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அன்பு நண்பர்களே,
வாசிங்டன் வட்டாரத்தில் வசிக்கும் அனைத்து தழிழ் ச�ொந்தங்களுக்கும்,
தமிழ் உணர்வாளர்களுக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் மற்றும் தைத் திருநாள்
வாழ்த்துகள். வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைமைப்
பணியாளனாக தேர்ந்தெடுத்து தமிழ் சமுதாயப் பணியாற்ற எனக்கு
வாய்ப்பளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான நன்றிகள்!
அமெரிக்க மண்ணில் முதன்முதலாக வர்ஜீனியா மாநிலம் தமிழ் தைப்
ப�ொங்கல் விழாவை அரசு அங்கீகாரம் அளித்து அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களைச்
சிறப்பித்துள்ளனர். வள்ளுவன் தமிழ் மையம் இதற்கான பின்புலமாக
செயல்பட்டது பாராட்டத்தக்கது. மேரிலாந்து மாகாணத்திலும் தைப் ப�ொங்கலை
அரசு அங்கீகரிக்க முயற்சிகள் நடந்துக் க�ொண்டுள்ளது.
வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கம் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க தருணத்தை வெகு
விமரிசையாக நம் பகுதியில் இருக்கும் அனைத்துத் தமிழ் அமைப்புக்களுடன் ஒன்றுகூடி
“ஒருங்கிணைந்த தைப் ப�ொங்கல் திருவிழா “நிகழ்ச்சியை முன்னின்று ஏற்பாடு செய்து
சிறப்பாக நடத்திக் க�ொண்டுள்ளது.
2017ஆம் ஆண்டின் செயற்குழு செவ்வனே செயல்பட்டு இன்று வாசிங்டன் வட்டாரத்தில்
ஒரு மிகப்பெரும் தன்னார்வ தமிழ்மையமாக தமிழ்ச் சங்கத்தை மேம்படுத்திக் காட்டிய தன்னலமற்ற
தன்னார்வலர்களான செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக
பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரியப்படுத்திக் க�ொள்கிறேன்.
அமெரிக்க மண்ணில் வளர்ந்து வரும் நம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு,வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்
சங்கம் என்றும் ஒரு முன்னோடியாக இருந்துக் க�ொண்டு இருப்பதில்
நாம் அனைவரும்
பெருமை க�ொள்வோமாக!
நம் பகுதியில் உள்ள அனைத்து தமிழர்களின் எண்ணங்களைப் பிரதிபலிக்கும் வகையிலும்,
நம் தமிழினத்தின் ஒற்றுமையைப் பேணிகாக்கும் வகையிலும் உங்களின் சங்கமாக நம்
வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கம் த�ொடர்ந்து பணியாற்றிக் க�ொண்டுள்ளது.
நம் பகுதியில் வாழும் தமிழ் உறவுகளுக்கான பாலமாக நம் தமிழ்ச்சங்கத்தின் செயல்பாடுகள்
உள்ளது. நம் தமிழ் மரபு, பண்பாடு மற்றும் உணர்வுகளுக்கு ஊன்றுக�ோலாக நம் சங்கத்தின்
நிகழ்ச்சிகள் கடந்த ஆண்டில் இருந்ததன. இது மேலும் த�ொடரும்.
சென்ற வருடம் முழுவதும் நம் தமிழ் உணர்வும், எழுச்சியும் நம் பகுதியில் சிறந்தே
காணப்பட்டன. பல்வேறு வகையான ப�ோராட்டக் களமாக நம் தமிழ் உணர்வை தாயகத்
தமிழர்கள�ோடு நாம் பகிர்ந்துக் க�ொண்டோம்.
2. சல்லிக்கட்டு ப�ோராட்டம்; விவசாயிகள் ப�ோராட்டம்; நீட் தேர்வுக்கான ஒழிப்புக்கான
ப�ோராட்டம், என பல்வேறு நிகழ்வுகளில் நாம் கைக�ோர்த்து உரிமைகளுக்காகப் ப�ோராடியுள்ளோம்.
இந்த தமிழுணர்வு மற்றும் எழுச்சி நம் அனைவரையும் மேலும் ஒற்றுமைப்படுத்த தமிழர்களின்
பாரம்பரிய ஆடைத்திருவிழாவும் நம் தமிழ்ச் சங்க அரங்கில் நடைபெற்றது.
3.நம் கலைகளைப் ப�ோற்றும் விதமாக பறைஇசைக் குழு மற்றும் ஒயிலாட்டக் குழுவின்
சிறப்பு நிகழ்ச்சியும்,முத்தமிழை ப�ோற்றிடும் விதமாக, இயல், இசை மற்றும் நாடக நிகழ்ச்சிகள்
சிறப்பாக அரங்கேறியுள்ளது.
4.தமிழ்ச் சங்க வரலாற்றில் முதல் முறையாக barcode வசதியுடன் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்கள்
பதிவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது நம் சங்கத்தை அடுத்த கட்டமாக எடுத்துச்செல்லும் ஒரு
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த�ொழில் நுட்ப வளர்ச்சி.
5.சென்ற வருடம் நம் தமிழ்ச் சங்கம் ஏற்பாடு செய்திருந்த
இளைஞர்களின் கல்லூரி படிப்புக்காக சிறப்பு வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி
மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது. பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும்
ஆர்வத்துடன் கலந்துக் க�ொண்டு பயன்பெற்றனர். இதுப�ோன்று
பயனுள்ள மேலும் பல நிகழ்ச்சிகளை தமிழ்ச் சங்கம் உங்களுக்காக
வரும் காலங்களில் வடிவமைத்து வழங்க உள்ளது.
6. சென்ற வருடம் க�ோடை விடுமுறையை வாசிங்டன் வட்டாரத்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் “க�ோடைக் க�ொண்டாட்டம்” நிகழ்ச்சிகளில்
கலந்துக் க�ொண்டு சிறப்பித்த அனைவருக்கும் நன்றி! நம் தமிழ்
சமுதாயத்துடன் ஒன்றுகலந்து, உள்ளம் மகிழ்ந்து, புது உறவுகளைக்
கண்டறிய இது ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாக அமைந்திருக்கும் என
நம்புகிற�ோம். இந்த பசுமை நிறைந்த நினைவுகள�ோடு உங்கள்
அனைவரையும் ஆவலுடன் அடுத்த வருட தமிழ்ச் சங்க க�ோடைக்
க�ொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சிகளில் சந்திக்க காத்துக் க�ொண்டுள்ளோம்.
7.தமிழிசைப் பயிற்சி பட்டறை தமிழிசைப் பாடகர் திருபுவனம்
திரு. ஆத்மநாதன் அவர்களின் நிகழ்ச்சியாக மேரிலாந்து மற்றும்
வெர்ஜீனியா மாகாணங்களில் மிகச் சிறப்பாக மற்றும் பயனுள்ளதாக
அமைந்தது.
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8. வாசிங்டன் வட்டார இலக்கிய வட்டம் மற்றும் வாசிங்டன்
வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கமும் இணைந்து நடத்திய “பன்னாட்டு
குறுந்தொகை மாநாடு” முனைவர். திரு. இரா. பிரபாகரன் அவர்களின்
ஏற்பாட்டில் ஆகஸ்ட் 26ம் தேதி ராக்வில், மேரிலாந்தில்
மிகச்
சிறப்பாக நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் க�ொண்டு தமிழ்
ம�ொழியின் மீதும், இலக்கியத்தின் மீதும் தீராக் காதல்வயப்பட்ட
அனைவருக்கும் பாராட்டுகள் உரித்தாகட்டும்.
9. “தமிழ்க் குடில்”, தமிழ் ப�ோற்றிய அறிஞர்களையும்
கவிஞர்களையும் நம் குழந்தைகளுக்கு நினைவூட்டும் விதமாக
வடிவமைக்கப்பட்டு அவர்கள் நம் தமிழுக்கு ஆற்றிய பணியை
புகழ்பாடும் விதமாக அவர்களின் கவிதை, கதை, பாடல்களை
குழந்தைகளுடன் பகிர்ந்துக் க�ொண்டு ஆரவாரப்படுத்திய நிகழ்வு,
உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் மிக பயனுள்ளதாக
இருந்திருக்கும் என நம்புகிறேன் .
10. நம் குழந்தைகளின் திறமைகளை வெளிக்கொணரும்
விதமாக, மாறுவேடப் ப�ோட்டிகள் தமிழர்களின் பாரம்பரியம் ப�ோற்றும்
விதமாக சிறப்பான வேடங்களில் நம் குழந்தைகள் தமிழ்ச் சங்க
அரங்கில் வலம் வந்தது நம் அனைவரையும் மனம்குளிரச் செய்தது.
11.ஆண்டாண்டுகளாக குழந்தைகள் தினவிழாவில் தமிழ்ப்
பள்ளிகளின் பங்களிப்பு மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். நம் வாசிங்டன்
பகுதியில் இருக்கும் அனைத்து தமிழ்ப் பள்ளிகளும் ஒருங்கிணைந்த

நிகழ்ச்சியாக “பள்ளிகளின் சங்கமம்” நிகழ்ச்சியில் கலந்துக் க�ொண்டு
சிறப்பித்தது நம் அனைவரின் தமிழார்வம் மற்றும் எதிர்கால தமிழ்
சமுதாயத்தின் மீது நாம் வைத்திருக்கும் உணர்வுபூர்வமான
அக்கறையின் வெளிப்பாடாக இருந்தது. அனைத்துத் தமிழ்ப் பள்ளி
நிர்வாகிகளுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும், தன்னார்வலர்களுக்கும்,
மாணவர்களுக்கும் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கும் வாசிங்டன் வட்டாரத்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துகளும், பாராட்டுகளும்!
12.இந்த வருட குழந்தைகள் தினவிழா நிகழ்ச்சியை ஹார்வர்ட்
தமிழ் இருக்கை அமைவதற்கான நிதி திரட்டும் நிகழ்ச்சியாக
செயல்படுத்தியதில் தமிழ்ச் சங்கம் மிகவும் பெருமையடைகிறது. தமிழ்
ம�ொழிக்காக உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கை
அமைவது நம் தமிழ் ம�ொழிக்கான மற்றும் ம�ொழி வளர்ச்சிக்கான
சிறந்த அங்கீகாரமாக இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. நம்
பகுதியில் உள்ள அனைத்து தமிழ்ப் பள்ளிகளும் இதற்கான நிதி
திரட்டும் பணியில் அயராது பாடுபட்டது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. 2018
ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழ் இருக்கை வெற்றிகரமாக அமைய வாசிங்டன்
வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துகிற�ோம்.
13. வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 8 ஆம் ஆண்டு
தமிழிசைத் திருவிழாவில் கலந்துக் க�ொண்டுச் சிறப்பித்த அனைத்து
தமிழிசை ஆர்வலர்களுக்கும் பாராட்டுகள். புலம்பெயர்ந்த நாட்டில் நம்
தமிழிசையை குழந்தைகளுக்குக் கற்றுக் க�ொடுத்து அவர்களை
ஆரவாரப்படுத்துகின்ற இந்த நிகழ்வு, உங்களுக்கும் உங்கள்
குழந்தைகளுக்கும் மிக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்.
14. தமிழ்ச் சங்க செயற்குழுவுடன் பல்வழிஅழைப்பின் வாயிலாக
மாதத்தின் மூன்றாவது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் த�ொலைபேசியில்
நேரடியாகத் த�ொடர்பு க�ொண்டு உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்துக்
க�ொண்டது ப�ோற்றத்தக்கது. இது நம் தமிழ் சமுதாயத்தோடு இணைந்து
உங்களின் எண்ணம்போல செயல்பட எடுக்கப்பட்ட புதிய முயற்சி.
2018 ஆம் ஆண்டின் புதிய செயற்குழு சிறப்பாகச் செயல்பட
உங்களின் சார்பாக வாழ்த்துகளைத் தெரியப்படுத்திக் க�ொள்கிறேன்.
பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்களையும் குறிப்பாக இயல், இசை மற்றும்
நாடக மன்றங்களை ஊக்குவித்தல், தமிழ்ச் சங்க கட்டமைப்புகளை
மேலும் மேம்படுத்தும் முயற்சியில் இந்த வருட செயற்குழு செயல்படும்.
நீங்கள் அனைவரும் தன்னார்வலர்களாக பல்வேறு குழுக்களில்
பணிபுரிய அன்புடன் அழைக்கிறேன்.
இது உங்களின் தமிழ்ச் சங்கம்! நாம் அனைவரும் அதன் அங்கம்!
வாழ்க தமிழ்! வளர்க நம் ஒற்றுமை!!
நன்றி. வணக்கம்

உங்கள் நண்பன்,

இராசாராம் சீனிவாசன்
www.washingtontamilsangam.org

..

உள்ளே.

ஆசிரியரிடமிருந்து…

இலட்சியங்கள் வெல்லு!

11

அன்பு வாசகர்களுக்கு,

தாத்தாவுடன் ஒரு பயணம்
எழுத்தாளர் சுஜாதா கேள்வி
பதில்கள்

12

குளிர்கால வணக்கம்!

சிறுவர் பக்கம் வார்த்தை தேடல்

17

ப�ொங்கல் விழா க�ோலங்கள்

18

விக்ரம்-வேதா புதிர்
வேலனைத் தேடி …

19
20

16

வாசலில் க�ோலம்
இடுவது எதற்காக?

21

சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்
100 / 100

22
24

நம் பண்பாட்டுக் கூறுகளில் சில..
தென்றல் முல்லை
கட்டுரைப் ப�ோட்டி
மலைக்கோட்டை	

26

சரித்திரத்தின் சுவடுகளில்
பதியாத நினைவுகளை
உன் மனவேட்டிலல்லவா
ப�ொதிந்து வைத்திருக்கிறாய்!

28
30

ப�ொங்கல் திருநாள் வர்ஜீனியா
மாநில சட்டசபையில் அங்கீகாரம்

34

மேரிலாண்ட் இரும�ொழி முத்திரை

37

ஹார்வர்டு தமிழ் இருக்கைக்கு
வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளி நிதி
திரட்டும் விருந்து
பிரியாணி

வழமைப�ோல, இந்த ப�ொங்கல் சிறப்பிதழிலும், உங்கள் பேராதரவால் சிறப்பான
படைப்புகள் வெளிவந்துள்ளன; உங்கள் பங்களிப்பிற்கு அநேக நன்றிகள்.
தென்றல் முல்லைக்குத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர் அளித்துவரும் பேராதரவிற்குப்
பெருநன்றிகள். அவர்கள் பணி இன்றுப�ோல் என்றும் தழைக்க வாழ்த்துகிற�ோம்.
கடந்த ஆண்டில் தென்றல் முல்லை மூலம் உங்களுடன் உறவாடியது மகிழ்ச்சி.
ஒரு வருட சுழற்சிக்குப் பிறகு, வரும் ப�ொங்கலுடன் இந்த ஆசிரியர் குழுவினரின்
பணி நிறைவடைந்து, புதிய குழு ப�ொறுப்பெடுத்துக் க�ொள்ள இருக்கிறது.
இம்மட்டும் கூடப் பயணம் செய்து, உடன் பணிபுரிந்த ஆசிரியர் குழுவினருக்கு
மிக்க நன்றி!
இந்த சிறப்பிதழ்களை மிகவும் சிறப்பாக வடிவமைத்து வழங்கியுள்ள
திரு. சு.சுடலை அவர்களுக்கு சிறப்பான நன்றிகள்.

அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக
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நீ தூவிவரும்

5

மன�ோரஞ்சிதங்களின் வாசம்,
வாழ்வின் வழியெங்கும்
மணந்து கிடக்கிறதே,

40
42

ப�ோதும் விட்டுவிடு!!
என்று பதியாதத�ொரு நினைவை இங்கே முத்தாய்ப்பாய் வைத்து, நன்றி
ச�ொல்லி, விடை பெறுகிறேன்!
ப�ொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களுடன்,
அன்புடன்,
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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

வட அமெரிக்காவில் முதன்முதலாக வெர்ஜீனியா மாகாண அரசு, தமிழர்களின் திருநாளான
தைத்திங்களின் முதல் நாள் ஜனவரி 14ஆம் தேதியைத் “தைப்பொங்கல் திருநாளாக” இந்த
ஆண்டு 14-ஜனவரி 2018 முதல் இனி வரும் ஒவ்வோர் ஆண்டும் எழுச்சியுடன் அனைவரும்
க�ொண்டாடும் வகையில், வெர்ஜீனியா சட்டசபையில் ஒருமனதாகத் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அதிகாரப்
பூர்வமாக அறிவித்துள்ள செய்தி, அமெரிக்கத் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது, உலகத்தமிழர்கள்
அனைவருமே பெருமிதம் க�ொள்ள வேண்டிய மாபெரும் வரலாற்று நிகழ்வு.
635க்கும் மேலான மாணவ மாணவியர்களுடன் நூற்றுக்கணக்கான தன்னார்வலர்களைக்
க�ொண்டு இயங்கும் நமது “வள்ளுவன் தமிழ் மைய”நிர்வாகிகள், சிரிஸ் சட்ட மையத்துடன்
இணைந்து, வெர்ஜீனியா மாநில 37வது மாகாண பிரதிநிதி டேவிட் புல�ோவா அவரின் தலைமையில்,
சென்ற ஆண்டு இந்த முக்கியமான சட்டவரைவுத் தீர்மானத்தை உருவாக்கியிருந்தோம்.
ஜனவரி 2018
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மேலும், இடைவிடாத த�ொடர் உழைப்பினால், ரிச்மண்ட் நகரில் இயங்கும் சட்டசபைக்கு நேரில்
சென்று அரசு அங்கீகாரம் வாங்கிய வெற்றித் தருணங்களையும் தன்னடக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து
இந்தப் பெருமிதத்தில் பங்கு க�ொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிற�ோம். வெர்ஜீனியாவைத் த�ொடர்ந்து,
அமெரிக்காவின் அனைத்து மாகாணங்களும் இதுப�ோன்ற அங்கீகாரம் பெற்று நமது பல்வேறு
கலை வடிவங்கள், மரபு விழுமியங்களையும், நமது சீரிய பண்பாட்டையும் நமது அடுத்தடுத்த
தலைமுறைகளுடன் பறைசாற்றிக் க�ொண்டாட நமது பள்ளியின் மூலமாக வாழ்த்துகளையும்
தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.
இந்த வரலாற்று நிகழ்வுக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் விதமாக, நமது வாசிங்டன் வட்டாரத்
தமிழ்ச்சங்கம், வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ப்பள்ளிகள் மற்றும் தமிழமைப்புகளையும் ஒன்றிணைத்து,
“ஒருங்கிணைந்த மாபெரும் ப�ொங்கல் விழாவாக”, நாள் முழுவதும் க�ொண்டாட ஏற்பாடு
செய்திருக்கும் தமிழ்ச்சங்கத்துக்கு எங்களது உளமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளை உரித்தாக்குகிற�ோம்.
இந்த முத்தாய்ப்பான திருவிழாவில் அனைவரும் திரளாக பங்கேற்க நமது வள்ளுவன்
தமிழ்மையத்தின் மூலமாக அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கிற�ோம்.
இயற்கைக்கும், உழவர்களுக்கும் நன்றி நவிலும் திருநாளான தைத்திருநாளை அமெரிக்கா
மட்டுமன்றி தமிழிருக்கும் திசையெங்கும் நமது தரணி முழுதும் க�ோலாகலமாகக் க�ொண்டாடட்டும்!
நன்றி

வள்ளுவன் தமிழ் மைய இயக்குநர்கள்,
உறுப்பினர்கள் மற்றும் எம் மாணாக்கர்கள்
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அன்புடையீர்,
அனைவருக்கும் புத்தாண்டு மற்றும் ப�ொங்கல் நல்வாழ்த்துகள். இந்தியாவில் அரசு அங்கீகரித்த
ம�ொழிகள் ம�ொத்தம் 23. இதில் உலகில் மூத்தம�ொழிகளுள் தமிழ்மொழியும் ஒன்று. சுமார்
70 மில்லியன் மக்கள் பேசும் ம�ொழி, பல நாடுகளிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது (Canada,
Singapore, Malaysia). இந்தியாவில் இருந்து பணி நிமித்தம் காரணமாகச் சென்று அமெரிக்காவில்
வசிக்கும் தமிழர்கள் பலர் இதையே நம்நாடு என்று பாவித்து வாழ்கின்றனர். தமிழ் மக்கள் தமிழை
மறக்காமல் இருக்க இங்கு தமிழ் சங்கம், பள்ளிகள் அமைத்துப் பிள்ளைகளுக்குத் தமிழையும்
தமிழ்க்கலாச்சாரத்தையும் கற்பிக்கிறார்கள்.
இதை மேலும் ஊக்குவிக்க, அண்மையில் வர்ஜினியா மாகாணம் தமிழர் திருநாளாகிய ப�ொங்கல்
திருநாளை வர்ஜினியா அரசு அங்கீகரித்து இருக்கிறது. இஃது ஒவ்வொரு தமிழனும் பெருமை
க�ொள்ள வேண்டிய சமயம். தமிழன் தலை நிமிர்ந்து நடக்கும் சமயம். இந்த அங்கீகாரத்தைப்
பெறுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்த எல்லோருக்கும், பாரதியார் தமிழ்ப் பள்ளி
பாராட்டைத் தெரிவித்துக் க�ொள்கிறது.
இதுப�ோல் அமெரிக்காவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களும் நம்தமிழர் திருநாளை அங்கீகரிக்க
எங்கள் வாழ்த்துக்கள். புலம் பெயர்ந்தாலும் தமிழன் தன் மனிதாபிமானத்தையும் மரபையும்
கலாச்சாரத்தையும் மறப்பதில்லை அவன் சமுதாயத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் இருந்தும்
தவறுவதில்லை.
தமிழினத்தால் இந்தியாவிற்கே பெருமை !
வாருங்கள் க�ொண்டாடுவ�ோம். வர்ஜினியாவில் நடக்க இருக்கும் ‘ஒருங்கிணைந்த ப�ொங்கல்
திருநாள்’ க�ொண்டாட்டத்தில் கலந்து க�ொள்ளும் அனைத்து மக்களுக்கும் எங்கள் வாழ்த்துக்களையும்
நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.
நன்றி!

பாரதியார் தமிழ்ப்பள்ளி ப�ொறுப்பாளர்கள்
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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.
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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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இலட்சியங்கள் வெல்லு!

செல்போனில் விளையாடும் செல்லத்தம்பி - நான்
ச�ொல்லுகின்ற சேதியைக்கேள் நல்லத்தம்பி
காலம் கரைந்துப் ப�ோகிறது மெல்லத் தம்பி - அதை
கவனமாகப் பயன்படுத்து வாழ்வில் வெல்லத் தம்பி!
Facebookக்கில்
உன் Faceசைத் த�ொலைத்துவிடாதே
ஜனவரி 2018
தென்றல்
Whatsaapப்பில்
வழுக்கி நீயும் விழுந்துவிடாதே
முல்லை
YouTubeல் உறக்கத்தை இழந்து விடாதே 11
ஓய்வெடுக்க
முடியாமல் ந�ோயுற்று கலங்கி விடாதே!
அவசர செய்தி சுமந்து வந்தது அன்று Telegram
அவசியமானதையும்
மறக்கச் செய்யுது இன்று இந்த Instagram
Snapchat நேரத்தை Kidnap செய்யும்
Twitterரில் type அடித்து வலிக்கும் கையும்!

Appleளும் Androidடும் அவசியம் தான் இன்று
அதிலேயே மூழ்கிவிட்டால் ஆபத்தும் உண்டு
அலட்சியம் நீ செய்யாதே என் அறிவுரையை இன்று
- உன்
இலட்சியத்தை அடைந்திடு நீ அறிவியலைக் க�ொண்டு!
Computer துணைக்கொண்டு கற்றுக்கொள் ஆயிரம்
கணிப்பொறியே நாளைய உலகத்தின் ஆயுதம்
இயற்கைய�ோடு உறவாட மறந்திடாதே ஆயினும்
இயந்திரத் தனமாக வாழ்க்கை; மாறிவிட்ட ப�ோதிலும்!
இழந்துவிட்ட காலம் என்றும் திரும்பி வராது
உணர்ந்து க�ொண்டால் இதைநீ த�ோல்வி வராது

கையில் இருக்குப�ோது அதை நழுவ விடாதே கைவிட்டுப்
ப�ோனபின் அதை நினைத்து வருத்தப் படாதே!
சுறுசுறுப்பு அவசியம்; ச�ொல்லாதே நீ மறுப்பு
விறுவிறுப்பு இல்லாத; வாழ்வில் இல்லை சிறப்பு
அருவருப்பு இல்லாமல்; வாழ்வது உன் ப�ொறுப்பு
சிறுவெறுப்பும் கூடாது; அது சுட்டெரிக்கும் நெருப்பு!
கண்ணால் காண்பதும் காதால் கேட்பதும்
எல்லாம் மெய்யென எண்ணாதே
உண்மை எதுவென உணர்ந்து முடிவெடு
ஆராயாமல் எதையும் செய்யாதே!
த�ோல்வியைத் த�ொடர்ந்து வெற்றியும் வரலாம்
நம்பிக்கை என்றும் இழக்காதே
வாழ்வினில் வென்றிட ப�ொறுமை அவசியம்
உன்னால் முடியும் மனம் தளராதே!
தாய்மொழியில் உரையாட தயக்கம் ஏன் ச�ொல்லு
தமிழர் உன்முன்னோர் அதை நினைவில் க�ொள்ளு
தமிழ் பேசும் தயக்கத்தை தயங்காமல் க�ொல்லு
தமிழன் என்ற பெருமைய�ோடு; இலட்சியங்கள்
வெல்லு!
அன்புடன்
இராம்ஸ் முத்துக்குமரன்!
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தாத்தாவுடன்

ஒரு
பயணம்
“அ

ம்மா நாளை இந்த நேரம் தாத்தாவ�ோட
ஏர்போர்ட்லே இருப்பேன். இந்தியா ப�ோகப்
ப�ோறேனே” என மகிழ்ச்சியாகக் கூறினான் குமார்.
“நீ தாத்தாவ�ோட பயணம் செய்யறது எங்களுக்கும்
மகிழ்ச்சியாதான் இருக்கு, ஆனா அவருக்குத் த�ொந்தரவு
க�ொடுக்காம இருக்கணும், சரியா ” என்று அவன்
அம்மா வள்ளி கூறினாள்.
ஆம்! மாமனார் நடராஜன் அமெரிக்காவிற்கு ,
ஜனவரி 2018

சிகாக�ோவில் அவர்கள�ோடு இருக்க முதல்தடவையாக
வந்துள்ளார். இங்கிருந்த நான்கு மாதங்களுக்குள்
குமார் அவருடன் நன்றாகப் பழகி ஒட்டிவிட்டான்.
எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதைத் தன்மையாக,
ஆழமாக, ப�ொறுமையாக எடுத்துச் ச�ொல்பவர்
தாத்தா.
இப்பொழுது விடுமுறையை ஒட்டி தாத்தாவுடன்
குமார் இந்தியாவுக்குச் சென்று மூன்று வாரங்களில்
திரும்பப் ப�ோகிறான்.
மறுநாளும் வந்தது. ஆனந்தமாக தாத்தாவுடன்
புறப்பட்ட குமார் விமான நிலையத்தில் அம்மாவுக்கு
டாடா காண்பித்து விட்டு, ஆர்வத்துடன் சுற்றும்
முற்றும் பார்வையைச் சுழல விட்டான்.
தாத்தா, “ஏர்போர்ட் ர�ொம்ப பெரிசா இருக்கே.
இங்க யாரும் த�ொலைஞ்சு ப�ோக மாட்டாங்களா?”
என்று குமார் கேட்டான் . தாத்தா மெல்லிய
சிரிப்புடன் “குமார்! விமான நிலையங்களில் எப்பவுமே
மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும். அது தவிர எல்லா
இடங்களிலேயும் அடையாளப் பலகைகளும் (Signs),
வழிப்பலகைகளும் (Directions)இருக்கு பாரு. மேலும்
அங்கங்கே ப�ொதுமக்களுக்கு உதவியாக, Help Desk
இல் ஆள் இருப்பார்கள். இன்னும் ச�ொல்லப் ப�ோனா
ஆங்கிலம் பேச தெரியாதவங்க கூட இங்கே வரலாம்.
முடிந்தால் அவங்க எந்த ம�ொழி பேசறாங்கள�ோ
அந்த ம�ொழி பேசற, புரியற ஒருத்தர ஏற்பாடு செய்து
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உதவி செய்வார்கள். அதனால யாரேனும் விமான
நிலையத்தில் த�ொலைந்து ப�ோவது கடினம் .”
வியந்து ப�ோன குமார் “ஏன் தாத்தா! எப்பவுமே
ஏர்போர்ட் பிஸியா நிறைய ஜனங்கள�ோட இருக்குமா?
தினமுமே நிறைய மக்கள் பயணம் செய்கிறார்களா
என்ன?” என்று கேட்டான்.
கற்காலம் முதல் இப்போது வரை மனிதன்
கற்றுக்கொண்டது, தன்னை மேம்படுத்திக்கொண்டது,
புதிய கருவிகள் கண்டுபிடித்தது - இவை அனைத்துமே
மனிதன் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு
வணிகம் காரணமாகவ�ோ பிழைப்பு தேடிய�ோ பயணம்
மேற்கொள்ளத்தான். பயணம் செய்வதால் பல
நன்மைகள் உண்டு. அவற்றில் சில:
புதிய இடம், சூழல் மற்றும் மக்களை சந்திப்பதால்
நம் மனமும், புத்தியும் விரிவடையும். வேற்றுமையில்
ஒற்றுமை பாராட்டும் மனப்பான்மை வளரும்.
மாற்றான் த�ோட்டத்து மல்லிகைக்கும் மணம் இருக்கும்
என்பதை உணர்வோம். இப்படி
பயணம் மனிதனுடைய உடல்,
மன வளர்ச்சிக்கு பெருமளவில்
உதவுகிறது.

உட்பட எதையுமே சாப்பிடுவதும் இல்லை’ என்று
கூறுகிறார்கள். எனவே தான் ஊருக்கு சாக்லேட்
எதையுமே வாங்கவில்லை” என்றார்
தாத்தா, செக்- இன் செய்யலாம் ப�ோல இருக்கே. வா
ப�ோகலாம், என்றான் குமார். “ஓ ப�ோகலாமே தம்பி!”
என்றார் தாத்தா. மூன்று நிமிடங்களுக்குள் செக்- இன்
முடிந்தது; இன்னும் விமானத்தில் ஏறுவதற்கு மூன்று
மணி நேரங்கள் இருந்ததால் சிறிது நேரம் வேடிக்கை
பார்த்துக்கொண்டு பேசிக்கொண்டு இருக்கலாம் என்று
முடிவு செய்தனர் தாத்தாவும், குமாரும்.
அதிகபட்சமாக பதினைந்து நிமிடங்கள்தான்
செக்- இன் கவுண்டர்களையும் அங்கு நடக்கும்
உரையாடல்களையும் கூர்ந்து கவனத்திருப்பான்
குமார். தாத்தாவிடம் சரமாரியாக கேள்விகளைத்
த�ொடுத்தான் குமார்.
உங்களுக்காக அந்த சுவையான உரையாடல் இத�ோ:
சில பேரை மட்டுக்கும் தனி லைன்ல அனுப்பறாங்க.
இவங்ககிட்ட இரண்டு பெட்டிக்கு
மேலே,அதில் பளுவும் கூட இருக்கும்
ப�ோல இருக்கே? ஏன் இப்படி?
அ து வ ா
த னி
ல ை ன்ல
அ னு ப்பற வ ங்க எ ல்லா ரு ம் அ தி க
விலை க�ொடுத்து பிசினஸ் கிளாஸ்- ல
பயணம் செய்யறவங்க. தவிர இவர்கள்
எ ல்லா ரு க் கு ம் ஓ ய்வறை - L o u n g e
வசதியும் தரப்படுகிறது. சென்று
உணவருந்தலாம், நேரம் இருந்தால்
சற்று இளைப்பாறலாம்.

இ ந்தக் க ா ல த் து ல ம க ்கள்
ஆபீஸ் வேலை , விளையாட்டு ,
பிசினஸ், படிப்பு - இப்படி பல
காரணங்களுக்காகப் பயணம்
செய்கிறார்கள்.
அமெரிக்க நாடு இந்தியாவை
விட மூன்று மடங்குப் பெரியதாக
இ ரு ப்ப த ா ல்
உ ள் ளூ ர் ப்
பயணங்கள் கூட மக்கள் பெரும்
பாலும்
விமானம் மூலமாகவே
செய்கிறார்கள்.

மாலினி
கல்யாணபசுபதி

“சரி தாத்தா. இப்போ புரிஞ்சுது.
அம்மா நாம 4 பெரிய பெட்டிகள்,
ஒ வ ்வ ொ ண் ணு ம் 2 3
கி ல�ோ
எடை க�ொண்டு ப�ோலாம்னு
ச�ொன்னாங்லே. நீ ஏன் ஒரே ஒரு பெட்டி மட்டும்
க�ொண்டு வந்த? கையிலே சின்ன பைதானே இருக்கு.
அம்மா ச�ொன்ன மாதிரி சாக்லேட் எல்லாம் கூட
வாங்கிட்டு வரலையே. ஏன் தாத்தா?” என்று கேட்டான்
குமார்.
“பயணம் செய்யும் ப�ொழுது முடிந்தவரை லேசாக,
கனமில்லாமல் செல்வது நலம். மேலும் பயணத்தை
முழுவதும் அனுபவிக்கலாம். எவ்வளவு நேரம் சுற்றிப்
பார்க்க நேர்ந்தாலும் நடக்க வேண்டி இருந்தாலும்
கையில் அதிகம் பளு இல்லாவிட்டால் சுலபமாக
இருக்கும், இல்லையா?” என்றார் தாத்தா.
“ த�ொ ழி ல் நு ட்ப வ ளர் ச் சி யி ன ா ல் , வ ணி க
வளர்ச்சியினால் எல்லாப்பொருட்களும் அநேகமாக
அனைத்து ஊர்களிலும் கிடைக்கிறது. மேலும்
நம் நாட்டிலேயே சிலர் ‘நாங்கள் சர்க்கரையை
மிகவும் குறைத்து விட்டோம், எனவே சாக்லேட்

தாத்தா! சில பயணிகள் கிட்ட
அவங்க குடுக்குற பெட்டிகளைய�ோ
பைகளைய�ோ எடை சரிபார்த்துட்டு
எடுத்துக்கறாங்க. சில பயணிகள் கிட்ட
எடுத்துக்க மாட்டேங்கறாளே ஏன்?

க ண்ணா ! எ க ா ன மி கி ள ா ஸ்
( E c o n o m y கி ள ா ஸ் ) ல ஒ வ ்வ ொ ரு
பயணியும் அதிக பட்சம் 23 கில�ோ
எடைக்கு உட்பட்ட இரண்டு பெட்டிகள�ோ/
பைகள�ோ க�ொண்டு வரலாம். இதற்கு உட்பட்ட
பெட்டிகளை உள்ளவாறே ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.
இருபத்து மூன்று கில�ோவை விட அதிக எடை
உள்ள பைகளின் எடையைக் குறைக்க வேண்டும்
அல்லது தனியாக கூடுதல் எடைக்கான பணத்தைச்
செலுத்த வேண்டும். இதைத்தான் கவுண்டர்களில்
உள்ளவர்கள் பயணிகளுக்கு விளக்குகிறார்கள். சில
பயணிகள் எடையைக் குறைக்கவ�ோ அல்லது கூடுதல்
த�ொகையை செலுத்தவ�ோ முடிவு செய்வர்.
இந்த இரண்டையுமே செய்ய விருப்பமில்லாத
பயணிகள் மீண்டும் மீண்டும் பேசிப் பார்ப்பார்கள்.
உண்மையில் பார்த்தால் இவர்கள் அனைவருடைய
நே ர த்தை யு ம் வீ ண ா க் கு கி ற ா ர ்கள் . எ டை யி ல்
முதலிலேயே கவனமாக இருப்பதால் படபடப்போடும்,
டென்ஷன�ோடும் ஊருக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள
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வேண்டா ம் , சந்த ோ ஷ ம ா க ச்
என்பதுதான் என் கருத்து.

செல்லல ா மே

ஆனா தாத்தா! ஒரு கில�ோ தானே அதிகமா இருக்கு.
எடுத்துக்கலாமே! எதுக்கு எடையை குறைக்கவ�ோ
இல்ல பணம�ோ கட்டச் ச�ொல்லணும்?
சபாஷ் குமார்! நீ நல்ல கேள்வி கேட்ருக்க. ஒன்று
அல்லது இரண்டு பைகள் மட்டும் ஒரு கில�ோ வரை
கூட இருந்தால் பரவாயில்லை. அமெரிக்காவிலிருந்து
இந்தியா செல்லும் பெரும்பாலான விமானங்கள்
எல்லாமே லாங் ஹால் பிலைட்ஸ் (Longhaul flights),
அதாவது பதின்மூன்று முதல் பதினேழு மணி நேர
விமானப்பய ண ம் க�ொண்ட வ ை . வி மா ன த்தி ல்
முந்நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் பிரயாணம்
செய்யலாம். குமார், ஒரு சின்ன கணக்கு ப�ோட்டு
பார்ப்போம் சரியா?
முந்நூறு பயணிகளும் ஒவ்வொருவரும் தலா இரண்டு
பெட்டிகள் இருபத்து நான்கு கில�ோ எடைய�ோடு
க�ொண்டு வந்தால் எவ்வளவு கில�ோ எடை அதிகமாக
விமானத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது? அதாவது முந்நூறு
பேர் இரண்டு கில�ோ அதிகமாக வைத்திருக்கிறார்கள்.
ச�ொல்லு பார்க்கலாம்.
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வரும் தாத்தா?
ஒ வ ்வ ொ ரு ப ெ ட் டி க் கு ம் ஒ ரு அ டை ய ா ள ச்
சீ ட் டு அ ச் சி ட ப்ப டு கி ற து ; இ ந்த அ டை ய ா ளக்
கு றி யீ டு க ணி னி யி ல் அ ந்தந்த ப்
ப ய ணி ய�ோ டு
இணைக்கப்படுகிறது. அனைத்துப் பைகளுமே
டி. எஸ். ஏ, T S A என்று ச�ொல்லக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட்
செக்யூரிட்டி அட்மினிஸ்டரேஷன் மூலமாக ஸ்கேன்
செய்து செக் செய்யப்படுகிறது. பிறகு அனைத்துப்
பைகளும் பின் அறைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
அங்கிருந்து வெவ்வேறு வண்டிகளில் விமானம் நிற்கும்
இடத்திற்கு அருகே வந்து விமானத்தினுள் சரியாக
ஏற்றப்படுகின்றன.
தாத்தா தாத்தா! இந்தக் கடைசியில நிறைய
பயணிகள் எதற்காக நிற்கிறார்கள்? இவர்களிடம்
ப�ோர்டிங் கார்டு, பாஸ்போர்ட் இருக்கிறது. கனமான
பைகள் இல்லை. பின் எதற்காக நிற்கிறார்கள்?
குமார் பயணிகளில் சிலருக்கு ஏதேனும் இயலாமை
இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. நகர முடியாமல�ோ,
நடக்க இயலாமல�ோ அல்லது வேறு ஏதேனும் கூட
இருக்கலாம்.

தாத்தா! ஒரு பைக்கு ஒரு கில�ோ மட்டுமே அறுநூறு
கில�ோக்களை விமானத்தின் ம�ொத்த எடையைக்
கூட்டி விடுகிறதே. நான் நினைச்சுக் கூடபாக்கல.

இவர்களுக்காக அனைத்து விமான நிறுவனங்களும்
சக்கர வண்டி (“வீல் சேர்”) சேவையை இலவசமாகத்
தருகின்றன. சக்கரவண்டி சேவை தேவைப்படும்
பயணிகள்தான் அங்கே வரிசையில் நிற்கிறார்கள்.

ஆமாம் குமார். விமானங்களைப் ப�ொறுத்தவரை
பாதுகாப்புதான் முதன்மையானது. “ல�ோட் அண்ட்
பாலன்ஸ்” (Load & Balance) என்று ச�ொல்வார்கள்.
பெரிய பைகளையும் பெட்டிகளையும் அடுக்கும் விதம்
கூட விமானத்தின் சரியாக பறக்கும் விதத்தையும்
பாதுகாப்பையும் பெருமளவில் நிர்ணயம் செய்கின்றன.

தாத்தா அங்கே நிக்கற சிலரைப் பார்த்தா நடக்க
முடியாம இருக்கறதா தெரியல பாரு. அம்மா
வயசுக்காரங்களும், உன்னை விட சின்னவங்களா
இருக்கறவங்களும் சின்னக் குழந்தைய�ோட பையையும்
பிடிச்சுக்கிட்டு வீல் சேர்க்கா நின்னுருக்காங்க பாரு.

எப்பவுமே அனுமதிக்கப்பட்ட எடை வரம்புகளை
மதிச்சுப் பிரயாணம் செய்தோமானால் எல்லோருக்குமே
நல்லது இல்லையா குமார்?
நீ ச�ொல்றது ர�ொம்ப சரி தாத்தா. அங்க பாரேன்.
ஏன் ஒருத்தரு சில பைகள், டி.வி, விளையாட்டு கிட்
ப�ோன்றவற்றைத் தனியாக தள்ளுவண்டில வெச்சு
எடுத்துட்டுப் ப�ோறாரு?

சரியா ச�ொல்ற குமார். ஆனா இது ர�ொம்ப
துரதிஷ்டவசமானது. இயலாமை உள்ளவங்களுக்காக
ஏற்படுத்தியிருக்கற சேவையை சரியாய் பயன்படுத்தப்பட
அனைவரும் ஒத்துழைப்பு அளிக்கணும். இல்லாட்டா
இ ப்ப டி ப்பட்ட சே வ ை செ ய் து கு டு த்தா லு ம்
உபய�ோகப்படாது.
அடடே குமார் உன் கூட பேசிக்கிட்டு இருந்ததுல
நேரம் ப�ோனதே தெரியல.

குமார், நான் உன்னை வெகுவாகப் பாராட்டுகிறேன்.
எல்லாவற்றையும் கூர்ந்து கவனித்து நல்ல கேள்விகளைக்
கேட்கிறாய்.

நாம இப்போ டி. எஸ்.ஏ செக்யூரிட்டி செக்
ப�ோகணும். அதை முடிச்சுட்டு நாம நேரா கேட்டுக்குப்
ப�ோயி ப�ோர்டிங்க்கு காத்திருக்கணும்.

ப ய ணி க ள � ோ ட பை க ளை , ப ெ ட் டி க ளை
தானியங்கி பெல்ட்ல ப�ோடறாங்க பார்த்தியா. இந்த
பெல்ட் சராசரியான அளவில் உள்ள பைகளையும்
பெட்டிகளையும் மட்டுமே ஏற்கும். டி.விய�ோ அல்லது
வேறு அளவில் உள்ள எந்த பையைய�ோ தம்புரா,
வீணை ப�ோல வாத்தியங்கள�ோ தனியாகவே எடுத்துச்
செல்லப்படுகின்றன.

இப்போ முதல்ல நீ க�ொண்டு வந்த பாலைக்
குடிச்சிட்டு காலி டப்பாவை குப்பையில் ப�ோட்டுட்டு,
காலியான தண்ணி பாட்டிலை வைத்துக் க�ொள்ளலாம்.
கைப்பைல வேற ஏதாவது தின்பண்டம் இருந்தா அதை
எடுத்து வெளில தனியாக வச்சுடனும்.

இந்தப் பெட்டிகள்

எப்படி நம்ம விமானத்துக்கு

என்ன குமார்? இந்தியா ப�ோலாமா? ஓகேயா?
டபுள் ஓகே தாத்தா! வாங்க ப�ோகலாம்!

www.washingtontamilsangam.org
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மீண்டும் எல்லோரும் கூட்டுக் குடும்பமுறையை
விரும்புவது ப�ோல் த�ோன்றுகிறதே?
யார் ச�ொன்னது? மெகா த�ொடர்களை
நம்பாதீர்கள். எல்லாமே ப�ொய். கூட்டுக் குடும்ப
அமைப்பை ப்ளாட்டுக்கள் வந்தப�ோதே தாரை
வார்த்து விட்டோம்.
உலகில் நீங்கள் அதிகம் கவலைப்படும் விஷயம்
எது? சந்தோஷப்படும் விஷயம் எது?
நம் குழந்தைகள் சீக்கிரமாக இழக்கும்
அறியாமை, நம் குழந்தைகள் சீக்கிரமாகப்
பெறும் திறமை.
கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தை பக்தியுடன் ச�ொன்னால்
இப்போது தங்க மழை ப�ொழியுமா?
ம்ஹூம். ர�ொம்ப கிட்டத்தில் நின்று
கேட்டால், எச்சில் மழைத்துளி ப�ொழியும்.
உலகில் மிகவும் அத்தியாவசியமான ம�ொழி
ஆங்கிலம் என்கிறேன். நீங்கள் என்ன ச�ொல்கிறீர்கள்?
அந்தப் பட்டியலில் மெளனம், பார்வை,
க ணி னி ம�ொ ழி க ளை யு ம் சேர் த் து க்
க�ொள்ளுங்கள்.
வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் க�ொள்ள வேண்டும்
என்று எல்லோரும் ச�ொல்கிறார்களே, வாய்ப்புகள் நல்ல
வாய்ப்புகள் என்று எப்படித் தெரியும்?
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எந்த ம�ொழியிலும் இல்லாத சில ச�ொற்கள்
தமிழில் புகுந்து வருவது தமிழுக்கு பின்னாளில்
பிரச்சனையாகாதா? (உதாரணம்: அசால்ட்)

எழுத்தாளர்

சுஜாதா
கேள்வி
பதில்கள்:

உ ட ா ன் ஸ் க தை க ளையெல்லா ம்
நம்பாதீர்கள். இவ்விஷயத்தில் அசால்டா
இருந்தா தப்பில்லை. மனதில் உள்ளதைத்
தெளிவாக கடத்தினால் ப�ோதும்.
எந்த நம்பிக்கையில் நாம் இன்னும் ஓட்டுப்
ப�ோட்டுக் க�ொண்டிருக்கிற�ோம்?
வேதாளத்தை மரமிறக்கிய விக்ரமாதித்தன்
கதையைப் படித்த நம்பிக்கையில்தான்.
லஞ்சம் வாங்காத அரசு ஊழியர்களைப் பற்றி
என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
வ ழ க்க�ொ ழி யு ம் அ ப ா ய த் தி ல் உ ள ்ள ,
பாதுகாக்க வேண்டிய உயிரினம்.
வாழ்க்கையில் நீங்கள் கற்றதிலேயே முக்கியமான
விஷயம் என்று எதைக் கருதுவீர்கள்?
கற்றது ப�ோதாது என்பதை.
கடவுள் க�ொள்கையில் உங்கள் தெளிவான முடிவு
என்ன?

www.washingtontamilsangam.org

கடவுள் இருக்கிறார். கடவுள்கள் இல்லை.
தமிழன் என நினைத்து நீங்கள் கர்வப்பட்டது எப்போது?

சிறுவர் பக்கம்

சங்க இலக்கியங்களைப் படிக்கும் ப�ோது.

வார்த்தை
தேடல்

நிறைய எழுதுவது – அதிகமாகப் படிப்பது இதில்
தங்களுக்கு எதில் ஈடுபாடு அதிகம் ?
நிறைய எழுத அதிகமாகப் படிக்க வேண்டும்.
ஆங்கிலப் புத்தகங்கள் வாங்க ஆவலாய் இருக்கிறேன்.
எதில் துவங்கலாம் ? உங்கள் அறிவுரை வேண்டும்.
முதலில் ஒரு டிக்க்ஷனரி வாங்கவும்.
ஓர் எழுத்தாளன் எப்போது உயர்வான் ?
தன் எழுத்தின் குறைகளை அறியும்போது.
சாப்பிடும்போது புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் உண்டா ?
இல்லை. மற்ற எல்லா சமயங்களிலும் படிப்பேன்.
எப்படி உங்களால் நேரம் காண முடிகிறது ?
நே ர ம் க ா ண்ப து அ ன ா வ சி ய ங்களை த்
தவிர்ப்பதால்.

பொங்கல் பண்டிகை த�ொடர்பான வார்த்தைகளை
நினைவுகூற முடிகிறதா ?
(க�ொடுத்த குறிப்புகள்
மூலம் விடுபட்ட எழுத்துக்களை அடிக்கோட்டில் நிரப்பிப்
பாருங்கள், )
– ர�ோஷ்ணி & 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 .

மூ ள ை யி ன் ச ெய ல ்பாட்டை அ தி க ரி க்க
ய�ோகாவைத் தவிரவும் வேறு வழிகள் உள்ளன என்று
பதிலளித்திருக்கிறீர்கள். அவைகளைச் ச�ொல்லி எனக்கு
உதவ இயலுமா?

- Roshni & Sharini

3.

உ_வர் திரு_ _ (Farmers festival)

ஒரு வழி – நல்ல புத்தகங்கள் படிப்பது. பால்
டேவிஸின் Superforce படித்துப் பாருங்க

4.

_ கி ப் _ ங்_ ல் (1st day of Pongal)

எழுத்தாற்றலை வளர்த்துக் க�ொள்ள எதாவது எளிய
முறைகள் ?

6.

அ _ _(Rice)

7.

மா_ _ ப் ப�ொ _ _ல் (3rd day of Pongal)

எழுத்தாற்றலை ஓரளவுக்குப் பயிற்சியால்
வளர்த்துக் க�ொள்ள முடியும். ம�ொழி நன்றாகத்
தெரிய வேண்டும். நிறையப் படிக்க வேண்டும்.
அதிகம் பேசாமல் நிறையக் கவனிக்க வேண்டும்.
எழுத்து என்பது ‘Memory shaped by art‘ என்று
ச�ொல்வார்கள். உண்மை எத்தனை? கற்பனை
எத்தனை? அவற்றை எந்த அளவில் கலப்பது?
நடந்ததைச் ச�ொல்வதா? நடந்திருக்க வேண்டியதைச்
ச�ொல்வதா? – இந்த ரசாயனம் புரிந்து க�ொள்ளக்
க�ொஞ்சம் நாளாகும். இதற்குக் குறுக்கு வழியே
இல்லை. நிறைய எழுதிப் பார்க்க வேண்டும்.

8.	கா_ _ ப�ொங்கல்

14.

_ய் (Ghee)

ஹைக்கூ முதல் ‘யாப்பு’ வரை தெரிந்த நீங்கள் ஏன்
கவிதை எழுதுவதில்லை?

15.

வா_ இ_ (Banana leaf)

16.

அ _ ப் _ (Stove)

ரசிப்பது, படைப்பது - இரண்டும் வெவ்வேறு
விஷயங்கள். நல்ல சமையலை எல்லோரும்
ரசிக்கலாம்!

17.

கி _ _ம் (Village)

18.

_ங்_ய் (Coconut)

19.

அ _ ங்கா _ ம் (Decoration)

20.

ச ல் _ க் _ ட் _ (Bull Fight)

ஆனந்த விகடனில் பதிவானது- நன்றி.

1.

ச_க்க_ ப் _ங்க_

(Sweet Pongal)

2.	க _ ம் _ (Sugar Cane)

5.	க _ _வ ன் (Sun)

(4th day of the Pongal celebration)
9.

ம _ _ னை (Mud Pot)

10.	ப_ _ கை (festival)
11.

அ _ வ _ (Harvest)

12.

_ல் (Milk)

13.

ம _ ச _ க�ொ _ து
(Turmeric plant )

பதிலுக்குப் பக்கம் 36 க்குச் செல்க.
www.washingtontamilsangam.org

ஜனவரி 2018

தென்றல்
முல்லை

17

ப�ொங்கல்
விழா

க�ோலங்கள் பலவிதம்
ஒவ்வொன்றும் ஒருவிதம்
சுமித்ரா பாபு

அக்ரிலிக் தூரிகை
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அரிசி மற்றும் உதிரி பூக்கள்

அரிசி மற்றும் உதிரி பூக்கள்

www.washingtontamilsangam.org

அரிசி மாவு மற்றும் பாசி மணிகள்

விக்ரம்-வேதா
புதிர்
முனைவர் ச. அரங்கநாதன்

ஒ

ரு பண்ணையார் தன் மூன்று
மகன்களுக்காகப் ப�ொற்காசுகளைச்
சேர்க்க ஆசைப்பட்டார். அதற்காக
அவர் முப்பது ப�ொற்குடங்களை
வாங்கி அதில் ப�ொற்காசுகளைச்
சேர்க்க ஆரம்பித்தார். அவர் வயதாகி
இறக்கும் நிலையில் பத்து குடங்கள்
நிறைந்தும், பத்து குடங்கள் பாதி
நிறைந்தும், மீதி பத்து குடங்கள்
காலியாகவும் இருந்தன.

அரிசி மாவு மற்றும் பாசி மணிகள்

இ றக் கு ம்ப ோ து அ து கு றி த் து
உ யி ல் ஒ ன்றை எ ழு தி வி ட் டு
இ ற ந் து வி டு கி ற ா ர் . அ த ன்ப டி
மூ வ ரு ம் ப �ொற்கா சு க ளை யு ம் ,
ப�ொற்குடங்களையும் சரிசமமாக
பி ரி த் து க்
க�ொ ள ்ள வே ண் டு ம்
ஆ ன ா ல் ஒ ரு கு ட த் தி லி ரு ந் து
மற்றொரு குடத்திற்கு ப�ொற்காசு
க ளை ம ா ற்றக் கூ ட ா து . இ தி ல்
மூ வ ரு ம்
கு ழ ப்ப ம டை ய
அன்னாட்டு மன்னரிடம் சென்று
முறையிடுகிறார்கள்.
அவர் அனைத்து விவரங்களையும்
க ே ட் டு வி ட் டு கு ழ ப்ப மி ல்லா ம ல்
சரிசமமாக ப�ொற்காசுகளையும்,
ப �ொ ற் கு ட ங்களை யு ம் பி ரி த் து க்
க�ொடு க்கி ற ா ர் . அவர் எவ்வா று
சரிசமமாக பிரித்துக் க�ொடுத்தார்?

கல் உப்பு மற்றும் டீ தூள்

விடை : 39-ம் பக்கம் பார்க்க...
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வேலை தேடி,
வேலைத் தேடி,

வேலனைத் தேடி…
வேலை தேடி, வேலையைத்தான் நாலு வாரமா தேடித் தேடி
ஊர் ஊராய் அலஞ்சேன் தெருத் தெருவாய் திரிஞ்சேன்
திக்கற்று, அன்னாடம் பசியாற லாட்டரிச் சீட்டும் வித்தேன், இப்ப
அதுவும் ப�ோச்சு அந்தோ! பட்டினியில் லாட்டரியடிக்க வச்சு
ஜனவரி 2018
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தெருத் தெருவாய் திரிஞ்சப்போ, அன்னாடம் பார்த்துப் பார்த்து
ஒரு தெருவ�ோர கிளி ச�ோசியன் நடப்பானான், ஆறுதலா அவன்
ச�ொன்னான், ப�ோன வருசம் என் நிலையும் உம் ப�ோல இருந்துச்சி
நல்ல வேளை ப�ொறந்துச்சி, அமஞ்சிச்சு இப்பொழப்பு சுகமாத்தான்!
இப்ப முத்தரசி (கிளி ) ச�ொல்றா, பத்து நாளுல ஒனக்கும்
நல்ல காலம் ப�ொறக்குமுன்னு. அதுக்கு பத்து நாள் விடாம
அன்னாடம் பூசை ப�ோடு தெருவ�ோர வேலனுக்குன்னு. அப்படியே
தப்பாம பூசை ப�ோட்டு ஒம்பது நாளாயிடுச்சு இன்னைக்கு.
பேராவல�ோடு பத்தாம் நாள் ப�ோய்ப் பார்த்தா, அய்யக�ோ!
வேலனையே காணலே க�ோயிலிலே! அதிர்ச்சியிலே
என்னவாச்சி
என கேட்க ,ப�ொலம்பி ப�ொலம்பிச் ச�ொன்னாரு பூசாரி
“வேலனே கிளம்பிட்டான் வேலைத் தேடிக்கிட்டு!
நாளைக்கும் வந்து பார், திரும்பி வந்தாலும் வருவான்
வேலன்,
உன் நல்ல நேரம்!
நல்கவனக் குறிப்பு : இக்கவிதையினை ஓரிரு
முறை வாசித்து உட்பொருள் உணர்ந்து அனுபவிக்க
என் பணிவான வேண்டுக�ோள். இக்கவிதையில்,
“வேலை” என்ற ச�ொல் சிலேடையாக பணம்
ஈட்டும் பணியினையும், முருகன் தன் கையிலேந்தும்
வேலையும் குறித்தது.

கருத்து :
பூசை மட்டும் ப�ோட்டால் ப�ோதாது , தனக்கே
( வேல னு க ்கே ) வேல ை வே ண் டு ம ா யி னு ம்
வி ட ா மு ய ற் சி அ வ சி ய மெ ன ம க ்க ளு க் கு
உணர்த்தவே , வேலனே தன் தடம் பெயர்ந்து ,
திருட்டுப் ப�ோன வேலை மீட்க
முயற்சி மேற்கொள்வதையும்
சித்தரிக்கும் கவிதை.

பேராசிரியர் முனைவர்

மயிலை செல்வ
கிருஷ்ணமூர்த்தி

www.washingtontamilsangam.org

குறிப்பாக ஏன் பத்தாம் நாள்
வேலன் காணாமல் ப�ோனான்?
காரணம், ச�ோசியன் ச�ொன்னபடி
பத்து நாளும் பூசை ப�ோட்டும்
வேலை கிடைக்காது ப�ோயின்,
அவன் கடவுள் நம்பிக்கை இழந்து
விடுவானேயென அஞ்சித் தான்!
வேலனுக்குத்தான் மனிதன் மீது
எத்துணை நம்பிக்கை, அக்கறை,
கரிசனம்!

வாசலில் க�ோலம்
இடுவது எதற்காக?
ந ம்

அரிசி மாவை உண்கின்றன.
ஆக மற்ற உயிரினங்கள�ோடும்
இயற்கைய�ோடும் இயைந்து
அ ன் பு ட ன் வ ா ழ்வ து ம்
சாத்தியம் ஆகிறது.

நாட்டில் குறிப்பாக தென்னிந்தியாவில்
பண்டைக்காலம் வீட்டிற்கு முன்னால் க�ோலம் இடுவது
பழக்கத்தில் உள்ளது.
ப �ொ து வ ா க கி ர ா ம ப் பு றங்க ளி ல் ப ெண்கள்
அதிகாலையில் எழுந்து, பசுவின் சாணத்தைத்
தண்ணீரில் கரைத்து வாசலில் தெளித்து மெழுகு
கிறார்கள். அதன் பின்னரே க�ோலம் இடுகிறார்கள்.
பசுங்சாணம் இயற்கையிலேயே ஒரு கிருமி நாசினி;
இதனால் வீடும் அதன் சூழலும் சுத்தமாகவும்
சுகாதாரமாகவும் ஆர�ோக்கியமானதாகவும் இருக்கிறது.
பெண்கள் அதிகாலையிலே எழுந்துவிடுவதால்
அவர்கள் உடல்வளமும் மனவளமும் குன்றாமல்
சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க வழிவகுக்கிறது.
மே லு ம் ப ெண்கள் கு னி ந் து ம் ,
நி மி ர் ந் து ம் ,
நின்றும் நடந்தும், உட்கார்ந்தும் க�ோலம் இடுவதால்,
இயற்கையாகவே உடற்பயிற்சியும் கிடைக்கிறது /
பெறுகிறார்கள்.
அரிசி மாவில் க�ோலம் இடுவதால் எறும்பு,
சிட்டுக்குருவி ப�ோன்ற உயிரினங்கள் க�ோலத்தைக் க�ொத்தி

வாசலில் க�ோலம் இடுவதன்
அவசியமும் முக்கியத்துவமும்
ந ம் இ தி க ா சங்க ளி லு ம்
இலக்கியங்களிலும் இடம்பெற்றி
மாலினி K. பசுபதி ருக்கின்றன. திவ்வியப்பிரபந்தம்,
ப ெ ரி ய பு ர ா ண ம் ம ற் று ம் வ ர ா க பு ர ா ண த் தி லு ம்
க�ோலம் பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.
க �ோல ம் இ டு வ த ா ல் ந ம் வீ டு ம் அ த ன் சூ ழ லு ம்
அழகாகவும் அலங்காரமாகவும் வரவேற்றுமுகமாவும்
இருக்கிறது. மேலும் வீட்டில் வசிப்பவர்க்கும் மற்றும்
தெருவழியே செல்வோர்க்கும்கூட க�ோலத்தினால்
நல்ல அதிர்வுகளும் அமைதியான மனநிலையும்
இருப்பதைக் காண்கிற�ோம். நாமும் வாசலில்
க�ோலம் இடும் பண்பாட்டை புரிந்துக் க�ொண்டு
கடைபிடிப்போமே!
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சர்க்கரைப்
ப�ொங்கல்
ம தியம்
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மூன்று மணி. ஆபிசில் உட்கார்ந்து
க�ொ ண் டு உ ல க வி ஷ ய ங்களை த்
தெ ரி ந் து
க�ொள்வதற்காக பேஸ்புக்கை (Facebook) மும்முரமாகப்
பார்த்துக் க�ொண்டிருந்த நேரத்தில் “கிர்கிர்” என்று என்
ப�ோன் சத்தமில்லாமல் சத்தமிட்டது. சத்தமில்லாத
சத்தம் என் மனைவியிடம் இருந்துதான். ஏத�ோ
மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறாள். மனைவி முக்கியமா,
பேஸ்புக் முக்கியமா என்ற பட்டிமன்றத்தில் வென்றது
“மனைவியே”. பேஸ்புக்கிலிருந்து கண்ணை எடுத்துப்
ப�ோனில் வைத்தேன்.
“சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்
பண்ணவா?” என்று கேட்டிருந்தாள் மனைவி.
பரவாயில்லை. இன்று “ஏத�ோ செய்யட்டுமா”
என்று கேட்டிருக்கிறாள். வழக்கமாக, சமையல்
சந்தேகங்கள்தான் கேட்பாள். உடனே நான் நளன்
மகாராஜா என்றும், சமையல் எனக்கு கை வந்த
கலை என்றும் நினைத்து விடாதீர்கள். என் மனைவி
சந்தேகம் கேட்பது எல்லாம் “அளவு” பற்றி. ஒரு கப்
கடலை மாவிற்கு இரண்டு கப் சர்க்கரை என்றால்,
முக்கால் கப் கடலை மாவிற்கு எவ்வளவு சர்க்கரை
ப�ோட வேண்டும் என்பது ப�ோன்ற நாட்டிற்குத்
தேவையான சந்தேகங்களைக் கேட்பாள்.
ச�ொல்லப் ப�ோனால் என் மனைவி ஒரு த�ொடக்கப்
பள்ளி ஆசிரியை. ஆனாலும் இந்த மாதிரி கணக்கு
களுக்கு அவள் நேரம் செலவழிக்க மாட்டாள்.
கேட்டால் “ஆபிஸ்ல நீங்க சும்மாதானே இருக்கீங்க.
இந்த மாதிரி கேல்குலேஷன்ஸ் ப�ோட்டாதான்
ப்ரெயின் நல்லா ட்ரெயின் ஆகும்,” என்பாள். என்
மூளை வேலை செய்வதில் அவளுக்குப் பெரும்பங்கு
உண்டு.
என் மூளை வேலை செய்கிறதா இல்லையா
என்ற ஆராய்ச்சியை சற்று ஒத்திப் ப�ோட்டு விட்டு,
“சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்” வடிவத்தில் வந்திருக்கும் அணு
குண்டைப் பார்ப்போம்.
இதற்காக என் மனைவி
செய்யும் சர்க்கரைப் ப�ொங்கலைப் பற்றி தவறாக
நினைத்து விடாதீர்கள். மிக அருமையாக செய்வாள்.
என் அம்மா செய்யும் சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் ப�ோல்
அசத்தலாய் இருக்கும். இப்பொழுது கூட ப�ொங்கல்

அன்று
சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் செய்திருந்தாள்.
நெய்யும். முந்திரியும், திராட்சையும்….அடடா..... பின்
ஏன் அணுகுண்டு என கேட்கிறீர்களா? ச�ொல்கிறேன்.
எங்கள் குழந்தைக்கு இப்பொழுதுதான் ஆறு மாதம்
ஆகிறது. என் மனைவி லீவில் இருக்கிறாள். நான்
ஏதாவது அவளை செய்து தரச் ச�ொன்னால், “கை
குழந்தைய வைச்சுகிட்டு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது,”
என்பாள். இல்லை “நானே மெட்டர்னிட்டி லீவுல
இருக்கேன்,” என்பாள். ஆனால் இப்பொழுது
அவளே சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் பண்ணட்டுமா என்று
கேட்கிறாள் என்றால்,இதில் ஏத�ோ உள் குத்து இருக்கிறது,
என்னன்னு தெரியல்லே. “?????” மனைவியிடமிருந்து
மெசேஜ். நான் பதில் அனுப்பாததால் கேள்விக்குறி.
“ இ ப்ப எ து க் கு
ரெஸ்ட்,”மெசேஜினேன்.

இ தெல்லா ம் .

“ஒண்ணும் இல்ல. சும்மாதான்.
பண்றேன்.”

டேக்

க�ொஞ்சம்தான்

மீட்டிங்கான அழைப்பு வந்து விட்டது.
“ஓ.கே” என்று தட்டிவிட்டு சர்க்கரைப் ப�ொங்கலை
மறந்து மீட்டிங்கில் ஐக்கியமானேன்.
மீண்டும் மாலை வீட்டிற்குச் செல்ல வண்டியை
உதைக்கும் நேரத்தில்தான் சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்
நினைவில் வந்தது. நெய்யும், முந்திரியும், திராட்சையும்
இணைந்த சர்க்கரைப் ப�ொங்கலை நினைத்துக்
க�ொண்டே வண்டியை செலுத்தினேன். என் வீடு
இருக்கும் தெருவில் நுழையும் ப�ோது, வீட்டு வாசலில்
என் மனைவி கையில் குழந்தையுடன் நின்றிருந்தாள்.
கூடவே அவளுடன் பள்ளியில் வேலை செய்யும் சக
ஆசிரியைகள். உங்களுக்குப் புரிந்ததா சர்க்கரைப்
ப�ொங்கலின் காரணம்? எனக்குப் புரிந்து விட்டது.
என் மனைவியின் பள்ளியில் பணிபுரிபவர்கள்
எங்கள் குழந்தையைப் பார்க்க வந்திருக்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு தன் கைவண்ணத்தைப் பறைசாற்ற
சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் செய்திருக்கிறாள் என் மனைவி.
எது எப்படிய�ோ இன்று நமக்கு இன்று சர்க்கரைப்
ப�ொங்கல் என்று நினைத்தபடியே வண்டியை என்
வீட்டு வாசலில் நிறுத்தினேன். என்னைப் பார்த்ததும்
அவர்கள் புன்னகை உதித்தார்கள். தலையசைத்து
அந்த புன்னகைகளை ஏற்றுக் க�ொண்டேன். என்
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மனைவியின் கையில் இருந்த குழந்தை என்னிடம்
தாவியது. ஒரு கையில் வாங்கிக் க�ொண்டு உள்ளே
சென்றேன்.
“ஏண்டா, உங்கம்மா சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்
ப ண் ணி ரு க ்காள ா மே ? ” ஹெல்மெட்டைக்
கழட்டியபடியே கேட்டேன்.
என் முகத்தைப் பார்த்ததும் ப�ொக்கை வாயைக்
காட்டி அழகாய் சிரித்தது. அதன் சிரிப்பின் அர்த்தம்
அப்பொழுது புரியவில்லை எனக்கு. “பச்சக்” என்று
ஒரு முத்தம் க�ொடுத்து, ச�ோபாவில் உட்கார்த்தி
வைத்துவிட்டு கை அலம்பி வந்தேன். என் மனைவி
இன்னும் உள்ளே வரவில்லை. குழந்தையை தூக்கிக்
க�ொண்டு டைனிங் டேபிளுக்குச் சென்றேன்.
டைனிங் டேபிள் மேல் நான்கு டப்பாக்கள். மூன்று
சதுர வடிவ ப்ளாஸ்டிக் டப்பாக்கள் , ஒன்று வட்ட
வடிவ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டப்பா.

ஆரம்பிப்பாள் என்று நினைத்தேன். நடக்கவில்லை.
குழந்தையைக் கீழே விட்டேன். மெல்ல அவள்
அருகில், மிக அருகில் சென்றேன்.
“ஆமா. சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் எங்க?”
“அத ஏன் கேக்கறீங்க? எல்லாம் காலி.”
மின்சாரம் என் மேல் பாய்ந்தது.
“க�ொஞ்சம் கூட இல்ல?”
“எல்லாம் இந்த....”
“நீ சாப்ட்டயா?”
“நான் க�ொஞ்சம் சாப்.....”
“நீ க�ொஞ்சம் சாப்பிட்ட, எனக்குக் க�ொஞ்சம் கூட
வைக்கலயா?”
“உங்களுக்கு வைச்சிருந்தேன்.....”
“எங்க இறக்கை முளைச்சு பறந்து ப�ோயிடுத்தா?”

“இல்லீங்க. விமலா மிஸ்ஸூம், அகல்யா மிஸ்ஸூம்
“ உ ங்கம்மா எ து ல ச க ்கரை ப் ப �ொங்க ல்
தான்
வந்தாங்க. ஆளுக்கு க�ொஞ்சம் க�ொடுத்துட்டு,
வைச்சிருக்கானு தெரியலையே?” ஒரு ப்ளாஸ்டிக்
நானும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்காக க�ொஞ்சம்
டப்பாவைத் திறந்தேன். அது முழுவதும் சகல
வைச்சேன்....”
செளபாக்கியங்களைத் தரும் “தீபம்” மஞ்சள் குங்கும
பாக்கெட்டுகள்.
அடுத்த டப்பாவைத் திறந்தேன்.
“அந்த க�ொஞ்சம் எங்க?” மிக அல்பமான
உணவுக்குப் பின் உற்சாகம் தரும் “மெஜந்தா
கேள்வி.
“ சுபாரி பாக்கு பாக்கெட்டுகள். மூன்றாவது
“ச�ொல்லி முடிக்கறதுக்குள்ள அவசரம்.
ப்ளாஸ்டிக் டப்பாவில் பச்சை பசேலேன
நாங்க சாப்பிடும்போது திடீர்னு ஜெயÿ
கும்பக�ோணம் வெற்றிலைகள். நான்
மிஸ் வந்துட்டாங்க. அவங்களுக்கும்
குழந்தையைப் பார்க்க, அது என் தலையைக்
குடுக்க வேண்டியதா ப�ோச்சு.
கலைத்து அடுத்த டப்பாவிற்கு ஆசிர்வாதம்
“அவங்களுக்கு குடுக்காட்டி என்ன?”
செய்தது. அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்
சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் என்னை ஆட்டிப்
டப்பாவிற்குள்தான் சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்
படைத்துக் க�ொண்டிருக்கிறது.
இருக்க வேண்டும், என் மனதில் பட்சி
ச�ொல்லிற்று. அந்த வட்ட வடிவ டப்பாவை
“அதெப்படி. நாங்கலாம் சாப்டும்
சுஜாதா
கையில் எடுத்தேன். அந்த டப்பாவின்
ப�ோது அவங்களுக்கு மட்டும் குடுக்கலேனா
குருவாயூரப்பன்
உள்ளே, இரண்டு பெரிய கருப்பு காதுகள்,
நல்லா இருக்குமா? அதான் உங்களுக்காக
கருப்பு உடல். அதில் வெள்ளை புட்டா ப�ோட்ட
வச்சிருந்தத அவங்களுக்கு க�ொடுத்துட்டேன்.”
சிகப்பு சட்டை, வெள்ளை க்ளவுஸ் ப�ோட்ட கைகள்,
இல்லை. இல்லை. இன்று சர்க்கரைப் ப�ொங்கல்
மஞ்சள் நிறத்தில் காலணிகளுடன் கூடிய குட்டி
எனக்கு இல்லை. ஆக என் கனவில் மண் லாரியே
மிக்கிமவுஸ் ப�ொம்மை. நான் அதிர்ச்சியில் உறைய, என்
விழுந்துவிட்டது.
குழந்தை அந்த மிக்கிமவுஸைப் பார்த்து சந்தோஷத்தில்
“ காபியாது கிடைக்குமா?”
கைக�ொட்டிச் சிரித்தது. அந்த டப்பாவிலிருந்து மிக்கி
“ஹாங்....மறந்தே ப�ோயிட்டேன் . எக்ஸ்ட்ரா பால்
மவுசை எடுக்க, அட...அந்த டப்பாவில் கீழே ஏத�ோ
ச�ொல்லி இருந்தேன். நம்ம பால்காரன் க�ொண்டு
ஒட்டியிருந்தது. அது.....அது.......சர்க்கரைப் ப�ொங்கலின்
வரலை. க�ொஞ்சம் ப�ோய் பால் வாங்கிட்டு வரீங்களா?”
ஒரு பருக்கை. ஆக சர்க்கரைப் ப�ொங்கல் இதில்தான்
இருந்திருக்க வேண்டும். இப்போது இல்லை..
பால் வாங்கி வந்தால்தான் காபியேவா? அருமை.
மிக அருமை.
“இவங்களுக்கு எல்லாம் டீஸன்ஸியே இல்ல.
ஏதுடா, அவ ஹஸ்பண்ட் ஆபிஸ்லேந்து வந்துட்டாரே,
அவளை முறைத்தபடியே பையைத் தூக்கிக் க�ொண்டு
நம்ம கிளம்புவ�ோம்னு.. ஒண்ணும் கிடையாது,”
பால் வாங்கச் சென்றேன். பால் பாக்கெட்டை பையில்
ச�ொல்லியபடியே உள்ளே வந்தாள் என் மனைவி.
ப�ோடும் நேரத்தில், ப�ோனில் மெசேஜ் சத்தம். என்
என் கையில் இருந்த மிக்கி மவுஸைப் பார்த்ததும்
மனைவிதான்.
ஆச்சரியப்பட்டாள்.
“பனீர் பட்டர் மசாலா பண்ணட்டுமா டின்னர்க்கு?”
“இது எங்க இருந்தது? வீடு பூரா தேடினேன்,”
இவள் சாதாரணமாக பனீர் பட்டர் மசாலா செய்ய
என்று என் கையில் இருந்த மவுஸை வாங்கியபடியே
மாட்டாளே......
பேசினாள். “காபி கலக்கட்டுமா?”
அவளாகவே சர்க்கரைப் ப�ொங்கலைப்

பற்றி
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ற்போதைய மனிதனின் ஆயுட்காலம் (Life
Expectancy)- உலகம் முழுவதும் வாழும் மக்களின்
ஆயுட்காலம் சராசரியாக, 71.5 ஆண்டுகள் ஆகும்.
இ து , ப ண்டை ய க ா ல த் தி ல் வ ா ழ்ந்த வ ர ்க ளி ன்
ஆயுட்காலமாகக் கருதப்படும் 33 ஆண்டுகளை
விட வெகுவாக அதிகரித்திருந்தாலும், நூறு வயது
வாழ்வதென்பது, ‘நீங்க நூறு வயது நல்லா இருக்கணும்’
என்று வாழ்த்துதலில் மட்டுமே சாத்தியம் என்று
த�ோன்றுகிறது ! வெகு சிலரே இந்த இலக்கை அடைய
முடிகிறது. ஆனால், பிறவியிலேயே குறைபாடு
இல்லா மல் பி றக் கும் அனை வரும் நூ று வ ய து
வாழும் திறன் படைத்தவர்கள் என்பது ஒரு மருத்துவ
அறிவியல் க�ோட்பாடு. அவ்வாறு இல்லாமல், இறப்பு
முன்பே ஏற்படுவதற்கான காரணிகள் – பிறந்த
நாடு/இடம், தட்பவெப்பம், ப�ொருளாதார வசதி,
விபத்து, ந�ோய்கள், என்று - பலப்பல. அவ்வாறு
இருக்க, இவ்வருடத் த�ொடக்கத்தில் பிரபல மருத்துவ
இதழான, JAMA – Journal of American Medical Association இதழில் வெளியான ஒரு ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை
மிகவும் பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டது. ஏனெனில்,
இறப்பிற்கான காரணிகளில் பாதிக்கு மேல், குறிப்பிட்ட
சில வகை உணவுப் ப�ொருட்களே என்று கண்டறிந்தது,
இக்கட்டுரையின் சிறப்பம்சம். சுமார் ஏழு லட்சம்

இறந்தவர்களின் உணவுப் பழக்கங்களை ஆராய்ந்து
பார்த்ததில், 7 வகை உணவுப் ப�ொருட்கள் மற்றும்
உணவுப் பழக்கங்கள் கிட்டத் தட்ட 60% இறப்புகளுக்குக்
காரணங்களாகின்றன என்று கண்டறியப்பட்டது.
ஆகவே, அவைகள் என்னவென்று கவனித்து,
அவற்றின் மேல் கவனம் செலுத்தினாலே, நூறு
வயது வாழ 50% -க்கு மேல் வாய்ப்பு கிடைக்குமே!
அப்படியென்றால் மீதி 50% வாய்ப்பு எப்படி என்று
கேட்கிறீர்களா? - இக்கட்டுரை முழுவதும் படித்து
முடித்தவுடன் கிடைத்து விடும்!

உணவில் உள்ள அதிக உப்பு
தினமும் 2000 மில்லி கிராமுக்கும் அதிகப்படியான
ச�ோடியம் உட்கொள்வது, 9.5% இறப்புகளுக்கான
காரணமாகிறது. வீட்டில் சாப்பிடும் உணவை விட
வெளியில் சாப்பிடும் துரித உணவு, மற்றும் கேன்கள்,
அட்டைப் பெட்டிகளில் அடைத்து விற்கப்படும்
உணவு, ப�ோன்ற உணவுவகைகளில் உள்ள ச�ோடியம்
மிக அதிகம்.

க�ொட்டைகள் மற்றும் விதை (Seeds) வகை
உணவுகளை உண்ணாதது
நிலக்கடலை, பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, வால்நட்
ப�ோன்ற ‘நட்ஸ்” வகைகளையும் மற்றும் ஆளி (Flax),
பூசணி, சூரியகாந்தி ப�ோன்ற விதை வகைகளையும்
ஒரு நாளைக்கு ஒரு கைப்பிடி (20 கிராம்) சாப்பிட
வேண்டும். இவற்றை உண்ணாமல் தவிர்ப்பதால், 8.5
% இறப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி
Deli meats எனப்படும் பல்வேறு வகையான இறைச்சி
வகைகள் அனைத்தும் பதப்படுத்தப்பட்ட வகையைச்
சேர்ந்தவை. அவற்றில் இருக்கும் நைட்ரைட் உப்பு புற்று
ந�ோயை உண்டாக்கும் என்பது பல்வேறு ஆராய்ச்சி
முடிவுகள் தெரிவிக்கும் உண்மை. 8.2% இறப்புகள்
இவ்வகை இறைச்சியை உண்பதால் ஏற்படுகின்றன.

ஒமேகா-3 க�ொழுப்பு அமிலம் குறைபாடு
தேவையான அளவு ஒமேகா -3 க�ொழுப்பு
அமிலங்கள் உணவில் சேர்த்துக் க�ொள்ளாததால், 7.8%
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இறப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இவை, ஒரு நாளைக்கு
ஆண்களுக்கு 1.6 கிராமும், பெண்களுக்கு, 1.1 கிராமும்
தேவைப்படுகின்றன. ஆனால், 250 மில்லி கிராமுக்குக்
குறைவாக எடுத்துக் க�ொள்வதால் ஆயுட்காலம்
குறைகிறது.

காய்கறிகள் உணவில் அதிகம் சேர்க்காதது
க ா ய்க றி க ள் உ ட ல் ஆ ர�ோக் கி ய த் தி ற் கு
இன்றியமையாதது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே.
ஆகவே, தெரிந்தே செய்யும் தவறுகளில் ஒன்றாகத்தான்
இது இருக்க முடியும்! தினமும் 400 கிராமுக்குக்
குறைவாகக் காய்கறிகள் உண்பதால் 7.6% இறப்புகள்
ஏற்படுகின்றன.

பழங்கள் உணவில் அதிகம் சேர்க்காதது
தினமும் 300 கிராமுக்கும் குறைவாக பழங்கள்
சாப்பிடுவதால் 7.5% இறப்புகள் ஏற்படுவதாக இந்த
ஆராய்ச்சி முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட பானங்கள்
பல்வேறு வண்ணங்களில் கிடைக்கும் சர்க்கரை
சே ர ்க்கப்பட்ட ச � ோ ட ா க ்கள் ,
குளிர்பானங்கள் 7.4% இறப்புகளுக்குக்
காரணமாகின்றன. எந்த வண்ணமும்
இ ல்லா த த ண் ணீ ரே உ ட ல்
ஆர�ோக்கியத்திற்கு நல்லது. சர்க்கரை
சேர்க்காத பழரசங்கள் உடலுக்கு
நல்லவையே.
உணவில் சேர்க்க வேண்டியவை
களின் குறைபாட்டினாலும், மற்றும்
சே ர ்க்கக் கூ ட ா த வ ை உ ண வி ல்
அதிகமாவதினாலும் உயர் இரத்த
அழுத்தம், நீரிழிவு ந�ோய், இதய
ந�ோய், புற்று ந�ோய், எதிர்ப்புச்
சக் தி கு றை வ தி ன ா ல் , த�ொ ற் று
ந�ோய்கள், இன்ன பிற ந�ோய்கள்
ப�ோன்றவைகளால் எந்த அளவிற்கு
இறப்பு உண்டாகிறது என்பதைக்
கண்டோம்.

க�ொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள்?”
என்று யாரையாவது கேட்டு, அதற்கு அவர், ‘அட,
நீங்க வேற, நாமாவது நூறு வயது வாழ்வதாவது…”
என்றாலே ‘பூட்ட கேஸ்’ என்று அர்த்தம்! யேல் (Yale)
பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சி, நூறு வயது வாழ முடியும்
எனும் நேர்மறையான எண்ணம் முதலில் வேண்டும்
என்பதை வலியுறுத்துகிறது.
த வி ர இ வ ர ்கள் தி ன மு ம் தி ய ா ன ப் ப யி ற் சி
மேற்கொள்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
உடலின் செல்கள் மூப்படைவதை தியானம் 30%
குறைப்பதாகக் கண்டறிந்துள்ளனர்.

சுற்றமும் நட்பும்
இந்த நூறு வயதுக்காரர்கள் தம் பிள்ளைகளுடனும்
நண்பர்களுடனும் அதிக நேரம் செலவழிக்கிறார்கள்.
நம் ஊரில், கூட்டுக் குடும்பத்துடன் வாழ்பவர்கள் நீண்ட
ஆயுளுடன் வாழ்வதை நிறைய பார்த்திருக்கிற�ோம்.
இ ப்ப டி சு ற்ற மு ம் ந ட் பு ம் சூ ழ வ ா ழ்வ தி ன ா ல்
கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியே அவர்களின் ஆயுளை
நீட்டிக்கச் செய்கிறது.

உடற்பயிற்சி
மு து மை யி ல் த ள ்ளாட்ட ம் ,
அதனால் விழுந்து எலும்பு முறிவு,
ப டு த்த ப டு க ்கை ய ா கி வி டு வ து
ப�ோன்றவை இறப்பு முன்னதாக
ஏற்படக் காரண்ங்களாகி விடுகின்றன.
உடற்பயிற்சி இவற்றை வெகுவாக்க்
குறைக்கிறது. நூறு வயதுக்காரர்கள்,
நடப்பது, சைக்கிளில் செல்வது
ப�ோன்ற உ ட ற்ப யி ற் சி க ளை த்
தவறாமல் செய்கிறார்கள்.

டாக்டர்
ப. ராதாகிருஷ்ணன்

இனி, நூறு வயது வாழ முன்பு
குறிப்பிட்டது ப�ோல், மற்ற 50% வாய்ப்பு என்ன
என்பதை இப்போது பார்க்கலாம். ஒரு பிரபல
காப்பீட்டு (Health Insurance) நிறுவனம் ஆண்டுத�ோறும்,
100 வயது கடந்த 100 பேரை நேர்காணல் செய்து
அவர்களின் நீண்ட ஆயுளின் ரகசியம் என்ன என்று
கண்டறிகிறார்கள். (தலைப்பு 100/100 என்பதின்
காரணம் இதுவா என்று கேட்டால், இல்லை. மேலே
படிக்கவும்!)
அவ்வாறு அவர்கள் நூறு வயது வாழக் காரணமான
ப�ொதுவான சிறப்பம்சங்கள் இத�ோ:

நேர்மறையான எண்ணம்
“ உ ங்க ளி ன் 1 0 0 - வ து பி றந்த ந ா ள் எ ப்ப டி

த�ொடர்ச்சியாக ஒரே இடத்தில்
மணிக் கணக்காக உட்காரும் பழக்கம்
இவர்களிடத்தில் இல்லை. “Sitting is
the new Smoking” என்ற கூற்றுக்கேற்ப,
ஒரே இடத்தில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு
மேல் உட்காருவதினால் ஆயுளில் 22
நிமிடம் குறைகிறது.

எண்ணத்தில் என்றும் இளமை
தம் உண்மையான வயதை இவர்கள் நினைப்பதே
இல்லை. எண்ணத்திலும், செயலிலும், 20 வயது வரை
குறைந்தவர்களாகவே காட்டிக் க�ொள்கிறார்கள்.
ஆ க வே , உ ண வி ல் க வ ன ம் செ லு த் து வ து ம் ,
உடற்பயிற்சி, ய�ோகாசனம் ஆகியவை செய்வதும்
உடல் ஆர�ோக்கியத்தினை உறுதி செய்யும். தியானம்,
நேர்மறை எண்ணம் ஆகியவற்றினால் மனதில்
ம கி ழ் ச் சி யு ம் நி ம்ம தி யு ம் த து ம் பு ம் .
இ த ன ா ல்
உடல் நலத்திற்கும் குறை வராமல் செய்யலாம்.
இவ்வாறு உடலையும் மனதையும் ஆர�ோக்கியமாக
வைத்து, 100 சதவீத மக்கள் 100 வயது வாழ வாழ்த்த வயதில்லை, வணங்குகிற�ோம்!!
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இலக்கியம் ஒரு இனத்தின்
ப ழ க ்க வ ழ க ்கங்களை
உள்ளடக்கி, பண்பாட்டு
ந டை மு றை க ளை த் த ன து
ம�ொ ழி யி ன் வ ளத்தா ல்
வெளிப்படுத்துகிறது; நேரடி
யாகவ�ோ மறைமுகமாகவ�ோ
ஆ வ ண ப்ப டு த் தி வ ைக் கி
ற து .
இ லக் கி ய த் தி ன்
வெ ளி த்த ோற்ற ம் ம ா று
படலாம்; செய்யுள்களகாவ�ோ,
க தை க ள ா க வ�ோ அ ல்ல து
பு ர ா ண ங்கள ா க வ�ோ
இருக்கலாம். உண்மைகளுடன்
கற்பனை கலந்த சுவையான
தகவல்களாகவும் இருக்கலாம்.
எடுத்துக்காட்டாக அமரர்
க ல் கி யி ன் பு தி ன ங்கள ா ன
சி வ க ா மி யி ன் ச ப த ம் ,
ப�ொன்னியின் செல்வன் மற்றும் பார்த்திபன் கனவு
ப�ோன்றவைகளைக் கூறலாம்.

இலக்கியங்களிலிருந்து
த�ொடரும்

நம் பண்பாட்டுக்
கூறுகளில் சில..

தமிழரின் வாழ்வு, தமிழர் பேசிய ம�ொழி, தமிழர்
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வாழ்ந்த நிலம் ஆகிய இம்மூன்றுக்கும் இயல்பான,
நெருங்கிய த�ொடர்பு உண்டு என்ற உண்மையை
விளக்குவது சங்க இலக்கியங்கள். இதுதான் தமிழர்
நாகரிகத்தின் அடிப்படை உறுப்பாக அமைந்துள்ளது.
இலக்கியங்களின் துணையின்றித் தமிழரின் பண்டைய
வரலாற்றையும் பண்பாட்டையும் முழுமையாக
அறிந்துக் க�ொள்ள இயலாது. சங்க இலக்கியங்களில்
ஒன்றாகிய நற்றிணையில்,
நயனும் நண்பும் நாணும் நன்குடைமையும்
பயனும் பண்பும் பாடற்ந் த�ொழுகலும்
நும்மினும் உடையேன் மன்னோ
என வரும் பகுதி, பண்பாட்டிற்கு விளக்கம் தருவதாக
உள்ளது. யாவர்க்கும் இனிமை தரும் விதத்தில் நடத்தல்
நயன்(ம்) எனப்பட்டது. வேறுபாடு கருதாது யாவரிடமும்
அன்பு பாராட்டி த�ொடர்போடு வாழ்தல் நண்பு
(நட்பு) ஆகும். பழியைக் கண்டும் தீமையைக் கண்டும்
மனங்கூசுதல், நாணம் எனப்படும் உயர் பண்பாகும்.
சமுதாயத்திற்குப் பயன்பட வாழ்தலும், நற்பண்புகள்
நிரம்பப் பெறுதலும், உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகலும்
இந்தப் பாடலில் சிறப்பாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
வரலாறும் இலக்கியமும்
ம னி த னு க் கு வ ர ல ா று எ ன் று ஒ ன் று
தே வ ைப்ப டு வ த ன ா ல்தா ன் , ந ா ம் வ ர ல ா ற் று ச்
சான்றுகளான த�ொல்பொருட்கள், அகழ்வாய்வுச்
சான்றுகள், வரலாற்று நூல்கள், கல்வெட்டுக்கள்,
ப ட்ட ய ங்கள் , ம ற் று ம் எ ழு த் து ச்
ச ா ன் று க ள்
ஆ கி ய வ ை க ளை ப் ப ய ன்ப டு த் தி வ ரு கி ற�ோ ம் .
த�ொல்ப ொ ரு ட்சா ன் று க ளை யு ம் அ க ழ் வு ச்
ச ா ன் று க ளை யு ம் ம ட் டு ம் வ ை த் து க் க�ொ ண் டு
வரலாற்றை முழுமையாக எழுதிவிட முடியாது.
நல்லவைகளும் அல்லவைகளும் இலக்கியங்களின்
எல்லாப் பக்கங்களிலும் நம்மால் காண இயலும்.

இலக்கியம் பண்பாட்டு விழுமியமா?
ம�ொ ழி யி ல்லா ம ல் ஒ ர் இ ன ம் த னி த்தன்மை
வாய்ந்த அடையாளத்துடன் நாகரீகமாக வாழவும்
முடியாது; வாழ்ந்திருக்கவும் முடியாது. ஒவ்வொரு
இனமும் அதன் ம�ொழியுடன் இயற்கையாகவே
பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. இலக்கியம் இவைகளின்
வெளியே நின்று, பண்பாட்டின் நிலைப்பாடுகளை
த ம து ப டை ப் பு க ளி ல் உ ள ்ள ட க் கி த் த ரு கி ற து .
எடுத்துக்காட்டாக வாக்குறுதி காத்தல் என்பது
உயர்பண்புகளில் ஒன்று என்றும்; ச�ொல் மாறாமை
என்பது பேணத்தக்க ந�ோன்பாகும் என்னும் கருத்து
புறநானூறு பாடல் மூன்றில் “நிலம் பெயரினும்,
நின்சொற் பெயரல்” என்று வருகிறது.
மேலும் புறநானூறு பாடல் பத்தாவதில் அரசனிடம்
பு ல வ ர் கூ று வ தி லி ரு ந் து ப ல ந ல்ல க ரு த் து க ள்
வெளிப்படுகிறது. குறிப்பாக, பிறர் மீது வீண்குற்றம்
கூறுவ�ோர் ச�ொல்லை நீ ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய்;
உண்மையிலே ஒருவன் செய்தது தவறு (தீமை) என்று நீ
கண்டால் நீதிநூலுக்கு ஏற்ப ஆராய்ந்து தகுந்த முறையில்
அவனைத் தண்டிப்பாய்; தவறு செய்தவர்கள், உன்
முன்னர் வந்து அடிபணிந்து நின்றால் நீ முன்பு அளித்த
தண்டனையைப் பெரிதும் குறைப்பாய்; முன்னிலும்
பெரிதாக அவர்பால் அன்பும் பாராட்டுவாய் என
நற்பண்புகளை இயம்புகிறது.
பண்பாட்டுச் சிதைவுகள்
ஓர் இனத்தின் பண்பாடுகளுக்குப் பல காரணங்களால்
சிதைவுகள் ஏற்படலாம். இது வரலாறு கண்ட
உண்மை. அந்நியர்களின் படையெடுப்புகளாலும்,
ஆக்கிரமிப்புகளாலும் பண்பாடுகளில் காலப்போக்கில்
மாறுபாடுகள் ஏற்படலாம். பலம் ப�ொருந்திய நடுவண்
அரசுகள் சிறு இனமக்களை, அரசியல் சட்டங்களை
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ஏற்படுத்தி மெல்ல மெல்ல அடக்கி ஒடுக்கி, தங்கள்
ம�ொழியைத் தவிர்த்து, வேற்று ம�ொழியைத் திணித்து
அ டை ய ா ள ம ற்ற வ ர ்காள ா க ஆ க் கு வ தை ந ா ம்
கண்கூடாகக் காண்கிற�ோம்.
ம னி த ர ்கள் த ா ம் வ ா ழு ம் மு றைமை க ்கேற்ப
பண்பாடுகளில் ஏற்றத்தாழ்வு உண்டாகலாம். ஓர்
இனத்தின் பலவிதமான பண்பாட்டுக் குணங்களை,
இலக்கியங்கள் பல க�ோணங்களில் வித்தியாசமான
ப ரி ம ா ண ங்க ளி ல் வ கைப்ப டு த் து கி ற து . எ ல்லா
ப ண்பா ட் டு ச்
செ ய ல்பா டு க ளு ம் நி ர ந்த ர ம ா க
நடைமுறையில் இருப்பதில்லை; காலத்திற்கேற்ப
மாறுபடும்; சில மறைந்துவிடும். ஆனால் தாய்மொழி
பயன்பாட்டில் இருந்தால், அடிப்படை பண்பாட்டுக்
குணங்கள் சமுதாயத்தில் அங்கமாகச் செயல்படும்.
பண்பாடு என்ற ச�ொல் நமது பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில்
காணப்படுவதில்லை. மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளே,
பண்பாட்டு வெளிப்பாடாக இருந்திருக்கிறது எனலாம்.
கலாச்சாரம் என்பது தமிழ்ச்சொல் அல்ல. கடந்த
அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் “பண்பாடு”
என்ற ச�ொல் தமிழ் இலக்கியப் பயன்பாட்டில்
இல்லையெனத் தெரிகிறது. திருக்குறளில் வரும்
‘சால்பு’ என்ற ச�ொல், நல்ல பண்பாட்டுச்
செயல்களுக்குப் ப�ொருந்தும் என தமிழ்
அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள்.
வ று மை ய ா ல் வ ரு ந் து வ�ோ ரு க் கு
ஈ த ல் , வ று மை யு ற்ற ப �ொ ழு து ம் த ன்
குடிப்பிறப்புக்குத் தகாதவற்றை செய்யாமை,
அன்பினால் நண்பர்களைப் பெருகச்
செய்தல் ப�ோன்ற நல்லறங்கள் திரிகடுகம்
ப ா ட லி ல் கு றி ப் பி ட ப்ப ட் டி ரு க் கி ற து .
பாலுண்ணாத குழந்தையை வருத்தித்
தாய் பாலூட்டுதல் ப�ோல, அறநெறியில்
ந ட வ ா த வ ரை வ ற் பு று த் தி , ந ல்லோர்
அறநெறியில் நடக்கும்படி செய்வர் என்று
கூறுகிறது பழம�ொழி பாடல்.

தன்மை உடையதாகவே உள்ளது. அதுப�ோல பல
வழிகளில் செய்யப்படும் அறங்களும் ஒரே தன்மை
உடையவன ஆகும் என்கிறது நாலடியார். வெற்றி
குறித்து, “வெல்வது வேண்டின் வெகுளிவிடல்”
என்கிறது நான்மணிக் கடிகை.
புலம் பெயர்ந்தோரின் தவிப்பு

புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஒரு கலவையான
ப ண்பா ட் டி ன் உ ர சல்க ளி ல்
ஒ ரு வி த ம ா ன
மனஅழுத்தத்தில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். அக்கரைக்கு
இக்கரை பச்சை என்ற நிலைமைதான்! என்ன செய்வது?
தமது இனத்தில் உள்ள சிறப்பு மிகுந்த அடிப்படைப்
பண்பாடுகளுடன், வாழும் நாட்டிலுள்ள நல்ல
பண்புகளையும் கடைப்பிடிப்பதே சாலச் சிறந்ததாகும்.
தமிழர்களின் நல்ல பண்பாடுகளை நமது எதிர்வரும்
தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டுமெனில்,
அவர்கள் செம்மொழியாம் தமிழ்மொழியைக் கற்று,
நமது அறம்சார்ந்த இலக்கியங்களைப் படித்து,
அதில் வரும் நற்பண்புகளைத் தங்கள் பயன்பாட்டில்
வைத்திருக்க வேண்டும். இதை வழிப்படுத்துவதற்கு
இரண்டு வழிகள் உண்டு. நாம் அவர்களுடன் தமிழில்
முடிந்தவரை உரையாடவேண்டும்; வாரக்கடைசியில்
நடக்கும் தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்கு அனுப்ப
வேண்டும். தமிழ்ப்பள்ளிகள் இல்லாத
இடத்தில் வாழ்ந்துவரும் குடும்பங்கள்
தங்களுக்குள் இணைந்து, குழந்தைகளுக்குத்
தமிழ் கற்றுக்கொடுக்கலாம். தரமான
தமிழ்த் திரைப்படங்கள், பாடல்கள் கூட
உதவி புரியலாம். தமிழ்ப் பள்ளிகள்
நடத்துவதை தமிழ்ச் சங்கங்களும் அதன்
உறுப்பினர்களும் கடமையாகக் க�ொள்ள
வேண்டும். தமிழ்ச் சங்கப் பேரவை இந்த
நாஞ்சில்
மாபெரும் சேவைக்கு உறுதுணையாக
இ. பீற்றர்
இருத்தல் வேண்டும்.

இன்னிலை பாடலில் ”நல் அறனை நாள் அணி
க�ொள்வார்” அதாவது, எப்போதும் அறச் செயலையே
மேற்கொள்பவர் எனப்படுபவர்கள்:
- கழிவிரக்கம் க�ொள்ளார் (ஆகாத காரியங்களுக்கு
இரக்கம் க�ொள்ளார்);
- கதழ்வு ஆளார் (பகைமையை மேற்கொள்ளார்);
- வேர்த்துப் பழிமுறுகக் க�ோடார் (வெகுண்டு பழி
மிகுமாறு செயல்களை செய்யார்);
- யன்பேர்த்து அழிமுதலை இல்லம் க�ொண்டு
ஆக்கார். (அறப்பயனை நீக்கிக் கெடுக்கும் ப�ொருளை
மனையிற் க�ொண்டுப�ோய் சேர்க்கார்).
அறவழியிற் ப�ொருளைச் செலவு செய்யாதவர்,
பாடுபட்டு சேர்த்து வைத்த தேனை இழக்கும்
தேனீயைப்போல, சேர்த்து வைத்தச் செல்வங்களை
இழந்துவிடுவர் என்று கூறுகிறது நாலடியார். மேலும்
ப சு க ்கள் ஒ வ ்வ ொ ன் று ம் ஒ வ ்வ ொ ரு நி ற த் தி ல்
இருந்தாலும், அப்பசுக்கள் க�ொடுக்கும் பால் வெண்மை

பேசும் ம�ொழியை அழித்துவிட்டால், படிப்படியாக
அ ந்த இ ன ம் த னி த்தன்மை இ ழ ந் து , மு டி வி ல்
அடையாளம் இல்லாமல், காணாமல் ப�ோய்விடும்
என்பது இயல்பு நிலை. இப்படி அழிந்து ப�ோன
இனங்கள் பல உண்டு. தமிழ்மொழிதான் நமது
இனத்தைக் காக்க முடியும். ஜெர்மனி, இத்தாலி,
பிரஞ்சு, சீனம், ஜப்பான், அரபு, மற்றும் கிரேக்கம்
ப�ோன்ற ம�ொழி பேசுவ�ோருக்கென ச�ொந்தநாடுகள்
உள்ளன. எனவே அந்த அந்த நாடுகள் தமது ம�ொழியை
அழிந்து ப�ோகாமல் பார்த்து, தங்கள் இனத்துக்கு
அரணாக இருப்பார்கள். தமிழர்களுக்கென உலகத்தில்
ச�ொந்தமாகஎந்த நாடும் கிடையாது. வாழும் அனைத்து
நாடுகளிலும், நாம் சிறுபான்மையினராகத்தான்
வாழ்ந்து வருகிற�ோம். நாம்தாம் நமது ம�ொழியையும்
இனத்தையும் காக்க வேண்டும்.
தமிழா ஒன்றுபடு! தமிழால் ஒன்றுபடு! தமிழுக்காக
ஒன்றுபடு! தமிழ�ோடு வாழ்வோம்! உயர்ந்திடுவ�ோம்!
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தென்றல்
முல்லை
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தென்றல் முல்லை கட்டுரைப் ப�ோட்டி
முதல் பரிசு

இவ்வாறு விளையாடும் ப�ொழுது மாணவர்களுக்கு அந்தப் பாடம் பற்றி ஒரு
மன அழுத்தம் வராது. குழந்தைகளுக்கு விளையாடுவது மிகவும் பிடிக்கும்
மற்றும் அவர்களுக்கு அது வேடிக்கையாகவும் இருக்கும். இதன் மூலம்
மாணவர்களுக்கு பாடம் நினைவில் நிற்கும், மற்றும் வீட்டுப் பாடத்தைச்
செய்ய நன்றாக உதவும்.

Years 11
Name தாரிணி குழலி செந்தில்குமார்	
Unique No 10009

நான் தமிழாசிரியர் ஆனால் ...
முன்னுரை
நான் ஒரு தமிழ்ப் பள்ளி ஆசிரியை ஆனால்,
மூன்று காரியம் செய்வேன். என் முதல் காரியம்,
நான் தமிழை விளையாட்டுகள் மூலம் கற்கச் செய்வேன்.
என் இரண்டாவது காரியம், நான் நிறைய வினாடி வினாக்கள்
செய்து அதன் வாயிலாக தமிழைப் பயிற்றுவிப்பேன். என்
மூன்றாவது காரியம், நிறைய தமிழ்ப் ப�ோட்டிகளில் கலந்துக்
க�ொள்ள உதவுவேன். இதுதான் என் மூன்று காரியங்கள்.

விளக்கம்
தமிழ் விளையாட்டுகள்:

ஜனவரி 2018

தென்றல்
முல்லை

என் முதல் காரியம் நான்
நிறைய தமிழ் விளையாட்டுகளை உருவாக்குவேன் . ஏன்
என்றால் நான் பாடம் கற்பித்த பிறகு, ஒரு ஆய்வுக்காக
நான் அந்தப் பாடம் பற்றி சில விளையாட்டுகளைச் செய்வேன்.

வினாடி வினா:

என் இரண்டாவது காரியம், நான் நிறைய வினாடி
வினாக்கள் செய்வேன். ஏன் என்றால் வினாக்கள் மாணவர்களுக்கு அந்த
தலைப்பைப் பற்றி மேலும் அறிய உதவும். இது மாணவர்களுக்கு க�ொஞ்சம்
க�ொஞ்சமாகக்
கற்றதை மனதில் பதிய உதவும்.
வினாக்களை
எழுப்புவுதன் வழியாக மாணவர்கள் எந்த அளவு அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று
அறிய முடியும். வினாடி வினாவில் மாணவர்களுக்கு குழப்பம் இருந்தால்,
நான் அந்த குழப்பத்தை நிவர்த்தி செய்வேன். மேலும் மாணவர்களுக்கு
எப்படி வினாக்களை எழுப்புவது என்றும் கற்பிக்க முடியும்.

தமிழ்ப் ப�ோட்டிகள்: என் மூன்றாவது காரியம், மாணவர்கள்
ப�ோட்டிகளில் பங்கு பெற அறிவுறுத்துவேன். இதன் மூலம் மாணவர்களை
எந்த விதப் ப�ோட்டிகள் மற்றும் தேர்வுகளை எதிர் க�ொள்ளுமாறு தயார்
செய்ய முடியும். இப்படி மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதால் அவர்களுக்கு
தன்னம்பிக்கையம், தைரியமும் உருவாகும். ப�ோட்டிகளை எதிர் க�ொள்வதன்
மூலம் மாணவர்களுக்கு வெற்றி த�ோல்வியை சமமாக எண்ணுவதுற்கு இயலும்.
மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் அளித்து அவர்களின் அறிவை
பெருக்க உதவுவேன்.
முடிவுரை: எனக்கு ஒரு தமிழ்ப் பள்ளி ஆசிரியையாக இருக்க பிடிக்கும்.
ஏன் என்றால் மாணவர்கள் தங்கள் தாய்மொழியைப் பற்றி கற்றுக் க�ொள்ள
வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். எனக்கு என் தாய்மொழி தமிழ் மிகவும்
பிடிக்கும். நான் என் தாய்மொழியை நேசிக்கிறேன் .
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ன ை த் து ப் ப ணி க ளி லு ம் சி ற ந ்த து ஆ சி ரி ய ப ்ப ணி
என்பார்கள். அதிலும், என் தாய்மொழியான தமிழ் ம�ொழி கற்பிக்கும்
ஆசிரியப்பணி என்றால், கரும்பு தின்பதற்குக் கூலி க�ொடுத்தது ப�ோல்
அல்லவா? என் பிறவிப் பெரும்பயனாக ஏற்றன்றோ நான், அப்பணி
செய்வேன்! ஒரு தமிழாசிரியராக என் பணித்திட்டம் இவ்வாறிருக்கும்.

முன்றாம் பரிசு
Years 12
Grade 7
பெயர்:	சாய் அஸ்வின் ராஜா.

நான் தமிழாசிரியர் ஆனால் ...

முதலில், என் வகுப்பு நடக்கும் ப�ொழுதுகளில் மட்டுமாவது,
என் மாணவர்கள், முடிந்தவரை பிறம�ொழிச் ச�ொற்கள் கலவாது,
தமிழிலேயே உரையாட வேண்டுமென அன்புக்கட்டளை இடுவேன்.
அதற்கு என் மாணவர்களைப் பயிற்றுவிக்கவும் செய்வேன்.
மீறும் மாணவர்களுக்கு அபராதமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது.
ஆனால், தண்டனை உண்டு. என்ன தண்டனை தெரியுமா?
திருக்குறளிலிருந்தோ, கம்ப ராமாயணத்திலிருந்தோ ஒரு செய்யுளை
மனப்பாடம் செய்துவந்து, மறுநாள் வகுப்பில் ப�ொருளுடன் ஒப்பிக்க
வேண்டும். அப்படிச் செய்தால் சிறு பரிசும் அளிப்பேன்.
பிறகு, மெல்ல மெல்ல என் மாணவச் செல்வங்களுக்கு, ஈராயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்த எம் அன்னைத் தமிழின்
அருமை, பெருமைகளை எடுத்துரைத்து, அவர்களுக்குத் தமிழ்ச்சுவை
ஊட்ட ஆரம்பிப்பேன். எழுத்தில் ஆரம்பித்து, உயிரெழுத்து,
மெய்யெழுத்து, உயிர்மெய்யெழுத்து, ஆய்த எழுத்து என்றெல்லாம்
அறிமுகம் செய்த பிறகு, வல்லினம், மெல்லினம், இடையினம்
இவற்றை, இவற்றின் ஒலி, உச்சரிப்பு வேற்றுமைகளைச் ச�ொல்லிக்
க�ொடுப்பேன். மிக முக்கியமாக, ங, ஞ, ண, ந, ன, ர, ற, ல, ள,
ழ- இவற்றுக்கிடையேயான உச்சரிப்பு வேற்றுமைகளை விளக்கி,
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முன்னுரை:
உலகத்தில் மிகப்பழமையான ம�ொழி நம் தமிழ்மொழி .”தமிழனென்று
ச�ொல்லடா தலைநிமிர்ந்து நில்லடா “ என்ற வாசகம் எனக்கு எப்போதுமே
ஞாபகம் வரும். இதுவே என் தாய் ம�ொழியின் மேல் ஆர்வத்தை எனக்குத்
தூண்டியது . எனக்கு தமிழாசிரியராக ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் , என்
தாய்மொழியின் அழகையும் ,அதில் ப�ொதிந்து இருக்கும் ப�ொக்கிஷங்களையும்
என் மாணவர்களுக்கு புரிய வைப்பேன் .

ப�ொருளுரை:
தமிழ் ம�ொழி என்று ச�ொன்னவுடனே அனைவருக்கும் உடனே த�ோன்றுவது
“திருக்குறளே “. நாம் வாழ்க்கையில் எப்படி வாழ வேண்டும் என வள்ளுவர்
அழகாக ச�ொல்லியிருக்கிறார் .அதுவே எல்லோரும் தமிழை தேடித் தேடி
படிக்க ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. என் மாணவர்களுக்கு இந்த அற்புதமான
திருக்குறளை பாட்டாக ச�ொல்லிக்கொடுப்பேன் .அதன் ப�ொருள்படி
நடக்கச்செய்வேன். ஒளவையின் ஆத்திச்சூடியை அறிய வைப்பேன்
. கம்பனின் , பாரதியின் கவிதைகளின் மேல் ஆர்வத்தைத் தூண்டி
வைப்பேன் , மற்றும் சிலப்பதிகாரம்,மணிமேகலை ப�ோன்ற காப்பியங்களை
அவர்களுடன்(மாணவர்களுடன்) சேர்ந்து நாடகமாக நடத்திப் புரிய வைப்பேன்.
தமிழகத்தின் க�ோவில்களில் உள்ள சிற்பக்கலைகளை என் மாணவர்களுக்கு
அறிமுகப்படுத்துவேன். உதாரணமாக மாமல்லபுரம், தஞ்சை பெரிய க�ோவில் ,
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் க�ோவில்களைப் பற்றி பேசுவேன்.அதே மதுரையில்
பாண்டிய மன்னர்கள் தமிழுக்காக தனி சங்கமே வைத்து தமிழை வளர்த்த
உண்மையை படங்கள் காட்டி விளக்குவேன்.
என் தாய்மொழியில் உள்ள பக்தி இலக்கியங்களான பெரிய புராணம்,
தேவாரம், திருவாசகம், திருவாய்மொழி ப�ோன்ற பல இலக்கியங்கள் வெறும்
பக்தியை மட்டும் வளர்க்கவில்லை. என் தாய்மொழியான தமிழ்மொழியை
அழகாக வளர்த்து வந்துக் க�ொண்டு இருக்கிறது என்பதை ஆழமாக நான்
என் மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பேன் .

இரண்டாம் பரிசு
Years 13
பெயர்:	சா.அநன்யாÿ
பள்ளி: வள்ளுவன் தமிழ் பள்ளி , விர்ஜினியா

நான் தமிழாசிரியர் ஆனால் ...
முடிவுரை:
“கல் த�ோன்றி மண் த�ோன்றா காலத்தே முன் த�ோன்றிய
மூத்த ம�ொழி என் தமிழ் ம�ொழி .” த�ோற்றமே இன்னும்
கண்டுபிடிக்க முடியாத என் தமிழ் ம�ொழிக்கு உலகத்தின் எந்த
ம�ொழியாலும் ஒரு ப�ொழுதும் அழிவில்லை என்று ச�ொல்லியா
புரிய வைக்க வேண்டும்? ...
என் அழகு தமிழிலுள்ள அனைத்தையும் தேடித் தேடிக்
கற்றுக்கொள்வேன் , கற்றவற்றை ஓடி ஓடிச் சென்று
கற்றுத்தருவேன். என்னுயிர் தமிழே நீ என்றுமே வாழ்க ! வளர்க!

தென்றல்
முல்லை

மீண்டும், மீண்டும் இவற்றை உச்சரிக்கச் செய்து, சரியாக உச்சரிக்கப் பழக்கி விடுவேன்.

அவர்கள் படிக்குமாறு செய்வேன்.

அதன் பிறகு, ச�ொல், வாக்கியம், பத்தி, கட்டுரை என்று இயற்றமிழ் பயிறுவிப்பேன்.
இதில், முக்கியமானதாக, ச�ொற்பிழை, ப�ொருட்பிழை, ஒற்றுப் பிழை, சந்திப் பிழை,

புதுக்கவிதைய�ோ, அவர்களால் முடிந்த அளவில் சிறு, சிறு

ஒற்றுக் குறியீட்டுப் பிழைகள் இவை ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை விளக்கி,
இவை வராமல் தடுப்பது எப்படி என்று பயிற்றுவிப்பேன். மறுபடி, மறுபடி எழுதிப் பழகச்
ச�ொல்வேன். புகழ் பெற்ற தமிழ்க் கட்டுரையாளர்களின் கட்டுரைகளை, அவர்களுக்கு
வாசிக்கக் க�ொடுத்து, அவற்றினின்றும், ஒரு கட்டுரை எழுதுவது எப்படி என்பதை
ச�ொல்லிக் க�ொடுப்பேன். அவர்களையே ச�ொந்தமாக, தங்கள் வீட்டில், குடும்பத்தில்,
தெருவில், ஊரில் நடந்த சிறு விஷயங்களை சுவை ப�ொதிந்த கட்டுரைகளை ஆக்கி
வரும்படி ச�ொல்வேன்.
தவிர, தமிழ் இலக்கிய உலகின் புகழ் பெற்ற கதாசிரியர்களின் கதைகளை
அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி, அவற்றை வாசிக்க வைத்துப் பயிற்றுவிப்பேன். சிறு, சிறு
கதைகள் எழுதி வர ஊக்குவிப்பேன். உரைநடைத் தமிழ் எனும் இயற்றமிழ் பழக்கிய
பிறகு, இசைத் தமிழ் என்னும் யாப்பிலக்கணத்தின் பக்கம் அவர்களை ஈர்ப்பேன்.
தமிழ் யாப்பிலக்கணத்தின் இன்றியமையாத உறுப்புகளான எழுத்து, அசை, சீர்,
தளை, அடி, த�ொடை, எதுகை, ம�ோனை, பா வகைகள், என்று ச�ொல்லிக் க�ொடுத்து,
திருக்குறளில் த�ொடங்கி, சிலப்பதிகாரம், சீவக சிந்தாமணி, வளையாபதி, குண்டல கேசி
ப�ோன்ற ஐம்பெருங்காப்பியங்களை அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி, அந்த அமிழ்தினை
அவர்களும் சுவைக்கச் செய்வேன். பிறகுள்ள, பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை, அக
நானூறு, புற நானூறு மற்றுமுள்ள இன்ன பிற புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியங்களை
அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பேன். மரபுக்கவிதை மட்டுமன்றி, புரட்சி ஏற்படுத்திய
புதுக்கவிதையையும் பழக்கி வைத்து, சம கால புதுக் கவிஞர்களின் கவிதைகளை
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எனது எல்லா மாணவர்களையும், மரபுக்கவிதைய�ோ,
கவிதைகள் இயற்றப் பயிற்சிகள் தருவேன். நல்ல கவிதைகளுக்குப்
பரிசுகள் அளித்து ஊக்குவிப்பேன்.
இயலும், இசையும் பயின்ற பின், நாடகத் தமிழில் அவர்
நாட்டம் செலுத்தி, நாட்டில் மாற்றமேற்படுத்திய பற்பல தமிழ்
நாடகங்களையும், அவற்றினை எழுதிய நாடகாசிரியர்களையும்
பற்றிச் ச�ொல்லிக�ொடுப்பதுடன் நில்லாமல், என் வகுப்பு
மாணவர்களை, அந்த நாடகங்களிலிருந்து சிறு, சிறு காட்சிகளை
நடிக்கவும் வைப்பேன். முடிந்தால், அவர்களையே சிறு, சிறு
நாடகங்கள் எழுதி வரப் பழக்கிடுவேன்.
இப்படியாக என் மாணவர்களை தமிழ் ம�ொழியின் அத்தனை
பிரிவுகளிலும் நன்றாகப் பயிற்றுவித்து, அவர்களை தமிழ் ம�ொழி
வல்லுனர்களாக்க முயற்சிகள் செய்வேன்.
ஒன்று மட்டும் உறுதியாய்ச் ச�ொல்வேன். என்னிடம் தமிழ்
படிக்கும் மாணவர்கள், மிக நிச்சயமாக, பேசும் தமிழில�ோ, எழுத்துத்
தமிழில�ோ, எவ்விதப் பிழையும் செய்ய மாட்டார்கள்.
என் தமிழ் ஆசிரியப் பணி, அந்த அளவிலே இருக்கும் என்று
உறுதி கூறுகிறேன்.
நன்றி! வணக்கம்!
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மலைக்கோட்டை
ஜனவரி
ஜனவரி 2018
2018

தென்றல்
தென்றல்
முல்லை
முல்லை

30

த

மிழ்நாட்டின் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள மலைக்கோட்டையானது மிகப்பழமையான பாறையில்
க�ோட்டையும் க�ோவிலும் உள்ளடங்கிய ஒரு வளாகம். இக்கோட்டையானது பல நூறு க�ோடி ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு உருவான பாறையின் மீது 273 அடி உயரத்தில் கட்டப்பட்டதாகும். இந்த வளாகத்தில் வெவ்வேறு உயர
நிலைகளில் கட்டப்பட்டுள்ள மூன்று க�ோயில்கள் அமைந்துள்ளன. அவை அனைத்தும் திராவிட கட்டிடக்கலை
முறையில் கட்டப்பட்டுள்ளன. இக்கோட்டை நவாப்கள், நாயக்கர்கள், அடில் ஷாஹி ப�ோன்ற அரசர்கள்
த�ொடுத்த ப�ோர்களுக்குப் பின்பும் நிலைத்து நிற்கிறது. கர்நாடகப் ப�ோரின் ப�ோது இக்கோட்டை முக்கிய இடம்
வகித்து ஆங்கில அரசு இந்தியாவில் காலூன்ற அடிப்படையாக அமைந்தது. இம்மலைக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளி
நகரத்தின் அடையாளமாக மட்டுமன்றி தமிழ்நாட்டின் பிரசித்தி பெற்ற அடையாளமாகவும் விளங்குகிறது.

கட்டிடக்கலை வரலாறு :
பண்டைய தமிழகத்தில் திருச்சிராப்பள்ளி, உறையூரைத் தலை நகரமாகக் க�ொண்ட ச�ோழப் பேரரசுக்குட்பட்டு
இருந்தாலும், பின்னாட்களில் வந்த ச�ோழர், பாண்டியர், பல்லவர், இராயர், நாயக்கர், சுல்தான், முகலாயர், நவாப்,
ஆங்கிலேயர் ஆகிய�ோர்கள் ஆண்ட நீண்ட காலங்களையும் கடந்து நிலைத்து நிற்கிறது. வெறுமனே பெரும்
பாறையாக, குன்றாக இருந்த இடம் முதலில் விஜய நகரப் பேரரசின் ப�ோதும், பின்பு கர்நாடகப் ப�ோர்களின் ப�ோதும்,
அதன் பின் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலும், க�ோட்டைகளாக மாறியது. மலைக்கோட்டை, ச�ோழப்பேரரசர்களின்
ஆட்சி எல்லைக்குள் அமைந்திருந்தாலும் ச�ோழர் கால கட்டிடக் கலைநுணுக்கங்களை எங்கும் காண முடியவில்லை
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. ஏனெனில் ஆரம்பக் கால, இடைக்கால ச�ோழப்பேரரசர்களின் ஆட்சிகளுக்கிடையில் பல்லவப்பேரரசர்கள்
செழித்திருந்தனர். இக்காலகட்டத்தில்தான் மலைக்கோட்டை திருச்சிராப்பள்ளியின் தலை சிறந்த சின்னமாக
மாறியது.
விந்திய மற்றும் இமயமலைப்பாறைகளின் வயது 170 க�ோடி ஆண்டுகள், கிரீன்லாந்தில் உள்ள இசுவா
க்ரீன்ஸ்டோன் படுகையின் (Isua Greenstone Belt) பாறைகளின் வயது ஏறக்குறைய 350 க�ோடி ஆண்டுகள்,
கனடாவில் உள்ள அகஸ்டா நைஸ் (Acasta Gneiss, Canada) இல் உள்ள பாறைகளின் வயது 358 க�ோடி ஆண்டுகள்
என்ற நிலையில் மலைக்கோட்டை பாறைகளின் அமைப்பு 370 க�ோடி ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக இருக்கும்
என நம்பப்படுகிறது. பாறைகள் உருவாகக் காரணமான கனிமங்களான டெக்டோசிலிகேட், பெல்ட்ஸ்பார்
, குவார்ட்ஸ் (Tectosilicate, Feldspar and Quartz)ஆகியன மலைக்கோட்டையின் பாறைகளில் அபரிமிதமாகக்
காணப்படுவதாக ஆய்வுகள் நிரூபிக்கின்றன.
மலைக்கோட்டை வளாகத்தில் மூன்று க�ோயில்கள் மூன்று உயர நிலை மட்டங்களில் அமைந்துள்ளன . மலை
அடிவாரத்துக்கு அருகில் ஒரு தெப்பக்குளம் உள்ளது. மலையடிவாரத்தில் உள்ள மாணிக்க விநாயகர் க�ோயில்
குறித்த வரலாற்றுச் சான்றுகள் கிடைக்கப் பெறவில்லை.

உச்சிப்பிள்ளையார் க�ோயில் (மேல் தளம்):
ஏழாம் நூற்றாண்டு பல்லவர்களால் மலையுச்சியில் பாறைகள் வெட்டப்பட்டு க�ோவிலைக்
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கட்ட

ஆரம்பித்த ப�ோதிலும், க�ோவில் கட்டுமானப்பணி
நிறைவடையவில்லை. அதன் பின் 16-ம் நூற்றாண்டில்
வி ஜ ய ந க ர ப்
பே ர ர சு க ளி ன் பி ர தி நி தி க ள ா ன
மதுரை நாயக்கர்களால் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.
417 படிகளையுடைய 273 அடி உயரத்தில் உள்ள
க�ோயிலிலிருந்து பார்த்தால் திருச்சிராப்பள்ளி நகரம்,
சீரங்கம், மற்றும் காவிரி, க�ொள்ளிடம் ஆறுகளின்
அழகிய த�ோற்றங்களைக் காணலாம்.

தாயுமானவர் க�ோயில் (நடுத்தளம் ):
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இக்கோயில் உச்சிப்பிள்ளையார் க�ோயிலுக்கும்
மாணிக்க விநாயகர் க�ோயிலுக்கும் இடைப்பட்ட
உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. ஏழாம் நூற்றாண்டில்
பல்லவ மன்னன் மகேந்திர வர்மனால் கட்டப்பட்ட
இந்த சிவன் க�ோயில் நாட்டின் மிகச்சிறந்த குகை
கட்டிடக்கலைகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இரண்டு
அடுக்குகளில் அமைந்துள்ள இக்கோயிலின் சுவர்களில்
மகேந்திர பல்லவனைப்பற்றிய குறிப்புகளும், அபிராமி
அந்தாதியும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன. மூலவரான
சிவலிங்கம் பாறை மேற்பரப்பில் செதுக்கப்பட்ட
படைப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கருவறையில்
ச�ோழர் கால கட்டிடக்கலையின் அடையாளமான
ஒற்றைக்கல் நந்தி காணப்படவில்லை. முன்பே
குறிப்பிட்டுள்ள பல மன்னர்களின் ஆட்சியில்
மலைக்கோட்டை இருந்த ப�ோதிலும் பல்லவ, நாயக்க
மன்னர்களின் கட்டிடக்கலையின் சான்றுகள்தான்
காணப்படுகின்றன. இக்கோவில் தேவாரப் பாடல்
பெற்ற தலங்களில் காவிரி தென்கரைத் தலங்களில்
அமைந்துள்ள ஆறாவது சிவத்தலமாகும். மதுரை
நாயக்கர்கள் சமய ஈடுபாடு உடையவர்களாக
இருந்ததால் அனைத்துப்
பண்டிகைகளையும்
சிறப்பாகக்
க�ொண்டாடினர். நாயக்கர்களால்
மலை அடிவாரத்தில் கட்டப்பட்ட தெப்பக்குளத்தில்
எண்ணெய் தீபங்கள் ஏற்றி தெப்பத் திருவிழாவையும்
க�ொண்டாடினர். நாயக்கர்கள் திருச்சிராப்பள்ளியின்
உள்கட்டமைப்பையும் , ப�ொருளாதாரத்தையும்
வளர்த்து, பின்பு தங்களது தலைநகரமாகவும்
ஆக்கிக்கொண்டனர்.
இக்குளத்துக்கு அருகில் புனித லூர்து மாதா
தேவாலயம் 18-ஆம் நூற்றாண்டில் டென்மார்க்
நாட்டைச்சேர்ந்த புனித ஷ்வார்ட்ஸ் என்பவரால்
க ட்டப்பட்ட து . . இ ந்த தே வ ா ல ய ம் க ல்லோ கத்தோலிக் (Gale -Catholic)கட்டிட அமைப்பில் 1766-ல்
கட்டப்பட்டது. இது திருச்சிராப்பள்ளியின் முதலாவது
பெரிய ஆங்கிலிகன் தேவாலயமாகும். அத்துடன்
தமிழ்நாட்டில், சென்னை புனித ஜார்ஜ் க�ோட்டையில்
உள்ள புனித மேரி தேவாலயத்துக்கு அடுத்ததாகும்.
கர்நாடகப் ப�ோரின் ப�ோது மேஜர் ஜெனரல் ராபர்ட்
கிளைவ் தன் வீரர்களுடன் தங்கியிருந்த அப்போதைய
ஆங்கில குடியிருப்பு இப்பொழுது கிளைவ் விடுதி
எனறு அழைக்கப்படுகிறது. இந்த விடுதிக்கு எதிரில்
அமைந்துள்ள மசூதி கர்நாடக நவாப்பினால் 18-ம்
நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற கர்நாடகப் ப�ோர்களின்
ப�ோது கட்டப்பட்டது. மலைக்கோட்டையைச்
சு ற் றி நி றை ய ச ம ண ர் க �ோ யி ல்கள் உ ள ்ள ன .

பல்லவர் கால குகை மண்டபம்
ம ல ை க ்க ோட்டைக் கு ச்
செல்வ த ற்கா ன மி க ப்
பழமையான முக்கிய பாதுகாப்பு நுழைவாயில்(Main
guard gate) திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட மக்களுக்கு
மிக பிரபலமான ஒன்று. திருச்சி-சென்னை விரைவு
ரயில் வண்டிக்கு, மலைக்கோட்டை விரைவு வண்டி
(Rockfort Express) என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
ம ல ை க ்க ோட்டை வெ று ம் க �ோ யி ல்
வளாகம�ோ, க�ோட்டைய�ோ மட்டும் அல்ல. இது
பன்முகத்தன்மையும், வரலாற்றுப் பின்னணியும்
க�ொண்ட கட்டிடக்கலையின் உன்னதமான சான்றாக
உள்ளது. அத்துடன் நகரின் மையத்தில் அமைந்துள்ள
கட்டிடக்கலை அமைப்பு அனைத்து மதம், ம�ொழி,
கலாச்சாரப் பின்னணியை உள்ளடக்கி இருக்கிறது.
அழகிய சூழலில் அமைந்துள்ள இக்கோட்டையின்
மீதிருந்து, திருச்சி நகரம், சீரங்கம், திருவெறும்பூர்
எறும்பீஸ்வரர் க�ோவில்(ச�ோழர் கட்டிடக்கலை) மற்றும்
காவிரி, க�ொள்ளிடம் ஆறுகளை ஒருசேரக்
காண
இயலும். இவற்றில் முக்கிய பாதுகாப்பு நுழைவாயில்,
மலைக்கோட்டை மற்றும் எறும்பீஸ்வரர் க�ோயில்,
இந்த மூன்று கட்டடமைப்புகளுக்கும் இந்தியாவின்
த�ொல்பொருள் ஆய்வு நிறுவனம் ப�ொறுப்பாகும்.
இ ந்த எ ழி ல் மி கு க �ோட்டை யி ன்
சி றந்த
க ட் டி ட க ்கல ை யி னை ந க ர ம ய ம ா த லு ம் ,
த�ொழில்மயமாதலும் பாதிக்காத வண்ணம் பாதுகாக்க
வேண்டியது தமிழ் மக்களின் மற்றும் அரசாங்கத்தின்
ப�ொறுப்பாகும்.
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கேழ்வரகு லட்டு
ஒ ரு

இ ரு ப த்தை ந் து
ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன் பு
வரை, நாம் பள்ளியில்
இ ரு ந் து
தி ரு ம் பி ய
பி ன்னர் தி ன்பண்ட ம்
வே ண் டு மென ் றா ல் ,
ந ம் அ ம்மா
ந ம க் கு
க�ொ டு த்தத�ோ க ட ல ை
மிட்டாய், எள்ளுருண்டை,
ச�ோளமுறுக்கு ப�ோன்றவை .
அன்னபூரணி
இன்றோ நம் பிள்ளைகளுக்கு
ப ெ ரு ம்பா லு ம்
க�ொடுக்கப்படும் தின்பண்டங்கள் குக்கீஸ் , சிப்ஸ்
, சீஸ் பால்ஸ் ப�ோன்றவை.
நாம் உண்ட சிறுதானிய தின்பண்டங்களை நம்
பிள்ளைகளுக்கு தயார் செய்வதும் எளிமையானதே.
எளிமை என எனக்கு த�ோன்றியவற்றில் ஒன்று
இத�ோ உங்களுக்காக.

கேழ்வரகு லட்டு
கேழ்வரகு மாவு - 1 கப்
நெய்

தேவையான ப�ொருட்கள்:
மைதா மாவு -1 1/4 கப்
பேக்கிங் தூள்- 1 தேக்கரண்டி
(Baking powder)
ஆப்ப ச�ோடா-1 தேக்கரண்டி
(Baking Soda)
மாம்பழ விழுது – 1 கப்
ஏலக்காய் தூள்- சிறிதளவு
உப்பு சேர்க்காத வெண்ணெய் (
உருக்கி ஆறவைத்தது ) - 1/3 கப்

ரமா அரவிந்த்

கன்டென்ஸ்டு பால் அல்லது milkmaid – 1 -14 oz can
வட்ட வடிவிலான அல்லது சதுர வடிவிலான கேக்
செய்யும் பாத்திரத்தில் நெய் அல்லது வெண்ணெய்
தடவி தயாராக வைத்துக்கொள்ளவும். அடுப்பை
(Oven) 350o F சூடு ஏற்றித் தயாராக வைக்கவும்.
செய்முறை:
1. ஒரு பாத்திரத்தில் மைதா மாவு, பேக்கிங் தூள் ,
ஆப்ப ச�ோடா மற்றும் ஏலக்காய் தூளைச் சேர்த்துக்
கட்டி தட்டாமல் கலந்துவைக்கவும்

தேவையான ப�ொருட்கள்:
வெல்லம் (அ ) நாட்டு சர்க்கரை

மாம்பழ கேக்

- 3/4 கப்

-1/2 கப்

முந்திரி , திராட்சை

செய்முறை :
வாணலியில் இரண்டு மேசைக்கரண்டி நெய்
சேர்த்து கேழ்வரகு மாவை இட்டு, நன்கு வாசனை
வரும்வரை வறுத்த பின் அதில் வெல்லம்( அ )
நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து நன்கு கலந்து உடனே
அடுப்பை அணைத்து விடவும் , பின்னர் மீதமுள்ள
நெய்யில் முந்திரி திராட்சையை ப�ொன்னிறமாக
வறுத்து , வறுத்து வைத்துள்ள கேழ்வரகு மாவில்
சேர்த்து மிதமான சூட்டில் சிறு உருண்டைகளாகப்
பிடித்து வைக்கவும் .

2. இன்னொரு பெரிய பாத்திரத்தில் உருக்கிய
வெண்ணெய் மற்றும் மாம்பழ விழுதைக் கலந்து
வைக்கவும். முடிந்தால் whiskஐ உபய�ோகித்து
கலந்துக் க�ொள்ளவும்.
3. இந்தக் கலவையுடன் கன்டென்ஸ்டு பால்(
condensed milk) சேர்க்கவும். கடைசியாக ஏற்கனவே
கலந்து வைத்த மைதா மாவு கலவையைச் சேர்க்கவும்
4. கலவையை கேக் பாத்திரத்தில் ஊற்றி
ஏற்கனவே 350o F சூடேற்றிய அடுப்பில் (oven)
30-40 நிமிடம் வைத்து வேகவைக்கவும். மாம்பழ
கேக்கை 10 நிமிடம் ஆறவைத்து, ஆறிய கேக்கை
தலைகீழாக ஒரு தட்டில் இட்டுத் துண்டுகளாக்கி
சாப்பிடவும். மாலை வேளையில் தேநீருடன் உண்டு
மகிழ சுவையான மாம்பழ கேக் தயார்!
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		ப�ொங்கல் திருநாள்
		 வர்ஜீனியா மாநில
		 சட்டசபையில் அங்கீகாரம்
அ

மெரிக்காவில் தமிழர் திருநாள்
ப�ொங்கலுக்கு வர்ஜீனியா முதல் மாநிலமாக
அரசு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. இந்த
அங்கீகாரம் கிடைத்தது முதல் ப�ொங்கல்
விழாவை வாசிங்டன் பகுதி தமிழர்கள்
மி க ப்பெ ரி ய வி ழ ா வ ா க மு ழு ந ா ள்
விழாவாகக் க�ொண்டாட சிறப்பு ஏற்பாடு
செய்துள்ளார்கள் .. வாசிங்டன் வட்டாரத்
தமிழ்ச்சங்கம், இந்த பகுதியில் இருக்கும்
ஆறு தமிழ்ப்பள்ளிகளையும், த�ொண்டு
அமைப்புகளையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த
விழாவை வரும் சனவரி 20, 2018 –ல் நடத்த
திட்டமிட்டு வருகிறது.
ஜனவரி 2018
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இ ந்த மு ழு ந ா ள் நி க ழ் ச் சி யி ல்
தமிழகத்திலிருந்து சினிமாத் துறையிலிருந்து
இயக்குநர் திரு.பாக்யராஜ் மற்றும் திருமதி.
பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் ஆகிய�ோர் கலந்துக்
க�ொள்கிறார்கள். சீரிய தமிழ்ப் பேச்சாளர் முனைவர்.
பர்வீன் சுல்தானா அவர்கள் கலந்துக் க�ொள்கிறார்.
நியூஜெர்ஸியைச் சேர்ந்த வசந்த் வசீகரனின் இரண்டு
மணி நேர இன்னிசை நிகழ்ச்சி தமிழ் மரபு மற்றும்
உற்சாகத்தை ஊட்டும் வகையில் நடைபெறுகிறது.
இ தி ல் வி ஜ ய் டி வி சூ ப்பர் சி ங்கர் ப ட்ட ம்
வென்ற செல்வி.ஜெசிக்கா ஜுட் கனடாவிலிருந்து
கலந்துக�ொள்கிறார். தமிழகத்திலிருந்து இந்திய
ஆட்சிப்பணியில் உள்ள இருவர் உள்ளிட்ட பலருக்கு
அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வ ர் ஜீ னி ய ா , மே ரி ல ா ந் து ம ா க ா ண ங்க ளி ன்
கல்வி அதிகாரிகள், செனட்டர்கள் உள்ளிட்ட பல
சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்துக் க�ொள்கிறார்கள்.
தமிழ்ச்சங்கத்தின் தென்றல்முல்லை இதழ் ப�ொங்கல்
சிறப்பு இதழாக வெளிவர இருக்கிறது.
உலகின் பல தமிழ்ச்சங்கங்கள், தமிழ் அறிஞர்கள்
இ ந்த வி ழ ா வி ற் கு வ ா ழ் த் து ச் செ ய் தி அ னு ப் பி
வருகிறார்கள். இது அமெரிக்கத் தமிழர்களுக்கு ஒரு
வரலாற்றுச் சிறப்பு வாய்ந்த பெருமைக�ொள்ளும்
நிகழ்வு. கனடாவிற்கு அடுத்து அமெரிக்காவில் முதன்
முறையாக அங்கீகாரம் பெற்றுள்ள முதல் விழாவை
தமிழர் பெருமை ப�ோற்றிடும் வகையில் க�ொண்டாட

ஒட்டும�ொத்த தமிழர்களும் தன்னார்வலர்களாக 14
செயல்பாட்டு குழுக்களை ஏற்படுத்தி இரவு பகலாக
உழைத்து வருகிறார்கள்.
வாசிங்டன் தமிழ் மக்கள் 250-க்கும் மேற்பட்டோர்
இணைந்து தமிழ் மரபு, தமிழர் திருவிழா கருப்பொருளில்
நாடகங்கள், பட்டிமன்றம் உட்பட பல்வேறு தரமான
நிகழ்ச்சிகளை வழங்க இருக்கிறார்கள். வர்ஜீனியா
ப�ோன்று அமெரிக்காவின் மற்ற மாநிலங்களில்
ப�ொங்கலுக்கு அரசு அங்கீகாரம் வாங்க ஒரு அனுபவப்
பகிர்வும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் பிற
தமிழ்ச்சங்கச் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்துக்
க�ொண்டு கேள்விகள் கேட்டு புரிந்து நடைமுறைப்படுத்த
ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறது.
தமிழர் திருநாள் அமெரிக்காவின் வர்ஜினியா அரசு
அங்கீகாரம்:
ஏப்ரல் 8, 2017, வர்ஜீனியா, அமெரிக்கா, மற்றும்
உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்கள் அனைவரையும்
ப ெ ரு மி த த் தி ல் ஆ ழ் த் தி டு ம் வ கை யி ல் , த மி ழ ர்
திருநாளான ப�ொங்கல் திருநாள் வர்ஜீனியாவில்
அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்ற
செய்தியை வர்ஜீனியா ப�ொதுச் சபை தற்போது
அறிவித்துள்ளது. உலகத்தின் மிகப்பழமையான
ஜனநாயக பூர்வமாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, இன்றும்
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மக்களுக்கு இத்திருநாள் எத்துணை சிறப்பானது என்பதை
எடுத்துரைத்தார். செனட் மற்றும் சபையின் பணிக்குழு
உறுப்பினர்கள் புல�ோவா அவர்கள் விளக்கிய பழம்பெரும்
தமிழ்ப் பண்பாட்டு மரபைப் பெரிதும் வியந்து, தீர்மானத்தை
ஒருமனதாக நிறைவேற்றினர்.
இத்தீர்மானம் நிறைவேறிட உழைத்த வள்ளுவன் தமிழ்
மைய உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்ட ஆல�ோசகர் திரு.
சிரீஸ் கந்தராஜா, இந்தத் தீர்மானத்துக்குப் பெரிதும்
ஆதரவு அளித்து வர்ஜீனியா சபைக்குக் க�ொண்டு செல்ல
உதவிய, பேர்பாக்சு நகர் மற்றும் பேர்பாக்சு கவுண்டி
மக்கள் பிரதிநிதி திரு. புல�ோவா அவர்களின் சேவையை
வாசிங்டன் வட்டாரத் தமிழ்ச்சங்கம் பாராட்டி மனமார்ந்த
நன்றியை தெரிவித்துக் க�ொண்டனர்.
ஜ ன வ ரி 1 4 ம் ந ா ளை ப் ப �ொங்க ல் தி ரு ந ா ள ா க
அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்திருப்பதை, தமிழ்-அமெரிக்க
மக்கள் வர்ஜீனியாவுக்கும், அமெரிக்கத் திருநாட்டுக்கும்
அளித்து வரும் சமுதாய, ப�ொருளாதார, அரசியல்
பங்களிப்புகளை, வர்ஜீனியா அரசாங்கம் அங்கீகரித்திருக்கும்
ஒரு சிறப்பான தருணமாகக் கருதலாம். அதே நேரத்தில்,
நீண்ட நெடிய தமிழ் மரபை நினைவு கூர்ந்து, தமிழ்
ம�ொ ழி யை யு ம் , ப ண்பாட்டை யு ம் அ மெ ரி க ்கா வி ல்
க�ொண்டாடி, எதிர்வரும் தலைமுறைகளுக்கு அவற்றை
முன்னெடுத்துச் செல்லக் கிடைத்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பையும்
இச்செய்தி வர்ஜீனியா/அமெரிக்கத் தமிழர்களுக்குக்
க�ொடுத்துள்ளது.
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

த�ொடர்ந்து இயங்கி வரும் சட்டசபை என்ற
பெருமை உடைய வர்ஜீனியா ப�ொதுச்சபையில்,
பிரதிநிதி டேவிட் புல�ோவா (ஜனநாயகக்கட்சி பேர்பாக்சு) அவர்கள் க�ொண்டு வந்த தீர்மானம்
பி ப்ர வ ரி 1 7 2 0 1 7 அ ன் று நி றைவே றி ய து .
இத்தீர்மானத்தின்படி, 2018 ஜனவரி 14 2018
முதல் த�ொடர்ந்து வரும் ஆண்டுகளில் ஜனவரி
14ம் தேதி ப�ொங்கல் திருநாளாக வர்ஜீனியா
காமன்வெல்த்தால் அங்கீககரிக்கப்பட்டுள்ளது.
வ ர் ஜீ னி ய ா
ப �ொ து ச்சபை யி ல்
இத்தீர்மானத்தினை முன்மொழிந்த பிரதிநிதி
புல�ோவா, ப�ொங்கல் திருநாளுக்கும் நன்றிநவிலல்
தி ரு ந ா ளு க் கு ம் உ ள ்ள ஒ ற் று மை க ளைக்
குறிப்பிட்டுப் பேசினார். க�ோடிக்கணக்கான
தமிழர்கள் ப�ொங்கலைச் சிறப்பாகக் க�ொண்டாடி
வ ரு வ தை ச் சு ட் டி க ்கா ட் டி ய அ வ ர் , த மி ழ்

. 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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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 unwavering 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 opportunity to remember, celebrate and educate
future generations about the inspirational role
that Tamil Americans have played and continue to play in communities across America.
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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 Assembly. 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.

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!

த�ொகுப்பு: லெட்சுமிபிரியா
பார்த்தசாரதி

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

7.

சிறுவர் பக்கம்

வார்த்தை தேடல்
பதில்கள்

வலைத்தமிழ்.காம்

மாட்டுப் ப�ொங்கல் (3rd day of Pongal celebration)

8.	காணும் ப�ொங்கல் (4th day of the Pongal celebration)
9.

மண் பானை (Mud Pot)

10.	பண்டிகை (festival)
11. அறுவடை (Harvest)
12.	பால் (Milk)

பக்கம் 19 ல் உள்ள வார்த்தை தேடலுக்கு பதில்கள் (Answers for the word finder)
1.

சர்க்கரைப்

ப�ொங்கல்

(Sweet Pongal)

2.	கரும்பு (Sugar Cane)
3.

4.	ப�ோகிப் ப�ொங்கல் (1st day of the Pongal celebration)
6.

அரிசி (Rice)

14.	நெய் (Ghee)
15. வாழை இலை (Banana leaf)
16. அடுப்பு (Stove)
17. கிராமம் (Village)

உழவர் திருநாள் (Farmers festival)

5.	கதிரவன் (Sun)

13. மஞ்சள் க�ொத்து (Turmeric plant)

18. தேங்காய் (Coconut)
19. அலங்காரம் (Decoration)
20. சல்லிக் கட்டு ( Bull Fight)
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மேரிலாண்ட் இரும�ொழி
முத்திரை தமிழுக்கு...
மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் முதலாவது தேர்வு மையம்
மேரிலாண்ட் மாநிலக் கல்வித் துறை (Mary-

land State Department of Education), மேரிலாண்ட்
இரும�ொழி முத்திரை பெற தமிழ் ம�ொழியையும் தேர்வு
செய்துள்ளது. மேரிலாண்ட் இரும�ொழி முத்திரை
சட்டம் கடந்த வருடம் 2016ல் இயற்றப்பட்டது.
அதனைப் பற்றிய செய்தியினை விரிவாக 2016
ஜூலையில் வெளியான தென்றல் முல்லையில் (26-27ம்
பக்கங்கள்) எழுதியிருந்தேன். இந்தக் கல்வியாண்டில்
(2017-18) மேரிலாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள பத்து பள்ளி
மாவட்ட (County) நிர்வாகங்கள் நமது ம�ோண்ட்கோமரி
மாவட்ட ப�ொதுப்பள்ளி (Montgomery County Public
School) நிர்வாகம் உட்பட இரும�ொழி முத்திரைத்
திட்டத்தில் இணைந்துள்ளன. அவையானவை
பால்டிம�ோர் (Baltimore), கர்ரோல் (Carroll), செசில்
(Cecil), கெண்ட் (Kent), ம�ோண்ட்கோமரி (Montgomery),
பிரின்ஸ் ஜார்ஜ் (Prince George), செயின்ட்மேரிஸ்
(St. Mary’s), டால்போட் (Talbot), வாஷிங்டன் (Washington) மற்றும் ஒர்செஸ்டர் (Worcester) கவுண்டிகள்
(வரைபடத்தை பார்க்கவும்).

இரும�ொழி முத்திரை பெறுவதற்கு முதலில்
மேரிலாண்ட் உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆங்கில ம�ொழி
கலை இலக்கிய மதிப்பீட்டில் தேர்வு பெற வேண்டும்.
இரண்டாவதாக, அமெரிக்க அயல் ம�ொழி கற்பிக்கும்
சபை (ACTFL - The American Council on the Teaching of
Foreign Languages) நடத்துகின்ற உயர்-இடைநிலையில்
(Intermediate High proficiency) கேட்கும் (listening), பேசும்
(speaking), வாசிக்கும் (reading), எழுதும் (writing) எனும்
நான்கு திறமைகளுக்கான மதிப்பீட்டில் தேர்வடைய
வேண்டும். அல்லது அயல் ம�ொழி சார்ந்த மற்ற கல்வி
நிறுவனங்களில் அமெரிக்க அயல் ம�ொழி கற்பிக்கும்
சபைக்கு இணையான மதிப்பீட்டில் தேர்வடைய
வேண்டும். அமெரிக்க அயல் ம�ொழி கற்பிக்கும் சபை
நடத்தும் மதிப்பீடு இரண்டு பகுதிகளாகும். ஒன்று,
இணையவழி வாய்மொழி நேர்காணல் (OPIc-Oral
Proficiency Interview-Computer based), இரண்டு, எழுதும்
திறமைத் தேர்வு (WPT-Writing ProficiencyTest). இரும�ொழி
முத்திரை பெற மேற்கூறிய இரண்டிலும் வெற்றி பெற
வேண்டும்.  
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முயற்சியால் மாநிலக் கல்வி அயல்
ம�ொழி அலுவலர்கள் சூசன் மற்றும்
ப�ோன்னி பேச்சுலிஸ் (Ms. Bonnie Pechulis, Specialist, World Languages and ESOL)
ஆகிய இருவருடன் நேரடி சந்திப்புக்கு
ஏற்பாடு செய்திருந்தார். முதல் சந்திப்பு
கடந்த வருடம் (2017) ஜூன் மாதம் 12ம்
தேதி பால்டிம�ோரில் நடைபெற்றது.
அந்த கூட்டத்தில் திரு. இராஜாராம்,
மே ரி ல ா ண் ட் த மி ழ் க் க ல் வி க ்க ழ க
நிர்வாகிகள் திருவாளர்கள் ஜான்சன்,
சீனிவாசன் மற்றும் பாபுகணேஷ் கலந்துக்
க�ொண்டார்கள்.
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சென்ற 2016ஆம் ஆண்டு மேரிலாண்ட் மாநிலக் கல்வித்
துறையில் பணி புரியும் சூசன் ஸ்பீன்னட�ோ (Ms. Susan C Spinnato, Director of Instructional Programs) அவர்களை நமது தமிழ்
பள்ளி ஆண்டு விழாவிற்கு நான் அழைத்த ப�ோது மாநில ஆளுநர்
மேரிலாண்ட் இரும�ொழி முத்திரை சட்டத்தில் கையெப்பம்
இட்ட செய்தியினை தெரிவித்து, ஏற்கனவே நமது பள்ளியில்
தமிழ் பயிலும் ம�ோண்ட்கோமரிமாவட்ட உயர்நிலைப் பள்ளி
மாணவர்கள், மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக் கழகம் நடத்தும் தமிழ்
ம�ொழி தேர்வில் வெற்றி பெற்று, ம�ோண்ட்கோமரி மாவட்ட பள்ளி
நிர்வாகத்திடமிருந்து நேரடியாக உயர்நிலைப்பள்ளி விருப்பப்
பாடத்தில் தமிழ் ம�ொழி மற்றும் காலாச்சாரத்தில் உயர்நிலைப் பள்ளி
இறுதி தீர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான கட்டாய மதிப்பெண்களை (Essential Credits) பெற்று வருவதால் மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்
மாணவர்கள் இரும�ொழி முத்திரை பெறுவதற்கான தகுதி பெற எளிது
என்று 2016 மே மாதம் 23ம் தேதி மடல் அனுப்பியிருந்தார். எனவே
அதற்கான முயற்சியினைத் த�ொடங்க, தற்போதைய தமிழ்ச் சங்கத்
தலைவர் திரு இராஜாராம் அவர்களிடம் கேட்டிருந்தேன். அவரது

அந்த கூட்டத்தில் நமது பள்ளியின்
வ ர ல ா று , த மி ழ் ம�ொ ழி ம ற் று ம்
க ல ா ச்சா ர ம் க ற் று க் க�ொ டு க் கு ம்
முறைகள் பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
மீண்டும் ஆகஸ்ட் மாதம் 29ம் தேதி
நடைபெற்ற கூட்டத்தில் நானும், திரு
ஜான்சன் நேரிலும், திரு இராஜாராம்
அலைபேசி வாயிலாகவும், முனைவர்
வாசு ரங்க நாதன், பென்சில்வேனியா
பல்கலைகழகம் காண�ொளி வாயிலாகவும்
கலந்துக் க�ொண்டோம். அன்று நடை
பெற்ற கூட்டத்தில் அமெரிக்க அயல்
ம�ொ ழி க ற் பி க் கு ம் சபை ந ட த் து ம்
தமிழுக்கான வாய்மொழி நேர்காணல்
மதிப்பீடு பற்றியும், தமிழில் எழுதும்
திறமைத் தேர்வு அமெரிக்க அயல்
ம�ொழி கற்பிக்கும் சபையில் இதுவரை
இல்லாததால் அதற்கான மாற்று ஏற்பாடு
பற்றியும் விவாதிக்கப்பட்டது. அன்றைய
கூட்ட முடிவில், தற்போது மேரிலாண்ட்
தமிழ்க் கல்விக்கழகத்தில் நடைமுறையில்
உள்ள தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின்
மேற்சான்று முதல் நிலை தேர்வை
பற்றி கூறி அதனை அமெரிக்க அயல்
ம�ொ ழி க ற் பி க் கு ம் சபை ந ட த் து ம்
உயர்-இடைநிலையின் எழுத்து திறமை
மதிப்பீட்டுத் தேர்வுக்கு ஈடானது என்று
எடுத்துரைத்தோம்.
சூசனும் ப�ோன்னியும் அப்படி என்றால்
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தின்
மேற்சான்று முதல் நிலை (Higher Certificate, HG 10) தேர்வினை அமெரிக்க அயல்
ம�ொழி கற்பிக்கும் சபை உயர்-இடைநிலை
மதிப்பீட்டுத் தேர்வோடு ஒப்பீடு செய்து
ஆவணம் அனுப்புமாறும், அதனை
மாநில கல்வித் துறையில் நடைபெறும்
அயல் ம�ொழி செயற்குழு கூட்டத்தில்
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சபையின் தமிழுக்கான உயர்இடைநிலை
ஒ ப் பு த ல் ப ெற அ னு ப் பு வ த ா க வு ம்
இணையவழி வாய்மொழி நேர்காணல் மற்றும்
தெரிவித்தனர். எனவே அவ்வாறே ஒப்பீடு
எழுத்து திறமைத் தேர்வுகளுக்கு முதல் தேர்வு
செய்த ஆவணத்தை விரைவாக அனுப்பி
மையமாகவும் தற்போது உருவெடுத்துள்ளது.
வைத்தோம். நவம்பர் மாதம் இரண்டாம்
இத்தகைய சாதனைகளை பெற்றுத் தந்த
வாரத்தில் நடைபெற்ற மேரிலாண்ட்
பெருமை என்னுடன் சேர்ந்து ஒத்துழைத்த
மாநில கல்வித் துறை அயல்மொழி
மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக்கழகத்தின்
செயற்குழுக் \கூட்டத்தில் தமிழ் இணையக்
தன்னார்வலர்களான முன்னாள், இந்நாள்,
கல்விக்கழகத்தின் மேற்சான்று முதல்
செயற்குழு உறுப்பினர்கள், ஆசிரியர்கள்,
நிலை தேர்வினை அமெரிக்க தேர்வுக்கு
பெற்றோர்கள், மாணாக்கர்களையே சாரும்.
இணையாக ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்புதல்
முனைவர்
அளித்தது. மேலும், மாண்ட்கோமரி
மாவட்ட ப�ொதுப்பள்ளிகளின் உலக பா. நாகராச சேதுராமன்
மேலும் விபரங்களுககு, மேரிலாண்ட்
ம�ொ ழி க ளி ன் மேற்பா ர ்வை ய ா ளர்
இரும�ொழி முத்திரை, அமெரிக்க அயல் ம�ொழி
பிரான்காய்ஸ் வாண்டன்ப்ளஸ் (Ms. Franoise Vanகற்பிக்கும் சபை, தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்
denplas, Supervisor of World Languages) இரும�ொழி
ஆகியவற்றின் இணையதளப் பக்கங்களைப் பார்க்கவும்.
முத்திரை பணிகளை கவனித்துக் க�ொள்வார் எனவும்
அவையாவும் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
ப�ோன்னி தெரிவித்தார். எனவே, நமது மேரிலாண்ட்
http://www.washingtontamilsangam.org/ThenralMullai/
தமிழ்க் கல்விக்கழகப் பள்ளியில் தமிழ் கற்கும்
ThenralMullaiOnline/TMIssues/2016_2.aspx
மாணவர்கள் 2016-2017 கல்வியாண்டிலிருந்து இரும�ொழி
முத்திரை பெற தகுதியுடைவர்களாகின்றனர். நமது
http://marylandpublicschools.org/about/Pages/DCAA/
பள்ளியின் பயிலும் மாணவர் திரு ஹரிஷ் குமார்,
World-Languages/Biliteracy/index.aspx
அமெரிக்க அயல் ம�ொழி கற்பிக்கும் சபை நடத்தும்
http://marylandpublicschools.org/about/Documents/DCAA/
உயர்-இடைநிலையில் தமிழுக்கான வாய்மொழி
World-Languages/biliteracy/ MSDEACTFLAlignedAssessments.
நேர்காணல் மதிப்பீட்டு தேர்விலும், தமிழ் இணையக்
pdf
கல்விக்கழகத்தின் மேற்சான்று முதல் நிலை தேர்விலும்
https://www.actfl.org/professional-development/assessவெற்றி பெற்றுள்ளார். எனவே அவர் மேரிலாண்ட்
ments-the-actfl-testing-office/oral-proficiency-assessம ா நி ல த் தி ல் த மி ழு க ்கா ன மு த ல் இ ரு ம�ொ ழி
ments-including-opi-opic
முத்திரை பெறும் மாணவராக தேர்வாகி உள்ளார்.
https://www.actfl.org/professional-development/assessஅவருக்கு மாண்ட்கோமேரி மாவட்ட ப�ொதுப்பள்ளி
ments-the-actfl-testing-office/actfl-writing-proficiency-asநிர்வாகத்தால் விரைவில் இரும�ொழி முத்திரை
sessments
சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது.
மேரிலாண்ட் தமிழ்க் கல்விக் கழகம் அமெரிக்க
மண்ணில் முதன் முதலாக ஒரு மாவட்ட பள்ளி
நிர்வாகத்திடமிருந்து 2015ல் தமிழுக்கு நேரடி அங்கீகாரம்
பெற்றது மட்டுமின்றி, தமிழ் இணையக் கல்விக்
கழகத்தின் மேரிலாண்ட்டின் முதல் தேர்வு மையமாகவும்,
மேரிலாண்ட் இரும�ொழி முத்திரை பெறுவதற்கு
தேவையான அமெரிக்க அயல் ம�ொழி கற்பிக்கும்

https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/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/

விக்ரம்-வேதா புதிர் விடை
உயில்படி மூவருக்கும் தலா பத்து ப�ொற்குடங்களும், ஐந்து குடங்கள் அளவுள்ள
ப�ொற்காசுகளும் கிடைக்கவேண்டும்.
அதன்படி மன்னன் முதல் மகனுக்கு பாதிநிரம்பிய பத்து ப�ொற்குடங்களை
க�ொடுக்கிறான். இரண்டாம் மற்றூம் மூன்றாம் மகன்களுக்கு ஐந்து நிரம்பிய குடங்களையும்,
ஐந்து காலி குடங்களையும் க�ொடுத்து பிரச்சனையை தீர்த்துவைக்கிறான்.
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தென்றல்
முல்லை
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ஹார்வர்டு தமிழ்
இருக்கைக்கு
வள்ளுவன் தமிழ்ப்
பள்ளி நிதி திரட்டிய
விருந்து
ஜனவரி 2018

தென்றல்
முல்லை

த�ொகுப்பு: விஜய் சத்தியா

40

வி

ர்ஜினியாவில் உள்ள வள்ளுவன் தமிழ்
பள்ளியில் 637 மாணவர்கள் தமிழ்மொழியைக்
கற்று வருகிறார்கள். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட
தன்னார்வலர்களின் அர்ப்பணிப்பால் இப்பள்ளி
இயங்கி வருகிறது. நவம்பர் 04, 2017 அன்று
வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளியில் ஹார்வர்ட்
தமிழ் இருக்கை அமைக்க நடந்த நிதி திரட்டும்
விருந்தில் 800க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து
க�ொண்டு சிறப்பித்தார்கள் .
தன்னார்வலர்கள் அனைவரும் தமது குடும்ப
நிகழ்வாக எண்ணி ஒன்று கூடி மிகச் சிறப்பாக
பணியாற்றினார்கள். அனைவரும் மலர்ந்த
முகத்தோடு விருந்தினர்களை உபசரித்தார்கள்.
வாகன நிறுத்தம் மற்றும் உணவு வரிசையில் கூடிய
கூட்டம் முறையாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
நிதி வசூலிக்கும் அணியினர் காச�ோலைகளை
பெற்றுக்கொண்டனர்.
மெட்ராஸ் சாப்ஸ்டிக்ஸ் உணவகத்தின்
உ ரி மை ய ா ள ர ்கள் கு ரு ம ற் று ம் ஜ�ோ க ன்
வ ந் தி ரு ந்த அ னை வ ரு க் கு ம் சி றப்பா ன
உணவுவகைகளை இலவசமாக வழங்கினார்கள்.
திரு குரு, நூற்றுக்கணக்கான தன்னார்வலர்கள்

தமிழ்ப் பள்ளிக்கு இலவசமாக த�ொண்டு புரியும் நேரத்தை
விலையிட்டால் வரும் த�ொகையில் இது சிறுதுளியே என்று
கூறி மேலும் சிறப்பித்தார்கள். தமிழ் ம�ொழிக்காக நாம் ஆற்ற
வேண்டிய கடமையும் நமது ப�ொறுப்பும் என்ன என்று
உணரக்கூடிய உண்மையான நெஞ்சத்தின் காட்சியிது.
அமெரிக்க தமிழ்ப் பள்ளிகளில் இணைந்திருக்கும்
தமிழர்களிடம் இந்த செய்தி சென்று சேர்ந்துள்ளது.
பள்ளியை சார்ந்த தமிழ் ஆர்வலர்கள் பல குடும்பங்களுக்கு
த�ொலைபேசியில் த�ொடர்பு க�ொண்டு ஹார்வர்ட் தமிழ்
இருக்கையைப் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள்.
500 குடும்பங்களுக்கு மேல் தமிழ் ம�ொழியின் சிறப்பை
நண்பர்களுக்கு நினைவூட்டி இந்த செய்தி சென்று
சேர்ந்துள்ளது. இந்த வெற்றி அனைத்து தமிழ் நெஞ்சங்களில்
கனிந்த தூய தமிழ் உணர்வால் கிட்டியது.
நமது குழந்தைகளும் தமிழைத் தாய்மொழி என்றும்
தமது உரிமை என்றும் உணர்வுபூர்வமாக ஏற்கத் த�ொடங்கி
விட்டார்கள். அன்றைய தமிழ் வகுப்பில் பங்கு பெற்ற
அனைத்து மாணவ மாணவியரின் முகத்தில் த�ோன்றிய
உவகையும், உற்சாகமும் மிகுந்த நிறைவை அளித்தது. இது
நம் அடுத்த தலைமுறைக்கு தமிழை எடுத்துச்செல்லும்
முயற்சிக்குக் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி.
ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை விளம்பர காண�ொளிக்காக
வலைத்தமிழ் இணைய தளத்திலிருந்து திரு ச. பார்த்தசாரதி
விருந்தினர்களிடம் கேள்வி கேட்டு ஒளிப்பதிவு செய்தார்.
டாக்டர் ச�ொர்ணம் சங்கர் தன்னார்வலர்களின் பணியை
பாராட்டி மிக குறுகிய காலத்தில், மூன்று வாரத்திற்குள்
செயற்கரிய செயலை திட்டமிட்டு வெற்றிபெற செய்ததற்கு
நன்றி தெரிவித்தார். விருந்துக்கு அடுத்த வாரம் நவம்பர் 11,
2017 அன்று தமிழ் இருக்கை செயற்குழுவிலிருந்து டாக்டர்
ஜானகிராமன் மற்றும் டாக்டர் ச�ொர்ணம் சங்கர்
ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தமிழ் ஆசிரியர்
திரு ஜ�ொனாதன் ரிப்ளி அவர்களை சிறப்பு விருந்தினராக
அழைத்துவந்தார்கள். அவர்களை வள்ளுவன் தமிழ் பள்ளி
இயக்குனர் திரு பாஸ்கர் குமரேசன் மற்றும் உறுப்பினர்கள்
வரவேற்றார்கள்..
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வாஷிங்டன் டி.சி தமிழ்ச் சங்கத்திலிருந்து
திரு. அகத்தியன் பெனடிக்ட் தன்னார்வலர்களை
பாராட்டி அவர்களை மேடைக்கு அழைத்தார்.
திரு. ஜ�ொனாதன் ரிப்ளி அவர்களுக்கு பரிசுகளை
வழங்கினார்.
வாஷிங்டன் டி.சி தமிழ்ச் சங்கத்திலிருந்து
திரு. சிவகுமார் பரமசிவம், டாக்டர் ச�ொர்ணம்
சங்கர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி மேடைக்கு
அழைத்தார். தமிழ் இருக்கை செயற்குழு ஆற்றும்
பணியை டாக்டர் ச�ொர்ணம் சங்கர் விவரித்தார்.
தமிழ் இருக்கை நிதி திரட்டுவதற்கு பல நாடுகளுக்கு
உடனடி பயணம் மேற்கொள்ளும்போது பலரும்
த ங்கள் செல வி ல் சென்ற து ம் த மி ழு க ்கா க
அ வ ர ்க ளு டை ய அ ர ்ப்ப ணி ப்பை யு ம் அ வ ர்
தெ ரி வி த்தப�ோ து கூ டி யி ரு ந்த அ னை வ ரு ம்
பெருமிதம் க�ொண்டு கரவ�ொலி எழுப்பினர்.
வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளியின் சேவையை பாராட்டி
தலைவர் திரு பாஸ்கர் குமரேசனுக்கு, டாக்டர்
டேவிட் ஷுல்மன் எழுதிய ‘தமிழ்: எ பய�ோகிராபி‘
என்ற நூலை பரிசளித்தார். முந்தையதினம் அவர்
கலந்துக�ொண்ட டாக்டர் டேவிட் ஷுல்மனின்
“புற அழகும் அக வெறுமையும் - கம்பராமாயணம்”
ஹார்வர்ட் ச�ொற்பொழிவை இனிமையாக
நினைவு கூர்ந்தார்.
வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளியின் ஆசிரியர் திரு
சதீஷ் கிருஷ்ணமூர்த்தி டாக்டர் ஜானகிராமன்
அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி, டாக்டர் ஜானகி
ராமன் மற்றும் டாக்டர் சம்பந்தம் இணைந்து ஒரு
மில்லியன் டாலர்கள் ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை
விதைப்பு நிதியாக அளித்ததை நினைவூட்டினார்.
“ இ தன ை இ தன ா ல் இ வ ன் மு டி க் கு ம்
என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்” என்ற குறளை
அவருக்கு சான்றாக்கினார்.
டாக்டர் ஜானகிராமன் உலக தமிழர்களை
இணைக்கும் பணியில் கிடைக்கும் மன நிறைவும்,
தமிழர்கள் ஒன்றுகூடி உழைப்பதையும் தாம்
பெருமையாக கருதுவதாக கூறினார். உலக அரங்கில்
தமிழ் இலக்கியத்தின் சிறப்பை எடுத்துச்செல்லும்
ந�ோக்கத்திற்கு முன் தன் நன்கொடை ஒரு சிறிய
செயல் என்று கேட்போர் மனதை உருக்கும் வகையில்
உரையாற்றினார். ஐயன் வள்ளுவன் “சான்றோன்”
என குறிப்பிடும் மேன்மையானவருக்கு சான்றாக
அவர் விளங்கினார். அத்தகைய சான்றோரின்
அறச்செயலால் இவ்வுலகம் மேம்படுகிறது.
ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை அமைக்கும் இமாலய
பணிக்கு தமிழ் அன்னை இத்தகைய சிறந்த
மனிதர்களை ஆசிர்வதித்து நம் அனைவரையும்
ஒன்றிணைத்திருப்பதாகவே த�ோன்றுகிறது.
வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளியின் ஆசிரியர்
திரு. விஜய் சத்தியா, திரு ஜ�ொனாதன் ரிப்ளி
அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி, மகாகவி பாரதியின்

“தேமதுர தமிழ�ோசை உலகமெலாம் பரவும் வகை செய்தல்
வேண்டும்” என்ற நூறாண்டுக் கனவு ஹார்வர்ட் தமிழ்
இருக்கையின் மூலம் விரைவில் நிறைவேற ப�ோகிறது
என்று பெருமையாக கூறினார். மேலும் தமிழ் இருக்கை
பற்றி நம் சமுதாயத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி நிதி
திரட்டும் முயற்சியில் தம்மோடு இணைந்த அனைத்து
நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார். திரு ரிப்ளி
மதுரையில் இரண்டரை ஆண்டு காலம் தங்கி இருந்து
ஆர்வத்தோடு தமிழ் கற்றதையும், அப்போது மல்லிகை
பூ இட்லியும் தக்காளி சட்டினியும் அவர் விரும்பி
சுவைத்ததாகவும் கூறி நேசத்தோடு மேடையில் பகிர்ந்தார்.
திரு ஜ�ொனாதன் ரிப்ளி அற்புதமாக தமிழில் பேசி
அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தினார். தனது இளவயதில்
அமெரிக்காவில் குடியேறிய குஜராத்தி நண்பர்களுடன்
ஏற்பட்ட நட்பின் மூலம் இந்திய கலாச்சாரத்தில்
ஈ டு ப ா டு க�ொண்ட த ா க கூ றி ன ா ர் . பி ன்னா ளி ல்
அவர் தமிழ்நாட்டில் பயணம் செய்யும்போது தமிழ்
கலாச்சாரத்தை வியந்து தமிழ் ம�ொழியின் இனிமையால்
ஈர்க்கப்பட்டு தமிழ் பயணத்தை த�ொடங்கியதாக
கூறினார். இங்குள்ளவர்களின் தமிழ் ஆர்வம் கண்டு
தம்மோடு ஹார்வர்டில் பணியாற்றும் குழுவ�ோடு வந்து
தமிழ் ஆசிரியர் பயிற்சி அளிக்க விருப்பமுள்ளதாகவும்
தெரிவித்தார்.
முடிவில் வள்ளுவன் தமிழ் பள்ளியின் செயற் குழுவினர்
ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கை நிதியாக காச�ோலை $40,000
வழங்கினார்கள்.
வள்ளுவன் தமிழ்ப் பள்ளியின் ஆசிரியர் திரு
மகேந்திரன் பெரியசாமி, அரிய திருக்குறள் நூல் ஒன்றை
நிதிக்காக ஏலம் விட்டார்கள். $25 இல் ஆரம்பித்த
ஏலம் $150 வரை சென்று நிறைவுபெற்றது. ஏலத்தை
வென்ற திருமதி தனா அவர்கள் தமிழுணர்வுடன்
$350-ஐ நன்கொடையாகத் தந்து அந்த நூலைப்பெற்றுக்
க�ொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
பள்ளியின் மாணவ மாணவியர் திரு. ரிப்ளிக்கு
புகழ் பெற்ற தமிழ் புலவர்களின் படங்கள் உள்ளடக்கிய
அழகிய சட்டகத்தை அன்புப் பரிசாக க�ொடுத்தார்கள்.
அதைகண்டு நெகிழ்ந்த அவர் தன்னுடைய அலுவலகத்தில்
கண்டிப்பாக மாட்டுவதாக உறுதியளித்தார்.
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பிரியாணி

சு ட்டெரிக்கும்

வெயிலில் ஆட்டோவுக்காக
காத்துக் க�ொண்டிருந்தேன் .

ஆனந்தி சந்தானம்

சீ க் கி ர மே

நாள் அதான் அவகூட,சினிமாக்கு ப�ோறேன்.
அப்பால சினிமா முச்சிட்டு தலப்பாக்கட்டுல ப�ோயி
பிரியாணி துன்ன ப�ோறேன்” .

குந்து சார் நான் இட்டுன்னு ப�ோறேன், வூட்டுக்குதான
ப�ோற”? என்றபடியே ஆட்டோக்காரன் ராஜு
என்னருகில் வந்தான்.

“ ஏ ன் ச ா ர் உ ன க் கு ம் இ ன் னி க் கு சம்பள
நாள்தான.. அப்புறம் ஏன் மூஞ்சிய உம்முனு
வச்சின்னுருக்க? உடம்பு எதும் ந�ோவுதா சார் “?

“ எ ன்ன ச ா ர் இ ன் னி க் கு
ஆபீஸ் முடிஞ்சிருச்சா?

“ஆமாம்பா வீட்டுக்குதான்”
ஆட்டோவில் இன்று வழக்கத்திற்கு மாறாக பாட்டு
க�ொஞ்சம் சத்தமாக இருந்தது .
“என்னப்பா புது பாட்டா”?
“ஆமா சார் மெர்சல் நீ பாக்கலியா”?
“இல்லப்பா”
“ஆமா சார் உன்னமாரி பெரிய ஆபீஸ்ல கை
நெறைய சம்பாரிக்கிறவங்களுக்கு சினிமால்லாம் பாக்க
ஏது சார் டைம்?”
பாட்டின் சத்தம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது
கூ ட வே
ர ா ஜ ு வு ம்
ப ா ட்டை
முணுமுணுத்துக்கொண்டே இருந்தான்
“என்னப்பா இன்னிக்கு ஒரே குஷியா இருக்க”?
“ஆமா சார் இன்னிக்கு ப�ொஞ்சாதிக்கு சம்பள

“இல்ல ராஜு” என்று கையில் இருந்த பைலை
உற்றுப்பார்த்தேன்.
“இன்னிக்கு தான் ஆபீஸ் ப�ோகலயே, நான்
ம த் தி ய ா ன ம் அ வி ய ல் ,  ச ா ம்பார் ,  ம�ொ று
ம�ொறுன்னு உருளைக்கிழங்கு ர�ோஸ்ட் எல்லாம்
பண்ணி  வெக்கறேன். நீங்க அப்பாயின்மெண்ட்
டை  முடிச்சிட்டு ஆத்துக்கு வந்திருங்கோ “ என்று
ஜனனி காலையில் கூறியது ஞாபகம் வர கிள்ளிக்
கிள்ளி பசி எடுத்தது.
ஆட்டோ வீட்டை நெருங்கியவுடன் கையிலிருந்த
ரூபாயை ராஜுவிடம் நீட்டினேன் . “மிச்சத்தை நீயே
வச்சுக்கோ, சினிமா பாக்கும் ப�ோது பாப்கார்ன்
வாங்கிச் சாப்பிடு” என்றேன்.
“ர�ொம்ப தாங்க்ஸ் சார் “என்று சிட்டாய்
ஆட்டோவில் பறந்தான்.
“கை கால் அலம்பிண்டு வாங்கோ சாப்பாடு
ரெடி” ஜனனியின் குரல் கேட்டது.
ஃபேன் ஸ்விட்சைத்
டேபிளில் அமர்ந்தேன்

தட்டிவிட்டு டைனிங்

“டாக்டர் சுந்தரம் ப�ோன் பண்ணிருந்தார்,
BP யும், க�ொலஸ்ட்ராலும் க�ொஞ்சம் அதிகமா
இ ரு க ்காமே ,  க�ொஞ்ச ம் ப ா த் து க ்க ோ ன் னு
ச�ொன்னார்”
“அதான் சாம்பார், அவியல், உருளைக் கிழங்கு
கறிக்கு நறுக்கி வச்சிருந்த  காய அப்படியே
பக்கத்தாத்து மாமிக்கு குடுத்துட்டு , உங்களுக்காக
ரசமும் , முட்டைக�ோஸ் கறியும் பண்ணிருக்கேன்” .
எ ன் மு க வ ா ட்டத்தை ப் ப ா ர ்த்தாள � ோ
எ ன்னவ�ோ , து ளி யூண் டு நெய் வேணும்னா
ப�ோடட்டுமா ? என்று கரிசனத்துடன் கேட்டாள்.
ஜ ன னி யி ன் அ ன் பு ம் , ர ச த் தி ன் சு வ ை யு ம்
சந்தோஷமாக இருந்தாலும் மனம் ஏன�ோ ராஜு
பிரியாணியை ரசித்து சாப்பிடப் ப�ோவதை
நினைத்து சற்றே ப�ொறாமை க�ொண்டது.

Contact Information:
Office: 2036830089
gmn1976@gmail.com

Mohamed Ghousemian
Cell: 2032434147

www.mmtravelsusa.com
Helping you travel worry free..
Your Trip With Us!!

Begin

“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!

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

BALAGAN BUSINESS & TAX SERVICES (USA)
BALAGAN TECHNOLOGIES (P) LTD (CHENNAI)

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

ஜனவரி 2018

தென்றல்
முல்லை
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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

BALAGAN ARUMUGASAMY, CPA

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

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

www.washingtontamilsangam.org

