


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  த ொகுப்பு: மேகலை எழிைரசன் 

  வடிவலேப்பு: எழில் பொைொ 
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 அ.த.க தலைவரிடமிருந்து... 

 அமமரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம் தன்னுலடய பத்தரவது 

ஆண்லடக் மகரண்டரடுவலதமயரட்டி "தலைமுலைத் தரண்டும் தமிழ்" 

என்கிை கருப்மபரருலைக் மகரண்டு நலடமபறும் அ.த.க வின் முதல் 

ஆண்டு விழரவின் மதரகுப்பப இந்த மைர். இவ்வரண்டு விழர சரர்ைட், வட 

கப ரலினரவில் நவம்பரில் நலடமபறுகிைது. "முயற்சி திருவிலன 

யரக்கும்" என்ை வள்ளுவரின் வரக்கு மபரய்க்கவில்லை. துவங்க சற்று 

தரமதமரனரலும், இனி வரும் ஒவ்மவரரு வருடமும் அ.த.க வின் ஆண்டு 

விழர அமமரிக்கரவின் மவவ்பவறு பகுதிகைில் நடத்தப்பட உள்ைது. உைகத்தில் இன்றும் 

உயிர்ப்புடன் இருக்கும் ஒப  மதரன்லமயரன மமரழியரம் நம் தரய் மமரழி தமிலழ, நம் அடுத்த 

தலைமுலைக்கு மகரண்டு மசல்ை உதவும் கைமரகவும், அமமரிக்கரவில் மவவ்பவறு இடங்கைில் 

வசிக்கும் தமிழர்கலை இலைக்கும் பரைமரக  இவ்விழர இருக்கும் என்பதில் சிைிதும் சந்பதகம் 

இல்லை. 

பதமது த் தமிபழரலச உைகமமல்ைரம் 

ப வும் வலக மசய்தல் பவண்டும் 

 

என்ை பர தியின் சீரிய வரக்கிலன மமய்ப்பிக்கும் விதமரக மசய்யப்பட்டு மகரண்டிருக்கும் அ.த.க 

பள்ைிகலை சரர்ந்த மபற்பைரர், ஆசிரியர், மரைரக்கர், அ.த.க. நிர்வரகிகள், மமரழியியல் 

வல்லுநர்கள், பப ரசிரியர்கள், மமரழிப்பற்ைரைர்கள் மற்றும் அய ரது மதரண்டரற்ைி வரும் 

தன்னரர்வைர்கள் என அலனவல யும் தமிழ் சமூகத்திற்கு அைிமுகப்படுத்தி அவர்தம் பசலவகலை 

மவைிச்சத்திற்கு மகரண்டு வ  இந்த விழர மபரும் பங்கரற்றும் என்பது திண்ைம். அமமரிக்கர 

மட்டுமல்ைரது, கனடர, லதவரன், துபரய் பபரன்ை நரடுகைில் உள்ை பள்ைிகளும் நமது 

பரடத்திட்டத்லத பயன்படுத்துகின்ைனர். மெர்மனி மற்றும் நியூஸிைரந்திலிருக்கும் பள்ைிகள் வரும் 

வருடத்தில் நம்பமரடு இலையவிருக்கிைரர்கள். எனபவ வரும் கரைங்கைில் இது உைகைரவிய 

தமிழர்கள் ஒன்று கூடும் நிகழ்வரக இருக்கும் என்பதில் எள்ைைவும் ஐயமில்லை. 

 அயல் மண்ைில் தமிலழ இ ண்டரம் மமரழியரகப் பயிலும் இைம் மரைரக்கர்கைின் 

பலடப்புகள், தமிலழப் பயிற்றுவிக்கும் ஆசிரியர்கைின் எழுத்து வண்ைங்கள், பயிற்றுவிப்பதில் 

அனுபவம் வரய்ந்த பப ரசிரியர்கைின் ஆ ரய்ச்சிக் கட்டுல கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக 

மரைரக்கர்கைின் கட்டுல கள் ஆகியவற்லைத் தரங்கி இந்த இதழ் மவைிவந்திருக்கிைது. பை 

மைர்கைில் இருந்து மபைப்பட்ட பதனின் இனிலம பபரை இப்பலடப்புகள் உங்கள் தமிழ் உைர்வுக்கு 

விருந்தரக இருக்கும் என்பது உறுதி. 

 கடந்த ஆண்டு நமது பரடத்திட்டம் எைிலமயரக்கரப்பட்டு முன்மழலை மதரடங்கி மூன்ைரம் 

நிலை வல யிைரன புத்தகங்கள் முற்ைிலும் மரற்ைி அலமக்கப்பட்டு மவைியிடப்பட்டது 
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 மவைியிடப்பட்டது. இந்த மைர் உங்கள் க ங்கைில் தவழ்ந்துமகரண்டிருக்கும் அபத பவலையில் 

நரன்கரம் நிலை முதல் எட்டரம் நிலை வல யிைரன புத்தகங்களும் மரற்ைி எழுதத் பதலவயரன 

ஏற்பரடுகள் மசய்யப்பட்டு வருகிைது. 

 

 ஆண்டு விழர ஓரிரு நரட்கைில் முடியும் நிகழ்வரனரலும் இங்கு முன்மனடுக்கப்படும் முயற்சிகள் 

வரும் கரைத்தில் மபரிய பநர்மலை தரக்கங்கலை உருவரக்கும் என்பதில் சந்பதகமில்லை. 

 

இன்பத்தமிழ்க்கல்வி யரவரும் கற்ைவர் 

என்றுல க்கும் நிலை எய்திவிட்டரல் 

துன்பங்கள் நீங்கும், சுகம் வரும் மநஞ்சினில் 

தூய்லமயுண்டரகிடும், வீ ம் வரும்! 

 

என்ை பரபவந்தர் பர திதரசன் வரக்கு அ.த.க - விற்கு பவதவரக்கு. அ.த.க. பரடத்திட்டத்லத 

பயன்படுத்தும் பள்ைிகைில் முன்மழலையில் பசரும் அலனத்துக் குழந்லதகளும் இைகுவரக, கூடுதல் 

சுலம இன்ைி எட்டரம் நிலை வல  முடித்து இருமமரழி முத்தில  வரங்க லவக்க பவண்டும் என்பபத 

இப்பபரது எங்கள் முன் இருக்கும் ஒப  சவரல். குைிக்பகரள். அலத பநரக்கிய பயைத்தின் மற்றுமமரரு 

லமல் கல்ைரன நமது முதல் ஆண்டு விழரவின் மைர் உங்கள் க ங்கைில் தவழ்வது எங்களுக்கு மட்டற்ை 

மகிழ்ச்சி. 

நன்ைி, 

பமகலை எழிை சன் 
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அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம்  
2018-19   நிர்வொகக்குழு   

 ிருே ி. ேணிமேகலை எழிைரசன்  லைவர் 

 ிரு. கருப்லபயொ ேொணிக்கவொசகம் துலணத்  லைவர் 

 ிரு. இளங்மகொ  ிருப்ப ி  தசயைொளர் 

முலனவர் அரசு தசல்லையொ இலண தசயைர் 
 ிரு. பூப ி சொேிக்கண்ணு தபொருளொளர் 
 ிருே ி. கீ ொ சரவணரொஜன் இலண தபொருளர் 
 ிரு.  ினகர் கருப்புசொேி இயக்குனர் 
முலனவர் கபிைன் தவள்லளயொ இயக்குனர் 
 ிரு. ேணிவண்ணன் தபரியகருப்பன் இயக்குனர் 
முலனவர் ரவி பழனியப்பன்  இயக்குனர் 
முலனவர் சிவக்குேொர் இரொேச்சந் ிரன் இயக்குனர் 
 ிரு. முலை ீன் சயதீ் இயக்குனர் 
முலனவர் வொசு தரங்கநொ ன் இயக்குனர் 
 ிருே ி. விசொைொட்சி மவலு இயக்குனர் 
 ிரு. பொஸ்கர் லவயொபுரி இயக்குனர் 

2018-19   அறங்கொவைர் குழு 

 ிரு.  பொைொ சுவொேினொ ன்  
 ிரு.  நொகரொஜ மசதுரொேன்  
 ிரு.  தசொர்ணம் சங்கர் 
 ிரு.  தசல்வன் பச்சமுத்து  

 ிரு.  அருள் வரீப்பன்  
 ிரு.  தபொற்தசழியன் ரொேசொேி  
 ிருே ி. மரணுகொ குேொரசொேி  

 
இைட்சியம்: 

பள்ளி ேொணவரும், ஏலனமயொரும் தசம்தேொழியொம்  ேிழ்தேொழிக் கல்வியிலன பயின்று  ிலளத்து, 
தேொழிக்கொன ே ிப்படீ்டுச் சொன்றுகலளப்தபற, வழிவலக தசய்து ஊக்கப்படுத்துவம  அதேரிக்கத்  ேிழ்க் 
கல்விக்கழகத் ின் இைட்சியேொகும். 

அ. .க. ேற்றும் அ ன் மசலவகள் பற்றிய முக்கிய  கவல்கள்: 

• ம ொற்றம் 2009 
• 100-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் 
• 3 கண்டங்கள் 
• பிரத் ிமயக தேன்தபொருள் 

• பருவத்ம ர்வு வினொத் ொள்கள் 

 

• 10,000 - க்கும் அ ிகேொன ேொணொக்கர்கள் 
• முன்ேழலை மு ல் நிலை 8 வலர என 10 நிலைகள் 
• பகு ி வொரியொக மநரிலட ஆசிரியர் பயிற்சி  

• 20  பொடங்களுடன் பொடம் ேற்றும் பயிற்சி புத் கங்கள் 

• நிலை ம ர்ச்சி சொன்றி ழ்கள் 
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விழொக் குழுக்கள் 

அ. .க மு ல் ஆண்டு விழொ 
ஒருங்கிலணப்புக் குழு நிகழ்ச்சி வடிவலேப்பு: 

 முலனவர் வொசு அரங்கநொ ன்  சு ொகர் கிருஷ்ணமூர்த் ி  

  ிருே ி. மேகலை எழிைரசன்    

  ிரு. கரு. ேொணிக்கவொசகம் வர்ணலனயொளர்கள்: 

 முலனவர் அரசு தசல்லையொ  இரம்யொ ரவநீ் ிரன் 

 முலனவர் சிவக்குேொர் இரொேச்சந் ிரன்   உேொேமகஸ்வரி ரகுநொத் 

  ிரு.  ினகர் கருப்புசொேி   மஜொ ிைட்சுேி தவங்கமடஷ் 

    

ேைர் ஒருங்கிலணப்பு: மேலட நிர்வொகம்: கொர்த் ிமகயன் தபருேொள் 
 ரவநீ் ிரன் கிருஷ்ணசொேி   

 இரம்யொ ரவநீ் ிரன் ஒைி & ஒளி:: இலளயதபருேொள் கணப ி 

 கம்சைொம வி தசந் ில்  

ஊடகம்:  ிவ்யொ  ேிழரசு  பள்ளி ஒருங்கிலணப்பு: 

 எழிைரசன் பொைொ   

 சிவக்குேொர் சண்முகம் கொதணொளி & புலகப்படங்கள்: 
 தசௌந் ர்ரொஜன் கனகரொஜன்  முருகன் நமடசன் 

அரங்க அைங்கொரம்: ரகுநொத் சங்கரநொரொயணன்  ஆனந்த்  ிருநொரொயணன் 

 சு ொ கிருஷ்ணொ  சசிகுேொர் மூர்த் ி 

 சுமரகொ ஓம்குேொர்  தசௌந் ர்ரொஜன் 

 சித்ரொம வி முருகன்  விஜய்  ண்டபொணி 

 அமசொக்குேொர் மசகர்  விஷ்ணு கொந் ி 

 இலளயதபருேொள் கணப ி  அமசொக்குேொர் மசகர் 

 ஆனந்த்  ிருநொரொயணன்  ரொஜமுமகஷ் ரொஜமசகரன் 
குழந்ல கள் விலளயொட்டு: சுமரகொ ஓேகுேொர்  ஆனந்த் ேொ வன்  

 தசௌம்யொ  ரமேஷ்பொபு ரகுநொ ன் 

 ரம்யொ கொர்த் ிமகயன் உபசரித் ல்: 

 வினுப்ரியொ சரவணன்  எழிைரசன் பொைொ 
 மரகொ விஷ்ணு  மேகலை எழில் 

 அகிைொ  சசிகுேொர் மூர்த் ி 

   தசந் ில்குேொர்  ியொகரொஜன்  

அங்கீகொரம்: சு ொகர் கிருஷ்ணமூர்த் ி   

 தஜயஸ்ரீ ஸ்ரீ ர் உணவு: சுமரஷ்  யொளன் & சீனிவொசப்பிரபு 
 மஜொ ி தவங்கமடஷ் உணவு வழங்கல்: முருகன் நமடசன் 
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அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி சொர்ைட்,  
வட கமரொைினொ 

அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி ேொணவர்கள்  ங்கள் ஆசிரியர்களுடன் 

எனக்குப் பிடித்  விலளயொட்டு - கொல்பந்து 
 னபொைன் தசௌந் ர்ரொஜன் — நிலை 4 

கொல்பந்து உைகளவில் பிரபைேொன விலளயொட்டுகளில் ஒன்றொகும். 3000 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கபட்டது. கிறிஸ்டியொமனொ 
தரொனொல்மடொ உைகின் சிறந்  கொல்பந்து வரீ்ர்களில் 
ஒருவர்.  கொல்பந்து உைகக்மகொப்லப 2018 விலளயொட்டு 
ரஷ்யொவில் நலடதபற்றது, அ ில் 32 அணிகள் பங்மகற்றன. 
குமரொஷியொ ேற்றும் ஃப்ரொன்ஸ் இறு ி மபொட்டியில் 
விலளயொடின.  இ ில் ஃப்ரொன்ஸ் உைகக்மகொப்லப 2018 
தவன்றது. குமரொஷியொ இரன்டொவது ேற்றும் தபல்ஜியம் 
மூன்றொவது நிலைகலள தபற்றன. இந்  விலளயொட்டுகலள 
கொதணொளியில் கண்டு ரசித்ம ன். எனக்கு பிடித்  அணி 
மபொர்ச்சுகல். அடுத்  உைகக்மகொப்லப விலளயொட்டு கத் ொரில் 2022ஆம் ஆண்டு 
நலடதபற உள்ளது. 
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விடுகல கள் 
வர்ணிகொ ஆனந்த் — நிலை 5 

 

1. நடுக்கொட்டுக்குள்மள ஒரு தசொட்டு ரத் ம். அது என்ன? 
2. நிைத் ிமை முலளக்கொ  தசடி. நிேிர்ந்து நிற்கொ  தசடி. அது 
என்ன? 
3. அன்றொடம் ேைரும். அலனவலரயும் கவரும். இது என்ன? 

4. தபட்டிலய  ிறந் ொள் பூட்ட முடியொது. இது என்ன? 
5. லபயுடன் பிறந் வள். குழந்ல லய அ ில் சுேக்கிறொள். அவள் 
யொர்? 
6. த ொட்டொல் சிணுங்கிக்கு த ொண்ணூறு கொல். அது என்ன? 
7. சொடி மேமை குரங்கு. இது என்ன? 
8.  ந்ல க்கு முன்மன  ரணியில் நிற்பொன். யொர்? 
9. இத்துனூண்டு சிட்டு குருவிக்கு ஏழு முழம் சித் ொலட. அது 
என்ன? 
10. இரவல் கிலடக்கொ து. இரவில் கிலடப்பது. அது என்ன? 
11. லகயில் அடங்குவொர். கல  நூறு தசொல்லுவொர். அவர் யொர்? 
12. தவள்லள மகொட்லடக்குள்மள அண்ணன்,  ம்பி இருவர். 
அவர்கள் யொர்? 
13. நொன் உலடந் ொல் முறிவு என்பொர்கள். நொன் யொர்? 
14. தவந்து கரியொகி, விருந்து பலடப்பொன். அவன் யொர்? 
15. இவன் இருந் ொலும் த ொல்லை. இல்லைதயன்றொலும் 
த ொல்லை. அவன் யொர்? 

  

விலடகள் :  1.குன்றி முத்து  2.முடி  3.மகொைம் 4.ம ங்கொய் 5.கங்கொரு 6. ேரவட்லட 7.முந் ிரிக்தகொட்லட 8.பிள்லளயொர் 
9.தவங்கொயம் 10.தூக்கம் 11.புத் கம் 12. நிைக்கடலை 13.எலும்பு 14.விறகு 15.சூரியன் 

தபர்சியொவில் சொகசம் 
ப்ரநிகொ தசந் ில் - நிலை 5 

ஒரு கொைத் ில் மடரியஸ் என்ற பொரசீக ேன்னனும், ஒைிவியொ என்ற ரொணியும் 
வொழ்ந் ொர்கள். அவர்களின் முக்கிய எ ிரியொன தேக்கமடொனியொ 3000-க்கும் 
மேற்பட்ட பொரசீகர்கலளத்  ொக்கி தகொன்றது. தபரும்பொைொன பொரசீகர்கள் 2 
வொரங்களில் தேக்கமடொனியொ ேீது நடவடிக்லக எடுக்க மவண்டும் என்ப ொல், 
மடரியஸ் ேன்னர் ேற்றும் ஒைிவியொ ரொணி  யொரொக இருந் னர். 
மடரியஸ் ேன்னர் "என் அன்பொன தபர்சியர்கமள, எ ிர்பொரொ   ொக்கு லுக்கு நொங்கள் 
ேிகவும் வருந்துகிமறொம், அந்  முட்டொள் னேொன தேகொமடொனியர்கலள 
பழிவொங்குவது எனது கடலே" என்று கூறினொர். "ஆட்சியொளர்களின் தபயலர நொன் 
அறிந் ிருந் ொல், நொன் அவலர அழிப்மபன்". ஒைிவியொ ரொணி கூறினொர்: “நொங்கள் 
பழிவொங்குவ ற்கொக வரீர்கலள நியேிப்மபொம்; அந்  வரீொர்களில் ஒருவரொக பங்கு 
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பழிவொங்குவது எனது கடலே" என்று கூறினொர். "ஆட்சியொளர்களின் 
தபயலர நொன் அறிந் ிருந் ொல், நொன் அவலர அழிப்மபன்". 
ஒைிவியொ ரொணி கூறினொர்: “நொங்கள் பழிவொங்குவ ற்கொக 
வரீர்கலள நியேிப்மபொம்; அந்  வரீொர்களில் ஒருவரொக பங்கு தபற 
விரும்பினொல்  ிட்டத்ல  விவொ ிக்க நொலள கொலை 11 ேணிக்கு 
வொருங்கள். அலனத்து பொரசீகர்களும் ஆரவொரத்துடன் , "நொங்கள் 
வருமவொம், நொங்கள் வருமவொம் " என்று மகொஷேிட்டனர். 

ேறுநொள் கொலை 11 ேணிக்கு; கொயேலடந்  வரீர்கலள எவ்வொறு கொப்பொற்றுவது என்பது 
குறித்து ஒைிவியொ ரொணி 
ேருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளித் ொர், 
மேலும் ேன்னர் இந்   ிட்டத்ல  
வகுத் ொர். வரீர்கள் அலனவரும் 
ஒவ்தவொரு நொளும் சந் ித்து, த ொடர்ந்து 
பயிற்சி தபற்றனர். ரொஜொவும் ரொணியும் 
 ங்களுக்கு உ வ பொடுபடுவல  அவர்கள் 
உணர்ந் ொர்கள். 
 ஒரு நொள் இரவு ேன்னர் ேிகவும் 

 ீவிரேொக ஒரு கடி ம் எழு ினொர், வரீர்கள் அது என்ன என்று மகட்டொர்கள், அது ஒரு 
 னிப்பட்ட விஷயம் என்று ரொஜொ கூறினொர். அவர்களுக்கு ரொஜொ ேீது சந்ம கம் 
எழுந் து. 
ஒைிவியொ ரொணி பலடயினரின் கவலையொன முகங்கலளக் கண்டு என்ன நடந் து 
என்று மகட்டொர், வரீர்கள் ரொஜொலவப் பற்றி தசொன்னொர்கள். ரொணி சந்ம கங்கலள 
 விர்க்க அவள் மசொர்வலடந்து வரீர்களுக்கு ஆறு ல் தபரும் படி, மபொருக்கு ரொஜொ 
சட்டவிமரொ  குண்டுகலள வசீ முயற்சிக்கிறொர் என்று வரீர்களிடம் தசொன்னொள். 
வரீர்கள் “ரொஜொவிடம் அவர் எங்களுக்கொக இவ்வளவு முயற்சி தசய்ய 
மவண்டிய ில்லை என்று தசொல்லுங்கள்” என்றொர். ரொணி ஒரு குளிர் உருவகத்துடன் 
“எங்கள் நொட்டுக்கு உ வ நொங்கள் எல யும் தசய்மவொம்” என்றொர்.  
அவள் விைகிச் தசல்லும்மபொது அவள் முகம் புளிப்புப் பொைின் நிறேொக ேொறியது. 
பலடயினருக்கு இன்னும் 1 வொரங்கள் ேட்டுமே இருந் ன, அவற்றின் விஞ்ஞொனி 
தேமகொனகல்ப்ரூக்மடல் அட்தவன்ச்சர் கிட் மபக்லக உருவொக்கினொர். அவர்கள் 
ஆபத் ொன ப்ரூக்மடல் கொட்டில் தேகமடொனியொவுக்கு பயணிப்பொர்கள் என்ப ொல், 
அவர்கள் ஒரு "பிரியொவிலட விருந்து" அருந் ி கொட்டுக்கு தசன்றனர். 
ஒைிவியொ ரொணி  னது ேருத்துவர்கலள சிை ேருத்துவ மூைிலககள் தபற அலழத்துச் 
தசன்றொர், அம  மநரத் ில் ரொஜொ மடரியஸ் ேற்றும் அவரது வரீர்கள் தசன்றனர். 
ஒைிவியொ ரொணி "3 எண்ணிக்லகயில், எல்மைொரும் ஒரு தசடிலய இழுத்து அல  
 ங்கள் லபகளில் கட்டிக்தகொள்ள மவண்டும்" என்றொர். “1,2,3” என்று எண்ணிய ற்குள் 
ேருத்துவர்கள் அலனவரும் இறந் னர்.அவர்கள் த ொட்ட தசடி “கில்ைிவடீ்” என்று 
அலழக்கப்படுவது அவர்களுக்குத் த ரியொது.  
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அந்  தசடிலய த ொடும்  ருணம் த ொட்டவர்கள்  சொம்பைொக 
ேொறுவர்.  கிங் மடரிஸ் & ரொணி ஒைிவியொ தேகமடொனியொவின் 
உளவொளி. அவர் கொட்டில் குண்டு லவக்க தேசிமடொனியர்களுக்கு 
ரகசிய கடி ம் எழு ினொர். ரொணிக்கு கில்ைிவடீ் பற்றி த ரியும் 
ேற்றும் ேருத்துவர்கலளக் தகொன்றொர், அ னொல் வரீர்கள் 
கொயேலடந் ொல் இறந்துவிடுவொர்கள். ரொணி ரொஜ்யத் ிற்குத் 

 ிரும்பி வந்து குடிேக்கலளக் கவனித்துக் தகொள்ளும்படி ரொஜொ தசொன்ன ொக 
ேக்களிடம் கூறினொர். விலரவில் 
தவடிகுண்டுகள் மபொய் பலடயினலரக் 
தகொன்றன, ரொஜொ  ிரும்பி ஓடி, பணி 
தவற்றி என்று கூறியதுடன், வரீர்கள் 
துர ிர்ஷ்டவசேொக லக ிகளொக  டுத்து 
லவக்கப்பட்டுள்ள ொகவும், உ வி 
தசய்வது அவர்களின் மவலை என்றும், 
இப்மபொது அலனத்து தபர்சியர்களும் 
மபொரில் உள்ளனர் என்றும் கூறினொர்! 300 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தபர்சியர்கள் 
தேகமடொனியொலவத்  ொக்கினர், எனமவ 
தேகமடொனியொ அ ன் பழிவொங்கலளப் தபற்றது. பழிவொங்க, தேகொமடொனியர்கள் ஒரு 
உளவொளிலய அனுப்பி அவலர அரசரொக்கினர். தபர்சியர்கள் எப்மபொது உண்லேலய 
அறிந்துதகொண்டு  ங்கள் நொட்லடப் பொதுகொப்பொர்கள் என்பது கொைத் ிற்கு ேட்டுமே 
த ரியும். 
 

எத் லன வலகயொன மபச்சு!* 
• மபசு*( speak) 

• பகர்*( speak with data) 
• தசப்பு*(speak with answer) 
• கூறு* ( speak categorically) 
• உலர* ( speak meaningfuly) 
• நவில்*( speak rhymingly) 
• இயம்பு*( speak musically) 
• பலற* ( speak to reveal) 
• சொற்று* ( speak to declare)  
• நுவல்* (speak with introduction) 
• ஓது* ( speak to recite)  
• கழறு*( speak with censure) 
• கலர*( speak with calling) 
• விளம்பு*( speak with a message)  

  _த ொல்கொப்பியர் இத் லன வலகயொன மபச்சுகலளக் குறிப்பிடுகிறொர். 

இம்லே பயக்குேொல் ஈயக் குலறவின்றொல் 
 ம்லே விளக்குேொல்  ொமுளரொக் மகடின்றொல் 
எம்லே யுைகத்தும் யொம்கொமணொம் கல்விமபொல் 

ேம்ேர் அறுக்கும் ேருந்து.  
— நொைடியொர்  
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அன்லனத்  ேிழ்  
கி. கிரிஷொ — நிலை 5 

 
 ேிழ் தேொழி  ேிழர்களது " ொய் தேொழி". 2500 ஆண்டுகளுக்கும் 
மேல் பழலே வொய்ந்  இைக்கிய ேரலப தகொண்டுள்ள தேொழி. 
தசம்தேொழி என்ற அங்கீகொரத்ல  தபற்றுள்ளது.  
 

 ேிழின் சிறப்பு:  ேிழ் தேொழியில் த ொல்கொப்பியம், சிைப்ப ிகொரம்,  ிருக்குறள் மபொன்ற 
பை சிறப்பு வொய்ந்  நூல்கள் உள்ளன. உ மட 
ஒட்டொ  குறள் எது த ரியுேொ? "யொ ளின் யொ ளின் 
நீங்கியொன் மநொ ல் அ னின் அ னின் இை." 
 

எந்த ந்  தபொருள்களில் எல்ைொம் ேனேொனது 
விைகி இருக்கிறம ொ அந் ப் தபொருள்களொல் நேக்கு 
துன்பம் கிலடயொது. இதுமவ ஒரு சிறந்  சொன்று. 
 

 னித் ன்லே: 
 ேிழ் தேொழியில் ேட்டுமே எண்களின் 

எண்ணிக்லக ஒன்றிைிருந்து நூறு, மகொடி, பதுேம், 
ேகொயுகம் வலர உள்ளது. மவறு எந்  தேொழியிலும் 
இத் லன எண்களின் எண்ணிக்லக கிலடயொது.  
 

மு ல்  லைமுலற, 2ம்  லைமுலற, பொட்டன், பூட்டன் என ஒரு  லைமுலற - 
சரொசரியொக 60 வருடங்கள் ஏழு  லைமுலற - 480 வருடங்கள் ஈமரழு  லைமுலற - 
960 வருடங்கள் ஆக பரம்பலர பரம்பலரயொக என்று தசொல்வ ன் தபொருள் ஈமரழு 
ப ினொன்கு  லைமுலறலய குறிக்கும்.  ேிழில் ேட்டுமே இத் லன உறவு முலறகள் 

உண்டு. 
 
 ேிழ்த் ொய்: 
 ேிழ் தேொழி ேட்டுமே  ன் தேொழிலயமய  ொயொக 
பொர்க்கிறது. கொலரக்குடியில்  ேிழ்த் ொய்க்கு என மகொவில் 
கட்டப்பட்டுள்ளது.  ேிழ்த் ொயின் இரு புறமும் அகத் ியர் 
ேற்றும் த ொல்கொப்பியர் சிலை உள்ளது. 
 

 ேிழ் தேொழியொனது  ேிழர்கள் அலனவருக்கும் உயிலர 
மபொன்றது. ஐம்தபரும் கொப்பியங்கள், அறுபத்து நொன்கு 
கலைகள்,  ிருமுலறகள், ப ிதனன் கிழ்கணக்கு நூல்கள் என 
 ேிழின் சிறப்பிற்கு அளமவ கிலடயொது. 
 

இத் லகய  ேிழ் தேொழி நம்  ொய் தேொழி என்ப ில் நொம் 
அலனவரும் தபருலே அலடய மவண்டும். 

 

கொலரக்குடியில் 
 ேிழ்த் ொய்க்கு என 

மகொவில் 
கட்டப்பட்டுள்ளது. 
 ேிழ்த் ொயின் இரு 
புறமும் அகத் ியர் 

ேற்றும் 
த ொல்கொப்பியர் 
சிலை உள்ளது. 
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 ேிலழக் குறித்து அலனவரும் த ரிந்து தகொள்ள மவண்டிய 
குறிப்புகள் 

சர்மவஷ் மரகொ விஷ்ணு —  நிலை 4 

 ேிலழக் குறித்து அலனவரும் த ரிந்து தகொள்ள மவண்டிய 5 
குறிப்புகள்  
1)  ேிழ் தேொழி 2,000 வருடங்கள் பழலே 
வொய்ந் து. அ னொல் த ொன்தேொழி என்று 
யுதனஸ்மகொ(U N E S C O ) -வினொல் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
2)  ேிழ் என்ற தசொல் அழகு, இனிலே, இயற்லக 
என்றும் தபொருள்படும். 
3)  ேிழகத் ிலுள்ள கொலரக்குடியில்  ேிழ்த் 
 ொயிற்கு மகொவில் உள்ளது. 
4)  ேிழ் தேொழி இைங்லக ேற்றும் சிங்கப்பூரின் 
ம சிய தேொழிகளுள் ஒன்று. மேலும் த ற்கு 
ஆப்பிரிக்கொ, ேமைசியொ ேற்றும் தேௌரீசியசின் சிறுபொன்லே 

தேொழியொக அங்கீரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
5)  ேிழ் மபரரசர் இரொஜரொஜ மசொழர்  ஞ்லச தபரிய மகொவிலை கொட்டினொர். மகொவில் 
மகொபுர உயரம் 216 அடி!  ேிழில் உயிர்தேய் எழுத்துக்கள் 216 ! சிவைிங்க உயரம் 12 
அடி!  ேிழில் உயிர் எழுத்துக்கள் 12 ! சிவைிங்க படீம் 18 அடி!  ேிழில் தேய் 
எழுத்துக்கள் 18! சிவைிங்கத் ிற்கும் நந் ிக்கும் இலடமய உள்ள தூரம் 247 அடி!  ேிழில் 
தேொத்  எழுத்துக்கள் 247! 

ஆஸ்டின்  ேிழ்ப் பள்ளி  
ஆஸ்டின், தடக்சொஸ் 78753 

வணக்கம். என் தபயர் ஆ ி. நொன் இன்று மநர்லே 
பற்றி மபச மபொகிமறன். தபற்மறொர்கள் சின்ன 
வய ிைிருந்து உண்லேமய மபச மவண்டும் என்று 
தசொல்ைிக் தகொடுத் ொர்கள். ஏதனன்றொல் தபொய் 
தசொன்னொல் குடும்பத் ினருடனும், 
நண்பர்களுடனும் பிரச்சலனகள் ஏற்படும். நொன் 
மநர்லேக்கு உ ொரணேொ கல  தசொல்ை மபொமறன்.         ஆ ி 
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ஒரு ஊரில் ஒரு ேரதவட்டி இருந் ொர். 
அவர் ேரம் தவட்டும் மபொது அவர் 
மகொடரி  ண்ணியிை விழுந் ிடிச்சு. ஒரு 
ம வல  உடமன  ண்ணியிமை இருந்து 
வந்து அவருக்கு ஒரு தபொன் மகொடரி 
 ந் ொர். இது உன்மனொட ொ என்று 

மகட்டொர். ேரதவட்டி இல்லை என்று தசொன்னொர். ம வல  
ேீண்டும்  ண்ணிக்குள்ள மபொயிட்டு ஒரு தவள்ளிக் 
மகொடரி தகொண்டு வந் ொர். ேரதவட்டி இதுவும் 
 ன்மனொடது இல்லைன்னு தசொன்னொர். கலடசியொ 
ம வல  ேரதவட்டிமயொட மகொடரிலய தகொண்டு வந் ொர். 
அவர் இது  ன்மனொடொதுன்னு தசொன்னொர்.அவருலடய 
மநர்லேலய பொர்த்து ம வல  அவருக்கு மூன்று 
மகொடரிகலளயும் பரிசொக தகொடுத் ொர். இது மநர்லேக்கு 
நல்ை உ ொரணம். 
இப்மபொது இரண்டொவது கல  தசொல்ை மபொமறன். ஒரு ஊரில் இரண்டு நண்பர்கள் 
ரொமுவும், ரகுவும் இருந் ொர்கள். ஒரு நொள் ரகு ரொமுவிடம் 100 ருபொய் கடன் 
வொங்கினொன். ஒரு ேொ த் ில்  ிருப்பி  ருவ ொக கூறினொன். ஆனொல் ஒரு ேொ ம் 
கழித்தும் ரகு ரொேிடம் கொசு  ிருப்பி தகொடுக்கை.  

நீ ி என்பது என்ன? 
சுனந் ித் ொ நிலை -5 

நீ ி என்பது நியொயத் ன்லேலய நிர்வகிக்கும் சட்ட அல்ைது  த்துவ மகொட்பொடொகும். 
அல  நொம்  வறொக கூடொது. அது ஒரு  வறொலே. 
நீ ி கல கள்: சிைப்ப ிகொரம்  
கண்ணகியும் மகொவைனும் ேதுலரக்கு வொழ்வ ற்குச் 
தசன்றொர்கள். மகொவைன் கண்ணகியின் சிைம்லப விற்க 
தபொற்தகொல்ைரிடம் தசன்றொர். தபொற்தகொல்ைர், இரொணியின் 
சிைம்லப  ிருடியவன் மகொவைன் என்று பொண்டிய அரசரிடம்  
முலறயிட்டொர். அரசர் ஆரொயொேல் மகொவைலன தகொல்ை 
உத் ரவு இட்டொர். மகொவைன் தகொல்ைப்பட்டொர். கண்ணகி 
அரசனிடம் முலறயிட்டு அவரின் நீ ி  வறொனது என்று 
நிறுவினொள். அரசர் இ னொல் உயிலர துறந் ொர். 
சப்பொத் ி கொசு 

ஒரு கொட்டில் இருவர் வொழ்ந்து வந் னர். ஒரு நொள் ஒரு வழிப்மபொக்கர் உணவு 
மவண்டும் ..... 
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கொேரொஜர்  
அ ித் ி  நிலை -5 

கொேரொஜர்  ேிழ்நொட்டுக்கு  லைவரொக இருந் ொர். அவர் நிலறய 
நல்ை விஷயங்கலள  ேிழ் நொட்டுக்கு தசய் ொர். கொேரொஜர் ஜூலை 
ப ிலனந் ொம் ம  ியில் பிறந் ொர். அவர்  ந்ல  ஒரு வணிகரொக 
இருந் ொர். கொேரொஜர், ஆறொவது வய ில், அவருலடய  ந்ல  
கொைேொனொர்.அவருலடய  ொய் குடும்பத்ல  வளர்ப்ப ில் சிரேம் 
இருந் து. அ னொல் கொேரொஜர் பள்ளியிைிருந்து தவளிமயறினொர். 
அவருலடய  ொய்க்கு உ வியொக வடீ்டிமைமய  ங்கினொர்.  
ஒரு இளம் வய ில் அவருலடய ேொேொவின் அரசியல் 
கூட்டங்களுக்கு மபொனொர். அவர் ஒரு ஆர்வம் அரசியலை 
வலுப்படுத் ினொர்.அவர் அரசியலுக்கு ஆர்வம் கொட்டினொர்.அவர் 
ப ிதனட்டொல் வய ில் அரசியலுக்கு மபொனொர். 
கொந் ி அவர்கள்  ொன் கொேரொஜலர ஈர்க்கப்பட்டு, 
அவர் கிரொேத் ில் நிலறய நல்ை தசயல்கலள 

தசய் ொர். ஏலழ ேக்களுக்கு சொப்பொடு,  ண்ணரீ்,  ங்குேிடம் எல்ைொம் 
கொேரொஜமர அவங்களுக்கு குடுத் ொர். அவர்  ேிழ்நொட்டுக்கு மு ல் 
அலேச்சர் இருந் ொர். அவர் கிரொேத் ில் பள்ளிகலள உருவொக்கினொர். 
பள்ளியில் ேொணவர்களுக்கு இைவச சொப்பொடு தகொடுத் ொர். அவருக்கு 
கல்வி தரொம்ப முக்கியம். அவர் அலனவருக்கும் ஒரு நல்ை கல்வி 
கிலடக்கும் என்று அவர் விரும்பினொர். 

 

 

 

 

 

 

   ஆண்டு விழொ 
 

ஜொக்சன்வில்  ேிழ் பள்ளி ஆண்டு விழொ நவம்பர் 10-ஆம் ம  ி சிறப்பொக 
நலடதபற்றது. ஜொக்சன்வில் தடௌன்டவுன் நூைகத் ில் அலேந்  அரங்கத் ில், 
இவ்விழொ சுேொர் ே ியம் 2:30 ேணிக்கு த ொடங்கியது.  ேிழுக்கும்,  ேிலழ நொம் 
வளர்க்க சு ந் ிரம் அளித்  இந்  நொட்டுக்கும் வொழ்த்து கூறும் வி ேொக ‘ ேிழ்  ொய் 
வொழ்த்தும், ஸ்டொர்  ஸ்பொங்ைொல்ட் மபனரும்” பொடி விழொவின் மு ல் அடிலய 
எடுத்து லவத் னர். 

ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப் பள்ளி  
ஜொக்சன்வில், பிமளொரிடொ  
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    ‘நிேிர்ந்  நன்னலடயும் மநர்தகொண்ட பொர்லவயும், 
    நிைத் ில் யொர்க்கும் அஞ்சொ  தநறிகளும்  
     ிேிர்ந்  ஞொனச் தசறுக்கும் இருப்ப ொல்  
    தசம்லே ேொ ர்  ிரும்பு வ ில்லையொம்! 
 

பொர ி மபொற்றும் புதுலே தபண்கலளயும் , தபண்கள் மபொற்றும் பகுத் றிவு நிலறந்  
ஆண்கலளயும், தபற்மறொர்க்கு பொடம் கற்ப்பிக்கும் 
குழந்ல கலளயும் வரமவற்க, அனுபவேிக்க ஆசிரிலய 
ஒருவர் வரமவற்புலர அளித் ொர். இயல் இலச ேற்றும் 
நொடகம் இல்ைொேல்  ேிழ் இல்லை. இலசயுடன் 
இலசலவயும் இலணத்து, பொட்டுடன் பொவலனலய 
பிலணத்து, பொர்ப்பவர் கண்களுக்கு நடன விருந்ல  
அளிக்க, பழம் தபரும் நொட்டியேொன பர  நொட்டியம் 
ஆடினொர்கள் இரு ேொணவர்கள். அதேரிக்கொ ேற்றும் 
கனடொவில் உள்ள  ேிழ்ப் பள்ளியில் பயிலும் 
ேொணவர்களுக்கொன,  ேிழ் வொர்த்ல  புைலேலய 
தவளிக்கொட்டும், FeTNA  ேிழ்த் ம ன ீ ம சிய மபொட்டிகள், 
மே, ஜூன், ஜூலை ேொ ங்களில் நலடதபற்றது. எங்கள் 
ேொணவர்களில் சிைலர பள்ளியில்  ம ர்வு தசய்து, 
மபொட்டிகளில் பங்மகற்க வொய்ப்பளிக்கப்பட்டது. அவர்கள் 
கலடசி சுற்று வலர தசன்று, பள்ளிக்கு தபருலேலய 
 ந் னர். அல  பொரொட்டும் வி ேொக அவர்களுக்கு ப க்கம் 
வழங்கப் பட்டது. 
உருவேில்ைொ இன்ப உணர்ச்சிமய இலச. இலசக்கு உருவேில்லை, உயிர் இல்லை, 
அ னொல் அ ற்கு ேரணமும் இல்லை.  ீந் ேிழ் இலச பொடலை, சுலவ ேொறொேல் 
பொடியது, எங்கள் பள்ளியின் தசல்ை குரல்.  ேிழ் இன்று வலர நிலைத்து நிற்கும் 
முக்கிய கொரணம், அது ஒரு தேொழி ேட்டும் அல்ை. தேொழிலயயும் ேீறி, நம் அன்றொட 
வொழ்க்லகயிலும், நம் பண்பொட்டிலும், நம் தசயல்களிலும் இடம் தபற்றம  கொரணம். 
இைக்கியங்கலளயும், இைக்கணங்கலளயும் நுகரும் எங்கள் பள்ளி ேொணவர்களின், 
சிறப்பு கலைகலள கொண்பிக்க துடிப்புடன் கொத் ிருந் ொர்கள். ேழலை மு ல் நிலை 6 
வலர உள்ள ேொணவர்கள் அலனவரும் கலைகலள தவளிப்படுத் ினர். 
 

குழந்ல  மபசும் தகொஞ்சும்  ேிழ், ேிகவும் அழகொனது. தகொஞ்சும்  ேிழில், பொட்டு பொடி, 
கள்ள சிரிப்புடன் அரங்கத்ல  தேருமகற்றினர் எங்கள் ேழலை தசல்வங்கள். 
அவ்லவயொர், த ொல்கொப்பியர், உைகநொ ர், உ.மவ.ச ேற்றும் ஆண்டொளின் அருலே 
தபருலேகலள மபொற்றும் வலகயொக ஐந்து நிகழ்ச்சிகள் நலடதபற்றன. 

நம் பழக்க வழக்கங்களில் ஒன்று, விடுமுலறகளில் பொட்டி வடீு. நிலை 1 ேொணவர்கள் 
பொட்டி வடீ்டில் அவர்கள் ேகிழ்ந் ல  பற்றி இலச வடிவேொகவும், தேொழி வடிவேொகவும்  



 அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் - மு ல் ஆண்டு விழொ - நவ 23 - 24, 2019  - சொர்தைட் வட கமரொைினொ 21 

 

தவளியிட்டனர். தடக்னொைஜி வொழ்க்லகயில் வளர்கின்ற இன்லறய 
ேொணவர்களின் குறும்புகலள கொட்ட, நலகச்சுலவ நிலறந்  
குறள்கலள கூறி, அ ன் வழி  ிருவள்ளுவரின் முக்கியத்துவத்ல  
தவளிப்படுத் ினர்  நிலை 3 ேொணவர்கள் 
இந் ியொலவயும்  ொண்டி ேற்ற  நொடுகளிலும்  ேிழ் நிலைத்து 
வொழ கொரணம், நம் பண்லடய மபரரசுகள். அவர்கள் தசய்  
மபொர்களும், வணிகமும்  ேிலழ பொதரங்கும் மபொற்றும் வண்ணம் 

நிறுவியது. அந்  அரசுகளின் பலட  ிறன்கலளயும், அரசியலையும், ேன்னர்கலளயும் 
பற்றி நிலை 4 ேொணவர்கலள உலர  ந் னர். 
விழொவின் ேிக சிறந்  நலகச்சுலவ நொடகேொக அலேந் து ‘நொன் ஏன்  ேிழ் 
படிக்கணும்? நிலை 5 ேொணவர்கள், ய ொர்த் ேொக ேொணவர்களின் ேன நிலைலய கண் 
முன் தகொண்டு வந் னர். தபற்மறொர் பிள்லளகளின் பிலணப்லப நொடகேொக கொட்டினர். 
இவர்களின் நடிப்பு  ிறன் கண்டு அரங்கமே சிரித் து.    
பட்டிேன்றம் இல்ைேல்  ிருநொள் எப்படி நிலறவலடயும்? டி.வி மசனல்கள் 
ேொற்றும்மபொது ஆங்கொங்கு ஒைிக்கும் சொைேன் பொப்லபயொமவொ,  ிண்டுக்கல் 
ைிமயொனிமயொ, ரொஜொமவொ, பொர ி பொஸ்கமரொ, எவமரனும் ஒருவரில் குரல் மகளொேல் 
பண்டிலக முடி ல் என்பது கடினம். அதுமபொை ஒரு பட்டி ேன்றம் நலடதபற்றது. 
“தபற்மறொர்கள், ஆண் குழந்ல க்கும் தபண் குழந்ல க்கும்  வடீ்டிலும், வடீ்டிற்கு 
தவளியிலும் வி ிமுலறகலள வித் ியொசப் படுத்துகிறொர்கள் - இது சரியொ?  வறொ? 
 என்ற  லைப்பில் நிலை 6 ேொணவர்கள் சிறப்பொக வொ ேிட்டனர். 
தபரும் பொலும் அலனவரும் இந்  பொரபட்சத்ல  உணர்ந்ம  வளந்துள்மளொம். 
தவளியில் தசன்று வடீு  ிரும்பும் மநரம், வடீ்டு மவலைகள் தசய்வ ில், கொ ல் 
தசய்வ ில், கல்யொணங்களில், தசொத்து விவகொரங்களில் என எல்ைொவற்றிலும் 
வித் ியொசம் பொர்த்து வளர்ந்துள்மளொம். இலவ அலனத்தும் இந் ியொவில்  ொமன 
உள்ளது. இங்கு இல்லைமய என்ற மகள்வி உங்கள் ேன ில் எழைொம். ஆனொல் 
 லைப்லப ம ர்ந்த டுத் து ேொணவர்கள்  ொன் என்பது அ ிசயேொக இருந் து.  
சிந்து ந ியின் ேிலச நிைவினிமை 
மசர நன்னொட்டிளம் தபண்களுடமன 
சுந் ரத் த லுங்கினில் பொட்டிலசத்து 
ம ொணிகள் ஓட்டி விலளயொடி வருமவொம்  

என்ற பொர ியின்  ிரு தேொழிக்கு  லை 
வணங்கி, விழொவுக்கு அலழக்கப் பட்ட இ ர 
தேொழி பள்ளி ஆசிரியர்கலள பூங்தகொத்து 
தகொடுத்து தகௌரவ படுத் ினர். அவ்வொசிரியர்களும்  ங்கள் வொழ்த்துக்கலள 
பகிர்ந் னர். விழொவின் கலடசி பகு ியொக ‘கண் கட்டி வித்ல ” என்ற ேொய வித்ல  
நிகழ்ச்சி நலடதபற்றது. தநருப்பிைிருந்து சொக்மைட் வந் ல யும், கிழிந்  மபப்பர்கள் 
 ொனொக மசர்ந் ல யும், தசல்வங்கள் அ ிசயேொக பொர்த்து ேகிழ்ந் னர். ஆசிரிலய 
ஒருவர் நன்றியுலர அளித்து விழொலவ இனிம  முடித் ொர். 



 அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் - மு ல் ஆண்டு விழொ - நவ 23  - 24, 2019  - சொர்தைட் வட கமரொைினொ  22 

 

இந் ியொலவ கடந்து வந்  பிறகும் தேொழிலயயும் பண்பொட்லடயும் 
ேறக்கொேல் வொழும்  ேிழ் ேக்கள் இல்லைமயல், இந்  ேொ ிரி 
நிகழ்ச்சிகள் நிகழொது. இந்  விழொ தபரும்பொலும்  ேிழின் அலனத்து 
பக்கங்கலளயும் த ொட்டு விட்டு வந் து. முயற்சி  ிருவிலன 
ஆகும், என்ற தசொல்லுக்கு ஏற்றொர் மபொை, அலனவர் எடுத்  
முயற்சிகளுக்கும்  லைவணங்கி இந்  கட்டுலரலய நிலறவு 

தசய்கிமறன்  

 

உறவுகளின் – அலழப்பும், அலணப்பும் 
அக்ஷய கிருத் ி.  

 

உறவுகளின் உணர்வுகலள உணர்வதும், 
புரி லும் இன்று வலர எவரொலும் எளி ொக 
தசய்ய கூடிய தசயைொக இருந்  ில்லை. 
சிைந் ியின் வலையில் சிக்கி  விக்கும் 
சின்னஞ்சிறு பூச்சிகலள மபொை நொம் 
உணர்ச்சிகளின் வலையில் ஒவ்தவொரு 
நொளும்  வித்துக் தகொண்டிருக்கிமறொம். 

இன்று வளர்ச்சிப் தபற்ற த ொலைத்த ொடர்ப்பு த ொழில்நுட்பத் ொல் ஒரு வலகயில் 
நொம் அலனவரும் இலணந் ொலும், சிை வருடங்கள் முன்பு நொம்  உணர்ந்  
 னிலேலய அவ்வப்மபொது உணர்ந்துக் தகொண்மட  ொன் இருக்கிமறொம். 
 

கொ லுக்கும் நட்புக்கும் நம் அலனவர் ேன ிலும்  னி இடம் தகொடுத் ிருக்கிமறொம். 
சிை வருடங்கள் முன்னர் தபரும்பொைொமனொர் ேன ில் ஒரு கருத்து நிைவி இருந் து. 
பை வருடங்களொக த ொடர்ப்புகளும், உலரயொடல்களும், ேலறந் ிருந் ொலும் நட்பும் 
கொ லும் அம  மபொல் நிலைத்து நிற்கும் என்று. இது அன்று இருந்  சூழ்நிலையில் 
முற்றிலும் உண்லே. அன்று இருந்  நொம் அன்புலடயவர்களிடம் பகிர்ந்துக் தகொள்ள 
முடியொேல்  வித் ொலும், அந்   விப்பு ேறுபுறமும் இருக்கும் என்ற நம்பிக்லகயில் 
ேன நிலறவு தபற்று முன்மனரிக் தகொண்டிருந்ம ொம். பிரிவுகளின் சைனங்களில் 
சிக்கினொலும் ேறுபுற நபருக்கு நம் எண்ணங்களொல் உறுவொக்கிய முகமூடிலய 
தபொருத் ி  ிருப் ி தபற்றிருந்ம ொம். 
 

ஆள் கொட்டி விரைின் நுனியில், உைலக தநொடியில் சுழற்றிக் தகொண்டிருக்கும் 
இன்லறய நிலையில், நொம் எ ற்கும் முகமூடி இட்டு மூட விருப்பேில்ைொ வர்களொக 
 ொன் இருக்கிமறொம். இது ஒரு வலகயில் சரியொன பொல  ொன். நிலனத்  மநரத் ில் 
நிலனத் வர்களிடம் உலரயொடி அலனத்ல யும் தகொட்டி விடுகிமறொம்.  
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ஒருவர் நம் குறுந் கவலுக்கும், அலழப்புகளுக்கும் சரியொன ேறு 
தேொழி அளிக்கொவிடில் கசப்பொன எண்ணங்கலள நம் ேனதுக்குள் 
புகுத் ி விடுகிமறொம். அது ஆருயிர் உறவுகளொனொல் ஏேொற்றம் 
நிைவுகிறது. 
 

‘Long distance relationships doesn’t works out’ என் நண்பர்களுள் சிைர் 
இந்  தசொற்தறொடலர பை முலற கூறியள்ளனர். நொன் அன்று 

அல  தபரி ொக எண்ணிய ில்லை. இன்று ஒரு வலகயில் இது உண்லே ொமனொ 
என்ற எண்ணம் என்னிடம் வந்துள்ளது. 
 
பிரிவு உண்லேயொன உறவுகளுக்கு உரேொகும். அளவுக்கு ேீறிய உரம் உறவுகலள 
அழித்து விடும். உங்களுக்கு முக்கியேொனவர்கள் என்று ம ொன்றுபவர் எவரொயினும் 
த ொடர்ப்பில் இருங்கள். இயந் ிர வொழ்க்லகயில்  ொன் அலனவரும் 
ஓடிக்தகொண்டிருக்கிமறொம். நின்று உறவுகளிடம் இலளபொர மவண்டொம். 
ஓடிக்தகொண்மட இருக்கும் ஒரு குரல் உங்கலள அலழத் ொல் ப ிலுக்கு 
வொர்த்ல களில் அவர்கலள அலனத்துக் தகொள்ளுங்கள். அ ற்கும் மநரேிைொேல் 
ஓடுகிமறன் என்று கூறுபவர்கலள விட்டுவிடுங்கள், விட்டுச் தசன்ற இடத் ில் 
ேறுபடியும் சந் ிபரீ் அன்று நீங்கள் அலணயுங்கள். 
 

உணர்ச்சிகளுக்கு இடம் தகொடுக்கொ  வொழ்க்லக வொழ்வது வணீ் என்று உணர்த் ி!! 

குழந்ல யும் த ய்வமும் ஒன்று என்ப ொமைமய  ொயின் கருப்லபக்கும் 
இலறவன் குடிதகொண்ட இடத் ிற்கும் கருவலற என்மற தபயர் சூட்டினர் 
மபொலும்.# ேிழ் வொழ்க 

 ண்ணரீுக்கு வடிவம் தகொடுக்க முடியொது என்பவர்கள் பனிச் சிற்பங்கலள 
கற்பலன தசய்ய  வறியவர்கள்#முயன்றொல் முடியொ து இல்லை. 

ஒருவனுலடய இன்லறய நிலைலய லவத்து அவனுலடய நொலளய 
உயரத்ல  கணக்கிடுவது கூட்டு புழுலவ லவத்து வண்ணத்து பூச்சியின் 
அழலக கணிப்பல  மபொன்றது. 

ட்விட்டர் முத்துக்கள்  

எழு ியவர் : இரம்யொ இரவநீ் ிரன் 
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 நம்  ேிழ் தேொழி தவறும் த ொடர்புக்கொன ஊடகம் ேட்டுேல்ை, அது நம் 
இனத் ின் வரைொற்று அலடயொளம், கைொச்சொரத் ின் தவளிப்பொடு, ேற்றும் 
சிந் லனயின்  ிறவுமகொல். பிரதடரிக் வட்டொரத் ில் உள்ள  ேிழ்க் குழந்ல கள் 
இல க் கற்றுணர்ந்து  ம் அலடயொளத்ல  தபருலேமயொடு தகொண்டொடி 
வளரமவண்டும் என்பம  பிரதடரிக்  ேிழ்ப் பள்ளியின் மநொக்கம். 

 ன்னொர்வை ஆசிரியர்கள்: 
1.  ிருே ி: நர்ே ொ 
ரொஜ்குேொர், முன் ேழலை 
2.  ிருே ி: வொணி 
ரொேச்சந் ிரன், முன் ேழலை 
3.  ிரு: அருண் 
பொைசுப்ரேணியம், முன் 
ேழலை 
4. முலனவர். சத்யொ 
 ர்லேயொ, ேழலை 
5.  ிரு: ரமேஷ் ஸ்ரீனிவொசன், 
ேழலை 
6.  ிரு: சிவக்குேரன் 
சுப்ரேணியன், ஒன்று 
7.  ிரு: ேமைஷ் துலரசொேி, 

ஒன்று 
8.  ிருே ி:  னைட்சுேி 
கமணஷ்,இரண்டு 
9.  ிருே ி: விஜயொ 
சுப்பரொேன், இரண்டு 
10. முலனவர். ரொமஜஷ் 
 ங்கப்பழம், மூன்று 
11.  ிரு: சுசிந் ரன் 
விஸ்வநொ ன், மூன்று 
12.  ிருே ி: ைொவண்யொ 
சுப்ரேணியன், நொன்கு 
13.  ிருே ி: கீ ொ 
விஷ்வசொர ி, நொன்கு 
14.  ிரு: ரேணன் கந் சொேி, 
ஐந்து 

15.  ிரு: தவங்கட் த ொப்மப, 
ஐந்து 
16.  ிரு: ைரிைரன் 
நொரொயணன், ஐந்து 
17.  ிரு: சரவணன் 
பொரண்டப்பள்ளி, ஆறு 
18.  ிரு: கணப ி 
சங்கரைிங்கம் ஆறு 
19.  ிரு: ரொம் பழனியப்பன், 
எட்டு 
20.  ிருே ி: மஷொபொ 
தவங்கடசொேி, எட்டு 
21. முலனவர். பொைொ 
குப்புசொேி, எட்டு 

பிரதடரிக்  ேிழ்ப் பள்ளி, 
மேரிைொந்து  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் 
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அதேரிக்கத்  ேிழ் கல்விக் கழகம்…. 
பத்து ஆண்டுகள் நிலறவு! 
இருப்பினும் உனக்கில்லை மசொர்வு! 
உன் பொடத் ிட்டங்கமளொ கனிவு! 
நீ வருங்கொை சந்  ியினரின்  ீர்வு! 
உனக்கும், நம்  ொய்த்  ேிழுக்கும் இல்லை வலரவு! 

அதேரிக்கொவில்  ேிலழக்கொப்ப ில் உன் முலனவு! 
த ொடரட்டும் உம்  ேிழ்ப் பணி(வு)! 

- முலனவர். பொைொ குப்புசொேி. 

“ ேிழ்க் கற்ற னொைய பயன்” 
ஐஸ்வர்யொ பொைமுருகன், நிலை-8 

 ஒரு ேனி லன அலடயொளப்படுத்துவ ில் அவர்  ொய் தேொழிக்கு ேிக முக்கிய பங்குண்டு. 
 ொய் தேொழிலயக் கற்க ேறந்ம ொர்  ம் பண்பொட்லட ேறந்து பிற நொட்டு கைொச்சொரத் ிற்கு 
அடிலேயொகிவிடுவர், சுயத்  ன்லேலயயும் இழப்பர். 
தேொழி என்பது உணர்வும் கூட, என் உணர்லவ பிர ிபைிப்ப ில் என்  ொய் தேொழிமய சிறந்  
ஊடகம். தசம்தேொழியொம்  ேிலழ,  ொய் தேொழியொகக் தகொண்ட தபருலேயில் அ ன் பயலனயும், 
என் அனுபவங்கலளயும் இங்மக பகிர்வ ில் ேகிழ்ச்சி. 

தசொல்ைில் உயர்வு  ேிழ்ச் தசொல்மை! 
அல த் த ொழுது படித் ிடடி பொப்பொ! 

என முழங்கிய முண்டொசுக் கவியின் கூற்றிற்கு ஏற்ப, எங்கள் பள்ளியில்  ேிழ்த்  ொய் 
வொழ்த்துடன் த ொடங்கும்  ேிழ் வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் எங்களுக்கு எளிய முலறயில்  ேிலழக் 
கற்பிக்கின்றனர். மபச்சு ேற்றும் எழுத்துத்  ிறலன வளர்க்க பல்மவறு பயிற்சிகளும் 
 ரப்படுகின்றது.  
  ேிழ் கற்கும்மபொது  ேிழரின் வரீம் பண்பொடு நொகரிகம், ேருத்துவம் ேற்றும் கலை என 
அலனத்தும் கற்க மநரிடுகிறது. இ ன் மூைம் கல்வி, கலை, கைொச்சொரம் என அலனத்தும் என் 
சந்  ி ேற்றும் அடுத்   லைமுலறக்கு பரிேொற்றம் தசய்யப்படுகிறது. கல்லூரி ேற்றும் உயர் 
படிப்பில் இரு தேொழி முத் ிலரக்கொன அங்கீகொரமும் கிலடக்கின்றது. எனக்கு  ேிழ் தேொழிலய 
சிறப்பொகக் கற்பித்  அலனத்து ஆசிரியர் தபருேக்களுக்கும், என் தபற்மறொர்களுக்கும் நன்றிகளும் 
பணிவொன வணக்கங்களும். 
 ேிழ் கற்மபொம்!           ேிலழக் கொப்மபொம்! 
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 ேிழ் துணுக்குகள் / தசய் ிகள்  
சுபஸ்ரீ சுசிந் ரன், நிலை-8 

 
  ேிழ் தேொழியும்,  ேிழரின் கடல்கடந்  தபருலேயும் “யொதும் 
ஊமர யொவரும் மகளிர்” என்ற கணியன் பூங்குன்றனொர் பொடல் 
வரிகளுக்கு ஏற்ப  ேிழ் தேொழியும் ,  ேிழரின் கைொச்சொரமும் 
உைதகங்கும் வளர்ந்து இருக்கிறது என்ப ற்கு சொன்றொக சிை முக்கிய 
 கவல்கலள பொர்ப்மபொம்.  உைகப்புகழ் தபற்ற நயொகரொ நீர்வழீ்ச்சியில் 
விழும்  ண்ணரீ் LAKE ERIE என்ற ஏரியில் இருந்து விழுகிறது. “ERIE” என்ற 

தபயர் “ஏரி“ என்ற  ேிழ் தசொல்ைிருந்து வந் து. இ ற்கு கொரணம் அங்கு கொேொட்சி (COMANCHE) 

என்ற பழங்குடியினர்  ேிழ் தேொழி மபசி இருக்கிறொர்கள். இவர்கமள இந்  ஏரிக்கு LAKE ERIE என்ற 
தபயர் லவத்துள்ளனர். இது ேட்டும் இல்ைொேல் “ERIE“என்ற ஊர் தபன்சில்மவனியொ ேொநிைத் ில் 
உள்ளது.  
 KOOTENAY COLUMBIA என்ற தபயர் உள்ள இடம் கனடொவில் உள்ளது. இ ன் தபயர் கொரணம் 
நம்  ேிழர்கள் பண்லடய கொைத் ில் மசொைி, முத்து, பவளம் மபொன்றலவகலள வணிகம் 
தசய்வ ற்கு கூட்டணியொக கனடொ தசன்றனர். அந்  ேக்களின் தபயர் கூட்டணி . அவர்கள் 
மபசும் தேொழியில்  ேிழ் உள்ளது. இவர்கள் வணிகம் தசய்  இடம் ொன் “KOOTENAY COLUMBIA” என்று 
உருவொகியுள்ளது. “KOOTENAY” என்ற 
தபயர் “கூட்டணி“ என்ற  ேிழ் 
தசொல்ைிருந்து வந் து. இன்றும் 
கனடொவில் 
கூட்டணி என்ற ேக்கள் 
வொழ்கிறொர்கள். 
 தேக்ஸிமகொவில்  ேழிபொஸ் 
(TAMAULIPAS) என்ற இடம் உள்ளது. 
அங்கு வொழும் ேக்கள் இன்றும் 
 ேிழரின் கைொச்சொரம் சொர்ந்  
சலேயல் முலறகலள 
பயன்படுத்துகிறொர்கள். 
 உைக நொடுகளில் பழங்குடியினர் மபச கூடிய தேொழிகளில் அம்ேொலவ குறிக்கும் தசொல் 
அங்கொ, ஆயி , ஆத் ொ, அம்ேொ “ANGAA-AYI-AATHAA-AMA”. இன்றும் ஆஸ் ிமரைியொ , சிக்கிம் மபொன்ற 
நொடுகளில் அம்ேொலவ “ஆயி” என்று அலழக்கிறொர்கள். 
 இன்றும் ஆப்பிரிக்கொவில் “CAMEROON” என்ற இனத்ல  சொர்ந்  ேக்கள்  ேிழ் தேொழிலய 
மபசுகின்றனர். 
 உைகம் முழுவ ிலும் 19,000 ஊர் தபயர்கள்  ேிழில் உள்ளது. 
 இன்று உைகில் 6500 மபசும் தேொழிகள் நலட முலறயில் உள்ளது. இ ில் 465 தசொற்கள் 
தபொதுவொன தசொற்கள், அ ில் 300 தசொற்கள்  ேிழ் தசொற்கள் என்று ஆரொய்ச்சியொளர்கள் 
கண்டுபிடித்துள்ளனர். 
 இந்  தசய் ிகள் அலனத்தும்  ேிழ் தேொழி ஆய்வொளர்  ிரு.ரொ.சிவ.பொைசுப்பிரேணி 
அவர்களின் ஆய்வுபடி எடுத்  தசய் ிகள். 
 
  ேிலழ வணங்குமவொம்!!       ேிழொல் இலணந்து  ேிலழ வளர்ப்மபொம்!!! 

அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம்  

 ேிழ்ப் பள்ளிகளில் நீ ஒரு முத்து! 
மேரிைொந்து  ேிழ்க் கழகம் எடுத் து உலன  த்து! 
 ன்னொர்வைர்கள் உம் சத்து! 
உன் வயம ொ பத்து! 
ேொணவச்தசல்வங்கள் உம் தகொத்து! 
அலனத்து தசயல்களிலும் நீ தகத்து! 
த ொடரட்டும் உம் சித்து! 

-முலனவர். பொைொ குப்புசொேி 
பிரதடரிக்  ேிழ்ப் பள்ளி 
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ஒன்று பட்டொல் உண்டு வொழ்வு!  
சொர ொ நொரொயணன், நிலை-6 

ஆங்கிைத் ில் “TEAM” என்ற வொர்த்ல  உண்டு. ஒரு குழு அல்ைது 
அணியிலனக் குறிக்கும் தசொல் அது. இ ற்கு உண்லேயொன விளக்கம் 
அல்ைது விரிவொக்கம் என்னதவன்றொல், “Together Everyone Achieves More” 

என்ப ொகும். அலனவரும் ஒன்றுபட்டு முயன்றொல் நம்ேொல் நிலறய 
சொ ிக்க முடியும் என்பம  இ ன் தபொருள். 
 சேீபத் ில் நொன் ஒரு நிகழ்விலனப்பற்றி மகள்விப்பட்மடன் . 
என்லன ேிகவும் ஆச்சரியத் ில் ஆழ்த் ிய உண்லே சம்பவம் அது! 

 அதேரிக்க ேொகொணங்களில் ஒன்றொன பொஸ்டன் நகரில் ஒரு விசித் ிரேொன மபொட்டி நம் 
அதேரிக்க ரொணுவ வரீர்களின் நைனுக்கொக நி ி  ிரட்டும் முகொேொக நலட தபற்றது. சும்ேொ ஒரு 
மகளிக்லகயொக “யொர் தநடு மநரம் லக ட்டல் நிகழ்த் ி பரிசிலனப் தபறுகிறொர்கள் என்று 
பொர்ப்மபொம்“ என்று நிகழ்ச்சி ஒருங்கிலணப்பொளர்கள் ஒைிதபருக்கியில் அறிவித் னர். அ லனக் 
மகட்டு பைரும் இது ஒரு தபரிய மவலையொ?  என்னொல் நன்றொக தசய்ய முடியுமே என்று 
இறுேொந்து மபொய் உற்சொகேொக லக ட்ட ஆரம்பித் னர். சிறிது மநரம் கடந் து, தேதுவொக 
கூட்டத் ில் உள்ளவர்களுக்கு அலுப்புத் ட்ட ஆரம்பித் து. சிை ேணி மநரம் கடந் தும் ேக்கள் 
அந்  அலறலய விட்டு தவளிமயறத் த ொடங்கினர். இன்னும் சிை ேணிமநரம் கடந் து. ேீ ம் 
உள்ள ேக்களும் உற்சொகத்ல  இழக்க த் த் த ொடங்கினர். 
 தகொஞ்சம் தகொஞ்சேொகக் லக ட்டல் சத் ம் குலறந் து. அப்புறம், ஒமர சீரொக ஒருவரின் 
சத் ம் ேட்டுமே மகட்கத் த ொடங்கியது. நடுவர்களுக்கு ஒமர ஆச்சரியம்! யொர் இந்  ேொ ேனி ர்? 
எப்படி இவருக்கு இவ்வளவு தபொறுலேயும், ஊக்கமும் உள்ளது? என்று த ரிந்து தகொள்ள 
ஆலசப்பட்டனர். அப்மபொது  ொன் அவர்களுக்கு அங்மக ஒரு ஆச்சரியம் கொத்து இருந் து! 
 அங்மக லக  ட்டி தகொண்டிருந் து ஒருவர் அல்ைர், இருவர்!! இருவருமே முன்னொள் 
ரொணுவ வரீர்கள். மபொர்க்களம் கண்டு அங்மக  ங்கள் ஒரு லகயிலன இழந் வர்கள். ஒருவருக்கு 
வைக்லகயும், இன்தனொருவருக்கு இடக்லகயும் இல்லை. இருந் ொலும்  ம்முலடய இைக்கு 
 ம்லேப்மபொன்ற ரொணுவ வரீர்களுக்கு உற்சொக மூட்டுவதும்   ம்ேொைொன மசலவ தசய்வதும் 
என்ப ொல்,  ங்களுலடய குலறபொட்லடயும் நிலறவொக்கி நம் அலனவருக்குமே ஒரு 
எடுத்துக்கொட்டொய் உயர்ந்து நின்றொர்கள். இந்  நிகழ்வு என் ேனல  ேிகவும் த ொட்ட ஒரு நிகழ்வு. 
அது ேட்டும் அல்ைொேல் நம் அலனவருக்குமே ஒரு வொழ்க்லகப் பொடம்! நொம் ஒன்று பட்டொல் 
உண்டு வொழ்வு !! 
 எனமவ நண்பர்கமள, நொம்  ேிழொல் ஒன்று படுமவொம்,  ேிழொல் இலணந்து வளர்மவொம், 
 ேிலழ இணங்கி வளர்ப்மபொம் !!! நன்றி! 
 
 ேிலழ வணங்குமவொம்!!           ேிழொல் இலணந்து  ேிலழ வளர்ப்மபொம்!!! 
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கற்பித்தலில் இனிமை 
     ஆசிரிமை. இரை்ைா இரவீந்திரன் 

 

"எழுத்தறிவித்தவன் இறைவன் ஆவான்" என்ை நறுந்ததாறை வரிைள் 
ஆசிரியறர ததய்வ நிறையிை் றவை்கிைது. ஒரு தாயும் தந்றதயும் 
தத்தம் மை்ைளுை்கு மடட்ுமம நன்தனறிறய மபாதிப்பர.் ஆனாை் ஒரு 
சமூைத்தின் எதிரை்ாைம் என்ைறைை்ைப்படும் மாணவ தசை்வங்ைளுை்கு 
ைை்வியுடன் மசரத்்து ஓழுை்ைம், சமூை அை்ைறை, வாை்வியை் தநறிைள் 
என்ை பைவை்றை ைை்பிை்கும் ஒருவர,் ஆசிரியர ் என்ை நிறையிை் 
இருந்து குரு என்ை நிறைை்கு உயறுகிைார.் ைை்விறய அளிப்பவர ்

ஆசிரியர,் ஞானத்றத மபாதிப்பவர ் குரு. இராமகிருஷ்ணர-்விமவைானந்தர,் மீனாட்சிசுந்தரம்-

உ.மவ. ஸ்வாமிநாதய்யர,் வீர சிவாஜி- சமரத்்த ராமதாஸ் என்று  குருவாை் தபருறம அறடந்த 
சீடரை்ளும்,சீடரை்ளாை் ஏை்ைம் தபை்ை குருவும் நமது வரைாை்று பை்ைங்ைளிை் ஏராளம் உண்டு. 
 

 எந்த தசை்வத்திை்கும் இை்ைாத தபருறம ைை்விை்கு உண்டு.  ைை்வி ைள்வரை்ளாை் 
ைளவாட முடியாதது, தநருப்பாை் அழியாது, தைாடுை்ை தைாடுை்ை வளரும் தசை்வம் ைை்வி 
மடட்ுமம. ஒருவரின் அறியாறம இருறள அைை்றி ஞான விளை்றை ஏை்றும் ஆசிரியர ்அந்த ஒரு 
மாணவறன மடட்ுமன்றி அவன் பின் மதான்றும் பை தறைமுறைைறள அறியாறம இருளிை் 
இருந்து தவளிசச்த்திை்கு அறைத்து வருகிைார.்எனை்கு நூறு இறளஞரை்றள தாருங்ைள் ஒரு 
சிைந்த சமுதாயத்றத உருவாை்கி ைாடட்ுகிமைன் என்ைார ்விமவைானந்தர.் ஒரு நை்ை ஆசிரியர ்
எத்தறைய சிைந்த சமூை தாை்ைத்றத உருவாை்ை முடியும் என்பதை்கு இறத விட சிைந்த 
எடுத்துை்ைாடற்ட கூை முடியாது. இன்றும் இந்தியாவிை் கிராமப்புை ஏறை 
மாணவரை்ளுை்குதயன்று தங்ைள் தசாந்த தசைவிை் பாடபுத்தைம், சீருறட, மடிை்ைணினி, மை்றும் 
மதரவ்ுை்ைட்டணம் தைாடுத்து அவரை்ள் வாை்விை் உறுதுறணயாய் நிை்கும் பை ஆசிரியரை்ள் 
உள்ளனர.் 
 

 நை்ை ஆசிரியர ் என்பவர ் ைை்பித்தறை ஒரு சுறமயாை ைருதுவதிை்றை. மாணவ 
சமுதாயத்றத தன்னிறைவு தபைச ்தசய்யும் ஒரு உன்னத மசறவயாைமவ ஆசிரியப் பணிறயை் 
ைருதுவார.்ஒரு தீை்குசச்ியின் தபருறம அது எவ்வளவு சீை்கிரம் தநருப்றப உண்டாை்கியது 
என்பதிை் இை்றை. அதன் தபருறம அதன் குறைந்த ஆயுளுள் அது எத்தறன 
தமழுகுவரத்்திைறள ஏை்றியது, எவ்வளவு இருறள விரட்டியது என்பதிை் இருை்கிைது. வாறையடி 
வாறையாை தன ைாைத்திை்கு பின்னும், தன்னுறடய சீரிய ைருத்துைளாை் இசச்மூைத்றத 
தசம்றமப்படுத்தும் பணிறய தன்னிடம் பயின்ை மாணவரை்ள் 
மூைம்  தசய்யும் ஆசிரியருை்கு, ைை்பித்தை் என்பது பனிமைர ்
ஏறிய மதறன மபான்று என்றும் இனிறமயானது. 
நான் உயிமராடு இருப்பதை்கு என் தந்றதை்கு ைடறம 
பட்டிருை்கிமைன். ஆனாை் சிைப்பாை வாை்வதை்கு என் 
ஆசிரியருை்கு ைடறம பட்டிருை்கிமைன் என்ைான் மாவீரன் 
அதைை்சாண்டர.் 
 

 உங்ைளுறடய வகுப்பு எனை்கு மிைவும் பிடிை்கும். 
அதனாமைமய நான் உங்ைள் வகுப்றப தவை விடுவமத இை்றை 
என்று மாணவரை்ள் தரும் ஊை்ைத்றதயும், தபருமிதத்றதயும் 
உைகிை் உள்ள எந்த தசை்வத்தாலும் ஈடு தசய்ய முடியாது. 
குைை் இனிது யாை் இனிது என்பார ்தத்தம் மாணாை்ைர ்தசாை் 
மைளாமதார ் என்பது புது வாை்கு. வட அதமரிை்ைா முழுவதும் 
உள்ள தமிை்ப் பள்ளிைளிை் தன்னாரவ்ைரை்ளாை ஆசிரியப் 
பணியிை் இறணந்திருை்கும் அறனத்து ஆசிரியரை்ளுை்கும் 
மடட்ுமம உரித்தானது இந்த இனிப்பான, உவப்பான தபருறம. 
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 ேிழ் தேொழி நம்  ேிழ் கைொச்சொரம் ேற்றும் பண்பொட்டின் 
அடித் ளம்.பண்பொட்டின் ேிகப்தபருங் கருவூைம். கல் ம ொன்றி ேண் 

ம ொன்றொ கொைத்து முன் ம ொன்றிய மூத்  குடியின் வழிவந்  நொம்  ீந் ேிலழ கற்றுக் 
தகொள்ள கடலேப்பட்டுள்மளொம்.  
 
 ம ேதுர  ேிமழொலச உைகதேல்ைொம் பரவும் வலக தசய் ல் மவண்டும் என்ற 
ேகொகவி பொர ியொரின் வரிகலள உயிர்ப்பிக்கும் வண்ணம்  ேிழொர்வைர்கள், 
சொன்மறொர்களொல் ேத் ிய புமளொரிடொ மகசல்பரியில்  ேிழ்ப்பள்ளி அக்மடொபர் 2 2017 
மு ல் அலேயப்தபற்று நேது  ேிழ் தேொழிலய அடுத்   லைமுலறக்கு எடுத்துச் 
தசல்லும் அரிய பணிலய தசய்து வருகிறது. இப்பள்ளியொனது அதேரிக்கத்  ேிழ்க் 
கல்விக்கழகத் ின் அங்கீகொரத்துடன் தசயல்பட்டு வருகிறது. ேழலையர் ேற்றும் நிலை 1 
மு ல் நிலை 5 வலர வகுப்புகள் உள்ளன. ஞொயிற்றுக்கிழலேயில் ேொலை 3  
ேணியிைிருந்து 5 ேணி வலர வகுப்புகள் நலடதபறுகின்றன. இ ில் மு ல் ஒன்றலர 
ேணி மநரம்  ேிழ் பொடமும் ேற்றும் 30 நிேிடம் பொட்டு, நடனம், சிைம்பம் மபொன்ற 
 ேிழ்க்கலைகள்  ன்னொர்வைர்களொல் நடத் ப்படுகின்றன.  ஆண்டும ொறும் சங்மக 
முழங்கு என்ற நிகழ்ச்சி மூைம்  ேிழில் வொர்த்ல  விலளயொட்டு,விடுகல  ேற்றும் 
பண்லடய  ேிழ் விலளயொட்டுகள் மபொன்றலவ நடத் ப்பட்டு, இ ில் அலனத்து 
குழந்ல களும் பங்மகற்று, அலனவருக்கும் பரிசு தகொடுத்து ஊக்குவிக்கிமறொம். 
 ேிழொர்வைர்கள்,  ன்னொர்வைர்கள், ஆசிரியர்கள், தபற்மறொர்கள் அலனவரும் 
இலணந்து, அலனத்து தேொழிகளுக்கும்  ொய்தேொழியொன நம் தசம்தேொழித்  ேிலழ நம் 
குழந்ல களுக்கு எடுத்துச் தசல்லும் அரிய பணிலய ேத் ிய புமளொரிடொ  ேிழ்ப்பள்ளி 
தசய்து வருகிறது என்றில் அது ேிலகயொகொது.  
 
 ேிழ் வொழ்க!!            ொய்  ந்   ேிழ் வொழ்க!! 
 

 

 

 

ேத் ிய புமளொரிடொ  ேிழ் பள்ளி 
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ேின்னஞ்சல்: principal@peninsulatamilschool.org 

சொன் ஃபிரொன்சிஸ்மகொ விரிகுடொப் 
பகு ி, கைிஃமபொர்னியொ 

2020-இல் பட்டம் தபறும் வகுப்பு 
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 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி - ஆண்டு விழொ 
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மேல் வரிலச:  
ரொம் ஆவுலடயப்பன், அறிவழகன் சம்பந் ம், வசந்த் ஜொனகிரொேன் , பத்ேகுேொர் நொகரொஜன், ரொம்ஜி மசதுரொேன், ரொஜன் 
ேொ வன், தஜயஸ்ரீ கொசிநொ ன், எஸ். சிவநீைம், சூசன் மஜொசப், வளர்ே ி ஆலசத் ம்பி, பிரியொ மேொைனரொஜன். 
கீழ் வரிலச: 
ைொவண்யொ ரொம், தசௌந் ர்யொ வசந்த், ை ொ ரொம்ஜி, சந் ியொ கிருஷ்ணன், தஜயபொர ி மஜொ ிேணிகொந் ன், சச்சு ொ 
தசல்வகுேொர், ஸ்ரீை ொ சொயிகுேொர், கவி ொ கண்ணபிரொன். 
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ைரை் வளர்ப்பபாை் - ஏன்? 
அபினவ் குேரகுருரொஜ்  

 

முன்னுறர:வாை்ை்றைை்கு நம் எை்மைாருை்கும் மூன்று விஷயங்ைள் மதறவ. 
தூய்றமயான ைாை்று, சுத்தமான நீர,் தங்குவதை்கு ஓர ் இடம். இம்மூன்றையும் 
இதை்கு மமலும் தருவது மரம். நாம் எை்மைாரும் உயிர ் வாை மரம் மிைவும் 
முை்கியம். அப்படிப்பட்ட விறை மதிப்பிை்ைாத மரத்றத நாம் மனிதரை்ள் மபாை்றி 
பாதுைாை்ை மவண்டாமா?  
மரத்தாை் வரும் நன்றமைள்  
 

மரத்தாை் பை நன்றமைள் ஏை்படுகின்ைன என்று நமை்கு ததரியும். வாை்வதை்கு 
அவசியமான பிராண வாயு தைாடுதத்ு, ஆயிரை்ைணை்ைான உயிரினங்ைளுை்கு வீடு 
தைாடுப்பது மரம் தான். மமலும் மரம் வளரப்்பதாை் கிறடை்கும் நன்றமைள் பை.  
 
அறவ பின்வருமாறு 
*  ஒரு மரம் ஒரு இயை்றையான குளிரூட்டியாை பயன்படுதத்ைாம். இருபது 
மணிமநரம் மவறை தசய்யும் பத்து குளிரூட்டிைளுை்கு இது சமமாகும்.  
*  பசற்ச வண்ணம் மனறத அறமதி படுத்தி ைண்ணின் அழுதத்த்றத குறைை்கிைது.  
*  மரம் சத்தத்றத உறிஞ்சி தடுை்கிைது. சத்தம் மாசுபாட்றட நாை்பது சதவீதம் 
குறைை்கிைது.  
*  மரங்ைள் தவப்பம் தணிை்கும். 
*  மரங்ைள் நிைதத்டி நீறர ைாை்கும்.  
*  பூ, ைாய், பைம் மபான்ை உணவு வறைைள் கிறடை்கும்.  
*  மறை தபய்ய உதவும். 
*  பைறவைளுை்கும்,  மதனீை்ைளுை்கும் சரணாையம் ஆகும்.  
*  மரங்ைள் மண் அரிப்றபத் தடுை்கும். 
*  மரம் இயை்றை உரம் தரும். 
*  மரம் இயை்றை சீை்ை அழிறவ தடுை்கும். 

பிமளமனொ  ேிழ் பள்ளி 
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*  மரம் தூய்றமயான ைாை்றும் நீரும் தரும். 
*  நிைை் தரும். 
 
மருதத்ுவ குணங்தைாண்ட மரங்ைள்  

 
   மருந்தாகி தப்பா மரத்தாை்ைை் தசை்வம்  
   தபருந்தறை யாண்ைன் படின்          -- 
திருை்குைள் 217 

 
உதவி தசய்யும் தபரு மதிப்பிை்ை்கு உரியவரை்ளிடம் மசரும் தசை்வம் எப்படி 
மை்ைளுை்கு உதவியாை இருை்கிைமதா அதுமபாை மருத்துவ குணங்ைள் உறடய 
தாவரம் மநாய் குணப்படுத்தி சிைப்பு தபறும். 
 
மவப்ப மரம் நடட்ு றவத்தாை் றவத்தியர ்மதறவயிை்றை.  
*  மவப்பம்பூ ரசம் பித்தத்றதை் குறைை்கும். 
*  மவப்பம்பூ மபாடி மை்றும் மஞ்சள் மதாை் வியாதிறய நீை்கும்.  
*  மவப்பிறை சாப்பிட்டாை் வயிை்று பூசச்ி ஒழியும். 
• நம் மதசத்திை் குறிப்பாை தமிைைதத்ிை் பாரம்பரியமாை ஆன்மீை சடங்குைளிை் 

மட்டும் இை்ைாமை் மநாய்  தீரை்்கும் மூலிறையாைவும் அதிைமாை பயன்பட்டு 
வருவது மவம்பு. 

"ஆலும் மவலும் பல்லுக்கு உறு ி  
நொலும் தரண்டும் தசொல்லுக்குறு ி" 

 

இ ில் ஆல் என்றொல் ஆைேரம், மவல் என்றொல் தவப்ப ேரம்.  
ஆை ேரக்குச்சி பல்லுக்கு இயக்லகயொன உறு ி  ரும். ஆழ ேரத் ின் இலைகள், 
பட்லடகள் எல்ைொம் ேருத்துவ குணம் உலடயலவ.  
 

வொலழ ேரம்  
வொலழ ேரத் ின் சிறப்பு என்னதவன்றொல் அ ன் அலனத்து பொகங்களும் ேக்களுக்கு 
பயன்படுகின்றன. கொய், பழம்,  ண்டு  -  உணவு. இலை -  இயக்லகயொன  ட்டு. நொர், 
ேரக்கழிவு - துணி ேற்றும் கொகி ம்  யொரிக்க பயன்படுகிறது.  
 

பலனேரம்  
" ேிழகத் ின் ேொநிை ேரம் பலன ேரம்" 
 

பூமைொகத் ின் கற்பகத் ரு என்று அலழக்கப்படும் பலன ேரத் ின் அருலே த ரியொ  
ேனி ர்களொல்  ற்மபொது அழிவின் விளிம்பில் உள்ளது. நுங்கு, ப நீர், பனங்கிழங்கு  - 
உணவு. ேட்லட,  ண்டு - வடீு கட்டவும் ேற்றும் தூண் அலேக்கவும் பயன்படுகின்றன.  
 
கருத்துலர  

ேரம் வளர்ப்மபொம்  
ேலழ தபறுமவொம்  

விண்ணின் ேலழத்துளி  
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இயற்லகமயொடு வொழ்மவொம்  
இயற்லகலய கொப்மபொம்  

புவி தவப்பம் அலடவ ொல் ேனி  இனம் அழிலவ மநொக்கி தசல்லும் 
கட்டொயத் ிற்கு உட்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் 'வடீ்டுக்கு ஒரு ேரம் 
வளர்ப்மபொம்' என்று மபசும் நிலை ேொறி 'ஆளுக்கு ஒரு ேரம் 
வளர்ப்மபொம்' என்ற நிலைக்கு வந்துள்மளொம். இயற்லகலய 
பொதுகொக்கும் மு ல் கொரணியொன ேரங்கள் இல்ைொேல் இந்நிலைமய 

நீடித் ொல் 'இன்னும் பொத்து ஆண்டுகளில் 
 ேிழகம் பொலைவனேொகும்' என்ற ஆய்வின் 
கூற்று நம்லே எச்சரிக்லக தசய்கிறது 
 
முடிவுறர  
  மரம் வளரை்்கும் மனங்ைறள 
வளரப்்மபாம்.  எனமவ அன்பரை்மள  
  மரம் வளரப்்மபாம்! 
  ைாடுைறள உருவாை்குமவாம்! 
  மறை தபறுமவாம்! 
  பசுறமயான பூமி அறடமவாம்! 
 

இது நம்மாை் முடியும்! உங்ைளாலும் முடியும். தசய்வீரை்ளா? 
 
 
 
 

ைரை் வளர்ப்பபாை்  
சக்திவிருக்க்ஷா  

முன்னுறர: 
 

மரங்ைள் பூமியின் வரன்ைள். ைாை்று, மறை, தவயிை், பனி ஆகியவை்றை தாமம 
தாங்கி நம்றம ைாை்கின்ைன. பிைரை்்தைனமவ வாழும் இம்மரங்ைள் உன்னதமான 
பறடப்புைமள! எவ்வாறு மமன்மை்ைளிடம் தசை்பவரை்ள் மவண்டிய தபாருட்ைறள 
தபைாமை் திரும்ப மாட்டாரை்மளா, அவ்வாமை மவண்டிய தபாருடை்றள தந்து 
அறணத்து உயிரினங்ைளுை்கும் வாை்வளிை்கும் இம்மரங்ைளின் பிைப்மப தாய் சிைந்த 
பிைப்பாகும்.  
 

தபாருளுறர: 
 
பூமிப் பந்தின் அதிசயங்ைளிை் ஒன்ைான மரங்ைள் இை்ைாமை் மனித இனம் உைகிை் 
நீடிை்ை முடியாது. இறை, பைம், மைர,் நிைை், மவர,் பட்றட, ைட்றட, மணம், பிசின், 
சாம்பை், ைரி, துளிர ் இறவ அறனத்றதயும் மரங்ைள் நமை்கு தைாடுதத்ு 
உதவுகின்ைன.  
மரங்ைள் நமை்கு அளிை்கும் நன்றமைள் எண்ணிை் அடங்ைா. அறவ : 
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மரங்ைள் நமை்கு அளிை்கும் நன்றமைள் எண்ணிை் அடங்ைா. 
அறவ : 
 
1. தூய்றமயான ைாை்றை வைங்கும் 
2. தவப்பம் தணிை்கும்  
3. பைறவைளின் சரணாையம்  
4. மண் அரிப்றபத் தடுை்கும்.  
5. நிைதத்டி நீறரை் ைாை்கும்  

6. மறை தபய்ய உதவும்  
7. உணவு வறைைறள அளிை்கும்  
8. மருந்தாைவும் உதவும்  
9. மாசு நிறைந்த சூைறை தூய்றமப்படுத்தும்  
 
இவ்வாறு நம் வாை்ை்றையின் பை மதறவைளுை்கு மரங்ைள் அவசியமாகின்ைன. நாம் 
அவை்றை தவட்டி விடுகின்மைாம். ஆனாை் இறத ைண்மூடித்தனமாை தசய்யும் தபாது 
அதன் பாதிப்றப மனித சமூைம் ைண்டிப்பாை அனுபவிை்ை மவண்டியிருை்கிைது. 
நிைநடுை்ைம், வைட்சி, அதிை தவப்பம் ஆகிய இயை்றைச ் சீை்ைங்ைள் நம்றம 
பாதிை்கின்ைன. புவி தவப்பத்தினாை் நாம் அழிறவ மநாை்கி பயணிை்கிமைாம். 
வாைனங்ைள் மை்றும் ததாழிை்சாறைைளிை் இருந்து வரும் விஷ வாயுை்ைள் 
தவளிப்பட்டு நம்றம மபாரற்வ மபாை மூடிை்தைாண்டு மூசச்ு திணை றவை்கின்ைன. 
மரங்ைள் எந்த விஷ வாயுை்ைறள உடத்ைாண்டு பிராண வாயுறவ 
தவளிமயை்றுகின்ைன. இந்த புவி தவப்ப அழிறவ தடுை்ை நாம் ஒவ்தவாருவரும் 'மரம் 
வளரப்்மபாம்' என்று உறுதி தமாழி தைாள்ள மவண்டும். 
 
முடிவுறர: 
 
நாம் இயை்றைறய எவ்வளவு மநசிை்கிமைாமமா அறத விட பன்மடங்கு இயை்றை 
நம்றம மநசிை்கும். அதனாை் மரம் வளரப்்மபாம்! பசுறமறய உருவாை்குமவாம்! இது 
நம்மாை் இயலும். நாம் பூமியிை் பை விருை்க்ஷங்ைறள நடட்ு இயை்றை அன்றனறய 
ைாப்மபாம். ஏதனனிை், இயை்றை அறிவியைாளர ்நம்மாை்வார ்தசான்னது மபாை 'பூமி 

மனிதனுை்கு தசாந்தமானது இை்றை, மனிதன் தான் பூமிை்கு தசாந்தமானவன்'. 



 அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் - மு ல் ஆண்டு விழொ - நவ 23 - 24, 2019  - சொர்தைட் வட கமரொைினொ 37 

 

 

 

 

 

 

ஆசிரியர்கள் பக்கம்; 

இப்பள்ளியில் தசன்ற வருடம் 
 ிருக்குறலள லேயேொக லவத்து ஒரு 
நொடகம் புலனயப்பட்டது. ேொணவர்கள் 
 ிருக்குறலளயும் அ ன் தபொருலளயும் 
ேிக எளி ொகக் கற்றனர்.  
நிலை-4 ல் கவிஞர் அறிவுே ியின் 
பிறந் நொள் பொடலை யூட்யூப்(YouTube) 

வலையில் இன்னிலசயொகப் பைமுலறக் 
மகட்ட ன் விலளவு எளி ொக அம  சந்  
வரிலசயில் பொடும் லகத்  ிறம் 
தபற்றனர். ேழலை, நிலை-1 : நடனங்கள், பொடல்கள் மூைம் எளி ொகக் கற்றனர்.  
எண்ணம்/கருத்து: 
எ ிர்கொைத் ில் பொடங்கள் ஒைி ஒளி உலரயுடன் இலணயத் ில் ஏற்றி ேொணவர்கள்,  ொங்கள் 
வகுப்பில் கற்ற அம  பொடங்கலள விலளயொட்டொகவும் சுலவயொகவும் எளி ில் கற்பிக்கும் 
வண்ணம் தசய் ொல் எளி ன்மறொ!. குறிப்பொக உச்சரிப்லப, குழந்ல கள் ஈர்ப்பர். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ஒருகிமைப்பாளரக்ள்: முத்றதயா, 
தசௌந்தரராஜன், அருள், மவந்தன், 
நை்ைதபருமாள் 
 
ஆசிரிைரக்ள்:மேமா,மசானியா, பத்மப்பிரியா, நை்ைதபருமாள், தசௌந்தரராஜன், 
இைடச்ுமி,அண்ணாமறை, விமவைா ராஜி, முதற்தயா, பிமரமா, தசை்வி, சித்தமஜாதி, ஆரத்த்ி, 
மவந்தன். 
  
தன்னாரவ்லரக்ள்: சாந்தி பிரசாத், முத்துை்குமரன், முருைன். 

ட்லரயொட்  ேிழ்க்கல்வி 
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    தசொந்  புத் ி 
        ரித்துபர்ணொ, நிலை-3  
 
 ஒரு ஊர்ை ஒரு ரொஜொ இருந் ொரு, அவரு தரொம்ப நல்ைவரு. 
 ினமும்  ன்னமனொட கு ிலரை ஊர்வைம் மபொய் ேக்கலள  சந் ிப்பொர். 
அவங்க கஷ்டத்ல   ீர்த்து லவப்பொர். 

 

 ஒரு நொள் ரொஜொ  ன்மனொட மவலைய முடிச்சுட்டு அரண்ேலனக்கு வந் ொர். கு ிலர 
வண்டிலய தவளிை நிறுத் ிட்டு அவரு மபொயிட்டொரு. அங்க ரொஜொ லபயன் விலளயொடிட்டு 
இருந் ொன். கு ிலர வண்டிலய பொர்த்து ஆலசப்பட்டு அதுை ஏறினொன். 
 

 ரொஜொ ஏறுன ொ நிலனச்ச கு ிலர வழக்கேொன பொல ை ஊர்வைம் மபொக ஆரம்பிச்சுது. 
அப்மபொ  ிடீர்னு ஒரு கன்னுகுட்டி ஓடி வந்து கு ிலர வண்டிை அடிபட்டுருச்சு. அந்  
சின்ன லபயன் பயந்து வடீ்டுக்கு தபொய் அலே ியொ இருந்துட்டொன். 
 

 அப்மபொ ரொஜொ வடீ்டுக்கு தவளிை ேணி அடிக்கிற சத் ம் மகட்டுச்சு. ரொஜொ மபொய் 
என்னனு பொத் ொரு. அங்க ஒரு ேொடு நின்னுட்டு இருந்துச்சு. ரொஜொ என்ன ஆச்சுன்னு மகட்டொரு. 
அழுதுகிட்மட அந்  ேொடு நடந்து மபொச்சு. ரொஜொவும் வரீர்களும் கூடமவ மபொனொங்க. அங்க ஒரு 
கன்னுகுட்டி இறந்து கிடந்துச்சு. 
 

 ரொஜொவுக்கு மகொபம் வந்துச்சு. யொரு இப்படி பண்ணுனதுன்னு மகட்டொர். யொருமே மபசை. 
மகொபம் அ ிகேொகி. இப்படி பண்ணுனவங்க மேை நொன் கு ிலர வண்டிலய ஏத்  மபொமறன்னு 
தசொன்னொர். அப்மபொ ரொஜொமவொட லபயன் நொன்  ொன் இந்   ப்ப பண்ணுமனன்னு தசொன்னொன். 
ரொஜொ அவலன படுக்க வச்சு கு ிலர வண்டிலய ஓட்ட மபொனொரு. 
 

 நிறுத்துங்க... அப்படின்னு ஒரு சத் ம் மகட்டுச்சு. ரொஜொ  ிரும்பி பொத் ொரு. 
 

 அங்க ஒரு  ொத் ொ நின்னுட்டு இருந் ொரு. யொர் நீங்கன்னு ரொஜொ மகட்டொரு. நொன்  ொன் 
கடவுள்னு  ொத் ொ தசொன்னொரு. உங்களுக்கு என்ன மவணும்னு ரொஜொ மகட்டொரு. எதுக்கு இப்படி 
பண்ணறஙீ்கன்னொரு கடவுள். எனக்கு முன்னொடி ஒரு ரொஜொ இப்படித் ொன் பண்ணுனொருன்னு 
தசொன்னொரு. அதுக்கு கடவுள் தசொன்னொரு. இந்  பிரச்சிலனக்கு நொன் ஒரு முடிவு தசொல்மறன். 
இந்  பிரச்சிலனக்கு தரண்டு மபரு குற்றவொளின்னொரு. ேொட்டுக்கொரன பொர்த்து ேொடு 
வச்சிருக்கிமய, கன்னுகுட்டிய கட்டி லவக்கணும்கற அறிவில்லையொ. இதுக்கு நீ ொன் மு ல் 
குற்றவொளின்னு தசொன்னொரு. 
 

 ேக்கள் எல்ைொம் தரண்டொவது யொருன்னு மயொசிச்சொங்க. ரொஜொலவ பொர்த்து 
சின்ன பசங்க இருக்கற வடீ்டுை கு ிலர வண்டிலய ஓரேொ நிறுத் ொே இப்படியொ பண்ணுவஙீ்க. 
நீங்க ொன் தரண்டொவது குற்றவொளின்னும் தசொன்னொரு. 
 

 இதுை இருந்து நேக்கு என்ன புரியுதுன்னொ, யொமரொ எப்பமவொ தசொன்ன ஒரு விஷயத்ல  
அப்படிமய நம்பொே, நம்ேமளொட தசொந்  புத் ிய உபமயொகப்படுத் னும். 
 

 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி 
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பழந் ேிழ். —  ினமும் கூறப்படும் இரட்லடச் 
தசொற்களும் அவற்றின் அர்த் ங்களும்: 
 

*குண்டக்க ேண்டக்க.*       
குண்டக்க-இடுப்புப் பகு ி. 
ேண்டக்க- லைப் பகு ி. 
 

சிறுவர்கள் கொல்பக்கம்,  லைப்பக்கம் 

பொர்க்கொேல் தூங்குவொர்கள். 
அதுமபொல் வடீ்டில் தபொருள்கள் சி றி, 
ேொறி இருத் மை 

குண்டக்க ேண்டக்க என்று தபொருள் 

                      

*அக்குமவர் ஆணிமவர்.* 
அக்குமவர் தசடியின் கீழ் உள்ள தேல்ைிய மவர். 
 

ஆணிமவர் தசடியின் கீழ் ஆழேொகச் தசல்லும் 
உறு ியொன மவர். 
 

*அலர குலற* 
அலர ஒரு தபொருளில் சரிபொ ி அளவு. 
 

குலற அந்  சரி பொ ியளவில் 

குலறவொக உள்ளது குலற. 
(உ-ம்.)அலர குலற மவலை. 
 

*அக்கம்பக்கம்.* 
அக்கம்  ன் வடீும்,  ொன் இருக்கும் இடமும். 
 

பக்கம் பக்கத்து வடீும் பக்கத் ில் உள்ள 
இடமும்.    
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ஈவொன் 

தடக்சொஸ் பல்கலைக்கழகம், 
ஆஸ்டின்  

 ேலழக்குப் தபய் ிறனின் அடிப்பலடயில்  ேிழில் தபயர் லவக்கப்பட்டிருந் து. 
 

  "தூறல்" – பசும்புல் ேட்டுமே நலனவது. விலரவில் உைர்ந்துவிடும். 
  "சொரல்" –  லரக்குள் ஓரளவு நீர் தசல்லும். 
  "ேலழ" – ஓலடயில் நீர்ப்தபருக்கு இருக்கும். 
  " தபருேலழ" – நீர்நிலைகள் நிரம்பும். 
  " அலடேலழ" – ஐப்பசியில் தபய்வது 
  " கனேலழ" – கொர்த் ிலகயில் தபய்வது 
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இருதேொழி முத் ிலர - அதேரிக்கொவில்  ேிழ்க் கல்விக்கு ஊக்கம் 
முலனவர்  வொசு அரங்கநொ ன் 

     த ற்கொசியத் துலற, தபன்சில்மவனியொப் பல்கலைக் கழகம் 

 ேிழ்க் கல்விலய அதேரிக்கப் பல்கலைக் கழகங்கள் சிை கடந்  ஐம்பது 
வருடங்களுக்கும் மேைொகப் புகட்டி வருகின்றன என்றொலும் 
பள்ளி அளவில்  ேிழுக்கு அங்கீகொரம் இது வலர 
தகொடுக்கப்படவில்லை எனமவ கூறமவண்டும்.  இச்சூழைில் 
இருதேொழி முத் ிலர என்னும் முயற்சி ஆங்கிைம் அல்ைொ  
மவற்று தேொழி ேொணவர்களிலடமய ஒரு தபரிய வரமவற்லப 
நல்கியிருக்கிறது.  ஆங்கிைேல்ைொ  மவறு தேொழிலய 
அறிந் ிருக்கும் பள்ளி ேொணவர்களுக்கு அதேரிக்க அரசின் 
கல்வித்துலற இருதேொழி முத் ிலர என்னும் முத் ிலரலயக் 
தகொடுத்து அவர்களது இருதேொழித்  ிறலேக்குச் சொன்றி ழ் 
தகொடுக்கிறது.  இருப்பினும் இம்முயற்சி இன்னமும் த ொடக்கக் 

கட்டத் ிமைமய இருக்கிறது.  https://sealofbiliteracy.org/ என்னும் வலைத்  ளத் ில் 
அதேரிக்கொவில் எந்  எந்  ேொநிைங்களில் இது நலடமுலறப்படுத் ப்பட்டுள்ளது 
என்பல  அறியைொம்.   

 ேிழ் ஆர்வைர்கள் சிைரின் முயற்சியில் நியூ தஜர்சி, ேின்னமசொட்டொ, 
மேரிைொண்டு, அட்ைொண்டொ, தடைவர் ஆகிய ேொநிைங்களில்  ேிழுக்கொன இரு தேொழி 
முத் ிலரலய வொங்கும் வழிமுலறகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.  இம்ேொநிைங்களில் 
இதுவலர கிட்டத் ட்ட இருபதுக்கும் மேைொன பள்ளி ேொணவர்கள் இருதேொழி 
முத் ிலரலய வொங்கியுள்ளனர்.  இம்முயற்சி த ொடரமவண்டும். அதேரிக்கொ முழுவதும் 
வொர இறு ி  ேிழ் வகுப்புகள் வழித்  ேிழ் படிக்கும் ேொணவர்கள் அலனவரும் 
இம்முத் ிலரலய வொங்கும் நிலை வந் ொல் இம்ேண்ணில்  ேிழ் வளர்ச்சிக்கொன தபரிய 
ஊக்கேொக அது இருக்கும்.  புைம்தபயர்ந்ம ொர்  ங்களின்  ேிழ் தேொழி இம்ேண்ணில் 
ேங்குகிறம  என்னும் கவலைலய 
விடைொம். 
 Actfl.org என்னும் நிறுவனம் பை 
வருடங்களொகப் மபச்சுத்  ேிழுக்கொன 
ம ர்லவ நடத் ி வருகிறது.  
இருதேொழி முத் ிலர தபற 
இந்நிறுவனத் ின் வழி மபச்சுத் 
 ேிழுக்கொன சொன்றி லழப் தபற்று 
பின்னர் எழுத்துத்  ேிழுக்கொன 
சொன்றி லழ தபன்சில்மவனியொ தபன் 
லேயம் வழி தபறமவண்டியிருக்கும். 
நியூதஜர்சி ேொநிை ேொணவி 
அவந் ிக்கு அளிக்கப்பட்ட ACTFL 

சொன்றி ழ். இத்ம ர்வுகலள எடுத்  பிறகு ேொணவர்களுக்கு அந் ந்   

https://sealofbiliteracy.org/
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ேொநிைத் ிலும் ஒரு வடிவத் ில் சொன்றி ழ் அளிக்கப்படுகிறது. இச்சொன்றி ழ்கலளப் 
பயன்படுத் ிக் கல்லூரிகளில் ேொணவர்கள் மவறு தேொழி படிப்ப ற்கொன கட்டொயச் 
சூழலைத்  விர்க்கைொம்.  இவ்வலகச் சொன்றி ழ்கலள வொங்கும் வழிமுலறகலள https://

www.actfl.org/professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/oral-proficiency-assessments-

including-opi-opic என்னும் வலளத் ளத் ில் அறிந்துதகொள்ளைொம்.  இவற்றுக்கொன  ேிழ்க் 
கட்டுலரகள் எழுதும் முலறலய அ. .கவின் நிலை 8 பொடநூைில் கொணைொம்.  
இம்முயற்சியில் ஈடுபட்ட சிை ேொணவர்களின் கட்டுலரகலள இம்ேைரிலும் 
தகொடுத் ிருக்கிமறொம்.  

 
 

 
 

 ேிழ்க் கல்வி முலறக்குப் தபொதுவொகப் பு ிய கண்மணொட்டம் ம லவ எனும் 
தபொதுவொன எண்ணம் இருக்கும் இக்கொைக்கட்டத் ில் அதேரிக்க ேண்ணில்  ேிழ்க் 
கல்விமுலறலய ஏற்படுத்துவது எப்படி என்பது பற்றிய எண்ணத்துக்குத் 
 ள்ளப்பட்டிருக்கிமறொம்.  இ ற்கு முக்கியக் கொரணம் எந் க் கொைக்கட்டத் ிலும் 
இல்ைொேல் இந்நூற்றொண்டில் ேிகவும் அ ிகேொன  ேிழர்கள் அதேரிக்கொவில் த ொடர்ந்து 
வொழத்த ொடங்கிவிட்டொர்கள்.  அம ொடு  ேிழகத் ிைிருந்து பை குடும்பங்கள் 
இம்ேண்ணுக்குத் த ொடர்ந்து வருகிற நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.  இச்சூழைில் 
இம்ேண்ணில்  ேிழ் ேொணொக்கர்களுக்குத்  ேிழ்ப் புகட்டுவது எங்ஙனம் ேற்றும் 
இரண்டொம்  லைமுலறத்  ேிழர்கள் வழித்  ேிழ் த ொடர்ந்து இங்கு வளர்வது எங்ஙனம் 
என்கிற மகள்விகளுக்கு விலட கொணமவண்டிய கட்டொயத்துக்கு உள்ளொகிமறொம்.    ேிழ்ப் 
பள்ளிகள் பை நடத் ியும்  ேிழ் நிகழ்ச்சிகள் பை நடத் ியும்  ேிழ்ப் பண்பொட்லடயும் 
 ேிழ் தேொழிலயயும் இலளய  லைமுலறயினரிலடமய  க்கலவக்கப் பைரும் அயரொது 
உலழத்து வருகின்றனர். அவர்களின் முயற்சிலய நொம் பொரொட்டமவண்டும். அவர்களின் 
அம்முயற்சி த ொடர்ந்து வளர அதேரிக்க ேண்ணில் வொழும்  ேிழர்கள் ஒவ்தவொருவரும் 
முழுமூச்சொகக் லக தகொடுக்கமவண்டும்.   நொம் அதேரிக்க ேண்ணில் பொர்க்கும்  ேிழர் 
ஒவ்தவொருவரும் அவர்களுலடய சந்  ியினர் ஒவ்தவொருவரும்  ேிலழச் சரளேொகப் 
மபசமவண்டும்.  ேிழ் இைக்கியங்கள் பற்றிய நல்ைறிவு அவர்களிலடமய 
இருக்கமவண்டும் என்று விரும்புகிமறொம்.  அப்படி நடந் ொல் அதுமவ  ேிழ் வளர்ச்சிக்கு 
எடுத்துக்கொட்டொக இருக்கும்.  இவ்வலகயில் அதேரிக்க அரசு அங்கீகரிக்கும் 
இம்முத் ிலர நேது ேொணொக்கர்களுக்கும்  ேிழ்ச் சமு ொயத்துக்கும் ஒரு ஊக்கம் எனமவ 
கூறமவண்டும். 

ேின்னமசொட்டொ ேொநிைத் ில் வழங்கப்படும் 
இருதேொழி முத் ிலர 

நியூ தஜர்சியில் தகொடுக்கப்படும் 
இருதேொழி முத் ிலர 

https://www.actfl.org/professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/oral-proficiency-assessments-including-opi-opic
https://www.actfl.org/professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/oral-proficiency-assessments-including-opi-opic
https://www.actfl.org/professional-development/assessments-the-actfl-testing-office/oral-proficiency-assessments-including-opi-opic
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அதேரிக்க ேண்ணில் இரு தேொழிப் புைலேத் ம லவ எனும் நிலைலய உணர்ந்து 
அதேரிக்க அரசு பை முயற்சிகலள எடுத்து வருகிறது.  ம சீய அயைக தேொழிகள் 
நிறுவனம் (NFLC - http://www.nflc.umd.edu/) எனும் நிறுவனத்ல  அலேத்து இ ற்கொன 
லேயங்கலள அதேரிக்கொவில் மேரிைொந்து, ேிச்சிகன், ைொவொய் மபொன்ற பை 
இடங்களில் ஏற்படுத் ி அதேரிக்க ேொணவர்கள் ஆங்கிைம் ேட்டுேல்ைொது ேற்ற 
தேொழிகளிலும் புைலே தபறுவ ற்கொன பை ஏற்பொடுகலளச் தசய்து வருகிறது அதேரிக்க 
அரசு.  இம்லேயங்களில் தேொழிப் புைலேக்கொன  ரத்ல  ஏற்படுத் ிய அயைக 
தேொழிகளுக்கொன லேயத்ம ொடு (ACTFL – www.actfl.org)  இலணந்து தேொழிகளுக்கொன பை 
பொடத் ிட்டங்கலள ஏற்படுத் ி வருகின்றனர். இந்நிறுவனங்களில்  ேிழ் தேொழிக்கு 
இன்னும் முழு அங்கீகொரம் தகொடுக்கவில்லைதயனிலும் நம்  ேிழ்ப் பள்ளிகளின் 
முயற்சிகள் பற்றிய விவரங்கலளக் கூறித்  ேிழுக்கும் சிை சலுலககள்  ரமவண்டும் 
எனக் மகட்டொல் அவர்கள் அச்சலுலககலளக் தகொடுக்க முன்வருகிறொர்கள்.  இத் லகய 
சலுலககளில் ஒன்று ொன் இருதேொழிப் புைலேக்கொன முத் ிலர (Biliteracy Seal). 

உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் ேொணவர்கள்  ங்களின் இரண்டொம் தேொழியின் 
 ிறலனக் கொட்டி இத் லகய முத் ிலரலயப் பள்ளி நிர்வொகத் ினின்று தபற வொய்ப்புகள் 
இருக்கின்றன.   
 

 அதேரிக்க ேண்ணில்  ேிழ்ப் பள்ளிகள் தபருகிய நிலையிலும்  ேிழ் 
ேொணொக்கர்களின் எண்ணிக்லகப் தபருகி வரும் நிலையிலும் அவர்களின்  ேிழறிவு 
அவர்களுக்கு எவ்வலகயில் அவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு இம்ேண்ணில் பயன்படும்  

என்பல  நொம் ஊர்ந்து மநொக்கமவண்டும்.  தபன்சில்மவனியொப் பல்கலைக்கழகத் ின் 
உைகப் புகழ்தபற்ற வொர்ட்டன் பள்ளியில் படிக்கும் ேொணவர்கள் அலனவரும் 
இரண்டுவருட தேொழியறிவு தபறமவண்டும் எனும் கட்டொயம் இருக்கிறது.  இவ்வொமற 
தபொறியியல் ேொணவர்கள் ேற்றும் பை ேொணவர்களுக்கும் இவ்வலகக் கட்டொயம் 
இருக்கிறது. இத் லகய இரண்டொம் தேொழியறிவின் கட்டொயத் ம லவ அதேரிக்கொவில் 
பை பல்கலைக் கழகங்களிலும் இருக்கிறது.  இப்பள்ளிகளில் படிக்கும்  ேிழ் 
ேொணொக்கர்கள்  ங்களின்  ேிழறிலவப் பயன்படுத் ொேல் பிரஞ்சு, தஜர்ேன், ஸ்பொனிஷ் 
மபொன்ற தேொழிகலளப் படிக்கும் சூழலையும் கொண்கிமறொம்.  ேிழ் வகுப்புகள் த ொடர்ந்து 
நடந்து வரும் தபன்சில்மவனியொப் பைகலைக் கழகத் ில் ஆகட்டும் சிகொமகொ 
பல்கலைக்கழகத் ிைொகட்டும் ைொர்வொர்ட் பல்கலைக்கழகத் ிைொகட்டும் கைிமபொர்னியொ 
தபர்க்ைிப் பைகலைக்கழகத் ிைொகட்டும் தடக்ஸொஸ் ஆஸ்டின் பல்கலைக்கழகத் ில் 
ஆகட்டும் இப்பல்கலைக் கழகங்களில் படிக்கும்  ேிழ் ேொணவர்கள்  ேிலழப் 
புறக்கணித்து மவறு தேொழிகலளப் படிக்க நம் ேனம் விட்டுக்தகொடுக்குேொ? இவர்கள் 
இவ்வரிய வொய்ப்லபப் பயன்படுத் ிக்தகொள்ளத்  ேிழ் அதேரிக்கர்களொகிய நொம் 
அவர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கமவண்டும்.  அத்ம ொடு சமூகப் பள்ளிகளில்  ேிழ் கற்றொல் 
அவ்வறிலவப் பற்றிப் பல்கலைக் கழகங்களில் கூறி அவர்கள் மவறு எந்  தேொழிலயயும் 
படிக்கமவண்டொம் எனும் நிலைலயயும் தபறைொம். கட்டொயேொக இரண்டு வருடம் 
ஆங்கிைம் அல்ைொ  ஒரு தேொழிலயப் படிக்கமவண்டும் என்ற ஒரு ம லவ  ேிழ் 
அதேரிக்க ேொணவர்களுக்கு ஏற்படும் மபொது அவர்கள்   ேிழ் தேொழியறிலவப் 

http://www.actfl.org
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 ேிழ் ேொணொக்கர்கள் அவர்கள் தசல்லும் கல்லூரியில் 
பயன்படுத் ிக்தகொள்ளமவண்டும்.  “வண்ணம் மநொக்கியும் தேன் தேொழி கூறியும் 
நம்தேொடு நம் தேொழி நவில்மவொம்”.    ேிழ் தேொழிமயொடு த ற்கொசியத் துலறகள் 
இருக்கும் பல்கலைக் கழகங்களில்  ேிழக அரசியல்,  பண்பொடு, வரைொறு, 
நொட்டுப்புறவியல், இலச மபொன்றலவ பற்றிய கல்வியறிவு தபறவும் ேற்றும் அது பற்றிய 
ஆரொய்ச்சியில் ஈடுபடவும் இங்கு நிலறய வொய்ப்புகள் இருக்கின்றன.   ிருேொவளவனின் 
அரசியல், சினிேொ வழி  ேிழர்களிலடமய வளர்ந்து வரும் கைொச்சொரம், மேள 
வொத் ியத் ின் வளர்ச்சி,  ேிழர்களிலடமய கண் லவப்பது பற்றிய கருத்து மபொன்ற பை 
கருத்துகளிலும் இன்னும் பை கருத்துகளிலும் இப்பல்கலைக்கழகங்களில் ஆரொய்ச்சிகள் 
பை தசய்துள்ளொர்கள் ேற்றும் த ொடர்ந்து தசய்துவருகின்றனர்.  இத் லகயக் கல்விலயப் 
பல்கலைக் கழகங்களில் பயிலும்  ேிழ் ேொணவர்கள்  வறொது பயன்படுத் ிக்தகொள்வது 
இம்ேண்ணில்  ேிழ் ேற்றும்  ேிழ்ப் பண்பொடு வளர வழிவகுக்கும்.   

 

 This essay intends to outline all of the opportunities available in this country for second generation Tamil stu-

dents to make use of their knowledge of Tamil for their success in colleges.  Many colleges in the US require that their 

students get at least two years of second language proficiency as part of their undergraduate curriculum.  When any of 

the second generation Tamil students get a skill in  Tamil literacy from community schools or from their own families, they 

should make it a point that their knowledge is used to waive the above requirement in the US colleges.  The University of 

Pennsylvania’s Penn Language Center does let  Non-Penn and Penn students take  proficiency tests to prove their skill 

in any language.  This will indeed save both money and their precious time while attempting to major in science or other 

disciplines of their choice. Students who have enough proficiency in the Tamil language can make use of this opportuni-

ty, so their success in colleges can be made much easier.  Those who are interested in getting a proficiency certificate in 

Tamil may have a look at the URL:  http://plc.sas.upenn.edu/languageproficiencytesting.  

Let us make use of the knowledge of Tamil that we obtain from community schools toward achieving our goals at colleg-

es in the US.  Let Tamil be part of our entire life and let it work for our success in this land as much as possible. 

 

 The National Foreign Language Center (NFLC), American Council for Testing of Foreign Languages (ACTFL),  

Efforts on Biliteracy programs (http://sealofbiliteracy.org/), Heritage Languages in America (http://www.cal.org/heritage/

research/faqs.html) are some of the organizations and centers that thrive to promote fluency among students in a foreign 

language.  The Second Generation Tamils as well as their parents along with the Tamil educators in this country should 

take all efforts to promote the knowledge of Tamil among Tamil students. So, their biliteracy skills can duly be recognized 

in the educational institutions of America.  

 

http://plc.sas.upenn.edu/languageproficiencytesting
http://sealofbiliteracy.org/
http://www.cal.org/heritage/research/faqs.html
http://www.cal.org/heritage/research/faqs.html


 அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் - மு ல் ஆண்டு விழொ - நவ 23  - 24, 2019  - சொர்தைட் வட கமரொைினொ  56 

 



 அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் - மு ல் ஆண்டு விழொ - நவ 23 - 24, 2019  - சொர்தைட் வட கமரொைினொ 57 

 



 அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் - மு ல் ஆண்டு விழொ - நவ 23  - 24, 2019  - சொர்தைட் வட கமரொைினொ  58 

 

தசந் ேிழ்ச்தசல்வன் 
பள்ளியின் தபயர் ேொணவன் தபயர் 

அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி  ர்ஷன் சித்ரொவிமனொ ினி நிர்ேல் 
அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி  னபொைன் தசௌந் ரரொஜன் 
ஆத் ிச்சூடி அருந் ேிழ்ப் பள்ளி ஆ ர்ஷ்  கிருஷ்ணொ ஷண்முகொ 
அைபொேொ  ேிழ்க் கழகம்  கொர் ிக் தைட்சுேணன் 
அரும்பு  ேிழ்ப் பள்ளி கவின் ஞொனமவல் 
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, கொக்ஸ்வில் கவின் ஞொனொ 
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, கொக்ஸ்வில் ேித்துன் சொம் மேனுமவல் 
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, சொன் டியொமகொ சைொனவ்  ரமேஷ்  
பொய்ஸ்  ேிழ்ப்பள்ளி சரன் சுப்ரேணியன் 
மகொப்தபல்  ேிழ்க்கல்வி லேயம் கமணசன் விஜய்கிருஷ்ணொ 
மடடன்  ேிழ்க் கழகம் நவனீ் மகொபிநொத் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி ைரின் சங்கர் 
ஜொக்சன்  ேிழ்ப் பள்ளி கவின் சத் ியன் 
ேொர்ல்மபொமரொ  ேிழ்ப்பள்ளி மகசவ் அமசொக் 
பிட்ஸ்பர்க்  ேிழ்ப்பள்ளி தவங்கமடஷ்சுப்ரேணியன் 
ப்மளமனொ  ேிழ்ப்பள்ளி அபினவ் குேரகுருரொஜ் 
சொன் ஆண்டொனிமயொ  ேிழ்ப்பள்ளி ேித்துன் பொைமுருகன்  
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில் மகசவ்  அருண் 
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில் பிரமனஷ் ரொமஜஷ் கண்ணன் 
 ேிழ் கல்வி பொடசொலை  சந்ம ொஷ் தசந் ில்நொ ன்  
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி அஸ்வின்ரொம்குேொர் 
 ேிழ்க்மகணி குரு பொைகிருஷ்ணன் 
விழுதுகள்  ேிழ்ப் பள்ளி, ல வொன் அேிர் ன் அஸ்வத்சுந் ர் தபொன்முகுந் ன் 

தசந் ேிழ்ச்தசல்வி 
பள்ளியின் தபயர் ேொணவி தபயர் 

அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி ஸ்ருத் ிகொ பிர ொப்குேொர் 
அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி தஜய்  ர்ஷிணி சங்கர் 
அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி யொழினி முருகன் 
அைபொேொ  ேிழ்க் கழகம்  கொவ்யொ தக ம் 
அரும்பு  ேிழ்ப் பள்ளி ையொ வன்மஷஷ்வரன் 
ஆத் ிச்சூடி அருந் ேிழ்ப் பள்ளி நீைொரிக்கொ இரொம்ஜி   * ப்ரமேொத் 
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, சொன் டியொமகொ  ர்ஷினி  ேமகஷ்பொபு  
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, கொக்ஸ்வில் அனன்யொ இரொமஜஷ் 
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, கொக்ஸ்வில் மநத்ரொ பொைமுருகன் 
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தசந் ேிழ்ச்தசல்வி 
பள்ளியின் தபயர் ேொணவி தபயர் 

பொய்ஸ்  ேிழ்ப்பள்ளி அன்வ ீொ சுமரஷ் 
பொய்ஸ்  ேிழ்ப்பள்ளி ஆ ிரொ சுமரஷ் 
பிரிட்ஜ்வொட்டர்  ேிழ்ப்பள்ளி அஞ்சனொ அருணொசைம் 
மகொப்தபல்  ேிழ்க்கல்வி லேயம் ஷொைீன் பொவொஜன் 
மடடன்  ேிழ்க் கழகம் தஜய் சொத்விகொ வளவன் 
பிதரட்ரிக்  ேிழ்ப் பள்ளி மேரிைொண்ட்  ேிழ்க் கழகம் சுபஸ்ரீ சுசீந் ிரன் 
பிதரட்ரிக்  ேிழ்ப் பள்ளி மேரிைொண்ட்  ேிழ்க் கழகம் ஐஸ்வர்யொ  பொைமுருகன்  
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி கனிதேொழி ேொணிக்கவொசகம் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி மசொலை முத்துரொேன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி சம்யுக் ொ தவங்கமடஷ் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி ம ஜொ பைசுப்ரேணியம் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி தசௌம்யொ சுவொேிநொ ன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி  ர்ஷினி சுபொஷ் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி பிரியங்கொ தவங்கமடசன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி ஸ்மரயொ சந் ிரமசகர் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி ேை ி நடரொஜன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி  ொன்யொ தஜகன் 
ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப்பள்ளி தஜசிக்கொ   ொஸ்  
ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப் பள்ளி நந் ினி க ிரவன் 
ேொர்ல்மபொமரொ  ேிழ்ப்பள்ளி சிரவந் ி மேொகன் ொஸ் 
 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி அஸ்வின் வசந்த் 
 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி பவித்ரொ ரொஜன் 
 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி பிரித் ிகொ  ணிலகமவைன் 
 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி சொய்கீர்த் னொ சங்கர் 
 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி ஸ்ரு ி ரொேநொ ன் 
பிட்ஸ்பர்க்  ேிழ்ப்பள்ளி ஓவியொ சொேிநொ ன் 
ப்மளமனொ  ேிழ்ப்பள்ளி அபிரொேி இளங்மகொவன் 
ப்மளமனொ  ேிழ்ப்பள்ளி தஜருஷொ மரொஸ் ஆபிரகொம் 
ப்லளமூத்  ேிழ்ப்பள்ளி சுப்ரஜொ  சு ர்சன் 
ப்லளமூத்  ேிழ்ப்பள்ளி ைரிணி  சுந் ர் 
சொன் ஆண்டொனிமயொ  ேிழ்ப்பள்ளி ஸ்ரு ி  ச ீஷ் 
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில் சேிக் ஷொ இரொமஜஷ் 
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில் ஆர்த் ி விஜய் ஆனந்த் 
 ேிழ் கல்வி பொடசொலை  ரிஸ்ைின் தபமரொனொ ரொஜொ 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி மைே ர்ஷினிதசந் ில்மவல் 
 ேிழ்க்மகணி, இர்வின் பிரித் ிகொ பூேொறன் 
விழுதுகள்  ேிழ்ப் பள்ளி, ல வொன் சொ னொஷினி இரமேஷ் 
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தநடுநொள் ஆசிரியர் 
பள்ளியின் தபயர் ஆசிரியர் தபயர் 

அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி  ிவ்யொ  ேிழரசு 
அகரம்  ேிழ்ப் பள்ளி சு ொகர் கிருஷ்ணமூர்த் ி 
அைபொேொ  ேிழ்க் கழகம்  அனி ொ தசந் ில்நொ ன் 
அரும்பு  ேிழ்ப் பள்ளி இந்துே ி ஞொனமவல் 
ஆத் ிச்சூடி அருந் ேிழ்ப் பள்ளி தஜனியொ பிரின்ஸ் 
ஆத் ிச்சூடி அருந் ேிழ்ப் பள்ளி கொேினி தஜக ீஷ் 
ஆஸ்டின்  ேிழ்ப் பள்ளி பூேொம வி கண்ணன் 
ஆஸ்டின்  ேிழ்ப் பள்ளி ேைர்விழி கமணஷ் 
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, சொன் டியொமகொ  ீபொ  ேமகஷ்பொபு  
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, சொன் டியொமகொ சிவகொேி  பன்னரீ்தசல்வம்  
பொர ியொர்  ேிழ்ப்பள்ளி, கொக்ஸ்வில் ஸ்மவ ொ சந்ம ொஷ் 
பொய்ஸ்  ேிழ்ப்பள்ளி நொகசுப்ரேணியன் சந் ிரமசகரன் 
பொய்ஸ்  ேிழ்ப்பள்ளி ப்ரியொ ரொேன் 
பிரிட்ஜ்வொட்டர்  ேிழ்ப்பள்ளி கணப ி சங்கரைிங்கம் 
பிரிட்ஜ்வொட்டர்  ேிழ்ப்பள்ளி நர்ே ொ கிருஷ்ணசுவொேி 
பிரிட்ஜ்வொட்டர்  ேிழ்ப்பள்ளி சந் ீப் அ 
பிரிட்ஜ்வொட்டர்  ேிழ்ப்பள்ளி சுப்பிரேணியன் வி 
மகொப்தபல்  ேிழ்க்கல்வி லேயம் இந்து விஜய் 
மகொப்தபல்  ேிழ்க்கல்வி லேயம் ரஜினிரொேகிருஷ்ணன் 
மகொப்தபல்  ேிழ்க்கல்வி லேயம் மசரைொ ன் ைரிைமரசன் 
மடடன்  ேிழ்க் கழகம் அங்குைக்ஷ்ேி பொல்ரொஜ் 
மடடன்  ேிழ்க் கழகம் அஸ்வினி ஜனொர் னன் 
மடடன்  ேிழ்க் கழகம் ஸ்ரீ ைரிப்பிரியொ வொசும வன் 
பிதரட்ரிக்  ேிழ்ப் பள்ளி ேரிைொண்ட்  ேிழ்க் கழகம் பொைமுருகன் குப்புசொேி  
பிதரட்ரிக்  ேிழ்ப் பள்ளி ேரிைொண்ட்  ேிழ்க் கழகம் ரொேநொ ன்  பழனியப்பன்  
பிதரட்ரிக்  ேிழ்ப் பள்ளி ேரிைொண்ட்  ேிழ்க் கழகம் சிவக்குேரன் சுப்ரேணியன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி ஆயிசொ ரொஜிஃபொ தசய்து முகேது  ொஸிம் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி பரணி மகொபண்ணன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி பிருந் ொ ே ன்குேொர் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி கொய ிரி தஜயப்ரகொஷ் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி கொயத்ரி சுந் ர் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி பத்ேைட்சுேி ேணிக்குேொர் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி இரொமஜஸ்வரி முத்துரொேன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி உேொ விஸ்வநொ ன் 
ைூஸ்டன் தபருநகரத்  ேிழ்ப் பள்ளி வசந் ி இரொேன் 
ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப் பள்ளி ம வி ரமேஷ் 
ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப் பள்ளி க ிரவன் தபரியசொேி 
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தநடுநொள் ஆசிரியர் 
பள்ளியின் தபயர் ஆசிரியர் தபயர் 

ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப் பள்ளி பிர ீபொ ரகுப ி  
ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப் பள்ளி ச ிஷ் பொண்டியரொஜன் 
ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப் பள்ளி சுபொ கொர்த் ிக் 
ஜொக்சன்வில்  ேிழ்ப்பள்ளி சுஜொ ொ  தரங்கரொஜன்  
குேொரசொேி  ேிழ்ப் பள்ளி ஆனந் ொ பழனிச்சொேி 
குேொரசொேி  ேிழ்ப் பள்ளி கிருத் ிகொ இரொஜ்குேொர் 
குேொரசொேி  ேிழ்ப் பள்ளி பிரபு சின்னத் ம்பி 
குேொரசொேி  ேிழ்ப் பள்ளி சுபொ தசல்ைப்பன் 
குேொரசொேி  ேிழ்ப் பள்ளி விேல்குேொரி பிச்லச 
ேொர்ல்மபொமரொ  ேிழ்ப்பள்ளி நிர்ேைொ பரேசிவம் 
ேொர்ல்மபொமரொ  ேிழ்ப்பள்ளி பிரபொ சின்னசொேி 
 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி பத்ேகுேொர் நொகரொஜன் 
 ீபகற்ப  ேிழ் பள்ளி ரொம் ஆவுலடயப்பன் 
பிட்ஸ்பர்க்  ேிழ்ப்பள்ளி ைைி ொசீனிவொசன் 
பிட்ஸ்பர்க்  ேிழ்ப்பள்ளி ேீனொ வடிமவலு 
பிட்ஸ்பர்க்  ேிழ்ப்பள்ளி மரணுகொ மகொவிந் ரொஜன் 
ப்மளமனொ  ேிழ்ப்பள்ளி  ீபொைட்சுேி ரொஜொகிருஷ்ணன் 
ப்லளமூத்  ேிழ்ப்பள்ளி அல்ைி  நமடஷ் 
ப்லளமூத்  ேிழ்ப்பள்ளி மஷொபொ  பூபொைன் 
சொன் ஆண்டொனிமயொ  ேிழ்ப்பள்ளி ஆர்த் ி  சத் ியமூர்த் ி 
சொன் ஆண்டொனிமயொ  ேிழ்ப்பள்ளி கீ ொ ரொேகிருஷ்ணன் 
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில் அருண்கொந் ி   னபொல் 
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில் சரண்யொ முருமகசன் 
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில் சிேிை ொ 
த ன் கமரொைினொ  ேிழ்க் குடில்  ேிழ்த் த ன்றல் இரொமஜந் ிரன் 
 ேிழ் கல்வி பொடசொலை  இந்து பிரபொகர் 
 ேிழ் கல்வி பொடசொலை  ேொை ி  முரளி ரன்  
 ேிழ் கல்வி பொடசொலை  மேகைொ தசந் ில்நொ ன் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி ஜனனி நரசிம்ேன் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி அகிைொண்மடஸ்வரி ஷண்முகம் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி ஆஷ்ைின் ஜொண்சி ஜொண் ஏஞ்சல் 
 ேிழ்க்மகணி, இர்வின் டயொனொ ரொபர்ட் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி தஜரினொ மஜம்ஸ் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி கொர் ிமகயனி  சந் ிரன் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி மேனகொ வல்ைரசு 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி சரஸ்வ ி  சுந் ர் கமணஷ் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி சத்யபிரியொ தசந் ில் 
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தநடுநொள் ஆசிரியர் 
பள்ளியின் தபயர் ஆசிரியர் தபயர் 

 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி சத்யபிரியொ கொர்த் ிக் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி தசௌம்யொ நொரொயணி  ிருமூர்த் ி 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி வொணி ேொசிைொேணி 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி விக்மனஷ்  ேணவொளன் 
 ேிழ் தஜர்சி பள்ளி விஜயகுேொர் நடரொஜன் 
 ேிழ்க்மகணி, இர்வின் கல்யொணசுந் ரம் தசல்ைப்பொ 
டிலரயொட்  ேிழ்க் கல்வி  நல்ைதபருேொள் மசகர்  

டிலரயொட்  ேிழ்க் கல்வி  பிமரேொ சின்னப்பன் 
டிலரயொட்  ேிழ்க் கல்வி  சித் மஜொ ி சிவொனந் ன் 
டிலரயொட்  ேிழ்க் கல்வி  மவந் ன் அமசொகன் 
விழுதுகள்  ேிழ்ப் பள்ளி, ல வொன் இந் ிரொ  பொண்டியன்  
விழுதுகள்  ேிழ்ப் பள்ளி, ல வொன் அபி நந் னொ  ேைொவரீ்  

நிர்வொகக்குழு உறுப்பினர்கள் - 2018 வசந் கொை கூட்டம் 
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குத்து விளக்மகற்றல்  

அ. .க. நிர்வொகக்குழு 
உறுப்பினர்கள்  

புத் க தவளியடீு 
முன்ேழலை 

புத் க தவளியடீு 
நிலை—1 

புத் க தவளியடீு 
நிலை—2 



 அதேரிக்கத்  ேிழ்க் கல்விக்கழகம் - மு ல் ஆண்டு விழொ - நவ 23  - 24, 2019  - சொர்தைட் வட கமரொைினொ  64 

 

புத் கங்கள் 

 லைவர் நிகழ்பட  உலர  

சிறப்புலர 
அனந் கிருட்டிணன்  

 
 

நிகழ்ச்சி த ொகுப்பொளர்கள்  

நல்ைொசிரியர் 

மகொப்லப & சொன்றி ழ்  

 தசந் ேிழ்ச்தசல்வி  தசந் ேிழ்ச்தசல்வன் 
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