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MáÇaß ciu

 அெம��க�      த���    க��� கழக�      இ�த      ெம��க�      ஆ��  �ழா    -  2020         

( ஜனவ� 9 &10 , 2021) ஐ�  ெகா�டா�வ�� ம�ட�ற ம���� ெகா���ற�. 

இ��ழா�ைனெயா�� ஆ�� �ழா மல� ெவ���வ� என 

��ெவ�����ேதா�. 

ேதசெம���� ஏ� உலெக���� அெம��க� த��� க��� கழக��ட� 

இைண�� ப����� ப�� மாணா�க�க� அள��லா ஆ�க��ட�� 

ஊ�க��ட�� ப�ேக�றன�; பைட��க� வ�தைட�தன.

எைத எ��ப�? எைத ���ப�? எைத� ேகா��ப�? ஒ�றா ? இர�டா? அடடா 

அ�தைன�� அ��த�! ஒ�ெவா� ����� ஆ�ர� ���க� ெகா�ட 

ஆலமர�க� ஒ��� �ைத����பைத� காண ���த�!  

�ழ�ைதக�ட� இ�தைன� பைட�பா�ற�களா? இ�தைன ஆ�ற�களா ஒ��� 

மைற�� �ட���றன? �ய��ேபாேனா�! நய�� ��ேறா�!  

ேபா��கைள ெவ�ேவ� �ைலகளாக� ���ேதா�. அத�ெகன ��வா� 

�ரபாக� ம��� �க�� ேகா��� இவ�க�� தைலைம�� ஒ� �� �ய��ேதா�. 

ேத��ெத��க �ல ந�வ�கைள� ேத��ெத��ேதா�. ந��ைல வ�வா� 

ெசய�ப��, �ற�த பைட��கைள� ேத��ெத��தன�. 

த�ழ�ஞ�க�� பைட��க� மல�� இட� ெபற ேவ��� எ�ற ஆ��ய� �� த� 

எ�ண��ைன ெவ���டெபா�� ஐய� ெசா�ன� ேபா�,

                                        “உ��ய� எ�த� எ��ம� ம���தா�
                                          உ��ய� உ�ள� ெப��”

ஒ�வ� தா� எ��யைத மறவா�� ெதாட��� �ைன���ெகா�ேட 

�ய�வானான� அவ� எ��யைத அைடத� எ��. ச�யான ேநர��� 

அவ�க�ட���� க��ைரகைள�� வா���� ெச��கைள�� ெப�ேறா�.

ச�ேறற��ைறய �ன�� ெம��க� வ�ேய ச���� க���ைரயா�ேனா�. �� 

�வாத�க� ��டன. இர�க�� ��டன. க� ��ச� மற�ேதா�. உட�� 

ஒ�ெவா� ெச�க�� ெம��க� ஆ�� �ழா-2021 ஐ ேநா�� இய��ன;���தன; 

������க�ப�டன! ஒ�ெவா� அ�யாக� கட�ேதா�. வான� ெதா����� 

�ர�தா� எ����த பயண�, ெதாட� உைழ��� ைக�ெக��� �ரமா�� 

ேபான�!

tzÑfÛ
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MáÇaß ciu

உைழ��� வாரா உ��க� எ�ப� ���� ஒ� �ைற ெம�யா�� ேபான��� 

�ழ�ைதக���ேள ெபா��� �ட��� ஆ�றைல க��ெகா�� 

ெவ��ெகாணர �ய�ற�� அ.த.க.�� மல�� �� ம�ட�ற ம���� 

ெகா���ற�.  ேபா��க�� இ������ வைர வ�� ��ற பைட��கைள 

இ�மல�� ெவ���வ�� அ.த.க. ம�ட�ற ம���� ெகா���ற�. 

இ�த இத� ெமா�டா�, மலரா�, மல��� ���� எ�� ���� த�ைன ���க உத� 

ெச�த ��வாக� ���ன����, ந�வ�க����, இத� வ�வைம�த 

��.���ணரா� அவ�க����. அ�தைன��� ேமலாக� ப�� ேத��க� ம��� 

பாட�க��� ந�ேவ ப�பரெமன �ழ�� உைழ�த� ப�� ��வா�க����, 

ஆ��ய� ெப��தைகக����, ஊ�கம��த ெப�ேறா�க����…. 

இைவக��ெக�லா� ேமலாக ��ெகா�ெட�� ���ழ�பா�� த�க� 

பைட��கைள அ��� ெகா��த மாணா�க�க����, எ�தைனேயா 

ப�க���ைடேய�� அ.த,க��ெகன த�யாக ேநர� ஒ��� உைழ�த 

த�ழ�ஞ�க���� அ.த.க. ஆ��ய� �� எ�ெற��� ந���கட� 

ப������ற�. 

ேநர�யாக�� மைற�கமாக�� இ�மல�ைன ெவ��ெகாண�வ�� பல�� 

ப�ேக��� உைழ��� உ�ளட�� இ����ற�. அைனவ���� அ.தக. ஆ��ய� 

�� இ� கர� ���,  த�  ந��ைய  ெந�����ட�  ெத�����  ெகா���ற�. 
 
 

MáÇaß FG rhßghf

,u›ÚâuÜ »UêzrhÄ @ ÇÎ

MáÇaß/ byÑá†lÜ/ bjÜfnuhÈdh.

mbÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑ fHfÔâÜ bkpÃfß MÙL ÉHh kyß 2021
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ேதம�ர�  த�ேழாைச  உலகெமலா�  பர��வைக  ெச�த�  ேவ���   –  பார�யா�

கட�ேபால�  ெச�த�ைழ�  பர�பேவ���   –  பார�தாச�

அ.த.க  அைம���  ேதா�ற�� வள����� :

அ.த.க அைம�� ெவ� �ற�பாக ெம��க� வ��� இர�டா� ஆ���ழா�ைன 

ெகா�டா�வ�, த�� க�� �ய��க� ெப��ெதா�� தைடகைள தா��� வ�லைமைய 

பைறசா���ற�. 

2020-2021 அ.த.க ��� 11வ� க��யா��. இ� க�� ஆ��� த���ப�� மாணவ�க� 

த� ��க����ேத த���க�� ப�ல அ.த.க ��வாக����ன� �ற�பாக வ�வைக 

ெச������றன�. ��. மா��கவாசக� அவ�க� தைலைம�� இ�ெப�� 

ெதா�டா��வ�� அ.த.க ��வாக����ன� அைனவ�� ேபா�ற� த�கவ�க�. அ.த.க 

த���க��� ெதா�� த���ப�� மாணவ�கைள ெச�றைடய வ�வ���� 

த���ப��க�� ெபா��பாள�க�, ஆ��ய�க�, ெப�ேறா�க�, த�னா�வல�க� 

அைனவைர�� எ�வள� பாரா��னா�� த��.

த�ெபா�� 80��� ேம�ப�ட த���ப��க�� ப��� 8000��� ேம�ப�ட 

மாணவ�க��� த��� க�� ப�ல பாட, ப��� ��தக�க� வழ��த� உ���ட 

ப�ேவ� வைக�� அ.த.க  �ற�பாக ெதா�டா��வ��ற�. எ�ைமயான �ைற�� 

உய�ய கன�கேளா��, த�� த�த ஊ�க�ேதா�� 2010� ஆ�� அ.த.க �வ�க�ப�ட�. 

அைம�� �வ�க�ப�டத� ேநா�க�ைத��, கட�த 11 ஆ��களாக அைட�த 

வள���ைய�� ���கமாக ப��வேத இ�க��ைர�� ேநா�க�. வரலா� த�த அ�பவ 

ப���ைனகைள�ெகா�� வா�ய�� இல��கைள ேநா�� அ.த.க பயண�ப�� ேநர��. 

அ.த.க அைம��� இ�நா� ��னா� ெபா��பாள�க�; த�னா�வல�க� கட�த கால 

சாதைனகைள ெப�ைம�ட� �ைன� ����, வ��கால ேம�ைம�� இ�த ெம��க� 

ஆ���ழா�� ����ேபா�. ��ட��� ெசய�ப�ேவா�. த�ழ� ஒ���ைண�தா� 

”வானேம எ�ைல”.

ேம�லா�� மா�ல��� Howard county ப���� 2003� ஆ������ “த�� இல��ய 

ஆ�����ட�” எ�ற அைம��� �ல� ந�ப�க� ����ற�, �றநா�� உ���ட 

த�� இல��ய�க� ப��� வ�ேதா�. ஒ� கால க�ட���, ேம�லா�� T A L E N T 

த���ப�� நட��வ�� அேத இட���, ப�� ���த உட� த�� இல��ய 

ஆ�����ட�ைத  நட��  வ�ேதா�.   அ�ப��    த�னா�வல�க�    ஆ��ய�க�ட� 

mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHf (m.j.f.) - tuyhW
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அ�வ�ேபா� கல��ைரயா� வ�ேத�. த���ப���� எ�ப� உதவலா� என�� 

����ேத�. �ெசா� த���ப���காக நா� ெசய�ப�ட அ�பவ� மன�� 

அைலேமா�ய�. 1989 �வ�க�ப�ட �ெசா� த���ப�� த�ேபா� அ.த.க அைம��� 

ப�� ெச��ெகா�� ெவ� �ற�பாக வள���வ��ற�. அ�த த���ப�� 

அ�பவ�ேதா�, �ெசா� த��� ச�க� 1992� ஆ�� �வ�� வள��த அ�பவ��; 

த���ச�க �ைணேயா� த���ப�� �ற�பாக நட�க உத�ய அ�பவ�� என�� 

இ�ன�� உத��ற�. 1991� ஆ������, வட அெம��க� த��� ச�க�ேபரைவ 

அைம���� ெதா�டா�� வ��ேற�. 1988� ஆ�� �வ�க�ப�ட வட அெம��க� 

த���ச�க�ேபரைவ�� த�� ெமா� வள���, இய� இைச நாடக கைல �க���க� 

நட�த�, த�ழ�ஞ�கைள அைழ�� த�ழ�த� ேபா�� ப�ேவ� த�� சா��த அ�ய 

ப�க� நட�ேத� வ���றன.

வட அெம��க� த���ச�க�ேபரைவ ஆ���ழா�க�� ச����� த���க�� 

ஆ�வல�க� 2001� ஆ�����ேத, த���க��ைய எ�ப� வள��ப� எ�பைத �க 

���ய ேநா�காக ெகா�� ெசய�பட �வ��னா�க�. அ�த ஆ���ழா�க�� 

��ைளக��� த��� ேத� ேபா��க�, ����ற� ேபா��க�, த�� இைச �க���க�, 

த�� இைளஞ� அைம�� எ�ெற�லா� �ற�பான �க��க� ெதாட��� நட�தன. 

�ழா��ேபா� இைண���ட�க��, த���க�� ஆ�வல�க� அைழ�க�ப�ட 

அ�ஞ�கேளா��, தம����� த���க��ைய அெம��கா�� ேம�ப���� 

வ�கைள ஆராய� ெதாட��னா�க�.

அ�த ஆ���ழா�க�� ச���த த���க�� ஆ�வல�கேளா�, ஒ� ��நா� ��ட� 

நட��, த���க�� வள��க அெம��கா�� ஒ� த� அைம�ைப �வ�கலாேம என 

எ��ேன�. 2009� ஆ��� இ���� பல த�னா�வல�கேளா�� ��ன�ச��� 

ெதாைலேப� வா���, ேந��� உைரயா�ேன�. அத� �ைளவாக அைனவைர�� 2010 

ஏ�ர� 3� ேத� எ��கா� ���, ேம�லா��� ஏ�பா� ெச�த ��ட���� அைழ�ேத�. 

���த உ�சாக�ேதா�� ெதா���ள�ேதா�� ெவ�ேவ� மா�ல�க�� த���க�� 

அ�பவ��ளவ�க� கல��ெகா�டா�க�. ஒ� நா� ���� நட�த அ���ட��� 

”அெம��க� த���க��� கழக�” எ�ற அைம�ைப �வ�க ��� ெச�ேதா�. பல�� 

த� அ�பவ�ைத� ெகா�� அைம�� எ�ப� இ��கேவ���, த���க�� ெதா�� 

எ�ப� அைமய ேவ���, எ�ன ேதைவக� இ����றன எ�பைதெய�லா� ப�� 

�ற�பான க���கைள ப����ெகா�டா�க�.

���த எ���ேயா��, ந���ைகேயா��, ந�ல க���� ப�மா�ற��ட�� நட�த 

அ���ட���     ஒ�    ���ய  க���  அ��தமாக     ��ைவ�க�ப�ட�.     ”இ���ட� 
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ேப��கைல�� ��டமாக இ��க��டா�. உடேன அைம�ைப �ைறயாக �வ�க 

���க� எ��க�படேவ���” எ�ற க��� வ����த�ப�ட�. அ�ேபாைதய 2010-

2011 க��யா��ேலேய ெபா�வான த�� பாட ��தக�க� த���ப�� மாணவ�க��� 

தயா��கேவ��� எ�ற உ��யான ��தைன அ���ட��� �ைள�த�.

��ட� கைல���னேர, வட அெம��க� த��� ச�க��� �த� தைலவ� ேபரா��ய� 

��தரச� அவ�க� ஒ� த�கா�க ��வாக��� அைம�க�படேவ��� எ�� �ர� 

ெகா��தா�. அவ� ��ெமா��த�- எ�ைன (அர� ெச�ைலயா) தைலவராக��, �ைனவ� 

�வ�மா� அவ�கைள ெசயலாளராக�� ( இவ� வட அெம��க� த���ச�க�ேபரைவ�� 

�த� ெசயல� ), �ைனவ� இர� பழ�ய�ப� அவ�கைள ெபா�ளராக�� (இவ� 

அ�லா�டா த��� ச�க��� தைலவராக ப�யா��யவ�) ��ெமா��தா�. ��ட��� 

அைனவரா�� இ� ஒ�மனதாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட�.

அ�ேபா����, இ�த 2020-2021 க��யா�� வைர அ.த.க அைம��� அைம��� வள���, 

த���க��� ெதா��, அ�பவ பாட�க� அைன�ைத�� ெதா��தா� ஒ� ��தகேம 

எ�தலா�. 11 ஆ��க� நட�தைவயா��ேற!.

அ�ேபா����, த�ேபா�வைர அ.த.க ��வாக����� ப�யா��ய, 

ப�யா���ெகா�����ற அைனவ�� ெபய�க�� ப��ய�� இ�மல�� இட� 

ெப�����ற�. அவ�கேளா� ப�யா��ய அ�பவ� எ�வா�நா� ���� மற�க 

இயலா�. அ.த.க அைம��� ��வாக����� 2019 �ச�ப� 31 வைர ெதாட��� 10 

ஆ��க� ப�யா��ேன�. த�ேபா� அ.த.க அைம��� ஒ� த�னா�வலனாக 

ெதாட��ேற�. 

அ.த.க அைம��� �ல ���ய �வ�க �வர�க� :

அ.த.க  அைம��  �வ�க�ப�ட�  -  ேம�லா��� 2010  ஏ�ர� 3�  ேத�.
 
இ� ப�� ெச�ய�ப�ட� (incorporated) - ேம�லா�� மா�ல ெசயல� அ�வலக��� 2010 

ெச�ட�ப� 17
 
வ� �ல��� ெப�ற� :  2013 ��ரவ� 26
 
அைம��� வ� எ� (tax identification number) :   27-3547324

அ.த.க  ��வாக����க� :

15 ேப�க� உ�ள ��வாக� ����, ெசய��� உ���ன�களாக 6 ேப�க��, 

இய��ந�களாக 9 ேப�� அட��வா�க�. 2010� ஆ�� �வ�� த�ேபா�வைர 5 

��வாக����க�    �ல�  அைம���  ��வாக�    வ�    நட�த�ப�����ற�.        
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அ�த ��வாக� ���க�� ப�யா��ய அைன�� ெபா��பாள�க�� ெபய�க��  இ�த 

மல�� ெவ��ட�ப�����ற�. 

��வாக����னேரா�, அெம��க நா��� ப�ேவ� ப��க����� பல 

த�னா�வல�க�� த���க�� தைழ�க உைழ�தா�க�.

அ.த.க அைம��� �த� தைலவராக நா�� ஆ��க� (2010-2013) நா� (அர� ெச�ைலயா) 

ப�யா��ேன�.

��. �வான�த� மா�ய�ப�, 2014, 2015 ஆ��க�� தைலவராக ெபா��ேப��, அைம�ைப 

வ� நட��னா�

�ைனவ�  �வ�மா�  இராம�ச��ர�,  2016, 2017  ஆ��க��  தைலவராக  �ள��னா�.

��ம�  ேமகைல எ�லரச�,  2018, 2019 ஆ��க��  தைலைம�  ெபா��ேப����தா�.

��. க� மா��கவாசக�, 2020, 2021 ஆ��க��கான தைலைம� ெபா��ேப�� 

ெசய�ப�� வ��றா�.

அ.த.க  த���க��� ப�க�

பாட ப��� ��தக�கைள ப�� மாணவ�க��� ெகா��ப� ���ய ேநா�காக 

இ�����, ஆ��ய� ப���, �னா�தா�க�, ப�� ��வாக ெம�ெபா�� உத� ேபா�� 

ப�ேவ� ப�கைள ப��ப�யாக அ.த.க வழ��வ��ற�. த�னா�வல�களா� 

நட�த�ப�� இ�த��� ப��க�� ����வனவ���� தர� ��ணய� (Accreditation) 

ெச��ெகா�ள அ.த.க அைம�� உத��ற�. வார� ஒ��ைற ம��ேம த���ப���� 

�� ப��� மாணவ�க�, இைடேய உ�ள நா�க��� த�� ப�ல, ெம�ெபா�� (for 

I n t e r a c t i v e  e x e r c i s e s )  தயா��க�ப��ற�. இ��� ப�ேவ� ந�ல ��ட�க� 

ஆ���ழா�� அ���க�பட இ���ற�. த�னா�வல�க�� ெதா�ைட ந��ேய 

ெப�ய அள�� த���க�� ப� ஆ��வ� �ரம� எ�பைத அைம��� 

ெபா��பாள�க� ����ெகா�����றா�க�. அதைன உண��� �ற� பைட�த 

வ��ந�க� (Professionals) ேசைவ�� நாட�ப��ற�.

த���க�� ேபரா��ய�க�, ெதா�� ��ப வ��ந�க�, க��யாள�க� உத�கைள 

�ைறயாக ெப��, அ.த.க அைம�� ெவ�� நைட ேபா���ெகா�����ற�. அைம��� 

வள����� ���ய ப�� வ��த �ல ேபரா��ய�கைள இ�� ����ட ேவ���. 

அைம�� �வ��ய �த� நா����� உத� வ�பவ� ெப���ேவ�யா 

ப�கைல�கழக��� த�� ப������� ேபரா��ய� வா� அர�கநாத�. பாட�க� 

ப���க� தயா���� உத�யவ�க�� ���யமானவ�க�: க�ேபா��யா ப�கைல�கழக 

(ெப���)   ேபரா��ய�  பார�,   SRM   ப�கைல�கழக   த���    ேபரா��ய�     இல ��தர�. 
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அ.த.க �வ��ய கால க�ட��� எ�கைள ஊ�க�ப��� ப�ேவ� வைகக�� உத�யவ� 

S R M   ப�கைல�கழக��� அ�ேபாைதய �ைணேவ�த� �ைனவ� ெபா�னைவ�ேகா 

அவ�க�. த�ேபா� த�� நா��� ப����� ஓ�� ெப�ற க��யாள� ேபரா��ய� 

மாடசா�     அவ�க��     உத�ைய     ஆ��ய�க��   ப�����த�   �ற�  வள��க 

நா��ேறா�. ஹாவா�� ப�கைல�கழக��� க��� �ைற�� D e a n  ெபா����  
 ப�யா�� ஓ�� ெப�ற ேபரா��ய� சரவணபவ� அவ�க�� உத��� த�ேபா� 

நாட�ப��ற�.

அ��த  10  ஆ��க��  அ.த.க

ச�ேறர� �ைறய 10 த���ப��க����� ஆ�ர� மாணவ�க�ட� �வ�க�ப�ட அ.த.க 

அைம��, த�ேபா� 80��� ேம�ப�ட த���ப��க����� 8000��� ேம�ப�ட 

மாணவ�க� பயனைட�மள��� வள������ற�. 

 �த� ப�� ஆ��கைள �ைற� ெச�� இர�டா� ப��� அ�ெய��� ைவ��� அ.த.க 

அைம��. இ��� பல இல��கைள ேநா�� பயண�பட ஆய�தமா� வ��ற�. இ�த 

ேநர���, அ.த.க �ல� த�� க�� ெதா�டா��ய ெதா�டா�� வ�� அைன�� 

ந��ள�க���� மனமா��த ந��க�. எ�லா பாரா��க���� உ�யவ�க� அவ�க�.

அ.த.க அைம�� தன� இர�டா� ப�தா��ைன 2029 இ� �ைற� ெச���ேபா� 

�க�ெப�� சாதைனகைள �க������க ேவ���. �ல� ெபய��த நா�க�� 

ெசய�ப�� த���க�� அைம��க�� �க�� ����ட� த�கதாக வள�����க 

ேவ���. த�ேபா� த���ப��க�� ப��� மாணவ� ெச�வ�கேள, ��னா�� 

த���ப��கைள �ற�பாக நட��� �ழைல உ�வா��ேவா�. அெம��கா�� த�� 

தைல�ைறக���� ெதாடர நா� அைனவ�� பா�ப�ேவா�. 

வா�க  த�� !  வள�க  த��� க��!

Kidtß muR bräiyah
ÃWtdß/ jiytß - m.j.f.
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The following three-member team was formed with unanimous consent during the rst meeting  organized 

on  April 3rd, 2010 at Ellicott city, Maryland. This team was entrusted with the  responsibility  to organize : 

1) printing Tamil textbooks  2) come up with a bylaw  3) incorporate ATA  in Maryland  4) arrange future 

meetings   5) other activities relevant to ATA 

 2010 ATA organizing team 

  

Several members of the 2011-2013 GC members started volunteering for the above-mentioned 
responsibilities since April 2010 itself  

President : Dr. Arasu Chellaiah 

Secretary : Dr. Ramachandran Sivakumar 

Treasurer : Dr. Ravi Palaniappan 

 
Executive Committee members (6): President, Vice-President, Secretary, Joint secretary, 

Treasurer,  Joint Treasurer,  Directors (9)   Governing Council 6+9 = 15 members 

 2011-2013 Governing Council 

  

Arasu Chellaiah

Sivanandam Mariyappan 

Porchezhian Ramasamy 

Boopathi Samikkannu

Ravi Palaniappan 

Manimegalai Ezhilarasan 

-  President 

-  Vice President

-  Secretary

-  Joint Secretary

-  Treasurer

-  Joint Treasurer

Executive Committee  

Ramachandran Sivakumar

Sornam Sankar

Soundarapandian Jeyabal

Ramasamy Somasundaram

Vasu Renganathan

Sendhil Cheran 

Karu Manickavasakam

Ravikumar Shanmugam

Geetha Mariappan

Board of Directors

 2014 - 2015 Governing Council 

  

Sivanandam Mariyappan   

Manivannan Periyakaruppan

Boopathi Samikkannu

Vivekanandan Natarajan

Megalai Ezhilarasan 

Visalashhi Velu

-  President 

-  Vice President

-  Secretary

-  Joint Secretary

-  Treasurer

-  Joint Treasurer

Executive Committee

Arasu Chellaiah 

Sivakumar Ramachandran    

Porchezhian Ramaswamy 

Ravikumar Shunmugam 

Ramasamy Somasundaram   

Board of Directors

Selvaraj  

Palanisamy  

Anandhi Santhosh 

Elango Thirupathi 

Governing Councils Since 2010
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 2016 - 2017 Governing Council 

  

Sivakumar Ramachandran

Ravikumar Shanmugam

Manimegalai Ezhilarasan

Soundar Jeyabal 

Elango Thirupathy 

Ramasamy Somasundaram

Muni Kandasamy 

-  President 

-  Vice President

-  Vice President

-  Secretary

-  Joint Secretary

-  Treasurer

-  Joint Treasurer

Executive Committee

Arasu Chellaiah 

Boopathi Samikkannu 

Mani Periakaruppan 

Palanisamy Subramaniam 

Porchezhian Ramasamy 

Sivanandam Mariyappan 

Vivekanandan Natarajan 

Visalakshi Velu 

Board of Directors

Anandhi Santhosh 

Geetha Sharan 

Karu Manickavasakam

Ravi Palaniappan 

Selvaraj R 

Senthil Cheran 

Sornam Sankar 

Vasu Renganathan   

Previous GC members were included in the expanded 
team of Directors for 2016-2017 term only 

 2018 - 2019 Governing Council 

  

Megalai Ezhilarasan

Karu Manickavasakam

Elango Thirupathy

Arasu Chellaiah

Boopathi Samikkannu

Geetha Saravanarajan

 

 

-  President 

-  Vice President

-  Secretary

-  Joint Secretary

-  Treasurer

-  Joint Treasurer

Executive Committee

Sivakumar Ramachandran

Vasu Renganathan 

Manivannan Periyakaruppan 

Visalakshi Velu 

Ramasamy Somasundaram 

Board of Directors

Baskar Vyapuri 

Porchezhian Ramasamy 

Kabilan Kumarasamy

Dhinakar Karuppusamy 

 2020 - 2021 Governing Council 

  

Karu Manickavasakam

Dhinakar Karuppuchamy

Baskar Vaiyapuri

Narmada Krishnaswamy

Sudhagar Krishnamoorthy

Shalini Rammohan

-  President 

-  Vice President

-  Secretary

-  Joint Secretary

-  Treasurer

-  Joint Treasurer

Executive Committee

Surya Nagappan

Karthikeyan Angamuthu

Arun Prasad Venkatesan

Kamal Govindasamy

Rajasekaran Namakkal Soorappan

Board of Directors

Kathiravan Periasamy

Suganthi Govind

Srinivas Prabakar

Raveendran Krishnasamy
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m.j.f. Ãfæîfç

2020 ãÕutÇ Kjä ,Jtiu...
ெம��க� வ���க��ேக�றவா� பாட ம��� ப��� ��கைள இைணய� 

வா�லாக� ப�ேவ�ற� ெச�� ஆ��ய�க� க�� �லமாக� ப�����க 

வ�வைக ெச�த�. 

ெச�ற  க��யா��  அ��க�  ெச�ய�ப�ட  ��  மழைல எ��� ��ய 

�ைல�����   ��றா�   �ைல வைர�லான ��ய பாட���ட�க�� ���த� 

ெச�வத�கான ஆ��ய�கள� ����ட� ெப�ற�. 

 பாட� ப��� ��க��கான க�டண� ச�ைகக� வழ��ய�. 

��தக ஆைண���ய இைணயதள� எ�ைம�ப��த�ப��, ஆைணெப�ற 

��தக�க� தாமத��� உட���ட�ப��கைள� ெச�� ேசர 

அ�சக��ன��� ஏ�ற எ�ய வைக�லான அ�ச� �ைற அ��க� ெச�த�. 

�த��ைறயாக ஐ�� இைணயவ����ட�க�� வா�லாக �மா� 300-��� 

ேம�ப�ட ஆ��ய�க���� பாட���தக� தயா��த ேபரா��ய�ெகா�� 

ஆ��ய� ப���� ப�டைற நட�த�ப�ட�. 

இைணய வ��� ேத��க� நட��ட ஏ�வாக� ெதாட�க �ைலக��� 

�னா�தா�க� தயா��� அ��க� ெச�த�. 

ப�� ��வாக ெம�ெபா�� ேம�பட ஏ�வாக� பயனாள�க�� ����ட� 

ெப�ற�. 

அ.த.க.�� ெச��கைள உ�ளட��ய “பயண�” எ�� ெச��மட� ��� 

மாத�க��ெகா� �ைற காலா��தழாக ெவ�வ�� வ�ண� இைணய��� 

ெவ���ட�. 

ப��� தர ம���� ெப�வத���ய ஆேலாசைனக� வழ�க ��ட� அைம�� 

�ள�க� அ��த�. 

�ைல மழைல ம��� �ைல ஒ�����ய பாட� ப��� ��கைள இைணயவ� 

ஈ�பா��� க�ற� வைக�� ��ய வைக�� அ��க� ெச�த� 

இர�டா� ஆ���ழாைவ ெம��க� �ழாவாக� ெகா�டாட� ��ட��� 

உ���ன� ப��கள� மாணா�க�க���� ேபா��க� நட�� இ��������� 

த��ெப�றவ�கைள ஆ���ழா�� ப�ேக�க� ெச�த�, த�� ஆ�ைமக�� 

க���ைரக�, ஆ��ய�க��கான ந�லா��ய� ���க� ம��� ஆ�� �ழா 

மல� ெவ��� என� ப�ேவ� �க��க��� ஏ�பா� ெச�த�. 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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,Å... m.j.f. ÉÜ vâßfhyÔ â£l†fç

இ�த ஆ�� மழைல ம��� �ைல ஒ���� ஈ�பா�� க��ைய (Interactive Learning ) 

அ��க�ப���ய� தா�க� அைனவ�� அ��தேத! இத� ெதாட�பாக 

ஆ��ய�க���� ெப�ேறா�க���� ஒ� ��ட� ஏ�பா� ெச�ய�ப����த�. இ�த 

ஈ�பா��� க��� ெதா����ப �ைறயான� �க�ெப�ய வரேவ�ைப ந��ைடய 

ஆ��ய�க� ம���� ெப���ள�. இைத� ெதாட��� அ��த ஆ�� �ைல 2 ம��� 

�ைல 3 ஆ�ய �ைலக��� ேமல�கமாக ஈ�பா��� க��ைய ேம�ப���� 

�ய����� ��ட�ட�ப���ள�. 

ந��ைடய ேதைவ��� ம��� ��ேன�ற���காக�� பாட���தக�க� ெதாட���� 

ேம�ப��த�ப�� வ�வ� ��க� அைனவ�� அ��தேத!  அ�த அ��பைட�ல 

�த�� ���ைல மழைல, 1, 2 ம��� 3 ��றா� �ைலக� ேம�ப��த�ப�டன. 

த�ேபா� �ைல 4 ம��� 5 ேம�ப��த ஏ�பா� ெச�ய�ப�� அத�கான ேவைலக� 

ெச�ய�ப�� வ���றன. ஒ� ஆ��ய� �� இத�காக ப�யா��� ெகா�� 

இ���ற� எ�பைத உ�க��� ெத�ய�ப����ேறா�. 

த�ெபா�� பாட� ��தக�க� ம��� ப���� ��தக�க� அ��ட�ப�� 

ப��க��� வழ�க�ப�� வ��ற�. இத�ைடய ெதாட���யாக அ��த ஆ�� ஒ� 

ேசாதைன ஓ�டமாக ஆ��ய� ப���� ைகேய�க� �ல �ைலக���� தயா� 

ெச�வத�கான  �ய��க��  ஈ�பட�  ��ட�ட�ப���ள�. 

இ�த ஆ�� ெம��க� வ�யாக ஆ��ய�� ப���க� வழ�க�ப�டன. ��ட�த�ட 

��� 300 ஆ��ய�க� அதனா� பய� ெப�றா�க�. அ��த ஆ��� ஆ��ய� 

ப���க� ெதாட��� நட�த�ப��. 

அ.த.க. �� �� உ���ன�க� த�ெபா�� ப��க��கான ேசைவைய வழ�� 

வ��றா�க�. இதனா� �ல ேநர� ேசைவ வழ��வ�� �ல தாமத�க� ஏ�ப���ற�. 

இ�த ேசைவைய வழ��வைத ஒ���ைண�� ப��க��� �ைரவாக ேசைவ 

வழ��த� பாட���தக�க� ெதாட�பான க���க� ேக���தா�க� ெதாட�பான 

ப�க� ேபா�றவ�ைற  ேம�ப���வத�கான �ய��க�� �� ஈ�ப���ள�. 

ேமல�கமான  தகவ�க�  அ��த  ஆ��  ெதாட�க���  அ���க�ப��. 

17mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÛ - MÙL ÉHh - 2020 ( #dtÇ 9 & 10/ 2021 )



thæÔJiu - nguh.rutzgtÜ

�ைனவ� சரவணபவ� அவ�க� ஹாவா�� ப�கைல� கழக��� 

ேபரா��யராக, இைண�த�வராக, க����த�வராக 24 ஆ��க� 

ப�யா��, ச�ப��� �ற��� ேபரா��ய� (Pro fes sor  Emer i tus )  எ�ற 

த���ட� ஓ�� ெப�றவ�. இத�� ���, வட�� அ�ேசானா ப�கைல, 

எ��ேயா��ய ஆ�� அபாபா�� வ�க�ய� க������, ேகாைவ, 

���ேகா�ைடநகர�க�� அர� கைல�  க���க���   ப�யா��யவ�. 

க����வ��த�, க��� ெகா�ைக, க��இய� ஆரா��� ேபா�ற �ைறக�� ப�����, 

���த அ�பவ�க�� ெப�றவ�. இ��ைறக�� அெம��கா���, ஐேரா�பா, ஆ�ய, 

ஆ���க�� �ற�த க��யாள�ட� இைண�� பல ஆரா��� க��ைரக�, ��தக�க� 

ப����த�ட�, ப�னா�� க��தர��க��� உைரயா��யவ�. வா��ட� நக�� 

வ����     ேபரா��ய�   சரவணபவ�   அவ�க�   90 க��    த���ச�க�    ெசயளாளராக��,   

2010-11 �      த��� ச�க���     ெசய���  உ���னராக��  ேசைவ �������றா�.  இவ�, 

ேம�லா��மா�ல அர� அத� ப��க�� ப��� �ல�ெபய���வா�� �ழ�ைதக�� 

ெமா�கைள ஊ����க ேவ��� எ�� க��� எ��தேபா�, அைத� ெகா�ைகயா��� 

��பாக, ச�டசைப உ���ன�க���, த��� �ற�ைப��, மா�ல��� வா�� த�ழ�க� 

ப����  �ள�கம��க  அைழ�க�ப�டவ�க��  ஒ�வ�. 

அெம��க� த���க���கழக� 11 ஆ��களாக� ெதாட��� த�����ப� 

��ைளக��� �க��ற�த ேசைவ���� வ��ெகா����கற�. அயலகமா� 

அெம��கா��, த�� ப�����பத���, ப��வத���, நா� த��ய 

பாட���ட�ைத��, ��தக�கைள�� உ�வா��, �ைறயான க��அைம�ைப 

�����ள�. இ�� பல மா�ல�க�� த�� ப��ற மாணவ�க� Seal of Heritage Language 

எ��ற த����ைரைய� த�கள� ப�� இ��� சா��த�� ெப�வத�� அெம��க� 

த���க���கழக� �ைல����ய �ைறைமக� ெப��� உத�ன எ�பைத ம��க 

இயலா�. இ�வா��, ��ய பாட���தக�கேளா�, ஆ��ய� ப���� ��ட�க�� 

நைட�ைற� ப��த�ப���றன. அெம��க� த���க���கழக��� தைலைம�� உ�ள 

த�� ஆ�வல�, ம��� த���ப��க�� அயரா� ப������� ஆ��ய�, தைலவ�க� 

அைனவைர��  ேபா��  வா����ேற�. 
 

அ��ட�,                                                                                                               
 
                                                                                                

     

 . 

- nguháÇaß. rutzgtÜ mtßfËÜ thæÔJ - 

 ேபரா��ய�,    க����ைற
ஹவா�� ப�கைல� கழக� - வா��ட� �� 

,uhá rutzgtÜ
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mfuÛ jÄæÕ gçË
rhßy£/ tl fnuhÈdh

ப�ளி ஒ��கிைண�பாள�       

��மழைல                              

மழைல                                       

 நிைல 1A                                    

  

   நிைல 1B                                   

 

     நிைல 2A  

 

 

  

ேமகைல எழிலரச� (10 ஆ��க�)

�ேரகா ஓ��மா� (2 ஆ��க�) ம��� 

சி�ராேதவி பா��யராஜ� (2 ஆ��க�)

ர�யா கா��திேகய� (3 ஆ��க�) 

ம��� �ாீ�தி ��கதா� (1 ஆ��)  

தி�யா தமிழர� (7 ஆ��க�) ம��� 

திலகவதி �ர�ப� (2 ஆ��க�)   

ேஜாதில��மி ெவ�கேட� (3 ஆ��க�) 

ம��� இளவரச� �ைரசாமி (2 ஆ��க�) 

ெச�தி� மீனா�சி��தர� (3 ஆ��க�) ம��� 

கி��ண���தி கி�பாகரதா� (1 ஆ��) 

 உமா ர�நா� (4 ஆ��க�) ம��� 

ெபா�மாற� தி�வாசக� (3 ஆ��க�) 

   நிைல 2B   

 

 

  
நிைல 3A                               ெஜய� �த� (5 ஆ��க�) ம��� 

அ�ராதா ��கான�த� (4 ஆ��க�) 

நிைல 3B                                க�சலா ேதவி பா�கரதா� (2 ஆ��க�) ம��� 

கவிதா ேமாக� (2 ஆ��க�) 

MáÇaßfç
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 எழிலரச� பாலா

 

தைலவ�

��க� நேடச�ெசயலாள�  

ர�நா� ச�கரநாராயண� ெபா�ளாள�

ேமகைல எழிலரச�ப�ளி ஒ��கிைண�பாள�

�தாக� கி��ண���திஇய��ன�

ெஜய� �த�தகவ� ெதாட�� ஒ��கிைண�பாள�

�ேர� தயாள�த�னா�வல� ஒ��கிைண�பாள�

ஆன�� தி�நாராயண�����பாட��� ஒ��கிைண�பாள� 

�னிவாச�பிர� ெச�வ�இய��ன�

இைளயெப�மா� கணபதிஇய��ன�

நிைல 3C ஓ��மா� ச�திரேசகர� (3 ஆ��க�) ம��� 

ஷா�னி ேகாத�டராம� (2 ஆ��க�)  

நிைல 4A  கா��திேகய� ெப�மா� (3 ஆ��க�)   

நிைல 4B விஜயல�மி �ேர� (4 ஆ��க�) 

நிைல 4C ர�யா ர��திர� (4 ஆ��க�) 

நிைல 5 சி�ராேதவி தி�நா��கர� (6 ஆ��க�) 

நிைல 6 �தாக� கி��ண���தி (7 ஆ��க�) 

நிைல 6 எழிலரச� பாலா (10 ஆ��க�) 

,aÑFdßfç
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அ�ட சராசர��� ஆ�ர� அ�ல� உ��!
அ�த அ�லெமலா� ஆ�ச�ய�ப�� த�� ெமா��� ��ைம க��!
தா� ெமா�ைய ����தரா ��டெமா�� தர��� உ��
தய�க��� உர�க�ெசா� அ� த�ழ�� இன� தா� எ��! 

fhßÔânfaÜ bgUkhç

mÚÃa kÙÂä jÄæ

இர�� ��� தைல�ைறக� ��ன� வைர, த�ழக��� ஏற�தாழ அைன�� 
���ப�க��� �ல�ெதா�� ெச��� பழ�க� நைட�ைற�� இ��த�. பா�ட� வ�� 
ெதா�ைல வ� வ�யா� அ��த��த தைல�ைறக� ெச�� வ�தன. அத� காரணமாக 
���ப�க�  அைன���  அ�த�த  ஊ�க�ேலேய  வா����  வ�தன.

ெதா�� �ர��, க�� வள���, உலக மயமாத� ம��� தகவ� ெதா�� ��ப 
��ேன�ற��� காரணமாக ெசா�த ஊ�க�ேலேய வா�� �ைலைம ��� ��தாக மாற� 
�வ��ன. எ�ேலா�� எ�லா� ெதா��கைள�� க�� �ல� ெதா�� எ��� 
ெதா�ைல�� இ��� எ�ைலகைள� கட�� வாழ� ெதாட��ன�. ஆனா� 
�ர���டவசமாக ெசா�த ம�ைண ��� இட�ெபய��ெபா��, பல� அ�த  ெசா�த 
ம��� பார�ப�ய�ைத அ�ேகேய ��� ����,  ஏ�  மற��� �ட ெச�ல  
ஆர���தன�.

த�� நா�� எ�ைலைய� தா��னா� த�ைழ மற�� �ட ேவ���! இ��ய எ�ைலைய 
தா��னா� ஈ�றவைளேய மற�� �ட ேவ��� எ�� ெசா���ப�யாக ��ைதய 
தைல�ைற நாக�க ெதா�� மா�ற��� த�கைள� ெதாைல����த�. ஆனா� எ�க� 
தைல�ைற அ�ப� இ�ைல எ�� இ��ல��� எ���� ெசா�ல இ�த ��ய 
தைல�ைற�� ��ட��� இ��� ஒ� அச�� ஒ���ற�

"ேதம�ர� த�ேழாைச உலகெமலா� பர�� வைக ெச�த� ேவ���" எ�� பா�ய மகாக� 
பார���  கன�ைன  நனவா���  ெகா������ற�  ஒ�  ��ட�. ஆ����  
கட�தா��,  அ�லா��� கட�தா��,  அெம��கா வ�தா��  அ�ைன� த�ைழ 
மற�கமா�ேடா� ;     அதைன     அ��த      தைல�ைற���     க���        த�ேவா�      எ��

khzhÑfßfç kÖWÛ jÜdhßtyßfç
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 த�ழக��� இ��� ெம�ெபா��   ெதா���காக   இ�ேக  வ������ இ�த இைளய� 
த�ழ�க� தானாக  ��வ�� பா� ���� பல த��� ப��கைள� ெதாட�� மாணவ� 
ெச�வ�க��� த�� ெமா��ைன ப������� ெகா������ேறா�.  அவ��� 
சா�ல� மாநக�� அைம���ள எ�க� அகர� த��� ப���� ஒ��. 2013� ெவ�� 25 
�ழ�ைதகைள ம��ேம ெகா�� ஆர���க�ப�ட ப���� இ�� 175��� அ�கமான 
மாணவ�க� ப���மள��� வளர� காரண�, த�� ெமா��ைன ந� இைளய 
தைல�ைற��� க��� ெகா��க ேவ��� எ�ற உய�ய ��தைனேயா� ஒ���ைண�த 
ந� ேபா�ற பல த�னா�வல�க�� உைழ�ேப.

த�க�� �ழ�ைதக��� த�ைழ க��� த�வத�� இ�ேக �ைற சா��த ப��க� 
இ�லாததா�, ந�ைமேய த�� ஆ��ய�களாக உ�மா��� ெகா�ேடா�.

ஒ� ைக த��னா� ஓைச வரா� எ�பத��ண�க இ�த த��த� மர�க�� ஒ��ைண�� 
அ��தமான த��� ேதா��ைன இ�ேக உ�வா����ேளா�.

வார� ஒ��ைற ஒ� �ழைம�� �� பல த�� ேப�� ���ப�க�� இ�ேக 
ஒ��ைண�� த�ைழ� க���ெகா��� வ���ேறா�.

ஊரா� ��ைளைய ஊ�� வள��தா� த� ��ைள தானா� வள�� எ�பா�கேள, அதைன� 
ேபால அைன�� த�னா�வல�க�� �ற �ழ�ைதக��� ஆசானாக மா� த�� அ�ைத 
ஊ�� வ���ேறா�. ��மழைல �ைல ெதாட�� �ைல 8 வைர வ���க� 
நைடெப���றன. அைன�� பாட�க�� அெம��க� த��� க���கழக��னா� 
வைரய��க�ப�ட�.  

software   ெச�பவ�க� வ��வைர� ெசா��� த���றன�!

Cloud   வ��ன�க� த�� �வ�கைள க�����றன�.

Cyber  ெச�����-க�  ச�க இல��ய�கைள��

Embedded  System Engineer-க�  இர�ைட� �ள�கைள�� �ள����றன�!

IIOT �க� ஆ��� ���ைன��

Compiler   ெச��� ைகக� க�பைன��

ெசா���த�� அழ�ைன� பா����ெபா��

 

 

தமிழ� எ�ெறா� இன���

தனிேய அவ��ெகா� �ண���;

அமி�த� அவ�ைடய ெமாழியா��

அ�ேப அவ�ைடய வழியா�� எ��

தமிைழ� தா�கி� பி���� இ�த த�னலமி�லா 

த�னா�வல�க� இ����வைர தமி� இ�� ேபா� எ��� வா��!
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fÛryh njÉ ghèfujhè

ntßÓbrhä MuhpÓá

க��ைட ஏ�ய �ைள�� - ��ற�
கைழ�ைட ஏ�ய சா��,

ப�மல� ஏ�ய ேத�� - கா����
பா�ைட ஏ�ய �ைவ��,

ந�ப� ெபா��� பா�� - ெத�ைன
ந��ய ���ள ���,

இ�யன எ�ேப� எ��� - த�ைழ
எ���� எ�ேப� க��� !

 எ�ற பார�தாச�� வ��� ஏ�ப த��� இ�ைமைய �ைன�தாேல ெம�������. 
அ�தைகய இ�ைமயான த��� ெதா�ைமைய� பைறசா��� ஆரா���ேய ேவ��ெசா� 
ஆரா���.
 
ெமா� ஆரா������ த� வா��ைகைய அ�ப��தவ�க�� ���யமானவ� ந� கால��� 
வா��த 'ெமா� ஞா�� ேதவேநய� பாவாண�' அவ�க�. �ரா�ட ெமா�க��� 
ஒ��ல�கண� வழ��ய ெவ�நா�� ஆ�வாள� கா���ெவ� அவ�க�� ஆ�ைவ� 
ெதாட��� ெச�த பாவாண� அவ�க� த��� ெதா�ைமைய� ப����, த�ழ� வரலாைற� 
ப���� �ைறய ��க� அ����ளா�. பாவாண� அவ�க�� �ட� �ைனவ�. அரேச��ர� 
அவ�க�� ���� வ��� ேவ��ெசா� ஆரா����� �க�ெப�ய ப��ைன அ����ளா�. 
அவ�க�� உைரயாட�க�� இ��� எ��த �ல ேவ��ெசா� ����கைள இ�ேக காணலா�. 
நைடெப���றன. அைன�� பாட�க�� அெம��க� த��� க���கழக��னா� 
வைரய��க�ப�ட�.   

 -  unes +verse - Unes -  Uni - One - ஒ�� Universe

verse  - verth - vrith - ���த - வ�ட - எ�லாவ�ைற�� ஒ�றா��� பா��ப� - Universe 

Chittagong - ��� (��ய) + gong --->  காம� (�ராம� ) ---> கம� (ம�க� �ைற�� வா�� 
இட�)   - இ�த ெசா�ேல �ற� ham எ��� home எ��� ���த�.  �������க� �ைற�� 
வா�� இட� - Chittagong 

 
இ�ப� உலக ெமா�க�� உ�ள வா��ைதகைள, த��� உ�ள �ல வா��ைதக�ட� 
இைண��� பா���� ேபா�  'க� ேதா�� ம� ேதா�றா கால�ேத �� ேதா��ய ��த �� 
த�� ��! ' எ�ற பழெமா� எ�வள� ஆழமான� எ�ப� ���ற�.

 -- இ�� ேவ�         -- ெபா��          - ப��           -- பட� ginger   spot sponge Barque (Boat )

-- க���           --  -- �ர�� -- �ட�� (வைள�த)   Cot Ring krunk

 --�� ---�� (இர�� )Door  -- Dwar (two )

-- �� -- ��ைச (வைள�த )          -- மா�கா�              - கா� Brow Mango Cash

-- த� -- த� (க�ைட )               (�ழ�� )-- ���த -- வ�ட  Tree Divert , Convert  -- Vert
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n#hây£RÄ bt†fnlê

fÖãÔjÈÜ ,Åik

மா�ட வா�� ஒ� மக�தான வா���.  ��ஞான��� பா�ைவ�� எ��ய �ர�  வைர 
உ��க� உலாவ�� ேவெறா� இட� ெத�ய��ைல. இ���ைய த�ர  இ��ரப�ச��ட�  
ஒ���ைக�� �� அள�  �ட  இ�லாத  இ��� ம��ேம  உ����ட� இய��� 
ெகா�����ற�.  இ�� தா� ந�ப ��யாத அ��த� பல ந� க���ேன நடனமா��  
ெகா�����ற�.

ஒ� �ழ�ைத க�வா�, உ�வா� உ���ேபா�, உண�ேவா�, இ���ைய ேநா�� உ��� 
த�ள�ப�� ேபா��, ெம�ல ெம�ல ச�க   ெவ��� பயண�ப��  ேபா�� ���ப� �த� 
ப��யா�ற�.  ெப�ேறா�  �த� ஆசானா��றன�.

ஒ� அழகான ப�ட�ைத கா�� தா�� ேமேல ேமேல உய���வைத ேபால ஒ� �ழ�ைத�� 
ெவ��க பயண���� உ�ற �ைண ேதைவயா� அைம�ற�. அ�வா� �ைணயாக ��� 
க���தைல இ�ைமயா��, க�றைல எ�ைமயா��� ப��ைன ேம�ெகா�பவ� 
எவரா���, அவ� வண��� ெத�வ���� �கரா� ஒ��ட�ப��றா�  எ�ப� ந� த�� 
��� உ�ைமயா�� .

க�றேல இ�� எ�ப�,  எ�� க�ற�� க���த� எ��ைண இ��.?! க���த� இ�தா�� 
ேபா� ம��ேம க��யான� �ைள��� ���க�ப�� ெசயலாக  அ�லாம�, இதய���  
கைர�க�ப�� ெசயலாக மா��ற�. தா� ெப�ற க��ைய  �ழ�ைதக��� இ�தாக, எ�தாக 
ப���த���� ேபா� ெப��� இ�ப�, த�  �ழ�ைத�� ப��� உண���� தா�� 
இ�ப�ைத �ட ெப�த�ேறா!.

��ய ெச��கேளா�, �� �� உலக�ைத இ�தா��  கா��� ���� பயண� அ�லவா 
க���த�?!. த�ெயா� இ�ப� ��தலா� த�ழா��ய��� உ��. 
        “��த�� வ�யா� கைல, ப�பா�, நாக�க�.. அற�த�� வ�யா� ஆ��ைல பயண�.”
என  இ��ைச பயண� இ�ெமா�����.

இ��� ��த� இ�ைம அெம��க ம��� த�ழா��யரா���த�. எ�கட� 
தா�����தா�� த��ெமா�  க�க எ� �ழ�ைதக� கா��ம ஆ�வ��, �� நா��� �ர�� 
ஆ��ல�ைத ச�� ஒ��� ைவ����� த��  த�மா�  மழைல ெமா� ெசா�ட ெசா�ட 
தா�ெமா��ைன உ�ச��க அவ�க� கா��� ேவக��

                                     “�ழ�னி� யாழினி� எ�பத� ம�க� 

                                      மழைல�ெசா� ேகளா தவ�.”

எ��� �ற�� எ�ைன �ைழ�� ��� ��காட ைவ��ற� .

எ�ேநர�� அ�கைற�ட�� ந���ைக ஊ��� ெசா�க�ட�� அ�� கல�த   
க����ட�� எ�த ஆ��ய� மாணவ�கைள அ���றா�கேளா அ�த மாணவ�க� வா��� 
எ���  எ��� ேதா�ப��ைல.. அவ�� ���த�ப�� க��யான� , �ைதயாக ���... 
���சமாக வள��... �ழ�ைதக�� ஒ�ெவா� ெவ�����  ஆ��ய�  க���தலா� ெப�� 
இ�ைமயான�  ��வ�ப� எ��� �����.
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Name   :  Udhayan Shanmugam
Age       :  12
School :  Woodlands Tamil School
Grade   :  ZWTS Nilai 4

Name: Yashvi Lokesh

Christmas celebration 
is the famous festival 

in the world. 

XÉaÛ khzhÑfß gÑfÛ
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Kidtß thR mu†fehjÜ
bjÖfháaÔJiw/ bgÜáäntÅahÕ gäfiyÑfHfÛ

jÄæÔ âwikia tsßÑFÛ tÊahd clÖTWfç 
F¿Ôj tHÑFÔ bjhlßfç :

jÄæ tFÕòfËä gaÜgLÔJnthÛ !

jÄæÔ âwikia tsßÑFÛ tÊahd clÖTWfç 
F¿Ôj tHÑFÔ bjhlßfç :

jÄæ tFÕòfËä gaÜgLÔJnthÛ !

âUÄF thR mu†fehjÜ Iah mtßfç bgÜáäntÅah
gäfiyÑ fHfÔâÜ bjÖfháaÔ JiwÆä nguháÇauhfÕ
gÂòÇ»Üwhß. jÄæeh£oä kÆyhLJiwiaÕ óß›fkhfÑ
bfhÙltß. mbkÇÑfhÉä jÄæÑ fäÉÑFÔ bjhlßÚJ 

CÑfKÛ MÑfKÛ bfhLÔJ tUgtß.

MáÇaß F¿Õò

      தா�ெமா�� �றைம எ�ப� எ�வள��ெக�வள� வழ��� ெதாட�கைள�� (எ.�. க� 

மா��), இர�ைட��ள� (எ.�. அரச� �ரச�), அ����ெதாட� (எ.�. கலகல) ம��� 

பழெமா�கைள�� (எ.�. மா�யா� உைட�தா� ம��ட�, ம�மக� உைட�தா� 

ெபா��ட�)  நா� ந� ேப��� பய�ப����ேறா� எ�ப��தா� இ����. இர�டா� 

ெமா�யாக� த��ெமா�ைய� க����� ேபா� இ�வழ��� ெதாட�கைள� 

க���ெகா��ப�� த��கவன� ெச���னா� மாணா�க�க�ைடய த��� �ற� 

ெவ�வாக வளர வா�������.  ���பாக வ�சாவ� மாணவ�க�� ெப��பாேலா� 

இ�வழ��� ெதாட�கைள ���� தா�த�ைதய�� ேப������ அ��க� ேக����தா� 

அவ�ைற� த�க�� ேப���� பய�ப��த அவ�க� �ய����� ேபா� அவ�க�� 

த��� �றைம �ற�� ெப�� எ�ப�� ஐய��ைல.  இ�க��ைர�� உட���க� 

���தான வழ���ெதாட�கைள�� அவ���கான எ����கா��கைள�� 

ெகா������ேறா�.  இ�க��ைர�� ெகா����ள� ேபா�ற ஒ�ெவா� உட��� 

���தான எ����கா��கைள�� மாணவ�க�ைடேய �ள�� அவ�கைள�� அ� 

ேபா�� த�க�� க�பைன� �ற���� ஏ�றவா� எ�த�� ேபச�� ெச�வைத� த�� 

வ���� நடவ��ைகக�� ஒ�றாக உ�ப��த �ய���கேவ���.  ���பாக இ�ெமா� 

���ைர ேபா�ற ேத��க�� இ�தைகய பய�பா�க��� அ�க� கவன� 

ெகா���றா�க�.  

இ�பய�பா�கைள� ெகா�� ேப�� ம��� எ��� மாணவ�க��� உய��ைல 

ம��ெப�கைள� ெகா��கேவ��� எ�ப� இ�ேத��க�� உ��யாக இ��பைத 

மன�� ெகா�ளேவ���.  இ�க��ைர�� ெகா����ள வழ���ெதாட�க� ஒ� �லேவ. 

இ��� பல ெதாட�க� இ��கலா�. அ��க� பய�ப���பைவ எ�பைத மன�� 

ெகா�� இ�� ஒ� �ல �����ட ெதாட�கைளேய ெகா������ேறா�. 
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1)    தைலேபா�ற ேவைல 
2)    தைல�� ேமல ேவைல
3)    தைல�� அ����ெகா�ேட� 
4)    தைல��ேம� ெவ�ள� வ����ட� ஒ� சா� 
      ேபானா� எ�ன?  �ழ� ேபானா� எ�ன?
5)    தைலகா�டாேத
6)    தைல�� ��ய��ைல வா�� ��ய��ைல

என�� எ�ெபா��ேம தைல�� ேம� ேவைல இ���றதா� எ�ன தா� தைல ேபா�ற 
ேவைலயாக இ��தா�� எ�ைன� ெதா�தர� ெச�ய��டா� எ�� எ� ந�ப�ட� 
தைல�� அ����ெகா�ேட�.  தைல�� ேம� ெவ�ள� வ����ட� சா� ேபானா� 
எ�ன �ழ� ேபானா� எ�ன ? எ�� எ�ைன� ெதாட��� ெதா�தர� 
ெச��ெகா�ேட���த எ� ந�ப�ட� இ�ேம� எ� ப�க� தைலகா�டாேத எ�� 
�ர����ேட�.  அவ���� தைல�� ��யாம� வா�� ��யாம� அ����� 
ேபா���டா�. 

jiy

1)      �க�ைதேய கா�ட��ய��ைல
2)      �க�ைத� பா��கேவ ��ய��ைல
3)     �க��� எ� ெவ���ற�
4)     ���ைய உ�ெம�� ைவ���

ேத�த��  ேதா��  அைட����டதா�  அ�த�        க���கார�க�� 
�க�ைத� பா��கேவ ��ய��ைல.  ெகா�ச காலமாகேவ ம�க� 
��னா� அவ�க��� �க�ைதேய கா�ட��யாம� ஒ���ேய 
இ���றா�க�.  �க��� எ�ைள� ேபா�டா� ெவ�����வ� 
ேபா�ற ஒ� ேகாப� அவ�க� எ�ேலா����.  அவ�க� ���ைய 
எ�ெபா��� உ�ெம�ேற ைவ�����றா�க�.    

KfÛ

_ÑF
1)    ��� ��ட சா���
2)    ��ைக �ைழ
3)    ���� ேவ���ற�
4)    ேமா�ப���

எ� அ�மா சைம�த சா�பா� ெரா�ப வாசைனயாக இ��ததா� ேமா�ப� ����� சைமய� 
அைற��� ேபா� ��� ��ட� சா������ேட�. இ�ெபா�� என�� வ�� 
வ���ற�.   ெரா�ப ேசாகமாக இ��ேத�.  எ��ைடய அ�மா ஏ� எ�� ேக�டா�க�.  
என�� வ�� வ���ற� எ�ப� எ�ப� உ�க���� ெத���? என�� உட�� ச���ைல 
எ�� உடேன உ�க��� எ�ப� ���� ேவ���ற�? இ�ப� எ��ைடய �ஷய��� 
அ��க� ��ைக �ைழ�கா��க� எ�� ெசா����� அ����� ேபா���ேட�. 
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1)     க� ைவ / க� ேபா� 
2)     க� மா��  
3)     க�ண�
4)     க�ைண ���ெகா�� 
5)     ����றா�  

க�யாண����� ேபா���� வ�த����ேத என�� ஜுர� அ����ெகா�ேட����ற�.  
�ைறய ேப� நா� அழகாக இ���ேற�, அழகாக இ���ேற� எ�� ெசா��� க� 
ேபா����டா�க�.  க� மா�� வள��� வ�த தைல��ெய�லா� 
����ெகா�����ற�.  க�யாண��� க�ைண ���ெகா�� எ�ேலா�ட�� ����� 
ேப��ெகா����த� த�பாக� ேபா���ட�. எ� அ�மா�� இ�ப� ���க� ���க� 
ேபசாேத எ�� க�ண���� ெசா�னா�க�. என��� ��யேவ��ைல.  இ�ப� எ�ேலா�� 
எ� ேம� க�ைண ைவ�பா�க� எ�� ெத�����தா� நா� க�யாண���ேக 
ேபா���கமா�ேட�.  இ�ெபா�� எ�ன ெச��ற� எ�� ெத�யாம� 
�����ெகா�����ேற�.  

fÙ

thp

1)    வா� �ள�
2)    வாைய ����டாேத
3)    வா��லாத ��ைள
4)    வாைய ைவ���ெகா�� ��மா இ�
5)    ைக�� எ��ய� வா��� எ�ட��ைல
6)    ஓ�ைட வா�
7)    ெம�ல�� ��ய��ைல! ���க�� ��ய��ைல!

எ� பா���� எ�ெபா��� ெதாணெதாணெவ�� ேப��ெகா�ேட���கேவ���. 

அவ�க��� எ�ெபா��ேம ெகா�ச� வா� �ள�.  அவ�க�ட� த���தவ� எைதயாவ� 

வா������டா� ேபா�� உடேன ஊ�� எ�ேலாைர�� ����� அைத� 

ெசா�ல��ைலெய�றா� அவ�க���� ��கேம வரா�.  நா� ஒ� வா��லாத ��ைள. எ� 

பா��ைய� ப��� ெத�யாம� எ� வாைய ைவ���ெகா�� ��மா இ��காம� என�� ஒ� 

ெப�ய ேவைல �ைட�க�ேபா�ற� எ�� ெசா����ேட�. அ�வள�தா� ஊ�� 

எ�ேலா�� எ�ேனா� ெதாைலேப��� அ� ப��� ேப�� ேப� க� ைவ����டா�க�.  

ெகாேரானா வ����டதா� இ�த வ�ட� அ�த ேவைலைய� ெகா��க�ேபாவ��ைல எ�� 

கைட��� ெசா����டா�க�.  ைக�� எ��ய� வா��� எ�ட��ைல.  நா� இ�ெபா�� 

எ��ைடய தைல��ைய �ைன�� ெம�ல�� ��யாம� ���க�� ��யாம� 

உ�கா������ேற�. 
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1)    ப���
2)    ப�ைல�கா�� 
3)    ��ப��ர�� ப��� ெத��ற�
4)    ப�ைல� க�

எ�லா வ����� எ��ைடய ப������ கட� ெகா��க� எ�� ேக��� பா��ேத�. 
ஆனா� எ�த வ����� என��� கட� ெகா��காததா� கைட��� எ��ைடய 
அ�பா�ட� ப����கேவ��யதா���ட�.  ந�றாக� ப�! ப�! எ�� நா� தைல�� 
அ����ெகா�ேட�! ந�றாக� ப��காதததா� உன�� எ�த� பண உத��� �ைட�காம� 
எ��ட� வ�� ப�ைல�கா���ெகா�� ���றா� எ�� எ� அ�பா எ�ைன� 
���னா�க�.  எ��ைடய ��ப��ர�� ப�ைல�� ெத��றமா�� ����றைத த�ர 
ேவ� வ� ஒ��� என��� ெத�ய��ைல.  இ�ேமலாவ� ப�ைல�க����ெகா�� 
ப���� ைக �ைறய ச�பள� வா���ற மா�� ஒ� ேவைலைய வா���ற வைர��� நா� 
��கேவமா�ேட�. 

gä

1)     இ�த� கா�� வா�� அ�த� கா�� ��
2)    கா�� கா�� ைவ�த மா��    (யா���� ெத�யாம� ெச�)
3)    எ� கா��� வரேவ இ�ைல. 
4)    காைத� க� 

எ� பா���� வா� �ள�. எ�ெபா��ேம இைத� ெச�! அைத� ெச�! எ�� 
ெசா���ெகா�ேட���பா�க�.  நா� அவ�க� ெசா�வ� எைத�� ேக�காம� இ�த� 
கா�� வா�� அ�த� கா�� ������� ேபா��ெகா�ேட���ேப�.  அவ�க�ட� 
கா�� கா�� ைவ�த� ேபா� எைதயாவ� ெசா�னா� ஊ��ேக த�ப�ட� 
அ�����வா�க�.  நா� இவ�கைள� ப�� எ��ைடய அ�மா�ட� 
ெசா���ெகா����ேத�. நா� அவ�கைள� ப���தா� ேப��ேற� எ�� அவ�க��� 
எ�ப��தா� ���� ேவ��தேதா ெத�ய��ைல. எ�ைன� ப�� உ� அ�மா�ட� எ�ன 
கா� க���றா� எ�� ேக����டா�க�.  

fhJ

1)    ைக �ள� (அ�)
2)    ைக கா�� (�����)
3)    ைகைய ைவ (���)
4)    ைகவ�ைசைய� கா�� (பழ�க� ப� ெச�)

எ�க� ஊ� ேபா��கார�க��� எ�ெபா��ேம ைக ெகா�ச� �ள�.  அ��� ��ட�க� 
எ�றா� ��மா �டமா�டா�க�.   ேந�� ஒ� வ���� நா�� ேப� த�க�ைடய 
ைகவ�ைசைய� கா����டா�க�.  க���க�டாக� பண��� ைகைவ����� வ���� 
இ��பவ�க��ெக�லா� ைக கா����� ஓ���டா�க�.  ேபா��கார�க� ��மா 
இ��பா�களா அவ�கைள எ�ப�ேயா ேமா�ப� ����� ேத�� க������ ஒ� வ�யாக� 
த�க�ைடய ைகவ�ைசைய அவ�க�ட� கா����டா�க�. 

if
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1)   ெ ந�� ��
2)    �ர� ��� எ��
3)    �ர� �ட படா�

காைல����� மாைல வைர ஒேர ேவைல! ெந�� ���� ���� எ� �ர�க� 
வ��த�தா� ��ச�.  எ�ெபா�� ���ைற வ�� எ�� �ர� ��� 
எ���ெகா�����ேற�.  ���ைற வ�தேதா இ�ைலேயா யா�ைடய �ர�� �ட 
படாம� க� ேபா�� ைவ������ எ��ைடய ��� காைர எ����ெகா�� ஊ� ��ற� 
ேபா�ேற�. 

Éuä

1)    காலா��
2)    கா�ேம� கா� ேபா�
3)    கா�நைடயாக� ேபா
4)    கா�� ச�கர� க���ெகா�� ேபா

ஒ� வ�யாக ேவைல����� ஓ�� �ைட�� இ�ெபா�� ��ம�யாக� 
காலா���ெகா�� எ� வா��ைகைய அ�ப���வ��ேற�.  கா� ேம� கா� 
ேபா���ெகா�� என� ���ப� ேபா� கால�ைத� த���ேற�.  ேவைல�� இ��த 
ேபா� எ�ெபா��� எத��� கா�� ச�கர� க���ெகா��தா� பற�கேவ�����த�.  
இ�ெபா�� பா��க�! கா� நைடயாக�தா� எ�ேக�� ேபா��ெகா�����ேற�.  
எ�லாவ�ைற�� ஆர அமர�தா� ெச��ெகா�����ேற�.  

fhä

 
த���   �ற��க��   ஒ��   அவ���   �ைவயான  வழ���  ெதாட�க��    ஆ��.        
ந�ல த�� ேப�வ�� எ��வ�� இ�ெதாட�கைள� ச�யான இட��� 

ேப�வைத�� எ��வைத�� ெபா����தா� இ����.  

கடகடெவ�� இ�வழ���ெதாடைரெய�லா� உ�க� ேப��� ேப�� பா��கேள�.  

இவ�ைற� த�� மாணா�க�க���� ெசா���ெகா��� அவ�கைள�� இவ�ைற� 

பய�ப��தைவ��க�.  அவ�க���� தா�ெமா�� �லைம எ�ப� த��� 

ப�டபாடாக இ����. 
   

Koîiu
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fÉij khzhÑfß gÑfÛ
bgaß : Mâ ghy»UêzÜ

gçË : jÄæÑnfÂ ,ßÉÜ (Ãiy 7)  

ந��  ��ெற���  �� வா��ைதய�ல 

��ெற���்�  ம��ேம  ��வ�ம�ல 

ந��  

ந� தைலெய��� ����வைர ெதாட�வ�! 

ந�ல ந�பனா� � இ� 

உைன� ��ேவா� ந�ல ந�ப�களாகேவ! 

ேத�னா� ��டா ெசா�த� ந�� 

������ ��டா ���� ந�� 

மா��க உ� எ�லா உற�கைள�� ந�பா� 

ந�ேபாேட வா� வா��ைக இ���� 

உ� ேதா�ட��� ��க�� ம��� 

ந�ப�த� தவ�ைற ம���காேத  

மற���� � ��தா�! 

ந�ேப! எ� தவ���� எ�ைன� த�� 

உ� ந�ெப�� க������ எ����டாேத! 

இதய�ேபா� எ��� ���ேபாேர ந�ப� 

இதயேம இ�ைல எ��� இைணய�  

இைண��� ந�ைப�� ந�ைம��! 

உைன ேந��த ந�ைப�� 

� �வா��த கா�ைற�� மற�க���மா? 

மரண��னா�� அ� ��யா� 

ந� த�மான����� ஒ�வா�! 

த�மா��ேபா�  தா��� ���ப� ந�� 

தட�மா�� ேபா�  த��� ேக�ப� ந�� 

இ� வ��வ� கா��ய ந�� 

ந� வா��ைக கா��� ந�� 

எ� இ�ய ந�ப�களான  

அ�மா, அ�பா, அ�ண�  

ம�ெற�லா ந�ப���� இ� சம��பண�!  

வண�க�. 

ந�ேப�டா  ! 

 

e£ò

fÉij - ãÇî 1
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uhÓrèlß/ ÃôahßÑ
MÔâNo mUÚjÄæÕgçËMÔâNo mUÚjÄæÕgçË

MáÇaßfç

லாவ�யா ரேம�     அ�ரா� க�ண�     �வ�னா இரா��     ெம��� ஜா��  

ேகாம� ராம���ணா      அ�ணா ம�க�ட�      ேமாஹனா ந��

�ேன� �மா�      நா�சா அைட�க�ப�      ��யா ���� ெஜரா��  

ஜன� தயா�ப�                   பார�ராஜ� தாேமாதர�               கா�� ெஜக��

XÉaÛ Mahaswetha
12/5/2020
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bjÜ-kÔâa jÄæÓr†fÛ

jÄæ  fÖgJ  eÜW  VbdÜwhä mJ vÜ jhpbkhÊ.  ª†fç c†fç brhÚj eh£oÖF brÜwhä 
vänyhUÛ  jÄæ  ngRtij fhÙ¥ßfç. ª†fç jÄæ fÖfÉäiy vÜwhä ª†fç vijíÛ òÇÚJ 
bfhçs kh£Oßfç.  mjdhä jÄæ fÖgJ KÑ»aÛ.

cy»Ü  gHikahd  bkhÊ  jÄæ  bkhÊahFÛ.  ,J xU  gÙikahd bkhÊ.  ahUÛ  jÄæ 
fÖfÉäiy  vÜwhä  vâßfhyÔâä  jÄæ  bkhÊ  vÜW  xU  bkhÊ ,UÑfhJ. gy bkhÊfç 
VÖfdnt mÊÚJÉ£ld.  jÄæ fÖgJ _yÛ jÄiH thH itÑfyhÛ.

jÄæ bkhÊ  xU  thæÑif  fäÉ bkhÊahFÛ. jÄHßfËÜ ghuÛgÇaÔij jÄæ ÄfîÛ mHfhf
ÉsÑF»wJ.  ,Új  ghuÛgÇaÛ  vÜ nghä  ãçisfSÑF ÄfîÛ mtáaÛ. mjdhä/  jÄiH 
fÖgjhä  vÜDila  jhp bkhÊiaíÛ/  jÄæ bkhÊiaíÛ/ ehÜ xU jÄæ ghuÛgÇaÛ cila 
ãçisahfîÛ tsu cjÉbrpíÛ.

jÄiH fÖwjdhyhaÕ gaÜ

f£Liu

ãÇahdh cjatÜdÜ
Ãiy 5

Mid-South Tamil Sangam – Tamil School

j
Ä
æ

khzhÑfß gÑfÛ
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ahæ fäÉafÛ
IÑ»a muò m«ufÛ

fÖãÔjÈä ,Åik
- kÂfÙlÜ/ MáÇaß

அ�யாைம இ���� அக��ள�� க��.

சா�  மத  ேபத�கைள  கட��  ம�த�  எ���  மக��வ�ைத  அ���க�  ெகா�� 

காண  உத��  சா�  க��,  இ�தைகய  உய���  க���ைன  ம�த  இன�   �த�� 

பய�ப���ய அ�த ெமா�யா� த�� ெமா��� எ� மாணவ�க��� ப������ 

அவ�க�  அைத த� ெகா��� �ர�� ெசா��� ெபா�� மன� ம������ �ர�� 

வ���ற� உலைக ெவ�ற அரச� ேபா�.

ம��ெப�க� ம��� க��ய��,

வா��ைக��     ெந��ைறகைள  க�பேத  அ��பைட�  க��  என  மாணவ�க���

ப������   அவ�க�   ஒ�றாக  ப������   உணவ����  ெபா���,  இ����

இட�கைள     ��ைமயாக   ைவ���    ெகா���   ெபா���,    ேந�ைம,    உைழ��, 

உ�ைம,   ����ெகா��த�  ேபா�ற  பல  உய�ய  ப��கைள  அவ�க�   ெசய�க� 

வ�யாக    ெவ��ப��   ெபா���  ெப�ைம ெகா��ேற� ஒ�  ஆ��யராக.  உய�ய 

எ�ண�கைள  எ��� �ைத�த ஆ��ய�க���� ந�� கட� ப���ேள�.   

ந�ல மாணவ�க� ந�ல ச�தாய�,

ந�ல ச�தாய� ந�ல நா�, 

ந�ல நா� �ற நா�க��� ஒ� எ����கா��,

எ����கா�டா� ேந�ைம�� வ� ��ேபா�.
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XÉaÛ

mH»a efuÛ

AêÄjh
 Ãiy 1

rhp»uÙ
 Ãiy 2

vdJ gçË

ahæ fäÉafÛ
IÑ»a muò m«ufÛ

khzhÑfß gÑfÛ
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XÉaÛ

ahæ fäÉafÛ
IÑ»a muò m«ufÛ

khzhÑfß gÑfÛ

vdÑF ãoÔj Éy†F

rhjdh
kHiy

kD$
Ãiy 3

cyfKÛ ÉÙbtËíÛ
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m.fhßÔânfaÜ

m¿Éaä jÄæ

த�� இல��ய�க�� காத�� கட��� ம��ேம �ைற�� இ���ற� எ�� பல�� 

�ைன��றா�க�. ஆனா� த�� இல��ய��� அ��ய�, இய�ைக, ேமலா�ைம��� 

க���க� �ைற�� இ����றன .இர�டா�ர� ஆ��க��� ��னா� க�ட� ப�ட 

க�லைண எ�ற த��பைண இ�� வைர பய�பா��� இ����ற�. க�லைணைய� 

க�ட ம� அ�மான� த��வ�ைத� பய� ப�����ளன�. த�ழ�க� இய�ைகைய� 

பா���� ���� �ழ��� ஏ�ப தம� வா��ய� �ைறைய அைம��� ெகா�டன�.  

த��� உ�ேள அ��ய� ெச��கைள�� அ��ய� க����கைள�� இ�த க��ைர�� 

கா�ேபா�

MèoÜ jÄæÕ gçË/ blÑrhè

    �ழ�  அக�வா�� க������க� 

�ய�ப���ற�  அத� ப�பா� ம��ம�ல   

ெதா����ப�க���ட �க�� 

ஆ�ச�ய�ப�����றன. �க �க� ��ய அள�� 

(நாேனா ��ட� அள��) ெபா��கைள 

உ�வா��வேத நாேனா ெதா����ப�. ஒ� ��டைர 

�� ேகா� பாகமாக� ���தா�, அ�� ஒ� பாகேம ஒ� 

நாேனா ��ட�. இ�த நாேனா ெதா����ப��� 

�ல� உ�வா�க�ப�� க��க� இ�� க��,  

ம���வ� உ���ட பல �ைறக��� 

பய�ப��த�ப���றன. நாேனா ெதா����ப� 

இய�ைக�ேலேய இ���ற�. தாமைர இைல�� 

த��� ஒ�டாதத��� காரண� நாேனா அள�� 

இ���� ��க� ேபா�ற அைம��.  �ழ��� 

எ��க�ப�ட பாைன ஓ�க�� ஒ�ைற� �வ� நாேனா 

�ழா�க�, பல �வ� நாேனா �ழா�க� என இர��ேம 

க�ட�ய�ப������றன. ஒ�ைற� �வ� கா�ப� 

நாேனா �ழா�க�� ��ட� 0.6 நாேனா ��ட�. இ�� 

�ற�� எ�னெவ�றா�, 0.4 நாேனா ��ட�தா� 

இய��ய� ��க��ப� சா��ய�. அத��� �க� 

��ய� சா��ய��ைல. �ழ��� க�ட�ய�ப�ட� 

��ட�த�ட அ�த எ�ைல�� அ��� இ���ற�.

ehndh bjhÊäE£gÛ
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கா�ப� சா��த ஏேத�� ஒ� ேச�ம�ைத எ���� �����ட �ல வ��ைறகைள� 
��ப�� �க உய� ெவ�ப �ைல��, அதாவ� 1,200 ெச��ய� அள��� 
ெவ�ப�ப���னா� கா�ப� நாேனா �ழா�க� உ�வா��. ம�ற �ைறக� அைன����� 
ந�ன ேவ��ய� ெதா����ப �ைறக� ேதைவ. எனேவ, �க உய� ெவ�ப �ைல�� 
�டா��வத� �ல�தா� அ�த� கால�� ம�க� இைத� சா��ய�ப������க ����.

ச�க கால� த�ழ�க� இ��� உ���வ��� பாைன ��வ��� �க� �ற�தவ�க� எ�ப� 
அ��த ஒ�ேற. பாைன ���ேபா� அ�� ெவ�ேவ� வ�ண�க� ��வ� வழ�க�. 
அ�ப�� ��� வ�ண�க� �ைதயாம�� ம�காம�� இ��க ேவ��ெம�றா� 
எ�வள� ெவ�ப�ைல வைர பாைனகைள� �ட ேவ��� எ�� 2,400 ஆ��க��� 
��னேர த�ழ�க���� ெத������ற�.     (ந�� hindutamil.in)

                                                          "�ழ��� ஏ���ன� உலக�"

இ�த உலக� ���� ெகா�����ற� எ�� ெத�வாக� ெசா������றா� எ��� �ல� 
இ�த �� த�ைடயாக இ���ற�, ��ைய� ��� ��ய� ����ற� எ�� இ��� 
ெசா��� ெகா������ கால���� ��னேர ெத�வாக அ��ய� ெச��ைய� 
����ற�� எ���ைர�����றா�.

���ட�� ��றா� �� “for every action, there is an equal and opposite reaction.”,  இ�த  �� 
அ��ய��� ம��ம�ல வா��ைக��� ெபா����  அைதேய வ��வ�

                                     �ற����னா ��பக� ெச��� தம��இ�னா
                                     ��பக� தாேம வ��.

அ�ைவ� ப�� வ��வ� பல �ற�க�� ேப���ளா� ஆனா� எ� உ�ைமயான அ�� 
எ�ற ேக����, ந�ைம��� பய�ப�� அ�ேவ �ற�த� எ��றா� 

����ற�� அ��ய� ெச��க� பல 
�ைற������ற�. அவ��� �லவ�ைற 
பா��கலா�. ேகாப� ��க� �� ��யைன� 
��� வ��ற� எ�� ெசா�னா�,ஆனா� 
அவ���� 1500 ஆ��க��� �� வ��வ� 

ெச�ற  இட�தா�  ெசல�டா  �ெதா�இ
ந���பா�  உ��ப�  அ��

âUÑFwËä m¿Éaä brpâfç
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“ெவ�ள�� அைனய மல���ட� ” ��� அள��� ஏ�ப ��� ��க� த��� �ள� 
மா�ப�� எ�� வ��வ� ெசா�னைத ப�ெதா�பதா� ��றா��� அ��ய���வமாக  
�����க�� த�� எ�வா� ���� �����ற� எ�� ஆரா��� �ள����ளன�. 

����ற�� அ�சா� (A x e l )  , �க� பா���� க�ணா�,  இ��� எ�� ஏராளமான 
அ��ய� ெச��க�� அ��ய� பா�ைவக�� காண� �ைட���றன. ப��ைற 
வ��ந�க� ����றைள�  ப���� ெபா�� அவ���  ��ய ப�மாண�ைத 
ெவ��ெகாணர ����.

                                                     வா� �க�த �� மைல� ெபா�ய��,
                                                மைல� ெபா��த �� கட� பர�ப��
                                                மா� ெப��� ப�வ� ேபால,
                                                ������ �ல�� ஏ�ற��,
                                                �ல����� ��� பர�ப��,  130

ப��ன�பாைல பாட�� �� �ழ�� �ைறைய�  �லவ� க�ய�� உ���ர�க�ணனா� 
கட� �� ஆ�யா�, ேமகமாக உ�மா�  �ல��� மைழ ெப�� அ�த  �� �ல�பர���� 
எ�லா� பர� ����  கட� ��� கல�ப��  இ� ஒ� �ழ��யாக நைடெப��ற� 
எ�பைத இ�த� பாட�� �ள����ளா�

:
���� மர�� ஓ� அ��னேவ

�ற�� உளேவ அ� �ைள� �ற�ேப.
 ந��� �ர�� ஈ� அ��னேவ

�ற�� உளேவ அ��ைள� �ற�ேப.
�த�� எ���� � அ��னேவ

�ற�� உளேவ அ� �ைள� �ற�ேப.
 ந��� ����� நா�� அ��னேவ
�ற�� உளேவ அ� �ைள� �ற�ேப.

மா�� மா�க�� ஐ அ��னேவ
�ற�� உளேவ அ� �ைள� �ற�ேப.

ம�க�தாேம ஆ� அ�� உ�ேர
�ற�� உளேவ அ� �ைள� �ற�ேப.

ªÇaä RHÖá

டா�����   ஈரா�ர� ஆ��க���   ��   ப�ணாம   வள���  எ�வா� ����  ெதாட�� 
�� , எ���, ந��, மா� , ம�த� எ�� ப�ணாம வள���ைய� ���யமாக �ள���றா� 

ெதா�கா��ய�.

bjhäfhÕãaKÛ lhßÉÜ nfh£ghLÛ
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உள�ய� ப�ென�டா� ��றா��� ஐேரா�பா�� ேதா��ய ��ய அ��ய� 

�ைற/க��.ஆனா� உ�ள��� ஏ�ப�� உண��க� எ�வா� ந� உட�� 

ெவ��ப���ற� எ�பைத� எ�� ெம��பா�களாக  ெதா�கா��ய� ெதா������றா�.  

நைக��ைவ, அ�ைக , �ய��, அ�ச�, �ர�, �ன�, உவைக எ�ப�தா� அ�த எ�� 

ெம��பா�க�. இ�த உண��க� ந� உ�ள��� ேதா��னா� அ� உட�� ெத���.  

ம����யாக இ���� ெபா�� ���ப�� அ�ச��னா� உட� �ய��ப�� உட� ெமா�க�  

ெம����ப� "அக��� அழ� �க��� ெத���" எ�ற உள�ய� சா��த 

பழெமா�ைய�தா�.

உள�ய� ப�� ������ெபா�� வ��வைர ����ட இயலா� 

                                           த�ெந� ச�வ� ெபா�ய�க ெபா��த��
                                          த�ெந�ேச த�ைன� ���.

எ�ற �ற� �ல� நா� ெச��� தவ� ந�ைம எ�வா� ������� எ�பைத ெத�வாக 

�ள����ளா�. 

csÉaä (Psychology)

�ரப�ச� உ��ைடயாக�� அ�ேல ���ெயா� ேகா���� அ�கமான �ரக�க�� 

����க�� ��க�� ��ய�க�� ச��ர�க�� இைற�� �ட���றன. இ�த 

எ���ைக�� �ைலயாக இ��ப��ைல. அைவ ����ெகா�ேட ெச���றன. அைவ 

ஒ���� ஒ�� த� ஒ�யா� எ�� ெகா����றன. ��ய�� ���யமான அ��க��க� 

தா��வதா� ஒ�ய�ற �ரக�க� �ட ��யதாக �����றன. 

'அ�ட� ப���� உ�ைட� �ற�க�

அள�ப�� த�ைம வள�ெப�� கா��

ஒ�ற��ெகா�� ��ெற�� பக��

��ெறா� ேகா��� ேம�பட ���தன

இ��ைழ� க��� ��அ�� �ைரய

��ேயானாக� ெப�ேயா� ெத���' 

âUthrfKÛ/ FthÜlÛ kÖWÛ Çnyoå âaÇíÛ
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     இ�பதா� ��றா��� க�����க�ப�ட ஓேசா� வா� ���� ேம� �ழ�� ெகா�� 

இ���ற�. அ� க�ரவ�ட� இ��� வ�� �ற ஊதா� க��கைள த��� அத� ��ய�ைத� 

�ைற�� ���� அ����ற�. அைத�ப�� ச�க இல��ய��� வா��த த����லவ�க� 

���������றா�க�. அ�� ஒ� �றநா���� பாடைல இ�� பா��ேபா� 

�ல �ைச வா�ந� அலமர� �ர�,

ெத� க��� கன� ெவ�ைம தா���,

கா� உணவாக� �டெரா� ெகா���,

அ�� சைட ��வ�� ம�ள�, 

                                                                                                 (�றநா�� - 43)

ச�க இல��ய� த�ழ�க� வா�ய�, உ��ய�, இய��ய�, ெபா��ய�, ம���வ�  என 

ப�ேவ� �ைறக�� வ��ந�களாக� �க��தன� எ�பத�� இல��ய� சா��க� உ�ளன. 

ஆனா� அவ�ைற த��த� �ைறக� ஆக வைரயைற ெச�� பா�கா�க��ைல, 

கால�ேபா��� �ல இல��ய�கைள  இழ����க����. ந��ட� இ�� இ���� 

இல��ய�க�� �ல� ���ெதாைக�� இய�ைக ��ண�ைவ� ப����, ��க�க� 

ம���வ� ப���� ����ற�� ேவளா�ைம ��க� ப���� , �� ேமலா�ைம ப�� 

இ��� �ழ�க��� இ���� ஆ�ர� வ�ட�க��� ேம� பழைமயான ஏ�க�ேம சா��. 

அ��ய�, இய�ைக  ம��� ேமலா�ைம வள� ெகா�ட த�� இல��ய�கைள ந� 

�ழ�ைதக��� இ�ைறய �ழ��� ஏ�றவா� எ���� ெசா�னா� அவ�க��� ெமா��� 

��� இல��ய�க�� ��� �ய��ட� ��ய ஆ�வ� வ��. அதனா� ந� �ழ�ைதக�� 

�ழ��ேக�ப இல��ய�ைத எ�ைமயாக க��� ெகா��ேபா�.

மா��கவாசக� எ�த� ெதாைலேநா�� க���� இ�லாம�  ெத���த ெச��ய�லவா இ�? 

ந�ன இய��ய�� அ��பைட� ெகா�ைகக� இர��. ஒ��, ப��� ேகா�பா� (quantum 

theory). ம�ெறா��, ெதாட��� ேகா�பா� (relativity theory). ப��� ேகா�பா��� சார�, 

'�ரப�ச��� உ�ள ெபா��க�� ஒ� பய���� ெகா���ள�. இ�த ஒ� இைட�டாத  

அைலேபால�  பய��ப��ைல. ஏென�� ஒ� எ�ப� ஒேர க�ைறயான ெபா�� அ�ல. 

அ� எ�ண�ற �க�க�� ெதா���. ஒ�ெவா� ஒ���க���� இைட�� இைடெவ� 

உ�ள�. இ�வா� ப�� ப��யாக பய���� ஒ�� க�ைறக� ெபா�� பா�ைவ�� ஒேர 

அைலேபால� ெத��தா�� உ�ைம�� அைவ த�� த�� �க�க�தா�. எ�லா� 

�க�க���� இைட�� ெவ� (s p a c e )  உ�ள�. இ�த ெவ� �ைலயான� அ�ல, 

����ெகா�ேட இ���ற�' .'இ��ைழ� க��� ��அ�� �ைரய ��ேயானாக� 

ெப�ேயா� ெத���' எ�� வ�க� ப��� ேகா�பா��   க��ைத வ�������றன. (ந�� 

tamilaasan.blogspot.com) 

òweh}ÖW XnrhÜ glyÛ
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Muhjdh uh#nrfuÜ 
Ãiy 2

xU FHÚij FÄæfSlÜ ÉisahLÛ nghJ msÉäyh k»æÓáia jUÛ. mÚj ÉjÉjkhd
FÄæfisÕ nghä/ cyfbk†FÛ bfhÙlhlÕgL»Üw btåntW gÙoiffSÛ vänyhUÑFÛ 

msÉäyh ,ÜgÔijíÛ k»æÓáiaíÛ jU»Üwd

khah uhn#ê
Ãiy 3

XÉaÔâÜ fUÕbghUç

XÉaÛ

ntÖWikÆä xÖWik/ k»æÓá/ cwîfç/ ghuÛgÇaÔij
czßÔJÛ cyfÔ âUÉHhÑfç

XÉaÔâÜ fUÕbghUç

khzhÑfß gÑfÛ

Cerritos Tamil Sangam

Coppell Learning

Tamil Center

XÉaÛ - ãÇî 1 

XÉaÛ - ãÇî 1 
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¡ßÔâ XÉah 
mUÙFkhß 

Ãiy 2

fyhÓrhu ®âÆä ntWg£oUÚjhYÛ gäntW gÙoiffisíÛ/ ÉLKiwfisíÛ
bfhÙlhLÛ cÖrhfkhd rKjhaÛ ekjhFÛ.

XÉaÔâÜ fUÕbghUç

rØrdh g£L 
 

XÉaÛ

cyfÔ âUÉHhÑfçXÉaÔâÜ fUÕbghUç

khzhÑfß gÑfÛ

Bridgewater Tamil School

Ãiy 2
Arasi Nagara Tamil School

XÉaÛ - ãÇî 1 

XÉaÛ - ãÇî 1 
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bgaß : ãUÚjh nrfß
gçË : fhÕgä jÄæ nyßÅ† brÜlß 

(Ãiy 7)

ஒ� ெமா�� மலரா�� அ�த ��ட� ேபா� 

எ� ேதா��ட� ந�பா�ய அ�த ��ட�  

எ� மனைத ��� மைறய��ைல! 

��யெதா� க��ைர �ைட�ப� ம��ேம ந�ப�ல  

ம�ெறா� �� க��� வராம� பா����ெகா�வேத  

�ற�த ந�பா��! 

உ�� வாழ உண�� ��� ேபா�� 

மன� வாழ எ�ேபா�� ந�ல ந�� ேவ���  

இைல��� கால��� மர�க�  

இைலகைள உ���ப� ப���ேபாக அ�ல  

வ�� வச�த கால�ைத உண��தேவ.. 

எ� ேதா� எ�ைன ��� �ல நா�க� ���தா�� 

அ� ���� ேச��� ெகா�டா��  

ந��� வச�த�ைத உண��தேவ.. 

��க��� ேபச ெத��தா� அ� ெசா�����  

உ�ைன�ேபா� என�� ஒ� ேதா� �ைட�தா�  

நா�� வாடாமேலேய இ�����ேப� எ��! 

உ�� இ�லாம� உண�க�� எ�ேபா�� �ைவ இ�ைல 

ந�� இ�லாம� வா��ைக�� எ�ேபா�� வச�த� இ�ைல. 

ெவ���� ேச��� ெகா�டா�வ� ம��ம�ல  

ேதா����� ேதா� ெகா��பேத ேதாழைம 

ந�� எ�ப� ெச�க�� ���� ��கைள�ேபா�  

மல��த�ட� உ������வ��ைல. 

ந�ச��ர�ேபா� வான� உ�ளவைர ந�ேமா� வா�������. 

வ�களா� �ள�க ��யா�  

வ�ண ஒ�களா� எ� வாழ�ைகைய �ள�க���ய  

அ�த ந�ைப! 

e£ò

fÉij khzhÑfß gÑfÛ

fÉij - ãÇî 1
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jÄæÕ gçËJTM

gçËahä cdÑF bgUik !  cÜdhä gçËÑF bgUik !!

Ambika Sujilatha Ganapathy

Annu Saravanan

Athreyi Raj

Balakumar Jeyaraj

Devi Ramesh

Gayathri Balaganesh

Kalpana Raja

Kathiravan Periasamy

Keer thika Ramasamy

Meena Kathiravan

Meenatchi Kumar

Narayani Ramesh

Nirmala Rajasekar

Pradeepa Ragupathi

Preethi Balamurugan

Rajasekar

Sathish Pandiarajan

Sobana Duraipandiyan

Sonia Bala

Sreevidya Iyengar

Srinivasan Kalyanasundaram

Subha Kar thikeyan

Vanathi Samy

Viveka Shankar

School details
Established                   : 2013

Member of ATA since    : 2015

Current student count  : 130

Number of teachers      : 24

Location  : Jacksonville, FL 

Contact:

jacksonvilletamilpalli@gmail.com

                                                   
                                            எ�றா� “��டா�� க�ஞ�” பார�யா�. 

அ� எ�வள� உ�ைம எ�பைத� த�� நா��� உ�ள பலைர �ட, ப�லா�ர 
ைம�க�க� ெதாைல�� உ�ள நா� ந�� அ�ேவா� எ�� ந���ேற�. நா� வள௫�  
ேபா�, பல� த�� ெமா�ைய ப���� ஓ� பாடமாக தா� க��௫�ேபா�. அ��� �ல� 
அ�க ம��ெப� எ��க, த�ைழ� த����� �ற ெமா�கைள� ��ப���௫�பா�க�. 
�ல௫�� த�� எ�த� ப��க� ெத�யாம�� இ௫�ப���. ெப௫�பா�� அவ�கைள 
வ� நட��ய� அவ�க� ெப�ேறா�கேள. எ��� அவ�க� உல�� �க ெபா��சமான 
த�ைழ� க�க வா���௫��� க�க��ைல எ�பைத அ�யாத வய�� இ௫�தா�க�. �ல� 
த�� எ�த� ப��க� ெத�யாதைத �க�� ெப௫ைமயாக �ைன�த�� உ�� எ�பைத 
அவ�க� த�ேபா� எ��� பா��� ��சய� ேவதைன அைடவா�க� எ�� க௫��ேற�. 
இத�காக அவ�க� ெப�ேறா�க�ட� ேகாப� ெகா�டா�� அ� �யாேம..!

AÇ

mbkÇÑfhÉä jÄÊÜ thæîÛ tsßÓáíÛ - Xß ghßit

Teachers

“ahÛ m¿Új bkhÊfËny jÄæ bkhÊ nghä ,ÅjhtJ 

v†FÛ fhnzhÛ !”

https://jtmtamilschool.org/       jacksonvilletamilpalli@gmail.com 

bgÖnwhßfç gÑfÛ
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உ�க��,  பலைர� ேபா� நா�� ப���� த�ைழ ஒ� பாடமாக�தா� ப��ேத�. அத�� 

எ� ெப�ேறா���, ேவ� ெமா� க���காத �ைல�� இ௫�த எ� ப����� ந��. 

ப���� ஒ� சராச� மாணவ� ேபா� நா�� பல ேப��, க�ைத, கைத, க��ைர� 

ேபா��க��� ம��� நாடக�க��� ப�ேக�ற���. இைவக���, த�� �� த�� 

ப�ேறா, ஆ�வேமா இ௫�த��ைல. எ�ப� ந� உற�க� ெதாைல�� இ௫��� ேபா�தா� 

அவ�க�� அ௫ைம நம�� ���றேதா, அ� ேபா�, நா� இ�� வ�த ���தா�, ந� த�� 

�� ஆ�வ�� ஒ௫ �த ப��� வள��த�. த�� இல��ய��� ெதாைல� வ�� க�� 

வா�லாக இள�கைல ப�ட���� �ய�ற�� உ��. இ�ப��, எ�க��ேகா� �ழ�ைத 

�ற�த�� என��� ஓ� ��ய ெவ�யாக மாற� ெதாட��ய�. �ழ�ைத�� த�� எ�வா� 

க���ப� எ�ப� எ�க�ைடய ஓ� ���யமான கவைலயாக மா���. எ�ேக �ழ�ைத 

த�� ம��ேம ெத��த த� பா�� தா�தா�க�ட� உைரயாட ��யாம� ேபா���ேமா 

எ�ற பய�� கவைல�� எ�க�ட� இ௫�த�. �ழ�ைத� ப௫வ��� பல ெமா�கைள� 

க���� �ற� உ�ெட�பதா�, நா�� எ� �னண��� ���� க�டாய� த��� 

ம��ேம உைரயாட ேவ��� எ�� ��ெவ��ேதா�. ஆ��ல��� ேக���ற 

ேக��கைள� த��� ேக��மா� வ�����ேனா�. ெதாட� வ����த�� �ைளவா� 

�ழ�ைத�ட� மா�ற� ெத�ய ஆர���த�. தன� பா�� தா�தா�ட� ம��� 

த��நா����� ெச��� ேபா��, எ�க� மகளா� த��� உைரயாட ���தைத� 

பா��ேதா�. எ� நம�� எ�தாக�� இய�பாக�� ந� ப��� ப௫வ��� நட�தேதா, 

�ைட�தேதா, அ� இ�� ஒ� ெப௫வ�� ேபாலா��� எ�ப� ேவதைனயா��.

உைரநைட த��� இ௫�� இல�கண� க���க எ���ெபா��தா� எ�க��� எ�க� 

ஊ�� உ�ள த��� ப�� ப���� அெம��க�த���க���கழக�(அ.த.க.)ப���� 

ெத��த�. அவ�க� எ�வள� ெப�ய உ�னதமான ேசைவைய ெச�� ெகா��௫��றா�க� 

எ�ப�� ���� ஐய��ைல. அ.த.க ம��� அைன�� த�� ம�ற� வா�லாக� த�� 

ப�� நட���ெகா��௫��� ��வாக� ������ அ�� த�னா��ட� ப������� 

ஆ��ய ெப௫ம�க����, ப�� நட��வத��� இடம���� ேதவாலய������ நா� 

அைனவ௫� பல ேகா� ந��கைள�� பாரா��கைள�� ெத���த� ேவ���. அவ�க� 

வார� இர�� ம� ேநர� �ழ�ைதக��� த�� க���ப�� அத�காக அவ�க� த�கைள� 

தயா� ெச�ய ெசல��� ேநர�க�� �ைலம��ப�ற�. இர�டா� �ைல�� இ௫��� 

எ�கள� �ழ�ைத த�� வா��ைதகைள எ������� ப��க ���ற� எ�றா� அ� 
gçËahä cdÑF bgUik !  cÜdhä gçËÑF bgUik !!
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த��� ேபசா��டா� பரவா��ைல எ�ற எ�ண� தா� த�� அ�வத�கான �த� ப� 

எ�� க௫��ேற�. இ�� வள���ற நம� �ழ�ைதக�, நா� க�ற த��� பா�ையயாவ� 

க�க வ� ெச�ய��ைல எ�றா�, நா� ம���க ��யா ��ற����� ஆளாேவா�. 

த�ைழ� தா�ெமா�யாக� ெகா�ட �ழ�ைதக� �ைளயா�� ேபா� அவ�க���� 

த��� உைரயா���ற �ைல ஏ�பட ேவ���. அவ�க� த�ைழ ஆ��ல உ�ச����� 

ேப�த� ேவ���. தா� பா�� பாட�கைளேயா, ப�ேக���� நாட�கைளேயா த��� 

எ��� ப���ட ேவ���. ந� கால���� �� அவ�க�, அவ�க�� �ழ�ைதக��� 

த�ைழ�� அத� ெதா�ைமைய�� க����� த�ைம�� �றைன�� ஏ�ப���த� 

ேவ���. அ� ெம��பட அ.த.க, அைன�� த�� ம�ற�க�, ம��� த�� ப��க�� 

ெச�ைமயான ப� எ�வள� ���யேமா, அைத�ட ெப�ேறா�களா�ய நம� ப�� 

���ய�.

த�� ப�லா�ர� ஆ�� கால����� ���� இ�� தைழ��ட அ.த.க ம��� அைன�� 

த�� ப��க���� நா� �ைண ���ேபா�..!

த�� ந� கலா�சார��� அைடயாள�, அ� ந� வா��ைற..! த�ைழ� ேபா��ேவா�, 

அைத �ன� நம� �ழ�ைதக��� ஊ��ேவா�..!

gçËahä cdÑF bgUik !  cÜdhä gçËÑF bgUik !!

எ�கள� த�� ப�� ஆ��ய�க�� ெச�ைமயான ப� ம��� அ.த.க �� ச�யான 

பாட��ட��� ெவ��பாடா��. அவ�க�� உைழ�� �ணாகாம� பா�கா�ப� 

ெப�ேறா�களா�ய நம� ைக�� தா� உ�ள�.

த�� ெமா� இ�நா��� ெம�ேம�� ெச�ைமபட 
ெச�வ� ந� கடைமயா��. அத�� நா� �த�� 
ெச�ய ேவ��ய� ந� ���� �ழ�ைதக�ட� 
த��� ம��ேம ேபச ேவ���. அவ�கைள� 
த��� ம��ேம உைரயாட வ����த ேவ���. 
அவ�க�� த�� ப���� ப������� 
பாட�க�� த� கவன� ெச��த ேவ���. இ�� 
இ௫��� �ழ�� �ழ�ைதக� ஆ��ல� க�க 
ப�ேவ� வ��தட�க� உ�ளன. ஆதலா� ஆ��ல� 
க�பா�களா எ�ற கவைலைய ���� த�ைழ� 
க���க �ய�ேவாமாக..!

“njkJuÔ jÄnHhir cyfbkyhÛ guîÛtif brpjä ntÙLÛ !”
kfhfÉ ghuâahß

jÄæ thæf/ jÄæ tsßf !!!

jÄæ
ngR
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Kidtß. r.jÄæ brätÜ

“ituè” ,Ü thßijfç (fÖgidahf)

MSCF Kalaikoodam, FL
இ�த உலக� ����ர� �ைற�த பல ��ைமயான ைவர�கைள ச�������ற�!

ஆனா� நா� ����ர�� அ�ல! ��ைமயான ைவர��  அ�ல! வா��ைக� பாைத�ேல ச�வ 

சாதாரணமாக� ெத�பட���ய ஒ� ைவர�தா� நா�! 
 ���ேல �ழ�ப� �ைள��ேத�, ம�த�கைள� தா��ேன�, ��ற� 

சா�ட�ப�����ேற� இ�ப�ெய�லா�! ��க� எ���பா����க�, நா� இைதெய�லா� 

ம��க� ேபா�ேறென��, இ�ைல! ��சயமாக இ�ைல!! 

 ���ேல �ழ�ப� �ைள��ேத�, ���� ம�த�க� இ��க� �டா� எ�பத�காக அ�ல, 

ம�த�க� உ�ள இ�த ��, ெகா�யவ�� �டாரமா� இ��க� �டாெத�பத�காக! 

ம�த�கைள�  தா��ேன�, அவ� ம�த�  எ�பத�காக அ�ல, இய�ைகைய  

எ���/எ����, ம�ற உ��ன�கைள அ����ேபர�� உ�வாக� காரணமா� இ��பைத� 

க���பத�காக! 
 
ேக��க� எ� கைதைய! ம���வமைன��� 
ெச����தய� ெச�� ேக��க�! 

 �ற�க ஒ� நா�, �ைழ�க ஒ� நா�, ஆரா���� �ட� எ� உ�ைர வள��த�! உய��தவ� 

ஆ��ய�! உ�� வாழ இைறேத� ெச��� ேபா� ம�த�க�� வைல�ேல ���த 

ைவர�க�� நா�� ஒ�வ�!
ம�த�கைள� த�ர ம�ற உ��ன�க�ட� பா����� வா��� வ�த எ�ைன, ஆரா��� 

எ���  ெபய�� த�ைம�� உ�வா��, �யாபார ���தமாக எ�ைன ம�க�ட� பரவ� 

ெச�த� யா� ��ற�?

ஒ� நா�ைட ��� ெவ�ேயற ம�த�க��� பா�ேபா��/�சா ெகா��� அவ�க�ட� 

எ�ைன இலவசமாக உலைக� ��ற அ���ய� யா� ��ற�?

எ� ெபயைர� ெசா��, பாமர ம�கைள�  த�ைம�� இ��க ைவ�தத� யா� ��ற�?
எ�ைன� க�� ���தவ���� ெத��� நா� யா� எ��, ம�த�க���� ேக� 

�ைள���� �ரத�ைத எ��ட� ேச��� ம�த�க�ட� பர��ய� யா� ��ற�? எ�ைன� 

ப�� ெத����, எ� ேக�கைள ெவ���ட� யா� ��ற�? அத��� உ��ைணயாக யா� 

��ற�?  
த��� ேக��க� இத��� காரணமானவ�கைள!!!. ����டா��க� இ�த� கயவ�கைள!!! 
நா� �ல�� வா��ைகைய என�� இைரயா��னா��, பல�� உட�� எ�ைன ேபா�ற 

ைவர�கைள எ����� எ���� ச��கைள உ�வாக காரணமா� இ������ேற�. 

இ����� எ�ைன ம���� ெகா��மா� தா�ைம�ட� ேவ�� ���� ேக�� 

ெகா��ேற�. 
ம�க�� ���ப���� இண�க, இ�த உலைக ��� ெவ�ேயற, எ�ைன 

வ�ய���ைவ��� அ�த எ���� ம����காக கா���ெகா������  நா�, - COVID-19.
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���ைர :

 கால�ைல மா�ற� எ�ப� ���� கால�ைல இய�ைகயாக மா�� மா�ற�. கால�ைல 
மா�ற� பல ஆ�டா�� காலமாக �க����ள�, ஆனா� அ� �க ெம�வாக ம��ேம 
�க��ற�. ம�த�க� கால�ைல�� ��� மா�ற�ைத ஏ�ப���வதா� �� 
பா��க�ப��ற�. ம�த�க� க�ய�ல வ�ம� கா��� ெவ����றா�க�, இ� 
�ைரவான கால�ைல மா�ற���� உ�� காரணமா��. வ�ம�டல��� அ�க க�ய�ல 
மா�ற� ��ெர�� ஏ�ப�� ெபா�� இ��ல�� வா�� உ��க��� அைத ஏ�க 
ேபா�ய ேநர��லாம� �ர��ைனக� ஏ�ப��ற�. க�ய�ல வ�ம� அ�கமாக 
இ��தா�, ��யனா� உ�ப�� ெச�ய�ப�� ெவ�ப� வ�ம�டல��� ��ட ேநர� 
������. இ� ���ஹ�� �ைள� எ�� அைழ�க�ப��ற�. ��ய�� இ��� வ�� 
ெவ�ப� வ�ம�டல��� ��ட ேநர� �����ளதா�, ���� ஒ��ெமா�த 
ெவ�ப�ைல உய��� ெகா�����ற�. இ� �� ெவ�பமைடத� எ�� 
அைழ�க�ப��ற�. இ�த க��ைர கால�ைல மா�ற���கான காரண�க�, கால�ைல 
மா�ற� ���� ஏ� ேமாசமான�, ம��� இ��யாக கால�ைல மா�ற�ைத எ�வா� 
����வ�, எ�பைத �ள���ற�.

கால�ைல மா�ற���கான காரண�க� :
 
�ைரவான கால�ைல மா�ற���� பல காரண�க� 
உ�ளன. அவ��� ெப��பாலானைவ ம�த�களா� 
உ�வா�க�ப�டைவ. ஒ� ���ய காரண� 
வாகன�க����� வ�� மா� கா��. ெப��பாலான 
வாகன�க� வாகன�ைத நக��த எ�ெபா�ைள 
எ����றன. எ�ெபா�� எ��க�ப��ேபா�, அ� 
க�ய�ல வ�ம�ைத ெவ����ற�. ��ன� அ� �� 
ெவ�பமைடதைல அ�க����. ஒ� ெபா�வான 
பய�க� வாகன� ஆ���� �மா� ஐ�� ட� க�ய�ல 

வ�ம�ைத ெவ����ற�. கால�ைல மா�ற���� ம�ெறா� காரண� ெதா��சாைலக� 
ம��� �� உ�ப�� �ைலய�க�. ��சார�ைத உ�வா�க, �ைதப�வ எ�ெபா��க� 
ம��� க�சா எ�ெண� எ��க�ப���றன. எ�ெபா��கைள எ��ப� க�ய�ல 
வ�ம�ைத உ�வா�� கால�ைல மா�ற�ைத அ�க���ற�. கா�ப� ெவ�ேய�ற���, 
நா�ப� �த� ஐ�ப� சத�த� ெதா��சாைலக� ம��� �� உ�ப�� �ைலய�களா� 
உ�வா�க�ப���றன எ�� ம���ட�ப���ள�. கா�ப� உ��� ம��� கால�ைல 
மா�ற��� �வசாய� ம��� காட��� ���ய ப�� வ���ற�. �ைரவான கால�ைல 
மா�ற���� இ��� பல காரண�க� உ�ளன.

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

bgaß : jUÙ RÚjuÛ
gçË : muá efuÔ jÄæÕgçË (Ãiy 5) 

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

fhyÃiy khÖwKÛ mjÜ ÉisîfSÛ

ãÇî 1
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�ைரவான  கால�ைல  மா�ற�  ஏ�  ேமாசமான� :
 
கால�ைல மா�ற� ம��� �� ெவ�பமைடத� ���� �ர�சைனயாக இ��பத�� பல 

காரண�க� உ�ளன. ஒ� காரண� எ�னெவ�றா�, உல�� சராச� ெவ�ப�ைல 

அ�க��தா�, ப��பாைறக� உ�க� ெதாட���. ப��பாைறக� உ���ேபா�, ��ய �� 

கட�� ஊ�ற�ப��, ேம�� கட�� உ���த�ைம மா�ற�ப��, பல கட� 

உ��ன�கைள பா����. கட�� அ�க �� இ��பதா� �� ம�ட�� உய��, ேம�� பல 

கடேலார� ப��க� அ��க�ப��. 2050 ��� கட� ம�ட� ஒ� அ��� ேம� உய�� எ�� 

ம���ட�ப���ள�. ���� ெவ�ப� ப��கர�க� உ���ட ஆ���� 

�ல��கைள�� பா����. ப��கர�க� 2100 �� ��ன� அ��� ேபாக���� எ�� 

அ��ய� ஆ��க� க����ளன. ெதா��சாைலக� ம��� வாகன�க� ெவ�ேய��� 

கா�ப� ேமானா�ைச�, ��ேத� வ�ம� ம��� �ற ���ஹ�� வா��க� 

ம�த�க���� �ற �ல��க���� ��� �ைள����. இ�த காரண�க� �ைரவான 

கால�ைல மா�ற� �க�� ��� �ைள���� எ�பைத� கா����றன. ேம�� அைத� 

த��க ஒ� வ�ைய நா� க�����க ேவ���.

�ைரவான  கால�ைல  மா�ற�ைத  எ�வா�  ����வ� :
 
கால�ைல மா�ற� �க�� ��� �ைள���� எ�பதா�, ���த ஒ� வ�ைய நா� 

க�����க ேவ���. நா� ெச�ய���ய ஒ��, வா��க��� ப�லாக ��சார 

வாகன�கைள� பய�ப���வ�. இ�த வாகன�க�� கா�ப� உ��� இ��கா�. நா� 

��சார வாகன�கைள� பய�ப���னா�, �ைதப�வ எ�ெபா��க� எ��க�ப��, 

ேம�� அைவ ��சார�ைத உ�வா�க கா�ப� உ��ைவ உ�வா��� எ�� ஒ�வ� 

வா�டலா�. ��சார�ைத உ�வா�க நா� ��தமான �����க�த�க ஆ�றைல ம��� 

பய�ப��த ேவ���. �ல ��தமான �����க�த�க ஆ�ற�க�� ��ய ச��, �� 

��சார�, கா�றாைல ம��� ��ெவ�ப ச�� ஆ�யைவ அட���. கா������ கா�பைன 

உ���� மர�கைள�� நா� நட ேவ���. இைவ அைன�ைத�� நா� ெச�தா�, 

�ைரவான கால�ைல மா�ற�ைத �ைற�க�� ��ைமயாக ���த�� ����.

���ைர :

 �ைரவான கால�ைல மா�ற� இ�ேபாதய உ�ைமயான �ைலைம, அ� �ரக���� 

ந�லத�ல. �ைதப�வ எ�ெபா��க� ம��� எ�வா� கா�கைள எ��ப� உ�பட பல 

காரண�க� இ�� உ�ளன. காபேனாெரா�ைச�� ம��� �ற ���ஹ�� வா��க� 

��ய�� ெவ�ப��� ����ேபா� �� ெவ�பமைடத� ஏ�ப��ற�. கால�ைல மா�ற� 

ம��� �� ெவ�பமைடத� ஆ�யைவ பல காரண�க��காக ேமாசமானைவ. நா� 

உடன�யாக நடவ��ைக எ��க� ெதாட�க ேவ���. ேம�� ��சார வாகன�கைள� 

பய�ப���வ� ம��� மர�கைள நட� ெச�வ� ேபா�ற கால�ைல மா�ற�ைத� த���� 

ெசய�கைள� ெச�ய ேவ���. ஒ�றாக, நா� ெம�வான ம��� �ைரவான கால�ைல 

மா�ற�ைத  ���த  ���� !
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Profession : Enterprise Architect, DXC Technologies, Germany. 

MáÇaß F¿Õò

தமி� மர� அற�க�டைள அைம�பி� ேதா��ந�களி� ஒ�வராக�� 

அத� தைலவராக�� ெசய�ப�கி�றா�. இவ� மேலசியாவி� 

பினா�கி� பிற��, ப�ளி� க�விைய� பினா�கி��, பி� கணினி 

இய�திர��ைறயி� உய�க�விைய ஆ�திேர�யா ம��� 

ெஜ�மனியி��, �ைனவ� ப�ட ஆ�விைன இ�கிலா�தி� ���தா�.  

ெஜ�மனி    பாட�    ஊ��ெட�ெப��    மாநில�தி�     வசி�கி�றா�.      இ�ெபா��  

DXC Technologies எ�ற நி�வன�தி� ஐேரா�பிய ப�தி�கான ெபாறியியலாளராக� 

பணியா��கி�றா�. உலக அ��கா�சியக�க���� பயணி�� தமி�� அத� 

ெதா�ைம�� ஆரா�பவ�. மலாயா ப�கைல� கழக�தி� தமி��ேபரா�� ஆ�விதழி� 

ஆசிாிய� ��வி��, தமிழக அரசி� தமி� இைணய� க�வி� கழக�தி� ஐேரா�பிய 

ெபா��பாளராக  ஐேரா�பிய  மாணவ�கைள  வழிநட�தி��ளா�.      இ�வைர   ஐ�� 

��கைள எ�தி��ளா�.   

����க�� எ�����க�� ேதா��வத�� ��னேர ம�த�ல� ெச�� ப�மா�ற� 

ெச�� ெகா�வத�� ஒ�ைய� பய�ப���� �றைன� ெப����தன. ெமா� 

வள����� ப��ப�யான ப�ணாம வள����� ����க�� ,   எ�����க�� 

இைண��ெகா�டன. இ�� க�� ெமா��� சா��ய���க�   தகவ� ப�மா�ற�ைத  

 ��மயமா ��  அ��த க�ட���� �  ெகா�� ெச��� �ழ�� உலக� இ����ற�. 

இ�� அ�ய�ப���ற உலக ெமா�க �� ெதா�ைமயான ,  �க ��ட கால இல��ய 

வளைம�� ெச�ைம�� ெகா�ட ெச�ெமா� க�� ஒ�றாக� த��ெமா� �க���ற�. 

த�ழக� ம��� இல�ைக ஆ�ய இர�� �ல� ப��க�� ம��� ெப�வா�யாக� 

ேபச�ப�� வ�த த�� ெமா�  இ �� ஆ�ய நா�க� ம��ம�� ஏைனய க�ட�க���  

வா�� ம�களா�  ேபச�ப���ற ெமா�யாக   �க �  ��தமாக வள��� வ���ற�. இத�� 

அ��பைட� காரணமாக அைமவ� த��ம�க�� �ல�ெபய��.

த�� ம�க�� �ல�ெபய� � �� �  ப�ேவ� காரண�க�  உ�ளன. ப�ைடய கால��� 

வ�க���காக� கட�கட�� பய��த த�ழ�க�   தா� ெச�ற ��ய �ல�க�� த�கள� 

த��� ப�பா�� அைடயாள�கைள    ���� ெச���ளன�.   க�ெவ��� 

சா��களாக��, ெதா��ய� அகழா��  எ�ச�களாக��   இ�� அவ�ைற நா� 

அ���ேறா�. கட�த 300 அ�ல� 400 ஆ��க� காலக�ட��� கா��ேபா� 
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த��ம�க�� �ல � ெபய�� எ�ப� ெப�வா�யாக� ெபா�ளாதார காரண�ைத 
அ��பைடயாக� ெகா�டதாக அைம�ற�. அ�த வைக�� ,   ��ய �ல�க���� 
�ல�ெபய��த த�� ம�க�  த�க� தா�ம�ைண ���� ெபய��� எ��க�ப�ட  ��ய 
�ழ�� த�க� ெமா� பய�பா�ைட எ�வைக�� த�கைவ��� ெகா��றா�க� எ�ப� 
ஆ�����ய�.  

மேல�யா , ��ைக ேபா�ற ஆ�ய நா�க�, அெம��கா, கனடா,                                   

ஆ��ேர�யா,  ஐேரா��ய  நா�க��  �ல� ெபய��த  த��  ம�க� 
 த�� ெமா�ைய� த�க ைவ��� பராம��� அ��த தைல�ைற��� 

ெகா�� ெச�வ�� ெவ�� ெப���ளன� எ�பைத� கா���ற 

அேத ேவைள ெத�னா����கா, மா�����, �வாத��, ���ய�, 

ெமா��ய� ேபா�ற  நா�க�� த�� ெமா�ைய� ேபச இயலாத 

�ைல�� இ����ேறா� என� த��ம�க� வ���வைத�� இ�� 

நா� க��டாக� கா���ேறா�. 

ெமா� பய�பா�  ���� ���� வ����த� ப�� ேபா�  இள� 

தைல�ைற�ன�  ெமா�ைய� க���ெகா �வ� சா��ய�ப��. 

அ�றாட  பய�பா��� ஏ��� ெகா��� ேபா�� ெதாட���யாக 

ெமா� பய�பா��� இ���� வா���க� அ�க����. த�� 

ம�க�    �ல�ெபய��த    ��ய    �ல�ப��க��   அவ�க�  

எ��ேநா���       �ர�சைனக�  எ�ப� ப��க�த�ைம யா னதாக   

அைம�ற�.  அ�த�த   நா �க� �  அரசா�க  ெமா�  ேவ றாக 

�ல�ெபய��த த�� ம�க� அ � ��ய �ல��� ெமா�ைய �  

 பய�ப��த ேவ��ய�    அவ�யமா��ற�. 

jÄæ
 ேவ�� ெமா�  ஆ�ைம �க அ�கமாக   இ��க���ய �ழ�� தா�ெமா�யான 

த��ெமா� பய�பா� எ�ப� அ�றாட� ேப�� வழ��� �ைற�� ேபாவ� எ�ப� �க 

இய�பான� தா�. அ�தைகய �ழ�� தா�ெமா� பய�பா�ைட இள� �ழ�ைதக� 

�ழ�� எ�ப� பழ�க���� �  ெகா�� வ�வ�  எ�பைத��,  �ழ�ைதக� த�� 

ெமா���  இய�பாக  உைரயாட   அவ�க���  எ�ப�  வா���கைள உ�வா��� ெகா��க 

���� எ�� ������ ெசய�பட ைவ�க ேவ��ய� � த�சமய� நம�� இ����ற 

 �க� ெப �ய  சவா �க�.

த��ெமா� ப�����த� எ�பைத ேநா�கமாக� ெகா�� உலகளா�ய வைக�� 

த���ச�க�க� பல ��ய �ைற�� ெசயலா�� வ�வைத� காண ���ற�.  ந��� 

பல���  வார இ�� நா�க� ெப��பா�� த���க�� க�ற� ,   த���ப�பா��� 

ெசய�பா�க�� �ழ�ைதகைள ஈ�ப��த� எ�ற வைக��  அைம�� ����றன. 

 ப�ேவ� த�� அைம��க�� த�� ெமா��� ஆ�வ� ெகா�ட ெப�ேறா�க�� 

 இ�தைகய ேநா�க��ட� உ��யாக  இய��வதா� தா� இ�� த�� ெமா� ேபச���ய 

இர�டா� தைல�ைற�னைர அெம��கா ,  ஐேரா�பா ம��� ஏைனய ஆ�ய நா�க��� 

 ந�மா� காண ���ற�.   
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  இ�கால இள� தைல�ைற�ன� �ல�ெபய��த நா�க�� த�� ெமா�ைய �ைல ெபற� 
ெச�வ�� ஆ�வ� ெகா������றன�. அவ�கள� ஆ�வ���� �    �ைணயாக�  தரமான 
வைக�� ெமா� பய�பா�� நடவ��ைககைள �  ெசய�ப��த ேவ��ய� நம� 
கடைமயாக அைம��ற�.

�ல�ெபய��த �ழ�� த��ெமா� க�ற� எ�ப� ஒ� ��த� �ைமயாக அைம�� 
��ேமா என� பல ெப�ேறா�க� க��வைத�� கா��ேறா�. த�கள� ப��� 
இ����ற ப�ேவ�  �ர�சைனகைள சமா��பத��� ப����ட��� �ழ�ைதக �� 
அ��பைட க�� ,   �ைளயா�� ,   ஏைனய �ற� ேம�பா�� நடவ��ைகக� 
ஆ�யவ��ேலேய ேநர� ேபாதாைம இ��பதா� த�� ெமா� க�ற��� ேநர� 
 �ைட�ப��ைல என �  ��� ெப�ேறா�க�� இ��க�தா� ெச���றா�க�. ஒ� �ல� 
த�� ெமா �ைய க�ப�னா� எ�வைகயான ந�ைமக� எ�க��� அைம���ட� 
ேபா��ற� எ�ற ேக��ைய ��ைவ�� ப��ப�யாக� த�� ெமா�ைய மற�த 
���ப�களாக உ�வா���ட உதாரண�க�� ந� அ�பவ��� பா��க�தா� 
ெச���ேறா�. இ�தைகய ப�ேவ� வைக ��தைனக��� இைடேய த�� ெமா�ைய� 
�ழ�ைதக� க�க ேவ��யத� அவ�ய�ைத ���� ���� வ������ 
ெகா����ப�  அவ�யமா��ற�.

 �க ��டகாலமாக ம�க� �ழ�க�����த ஒ� 
ெமா�யாக �  த��ெமா� �க���ற�. ேதா�ற�� 
ெதாட����� �ைலயாம� ெதாட��� ம�க� 
பய�ப���� ��ய ெமா�யாக �  த��ெமா� 
�க���ற�. த�� ெமா��� க�டைம�� எ�ப� 
ஆ��த த��வ �  க����கைள அ��பைடயாக� 
ெகா�� அைம������ற� எ�ப� இத� ��த� 
�ற��.   �க �ள�கமான ��வான இல�கண� 
வ��க�ப�ட ஒ� ெமா�யாக� த��ெமா� 
�க���ற�. அ�ம��ம�� ேவ� �ற ெமா�கைள �  
சாராத தன�ேக உ�ய த� வ�வ�வ அைம�ைப� 
ெகா�����ற� த�� ெமா�.

த�ழக��� ப�ேவ� ப��க�� ெதா��ய� �ைற நட��ய 

ஆ��க�� ெதா�த�� வ�வமான த�� எ����க� 

ெபா��க�ப�ட உைட�த ம�பா�ட�க� �  ப��க� நம�� �  

�ைட������றன. இ�த�  க������க� நம�� ப�ைடய 

த�� ம�க� இ�ைற�� ஏற��ைறய 3000 ஆ��க� கால 

வா��ேலேய க��  க�றவ�களாக ,    எ���� �ற�  

ெப�றவ�களாக     வா��தா�க�  எ�பைத நம�� �  சா�� 

கா���ற�. அ�தைகய ��ட ெந�ய வரலா� ெகா�ட த�� 

ெமா�ைய �  க���ெகா�வ�� அ�ெமா��� உைரயா� 

ம��வ�� நம��� ெப�ைம அ�லவா? 
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மேல�ய� �ழ�� �ற�� வள��த என��� த�� ெமா�ைய �  க���ெகா�வ�� பல 

சவா�க� இ��தன. ேத�ய ெமா�யாக மலா� ெமா���  அ��த ெமா�யாக ஆ��ல 

ெமா��� ப����ட��� பாடமாக அைம��ற �ழ�� ,  ��தலாக� த�� ெமா�ைய �  

க���ெகா�வ� எ�ப�   ஒ� சவா�  எ�ற ேபா�� இ��  எ�னா�  ஆ��� 

க��ைரகைள�� ,   ��கைள��  த��ேலேய எ��� வைக�� த�� ெமா� �  �றைன 

வள���� ெகா�ள �������ற�. இ� என�� எ�ப� சா��யமான� எ�� நா� 

ேயா���� பா���ேற�. ெதாட���யான த�� ெமா�� ப���க� தா� இத��  என�� 

 அ��பைடயாக அைம�தன. ������� ெசா�வெத�றா� ,   த�� ெமா��� அைம�த 

��க� வா���, த�� ெமா��� அைம�த உைரகைள� ேக�ட�, ந�ப�க�ட� 

த��ெமா��� உைரயா�த� ,   கைல ப�பா� சா��த �ஷய�கைள� த��ெமா��� 

ெசய�ப���த� , த�� வரலா��ைன அ��� ெகா��த�  எ�ப ன  ேபா�ற ெதாட���யான 

நடவ��ைகக�னா� என� த�� ெமா� ஆ�ைம எ�ப� ப��ப�யாக பல� ெப�� 

வள��� அைட�த�  எ�பைத  நா� உண��ேற�. 

க�� ெதா����ப� வழ�� � ����ற வா���கைள �  பய�ப��� த�� ெமா� 

க�றைல நா� ேம�� வள�ப��த ����.   அத�கான வா���க� இ�� ெப����ளன. 

 உதாரணமாக ெம�ெபா��க�� வ�யாக� த��ெமா� ப�����த� எ�பைத �க �  

�வார � யமாக�� ஆ�வ��ட �  ��ய வைக��� ெசய�ப��த ����. இைணய��� 

வ�யாக� த�� ெமா� ேபச ம��� எ�த� க���ெகா�ள ���� ேவா� இைணய 

வ� ��க�� வா�லாக ஒ���� த��� உைரயா� த�க� ெமா  � �  �றைன ேம�� 

ேம�ப����ெகா�ள ����. �� � � க��ைய �  ெகா�� ஏராளமான த�� ��கைள  

இைணய��ேலேய வா��� ெகா�ள��,  தர�ற�க� ெச�� வா��� 

�ைட���ேபாெத�லா� ��கைள வா��� ஆ�ைமைய ேம�ப����ெகா�ள ��  

����.

ெதா�டைன� ��� மண�ேக� மா�த���� க�றைன� ��� அ��, எ�ற �ற��� ஒ�ப 

ப��� ெச�ய� ெச�ய நம� த�� ெமா� �ற� எ�ப� �க ஆழமாக ந� மன�� ப��� 

ெமா� ஆ�ைமைய நம�� வழ���.

ந�  த��ெமா� க���� ப�மா�ற���கான ஒ� க�� ம��ம�ல. ப�பா�� வளைம�� ,  

��ட வரலா��� ெப�ைம��  ேச��ேத பய���� த���ற�� ெகா�ட�  ந�  த�� 

ெமா�.  ந� தா�ெமா�யா�  த�� ெமா�ைய �  க�� அதைன� ைகயாள �  ெத�����ப� ந� 

ஒ�ெவா�வ���� ெப�ைம அ���� ;    �ற�� ேச���� .  

                                                    த�ழா� இைணேவா� !   த�ழா� உய�ேவா� !

jÄæ v†fç ãwÉÑFÔ jhp - ,ÜgÔ
jÄæ v†fç tsÄÑf csKÖw ¤!        - ghuâjhrÜ
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அ�மா � அ��த� 

அ�மா ெசா�ன அ��தமான ெபா�க�� ஒ��  
கைட� உ��ைட�� தா� எ�லா ச��� இ���� 

இைத ம��� வா���ேகாடா க�ணா எ��

நா� ெப�ற �த� ர�த தான� எ� ெத��மா ?!
ந� அ�மா�� பா� தா� 

த�  அ�மா நம�� எ�னெவ�லா� ெச�தா�  எ�பைத  ம�த�
 கைட� வைர உண�வ��ைல 

அவ� அைத உண�� ேபா� அவ� உ�ேரா� இ��ப��ைல 

அ�மா எ� அ��� இ��தா�  
க� பாைற �ட ப�� ெம�ைத தா� 

ெசா�ல வ�தைத ெசா�ல ��யாம� த��� ��� பா� 
தா� ெமா��� அ�ைம ���� 

ெவ� நா��� இ��� பா� 
தா� நா��� அ�ைம ���� 

இைத ேபா� தாைய ��� த�� இ��� பா� 
தா�� அ�ைம ���� 

எ� �க� பா���� ��ேப 
எ� �ர� ேக��� ��ேப 
எ� �ண� அ��� ��ேப 

எ�ைன ேந��த ஒேர ம�த இதய� 
எ� அ�மா ம��� தா� 

ஒ�  அ�மா�� இ�� ஆைச எ� ெத��மா 
எ� க�லைற�� உ� ெபயைர எ�� ைவ 

உ�ைன �ைன�பத�காக அ�ல 

mÛkh

bgaß : ruÔ bt†fnlrÜ B
gçË : LI CLAS Arts  (Ãiy 6) 

fÉij khzhÑfß gÑfÛ

fÉij - ãÇî 1
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அ��� உ�ைன �ம�பத�காக 

எ�ைன நட�க ைவ�� பா��க ேவ��� 
எ�ற ஆைசைய �ட 

நா� ���� �ட��டா� எ�ப��  தா� இ��த� 
எ� அ�மா�� கவன�. 

நா� ஒ� �ைற 'அ�மா ' எ�� அைழ�பத�காக 
�ரசவ ேநர��� அ�மா அ�மா எ�� ஆ�ர� �ைற கத�யவ� 

தா� எ� அ�மா 

�ழ�ைத�� ப�ேவ� அ�ைகக�� அ��த� ���த
ஒேர 'Dictionary Book'  அ�மா ம��� தா�  

தா�ைம�� வ� எ�னெவ�� என�� ���� 
அதனா� தா� 

அ�மா�ட� ேச��� நா�� அ�ேத� �ற�ைக�� 

ேத�கா� ���� ேபா� 
அ�மா�ட� ��� வா�� ெகா�ேட சா���� �கேம த� 

அ�மா அ�பா ஆட�பாரமா� க�� ெகா��த ��ைட �ட 
உ� ஆைட�� க��த�த அ�த ெதா��� �� தா� ெப��

 ��ம� த�த�

ேநா� வ��ேபா� ஓ����  பாைய ேத�வைத �ட 
எ� தாைய ேத�� எ� மன� 

உல��  �க அழகான வா��ைத எ� ெத��மா 
என�� 'அ�மா '

உ�க��� ? 

அ�மா எ�ப� ெவ�� ெபயர�ல மற�பத�� 
அ� உ�ேராட கல�த உ�ர��� உற�

ஆ�ர� ைகக� எ� க��ைர �ைட�� ேபானா�� 
ஆராத எ� ��ப� 

அ�மா�� ேசைல தைல��� �ைட��� ேபா� தா� ���ய� 
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கைட� ேதாைச சா���� ேபா� 
ச��ைய ேவ��ெம�ேற அ�கமாக ைவ�� 

அ�த ச��ைய கா� ெச�யவத�காக  
இ�ெனா� ேதாைச ைவ�ப� தா� அ�மா�� அ�� 

நா� ேந��த �த� ெப��� 
எ�ைன ேந��த �த� ெப��� � தாேன அ�மா

நா� ேந��த �த� ெப��� 
எ�ைன ேந��த �த� ெப��� � தாேன அ�மா 

ம�ணைற�� உற�க ெசா�னா� �ட 
நா� தய�காம� உற��ேவ� ஆனா� 

அ�மா � வ�� ஒ� தாலா�� பா�னா� 

��ச��� ஈ�றா� எ�ைன 
எ� ����ளவைர கா�ேப� அ�மா உ�ைன 

அ�ைப ப�� ப���� ேபாெத�லா� 
தவறாம� வ�� ேபா�ற� அ�மா  உ� �க� 

உல�� ேத�� ேத� அைல�தா�� 
���� அமர ��யாத ஒேர ��மாசன� அ�மா�� க�வைற

 தா� 

வா��ைக�� �யாக� ெச�பவ� அ�பா 
வா��ைகையேய �யாக� ெச�பவ� அ�மா 

உண� எ�ப� ம��� 
ஆைட எ�ப� மான� 
பண� எ�ப� ேதைவ 

ஆ��ல� எ�ப� ெமா� 
த�� எ�ப� உ�� 

அ�மா எ�ப� 'பாச�' .
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midtUÑFÛ kÇahijÑFÇa tzÑfÛ/

XÉaÛ

XÉaÔâÜ fUÕbghUç

rØrp uhn#ê

vdJ bgaß rØrp uhn#ê. ehÜ #hÑrÜÉä (ònshÇlh) jÄæÕ gçËÆä Ãiy 3 goÑ»nwÜ.
vdJ XÉaÛ “cyfÔ âUÉHhÑfç” gÖ¿aJ.    ,Új cyfÛ gäntW bkhÊ/ ,dÛ/ kjÛ/ ÃwÛ/ 
thÊlÛ/ muáaä vDÛ gy ãÇîfshä ãÇÚâUÕãDÛ/ ehÛ bfhÙlhLÛ xåbthU âUÉHhîÛ 
midtiuíÛ xÜ¿idÑFÛ rÑâahf braägL»wJ. ,åîy»ä ,ÚJ/ KèÈÛ/ »¿èjtß/ 
rkzß/ ¢Ñ»aß/ gîÔjß vd midÔJ kjÔjtßfSÛ j†fsJ gÙoiffis bfhÙlhLÛ bghGJ 
kÖw kjÔâdiuíÛ miHÔJ xÖWikahf bfhÙlhl ntÙLÛ. måthW brpjhä jhÜ 
“kjÛ kÅjneaÔâÜ moÕgilÆä ,UÑf ntÙLÛ” vÜW kfhÔkh fhÚâ T¿aJ edthFÛ. 
cy»ä cçs midtUÛ ntÖWikÆä xÖWik fÙL vÛkjKÛ rÛkjÛ vÜW thænthÛ.
nkny F¿Õã£Lçs fUÔij czßÔJÛ Éjkhf ehÜ XÉaÛ tiuÚJçnsÜ. 
v d J  t i u g l Û  c † f S Ñ F  ã o Ñ F Û  v Ü W  e Û ò » n w Ü .  e Ü ¿ .

XÉaÔâÜ fUÕbghUç
óÄ cyf ÉHhÑfisÑ bfhÙlhL»wJ

»ÇÔâ uhikah

Christmas
Halloween
Earth Day
Day of the Dead
Hanukkah
Deepavali
Kathigai Deepam
Pongal
Easter
St.Patricks Day
4th of July
Chinese New Year
Thyagaraja Aaradhanai
Ramadan
Valentines Day
La Tomatina

khzhÑfß gÑfÛ

Ãiy 3
JTM Tamil School

Ãiy 3
Austin Tamil School

XÉaÛ - ãÇî 1 

XÉaÛ - ãÇî 2
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Mß. ghy»UêzÜ ,.M.g.(xpî)

ehÜfhÛ jÄGÛ MwhÛ âizíÛ

மர� 

“மய�கா மர�� எ����ைற கா��” எ�� ெதா�கா��யைர �ற����றா� 

ெதா�கா��ய���� பா�ர� பா�ய பன�பாரனா�. “மா�ற�� �ற��� மர�ய� 

�ள���..” – எ�ப� ெதா�கா��ய மர�ய� ��பா. ெதா�கா��ய மர�ய� �த� 

��பா�ேலேய மர� எ�ற ெசா� ைகயாள�ப���ள�. “எ�ெபா�� எ�ெசா��� 

எ�வா� உய��ேதா� ெச��ன� அ�ப�� ெச��த� மரேப” எ��ற� ந���. “மர��ைல 

��த� ெச�����ைல….மர��ைல ���� ��� ��தா��” எ��ற� ெதா�கா��ய�. 

எனேவ, மர� எ�ப� �க ���யமான� எ�ப� ���ற�. 
                                                                       மா�ற� 

ெமா� மர�, இல��ய மர� இர���� த���க இயலாத மா�ற�க� கால�ேபா��� 

�க���றன. ெதா�கா��ய��� பாைல� �ைண�கான வைரயைற இ�ைல. ��ைல�� 

������ �ைறைம�� ���� எ�� பாைல� �ைணைய வைரய��க ��ப��றா� 

இள�ேகாவ�க�. மட� ஏ�த� ெப�க��கான மர� அ�ல எ�பைத   

                                               கடல�ன காம� உழ��� மடேலறா� 
                                              ெப��� ெப��த�க ��.  

எ��ற� ெதா�கா��ய�. ஆனா�, இ�த மர� ��ன� ப�� இல��ய கால��� 

��ம�ைகயா�வாரா� உைட�க�ப��ற�. ��ம�கயா�வா� ��மா� �� பா�ய ஆ� 

�ரப�த�க�� ��ய ��மட�, ெப�ய ��மட� ஆ�ய இர���� கட�� ேம� 

ெகா�ட காதலா� நாய� மட�ட ��வதாக� பா��றா�. அத�ேக�ப,  

                                               ‘மட�மா�  ெப���  ஏறா�  ஏ�வ�  
                                                கட�ள�  தைலவரா�  வ��காேல’’ 
                                                                                                                   ப���பா��ய�,63 
எ�� கட�ைள� தைலவனாக� ெகா�டா�, ெப� மட� ஏறலா� எ�� ��னா�� 

இல�கண மா�ற� வ��ற�. எனேவ, மர� எ�வள� ���யமானேதா அேத அள��� 

மா�ற��  ���யமான�  எ�பைத  உண��� ெகா��ேறா�. 

���  த���  ஐ��  �ைண�� 

இய�ற��, இைச� த��, நாடக�த�� ஆ�யவ�ைற ��த�� எ�ப� மர�. ச�க�த�� 

���� தா” எ�� ஔைவயா� ந�வ��� பா��றா�. ���� ��த��� த�� 

��றலா�” எ�� க�ப� ெபய�� ஒ� பா�� உ��. “ ��த�ேழ க�� �ழ�� 

ெம�ஞா����ச�த�க� ஏ��க� �த�பா�ச�த�க� ஏ��க�” எ�ப� �த�ைப ��த� 

பா��. 

(áÚJ rkbtË ehfÇf Mpthsß - áwÕòÔ jiyik Mnyhrfß/ xorh muR)
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                                        “��மைல�� ��நா�� ��ந��� ��ப���  
                                        ���ர�� ��த��� ��ெகா��� –  
                                        ��மா�� தா�ைடய ம�ன� தட��ேம� தார�ேறா  
                                         பா�ைறேத� வ��வ��� பா�”  

எ�ப� ��வ��வ மாைல�� ��தைல சா�தனா�  ெபய�� அைம���ள ெவ�பா. 
����, ��ைல, பாைல, ம�த�, ெந�த� எ�பைவ அ��� ஐ��ைணக�. இவ���� 

�த� க� உ� ெபா��க� உ��. ந�வ� �ைண எ�றைழ�க�ப�வ� பாைல� �ைண. 

�லம�ற �ைணகளாக இ��பைவ ைக��ைள�� ெப���ைண��.  

 நா�கா� த��� ஆறா� �ைண�� 

ேதா�ற� ேபாலேவ ���யமான� ெதாட���. த��� உ����� இ���� அ� 

ெதாட��� இய��வதா�. ��யன ����� �ற�தெவ�� ெகா�ைகயா�. நா�கா� த�� 

ப��ய ெசா�லாட�க�� “அ��ய� த��” அ�வா� அைழ�க�ப����. இைணய� 

த��, வா�க� த�� ஆ�யைவ�� நா�கா� த�� எ�ற இட���� ேபா���ட த�� 

வா��தைவ. இ�த� க��ைர வ�க� த�ைழ நா�கா� த�� எ�� வ������ 

ேப��ற�. அேதேபால, ஆறா� �ைண எ� எ�பைத�� அைடயாள� கா�ேபா� 

வா��க�. 
வா�க� த�� 

�ர��� ெகா�ற�� ப���� ��ற�� ேவ�ைட� ெபா��ய�. அ� ப��கான ���. 

�ைத�த�� �ைள�த�� �ைள�தைத அ��த�� ேவளா�ைம� ெபா��ய�.  அ� 

�ைகக� ��களாக ��யம��த கால�. ஊ��ய �ைத தா� ஊ���� �ைத! . ஆனா�, 

வ�க� ேதா��ய ேபா� தா� நகர�க� ேதா��ன. இ��� �ட நக�மய� தா� 

வள����� ����� அள���!  நக��தவ� தா� நாக�க� பைட�தா�!  

ெத�னா�� வா�க� எ�ற ��� இரா. இள��மர� (1959) ”ஒ� நா��� உ�ரா� 

உ�ளமா�� �க�பவ� �வராவ�. அ��வ�� �ைறேய உழவ�, �லவ�, வ�க� 

என�ப�வ�. இவ�கேள உணவ��ேபா��, உண�வ��ேபா�� உ�ெபா�� த�ேவா�� 

ஆவ�.” த�ளா�ைள�� த�கா�� தா��லா� ெச�வ�� ேச�வ� நா� (����ற�)  உலக 

வரலா�க�� �த�ைம வா��க� வ�க�க� . ெந��� உ��� ேநேர ஊ��! ெகா��ேர!  

இய�ைக தா� ப�டமா�� வ�க�ைத ெப�ெற��த அ�ைன. ேகா�பல அ���ய 

ெகா���� ��ைப (�ல��). 

 �ல�ெபய��த த�ழ�க�� இல��ய� ப��

“வா��த அழ�� அைடயாள�க� அறேவ அறெத��� �ர�ட� ெபய��தன� ம�க� சா� 

சா�யாக� கா�க� ெவ�ேய�ன ��ைளகளா� ���� எ��க�ப�ட ெபா�ைமக��கா� 

அழ ���த� ெப�யவ�க� ெபய��ெத�ய�ப�ட வா���காக' என� ெதாட�� ற���� 

க�ைத ஈழ�த�ழ�க�� வா��யைல, வரலா�ைற, �ல�ெபய�� �ழைல� ���� 

ெகா�ள� ெச��� ���யமான வ�களா��. �ல�ெபய� இல��ய� த��ல��ய 

வரலா��� இ�வைர�� �ைறயாகேவா ��ைமயாகேவா ப�� ெச�ய�படாத 

���ல��ய வைக  ைமசா�   இல��யமா��. 
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�ல�ெபய��த த�ழ�க�� வா�ைவ� பட� ����� வ.ஐ.ச.ெஜயபால�� ��வ�� 
க�ைத நம�� ஆறா� �ைண�� அ��த�ைத உண��� ���ற�. 

“உலெக��� 
வா�ைவ இழ�� வச� ெபா�����ற 

ம�த� ச��களா� �ர���ேறா�. 
யா� நக�� எ� ைபய� 

ெகா���� எ� ெப�டா�� 
வ���� எ� த�ைத 
த�ளாத வய��ேல 

த�� நா��� எ� அ�மா 
��ற� �ரா�ேப��� 

ஒ� சேகாத�ேயா �ரா�� நா��� 
நாேனா 

வ� தவ� அலா�கா வ�� ��ட ஒ�டக� ேபா� 
ஒ�ேலா�� 

எ�ன ந� ���ப�க� 
கா��� 

����ர�� ���ெத��� 
ப��� தைலயைணயா?”  

இ�த� க�ைத�� வ� தவ� வ�த அலா�கா ஒ�டக� எ�ப� ஒ� ����. எ�லா 
ஒ�டக�க�� அலா�கா��� வ� தவ� வ�த��ைல. அலா�கா ெச�வத�� வா��� 
எ�ேபா� ���� எ�� வ� ேம� �� ைவ�� கா����� வ�த ஒ�டக�க�� உ��. 
“இ�னாத�ம இ��லக� இ�ய கா�க இ��ய�� உண��ேதாேர” எ�� ச�க� �லவ� 
ப����ைக ந�க�யா� நம�� ந���ைக ெகா����ளா�. 

அயலக� த�ழ�க�� �ல�ெபய��த த�ழ�க�� 

த�ழக������ ெவ�நா� ெச�� வா�� அயலக� த�ழ�க� (Tamilnadu Diaspora) ம��� 
இல�ைக����� ெவ�நா� ெச�ற �ல�ெபய� த�ழ�க� (T a m i l  D i a s p o r a )  எ�� 
ெவ�நா�வா� த�ழ�கைள இர�� �தமாக வைக�ப���� கா���ற� �����யா 
கைல� கள��ய�. அயலக� த�ழ�க�� எ���ைக ��க���� 6 ல�சமாக�� 
அெம��க ஐ��ய நா�க�� 3 ல�சமாக�� ஐ��ய அர� அ�ரக��� 4.5 ல�சமாக�� 
ம��ய �ழ�� நா�க�� 10 ல�சமாக�� உ�ள�. �ல�ெபய� த�ழ�க�� எ���ைக 50 
ல�ச����� அ�கமாக உ�ள�. த��நா��� த��� ச�க��� ஏ�ப�� எ�த ஒ� ச�க� 
ப�பா�� அைச�� ச�வேதச த�ழ�கைள� பா���ற�. த��� ெகா�டா�ட�, ��கல�, 
க��� ேமாத�, இல��ய நா�ட�, இைச ஆ�வ�, ேவ�கைள� ேத�� வரலா��� பயண� 
என எ�வாக இ��தா�� உலக� த�ழ�க�ட� ஒ���த உண�ைவ காண���ற�.  

த�� க�ட�க� தா��ய ெமா� 

எ�தைன நா�க�� த��! எ�தைன நா�க�� அர� ெமா�! ஆ�� ெமா�!! 
அ��க��க�ப�ட ெமா�!!! �ைண/ �ல� �� �ைன�� ��வா�க�� த����� 
��த�ல. பாைல �ல� தா�� வ�ேதா�. ப� �ல�க� ெச�றைட�ேதா�. பழ�த��� 
பயண�க� ��வ��ைல. 
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fhLfç mÊÕòÛ mjÜ ÉisîfSÛ
bgaß : èntjh uh#Ü

gçË : ãisbksÔ «£o† jÄæÕgçË (Ãiy 5)  

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

ãÇî 1
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khzhÑfß gÑfÛ
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khzhÑfß gÑfÛ
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உல�� எைன பைட�த கட��

உ�ள��� நா� க������� ேகா��

�த� �ைற ம��ேம நா� அ��ேபா� ���தவ�

�ற �ைறெய�லா� நா� அ��ேபா� ���தவ�  - அ�மா

தைலவா� ����வா�

இைல ���� ேசா� ேபா�வா�

�க� மலர �����வா�

��ம� என ���� �ைற���வா�

வ��காம� அ����வா�

���� ெச�ய ர����வா�

எ� ��ைள த�கெமன �க����வா�

க�� அைண�� ஆர� த���வா�

தவ� ெச�ய �ைற���வா�

�����ெகா�ள ம�����வா�

���� ப��க� வாழா�

தா� இ�� உ��க� �றவா�

க������ வ�தவைள

ைக�� ைவ�� காலெம�லா� கா�தவேள

நா� வள��� உைன கா�ேப� எ� ��ைளயாக

mÛkh

bgaß : ÃuØrdh V
gçË : ahæ fäÉafÛ (Ãiy 3)

fÉij khzhÑfß gÑfÛ

fÉij - ãÇî 1
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XÉaÛ

eÚâjh ›u Fkhß 

XÉaÔâÜ fUÕbghUç : fh£L Éy†Ffç fh£oä thH£LÛ

cyf Éy†»aä âdÛ
September 4th

XÉaÔâÜ fUÕbghUç : ¢dßfËÜ òÔjhÙL âUÉHh

khzhÑfß gÑfÛ

Ãiy 4
Bridgewater Tamil Class

kHiy Ãiy
Annai Tamil Academy

nefh uh#h

XÉaÛ - ãÇî 2

XÉaÛ - ãÇî 2
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nguháÇaß r.khlrhÄ
m¿bthË ,wÑ» itÔj Rik

ஒ�ெவா�வ� தைல��� அவரவ� �ம��� ‘உலக�’ இ���ற�. ��� வ��பைற�� 

க��யைம�த ஓ� உலக�. ெசா�த வா��ைக அ�பவ�க�� வ� ��க� ��க� ேச��த 

�ைம! 

 தைல�� �ம�பைத இற�� ைவ�காம�, ச�க� ��ைவ��� ப�ேவ� உ�ைமகைள� 

பா��க��யா�. ெப��பா�� கள அ�பவ�க�தா� உத���றன- தைல� �ைமைய 

இற��ைவ�க! 

 அ�ெவா� அ�ப� ஓ� அ�பவ�! நா�க� �ம�தைல�த ம��ய வ��க பார�ைத இற�� 

ைவ�� ��ய உ�ைமகைள� க�க� பா��க உத�ய�. உ�ைமக� ெத�ய� ெத�ய , 

எ�க�� ‘ம����க�’, ’அள�ேகா�க�’ எ�லா� இ�� உ���தன. 

 அ�ெவா�ைய� ெதாட��ய�ேம, எ�க��� வ�த �த� ச�ேதக�- ஒ� ைபசா கா� 

வா�காம� பாட� நட�த ெதா�ட�க� வ�வா�களா எ�ப�தா�! ம��ய வ��க ச�ேதக� 

பா�ைவ அ�! எ�லா� ெசய����, ேசைவ��� பண�ைதேய அள�ேகாலாக ைவ��� 

பா��த பா�ைவ அ� . நா�க� தயா� எ�� ெதா�ட�க� வ�� ���தன�. அவ�க�� 

ெப��பாேலா� ெப�க�. �� �� வா���க� ேபா��; அத�கான அ��கார� ேபா�� 

எ�� ெசா�� வ�தவ�க� அவ�க�.” கா� ேத�� உல�ேல க�ைணேயா� வ�தவ�கேள” 

எ�� அவ�கைள நா�க� வா��� வரேவ�ேறா�. 

  'தர�’ ம�ெறா� ம��ய வ��க அள�ேகா�. ெதா�ட�களாக �.ஏ, எ�.ஏ ப��தவ�க� 

வ�தேபா� ��க��ேதா�.ஆறாவ�, ஏழாவ� ப��தவ�க� வ�தேபா� உ����� 

வழ�கமான ச�ேதக�. ‘இவ�களா� நட�த���மா?’ 

r.khlrhÄ/ fäÿÇÆä jÄæÕ nguháÇauhfîÛ/ gäfiyÑfHfÔâä ,isPß 
eyÔJiw ,aÑFeuhfîÛ gÂahÖ¿ Xpî bgÖwtß. tFÕgiw nghf/ m¿bthË 
,aÑfÛ/ m¿Éaä ,aÑfÛ/ bjhÊÖr†fÛ/ kÅj cÇikÑ fäÉ vÜW gy 
js†fËä gÂahÖ¿atß.
“vdÑFÇa ,lÛ v†nf”/ vÜ átÕòÕ ghäghÆÙ£ ngdh”/ “ FHÚijfËÜ 
üW bkhÊfç”/ “bjUÉsÑFÛ kuÔjoíÛ”/ “mÜbgÜgJ xU jÚâuÛ mäy”/ 
“nghÆ£L th†f rhß”/ “MáÇa Kf_o mfÖ¿” M»ait fäÉ F¿Ôj ,tuJ üäfç.

rf kÅjßfisÕ ghFghoÜ¿ neáÑFÛ vËa kÑfSÑfhfîÛ/ tFÕgiwfis mÜãÜ
ika†fshÑFÛ MáÇaßfSÑfhfîÛ bjhlßÚJ vGâ tU»whß ,tß.

MáÇaß F¿Õò
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உ�ைம�� நட�த� எ�ன?ெதாட��ய �ல நா�க�ேலேய �.ஏ, எ�.ஏ�க� நட��ய 

ைமய�க� ெதா�வைட�� ���டன. ெம�த� ப��தவ�க���� அ�பா� ம�க���� 

ந��� உ�வா�� இைடெவ�தா� காரண�. மன�க� இண�� ெந��� இ��பத�� 

‘ேமதா��தன�’ எ�ேபா�� தைடதாேன! எ�ய பைட�பா�க� எ��த ைமய�க�� அ�த 

ெந��க� ெவ� இய�பாக இ��த�.எனேவ எ�க� எ��பா����� மாறாக அ�த 

ைமய�கேள ��ட நா�க� ���தன. 

க�ேபா��காக நா�க� உ�வா��ய �த��க� (P r i m e r s )  ைமய�கைள� 

கா�பா�ற���ைல.க�ேபாைர� த�க ைவ�க���ைல.எனேவ, கைத� ��தக�கைள 

உ�வா��, ம�க�ட� வா��ேதா� - ���பாக ���நக� மாவ�ட���. 

நா����ற� கைதக�, ��கைதக�, ம���வ ஆேலாசைனக�, ��கன� ேச��� ���த 

அ��ைரக� என� �� ��தக�க� வ�ைசயாக ெவ�வ�தன.�� �� அைச�கைள ம��ேம 

அைவ உ�வா��ன. 

 24வ� ��தகமாக ெவ�வ�த� ‘ந�ல த�கா� கைத’.வா���� ேபரைலகைள உ�வா��ய 

�ைற�கா�� அ�.’ப�தா� பச�� கைத.இ� ேதைவயா?’ எ�� எ�க����ேளேய ந�ல 

த�கா� கைத ���� �வாத� எ��த�. இ� ஒ�வைகயான ம��ய வ��க ��ேபா��! 

கச�� ெநா�த மன�க�� உள�ய� அ�யாத ��ேபா��! ந�ல த�கா� - எ�க� உலக� 

கைதய�ல. அவ�க�� உலக��� கைத. 

 ந�ல த�கா� வ�ைம�ப�ட�, அ�ண� ��ைட� ேத�� ேபான�, அ�� 

அவமான�ப�ட�, இ���� த�ெகாைல ��ைவ� ேத�� ெச�த� - எ�� அ�அ�வாக 

அவ�க���� ெத��த கைததா�. இ��தா�� ���கைதைய� ேக�ப� ேபால ல��� 

உ��� ேக�டா�க�. ந�ல த�கா� கதைவ� த���� அ�� கதைவ� �ற�காம� கால� 

தா���வா�. 

கா� க���� அ�� கதைவ� �ற 
த�� த���� த���றா� எ� பாலக� 

அ�ன� அ�ன��� அைல�றா� எ� பாலக� 
கதைவ� �ற அ�� கதைவ� �ற! 

 எ�ற வ�கைள ��������� ஒ� ��� வா���� ெகா����தேபா� கவ��ேத�. 

ெப�க� பல� க�க�� க��� �ர�ட�. �ல� ��ம� ெதாட��ன�. இ� ந�ல 

த�கா�� ேசாகமா? அவ�க�� ேசாகமா? 
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ஊ��� அைழ���ேபாக உற�ன� வ����பா�. ��ய மன��� அவ� ‘அ�ன��� 

அ�கா.. அ�ன��� அ�கா’ எ�� அ�வா�.கைத ேக�ட ெப�க�� க��� ���ன�. இ� 

ேசாக��� உ��த க��� அ�ல; ��ய��� உ��த க���. கைத�� ����, ‘ இ�த 

ஊ�ேல ப�ச��  வ�ைம�� இ���. அைத �ட அ�கமா அ��� ம�ச�தன�� ெநற�� 

இ���’  எ��  எ��வா� ேவல.ராம����. அ�ெவா� எ�க��� உண���ய 

உ�ைமதா�   இ�. 

 ப���� ��தக�க�� �ைட�த அ�பவ� ஒ� த�� கைத. அைத� ப�� ஒ� �ேல 

எ�தலா�.’ஒ� ��� எ��ேபா�’ எ�ற ப���� ��தக�ைத இ�ப� அைம�ேதா�. ஒ� 

�ர��ைனைய ��ைவ�ேபா�.அத��� ��வாக ��� அ�ல� நா�� �ைடகைள� 

ெசா�ேவா�. ச�யான� என� தா�க� க��� �ைடைய� ேத��ெத��� ம�க� 

ேப�வா�க�.  இ� ேபால 18 �ர��ைனக�!

�வாத�க�� �வார�ய�ைத� ேத�� ம��யவ��க� ேபா���, இ�தா� ச�யான �ைட, 

இைத ம�க� ேத��ெத��தா� ந�ல� எ�ற ’ஆ��ய எ��பா����’ ப���� ��தக��� 

ஒ�����தன. ஆனா� �வாத�க� நா�க� எ��பா��காத ���� நட�தன. ஒ� �க��� 

மற�க��யாத�. 

 ”கணவ� அ��� �ர����டா�.எ�ன ெச�வ�?” எ�ப� நா�க� ��ைவ�த ஒ� 

�ர��ைன. ��� ���கைள� த�ேதா�. 1)����� ேபா� அவ� கா�� �� 

2)ேகா������ ேபா! �வனா�ச� ேக�! 3)அ�மா ����� ேபா! நட�தைத மற����!. 

அ�க ேநர� �வாத� நட�த �ர��ைன இ�. ஒ�ெவா� �������� ���ெய�� 

ேகாப�க� ;  �ழ�ப�க� ;  வ��த�க� ! 

 வ�றா���� ஒ��ய��� ஒ� �ராம�. வழ�க�ைத�ட� ெப����ட�.�வாத��� 

ேபா� ஒ� ந��தர வய� இைளஞ�  ‘ ����� ேபா� அவ� கா�� ��! ‘ எ�ற ��ைவ� 

ெசா�� ந�கலாக� ���தா�. ��ட��� அவ� மைன��� இ��தா�. ெபா�ைமயாக 

�வாத�கைள� ேக�டவ� இ����, ‘ேகா������ ேபா! �வனா�ச� ேக�’ எ�ற ��ைவ 

ஆத���� ேப�னா�.  கணவ��� வ�தேத ேகாப�.  ெபா�இட� எ�பைத��, இ� 

�வாத� எ�பைத�� மற��, ‘ேகா������ ேபா�ேயா’ எ�� ஆ�காரமாக� க��யப�, 

த�கால� த�� எ��தாள�க�� கைதக�� இ�தைகய அைலகைள 

எ���ய���. ேவல.ராம���� எ��ய ‘���� ச��க�’ கைத ஓ� 

உதாரண�.மனநல� ���யவ� ச��க�. ஊெர�லா� அவைன����� 

���� எ�� ேக� ெச���. அவ� அ�த ஊ��கார�� இ�ைல. 

எ����ேதா வ�தவ�.பல வ�ட�களாக இ�����றா�.அவ�ட� ப�� 

கா��� ேசா� ேபா�டவ� கா�ேமக� ஆசா��� மைன� அ�ன���. யா�  

ேக� ெச�தா�� அ�ன����ட�தா� அவ� �ைற��வா�. கைத��  

இ����  ெத���.   அவ�  வச�யான  ����  ைபய�தா�.
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மைன�ைய ெந��� ஓ�� அைற�தா�. �வாத�ைத உ�வா��ய எ�க� �க���� 

���த அைற அ� .சலனம�ற வ��பைறக�� இ��� நா�க� வ����ேதா�. இ� ��. 

����ப�ட நாக�பா�� ேபால ��  ச�ெடன� ���! வ��பைற�� க�� - �ட� 

�����ப� ேபால; ���� க�� - கா� �����ப� ேபால!- எ�� நா�க� உண��த 

த�ண��. எ�க� ��தைனகைள� ேபால எ�க� ெமா��� அ�ெவா��� அ�வா��ய�. 

 அ��க� தா��� இ�ைல 

ெசைர�க ம��� இ�ைல 

நாய� ேக�பா�� இ�ல 

ந���ல வ�பா�� இ�ல

ஒழ��� ெபாைழ��றவ� ஒ� ேகா��னா 

ஏ��� ெபாைழ��றவ� ஏ� ேகா�! 

 எ�� வா��ைக அ�பவ�க� ���� அவ�க� ��ெட��� ேப�ய ெமா� எ�க� 

வ��பைற��� இ�ைல. எ�க� ேமைட��� இ�ைல. ‘��வ��வ� ெச�நா� �லவ�’ 

எ�� வ��பைற�� ேப�ேவா�. ெச�நா� �லவ�னா எ�ன சா� அ��த� எ�� இ�வைர 

எ�க� மாணவ�க� ேக�ட��ைல. 

 அ��க�,  ேமக�க�,  மைலக�,  கட�க�  ப��ய  வ�ணைனக�  எ�க�  பாட� 

��தக�க�� உ��.  எ�த  உவைம��  ��வ��  உவைம��  ஈடாகா�. 

ப��� ைபசா���� சர�� வா�� 

ெர�� லா� ேலா� ஏ�� 

சர�� இ��� ��ச� �ட�� 

 எ�ப� ம�க� ேபா�� ��கைத. �ைட: ����ெபா�. ���தா� இ�� லா�. �ைக�க 

ைவ�த ெமா�! 

 அ�ெவா���� �ற� அ��க� �ைன��� ெகா�ேவ� - இ��� நா� இற�� ைவ�க 

ேவ��ய தைல� �ைம எ�? பா��கேவ��ய உ�ைம எ�?... 
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���ைர :
 
கா�க� பல உ��ன�க�� வா�டமாக உ�ள�. “கா���� காவ� ��! ���� காவ� 

கா�”, எ�பத�� ஏ�ப இய�ைக�� உ��ன�� உண�� ச��� ெதாட�� ��� 

�ைண���ள�.  

                                              ம���� ம��� மைல�� அ��ழ�  
                                             கா�� உைடய தர�.     ( �ற� : 742 ) 

எ�ற வ��வ�� வா�ெமா��� ஏ�ப, கா� நம�� அரணாக உ�ள�. ��ற� பா���� 

��ற� இ�ைல எ�ப� பழெமா�. ஆனா� ம�த ��ற�களா� கா�க� அ��க�ப�� 

தைரம�டமா�க�ப�� அத�ேம� அ���மா� க��ட�க� க�ட�ப���றன. 

கா�ேமக� இ��த வான��� இ�� தா� பாைலவன�! வான���� ஏ� வ�ண� காண� 

காண இ�பேம! எ�ப� ஏ�� வ��� தாேனா?  கா�க� எ�வா� அ��க�ப���றன, 

அதனா� ஏ�ப�� அபாய �ைள�க� எ�ென�ன எ�பைத ப�� இ�க��ைர�� 

கா�ேபா�.  

கா�க� அ����கான காரண�க� : 

�மா� 4 ���ய� அள� மர�கைள ந� ேதைவ�காக பய�ப����ேறா� எ�� 

����வர�க� ����றன. ேவ� எ�ென�ன காரண�க��காக கா�க� 

அ��க�ப���றன எ�பைத ப�� �ள�கமாக பா��கலா�. 

க��மான ப�க��காக : ெப�ய ெதா�� ��வன�க�, அ���மா� க��ட�க�, 

இ��� பல க��மான ப�க��காக ெப��பாலான மர�க� கா������ 

ெகா��வர�ப���றன. 

��� உபேயாக ெபா��க� தயா��க : கத�, ச�ன�, நா�கா�, ேமைச, ெபா�ைமக� 

ேபா�ற ��� உபேயாக ெபா��க� தயா��க மர�க� ெவ�ட�ப���றன. 

��ைக� ெபா��க� தயா��க : ஆ�� ேவ�� 

ப���� உ�� எ�ற பழெமா��� ஏ�ப ஆலமர�, 

ேவலமர�, ேவ�ப மர� ேபா�ற மர�க�� இ��� 

��ைக ெபா��க� தயா��க இைவ �யாபார 

ேநா��� அ�க அள� ெவ�ட�ப���றன. 

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

bgaß : fhÉajßÎÅ ¢ÅthrÜ
gçË : fhÕgä jÄæ nyßÅ† brÜlß (Ãiy 7)

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

fhLfç mÊÕòÛ mjÜ ÉisîfSÛ

ãÇî 1

76mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÛ - MÙL ÉHh - 2020 ( #dtÇ 9 & 10/ 2021 )



ச�தாய ேதைவ�காக : அைண க��த�, கா�வா� அைம�த�, ெதாட�வ�� 

த�டவாள�க� அைம�த� ேபா�ற ப�க��காக�� மர�க� ெவ�ட�ப���றன. 

ம�க� ெதாைக ெப��க� : ெப�� வ�� ம�க� ெதாைகயா� ெபா�� ேதைவ, இட� 

ேதைவ அ�க��� அதனா� கா�க� அ��க�ப���றன.  

ெவ�ேய�� க��களா� : ெதா��சாைல�� இ��� ெவ�ேய�� க��க� ம��� 

மைல�ெதாட�க� இ��� ெவ�ேய�� க��களா� கா�க� அ��க�ப���றன. 

அ�க ெவ�ப�தா� ஏ�ப�� ��னா� : ேகாைட கால��� அ�க ெவ�ப�தா� கா��� � 

ஏ�ப��, கா��� உ�ள மர�க�� ம�ற உ��ன�க�� அ���றன. 

கா�த� தயா��க : கா�த�, ர�ப� ேபா�ற ெபா��க� தயா��க அ�க அள�� மர�க� 

ெவ�ட�ப���றன. 

இய�ைக ��ற�தா� : த�பெவ�ப �ைல மா�பா�டா� ஏ�ப�� இய�ைக ��ற�தா� 

கா�க� அ��க�ப���றன. 

கா�க� அ��தா� ஏ�ப�� �ைள�க� :  

கா�க� அ��க�ப�வதா� வ�ம�டல��� க�ய�ல வா� 
அள� அ�க��� �� ெவ�பமயமா� ���ற�. 

த�பெவ�ப�ைல ��ேக� : த�பெவ�ப�ைல ��ேக�டா� ப�வ �ைல மா�ற�க�� 

�ர�ற �ைல ஏ�ப��ற�. 

அ�க மைழ அ�ல� அ�க வற�� : கா�க� அ��பா� �ைறய�ற �ைல�� அ�கமாக 

மைழ ெபா�� அ�ல� அ�கமாக வற�� �ைல ஏ�ப�� பா����றன. 

வள���� கால� ���� : ��� �ரேதச�க�� ப��க�� வள��� கால� அ�க���ற�. 

ம�ண��� ஏ�ப�த� : கா�கைள அ��பதா� ம�ண��� ஏ�ப��ற�. 

�ல ந��க� ஏ�ப�த� : கா�கைள அ��பதா� ம� அ��� ஏ�ப��, அத� ெதாட���யாக 

�ல ந��க� ஏ�ப��ற�. 
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ஓேசா� படல� பா��� :  கா�கைள அ��பதா� ஓேசா� படல��� ஓ�ைட ஏ�ப��ற� 

அதனா� �ற ஊதா�க��க� ேநர�யாக ��ைய� தா���ற�. 

கா�� மா�� �����க� அ�க���� : கா�� மா� அைடவதா� ��ைச பா���யா 

ம��� பல �� ���க� அ�க��த� அதனா� ம�த��� ேநா� வ�� வா��� 

அ�க���ற�. 

கட� �� ம�ட� அ�க��� : கா�கைள அ��பதா� ஏ�ப�� அ�க ெவ�ப�தா� 

ப��க�� உ�� கட� �� ம�ட� உய��ற�. 

���ைர : 

கா�க� அ��ைப ��வ�� த��க ேவ���. அ�க மர�கைள நட ேவ���. 

இரசாயன�ைத ���� த����, இய�ைக சா��த வா��ைக வாழேவ���. வாகன 

எ�ெபா�� பய�பா�ைட �ைற��, இய�ைக ச��ைய அ�கமாக பய�ப��த ேவ���. 

த�ெபா�� ��ய ச�� கா�றாைல ச�� ம��ேம பய�பா��� உ�ள�. ��/மைழ ஆ�ற�, 

கட� அைல ஆ�ற�, ��ெவ�ப ஆ�ற�, உ�� ச�� ஆ�ற� ேபா�ற �����க�த�க 

எ�ச�� வள�க�� நா�  அ�க�  கவன�  ெச��த  ேவ���. 

“ கா�க� அ���றன !        

த�ைன அ��பைத �ைன�� அ�ல !! 

எ��கால ச�த��னைர �ைன�� !!! “ 

 “ ��� நா�� வள� ெபற ! 

��ைட� ��� மர� வள� !! “ 

எ�பத�� ஏ�ப அைனவ�� மர� வள��ேபா�. 

 “ ஒ�� ப�டா� உ�� வா�� “ 

எ�பத�� ஏ�ப அைனவ�� ஒ��ப�� கா�கைள கா�ேபா�. 

 “ அ� �ழ� காேட அர� “ 
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XÉaÛ

nuhÎÅ KÔJRthÄ

XÉaÔâÜ fUÕbghUç : vÜDila XÉaÛ bgh†fä/ r†fuhÚâ/ nyhÇ vÜDÛ âUÉHhit
midtUÛ xU »uhkÔâä xÖWikahf k»æÓáílÜ bfhÙlhLtij
fh£L»wJ. ,Új tifahd XÉaÔâÜ bgaß “thßÈ”

\ÄÑjh Rnuêuhé

XÉaÔâÜ fUÕbghUç : khjÛ xU âUÉHh bfhÙlhLnthÛ k»æthf ! 
ntÖWik kwÚJ xÖWik kyu !!

khzhÑfß gÑfÛ

Ãiy 4
Austin Tamil School

Ãiy 7
Cerritos Tamil Sangam

XÉaÛ - ãÇî 2

XÉaÛ - ãÇî 2
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kiwkiy ,yÑFtdhß

jhpbkhÊÑ fäÉÆÜ 
njit

   ஒ�ெவா� �ழ�ைத��� தா��பா� அத� உட�நல���� இ��யைமயாத�.அத� 

உளநல����� ��தைன��ற���� தா�ெமா� அ��பைட� ேதைவயா��. நா�கைள 

அ�ைம�ப��� அட��யா�� கால�யா��க�ைற ெச�வா��� ெப����த 

ப�ென��, ப�ெதா�பதா� ��றா��க�� வ�லா��யாள�க� தா�க� 

அ�ைம�ப���ய நா�க�� தா�ெமா��க��ைய� த���� த�க� ெமா�ையேய 

���தன�. ஆ��ல�� �ெர��ெமா��� இ�வாேற ஆ�ய,ஆ����க நா�க�� 

வா��த ம�க�� �ைள�சலைவ�� உ�ய க��களா�ன. த�க� தா�ெமா� �க�� 

��ப�ட ெமா� எ��� ��தைனைய இ�தைகய ெமா�யா��க� ஏ�ப��� ந�ல 

அ�ைமக� உ�வாக� �ைண���த�. ஐேரா�பா�� ஏ�ப����த ெதா���ர���� 

��யக������க�� ஐேரா��ய ெமா�கைள அ���க��ல�களாக�� 

ஆ�யஆ����கெமா�கைள� ��தைன��ற� வள��க� த��ய�றைவயாக�� க��ட� 

ெச�தன. 

இ�பதா� ��றா��� கால�யா��க� ெம�லெம�ல மைற�� 

அ�ைம�தைள����� அைன��நா�க�� ��தைல ெப�ற��ேப 

தா�ெமா��� ேதைவைய�� ��தைன�� அ�வா�ற�� 

ேம�ப�த��� தா�ெமா�ேய உ�ற�ைணெயன�� ம�க� 

����ெகா�ள� ெதாட��ன�.

ப���ப���வைர தா�ெமா��ேலேய ப��ற அ���கலா�, 

ம��சா�அ�ணா�ைர, �வ� �த�ேயா� ��ெவ�-

அ��ய��ைற�� பைட�த அ��ெசய�கேள தா�ெமா��க��, 

தா�ெமா�வ��க�� ஆ�யவ��� �ற�ைப உண���த��� 

ேபா�மான சா��களா��.

எ�தெமா�ெகா�� ஒ� �ழ�ைத ���ப�ேதா�� ச�க�ேதா�� உறவா��றேதா, 

அ�ேவ தா�ெமா� அ�ல� �த�ைமெமா� என வைரய��க�ப��ற�.

�ழ�ைத�� 5-8 வய� வைர�� தா�ெமா��க�� �க�� இ��யைமயாத�.         அ�ேவ, 
 அ��ழ�ைத�� ஆேரா��யமான �ைளவள������, ��தைன��ற����,

ெசய��ற���� வ�வ����.
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தா�ெமா�ேயா� அ� �ழ�ைத �றெமா�கைள�� க�கலா�. பல ெமா�கைள 

ஒ�ேசரக�ப�� �ைளவள������ ெப��� உக�த ெசய�பா�தா�. ஆனா�, 

தா�ெமா��ைன �ைறயாக�� ெதாட���யாக�� க��� ெபா�ேத, �றெமா��ைன 

�ராக� க�க�� ����, �ைளவள����� உக�ததாக��இ����. அைன����� 

அ��பைடேய  தா�ெமா�தா�. 

�த�ைமெமா� அ�ல� தா�ெமா��� ஒ� �ழ�ைத ��ைமயான 

அ��பைடஅ��ைன� ெபற��ைற�த� 12 ஆ��க� ேவ���. 12 வய�����ேப, 

�றெமா�� க�� ெப�� �ழ� உ�வா��ெபா�� அ��ழ�ைத�� �ைறயான, �ைலயான 

தா�ெமா�� க��ைய�� ெப�� �ழைல உ�வா�கேவ���. அ�தைகய �ழ�னாேல, 

அ��ழ�ைத, �றநா�க�ேலா, �றெமா� வழ��� ப��க�ேலா வள��ெபா��, �ற�த 

க����றைன� ெப��.

க��� �ர����� ��ன� த�ழ�க� ���யான அள�� அெம��கா���� 

�ல�ெபய�� �ழ� ஏ�ப�ட�. உய��த ஊ�ய�� �ற�� ��க ச�க� த��ைல�� ெப�� 

ம���த த�ழ� தம� ம�க� ெச�வ��� க�� வள����� உ�ய க���� ெச���ன�. 

�றெமா� வழ��� ���ைல த�க� இைளய தைல�ைறைய� ��ய ப�பா��� 

�ழ��� மைட மா��வைத�� இத� �ைளவாக� ��னா�� அ�த இள�த��க� 

ச���க�ேபா�� அைடயாள���கைல�� க���பா��தன�. இத� �ைளவாக� 

�ழ�ைதக����  தா�ெமா�  ப��றேவ��யத�  க�டாய�ைத  உண��தன�.

க�ேபா��யா ப�கைல�கழக��� த��ய� இ��ைக 

ேதா����க�ப�ட�� �த� �ற��வ�ைக� ேபரா��யராக 

நா� ப�யம��த� ெப�ேற�. 1997-98 ஒ�க��யா�� (1997 

இைல���� ப�வ���� 1998 இளேவ��ப�வ����) இ��� 

ப�யா��� வா���� ெப�ேற�. அ�ேபா� அ�த� 

ப�கைல�கழக��� க���ப�யா��வ�ட� வார  இ��  

நா�க��   இர��  �ற���ப�க�  ஆ��மா�   ேவ��ன�.

1) அெம��கநா��� அைன��மா�ல�க��� இய��வ�� த���ச�க�க���� 

ெச��ெபா�வா��வ�

2) ��கா� ப�ள�தா��� ப���� க��வ��ந�க� த� �ழ�ைதக��காக 

வாரஇ��நா�க�� நட��வ�� த���ப��க���� ெச�� பா�ைவ��� அ�ப� 

ேம�ப�த���ய ஆ�க�ைரகைள� ெத���ப�.

இ�த இர�டாவ� ப�ைய நா� ெபா��ேப�ற �த�வார��ேலேய ெதாட����ேட�. 

க�ேபா��யா மா�ல��� ப�ேவ�நக�க�� நக�ைமய�ப��க�� 

��மயாஅற�க�டைள வாடைக�� எ��� நட��வ�த ப�பா��ைமய�க�� 

இலவசமாக இட�ெப�� ச�,ஞா�����ழைமக�� ��பக�� த���ப��க� 

இய��வ�தன. அ��� ப�யா��ய க��வ��ந�க� இ�த� த�னா�வ�ப�ைய 

ஆ��வ�தன�.
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�ழ�ைதக� ஆ�வமாக வர��ைல எ�ப� ����ட�த�க  ெச��யா��.

” Dad! I don’t want the week-end school”

“Dad! Please don’t impose Tamil on us”

“No! No! I can’t attend the class” 

எ�பன ேபா�ற �ழ�க�க�� அ��ர�� வய��ேக�றவைக�� ெவ��ப�டைத� 

க�ேட�. எ�ப�ேயா �ழ�ைதகைள ஆ�த�ப��� ெம�லெம�ல வ��ெப���� த�ைழ 

அவ�க� உ�ள��� இட�ெபற�ெச�த அ�த� ெபா�யாள�க�ட� அரவைண��� 

தா��ள�ைத�� அ����� ஆ��ய�ப�ைப�� ஒ�ேசர�க�� ம���ேத�.
 
       இ�ேபா�  அெம��கா��  க�ேபா��யா�க���கழக��, 

அெம��க�த���க���கழக�� ெதாட�க�ெப�� ப�லா�ர� �ழ�ைதக���ேம� 

த���க�� ெப�ற ெச�� ேதனா� இ���ற�. இ��� க���கழக�க�� �க� 

�ற�த�ைற�� ப�யா��� பாட���தக�கைள�� உ�வா��ெவ���வதைன�� 

ேத��க� நட��வ�வைத�� அ��� ம���ேற�. 

ம���வ�க���� ேச�வத�� ம��ெப� கண����ெபா�� மாணவ�க� த��� 

ெப�� ம��ெப�க�� ேச���� கண���� �ைற கைலஞ� 

ஆ����ெதாட�க�கால��ல--1969 �த� 1975 வைர— நைட�ைற� ப��த�ப�� வ�த�. 

இத� �ைளவாக� ���கவ���� (�.�.�.) அ��ய� (�ல��ய�, ேவ��ய�, 

இய��ய�) பாட�க�� ச����ைறவாக ம��ெப� ெப����தா�� த��� ���த 

ம��ெப� ெப�றவ�க� ெமா�த� ���ம��ெப��� ��னைட� ெபறாம� 

ம���வ�க���� �ைழ� ெபற ���த�. ேத���தாைள அ�ேபாெத�லா� நா�க� 

���ேலேய ������ைற இ��ததா� �ைறய�ெப�ேறா� ப���ைரக�ட� வ�� 

���ைக��வ�. அத���ன� ���கவ��� ஒ��த�. ேம��ைல�க�� +2 

வ���வ�த�.  த��  த�  ம��ைப��  இழ�த�.

இ��    நா�ேவநா���    அ�ைறய   கைலஞ��  ஆ��ைய�  ேபா�    ம���வ�க�����
த��  ம��ெப� கண��� எ����ெகா�ள�ப�வைத  அ���  ம���ேத�.

��. த���ெச�வ� “உலக�தா�ெமா��க��” எ��� க��ைர�� ��வைத� 

பா��க�.

நா�ேவ நா���ப����டேம��ைலவ����, இய��ய�, ேவ��ய�, உ���ய�, 

க�த�உ���டபாட����கேளா�, ச�வேதசெமா�க� (ெஜ�ம�, ஃ�ெர��, 

�பா�ய�, த��, ெப��ய�, அேர�ய� உ���ட ெமா�க��) ஒ�ைற மாணவ, 

மாண�ய�க� ேத��ெத��� ேத�ெவ�தேவ���.

இ�த   இர��   கழக�க��    ெசய��ைறக�,    கனடா���     ஐேரா�பா��� 

ஆ��ேர�யா���  த��ப���ேவா����  த�க வ�கா��யா� �ள����றன.
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ேம��ைலவ��� ��� ஆ��க��� இ�த ெமா��பாட�க�� ஒ��� 

ேத�ெவ��னா�, இய��ய�, ேவ��ய�, க�த�, உ���ய� பாட�க�� ம��ெப� 

�ைற�����, இ�ெமா��பாட� ேத��� ம��ெப� அ�கமாக� ெப����தா�, 

ம���வ� / ெபா��ய� ேச��ைக�கான ��� ம��ெப�க��, �ைற�த ம��ெப�க� 

வா��ய  பாட�ைத  ��� ���  ெமா��பாட  ம��ெப�ைண�  ேச����ெகா�ளலா�.

அதாவ�, நா�ேவநா���� த��ெமா�� பாட��� ெப�� ம��ெப�, நா�ேவ நா��� 

ம���வ� க�� �ைழ��� உத��ற�.

ஆ��ேர�யா��� ம���வ� க����� த�� ம��ெப�கைள� 

ேச����ெகா����ைற இ��பதாக� �������� எ��தாள� மா�தைளேசா� 

ெத�����ளா�.

��ட�� �ற�� வள�� �றெமா�� �ழ�ைதக��� அவரவ� தா�ெமா��� ேப�, க��, 

ெதாட��� தா�ெமா��� அ��ைன� �ழ�ைத ெப��� �ற�க, ��ட� க����ைற 

ெசயலா��� ெகா�����ற�.

�றெமா�� �ழ�ைதக��கான தா�ெமா��க���� ேதைவ ப�� ��ட� க����ைற 

இைணய���, “The mother tongue will help the child to develop their knowledge of the 

language. It will also help your child feel condent that belong to several cultures” எ�� 

����������றன�..

ஐேரா��ய நா�க� ெப��பா��, த�நா��� வள�� �றெமா��ன�� �ழ�ைதக��� 

அவரவ� தா�ெமா�� க��ைய வழ�� வ���றன�.. அத��� ��தலான, ம��வான 

ெச�� எ�னெவ�றா�, ஐேரா��ய நா�க� ெப��பா�மானவ���, ��ைமயான 

த��த�ைம வா��த த��� ப����ட�கேள த�ம�த�களா�� த� அைம��களா�� 

ச�வேதச அள�� ஒ���ைண�த த�ழ� அைம��களா��, அ�த�த நா�� அர�� 

ெபா�ளாதார, அ�வலக ஒ��ைழ��� நட�த�ப��வ��ற�. இ� த���� ம��ம�ல, 

பல ெமா��ன���� அவரவ� தா�ெமா��க���� ஐேரா��யநா�க� ஒ��ைழ��� 

அ��கார�� வழ����றன.

அெம��க���நா��� த��� ��ைளக���� தா�ெமா��க�� ப���வ�� 

அெம��க� த��� க���கழக� ேம�� த�ப��� �ற�ேதா�� வள���ட எ� 

வா���கைள�  ெத�����  ெகா��ேற�. 
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இ�த  க��ைரைய  வா����  அைனவ����  வண�க� 

�த�� த�� வள����காக�� மாணவ�க�கக�� ��ேன�ற���காக�� த�கைள 

அ��ப���� ெகா������ அெம��க த�� கைல��ட��� ��வா�க��� என� 

மன���வமான ந��க�. 

���ைர  : 

எ�� மாத�களாக ஒ�வ��� ஒ�வ� பா��காம� எ�ைமயாக வாழ��, ஒ�பைன 

அல�கார� இ�லாம� நா� நாமாக இ��க��, எ��பா���கைள �ைற��� ெகா�� 

ஆைசக� ம��� ேதைவக� எ�லாவ�ைற�� ������, ஆேரா��ய� இ��தா� 

ேபா�� எ�ற வாழ க��� ெகா�� இ���ேறா�. இ�த வா��ைக �ைறயான� 

அைனவ���� �க�� ��ய�. இ�த ��ய வா��ைக �ழ�� ,���பாக மாணா�க�க� 

எ��ெகா���ற சவா�க� பல. அைதேய எ� தைல�பாக எ����ெகா�� இ�த 

க��ைரைய வைர�ேற�. 

இ�ைறய  ப��  �ழ��  மாணவ�க��  சவா�க� : 

 இ�த� ெகாேரானா கால��� ���� இ��� ெகா�ேட ெதாைல�ெதாட�� சாதன�கைள 

ந��ேய க�க ேவ��ய �ழ� �ல��ற�. இதனா� எ��ெகா��� சவா�க� இேதா:- 

  என�� ந���ைக ஊ���, ப��பத�கான உ��த� அ���� என� ஆ��ய�, 

ஆ��ையக�� �கபாவ�க� ேந�� க�� ெகா�ள ��ய��ைல 

      க�� வ�� க�� �ைறய கவ���தற�கைள ஏ�ப����ற� 

  ைக�ேப� மாணா�க��� ஆப�� எ�ற� ேபாக இ�ேபா� ��ேநர க����     

ைக�ேப��� நட��ற� 

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

bgaß : tß\h rÑântä yjh
gçË : MèoÜ jÄæÕgçË  (Ãiy 6)

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

,Üiwa NæÃiyÆä khztßfËÜ rthäfç

ãÇî 1
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      க�க ேவ��ய �ஷய�க� அள� அ�கமா���ள� 

  ப�� �ற� க��� ப��ைப ���த�ட� ேவைல �ைட�ப� எ�ப� ��ைர� 

ெகா�பாக மா���ட� 

  ஓ� �ைளயா� பா�பா � ஓ�����கலாகா� பா�பா எ�ற பார��� பா�� 

ேக�����யா�� அள��� �ைளயா���கான ேநர� �ைற����ட� இ�ைறய

���ப �ழ�� மாணவ�க�� சவா�க� : 

 இ�ைறய ���ப�க� த�� ���ப�களாக உ�ளன. தா�தா பா���ட� �ைடயா�. 

ஒ� சேகாதர� அ�ல� சேகாத� தா� இ���றா�க�. அ�பா அ�மா, இ�வ�ேம 

ேவைல�� ெச���ற ���ைல.  

      தா�தா பா���ட� ேக�க��யாத கைதகைள, அ�பா அ�மா�ட� ெசா�ல ெசா�� 

ேக�� ெதா�தர� ெச�ய ேவ����ள� 

      எ�க� சேகாதர சேகாத�க���� பல �தமான உத�க�, பாட� ெசா��� த�வ� 

உ�பட உதவ ேவ����ள� 

       ���� க�� ப��வதா�, க�� பாட� கவ��பதா அ�ல� க�� 

�ைளயா�ைட �ைளயாடலாமா, எ�ற பல மாணா�க�க��� ஒ� மன� ேபாரா�டேம 

நைடெப��ற� 

       க��� ப�ேயா�, ���ப �ைமக���� ேதா� ெகா��க ேவ����ள� 

       ேவைல�� ெச�� வ�� ெப�ேறா��� க�ட�ைத ���� நட�க ேவ����ள� 

       யாேரா ஒ�வ� உற��கார� ஆன� ேபாக உற��கார�கைள யாேரா ஒ�வ� ஆன� 

இ�ைறய ச�க �ழ�� மாணவ�க�� சவா�க� : 

       ச�க ெதாட�� �ைற�� ேபானதா� ச�க� ெபா���ட� நட�� ெகா��� 

வா���க� �ைற���ளன 

      ெபா�நல� �ைற��, �யநல� அ�கமா� ேபான� 

      சக ம�த��� க�ட��� உதவ ��ய��ைல 

       த�னா�வ அைம��க�� இைண�� ேசைவ ெச�ய ��ய��ைல 

���ைர : 

      இ� ேபா�ற மா���ள க�� �ழ�� மாணவ�க� ஆ�ய எ�க�� ப�� சவா�களாக 

மா���ள�. நா�க� எ�ன ெச�ய ேவ��� எ�பைத ��வ�மா� ���ேற�. 

    க�ற� க�� மயமாக �ைறய ஆ���டதா� க��ைய �ைறயாக பய�ப���� 

�ைற க�ற� ேவ��� 
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  க�க ேவ��ய �ஷய�க�� அள� ��தலா� உ�ளதா�, ��ட��� ேம�� 

வைக�ப��� க�ற� ேவ��� 

 ெதாைல�ெதாட�� சாதன�கைள அளேவா� பய�ப��த ேவ���.அைத 

பய�ப���வதனா� வ�� ெதா�� சா��த ேநா�க� வராதப� க�க��கான ப���, 

���� ப���, �யான ப��� ேம�ெகா�ள ேவ��� 

    ப��� ���த�ட� ேவைல �ைட�க எ�த �ைற�� அ�க ேவைல உ�ளேதா அைத 

ேத��ெத��� க�கலா� 

       தானாக க��� ெகா��� �றைன வள���� ெகா�ள ேவ��� 

  இ�த க��ைர�� ப�ேக�க��, என� ��தைனகைள ��� ��� வா��ைப 

ஏ�ப���ய ஆ��� த�� ப���� மனமா��த ந��கைள சம����� ெகா��ேற�. 

                                                            வா�க ைவயக� !  வள�க த�� 

f£Liu khzhÑfß gÑfÛbgaß : tß\h rÑântä yjh
gçË : MèoÜ jÄæÕgçË  (Ãiy 6)  

fÉij khzhÑfß gÑfÛ

அறெந� �ழ�ைத� ப���ேல �க�� 
ப��ெந� ப��� ப�வ��ேல வ�கா�� 

�ரமரைப இளவய��ேல �ைள��� 
த�� மரைப வா��ைக��ேல ������ 

�க�டா த�� �ைவ க���த எ� அ�ைனேய ேபா��..ேபா��..! 
உடைல வ��� எ�ைன �ம�� 

காைல �த� மாைல வைர 
கடைல ��� அ�� ெகா��� 

மழைல எ�ைன மா�தரா�� 
மடைல வா��க ைவ�தாேய 

ப�� மாத� ேபாரா���� ேபாரா�யா� � – என�� 
நவ இர��ன�க�� அழகா� 

அ�ட ல� ��க�� ஆ�யா� 
ஏ� அ�சய�க�� இ�லா அ�சயமா� 

அ� �ைவக�� அ�தமா� 
ப�ச�த�க�� ச��யா� 

நா�� �ைசக�� காவலா� 
��� ேத�ய�க�� ச�கமமா�  
இ� ெபா���� க� ��லாம� 

ஒ� தாயா� வ�லைம பைட�த அ�ைனேய! 
� இ�� ேவ� உ�ேடா 

நா� ேத�� ெச�ல… இ�ைவயக���! 

mÛkh

ãÇî 1
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XÉaÛ

tß\h rÑântä yjh
Ãiy 6

XÉaÔâÜ fUÕbghUç : jÄHß âUÉHh brpâ : ÉtrhaÔijíÛ/ ÉtrhÆiaíÛ/ ÃyÛ/ ªß
kÖWÛ fhÖW tsÔij fhÕghÖWnthÛ

cyfÔ âUÉHh

guÔ bt†fnlrÜ

XÉaÔâÜ fUÕbghUç : cyfÔ âUÉHh

khzhÑfß gÑfÛ

Austin Tamil School

Ãiy 8
LI CLAS Arts

XÉaÛ - ãÇî 3

XÉaÛ - ãÇî 3
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���ைர : 
  
இ�ைற�� ��க�� வா�� ம�த�க��� ஒ� கால��� கா�க� தா� ��களாக 

இ��தன.கா�க�� இ��� ெபற�ப�ட �ல�ைத�� மர�ைத�� ெகா�� தன�ெகன 

வா�வத��   இட�   அைம���   ெகா�ட   ம�த� ,  தன�    ேதைவக��காக    கா�கைள 
அ��க� �வ����டா�.கா�கைள அ��பதா� ஏ�ப�� பா���கைள� ப�� இ�த 

க��ைர�� காணலா�. 
 

ெபா��ைர :  
 
'காட��த�' எ�ப� இ�த உலக� ம�த�க��� ம��ேம ெசா�த� எ��� �யநல 

எ�ண��� ெவ��பாேட ஆ��. கா�ைட சா�����க� ��ய எ�ண�ற 

�ல��க�,பறைவக� ,தாவர�க�,�����க�  என எ�லாேம கா� அ��க�ப�� 

ேபா� ேச��� அ��� ����றன.  
  
கா�கைள அ��பதா� ஏ�ப��  ஆப��கைள 
இ�ேக காணலா� :  
  
ம� அ���  : 

கா�கைள அ��பதா� ம� வள� �ைற�ற�. அ������ ம� கா��னா� அ����  

ெச�ல�ப�� ம� அ��� ஏ�ப��ற�.ப�ைமயாக இ��த இட�க� பாைலவன�களாக 

மா���றன. ேம�� ,ம� அ���னா� �வசாய� பா��க�ப��.�க� ெப�ய பர�பள� 

உ�ள இட�க� �ட, ��  �ட �ைள�காத த�� �ல�களாக மாற���ய �ைல ஏ�ப��. 

மைலக���� அ���� ெச�ல�ப�� ம�, ஆ���ப�ைகக���,��ேத�க�க��� 

���ற�. இ� �� ேபா��வர���� இைட�ச� ஏ�ப���வேதா� ��� த�ைமைய�� 

மா�����ற�.

ஆ��ஜ� அள� �ைறத� : 
  
ம�த� �வா��பத�� ேதைவயான உ�� வா�ைவ  ெவ���� மர�கைள அ��ப�, 

ம�த�   த�ைன�தாேன   அ����   ெகா�வத��   சமமா��.    நா�          ெவ�����ற 
க�ய�ல     வா�ைவ     உ���� ெகா��       நம��    ேதைவயான   ஆ��ஜைன   மர�க� 
தா�    நம��      த���றன.    ந�ைம�   ���    ேபா�மான     மர�க�     இ�ைலெய�றா� 
க�ய�ல வா� அ�கமா�, கா��  ெவ�பமைட�ற�.இ�த �ைல ெதாட��தா� 

எ��கால��� ந��� கா�ைற  நா� �வா���, அதனா� ஏ�ப�� ேநா�கைள�� 

எ��ெகா�ள  ேவ���.   

fhLfç mÊÕòÛ mjÜ ÉisîfSÛ
bgaß : rßntêtß rutzFkhß

gçË : fhÕgä jÄæ nyßÅ† brÜlß (Ãiy 7)

f£Liu khzhÑfß gÑfÛ

ãÇî 1
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�ல��க�  அ�தா��  ேபாத�  : 
  
கா�ைட அ��ப� மர�கைள அ��ப� ம��ம��.வன �ல��கைள ேவ�ைடயா�  

ெகா�வ� , ெகா�ச� ெகா�சமாக கா�ைட அ��பதா��.த�த�,ேதா�, ம��� உட�      

உ���க��காக �ல��கைள ேவ�ைடயா�வதா� அவ��� எ���ைக �ைற��. 

ஒ�ைற�ெகா�� கா�டா��க� ,�� ேபா�ற பல ��க�க� அ�தா� வ�வைத நா�  

க��டாக பா��� வ��ேறா�.வ��கால��� பட��� தா� �ல �ல��கைள காண 

���ேமா எ��ற கவைல ஏ�ப��ற�. 
  
����  த�பெவ�ப  �ைல  மா�த�  : 
 

மைழ ெபா�வத��  கா�க� ெப��ப�� ஆ����றன  .கா�கைள அ��பதா�             

ப�வ�ைல மா�ற�க� ஏ�ப���றன.அ�கமான மைழேயா அ�ல� ���யான             

வற��ேயா ஏ�ப��.ப�வமைழ தவ� ெப��� வா���க�� 

அ�க����ற�.��வ�ப��க�� இ���� ப��க��க� உ�� ,கட�ம�ட� 

அ�க����.இ��ைல ெதாட��தா� மால���� ,வ�கேதச�� கட�� ���� 

அபாய�ைல ஏ�ப�� எ��   ��ஞா�க�  ����றன�.���� த�ப ெவ�ப 

�ைல��  ஏ�ப��   இ�த  �ழ�ப�தா� உல�� ெவ�ேவ� ப��க�� ெவ�ேவ� 

�தமான   பா���க�   உ�டா��.  
 

�ல�ச��க�,கா���� �ய�,ெவ�ள�,கனமைழ எ��� எ�லா இய�ைக                               

��ற�க��� ��னா�� கா�கைள அ��த� எ��ற ஒேர காரண� தா�  இ����. 
     
 

���ைர : 
  
அேமசா� கா����, ஆ��ேர�யா கா�� � எ�� ச�ப கால�க�� ஏ�ப�ட                     

ேப�ட�களா� பல ஆ�ர�கண�கான பர�பள��ள கா�க��,அ�� வா��த                       

உ��ன�க�� அ��� ��டன.ஏ�கனேவ ,அ��தைத ���� உ�வா��வத��  பல 

வ�ட�க� ஆ��.இ�� நா� இ�ன�� கா�கைள ெமா�ைட அ���� ெகா����தா� 

,இ�த ��ேய அ��� �ைல ஏ�ப�டா�� ஆ�ச�ய��ைல.எ�னதா� ெதா����ப� 

வள��� அைட�தா��, க���க��, ேராேபா�கக�� நா� �வா��பத��                      

ஆ��ஜைன உ�ப�� ெச�� தர ��யா�. 'கா� தா� ���� அ�ைன' எ�பைத            

ம�த� உண��� கா�ைட ேப�� பா�கா�தா�  வ��கால� வளமா��. 
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eäyháÇaß ÉUJfç

School Name Teacher Name
MáÇaß bgaßgçË bgaß

City State

ஆ���� அ��த���ப��

Aathichudi Arunthamizhppalli

ஆ���� அ��த���ப��

Aathichudi Arunthamizh Palli

அகர� த��� ப��

Agaram Tamil Palli

அகர� த��� ப��

Agaram Tamil Palli

ஆ��� த���ப��

Austin Tamil School

����வா�ட� த��� ப��

Bridgewater Tamil School

����வா�ட� த��� ப��

Bridgewater Tamil School

ெகால��யா த��� ���

Columbia Tamil Kudil

�வ�னா ேகாபால���ண�

Swapna Gopalakrishnan

�ேன� �மா�

Dhinesh Kumar 

��ராேத� ��நா��கர�

Chitradevi Thirunavukkarasu

�ஜயல��  �ேர�

Vijayalakshmi Suresh

பாலா� ���ண�

Balaji Krishnan

�ேரமலதா ெசௗ�தரராஜ�

Premalatha Soundararajan

�தா ராஜ�மா� 

Geetha Rajakumar 

அ��கா�� தனபா�

Arungandhi Dhanapal 

Rochester

Pittsford

Huntersville

Concord

CEDARPARK

Warren

Parsippany

Lexington 

பார�யா� த��� ப��

Bharathiyar Tamil School 

��யா ரேம�

Priya Ramesh

San Diego CA

ேக.�ேர�

K Suresh

பார�யா� த��� ப��

Bharathiyar Tamil School 

San Diego CA

NY

NY

NC

NC

TX

NJ

NJ

SC

ெகால��யா த��� ���

Columbia Tamil Kudil

த��ெத�ற� ராேஜ��ர�

Tamilthendral Rajendran

Lexington SC
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eäyháÇaß ÉUJfç

School Name Teacher Name
MáÇaß bgaßgçË bgaß

City State

இல�ைக� த�� ம�ற� 
��ெஜ��

Ilankai Tamil Mantram NewJersey 

ேகா�லா ேதவராஜா

Kohila Thevarajah

Bloomfield 

Little Rock

Little Rock

Saint Johns

NJ

AR 

AR 

FL

த�� ெமா� ம��� கலா�சார 
ைமய� 

Institute of Tamil Language and 
Culture 

த�� ெமா� ம��� கலா�சார 
ைமய�

Institute of Tamil language and 
culture.

  JTM த��� ப��

JTM Tamil Palli

�ஜாதா ர�கராஜ� 

Sujatha Rangarajan 

�ஜானா �ணேசகர�

Sujana Gunasekaran

 � ��யா ஐய�கா�

Sreevidya Iyengar

இல�ைக� த�� ம�ற� 
��ெஜ��

Ilankai Tamil Mantram New 
Jersey 

கமேல�வ� பா�தர�

Kamaleswary Bahetharan

Newark NJ

ேகா�ப� த��� க�� ைமய�

Coppell Tamil Learning Center

ேகா�ப� த��� க�� ைமய�

Coppell Tamil Learning Center

ேட�ட� த�� அகாட� 

Dayton Tamil Academy

ேட�ட� த�� அகாட� 

Dayton Tamil Academy 

இ�� �ஜ� 

Indhu Vijay

ெச��� �ைரசா�

Senthil Duraisamy 

� ஹ� ��யா வா�ேதவ�

Sriharipriya Vasudevan  

அ��� ஜனா��தன�

Aswini Janarthanan  

Coppell 

Flower Mound

Miamisburg

Cary

TX

TX

OH

NC
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eäyháÇaß ÉUJfç

School Name Teacher Name City State

Collierville

Collierville

Longwood

Longwood

Frederick

TN

TN

FL

FL

MD

��-ச�� த�� ச�க� த��� 
ப�� 

Mid-South Tamil Sangam Tamil 
School

��-ச�� த�� ச�க� த��� 
ப�� 

Mid-South Tamil Sangam Tamil 
School

MSCF கைல��ட�  ேல�  ேம�

MSCF Kalaikoodam Lake Mary

MSCF கைல��ட�  ேல�  ேம�

MSCF Kalaikoodam Lake Mary

ேம�லா�� த��� க��� கழக� 
-�ரெட�� 

MTA-Frederick

ச�தா ��தரராஜ�

Sabitha Sundararajan

அ�தா �னா

Ajitha Meena

த��ெச�வ� ச��ேவ�

Tamil Selvan Sakthivel

��� பா�

Sindhu Babu

சரவண� பார�ட�ப��

Saravanan Parandappalli 

MáÇaß bgaßgçË bgaß

Jacksonville FLJTM த��� ப��

JTM Tamil Palli 

��மலா ராஜேசக�

Nirmala Rajasekar

ேஷாபா ெவ�கடசா�

 Shoba Venkatasamy

Frederick MDேம�லா�� த��� க��� கழக� 
-�ரெட�� 

MTA-Frederick

Frederick MDேம�லா�� த��� க��� 
கழக�,  மா��ேகாெம� 

MTA-Montgomery

ெச��� �மா� க�ய����

Senthilkumar Kaliyamoorthy

Frederick MDேம�லா�� த��� க��� 
கழக�,  மா��ேகாெம� 

MTA-Montgomery

��லா க�தசா�   

Susila Kandasamy 

�ப�ரா �வரா�

Subathra Sivaram 

Ronkonkoma��யா�� த�� க�� கழக�

New York Tamil Academy

NY
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eäyháÇaß ÉUJfç

School Name Teacher Name
MáÇaß bgaßgçË bgaß

City State

��யா ����ரம�

Priya Thiruvikraman

��யா�� த�� க�� கழக�

New York Tamil Academy

Smithtown NY

Round Rock

Sewickley

Bridgeville

Conshohocken

Collegeville

Boerne

San Antonio

Austin

ம�லா��ைக ச��க��தர� 

Mylambigai Shanmugsundaram

ஆ��� த��� ப��

North Austin Tamil Palli

�னா வ�ேவ�

Meena Vadivelu

���ப�� த�� ச�க� த��� 
ப��

Pittsburgh Tamil Sangam

அ�தா தவம�

Anitha Dhavamani

���ப�� த�� ச�க� த��� 
ப��

Pittsburgh Tamil Sangam

�ேர� சா�ைதயா

Suresh Sathiah

�ைளம�� ���� த���ப��

Plymouth Meeting Tamil School

�ைனவ� மேனாகர� ராமசா�

Dr. Manoharan Ramasamy

�ைளம�� ���� த���ப��

Plymouth Meeting Tamil School

�மலா ெப�மா�சா�

Vimala Perumalsamy

சா� ஆ�ேடா�ேயா 
த���ப��

San Antonio Tamilschool

 கா��ம� பால��க�

Gandhimathi Balamurugan

சா� ஆ�ேடா�ேயா 
த���ப��

San Antonio Tamilschool

ேரவ� ��நா

Revate Thruna

ஆ��� த��� ப��

Austin Tamil School

ச��ரேமாக� ���வா�

Chandramohan Munuswamy

அ��� த�� ப��

Arumbu Tamil School

�லகவ� சரவண�

Thilagavathi Saravanan

அ��� த�� ப��

Arumbu Tamil School

TX

PA

PA

PA

PA

TX

TX

TX
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mbkÇÑfÔ jÄæÓr†fÛ bkpÃfß MÙL ÉHh 
(#dtÇ 9 &10, 2021) 

eilbgÖw ngh£ofËä btÖ¿ bgÖw khztßfç

XÉaÕ ngh£o Drawing Competition

JTM Tamil Palli Jacksonville

Bridgewater Tamil School

Coppell Tamil Learning Center

Arasi Nagara Tamil Palli

Cerritos Tamil Sangam

Austin Tamil School

Austin Tamil School

Cerritos Tamil Sangam

Annai Tamil Academy, Aurora, IL

Bridgewater Tamil class

Austin Tamil School

LI CLAS Arts

Sanjay Rajesh

Keerthioviya Arunkumar

Maya Rajesh

Sanjhana Pattu

Aradhanaa Rajasekaran

Roshni Muthuswamy

Krithi Ramaiah

Shamikta Sureshraj

Neha Raja

Nanditha Veera Kumar

Varsha Sakthivel Latha

Bharath Venkatesan

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

$50 

Nilai 3

Nilai 2

Nilai 3

Nilai 4

Nilai 2

Nilai 4

Nilai 3

Nilai 7

Mazhalai

Nilai 4

Nilai 6

Nilai 8

f£LiuÕ ngh£o Katturai Competition

Kavyadharshini Seenuvasan

Tarun Sundaram

Shwetha Rajan

Varsha Sakthivel Latha

Sarveshwar Saravanakumar

1

2

3

4

5

$150 

$100 

$50 

$50 

$50 

Nilai 6

Nilai 5

Nilai 5

Nilai 6

Nilai 7

Coppell Tamil Learning Center

Arasi Nagara Tamil Palli

Plymouth Meeting Tamil School

Austin Tamil School

Coppell Tamil Learning Center

PlaceName Prize Contestant’s Nilai School Name

PlaceName Prize Contestant’s Nilai School Name
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khWntlÕ ngh£o Maruvedam Competition

PlaceName Prize Contestant’s Nilai School Name

Krithiga Meganath

Aarnavi  Arun

Aaruhi Ramachandiriya

Nila Karthik

Dheekshika Thirumurugan

1

2

3

4

5

$150 

$100 

$50 

$50 

$50 

Mazhalai

Mazhalai

Mazhalai

Mun Mazhalai

Nilai 1

Pittsburgh Tamil Sangam

Austin Tamil School

Pittsburgh Tamil Sangam

Tampa Bay Tamil Academy

Companion Name

Sivapriya Sriramulu

Aruna Lakshmanan 

Deepika Rani 
Puliyadi Sridaran

Kavitha Gopalakrishnan

Thirumurugan 
Balassoupramaniane

Sub Praire Tamil School

fÉijÕ ngh£o Kavithai Competition

Varsha Sakthivel Latha

Niranjana V

Brindha Sekar

Aadhi Balakrishnan

Sharath Venkatesan

1

2

3

4

5

$150 

$100 

$50 

$50 

$50 

Nilai 6

Nilai 3

Nilai 8

Nilai 7

Nilai 6

Austin Tamil School

Yazh Kalviyagam

Coppell Tamil Learning Center

Thamizhkeni Irvine

LI CLAS Arts

PlaceName Prize Contestant’s Nilai School Name

mbkÇÑfÔ jÄæÓr†fÛ bkpÃfß MÙL ÉHh 
(#dtÇ 9 &10, 2021) 

eilbgÖw ngh£ofËä btÖ¿ bgÖw khztßfç

ngÓRÕ ngh£o Speech Competition

Yazhini Rajkumar

Jai Adithya Arunachalam

Sunandita Ganesan

Shasvath  Suresh

Mahizhini Karikalan

1

2

3

4

5

$150 

$100 

$50 

$50 

$50 

Nilai 5

Nilai 5

Nilai 8

Nilai 5

Nilai 5

Tampa Bay Tamil Academy

Pittsburgh Tamil Sangam

Austin Tamil School

SJTA

Arasi Nagara Tamil Palli

PlaceName Prize Contestant’s Nilai School Name
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brpíç ngh£o Seyyul Competition

Shraddha Hariharan

Abhinav Karthikeyan

Akil Kannan

Adhvika Chandrasekhar

Akshitha Vinodh

Saathvik Arun

Mithra Vasanthan

Amritha Sivaram

Tejaswini Nithiyanandam

Akansha Jose

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

$150 

$100 

$50 

$50 

$50

$150 

$100 

$50 

$50 

$50 

Nilai 2

Nilai 3

Nilai 2

Nilai 1

Nilai 2

Nilai 5

Nilai 2

Nilai 4

Nilai 4

Nilai 3 

JTM Tamil Palli Jacksonville

Cerritos Tamil Sangam

JTM Tamil Palli Jacksonville

Bridgewater Tamil School

Cerritos Tamil Sangam

LI CLAS Arts

JTM Tamil Palli Jacksonville

New York Tamil Academy

Cerritos Tamil Sangam

Pittsburgh Tamil School

PlaceName Prize Contestant’s Nilai School Name

mbkÇÑfÔ jÄæÓr†fÛ bkpÃfß MÙL ÉHh 
(#dtÇ 9 &10, 2021) 

eilbgÖw ngh£ofËä btÖ¿ bgÖw khztßfç
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eÜ¿íiu

அைனவ����  அெம��க�  த��� க���கழக��� சா��� �த�க� என� அ�பான 

வண�க�ைத� ெத����� ெகா��ேற�. நா� அைனவ�� இ�� இ�ய தா�த�ழா� 

இைண�����ேறா�  எ�ப�� ம�ட�ற  ம����யைட�ேற�! 
 
ெகாேரானா எ��� �����னா� உலெக��� ��ெப�� ச�ைவ� ச���த 

இ�க�டான �ழ���, த�ைழ �டா� க��� ெகா�ள ேவ��� எ�ற �ழ�ைதக�� 

ஆ�வ��, அைத� க��� ெகா��க ேவ��� எ�ற ெப�ேறா�க�ன��, 

ஆ��ய�க�ன�� ெகா�����ெட��� ஆ�வ��, அயராத �ய���� �க�� 

பாரா�����ய�. த�ைழ, அ��த தைல�ைற�� எ���� ெச�வ� எ�ப�, ஊ�� �� 

ேத� இ��ப� ேபா�ற ெசயலா��. நா� அைனவ��, ஒ�� ேச���, எம� ெமா�யா� 

இ�ய த�� ெமா�ைய� �ல�ெபய�� த�� ச�க��� தைல�ைற� தைல�ைறயா� 

ெகா��  ெச�ேவா� எ��  உ��  ெகா�ேவா�. 
 
அெம��க� த��� க��� கழக��� இைணய வ� ஆ�� �ழா 2021 இ�ேத நைடெபற 

பல� அயரா� உைழ�����றா�க�. அவ�க� ெச�த உத�ைய இ�ேக 

����ட��ைலெய��,  ஐய� வ��வ��  வா���ப�  நம��  உய�ேவ��ைல. 
 
ேபா��க���, ஆ�� �ழா��� ஆ�வ��ட� கல�� ெகா�ட மாணவ 

ெச�வ�க����, அவ�கைள ஊ����த ெப�ேறா�க����, ஆ��ய�க���� என� 

�த�க� ந��க�. மாணவ�க� ேபா��க�� கல�� ெகா�ள எ�லாவைக��� 

உத�ய  ப�� ��வா�க����  என� ந��க�  உ��தாக���. 
 
த�க�� ப�பல ப�க���ைடேய��, த���பா� ெகா�ட ப�றா� தாயக������ 

கல�� ெகா�ட �ற��� ேப�சாள�க�, ����. த. உதயச��ர� இ.ஆ.ப. அவ�க���� 

����. ஆ�. பால���ண� இ.ஆ.ப. அவ�க����,  பாட� ஊ�ட�ெப��, 

ெஜ�ம��� வ���� த�� மர� க�டைள�� ��வன�, தைலவ�, �ைனவ� �பா�� 

கனக ��தர� அவ�க����, �ழா மல���� க��ைர அ��� வா���ய அ�ெவா� 

இய�க� ேபரா��ய� ச.மாடசா� அவ�க����, �ழா��� வா��� மட� அ��� 

�ற���த ��னா� அைம�ச��, ந�க�மான ����. ெந�ேபா�ய� அவ�க����,  

என�  �ர�  தா��த  ந��க�. 
 
அ��ட�, �ழா�� கல�� �ற���த ெப���ேவ�யா ப�கைல�கழக�ைத ேச��த 

த��� ேபரா��ய�, ��னா� அெம��க த��� க���கழக��� ��வாக� �� 

உ���ன�  �ைனவ�. வா�ேதவ� அர�கநாத� அவ�க����, க�ேபா��யா  ெப���
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ப�கைலகழக�ைத� ேச��த த��� ேபரா��ய� �ைனவ� பார� ச�கர ராஜு� 

அவ�க����, அெம��க� த��� க���கழக��� ��வன� தைலவ� �ைனவ� அர� 

ெச�ைலயா அவ�க����, அெம��க� த��� க���கழக��� ��னா� தைலவ�க� 

�ைனவ� �வ�மா� ராம�ச��ர� ம��� ��ம� ம�ேமகைல எ�லரச� அவ�க����, 

வட அெம��க� த���ச�க� ேபரைவ�ன���� என� மனமா��த ந��க�. 

���ய கால அைழ���, ேபா��க�� ந�வ�களாக� கல�� ெகா��, �ற�பான 

பைட��கைள வழ��ய அைன�� மாணவ ெச�வ�க��� யாைர� ேத�� ெச�வ� எ�ற 

�ழ�ப����, ெச�ைமயாக� ெசயலா��ய ந�வ�க���� ந�� �ற��ைலெய��, 

த��லக�  எ�ைம  ம���கா�. 
 
எ�ெபா�� ெதாட�� ெகா�டா��, எ�தைன மா�ற�க� ெச�� ேக�டா�� �க� 

ேகாணாம�, �ழா மல�, சா��த�க�, �ள�பர மட� ேபா�றவ�ைற� �ற�பாக 

வ�வைம��� ெகா��த த�ழக�ைத� ேச��த ���� ���ணரா� அவ�க�� ப� 

ேபா��த���ய�.  அ�னா���  எம�  ந��க�. 
 
�க �ற�பாக இ�த ஆ�� �ழாைவ நட�த ேவ��� எ�ற�ட�, மைலயள� ப�க��� 

ந���� அயரா�� �ைன�பாக�� உைழ��, இ�த �ழாைவ� �ற�பாக நட�த உத�ய 

அெம��க� த��� க���கழக��� தைலவ� ���� க�. மா��கவாசக� அவ�க����, 

�ைண தைலவ� ���� �னக� க����சா� அவ�க����, �க������ ேதைவயான 

அைன�� ெதா�� ��ப�ைத�� அ��க�ப���, ைகயா�ட ��வாக� �� உ���ன�க� 

���� கமல�க�ண� ேகா��தசா� ம��� ���� கா���ேகய� அ�க��� 

அவ�க����,  ம�ைறய ��வாக� ��  உ���னரக� அைனவ����  என�  ந��க�. 
 
பல ப�க��� ந����, �ழா�� கல�� �ற���த அைனவ���� அெம��க� த��� 

க���கழக���  சா���  என�  ந��கைள��  வண�க�ைத��  ெத����  ெகா��ேற�. 
 
நா� ெத�யாம�, யாைரயாவ� ����ட மற����தா�, அ� மனம��� ெச�த ெசயல�ல. 

த�ெசயலாக ��ப�டேத.  அதனா�,  தய� ����  ம�����ட  ேவ��  ���ேற�. 
 

 . 
 
 

eÜ¿ tzÑfÛ

ghèfß itahòÇ
brayhsß

mbÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÛ

eÜ¿íiu

98mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÛ - MÙL ÉHh - 2020 ( #dtÇ 9 & 10/ 2021 )



99mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÛ - MÙL ÉHh - 2020 ( #dtÇ 9 & 10/ 2021 )



eÜ¿ tzÑfÛ

c†fç iffËä jtGÛ mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÔâÜ 
bkpÃfß MÙLÉHh - 2020 (#dtÇ 9 & 10/2021) kyÇid tháÔJ 

k»æÚjikÑF eÜ¿ !

c†fËÜ ãÜ}£l†fis support@americantamilacademy.org 
vÜw ÄÜdØrÈä vâßghßÑ»ÜnwhÛ. - MáÇaß FG

www.AmericanTamilAcademy.org

bghWÕòÔ JwÕò
,Új ,jÊä ,lÛbgÖWçs áwÕòÑ f£Liufç/ fÉijfç/ XÉa†fç 

kÖw gilÕòfç midÔJÛ gilÕghsßfËÜ fUÔJfnsaÜ¿ 
mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÔâÜ fUÔJfç mäy. 

mbkÇÑfÔ jÄæÑ fäÉÑfHfÛ bghWÕgäy

,Új MÙL kyÇä VnjDÛ Fiwfç ,UÕãÜ bghWÔjUSÛgo
gÂîlÜ nf£LÑbfhç»nwhÛ.
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