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அன்புள்ள தமிழ் உறவுகளள , உங்கள் அசைவருக்கும் நியூ யொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தசலவர் அரங்கநொதன்
உத்தமனின் அன்பு வணக்கங்கள்.
தமிழ்ச் சங்கத்தில் ப ொன்விழொ !!! நம் நியூ யொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் இப் குதி மக்கசள ஒன்றிசணத்து,
தமிழர் கசலகசள ழக சவத்தது! தமிழர் உணர்வுடன் கலந்த திருவிழொக்கசள ஒவ்பவொரு
ஆண்டும் 1970 பதொடங்கி ஆண்டுளதொறும் நிகழ்த்தி வந்திருக்கிறது. தசலவர்கள் மற்றும்
பசயர்குழு உறுப்பிைர் லர் வந்தைர், கசலக்குழுக்கள் ல வந்திருக்கின்றை; ஒரு தசலமுசறயில்
துவங்கிய நம் சங்கம், தசலமுசற கடந்து, இன்று ப ொன்விழொ கொண்கிறபதன்றொல், நம் தமிழ்ச்
சங்கம் சிறப் ொகச் பசயல் ட்டிருப் தற்கு இதுளவ சொன்று!
ல ஆயிரம் சமல் கடந்து அபமரிக்க மண்ணில் பிசழப்பு ளதடி வந்திருக்கும் தமிழ் மக்கள் ஒன்றுகூடி
திசரப் டங்கசளக் கொட்சிப் டுத்தி பின்பு சங்கம் அசமத்து அதன்வொயிலொக மக்கசள ஒன்று டுத்தி, ளமசட
நிகழ்வுகசள நிகழ்த்தி, தமிழ்ச் சங்க உறுப்பிைர் ளசர்க்சகசயப் ப ருக்கி இன்று இந்த ளமன்சமயொை
நிசலசய எட்டியிருப் து தன்ைலம் கருதொது தமிழ்நலம் ள ொற்றிய தன்ைொர்வலர்களொல் என்றொல் அது
மிசகயொகொது. நியூயொர்க்கின் ல குதிகளில் ளமசடகளில் நிகழ்த்திய விழொக்கள் லப் ல. ல ப ற்ளறொர்
தம் குழந்சதகசளக் கூட்டி வந்து, தமிழ்ச் சங்கத்தில் தம் திறசமகசள அரங்ளகற்றி, இனிய நிசைவுகசளச்
சுமந்து பசன்றுள்ளைர். ஒவ்பவொரு நிகழ்வுக்கும், தம் ப யர்கூட பவளியில் அறிவிக்கொமல் உசழத்து தமிழர்
ஒற்றுசமசய வளர்த்த உத்தமர்கள் ஏரொளம். நிகழ்வுகசள ஏற் ொடு பசய்து தந்துவிட்டு நம் மக்கசள இன்புறச்
பசய்து, அதுகண்டு இன்புற்ற லரது தியொகங்களொல் வளர்ந்து நிற்கிறது தமிழ்ச் சங்கம்; அசர நூற்றொண்டு ஒரு
துவக்கம்தொன்! முழு நூற்றொண்டு, ளமலும் ல நூற்றொண்டுகள் கொணும் திறம் சடத்தது நம் தமிழ்ச் சங்கம்!
புதுசமயொை நிகழ்ச்சிகள் ல தந்த தமிழ்ச் சங்கத்தில் இன்று நிகழ்வுகள் பமய்நிகர் கொபணொளி ஊடகத்தில்
நடப் தும் ஒரு புதுசமளய! இதைொல் உலகளொவிய தமிழ் உறவுகள் அசைவரும் நம் ப ொன்விழொவிசைக்
கொணும், கண்டு நம்சம வொழ்த்தும் ஒரு வொய்ப் ொக அசமந்துள்ளது, ஒரு கூடுதல் நன்சமளய!
வொனுயர புகழ்வளர்ந்த மொப ரும் தமிழ் ஆளுசமகள் இங்கு வந்து நம் ஒற்றுசமசய வியந்து ொரொட்டி
உசரயொகவும், கவிசதயொகவும், ொடலொகவும் தந்த ொங்கு நம் சங்கத்தின் மொண்புக்கு சொன்று! முத்தமிழ்க்
கசலஞர், புரட்சித் தசலவர், கவியரசர், என்று அசடபமொழி கன்றொளல அசடயொளம் பதறிகின்ற
அற்புதமொைவர்கள் நம் தமிழ்ச் சங்கத்சத ளநரில் வந்து வொழ்த்தியது நொம் ப ற்ற ள று!
தமிழ் பமொழி, கசல, இலக்கியம், ண் ொடு, மற்றும் சமூக சிந்தசைகசள ரிமொறிக்பகொள்ளும் ஒரு தளமொை
நம் தமிழ்ச் சங்கம் விளங்குகிறது. பதொன்றுபதொட்டு அளப் ரிய ல அறப் ணிகசளயும் ஆற்றி வருகிறது.
இந்த நம் ப ொன்விழொ நிகழ்வில் கூட, இன்றும் நொசளயும் நிதி திரட்டி ளகொவிட் பதொற்றில் ப ொருளீட்டும்
குடும் உறுப்பிைசர றிபகொடுத்த 50 குடும் ங்களுக்கு உதவிட எண்ணுகிளறொம். உங்கள் உதவிசயயும்
நொடுகிளறொம்.
பமன்ளமலும் எங்கசள ஊக்கப் டுத்த உங்கள் நல்லொதரவிசை பதொடர்ந்து நலகுவீர்கள் என்ற நம்பிக்சக
எமக்கு உண்டு. நியூ யொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தில் தன்ைொர்வலரொக இசணந்து, ப ொருளொளரொக பசயலொற்றி,
இப்ள ொது தசலவரொக பதொண்டு புரிய வொய்ப் ளித்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்துக்கும், எமது
முன்ைவர்களுக்கும் நன்றி உரித்தொக்குகிளறன். அடுத்தடுத்து வரும் நிர்வொகிகள் தமிழ் பமொழிக்கொகவும்,
தமிழ்க் குழந்சதகளின் நலனுக்கொகவும் தம்சம உவப்புடன் ஈடு டுத்திக்பகொண்டு, நம் தமிழ்ச் சங்கத்சத
உலகின் அசைத்து சங்கங்களுக்கும் ஒரு எடுத்துக்கொட்டொக திகழசவப் ொர்கள் என்று நம்புகிளறன். இந்தப்
ப ொன்விழொ சிறப் ொக நிசறவசடயவும், வரும் ஆண்டு முழுவதும் ப ொன்விழொ நிகழ்வுகசளத் பதொடரவும்,
ளமலும், நியூ யொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் சவர விழொ, வள விழொ, நூற்றொண்டு விழொ எை ற் ல விழொக்கசளக்
கண்டு, பமன்ளமலும் ல தசலமுசறகளுக்கு தமிழ்த் பதொண்டொற்ற ளவண்டும் என்று உங்களுடன் இசணந்து
நொனும் வொழ்த்துகிளறன்.
வொழ்க தமிழ்ச்சங்கம், வளர்க தமிழ்ச் சங்கத்தின் அரும் ணிகள்!
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அனைவருக்கும் நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் உப தனைவர் ராம் ராம்மமாகைின்
அன்பு கைந்த வணக்கங்கள்.
“மதமதுரத் தமிம ானச உைகமமைாம் பரவும் வனக மசய்தல் மவண்டும்” என்ற
பாரதியாரின் கைவு மமய்ப்பட்டிருக்கின்றது என்மற மசால்ை மவண்டும்.
1970 எழுபதில் மதாடங்கிய நமது நியூ யார்க் தமிழ்ச்சங்கம், மனறந்த
தனைவர்கள் நடமாடும் பல்கனைக்க கம், நாவைர் ரா.
மநடுஞ்மச ியன், புரட்சித்தனைவர் டாக்டர் எம். ஜி. ஆர், முத்தமிழ்
அறிஞர் டாக்டர் கனைஞர் கருணாநிதி, நாம் சங்கத்திற்மகை பாடல்
அனமத்த கவியரசர் கண்ணதாசன், அனதப் பாடி அருளிய
சிம்மக்குரமைான் திரு சீர்கா ி மகாவிந்தராஜன், திருமுருக கிருபாைந்த
வாரியார் மற்றும் பை உன்ைதமாை தனைவர்களின் ஆசிகனளப்
மபற்று இப்மபாழுது மபான்வி ாக்கானும் நியூயார்க் தம்ழ்ச் சங்கத்தின்
முன்ைாள் தனைவர்கள், மசயற்குழுவிைர் மற்றும் இந்நாள் தனைவர்,
மசயற்குழு உறுப்பிைர்கள் மற்றும் அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும்
எைது மைமார்ந்த மபான்வி ா வாழ்த்துக்கனளத் மதரிவித்துக்
மகாள்கிமறன்.
ஆயிரக்கணக்காை னமல்களுக்கு அப்பால் வாழ்ந்தாலும் நம் தமிழ்க்
கைாச்சாரத்னதயும், பன்பாட்னடயும் காட்டிக்காத்து அடுத்த
தனைமுனறயிைருக்கும் அனத எடுத்துச் மசல்லும் மிகச் சீராை பணியினை
முன்மைடுத்துச் மசய்து மகாண்டிருக்கும் நம் தமிழ்ச் சங்கம் தாய் மண்ணுக்கும்,
மபரிடர் காைங்களில், பை சமயங்களில் உதவிக்கரம் நீட்டி உதவிகள் பை
புரிந்தது அனைவருக்கும் மதரிந்த ஒன்று. இந்த மபான்வி ானவ ஒட்டி கமராைா
மபரிடருக்கு உள்ளாகி மபரும் அவதிக்குள்ளாக்கிய 50 குடும்பங்களுக்கு மபரும்
நிதி திரட்டி உதவிடமவண்டும் என்ற ஒரு மைிதாபமிக்க மசயனைக் னகயில்
எடுத்து அனத மவற்றிகரமாக மசயைாற்றிய மசயற்குழு உறுப்பிைர்கள் மற்றும்
புரவைர்கள் அனைவருக்கும் என் பாராட்டுக்கனளயும், நன்றிகனளயும்
மதரிவித்துக்மகாள்கிமறன்.
இந்த மபான்வி ா சீறும் சிறப்பாக நனடமபறவும், மற்றும் நம் சங்கம்
னவரவி ா, பவளவி ா, நூற்றாண்டு வி ாக்கள் எைக்கண்டு, நியூயார்க் வாழ்
தமி ருக்கும், நம் அடுத்த தனைமுனறயிைருக்கும் தமிழ்ப்பானைப் புகட்டிட
வனக மசய்தல் மவண்டும் என்று இனறயருனள மவண்டி, வாழ்த்தி வினட
மபறுகிமறன்.
“மசமமுற மவண்டுமமைில் மதருமவல்ைாம்
தமிழ் மு க்கம் மச ிக்கச் மசய்வர்!”
ீ
நன்றி. வணக்கம்.
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மருத்துவர் ம.ந. கிருஷ்ணன் அவர்களின் வொழ்த்துசர
வணக்கம் எைது இனிய நண் ர்களள. நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் சொர் ொக என்னுசடய
ப ொன்விழொ வொழ்த்துக்கசளத் பதரிவித்துக் பகொள்கிளறன். இந்த இனிய தருணத்தில்
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வரலொற்சற உங்களிடம் கிர்ந்து பகொள்ள ஆசசப் டுகிளறன்.
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் வட அபமரிக்க கண்டத்திளலளய முதல் முசறயொகத் ளதொன்றிய
தமிழ்ச் சங்கம். இதசை திரு சண்முகம் அவர்கள் தைது இல்லத்தில் நடத்திைொர். அப்ள ொது,
டொக்டர் திரு குமளரசன் அவர்கள் தசலசம தொங்கி இந்த தமிழ்ச் சங்கத்சத ஆரம்பித்து
சவத்தொர்கள். அதற்குப் பின்வந்த தசலவர்கள் தமிழ் பமொழி உணர்வு, தமிழ் கலொச்சொரம்,
இயல், இசச, நொடகம் என்ற ணியிளலளய இந்தத் தமிழ்ச் சங்கத்சத வளர்த்து வந்தொர்கள்.
த்தொயிரம் சமல்கசளத் தொண்டி திரவியம் ளதடவும், கல்வி அறிசவ வளர்க்கவும் குடும் நலத்சத நல்ல
நிசலக்குக் பகொண்டு வரளவண்டும் என்ற குறிக்ளகொள்கசளக் பகொண்டு நொங்கள் அபமரிக்கக் கண்டத்திற்கு
வந்து ளசர்ந்ளதொம். இங்கு வந்து ளசர்ந்த பிறகு தமிழில் ள சுவதற்கு யொருளம கிசடக்கவில்சல. தமிழ் தமிழ் என்று
ஏங்கிக் பகொண்டிருந்த நொங்கள் தமிழ் வொர்த்சதகசளக் ளகட்ள ொமொ, தமிழர்கசளப் ொர்ப்ள ொமொ எை அசலந்து
பகொண்டிருந்த கொலம் அது 1960 லிருந்து 1970 வசர. அக்கொல கட்டத்தில் சில நல் உள்ளம் சடத்த தமிழர்கள்
ஒன்று கூடி இந்தத் தமிழ்ச் சங்கத்சத ஆரம்பித்தொர்கள். அப்ள ொதுதொன் நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் என்ற சங்கம் 50
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ளதொன்றியது. இத்தமிழ்ச் சங்கம் முதலில் ளதொன்றியள ொது தமிழ்நொட்டிலிருந்து சில
தமிழ்ப் டங்கசள வரவசழத்து மன்ஹொட்டனில் உள்ள பகொலம்பியொ யுனிவர்சிட்டியில் திசரயிடப் ட்ட
திசரப் டங்கசளப் ொர்த்தும், கூடியும் தமிழ் விழொக்கசளக் பகொண்டொடிளைொம். இன்னும் சுசமயொக என்
நிசைவுக்கு வரும் ஒரு நிகழ்வு என்ைபவன்றொல், மொண்புமிகு புரட்சித் தசலவர் திரு எம். ஜி. ஆர் அவர்கள்
அபமரிக்கொவிற்கு வருசக தந்தள ொது உலகம் சுற்றும் வொலி ன் திசரப் டத்சதக் பகொண்டு வந்து எங்களுக்குத்
திசரயிட்டுக் கொண்பித்தசத எங்களொல் மறக்க முடியொது. இளத ள ொல் கவிஞர் கண்ணதொசன் அவர்கள் நியூயொர்க்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் அருசமகசளயும் ப ருசமகசளயும் ொரொட்டி கவிசத சடத்தொர். அந்தக் கவிசதசய திரு
சீர்கொழி ளகொவிந்தரொஜன் அவர்கள் அருசமயொக எங்களுக்கொகப் ொடிப் திவு பசய்தொர். அந்தப் ொடல்
திவுதொன் நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் அசைத்து விழொக்களிலும் முதல் ொடலொக இன்றுவசர ஒலித்துக்
பகொண்ளட உள்ளது.
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் குறிக்ளகொள், இங்கு பிறந்து வளர்ந்து வரும் குழந்சதகள் தமிசழக் கற்க ளவண்டும்,
நம் கலொச்சொரத்சதயும், ண் ொட்சடயும் உணர ளவண்டும், அறபநறி பகொண்டு வொழ ளவண்டும் என் ளத.
முத்தமிசழ மறக்கக் கூடொது என்ற அடிப் சடயில் வளர்ந்து வரும் நம் தமிழ்ச் சங்கம் நம் நியூயொர்க் தமிழ்ச்
சங்கம். இச்சங்கத்தின் அடிப் சடத் பதொண்டர்கள் ப ொதுநலத்திற்கொக எசதயும் எதி ொர்க்கொமல் தன்ைலம்
கருதொமல் உசழத்து வருகிறொர்கள். வட அபமரிக்கத் தமிழ்ப் ள ரசவ அசமப் தற்கு நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம்
முக்கிய கொரணமொக இருந்தது. இதுவசர இரண்டு ள ரசவ விழொக்கசள நம் சங்கம் நடத்தியுள்ளது
ப ருசமக்குரியது. நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வொழ்நொள் சொதசையொளர் விருசதயும் எைக்குப் ள ரசவ
வழங்கி பகௌரவித்தது. நம் சங்கத்தின் சொதசைகள் ல, அதில் சிலவற்சற நொன் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிளறன்.
அரங்ளகற்றம் பசய்யப் ட்ட ரத நொட்டிய மொணவியருக்கு ொலசரஸ்வதி விருதுக்கொை ள ொட்டிசய நடத்தி அதில்
பவற்றி ப ற்ற மொணவ மொணவியருக்கு ரிசுகள் வழங்கிளைொம். இப்ள ொட்டியில் ல நொடுகளில் இருந்து
ள ொட்டியொளர்கள் கலந்து பகொண்டைர். நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ்
டிப்ள ொமொ என்று
ஆசசப் ட்டவர்களுக்கு தமிழ் பிரதிகளொை ப ண்ணின் நிசல, அல்லி என்ற இரு மலர்கசள பவளியிட்ளடொம்.
வள்ளுவன், கம் ன் இளங்ளகொ, ொரதி, ொரதிதொசன், கண்ணதொசன் ஆகிளயொருக்கு விழொக்கள் எடுத்துள்ளளொம்.
நமது நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வொழ்நொள் உறுப்பிைரொை முசைவர் திரு ொலொ சுவொமிநொதன் அவர்கள் தமிழ்ப்
ள்ளி ஒன்சறத் துவக்கி லகொலமொக அசத அறவழியில் நடத்தி வருகிறொர். மற்பறொரு முக்கியக் குறிப்பு
என்ைபவன்றொல் அவரது ப ற்ளறொரின் நிசைவொக அறக்கட்டசள ஒன்சற நிறுவி ஸ்ளடொனிபுரூக், நியூயொர்க்
ல்கசலக்கழகத்தில் ஒரு தமிழ் இருக்சகசய அசமத்து அசத மிகவும் சிறப் ொக நடத்தி வருகிறொர். ஹொர்வர்ட்,
ஹூஸ்டன், படொளரொண்ளடொ ல்கசலக் கழகங்களில், தமிழ் இருக்சககசள அசமப் தற்கு நமது நியூயொர்க்
தமிழ்ச் சங்கத்தின் முன்ைொள் தசலவி திருமதி கொஞ்சைொ பூலொ அவர்கள் ப ரும் நிதி உதவி பசய்து வருகிறொர்.
இப் ணிக்கு நியூ யொர்க் தமிழ்ச் சங்க உறுப்பிைர்களும் மற்றும் பகொசடயொளர்களும் நன்பகொசட அளித்து
உதவிைொர்கள்.
ளமலும்
சுைொமியொல்
ொதிக்கப் ட்ட
தமிழர்கள்,
ளந ொள
நிலநடுக்கப்
ள ரிடரில்
ொதிக்கப் ட்டவர்கள்,பசன்சைப் ப ரு பவள்ளத்தில்
ொதிக்கப் ட்டவர்கள், பகொபரொைொ
பகொடுசமயொல் வருமொைத்சத முற்றிலுமொக இழந்து வொடும் 300 இசசக்கசலஞர்களின் குடும் ங்கள் எைப்
லதரப் ட்ட தமிழர்களுக்கு நம் நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் நிதிகசளத் திரட்டி உதவிகள் ல பசய்தது குறிப்பிடத்
தக்கது.
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நியூ யொர்க் மொநகரில் பிறந்து வளர்ந்து வரும் குழந்சதகள் ப ரும் ொலும் ஆங்கிலத்தில்தொன் ள சுகிறொர்கள்.
இக்குழந்சதகளுக்கு தமிசழக் கற்றுக் பகொடுக்க ளவண்டும் என்ற எண்ணத்தில் நம் சங்கம் முசைவர் திரு
குப்புசொமி அவர்களின் மூலமொக “தமிழ்க்கல்வி” எனும் குறுந்தகடு (CD) ஒன்சற உருவொக்கி அசதக்
குழந்சதகளுக்கு வழங்கியது. குழந்சதகளும் இக்குறுந்தகடு மூலமொகத் தமிசழக் கற்றுக்பகொண்டு
யைசடந்தொர்கள். ளமலும் மதுசர மொநகரத்தில் கல்லூரியில் டிக்கும் ஏசழ மொணவ மொணவியருக்கு நியூ
பஜர்ஸி மருத்துவர் திரு சுந்தரம் (அப்ள ொசதய நியூபஜர்ஸி தமிழ்ச் சங்கத் தசலவர்), மருத்துவர் திரு
பவங்கடொசலம் (அப்ள ொசதய ப ொருளொளர், நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம்) மற்றும் சங்க உறுப்பிைர்களும்
இசணந்து நம் சங்கத்தின் உதவிளயொடு “மீைொட்சி டிரஸ்ட்” என்ற ஒரு அசமப்பிசை ஏற் டுத்தி திரு
பசொல்விளங்கும் ப ருமொள், திருமதி சக்தி ப ருமொள் தம் தியிைரின் தசலசமயில் 75 கல்லூரி மொணவ
மொணவியருக்கு 10 வருடங்கள் கல்லூரிக் கட்டணம் கட்டி வந்ததும் குறிப்பிடத் தக்கது. இதில் லர் டித்துப்
ட்டம் வொங்கி மருத்துவர்களொகவும், ப ொறியொளர்களொகவும், பசவிலியர்களொகவும் ணி புரிகிறொர்கள். ளமலும்
நொன் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தசலவரொக இருந்தள ொது திருக்குறசள இங்குள்ள குழந்சதகள் டிக்களவண்டும் என்ற
உணர்ளவொடு அதன் உசரசய தமிழில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்கு பமொழி ப யர்த்து திரு ரொம்ளமொகன் அவர்களின்
உதவியொல் உலகத் தமிழ் அறக்கட்டசளயுடன் இசணந்து பிரதிசய பவளியிட்ளடொம். இப்புத்தகத்தின் முதல்
பிரதிசய அப்ள ொசதய இந்திய ஜைொதி தி ளமதகு அப்துல்கலொம் அவர்கள் பவளியிட்டுப் ொரொட்டிைொர். இதன்
முதல் பிரதிசய திரு கலொம் அவர்கள் ப ற்றுக்பகொண்டு அவரது ஆசிகசளயும் வழங்கிைொர் என் தும்
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒவ்பவொரு ஆண்டும் தமிழ்ப் புத்தொண்டு அன்றும் நம் தமிழ்ச் சங்கம் ஏசழகளுக்கும், எளியவர்களுக்கும் (homeless
and needy) கடந்த 30 ஆண்டுகளொக Staten Island -இல் உள்ள கிறித்துவக் ளகொவிலில் மதிய உணவு றிமொறி
வருகிறது. இந்நிகழ்வில் நம் நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் உறுப்பிைர்கள் அசைவரும் அதிகொசலயில் வந்து
அவர்களள உணசவச் சசமத்து ரிமொறி அவர்கள் உணவருந்தி முடிக்கும் வசரயில் கொத்திருந்து, ளகக் பவட்டி
அவர்களுக்கும் அளித்து தமிழ்ப் புத்தொண்சடக் பகொண்டொடி மகிழ்வர். இன்றுவசர ஒவ்பவொரு வருடமும்
அவர்கள் நம் தமிழ்ப் புத்தொண்சட மறப் ளத இல்சல. நம் சங்கம் ஒவ்பவொரு ஆண்டும் சித்திசரத் திருவிழொசவ
சிறப்புடன் பகொண்டொடி வருகிறது. இதில் தமிழிசசக் கச்ளசரி மிகவும் சிறப்புடன் அரங்ளகற்றப் டுகிறது.
இவ்வொண்டு புதிதொக இங்கு கர்நொடக இசசசய கற்றுவரும் குழந்சதகளுக்கு மிகவும் பிர லமொை கர்நொடக
இசச வல்லுைர் திரு சிக்கில் குருச்சரண் அவர்கள் கலந்து பகொண்டு மூன்று வொரங்களுக்கு இசசப் ட்டசறப்
யிற்சி ஒன்சற அளித்தொர். ளமலும் இந்நிகழ்வின் நொன்கொவது வொரத்தில் “ ொரதம் கண்ட ொரதி மூவர்” என்ற ஒரு
அருசமயொை தமிழிசசக் கச்ளசரிசய எங்களுக்கு அளித்தொர். அவருக்கு எங்களது நன்றிகசள இத்தருணத்தில்
பதரிவித்துக் பகொள்கிளறொம்.
நம் தமிழ்ச் சங்கம் தமிசழ பமன்ளமலும் வளர்ப் தற்கொக இயல், இசச, நொடக வல்லுைர்கசளயும்,
தமிழறிஞர்கசளயும் தமிழ்நொட்டிலிருந்து வரவசழத்து இங்கு ளமசடளயற்றிப் ொரொட்டி வருகிறது. இங்கு
முத்தமிசழக் கற்றுவரும் குழந்சதகளுக்கு அவர்களது திறசமகசள அரங்ளகற்ற ளமசடகசள அசமத்து
உதவுகிறது. ளமலும்
ல சமூகப்
ணிகளில் ஈடு ட்டு தமிழ்நொட்டிற்கும், அபமரிக்கக் கண்டத்தில்
உள்ளவர்களுக்கும் ல உதவிகசளச் பசய்து வருகிறது. ஐம் து ஆண்டுகளொக வளர்ந்து வரும் நமது நியூ யொர்க்
தமிழ்ச் சங்கத்தில் உசழத்துவரும் தசலவர்கள், பசயற்குழு உறுப்பிைர்கள், ஆதரவொளர்கள் இச்சங்கத்சத
பமன்ளமலும் உயர்ந்த நிசலக்கு எடுத்துச் பசன்று பகொண்டு இருக்கின்றைர். இப்ப ொன்விழொவிசைக்
ளகொலொகலமொக ளநரில் பகொண்டொட ளவண்டும் என்ற நம் சங்க உறுப்பிைர்களின் ஆசச பகொபரொைொ ள ரிடர்
கொரணமொக இயலொமல் ள ொைதொல், இவ்விழொ மிகவும் சிறப் ொக நசடப ற அசைத்துச் பசயற்குழு
உறுப்பிைர்களும் மிகக் கடுசமயொக உசழத்து உலகத்தில் உள்ள அசைத்துத் தமிழர்களும் அவர்களது
குடும் த்திைர் மற்றும் நண் ர்களுடன் ஒன்று கூடி வீட்டிலிருந்த டி இசணயத்தில் கொபணொளி மூலம் கண்டு
மகிழ ஏற் ொடு பசய்துள்ளைர். நீங்கள் அசைவரும் இந்நிகழ்சவக் கண்டு மகிழ்வீர்கள் எை நொங்கள்
நம்புகிளறொம். முதன் முதலில் வட அபமரிக்கக் கண்டத்தில் ளதொன்றிய நமது நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம் இங்கு
வளரும் குழந்சதகள் மற்றும் நம் சந்ததியிைருக்குத் தமிசழக் கற்பித்து, தமிழ்க் கலொச்சொரத்சதயும் அறியச்
பசய்து அவர்கள் அறபநறியில் வொழ அறிவுசரகள் கூறி அவர்கள் வளர்ந்து தமிசழயும் வளர்த்துவர ொடு டும்
என்று உறுதிகூறி விசடப றுகிளறன். நன்றி, வணக்கம்!
தமிழ் வொழ்க! தமிழ்ச் சமுதொயம் பவல்க!
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Dr. Mahesh & Sundari
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“வாழிய வாழிய தமிழ்ச் சங்கம்!
வவயகம் ப ாற்றிட என்றும்!
புலம் பெயர்ந்து, புதிய இடமான

நியூயார்க்கில் எண்ணிக்ககயில் சிறிதளவில்

வாழ்ந்து வந்த தமிழர்கள் எல்லலாரும் லசர்ந்து, 1970 ஆண்டு சிறியதாக ஆரம்ெித்த
இத்தமிழ்ச்சங்கம் இன்று மாபெரும் ஆலமரமாக

வளர்ந்து நிற்கின்றது.

ஆரம்ெத்தில் ஒன்றுகூடலுக்காகவும், தமிழ் பமாழி, தமிழர் ெண்ொட்டுக்
காவலுக்காகவும், தமிழ்ப்ெண்டிககககளக் பகாண்டாடுவதற்காகவும்
ஆரம்ெித்த இவ்வகமப்பு , இகவ அத்தகனகளுக்கும் லமலாக ெல

நன்கம ெயக்கும் பசயல்ககளயும் தமிழர் மத்தியில் பசய்து முடித்து,
இன்றும் பவற்றிநகட லொடுகின்றது என்றால் அது மிககயாகாது!

மூன்று தகலமுகறககளக் கண்டிருக்கிறது இச்சங்கம். முத்தமிகழயும்

வளர்த்திருக்கிறது இங்கு. எத்தகனலயா தகலவர்கள்,ககலஞர்கள் இச்சங்க

விழாவிற்கு வந்து லொயிருக்கிறார்கள். கவிஞர் கண்ணதாசனால் ொடல்பெற்ற
பெருகமகயயும்

இது தன்னகத்லத பகாண்டுள்ளது.

1986ம் ஆண்டு நான் மாணவனாக இருந்த காலத்தில் இருந்து இச்சங்கத்துடன்
அங்கத்தவனாக இருக்கின்லறன், அதனால் இதன் வளர்ச்சி என்ெது எனக்லக

மிகப்ெிரமிப்ொன ஒன்றாக இன்று இருக்கிறது. இதற்காக உகழத்தவர்ககளப்

ெட்டியலிடுவபதன்றால் அது முடியாத காரியம். ஊர் கூடித் லதர் இழுத்தது லொல்

அத்தகன தமிழ் மக்களினதும் லநரம், ெணம், உகழப்பு, முயற்சிகபளல்லாம் இதகன
50 வருடங்களுக்கு இதகன இழுத்து வந்திருக்கின்றன, இன்னும் இதகன இழுத்துச்
பசல்லவும் இருக்கின்றன.

இதன் பொன்விழாக் காணும் இவ்வருடம் இச்சங்கத்கத வாழ்த்துவலதாடு இதகனக்
ககயில் ஏந்தி அடுத்த அடுத்த தகலமுகறக்கும் கடத்த லவண்டிய தகலயாய
கடகம எம்முன்லன காத்திருக்கிறது. சுயநலம் ொராது, பொது நலம் கருதி
எல்லலாரும் ஒன்றாக ககககளப் பொருத்தி தமிழுடனும், தமிழர்

ொரம்ெரியங்களுடனும் ெயணிக்க லவண்டுபமன்று லவண்டிக் பகாள்கின்லறன்.
இங்கு வாழ் தமிழர்கள் அத்தகன லெரின் ஒத்துகழப்பும், ஆசீர்வாதங்களும்
பதாடர்ந்தும் இதற்கு கிகடக்க லவண்டும்!

வாழ்க தமிழ்! வாழ்க தமிழர்! வாழ்க நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம்!

கானா. சிவ ாலன்
பசயலாளர்/நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம்!
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Best wishes to

New York Tamil Sangam
for Golden Jubilee
Thevan Theivakumar
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee
Sriram Subramanian, Subha & Shreya
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நம் அன்பு அறிவிப் ாளரின் ஆசிச் சசய்தி

“கீ ழடி” மற்றும் “ஆதிச்ச நல்லூர்” அகழ்வாராய்ச்சிகளின்ப ாது எதுவித
வழி ாட்டுச் சின்னங்களும் காணப் டவில்வல..............
இந்தச் பசய்தி நமக்குணர்த்துவது என்ன ?
ஆதியில்
ஒரு
இனக்குழுமமாக
வாழ்ந்தவர்கள்,
ெின்னாளில்
ஒரு
தாய்பமாழியில் இருந்து உருவான கிகளபமாழிகளாலும், பவவ்லவறு
வழிொட்டுமுகறகளாலும் ெிரித்தறியப்ெட்டார்கள், என்ற லெருண்கமலய
அது. அந்தவககயில் மும்மதங்ககள சார்ந்து பமாழியால் ஒன்றிகணந்த
நாம் அகனவரும் ஒரு இனக்குழுமத்தின் ெல்லவறு கூறுகலள.
அந்தத் தாய் பமாழிகய வளர்த்துப் லெணுவதில் முதற் சங்கம்-இகடச் சங்கம்-ககடச்
சங்கங்கள் ஆற்றிய ெணிகள், மகத்தனாகவ. ெின்னாளில் மக்கள் புலம்பெயர்ந்து
வாழத்
தகலப்ெட்டதாலும்,
உலகமயமாக்கல்
நடவடிக்கககள்
காரணமாகவும்
பமாழிகள் சிகதவகடந்து லொகும் காலபமான்று உருவானலொது அந்நிய பமாழி,
மற்றும் கலாச்சாரச் சூழலில் தம் பமாழி அகடயாளத்கத அடுத்தடுத்து வரும்
தகலமுகறகளும் லெணிவாழலவண்டும் எனும் அக்ககற காரணமாக உலகின்
ெல்லவறுநாடுகளில் இயங்கிவரும்
தமிழ்ச்சங்கங்கள் ஆற்றிவரும் ெணிகளும்
நன்றியுடன் நிகனவுகூரத் தக்ககவலய.
ெிறந்த மண்கணவிட்டுப் புலம்பெயரும்லொது, பமாழிகயயும், சில ெண்ொட்டுக்
லகாலங்ககளயும் சுமந்து வந்தவந்தவர்கள் தம் இன அகடயாளத்கதப் லெணுகிலறாம்
என்ற எண்ணத்தில் ஆங்காங்லக ஆலயங்ககள அகமத்து மக்ககள ஒன்றிகணக்க
முயன்றாலும், மதத்தால் வழிொட்டுமுகறகளால் அவர்கள் ெிரிந்லத வாழ்கிறார்கள்
என்ெதுதான் உண்கம. எனலவ தான், மதமாச்சரியங்கள் கடந்து தமிழர்ககள
ஒன்றிகணக்கும்
ெணியில்
“தமிழ்ச்
சங்கங்களின்”
லதகவ
முக்கியத்துவம்
பெறுகின்றன.
அந்த வரிகசயில் வட அபமரிக்காவின் “தாய்ச்சங்கம்” என மதிக்கப்ெடும் "நியூ யார்க்
தமிழ்ச்சங்கம்" தனது பொன்விழாவிகனப் பெருகமயுடன் பகாண்டாடுகிறது என்றால்
கடந்த
ஐந்து
தசாப்தகாலமாக,
மதமாச்சரியங்கள்சாதீயக்
லகாட்ொடுகள்ெிரலதசலவறுொடுகள், அகனத்தயும் கடந்த ஒருமித்த உணர்வால் அவர்கள் இகணந்து
ெணியாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் என்ெதுதான் உண்கம. எனலவ ஐம்ெதாண்டு, காலமாக
ஒற்றுகம
உணர்வுடன்
இவர்ககள
வழிநடத்தியவர்ககள
நாம்
அகனவரும்
நன்றியுடன் நிகனவுகூர லவண்டிய தருணமும் இதுலவ.

தமிழ்ப் ொடசாகலககள அகமத்து அங்கு வளரும் தகலமுகறக்குத் தமிழ்
கற்ெித்தல், உள்ளூர் ககலத்திறகமககள ஊக்குவிக்கும் ஒன்று கூடல்ககள
ஏற்ொடு பசய்தல், தாய்த் தமிழகத்தில் அனர்த்தங்கள் ஏற்ெடும்லொபதல்லாம்
உதவிக்கரம் நீட்டுதல், அங்கு கல்வி வளர்ச்சிக்கும் ககபகாடுத்தல், ககல
இலக்கியத்துகறக்குத்
பதான்டாற்றிவரும்
அறிஞர்கள்
மற்றும்
ககல
வல்லாளர்ககள அபமரிக்க மண்ணுக்லக வரவகழத்துக் கவுரவித்தல் லொன்ற
நடவடிக்ககககள
மிகவும்
லொற்றத்தக்க
வககயில்
கடந்த
ஐம்ெது
ஆண்டுகாலமாக ஆற்றிவரும் நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கம், பவகுவிகரவில்
தமக்பகன்று ஒரு நிரந்தரக் கட்டிடம் ஒன்கறயும் அகமக்கப்லொவது அறிந்து
மகிழ்ச்சியகடகின்லறன்.
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1970ம் ஆண்டு நவம்ெர் 16ம் திகதியன்று, திரு.பசல்லப்ொ ஷண்முகம்

அவர்களது இல்லத்திலல, டாக்டர், திரு ெி.குமலரசன் அவர்களால்
விகதக்கப்ெட்ட சிறுவிகத, இன்று ஒரு ஆலவிருட்சமாக நிமிர்ந்து நிற்கிறது.
ொடல்பெற்ற திருத்தலங்ககளப் லொல், கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்களது
ொடல் பெருகமக்குரியது நியூயார்க் தமிழ் சங்கம். இகசமணி சீர்காழி
லகாவிந்தராஜன் அவர்களது பவண்கலக்குரலில் இகசநாதமாய் அந்தப்ொடல்
வரிகள் ஒலித்ததுவும் வரலாறு. மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களும்,
ொரதரத்தனா எம்.எஸ்.சுப்புலக்ஷ்மி முதலாம் ெல புகழ்பூத்தவர்கள் இந்த
சங்கத்தின் ஒன்றுகூடல்களில் கலந்து சிறப்ெித்து பெருகமப்
ெடுத்தியிருக்கிறார்கள். அந்தக்கூட்டத்திலல, ஒரு சிறு துளியாய், அடிலயனும்
கடந்த 2019ம் ஆண்டு, நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கத்தின் ஆண்டுவிழாவில்
கலந்துபகாண்ட நிகனவு, இன்னும் ெசுகமயாக பநஞ்சில் இனிக்கிறது.
பொறுப்புள்ள ெதவிகளில் இருந்துபகாண்டு, ெரெரப்ொன வாழ்க்ககச் சூழலிலும்,
தமிழ்ச் சங்கப் ெணிகளுக்பகன்று, தம் பொன்னான லநரத்கத ஒதுக்கி, அர்ப்ெண
சிந்கதயுடன் அவர்கள் அகனவரும் உகழத்தகத அங்கு நான் கண்லடன்.
ஐம்ெதாண்டு நிகறவிகன, 2020ல் லகாலாகலமாய்க் பகாண்டாடக்
காத்திருந்தவர்களுக்கு பெரும் தகடக்கல்லாய் வந்தது "பகாலரானா"எனும்
நச்சுயிரி. எனினும் மனம் தளராத சங்கத் தகலவர் திரு, அரங்கநாதன்
உத்தமன், துகணத்தகலவர் திரு. ராம் லமாகன் மற்றும் பசயற்குழு
உறுப்ெினர்கள் அகனவரும் ஒன்றிகணத்து, ெலநாள் உகழப்ெில், விஞ்ஞானம்
தந்த வரமாகிய இகணயத்தளத்தினூடாக இந்தப் பெரு விழாகவ, மிகவும்
சிறப்ொன முகறயிலல நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள்.
ஒரு
அரங்கத்தில்
நடந்திருந்தாலும்
கூட,
ஆயிரத்துக்கும்
லமற்ெட்டவர்கள்
இவ்விழாவில் கலந்து சிறப்ெித்திருப்ொர்கள். ஆனால் இகணயத் தளத்தினூடாக
லட்லசாெ லட்சம் தமிழர்கள்
இவ்விழாவில் லநரில் கலந்துபகாண்ட உணர்விகனப்
பெற்றிருப்ொர்கள் என்ெதுதான் உண்கம. இலங்ககயில் இருந்துபகாண்லட, அடிலயனும்
இந்தப் பெருவிழாவில் சிறுெங்களிப்ெிகன வழங்க வாய்ப்ெளித்த, தகலவர், துகணத்
தகலவர் மற்றும் விழாக் குழுவினர் அகனவருக்கும் பநஞ்சார்ந்த நன்றி. இனி, கவர
விழா -ெவழ விழா- நூற்றாண்டு விழாவிகனயும் தாண்டி, தமிழ்ச் சங்கப்ெணிககள
முன்பனடுத்துச்
பசல்லப்லொகும்
நாகளய
தகலமுகறக்கும்
மனம்
நிகறந்த
வாழ்த்துகள்.
அபமரிக்காவில்
தமிழ்ச்
சங்கங்கள்
ஒரு
குகடயின்
கீ ழ்
ஒன்றிகணந்துள்ளகதப் லொல், உலபகங்கிலுமுள்ள அகனத்து தமிழ்ச்சங்கங்கங்களும்
ஒன்றிகணந்த “உலகத்தமிழ்ப் லெரகவ” ஒன்று உருவாகும் காலம் விகரவில் வர, நம்
எல்லலாருக்கும் பொதுவான ஏக இகற நல்லருள் புரிவாராக.
நன்றி
வணக்கம்.
உங்கள் அன்புக்குரிய
ெி.எச்.அப்துல் ஹமீ த்
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee
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நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம் ச ான்விழா வாழ்த்து மடல்
தண்டியலங்கார உகரயில் மின்லனர் தனியாழி பவங்கதிலரானுக்கு ஈடாக எழுெதுகளில்
பதாடங்கி இன்று 2020-இல் பொன்விழா காணும் நியூயார்க் தமிழச்சங்கத்கத கவத்து
மாற்றி பவண்ொ இகசப்ெதில் பெருகம பகாள்கிலறன்.
ஓங்கலிகட வந்து உயர்ந்லதார் பதாழவிளங்கி
ஏங்பகாலிநீர் ஞாலத்து இருளகற்றும் ஆங்கவற்றுள்
எங்கள் நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கம் ஏகனயது
தன்லனர் இலாத தமிழ்
2002-இல் நியூயார்க்கில் பநடுந்தீவிற்கு வந்தவுடன் நானும் என் மகனவி ெிரொவும்
எங்கள் மகன் இகச மாறனும் முதன் முதலில் பசய்தது நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கத்தில்
வாழ்நாள் உறுப்ெினரானது தான்.
எந்த ஒரு இயக்கமும், குழுவும், சங்கமும், ஓரிரு ஆண்டுகள் தாண்டுவது என்ெலத
அரிதாக உள்ள அந்த இகணயமற்ற காலகட்டத்தில் தகழத்து வளர்ந்து இன்று
ஐம்ெதாவது ஆண்டு விழாகவ பவற்றிகரமாக நடத்தி முடித்திருக்கும் நியூயார்க்
தமிழ்ச்சங்கத்தின்
இற்கறச்
பசயற்குழுவிற்கும்,
சங்கத்தின்
பதான்கமகயயும்
பதாடர்ச்சிகயயும் லெணிப் ொதுகாத்து வந்த முந்கதய பசயற்குழுவினருக்கும் என்
வணக்கம்.
எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் வளர்க்க அபமரிக்க மண்ணில்
லதாற்றுவிக்கப்ெட்ட முதல் தமிழ்ச்சங்கம் ெல பெருந்தகலவர்கள், ககலஞர்கள்,
புலவர்கள், லெச்சாளர்கள், என்று ெலகர அகழத்து வந்து நம்கம தமிலழாடு ெிகணத்து
கூட்டிச் பசல்லும் மாபெரும் ெணியிகன பசவ்வலன பசய்து பகாண்டிருக்கிறது. லமலும்
நியூயார்க்கில் வாழும் தமிழர்கள் மற்றும் அவர்தம் குழந்கதகள் என்று அகனவர்க்கும்
லமகட பகாடுத்து ஊக்குவித்து வருகிறது. தமிழ் பமாழி, தமிழர் ககலகள், மற்றும்
தமிழர் ெண்ொடு என்ெலதாடு தமிழர் அறம் சார்ந்தும் பசயல்ெட்டு ஆர்வர்டு
தமிழிருக்கக ஆகட்டும் அல்லது அபமரிக்கா மற்றும், தமிழக இயற்ககப் லெரிடர்
நிகழ்வுகளாகட்டும் கண்ணிகமக்கும் லநரத்தில் உதவிக்கரம் நீட்ட என்றும் தயாராக
இருந்திருக்கிறது நியூயார்க் தமிழ்ச்சங்கம்.
பவற்றிகரமாக நடந்து முடிந்த பொன்விழா, வளர்ந்து வரும் ெல தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கு
ஓர் இலக்காக அகமந்துவிட்டது என்றால் அது மிககயாகாது. இன்னும் ெலப்ெல
ஆண்டுகள் சிலம்ெின் மாதரி லொல் தமிழ்க் ககலஞர்ககளயும் தகலவர்ககளயும்
விருந்லதாம்ெி, பதாடர்ந்து தமிழ்ப்ெணியாற்றி, நியூயார்க் தமிழகர மகிழ்வித்து
உயர்ந்திட என் பநஞ்சார்ந்த நல்வாழ்த்து.

- ொலொ சுவொமிநொதன்,
நிறுவைத் தசலவர், நியூயொர்க் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்
பசயலொளர், வடஅபமரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் ள ரசவ
பசயலொளர் (ளதர்வு), நியூயொர்க் தமிழ்ச்சங்கம்,
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Best wishes to

New York Tamil
Sangam for Golden
Jubilee

Krishnakumar
Muthian & Family

Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee
Nanjappa Chandramohan &
Family
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee
Dr. Pinchi Srinivasan & Family
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நியூ யார்க் தமிழ் ச ் சங் கப் பபான் விழா வாழ் த்து !
அபெரிக்கா என்றாலே நியூ யார்க்குெ் விடுதலே வீராங் கனையின் சிலேயுெ் தான்!
அபெரிக்கா வாழ் தமிழர்கட்கு இன்று சிலிகான் ெள்ளத்தாக்கு, அன்லறா நியூ யார்க்
தான். எே் லிசு தீவிே் பதிவு பசய் து வந்தவர்கள் பபருெ் பான்லெ அபெரிக்கர்கள் .
ஜான் பகன்னடி விொன நிலேயத்திே் பதிவு பசய் து வந்தவர்கள் தான்
ஆயிரக்கணக்கிே் அபெரிக்கா வந்த தமிழர்கள் . அங் கு வாழ் ந்த தமிழ் ச ் சங் கத்
தமிழர்கள் இே் ேங் களிே் தான் தமிழகத்லத விட்டுக் கிளெ் பிய பேருக்குெ் உப் புெ்

உலரப் புெ் நிலறந்த நாக்கிே் லவக்கக் கூடிய முதே் உணவு ெற் றுெ் தயிர் லசாறுெ்
ஊறுகாயுெ் ! பின் னர் காலேயிே் இட்லியுெ் லதாலசயுெ் ! அங் கிருந்து தான் அடுத்து
அவரவர் சிகாலகா, கிளீவ்லேந்து, கான் சாசு, பசயின்ட் லூயி என்று பயணெ்
பதாடருெ் . நியூ யார்க் தமிழ்க் குடும்ெங்கள் 1970-களிே் இருந்து ஆயிரக் கணக்கானத்
தமிழர்கலள உண்டி பகாடுத்து உயிர் பகாடுத்து வரலவற் றனர்! இன் று அவர்களிே்
சிேருெ் , அவரது வழித் லதான்றே் கள் பேருெ் பபான் விழாக் பகாண்டாடுவது
என்கனப் லொன்லறாகர மகிழ்ச்சியின் எல்கலக்குத் தள்ளுகின்றது .நிகனவுகலள,
கண்ட கனவுகலள விடச் சிறப்ொக அகமந்துவிட்ட நனவுகலள, வாழ் க!

எழுதினாே் பபருங் கலதயாகி விடுெ் . வாழ் த்துச் பசய் தியிே் லே வரோறாகி விடுெ் .
இருந்தாலுெ் அபெரிக்காவின் முதே் பபரியவர்கள் குெலரசன், லதவ் லபான்லறாருெ் ,
ெற் ற பபரியவர்கள் ெருத்துவர்கள் எெ் என் கிருட்டிணன், அழகுசுந்தரெ் கலணசன்,
தமிழ் வளர்ச்சசி
் யிே் தயாநிதி, கபாலீசுவரன், கலேயிே் பத்மினி, பதாண்டிே் பூோ
இலணயர் என்று அடுக்கிக் பகாண்லட லபாகோெ் . நியூ யார்க்கிே் உருவாகி
அபெரிக்காபவங் குெ் பரவியுள் ள தமிழர்கள் பபருலெ பலடத்தவர்கள் .
நியூ யார்க் தமிழ் ச ் சங் கமுெ் , சிகாலகா தமிழ் ச ் சங் கமுெ் ஒலர காே கட்டத்திே்
பதாடங் கி அளப் பரிய பணி புரிந்துள்ளை. இன் று ெரொய் , விழுதுகளாய் , காய் த்துக்க
கனிந்த பழங் களாய் இன் லறய பொழியிே் பசாே் ே லவண்டுொனாே் ஐ
கிளவுடுகளாய் பரவிக் கிடப் பது நெ் அலனவர்க்குெ் பபருலெ.
பபாறுப் பாளர்கள் அலனவர்க்குெ் நன் றி. விழா சிறக்க நியூயார்க் தமிழ் ச ் சங் கெ்
எனுெ் ஐ கிளவுட் பூவுேகு ெட்டுென்றி பே் லுேகுெ் பரவி வளர்ந்து தலழக்க
வாழ் த்துகின் லறன்.
வாழ் க தமிழ் ! வளர்க நியூ யார்க் தமிழ் ச் சங் கம் !
லசாெ. இளங் லகாவன்.
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நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம் ப ான்விழா வாழ்த்துரை
ிை ா

ாலா

நிரல ப ரும் உயர் அங்கமம
எங்கள் நியூயார்க் தமிழ் சங்கமம
என்று நம் நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்னதப் மபாற்றி கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் கீ ரிய
மசாற்கள் ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் உண்னமயாக ஒைிக்கின்றை.
அகிைம் எங்கும் அன்னைத்தமிழ் பவைி வர மவண்டும் என்ற மபராவல்
தமி ர்களுக்கு
எப்மபாதும்
உண்டு.
தமி ர்கள்
வரைாற்றில்
கடல்
கடந்த
நிைப்பரப்புகனள
ஆண்டு
வந்ததாலும், பிற
நாடுகமளாடு
வணிகத்மதாடர்பு
மகாண்டனமயாலும் தமிழ் மமா ினய பல்மவறு நாடுகளில் ஒைிக்கச் மசய்தைர்.
எைினும், நமது சங்கத்தால் மட்டுமம நியூயார்க் மண்ணில் ஐம்பது ஆண்டுகாைமாக
தமிழ் மமா ியின் ஓனச மகட்டுக்மகாண்டிருக்கின்றது என்றால் அது மினக ஆகாது.
பைிக்காைத்தில் தமி ர் திருநாளாை மபாங்கல் வி ா, மகானடகாைத்தில் மகானட வி ா,
இனையுதிர் காைத்தில் தீப திருநாள் மகாண்டாட்டம் என்று ஒவ்மவாரு காைங்களிலும்
நியூயார்க் தமிழ் குடும்பங்கனள ஒன்று இனணத்து, தமிழ் நாட்டில் இருந்து பை
அறிஞர்கனளயும், கனைஞர்கனளயும் வரவன த்து, மசாந்த ஊரில் இருப்பது மபான்ற
உணர்னவ நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம் மகாடுத்துவருகிறது. நம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வி ா
நாள் மநருங்குகிறது என்றாமை என்ை புடனவ கட்டுவது எந்த அணிகைன் பூட்டுவது என்ற
எண்ணங்கள் ஓடத் மதாடங்கிவிடும். சிறு வயதில் எங்கள் கிராமத்தில் முனளப்பாரித்
திருவி ா வரும் மபாழுது இருக்கும் அமத உற்சாகம், மகிழ்ச்சி ஆகியனவ உள்ளத்தில்
அனை மமாதும்!
இனசச் சுடர் சிக்கில் குருசரண் அவர்களின் மரபினசயும், மதுரக்குரமைான் அப்துல்
ஹமீ து பாட்டுக்கு பாட்டு நிகச்சியினையும், எழுத்தாளர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பிைர்
சு. மவங்கமடசன் அவர்களின் அரசியல் திட்டங்கனளயும், பத்திரிக்னகயாளர் ஆ ி
மசந்தில்நாதைின்
சிந்தனைகனளயும், கவிஞர்
அறிவுமதியின்
கவினத
மபான்ற
உனரகனளயும், தமி ினச
ஆய்வாளர்
முனைவர்
மம்மது
ஐயாவின்
இனசச்
மசாற்மபா ிவுகனளயும், தினரப்படக் கனைஞர் ஆதவைின் நனகச்சுனவகனளயும் மற்றும்
பல்மவறு
தமிழ்
நிகழ்ச்சிகனளயும்
இந்த நியூயார்க்
மண்ணில்
கண்டு
களிக்க
வாய்ப்பளித்தது நம் தமிழ்ச் சங்கம்.
மமலும், என் கணவர் பாைா சுவாமிநாதனை மபரனவயின் மசயைாளராக்க ஒரு
குழுமமாக பணிகனள அயராது உன த்து மதர்தைில் மவற்றி மபறச்மசய்தைர். அதற்கு என்
பிள்னளகள்
இனச
மாறன்
மற்றும்
கவின்
மதியுடன்
மசர்ந்து
நானும்
எைது
நன்றினய நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்திற்கு மதரிவித்துக்மகாள்கிமறன். வரும் காைத்தில்
நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம் ஓர் அரும் தமிழ்ப் பள்ளியினை உருவாக்க மவண்டும் என்று
தாழ்னமயுடன் மகட்டுக்மகாள்கிமறன்.
இந்த நியூயார்க் மண்ணில் நமது தமிழ் மமா ியின் ஓனசனய கடந்த ஐம்பது
ஆண்டுகளாக உயரிய மசனவயாய் வ ங்கி மபான்வி ா மகாண்டாடுகின்ற நம் அனைவரது
நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு எைது வாழ்த்துக்கள்!
வாழ்க நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம்!
வளர்க தமிழர்கள்!
ஓங்குக பசந்தமிழ்!
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மருத்துவர் சந்திை மமாகன் குப்தாவின்

ார்ரவயில்

னவயகம் வாழ் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இன்னறய
திைம்
நவம்பர் மாதம்
7,
8-ம்
மததிகளில்
நியூயார்க்
தமிழ்
சங்கம் சிறந்த முனறயில் மபான்வி ா மகாண்டாட இருக்னகயில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக எவ்வாறு
நமது
சங்கம் துவக்கப்பட்டு
இன்று
வனர
மசயல் பட்டு
வருகிறது
என்னும் சரினதனய
சற்மற சிந்தனை மசய்மவாம்.
அண்னமயில் மனறந்த என் உயிர் நண்பர் திரு ஷண்முகம் அவர்கள் இல்ைத்தில் 50 ஆண்டுகளுக்கு
முன்ைால்,
நானும் மனறந்த
நண்பர் திரு.குமமரசன் மற்றும்
சிை தமிழ்
உள்ளங்களும்
கூடி நியூயார்க் தமிழ் சங்கத்திற்கு மபயர் சூட்டி துவக்கி னவத்மதாம் . அமத காைகட்டத்தில்
பாரதி சங்கமும் உருவாகியது. நாளனடவில் இரண்டு சங்கங்களும் ஒன்றுபட்டை.
இனத ஆரம்பித்த காைத்தில் தமிழ் மக்கள் கூட்டம் சிறிய அளவிலும் ஆங்காங்மக
சிதறியும்
வசித்தைர்.
வருடம்
ஒன்றிரண்டு
நிகழ்ச்சிகள்
நிகழ்ந்தை.
திரு
குமமரசன் அவர்கள்
தமிழ்
சிைிமா
படங்கனள மகாைம்பியா பல்கனைக்க கம்
திமயட்டரில் மவளியிடுவார். கட்டணம் 5 டாைர்.
வருடம் ஒன்றிரண்டு கனை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துமவாம். அந்த நிகழ்ச்சிகள் நமது விநாயகர்
மகாவில் அடித்தளத்தில் கட்டப்பட்ட சிறிய அரங்கத்தில் நனடமபறும். கட்டணம் 5 டாைர்.
அறுசுனவ
சாப்பாடு
சாதம்,
சாம்பார்,
ரசம்
மமலும்
தயிர்சாதம்
எல்ைாம்
இைவசம்.வட்டில்
ீ
சனமத்து மகாடுப்மபாம். இந்த நிகழ்ச்சிகனள நடத்த படாத படுமவாம்.
தமிழ் சங்கம் நடத்தும் கனை வி ாக்களுக்கு அண்னமயில் மனறந்த பத்மிைி அவர்களுனடய
நடைக்குழு
இளம்
மாணவர்களும்,
குமாரி
கமைாவின்
நடைங்களும், ரங்கநாயகி, வத்சைா
கபூர் இனசயும், பார்த்தசாரதி மாணவர்களும் பங்மகற்று
சிறப்பித்தைர். பை நாடகங்களுக்கு கனத,
வசைம் தயாரிப்பு இனவகனள மதாகுத்து மசயல்பட எைக்கும் ஒரு தருணம் அளித்ததற்கு நன்றி.
எல்ைாவற்றிற்கும் மமைாக வட அமமரிக்கத் தமிழ்ச் சங்கப் மபரனவ வி ாவில் மருத்துவக் கல்வி
மதாடர்
பயிற்சி
(CME)
மமற் பணினய தனைனம
மகாண்டு
மவற்றிகரமாக
மசயல்
மதாடுத்த மபருனமனய நான் என்றும் மறமவன். அது மபால் எைது துனணவி துளசியும் காஞ்சைாவும்
இனணந்து உணவு
பரிமாறும் பணினய மமற்மகாண்டைர். இந்த மபரனவ வி ாவிற்கு பாரி
வள்ளல்மபால் மபரும் நிதியினை நினறய தமி ர்கள் அளித்தார்கள். எைினும், மபருங்மகானட வள்ளல்
திரு. மஜகதீசன் மற்றும் அவர் துனணவி காஞ்சைா அவர்களுக்கு பாராட்டுகள், நன்றிகள் !!
பை ஆண்டுகளுக்குப் பின் திரு.ஷண்முகம் அந்த சுனமனய மருத்துவர் திரு கிருஷ்ணன் அவர்களிடம்
ஒப்பனடக்க அவரும் அனத ஏற்று மிக மிக சிறப்பாக பணியாற்றி தமிழ் சங்கத்னதயும் அதன்
மபருனமனயயும் இமயத்து உச்சிக்கு உயர்த்திைார் என்றால் அது மினகயாகாது. பின்பு வந்த
தனைவர்கள் ரத்திைம், காஞ்சைா பூைா, ஆல்பர்ட் மசல்ைதுனர, விஜயகுமார் மமலும் தற்சமயத்
தனைவர் திரு.ரங்கா புருமஷாத்தமன் ஆகிய யாவருனடய திறனமயாை சைியாத உன ப்பிைால் நமது
தமிழ் சங்கம் மபான்ைின் ஒளிமபாைவும், னவரத்தின் திறன் மபாைவும் கண்ணின் மணி மபாைவும்
இன்று மமம்பட்டு மகாடி கட்டிப் பறக்கின்றது. வாழ்த்துக்கள்! இந்த சங்கத்திற்கு உன த்த இன்னும்
எத்தனைமயா தமி ர்கனளயும் நன்றியுடன் நினைத்துப் பார்க்கிமறன்.

ப ான்விழா ப ாலிவுடன் மிளிர்க
இயல் இரச நாடகம் யாவும் வளர்க
தமிழ் பமாழி இனம் தளைாது தரழக்க
நியூயார்க் தமிழ் சங்கம் என்றும் பசழிக்க
மவண்டுமவாம் ஆண்டவனை அருள் அளிக்க.

சந்திரமமாகன் குப்தா -

தமிழ்த் மதாண்டன்
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ப ொன்விழொ கொணும்
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு
நல்வொழ்த்துக்கள்!!!

விஜய், சபிதொ & ஷ்ருதி
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•

1970-ம் ஆண்டு செப்டம் பர் 25 ம் நாள் – தமிழக கல் வி அமமெ்ெர் திரு நாவலர் இரா

•

1970 –ம் ஆண்டு நவம் பர் 16-ம் நாள் , நியூ யார்க் தமிழ் ெ ் ெங் கம் உருவாக்கப் பட்டது.
திரு செல் லப் பா ெண்முகம் இல் லத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் திரு Dr.P.குமளரென்
அவர்கள் தமலவராகவும் , திரு செல் லப்பா ெண்முகம் அவர்கள் செயலராகவும் , திரு
டாக்டர். S.G.ெண்முக சுந்தரம் அவர்கள் சபாருளாளராகவும் ளதர்வு செய் யப் பட்டனர்.
பங் ளகற் ற மற் ற உறுப் பினர்கள் : திரு Dr. V.G.ளதவ் , திரு Dr. P. ஆறுமுகம் , செல் வி Dr. N.
ெம் பத், Dr. K.N.P.கிருஷ்ணராஜ் , திரு A. ெண்முகம் , திரு ெஞ் சீவி – ஆகிளயார்.

•

1971 – பிப் ரவரி – தில் லானா ளமாகனாம் பாள் , 1971 – ஜூன் – இரு ளகாடுகள் படங் கமளத் தமிழ் ெ ் ெங் க உறுப் பினர்கள் கண்டு மகிழ் ந்தனர்.

•

1971- ஆகஸ்டு – தமிழக அமமெ்ெர் மாதவன் தமிழ் ெ ் ெங் கத்துக்கு வந்தார்.

•

1971 – செப் டம் பர் - பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்த அகதிகளுக்கு தமிழ் ெ ்
ெங் கம் உமடகமளத் திரட்டி அனுப்பி மவத்தது.

•

1971 – பத்மினி நடனம் , ராஜா சுளலாெ்ெனா நடனம் – ஆகியமவ ெங் கத்தில்
நிகழ் ந்தன.

•

1971 – நவம் பர் 26 – தமிழக முதல் வர் கமலஞர் கருணாநிதி தமிழ் ெ ் ெங் க
உறுப்பினர்களளாடு உமரயாடல் .

•

1972 – ளபசும் சதய் வம் , ளமஜர் ெந்திரகாந்த், காவல் காரன் , ரங் க ராட்டினம் , ராமன்

•

1972 – ஜனவரி 23-ல் சபாங் கல் விழா, ஏப்ரல் 15-ல் தமிழ் ப் புத்தாண்டு, நவம் பர் 4 –

•

1972 – ஜூமல – தமிழக உயர்நீதிமன் ற தமலமம நீ திபதி வீராொமி வருமக.

•

1972 – ஆகஸ்டு 19, தமிழ் ெ ் ெங் க சுற் றுலா – ெங் கன் மீளடா பூங் கா.

•

1973 – ஜனவரி 20 – சபாங் கல் விழா, ஜூன் 9 – Bear Mountain – சுற் றுலா

•

1973 – செப் சடம் பர் - கண்ணகி – நாட்டிய நாடகம் .

•

1974 – மார்ெ் – தமிழ் ெ ் ெங் க மாதாந்திர செய் திப் பதிரிமக துவக்கம் .

•

1974 – சூரியகாந்தி, தவப்புதல் வன் , வீட்டு மாப்பிள் மள - திமரப் படங் கள்

•

1974 – பி லீலா – இமெக்கெ்ளெரி

•

1974- ஜூமல 6 – மண்ஹாெட் பூங் காவில் – பிக்னிக்

சநடுஞ் செழியன் அவர்கள் நியூ யார்க் நகரத்தில் உள் ள தமிழர்களளாடு உமரயாடிய
ளபாது , தமிழ் ெ ் ெங் கம் ளதாற் றுவிக்கும் எண்ணம் பிறந்தது.

எத்தமன ராமனடி
தீபாவளி
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•

1974 – அக்ளடாபர் 26 – தமிழ் ெ ் ெங் கத்தில் - பி சுசீலா – S.P.B. – இமெக் கெ்ளெரி

•

1974 –நவம் பர் 15 – புரட்சித் தமலவர் MGR – அவர்களுக்கு Dr குமளரென் இல் லத்தில்

•

1974 – நவம் பர் 16 – உலகம் சுற் றும் வாலிபன் – MGR – திமரயிட்டுக் காட்டினார்.

•

1974 – டிெம் பர் 14 – நாடகம் – வடிளவலு வாத்தியார்

•

1975 – பூவா தமலயா, அரங் ளகற் றம் , அருளணாதயம் , நிமறகுடம் , அவள் ஒரு சதாடர்
கமத,, நூற் றுக்கு நூறு.

•

1975 – பிப் ரவரி – குமாரி கமலா – நாட்டிய நாடகம் – தியாகராஜரின் “பிரகலாத பக்த
விஜயம் ”

•

1975 – இலக்கிய உமர – “தமலவியும் ளதாழியும் ” A. V. சுப் ரமணியன்

•

1975 – ஜூன் 28 – சதாழிலதிபர் சபாள் ளாெ்சி மகாலிங் கம் – வரளவற் பு

•

1975 – ஜூமல 20 – சஜமினி களணென் – வரளவற் பு

•

1976 – அபூர்வ ராகங் கள் , ராஜ நாகம்

•

1976 – ஆகஸ்டு – ளகாபால சுந்தரம் – உமர

•

1976 – செப் சடம் பர் - M.L.வெந்தகுமாரி இமெக் கெ்ளெரி

•

1977 – ஆகஸ்டு – Dr கிரிதாரி பிரொத் – உமர

•

1977 – செப் சடம் பர் 1- தொவதாரம் நாட்டிய நாடகம் ,

•

1977 – செப் சடம் பர் 10 – பத்மினி நாட்டியம்

•

1977 – செப் 17, M.S.சுப் புலக்ஷ்மி இமெக் கெ்ளெரி

•

1978 – மீனாக்ஷி செல் வநாயகம் – நாட்டியம்

•

1978 – அக்ளடாபர் 21 – முத்தமிழ் விழா

•

1979 - தீபாவளி விழா

•

1980 – கவரிமான்

•

1980 – ஜனவரி 12 – சபாங் கல்

•

1980 – ஏப் ரல் 13 – முத்தமிழ் விழா

விருந்து
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•

1981 – ஏப் ரே் 12 – முத்தமிழ் விழா

•

1981 – ஜூலே – திரு சீர்காழி லகாவிந்தராஜன் கச்லசரி, அவருக்கு தமிழ் ச ்
சங் கெ் “தமிழிலச ென் னர் “ விருது வழங் கியது.

•

1981 டிசெ் பர் – திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள் உலர நிகழ் வு.

•

1981 – திரு லகாபாே சுந்தரெ் உலர, பெய் யப்பன் உலர.

•

1981 டிசெ் பர் – திரு கண்ணதா சன் நிலனவு நிதி

•

1982 – ஏப்ரே் – முத்தமிழ் விழா - பாடகர் திரு லஜசுதாஸ் , கவுரவிக்கப்பட்டார்

•

1983 – ஜனவரி 8 – பபாங் கே் விழா

•

1983 – ஏப்ரே் 9 – முத்தமிழ் விழா, நடனங் கள் : திருெதி பத்மினி, திருெதி கெோ
நாராயணன் , திருெதி ெே் லிகா பார்த்தசாரதி

•

1983 – ஜூன் – பாஞ் சாலி சபதெ் – நாட்டிய நாடகெ்

•

1983 – தமிழக அலெச்சர் திரு பண்ணுருட்டி ராெச்சந்திரன் – வருலக.

•

1984 – ஏப்ரே் – முத்தமிழ் விழா – திருெதி பத்மினி நாட்டியெ்

•

1984 – தமிழர் சுற் றுோ – வாஷிங் டன் DC, பிட்ஸ்பர்க்

•

1985 – அக்லடாபர் – தீபாவளி விழா

•

1986 – ஏப்ரே் – முத்தமிழ் விழா

•

1986 – லெ – திருமுருக கிருபானந்த வாரியார் வருலக.

•

1987 – ஜனவரி 17 – பபாங் கே்

•

1987 – ஏப்ரே் – முத்தமிழ் விழா

•

1987 அக்லடாபர் 31 – திரு குெரி அனந்தன் வருலக

•

1988 ஏப்ரே் – பாடகர் திரு லஜசுதாஸ் வருலக.

•

1988 நவெ் பர் 5 – தீபாவளி விழா

•

1989 ஏப்ரே் 15 – தமிழ் ப் புத்தாண்டு

•

1990 ஏப்ரே் 22 - அபெரிக்க கூட்டுத் தமிழ் ச ் சங் கெ் (FeTNA) துவக்கெ்

•

1990 ஏப்ரே் 22 – Prof A.K.ராொனுஜன் வருலக

•

1990 பசப்படெ் பர் 29 – முத்தமிழ் விழா, வள் ளித் திருெணெ் நாடகெ்
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•

1991 – ஜனவரி 12 – பபாங் கே் விழா – ஆனந்த ராகெ் குழுவினர் இன் னிலசக்
கச்லசரி , பத்ொ ராெநாதன் ெற் றுெ் ராஜ ராலஜஸ்வரி நாட்டியப் பள் ளி
ொணவர்கள் நாட்டியெ் , சாவித்ரி ராொனந் வாய் ப்பாட்டு

•

1991 ஏப்ரே் – முத்தமிழ் விழா

•

1991 – பசப்படெ் பர் 7 – கூத்தர் திருவிழா – பன் னாட்டு நடனப் லபாட்டிகள்
(USA/Canada/England)

•

1992 – ஜனவரி 18 – பபாங் கே் விழா , பத்ொ ராெநாதன் – ராஜா ராலஜஸ்வரி
நடனெ் , மிருதங் க இலச, ஆடு பாெ் லப நடனெ் , லகாோட்டெ் , காவடியாட்டெ் ,

சாவித்ரி ராெனந் பாடே் கள்
•

1992 ஜனவரி 22 – தமிழ் ொத இதழ் – அே் லி

•

1992 – அலடயாறு புற் றுலநாய் ெருத்துவெலனக்கு Mammogram Unit – தானொக
வழங் கியது NYTS

•

1992 – ஏப்ரே் - ஏதிலிகளுக்கு உணவு வழங் குெ் இரண்டாெ் ஆண்டு பதாடர்
நிகழ் வு – 1000 உலடகளுெ் வழங் கப்பட்டது.

•

1993 பபாங் கே் விழாவிே் – தமிழின் நிலே ெேர் பவளியீடு.

•

1993 – பசப்படெ் பர் 18 – கூத்தர் திருநாள் தமிழ் நடனப் லபாட்டி

•

1994 – பபாங் கே் , முத்தமிழ் விழா, ஏதிலிகளுக்கு உணவளித்தே் , தீபாவளி

•

1995 - பபாங் கே் , முத்தமிழ் விழா, ஏதிலிகளுக்கு உணவளித்தே் , தீபாவளி

•

1995 - பசப்படெ் பர் 23 - கூத்தர் திருநாள் - திருபவெ் பாலவயுடன் துவக்கெ்

•

1996 – ஜனவரி 20- பபாங் கே் திருவிழா – கணிப்பபாறி இலசயிே் பே் சுலவப்

•

1996 - முத்தமிழ் விழா, ஏதிலிகளுக்கு உணவளித்தே் , தீபாவளி நிகழ் வுகள்

•

1997 - பபாங் கே் , முத்தமிழ் விழா, ஏதிலிகளுக்கு உணவளித்தே் , தீபாவளி

•

1998 – ஜூன் 20 – திருெதி ல

•

1999 – ஜூன் 20 – திரு சீர்காழி சிவசிதெ் பரெ் கச்லசரி

•

2000 - பபாங் கே் , முத்தமிழ் விழா, ஏதிலிகளுக்கு உணவளித்தே் , தீபாவளி

நிகழ் வுகள்
நிகழ் வுகள்

பாடே் கள்

நிகழ் வுகள்

ாபனா – பாரத நாட்டிய நடனெ்

நிகழ் வுகள்
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•

2001 – சீர்காழி சிவசிதம் பரம் , சுகி சிவம் , சகௌதமி, S Ve ளெகர்

•

2001 – World Trade Center Fundraiser

•

2001 – குஜராத் பூகம் ப நிவாரண நிதியளிப்பு

•

2002 – புத்தாண்டு விழா, “ொக்ளலட் கிருஷ்ணா “– கிளரஸி ளமாகன் நாடகம் .

•

2003 – Y Gee மளகந்திரா நாடகம்

•

2004 – இயக்குனர் R பார்த்திபன் ெந்திப்பு

•

2004 – Tsunami Relief – சென் மன சுனாமி நிதியளிப்பு

•

2005 – கிளரஸி ளமாகன் நாடகம்

•

2005 – டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம் நாட்டிய நாடகம் “வள் ளித் திருமணம் ”

•

2006 – நியூ யார்க்கில் FeTNA – ளபரமவ விழா : கவிப்ளபரரசு மவரமுத்து, பாடகி
திருமதி வாணி சஜயராம் , நடிகர்கள் ராதிகா, மற் றும் ெரத்குமார், அரசியல்
தமலவர் அன் புமணி ராமதாஸ், பாடகர் ஹரீஷ் ராகளவந்திரா, ளபராசிரியர்
திரு ஞானெம் பந்தன் , திரு அறிசவாளி, விஜயலக்ஷ்மி நவநீ த கிருஷ்ணன்

•

2006 – ஆகஸ்ட் – Tsunami Relief Fund – திருவாரூர் ராமகிருஷ்ணா ளெவா
ெங் கத்துக்கு கட்டிட நிதியளிப்பு

•

2006 – தீபாவளி – பார்வதி ரவி கண்டொல நாட்டியக் குழு நிகழ் ெசி
்

•

2007 – புத்தாண்டு விழா – பத்மஸ்ரீ சுதா ரகுநாதன் கர்நாடக இமெக் கெ்ளெரி

•

2008 – குடியரசுத் தமலவர் Dr அப்துல் கலாம் வருமக

•

2008 - ளபராசிரியர் மம் மது, ஈளராடு மளகஷ், பாம் ளப ெளகாதரிகள் , அரசியல்
தமலவர்கள் திருெ்சி சிவா, AA ஜின் னா, ஞானளதசிகன் .

•

2009 – நடிமக சஜயஸ்ரீ , ெட்டக்கதிர் ஆசிரியர் ெம் பத், ளபராசிரியர் சிலம் சபாலி
செல் லப்பன் , Dr அப்துல் கலாம் .

•

2010 – வழக்கறிஞர் சுமதி, கவிஞர் ெல் மா, கல் யாணமாமல ளமாகன் – மீரா,
கத்தார் வங் கி சீத்தாராமன் , அரசியல் தமலவர்கள் D ராஜா, மணிஷங் கர்
அய் யர், ெமூக ளெவகர் மதுமர கிருஷ்ணன் .
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•

2011 – இலசயலெப்பாளர் பரத்வாஜ் ., அரசியே் தலேவர் சுப் ரெணியெ் சுவாமி

•

2012 – Y Gee ெலகந்திரா

•

2013 – கலண ் கிருபா இலசக்குழு – நிகிே் ெத்யு, சாய் சரண் , பிரகதி, யாழினி, தனியஸ்ரீ

•

2014 – Dr ல

•

2014 – கலண ் கிருபா இலசக்குழு, திவாகர், லசானியா, ெகி

•

2014 – Y Gee ெதுவந்தி – சிவசெ் லபா நாடகெ்

•

2015 – சிக்கிே் குருச்சரண் – தமிழ் இலசக்கச்லசரி

•

2015 – லகாபாே் சப் தஸ்வரங் கள் இலசக்குழு, திவாகர், லசானியா, தீபக், பஜசிக்கா
,அமுதவாணன் , ஆனந்தி, பிரியா.

•

2016 – சிக்கிே் குருச்சரண் , Dr S. ராஜலகாபாே் (பதாே் லியே் )

•

2016 – கிலரஸி லொகன் இரு நாடகங் கள் - கூகிள் கலடாத்கஜன் , மீலசயானாலுெ் ெலனவி

•

2017 – நித்தியஸ்ரீ ெகாலதவன் தமிழ் இலசக்கச்லசரி

•

2017 – கலண ் கிருபா இலசக் குழு – முலக

•

2018 – Y Gee ெதுவந்தி நாடகெ் ,

•

2018 – அறிஞர்கள் சந்திப்பு : லபராசிரியர் ெெ் ெது , லபராசிரியர் ெருதநாயகெ் ,
சமூகவியோளர் லரவதி

•

2018 – MVK Canada –

•

2019 – பபாங் கே் – கலேொெணி T. லசாெசுந்தரெ் குழுவினர் தமிழ் க் கலேகள் ,

•

2019 – சிக்கிே் குருச்சரண் – இலச உோ

•

2019 – அறிஞர்கள் சந்திப்பு: திரு பாேகிரு

•

2019 – தீபாவளி – கனடா பயாஸ் இலசக்குழு, திரு B H அப்துே் ஹமீது, ஹரீ ் ராகலவந்திரா,
கிரு ் ணா, அர்ஜூன் , ் ரத்தா, லபச்சாளர் திருெதி உலெயாள் முத்து.

•

2020 – லதப் பபாங் கே் நிகழ் வுகள்

•

2020 – கவிதா ராெசாமி – சட்ட வே் லுனருடன் லகாவிட் நிலே தீர்வுகள்

•

2020 – ெதுலர அன் னவாசே் – லகாவிட் உதவிகள் ,

•

2020 – இலசக் கலேஞர்களுக்கு உதவிட,கலண ் கிருபா இலசக் குழு நிகழ் விே் : அனந்து,
முலக ் , சாய் சரண், சுர்முகி , ஹரிப் பிரியா , சிரி ா

•

2020 – சிக்கிே் குருச்சரண்– இலசயின் நுணுக்கங் கள் வகுப்புகள் ெற் றுெ் கச்லசரி “பாரதெ்
கண்ட பாரதி மூவர் “

•

2020 – பசன் லன ொணவர் கெ் பன் கழகத்துடன் இலணந்து நடத்திய “பசாே் ேரங் கெ் ”

•

2020 – நவெ் பர் – பபான விழாக் பகாண்டாட்டங் கள்

ாபனா விக்லன ் – தமிழ் இலசக் கச்லசரி
ா.

் , ராஜகணபதி, பசௌமியா, பஜசிக்கா

் யாநாஜ் இலசக்குழு, ஆதவன் , சந்தியா, பஜயந்தி, லக

வ் , சுதர்

ன்

் ணன் IAS, திரு ஆழி பசந்திே் நாதன் , திரு ஆரி
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ப ொன்விழொ கொணும்
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு
நல்வொழ்த்துக்கள்!!!

Ranga Purushothaman
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ப ொன்விழொ கொணும்
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு
நல்வொழ்த்துக்கள்!!!

Rammohan & Family
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ப ொன்விழொ கொணும்
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கத்துக்கு
நல்வொழ்த்துக்கள்!!!

Albert Chelladurai

110

ப ான்விழா காணும் இரையில்லா நியூ யார்க் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு
வைக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும்!

மதவைாஜ் விஜயகுமார், உமா விஜயகுமார் ,
திவாகர் விஜயகுமார் , ஏழிரச முருமகசன் and குகன் திவாகர்

எந்நன்றி பகான்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்ரல
பசய்ந்நன்றி பகான்ற மகற்கு

111

நியூயார்க் தமிழ் ச் சங் கத்திற் ககன்
ப ான்விழா வாழ்த்து
வடகி க்கு அமமரிக்க மண்ணில், உைக அதிசயங்களில் ஒன்றாகிய னநயகரா
நீர்வழ்ச்சியின்
ீ
இருப்பிடமாை, எம்னபயர் ஸ்மடட்
மாநிைத்தில்

என்றன க்கப்படும் நியூயார்க்

அட்ைாண்டிக் கடற்கனரயில், ஹட்சன் ஆறு பாயும் மகட்ஸ்கில்ஸ் மனை வாழும்
இடத்தில் அனமந்துள்ளது நியூயார்க் மாநகரம்.

நியூயார்க் மாநகரில் னடம்ஸ் ஸ்மகாயர், வால் ஸ்ட்ரீட், மத்தியப் பூங்கா,
மவரமசாைா

பாைம், ஸ்மடட்ச்யூ

ஆஃப்

ைிமபர்ட்டி

எை

இன்னும்

எத்தனைமயா உைகப் புகழ் மபற்ற சிறப்பிடங்கள் உள்ளை. நியூயார்க்னக

குயின்ஸ், புரூக்ைின், மமன்ஹட்டன், பிரான்க்ஸ், ஸ்மடடன் ஐைண்ட் எை
ஐந்து நிைங்களாகப் பிரித்து குறிப்பிடுவர். நியூயார்க் நகர் உைக வர்த்தகத்
தனைநகமரைவும், மபரிய ஆப்பிமளனுவும் அன க்கப்படுகிறது.

நியூயார்க் நகருக்கு வாழ்வாதாரத்னதத் மதடி உைகில் பல்மவறு நாடுகளிைிருந்து

மக்கள், தமி ர் உட்பட, நித்தம் வந்து குவிவது காைங்காைமாக நடந்து வரும்
ஒன்று.

பன்முகம்,

இதனை

உருகும்

பன்மமா ி,

பல்ைிைம்

வருமவானரமயல்ைாம் வரமவற்று, வா
பானைமயை

எைத்

தன்னை

மநாக்கி

இப்படியாை

உருகும்

னவக்கும் வளனமக் மகாண்டதைால்

அன க்கிமறாம்.

பானையில் ஆயிரத்து மதாள்ளாயிரத்து, எழுபதாம் ஆண்டு மதான்றியது தான்,
நம் நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம். இன்று நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு அகனவ
ஐம்பது.

தாய்மண்னண

விைகி,

தாய்த்

தந்னதயனரப்

பிரிந்து

தாய்மமா ினய

சுமந்துமகாண்டு, இரண்டு மபட்டிகளுக்குள் உடனமகனள அனடத்துக் மகாண்டு,
கண்களில் பல்ைாயிரக் கைாக்களுடனும், மைதில் பைமவறு அச்சங்களுடனும்,
கடல்கள் தாண்டி, கண்டங்கள் தாண்டி, முன்பின் மதரியாதவர் வாழும் நாட்டில்,
ப க்கவ க்கங்கள் மாறுபட்ட ஊரில் ஆங்கிை மமா ினய சரியாக உச்சரிக்கக்
கூட மதரியாமல், புது வாழ்னவத் மதடி இங்கு வந்தனடந்த தமி ருக்கு, தாய்மண்
ஏக்கத்னத, தாய்மமா ித்

மதடனை, உறவிைர்

அரவனணப்னப

தமிழ்ச்

சமூக

உணர்னவ, சற்மறனும் பூர்த்தி மசய்துக் மகாள்ள ஏற்படுத்தப்பட்டு இயங்கி வரும்
முதன்னம சங்கமம நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம்.
இன்றுவனர,

ஐம்பது ஆண்டுகளில்

அன்னைத் தமின ப் மபாற்றி,

அதன் பிள்னளகனள அரவனணத்து,
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நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்தில்
எத்தனை எத்தனை கூட்டங்கள்
எத்தனை எத்தனை வி ாக்கள்
எத்தனை எத்தனை நிகழ்ச்சிகள்
எத்தனை எத்தனை விருதுகள்
எத்தனை எத்தனை நற்மசனவகள்
எத்தனை எத்தனை ஆளுனமகள்
எத்தனை எத்தனை உறுப்பிைர்கள்
எத்தனை எத்தனை தன்ைார்வைர்கள்
எத்தனை எத்தனை எழுத்தாளர்கள்
எத்தனை எத்தனை கவிஞர்கள்
எத்தனை எத்தனை இைக்கியவாதிகள்
எத்தனை எத்தனை கனைஞர்கள்
எத்தனை எத்தனை நட்புறவுகள்
எத்தனை எத்தனை இனளயவர்கள்
எத்தனை எத்தனை பங்களிப்பு
அத்தனையும் எண்ணிப் பார்த்தால்
எண்ணில் அடக்க இயைாதனவ.
எனத எழுத, எனத விட என்மறைக்கு மதரியவில்னை. ஆைாலும், சமீ ப
காைத்தில் நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத் தனைவர், மதிப்பிற்குரிய திரு.
அரங்கநாதன் புருமஷாத்தமன் தனைனமயில் அதன் மசயற்குழுவும்,
முனைவர்
பாைா
சுவாமிநாதன்
அவர்களும், ஆயிரக்கணக்காை
உறுப்பிைர்களும் ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்னக ஏற்படுத்த மசய்த
மாமபரும்
மசனவனயச்
மசால்ைாமல்
விடுவது
முனறயல்ை.
ஏமைன்றால் மமா ிகளிமை மூத்தமமா ியாை நம் தமிழ்மமா ினய
அகிைம் முழுதும் பரப்ப, அதன் சிறப்னப, தன்னமகனள, சுனவனய
பைதரப்பட்மடாரும் அறிய, கற்க, ஆராய வினதயிட்ட முதல் அபாரமாை
முயற்சி இது.
நான் ஹட்சன் ஆற்றுக்கு அக்கனரப் பக்கம் உள்ள மாநிைத்தில்
வாழ்கிமறன். ஆைாலும் நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் வாழ் நாள்
உறுப்பிைராை உறனவ நான் ஏற்படுத்திக் மகாண்மடன். ஏமைன்றால்,
தீபாவளி, மபாங்கல், சித்தினர நாள், என்று எந்த ஒரு சிறப்பு நாள்
என்றாலும், தமி னர ஒன்றுகூட்டி மகாண்டாடி மகிழ்வதில்
மட்டுமல்ைாமல் தமிழ் மமா ி, மரபுகள், கனைகள் இவற்னற
மமன்படுத்தும் பணிகளில் நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம் மதாடர்ந்து
ஈடுபட்டு வருவதைால். நம் தாயகத்தின் துயர்களுக்கு கண் கைங்கி
உதவி கரம் நீட்டுவது, வி ிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் நடத்துவது, நிதி உதவி
மசய்வது, தமிழ்ச் சங்க உறுப்பிைர்களின்
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இன்பங்களிலும் துன்பங்களிலும் பங்மகற்பது, இனளயச் சமுதாயத்திற்கு
தமிழ்ச் சுனவனய ஊட்டுவது, ஏனைய தமிழ்ச் சமூகத்திைருடன்
இனணப்னப ஏற்படுத்திக் மகாள்வது மபான்ற மகத்தாை பணிகனள
மசய்து வருவதைால். மமலும் எந்த ஒரு நியாமாை சமூகம் சார்ந்த
மவண்டுமகானள
நியூயார்க்
தமிழ்ச்
சங்கத்திடம்
னவத்தாலும்
இன்றுவனர நிராகரிப்பு வந்ததில்னை அதைால்.
ஒரு அனமப்பு என்பது அதனை வ ி நடத்தும் மைிதர்களின் எண்ணம்,
மசயல், அறம் சார்ந்மத மவற்றி காணும் மட்டுமல்ைாமல் பிளவுபடாமல்
நினைத்து நிற்கும். அந்த வனகயில் நீயூயார்க் தமிழ்ச் சங்க முன்ைாள்
மசயற்குழுக்கனள
இந்த
மபான்வி ா
ஆண்டில்
பாராட்ட
நாம்
கடனமப்பட்டுள்மளாம்.
மமலும்
திரு.
அரங்கநாதன்
தனைனமயிைாை
தற்மபானதய
மசயற்குழுனவ எவ்வளவு பாராட்டிைாலும் அது தகும். ஏமைைில் சமீ ப
ஆண்டுகளில் நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்துடன் மநரடியாக இனணந்து சிை
தமி ருக்காை சமூகப் பணிகனள மசய்யும் மபாது அவர்களின் சமூகப்
மபாறுப்பு, தமிழ்த் மதடல், தமிழ்த் மதாண்டு அளப்பரியது எை என்ைால்
மநரடியாக பார்த்து உணர முடிந்தது. இப்படிப்பட்ட தமிழ்ச் சங்கம்
இப்பூமி வாழும் வனரயில் நினைத்து, தமிழ் வளர்த்து, தமி னர
இனணத்து மபண மவண்டுமமன்பது என் வாழ்த்து.
ஐம்பதாண்டுகள் நினைத்து
இன்று மபான்வி ா காணும்
நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கமம!
அட்ைாண்டிக்கனர வாழும்
அன்னைத் தமிழ் வங்கமம!
அமமரிக்க தமிழ் மக்களின்
அமுதத்தமிழ் அங்கமம!
உன்னை வாழ்த்துகிமறன்
உன் மபால் யார் வணங்குகிமறன்
நீ
வான்மபால் உயர்ந்து வாழ்
ஆல்மபால் தன த்து வாழ்
கடல்மபால் பரந்து வாழ்
அருகுமபால் மவரூன்றி வாழ்
கனைமபால் நினைத்து வாழ்
கவிமபால் இைித்து வாழ்
இப்பூமி வாழும் நாள்வனர
தமிழ்மபால் சிறந்து வாழ்
-புவனா கருைாகைன், நியூ பஜர்சி
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee
Arcot Thiyagarajan & Family
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Best wishes to

New York Tamil Sangam
for Golden Jubilee
Shanmugavel Madurai
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ை, ழ எழுத்துகரளக் காப் ாற்றுங் கள் !
--நா.முத்துநிலவன்—
தமி ர்கள் உைகின் எந்த மூனையில் இருந்தாலும், தமின க் காக்கவும்
வளர்க்கவும் நினைப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கும் மசய்திதான். ஆைால் தமின க்
காக்க, உணர்ச்சி மட்டுமம மபாதாது. மசயல் புரிந்து வாழ்த்த மவண்டிய
மசயல்பாடுகளும் அதற்காை சிந்தனைகளும் அவசியம்.
பிறமமா ி கைந்லதா, உச்சரிப்னப மாற்றிமயா மபசப்மபச, அந்தந்த வ க்கில்
மவமறாரு புதிய மமா ி உருவாகிக் மகாண்மட இருப்பனதக் கடந்த ஆயிரம்
ஆண்டுகளில் நாமம கண்டிருக்கிமறாம். “வடமவங்கடம் மதன்குமரி ஆயினடத்
தமிழ்கூறும் நல்லுைகு” என்று மதால்காப்பியர் காைத்தில் இருந்த தமிழ்,
இப்படித்தான், மப.சுந்தரைார் காைத்தில் “கன்ைடமும் களிமதலுங்கும் கவின்
மனையாளமும் துளுவும்” தமி ின் வயிற்றிைிருந்மத பிறந்ததாகச் மசால்கிறார்!
மகாஞ்சம் மயாசித்துப் பார்த்தால் வாழ்க்னக முனறனய வகுக்கத்தான் நம்மால்
முடியுமம தவிர, வாழ்வது அவரவர் மபாறுப்புத்தாமை? அமத மபாை, மமா ியின்
இைக்கணத்னத நம் முன்மைார் வகுத்திருந்தாலும், அனத வரிவடிவில்
எழுதும்மபாதும், ஒைியுருவில்
உச்சரிக்கும்மபாதும்
அவரவருக்கும்
ஒரு
மபாறுப்பிருக்க மவண்டுமல்ைவா?
மமத்தப்
படித்தவர்கூட
–அறியானம
காரணமாகமவா,
அைட்சியம்
காரணமாகமவாமசய்யும்
தவறுகள்,
அடுத்தடுத்த
தனைமுனறக்கும்
கடத்தப்படுவதுதான் நாளனடவில் மமா ிக்குப் மபருங்மகடு வினளயச் மசய்து
அ ித்தும் விடுகிறது. அல்ைது அந்த மவறுபாடுகமள புதிய மமா ிகளின்
மதாற்றத்துக்கும் வினதகளாகி விடுகின்றை.
திராவிட
மமா ிக்
குடும்பத்தின்
தாயாை
தமி ிைிருந்து, மதான்றிய
மமா ிகனளப் பட்டியைிட்டு, மபராசிரியர் மப.சுந்தரைார் பாடியதன் வரைாற்றுக்
குறிப்பும் இதுதாமை?
இருபத்லதாராெ் நூற் றாண்டிே் அ ியும் நினையில் இருப்பதாக நான் நினைக்கும்
தமிழ் எழுத்துகள் இரண்டு! ஒன்று, தவறாை உச்சரிப்பால் வழக்பகா ிந்துவரும்
. மற்மறான்று, தவறாை கணிைி எழுத்துருக் கு ப்பத்தால் சிலதந்து வரும் ர.
இவ் விரண்னடயும் காப்பாற்ற லவண்டிய கவனைலய இக்கட்டுனரயின் லநாக்கெ் .
இன்னறய தமிழ் கூறும் நல்லுைகில் பற்பை உச்சரிப்பு முனறகள் உள்ளை.
மதுனரத் தமிழ், மநல்னைத் தமிழ், குெரித் தமிழ், லகாலவத் தமிழ், தஞ்னசத்
தமிழ். இவற்றிைிருந்து முற்றிலும் மவறுபட்ட மசன்னைத் தமிழ், மற்றும்
ஈ த்தமிழ் எை, பல்மவறு உச்சரிப்பு முனறகள் உள் ளன. உைகின் எந்தப்
பகுதியில் இருந்தாலும் பிராமணத் தமிழ் என்ற ஒன்றும் தைியாகலவ
இருக்கிறது.
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இந்த உச்சரிப்பு முனறகள் அனைத்திலும் சினதந்துவரும் ஒைிப்புமுனற
முதைில் தாக்கியிருப்பது “ “ எனும் தமிழுக்மக உரித்தாை சிறப்பு
கர
எழுத்னதத்தான். மமற்கண்ட அனைத்துத் தமி ிலும் இப்மபாது மனறந்து
வருவது
கரம்.
முக்கியமாகப்
மபச்சு
வ க்கில்
அமைகமாக
கு ந்னதகளிடமிருந்து – மனறந்து வருகிறது. பத்து வயது உனடய பள்ளிக்
கு ந்னதகளின் இன்னறய உச்சரிப்மப நானளய மமா ி நனட! எைமவ,
எழுத்தின் உச்சரிப்னபக் காப்பாற்றி அடுத்த தனைமுனறக்குத் தரும் மபரும்
மபாறுப்னப இன்னறய தலேமுலறலய ஏற்க மவண்டும்.
இது லபச்சுபொழிக் குழப் பெ் தான் என்றாலும், இதன் நனடமுனறச் சிக்கனைப்
பற்றிமய நான் கவனைப் படுகிமறன். ைகர ளகர கர உச்சரிப்பு மவறுபாடு
அறியாமல் மசால்ைித்தரும் ஆசிரியர், தவறுகனள மமா ியின் மீ து சுமத்தக்
கூடாது! தமிழ் மநடுங்கணக்கில் மமய்மயழுத்துகளின் அடுக்கு (வரினச)
முனறக்கு ஆழ்ந்த மபாருளுண்டு. இனத அறியாதவமர இந்தக் கு ப்பத்துக்கு
ஆளாகிறார்கள். வல்ைிைம் மமல்ைிைம் இனடயிைம் எை மூன்று வனகயாை
மமய்மயழுத்துகள், முதைில் வல்ைிைம், அடுத்து அதற்கு இைமாை மமல்ைிைம்
என்மற ஐந்து இைஎழுத்துகள் வரினசப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. மசால்ைிப்பாருங்கள்
க ங, ச ஞ, ட ண, த ந, ப ம. இதன் பின் ஆறு இனடயிை எழுத்துகளும் வரினசயாக
–மமய்மயழுத்துகளின் இனடயில் உள்ளை. கனடசியாக மீ ண்டும் வல்ைிை
எழுத்னத அடுத்து மமல்ைிை எழுத்மதாடு ற ை என்மற முடிகின்றை. இந்த
வரிலசயின் அர்த்தெறியாெலே கற் பிக்கப் படுவதன் ஆபத்து, உச்சரிப்புக்
குழப் பத்திே் பகாண்டு லசர்த்துவிடுகிறது.
ே –இதன் பபயர், ஒற் றே் ேகரெ் ! (“குண்டு ேகரெ் ” அே் ே!) (நுனி நாக்கு நுனி
அன்னெ் எனுெ் லெே் வாலய ஒற் றுவதாே் பிறக்குெ் எழுத்து)
ள –இதன் பபயர், வருடே் ளகரெ் ! (“பவள் ளிக் காே் ளகரெ் ” அே் ே!) (நுனி நாக்கு
நுனி அன்னத்லத வருடுவதாே் பிறக்குெ் எழுத்து)
ழ –இதன் பபயர், சிறப் பு ழகரெ் ! (“வாலழப் பழ ழகரெ் ”அே் ே!) நுனி நாக்கு,
அன்னத்தின் லெலே இலழத்து ெடங் குவதாே் பிறக்குெ் சிறப்பபழுத்து)
இலவ மூன் றுெ் ஒலரஇனொக -இலடயினொக- வந்தாலுெ் , பே+பொழி=
பன் பொழி, நாள் +காட்டி=நாட்காட்டி என முலறலய, பெே் லினெ் வந்தாே் ேகரெ்
னகரொகவுெ் , வே் லினெ்
வந்தாே்
ளகரெ்
டகரொகவுெ்
ொறுெ்
என,
இவ் பவழுத்துகலளக் கற் பிக்குெ் லபாலத பசாே் ேப் படலவண்டுெ் .
“லகட்டுக் பகாே் கிலறன் ” என்றுெ் , “பே் லிக்கூடெ் ” என்றுெ் , “ொெ் பேெ் ” என்றுெ்
“அழுத்தெ் திருத்தொக”ச் பசாே் கிறார்கலள!? (மிகப் பபரிய லபச்சாளர்இேக்கியவாதிகளுெ் இதற் கு விதிவிேக்கே் ேலவ!) எனிே் , “தமிே் வாே் க” என்று
எவ் வளவு கத்தினாலுெ் , தமிழ் எப் படி வாழுெ் ? இதற் கு,“வாலழப் பழெ் அழுகிக்
பகாழபகாழத்து கீலழ விழுந்தது” என்று, சிறுவயதிே் கற் க ெறந்தவர்க்கு,
இப் லபாதாவது பசாே் லித்தர லவண்டுெ்
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“லகட்டுக் பகாே் கிலறன் ” என்றுெ் , “பே் லிக்கூடெ் ” என்றுெ் , “ொெ் பேெ் ” என்றுெ்
“அழுத்தெ் திருத்தொக”ச் பசாே் கிறார்கலள!? (மிகப் பபரிய லபச்சாளர்இேக்கியவாதிகளுெ் இதற் கு விதிவிேக்கே் ேலவ!) எனிே் , “தமிே் வாே் க” என்று
எவ் வளவு கத்தினாலுெ் , தமிழ் எப் படி வாழுெ் ? இதற் கு,“வாலழப் பழெ் அழுகிக்
பகாழபகாழத்து கீலழ விழுந்தது” என்று, சிறுவயதிே் கற் க ெறந்தவர்க்கு,
இப் லபாதாவது பசாே் லித்தர லவண்டுெ்
இப் படிலய, “பபரிய” எனுெ் பசாே் லிே் “சின்ன ர“ வருவதுெ் , “சிறிய” எனுெ்
பசாே் லிே் “பபரிய ற” வருவதுொன தமிழின் அழலகச் பசாே் லித்தர லவண்டுெ் !
அப் படிலய அது பபரிய ற அே் ே, வே் லின றகரெ் எனவுெ் , சிறிய ர அே் ே,
இலடயின ரகரெ் எனவுெ் பசாே் லித் தரலவண்டுெ் . இவற் றாே் பபாருள் ொறி
வருகின்ற பசாற் கலள அடுக்கி அடுக்கி நிலறயச் பசாற் கலளச் பசாே் லிச்
பசாே் லித்
தரலவண்டுெ் .
இே் லேலயே்
அடுத்த
தலேமுலற
“தமிே்
பொலி”யிே் தான் லபசுெ் . இது லபாலுெ் தமிழ் எழுத்துகளின் உச்சரிப் பு லவறுபாடு
பற் றி விரிவாகத் பதரிந்து பகாள் ள விருெ் புலவார் “மூனு சுழி ண, பரண்டு சுழி ன
- என்ன வித்தியாசெ் ?” எனுெ் எனது வலேப் பக்கத்திே் உள் ள கட்டுலரலயப்
படிக்கோெ் . இலணப் பு- https://valarumkavithai.blogspot.com/2014/11/blog-post_26.html
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எனுெ் எழுத்து, கணினி எழுத்துருக்கள் சிேவற் றாே் ஆபத்தான நிலேக்குத்

தள் ளப் பட்டுள் ளது. அதாவது ர ரா ரி ரீ என, ரகர வர்க்கத்து எழுத்தின் இறுதியாக
பசாே் ேப் படுெ் ர் எனுெ் எழுத்லதக் கணினியின் எழுத்துரு வலககள் சிே,
துலணக்காே் லபாட்டு புள் ளிலவத்து எழுதச்பசய் து இந்தக் குழப் பத்லதச்
பசய் துவிட்டன. அதாவது இராெர் என எழுதுெ் லபாது, ர லபாட்டுப் புள் ளி
லவப் பதற் குப் பதிோக துலணக் காே் லபாட்டு புள் ளி லவக்கத் பதாடங் கி
அவ் வாலற பழகிவருகிறார்கள் . (யுனி லகாடு எழுத்துருவிே் இது சரியாக உள் ளது
லவறுசிே
எழுத்துரு
கே் வித்துலறயின்
பாடநூே் களிலேலய
இடெ் பபற் ற
அவேத்தாே் வந்த ஆபத்து இது) பார், யார், லபார், குொர் என ர ஒற் று
வருமிடங் களிே் எே் ோெ் துணக் காே் லபாட்டுப் புள் ளி லவத்துப் பழகிவருெ்
குழந்லத நாளலடவிே் ர் எனுெ் எழுத்லதலய ெறந்துவிடுெ் ஆபத்து உள் ளது. ெரெ் ,
கரெ் , பாரெ் , எனுெ் பசாற் களிே் இந்தக் குழப் பமிே் லே. ஆனாே் , வரி, பாரீர,்
ஆராரி ராலரா என எழுதுெ் லபாது குழெ் பிவிடுகிறார்கள் . எனலவ, ரகர ஒற் று
எழுதுெ் லபாது ர லபாட்டு, புள் ளி லவக்கலவண்டுெ் துலணக்காே் லபாட்டுப் புள் ளி
லவப் பது ர ஆகாது என்பலத இப் லபாது பசாே் லித்தர லவண்டிய அவேெ்
ஏற் பட்டுள் ளது. இலதக் கவனித்து இப் லபாலத திருத்தாவிட்டாே் அடுத்த
தலேமுலறயிே் ர அழிந்துவிடுெ் .
இவற் லற அேட்சியத்தாே் விட்டுவிட்டு, பாய் ந்து பறக்குெ் வாழ் க்லகச் சிக்கலிே்
நாமுெ் கேந்து ஓடிக்பகாண்லட இருந்தாே் , நாளலடவிே் குழந்லதகளுக்கு
எழுத்துக் குழப் பொக அே் ே பொழிக் குழப் பொகலவ ொறிவிடுெ் ஆபத்து
எழுந்திருக்கிறது என்பலத உணர்ந்து திருத்த லவண்டுவது நெ் தலேமுலறத்
தமிழர்களின் தமிழ் க்கடன்.
(கட்டுலர ஆசிரியர் - 35ஆண்டுகள் தமிழாசிரியராகப் பணியாற் றியவர், “முதே்
ெதிப் பபண் எடுக்க லவண்டாெ் ெகலள” உள் ளிட்ட 8 நூே் களின்
ஆசிரியர்,எழுத்தாளர்,லபச்சாளர்,மின்னஞ் சே் - muthunilavanpdk@gmail.com )
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Raja Amar
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கூட்டு'க் குடும் பம்
அகத்தியன் ஜான் பபனடிக்ட்
'கூட்டு'கள் பேவலக. குப்லபலயக் 'கூட்டு'; ெதிப் பபண்கலளக் 'கூட்டு'; காய் கறிக் 'கூட்டு';
செ் பளத்லதக் 'கூட்டு' என் று பட்டியலே கூட்டிக்பகாண்லட லபாகோெ் . இந்த வரிலசயிே் ,
'கூட்டு'க் குடுெ் பெ் என் ற ஒன் றுெ் ஒரு காேத்திே் இருந்தது. அதாவது, கணவனுெ்
ெலனவியுெ் தாங் கள் பபற் பறடுத்த பிள் லளகளுடனுெ் , தங் கலளப் பிள் லளகளாகப்
பபற் பறடுத்த தாய் , தந்லதயருடனுெ் கூடி வாழ் வதுதான் 'கூட்டு'க் குடுெ் பெ் . தனது
உறவினர்கலளயுெ் இதிே் லசர்த்துக் பகாள் ளலவண்டுெ் என் று பசாே் கிறது திருக்குறள் .
இே் வாழ் வான் என் பான் இயே் புலடய மூவர்க்குெ்
நே் ோற் றின் நின் ற துலண
ெலனவிலயாடு வாழ் பவன் , தனது பிள் லளகள் , பபற் லறார், உறவினர் என் னுெ் மூவர்க்குெ்
நே் ே வழியிே் உதவுபவனாக இருக்கலவண்டுெ் என் பலத இதன் பபாருள் .
ஏகத்துக்குெ் காேங் கள் ொறிவிட்ட இந்தச் சூழலிே் , தங் களது பபற் லறாலரயுெ் ,
உறவினர்கலளயுெ் லசர்த்துக்பகாண்டு வாழலவண்டுெ் என் று எதிர்பார்ப்பது சற் று
அதிகெ் தான் . குலறந்தபட்செ் , கணவன் ெலனவியிடத்திே் நிலேயான அன் புெ் ,
பிள் லளகளின் மீது தீராத பாசமுெ் இருந்தாே் ெட்டுலெ பாரினிே் அலெதி பசழிக்குெ் .
அப்படிப்பட்ட அன் புெ் , குதூகேமுெ் பகாப்பளிக்குெ் இடெ் தான் 'குடுெ் பெ் '! உேகெ் எனுெ்
உயர்ந்த ொளிலகயின் பசங் கற் கே் ோக இருப்பலவதான் குடுெ் பங் கள் . ஒவ் பவாரு
இனத்துக்குெ் ஒரு பாரெ் பரியெ் உண்டு; தனித்த அலடயாளெ் உண்டு; ொறுபட்ட பழக்க
வழக்கங் கள் உண்டு. ஆனாலுெ் , உேகின் எே் ோ இனங் களுெ் ஒன் று பசான் னாற் லபாே்
பின் பற் றுெ் நலடமுலறதான் 'குடுெ் பெ் '. இந்தக் குடுெ் பெ் என் னுெ் கூட்டிே் கூடிவாழுெ்
பறலவகள் தான் கணவன் , ெலனவி ெற் றுெ் பிள் லளகள் . இந்தக் குடுெ் பெ் அவ் வப் லபாது
சற் று வலிலயக் பகாடுத்தாலுெ் , அதுதான் நெக்கு வலிலெலயயுெ் கற் றுக் பகாடுக்கிறது.
இந்தக் குடுெ் பங் கள் எத்தலகயதாய் இருந்தாே் இந்தச் சமுதாயெ் சிறக்குெ் என் பலத
நெது இேக்கியங் கள் மீண்டுெ் மீண்டுெ் எடுத்தியெ் பிக்பகாண்லட வருகின் றன.
அன் புெ் அறனுெ் உலடத்தாயின் இே் வாழ் க்லக
பண்புெ் பயனுெ் அது
கணவன் ெலனவியருக்குள் அன் புெ் , பிலணப்புெ் , அறபநறிப் படி நிகழ் ந்து வருவலத,
இே் ேற வாழ் க்லகயின் பண்புெ் , பயனுெ் ஆகுெ் . இரத்த உறவாலோ, அே் ேது திருெணெ்
லபான் ற லவறு சட்டபூர்வொன முலறகளினாலோ உருவாக்கப் படுவதுதான் குடுெ் பெ்
என் றாலுெ் , கண்ணுக்குப் புேப்படாதிருந்து அத்தலனப் லபலரயுெ் கட்டிப் லபாடுவதுதான்
'அன் பு' என் ற அந்த ொயச்சங் கிலி!
கிலரக்கத்துக்கு ஒரு சாக்ரடீஸ் என் றாே் , பதற் காசியாவுக்கு ஓர் தீர்க்கதரிசிதான்
திருவள் ளுவர். எக்காேமுெ் பபாய் க்காத முப்பாே் தந்திட்ட மூத்த குடிெகன் . ஆெ் , எே் ோக்
குடிகளிலுெ் மூத்த தமிழ் க்குடியிே் பிறந்தவன் . எத்தலனலயா அறக்கருத்துக்கலள
அகிேத்திற் கு அள் ளித் பதளித்திட்ட அந்த ெகான் , தனது ெலனவியின் அன் புக்கு
முன் னாே் ெணற் கயிறாய் திரிந்து லபாகிறான் . அந்த அன் பு ெலனவியின் பிரிலவத்
தாளாெே் ,
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அடியிற் கினியாலள அன் புலடயாலள
படிபசாே் தவறாத பாவாய் - அடிவருடி
பின் தூங் கி முன் பனழுெ் புெ் லபதாய் இனிதா(அ)ய் என் தூங் குெ் என் கண் இரவு
என் று தன் ஆற் றாலெலய அெ் பேப்படுத்துகிறான் . இந்தப் பாடே் சமீப
காேொக சமூக வலேதளங் களிலே உோ வந்துபகாண்டிருக்கிறது. ஒருலவலள
இது ஒரு கற் பலனப் பாடோகக் கூட இருக்கோெ் ; திருவள் ளுவர் இப்படி
ஒன் லற எழுதியிருப்பதற் கான வாய் ப் புக்கள் மிகக் குலறவானதாகக் கூட
இருக்கோெ் . ஆனாே் , அது பசாே் லுெ் பசய் தி உண்லெ என் பதற் கான
வாய் ப் புக்கலள அதிகெ் . உேகுக்லக அறெ் லபாதித்த அவன் , தனது வாழ் விே்
எத்தலனப் லபரன் லபத் தனது இே் ேத்தாளிடெ் பகாண்டிருந்திருப் பான் ?
இலத அடிப் பலடயிே் , ஒரு குடுெ் பெ் என் பது எத்தலகயது என் பதற் கான இேக்கணத்லத
வகுத்திருக்கிறது 13 ஆெ் நூற் றாண்டிே் முலனப் பாடியார் இயற் றிய அறபநறிச்சாரெ் .
இன் பசாே் லே
விலளநிேொக
உவமித்து,
ஈதலே
வித்தாக்கி,
வன் பசாே் லேக்
கலளகளாக்கி, அலவ கலளந்து வாய் லெயிலன எருவாக்கி, அன் லப நீ ராக்கி,
அறக்கதிர்கலள
விலளவித்துக்
பகாள் ள
லவண்டுெ்
என் று
அறபநறிச்சாரெ்
அறிவிக்கின் றது.
இன் பசாே் விலளநிேொ ஈதலே வித்தாக
வன் பசாற் கலளகட்டு வாய் லெ எருவட்டி
அன் புநீ ர் பாய் ச்சி அறக்கதிர் ஈன் றலதார்
லபங் கூழ் சிறுகாலேச் பசய்
அத்தலகய அன் பிே் ோ குடுெ் பங் கள் பகாடுலெயின் கூடாரங் களாக ொறிப் லபாவலத
யாராலுெ் தடுத்து நிறுத்த இயோது. ஒளலவப் பாட்டி பவட்ட பவளிச்சொகப் பாடிச்
பசன் றிருக்கிறாள் :
பகாடியது லகட்கின் பநடியபவே் லவலோய் !
பகாடிது பகாடிது வறுலெ பகாடிது
அதனினுெ் பகாடிது இளலெயிே் வறுலெ
அதனினுெ் பகாடிது ஆற் பறாணாத் பதாழுலநாய்
அதனினுெ் பகாடிது அன் பிோப் பபண்டிர்
அதனினுெ் பகாடிது
இன் புற அவர்லகயிே் உண்பது தாலன
இே் ேற வாழ் க்லகலய சிறந்த அறெ் என் று சான் லறார் கூறுகின் றனர். அந்த அறத்திற் கு
அடிப்பலடயாக இருப் பது 'அன் பு'. நிலனவிே் பகாள் ளுங் கள் , 'நே் ேபதாரு குடுெ் பெ் ,
பே் கலேக் கழகெ் '.
'அபமரிக்கன்
பாப் பபயா' என்றபழக்கப் படும் பட்டிமன்றப் பபச்சாளர், திரு
அகத்தியன் ஜான் பபனடிக்ட் அவர்கள் வாசிங் டன் தமிழ் ச் சங் கத்தின் பமனாள்
தபைவர். வாசிங் டன் DC நகரிை் தன் குடும் பத்துடன் வசிக்கிறார்.
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தமிழ் .. தமிழ் .. தமிழ் தமிழ் து.. அமிழ் து!
மபகந் திரன் பபரியசாமி, வாசிங் டன் DC Metro
பபான் விழா காணுெ் நெது வரோற் றுச் சிறப்பு மிக்க நியூயார்க் தமிழ் சச
் ங் கெ் வரோற் றுச்
சாதலனகள் பலடக்க அகெ் நிலற ெகிழ் ெேர் வளர்திறன் பசழிபுகழ் என் பறன் றுெ் சிறக்க
உளொர்ந்த நே் வாழ் த்துகள் !

பண்பாட்டு பசாத்துக்கலள
பண்பட்ட வித்துக்கலளபருவச் சங் கக் காேத்திே்
பூத்துச் பசழித்த தமிழ் -

இலணயத்திலுெ் இலணந்த தமிழ்
இவ் வுேலகக் காட்டுெ் தமிழ்
தஞ் செ் வந்த பொழியலனத்துெ்
விஞ் சி நிற் குெ் தங் கத்தமிழ் !

பண்பாட்டு விழுமியங் கள்
பழலெக் கருவூேங் கள்
முன்லதான்றி மூத்தவளாய்
முந்தி வந்த பசாந்தத் தமிழ் -

பதான் லெ முன் லெ என் லன ஒன் லெ
இளலெ வளலெ தாய் லெயுெ் தூய் லெ பசெ் லெ முெ் லெ இனிலெ
தனிலெ பபருலெ இயன் லெயுெ்
திருலெ வியன் லெ ஆகிய
எண்ணிரண்டு சிறப்லபயுெ்
தன் னகத்லத பகாண்டதாே்
முந்தி நிற் குெ் முதன் பொழி!

திலச பயே் ோெ் படருெ் தமிழ்
பதள் ளுபொழி கிள் லளத் தமிழ் சந்தங் களிே் குளித்துவந்த
சிந்துக் கவி சிந்துெ் தமிழ்
சங் கங் கள் கண்ட தமிழ்
சாதலனகள் பசய் யுெ் தமிழ்
வள் ளுவர் ஔலவலயயுெ்
லவயத்துக்லக பசான் ன தமிழ் !
தன்ொனெ் பகாண்ட தமிழ்
தரணிபயே் ோெ் பவன்ற தமிழ்
நாட்டுப்புறப் பாட்டினிலுெ்
நாவிலசக்குெ் நே் ே தமிழ் !
கட்டான இேக்கணமுெ்
காவியொய் பசாே் வளமுெ்
மிஞ் சி நிற் குெ் பபாருள் வளமுெ்
பபாங் கி வருெ் பூந்தமிலழ!

தனித்திறத்தாே் பபருங் கடோய் த்
தன் னகத்லத பசே் வத்லதக்
பகாண்டிருக்குெ் லென் பொழி
பகாலுவிருக்குெ் உயர்பொழி!
பகாஞ் சி வருெ் லபந்தமிலழ
பகாண்டாடுெ் பசந்தமிலழ
வான்புகலழக் பகாண்டவலள
கண்திறப்பாய் த் தமிழன் லனலய!
நாகரிகெ் துளிர்த்த நாள் முதோய் நீ ள் புவியின் பதாடர் நிகழ் வுகலளப்
பாரினர் அறிந்திட வழிவகுக்குெ்
சீர்மிகு தாய் பொழி லபாற் றிடுலவாெ் !

அபெரிக்கா வாசிங் டன் DC அருலக பஹர்ண்டன் வர்ஜீனியா பகுதியிே் தற் லபாது
வசித்துவருெ் 'எனர்லஜே் ' ெலகந்திரன் பபரியசாமி, இலளஞர்களுக்கான ’உதவுெ் லவர்கள் ’
பதாண்டு நிறுவன அலெப்பின் நிறுவனர், விருது பபற் ற கவிஞர், நூோசிரியர், லபச்சாளர்,
கே் லூரி, பே் கலேக் கழகங் கள் , பள் ளிகள் , நிறுவனங் களிே் பதாழிே் நுட்பெ் ெற் றுெ்
தனித்திறலெ ெற் றுெ் சுயமுன் லனற் ற பயிற் சியாளர்.
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ஞானம் அபடபவாம் !!
மு. பசந் தமிழ் ச்பசை் வன்
நியூயார்க் தமிழ் ச்சங் கத்தின் பபான் விழா!
அபெரிக்காவின் முதே் தமிழ் சச
் ங் கொக பதாடங் கப் பட்டுப் பபான் விழா
பகாண்டாடுெ் அளவிற் கு அலனத்திலுெ் வளர்ந்திருக்கிறது என்பலதயறிந்து
ெகிழ் சசி
் யுெ் பபருமிதமுெ் ஒரு லசர ஏற் படுகிறது
சிந்து செபவளி பதாடங் கி கீழடி வலரயிோன ஆய் வுகள் காட்டுெ் பதான்லெக்
குடியினரான தமிழர் உேகின் வளமிக்க நாட்டிே் குடிபுகுந்து, அங் குெ் தெ்
உலழப் பாே்
பசன்ற
நாட்டிற் குெ்
பிறந்த
நாட்டிற் குெ்
வளத்லதயுெ்
பபருலெலயயுெ்
லதடித்
தருெ்
இனொக
தன்லனத்
தக்க
லவத்துக்
பகாண்டிருக்கிற தமிழினத்தின் நியூயார்க் பிரதிநிதிகளுக்கு அன்பு வாழ் த்துகள் .
தாய் த் தமிழ் நாட்டிலிருந்து அங் கு பசன்றவர்களின் குழந்லதகளுக்குத் தமிழ்
பதரியாது என்றிருந்த நிலேலய ொற் றித் தங் கள் தாய் பொழிலயச் சிறப் பாகக்
கற் றுக்
பகாடுப்பதிே்
எே் லோலரயுெ்
விட
முன்னணியிே்
நெ்
தமிழ்
உடன்பிறப்புகள் இருப் பதறிந்துெ் இன் பெ் உண்டாகிறது.
வழக்கொக ஊலர விட்டு நாட்லட விட்டுச் பசன்றவர்கலள அந்த ஊருெ் நாடுெ்
ெறந்து விட்டாலுெ் தங் கள்
ஊலரயுெ் நாட்லடயுெ் ெறக்காெே்
அதன்
அலடயாளங் கலளத்
தங் களின்
வாழ் விே்
தக்க
லவத்துக்
பகாண்டிருப் பவர்களிலுெ் தமிழர்களுக்குத் தான் முதலிடெ் என்று கருதுகிலறன் .
நாெ் தான் பதான்லெயான குடி என்றாலுெ் நாெ் நெ் முலடய தனிச் சிறப் பாக
இருக்குெ் சித்தர்கலள மீண்டுெ் நிலனவு படுத்திக் பகாள் ள லவண்டுெ் . உேகிற் கு
ஞானத்லதயுெ்
ெருத்துவத்லதயுெ்
வழங் கியதிே்
சித்தர்களுக்குத்
தான்
பபருெ் பங் கு
உண்டு.
அத்தலகய
சித்தர்கலளப்
பற் றியுெ்
அவர்களின்
ஞானத்லதப் பற் றியுெ் நாெ் அறிந்து பகாள் ள லவண்டுெ் .
லபாகர் பதாடங் கி சிவ வாக்கியர், அழுகணீ சித்தர்,கடுபவளிச் சித்தர்,குதெ் லபச்
சித்தர்,பத்திரகிரியார்,பாெ் பாட்டிச் சித்தர், காக புசுண்டர், சங் கிலிச் சித்தர்,
சத்தியநாதர்,பிரொணந்தச்சித்தர்,ெச்லசந்திர
நாதர்,திரிலகாணச்
சித்தர்,கலடந்திர நாதர்,புண்ணாக்குச் சித்தர்,கே் லுளிச் சித்தர்,கஞ் செலேச்
சித்தர்,
பட்டிணத்தார்,அகத்தியர்,திருமூேர்,கருவூரார்
என்று
பதரிந்துெ்
பவளியுேகெ் அறிந்திராத இன் னுெ் பே சித்தர்களுெ் ஞானத்லத அள் ளி
வழங் கியிருக்கிறார்கள் ;வழங் கிக்
பகாண்டுமிருக்கிறார்கள் .இத்தலகய
பபருெக்கலளப் பற் றியுெ் அவர்களின் அறிலவப் பற் றியுெ் அபெரிக்க வாழ்
தமிழர்களுக்குெ் குறிப் பாக இளந்தலேமுலறக்குெ் கற் றுக் பகாடுக்க லவண்டுெ் .
யாதுெ் ஊலர யாவருெ் லகளிர் என்று எப் லபாலதா உலரத்த ஞான இனெே் ேவா நெ்
தமிழினெ் . அந்த இனத்தின் ஞானிகளான சித்தர்கலள நாெ் அறிந்து பின் னர்
உேகிற் குெ் பதரியப்படுத்த லவண்டுெ் .
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"கருத்தரிக்கு முன் பனோங் காயெ் நின் றது எவ் விடெ்
உருத்தரிக்கு முன் பனோெ் உயிர்ப்பு நின் றது எவ் விடெ்
அருள் தரிக்கு முன் பனோெ்
ஆலசநின் றது எவ் விடெ்
நிருக்குஅறுத்துக் பகாண்டலத சிவாய பென் று கூறுவீர்"
"ெந்திரங் கள் கற் றுநீ ர் ெயங் குகின் ற ொந்தலர
ெந்திரங் கள் கற் றநீ ர் ெரித்தலபாது பசாே் வீலரா
ெந்திரங் கள் உெ் முலள ெதித்தநீ ருெ் உெ் முலள
ெந்திரங் கள் ஆவது ெனத்தின் ஐந் பதழுத்துலெ"
என் று சிவ வாக்கியார் கருவிே் உருவாகுெ் முன் நெக்குரிய உடெ் பு
எங் கிருந்தது? உருவெ் உண்டாவதற் கு முன் உயிர்ப்பு எவ் விடெ் இருந்தது
என் ற
லகள் விகலள
எழுப்புெ்
பாடே் ,
ெனெ் ,புத்தி,சித்தெ் ,அகங் காரெ் ,உள் ளெ்
என
ஐந்துெ்
லசர்ந்து
பவளிப்படுவலத ஞானெ் என் று கூறுவதான பாடே் லபான் று பே உள் ளன.
" தாய் தந்லத பபண்டுபிள் லள தாபனன் றிரங் கி நித்தெ்
காய் பறிக்கி றாலய கனியிருக்க - தாய் தந்லத
எத்தலன லபர் பபற் றாலரா என் ெனலெ நாமுந்தான்
எத்தலன லபலரப் பபற் லறாெ் இங் கு"
என் று பட்டிணத்துச் சித்தர் பாடே் கலளப் படிக்குெ் லபாது சித்தர்களின்
பதான் லெயுெ் நாெ் உேகுக்கு வழங் கிய பகாலடயுெ் விளங் குெ் .
பபாருள்
லதடிச்
பசன் று
நாமுெ்
வளொகி
அபெரிக்காலவயுெ்
வளொக்கிலனாெ் .ஆனாே்
நெ்
முன் லனார்கள்
விட்டுச்
பசன் ற
ஞானபென் னுெ் நெக்குள் இருக்குெ்
அழியா வளத்லத நாெ் லதட
ெறந்லதாொ என் ற லகள் விலய எழுப் பிடுலவாெ் .
ஞானெ் பபற் று ஞானெ் வழங் கிடுலவாெ் அபெரிக்காவுக்கு ெட்டுெே் ே
உேகிற் லக!!
- மு. பசந் தமிழ் ச்பசை் வன் அவர்கள் தமிழ் நாடு அரசுப் பணியிை் ,
கூட்டுறவுத்துபறயிை்
31
ஆண்டுகளிை்
பாை்
கூட்டுறவுத்
தணிக்பகத்துபற இயக்குனர் ,மாநிை கூட்டுறவு பவளாண் மற் றும்
ஊரக
வளர்சசி
்
வங் கி
பமைாண்பம
இயக்குனர்,இரு
மூத்த
அபமச்சர்களிடம்
சிறப் புச்
பசயைர்
உள் ளிட்ட
முதுநிபைப்
பபாறுப் புகளிை் பணியாற் றி ஓய் வு பபற் றவர்.
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ளஹரொம்
ஓம் ஸ்ரீ மஹொ கண தளய நம: கவொன் நொமத்தின் மகிசம
பகவானுடைய நாமத்திற்கு எத்தடை மகிடம உள்ளது என்பதற்கு பல கடதகள் உள்ளை.
பகவாடைவிை அவனுடைய நாமத்திற்கு சக்தி அதிகம். ஒரு தைடவ பகவான் நாமத்டதச்
சசான்ைால், அது எத்தடை பாவங்கடளப் பபாக்குபமா, அத்தடை பாவங்கடள ஒருவன் தன்
வாழ்நாளில் சசய்ய முடியாது என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றை. கிருதயுகத்தில் மக்கள்
ஞாைத்டதக்சகாண்டு முக்தி அடைந்தார்கள். திபரதாயுகத்தில் யாகம், யக்ஞங்கள் சசய்தும்,
துவாபர யுகத்தில் பகவாடை அர்ச்சடை, பூடை முதலியடவ சசய்தும் முக்தி அடைந்தார்கள்.
ஆைால், கலியுக வாசிகளாகிய நம்மால் இப்படி எல்லாம் கஷ்ைப்பை முடியாது என்பது
சதரிந்து, பகவானுடைய நாமத்டத சசால்லியும், ஹரிநாம சங்கீர்த்தைத்தால் முக்தி
அடையலாம் என்றும் கூறுகிறது பாகவதம்.
யாருக்கு என்ை நாமம் பிடிக்கிறபதா அடதச் சசால்லலாம். இதற்கு நியமம்,
நிஷ்டை ஆசாரம் ஒன்றும் கிடையாது. எப்சபாழுது பதான்றுகிறபதா அப்சபாழுது
எல்லாம் சசால்லலாம். பகவான் நாமத்டத அர்த்தம் புரிந்து சகாண்டுதான்
சசால்லபவண்டும் என்பது கூை இல்டல என்று பாகவதம் கூறுகிறது. தருமர் இது
விஷயமாக பீஷ்மடரக் பகட்க, அவர் விஷ்ணுவின் ஆயிரம் நாமங்கடளச் சசால்லி,
அடத ஓதிைால், இகம், பரம் இரண்டிலும் நன்டமகள் கிடைக்கும் என்கிறார்.
சதரிந்பதா, சதரியாமபலா சநருப்பில் டகடய டவத்தால் அது சுடும். அபத மாதிரிதான்
பகவான் நாமமும் சதரிந்து சசான்ைாலும் சரி, சதரியாமல் சசான்ைாலும் சரி, பலன்
சகாடுக்கும். கடைசி மூச்சின்பபாது, பகவான் நாமத்டதச் சசால்ல, நமக்கு அப்சபாழுது நம்
சபாறிகள் நம் வசம் இருக்காது. அதற்காக அப்பபாடதக்கு, “இப்பபாபத பகவான் நாமத்டதச்
சசால்லு” என்று சசால்லிக் சகாடுக்கிறார்கள் நம் சபரிபயார்கள். பாகவதத்தில் வரும்
அைாமிளன் கடத இடதத்தான் நிரூபிக்கின்றது. அவன் பகவான் நாமத்டத நிடைத்து
“நாராயணா” என்று கூப்பிைவில்டல. தான் கடைசி மகன் நாராயணடைத்தான் கூப்பிட்ைான்.
இருந்தும் விஷ்ணுதூதர்கள், யமதூதர்களிைம் வாதிட்டு அவடை டவகுண்ைம் அடைத்துச்
சசன்றாைாம்.
சதன்ைம்பிடறயான் திருநாமம் என்றால் இளம்பிடற அணிந்த சிவசபருமானுடைய
திருநாமம் என்பது சபாருள். திருஞாைசம்பந்தர் “பவதம் நான்கினும் சமய்ப்சபாருளாவது
நாதன் நாமம் நமச்சிவாயபவ” என்று கூறுகிறார். நாமம் காதில் விழுந்தபபாது அதற்குப் பலம்
அதிகம் பவதபம காதால் பகட்கப்பட்ைதுதாபை!
“ராமநாமம்” தாரகநாமம், அதாவது கலியில் நம்டமக் கடர பசர்ப்பது என்பது சபாருள்.

காசியில் இறந்தவர்களின் காதில் ராமநாமத்டத ஓதும்பவடலடயத் தான் பரமசிவன் சசய்து
சகாண்டிருக்கிறார். அதைால்தான் காசியில் இறந்தால் “முக்தி” என்று கூறுகிறார்கள்.
பகவானுடைய நாமம்தான் திசரௌபதிடய மாைபங்கத்திலிருந்து காப்பாற்றியது என்படத நாம்
அறிபவாம்.
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ராம நாமத்தின் மகிடமடய ஹனுமான் எங்கிருந்து கற்றுக்சகாண்ைார்? ஒரு சமயம்
சிறகு இைந்த சம்பாதி தன்டை வந்து பார்த்த வாைரங்கடள “ராமநாமம்” சசால்லச்
சசால்கிறார். அவர்கள் ராமநாமம் சசான்ைதும், அவருடைய சிறகுகள் முடளக்கின்றை.
அடதப் பார்த்துத்தான், அனுமான் ராமநாமத்தின் மகிடமடயத் சதரிந்துசகாண்டு அடதப்
பயன்படுத்திக் கைடலத் தாண்டுகிறான். கைடலக் கைக்க ராமர் வாைர பசடைகளின்
உதவிசகாண்டு, கைலுக்குப் பாலம் அடமத்தார். ஆைால் ராம பக்தைாை அனுமபைா,
ராமநாமத்டத சசால்லிக்சகாண்டு ராமனுடைய நாமம் சபாறித்த கடணயாழிடயக்
டகயில் டவத்துக்சகாண்டு கைடல ஒபர தாவலில் தாண்டிைார்.
வாலியின் மார்பில் ராமபாணம் பாய்கிறது. தன்டையும் சகால்லக் கூடியவர்கள் யார்
என்று அறிய வாலி மிகக் கஷ்ைப்பட்டு, அம்பில் சபாறிக்கப்பட்டிருந்த சபயடரப்
பார்க்கிறான். எந்தப் சபயடரப் பார்க்கிறான் என்படதக் கம்பர் “மும்டம சால்
உலகுக்சகல்லாம் மூலமந்திரத்டத இராமன் என்னும் சசம்டமபசர் நாமம் தன்டைக்
கண்களில் சதரியக் கண்ைான்” என்று கூறுகிறார்.
இந்தக் கலியுகத்தில் நாம் பாவங்கடளப் பபாக்க பகவான் நாமத்டதவிை எளிய வழி
பவறு கிடையாது. தற்சகாடல சசய்துசகாள்ளப் பபாை சீடதடய அனுமான் சசான்ை
“ராமநாமம்” தான் காப்பாற்றுகிறது.
அபசாக வைத்தில் ராமநாமத்டதக் பகட்டு
ஆச்சரியப்பட்ை சீடத, பமபல மரத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் ஒரு குரங்கு, ராமநாமம்
சசால்வடதப் பார்க்கிறாள். உைபை அவள் “அரக்கபை ஆக குரங்கு இைத்து
ஒருவபைதான் ஆகுக, எம்பிரான் நாமம் சசால்லி என்டை உருக்கிைான்” என்கிறாள்.
“சிவசிவ” என்ற நாமத்டதச் சசால்லி சிவசபருமாடை காதலால் கசிந்து, கண்ணீர்
மல்கி நிடைத்தால் அது முக்திடய அளிக்கும். பகவானுடைய நாமமும் குணங்களும் நம்
ரத்தத்பதாடு ரத்தமாகக் கலக்க பவண்டும். “ராமா என்ற நாமத்தில் “ரா” என்று சசான்ைால்
நம் பாவங்கள் அழியும். “மா” என்று சசான்ைால், புதுப்பாவங்கள் நம்டம வந்தடையாது.
பாவத்தின் கடைசி சுபலாகபம நாமசங்கீர்த்தை மகிடமடயப் பற்றிதான் உள்ளது.
“எவருடைய நாமசங்கீர்த்தைம் எல்லாப் பாவங்கடளயும் அழிக்கிறபதா, எவருடைய
சரணங்கடள நமஸ்கரித்தால் சகல துக்கங்களும் பபாகிறபதா அந்த ஹரிடய நான்
நமஸ்கரிக்கிபறன்” என்று பாகவதம் முடிக்கிறது.
“நன்டமயும் சசல்வமும் நாளும் நல்குபம
திண்டமயும் பாவமும் சிடதந்து பதயுபம
சசன்மமும், மரணமும் இன்றித்தீருபம
இம்டமபய “ராம” என்ற இரண்டு எழுத்திைால்
ஸ்ரீராமராம ராபமதி, ரபமராபம மபைாரபம
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம், ராமநாம வராைபை”
அபநக நமஸ்காரங்கள் – சாந்தா கிருஷ்ணமூர்த்தி

133

Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Pazhani Sundaram

Best Wishes
For your Golden
Jubilee Celebrations
Dr. Venkatesh Dentist
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Best wishes to

New York Tamil Sangam
for Golden Jubilee

Dr. Palani Sundaram & Nirmala
New Jersey
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Best wishes to

New York Tamil
Sangam for Golden
Jubilee

Kumarappan
Annamalai

பபான்விழா காணும் , பாடை்
பபற் ற நியூயார்க்
தமிழ் ச்சங் கம் இன்னும் அதிக
விழாக் க ள் கண்டு தமிழ் ப்
பணியாற் ற வாழ் த் து கள் .
இவண்
ஆை் ஃபிரட் தியாகராஜன் ,
ரூத் ஆை் ஃபிரட் ,
அனிஷா ஆை் ஃபிரட்
அபிஷா ஆை் ஃபிரட்
நியூயார்க்
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பெளனொக ஒரு அேறே்
ெதுலரத்தமிழன்
அெ் ொ...நான் உங் ககிட்ட அனுெதி வாங் கிட்டுத்தாலன பார்ட்டிக்குப் லபாயிருந்லதன் ...
அெ் ொ , நான் லபாகுெ் லபாது நீ ங் க பசான் னீங்க குடிக்கக் கூடாது என் று.
அெ் ொ, நீ ங் க பசான் னலத

அப்படிலய என் ெனதிே் பச்லச ெரத்திே் ஆணி அடித்தது

லபாே

நானுெ் அடித்து லவத்து இருந்லதனெ் ொ.
அெ் ொ, பேருெ் என் லன குடிக்க வற் புறுத்திய லபாதுெ் நான் குடிக்கவிே் லேயெ் ொ .
அெ் ொ, அந்த லநரத்திே் என் உள் ளத்திற் குள் ஒரு கர்வெ் & பபருலெ
அெ் ொ, அதற் கு காரணெ் நீ ங் க பசான் னலத அப்படிலய கலடப்பிடிக்கின் லறன் என் றுதானெ் ொ.
அெ் ொ, எே் லோருெ் குடி குடி என் று வற் புறுத்தினார்கள்
அெ் ொ, அப்படி பேருெ் குடி குடி என் று பசான் ன லபாது குடிக்காலத குடிக்காலத என் ற நீ ங் க
பசான் ன வார்த்லதகள் ெட்டுலெ என் காதிே் ஒலித்ததுெ் ொ.
அெ் ொ, உங் களின் குரே் என் காதிே் ஒலித்துக் பகாண்லட இருந் ததாே் நான் லகாக் ெட்டுெ் தான்
குடித்லதன்
அெ் ொ, நான் பார்ட்டியிே் சரியாகத்தான் நடந்லதன்
அெ் ொ, உங் கள் வழிகாட்டுதே் எப்லபாதுலெ சரியாகத்தான் இருக்குெ் .
அெ் ொ ஒரு வழியாகப் பார்ட்டி முடிந்து எே் லோருெ் பவளிலயறத் பதாடங் கினார்கள் .
அெ் ொ நானுெ் என் காரிே் வந்து உட்கார்ந்லதன் . எனக்குத் பதரியுெ் நான் நே் ே படியாக வீடு
வந்து லசர்லவன் என் று .
அெ் ொ நீ ங் க என் லன பராெ் பப் பபாறுப்பான நே் ே பிள் லளயாக வளர்த்தீர்கள் .
அெ் ொ நான் காலர வாகன நிறுத்துமிடத்திே இருந் து எடுத்து பெதுவாக லராட்டிற் குள் வந்லதன்
அெ் ொ அப்லபாது இன் பனாரு காரிே் வந்தவன் என் லனப் பார்க்கவிே் லே.
அெ் ொ அந்தக் கார் என் காரின் மீது ஒரு பாறாங் கே் லேப் லபாே வந்து லொதியதுெ் ொ
அெ் ொ, என் ன நடந்தது என் று பதரியவிே் லே நான் தலரயிே் கிடக்கிலறனெ் ொ.
அெ் ொ, இப்லபாது லபாலிஸ்காரர் லபசியது என் காதிே் விழுகிறதுெ் ொ
அெ் ொ, அவர் யாரிடலொ பசாே் கிறார், அந்த வாலிபன் நே் ோ குடித்துவிட்டுக் கார் ஓட்டி வந்து
லொதியுள் ளான் என் று.
அெ் ொ, குடித்தலதா அவன் . ஆனாே் எனக்கு ஏன் அெ் ொ இந்தத் தண்டலன?
அெ் ொ, உன் ஆலச ெகள் நான் தலரயிே் கிடக்கின் லறன் .
நீ

சீக்கிரெ்

இங் லக

வாெ் ொ,

என்

உடெ் பு

எே் ோெ்

வலிக்கிறதெ் ொ,

தாகெ்

அதிகொக

இருக்கிறதெ் ொ.
அெ் ொ, எப்படிெ் ொ இது நடந்தது? என் வாழ் க்லக பார்ட்டியிே் உள் ள ஒரு பலூலனப் லபாே ஒரு
பநாடியிே் உலடந்துவிட்டலதயெ் ொ
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அெ் ொ, இங் லக எங் க பார்த்தாலுெ் ஒலர ரத்தெயெ் தானெ் ொ. எே் ோ இரத்தமுெ் உன் பசே் ே
ெகளுலடயதுதானெ் ொ.
ஆெ் புேன் சிே் வந்தவர்கள் லபசிக் பகாள் கிறார்கள் நான் பிலழக்க வாய் ப் பிே் லே என் று.
அெ் ொ

நான்

உங் களிடெ்

ஒன் லற

மீண்டுெ்

பசாே் ே

விருெ் புகிலறன்

,சத்தியொ

நான்

குடிக்கவிே் லே
அெ் ொ அந்தப் பார்ட்டியிே் ெற் றவர்கள் தான் குடித்தார்கள் .
அெ் ொ ஒன் று ெட்டுெ் வித்தியாசெ் , குடித்தலதா அவர்கள் ஆனாே் இறப்பலதா நான் அெ் ொ.
அெ் ொ

இவர்கள்

ஏனெ் ொ

குடிக்கிறார்கள் ?. இது அவர்கள்

வாழ் க்லகலய

ெட்டுமிே் ோெே்

ெற் றவர்கள் வாழ் க்லகலயயுெ் அழித்துவிடுகிறலதயெ் ொ.
அெ் ொ பராெ் ப வலிக்குதெ் ொ சிே பநாடியிே் கத்திலய எடுத்து பெதுவாக அறுப்பது லபாேவுெ்
சிே பநாடியிே் பாறாங் கே் லே லெலே தூக்கிப்லபாட்டது லபாேவுெ் வலிக்குதெ் ொ...
ஆனாே் குடித்து விட்டு என் லெே் லொதியவனுக்லகா சிறு அடி கூட இே் லேயெ் ொ.
அவன் லவத்த கண் ொறாெே் என் லனப் பார்த்துக் பகாண்டிருக்கிறான் அெ் ொ.
அெ் ொ இது நியாயமிே் லே அெ் ொ இது நியாயமிே் லே.......
அெ் ொ, தெ் பிலய அழ லவண்டாெ் என் று பசாே் லுெ் ொ
அெ் ொ என் பசே் ே அப்பாலவ லதரியொக இருக்கச் பசாே் ேெ் ொ
அெ் ொ நீ தான் அவலரப் பார்த்துக் பகாள் ள லவண்டுெ்
என் சாொதியிே் "அப் பாவின் பசே் ே ெகள் இங் லக உறங் குகிறாள் "என் று லபாடுெ் ொ
அெ் ொ உன் லனப் லபாே யாரவது அவனுக்கு எடுத்துச் பசாே் லி வளர்த்திருந்தாே்
இப்லபாது நானுெ் உயிலராட இருந்திருப்லபன் அெ் ொ.
அெ் ொ எனக்கு இப்லபாது பயொ இருக்குெ் ொ. என் னாே மூச்சுவிடமுடியலேயெ் ொ
அெ் ொ எனக்காக அழாலதெ் ொ உனக்கு நான் எப்லபாது லதலவலயா அப்லபாது உன் அருகிே்
இருப்லபனெ் ொ?
அெ் ொ எனக்கு இப்லபாது பயொ இருக்குெ் ொ. என் னாே மூச்சுவிடமுடியலேயெ் ொ
அெ் ொ எனக்காக அழாலதெ் ொ உனக்கு நான் எப்லபாது லதலவலயா அப்லபாது உன் அருகிே்
இருப்லபனெ் ொ?
அெ் ொ நான் இறக்குெ் முன் உன் னிடெ் கலடசியாக ஒரு லகள் வியெ் ொ....
நான் குடித்துக்பகாண்டு கார் ஓட்டவிே் லே ஆனாே் நான் ஏனெ் ொ இப்லபாது சாகனுெ் ?
பின் குறிப்பு :
பேர் சுயநேெ் காரணொக தானுெ் தன் குடுெ் பமுெ் நன் றாக இருந்தாே் லபாதுெ் என் று
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நிலனக்கிறார்கள் . அதன் விலளவாக தன் வீட்டுக் குழந்லதகளுக்கு நே் ேலத பசாே் லி
வளர்க்கிறார்கள் . ஆனாே் அலத செயத்திே் சமூகத்திே் நடக்குெ் பே
அவேங் கலள/பிரச்சலனகலள சுட்டிக்காட்டி லபசிப் லபாராடி அலத தீர்க்க முயே் வதிே் லே.
அதனாே் சமூகப் பிரச்சலனலய அவர்களின்
குடுெ் பத்லத பாதித்து குடுெ் பெ் சின் னா
பின் னொகிறது. இந்தப்பதிவு அதற் கு ஒரு சாட்சி. சமுக பிரச்சலனகளுக்கு நாெ் சத்தொக குரே்
பகாடுக்க விே் லே என் றாே் நாலொ நெ் வீட்டு குழந் லதகலளா இப்படி பெளனொக அழுது
பகாண்டுதான் இருக்க லநரிடுெ் .
இன் லறய இலளஞர்கள் நள் ளிரவு லநரங் களிே் அளவுக்கு அதிகொகக் குடித்து விட்டு அவர்கலள
காலர
ஓட்டி
பசன் று
விபத்திற் கு
உள் ளாவலத
நாெ்
தினசரிகளிே்
படிக்கிலறாெ் .
அந்தொதிரியுள் ள

இலளஞர்கள்

&

இளெ்

சலகாதரிகள்

குடிப் பதற் கு

சிந்தித்துப் பாருங் கள் . அதிகொகக் குடித்து விட்டு விடிகாலேயிே்
லவண்டாெ்

என் றுதான்

லகட்டுக் பகாள் கிலறன் . நண்பர்கள்

முன் னாே்

ஒரு

கணெ்

கார்கலள ஓட்டி பசே் ே

பசாே் லுவதற் காக அதிக அளவு

குடிக்காதீர்கள் . முடிந் தாே் குடிக்காெே் இருக்க முயற் சி பசய் யுங் கள்
இழப்பு என் பது இழந் தவர்களுக்குத் தான் புரியுெ் . நீ ங் கள் இறப் பதினாே் உங் களுக்குப் பபரிய
இழப்ப ஏதுமிே் லே .வாழ லவண்டிய ஆண்டுகலளத்தான் இழக்கிறீர்கள் . ஆனாே் உங் கலளச்
சுற் றியுள் ளவர்களுக்கு

உங் களின்

இழப் பு

ஒரு

பபரிய

இழப்பு.

உங் களாே்

அலடந்த

சந்லதா ங் கலளயுெ் அவர்கள் இழக்கிறார்கள்
பே ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆங் கிேத்திே் படித்த ஒரு கவிலதயின் கருலவ அடிப்பலடயாக லவத்து
தமிழிே் எழுதிய பதிவு,

அன்புடன்
ெதுலரத்தமிழன்
நியூபஜர்சியிே் உள் ள பென் பபாருள் நிறுவனத்திே் லவலே பசய் யுெ் இவர் ஒரு பதிவர்
.

https://avargal-unmaigal.blogspot.com/

From Mukthambar Fine Arts Inc
&
Saavitri Ramanand
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Kamlesh Mehta

Best wishes to

New York Tamil Sangam
for Golden Jubilee

Ravi Bhooplapur
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அன்பனயர் தினத்திை் அம் மாவும் பிள் பளயும்
சுமித்ரா ராம் ஜி
முனியெ் ொ; இன் னடா இங் க வந் துகிற. கீறனா இே் லியான் னு பாக்க வந்துகிரியா. ?
கஸ்ொேெ் .
ெகன் : யெ் ொ இன் னிக்கி அெ் ொ நாளாெ் ொ. அதான் உன் னிய பாக்க
வந்துகிலறன் .
முனி: அதுக்கு லபாயஸ் லதாட்டத்துக்கிே் ே லபாவனுெ் . இங் க இன் னா
லவலே?
ெகன் : அங் கதான் ஒரு அெ் ொவுெ் இே் லிலய. ஐய நீ தான் என் ஆத்தா?.
முனி: அது பதரிஞ் சுடுச்சா உனுக்கு?
ெகன் : சரி அத்த உடுெ் ொ. இந்தா உனுக்கு லசே, பேகாரெ் எே் ோெ்
வாங் கியாந் துகிலறன் .
முனி: நெ் பலவ முடியலிலயடா. உனுக்கு இன் னா லவாணுெ் ? .
ெகன் : எனுக்கு ஒன் னியுெ் லவணாெ் ொ. இன் னிக்கு அெ் ொக்கள் தினொெ் . அே் ோருெ்
ஆத்தாவுக்கு எதுனா வாங் கி குடுத்து பாத்துட்டு வராங் லகா. எனுக்குெ் லதாணிச்சு.
வந்லதன் .
முனி: இது இன் னாடா புது பண்டிலக?
ெகன் : பவள் லளக் காரன் கண்டு புடிச்சதுெ் ொ.
முனி: ஆத்தா பபருலெய பவள் லளக் காரன் பசாே் லி குடுக்கணுொ? இது வருசா
வரு ெ் வருொ? தீவுளி லபாே/
ெகன் : ஆொ ஆத்தா.
முனி: சரி லபாயிட்டு அடுத்த வரு

ெ் வா.

ெவன் : இன் னா இப்படி பசாே் ற ஆத்தா. ?
முனி: பின் ன இன் னாடா ஏலதா பிசாத்து சண்லடக்கு பபாண்டாட்டி கூட எங் கிலயா
தள் ளி பூட்ட. லகயிே லபான் கீது இே் ே? ஏண்டா லபசலே?
ெகன் : ஏன் நீ லபசறது.
முனி: நான் உன் ஆத்தா. நீ தான் எனுக்கு லபான் லபாட்டிருக்கனுெ் ெ். இருக்கனா
பூடனான் னு கூட கவலேயிே் லே.
ெகன் : நீ கூடத்தான் . லபர புள் லளங் க எப் பிடி கீதுங் கன் னு கூட லகக்குறதிே் லே.
முனி: ஏன் லகக்காெ? என் நாத்தி அதான் உன் ொமியார் காரி அது கிட்ட தினெ்
லகட்டுகிலன தான் கீலறன் .
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ெகன் : ஐய அந்த கஸ்ொேெ் பசாே் ேலவ இே் ே.
முனி: நான் தான் உனுக்கு பசாே் ே கூடதுன் னு பசாே் லிகிலனலன. உனுக்கிருக்குர திமிர உட
தாஸ்தி எனுக்கு உண்டுடா.
ெகன் : சொதானொ வந்தா சண்ட லபாடுறிலய.
முனி: பின் ன இந்நாட. எவலனா பவள் லள காரன் ஆத்தாலவ வருசத்துக்கு ஒரு
தபா பகாஞ் சரானாெ் . நீ யுெ் வந்துட்ட. அவுங் க எே் ோெ் துட்டு கீரவுனுங் க.
புள் லளய வளக்க என் ன ொதிரி பபாெ் பலளங் க படுற க ் டெ்
அவளுக பட்றுப்பாளுகளா? வந்துட்டான் சீலேய தூக்கிகினு.
ெகன் " ஏன் அவுங் க கூடத்தான் 10 ொசெ் பசாெக்கறாங் க. புள் லளய வளக்கறாங் க.
முனி: 10 ொசெ் லசாத்துக்கு வழியிே் ோெ நாலு ஊட்ே லவே பசஞ் சு பபத்தாங் களா? ரவ
லசாறு கிலடச்சா புருசனுக்குெ் புள் லளக்குெ் குடுத்துட்டு தண்ணிய குடிச்சு
படுததாங் களா? அத்த வுடுறா எத்தினி தபா
தலேவரு படெ் பாக்க உனுக்கு துட்டு குடுத்துட்டு நான் டி வீே தண்ட படெ் பாத்திருக்லகன் .
ெகன் : இப்ப இன் னான் ற?
முனி: அப் பிடி லகளு. இந்த லசே பேகாரெ் பாவ் ோபவே் ோெ் லவணாெ் . ஆத்தா கிட்ட
பாசொ இரு அது லபாதுெ் .
என் ன ொதிரி பபாறவிக்பகே் ேெ் பதனெ் அெ் ொ நாளுதாண்டா.
ெகன் : வந்தலத தப்பாச்சு. லபாலறன் .
முனி: இருடா லபொனி. இந்த கேரு அந்த கஸ்ொேெ் அதான் உன் பபாஞ் சாதிக்கு தான்
நே் ோ இருக்குெ் . அதுக்கு பகாண்டு லபாயி கூடு. உன் புள் லளங் களுக்கு ஆத்தா அது.
ெகன் : நான் தான் லவணாெ் . புடலவ கூட லவணாவா?
முனி: இந் தா இந்த பேகாரத்லத பகாண்டு லபாயி புள் லளங் களுக்கு குடு.
ெகன் : அதுவுொ?
முனி: எனுக்கு சக்கலர வ் யாதியாண்டா.
ெகன் : ஐலயா பசாே் ேலவ இே் ே?
முனி: இனிலெ லபான் பண்ணுடா. இன் னா வியாதி வந்தாலுெ் பசாே் லறன் .
ெகன் : யெ் ொ நான் உன் லன தனியா இருக்க வுட ொட்லடன் . வூடு ொத்திகினு பக்கத்துேலய
வந்துகினா உன் னியுெ் கவனிச்சுக்கோெ் .
முனி: அப் பிடி லபாடு லபொனி. உன் வூட்டு கிட்ட நாலன வூடு பாத்துகிலனன் . அடுத்த ொசெ்
வந்துற ொட்லடன் ?
ெகன் : ஐ. ஹாப்பி ெதர்ஸ் லட.
முனி: அடி பசருப்பாே. துலர இங் கிலீபசே் ோெ் லபசுது!. நிே் லுடா. இன் னிக்கி இன் னாலொ
லதாணிச்சு நீ ஆலசயா துன் ற மீன் பகாயெ் பு பவச்சுகிலறன் . துன் னுட்டு லபா.
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Dr. V.G. Dev

Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Ranganathan
Sundaramoorthy
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Prabhakar Poola
Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Bhargavi
Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Gokul Krishnan
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விழுதுகளும்!
ஆலமரம்

லொன்ற

விழுதுககளப்

ெழம்

ெல

பகாண்டிருக்கின்றது.

(இனிவரும்) ச ாழுதுகளும்!
தமிழ்

குடி,

லமகலத்லதய

ஏற்பகனலவ

ஒரு

சில

சில

ஆண்டுகளாகத்

நாடுகளில்

தன்

விட்டுக்

நாடுகளில்

குறிப்ொக

ஆரம்ெித்து

கவக்கப்

ஐக்கிய அபமரிக்கா, ெிரித்தானியா லொன்ற நாடுகளில் ஐம்ெது அறுெது
ஆண்டுகளுக்கு

ெட்டும் விட்டது.

முன்ொகலவ

இச்பசயற்ொடு

இவ்விரு நாடுகளிலும் மூன்றாவது,ஏன் நான்காவது
தகலமுகறகூட

உருவாகி

வளர்ந்தும்

தமிழ்த்

பகாண்டிருக்கிறது.

இங்கு புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் பசய்த காரியங்களில் மிகச்
சிறப்ொனது என்னபவனில், பமாழி, ெண்ொடு, கலாச்சாரங்ககள
வளர்க்கவும்,

சங்கங்களும்,

ொதுகாக்கவும்

அவர்கள்

மன்றங்களும்தான்.

ெல

ஆரம்ெித்து

கவத்த

அகமப்புக்கள்

மிகப்

ெகழயனவாகவும், சில அகமப்புக்கள் புதியனவாகவும் காணக்
கிகடக்கின்றன.

தாம் ெிறந்து வந்த மண்ணுக்கு உதவிக் கரங்கள் நீட்டவும், இங்குவாழ்

தமிழர்களின் வாழ்வு லமம்ெடவும் இகவ அயராது உகழப்ெது என்ெது
மகத்தான ெணி.

இப்ெணி என்ெது ெல்லாண்டு காலமாகப் புலம்பெயர் நாடுகளில் பதாடர
லவண்டுபமன்ெது
இரண்டாம்,

தகலயாய

மூன்றாம்

கடகமயும்

சந்தியினரின்

கூட.

ஆனால்

ஆர்வத்கதயும்,

இங்குள்ள

லொக்ககயும்

கவனத்தில் பகாண்டால் அது சாத்தியப் ெடுமா என்ற லகள்வி மனதில்
உறுத்துகின்றது.
ஒரு

வயதிற்குப்

ெின்னால்

அவர்கள்

எவரும்

இவ்வகமப்புக்களில்

பதாடர்ெில் இருப்ெதில்கல என்ெது கசப்ொன உண்கம.
தமிழர்களின்

ெிள்களகள்

இப்ெடியான

முதல் வந்த

அகமப்புக்களில்

வகிப்ெதாய் என் அனுெவத்தில் நான் கண்டதில்கல.

அங்கம்
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லமற்பசான்ன

அகமப்புக்களின்

ெதவிகளிலும்

பொறுப்புக்களிலும்,

அனுசரகனகளிலும் கூட ஒன்றில், மூத்த குடிபெயராளர்கள், இகடயில்
வந்தவர்கள்,

அல்லது

சமீ ெத்தில்

வந்து

தற்கால

வதிவிடமாக்கிக்

பகாண்டவர்ககளத் தான் காணமுடிகிறது.அதாவது எப்லொதும் முதல்
தகலமுகறகள்தான்
இருக்கிறார்கள்.

அதாவது

இங்பகல்லாம்
இவர்கள்

இவ்வகமப்புக்களில்

லநரடியான

பதாடர்புககளத்

தாயகத்துடன் பகாண்டிருப்ெவர்கள். இங்லக இரண்டாவது, மூன்றாவது
வாரிசுககள அகமப்புக்கள் ெக்கம்

காண முடிவதில்கல. (ஒன்றிரண்டு

விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம்.) அவர்களிடம் ஈடுொலடா,

ெங்களிப்லொ,

பகாகடலயா அல்லது அனுசரகனலயா இருப்ெதாகத் பதரியவில்கல.
தவிர இந்தப் புதிய தகலமுகற இங்குள்ள தமிழ்ச் சமுதாயத்தினிடம்
கூட

ஒட்டி

உறவாடுவதாக

இல்கல,

இதில்

ஏலதா

தவறுகள்

நடந்திருக்கிறன அல்லது நடந்து பகாண்டிருக்கின்றன என்ெது லொல்
உணர முடிகிறது.

விழுதுகாளாக

பவளிநாடுகளில்

காலூன்றி

இருக்கும்

எமது

குடிகள் தாய் மரத்திற்கு அதாவது தமிழுக்கும், தமிழருக்கும்,
தாயகத்தில்

இருக்கும்

ெங்களிப்ொளர்களாக
சமுதாயத்திற்கு
இல்கல.

அதன்

நலிந்லதாருக்கும்

உறுதுகணயாக,

எதிர்காலத்திற்கு

ஆலராக்கியமாக

இல்லாமல்

இருப்ெது

தமிழ்

இங்லக ெிறந்து வளரும் புதிய தகலமுகற தமிழ் என்னும்
பதாப்புள்பகாடி உறவினூடாக எமது இனத்துடன் இகணப்ெில்
இருப்ெதுதான் அவர்களுக்கும் அவர்சார்ந்த எம்குடிக்கும் நலம்.
ஏன்

இந்தச்

சந்தியினர்

விலகிப்

லொனார்கள்

அல்லது

பசல்கிறார்கள் என்ெகத உற்று லநாக்குவது இங்லக அவசியம்.
இங்லக

ெிறந்த

ெிள்களககள

இழுக்கமுடியாதற்கு

எமது

இவ்வகமப்புக்கள்

அகமப்புக்கள்

அவர்கள்

விலகிச்
ெக்கம்

லதகவகளுக்கும்,

விருப்ெங்களுக்கும் தீனி லொடவில்கலலயா என்ற லகள்வியும் இங்லக
எழுகிறது.

154

இங்லக ெிறந்து வளரும் ெிள்களகளுக்கு, கல்வி,லவகலவாய்ப்புக்கள்,
பதாழில்

வாய்ப்புக்கள்,ெயிற்சிப்

உதவிகள்,புலகமப்
மற்கறய

ெரிசில்கள்,

லதகவகளுக்கான

இவ்வகமப்புக்கள்

மூலம்

ெட்டகறகள்,

பதாண்டர்

லவகலகள்[volunteer

வகலயகமப்புக்கள்

முகறயாகக்

பொருளாதார

[Network]

கிகடக்கப்

work],

என்ென

பெற்றிருந்தால்,

ஒருலவகள நிலகம மாறி இருக்க வாய்ப்புக்கள் இருந்திருக்கலாம்.
அவர்கள்

வளர்ந்து

உகழக்கும்

நிகலக்கு

உயரும்லொது

நன்றிக் கடன் ெட்டவர்களாகவும், தாம் அனுெவித்தகவ தமது
ெிள்களகளுக்கும்

கிகடக்க

லவண்டும்

உள்ளவர்களாகவும் மாறியிருக்கலாம்.

என்ற

நிகனப்பு

எந்த ஓர் உறவிலும் பகாடுத்தலும் எடுத்தலும் (Give & Take)
இருக்கின்றவககயில்தான் அவ்வுறவு சுமூகமாக இருக்கும்.
எதிர்ொர்ப்புக்கள்

இல்லாமல்

எவ்வுறவும்

இல்கல.

இதில்

கருத்துக்கு இடம் இல்கல என நம்புகின்லறன்.

மாற்றுக்

இது இயற்ககயின் நியதி, அந்த வககயில் நாம் தாயகத்தில் இருக்கும்

நலிந்லதாகரக் கணக்கில் எடுக்கும் அலத லநரம், இங்குள்ள வருங்கால
சந்தியினகரயும்
விழுதுகள்.

பசய்தால்தான்

கருத்தில்

இவர்ககளச்

பகாள்ள

சரியாக

முன்வந்து

நாம்

இவர்கள்

இங்கு

எமது

லவரூன்றச்

தாய்மரமாகிய தமிழ் சமூகம் சுகமாக இருக்கும்.

தவிர, இவர்களுக்கு என்றும்
என்ெவற்கற

லவண்டும்.

உணர
எமது

கவக்க

வரலாற்றுக் கடகமகள் இருக்கின்றன
முடியும்.

பமாழிக்கும்

அதனால்

இனத்திற்கும்

இவர்களாகலவ

கக

பகாடுக்கும்

வககயில் நாம் எல்லலாரும் லவகல பசய்ய லவண்டியிருக்கு.
எமது

தமிழ்

அகமப்புக்களின்

சீரகமத்து, கட்டகமத்து இங்கு

வளர்ச்சிப்

ொகதயிகன

வளமாகச்

லதான்றும் புதிய தகலமுகறக்கும்

எம்மினத்தின்மீ தும், பமாழியின்மீ தும் ெற்கற ஏற்ெடுத்த லவண்டியது
எமது பொறுப்பு என்ெது எனது ெணிவான எண்ணம்.
அதில் எனது மனதில் ெட்டவற்றில் சில
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1.பொதுவான
வருடா

கல்வி

வருடம்

பதாககககள

ொடங்களுக்கும்,

புலகமப்

தமிழ்

,தமிழ்

ெரிசில்ககள

அகமப்புக்கள்

சிறுபதாககயாக் கூட இருக்கலாம்)

லெசும்

ஆற்றல்களுக்கும்

(Scholarships)அல்லது

அறிவித்து

ஊக்கத்

வழங்கல்

(அகவ

2. தமிழ் அகமப்புக்களுடன் பதாடர்ெில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு
அவர்கள் ெடிக்கும் ெடிப்பு சார்ந்த ‘பதாண்டு லவகலககள(Volunterr

Work) ெிற நிறுவங்களுடன் பதாடர்பு பகாண்டு லதடிக் பகாடுத்தல்.
[இங்கு

ெல

பதான்று]

மாணவர்களுக்கு

இகதத்

லதடிப்

ெிடிப்ெது

சிரமான

3. முடிந்தால் அவர்கள் கல்விக்காகச் சிறு கடன் உதவிகள் பசய்தல்.
4.

பொதுச்

லசகவகள்

பசய்ய

உதவி

புரிதல்.

அது

இந்நாட்டிலலயும்

இருக்கலாம் லவறு நாட்டிலலயும் இருக்கலாம்.(Social Services)

5. ெடித்து முடித்தவர்களுக்கு மாகாண ரீதியிலான தமிழ் அகமப்புக்ககளத்
பதாடர்பு

பகாண்டு,

உதவி பசய்தல்.
6.

பதாழில்

பசய்ய

அந்தந்த

மாகாணங்களில்

முகனலவாருக்கு

தமிழ்

லவகல

வாய்ப்புகளுக்கு

பதாழில்

அதிெர்களுடன்

அல்லது மற்கறய நிறுவனங்களுடன் பதாடர்கெ ஏற்ெடுத்திக் பகாடுத்தல்.

7. மாணவர்களுக்கும், இகளலயாருக்கும் மாகாணவாரியாக மட்டுமல்ல ெிற
நாடுவாரியாக்

கூட

தமிழ்

இகளலயார்

இகணந்து

பசயற்ெட,

தமது

கல்விக்கும் லவகல வாய்ப்புக்களுக்கும் இடமளிக்கும் வகக பசய்தல்.

8. ெல்சார் துகறயில் வித்தகர்களான [மருத்துவம், சட்டவியல்,வணிகம்,
லொன்றன] தமிழர்ககள இவர்களுக்கு அறிமுகப் ெடுத்துவலதாடு
இருசாராருக்கும் ெயன்ெடும் வககயில் உறகவப் லெணுதல்.
இப்ெடிப் ெலவககயான கவர்ச்சிகரமான திட்டங்கள் எம் அகமப்புக்களிடம்

இருந்தால் புதிய தகலமுகற எம்முடன் லசர்ந்து ெயணிக்கும் என நான்
நிகனக்கின்லறன்.

“விழுதுககள லவரூன்றச் பசய்லவாம்! –(இனிவரும்)
பொழுதுககள லமலலாங்கச் பசய்லவாம்!”
-கானா சிவ ாலன். சசயலாளர்/நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கம்
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Best wishes to

New York Tamil
Sangam for Golden
Jubilee
Kathirvel Kumararaja &
Family
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இபையுதிர் காை இன்னிபச
சுபா காபரக்குடி
இளங் காற் று ெரத்தினிே் புகுந்து
இனிலெயாய் புே் ோங் குழே் வாசிக்க
இன் னிலசயாய் இலேகள் உதிர்கின் றன
எங் கிருந்லதா உதிர்வலதப் லபாே் ஒலிக்கின் றன
இனி இயக்கலெ இே் லே என் பதாய்
இடிலபாே் விழுந்து உருள் கின் றன
ெஞ் சள் வண்ணமுெ் கருஞ் சிவப்புொய்
பகாஞ் சி அன் லன ெடியிே் தவழ் கின் றன
இன் று உதிர்ந்து சருகாவலதப் பற் றிலயா
நாலள உதிர்க்கப் லபாவலதப் பற் றிலயா
என் றுெ் இலேகளுக்கு கவலேயிே் லே
இங் குெ் அங் குொய் பதன் றலோடு விலளயாட
பக்கத்திே் வந்துவிடாதா இப்பட்டாெ் பூச்சிபயன
பூக்கள் பாவொய் ஏக்கத்லதாடு காத்து நிற் க
பெே் லிய குரலிே் பாடித்திரிந்த குயிே் கள்
பெதுவாய் பதுங் கத் துவங் க
பசுலெ நிலறந்த புே் பவளிகள்
பழுப்பு நிற ஆலடக்கு ொறத் தயாராக
கடுங் குளிர் இே் லேபயன் றாலுெ் வீசுெ்
குளிர்ந்த காற் று வரவிருக்குெ்
பனிக்காேத்லதப் பயமுறுத்த
லதாட்டத்துச் பசடிபகாடிகள்
பதாலேந்து விடப் லபாகின் றலத என் று
கேங் கிக் பகாண்டிருக்கிறாள் அெ் ொ!!!
சுபா காலரக்குடி நியூபஜர்சியிே் வசித்து வருகிறார். தமிழ் ,
இேக்கிய ஆர்வேர். பதாழிே் நுட்பத்துலறயிே் லெோளராக
பணியாற் றுகிறார்.
தமிழிே்
எழுதுவதிலுெ் ,
லெலடகளிே்
லபசுவதிலுெ்
மிகுந்த
ஆர்வெ்
பகாண்டவர். நியூபஜர்சி
தமிழ் ப்பள் ளியிே் தமிழ் ஆசிரியராகவுெ் பதாண்டாற் றுகிறார் .
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நியூயார்க்கிை் வ(க)சந் தகாைம்
பரபதசி ஆை் ஃபி

வீட்டுச்சிலறயிே்
பவகுகாேெ் இருந்த நான் இன் று
சற் லற
பவளியிே் எட்டிப் பார்த்லதன் .

உச்சி வலர குச்சியாய் நின் றிருந்த
சாலே ெரங் கள்
பச்லசலய பவளித்தள் ளி
பரவசொய் இலசந்தன !

ெண்ணிே் புலதத்த கிழங் குகள்
ெகிழ் ந்லத முகிழ் த்திருந்தன !
அவற் றுக்குத் பதரியுெ்
இது வசந்த காேெ் என்று

உருொறி
பழுப் லபறிய புற் கள்
இளெ் பச்லசயிே்
நிறெ் ொறி
பச்லசப் லபார்லவலய
பதவிசாய் விரித்திருந்தன !

வீட்டின் முன்
காவே் தூண்கள் லபாே்
காத்து நின்ற என்னிரு அலசாக
ெரங் கள்
கருெ் பச்லசயிே் களிப் பாய்
காற் றிே் அலசந்தன !
அவற் றுக்குத் பதரியுெ்
இது வசந்த காேெ் என்று

புே் தலரயிே் லெே்
ஆங் காங் லக
நீ ே பாணட்டுகள்
ஒளிந்து பார்த்துக்கண்சிமிட்டி
ஒளிர்ந்தன

இலே உதிர்த்து , சிே கிலள உளுத்து
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பட்டுப்லபான
என் ெலனவியின்
லராஜாச்பசடிகள்
பட படபவன உயிர்த்பதழுந்து
பசுலெயாலட உடுத்தி
பொட்டுக்கள் வருவதற் கு
பெட்டுக்கள் பாடின !
ெறந்துலபான ,
இலசபாடுெ்
இச்லசக்குருவிகள்
பறந்து வந்து ெறுபடியுெ் '
படுக்லகயலற ஜன் னலிே்
பூமி எழுமுன்
பூபாளெ் இலசத்தன!
இவற் றுக்பகே் ோெ் பதரியுெ்
இது வசந்த காேெ் என் று
ஆனாே்
பகாரானாவுக்கு
பதரியவிே் லேலய .
இது வசந்த காேெ் என் று?
பசய் தி வாசிப்பவள்
புன் னலக ொறாெே் பசான் னாள்

இன் றுெ் நியூயார்க்கிே்
புது லநாயாளிகள் நான் காயிரெ்
புது இறப்புகள் நானூறு என் று !
இதற் கு ஒரு
சாவு காேெ் வந்தாே் தான்
நெக்கு இனி எந்த காேமுெ்
இே் லேபயன் றாே் இந்த
வசந்த காேமுெ் நெக்கு
கசந்த காேெ் தான் !
பவளிலய
வசந்த காேபென் றாலுெ்
உள் ளுக்குள்
அசந்த காேொய் நீ ளுெ் இந்நிலே
எப்லபாது மீளுெ் ?
என் று தணியுெ் இந்த சுதந்திர
தாகெ்
என் று முடியுெ் எங் கள்
அடிலெயின் லநரெ் !
பரபதசி ஆை் ஃபி
ஏப் ரை் 30, 2020
https://paradesiatnewyork.blogspot.com/
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ராசியில்லா ராணி - ஆறாம்ப்பூ டீச்சர்!
விசு

"அந்த ஆறாம்ப்பூ

ராணி டீச்சகர ஏன் எல்லாம் ராசியில்லா ராணின்னு பசால்றாங்க"
"நீ ஸ்கூலுக்கு புதுசா? "
"ஆமாம்"
"அதான் உனக்கு பதரியல!, ொவம் அவங்க!
பகாஞ்ச வருசத்துக்கு முன்னால
கல்யாணாமாச்சாம். அப்புறம் ஒலர வருசத்துல
ஒரு கெயன் ொப்ொ.. அப்ொவும் ொப்ொவும்
ஒரு நாள் கசக்கிளில் லொகும் லொது
லாரியில் அடிெட்டு பசத்துட்டாங்களாம்!"
"அதுக்கு இவங்க எப்ெடி ராசியில்லா ராணி
ஆனாங்க?"
"என்னலமா பதரியல.. ஜாதகம் அது இதுன்னு
பசால்லுவாங்க, காகலயில் இவங்க எதிரில்
வந்தா கூட நாலள நல்லா இருக்காதுன்னு
பசால்லுவாங்க"
ராணி டீச்சகர கவனித்தான். முகத்தில்
எப்லொதும் ஒரு லசாகம் இருந்தாலும்
அகதயும் மீ றி ஒரு சமாதானம்.

என்னலமா பதரியல. சில லெகர ொர்த்தவுடன் அவங்கள ெத்தி ஒண்ணுலம பதரியாவிட்ட்டாலும்
அவங்ககள ெிடித்து விடும் அல்லவா, அப்ெடி ஒரு ொசம் அவர்கள் லமல் இவனுக்கு வந்து விட்டது.
புத்தகங்களுக்கு அட்கட லொட்டு லலெில் லொட முடியாத மாணவ மாணவியர்களுக்கு காக்கி நிறத்தில்
அட்கட வாங்கி லகமல் லலெிலும் அவர்கள் பசலவிலல வாங்கி..
"உங்களுக்கு யார் யாருக்கு அட்கட லொட பதரியுலமா, என் வட்டுக்கு
ீ
சாயங்காலம் வாங்க. எல்லார்
புத்தகத்துக்கும் அட்கட லொடலாம் " என்று கூற,
இவனுக்கு தான் உலகத்தில் பதரியாத விஷயலம இல்கலலய.. அட்கட லொடுவது என்ன ஜுஜுெி,
அதுமட்டுமில்லாமல் அந்த டீச்சர் லமல் ஒரு ொசம், லொகலாம் என்று பசன்றான்.
இல்லத்தில், இவனுக்கும் முன்ொகலவ, சில மாணவ மாணவிகள். அட்கட லொட்டுக் பகாண்டு
இருந்தார்கள்.
"வா, உக்காரு. புதுசா வந்த ஸ்டுபடன்ட் தாலன நீ !"
"ஆமாம்
டீச்சர்""
அந்த வட்கட
ீ
லநாட்டமிட்டு பகாண்லட அட்கட லொட ஆரம்ெித்தான்.
வட்டின்
ீ
பவளிலய "நல்வரவு"
கதவில் " Late Mr .கருணாமூர்த்தி BA , B Ed "
அருகில் இருந்த மாணவியிடம் லகட்டான்.
"அது, கருணாமூர்த்தி தான் இவங்க புருஷனா? "
"ஆமாம் அவரும் டீச்சரா தான் இருந்தார். கசக்கிளில் ...!!"
"பதரியும்!"
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"அவர் லெருல லொர்டு கவச்சி இருக்காங்கலள.. இவங்க லெருக்கு ஏன் கவக்ககல? "
"இவங்க அவகர விட நிகறய ெடிச்சவங்களாம், அதனால கவக்ககலன்னு எங்க அம்மா
பசான்னாங்க"
"அந்த கசக்கிள் விெத்து எப்ெடி ஆச்சி!!!?"
"ஒரு சனிக் கிழகம இவங்க வட்டுல
ீ
இருக்கும் லொது, மார்க்பகட்டுக்கு அவரும் கெயனும்
லொகும் லொது லாரியில்.."
"அங்லகலய பசத்துட்டாங்களா....?"
"கெயன் அங்லகலய பசத்துட்டான், வாத்தியார் பரண்டு மாசம் ஹாஸ்ெிடலில் இருந்தார்"
"பரண்டு மாசம்?"
"அந்த பரண்டு மாசத்துல ஊலர அவருக்காக லவண்டிகிச்சி"
"பராம்ெ நல்லவரா?"
"ஆமாம்... டீச்சர் கூட அவரு ஹாஸ்ெிடலில் இருக்கும் லொது, ஆண்டவலன இவகர
காப்ொத்து, நான் இனிலமல் கவுச்சி கூட சாப்ெிடமாட்லடன்னு லவண்டிக்குணங்களாம் ?"
"அப்ெடியும் பசத்துட்டாலர!!?"
"ஹ்ம்ம்... "
"அவரு பசத்த உடலன கூட இவங்க கவுச்சி சாப்ெிடுறதில்கல"
"கவுச்சி சாப்ெிடுறது இல்கலயா? அப்புறம் வடு
ீ முழுக்க லகாழி.. அதுல ஒன்னு
அகட காக்குது,லவற!"
"லகாழி வளர்த்து விக்கிறாங்க, கருணா சார் இருக்கும் லொது பசய்வார், அகத
பதாடர்ந்து பசய்றாங்க"
"ஹ்ம்ம்.."
"அந்த லகாழி அகட காக்குறதுல கூட இவங்க தான் பராம்ெ ராசியில்லாம
இருப்ொங்க..?"
"புரியல!!!"
ஒவ்பவாரு முகறயும் லகாழி ெதினாலு முட்கட அகட காக்கும்.ஒவ்பவாரு முட்கடயிலும்
எங்க ஒவ்பவாருத்தர் லெகர எழுதி கவப்ொங்க."
"எதுக்கு?"
"விகளயாட்டுக்கு!, யார் லகாழி முட்கட பொறிக்குதுன்னு ொப்லொம்"
"ஹ்ம்.. அதுல கூட இவங்களுக்கு என்ன ராசி இல்கலனு பசான்ன?"
"ஒவ்பவாரு முகறயும் எங்க எல்லார் லெர் லொட்ட முட்கடயும் பொரிச்சிடும், இவங்க
முட்கட அழுகி இருக்கும்"
"ஓ.. ொவம்!!!"
"இன்கனக்லகாட அகட காக்க ஆரம்ெிச்சி இருெது நாளாச்சு, நாகளக்கு காகலயில்
பொரிச்சிடும். என் லெர் கூட இருக்கு. அடுத்த முகற உன் லெகரயும் லொடுவாங்க"
லவகல முடிய கிளம்ெினான்.
ொவம் அந்த டீச்சர்.. புருசனும் லொயாச்சு.. ெிள்களயும் லொயாச்சு. இவங்க லெருல கவச்சா
ஒரு லகாழி குஞ்சு கூட ெிகழக்க மாட்டுது. என்ன ஜாதகலமா.. ராசிலயா…!!!
அதிகாகலயில் பகாஞ்சம் சீக்கிரலம தூக்கம் ககலய, சரி சீக்கிரலம லொய் அந்த டீச்சர்
வட்டுக்லகாழி
ீ
பொரிச்சிடுச்சான்னு ொக்கலாம்னு கிளம்ெினான்.
முன் கதவு திறந்து இருக்க, உள்லள டீச்சர் அந்த அகட லகாழிகய சற்று அதட்டி தட்டி
பவளிலயற்ற, புத்தம் புதுசாக பவவ்லவறு நிறத்தில் பவவ்லவறு டிகசனில் லகாழிக்
குஞ்சுகள். அதன் நடுவில் ஒரு முட்கட மட்டும் பொரிக்காமல்.
டீச்சர் சுற்றும் முற்றும் லநாட்டமிடுவகத ொர்த்த இவன் கதவிற்கு ெின் மகறந்தான்.
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உகடந்த முட்கட ஓடுககள அகற்றிவிட்டு பொரிக்காமல் இருந்த முட்கடகய காதருலக
கவத்த டீச்சர் மீ ண்டும் அந்த முட்கடகய கூர்ந்து ொர்த்து விட்டு லசாகமாக அகத
குப்கெயில் எரிந்து விட்டு அருலக இருந்த அரிசி ொகனயில் கககய விட்டு அதில்
இருந்த ஒரு முட்கடகய எடுத்து ஏலதா எழுதி குஞ்சுகளுக்கு நடுவில் கவக்க,
இவலனா குழம்ெ..
மற்ற மாணவ மாணவியரும் அடித்து ெிடித்து அங்லக ஓடி வர... அகனவரும் அந்த அகட
லகாழிகய அகற்றி விட்டு குஞ்சுககள ொர்க்க, ஒரு முட்கட மட்டும் பொரிக்காமல் ..
அதில் டீச்சர் பெயர்!
"நான் லநத்லத பசால்லல, அவங்க ராசி இல்லாதவங்க. அவங்க லெரு முட்கட மட்டும்
பொறிக்கல, இவங்க பராம்ெ நல்லவங்க தான் ஆனாலும் ராசி தான் இல்கல.."
அகனவரும் அந்த லகாழிக் குஞ்சுககள ொர்த்து பகாண்டு இருக்ககயில் இவலனா அந்த
குப்கெயில் இருந்த அழுகிய முட்கடகய ொர்த்தான். அதில் டீச்சர் பெயர் இல்ல, லவறு
ஏலதா பெயர்!
ெல வருடங்களுக்கு ெின், தான் வாழ்வின் முக்கியமான இறுதி ெரீட்கசக்கு
ெட்டணத்தில் இருந்து எந்த தகடயும் இல்லாமால் நிம்மதியாக ெடிக்க
கிராமத்திற்கு வந்த அவன், இரண்டு மாசம் கருமலம கண்ணாயிரம் என்று ெடித்து
ெரீட்கசக்கு மீ ண்டும் ெட்டணம் லொக கிளம்ெி, லொகும் வழியில், டீச்சர் வட்டு
ீ
கதகவத் தட்டினான்.
"வா, எப்ெ ெரீட்கச!!?"
"நாகளக்கு டீச்சர், அதுக்கு தான் லொலறன், உங்கள ொர்த்துட்டு உங்க
ஆசிர்வாதத்லதாட, லொகலாம்னு.."
"என் ஆசிர்வாதத்லதாடவா? ெழகச எல்லாம் மறந்துட்டியா.. நான் இன்னும்
ராசியில்லா ராணி தான்,"
"அது மத்தவங்களுக்கு டீச்சர்.. எனக்கு நீங்க பராம்ெ ராசி"
டீச்சர் ஆச்சர்யமாக சிரிக்ககயில், அகட காத்த லகாழியின் சப்தத்கத லகட்டு..
"இன்னும் முட்கடயில் லெகர எழுதி கவக்கிறீங்களா, டீச்சர்!!?"
"ஹ்ம்ம்.. நான் கவக்காட்டியும்
இந்த ெிள்களங்க விட மாட்டாங்க""
"டீச்சர், நான் லகட்டது, இன்னும் அந்த பொரிக்காத
முட்கடயில் உங்க லெகர எழுதி
கவக்குறீங்களா?!!"
அதிர்ந்தார்..
"நான் ொத்துட்லடன் டீச்சர்.."
டீச்சரின் கண்கள் கலங்கியது ..
"ஏன் டீச்சர்!?"
"யாருக்கும் விகளயாட்டுக்கு கூட "ராசியில்லனு" ஒரு லெரு வந்துடக் கூடாது. அது தாங்க
முடியாத வலி"
இவன் கண்களும் கலங்க..
"சரி, உங்க வாயாலல "நான் ொஸாயிடுலவன்னு பசால்லிட்டு ஒரு பஜெத்கத ெண்ணி
அனுப்புங்க"
அனுப்ெினார்கள்.
அந்த ராசியில்லா மகாராணியின் மகராசியினால் அன்றில் இருந்து இவன்
பதாட்டபதல்லாம் துலங்கியது.
விசு
https://vishcornelius.blogspot.com
விசு கலிஃலபார்னியாவிே் வசிக்குெ் தமிழ் பதிவர் .இவர் எழுதிய இரண்டு புத்தகங் கள் ,
"விசுவாசமின் சகவாசங் கள் " ெற் றுெ் “Mrs. விஸ்வநாதன் ரிச்சர்டஸ
் ் 1983-1920”
பவளியிடப்பட்டிருக்கின் றன.
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee
Vanaja Parthasarathy

Best wishes to

New York Tamil
Sangam for Golden
Jubilee

Dr. Venkatachalam
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ஊனும் உயிரும் தமிழூட்டி வளர்க்கும் சங் கபம வாழ் க !
- ம.வீ. கனிபமாழி
கடே் கடந்த பறலவகாள்
கன் னே் பொழி தலகலெகாள்
குளிர்த்பதன் றே் தழுவிச் பசே் லுெ்
நியூயார்க்கின் தமிழ் த் பதாண்டர்காள்
விடுதலே லதவி சிலே
வான் முட்டி சுடலரந்தி நிற் குெ்
வண்ணமிகு ெேர்கள் பூத்திடுெ்
வாசமிகு ஊரின் வடிபவழிே் காள் !
ஊருெ் உறவுெ் ெறந்தீர்
உணர்வுகள் உளத்திே் பகாண்டீர்
ஊன் றிபயழுெ் இனவுணர்வு சங் பகாலி
ஊதிடுெ் தமிழ் க் பகாள் லகயீர்!
வாட்டெ் தீர்க்குெ் தமிலழ
வாகாய் ஏந்தி பறந்திடுவீர்
ஊனுெ் உயிருெ் தமிழூட்டி
வளர்க்குெ் சங் கலெ வாழ் க !
பபான் விழா காணுெ் சங் கெது
நூற் றாண்டு கண்டு பசழிப்புறலவ
ஏபடடுத்து தமிலழடுத்து லபந்தமிழ்
தூது அனுப்புகிலறன் ; வளர்க !
- ெ.வீ. கனிபொழி .அவர்கள் முற் லபாக்கு சிந்தலன உள் ள கவிஞர் ெற் றுெ்
லபச்சாளர், தற் லபாது பவர்ஜினியாவிே் வசிக்கிறார் .
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பரபதசியின் பகாரானா பவரஸ் ைாக் டவுன் சமாளிப் புகள்
பரபதசி ஆை் ஃபி

காபை 8 மணி
ரூ: லேசா தலே வலிக்குது , பகாஞ் செ் டீ லபாட முடியுொ ?
ப: உனக்குத்பதரியாதா , எனக்கு பாலேப் பார்த்தாலே பகாெட்டிட்டு வருெ் , இே் லேனா
லபாட்டுத் தரொட்லடனா ?
ரூ: (இந்த ெனுசனாே ஒரு பிரலயாஜனமுெ் இே் லே)
காபை 11 மணி
ரூ: ஏங் க சுெ் ொதான இருக்கீங் க , பகாஞ் செ் காய் பவட்டித்தறீங் களா ?
ப :என்ன ரூத் , ெறந்திட்டியா ?
ரூ: என்ன பசாே் றீங் க ?
ப அப் பலவ காய் கறிபயே் ோெ் பொத்தொ வாங் கி பவட்டி ஃபிரீஸ்
பண்ணிட்லடன்னு நீ தாலன பசான்ன ?
ரூ: (ஆொ இே் லேனாலுெ் .)
மதியம் 1 மணி
ப : என்ன ரூத் இன் லனக்கி என்ன சலெயே் ?
ரூ : கத்திரிக்காய் சாெ் பாருெ் ரசமுெ்
ப: (சாப் பிட்டுவிட்டு ), சாெ் பார்ே பகாஞ் செ் பபருங் காயெ் தூக்கோ இருந்துச்சு ,
ரசத்திே் பகாஞ் செ் கடுகு கருகிருச்சு ?
ரூ: குலற பசாே் ோட்டி உங் களுக்குத் தூக்கெ் வராலத ?
ப: ெத்தபடி அப் பளெ் , ஊறுகாபயே் ோெ் நே் ோத்தான் இருந்துச்சு , என்ன ப் ராண்ட் ?
ரூ : பாே் ,தயிர் , பவண்லண சாப் பிடாெலே உங் களுக்கு இவ் வளவு பகாழுப் பு எப்படி
வந்துச்சு ?
ப: எனக்கு பகாழுப்பபே் ோெ் இே் லே, பகாஞ் சூண்டு சுகர் ெட்டுெ் தான் .

169

மதியம் 2 மணி
ரூ : என்னங் க , பாத்திரெ் எவ் வளவு லசர்ந்து லபாச்சு பாருங் க ? வீட்டிலே இருக்கீங் க
பகாஞ் செ் கழுவித்தரக்கூடாதா ?
ப : என்னது பாத்திரெ் கழுவனுொ ? ஏன் ொர்ச் முதே் வாரெ் தான் டி ் வா ர் லபாட்டலெ
? அதுே லபாட்டிரு
ெலகந்திரன் : பரலதசி நீ ஒரு தீர்க்கதரிசிடா
ரூ: ஆொ அத எப் படி லபாடுறதுன்னு பதரியலேலய ?நீ ங் க பகாஞ் செ் வந்து பாருங் க ?
ப: அனி ா , இங் க வந்து அெ் ொவுக்கு டி ் வா ர் லபாடச் பசாே் லிக்பகாடு
ரூ: (உட்கார்ந்த இடத்லத விட்டு நகர ொட்டிலய)
2 முதே் 5 ெணி வலர தூக்கெ் (ெலனவிக்குத்தான்) அப் பாடா எனக்கு பகாஞ் செ் ஃபிரீ
லடெ்
மாபை 5 மணி
ரூ : காலேயிலிருந்து இப் படிலய பபாழுலத லபாக்கிட்டு இருக்கீங் கலள ?பகாஞ் செ்
வாக்யூெ் லபாடுறீங் களா ?
ப : போக் போக் போக்
ரூ: என்னங் க என்னாச்சு ? (பகாரலனா வந்துருச்லசா)
ப: இந்த டஸ்ட் அேர்ஜி திருெ் ப வந்துரிச்சுனு நிலனக்கிலற ன்
ரூ: (எப் பவுெ் எலதயாவது பசாே் லி சொளிக்கிறாலன ?)
மாபை 9 மணி
ரூத் :ஏங் க ஒரு லவலள என்லனப் பிடிக்காெலே கே் யாணெ் பண்ணிக்கிட்டீங் கலளா ?
ப: 27 வரு ெ் வாழ் ந்து பரண்டு பிள் லள பபத்து , லபரன் லபத்தி எடுக்கிற வயசிே
லகக்கிற லகள் வியா இது ?
ரூ : பின் ன ஏன் என்னப் பார்த்தா விேகி விேகி லபாறீங் க?
ப : நான் நெ் ெ தலேவர்கள் பசாே் றத கலடப் பிடிக்கிலறன்
ரூ : அது என்னாது ?
ப : லசாசியே் டிஸ்டன்சிங் தான்
ரூத் : ( லெண்ட் வாய் ஸ்) இவனுக்பகே் ோெ் கே் யாணெ் லதலவயா ?
ப : ( லெண்ட் வாய் ஸ்) ஸ் அப் பாடா ஒரு நாலளக்கடத்திட்லடன் , நாலளக்கு எப் படிலயா
கடவுலள ?
பரபதசி ஆை் ஃபி (Alfred Thiagarajan)
https://paradesiatnewyork.blogspot.com/
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Best wishes to New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Vasanthakumar & Family

Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee
Dr. Revathy Sundaram
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ண்ைின் சுரவயும்

டமாக்கப் ட்ட திரை மைபும்

- ம ைாசிரியர் திரு.நா. மம்மது

இனச என்பது உைகப் மபாதுனமயாக உள்ள அமதமநரம், அது
உருவாை நிைத்தின் / தினணக் கூறுகளின் தன்னமயினை அடிநாதமாகக்
மகாண்டமத. அவ்வனகயில் தமிழ்த்தினரப்படப் பாடல்களின் பண்களும்
அனவ படமாக்கப்பட்ட தினணகளின் ஒத்தினசவு மகாண்ட பாங்கினையும்
விளக்குகின்ற விதமாக, ஆய்வு மநாக்கில் அணுகும் சிறு முயற்சிமய
இக்கட்டுனர.
ஒவ்மவாரு தினணக்கும் ஒரு மபரும் பண்ணும், ஒரு
சிறுபண்ணும்
என்பதாகப்
பகுத்து
உருவாக்கிய
பண்பாடு
தமி ர்களின் பண்பாடு ஆகும்.
பண்னடய
நாளில்
பண், மபரும்பண், யாழ், பானை,
தாய்ப்பண் என்றும்
இக்காைம் மமளம், மமளகர்த்தா, சம்பூரணம்
என்று வ ங்கப்படுவது ஏழுசுரப்பண். திறம், கு ல், பாணி என்று
முன்ைாளிலும், ஒளடவம் என்று இந்நாளிலும் வ ங்கும் பண்,
ஐந்து சுரப்பண் (சிறுபண்).
மநய்தல் நிைம் இரண்டு பானைகளுக்கு உரினம மபறுகின்றது.
மசவ்வ ிப்பானை மற்றும் விளரிப்பானை. இந்த விளரிப்பானை குறித்து
நாம் இக்கட்டுனரயில் பார்க்க இருக்கிமறாம்.
விளர், விளரி, விளரிப்பண், விளரியாழ் என்மறல்ைாம் பண்னட
நாளில்
மபயர்
மபற்றிருந்த
பண், இக்காைத்தில்
’மதாடி’
இராகம்
என்றாகியுள்ளது.
இப்பண்ணின் சுரங்கள் ச ரி1 க1 ம1 ப த1 நி1. வளர் எைில் இளனம,
மமன்னம என்று மபாருள். விளரி (த) என்ற சுரத்தால் பண்ணின் மபயர்
‘விளரி’.
அனைத்துச் சுரங்களும் மமன் சுரங்களாக இருப்பதால் இயல்பாகமவ
இப்பண் அவைச்சுனவ ( மசாகம் ) தரும் பண் ஆகிறது. கடற்கனர நிைமாை
மநய்தல் நிைத்திற்குரிய பண்ணாகத் ‘மதாடினய’ தமி ர்கள் பண்னடக்
காைங்களில் அனமத்துக் மகாண்டதற்கு இப்பண் தரும் அவைச்சுனவமய
காரணமாகிறது.
தமி ரின்
இைக்கண
மரபு
மதாகுத்துச்
சுட்டும்
முனறனமயில், மநய்தல்
நிைத்தின்
உரிப்மபாருளாைது, ‘இரங்கலும்
இரங்கல் நிமித்தமும்’ ஆகும்.
உைக இைக்கியத் தர வரினசயில், முதல் வரினசயினுள் இடம்மபறும்
காப்பியம் சிைப்பதிகாரம். உைகப் மபரும் இைக்கியப் பனடப்பாளிகளில்
முதல் வரினசயிைில் இடம்மபறும் மபரும்புைவர் இளங்மகாவடிகள்.
சிைப்பதிகாரத்தில், நிைத்திற்குரிய (தினண) மபரும்பண்
(எழுசுரப் பண்),
மற்றும் சிறுபண் (ஐந்துசுரப்பண்) ஆகியவற்னற அந்தந்த நிைங்களிமைமய
அனமத்துக் காட்டியுள்ளது அடிகளாரின் தைிச் சிறப்பாகும்.
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கடற்கனர
(மநய்தல்)
நிைத்னதச்
மசர்ந்த
மக்கள்
நுனளயர்.
அவர்களுனடய பண் விளரி. இதனை, ' நுனளயர் விளரி மநாடி தரும்
தீப்பானை ' ( சிைப்பதிகாரம் : புகார்க்காண்டம், காைல்வரி - 48 ஆம்
பாடல்.) என்று அடிகளார் பதிவு மசய்துள்ளார்.
காைல் என்பது கடற்கனரச் மசானை. அவ்வாமற மநாடியாைது துன்பம்,
அவைம் என்றும் மபாருள்படும். (விரிவுக்குப் பார்க்க : தமி ினசப்
மபரகராதி, பக். 460,461).
நுனளயர் என்பதில் தினணயினையும், விளரி
என்பதில் அத்தினணக்குரிய பண் என்ற இராகத்னதயும்,
'மநாடி' என்பதில் அப்பண் தரும் அவைச் சுனவனயயும், (தீம்)
பானை என்பதில் அது ஏழுசுரப்பண் என்பனதயும் மிக
நுட்பமாக அடிகளார் ஆவணப்படுத்துகிறார்.
-------------------------------------X-------------------------------------X---------------------------------------மாமன்ைர் அக்பரின் அனவக்களப் பாடகர் தான்மசன். அவர்
மனறந்த மபாழுது அவருனடய மகன் பிைாசுகான் மிகுந்த அவைத்துடன்
துன்பச்சுனவப் பாடல்கனளப் பாடியதாக ஒரு மசய்தி மரபிைில் உண்டு.
பிைாசுகான் அப்மபாது பாடிய பண்ணின் மபயர் 'பிைாசுகாைி மதாடி'.
இந்தப் பண்ணின் சுரங்கள் பின்வருமாறு:
பிைாசுகாைி மதாடி : ஏறு நிரல் :
/ ச ரி1 க1 / ம1 க1 / ப த1 நி1
ச்/
இறங்கு நிரல் : / ச் நி1 த1 / ம1 க1/ ம1 க1 ரி1
ச/
மதாடி : ஏறு நிரல் :
இறங்கு நிரல் :

ச ரி1 க1 ம1 ப த1 நி1 ச்
ச் நி1 த1 ப ம1 க1 ரி1 ச1

இந்துத்தாைி இனசமரபின் பண்ணிற்கும், தமிழ்மரபின் பண்ணிற்கும்
சிை மவறுபாடுகள் இருப்பினும் சுரங்கள் மபாதுவாைனவமய; மமலும்
மமன்னமயாைனவ. எைமவ
இரண்டு பண்களும் அடிப்பனடயில்
அவைச்சுனவப் பண்களாகும். அதாவது கடற்கனர நிைமாை மநய்தல்
நிைத்திற்கு உரியனவ.
நமது தமிழ்ப்படங்களில் சிை பாடல்கள் கடற்கனர நிைத்தில்
பாடப்படுவதாக
படமாக்கப்பட்டுள்ளை.
மமலும்
அப்பாடல்கள்
அவைச்சுனவப்
பாடல்களாகவும்
உள்ளது
கவைிக்கத்தக்கதாகும்.
சான்றாகச் சிை படங்கனளப் பார்ப்மபாம்:
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'ஆையமணி', படத்தில் இடம்மபற்றுள்ள ஒரு பாடல் 'சட்டிசுட்டதடா'
என்பதாகும்.
இந்த
மசாகப்பாடல்
நமது
நினைவிைில்
ஒைிக்கத்
மதாடங்கியதும் மைத்தினரயில் அதன் காட்சிப் பின்புைம் மமதுவாக நகரத்
மதாடங்கும்.
அந்தப்
படிமமாைது
கடைிலும்
கடற்கனரயிலுமாக
விரிவனதக் காண முடியும்.
'பார் மகமள பார்', என்ற படத்தில் இடம்மபற்றிருக்கும்
பாடல், 'அவள் பறந்து மபாைாமள, எனை மறந்து மபாைாமள'
என்பதாகும். ஒரு தனைமுனற இனளஞர்களின் மசாக
கீ தமாகத் மதாடர்ந்து உலுக்கிய அந்தப்பாடைின் ஒரு பகுதி
படத்தில் முத்துராமன் பாடுவது மபாைக் காட்சிப்படுத்தப்
பட்டிருக்கும். மசாகத்தில் அமிழ்த்துனகயில் சற்று
நிதாைித்தால் அந்தப் பாடைின் பின்புைக் காட்சி
கடற்கனரயாக உள்ளனத அறியமுடியம். இந்த இரண்டு
பாடல்களும் பிைாசுகாைி மதாடியில் அனமந்தனவ.
தமி ரின் தினணமரபுடன் தமி ினச மரபு குறித்த பயிற்சியும் இருந்தால்
மட்டுமம இதனை இனணத்து விளங்கிக் மகாள்ளமுடியும். அவ்வாறிருக்க,
மமற்குறிப்பிட்ட
படங்களில்
இத்தனகய
காட்சிகளும்
காட்சிப்படுத்தல்களும் இடம்மபற்ற நினையாைது புரிந்து நடந்த ஒன்றா
என்ற மகள்வி எழும். அப்படியும் இருக்கைாம். அல்ைது ஆயிரக்கணக்காை
ஆண்டுகளாக நமது தினண மரபும் இனசமரபும் நம் இயல்பிைில்,
மரபிைில் பதிவு மபற்றுள்ளமதா என்கிற எண்ணம் எழுதலும் இயற்னக.
மநய்தைின் பண் மகாண்டு அணுகியதுமபாை மற்ற தினணகளின்
பண்கள்
மகாண்டும்
அணுகுனகயில்
பை
பாடல்கனளச்
சுட்டிக்
காட்டமுடியும். இருப்பினும் ஆய்வின் திறப்பாக இக்கட்டுனரயாைது ஒரு
தினணயினை மட்டும் அடிப்பனடயாக எடுத்துக் மகாண்டு விளக்க
முயற்சித்துள்ளது; மதாடர்மவாம்.
"எவ்வனக அறிவும், மதான்மத்னத விட்டுவிட்டு இயங்குவதில்னை".
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நியூயொர்க் தமிழ் சங்கத்தின்
50 வது வருட ப ொன்விழொ
நிகழ்ச்சி பவற்றிகரமொக நடக்க
எங்கள் மைமொர்ந்த
வொழ்த்துக்கள்
சங்க தசலவர்கள மற்றும்
உறுப்பிைர்கள் யொவருக்கும்
வொழ்த்துக்கள்
இன்னும் ல வருடங்கள் நீடூழி
வளர
ளவண்டுகிளறொம்
ரொம், ளதவி,
அஷ்வினி நொகப் ன்
நியூ பஜர்ஸி

Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Srimathi Raghavan
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நியூயார்க் தமிழ் ச்சங் கம்
பபான்விழாப் பாடை் 1
[ஆக்கெ் : கவிஞர் சிவபாேன்

October 12, 2020]
[பே் ேவி-1 சரணங் கள் -3]
பே் ேவி:
சங் கத்திற் கு இன் று பபான் விழா
தமிழ் ச ் சங் கத்திற் கு இன் று பபான் விழா
சங் கமிக்குெ் இது பபருவிழா! -நாெ்
சங் கமிக்குெ் இனப் பபருவிழா!
சரணெ் -1
வந்து குடிலயறிலனாெ் நாெ் வாழ் வு சிறக்க-இங் கு
வந்தது தமிழுெ் எெ் முடன் இருக்க
சிந்து பாடிலய பகாண்டாடுலவாெ் .
சிந்லதயிலுெ் நாெ் ஒன் றாகுலவாெ் .
(சங் கத்திற் கு..)
சரணெ் -2
எழுபதிே் பிறந்த இச் சங் கெ் . - தமிழ்
எழுவதுெ் இதன் அங் கெ்
பதாழுது இன் று லபாற் றுலவாெ் !
விழுதுகளாய் விலன ஆற் றுலவாெ் !
(சங் கத்திற் கு..)
சரணெ் :3
ஐெ் பபருங் காப்பியெ் பகாண்டலதா தமிழ் ச ் சங் கெ் !
ஐெ் பது வயது கண்டலதா நிலயாயார்க் தமிழ் சங் கெ் .
முதே் தலேமுலற இங் கிட்ட வித்து!
மூன் று தலேமுலறயின் பின் புெ்
இதுதான் எெது பசாத்து!
(சங் கத்திற் கு..)
[உரிெெ் கவிஞருக்லக]
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee
TC Umashankar

Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Siva Moopanar
Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Dr. Chandrahasa
178

179

NYTS - CARES
New York Tamil Sangam (NYTS) is always there when help is needed. NYTS has been providing funds
through it charitable wing for projects of deserving nature.
Donations from NYTS Charity Account have been provided to the following missions
• One of the NYTS charitable work, Flagship Event-on the occasion of Tamil New Year Sangam
celebrated by ‘Feeding the Needy and Homeless’ in Staten Island Church, New York. This year marks
30th could not be celebrated because of Covid -19 Pandemic. In April 2015 Sangam celebrated 25th
yr., Silver Jubilee in the presence of Staten Island, NY congressman Hon. Daniel M Donovan who
cheered all the volunteers & praised the Sangam’s charitable activities and other services. This
event was well organized and coordinated successfully by Drs.MN Krishnan and Sashikala Krishnan
for the past 29 yrs. in a row.
• In 2001 significant amount donated for World Trade Center Disaster Relief, New York
• Also contributed to Meenakshi Educational Trust, Madurai Tamil Nadu, India.
• Kumbakonam Children School Fire Disaster in Tamil Nadu, India.
• Gujarat Earthquake Reilief Fund, India.
• Udavum Karangal Trust, Chennai India..
• Tsunami Relief in 2004 Shelter building being build to orphans and elders in Thiruvarur through
Ramakrishna Math, run by Dr. Gopalkrishnan at Ammaiyappan Village.
• Hurricane Katrina Relief Fund, New Orleans.
• CNN’s Top Ten Heroe’s, Madurai Narayanan Krishnan’s Akshaya Trust.
• 2014- Siragu Montessori School Charities who board and educate destitute street children.
• School bags given to underprivileged children of New York schools.
• Charitable work through JOPA Ministry in New York.
• During 2014, provided Sewing Machines to the families of Differently Abled children Allenvilai,
Kanyakumari Dt, Tamil Nadu.
• Contribution to Nepal Earthquake Relief in 2015 through Nepal Embassy, New York.
• Chennai and Cuddalore Flood Relief during Dec 2015 to March 2016- undertook needs of 5 village
schools in Cuddalore Dt.
• 2017- Siragu Montessori School Charities who board and educate destitute street children.
• 2017- Hurricane Harvey Relief Effort for Texas, USA.
• 2018- January organized jointly with other Tamil organizations: Harvard Tamil Chair Fundraising
Event.
• Sangam made significant contributions to relief effort for the people suffered by Gaja Cyclone in
Tamil Nadu during Nov 2018
• NYTS has contributed to Madurai Annavasal program during May 2020 for COVID relief provided
by giving groceries/cooked meal to impacted families.
• NYTS has raised funds during June 2020 for the benefit of 300 musicians in Tamil Nadu who were
displaced due to COVID pandemic
• NYTS is dedicating its Golden Jubilee celebrations during November 7th & 8th, 2020 towards COVID
Impact Fund to help families impacted by COVID.
New York Tamil Sangam will continue to do charitable work for many more years to come. With your
kindness and generosity, NYTS can continue to provide and extend their helping hand to those who are
in desperate need.
Charity Wing
New York Tamil Sangam
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Chinnadurai
Periyasamy
Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Senthamizh Selvan &
Family
Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Ramesh Krishna &
Padma
Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Sumathy Sugantharaj
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திருமதி மாலதி குமமைசன் அவர்களின் வாழ்த்துச் பசய்தி
அன்புள்ள தமிழ் உள்ளங்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள்.
நியூயார்க் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஐம் தாவது ஆண்டு விழாவிற்கு
என்னுரடய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நம் தமிழ்ச் சங்கம்
இன்னும் ல வருடங்கள் நிரலத்து நிற்க எல்லாம் வல்ல
இரறவரனப் ிறார்த்திக்கிமறன். என் கைவர் டாக்டர் குமமைசன்
1961-ல் அபமரிக்காவிற்கு மமல் டிப் ிற்காக வந்தார். நான்
மாலதி குமமைசன் 1966-ல் அபமரிக்காவிற்கு வந்மதன். அந்த
நாட்களில் யார் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்தாலும் நாங்கள் ஜான்
எப் பகன்னடி விமான நிரலயம் பசன்று வைமவற்ம ாம்.
சில வருடங்களுக்குப் ிறகு ஒரு சங்கம் இருந்தால் எல்மலாரையும்
சந்திக்கவும் நம்முரடய கலாச்சாைத்ரத நம் குழந்ரதகளுக்கு கற் ிக்கவும்
வசதியாக இருக்கும் என எண்ைி நண் ர்கள் ஒன்று கூடி தமிழ்ச் சங்கம்
ஆைம் ிக்கப் ட்டது. ல ல நிகழ்ச்சிகள் நடத்தினார்கள். ப ாங்கல் தீ ாவளி
என எல்லா ண்டிரகக்கும் விருந்து சரமத்து எடுத்துச் பசன்று ின்பு தமிழ்ப்
டம் ம ாடுவார்கள். இனிரமயான நிரனவுகள். தமிழ்ச் சங்கத்தின் மூலமாக
எங்களுரடய குழந்ரதகள் டாக்டர் பசல்வி மலம்ப்மன், அருள் குமமைசன்
இருவரும் தமிழ் நாட்டின் மமல் ற்றும் ாசமும் அதன் கலாச்சாைத்தின் மீ து
ஆரசயும் பகாண்டனர். இப்ம ாது அவர்களின் குழந்ரதகள் தமிழ்நாடு பசல்ல
பைாம் ஆரசப் டுகின்றனர். முடிந்தவரை 2 அல்லது 3 வருடங்களுக்கு
ஒருமுரற தமிழ்நாடு ம ாகின்மறாம். எங்கள் குழந்ரதகள் தமிழ் ம சுவார்கள்.
என்னுரடய ம ைக்குழந்ரதகள் தமிழ்நாடு ம ாவபதன்றால் மட்டிலா மகிழ்ச்சி
அரடவார்கள். இதற்கான காைைம் தமிழ்ச் சங்கம்தான். அதற்கு நான் என்றும்
கடரமப் ட்டுள்மளன். அவர்கரளப் ம ாலமவ இப்ம ாது தமிழ்ச் சங்கத்தின்
குடும் குழந்ரதகளும் கலாச்சாைம், ண் ாடு ம ான்றவற்ரற கற்றூக்
பகாள்ள நிரறய வாய்ப்புகள் உள்ளன. என்னுரடய ஆசிகளும், அன்பும் திரு
ைங்கநாதன் மற்றும் சங்கத்திலுள்ள அரனவருக்கும் என்றும் உண்டு.
நன்றி, வைக்கம்
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Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden
Jubilee

Sivakumar & Family
Best wishes to

New York Tamil Sangam for
Golden Jubilee

Baskaran & Family

Best wishes to

New York Tamil Sangam for Golden Jubilee

Uma Jothy

ப ொன்விழொ கொணும் நியூயொர்க் தமிழ்ச்
சங்கத்திற்கு எங்கள் மைமொர்ந்த
வொழ்த்துகள்!! வொழ்க தமிழ்!! வளர்க
நியூயொர்க் தமிழ்ச் சங்கம்!!

Subathra Sivaram
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Best wishes to

New York Tamil Sangam
for Golden Jubilee

Madhan Band
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