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Greetings!
Hope you all had a wonderful summer. TSCI had a fun filled
summer program with our future generation. We believe the
kids had a great time with summer activities. Without the
support of parents and volunteers, this wouldn't have been
possible. Our sincere thanks to everyone involved on this. As
you all are aware, our annual Charity Fundraiser event
("Eagai Vizhaa") is scheduled to be on Sep 22nd. We
request your support and generosity for this noble cause. This
would be a great opportunity to support the underprivileged society in our motherland. We would like to share
this great quote from Sir Winston Churchill "We make a
living by what we get, we make a life by what we give".
Our Tamil School had started from Sep 8th. We are following
new Syllabus for this academic year from North American
Tamil Academy. Learning another language is always helpful
especially our mother tongue should be more helpful than any
other language. We encourage our parents to enroll their kids
in our Tamil school.
Our Deepavali event is scheduled to be on Nov 17th. Hope
our kids will be eager to participate in cultural activities of the
event. Last but not least, we would like to hear from our
members. Please do not hesitate to contact one of our TSCI
executive committee members with any suggestions.

Enjoy this Newsletter!
Sincerely

TSCI Executive Committee

திருக்குறள்
எண்ெணன்ப ஏைனஎழுத்ெதன்ப இவ்விரண்டும்
கண்ெணன்ப வாழும் உயிக்கு

Meaning:

Knowledge in Mathematics and literature should be treated as dear as one would treat his eyes.
ேதான்றிற் புகெழாடு ேதான்றுக அஃதிலா
ேதான்றலின்

ேதான்றாைம நன்று

Meaning:

A person must aim high and strive to achieve the best which will yield fame. People with no such ambition to
excellence are wasting their human existence.
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Summer Camp

During this summer break, kids engaged themselves by attending Soccer and Tennis camps. These
camps provided an opportunity for outdoor and physical activity to the kids. Kids were given
exposure to team work. These camps also created a space to have fun with their friends.

நமது தமிழ் பள்ளி

புதிய பள்ளி ஆண்டு!
புதிய பாடத்திட்டம்!
புதிய புத்தகங்கள்!

இந்த கல்வி ஆண்டுக்கான தமிழ் வகுப்புகள் ெதாடங்கிவிட்டன. ஆ!வம் உள்ளவ!கள் பதிவு ெசய்யவும்.
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சிறுவ! பகுதி
கருத்து கைத
gbg;Gk; gyhg;goKk;
md;W tpLKiw ehs;. kW ehisf;F Ntz;ba gs;sp Ntiyfisr; nra;Jf; nfhz;bUe;jhd;
fiyaofd;.
"gbg;gJ vt;tsT fbdk;? vt;tsT ciog;G?" vd;W mYg;Gld; nrhd;dhd; mtd;.
mtd; gf;fjpy; nra;jpj;jhs; gbj;Jf; nfhz;bUe;jhu; mtd; mg;gh. mtu; mtd; nrhd;djw;Fg;
gjpNyJk; $wtpy;iy. gpwF ,UtUk; fha;fwp thq;f filj;njUTFr; nrd;wdu;. Xuplj;jpy;
gyhg;goq;fs; ,Ue;jd. "mg;gh ekf;F xU gyhg;gok; thq;Fq;fNsd;" vd;whd; kfd;. "gyhg;gokh?
Risfis vLg;gJ vt;tsT njhy;iy? Ntz;lhk;" vd;whu; mg;gh. "guthapy;iy mg;gh. njhy;iy
gl;lhYk; ,dpg;ghd Ris fpilf;fpwNj! thq;Fq;fs;." "gbg;Gk; mg;gbj;jhNd kfNd!" fiyaofd;
jiy Fdpe;jhd;. mg;gh - gok; thq;fhky; ,Ug;ghuh?

Sneha Muthuramesh was one of the
few contestants from Indiana to make it
to NSF finals event under Junior
Vocabulary
category.
TSCI
congratulates
Sneha
on
her
achievement.

விடுகைத
வட்ட வட்ட வடிவில்
விரும்பி ந*ங்கள் ேகட்டால்
வடு
* ேநாக்கி வருேவன்
வண்ண வண்ண நிறத்தில்
காய்கறியும் தருேவன்
என்ைன ேவண்டாம் என்ேற
எவரும் ெசான்னதில்ைல
பள்ளியிலும்

வருேவன்

பனிெகாட்டினாலும் வருேவன்
பத்து டால! ெகாடுத்தால்
பத்து நிமிடத்தில் வருேவன்
சுடச்சுடவும் வருேவன்
சுைவயுடனும் இருப்ேபன்
நான் யா! ?
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காளேமகம் - ஒரு ஆசுகவி
நிைனத்தவுடன்

அல்லது

இயற்றுபவைர

அந்நாளில்

பதிைனந்தாம்

நூற்றாண்டில்

அவ்வாறு

பா!த்தவுடன்
ஆசுகவி

எண்ணியவுடன்

ெபாழிந்ததாக

சில

இயற்ெபய!

மைழ

ேமகம்

ஒரு

ேபாது ஊ! உறங்கிவிடும்,

புலவ!

சான்றுகள்

கூறுகின்றன.

ெதrயவில்ைல.

கவிைதைய

காளேமகம்

சாயும் ேபாது அrசிவரும், அைத குத்தி உைலயில் இடும்

மைழேபால்

யாருக்கும்

ேபால்

“இந்த சந்திரத்தில் உணவு சைமப்பவ!களுக்கு ெபாழுது

கவிைதைய

இலக்கிய

அவரது

அவருக்கு

வாழ்ந்த

கவிைத

என்றைழப்ப!.

என்ற

அவ!

ெபாழிந்ததால்

காரணப்

ெபய!

வழங்கப்பட்டிருக்கலாம்.

உள்ள

சத்திரத்தில்

ெசய்யப்பட்டது.
அவrன்

அவருடன்

ேபச்ைசக்

காத்துக்

உணவருந்த
வந்தவ!கள்

கைடசியாக

திரும்ப

அருந்தியேபாது,

உணவுக்காக

சைமயல்
திரும்ப

ெவகுேநரம்

ஏற்பாடு

அைனவரும்

ேகட்டுக்ெகாண்டு

ெகாண்டிருந்தன!.

ெகாண்டிருப்பதாக

கழித்து

ஆகிக்

ெசால்லப்பட்டது.
அவ!கள்

காளேமகப்புலவ!

உணவு

கீ ழ்க்கண்டவாறு

ெவள்ளி முைளக்கும்”
என்ேன ஒரு கவிைத! அதுவும் நடந்த நிகழ்ச்சிக்ேகற்ப!
மற்ெறாரு

சமயம்,

கண்டா!.

ஒரு

அப்ேபாது

ெபண்

ேமா!

அவருக்கு

சூழ்நாைகக்

காத்தான்தன்

சத்திரத்தில்

அத்தமிக்கம் ேபாதில் அrசிவரும் - குத்தி உைலயில்இட
ஊ! அடங்கும் ஓ! அகப்ைப இைலயில் இட ெவள்ளி
எழும்”.

அவ!

அைத

நைகச்சுைவயாக

பின்வருமாறு கூறினா!!
“ஏய் ந*ேர! ந* வானத்தில் இருக்கும்ேபாது ேமகம் என்று
ெபய!

ெபறுகிறாய்

நிலத்திற்கு

வந்து

இரங்கும்

ேபாது

தண்ண *! என்று ெபய! ெபறுகிறாய்! இந்த மங்ைகயின்
ைகைய அைடயம்ேபாது ேமா! என்று ெபய! ெபறுகிறாய்!
உனக்கு எத்தைன ெபய!கள்!”
இதுேபான்ற

நைகச்சுைவயாக பாடினா!:
“கத்துகடல்

இைலயில் பrமாறும்ேபாது விடியத் ெதாடங்கி கிழக்ேக

விற்றேபாது, அதில் தண்ணி! மிகுதியாக கலந்திருப்பைத

காளேமகம் ஓரு முைற தனது யாத்திைரயின்ேபாது ஒரு
ஊrல்

ஒரு அகப்ைப ேசாெறடுத்து

நைகச்சுைவகைள

காளேமகம்

ேபான்று

பல

கவிைதயாகப்

புலவ!கள்

அந்த

ெபாழிந்த
காலத்தில்

வாழ்ந்ததாக சrத்திரச் சான்று உள்ளது. மீ ண்டும் அடுத்த
முைற தமிழுக்கு ெதாண்டு ஆற்றிய மற்றுெமாரு புலவ!
பற்றி

விrவாக

காணலாம்

விைடெபறுவது

அது

வைர

நன்றி

கூறி

ேஜ.ேக.பி…..

இைசயும் இலக்கியமும்
ஆதி காலத்திலிருந்ேத, இைச மனிதனுைடய வாழ்வில்

யாழ் உபேயாகத்திலிருந்தது. மைலயடிவாரத்ைத ஒட்டிய

ஒன்றாக

குறிஞ்சியில்

ஒளி!ந்து

மற்றும்

விளங்கியது.

மனிதன்

பறைவகள்,

விலங்குகளின்

மைலயில்

அல்லது

மைலயாழும்

உபேயாகிக்கத்ெதாடங்கினான்.

மருதநாட்டில்

ேவட்ைடயாடும்ெபாழுேதா
ேகளிக்ைகயின்ெபாழுேதா
வாழ்நிைல

முன்ேனறியதும்

வாழ்வின்

படிப்படியாக

முக்கியப்பகுதியாக

தமிழ்நாட்டிேல
விளங்கியது.

ேகழ்வரகும்,

ஒலிைய

விளங்க

சங்ககாலத்தில்
சங்ககாலத்து

இைச

ஆரம்பித்தது.

இைச

ெதான்ைமயுடன்

நூற்கள்

ெபருவாrயாக

நாராக

வளரும்

மூங்கிலrசும்

இைசயில்
அrசி

விைளயும்.

மரங்களாலான

மத்தளமும்,

உபேயாகப்படுத்தினா!கள்.

பயிrடப்பட்டது.

ேசாளமடைல

மத்தளமும்,

மருதயாழும்

உபேயாகிக்கும்

இைசயில் உபேயாகப்படுத்தப்பட்டன. கடைல ஒட்டியுள்ள
ெநய்தலில்

மீ ன்

மத்தளமும்,

பிடித்து

வாழ்க்ைக

ெநய்தல்யாழும்

நடத்திய

மக்கள்,

உபேயாகப்படுத்தின!.

அழிந்து விட்டன. எஞ்சியுள்ள நூற்களில், ெதால்காப்பியம்

பாைல வறண்ட நாடு. இங்கு மக்கள் ேபா! ெதாடுத்து

தமிழிைச பற்றி விளக்கமாக கூறியுள்ளது. இைச அதன்

வாழ்ந்தன!.

அதிக

சூழைல

பாைலயாழும்

இைசயில்

கூறியபடி
மருதம்,

ஒட்டி

அைமந்திருந்தது.

தமிழ்நாடு

வைரயறுத்திருக்கிறது.
புஞ்ைச

முல்ைல,

பாைல

என
முல்ைல

நிலங்களாகும்.

முதலானைவ

விைளயும்.

இதில்
இங்கு

ெதால்காப்பியத்தில்
குறிஞ்சி,

ெநய்தல்,

ஐந்து

வைகயாக

நாடு

ெபரும்பாலும்

ேசாளம்,

ேகழ்வரகு

முல்ைலயாழ்

எனும்

பழம்ெபரும்

தமிழ்நாட்டில்

இந்திரகாளியம்,
ெசயிற்றியம்,

ஓைசயுள்ள
அகத்தியம்,

குணநூல்,
தாளவைகேயத்து

பஞ்சமரபு,

பரதேசனபத*யம்,

ெபருநாைர,

மதிவாண!
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மத்தளமும்,

உபேயாகப்படுத்தப்பட்டன.
இைசநுணக்கம்,

கூத்தநூல்,

சயந்தம்,

நூல்,

பஞ்சபாரத*யம்,

பரதம்,

ெபருங்குருகு,

நாடகத்தமிழ்நூல்,

முறுவல்

ேபான்ற

நூற்கள்

இைச

மற்றும்

நாடகம்

பற்றி

எழுதப்பட்டன.
கிட்டத்தட்ட

1800

ஆண்டுகளுக்குமுன்பு

சிலப்பதிகாரத்தில்

எழுதப்பட்ட

இைசபற்றி

விrவாக

எழுதப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணமாக,
"மன்னுமளிகள் மல!ேதடி மதுைவயுண்டு வைரேதாறும்
பன்னுசாரலைவ

ெயங்கும்

வைகேயேபான்

பற்றி

முன்னேமாைச

யா!க்கும்

பலவாகி

முழுதும்

ேவறாய் மிட! ஒன்றாய் ெதன்னெவன்று மிைசவள!த்துப்
பண்ணாமாறு ேதன்ேபால்"
ேதன *க்கள்

என்ேறேழழுத்தாற்றானம்

கண்ணினாய்

ைவத்துத்

ேவழிைசயுந்ேதான்று

rங்காரம்

பல்ேவறு

மல!களின்

ெசய்வதுேபால்,

பல்ேவறு

பற்றி

கூறுகிறது.

இடத்தில்

ெசய்யேவண்டும்?

சிலப்பதிகாரம்

கீ ழ்க்கண்டவாறு

காலாற்கிளப்பிக்

பண்பிறக்குஞ்

சூழ்

மாதவி

அவ!களின்

இளங்ேகாவடிகள்

இன்ெனாரு

கூறியிருக்கிறா!.

இயற்றிய

யாழ்த்திறைம

மணிேமகைலயில்
பற்றி

விrவாக

விளக்கமளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழிைச பற்றி அகத்திய
முனிவ!

எழுதிய

அகத்தியம்
சுமா!

திருப்புகழ்

உபேயாகிக்கிறது.

500

என்ற

நூலிலும்

வருடங்களுக்குமுன்

பலவிதமான

தாளவைககைள

முைறயாகப்பாடினாேல

தாளம்

ஒழுங்காக விழுமாறு அைமக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வைரயறுக்கிறது.
"மிடறுெமன்பது

ேகாவலன்

சீத்தைலச்சாத்தனா!

எழுதப்பட்ட

எவ்வாறு

ெதrவrய

விrவாகக்

என்று

இைசெயாலிைய

மிவற்றுள்ேள

இைசப்புலைமையபற்றி

கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ேமற்படி

-

ஒரு குழலில் துைளகைள உபேயாகித்து இைசயளிப்பது

ஒலிகைள ஒற்றுைமயுடன் ஒலித்தால் அது பண்ணாகும்
கூறுகிறது.

வrபrந்த

முதலாஞ் சுத்தத் துைள"

அவளது

மைலஅடிவாரத்தில்

மதுைவயுண்டு

"சrகமபதநி

மூலதாரத்ெதாடங்கிய
கருத்தாலியக்கி

மூச்ைசக்

ஒன்ெறன

தாக்கி

இைவெயல்லாம்
உள்ளன.

பற்றி

இங்கு

இரண்ெடன பருத்துப் பண்ண *!ைமகைளப் பிறப்பிக்கப்பட்ட

கருத்துகள்மட்டும்

பாடலுக்கைமந்த மிடற்று பாடலுெமன்றவாறு."

இந்தியாவின்

விrவாக

எழுத

விளக்கி

இடமில்ைல.

கூறியிருக்கிேறன்.
பல

பலநூல்கள்
ஒருசில

தமிழிைசதான்

பாகங்களுக்குப்பரவி,

பிறகு

பைடெயடுத்துவந்த அேரபியா, ஈரான், முதலிேயாருைடய
அதாவது, அடிவயிற்றிலிருந்து மூச்ைச ேமேல கிளப்பி,

பாடல்

முயற்சியுடன் பல்ேவறு விதமாக ஒன்றுபட்டு ஒலித்தால்

ஹிந்துஸ்தானி சங்கீ தமாக தைழக்கிறது. பழம்தமிழrன்

இனிய

திறைமகைள நிைனத்து நாம் பூrத்துப்ேபாகிேறாம். நாம்

இைச

சிலப்பதிகாரத்தில்
ஸ்வரங்கள்

வரும்
நாம்

உள்ளனவா?

என்று

கூறுகிறது.

இன்று

உபேயாகிக்கும்

இதற்கும்

சில

ஆனால்,
ஏழு

வழக்கங்களுடன்

கலந்து,

இன்று

வடநாட்டில்

தமிழெரன்று ெபருைமயுடன் கூறுேவாமாக.

உதாரணங்கள்
வணக்கம்

உண்டு. சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது:

அன்புடன்,
பாலா

Visit Our Website: www.IndyTamilSangam.com

Community Members in the Newsletter: TSCI Tamil Oosai is pleased to publish any significant
recognition from any of our community members. Please contact one of our Executive Members and
send them the information via email. TSCI encourages members to provide articles and advertisement
for future Newsletters.
Current/Upcoming Activities:
 Charity Fundraiser on 22nd September 2012.
 Deepavali Event on 17th November 2012.
We encourage anyone who has an interest in Tamil language and culture to become a member of the
Tamil Sangam. Visit us at: www.IndyTamilSangam.com
Visit Our Website: www.IndyTamilSangam.com

