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தமிழுக்கும் அமுததன்றுபேர்! - 

அந்தக் தமிழ் இன்ேத் தமிழ் 

எங்கள் உயிருக்கு பேர். 

 

தமிழுக்கு நிலதென்று பேர்!-

இன்ேத் தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் 

விளைவிக்கு நீர். 

தமிழுக்கு மணதமன்று பேர்!

இன்ேத் தமிழ் எங்கள் ொழ்வுக்கு 

நிரமித்த ஊர். 

தமிழுக்கு மதுதென்று பேர்! 

இன்ேத் தமிழ் எங்கள் 

உயிர்தமச்சும் ேயிருக்கு பெர். 

 

பாரதிதாசன் . 

இந்த இதழில் 

 ெரவிருக்கும்  நிகழ்ச்சிகள். 

 சித்திளர திருவிழா ேடங்கள். 

 தமிழ் ேள்ளி விேரங்கள். 

 அன்ோலயம் அனுேெம். 

 சுண்தடலி சண்ளட சிறுகளத.  

 இட்லி , சாம்ோர் ெரலாறு. 

 பிக்னிக் ேட ததாகுப்பு. 

 ேைோகம். 

இலையுதிர் காை வாழ்த்துக்கள். 

எல்ைாருக்கும் வணக்கம்,  

 இலையுதிர் காைம் ப ாய்  ணியுதிர் காைம் வரப்ப ாகுது. தீ ாவளி 

 ண்டிலக நல்ைா ககாண்டாடினீங்களா? தீ ாவளி திருவிழா நிகழ்ச்சி 

எப்ப ா எப்ப ான்னு நீங்க பகட்பீங்க பகட்கைனாலும்  ரவாை 

பகட்டுபகாங்க! இந்த நவம் ர்  மாசம்  22ம் பததி மாலை 4.00 - 8.30 

மணி வலர தீ ாவளி திருவிழா Fall Creek Valley Middle School 

ஏற் ாடு கசஞ்சு இருக்பகாம் நீங்க எல்ைாரும் வந்து விழாவ சிறப் ிச்சு 

தரணும். 

 இந்த  திப்புை  ை  குதிகள் இலணச்சு இருக்பகாம் சித்திலர 

திருவிழா கதாகுப்பு,  ிக்னிக், தமிழ்  ள்ளி, சிறுகலத. பமலும் 

எல்ைாருக்கும்  ிடிச்ச சலமயல் குறிப்பும் உணவு   ின்னணி .  

உங்களுலடய கதாடர்ந்த ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி. 

இப் டிக்கு, கசயற்குழு 

மத்திய இந்தியானா தமிழ் சங்கம் சசய்திமடல்                                     
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 இந்த வருடம் நமது தமிழ்  ள்ளி வகுப்புகள் இடம் மாற்றம் கசய்ய ட்டுள்ளது. இதுவலர  ிஷர்ஸ் நகர 

நூைகத்தில் நடத்தப் ட்ட தமிழ்  ள்ளி இடப் ற்றாக்குலறயின் காரணத்தினால் St.Peter’s United Church of Christ 

பதவாையத்திற்கு மாற்றப் ட்டு இருக்கிறது. நமது தமிழ்  ள்ளிக்கு இதுவலர வகுப்புகளுக்கு இடம் தந்து உதவிய 

 ிபஷர்ஸ் நகர நூைகதிற்கு எங்கள் உளமார்ந்த நன்றிகள்.  

 இன்று நமது தமிழ்  ள்ளிக்கு இடம் தந்து உதவும் St.Peter’s Church நிர்வாகத்தாருக்கு எங்கள் நன்றிகள். 

பமலும் 4 வருடங்கள் தமிழ்  ள்ளிலய மிகவும் சிறப் ாக நடத்திககாடுத்த தலைலம ஆசிாியர் க ாியசாமி 

அவர்களுக்கும் துலண தலைலம ஆசிாியர் சாத்தப் ன் அவர்களுக்கும் இந்தியானா தமிழ் சமூகம் மிகவும் 

கடலமப் ட்டு இருக்கிறது. கதாய்வில்ைாமல் இன்று தமிழ்  ள்ளி நடப் தற்கு இவர்கள் முக்கிய காரணம் பமலும் 

நமது  ிள்லளகளுக்கு மிகுந்த சிரத்லதயுடன்  ாடம் நடத்தும் ஆசிாியர்களுக்கு எங்கள் ஆயிரம் நன்றிகள். 

 ப ான வருடம் ப ாைபவ இந்த வருடமும் 70க்கும் பமற் ட்ட  ிள்லளகள் நமது தமிழ்  ள்ளியில் 

 டிக்கிறார்கள். நான்காம் நிலைவலர நடத்தப் ட்டு வந்த நமது தமிழ்  ள்ளில் இந்த வருடம் ஐந்தாம் நிலையும் 

பசர்த்து இருக்கிபறாம்.  ள்ளி வகுப்பு வி ரங்கள் அலனத்தும் நமது தமிழ் சங்க  இலணயத்தளத்தில் காணைாம். 

http://indytamilsangam.com/tamil-school 

http://indytamilsangam.org/tamil-school 

http://indytamilsangam.com/tamil-school
http://indytamilsangam.org/tamil-school
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 கடந்த வாரத்தில் ஒரு நிகழ்வு. அது என் வீரத்லத பசாதிப் தாகவும் இருந்தது. எப் டிபயா ஒரு சுண்கடலி 

வீட்டிற்குள் வந்து விட்டது. நான் உடற் யிற்சி எந்திரத்துக்கு உதிாி  ாகங்கள் வாங்கிய க ட்டியிருந்து அது 

வந்தது என்று மணிவியார்  ழி ப ாட்டார். இருக்கைாம். க ாிய ஜந்துக்களுக்கு(யான் உட் ட) அவர் 

 யப் டமாட்டார் என் லத நன்கு அறிபவன். ஆனால் சுண்கடலி, கரப் ான் பூச்சி முதலிய சிறு 

ஜந்துக்களுக்கு மிகவும்  யப் டுவார் என்று அறிபயனில்லை! 

 அலுவைகத்துக்கு அவசர ப ான் கால் வந்தது. என்னகவன்றால் வீட்டில் ஒரு சுண்கடலி இருப் தாகவும் 

நான் உடனடிபய புறப் ட்டு வந்து அப் ிரச்சிலனலய தீர்க்க பவண்டுகமன்றும் விண்ணப் ம்/உத்தரவு 

வந்தது. யான் ஆயிரம் பவலைகளுக்கிலடபய தலை முடிலயப்  ிய்த்துக் ககாண்டிருப் தால் சற்று தாமதம் 

ஆகும் என்று  திலிருத்பதன் (தலை முடிலயப்  ிய்த்துக் ககாள்வது  ைருக்கும் நடப் பத, அதிலும் 

மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னகவன்றால்  ிய்த்துக் ககாள்வதற்கு முடியாவது இருக்கிறபத! அது  ாக்கியம் 

தாபன!!). அபத சமயம் எலியாலர  யமுறுத்தி கவளிபயற்றுவலத விட ஆலச காட்டி பமாசம் கசய்யைாம் 

என்று பயாசலன கசய்து  ைகாரம் (சீஸ்) துண்டுகலள வாிலசயாகப்ப ாட்டு கவளி வாசல் வலர ககாண்டு 

விட ஐடியா ககாடுத்பதன். அப் டிபய மலனவியாரும் கசய்தார். அந்த இடத்திலிருந்து தப் ி வீட்டில் 

பவகறங்கிலும் கசன்று விடாமலிருக்க தலடகளும் லவத்து அலடக்கச்கசான்பனன். அலவகளும் 

கசய்யப் ட்டன. நான் சுமார் 3 மணி அளவு வீடு விலரந்து சுண்கடலி வந்ததாக கசால்ைப் ட்ட இடங்கலள 

ஆய்வு கசய்பதன். எதுவும் இல்லை. ஆஹா! நம் அருலமத்திட்டம்  லித்தது என்று என்லன நாபன 

கமச்சிக்ககாண்டு வாளாவிருந்பதன்.  ின் சுமார் இரவு சுமார் 9 மணிக்கு பமல் யாவரும் உணவு உண்டு 

 டுக்கச் கசன்றனர். யான் கதா(ல்)லைக் காட்சிலய சும்மாபவனும் அலைவாிலச மாற்றிக் ககாண்டிருந்பதன்.  
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 கதாலைக் காட்சிப் க ட்டிக்கு அடியிபைபய குடுகுடு என்று ஒரு சிறு சுண்படலி ஓடியது கண்படன். 

ஆஹா, நமக்கு டிமிக்கி ககாடுத்தவர் இவர்தானா என்று சட்கடன்று ஒரு குச்சிலய எடுக்க விலரந்பதன். 

அந்பதா! அந்த சிறு விநாடிகளில் அது மாயமாய் மலறந்தது. அவ்விடத்லத தீவிர பசாதலன கசய்பதன். 

சுவற்றுக்கும், மிதியடிக்கும் (CARPET) இலடபய சிறு ஓட்லட இருப் து கண்படன். ஆ! இது வழிபய தான் 

எதிாி ப ாய், வந்து ககாண்டிருக்கிறார் என்று தீர்மானம் கசய்து, அவ்பவாட்லடலய முழுக்க காகிதம் ககாண்டு 

அலடத்பதன். இப் ிரச்சிலன தீர்ந்தது என்று சமாதானமாகி யானும்  டுக்கச்கசன்பறன்.  ிரச்சிலன தீர்ந்ததாக 

மலனவியிடம் கசால்ை அவரும் நிம்மதியாக உறங்கினார். மறு நாள் புைர்ந்தது.  

 யாலவயும் நைம். பமல் குளியைலறயில் சவரம் கசய்து ககாண்டிருந்பதன். கீழிருந்து  யங்கர கூக்குரலும், 

"இங்பக வாங்க" என்ற கத்தலும், ஆள் திபு திபு என்று ஓடும் சத்தமும் எழுந்தன. நானும் சவரச் பசாப்ல  

முகத்தில் அப் ிய டிபய, துண்லடக் காபணாம், துணிலயக்காபணாம் என்று கீபழ ஓடிபனன் 

(குளியைலறயிலிருந்து ஓடியதால் அது முற்றிலும் க ாருந்தும்). ஆங்பக என்லன எதிர் ககாண்டபதா ஒன்றலர 

அங்குைம் அளவு உள்ள ஒரு சுண்கடலி. மஹா யுத்தம். கதாடங்கியது.  துங்கிப்  ாய எதிாி அைமாாியில் ஓடி 

ஒளிந்தார். அைமாாிப்க ாருட்கள் யாவும் தலரயில் வீசப் ட்டன. குச்சி ஆயுதம் ப ாய் உலடந்த கடன்னிஸ் 

மட்லட வந்தது (கத்தி ப ாய் கதாயுதம் வந்தாற்ப ாை). மூக்குக் கண்ணாடி   றந்தது. கண் மண் கதாியாத 

ப ாராயிற்று. யுத்தத்தின் முடிவில் சுண்கடலியார் வீர மரணம் எய்தார். கருலண இல்ைாமல் நடந்து 

ககாண்படபனா என்று பயாசித்பதன். ஆனால் குடும் த்லதபய ஆட்டி ப்  லடத்த ஒரு வில்ைலன நான் வீழ்த்த 

பவண்டியது கடலமயாயிற்பற என்று என்லனபய சமாதானம் கசய்து ககாண்படன். 

 

சு ம்  
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 சாம் ார் என்ற கசால்லின் மூைம் "சம் ாரம் " மற்றும் "சம் ாரங்கூட்டு"  அல்ைது "சம் ாரப்க ாடி ". கி. ி 1530 

காை கல்கவட்டுகளில் இந்த சம் ாரம் என்ற கசால் குறிப் ிடப் ட்டுள்ளது. 

"அமுது டி கறியமுது  ை சம் ாரம் 

கநய்யமுதுள்ப் ட  தளிலக ஒன்றுக்கும்  ணம் ஒன்றாக 

". 

அதாவது சலமத்த அாிசி பசாறு , மிளகு பசாறு, காய்கறி 

பசாறு மற்றும்  ை வலகயான  சம் ாரம் , கநய் பசாறு 

இலவயாவும் ஒரு  குதி விலை ஒரு  ணம். 

புராணங்களில் இருந்து வரைாறு. 

19ஆம் நுற்றாண்டில் தஞ்சாவூலர  ஆண்ட மராட்டிய 

மன்னர் ஷஹுஜி  அவருக்கு  ிடித்த "அமத்தி" என்ற 

உணலவ சலமக்கும் க ாழுது எப்ப ாதும் பசர்க்கும் 

"ககாக்கும்"  ழத்திற்கு  திைாக கலரத்த புளியின் சாற்லற லவத்து ஆராய்ச்சியின் விலளவு இந்த சாம் ார் 

எனவும். அன்லறய அவாின் விருந்தினரான "சாம் ாஜி" மன்னலர க ருலமப் டுத்த சலமத்த உணவுக்கு 

"சாம் ார்" என்று க யாிடப் ட்டது என்று ஒரு வரைாறு உண்டு. 

மற்ற ஒரு வரைாற்றின் டி சாம் ாாின் முைம் இன்லறய கர்நாடகாவில் உண்ணப் டும் "சாம் ார்  தார்த்த" 

வாகவும் இருக்கைாம். "சாம் ார்  தார்த்த" என்றால் மசாைா மற்றும் சுலவயுட்டும் க ாருட்களின் கைலவ 

என்று க ாருள். 

மற்றுகமாரு க ாருள் விளக்கம் சாம் ார் என் து  லழய தமிழ் வார்த்லதயான "சாம்பு " அதாவது பதங்காய், 

புளி மற்றும் மசாைாகள் கைந்த குழம்பு என்று க ாருள். 

வரைாறு எதுவாக இருந்தாலும் இன்று உைகம் முழுவதும் வாழும் தமிழர்களின் அன்றாட உணவாக 

மாறிவிட்டது. சாம் ார் இந்த நுற்றாண்டில் இல்லை அடுத்த நுற்றாண்டிபைா மாற ப ாவதில்லை. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/97/Rajaraja_mural-2.jpg/220px-Rajaraja_mural-2.jpg
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உளுத்தம்  ருப்பு - 1/2 கப் 

துவரம்  ருப்பு - 1/2 கப் 

 யத்தம்  ருப்பு - 1/2 கப் 

காய்ந்த மிளகாய் - 3 

பதங்காய் துருவல் - 3 பட ிள்ஸ்பூன் 

பகரட் - 1 

பீன்ஸ் - 6 முதல் 8 வலர 

முட்லடபகாஸ் - சிறு துண்டு 

கவங்காயம் - 1 

 ச்லச மிளகாய் - 2 

ககாத்துமல்லி இலை - ஒரு சிறிய கட்டு 

க ருங்காயத்தூள் - ஒரு சிட்டிலக 

உப்பு - 1 டீஸ்பூன் அல்ைது பதலவக்பகற்றவாறு 

எண்லண - க ாாிப் தற்கு பதலவயான அளவு  

 உளுத்தம்  ருப்பு, துவரம்  ருப்பு,  யத்தம்  ருப்பு மூன்லறயும் ஒன்றாக 1 மணி பநரம் ஊற 

லவக்கவும்.   ின்னர் நன்றாகக் கலளந்து கழுவி, தண்ணீலர ஒட்ட வடித்து விட்டு, அத்துடன் காய்ந்த மிளகாய், 

உப்பு பசர்த்து, தண்ணீர் பசர்க்காமல், ககட்டியாக அலரத்கதடுக்கவும். 

 கவங்காயம்,  ச்லச மிளகாய், ககாத்துமல்லி ஆகியவற்லறப் க ாடியாக நறுக்கிக் ககாள்ளவும். 

பகரட்டின் பதாலை சீவி விட்டு துருவிக் ககாள்ளவும், பீன்லை நீளவாக்கில் நான்காக கவட்டி, அலத சிறு 

துண்டுகளாக்கிக் ககாள்ளவும்.  முட்லட பகாையும் க ாடியாக நறுக்கி  ககாள்ளவும். 

நறுக்கிய காய்கறி, கவங்காயம்,  ச்லச மிளகாய், ககாத்துமல்லி இலை, பதங்காய் துருவல், க ருங்காயத்தூள் 

ஆகியவற்லற அலரத்து லவத்துள்ள மாவுடன் பசர்த்து நன்றாக  ிலசயவும். 

  ஒரு வாணலியில் எண்லண விட்டு, காய்ந்ததும், ஒரு சிறு ஆரஞ்சு  ழ அளவு மாலவ எடுத்து வலடயாக தட்டி, 

எண்லணயில் ப ாட்டு க ான்னிறமாக க ாாித்கதடுக்கவும்.  

காய்கறி வரை  

மூைம் - கமைாஸ் கார்னர். 

கசய்முலற 

பதலவயானப்க ாருட்கள் 

http://adupankarai.kamalascorner.com/2012/05/blog-post.html
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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. 

தபீாவளி  திருவிழா  on 22ஆம் நவம்பர் 2014. 

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 

We have added a new domain to our Tamil Sangam Website http://indytamilsangam.org. Also we have 

redesigned our website to include more information about our Tamil school classes, homework and 

schedule. 


