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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 under-

privileged 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 

தி���ற� 

 

எ	ெண�ப ஏைனஎ��ெத�ப இ�விர	�� 
க	ெண�ப வா�� உயி��� 

Meaning:  

Knowledge in Mathematics and literature should be treated as dear as one would treat his eyes. 

ேதா�றி! "கெழா� ேதா�$க அஃதிலா� 
ேதா�றலி�  ேதா�றாைம ந�$ 

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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�திய ப�ளி ஆ��! 

�திய பாட�தி�ட�! 

�திய ��தக�க�! 

 

இ�த க�வி ஆ���கான தமி� வ���க� ெதாட�கிவி�டன. ஆ!வ� உ�ளவ!க� பதி# ெச%ய#�. 

  

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. 

Summer Camp 

நம* தமி+ ப�ளி 
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வி�கைத 

 

வ�ட வ�ட வ'வி� 

வி(�பி ந*�க� ேக�டா� 

வ *� ேநா�கி வ(ேவ, 

வ�ண வ�ண நிற�தி� 

கா%கறி/� த(ேவ, 

எ,ைன ேவ�டா� எ,ேற 

எவ(� ெசா,னதி�ைல 

ப�ளியி2�   வ(ேவ, 

பனிெகா�'னா2� வ(ேவ, 

ப�3 டால! ெகா��தா� 

ப�3 நிமிட�தி� வ(ேவ, 

4ட54ட#�  வ(ேவ, 

4ைவ/ட6� இ(�ேப, 

 

நா, யா! ?  

 

  

சி7வ! ப�தி 

க��*    கைத    

    
gbg;Gk; gyhg;goKk;gbg;Gk; gyhg;goKk;gbg;Gk; gyhg;goKk;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. 
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நிைன�த#ட, அ�ல3 பா!�த#ட, கவிைத 

இய97பவைர அ�நாளி� ஆ4கவி எ,றைழ�ப!. 

பதிைன�தா� <9றா�'� வா��த ஒ( �லவ! 

அ>வா7 எ�ணிய#ட, கவிைதைய மைழேபா� 

ெபாழி�ததாக சில இல�கிய சா,7க� ?7கி,றன. 

அவர3 இய9ெபய! யா(��� ெத@யவி�ைல. அவ! 

மைழ ேமக� ேபா� கவிைதைய ெபாழி�ததா� 

அவ(�� காளேமக� எ,ற காரண� ெபய! 

வழ�க�ப�'(�கலா�. 

காளேமக� ஓ( Bைற தன3 யா�திைரயி,ேபா3 ஒ( 

ஊ@� உ�ள ச�திர�தி� உணவ(�த ஏ9பா� 

ெச%ய�ப�ட3. அவ(ட, வ�தவ!க� அைனவ(� 

அவ@, ேப5ைச� ேக���ெகா�� உண#�காக 

கா�3� ெகா�'(�தன!. சைமய� ஆகி� 

ெகா�'(�பதாக தி(�ப தி(�ப ெசா�ல�ப�ட3. 

கைடசியாக ெவ�ேநர� கழி�3 அவ!க� உண# 

அ(�தியேபா3, காளேமக��லவ! கீ��க�டவா7 

நைக54ைவயாக பா'னா!: 

“க�3கட� I�நாைக� கா�தா,த, ச�திர�தி� 

அ�தமி�க� ேபாதி� அ@சிவ(� - ��தி உைலயி�இட 

ஊ! அட��� ஓ! அக�ைப இைலயி� இட ெவ�ளி 

எK�”. 

“இ�த ச�திர�தி� உண# சைம�பவ!கM�� ெபாK3 

சா/� ேபா3 அ@சிவ(�, அைத ��தி உைலயி� இ�� 

ேபா3 ஊ! உற�கிவி��, ஒ( அக�ைப ேசாெற��3 

இைலயி� ப@மா7�ேபா3 வி'ய� ெதாட�கி கிழ�ேக 

ெவ�ளி Bைள���” 

எ,ேன ஒ( கவிைத! அ3#� நட�த நிக�5சி�ேக9ப!  

ம9ெறா( சமய�, ஒ( ெப� ேமா! அவ(�� 

வி9றேபா3, அதி� த�ணி! மி�தியாக கல�தி(�பைத 

க�டா!. அ�ேபா3 அவ! அைத நைக54ைவயாக 

பி,வ(மா7 ?றினா!! 

“ஏ% ந*ேர! ந* வான�தி� இ(���ேபா3 ேமக� எ,7 

ெபய! ெப7கிறா% நில�தி9� வ�3 இர��� ேபா3 

த�ண *! எ,7 ெபய! ெப7கிறா%! இ�த ம�ைகயி, 

ைகைய அைடய�ேபா3 ேமா! எ,7 ெபய! ெப7கிறா%! 

உன�� எ�தைன ெபய!க�!” 

இ3ேபா,ற நைக54ைவகைள கவிைதயாக� ெபாழி�த 

காளேமக� ேபா,7 பல �லவ!க� அ�த கால�தி� 

வா��ததாக ச@�திர5 சா,7 உ�ள3. மீ��� அ��த 

Bைற தமிK�� ெதா�� ஆ9றிய ம97ெமா( �லவ! 

ப9றி வி@வாக காணலா� அ3 வைர ந,றி ?றி 

விைடெப7வ3  ேஜ.ேக.பி….. 

 
 

ஆதி கால�திலி(�ேத, இைச மனித6ைடய வா�வி� 
ஒ,றாக ஒளி!�3 விள�கிய3. மனித, பறைவக�, 
ம97� வில��களி, ஒலிைய 
ேவ�ைடயா��ெபாKேதா அ�ல3 
ேகளி�ைகயி,ெபாKேதா உபேயாகி�க�ெதாட�கினா,. 
வா�நிைல B,ேனறிய3� ப'�ப'யாக இைச 
வா�வி, B�கிய�ப�தியாக விள�க ஆர�பி�த3. 
தமி�நா�'ேல ச�ககால�தி� இைச ெதா,ைம/ட, 
விள�கிய3. ச�ககால�3 <9க� ெப(வா@யாக 
அழி�3 வி�டன. எQசி/�ள <9களி�, ெதா�கா�பிய� 
தமிழிைச ப9றி விள�கமாக ?றி/�ள3. இைச அத, 
Iழைல ஒ�' அைம�தி(�த3. ெதா�கா�பிய�தி� 
?றியப' தமி�நா� B�ைல, �றிQசி, ெந%த�, 
ம(த�, பாைல என ஐ�3 வைகயாக 
வைரய7�தி(�கிற3. B�ைல நா� ெப(�பா2� 
�Qைச நில�களா��. இதி� ேசாள�, ேக�வர� 
Bதலானைவ விைள/�. இ�� B�ைலயா� எ6� 

யா� உபேயாக�திலி(�த3. மைலய'வார�ைத ஒ�'ய 
�றிQசியி� ேக�வர��, S�கில@4� விைள/�. 
மைலயி� வள(� மர�களாலான ம�தளB�, 
மைலயாK� இைசயி� உபேயாக�ப��தினா!க�. 
ம(தநா�'� அ@சி பயி@ட�ப�ட3. ேசாளமடைல 
நாராக உபேயாகி��� ம�தளB�, ம(தயாK� 
இைசயி� உபேயாக�ப��த�ப�டன. கடைல ஒ�'/�ள 
ெந%தலி� மீ, பி'�3 வா��ைக நட�திய ம�க�, 
ம�தளB�, ெந%த�யாK� உபேயாக�ப��தின!. 
பாைல வற�ட நா�. இ�� ம�க� ேபா! ெதா��3 
வா��தன!. அதிக ஓைச/�ள ம�தளB�, 
பாைலயாK� இைசயி� உபேயாக�ப��த�ப�டன. 
பழ�ெப(� தமி�நா�'� அக�திய�, இைசTண�க�, 
இ�திரகாளிய�, �ண<�, ?�த<�, சய�த�, 
ெசயி9றிய�, தாளவைகேய�3 <�, பQசபாரத*ய�, 
பQசமர�, பரதேசனபத*ய�, பரத�, ெப(��(�, 
ெப(நாைர, மதிவாண! நாடக�தமி�<�, B7வ� 

இைச/� இல�கியB� 

காளேமக� - ஒ� ஆ3கவி 
 



Visit Our Website: www.IndyTamilSangam.com 

ேபா,ற <9க� இைச ம97� நாடக� ப9றி 
எKத�ப�டன.  
கி�ட�த�ட 1800 ஆ��கM��B,� எKத�ப�ட 
சில�பதிகார�தி� இைசப9றி வி@வாக 
எKத�ப�'(�கிற3. உதாரணமாக,  
 
"ம,6மளிக� மல!ேத' ம3ைவ/�� வைரேதா7� 

ப,6சாரலைவ ெய��� ப9றி யா!��� 

வைகேயேபா, B,னேமாைச பலவாகி BK3� 

ேவறா% மிட! ஒ,றா% ெத,னெவ,7 மிைசவள!�3� 

ப�ணாமா7 ேத,ேபா�" 

ேதன *�க� மைலஅ'வார�தி� ப�ேவ7 மல!களி, 

ம3ைவ/�� Y�கார� ெச%வ3ேபா�, ப�ேவ7 

ஒலிகைள ஒ97ைம/ட, ஒலி�தா� அ3 ப�ணா�� 

எ,7 ?7கிற3. ேம9ப' இைசெயாலிைய எ>வா7 

ெச%யேவ���? சில�பதிகார� கீ��க�டவா7 

வைரய7�கிற3.  

"மிட7ெம,ப3 Sலதார�ெதாட�கிய S5ைச� 

காலா9கிள�பி� க(�தாலிய�கி ஒ,ெறன தா�கி 

இர�ெடன ப(�3� ப�ண *!ைமகைள� பிற�பி�க�ப�ட  

பாட2�கைம�த மிட97 பாட2ெம,றவா7." 

அதாவ3, அ'வயி9றிலி(�3 S5ைச ேமேல கிள�பி, 

Bய9சி/ட, ப�ேவ7 விதமாக ஒ,7ப�� ஒலி�தா� 

இனிய இைச வ(� எ,7 ?7கிற3. ஆனா�, 

சில�பதிகார�தி� நா� இ,7 உபேயாகி��� ஏK 

[வர�க� உ�ளனவா? இத9�� சில உதாரண�க� 

உ��. சில�பதிகார� ?7கிற3: 

 "ச@கமபதநி எ,ேறேழK�தா9றான� வ@ப@�த 

க�ணினா% ைவ�3� - ெத@வ@ய                             

ேவழிைச/�ேதா,7 மிவ97�ேள ப�பிற��Q I� 

BதலாQ 4�த� 3ைள" 

ஒ( �ழலி� 3ைளகைள உபேயாகி�3 இைசயளி�ப3 

ப9றி ?7கிற3. ேகாவல, மாதவி அவ!களி, 

இைச��லைமையப9றி இள�ேகாவ'க� இ,ெனா( 

இட�தி� வி@வாக� ?றியி(�கிறா!. 

சீ�தைல5சா�தனா! இய9றிய மணிேமகைலயி� 

அவள3 யா��திறைம ப9றி வி@வாக 

விள�கமளி�க�ப�'(�கிற3. தமிழிைச ப9றி அக�திய 

Bனிவ! எKதிய அக�திய� எ,ற <லி2� 

?ற�ப�'(�கிற3. 4மா! 500 வ(ட�கM��B, 

எKத�ப�ட தி(��க� பலவிதமான தாளவைககைள 

உபேயாகி�கிற3.  Bைறயாக�பா'னாேல தாள� 

ஒK�காக விKமா7 அைம�க�ப�'(�கிற3.  

இைவெய�லா� ப9றி வி@வாக விள�கி பல<�க� 

உ�ளன. இ�� எKத இடமி�ைல. ஒ(சில 

க(�3க�ம��� ?றியி(�கிேற,. தமிழிைசதா, 

இ�தியாவி, பல பாக�கM���பரவி, பிற� 

பைடெய��3வ�த அேரபியா, ஈரா,, Bதலிேயா(ைடய 

பாட� வழ�க�கMட, கல�3, இ,7 வடநா�'� 

ஹி�3[தானி ச�கீதமாக தைழ�கிற3. பழ�தமிழ@, 

திறைமகைள நிைன�3 நா� _@�3�ேபாகிேறா�. நா� 

தமிழெர,7 ெப(ைம/ட, ?7ேவாமாக.  

வண�க� 

அ,�ட,,  

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 22
nd

 September 2012. 

� Deepavali Event on 17
th

 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 

 


