
  

   வாழ்க தமிழ்! வளர்க வவயகம்!        

மலர் 23 இதழ் 1 இதழ் மலர்ந்த நாள் : 04-21-2018   

Copyright © 2018 Greater Cincinnati Tamil Sangam(GCTS) , All rights reserved. 
 

சின்சினாட்டி தமிழ் சங்கம் 

சித்திவைத் திருவிழா 2018  

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் !  
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 உங்கள் குழந்வத தமிழில் பேசி, ேடித்து, எழுத பவண்டுமா?   

நம்ம தமிழ் ேள்ளிக்கு வாங்க !!!  

அமமாிக்கத் தமிழ் அகாடமி ோடத்திட்டத்வத நாங்கள் மேருவமயுடன் ேின்ேற்றுகிப ாம் !!! 

தமிழ் ேள்ளி ஒவ்மவாரு சனிக்கிழவமயும் 

மாவல 3:30 மணி முதல் 5 மணி வவை 

நடக்கி து. 

முகவாி:   

Liberty Bible Academy, Old Irwin Simpson 

Road,  Mason, OH 45040.  

பமலும்  விேைங்களுக்கு கீபழ உள்ள வவலத்தளத்தில் மசல்க:  

https://cincytamilsangam.org/tamil-school/ 
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அன்புவடயீர்,  

 

வணக்கம்.  

 

விளம்ேி வருடம் குதூகலமாக ேி ந்துவிட்டது. சின்சின்னாடியில் உவ யும் குளிர் ஜனவாியில் 

மதாடங்கி ஏப்ைல் மாதம் வந்தும் விடமாட்படன் என்று அடம் ேிடித்துமகாண்டிருக்கி து. 

இருப்ேினும் எங்கு திரும்ேினாலும் வித விதமான ேச்வச நி ங்கள் கண் சிமிட்டிகின் ன; மவள்வள, 

இளம்சிவப்பு, மஞ்சள் என்று பூத்துக் குலுங்கும் மைங்கள், பேபைாவச எழுப்பும் ே வவ ஒலிகள் என்று 

வசந்தம் எங்கும் மதாிகி து.இவதத்தான் இயற்க்வக நமக்கு கற்று தரும் ோடம். மனவதயும் 

எண்ணத்வதயும் முடமாக்கும் ேனிக்கு ேின் எங்கும் புது வசந்தங்கள், அவவ நமக்கு நம் வாழ்வில் 

புதிய ஆைம்ேங்கவள, புத்துணர்வுகவள உறுதி மசய்கி து.  

 

வாழ்க்வகக்கும் இது மோருந்தும். தமிழ்நாட்டில் ஒரு ேக்கம் காவிாியில் தண்ணீர் இல்வல, 

ஸ்மடாிவலட் மதாழிற்ச்சாவலயின் ோதிப்பு, சட்ட ஒழுங்கு  சாியில்வல, அைசியல் 

பகாமாளித்தனங்கள் இருப்ேினும் புது வசந்தமாக மக்களின் எழுச்சி, ஊடகத்தில் விழிப்புணர்வு, 

மாற்று அைசியல் பவண்டி மக்களின் பதடல், விவசாயத்வத கு ித்து விழிப்பு, சுற்று சூழவல காக்க 

பவண்டும் என்  உணர்வு பமம்ேடல் என்று ஒரு மறுமலர்ச்சிக்கான அவடயாளம் மதாியத் 

துவங்கியிருக்கி து.இதனின் சிறு தாக்கமாக சின்சினாட்டி தமிழ் சங்கம் நிகழ்த்திய பேச்சுப் 

போட்டியில் கலந்துக்மகாண்ட 20க்கும் பமற்ேட்ட மாணவர்கள் விவசாயம் கு ித்தும், தண்ணீர் 

பசமிப்பு கு ித்தும், ஸ்மடாிவலட் மதாழிற்சாவலயின் சீர்குவலக்கும் விவளவுகள் 

கு ித்தும்,மேண்வமவய போற்றுதல், தன்னம்ேிக்வக கு ித்தும் தீ ே க்க பேசியதில் இருந்து 

தமிழ்நாட்டில் மலர்ந்திருக்கும் சமூக விழிப்பு சின்சினாட்டி வவை ேைவி இருப்ேவத கண்டு நாம் 

அவனவரும் மகிழ்ந்து மேருவமப்ேட பவண்டும். 

 

தமிழ் மமாழிக்கும் ஒரு சி ப்ோன உாிவம போைாட்டம்  மக்களிடம் அதிகாித்துள்ளது. என் மமாழி, 

என் இனம், என் மமாழியின் மதான்வம, என் மமாழியின் வைலாறு, என்று மக்கள் மகாண்டாட 

ஆைம்ேித்திருக்கி ார்கள். அதன் விவளவாக Harvard ேல்கவலக்கழகத்தில் தமிழுக்கு என்று ஒரு 

துவ  நிறுவ உள்ளனர். இதற்காக நம் தமிழ் சங்கத்தில்  வாவழ இவலயில் விருந்து ோிமா ி 

குதூகலமாக நிதி திைட்டிபனாம். உங்களின் வள்ளல் மகாவடயால் கணிசமான நிதியிவன துவ  

நிறுவும் ேணிக்கு அனுப்ேியுபளாம். 
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நம் தமிழ் ேள்ளியிலும் தமிவழ மமன் பமலும் வளர்க்கும் முயற்சியில் இந்த வருடம் திருக்கு ள் 

ஒப்புவித்தல் போட்டியிவன நிகழ்த்திபனாம்.திைளாக மாணவர்கள் கலந்துக்மகாண்டு எல்பலாரும் 

திவகக்கும் வண்ணம் கணீமைன்றும், மதளிவாகவும், பேசி தமிழ் என்றும் தாழாது என்று நம்ேிக்வகவய 

உறுதி மசய்தார்கள். 

 

இன்வ ய சித்திவை திருவிழா பமவடயிவன அலங்காிக்க ஆடல் ோடல் நிகழ்ச்சிகளுடன், குறு 

நாடகம், வாத்திய இவச என்று ஒரு நீண்ட ேட்டியல் உருவப்ேட்டிருக்கி து. அத்துவன 

ேங்பகற்ோளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களுடன் நன் ி.  

 

புதிய ஆைம்ேமான இந்த வசந்த கால புது வருடத்தில் உங்கள் இல்லங்களிலும், வாழ்வினிலும் 

இனிவம, இன்ேம் மேருகி புதிய முயற்சிகள் மதாடங்கி மவற் ியும் நிவ வும் மேறுக 

பவண்டும்  என்று  வாழ்த்துகிப ாம்.  

 

நன் ி ! 

 

அன்புடன், 

சின்சினாட்டி தமிழ் சங்க  நிர்வாக குழு. 

சுேத்ைா சுபைஷ் 

குமார் சைவணன் 

ஷியாம் ைங்கஸ்வாமி 

KC சந்திைபசகர் 

சுோஷிணி  கார்த்திபகயன் 

அங்குைாஜ் ைத்தினசாமி  
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சங்கமம்  ஆசிாியர் குழு 

 

ஆசிாியர் :    

குமார் சைவணன் 

 

கணினி ேதிவு, மதாகுப்பு மற்றும் வடிவவமப்பு:   

மஜ. எஸ். கார்த்திபகயன்  

சுோஷிணி  கார்த்திபகயன் 

                      

அச்சிட்டவர் :   

 சுேத்ைா  சுபைஷ்   

 

 

 

 

   

 

 

Wish you a very  
Happy Tamil New Year 

 
From 

NIVA GROCERS 
6182 Tylersville Rd 
Mason, OH 45040 

 
Phone : 513 -234-0888 

 
OPEN 7 DAYS WEEK 11:00 AM 8:00 PM 
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பலத்த ஆரவாரத்துடன் அனனத்துலனையும் ைவரும் நயாைரா நீரவ்ீழ்சச்ியின் முைப்பில் 

அனமதியாை உடை்ாரந்்திருை்கிறார ்சினலயாை .......அவரத்ான் மின்சாரத்தின் தந்னதயான 

நிகைாலஸ் டடஸ்லா ! 

 

Alternating Current என்னும் மின்வழிப்பானதனய ைண்டுபிடித்தவர.் இன்றளவும் உலகின் பல 

பாைங்ைளில் AC  

முனறயில்தான் மின்சாரம் விநிகயாைப்படட்ு வருகிறது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் DC எனப்படும் Direct 

Current ஐ அறிமுைம் டசய்தார.் உதாரணமாை, U.S.ல் 110 volt 60 cycles என்ற முனறயில் 

விநிகயாைப்படட்ு வருகிறது. அதுகவ இந்தியாவில் 220 volt 50 cycles என்ற முனறயில் 

விநிகயாைப்படட்ு வருகிறது. 

 

AC ஒரு வினாடிை்கு 50 அல்லது 60 முனற தனது மின்சுழற்சினய (cycles)மாற்றிை்டைாள்ள வல்லது. 

ஆனால் DC, Battery மூலம் உற்பத்தி ஆகிறது. உங்ைளது ைணினியில் 110 volt 60 cycles மின் இனணப்பு 

டைாடுத்தால் அது DCயாை மாற்றப்படட்ு ைணினி இயங்குகிறது. 

 

 
DC எப்டபாழுதும் கநர ்கைாடட்ுப்பானத வழியாைத்தான் டசல்லும். DCஐ  ைாட்டிலும் AC மலிவானது. 

உயர ்அழுத்த AC மின்சாரம் transformer மூலம் குனறந்த அழுத்தத்திற்கு (low voltage) மாற்றப்படட்ு 

டதானல தூரங்ைளுை்கு transmission டசய்யப்படுகிறது. அனால் DCல் உயர ்அழுத்தத்னத (high voltage) 

குனறந்த அழுத்தத்திற்கு மாற்றுவது ைடினம். ACஐ  கபால டதானல தூரங்ைளுை்கு DC transmission 

டசய்ய அதிை டசலவாகும். இதனால்தான் உலகின் எல்லா பாைங்ைளிலும் AC முனறயில் மின் 

விநிகயாகிை்ைப்படுகிறது. எடிசன் தனது ைண்டுபிடிப்பான DCஐ சந்னதப்படுத்த முயன்றகபாது 

நிகைாலஸ் தனது ைண்டுபிடிப்பான ACஐ முன்னினல படுத்தினார.் 

 

நிகைாலஸ் டடஸ்லா ஜூனல 10ஆம் நாள் 1856ல் மிலுடின் என்ற கிறிஸ்தவ மதகபாதைருை்கு 

நான்ைாவது மைனாை சிமிஜன்(ஆஸ்ட்ரியா) என்ற இடத்தில பிறந்தார.் இவர ்பிறந்த கநரம், வானம் 

இருண்டு, இடியுடன் மனழ டபய்தது. ஆனால் இவர ்தாயார ்"இருண்ட இரவில் இவன் பிறந்தாலும் 

வாழ்வில் ஒளி வீசுவான்" என்று நம்பிை்னையுடன் டசான்னது பலித்தது. படிை்கும் ைாலத்தில்  

நிக ோலோ டெஸ்லோ 1856-1943 
V.S. மூரத்்தி  
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மின்சாரத்தின் மீது அதிை ஈரப்்புடன் ஒன்றினணந்தார.் இது ஒரு அபூரவ்மான சை்தி. இதனன 

மனிதகுல கமம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்த கவண்டும் என்று உறுதி பூண்டார.் 

 

1880ைளில் டடலிகபான் மற்றும் தந்தி இலாைாவில் நல்ல பயிற்சி டபற்றார.்தனது நான்கு வருட Electri-

cal Engineering படிப்னப மூன்கற ஆண்டுைளில் திறம்பட முடித்து பட்டம் டபற்றார.் அவரின் ஆசிரியர ்

"Your son is a star of first rank" எனப்பாராட்டி அவரின் தந்னதை்கு ைடிதம் எழுதினார.் 

 

தனது ஆய்வுை்கூடத்தில் பணிபுரிய வருமாறு எடிசன் நிகைாலானவ அனழத்தார.்அங்கு அவருை்கு 

டதருவிளை்குைள் மற்றும் உள்விளை்குைள் அனமை்கும் பணி டைாடுை்ைப்பட்டது. அங்கு அவர ்கமலும் 

தனது அறினவ வளரத்்துை்டைாண்டார.் இனதப்பாராட்டி Designing Engineer ஆை அவனர நியமித்து Dy-

namo மற்றும் Motor கபான்றவற்னற திறம்பட உற்பத்தி டசய்ய ஆரம்பித்தது. தடங்ைல்ைள் 

வரும்டபாழுது பிரான்ஸ்,டஜரம்னி கபான்ற நாடுைளுை்கு டசன்று பழுது நீை்கி இயங்ை னவத்தார.் 

 
1884ல் அடமரிை்ைாவில் Edison Machine Workல் பல டதாழில்நுட்ப வல்லுனரை்ளுடன் இனணந்து டபரிய 

Generatorஐ வடிவனமத்தார.் மற்றும் SS Oregan என்ற ைப்பலின் Dynamo, Generator பழுதனடந்தகபாது 

அவற்னற நிவரத்்தி டசய்து இயங்ை னவத்தார.் 

 
எடிசன் தனது Dynamo மற்றும் Arc lamp ஆகியவற்னற நவீன முனறயில் இயங்ை னவத்தால் 

$20,000தருவதாை நிகைாலானவ அனழத்தார.் அவரும் மறுை்ைாமல் ஏற்று புதிதாை வடிவனமத்து 

இயங்ை னவத்தார.் ஆனால் எடிசன் அவருை்கு கூறியபடி அந்த டதானைனய அளிை்ைாததால் 

நிகைாலா எடிசனன விடட்ு பிரிந்தார.் அதன்பின் Arc lighting பற்றி விரிவான ஆராய்சச்ினய 

கமற்டைாண்டார.் ஆனால் முதலீட்டாளரை்ள் திருப்தி அனடயாததால் புதிய முயற்சினய 

னைவிட்டார.் அதனால் வருமானமும் பாதிை்ைப்பட்டது. 



8 

 
   

 1887ல் மன்ஹாட்டனில் புதிய முயற்சியுடன் AC Induction Motor மற்றும் டதானலதூர AC Transmission 

டதாடங்ைப்பட்டது. இந்த புதிய கமாட்டார ்மூலம் பராமரிப்பு டசலவு, Sparking, commutator இல்லாமல் 

தாகன இயங்குவது கபால வடிவனமத்து டவற்றி டபற்றார.் 1889-92 ைாலைட்டங்ைளில் தனது AC Patent 

மூலம் கினடத்த டதானையில் நியூயாரக்ில் ஆய்வுகூடம்  டதாடங்கினார.் 

 
பாரிஸில் High speed, High frequency current மூலம் coil உடன் ஒரு High speed alternator இனணத்து 

இயை்கியகபாது மிகுந்த டவப்பம் ைாரணமாை எரிந்து கபாயிற்று. மறு ஆராய்சச்ி மூலம் Tesla Coil 

என்ற சாதனத்னத மாற்றாை டபாருத்தி டவற்றி டபற்றார.் இதற்ைான patentஐ டபற்று அடமரிை்ை 

குடியுரினமனயயும் டபற்றார.் 

 

Mark Twain இவருை்கு மிை டநருங்கிய நண்பர.் மற்றும் விகவைானந்தரின் கபசச்ால் ைவரப்டபற்று 

இந்திய பண்பாடு, நாைரிைம் பற்றியும் டதளிவாை அறிந்து டைாண்டார.் 

 

ஒரு சிறிய ைப்பனல Remote Control மூலம் இயங்ைனவத்து ைாண்பித்த கபாது சிலர ்இது மாய வித்னத 

என்றும் குரங்குைள் ைப்பலில் ஒளிந்திருந்து இயை்குகின்றன என்றும் நம்ப மறுத்தனர.்இவர ்

மாரை்்கைானியின் முன்கனாடி.ஏகதா ைாரணங்ைளால் இவர ்பின் தள்ளப்பட்டார.் 

 

கமலும் அயல் கிரை வாசிைளுடன் Wireless மூலம் கபச முடியும், மற்றும் Wireless மூலம் AC பல 

இடங்ைளுை்கு டைாண்டு டசல்ல இயலும் என்று ஆராய்சச்ி டசய்த பல ைடட்ுனரைள் இருந்த 

ஆய்வுகூடம் திடீடரன தீை்கினரயானதால் அவரின் ைனவும் சாம்பலானது. 

 

அவரின் சீரிய முயற்சியாை 1893ஆம் ஆண்டு நயாைரா நீரவ்ீழ்சச்ியில் டபரிய Turbine அனமத்து AC 

உற்பத்தி டசய்ய ஒரு டபரிய Power Station Westinghouse மூலம் நிறுவப்படட்ு நியூயாரை்் 

மின்டனாளியில் தைதைத்தது. தனினம விரும்பியான நிகைாலா, நியூயாரை்் ஓட்டலில் ஒரு அனறயில் 

தங்கியிருந்தார.் கபரும் புைழும் டபட்ரா அவரது இறுதிை்ைாலம் அந்த அனறயிகலகய 

முடிந்தது.1943ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 7ஆம் கததி அன்று அவரின் உயிர ்Coronary Thrombosis எனும் 

அரை்ைனால் பறிை்ைப்பட்டது. 

 

நயாைரா டசல்லும் நீங்ைள் அனனவரும் சினலவடிவான அந்த கமனதனய பாருங்ைள், டநஞ்சம் 

நிமிருங்ைள் !!!!  
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 "மின்னஞ்சவலப் மே வில்வல"...  

"என் உறுப்ேினர் காலாவதியாகும்போது எனக்குத் மதாியாது"... 

... போன்  கவவலகள் இனி பவண்டாம் !  

 

அது மட்டும் இல்லாமல்  நிகழ்வுக்கு முன்ோகபவ நீங்கள் 

ஆன்வலனில்  டிக்மகட் வாங்கிவிடலாம். இது உங்கள் பநைம் மற்றும் 

அவமப்ோளர்கள் பநைத்வதயும்  பசமிக்கி து. 

 

தமிழ் சங்கம் நிகழ்வுகள் மற்றும் உங்கள் கவதகள், கட்டுவைகள், 

கவிவதகள் ேகிர்ந்து மகாள்ளவும்  இவத நாம்  ேயன்ேடுத்தலாம்.  

பமலும் விேைங்களுக்கு தமிழ் சங்க நிர்வாகியிடம் பேசவும். 

அல்லது contact@cincytamilsangam.org  என்  மின்னஞ்சலுக்கு எழுதவும்.  
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 GCTS-ன் முதல் வாவழ இவல விருந்து 2018  

சுோஷிணி கார்த்திபகயன்  

  நாள் : சனிக்கிழவம 2/17/2018  

  இடம்: Mason Early Childhood center  

  பநாக்கம்: Harvard Tamil Chair ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்வகக்கு நிதி திைட்டும் நிகழ்ச்சி.  

  ேங்பகற்ப ார் : 400 + உறுப்ேினர்கள்    

   

கல்யாண சவமயல் சாதம்.. 

காய் க ிகளும் ப்ைமாதம் !  

 

வாவழ இவலகளில் ஒரு மதன்னிந்திய திருமண 

அலங்காை உணவு !  ஆஹா, வாவழ இவல சாப்ோடு 

என் ாபல அருவமதான் இல்வலயா ???  

 

தமிழர்களுவடய கலாச்சாைத்தில் முக்கிய ேங்கு வாவழ 

இவலக்கு உண்டு. தவலவாவழ என் தும் நம் 

அவனவருக்கும் ஞாேகம் வருவது விருந்துதான். அது 

வசவ உணவாக இருந்தாலும், அவசவ உணவாக 

இருந்தாலும்  வாவழ இவலயில்தான் நிச்சயம் இருக்கும். 

இன்வ ய அசுை பவகமான முன்பனற் த்தில் வாவழ 

இவல மவ ந்து மகாண்டு இருக்கின் து.   அவத மாற்  

முயற்சிக்கலாம்.  

 

வாவழ இவலயில் சாப்ேிடும் போது  ஏற்ேடும் 

நன்வமகவள அ ியும் போது ஏன் நம் முன்பனார்கள் 

வாவழ இவலயில் சாப்ேிட்டார்கள் என்ேது நமக்கு 

மதாியவரும்.  

வாவழ இவலயில் சாப்ேிடுவதால் கிவடக்கும் ேயன்கள்:  

 சூடான உணவுகவள வாவழ இவலயில் வவத்து 

ோிமாறும்போது அதில் ஒருவித மணம்பதான்றும். 

அதற்கு நம்முவடய ேசியிவன தூண்டும் 

மசய்வக  உண்டு. இதனால்தான் நம் முன்பனார்கள் 

சாப்ேிடுவதற்கு வாவழ இவலயிவன 

பதர்ந்மதடுத்தனர்.  

 வாவழ இவலயில் மதாடர்ந்து உணவு 

உட்மகாண்டு  வந்தால், பதால் ேளேளப்ோகும். உடல் 

நலம் மேறும். மந்தம். வலிவமக்குவ வு, இவளப்பு 

போன்  ோதிப்புகள் நீங்கும். அழல் எனப்ேடும் 

ேித்தமும்  தணியும்.  

 வாவழ இவலயில் சாப்ேிடுவதால், இளநவை வைாமல் 

நீண்டநாட்கள் தவலமுடி கருப்ோக இருக்கும். வாவழ 

இவல ஒரு கிருமி நாசினியாகும்.  உணவில் உள்ள 

நச்சுக்கிருமிகவள வாவழ இவல அழிக்கும் தன்வம 

மகாண்டது.  

 இதனால் பநாயின் ி நீண்ட ஆபைாக்கியத்வத 

அளிக்கி து. வாவழ இவலயின் பமல் உள்ள ேச்வச 

தன்வம(குபளாபைாேில்) உணவவ எளிதில் 

ஜீைணமவடய மசய்வதுடன் வயிற்றுப்புண்வண 

ஆற்றும் தன்வம  மகாண்டது.  
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அவன்:  ஏன்  Sir, அந்த Cardiologist அம்மாவுக்கும் மேண்டாட்டிக்கும் நடுவுல ஓடி ஓடி என்ன 

ேன் ார் ? 

இவன்: அவர் ஆஸ்ேத்திாியில pacemaker , வீட்டுல peacemaker !! 

 
 

பகப்டன்: என்னடா இது ... கன்னடம்  மதாிஞ்ச Justin திருட வைான்னு  விளம்ேை ேடுத்த ாங்க ? 

மதாண்டன்: பகப்டன், அது இல்ல ... canada முதல் அவமச்சர் Justin Trudeau வைாரு . 

 

அம்மா: ஏன்டா இப்ேடி இருமை ? 

மகன்: பவ  எப்ேடி  இருமனும்னு class ல மசால்லி தைலிபய 

நல்லா வாய்  விட்டு சிாிங்க!  

பஹமா ஷ்யாம் 
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அறிவை தூண்டும்  கேசச்ு 2018 

சுேத்ைா சுபைஷ் 

தமிழ் சங்கத்தின் சித்திவை திருவிழா என் ாபல அதற்க்கு முன்பே வருவது பேச்சுப் போட்டி தான்.ஒவ்மவாரு 

வருடமும் தமிழ் ேள்ளி நடக்கும் லிமேர்ட்டி வேேிள் அகாமடமியின் வளாகத்தில் பேச்சுப் போட்டி இனிபத 

நவடமேறும்.மவற் ி மேரும் பேச்சாளர்க்கு சித்திவை திருவிழா பமவடயில் பகாப்வேகள் வழங்கப்ேடும். 

பேச்சுப் போட்டி மதாடங்கிய வருடத்திலிருந்து 5 ேிள்வளகள், 10 ேிள்வளகள் என்று எண்ணிக்வக கூடி இந்த 

வருடம் 22 ேங்பகற்ோளர்கள் கலந்து மகாண்டு மிக அருவமயாக பேசி விமர்வசயாக போட்டிவய நிகழ்த்தித் 

தந்தனர். 

போட்டியாளர் ேட்டியல் : 

3லிருந்து -5 வயதிற்கு உட்ேட்டவர்கள் : 

லக்ஷித் ைவிகுமார்  

நிபமஷ் வருண்  

ஸ்ரீதன்யா அருண்குமார்  

கயல் ேிபைம்குமார்  

பதவானந் ஆனந்த்ோபு  

அத்வவத் ேிைதீப்  

தியா கிருோகைன்  

 

6லிருந்து - 10 வயதிற்கு உட்ேட்டவர்கள் : 

சாஹித்யா ைவிகுமார்  

அஸ்வத் சிவகுமார்  

கிாிஷ் சங்கர்   

சஹானா சங்கர்  

தருண் பகாேிநாத்  

விஷாந்த் கிபஷார்குமார்  

 ஸ்ருதி மவங்கபடஷ்  

வர்ஷா பமாகன்  

அத்வவத் மவங்கபடசன்  

வர்ஷினி கார்த்திக்  

கவின் மசந்தில்குமார் 

விபு விபனாதன் 

அஸ்வின் சைவணன்  

மகளதம் தங்கபவலு   

 

11 வயதிற்கு பமல் : 

சர்பவஷ் சைவணன்  

ஸ்ரீநிதி வளதப்ேன் 

மிதுல் கிருதிக்    
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இந்த நிகழ்வு சி ப்ோக அவமந்ததற்கு மிக முக்கிய ேங்கு மேற்ப ார்களுவடயது.பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்ட 

கருப்மோருள், அதவன விளக்கிய மசாற்ம ாடர்கள், எழுதிய வாக்யங்களுக்கு ஜனைஞ்சகம் கலந்து 

மதளிவாக பமவடயில் பேசிய மோழுது, தூங்கிக்மகாண்டிருந்த நம் அ ிவுக்கண்வண தட்டி எழுப்ேி சுற் ி 

நடக்கும் தவறுகவள மவளிச்சம் போட்டு காண்ேித்தார்கள். 

 

Sterilite எனும் மசம்பு மதாழிற்ச்சாவல தூத்துக்குடிவய அவலத்திற்கு தள்ளிக் மகாண்டிருக்கி து.அந்த 

ேயங்கைத்வத அடுக்கடுக்கான விளக்கங்களுடன், அைசியல் பநாக்கிவனயும்,மக்கள் துயைத்வதயும் ,சுற்று 

சூழ் மாசுேட்டு அழிவவதேற் ியும் பேசிய மிதுல் கிருத்திக் முதல் ோிவசயும் மவன் ார்.ஆணித்தைமாகவும் 

அபத சமயத்தில் மநகிழ்ச்சியாகவும் பேசியதில் ஒரு சிறு வேயனின் ஆதங்கமும் யதார்த்தமும் 

கலந்திருந்தது. 

 

அவவை மதாடர்ந்த ஸ்ரீநிதி வளதப்ேன் பநை விையாவமவய ேற் ி மிக சுருக்கமாகவும் திருக்கு ள் 

பமற்பகாள்களுடன் திருத்தமாகவும்  பேசினார்.தண்ணீாின் அவசியம் கு ித்து பேசிய நிபமஷ் வருண் 

அவாின் ேிாிவில் முதல் ோிவச மவன் ார். விபு விபனாதனின் பவளாண்வம  ேற் ிய 

அ ிவான,ஆர்ப்ோட்டமான பேச்சு பகட்டவர்கவள ஒரு மேரும் சோஷ் போட 

வவத்தது.சிாித்துக்மகாண்பட சிறு வேயனின் சுட்டி தனத்பதாடு நாய்க்குட்டி கவத மசான்ன பதவானந், 

வில்லிபுத்தூர்  ஆண்டாளின் அழகான கவதவய கூ ி ஒருத்தி மகனாய் ேி ந்து திருப்ோவவயிவன 

பமற்பகாள் காட்டி அசத்திய அத்வவத் ேிைதீப், பமலும் அப்துல் கலாம், ோைதியார், விபவகானந்தர் வீை 

பவசமாக பமவட ஏ ி நம்முள் நின் னர் இந்த பேச்சாளர்கள் வசனத்தால். வர்ஷினி கார்த்திக் அவாின் 

ேிாிவில் முதல் ோிவச மவன் ார்.  

 

இந்த போட்டியிவன சி ப்ோக மதிப்பீடு மசய்து மகாடுத்தார்கள் படபடானிலிருந்து வந்த டர்.சாமி, 

மகாலம்ேஸ்சிலிருந்து வந்த திரு.ைாமநாதன் மற்றும் சின்சினாட்டியிலிருந்து வந்த டர்.வித்யா. 

 

தமிழ் ேள்ளி ஆசிாியர்கள்,ஒருங்கிவணப்ோளர் சைண் தங்கபவலு, தன்னார்வ ேணியில் ஈடுேட்ட திரு. 

மஜயேிைகாஷ், திரு. சீதாைாமன், திரு.ைவிகுமார், திரு. ைாம், திரு.பகாேி , திரு.ைாஜ், ஆகிபயாாின் 

இவணயான கூட்டுப்ேணியில் மிக சி ப்ோக போட்டி  நிகழ்ந்தது.  

 

மசல்வி.தீேிகா கவலயைசன் பதவவயான உதவிகவள தகுந்த பநைத்தில் மசய்து போட்டியின் சில 

குவ கவளயும் நிவ வாக்கினார். 

 

தமிவழ கற்றுக்மகாடுக்க மட்டும் அல்லாமல் அதவன பேச்சுப்போட்டி, திருக்கு ள் ஒப்புவித்தல், 

வார்த்வத பதனீ என்று போட்டிகள் மூலம் வளர்ப்ேதிலும் ஆர்வத்வத தூண்டுவதிலும் தமிழ் சங்கம் 

சின்சினாட்டியில் மேரும் வளர்ச்சிப் ேணிவய மசய்து மகாண்டிருக்கி து.  
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With best compliments from  

 

 

 

PREMS Chennai Delight 
725 Lyons Rd,  

Washington Township, OH 45459 
 
 
 
 
 

 
 

Visit or Call us to place the 
order!  

 
 

We now take both individual 
orders or bulk orders ! 

www.premskitchen.com/ 

 
With best compliments from  

 

 
 
 
 

 

https://www.newyorklife.com/agent/larora 
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- பூஜா ைாமச்சந்திைன்   
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குழு நிவல 1: 

வவேவ் ஷிவ்  

அக்வக்ஷ கார்த்திக்  

இனியா ோலமுருகன்  

பகாகுல் மசந்தில்குமார்  

ஷிைத்தா ஷியாம்குமார்  

ேத்மஜா ைாகவன்  

ஓம்கார் அங்குைாஜ்  

ஸ்ரீகுரு ைாம்பமாகன்  

பநஹா ோலாஜி  

பதஜஸ்வின் அங்குைாஜ்  

அக்கில்  தங்கபவலு  

இலக்கியா மசட்டி  

இஷான்வீ கார்த்திபகயன்  

வவஷ்ணவி மவங்கபடஷ்  

விக்குந் மவங்கபடஷ்  

நகுல் மசௌந்தர் 

ஹாிணி கார்த்திபகயன்  

அனிஷ் சத்தியநாைாயணன்  

பஜாத்ஸ்னா கார்த்திபகயன்  

ஷிபையா அபமயா  

சாத்வீகன் கிருோகைன்  

சுபவதா வசந்த்   

 

குழு நிவல  2 : 

சைண் கவலயைசன்  

அஸ்மிதா ோலமுருகன்  

ாிஷிகா மஜயேிைகாஷ்  

நித்திலா ைாமசந்திைன்   

அனன்யா கார்த்திபகயன்  

 

 
   
  

திருக்கு ள் ஒப்புவித்தலில் கலந்துமகாண்டவர்கள் 

பூஜா ைாமச்சந்திைன்  
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- பூஜா ைாமச்சந்திைன்   
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பேச்சுப் போட்டி : 

3லிருந்து - 5 வயதிற்கு உட்ேட்டவர்கள் : 

முதல் ோிசு :   நிபமஷ் வருண்                   தவலப்பு : தண்ணீாின் அருவம  

இைண்டாம் ோிசு : லக்க்ஷித் ைவிகுமார்     தவலப்பு : துணுச்சாவை ( Dinosaur ) 

மூன் ாம் ோிசு : அத்வவத் ேிைதீப்            தவலப்பு : வில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள்   

6 லிருந்து  - 10 வயதிற்கு உட்ேட்டவர்கள் : 

முதல் ோிசு : வர்ஷினி கார்த்திக்               தவலப்பு  :   தன்னம்ேிக்வக  

இைண்டாம்  ோிசு : விபு விபனாதன்         தவலப்பு  :   பவளாண்வம  

மூன் ாம் ோிசு : அத்வவத் மவங்கபடசன்    தவலப்பு :  ோைதியார்  

11 வயதிற்கு பமல் : 

முதல் ோிசு  :  மிதுல் கிருத்திக்                தவலப்பு  : பவண்டாம்  ஸ்மடாிவலட்  

இைண்டாம் ோிசு : ஸ்ரீநிதி வளதப்ேன்    தவலப்பு : பநை விையாவம  

மூன் ாம் ோிசு  : சர்பவஷ் சைவணன்  

 

திருக்கு ள் ஒப்புவித்தல் : 

பகாப்வே மேறுேவர்கள் : 

குழு நிவல 1 : 

வவேவ் ஷிவ்  

அக்க்ஷய் கார்த்திக்  

இனியா ோலமுருகன்  

பகாகுல் மசந்தில்குமார்  

ஷ்ைத்தா ஷ்யாம்குமார்  

ேத்மஜா ைாகவன்  

ஓம்கார் அங்குைாஜ்  

ஸ்ரீகுரு ைாம்பமாகன்  

பநஹா ோலாஜி  

பதஜஸ்வின் அங்குைாஜ்  

அக்கில் தங்கபவலு  

 

தமிழ் சங்க போட்டிகளின் முடிவுகள்  

மற்றும் மவற் ியாளர் ேட்டியல் 
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இலக்கியா மசட்டி  

இஷான்வி கார்த்திபகயன்  

வவஷ்ணவி மவங்கபடஷ்  

விக்குந் மவங்கபடஷ்  

நகுல் மசௌந்தர்  

 

குழு நிவல 2 : 

சைண் கவலயைசன்  

அஸ்மிதா ோலமுருகன்  

ாிஷிகா மஜயேிைகாஷ்  

நித்திலா ைாமசந்திைன்  

 

வார்த்வத பதனீ : 

நிவல 1 : (மமாத்த ேங்பகற்ோளர்கள் : 35 மாணவர்கள் ) 

முதல் ோிசு : அக்க்ஷய்  கார்த்திக்  

இைண்டாம் ோிசு : பகாகுல் மசந்தில்குமார்  

மூன் ாம் ோிசு  :  அத்வவத் மவங்கபடசன்  

 

நிவல  2 : (மமாத்த ேங்பகற்ோளர்கள் : 23 மாணவர்கள்) 

முதல் ோிசு : மிதுல் கிருத்திக்  

இைண்டாம் ோிசு : இஷான்வி கார்த்திபகயன்  

மூன் ாம் ோிசு : வர்ஷினி கார்த்திக்  

 

நிவல 3 : (மமாத்த ேங்பகற்ோளர்கள் :  7 மாணவர்கள்)  

முதல் ோிசு : ஸ்ரீநிதி வளதப்ேன்  

இைண்டாம் ோிசு : ாிஷிகா மஜயேிைகாஷ்  

மூன் ாம் ோிசு : சைண் கவலயைசன்   
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Amma’s Kitchen 

7633 Reading Road, 
Cincinnati, Ohio 45237 

 Phone: 513-821-2021 

 Lunch buffet hours: 
Monday to Friday: 11:00 A.M. - 2:30 P.M. 

Weekend & Holidays: 11:30 A.M. - 3:00 P.M. 
 

Dinner hours:  
Mon-Sun: 5:30 P.M. - 9:30 P.M. 

www.ammaskitchen.com 

Our vegetarian menu 
is perfect treat to 
taste buds and 
healthy as well. 
 

 
 
Our lunch buffet is 
100 percent animal-
product-free 
on Wednesdays. 
 

Order online 
and carryout 
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With best compliments from  

 

 

 

Ruby Travels LLC 

“We will show you the world” 

Air* Cruises * Tours * Packages 

 

 

 

Phone : 513-204-2838 

             513-309-0765 

 
 
 
 
 

Wish you all Happy 

Deepawali 
 
 
 

969 Reading Road, Suite D 

Mason, OH– 45040 

E-mail: rubytravelsagency@yahoo.com 
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ேின் கு ிப்பு: மேயாில் குற் ம்  இருந்தால் மன்னிக்கவும் 

நிகழ்ச்சி ேங்பகற்ோளர்கள் 

ஷ்பையா அமமயா  

சஷ்டி சுப்ைமணியம் 

Manjushri Karthikeyan  

Sridhanya Maitri 
Arunkumar 

சஹானா சிவன்,  

அஸ்மிதா ோலமுருகன்,  

நிதிலா ைாமச்சந்திைன்  

ஸ்ரீகுரு ைாம்பமாஹன், 

மிதுல் கிருத்திக், 

சித்தார்த் விக்ைம், 

பதஜஸ்வின் அங்குைாஜ், 

ஓம்கார் அங்குைாஜ், 

அக்கில் தங்கபவலு, 

மகளத்தம் தங்கபவலு 

அத்வவத் ேிைதீப் 

பவதவல்லி ஸ்ரீதைன் 

பமகா மசௌந்தர், 

 கவின் மசந்தில்குமார்,  

விோசினி மஜயகுமார்,  

தருண் பகாேிநாத், 

 தயா ைாகவா,  

சாைங் ஸ்ரீகாந்த்  

Neha Arun Gunda 

சாஹித்யா ைவிகுமார் 

Nishitha Vangala  

லக்ஷித் ைவிகுமார் 

விஷாந்த் கிபஷார்குமார் 

விவிதா சைவணன் 

ஹாிணி  அைாசு 

தியா மசந்தில் 

விைாஜ் ஐயர் 

மாயாபதவி  தினுைாஜு 

அத்வவத் ேிைதீப் 

அத்வவத் மவங்கபடசன் 

பலாஷினி கார்த்திக் 

இனியா ோலமுருகன் 

சஞ்சித் சிவன் 

சஹஸ்ைா மகாயா 

ஷிவா மகாயா 

Rashmika Mishra 

Ruchi Kudalkar 

Kavya Kudalkar 

Tanisha Senthil 

Sowmya Vytla 

ஆாியன் அைசு ,   

விக்ைம் பமாகன்,  

தியா கிருோகைன், 

 ஷிவானி கிருஷ்ணா ,  

பஜாத்ஸ்னா கார்த்திபகயன்  

அனந்திதா அைசு ,  

சஹானா ஸ்ரீகாந்த் ,  

அதிதி வர்மன் ,  

பநத்ைா கிருஷ்ணா ,  

சஹானா வவத்தியநாதன் ,  

Devanshini Bandinani  

Vikasini  Bandinani  

வர்ஷா பமாகன் , 

பமக்னா கிருஷ்ணா,  

அனன்யா கார்த்திபகயன்,   

சர்பவஷ் சைவணன்,   

அஷ்வின் சைவணன், 

 நகுல் மசௌந்தர்,  

சாத்வீகன் கிருோகைன் 

Divyalakshmi Chidambaram 

நிகிதா ைாஜாைாம் 

சித்தார்த் ேத்மநாேன் 

தருண் பகாேிநாத் 

Saanvi Ramachandran 

Isha Mantha 

நடைாஜன் ஆறுமுகம் 

ஹிைண்யா ஆத்பையபுைப்பு  

Varshini Karthik 

Diya Senthil 

நிர்மலா பதவி 

நிபமஷ் வருண் 

சம்ாிதா ேிைபு  

Harine Karthikeyan  

விபு விபநாதன்  

திஷா திலீப்  

பைாகித் இளங்பகா 

Ishanvi Karthikeyan 

வித்யாலட்சுமி  

கீர்த்திகா ைாபஜஷ்  

சஞ்சிதா ேைந்தாமன்  

விசாலாட்சி  

Jivika Adupa  

Kavya Ulisi  

கிாிஷ் மபஹந்திைன்  

ைக்க்ஷன் பகாேிநாத்  

Sathvik Thelukutla  

Kshetra Thelukutla  

தனிகா பவணு  

தனுஜா பவணு  

ஷாமினி பகாேிநாத்  

கிபஷார் சுப்ேய்யா  

ஷ்ைாவந் சுபைஷ்  

அனீஷ் குமார்  

Jenice Mario  

ேிாிஷா மசல்வா  

அனன்யா ேவானிஷங்கர்  

ோவ்னா பதவானந் 

பமானிஷ் 
கார்த்திபகயன்  

சக்திதைன் பவலு  

கார்த்திபகயன் பவலு  

சைண் கவலயைசன்  

பஜஸ்வர்  

அக்க்ஷய் மசந்தில்குமார்  

ையன் வமக்பகல் 
மஜயசீலன்  

நித்யா ேஞ்சு  

Kruthi Ravuri  

மஹஸ்ரீ கார்த்திபகயன்  

பமகா மசௌந்தர்  

சுைக்க்ஷா குமார்  

Kaylitha Yathavakilla  

ஆர்யா சிவகுமார்  

Vanessa Fernando  

ாிஷி சுப்ேய்யா  

விஸ்வஜித் மாதவன்  

ேத்மஜா ைாகவன்  

அம்புஜா ைாகவன்  

அபமாக் சங்கர்  

அவி  சங்கர் 

ாிஷி  

அக்க்ஷயா ைவிசந்திைன்  

வசுமதி ஸ்ரீநிதி  

Srinithe Sukesh  

Pranavi Podalakuru  

வினயா சிவகுமார்  

அகல்யா சுப்ைமணியன்  

ஸ்பவதா ைமணி  

சக்தி சந்திைபசகர்  

ஸ்வரூப் பகசவன்  

பநஹா ோலாஜி  

ோலசிவாஷினி 
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மணப்ோவ யிலுள்ள கார்மனர் ஸ்படான் குழந்வதகள் நல காப்ேகம் 

( Corner Stone Orphanage ) - 100க்கும் பமற்ேட்ட குழந்வதகளுக்கு அது 

தான் வீடு, ேள்ளி முடிந்து, ேணி முடிந்து திரும்பும் ஒரு சைணாலயம்!! 

நிம்மதியும் ோதுகாப்பும் தரும் ஒரு இடம் வீமடன் ால் அந்த cornerstone 

இல்லம் தான் அவர்களின் வீடு. அந்த வீட்டின் ேைாமாிப்புக்காக 

ஒவ்மவாரு வருடமும் GCTS நிதி அனுப்ேிய வண்ணம் உள்ளது. 

Check out : https://www.dksha.org/ for more details 

பமலும் விேைங்களுக்கு : 

குமார் சைவணன் (513.325.6993) 

(அல்லது) ைாஜன் உவடயார் 

(அல்லது) ஷ்யாம் ைங்கஸ்வாமி 

இவர்கவள அணுகவும். 
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