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 திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2049 | ஸ்ரீவிளம்பி | வவகாசி-ஆனி மாதம்  

மலர் -1  இதழ் – 6   

JUNE 2018 

Executive Committee 

தலலவர் - அச ோகன் தங்கரோசு 

ச யலோளர் -  ிவகுமோர் சுப்பரோயோ  

சபோருளோளர் - ச ந்தில் சபரிய ோமி  

து.தலலவர் -  ோய்சகோபோல் ச ஷம்  

இ.ச யலோளர் - இரோமகிருஷ்ணன் 
ஆறுமுகம் 

Board Of Directors 

சகோபிநோத் தக்ஷிணோமூர்த்தி  

அன்பர ன் மதன்குமோர்  

லக்ஷ்மணன் முத்து  

குரு ோமி மணிவண்ணன்  

ரகுநோதன் ரோஜசகோபோலன்  

சவங்கட சுப்பிரமணியன் 

 

WWW.OURGMTS.ORG 

வட அசமரிக்க தமிழ்  ங்கங்களின் சபரலவ தமிழ்விழோ 

FETNA 2018 

* 3 நாட்கள்   *75 பபச்சாளர்கள்  *5000 பங்பகற்பாளர்கள் 

நமது GMTS சங்கம் சார்பாக விழாவில் 
கலந்து ககாண்டு சிறப்பித்தவர்கள்!  

நாள்: ஜூன் 29, 30 & ஜூவல 01 2018 

இடம்: Dr. Pepper Arena,  

2601 Avenue of the Stars, 

Frisco, TX 75034 

http://www.ourgmts.org
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மிகவும் பயனுள்ள வவலத்தளம் : http://www.tamilvu.org/library/libindex.htm 

மில்வோக்கி தமிழ் பள்ளி - கல்வி ஆண்டு 2017-18 நிலைவு விழோ நிகழ்வுகள்  

அன்பு அண்ணோ சஜோக்ஸ்!   

கட் ிக்கோரன்: எப்படிசயோ கஷ்டப்பட்டு வடீ்லட கட்டி 
முடிச் ோச்சு! ஆனோ மனசு  திக்! திக்!! ன்னு அடிக்குது! 

சபோதுஜனம்:  ஏன்?   கட் ிக்கோரன்: அடுத்த சதர்தலில் 
நிலத்துக்கோரன் சஜயிச்சுட்டோ! வடீும் அவனது ஆயிரும்! 

GMTS—2018 வரும் நிகழ்வுகள் 

01 September 2018 - குடும்ப சுற்றுலோ/
Family Picnic 

Oct / Nov 2018 - தபீோவளி / Deepavali  

மில்வாக்கி தமிழ் பள்ளியின் 
தன்னலமற்ற தமிழ் ஆசிரியர்கள் குழு  

டாக்டர். சண்முகசுந்தரம் M.B.B.S அரசு 
மருத்துவர் (ஓய்வு), கசன்வன 

சீரிளமும் பன்முகத்தன்வமயும் கதான்வமயும் ககாண்ட 
கல்பதான்றா காலத்து முன்பதான்றிய நம் கசம்கமாழியாம் 
தமிவழக் கற்றலின் பமன்வமவய குழந்வதகளுக்கும் 
கபரியவர்களுக்கும் விளக்கினார். 

கவிஞர்.டாக்டர்.சிவசக்தி நித்தியானந்தன்
(தமிழில் முவனவர் & தமிழ் பபராசிரியர்)  

தமிழ் கற்கும் குழந்வதகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் வழங்கினார் விழாவில் பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்வு 



 3 

தமிழ் / தமிழகம் காப்பபாம்! 

தமிழ் புத்தாண்டு கவிவத 

தலலப்பு : புதிய துவக்கங்கள்  

எங்கள் சமோழியும் எங்கள் வழியும்  

   சபோங்கு தமிழர் சபோற்ைிடும் வழியோய்  

இங்கு பண்பில் ஏற்ைம் கோணும்! 

   மனிதசநயம்; புனிதயோகம்! 

மனிதம் மைந்தோல் மனமது இல்லல! 

  கனிந்த ச லவ கடலம யோற்ைல் 

துணிந்த போலத துயலர வழீ்த்தும்! 

  குரள்வழி அைமும் சகோள்லகப் பண்பும் 

சபருகி நின்ைோல் புவியும் வோழும்  

  தமிழர் நோடு, தரணியின் வடீு! 

    அமிழ்த இலக்கியம் அரும்பிய பீடு! 

ச ரன், ச ோழன், ச ந்தமிழ் போண்டியன் 

  சநரிய அர ிலன நடத்திய நோடு  

    நோறுதல் முலைசயோ? நோதிகள் இலலசயோ 

விளம்பி பிைந்தது; விடிவு வந்தது; 

  நலன்கள் கண்டது; நம் திரு நோடு; 

    என்கிை வோர்த்லத இருச வி தன்னில்  

      இன்பத் சதனோய் இனிதோய் போய்ந்தோல் 

      

   தமிழர் சநஞ் ம் தரணிலய மிஞ்சும்  

புதியசதோர் உலகம்; சபோரிடோ உலகம்; 

  புரட் ி கவிஞர் போரதிதோ ன்  

    விரும்பிய உலகம் வ ந்தசம வ ீ! 

      சதோண்டுகள் ச ய்சவோம்! தமிழ் சமோழி 
வளர்ப்சபோம்! 

பண்லடச் ரிதம் பயன் சகோள முயல்சவோம்; 

  உயர்தனி ச ம்சமோழி உனது தமிழோ; 

அயர்வு நீக்கி அரும்பணி புரிவோய்; 

  புரிதல் சபறுதல் புதிய வழிகள்! 

அைிவுத் சதளிவில் திைந்திடு விழிகள்!!! 

 

  

 

 

- கவிஞர். டோக்டர்.  ிவ க்தி நித்தியோனந்தன்  

               ( தமிழில் முலனவர் பட்டம் 

               & தமிழ் சபரோ ிரியர் )  


