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ம க  வண க,

என உலக ேகாைப இ ! IPL-& மா'()களா?. உலக
ேகாைபேய வா).யா/0, IPL என ெப2சா).45களா, நட7!)க
நட7!)க.
ஆனா
யா 
s u p p o r t -?
ெசா@டாA)க
ச/Bேனா, ேதாCேயா ேகாD/0 வா)க.
அணா அசாேரD உணா Dரத, நம! த
நாF 77.4%
வரலா&J ஓLபMN,
உலக
ேகாைப என
தாO நாF
ெமOB@5 க ைவ  Pக NகQ. இைவ எலா, நா என
காரண)க காக
Rல
ெபய5 ேதாேமா
அவ&ைற
!ர7M
அF7!DL என நப ைவ .றன. நாT நமா TF தைத
ெசOேவா.
ேகாைட இைச Dழா, த
ைமய எ? ஒ உய2ய
ேநா க7M&காக
நட .ற!
எபைத
பல
அ'W5கQ.
எேலா ேபாF ேபாL ெகாL நெகாைட த.றா5கQ.
XைழN/ YL D&பைனZ (ticket) அேமாகமாக உQள!. இ!
த
 பQa கட பயபL எபதா அைனவ  ஒ
எb/B, நc ைக. அM d)க ஒவரா? XைழN/ YL (ticket)
வா).ேயா அல! நெகாைட ெகாL7ேதா உதவலாேம! d)க
அலாடா த
சTதாய7M TேனாFகளாக இ க
Tவர ேவL.ேற, வ ஞாJ பக 2 மh  இைச Dழா
தனா5வ7 ெதாட5கQ iட State Bridge Road Krogerஇ நட .ற!. தயNெசO! அM கல ! ெகாL உதN)கQ.
d)கQ வச த மல2 R! வFவ பா57Mq5கQ இ! வச த
மல5 bD ெதாட5 உைழR. எேனாL d)க அவ5கைள
வா 7!)கQ.
வா க வளTட!

GATS

வசத மல

April 14,
14, 2011

1


. 
இளேவ கால
இத வசதமல உக கரக தவ  ேநர நா ப# மாதைத$ கட&
ைர மாத கால' எ)& ைவ*+ேபா. இ&தா, உ-ைமயான த0+
1தா-டா எ,2ற 4வாத ஒ*1ற நட& ெகா-'*தா7, ப*வ 9ைலக
:;கால இ,< ேபா தா, இ*ததா எ,2ற ேக4 எழதா, ெச>2ற&.
இர-டா?ர ஆ-)கA$# :,னா, த0ழக, ப*வ 9ைல இத+ ப*வ
எ+ப' இ*த& எ,பைதB ல+பகார+ பாட Cல இ# நா காணலா.
இத+ பாடைல உக :, ைவ$# ேபா& ம;< ஒ* ெச>ைய ப2& ெகாள
4*12ேற,. இளேகாவ'க தா, த0 இல$2ய :த, :தலாக
ெத,ற கா;ைற தவழ 4Eடவ எ,< F<வாக. அத$ காEையH இ#
காணலா. ம;< ல கலாBசாரB ெச>கைளH காணலா. இத$ காE ம&ைர
நகரைத ேநா$2$ ேகாவலI க-ண2H ெச,றேபா& நைடெப;றதாக$ காEட+
பE)ள&.
"....ஆ# அ& அ,KH ஒ#இ* பர+L,
வக ஈEட& ெதா-'ேயா இEட
அ27 &27 ஆர: வாச:
ெதா#க*+ Nர: Oம&ட, வத
ெகா-டெலா) 1#& ேகாமக, Fட
ெவக- ெந)ேவ 44ழா$ காP
ப# :ய$க&+ பஅரO யா-)உள,?
ேகாைத மாத4 ெகா ெகா' எ)+ப$
காR கான: க'மல ஏத
ெத,னவ, ெபா? ெத,றெலா) 1#&
ம,னவ, Fட ம2&ைண தTஉ
இ,இள ேவ யா-)உள, ெகாஎ,<
உ*வ$ ெகா'ேயா உைட+ெப* ெகா நெரா)
ப*வ எ-P படU காைல....."
உைர: ெதா-' நகர உளவ, ெபWய கட;பர+L ெதா#யாக
ெந*2?*$# வாXக$ க+பக இ*த அ2, பE), சதன, வாச,
க*+Nர ஆ2யவ;K, மணைன ைறயாக தர, அவ;ைற ஒ* ேசரB Oமத
வ-ண ெகா-ட கா;<, Fட நகW, ப#?, இ<? ம,மதI$#
நட$# 4 4ழா4ைன$ காண வ*! அதைகய L,ப$ கால எ,I
அரச, எ#ளேனா? எ,< எ-Pவ.
ெதாடB ...
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இளேவ கால
(ப#?, இ< L,ப$ காலமா#. அ+ேபா& ெதா-'?[*& \ கா;<
மண&ட, ம&ைர$# ]ைழH. அ+L,ப$ கால 9ைனR அமக$#
ேதா,<2ற&. ம&ைர அரசI$# ெதா-'யா மணரைள ைறயாக
த*2,றனரா! அைற+ ெபா*ைள$ ெகா-ட Oம& வ*2றதா!)
ேம7 அவக, மாைலைய+ ேபா N$# #*$க ெகா'ைய எ)$கR,
இளமர$காR Nகா$கA மலகைள _4 வரேவ;கR, ெத,னவIைடய
ெபாய மைல?, ெத,றேலா), ம&ைர?I 1#&, தா 4*1 &ைணகைள
த வB ெச>H இய இளேவ எ,I அரச, எ#ளாேனா? எ,< எ-X
ஏ2?*+ப. (அரச, வ*ேபா& ெகா' _$2 மல _4 வரேவ;ப. ேவ
அரச, வரR$#$ #*$க ெகா' _$2ய&. Nகா$க மல _4ன.
இளேவ[ #*$க$ ெகா' ெச`& வள*; Nகா$க N$க
9ைற*$#; ெத,ற இைமயாக bO; காதல த &ைணைய த 4
ம2*+ப எ,I ெச> அரசI$# அ$# வரேவ;பாக நய:ட,
Fற+பE)ள&).
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அர ேவசா
I really enjoyed reading the VM.
Awesome job!!. Very informative,
user friendly and elegant
Great team work.
Good compilation.

ெசவரா

Congratulations!!
And keep up the good work!

The design is excellent and I can see
tremendous amount of time and effort
in creating it.
Great work!
My congratulations to the whole VM
team!

GATS

வசத மல

April 14,
14, 2011

3

  

 !,
!, . 

ேந வைர மகா மா க
ெப தத
அசய பா ர ைத
ைச பா ரமா ய
 ெகாைள
அகாரைமயகைள
ஆ! ள க
அ"ைசைய ரேயா றா$
அ%ண'( வா)சா*
அ%ணா அசாேர!

ப -4ைற 4ய("
நாடாGம(ற 0 4டய
ேலா பா0 மேசாதா
6 -/$ ெபமா
இ"4ைற?

பைன- ஆ%க
பைட/0 ேபா)ட
அவ1 2 ெத)3"
அ"ைச/( வ'ைம!

) ெக ேபாைத/K"
ேத$த0  K"
LMய எகG 2
ஏர013 அ( வ1"
7ைற@ர6 ேபாராட"
ெதாைல கா7/0
ஓ!மைற3" ஒ1
-Q கா* ேபா*9ேமா?

4ப- ஆ%களா*
இத6ர7 8
அக0 9ள 0
அடேய ஒ;$த-,
இ( ம கைள
எ)மைலயா க
எ?- @ற-!

அர7( ப)-ைரேயா,
மா(க;( தைலவனா*
ஓநாைய ேத$ெத 2"
வழைமயான நாடக"!

ம க ச ைய
Rெட 2" இSவா*6
வரமாவ-" சாபமாவ-"
ந" ஒSெவா1வ$ ைக/K"!

ஜத$மத)0 தவB1 றா$;
DE1ப- ேகா!/0
ஆலச" ேப1 ேக
அவகாசB1 றஆதரF ெச*ய; க!
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R%" ேவ%" R%" ேவ%"
R%" நம ெகா1 Xதர" ேவ%"
கைறப!யா ைகக கள 0 ேவ%"
4ைறதவறா ேத$த0 4! ட ேவ%"
இலவச டக இ0லாைம ேவ%"
வள$7 டக வள$ட ேவ%"
அ!பைட வசக அைன -" ேவ%"
வEயவ$ வாMF வள"ெபற ேவ%"
க6 பண" அYய ேவ%"
ஊழ0 அகற உ)ைம ேவ%"
லZச" ஒY ட அரX ேவ%"
வா)X அர7ய0 அYட ேவ%"
ஆ/ர" அ%ணா அசாேர க ேவ%"
தா* 1 நாைட கா ட ேவ%"
R%" ேவ%" R%" ேவ%"
R%" நம ெகா1 Xதர" ேவ%"

— . இரா"ேமாக(

ச 6ரேசக
அ வச த மல ஆ!"ய #$%#,
#$%#,
க
இ

அழகாக ைவயான க)ேதா* வச த மல
த,.
த,.

வா.),க/.
வா.),க/. வள க உ2க/ த.3 ப5.
ப5.
பல தர3 த. சதாய)6 க7*ைரக/,
க7*ைரக/,
க),க/,
க),க/, 8வாத2க/ இ தா இ9
நறாக இ#.
இ#.
<=* வா.),க/!
வா.),க/!
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அ ண !

ந

பாரத நா* த 6ர ெப?@ 64
ஆ=*க/ ஆCய DைலE
நம, அைன), மகF அ3பைட
வச6கைளயாவ, ெப?@/ளா களா எறா
நா அைனவ இைல எேற
ெமளனமாக தைல அைச3ேபா. அைத)
த8ர நம# ேவ@ வEைல; ஏெனK
தK மKத த 6ர
இ2# அLவள% ம6க3ப*Cற,. வள !) 67ட2க/ M.) த7*
மகைள ெச@ ேசராம ஊழ, லOச ெபC87ட,. இ)தைகய
DைலE நம, உண !கFெகலா வவ ெகா*க தன,
,ைமையP ெபா7ப*)தா, ஒ அCசா ச6 ேபாராட ,வ2C
அ6 ெவ?RP க=Cறா .
ஆ நா S@வ, நம, நா7 ஊழைல Dைன), நா மனதள8
#R ெகா=# ேவைலE அதைன ,5%ட எ6 ), த
ெகா/ைகைய  ைவ)த அ=ணா அசாேரைவ3 ப?R)தா. இ த
மாெப அCைச ச6 1938 ஆ ஆ=* X மத Yற தா . இவ ஒ
சZக ேசவகராக மகாரா7ர)6 ராேலகாL !)6 எ9 !?[" ஆ?Rய
ப5யா ெவ\உல## ெத" தா . இவர, சZக3 ப5கFகாக இ 6ய
அர க !ற த 8தான ப)ம ]சைண 1992 இ வழ2Cய,
#@3Yட)தக,.
இ)தைகய !ற3 க அ=ணா அசாேர அவ க/ த?ேபா,
ஊழெக6ராக அர தயா"),/ள ேலாபா ச7ட)ைத வகதாக
மா?R அைமக ேவ=* என ேபாரா வ தா . ேலாபா ச7ட)6
அைன), Yர6D6கF அர சா /ளவ களா_ இ3பதா எ த
அள%# இதனா மகF# நைம இ# எற ஐய ெவ\3பா7
8ைளவாக)தா இதைன எ6 Cறா அ=ணா அசாேர இத?காக
னா/ உசa6மற a6ப6 ச ேதாb ெஹேட, உசa6மற)6
Z)த வழகRஞ Yரசா ) ]ச= ஆCேயாட ஊழெக6ரான இ 6யா
எற அைம3Y உ@3Yன க/ ஜ ேலாபா மேசாதா எற
ச7டவைர%) 6)த #$ ஒைற அைம)தன .
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 ஒ அ ைச அண
இ, அர தயா"),/ள ேலாபா ச7டவைர%) 6)த #$ைவ 8ட
வவானதாக உ/ள,. இதப 50 8$கா* ெபா,மக\
Yர6D6கF இ6 ப2# ெபற ேவ=* என% க),  ைவக3
ப7*/ள,. இதைன இ 6ய அர ம@)த DைலE அ=ணா அசாேர
கால வைரய?ற உ=ணா8ரத ேம?ெகா/ள % ெச_, ஏ3ர 5 ஆ
ேத6 ஜ ம த" அைத நட)6P கா7னா . பல தைலவ கF
உ=ணா8ரத)ைத ைக8ட ேகா"னா அ=ணா அசாேர த
8h , !R, Y வா2க8ைல. மக\ ேபராதர%ட 4
நா7க/  த DைலE கா2Cர! தைலவ ேசாKயா கா 6E ெப
ய?!யா அர நம, அ=ணா அசாேர8 க),கைள ஏ?@
ெகா=* அவ SRயப ச7ட வைர% 6)த #$ அைமக ஒ3
ெகா=ட,.
இ)தைகய ெப ெவ?Rைய தன, அCைச ைறயா ெப?ற
அசாேர%, அவர, ஆதரவாள கF ஏ3ர 8 ஆ ேத6 உ=ணா
8ரத)ைத )தன . இ 6யா மகF# இ,ேவ உ=ைமயான ெவ?R
என அசாேர SRனா . இ த ெவ?Rைய மக/ ெகா=டாP ந
அசாேர8 8டா ய?!ைய பாரா7P வCறன .
ச7ட வைர%) 6)த #$8
த.)

சாராச Yவமா@: (ெச_6:த7k

அர சா பாக ப2ேக?பவ க/:
க/:
D6யைமச Yரணா3 க m,
உ/,ைற அைமச ப !தபர,
ச7ட அைமச nர3ப ெமா_h,
மKதவள ம?@ ெதாைல)ெதாட  அைமச கY !ப ம?@
a வள),ைற அைமச சமா # o).
ெபா,மக\ Yர6D6க/:
Yர6D6க/:
சZக ேசவக அ=ணா அசாேர,
a6ப6 ச ேதாb ெஹேட,
ச7டDண சா 6 ]ஷ,
வழகRஞ Yரசா ) ]ஷ ம?@
அர8 ) ேக"வா
ேலாபா ச7ட) 6)த #$ தைலவ : Yரணா3 க m
இைண) தைலவ : சா 6 ]ஷ
அைம3பாள : nர3ப ெமா_h
ஜூ 30 ஆ ேத6#/ இ த #$ த அRைகைய சம 3Y#.
இ)தைகய மாெப ெவ?Rைய வச த மலட ேச , a2கF
ெகா=டா*2க/!
வா.க அCைச! வா.க இ 6யா! வள க அ=ணா அசாேர8 ேசைவக/!
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#$  #
அக யா ஆனத தண
வணக வச த மல அப கேள,
கட த வார அைனவ# கா_ச க=#; மா@ வாKைலயா
அல எப, த2கF# " 6க ேவ=*. ஆ! நா S@வ, உலக
ேகா3ைப கா_சைல ப?Rேய. அட! அட! இ3ெபா, க7*ைரைய3 பக
எ)தைன ஆ வ ப?R ெகா=ட, உ2கF#?! ஆ, நா2கF அேத
ஆ வ),ட தா ெசால வCேறா. ஆகா! எ)தைன அைமயான
தண அ,? அ)தைன இ 6ய கைளP ெதாைலகா7!E 
அலவா க7ேபா7ட, ந C"ெக7 #$, என அைமயான ஆ7ட!
28 வட கன% DைனவாCய தண. ந இ 6ய #$8h , ப2ேக?ற
அைனவ" உ/ள கன ஒ2ேக ெத" த, நா ெப?ற ெவ?REh ,.
இ 6ய க/ அைனவ ெவ?R கKைய ைவ)த ேபரான த)6 இ9
த , ெகா=* தா உ/ளா க/ எப6 ஐயைல.
28 வட2கF#  கY ேதL தைலைமEலான இ 6ய அ5E
மாெப ெவ?R#3 Yற# இ3ேபா, தா <=* உலக ேகா3ைப எ9
கன% DைறேவRECற, ேதாK தைலைமEலான C"ெக7 #$8னரா.
ந இ 6யா அைரE@6 ேபா7E நம, அ=ைட நாடான பாCkதாைன
ெவற ேபாேத ஒLெவா இ 6ய உலக ேகா3ைப கன% காண ெதாட2C
87டன எ@ ெசானா அ, ைகயாகா,. அ த அபார ெவ?R# Yற#
ேகா3ைபைய ெவல ேவ=* எற ,3ட இ 6யா 8ைளயாய,
பாரா7ட) தக,. ேம, நைம ேபாலேவ இல2ைக# இ, 2 வ, உலக
ேகா3ைப கன%; அதனா அ த nர க\ மன6 ெவ?R s எ" ,
ெகா=* தா இ 6க ேவ=*. அைதP தா= நம# உலக
ேகா3ைபைய ேபாரா ெப?@) த தத?காக ந இ 6ய nர கைள வா.)தாம
இக யா,.
இ த ெவ?Rைய இ 6ய க/ ம7*மலாம உலக நா*க/ பல% பாரா7
ெகா=* தா உ/ளன. பாCkதா அர Sட வா.), ெச_6
அ93YP/ள,. இைத3 ேபாலேவ, அெம"கா8 Yரதம ஒபாமா உ7பட பல
நா*க\ தைலவ கF வா.), ெச_6 அ93Y வCறன . ந அர
ந nர கF# பேவ@ ப"க/ ெகா*), ஊ#8Cற,.
இேத உ)ேவக),ட9, உ@6Pட9 நட , ெகா=# ஐY 20/20
ேபா7E ேதாK தைலைமEலான ெசைன அ5 ேகா3ைபைய) த7
ெச எப6 தழ களாCய நம# எ/ளள% மா?@ க),
இகா, என எ=uCேறா.
வா.க இ 6யா ! வா.க பாரத ! வள க த. ெமா!
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"s கத"!க\ கைல வவ இைச. இைச ஆ)மாைவ
Cள ஒேர கைல. இைறவ நம# அ\),/ள க
உய வான ப" இைச" எற வாசக2க/ தர2C இைணய
தள)6 ஒ\ , ெகா=Cற,.
அ7லா=டா8 ஃேபா ைஸ) ெகௗ, வாK ப#6க\ வா$
மகF# ஒ இைச சரணாலயமாக தர2 இைச3ப/\ உ/ள,. தர2 இைச3
ப/\ைய D@8 நட)6 ெகா=# 6. ேகாY ப)மநாப ம?@
6ம6. தா ேகாபாலCbண அவ கைள GATS வச த மல சா பாக,
அப ணா பாkக ேந" ச 6), உைரயானா . உைரயாடைலP
பட)ைதP ப6% ெச_தவ sபா !வ#மா . ேம, தர2 ேகாYE
,ைண8 6ம6. தா அவ க/ "ேளாப ஆ 7" எ9 ஓ8ய3 ப/\ைய
நட)6 ெகா=* வCறா .
இ த ேந காணh ெதா#3 இேதா உ2கFகாக!
ேக: இைச) ,ைறE உ2கF# ஆ வ ஏ?ப7ட, எ3ெபா$,?
ப: !@வய6ேலேய என# இைச) ,ைறE Dைறய ஆ வ த,. ப6Z@
வய6h ேத ேமைடக\ ெமhைச3 பாடக/ பாP/ேள. ப/\E
க"E Dைறய3 பாP/ேள. Y, ேவைல D)தமாக
அெம"கா%# வ த3 Y அ, ெதாட த,.
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ேக:பாடகரா_ பா ெகா= தேபா, இைச3 ப/\ ஆரYக ேவ=*
எ9 எ=ண எ3ப வ த,?
ப:பாடகரா_ பா ெகா= தேபா, ஒ இைச #$ைவ ஆரY)ேதா.
அ3ெபா$, பல பாடக கF# இைசE பE?! ெகா*#ப இ த,. M
-ேபா * ம?@ பல இைச க8கைள வா!3ேபா ேதைவE த,. அ,
ம7*லாம அ*)த) தைலைற# இைச3 பE?! அ\க%, அவ க/
க?ற இைசைய எ*), கா7ட ஒ ேமைட ஏ?ப*)6 ெகா*க% இைச3
ப/\ ஆரYக எ=ண வ த,.
ேக: தர2 இைச3 ப/\ எ3ெபா$, ஆரYக3 ப7ட,? தர2
ஆரYக3ப7டத ேநாக என? அத வள ! ப?R S@2க/.
ப: இ 6ய இைச ம?@ ேம?க)6ய இைசைய3 பE8# இைச3 ப/\க/
அ7லா=டா8 இைல. ந
#ழ ைதகF# நைடய இைச
ம7*மலாம ேம?க)6ய
இைசP க?@) தவத?காக
2005 தர2 இைச3 ப/\ எ2க/
n7 அ)தள ம7ட)6
(ேபkம) ஆரYக3ப7ட,.
தர2C?# க% நல
வரேவ?/ள,. ஓ"
#ழ ைதக\ ஆரY),
ெம,வாக வள , இ3ெபா$, ஏற#ைறய 150 ேப இைச பECறா க/.
ேக: தர2C எெனன வ#3க/ எ*க3ப*Cறன?
ப: M-ேபா 7, Cடா , வயh, 7ரk, க னாடக இைச,  ,kதாKய இைச
ேபாற வ#3க/ அ\Cேறா.
ேக: a2க/ நட)6P/ள இைச Dக.!கைள3 ப?R S@2க/.
ப: 2002- h ேத த. ச2க)6?காக இைச Dக.!க/ அ\)6Cேறா.
அகkடா ம?@ பல இட2கF# ெச@ இைச Dக.! அ\)6Cேறா.
எ3ெபா$, ஏதாவ, ,ைமயாக பைடக ேவ=* எ@ ைன3ட
ெசயப*ேவா. 6ைரE பாடகைள ஒ\3 பர3Y எ2க/ #$8ன ஒhE
பாடகைள அ\),/ேளா. ேநய 83ப)6?ேக?ப பல பாடகைள
வழ2CP/ேளா. ஒLெவா Dக.!E ஒ ,க)ைதயாவ,
அRக3ப*)6 வCேறா. அ, ஐ , வய, #ழ ைதயாக% இகலா,
நா?ப, வய, பாடகராக% இகலா.
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ேக: தர2Ch , ேவ@ ஊ கF# ெச@ இைச Dக.!
அ\),/ களா? D6 6ர7* Dக.!க/ ெச_,/ களா?
ப: அ7லா=டா ம?@ அைத ?RP/ள இட2க\ பல இைச
Dக.!க/ அ\),/ேளா. ெகாலபk ஜா mயா8 D6 6ர7P/ேளா.
ெடK!E/ள நாb8h னாகாக D6 6ர7ட இைச Dக.!
நட)6P/ேளா.
ேக: உ2க/ தர2 ப/\E இைச3 பE மாணவ கF# ேமைடE ஏR
பா* வா_3ப\C களா?
ப: ஒLெவா வட நா2க/ ஆ=* 8ழா நட)6 அ6 தர2C
அைன), மாணவ கF# வா_3ப\Cேறா. ெவ\E ெச@
ேபா7க\ேலா Dக.!க\ேலா பாட 8ேவா#) தKயாக இைச3
பE?!P அ\Cேறா.
ேக: இைச Dக.!க\ ப2#ெப@வேதா* ம7*மலாம உ2க/ இைச3
ப/\Eேலேய ஆ!"யராக இ# உ2க/ Y/ைளகைள3 ப?R S@2க/.
ப: எ2கFைடய இ Y/ைளகFேம தர2C இைச வன க\ட
இைசE ேத !3 ெப?@/ளன . Z)த மக க"E ப), ெகா=ேட
தர2C M-ேபா 7, Yயாேனா ம?@ வயh ஆ!"யராக% உ/ளா.
இைளயவ9 இைச3 பEறா ஓ8ய) ,ைறE # த ஈ*பா*
ெகா=*/ளா.
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ேக: ேகாைடE a2க/ நட)6 வ சம ேக3 ப?R ெசா2க/.
ப: இர=* அல, நா# வார)6 இைச, நடன ம?@ ஓ8ய க?@
ெகா/ள 8பவ கF# ேகாைடE ேக3 நட),Cேறா. ஓ"
பாடகைள3 பாடேவா இைச க8E வா!கேவா க?@ ெகா/Cறா க/.
இத Zல ேத ெத*),/ள வ#3Y ஒ அ9பவ CைடCற,.
ேக: உ2க/ இைச3 ப/\E ஆ!"ய கைள3 ப?R ெகாOச ெசா2க/.
ப: இைசE ேத ! ெப?ற, ப7ட வா2Cய ஆ!"ய கேள எ2க/ இைச3
ப/\E உ/ளன . இைசE க% 6றைமயான அ9பவ க
ஆ!"ய கைள ேத ெத*Cேறா.
ேக: ேலாக ேடல7k(அ) உ/ " இைச) 6றைம உ/ளவ கF# உ2க/
இைச Dக.!க\ வா_3 அ\3ப, ப?R ெசா2க/.
ப: இைசE 6றைமP/ளவ க/ பாடேவா இைச க8கைள வா!கேவா
8Yனா எ2க/ இைச #$8 Zல அவ கF# எ2க/ ேமைடE
வா_3ப\Cேறா. ஒ)6ைககF# ம7* அவ க/ ச"யாக வரேவ=*.
ேக: தா, a2க/ ஓ8ய க?@ ெகா*C க/ எ@ அRCேற. ஓ8ய)
,ைறE உ2கF# ஈ*பா* வ த, எ3ப? ேளாப ஆ 7 எ9
D@வன),ைடய Cைளைய) ,வ2Cய, எ3ெபா$,?
ப: !@வய, தேல ஓ8ய)6 என# # த ஈ*பா* உ=*. நா வைர த
ஓ8ய2கைள3 பா ), ஓ8ய க?@ ெகா*க ெசாh ெப?ேறா க/
ேக7* ெகா=டதா !ல
#ழ ைதகF# n7ேலேய
க?@ ெகா*க ஆரY)ேத.
இ 6யா8?# ெசறேபா,
மேல!யாைவ)
தைலைமயகமாக ெகா=ட
இ த "ேளாப ஆ 7" எ9
D@வன)6 Cைளைய3 ப?R
எ சேகாத"E Zல
அR , ெகா=ேட.
அவ கள, 67ட7ட பாட
அைம3ைப3 பா ), 8ய ,, அவ கFைடய Cைள D@வன)6?# அ9ம6
ெப?@ 2009 ெச3டப" அ7லா=டா8 ,வ2CP/ேள. த?ெபா$,
அ7லா=டா8 Z@ Cைளக/ உ/ளன.
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ேக: த2க/ ஓ8ய3 ப/\யான "ேளாப ஆ 7" ப?R ெகாOச ெசா2க/.
ப: எ2க/ ப/\E ஒ பட)ைத3 பா ), அத நககைள உவாக
ெசாh ெகா*காம, #ழ ைதகFைடய3 பைட3பா?றைல வள க%,
த2கFைடய 6றைமகைள ெவ\
ெகாணபயாக% ெசாh
ெகா*Cேறா. ேளாப ஆ 7
வயாக ேத!ய, ச வேதச அள8
ஓ8ய3 ேபா7க/ நட)த3
ப*Cறன. அவ?R?# எ2க/
ப/\Eh , ஆ வமான
மாணவ கைள) ேத % ெச_,
அவ கF#3 பE?!P அ\),
அ93Y ைவCேறா. 67ட7ட
பாட2க/ எபதா க" வைர
ப3பயாக ேத ! ெபறலா.
எ2க/ ஓ8ய வ#3க/ ெவ3 ைச (இைணய தள வவைம3),
அKேமஷ ேபாறவ?ைற ெதா,ைறயாக ஏ?@ெகா/ள அ)தள
அைம), ெகா*Cற,.
இைச, ஓ8ய வ#3க/ நட)6 கைலைய க?@) தவேதா*
ம7*மலாம க?ற 8)ைதைய ெவ\3ப*)த ஒ ேமைடP அைம),)
த தர2C ேகாY ம?@ தா அவ கைள ச 6)த6 ெபமC.!
அைடCேறா.
தர2ைக ெதாட ெகா/ள: www.tarangmelody.com

ெஜயாமாற
facebook ஐ க3)தக எ@ ெமாெபய 3 ெச_வைத 8ட
அத?கான காரண3ெபய க=டR , X7*வ, தா ச"யான
த.3ெபயராக இ# எப, எ க),.
க),.
Waterfall எCற வா )ைத# a n.! எபைத 8ட அ8
எப, தா ச"யான ெமா ெபய 3.
3. அ, ேபா எ த நnன
க=*Y3Y?# ந ப=ைட) த காரண3 ெபய
இ#.
இ#. facebook ஒ ெப"ய 8ஷயேம அல.
அல. ச"யான த.3
ெபயைர) ெத" , ெகா/ள நா9 ஆவலாக இCேற.
இCேற.
GATS
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அ
றள8 ந இ 6ய நா7
சா63 Yரசைன எற sய ச6
நா7 வள !# க3 ெப"ய
ப2கமாக உ/ள, . இ த சா6 ெவRைய
ெகா=ேட அர!ய தைலவ க/ நைம
7டாளாC3 பா # அவல
ெதாட , நட ேதR ெகா=ேட தா
உ/ள,. இத?# எலா ?@3 /\
ைவக%, தா.)த3ப7ேடாைர அைம)
தைளEh , காக% பா*ப7ட Cய
தைலவ பாபா சாேஹ3 என மகளா
அட அைழக3ப* டாட , .
ஆ . அேப)கா அவ க/.

 ராL அேப)கா அவ க/ 1891ஆ வட ஏ3ர 14 ஆ ேத6
மகாராbர மாDல ர)னC" மாவ7ட)6 அபாவாேத எ9
Cராம)6 ராm, மா பா_ அவ க\ ைம தனாக3 Yற தா . அவ
தா.)த3ப7ட சா6E Yற ததா தன, இள பவ)6h ேத பேவ@
இனகைள ச 6)தா . அவ" ,யர, ,ப2கF அவைர
ஒ*க8ைல மாறாக தா.)த3ப7ட மக\ வா.ைகைய உய )த
ேவ=* எற உ)ேவக)ைதேய ெகா*)த,.
அேப)கா இள பவ தேல !ற த அRவாளராக இ தா .
அவைடய 6றைமையP, க8)6றைனP க=ட அ நாைளய பேராடா
மன அவர, க8 ெசல%கைள எலா ஏ?@ ெகா=* அவ
ெகாலYயா பகைலE க8 க?க உத8 ெச_தா . அ2# அவ
“ப=ைடய இ 6யா8 வ )தக’ எற ஆ_%கான ,கைல3
ப7ட)ைத 1915 இ ெப?றா . ேம ெபாளாதார ,கைல3
ப7ட)6?காக "CழC 6ய கெபKE D வாக D6P" எற
க7*ைரைய சம 3Y)தா . Y, “இ 6ய லாப3ப2# ஒ வரலா?@3
ப#3பா_%’ எற ஆ_%# ெகாலYயா பகைல கழக அவ#
டாட ப7ட வழ2Cய,. “Y"7b இ 6யா8 அர D6ைய3
பரவலா#த’ எற ஆ_%ைர# 1921- , அR8ய ப7ட ெப?றா .
“பாE Yர!ைன எற ஆ_%ைர# 1923- எk! ப7ட ெப?றா .
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அேப கா!
இLவாறாக, ெபாளாதார)6 ேமைதயாக 6க. த அேப)கா
தா.)தப7ட மக\ நலைனP மற , 8ட8ைல. அவ கFகாக
பேவ@ க),கைள Kைல3 ப*)6னா அவ?R ஒ@தா
ஒ*க3ப7ட மகFகான "இர7ைட வா#"ைம". ஆனா இதைன
கா 6m அவ க/ எ6 )ததா இவ#ைடேய 1931 இ "]னா"
ஒ3ப த ைகெய$)தான, இதப தா.)த3ப7ட மகF# தK)
ெதா#6 ஒ,M*க/ வழ2க3ப7ட,.
இ 6ய த 6ர)6?காக%, ஒ*க3ப7ேடாகாக% #ர ெகா*)த
அேப)கா நா7 8*தைல#3 Y த ச7ட அைமசராக
பத8ேய?றா . ஆனா 1951 ஆ ஆ=* ெவ\வ த "இ , ச7ட)
ெதா#3 மேசாதா"ைவ எ6 ),) த பத8ைய ைக87டா . “ஐ , அR%
8கைள 8ட ேமாசமாக நா2க/ நட)த3ப7டா எ த தா.)த3ப7ட
இ 6ய இ த நா7ைட தா_ நாடாக ஏ?பா?” என மகா)மா கா 6Eட
SRயவ ந அேப)கா .
இ)தைகய 6யாக ெசம, தனகாக இலாம, ஒ*க3ப7ட
மகFகாக ேபாராய மாnர , அைம இைள அக?ற வ த ஆதவ
1956 ஆ ஆ=* சப 6 ஆ நா\ த இ9Eைர 87* இ த
ம=5h , மைற தா . அவ த உடைல 87*3 Y" தா
மக\ எ=ண ஓ7ட2க\ இறள% வா. , ெகா=*தா
உ/ளா எப6 எ/ளளேவ9 ஐயைல.
reference: 8C யா, Sட.கா

ெஜயாமாற

ராேமாக

ஆ6 ),8 "இெனா இளேவK"
அைம.
]3ேபா7ட டைவPட ]மா ேத8ைய3
பா க ஆவட கதைவ) 6ற ேத.
ேசா
ெவ@
மைழ
ெகா7
ெகா= த,.
ச"!
இ3ெபா$,
தாேன
#\),
ெகா=Cறா/ ச?@ கா)63ேபா
எெற=5 கதைவ Zட3
ேபான
ேபா,, நா2கF தா கா)6Cேறா
எறன இைல Zய ெமா7*கFட
இ த எ n7* ேராஜா ெசக/.
GATS

பா )ேத
ர!)ேத ப)6ட ,)ேத
இைத)ேத எனநா
Dைன)ேத அ த
மைல)ேத இ,ெவன
மைல)ேத!
மைல)ேத!
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ேலாரா இ<ய மா-லமான மகாரா@Aரா8 உ&ள ஒ
ெதா8Bய6 களமா1. இ ஔர4கபா. நகDB< 30
(18.6 ைம8க&) ெதாைல8 உ&ள.

G

ெபDய மைலகைள (வைரகைள) 1ைட< அைம க2ப5ட ேகா78க& 1ைடவைர
ேகா78க& என அைழ க2ப3 "றன. இ<யா8 .: 15 ஆ N6றா3 12 O"
Pமா ஆ7ர ஆ3க& வைர Qட கால -ைல. -6காத மர, R4 8,
ைவ ேகா8, S8வைகக& ேபா"றைவகைள2 பய"ப3.ேய க5Aட4கைள அைம.
வ<தாக& என கத2ப3 "ற. . : 5 ஆ N6றா3 12 O" ெபௗ.த மத
ெச8வா 12 ெபற. ெதாட4 ய கால.8 -ைல. -6க UAய க5Aட4கைள
அைம2பத612 ெபDயமைல2 பாைறக& இ 1Vட4க>8 அவ6ைற 1ைட<
க5Aட4கைள அைம.தாக&.
Online Resources:
http://www.elloracaves.org Ñ The Ellora caves — the comprehensive photographic documentation
http://whc.unesco.org/en/list/243 Ñ UNESCO World Heritage Sites
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எ8ேலாரா
எ8ேலாரா இ<ய 1ைடவைர க5Aட கைல7" :"ேனாA ஆக ள41 ற.
சரண<D 1"க>" -ைல 1.தான பாைறக>8 1ைடய2ப53&ள 34 1ைகக&
இ4ேக உ&ளன.
இ 1ைகக>ேல ெபௗ.த, இ< ம6 சமண ேகா78கX, றY மட4கX
அைம<&ளன. இைவ .O. 5 ஆ N6றா3 1 10 ஆ N6றா3 1 இைட78
அைம க2ப5டைவ. 12 ெபௗ.த 1ைகக& (1ைகக& 1-12), 17 இ< 1ைகக&
(1ைகக& 13-29) ம6 5 சமண 1ைகக& (1ைகக& 30-34) அகேக அைம<&ள
அ கால.8 -லய சமய2 ெபாைறைய எ3. கா53வதாக கத2ப3 "ற.
இ<

1ைகக&

நடராஜைர கா53 ஒ -ற *5ட2ப5ட ஒ க6பலைக, எ8ேலாரா" ைகலாசநாத
ேகா7B8 உ&ள
இ41&ள இ< 1ைகக& .O 7 ஆ N6றா3. ெதாட க.8 அைம க2ப5டைவ.
இைவ ற2பான வAவைம2ைப_, ேவைல. றைன_ ெகா3 ள41 "றன.
இவ65 ல VகY  க8 த"ைம ெகாடைவயாக இ<ததா8 இவ6ைற அைம.
:A2பத612 பல பரபைர கால எ3.ததாக` ெசா8ல2ப3 "ற.
ைகலாசநாத ேகா78 என2ப3 16 ஆ எaைடய 1ைகேய எ8ேலாரா&ள
அைன. 1ைககைள டY : ய.வ வா<ததா1. இ<த ய2S 1Dய
அைம2S, வெபமாb" இ2Oட என2ப3 ைகலாச மைலைய 1= 1 வைக78
வAவைம க2ப5ட இ 1ைடவைர, பல மாAகைள ெகாட ேகா78 வளாக ேபா8
கா5ய> ற. ஒ தb2 பாைற78 1ைடய2ப53&ள இ ேகா78 ஏெத"d8 உ&ள
பா.னb இர3 மட41 ெபDய ஆ1.
ெபௗ.த

1ைகக&

ெபௗ.த 1ைககேள இ41 :தB8 அைம க2ப5டைவயா1.
இைவ ஐ<தா N6றா3 1 ஏழா N6றா3 1
இைட2ப5ட கால.8 ெச க2ப5டைவ. இவ6&
ெபபாலானைவ ெபௗ.த. றகX கான மட4க&. பல
அ3 1கைள ெகாட இமட4க>8 றக& த41 3க&,
ப3 ைகயைறக&, சைமய6 Uட4க& :தலான அைறக& உ&ளன.
இ 1ைகக& லவ6=8 S.த, ேபாச.வ ேபா"ேறாD"
உவ4க& மர.தா8 ெசதா6 ேபா" ேதா6றம> 1 வைக78
ெச க2ப53&ளன.
சமண

1ைகக&

சமண 1ைகக& சமண. த.வ4கைள ள 1 வைக78 அைம க2ப53&ளன.
இைவ ம6ற 1ைககைள2 ேபா" ெபDதாக இ8லாAf ga கமான
ேவைல2பா3கைள ெகா3&ளன. ேசா5டா ைகலாP, இ<ர சபா, சக"னாத சபா ஆ ய
ேகா8க& இவ6& 1=2Oட. த1<தைவ.
(
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Archana Swathi Baskaran
Basic 2, Lilburn Tamil Palli
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GATS Tamil Education

South Forsyth Middle School
2865 Old Atlanta Rd., Cumming, GA 30041
Sunday from 9:30 a.m. to 10:45 a.m.
(Balvihar and non-Balvihar kids will be admitted)

Principal: Sundari Kumar
770.446.0660
Vice Principal: Raja Venugopal 630.890.6788
contact: principal.gats_cma@catamilacademy.org
rajahoo@yahoo.com
Calendar: Fulton/Forsyth county school calendar
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.V
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ழகான மைழ கால, றைல) 8
ெகா=# ெவ\ வான.
8*ைறE 8*தைலைய ேதaேரா*
பC ெகா= ேத! எேதா ச)த, எ73 பா )ேத
ெவ\E, அைர#ைறயா_ எ$ , D?# எ6 n* அலR அ),
ெகா=* ஓ வ தா_, இ@ தா உலைக எ73 பா #
நா_ #7க/ ஆமா அ த) தாP நா_ இன தா! க=5
a தFப ெநO! எேதா அைடக ஓேன அ=ணKட.
இ த !Rயவ\ !ன மனைத " தவ எபதா உத8
C7ய, ஓரள% உணரவா_3 ேப!னா அ=ண நா_
Y3பவKட, லYயப ZR ஒைற3 =5யவா
ெகா*)தா, ஆன த)6 எைலைய அ9ப8)ேத த
தலா_! எ9ட ேச , மைற , Dற அ த) தாP.
அமா8 பைழய டைவெயலா ஆன, ப7* ெம)ைதயா_.
ெகாO! க\)ேத, #கல3ப7ேட, அமாைவ 87*
#7ைய3 Y")தRயாம, இரெவல , உற%ட அழகழகா_
கன%க/! ஏக மC.!E ேக7க8ைல தா_ நாE ஓல,
#7E னக! X"யK கர2க\ ஒ@ க)ைத
த$8ய, 8)த 8 Zட ம@க எ$ , ஓேன 6=ைண#,
ப*ைகைய ம7* 87* 87* பாச)ைத) ேத ேபா_ 87ட,
அ த #7, மனெமலா ஆEர மைலைய ம# கன),ட
க8ைய க= மைறக3 ேபாேன அமா8ட, அமா
அைண)தா/ உ! க தா/!
Yற# ெசானா/ ம 6ர3 னைகேயா*, அ த நா_ #7P
உ ேபாலதாேன? இதேழா* ேச , இதய !")த,, எ6
n7 Dற நா_#, #7# Sட)தா!
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