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அலாடா த



ம க  வண க,

இைச ழா 2011
க றபாக வ!" ெகா$ இ% &ற".
நா)க* இைச ழா+ க,னமா. உைழ0"
ெகா$
இ% &ேறா. எ)க  உ)க* உத
க ேதைவ. ஓ45,
அர)க
க ெப7". உ)க* நப8க* அைனவைர9 வர:
ெசா;<)க*. இரடாவ", ச7யான ேநர0>; ஆர@0" ச7யான
ேநர0>; A, க ேவ$. அைனவ% ச7யான ேநர0>+
வர. ச7யாக 7 மC  அைனவ% ெவDE; வ!"ட
ேவ$. ேநர அ>கமானா; அ>க பண ெகா$ க ேவ,
வ%. ெவDE; வ!" நா கல!"ைரயா, ெகா$ இ% கலா.
மகாந> ேசாபனா4 த Fைச ஒ% மற க A,யாத மாைல
ெபாHதாக இ% க ேபா&ற". பாடக8 &%I ெஜ8K 7தAட4
ேச8!" கல க ேபா இைச Lக :  M)க* ஆ, பா,
ெகாடாட தயாராக வா%)க*!
இ!த இைச ழா நட0"வேத நா நம ெக45 ஒ% இட
ேவ$ எ4O ஒ% உய7ய ேநா க0>+காக. இ!த த
ைமய
அைம க பல% உத9*ளா8க*, உத ெகா$ இ% &றா8க*.
உதயவ8க* அைனவ%  ந4Q. இ" ஒ%வேரா, ஒ% Hேவா
ெச.9 ேவைல இ;ைல. இ" அைனவ% ேச8!" உைழ 
பC. ஒRெவா%வ% ஒ% ெச)க;லாவ" எ$0" ைவ0தா; தா4
நமா; நம  எ45 ஒ% இட கட A,9. ந ட த
ப,  மாணவ8க  வபைற க$வ" தா4 Aத; பC.
இத+ ஒ% H BUSINESS PLAN தயா70" வ%&ற". வா%)க*!
அைனவ% ஒ4றாக ேச8!" உைழேபா!
ந\)க*
நமா;
A,யாத"
எ"
இ;ைல.
நமா;
அலாடா; நம  எ45 ஒ% இட அைம0"
ெகா*ள
A,9. ேச8!" இ%!தா; ேகா, ந4ைம. த
ைமய நம 
ஒ% ெதாட க \*Dயாக இ% க$.
வா க வளAட4!

GATS

வசத மல

April 28,
28, 2011

1

 

ைமட ர
எ4ேன ஒ% Lம> ெப%]:^, ேத8த; ஆைணய0>+0 தா4! ஒ%
வFயாக சடசைப0 ேத8த; A,!த". க0 தாவ;க*, எ0தைன
எ0தைன அரய; நாடக)க*, அ>; காக* பல. ல கக*
ெபக* ெந+QE; ைவ  ெபா$ அைடE; பண ைவ0"
ெகா$0தா8களா. அ>< ல க*ள ேநா$ க*. எ4ேன ஒ% !தைன!
இ!த அQ0 >றைன வள8: பCகD; ெசய; ப$0தலாேம!!
ெபா"வாக, வா காள8கேள ேத8த_; கதாநாயக8களாக இ%!த Lைல
மாQ, இ!த Aைற ேத8த; ஆைணய அ!த பட0ைத ெப+5*ள".
சாைலைய அைட  ேமைடேயா, @ரமாடமான அல)கார
வைளகேளா காண A,ய;ைல. ஓ$  பண ெகா$ப>;  க;.
இ" க பாராடபட `,ய ெச.>. ேம< வா  ப> 77
H காைட (77%) தா, உ*ள". ந;ல A4ேன+ற.
மைழ $ dவான டாத ைறயாக அரய; கக* இ4O
ல அவd5 ேப:^ கைள உ>80" ெகா$தா4 இ% &4றன. நா$
நலA, ம க* நலA ேத8த; ேநர0>; தா4 இவ8க  \லப$.
ம க இ கைர  அ கைர ப:ைசயாக த)கள" வா ைக ப>
ெச.&றா8க*. அ;ல" ெசா!த இலாப0ைத மன>; ெகா$
ெசய;ப$&றா8க*. "இராம4 ஆடா< இராவண4 ஆடா
என ெகா% கவைலE;ைல" எ4ற Lைல மாற ேவ$. ம க 
ெதாைல ேநா  பா8ைவ ேவ$. இ!த ைகE; இலவச)கைள
ெகா$0", அ!த ைகE; ைலவா உய8ைவ >C  ெசய;பாைட
உணர ேவ$.
ஆக* பல வ!தா< காக* மா5மா? ம கD4 Lைல மா5மா?
ெபா50>%!" பா8ேபா எ45 `ட `ற A,ய;ைல. இ!த இர$
ககைள9 பா80தா&ட". இgேம; ம கD4 மனLைல மா5&றதா
எ45 தா4 ெபா50>%!" பா8 க ேவ$. ம4னரா கால0>;
ம4ன8க* தா4 ம கைள9, நாைட9 ந;வF நட0> ெச;வா8க*.
இg வ% கால)கD; ம கD4 ேந8 !தைன9, ெசய< தா4
தைலவg4 ெசய;பா$கைள மா+றேவ$.
ைமEட ரைல ேநா & அைனவ% !> க ேவ$.

GATS

வசத மல

April 28,
28, 2011

2

  

,
, . 

இகைல
இ ன ற இலயக
நாடைல
நாடா ெமாகேல
தா க அ"#தவைள
அைண'ேபனா?
* க +ைன'ேபனா
ேவ, ெமா?

ெநEசெம@ வா ெசகAரானா<
ேநசFள மனA +ைனவைலயானா<
எ=ணெம@ காத#A
எH#தானா<எ +#Aைர7
*ேய Iகமானா<!
தJ: சக#A நாய *
தைல ெமாகK சகம *
ஆர கால' ெபாஷ *
அள அள Kைறயா
அசய' ப#Aர *!

தாயக#ைத ல ேட
உ. த/0 ெமா த/ததாைய ல ேட !
அ34 த/0 ஆ6ற த/தத/ைதைய ல ேட
+6K ேபா0,
+ைனெவலா *கமற
+ைனK ேபா0 *ேய என
+ைற/த உ ைன லேக கன7! +/தைன ெச<ய மாேட -பAலா<
உணவா<, ஊOரா< உளா<
அளலா அ 8ட கணவ
என வ/தைன ெச<0 ைவ#ேத !
ஒ' லா: ெசவமா< ைள
*கா +ைன4களா<
ேதனா<, ெதளFதா<
தா< த/ைத
ெதடாத இ பமானா<
+ைனக ேவ=>ய
மாேன உ/த அழேல
உ.களா< உற4க!
மய + ேற நா எ ேப !
* ம"
உடேலா" ஒ>ய உரா<!
நா ம"மா? +./0 பா.#ேத
+6க இடைல,
அ@Aன ஆர
ேநாக ஒைல
Bைவக நா-ஆனா
ேநசமா< உ
ைளக!
அமா Bைவ ம"ேம ேதனா<!
P3ைல, ஆர இைல
எ=Oவத6K எ=Qைல;
அ@Aன ஆர
+மAயா< * இ
ெமாக ெசKைறைல நாக க !
ஆனா * ம"ேம Cபழமா<!
— @ர)பா @ேர4மா
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ணக. இத இைச
றதைழ வா 
அைனவ இைச எறா தேபா நைட!ைற"
இ இைச ம$ இைசக%கேள 'ைன%
ேதா$. ந பழ(கால* த+, மக- அதாவ ந !ேனா.கஎ/வா$ இைசேயா1 வா,தா.க- எபைத நா அ2 ெகா-வ
அவ யதாேன? வா(க- க51ைர ேபாகலா!
ெதா$ ெதா5ேட ந த+ழ.க8 வா,9 இைசேயா1 : ைண
தா இ வ-ள. ஐ <ைணக8 %ள(=ய பேவ$ வைகயான
இைசகைள ச(க இல=யமான ெதாகாய எ1* >$=ற. ேம?,
இைச வAவ*ைத பா51 வBண எ$ ஆ Dயபா51, ெந1ெவ பா51,
அAவDைச, E., அகவ ஓைச, ம$ ெவ-ேளாைச ேபாற பாட வைககஇதைதG >$=ற.
ெதாகாய ெதாHIைச, இப இைச எJ இ இைசகைளG,
ெதாHIைசகான க%ைய பைற எ$, இப
இைசகான க%ைய யா, எ$ >$=ற.
பழ(கால இைச கைலஞ.க8 ஆBக- பாண.
எ$, ெபBக- பாA:ய. எ$
அைழகப5டன.. ெபாவாக இைச கைலஞ.கபாண., ெபாண., >*த. எ$ வைகய$கப5டன..
ேம?, பாண.க- இைசபாண., யா,பாண.,
மBைடபாண. என 3 வைகயாக Dகப51
இதன.. ெபாண.க- ஏ.கள பா1வ.,
ேபா.கள பா1வ., பரN பா1வ. என Dக
ப5Aதன.. >*த.க- இைசேயா1
நடனமா1பவ.களாக9, நA பா*<ரமாகேவ மா2
உண. கைள ெவ8ப1*த >Aய
<றைமG-ளவ.களாக9 இதா.க-.

Picture courtesy: Rammohan Krishnan / 2010 உலக*

GATS

த+, ெசெமாH மாநா5A எ1க ப5ட

வசத மல

April 28,
28, 2011

5

ப*பா51க8 ஒறான ெபபாணா$ பைட" யாHைன ப2ய
வ.ணைன பாணரா பாடப1வ ேபா அைம-ள.
பா ைல ெயாH*த பராஅைர பா<D
வ-8த, மாமல. வ"2ைட வ*தத
J-ளக QைரG R51$ ப ைச
பDயைர க!= பாைளய பST
க% தன கB>1 ெச2ைள
G= யன ெபா*$ ேபா.ைவ
Sைனவற தன %U( வ$வாV
ைறற தன ேன கைவகைட
ெந1பைண* <ரேடாB மடைத !ைக
$ெதாA ேயV ெமIW( </%
மNவா. தன மா" ம
ெபாவா. தன QDயட( நர
ெறாைடயைம ேக-% "டவ" றXஇ
ெபா-:
Tைவ இரBடாக ளத ேபாற உ5பக, பா மரபாைள"?-ள
கBகைள ேபாற ைள, இைண*த ேவ$பா1 ெதDயாதபA உ=
ஒறாV ேச.*த ேபாற ேபா.ைவ, Z. வ2ய Sைன உஇBAப ேபாற உ5பாக, நா%லாத வாVப<, ைற'ல9
ேபால ள9ப5ட ப<, வைளேசா.த ெபBக8 !ைகைய ேபாற
வா.க51, ZலமN ேபா? ZBட தB1, ெபாJ= ெசVத
ேபாற நரQக- ெகாBட யா,

Picture courtesy: www.chennaimuseum.org
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ேதவார த+, மக- ழைலG, யாைழG பயப1*<ன. எபத
சாறாக [,கBட பாடைல ெகாB1-ள றDய.
தைளய%, தBNற ZலெநVத
தாமைர ெச(க\ Zெமலா(
கைளய% \(ழ லா.கAய
காதI கப1( கா51ப-8*
ைளப" ?(ழ Iயா,!ரல*
:ய %:ைச யா$ைதத
அைளப" பாபைர யா.*தெசவ.
கா5ெசய வல ல$கலாேம.
- ேதவார 1.5.6 (<கா51ப-8)
ெபா-:
இத,க- %D, 8.த 'ற*ைத உைடய Zேலாபல, ெநVத,
தாமைர, ெச(க\Z. ேபாற மல.கைள >ட ZB1 அ%, %\
>தைல ெகாBட உழ*<ய. கைளகளாV 1(= எDG வள
ெகாBட, எேலாரா? %ப ப1வ ஆ=ய
<கா51ப-8" ைளகைள உைடய ழ?, யா\ எ\Q
இ:ைசGட, வைல"I Dயாத பாQகைள இைட"
க5AெகாB1-ள வ ெபமாைன வண(வதா நம அல
எலா c.* %டலாேம.
நா தேபா இைச" ஏ\ dவர(கைளG ச, D, க, ம, ப, த, ' என
அைழ=ேறா. பழ(கால* த+H இைவ ஏ\ பத(க- என
வழ(கப51-ளைத ேதவார எ1*<யQ=ற. அைவயாவன: ர, *த
ைக=ைள, உைழ, இI, %ளD, தர எபனவா. ராக எப பB
எ$ ஆேராகண, அவேராகண எப ஆேராைச, அமேராைச என9
வழ(கப51-ளதாக ெதD=ற.
ேவட க )45 அ- ெதா($" ேபா எ  ஓைசேய யா $"
6ேனா7. அேவ 8ன
)யாழாக வ7ெவ(#த. ேப*யா:, ;2யா:,
ெசேகா07யா:, மகரயா:, சேகாடயா:, நாரதயா:, -5யா:, =சகயா:,
ம5#வயா: என ப)ேவ வ7வகைள இல$?யக "2@8(?றன.
யாB45 உ5வானேத Cைண எ, CைணD வள Eேய யாB
C:E$" காரணமாDF எற க5# உG(.
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ப<ைனதா eறாBA <Qக, இய2ய Qலவ. அண=Dநாத.
இைச" சத*ைத அ2!கப1*<ய ெபைமDயவ. ஆவா.. எனேவ,
இவ. சதக% என9 அைழகப5டா.. உதாரணமாக, [,கBட பாடைல
காணலா:
சத:
ததன த*த* தனதான
ததன த*த* தனதான
பாட:
சதத பத* ெதாடராேல
சfசல f * <Dயாேத
கதென ெற$ $ைனநாg
கB1ெகாB டQ 21ேவேனா
த<" ெகாைப Qண.ேவாேன
ச(கர ப(= ைவபாலா
ெச<ல( கBA க<.ேவலா
ெதபர( 2 ெபமாேள.
- <Qக, பாட 13 (<பர(ற)
ெபா-:
எெபா\ பாச எற ெதாட.னாேல யர*தா ேசா. <Dயாம,
கத என அAகA மனதார உைன <ன! உ-ள கBகளா கB1
தD *, யா அQ ெகா-ேவேனா? யாைன வள.*த ெகாA ேபாற
ேதவயாைனைய மண ெசV ெகாB1 ேச.பவேன, ச(கர: பக*<
த(=ய பா.வ<" ழதாV, < ெசhD?, அழ=ய கBA"?
ஒ8WS ேவேலா1 %ள(பவேன, அழ=ய <பர(2 அம.த
ெபமாேள. (ந2: ெகௗமார.கா)
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நம இல=ய(க8 Rல அ2யப5ட இைச ேம? சா$ பக.வ
ேபால அைமதைவதா ந !ேனா.கநம %51 ெசற %ைல ம<லா
ேகா% ப(க-. இத ேகா%
ப(க8 Rல ந !னவ.கஇைச*த இைசக%க- எ/வாெறலா
இ< எபைத கB>டாக பா.க
!A=ற. எ1*கா5டாக, ெபாெசV
நைணjSவர*< உ-ள ைகVயள9
ப*< யாHைச ேபா5Aகான கா5
அழகாக வAகப51-ள. இத ப*<
இ கா5 Eவக தாமN" காத.வத*ைத, EவகJ
இைடேய நட யாHைச ேபா5Aெயன வரலா$ ஆVவாள. !ைனவ.
கைலேகாவ அைடயாள ப1*<G-ளா.. (ந2: வரலா$.கா)
இ/வா$ இைசG, த+\ பழ(கால !தேல ஒேறாெடா$ Dயாம
வ-ள எபைத நம இல=ய(கg, ேகா%க8 ப
ேவைலபா1கg நம ெத-ள* ெத8வாக %ள=றன. இத வைக
ெசVத நம !ேனா.க8 <றைமையG, ேவைல பா1கைளG இத
க51ைரைய பA நா அைனவ ேபா$ேவா எப< ஐய+ைல.

ெதாBட.: ஊழல மா5A க5 ேபேர ெக51 ேபா S தைலவேர!
தைலவ. : அ என க5 ேபர மா*<ட ேவBAய தாேன....
ெதாBட.: ஏகனேவ ப* தடவ மா*<யா S... !!??!!??
ெதாBட. 1: தைலவ மாைல கB ேநாV வ< S ேபால
ெதாBட. 2: ஆமா..
ெதாBட. 1: டாட. =5ட அைழ 51 ேபாக ேவBAய தாேன ?
ெதாBட. 2: இல அவ மாைலேயாட வ.றவ(க தா கBல
ெதDGதா.
ேத.த ரசார ேபா ஒ அர யவா<:
நா அAகA க5 மா$பவ தா. அதகாக என ர( ன
அ8*த ேத.த ஆைண\ைவ வைமயாக கBA=ேற!
Source: Sirippu Ungal Choice drama by S.Ve.Shekar
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ெகா

ைட$கான),(ஆ?ல: Kodaikanal), இTயா  தU:நா(
மாVல#T) அைமள TG($க) மாவ0ட#T) இ5$" ஒ5
நகரா0 ஆ". ேமF"# ெதாட E மைலக.) அைமள.
இதனா) இ" ந)ல "%ைமயான த0ப ெவ0ப Vல3?ற. ெபாவாக இத மைல$
X0டகைள பழY மைலக எ அைழ@பா க. மைலக. இளவர எ
இதைன அைழ@பவ க உG(.
பYெரG( வ5டக%$" ஒ5 6ைற Z$" "2[ மல ெச7க இேக
பரவலாக வள ?றன. அதனா) இமைலD) உள 65க ேகா \$" "2[
ஆGடவ ேகாD) எேற ெபய5G(. கைடயாக இத மல க 2006-ஆ ஆG(
Z#தன.
ழா$க: வ5டேதா ேம மாத இ" ேகாைட

ழா நட#த@ப(?ற.

ெச)ல உகத ேநர: ஏ@ர) 6த) ஜூ வைர
ஆதார: wikipedia.org, http://tn-tourguide.blogspot.com
படக: wikimedia.org
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ெகாைட$கான)
எ@ப7 ெச)வ?
ெகாைட$கான\$" TG($க), ெப*ய"ள, மைர, ேகாய-#r ேபாற இடக.)
இ5 ேப5 வசT உG(.
அ5?) உள ரD) Vைலய - ெகாைட ேரா(, 80 ?.t ெதாைல )
அ5?) உள மான Vைலய - மைர, 121 ?.t ெதாைல ).
ெகாைட$கான) மைல@ப"TD) ெவ@பVைல சராச*யாக 6ைறேய 21.57¼C மF
4.4¼C என பTவா?{ள. வ5டாTர மைழ அளவான 1509.9 U.t. ஆ". சராச*யாக
வ5ட#TF" 93 நா0க மைழ ெபாB{.
~F2@ பா $க ேவG7ய இடக:
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘

ெவ.  C:E
8ைரயG0 பா $
ப~ைம பள#தா$"
"ணா "ைகக
rG பாைறக
பட"# ைற
மT ெக0டா ேசாைல
ெச07யா Zகா
"2[ ஆGடவ ேகாD)
ெதா@8 r$?@ பாைறக
ெகாைட$கான) ஏ* (24 ெஹ$ேட பர@-ள ெப*ய அழகான ஏ*)
ெதாைலேநா$?$ கா@பக மF ேகா$க  வா$

ெவ.  C:E
ெகாைட$கான4) இ5 8 ?.t ெதாைல )
அைமள இத  C:E. கட) ம0ட#T) இ5
5900 அ7 உயர#T) இ5$" இத  :E பா @பதF"
ெவ.ைய ேபாேற இ5$". ெகாைட$கான) ஏ*D)
இ5 ெவ.வ5 தGேர இத  C:ED
8ற@8டமா".  C:ED ெமா#த உயர 55 t.
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ெகாைட$கான)
ெகாைட$கான) ஏ*
ெகாைட$கான) ேப5 Vைலய#T) இ5 3 ?.t
ெதாைல ) அைமள இத ஏ* ~Fலா@ பயக
காணேவG7ய இடக.) 6$?யமானதா". 1863ஆ
ஆG( 6னா மைர மாவ0ட ஆ0ய அவ களா)
உ5வா$க@ப0ட இத ஏ*. ெமா#த 60 ஏ$க
பர@பள ) அைமள இத ஏ*D) பயக
உ)லாசமாக பட"@ பயண ெசய ~Fலா# ைறD
பட"க உளன.
@ரயG0 Zகா
ேப5 Vைலய#T) இ5 500 t ெதாைல ), ெகாைட$கான) ஏ*$" ?ழ$ேக
அைமள இத Zகா. ெமா#த 20.5 ஏ$க பர@பள ) அைமள இத
Zகாைவ உ5வா$?யவ , எE. 7. @ரயG0. இைத அவ 1908 ஆ ஆG(
உ5வா$?னா . இத Zகா ) ஏற$"ைறய 325 வைகயான மரக, 740 வைகயான
ேராஜா மல க உளன. 150 வயைடய ேபாT மர6, க4@ட மர6 இ"
இ5@ப இத Zகா  ற@பசமா". ேம மாத இ" ேதா0ட$கைல ைறD
கGகா0{, மல $ கGகா0{ நைடெப.
ப~ைம பள#தா$" (suicide point)
ேகா)@ ைமதான#T அ5ேக, ேப5 Vைலய#T)
இ5 5.5 ?.t ெதாைல ) அைமள இத
பள#தா$". இத பள#தா$? உயர 1500 t.
வாYைலைய@ ெபா5# இ?5 ைவைக அைணைய
காணலா.
"ணா "ைகக
கம) ஹாச ந7# ெவ.யான "ணா பட#T) இத "ைக இட ெபFறதா) இதைன
"ணா "ைக எ?றன . அதF" 6ன 8சா சைமயலைற (Devil's kitchen)
எறைழ$க@ப0ட இத "ைக.
rG பாைறக
இத பாைறக ெகாைட$கான) ேப5 Vைலய#T)
இ5 8 ?.t ெதாைல ) உளன. இ" ெமா#த
 பாைறக 122 t உயர#T) rG ேபால
கா0ய.$?றன. பல ேநரக. இத பாைறக
ேமககளா) 7ேய இ5$" எப X(த) தகவ).

இத ேகாைட (6ைறDல ஊ5$" ேபா"
ேபா கG7@பா ெகாைட ேபாD0( வாக!
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ம த+Hன எைறேம ந2 உண.9 பfச+லாத இன,
எனேவ தா mDயJ ந2 ெச?*< ெபா(க பைட=ேறா.
அேத ேபா ஏர 22 ஆ நா- ஒ !=யமான நாளாக
ெகாBடாடபட ேவB1. நைமெயலா தா(= ' T+*தாV ந2
ெச?* நா- Q% நா- என அைன* மகளா? ெசாலப1=ற.
இநாைள ப2ய %HQண.ைவ நா அைனவ ெபற ேவB1.
Q% நா- Q%" S$ mழ ப2ய %HQண.9 ம$ சDயான
ம<n1கைள ஊ% ெபா51 உவாகப5டதா. 1970 ஆ ஆB1
அெமDக ெசன5ட. கVலா.5 ெநச எபவரா ஏப1*தப5ட Q% நாஒ/ெவா வட! பேவ$ நா1க8 ெகாBடாடப51 வ=ற. இத
நா8ேபா Q%" வடேகாள ப< வசத காலமாக9, ெதேகாள ப<
இைலG<. காலமாக9 காணப1=ற.(ந2: %= nAயா)
நைம தா(= ெகாBA T+ நா ெகா1 +க ெபDய ேக1
மாSப1* ெதாHசாைலக-, + உப*< 'ைலய(க-, E.ப1*த படாத
கH9 Z., ந S* தைமG-ள ைபக-, T ெகாIக-, கா1கைள
அH*த ம$ கா51 %ல(க8 ேபரH9 ேபாறைவ தா. நா Q%
%ைள% ேக1களா பா<கபட ேபாவ நா!, நம சத<"ன
தா.
மர(கைள அHப Q% mடாதI
!=ய காரNயாக கதப1=ற. Q%
mடாவதா ஆ.A ேபாற ப:
ரேதச(க8 ப: உ= கடI
Z.ம5ட அ<கD என9 இதனா
ZD R,= பல ப<க- அH %1
அபாய உ-ளதாக9 அ2%யலாள.ககவைல ெதD%=றன..
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ல மாத(கg !Q Q% mடாவ ப2ய %வாத +க பரவலாக
ேபசப5ட. அத ேநர*< நா! S$ mழ ேபரHைவ ப2ெயலா
க51ைர" வா * த-8"ேபா. அெதலா அத கண*ேதா1 மைற
%1, அ/வா$ இலாம ந மக- S$ mழைல ேபN காக ரய*தன
பட ேவB1. உதாரணமாக. நம த+ழக*< தைலநகரமான ெசைன" 20
வட(கg !Q இத மர(க8 4 இ ஒ ப( இேபா இதா
அைத %ட நல ெசV< ேவ$ இைல.
இத அவசர உல= நா எ/வளைவ ப2*தா கவைல ப1வ
எ=s.களா? Q%" நலைன ப2 நா <* தா ஆக ேவB1.
இதகாக நமா !Aத ல கடைமகைள நா ெசVயலா.
•

மர(கைள நடலா, காகலா. மர(கைள ந1 தனா.வ
'$வன(கg '<Gத% அ8கலா. எ.1: http://www.projectgreenhands.org

•

இயறவ.க- S$ mழைல மாS ப1*தாத வாகன(கைள வா(கலா.

•

ெந=H (ளாdA) ைபகg ப<லாக கா=த ைபகைள பயப1*தலா.

•

இைளய தைல !ைற"ன S$
%HQண.ைவ ஏப1*தலா.

mழைல ேபtவ ப2ய

S$ mழைல காபத Rல நா நைமேய கா* ெகா-=ேறா
எபைத அ2தா நா!, Q%G வளேமா1 வாழலா.
Q%நாைள QD ெகா-g(க-, ம:த இன*ைத ேபt(க-. ந2.

check @
www.myfootprint.org/en
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easy steps se funds
3
1Use www.goodsearch.com
i
a
r
o
t
2
select GATS as the beneficiary organization

3 perform searches as you always do

Or, perform online purchases through GoodShop

!  "
ஈர

ள மதக

ைல அ?வலக ெச? பரபரQ, <ன! நா தாBA
ெச? ேப 'ைலய*ைத* தாBA ெச?ைக" எ
கBக- 1 '+ட < பா.*த. ைக, காக- உைட க51 ேபாடப5ட
'ைல" ெமIத ஒ ெபBமN !காA51, உடைல $=
ப1*<தா.. மNைய பா.*ேத எ5டா="த. அத ெபBt
கBகைள RA"தா.. தாமதமாக ேபாV இAப51 ேப< '
அவdைத மன< ! 'ழலாட காக- ேவகமாக நைட ேபா5டன எ
ேப '$*த*<. அ?வலக*< ேவைல ஓட%ைல. ேநர*ைத கA
ெகாBேட மN ஐ ஆக%ைல என.
அவசரமாக ேபைத A* இற(= வேத அவ- ப1*<த '$*த*<.
ைக நக.*த !Aயாததா கைலத உைடகைள >ட Eராக !Aயாம இA
ேபாV அம.<தா. அத ெபB. அத '+ட Rைள ஆடபர, அ\,
மண எைதG <காம உதவ ம51ேம உ<ய. அவ. உைடகைள Eரா=
%51 ேபச !ப5ேட. கல(=ய அத கBகளா பா.* ெகாBேட இதா..
அவ. ேப ய ஒ2ரB1 வா.*ைதG எ கா< ேக5 ! காேறா1
ேபா"$. ைசைகயா ேக5ேட சாட ேவB1மா? என. ஆ எப ேபா
இத ச<ெயலா பயப1*< தைலயைச*தா..
உடேன அ= இத உணவக*< Qறப5ேட. ப* அA நக.த எ<ேர
ந1*தர வயைடய ஒவ. வ ெகாBAதா. அவைர தாBட !ப1ைக"
+க9 ந2மா எறா. க:வான ரI. <ேன ஆ ச.ய கலத
கBகளா அவைர பா.* ெகாBேட, நல காDய பBண எனா இததா
வா(க !AG Z ெசVதத பBண !Aயல எறா. உணைவG, பழ சாைறG
ைக" ைவ* ெகாB1. நாJ ந2 கலத ெமIய QனைகGட
ேக5ேட அத ெபB ேப னாரா என, ஆமா இ<" ேப னா. ஒ2ரB1
வா.*ைதக- எறா.. இேபா என ெசVவ ஏதாவ தனா.வ ெதாB1
'$வன*ைத >டலாமா எேற. அ(க பாமா என அவ. S5A கா5Aய
<ைச" 3 காவல.க- '$ ெகாBAதன.. நா இவ.க8ட >2ேன
இேபா அனாைத இல ஊHய.க- வ அைழ* ெச$ %1வா.க- எறா..
அவ. uதான ம<Q ெப=ய. நா ேயா * ெகாBAைக"ேல அவ.
>2னா. நா அவ.க- அைழ* ேபா வைர இ(தா இேப Z ேபாமா
இ51=ற எறா.. +க ந2 உண. ேயா1 அவDட ந2 ெசாI
Qறப5ேட.
ஈர!-ள ம:த.கg இத உல= இ ெகாB1தா உ-ளா.க- என
எBN ெகாBேட. அத ற <ன! அ?வலக ேபா ேபாெதலா
அத கா5 எ கB!ேன வ ேபான.
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