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அ�லா�டா த	
 ம�க��� வண�க�, 
 
இைச �ழா 2011 	க�� �ற�பாக 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* ந�ப8க* அைனவைர9� வர: 
ெசா;<)க*. இர�டாவ", 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> ேசாபனா�4 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, 
ெகா�டாட தயாராக வா%)க*! 
 
இ!த இைச �ழா நட0"வேத நா� நம�ெக45 ஒ% இட� 
ேவ�$� எ4O� ஒ% உய7ய ேநா�க0>+காக. இ!த த	
 ைமய� 
அைம�க பல%� உத�9*ளா8க*, உத�� ெகா�$ இ%�&றா8க*. 
உத�யவ8க* 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 
ந�மா; நம�� எ45 ஒ% இட� க�ட A,9�. ந�	ட� த	
 
ப,��� மாணவ8க��� வ��பைற க�$வ" தா4 Aத; பC. 
இத+� ஒ% �H BUSINESS PLAN தயா70" வ%&ற". வா%)க*! 
அைனவ%� ஒ4றாக ேச8!" உைழ�ேபா�! 
 
ந�\)க* ந�மா; A,யாத" எ"�� இ;ைல. ந�மா; 
அ�லா�டா�; 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! 
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எ4ேன ஒ% L�ம> ெப%]:^, ேத8த; ஆைணய0>+�0 தா4!  ஒ% 
வFயாக ச�டசைப0 ேத8த; A,!த". க��0 தாவ;க*,  எ0தைன 
எ0தைன அர�ய; நாடக)க*, அ>; கா��க* பல. �ல க��க* 
ெப�க* ெந+QE; ைவ��� ெபா�$ அ�ைடE; பண� ைவ0" 
ெகா$0தா8களா�. அ><� �ல க*ள ேநா�$�க*. எ4ேன ஒ% �!தைன! 
இ!த அQ�0 >றைன வள8:�� பCகD; ெசய; ப$0தலாேம!! 
 
ெபா"வாக, வா�காள8கேள ேத8த_; கதாநாயக8களாக இ%!த Lைல 
மாQ, இ!த Aைற ேத8த; ஆைணய� அ!த� ப�ட0ைத ெப+5*ள". 
சாைலைய அைட��� ேமைடேயா, @ர�மா�டமான அல)கார 
வைள�கேளா காண A,ய�;ைல. ஓ�$��� பண� ெகா$�ப>; ��க;.  
இ" 	க�� பாரா�ட�பட� `,ய ெச.>. ேம<� வா��� ப>�� 77 
�H�காைட (77%) தா�, உ*ள". ந;ல A4ேன+ற�.  
 
மைழ ��$� dவான� �டாத �ைறயாக அர�ய; க��க* இ4O� 
�ல அவd5 ேப:^�கைள உ>80"� ெகா�$தா4 இ%�&4றன. நா�$ 
நலA�, ம�க* நலA� ேத8த; ேநர0>; தா4 இவ8க���� \ல�ப$�. 
ம�க�� இ�கைர�� அ�கைர� ப:ைசயாக த)கள" வா�ைக� ப>� 
ெச.&றா8க*. அ;ல" ெசா!த இலாப0ைத மன>; ெகா�$ 
ெசய;ப$&றா8க*. "இராம4 ஆ�டா<� இராவண4 ஆ�டா�� 
என�ெகா% கவைலE;ைல"  எ4ற Lைல மாற ேவ�$�. ம�க��� 
ெதாைல ேநா��� பா8ைவ ேவ�$�. இ!த� ைகE; இலவச)கைள� 
ெகா$0", அ!த� ைகE; �ைலவா� உய8ைவ >C��� ெசய;பா�ைட 
உணர ேவ�$�.  
 
ஆ��க* பல வ!தா<� கா��க* மா5மா? ம�கD4 Lைல மா5மா? 
ெபா50>%!" பா8�ேபா� எ45 `ட `ற A,ய�;ைல.  இ!த இர�$ 
க��கைள9� பா80தா&��ட". இgேம; ம�கD4 மனLைல மா5&றதா 
எ45 தா4 ெபா50>%!" பா8�க ேவ�$�. ம4னரா�� கால0>; 
ம4ன8க* தா4 ம�கைள9�, நா�ைட9� ந;வF நட0> ெச;வா8க*. 
இg வ%� கால)கD; ம�கD4 ேந8 �!தைன9�, ெசய<� தா4 
தைலவg4 ெசய;பா$கைள மா+றேவ�$�.  
 
ைமE�ட �ரைல ேநா�& அைனவ%� �!>�க ேவ�$�. 
 
  

ைம��ட �ர	ைம��ட �ர	ைம��ட �ர	ைம��ட �ர	    
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இ��க��ைல  
இ
ன�ற இல��ய�க� 
நா�ட��ைல  
நாடா�� ெமா�க�ேல 
தா� �க அ"#தவைள 
அைண'ேபனா? 
*� �க +ைன'ேபனா 
ேவ, ெமா�? 
 
தாயக#ைத �ல� ��ேட
 
உ�. த/0 ெமா� த/த- 
தாைய �ல� ��ேட
! 
அ34 த/0 ஆ6ற� த/த- 
த/ைதைய �ல� ��ேட
 
+ைனெவ�லா� *�கமற  
+ைற/த உ
ைன �லேக
 கன�7�! 
 
அள��லா அ
8ட
 கணவ
 
ஒ'�லா: ெச�வமா< ��ைள 
*�கா +ைன4களா< 
தா< த/ைத 
+ைன�க ேவ=>ய  
உ�.களா< உற4க�! 
* ம�"�  
உடேலா" ஒ�>ய உ�ரா<! 
 
அ@Aன� ஆ�ர�  
Bைவக� நா��-ஆனா�  
அ�மா�
 Bைவ ம�"ேம ேதனா<! 
 
அ@Aன� ஆ�ர�  
ெமா�க� ெச���- 
ஆனா� * ம�"ேம C�பழமா<! 
 
 
 

ெநEசெம@� வா�� ெச�கAரானா< 
ேநசF�ள மனA� +ைனவைலயானா< 
எ=ணெம@� கா�த#A�  
எH#தானா<- 
எ
 +#Aைர�7�  
*ேய I�கமானா<! 
 
த�J: ச�க#A
 நாய� * 
தைல ெமா�க��K� ச�கம� * 
ஆ�ர� கால'  ெபா��ஷ� * 
அ�ள அ�ள� Kைறயா  
அ�சய' ப#Aர� *! 
 
+6K� ேபா0�, 
+ைன�K� ேபா0� *ேய என 
+/தைன ெச<ய மா�ேட
-பAலா< 
உணவா<, ஊO�ரா< உ�ளா< 
என வ/தைன ெச<0 ைவ#ேத
!  
 
ேதனா<, ெத�ளFதா< 
ெத��டாத இ
பமானா< 
மாேன உ/த
 அழ��ேல 
மய�� +
ேற
 நா
 எ
ேப
! 
 
நா
 ம�"மா? +�./0 பா.#ேத
 
+6க இட��ைல, 
ேநா�க ஒ���ைல 
ேநசமா< உ
 ��ைளக�! 
P3�ைல, ஆ�ர� இ�ைல   
எ=Oவத6K எ=Q�ைல; 
+�மAயா< * இ   
Kைற��ைல நா�க� �க ! 
 
  — @ர)பா @ேர4�மா
@ர)பா @ேர4�மா
@ர)பா @ேர4�மா
@ர)பா @ேர4�மா
    

���� ����� 
��������������������, , , , ����. . . . ����	
����	
����	
����	
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ண�க�. இ�த இைச� ற��தைழ வா��� 
அைனவ���� இைச எ�றா� த�ேபா� நைட!ைற"� 
இ����  இைச ம�$� இைச�க�%கேள 'ைன%� 

ேதா�$�.  ந� பழ(கால*  த+, ம�க- அதாவ� ந� !�ேனா.க- 
எ/வா$ இைசேயா1 வா,�தா.க- எ�பைத நா� அ2��� ெகா-வ�� 
அவய�தாேன? வா�(க- க51ைர��� ேபாகலா�! 

ெதா�$ ெதா5ேட ந� த+ழ.க8� வா,9 இைசேயா1 ��: �ைண�� 
தா� இ��� வ��-ள�.  ஐ�� <ைணக8� %ள(=ய ப�ேவ$ வைகயான 
இைசகைள ச(க இல�=யமான ெதா�கா��ய� எ1*�� >$=ற�. ேம?�, 
இைச வAவ*ைத பா51 வBண� எ�$� ஆDய�பா51, ெந1ெவ� பா51, 
அAவDைச, E., அகவ� ஓைச, ம�$� ெவ-ேளாைச ேபா�ற பாட� வைகக- 
இ��தைதG� >$=�ற�.  

ெதா�கா��ய� ெதாHIைச, இ�ப இைச எ�J� இ� இைசகைளG�, 
ெதாHIைச�கான க�%ைய பைற எ�$�, இ�ப 
இைச�கான க�%ைய யா, எ�$� >$=�ற�. 
பழ(கால இைச� கைலஞ.க8� ஆBக- பாண. 
எ�$�, ெபBக- பாA:ய. எ�$� 
அைழ�க�ப5டன..  ெபா�வாக இைச� கைலஞ.க- 
பாண., ெபா�ண., >*த. எ�$ வைகய$�க�ப5டன.. 
ேம?�, பாண.க- இைச�பாண., யா,பாண., 
மBைட�பாண. என 3 வைகயாக �D�க�ப51 
இ��தன.. ெபா�ண.க- ஏ.�கள� பா1வ., 
ேபா.�கள� பா1வ., பரN பா1வ. என �D�க� 
ப5A��தன.. >*த.க- இைசேயா1 
நடனமா1பவ.களாக9�, நA��� பா*<ரமாகேவ மா2 
உண.�கைள ெவ8�ப1*த� >Aய 
<றைமG-ளவ.களாக9� இ��தா.க-. 
 

 

 �!�  ��"���� �!�  ��"���� �!�  ��"���� �!�  ��"����    

Picture courtesy: Rammohan Krishnan / 2010 உலக* த+, ெச�ெமாH மாநா5A� எ1�க� ப5ட� 
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ப*��பா51க8� ஒ�றான ெப��பாணா�$ பைட"� யாHைன� ப�2ய 
வ.ணைன பாணரா� பாட�ப1வ� ேபா� அைம��-ள�.  

பாைல ெயாH*த பராஅைர� பா<D  
வ-8த, மாமல. வ"�2ைட வ�*தத  
J-ளக� QைரG R51$ ப�ைச�  
பDயைர� க!=� பாைளய� பS�T� 
க�%�� த�ன கB>1 ெச2�ைள  
G��= ய�ன ெபா�*�$ ேபா.ைவ� 
Sைனவற� த�ன %�U(� வ$வாV� 
�ைற�ற� த�ன ��ேன�� கைவ�கைட 
ெந1�பைண* <ரேடாB மட�ைத !�ைக�  
�$�ெதாA ேயV��� ெமI��W(� </%�  
மNவா.� த�ன மா"� ம���� 
ெபா�வா.� த�ன QDயட(� நர��� 
ெறாைடயைம ேக-% "டவ"� றXஇ 

 
ெபா�-: 
Tைவ இரBடாக� �ள�த� ேபா�ற உ5ப�க�, பா�� மர�பாைள"?-ள 
கBகைள� ேபா�ற �ைள, இைண*த ேவ$பா1 ெதDயாதபA உ��= 
ஒ�றாV� ேச.*த� ேபா�ற ேபா.ைவ, Z. வ�2ய Sைன உ- 
இ�BA��ப� ேபா�ற உ5பாக�, நா%�லாத வாV�ப�<, �ைற'ல9 
ேபால� �ள9�ப5ட ப�<, வைளேசா.�த ெபBக8� !�ைகைய� ேபா�ற 
வா.�க51, ZலமN ேபா?� ZBட தB1, ெபா�J��=� ெசVத� 
ேபா�ற நர�Qக- ெகாBட யா, 

 

 

Picture courtesy: www.chennaimuseum.org 
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ேதவார� த+, ம�க- �ழைலG�, யாைழG� பய�ப1*<ன. எ�பத��� 
சா�றாக [,கBட பாடைல� ெகாB1-ள� ற����Dய�. 

தைளய%, தBNற ZலெநVத� 
தாமைர ெச(க\ Z�ெம�லா( 
கைளய% \(�ழ லா.கAய� 
காதI� க�ப1( கா51�ப-8* 
�ைளப" ?(�ழ Iயா,!ரல* 
��:ய %�:ைச யா�$ைத�த 
அைளப"� பா�பைர யா.*தெச�வ.� 
கா5ெசய வ�ல ல$�கலாேம.  

      - ேதவார� 1.5.6 (<��கா51�ப-8) 

ெபா�-: 
 

இத,க- %D��, �8.�த 'ற*ைத உைடய Zேலா�பல�, ெநVத�, 
தாமைர, ெச(க\Z. ேபா�ற மல.கைள >ட ZB1 அ%,�� %\� 
>�தைல� ெகாBட உழ*<ய. கைளகளாV �1(= எDG� வள� 
ெகாBட��, எ�ேலாரா?� %��ப� ப1வ�� ஆ=ய 
<��கா51�ப-8"� �ைளகைள உைடய �ழ?�, யா\� எ\�Q� 
இ�:ைசGட�, வைல"I��� �Dயாத பா�Qகைள இைட"� 
க5A�ெகாB1-ள வ ெப�மாைன வண(�வதா� நம� அ�ல� 
எ�லா� c.*� %டலாேம. 

 
நா� த�ேபா� இைச"� ஏ\ dவர(கைளG� ச, D, க, ம, ப, த, ' என 
அைழ�=ேறா�.  பழ(கால* த+H� இைவ ஏ\ பத(க- என 
வழ(க�ப51-ளைத ேதவார� எ1*<ய�Q=ற�. அைவயாவன: �ர�, �*த� 
ைக�=ைள, உைழ, இI, %ளD, தர� எ�பனவா��. ராக� எ�ப� பB 
எ�$� ஆேராகண�, அவேராகண� எ�ப� ஆேராைச, அமேராைச என9� 
வழ(க�ப51-ளதாக ெதD=ற�.  

ேவட�க� 
)45�� அ�- ெதா($"� ேபா� எ � ஓைசேய யா $" 
6�ேனா7.  அ�ேவ 8�ன� 
)யாழாக வ7ெவ(#த�. ேப*யா:, ;2யா:, 
ெச�ேகா07யா:, மகரயா:, சேகாடயா:, நாரதயா:, ��-5யா:, =சகயா:, 
ம5#�வயா: என ப)ேவ� வ7வ�கைள இல$?ய�க� "2@8(?�றன.  
யாB45�� உ5வானேத Cைண எ���, CைணD� வள�E�ேய யாB� 

C:E�$" காரணமாDF� எ�ற க5#�� உG(.    
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ப<ைன�தா� e�றாBA� <��Qக, இய�2ய Qலவ. அ�ண=Dநாத. 
இைச"� ச�த*ைத அ2!க�ப1*<ய ெப�ைம��Dயவ. ஆவா.. எனேவ, 
இவ. ச�த�க% என9� அைழ�க�ப5டா.. உதாரணமாக, [,�கBட பாடைல� 
காணலா�: 
 

ச�த�:  
 
த�தன� த*த* தனதான 
த�தன� த*த* தனதான 

 
பாட�: 
 
ச�தத� ப�த* ெதாடராேல 
சfசல� �f* <Dயாேத 
 
க�தென� ெற�$� $ைனநாg� 
கB1ெகாB ட�Q� 21ேவேனா 
 
த�<"� ெகா�ைப� Qண.ேவாேன 
ச(கர� ப(=� ைவபாலா 
 
ெச�<ல( கBA� க<.ேவலா 
ெத�பர( ��2� ெப�மாேள. 
     - <��Qக, பாட� 13 (<��பர(��ற�) 

 
ெபா�-: 
 
எ�ெபா\�� பாச� எ�ற ெதாட.�னாேல �யர*தா� ேசா.�� <Dயாம�, 
க�த� என அA�கA மனதார உ�ைன <ன!� உ-ள� கBகளா� கB1 
தD*�, யா� அ�Q  ெகா-ேவேனா? யாைன வள.*த ெகாA ேபா�ற 
ேதவயாைனைய மண� ெசV� ெகாB1 ேச.பவேன, ச(கர:� ப�க*<� 
த(=ய பா.வ<"� �ழ�தாV, <��ெச�hD?�, அழ=ய கBA"?� 
ஒ8WS� ேவேலா1 %ள(�பவேன, அழ=ய <��பர(��2� அம.�த 
ெப�மாேள. (ந�2: ெகௗமார�.கா�) 
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நம� இல�=ய(க8� Rல� அ2ய�ப5ட இைச�� ேம?� சா�$ பக.வ� 
ேபால அைம�தைவதா� ந� !�ேனா.க- 
நம�� %51� ெச�ற %ைல ம<���லா 
ேகா%� �ப(க-. இ�த� ேகா%� 
�ப(க8� Rல� ந� !�னவ.க- 
இைச*த இைச�க�%க- எ/வாெற�லா� 
இ��<���� எ�பைத� கB>டாக பா.�க 
!A=ற�. எ1*��கா5டாக, ெபா�ெசV 
ந��ைணjSவர*<� உ-ள ைகVயள9 
�ப*<� யாHைச� ேபா5A�கான கா5 
அழகாக வA�க�ப51-ள�. இ�த �ப*<� 
இ���� கா5 Eவக �தாமN"� கா�த.வத*ைத���, EவகJ��� 
இைடேய நட��� யாHைச� ேபா5Aெயன வரலா�$ ஆVவாள. !ைனவ. 
கைல�ேகாவ� அைடயாள� ப1*<G-ளா.. (ந�2: வரலா$.கா�) 
 
இ/வா$  இைசG�, த+\� பழ(கால� !தேல ஒ�ேறாெடா�$ �Dயாம� 
வ��-ள� எ�பைத நம� இல�=ய(கg�, ேகா%�க8� �ப 
ேவைல�பா1கg� நம�� ெத-ள* ெத8வாக %ள��=�றன.  இத�� வைக 
ெசVத நம� !�ேனா.க8� <றைமையG�, ேவைல� பா1கைளG� இ�த� 
க51ைரைய� பA��� நா� அைனவ�� ேபா�$ேவா� எ�ப<� ஐய+�ைல. 
 

 

ெதாBட.: ஊழ�ல மா5A க5 ேபேர ெக51 ேபா�S தைலவேர! 
தைலவ. : அ��� எ�ன க5 ேபர மா*<ட ேவBAய� தாேன.... 
ெதாBட.: ஏ�கனேவ ப*� தடவ மா*<யா�S... !!??!!?? 
 
ெதாBட. 1: தைலவ��� மாைல� கB ேநாV வ�<��S ேபால  

ெதாBட. 2: ஆமா.. 
ெதாBட. 1: டா�ட. =5ட அைழ�51 ேபாக ேவBAய� தாேன ? 
ெதாBட. 2: இ�ல அவ��� மாைலேயாட வ.றவ(க தா� கBல 
ெதDGதா�. 
 
ேத.த� �ரசார� ேபா� ஒ� அரய�வா<: 

நா� அA�கA க5 மா$பவ� தா�. அத�காக என�� �ர(� �ன� 
அ8*த ேத.த� ஆைண��\ைவ வ�ைமயாக� கBA�=ேற�! 
 

Source: Sirippu Ungal Choice drama by S.Ve.Shekar 
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ெகா 
ைட$கான),(ஆ�?ல�: Kodaikanal), இ�Tயா
� தU:நா( 
மாVல#T) அைம���ள TG($க) மாவ0ட#T) இ5$"� ஒ5 
நகரா0� ஆ"�. ேமF"# ெதாட�E� மைலக.) அைம���ள�. 

இதனா) இ�" ந)ல "%ைமயான த0ப ெவ0ப� Vல3?ற�. ெபா�வாக இ�த மைல$ 
X0ட�கைள பழY மைலக� எ�� அைழ@பா�க�. மைலக.� இளவர� எ��� 
இதைன அைழ@பவ�க� உG(. 
 
ப�YெரG( வ5ட�க%$" ஒ5 6ைற Z$"� "2[� மல� ெச7க� இ�ேக 
பரவலாக வள�?�றன. அதனா) இ�மைலD) உ�ள 65க� ேகா
\$" "2[� 
ஆGடவ� ேகாD) எ�ேற ெபய5G(. கைட�யாக இ�த மல�க� 2006-ஆ� ஆG( 
Z#தன. 
 

ழா$க�: வ5ட�ேதா�� ேம மாத� இ�" ேகாைட 
ழா நட#த@ப(?ற�. 
 
ெச)ல உக�த ேநர�: ஏ@ர) 6த) ஜூ� வைர 

��������������������    

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ெகாைட$கா
ன)

ஆதார�: wikipedia.org, http://tn-tourguide.blogspot.com 
பட�க�: wikimedia.org 
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  ெகாைட$கான)ெகாைட$கான)ெகாைட$கான)ெகாைட$கான) 

 
எ@ப7 ெச)வ�? 
 
ெகாைட$கான\$" TG($க), ெப*ய"ள�, ம�ைர, ேகாய�-#r� ேபா�ற இட�க.) 
இ5�� ேப5�� வசT உG(. 
 
அ5?) உ�ள ரD) Vைலய� - ெகாைட ேரா(, 80 ?.t ெதாைல
) 
அ5?) உ�ள 
மான Vைலய� - ம�ைர, 121 ?.t ெதாைல
).  
 
ெகாைட$கான) மைல@ப"TD) ெவ@பVைல சராச*யாக 6ைறேய 21.57¼C மF�� 
4.4¼C என பTவா?{�ள�. வ5டா�Tர மைழ அளவான� 1509.9 U.t. ஆ"�. சராச*யாக 
வ5ட#TF" 93 நா0க� மைழ ெபாB{�. 
 
~F2@ பா�$க ேவG7ய இட�க�: 
 

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

 
ெவ�. ��C:E� 
 
ெகாைட$கான4) இ5�� 8 ?.t ெதாைல
) 
அைம���ள� இ�த ��C:E�. கட) ம0ட#T) இ5�� 
5900 அ7 உயர#T) இ5$"� இ�த ��
:E� பா�@பதF" 
ெவ�.ைய ேபா�ேற இ5$"�. ெகாைட$கான) ஏ*D) 
இ5�� ெவ.வ5� தG�ேர இ�த ��C:E�D� 
8ற@8டமா"�. ��C:E�D� ெமா#த உயர� 55 t. 
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  ெகாைட$கான)ெகாைட$கான)ெகாைட$கான)ெகாைட$கான) 

 
ெகாைட$கான) ஏ* 
 
ெகாைட$கான) ேப5�� Vைலய#T) இ5�� 3 ?.t 
ெதாைல
) அைம���ள இ�த ஏ* ~F�லா@ பய�க� 
காணேவG7ய இட�க.) 6$?யமானதா"�. 1863ஆ� 
ஆG( 6�னா� ம�ைர மாவ0ட ஆ0�ய� அவ�களா) 
உ5வா$க@ப0ட� இ�த ஏ*. ெமா#த� 60 ஏ$க� 
பர@பள
) அைம���ள இ�த ஏ*D) பய�க� 
உ)லாசமாக பட"@ பயண� ெச�ய ~F�லா# �ைறD� 
பட"க� உ�ளன. 
 
@ரயG0 Z�கா 
 
ேப5�� Vைலய#T) இ5�� 500 t ெதாைல
), ெகாைட$கான) ஏ*$" ?ழ$ேக 
அைம���ள� இ�த Z�கா. ெமா#த� 20.5 ஏ$க� பர@பள
) அைம���ள இ�த 
Z�காைவ உ5வா$?யவ�, எE. 7. @ரயG0. இைத அவ� 1908 ஆ� ஆG( 
உ5வா$?னா�. இ�த Z�கா
) ஏற$"ைறய 325 வைகயான மர�க�, 740 வைகயான 
ேராஜா மல�க� உ�ளன. 150 வய�ைடய ேபாT மர6�, �க4@ட� மர6� இ�" 
இ5@ப� இ�த Z�கா
� �ற@ப�சமா"�. ேம மாத� இ�" ேதா0ட$கைல �ைறD� 
கGகா0�{�, மல�$ கGகா0�{� நைடெப��. 
 
ப~ைம ப�ள#தா$" (suicide point) 
 
ேகா)@ ைமதான#T� அ5ேக, ேப5�� Vைலய#T) 
இ5�� 5.5 ?.t ெதாைல
) அைம���ள� இ�த 
ப�ள#தா$". இ�த ப�ள#தா$?� உயர� 1500 t. 
வாYைலைய@ ெபா5#� இ�?5�� ைவைக அைணைய 
காணலா�. 
 
"ணா "ைகக� 
 
கம) ஹாச� ந7#� ெவ.யான "ணா பட#T) இ�த "ைக இட� ெபFறதா) இதைன 
"ணா "ைக எ�?�றன�.  அதF" 6�ன� 8சா�� சைமயலைற (Devil's kitchen) 
எ�றைழ$க@ப0ட� இ�த "ைக. 
 
rG பாைறக� 
 
இ�த பாைறக� ெகாைட$கான) ேப5�� Vைலய#T) 
இ5�� 8 ?.t ெதாைல
) உ�ளன. இ�" ெமா#த� 
��� பாைறக� 122 t உயர#T) rG ேபால 
கா0�ய.$?�றன. பல ேநர�க.� இ�த பாைறக� 
ேமக�களா) �7ேய இ5$"� எ�ப� X(த) தகவ). 
 
 
 
இ�த ேகாைட 
(6ைறDல ஊ5$" ேபா"� 
ேபா� கG7@பா ெகாைட ேபாD0( வா�க! 
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ம� த+Hன� எ�ைற��ேம ந�2 உண.9���  பfச+�லாத இன�, 
எனேவ தா� mDயJ��� ந�2 ெச?*< ெபா(க� பைட�=ேறா�. 

அேத ேபா� ஏ�ர� 22 ஆ� நா- ஒ� !�=யமான நாளாக 
ெகாBடாட�பட ேவB1�. ந�ைமெய�லா� தா(= '��� T+*தாV�� ந�2 
ெச?*�� நா- Q% நா- என அைன*� ம�களா?� ெசா�ல�ப1=ற�. 
இ�நாைள� ப�2ய %H�Qண.ைவ நா� அைனவ�� ெபற ேவB1�. 

Q% நா- Q%"� S�$�mழ� ப�2ய %H�Qண.9 ம�$� சDயான 
ம<�n1கைள ஊ��%��� ெபா�51 உ�வா�க�ப5டதா��. 1970 ஆ� ஆB1 
அெமD�க ெசன5ட. கVலா.5 ெந�ச� எ�பவரா� ஏ�ப1*த�ப5ட Q% நா- 
ஒ/ெவா� வ�ட!� ப�ேவ$ நா1க8� ெகாBடாட�ப51 வ�=ற�. இ�த 
நா8�ேபா� Q%"� வடேகாள� ப�< வச�த காலமாக9�, ெத�ேகாள� ப�< 
இைலG<. காலமாக9� காண�ப1=ற�.(ந�2: %�= nAயா) 

ந�ைம தா(=� ெகாBA���� T+�� நா� ெகா1��� +க� ெபDய ேக1 
மாSப1*�� ெதாH�சாைலக-, +� உ�ப*< 'ைலய(க-, E.ப1*த� படாத 
கH9 Z., ந�S* த�ைமG-ள ��ைபக-, T��ெகா�Iக-, கா1கைள 
அH*த� ம�$� கா51 %ல(�க8� ேபரH9 ேபா�றைவ தா�.  நா� Q%�� 
%ைள%��� ேக1களா� பா<�க�பட ேபாவ� நா!�, நம� ச�த<"ன�� 
தா�. 

மர(கைள அH�ப� Q% mடாதI� 
!�=ய காரNயாக க�த�ப1=ற�. Q% 
mடாவதா� ஆ.A� ேபா�ற ப: 
�ரேதச(க8� ப: உ�= கடI� 
Z.ம5ட� அ<கD��� என9� இதனா� 
ZD� R,= பல ப�<க- அH�� %1� 
அபாய� உ-ளதாக9� அ2%யலாள.க- 
கவைல ெதD%�=�றன.. 

 �!�  ��"���� �!�  ��"���� �!�  ��"���� �!�  ��"����    
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ல மாத(கg�� !�Q Q% mடாவ� ப�2ய %வாத� +க பரவலாக 
ேபச�ப5ட�. அ�த ேநர*<� நா!� S�$� mழ� ேபரHைவ� ப�2ெய�லா� 
க51ைர"� வா*� த-8"��ேபா�. அெத�லா� அ�த கண*ேதா1 மைற�� 
%1�, அ/வா$ இ�லாம� ந� ம�க- S�$� mழைல ேபN கா�க �ரய*தன 
பட ேவB1�. உதாரணமாக. நம� த+ழக*<� தைலநகரமான ெச�ைன"� 20 
வ�ட(கg�� !�Q இ��த மர(க8� 4 இ� ஒ� ப(� இ�ேபா�  இ��தா� 
அைத %ட ந�ல ெசV<  ேவ$ இ�ைல. 

இ�த அவசர உல=� நா� எ/வளைவ� ப�2*தா� கவைல� ப1வ� 
எ�=s.களா? Q%"� நலைன� ப�2 நா� �<*� தா� ஆக ேவB1�. 
இத�காக ந�மா� !A�த ல கடைமகைள நா� ெசVயலா�. 

• மர(கைள நடலா�, கா�கலா�.  மர(கைள ந1� த�னா.வ 

'$வன(கg�� '<Gத% அ8�கலா�. எ.1: http://www.projectgreenhands.org 

• இய�றவ.க- S�$�mழைல மாS ப1*தாத வாகன(கைள வா(கலா�. 

• ெந=H (�ளாdA�) ைபகg�� ப<லாக கா=த� ைபகைள பய�ப1*தலா�.      

• இைளய தைல !ைற"ன��� S�$� mழைல ேபtவ� ப�2ய 
%H�Qண.ைவ ஏ�ப1*தலா�. 

S�$�mழைல� கா�பத� Rல� நா� ந�ைமேய கா*�� ெகா-=ேறா� 
எ�பைத அ2�தா� நா!�, Q%G� வளேமா1 வாழலா�.  

Q%நாைள QD�� ெகா-g(க-, ம:த இன*ைத ேபt(க-. ந�2. 

check @ check @ check @ check @     
www.myfootprint.org/enwww.myfootprint.org/enwww.myfootprint.org/enwww.myfootprint.org/en    

April 22
—Earth Da

y 



3 easy steps 
Use www.goodsearch.com 

Or, perform online purchases through GoodShop  

 select GATS as the beneficiary organization  

perform searches as you always do  

1 
2 

3 

to rai
se fun

ds
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ைல அ?வலக� ெச�?� பரபர�Q, <ன!� நா� தாBA� 
ெச�?� ேப��� 'ைலய*ைத* தாBA ெச�?ைக"� எ� 

கBக- 1 '+ட� <��� பா.*த�. ைக, கா�க- உைட�� க51 ேபாட�ப5ட 
'ைல"� ெமI�த ஒ� ெபBமN !�காA51, உடைல� �$�= 
ப1*<��தா.. மNைய� பா.*ேத� எ5டா="��த�. அ�த ெபBt� 
கBகைள RA"��தா.. தாமதமாக ேபாV இAப51 ேப��<� '��� 
அவdைத  மன<� !� 'ழலாட கா�க-  ேவகமாக நைட ேபா5டன எ� 
ேப��� '$*த*<��. அ?வலக*<� ேவைல ஓட%�ைல. ேநர*ைத கA�� 
ெகாBேட� மN ஐ�� ஆக%�ைல என.  

அவசரமாக ேப��ைத� �A*� இற(= வ�ேத� அவ- ப1*<��த '$*த*<��. 
ைக நக.*த !Aயாததா� கைல�த உைடகைள� >ட Eரா�க !Aயாம� இA�� 
ேபாV அம.�<��தா. அ�த� ெபB. அ�த '+ட� Rைள ஆட�பர�, அ\��, 
மண� எைதG� �<�காம� உதவ ம51ேம உ�<ய�. அவ. உைடகைள Eரா�= 
%51 ேபச !�ப5ேட�. கல(=ய அ�த கBகளா� பா.*�� ெகாBேட இ��தா.. 
அவ. ேபய ஒ�2ரB1 வா.*ைதG� எ� கா<�� ேக5�� !� கா�ேறா1 
ேபா"�$. ைசைகயா� ேக5ேட� சா��ட ேவB1மா? என. ஆ� எ�ப� ேபா� 
இ��த ச�<ெய�லா� பய�ப1*< தைலயைச*தா..  

உடேன அ�=� இ��த உணவக*<��� Qற�ப5ேட�. ப*� அA நக.�த�� எ<ேர 
ந1*தர வய�ைடய ஒ�வ. வ��� ெகாBA��தா. அவைர தாBட !�ப1ைக"� 
+க9� ந�2மா எ�றா. க:வான �ரI�.  <���ேன� ஆ�ச.ய� கல�த 
கBகளா� அவைர பா.*�� ெகாBேட, ந�ல காDய� பBண எ�னா� இததா� 
வா(க !AG� Z ெசVதத பBண !Aயல  எ�றா. உணைவG�, பழ�சாைறG� 
ைக"� ைவ*�� ெகாB1. நாJ� ந�2 கல�த ெம�Iய Q�னைகGட� 
ேக5ேட� அ�த�  ெபB ேபனாரா என, ஆமா� இ�<"� ேபனா. ஒ�2ரB1 
வா.*ைதக- எ�றா.. இ�ேபா� எ�ன ெசVவ� ஏதாவ� த�னா.வ ெதாB1 
'$வன*ைத >��டலாமா எ�ேற�. அ(க பா��மா என அவ. S5A கா5Aய 
<ைச"� 3 காவல.க- '�$� ெகாBA��தன.. நா� இவ.க8ட� >2ேன� 
இ�ேபா� அனாைத இ�ல ஊHய.க- வ�� அைழ*�� ெச�$ %1வா.க- எ�றா.. 
அவ. uதான ம<�Q ெப�=ய�. நா� ேயா*�� ெகாBA��ைக"ேல அவ. 
>2னா. நா� அவ.க- அைழ*�� ேபா�� வைர இ(�தா� இ��ேப� Z ேபா�மா 
இ�51=ற� எ�றா.. +�க ந�2 உண.�ேயா1 அவDட� ந�2 ெசா�I�  
Qற�ப5ேட�.  

ஈர!-ள ம:த.கg� இ�த உல=� இ���� ெகாB1தா� உ-ளா.க- என 
எBN ெகாBேட�. அத� �ற� <ன!� அ?வலக� ேபா�� ேபாெத�லா� 
அ�த� கா5 எ� கB!�ேன வ�� ேபான�.    

ஈர��ள ம�த�க� ஈர��ள ம�த�க� ஈர��ள ம�த�க� ஈர��ள ம�த�க�     

 �!�  ��"���� �!�  ��"���� �!�  ��"���� �!�  ��"����    
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