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அன்று ச ொன்னது - அது என்றும் உள்ளது 

அழஞர்க் கமகு கற்றுணர்ந் தைங்கல்           
                       அதழயபீபளந ளண்டினர், றுந்பதளதக 14,30                                                                                                     
                                                         இங்கு வழங்குபவர்: குரே ன்                                                      

யசந்த நரில் பயினிைப்டும் கட்டுதபகள், கதத, கயிததகள், 
ஏயினங்கள் நற்றும் இன்ி பளனண்தநகள் னளவும் அழவு-

சளர் பசளத்துரிதநனின் கவழ் யனய. இயற்தப் குதழனளகசயள 
அல்து னலதநனளகசயள அல்து சயறு ந்த யடியத்தழசள 
பயினிடுயது சட்ைப்டி தண்ைதக்குழன குற்நளகும். சநலும் 

யசந்த நரில் பயினிைப்டும் கட்டுதபகள், கதத, கயிததகள், 
ஏயினங்கள் நற்றும் இன்ி பளனண்தநகள் னளவும் 
அயற்த  ஆக்கழத்தனம் லத்தளர்கின் பளறுப்ளகும்; 
இயற்ழல் ங்சகனும், ப்சளசதனும் மக்கூடின ிதமகலக்கு 
தழப்னகுலவும் சங்க ழர்யளகனம் பளறுப்சற்க இனளது.  

 
 
 
 
 
யசந்த நர்:  தழப்னக்குல 
பளறுப்ளசழரினர்: அவ்தயநகள் 
 
இதணப் பளறுப்ளசழரினர்கள் 
உதனகுநளர் 
குநசபசன்  
கழனஷ்ணள பளநச்சந்தழபன் 
அிதள தங்கநணி 
 
ஆசழரினர்க் குல 
இபயி மினப்ன் 
ஆதழனத்து 
அர்ணள ளஸ்கர் 
கத ளர்த்தழன் 
நங்கள 
னங்சகளதத இபளம்சநளகன்  
சுந்தரி 
யணீள 
பஜனள நளன் 

நர்: 3;  இதழ்: 2  ளள்  01-20-2011  யிக்னதழ,  தத 1 க்கம் i 

 



 
பளங்கல் ன்ளச அது தநழமர்கின் யிமள ன்தத உசக அழனேம். 
அறுயதைத் தழனளள ததப்பளங்கல் எவ்பயளபயளன ஆண்டும் தத னதல் 
ளன்று துயங்கழ னென்று ளட்கள் அனுசரிக்கப்டுகழது. னதல் ளள், 
கதழபயனுக்கும், இபண்ைளம் ளள் களல் தைகலக்கும், னென்ளம் ளள், சுற்ம்- 

ட்ன-சனதளனத்தழற்கும்  ன்ழ யிலும் யிமளயளக நது ததப்பளங்கல் 
அதநனப்பற்றுள்து. 
 

அறுயதை பசய்த னத்தம்னது பல்தப் னன்டுத்தழ நட்டுசந சசளறும் பளங்கலும் ஆக்குயது, 
ச்தச பநளச்தச, னதழதளய்ப் ழத்த னசி, அப்சளதுதளன் ிடுங்கழ யந்த நஞ்சள் பகளத்து, 
கனம்ன, னத்துனக்கு பயல்ம் - இதய நட்டுசந னன்டுத்துயது, ப் னன்ளட்டுப் பளனள் 
எவ்பயளன்ழலும் தநழழ்நண்ணின் யளசத இனக்கசயண்டும் ன் ழனதழசனளடு, இனற்தகக்குப் 
னசத டுக்கும் உறுதழனளபதளன தநழழ் நபளம் பளங்கல், உகுக்பகளம் என 
டுத்துக்களட்டு. 

ளன் சழறுநழனளக இனந்த னயத்தழல், என பளங்கல் ண்டிதகனின்சளது ன் ளட்டிதனப் 
ளர்த்துக் சகட்சைன்: "ம்ளட்டி! இந்த னட்ைசகளதசப் சளட்டுப் பளழனல் பசஞ்சு தளங்கசன்!" 
ளன் சகட்ைதுதளன் தளநதம்! ளட்டி பளங்கழபனலந்தளள்! "ன்து? சவநக்களனப் சளட்டு சதநக்கச் 
பசளல்ழனள? ளக்கு ீண்டு சளச்சளக்கும்! பளங்கல் ம்ந ண்டிதக! ளட்டுக் களதன நட்டுந்தளன் 
சதநக்கடம்! இந்த நண்டடீ - இதத் தளண்டீ ம்ந அப்ன், ளட்ைன், னப்ளட்ைன்னு 
யளழ்ந்துனக்சகளம்! இந்த நண்டப் னர்யகீநள யர்ந்துயபக் களய்கழதன நட்டுந்தளண்டீ 
பளங்கலுக்கு உசனளகழக்கடம்! சவநக்களனச் சசர்த்சதளம்ள, ரிஞ்சழகழட்டுப் சளளச சூரின 
கயளன், அயன் ம்தநச் சும்நள யிைநளட்ைளண்டீ!" 

சம்நட்டினளடித்தது சளன்று ளட்டி சசழளள். அயள் சசழனசளது அயள் கண்ணில் சகளம் 
பகளப்ித்த அசத சயதனில்,  ீர் ித்தததனேம் ளன் ளர்த்சதன். நண் ற்று, நளழப்ற்று, 
ளட்டுப் ற்று, பதய்யப்ற்று ன்ததபனல்ளம், "ளட்டுக் களய்" ன்று ளட்டி பசளன் அந்த 
என பசளல்ச தசளற்ழனது!  ட்டு யனதுப் பண்டக்கு அன்று கழதைத்த ஞள 
"தீட்தச"தன து உனர்கல்யி - ஆய்வுப் டிப்னக்கசள அல்து நளபனம் கயிகின் லத்சதள, 
சதசத்ததயர்கின் பகளந்திக்கும் சச்சசள இதுகளறும் தந்ததழல்த!!  

பளங்கல் ன்து என சகிக்தக ழகழ்ச்சழனன்று! நது குனதழனிலும், னெச்சழலும் 
ஏடிக்பகளண்டினக்கழ தநழழ்நபின் தளர்நீக யிமள!!  பளங்கல் தயயங்கள், 
பசனற்தகனளகழப்சளயதத ளம் தடுத்தளகசயண்டும்!! பளங்கழன் னக்கழனத்துயத்தத நது 
குமந்ததகள் உணனநளறு பகளண்ைளடுயது நது பளறுப்ன!! 

நர்: 3, இதழ்:  2                  யிக்னதழ, தத 7          யசந்த நர்;   க்கம்  1 

  ல்ங்ொ சபொங்மத                                                                                       அவ்வவமள் 



அட்ளண்ைள தநழழ் 
நக்கலக்கு  

யணக்கம், 

 

அதயனம் யடீ்டில், பளங்கல் 
ண்டிதகதனச் சழப்ளகக் பகளண்ைளடி 
இனப்ரீ்கள். தத ிந்தளல் யமழ ிக்கும். 
உபகங்கழலுனள் தநழழ்க் குடும்ங்கள், 
ல்ள யனம் சழப்னம் பற்று 
யளழ்யளங்கு யளம இதயத 
சயண்டுகழசன். ததப் பளங்கல் ன்து, 
யடீ்டுப் ண்டிதக நட்டுநன்று. 
சனதளனநளக, ளம் கூடி, இதணந்து 
பகளண்ைளடும் சனெக யிமளவுநளகும். சய 
அதயனம் என்ளகக் கூடுசயளம்; 
இன்னும் சழப்ளகப் பளங்கதக் 
பகளண்ைளடுசயளம். ம்னைன் பளங்கதக்  
பகளண்ைளை  சன் ட்யி னகழ்-  பளஜள, தநழழ் 
ளட்டில் இனந்து யனகழளர். அயனைன் 
சசர்ந்து, சழரிப்னைன் சழப்ளபதளன 
பளங்கல்யிமள டுப்சளம். ளள் ஃிப்பயரி 
6, 2011. 

யசந்த நர்க் குல நழகச் சழப்ளகச்           
பசனல்டுகழது அயர்கலக்கு து 
ளபளட்டுக்கலம் ன்ழகலம். யசந்த 
நரில் ீங்கலம் ங்குபளம். 

குழப்ளக, குமந்ததகள் க்கம், இ 
யனதழர் க்கம், நற்றும் உறுப்ிர் 
அழனகம் ஆகழன குதழகில் கண்டிப்ளகப் 
ங்கு பறுங்கள்; நழகக் குழப்ளக, சங்க 
உறுப்ிர்ப் குதழ உங்கத அட்ளண்ைள 
தநழழ் நக்கலக்கு அழனகம் பசய்ன என 
ல் யளய்ப்ளகும். இந்த நர் 
யனம்பளலது தநழழ்ச் சங்கத்தழன் 2011ம் 
யனை களண்ைர் பயினிைப் ட்டினக்கும். 
உங்கது, 2011ம் யனை குடும் 
தழட்ைநழைழல் இந்தக் களண்ைதபனேம், 
இதணத்துக் பகளள்லங்கள். 

இறுதழனளக அட்ளண்ைள தநழழ்ச் 
சனதளனத்தழற்கு ளம் ன் பசய்சதளம் 
 என கணம் சழந்தழனேங்கள். அதற்கு 
னதல் டி ன்பயன்ளல், தநழழ்ச் 
சங்கத்தழல் உறுப்ிபளயதுதளன். ீங்கள் 
நட்டும் உறுப்ிபளளல் சளதளது. உங்கள் 
ண்ர்கதனேம் உறுப்ிபளக்குங்கள். கூடி 
யளழ்ந்தளல் சகளடி ன்தந!!   

யளழ்க யனைன்!! 

                              அன்னைன் 

                 இபயி மினப்ன் 

ததயர் 

அட்ளண்ைள நளகபத் தநழழ்ச் சங்கம்                 

(GATS) 
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யிடுதத யந்தது யிடிவு ிந்தது 
கடுதத அந்ழனர் ஏடிர் ந்து 
னடிதந யளழ்தய னழனடித்ததளல் 
அடிதந நரித்தது தீர்வு கழதைத்தது; யணீ் 
டிதந உணர்வு உதழர்ந்து நதந்தது 
குடிதந ிந்தது பகளடினேம் ந்தது 
அடிப்தைனள சயகம் யிதபந்தது 
துடிப்ன ிந்தது, ிடிப்ன நழகுந்தது 
டிப்ித கண்ைதன் யரீினம் ழன்து 
டிப்டினளக நதழப்ன யர்ந்தது 
தைதை தைபய ணிகள் லம்ி 
நைநை நைபய சயதகள் ஆகழ 
சங்குனமங்கழை யளத்தழனம் ஏங்கழை 
னளங்கும் எழத்தது சதசழனனபசு! 

ஏங்கு தயனத்தழல் உனப்டி ளபை 
ங்குனள்யனநழனம்ிைளனிர் 
தங்கும் இங்கு யப்பநன்றுபந 
ங்கும் னர்ந்தது துணிவு நழகுந்தது! 

ஏங்கழன னகதமப்ளதுகளத்தழை 
ங்கழர் ல்சளர் கடிது னனன்ர் 
ஆங்கு களப்சளக்கழல் கயம்  குதந்தது 
பளங்குஞள ல்ம் ழவு அதைந்தது 
ங்கும் ஊமல் தழலும் னசல் 
பதளங்கும் னகலைன் யளழ்யதளது!! 
தழைப்ண்னநந்து ளசம் நந்து  

யிைப்ண்ன ழதந்த நளற்னண்ைளசநள?   
பகளடுதந ஏய்ந்து ழநழனம் சயதனில் 
ளசந டுதநதன ழத்தழைளசநள? 
கைதநபனண்ணம் நந்தழைளசநள? 
நைதநப்சளர்தய ளய்நபநளசநள? 
நடிதுனில் ீங்கழ  உதமப்தழவ்சயத 
கடிது னனன்ழல் தளநதசநசள? 
பகளடிதனற்றுதல் சைங்பகன்ளசநள? ழன 
டிதன நறுத்தழைல் சரிபனன்ளசநள? தளச 
பகடுயதுதன்த யிடுக்க சயண்டுசந! பனர் 
டுப்து தன்ில் னதந்தழைசயண்டுசந! 
 

                                                               அவ்தயநகள் 
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 பதளகுப்ன: உதனகுநளர்  

பளங்கல் யிமளக் பகளண்ைளடும் இத்தனணத்தழல் உமயர்கின் யளழ்க்தக இபண்ைளனிபம் 
ஆண்டுகலக்கு னன் ப்டி இனந்தழனக்கும் ன் ண்ணம் லந்தது.  இந்த யிளயிற்கள 
யிதைதன இங்சகளயடிகின் கவழ்க்கண்ை சழப்தழகளபப் ளைல் னெம் தனகழசளம். 
கவுந்தழனடிகலம்,, கண்ணகழனேம், சகளயனும் சசளம ளட்டிழனந்து ளண்டின ளட்டுக்குச் 
பசல்லும் யமழனில் ளர்த்த ழகழ்வுகளக இப் ளைத இங்சகளயடிகள் யடித்துள்ளர், 
சழம்பளழ பசல்ப்ளர் அயர்கின் தைப்ிழனந்து இப் ளைலும் உதபனேம் டுத்து 
யமங்கப் ட்டுள்து.   

சழப்தழகளபம் 

பளன் ர்னட்டிப் ளைல்  

உமளஅ தண்பதளி உள்னக்கு அலந்தழன  

கமளஅநனிர் னளக்தககச் பசங்கண் களபளன் 

பசளரினம் உரிஞ்சப் னரிபஞகழழ்ன உற் 

குநரிக் கூட்டின் பகளலம்ல் உணவு 

கயரிச் பசந்பல் களய்த்ததச் பசளரினக் 

கனங்தக யிதஞனம் கநனங் கூடி  

எனங்குழன்று ஆர்க்கும் எழசன அன்ழனேம் 

கடிநர் கதந்து னடிளறு அலத்தழத் 

பதளடியதத் சதளலம் ஆகனம் சதளய்ந்து 

சசறுஆடு சகளபநளடு யறீுபத் சதளன்ழச் 

பசங்கனல் படுங்கண் சழன்பநளமழக் கதைசழனர்  

பயங்கள் பதளதச்சழன யினந்தழற் ளணினேம் 

பகளலங்பகளடி அறுதகனேம் குயதனேம் கந்து 

யிங்குகதழர்த் பதளடுத்த யிரினல் சூட்டிப் 

ளர்உதைப் ர்சளல் மழச்சழர் தகபதளம 

பபளடு ழன்சளர் ர்நங் கனம்  

அரிந்துகளல் குயித்சதளர் அரிகைள வுறுத்த 

பனஞ்பசய்ந் பல்ழன் னகதயப் ளட்டும் 

பதண்கழதணப் பளனர் பசனக்குைன் டுத்த 

நண்கதண னமயின் நகழழ்இதச ஏததனேம் 

சர்னளற்று அதைகதப ீரிற் சகட்டுஆங்கு  

ஆர்ய பஞ்சபநளடு அயம் பகளள்ளர் 

                       (ளடு களண் களதத)  



உமளநச னம் ைந்து ைந்து 
அலத்தழனதளல் தண்ணின சசளகழனேள் 
இைத்தழல் னபண்ைதளல் டிந்த சசறு; 
அச்சசற்தக் கலயளத நனிதபனேதைன 
உைம்ன; சழயந்த கண்கள்; ஆகழனயற்தக் 
பகளண்ை னதநகள் சசறு இறுகழனதளல் 
தம் உைழல் ற்ட்ை தழததயப் 
சளக்கழக் பகளள் உமயர்கள் கத்து 
சநடுகில் தயக்சகளற் னரினளல் கட்டி 
தயத்துள் பற்கூடுகிச உபளனேம்; 
அதளல் னரிகள் அறுந்து, 
கூட்டினுள்சனினந்த யநள 
ண்ைங்கள், கயரி சளன்ழனக்கும் 
பசந்பற் கதழர்கின் நீது 
சழதறும்.  இததக் கண்டறும் யழன 
தககதனேதைன தகத்பதளமழளர்கலம், 
உமயர்கலம் ஆபயளரித்து, னதநகத 
ஏட்டும் எழ எனனம்; உமத்தழனர் யனழல் 
னத்துள் நர்களகழன கதகதக் 
கதகழன்ர்;  ளற்று னடிகதப் 
கழர்ந்து அலத்தழ டுகழன்ர்; 
அயர்கலதைன பதளடியதத் சதளிலும் 
நளர்ிலும் சசற்றுத் துிகள் 
டிகழன்.  இந்தச் சசசளடு 
சகளத்துைன் நழகுந்த நனக்கம் தனம் 
கள்தஉண்டினப்தளல் சழயந்த 
கண்கதனேம் பகளச்தச பநளமழதனனேம் 
உதைன உமத்தழனர் கிப்சளடு ளடுகழன் 
ளட்பைளழ என னம்; பசந்பற் கதழசபளடு 
அறுகம் னல்தனேம் குயத நதபனேம் 
யிபயத்பதளடுத்த நளததன சநமழனில் 
சூட்டி, தககூப்ித் பதளலது, ழத்ததப் 
ிப்யதபப் சள, பளன்சர் னட்டி 

ழற்கும் உமயர்கள் ளடுகழன் ர்நங்கப் 
ளட்பைளழ என னம்; பல் தளத 
அரிந்து, குயித்து, கைளயிட்டு நழதழத்துப் 
ிரித்த பல்த னத்தளல் னகந்து 
தூற்றும் சளது ளடுகழன் னகதயப் 
ளட்பைளழ எனனம்; பதிந்த ஏதச 
பகளண்ை தைளரிதன உதைன 
கழதணப்பளனர் பசனக்குைன் டுத்த 
நளர்ச்சத உதைன தழபண்ை னமயிது 
நகழழ்ச்சழதனம் இின எழ என னம்  
இவ்யளள எதசகத யினப்த்சதளடு 
சகட்ையபளய் ஆற்ங்கதப யமழசன 
சகளயனும், கண்ணகழனேம், 
கவுந்தழனடிகலம் யனத்தநழல்ளநல் ைந்து 
பசன்ர். 
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ளைழன் பதிவுதப   



 

தத ிந்தளச்சு 
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அத்ததநகள் 
யளசபங்கும்  திர் 
நளயிதத் சதளபணங்கள் 
யதீழபனங்கும் யிதயிதநளய் 
நளயிதக் சகளங்கள் 
 
இல்பநல்ளம் னதுச்சுததப் 
னத்தளதை யளசம் 
ஊபபங்கும் உசரிப்ன 
உற்சளக யளர்த்தத; 
 
நளடுகட்கும் யண்டிகட்கும் 
நரினளதத, யண்ணப்னச்சு; 
றுதலய இதஞர்கலம் 
நளதசூை உரினயர்கலம் 
நந்துடிக்கக் களத்தழனப்ன; 
 
னற்த்தழல் 
சுற்ங்கள் சூம 
னக்சகளணக் கல்டுப்ில் 
 
நஞ்சள் இஞ்சழ தளழனணிந்த 
நட்ளதனில் பய்தழனக்கும் 
ச்சரிசழ ளல் சர்க்கதபசனளடு 
 தழர்ளர்ப்னகலம்; 
கற்னபத் தீனெட்டில் 
யிகடுப்ன சபசபக்க 
ளசளடு நனம் பளங்க 
 
யபங்கள் தனம் சூரினத 
யளில் கண்டு 
கபங்குயித்துக் கிபகளள் 
அத்ததநகள் யந்தளள் 
ஆந்தங்கள் தந்தளள்! 
 

— .குநசபசன் 

தத ிந்தளச்சு 
னதுப்-- 
ளதத ிந்தளச்சு 
 
சளகழபனன்றும் 
பளங்கபன்றும் 
யதீழபனங்கும் யிமளயளச்சு 
 
நளட்டுக்பகளன பளங்கல் 
நிதனுக்சகளர் பளங்கல் 
ளளம் ளள் 
"களடம் பளங்கல்" 
ளம் களடம் பளங்கல் 
 
சற்று யதப பஞ்சுக்குள் 
பனடி யந்த ளபபநல்ளம் 
சளகழ யந்தசளது 
சளனினச்சு ளன 
 
கிநண்ணில் 
கதபனடுத்து 
யபப்சளபம் ளத்தழ கட்டி 
யனசழ ளத்து ட்டு-- 
 
யிததச்சு யச்ச 
ன் சயர்தய 
பளன்ினளச்சு... 
பளன்சளளச்சு 
 
யறுதநபனல்ளம் 

தீர்ந்து சளச்சு 
யசந்தங்கள் பளந்தளச்சு 
 
ஆடு நளடு சகளமழக்கும் 
ஆந்தம் உண்ைளச்சு 
 
தூபத்துத் பதளட்டில்கில் 
தூக்கணளங் குனயிகளய்த் 
தூங்கழக்கழைந்த ன்நக்கள்-- 
 
சதளள் யதபக்கும் 
யர்ந்தளச்சு 
சதளள்பகளடுக்க யந்தளச்சு 
 
தத ிந்தளச்சு 
னதுப் 
ளதத ிந்தளச்சு 
 
- ஆதழனத்து 



கயிதத   நர்கள்   
பதளடுப்ன: .குநசபசன் 

இந்தழனக் குடினபசு..சழ ளர்தயகள் 
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அஞ்சள பஞ்சம் 
ங்சக 
யபீத்தளல் நனம் 
நளத்தளல் ததனேம் 
உனர்ந்தழனக்கழசதள; 
 
ங்சக 
அழவு இயசநளய் உசதள; 
 
ங்சக 
உகம் உட் சுயர்களல் 
சழதறுண் டில்தசனள; 
 
ங்சக 
பசளற்கள் 
உண்தநனில் னக்கழசதள; 
 
ங்சக 
னனற்சழ 
னலதநனதைகழசதள; 
 
ங்சக 

மக்கம் ன் 
ளத ழத்தழல் 
ல் குத்தழவு ஏதை 
உழஞ்சப் ையில்தசனள; 
 
ங்சக 
நது உன்ளல் 
ழதனம் யிரினேம் 
ழதவுகளகவும் 
பசனல்களகவும் 
னன்ைத்தப் டுகழசதள; 
 
தந்ததசன, 
அந்தச் சுதந்தழபச் 
பசளர்க்கத்தழல் 
ன் ளடு 
கண் யிமழக்கட்டும்! 
 
—நகளகயி தளகூர், கவதளஞ்சழ 

அனத பநளமழகள்... து கயினில்   ந.குரே ன் 

சுதந்தழபம் 
 
இபயில் யளங்கழசளம் 
இன்னும் யிடினசயனில்த. 
—.அபங்களதன், யிதழ 
 
யளசகர்கச, உங்கள் கயிததப் 
தைப்னக்கத அனுப்னங்கள், 
சதர்ந்பதடுத்ததயகத யனம் 
இதழ்கில் பயினிடுகழசளம். 
vasanthamalar@gatamilsangam.org  

 
ங்கள் ததயர் 
ட்டி உததத்தளர் 
யறுதந 
சயக சயகநளய் 
பயிசனழற்று.... 
பட்தைத் ததனேம் 
லும்னம் சதளலும் 
கழமழந்த கந்ததனேநளக. 
--நீபள, ஊசழகள் 

 
யபங்கச  
சளங்கள் 
ஆகுபநன்ளல் 
இங்சக 
தயங்கள்  
தற்களக? 
-அப்துல் பகுநளன், ளல்யதீழ 

ளபதழ டுத்து 
நபப்பளந்தழல் இட்ை 
அக்கழிக்குஞ்சு நீண்டும் 
னட்தைக்குள் சளய்யிட்ைது 
அதைகளத்து டுத்து 
பளந்தழல்யிட்டு 
பளசுக்குயர் னளர்? 
 

—சதயநகள், னபண் 

சதசப்ிதளசய 
ீ கண்டுிடித்த 
சுசதசழன ஆனேதநளம் 
தகபளட்தைதனச் சுற்ழன சழர் 
தற்சளது 
தங்கதல் தற்கழளர்களம் 
ங்கலக்சகள 
பயள்ினேம் தங்கனம் 
யிமளக்கின் பனர்கில்தளன் 
யனகழன். 
—கயிஞர் ன.சநத்தள 
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1921ஆம் யனைம். பசப்ைம்ர் நளதம் 22ஆம் சததழ.  நதுதப 
சநநளசழ யதீழனில் உள் என யடீு.  அங்சக அன்று ைந்த என 
ழகழ்ச்சழ ின்ர் உக் நக்கதபனல்ளம் ஆச்சரினப்ை தயத்தது.  
இந்தழன யபளற்ழசசன அது என னக்கழனநள ழகழ்ச்சழ. உக 
நக்கள் கயபநல்ளம் களந்தழஜழனின் க்கம் தழனம்க் களபணநளக 
இனந்த ழகழ்ச்சழ அது.  கதர்த்துணி ிபச்சளபத்தழற்களக களந்தழஜழ 
நதுதபக்கு யந்தழனந்தளர். அப்சளது பசன்த துணி-யணிகர் 
சங்கத்தழன் துதணத்ததயர் தழன. பளம்ஜழ கல்னளண் 
ன்யனதைன யடீு நதுதப சந நளசழ யதீழனில் இனந்தது.  
அங்கு தளன் களந்தழஜழ தங்கழனினந்தளர். 

 
அப்சளது யனலுக்குச் பசன் உமயர்கபல்ளம் சழன்த் துண்தை இடுப்ிச 

கட்டிக்பகளண்டு கப்ததனத் தூக்கழக் பகளண்டு பதனயிச ைந்து பசல்யததக் கயித்தளர்.  
ற்கசய சசத்துக்குத் பதற்குப் குதழகில் ஆண்கலம் பண்கலம் அதபகுத 
ஆதைகசளகை உதமத்துக் பகளண்டினந்ததத கண்ணளச கண்டினக்கழளர்.  இந்தழனரின் சபளசரி 
உதை இவ்யவு தளன்.  இபவு னலயதும் இசத சனளசதனில் இனந்தளர்.   

 
நறு ளள் களதனில் லந்த களந்தழஜழ தன்னுைன் தங்கழனினந்தயர்கதப் ளர்த்துச் 

பசளன்ளர்: " இன்று னதல், அதபனிச னல அகத்துண்டு தளன் கட்டுசயன். குிர் அதழகநள 
இனந்தளல் நட்டுசந சளர்தய என்த னன்டுத்துசயன். சநங்கழசனள குல்ளசயள அணின 
நளட்சைன். தற்களழகநளக இந்த ற்ளட்தை என நளதத்துக்கு ற்றுக் பகளள்சயன். அதன் ின் 
னடிவு பசய்சயன்." ன்ளர். அயனதைன குபல் உறுதழனளக இனந்தது. 

 
உைச பசனழலும் இங்கழளர்.  சயட்டினிழனந்து ளலு னமத்துண்தை டுத்தளர்.  

அதத இபண்ைளக நடித்து இடுப்ிச துண்டு நளதழரிக் கட்டிக்பகளண்ைளர். ததனிச சழன் 
உச்சழக் குடுநழ.  சதளில் என சழன்த்துண்டு.  அண்ணல் களந்தழ ஆண்டிக் சகளத்தழல் 
களட்சழனித்தளர்.  உைன் இனந்தயர்கதப்ப் ளர்த்து, " களதபக்குடிக்குப் னப்ைளசந!" ன்ளர். 
அயனதைன ண்ர்கலம் சவைர்கலம் தழதகத்துப் சளளர்கள்.  

 
யியபநழந்த பளஜளஜழ அயர்கள் யிதபந்து யந்தளர். இந்தக் சகளம் சயண்ைளபநன்று கூழ 

ன்பயல்ளசநள யளதம் ண்ணிப் ளர்த்தளர். அதற்கு களந்தழஜழ, "உங்கலதைன யளதத்துக்கு 
ன்ளல் தழல் பசளல் னடினயில்த. இனந்தளலும் ளன் பசய்யது சரி ன்தழல் க்கு 
சந்சதகநழல்த. இன்று அதழகளத னென்று நணிக்கு உக்கனம் யிமழப்னநளக இனந்த ழதனில் 
க்கு இந்த ண்ணம் யந்தது. இது ன் அந்தபளத்நளயின் ஆதண! இதத ன்ளல் நீ 
னடினளது." ன்று கூழயிட்டு கதர் ிபச்சளபத்தழற்களக களதபக்குடிக்கு கழம்ிளர். 

 

தழன. பதன்கச்சழ சகள. சுயளநழ ளதின் "சழந்தத யினந்து" னத்தகத்தழழனந்து இங்கு யமங்குயர் பஜனள நளன் 

                                       அநபர் பதன்கச்சழ சகள. சுயளநழ ளதன் 



    இதசத்துக் கழப்ின யிடுதத சயட்தக  அவ்வவமள் 

சழந்த ளைகர், டிதக, சுதந்தழபப்சளபளட்ை 
யபீர் ன்கழ னென்று உனர்தகுதழகலக்கு 
உரித்தயபளயபள சக ி சுந்தபளம்ள், 
ம்  தநழழ் அன்தனின் பசல்நகள் 
ன்ளல் அது நழதகனில்த. 
  
தநழழ் இதசப் சபபழஞர், த்நஸ்ரீ ஆகழன 
ட்ைங்கள் இயதப ளடியந்த பில் 
இயபது இதசப்னதநனேம் குபல்யனம் 
அத்தத சர்த்தழனளதய. தது 
ிபத்தன்தந, னகழ் னளயற்தனேம் 
அபசழனழல் னன்டுத்தழ இந்தழன 
யிடுததக்களகப் ளடுை னடிவுபசய்து,  
இந்தழன சதசழன களங்கழபசழன் யிசுயளசழனள 
சுந்தபளம்ளள், கதர் நட்டுசந அணிந்தளர்.  
ப் சபணிகதத் தததந தளங்கழ 
ைத்தழளர்.  
 
இயபது அல் க்கும் சச்சுக்கள் நற்றும் 
ளைல்கள்  கழபளநஃசளன் தட்டுக்கில் 
தழவு பசய்னப்ட்டு, னெத 
னடுக்குகிபல்ளம் எழ பப்ப்ட்ை. 
இயற்தக்சகட்ை நக்கள் லச்சழ 
அதைந்தர். யிடுததப் சளபளட்ைம் 
தீயிபம் அதைந்தது. 
  
களந்தழ ற்ழன இயபது இபண்டு ளைல்கள் 
பயகு ிபம்:  
(1) களந்தழசனளர் பந தம சன்னளசழ 
(2) உத்தநளபளம் களந்தழ. 
 
களந்தழ பசன்த யந்தழனந்தசளது  
அயதபச்பசன்று யணங்கழ ஆசழர்யளதம் 

பற்று, "ளன் ளட்டின் யிடுததக்கு 
ன் பசய்னட்டும்?" ன்று சகட்கழளர் சக 
ி சுந்தபளம்ளள். களந்தழனிட்ை கட்ைதப்டி
- 
தன் சழத்தழ ஜளனு அம்நளசளடு சசர்ந்து 
யடீுயைீளகச் பசன்று தழக் ஸ்யபளஜ் 
ழதழக்குப் ணம் தழபட்டித் தனயதத என 
பதளைர்ப் ணினளகச் பசய்தளர் சக ி 
சுந்தபளம்ளள். 
 
சத்தழனனெர்தழ, பளஜளஜழ, களநபளஜ், 
ஆகழசனளனைன் இதணந்து யிடுததப்ணி 
பசய்தயர்,  1951ல் பசன்த 
நளகளணச்சட்ை சதனின் உறுப்ிபளளர்.  
இந்தழன அபசழனழல் ததமந்த னதல் 
தழதபனேகக் கதஞர் ன் 
திப்பனஞ்சழப்ன பற் சக ி 
சுந்தபளம்ளள் அயர்கதப் ற்ழப் சச, 
களசபம் சளதளது.  
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கநகளயின் 
ழறுவுர் ைளக்ைர் பளம் ஸ்ரீபளம் அயர்கத, 
சகட்றழன் யசந்த நர்க்குலதயச் சசர்ந்த, 
அர்ணள ளஸ்கர் சரில் சந்தழத்து 
உதபனளடிளர். உதபனளைதனேம் 
ைத்ததனேம் தழவு பசய்தயர் தீள 
சழயகுநளர். இந்த சர்க்களணழன் பதளகுப்ன 
இசதள உங்கலக்களக! 
 
சக: உங்கள் இதச ஆர்யத்துக்கு யித்தழட்ை 
ஆபம் ளட்கதப் ற்ழச் பசளல்லுங்கள். 
 
 : ன் பற்சளர் இனயனசந கர்ளைக 
சங்கவதத்தழல் நழகவும் ஈடுளடு 
பகளண்ையர்கள். ன் தந்ததனளர், ஜழன்ி 
னின் சழஷ்னர். ன்தப் சள அயனம் 
இதசதன னல சப உத்தழசனளகநளய் 
டுத்துக் பகளள்யில்த. ஆளல், ஆல் 
இந்தழனள சபடிசனளயில்  க்சபடு ளைகபளய் 
ழதனப் ளடினேள்ளர். இப்டி யடீு 
னலயதும் இதச யினளித்து இனந்ததளல் 
க்கும் இதசனின் நீது தளளக ஈடுளடு 
யந்தது. 
 
சக: ீங்கள் னளரிைம் நழனதங்கம் கற்றுக் 
பகளண்டீர்கள்? 
 

  : ளன் னபதசயளக்கத்தழல், சழத்தூர் 
சுப்பநணினப்ிள்த சளன் பரின 
இதசக் கதஞர்கலக்கு நழனதங்கம் 
யளசழத்துக் பகளண்டினந்த, சழட்டிளன 
ன்யரிைம் நழனதங்கம் கற்றுக் பகளள் 
ஆபம்ித்சதன். ின்ன, டி.யி. 
சகளளகழனஷ்ணன் அயர்கிைம் கற்றுக் 

பகளண்சைன். ளற்த்து இபண்டு 
யனைங்களக அயனைன் பதளைர்ில் 
இனக்கழசன். இப்பளலதும் இந்தழனள 
பசல்லும் சளது அயனதைன அசகைநழனில் 
சழ கச்சசரிகில் யளசழக்கழசன். கைந்த 
தழனென்று, தழளன்கு யனைங்களய் 
ஸ்ரீனஷ்ணம் பளஜள பளவ் அயர்கள் க்கு,  
குனயளகப்  யிரனங்கள் கற்றுக் 
பகளடுத்துள்ளர். 
  

சக: ஜளர்ஜழனள ஸ்சைட் னேிபயர்சழடினில் 
அக்பகௌண்டிங் துதனில் ஆசழரினபளகப் 
ணினரிகழரீ்கள் ன்று அழகழசன். 
கநகளதய ஆபம்ிக்கும் ண்ணம் ப்டி 
யந்தது? ப்பளலது ஆபம்ிக்கப் ட்ைது? 
 
: ளன் அட்ளண்ைள யந்து தழளறு

யனைங்கள்ஆகழன். இங்குநீபள, நணி, 
ைள. பயங்கைகழனஷ்ணன், அிபளநன்

சளன்சளர்சழழனஅயில்யனைத்தழற்கு

ஏரின கர்ளைக இதசக் கதஞர்கத

அதமத்து யந்து கச்சசரி ைத்தழக்

பகளண்டினந்தர். தழன. நணி அயர்கள்

இந்தழனள தழனம் னடிவு பசய்தசளது,
ன்ிைம் அப்ணிதனத் பதளைனம்டி 
னத்தகங்கத அித்துயிட்டுச் பசன்ளர்.  

அப்பளலது ளனும் ன் ண்ர் சழயகுநளர் 
ன்யனம் சசர்ந்து கநகளதய 
ஆபம்ித்சதளம். இள சளக்கநற்க் 
குலயளக ஆபம்ித்த கநகள, ல்டினளக 
ைந்து பகளண்டினக்கழது. 

 கர்ளைக இதச யர்க்கும் கநகள! அர்ணள ளஸ்கர் 
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சக: கநகளயின் னக்கழன சளக்கம் ன்? 
 : கர்ளைக சங்கவதத்தத அபநரிக்களயில் 
ப ப்சயண்டும் ன்து கநகளயின் 
சளக்கம். இங்குள் நக்கள் கச்சசரிகதக் 
சகட்கசயண்டும் ன்து என குழக்சகளள். 
அததயிை னக்கழனநளக , இங்குள், 
கர்ளைக சங்கவதம் னிலும் 
குமந்ததகலக்கு, பரின இதச 
யல்லுர்கின் கச்சசரிகதக் சகட்கும் 
யளய்ப்த உனயளக்கழத் தபசயண்டும். 
யனைத்தழற்கு என னத, தழனளகபளஜர் 
உற்சயம் சளன் யிமளயில் அயர்கலக்கு 
சநதைனில் ளடும் யளய்ப்ித்து 
உற்சளகப்டுத்த  சயண்டும். 
  

சக: கநகளயிற்கு யபசயற்ன ப்டினேள்து? 
ப்டி யர்ந்துள்து? 
 : கநகள 1997ல் ஆபம்ிக்கப்ட்ைசளது, 
சுநளர் தழதந்து உறுப்ிர்கள் 
இனந்தர். இப்பளலது கழட்ைதட்ை ளனூறு 
சனதைன நழன்ஞ்சல் னகயரிகள் 
உள், தற்தம்து சர் 
உறுப்ிர்களக உள்ர். யனைத்தழற்கு 
என னத உறுப்ிர் கட்ைணம் 
பசலுத்தழயிட்ைளல், யனைம் னலயதும் 
கச்சசரிகலக்கு இயசநளக யபளம். 
உறுப்ிபளக இல்ளதயர்கள் ததமவுச் 
சவட்டுக்குப் ணம் பசலுத்தழக் கச்சசரிக்கு 
யபளம். தற்பளலது யனைத்தழற்கு ட்டு 
னதல் த்து கச்சசரிகள் ைக்கழன். 
அசகக் கச்சசரிகலக்கு இந்தழனளயிழனந்து 
சங்கவத யல்லுர்கத அதமத்து 
யனகழசளம். 
 
 சக: ீங்கள் இந்தழனளயிழனந்து யனம்  
கதஞர்கலக்கு நழனதங்கம் 

யளசழத்துள்ரீ்கள். அந்த அனுயம் ற்ழச் 
பசளல்லுங்கள். 
 : பனம்ளலும் அட்ளண்ைளயில் 
யளசழத்தளலும், ைல்ளஸ் நற்றும்  
இைங்கலக்குச் பசன்றும் 
யளசழத்தழனக்கழசன். இந்தழனளயிழனந்து 
இங்கு யனம் யித்யளன்கள்: பயிகழபண், 
சசரசகளளன், பய்சயழ சந்தள 
சகளளன், ன்னுதைன குன 
டி.யி.சகளளகழனஷ்ணன் சளன் அசகம் 
சனக்கு யளசழத்தழனக்கழசன். ஃப்லட் 
பநணி அயர்க லைன் களன்பசர்ட் டூர் 
பசன்று  இைங்கில் யளசழத்சதன். 
 
பரின யித்யளன்கலக்கு யளசழக்கும்சளது 
அயர்கள் நக்களகக் பகளஞ்சம் இங்கழ 
யந்தளலும் பரின ழனநங்கத 
தழர்ளர்ப்ளர்கள். அதளல் ளன் என 
ளதக்கு குதந்தது இப ண்டு நணி 
சபநளயது நழனதங்கப் னிற்சழ 
பசய்கழசன். 

“கர்ளைக சங்கவதத்தத அபநரிக்களயில் 
ப ப்சயண்டும் ன்து கநகளயின் 
சளக்கம்.“ 
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 சக: நளர்கமழ நளதக் கச்சசரிகில் 
இந்தழனளவுக்குச் பசன்று யளசழக்கழரீ்கள். 
அங்கு, த்தழரிதககில் சளதளபணநளகசய 
நழகக் கடுதநனள யிநர்சங்கள் 
இனக்கும். உங்கள் அனுயம் ப்டி? 
 
 : ளன் அபநரிக்களயிழனந்து 
அங்குபசன்று யளசழப்தளல் ன்த 
அட்ளண்ைள ஸ்ரீபளம் ன்ச 
அதமக்கழளர்கள். பயினைரிழனந்து யந்து 
யளசழத்தளல், அந்தக் கதஞர்கள் நீது 
தழர்ப்ளர்ப்னகள் குதயளக  இனக்கும். 
அதளல் சழழன ிதமகள் இனந்தளல் 
பளறுத்துக் பகளள்யளர்கள். ன்கு 
ஊக்குயிப்ளர்கள். 
 
சக: “க்சபட் க ம்சளச ர்ஸ் சை” ன் து 
ன் ? அதத ஆப ம்ிக்கும் ண்ண ம் 
ப் டி யந்த து? அதற்கள யபசயற்ன 
ப்டினேள்து? 
 
: “க்சபட் க ம்சளசர்ஸ் சை”  ன்து 
னக்கழனநளக இங்குள் 
குமந்ததகலக்களகவும், உள்லரில்  

இனக்கும் கர்ளைக இதசத் தழதநதன 
பயிக் பகளண்டு யனயதற்களகவும்  
ஆபம்ிக்கப் ட்ைது. கநகள 
ஆபம்ித்தவுைசசன 1997ல் ஆபம்ிக்கப் 
ட்ைது. ஆபம்த்தழல் ளன்கு நணி சப 
ழகழ்ச்சழனளக இனந்தது. இப்பளலது 
எவ்பயளன ளலம் த்து நணி சபம் 
ன்று பதளைர்ந்து, இபண்டு ளட்கள் இந்த 
ழகழ்ச்சழ தைபறுகழது. என ளைகர் 
னென்று னதல் ளன்கு ழநழைங்கள் 
ளைளம். எவ்பயளன யனைனம், 
க்குதன இனதற்று ம்து சர் 
ளடுகழளர்கள். இபண்டு ளட்கள் 
சளதுநளதளக இல்தபனன் தளல், 
சகளதை யிடுனதச் ச ந ன த்தழல் 
நற்றுபநளன ழக ழ்ச்சழ அதநக்க ளம் 
ன்றுள்சளம். இந்தழனளயிலுள் 
கதஞர்கலக்கு ழகபளகப் ளைக் கூடின 
சசம் ஸ்ரீபளம், கழபளயி யித்னளசங்கர், 
நதுதப சுந்தர் சளன்  கதஞர்கள் 
அபநரிக்களயிச இனக்கழன்ர். இது 
சளன் கதஞர்கின் கச்சசரினேம் இந்த 
இபண்டு ளட்கில் என ளள் தைபறும். 
இத்துைன் யித்னளர்த்தழ ன்னும் 
பயப்தசட்டில், குமந்ததகலக்களக 
சங்கவத்தழல் யிளடி-யிள ைத்துயசதளடு, 
கர்ளைக சங்கவதத்தத ப்டிப் னி 
சயண்டும், ப்டிக் கச்சசரி ண்ண 
சயண்டும் ன்து சளன் தகயல்கதத் 
பதளகுத்து அிக்கழசளம். 
 
சக: சகளதை யிடுனதனில் சங்கவதம் 
னிலும் நளணயர்கலக்கு, னிற்சழ-
யகுப்னக்கள் ைத்தும் ண்ணம் 
இனக்கழதள? 
 

“இந்தழனளயிலுள் கதஞர்கலக்கு 
ழகபளகப் ளைக் கூடின கதஞர்கள் 
அபநரிக்களயிச இனக்கழன்ர்.”  
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 : என நளதத்தழற்கு னன்ன, ளனும் நற்றும் 
சழனம் சழழன அயில், என யடீ்டில் சழ 
குமந்ததகலக்கு பக்சர் 
பைநளன்ஸ்ட்சபரன் பசய்து களட்டிசளம். 
தள த்தழற்கும் ளட்டுக்கும் இனக்கும் 
பதளைர்ன ன் ன்து சளன் இதசனின் 
தடக்கங்கள், அர்த்தங்கதப் ற்ழப் 
சசழன ின் அயர்கள் சகட்ை 
சகள்யினிழனந்து அய ர்க ள் வ்ய  வு 
ஆய லுை ன் இனக்கழளர்க ள் ன்று 
பதரிந்த து. இது சளன்று பதளை ர்ந்து பசய்ன  
சயண்டும் ன்று னடிவு பசய்துள்சளம். 
 
சக: இங்குள் குமந்ததகின் தழதநக்கு 
அங்கவகளபம் பகளடுக்கும் யதகனில் 
“கர்ளடிக் ைல்”  சள என சளட்டி 
தயக்கும் ண்ணம் இனக்கழதள? 
 
 : கண்டிப்ளக. இது சளன் ழதன 
தழட்ைங்கள் இனக்கழன் . அதற்களக 
தன்ளர்யத் பதளண்ைர்கள் 
சததயப்டுகழளர்கள். ளன் யமழகளட்ைத் 
தனளபளக உள்சன். 
 
சக: ைநளக இனந்தளலும், இதசனளக 
இனந்தளலும் அந்தக் கததன 
உணர்வுனர்யநளகப் னரிந்துக் பகளண்டு 
னில்யது அயசழனம் இல்தனள? இங்கு 
யனம் குமந்ததகள் சயறு சூழ்ழதனில், 
சயறு களசளபத்தழல் யனயதளல் அது 
ப்டி சளத்தழனநளகும்? 
 

 
 
 

: ந்தக் கதனளக இனந்தளலும் 
உணர்வுனர்யநளகப் னரிந்துக் பகளண்டு 
னில்யது நழக னக்கழனம். ஆசழரினர்கள் 
என ளட்தைச் பசளல்ழக் பகளடுக்கும் 
சளது அந்தப் ளட்தை லதழனயர் ன் 
உணர்வுைன் அந்தப் ளைத லதழப் 
ளடினேள்ளர் ன்று பசளல்ழத் தப 
சயண்டும்.  அந்தப் பளறுப்ன 
ஆசழரினர்கலக்கு உண்டு.  
 
இபண்ைளயதளக, ளன் னன்ர் பசளன்டி, 
பக்சர் பைநளன்ஸ்ட்சபரில் இது 
சளன் யிக்கங்கதக் பகளடுப்தளக 
இனக்கழசன். என னத அப்டி என 
பக்சர் பைநளன்ஸ்ட்சபரில், சழனளநள 
சளஸ்தழரி அயர்கலதைன 'சதயி ப்சபளய 
சநனநழசத' ன் ளைதப் சளட்டுக் 
களட்டிசன். என ல யனதுக் குமந்தத 
லந்து ழன்று " தழங்க் பத கம்சளபசர் 
இஸ் பயரி சசட். லீ இஸ் ஆஸ்கழங் ஃளர் 
சம்தழங்" ன்து. பநளமழ னரினளநல் ளடின 
ளயத்தத தயத்து அந்தக் குமந்தத 
"ளடினயர் ந யனத்ததுைன் ளடுகழளர்" 
ன்று நழகவும் சரினளக அதன் அர்த்தத்தத 
பசளன்ததக் சகட்டு ஸ்தம்ித்சதன். 
அதளல் சரினளகச் பசளல்ழக் பகளடுத்தளல்,  
இங்கு யனம் குமந்ததகலம் 
உணர்வுனர்யநளக ந்தக் கததனனேம் 
கற்களம். 
 
சக: இங்கு கர்ளைக இதசதனக் 
கற்றுக்பகளள்லம் குமந்ததகலக்கும் 
பரிசனளர்கலக்கும் ன் பசளல் 
யினம்னகழரீ்கள்? 
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 : னதழல், சங்கவதத்தழல் ஈடுளடு 
யபசயண்டும்; சநற்கத்தழன இதசசனள, 
சழிநளப் ளைல்கசள ல்ளயற்ழலும் 
ல் யிரனங்கள் உள். அததப் 
னரிந்துபகளண்டு, பற்சளர்கள் னதழல் 
குமந்ததகலக்கு ந்த இதச யடியத்தழல் 
ஈடுளடு உள்சதள அதழல் உற்சளகப்டுத்த 
சயண்டும்.  
 
பநளரி னேிசயர்சழடினில் ளன் சழப்ன 
இதசப் சபளசழரினபளக உள்சன். அங்கு 
உதபனளற்ச் பசன்ளல் அபநரிக்கப் 
ளர்தயனளர்கள், நழகவும் அழவுப் 
னர்யநள சகள்யிகதக் சகட்கழன்ர். 
எனயரிைம் நற்பளனயர் கற்றுக் பகளள் 
ழதன யிரனங்கள் உள். 
 
கநகளவுைன் உங்கலதைன இதசப் 
னணத்தத ங்கலைன் கழர்ந்து 
பகளண்ைதற்களக சகட்ஸ் சளர்ளக 
ன்ழதனத் பதரியித்துக் பகளள்கழசளம். 
 

 

 1. ழனை இங்கழளந்து தநழழ்ச் சங்கம் 
ிப்பயரி 5ஆம் ளள் பளங்கல் யிமளதயக் 
பகளண்ைளடுகழன்து. 
 
2. பதன் னயகத் தநழழ்ச் சங்கம் ஜயரி 22 
ஆம் ளள் பளங்கல் யிமளதயக் 
பகளண்ைளடுகழன்து. 
 
3. கன்சளஸ் தநழழ்ச்  சங்கம் 20 ஆம் 
ஆண்டில் அடி டுத்து தயக்கழன்து. 
 
4. பநட்சபள ப்க்ஸ் தநழழ் சங்கத்தழர், 
ிப்பயரி 12ஆம் ளள், களதர் தழத்தத 
இன்ிதச ழகழ்ச்சழசனளடு ைத்துகழளர்கள். 
 
5. நழச்சழகன் தநழழ்ச் சங்கம், ஜயரி 29ஆம் 
ளள் ைத்தும் பளங்கல் யிமளயில் "சன் 
டியி ட்டி நன்ம் னகழ் பளஜள" 
ங்சகற்கழளர்.  
 
6. நது அட்ளண்ைள நளகபத் 
தநழழ்ச்சங்கம், தது பளங்கல் 
யிமளதய, ஃிப்பயரி 6ஆம் ளள் 
பகளண்ைளடுகழன்து. சகளப்சளட்டி, 
சழம் யிதனளட்டு, கண்கயனம் கத 
ழகழ்ச்சழகள், ததயளதமனிதனில் 
யினந்து  யிநரிதசனளகக் 
பகளண்ைளைப்ையினக்கும், இவ்யிமளயில், 
"சன் டியி ட்டி நன்ம் னகழ் பளஜள" 
அயர்கலம், ழல்ர்ன் சநனர் ைனளள 
ப்பபஸ்ைன் அயர்கலம் கந்துபகளண்டு 
சழப்ிக்கழளர்கள். .  

                          
கழனஷ்ணள 

“பற்சளர்கள் குமந்ததகத னதழல் 
தளயது என இதச யடியத்தழல் 
உற்சளகப்டுத்த சயண்டும்.”  



 

நர்: 3, இதழ்:  2                  யிக்னதழ, தத 7         யசந்த நர்;   க்கம்  16 

யணக்கம். பசன் குறுக்பகலத்துக்குப் னனுறு 
யதகனில் குறுக்பகலத்து ற்ழன 
யிதழனதகதனேம், ஆசளசதகதனேம் 
யமங்கழன யததழயர் இயசக்பகளத்தளனக்கு 
(h t t p : / / e l a v a s a m . b l o g s p o t . c o m )  ன்ழ.                     

ளன் னன்டுத்தும் அகபனதழகள் h t t p : / /

dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/ நற்றும்  http://

www.dic t ionary. tami lcube.com/ குழத்த உங்கள் 
கனத்துக்கள் யபசயற்கப்டுகழன்:                    
நங்கள  

 

குறுக்கு 
1. உமயர் தழனளில், ளதனில் பளங்கழனதும் ளம் உபத்துச் 

பசளல்யது ன்? (4,4) 
5. தி நிதனுக்குணயிதபனில் யிதழ பசய்னேம், யனங்களம் 

(2) 
6. ட்டு உண்டு ம்தநச் சுற்ழ, யிதச பகளண்டும் பயன்ழைளம் 

(2) 
7. நீளட்சழ ஆலம் தழனகபநது, பயள்தத் துதபகலம் யினந்த 

கபநது (3) 
9.  அபயசந இல்ளநல் யந்தழடுசந, இபவு இதன் பனர் பசளல்ளசத! 

(3) 
10. ி இறுகும் குிர்களம் யந்தசத, இனப்ிைம் யிட்டுச் 

பசல்லும்சளது தகனில் அணி (2) 
11. துர்ம் னன்ளதழ நதந்தின் கதந்தும் சளகும், உன் யலு 

ீ அழந்தளல். (3) 
12. ழளவும் ட்சத்தழபத் சதளமழனனம் ஆலம் சபம் (3) 
13. குபங்குகள் ட்ன பகளண்டு பயன்  இபளநன், இந்த குத்தழகன்! 

(2) 

14. யிபத யிை ீம் தளன், ஆற்சளப ன்ரீில் யளலம் நீன் 
யதக. (3) 

17. ல்ள கதனேம் அழந்தளல் இப்டி களயல்யன் ன்ல்யள 
பசளல்சயளம் (3) 

18. தளன் தழரிந்து தளன் சளம், ன்தந உதபக்கும் சளது. (2) 
19. உதமத்து யளழ் ன்று பகளண்ைளலும், தயறு ன்று 

பகளண்ைளலும் என்று தளசள? (2) 
20. ததப் பளங்கல், தநழமயர் தழனயிமள (3,4)  
படுக்கு 
1. களயிரினின் தநந்தத, இன்தக்கும் யளழ்த்தும் கல்கழனின் 

களயினம் (5,4) 
2. ன் ண்ணத்தழல் உதழத்தது ன்ளலும் கற்சழத ன்ளலும், 

கந்தநளதத நசயன் (4) 
3. நனள் ீக்கும் பசல்ய  ஆதளபம், உக அயில் யழீ்ச்சழ 

அதைந்தளலும் அதத உனர்த்த சயண்ைளநள? (6)  
4. தழண்நம் இனக்தகனில் களய் கயர்ந்தற்று, இஃபதளன இனற்தகச் 

சசர்தய,! (4) 
5. ஈதலும் னகழ்ை யளழ்தலும் உனினக்கு ஊதழனம் ில், இது 

பசயிக்கும் ஊதழனசந (2) 
6. பயிப்தைனளகசய ைக்களந ல் சநதைச்சவத ின்ச 

ைக்கழன் பசனல்கள்! (2,3) 
8. பகளள்தனிட்ை  யிமழகள், உங்களயில்ழதளசதப யமழப்டுத்தழன 

சளண்டில்னின் படுங்கதத (5,4) 
9. குயமக்கத்தழலும் அமகன் க்தழனிலும், கூரின ஊசழனளல் குத்தழ 

களயடி தூக்கு! (3)  
10. கண்ணத இதழல் கட்டி தயத்தளள் னசசளதத, (3)  
11. தன்யசம் இல்ளத , ஆந்த உச்சம் இது. (5)  
12. என நனுசர் சகளனில் எலகு னதப்டுத்தழளர், இசத பனரில் 
இன்னுபநளன நனுசர் கணிதசநதத(6)  
15. குயில் நழசள கதந்து குதந்தளலும், குடும்த்துக்சக 
பதய்யம் (4)  
16. தழனதழனபயன்று கண்டிபளநல் னதல்நளற்ழ, கரின கூந்தள 
இபட்தைக்கழயி (4) 
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குறுக்பகலத்துப் சளட்டி      நங்கள  

யிடுகதத கழனஷ்ணள 
1. பளலது சளளல் 
னந்சதளட்ைம் ; யிடிந்து 
ளர்த்தளல் 
பயறுந்சதளட்ைம் அது 
ன்? 

2. நண்டக்குள் 
ிந்தளண்டி; நளபனம் 
சதளளண்டி; கண்ணதீபத் 
தனயளண்டி அயன் னளர்? 

3. நங்கத்தழன் சழன்ம், 
நங்தகனரின் சதளமழ 
அயள் னளர்? 

உங்கள் யிதைகத 
நக்கு அனுப்ிதயக்க:  
v a s a n t h a m a -

lar@gatamilsangam.org  

உங்கள் கயத்தழற்கு  
 

பசன் "சளட்டிக்குத் 
தனளபள?"  யிற்கள 
உநது யிதைகதச்  
சரி ளர்க்கப் னபட்டுக 
க்கம் 17. 

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/
http://www.dictionary.tamilcube.com/
http://www.dictionary.tamilcube.com/


    ைம் ளர்த்துப் கர்    அவ்தயநகள் 

நர்: 3, இதழ்:  2                  யிக்னதழ, தத 7         யசந்த நர்;   க்கம்  17 

பசன் இதமழல் பயியந்த சளட்டிகலக்கள 
யிதைகள் 
குறுக்பகலத்துப் சளட்டி 

 

 
யிடுகததப் சளட்டி 
இீர், நளதுத, கனப்ன உலத்தம் னப்ன 

1யி ண் 2நீ ன்     3   4ய   

யி   பள   5யள பள து ய ந் த 
ழ   6 கழ ப   க்   த   

ன   ஜ   ண   7க ய  ம் 
ம்   ன்   ம்   ல்   ம்   

  8கு   9பகள   10கு      12சந 
13

உ 
ழ ன டி   ன   னி   ய் 

  கள   ந   14கு னி ல்   ப் 
15 ப  ப ப் ன   யள    
  ன்   ம்     16ந ன்  ர் 

சநச தபப்ட்டுள் ைத்தழற்கு, 
றுக்குத் பதழத்தளர்ப் 
சளன்பதளன 
யளசகம் லதழ அனுப்னங்கள். 
vasanthamalar@gatamilsangam.org  
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பசன் இதழ் ைம் ளர்த்துப் கர்: 
சழந்த யளசகம் 
 
 

 

 
 

“அழனகம் பசய்து 
பகளள்சய உன் தழனனகம் 
களணத் துடிக்கழசன்"   
 
அனுப்ினயர்: யிக்பநளதழத்தன் 

ளபளட்டுக்கள் 



அச்சும் லத்து(னவு)ம் கண்பணத் தகும்!                                              
நங்கள  

நர்: 3, இதழ்:  2                  யிக்னதழ, தத 7         யசந்த நர்;   க்கம்  18 

இனக்கழன். லத்துனக்கத ழபழகில்  
தனளரிக்கழளர்கள்; லத்துகலக்குள் உள் 
அண்தநதன (kerning, அனசக ைம்: யிக்கழடீினள) சரி 
பசய்கழளர்கள்; கணிி, சட் சளன்யற்ழற்களக 
நட்டும் கூை  உனயள(ர்)க்கழளர்கள்! 
 
உகழல் உள் லத்து, யடியங்கள் ல்ளம் 
எனங்கழதணக்க  யந்த  லத்துன தளன் எனங்குழ 
(Unicode)! தநழழ் லத்துனக்கள் யதக நளழ, 
இன்தக்கு,  இைங்கில்  எனங்குழ தளன்!  
தநழழ் நழன் லத்துனயின் யபளறு (இதத யிரியளக 
சயபளன ளள் களண்சளம்), அபசளங்கத்தழன் 
ங்சகற்ன, உங்க கணிினில் தபயிக்கழக் (download) 

பகளண்டு தநழமழசசன தட்ைச்ச ழபழகள் (software), 

தநழமழல் தட்ைச்ச இதணனச் சுட்டிகள் (URL) இதய 
அழன : தநழழ் நழன்னூல் - http://tamilelibrary.org/ 

சநீநளக தநழழ் எனங்குழ லத்துன ற்ழ 
லந்துள்  சர்ச்தசதனக் [ளர்க்க பட்டி] கனதழ, 
இந்த இதமழல் லத்து ப்டி "அச்சு" அயதளபம் 
டுக்கழது ன்று ளர்க்களம்!  
 
தற்ளண்டுகளக, னத்தகங்கள் தகனளல் லதப்ட்டு, 
சநட்டுக் குடினின் சழன்நளக  இனந்த . சவளயில் 
ற்கசய அச்சடித்துக் பகளண்டு இனந்தளலும், 
பதர்ளந்தழல் 15ஆம் தற்ளண்டு யளக்கழல் அச்சுன 
ஆபளய்ச்சழ ைந்துபகளண்டினந்தளலும், இனந்தழபத்தழல் 
ிதளக நளற்ழ அதநக்கும் யதகனில் நப/உசளக 
அச்சு உனக்கத பசய்தது சனளலளன்ஸ் 
குை ன்ர்க்.  பநன்யதக உசளகத்தழல் இைம் யம் 
நளற்ழ லத்ததப் தழந்து, அந்த தழவு, பகழழ்ந்த 
பகட்டி உசளகத்தத ஊற்ழளல் அச்சு!  இதழ 
ஆதளனம் ளர்க்குனன் சனளலளன்ஸ்க்குக் கைன் 
பகளடுத்தயங்க 'சளநளன் ழகளசள சனளலளன்' ன்று 
பசளல்ழட்ைளங்க.. அச்தச யச்சச, ம்சத 
ஆண்டுகில், தற்றுக்கணக்களயர் கதை 
தழந்துட்ைளங்க! ஆளல், அச்சு யடியம் தத 
டுக்க, ததபனடுக்க, யினளளபச் சண்தை நட்டும் 
அல், தத அச்சு அடிக்களம், தத அடிக்கக் 
கூைளது ன்கழ  அபசழனலும் பதளைங்கழனது!  
 
19ஆம் தற்ளண்டில், ீபளயினளல் இனங்கும் சுமல் 
அச்சு, அதன் ின்ர் யரி அச்சு ன்று  
னன்சற்ங்கள் யந்த.  எவ்பயளன 
னன்சற்த்தழன் சளது அச்சடிக்கும் சபம் 
குதந்தது. அப்டி குதனக் குதன தமன 
ளத்தழபக்களபங்க(!) ல்ளனக்கும் பதளமழல்னத 
ஷ்ைம்!  அயர்கள் ல்ளனம் ழறுயங்கத 
இதணக்க ஆபநழச்சளங்க. 20ஆம் தற்ளண்டில் 
கணிினில் லத்துன னதழல் சரினள இல்த.  
பநகழன்ைளஷ் தளன் “கண்ைசத களட்சழ” னளக  
(WYSIWIG) லத்துக்கதக் களட்டினது. இன்தக்கு 
இக்க (digital) னத லத்துக்கள் னெம் ழதன 
னன்சற்ம். பஃறழனர் யதசகளடு (Bézier curve, 

சநச ைம்: யிக்கழடீினள) லத்தழன் பிவு 
சுிதய, பழனநளகக் (vector) கணித்தழை உதவுகழது. 
இன்தக்கு , னள்ி, சகளட்டு, பழன லத்துனக்கள்  

தநழழ் எனங்குழ லத்துன ற்ழ  
லந்துள்  சர்ச்தச 

“தநழமழல் ka/kha/ga/gha சளன் உச்சரிப்னக்கலக்கு 
இதைசன லத்தழல் சயறுளடு இல்த; 
சய கழபந்த லத்துக் குழகத தநழமழன் 
எனங்குழ லத்துப் பனங்-பகளத்தழல் (super-set) 

இதணக்க சயண்டுபநன்று என குலவும், 
அதத நறுத்து இன்பளன குலவும் 
இந்தழனளயில் யியளதழத்துக் பகளண்டினக்கழன். 
இதத ஃிப்பயரி 26, 2011க்குப் ின் 
இந்தழனளயின் டுயண் அபசு தீர்நளிக்கும். 
தட்யினளர் 
தழன இபளநகழனின் (http://

valavu.blogspot.com/2010/11/1.html) யளதம், "இந்த 
கழபந்த லத்துக் குழகத எனங்குழனில் 
அதநப்தளல், தநழமரின் மம்யபளறு 
ஆயணப்டுத்த இனலும்; ன்ளலும், கழபந்த 
லத்துக் குழகத அதன் திக் பகளத்தழல் 
அதநத்து யிடுங்கள்" ன்சத! 
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பனர்: கயின் பஜனசயல்  

குநசபசன் 

யகுப்ன: 1         யனது: 6 

ள்ி: ழல்ர்ன் தநழழ்ப் ள்ி 
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நனிளடுதுத னபதீபனும் 
(னபதீபன் சுந்தசபசன்), சசம் 
ிரினதர்ரழினேம் (ிரினதர்ரழி 
னபதீபன்). அட்ளண்ைள கனணளஸ்ரீ 
(கனணளஸ்ரீ னபதீபன்) னின் பளறுப்ன 
நழக்க - துடிப்ன நழக்கப் பற்சளர்கள். 
இந்த இின - சழழன தநழழ்க்க் 
குடும்ம்,  2004 னதல் 
அட்ளண்ைளயில் யசழத்துயனகழது.   
 

த்ரினள யபீநணி, யர்ணள யபீநணி 
னும் இன பண் குமந்ததகின் 
பனதநநழகு பற்சளர்: 
பசன்த யபீநணி  நற்றும் 
கயிதள யபீநணி; 
உைினப்யர்கள்: தங்கசயல் 
அங்கனத்து நற்றும் சுசவள 
யைநத (கயிதளயின் 
பற்சளர்கள்); தநழழ்ப் 
ண்டிததபத் தந்ததனளய்ப் பற், 
யபீநணி  தம்தழனிர், தநழழ் 
நணத்தத, "பசல்லும் 
யளபனல்ளம்" பப்ி 
யனகழளர்கள். 

இவ்யின தநழழ்க் குடும்ங்கதனேம் 
"ல்ளண்டு" ளடி யளழ்த்துசயளம்: 
"ீயிர் யளழ்க யனைன்!!" 

உங்கதப் ற்ழ ளங்கள் அழந்துபகளள்: 
உங்கதப் ற்ழன, சழறுகுழப்தனேம், 
யண்ணப்ைபநளன்தனேம் அனுப்ியனேங்கள் 
 

vasanthamalar@gatamilsangam.org  
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“அகத்தழன் அமகு னகத்தழல் பதரினேம்” 

தற்களத் துரித யளழ்க்தகத் தபத்தழன் சயளல்கசள, குடும் 

யளழ்தகனின் இைர்ளடுகசள,  ண பனக்கடிகசள , 

துயளளலும் சரி,  ந உதச்சல் பகளள்ளநல், 

அதநதழனளகச் பசனல்ட்டு,  ததகவு ( s t r e s s )  ம்தந 

கட்டுப்டுத்தளநல், ளம் ததகதய அைக்கழனளலம் தழத 

யர்த்தளல் இனதன அகத்துைன் னனம் பளம். 

ததகயின் தீதநகள்  

 

ததகவு பகளள்யதளல் ல்சயறு பநய் நற்றும் உணர்வு 

அழகுழகள் ம்தநத் தளக்கும்.  ததயழ, னதுகுயழ , 

யனிற்றுப்சளக்கு , யளந்தழடுத்தல் , யனிற்றுயழ  சளன் 

அழகுழகள் சழ டுத்துக்க்கட்டுக்கள். சகளம், தற்ம், 

ழபளதபவு, நச்சசளர்வு, ,ரிச்சல், தூக்கநழன்தந,  நதழ, 
ஆகழன உணர்வு அழகுழகள் , ம் இதனத்தத நட்டுநழன்ழ , ம் 

யளழ்க்தகதனய்ம் ளதழக்கும்.  யடீ்டில்,  ணிளர்க்கும், 

இைத்தழல்,  பளது இைங்கில் ,  ப் ல்சயறு 

சூழ்ழதகிலும், ளம் ததகவு உணர்வுக்கு 
அடிதநனளகழன் ழததந ற்டுகழன்து.  சய  

ததகதய  சநளள்யதழன் னக்கழனத்துயத்தத ளம் 

அழந்துபகளள்யது அயசழனநளகழன்து. 
 
ததகவு சநளண்தநக்கள யமழகளட்டுதல்கள் 
 
கவசம தபப்ட்டுள் சழ ல் மக்க யமக்கங்கதக் 

கதைப்ிடித்து, ம்தந, என சவர் ழதக்குக் பகளண்டுயந்து, 

ததகதந உணர்தய எமழத்தளல், இதன ம் பளம். 

 
 நழதநள உைற்னிற்சழ தனம், தைப்னிற்சழ, ீச்சல் 

சளன்யற்த,  யளடிக்தகனளக தழனம் பசய்யது, 

ததகதயக்குதக்க யமழபசய்னேம். 
 தழனம், இபயில் குதந்தட்சம், ஆறு னதல் ட்டு நணி 

சபநளயது தூக்கம் பகளள்யது சளச்சழந்தது. 

 உைற்னிற்சழ, தூக்கத்தழன் தபத்தத ப்டுத்தழ, ததகவு 

ழததனக் குதத்து, இபத்த ஏட்ைத்ததச் சவர்டுத்தழ, 
இதனத்ததக் களக்கும்.. 

 னதகனித , நதுளங்கள்,  பயழனம் (caffeine) 

நழகுந்துள், சதீர்,  கும்ி நற்றும்,   பநன்  
ளங்கதத் தயிர்த்தல் னக்கழனம். 

 யளழ்யில் தழசரி பசய்னசயன்டினப் ணிகத 

எலங்குனதப் டுத்தழக் பகளண்டு, அயற்த,, சழறுசழறு  

குதழகளகப் ிரித்து,  அட்ையதணப் டுத்தழ, 
டிப்டினளகச் பசய்து னடிக்களம். 

  

 யளழ்க்தகனில், சவபள சயகம் சயண்டுசநனன்ழ, ஏட்ைம் 

கூைளது. 

 இதனசுகத்தழற்கு, பதளண்ைளற்றுதல் நழக்க ன்று. “ன் 

கைன்  ணிபசய்துகழைப்சத“ ன்தற்கழணங்க , 

ம்னதைன சபம், அழவு, யல்தந,  ஆகழனயற்தப் 

கழர்ந்து பகளள் யமக்கப் டுத்தழக் பகளள்லங்கள்.  “தளன்” 

னும் அகந்தத எமழந்து, பதளண்ைளர்யம் நட்டுசந 

பகளண்டு னலநதுைன் பசனல்ட்ைளல், இதனம் 

பளம். 

 சழ சயதகில், இக்கட்ைள சூழ்ழதகில்,  “ிகு 

ளர்த்துக் பகளள்ளம்” ன்று யிட்டுயிடுயது ல்து.  

தயறு உங்கிைம் இனந்தளல், “நன்ிக்கவும்” ன்று 

கூத் தனங்களதீர்கள்.  

 ததகவு ீங்க, ம் ண்ணங்கதப் கழர்ந்து 

பகளள்சயண்டும். “னக தல்” ’டியிட்ைர்” சளன் 

இதணனத அபட்தை அபங்குகில் ங்கு பகளள்ளம்.  

உயிர், ண்ர், ஆகழசனளனைன் கந்து, 

கட்டித்தலயசயள , யளய்யிட்டுச் சழரிக்கசயள நந்து 

யிைளதீர்கள்.  தழன கநல்லளசன் டித்த, யசூல் இபளஜள  

        ம் ி ி ஸ், தழதபைத்ததப் ளர்த்தழனப்ரீ்கள்! 

  

“யளய்யிட்டுச்சழரித்தளல் சளய் யிட்டுப்  சளகும்  

     சளனேற் ின்ச  ளம் கற்கும் ளைம்” 

 
அடுத்த நரில்: இதனம்  ப தை ழர்யளகம்  

 

 

 

 

 

 

 
 
உங்கள் சகள்யிகள்  அனுப் : 

vasanthamalar@gatamilsangam.org 
 

            ததகவு சநளண்தந                           நன. கத ளர்த்தழன்* 

நனத்துய இனக்குர், டிபகல்ப் நனத்துய ழதனம், டிசகட்ைர், 

ஜளர்ஜழனள  



பளஜஸ்தளன்                       ஆதழனத்து 
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பளஜஸ்தளன், ிதநனளக, "பளஜளக்கின் 
ழம்" னும் பளனள்டுகழன்து. யை 
இந்தழனளயின் நழகக் கயர்ந்தழலக்கும் 
சுற்றுளத் தங்கில் என்ளகும். தளர் 
ளதயத்தழன் பந்த நணற் 
குன்றுகள பளஜஸ்தளன், 
எவ்சயளபளண்டும் உகம் னலதுநழனந்து 
யனம் இட்சக் கணக்கள சுற்றுளப் 
னணிகத ஈர்க்கழது. 
 
இந்தழனளயின் சநற்குப் குதழனில் உள் 
பளஜஸ்தளன், ளகழஸ்தளன் ல்ததன 
எட்டி உள்து. குஜபளத், நத்தழனப் 
ிபசதசம், உத்தபப் ிபசதசம், தழல்ழ, 
அரினளள, ஞ்சளப், ஆகழன நளழங்கள் 
பளஜஸ்தளனுக்கு அண்தநனில் உள். 
பளஜஸ்தளின் யைசநற்குப் குதழனில் தளர் 
ளதயம் அதநந்துள்து. உகழன் 
மதநனள நதத்பதளைர்கில் என்ள 
ஆபயல்ழ நதத்பதளைர் இம்நளழத்தழன் 
பதன்சநற்கழழனந்து யைகழமக்களகச் 
பசல்கழது. அன சழகபம் இம்நத நீசத 
அதநந்துள்து. 
 
பஜய்ப்னர்: பளஜஸ்தளின் தத கபம், 
அதன் யநள யபளறு நற்றும் 
அபசளட்சழ கட்டிைக்கதக்குப் ிபநளது. 
 
சஜளத்னர்: தளர் ளதயத்தழன் 
னதனிலுள் சகளட்தை கபம், அதன் 
ீ இல்ங்கள் நற்றும் கட்டிைக்கதக்கு 
ிபநளது. இந்கபத்தழன் பளழவு 
களபணநளக சூரின கபம் வும் சசளத்னர் 

அதமக்கப்டுகழது. ஆண்டு னலயதும் 
இங்கு பயப்நள னயழதசன 
களணப்டுகழது. சநலும் பநஹ்பன்களர்ஹ் 
சகளட்தைதனச் சுற்ழனிலுள் யடீுகின் 
கனீச் சளனத்தழன் களபணநளக, ீ கபம் 
வும் இது அதமக்கப்டுகழது.  
நளழத்தழன் னயிதநனப் குதழனில் 
சசளத்னர் அதநந்துள்தளல், சுற்றுளப் 
னணிகள் அடிக்கடி யந்துசளக, சளதகநளக 
இந்கபம் அதநந்துள்து. சஜளத்னரின் 
தமன கபம் தடிப்ள கற்சுயர்களல் 
சூமப்ட்டுள்து. 
 
சுற்றுள இைங்கள்: நந்சதளர், கல்னளள 
ரி நற்றும் சதளட்ைம், ல்சநந்த் ரி, 
சர்தளர் சநந்த் ரி நற்றும் அபண்நத, 
தளயள (சதளழ) யப்குதழ, கழச்சன், 

ஏசழனன் 
உதய்னர் கபம், இந்தழனளயின் "பயிஸ்" 
 அழனப்டுயது. பஜய்சளல்நர் அதன் 
தங்கக் சகளட்தைக்குப் ிபநளது. 
நவுண்ட் அன, பளஜஸ்தளின் ஆபயல்ழத் 
பதளைரின் உனர்ச் சழகபநளகும். னஷ்கர், 
உகழன் னதல் நற்றும் எசப ிபம்நள 
சகளனிதக் பகளண்டுள்து. 
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சர்க்கதபப் பளங்கல் 
 

 
 
சததயனள பளனட்கள் 
 
ச்சரிசழ - 1 குயத 
ளசழப்னப்ன - 1/4 குயத 
பயல்ம் - 2 குயத 
னந்தழரிப்னப்ன - 11/2 சநதசக்கபண்டி 
தழபளட்தச - 1/2 சநதசக்கபண்டி 
குங்குநப்ன - 1 சழட்டிதக 
ப்பளடி - 1/2 சதக்கபண்டி 
பய் - 1/4 குயத 
ச்தசக்கற்னபம் - 1/4 சழட்டிதக 
 

பசய்னத 
 
1.  அரிசழ, னப்த 2 1/2 குயத    
 தண்ணரீ் சசர்த்துக் குதமன  
    சயகதயக்கவும். 
2.  ன்கு பயந்தவுைன், பயல்த்ததப்  
    சளட்டுக் கழபவும்,  அடுப்த   

    நழகபநதுயளக ரின யிைவும். 
3.   பயல்ம் இகழக் கந்து,      
    பகட்டினளவுைன், அடுப்த 
 அதணத்து யிைவும். 
4.  தழபளட்தச, னந்தழரிதன  
    பய்னில் யறுத்துச் சசர்க்கவும்.   
5.  ப்பளடி, ச்தசக்கற்னபம்   
    சசர்த்துக் கக்கவும். 
 
சுதயனள சர்க்கதபப் பளங்கல் தனளர்!! 
 

சழறு குழப்ன 

 
பயல்த்ததப் தநள பளங்கழல் 
சளைளநல், என ளத்தழபத்தழல் 
பயல்த்தத இடித்துப் சளட்டு, 1/2 
குயத  தண்ணரீ் யிட்டுக் பகளதழக்க 
தயத்து, னற்ழன ளகுப்தம் யந்ததும், 
தநள பளங்கழல் யிட்டுக் கழழனேம் 
பசய்னளம். 
 

  

இப்குதழ ஊட்ையநழக்க 
சதநனல் குழப்னகள், மந்தநழழ் 
ளபம்ரின உணவு யதககள் 
நற்றும் னன்நழக்க சழறு 
குழப்னகத யளசகர்கலக்கு 
அிக்கும். ஆர்யனள்யர்கள் 
ங்கு ப அதமக்கழசளம். 
vasanthamalar@gatamilsangam.org  

                  னங்சகளதத இபளம் சநளகன் 
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GATS Tamil Education 
GATS-CTA affiliated Tamil Schools 

 

I. School Name:GATS-Bharathi Payinthamizh Palli 
  

School Location: Hindu Temple of Atlanta 
5851 Highway 85 Riverdale  GA-30274 
School hours: Every Sunday from 9:00 a.m. to 10:15 a.m. 
Princpal: Mrs.Valli Sundaram 
Vice Principal: Dr.Kalai Parthiban  
For details please contact  
Dr.Kalai  at arkchellam@aol.com (404-354-7576)  
  

II.  School Name:GATS-CMA Thamizh Palli 
  

School Location: South Forsyth Middle School 
2865 Old Atlanta Rd. Cumming GA 30041 
School hours: Every Sunday from 9:30 a.m. to 10:45 a.m. 
Calendar: Fulton/Forsyth county school calendar 
Admission Procedure: Both Balvihar and non Balvihar kids will be admit-
ted  
Princpal: Sundari Kumar 
Vice Principal: Raja VenuGopal 
For details please contact  
principal.gats_cma@catamilacademy.org (770-446-0660) 
or rajahoo@yahoo.com  (630-890-6788) 
 

III. School Name:GATS-Lilburn  Thamizh Palli 
  

School Location: Lilburn Tamil School,Atlanta Tamil Church, 
6111,Oakbrook parkway, Norcross, GA 30093School hours: Every sun-
day 01.00 p.m.  to 02.15 p.m. (Just before Lilburn Balavihar school.) 
Princpal: Ravi Palaniappan 
Vice Principal: Vani Manoharan 
For details please contact: 
Ravi Palanippan at raviclri@hotmail.com (678-799-1212)  
or Vani Manoharan at vanimano1@hotmail.com (404-538-0720)  
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இபளம்சநளகன்  
(Charity Committee Chairman, Ex Communication Director) 
அன்னள் யசந்த நர் ஆசழரினர் குலயிற்கு, 
 
கதத, கட்டுதப ன்று நட்டுநழல்ளநல் சங்க இக்கழனங்கள், கயிதத நற்றும்  சுதய நழக்க 
குதழகதத் தளங்கழ, னதுப்பளழவுைன் யிங்கும் யசந்தநதபப் டித்து நகழழ்வுற்சன். சங்கப் 
ளைல்கதனேம், அததபனளற்ழன தைப்னகதனேம் நழகப்பளறுப்னைன் அதயனம் 
இன்னற்ழனேநளறு யமங்கழனேள் து தைப்ளிகின் தழதனேம், ஆர்யத்ததனேம் 
களட்டுகழது.ல் னனற்சழக்கு நநளர்ந்த ளபளட்டுகள். 
 
சந்தழபசசகர் குப்னசளநழ 
(2009 President & Current BOD member) 
 

அன்ன யசந்த நர் ஆசழரினர் குலவுக்கு, 
  

உங்கின் னத்தள  னதல் இதழ்  டித்சதன். 
நழக அனதந....யளழ்த்துக்கள் 
யபட்டும் உங்கள் தநழழ்ப் ணி.... 
  

அன்சளடு 
சந்தழபசசகர் 
 
Sivakumar Sethuganesan 
(2010 EC Member) 
Dear Vasantha Malar and GATS 2011 Team, 
  
Awesome coverage and fantastic way to start the New Year!! Best wishes to the entire GATS family and one 
and all involved with Vasantha Malar. 
 

Bala Panchapakesan  
(2010 BOD Chairman ) 
 
This edition of Vasantha Malar is an excellent efforts by the GATS Team. 
 
Hats off to all involved. 
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யசந்த நர் ற்ழன உங்கள் கனத்துக்கத அனுப்ிதயனேங்கள்: 

vasanthamalar@gatamilsangam.org  



ைபளசன் குநசபசன்: ிந்தது:  களஞ்சழனபத்தழற்கு அனகழல் 
டித்தது:  இனற்ினல்,  நழன்னுயினல், கணிணினினல் 
ணி:       கணிணினினல் துதணப் சபளசழரினர் கயிஞர் ன.சநத்தள 
அயர்களல் கயிசசன் ப் ளபளட்ைப் பற்யர். 'கண்ணனீம் 
னன்தகனேம்' தல் லதழனயர். யசந்தநர் ஆசழரினர் குலயில் எனயர். 
அட்ளண்ைளயில் யசழக்கழளர். யசந்த நரில் கயி நர்கள் குதழக்குப் 
பளறுப்சற்ழனக்கழளர்.  

குநளர் உதனகுநளர் :ஈசபளட்டிற்கு அனகழல் உள் ஆட்தைனளம்ளதனம் 
ன் கழபளநத்தழல் ிந்தயர்.  கைந்த இனது ஆண்டுகளக 

அட்ளண்ைளயில் யசழத்து யனகழளர். யிஞ்ஞளினளகப் ணினரிகழளர் . 

நது தநழழ்ச் சங்கத்தழன் ீண்ை கள உறுப்ிர். ழர்யளகப் பளறுப்னம் 

யகழத்தயர் . தநழழ் இக்கழனம் , தநழழ் யபளறு, யிஞ்ஞளத் தநழமளக்கம், 

தநழழ் கல்யி, சழத்த இக்கழனம் ஆகழனயற்ழல் தைப்னகத உனயளக்கழ 
யனயர் .துதணயினளர் தள குநளர், இயர்கலக்கு அர்ச்சள, அனுசள 
ன்கழ இன நகள்கள். யசந்த நரில் இக்கழனச் சசளதப்   குதழக்குப்  

பளறுப்சற்றுள்ளர். 

பளசள கசணசன், பசன்தப் ல்கதக் கமத்தழன் கல்யினினல் 
துதத்ததயர், லத்தளர், தளசழரினர், கல்யினளர், ஆய்யளர், 
பநளமழபனர்ப்ளர், பயினடீுகின் தழப்ளசழரினர் ப் ல்னகத்தழன் 
பகளண்ையர். கண்ணதளசின் கயிததகள் யற்த ஆங்கழத்தழல் 
பநளமழபனர்ப்ன பசய்தழனக்கழளர். தழனக்குின் ஆங்கழ 
பநளமழபனர்ப்னக்கள் னளயற்தனேம், என பதளகுப்ளகக் 
பகளணர்ந்தழனக்கழளர். 

அவ்தயநகள்: யசந்த நரின் பளறுப்ளசழரினர். இந்தழன அபசழன் 
அழயினளபளகப் ணினரிந்து, அபநரிக்களயில் கல்யினளபளகப் 
ணினளற்ழ யனயர்;  தநழழ் இயர் உனினக்கு சர். சழந்த 
சச்சளர்; லத்து, பநளமழபனர்ப்ன, நற்றும் தழப்னத்துதகில்  
நழகுந்த அனுயம் உதைனயர்.  
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ஆதழனத்து: இயனக்குப் னதுக்கயிததகள் லதுயது நழகவும் ிடிக்கும். 
சநதை ளைகங்கில் டித்த அனுயம் உண்டு. னந்ததன 
ஆண்டுகில் தநழழ்ச்சங்க உறுப்ிபளகப் ணினளற்ழனினக்கழளர். 
தநழமழல் ந்த என யிரனத்ததனேம் நழக ிதநனள தைனில் 
பசளல் னடினேம் ன்தழல் நழக உறுதழனள ம்ிக்தக பகளண்ையர். 
யசந்த நரில் கயி நர்கள் நற்றும், னளதும் ஊசப குதழகட்குப் 
பளறுப்சற்ழனக்கழளர். 

கத ளர்த்தழன் , பசன்த கவழ்ளக்கம் நனத்துயக் கல்லூரினில் 
நனத்துயம் னின்று ின்ர் அபநரிக்களயில் களர்பல் 
ல்கதகமகத்தழல் சநல்டிப்த னடித்து அட்ளண்ைளயில் 
நனத்துயச் சசதயனில் தம்தந ஈடுடுத்தழக் பகளண்டுள்ளர். ளபதழ 
தநழழ் ள்ினில் ஆசழரினபளக உள்ளர். .  

நங்கள: அல்ஃபபட்ைளயில் தநது கணயர், இன நகள்கசளடு 
யசழக்கழளர் நங்கள. தழனச்சழ நண்ைப் பளழனினற் கல்லூரினில் 
நழன்/நழன்டப் பளழனினல் இங்கதப் ட்ைனம், 
அரிஃசசளளல்கதனில் பதளமழல்தட் சநளண்தநனில் னதுகதப் 
ட்ைனம் பற்யர். யசந்த நனக்களக, குறுக்பகலத்துப் சளட்டி 
நற்றும் “யனம் பதளமழல் தட்ம்” ஆகழன இபண்டு குதழகதனேம் 
தைக்கழளர்.   

அர்ணள ளஸ்கர்: அட்ளண்ைளயில் யசழத்து யனம் தழனநதழ அர்ணள 
ளஸ்கர், ஆல்ஃபபட்ைள தநழழ்ப் ள்ினில் ஆசழரினபளக உள்ளர். 
யசந்தநரில் கத நற்றும் களசளபம் பதளைர்ள கட்டுதபகத 
லதும் பளறுப்ித ற்றுள்ளர். இயனதைனக் கததகள் யிகைன் 
நற்றும் பதன்ல் த்தழரிக்தகனில் ிபசுபநளனேள்.  
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னங்சகளதத: அட்ளண்ைளயின், ஜளன்ஸ் கழரீக் குதழனில் , கணயர் இபளம் 
சநளகன்,  ிள்தகள் சுயளதழ நற்றும் சசபனுைன் யசழத்து யனம் தழனநதழ 
னங்சகளதத, ஆல்ஃபட்ைள தநழழ்ப் ள்ினில் ஆசழரினப் ணினில் 
இனக்கழளர். யசந்த நரின் ளகம் குதழக்கு பளறுப்சற்ழனக்கழளர்.  

கழனஷ்ணள பளநச்சந்தழபன்: அட்ளண்ைள நளகபத் தநழழ்ச் சங்கத்தழன் 
பதளைர்ன இனக்குர், சழந்த பதளண்டூமழனர். 3 யனைங்களக 
அட்ளண்ைளயில் யசழத்து ணி னரிந்து யனயர். யசந்தநரின் 
பதளமழல்தட் உதயிகதனேம், சளபம் நற்றும் யிடுகததகள் பதளகுத்து 
யமங்கும் பளறுப்ித ற்றுள்ளர்.  
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பஜனள நளன்: கணயர்  தழன. நளன்.  பகௌதம், கழனஷ்ணள ன்று இபண்டு

ிள்தகள்.  கணக்குப் தழயளபளக சயத பசய்து யனயர்.

யசந்தநரின்சழறுகததப்குதழக்குப்பளறுப்சற்ழனக்கழளர்.  

உங்கள் லத்தளற்த பயிப்டுத்த அரின யளய்ப்ன! 
யளசகர்கச! உங்கள் தைப்னகத ங்கலக்கு அனுப்னக 

உங்கிைநழனந்து  கதத, கயிதத, கட்டுதப, ஏயினங்கள்,   

தல் நதழப்னதப, சதநனற்குழப்ன, தகச்சுதயத் துடக்குகள்   

ஆகழன யபசயற்கப்டுகழன்.  

தள 11 லத்தழல் அச்சு பசய்து நழன்யடியில் நக்கு அனுப்னக 

vasanthamalar@gatamilsangam.org  
ஆசழரினர்க் குலயிளல் ரிசவத பசய்னப்ட்ைின்  

அதய யசந்த நரில் பயினிைப்டும்.  

 

mailto:vasanthamalar@gatamilsangam.org


   அண்ணழன் யமழனில் அடிகளர்                 அவ்தயநகள் 

அடிகளர் பசய்து களட்டினினக்கழ 
சுசதசழப்னபட்சழ இன்று குன்க்குடி னும் 
கழபளநத்தத, இந்தழன சதசழன யதபைத்தழச ,

னக்கழனப் னள்ினளகக் களட்ை 

தயத்தழனக்கழது. 

 

அபசழனல் ஜளம்யளன்களகட்டும் - 

அழயினல் ஜளம்யளன்களகட்டும் ,

குன்க்குடிக்கு யந்துசளயதத  அயர்கள் 

னளயனம் பனதநனளகவும் ,கைதநனளகவும் 
கனதழ யனகழன்ர் ன்ளல் அடிகளபளல், 

அயபது சவரின ணினளல் அயர்கள் 

த்ததக் கயபப்ட்டினப்ளர்கள் ன்து 
யிங்கும். 

1987ல், சதசழன அயிள, அழயினல் 
ஆபளய்ச்சழ நளணயர்கின் நளளடு   
களதபக்குடினிச கூட்ைப்டுகழது; 
நளளட்டு சநதைனிச னகழ் பற் 
அழயினல் யிஞ்ஞளிகள், ளட்டின் 
ழதழனதநச்சர், தநழமக அதநச்சர்கள், 
அபசளங்கப் பனம்னள்ிகள் 
யறீ்ழனக்கழளர்கள். இயர்கலக்கு  
டுயிச கம்பீநளகக் களயினேதைனில் 
அடிகளர்!  

 
அயபது னத யந்தசளது, அயர் ஆற்ழன 
ஆங்கழ உதபனில் சதசக்கட்ைதநப்ிச 
ஆன்நீகத்தழற்கும், அழயினலுக்கும் 
இனக்கழன் தித்திப் ணிகதனேம், 
கூட்டுப் ணிகதனேம், அயர் கூறுசளட்டு 

யிக்கழனசளது, அதநச்சர், 
லந்து ழன்று தகதட்ைத் 
துயங்க, சநதைனிழனந்த 
அதத்துப் ிபனகர்கலம் 
ம, கவசம அபங்கத்தழல் 
யறீ்ழனந்த நளணளக்கர்கலம், 
இன்ினம், லந்து ழற்க, 
அந்த அபங்கத்தழல், ளபதசந 
லந்து ழன்று னதழனபதளன 
னணத்ததத் பதளைங்கப் 
னப்ட்ைது னரிந்தது. 
 

சதசத்தழன் ல்சயறு 
னெதகிழனந்தும் 
யந்தழனந்த ஆபளய்ச்சழ 
நளணயர்கலக்கு அன்று ற்ட்ை  
உணர்வு? அன்பளன ளள், களந்தழதனக் 
கண்டு லந்து ழன்று நரினளதத 
பசலுத்தழளர்களநசந உகத் 
ததயர்கள்! அந்தக் களட்சழ அயர்கள் 

நத்தழதபனில் ஏடினது . 
 

சுசதசழ ன்கழ களந்தழனக் பகளள்தகதன, 
குன்க்குடி தழட்ைத்தழல் இதணத்த யீ 
களந்தழனளகசய அடிகளர் யிங்கழளர். 
சுசதசழ அழயினல் இனக்கம் ன்கழ 
ிதநனள சழத்தளந்தம் பகளண்ை 
யழதநனளபதளன இனக்கத்தத 
ழறுயினயர் அடிகளர். இந்தழனள 
கழபளநங்கில் யளழ்கழது - சதசத்தத 
கழபளநங்கிச  யலுப்டுத்தசயண்டும் 
ன்கழ களந்தழனத் தீயிபம் அடிகளபது 
அதசவுகள் எவ்பயளன்ழலும் 
பயிப்ட்ைது!  
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னதல் ளள் நளளட்டின் சளது, ிற்கல் 
குன்க்குடிதனச் 
சுற்ழப்ளர்ப்து, அங்கு 
ைக்கும் அழயினல் 
ணிகள், 
பதளமழற்கூைங்கள் ற்ழ 
அழந்து பகளள்யது 
அன்ழபவு குன்க்குடி 
நைத்தழல், அடிகளதபச் 
சந்தழப்து, 
அதயனக்கும் நைத்தழல் 
உணவு ன்று 
ற்ைளகழனினந்தது. நற் 
சளநழனளர்கதப்சள அடிகளர் 
எனைீத்தழல் அநர்ந்து பகளண்டினப்ளர், 
எவ்பயளனயபளகச் பசன்று யழீ்ந்து யணங்க 
அடிகளர் ஆசழ யமங்குயளர் ன்ச  
நளணளக்கர்கலம் ழதத்துக் 
பகளண்டினந்தளர்கள். இதழச, கழழத்துய, 
னகநதழன நளணளக்கர்கள், நைத்தழற்குள் 
ததமனநளட்சைளம்  னடிவு பசய்து, 
பயிசன ழற்களனிர். 
 

உள்ச நளணளக்கர்கள், ததபனின் நீது 
அநர்ந்தழனக்கழளர்கள்; அடிகளர், தன் 
தகனில் இனந்த நளணளக்கர்கின் 
ட்டினழழனந்து, னகநதழன, கழழத்துய 
நளணளக்கர்கின் பனதப யளசழத்து 
அயர்கதத் தன்ிைம் யனநளறு 
கூப்ிடுகழளர் - "அயர்கள் உள்ச இல்த 
- பயிசன" ன்று தழல் யனகழது.   
  

"நதம் அல்யள பயிசன ழற்கசயண்டும்! 
நளணளக்கர்கள் அல்சய!"  அடிகளர் 
தக்சக உரித்தள அலத்தத்தழல் கூ, 
தகத்தட்ைல் குன்த்தழன் ளதகில் 
தழபபளழத்து யிண்தணப் ிந்தது. 

"பயிசன ழற்கும் நளணயர்கலக்கு 
உள்ச யனம் உரிதநனேண்டு; அந்த 
உரிதநதன ீங்கள் நறுக்கழரீ்கள?"  
அடிகளர் சகட்கழளர்- "இல்தசன"  
உள்ினக்கும் அதயனம் 
எட்டுபநளத்தநளய்க் குபல் பகளடுக்கழளர்கள். 
ததகுிந்தயளறு அதநதழனளக பயிசன 
ழன்யர்கள் உள்ினப்யர்கபளடு 
என்ளய் இதணகழளர்கள்! 
 
களந்தழனடிகின் 
நதசளதத 
சழத்தளந்தத்ததப் ிசகழன்ழ 
ைத்தழக்களட்டின என 
நளயபீத அன்று 
நைளதழதழனின் 
உனயத்தழச 
களணனடிந்தது. கத்தழனின்ழ 
- இபத்தநழன்ழ சத்தழனப்சளர் பயன் 
அலழம்சளயளதழதனக் கண்டு தநழழ்த் 
பதய்யநளம் குன்க்குடிக் குநபனும் 
குிர்ந்தழனப்ளன்  ன்தழல் னநழல்த!  
அழயினலும் ஆன்நீகனம் என்றுக்பகளன்று 

தழபணினில் பசனல்டுயதள 
ழததநசன ழயி யந்ததளபதளன 
களக் கட்ைத்தழல்,  அழயினல் ம் தந்து 
ஆன்நீகத்ததனேம்,  ஆன்நீக உபநழட்டு 
அழயினதனேம் எனசசப யர்த்து, 
நளபனம் னபட்சழதன வ்யித ஆபயளபனம் 
இல்ளநல் ழகழ்த்தழப் சளந்தயர் 
குன்க்குடி அடிகளர். 
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“நதம் அல்யள பயிசன 
ழற்கசயண்டும்! நளணளக்கர்கள் 
அல்சய!"  



ஜளதன் சளஃப்பளன் ஃசளனர் லதழன 
“Extremely Loud and Incredibly Close” னும் 
அபநரிக்க ளயல். ன் ிள்த பயகு 
ஆர்யநளய்ப் டித்துக் பகளண்டினந்தளன்.  

இந்தப் னத்தகத்ததப்டிக்கத் 
பதளைங்கழனதழழனந்து, கைந்த 
இனயளபங்களக அயது, பசளல், பசனல், 
சழந்தத னளயற்ழலும், பளறுப்னம், 
கயனம் நழகுந்தழனப்தத ன்ளல் 
ளர்க்க னடிகழது. 

இது துற்ழனப் னத்தகம் ன்சன் - 

ிள்த யியரித்தளன். 

"என்து யனதுச் சழறுயின் தந்தத  - 

பசப்ைம்ர் 11, 2001 அன்று ைந்த  
னங்கபத்தழல் இந்து சளகழளர்- உக 
யர்த்தகக் கட்டிைத்தழற்கு என 
நீட்டிங்கழற்களக அங்குச் பசன்யர், 
தழனம்சய இல்த. அயபது ஆதசகத, 
அயர் யிட்டுச்பசன் ணிகத 
ழதசயற்றுயதற்களக, அந்த  சழறு நகன் 
த்ததசனள ிபனத்தங்கதச்  
பசய்கழளன்." 

யிண்ைர் ரீடிங்கழற்களக,  அயது 
ள்ினில் அயனுக்குக் பகளடுத்தழனக்கழப் 
னத்தகம் அது. னபட்டிப் ளர்த்சதன் - ின 
தை - ஆங்களங்சக னதகப்ைங்கள், 326 
க்கங்கள் யித 14 ைளர். 

லத்துக்கள் ிதநனளக இனப்ினும், 
யழதநனளக இனந்த! ஜளதன் 
சளஃப்பளன் ஃசளனர் தன் லத்துச் 
சளநபத்தளல், ன் ிள்தனின் நதழச, 
நழகப்பரினபதளன சயள்யிதனக் 
கழப்ினினக்கழளர். 

இது என லத்தளனுக்கு ிதழல் 
கழதைக்களத ளக்கழனம். 

அம்தநனப்ளக அற்னத நளற்ம் 
ழகழ்த்தழனினக்கழ ஜளதன் 
சளஃப்பளன் ஃசளனர் சழபஞ்சவயினளக யளழ்யளர் 
ன்தழல் னநழல்த! 

 

 

 

 

 

 

 

 

நரிர் னத்தக பயிஈடு; 2005; பகளஞ்சம் 
தமன தல் ன்ளலும் டிக்கப் டிக்கப் 
பயசம்  தளன்!      
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                           அவ்தயநகள் 



GATS Membership  
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GATS Membership  

Not a GATS member yet? 
 
Please become a member to support your community. 
Existing members, it’s time to renew your membership for 2011. 
Life Time Membership……………...$350 
Annual Family Membership………..$40 
Annual Individual Membership…….$15 
Annual Student Membership………$10 
We encourage you to visit our website www.gatamilsangam.org 
and sign up for membership  
1. Pay through Paypal 
2. Send filled in membership form with check to our  
    address 
3. Pay at the program 
 

GATS Member Benefits 
 Entry FREE for most events! 
 Discount from GATS Preferred Vendors! 
 Opportunity to participate in various competitions for kids & 

adults ! 
 Opportunity to showcase your talents at GATS events! 
 Opportunity to network with vast Tamil community! 
 Great opportunity for kids to learn and experience Indian cul-

ture ! 
 A great way to celebrate Indian festivals, they way you would 

back home! 
 Certificates for experience & volunteer hours! 
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