அட்யாண்டா ாநகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின்
ாதமிருமுறம வெளிாகும் இதழ்
னர்: 3; இழ்: 6 ரள் 03-17-2011 ிக்பேற,தங்குணி 3 தக்ம் 1

அன்று கசரன்ணது - அது ன்றும் உள்பது

சல பேதட ரண்த கசய்தி ணநறத.

—புழுதட ஆலதத்ன்தத, அர் கசனரற்றும்

ன்தரல் அநறனரம் கசற்நரதச் கசறுத்னறன் ற்கசய்த
சறநந்ன்று.—ன்தண பேத்றத ண்டிப்தத ிட, ன்தண

மம்தடுத்றக் கரள்பல் றவும் மனரணது. துதக் கூடலூர்க்

இங்கு வழங்குபவர்: குமரேசன்

றரர் பதுகரறக்ரஞ்சற

றழ்த்ரய் ரழ்த்து
ீரபேங் டலுடுத் றனடந்தக் கறகனரழுகும்
சலரபேம் ணகணத் றழ்தக் ண்டறறல்
கக்பம் அறற்சறநந் றரிடல் றபேரடும்
க்சறறு திதநதலும் ரித்றுந் றனபம!
அத்றன ரசதணமதரல் அதணத்துனகும் இன்தபந
த்றதசபம் புழ்க் இபேந்கதபேந் றங்ம!
றங்ம!
உன்சலரிபதத் றநம்ிந்து
கசல்நந்து ரழ்த்துதும!
ரழ்த்துதும!
ரழ்த்துதும!
- மணரன் ீம் கத. சுந்ம் திள்தப

னர்: 3, இழ்: 6

சந் னர்:

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தறப்புக்குழு

கதரறுப்தரசறரிர்:

தக்ம் 2

ஆசறரிர் குழு

இி தணிப்தன்

அவ்தள்

ஆறபத்து

உகுரர்

தன தரர்த்றதன்

அணிர ங்ி

பூங்மரத இரம்மரன்

உர கெய்ப்ீப்

ரெற பத்து

இதப் கதரறுப்தரசறரிர்ள் அதர்ர தரஸ்ர்
குமசன்

ங்பர

கரறல்தட்த உி:

கெர ரநன்

ீதர சறகுரர்

சந்

னரில்

கபிிடப்தடும்

ட்டுதள்,

த,

ிதள், ஏிங்ள் ற்றும் இன்ணதிந கதரபேண்தள்
ரவும்

அநறவு-சரர்

இற்தநப்

கசரத்துரிதின்

தகுறரமர

அல்னது

ல ழ்

பேண.

பழுதரமர

அல்னது மறு ந் டித்றமனர கபிிடுது சட்டப்தடி
ண்டதணக்குநற

குற்நரகும்.

மலும் சந்

னரில்

கபிிடப்தடும் ட்டுதள், த, ிதள், ஏிங்ள்
ற்றும்

இன்ணதிந

ஆக்றத்பேம்
ங்மனும்,

கதரபேண்தள்

ழுத்ரபர்பின்
ப்மதரமனும்

ரவும்

கதரறுப்தரகும்;

க்கூடி

அற்தந

இற்நறல்

திதலக்கு

தறப்புக்குழுவும் சங் றர்ரபம் கதரறுப்மதற் இனரது.

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

ப ொருளடக்கம்
தலையங்கம்
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ைங்கத் தலைலையுலை
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கவிலத ைைர்கள்
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க ோட்டிக்கு தயோைோ?
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யோதும் ஊகை
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நள ோகம்
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சிறுகலத
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ைந்திப்க ோம் சிந்திப்க ோம்
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விளம் ைம்
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குழந்லதகள்

க்கம்
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னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

4

தலையங்கம்

ராஜி முத்து
இற்த அன்தணின் ற்றுகரபே மரத்

ரண்டம். ெப்தரணில் உள்ப றரமர த ண் ீரல்
ழு டல் அன்தணக்கு ரர் அதப்பு ிடுத்ரர்ள்?.
பூறத் ரய் கசய் அறர்வுபரல் டல் அன்தண ன்

ஏ!

ல்தனத ீ நற ஊபேக்குள் ந்து அதணத்தபம்

அள்பிக்கரண்டு மதரய்ிட்டமர?. டந் 7 ஆண்டுபில்
து பதநர

ணிந் மரதம்?

5-

பூறத் ரய் கதரறுத இந்து ிட்டரள்.

சுணரற ன்ந ரர்த்தம ெப்தரன் கரறில் இபேந்து
ந்துரன். அணரல் ரன் ெப்தரதண றுதடிபம்
ரக்றமர?.

ன்ண கரடூம்? அந் றழ்வுதப தரர்க்கும்மதரம ம்
உள்பம் ததததக்றநம. க்ள் குடும்தங்தப இந்து
ிக்கும் ரட்சற ரர்த்தபரல் ிரிக் படிரது.

தரறக்ப்தட்டர்பின் ணறல் இப்கதரழுது சுணரற குடி
கரண்டுள்பது.

உன ரடுள் உிக்ம் ீட்டிபள்பணர். உரி மத்றல்
தரறக்ப்தட்டர்லக்கு உிள் கசன்று அதட மண்டும்
ன்று இதநதண மண்டுமரம்.

மர்ல் மத்றல் பதபக்கும் ட்சறள் மதரன தன கரண்டு
றறுணங்ள் புற்நீசல் மதரன மரன்றும். கரண்டு

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

உிக் ம் ன்று கூநற கதண்தப, குந்ததப ர
றில் ள்பி ிடுரர்ள்.

இற்த அன்தண இர்தப

அதடரபம் ர ரட்டரபர? இர்ள் ீ து ணது ீம்
திம்தத கபிக்ட்டும!

உி கசய் ிபேம்பும் ல்லுள்பங்ள் சரிரண கரண்டு
றறுணங்தப அனுகுமரர.
றதனக்கு றபேம்த

அங்கு ரழ்க்த இல்பு

பேடங்ள் தன ஆகும்.

ஆணரல் டுக்ள் ரநரது!!
ஆறப் மததனில்
ரண்டர்லக்கு சந்

னரின் ண் ீர் அஞ்சனற.
- ரெற பத்து

vasanthamalar@gatamilsangam.org
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னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம் 6
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தததி : த 1 ஆம் நாள் ( ஞாயிறு)
தநம் : திம் 2 முதல் 7 ெற
இன்ன பிம தகெல்களுக்கு தமிழ்ச் சங்கத்தின்
அடுத்த ொச் வசய்திடறய பாருங்கள்.

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

7

ைங்கத் தலைலையுலை

இரவி பழனியப்பன்
அட்னரண்டர றழ் க்லக்கு க்ம்,
புற கதரனறவுடன் சுடச்சுட, அட்டரசரண மரதட
இதசத்

றபேிரிற்ரண

தரர்த்றபேப்தீர்ள்.
மசரதணர

எபே

ம

பல்

அதப்தத
ரதப

இணிதரண

இத்துடன்

(05/01/11)

ரதனப்

ரற

கதரழுர

ரற்ந

பேறநரர். அதுட்டுல்ன, தரடர் றரிஸ், கெர்சற ரிபடன்
இதந்து

எபே

கும்ரபரண

இதச

ிபேந்து

கரடுக்

பேறநரர். இந் இபே குில்பின் இதச சுணரறில் பழ்
ரபம் ரரமரம்.
இந்

இதச

கசன்ட்டர்–இல்
அரண

றழ்ச்சறத

ெரர்ெறர

(Georgia Tec Ferst center),

அங்த்றல்

900

கடக்

மதர்

ற்தரடு

ஃதஸ்ட்

அக்கூடி

கசய்துள்மபரம்.

ததவுச்சலட்டுள் பழுதும் ிற்றுத் ீபேம் பன்,

பன்

தறவு கசய்பங்ள்.

இந் ிர, ீங்ள் சறத்து ற ன்நரலும் அறல்
எபே கதரது னபம் இபேக்றநது. இறல் பேம் பேரணம்
பழுதும்

அட்னரண்டர

றர்லக்ரண

அதடரபர

றழ் தம் அத தன்தடுத்ப்தடும். குநறப்தர றழ்
தள்பிலக்கு

எபே

கரடுக்கும்

எபே

ணி

இடர

கசங்ல்னர

உபேரக்,

ீங்ள்

இபேக்ப்மதரறநது.

ஆதரல் ணபந்து  மண்டுறமநன்.

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

ெரர்ெறரில் றழ்க் ல்ிக்கு அங்ல ரம்
து

றழ்ப்

ெரர்ெறர

தள்பிதப

தக்ம்

8

(Accreditation):

ல்ிப்தி

ஆதக்குழுிணர் ந்து ஆய்வு (inspection) கசய்ரர்ள். து
தரடத்றட்டம்
றழ்ப்

ற்றும்

டத்தும்

தள்பிலக்கும்,

(Accreditation)

கரடுத்து

பதநத

றழ்க்

தரரட்டி

ல்ிக்கும்

உள்பணர்.

து

அங்ல ரம்

அகரிக்ரில்

றழ்

ல்ிக்கு அங்ல ரம் கதற்ந பல் ரறனம் னறமதரர்ணிர,
இண்டரர
க்ம.
பேம்.

இது

ெரர்ெறர

தற்நற

ரறனத்றல்

ிரிரண

ரங்ற

ட்டுத

கதபேத

சந்

னரில்

றர்ள் கறும் ரய் மதசறள் அல்ன, கசனறலும்

ரட்டுதர்ள்,

றனும்

றழும்

சறநந்த,

ணித்த

ண தன றறர்ந்து கூறுங்ள். றழ் திலும் குந்தள்
இணி தள்பிபில் அல் ரட்டு கரறக்ரண றரிடிட் (CREDIT
FOR FORIGN LANGUAGE IN REGULAR SCHOOLS) ரங்
இற்ர

உதத்,

கரண்டர்லக்கும்
ரழ்த்துக்லம்.
ரழ் பபடன்
அன்புடன்
இி தணிப்தன்
தனர் GATS

ணது

உதக்றன்ந
ணரர்ந்

படிபம்.
அதணத்து
ன்நறபம்,

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்
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கவிலத ைைர்கள்

த ாகுப்பு : ந.குமரரசன், ஆதிமுத்து
ஐதப் மதரன்ந கதண்ரிபே
கதண்ம

அரய் ஆதடச் சூட்டி
அினன்ள் தனப்
அபில்னரப்

பூட்டி

பூரிப்புடன்

ஈிக்ம் இல்னரல் டுத்து
ந்மரம
ஈணப்

திநி ண ண்ரம!

அக்தநரய் பர்த்ரர்ள் !

உிர் ந்து உனம் ந்

ஆரக்

உணக்கணக்

பேத டுத்து

ஆதசரய் த ீட்டி
ஆி தநக் உவுப்
ஆனரய்ப் தள்பி

இதபிமனக்

அநறத

கரடுத்

ததடத்து உனம் உ கசய்து ிடு!

அனுப்திணரர்ள்!
இணிதரணப்

உத்ர்ள் உன் ரய் ந்த

ஊடநக்ம் நந்து ிடு- ண
ஊசனரட்டம் றறுத்ற ிடு
தரசம் ந்து

ல்ி ந்து

இன்று ரதப ணக்
ண்டு

ணவு

ஊக்ம் கரண்டு ழுந்து ரண

ஊணம் அதத் ர்த்து ர!

இன்நத ன்று இல்னரல் ண்ிதப்

ததடக் ர-

இபேப்தகல்னரம் உணக்ம

திநர்

ந்ரர்ள்!

ண்ரத படிக் ர

ஈக்தபப்
உதத்து

ஈன்று ந்

ழுச்சறக் கரண்டு உதக் ர
மதரல் றணம்

கசரத்தகல்னரம்

ல்தன இல்னர உனம் ர
ர!

னர்: 3, இழ்: 6
று தடப்

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

மதரட்டு ட

தக்ம் 10

ஏடி ீபம் உி ிடு

த இல்னர ரட்தட ததட

ஏட்டம் றன்ந ஏதட அத

க்ம் கரண்டு படங்ரம -

ஏட ீபம் புத்துிர் ஊட்டு!

ி நத்

எபசறத்றம்(குற)

கற்நற

ங்ரம !

பர்த்துக்கரள்

றது உணக்கற்கு

எபரரித்றற்கு(கதபேந்ன்த)

ம்புனதணக் ரத்றடு ீ

ஐதிம்ப்(ஆட்டுந்த)

ிலும் துதிபேக்கு

இமப ண கசரல்னச்

ரம் நறடு ீ !
எடுக்றப்

கசய்

மதரல் அதடரம

தரர்க்கும் உனறது

எதுக்ற ீபம் புநப்தடு

ஐதப் மதரன்ந
கதண்ரிபே!

எபித மரக்ற தட மதரடு

அஃரன்று (அது இல்னரல்)

எபேபேறல்தன தட மதரட!

மநறல்தன ரழ்ிமன!

ஏய்ந்து றற்கும் உிர்ள்
அத

வண்டு : ஒரு எறும்ப

திீதர திமம்குரர்

cut பண்ணா

என்ன ஆகும்?

சிண்டு : இது தெரிாொ, கட்தெறும்பு ஆகும்....
வண்டு : தபாமாமக்கும்

Short Circuit கும்

ஒத்தும ?
சிண்டு : தண்டுமயயும் வர் எறியும்.

என்ன

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

11

க ோட்டிக்கு தயோைோ?

மங்களா
க்ம். ரன் தன்தடுத்தும்
றழ் அபனறள் http://

1

2

3
4

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

5

www.dictionary.tamilcube.com/.

6

உரம்: பற் தரறில்

7

துனங்றது ழுத்துக்குநறப்பு,

9

10

இண்டரம் தரறில்

தநந்றபேந்து கதரபேட்குநறப்பு!
(3) துப்பு னும் ிதட

8

11
12

கரிந்ர?

13

குறுக்கு

1. அரற த்றல் சறப்மதரர் கதர், இநந்பேக்கும்
கசரல்மரம் (4)

4. ரதனத் தூக்ற ஆடிணரர் சறம்தம், அந் தந்கபி
ஆரத்றன் றுகதர் (5)

5. ச்சற ரம்தர் ம் அபேதப ங்றணரல், இப்தடி
ரழ்க்தில் ிபங்கும் எழுங்கு (5)

6. எபேசறன ட்டும் தரம, தன்த தகு (2)

10. குறுக்கு 4 சறந்றத்ரல், ஞரணம் ிதபபம் இப்தடி (2)
11. தூகன்று இடித்துதப்மதரபேக்கு மதரற்றுரர்பின்

குறல்தன, புழுற ரபேம் இபேக்கு அஞ்சுறல்தன ன்தரர்
ிசர். (5)

12. சரம்தனுக்ம இரிமர, தூதம் மதரடும் ள் (5)

13. குந்தள் ிதபரடும் ம், ரழ்க்திலும் பேது
ரன் (4)

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம் 12

கடுக்கு

1. அங்ம இக்ம் கசன்று ரண், பற்நம் ன்ந தங்ரன
அதந என்று (5)

2. இனக்ம் ன்றந தனக்ணறல்னர ம் அசறம்
மரசறத்ரல், அந்ங்ம் ிபங்குர? (5)

3. இனக்ம் ன்ந தனக்ணம் கரண்ட ம் தனந்து
திரிந்தும், மர் றதனக்கு ந்து! (4)

4. அம்தனத்றல் தரய்ண, புநர க்தபக் கரல்ண, தூிலும்
ததண, இந் அம்புதப தூக்றச் கசல்து வ்ரமநர? (7)
7. தந்ம் அற்றுிட்டு துன்தம் அற்று, ஆதச ிடு! (3, 2)

8. திநிப்திி மதரக்கும் அன்தத உதடரர், ன்பும் உரிர்
இர்க்கு ன்நரர் ள்லர்! (5)

9. ட்டுக் ட்டரய் ிபேம்புமரம், ஞ்சலம் இதுவும் ட்ட
இணிக்கும் கதரங்ல்! (4)
ிடுதள்:
1.

அண்னுக்கு எட்டரது ம்திக்கு எட்டும், அது ன்ண?

2.

இத்துனுன்டு சறட்டு குபேிக்கு 7 பத்துன புடதரம்..

அது ன்ண?
3.

ீரில் உண்டு, றனத்றல் இல்தன ;
றனத்றல் உண்டு, ீரில் இல்தன ;
றதில் உண்டு , ரத்றல் இல்தன ;
சரிில் உண்டு, நறல் இல்தன
அது ன்ண?

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம் 13

யோதும் ஊகை

ஆதிமுத்து
மப் டவுன் (Cape Town) கன்ணரதிரிக்ரில் உள்ப இண்டரது
கதரி ம் ஆகும். இது மற்கு மப் ரரத்றன்
தனபம், கன்ணரப்திரிக்ரின் சட்டரக்த்
தனபம் ஆகும்.
இங்மம மசற

ரடரலன்நபம், மறு
தன அச

அலுனங்லம்
அதந்துள்பண. மப்
டவுன், இன்

துதநபத்துக்ரப்

கதர் கதற்நது. இது
கன்ணரதிரிக்ரின் றப் கதர் கதற்ந சுற்றுனர தபம்
ஆகும்.

மப் டவுன் கரடக்த்றல் டச்சுக் றக்றந்றக் ம்கதணிரல்
றக்கு ஆப்திரிக்ர, இந்றர, தூறக்கு ரடுள்

ஆறற்றுக்குச் கசல்லும் டச்சுக் ப்தல்லக்ரண ங்ல்
தர உபேரக்ப்தட்டது. இது சூகஸ் ரல்ரய்
ட்டப்தடுற்கு 200 ஆண்டுள் பன்பு றழ்ந்து.
கன்ணரப்திரிக்ரின் பல் மரப்திக் குடிமற்நம், ெரன்

ரன் ரீகதக் ன்தரல் 1652-ம் ஆண்டு ப்ல் ரம் ஆநரம்
ரள் றறுப்தட்டது. மப் டவுன் ற ிதிமனம அன்
கரடக் மரக்த்துக்கும் மனர பர்ச்சறதடந்து.

கெரரணஸ்தர்க் ம் பர்ச்சறதடபம் த இதும

கன்ணரப்திரிக்ரின் றப்கதரி ரவும் இபேந்து.

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

2007-ம் ஆண்டின் சபரக் க்கடுப்தின்தடி மப் டவுணின்
க்ள்கரத 3.5 றல்னறன் ஆகும். இன் தப்தபரண 2,455
சது தல்ள், தண கன்ணரப்திரிக் ங்பிலும்
கதரிரகும். இன் ிதபர இன் க்ள்கரத
அடர்த்ற, எப்தீட்டபில் குதநந் அபரண எபே

றமனரீ ட்டபேக்கு 1,425 க்ள் ன்ந அபில் உள்பது. மப்

டவுன், திரன்சறன் தஸ் பேடனும், இஸ்மனறன் தயஃதர
பேடனும் இத ம் ஆக்ப்தட்டுள்பது.

R. அந் தரட்டி ன் "மக்கடரகணரல்ட்"ம (McDonalds)
ச்பெ தன்ணனும்னு கசரல்நர?

K. மக்கடரகணரல்ட்ஸ்ன "மக்-தட"ன்னு புதுசர
ிக் ஆம்திச்சுட்டரங், அரன்
-னக்ஷ்ற க்பேஷ்பர்த்ற,

மரிகட்டர
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னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

15

நள ோகம்

பூங்ரகாத ராம்ரமாகன்
இப்தகுற ஊட்டபறக் சதல் குநறப்புள், தந்றழ் /
தரம்தரி உவு தள் ற்றும் தன்றக் சறறு

குநறப்புதப ரசர்லக்கு அபிக்கும். ஆர்பள்பர்ள் தங்கு
கதந அதக்றமநரம்.

த ோசை.... த ோசை.... த ோஃபு கோய்கறி த ோசை

த சையோன ப ோருட்கள்:
மரதச ரவு – 5 குதப

மடரஃபு (துபேிது) - 1 குதப
மட் (துபேிது) – 1/4 குதப
பட்தடமரசு (கதரடிர றுக்றது) – 1/4 குதப
கங்ரம் (கதரடிர றுக்றது) – 1/4 குதப
தச்தச றபரய் (கதரடிர றுக்றது) – 4

நறமப்திதன (றுக்றது) – 1 மதசக்ண்டி
கரத்ல்னற இதன (கதரடிர றுக்றது) – 2 மதசக்ண்டி
ண்கய் – 2 மதசக்ண்டி
டுகு – 1 மக்ண்டி

உலத்ம்தபேப்பு - 2 மக்ண்டி
கதபேங்ரம் – 1 சறட்டித

உப்பு – மதரண அபவு

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்

பைய்முசை:
1. எபே ரனறில் ண்கய்
ஊற்நறக் ரய்ந்வுடன், டுகு,

உலத்ம்தபேப்பு, கதபேங்ரம்
ரபித்து, கங்ரம், தச்தச
றபரய், நறமப்திதன,

கரத்ல்னற இதன மசர்த்து
க்வும்.

2. கங்ரம் ங்றவுடன் மட், பட்தடமரசு, மடரஃபு

மசர்த்து 3 றறடங்ள் க்வும். மதரண அபவு உப்பு
மசர்த்துக் னந்து ிடவும்.

3. க்றண னதத ரில் மசர்த்துக் னந்து, மரதச
சுடவும்.

4. கரறு கரறு மரதச ரர்.
5. ல்னர சட்டிணி ற்றும் சரம்தரர் தலம் கதரபேந்தும்.

சிறு குறிப்பு:
2 மக்ண்டி ஃப்பரக்ஸ் கதரடித ரில் னந்தும்
சுடனரம்
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னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம் 17

சிறுகலத

தெயா மாறன்
பிள்சை மனம் பித்து
அது எபே சுரண அனுதம் றத்ரவுக்கு.

கதண்ரப்

திநந் அதணபேம் பழுததடபம் ரய்த ன்றந
உர்வு.

எவ்கரபே ரதபபம் றழ்ச்சறர, றபேப்றர, ம்

குந்த ப்தடிகல்னரம் இபேக் மண்டும் ன்றந ணமரடு
ரழ்ந்து கரண்டிபேந்ரள். திள்தபரர், சறன், துர்க்த,
கதபேரள், ரமந்றர் ண ரலக்கு

எபே மரிலுக்குச் கசன்று ன் ணதக்
டவுபிடம் மசர்த்ரள்.

திநந் ட்டில்
ீ

இது பல் மதக்குந்த ன்தரல் எபே
குதூனம்.

புகுந் ட்டில்
ீ
இது த

மதத்றமப இபேந்ரல், இதுரது
மதணர இபேக் மண்டும் ன்றந
றர்தரர்ப்பு.

இப்தடித் ன் கசரந்ங்தபகல்னரம்

றழ்ிக் ந்து திநந்ரன் அன்.

―Your son needs a haircut” ன்று திநந்
று றறடம பேத்துர் மனற கசய்பம்
அபிற்கு ழுத்து த பர்ந்றபேந்

பே பேகன்ந படி, மரெரப்பூ ன்ணங்ள், திஞ்சு ில்ள்
ண ர்ித்துக் கரண்மட மதரனரம்.

திள்தபதப் தற்நற

அலதட ணவுதப அப்தடிம றதநமற்நறிபேந்ரர்
டவுள்.

தக் ிதபவுதபப் தற்நற அள் ரன்

மரசறக்ில்தன.

துறு துறுகண எடிக்கரண்டிபேந்ரன்.

அணரமனம கசரல் மதச்சுக் மட் தப்தது டிணர
இபேந்து.

பன்று து த அறம் மதசில்தன, ஆணரல்

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம்
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மதசத் கரடங்ற திநகு றர்ரம் கசய்த் நில்தன.
அநறரபி ஆணரல் டிண உதப்தில்தன.

டவுபிடம சட்ட

றட்டங்ள் மதரட்டரல், ன்தணத் ண்டித்து ிட்டரமர ன்று
கூடத் மரன்நறது றத்ரவுக்கு. ல்னரத் ரய்க்கும் இபேப்தது
மதரல் இதண ப்தடிரது ல்னணர பர்த்து ிட

மண்டும் ன்தறல் ட்டும் கபிர இபேந்ரள் அள்.
அணரல் தரசத்தக் குதநத்து ண்டிப்தத அறரக்றணரள்.
குந்ததக் ட்டிதப்தது, கரஞ்சுகல்னரம்

அனுக்கு 8 ரகும் மதரது படிந்து மதரிபேந்து. அன்தரப்
மதசறணரல் ங்ம தனில் நற அர்ந்து ிடுரமணர ன்றந
தம். குந்த கரஞ்சம் கரஞ்சர ினறணரன்.

அடுத் 5,

6 ஆண்டுபில் ரபம் திள்தபபம் தள்பி, தடிப்பு, ண்தர்ள்
ற்ந கதரது ிங்ள் ண தபம் அபமரடு ரன்
மதசறணரர்ள்.

அதபம் சறன மங்பில் சுபரவும், தன

மங்பில் பேத்து மறுதரட்டு மரல்லடனும் படிந்ண.
தச் கசரன்ணரலும் அம்ர றட்டுரள் ன்றந ண்ம்

திள்தபக்கும், தச் கசரன்ணரலும் றர்த்து மதசுரன் ன்றந
ண்ம் றத்ரவுக்கும் இபேந்து.

தரசபம் தற்றும் அற்றுப்

மதரணரல், அன் தறன் தடபம் கதரழுது தம் ரன்
அறர இபேந்து.

எபே ரள் தள்பிினறபேந்து ந்ரன் ன்.

மசரதரில்

அம்ர்ந்றபேந் றத்ரின் டிில் தன தத்துப் தடுத்ரன்.
அதக் மண்டிள் ஆச்சரிப்தட்டள்.

த்துப்மதரிபேந் ணம், அன் தனதக் மரறிடச்
கசன்ந ததபத் டுத்து. "ன்ண ந்வுடமண தடுத்றட்ட?
மதரய் தரல் அனம்திட்டு ர" ன்நரள் ல் ணமரடு.
திள்தப கசரன்ணரன், "தரில்தன ிடுங்ம்ர.
அம்ரன்ணர, இதுக்குத்ரம்ர"!

ண்பில் ண் ீர் ல் உிமரடு கசத்துிட்டரள் அந்க்
ணம்.
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ைந்திப்க ோம் சிந்திப்க ோம்

த ாகுப்பு : அபர்ணா பாஸ்கர், தீபா சிவகுமார்
பட்டிமன்றம் ராஜாவுடன் ஒரு நேர்காணல்
பிதரண மரற்நம். அதிட பிதரண மதச்சு.
தட்டின்ந மதடலக்கு
ந்து ிட்டரமனர சறர்

தட்டரபத்த உபேரக்கும்

அது தச்சுதப் மதச்சு.
ல்னக் பேத்துக்தப மணில்
குதத்து மதரல் ன்

ரத்றல் தக்றநரர்.

டுதரணக் குபிரிலும்,
அகரிக்ரில் தன

இடங்லக்குப் தநந்துக் கரண்டிபேந்ப் ‖தட்டின்நம்’ ரெர
அர்தப மட்மறன் சந் னர் சரர்தர, அதர்ர தரஸ்ர்

மரில் சந்றத்து உதரடிணரர். உதரடதனபம் தடத்தபம்
தறவுச் கசய்ர் ீதர சறகுரர். இந் மர்க்ரனறன் கரகுப்பு
இமர உங்லக்ர!

ம: தச்சுத உர்வுக்கும், மதடப் மதச்சுக்கும் ித்றட்ட
உங்ள் இபதக் ரனம் ற்றும் குடும்தப் தின்ணிதப்
தற்நறச் கசரல்லுங்ள்.

த: ரன் தத ஆத்ங்தில் பர்ந் எபே றரத்துப்
ததன். ன்னுதட அப்தர எபே ஆம்தப் தள்பிில் தனத
ஆசறரிர், அம்ர உி ஆசறரிர். பரது தடிக்கும்மதரம
இண்டரம் குப்பு ரர்லக்கு ஆசறரிர இபேப்மதரம்.

ரத்றரர் திள்தப ன்நரல் எபேத்பேம் றர்க் ரட்டரர்ள்.
றவும் பிதரண ரழ்க்த. அந்க் ரனத்றல் ரன்
என்தரம் குப்புப் தடிக்கும்த எபே மடிமர கூடக்
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றதடரது. ரன் தி.பெ.சற. படிக்கும் த ங்ள் றரத்றல்

றன்சரம் கூடக் றதடரது. அணரல் ஆறு ிக்ம சரப்திட்டு
ழு ிக்கல்னரம் கதஞ்சறல் தடுத்துக் கரண்டு ரணத்தப்
தரர்த்தடி தத ம்.ெற.ஆர் தரடல்தபப் தரடிக்கரண்மட

தூங்ற ிடுமரம். ண்தர்மபரட றண்டல் மனறரய் மதசறது

உண்டு. ஆணரல் தச்சுத உர்வு ன்தது ங்றபேந்து ந்து
ன்றுத் கரிில்தன. ரணர னறந்து அதக்
கரண்டுில்தன.

ம: மதடப் மதச்சறல் ஆர்ம் ற்தட்டது
ப்மதரது? பன் பனறல் மதடில்
மதசறது ப்மதரது?

த: ரன் துதில் புணி திரிட்மடர
உர்றதனப் தள்பிில் தத்ரம் குப்புப்

தடிக்கும்மதரது இனக்ற ன்ந ிர டந்து. கயன்நற
அல்மர ன்ந ன்னுதட குப்பு ஆசறரிர் "ல்னர மதசத்
கரிந்ர்ள் ல்னரபேம் ரங்டர" ன்றுக் கூப்திட்டரர்.
அபேக்கு ன்மல் அனரறப் திரிம். ீபம் ர ன்று

னறபபேத்ற ன்தணபம் அதத்துச் கசன்நரர். கவ்மறு
தனப்புள் கரடுத்துப் மதசச் கசரன்ணரர். ற்நர்ள் ன்நர
மதசறணர். ரமணர ணக்கு மதச ரது ன்றுச் கசரல்னற றன்றுக்

கரண்டிபேந்மன். இது டந்து எபே ரத்றற்குப் தின் இனக்ற

ன்நக் கூட்டம் கரடங்கும் அன்று ன்தண அதத்து ீரன்டர
கசபரபர் ன்நரர். ன்நரப் மதசற ரர்தப

ிட்டுிட்டு ன்தண ன் இர் மர்ந்கடுக்றநரர் ன்று
ஆச்சரிர இபேந்து. எபே ரள் ரன் மதடில் மதச
பேமன் ன்று அபேக்குத் மரன்நறிபேக் மண்டும்.
இதுமதரல் ரர்லதட பபேம் தபேத்றல் ல்ன

ஆசறரிர்ள் அதந்ரல் அர்லதட றர்ரனத்றல் எபே
ரற்நம் பேதர்பர, ந்த் றதசக்குப் மதரமண்டும்

னர்: 3, இழ்: 6

ிக்பேற, தங்குணி 3 சந் னர்;

தக்ம் 21

ன்ததக் ரட்டுதர்பர அர்ள் அதரர்ள் ன்று

ணக்கு ம்திக்த உண்டு. மதடக்குச் கசன்நரல் சரனன்

தரப்ததர அர்ள் அன்று தனதத் ரங்ற உதரற்நறக்

கரண்டிபேந்ரர். அபேதடப் மதச்தசக் மட்டு ரர்லம்,
ற்நர்லம் ிழுந்து ிழுந்து சறரித்துக் கரண்டிபேந்ரர்ள்.

மதச்சரல் க்தப இவ்பவுக்  படிபர ன்று ிப்தர
இபேந்து. அது மதடப் மதச்சறல் எபே ஆர்த்த ற்தடுத்றது.
அன் திநகு அர் துதில் ங்கு மதசறணரலும் ரன் மதரய்
ிடுமன். ரணரக்

ல்லூரிக்கு ந்ப் திநகும் இது
கரடர்ந்து. 1993ல் அசு ங்றில்
மதனக்கு ந்து, ல்ரரற
ந்ப் தின் எபே மதச்சரபர்

ில்தன ன்நவுடன் ன்தணப்
மதசச் கசரன்ணரர். மர எபே
குபேட்டு தரித்றல் மதச

ஆம்தித்துரன் அட்னரண்டர த ந்துள்பது.
ம: தட்டின்நம் ரெர ன்று கசரல்லும்தடிர
உங்லக்கன்று எபே ணி அதடரபம் ப்கதரழுது றதடத்து?
த: உண்ததச் கசரல்னமண்டுகன்நரல், தட்டின்நத்றல்
தடிப்தடிர ரன் பபேற்கு அடிப்ததடக் ரம்

மதரசறரிர், றநறஞர் றபே.சரனன் தரப்ததர அர்ள்ரன்.
1976 னறபேந்து இன்று த ரன் அபேடன் தித்துக்

கரண்டிபேக்றமநன். சறன சம் இனக்ற ன்நங்பில் தூங்றப்
மதரணதுக் கூட உண்டு. அபேதடச் சக்ரனத்றல் குன்நக்குடி
அடிபரர், மதரசறரிர் கசரல்ிபங்குப் கதபேரள், சக்றப்
கதபேரள், டரக்டர் துதரஜ், புனர்.ரந்றற அம்ரள்,
பன்ணரள் சதரரர் றழ்க்குடின் மதரன்மநரர் ற

அபேதர ரறடுது ட்டுல்னரல் இனக்றத்தச் சரறு
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திறந்துக் கரடுப்தரர்ள். மதடில் மதசுதத் ிப்

தங்பில் அர்ள் ிரறக்றந ிங்ள், கசய்றள்
ல்னரற்தநபம் மட்டிபேக்றமநன். ள்லர்

"ற்நறனணரினும் மட்" ன்றுச் கசரன்ணது ணக்கு றவும்
கதரபேந்தும். பல் றழ்ச்சறக்கு ந்மதரம டரக்டர்
ர.கு.சுப்ின், ரெரரம், மத.ரசந்றன்,

டர.ரகசௌந்றல்னற மதரன்ந தன அநறஞர்லம் ல்லூரிப்
மதரசறரிர்லம் ங்ள் குழுில் இபேந்ரர்ள். அப்மதரம
அர்ள் மதடப் மதச்சறல் தத்து அல்னது இபேதது ஆண்டு
அனுதம் கரண்டிபேந்ரர்ள். ரமணர புறர அங்கு
ததந்றபேந்மன். ன்தண அர்ள் அங்ல ரித்துக்

கரண்டரர்ள். அர்ள் இனக்றப் திண்ணிதக் கரண்டுப்
மதசுரர்ள்.அர்ள் பன் ரன் இனக்றம் மதசறணரல் மரற்று
ிடுமன் ன்தரல் ணக்கு து ஆற ந்மர அத

தடபதநத் றறல் ந்மன். அது க்லக்குப் திடித்து

ன்று றதணக்றமநன். அந்க் குழுில் தட்டின்நத்றல் மதசறது
சன் கரதனக்ரட்சறில் எபிப்தப்தரறது. ல்னர க்தபபம்
கசன்நதடந்து.

ம: தட்டின்நப் மதச்சரபர்பில் ங்தப
றவும் ர்ந்ர் ரர்? ங்லக்குப்
கதரி சரனர இபேப்தர் ரர்?

த: சரனன் தரப்ததர அர்பது
தட்டின்நங்பில் கதரதுரப் மதசறணரல்

றரிபர அதணபேம் தரர்ப்தது ன்தணபம் றபேற.தரற
தரஸ்ர் அர்தபபம்ரன். அர் ந்து மதசறணரல் இன்ணபம்
ணக்கு ஆச்சரிர இபேக்கும். இத்தண பேடங்பர ரன்

தன மதச்சரபர்தபப் தரர்த்றபேந்ரலும் றவும் ித்ரசரப்
தரர்க்கும் எபே மதச்சரபர் தரற. அபேதடப் மதச்சறல்

ஆறபேக்கும்.கசரற்பில் துல்னறம் இபேக்கும். அர் எபே
இஞ்சறணிர், ம்.தி. தடித்ர், கதரி றறுணத்றல் மதனப்
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தரர்க்றநர். அதகல்னரம் ஏம் ட்டிிட்டு றறன் மல்
உள்ப ஆர்த்ரல் மதச ந்ர். றறல் ல்ன கசரல்னரட்சற
றகுந்ர். சீ தத்றல் எபே கதரங்ல் றழ்ச்சறில் ன்ணிடம்

ல்ி ற்கும் ரனுக்குத் ணிர ட்பென் டுத்து தம்
சம்தரறத்ரல் அது மசற அரணம் ன்நரர். அந் எபே ரி

த்தணமர மதரின் ணங்தப உலுக்றிட்டது. இது மதரன்ந
கசரற்தப அள்பி சற
ீ ணதத் கரடும் ிரய் மதசுரர்.

அர்ள் மதசறணரல் அப்புநம் ன்ண கசய்ப் மதரறமநரம் ன்று
கடன்ன் இபேக்கும். அர் எபே சறக்க் கூடி, அம சம்

தரர்த்து திறக்க் கூடி பன்ணிப் மதச்சரபர். ணப்பூர்ரச்
கசரல்ன மண்டுகன்நரல் ன்தணிட றச் சறநந்ப்
மதச்சரபர்.

ம: தட்டின்நங்பின் மரக்ம் கதரழுதுமதரக்ர? ல்ன

பேத்துக்தபச் கசரல்ர? து ன்று ீங்ள் றதணக்றநீர்ள்?
த: தட்டின்நம் ன்தது இனக்றக் ரனத்றனறபேந்து உள்பது.
இதப் தற்நற ிமதனில் ம்தர் மதசறபள்பரர். அந்க்
ரனத்றல் சரறள் ங்ள் சம் சறநந்ர ற்ந

சங்ள் சறநந்ர ன்று ரறட தட்டின்நத்த எபே
ஆபரப் தன்தடுத்றபள்பணர். "எட்டிச் சத்து

எபேகதரபேள்ரறள் தட்டின்நத்றன் தரங்நறந்து றுறன்"
ன்று இனக்றத்றல் குநறப்திபேக்றநது. ஊடங்பின்(ீ டிர)
தில் இன்தந உனம் உள்பது. இன்தநக்கு

தட்டின்நங்தப பழுக் பழுக் கசய்றச் கசரல்லும்

ிரக் கரண்டுப் மதர படிரது. அம சம் சறநறது
இனக்றம், சறநறது தடபதந ரழ்க்த,சறநறது ல்ன
கசய்றள், சறநறது சறந்தண அதணத்தும் னந்துரன்

தட்டின்நம். அரது எபே ரத்றற்கு இண்டுப் தக்ம்
உள்பது மதரல் ந் எபே பேத்துக்கும் எம ரம் இபேக்
படிரது. றர்த்ப்பு ரத்றல் ஏபரது றரம்
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இபேக்கும் ன்று சறந்றப்ததும், அத அங்ல ரிப்ததும்ரன்
தட்டின்நம். தட்டின்நங்தப பழுக் தச்சுதத்

துடக்குத் மரரக்குது சரிில்தன ன்தது ன் பேத்து.
தனப்புக்மற்ந தச்சுதர, கரஞ்சம் கசய்றதபம்

னந்துத் ம ரங்லம் பற்சற கசய்றமநரம். இனக்றம்,
சபப் திச்சதணள், அநறில் மதரன்ந தன துதநபில்

தட்டின்நம் மதரடனரம். சறன ஆதனபில் க் ட்டுப்தரடுப்
தற்நற தட்டின்நம் மதரட்டிபேக்றமநரம். பேத்துதணபில்

சர்க்த ற்றும் இபே மரதப் தற்நற, ய்ட்ஸ் தற்நறக் கூட
தட்டின்நம் மதரட்டிபேக்றமநரம். இத்த தட்டின்நங்ள்
ணி ரழ்க்ததப் தற்நற எபே அனசனர இபேக்கும்.
ம: "ட்டில்
ீ
றழ்ச்சற றனவுற்குக் ரம் ரறரர,
பேபர?" "குந்தபின் பர்ச்சறக்கு கதரிதும் உவுது

தணிர, ணர?" ன்தணப் மதரன்ந தனப்புக்ள் எபே
குடும்தத்துக்குள் குப்தத்த உண்டரக்ரர?

த: ங்ள் அிினறபேந்து இதுத ரறரர, பேபர
ன்ந தனப்தில் எபே பதந கூட மதசறறல்தன. மதரசறரிர்
சரனன் தரப்ததர அர்ள் ம்தது ஆண்டுக் ரனர

தட்டின்நத் துதநில் இபேக்றநரர். அர் மதச ஆம்தித்

பல் கூட்டத்றன் அதப்தினறபேந்து அத்தண தனப்புலம்,
ிதங்லம் மரப்தில்(file) தத்றர தத்துள்பரர். அறல்
"ரறரர, பேபர" ன்ந தனப்பு எபே பதந கூடக்

றதடரது. ஆணரல் "குடும்த பன்மணற்நத்றற்கு அறர

உதப்தது ரர்? ணர, தணிர" மதரன்ந தனப்தில்
தன பதந மதசறது உண்டு. கதரதுரம அம டுபில்
ீ
"ரன் கரம்தக் டிணர உதத்து சம்தரறக்றமநன். அள்

என்றும கசய்றல்தன" ன்று னும், "அர் தரட்டுக்கு
மதரய் ிடுறநரர். ரன்ரன் ல்னரற்தநபம் தரர்த்துக் கரள்ப
மண்டிபள்பது" ன்று தணிபம் கசரல்லுது இல்பு.
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அறல் ந் அபவுக்கு றல் உண்த இபேக்றநது ன்று புரிந்துக்
கரள்ற்ரத்ரன் இது மதரன்ந தட்டின்நங்ள். ன்
தடுறன்ந ஷ்டத்த தணிபம், தணி தடுறன்ந

ஷ்டத்தக் னும் புரிந்துக் கரள்பமண்டும் ன்று
டுறதனர மதசமண்டும் ன்ததுரன் இது மதரன்நத்

தனப்புபின் மரக்ம்.ணக்குத் கரிந்து இந்த் தனப்தில்
மத.சரனன் தரப்ததர அர்பது தனதில் இண்டரிம்,

பரிம் டதரது மதசறிபேப்தரர். குடும்தங்ள் இபேக்கும்
த இந் தனப்பும் இபேக்கும். அகரிக்ரில் தணி

சதத்ப் தின் ர் தரத்றத்த கறணில் ழுி டுத்து
தத்து உவுது தரர்க்னரம். இந்ற ண்ில் அற்கு
ரய்ப்பு றவும் குதநச்சல். அணரல்

இது மதரன்ந சரர க்லதடச்
சறந்தணதபம் மம்மதரக்ர

ரற்றுற்ரத்ரன் இது மதரன்நத்
தனப்புள் உள்பண.

ம: இந்றரில் டக்கும் தட்டின்நங்லக்கும்,
அகரிக்ரில் டக்கும் தட்டின்நங்லக்கும் கதரி

ித்றரசம் உள்பர? இங்றபேந்து இந்றர கசன்று மதச
அர்லக்கு ரய்ப்திபேக்றநர?

த: ரன் ந்ரது பதநர அகரிக்ரிற்கு ந்துள்மபன்.
யூஸ்டன், சறரமர, கடட்ரய்ட், கரனம்தஸ் மதரன்நப் தன

இடங்லக்குச் கசன்நறபேக்றமநன். இங்கு ரன் தரர்த்பவு ல்ன
மதச்சரபர்ள் தனர் இபேக்றநரர்ள். இந்றரிலுள்பப்
மதச்சரபர்தப ிஞ்சும் அபவுக்கு சறனர் இபேக்றநரர்ள்.

இங்றபேந்து மதச்சரபர்ள் அதணதபம் என்று மசர்த்து
இந்றரிற்கு அதத்துப் மதசதப்தது டிணம். அர்ள்

இந்றரிற்கு பேம்கதரழுது மதச ிபேப்தப்தட்டரல், அந்
மத்றல் றழ்ச்சறள் அதந்ரல் மதச பற்சற கசய்னரம்.
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ம: சூப்தர் ஸ்டரர் ெறணி அர்லடன் டித் அனுதத்தப்
தற்நறச் கசரல்லுங்ள்.

த: ரன் தட்டின்நத்றற்கு மதச ந்து ப்தடி றர்ப்தரரல்
டந்மர அது மதரனம சறணிரில் டிக் ந்தும்

றர்ப்தரரல் டந்ம. .ி.ம். சன் ற்றும் சங்ர்

அர்ள் ெறணி தடத்றல் ந்து டிங் ன்று கூப்திட்டரர்ள்.
அப்தர மடகன்நரல் ிெகுரர் ரறரிமர ரரி
ரறரிமர எபே உடனதப்மதர, டிப்தில் அனுதமர

ணக்றல்தன ன்தரல் றபேப்தி அனுப்தி ிடுரர்ள் ன்று
ண்ிக் கரண்டுரன் மதரமணன்.ன்தண ிட்டு ிடுங்ள்

ன்றும் கசரன்மணன். இல்தன டிக்னரம் ன்று கூநற டிக்

தத்ரர்ள்.உனம ிந்து ங்ற தரர்க்கும் சூப்தர் ஸ்டரர்
ெறணிரந்த் அர்ள் த்தண உங்தபத் கரட்டரலும்
டுபவுக் கூட அதக் ரட்டிக் கரள்பரல் றவும்
பிதர இபேக்றநரர். ீங்ள் றதில் தரர்க்றந

உங்தப ிட எபே ணிர றப் கதரி உங்தபத்
கரட்டிபேக்றநரர் ன்தது ன்னுதட பேத்து.
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ம:அட்னரண்டர ற்றும் அகரிக்ரிலுள்ப தணத் றழ்ச்
சங்ங்பில் னந்துக் கரண்ட அனுதம் ப்தடி இபேக்றநது?

த: டல் டந்து ரழ்றந றர்லக்கு இபேக்றந றழ் ஆர்ம்
ங்லக்குக் குதநவு ன்ததுரன் ன்னுதடக் பேத்து.

மனசறர, சறங்ப்பூர், இனங்த, அகரிக்ர மதரன்ந அந்ற
ண்ில் ரழும் றர்லக்குத் றறன் ீ து அறரணப்

தற்று உண்டு. கணன்நரல் அர்பரல் அறரத் றறல் மதச
படிறல்தன. ஆணரல் ம் றழ்ரட்டிமனம இபேப்தர்ள்

தனர் றறல் மதசுறல்தன ன்று படிவுடன் இபேக்றமநரம்.

பரி இல்னரல் ணித் ணிர உள்ப றர்லக்கு எபே
அதடரபர இந்த் றழ்ச் சங்ங்ள் இபேக்றன்நண.கதரங்ல்
றபேரள், ீதரபி, றழ்ப் புத்ரண்டு ன்று பன்று

ரங்லக்கு எபே பதநரது றர்தப என்நர

இதக்றநீர்ள். த்தணமர மதனலக்றதடம எபே
கதரதுச் சறந்தணமரடு றழ்ச் சங்ங்தப எவ்கரபே ஊரிலும்
டத்றக் கரண்டு, அடுத்த் தனபதநிணபேக்கும்

ம்பதடக் தன ற்றும் னரசரத்த கசரல்னறக் கரடுத்து,
றழ் கரறத அர்லக்கும் அநறபம் கசய்பம் உங்ள்
தி றவும் தரரட்டுக்குரிது.ரழ்த்துக்ள்.

வண்டு : ஒரு புமா கிட்டெயும், அணில் கிட்டெயும் தயட்ெ
தகாடுத்ொ எது சரிா தகாண்டு டசர்க்கும்?
சிண்டு : புமா ொடன..
வண்டு : இல்ய அணில், அது கிட்ெ ொடன "பின் டகாடு"
இருக்கு!!
வண்டு : ஷ்ா ய ஏன் தகாசுடவ இல்மயாம்
சிண்டு : அங்க அதுக்கு டவம டபாம்..

?
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Advertisement
Inner Engineering May 14/15 ~ Sadhguru Vasudev
in Atlanta
“With proper practice of yoga, you are creating the right kind of chemistry where you are naturally peaceful, naturally joyous, naturally loving." ~ Sadhguru Vasudev
Isha Foundation is excited to offer INNER ENGINEERING (InnerEngineering.com) – Isha’s “flagship” yoga program. What is Inner Engineering? It is a program that teaches you a technology to attain inner wellbeing. This technology for inner wellbeing is derived from the ancient science of Yoga. It synthesizes holistic sciences that cultivate your
physical, mental, emotional and energy aspects to help align you with the
powerful life force itself. Inner Engineering promotes selfempowerment, personal growth, and the possibility of living life to the fullest potential.
Inner Engineering is a two part program - 7 online classes followed by a
two-day in-person class. The first part - the 7 online classes - can be taken
from the comfort of your home at your own pace. After completing these
online classes, participants may attend the two-day in-person class that
teaches an energy process called the Shambhavi Mahamudra.
We are excited to announce that Sadhguru Vasudev - the founder of
the Isha Foundation - will be in Atlanta on May 14 and 15th (SPB Hall, 5331
Royal Woods Pkwy, Tucker, GA 30084) to conduct the two-day Shambhavi
Mahamudra.
This will be a landmark event ! It is not often that Sadhguru has time to
come to Atlanta. With Isha's growth and success, Inner Engineering has
now touched hundreds of thousands of people on four continents. Most of
them have not had the chance to meet Sadhguru. So - this May 14th and
15th, you will have the unique opportunity to receive the Shambhavi Mahamudra from Sadhguru. Studies show that people who took the Inner Engineering program experienced greater mental clarity, emotional balance, levels of energy, self confidence and inner peace. Please
visit InnerEngineering.com and enroll today to avail of this tremendous opportunity.
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க்கம்

த ாகுப்பு : அனி ா ங்கமணி
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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
culture !
A great way to celebrate Indian festivals, they way you
would back home!
Certificates for experience & volunteer hours!
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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.
Principal: 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 admitted
Principal: 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
sunday 01.00 p.m. to 02.15 p.m. (Just before Lilburn Balavihar
school.)
Principal: 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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GATS Contacts
General Enquiries :
contact@gatamilsangam.org
Advertisements :
ads@gatamilsangam.org
Tamil Education :
tamileducation@gatamilsangam.org
Charity :
charity@gatamilsangam.org
Vasantha Malar :
vasanthamalar@gatamilsangam.org
President :
president@gatamilsangam.org
Technical Support :
techsupport@gatamilsangam.org
Youth :
youth@gatamilsangam.org
Membership :
membership@gatamilsangam.org
To talk to any office bearer : 678 757 GATS

