


  
அன்று வ ரன்ணது - அது ன்றும் உள்பது 

இன்வ ரனரல் ஈம் அஷபஇப் தடிறுஇனரம் 
வ ம்வதரனள் ண்டரர்ரய்ச் வ ரல்.  ( றனக்குநள் 91 ) 
வய்ப்வதரனள் ண்டர்பின் ரய்ச்வ ரற்ள் அன்ன னந்ரவும்,  
ஞ் ஷணற்நரவும், இணிஷனேஷடரவும் இனக்கும்                                                                                    

                                              இங்கு வழங்குபவர்: குமரேசன்                                                      

 ந் னரில் வபிிடப்தடும் ட்டுஷள், ஷ, ிஷள், 
ஏிங்ள் ற்றும் இன்ணதிந வதரனண்ஷள் ரவும் அநறவு-
 ரர் வ ரத்துரிஷின் லழ் னண. இற்ஷநப் தகுறரஶர 
அல்னது னழுஷரஶர அல்னது ஶறு ந் டித்றஶனர 
வபிிடுது  ட்டப்தடி ண்டஷணக்குநற குற்நரகும். 
ஶலும்  ந் னரில் வபிிடப்தடும் ட்டுஷள், ஷ, 
ிஷள், ஏிங்ள் ற்றும் இன்ணதிந வதரனண்ஷள் 
ரவும் அற்ஷந  ஆக்றத்னம் ழுத்ரபர்பின் 
வதரறுப்தரகும்; இற்நறல் ங்ஶனும், ப்ஶதரஶனும் க்கூடி 
திஷலக்கு தறப்னக்குழுவும்  ங் றர்ரனம் வதரறுப்ஶதற் 
இனரது.  

 
 
 
 
 
 ந் னர்:  தறப்னக்குழு 
வதரறுப்தர றரிர்: 
அவ்ஷள் 
 
இஷப் வதரறுப்தர றரிர்ள் 
உகுரர் 
குஶ ன்  
றனஷ்ர ரச் ந்றன் 
அணிர ங்ி 
 
ஆ றரிர் குழு 
இி தணிப்தன் 
ஆறனத்து 
அதர்ர தரஸ்ர் 
ஷன தரர்த்றதன் 
ங்பர 
னங்ஶரஷ இரம்ஶரன்  
சுந்ரி 
வெர ரநன் 
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அன்தர்ள் றணம்(Valentine’s day)    

 
ற.தி.269ம் ஆண்டு. றபரடிசு II ன்ணன் உஶரரனரிஷ ஆண்டுவரண்டினந்ரன்.அப்ஶதரது 
ஶதரர்பிணரல் தல்னரிக்க்ரண க்ள் ரண்டுவரண்டினந்ணர். க்லக்ஶர 
ஶதரர்ப்தஷடில் ஶ  ஆர்றல்ஷன; குடும்தத்ரனடன் இணிது ரஶ ினம்திணர். 
தரர்த்ரன் ன்ணன், ப்தடி தஷடக்கு ஆள் ஶ ர்ப்தது? உடஶண னதுச் ட்டம் என்ஷந இற்நற, 
றனங்ஷபஶ ஷடச்வ ய்ரன். இஷபஞர்ள் றனம் வ ய்துவரள்து  ட்டப்தடி 
குற்நம்! 
அவ்வூரில் இனந் ஶனன்ஷடன் ன்ந தரறரிரர் இச் ட்டத்ஷ றக்ில்ஷன. ரன் 
ஶஷன வ ய் ஶரனத்றல்  றரத் றனங்ள் வ ய்துஷப்தஷத் 
வரடர்ந்ரர். ஏனரள், இத்ஷத் றனச் டங்வரன்று இ  றர டந்து 
வரண்டினக்ஷில், அ ணின் தஷட ீர்ள் ஶரனத்றற்குள் தஷந்ணர். 
றனத்ம்தறள் ப்திிடப் தரறரிரர் ஷது வ ய்ப்தட்டுச்  றஷநில் 
அஷடக்ப்தட்டரர். 
தரறரிரஷ ஶ றத் க்லம் ண்தர்லம் அவ்ப்ஶதரது  றஷநச் ரஷனக்குச் வ ன்று 
தரர்ஷிட்டு ந்ணர். தரர்ஷரபர்லள்  றஷநக்ரனணின் லம் எனத்ற. 
தரறரிரனக்கு ஊக்பித்து ந்ரள்; அர் வ ய்து  ரிவன்று டுத்துஷத்ரள். 
திப்ரி 14ஆம் ஶறன்று, ‘குற்நங்லக்ர, ஶனன்ஷடன் தூக்றனறடப்தட்டரர். அன்று 
ரஷன னன்ணரஶ அர்  றஷநக்க்ரனணின் லக்குக் குநறப்வதரன்ஷந ழுற 
ஷத்றனந்ரர். அது: அன்னடன் ஶனன்ஷடணிடறனந்து. அன்று னல் அந்ரள் 
ஆண்டுஶரறும் அன்தர்ள் றணரக் வரண்டரடப்தடுறநது. இது அன்தர்ள் றணம் 
தற்நறப் தன ஷலள் என்று. தனஶதர் ஶனன்ஷடன் ன்ந வதரில் 
ரழ்ந்றனக்றநர்ள். அர்ஷபப்தற்நற இம்ரறரிரண ஶறு றன ஷலம் உண்டு. 
இன்று அன்தர்ள் றணம் தன ரடுபில் தல்ஶறு வதர்பில் திப்ரி, ரர்ச் ரங்பில் 
வரண்டரடப்தடுறநது. தத்வரன்தரம் தற்நரண்டில்ரன் ரழ்த்ட்ஷடள் அனுப்திக் 
வரள்து திதனரணது. இனதரம் தற்நரண்டில் இது, தல்ஶறு தரிசுப்வதரனட்ஷபப் 
தரிரநறக் வரள்ர பர்ச் றஷடந்து (னர்ள், இணிப்னள் ஶதரன்நஷ). 
அவரிக்ரில் இந்ரபில் ஆண்டுஶரறும் 19 ஶரடி ரழ்த்ட்ஷடள் அனுப்தப்தடுர 
ிப்வதரன்று கூறுறநது. 
ஶதரர்ச்னறல் இந்ரள் ரனர் றணம்; ஃதின்னரந்றல் ண்தர்ள் றணம்; தன வன்ணவரிக் 
ரடுபில் இது அன்ஷதனேம் ட்ஷதனேம் வரண்டரடும் றணரஶ ிபங்குறநது. 
ரனம் இந்ன்ணரபில் அன்திஷண அஷணனடனும் தறர்ந்து வரள்ஶரம். 
“அன்தின் றது உிர்றஷன ன்தது றனள்லர் ரக்ல்னர! 
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ஆ றரிர் குழு 
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இி தணிப்தன் 

அட்னரண்டர றழ் க்லக்கு க்ம், 
 
து ினந்றணர்ள்:  
அஷணனம் தட்டி ன்ந  ரெரவுடன்  றநப்தர ‚வதரங்ல்‚ வரண்டரட  
ரர இனப்தரீ்ள். னறல்தர்ன் ஶர் டரணர ப்ஸ்டன் (Lilburn Mayor 

Diana Preston)  றநப்ன ினந்றணர னது இன்னும்  றநப்ன. 
அதுட்டுல்ன. வரனம்தஸ், ெறரர்ெறர ற்றும் வற்கு ஶரனறணர 
ரறனத்றல் இனந்தும் ினந்றணர்ள் னறநரர்ள். ட ஶரனறணரில் 
இனந்து தஷ ஶத றனேம் அது ண்தர்லம் னறநரர்ள்.  
அஷணஷனேம்  றநப்தித்து அனுப்னது அட்னரண்டர றழ்ச்  ங் 
குடும்தங்பின் டஷ. ணஶ இட,  ஷத ரரீம் அநறந்து டக்குரறு 
ரழ்ஷனேடன் ஶட்டுக் வரள்றஶநன்.  
 
ஶம் நரஷ: 
உரி ஶத்றல் றழ்ச் றள் ஆம்திக்கும், அன்று super bowl இனக்றநது. 
ஆஶ ஶத்றல் றழ்ச் றள் னடினேம். அஶர அங்ம் 
றம்திினக்கும். அ இடம் இல்ஷன ணில் அங்கு இனக்கும் வரண்டஷ 
ரடுங்ள், உங்லக்கு உவுர்.    
 
ன்ணரர்த் வரண்டர்லக்கு உவுங்ள்:  
ம்தறற்கும் ஶனரண வரண்டர்ள் உஷத்துக்வரண்டு இனக்றநரர்ள். 
னடிந்ரல் அர்லக்கு உவுங்ள். குநறப்தர உவு தரிரந உி 
ஶஷ. அற னன்தறவுள் உள்பரல்  றநறது ஶம் ரக் ஶண்டி 
இனந்ரல் வதரறுஷ ரக் ஶண்டுறஶநரம். இது உங்ள் டீ்டு ிர. 
ணஶ அஷணனம் எத்து இஷ ந்து  றநப்தரக் வரண்டரடுஶரம்.  
 
ரழ் பனடன் 
அன்னடன் 
இி தணிப்தன்  
ஷனர் GATS 
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வரகுத்ர் வ.உகுரர் 

ரனர் றணம் வரண்டரடுறந இம் 
ரத்றல்  ங்ரனத்  
றன் எனன் ன் ஷணிஷ 
ப்தடி ல்னரம்  
னித்ரன் ன்தஷ இங்கு 
தரர்ப்ஶதரம்.   றனப்தறர 
ரற ண்றஷ அள் ன் 
ஶரனன் ப்தடி  
ல்னரம் னித்ரன் ன்தஷ 
இபங்ஶரடிள் 
இந்ப் தரடல் னெனம் ிபக்றனேள்பரர். 
 
 றனம்வதரனற வ ல்னப்தணரர் அர்பின்  
தஷடப்தினறனந்து இப் தரடஷனனேம் 
உஷஷனேம்  
டுத்து ங்றனேள்ஶபரம். 
 

ஶரனன் ரல் வரற 
 
ரசுஅறு வதரன்ஶண! னம்னரி னத்ஶ! 
ரசுஅறு ிஷஶ! னம்ஶத ஶஶண! 
அனம்வதநல் தரரய்! ஆனிர் னந்ஶ! 
வதனங்குடி ரின் வதனட ஶப! 
ஷனிஷடப் திநர ிஶ ன்ஶர? 
அஷனிஷடப் திநர அறழ்ஶ ன்ஶர? 
ரறஷடப் திநர இஷ ஶ ன்ஶர? 
ரழ்இனங் கூந்ல் ஷரல்! 
றன்ஷணன்று 
உனரக் ட்டுஷ தனதரரட்டித், 
ங்குஇர்க் ஶரஷ ன்வணரடு 
னக்ற 
ங்குஇர்த் ரஶரன் றழ்ந்துவ ல் 
வுறரள், 
   னரர்க் ரண்டம், ஷணநம்தடுத் 
ரஷ 
   ரிள் 72-83 

வபிவுஷ 
 
குற்நற்ந வதரன் ஶதரன்று எபிர்தஶப! 
னம்னரிச்  ங்கு ஈன்ந 
னத்துப் ஶதரல் வன்ஷரணஶப! 
குற்நற்ந ப்வதரனள்ஶதரன 
ப்தஶப! னம்தினும் இணி 
சுஷரணஶப! ஶணினும் 
இணி வரறரஶப!  ன் அரி 
உிஷ றஷனக்ச் வ ய்னேம் 
அனம் ஶதரன்நஶப! வதரி குடிிற் 
திநந் வதனஷ றகு  
ிணின் இபம் ஶப! 
 
உன்ஷண, ஷனிஶன ஶரன்நர 
ிஶ ன்ஶதணர?   
டனறஶன ஶரன்நர அனம் ன்ஶதணர? 
ரறஶன திநர  
இஷ ஶ ன்ஶதணர? ீண்ட 
னங்கூந்ஷனனேஷடஶப! 
உன்ஷண வ்ரறு னழ்து? ண 
னடிில்னர உஷ  
தனற்நரல் னம் தரரட்டிணரய், 
ரர்தில் அஷ ந்ரடும் 
னரஷன அிந் ண்றஶரடு, எபி 
சீும் னர் ரஷன  
அிந் ஶரனன் றழ்ச் றஶரடு 
ரழ்ந்றனந்ரன். 
 
 

 

 

 
 றண்டு : ஶதரலீஸ் றட்ட அடி ரங்ற 
றனடனுக்கு ஶதச்ஶ  ஷனரம்.. 
ண்டு : ன் ? 
 றண்டு : ல்னரம் உஷக்ரம் ஶதரன.. 
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 ிஷ  னர்ள்   
வரகுப்ன: .குஶ ன், ஆறனத்து 
அன்தர்ள்றண (Valentine’s day) 

அன்ன 
வணன்ஷண அஷத்ரய் ன்ஶநன் 
ீரஶண ஷத்ரய் ன்நரன் 
 ங்றரன் ன்ணவன்ஶநன்  
இங்றரய்ப்தரர்ஷ ந்ரன் 
ன்ணவ ரல்னற அஷக்வன்ஶநன் 
அன்னஅத்ரன் ன்நரல் றழ்ஶவணன்நரன் 
அன்னன்நரல் ன்ணவன்ஶநன் 
துன்தம்ஶதரக்கும் னந்து ன்நரன் 
ங்ஶஅந் னந்து ன்ஶநன் 
இங்ஶ இஶரஉள்பவன்நரன் 
ஶரவரஞ் ம் ரட்டு ன்ஶநன் 
இஶரந்ன் றஶ ன்நரன் 
சுற்நறனற்றும் தரர்த்து றன்ஶநன் 
தற்நறந்ன் தக்ம் ந்ரன் 
ணிந் குறும்ன ன்ஶநன் 
ீஶ அந் னந்து ன்நரன் 
தும்ரன் ங்ஶ ன்ஶநன் 
இம்ஷணக்ரட்டி றன்நரன் 
துடித்து அன் ஶரபில்  ரய்ந்ஶன் 
னடிறனத்ற ஷண னத்றட்டரன் 
அஷப்தில் வய் நந்து றன்ஶநன் 
இஷந்து இன்தம் ரண்ஶதரம் ன்நரன். 
—அவ்ஷள்  
 
ரனர? ரர? 
ரனர ரர ன்ணவன்று ஶள்ி 
இண்டிற்கும் ஶறுதரடு ன்ணவன்று ஶள்ி 
து னனறல் து திநகு ன்தவந்ன் ஶள்ி 
ஷக்வரண்டு இஷக்ண்டு வரள்வந்ன் ஶள்ி 
 
தின்ணஷ னன்ணதுரன் ிஷபத்றடுர ஶள்ி 
னன்ணது தின்ணஷத்ரன் ினக்றடுர ஶள்ி 
ிடஷன ஈர்ப்ன ஶ வல்னரம் வற்றுக்ரவன்று 
வ ரன்ணரல் 
அடஶனறும் உநவுப்தற்று ந்ஷில் ஶ ர்த்ற?  
 
ஶரறத்றல் னதுரன் தர ம் ன்று வ ரல்ரீ் 
ரனறதத்றல் னஷ ஶர வன்றும் வரள்ரீ் 
ரல் தித்னரட்டவன்று திற்நறடுஶரர் ல்னரம் 
ஶதரனறப்த ப்தில் ரனஶரட்டும் ிந்ஷ ல்ன ிந்ஷ 
 
ரனறதத்றல் னதுரன் ரவனன்று ஆணரல் 
ஶரறத்றல் னஷக் ரவன்ணனரஶ! 
ரனறதர ஶரறர இதுஅல்ன ஶள்ி 
ரனர ரர ன்ததுரன் ஶள்ி 

 
து உர்வு து இறவு ன்ததுங்ள் ஷன 
இது னணிம் அது னணிம் ன்ததுங்ள் குப்தம்   
 
ரணரல் னறர்ச் றனம் ணததுங்ள் ஶதம் இப 
றலும்ரன் ணனறர்ச் றனம் ன்தவந்ன் 
ரம் 
அஷ ஷப்தரர்க்கும் இஷ ஷப்தரர்க்கும் ரவனன்று 
ஶள்ி 
ஷப்தரர்க்கும் உடஷனப்தரர்க்கும் ரவன்று 
ஶள்ி 
ஷப்தரர்த்து உடஷனப்தரர்த்து ஆஷ ந்ரணரல் 
அஷ வும் இஷ வும் இல்ஷனவன்நரல் ரம் 
வற்றுத்ஶரல்ி  
 
அஷ ஷப்தரர்த்து இஷ ஷப்தரர்துக்  
ரல் ந்ரணரல் 
தும் உடலும் வதரனந்றந்ரல்  
ரம்னனம் ரரீ்  
ரம் ஶர ம் ன்தஷச் வ ரல்னறிடும் ரனம் 
ரம்ஶடும் ஶ ரப்ப்ஶதரக்ஷத் டுப்தறல்ஷன ரணும்  
 ம் தரர்த்து  ற தரர்த்து எப்னக்வரள்லம் 
ஶதரக்றல் 
 ம் தரர்க்கும் உர்வுதரர்க்கும் 
வபிப்ஶதரக்றற்வன்ண ஶஷன?  
 
ணதும் தரிவும் இல்ஷனவன்று ஆறிட்டஶதரதும் 
ரப்ஶதரர்ஷ ஶ ர்க்ஷிஶன ரட்டஶன் ன்ஶள்ி 
 
ரலுக்கும் ரத்றற்கும் ன்ணரறுதரடு? 
ண்ரறுதரஶட! 
ரல்ஶடும் றக்றல் ரம் ிஷபச் ல் ரணும்  
ரவக் ரல் ஶஷில்ஷனவன்று வ ரன்ணரல் 
ரவனக் ரம் க்கூடரவன்று இல்ஷன!  
 
ரலுக்கு ன்ணஶஷ ன்ணஶஷ ஶட்தரீ் 
இக் றஷன இறுறஷ இனக்ஶண்டும் ஶட்தரீ் 
 
ரனற்ந ரம் ன றப்தறல்ஷன ன்றும் 
ரறன்நற ரல்னடிறல்ஷன ன்றும்   
 
ரற்ந ரலுக்கு ல்ரனம்ணி ஶண்டும்  
ரனற்ந ரத்றற்ஶர ல்னத்றனட்ட ஶண்டும்  
—அவ்ஷள்                             
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வரகுத்ர் அணிர ங்ி 
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- ரெர ஶணுஶரதரல்  
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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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வரகுத்ர் வெர ரநன் 

ரய்ப்தர ம் 
 

னத்ஷத் தூக்ற ஷத்துக் வரண்டு உட்ரர்ந்றனந் அம்ரின் அனற
ல் ஶதரய் உட்ரர்ந் குனரென். 
''ன்ணம்ர னஶ  ரிில்ன..'' ன்நரன். 
''ல்னரம் உன் வதஞ் ரற தண்நதுரன்.. ணக்குப் திடிக்ன..'' ன்நர், தற
ஷன றர்தரர்க்ரல் வரடர்ந்ரர்.. 
''ஶத்து வபிின ஶதரய்ட்டரன ணக்கு வரம்தப் திடிச்  'ரய்ப்தர ம்'  ல
ரிஷன தரர்க் னடின. இன்ணிக்குறனம்தவும் அஷப் ஶதரட்டரங். ஆ
ணர, உன் வதஞ் ரற அஷப் தரர்க்ஶ ிடஷனடர. ஶர  ஷல்றழ்
ச் றஷப் ஶதரட்டுட்டு உக்ரந்துட்டர!'' - உடுள் துடித்ண அம்ரவுக்கு! 
''ன்ண உர ீ? அம்ர ண நறஞ்சுடந்துக்ஶர'' ன்று அன் டிந்து 
வரள்ப, அம்ரின் னம் குந்ஷஷப் ஶதரன திர றத்து. 
அம்ர தூங்ற திநகு வ ரன்ணரள் உர, 
''அந்  லரில்ன ர்ந என ஷதன் துதரய்ன இனக்றந உங் ம்திரறரி
ஶ இனப்தரன். அஷண உங் அம்ரவுக்கு வரம்தப் திடிக்கும். ஶத்து 
திஶ ரடு னழுக் அந்ப் ஷதன்வ த்துப் ஶதரந ரறரினேம் ல்னரனம் எப்
தரரி ஷக்றந ரறரினேம்ரன் ரட்டிணரங். அரன், அங்ஷப ரன்தர
ர்க் ிடன..'' ன்நஷப தரர்த்துக் வரண்ஶட இனந்ரன் குனரென். 
ிெவனட்சுற ரறர்ம் - அள் ிடன்  
 

 
 

 றண்டு : அந் ஆள் வரம்த  றக்ணம். 
ண்டு : ன்? 
 றண்டு : ரர்க்வட் ஶதரணர ப்தவும் ரஷப்தம் ரன் ரங்குரர். 
ண்டு : ல்னது ரஶண !! 
 றண்டு : அதுக்றல்ன அதுரன் " லப்"தர றஷடக்கும். 
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வரகுத்ர் : அதர்ர தரஸ்ர் 

 ட ண த்ரல்  ன்ஷச் வ ய்னேம் 
றனற.சுத த்ர சு ர் ன்! 
  

'றிங் ஶதக் த்னொ டரன்ஸ்', அரது 
டணத்றன் னெனம்  னெத்றற்கு 
அபித்ல் ன்ந உர்ந் ஶரக்த்துடன் 
அட்னரண்டரில் 'தனர ரட்டி 
அஶடற' ன்னும் டணப் தள்பிஷ 
றறுி டத்றக் வரண்டினக்கும் 
றனற.சுதத்ர சுர்ன் அர்ஷப 
ஶட்மறன்  ந் னர்  ரர்தர, 
அதர்ர தரஸ்ர் ஶரில்  ந்றத்து 
உஷரடிணரர்.உஷரடஷனனேம் 
தடத்ஷனேம் தறவுச் வ ய்ர் ீதர 
 றகுரர். இந் ஶர்க்ரனறன் 
வரகுப்ன இஶர உங்லக்ர! 
  

ஶ: ீங்ள் தம் ற்றுக் வரள்ப 
ஆம்தித்து ப்வதரழுது? உங்லஷட 
குடும்தப் திண்ணி தற்நறக் வரஞ் ம் 
வ ரல்லுங்ள். 
  

த: ரன் இனங்ஷில் திநந்ஶன். 
அங்குச்  றறு றஶனஶ ரட்டிம் 
ற்றுக் வரள்ப ஆம்தித்ஶன். 
அப்வதரழுது அங்கு டந் ரட்டுக் 
ன   த்றணரல் தர த்றற்கு  ந்ஶன். 
தத்னன் ினது வதற்ந 
றன.ணஞ் ன், றனற. ரந்ர 
ணஞ் ன் அர்லஷட டணப் 
தள்பிில் ன் ந்ஷ ன்ஷண 
தரட்டிம் ற்றுக் வரள்ற்ரக் 
வரண்டுச் ஶ ர்த்ரர். 
  

ஶ: ணஞ் ன் ம்தறரிடம் டணம் 
ற்றுக் வரண்ட அனுதத்ஷப் தற்நறச் 
வ ரல்லுங்ள். 
  

த :றன றனற ணஞ் ன் அர்பிடம் 
ரனஷ னடம் ரட்டிம் தின்ஶநன். 
அர்ஷப ரங்ள் அண்ர, அக்ர 
ன்றுரன் அஷப்ஶதரம். அண்ர 
அக்ரவுடன் றஷநப் 
தித்றனக்றஶநன். இனனம் றவும் 
அன்னடன் தகுர்.அர்பிடம் 
ரட்டிம் ட்டுல்னரது ரழ்க்ஷஷ 
ப்தடி ரழ்து, ரட்டித்றன் னெனம் 
ற்நர்லக்கு ப்தடி உவுது ன்தது 
ஶதரன்ந தன ல்ன தண்திஷணனேம் ற்றுக் 
வரண்ஶடன். 
ஶ: னண்டணில் உங்லஷட டண 
அனுதம் தற்நறச் வ ரல்லுங்ள். 
  

த: ஶற்தடிப்னக்ர ரனும் ன் ம்தினேம் 
னண்டணிலுள்ப ன் அக்ரின் 
டீ்டிற்குச் வ ன்ஶநரம். அங்கு றவும் 
ஶதர் வதற்ந ஆர்ட்ஸ் வௌன் றல், 
அஶடற ஆஃப் டரன்ஸ் ஶதரன்நற்நறல் 
டண றழ்ச் றள் 
டத்துற்ர  ன்னுஷட 
குனரற ணஞ் ன் ம்தறர் 
ந்ணர். தடித்துக் வரண்ஶட 
அர்லஷட ரட்டி ரடங்பில் 
தங்குப்வதற்றுப் தன இடங்லக்குப் 
தம் வ ய் ஆம்தித்ஶன்.  
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ெங்றள் னக் ன்ந அனஷரண ரட்டி 
ரடம் என்ஷந டத்றஶணரம்.அற்ர 
ஶரப்தரில் உள்ப ல்னர ரடுலக்கும் 
தித்ஶரம். னழ் வதற்ந ஶரதணர 
வெ றங்க் ன்ந டண இக்குணனடன் 
ஶ ர்ந்து ி ஶஷ ரரனுெத்றன் 
ரழ்க்ஷ னரற்ஷநப் தற்நற ரட்டி 
ரடம் அஷத்ஶரம். ெரஸ் இஷ ில் 
ந்து ரபத்துடன் டணம் அஷத்து ல்ன 
ஶற்ஷதப் வதற்நது.அற்ர உனம் 
னழுதும் உள்ப தன ரடுலக்குச் 
வ ன்ஶநரம். ஶணல் னரட்டரிில் 
ன்னுஷட டணத்ஷப் தரர்த்துிட்டு 
ரிம் டரனர்ள் அரர்டர அபித்ணர். 
ரன் என றழ்ப் தள்பிில் டண 
ஆ றரிர இனந்ஶன். அந்க் 
குந்ஷஷப ஷத்து க்னஷ் லீனர 
ன்னும் டண றழ்ச் ற வ ய்ஶரம். அதுவும் 
றகுந் ஶற்ஷதப் வதற்நது. ஷ ம், 
ஷம், றநறஸ்து ம், இஸ்னரற 
ம், னத்   ம் ஶதரன்ந ல்னர 
ங்லம் ன்ண வ ரல்றன்நண  ன்தஷக் 
ஷ டிில் "ங்ள்" ன்ந வதரில் 
டண றழ்ச் றர ங்றஶணரம். 
ஶற்த்ற இஷ க் னந் அந்றழ்ச் ற 
க்ஷபச் வ ன்று அஷடந்றல் றவும் 
றழ்ச் ற அஷடந்ஶரம். 
ஶ: ீங்ள் ஃப்னைன் டணம் 
வ ய்றநரீ்ள். ஃப்னைன் டணம் தற்நற 
உங்ள் னத்து ன்ண? 
  

த: ஃப்னைன் டணம் ன்நவுடன் 
தரனறவுட் ஃப்னைன் ன்று தனர் ண்ி 
ிடுறநரர்ள். அது அப்தடி இல்ஷன. 
னக்றர இங்கு பனம் 
குந்ஷலக்குக் ண்றஷனேம், 
ரரத்ஷப் தற்நறனேம் வ ரல்னறக் 
வரடுப்ததுடன் இப்தடிக் னந்துச் 
வ ரல்னறக் வரடுத்ரல் பிரப் 
னரிந்துக் வரள்றநரர்ள். ரம் ற்திப்தது 
அர்ஷபச்  லக்றம் 
வ ன்நஷடறநது.இந் ரனத்றற்கு 

ற்நரர்ஶதரல்  றன  ரற்நங்ஷபக் 
வரண்டு ந்து டணத்ஷ அபிப்தறல் 
நறல்ஷன ன்று ரன் ண்ணுறஶநன். 
  

ஶ: அட்னரண்டரில் உங்லஷட 
டணப் தள்பி தற்நறச் வ ரல்லுங்ள். 
  

த: ன்னுஷட டணப் தள்பிரண  த 
னர ரட்டி அஶடற 2005ல் 
அட்னரண்டரில் ஆம்திக்ப்தட்டது. 
தரட்டிம் தில்ிப்தது 
ட்டுல்னரல் இங்குள்ப 
குந்ஷலக்கு ல்ன 
வநறனஷநஷபனேம் எழுக்த்ஷனேம் 
வ ரல்னறத்னது ன்னுஷட ஶரக்ம். 
த்ஶர னேத்றற்கு தின்ன க்ஶரம், 
ரம், தஷ ஶதரன்ந ீ ண்ங்ள் 
ஶஶனரங்ற றன்நண. ப்ம்ணிடம் 
இறனறனந்து ிடுதட ன்ண ற ன்று 
ஶட்ட வதரழுது, ரிக் ஶத்றனறனந்து 
லத்ஷனேம்,  ர ஶத்றனறனந்து 
இஷ ஷனேம்,ெளர் ஶத்றனறனந்து 
அதித்ஷனேம், அர் 
ஶத்றனறனந்து  ங்ஷபனேம் டுத்து 
ந்ரது ஶர உனரக்றதுரன் 
ரட்டி ஶம்.அப்ஶதர்ப்தட்ட 
ரட்டித்ஷ ன் ற்றுக் 
வரள்பஶண்டும், ற்றுக் வரண்ட 
ித்ஷஷ ப்தடி ஆக்த்றற்குப் 
தன்தடுத்னரம் ன்தஷனேம் வ ரல்னறக் 
வரடுக்றஶநன். 
ஶ: உங்லஷட வ ரந் 
ப்வரடக்ஷன்ஸ் தற்நறச் வ ரல்லுங்ள். 
  

த: என  னெப் திச் ஷணஷ டுத்துக் 
வரண்டு அற்ர டண றழ்ச் ற 
அஷத்து அன் னெனம் றற றட்டி 
அபிப்ஶதரம்.  
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2007ல் ஷமறங் ஸ்டரர் ஐட்ரீச் 
ன்னும் றறுணத்ஷ டத்றனம் 
வதக்ற டக்பஸ் ன்னும் அம்ஷரஷச் 
 ந்றத்ஶன். அர்ள் றழ் ரட்டிலுள்ப 
வ ங்ல்தட்டு ன்னும் ஊரில் 
வரழுஶரரல் தரறக்ப்தட்ட 
குந்ஷலக்கு என தள்பிஷ டத்றக் 
வரண்டினக்றநரர்ள். வரழுஶரஷப் 
தற்நற அர்ள் டுத்றனந் ிபக்த் 
றஷப்தடத்ஷ ன் டணப் தள்பிக் 
குந்ஷலக்குப் ஶதரட்டுக் 
ரண்தித்ஶன். என ரட்டி ரட 
றழ்ச் றஷ அஷத்து தறஶணரரிம் 
டரனர்ள் றற றட்டி வரழுஶரரல் 
தரறக்ப்தட்ட குந்ஷலக்கு தனம் 
ட்டித் னம்தடி ஷமறங் ஸ்டரர் 
ஐட்ரீச் றற்கு அபித்ஶரம். 
தனத்ஷனேம் ட்டி, ஆிம் 
னத்ங்லம் ரங்ற வரடுத்து அன் 
னஷப்தடங்ஷப  ீதத்றல் 
அனுப்திினந்ணர். வ ன்ந னடம் 
ன்னுஷட ரின் ண்தனஷட 
குந்ஷக்கு  றஸ்டிக் ஃஷதப்ஶரமறஸ் 
ன்னும் ிரற இனப்தது அநறந்ஶரம். 
இந் ிரறஷ குப்தடுத்தும் னந்து 
இன்னும் ண்டுப் 
திடிக்ப்தட ில்ஷன.  இந் ிரற 
ந்ரல் 30 35 றற்கு ஶல் ரழ்து 
அநறது. ன்னுஷட டணப்தள்பிக் 
குந்ஷலக்கு இந் ஶரஷப் தற்நறச் 
வ ரல்னறக் வரடுத்து டண றழ்ச் ற 
அஷத்து அன் னெனம் தத்ரிம் 
டரனர்ள் அபித்ஶரம். இந்   னட ம் 
துஷில் ணனம் 
தரறக்ப்தட்டர்லக்கு 
உபித்துனம் அட்  ர ட் ஸ்ட் 
றறுவுண ர் றன. ரர  ன் க்னஷ் ன் 
அ ர் லக்ர   ட ண  ற ழ்ச் ற அஷத்து 
றற ற ட்டித் ந்ஶரம்.இதுஶதரல் 
எவ்வரன னஷநனேம் ந் 

ரத்றற்கு றறறட்ட ஶண்டும் 
ன்தஷத் ஶர்ந்வடுக் றஷந 
ஆரய்ச் ற வ ய்ஶன். ன்னுஷடக் 
னம் இற்கு றவும் 
உறுதுஷர உள்பரர். 
 றஸ்டிக் ஃஷதப்ஶரமறஸ் ஶதரன்ந 
ிரற இனப்தஶ தனனக்கு 
வரிரரல் இது ஶதரன்ந 
ரத்றற்கு றற றட்டுது இந் 
ிரறஷப் தற்நற 
ிறப்னர்வூட்டும்தடிரவும் 
அஷறநது.  
ஶ:   னெ திச் ஷணஷபச்  ரர்ந்  
 ட ண ங் ஷப அஷக் வும், டணம் 
னெனம்   னெ த்றற்கு ரது 
  ஶண்டும் ன்ந  ண் ம் ப்த டி 
 ந் து?  
த:  றறுறல் இனங்ஷில் ஶன் ரல் 
தரறக்ப்தட்டர்லக்கு றற றட்ட 
ரட்டிம் ஆடும்தடி ன்னுஷட ந்ஷ 
ன்ணிடம் வ ரன்ணரர். அப்வதரழுது டண 
றழ்ச் றின் னெனம் னென்நஷ னட்  
னொதரய் றற றட்டிஶணரம். உன்ணரல் 
என ரற்நத்ஷக் வரண்டு னடினேம் 
ன்று ன் ந்ஷ ன் ணறல் 
அன்று  ித்றட்ட ிஷ இன்று 
ஆனர பர்ந்றனக்றநது.ன் 
டணப்தள்பிக் குந்ஷலக்கும் 
அஷஶ ரன் வ ரல்னறத் னறஶநன். 
 
தக் ஷனஷ உனவங்கும் 
தநப்னதும், தரதுரப்த தும் 
ட்டுல்னர ல் அஷ   னெ   ன னுக்குப் 
த  ன்த டும்த டி வ ய் ஶரடு 
கு ந்ஷ லஷட   ண றல்  னெச் 
 றந்ஷண ன்னும்  ல்ன  ித்ஷ 
இட்டுக்வரண்டினக்கும் உங் லக்கு 
ரட்ஸ் ற்றும்  ந் னர்  ரர்தர 
 ண ரர்ந்  ரழ்த்துக் ள். 
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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 ad-
mitted  
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)  

mailto:principal.gats_cma@catamilacademy.org
mailto:rajahoo@yahoo.com
mailto:raviclri@hotmail.com
mailto:vanimano1@hotmail.com
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திந ல்ள், வதரங்ல் ிரில்.... 
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வரகுத்ர் ங்பர 

க்ம். ரன் தன்தடுத்தும் றழ் 
அனனறள் http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/

fabricius/, http://www.dictionary.tamilcube.com/,http://

www.agaraadhi.com உங்ள் னத்துக்ள் 
ஶற்ப்தடுறன்நண: vasanthamalar@gatamilsangam.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறுக்கு 
1. னடிரட் ற னடிந்து னென்நரண்டுபில் 
இந்றத்றனரடு அஷத்து. (5) 
6. குறுகுறுவண அண்லும் அலம் ஶரக்றணர், 
ம்தஶணரடு அஷ ஶரக்றணன் இணினேம் எனன் (4) 
7. ரணம் ிிப்தடனரம், ண்டதங்பின் னடிரய் 
அஷதும் ிப்தடுஶ! (4) 
8.  ஷத ஷனந்து ரநறணரலும், இஷக்வரண்டு 
எட்டிணரல் ஷனரரம்! (2) 
10. இணி ஷநனேர்த்தும் ஶ! ண ஷநந்தும் 
ஷநரலும் இனப்ஶதரஷண ிபி! (3) 
11. குண்டனம்; ஶரடு; டுக்ன்; னகுடி; தரம்தடம்; இஷ 
ன்ண? (3) 
12.  றம் று ஶதரல் ஷட ஶதரட்டு  றத்றல் று! (3) 
13. அங்ம் தரம் இண்டும் னல்தகுறனேம் 
தின்தகுறனேம் இஷனேம், றர்னரண ஷச்சுஷ (5) 
15. னண் ன்நரலும் ஶம் ன்நரலும் இண்டுஶ 
என்று ன்தரர்  றத்ர் (3) 
16. ஷனர் னடிஶனறனக்கும் ல்னஶ, வ ரல்லுரய் 
இர் ரர்? (3) 
17. வதண்லக்கு ட்டுல்ன இந் ஷ, இஷ 

அிந்ரர் னற ஆள்ரர் (3) 
18. ரணின் ஷணி ன்தரல், அன் வதரலும் 
அஷப அஷத்ணர் (2) 
19. ற்நரிடறனந்து ஶற்தட்ட, உன்ணச் வ ரல் (4) 
21.  றறுகுடவரன்று டுத்து வதரட்டிட்டு அனங்ரித்து 
தூதம் ரட்டு (4) 
23. ண்ிஞ் றரல் தரடு,  றந்டி னச் லரிலும் 
குநபடி இன லரிலும் அஷந் தர (5)  
வடுக்கு 
1. குந்ஷவணப் வதர்வரண்டு, அம்ற ீது அஷத்து 
றன்நரய் (3) 
2. றஶக் அ ற -  ரண்டில்ணின் ற்தஷணத் ஷனி 
(3,2) 
3. சுண்டி ரழ்தன் ன்தர் ஶல்ரட்டர், வரம்தன், 
தரல் ன்ந ஷனேண்டு இப்வதனம்ீனுக்கு(2) 
4. இறுறர அடுத் னடிவு ட்டு. (3,2) 
5. வதத்னஶயறல் உறத் இஷநத்தூஷ ணரக் 
வரண்ட, தூ ச் ரின் றழ்ப்வதர், (3,4) 
8. அங்ல் தன ஆடும் ண்ரீில் உறத் னர, 
றனள் அர்ந் ரஷர ணக் ஶள்! (5) 
9. ஷ ! ண்டதடி ம்-ஆஷடபில் எட்டிஶ, 
ஆற்ஶநரம் ல் (4) 
11. ரக்பின் வதரங்ல் றந் றுரள், உநஷக் 
ண்டு றழ்ஶரம். (3,4) 
12.  றஷக்ர அனங்ர அஷ, எப்தஷண வ ய்து 
றன்நரல் ஶனனுக்கு னன்ணிற்குர? (4) 
14. ரம் னம்ரரி வதய்றநர ன்று அ ர் அநறச் 
வ ரல்ரர் இர் (5) 
16. ரம் வரண்டரல் இந் உறுப்னம் ஈம் ரய்ந்து 
ஶதரணது! (1,4) 
21. வரடுத்றடு ரன் ஶண்டுப்தர, ணக் ஶரரிணரல் 
ன்ண நர? 
22. ரிரஷில்னரல் ரணத்ஷக்குஷனத்றடும் இந் 
னற்ஶ ர்க்ஷ / னன்ணடீு(2) 
 
 
 
 
 
1.அஶர ஶதரறநரன்  றறுன் ஆணரல் ஶதரகும் டம் 
வரிரது அது ன்ண ?  
2.அடி னடி ன்தரன் டீ்ஷட ிட்டு வபி  ரட்டரன் 
அன் ரர்?  
3.அண்னுக்கு எட்டரது, ம்திக்கு எட்டும் அது ன்ண? 
 
ிஷடஷபvasanthamalar@gatamilsangam.org 
னும் றன்ணஞ் ல் னரிக்கு அனுப்தி 
ஷக்வும். 
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குறுக்வழுத்து 

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/fabricius/
http://www.dictionary.tamilcube.com/
http://www.agaraadhi.com/
http://www.agaraadhi.com/
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தடம் தரர்த்து தர் 

தடத்றற்கு ன்நற: www.onlyfunnypic.com 

இந்ப் தடத்றற்கு, 
றுக்குத் வநறத்ரர்ப் 
ஶதரன்நவரன ர ம் 
ழுற vasanthama-
lar@gatamilsangam.org 
னும் றன்ணஞ் ல் 
னரிக்கு அனுப்னங்ள். 

வ ன்ந இறல் வபிந் ஶதரட்டிலக்ரண ிஷடள் 
குறுக்வழுத்துப் ஶதரட்டி: 

 
 
 

ிடுஷ : 
ரணம்,  வங்ரம், ஞ் ள்/ குங்கும் 
 
 ரிரண ிஷடஷபத் ந்ர்: றனற வெர ரநன், ரழ்த்துக்ள்!! 

1வதர ங் 2 ஶனர 3வதர ங் 4 ல்   5இ ணி 
ன்   ற்   ன   ணி   6ற ஷ    

ணி   த   பர   7 து ஷ   8 
ி   ஷண   ர   ம்       
ன்     9அ  வு   10உ ஷந   ர் 
வ    11த ன ம்   12இ  வு   ந் 
ல்   13 கு   14ி ர ல்      
      15கு   ர   16    
ன்   17   ன   னு   ன   ண் 
  18ர ம்    ர           
19தி ஷ   20 ற  ர் ற ன ர ள் 
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வரகுத்ர் : ங்பர 

ிக்ற….ிக்றத்து றன்நண ல்னசுள்! 
அ றல் வரற ன்தது - வதரய்ஷ வய்ஶதரனவும், 
வரஷனஷ ஶன்ஷப்தடுத்றனேம், வறும் ரற்ஷநத் 
றடம்ஶதரனவும் ரட்டுது! – ெரர்ஜ் ஆர்வல் 
(ிக்றலீக்மறன் ிடிஶரில் னல் ரட் ற) 

 
ிக்றலீக்ஸ் தற்நற றஷந ஊடங்ள் 
(media) ழுதுநரங், ஶதசுநரங். அது ன்ண 
ன்று இந் ரம் தரர்க்ப் 
ஶதரறஶநரம்.  உண்ஷில், ிக்ற ன்நரல் 
இனரத ஶரக்ம் இல்னரல், கூட்டு 
னற் றில், க்பரல் தரரிக்ப்தடும் 
ல் பங்ள் (informational websites). ஶன 
இனக்கும் ிக்றலீக்ஸ் பத்றன் அநறனப் 
தக்த்ஷப் தரனங்ஶபன்! 
ிக்ற ன்நரல் யரி வரறில் ஶம் 
ன்று வதரனள். ிக்றணப்னநம் ண்ரீ் 
குடிக்றநரற் ஶதரன, னள்ப வதரநந்து 
தள்பிக்கூடம் ஶதரணப்னநம் ஶதர் ஷக்றநரற் 
ஶதரன, ிக்றக்கு னற ர என வதரனலம் 
வ ரல்றநரர்ள் : What I Know Is. வரிந்ஷ 
க்ள் தறர்ந்து வரள்து ரன் ஶரக்ம்! 
டுத்துக்ரட்டர, ிக்றதடீிர தற்நற 
உங்லக்குத் வரிந்றனக்னரம் - தனனம் 
ஶ ர்ந்து க்குத் வரிந் வ ய்றஷபத் 
வரகுத்து, ற்நர்ள் ழுறஷச் 
 ரிவ ய்து வபிிடும் பம். உண்ஷில், 
இந் வரறல்தட்தப் தகுறில் ீங்ள் 
தரர்க்கும் தன தடங்ள் 
ிக்றதடீிரினறனந்ஶ டுக்ப்தடுறன்நண! 

னடிந்ஶதரது, றழ்ிக்றதடீிரஷனேம் 
(http://ta.wikipedia.org/wiki/றழ்) தரனங்! ம் 
றழ் க்பின் உஷப்ஷதப் தரரட்டணும் 
இல்னறர?! 

ிக்றதடீிர ஶதரல் இல்னரல், இன்ஷநக்கு 
ிக்றலீக்ஸ் ஶதரன்ந வ ய்றத் பங்ஷப 
என றன க்ள் அர்லஷட வ ரந் 
ினப்தங்லக்ர உனரக்றப் 
தரரிக்றநரங். அஷ அப்தடிஶ லூஸ்ன 
ிட்டுட்டு, ம் றழ்  றணிர வ ரல்றந 
‚ஶதச்சு ஶதச் ர இனக்ணும்‛ ன்றந உர்ந் 
வரள்ஷ(!)ப்தடி ிக்றலீக்ஸ் தற்நறப் 
தரர்ப்ஶதரம். ிக்றலீக்ஸ் வ ய்து 
அ ரங்த்றன் டீு தற்நறவரினேம் ஶதரது 
க்ள் குபிர் ரய்து ஶதரனத் ரன். 
அ ரங்ங்பின் வ ரந் ஆங்ஷப 
இஷ ஷனபினறனந்தும், ரட்டிக் 
வரடுக்கும் ட்டப்தர்பிடறனந்தும் 
ண்வடடுக்றநரர்ள். இந்த் பத்ஷ 
னனறல் வரடங்றது ெழனறன் அ ரஞ்ஶ . 

 
 
 
 
 
 
 
 

ெழனறன் அ ரஞ்ஶ  
 

இந் தடத்துன இனப்தர் ெழனறன் 
அ ரஞ்ஶ . ஆஸ்றஶனறரில் திநந்ரலும், 
இனஷட ரய் இஷக் கூட்டிட்டு 
அஷனஞ் றல் ெழனறணின் 14 துக்குள் 30 
னஷந இடம் ரறுறநரர். இப்தடி 
பர்ந்ரலும் ெழனறன் றச் சுட்டிரண 
 றறுர்னு வ ரல்றநரங். 16றல் ிணி/
ஷனஷப இனம் இர் ண்தர்லம் 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D


வநறனஷநக் வரந்துல் (ethical hacking) 

வ ய்த் வரடங்றணர். வநறனஷநப்தடி 
வரந்துதுன்ணர, இஷ பத்ஷக் 
வரந்ற பத்றன் தரதுரப்னக் குஷநஷபக் 
ரட்டிக் வரடுக்னரம்; ஆணரல், என்ஷநனேம் 
ரற்நக் கூடரது’. ஆஸ்த்ஶனறக் 
ரல்துஷநின் பத்ஷ யரக் வ ய்து 
ம்னன ரட்டிறட்டுனக்ரர்! 26 
துக்குள்ஶபஶ இஷத் துஷபனடி 
(port scanner), SQL எட்டுக்ள் (patches), 

ல்ஷப ஷநத்துத் னறந 
ஷநக்குநறடீ்டு (encryption) றள், 
யரக்றங் தற்நற னத்ங்ள்னு சும்ர 
றட்டிினக்ரன.  வன் அ றன் ீறீநற 
(extrajuidicial) வரஷனள், ஸ்ிஸ் 
றறுணத்றன் ிறீநற றவுக்வரட்டல், 
(டிர் டரம் க்னொிஸ் ஶதரன்ஶநரர் றதடும்) 
ஷமன்டரனெற ஶரனம் தற்நறன்னு 
 றங்ள் வபிிட்டினக்ரன. ந் 
அபவுக்கு உன அசுள் ன்ண  றங்ள் 
வபிப் ஶதரகுஶரன்னு இர்றட்ட 
தப்தடுஶர, அஶ அபவுக்கு, 
உனப்வதரதுன்ணிப்னக் ம் (Amnesty Inter-

national), ஷடம் தத்றரிஷின் ினதுன்னு 
ரங்ற அடிச்சு ஆடிினக்ரன! 
 
ிக்றலீக்ஸ் 
அ ரஞ்ஶ  2006இல் ிக்றலீக்ஷமத் 
வரடங்றணரரம்.  அப்த இனந்து, 2010 ஷ 
உன அ ரங்ங்ள் வ ய்றந ப்னஷப, 
ஆங்ஷப வபிிட்டினக்ரங். 
தக்ரர, ிக்ற ஸ்ஷடனறல், க்குத் 
வரிந் ல்ஷப அப்தடிஶ 
வரட்டிினக்ரங். ஆணரல், 2010இல் 
அவரிக் இரணுத்ஷப் தற்நற 
ரவரனறினறனந்து (video: http://

www.collateralmurder.com/)   

ரன் ஆங்ஷப அர 
எழுங்குதடுத்ற அ றல் ஶரக்த்ஶரடு, 
இஷத்றல் வபிிட்டினக்ரங். இந் 
ஆங்பிணரல் ல்னர அசு / 
அ றல்ரறபின் டுப்ஷதனேம் 
வரட்டிறட்டுனக்ரங் ிக்றலீக்ஸ் க்ள்! 

இன்ஷந ிக்றலீக்மறன் 
ிஸ்னொதத்ஷப் னரிந்து 
ஶரள்ப: இன்ஷந ஶறில் 
ிக்றலீக்மறடம் 
ல்னசுபின் 
 றரண 251,287ம்திட 

ஆங்ள் (cables) (தரர்க்: http://

www.newsweek.com/2010/11/29/how-to-search-the-

wikileaks-documents.html) இனக்ரம் – இறல் 274 
ஆங்ஷபஶ னழு ர ர 
தரர்த்றனக்ஶரரம்; இதுக்ஶ ல்னர 
அ ரங்ங்லம் டுங்நரங். ரஷபக்கு 
ரது ிக்றலீக்ஸ்க்கு ஆிடுச் றன்ணர 
துக்கும் இனக்ட்டுனன்னு, ரப்தடீ்டுப் 
திஷர (insurance policy)ர, றகுந் 
தரறப்ன ற்தடுத்க்கூடி ஆர என 
ஷநக்குநறிட்ட றநக்னடிர றன்ஶரப்ன 
(encrypted file) வபிிட்டினக்ரங். 
அ ரஞ்ஶ  என டவுச்வ ரல் (password) ந்து 
அந் றன்ஶரப்ஷதத் றநந்து தடிக் ற 
வ ய்றடுரன! ஷநக்குநறடீு ன்தது ண்டு 
ஷநண்டுடுச்ஶ ர ன்று அஞ் ற்!! 

ிக்றலீக்ஸ்க்கு ப்தடி இந் ஆங்ள் 
றஷடக்றன்நண, இந் இஷ பத்ஷ 
ல்னசுபில் இங்கும் ணிரர் 
றறுணங்ள் கூட, ன் றுபிக்றன்நண, 
ஷநக்குநறடீு, வறும் வங்ரம் ன்று 
னநந்ள்ப னடிர TOR (The Onion Ring) இந் 
ஆங்ஷபத் வரகுக் ப்தடி உி 
வ ய்றநதுன்னு றஷந தரர்க்ப் 
ஶதரறஶநரம். 
 
 
 

 
 

 றண்டு : வதரி 
ிங்னரம் ஶத ரீங்ஶப, ஶத ர 
ஶதச் ரபர் ஆிடனரஶ!! 
ண்டு : ஶத ர ப்தடிங் ஶதச் ரபர் 
ஆநது ? 
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வரகுத்ர் : ஆறனத்து 

ெம்ன & ரஷ்ீர்  
இந்றரின் டக்குனஷணில் உள்ப ெம்ன & ரஷ்ீர் அற 
றனத்ஶரற்நத்றற்கு றவும் திதனரணது. ெம்ன அன் ண்ணுக்றணி 

றனில் அஷப்னக்கும், தங்ரனக் 
ஶரில்லக்கும், இந்து னணி 
னங்லக்கும், அண்ஷணள், னங்ரக்ள் 
ற்றும் ஶரட்ஷடள் ஆறற்றுக்குப் 
னழ்வதற்நது. இந்துக்பின் னணித் 
னங்பரண அர்ரத் ற்றும் 
ஷஷ்ஶணர ஶி ஶரில்லக்கு 
எவ்ஶரர் ஆண்டும் தத்ரித்றற்கும் 
ஶற்தட்ட தக்ர்ள் னஷனறன்நணர். 
ெம்னின் இற்ஷரண றனஷப்னத் 

ஶரற்நரணது, அஷண வற்ர றரின் திதன  ர  சுற்றுனரத் னங்பில் 
என்நர ஷத்துள்பது. ெம்னின் னரற்று றஷணவுச்  றன்ணங்ள் என ணித் 
இஸ்னரற ற்றும் இந்து ட்டிடக்ஷனப் தரிபின் னஷர உள்பண. 
 
சுற்றுனரத்துஷந ரஷ்ீரின் வதரனபரரத்றல் என னக்ற தங்கு வதறுறன்நது. 
தன்னஷந "னிின் வ ரர்க்ம்" ண  றநப்னப் வதர் சூட்டப்தட்ட, ரஷ்ீரின் 
ஷனசூழ்ந் இற்ஷக் ரட் றள் தற்நரண்டுபர சுற்றுனரப் திஷப 
ஈர்த்துனறநது. ரல் ரி, வ ர் தரனயரம், குல்ரர்க், உனேஸ் ரர்க் ற்றும் 
வரனரப் னங்ரக்ள் னனறஷ குநறப்திடத் குந் இடங்ள் ஆகும். 
இனப்தினும், அ றல் றபர்ச் றிணரல் சுற்றுனரத் வரறல் டுஷர 
தரறக்ப்தடுறநது. 
 
 ீத ரனங்பில், னடரக்  ர  சுற்றுனரவுக்கு னக்ற ஷர 
உனரறனேள்பது. இஷனத்வரடரின் இந்ப் தகுறரணது ஷநற்ந 
 றங்ஷபனேம் ஆரண ஷன இடுக்கு றஷபனேம் வரண்டரல் "னிில் 
றனவு" ண அஷக்ப்தடுறன்நது, இது என ரனத்றல் இந்றத் 
துஷக்ண்டத்றனறனந்து ஆ றரின் ஶல்தகுறலக்ரண தட்டுப் தரஷர 
அநறப்தட்டது. ஶனரணது பர்ந்து னம் என சுற்றுனரப் தகுறரகும். 
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- னங்ஶரஷ ரம்ஶரன் 

னடனங்ரய் குல் நற 
ஶஷரண வதரனட்ள் : 
னடனங்ரய் (னற்நல் இல்னர வல்னற 
அற ஷபவுள் இல்னர ரய்ள்)    = 2 
தும் தனப்ன   = 3/4 குஷப  
றபரய் ற்நல்   8 
வதனங்ரம்   = 1/4 ஶக்ண்டி  
உப்ன - ஶஷரண அபவு 
வ ய்னஷந : 
1. னடனங்ரய் ஷப 1 1/2 அங்குனம் 
அபவுள்பர துண்டு ஶதரட்டு உள்ஶப 
உள்ப ிஷஷப டுத்து ிட 
ஶண்டும். 
2. தும் தனப்ஷத 1 ி ஶம் ஊந ஷத்து  டி ட்டி, றபரய் ற்நல் 
ற்றும் உப்ன ஶ ர்த்து வட்டிர அஷக்வும். 
3. அஷத் ரில் 1 ஶக்ண்டி டுகு ரபித்து வரட்டவும். 
4. னடனங்ரய்   துண்டுபில், அஷத் ரஷ அஷடத்து இட்டினற ட்டுபில் 
ஷத்து 10 றறடங்ள் ஆிில் ஶ ஷக்வும். 
5. ஆிில் வந் குல் நறஷ 1/2 ஶக்ண்டி ஶதரடி உப்ஷத ஶ ர்த்து என 
ரனறில் 2 ஶஷ க்ண்டி ண்வில் டுகு ரபித்து க்வும். 
6. ரய்ள் ன்கு ங்றதும் உதஶரறக்னரம். 
 
 றறு குநறப்னள் : 
1. ல்னர ஷக் ரய்நறலக்கும், அடுப்தினறனந்து இநக்குற்கு னன் என 
ஶக்ண்டி திபரக்ஸ் ஶதரடி ( ) ஶஶன துி உதஶரறக்னரம். 
2. னடனங்ரய்க்குப் தறல், தரற்ரய் உதஶரறத்தும் இஶ குல் நறஷ 
வ ய்னரம். 
 
 
 

 

 

 

 றண்டு : ஷனினறனந்து றஷந னடி வரட்டநதுக்கு ரன் ரம் 
ண்டு திடிச் றட்ஶடன். 
ண்டு : னிரீ்ப்தர? 
 றண்டு : இல்ன, னடி றஷநர இனக்நது ரன். 
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வரகுத்ர் அணிர ங்ி 
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வரகுத்ர்  : றனஷ்ர 

 ந் னஷ றவும்  றக்றஶநன். 
 
சுனக்ர வபிர அபர இனக்கும் இனக்றச்ஶ ரஷன; 
 றக்கும் தடி இனக்கும் ம்ர் னதுக்ிஷ; 
நந்து ஶதரண றழ் ரர்த்ஷஷப றஷணவுகூநத் தூண்டும் குறுக்வழுத்துப் 
னறர், ிடுஷள்; 
 றரிக் ஷக்கும் தடம் தரர்த்து தர்; 
அநறஷ ட்டுல்னரல் றஷனேம் பர்க்கும் ிஷந்து பனம் வரறல் 
தட்தம் ற்றும் னந்ரணர; 
  
அஷணத்ஷனேம் அர எனங்றஷக்கும் வதரறுப்தர றரிர்லக்கு ன்நற. 
இந் னஷந ர றப்தற்கு பிரவும் இனக்றநது. 
 
- வெர ரநன்  
 
னத்ரண்டில் னதுப் வதரனறவுடன் னது ம் சீும்  ந் னர் தர்ற்கு ற 
அனஷ. குபிர் ரனத்றலும்  ந்ம் ந்துிட்ட உர்வு.  ம் அனறல் 
இத்ஷண அற்னரண தஷடப்தரபிபர ண ிந்ஶன்.   றப்ன, வண்ஷ, 
தச்ஷ  ன்று தின்னந ர்ங்ள் உட்தட ற ஶர்த்றர டிஷத் ஆ றரிர் 
குழுின் உஷப்ஷதனேம் ஆர்த்ஷனேம் ண்ி அ ந்ஶன். 
  
ஆ றரிர் குழுிணனக்கும் தஷடப்தரபிள் அஷணனக்கும் ணது தரரட்டுல்ள்.  
  
இந் னது  ந்ம் வரடர்ந்து ங்ள்  ம்   ன் ரழ்த்துக்ள். 
  
-றக்ஶரனரஸ்  ர ர 
 
I happen to read second issue of Vanatha Malar. You guys have done wonderful 
job and I enjoyed almost every section of the magazine (Editorial, Agriculture at 
the times of Silapadigaram, article on Gandhi, Sundrambal, Kundrakudi Adikalar, 
wonderful interview our own hero Dr. Ram Sriram, meet the Atlanta families, 
medical advice, and tourism) Thanks   
 
- Kannappan S 
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- ரம்ஶரன் றனஷ்ன் 

"ள்லனம், அவ்ஷனேம் ஷயக்கூ ிஷக்கு னன்ஶணரடிள்" ன்ந வதரங்கு றழ் 
ட்டுஷில், ஆத்றசூடி, வரன்ஷந ஶந்ன் தரடல்ள் ஷயக்கூ டிில் இனப்தரல் 
இற்ஷந ழுற அவ்ஷ ஷயக்கூ ிஷக்கு னன்ஶணரடி ணவும், 'இரிி்ன் ரனத்ஷ 
ஶ ர்ந்ரண ள்லர்' ண குநறப்திடப்தட்டரல் இர்  ங் ரனத்ஷச் ஶ ர்ந்ர் ண 
வதரனள்தடும் தடிரவும் அஷந்றனந்து. 
 
ஆத்றசூடி, வரன்ஷந ஶந்ன் தரடல்ஷப  ங் ரனத்ஷச் ஶ ர்ந் அவ்ஷ 
இற்நறினக் இனரது ன்ந ரற்றுக் னத்ஷ டுத்துஷக்ஶ இக்ட்டுஷ. 
 
ற னரற்நறல் என்நறற்கு ஶற்தட்ட அவ்ஷள் இனந்றனக்னரம் ன்ஶந றழ் 
ஆய்ரபர்ள் னதுறன்நணர்.  அவ்ஷரர் தரடிஷவன்று றஷடக்ப்வதறும் 
தரடல்பின் வ ரல்னஷப்ன, அனக்கு வரடர்தினந் ன்ணர்ள், னனர்ள் ஆறஶரர் 
ரழ்ந் ரனம்,  னரற்றுச்  ரன்றுள் ஶதரன்நற்ஷந ஆய்வுக்குட்தடுத்றஶ 
அக்னத்ஷ னன்ஷக்றி்ன்நணர். 
 

அவ்ஷ ன்நதுஶ ஆத்றசூடி, அறரன் வடுரணஞ் றிடம் வல்னறக்ணி வதற்நது, 
னனணிடம் "சுட்ட தம் ஶண்டுர? சுடர தம் ஶண்டுர?" ன்று குட்டுப் தட்டது ண 
றஷணவுக்கு னம். 
 
அவ்ஷின் தஷடப்னபில் அரனூறு,  னநரனூறு,  ற்நறஷ, குறுந்வரஷ தரடல்ள், 
ற்றும் ஆத்றசூடி, வரன்ஷந ஶந்ன், னெதுஷ, ல்ற, ிரர் அல், அவ்ஷக் 
குநள் ண தனவும் அடங்கும். 
 

என்நறற்கு ஶற்தட்ட அவ்ஷள் இனந்றனக்னரம் ன்ந னத்துக்கு  ரன்நர 
னநரனூறுப் தரடல்ஷபனேம், ல்றில் 40 ஆது தரடஷனனேம் டுத்துக்வரள்பனரம்.  
 ங் ரன அவ்ஷ இற்நறது ண னப்தடுதஷ அரனூறு (4),  னநரனூறு (33),  
ற்நறஷ (7), குறுந்வரஷ (15) ண ட்டுத்வரஷிலுள்ப 59 தரடல்ள் ட்டுஶ(1).  
அறரன் வடுரணஞ் றின் ஶல் வரண்ட ஶதன்திணரல் அஷப் தற்நற தரடி 23 
தரடல்ள் இறல் அடக்ம். 'க்கு ஈத்ஷணஶ!' ன்ந 91 ஆது னநரனூற்றுப் தரடல் 
றஷடத்ற்ரி வல்னறக்ணி அபித்ஷ னழ்ந்து தரடி தரடல். அவ்ஷனேம், 
அறரனும்  ரனத்றணர் ன்தது வபிவு.    
 
றழ்ரட்டில் ிழுப்னம் ரட்டத்றல் வன் வதண்ஷ ஆற்நங்ஷில், 
றனக்ஶரிலூர் த்துக்கு அண்ஷில் அஷந்துள்ப என  றநற ஊரண 
ெம்ஷத ன்னும் இடத்றல் ண்டுதிடிக்ப்தட்ட என றழ் திரறக் ல்வட்டு அறரன் 
வடுரணஞ் ற என குஷ ரறடத்ஷத் ரணரக் வரடுத்ஷ அநறிக்றன்நது(2).  
வரல்னறனரனரல் ற.தி. னனரம் தற்நரண்ஷடச் ஶ ர்ந்ரக் ிக்ப்தட்டுள்ப 
இக்ல்வட்டின் றர  ங் ரன அவ்ஷின் ரனத்ஷ அறுறிட்டு க்றட 
னடிறநது.  
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ிரஷ ங்கும் றர்ள் தரடும் ‘தரலும் வபிஶனும்’ தரடல் அவ்ஷின் 
ல்றின் டவுள் ரழ்த்து. 
 

தரலும் வபிஶனும் தரகும் தனப்னறஷ  
ரலும் னந்துணக்கு ரன் னஶன் - ஶரனம்வ ய்  
துங்க் ரினத்து தூிஶ ீ ணக்கு  
 ங்த் றழ் னென்றும் ர  

 

அஶ ல்றின் ரற்தரது தரடனறல் றனர னம், றனந்றனம் 
குநறக்ப்தட்டுள்பரல் இது   ரனத்றற்கு திற்தட்டது ண னனணரறநது. 
 

ஶர் குநலம் றனரன் ஷநனடிவும்  
னெர் றழும் னணிவரறனேம் - ஶரஷ  
றனர  னம் றனனெனர் வ ரல்லும்  
எனர  வன் றுர்      (ல்ற:40) 

 

ணஶ, இஷ இற்நற அவ்ஷின் ரனம் ரம் தற்நரண்டிற்கு தின்ணஶ.  
 ங் ரன தரடல்பில் ிரஷ தற்நற குநறப்னஶபதுறல்ஷன.   றனும், னனனுஶ 
வதரிதும் தரடப்வதற்றுள்பரர்ள்.  தரிதரடனறல் றனரலுக்கு 8 தரடல்ள் உள்பண. 
றனக்குநலம் இந்றன் (குநள்:25),  அடிபந்ரன் (ரணன்?) (610),  றனள் (617) 
தற்நறஶ குநறப்திடுறநது. 
 

ஆத்றசூடி, வரன்ஷந ஶந்ன் ன்ந வதர்ள்  றவதனரஷண குநறப்திட்டரலும், 
(வதரிடப்வதநர தரடல்லக்கு னற்வ ரற்ள் வதரகும் க்னனண்டு) இற்நறன் 
டவுள் ரழ்த்துப் தரடல்ள் ிரஷஶ வரழுறன்நண.   
 

ஆத்றசூடி அர்ந் ஶஷண 
த்ற த்றத் வரழுஶரம் ரஶ.   (ஆத்றசூடி) 
 

வரன்ஷந ஶந்ன் வ ல்ன் அடிிஷண  
ன்றும் த்றத் வரழுஶரம் ரஶ.     (வரன்ஷந ஶந்ன்) 
  

ிரஷ வரழுது தரட்வடழுதும் க்ம்  ங் ரனத்றல் இனந்ற்ரண  ரன்றுள் 
ஶநறல்ஷன. இவ்க்ம் திற்ரனத்றஶனஶ ற்தட்டினக் ஶண்டும்.. 
 

ஆத்றசூடிின் 57 ஆது ரக்றல் ‚ரத்ற் டவுபரற றனரனறடம் அன்னடன் ஶ ஷ 
வ ய்‛ ன்றநரர். 

 

57.   றனரலுக்கு அடிஷவ ய்      (ஆத்றசூடி) 
 

ஶலும், "அணுஷ துஷபத்துழ் டஷன... " ன்று குநள் வண்தரில் றனக்குநஷபப் 
னழ்ந் அவ்ஷ,  ங் ரனத்ஷ ஶ ர்ந்ல்ன ன்தற்கு,  அணுஷப் தற்நற 
குநறப்னள்  ங் ரன இனக்றத்றல் இல்ஷனவன்ததும், 2000 ஆம் ஆண்டுலக்கு 
னன்தர அணுஷப் தற்நற அநறந்றனக்னரம் ன்தது ற்தஷடரவும் 
இல்ஷனவன்ததும் னத்றல் வரள்பஶண்டிஷ. 

  



னர்: 3, இழ்:  3                 ிக்னற, ஷ 21        ந் னர்;  தக்ம் 29 

குநள் வண்தரில் 310 தரடல்ஷப இற்நற இஷடப்தட்ட ரனத்ற, 12ம் தற்நரண்ஷட 
ஶ ர்ந் ற்றுவரன அவ்ஷின் கூற்நரினக்னரம் ன்று னப்தடுறநது . 
ஷ  த்ஷ ஶ ர்ந்  றணடிரரற இரின் "அவ்ஷக் குநள்" (அ) 
"ஞரணக்குநள்"  (அ) "குநள்னெனம்" ன்ந வரகுப்ன னர தத்து தரடல்லடன் 31 
அறரங்ஷபக் வரண்டு டீ்டுவநறப்தரல், றனனட்தரல், ன்தரல் ன் னென்று 
திரிவுலடன்  றவநறஷப் ஶதரற்றுறநது(3).  
தறணரன்ரம் தற்நரண்டில் இற்நறர னப்தடும் ிரர் அனறல் அவ்ஷரர் 
‘அணுவுக்குள் அணுரவும் இனந்து அண்டவங்கும் தந்து ிரிந்து றற்கும்’   ண 
றனக்ஶரிலூர் வதரி ரஷண ிரரிடம் அனள் வதற்று, வய்ப்வதரனள் உர்ந்து 
தரடினேள்பரர்.  

 த்த்றன் உள்ஶப  ர றம் ரட்டிச் 
 றத்த்றன் உள்ஶப  றனறங்ம் ரட்டி 
அணுிற் ணுரய் அப்தரலுக் ப்தரனரய்க் (ிரர் அல்:65)  

‚னெற‛, ‚ரண‛ ஶதரன்ந ட வரறச் வ ரற்ள்  ங் ரனத்ஷ ஶ ர்ந்வண னவும் 
இனரது. 

 

னப்த தனம் னெற ரண!    (ிரர் அல்:15)  
 

எஶ அவ்ஷ  ற வநறஷ ஶதரற்நற, ிரர் அஷன அனபி, றனரலுக்கு 
அடிஷவ  வ ரல்தும் பிப்தர உள்பது. 
 

அவ்ஷ ன்ந வ ரல் "றப்திற்குரி வதண் (அ) னெரட்டி" ண வதரனள் தடுரலும், 
வதண் னனர்ள் அரிவன்தரல் அவ்ஷக்கு றரணரக் னற தனனம் அவ்ரறு 
அஷக்ப்தட்டினக்னரம் ன்தஷ றுக்னடிரது. 
 

அறரணிடம் வல்னறக்ணிஷப் வதற்ந, ள்லரின் ரனத்ற அவ்ஷ ீண்ட 
ஆனேலடன் ரழ்ந்ரர் ன்று கூநப்தட்டரலும், ஆிம் ஆண்டுலக்கு ஶல் 
ரழ்ந்றனக்னரம் ன்தது அநறவுக்குந்ரில்ஷன. 
 

அவ்ஷ ஷயக்கூ ிஷக்கு னன்ஶணரடிர ன்நரய்து இக்ட்டுஷின் 
ஶரக்ன்று.  ந் அவ்ஷ ன்று குநறப்திடரஷ அத்ஷ ஆய்ில் 
வதரனபில்ஷன.  ங் ரன அவ்ஷ னன்ஶணரடில்ன ன்தது வபிவு. 
 

குநறப்ன: 
1. ற்நறஷில் 5 தரடல்ள் ன்ந னத்தும் உள்பது 
2.  Early Tamil Epigraphy, Iravadam Mahadevan, Page 23 
3. http://projectmadurai.org/pm_etexts/utf8/pmuni0316.htm 
 

Credits: Krish, Poongothai 
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1. அட்னரண்டர றழ்ச்  ங்த்றன் வதரங்ல் ிர திப்ரி 6ஆம் ரள் 
ஷடவதந உள்பது. 
 
2. ஷபகுடரதகுற றழ் ன்நம் ிஷில் வதரங்ல் ிரஷ டத் 
உள்பணர். 
 
3. வட்ஶர ப்னக்ஸ் றழ்  ங்த்றணர், திப்ரி 12ஆம் ரள், ரனர் 
றணத்ஷ இன்ணிஷ  றழ்ச் றஶரடு டத்துறநரர்ள். 
 
4. றனை இங்றனரந்து றழ்ச்  ங்ம் திப்ரி 5ஆம் ரள் வதரங்ல்  
ிரிஷண டத்துறன்நணர். 
 
5.  றரஶர றழ்ச்  ங்னம் திப்ரி 5ஆம் ரள் வதரங்ல் ிரிஷண 
வரண்டரடுறன்நணர். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 றண்டு : ணக்கு யரர்ட்ன ஶெர் ஆதஶன் தண் னுரம்.... 
ண்டு : டரக்டர் இனக்கும்ஶதரது துக்கு ஶெர் ஆதஶன் தண்நரர்? 

 
 றண்டு : யஶீரினுக்கு றர்தம் ன்ண? 
ண்டு : இது வரிரர... யஶீர 
 றண்டு : யற யற இல்ன, யஶீர "அவுட்" 
 

 

 
வரகுப்ன : றனஷ்ர 
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வரகுத்ர் அணிர ங்ி 

ரர்த்றஶன் ணரஜ் குடும்தம் : 
ரர்த்றக் ற்றும் அது ஷணி 
ண்னப்ரிரிற்கு னர்ீம் 
ஈஶரடு ற்றும் றனப்னர். இர்ள் 
அட்னரண்டரில் ழு னடங்பர 
 றத்து னறன்நணர். இனனம் 
ிணி  ரர் தி னரிந்து 
னறன்நணர். இர்லஷட வ ல்ன 
ள் றறனர. இர்பின் 
வதரழுதுஶதரக்கு திரம் ற்றும் 
சுத்றப்தரர்த்ல். ீச்வ ல்பில் 
றவும் ரட்டம் வரண்டர்ள். 
அவரிக்ர ட்டுறன்நற திந 
ரடுலக்கும் வ ல்லும் ஶதறு 
றஷடத்து. ண்தர்ஶப அர்பது 
னறஷ. 2011 ஆம் ஆண்டின் 
வ ற்குழுின் 
வ னரபர் வதரறுப்திஷணனேம் 
ற்றுள்பரர். அர்ள் ரழ்ில் 
பம்வதந ரழ்த்துஶரம்.  

வெய்திீப் ட்ரஜ் குடும்தம் : 
வெய்திீப் ற்றும் அது ஷணி 
உர வெய்திீப் இனனம் 
ஶரஷஷ ஶ ர்ந்ர்ள். 
வெய்திீப் அவரிக்ரில் 
ஶற்தடிப்ஷத னடித்து  றரஶர 
த்றல் ழு னடங்ள் தி  
னரிந்து தின்ணர் 2001 ஆம் ஆண்டு 
அட்னரண்டரிற்கு ந்ரர். 
இர்லக்கு ீர ன்ந வ ல்ன 
ள் உள்பரர். அர் டுறஷனப் 
தள்பிில் தின்று னறநரர். உர 
வன்வதரனள் றறுணத்றல் உர் 
திஷ றத்து னறநரர், 
வெய்திீப் வ ரந்ர வரறல் 
டத்ற னறநரர். உர 2011 ஆம் 
ஆண்டின் வ ற்குழு 
உனப்திணரவும் உள்பரர். அர்ள் 
ரழ்ில் பம்வதந ரழ்த்துஶரம்.  
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