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அட்ளண்டள நளகபத் தநழழ்ச் சங்கத்தழன் 
நளதநழருபற வயினளகும் இதழ் 

அன்று வசளன்து - அது ன்றும் உள்து 
யறுறந னளது? தழருப்தழ இன்றந. 
றகயன் னளர்? நடி (சசளம்ல்). 

அமகு து? எழுக்கம். 
ண்ன் னளர்? ளயம் வசய்னளது தடுப்யன். 

         ( தழருபருக கழருளந்த யளரினளர் )    யமங்குயர்: .குநசபசன் 

தநழழ்த்தளய் யளழ்த்து 
ீபளருங் கடலுடுத்த ழநடந்றதக் வகமழவளழுகும் 
சவபளரும் யதவநத் தழகழ்பதக் கண்டநழதழல் 
வதக்கணபம் அதழற்சழந்த தழபளயிடல் தழருளடும் 
தக்கசழறு ிறததலும் தரித்தறுந் தழகபசந! 
அத்தழக யளசறசளல் அறத்துகும் இன்ப 
த்தழறசபம் புகழ்நணக்க இருந்தவருந் தநழமணங்சக! 
                                      தநழமணங்சக! 
உன்சவரிறநத் தழம்யினந்து  
வசனல்நந்து யளழ்த்துதுசந! 
                 யளழ்த்துதுசந!  
                       யளழ்த்துதுசந! 

- நசளன்நணனீம் வ. சுந்தபம் ிள்ற 
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யசந்த நர்:  தழப்புக்குழு 
வளறுப்ளசழரினர்: 
அவ்றயநகள் 
இறணப் வளறுப்ளசழரினர்கள் 
உதனகுநளர் 
குநசபசன்  
அிதள தங்கநணி 
வதளமழல்தட் உதயி: 
உநள வெய்ிபதீப்  
தீள சழயகுநளர் 

ஆசழரினர் குழு 
இபயி மினப்ன் 
ஆதழபத்து 
அர்ணள ளஸ்கர் 
கற ளர்த்தழன் 
நங்கள 
பூங்சகளறத இபளம்சநளகன்  
வெனள நளன் 
பளெழ பத்து 

யசந்த நரில் வயினிடப்டும் கட்டுறபகள், கறத, 
கயிறதகள், ஏயினங்கள் நற்றும் இன்ி வளருண்றநகள் 
னளவும் அழவு-சளர் வசளத்துரிறநனின் கவழ் யருய. 
இயற்றப் குதழனளகசயள அல்து பழுறநனளகசயள 
அல்து சயறு ந்த யடியத்தழசள வயினிடுயது சட்டப்டி 
தண்டறக்குழன குற்நளகும். சநலும் யசந்த நரில் 
வயினிடப்டும் கட்டுறபகள், கறத, கயிறதகள், ஏயினங்கள் 
நற்றும் இன்ி வளருண்றநகள் னளவும் அயற்ற  
ஆக்கழத்தரும் ழுத்தளர்கின் வளறுப்ளகும்; இயற்ழல் 
ங்சகனும், ப்சளசதனும் மக்கூடின ிறமகளுக்கு 
தழப்புக்குழுவும் சங்க ழர்யளகபம் வளறுப்சற்க இனளது.  
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- இபயி மினப்ன் 

அட்ளண்டள  தநழழ் நக்களுக்கு யணக்கம், 
 ஆண்டுக்கு எருபற யரும் நகள சழயபளத்தழரி 
இம்பறபம் யந்தது. இந்த ளள், கல் பழுதும் 
யிபதநழருந்து, இபவு பழுதும் கண் யிமழத்து தழனளம் 
வசய்து யளழ்யின் சளக்கத்றத அழன பற்டும் 
புிதநள ளள். பூநழனில் யிழும் சக்தழறன 
வற்றுக்வகளள் பதுகுத் தண்றட சபளய் றயத்து 
சக்தழறன உணப பனற்சழத்து இருப்ரீ்கள். 
பனற்சழத்தீர்கள? சதனும் வதரிந்ததள? நகள 
சழயபளத்தழரிறன யிடுங்கள், ன்சனும் பும்வனர்ந்த 
ம் யளழ்யின் சளக்கவநன் ன்றத சழந்தழத்தது 
உண்டள?  
 இந்த யளழ்வு ன்,  தழபம் யமறந சளல் 
ழுந்து, உண்டு, சயறக்கு சளய், உங்கழ, தநழழ் 
சங்கத்தழற்கு சழபற யந்து இக்கு இன்ழ ஏடி ஏடி 
எருளள் ழன்றுயிடுயதள? ீங்கள் யிரும்ிளலும் 
யிரும்ளயிட்டளலும் இந்த ஏட்டம் எரு ளள் 
ழன்றுயிடும். இதுதளள யளழ்க்றக? இல்ற! நக்குள் 
எரு சதடல் சயண்டளநள? றதத் சதடுகழசளம்? ன் 
சதடசயண்டும்?  
 யளழ்க்றக உன்தநளது. எவ்வயளருயருக்கும் எரு 
ட்சழனம் இருக்கும். அது சளல் ம் தநழழ்ச் 
சங்கத்தழற்கும் எரு ட்சழனம் சயண்டளநள? அது  
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அவநரிக்களயில் அடுத்த ம் தநழழ் தறபறனின் 
ழற ன் ன்சத. இறதத்தளன் ங்கள் வசனற்குழு 
வசய்ன பனற்சழக்கழது. கூடும்சளவதல்ளம் இறதத்தளன் 
யியளதழக்கழது அடுத்த தறபறக்கு ன் 
வசய்னளம் த் தழட்டம் தீட்டுகழது. ீங்களும் இதற்கு 
உதயளசந. யளழ்யில் உங்கள் ண்ணங்கள் தளன் 
ீங்கள். அடுத்த தநழழ் தறபறக்கு ன் 
வசய்னளம்  எருகணம் சழந்தழத்தளல் சளதும், அது 
ம் தநழழ் சங்கத்தழற்கு  சருதயினளய் இருக்கும். உங்கள் 
ண்ர்கற சங்கத்தழல் சசப ஊக்கப்டுத்துங்கள். கூடி 
யளழ்ந்தளல் சகளடி ன்றந. 

சழத்தழறப யிமளயிற்கு அபங்கம் படியளகயில்ற. 
அழயிப்புக்கு இன்னும் ஏரிரு ளள் களத்தழருங்கள்!!!  
யளழ்க யபடன் 
 
அன்புடன் 
இபயி மினப்ன்  
தறயர் GATS 

 
 

 

 
 



நர்: 3, இதழ்: 5 யிக்ருதழ, நளசழ 20  யசந்த நர்; க்கம்  6 

 

   

                                                   - பளெழ பத்து  

இந்தழனர்களுக்கு இப்வளழுது களய்ச்சல் களம் 
ஆபம்ித்தழருக்கழது.அது இன்னும் இபண்டு நளதத்தழற்கு இ
ருக்கும். இபண்டு இந்தழனர்கள் சந்தழக்கும் இடங்கில் கூட 
இறதப் ற்ழசன சச்சு.  ஆங்கழசனர் யிட்டுச் வசன் 
களய்ச்சல்.ஆம் கழரிக்வகட் களய்ச்சல். உகக் சகளப்ற 
கழரிக்வகட் சளட்டிகள் 

ஆபம்ித்துயிட்டது அல்யள.  சுநளர் ண்து யிழுக்களடு
(80%) இந்தழனர்கின் சச்சும், சழந்தறகளும் 
இறதப்ற்ழத்தளன். தயழல்ற.நக்கள் 
ம் அணினின் வயற்ழறனக் வகளண்டளடுயறதபம், 
சதளல்யி வற்ளல் தூற்றுயறதபம் த்தழரிக்றககிலும், 
வதளறக்களட்சழனிலும் ளர்க்கழசளம்.  சகளடிகில் ணம் 
புபள்கழது. ந்தனப் ணம் றயத்து ஆடும் அவுக்கு  
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ல்ற நீழ ஆண்டுகள்  கடந்து யிட்ட. ன் இது 
கூட எரு யறக சூதளட்டம் தளன். களஷ்நீர் பதல் 
கன்ினளகுநரி    யறப,  பம்ற பதல் பத்துகர் 
யறப இது வளருந்தும். இது சதசப் ற்ள 
அல்து சதசழன எருறநப்ளட்டின் வயிப்ளடள?
இதற்களக அறயரும் ளட்டில் டக்கும் அீதழகறக் 
கண்டு வளங்கழ மளநல் ன் இந்த 
யிறனளட்டிற்கு இவ்யவு பக்கழனத்துயம் ன்று 
சகட்கயில்ற. நது சதசழன 
யிறனளட்டு  லளக்கழ. அதற்கு எரு அங்கவகளபம்  இல்
றசன? 

 

 

லளக்கழ அணி த்தற  உகக் சகளப்ற 
வயன்ழருக்கழது? அயர்களுக்கு தகுந்த சன்நளம் 
யமங்கப்டுகழதள? னிற்சழ அிக்க சளதழன ழதழ கூட 
எதுக்குயதழல்ற.  இந்த ண்ண 
அறகள்  கழரிக்வகட் ளர்க்கும் 80% இந்தழனர்களுக்கு 
இருக்குசநனளளல் நது சதசழன யிறனளட்டு 
இன்னும் வளழவு வரும் ன்தழல் சந்சதகநழல்ற.  

ஊபளர் ிள்றறன (கழரிக்வகட்) 
ஊட்டி  யர்க்க சயண்டளம் ன்று கூயில்ற. ம் 
ிள்றபம் (லளக்கழ)  வகளஞ்சம் ளம் கயிக்க 
சயண்டும் ன்ச வசளல்கழசன்.  
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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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வதளகுத்தயர்: யி. உதனகுநளர் 

கந்துக யரி  
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வதளகுப்பு: .குநசபசன்,ஆதழபத்து 

டித்ததழல் ிடித்தது       

வசன்தழி நீளது, படசப! ீர் 
 ப்சளதும் வசன்றதசன சழந்றத வசய்து 
வகளன்மழக்கும் கயறவனனும் குமழனில் யழீ்ந்து 
 குறநனளதீர்! வசன்தறக் குழத்தல் சயண்டளம் 
இன்றுபுதழ தளய்ப்ிந்சதளம் ன்று ீயிர் 
 ண்ணநறதத் தழண்ணப இறசத்துக் வகளண்டு 
தழன்றுயிற னளடினின்புற் ழருந்து யளழ்யரீ்; 
 தீறநவனளம் அமழந்துசளம், தழரும்ி நளடுகள். 

-நகளகயி ளபதழனளர் 
 
 
 

 
 

 

 

வதளடர் நறமக்களம் 
குப்றகளுக்கும் குறட! 
களளன்கள்!  
-னளசபள 

ிரிவு உன் ழறவுகற 
உருப்வருக்கழக் களட்டுறகனில் 
சழழதழலும் சழழதளய் 
சழறுத்துப் சளகழன் 
உன் குற்ங்களும் 
ன் சகளங்களும்... 
-களனத்ரி 

யிக யிகப் 
புள்ி தளச? 
ீ நட்டும் ப்டி 
யிஸ்யரூம்? 
-இபள. ளர்த்தழ.  
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ஏடியிட்ட களங்கள் 
   உனர்ந்தறயசனள, தளழ்ந்தறயசனள, 
சதடினறய கழறடத்துயிட்டளல் 
   வதய்யநங்கு து? 
ளடினறய இல்றவனில் 
   டுங்கற்க, ளறயரும்! 
யளடியிடும் நவபினும் 
   யளழும்யறப சழரித்தழருக்கும்!! 
 
 -.குநசபசன் 

ஆனிபம் ஆண்டுகளய் யண்டி 
இழுக்கழன் 
வகளம்ற நந்த 
நளடுகள். 
-களசழ ஆந்தன் 

புபண்டு புபண்டு அழுறக 
அப்டி ன்தளன் குற? 
அறகள்! 
-னளசபள 

ல்ளக் கயிறதகளுசந 
உன்றப் ற்ழனறய தளவினும் 
எரு கயிறத கூட 
உன்ற நளதழரி இல்றசன? 
-தபூ சங்கர் 

சற்று சற்றுடனும் 
இன்று இன்றுடனும் 
படிவுற்ளல் பயளனில்ற... 
ளறகின் யிிம்ில் 
க்கும் பன்ளய் 
களத்தழருக்கழன் 
சற்றும் இன்றும். 
--களனத்ரி சழத்தளர்த்  
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வதளகுப்பு : அிதள தங்கநணி 

ழல்ர்ன் தநழழ்ப் ள்ினில் வளங்கல் யிமள 
  
 ழல்ர்ன் தநழழ் ள்ினில் வளங்கல் யிமள ெயரி 
21 அன்று கும்நழ சகளளட்டதுடன் சகளளகநளக 
வகளண்டளடப்ட்டது.  
 நளணயர்கள் சகளப் சளட்டி , ஏயினப்  
சளட்டிகில் ங்சகற்ர். ஆசழரினர்கள்  வளங்கல் 
ண்டிறக ற்ழ ளடகம் பநளகவும் , களட்சழனிப்பு 
(Presentation) பநளகவும் யிக்கழளர்கள். கரும்பு, 
சக்கறப வளங்கல், வயண் வளங்கல், யறட யிருந்துடன் 
ழகழ்ச்சழ ழறசயழனது. 



நர்: 3, இதழ்: 5 யிக்ருதழ, நளசழ 20 யசந்த நர்; க்கம்  15 

 

 

 

வதளகுத்தயர் : நங்கள 

யிக்கழ….யிக்கழத்து ழன் யல்பசுகள்! (சள யளபத் 
வதளடர்ச்சழ) 
அபசழனல் வநளமழ ன்து - வளய்றன வநய்சளவும், 
வகளறறன சநன்றநப்டுத்தழபம், வயறும் களற்றத் 
தழடம்சளவும் களட்டுயது! – ெளர்ஜ் ஆர்வயல் 
(யிக்கழலீக்றழன் யிடிசனளயில் பதல் களட்சழ)  
 
நறக்குழனடீு (encryption) 

 

 யிக்கழலீக்ஸ் வயினிட்ட அவநரிக்க இபளணுய 
களவணளழ (யிடிசனள) றயப் ற்ழ பன்ளச 
ளர்த்சதளம். அதுவும் நறக்குழனடீு இட்டுத் தளன் 
சசநழச்சழருந்தழருந்தளங்களம், அந்த நறக்குழனடீுகற 
உறடத்துத் தளன் அந்தக் களவணளழறனப் ளர்க்க 
படிந்ததுன்னு  அசளஞ்சச (http://www.youtube.com/watch?

v=7QEdAykXxoM)வசளல்லுகழளர். அசத சள, பதல் 
குதழனிழசன, அசளஞ்சச ந்த நளதழரினள றதரினத்து 
இருக்களருன்னு ளர்த்சதளம். 
 ளறக்கு தளயது யிக்கழலீக்ஸ்க்கு ஆனிடுச்சழன்ள 
துக்கும் இருக்கட்டுபன்னு, களப்டீ்டுப் ிறணனளக 
(insurance policy)னளக, எரு நறக்குழனிட்ட பகசழன 
நழன்சகளப்பு (encrypted file) வயினிட்டிருக்களங்க. அந்த 
நழன்சகளப்பு இன்றன சததழனி தழக்க படினளதது, 
நழகுந்த ளதழப்பு ற்டுத்தக்கூடின ஆயணம் ன்று 

http://www.youtube.com/watch?v=7QEdAykXxoM
http://www.youtube.com/watch?v=7QEdAykXxoM
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யிக்கழலீக்ஸ் வசளல்லுது. யிக்கழலீக்றறச் சசர்ந்த 
நக்களுக்கு துளச்சும் ஆனிடுச்சுன்ள, அசளஞ்சச எரு 
கடவுச்வசளல் (password)) தந்து அந்த நழன்சகளப்றத் 
தழந்து டிக்க யமழ வசய்தழடுயளரு! டண்டணக்கள! 
 சரி, இந்த நறக்குழனடீுன்ள ன்? சழன்க் கறத 
ளர்ப்சளம்: எரு பளெளவுக்கு அயருறடன எற்ர்கள் எரு 
புள யமழனள வசய்தழகற அனுப்புயளங்க. எரு பற, 
அந்த பளெளயின் தழரி ளட்டளர்கள் புளறயப் ிடித்து 
பகசழனச் வசய்தழறனப் டிச்சழட்டளங்க.  இறதத் 
வதரிஞ்சழகழட்டு, பளெள அடுத்த பற நள ற்ளடு 
வசய்தளர்.  தழரிளட்டில் இருக்கும் ழறறநறனக் 
கண்ட எற்ர்கள் “சளர் வதளடங்களம்“ அப்டின்னு 
ழறத்தளல், அந்த “சளர்!“ ன்று சுருக்கநள 
வசய்தழறன,“pOr!“ ன்று எற்ர்கள் அனுப்ணும். “சளர் 
சயண்டளம்!“ ன்று ழறத்தளல், “சயண்டளம்!“ ன்று 
சுருக்கநள “vENdaam!“ ன்று எற்ர்கள் அனுப்ணும். 
டிக்கும் யளசகர்கச, உங்களுக்கு எரு சழன் சளட்டி, 
ளன் ப்டி சளர்! ன்றத pOr! ன்று நளற்ழசன் 
ன்று ழுதழ அனுப்புயங்க வனர் இங்சக 
வயினிடப்டும். அந்த பளெளயின் எற்ர்கள் எரு 
பகசழனக் குழனடீு அல்து சழன்ம் யச்சு, ழுத்துக்கற 
நளற்ழ வசய்தழ அனுப்ளங்க. அசத பகசழனக் குழனடீு 
அல்து சழன்ம் யச்சு பளெள (அல்து அயபது 
அல்க்றக!) வசய்தழறன டிச்சுக்கழளங்க. 
 அம்புட்டுசதன், யிரனம்! சந ளன் பகசழனக் 
குழனடீு யச்சு “சளர்!“ ன்கழ வசய்தழறன 



நர்: 3, இதழ்: 5 யிக்ருதழ, நளசழ 20 யசந்த நர்; க்கம்  17 

நளற்ழனிருக்கழ யிதத்றதத் வதரிந்தயர்கள், யடீ்டு 
அயங்கச பகசழனத்றதத் தழக்க படிபம். 
இல்றனின்ள, திப்ட்ட பறனி பகசழனச் 
வசய்தழகறத் தழக்க படினளதழல்றனள?  
 

 இந்த டத்தழல்               இருப்து 
சளல், வளதுயி பகசழனச் சளயி 
றயத்து வசய்தழறன அனுப்ிட்டு, 
இன்வளரு திப்ட்ட பகசழனச் சளயி 
வதரிந்தயங்க நட்டுசந தழக்கும் 
பறனின் வனர் வளது நறக்குழனடீு 

(public encryption) / சநச்சவபற் டிபற (asymmetric algorithm). 
அனுப்புயரும், வறுயரும் எசப பகசழனத்றத றயத்துத் 
தழப்து சநச்சவர்ப் டிபற (symmetric algorithm) / தி 
நறக்குழனடீுன்னு வசளல்ளங்க. 
 இந்த பகசழனக் குழனடீ்டில் ழறன ஆபளய்ச்சழ 
வசய்தழருக்களங்க.  டிபறகள் (algorithm) ஆபளய்ச்சழ 
வசய்தழருக்கழளங்க. ழறுயங்கள், தளங்கள் பகசழனக் 
குழனடீு இட்டு அனுப்பும் வசய்தழகற, வகளந்துர்கள் 
(hackers) தழக்களநல் இருக்கணுசநன்னு ளடுடளங்க. 
சழசநனம், ங்க பகசழனத்றதத் தழந்து ளருங்கள் ன்று 
ழறுயங்கச, நறக்குழனடீ்சடளட த்றதச் 
சரிளர்க்க வகளந்துர்களுக்கு சயளல் யிடுளங்க.  
 அந்த நளதழரி இருக்கும்சளது, அசளஞ்சச 
நறக்குழனடீ்றட உறடச்சு, தழந்துட்சடளம்ளல் ப்டி 
இருக்கும்!? சய, அயர் அப்டித் தழந்த களவணளழ 
(யிடிசனள) அவநரிக்க அபசளங்கத்துறடன நறக்குழனடீு  
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.யச்சு எிக்கப்ட்டதள இல்றனளன்னு எரு யியளதசந 
ஊடகங்கில் (media) டந்தழட்டிருக்கு. நடிக்கணிி (laptop), 
வசய்தழகறச் சசநழப்ளன் (hard drive), யிபழ (pen drive / flash 

drive) இந்த நளதழரி வசய்தழகறக் றகசனளடு டுத்துப் 
சளகும் ல்ளயற்றுக்குசந, இி பகசழன 
நறக்குழனடீ்சடளட டுத்தழட்டுப் சளகணும்னு 
வசளல்ளங்க. 
 

TOR (The Onion Ring) 

 இப்டிச் வசய்தழகற, இறணனத்தழல் (Internet) 
யிக்கழலீக்ஸ் ஆதபயளர்கள் அயர்களுக்குள் ரிநளறும் 
சளது, உகத்தழல் இருக்கும் யல்பசுகள், அயற்ழன் 
எற்ர்கள் கண்டுிடிக்க நளட்டளங்கள? இங்க தளங்க, 
அசளஞ்சசயின் குறுக்கு புத்தழ சயற வசய்தது!  
 ீங்க இறணனத்தழல் எரு தத்தழல் (website) டிக்கும் 
சளது, அந்தத் த ழர்யளகழகளுக்கு, ீங்க ங்சக இருந்து 
யந்தீங்கன்னு ிதளத் வதரிபம். அசத சளல், வசய்தழப் 
ரிநளற்த்றத டுயி ழறுத்தழ, ங்சக இருந்து ங்சக 
சளகுதுன்னு கண்டுிடிப்தும் கடிநழல்ற! இறத 
தழர்த்து, நக்களுக்குள்ச, வசய்தழ யந்த தடம் வதரினளந 
(ழறன சழிநளயி இறதப் ளர்த்தழருப்ஙீ்க) 
யமழத்தடத்றத நளற்ழ நளற்ழ நளற்ழ…, கணிிகில் 
பகசழனநளச் வசய்தழ ரிநள, ர் தங்கள் கணிிகில்,  
TOR ன்கழ ழபழறன (software) ழறுயி ஏட்டுகழளங்க. 
கவசம இருக்கும் டங்கள் வதியளக் களட்டுது, 
ளருங்கசன். பதல், ஆழஸ் கணிினில் ழறுயின 
TOR ழபழ பநள, இறணனம் பநளக, னளவபல்ளம்  
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இந்த TOR யமங்குகழளங்கன்னு வதரிந்து வகளள்கழளங்க.  

அடுத்து, ஆழறழன் கணிினில் ஏடும் TOR ழபழசன, 
ஆழறழன் வசய்தழறன யமழகில் பகசழனக் குழனடீு 
இட்டு இறணனத்தழல் TOR யமங்கழகள் யமழனளக் வகளண்டு 
சளகுது. அடுத்த பற, ஆழஸ் சயறு இறணன தம் 
சளளலும், TOR ழபழ யமழ நளற்ழ சயறு யமழனி 
வகளண்டு சளனிடும்.   

 
 இறணனத்தழ சளகழ யமழவனல்ளம், இந்த 
நறக்குழனடீு றயச்ச பகசழன யமழ. இறதப் ற்ழ 
இன்னும் வதரிந்து வகளள்: http://www.torproject.org/about/

overview.html.en . ங்சக இருந்து பகசழனச் வசய்தழகள் 
யருதுன்னு வதரினளத அவு, யமழத் தடங்கில் 
வசய்தழப் ரிநளற்ம் டக்கழது! 

http://www.torproject.org/about/overview.html.en
http://www.torproject.org/about/overview.html.en
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 இது யறப டித்தது ற்ழ உங்களுக்குக் சகள்யிகள், 
னம் உண்டள? ழுதுங்க. 
 அடுத்த பற கழப்து நக்கள் புபட்சழனில் 
ங்களற்ழன ட்யிட்டர் ப்டி வசனல்டுகழது ன்து 
ற்ழப் ளர்க்களம். ீங்க இன்னும் றதப் ற்ழ 
ழுதணும்னு தழர்ளர்க்கழஙீ்க? தனக்கநழல்ளநல் 
ங்களுக்கு ழுதுங்க! 
 
——————————————————————————————————- 
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வதளகுத்தயர் : ஆதழபத்து 

பளெஸ்தளன் -  ிறநனளக "பளெளக்கின் ழம்" னும் 
வளருள்டுகழன்து. யட இந்தழனளயின் நழக அதழகநளக 
சுற்றுளப் னணிகற கயர்ந்தழழுக்கும் பக்கழன 
இடங்கில் இதுவும் என்ளகும். தளர் ளறயத்தழன் 
பந்த நணற் குன்றுகளறய எவ்சயளர் ஆண்டும் 
உகம் பழுயதுநழருந்தும் இட்சக் கணக்கள 
சுற்றுளப் னணிகற ஈர்க்கழது.     
    இந்தழனளயின் சநற்குப் குதழனில் உள் பளெஸ்தளன், 
ளகழஸ்தளன் ல்றறன எட்டி உள்து. குெபளத், 
நத்தழனப் ிபசதசம், உத்தபப் ிபசதசம், தழல்ழ, அரினளள, 
ஞ்சளப் ஆகழன நளழங்கள் பளெஸ்தளனுக்கு 
அண்றநனில் உள். பளெஸ்தளின் யடசநற்குப் 
குதழனில் தளர் ளறயம் அறநந்துள்து. உகழன் 
மறநனள நறத்வதளடர்கில் என்ள ஆபயல்ழ 
நறத்வதளடர் இம்நளழத்தழல் வதன்சநற்கழல் இருந்து 
யடகழமக்களக வசல்கழது. அபு சழகபம் இம்நற நீசத 
அறநந்துள்து. 
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வெய்ப்பூர்: பளெஸ்தளின் தற கபம், அதன் யநள 
யபளறு நற்றும் அபசளட்சழ கட்டிடக்கறக்குப் 
ிபநளது.  
செளத்பூர்: தளர் ளறயத்தழன் பறனிலுள் 
சகளட்றட கபம், அதன் ீ ழ இல்ங்கள் நற்றும்  
கட்டிடக் கறக்குப் ிபநளது. இந்கபத்தழன் 
வளழவு களபணநளக சூரின கபம்  செளத்பூர் 
அறமக்கப்டுகழது. ஆண்டு பழுயதும் இங்கு 
வயப்நள ருயழற களணப்டுகழது. சநலும் 
வநஹ்பன்களர்ஹ் சகளட்றடறனச் சுற்ழனிலுள் 
வயள்றனடிக்கப்ட்ட யடீுகின் கருீ சளனத்தழன் 
களபணநளக ீ கபம் வும் இது அறமக்கப்டுகழது. 
பளெஸ்தளன் நளழத்தழன் புயிறநனப் குதழனில் செளத்பூர் 
அறநந்துள்து. இதளல் சுற்றுளப் னணிகளல் 
அடிக்கடி இந்தப் ிபசதசத்தழற்கு னணிக்கும் யிதத்தழல் 
சளதகநள இடநளக இந்கபம் அறநந்துள்து. 
செளத்பூரின் றமன கபம் தடிப்ள கற்சுயர்களல் 
சூமப்ட்டுள்து. 
சுற்றுள இடங்கள்: நந்சதளர், கல்னளள ரி நற்றும் 
சதளட்டம், ல்சநந்த் ரி, சர்தளர் சநந்த் ரி நற்றும் 
அபண்நற, தளயள (சதளழ) யப்குதழ, கழச்சன், 
ஏசழனன் உதய்ப்பூர் இந்தழனளயின் "வயிஸ்"  
அழனப்டுயது. வெய்சளல்நர் அதன் தங்கக் 
சகளட்றடக்குப் ிபநளது. நவுண்ட் அபு 
பளெஸ்தளின் ஆபயல்ழ வதளடரின் உனர்ச் சழகபநளகும். 
புஷ்கர் உகழன் பதல் நற்றும் எசப ிபம்நள 
சகளனிறக் வகளண்டுள்து. 
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வதளகுப்பு : அிதள தங்கநணி 

      வனர் : ிபணவ் சுயளநழளதன்  யகுப்பு: 1           
      யனது: 8   ள்ி : ழல்ர்ன் தநழழ் ள்ி 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
——————————————————————————————————— 
    வனர்:கயின் வெனசயல் குநசபசன்  யகுப்பு: 1       
    யனது: 6   ள்ி : ழல்ர்ன் தநழழ் ள்ி  
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யிடுகறதகள்: 
1. தற உண்டு யளழல்ற, உடல் உண்டு களழல்ற, 
தறறனத் தட்டிளல் சவறுயளன் அயன் னளர்? 
2. அடுத்தயர் கறதறன அலுப்ில்ளநல் அனுதழம் 
சுநக்கும் சுறந தளங்கழ அது ன் ? 
3. சழயப்பு சசற உடுத்தழக் வகளண்டு ஆ ன்று 
ழர்ப்ளளம் அயள் னளர்?   
 
வசன் யளப யிடுகறதகளுக்கள தழல்கள் :  
 
1. வயற்ழற, சுண்ணளம்பு, ளக்கு 
2. உள்ங்றக 
3. யறட 
 
Number Puzzle :  
1 8 6 2 7 5 3 9 4  
. 
Jokes: 
 
 
 
R : ந்த நளகபத்தழல் wireless கழறடனளது? 
K : வனரிசன LAN இருக்சக, அப்சள அட்- LAN-டள தளன். 
 

-க்ஷ்நழ க்ருஷ்ணபர்த்தழ,  சநரிவனட்டள 
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எறசனில்ள உனிர்க் வகளல்ழ ( The Silent Killler ) 
உனர் குருதழ அபக்கம் ( Hypertension - High blood 

pressure ) 
 
கபநனநளக்குதழன் யிறயளக  ஆசபளக்கழனநற் 
யளழ்க்றக றறனக் கறடப்ிடிப்தளசசன ற் 
அயதழகளுக்கு ம்றநக் களபணம் ஆக்கழக்வகளண்சடளம். 
அவ்யளள யினளதழகில்  ஏன்றுதளன் 
உனர் குருதழ அபக்கம், அபக்குதல்  ( Hypertension - High 

blood pressure). அவநரிக்களயில் கழட்டத்தட்ட  73 நழல்ழனன் 
நக்களுக்கு உனர் குருதழ அபக்கம் உண்டு. சழ 

ஆண்டுகளுக்கு பன்பு 
வசன்றறனச் 
சளர்ந்த  CURES  ன் 
ழறுயம் டத்தழன 
வகளள்ற சளனினல் 
ஆய்வுப்டி வசன்றனில் 
சுநளர் 20% நக்கள் 
உனர் குருதழ அபக்கம் 

சளனளல் அயதழப்டுகழளர்கள். உக  ழறுய
(WHO)   கணக்குப்டி, 25.4%வசன்ற யளழ் நக்கள்  
இந்சளனளல் ளதழக்கப் ட்டுள்ளர்கள். 
 
உனர் குருதழ அபக்கம் ன்ளல் ன்?  
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நருத்துய  அகபளதழப்டி, இபத்த ளடிச் சழறதவு நற்றும் இதப 
வகடுதள ின் யிறவுகறத் தூண்டும் அயிற்கு 
ழபந்தபநளக, உனர்ந்து யிங்கும் இபத்த அழுத்தம் தளன் உனர்   
குருதழ அபக்கம். இது பதன்றந (essential) அல்து சளர்ழற 
(secondary)  இரு யறகப்டும். தற்வளழுது றகயசம் 

இருக்கும் யறகப்ளடு (உக  ழறுயம் (WHO)  சளர்ந்த / 
கூட்டு சதசழன வசனற்குழு மளயது அழக்றக (JNC7)  ) கவசம 
வகளடுக்கப்ட்டுள்து. கூட்டு சதசழன வசனற்குழுயின் அடுத்த/
ட்டளயது  அழக்றக (JNC7)  ) கவசம வகளடுக்கப்ட்டுள்து. 
கூட்டு சதசழன வசனற்குழுயின் அடுத்த / 
ட்டளயது  அழக்றக,  (JNC8) 
நளர்ச் நளதம் 2012ல் வயியப உள்து.  
 
 உனர் குருதழ அபக்கத்தழன் அழகுழகள் 
சுநளர் 33%  சநற்ட்ட நக்களுக்கு ந்த யிதநள 
அழகுழகளும் இருக்களது. இந்த அழகுழ இல்ளத தன்றந, 
 யருடங்கள் ீடிக்களம். சயதளன் உனர் குருதழ 
அபக்கத்தழற்கு, எறசனில்ள உனிர்க் வகளல்ழ ( The Silent  

 யறக / ிரிவு  
 

 இபத்த அழுத்தம் 
  

 இனல்ள நதழப்பு 
  

                      <120     /     <80 

 பன் - உனர் குருதழ அபக்கம் 
  

                    120-139     /     80-89 

 உனர் குருதழ அபக்கம்-

 ழற 1  

                    140- 150     /     90-99 

 உனர் குருதழ அபக்கம்-

 ழற 2 
  

                      >=160     /     >= 100 
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Killler ) ன்வளரு வனரும் உண்டு. நழக உனர்ந்த இபத்த 
அழுத்தம் யிதநளத்  வதளல்றகறக் வகளடுக்கும். 
உதளபணநளக தீயிப தறயழ, அனர்ச்சழ, கழறுகழறுப்பு, 
தறச்சுற்ல், நனக்கம், குநட்டல், சவபற் இதனத் துடிப்பு, 
வஞ்சுயழ, சழறுீரில் இபத்தம், நங்கழன ளர்றய, 
பச்சு யிடுதழல் சழபநங்கள்,  சளன் யற்றக் 
கூளம்.  
உனர் குருதழ அபக்கத்தழன் களபணங்கள் 
ற்கசய கூழனடி, பதன்றந உனர் குருதழ 
அபக்கத்தழற்கு சளதளபணநளக களபணங்கள் துவும் 
இருப்தழல்ற. குழப்ிட்டு  களபணங்கள் வசளல் 
இனளயிட்டளலும், எரு சழ களபணிகள் 
உனர் குருதழ அபக்கத்தழன் பன்சளடினளகத் தழகழ்கழது. 
யனது பதழர்வு, பம்றபனினல், ருநள சரீபம், தறகவு, 
புறக ிடித்தல், அயிற்கதழகநளக நதுளம் அருந்துதல், 
நட்டுநீழன  உப்பு உட்வகளள்ளுதல், வயிநம் (magnesium), 

சுண்ணம் (calcium) ,வயடினம் (potassium) , றயட்டநழன் 
D  சளன் உனிர்ச் சத்துக்கின் ற்ளக்குற, சர்க்கறப 
சளய்,  சசளம்ள அங்க அறசயில்ள யளழ்க்றக பற
கள், ஆகழனறய சழயறக பன்சளடிகள். சநற்கூழனறய, 
நற்றும் சழறுீபகக் சகளளறுகள், உடல் உள்ளுறுப்புக் 
கட்டிகள், கருத்தறட நளத்தழறபகள் சளன்யற்ற 
சளர்ழற யறகக்குக் களபணநளகக் கூளம்.  
உனர் குருதழ அபக்கத்தழன் ின்யிறவுகள் 
குருதழகப் புறடப்பு (Aneurysm),  இதனம் இனங்கள ழற (heart 

failure), ளரிச யளதம், நளபறடப்பு, சழறுீபக வசனழமப்பு (kidney 

failure) , குருட்டுத்தன்றந, ழறயளற்ல் இமப்பு, அகள  
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நபணம்  ஆகழன ின்யிறவுகள் 
உனர் குருதழ அபக்கத்தளல் ற்டுகழது. 
  
உனர் குருதழ அபக்கத்றதத் தடுத்தலும், தீர்த்தலும் 
எறசனில்ள உனிர்க் வகளல்ழனளக இருப்தளலும், அழகுழ 
இல்ளத தன்றநசனளடு,  யருடங்கள் ீடிப்தளலும், 
குறந்த ட்சம், யருடம் எரு பறனளயது, 
யனதுயந்சதளர்  அறயரும், நருத்துயரிடம் வசன்று 
இபத்த அழுத்தம் ரிசசளதற வசய்யது ல்து. 
குருதழ அழுத்தக் றகப்வட்டி வகளண்டு தளளகசய, யடீ்டில் 
கூட, இபத்த அழுத்தத்றத  அந்து வகளள்ளம். ல்சயறு 
நருந்து யறககள், ற் இத்தயருக்கும்,  உனர் குருதழ 
அபக்கத்சதளடு,  
சயறுயறக ிணிகள் உள்சளருக்கும் தற்களத்தழல் உள்
. ினும்  
யருபன் களத்தல் ன்று அல்யள?  யளழ்க்றக பற 
சவர்தழருத்தங்கள் இபத்த அழுத்தத்றதச் சவபளக றயத்தழருக்கும். 
ட்டினழல் வகளடுக்கப்ட்டுள் யளழ்க்றக பற 
சவர்தழருத்தங்கள் JNC7 அழக்றகனில் 
ரிந்துறபக்கப் ட்டறய. 
 
சநலும் யிரியள ரிந்துறபகளுக்கும், யியபங்களுக்கும், 
யசந்த நரின் பதல் பன்று இதழ்கின் நருத்துயப் 
குதழறன களணவும். அங்கு கூழன யளழ்க்றகபற 
யமழளட்டுகறக்  கறடிடித்தளல் உனர் குருதழ 
அழுத்தத்றத தயிர்க்கவும், தீர்க்கவும் படிபம். 
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vasanthamalar@gatamilsangam.org 

 

 நளற்ங்கள்   
 

  

ரிந்துறபகள் 
  

 சபளசரி இபத்த அழுத்த
குறப்பு ல்ற 

 றட குறத்தல்  உடற் தழணிவுச் சுட்டு(body 

mass index) 

= 18.5- 24.9 ஆக ழர்யகழத்தல் 
  

 5-20 mm Hg/ 10 கழசள 
  

  

  

 தழசரி உப்பு அ
வு 

> 2.4 கழபளம் உப்பு அல்துஅ
தற்கும் கவழ் 
  

  

 2-8 mm Hg 

 DASH -

  உணவு பற 
  

 களய் கிகள் அடங்கழன,பூரி
த 
வகளழுப்பு குறந்த  உணவு
ப் வளருட்கள்உட்வகளள்ளுத
ல் 
  

 6-14 mm Hg 

 உடற் வசனற்ளடு 
  

  

 சவருடல் னிற்சழ (aerobic exer-

cise) 

(உ: யிறபவு டப்பு) ,குறந்
தது தழபம் பப்துழநழட
ம் வசய்தல் 
  

 4-9 mm Hg 

 நதுளம் அருந்து
தல் 

ஆண்கள்: தழ/ 
30நழல்ழக்குக் கவழ்  
வண்கள்: தழ /15  நழல்ழக்கு
க் கவழ்  

 2-4 mm Hg 
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வதளகுப்பு : அிதள தங்கநணி 

. ங்கள் குடும்ம் 
தறயனும் தறயிபநளய் நளனும் வெனளவும் இருக்க 

ஆறசக்கு ஆஸ்தழக்கு ன்ழல்ளநல்  - குதூகத்தழற்வகன்ச 
பத்தயளக வகதபம் இறனயளக கழருஷ்ணளவும் யந்து 

ிக்க குடிசனழசளம் அவநரிக்களயில் 1995ம் யருடம்  

 சங்கத்தநழழ் யர்த்த நதுறபபம் அன்ற நீளட்சழபம் 
ங்கற ண்சளடும் னத்சதளடும் யர்க்க            

யளழ்க்றக தந்த Dallas ம், Boynton Beach ம், Portland ம், Austin ம், 
Minneapolis ம், San Jose ம், Reading ம், Atlanta வும்           

இசுகற அன்சளடும் அழசயளடும் யர்க்க  

    வசன்ற IITனில் பதுகற ட்டம் வற்று            
வநன்வளருள் துறனில் சநளபளக நளன் சுறந தளங்க 

கணக்குப் தழயளபளக வெனளவும் எரு றக வகளடுக்க         
11ம் யகுப்ிலும் 3ம் யகுப்ிலுநளக சுட்டிகள் கக்க        

    2002ம் யருடம் அட்ளண்டள ங்கற அறணத்துக் வகளள் 
சுற்றும் சூழ்ந்த ட்றசன உயளகக் கருதழ அறநதழனளக யளழும் 

ங்கின் அன்ள யணக்கங்கள்!!! 
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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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