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ம க  வண க,

இத மல உக ைக இ ேபா
121 ேகா# ம க காக
நம
%& ெக ( (cricket team) ேகா3ைபைய வா%
இ3பாக. %ட6தட 28 வடக க86
9க( 9க :.
Kapil Dev ேகா3ைப வா%ய
பல  9ழலாA 9ைனC .
இத Dைற இFயா ேகா3ைப வாவ பGைமயாA பFH என
நJ%ேறK. இ
ேபா இKL பல
ைறகM இFயா ெவNO
ெகா# கட இைறவைன Pரா6F3ேபா.
ேகாைட இைச Cழா அOC3ைப பா6F3Sக. EC, BoD
மNX
பல
ைண
( க
இதNகாக
இர:
பகலாக
உைழ %றாக. உைழ  ெதாடகMK ேநா க ஒKேற
ஒKX தாK; அ
ேம மாத இைச Cழா உக  ஒ மற க
D#யாத மாைல3 ெபா(தாக அைமய ேவ[ எKப
தாK.
மகாநF ேசாபனாCK த 8ைச மNX பாடக %\ ெஜ^
&தDடK ேச
கல க3 ேபா 9க _`  aக ம[
வதா ேபாதா ; உக நபகைளH அைழ6
வாக.
இ
ஒ `றத கைல 9க _` எKறாc, த
ைமய எKL
ஒ உய&ய ேநா க6
காக இ நட %ற . DKபF: ெசAய மற
Cடாdக. கைட`
eைழ:_f[ (ticket) இலாம ேபாA
C[.
அ[6த இத வ DK த
நா# ஓ[3பF: D# C[.
aக உக ெசாதகைள ஊழ இலா த ழக உவாக
நலவ  ஓ[ ேபாட_ ெசாcக.
வசத
மலைர
J
வ#C
அைட%ேறா. ப#6 ம%(க!

வழவF

ெபம% _`

வா க வளDடK
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எ எ ேப சரவ!
சரவ!
(3பாைவ6< ஆ+டா& ெசான  (தைல34 பா(க!) இ<ைல
இ, ம*கL  ! ?? (twit)* தPQ<   எ ெபய
ெசா<Rறாக&. ??ட எRற ெச'2) தள)2<, மா 2011
தVயா ஒ(வW கண*3ப:, மா 225 P<Yய பயனக& (account
users) இ(*கலாb ெசா<றாக.
உக& இெம6< கண*ைக வ , http://www.twitter.com எRற ?:6<
ஒ( ??ட ெபயைர) .மாV), hகேள ??டW< ஒ( பயனகண*ைக) ெதாடகலா. இ த சjக3 Cைணய ஊடக)2< (social networking) hக
எn ஒ-ெவா(
ெச'2/ 140
எn)கD*&
இ(*கp,
அ-வளேவ! ஒ(
பட)ைதேயா, hள3
ெபய உ&ள
இைணய) தள
?:ையேயா
ேநர:யா ??டW<
தர 9:யா, இb ெசா<ல3 ேபானா<, லசமய ஒ( உைரயாடY
(conversation) 9n வரலா0ைற) ெதW  ெகா&வ எL2<ைல.
அ சW, ஒ-ெவா( ஷய)ைத/ வளவளb வள)3 ேபவ தாேன
தPழ(* அழ, எ3ப: 140 எn)கD*& ெச'2ைய ெசா<றb
ேக?கtகளா?
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எ எ ேப சரவ!
சரவ!

ஆன த கடல “வைலபா/ேத” எ வ(Rற  ெச'2கைள3
பா)2(*களா? அ எ<லா ??டW< ம*க& எnRற
ெச'2கைள, கட ெவL6>Rற! ேமல பா(க. wp*கமா ஒ()த
??>Rறா: ைலவா ஏ0ற)தா<, இ3ப<லா சா3பா?>* கைடகL<

ழ4* கர+:யா< ேசா ேபா?>, ெந'*கர+:யா< ழ4
ஊ0Rறாக& – அ3ப:b! எ-வளy அ*க3ேபா( க?ட3

ப,சாய) பா)2(3ேபா, இைத3 பா)ட மா?ேடாமா? வாக
என ஷயb பா3ேபா!
நா?டாைம, உ&ற ேபா', ெசாப
எ>)?> வாக!
Cரபல z 2 ந:க ஷா(* காV பயன-கண* தா ப*க)2<
இ(* பட. அவ பயன ேபைர (“iamsrk”) 0B ப ைச
வ+ண)2<
h&சர
(rectangle)
ேபா?:(*ேக.
அேதேபா<, அ த
கண* ப0Bய
வர ப ைச
ேகா>களா< இ?>*
கா?:6(*ேக.
கா வ+ண)2<
வ?டP?>
இ(3ப, அவ
எ)தைன
?{?:6(*Rறா
எ ெசா<|
கண*; வ34வ?ட)2< இ(3ப அவ ெசா<வைத* ேக?க எ)தைன
ேப இ(*Rறாக எb கண*; hலவ?ட)2< இ(3ப, அவ
எ)தைன ேப ?{?ைட3 ப:*க ஆவ கா?>Rறா எப. அவைர3
Cப0B (ஃபாேலா/follow) ெச'2கைள3 ப:*க 821,438 ேப(
இ( தா|, அவ ெமா)த 49 ேபைரேய Cப0Rறா. மா  மாத
26 ேத2 ைலைம இ! இ த ேத2 வைர, 2,150   ெச'2கைள
??:6(*Rறா.
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எ எ ேப சரவ!
சரவ!

ஒ-ெவா( ??ட பயன கண*R| எn ெச'2கD* எ+
ெகா>*க3ப>Rற. ஷா(* காV பயன கண*R< ேமேல பட)2<,
ஊதா வ+ண)2< இ(* h&சரகைள3 பா(க. அ த ெச'26<,
‘அவ C&ைளக அவைர ?>?> ந+பகேளாட ேபா6?டாக’b
வ()த3 படறா(! அ த ெச'2*, ??ட ெகா>)த தைல எ+
(status code) 50577348222922752, ??டW ?: http://twitter.com/
iamsrk/status/50577348222922752.
இ த ெச'2* ப2லா அவக {?டமா, “சW, C&ைளக RளC?டாக,
டேவ ேபா' 9** கைட*3 ேபா' ெகா)ம<Y வாR?> வாக”b
??ட ப2< அb3C?>, (மா ஒ( கைத* ெசா<ேற!) அ* ஷா(*
’ஏ 4&ள, காைல6ேலேய உைர வாகேற’b ேகா R?டாரா, உடேன
ஆ 2ராY(  ஒ( ஷா(* ரக “நா 3ேளV< அb3பேற
ெகா)ம<Y”b ெசா<ல, அெமW*கா<, “இ 2யா< ெகா)ம<Y
ப,ச” அ3ப:b கைத வள >b வ *ேவா அ3ப: அவக
ேபRற உைரயாடY< ஒ-ெவா( ெச'2* எ+ ெகா>*க3ப?> அ த
எ+கL ேகாைவ தா (யா ேப * அ>)
யா ேப  இட ெப0ற) ??டW உைரயாட<.
9த<ல, ??ட ெதாடRய ேபா, இ த
உைரயாட< எ+கL B?> எ+ (index)
சWயா வைக3ப>)த3பட<ைல, ெபWய உைரயாட<கL< ??ட 2ணB3
ேபா . இ3ப, ஃேப4* எRற 9க34)தக)2 ெதாQ<w?ப)2
உதேயா> ெகா,ச 9ேன0ற இ(*Rற. இb ஜாவா*W3?
உதேயா> த ெதாQ<w?ப)ைத 9ேன0ற3 பா*Rறாக& ??ட
w?பயலாளக&. 3ளா*க எற ரYைய) ெதாடR, இைணய3
ப2yகD* 9ேனா:யாக ளRயவ ெதாடRன தா இ த
??ட!
இல வனகD*, CரபலகD* என இலாப? ஓபாமா
ேபாறவக&, ச?b தக& க()ைத இேக ெசா<Yடலா. அேத ேபா<,
CW?V Cய ேபாற Cரபல 4&Lக& வனகL ெபா(?கைள3
ப0Bன “ளபர”)ைத தக& க()3 ேபாலேவ எn2 பண
சபா2*Rறாக! ஷா(*ைக யாெர<லா Cப0Rறாகேளா,
அவகD* ஷா(* Pக எLதாக ெபா|, தV3ப?ட 9ைற6|
ெச'2 அb3பலா. இ ளபர, யாபார உ*2. 821,438 ேபைர
ேநர:யாக ஷா(*கா< அைடய 9:/னா, ெபWய ஷய தாேன!
GATS
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எ எ ேப சரவ!
சரவ!

C< ேக?(BillGates), அPதா3 ப ச(SrBachchan), நேர 2ர ேமா:
(narendramodi) 6Y( , மா வரா(SushmaSwarajBJP),
3ரமEய வாP(Swamy39) வைர ??டW< ம*க& 4 
ைளயா>Rறாக&. “உ23ப>)த3ப?ட பயன” (verified) எRற
B>
பல CரபலகL உ+ைமயான ??ட கண*R< இ(*.
??டW< இ(* இரகநாத மாதவ யா(b பா) ெசா<|க!
இைற*, ஒ( வன)2 ஒேர ஒ( 0பைன
??ட பயன கண*ைக வ  அ த வன)2 3
0பைன3 Cர22க&, ம*கD* ெச'2
அb3பலா. ஒ(வ பல ??ட பயன கண*க&
jலமா, ெச'2 Vேயாக)ைத வாக ெச'யலா.
உலக)2 ப<ேவ ப2கL< எR(  ெச'2க&
வ(Rறனb பா*கலா. ??ட த Representational State Transfer எRற
w?ப அைம34 jலமாக,, ?? ெச'2கைள பல தமான ரYகேளா>
பR>Rற..
இதனாேலேய,, உக அ|வலக
இெம6<, இட+?
ெமஸ,ச, ேஷபா6+? எ
பல தகL< ??ட
ெச'2கைள3 ெபறலா.
140 எn)கD* ேமலான
ெச'2கைள* ெகா>*க twitlonger எற தள)ைத, ??டW
அேத வச2கேளா>
பயப>)தலா. Twitpic எற
தள)2 jலமாக படகைள
??டW< ெகா>*க வச2 உ+>.
hளமான இைணய தள
?:கைள (*R* ெகா>*கy
பல வச2க& வ  ?டன.

GATS

Tweet –  
Follow – Cப0
Software – ரY
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Conversation – உைரயாட<
Link / URL – ?:
Internet – இைணய
Website – இைணய தள
Blog - ப2y
Blogger - ப2வ
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எ எ ேப சரவ!
சரவ!

ெச<ேப, ஐேப?, க3£?ட எ பல தகL<, ??டy மெமாQ
ெகா>*கy 9:/. தPQ<, ெச<ேப6| ??ட, ெச<Yன /
தP¤ைச பயப>)2 ??டலா. ம0றவக& உகD* ??டW<
ெகா>* மெமாQகைள உக& ஃேபாVேலேய பா*கலா! 2னமல,
த?தP¤ ேபாற தP¤ இைணய தளக&, ம0 ரா'ட, £யா*
ைட ,எகனாP? என பல ஊடககL ெச'2கைள உடb*ட ப:)
உக மசன)ேதா> ??டலா
??டW< உடன:யாக, ஜ3பாV லந>*க, ஃ3£¥மா அpP
உைல6 இ த Pட)2ய ைல, ஏ சாY ¦ (charliesheen) இ
த0ேபாைதய )b ைறய ெதW  ெகா&ள 9:/. அைத உக&
ந+பகD* ??டWேலேய, உக& மசன* க()ேதா> ெசா<லy
9:/. இைற* இைளஞ ச9தாய அ2க இ(* ம)2ய Rழ*
நா>கL<, ??ட ம0 9க34)தக jலமாக) தா 4ர? ப0Bய
ெச'2 கா?>). ேபால பரய!
இத0) தாேன ஆைச3ப?டா' ??ட?!
ஒ( வச த ப0Bய ?? பட)ேதா> இ த ??ட கைதைய
9:*Rேற, hக எ3ேபா உக ??ட பயன கண*ைக) ெதாடக3
ேபாtக?
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ram@gmail.com
ன %jயவMK தKைமகைள
ெசாc கCஞ கணதாசjK
கால6Fனால8யாத கCைத.
பாவமKj3J பட6FNகாக. ஒlெவாKOc
க உயதைத, இjைமயானைத
உவைமயாக ேதெத[6 , வசத கால6ைத
Dதலாவதாக ைவ6 அைம6தா.
அ3ப#ெயKறா, வசதகால எlவள:
இjயதாக, `றததாக இ கேவ[?
இjயவைள ேபால! (ஆமா, கணதாசK

கயாண பo கேவ இல... எK
க\ட என ! அவL ெகKன
எ(FCடாK அக3படவK
நானலவா?)

த ழக காகால, pF கால, DKபj கால, PKபj கால,
இளேவjகால, D ேவjகால எKX பவகைள ஆறாக
P&6தF வசத கால எKப இளேவjகால. வசத எKற
ெசாேல வச6 எKற வடெமா8_ ெசாைல த(Cயதாக
இ கலா (அ3Jற ஏAயா வசத மலKL ேப வ_fக?!) அல
த 8 வடெமா8  ேபா கலா (அ3ப ச&,
ெசெமா8யா_ேச!).
`6Fைர, ைவகா` மாதக வசத கால. (`6Fைர மாச க6F&

ெவc மடய ெபால  , இ ல எக வ
இ3பேவ r_G D[ேத!)

வசத?, அ33பா...

ஆனா, இத ஊல பவக நாcதாK. ெசாs வ_ச மாF&
மா_ 20 அKj  வசத வ KL மரக u6 cவ
ஆ_ச&ய தாK! (நம ஊலH ஒ கால6Fல இF ேமா?

மாத Dமா& ெபா8vGதாேம?)
GATS
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நா[ல ரா? இக வ
பாக! இ ெசாலாத இட pட M%Kற ) வசத வத 

PKபj கால M D#

(த

வா ைக GXGX3பா. வண மலக u6
wகல ெபா.
ச& த

நாட C[க!.

c.

அலாடால நாம எKன பணலா?

x[  DKனால ெகாvசமா u_ெச# ைவ கலா
x[  PKனா# `Kனதா காAகO ேதாட ேபாடலா
xட, கா கராஜ ெகாvச G6த பணலா
Fன ெகாvசமா ெவMய நட [ வரலா (ம. கைலH நாம
நலா இ கyL ஒlெவா மலலH எ(F# கா)
⋅ [ப6ேதாட ப க6 ல எகாவ ேபா[ வரலா (அ[6த
ப க6த பாக ஐ#யா: )
⋅ April 9th MedShare Intl  GATS [ப6ேதாட ேபாA ெகாvசமா
ேசைவ ெசAயலா. (அ3J# ேபா[க அவாள! அதாேன பா6ேத!
இ
தா இlேளா Pட3பா?!)
⋅
⋅
⋅
⋅

K: பாமா ஜய அெமW*கா<
எ>)தா< அத0 என ெபய?
R: ஓ-பாமா ஜய
-ல©்P *(ணj)2,
ேமWெய?டா
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நைம  வச த ...
1

2

3

4

5

1. 75th Atlanta Dogwood Festival 3. Amicalolla Falls, GA
2. Callaway Gardens, GA
4. Gatlinburg, TN
5. Stone Mountain Park, GA

*+,
*.
*. 



இய ன, இதய நல ைமய
ேடக3 ம6 வ 9ைலய

உய  அ

க

(Hypertension - High Blood Pressure)
டத பலா[களாக உலெக மரJ3ப#யான சrககMK
நகர மயமா தsK Cைளவாக ஆேரா %யமNற வா ைக
Dைறைய கைட P#3பதாேலேய பNபல அவFக  நைம
காரண ஆ % ெகாேடா. அlவாறான CயாFகM, ஓKX தாK உய
F அD க (Hypertension - High blood pressure).

அெம& காC %ட6தட 73
sயK ம க  உய F
அD க உ[. `ல ஆ[க 
DKJ ெசKைனைய_ சாத CURES
எKற 9Xவன நட6Fய ெகாைள
ேநாய ஆA:3ப# ெசKைன
Gமா 20% ம க உய F அD க
ேநாயா அவF3ப[%றாக. உலக
நல 9Xவன (WHO) கண 3 ப#,
25.4% ெசKைன வா ம க
இேநாயா பாF க3 ப[ளாக.
Source: http://strokesurvivors.ca
www.strokesurvivors.ca

ஒைச$%லா உ$

ெகா%)

(The Silent Killer)
GATS
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காரணக
 வய DF:
ஏNகனேவ pOயப#, DதKைம
உய F அD க6FN
 பரபைரய
சாதாரணமாக காரணக எ :
இ3பFைல. O3P[
 பமனான உட
காரணக ெசால
இயலாCடாc, ஒ `ல
 தைக:
காரoக உய F
அD க6FK DKேனா#யாக6
 Jைக P#6த
Fக %Kறன. வய DF:,
 அளCNகFகமாக ம பான அ த
பரபைரய, பமனான
சரம, தைக:, Jைக P#6த,
 ம[Oய உ3J உெகாத
அளCNகFகமாக ம பான
அ த, ம[Oய உ3J
 ெவMம (magnesium), Gண
உெகாத, ெவMம
(calcium), ெவ#ய (potassium),
(magnesium), Gண (calcium),
ைவட K D ேபாKற உ_
ெவ#ய (potassium), ைவட K
ச6
கMK பNறா ைற
D ேபாKற உ_ ச6
கMK
பNறா ைற, ச கைர ேநாA,
 ச கைர ேநாA
ேசாபலான அக அைசCலா
வா ைக Dைறக, ஆ%யைவ
 ேசாபலான அக அைசCலா
`லவைக DKேனா#க.
வா ைக Dைற
ேமNpOயைவ, மNX `Xaரக
ேகாளாXக, உட உX3J
க#க, க6தைட மா6Fைரக ேபாKறவNைற சா9ைல வைக 
காரணமாக pறலா.

த[6தc d6தc
ஒைசலா உ ெகாsயாக இ3பதாc, அOO இலாத
தKைமேயா[, பல வடக a#3பதாc, ைறத பச, வட ஒ
Dைறயாவ , வய வேதா அைனவ, ம6 வ&ட ெசKX இர6த
அ(6த ப&ேசாதைன ெசAவ நல . F அ(6த ைக3ெப#
ெகா[ தானாகேவ, x# pட, இர6த அ(6த அள ெகாளலா.
பேவX ம வைகக, பNபல இன6தவ , உய F
அD க6ேதா[, ேவXவைக Poக உேளா  தNகால6F
உளன. எjL வDK கா6த நKX அலவா? வா ைக
Dைற fF6தக இர6த அ(6த6ைத_ fராக ைவ6F .
ப#யs ெகா[ க3ப[ள வா ைக Dைற fF6தக JNC7
அO ைக ப& ைர க3 படைவ.
GATS
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உய F அD க எKறா எKன?
எKன?
ம6 வ அகராF3ப#, இர6த நா#
`ைத: மNX இதர ெக[தலான PK
Cைள:கைள6 w[ அளCN
9ரதரமாக உய Cள இர6த
அ(6த தாK உய F அD க.
இ DதKைம (essential) அல
சா9ைல (secondary) என இ
வைக3ப[. தNெபா( ைகவச
இ  வைக3பா[ (உலக நல
9Xவன (WHO) சாத / p[
ேத`ய ெசயN( ஏழாவ அO ைக
(JNC 7) ேழ ெகா[ க3ப[ள .
p[ ேத`ய ெசயN(CK அ[6த /
எடாவ அO ைக, (JNC 8)
மா_ மாத 2012 இ ெவMவர
உள .

அOOக

source: http://www.heart.org

வைக / P&:

Gமா 33% ேமNபட
இயபான மF3J
ம க  எத Cதமான
அOOக இ கா . இத DK - உய F அD க
அOO இலாத தKைம
உய F அD க- 9ைல 1
பல வடக a# கலா.
உய F அD க- 9ைல 2
எனேவ தாK உய F
அD க6FN ஒைசலா
உ ெகாs (The Silent Killler) எKெறா ெபய உ[.
இர6த அ(6த பலCதமான6 ெதாைலகைள ெகா[ .

<120/ <80
120-139/80-89
140- 150/90-99
160+/100+
க உயத

 dCர தைலவs

 ெநvGவs

 அய_`

 `Xa& இர6த

 %X%X3J / தைல_GNற

 ம%ய பாைவ

 மய க / மட

 r_G C[தs `ரமக

 fரNற இதய6
GATS
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மாNறக

ப& ைரக

சராச& இர6த
அ(6த
ைற3J
எைல

எைட ைற6த

உடN Fo:_ G[
(body mass index)
= 18.5- 24.9 ஆக 9வ%6த

Fனச& உ3J அள:

2.4 %ரா உ3J அல

DASH Dைற

காA கjக அட%ய, u&த
ெகா(3J ைறத உண:3
ெபாக உெகாத

6-14 mm Hg

fட பN` (aerobic exercise)
(உ: Cைர: நைட), ைறத FனD
D3ப 9 ட ெசAத

4-9 mm Hg

உண:

உடN ெசயNபா[

அதN 

ம பான அ த ஆக: Fன 30 s  
ெபக: Fன /15
s  

5-20 mm Hg /
10 %ேலா
2-8 mm Hg

2-4 mm Hg

ேமc C&வான ப& ைரக , Cவரக , வசத மல&K Dத
rKX இத கMK ம6 வ3 பFைய காண:. அ pOய வா ைகDைற
வ8பா[கைள
கைடP#6தா உய F அ(6த66ைத தC க:,
d க: D#H.
ேகCக அL3ப ேவ#ய Dகவ&:
email: arkchellam@aolcom

DASH - Dietary Approach to Stop Hypertension
Online Resources:
1. American Heart Association
2. The DASH Diet Program
3. High BP Risk Calculator

GATS
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ேதைவயான ெபா!க8
ெச6)ைற

1. ஒ வாண1F= எ<ெண6 ஊH9 கா6IதடJ, க, உLத7ப3,
ெபகாய7 தாM, ெவகாய7, பைச 5ளகா6, க9ேவ3:ைல, ெகாதம=1
இைல ேச4 வதக7.
2. ெவகாய7 வதயடJ, ம?ச8 ெபா., மத உைளழ ேச4 3
O5டக8 வதக7. ேதைவயான அள உ3 ேச4 கலI #ட7.
3. ெம1தான ேதாைச ஊH9, ெவகாய7, ேகர!, கா1ஃ3ளவ4, ைட 5ளகா6,
ெவகாயதா8 மH07 )!ைடேகா+ ஆயவHைற Rவ7. +H9S7
எ<ெண6 #ட7.
4. ேதாைச ெவIதடJ, ந#= உைளழ மசாலாைவ ைவ, ம.3
ப9மாற7. இIத ேதாைச ேதகா6 ச!T, சா7பா4 ெபாதமாக இ7

93

ேதாைச மா – 5 வைள
ேவக ைவ மத உைளழ - 2
ேகர! (#ய) – 1/4 வைள
)!ைடேகா+ (ெபா.யாக ந0ய) – 1/4 வைள
கா1ஃ3ளவ4 #ய – 1/4 வைள
ைட 5ளகா6 (ெபா.யாக ந0ய) - 1/4 வைள
ெவகாய7 (ெபா.யாக ந0ய) – 1/4 வைள
ெவகாயதா8 (ெபா.யாக ந0ய) - 1/4 வைள
பைச 5ளகா6 (ெபா.யாக ந0ய) – 4
க9ேவ3:ைல (ந0ய) – 2 ேமைசகர<.
ெகாதம=1 இைல (ெபா.யாக ந0ய) – 2 ேமைசகர<.
ம?ச8 ெபா. - 1/4 ேதகர<.
எ<ெண6 – 2 ேமைசகர<.; உ3 – ேதைவயான அள

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

இ!1 / ேதாைச மா அைரதடJ, 3 கர<. தTயாக எ, அடJ 1
கர<. க7 மா / ேசாள மா / இர<7, ேச4 உ3 ேபா! கலI
ைவக7. அத நா8, சதான ேதாைச மா தயா4.
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ற

ம
ப
_சக ெபாக ப#ைகைய ஒ# நட6Fய `ற3J
CழாC, "உறவா அல நபகளா" எKற Gைவயான
ப#மKற F. ராஜா அவக தைலைம நட D#த .
Cழா D#த:டK, வழ கமாக அF ப&மாற3பட
க6
கைள அைச ேபா[ ெகாேட x[ FP_ெசKேறK.
ெபா வாக, இ மாF&யான ப#மKறக நட D#H ேபா
எேலா ஆவேலா[ கா6F %ற Cஷய, யா அo ெவNO ெபNற ,
அல எத க6 ெவNO ெபNற எKப தாK.
இ இயபான ஒ CஷயதாK. ஒ `jமா பா %றெபா(ேதா, அல
கைத3 J6தக ப# %றெபா(ேதா "இXF கட" (%ைளமா ¤) எKப
எேலா எFபா %ற Cஷய. ஆனா, இத மாF&யான கைலK
ெவNO, D#:  க6
கMK ெவNO ேதாCக  அ3பாNபட .
அ ெமா6தமாக ர` க3பட ேவ#ய . பாராட3பட ேவ#ய .
ப# மKறக பல காலகளாகேவ நைடDைற இ வ `றத
ஒ அசமா. எK `XவயF எக ஊ& ெபாக ப#ைக பல
நாக நட . %ராம6
ேகாCகM பத ேபாட3ப[, ஒlெவா
நா கைல 9க _`க நட . இர: ேநரகM ெவM¥& இ
பல கைலஞக வரவைழ க3 ப[3 பேவX கைல 9க _`க
நட6த3ப[வ வழ க. இைச க_ேச&க, நாடகக மNX ப#
மKறக எKX பலவைகயான 9க _`கைள3 பா6F %ேறK.
ப#6தவக, ப# காதவக, ெப&ேயா, `Oேயா எேலாேம ச&
சமமாக ர` க p#ய ஒ 9க _`யாகேவ இத3 ப#மKறக அைமH.
த 8 ப# மKறக 3 ெபபாலான வரேவNJ அத கால6F
இேத இ வF %ற . ெராப: Gவார`யமான தைல3Jகேளா[
நட6த3ப[ இத3 ப#மKறக ேப_சாளகMK Fறைமைய3
ெபாX6 3 பல ேகாணகM வரேவNைப3 ெபX. "காத கயாணமா,
ெப&ேயாகளா 9_ச க3பட Fமணமா" எKற தைல3J
DதNெகா[, "கணனா?
&ேயாதனனா?" அல "ராமனா?
ராவணனா?" எKX சாதாரணமான `தைன  அ3பாNபட Cத6F
தைல3Jக இ .
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ப மறக
ஒ ப# மKற CழாC, D#: எKன எKற Cஷய ம[ D %யமல.
இதK rல %ைட  க6 3 ப&மாNறக, மNX கைல அசக
இைவ க க D %ய எKப எேலாராc அOய3பட ேவ[.
அ3ேபா தாK, ப ெபXேவா , உகா ர`3ேபா  ெவNO.
ஒவ&K ேப_G6Fறைம ம[மலாம, இய, இைச மNX நாடக
அசக 9ைறதைவ இத3 ப# மKறக. Gவார¤யமான ேப_G,
`&3J அசக ம கைள எ( ேபாகாம இ ைக இ க_ ெசAய
ேவ[. இயJ 3 Jறபான க6ைத எ[6
ெகா[
வாதா[பவகMட அFக Fறைம இ க ேவ[. இF ந[வகMK ப
க: D %ய. அவக வாதா[பவகMK `தைனகைள6 ெதா6
வழ பo ம[மலா , 9க _`ைய Gவார¤யமான Dைற நட6F_
ெசல: ேவ[. F. இராஜா அவக இைத க க_ `ற3பாக_
ெசAFதாக. இத 9க _` ப ெபNX3 ேப`ய ஆXேப தக
ேப_சாNறைல_ `றத Dைற ெவM3ப[6Fனாக.
த
_சக இ மாF&யான `ற3J 9க _`கைள ேமc ேமc
நட6 வதN உX ைணயாக இ3ேபா. ஆதர: தேவா. இ வள
வ இைளய தைலDைறன  த 8K இத மாF&யான `ற3J
அசகைள அODக ெசAேவா. த
கCK வாலாக நா
ழைதக  எ(த3 ப# க கNX6தவேதா[, ேப_G6Fறைமைய
வள6
ெகாள வ8ெசAேவா. அ[6த கடமாக நா `றத த
3
ேப_சாளகைள உவா ேவா.

கைதக
1. தைல உ[ வாsைல, உட உ[ காsைல,
தைலைய6 த#னா fXவாK. அவK யா?
2. மF6தா 9N, F6தா ஓ[, அ எKன ?
3. ஐ Cர அமதாட; ப6 Cர பதாட;
¦&யLடK வாதாட; எமLடK ேபாராட... நாK
யா?
Cைடக:
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ram@gmail.com
.
.
.

ா
த

ச
ந ா அை
மா_ 11 அKX அFத
மனD தாK.

ஜ3பாj 9ல ம[மல. உலக ம கMK

அளCடNக&ய மjத ஆNற இயNைகK ேபராNறc  DK அyவளேவ
எKபைத உணர ைவ  தண. அy:  அyவாA அ3பாc 
அ3பாலாA கட  உமாA கட:ளாக பர C&F& 
பரெபாMK அள3பOய ஆNறைல அOய ைவ  தண.
ஆ83ேபரைலயா ஏNபட அ8:, அy க`வா ெதாட அபாயD
மjத வா ைகK வcவNற தKைமைய அOயைவ %ற . 9ல6FK
அைசCN a&K வsைம  9க&லா 9ைலைய உண6 %ற . நகர
D(  a& r % க கடேலார அyஉைல a&லாம ேபானேத
யரமாA ேபான . Dரணான .
ஜ3பாjயக  Gனா ஒKX JFதல. 195 Dைற சF6தவக.
Gனா எKற ெசாc  ெசாத காரக. இயNைகK
இKனக %ைடேய வாழ கNறவக. க#ன உைழ3பாMக.
ெநvGXF
கவக. பo:
கவக. அyச FK ெகா#ய
Cைள:கMs C[ப[ ெவNO கடவக. உ_`ைதத நகைர
உலகேம Cய  வண உமாNOயவக. [ அyCK
Cைள:கைள எFெகா%றாக.
ஆ க6FN அyைவ பயKப[6 வFேலேய இlவள: அ8ெவKறா
உலைகேய இர[ Dைற அ8 க ேதைவயான அள: அy ஆHதகைள
தயா&6 ைவ6F  வலரGக `F மா?
அ8Cc `ல ஆXதக கா6Fதன. மாLட ஓ இனமாA இைண
வாழ பல ேவ#ய பாடக. இடபா#c ெநO தவறாத தKைம.
ப% y பJ.
யர6ைத அyவFc, அரவைண3பFc
ேந6F. பபட பழ க. Fயாக. ெட( தKைம.
ஆ83ேபரைல  அ[6த நாகM உ%ய
ம கMK மனD தாK.
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ம  C* 

 C*  (Machu Picchu) எப ெப( நா?:<
உ(பாபா ப&ள)தா*R ேம|&ள மைல) ெதாடW<
கேகா நகW< இ(  80 R¬ வடேம0ேக காண3ப>Rற.
கட<
ம?ட)2< இ(  2,400 ¬?ட உயர)2< அைம 2(* இகா
ேபரர கால)ைதய வரலா0 ற34 P*க ஒ( பைழய நகர.
ெபாவாக "இகா*கL< ெதாைல த நகர" என அைழ*க3ப?> வ த
ம  C*  இகா ேபரர வரலா0 னமாக* க(த3ப>Rற.
1450 ஆ+:< க?ட3ப?>
®றா+>கL Cன இகா ேபரரைச
பாVயக& ைக3ப0Bய2< இ( 
ைகட3ப?ட ைல6< இ(  வ த.
பல ®0றா+>களாக மற*க3ப?:( த
இ த நகர)ைத 1911 இ< அெமW*க
வரலா0Bயலாள zரா Cக எபவ
¬ள* க+>C:)தா. அத Cன இ
ஒ( 0லா3 பயEகL ஒ( 9*Rய இடமாக மா0ற3ப?ட.
இ நகர 1867 ஆ+:ேலேய ெஜமV6 ஆேடா ேப
எb ெப( வ)தகரா< க+>C:*க3ப?> ைகட3ப?டதாக
அ+ைம6< எ>*க3ப?ட ஆ'yகL< இ(  ெதWய வ(Rற.
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ம  C* 
1981 ஆ ஆ+:< இ*கள ெப( அரசா< வரலா0 னமாக
அB*க3ப?ட. 1983 ஆ+:< /ெனேகா அைம3Cனா< உலக
பாரபWய* களமாக அB*க3ப?ட. அ)ட 2007ஆ ஆ+:<
இ 42ய ஏn உலக அ2சயகD& ஒறாகy அB*க3ப?ட.
ம  C*  இகா கால)ைதய க?:ட* கைல* சாறாக
அைம &ள. உல க0கைள* ெகா+> க?ட3ப?ட பளபளபா*க3ப?ட
வகைள* ெகா+>&ள. இ&ள "இ:வா?டானா" எற
¯Wயb** க?ட3ப?ட ஒ( ேகா6< இத 9*Rய ப2யா. 20
®0றா+: ஆரப)2< இதைன* க+>C:)த zரா Cக
தbட எ>) ெசற பல வரலா0 9*Rய)வ வா' த
ெபா(?கைள இ நக(* ¬ள* ெகா+> வர ெப( அர* ேய<
ப<கைல*கழக)* இைட6< 2007 ஆ+:< ஒ3ப த
ஏ0ப>)த3ப?ட. ஆ+>ேதா ெப(மளy உ<லாச3 பயEக& இ
90ைக இ>வ இ*கள)2 பாகா34* அ )தலாக உ&ள.
2003 ஆ+:< ம?> 400,000 உ<லாச3 பயEக& இ வ(ைக
த &ளன.

வ:
வ

த ர ன
ன
 எவள 
:
 ெதயைலேய

வ:
வ
வ:
வ
:

வ:
வ
GATS

 யர
யாச?

மா! ஆறைர மாச.

ஒ& மா' இ)*ய தைல+ல வ,) இ&தா.
ஏ.?
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. ெமாரா ேதசா அவக ரதமராக இ த சமய
(1977 - 1979) நடத #க$%. ஜனதா க()*+ ,-த தைலவ
 . ெஜயரகா/ நாராயண+ அவக உட2
#ைல ச3*2லாம2 ம -4வமைன*2
அ5ம6க7ப( இ தா. மா9 மாத 1979
வ ட,  . ெஜயரகா/ நாராயண+
இற4(டதாக மாைல7 ப-36ைக*2 ெச
ெவ<யான4. அைத அ=த ரதம,
பாரா>ம+ற-2 ெமளன அ@சA ெசB-,
அ+C D((-ைத ர-4 ெசதா.
அ4 ெபாயான ெச எ+C +ன தா+ ெத3ய வத4.
ேகாபமைடத ரதம அத ப-36ைகைய அைழ-46 கGH-4 (,
உIக ப-36ைக மாைல ேநர7 ப-36ைகயானாB JIக நாைள
காைல*2 இதKL வ -த ெத3-4 ெச ெவ<*ட ேவG எ+C
உ-தர(டா.
மC நா காைல இ7பH ெச ெவ<யான4. " . ெஜயரகா/
நாராயண+ இ+5 இற6க2ைல எ+பைத வ -த-4ட+ ெத3-46
ெகாNேறா." O+ன ெவ<யான ெசைய ட இ4 இ+5 ேமாச.
ெபா4%டைம- த-4வ-ைத உலL6L தத  . கார2 மா6P
அவக மா9 14, 1883 அ+C காலமானா. மC நா எத ஒ
ெச-தா> கார2 மா6P காலமானா எ+ேறா, கார2 மா6P மைறதா
எ+ேறா, கார2 மா6P மGUலக வா$ைவ J-தா எ+ேறா ெச
ெவ<*ட2ைல. "இ+C Oத2 கார2 மா6P )7பைத
#C-6 ெகாGடா" எ+C ெச ெவ<யான4.
எனேவ எத ஒ ச,க )7பைத #C-6 ெகாNறேதா
அ4 ெச-4(ட ச,கமாNற4. அதனா2 நா ெதாட4
)-46 ெகாGேட இ 6க ேவG.
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Arvind
Grade 3, CMA Tamil Palli

Sanjana Basker
Grade 3, CMA Tamil Palli

கைதக>6கான ைடக:
ைடக:
1. பாW
2. YவGH 3. வர(H
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GATS Tamil Education
South Forsyth Middle School
2865 Old Atlanta Rd., Cumming, GA 30041
Sunday from 9:30 a.m. to 10:45 a.m.
(Balvihar and non-Balvihar kids will be admitted)

Principal: Sundari Kumar
770.446.0660
Vice Principal: Raja Venugopal 630.890.6788
contact: principal.gats_cma@catamilacademy.org
rajahoo@yahoo.com
Calendar: Fulton/Forsyth county school calendar
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274
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GATS
GATS--CTA affiliated Tamil Schools

CMA Thamizh Palli
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