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அ�லா�டா த	
 ம�க��� வண�க�, 
 
இ�த மல� உ�க� ைக�� இ����ேபா  121 ேகா# ம�க��காக 
நம  %&�ெக� �( (cricket team) ேகா3ைபைய வா�% 
இ�3பா�க�. %�ட6த�ட 28 வ�ட�க� க86  9க(� 9க
:. 
Kapil Dev ேகா3ைப வா�%ய  பல��� 9ழலாA 9ைனC����. 
இ�த Dைற இ�Fயா ேகா3ைப வா��வ  பGைமயாA பFH� என 
ந�J%ேறK. இ  ேபா� இKL� பல  ைறகM� இ�Fயா ெவNO 
ெகா# க�ட இைறவைன Pரா�6F3ேபா�.  
 
ேகாைட இைச Cழா அOC3ைப பா�6F�3S�க�. EC, BoD 
மNX� பல  ைண �(�க� இதNகாக இர: பகலாக 
உைழ�%றா�க�. உைழ��� ெதா�ட�கMK ேநா�க� ஒKேற 
ஒKX தாK; அ   ேம மாத இைச Cழா உ�க��� 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
_`�� a�க� ம�[� 
வ�தா� ேபாதா ; உ�க� ந�ப�கைளH� அைழ6  வா��க�. 
இ  ஒ� `ற�த கைல 9க
_` எKறாc�, த	
 ைமய� எKL� 
ஒ� உய&ய ேநா�க6 �காக இ  நட�%ற . DKபF: ெசAய மற�  
Cடாd�க�. கைட`��  eைழ:_f�[ (ticket) இ�லாம� ேபாA 
C[�. 
 
அ[6த இத
 வ�� DK த	
நா�#� ஓ�[3பF: D#�  C[�. 
a�க� உ�க� ெசா�த�கைள ஊழ� இ�லா த	ழக� உ�வாக 
ந�லவ��� ஓ�[ ேபாட_ ெசா�c�க�. 
 
வச�த மலைர J  வ#C� வழ��வF� ெப�ம%
_` 
அைட%ேறா�.  ப#6  ம%(�க�! 
 
வா
க வளDடK 
 



 www.gatamilsangam....org/vm/vm.pdf    

��� ���� ��ய வ��� வழ
�வ�� மட�ற 
ம����யைட�ேறா�. 

   அ��த இத� ����� �����  
 

இ� உ
க" ப��$%ைக.  
 

உ
க" க&��%க", கைத, க�ைர, ம�ற பைட)�%கைள 
vasanthamalar@gatamilsangam.org %� அ8)9 ைவ:
க". 
         - ஆ�$ய= �> 

கைத, க�ைரகைள 
ஒ&
�@A� 

(Unicode encoding) 
அைம:
க" 

alt+shift இ&Jைற அ>��னா� எMத 
ெமOெபா&PQ� தR� ஒ&
�@ 
�ைச)பலைகைய உபேயா�%கலா�.  
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ேந�� வைர க����� 
ேநர�ேதா� இ��� 
�கமான ��ய� 
�� � !ட�த #$ெவ� 
 
& ட ேநர� &லவா($ 
)*�+��த ) ,�க- 
 
ேந��வைர ேந��வைர-- 
 
/ைல0� /ைல /�ப( 
2ைள0க மற�த )ைதக- 
உ-6�0 கா�க�$ 
உைற�7 !ட�த ேகா8 மர�க- 
 
இைல மற�த மர0!ைள9$ 
+ற�7 !ட�த ச�� :� 
 
அ+காைல க )*�ேத� 
அ+சய� <க=�+��த7 
ஆ9ர� ?@ெச8க- 
அ�தைனA� அ)=�+��த7 
 
இ��-- 
Bர�+$ மைழ ேமக� 
7ர�+ வ�� ?�கா�� 
B7 ேபான மகர�த� 
B�! )*�த ?0க- 
 

பா�0�� இடெம$லா� 
ப@ைச@ ச�தன� 
மாைல ேநர�க�$ 
மDச- ம�தாE 
 
அ�+ வானெம��� 
அைர�7 )�ட அ�தைன <ற� 
 
ஆ9ரமாF மர0!ைளக- 
அ�க�ேக மணHப�த$ 
அ-� 28�த I�த$ 
#-�H #-�யாFH ?0க- 
 
��� கால )�2ைற க*�7 
�8ேயற வ�த ��80 ��)க- 
 
மா�க* மாத 2�ப( 
ம@ைசH Jள�த J�ப( 
மாK ப��( க*ய 
ம�ப8 வ�த7 வச�த� 
 
?மாேத) உ��+ வ�தா- 
?Hேபா�ட #டைவ 
இளேவ($ வ�7 ேச��த7 
இ�ெனா� தடைவ 
 
   — ஆ+2�7 

���� ����� 
��������������������, , , , ����. . . . ����	
����	
����	
����	
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  ���� ����� 
��������������������, , , , ����. . . . ����	
����	
����	
����	
    

M�ன$ 

2!�#�� க0�� 
ெந�H#H பா�#க-, 
க�H# உத�8� 
ெவ�@ச உதற$, 
இ8@ ெசா�ெபா*)� 
��0ெகO�7. 
 
   —ச0+0கன$, 
கனகா�பர2� 8ச�ப�H ?0கQ� 

 
ஒHப�த� 
என0�@ ச�மதேம 
& 
மாைலயாF இ�HJ� 
அ+$ நா� 
மலராF இ�0க ம��ம$ல, 
& 
பாைலயாF இ�HJ� 
அ+$ நா� 
மணலாF0 !ட0கT�. 
 
—க)Hேபரர� ைவர2�7, 
+��+ எO+ய U�H#க- 

 
ம�றவ�� காய�+$ 
ம��தா�� ேவைள9V� 
ம�றவ�� ேவ�கQ0� 
மைழயா�� ேவைள9V� 
இத���தா� தMெழ�� 
என0�-ேள ெசா$ேவ�- 
நா� 
எவ�0�� ெத�யாம$ 
ைகத�80 ெகா-ேவ�. 
 
—க)Hேபரர� ைவர2�7, 
ெபFெயனH ெபFA� மைழ 
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(3பாைவ6< ஆ+டா& ெசா�ன �� (தைல34 பா(�க!) இ<ைல 
இ�, ம*கL� � �! ?�? (twit)*� தPQ< � � எ��� ெபய� 
ெசா<Rறா�க&. ?�?ட� எ�Rற ெச'2) தள)2<, மா�  2011 

தVயா� ஒ(வW� கண*�3ப:, �மா� 225 P<Yய� பயன�க& (account 
users) இ(*கலா�b ெசா<றா�க. 
 
உ�க& இெம6< கண*ைக வ �, http://www.twitter.com எ�Rற �?:6< 
ஒ( ?�?ட� ெபயைர) .�மாV)�, h�கேள ?�?டW< ஒ( பயன�-
கண*ைக) ெதாட�கலா�. இ�த சjக3 Cைணய ஊடக)2< (social net-
working) h�க 
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�, இ�b� ெசா<ல3 ேபானா<, �லசமய� ஒ( உைரயாடY� 
(conversation) 9n வரலா0ைற) ெதW�� ெகா&வ� எL2<ைல.  
 
அ� சW, ஒ-ெவா( �ஷய)ைத/� வளவள�b வள�)�3 ேப�வ� தாேன 
தPழ(*� அழ�, எ3ப: 140 எn)�கD*�& ெச'2ைய  ெசா<ற��b 
ேக?கt�களா?  
 

���� ���� ���� ����     

�� �� �� �� �� �� �� ��     
எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�!!!!    
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ஆன�த �கட�ல “வைலபா/ேத” எ�� வ(Rற �� ெச'2கைள3 
பா�)2(*��களா? அ� எ<லா� ?�?டW< ம*க& எn�Rற 
ெச'2கைள, �கட� ெவL6>Rற�! ேமல பா(�க. wp*கமா ஒ()த� 
?�?>Rறா�: �ைலவா� ஏ0ற)தா<, இ3ப<லா� சா3பா?>* கைடகL< 
�ழ�4* கர+:யா< ேசா� ேபா?>, ெந'*கர+:யா< �ழ�4 
ஊ0�Rறா�க& – அ3ப:�b! எ-வளy அ*க3ேபா(� க?ட3 
ப,சாய)�� பா�)2(3ேபா�, இைத3 பா�)�ட மா?ேடாமா? வா�க 
எ�ன �ஷய�b பா�3ேபா�!   நா?டாைம, உ&ற ேபா', ெசா�ப 
எ>)�?> வா�க! 
 

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&ச�ர� 
(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(*Rறா�க எ�b� கண*�; hலவ?ட)2< இ(3ப�, அவ� 
எ)தைன ேப� ?{?ைட3 ப:*க ஆ�வ� கா?>Rறா� எ�ப�. அவைர3 
C�ப0B (ஃபாேலா/follow) ெச'2கைள3 ப:*க 821,438 ேப( 
இ(�தா|�, அவ� ெமா)த� 49 ேபைரேய C�ப0�Rறா�. மா� � மாத� 
26�ேத2 �ைலைம இ�! இ�த ேத2 வைர, 2,150 � � ெச'2கைள 
?�?:6(*Rறா�. 
 

�� �� �� �� �� �� �� �� எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�!!!!    
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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&ச�ர�கைள3 பா(�க. அ�த ெச'26<, 
‘அவ� C&ைள�க அவைர �?>?> ந+ப�கேளாட ேபா6?டா�க’�b 
வ()த3 படறா(! அ�த ெச'2*�, ?�?ட� ெகா>)த த��ைல எ+ 
(status code) 50577348222922752, ?�?டW� �?: http://twitter.com/
iamsrk/status/50577348222922752. 

இ�த ெச'2*� ப2லா அவ�க {?ட�மா, “சW, C&ைள�க Rள�C?டா�க, 
�டேவ ேபா' 9*�* கைட*�3 ேபா' ெகா)�ம<Y வா�R?> வா�க”�b 
?�?ட� ப2< அb3C?>, (��மா ஒ( கைத*� ெசா<ேற�!) அ�*� ஷா(* 
’ஏ� 4&ள, காைல6ேலேய உ�ைர வா�கேற’�b ேகா �R?டாரா, உடேன 
ஆ�2ரா�Y(�� ஒ( ஷா(* ர�க� “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: அவ�க 
ேப�Rற 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� ெதாட�Rய ேபா�, இ�த 
உைரயாட< எ+கL� �B�?> எ+ (index) 
சWயா வைக3ப>)த3பட�<ைல, ெபWய உைரயாட<கL< ?�?ட� 2ணB3 
ேபா �. இ3ப, ஃேப�4* எ�Rற 9க34)தக)2� ெதாQ<w?ப)2� 
உத�ேயா> ெகா,ச� 9�ேன0ற� இ(*Rற�. இ�b� ஜாவா�*W3? 
உத�ேயா> த� ெதாQ<w?ப)ைத 9�ேன0ற3 பா�*Rறா�க& ?�?ட� 
w?ப�யலாள�க&. 3ளா*க� எ�ற �ரYைய) ெதாட�R, இைணய3 
ப2yகD*� 9�ேனா:யாக �ள�Rயவ� ெதாட�Rன� தா� இ�த 
?�?ட�! 
 
இ�ல ��வன�கD*��, Cரபல�கD*�� எ�ன இலாப�? ஓபாமா 
ேபா�றவ�க&, ச?b த�க& க()ைத இ�ேக ெசா<Yடலா�. அேத ேபா<, 
CW?V �Cய�� ேபா�ற Cரபல 4&Lக& ��வன�கL� ெபா(?கைள3 
ப0Bன “�ள�பர”)ைத த�க& க()�3 ேபாலேவ எn2 பண� 
ச�பா2*Rறா�க! ஷா(*ைக யாெர<லா� C�ப0�Rறா�கேளா, 
அவ�கD*� ஷா(* Pக எLதாக ெபா��|�, தV3ப?ட 9ைற6|� 
ெச'2 அb3பலா�. இ� �ள�பர, �யாபார உ*2. 821,438 ேபைர 
ேநர:யாக ஷா(*கா< அைடய 9:/�னா, ெபWய �ஷய� தாேன!  

�� �� �� �� �� �� �� �� எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�!!!!    
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C< ேக?�(BillGates), அPதா3 ப ச�(SrBachchan), நேர�2ர ேமா:
(narendramodi) 6Y(��, ��மா �வரா�(SushmaSwarajBJP), 
�3ரமEய �வாP(Swamy39) வைர ?�?டW< ம*க& 4��� 
�ைளயா>Rறா�க&. “உ�23ப>)த3ப?ட பயன�” (verified)  எ�Rற 

�B�>  பல Cரபல�கL� உ+ைமயான ?�?ட� கண*R< இ(*��. 
?�?டW< இ(*�� இர�கநாத� மாதவ� யா(�b பா�)� ெசா<|�க! 
 
இ�ைற*�, ஒ( ��வன)2� ஒேர ஒ( �0பைன 
?�?ட� பயன� கண*ைக வ � அ�த ��வன)2� 3 
�0பைன3 Cர2�2க&, ம*கD*� ெச'2 
அb3பலா�. ஒ(வ� பல ?�?ட� பயன� கண*�க& 
jலமா, ெச'2 �Vேயாக)ைத ��வாக� ெச'யலா�. 
உலக)2� ப<ேவ� ப�2கL< எ�R(�� ெச'2க& 
வ(R�றன�b பா�*கலா�. ?�?ட� த� Representational StateRepresentational StateRepresentational StateRepresentational State Transfer Transfer Transfer Transfer எ�Rற 
w?ப அைம34 jலமாக, , , , ?�? ெச'2கைள பல �தமான �ரYகேளா> 
ப�R>Rற�. . . .  
 
இதனாேலேய, , , , உ�க அ|வலக 
இெம6<, இ��ட+? 
ெமஸ,ச�, ேஷ�பா6+? எ�� 
பல �த�கL< ?�?ட� 
ெச'2கைள3 ெபறலா�.  
 
140 எn)�கD*� ேமலான 
ெச'2கைள* ெகா>*க twit-
longer எ�ற தள)ைத, ?�?டW� 
அேத வச2கேளா> 
பய�ப>)தலா�. Twitpic எ�ற 
தள)2� jலமாக பட�கைள 
?�?டW< ெகா>*க வச2 உ+>. 
hளமான இைணய தள  
�?:கைள  �(*R* ெகா>*கy� 
பல வச2க& வ�� �?டன.  
 
 

�� �� �� �� �� �� �� �� எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�!!!!    

 
 
 
Tweet – � � 
Follow – C�ப0� 
Software – �ரY 
Status – த��ைல 
Account user – பயன� கண*� 
Index – �B�?> எ+ 
Conversation – உைரயாட< 
Link / URL – �?: 
Internet – இைணய� 
Website – இைணய தள� 
Blog - ப2y  
Blogger - ப2வ�  
Social networking – சjக Cைணய 
ஊடக� 
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ெச<ேப�, ஐேப?, க�3£?ட� எ�� பல �த�கL<, ?�?டy� ம�ெமாQ 
ெகா>*கy� 9:/�. தPQ<, ெச<ேப�6|� ?�?ட, ெச<Yன� / 

தP¤�ைச பய�ப>)2 ?�?டலா�. ம0றவ�க& உ�கD*� ?�?டW< 
ெகா>*�� ம�ெமாQகைள உ�க& ஃேபாVேலேய பா�*கலா�! 2னமல�, 
த?�தP¤ ேபா�ற தP¤ இைணய தள�க&, ம0�� ரா'ட��,�£யா�* 
ைட�� ,எகனாP�? என பல ஊடக�கL� ெச'2கைள உடb*�ட� ப:)� 
உ�க �ம�சன)ேதா>� ?�?டலா�  
 
?�?டW< உடன:யாக, ஜ3பாV� �லந>*க�, ஃ3£�¥மா அpP� 
உைல6� இ�த �Pட)2ய �ைல, ஏ� சா�Y ¦� (charliesheen) இ� 
த0ேபாைதய �)��b �ைறய ெதW�� ெகா&ள 9:/�. அைத உ�க& 
ந+ப�கD*� ?�?டWேலேய, உ�க& �ம�சன* க()ேதா> ெசா<லy� 
9:/�. இ�ைற*� இைளஞ� ச9தாய� அ2க� இ(*�� ம)2ய Rழ*� 
நா>கL<, ?�?ட� ம0�� 9க34)தக� jலமாக) தா� 4ர?� ப0Bய 
ெச'2 கா?>). ேபால பர�ய�!  
 
இத0�) தாேன ஆைச3ப?டா' ?�?ட�?! 
 
ஒ( வச�த� ப0Bய ?�? பட)ேதா> இ�த ?�?ட� கைதைய 
9:*Rேற�, h�க எ3ேபா உ�க ?�?ட� பயன� கண*ைக) ெதாட�க3 
ேபாt�க? 

�� �� �� �� �� �� �� �� எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�எ�� எ��� ேப சரவ�!!!!    
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ன�%jயவMK தKைமகைள 
ெசா�c� கCஞ� க�ணதாசjK 
கால6Fனால8யாத கCைத. 

பாவமKj3J பட6FNகாக. ஒlெவாKOc� 
	க உய��தைத, இjைமயானைத 
உவைமயாக ேத��ெத[6 , வச�த கால6ைத 
Dதலாவதாக ைவ6  அைம6தா�.  
அ3ப#ெயKறா�, வச�தகால� எlவள: 
இjயதாக, `ற�ததாக இ��கேவ�[�? 
இjயவைள ேபால! (ஆமா, க�ணதாசK 
க�யாண� ப�o�கேவ இ�ல... எK 
க\ட� என��! அவL�ெகKன 
எ(FC�டாK அக3ப�டவK 
நான�லவா?) 
 
த	ழ�க� கா�கால�, pF��கால�, DKபj�கால�, PKபj�கால�, 
இளேவj�கால�, D ேவj�கால� எKX ப�வ�கைள ஆறாக 
P&6தF� வச�த கால� எKப  இளேவj�கால�.  வச�த� எKற 
ெசா�ேல வச�6 எKற வடெமா8_ ெசா�ைல த(Cயதாக 
இ��கலா� (அ3Jற ஏAயா வச�த மல�KL ேப� வ_f�க?!) அ�ல  
த	8��  வடெமா8�� ேபா���கலா� (அ3ப ச&, 
ெச�ெமா8யா_ேச!).  
 
`6Fைர, ைவகா` மாத�க� வச�த கால�. (`6Fைர மாச� க6F& 
ெவ�c ம�டய ெபால�� , இ ல எ�க வ�   வச�த�?, அ33பா... 
இ3பேவ r_G D�[ேத!)   
 
ஆனா, இ�த ஊ�ல ப�வ�க� நாcதாK.  ெசா�s வ_ச மாF& 
மா�_ 20 அKj�� வச�த� வ� KL மர�க� u6  �c��வ  
ஆ_ச&ய� தாK! (ந�ம ஊ�லH� ஒ� கால6Fல இ��F���ேமா? 
மாத� D�மா& ெபா8vGதாேம?) 
 

ramramramram@@@@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.com    
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PKபj�கால �M� D#�  (த	
நா�[ல ��ரா?  இ�க வ�  
பா��க! இ�� ெசா�லாத இட� pட �M�%Kற ) வச�த� வ�த � 
வா
�ைக GXGX3பா��. வ�ண மல�க� u6 � �c���. 
�wகல� ெபா���.  
 
ச& த	
 நா�ட C[�க!.  அ�லா�டால நாம எKன ப�ணலா�?  
 
⋅ x�[�� DKனால ெகாvசமா u_ெச# ைவ�கலா� 
⋅ x�[�� PKனா# `Kனதா காAகO ேதா�ட� ேபாடலா� 
⋅ x�ட, கா� கராஜ ெகாvச� G6த� ப�ணலா� 
⋅ Fன� ெகாvசமா ெவMய நட� �[ வரலா� (ம�. கைலH� நாம 
ந�லா இ��கy�L ஒlெவா� மல�லH� எ(F�#��கா�) 

⋅ �[�ப6ேதாட ப�க6 ல எ�காவ  ேபா��[ வரலா� (அ[6த 
ப�க6த பா��க ஐ#யா:��) 

⋅ April 9th MedShare Intl �� GATS �[�ப6ேதாட ேபாA ெகாvசமா 
ேசைவ ெசAயலா�. (அ3J# ேபா[�க அ�வாள! அதாேன பா6ேத! 
இ ��தா இlேளா P�ட3பா?!) 

K: பாமா �ஜய� அெமW*கா�< 
எ>)தா< அத0� எ�ன ெபய�? 
R: ஓ-பாமா �ஜய� 
 

-ல©்P *(�ணj�)2,  
ேமWெய?டா 



1.1.1.1.    75th Atlanta Dogwood Festival 75th Atlanta Dogwood Festival 75th Atlanta Dogwood Festival 75th Atlanta Dogwood Festival     
2.2.2.2.    Callaway Gardens, GACallaway Gardens, GACallaway Gardens, GACallaway Gardens, GA    

3.3.3.3.    Amicalolla Falls, GA Amicalolla Falls, GA Amicalolla Falls, GA Amicalolla Falls, GA     
4.4.4.4.    Gatlinburg, TNGatlinburg, TNGatlinburg, TNGatlinburg, TN    

ந�ைம ��� வச�த� ... 

3333    

5555    

1111    

2222    

4444    

5. Stone Mountain Park, GA5. Stone Mountain Park, GA5. Stone Mountain Park, GA5. Stone Mountain Park, GA    
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உய� ��� அ	
க�  
(Hypertension - High Blood Pressure) 

 

�*�*�*�*. . . . ���  ���
���  ���
���  ���
���  ���
 
இய��ன�, இ�தய நல ைமய� 
ேடக�3 ம�6 வ 9ைலய�  

�*��+, 

ட�த ப�லா�[களாக உலெக��� மரJ3ப#யான சrக�கMK 
நகர மயமா��தsK Cைளவாக  ஆேரா�%யமNற வா
�ைக 
Dைறைய� கைட P#3பதாேலேய பNபல அவFக��� ந�ைம� 

காரண� ஆ�%�ெகா�ேடா�. அlவாறான CயாFகM�,  ஓKX தாK உய� 
��F அD�க� (Hypertension - High blood pressure).  

அெம&�காC�  %�ட6த�ட 73 
	�sயK ம�க��� உய� ��F 
அD�க� உ�[.  `ல ஆ�[க��� 
DKJ ெசKைனைய_ சா��த CURES 
எKற 9Xவன� நட6Fய ெகா�ைள 
ேநா�ய� ஆA:3ப# ெசKைன�� 
Gமா� 20% ம�க� உய� ��F அD�க� 
ேநாயா� அவF3ப[%றா�க�. உலக 
நல 9Xவன� (WHO)  கண��3 ப#, 
25.4% ெசKைன வா
 ம�க� 
இ�ேநாயா� பாF�க3 ப�[�ளா�க�. 

  Source: http://strokesurvivors.ca 

www.strokesurvivors.ca  

ஒைச$%லா உ$�
 ெகா%) 
(The Silent Killer) 
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காரண�க�காரண�க�காரண�க�காரண�க� 
 
ஏNகனேவ pOயப#, DதKைம 
உய� ��F அD�க6FN� 
சாதாரணமாக காரண�க� எ :� 
இ�3பF�ைல. �O3P�[ 
காரண�க� ெசா�ல 
இயலாC�டாc�, ஒ� `ல 
காரoக� உய� ��F 
அD�க6FK DKேனா#யாக6 
Fக
%Kறன. வய  DF�:, 
பர�பைர�ய�, ப�மனான 
ச�ரம, தைக:, Jைக P#6த�, 
அளCNகFகமாக ம பான� 
அ�� த�, ம�[�Oய  உ3J 
உ�ெகா��த�, ெவMம� 
(magnesium), G�ண� (calcium), 
ெவ#ய� (potassium), ைவ�ட	K 
D ேபாKற உ��_ ச6 �கMK 
பNறா��ைற, ச��கைர ேநாA, 
ேசா�பலான அ�க அைசC�லா 
வா
�ைக Dைறக�, ஆ%யைவ 
`லவைக DKேனா#க�. 
ேமNpOயைவ, மNX� `Xaரக� 
ேகாளாXக�, உட� உ��X3J 
க�#க�, க�6தைட மா6Fைரக� ேபாKறவNைற சா�9ைல வைக��� 
காரணமாக� pறலா�. 

 
� வய  DF�: 

� பர�பைர�ய� 

� ப�மனான உட� 

� தைக: 

� Jைக P#6த� 

� அளCNகFகமாக ம பான� அ�� த�  

� ம�[�Oய  உ3J உ�ெகா��த� 

� ெவMம� (magnesium), G�ண� 
(calcium), ெவ#ய� (potassium), 
ைவ�ட	K D  ேபாKற உ��_ 
ச6 �கMK பNறா��ைற 

� ச��கைர ேநாA 

� ேசா�பலான அ�க அைசC�லா 
வா
�ைக Dைற 

த[6தc�த[6தc�த[6தc�த[6தc�    d�6தc�d�6தc�d�6தc�d�6தc�    
 
ஒைச��லா உ��� ெகா�sயாக இ�3பதாc�, அO�O இ�லாத 
தKைமேயா[, பல வ�ட�க� a#3பதாc�, �ைற�த ப�ச�, வ�ட� ஒ� 
Dைறயாவ , வய  வ�ேதா�  அைனவ��, ம�6 வ&ட� ெசKX இர6த 
அ(6த� ப&ேசாதைன ெசAவ  ந�ல . ��F அ(6த� ைக3ெப�# 
ெகா�[ தானாகேவ, x�#� pட, இர6த அ(6த� அள�  ெகா�ளலா�. 
ப�ேவX ம��  வைகக�, பNபல இன6தவ����,  உய� ��F 
அD�க6ேதா[, ேவXவைக Poக� உ�ேளா���� தNகால6F� 
உ�ளன. எjL� வ�DK கா6த� நKX அ�லவா?  வா
�ைக 
Dைற f�F�6த�க� இர6த அ(6த6ைத_ fராக ைவ6F����. 
ப�#யs� ெகா[�க3ப�[�ள வா
�ைக Dைற f�F�6த�க� JNC7 
அO�ைக�� ப&� ைர�க3 ப�டைவ. 
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உய�உய�உய�உய�    ��F��F��F��F    அD�க� எKறா� எKனஅD�க� எKறா� எKனஅD�க� எKறா� எKனஅD�க� எKறா� எKன???? 
 
ம�6 வ  அகராF3ப#, இர6த நா# 
`ைத: மNX� இதர ெக[தலான PK 
Cைள:கைள6 w�[� அளCN� 
9ர�தரமாக உய��  Cள��� இர6த 
அ(6த� தாK உய� ��F அD�க�. 
இ  DதKைம (essential) அ�ல  
சா�9ைல (secondary) என இ� 
வைக3ப[�. தNெபா(  ைகவச� 
இ���� வைக3பா[ (உலக நல 
9Xவன� (WHO)  சா��த / p�[ 
ேத`ய ெசயN�( ஏழாவ  அO�ைக 
(JNC 7) �ேழ ெகா[�க3ப�[�ள . 
p�[ ேத`ய ெசயN�(CK அ[6த / 
எ�டாவ  அO�ைக,  (JNC 8) 
மா�_ மாத� 2012 இ� ெவMவர 
உ�ள .  

அO�Oக�அO�Oக�அO�Oக�அO�Oக�    
 
Gமா� 33%  ேமNப�ட 
ம�க��� எ�த Cதமான 
அO�Oக�� இ��கா . இ�த 
அO�O இ�லாத தKைம 
பல வ�ட�க� a#�கலா�. 
எனேவ தாK உய� ��F 
அD�க6FN� ஒைச��லா 
உ��� ெகா�s (The Silent Killler) எKெறா� ெபய�� உ�[. 	க உய��த 
இர6த அ(6த� பலCதமான6 ெதா�ைலகைள� ெகா[���.  

� dCர தைலவs  

� அய�_` 

� %X%X3J / தைல_GNற� 

� மய�க� / �ம�ட� 

� fரNற இதய6  #3J  

� ெநvGவs  

� ̀ Xa&� இர6த� 

� ம�%ய பா�ைவ 

� r_G C[தs� `ரம�க�  

 

 வைக / P&:  
இர6த  
அ(6த� 

 இய�பான மF3J <120/ <80 

 DK - உய� ��F அD�க� 120-139/80-89 

 உய� ��F அD�க�- 9ைல 1 140- 150/90-99 

 உய� ��F அD�க�- 9ைல 2 160+/100+ 

source: http://www.heart.org 
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 மாNற�க�   

  
ப&� ைரக� 

  

சராச& இர6த 
அ(6த 
�ைற3J 
எ�ைல 

எைட �ைற6த� உடN Fo:_ G�[ 
(body mass index) 
= 18.5- 24.9 ஆக 9�வ%6த� 

 5-20 mm Hg / 
10 %ேலா 

Fனச& உ3J அள: 2.4 %ரா� உ3J அ�ல  அதN�� �
  2-8 mm Hg 

DASH -  உண: 
Dைற 
  

காA கjக� அட�%ய, u&த 
ெகா(3J �ைற�த உண:3 
ெபா��க� உ�ெகா��த� 

 6-14 mm Hg 

உடN ெசயNபா[ 
  

f�ட� ப�N` (aerobic exercise)  
(உ: Cைர: நைட), �ைற�த  FனD� 
D3ப  9	ட� ெசAத� 

 4-9 mm Hg 

ம பான� அ�� த� ஆ�க�: Fன� 30 	�s��� �
 
ெப�க�: Fன� /15  	�s��� �
 

 2-4 mm Hg 

ேமc� C&வான ப&� ைரக����, Cவர�க����, வச�த மல&K Dத� 
rKX இத
கMK ம�6 வ3 ப�Fைய காண:�. அ�� pOய வா
�ைகDைற 
வ8பா�[கைள�  கைடP#6தா� உய� ��F அ(6த66ைத தC��க:�, 
d��க:� D#H�. 
 
  
ேக�Cக� அL3ப ேவ�#ய Dகவ&: 
email: arkchellam@aolcom 

DASH  -  Dietary Approach to Stop Hypertension  
 
Online Resources: 

 
1. American Heart Association        http://www.heart.org 
2. The DASH Diet Program            http://www.dashdiet.org 
3. High BP Risk Calculator    http://www.heart.org 
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• ேதாைச மா� – 5 �வைள 
• ேவக ைவ�� ம��த உ�ைள��ழ�� - 2 
• ேகர! (��#ய�) – 1/4 �வைள 
• )!ைடேகா+ (ெபா.யாக ந0��ய�) – 1/4 �வைள 
• கா1ஃ3ளவ4 ��#ய� – 1/4 �வைள  
• �ைட  5ளகா6 (ெபா.யாக ந0��ய�) - 1/4 �வைள 
• ெவ�காய7 (ெபா.யாக ந0��ய�) – 1/4 �வைள 
• ெவ�காய�தா8 (ெபா.யாக ந0��ய�) - 1/4 �வைள 
• ப�ைச 5ளகா6 (ெபா.யாக ந0��ய�) – 4 
• க9ேவ3:ைல (ந0��ய�) – 2 ேமைச�கர<. 
• ெகா�தம=1 இைல (ெபா.யாக ந0��ய�) – 2 ேமைச�கர<. 
• ம?ச8 ெபா. - 1/4 ேத�கர<. 
• எ<ெண6 – 2 ேமைச�கர<.; உ3� – ேதைவயான அள� 
    

1. ஒ� வாண1F= எ<ெண6 ஊH9� கா6Iத�டJ, க��, உL�த7ப�3�, 
ெப��காய7 தாM��, ெவ�காய7, ப�ைச 5ளகா6, க9ேவ3:ைல, ெகா�தம=1 
இைல ேச4�� வத�க�7.  

2. ெவ�காய7 வத��ய�டJ, ம?ச8 ெபா., ம��த உ�ைள��ழ�� ேச4�� 3 
O5ட�க8 வத�க�7. ேதைவயான அள� உ3� ேச4��� கலI� #ட�7. 

3.3.3.3.    ெம1தான ேதாைச ஊH9, ெவ�காய7, ேகர!, கா1ஃ3ளவ4, �ைட 5ளகா6, 
ெவ�காய�தா8 மH07 )!ைடேகா+ ஆ�யவHைற Rவ�7. +H9S7 
எ<ெண6 #ட�7.    

4.4.4.4.    ேதாைச ெவIத�டJ, ந�#= உ�ைள��ழ�� மசாலாைவ ைவ��, ம.��3 
ப9மாற�7.  இIத� ேதாைச�� ேத�கா6 ச!T, சா7பா4 ெபா��தமாக இ���7    

     
இ!1 / / / / ேதாைச மா� அைர�த�டJ, 3 கர<. தTயாக எ���, அ��டJ 1 
கர<. க7� மா� / ேசாள மா� / இர<�7, ேச4�� உ3� ேபா!�� கலI� 
ைவ�க�7. அ��த நா8, ச�தான ேதாைச�� மா� தயா4.  
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_ச�க� ெபா�க� ப�#ைகைய ஒ�# நட6Fய `ற3J 
CழாC�, "உறவா அ�ல  ந�ப�களா" எKற Gைவயான 
ப�#மKற� F�. ராஜா அவ�க� தைலைம�� நட�  D#�த . 
Cழா D#�த:டK, வழ�கமாக அF� ப&மாற3ப�ட 

க�6 �கைள அைச ேபா�[�ெகா�ேட x[ F��P_ெசKேறK. 
ெபா வாக, இ மாF&யான ப�#மKற�க� நட�  D#H� ேபா  
எ�ேலா�� ஆவேலா[ கா6F��%ற Cஷய�, யா� அo ெவNO ெபNற , 
அ�ல  எ�த� க�6  ெவNO ெபNற  எKப தாK. 
 
இ  இய�பான ஒ� Cஷய�தாK. ஒ� `jமா பா��%றெபா(ேதா, அ�ல  
கைத3 J6தக� ப#�%றெபா(ேதா "இXF� க�ட�" (%ைளமா�¤) எKப  
எ�ேலா�� எF�பா��%ற Cஷய�. ஆனா�, இ�த மாF&யான கைல�K 
ெவNO, D#:��� க�6 �கMK ெவNO ேதா�Cக���� அ3பாNப�ட . 
அ  ெமா6தமாக ர`�க3பட ேவ�#ய . பாரா�ட3பட ேவ�#ய . 
 
ப�# மKற�க� பல கால�களாகேவ நைடDைற�� இ��  வ�� `ற�த 
ஒ� அ�சமா��. எK `XவயF� எ�க� ஊ&� ெபா�க� ப�#ைக பல 
நா�க� நட���. %ராம6 � ேகாC�கM� ப�த� ேபாட3ப�[, ஒlெவா� 
நா�� கைல 9க
_`க� நட���. இர: ேநர�கM� ெவM¥&� இ��  
பல கைலஞ�க� வரவைழ�க3 ப�[3 ப�ேவX கைல 9க
_`க� 
நட6த3ப[வ  வழ�க�. இைச�க_ேச&க�, நாடக�க� மNX� ப�# 
மKற�க� எKX பலவைகயான 9க
_`கைள3 பா�6F��%ேறK. 
ப#6தவ�க�, ப#�காதவ�க�, ெப&ேயா�, `Oேயா� எ�ேலா�ேம ச& 
சமமாக ர`�க�p#ய ஒ� 9க
_`யாகேவ இ�த3 ப�#மKற�க� அைமH�. 
 
த	8� ப�# மKற�க���3 ெப��பாலான வரேவNJ அ�த�கால6F� 
இ��ேத இ��  வ�F��%ற . ெரா�ப:� Gவார`யமான தைல3Jகேளா[ 
நட6த3ப[� இ�த3 ப�#மKற�க� ேப_சாள�கMK Fறைமைய3 
ெபாX6 3 பல ேகாண�கM� வரேவNைப3 ெபX�. "காத� க�யாணமா, 
ெப&ேயா�களா� 9_ச��க3ப�ட F�மணமா" எKற தைல3J 
DதNெகா�[, "க�ணனா?   &ேயாதனனா?" அ�ல  "ராமனா?  
ராவணனா?" எKX சாதாரணமான `�தைன�� அ3பாNப�ட Cத6F� 
தைல3Jக� இ����. 
 
 

����� ����� ����� �����     

    ப�� ம�ற�க

ப�� ம�ற�க

ப�� ம�ற�க

ப�� ம�ற�க
    



  GATS                         வச�த மல�வச�த மல�வச�த மல�வச�த மல�            April  3333, , , , 2011         2011         2011         2011         21212121       

  

��கைதக���கைதக���கைதக���கைதக�    
1. தைல உ�[ வாs�ைல, உட� உ�[ காs�ைல, 
தைலைய6 த�#னா� fXவாK. அவK யா�? 

2. மF6தா� 9N��, 	F6தா� ஓ[�, அ  எKன ? 
3. ஐ�  Cர� அம��தாட ; ப6  Cர� ப�தாட ; 
¦&யLடK வாதாட ; எமLடK ேபாராட ...  நாK 
யா�? 
       Cைடக�:  28� ப�க� 

 

ஒ� ப�# மKற CழாC�, D#: எKன எKற Cஷய� ம�[� D�%யம�ல. 
இதK rல� %ைட��� க�6 3 ப&மாNற�க�, மNX� கைல அ�ச�க� 
இைவ 	க 	க D�%ய� எKப  எ�ேலாராc� அOய3பட ேவ�[�. 
அ3ேபா தாK, ப�� ெபXேவா����, உ�கா��  ர`3ேபா���� ெவNO. 
ஒ�வ&K ேப_G6Fறைம ம�[ம�லாம�, இய�, இைச மNX� நாடக 
அ�ச�க� 9ைற�தைவ இ�த3 ப�# மKற�க�. Gவார¤யமான ேப_G, 
`&3J அ�ச�க� ம�கைள எ(�  ேபாகாம� இ��ைக�� இ��க_ ெசAய 
ேவ�[�. இய�J��3 Jற�பான க�6ைத எ[6 �ெகா�[ 
வாதா[பவ�கMட� அFக Fறைம இ��க ேவ�[�. இF� ந[வ�கMK ப�� 
	க:� D�%ய�. அவ�க� வாதா[பவ�கMK `�தைனகைள6 ெதா�6  
வழ��� பo ம�[ம�லா , 9க
_`ைய Gவார¤யமான Dைற�� நட6F_ 
ெச�ல:� ேவ�[�. F�. இராஜா அவ�க� இைத 	க	க_ `ற3பாக_ 
ெசAF��தா�க�. இ�த 9க
_`�� ப�� ெபNX3 ேப`ய ஆXேப�� த�க� 
ேப_சாNறைல_ `ற�த Dைற�� ெவM3ப[6Fனா�க�. 
 
த	
_ச�க� இ மாF&யான `ற3J 9க
_`கைள ேமc� ேமc� 
நட6 வதN� உX ைணயாக இ�3ேபா�. ஆதர: த�ேவா�. இ�� வள��  
வ�� இைளய தைலDைற�ன��� த	8K இ�த மாF&யான `ற3J 
அ�ச�கைள அODக� ெசAேவா�. த	
� க�C�K வா�லாக நா� 
�ழ�ைதக��� எ(த3 ப#�க� கNX6த�வேதா[, ேப_G6Fறைமைய 
வள�6 �ெகா�ள வ8ெசAேவா�. அ[6த க�டமாக நா� `ற�த த	
3 
ேப_சாள�கைள உ�வா��ேவா�. 
 

ப�� ம�ற�க
ப�� ம�ற�க
ப�� ம�ற�க
ப�� ம�ற�க
    



  GATS                         வச�த மல�வச�த மல�வச�த மல�வச�த மல�            April  3333, , , , 2011         2011         2011         2011         22222222       

  

மா�_ 11 அKX அF��த  ஜ3பாj� 9ல� ம�[ம�ல.  உலக ம�கMK 
மனD� தாK. 
 
அளCடNக&ய மjத ஆNற� இயNைக�K ேபராNறc�� DK அyவளேவ  
எKபைத உணர ைவ��� த�ண�.   அy:��� அyவாA அ3பாc�� 
அ3பாலாA கட� � உ��மாA கட:ளாக பர�  C&�F&��� 
பர�ெபா�MK அள3பOய ஆNறைல அOய ைவ��� த�ண�.    
 
ஆ83ேபரைலயா� ஏNப�ட அ8:�, அy�க`வா� ெதாட�� அபாயD� 
மjத வா
�ைக�K வcவNற தKைமைய அOயைவ�%ற .   9ல6FK 
அைசCN�� a&K வsைம��� 9க&�லா 9ைலைய உண�6 %ற .  நகர� 
D( � a&� r
%���க கடேலார அyஉைல�� a&�லாம� ேபானேத 
 யரமாA ேபான . Dரணான . 
 
ஜ3பாjய�க��� Gனா	 ஒKX� JFத�ல. 195 Dைற ச�F6தவ�க�. 
Gனா	 எKற ெசா�c�� ெசா�த�கார�க�.  இயNைக�K 
இKன�க��%ைடேய வாழ�கNறவ�க�.  க#ன உைழ3பாMக�.  
ெநvGXF	�கவ�க�. பo: 	�கவ�க�.  அyச�F�K ெகா#ய 
Cைள:கMs��  C[ப�[ ெவNO க�டவ�க�. உ�_`ைத�த நகைர 
உலகேம Cய��� வ�ண� உ�மாNOயவ�க�. ��[� அyCK 
Cைள:கைள எF�ெகா�%றா�க�. 
 
ஆ�க6FN� அyைவ பயKப[6 வFேலேய இlவள: அ8ெவKறா� 
உலைகேய இர�[ Dைற அ8�க ேதைவயான அள: அy ஆHத�கைள 
தயா&6  ைவ6F���� வ�லரGக� `�F��மா? 
 
அ8Cc� `ல ஆXத�க� கா6F��தன. மாLட� ஓ� இனமாA இைண�  
வாழ ப�ல ேவ�#ய பாட�க�.  இட�பா�#c� ெநO தவறாத தKைம.  
ப%�� �y� ப�J.   யர6ைத அy�வFc�, அரவைண3பFc� 
ேந�6F. ப�ப�ட பழ�க�. Fயாக�. ��ெட(� தKைம. 
 
ஆ83ேபரைல�� அ[6த நா�கM� உ�%ய  அyஉைல ம�[ம�ல. உலக 
ம�கMK மனD� தாK. 

நா� அைச�தா� நா� அைச�தா� நா� அைச�தா� நா� அைச�தா� ............
    

ramramramram@@@@gmail.comgmail.comgmail.comgmail.com    
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� C* �� C* �� C* �� C* � (Machu Picchu) எ�ப� ெப( நா?:< 
உ(பா�பா ப&ள)தா*R� ேம|&ள மைல) ெதாடW< 

க�ேகா நகW< இ(�� 80 R¬ வடேம0ேக காண3ப>Rற�.   கட< 
ம?ட)2< இ(�� 2,400 ¬?ட� உயர)2< அைம�2(*�� இ�கா 
ேபரர� கால)ைதய வரலா0�  �ற34 P*க ஒ( பைழய நகர�. 
ெபா�வாக "இ�கா*கL< ெதாைல�த நகர�" என அைழ*க3ப?> வ�த 
ம � C* � இ�கா ேபரர�� வரலா0�  ��னமாக* க(த3ப>Rற�. 
 
1450� ஆ+:< க?ட3ப?> 
®றா+>கL� C�ன� இ�கா ேபரரைச 
�பாVய�க& ைக3ப0Bய2< இ(�� 
ைக�ட3ப?ட �ைல6< இ(�� வ�த�. 
பல ®0றா+>களாக மற*க3ப?:(�த 
இ�த நகர)ைத 1911 இ< அெமW*க 
வரலா0Bயலாள� zரா� C�க� எ�பவ� 
¬ள* க+>C:)தா�. அத� C�ன� இ� 
ஒ( �0�லா3 பயEகL� ஒ( 9*Rய இடமாக மா0ற3ப?ட�. 
இ�நகர� 1867� ஆ+:ேலேய ெஜ�மV6� ஆ��ேடா ேப��� 
எ�b� ெப(� வ�)தகரா< க+>C:*க3ப?> ைக�ட3ப?டதாக 
அ+ைம6< எ>*க3ப?ட ஆ'yகL< இ(�� ெதWய வ(Rற�. 
 

��������������������    

ம � C* �ம � C* �ம � C* �ம � C* �  
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1981 ஆ� ஆ+:< இ*கள� ெப(�� அரசா< வரலா0�  ��னமாக 
அB�*க3ப?ட�. 1983� ஆ+:< /ென�ேகா அைம3Cனா< உலக 
பார�பWய* களமாக அB�*க3ப?ட�. அ)�ட� 2007ஆ� ஆ+:< 
இ� 42ய ஏn உலக அ2சய�கD& ஒ�றாகy� அB�*க3ப?ட�. 
ம � C* � இ�கா கால)ைதய க?:ட* கைல*� சா�றாக 
அைம��&ள�. உல� க0கைள* ெகா+> க?ட3ப?ட பளபளபா*க3ப?ட 
�வ�கைள* ெகா+>&ள�. இ��&ள "இ�:�வா?டானா" எ�ற 
¯Wயb*�* க?ட3ப?ட ஒ( ேகா6< இத� 9*Rய ப�2யா��. 20� 
®0றா+:� ஆர�ப)2< இதைன* க+>C:)த zரா� C�க� 
த�bட� எ>)�  ெச�ற 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�� 
90�ைக இ>வ�� இ*கள)2� பா�கா34*� அ ��)தலாக உ&ள�. 
2003� ஆ+:< ம?>� 400,000 உ<லாச3 பயEக& இ�� வ(ைக 
த��&ளன�. 

வ��வ��வ��வ��:    �த�	ர 	ன�	�� ��யர� 
	ன�	�� எ�வள� ��	யாச�? 

������������:    ெத�யைலேய 
வ��வ��வ��வ��:    �மா! ஆறைர மாச�.    

            

            

            

            

   

வ��வ��வ��வ��:    ஒ& மா' இ)*ய தைல+ல வ,�)� இ&�தா.  
������������:    ஏ.? 
வ��வ��வ��வ��:    இ)* / மா	� இ&�0,சா�!    

ம � C* �ம � C* �ம � C* �ம � C* �  
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�	 . ெமாரா�� ேதசா� அவ�க� �ரதமராக இ	�த சமய� 
(1977 - 1979) நட�த #க$%. ஜனதா க()*+ ,-த தைலவ� 

�	. ெஜய�ரகா/ நாராயண+ அவ�க� உட2 
#ைல ச3*2லாம2 ம	-4வமைன*2 
அ5ம�6க7ப(� இ	�தா�.  மா�9 மாத� 1979� 
வ	ட�, �	. ெஜய�ரகா/ நாராயண+ 
இற�4�(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 ெச�தா�.  

 
அ4 ெபா�யான ெச�� எ+C �+ன� தா+ ெத3ய வ�த4. 

ேகாபமைட�த �ரதம� அ�த 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. "�	. ெஜய�ரகா/ 

நாராயண+ இ+5� இற6க�2ைல எ+பைத வ	-த-4ட+ ெத3�-46 
ெகா�Nேறா�." O+ன� ெவ<யான ெச��ைய �ட இ4 இ+5� ேமாச�. 

 
ெபா4%டைம- த-4வ-ைத உலL6L த�த �	. கார2 மா�6P 

அவ�க� மா�9 14, 1883 அ+C காலமானா�. மC நா� எ�த ஒ	 
ெச��-தா>� கார2 மா�6P காலமானா� எ+ேறா, கார2 மா�6P மைற�தா� 
எ+ேறா, கார2 மா�6P மGUலக வா$ைவ J-தா� எ+ேறா ெச�� 

ெவ<*ட�2ைல. "இ+C Oத2 கார2 மா�6P  )��7பைத 
#C-�6 ெகாGடா�" எ+C ெச�� ெவ<யான4. 
 
எனேவ எ�த ஒ	 ச,க� )��7பைத #C-�6 ெகா�Nறேதா 
அ4 ெச-4�(ட ச,கமாNற4. அதனா2 நா� ெதாட��4 
)��-46 ெகாGேட இ	6க ேவG��.  
 

- ����� �	. ��� ���� ������ 
�����	� �	 ���  

./�  � 0
./�  � 0
./�  � 0
./�  � 0
    

ப����ைக த
ம� ப����ைக த
ம� ப����ைக த
ம� ப����ைக த
ம� 
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ArvindArvindArvindArvind    
Grade 3, CMA Tamil Palli Grade 3, CMA Tamil Palli Grade 3, CMA Tamil Palli Grade 3, CMA Tamil Palli     

Sanjana BaskerSanjana BaskerSanjana BaskerSanjana Basker    
Grade 3, CMA Tamil Palli Grade 3, CMA Tamil Palli Grade 3, CMA Tamil Palli Grade 3, CMA Tamil Palli     

��கைதக>6கான �ைடக���கைதக>6கான �ைடக���கைதக>6கான �ைடக���கைதக>6கான �ைடக�::::    
1. 1. 1. 1. பா�W   பா�W   பா�W   பா�W   2222. . . . Y�வGH  Y�வGH  Y�வGH  Y�வGH  3333. . . . வர(Hவர(Hவர(Hவர(H    



Atlanta Tamil Church 

6111 Oakbrook Parkway, Norcross, GA 30093 

Sunday from  1:00 p.m.  to  2:15 p.m.  

(Just before Lilburn Balavihar school) 

 
Principal: Ravi Palaniappan 

Vice Principal: Vani Manoharan 

 
contact:  

Ravi Palaniappan  678.799.1212 raviclri@hotmail.com    

Vani Manoharan  404.538.0720 vanimano1@hotmail.com  

         Lilburn
 Lilburn Lilburn    T
hamizh P

alli
Thamizh 

PalliThamizh 
Palli   

 

Hindu Temple of Atlanta 5851 Highway 85, Riverdale,  GA 30274 
Sunday from 9:00 a.m. to 10:15 a.m.  
Principal: Mrs. Valli Sundaram Vice Principal: Dr. Kalai Parthiban  contact:   

Dr. Kalai   404.354.7576  arkchellam@aol.com  

BharathiBharathiBharathi   Payinthamizh
Payinthamizh
Payinthamizh   PalliPalliPalli   

GATS Tamil EducationGATS Tamil EducationGATS Tamil Education   
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             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 

CMA Thamizh PalliCMA Thamizh PalliCMA Thamizh Palli   
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� 
ல தR� இைணயதள
கP� facebook-ஐ Jக)��தக� எOY 
அைழ%�Oறா=க".  Jக)��தக� எOY Google  தள��� 
ேத�னா� 10,000 %�� ேம�பட J�Zக" �ைட%�Oறன.  

இவ=கPO தR�) ப�Y ேபா�Yத��$யெதW8� அcவாY அைழ)ப� 
ச$யா எOற ேக"� எழ�தாO ெசd�ற�. 
 
அcவாY தR�) ப���வைத) ப�@ உ
க" க&�� எOன? 
  

அ� ச$யா? தவறா?  
 

vasanthamalar@gatamilsangam.org %� எ>�
க". 
 
 
 
 
ஒ& க�பைன%காக ம�ற �ல �க� ெப�ற [XYவன
கPO] ெபய=கைள 
தR�) ப���ய�� �ைட�த�: 

Jக)��தக�Jக)��தக�Jக)��தக�Jக)��தக� 

1. hiெமOைம 
2. ெபா� RO  
3. l� பVமைன 
4. க�பP)�> 
5. �@ 

6. கi�9� 
7. இய%க��� ஆdZ  
8. ேநர�  
9. பOனா� வாVக ெபா@க" 
10. t �ழாd 

“ஐ ேடாi ேநா ஹc � ைட) இO டR� யா”   
எOY த)9%க Xைன)பவ=க" 2-� ப%க� பா=%க! :) 

            

            

            

            

   

வ��வ��வ��வ��:    ஒ&  English ெத�9ச மா� 	ேய)ட! 
ப<க� ேபா�0, அ@க 	ேய)ட! கதவ க�<க 
ஆர�A,�0. 

������������:    ஏ.? 
வ��வ��வ��வ��:    கத�ல "Pull"E எF	+&�த0,சா�. !    
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