
  



  

  

இந்த   இத�ல்….   
● �ற�ம்   ெபா��ம்   

● �ைர�ம்   இைச�ம்   

● ச�க   வைலத்தளங்களில்   பா�காப்�ம்   ெந��ைறக�ம்!   

● சைமயல்   ��ப்�   

● ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல   (ஒ�   ெதாடர)்   

● �ைளக்�   ேவைல   -   ��ரக்ள்   

● க�ைதக்   ��யல்   

● �ைரப்பட   �மரச்னம்   

● த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

● ��கைதகள்   

● பாரை்வ   

● வாழ்க்ைக   வாழ்வதற்ேக   

● �டல்ர ்   

● �ைளயாட�்   �மரச்னம்   (�ரிக்ெகட)்   

● உடல்   நலக்��ப்�   

● வாசகர ்  க�த்�   ப�வம்   

● ��ரக்ளின்   �ைடகள்   

 

 



�ற�ம்   ெபா��ம்   (��க்�றள்)   

  

��காரப்பயேல,   உங்�ட்ட   ேபசற�க்�   �ம்மா   இ�க்கலாம்   
[��க்�றள்]   

  

இந்தத்   தைலப்ைபப்   ேபால   பல   ேநரங்களில்   �ட�்   ��வைத   பாரத்்��ப்ேபாம்,   
ேகட�்�ப்ேபாம்.   
    
இன்�ம்   ெகாஞ்சம்   ெமன்ைமயாக   ெபற்ேறார ்  /   ஆ�ரியர ்  ேபான்ேறார�   "உன்�டட்   �ளக்�   
ெசால்ற�ம்   அந்த   �வரிடம்   ெசால்ற�ம்   ஒண்�"   என்ற   �ட�்க�ம்   கா�ல்   ��வ�   
வழக்கம்.   
    

எப்ப�த்   �ட�்னா�ம்   தவ�ைழத்தவைர   ��த்�ம்   அக்கைற   இ�ப்பதால்தாேன   க�ந்�   
ெகாள்�றாரக்ள்.   
    
��க்�றளில்   நட�்யல்   என்ற   �ரி�ல்   கள்�ண்ணாைம   என்ற   அ�காரம்   எ�க்�   என்�   
எண்ணிப்   பா�ங்கள்.   வள்�வரின்   அக்கைற   �ரி�ம்.   நண்பரக்ள்   ஒன்�   ��ம்   இடத்�ல்   கள்   
(ம�/   சாராயம்/சரக்�)   ேதான்�   "அ�ள்   பா�ப்ப�"   எப்ேபா�   இ�ந்ேத   வந்��க்�ற�.   
உடல்நலத்�க்�ம்,   மனநலத்�க்�ம்   ��ப்பாக   நட�்க்�ேம   ேவட�்   ைவப்ப�   அ�ைவ   
மயக்�ம்   ேபாைத   என்பதால்   நட�்   என்�ம்   �ரி�ல்   அந்த   அ�காரத்ைத   ைவத்��க்�றார.்   
    
அ�ல்   ஒ�   �றள்,   
"ேபாைத�ல்   இ�க்கறவனிடம்   logicக்கலாக   ேப�வ�,   தண்ணிக்�ள்ள   ���னவைன   
�ப்பந்தம்   எ�த்��ட�்   ேபாய்   ேத�ற   மா�ரி"   என்�றார.்   
    
உ�ப்படாத   பயேல,   நீ   எங்க   ��ந்தப்   ேபாற,   எ�ம   ேமய்க்கத்தான்   லாயக்�   என்ெறல்லாம்   
�ட�்வ�   உண்ைம�ல்   �ட�்   வாங்�பவர ்  �தான   அன்�ன்/   அக்கைற�ன்   ெபா�டே்ட   
அல்லவா?   அ�   மா�ரியான   ஒ�   �ட�்தான்   இ�.   
    
��க்காேத.   ேபாைத   ஏ�ப்ேபானா   உனக்�   அ��   இ�ந்�ம்   பயனில்லா�   ேபா�ம்.   யார ்  
என்ன   ெசான்னா�ம்   �ரியா�.   ெவளிசச்ம்   ெகா�க்�ம்   �ப்பந்தேம   ஆனா�ம்   
தண்ணீ�க்�ள்   எ�த்�ச ்  ெசல்ல   ��யா�,   அேதேபால   உன்   அ��   பயன்படா�   ேபா�ம்.   
�ழ்�ப்   ேபாவாய்   (drown).   அந்நிைல�ல்   உன்னிடம்   ேப�வ�   தண்ணிக்�ள்ள   
�ழ்�னவைன   �ப்பந்தம்   எ�த்�க்   ெகாண்�   ேபாய்   ேத�வ�   ேபால்   இயலாததா�   ��ம்,   
எனேவ   ேபாைத�ல்   �ழாேத   என்பைத   எல்லாம்   ஏ�   ெசாற்களில்   இப்ப�ச ்  ெசால்�றார.்   

  
களித்தாைனக்   காரணம்   காட்�தல்   �ழ்நீரக்்   �ளித்தாைனத்   �த்�ரஇீ   அற்�   

    

களித்தான்   =   ��த்தவன்   (ேபாைத�ல்   இ�ப்பவனிடம்)   
காரணம்   காட�்தல்   =   ���ன்   �ைமையப்   பற்�   logical-லாக   அ���த்�   ேப�தல்   
�ழ்நீரக்்   �ளித்தான்   =   நீரில்   �ழ்�யவைன   
�   =   ெந�ப்�   (�ப்பந்தம்)   
�ரீஇ   =   ேத�தல்   
அற்�   =   ேபான்ற�   
    

ந�ல்   ேதா�ம்   �ல்   நயம்   என்�   ஒ�   �றள்   இ�க்�.   �கச ்  �றந்த   �ைல   ப�க்கப்   ப�க்க   
இன்பம்   த�ம்   என்�   ெபா�ள்.   ப�க்கப்   ப�க்க   நம்   இன்பம்   மட�்மல்ல   �யப்�ம்   
��யப�ேய   இ�க்�ம்   ெப�ம்   பைடப்�   ��க்�றள்.   
    

ஐயேன   வா�   நின்   �கழ்.                                                                                        எ��யவர்:   உள்�ரக்்காரன்   



�ைர�ம்   இைச�ம்    -    தரம்வ�   
  

  
   ெதா�ப்�    :      நாராயணன்   �ப்ரமணியன்  

 

இ�    59    வ�    ேமளகரத்்தா    ராகம்.     

��ங்கார    ரசத்ைத   அள்ளி    ெதளிக்�ம்    ராகம்.   
�ந்�ஸ்தானி   இைச�ல்   ம�வந்�   ராகத்ைத   
ஒட�்   வ�ம்   ராகம்.   கரந்ாடக   இைச�ல்   
�ரபலமான   உபேயாகத்�ல்   உள்ள   ம�வந்�,   
ரஞ்சனி,   �ஜயநகரி    ேபான்ற   ராகங்கள்,   இ�ல்   
ஜனித்த�.   

கரந்ாடக   இைச�ல்,   �த்�ஸ்வா�   ��தர ்  இயற்�ய    பரந்தாமவ�     ஜய� ,   ஊத்�க்கா�  
ேவங்கட   க�   எ��ய    ஓேடா�   வந்ேதன்   கண்ணா ,   ைம�ர ்  வா�ேதவாசச்ாரின்   
பைடப்பான    பஜன    ேசய    ராதா     ேபான்ற   ���கள்   பரவலாக    பாடப்பட�்    வ�பைவ.  
��ல்   �த்வான்   லால்��   ெஜயராமன்   அவரக்ளின்   �ல்லானா�ம்    �ரபலமான   
ஒன்றா�ம்.     

�ைரப்படங்களில்    இந்த   ராகத்�ல்   அைமந்த   பாடல்களின்   ஒ�   �ல:   

�ைரப்படம்      பாடல்      இைசயைமப்பாளர்     

உத்தர�ன்�   உள்ேள   வா    காதல்   காதல்   என்�   ேபச    எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

அவன்   ஒ�   சரித்�ரம்    அம்மாைன   அழ�   ��    எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

மன்மத   �ைல      ஹேலா   ைம   �யர ்  ராங்   
நம்பர ்   

எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

நந்தா   என்   நிலா      நந்தா   என்   நிலா    �.   த�ணா�ரத்்�   

�க்ரம்    �ண்�ம்   �ண்�ம்   வா    இைளயராஜா   

வ�ஷம்   ப�னா�      ேஹ   அய்யாசா�      இைளயராஜா   

காயத்ரி    வாழ்ேவ   மாயமா      இைளயராஜா   

�ரா    ெகாஞ்�   ெகாஞ்�   மலரக்ள்    இைளயராஜா   

உனக்காகேவ   வாழ்�ேறன்    இளம்   ேசாைல   �த்ததா    இைளயராஜா   

ேராசாப்�   ர�க்ைகக்காரி    என்�ள்ளில்   எங்ேகா   
ஏங்�ம்   

இைளயராஜா   

ெஜன்�ல்ேமன்    ஒடட்கத்த   கட�்க்ேகா    ஏ.   ஆர.்   ரஹ்மான்   

அழகன்      தத்    �த்    ேதாம்      மரகதமணி   

7G    rainbow   காலனி      கனா    கா�ம்   காலங்கள்    �வன்   ஷங்கர ்  ராஜா   



ச�க   வைலத்தளங்களில்   பா�காப்�ம்   ெந��ைறக�ம்!   
இக்காலத்�ல்   Facebook   அல்ல�   Whatsapp   மற்�ம்   �ல   �ரபல   ச�க   வைலதளக்   க��கைள   
உபேயாகப்   ப�த்தாத   நபரக்ைள   �ரல்   �ட�்   எண்ணி   �டலாம்.   அவரக்ளில்   
ெப�ம்பாலாேனார ்  ச�தாயத்���ந்�   �ல�   இ�க்�ம்   �ேனாத   மனிதரக்ளாக   
இ�ப்பாரக்ள்.   உபேயாகப்   ப�த்�   ேநரத்ைத   �ரயமாக்�வ�   என்ப�   உ��,   அ�ல்   �ல   
ெந�கைள�ம்   பா�காப்ைப�ம்   கைடப்��க்கலாம்   என்பேத   இந்தப்   ப��ன்   ேநாக்கம்.   

  
�த�ல்   ெந��ைறகள்.   நம்   ப��கைளேயா,   அல்ல�   மற்றவர ்  ப��ன்   ��ள்ள   
�மரச்னங்கைளேயா   நாகரீகமாகப்   ப��ட   ெப�ம்பாேலார ்  தவ�   ���றாரக்ள்.   
நண்பரக்ைளச ்  ேசரக்்�ம்ேபா�   ஆரவ்மாக   ��ம்பத்�னர,்   உற�னரக்ள்,   அ�வலக   சக   
ஊ�யரக்ைள   ேசரத்்�   �ட�்   ெப�ைம   அைட�ேறாம்.   நம்   க�த்ைத   நாகரீகமற்ற   �ைற�ல்   
ெவளி��ம்ேபா�,   நம்   ேமல்   அவரக்ள்   ைவத்��க்�ம்   ம�ப்�   ேசதம்   அைட�ற�   என்பைத   
ெப�ம்பாலாேனார ்  உணரவ்�ல்ைல.   நம்   privacy   se�ngs   சரியாக   இல்லா�டட்ால்,   நாம்   like   
ெசய்�ம்   ெசய்�கள்,   நண்பரக்ளின்    feed   இல்   ெதரிய   வந்�   தரம்   தரம்சங்கடத்ைத  
உண்டாக்�ம்.   �ைரப்படச ்  ெசய்�கைள   உடன்   like   ெசய்�ம்   ஒ�   நண்பர,்   நான்    ��ம்   வைர   
அைத   உணர�ல்ைல.   நாம்   like   ெசய்�ம்   ப��கைள   ைவத்�,   நம்ைம   மற்றவரக்ள்   தவறாக   
எைட   ேபாட   வாய்ப்��க்�ற�.   YouTube   மற்�ம்   facebook   இல்   ெவளி�டப்ப�ம்   க�த்�களில்   
பல�ம்   �ன்றாம்   தர�ள்ள   ேமாசமான   ப��கள்.   ப���ம்   ேபா�,   அைத   உங்கள்   உடன்   
�றப்ேபா,   கணவன்/மைன�ேயா   ப�க்�ம்   அள�க்�   அ�ல்   தரம்   இ�க்�மா�   
ப���ங்கள்.   

  
அ�த்�,   நண்பரக்ளின்   நண்பரக்ள்   friend   request   அ�ப்�ம்ேபா�   ஒ�   �ைற   ேயா��ங்கள்.   
அவரக்ள்,   அதன்   �ன்   உங்கள்   நண்பரக்�க்�ம்   அ�ப்�வாரக்ள்.   ேநர�யாக   
அ�யாதவரக்ளின்   ேவண்�தைல,   ஒ�   ேதைவ   இ�ந்தால்   ஒ�ய   ஒப்�க்   ெகாள்ளா�ரக்ள்.   
�ன்�   தரம்சங்கடத்ைத   த�ரக்்கலாம்.   Facebook    இல்   �லர,்   வ�டங்களாக   நடவ�க்ைக   
ஒன்�ம்   இல்லாமல்   இ�ப்பாரக்ள்.   அவரக்ைள   அவ்வப்ேபா�   நீக்கம்   ெசய்ய�ம்,   தவேற   
இல்ைல.   அ�வலக   நண்பரக்ைள   

  

 

 

Facebook  இல்  இைணப்ப�  உங்கைளப்  பற்�த்  ேதைவ        
இல்லாத  எண்ணங்கைள  ஏற்ப�த்�ம்.  அ�வலக      
நண்பரக்�க்�  Linkedin  மட�்ேம  என்�      
�ரம்ானி�ங்கள்.   

  
Whatsapp  ஒ�  �யா�யாகேவ  மா�  �டட்�.  நாளின்        
ெப�ம்பாலான  ேநரத்ைத  அ�ல்  ெசல��பவரக்ள்      
இ�க்�றாரக்ள்.  �ல  ெந�கைள  கைட  ��க்க       
ேவண்��ேறன்.  பண்�ைககளின்  ேபா�,  ஒ�      
வாழ்த்ைத  ெசலக்ட ்  ெசய்�,  உங்கள்  contact  அத்தைன        
ேப�க்�ம்   அ�ப்�வைதத்   த��ங்கள்.   ஒ�வ�க்�     

வாழ்த்�  ெசால்�ம்  ேபா�,  அவைர  உரிைம�டன்  ெபயர ்  ெசால்�  அைழ�ங்கள்.  ��           
ேப�க்�  ெமாடை்டக்  க�தா�  அ�ப்�வைத  �ட,  �ன்�  ேப�க்�  உரிைம�டன்          
தனிப்படட்  ப��  ெபயர ்  ெசால்�  அ�ப்�ங்கள்.  அ��ள்ள  ம�ழ்ச�்  அள�ட  ��யாத�.           
ெமாடை்டக்  க�தா�,  நீங்கள்  மட�்மல்ல,  எல்ேலா�க்�ம்  அ�  ேபால்  பல  வ�ம்  என்பைத            
மறக்கா�ரக்ள்,   பத்ேதா�   ப�ெனான்�   ஆகா�ரக்ள்.   



  

ச�க   வைலத்தளங்களில்   பா�காப்�ம்   ெந��ைறக�ம்!   
  

Google   என்ற   ஒன்�   உள்ள�,   எல்ேலா�க்�ம்   ெதரி�ம்.   அ�ல்   எளிதாக   �ைடக்�ம்   
ெசய்�கைள   நீங்கேள   கண்�   ��த்த�   ேபால   ப��டா�ரக்ள்.   அ�   ேபால   நமக்�   வ�ம்   
forward   கைள   எல்லா   group   �ம்   forward   ெசய்�   ேசைவ   ெசய்�ம்   நபரக்ள்   உண்�.   நான்   
இ�க்�ம்   whatsapp   group   ஒன்�ல்,   ஒ�   நபர ்  ச�ப   கால   நிகழ்�   ஒன்�   ��த்�,   �மார ்  20   message   
கைள   forward   ெசய்�   group   இல்   மற்ற   நபரக்ளின்   �வாதங்கள்   அைனத்ைத�ம்   இைட��   
ெசய்தார.்   நாகரிகமற்ற   meme   கைள   group   இல்   ேபா�வைதத்   த�ரக்்க�ம்.   அர�யல்   மற்�ம்   
மத   உணர�்கைளப்   �ண்ப�த்�ம்   ப��கைள   ெவளி��ம்   ேபா�,   உங்கள்   மனைதப்   
�ண்ப�த்�ம்   ப��கைள   நிைனத்�ப்   பா�ங்கள்.   

  
அ�வலக   ேநரத்�ல்   ச�க   வைலத்தளங்களில்   ேநரத்ைத   ெசல��வைத   த�ரக்்க�ம்.   
உங்கள்   �ட�்ல்   ேவைல   ெசய்�ம்   plumber   ஓ,   lawn   mower   ஓ,   ேவைல   ெசய்�ம்   ேபா�   
ெதாைலேப��ல்   இ�ந்தால்,   நீங்கள்   ேவைலக்�ப்   பணம்   ெகா�க்�ம்   �தலாளி�ன்  
மனப்பான்ைம�ல்   இ�ந்�   என்ன   ெசய்�ரக்ள்    என்�   நிைனத்�ப்   பா�ங்கள்.   

  
இ��யாக,   whatsapp   இேலா   FB   இேலா   text   message   இேலா,   எந்த   �க்�யத்   தகவைல�ம்   
அ�ப்பா�ரக்ள்.   உங்கள்   account   hack   ஆகலாம்.   யாராவ�   எதாவ�   சந்ேதகப்ப�ம்ப�   
ேகடட்ால்,   ேநர�யாகத்   ெதாடர�்   ெகாண்�   தகவைலச ்  சரி   பாரக்்க�ம்.   

  
உங்கள்   ேநரத்ைத   அளேவா�ம்,   தரேமா�ம்   ெசல��ங்கள்.   நன்�.   

  
எ��யவர்:   எஸ்.   சத்யவா�ஸ்வரன்  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



சைமயல்   ��ப்�   

மசால்   வைட     
  

  15  நி�டங்கள் ;    சைமயல்   ேநரம் :   30  நி�டங்கள் ;    
ஊற   ைவக்�ம்   ேநரம் :   120  நி�டங்கள்     
பரிமா�ம்   அள� :   30   ( ஏறத்தாழ )   
  

                   
  
ேதைவயான     ெபா�ட்கள் :    

● 1    கப்     கடைல     ப�ப்�  (Chana   Dal)   
● 1    கப்     மஞ்சள்     படட்ாணி     ப�ப்�    (Yellow   Split   Peas)    
● 1/8    கப்     உ�த்தம்   ப�ப்�    (Urad   Dal)   
● 4    �வப்�     �ளகாய்     
● 2    பசை்ச     �ளகாய்     
● 1/2  ேதக்கரண்�(tsp)   ெப�ங்காயம்    
● 2    ேதக்கரண்�   உப்�     
● 1    ந�த்தர   அள�   (�கச ்   ��யதாக)   ந�க்கப்படட்   ெவங்காயம்    
● ��தள�   ந�க்�ய   ெகாத்தமல்�   இைல    
● எண்ெணய்   -   ெபாரிப்பதற்�   ேதைவயான   அள�    

  
ெசய்�ைற  :   
  

● ேமேல   ெசான்ன   �ன்�   ப�ப்�கைள�ம்   இரண்�   மணி   ேநரம்   ஊறைவக்க�ம்.    
● �ன்னர ்  தண்ணீைர   நன்றாக   வ�த்��ட�்   "உண�   ெசய�"�ல்   (food   processor)   
ேபாட�் ெகாஞ்சம்     ெகாரெகாரெவன்�     அைரத்�க்     ெகாள்ள�ம் .    அைரக்�ம்   
ேபா�   அத�டன் �வப்�     �ளகாய் ,  பசை்ச   �ளகாய்,   ெப�ங்காயம்,   உப்�   
ஆ�யவற்ைற�ம்   ேசரத்்�   அைரத்�க்   ெகாள்ள�ம்.   

● அைரத்த     மா�டன்      ெவங்காயம் ,    ெகாத்தமல்�     ஆ�யவற்ைற     கலக்க�ம்     
● வாண��ல்     எண்ெணய்     �ட�் ,    �டான�டன்     மாைவ     ��ய     உ�ண்ைடயாக     உ�ட�்   
அைத     தடை்டயாக     தட�்     �டான     எண்ெண�ல்     ேபாட�்     ெபான்னிறமாக     வ�க்க�ம்   
( இைட�ல்     ஓரி�     �ைற     ��ப்�     �ட�ம் ).    

● இந்த     மசால்     வாைடையக்     ெகாத்தமல்�     சடன்ி�டன்     சாப்�டட்ால் … ஆஹா,      அதன்   
�ைவைய     வாரத்்ைதகளால்      ெசால்ல     ��யா� .....    

● ஆமா ,    சடன்ி     எப்ப�     ெசய்வ�     என்�     தாேன     ேயா�க்��ரக்ள்    .... இேதா     
 
 

எ��யவர்:   �னா   இலக்�வன்  
 
 

 



  

ெகாத்தமல்�   சட்னி   
தயாரிப்�     ேநரம் :   10  நி�டங்கள் ;   சைமயல்   ேநரம் :   10  நி�டங்கள்   

  
  

  
  

ேதைவயான     ெபா�ட்கள் :    

● 2   ந�த்தர   அள�   ெவங்காயம்    
● 2    தக்காளி   
● 1   கட�்   ெகாத்தமல்�    
● 4   �வப்�   �ளகாய்    
● 4   பசை்ச   �ளகாய்    
● 1/4 ேதக்கரண்� (tsp)    �ளி     ���       
● 1   1/2  ேதக்கரண்�    உப்�     
● 2    ேமைசக்     கரண்�     எண்ெணய்     
● 1/2  ேதக்கரண்�     க��     
● 1   ேதக்கரண்�     உ�ந்�     

  

ெசய்�ைற  :   
  

● ெவங்காயம் ,    தக்காளி ,    ெகாத்தமல்� ,    பசை்ச     �ளகாய்     ஆ�யவற்ைற     �ண்�களாக   
ெவட�்க்     ெகாள்ள�ம்     

● வாண��ல்     எண்ெணைய     ��     ெசய்�     அ�ல்     க�� ,    உ�ந்தம்     ப�ப்ைப     ேபாட�ம் .  
க��     ெவ�த்த�டன்     ந�க்�     ைவத்�ள்ள     ெவங்காயம்     ேசரத்்�     வதக்க�ம் .   
ெவங்காயம்     ���      வதங்�ய�டன்     தக்காளி ,    பசை்ச     �ளகாய் ,    �வப்�     �ளகாய் ,    �ளி   
��� ,    உப்�     ஆ�யவற்ைற     ேசரத்்�     ேம�ம்    5    நி�டங்கள்     வதக்க�ம் .    இ��யாக   
ெகாத்தமல்�     ேசரத்்�    2    நி�டங்கள்     வதக்க�ம் .    

● நன்றாக     ஆ�ய     �ன்     �ன்     அம்��ல்    (mixie)  அைரக்க�ம் .   
  

எ��யவர்:   �னா   இலக்�வன்  

    
  
  

 



ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
அைனவ�ம்  எப்ேபா�  �ளிர ்  காலம்  ��ந்�       

நிம்ம�யாக  ெவளிேய  �ளம்பலாம்  என்�      

காத்�க்  ெகாண்��ப்�ரக்ள்.  உடேன     

�ளம்��ட  ேவண்டாம்.  அப்ப�ேய     

�ளம்�னா�ம்  �கக்  கவச�ம்  ச�க      

இைடெவளிைய�ம்  மறக்கா�ரக்ள்.  ேம�ம்     

ஊெரல்லாம்   மகரந்தேம!   அச�்!!   

  

அதற்காகேவ  இந்த  மாதம்  அ��ல்  இ�க்�ம்       

இடங்கைளப்  பாரப்்ேபாம்.  இயற்ைக  அழைக      

ர�க்க  நாம்  ெவ�  �ரம்  ேபாகத்  ேதைவ�ல்ைல.  நம்  ரிசம்ண்�ேலேய  நிைறய  இடங்கள்            

இ�க்�ன்றன.   

ேபானி   ேபஸ்சர்   (Pony   Pasture)     இ�தான்   ரிசம்ண்�ன்   

�சச்ாங்கைர.   ேஜம்ஸ்   ந��ன்   ெதற்�க்   கைர�ல்   

ரிசம்ண்ட ்  நகரத்�ன்   �ளிம்�ல்   இ�க்�ற�.   

ந��ன்   ��க்ேக   நிைறயப்   பாைறக�டன்   பாரக்்க   

�க�ம்   ரம்�யமான   இடம்.     ஒ�   அழகான   

ப�த்�ைற�ம்   இ�க்�ற�   இங்ேக.   ேகாைட�ல்   

இந்த   இடம்   

நிரம்�   வ��ம்.  

கயாக்   ெசய்ய   

�க�ம்   உகந்த   

இடம்.   நீரில்   இறங்�   �ைளயாட   ஆரம்�த்தால்   

�ழந்ைதகள்   எளி�ல்   �ளம்ப   மாடட்ாரக்ள்.   பா�ங்கள்   

நீங்கேள…   

ந�க்கைரேயாரமாக  நீண்ட  �ரம்  நடக்க�ம்  பாைதகள்       

இ�க்�ன்றன.  �ன்  ��ப்ப�ல்  ரவ்�ள்ளவரக்ள்  இங்�  கடட்ாயம்  ேபாக  ேவண்�ம்.          

ச�பத்�ல்  இங்ேக  ���ங்  ேபான்ற  ேகளிக்ைகக�ம்  ஆரம்�த்��ப்பதாய்        

ேகள்�ப்படே்டன்.  இந்த  இடத்�ற்�  உங்கள்  �ட�்��ந்�  அைரமணி  ேநரத்�ல்  ேபாய்          

�டலாம்.   

 



  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
ெபல்   ��   (Belle   Isle)     ரிசம்ண்ட ்  நகரின்   ந�ேவ   இ�க்�ம்   

அழகான   ��.   வாகனங்கள்   ெசல்�ம்   பாலத்�ல்   இ�ம்�க்   

க��களால்   கட�்த்   ெதாங்க�டப்படட்   ஒ�   

நைடப்பாைத�ல்   நடந்�தான்   இந்தத்   ��க்�ப்   ேபாக   

���ம்.   இந்தத்   ��க்�   ைசக்�ளில்   �ட   ேபாய்   வரலாம்.   

இந்தத்   ��ல்   �ற்�ப்   பாரக்்க   பல   இடங்கள்   இ�க்�ன்றன.   

பாைறகளின்   ஊேட   ேவகமாகப்   பா�ம்   ந�ையப்   

பாரக்்கலாம்.   Rapids   எனப்ப�ம்   ேவகமான   ந�   கயாக்   

ஆரவ்லரக்ளின்   இைடேய   �ர�த்தம்.   எப்ேபா�   

ேபானா�ம்   ஓரிரண்�   கயாக்�கைள   பாரக்்கலாம்.   இங்ேக�ம்   பாைறகள்   அடரந்்த   ந�.   

நடந்�ம்   ைசக்�ளி�ம்   �ற்ற   ஏகப்படட்   பாைதகள்   இ�க்�ன்றன.   

  

இந்தத்   ��ல்   ஒ�   நீர�்ன்   நிைலயம்   இ�ந்ததாம்.   அதன்   இ�பா�கைளக்   காணலாம்.   

அெமரிக்க   உள்நாட�்ப்   ேபாரில்   இந்தத்   ��   ஒ�   �ைறசச்ாைலயாக   பயன்ப�த்தப்   படட்�.   

இங்��ந்�   ஆரம்�த்�   ேஜம்ஸ்   ந�ைய   �ற்�   வர   ஒ�   10   ��   பாைத   இ�க்�ற�.   

ெதன்கைர�ல்   ேபா�ம்   படட்ர�்ல்க்   �ெரய்ல்   �க�ம்   அழகான   மைலப்பாைத.   இந்தப்   பத்�   

��   பாைதைய   ைசக்�ளிேலேய   நிைறய   ேபர ்  �ற்�வாரக்ள்.   ேவைல   நாடக்ளில்   ம�ய   

உண�   இைடேவைள�ல்   இந்தப்   பாைத�ல்   ைசக்�ளில்   என்   நண்பர ்  ஒ�வர ்  �ற்�வார.்   

நான்   ஒ�   நண்ப�டன்   �ல   ஆண்�க�க்�   �ன்   நடந்த   ேபா�   ப�ந்த   வைரபடம்.   எவ்வள�   

ேநரமா�ய�   என்�   ேகடக்ா�ரக்ள்.     

ேமமாண்ட்   �ங்கா   (Maymont   Park)    என்ன   இவன்   

ந��ேலேய   �ங்�க்   �டக்�றாேன   என்�   நீங்கள்   

அ�த்�க்   ெகாள்வ�   ேகட�்ற�.   இேதா   ந�ைய   �ட�்   

சற்ேற   �ல�   உள்ேள   ேபாேவாம்.   ஆரத்ர ்  ஆஷ்   

�லவார�்ன்   ெதன்ேகா��ல்   ��   ஏக்க�க்�   பரந்த   

�கப்   ெபரியப்   �ங்கா   ேமமாண்ட ்  �ங்கா.   இங்ேக  

�ைழந்த�ம்   பண்ைண   �லங்�கள்   ெகாண்ட   ஒ�   Pe�ng   

Zoo   இ�க்�ற�.   நிைறய   ஆ�,   மா�கள்,   ேகா�,   ��ைர,   

எ�ைம,   மான்   ேபான்றைவக�க்�   நீங்கள்   உங்கள்   ைகயால்   தானியங்கைளக்  

ெகா�க்கலாம்.   அ��ல்   வ�ம்   ஆ�   மா�கைள   தட�க்   ெகா�க்கலாம்.     

 



  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
அப்ப�ேய   இறங்�ப்   ேபானால்   காட�்ப்�ைன,   நரி   ேபான்றவற்ைற   பாரக்்கலாம்.   �ற�   

பல�தமான   க��கள்   ெகாண்ட   ஒ�   காட�்யகம்   

இ�க்�ற�.   அதற்�ம்   அ�த்�   கர�களின்   ஒ�   

இ�ப்�டம்.   �ங்கா�ன்   �ன்�றம்   இ�க்�ம்   

ஜப்பானியத்   ேதாடட்�ம்,   இத்தா�யத்   ேதாடட்�ம்   

கண்�ப்பாக   பாரக்்க   ேவண்�யைவ.     

இந்தப்   �ங்கா�ன்   இன்ெனா�   ேகா��ல்   ஒ�   

அழகான   இயற்ைக   ெபா�டக்ாட�்   (Nature   Center)   

இ�க்�ற�.   நிைறய   �ன்   வைககள்,   ஆற்ைறப்   

பற்�ய   

�ளக்கங்கள்,   வர�்னியா�ன்   ந�கைளப்   பற்�   

ெகாண்ட   கண்காட�்   -   இைதப்   பாரப்்பதற்ேக   நீண்ட   

ேநரம்   ஆ�ம்.   இைதப்   பாரப்்பதற்ெகன்ேற   தனியாக   

நீங்கள்   ேபாய்வர   ேவண்�ம்.     

  

இந்தப்   �ங்கா�ல்   �ற்ற,   �ைளயாட   �ல்ெவளிக�ம்,   

மரங்க�ம்,   �ளங்க�ம்   ேசாைலக�ம்   நிைறய   

உண்�.   அடரந்்�   படரந்்�   �ரிந்த   மரங்களில்   ஏ�   

�ைளயாடலாம்.   

ேபாகேஹாண்டாஸ்   �ங்கா   (Pocahontas   State   Park)     

ரிசம்ண்�ன்   ெதற்ேக   ெசஸ்டரஃ்�ல்�ல்    இ�க்�ம்   

�கப்   ெபரிய   �ங்கா   ேபாகேஹாண்டாஸ்   �ங்கா.   

இங்�   அைனத்�   வய�ன�ம்   அ�ப�க்க   

பல�தமான   ேகளிக்ைககள்   உண்�.   நிைறய   

காட�்ப்   பாைதகள்,   �ளங்கள்   ெகாண்ட   �ங்கா   இ�.   

�ன்   ��க்கலாம்.   பட�   சவாரி   ெசய்யலாம்.   இங்ேக   

இ�க்�ம்   நீசச்ல்   �ளம்   (Aqua�c   Recrea�on   Center)   

��வரக்�க்�   �க�ம்   ��த்த   ஒன்�.     

எ��யவர்:   நா�   பர�  
 

 



  

�ைளக்�   ேவைல   -   ��ர்கள்   
��ர்   [A]:   �ேழ   ெகா�க்கப்பட்�ள்ள   கட்டங்களில்   கா�யாக   உள்ள   கட்டங்கைள   
நிரப்ப�ம்.   

  

  
���ைறகள்:   

1. இந்தக்   கடட்ங்களில்   நீங்கள்   எந்த   எண்கைள   ேவண்�மானா�ம்   பயன்ப�த்தலாம்.   
2. ஒவ்ெவா�   எண்ைண�ம்   ஒ�   �ைற   மட�்ேம   பயன்ப�த்த   ேவண்�ம்   .   
3. இட��ந்�   வலமாக   �ட�்னால்   370   -ம்   ேம��ந்�   �ழாக   �ட�்னால்   222   -ம்   
�ட�்த்ெதாைகயாக   வர   ேவண்�ம்.     

  
  
  
��ர்   [B]:   �ழ்கண்ட   வரிைச�ல்   அ�த்�   வரேவண்�ய   எண்   எ�?   ஏன்?   
  

1   +   4   =    5   
2   +   5   =    12   
3   +   6   =    21   
8   +   11   =    ?   

  
  

 
 
 

   (�ைடகள்   -   கைட�ப்   பக்கம்)  
 
 
 
 
 

  
  
  

��ர்   ஆக்கம்:   சந்��  
  
  

 

10           

        38   

      22     



க�ைதக்   ��யல்   
தைல�ைற   

  

சனிக்�ழைம   காைல�ல்   எண்ெணய்   ேதய்க்க   வ�ம்   அம்மா�டம்   இ�ந்�   தப்�   ஓ�ேவன்   

என்   பம்பரத்ைத   எ�த்�   ெகாண்�........   

�மார ்  அண்ணன்   வந்த   உடேனேய   �ல்லாக்�   ஆரம்பமா�ம்....   

நிழ�க்�ம்   ேவரக்்�ம்   ேகாைட   ெவ��ல்   தான்   எங்கள்   �ல்�   தாண்�   

உசச்ெம�க்�ம்...........   

பசை்ச   ��ைர   தாண்�ேய   பா�   காயம்   பட�்�க்�ம்........   

பல்லாங்��   ஆட   பாசமாக   என்   அக்காள்   காத்��க்�ம்.....   

உள்ளங்ைக   ேவரத்்���ம்   கம்�   தள்ளி......   

ைக   �ட�்   ேதய்ந்த�   ெசாடட்ாங்கல்�ல்.....   

இ�ட�்ம்   ெபா��   ஒளிய   ெதாடங்�ேவாம்   ஒ�வைன   கண்�   ��க்க   ெசால்�......   

இர�ன்   �ன்ேன   �ைளயா�ேவாம்   ராஜா   ராணி........   

ெவள்ளி   �ழைம   மட�்ேம   வ�ம்   ேகா�ல்   யாைன.....   

�ைக   கக்�   �ன்னாேல   இ�த்�   ெசல்�ம்   ெகா�   வண்�....  

�ன்சாரம்   தைடபடட்ால்   எங்கள்   ெத�   ெம��ன்   ெசாரக்்கம்...   

இைம   �டாமல்   தானாகேவ   �க்கம்   ெசாக்�ம்.....   

இத்தைன�ம்   ேதான்�ம்   கைத   ேபால்   என்   மக�க்�.....   

கைதயாவ�   ேகடக்   ��க்�ேமா   அவன்   �ள்ைளக்�.......   

  

  

  

எ��யவர்:   அ�ண்�மார்  

 

 



  
  

க�ைதக்   ��யல்   

அ�யாத   அற்�தங்கள்   
  

�ரியன்   உ�ப்ப�   சந்�ர�க்�த்   ெதரியா�     
காைல�ன்   ெவளிசச்ம்   இர�க்�த்   ெதரியா�     

கட�ன்   ஆழம்   கைரக்�த்   ெதரியா�     
  

ெமௗனத்�ன்   சக்�   ேபச�்க்�த்   ெதரியா�     
��ைம�ன்   ஆ�ைம   இளைமக்�த்   ெதரியா�     
�ன்னைக�ன்   அழ�   அ�ைகக்�த்   ெதரியா�     

  
ெவற்��ன்   ரக�யம்   ேதால்�க்�த்   ெதரியா�     
மைழ�ன்   �ளிரச்�்   ெவ��க்�த்   ெதரியா�     
நிதானத்�ன்   பலன்   ேவகத்�ற்�த்   ெதரியா�     

  
நண்பனின்   அ�ைம   எ�ரிக்�த்   ெதரியா�     

சமாதானத்�ன்   தத்�வம்   சண்ைடக்�த்   ெதரியா�     
ஆேராக்�யத்�ன்   வ�ைம   ேநாய்க்�த்   ெதரியா�     
�த்�சா��ன்   ஆற்றல்   �டட்ா�க்�த்   ெதரியா�     
உண்ைம�ன்   ெப�ைம   ெபாய்க்�த்   ெதரியா�     

நிகழ்காலத்�ன்   நிதரச்னம்   கடந்தகாலத்�க்�த்   ெதரியா�     
  

பா�காப்�ன்   நிம்ம�   ஆபத்�க்�த்   ெதரியா�     
�தன்ைம�ன்   ெபா�ப்�   கைட�க்�த்   ெதரியா�     

இனிப்�ன்   �ைவ   கசப்�க்�த்   ெதரியா�     
  

வல�   கண்ணின்   அ�ைக   இட�   கண்�க்�த்   ெதரியா�     
�ைம�ன்   நஞ்�   நன்ைமக்�த்   ெதரியா�    
பயத்�ன்   அசச்ம்   ைதரியத்�க்�   ெதரியா�     

  
ெவப்பத்�ன்   ேதைவ   �ளி�க்�த்   ெதரியா�     

பண்ைடயத்�ன்   உணர�்   ந�னத்�க்�த்   ெதரியா�     
ஏழ்ைம�ன்   ேநரை்ம   ெசல்வத்�க்�த்   ெதரியா�     
ெதாடக்கத்�ன்   �யற்�   ���ைரக்�த்   ெதரியா�   
க�ப்�ன்   �ழ்ச�்   ெவள்ைளக்�த்   ெதரியா�     
�த்தத்�ன்   பயன்   அ�க்�க்�த்   ெதரியா�     

  
இைறவனின்   உத்ேவகம்   பக்த�க்�த்   ெதரியா�     

ஆனால்,   தாய்ைம�ன்   உணரை்வ   அைனத்�   உ�ரினங்க�ம்   அ�ந்த�     
-   

எ��யவர்:   ஹர�்னி   �னிவாசன்  

  

 



  

வணிக   ஆதரவாளரக்�க்�   நன்�!   

  

  

  

  

  

  

 



�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   Pagglait   (�ந்�)   
  

சந்த்யா   (சான்யா   மல்ேஹாத்ரா)    ��மணமான   
ஐந்ேத   மாதத்�ல்   கணவைன   இழப்ப�ல்   இ�ந்�   
�வங்��ற�   படம்.   ெபற்ேறாரக்ள்   பாரத்்�   
நடத்�   ைவத்த   ��மணம்.   கணவனின்   இழப்ைப   
எப்ப�   எ�ரெ்காள்வ�   என்�   ெதரியாத   ஆங்�ல   
��கைல   படட்தாரிப்   ெபண்.   
  சற்ேற   கட�்ப்ெபட�்யான,   மாமனார,்   மா�யார,்   
ைமத்�னன்   உள்ளிடட்   ��ம்பம்.   கணவன்   
இறந்த   அ�த்த   13   �க்க   நாடக்ளில்   என்ன   
நடக்�ற�   என்ப�தான்   கைத.   
சா�   �டா��ம்,   அ�த   �க்க   ெவளிப்பா�கேளா,   

நாடகத்தன்ைமேயா   இல்லாத   காட�்யைமப்�கள்.   ெதாடர�்   இல்லா���ம்   
எஸ்.ராம��ஷ்ணனின்   'உ�ப�'   ��நாவல்   ேலசாக   நிைன�க்�   வந்த�.   அ�ல்,   
நண்பனின்   சா�ற்�   வந்த   மற்ற   நண்பரக்ளின்   நிைனேவாடட்ங்க�டன்   கைத   பயணிக்�ம்.   
இந்தப்   படத்�ல்   கணவன்   எப்ப�   இறந்தான்   என்�   �ட   ஃ�ளாஷ்ேபக்   காட�்   �ைடயா�.   
ஏன்   மாைல   ேபாடட்   அவன்   �ைகப்படம்   �ட   காண்�க்கப்ப�வ�ல்ைல.   
    
சந்த்யா   இ�   ேவ�   யார ்  �ட�்ேலா   நடந்த   மா�ரி   இ�க்�றாள்.   அவ�க்�   ெவளிேய   ேபாய்   
பானி�ரி   சாப்�ட   ேவண்�ம்   ேபால்   இ�க்�ற�.   ஃேபஸ்�க்�ல்   �ஷயம்   ேகள்�ப்பட�்   
ஆ�தல்   �ற   வந்த   ேதா��டம்   'ஆம்,   235   கெமன்டஸ்்   வந்��க்�ற�'   என்�றாள்.   ஆனால்   
அ�த்�   வ�ம்   13   நாடக்ளில்   சரியாகப்   பழ��ராத   கணவனின்   ம�பக்கம்,   காப்�ட�்த்   
ெதாைக,   மாமனாரின்   கடன்   ெதால்ைல   என்�   படம்   �வாரஸ்யமாகச ்  ெசல்�ற�.   
    
படம்   ெசால்ல   வந்தைத   �கத்�ல்   அைறவ�   ேபால்   இல்லாமல்   �டகமாகச ்  ெசால்�ற�.   
ேதா�   �ஸ்�ம்   என்�   ெதரிந்த�டன்   கணவன்   �டட்ார ்  ெகாள்�ம்   �லக்கம்,   ேதா�   'நான்   
ெவ�ேடரியன்'   என்ற�ம்   அதற்�ப்   பக்கத்�   �ட�்ப்   ைபயன்   'நீேயா   �ஸ்�ம்,   எப்ப�?'   என்�   
ஆசச்ரியப்பட,   அதற்�   அவள்   'எல்லா   சச�்�ம்   ெடண்�ல்கர ்  அல்ல'   என்�   ப�லளிப்ப�,   
சந்த்யா   ைமத்�ன�க்�   ஆங்�லத்�ல்   இரங்கல்   ெசய்�   எ�தச ்  ெசால்�க்   ெகா�ப்ப�   
என்�   பல   அ�ைமயான   காட�்கள்.   �ட�்ற்�   ெகாஞ்சம்   ெகாஞ்சமாக   வந்�   ேச�ம்   �ற   
உற�னரக்ள்   கைதக்�ப்   பரிமாணத்ைதக்   �ட�்�றாரக்ள்.     
ஆனால்   �க்க   நாடக்ள்   ��வதற்�   �ன்ேப   சந்த்யா�ன்   ம�மணத்ைதப்   பற்�ப்   ேப�வ�   
ேலசான   ெந�டல்.   

  
மாமனார ்  �ேவந்த்ர   �ரி   (அஷ�ேதாஷ்   ராணா).   மைல   ேபால்   நம்���ந்த   மகனின்   இழப்�   
தந்த   �க்கம்   ஒ��றம்,   காப்�ட�்த்   ெதாைக   ேமாச�க்�   நிரப்்பந்�க்�ம்   சேகாதரரக்�க்�   
உடந்ைதயாக   ம�ப்�   என்�   நன்றாக   ந�த்�ள்ளார.்   அேத   ேபால்   �ன்னாள்   காத�   
அகாங்ஷா   (சயானி   �ப்தா)   -   இவர ்  Mirzapur   ெதாடரில்   கவனம்   ஈரத்்தவர.்   
    
அைனவைர�ம்   �க்�ச ்  சாப்��வ�   கதாநாய�   சான்யா   மல்ேஹாத்ரா.   பல்ேவ�   
உணரச்�்கைளத்   �ல்�யமாக   பாரை்வயாளரக்�க்�க்   கடத்��றார.்   டங்க�ல்   ஆ�ர ்  
கானின்   ெபண்ணாக   ந�த்தவர.்   அகாங்ஷா�டம்   ஆங்காரத்�டன்   ேப�   �ட�்   ேவகமாக   
�ட�்ற்�   வந்�   கணவனின்   சடை்டையப்   ேபாட�்ப்   பாரக்்�ம்   காட�்�ல்   அ�ைம.   
ெமாத்தத்�ல்   அைனவர�   ந�ப்�ம்   நிைற�.   

  

 



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   Pagglait   (�ந்�)   
படத்�ல்   வ�ம்   அைனவ�ம்   ஒ�   �தத்�ல்   �யநலம்   �க்கவரக்ேள,   சந்த்யா   உடப்ட.   அைதப்   
படம்   ெமன்ைமயாகக்   ��ச ்  ெசல்�ற�.   
இந்த   மா�ரியான   ஆரப்்பாடட்ம்   இல்லாத   படங்கள்   mul�plex   வ�ைகக்�ப்   �ன்   �ந்��ல்   
சாத்�யமா�ய� .   இப்ேபா�   OTT   பரவலா���க்�றப�யால்,   வ�ல்   நிரப்்பந்த�ன்�   
த���ம்   சாத்�யப்படலாம்.   
மசாலாப்   படங்கள்   பாரத்்�   ச�த்தவரக்ள்   நிசச்யமாகப்   பாரக்்க   ேவண்�ய   படம்.   Ne�lixல்   
இ�க்�ற�.   
    
    
    

எ��யவர்:   ர�   ��ேவங்கடத்தான்  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 

  

  

  

  



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   The   Great   Indian   Kitchen   
  

  

ேநற்�   The   Great   Indian   Kitchen   �ைரப்படத்ைதப்   
பாரக்்�ம்   வாய்ப்�   �ைடத்த�.   �மரச்னம்   
எ�தக்   ைக   ����ெவன்�   வந்த�.   
��க்கமாக   எ���ேறன்,   கைட�க்   
காட�்�ன்   சஸ்ெபன்ைச   உைடக்கப்   
ேபாவ�ல்ைல.     

  
கைத   சாராம்சம்:   ஒ�   ப�த்த   ெபண்,   பைழய   
ஆசச்ாரங்கள்   ெகாண்ட   ஒ�   ��ம்பத்�ல்   
��மணம்   ெசய்�   ைவக்கப்   ப��றாள்.   
ஒவ்ெவா�   நி�ட�ம்   அவள்   
சைமயலைற�ல்   அல்லா�வ�   படத்�ன்   
�க்�யக்   க�.   �த   �தமான   உண�   
வைககைளச ்  சைமப்ப�   மட�்மல்ல,   

பாத்�ரங்கைள   நாள்   ��வ�ம்   க��வ�,   அள�   கடந்த   �ட�்   ேவைலகள்   ெசய்�ம்   
பரிதாபத்�ற்�ரிய   ம�மகள்   மற்�ம்,   ெகாஞ்சம்   �ட   இரக்கம்   இல்லாமல்   உண�க்   
க��கைள   �ட�்   �ட�்க்   ைக   க��ச ்  ெசல்�ம்   ��ம்பத்   தைலவரக்ைள   இந்தப்   படம்   
ெவளிசச்�ட�்க்   காட�்��க்�ற�.   

  
ெமன்ைமயான   �ணா�சயம்   உள்ளவராகக்   காட�்��க்�ம்   மாமனாரத்ான்   அ�கப்   
படச்மான   அட�்�யங்கைளச ்  ெசய்�றார.்   �க்கர,்   �க்�,   வா�ங்   ெம�ன்   
ஆ�யவற்ைறத்   தன்   சாமரத்்�யமான   ேபச�்ல்   ஒ�க்�   ைவத்�க்   க�ைணேய   இல்லாமல்   
ம�மகள்   தைல�ல்   ேவைலகைளக்   ��க்�றார.்   ஓடட்�ல்   உண�க்க��கைள   
நாகரீகமாக   ஒ�க்�   ைவக்�ம்   கணவன்,   �ட�்ல்   அைதச ்  ெசயல்ப�த்த   ம�க்�ம்ேபா�,   
அைதக்   ேகட�்ம்   மைன��டம்,   அப்ப�த்தான்   இ�ப்ேபன்,   நீ   என்ன   ேகடப்�   என்�   
ெகாக்கரிக்�றார.்   கணவ�ம்   மாமனா�ம்   ம�மகள்   ேவைலக்�ப்   ேபாவைதச ்  
சா�ரய்மாகத்   த�க்�றாரக்ள்.     

  
அேத   கண்ணியவான்கள்,   ம�மகள்   மாத   �டா�ல்   இ�க்�ம்   ேபா�,   அவைள   ஒ�க்�   
ைவத்�   ேவைலக்காரி   சாப்பாட�்ல்   �சச்�ல்லாமல்   உண்�றாரக்ள்.   (Hypocrites   -   
கபடதாரிகள்?   மற்ற   நாடக்ளில்   ம�மகள்தான்   ேவைலக்காரி,   என்ன   அக்�ரமம்).   
அப்ேபா�   அங்�   இ�க்�ம்   மாமனாரின்   சேகாதரி,   அவளின்   ப�க்ைகையப்   ��ங்�   
தைர�ல்   ப�க்கச ்  ெசால்�,   ��ம்பப்   ெபண்களின்   �ர�ந்த   வாழ்க்ைகக்�,   ஆண்கள்   
மட�்ம்   காரணமல்ல   என்�   உணரத்்�,   படம்   பாரக்்�ம்   ஆண்களின்   வ�ற்�ல்   பால்   
வாரக்்�றார.்     

  
உள்�க்�ள்  ���க்  ெகாண்�  இ�க்�ம்  நாய�க்�,  ெபாங்�  எ�ம்  நாள்  ெந�ங்�க்           
ெகாண்��க்�ற�.  கணவன்  மற்�ம்  மாமனார ்  சபரி  மைலக்�  ேபாக  மாைல          
இ��றாரக்ள்.  பல  கட�்ப்பா�கைள  ைவத்�  ேம�ம்  ெகா�ைமகள்  அ�கமா�ன்றன.         
வண்��ல்  இ�ந்�  �ேழ  ��ந்த  நாயகைனக்  ைக  ��த்�த்  �க்�  ��ம்  நாய�ைய,            
அவன்  ஆேவசமாகத்  தள்ளி  �ட�்  �ட�்,  �ட�்க்�ப்  பரிகாரம்  ேத��றான்.  கைட��ல்,           
நாய�   ெகா�த்ெத�ந்�   நீ�   நா��றாள்.   

  
  



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   The   Great   Indian   Kitchen   
நாய�   அள�க்�   �ரம்ானங்கைள   எ�க்�ம்   ைதரியேமா,   �தந்�ரேமா,    �ழ்நிைலகேளா   
99.99   சத�தம்   ெபண்க�க்�   உண்டாகப்   ேபாவ�ல்ைல.   ஆனால்   படத்ைதப்   பாரக்்�ம்   
நமக்�,   நம்ைம   சரிப்ப�த்�க்   ெகாள்�ம்   ஒ�   வாய்ப்�   இ�க்�ற�.   அந்தக்   காலத்�ல்   
நிைன��க்�ற�.   ெபா�ப்பற்ற   உற�னரக்ள்   �ட�்க்�   வந்�   பல   நாடக்ள்   தங்�   இ�ந்�   
உண்�   �ட�்ப்   ேபாவாரக்ள்.   ேவைல   ��வ�ம்   அன்ைனயரக்்�ம்,   சேகாதரியரக்்�ம்.   
அதற்�   நன்�ேயா   பலேனா   �ைடயா�.   ��ந்ேதாம்பல்   என்ற   ேபாரை்வ�ல்,   நம்   ��ம்பப்   
ெபண்கள்   அ�ப�க்�ம்   ெகா�ைமக�க்�   கணக்ேக   �ைடயா�.   இ�ல்   மாமனார,்   
மா�யார,்   நாத்தனார ்  ெகா�ைமகள்   தனி.   இ�   எ��ேம   நடப்ப�   அ�யாமல்   இ�க்�ம்   
ெபா�ப்பற்ற   கணவரக்ள்   பா�,   ெதரிந்�ம்   ஒன்�ம்   ெசய்ய   ��யாத   ெப�ம்பான்ைமயான   
ைகயாலாகாத   �ம்பல்,   �ற�   இப்ப�த்தான்   இ�ப்ேபாம்   என்�   ஆணா�க்கம்   ��த்த   கயவர ்  
�டட்ம்.   ெபண்க�ம்   ம�மகள்   ஸ்தானத்���ந்�   நாத்தனாராகேவா,   மா�யாராகேவா   
மா�ம்   ேபா�,   யாம்   ெபற்ற   ெகா�ைமகள்   மற்ற   ம�மகள்கள்   ெபறட�்ம்   என்ற   ஒ�   
�ழ்த்தரமான   எண்ணம்.   

  
இவரக்ள்   ெப�ம்பா�ம்   மாறப்   ேபாவ�ல்ைல.   அ�த்த   �ைற   உங்கள்   தட�்க்கைளக்   
க�வாமல்   ேமைச�ல்   இ�ம்ேபாேதா,   ேவைல   ��ந்�   ஓய்ெவ�க்�ம்   மைன��டேமா,   
தாயாரிடேமா,   நாத்தனாரிடேமா,   ம�மகளிடேமா   ேதனீர ்  ேகட�்ம்   ேபா�,   தய�   ெசய்�   
ஒ��ைற   ேயா��ங்கள்.   மாற்றம்   நம்�ட��ந்�   ெதாடங்கட�்ம்.     

  
  
  

எ��யவர்:   எஸ்.   சத்யவா�ஸ்வரன்  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   
  

  

த�ழர ்  பாரம்பரிய   �ைளயாட�்கள்     
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ஆ�ரிைய   -   �வகா�   அண்ணாமைல   

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  



  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   
த�ழர ்  பாரம்பரிய   �ைளயாட�்கள்     
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ஆ�ரிைய   -   �வகா�   அண்ணாமைல   

  

    

  

  

  
  
  

  
  
  

  

 



  

பாரை்வ   (��கைத)   
“எவ்வள�   காலம்   இப்ப�த்    தனிமரமாய்   இ�க்கப்   ேபா�றாய்.   �ணவ�,   அவள்   ேபாய்   
ேசரந்்�   4    வ�ஷத்�ற்�   ேமல்   ஆயாச�்.   உன்   ெபண்ைண   நிைனத்�ப்   பார.்   
அவ�க்காகவாவ�   ஒ�   ��மணம்   ெசய்�   ெகாள்.   அந்தக்   �ழந்ைதக்�   ஒ�   தாய்   
ேவண்டாமா?   “   -   அப்பா�ன்   �லம்பல்   எப்ெபா��ம்   ேபால்   அன்ைறக்�ம்   ஆரம்�த்த�.     
இன்ெனா�   ��மணம்   -   நிைனத்�ப்   பாரக்்கேவ   கசந்த�.     
பா�ம�   -   அழ�,   அன்�,   க�ைண,   எல்லா   �தத்��ம்   இைறவன்   எனக்�   அளித்த   வரம்   .   
நான்   அவைள   இழந்�   வ�ஷங்கள்   பல   ஆ��டட்�   .   ஆனா�ம்,   நான்   வாழ்ந்த   
வாழ்க்ைக�ன்   நிைனப்�   ேபா�ம்   எனக்�.   என்   �ழந்ைத   ெசல்�,   அவள்   அம்மா�ன்   
�ம்பம்.   அழ�,   கனி�   இவற்�ன்   உ�வம்.   அவள்   அன்�ம்,   என்   மைன��ன்   நிைன�ம்   
எனக்�ப்   ேபா�ம்.     
ஒ�   ஞா��,   உற�னர ்  �ட�்ற்�   ெசல்லலாம்�   அப்பா   வ�ந்�க்    �ப்�டட்ார.்   ெசல்��ம்   
�ரஸ்   பண்ணிண்�   சந்ேதாஷமாய்   �றப்படட்ாள்.   தடட்   மன�ல்லாமல்   அைர   மனதாகக்   
�ளம்�ேனன்.   ேபான   இடத்�ல்   மா�ைலத்   ேதாரணம்,   ‘வாங்ேகா,   வாங்ேகா”   என்ற   
உபசாரம்,   ெதரியாத   மனிதரக்ள்   ,   ��ந்�   உபசாரம்.   “ெபண்ைணக்   �ப்��ங்ேகா   “   என்�   
ஒ�வர ்  ெசால்ல,   அப்�றம்   தான்   ெதரிந்த�   எனக்�ப்   ெபண்   பாரக்்க   வந்��க்ேகாம்�.   
அப்பா   ேமல   ஒேர   ேகாபம்.   மற்றவரக்�க்�   எ�ரில்   ெவளி�ல்   காண்�க்க   ��யைல.   
ஆனால்   �கத்ைத   நி�ரத்்த�ல்ைல   நான்.   மன�   ���ய�.   என்   பா�ம�   இ�ந்த   இடத்�ல்   
இன்ெனா�த்�யா?   எல்ேலா�ம்   கல   கல   ன்�   ேபசற   சத்தம்,   ெசல்�   சந்ேதாஷமாய்   
�ரிக்�ம்   சத்தம்   எல்லாம்   ேகடட்�.   ‘மாப்�ள்ைளக்�   ��ச�்�க்கா’   என்�   ஒ�வர ்  
�சாரிக்�றார.்   அப்பா   ‘அவ�க்�   ��ச�்�க்�,   எங்க   எல்ேலா�க்�ம்   பரம   சந்ேதாஷம்”   �   
ெசால்�ட�்   �ளம்�னார.்     
�ட�்ற்�   வந்�   கத்�ேனன்.   என்   சம்மத�ல்லாமல்   எப்ப�   இதற்�   ஏற்பா�   ெசய்யலாம்�.   
அப்பா   ஒேர   வாரத்்ைத�ல்   ��த்தார,்   “ெராம்ப   நல்ல   ெபண்,   இப்ெபா��   நாம்   பாரத்்�   
�ட�்   வந்த   அ�தா.   உனக்�   ��ச�்�க்�,   ��க்கைல,   அெதல்லாம்   எனக்�   ெதரியா�.   
ெசல்�க்�   ஒ�   நல்ல   அம்மா   �ைடத்�   �டட்ாள்.   எனக்�   அ�   தான்   �க்�யம்.   இன்�ம்   4   
நாளில்   ேகா��ல்   ைவத்�   ��மணம்”.     
எந்த   உபாய�ம்   ெதரியாமல்   ேகா��ல்   ைவத்�   தா�ையக்   கட�்ேனன்.   தா�   கட�்ம்   
ேபா�   தான்   பாரத்்ேதன்   அந்தப்   ெபண்ைண,   ஒேர   அ�ரச்�்.   அவள்   ���   �ன்   
ேபாட�்�ந்த�.   என்   மைன�   ஒ�   �னி.   என்னால்   அவைளப்   பாரக்்க   ��ய�ல்ைல.   
இர�ல்   அலங்கரிக்கப்   படட்   அைற,   ெவ�ப்பாய்   இ�ந்த�.   “உனக்�ம்   எனக்�ம்   ஒ�   
சம்பந்த�ம்   இல்ைல.   நீ   யாேரா   நான்   யாேரா”   -   வாரத்்ைதைய   அனலாய்   ெகாட�்   �ட�்   
��ம்�ப்   ப�த்ேதன்.     
நாடக்ள்   கடந்தன.   இரண்�   மாதங்கள்   ஆ�ற்�   .   அவைள   �கெம�த்�   பாரக்்க�ல்ைல,   
இரண்�   வாரத்்ைத   ேபச�ல்ைல.   ஆனால்   �ட�்ல்   மா�தல்கள்   ெதரிய   ஆரம்�த்த�.   
ேகால�டட்   வாசல்,   �ய்ைமயான   ��,   �ைவயான   உண�,   அைம�யான   அப்பா.   
எல்லாவற்�ற்�ம்   ேமல்,   எைதேயா   ப�ெகா�த்த�   ேபால்   இ�க்�ம்   ெசல்�   இப்ேபா�   
கலகல   என   �ரித்�   வைளய   வந்தாள்.   எப்ேபா�   பாரத்்தா�ம்   ‘அம்மா,   அம்மா’   �   ெசல்�   
அவள்/அந்த   �னி�ன்   �ன்னாேல   �ற்�வ�   எனக்�   ெபா�க்க�ல்ைல,   �ரிய�ம்   இல்ைல.     

  
ஒ�   நாள்   சாயங்காலம்,   நா�ம்   ெசல்��ம்   மாத்�ரம்   �ட�்ல்.   ெசல்�   �ன்�றத்�ல்   தாேன   
�ைளயா�க்   ெகாண்��ந்தாள்.   இ�தான்   சந்தரப்்பம்   என்�   அவ�டன்   ேபச�்க்   
ெகா�த்ேதன்.     

  

 



  

பாரை்வ   (��கைத)   
“ெசல்�,   என்னடா   �ைளயா��றாய்   ?”   

“அம்மா   கத்�க்   ��த்தாப்பா.   பாண்�   மா�ரி   இன்ெனா�   �ைளயாட�்”.   நீளமாய்   அந்த   

�ைளயாடை்டப்   பற்�   �வரித்தாள்   �ழந்ைத.   ெபா�க்க   ��யாமல்   அவைளப்   பா��ல்   

நி�த்�   படபட   ெவன   ெவ�த்ேதன்.     

  “அ�   என்ன   அம்மா   அம்மா   என்�றாய்   ?   உன்   அம்மாவா   இவள்?   எப்ப�   உன்னால்   அவள்   

�ைனப்   ெபா�டப்�த்தாமல்   இ�க்க   ��யற�?   எப்ப�   உன்னால்   அவைள   அம்மாவாய்   

ஏற்�க்ெகாள்ள   ���ற�?   

  என்   �ழந்ைத   என்ைன   ஒ�   பாரை்வ   பாரத்்தாள்.   அந்த   பாரை்வைய   �வரிக்க   வாரத்்ைதகள்   

இல்ைல   என்னிடம்.     

“�ைனப்   பாரத்்தால்தான்    �ன்   ெதரி�ம்.   அம்மாைவப்   பாரத்்தால்   அம்மா   தாேனப்பா   

ெதரி�ம்?    நான்   என்   அம்மாைவத்தாேன   பாரக்்�ேறன்”.     

  (�ன்   ��ப்�:   இ�   30   வ�டங்கள்   �ன்�   ெசன்ைன   �ரத்ரஷ்ன்   ெதாைலக்காட�்�ல்   

நாடகமாக   ஒளிபரப்பப்படட்�.   எ��யவர ்  மற்�ம்   இயக்�னர ்  நிைன�ல்   இல்ைல.   ஆனால்   

அந்தக்   கைத,   அதன்   பாடம்   ெநஞ்�ல்   அ�யாமல்   ப�ந்த�.   அைத   வாரத்்ைத�ல்   ெகாண்�   

வ�ம்   ஒ�   ��   �யற்�,   இந்தக்   கைத.   

    

எ��யவர்:   சரஸ்வ�    

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



வாழ்க்ைக   வாழ்வதற்ேக(��கைத)   
“அப்பா   அப்பா,   உன்ன   ஒண்�   ேகக்கட�்மா?”   அைழத்�க்   ெகாண்ேட   வந்தாள்,   என்   அன்�   

மகள்   ேதன்ெமா�.     

“என்ன   ெமா�   ேவ�ம்?”   நான்   �ன�ேனன்.     

அவள்   “த�ழ்   ெமா�”   என்�   க�த்தாள்.   அதற்�   நா�ம்   “ேத�,   ெகாடட்ாேத”   என்ேறன்.     

ேதன்:   அப்பா   நீ   எப்ப�ப்பா   எப்ப�ேம   ெராம்ப   சம   நிைலயா   இ�க்க?   இன்பம்   �ன்பம்   

இரண்ைட�ேம   ஒேர   நிைலயா,   நிதானமா   பா�க்�ற?   யா�   எ�   ேகடட்ா�ம்   ெகா�த்�டேற.   

சனி   ஞா��   �வானந்தா   அனாைத   ஆ�ரமத்�ற்�   �ளம்�டேற.   எங்கைள�ம்   நல்லா   

வளக்கற.    உன்   �கத்�ல   எப்ப�ேம   ஒ�   �ன்�ரிப்�.    எப்ப�ப்பா?   அந்த   ரக�யத்த   

எங்க�க்�ம்   ெசால்�க்   ெகாேடன்.   

நான்:   ேத�,   அத   ெசால்ல�ம்னா   உன்   பாட�்ையப்   பத்�   ெபரிய   கைத   ெசால்ல�ம்.   நீ   

தயாரா?   

ேதன்ெமா�   கண்களில்   �ண்ட�டன்:   நீ   என்னக்�   �ன்ன   கைத   ெசால்�   இ�க்ேக?   

அன்னக்�   ஒ�த்தர ்  பக்கத்�   ெத��க்�   வ�   ேகடட்ார.்   நீ   ெசன்ைன   ஆடே்டா   ஓட�்பவர ்  

ேபால,   வள்�வர ்  ேகாடட்ம்,   �ேவகானந்தர ்  இல்லம்�   ஆரம்�ச�்,   காந்�   மண்டபம்   வைர   

எல்லாத்�க்�ம்   வ�   ெசால்ற.   அந்த   மனிதர,்   நீ   எப்ப   நி�த்�வன்�   ஒ�   மணி   ேநரம்   

காத்��ந்தார.்   தாங்க   ��யாம,   �னிமால   வர   மா�ரி   “எஸ்ேகப்”   ஆ�டட்ார.்   

நான்:   ேத�,   இனிப்பா   ேபசற   மா�ரி   ெகா�ப்பா   ேபசாேத.     

கைத   ேவண்�மா   ேவண்டாமா   என்�   ேகட�்,   எங்ேக   அவள்   ேவண்டாம்   என்�   

ெசால்வதற்�ள்   என்   வாழ்க்ைகக்   கைதைய   ெசால்ல   ஆரம்�த்ேதன்.   

எனக்�   எட�்   வய��க்�ம்.   எங்க   பள்ளி�ல்   ஆன்னா   ஊன்னா   பரீடை்ச   ைவப்பாங்க.   

அப்ப�   ஒ�   பரிடை்ச�ல்   நான்   பாஸ்   ஆகைல.   

ேதன்ெமா�   (��க்�ட�்):   ஃெப�லாய்டட்   ன்�   ெசால்�.   

நான்:   அந்த   வாரத்்ைதக்�   எனக்�   அரத்்தம்   ெதரியா�.   

ேதன்ெமா�:   ெதரிந்தா   பாஸ்   பண்ணி��ப்ேப   இல்ல?   

நான்:   ம�ப��ம்   ெகா�ப்பா?     

ேதன்ெமா�:   (�ரித்�   ெகாண்ேட)   உங்க   ெபாண்�   தாேன?   சரி,   கைத   ெசால்�ங்க.   

நான்:   சரி   சரி.   அந்த   மாரக்்   �டை்ட   என்   அம்மா�டம்   தயக்கமாக   ெகா�த்ேதன்.   அ�யா   

�டட்ா   என்�   பயத்�டன்   கால்   ந�ங்க   காத்��ந்ேதன்.     

அப்ேபா�   அம்மா   “�வா�   படம்   ேபாலாமா?”   என்றாரக்ள்.     

    

 



வாழ்க்ைக   வாழ்வதற்ேக(��கைத)   
அ�,   �ட�்��ந்�   எஸ்ேகப்   ஆன   நான்   சரி   என்ேறன்.   படம்   பாரத்்த   �ன்னர ்  ��ம்�ைக�ல்   

அம்மா�டம்   ேகடே்டன்.   “�வா�   படம்னா   ���ைளயாடல்   படத்�ற்�   ேபாேவாம்�   

நிைனத்தால்   நீ   பா�ம்   பழ�ம்   படத்�ற்�   �ட�்ட�்   வந்�டட்ேயம்மா.   இப்ப�   ஒ�   

பனிஷ்ெமண்டட்ா?   இ�க்�   நீ   என்ன   அ�சே்சா,   �ட�்ேயா   இ�ந்��க்கலாம்.”     

அம்மா   �ரித்�க்   ெகாண்ேட:   “ேபானால்   ேபாகட�்ம்   ேபாடா”.   அத   நீ   �ரிஞ்�க்க   தான்   இப்ப�   

ெசய்ேதன்.   நீ   பயத்�டன்   மாரக்்   �ட ்  ெகா�க்�ம்ேபாேத   இனிேம   நீ   எப்ப�ேம   நல்லா   

ப�ப்ேபன்�   எனக்�   நம்�க்ைக   வந்��டட்�.   வாழ்க்ைகய    நல்லா   அ�ப�ச�்   

வாழ�ம்டா.   அதனால   தான்   ஜா�யா   படம்   பாரக்்கலாம்�   உன்ைன�ம்   �ட�்ட�்   

வந்ேதன்.   ஒ�   அ�ைமயான   படத்ைத   இப்ப�   பனிஷ்ெமண்ட�்   ெசால்லாேத.   

நாம   ஏைழ   தான்.   அப்பா   ஒேர   தண்ணிதான்.   ஆனா�ம்   எனக்�   ெரண்�   கண்களா   உங்க   

அண்ண�ம்   நீ�ம்   இ�க்�ம்   ேபா�,   எனக்�   என்ன   கஷ்டம்?   வாழ்க்ைகக்�   �க்�யம்   பணம்   

இல்ைல,   நல்ல   �ணம்.   கஷ்டேமா   நஷ்டேமா,   சமநிைல.”   

நான்:   அம்மா,   நீ   �வா�க்�   ேமல   நல்ல   டயலாக்   ேபசற.   நம்ப   டயலாக்   ேகள்.   ெதரிந்த�,   

ெதரியாத�,   அ�ந்த�,   அ�யாத�,   �ரிந்த�,   �ரியாத�   ,   இைவ   அைனத்ைத�ம்   உன்னிடம்   

தான்   யாம்   கற்ேறாம்.   

அம்மா   (ெகாஞ்சம்   ெநற்�   கண்ைண   �றந்�):   �ட�்க்�   வா,   அ�யா   �டட்ா�   ெதரி�ம்   

என்�   ெசால்�   �ன்னர ்  �ரித்�   �டட்ாரக்ள்.   

அன்���ந்�   நான்   நன்றாக   ப�க்க   ஆரம்�த்ேதன்.   அண்ணைன�ம்   என்ைன�ம்   கல்�ரி   

ப�ப்�ற்காக   தன்   தா�   �தல்   அைனத்�   ெசாத்ைத�ம்   அட�   ைவத்தாரக்ள்   என்   அம்மா.   

ஒேர   ஒ�   ேவைள   தான்   சாப்��வாரக்ள்.   ஆனா�ம்,   அவரக்ள்   �கத்�ல்   எப்ேபா�ம்   ஒ�   �ன்   

�ரிப்�.   அண்ண�ம்   நா�ம்   இன்�   ேகா�ஸ்வரரக்ள்   ஆவதற்�   அந்த   பத்�னி   தான்   ��   

காரணம்.   

நாங்கள்   ெசல்வந்தரக்ள்   ஆனா�ம்   அம்மா   மாறேவ   இல்ைல.   அட�   ைவத்த   எல்லா   நைக�ம்   

�ட�்   அம்மா�டம்   ெகா�த்ேதாம்.   தா�ைய   த�ர   பாக்�   நைககைள   நன்ெகாைடயாக   

ெகா�த்�   �டட்ாரக்ள்.   எல்ேலா�ம்   இன்�ற்��க்க   தன்னால்   ��ந்த   அைனத்ைத�ம்   

ெசய்தாரக்ள்.   

அம்மா�டம்   நான்   ேகடே்டன்:   “வாழ்க்ைகைய   நல்லா   ர�ச�்   வாழ�ம்�   ெசால்�ட�்   நீங்க   

எல்லாத்ைத�ம்   தானம்   ெசய்ய�ங்கேள,   ஏன்?”   

அம்மா:   “�ற�க்�   உதவற�ல   �ைடக்�ற   �கம்   ேவ�   எ�ல�ேம   இல்லடா.   யாம்   ெபற்ற   

இன்பம்   ெப�க   இவ்ைவயகம்”   

  



  

  

வாழ்க்ைக   வாழ்வதற்ேக(��கைத)   
“அேடயப்பா,   ��யலமா.   �னிமால   ந�க்க   ேவண்�யவங்க   நீங்க.   உங்க   வ�ேய   தனி   வ�   

தான்.”   என்�   நான்   ெசான்ன�ம்   �ரித்�   �டட்ாரக்ள்.   

  

கடந்த   காலத்�ல்   சரியாக   சாப்�டாததால்   அம்மா�ற்�   உடல்   நலம்   �ன்�ய�.   

அப்ேபாேலா   ஆஸ்பத்�ரிக்�   �ைரந்ேதாம்.   டாக்டரக்ள்   பல   பரிேசாதைனகள்   ெசய்�   

எங்க�க்�   ேவதைனயாய்   ஒ�   ெசய்�   ெசான்னாரக்ள்.   அம்மா�ற்�   ��நீரகம்   (�டன்ி)   

ேவைல   ெசய்ய�ல்ைல   என்றாரக்ள்.   அண்ண�க்�   இரத்த   அ�த்தம்   அ�கமாக   இ�ந்தால்   

அவர ்  தன்   ��நீரகத்ைதக்   ெகா�க்க   ��ய�ல்ைல.   என்ைன   பரிேசாதைன   ெசய்தாரக்ள்.     

அப்ேபா�   தான்   ஒ�   ெபரிய   ெவ��ண்ைடத்   �க்�ப்   ேபாடட்ாரக்ள்.   நீ   இவரக்ளின்   

�ள்ைளேய   இல்ைல   என்�.   அப்ேபா�   தான்    என்   �த்�   ெசான்னாரக்ள்,   �வானந்த   அனாைத   

ஆ�ரமத்�ல்   இ�ந்�   என்ைன   தத்�   எ�த்தாரக்ள்   என்�.     

�சை்ச   எ�ப்பவரக்�க்�   10   �பாய்   ேபாட�்   �ளகாங்�தம்   ஆ�ற   மனிதரக்�க்�   

இைட�ல்   ெதய்வம்   ேபால்   இப்ப�   ஒ�   தாயா   எனக்�.   கண்ணீர ்  ஆறாக   ஓ�ய�.   

  

என்   அம்மா�ன்   உடல்   நலம்   �க�ம்   ேமாசம்   ஆ�ய�.   அப்ேபா�ம்   அவரக்ள்   �கத்�ல்   

�ன்�ரிப்�.   அவரக்ள்   உ�ர ்  ேபா�ம்   �ன்   ெசான்ன   கைட�   வாரத்்ைதகள்   “ வாழ்க்ைக   

வாழ்வதற்ேக ”   

  

ேத�,   நம்ம   �ட�்ேல   சா�   அைற�ல   அம்மாேவாட   படம்   மட�்ம்   தான்   இ�க்��   உனக்�த்   

ெதரி�ம்.   ஏன்   என்றால்,   “என்   தா��ம்   �றந்த   ேகா��ம்   இல்ைல,   என்   அம்மா   தான்   எனக்�   

கண்கண்ட   ெதய்வம்”.   ேம   9   அம்மா   �னம்�   இந்த   வ�டம்   ெகாண்டாடறாங்க,   ஆனா   எனக்�   

எல்லா   நா�ேம   அம்மா   �னம்   தான்.   

ேதன்ெமா�   கண்களில்   கண்ணீர ்  கங்ைகயாக   ஓ�ய�.   அப்ேபா�   அவள்   என்ைன   ேகடட்ாள்,   

“ஒ�   ேகள்�   ேகக்கேறன்.   அப்பா,   நான்   உனக்�ம்   அம்மா�ற்�ம்   �றந்த   ெபண்ணா   இல்ல   

தத்�   எ�த்த   ெபண்ணா?”   

�ன்��ப்� :   இ�   ஒ�   கற்பைன   கைத.   என்ைனப்   பத்�   மாதம்   ம��ல   �மந்�,   வளரத்்�,   

ஆளாக்�ய   என்   தாய்க்�ம்,   அைனத்�   தாய்மாரக்�க்�ம்   இந்தக்   கைதைய   சமரப்்பணம்   

ெசய்�ேறன்.   

எ��யவர்:   இராமபாலா  

  



  

�ட்லர்   (��கைத)   
"இந்த   மா�ரி   பா�   ���   ெதரியற   மா�ரி   ர�க்ைக   ேபாட�்ண்�யானா,   ��ச�்   

ேபாட�்�ேவன்",   ெரௗத்�ரமாய்   கத்�ன   அப்பாைவ    நிைனத்தால்   ஆத்�ரம்   

ெகாப்பளிக்கற�.   அ�காரம்,   அடக்��ைற,   ஆ�க்க   மனப்பான்ைம   -   இ�   எல்லாம்   

ேசரந்்த�   தான்   என்   அப்பா.   நிைன�   ெதரிந்த   நாள்   �தல்   இந்த   அப்பாைவ    தான்   ஞாபகம்   

இ�க்�.   

  "சாயங்காலம்   6   மணிக்�ள்   �ட�்ல்   இ�க்க�ம்",   "ஆ���ந்�   எட�்   மணி   வைரக்�ம்   

ப�ப்�,   அப்�றம்   சாப்பா�.   9   மணிக்�   எல்லாம்   �ங்க   ேபாய்ட�ம்.",   எல்லா   �ஷயத்��ம்   

கட�்ப்பா�,   அடக்��ைற.   ெவ�ப்பாய்   இ�ந்த�.   சரியான   �டல்ர ்   வந்�   வாய்சச்ார ்  என   

அப்பாவாய்.   

  "இந்த   �ேரா   ஹாண்டச்ம்    ஆ   இ�க்கான்,   ஷம்�   க�ர ்  டான்ஸ்   �ப்பர"்   -   ஒ�   சாதாரண   

கெமண்ட ்  �ட   நா�ம்   என்   தங்ைக�ம்   அ�க்க   பயப்ப�ேவாம்.    ஏன்னா,   எங்கப்பா�க்�   

��க்கா�.   

  ப�வ   வய�ல்   வ��ற   ேகள்�கள்,   �ழப்பங்கள்   எதற்�ம்   அம்மாைவக்�ட   அ�க   

��யா�.   ஏன்னா,   அம்மா   ஒ�   வா�ல்லாப்    �ச�்.   அப்பாைவ   ��   ஒன்�ம்   ேபச   மாடட்ாள்.   

நன்னா   ஞாபகம்   இ�க்�,   எனக்�   18   வய�   இ�க்�ம்,   என்   க்ேளாஸ்   ஃப்ெரண்�   பாப்-கட ்  

பண்ணிண்டா,   அவ   தைலைய.   அவ்ேளா   அழகா   இ�ந்த�,   டால்   மா�ரி.   அவ   ேவற,   என்ைன   

"உனக்�   இன்�ம்   நன்னா   இ�க்�ம்   இந்த   ேஹர ்  ஸ்ைடல்,   இந்�ரா   காந்�   மா�ரி".    ஒேர   

ஆைசயா   இ�ந்த�   .   அம்மா   �டட்   வந்�   "அம்மா,   ப்ளஸ்ீ   ப்ளஸ்ீ,   நான்   ேஹர ்  கட ்  

பண்ணிக்�ேறன்.   என்   �ெரண்ட ்  பண்ணிண்��க்கா,   எனக்�   ஆைசயா    இ�க்�ம்மா"..   

எங்கப்பா   கா�ல   எப்ப�ேயா   ��ந்��த்�   ."ஏன்,   உன்   �ெரண்ட ்  ேபாய்   �ணத்�ல   

��ந்தா   நீ�ம்   ���ேயா?   �ைள    இ�க்கா�   உனக்�?   இந்த   �ட�்ல்   இ�க்�ற   வைரக்�ம்   

அெதல்லாம்   ஒண்�ம்    பண்ணக்   �டா�.   நாைளக்�   கல்யாணம்   பண்ணிண்�   அவாவா   

என்ன   ேவ�ம்னா�ம்   பண்�ங்ேகா,   எப்ப�   ேவ�ம்னா�ம்   இ�ங்ேகா,   அெதல்லாம்   

உங்க   இஷ்டம்."   அ�ைக   ���க்   ெகாண்�   வந்த�   எனக்�.   மன�   ெவ�த்�ப்    ேபாய்   

�டட்�.   

கல்யாணம்   பண்ணிண்�   எப்படா   அந்த   �டை்ட   �ட�்   �ளம்�ேவாம்,   �தந்�ரமாய்   

இ�ப்ேபாம்ன்�   ஆ��த்�.   அம்மா   பல   �ைற   எ�த்�   ெசால்ல   �ைர   பண்ணி��க்கா.   

"அப்பா   உன்   நல்ல�க்�   தான்   ெசால்லறார,்   அவேராட   கண்�ப்�   நாைளக்�   உன்�ைடய   

வாழ்க்ைகக்�   உன்ைன   தயார ்  பண்ற�க்�   தான்.".   "�ம்மா   சப்ைப   கட�்   கடட்ாேதம்மா,   

அப்பா   ஒ�   killjoy,   அவர ்  �ணேம   அ�தான்".   

  



  

�ட்லர்   (��கைத)   
கல்யாணம்   ஆ�   18   வ�ஷம்   ஆயாச�்.   பகவான்   அ�ளில்   நல்ல   கணவர ்  எனக்�.   மணியாய்   

இரண்�   ெபண்கள்.   என்   ெபண்கைள   வளரக்்�ம்   ேபா�   ஒேர   எண்ணம்   தான்   எனக்�.   

“எங்கப்பா   எங்க   வாழ்க்ைகைய    பண்ணா   மா�ரி,   நான்   என்   �ழந்ைதகள்   வாழ்க்ைகைய   

ஆக   �ட   மாடே்டன்.   எங்கப்பா�ன்   ெகா�ங்ேகா�க்�   �ற்�ம்   எ�ரா   ெடமாக்ர�க்காக   

வளரப்்ேபன்   என்   �ழந்ைதகைள”   என்�   ��ைரத்�   வளரத்்ேதன்   நான்,   என்   ெபண்கைள.   

என்   ஒேர   ேநாக்கம்,   எந்த   �ரசை்ன   என்றா�ம்   என்   �ழந்ைதகளால்   என்ைன   அப்ேராச ்  

ெசய்ய   ��ய�ம்.   எல்லா   �ஷயத்��ம்   அவரக்ைள   கலந்�ப்ேபன்.   

  

ரீசன்   பண்�ேவன்.   என்   கணவர ்  �ட   "அவா   �ன்ன   �ழந்ைதகள்.   எல்லா   �ஷயத்�ல�ம்   

அவா   ஒ�னியன்   ேகக்கற�   அவ�யம்   இல்ைல.   அவா�க்�   அந்த   ெமச�்ரிட�்   வர  

வைரக்�ம்   எல்லா   �ஷய�ம்   அவா    �டட்   �வரிக்க�ம்   அப்ப�ன்�    அவ�யம்   இல்ைல"   

ன்�   எல்லாம்   ெசால்�வார.்   ஆனால்   என்   மனக்கண்ணில்    எங்கப்பா�டம்   நான்   ேசலன்ஞ்   

பண்றா   மா�ரி   ஒ�   காட�்   அப்பப்ப   ெதரி�ம்,   "நான்   எப்ப�   வளரத்்�க்   காண்�க்�ேறன்   

பா�,   என்   �ழந்ைதகைள.   நாங்க   நல்ல   நண்பரக்ள்   மா�ரி.   எங்க�க்�ள்   எந்த   ஒளி�   

மைற�ம்   �ைடயா�,   ெதரி�மா?"   

  

  என்   ெபண்ணிற்�   18   வய�   ��ந்த   சமயம்,   ஒ�   �க்   எண்�ல்    ��ப்   ஸ்ட�   ன்�   அவள்   

ஃ�ெரண்ட ்  �ட�்க்�   ேபானாள்.   சனிக்�ழ்ைம   ராத்�ரி   11   மணிக்�   ஒ�   கால்   வ��.   உங்க   

ெபண்   ஆக்�ெடண்ட ்  ஆ�   ஆஸ்பத்�ரி�ல்   அட�்ட ்  ஆ��க்கான்�.   ஒண்�ம்   �ரியாமல்   

பத�   அ�த்�   நா�ம்   என்   கணவ�ம்   ஓ�ேனாம்.   ைக�ல்   ஃப்ராக்சர,்   �கத்�ல்   

�ராய்ப்�ன்�   �ழந்ைத   ப�க்ைக�ல்   �டந்தாள்.   வ��   கலங்�ய�.   மன�   பத�ய�.   

ெபற்ற   �ழந்ைத   ஆஸ்பத்�ரி   ப�க்ைக�ல்   �டப்பைத   பாரப்்ப�    ேபால   ஒ�   ெகா�ைம   

ேவ�   இல்ைல.   

�தல்   ஷாக்   ேபாய்,   டாக்டரிடம்   ேப�ய   �ன்   �ரியஸ்   ஆ   ஒண்�ம்   இல்ைல.   �கத்�ல்   ெவ�ம்   

�ராய்ப்�   தான்,   வல�   ைக�ல்   எ�ம்�   ���.   "உங்க   ெபண்   ெராம்ப   லக்�,   தைலக்�   

வந்த�   தைலப்பாைகேயா�   ேபா�ற்�"   ன்�   டாக்டர ்  ெசான்னதற்�   அப்�றம்   தான்   �சே்ச   

வந்த�.   ெபண்ணிற்�   ஒன்�ம்   �ரியஸ்   இல்ைலன்�   நிசச்யம்   பண்ணிண்டதற்�   அப்�றம்   

����ன்�   ஒ�   ேகாபம்   வர   ஆரம்�த்த�.     

"என்ன�,   �ம�   �ட�்ல்   ��ப்   ஸ்ட�   பண்ண�ம்,   ஃ��க்ஸ்   ெராம்ப   கஷ்டமா   இ�க்�ன்�   

தாேன   ேபான?   எங்க   ேபாேனள்   இந்த   ராத்�ரி�ல்?   இன்�ம்   3   ேப�க்�   அ�பட�்     

  



  

�ட்லர்   (��கைத)   
இ�க்�ன்�   ெசான்னாேள,   �ம�க்�ம்   இன்�ம்   ெரண்�   பாய்ஸ்க்�ம்,   யா�   அந்த   பசங்க,   

எப்ப�   எனக்�   ெசால்லாம   ேபான?",    ஆஸ்பத்�ரின்�   �ட   பாரக்்காம    ேகாபத்�ல்   

ேகள்�கள்   ெபாங்�ண்�   வந்த�.   "என்னம்மா,   �ம�ேயாட   க�ன்ஸ்   வந்��ந்தா,   �ம்மா   

ப�ச�்ண்ேட��ந்தா    ைமண்ட ்  மரத்�   ேபா��ம்.   ஜா�யா   �ைரவ்   ேபாய்ட�்   வரலாம்�   

�ப்�டட்ா,   அதான்   ேபாேனன்.   இ�ல   என்ன   இ�க்�?",   ெராம்ப   காஷ�வல்   ஆ   அவள்   

ேப�னப்ப   அந்த   ஒ�   மணி   ேநரம்   அவைள   ஆஸ்பத்�ரி�ல்   பாரத்்�,   டாக்டரிடம்   ேப�ய   

வைரக்�ம்   மன�   படட்   பா�   ஞாபகம்   வந்�,   �ரீர�்    ேகாபம்   வந்த�.   “என்ன�   இவ்ேளா   

சாதாரணமா   ெசால்ேற,   என்ன   பா�   படே்டாம்   ெதரி�மா   நா�ம்   உன்   அப்பா�ம்?   ெகாஞ்சம்   

�ட   ெபா�ப்�   இல்லாமல்   ேபச�ேய   நீ?   �ைரவ்   ேபாற�க்�   �ன்னா�   ஒ�    ேபான்   பண்ணத்   

ெதரியா�   உனக்�?"     

"என்னம்மா   �ம்மா   என்ைனத்   �டட்ேற,   ெசல்-ல   சாரஜ்்   இல்ைல.   ஒ�   மணி   ேநர   �ைரவ்   ல   

என்ன   இ�க்�?   நீ   ஏன்    அ�சயமா   இவ்ேளா   ேகள்�   ேகக்கேற?   இ�ேவ   நாங்க   ேசப்   ஆ   

�ட�்க்�   ேபா��ந்ேதாம்னா   உனக்�   ெதரிஞ்�   �ட   இ�க்கா�",   �லா   ெசான்னாள்   ெபண்.   

"என்ன�   இப்ப�   ேபசேற,   �ம�   ெசல்   இல்ைலன்னா    ேலண்ட ்  ைலன்ேலரந்்�   ஒ�   கால்  

பண்ண   மாட�்யா?",   �லம்�ேனன்   நான்.   "ெராம்ப   ேபார ்  அ�க்காேதம்மா   நீ.   என்ைன   ப்ேளம்   

பண்ற�க்�   ப�ல்   உன்ைன   ேகட�்க்ேகா.   என்னிக்�   நீ   �ல்ஸ்   என்ஃேபாரஸ்்   

பண்ணி��க்ேக?   என்னிக்�   கான்�க்வன்ஸ்   இ�ந்��க்�   நாங்க   ெசய்யற�க்ெகல்லாம்?   

என்ைனக்   கண்�ச�்   வளரத்்�   இ�ந்�யானா    நீ   இெதல்லாம்   எ�ரப்ாரக்்கலாம்.   நீ   எங்க   

இஷ்டப்ப�   எல்லாம்   வைளஞ்ேச,   இப்ேபா   என்ைன   வந்�   ேகடட்ா?"   

  �கத்�ல்   பளரீ�்   அைற   வாங்�னார ்  ேபால்   ெபா�   கலங்�   ேபாய்�த்�.   நான்   ெபாத்�   

ெபாத்�,   என்   கண்�க்�ள்   கண்ணாய்    வளரத்்த   என்   ெபண்   என்ைன   பாரத்்�   ேகடட்ாள்,   "நீ   

என்ைன   இன்�ம்   கண்�ப்பாய்   வளரத்்�   இ�ந்�யானா   எனக்�   இப்ப�   ஆ�   

இ�க்�மான்�."     

என்   அப்பாைவ   நான்   ேகடட்   ேகள்�கள்,   ேப�ய   ேபச�்க்கள்   கண்   �ன்னா�   ஒ�ய�.    "நீ   

உனக்�   எ�   நல்ல   வ�ன்�    படட்ேதா   அப்ப�    வளரத்்தாய்   என்ைன.   நான்   எனக்�   எ�   

சரின்�   படட்ேதா   அப்ப�   வளரத்்ேதன்   என்   �ழந்ைதைய.   எனக்�   இப்ேபா   �ரிஞ்��த்�   

அப்பா.   நீ   என்ைன   வளரத்்த�ல்   உன்ேனாட   ெபஸ்ட ்  இண்ெடன்ஷன்ஸ்   த�ர   ேவற   எ��ம்   

இல்ைல.   நா�ம்   என்   ெபண்கைள   அேத   மா�ரி   ெபஸ்ட ்  இண்ெடன்ஷன்ஸ்லதான்   

வளரத்்ேதன்.   ெராம்ப   சாரிப்பா..   

  "பாஸ்கர,்   எனக்�   ேபாய்   எங்கப்பாைவ   பாரக்்க�ம்."                                   எ��யவர்:   சரஸ்வ�   

  



  

�ைளயாட்�   �மரச்னம்   (�ரிக்ெகட்)   
உலக   ெடஸ்ட்   ேகாப்ைப   இ��   ஆட்டத்�ல்   இந்�ய   �ரிக்ெகட்   அணி   

இங்�லாந்�   அணி�டன்   நடந்�   ��ந்த   ெடஸ்ட ்  

ெதாடரில்   3-1   என்�   ெபற்ற   ெவற்��டன்   இந்�ய   

�ரிக்ெகட ்  அணி   உலக   ெடஸ்ட ்  ேகாப்ைப   

இ��யாடட்த்�ல்   நி��லாந்�   அணி�டன்   

ேமா�ம்   த��ையப்   ெபற்ற�.   ஒ�   கடட்த்�ல்   

உலக   ெடஸ்ட ்   தரவரிைச�ல்   �த�டத்�ல்   

இ�ந்த   இந்�ய   அணி,   2020ல்   ேகா�ட-்19   

காரணமாக   பல   ெதாடரக்ள்   ரத்�   ெசய்யப்படட்தால்,   இந்தத்   ெதாடைர   �ைறந்தபடச்ம்   2-0   

அல்ல�   3-1   என்ற   கணக்�ல்   ெவல்ல   ேவண்�ம்   என்றா�ய�.   ெசன்ைன�ல்   நடந்த   �தல்   

ெடஸ்�ல்   ேதால்�ையத்   த��ய�டன்   இந்�ய   அணி�ன்   வாய்ப்�கள்   மங்�,   ைகக்�   

எட�்ய�   வாய்க்�   எடட்ாமல்   ேபாய்��ேமா   எனத்   ேதான்�ய�.   ஆனால்,   �ண்�ம்   ஒ�   

�ைற   இந்த   இந்�ய   அணி�னர ்  தங்கள்   தன்னம்�க்ைகைய�ம்   மனவ�ைமைய�ம்   

ெவளிப்ப�த்�னர.்   

கடந்த   வ�டத்�ல்   இங்�லாந்�   அணி   ேஜா   �ட ்  தைலைம�ல்,   ெதன்னாப்�ரிக்கா,   

ேமற்க்�ந்�ய   ��கள்,   பா�ஸ்தான்,    இலங்ைக   ேபான்ற   அணிகைள   ெவன்�   பலமான   

அணியாக   க�தப்படட்�.   ��ப்பாக,   இந்�யத்   ெதாட�க்�   �ன்   இலங்ைக�ல்   

�ைளயா�ய   ெடஸ்ட ்  ெதாடரில்   இலங்ைக�ன்   �ழற்பந்�   �சச்ாளரக்ைள   எ�ரெ்காண்�   

2-0   என்ற   கணக்�ல்   ெவற்�   ெபற்�   தன்னம்�க்ைகேயா�   இந்�யா   வந்த�.   இ�ப்��ம்,   

ஆஸ்�ேர�யா�ல்   ெபற்ற   ெவற்�,   இந்�ய   மண்ணில்   நைடெப�ம்   ேபாட�்கள்   ேபான்ற   

காரணங்களால்   இந்�ய   அணிேய   ெதாடைர   ெவல்�ம்   என்�   அைனவரா�ம்   

எ�ரப்ாரக்்கப்படட்�.   அகமதாபாத்�ல்   நைடெபற��ந்த   �ன்றாவ�   ெடஸ்ட ்  பகல்-இர�   

ேபாட�்யானதால்,   ஊதா   நிறப்பந்�   இங்�லாந்�   அணி�ன்   ேவகப்பந்�   �சச்ாளரக்�க்�   

சாதகமாக   அைமயக்��ம்.   அந்த   ஒ�   ேபாட�்   த�ர   மற்ற   �ன்�   ேபாட�்கைள�ம்   

இந்�யா   ெவல்�ம்   என   எ�ரப்ாரக்்கப்படட்�.     

ஆனால்,   ெசன்ைன�ல்   நடந்த   �தல்   ெடஸ்�ல்   ேஜா   �ட�்ன்   இரடை்ட   சதத்�ன்   பலத்�ல்   578   

ரன்கள்   ��த்�   இந்�ய   அணிைய   ெந�க்க��ல்   ஆழ்த்�ய�   இங்�லாந்�.   இ�ப்��ம்,   

ஐந்தாம்   நாள்   ஆடட்   ெதாடக்கத்�ல்   இந்�ய   அணி   �ரிஸ்ேபன்   ேபால   ஒ�   ெவற்�ேயா   

அல்ல�   �ைறந்தபடச்ம்   �டன்ி   ேபால   ஒ�   டர்ாேவா   ெப�ம்   என   எ�ரப்ாரக்்கப்படட்�.   

ஆனால்,   நான்�   ஓவரக்ளில்   இங்�லாந்�   அணி�ன்   ேவகப்பந்�   �சச்ாளர ்  �ம்�     

  



  

�ைளயாட்�   �மரச்னம்   (�ரிக்ெகட்)   
ஆன்டரச்ன்   இந்�ய   அணி�ன்   

��ெக�ம்ைப   உைடத்�,   

இங்�லாந்�   அணி�ன்   ெவற்�க்�   

வ�   வ�த்தார.்   இந்�ய   அணி�ன்   

மடை்ட�ச�்   �மாராக   இ�ந்த�   

என்றா�ம்,   அணி�ன்   ேதால்�க்�   

அவரக்ளின்   பலமான   பந்��சே்ச   

காரணம்.   ��ப்பாக   �தல்   

இன்னிங்�ல்,   அஷ்�ன்   

�ைனப்பாக   பந்�   ��யேபா�,   

ம��ைன���ந்�   அவ�க்�   சரியான   �ைண   �ைடக்க�ல்ைல.   இங்�லாந்�   

அணி�னர ்  ஷபாஷ்   ந�ம்,   வா�ங்டன்   �ந்தர ்  இ�வரின்   பந்�   �சை்ச�ம்   �லபமாக   

எ�ரெ்காண்டனர.்   

�தல்   ெடஸ்ட ்  ேதால்�க்�   �ன்   இந்�ய   அணி   �வண்�   �ட�ல்ைல.   மாறாக,   ��தல்   

�ைனப்�டன்   இரண்டாவ�   ேபாட�்ைய   எ�ரெ்காண்ட�.   �ழற்பந்�   �ச�்   �ைறைய   

பலமாக்க,   அணி�ல்   ஷபாஷ்   ந�ம்,   வா�ங்டன்   �ந்தர ்  இவரக்�க்�   ப�லாக   அக் ஷர ்  

பேட�ம்,   �ல்�ப்   யாத�ம்   ேசரக்்கபடட்னர.்   இரண்டாவ�   ெடஸ்ட�்ம்   ெசன்ைன�ல்   

நடந்தெதன்றா�ம்,   இம்�ைற   ஆடட்   �க்ெகட ்  �தல்   ெடஸ்ட�்��ந்�   �க�ம்   

மா�பட�்�ந்த�.   �தல்   நாளி��ந்ேத,   பந்�   �டச் ்  ஆன   �ற�   சற்�   ேவகம்   �ைறந்�   

வந்த�.   மடை்டயாளரக்�க்�   �ைளயா�வ�   எளிதாக   இல்ைல.   மற்ற   மடை்டயாளரக்ள்   

த�மா�யேபா�ம்,   ேரா�த்   ஷரம்ா   மட�்ம்   ேவெறா�   �டச்�்ல்   �ைளயா�வ�   ேபால   

அனாயசமாக   ஆ�   சதம�த்தார.்   ேரா�த்�ம்   ரஹாேன�ம்   இைணந்�   ேசரத்்த   162   

ரன்களின்   பலத்�ல்   இந்�ய   அணி   329   ரன்கள்   எ�க்க   ��ந்த�.   அ�த்�   �ைளயா�ய   

இங்�லாந்�   அணி�னர,்   அஷ்��ம்   அக் ஷ�ம்   இைணந்�   ��ய   �ழற்பந்�   வைல�ல்   

�க்�த்   த�மா�   134   ரன்க�க்�   �ழ்ந்தனர.்   ெதாடரந்்�   ஆ�ய   இந்�ய   அணி,   ஒ�   கடட்த்�ல்   

106-6   என்�   த�மா�க்   ெகாண்��ந்த�.   இங்�லாந்�   அணி�னர ்  ேம�ம்   �ல   

�க்ெகட�்கைளக்   ைகப்பற்�னால்   ெவற்�   வாய்ப்�   �ைடக்�ேமா   என்�   எ�ரப்ாரத்்த   

அந்த   த�ணத்�ல்,   அஷ்��ம்   ேகா��ம்   இைணந்�   �றப்பாக   ஆ�   96   ரன்கள்   ேசரத்்�,   

இங்�லாந்�   அணி�னரின்   நம்�க்ைகைய   த��   ெபா�யாக்�னர.்   அ�   வைர   

ேபாட�்த்ெதாடரில்   இரண்�   அணிக�ம்   ஏறக்�ைறய   சமநிைல�ல்   இ�ந்தா�ம்,   அந்தத்   

  



  

�ைளயாட்�   �மரச்னம்   (�ரிக்ெகட்)   
த�ணம்   �தல்   இந்�ய   அணி�ன்   ைகேயாங்�,   இங்�லாந்�   அணி�ன்   நம்�க்ைக   பல   

மடங்�   �ைறய   ஆரம்�த்த�.   ேகா�   �ழ்ந்த   �ன்�ம்,   அஷ்�ன்   ெதாடரந்்�   ஆ�   

சதம�த்தார.்   ெடஸ்ட ்  ேபாட�்�ல்   ெவற்�   ெபற   482   ரன்கள்   ேதைவ   என்ற   நிைல�ல்,   

மற்�ெமா�   �ைற   அஷ்�ன்-அக் ஷர ்  ேஜா��ன்   �ழற்பந்�   வைல�ல்   �ழ்ந்�   164   

ரன்க�க்�   ��ண்டனர ்  இங்�லாந்�   அணி�னர.்     

ெசன்ைன�ல்   இரண்டாவ�   ெடஸ்ட�்ல்   ெதாடங்�ய   அஷ்�ன்-அக் ஷர ்  ேஜா��ன்   

�ழற்பந்�   ஆ�க்கம்,   அகமதாபாத்�ல்   நைடெபற்ற   �ன்றாவ�,   நான்காவ�   ெடஸ்ட�்�ம்   

ெதாடரந்்த�.   ��ப்பாக,   இங்�லாந்�   அணி�னர ்  அக் ஷரின்   �ழற்பந்�   �சை்சச ்  

சமாளிக்க   ��யாமல்   �ண�னர.்   �ன்றாவ�   ெடஸ்டை்ட   2   நாடக்ளி�ம்,   நான்காவ�   

ெடஸ்டை்ட   3   நாடக்ளி�ம்   ெவன்�,   ேபாட�்த்ெதாடைர   3-1   என   ெவன்ற�   இந்�ய   அணி.   

�தல்   ெடஸ்ட,்   �தல்   இன்னிங்�ல்   578   ரன்கள்   ��த்த   இங்�லாந்�   அணி�னர,்   அதன்   

�ன்னர ்  வந்த   7   இன்னிங்ஸ்களில்   ஒ�   �ைற   மட�்ேம   200   ரன்கைளத்   தாண்ட   ��ந்த�.     

  

எ��யவர்:   சத்யா   ��ேவங்கடத்தான்  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

உடல்நலக்   ��ப்�   
கைட�   மாத   கதம்பம்   இத�ல்,   ெதாைலேப�   மற்�ம்   �ற   ஸ்மாரட் ்  சாதனங்கைள   எப்ப�   

சரியாக   பயன்ப�த்�வ�   என்�   பாரத்்ேதாம்.   

இந்த   ப�ப்�ல்   �ங்�ம்   ேதாரைண   (Sleeping   posture)    ��த்�   �ரிவாக   பாரப்்ேபாம்.   

�க்கம்   என்ப�   நம்   அன்றாட   வாழ்க்ைக�ல்   ஒ�   �க்�யமான   ெசயலா�ம்.   நம�   உடல்   

உறக்கத்�ல்   இ�க்�ம்   ேபா�   தான்   உண�   ெசரிமானம்,�த்த   �ரப்ைப   ேபான்ற   

தன்னிசை்சயான   ெசயல்பா�கள்   ெப�ம்பாலானைவ   நைடெப��ன்றன.ஆைகயால்   

�ைறயான   �க்கம்   �க   இன்�யைமயாத�.அேத   ேவைள�ல்   �ங்�ம்   ேதாரைண   என்ப�   

�க�ம்   �க்�யமான�.   

  

சரியான   தைலயைணைய   ேதர�்   ெசய்�ங்கள்.   

உங்க�ைடய   உசச்ந்தைல,   க�த்�   மற்�ம்   �ன்�றம்   ஒேர   ேநரக்்ேகாட�்ல்   இ�க்�மா�   

உறங்�ங்கள்.   

உங்க�ைடய   ப�க்ைக   �கச ்  ெசௗகரியமாக,   அேத   ேநரத்�ல்   ேமற்��யவா�   

ேநரே்காட�்ல்   இ�க்�மா�   பாரத்்�க்   ெகாள்ள�ம்.   

ெதா�ப்�:   ராம்�   கவேசரி  

  

  

  

  



  

  
  

வாசகர்   க�த்�     
இந்த   மாத   கதம்பம்   இதைழ   பற்�ய   உங்கள்   க�த்ைத   ெதரி�க்க   ��ம்�னால்,   இந்த   

ப�வத்�ன்    �லம்   எங்க�க்�   ெதரி�க்க   ேவண்��ேறாம்.   

newsle�er.rts@richmondtamilsangam.org   எ�ம்   �ன்னஞ்ச��ம்   எங்கைள   ெதாடர�்   ெகாள்ளலாம்.   

நன்�!   

  

  

  
  

  

கதம்பம்   இத�ல்   தங்கள்   கைத,   கட�்ைர,   க�ைத   மற்�ம்   பய�ள்ள   பல   �ஷயங்கைள   

இரிசம்ண்�   ச�கத்�டன்   ப�ரந்்�   ெகாண்ட   அைனத்�   எ�த்தாளரக்�க்�ம்   த�ழ்ச ்  சங்க   

நிரவ்ாகக்   ���ன்   மனமாரந்்த   நன்�.     

  

  

https://forms.gle/PYHaVGvmKgSDQwM66


  

��ரக்�க்கான   �ைடகள்     
��ர்   [A]:   

  
��ர்   [B]:   
  

1   +   4   =    5   
2   +   5   =    12   
3   +   6   =    21   

அ�த்த   வரிைச�ல்   வர   ேவண்�ய   எண்   8   +   11   =    96.   
  

1   +   4   =   5   என்ப�ல்   �டட்ல்(+)   ஐ   ெப�க்கல்(*)   ஆக   மாற்�,   அதன்   ெப�க்�த்ெதாைக�டன்   �தல்   
எண்ைணக்   �டட்   ேவண்�ம்   (1   *   4   +   1   =   5).   இேத   �ைறைய   ெதாடர   (2   *   5   +   2   =   12),   (3   *   6   +   3   =   21).   ஆக   
அ�த்த   வரிைச�ல்   வர   ேவண்�ய   எண்   (8   *   11   +   8   =   96).   
  
  
  
  
  

��ர்   ஆக்கம்:   சந்��  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10   14   46   142  158  

34   146  94   58   38   

178  62   82   22   26   


