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�ைர�ம்   இைச�ம்    -    �த்த   தன்யா�   
  

22 ஆம்   ேமளகரத்்தா   ராகம்   ஆ�ய    கரஹர�ரியா     வம்சத்�ல்   வ�ம்   ராகம்.      இ�   ஒ�   ஒளடவ   ராகம்   (ஐந்ேத   
ஸ்வரங்களின்   �ரேயாகம்).    

  
இந்த   ராகத்�ன்   வனப்�ல்   மயங்�   பாடல்   ெதா�க்காத   
வாக்ேகயக்காரரக்ள்   இல்ைல.   �ைர�ைச   அைமப்பாளரக்�ம்   
இல்ைல.    
    
கரந்ாடக   இைச�ல்,    �த்�ஸ்வா�   ��தர ்   இயற்�ய   
�ப்ரம்மண்ணிெயன,   �   பாரத்்தசார� ,    �த்ைதயா   
பாகவதர்     எ��ய    �ம�ரி   தைனேய ,    �யாகராஜரின்    
பைடப்பான    எந்த   ேநரச்�்னா    ேபான்ற   ���கள்   பரவலாக   
பாடப்ெபற்�    வ�பைவ.    �ரந்தர   தாசரின்     நாராயணா   
நின்ன ,    அம்�ஜம்    ��ஷ்ணா    அவரக்ளின்    அழகா   அழகா    
ேபான்ற   பாடல்க�ம்   இந்த   பட�்ய�ல்   உண்�.     

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

  

ெதா�ப்�     :      நாராயணன்   �ப்ரமணியன  
  

 
  

 

�ைரப்படம்      பாடல்      இைசயைமப்பாளர்     

வணங்கா��      வா   வா   வளரம்�ேய      �.   ராமநாதன்   

கரண்ன்      கண்கள்   எங்ேக      �ஸ்வநாதன்-   ராம�ரத்்�   

பேல   பாண்�யா      நீேய   உனக்�   என்�ம்      �ஸ்வநாதன்-   ராம�ரத்்�   

படேகாட�்      ெதாடட்ால்   �   மல�ம்      �ஸ்வநாதன்-   ராம�ரத்்�   

பாசம்      பால்   வண்ணம்   ப�வம்   கண்�     �ஸ்வநாதன்-   ராம�ரத்்�   

நிைனத்தாேல   இனிக்�ம்      நம்ம   ஊ�   �ங்காரி      எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

அைலகள்   ஓய்வ�ல்ைல      ���ல்   ��ந்�      இைளயராஜா   

�ழக்ேக   ேபா�ம்   ர�ல்      மாஞ்ேசாைல   �ளிதாேனா   (ப��)    இைளயராஜா   

நிறம்   மாறாத   �க்கள்      ஆ�ரம்   மலரக்ேள   மல�ங்கள்      இைளயராஜா   

ஈரமான   ேராஜாேவ      கலகலக்�ம்   மணிேயாைச      இைளயராஜா   

கல்�க்�ள்   ஈரம்      ��   ெபான்மணி   அைச�ம்      இைளயராஜா   

உன்னால்   ���ம்   தம்�      நஞ்ைச   உண்�      இைளயராஜா   

மண்   வாசைன      ெபாத்�   ெவசச்   மல்�க      இைளயராஜா   

பாரத்்�பன்   கன�      கனா    கண்ேடன�     �த்யாசாகர ்    

ரன்      �ன்சாரம்   என்   ��      �த்யாசாகர ்    

தவ�      தந்தன   தந்தன    ைதமாசம்      �த்யாசாகர ்    

அய்யா      ஒ�   வாரத்்த    ேகடக்      பரத்வாஜ்     



  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
  நம்ம   ஊர ்  மரங்க�ம்   இைலக�ம்   நிைன��க்�றதா?     
  
��ட�்   �ப்�   ஊ�ய   �வரச   மர   இைலகள்.   சன்னமான   அ�க்க�க்கான   வாதநாராயண   மர   
இைலகள்.   ெகாத்�   ெகாத்தாக   �ரத்�ல்   இ�ந்�   பாரத்்தால்   பந்�   பந்தாக   காட�்யளிக்�ம்   
ேவப்ப   மர   இைலகள்.   ��யான   ெகா�ந்�   மா�ைலகள்.   �ச�்   �ச�்யான   ச�க்�   
இைலகள்.    ��ஷ்ணேன   ப�க்�மள�ற்�   கனத்த   ெபரிய   ஆ�ைலகள்.   ஊற   ைவத்�   
இைலத்�கள்கள்   நீக்�   நரம்�கள்   மட�்ம்   ெகாண்ட   அரச   இைலகளில்   ஓ�யம்.   
பள்ளிக்�டம்   ��க்க   �ங்�வ��ம்   �ங்��ஞ்�   மரங்கள்.   அவற்�ன்   வாள்   ேபால்   நீண்ட   
உலரந்்த   காய்கைள   ைவத்�   கத்�ச ்  சண்ைட.   இைலையப்   
பாரத்்த�டன்   எந்த   மரம்   என்�   அேனகர ்  
ெசால்���ேவாம்.   அைத   இந்த   ஊர ்  இைலகைளப்   
பாரத்்த�டன்   ெசால்ல   ���மா?     
  
�த�ல்   அைனவ�க்�ம்   ெதரிந்��க்�ம்   மரத்�ல்   இ�ந்�   
ஆரம்�ப்ேபாம்.   இந்த   ஊரில்   எங்�ம்   காணப்ப�ம்   மரம்.   
பக்கத்�   நாடான   கனடா�ன்   ெகா��ல்   இ�க்�ம்   இதன்   
இைல.   அப்ப��ம்   ெதரிய�ல்ைலயா?   உங்கள்   
கணவ�க்�   எப்ேபாதாவ�   ஒ�   தங்கக்   கா�   வாங்�க்   
ெகா�த்��ந்தால்   அ�ல்   இந்த   இைல   ெபா�த்��க்�ம்.   
ஆமாம்   ேம�ள்   மரம்!   Maple   tree.   இைல��ர ்  காலத்�ல்   
வண்ண   மயமாக   மா�ம்.   ேம�ள்   மரத்�ன்   இைல   அைடயாளம்   ெதரிய�ல்ைல   என்றால்   

நீங்கள்   ெசாந்த   ஊ�க்�   �ளம்�ங்கள்!   
  
ேம�ள்   மா�ரிேய   எல்லா   இடங்களி�ம்   காணப்ப�ம்   மரம்   ஓக்  
மரம்.   Oak   tree.     
  
இந்த   ஓக்   மரத்�ல்   நிைறய   வைககள்   இ�க்�ன்றன.   ெவள்ைள,   
�வப்�,   க�ப்�,   ஊ�   என்�   பலவைககள்!   இதன்   மரத்�ல்தான்   
ஏகாரன்்   காய்க்�ம்.   ஓக்   மரத்ைத   �வரிக்கேவ   தனியாக   ஒ�   
பக்கம்   ேவண்�ம்.   நீங்கேள   ப�த்�க்   ெகாள்�ங்கள்.   
https://www.gardeningchores.com/types-of-oak-trees/     
  
நான்   பல   வ�டங்களாக   ேம�ள்   என்�   நிைனத்�க்   
ெகாண்��ந்த�   இந்த   

மரத்ைத.   
  
நடச்த்�ர   வ�வத்�ல்   இைலகள்   ெகாண்ட   மரம்   ஸ்�ட ்  கம்.   
Sweet   gum   tree.   இதன்   காய்கள்   பசை்ச   வண்ணத்�ல்   
ெகாேரானா   ைவரஸ்   படம்   மா�ரி   இ�க்�ம்.   உங்கள்   
ேதாடட்த்�ல்   ப�ப்�   நிறத்�ல்   �ள்�   �ள்ளாக   காய்கள்   
நிரம்�   உங்கள்   கால்கைளக்   �த்�னால்   -   இந்த   மரத்�ன்   
காய்கள்தான்   
  

 

https://www.gardeningchores.com/types-of-oak-trees/


ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
  
  
அ�த்�   �ல   �வார�யமான   இைல   வ�வங்கைளப்   பாரப்்ேபாம்.   
நீங்கள்   ஏதாவ�   ஒ�   மரத்�ன்   இைலையப்   பாரத்்�   யாரடா   
இவ்வள�   கச�்தமாக   ெவட�்   �ட�்�க்�றாரக்ள்   என்�   
�யந்��ந்தால்   அ�தான்   ���ப்   பாப்ளர ்  மரத்�ன்   இைல.   Tulip   
poplar!   

  
இந்த   பாப்ளரி�ம்   பல   
வைககள்   இ�க்�ன்றன.   
ஆனால்   எனக்�   எளிதாக   
கண்�   ��க்கத்   ெதரிந்த�   

���ப்   பாப்ளரத்ான்.   இந்த   மரத்�ன்   �   மஞ்சள்   
வண்ணத்�ல்   அழகாக   இ�க்�ம்.     
  
ஒேர   மரத்�ல்   ேவ�   ேவ�   வ�வங்களில்   இைலகைளப்   
பாரத்்��க்��ரக்ளா?   எனக்�த்   ெதரிந்தவைர   சாசஃப்ராஸ்   
மரத்�ல்தான்   அப்ப�   பாரத்்��க்�ேறன்.   Sassafras   tree.   �ளிர ்  
காலத்�ல்    �டட்ன்   எ�ம்   �ரல்களில்லா   ைக�ைற   
அணிந்��க்��ரக்ளா?   அ�   ேபால   காணப்ப�ம்   இைலகள்.   
�ன்�   �தமான   இைல   வ�வங்கள்   இ�க்�ம்   இந்த   மரத்�ல்.    ��தாக�ம்,   இரண்�   ம�ப்பாக�ம்,   
�ன்�   ம�ப்பாக�ம்   ஒேர   �ைள�ல்   இைலகள்   நிரம்���க்�ம்.     

  
இந்த   மரத்�ன்   ேவைர   �   ேபாட�்   ��த்தால்   நல்ல�   என்�   
அெமரிக்க   பழங்��கள்   நம்�னாரக்ள்   என்�   ப�த்��க்�ேறன்.   
ஆனால்   அப்ப�   ஒன்�ம்   இ�ப்பதாக   அ��யல்   �ரவ்மான   
ஆதாரங்கள்   இல்ைல   என்�ற�   அெமரிக்க   உண�   மற்�ம்   ம�ந்�   
நிரவ்ாக   (FDA)   அைமப்�.   இதன்   இைல,   ேவரக்ளில்   இ�க்�ம்   safrole   
என்ற   வஸ்�   உண�   மற்�ம்   ம�ந்�   நிரவ்ாகத்�னால்   தைட   
ெசய்யப்படட்�.   
  
ேம�ள்   இைல   ேபான்ற   ேதாற்றம்   ெகாண்ட�   ைசகேமார ்  மரம்.   
Sycamore.   ஆனால்   இைலகள்   அகன்�   ெபரிதாக   காணப்ப்ப�ம்   இந்த   
மரத்�ல்.   
  

நாம்   இந்த   ஊரில்   பாரக்்�ம்   �ல   மரங்கள்   "வந்ேத�கள்"!    ெவளிநாட�்ல்   
இ�ந்�   ெகாண்�வந்�   ��த்தப்படட்ைவ.   அந்த   வைக   மரங்கள்   
ெச�ைமயாக   �ச�்ப்   ��   இல்லாமல்   வள�ம்.   ஏெனனில்   இந்த   ஊர ்  
�ச�்கள்   அவற்ைற   அண்டா�.   இந்த   வைக�ல்   �ரபலமான�   இப்ேபா�   
ஊெரங்�ம்   �த்�க்   ��ங்�ம்   �ேரப்   மர�்ல்.   Crape   myrtle.   

 
  



  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
  
ஆனால்   உள்�ர ்  பறைவகள்   இந்த   மரத்�ன்   
பழங்கைள�ம்   �ைதக�ம்   சாப்�டத்   �வங்�   
�டட்ன   என்�றார ்  ஒ�   பறைவ   
ஆராய்ச�்யாளர.்   
  
நீங்கள்   ேதாடட்ங்களி�ம்   கா�   ேம�களில்   ஏ�   
இறங்��ன்   அவ�யம்   ெதரிந்�  
ெகாள்ளேவண்�ய   ெச�   பாய்சன்   ஐ�   (Poison   
Ivy)   என்�ற   �ஷச ்  ெச�.   ெதரியாமல்   இந்த   
இைல   ைக   கால்களில்   பட�்க்   ெகாண்டால்,   
அரிக்க   ஆரம்�த்�,     ெகாப்�ளங்களாக   
வளரந்்�    ரணகளமா���ம்.   நான்   ஓரி�   
�ைற   அவஸ்ைதப்   பட�்�க்�ேறன்.   இந்த   
ெச�ையத்   ெதாட�்   �டட்ால்   உடேன   ேசாப்   

ேபாட�்   க��னால்   தப்பலாம்.   இ�   ஒ�   ெகா�   ேபால்   
பர�ம்.   மரங்களில்   ஏ�ம்.   இைத   கண்�   ெகாள்ள   ஒ�   
மந்�ரம்   இ�க்�ற�.    Leaflets   three,   let   it   be!     
�ன்�   �ன்�   இைலகளாக   காணப்ப�ம்.   என்   
ேதாடட்த்�ல்   எந்த   காய்க�ச ்  ெச�   வளர�்றேதா   
இல்ைலேயா   இ�   மட�்ம்   நன்றாக   வளர�்ற�.   அைத   
ஒ�ப்ப�ம்   நிைறய   க�னம்.   ஆனால்   மான்கள்   இைத   
��ம்�   சாப்���ன்றனவாம்.   
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

க�ைதக்   ��யல்   

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

அ�   ஒ�   கனாக்காலம்   
  

க�ரவன்   �ட   கண்��த்�   

கண்டைத�ம்   �ன்�   உடல்   வளரத்்�     
கணக்�ல்லா   கைதகள்   ேப�   

கண்��த்�   இைணயத்�ல்   இைளப்பா�   

கடேனெயன   கைட�   ஜாமம்   உறங்�   
கன�கள்   பல   கண்�   

கவைல   இன்�   பா�த்   �ரிந்த   காலம்   ஒன்�   
க�காரத்   �ைணேயா�   கண்��த்�   

கலக்கத்�ல்    ஓ�   ஆ�   உடல்   �ைறத்�   

கவனித்�   உண்�   கால்வ��   நிரம்ப   நி�த்�   
கைதகைள   காலத்ேதா�   ��த்�   

கண்ணய�ம்   காலம்   வ�த்�   
கடைமெயன    உறங்�   

கட�்ப்பா�   கற்க   நான்   ப�ம்   பா�   இன்�   
  

  
  

    
எ��யவர்   -    வா�   சண்�கம்  

   

   



  

க�ைதக்   ��யல்   
  

\   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

அவன்   
    

கற்பைன�ல்   ேகாடை்டக்கட�்வ�ல்   க�ஞன்    
�ளம்பரத்ைத   எ�ரப்ாராத   �லவன்     

ெவற்�கைளத்   தன்வசப்ப�த்�க்ெகாள்வ�ல்   அரசன்     
  

தனக்ெகன்�   ெசல�ெசய்வ�ல்   கஞ்சன்     
��ம்ப   சண்ைட���ந்�   தப்�ப்ப�ல்   ெகட�்க்காரன்     

�யாபாரத்ைதப்   ெப�க்�வ�ல்   வல்லவன்     
  

தனக்�ரியவரக்ைளப்    ேபணிக்காப்ப�ல்   �றந்த   காவலன்   
பாராட�்கைள   எ�ரப்்பாரக்்காமல்   உைழப்பவன்   
நாட�்நடப்ைபத்   ெதரிந்�ெகாள்வ�ல்   ஆய்வாளன்   

  
தாரத்ைதச ்  சமமாக   நடத்�வ�ல்   அன்�க்�ரியவன்   

வ�ங்காலத்ைதக்   கவனமாக   வ�வைமக்�ம்   ஓ�யன்   
அ�ைவ   தைல�ைறக்�க்   ெகாண்�   ேசரப்்ப�ல்   கைலஞன்   

  
�ழ்ச�்ையக்   ைகயா�வ�ல்   தந்�ரக்காரன்   

�ழந்ைதகைளப்   பாரத்்�க்ெகாள்வ�ல்   தா�மானவன்   
அன்ைபக்   ெகாட�்   வழங்�வ�ல்   பணக்காரன்   

  
தன்   உரிைமக்காகச ்  சண்ைட   �ரிவ�ல்   பைடத்தைலவன்   
எல்ைலயற்ற   காரியங்கைளத்   �ணிந்�   ெசய்வ�ல்   மா�ரன்   

�ழ்நிைலகள்   �ரிந்�   நடக்�ம்   �றைமயாளன்   
  

த�மாற்றத்�ல்   ���கள்   எ�க்�ம்   அ�பவம்   வாய்ந்தவன்   
�ற்���ப்பவரக்ைள   எப்ெபா��ம்   ம�ழ்�ப்ப�ல்   மந்�ரக்காரன்   
ேநரம்   �ைடக்�ம்ேபா�   நண்பரக்�டன்   உலகம்   �ற்�ம்   வா�பன்   

  
கண்��த்தனமாகப்   பாரத்்�க்ெகாள்வ�ல்   பாசக்காரன்   

தாைய   ேவதைன   ப�த்�வரிடம்   ேகாபக்காரன்   
பலர ்  வாழ்க்ைகக்�   ெவளிசச்ம்   த�ம்   �ரியன்   

  
எ��யவர்   -   ஹர�்னி   �னிவாசன்  

    
  
  
  
  
  
  
  



�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   Disciple   (மராத்�)   
சாஸ்�ரிய   இைசையக்   கைதக்களமாகக்   ெகாண்ட   படமானதால்   
ஆரவ்த்�டன்   பாரக்்கத்   �வங்�ேனன்.   இ�ப�களில்   இ�க்�ம்,   

�ந்�ஸ்தானி   சாஸ்�ரிய   இைச�ல்   ��ந்த   நாடட்ம்   ெகாண்ட   

கதாநாயகன்   சரத்   (ஆ�த்யா   ேமாதக்).   �டட்த்தடட்   தன்   இளைமக்   
காலம்   ��வைத�ம்   இைசக்காக�ம்   அைதக்   கற்�க்�ம்   

���ற்காக�ம்   அரப்்பணித்தவன்.   ஒ�   சராசரி   இைளஞனாக   எந்த   ஒ�   
ேகளிக்ைக��ம்   ஈ�படட்�ல்ைல.   �ரைலப்   ேபண   ேவண்�   

ஐஸ்�ரீேமா,   ம�ேவா   அல்ல�   பழசச்ாேறா   எ��ேம   �ைடயா�.   இ�க்�ம்   ேநரெமல்லாம்   

சாதகம்,   இைசையப்   பற்�ய   �ந்தைன,   வயதான   ���ற்�ப்   பணி�ைட.   அைனத்ைத�ம்  
��ம்�த்தான்   ெசய்�றான்.   ஆனால்   இத்தைனக்�ப்   �ற�ம்   தான்   நிஜமான   கைலஞன்   

தானா   என்�ற   அைலக்க�ப்�   அவ�ள்   இ�ந்�   ெகாண்ேட   இ�க்�ற�.   
படம்   ெம�வாகத்தான்   ெசல்�ற�.   ஆனால்   �றந்த   அ�பவத்ைத   அளிக்�ற�.   இந்�ய   

சாஸ்�ரிய   இைச   அ��ம்   �ந்�ஸ்தானி   இைச   அ�ர   சாதகத்ைதக்   ேகா�வ�.   ச�பத்�ல்   

இைசக்கைலஞன்   பற்�   வந்த   whiplash   படம்   நிைன�ற்�   வந்த�.   ஆனால்   அ�ல்   
கதாநாயக�க்�   தன்   �றைம   பற்�   லவேலச�ம்   சந்ேதகம்   �ைடயா�.   அவன�   

�ரச�்ைன   எல்லாம்   ச�கத்தடன்தான்.   அந்த   �தத்�ல்   Disciple   கதாநாயகனின்   மன   
அைலக்க�ப்ைபச ்  �த்தரித்த   �தத்�ல்   ஒ�   மா�படட்   அ�பவத்ைத   அளிக்�ற�.   

படம்   ெந�க   தன்   ���ன்   ��வான   மாய்   என்ற   பாட��ன்   �ண்ணனிக்   �ர�ல்   இைச   

பற்�ய   கறாரான   ம�ப்��கள்   வ��ன்றன.   அைவ   ஒ�   �தத்�ல்   சரத்�ன்   தன்   இைச   
பற்�ய   அ�த   எ�ரப்ாரப்்�கைளக்   கடட்ைமத்தன   என்�   ெசால்லலாம்.   அவன்   வயெதாத்த   

இைச   மாணாக்கரக்ள்   பல்ேவ�   சமரசங்கைளச ்  ெசய்�   ெகாண்�   ரியா�ட�்  
நிகழ்ச�்களி�ம்,   அெமரிக்கக்   கசே்சரிகளி�ம்   �க�ம்,   ெபா��ம்   

ஈட�்ம்   ேபா�   சரத்   தன்   ப�ற்�ையத்   ெதாடரந்்�   ெகாண்��க்�றான்.   இ���ல்   அவன்   

  என்னவா�றான்   என்பேதா�   படம்   ���ற�.   
இயக்�நர ்  ைசதன்யா   தம்ஹாேன   34   வயேத   ஆன   இைளஞர.்   அவரின்   இரண்டாவ�   

படமான   Disciple   ெவனிஸ்,   ெடாரான்ேடா   பட   �ழாக்களில்   ���கைள   அள்ளி��க்�ற�.   
ேகமரா   ேகாணங்கள்   இ�   கதாபாத்�ரங்கள்   ேப�ம்   காட�்களில்   வழக்கம்   ேபால்   

ந�கரக்ளின்   �கபாவத்�ற்�   �க்�யத்�வம்   தராமல்   ெபா�வாக   ைவத்�   நாம்   

உைரயாடைலப்   பக்கத்�ல்   இ�ந்�   ேகடப்�   ேபான்ற   உணரை்வ   அளிப்ப�   �றப்�.   
படம்   ��ந்த�ன்   உணரந்்த�   �க்கமா   அல்ல�   ெவ�ைமயா   ெசால்லத்   ெதரிய�ல்ைல.   

ெநடஃ்�ளிக்�ல்   �ைடக்�ற�.     
    -    ர�   ��ேவங்கடத்தான்  

 



  
  

  

வணிக   ஆதரவாளரக்�க்�   நன்�!   

  

  

  

  

  



என்   ைகவ�   நம்   �ன்ேனாரக்ள்   
நிைல   4   மாணவரக்ள்     

ஆ�ரியர்   -   �னிதா   ெசந்�ல்ராஜ்   
  

  

  
  

 

ரித்�க்   நடராஜன்   சகானா   ��பாநி�    

    

 

ஷா�ணி   காரத்்�ேகயன்   �வானி   �ரகாஷ்    

 



  

  

  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

  

�   அக்   ஷயா   கேணஷ்   த�ஷ்   ல�்�நாராயண்    

  
  

  

�ஜய்   பாலா�   ேமாகன்   பாலா�   
  

��தா   உ�மைலப்ேபடை்ட   கேணஷ்   �மார ்     



  

  

உடல்நலக்   ��ப்�   
  

  

  

 
  

 
 
 

ெதா�ப்�   -   ராம்�   கவேசரி  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

இரிசம்ண்�ன்   ேபரிழப்�   
  

ஒன்ப�   வ�டங்க�க்�   �ன்�,   த�ழ்ப்   பள்ளி�ல்   
�ழந்ைதக�க்காகக்   காத்��க்�ம்   ேபா�,   ��ெரன்�   

அ��கம்   இல்லாத   ஒ�வர ்  வந்�   ஹேலா   சத்யா,   எப்ப�   
இ�க்��ங்க,   வாங்க   நாம   நா�   ேப�ம்   ஒ�   காப்�க்�ப்   

ேபாகலாம்   என்றார.்   அவ�டன்   இ�ந்த   அைனவ�ம்   �க   நாள்   

அ�ந்த   நண்பரக்ள்.   யாரப்பா   இவர ்  என்�   �யந்த   ேபா�,   
உடனி�ந்த   நண்பர ்  ��மாரன்,   இ�   வா�,   இப்ப�த்தான்  

ெராம்ப   நாள்   ெதரிந்த   மா�ரி   ேப�வான்   என்�   அ��கப்  
ப�த்�னார.்   அ�த்த   ஒ�   வாரத்�ல்,   நாங்கள்   பல   வ�டங்கள்   

பழ�ய�   ேபாலப்   ேபச   ஆரம்�த்�   �டே்டாம்.   எனக்�   

மட�்மல்ல,   அைனத்�   நண்பரக்�க்�ம்   அேத   இனிைமயான   
அ�பவம்.   அவரத்ான்   நண்பர ்  வா�.   அவ�டன்   எவ்வள�   மணி   ேநரங்கள்   

ெசலவ�த்தா�ம்,   அ�   ச�ப்பைடயா�.   

  

ஒ�   வ�டத்�க்�ள்   இரிசம்ண்�ல்   ெதரிந்த   மற்�ம்   ெதரியாத   பல   நண்பரக்ைள   �க   
ெந�க்கமாகப்   பழ�ம்   ஒ�   வாய்ப்ைப   உ�வாக்�னார ்  வா�.   RTS   �காம்   2013   ல்   �கப்   

ெபரிய   ெவற்�யாக   அைமவதற்�ம்,   அதன்   �ன்   ஒவ்ெவா�   வ�ட�ம்   அ�   ஆரவாரமாகக்   

ெகாண்டாடப்படட்��ம்   வா��ன்   பங்�   இன்�யைமயாத�.    

  

ேகா�ல்   �லம்   நடத்தப்ப�ம்   இந்�யப்   ெப�   �ழா�ல்   ஒவ்ேவா�   வ�ட�ம்   உணவகம்   

அைமத்�   நி�   �ரட�்வ�,   ேகா�ல்   உணவகத்�ல்   ஆரவ்லரக்ைளத்   �ரட�்   
உற்சாகமாகப்   பணி   ெசய்வ�   �தல்   அைனத்�   ச�கப்   பணிகளி�ம்   ஈ�பட�்,   

ஆரவ்லரக்ைள   உற்சாகப்   ப�த்�   பல   ஆக்க�ரவ்   �யற்�க�க்�   இவர ்  ஆற்�ய   பணி   
அள�லாத�.   

எங்�   யா�க்�   என்ன   ேதைவ   இ�ந்தா�ம்,   இவர�   ெதாடர�்ல்   உள்ள   கணக்�ல்லாத   
நண்பரக்ளின்   �லம்   உத�   ெசய்வ�ல்   இவ�க்�   ஈ�   இைண   இல்ைல.   இவைர   அ�யாத   

இந்�ய   வம்சாவ��னர ்  இரிசம்ண்�ல்   இல்ைல   என்�   ெசான்னால்   அ�   �ைகயாகா�.     

 

  



  

  

இரிசம்ண்�ன்   ேபரிழப்�   
  

  

நண்பரக்�க்�ம்   ச�கத்�ற்�ம்   இவ்வள�   இன்�யைமயாத   நபராக   இ�க்�ம்   இவர,்   

��ம்பத்�டன்   ேநரம்   ெசல��வாரா   என்�   நிைனக்�ம்   அள�ற்�   இ�ந்த   இவர,்   
ச�பத்�ல்   ெப�ம்   அ�ரச்�்ையத்   த�ம்   ெசய்�ைய   ெவளி�டட்ார.்   இவர�   �த்த   மகன்   

க�ன்   ெப�ைம   �க்க   ெபரக்்�   பல்கைலக்கழகத்�ல்   இடம்   ெபற,   தான்   

க�ேபாரன்ியா�க்�   ��   ெபயர   ���   ெசய்ததாக   அ��த்த�   அைனத்�   நண்பரக்ைள   

மற்�ம்   ச�கப்   �ர�கரக்ைள   அ�ரச்�்க்�ள்ளாக்�ய�.     

  

�த�ல்   தமாஷ்   பண்��றார ்  என்�   எல்ேலா�ம்   நிைனத்ேதாம்.   ஆனால்   அவர ்  

உண்ைம�ேலேய   ஜ�ைல   21   அன்�   �ளம்��றார ்  என்ப�   உ��யா�   �டட்�.   வா�   
நண்பரக்ைள�ம்   இரிசம்ண்ைட�ம்   எவ்வள�   ேந�க்�றார ்  என்ப�   நமக்�   நன்றாகேவ   

ெதரி�ம்,   அைத   ��   அவ�ைடய   ���,   நாம்   அ�யாத   ஒ�   தந்ைதப்   பாசத்ைத   

�வரிக்�ற�.   

  

அவ�ைடய   இழப்�ன்   ப�மன்   உடன்   ெதரியப்   ேபாவ�ல்ைல,   ஒவ்ெவா�   நிகழ்ச�்   

நடக்�ம்   ேபா�ம்   அ�   �ரகப்   �ரேவசேமா,   அல்ல�   அரங்ேகற்றேமா   ,   அல்ல�   த�ழ்   

சங்கம்   நடத்�ம்   ஒ�   �ழாேவா,   எல்லா   இடத்��ம்   வா�ைவ   நாம்   ேத�ேவாம்.     

  

அவ�ைடய   இரண்டாவ�   ைபயன்   வளன்   வர�்னியா�ல்   ப�க்க   ���   ெசய்�   அவர ்  

�ண்�ம்   வர   மாடட்ாரா   என்�   மனம்   த�க்�ற�.     

  

எங்��ந்தா�ம்   உம்   ச�கப்   பணி   ெதாடரட�்ம்.   வாழ்த்�க்கள்   வா�   

எ��யவர்   -   சத்யா   சண்�க�ந்தரம்    

 

  

  



  

வாசகர ்  க�த்�     
  

  

இந்த   மாத   கதம்பம்   இதைழப்   பற்�ய   உங்கள்   க�த்ைத   ெதரி�க்க   ��ம்�னால்,   இந்த   
ப�வத்�ன்    �லம்   எங்க�க்�   ெதரி�க்க   ேவண்��ேறாம்.     

  

newsletter.rts@richmondtamilsangam.org     எ�ம்   �ன்னஞ்ச��ம்   எங்கைள   ெதாடர�்   
ெகாள்ளலாம்.    நன்�!   

  
�ற்�ம்   

  
  

  
  
  
  
  

  

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�.     
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