
  



  

  

அ��ப்�   மடல்!   
  
  

அ�த்�   வ�ம்   நிகழ்ச�்கள்    (Upcoming   Events)   
  

ஏப்ரல்   17 ,   சனிக்�ழைம   காைல   11   மணிக்�     

இரிசம்ண்�   த�ழ்சச்ங்க   உ�ப்�னரக்�க்�     

இைணயம்   �லமாக   �ரபல   நைகச�்ைவ   கைலஞர்     

ம�ைர   �த்�    அவரக்ளின்     

Stand-up   comedy   நைகச�்ைவ   நிகழ்ச�்.     

  

  

  
  
  
  
  

 



அ��ப்�மடல்   

  
த�ழ்ப்பள்ளி   ேபாட்�களின்   ���கள்   

ெவற்�யாளரக்ள்   பட்�யல்   
  

வணக்கம்!   
    

இரிசம்ண்�   த�ழ்ப்   பள்ளி�ன்   மாரச் ்  மாத   த�ழ்ப்   ேபாட�்களில்   பங்�   ெபற்ற   மற்�ம்   
ெவற்�   ெபற்ற   அைனத்�   மாணவரக்�க்�ம்   வாழ்த்�க்கள்.     
    
இந்தப்   ேபாட�்�ல்   75-க்�ம்   அ�கமான   மாணவரக்ள்   ஆத்�ச�்�,   ��க்�றள்,   
நாட�்ப்பற்�   பாடல்கள்   மற்�ம்   ேபச�்ப்   ேபாட�்�ல்   கலந்�   ெகாண்டாரக்ள்.   ேபாட�்�ல்   
�க   ஆரவ்த்�டன்   மாணவரக்ைள   பங்�   ெபறச ்  ெசய்�,   ஊக்கப்ப�த்�ய   ெபற்ேறாரக்�க்�   
நன்�.   
    
இந்தப்   ேபாட�்கைள   �ன்�   நாடக்�க்�ள்   ெவற்�கரமாக   நடத்�வதற்�   உத�ய   
அைனத்�   ந�வரக்ள்   மற்�ம்   ஆ�ரியரக்�க்�ம்   �க்க   நன்�.   

    
நன்�     
    
இரிசம்ண்�   த�ழ்ப்   பள்ளி   

  
    

ெவற்�யாளரக்ள்:     

  
  
  
  

 

  
��க்�றள்   ஆத்�ச�்�   

நாட்�ப்பற்�   
பாடல்கள்   ேபச�்ப்ேபாட்�  

�ரி�   1           

�தல்   பரி�   
சைமரா   

�ல்லா�யன்   
யா�னி�   
நர�ம்மன்   

யா�னி�   
நர�ம்மன்   X   

இரண்டாம்   பரி�   
யா�னி�   
நர�ம்மன்   

வ�ந்தரா   
ராமசா�   

ைவபவ்   
லஷ்�நாராயண 

ன்   X   

�ன்றாம்   பரி�   
தரஷ்ன்     

ேசாம�ந்தரம்   

ைவபவ்   
லஷ்�நாராயண 

ன்   X   X   



  
  

  
  
  
  
  
  

 
  

   ��க்�றள்   ஆத்�ச�்�   
நாட்�ப்பற்�   
பாடல்கள்   ேபச�்ப்ேபாட்�  

�ரி�   2           

�தல்   பரி�   ராகவ்   இளங்ேகா  
அனிகா   டே்ர�   
ஆண்டனி   ஆ�னி   அேஷாக்  X   

இரண்டாம்   
பரி�   �வ்ய�   பாலா�  

அவ்�க்த்   
�வ�மார ்   �வ்ய�   பாலா�  X   

�ன்றாம்   பரி�   
ேகத்�   

ஆேராக்�ய   ராஜ்  
���ளா   
�ரி��ராஜ்   

ேகத்�   
ஆேராக்�ய   ராஜ்  X   

          

�ரி�   3           

�தல்   பரி�   தரண்   �வ�மார ் ம��   �த்�ராஜ்  
சான்�   
ராம்�மார ்   

சாத்�க்   
�ல்லா�யன்   

இரண்டாம்   
பரி�   ம��   �த்�ராஜ்  

மனீஷ்   
ெபான்னர�   

மாரிக்கண்ணன்  

�னாட�்   
�ப்ரமணியன்   
ெபரியக�ப்பன்   

தரண்   
�வ்�மார ்   

�ன்றாம்   பரி�   
தரஷ்னா   

காரத்்�ேகயன்   ஹர�்தா   �   
�ஷல்   ேகத்ரின்   
அர�ந்த்   

��ன்   
ேச�ராமன்   

          

�ரி�   4           

�தல்   பரி�   ந�ன்   மேனாஜ்   X   ைவேத�   �ரத்்�  ம��   �த்�ராஜ்  

இரண்டாம்   
பரி�   

�அக்�யா   
கேணஷ்   X   ந�ன்   மேனாஜ்   ந�ன்   மேனாஜ்   

�ன்றாம்   பரி�   
�ரத்்�சாய்ஜன 
னி   இளமாறன்   X   

தன்யா   
�வராம�� 
ஷ்ணன்   ��யன்   அ�தா   



  

 

ேபாட்�யாளரக்ள்   

ஆராத்யா   ெவங்கடாசலப�   
ஆகாஷ்   �ேரஷ்   

அனீஷ்   �க்ேனஸ்வரன்   
தஷ்வந்த்   ேகா�ல��ஷ்ணன்   
�ரி�வ்   ெசல்வக்கண்ணன்   
�ரி�வ்   ெஜயக்�மார ்   
சரே்வஷ்வர ்  �ரபாகரன்   
�ஸ்ேவஷ்   ராஜாராம்   

ல�ன்   �ஷ்�   காரத்்�ேகயன்   
ேநஹா   நேரஷ்�மார ்   
க�ன்   ராஜாராம்   
��கா   ஆலப்�ல்லா   
ெஜயேதவ்   பாஸ்கரன்   
சாய்   ஆரவ்   மேகஷ்   

சஞ்சய்   �ள�மணிர�க்�மார ்     
ரித்�க்   நடராஜன்   

ேயாகதரஷ்ன்    �கேதவ்   
ேகா�ல்   �ரகாஷ்   
நிலா�னி   அ�தா   

ஹா�னி   �னிவாசன்   
த�ஷ்   லஷ்�நாராயணன்   

ஸ்��   அ�ண்�ஸ்வநாத்   
சாக்�ன்   மேனாஜ்�மார ்   
ேரா�த்   நடராஜன்   
அட�்கா   காரத்்�க்   

�ரித்�ன்   காரத்்�ேகயன்   
நலன்   �னிவாசன்   
�ரணவ்   அர�ந்த்   
சாரல்   �க்ரமன்   

சன்�தா   ர�சச்ந்�ரன்   
�க்�ா   மதன்   

�யாேனஷ்வர ்  ேமாகன்   �மார ்   
இனியா   மணிகண்டன்   ேஹமா   

ரியா   மதன்   
ராகவ்   அ�ண்�ஸ்வநாத்   

ேராஹன்   ச�ஷ்�மார ்  க�தா   
ேதேவஷ்   ப   ேசாம�ந்தரம்   
அ�நயா   ெசந்�ல்நாத்   
ரா�ல்   சரவணன்   
�ரியக்�ா   பரணி   

ெவரத்்�கா   மேனாஜ்�மார ்   
�வானி   �ரகாஷ்  

ந�வரக்ள்   

ெமய்யப்பன்   ெமய்யப்பன்   
�மேரசன்   ராமநாதன்   

சத்யவா�ஸ்வரன்   சண்�க�ந்தரம்     
�ழல்   �ந்தர ்    
நா�   பர�   
�பா   பா�     

ெசல்வா   நவநீத��     
பரத்   ெரங்கசா�     

மாரெ்ச�ன்   ெல�ஸ்மாரட்�்ன்     
அர�ந்த்   ேகாபால��ஷ்ணன்   

அனிதா   ெவங்கட ்    
�லதா   �த்�   
�னா   ச�ஷ்     
�னா   சங்கரன்   

�ேனாத்   �ங்�செ்சட�்     
நன்மாறன்   நல்லதம்�   
ெசந்�ல்�மார ்   

�ம�   ெசந்�ல்�மார ்   

�வகா�   ராமசா�   
ராமசா�   �பாஷ்     

ெசௗந்தரம்   அழகப்பன்    
�னா   �ரப்பன்     

இலக்�வன்    பழனியப்பன்     
��நா�க்கர�     
சங்கரன்   ராமன்     

வள்ளியப்பன்   �தம்பரம்   
ெபரியக�ப்பன்   �ப்ரமணியன்     
ெசல்லப்பன்   �தம்பரம்   
�த்�ராஜ்   சண்�கேவல்   

�லதா   பர�   
�யாகராஜன்   �ப்ரமணியன்   

�ந்தர   ராசேசகரன்   
ேச�   ராமநாதன்     

சரவணன்   �ஸ்வநாதன்     
ர�   ��ேவங்கடத்தான்  

ஆ�ரியரக்ள்   

ெவங்கட ்  ெசட�்யார ்   
காரத்்�ேகயன்   அங்க�த்�   
�த்�ராஜ்   சண்�கேவல்   
�வகா�   ெசல்லப்பன்   
�னிதா   சந்�ரேமாகன்   
�ர�னா   ராம்�மார ்   
ெஜயெகௗரி   �ற்றரசன்   

�னிதா   ெசந்�ல்ராஜ்   
�ரய்ா   பால�ப்ரமணியன்   
��த்�கா   ராதா��ஷ்ணன்   
சங்�தா   ெவங்கேடசன்   
�ரா   அேசாகன்   
அ�ண்   சாகர ்   

சரவணன்   ராஜமாணிக்கம்   
  



மகளிர்   வரலா�   மாத   �றப்�   கட்�ைர   
ெப�ைமக்�ரிய   ெபண்மணி:   டாக்டர.்   �த்�ல�்�   ெரட�்   

  

  
என்ற   பார��ன்   க�ைத   வரிகைள   அப்ப�ேய   வாழ்ந்�   காட�்ய   இந்த   அற்�தமான   
ெபண்மணிையப்   பற்�   இங்ேக   சற்�   �ந்�க்கலாம்.   

  
��க்ேகாடை்ட   சமஸ்தானத்�ல்,   ��க்ேகாகரண்ம்   என்ற   ஊரில்,   1886-ம்   ஆண்�,   ஜ�ைல   
30-ம்   நாள்   அன்�,   ��.நாராயணசா�,   ��ம�.சந்�ரம்மாள்   என்ற   தம்ப�ய�க்�   �த்த   
மகளாகப்   �றந்தார ்  �த்�ல�்�.   �ழந்ைத   �தேல   பல�தமான   உடல்   நலக்   
�ைற�களால்   பா�க்கப்   படட்ார.்   இ�ந்தா�ம்   கல்��ன்   �தான   ஆரவ்ம்   �க   அ�கமாகேவ   
இ�ந்த்�.   பல   �ரமங்க�க்�ைட��ம்,   நன்�   ப�த்�த்   ேதரச்�்   ெபற்�,   ��க்ேகாடை்ட   
மகாராஜா�ன்   உத�யா�ம்,   ஊக்கத்தா�ம்,   மகாராஜா   கல்�ரி�ல்   ேசரந்்தார.்   தன்   
தாயார ்  உடல்   நலம்   �ன்�,   �க்க   ேவதைன�ல்   உ�ர ்  நீத்தைதக்   கண்ட�   �தல்,   ம�த்�வம்   
ப�க்க   ேவண்�ம்   என்�   உ��   ெகாண்டார.்   “அ�ப்��ம்   ெபண்�க்�   ப�ப்ெபதற்�?”   
என்ற   அந்தக்   காலச ்  ச�தாயத்�ன்   எ�ரப்்�கைள   எ�ர ்  ெகாண்�,   ெவற்�கரமாக   
ம�த்�வம்   ப�த்�   ��த்தார.்   �தல்   ெபண்   அ�ைவ   ��சை்ச   நி�ண�ம்   ஆனார.்     
    
இவர ்  ம�த்�வம்   ப�த்த   சமயம்,   ேபரா�ரியர ்  கரன்ல்   �ப்ேபார�்   என்பவர ்  தன�   
வ�ப்�களில்   மாண�கைள   உடக்ார   அ�ம�க்க   மாடட்ாராம்.   அவேர   �த்�ல�்�   
அ�ைவ   ��சை்ச   பாடத்�ல்   �ற்�க்�   ��   வாங்�யைதக்   கண்ட   �ன்னர ்  மாண�களின்   
�றைமைய   ம�த்�   அவரக்ைள   வ�ப்�ல்   உடக்ார�ம்   அ�ம�த்தாராம்.   �த்�ல�்�   
�தல்   ெபண்   ம�த்�வராகப்   படட்ம்   வாங்�ய   அன்�,   “இன்�   ெசன்ைன   ம�த்�வக்   
கல்�ரி�ன்   ெபான்னான   நாள்”   என்�   எ��னார,்   கரன்ல்   �ப்ேபார�்.   

  
இப்ப�யாக,   பலப்   பல   “�தல்”க�க்�ச ்  ெசாந்தக்காரரானவர,்   �த்�ல�்�   அம்ைம.   
அவற்�ல்   ��ப்�டத்   தக்கைவ:   
❏ ஆண்கள்   மட�்ேம   ப�ல   அ�ம�க்கப்படட்   மகாராஜா   கல்�ரி�ல்   �தன்   �தலாக   
அ�ம�க்கப்படட்   ெபண்   

❏ ெசன்ைன   ம�த்�வக்   கல்�ரி�ன்   �தல்   மாண�,   1907-ல்   ஒேர   மாண��ம்   �ட   
❏ ெசன்ைன   மகப்ேப�   மற்�ம்   கண்   ம�த்�வ   மைன�ன்   �தல்   ெபண்   அ�ைவ   
��சை்ச   நி�ணர ்   

❏ ெசன்ைன   மாகாண   சடட்சைப�ன்   �தல்   ெபண்   உ�ப்�னர ்   
�தல்   ெபண்   சடட்சைபத்   �ைணத்   தைலவர ்   

❏ இந்�ய   மாதர ்  சங்கத்�ன்   �தல்   தைலவர ்   

 

  

“பட்டங்கள்   ஆள்வ�ம்   சட்டங்கள்   
ெசய்வ�ம்   

பாரினில்   ெபண்கள்   நடத்த   வந்ேதாம்;  
எட்�   ம��னில்   ஆ�க்   �ங்ேகெபண்   
இைளப்�ல்ைல   காெணன்�   �ம்�ய�!”   



மகளிர்   வரலா�   மாத   �றப்�   கட்�ைர   

ெபற்ேறாரக்ைளப்   ேபாலேவ   �த்�ல�்��ம்   கலப்�த்   ��மணம்   ெசய்�   ெகாண்டார.்   
மகாத்மா   காந்�,   மற்�ம்   டாக்டர ்  அன்னி   ெபசண்ட ்  அம்ைமயாரின்   ெகாள்ைககளில்   ��ரப்   
பற்�   உைடயவராக   இ�ந்தார.்   அதன்   காரணமாக   ெபண்கள்,   �ழந்ைதகளின்   நலத்�ல்   
அ�க   கவனம்   ெச�த்�னார.்    பாரீ��ம்,   �காேகா��ம்   நைடெபற்ற   சரவ்ேதச   ெபண்கள்   
மாநா�களில்   இந்�யப்   �ர�நி�யாகக்   கலந்�   ெகாண்டார.்   

  
சடட்சைபத்   �ைணத்   தைலவராகத்   ேதரந்்ெத�க்கப்   படட்   ேபா�,   பல   �ரட�்த்   �டட்ங்கைள   
நிைறேவற்�னார.்   ேதவதா�   �ைற   ஒ�ப்�க்காக   அ�ம்பா�   படட்ார.்   �தைவத்   
��மணத்ைத   ஆதரித்தார.்   ெபண்களின்   ��மண   வய�   வரம்ைப   16-ஆக   உயரத்்�னார.்   
இ�தாரத்   தைடச ்  சடட்ம்,   பால்ய   �வாகத்   தைடச ்  சடட்ம்,   இவற்ைற   அமல்ப�த்�னார.்     

  
ஆதர�ல்லாத   ேதவதா�   இனப்   ெபண்க�க்காக   “அவ்ைவ   இல்லம்”   என்ற   இல்லத்ைதத்   
ெதாடங்�னார.்   �ற�   அ�ேவ   பல   �தங்களி�ம்   ைக�டப்படட்   ெபண்களின்,   
�ழந்ைதகளின்,   அைடக்கல   இல்லமாக   மா�ய�.   இந்த   இல்லத்�ல்   இைணந்தவரக்�க்�   
கல்��ம்,   ைகத்ெதா�ல்க�ம்   கற்�த்   தரப்   படட்ன.     

  
இவ�ைடய   தங்ைக�ம்   �ற்�   ேநாயால்   பா�க்கப்பட�்   உ�ர ்  நீத்த   காரணத்தால்,   �ற்�   
ேநாய்க்�த்   �ர�்   காண   ேவண்�ம்   என்ற   எண்ணம்   ெகாண்டார.்   அதன்   காரணமாக   
ெசன்ைன   அைடயா�ல்,   �தல்   �ற்�   ேநாய்   ��சை்ச   ைமயத்ைதத்   ெதாடங்�னார.்   
அைடயா�   ஆலமரம்   ேபால்,   இவர ்  ஆரம்�த்த   �ற்�   ேநாய்   ��சை்ச   ைமய�ம்   இன்�   
�கழ்ந்�   வ��ற�.    

இவ�ைடய   சாதைனகைள�ம்,   அவற்ைற   நிகழ்த்த   ேவண்�   அவர ்  சந்�த்த   
ேபாராடட்ங்கைள�ம்,   பட�்ய�ட   இந்த   ஒ�   கட�்ைர   ேபாதா�.   எத்தைனேயா   
இடரக்�க்�ைட�ல்   ெபண்க�க்காக�ம்,   மக்க�க்காக�ம்   தன்   வாழ்நாெளல்லாம்   
பா�படட்,   �டா   �யற்��ம்   மன   உ���ம்   இ�ந்தால்   எைத�ம்   சா�க்கலாம்   என்பதற்�   
�கச ்  �றந்த   உதாரணமாகத்   �கழ்ந்த,   டாக்டர.்   �த்�ல�்�   அம்ைமையப்   ேபாற்�   
வணங்�ேவாம்.     

 
 
 
 
 
 

ெதா�ப்�:   க�நயா  

 

  

1956-ம்  ஆண்�  மத்�ய  அர�  இவ�க்�  “பத்ம  �ஷன்”         
���  வழங்�  ெகௗர�த்த�.  இவ�ைடய  �றந்த       
�னமான  ஜ�ைல  30-வ�  நாைள,  த�ழக  அர�        
“ம�த்�வமைன  �ன”மாக  (Hospital  Day)      
அ��த்��க்�ற�.  ��ள்  ���ம்  (doodle),      
இவ�ைடய  133-வ�  �றந்த  நாளன்�  இவைரக்       
ெகௗர�த்��க்�ற�.  �த்�ல�்�  அம்ைம,  1968-ல்,      
தன�   82-வ�   வய�ல்   இயற்ைக   எய்�னார.்   



�ைர�ம்   இைச�ம்    -    சா�ேக�   
இ�   26   வ�    ேமளகரத்்தா    ராகம்.     

  
கரந்ாடக   இைச��ம்   �ந்�ஸ்தானி   இைச��ம்   
�ரபலமான   ஒ�   ராகம்.   பரதநாட�்யம்   
மாரக்்கங்களி�ம்   அ�கம்   இடம்ெப�ம்   ராகம்   இ�.   
��ங்கார    ரசத்ைத     
சா�   ேபால்   ��ந்�   அளிக்�ம்   ராகம்.   

  
�யாகராஜர ்   இயற்�ய    ஆடேமா�கல ,    ஸ்வா�    
��நாள்   மகாராஜா    இயற்�ய     
க்�பயா   பாலய ,   ஆ�ய   �ரத்்தைனகள்   இந்த   ராகத்�ல்   �ரபலம்   வாய்ந்தைவ.   
பரதநாட�்யத்�ல்,   ��ல்   �த்வான்    லால்��   ெஜயராமன்    அவரக்ளின்   பைடப்�    இன்னம்   
என்   மனம்    என்�   �வங்�ம்   வரண்ம்   �க   �ரபலம்    ெபற்ற    ஒன்றா�ம்.     

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

  

  
   ெதா�ப்�    :     நாராயணன்   �ப்ரமணியன்    

  
  

 

�ைரப்படம்      பாடல்      இைசயைமப்பாளர்    

ஹரிதாஸ்    மன்மத   �ைலைய   ெவன்றார ்    பாபநாசம்   �வன்   

சாரங்கதாரா    வசந்த   �ல்ைல   ேபாேல    �.   ராமநாதன்   

ம�ைர    �ரன்      ஆடல்    காணீேரா      �.   ராமநாதன்   

ெவள்ளிமைல   மன்னவா    கந்தன்   க�ைண    ேக.   �.    மஹாேதவன்   

�ங்�மம்    �ங்காத   கண்ெணன்�   ஒன்�    ேக.   �.    மஹாேதவன்   

ரிக்�ாக்காரன்    அழ�ய   த�ழ்   மகள்    எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

அ�ப�   ராஜா   அ�ப�    �த்�   �ளிக்க   வாரீகளா    எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

�லாபாரம்    காற்�னிேல      �.    ேதவராஜன்   

�   ராகேவந்�ரர ்    ஆடல்   கைலேய    இைளயராஜா   

பா�ம்   ��    ெபாத்�க்�ட�்    ஊத்�த�   வானம்    இைளயராஜா   

நாேன   ராஜா   நாேன   மந்�ரி   மயங்�ேனன்   ெசால்ல   தயங்�ேனன்    இைளயராஜா   

தம்�க்�   எந்த    ஊ�      காத�ன்    �பம்   ஒன்�      இைளயராஜா   

ேந�க்�   ேநர ்    எங்ெகங்ேக    ேதவா   

உதயா    உதயா   உதயா    ஏ.   ஆர.்   ரஹ்மான்   

அவ்ைவ    சண்��      காதலா   காதலா   காத�ல்   ேதவா     

�ெவல்லாம்   உன்   வாசம்      தாலாட�்ம்    காற்ேற    வா      �த்யாசாகர ்    



  

�ற�ம்   ெபா��ம்   

கண்டா   வரச ்  ெசால்�ங்க   (��க்�றள்)   
  
நம்ம   எல்லா�க்�ம்   ஒ�   நண்பராவ�   ெகாஞ்சம்   நட�்   கழண்ட   மா�ரி   இ�ப்பாங்க   (நம்ைம   
அப்ப�   நிைனப்பவ�ம்   இ�ப்பாங்கதான்,   என்ன   பண்ற�).   

  
நீண்ட   கால   நண்பரா   இ�ப்பாங்க,   ஏதாச�்ம்   ெகாஞ்சம்   ��   மா�ரி   ெசஞ்�   மனச   
ேநாக�ச�்   இ�ப்பாங்க.   ேபாடாங்..(அல்ல�   ேபா�ங்..)   என்�   �   �ட�்ட�்   ெகாஞ்ச   காலம்   
ேபசாம   இ�ப்ேபாம்.   இப்ப�   நடந்��க்கா   இல்ைலயா?   நடக்காம   எப்ப�   இ�க்�ம்?   

  
இன்னிக்�   ேநத்தா   இப்ப�ப்படட்   கைதகள்   நடக்��?   காலகாலமா   மனிதரக்ள்   
அப்ப�த்தான்   இ�க்ேகாம்.   

  
ஐயன்   வள்�வர ்  இதமா   நம்ைமத்   ேதற்��றார.்   நீண்ட   கால   நட�்   சம்பா�ச�்   ெவச�்   
இ�க்�ம்   ெபரிய   உரிைமயடா   அந்த   ��த்தனம்,   �ரிஞ்�க்ேகா.   சரி-சரின்�   ேபாய்க்ேகா   
என்�றார.்   

  
அதாவ�,   நான்   எப்ப�   நடந்��டட்ா�ம்   என்   நண்பன்   ேகா�ச�்க்க   மாடட்ான்   என்�ன்ற   
மனம்   சட�்ன்�   அைடய   ��யா�.   மன�க்�ள்   எவ்வள�   comfortable-ஆ   இ�ந்தா   நம்ைம   
அவ்வள�   உயரத்�ல்   ைவத்��ப்பார ்  நண்பர?்   அவர�   ெசய்ைக   நம்ைம   
ேநாக�ச�்�சச்ா�ம்   "என்   நண்பன்டா"   என்ற   உரிைம�ல்   ெசஞ்�டட்ார-்ன்�   உணர�ம்   
என்�றார ்  வள்�வர ்  .  

  
அதனால,   ேகா�ச�்�ட�்   �   �ட�்�க்�ம்   நண்பைர   எங்ேக   கண்டா�ம்   வரச ்  ெசால்�ங்க;   
ைகேயாட   �ட�்   வா�ங்க.   �ன்ன   �ன்ன   சண்ைடக�ம்,   ��த்தனங்க�ம்   நம்   நீண்ட   கால   
நட�்   நமக்�க்   ெகா�த்��க்�ம்   மாெப�ம்   உரிைம   எ�ம்   ஐயன்   ெசால்ப�   ேகடே்பாம்.   
(நண்பைர   �ப்�ட�்   ெவச�்   இரண்�   �ப்�   �ப்�னா�ம்   தப்�ல்ைல   :)   

  
இப்ேபா   அந்தக்   �றள்:   

  
ேபைதைம   ஒன்ேறா   ெப�ங்�ழைம   என்�ணரக்   
ேநாதக்க   நட்டார்   ெச�ன்   

  
ேபைதைம    -   அ�யாைம   
ெப�ங்�ழைம   =   ெப�ம்   +   �ழைம   
�ழைம   =   உரிைம   -   மாெப�ம்   உரிைம.   
ேநாதக்க   =   ேநா   +   தக்க   =   ேநா�ம்   ப�   
நடட்ார ்  =   நண்பரக்ள்   

  
இன்ைறய   வழக்�த்   த��ல்   இப்ப�ச ்  ெசால்லலாம்:   

  
அ�யாைமதான்   ெபரிய   உரிைம   என்�   உணரக்   
ேநா�ம்ப�   நண்பரக்ள்   ெசய்தால்     

 
எ��யவர்   -   உள்�ரக்்காரன்  

 



  

வாழ்வா?   நாடா?(��கைத)   

  
இரிசம்ண்�  ஃ�டன்ஸ்  ெசன்டர,்  சாம்ப�வம்  எ�ம்  நம்  சாம்��ற்�  மா�யார ்  ��  ேபால.           
�னம்  காைல  4  மணி  �தல்  6  மணி  வைர  �ம்பல்  கம்�யா  இ�க்�ம்  ேபா�  அங்ேகதான்  ப�                
�டப்பான்.   அ�   ேபாதா�   என்�   இர�   8   மணிக்�   ேமல்   ம�ப��ம்   உடற்ப�ற்�   ெசய்வான்.     

  
ேநரம்  காைல  6.05:  சாம்�  உடற்ப�ற்�  ��த்�,  தன்  லாக்க�க்�  அ�ேக  இ�ந்த  ெபஞ்�ல்             
உடக்ாரந்்தான்.   அப்ேபா�   பக்கத்�ல்   ஒ�   ெசல்ேபாைன   பாரத்்�   அ�ரந்்�   ேபானான்.   

  
ஒ�ட ்  ஹ�ஸ�க்�  அ��ல்  �ஷப்�ைக  ைவப்பதற்கான  �டட்ம்  பற்�  ஒ�  ேகாப்�  அதன்            
�ைர�ல்  ெதரிந்த�.  உடற்ப�ற்�  ெசய்�ம்  ேபா�  அ�த்தைத  �ட  இரண்�  மடங்�           
அ�கமாக  சாம்��ன்  இ�தயம்  இப்ேபா�  அ�த்த�.  லாக்கர ்  அைற�ல்  ேவ�  யா�ம்           
இல்ைல  என்�  உ��ப்ப�த்�க்  ெகாண்�  அந்த  ேகாப்�க்�  �ழ்  இ�ந்த  ேஷர ்  படட்ைன            
அ�த்�,  தன்�ைடய  ெசல்ேபா�க்�  அ�ப்��ட�்,  அந்த  ேபாைன  அங்ேகேய  ைவத்�          
�ட�்  உடன�யாக  ெவளிேய�னான்.  அப்ேபா�  6’5”  உயரம்,  6-ேபக்  உடம்�டன்,          
பலசா�யாக   இ�ந்த   ஒ�வன்   பதடட்மாக   உள்ேள   ஓ�வைத   சாம்�   பாரத்்தான்.     

  
ஃ�டன்ஸ்  ெசன்டர ்  ெவளிேய  தன்  காைர  கண்���த்�,  அவசரமாக  �றந்�  யா�ம்           
பாரக்்காமல்  இ�க்க  இரண்�  �ட�்�ம்  ப�த்தவாேற  அந்த  ேகாப்ைப  ப�த்தான்.  களவாணி           
பசங்க  பயங்கரமா  �டட்ம்  ெசய்��க்காங்க.  FBI,Secret  service,NSA  ல  உள்ள  �ல  ேப�ம்  ேவற             
இதற்�  உடந்ைத.  அ��ம்  ைவக்கப்  ேபாவ�  இன்�  காைல  9.11  மணிக்�.  சாம்��ற்�            
ஆத்�ர�ம்   பய�ம்   ெவ��ம்   ேசரந்்�   வந்த�.   

  
ேபப்பர ்  ேபனா  எ�த்�  அந்த  ேகாப்�ல்  ப�த்த  ச�த்�டட்த்ைத  எ�த  ஆரம்�த்தான்.  �டட்ம்            
ேபாடட்வரக்ளின்  ெபயரக்ள்,  அ�ல்  இ�ந்த  இரண்�  ேபான்  நம்பரக்ள்,  இடங்கள்  ேபான்ற           
��ப்�கைள  எ��  ெகாண்டான்.  அ�த்�  என்ன  ெசய்யலாம்,  யா�க்�  ெசால்லலாம்  என்�           
ேயா�க்ைக�ல்  ேபான்  மணி  அ�த்த�.  நம்பர ்  பாரத்்தால்,  FBI  என்�  ெபயைரக்           
காண்�த்த�.   பயத்�ல்   சடெ்டன்�   ேபாைன   எ�த்�   ஆஃப்   ெசய்தான்.     

  
ைதரியத்ைத  வரவைழத்�  ெகாண்�,  ேயா�க்க  ஆரம்�த்தான்.  அவன்  ேபான்  நம்பர ்         
ெதரிந்ததால்  அவன்  ��ம்பத்�ற்�  ஆபத்�.  �ட�்ற்�  ெசல்லலாம்  என்றால்,  பல  ேபர ்          
தைலநகரில்  உ�ர ்  இழப்பாரக்ள்.  அப்ேபா�  பக்கத்�ல்  இ�க்�ம்  காரக்ைள  எல்லாம்          
ேநாடட்ம்  �டட்ான்.  ஒ�  பைழய  �.எம்.ட�ள்�  காரில்  சா�  இ�ந்த�.  உடேன  ஓ�  அந்த             
காைர  �றந்�,  ஸ்டாரட் ்  ெசய்�  ஓடட்  ெதாடங்�னான்.  �ன்  பக்க  கண்ணா��ல்  பாரக்்�ம்            
ேபா�   அந்த   பலசா�   தன்   காைர   ேநாக்�   ெசன்�   ெகாண்��ந்த�   ெதரிந்த�.   

  
சாம்�  ேநேர  பக்கத்�ல்  உள்ள  ெசல்ேபான்  கைட�ல்  தன்  ��ம்பத்�ற்�  என்�  ெசால்�  4             
prepaid  ெசல்ேபான்  ேகடட்ான்.  கைட�ல்  இ�ந்த  வயதான  அம்ைமயார ்  சாம்��ன்  அவசரம்           
�ரியாமல்  �க�ம்  ெம�வாக  ேபான்கைள  தயார ்  ெசய்தாள்.  நல்ல  ேவைல  �ந்ைதய  நாள்            
வங்��ல்  பணம்  எ�த்��ந்ததால்,  பணத்ைத  ெகா�த்�  அவற்ைற  வாங்�க்  ெகாண்�          
காரில்   தைலநகைர   ேநாக்�   �ைரந்தான்.     
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ஒ�  ெசல்ேபாைன  எ�த்�,  மைன�க்�  ேபான்  ெசய்�  “உடேன  நீ�ம்  �ழந்ைதக�ம்           
�டை்ட  �ட�்  �ச�்ற்�  ெசல்�ங்கள்,  �ெர�ட ்  கார�்  உபேயாகப்ப�த்த  ேவண்டாம்,          
யாைர�ம்  �ப்�ட  ேவண்டாம்”  என்�  ெசான்னான்.  மைன�  ேபானில்  பயந்�  ேப�வைத           
ேகட�்,  “பயப்பட  ேவண்டாம்,  அைம�யாக  இ�,  �க்�ரம்  �ளம்�”  என்�  ��  ேபாைன            
ைவத்தான்.     

  
ேநரம்  6.45:  I95  �ரித  பாைத�ல்  தைலநகைர  ேநாக்�  �ைரந்தான்.  அப்ேபா�  ஒ�  க�ப்�             
நிற  கார ்  தன்ைன  ெந�ங்�  வ�வைத  கண்ணா��ல்  பாரத்்�,  காரின்  ேவகத்ைத           
அ�கரித்தான்.  காரில்  �ரத்�ய�  அந்த  6  ேபக்  பலசா�.  �ன்�  ேலன்களி�ம்  மா�  மா�,             
ஓட�்னான்.  க�ப்�க்  கார ்  ேம�ம்  சாம்�ைவ  ெந�ங்�ய�.  பலசா�  �ப்பாக்�ைய  எ�த்�           
சாம்�ைவ  ேநாக்�  ��  பாரத்்�  ெகாண்��ந்தான்.  சாம்�  சடெ்டன்�  தன்  பக்கத்�  காைர            
இ�த்தான்.  அந்த  கார ்  ஓட�்னர ்  �ேரக்ைக  அ�த்த,  அந்த  கார ்  �ழல  ஆரம்�த்�  அந்த             
க�ப்�   காைர   ேமா�ய�.   சாம்�   இன்�ம்   அ�ேவகமாக   தைல   நகைர     ெந�ங்�னான்.   

  
ேநரம்  8.30:  தைல  நகர ் �ரா�க்  பயங்கரம்.  பாரக்்�ங்  லாட ் ேபால  காரக்ள்  நின்றன.  ேராட�்ல்              
காைர  அப்ப�ேய  �ட�்  �ட�்  இறங்�  ைவட ்  ஹ�ைஸ  ேநாக்�  ஓ�க்ெகாண்ேட  அ�த்�            
என்ன   ெசய்வ�   என்�   ேயா�க்க   ஆரம்�த்தான்   சாம்�.     

  
ெசக்�ரிட�்  ஆடக்ேள  ேமாசக்காரரக்ளாக  இ�ப்பதால்,  ேபான்  ெசய்ய  ��யா�.  என்ன          
ெசய்யலாம்?  தான்  எ��  ைவத்தைத  ம�ப��ம்  பாரத்்தான்.  ஒ�  ேயாசைன  ேதான்�ய�.           
அப்ேபா�  �ன்னால்  பாரத்்தால்  தன்ைன  ேநாக்�  �லர ்  வ�வைத  கவனித்தான்.  சடெ்டன்�           
பக்கத்�ல்  இ�க்�ம்  ஒ�  கைட�ல்  �ைழந்தான்.  அங்ேக  இ�க்�ம்  ஒ�  ெதாப்�ைய�ம்,           
நான்�  ஸ்�ஸ்  கத்�ைய�ம்  அவசரமாக  வாங்�னான்.  அந்த  ஆடக்ள்  கைடைய  ெந�ங்�           
�டட்ாரக்ள்.  சாம்�  உடன�யாக  அங்�  இ�ந்த  ெரஸ்ட ்  ��க்�ள்  ெசன்�  கதைவ  ��க்            
ெகாண்டான்.     

  
ேநரம்  8.48:  �யரை்வ  �ந்த,பயத்�டன்  ேலசாக  கதைவ  �றந்�  எட�்  பாரத்்தான்.  அந்த            
நபரக்ள்   கைடைய   �ட�்   ஓட   ஆரம்�த்தாரக்ள்.   

  
ேநரம்  9.01:  வாங்�ய  ெதாப்�ைய  ேபாட�்  ெகாண்�  அவரக்�க்�  �ன்னாேல  இைடெவளி           
�ட�்  சாைல  ஓரத்�ல்  அந்த  நபரக்ைள  ெதாடரந்்தான்  சாம்�.  ெகாஞ்ச  ேநரத்�ல்           
�டட்த்�ல்  அந்த  நபரக்ைள  காண�ல்ைல.  இரண்டாவ�  ேபாைன  எ�த்�  தான்  ��த்�           
ைவத்த  நம்பைர  கால்  ெசய்தான்.  தனக்�  40  அ�க்�  �ன்னால்  இ�க்�ம்  ஒ�வன்  ேபாைன             
எ�த்த�ம்  ஓ�  ெசன்�  அவைன  ெந�ங்�னான்.  அந்த  நபர ்  ேவ�  யாரிடேமா  ேப�            
ெகாண்��ந்தைத   ேகட�்   �ட�்,   சே்ச,   இவன்   இல்ைல   என்�   ெதரிந்த�.     

  
ேநரம்  9.05:  ம�ப��ம்  அந்த  நம்ப�க்�  கால்  ெசய்தான்.  �ன்�  ேபர ்  �ம்ப�ல்  ஒ�வன்             
ேபாைன  எ�ப்பைத  பாரத்்�  �ட�்,  உடேன  தன்  ேபாைன  ஆஃப்  ெசய்தான்  சாம்�.            
பக்கத்�ல்  இ�க்�ம்  ேபா�ைச  உத�  ேகடப்தற்�  தட�்  �ப்�டட்  சாம்�,  அந்த  ேபா�ஸ்  தன்             
ரிவால்வைர  எ�த்�  சாம்��க்�  ேநராக  நீட�்,  “நீ  தானா  அ�”  என்�  �ரித்த�ம்  அ�ரந்்�             
ேபானான்.  சடெ்டன்�  தன்  உடற்  ப�ற்�ைய  உபேயாகம்  ெசய்�  ப�த்�  ெகாண்�  இரண்�            
கால்களால்  அவைன  தாக்�னான்.  ரிவால்வர ்  ெவ�த்த�.  அ�  ேநராக  ெசன்�  ேபான்           
எ�த்தவன்  மார�்ல்  பாய்ந்த�.  அவன்  பக்கத்�ல்  இ�ந்தவன்  சடை்டக்�ள்  ைகைய  �ட�்           
ரிவால்வைர  எ�ப்பைதப்  பாரத்்�,  தான்  வாங்�ய  ஸ்�ஸ்  கத்�கள்  ஒன்ைற  எ�த்�  அவன்            
��   ��னான்   சாம்�.   அ�   அவன்   �ரல்வைள�ேல   �த்�   அவ�ம்   �ேழ   ��ந்தான்.   

 



வாழ்வா?நாடா?(��கைத)   
ேநரம்  9.10:  மற்ெறா�  கத்�ைய  எ�க்க  �ைனந்த  சாம்�ைவ  அப்ேபா�  ஒ�  �ல்லட ்           
தாக்�ய�.  ஏதாவ�  ெசய்ய  ேவண்�ம்  என்�  சாம்�  நிைனத்�ம்  அவன்  கண்  �ட            
ஆரம்�த்�   எல்லாம்   இ�டட்ா�,   கத்�   �ேழ   ��ந்த�.     

  
ேநரம்  ம�  நாள்  காைல  10.30:  சாம்�  கண்  �றக்�ம்  ேபா�  ஆஸ்பத்�ரி�ல்  அவன்  மைன�              
கண்  கலங்க  நின்றாள்.  என்ன  ஆ�ற்�  என்�  கண்களால்  அவைள  ேகடட்ான்.  அப்ேபா�            
அவள்  ��ம்�  ஒ�வைர  உள்ேள  வர  ெசான்னாள்.  யார ்  என்�  பாரத்்தால்  அங்�  நின்ற�             
அெமரிக்க  ஜனா�ப�.  அேயாக்�யரக்ள்  �ஷப்�ைகைய  �றந்�  ��ம்  �ன்னர,்  சாம்�          
ெசய்த  சாகசத்தால்  ��ரவாத  ச�த்�டட்ம்  ��ய�க்கப்பட�்  �டட்த்தடட்  பத்தா�ரம்         
நபரக்�க்�  ேமல்  உ�ர ்  �ைழத்ததாக  ��னார.்  சாம்��ன்  ைத�ரியத்ைத  பாராட�்          
“Medal  of  Honor”  வழங்க  ேபாவதாய்  ெசால்�  �ண்�ம்  நன்�  ��  �ைட  ெபற்றார ் அெமரிக்க              
ஜனா�ப�.   
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சைமயல்   ��ப்�   

ேஜாவார்   அைட   /   ேகரட்   சட்னி   
ேஜாவார ்  (ேசாளம்/Sorghum)   –   வட   கரந்ாடகம்,   மகாராஷ்�ரா,   �ஜராத்,   ராஜஸ்தான்   
மாநிலங்களில்   உண்ணப்ப��ற�.   
    

    
ெசய்�ைற   
அரி�+ேஜாவார ்  தண்ணீரில்   4   மணி   ேநரம்   
ஊற   ைவக்க�ம்.   அேதேபால்   ப�ப்�வைககைள   4   மணி   ேநரம்   ஊறைவக்க�ம்.   (��   
ேஜாவார ்  �ைடக்காத   படச்த்�ல்   ேஜாவார ்  ரைவைய�ம்   இட�்   ரைவைய�ம்   ேசரத்்�   1   மணி   
ேநரம்   ஊற   ைவத்தால்   ேபா�மான�).   
ஊற   ைவத்த   ப�ப்�கேளா�   ேதங்காய்,   உப்�,   �ளகாய்   ேசரத்்�   ெகாரெகாரப்பாக   
அைரத்�க்   ெகாள்ள�ம்.   அேத   ேபால்   அரி�,   ேஜாவாைர   அைரத்�க்   ெகாண்�   
எல்லாவற்ைற�ம்   கலந்�   ெகாள்ள�ம்.   ��ப்பப்படட்ால்   ெபா�யாக   ந�க்�ய   ெவங்காயம்   
ேசரத்்�க்   ெகாள்ளலாம்.   இைத   வழக்கமான   ேதாைசக்கல்�ேலா   அல்ல�   mini   pancake   
கல்�ேலா   வாரத்்�க்   ெகாள்ளலாம்.   

  
ேகரட்   சட்னி   
ேகரட ்  ���ய�   -   1   கப்   
ந�க்�ய   தக்காளி   -   1   கப்   
பசை்ச   �ளகாய்   -   3   
�ளகாய்   வற்றல்   -   4   
க��   -   1   ஸ்�ன்   
கடைலப்ப�ப்�   -   3   ஸ்�ன்   
ேதங்காய்   -   3/4   ேட�ள்   ஸ்�ன்   
மற்�ம்   க�ேவப்�ைல,   ெப�ங்காயம்,   உப்�,   எண்ெணய்   
    
வாண��ல்   எண்ெணய்   �டான�ம்   ப�ப்�,   �ளகாய்   �வக்க   வ�த்�   �ன்   ேகரடை்ட   
�தமான   �ட�்ல்   6-7   நி�டங்கள்   வதக்க�ம்.   தக்காளி   ேசரத்்�   இன்�ம்   ஒ�   5   நி�டங்கள்   
வதக்க�ம்.    இைவ   நன்றாக   ஆ�ய�ன்   (15-20   நி�டங்கள்),   ேதங்காய்,   ெப�ங்காயம்,   உப்�   
ேசரத்்�   அைரக்க�ம்.   �ற�   க��,   க�ேவப்�ைல   தாளிக்க�ம்.   
    

(2019   ரிசம்ண்ட்   த�ழ்சச்ங்க   ��தானிய   சைமயல்   ேபாட்��ல்   �தற்பரி�   ெபற்ற�)   
  

    எ��யவர்   -   ர�   ��ேவங்கடத்தான்  

 

ேதைவயானைவ   
● ேஜாவார ்  (��)   -1/2   கப்   
● அரி�   -   1/2   கப்   
● �வரம்   ப�ப்�   -   1/2   கப்   
● கடைலப்ப�ப்�,   
● பா�ப்ப�ப்�   -   தலா   2   ேட�ள்   ஸ்�ன்   
● �ளகாய்   வற்றல்   -   4   
● ேதங்காய்   ��வல்   -   2   ேட�ள்   ஸ்�ன்   
● உப்�,   க�ேவப்�ைல     



  

  
  

இ�   ேகா�கள்   (��கைத)   
  

  
  

"அம்மா,  நீ  ஒ�  ��ரம்ா.  ஐேயா  எவ்வள�  ெவ�ட ்  ேபாட�்டே்டன்  ,  ெதாப்ைப  ேபாட�்�த்�,             

இ�ப்�  அகண்�  ேபாய்�த்�,  ட�ள்  �ன்  இப்ேபா  டர்ி�ள்  �ன்  ஆ��த்�  ன்�  �லம்பேற,             

அப்�றம்  எப்ப�  யார ்  ேகமராைவ  எ�த்தா�ம்,  டக்��  ேபாஸ்  ெகா�க்கேற.  ச�க்காம           

ேபாடே்டா�ம்   எ�த்�க்கேற?"   வரஷ்ா   �ழம்�னாள்.   

 "எல்லாம்  இ�  ேகா�கள்  தத்�வம்  தாண்டா",  ��  ெசான்னாள்,  தன்  ெபண்ைண  பாரத்்�             

�ரிச�்ண்ேட.   

  "என்னம்மா   ெசால்ேற   ?   இ�   ேகா�கள்   தத்�வம்   னா?"   

  "ெவ�ட ்  ஜாஸ்�   ஆ�ண்ேட    ேபாற�ங்கற�   உண்ைம   தான்."   

  "ெபா�   ெவச�்   ேபசாதம்மா   .   என்ன   தத்�வம்�   ெசால்�?   

 "இந்த  48  வ�ஷத்�ேல  ெவ�ட ்  ஏ�  தான்  இ�க்ேக  த�ர  ஒ�  �ைற  �ட  இறங்�               

பாரத்்த�ல்ல.  அைத  மன�ல  ெவச�்,  இப்ேபா  ேபாடே்டா  எ�த்�  ெவச�்ண்ேடாம்னா,          

இன்�ம்  ஒ�  5  வ�ஷம்  க�ச�்  பாரத்்ேதாம்னா,  ஆஹா  ,  நம்ப  எவ்ேளா  ஒல்�யா             

இ�ந்��க்ேகாம்�  மன�  சந்ேதாஷமா��க்�ம்.  என்னடா  சரி  தாேன  என்ேனாட  இ�          

ேகா�கள்   தத்�வம்?",    ��   �ரித்தாள்.   

    
எ��யவர்:   சரஸ்வ�  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ேவகம்   
  

அன்�  ம�த்�வைரச ்  சந்�க்க  ேநரம்  ��த்��ந்ேதன்.  வழக்கம்  ேபால்  �ல  பல           

காரணங்களால்   தாமதம்.   ��த்த   சமயத்�ல்   ெசல்ல,   வாகனத்ைத   �ைரவாக   ஓட�்ேனன்.     

  

என்�ேம  நான்  ஒன்�  நிைனத்தால்  �ழ�ன்  காரணமாக  மற்ெறான்ேற  நடக்�ம்.  அன்�ம்           

அேத  ேபால்  எ�ரப்ாராத  �தமாக,  நகர  இர�ல்  இைடம�த்�  ேம�ம்  தாமதமாக்�ய�,           

ேவக�ம்   அ�கமான�.   ஒ�   வ�யாக   ம�த்�வமைனைய   அைடந்ேதன்.     

��ம்�  வ�ைக�ல்,  நிதானமாக  வாகனத்ைதச ்  ெச�த்�ேனன்.  பா�  வ��ல்  ஒ�  ெபரிய           

�பத்�,  நா�  வாகனங்கள்  ெநா�ங்���ந்தன.  காவல்  பைட�ம்,  ம�த்�வ  அவசர          

��சை்ச   ஊர�்க�ம்   அங்�   ��ந்��ந்தன.     

  

ெம�வாக  அந்த  இடத்ைதக்  கடக்ைக�ல்  மன�ல்  ஒ�  பாரம்.  “பளார”்  என்�  அைறந்த�            

ேபால்  வ�த்த�.  �பத்�ன்  காரணம்  ெதரியாமல்  இ�ந்தா�ம்,  அவசரம்,  ேவகம்,          

ைகேப�/அைலேப�  உபேயா�த்தல்,  கவனக்  �ைற�  இ�ல்  ஒன்றாக  இ�க்க  வாய்ப்�          

அ�கம்  என்பைத  மனம்  ெமல்ல  உணரத்்�ய�.  என்  தவ�ம்  �ரிந்த�.  என்ைன�ம்           

அ�யாமல்   கண்   கலங்�   கட��க்�   “நன்�”   ெசான்ேனன்.     

  

வாகனம்  ஓட�்ைக�ல்  ேவகத்ைதக்  �ைறத்�,  �ேவகமாகச ்  �ந்�த்�,  பாைத�ல்  மட�்ம்          

கவனம்  ெச�த்�,  உங்கைள�ம்  மற்றவரக்ைள�ம்  பா�காத்�க்  ெகாள்�ங்கள்.        

மாற்றங்கள்   நம்�டம்   இ�ந்�   ெதாடங்கட�்ேம.     

  

ஒ�  ��ப்�ணரச்�்ைய  இ�  உ�வாக்�ம்  என்ற  நம்�க்ைக�ல்  சமரப்்�க்�ேறன்.  நன்�,          

வணக்கம்.     

  
  

எ��யவர்   -   �னிதா  
 
 
 
 
 

  
  
  

 



  
  

வணிக   ஆதரவாளரக்�க்�   நன்�!   

  
  
  
  

  
  

 



  

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

இனி  வரலாற்�ப்  பக்கம்  நம்  பாரை்வையத்       

��ப்�ேவாம்.  ப�னாறாம்  �ற்றாண்�ன்  இ��  -       

அெமரிக்கக்  கண்டத்�ல்  பல  ஐேராப்�யரக்ள்  கால்       

ப�க்க  �யன்ற  காலம்  அ�.  ஆங்�ேலயர,்  ஸ்பானியர,்        

ேபாரத்்�க்��யர,்  �ெரஞ்�க்காரர,்  டச�்க்காரர ்  என      

எல்ேலா�ம்  ��  உலகம்  என்றைழக்கப்படட்      

அெமரிக்கா�ல்  தங்கள்  காலனிகைள  நி��ம்      

�யற்��ல்   இறங்�னர.்   ஒ�   �ல   ����ப்�கள்     

 
  

�வங்கப்  படட்ன.  ஆனால்  ப�,  �ணி,  �ரவ்��க�டன்  சண்ைட,  உண�ப்  பற்றாக்�ைற           

ேபான்ற  காரணங்களால்  எ��ம்  நிைலக்க�ல்ைல.  1607ல்  இங்�லாந்�ன்  மன்னன்         

ேஜம்ஸ்  நி��ய  வர�்னியா  கம்ெபனி�ன்  �ன்�  கப்பல்கள்  வந்�  ேஜம்ஸ்  ந��ன்           

கைர�னிேல  (படம்  ேப�  வந்தாச�்  -  ைக  தட�்ங்க)  ஒ�  ����ப்ைப  ஆரம்�த்தன.  ஒ�             

தக்��ண்�  நிலப்பரப்�ல்  ஆரம்�த்த�தான்  ஆங்�ேலயரக்ளின்  �தல்  நிரந்தர        

����ப்�!  ேஜம்ஸ்ட�ன்  ெசட�்ல்ெமண்ட ்  வர�்னியா�ல்  தவறாமல்  பாரக்்க  ேவண்�ய         

தலம்.   

  

ஆரம்பத்�ல்  இந்தக்  ����ப்�ல்  நிைறய  கஷ்டங்கைள  அ�ப�த்தாரக்ள்.        

ெகா�த்ெதால்ைல,  உப்�நீர,்  �ரவ்��களின்  �ேராதம்,  ப�ர ்  சா�ப�க்கான  நிலப்         

பற்றாக்�ைற...  ேநாய்களினா�ம்  ப��னா�ம்  �க்கால்வா�  மக்கள்  இறந்தாரக்ள்.        

1610ல்   ேபா�மடா   சா�   என்�   �ளம்�னவரக்ைள   ஒ�   உண�க்   கப்பல்   த�த்�   நி�த்�   

��ம்பக்  ெகாண்�  வந்த�.  �ற�தான்  இந்தக்  ����ப்�  நிரந்தரமான�.  ப�ர ்  சா�ப�,           

பழங்��க�டன்  சண்ைட  சமாதானம்  என்�  மா�  மா�  இவ்வா�  ஆரம்�த்�  இங்ேக           

�ைக�ைல  சா�ப�  ெசய்யலாம்  என்�  கண்���த்தாரக்ள்.  அ���ந்�  ெவ�வாக         

�ன்ேனற்றம்.  ேவைல  ெசய்வதற்காக  1619ல்  இ�ப�  ஆப்�ரிக்க  அ�ைமகள்         

வந்�றக்கப்படட்ாரக்ள்.  லாபகரமான  �ைக�ைல  ெதா��க்�  அ�ைமகள்  அவ�யம்        

என்ற   ெபா�ளாதாரப்   ெபாய்   நிைலக்கத்   �வங்�ய�.     

  

 



  

  

காலனி�ல்  ேவைல  ெசய்ய  நிைறய  ஆடக்ள்  ேதைவப்படட்�.  ஐேராப்பா�ல்  இ�ந்�          

ஒப்பந்தத்�ன்  ேபரில்  ஆடக்ள்  ெகாண்�வரப்படட்ாரக்ள்.  அெமரிக்கா  வ�ம்  ெசல�         

கம்ெபனி  ஏற்�ம்.  சம்பள�ல்லாமல்  ேவைல  ெசய்ய  ேவண்�ம்.  தங்��டம்,  உண�          

ெகா�க்கப்ப�ம்.  ஒப்பந்தக்  காலம்  ��ந்த�டன்  �தந்�ரத்�டன்  பணேமா  நிலப்படட்ாேவா         

�ைடக்�ம்.  வர�்னியா  காலனி�ல்  பா�க்�  ேமற்படட்  ஐேராப்�யரக்ள்  இந்த  indentured          

servitude  என்ற  ஒப்பந்தத்�ன்  �ழ்  வந்தவரக்ள்.  அவரக்ள்  அந்த  ஒப்பந்த  காலத்�ல்  �டட்த்தடட்            

அ�ைமகள்  ேபால்தான்  ைவக்கப்படட்ாரக்ள்.  உங்க�க்�  H1-B  வாழ்க்ைக  நிைன�  வந்தால்          

நான்  ெபா�ப்�ல்ைல.  ஆனால்  ஆப்�ரிக்கா�ல்  இ�ந்�  கடத்�க்ெகாண்�        

வந்தவரக்�டன்  இந்த  ஒப்பந்தம்  ஏ�ம்  �ைடயா�.  அவரக்ள்  வாழ்நாள்  ��வ�ம்          

அ�ைமகள்தான்.   அவரக்ள்   மட�்மல்ல.   அவரக்ள்   சந்த�க�க்�ம்   அ�ைம   வாழ்�தான்.   

  

வர�்னியா�ல்  �ைளந்த  �ைக�ைல�ன்  ��  ஐேராப்�யரக்�க்�  ��க்க�ல்ைல.  அந்த         

1610ல்  உண�க்  கப்பல்  வந்�  காப்பாற்�யேத  -  அைத  நடத்�ய  ஜான்  ரால்ஃப்  (நம்  சாைலப்              

ெபய�க்�  காரணமானவர)்  ெபர�்டா�ல்  இ�ந்�  ஸ்பானியரக்ள்  ரக�யமாக  ைவத்��ந்த         

��யான  �ைக�ைல  வைக  �ைதகைள  தள்ளிக்ெகாண்�  வந்��ந்தார.்  அவற்ைற         

ைவத்�  ப�ரிட�்  நல்ல  �ைளசச்ல்  கண்டார.்  லாபம்  அள்ளிய�.  1612ல்  ேஜம்ஸ்  ந��ன்            

கைர�ல்  ேஜம்ஸ்  ட�னில்  இ�ந்�  �ப்ப�  ைமல்  உள்ேள  வந்�  வைரனாஃபாரம்்ஸ்  (varina            

farms)  �வக்�  ெபரிய  பணக்காரர ்  ஆனார.்  இந்த  இடம்தான்  �ன்னர ்  ெஹன்ைரகஸ்  (Henricus)           

ஆன�.  இந்த  ஜான்  ரால்ஃப்  அெமரிக்க  �ரவ்��களின்  தைலவன்  பவாடட்ன்(Powhatan)  மகள்           

ேபாகஹாண்டாஸ்(Pocahontas)  என்பவைள  ��மணம்  ெசய்தார.்  இந்தத்  ��மணத்தால்  �ரவ்         

��க�டன்  நடந்த  சண்ைடகள்  நின்�  ��கமான  நட�்  நில�ய�.  வர�்னியா�ல்  காலனி           

பர�   ேஜம்ஸ்   ந�ேயாரமாக   நிைறய   �ைக�ைல   ேதாடட்ங்கள்   ேதான்�ன.  

இங்�லாந்�  ெசன்ற  ேபாகேஹாண்டாஸ�க்�  ராஜமரியாைத  �ைடத்த�.  அங்ேக        

இரண்டாண்�கள்  தங்��ட�்  ��ம்ப  எத்தனித்தேபா�  1617ல்  ேபாகேஹாண்டாஸ்        

உடல்நலம்  �ன்�  இறந்�  ேபானார.்  அ�த்த  ஆண்ேட  பவாடட்�ம்  இறந்�  ேபாக,          

பவாடட்னின்  தம்�  Opechancanough  தைலவர ்  ஆனார.்  இவ�க்�  ஆங்�ேலயரக்ள்  �ைக�ைல          

வளரக்்க  நிைறய  நிலங்கைள  அேபஸ்  ெசய்வ�  �த்தமாகப்  ��க்க�ல்ைல.  அப்ப�          

ஆரம்�த்த�  அ�த�.  மாரச் ்  22,  1622  அன்�  �வங்�  ேஜம்ஸ்  ந�  ஓரமாக  இ�ந்த             

�ைக�ைலத்   ேதாடட்ங்கள்   

  

 



  
  

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

  
  

  
  
  

 

  
  
அைனத்�ம்  தாக்கப்படட்ன.  ெவள்ைளயேன  ெவளிேய�  ரீ��ல்  கடட்ம்  கட�்  அ�க்க,          
ஏகப்படட்  காலனி  வா�கள்  ெகால்லப்படட்னர.்  1608ல்  இ�ந்�  1624  வைர  ��ேய�ய           

ஆறா�ரம்  ேபரக்ளில்  �வா�ரத்�  நா��      
ேபரத்ான்  �ஞ்�னாரக்ள்.    
ெபா�ைம�ழந்த  ேஜம்ஸ்  மன்னன்     
வர�்னியா  கம்ெபனிைய  ���ட�்     
வர�்னியாைவ  தன்  �ைடக்�  �ழ்      
ெகாண்�  வந்தார.்  �ற�  காலனி  ேம�ம்      
�ரிவைடந்�,  1644ல்  இன்ெனா�     
�ரவ்��களின்  தாக்�த�ல்  தப்�த்�,     
ெபாவாடட்னின்  தம்�ையப்  ேபாட�்த்     
தள்ளி�ட�்,  இன்�ம்  வளரந்்�  1699ல்      
�ல்�யம்ஸ்பரக்்  ����ப்�ன்    
தைலநகரமான�.  இைடேய  1683ல்     
�ல்�யம்  அண்ட ்  ேமரி  கல்�ரி�ம்      
�வக்கப்படட்�.   

  
  
  

எ��யவர்:   நா�   பர�  

  
  
  
  
  
  



க�ைதக்��யல்   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

இைச   
  

இைசேய   இை்றவனின்   இயல்பா�ம்     

இைண�ல்லா   இன்பத்�ன்   ெதாடரப்ா�ம்   

  

�ைசெயங்�ம்   ஓ�   அைலந்�     

�ர�யம்   ேதட   �ைனந்�   

வைசபட   இ��ம்   இதயம்     

வ�யம்   ெசய்�   ௨௫க்�ம்   

  

இமயம்   ஏ�   ெகா�   நாட�்யவ�க்�ம்   

இப்��யன்�   �ப்���ம்   காண   �ைனேவா�க்�ம்     

எண்ணிலா   மக்களின்   �ணி   கைளபவ�க்�ம்   

எந்நா�ம்   உ��ைணயாய்   உடன்   நின்��ம்   

  

௮�ெவாளி   �ழம்�ல்   ௮கந்ைத   ெகாண்�     

௮ள�ல்லா   ஆைச�ல்   அல்லல்   கண்டவர ்   

௮கத்�ன்   ஆழத்�ல்   அைணயா   �டராய்   

ஆன்ம   வ�ைய   அன்பாய்   காட�்�ம்   

  

  

எ��யவர்   -   �யாமளா   நர�ம்மன்  

  



  
  

  

க�ைதக்��யல்   

தவறான   �ரிதல்   (Misunderstanding)   
  

சடெ்டன்�   காைல�ல்   �றந்த�   
மாைல   வைர   நீ�த்த�   

ெப�ம்   �ச�க்�ப்   �ன்   ெமௗனம்   
இைதத்   தாங்�க்   ெகாள்ளாத   மனம்   

    
ேகாபம்   ெகாந்தளிக்க   
நட�்   தத்தளிக்க   

�ழ்நிைலகள்   �ைளயாட  
�ழ்ச�்கள்   ஏற்பட   

    
மாெப�ம்   தரம்த்�ன்   �ழ்ச�்   

��தாகத்   ேதான்�ய   ைதரியத்�ன்   மலரச்�்   
ெவ�ப்�   �ைளக்�ற�   
அன்�   �ழ்ச�்யைட�ற�   

    
ைகேயாங்�   எ�ந்�   எ�ர ்  நிற்க   

நட�்ன்   இலக்கணம்   அைனத்�ம்   கற்க   
கண்களில்   அ�ைக   �ழங்க   
பாசத்ைதக்   ெகாட�்   வழங்க   

    
ேசாகத்ைதச ்  சந்�த்ேதன்   
மன்னிப்ைப   எ�ரப்ாரத்்ேதன்   
சமரசம்   ேபச   �ைள   ��க்�ற�   

�ன்ேன�ச ்  ெசல்ல   மனம்   ம�க்�ற�   
    

உறைவ   ��க்க   �ய�ம்   எண்ணம்   
நிைன�க்�   வ�ம்   கடந்த   கால   வண்ணம்   

பலர ்  ெகா�க்�ம்   ேயாசைன   
இைணந்�   ெபற��க்�ம்   சாதைன   

    
இைறவைன   ேவண்�க்   ேகடே்டன்   
நிைன�   பைகைமைய   ெவன்ேறன்   
இம்�ைற   அகம்   ெந�ழ்ந்த�   
ம�ப��ம்   நட�்   ெதாடரந்்த�    

  
  

எ��யவர ்  -   ஹர�்னி   �னிவாசன்  
 

 



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   I   Care   A   Lot   (English)   
  

  

 

தனித்�   வா�ம்   ��யவரக்ைளக்   ��   

ைவத்�   நடத்தப்ப�ம்   ேமாச�கள்   

உலெகங்�ம்   ஏராளம்.   ெதாைலேப��ல்   

ைநச�்யமாகப்   ேப�   ஏமாற்�வ�,   

�ற்பைனப்   �ர�நி�   ேபால்   �ட�்ற்ேக   

வந்�   ஏமாற்�வ�   இப்ப�ப்   பல.   ஆனால்   I   

Care   A   Lot   (Ne�lix)   இதற்ெகல்லாம்   பல   ப�கள்.   

ேமேல   ெசன்�   தனித்�   வா�ம்   ��யவரக்ளின்,   ��ப்பாக   வச�யான   ��யவரக்ளின்   

ெசாத்�க்கள்   எவ்வா�   அபகரிக்கப்ப��ன்ற�   என்பைத    வன்�ைற�ம்,   

நைகச�்ைவ�ம்   கலந்�   ெசால்�ற�   மாரல்ா   க்ேரஸன்   (Marla   Grayson   -   Rosamund   Pike)   ��ல்   

நீ�மன்றங்களால்   அங்�கரிக்கப்படட்   பா�காவலர ்  (guardian).   ��ைமக்   காலத்�ல்   மற�   

ேநாயால்   (demen�a)   பா�க்கப்பட�்   அன்றாட   ேவைலக�க்�ம்   �றைரச ்  சாரந்்�   இ�க்க   

ேவண்���க்�ம்   ��யவரக்ைள   ��ேயார ்  இல்லத்�ல்   ேசரத்்�ப்   பராமரிப்பதற்�ம்,   

அவரக்ளின்   ெசாத்�க்கைளக்   ைகயாள்வதற்�ம்   நீ�மன்றங்களால்   அ�ம�க்கப்படட்வர.்   

ஆனால்   அவர ்  தன�   �ேந���ட�ம்   மற்�ம்   ம�த்�வ�ட�ம்   �டட்ாக,   நல்ல   

உடல்நிைல�ல்   இ�க்�ம்   ��யவரக்ைள�ம்   நீ�மன்ற   உத்தரைவக்   காட�்   

வ�க்கடட்ாயமாக   ��ேயார ்  இல்லத்�ல்   அைடக்�றார.்   அவரக்ளின்   ெவளி�லகத்   

ெதாடர�்கள்   �ண்�க்கப்ப��ன்றன.   �ற�   ெகாஞ்சம்   ெகாஞ்சமாகச ்  ெசாத்�க்கைள   

ஆடை்ட   ேபா��றார.்     

இெதல்லாம்   �தல்   20   நி�டங்களில்   �லாவாரியாகக்   காட�்   ���றாரக்ள்.   ஆனால்   

மாரல்ா   தன்   ைகவரிைசையத்   தனித்�   வா�ம்   ஒ�   நிழ�லகத்   தாதா�ன்   அம்மா�டம்   

(Jennifer   Peterson   -   Dianne   Weist)   காட�்ம்   ேபா�   வ��ற�   �ைன.   

தாதா�ன்   வழக்க�ஞர ்  மாரல்ா�ன்   அ�வலகத்�ற்�   வந்�   �ரட�்வ�ம்   அதற்�   மாரல்ா   

சற்�ம்   சைளக்காமல்   ப�ல�   ெகா�ப்ப�ம்   அதகளம்.   தாதாைவ   எ�ரத்்�   நின்றா�ம்   

ேமாச�ப்   ேபரவ்�யாதலால்   மாரல்ா�ன்   ேமல்   அ�தாபம்   வர   ம�க்�ற�.   ஆனால்   

மாரல்ாேவா   உன்   அ�தாபம்   எல்லாம்   யா�க்�   ேவ�ம்   என்�ற   மா�ரி   தாதா�க்�     

 



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   I   Care   A   Lot   (English)   
தண்ணி  காட�்�றார.்  இந்தப்  படத்�ற்காக  ேராஸமண்ட ்  ைபக்-�ற்�  Golden  Globe  ���           

�ைடத்��க்�ற�.  ஆனால்  இதற்�ப்  �ன்  படம்  ெவ�ம்  �ைன-எ�  சண்ைடயாக          

மா��ற�.   

ஆரம்பத்�ல்  இப்ப�க்  �ட  ேமாச�  ெசய்ய  ���மா  என்ற  சந்ேதகம்  வ�வ�  உண்ைம.            

ஆனால்  அெமரிக்கா�ல்  மட�்ம்  �மார ்  270  �ல்�யன்  டாலர ்  ம�ப்�ள்ள  ெசாத்�க்கள்           

பா�காவலரக்ள்  ேமற்பாரை்வ�ல்  இ�ப்பதாக  நான்  �ன்னர ்  அ�ந்�  ெகாண்ட�.         

நி�யாரக்்,  ஃப்ேளாரிடா,  ெநவாடா  மாநிலங்களில்  இம்மா�ரியான  ேமாச�கள்        

ெவளிசச்த்�ற்�  வந்�  ெநவாடா�ல்  மட�்ம்  ஒ�  ேமாச�ப்  பா�காவலர ்  �ைறத்தண்டைன          

ெபற்ற�ம்   ச�பத்�ய   நிகழ்�கள்.   

    

படம்   R   சான்�தழ்   ெபற்ற�.   

    

எ��யவர்:   ர�   ��ேவங்கடத்தான்  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   த்ரிபங்கா   (�ந்�)   



  
  

  

  

 

த்ரிபங்கா  -  கேஜால்,  தன்�  அஸ்�  ,  மற்�ம்         

��லா  பால்கர ்  ந�த்�  ஜனவரி  2021  ல்  ne�lix         

ல்  ெவளி�டப்படட்  �ைரப்படம்.  த்ரிபங்கா      

�ன்  அரத்்தம்  -  �ன்�  �தமாய்  வைளந்�        

நிற்�ம்  நிைல.  இ�  நடன  அைமப்�களில்       

ஒ�   நிைலையக்   ��க்�ம்   ெசால்.   

இப்படம்  வழக்கமான  மசாலா  படத்�ற்�      

மாறாக  ஒ�  ��ம்பத்�ல்  �ன்�      

தைல�ைற  ெபண்கள்  ஒ�வர ்    

மற்ெறா�வர ்  பாரை்வ�ல்  எப்ப�  உள்ளார ்     

என்பைதப்   பற்�ய   கைத.   

  

  

இயக்�னர ்  ேர�கா   ஷஹாேன   (ஹம்   ஆப்ேக   ேஹ   ேகான்   �கழ்   )   இந்தப்   படத்�ல்   பல   

க�ைவ   ஆராய்�றார.்   ஒ�   ெபண்   தன்   career   ல்   passionate   ஆக�ம்   ெவற்�ேயா�ம்   

இ�ப்பைத   இந்த   ச�கம்   ஒ�   ஆணின்   ெவற்�ைய   வரேவற்ப�   ேபால்   வரேவற்�றதா   ?   

தன்�   அஸ்�   சா�த்�ய   அகாட�   ���   ெபற்ற   ஒ�   எ�த்தாளர.்   அவர ்  எ��வ�ல்   

அவர ்  ��ம்பத்�ன்   ேதைவகள்   �றக்கணிக்கப்ப�வதால்   �ைள�ம்   சண்ைடகள்   ஒ�   �ம்.   

அ�த்த   �க்�யமான   இைழ    தாய்   மகள்   உற�ன்   complexi�es.    தன்�   அஸ்��ன்   மகள்   

கேஜால்   தன்   அம்மா�ன்   ேமல்   ெகாண்ட   (நியாயமான)   ேகாபம்   மற்�ம்   ெவ�ப்�.   தன்   

அம்மா   தன்ைனக்   கவனிக்காததால்   தான்   படட்   �யரம்   தன்   ெபண்   படக்�டா�   என்�   

பாரத்்�   பாரத்்�   வளரத்்த   மகள்   ஒ�   பழைமவா�யான   ��ம்பத்�ல்   ��மணம்   ெசய்�   

ெகாள்�றாள்   ,   தன்   அம்மா�ன்    �ரட�்யான   வாழ்க்ைக   �ைறயால்   தான்   படட்   கஷ்டம்   

தன்   �ழந்ைத   படக்�டாெதன்ற   காரணத்�னால்.   

  

  

  

  

  



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   த்ரிபங்கா   (�ந்�)   
  

அந்த   நி�டம்   கேஜா�க்�   ஒ�   ��ப்��ைனயாக   அைம�ற�.   தன்   அம்மாைவ   judge   

பண்ணி   காலம்   ��வ�ம்   ெவ�த்த�,   இப்ேபா   தான்   அன்ைப   ெகாட�்   வளரத்்த   மகள்   

தன்னால்   கஷ்டப்படட்ைத   அ��ம்   ேபா�   ஒ�   அம்மாவாய்   இ�ப்ப�   அவ்வள�   

�லப�ல்ைல   என்�   அவர ்  உணர�்றார.்     

  

நம்�ைடய   நல்ல   ேநாக்கம்,   �கச�்றந்த   வளரக்்�ம்   வ��ைற   -   இைவ   மற்றவர ்  

பாரை்வ�ல்   மா�பட�்   ெதரிவைத   நாம்   ெப�ம்பா�ம்   உணரவ்�ல்ைல.   The   disconnect   between   

who   we   are   and   how   we   are   perceived/   how   we   come   across   to   others   -   is   the   underlying   thread.   ஒ�   இந்�ய   

�னிமா�ன்    வழக்கமான   அ�த   அன்பான   தாய்   -மகள்   உற���ந்�   மா�பட�்,   நிஜ   

வாழ்க்ைக�ல்   ஒ�   தாய்-மகள்   உற�ன்   பரிமாணங்கைள   ைதரியமாக   எ�த்�   

ஆராய்ந்��க்�றார ்  இயக்�னர.்     

  

தன்�   ,   கேஜால்,   மற்�ம்   ��லா   -   �வ�ம்   அவரக்ள்   எ�த்த   பாத்�ரத்�ற்�   ெசம்ைம   

ேசரத்்��க்�றாரக்ள்.   கேஜா�ன்   பாத்�ரம்   தன்   ேகாபத்ைத    ெவளிப்ப�த்த   ெகாசை்ச   

வாரத்்ைதகைள   நிைறய   �ரேயாகப்ப�த்��றார.்   அதனால்   �ழந்ைதக�க்�   உகந்த   படம்   

அல்ல.   மற்றப�,   இ�   ஒ�   �ைற   பாரக்்க   ேவண்�ய   �ந்ைதைய   �ண்�ம்   படம்.   தற்ேபா�   

ne�lix   ல்   இ�க்�ற�.   

    

எ��யவர்   -   சரஸ்வ�  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  

இலக்கணக்   ��ப்�   (Grammar)   
த�ழ்ச ்  சங்கத்�க்�   "ச"்   ெகா�க்க�மா   ேவண்டாமா?     

  

இந்தக்   கண்�ப்பான   த�ழ்   வாத்�யாரக்ள்   அ�க்க�   �ட�்க்காட�்ம்   ஒற்�ப்   �ைழையப்   

பாரக்்கலாம்.   எைதச ்  ெசான்னா�ம்   அங்�ட�்   ஒ�   ஒற்�ப்   �ைழையக்   கண்�   ��ப்பேத   

அவரக்ளின்   ��ப்பமான   ெபா.ேபாக்�.   

    

என்னம்மா,   இ�   �ட   ெதரியைலயா   உனக்�ம்பாங்க.   த�ழ்+பள்ளி   த�ழ்ப்பள்ளி.   ந��ல   "ப்"   

வ�ம்.   பைன+மரம்   மா�ரி   வளரந்்��க்க,   பைனமரம்-ன்�   அப்ப�ேய   எ�தற   மா�ரி   

இைத�ம்   எ��   ெவச�்�க்க-ன்�   சண்ைடக்�   வ�வாங்க.   

    

அ�த்த   �ைற   மாணவரக்ள்,   த�ழ்வ்வாத்�யார ்  என   எ��வாரக்ள்.   அப்ப�ம்   �ட�்   ��ம்.   

நம்ம   �ள்ளிங்ேகா-க�க்�   �கம்   வா�ப்   ேபாய்�ம்.   

    

��   �ள்ைளகைள   ��ங்க;   ெபரியவரக்�க்ேக   தயக்கம்   இ�க்�.   

    

ஒற்�ப்�ைழ   இல்லாம   எ�தறத்�க்�   ெபரிய   அப்பாடக்கரா   இ�க்க�ம்   என்�   யாராவ�   

ெசான்னா,   கண்�க்கா�ங்க.   அ�   உண்ைம�ல்ைல.   

    

தைலைய   உைடச�்க்காம   டக்�ன்�   நிைன�   ெவச�்க்க   ஒ�   வ�   இ�க்�.   அ�த்�   

ெசால்லப்   ேபாற   இரண்ேட   இரண்ைட   மன�ல   ெவச�்�ங்க;   ெப�ம்பாலான   ேநரங்களில்   

�ைழகைளத்   த�ரத்்�டலாம்.   

    

1.   கசதப   இந்த   4   எ�த்�க�க்�   மட�்ம்தான்   ஒற்�   வ�ம்.   

2.   மன�க்�ள்ேளேய   ெசால்�ப்   பா�ங்க,   நீங்கேள   ெதரிந்�   ெகாள்�ரக்ள்.   

    

ஒ�   த�ழ்   வாத்�யார ்  இ�ந்தார.்   ேபரா�ரியரா   கல்�ரி�ல்   இ�ந்தார.்   �.வரதராசன்   -   

"�வ"   என்�   ��க்கமா   அவைர   அைழப்பாங்க.   அவர ்  ெசால்�க்   ெகா�த்த   ஒ�   எளிய   வ�   

இ�க்�.   

    

 



  
  

இலக்கணக்   ��ப்�   (Grammar)   
ெசால்�ப்பார ்  -   ெதரிந்�ெகாள்.   

அவ்ேளாதான்.   �தல்   ெசால்�க்�   ஒற்�   ேதைவப்படட்�;   2வ�க்�   ேதைவப்பட�ல்ைல.   

இயல்பா   நம்ம   த�ழ்   நாக்�ல   தானா   வந்��ம்.   ஆரவ்ம்   இ�ப்ேபார ்  �தல்   பா�ண்ட   

�ைடந்�   பா�ங்கள்.   அந்த   இலக்கண   ��க�ம்   �க   எளிதான   "ok,   make   sense"   என   நிைனக்க   

ைவக்�ம்ப�யாகேவ   இ�க்�.   

    

த�ைழக்   கண்�   பயப்படா�ங்க.   

(ேமேல   உள்ள   �ன்�   ெசாற்க�க்கான   ஒற்�   எ�த்�க்கைள   கவனி�ங்கள்)   2வ�   

ெசால்�க்�   �ன்னால்   ஒற்�   வ��;   3வ�   ெசால்�க்�   ேதைவப்பட�ல்ைல.   எவ்வள�   

இயல்பா/   தானா   வ��   பாத்�ங்க   இல்ைலயா?   

    

இன்ெனா�   ��ய   ��ைய�ம்   �ளக்�டேறன்.   இரண்�   ெபயரச்ெ்சாற்கள்   ேச�ம்   ேபா�   

2வ�   ெசால்ேலாட   �ணம்   ெதரிய   வ��ன்னா,   அங்ேக   இந்த   ஒற்�   ேவ�ம்.  

  உங்க   சடை்ட   என்ன   நிறம்?   என்�   ேகடட்ால்,   க�ப்�   நிறம்   என்�   ெசால்ேவன்.   என்ன   சடை்ட?   

க�ப்�+சடை்ட.   க�ப்�சச்டை்ட.   

சடை்ட�ன்   �ணத்ைத   ெதரியப்ப�த்��,   எனேவ   அங்ேக   ஒற்�   வந்த�.   

    

இரண்�   தனித்தனி   ெபயரக்ள்   ஒட�்,   2வ�   ெசால்�ன்   பண்ைப   ெசால்��.   

  இன்ெனா�   எ�த்�க்காட�்:   

  நம்ம   ஊரல்   ஒ�   சங்கம்   இ�க்�.   ெமா��ன்   ெபயரால்   மக்கள்   இைணந்��க்�றாரக்ள்.   

என்ன   ெமா�?   த�ழ்.   அப்ேபா,   அ�   என்ன   சங்கம்?   த�ழ்   +   சங்கம்.   

  ச ்  வ�மா   வராதா?   

  கண்�ப்பா   வ�ம்.   �ரிஞ்��ச�்   இல்ல?   அம்�ட�்தான்.   

  அ�   ேபாக,   

  இந்த   இைணய   இதழ்   கதம்பம்   மா�ரி   �யற்�கள்   ெசய்வ�,   கைல   நிகழ்ச�்கள்   நடத்�வ�,   

எல்லாத்�க்�ம்   ேமலா   அ�ைமயா   த�ழ்ப்பள்ளி   நடத்�வ�   என   த�ழ்ப்பணி   இவ்ேளா   

ெசய்�ம்   த�ழ்+சங்கத்�க்�   "ச"்   ெகா�க்க�ம்   இல்ைலயா?   

  அ�த்�ேய   ெசால்�ங்க.   த�ழ்சச்ங்கம்.   

வாழ்க   த�ழ்;   வளரக்   த�ழ்ச ்  சங்கம்.                                                        எ��யவர்   -   உள்�ரக்்காரன்   

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   
  

நிைல   -   ஒன்�  
�றைம   அணிவ�ப்�   

ஆ�ரியர்   -   சரவணன்   ராஜமாணிக்கம்   
  

    
தன�ீா   ேதவ�   சத்யராஜ்     

 
  

    
  

  
  
  
  
  

           
�ரணவ்   �ராம்   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



    

       ஜான�   ேபாஜராஜன்   
  

              அ��கா   அன்��மார்     

  

ஆராத்யா   தனேசகர்   

  ப�த்ரா   கைல     

    

    



  

  

 

    

  
நிரண்யா�   சந்தான�மார்   

  

 

அன்�தா   அ�ண்     ��ர்   ம�ராந்தகம்   

    



  

உடல்நலக்   ��ப்�   
  

ெதாைலேப�   மற்�ம்   �ற   ஸ்மார்ட்   சாதனங்கைள   எப்ப�   
சரியாக   பயன்ப�த்�வ�?   

  

கைட�  மாத  கடம்பம்  இத�ல்,  �ைறந்தபடச்  உடல்  ஆற்றைல�ம்  ெகாண்�  வ��ல்லாமல்  எப்ப�            
நிற்ப�  என்�  பாரத்்ேதாம்.  இந்த  ப�ப்�ல்  ெதாைலேப�  மற்�ம்  �ற  ஸ்மாரட் ் சாதனங்கைள  எப்ப�             
சரியாக   பயன்ப�த்�வ�   என்�   பாரப்்ேபாம்.   
வளரந்்��டட்  �ஞ்ஞான(அ��யல்)  உல�ல்,  க�த்�  வ�க்கான  ெபா�வான  காரணங்களில்         
ெப�ம்  பங்�  ெதாைலேப�  மற்�ம்  இதர  ஸ்மாரட் ்  சாதனங்களின்  �ைறயற்ற  பயன்பாட�்��ந்�           
உ�வா�ற�.   
இந்த  சாதனங்கைள  அன்றாட  வாழ்க்ைக�ல்  ெப�ம்ப��  ேமாசமான  ேதாரைண�ல்         
(ேகாணத்�ல்)  பயன்ப�த்��ேறாம்,  இ���ல்  க�த்�ல்  வ�  ஏன்  ெதாடங்�ய�  என்�          
ஆசச்ரியப்ப��ேறாம்.   
இந்த   வ�ையத்   த�க்க   �ல   ��ப்�கள்   இங்ேக   உள்ளன.   

  
● உங்கள்   க�த்�   வைளைவ   ��ெக�ம்�டன்   ேநராக   இ�க்�ம்ப�   �ரைமக்க�ம்.     
● நிற்�ம்   ெபா��,   நி�ரந்்�   நின்�   உங்கள்   க�த்ைத   சற்�   வைளக்க�ம்.   
● உடக்ாரந்்��க்�ம்  ேபா�  உங்கள்  ���  மற்�ம்  க�த்ைத  �ரைமத்�,  பாரக்்�ம்ேபா�          
சரியாக   ஓய்ெவ�க்க�ம்.   

    

  

  

  

  

  

  

  

ெதா�ப்�:   ராம்�   கவேசரி  

 



  

ஒ�   �ைற   ��ம்�ப்   பாரத்்ேதன்   (��கைத)   
  

  

மாைல  ேநரம்!  ேவகமாக  நடக்க  ேவண்�ய  கடட்ாயம்.  பத��ற�  மனம்,  யா�க்�  என்ன            

ஆ��டட்�  என்ற  �ழப்பம்  �ழ்ந்த  அசச்ம்.  �ரத்�ல்  �ைணக்�ச ்  சத்தமான  ஓைச,  பயம்            

அ�கரித்��டட்�.   

ஒ�  �ைற  ��ம்�ப்  பாரத்்ேதன்,  இைறவைன  ேவண்�ேனன்  ம�த்�வ  அவசர  ஊர�்�ல்           

(ambulance)  இ�க்�ம்  மனித�க்காக.  நி�டங்கள்  க�ந்�,  �ண்�ம்  நடக்கத்  �வங்�ேனன்.          

�ரங்கள்  பல  கடந்ததால்,  வ�ற்�ன்  ஒ�  ப��  இ�க்க  ஆரம்�த்��டட்�.  இ�  என்ன            

ேசாதைன  வ��  இ�க்�ற�  என்ைன  இட�பக்கம்,  ைகப்ைப  இ�க்�ற�  வல�பக்கம்.          

சற்�ம்   நின்�   ஓய்�   எ�க்க   அவகாசம்   இல்ைல,   �ன்ேன�   நடக்க   ேவண்�ம்.   

��ெரன,  �ழக்�  ேநாக்�  அவசரமாகக்  காற்�  அ�த்த�.  �கம்  ��வ�ம்          

மைறந்��டட்�.   

ஒ�  �ைற  ��ம்�ப்  பாரத்்ேதன்,  ெதற்�ல்  இ�ந்�ம்  ெதன்றல்.  என்ன  ெகா�ைம  இ�,  இன்�             

நாேள  சரி�ல்ைல.காைல�ல்  கண்ட  கன�  மாைல�ல்  ப�த்���ேமா.  கலக்கம்         

அ�கரித்��டட்�  காற்ைறப்  பற்�  அல்ல,  �ன்  வ�ம்  கன�  காட�்கைள  நிைனத்�.           

அகத்�ல்  உ���டன்  �ண்�ம்  கடந்�  ெசல்ல  ஆரம்�த்��டே்டன்.  க�ம்  மைழ          

வந்���ேமா,  ெதரிய�ல்ைல.  பயண  இலக்�  அைடய  இந்த  ேவகம்  ேபாதா�.  இ�தான்           

என்�ைடய  அ�கமான  �ைர�  நைட,  ேவகம்  ெப��னால்  வ�ற்�டன்  இதய�ம்  இ�க்கத்           

ெதாடங்���ம்.   

எனக்�   ெதரிந்த   �கம்   கடந்�   ெசன்ற�   ��சக்கர(bike)   வண்��ல்.   

ஒ�  �ைற  ��ம்�ப்  பாரத்்ேதன்,  'அவன்தான்  '  அவேனதான்.  இ�  �கங்கள்  நிைரேகா�க்�            

மத்��ல்  சந்�த்தன.  ம�ப��ம்  வண்�  என்  வ�யாகத்  ��ம்�ய�.த�மாற்ற  நிைல,  ந�ப்           

பாைத�ல்  இ�  என்ன  ��  �க்கல்.  ேப���வாேனா,  அப்ப�ப்  ேப��டட்ால்  நான்  ப�ல்            

�ற  ேவண்�மா.  ��யேவ  ��யா�.  இந்நாள்  வைர  என்��  மற்றவரக்ள்  ைவத்�ள்ள           

ம�ப்�   �ைறந்���ேமா,   பயணத்ைத   ேநாக்�ச ்  ெசல்ேவாம்.     

  

  

 



  

  

ஒ�   �ைற   ��ம்�ப்   பாரத்்ேதன்   (��கைத)   
கைட�  �ைறயாக,  ைகப்ேப�ைய  அ�த்�  பாரத்்ேதன்.  �த்தமாக  �ன்னிடம்  (charge)          

இல்ைல.  காைல�ல்  எ�ந்த�டன்  �ன்கலத்  �றேனற்றல்  (charging)  ெசய்��க்கலாம்.  என்          

தவ�தான்  ேசாம்ேப�யாக  ஏ�  �ப்ப�  மணிக்�  எ�ந்ேதன்,  இப்ெபா��  வ�த்தப்பட�்          

பயன்  இல்ைல.  இதற்�,  சற்�  �ன்ேப  தானியங்�  ���ளி  உந்�  (Auto)  எ�த்��க்கலாம்.            

அ�ப�  �பாய்க்�  (nearly  $1)  கஞ்சப்பட�்  இந்த  இ�ட�்ல்  தனியாக  நடக்க           

ேவண்�யதா��டட்�.  எ�ர ்  பாரக்்காத  நிைல�ல்,  இ�வர ்  �கத்ைத  ��யப�  என்ைன          

ேநாக்�   வண்��ல்   வந்தனர.்   

    

ஒ�   �ைற   ��ம்�ப்   பாரத்்ேதன்,   ஐேயா   கட�ேள!   ��டரக்ள்   ேபால     

இ�க்�றாரக்ள்.   ஆைசயாகச ்  ேசரத்்�   அணிந்�ள்ள   எல்லா   தங்கத்ைத�ம்     

ெகா�த்��ட   ேவண்�ேமா.   ��யேவ   ��யா�,   உ�ைர   �ரட�்னால்     

ெகா�க்கத்தான்   ேவண்�ம்.   இைறவன்   அ�ளால்,   அவரக்ள்   ெசன்��டட்னர.்     

இந்த   சாைலையக்   கடந்��டட்ால்   ேபா�ம்.   அசே்சா,   அங்�க்   �டட்மாக     

நாய்கள்.   மனிதனிடம்   இ�ந்�   தப்�த்�   ��கத்�டம்   மாட�்க்   ெகாண்ேடன்.   

  

எனக்�   �க�ம்   நன்றாக   அ�ந்த,   இவ்�லகத்ைதக்   காண   காரணமாக   இ�ந்த     

�ரல்.   

    

ஒ�   �ைற   ��ம்�ப்   பாரத்்ேதன்,   ேபான   உ�ர ்  ��ம்�   வந்த�."என்   தந்ைத   ".   

  

எ��யவர்   -   ஹர�்னி   �னிவாசன்  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

  

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�!   

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  
  

 

https://forms.gle/LTACrGa12QJ17CNs7

