


 இந்த இத�ல் 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  �ற�ம் ெபா��ம் (2) 

 ●  என� பாரை்வ�ல் ேஜா�டக்கைல 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: �ரவாணி: பாகம் 2) 

 ●  கசே்சரி �சன் கலாடட்ா - பாகம் 3 (�னா�டன் �க்சர)் 

 ●  பாம்�ம் பண்�ட�்�ம் 

 ●  சைமயல் ��ப்�கள் (2) 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் (ேகாடா ேபக்டரி - �ந்� ெதாடர)் 

 ●  ��கைத �மரச்னம் (இன்�ம் ஒ� ெபண்) 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  க�ைதக்��யல் 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 �சம்பர் 4  ஆம் ேத� - த�ழ்சச்ங்கம் வழங்�ம் ெமய்நிகர ் கலாசச்ார நிகழ்ச�்.  இ� 
 ெபரியவரக்�க்கான நிகழ்ச�் மட�்ேம.  �ேழ உள்ள மட�ல் �வரங்கள் 
 ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 All submissions for  Kadambam/கதம்பம்  should be emailed to  newsletter.rts@richmondtamilsangam.org  by the 15th 
 of each month. 
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 �ற�ம் ெபா��ம் 
 நீங்க ப�சச் பள்ளிக்�டத்�ல நான் தைலைம ஆ�ரியர், தம்�களா 
 கண்மணி, அன்ேபாட காதலன் நான் எ��ம் க�தம்.. 
 கண்மணிேய காதல் என்ப�.. 
 கண்மணி நீ வர காத்��ந்ேதன்.. 
 கண்மணிக்� கண்ணில் ஒ� �ன்னல் வந்த�.. 
 கண்மணி ஓ காதல் கண்மணி.. 

 என �க்கத்�ல் எ�ப்�க் ேகடட்ால் �ட ஒ� ஏெழட�் கண்மணி பாடட்ாவ� 
 ெசால்��ேவாம். �ைரப்பாடல்கள் மட�்மல்ல �னப்ப� வாழ்க்ைக��ம் 
 "கண்�க்�ள்ள ெவச�் பாரத்்�ப்ேபன்", "கண்�க்� கண்ணானவள்" என்� கண்மணி 
 எ�ம் பாைவையப் பற்�ப் ேபசாதவர ்இல்ைல, பாடாத �லவரக்ள் இல்ைல, காதலரக்�ம் 
 இ�ந்த�ல்ைல; இ�ப்ப�ல்ைல. 

 மனிதரக்ேளா, �லங்�, பறைவ மற்ற உ�ரினங்கேளா, எல்லாவற்�க்�ம் கண்�ம் அதன் 
 பாரை்வக்�க் காரணமான பாைவ�ம் (கண்மணி)�ம் எவ்வள� இன்�யைமயாத� என 
 அ�ந்��ப்பதால் காதலன்/காத�ைய அந்தக் கண்மணி ேபான்றவர ்என்� ெசால்� 
 ம�ழ்�ேறாம். 

 ேமேல ெசான்னமா�ரியான �ைரப்பாடல் ஆ�ரியரக்ள், �லவரக்ள், எல்ேலா�ம் 
 காதலன்/காத�ைய அவ்வள� �றந்த கண்மணிக்� ஒப்பாக ைவத்� �றங்�ப் ேபாய் 
 பாடல்கள் எ����க்�றாரக்ள். 

 நம்மா� வள்�வர ்அவரக்ைளப் பாரத்்�, தம்�களா �ன்னப் பசங்க எல்லாம் ஓரமா 
 ேபாய் �ைளயா�ங்க என்�றார ்ஒேர ஒ� �றள் �லமாக. 

 காதலன் தன் காத�ைய நிைனத்� தன் கண்மணி�டம் ேப�வ� ேபால ஒ� �றள். 

 "யய்யா கண்மணி, நீ �க உயரந்்த, �க �க ம�ப்� �க்க உ�ப்�தான். இல்ைலங்கல. 
 ஆனா பா�, என் காத� உன்ைன�ட உயரந்்தவள். அந்த அழ� ெநற்�யாைள என் 
 கண்�க்�ள் ைவத்� அவள் வ�யாக உலைகப் பாரக்்கப் ேபா�ேறன்; நீ ெகாஞ்சம் 
 இடத்ைதக் கா� பண்�" என்�றார.் 

 ப�ப்பைத நி�த்��ட�் இக்காட�்ைய ெகாஞ்சம் கற்பைன ெசய்� பா�ங்கள். நம் 
 உட�ன் உ�ப்�களில் �க உயரந்்ததான கண்மணிைய �ட உயரந்்தவளாம் காத�. 
 கண்மணி இ�க்�ம் இடத்�ல் அவைள ைவத்� 

 காண்பைவ எல்லாம் அவளாகேவ காண ��ம்��றானாம். அதனால் தன் ெசாந்தக் 
 கண்மணிைய இடத்ைதக் கா� ெசய், ேபா என்�றானாம். 

 ேயாவ் வள்�வேர, காதல் மன்னன்யா நீர.் �ன்றய்யா என்� ெசால்ல ைவக்�ம் �றள். 



 �ற�ம் ெபா��ம் 
 க�மணி�ன் பாவாய்நீ ேபாதாயாம் ��ம் 
 ���தற்� இல்ைல இடம் 

 க�மணி�ன் = கண்ணின் 
 பாவாய் = Pupil 
 நீ = நீ 
 ேபாதாயாம் = ேபாய்�ேடன் 
 ��ம் = நான் மயங்�ப் ேபாய் காத�ல் �ழ்ந்� �டக்�ம் 
 �� + �தற்� = அழ� + ெநற்� ெகாண்டவ�க்� 

 இப்ப�ப் ப�க்கலாம்: 
 "கண்ணின் பாைவேய நீ ேபாய்�ேடன் - என்ைனக் காத�ல் �ழ்த்�ய அழ� ெநற்�யாள் 
 இங்� வ��றாள்; அவ�க்� நீ இ�ப்பதால் இட�ல்லாமல் இ�க்�ற�" 

 இ�ல் ஒ� இரட�்ற ெமா�தல் (Double meaning) ேவ� - நல்ல �தமாகத்தான் :) 

 பாைவ என்ற ெசால்�க்� ெபண் என்ற ெபா��ம் உண்�. இவன் கண்�க்�ள் இ�க்�ம் 
 பாைவைய ேபாகக் ெசால்�ட�் மன�க்�ள் இ�க்�ம் பாைவைய (காத�ைய) அங்ேக 
 ைவக்கப் ேபா�றானாம். 

 க�ைத�ல் அழ�, மாெப�ம் கற்பைன, ெசய்�ள் வ�வம் மாறாமல் தைள தடட்ாமல் 
 எ��ய ஒன்றைர அ� அ�சயம். ஐயேன, உம்ைம ந�ல் ேதா�ம் அ�ச�க்�ேறாம். 

 எ��யவர்:  உள்�ரக்்காரன் 



 �ற�ம் ெபா��ம் 
 தன்னம்�க்ைக எ�ம் நிைலயான ெசல்வம் 

 ஒ�வ�க்�  நிைலயான  ெசல்வம்  எ�?  பணமா  அல்ல�  ெபா�ளா?  தங்கம்,  ைவரம்,  பணம் 
 மற்�ம்  இவ்�லகத்�  �ற  ெசல்வங்க�ம்  �றப்பான  ெசல்வங்கேள.  ஆனால்  நிைலயான 
 ெசல்வங்கள்  அல்ல.  ஊக்கம்  ஒன்ேற  அ�யாத  ெசல்வம்.  ஒ�வரக்்�  ஊக்கம் 
 இல்ைலெயன்றால்  அவரிட�ள்ள  ெபா�டெ்சல்வம்  அ�ந்�  ேபாகலாம்  அல்ல�  ஆரவ்ம் 
 இல்லாததால்  அசெ்சல்வம்  ெப�காம�ம்  ேபாகலாம்.  ஊக்கம்  உைடயவர ்  தன் 
 ெபா�டெ்சல்வத்ைத  இழந்தா�ம்  �ட  தன்  கடைமகைள  ஆரவ்மாய்  ெசய்�  இழந்தவற்ைற 
 ெபற  ���ம்  அல்ல�  தன்  ெபா�டெ்சல்வத்ைத  தக்க  ைவத்�  ெகாள்ளேவா  அல்ல� 
 ெப�க்கேவா  ���ம்.  ஊக்க�ைடைம  எ�ம்  அ�காரத்�ல்  ��வள்�வர ்  இைத  பற்� 
 ���றார.்  ஊக்கேம  ஒ�வ�க்�  நிைலயான  ெசல்வம்,  மற்ைறய  ெசல்வங்கள்  அைனத்�ம் 
 காலத்தால் நீங்� ��ம். 

 �றள்: 

 உள்ள �ைடைம உைடைம ெபா��ைடைம 
 நில்லா� நீங்� ��ம் 

 உள்ள �ைடைம - ஊக்கம் 
 உைடைம - ெசல்வம் 
 ெபா��ைடைம - மற்ற ெசல்வங்கள் 
 நில்லா� - நிைலக்காமல் 
 நீங்� ��ம் - அ�ந்� ��ம் / ேபாய் ��ம் 

 பால் - ெபா�டப்ால் 
 இயல் - அர�யல் 
 அ�காரம்- ஊக்க�ைடைம 

 எ��யவர:்  மாண� ஹா�னி �னிவாசன் 
 த�ழ்ப்பள்ளி நிைல 6 



 என� பாரை்வ�ல் ேஜா�டக் கைல! 
 இ�காச காலத்�ல் இ�ந்ேத, ேஜா�டக் கைல�ன் 
 �க்�யத்�வம், ஆரவ்ம், நம்�க்ைக இைவகைள 
 காண்�ேறாம் . 

 மகாபாரதத்�ல், பஞ்ச பாண்டவரக்ளில் ஒ�வ�ம், ேஜா�டக் 
 கைல�ன் �ற்பன்ன�மா�ய “சஹாேதவனின்” அ�� 
 �ரணமான அ��ப்ைப, நாம் அைனவ�ம் அ�ந்� 
 அ�ச�க்�ன்ேறாம். 

 �ஞ்ஞானம், ெமய்ஞானம்  (ேஜா�டக்கைல) இைவ இரண்�ேம 
 �க்�யத்�வம் வாய்ந்த உண்ைமகள். 

 “ெஜனனீ ெஜன்ம ெசளக்யானாம், வரத்்தனீ �ல சம்பதாம், 
 பத� �ரவ் �ண்யானாம், �க்யேத ெஜன்ம பத்ரிகா” 

 ஒவ்ெவா�வரின் ஜாதகத்��ம், இந்த வரிகள் �க்�யத்�வம் வாய்ந்தைவ. ஒ�வர ்→ �றந்த 
 ேநரத்�ல், �ரஹ நிைலகைள, அவரவர ்��ம்ப பாரம்பரய்த்ைத அ�சரித்�, அவரவர ்�ரவ் �ண்ய 
 பலாபலன்கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட ஜாதகம் கணிக்கப் ப��ன்ற� என்பேத உண்ைம. 

 லக்னம், ரா�, நடச்த்�ரம், ரா� கடட்ம், �ைச இ�ப்�, நவாம்ச கடட்ம் இைவகள் ெஜனன 
 ஜாதகத்�ல் �க்�யமானைவ. லக்னம், �மார ்இரண்� மணி ேநரத்�ற்� ஒ� �ைற மா�ம். 12 
 லக்னங்கள் ஒ� நாள். 

 ரா� கடட்த்�ல், “லக்னம்”, “ரா�”, “�ரஹங்களின் அைமப்�” இைவகைள ைவத்ேத பலன்கைள 
 கணிக்�ன்ேறாம். ( ேமற்ப� �ரஹங்களின் அைமப்�, �றப்� → அம்ச கடட்த்��ம் நன்றாக 
 அைமந்��ந்தால், பலன்கள் யா�ம் ��ைமயாக நைடெப�ம்) 

 ரா� பலன்கள் ( �மாராக ஒ� ரா� = 54 மணி ேநரம் ) ெசால்லப்ப�வ� → ேகாசார  பலன்கள் 
 எனப்ப��ன்ற�. லக்ன (�மார ்2 மணி ேநரம்) ரீ�யாக ெசால்லப்ப��ன்ற பலா பலன்கேள 
 அ�கபடச் �ல்�யமானைவ. 

 “ேஜா�டம்” ஒவ்ெவா�வரின் அன்றாட வாழ்க்ைக, நிகழ்காலம், எ�ரக்ாலம் இைவகைள ெதரிந்�, 
 அதன்ப� ெசயல்பட உபேயாகமாக உள்ள�. ��மணப் ெபா�த்தங்களில் “ஜாதகப் ெபா�த்தம்” 
 �க�ம் �க்�யமான பங்ேகற்�ன்ற� என்ப�, நாம் அைனவ�ம் அ�ந்தேத! 

 வாய்ப்� அைம�ம் ேபா�, �ண்�ம் சந்�ப்ேபாம். நல்வாழ்த்�க்கள்! 

 எ��யவர்:  ராம�ங்கம் ெவங்கடேடஸ்வரா 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  �ரவாணி (பாகம் 2) 
 இ�  21  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம். 

 கரந்ாடக இைச, �ந்�ஸ்தானி  இைச, �ைர 
 இைச மற்�ம் ேமற்கத்�ய இைசதனில் 
 �ரபலமாக பவனி வ�ம் ராகங்களில் இ��ம் 
 ஒன்�. 

 கரந்ாடக இைச�ல் இந்த ராகத்�ல் பல 
 வாக்ேகயகாரரக்ளா�ம்  பாடல் அைமக்கப்பட�், 
 ேமைடகளில் ெஜா�த்� ெகாண்��க்�ற�. 

 இந்த ராகத்�ல் த�ழ் ெமா��ல் இயக்கப்படட் பாடல்களின் பட�்ய�ல்  பாபநாசம் 
 �வன்  இயற்�ய  ேத� நீேய �ைண  மற்�ம்  க�ணாகரேன �வ  சங்கரேன, 
 ேகாபால��ஷ்ண பார��ன்  இன்ன�ம் சந்ேதக படலாேமா  , உ�ந்�ர்ேபட்ைட 
 ஷண்�கம் அவரக்ளின்  �நாயகேன �ைன  ஆ�ய பாடல்கள் அடங்�ம். 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்�ல் அைமந்த பாடல்களின் அ�த்த ப�� (  இைளயராஜா 
 மட்�ம்  ): 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 �றல் நின்� ேபாச�்  தங்கச ்சங்��  இைளயராஜா 

 ப�க்காதவன்  ஊரத் ெதரிஞ்�க்�டே்டன்  இைளயராஜா 

 ெரடை்ட வால்  ���  ராஜ ராஜ  ேசாழன் நான்  இைளயராஜா 

 ஜானி  காற்�ல் எந்தன் �தம்  இைளயராஜா 

 கடேலாரக் க�ைதகள்  ெகா��ேல மல்�யப்�  இைளயராஜா 

 இதயத்ைத ��டாேத  ஓ பாப்பா  லா�  இைளயராஜா 

 �ன்ன தம்�  ேபாேவாமா ஊரே்காலம்  இைளயராஜா 

 ராசாேவ உன்ன நம்�  ராசாத்� மன�ேல  இைளயராஜா 

 காத�க்� மரியாைத  என்ைனத் தாலாடட்  இைளயராஜா 

 பா�ம்  பறைவகள்  �ரவாணி இர�ேல  இைளயராஜா 

 ெபான்�மணி  ெநஞ்�க்�ள்ேள இன்னா�ன்�  இைளயராஜா 

 பா� நிலாேவ  மைலேயாரம் ��ம் காற்�  இைளயராஜா 

 அம்மன் ேகா�ல் �ழக்காேல  �ன்ன மணி ��ேல  இைளயராஜா 

 ேகள� கண்மணி  மண்ணில் இந்தக் காதலன்�  இைளயராஜா 

 இதயம்  �ங்ெகா�தான் �த்ததம்மா  இைளயராஜா 

 ஒ� நாள் ஒ� கன�  கஜ�ராேஹா கன�ேலார ்  இைளயராஜா 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 கசே்சரி �சன் கலாட்டா (பாகம் 3) 
 {�னா�டன் �க்சர்} 

 ***�தல் இரண்� பாகங்க�ம் ஆகஸ்� மற்�ம் ெசப்டம்பர ்மாத கதம்பம் இதழ்களில் 

 ெவளி�டப்படட்�. 

 நான் அெமரிக்கா���ந்� ெசன்ைனக்�  வந்� இறங்� இன்னிேயாட ஒ� வாரம் ஆ�ற�. 

 �ன�ம் ேத�த் ேத� கசே்சரி சபாக்கைள �ஜயம் பண்ணின�ல்  இப்ேபா எந்த கசே்சரிக்� 

 ேபானா�ம் கண்ணில் ப�ம் மாமாக்கள் மற்�ம் மா�கைள எல்லாம் பாரத்்� �ரிசச் 

 �கமா ''ெசௗக்�யமா, இன்னிக்� ேகன்�ன்ல என்ன ெம�'' ன்� ேகக்கற அள�க்� என் 

 நட�் வடட்ம் ெப����க்�. 

 ஊ�க்� வந்�றங்�ய ெரண்டாம் நாள் சாயந்�ரம் நான் ேபான இடம் இன்னிக்� சங்�த 

 உலகத்�ன் �கரத்�ல் ெகா� கட�் பறந்�க் ெகாண்��க்�ம் ராகா சேகாதரிகளின் 

 கசே்சரிக்� தான்.  அெதப்ப� வாைய �றந்தாேல இவங்க  ெரண்� ேப�க்�ம் மட�்ம் 

 பாட�் கா� அல்வா மா�ரி  வ�க்�க் ெகாண்� வந்� �ழற�. அப்ப�ங்கற அ� �க்�ய 

 ஆராய்ச�்ைய அ�க ேநரம் ெசய்யாமல் கசே்சரிைய ர�க்க ஆரம்�சச் நான் 

 உடக்ாரந்்��ந்த� எடட்ாவ� வரிைச�ல். 

 தரப்ார ்ராக வரண்த்�ேல சைபைய �ண்� இ�க்க ஆரம்�த்த  ெரண்� ேப�ம் 

 அ�த்த�த்� ஆர�, �ந்ேதாளம் மற்�ம் பந்�வராளி �ரத்்தைனகைள �க அ�ைமயாய் 

 பா� ஒட�் ெமாத்தமா மக்கைள மயக்� ைக தடட்ைல வாங்�ன� ��ப்�டத்தக்க�.. 

 ர�ப்ேபாட உசச்த்�ல்  தைலைய இப்ப��ம் அப்ப��மா ஆட�்ன�ல நாலாவ� பாட�் 

 ��யற�க்�ள்ள எனக்� க�த்�ல் ேலசா ��க்�. அ�த்த கசே்சரிக்� �வ் ைதலத்ைத 

 மறக்காமல் ைப�ல் ேபாட�் ெகாண்� வர ��ள் ஆண்டவ�க்� ஒ� ேவண்�தைல 

 அ�ப்� �ட�் ேமைட�ல் கவனத்ைத ��ப்�ேனன்.   எனக்காவ� பரவா�ல்ைல. 

 பக்கத்�ல் ஒ� மாமா  சபாஷ், பேல ெசால்� ெசால்�ேய நாக்� வறண்�, ஓய்ந்� ேபாய் 

 உக்காந்��ந்தார ்பாவம். 

 எல்லா சங்�த �த்�வான்க�க்�ம்  ���க�க்�ம் இந்த  ர�ைகேயாட பணிவான 

 ேவண்�ேகாள் இ� தான்.  அ�த்த�த்� எல்லாப் பாடை்ட�ம் நீங்க அசத்தலா 

 பா�க்ெகாண்ேட ேபானா  உங்க ர�கரக்ேளாட நிைலைம என்னன்� ெகாஞ்சமாவ� நீங்க 

 ேயாசைன பண்ணி பாரக்்க�ம்.  அப்பப்ேபா ந��ல ெகாஞ்சம் �மாரா ஒ� பாட�் 



 கசே்சரி �சன் கலாட்டா (பாகம் 3) 
 பா�னா தாேன நாங்க�ம் ெவளி நடப்� ெசஞ்� ஒ� வாய் ேமாேரா, ஜ�ேஸா ��ச�் 

 ஆ�வாசப்ப�த்�க்க ���ம்?  நீ இரங்காெயனில் �கல் ஏ� அப்ப�ன்� அ�த்த 

 சபா�க்�ள்ள �ைழஞ்� உங்கைள பாரத்்� நான் பாடற�ம் பாடாத�ம் உங்க ைக�ல் 

 தான் இ�க்�, ெசால்�டே்டன். 

 �தல் நா� பாட�் வைர  ெதம்பா தைல ஆட�்க் ெகாண்� இ�ந்த  எனக்� வந்த ேசாதைன 

 அ�த்ததாக சேகாதரிகள் பா�ன சஹானா ராக ''��ைப ெநலெகான்ன'' �ரத்்தைன 

 �லமா தான்.  சஹானா ராகம் �ம்மாேவ ெசாக்�ப் ெபா� ேபா�ம்.  எனக்ேகா ெஜட ்லாக். 

 இந்த சேகாதரிகள் ேவ�  ேதனில் �ைழச�் ெநய்�ல் ேதாசச் �ர�ல்  மக்கைள அசத்�த் 

 தான் ஆேவாம்�  கங்கணம் கட�்க் ெகாண்� பா�னா நா�ம் தான் என்ன ெசய்ேவன்? 

 எடட்ாவ� வரிைச�ல்  கண் ெசாக்� ேபாய் உடக்ாரந்்��ந்த� என் �த்தமா?  �ரிய 

 மாடே்டன்� அடம் ��சச் இைம ெரண்ட�ம்  ைகயால் எத்தைன ேநரம் தான் நா�ம் 

 �ரிச�் �ரிச�் �ட ���ம்?  எ�த்த �யற்��ல் ைக  �டாத �க்ரமா�த்தன் ேபால என் 

 கன்னத்ைத நாேன ேவகமா பட�் பட�்ன்� அ�ச�் �ட பாரத்்ேதன் ெதரி�மா? 

 ேமைட���ந்த சேகாதரிகள் என்ைன மரியாைதயா (?) பாரத்்த� மட�்�ல்லாம 

 பக்கத்�ல இ�ந்த மாமா மா� எல்லாம்  என் �டே்டரந்்�  ைநசா நகரந்்� அ�த்த 

 வரிைசக்� ேபாய் உடக்ாரந்்த� தான் �சச்ம். �க்கம் கைலந்த பா� இல்ைல. 

 சரி, கான்�ன் பக்கம் ேபாய் ஒ� கப் காப்� சாப்�ட�்ட�் வ�ேவாம்� நிைனத்� 

 க�காரத்ைத பாரத்்தா ராத்�ரி மணி ஏேழ �க்கால்.  அடடா எடட்ாக ேபாறதான்� 

 அ�ரச்�்யா� உடேன பாய்ஞ்� கான்��க்� தைல ெத�க்க ஓ�ேனன்.  ஏன் என்ன 

 அவசரம்� �வர�ல்லாம நீங்க ேகடட்ா�ம் நான் ெபா�ைமயா உங்க�க்� ப�ல் 

 ெசால்�ேவன். 

 இந்த ஒ� வாரத்�ல் நான் அ�பவப்பட�் கற்ற� இ� தான்.  ராத்�ரி சரியா மணி எட�் 

 அ�த்த�ம் சபா�ல் உள்ள வயதானவரக்ள் பா�க்� ேமல், ெகாண்� வந்த �ணிப்ைபைய 

 �க்�க் ெகாண்� �ம்பலாக ெவளிநடப்� ெசய்��வாரக்ள்.  அந்த சரஸ்வ�ேய �ேலாகம் 

 இறங்� வந்� கசே்சரி பண்ணினா�ம் இேத க� தான்.  என்ன �ஷயமா இ�க்�ம் 

 அப்ப�ன்� நான் �ரமப்பட�் ேயாசைன பண்ண�ல தான் ெதரிஞ்��, அ� இவங்க 

 எல்லாம் சாப்�ட�்ட�் �கர ்மாத்�ைர ேபாடற ேநரம் அப்ப�ன்�.  �ளம்ற �ம்ப�ல் பா� 

 \ 



 கசே்சரி �சன் கலாட்டா (பாகம் 3) 
 ேபர ்ேதாைச கனேவா� �ட�்க்� ேபானா �சச் ேபர ்கான்�ன் ேட�ள்ல மாத்�ைர 

 டப்பாைவ �றந்� ைவத்�க் ெகாண்� உடக்ாரந்்��வா. அவங்க�க்� �ன்னா� ேபாய் 

 கர�்ப் ேபாட�் ேசர ்��க்க தான் நான் அப்ப� தைல ெத�க்க ஓ�ேனன். 

 வந்தேதா வந்ேதாம், காப்�க்� �ைணயா எ�க்�ம் இ�க்கட�்ேமன்� ஒ� தட�் ��ப் 

 பணியாரத்ைத�ம் ேசரத்்� ெசால்�ட�் தான் உடக்ாரந்்ேதன். இந்த சேகாதரிகேளா 

 இன்�ம் �ைறஞ்ச� ெரண்� மணி ேநரமாவ� ேமைட�ல் கலக்கப் ேபாற�ன்� ��� 

 பண்ணிடட்ாங்க.  ைக  தடட் எனக்�ம் தான் ெதம்� ேவண்டாமா? 

 ெதாட�ம்... 
 எ��யவர்: �னா சங்கரன் 



 பாம்�ம், பண்�ட்��ம் 
 நண்பரக்ள் யார ்�ட�்ேலா ேதாடட்த்�ேலா ஏதாவ� பாம்� ெதன்படட்ால் உடேன 

 அைழப்ப� என் மகைனத்தான். இந்தப் பாம்ைப எ�த்� ேவ� எங்காவ� ேபாய் 

 ேபாட�்�� என்பாரக்ள். அவ�ம் ேபாய் உத��ட�் இதன் அம்மாேவா அப்பாேவா 

 பக்கத்�ல்தான் இ�ப்பாரக்ள், வந்தால் என்ைன �ண்�ம் அைழ�ங்கள் என்� ெகாஞ்சம் 

 �டேவ பய��த்��ட�் வ�வான். அல்ல� உங்கள் �ள்ைளக�க்� எப்ப� பாம்ைப 

 ��த்� �க்�ப்ேபா�வ� என்� ெசால்�க் ெகா�க்�ேறன் என்பான். 

 ஒ��ைற இப்ப�த்தான் ஒ� இடத்�ல் ஒ� �� பாம்� �வரின் ம�ப்�ல் ப�ங்���ந்த�. 

 இவன் அைத எ�த்� ஏேதா ெபாம்ைம�டன் �ைளயா�வ� ேபால ைக�ல் ைவத்� 

 �ைளயாட ஆரம்�த்� �டட்ான். இ� �ன்ன �ழந்ைதயப்பா பா�ங்க என்றான். அ�வா 

 வாைய அகலத் �றந்� பற்கைள இவன் ைக�ல் ப��மா� க�க்�ற�. இவன் �ம்மா 

 �ன்ன ஊ� �த்�வ� ேபாலத்தான் இ�க்�ற� என்� �ைளயா�க் ெகாண்��ந்தான். 

 அந்த �ட�்க்காரரக்ள் �ய்ேயா �ைறேயா என்� ஒேர �ப்பா� - க�க்�ற� பார ்�ஷமா 

 இ�க்கப்ேபா�ற�, டாக்டர ்�டட் �ப்�ட�்ப்ேபா அ� இ� என்�... ைபயைன சமாதானப் 

 ப�த்� ேபாய் ெவளிேய ேபாட�்�ட�்வா, இவரக்ள் பயப்ப��றாரக்ள் என்ேறன். இ�ல் 

 பயப்ப�வதற்� என்ன இ�க்�ற� என்றான். 

 இந்�யா�ல் என் அண்ண�ைடய  நண்பர ்ஒ� ர�ல் நிைலயத்�ல் ஒ� பாம்� படம் ��த்� 

 அவரக்�ைடய வாடச்ப் ���ல் ப�ரந்்��ந்தார.் அ� என்ன பாம்� என்� ஒ� ெபரிய 

 பஞ்சாயத்ேத ேபாய்க்ெகாண்��ந்ததாம். அந்த படத்ைத எனக்� அ�ப்� என் ைபயனிடம் 

 ேகடக்ச ்ெசான்னார.் ஏேதா கள்ளக்��ச�் பக்கத்�ல் இ�க்�ம் பாம்� ��த்� இவ�க்� 

 எப்ப� ெதரி�ம் என்ேறன். நீ ேக� என்றார.் இவன் பாரத்்��ட�் இ� பாம்ேப �ைடயா�. 

 ஒ� �� வைகைய ேசரந்்த�. இைத பாரத்்��ட�் எல்லாம் பாம்� என்� எண்ணி 

 ெகால்�றாரக்ள் என்� கைதேய ெசால்ல ஆரம்�த்� �டட்ான். அதன் ெபயர ்sand boa-வாம். 

 த��ல் மண்�ளி பாம்� என்�றாரக்ள். 

 இங்� ரிசம்ண்ட ்ப���ல் ெப�ம்பாலான பாம்�கள் �ஷமற்றைவ. பயப்படத் 

 ேதைவ�ல்ைலதான். இ�ந்தா�ம் பாம்� என்றால் ெதாைட ந�ங்கத்தாேன ெசய்�ற�. 

 இந்த மா�ரி உங்கள் �ட�்ல் வந்� பாம்ைப அப்�றப்ப�த்�வைத �லர ்ெதா�லாகேவ 

 ெசய்�றாரக்ள். அந்த மா�ரி ஒ� நி�வனம் ஒன்� ெபயைர ஒ� அர�த் �ைற ேபாலேவ 

 ைவத்��ந்த�. ஓரி� நண்பரக்ள் அந்த மா�ரி நி�வனங்கைள �ப்�ட�் நிைறய ெசல� 



 பாம்�ம், பண்�ட்��ம் 

 ெசய்ததாக ெசால்���க்�றாரக்ள். ெசன்ற வாரம் இப்ப�த்தான் யாேரா ஒ� இந்�யரக்ள் 

 �ட�்ல் �ப்�டட்ாரக்ள் என்� ேபானான். யாெரன்� எனக்�ம் ெதரிய�ல்ைல, அவ�க்�ம் 

 ெதரிய�ல்ைல. 

 ��ம்� வந்தவனிடம் என்ன ஆ�ற்� என்� ேகடே்டன். அவரக்ள் �ட�்ல் ஓரி� நாடக்�க்� 

 �ன் ெதாைலக்காட�் ெபட�்�ன் �ன்ேன ஒ� ெபரிய க�ப்�ப் பாம்� ஒன்� 

 ப�த்��ந்ததாம். இவரக்ள் அல� அ�த்� ேபாடட் �ப்பாட�்ல் அ� எங்ேகா ேபாய் ஒளிந்� 

 ெகாண்��க்�ற�. அவரக்ள் அந்த அைறக்ேக ேபாவைத நி�த்��டட்ாரக்ளாம். காவல் 

 �ைறைய�ம், �லங்� பா�காப்�த் �ைறைய�ம் அைழத்��க்�றாரக்ள். காவல்�ைற 

 நாங்கள் இ�ல் ஒன்�ம் ெசய்வ�ற்�ல்ைல என்றாரக்ளாம். நியாயம்தாேன? �லங்� 

 பா�காப்�த் �ைற�ம் ேத�ப் பாரத்்��ட�் �ைடக்க�ல்ைல என்� ேபாய்�டட்ாரக்ளாம். 

 இவன் ேபாய் ேத�ப் பாரத்்��க்�றான். ஒன்�ம் �ைடக்க�ல்ைல. �ற� �டை்ட எல்லாம் 

 �ழா�ப் பாரத்்��ட�் அவரக்ள் �ளிரப்்பதனப் ெபட�்�ன் �ன்னால் �வற்�ல் ஒ� ஓடை்ட 

 இ�ப்பைத பாரத்்��க்�றான். அ� வ�யாக அ� �ட�்ன் அ��ல் ேபாய் ெவளிேய 

 ேபா��க்கலாம் என்ப� அவன் �கம். 

 உன்ைன எப்ப�யடா அவரக்ள் கண்���த்தாரக்ள் என்� ேகடே்டன். ஏேதா ச�க வைலத் 

 தளத்�ல் தான் பாம்ைப அப்�றப்ப�த்�ேவன் என்� ேபாட�் ைவத்��க்�றானாம். 

 அைதப் பாரத்்��ட�் அவரக்�ைடய ஒ� நண்பர ்அைழத்��க்�றார.் அவரக்ள் யார,் 

 இந்�யா�ல் எந்த ஊர ்என்� ேகடே்டன். நிதானமாக ஓ அப்பா, அவ�ம் 

 பண்�ட�்க்காரரத்ானாம் என்றான். அேடய் இ�தாேனடா ெபரிய ெசய்�. அைத 

 �ட�்�ட�் பாம்ைபப் பற்�ேய ெசால்�க் ெகாண்��க்�றாேய என்ேறன். அ� யார ்

 எனக்�த் ெதரியாமல் நம்ம ஊரில் ஒ� பண்�ட�்க்காரர ்என்� �யந்ேதன். உனக்� எப்ப� 

 ெதரி�ம் அவர ்பண்�ட�்க்காரர ்என்� ேகடே்டன். அவர ்இவனிடம் அம்மா அப்பா ��த்� 

 �சாரித்��க்�றார.் இவன் என் அப்பா�ன் ஊர ்பண்�ட�் என்ற�ம் அவ�க்� 

 ஆசச்ரியமாகப் ேபாய்�டட்�. 

 உடேன அவர ்ெதாைலேப� எண்ைண வாங்� அைழத்�ப் ேப�ேனன். அவர ்பண்�ட�்க்� 

 பக்கத்�ல் இ�க்�ம் படட்ாம்பாக்கம் என்ற ஊரில் வளரந்்தவர.் ஆனால் பண்�ட�்�ல் 



 பாம்�ம், பண்�ட்��ம் 
 அவர� ெசாந்த பந்தங்கள் ஏராளம். எப்ேபா� ேபானா�ம் பண்�ட�்க்� ேபாகாமல் 

 வ�வ�ல்ைல என்றார.் ெந�நாடக்ளாக ரிசம்ண்�ல்தான் வ�க்�றாராம். ஆனால் ேவைல 

 நி�த்தமாக எப்ேபா�ம் ெவளி�ரக்�க்� ேபாய்வந்ததால் ரிசம்ண்�ல் யா�ம் அவ்வளவாக 

 பழக்க�ல்ைல என்றார.் என் ைபயைன ெராம்ப�ம் ெமச�்க் ெகாண்டார.் நான் அவைன 

 நீதான் �ரத் த�ழன் என்ேறன் அவ�க்� �ரிய�ல்ைல என்றார.் பாம்� ேசாபா�ல் 

 ஒளிந்��க்கலாம் என்� ெசான்னாராம். இவன் ேசாபா இ�க்�ெலல்லாம் ைகைய �ட�் 

 �ழா�யைத பாரத்்� அசந்� �டட்ார.் ஏேதா நாம் ேசாபா இ�க்�ல் �� ரிேமாட ்ேத�வ� 

 ேபால் இவன் பாம்ைப ேத��றான் என்றார.் �ட�்ன் அ�த்தளத்�ல் (basement) அவ�க்� 

 �ைழயேவ பயமாக இ�ந்ததாம். இவன் உள்ேள ��ந்� எல்லாவற்ைற�ம் உ�ட�் �ரட�் 

 ேத�ப் பாரத்்��க்�றான். பாம்� அ�த்தளத்�ல் அந்த �வற்�ன் ஓடை்ட வ�யாக �ைழந்� 

 ெவளிேய ேபா��க்�ம், அந்த ஓடை்டைய �த�ல் அைட�ங்கள் என்� ெசால்��ட�் 

 வந்��க்�றான். 

 அந்த க�ப்�ப் பாம்� - Rat snake என்பாரக்ள் - ஆபத்தற்ற�தான். ஆனால் க� க�ெவன 

 ஐந்தா� அ� நீளத்�ற்� இ�க்�ம் பாம்ைபப் பாரத்்தால் யா�க்�த்தான் க� கலங்கா�? 

 எ��யவர் - நா� பர� 
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 எண்ெணய் இல்லாத  த�ர் வைட 
 ேதைவயான ெபா�டக்ள்: 

 3 கப் பயத்தம் ப�ப்� (மஞ்சள்) 
 1 கப் உ�த்தம் ப�ப்� 
 த�ர ்ேதைவக்� ஏற்ப 

 அைரத்�க்ெகாள்ள: 

 1 கப் ேதங்காய் ��வல் 
 ேதைவக்� ஏற்ப பசை்ச �ளகாய், இஞ்� 
 10 �ந்�ரி ப�ப்� 

 ெசய்�ைற: 

 இரண்� ப�ப்ைப�ம் ேசரத்்� 3 மணி ேநரம் ஊற ைவத்�, நன்றாக ம�ய 

 அைரக்க�ம். உப்� ேசரத்்�, 8 மணி ேநரம் இட�் மாைவ ேபால நன்றாக ெபாங்க �ட 

 ேவண்�ம். 

 �ன்�, மாைவ நன்றாக கலந்�, இட�் தட�்ல் ேவக ைவக்க�ம். ��ய அள� தட�் 

 இ�ந்தால், அ�ல்  ெசய்ய�ம். ெபரிய தட�்ல் ெசய்வதானால், ெகாஞ்சம் ��ய அள�ல் 

 இட�் ெசய்ய�ம். ெவந்த�டன் நன்றாக ஆற �ட�ம். 

 ேதங்காய், பசை்ச �ளகாய், இஞ்�, �ந்�ரி ப�ப்�டன் ெகாஞ்சம் த�ர ்ேசரத்்� 

 நன்றாக அைரக்க�ம். ேவண்�ய அள� த�ர,் உப்� ேசரக்்க�ம். 

 ப�ப்� இட�் நன்றாக ஆ�ய�டன், த�ர ்கலைவ�ல் ஊற ைவக்க�ம். ஒ�  மணி ேநரம் 

 ஊ�னால் ேபா�ம். பரிமா�ம் �ன், ெபா�யாக ந�க்�ய ெகாத்தமல்� �� 

 சாப்�டலாம். �க�ம் �ைவயான சத்தான த�ர ்வைட தயார.் 

 இ� இதயத்�ற்� உகந்த த�ர ்வைட. 

 எ��யவர்:  ல�்� ஹரி 
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 �ைனத் தைல கத்�ரிக்கா�ம் ெநத்��க் க�வா�ம் 

 பழங்களின் அரசன் என மாம்பழத்ைதச ்ெசால்வ�ண்�. மா, பலா, வாைழ என 

 பழங்களில் �றப்� வரிைச �ட ைவத்�க் ெகாண்��க்�ேறாம். காய்க�களில் ஏேனா 

 அ� ேபால ஒ��த்த க�த்� ஏற்பட�ல்ைல. ஆளா�க்� 

 அவரக்ள� �ைவ, நரம்�களின் �ைள இைணப்�க்�  ஏற்ப 

 மா�ப��றேதா என்னேவா. 

 என் ேபான்ற �ைவஞரக்ைளக் ேகடட்ால் இப்ப�த்தான் 

 ெசால்ேவாம்: "ஈ�ல்லா, இைணயற்ற, incomparable, 

 காய்க�களின் மன்னா� மன்னன் the one and only 

 கத்�ரிக்காய்". 

 சாம்பார ்ஆகட�்ம், ெபாரியல் ஆகட�்ம், ��ல் �ட�் ெவங்காயம், �ளிேயா� �ைசந்� 

 ெசய்�ம் �ரடட்ல் ஆகட�்ம், ��ப்ேபாட�் �ளிக்�ழம்பாகச ்ெசய்�ம் எண்ெணய்க் 

 கத்�ரிக்காய் �ழம்பாகட�்ம், நாயகன் கத்�ரிக்காய்தான். 

 பல வைககள், நிறங்கள், உ�வங்கள் ெகாண்ட காய் இ�. ேதங்காய் ேபால ெபரிதாக�ம் 

 இ�க்�ம், ெநல்�க்காய் அள��ம் �ைள�ம், �டலங்காேயா�ம் ேபாட�் ேபாட�்க் 

 ெகாண்� நீளமாக�ம் �ைள�ம். ஒவ்ெவான்�ம் ஒவ்ெவா� வைக, �ைவ. 

 இ�ல் �றப்�வைக, எங்கள் ஊரப்் ப��களில் இளம்பசை்ச நிறத்�ல் �ரிக்ெகட ்பந்ைத 

 �ட சற்ேற ெபரிய அள�ல் ெவண் நிற ேகா�கேளா� �ைள�ம் வைக. இதன் அள�ம், 

 ெவள்ைளக் ேகா�க�ம் �ைன�ன் தைலைய ஒத்� இ�ப்பதால் �ைனத் தைல 

 கத்�ரிக்காய் என்ேற ெபயர ்அதற்�. 

 ேமேல ெசான்ன அத்�ைண வைக சைமய��ம் ெகா�கட�்ப் பறக்�ம். அ�ெலல்லாம் 

 �றப்பாக, மணிம�ட ைவரக்கல்லாக இ�ப்ப� ெநத்��க் க�வாடே்டா� ெசய்யப்ப�ம் 

 �ழம்�. ேதங்காய் அைரத்� ஊற்�, மண் ேபாக ெவந்நீரில் க��ய க�வாடை்ட �� 

 �ண்�களாக ேசரத்்� சைமயல் ெசய்�ம் ேபாேத எல்லா ப� Harmonக�ம் ஓவர ்ைட�ல் 

 ேவைல பாரக்்கத்�வங்���ம். �ழம்�ன் மணம், ெத��ல் உள்ள நிற்ப�, நடப்ப�, 

 பறப்ப� எல்லாவற்ைற�ம் �ண்� இ�த்� வ�ம். 



 சைமயல் ��ப்� - 2 
 ெசய்�ைற ெவ� எளி�. 

 க�� ெபாரித்�, அத�டன் ெவங்காயம், தக்காளி, 
 �ண்�, மஞ்சள், வர�ளகாய், ெகாஞ்சம் �ளகாய்த் 

 �ள் ேதைவக்ேகற்ப ேசரத்்� வதக்�, கைட�யாக 

 கத்�ரிக்காைய�ம் ேசரத்்� �ரட�்�ட�ம். �ன், 

 ேதங்காய் அைரத்� ஊற்�, ெகா�க்கத் 

 �வங்�ய�டன், ஒ� ��ய எ��சை்ச அள� �ளிையக் கைரத்� ஊற்� ஒ� ெகா� 

 �ட�ம். �ன், ெவந்நீரில் க�� அல�ய ெநத்��க் க�வாடை்ட ேசரத்்� இரண்ேட 

 மணித்�ளிகள் ெகா�க்க�ட�ம். மணக்க மணக்க க�வாட�் �ழம்� வந்���ம். 

 க�வாட�்ன் "மணம்" �க்கலாக ேவண்டாம் என்ேபார ்ேவகைவத்த காராமணி எனப்ப�ம் 

 ெமாசை்சப் பயைர�ம், �ல �ண்�கள் ��ங்ைகக் காைய�ம் கத்�ரிக்காேயா� ேசரத்்� 

 வதக்� �ன் ேதங்காய் ேசரக்்கலாம். 

 எப்ப�யா��ம் க�வாட�் மணம் is a க�வாட�் மணம் is a க�வாட�் மணம் + �ைவ 

 என்றா���ம். 

 �டான ேசாற்ேறா�ம் சாப்�டலாம்; �ண்ட ைவத்� ம�நாள் த�ர ்கைரத்த 

 ேசாற்ேறா�ம் சாப்�டலாம். இந்தக் �ழம்�க்�ள் எத்தைன ேகா� இன்பம் ைவத்தாய் 

 க�வாேட என் அ�ைம கத்�ரிக்காேய என்� �ளங்கா�தம் அைடந்தவாேர, 

 உண�த்தடை்ட/ேகாப்ைபையக் கா� ஆக்� ��ேவாம். ஐயேம ேவண்டாம். 

 �.�: 

 �ைனத்தைலேயதான் ேவ�மா என க�ண்டமணி ேபால் ேகடக்ாமல், �ைடக்�ம் 

 கத்�ரிக்காையக் ெகாண்� நல்ல க�வாடே்டா� ெசய்� பா�ங்கள். இந்த இைணயரின் 

 (கத்�ரி - க�வா�) மகத்�வம் �ரி�ம். 

 ெசய்�ம் அன்ைறக்� தகவல் அ�ப்�ங்கள். நிைறய நடே்பா�ம், உ� ப�ேயா�ம் உங்க 

 �ட�்க்� வாேரன். :) 

 எ��யவர் - உள்�ரக்்காரன் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - Kota Factory (�ந்� ெதாடர்) 

 �தல் �சன் �ட�்�ல் ெவளியா� பரவலான வரேவற்ைபப் 

 ெபற்றதால், �சன் 1 & 2 ெநடஃ்�ளிக்�ல் காணக் �ைடக்�ற�. 

 உல�ன் �கக் க�னமான �ைழ�த் ேதர�்களில் ஒன்றாகக் 

 க�தப்ப�ம் ஐஐ� �ைழ�த் ேதர�்க்கானப் ப�ற்� 

 ைமயங்கைளக் கைதக்களமாகக் ெகாண்ட�. 

 ராஜஸ்தானி�ள்ள ேகாடா (Kota) இம்மா�ரியான 

 ைமயங்க�க்�ப் ெபயர ்ேபான�. நம்ம ஊர ்நாமக்கல், 

 ரா��ரம் ேபால். 

 10வ� ��த்� �ட�் ேகாடா வந்� ேச�ம் உயர ்மத்�ய 

 ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்த ைவபவ் பாண்ேட (ம�ர ்ேமாேர). 

 �ர�த்� ெபற்ற மேகஸ்வரி பள்ளி�ல் இடம் �ைடக்காமல் அ�த்த நிைல�ல் இ�க்�ம் 

 ப்ரா�� பள்ளி�ல் ேசர�்றான். அங்ேக�ம் சற்ேற �ைறந்த ம�ப்ெபண்கள் ெபற்ற 

 மாணவரக்ள் இ�க்�ம் �ழ்நிைலப் �ரி�ல். அங்ேக ஏழ்ைமயான �ண்ணனி�ல் இ�ந்� 

 வ�ம் பால��ந்த் �னா (ரஞ்சன் ராஜ்), வச�யான உதய் �ப்தா (ஆலம் கான்) இ�வ�ம் 

 நண்பரக்ளா�றாரக்ள். மாணவரக்ளின் ஏேகா�த்த அ�மானத்ைதப் ெபற்ற ஆ�ரியர ்

 �த்� ைபயா (�ேதந்�ர �மார)் மற்�ம் �ற மாணவ மாண�கள் இவரக்ைளச ்�ற்�ச ்

 �ழல்�ற� கைத. 

 ேகாடா �ல் வந்� இறங்�ம் ேபாேத ஆடே்டா ஓட�்நரின் வசனம் வ�யாக (இந்த ஊேர 

 ஒ� ெபரிய ஹாஸ்டல் தான்) அந்த ஊரில் ப�ற்� ைமயங்கைளத் த�ர ேவ� ஒன்�ம் 

 ெபரிதாக இல்ைல என்� ெதரி�ற�. ெதாடர ்��வ�ம் க�ப்� ெவள்ைள�ேலேய 

 எ�த்��க்�றாரக்ள். 

 நண்பராக வ�ம் ரஞ்சன் ராஜ் அசத்��றார ்(இவர ்ஐஐ� ப�ப்ைபப் பா��ல் �டட்வர)். 

 ேகக் என்றால் �றந்த நா�க்� மட�்ம்தான் சாப்��வாரக்ள் என்� ெவள்ளந்�யாக 

 அவர ்ெசால்வ�, நண்பரக்�டன் ஊர ்�ற்றச ்ெசல்ல ம�ப்ப� என்� ெம�தாக ேசாகம் 

 கலந்த நைகச�்ைவ. �ேதந்�ர �மாரின் ந�ப்�ம் தரம். இவர ்ஐஐ��ல் ப�ப்ைப 

 ��த்தவர.் கைலதாகம் ெகாண்� ந�க்க வந்தவர.் இவர ்ந�த்த, ப்ைர�ல் �ைடக்�ம், 

 பஞ்சாயத் ெதாட�ம் நன்றாக இ�க்�ம். மற்�ம் கதாநாயகன் ைவபவ், ஆலம் கான், 

 நண்�களாக ேரவ� �ள்ைள, அஸாஸ் சன்னா இவரக்ளின் ந�ப்�ம் நிைற�. 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - Kota Factory (�ந்� ெதாடர்) 
 �ைழ�த் ேதர�்கள் த�ம் மன அ�த்தம், பணம் ��ங்�ம் ப�ற்� ைமயங்கள், அேத 

 சமயம் ஐஐ� ப�ப்� �றக்கக் ��ய வாசல்கள் அைனத்ைத�ம் ஏறத்தாழ சமநிைல�டன் 

 இந்தத் ெதாடர ்காட�்ப்ப�த்���க்�ற�. நிக�ம் ஒ� தற்ெகாைல �ட உணரச்�்ப் 

 �ழம்பான காட�்யாக இல்லாமல் ேபா�ற ேபாக்�ல் ெசால்�ற�. சக மாணவரக்ைளப் 

 ேபாட�்யாளரக்ளாகக் க�தாமல் அவரக்�க்� ப�ப்�ல் உத�வ� என்� ேநரம்ைறயான 

 காட�்கைள�ம் ெகாண்��க்�ற�. 

 ஐஐ��ல் �ைழவ� �கக் க�னம், அந்த இரண்� கடட் ேதர�்கைள�ம் ெவற்�கரமாகக் 

 கடப்பேத ஒேர இலட�்யமாக இ�க்க ேவண்�ம் என்ப� ப�ற்� ைமயங்களால் 

 சம்மட�்யால் அ�ப்ப� ேபால ��ம்பத் ��ம்ப ெசால்லப்ப�வைத பாரக்்�ம் ேபா� 

 பாரை்வயாளரக்�க்� வ�ம் பைதப்� கதாநாயக�க்ேகா அல்ல� மற்றவரக்�க்ேகா 

 ஏற்ப�வ�ல்ைல. அவன் இைதெயல்லாம் எ�ரப்ாரத்்ேத வந்தவன் ேபால் தன்ைன 

 ேமம்ப�த்�க் ெகாள்வ�ல் ��யாக இ�க்�றான்.  அ�ல் தவேற��ல்ைல.  ஒ� 16, 17 

 வய� மாணவ�க்� அந்த வய�ல் ��க்கவன�ம் ப�ப்�ேலேய இ�ப்ப� சரி தான். 

 ஆன்ைலனில் ப�ப்� ைமயம் நடத்�ம் (Byju ேபான்ற) Unacademy �ன் ��மத்ைதச ்

 சாரந்்த TVF இைதத் தயாரித்��க்�ற�. ப�ற்� ைமயங்களின் பாதகமான �ஷயங்கள் 

 அவ்வளவாக காட�்ப்ப�த்தப்படாமல் இ�ப்பதற்� அ��ம் ஒ� காரணமாக 

 இ�க்கலாம். �ல்லன் பாத்�ரம் �ட ஒற்ைறப் பரிமாணமாக இல்லாமல் அந்தத் தரப்� 

 நியாயத்ைத�ம் ேப�வதாக இ�க்�ற�. 

 பஞ்ச ்டயலாக் அல்ல� அபத்தக் காெம� இல்லாமல் பாத்�ரங்கேளா� பயணிக்�ம் 

 நிதானமான ெதாடரக்ைள ��ம்�ேவாரக்்� நிசச்யம் ��க்�ம்.  உயரந்ிைலப் பள்ளி�ல் 

 இ�க்�ம் மகன்/மக�டன் பாரப்்ப� இன்�ம் உகந்த�. 

 எ��யவர் - ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 ��கைத �மரச்னம் -  இன்�ம் ஒ� ெபண் 

 ெபா�வாக ஒ� பக்கக் கைதகளில் கைட� வரி�ல், 

 எ�த்தாளரக்ள் ஒ� சஸ்ெபன்ஸ் ைவப்ப� வழக்கம். 

 எ�த்தாளர ்�ஜாதா அவரக்ள், நீண்ட கைதகளில் �ட, 

 சஸ்ெபன்ைஸக் கைட� வாரத்்ைத வைர ெகாண்� 

 ெசல்வ�ல் வல்லவர.் 

 ச�பத்�ல் “இன்�ம் ஒ� ெபண்” என்ற ஒ� ��கைதையப் 

 ப�த்ேதன். �க �வாரஸ்யமான கைத அைமப்�டன் 

 ��க்கமான ஒ� 72 பக்கக் கைத. 

 ஒ� தனியார ்நி�வனத்�ல் நிரவ்ாக இயக்�னராகப் பணி 

 �ரி�ம் ஒ� 45 வய� உள்ள ந�த்தர வய� மனிதர.் நல்ல 

 வச�. அழ�ய ஆனால் �க�ம் கட�ள் பக்� மற்�ம் 

 ப�பக்� �க்க ஒ� சா� மைன�. இளம் வய�ேலேய மணம் ெசய்ததால், கல்�ரிப் 

 ப�வம் க�ந்த ஒேர மகள். 

 அைம�யாகப் ேபாக ேவண்�ய வாழ்க்ைக�ல் ஒ� ��ர ்��ப்பம். நம் நாயக�க்�, ஒ� 

 நாகரீக இளம்ெபண் உத�யாளராக அைம�றாள். ஆ� ெவள்ளி �தாைவ �ன�ம் 

 பாரக்்�ம் நாயக�க்�, இதயம் �ரா �ன் வந்த� ேபால வாழ்க்ைக�ல் ஒ� பரபரப்�. 

 அவரக்ளின் நட�் அ�வலக எல்ைலையத் தாண்ட ஆரம்�த்த�. அப்ேபா� அந்த ந�னப் 

 ெபண், ஒ� �த்�யாசமான ���ைறையத் ெதரி�க்�றாள். சார,் உங்கள் வய� 

 எனக்� ஒ� ெபா�ட�் அல்ல, எனக்� உங்கைளத் ��மணம் ெசய்யப் �ரண சம்மதம். 

 ஆனால், நீங்கள் உங்கள் மைன��டம் சடட்�ரவ்மாக �வாகரத்� வாங்� வந்தால் நம் 

 ��மணம் நடக்�ம். இல்லா�டட்ால், என் சம்மதம் �ைடயா� என்� ெதரி�க்�றாள். 

 நம் நாயக�க்� என்ன ெசய்வ� என்� ஒ� அபரிதமான த�ப்�. ��மணப் ப�வத்�ல் 

 மகள், ச�கத்�ல் �ரபலமான ஒ� �ள்ளி, இ� ெவளி�ல் ெதரி�ம் ேபா� மற்றவரக்ள் 

 என்ன நிைனப்பாரக்ள் என்ற ��ர பயம். 



 ��கைத �மரச்னம் -  இன்�ம் ஒ� ெபண் 

 பல நாள் ஆேலாசைனக்�ப் �ற�, அவர ்�ணிந்� மைன��டம் ைதரியமாகத் தன் 

 எண்ணத்ைதத் ெதரி�க்�றார.் மைன� க�ம் அ�ரச்�்க்�ள்ளா�றார.் அவ�க்� 

 நம்பேவ ��ய�ல்ைல. 20 வ�டங்க�க்� ேமல் ப� �ரைதயாகக் கண்ணியமாகக் 

 ��த்தனம் நடத்�ய தனக்� இந்த நிைலைமயா என்� ேவதைன அைட�றார.் 

 கணவனிடம், �வாகரத்� வாய்ப்ேப இல்ைல, என்ன ேவண்�மானா�ம் ெசய்� 

 ெகாள்�ங்கள் என்� ெசால்��ட�் அவரிடம் ேம�ம் ேபச�்வாரத்்ைத நடத்தாமல் 

 பக்�க் காரியங்களில் ஈ�ப��றார.் 

 அ�த்�  என்ன  ெசய்வ�  என்�  த�க்�ம்  நம்  நாயகர ் ,  தற்ெசயலாக  ,  அெமரிக்கா�ல் 

 ம�த்�வராக  இ�க்�ம்  தன்  பால்யகால  நண்பைரச ் சந்�க்�றார ் .  அவரிடம்  அ�ந்த  ஒ� 

 தகவல்  �லம்  ,  தன்  மைன�ையச ் சா�ரய்மான  �ைற�ல்  இயற்ைக  மரணம்  ேபாலத் 

 ேதான்�மா�  ெகால்ல  ���ம்  என்�  ���  ெசய்�  ,  அந்த  �யற்��ல்  இறங்��றார ் . 

 அந்த  �யற்�  என்னவா�ற�  என்பேத  ��க்கைத  . 

 ஒ�  ந�த்தர  வய�  நண்பர ் ,  இந்தப்  �த்தகத்ைதப்  ப�க்க  வாங்�ச ் ெசன்றார ் .  அவர� 

 மைன�  �த�ல்  ப�த்�  �டட்ார ் .  அ�த்த  நாள்  ,  அவர�  மைன�  �த்தகத்ைதக் 

 ெகாண்�  வந்�  ெகா�த்�  �ட�்  ,  ஏங்க  ,  அவ�  நல்லா  இ�க்�ற�  ��க்கலயா  ,  �ம்மா 

 இ�க்�ற  ம�ஷனக்  ெகளப்�  �ட�்��ங்க  ேபால  இ�க்�ேத  என்�  நைகச�்ைவேயா� 

 ெசால்�  �ட�்ச ் ெசன்றார ் . 

 நீங்க�ம்  ப�த்�ப்  பா�ங்கேளன்  !! 

 எ��யவர் - சத்யவா�ஸ்வரன் 
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 இந்�யா�ன் ேத�யப் பறைவ 

 இந்�யா�ன் ேத�யப் பறைவ ம�ல் ஆ�ம்.  இந்�யப் பறைவகளில் �க�ம் 

 கவரச்�்யான� ம�ல் மட�்ேம.  இந்�ய ேகா�ல் �ற்பங்கள்,க�ைதகள்,�ரா�ய இைச 

 மற்�ம் நடன நிகழ்ச�்களில் ம��க்கான �றப்� ெகா�க்கப்ப��ற�.  பல இந்�க் 

 கட�ள்க�டன் ம�ைலத் ெதாடர�்ப�த்��ள்ளனர.்  ��கக்  கட�ளின் வாகனமாக 

 ம�ல் �த்தரிக்கப்ப��ற�.  இதன் இற�கள் ஒ� �னித அலங்காரப் ெபா�ளாகக் 

 க�தப்ப��ற�. 

 ம�ல் வைக: 

 ம�ல்களில் பலவைக உண்� ��ப்பாக இந்�ய ம�ல் மற்�ம் பசை்ச ம�ல் ஆ�ய 

 ம�ல் வைககள் �ரபலமானைவ.  இந்�ய ம�ைல நீல ம�ல் என்பர.் இ� இந்�யா, 

 இலங்ைக ஆ�ய நா�களில் மட�்ேம காணப்ப��ற�. 

 இந்�ய ம�ல்: 

 இ� �ரகாசமான ெபரிய ேகா� இனப் பறைவயா�ம்.  ம�ல்கள் ேதாைகக்காகேவ 

 �ரபலம் அைடந்தன.  நீண்ட ேதாைக�ம், ெகாண்ைட�ம் ெகாண்��க்�ம்.  ெகாண்ைட 

 ��� ேபான்ற இற�கைள உைடய�.  ஆண் ம�ல் ெபண் ம�ைல�ட ெபரிய�. 

 அ�மட�்ம் அல்லாமல் ெபண் ம�ைல�ட ஆண் ம�ேல அழகான�.  ஆண் ம�ல் 

 வண்ணமயமாக இ�க்�ம்.  இதன் மார�்ம், க�த்�ம் சற்� ஒளி�ம் நீல நிறத்�ல் 

 இ�க்�ம்.  ஆண் ம��க்� நீண்ட ேதாைக இ�க்�ம்.  ஒவ்ெவா� ேதாைக��ம் கண் 

 வ�வங்கள் உள்ளன.  ேதாைகைய �ரிக்�ம்ேபா� இைவ �க�ம் அழகாக 

 அைனவைர�ம் கவ�ம் வைக�ல் காட�் த��ற�.  ஆண் ம�ல் தன் �ைணைய 

 கவரந்்� இ�க்க காரே்மகம் �ழ்ந்��க்�ம் சமயத்�ல் ேதாைகைய �ரித்� ஆ�ம். 

 ம�ல்களால் அ�க உயரம் பறக்க ��யா�.  ஆகேவ மரங்களில் ஏ� அமரந்்��க்�ம். 
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 ம��ன் �ரல் கர��ரடாக இ�க்�ம்.   ஆனால் ேகடப்தற்� இனிைமயாக இ�க்�ம். 

 ம�ல் �� கட�் ,�டை்ட இட�் �ஞ்� ெபாரிக்�ம்.  நான்� �தல் ஆ� �டை்டகைள 

 இ�ம்.  ம�ல் தாவரங்கள் மற்�ம் ��, �ச�்கைள �� �ராணிகைள உண்�ம். 

 அத்�ப்பழத்ைத ��ம்� உண்�ம்.  தவைளகள்,பாம்�கைளக் கண்டால் ெகாத்� �ன்� 

 ��ம். 

 ேத�யப் பறைவ: 
 அரசரக்ள் காலத்�ல் ெபான்�க்�ச ்சமமாக ம�த்தனர.்  ம�ல் இந்�யா�ன் ேத�யப் 

 பறைவயாக 1963 ஆம் ஆண்�ல் அ��க்கப்படட்�.  ம�ல் க��ல் ம�த்�வ �ணம் 

 உள்ள� என நம்��றவரக்ள் உண்�.  இதனா�ம் இதைனக் ெகான்� உண்�ன்றனர.் 

 ம�ல் க��ல் ம�த்�வ �ணம் உள்ள� என்ப� தவறான �ட நம்�க்ைக.  ஆகேவ 

 ம�ல்கைள பா�காக்க 1972 ஆம் ஆண்�ல் ஒ� சடட்த்ைத அர� இயற்��ள்ள�. 

 இந்�யா�ல் ம�ைல ேவடை்டயா�வ� �ற்றமா�ம்.  ம�ைல பா�காப்ப� நம� 

 ேத�ய கடைம என்பைத மறந்� �டா�ர ்!!! 

 மாண� - ம�� �த்�ராஜ் 
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 மாண�: தரஷ்னா காரத்்�ேகயன் 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 தண்ணரீ் ��ப்பதன் அவ�யம் 

 �ளிரக்ாலம் ெந�ங்��டட்�, ேதைவயான அள� தண்ணீர ்��க்க மறந்� �டா�ரக்ள். 

 நம்  உடலான�  எ�ம்�,  தைசகைள  �ட  ெப�ம்பா�ம்  �ரவங்களாேலேய  உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�. 
 ஒ� சராசரி வய� வந்த மனிதனின் எைட�ல் �ரவங்களின் அள� 60% ஆ�ம். 

 ●  தண்ணீர ்உடல் ெவப்பநிைலைய �ராக ைவத்�க்ெகாள்ள உத��ற�. 

 ●  �ட�்களின் உராய்ைவக் �ைறக்�ற�. 

 ●  ெதாற்�களிட��ந்� காக்�ற�. 

 ●  ேதா��ள்ள  ெசல்க�க்�த்  ேதைவயான  ஊடட்சச்த்�கைள  ெகாண்�  ேசரப்்பதன்  �லம் 
 அைவகள் இறந்��டாமல் காக்�ற�. 

 ●  உடல் உ�ப்�கள் �ைறயாக ெசயல்பட உத��ற�. 

 ●  சரியான  அள�  தண்ணீர ்  உடெ்காள்வதால்  �க்கம்,  மனநிைல  மற்�ம்  அ�வாற்றல் 
 ேமம்ப��ற�. 

 ●  நமக்� �னசரி 2.7� �தல் 3.8� தண்ணீர ்ேதைவப்ப��ற�. 

 ●  தண்ணீ�க்�  ப�லாக  மற்ற  சரக்்கைர  ேசரக்்கப்படட்  பானங்கைள  அ�ந்�வ�  நீரிழப்ைப 
 உண்டாக்�வதால் அவற்ைற த�ரப்்ப� நல்ல�. 

 ெதா�ப்� - ராம்� கவேசரி 
 த�ழாக்கம்: க�யரசன் அம்ேபத்கார ்



 க�ைதக் ��யல் 

 ஆைச 

 க�ைத�ன் அழைக ர�க்க ஆைச 

 ம��ன் நடனத்ைதப் பாரக்்க ஆைச 

 ப��ல் உணைவ ��க்க ஆைச 

 க�ஞனின் கற்பைனையத் ��ட ஆைச 

 ைகேகாரத்்� நிலைவ காண ஆைச 

 �ரம்மனின் பைடப்ைபக் கற்க ஆைச 

 �ழந்ைதக�டன் �ழந்ைதயாக மாற ஆைச 

 அள�ல்லா உண�க்�ம் ெமல்�ய உட�க்�ம் ஆைச 

 �ளி ��ம் ெபயைர ேகடக் ஆைச 

 ேப�ந்� பயணத்�ல் ஜன்னல் ஓரம் அமர ஆைச 

 நண்பனிடம் உரிைமயாகச ்சண்ைடேபாட ஆைச 

 மன�க்�ப் படட்ைதச ்ெசய்�ம் �ழ்நிைலக்� ஆைச 

 ேவைலக்� ஏத்த �� வாங்க ஆைச 

 நல்ல கன�கைள நிஜத்�ல் காண ஆைச 

 எ�ர ்பாராத அ�ரஷ்்டங்கைளப் ெபற ஆைச 

 மைழ ேநரத்�ல் �டான �ன்பண்டம் உண்ண ஆைச 

 ேதால்� இல்லா �ைளயாடை்ட ஆட ஆைச 

 நாள் ��வ�ம் ��த்த பாடல்கைளக் ேகடக் ஆைச 

 கைத�ன் ��ைவத் ெதரிந்�ெகாள்ள ஆைச 

 வான�ல்�ன் நிறங்களான ஆைடகைள அணிய ஆைச 

 எ�ரி�ன் பலத்ைத அ�ந்�ெகாள்ள ஆைச 

 வாழ்க்ைக�ன் �வாரஸ்யத்ைத அ�ப�க்க ஆைச 

 ஆைசக்ேக உரியவளாய் வாழ ஆைச 

 பைடப்� - ஹர�்னி �னிவாசன் 



 க�ைதக் ��யல் 

 அன்ைனயரக்�க்� சமரப்்பணம்! 

 தன் �ழந்ைத�ன் �க்கைல அ�வாள் 

 அவளின் இ� கண்களாலல்ல! 

 தான் ��ந்தா�ம் இதயத்ைத ெகா�க்�ம் 

 தா�ணர�் எ�ம் �ன்றாவ� கண்ணினால்!! 

 தா�ன் ம��ல் உறங்�னால் 

 வான் இ��ம் தாலாடட்ாக மா�ம்!!! 

 பைடப்� - ெசல்வ�மார் ெவங்கட�ப்� 



 வாசகர் 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�ழ்சச்ங்க 
 நிரவ்ாகக் ���ன் மனமாரந்்த நன்�கள். 

https://forms.gle/x1M8USKUJfuyzyfa8
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