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● �ைர�ம்   இைச�ம்   

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

● சைமயல்   ��ப்�   

● க�ைதக்��யல்   

● �ைரப்பட   �மரச்னம்   

● த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

● உடல்நலக்   ��ப்�   

● தா�மானவர ்  (��கைத)   

● வாசகர ்  க�த்�   ப�வம்   

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

அ��ப்�   மடல்   
  

  

    

ஜ�ைல :  �ழந்ைதக�க்கான  �ைளயாட�்/ெடன்னிஸ்  ேகம்ப்  (Summer  sports/tennis  camp  for          
kids  6  and  older).  இ�ல்  பங்�  ெபற  ��ம்�ம்  �ழந்ைதக�க்�  ஆ�  வய�  ��ந்��க்க              
ேவண்�ம்.     
  

ேத�    -   ஜ�ைல   11   �தல்   17   வைர     
ேநரம்   -   மாைல   7   �தல்   8   மணி   வைர   
இடம்   -   க்ெலன்   ஆெலன்   உயர்   நிைல   பள்ளி   
சந்தா   -   த�ழ்சச்ங்க   உ�ப்�னரக்�க்�   -   $   5     
                மற்றவரக்�க்�   -   $   10   

  
ேம�ம்   �வரங்கள்   ப�வத்�டன்   �ன்னஞ்ச�ல்   உ�ப்�னரக்�க்�   அ�ப்பப்ப�ம்.     
  
    
ஆகஸ்�:  CDC  �ன்  ேகா�ட ்  வ�காட�்தல்கள்  அ�ம�த்தால்  இரிசம்ண்�  த�ழ்ச ்         
சங்கத்�ன்  வ�டாந்�ர  Volleyball  tournament  நடத்த  �டட்�ட�்�க்�ேறாம்.  �ைளயா�ம்         
ேத�கள்   �ன்னர ்  அ��க்கப்ப�ம்.     
  
  
ெசப்டம்பர்:  CDC  �ன்  ேகா�ட ்  வ�காட�்தல்கள்  அ�ம�த்தால்  இரிசம்ண்�  த�ழ்ச ்         
சங்கத்�ன்  வ�டாந்�ர  Throwball  tournament  நடத்த  �டட்�ட�்�க்�ேறாம்.  �ைளயா�ம்         
ேத�கள்   �ன்னர ்  அ��க்கப்ப�ம்.     
  
  
  
  
  
  
  

All  submissions  for   Kadambam  should  be  emailed  to   newsletter.rts@richmondtamilsangam.org  by  the  15th              
of   each   month.   
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�ற�ம்   ெபா��ம்!   (��க்�றள்)   
�ழைல�ம்   யாைழ�ம்   �ட   இனிதான�     
தம்   மக்களின்   மழைல   ெமா�   ேகளாத   ெச�கேள   �ழல்,   யாழ்   இைசெயல்லாம்   இனி�   
என்�   ெசால்�ம்   என்�றார ்  ஐயன்.   
    
நம்   த�ழ்ப்பள்ளி�ல்   ப��ம்   மாணவரக்ள்   ��க்�றள்   உைர   தங்கள்   ெமா��ல்   
எ����க்�றாரக்ள்.   இைதக்   காட�்�ம்   இனிய    �ழ�ைச/யா�ைச   நமக்�   என்ன   இ�ந்�   
�டப்ேபா�ற�?   
    

[நாம்   ெபரியவரக்ள்   எ��ம்   �ல   �ழ�ைசகள்   �ழந்ைதகள்   வா�க்�ம்   �ரஞ்�   ஆரன்்   (French   
Horn)   க���ல்   ேகடப்�   ேபால்   இ�க்�ற�   என்ேபா�ம்   உளர ்  என்�   ேகள்�.   :)   ]   
    
நம்   மாணவரக்ைள   �றள்   ப�க்க�ம்,   �ரிந்�   ெகாள்ள�ம்,   �ரிந்தைத   அவரக்ள்   ெசாற்களில்   
எ�த�ம்,   பயன்ப�த்த�ம்   ஊக்கப்ப�த்��ேறாம்.   
எனேவ,   இம்   மழைழச ்  ெசால்   ேகட�்க்   ெகாண்��க்�ம்   வைர   நம்   �ரஞ்�   ஆரை்ன   
ெபட�்��ட�்   பத்�ரப்ப�த்�   ைவக்�ேறன்.   

  
��ப்�:   
�றள்   ேதர�்ம்,   அதன்   உைர�ம்   ��க்க   ��க்க   மாணவரக்ள்   தாங்களாகேவ   
ெசய்�ெகாண்ட�.   ஊக்கப்ப�த்�ய�ம்   �ைழ��த்�ய�ம்   மட�்ேம   ெபற்ேறார,்   ஆ�ரியர ்  
பங்�.     
    
இ�   மாணவரக்�ேம   ஒப்�ர�   அ�தல்   [ெபா�   நலன்/Duty   to   Society]   அ�காரத்�ல்   இ�ந்�   
�றள்   ேதர�்   ெசய்��க்�றாரக்ள்.   
    
வாழ்க   நம்   மக்கள்   (நம்   மாணவரக்ள்);   வளரக்   த�ழ்.   

  
இந்த   உலகத்�ல்   வா�ம்   நாம்   அைனவ�ம்   நம்   நண்ப�க்ேகா,   உற�னரக்�க்ேகா   அல்ல�   
இந்த   ச�தாயத்�ல்   உள்ளவரக்�க்ேகா   ஏன்   உத�   ெசய்�ேறாம்?   இன்�   உத�னால்   
நாைள   நமக்�   உத�வாரக்ள்   என்�தாேன   ெசய்�ேறாம்.   
    
இ�   உண்ைமதாேன!   
    
ஒ�   ேகா��க்ேகா   அல்ல�   ச�தாயத்�ல்   உள்ள   ஒ�   அைமப்�ற்ேகா   உத�ம்ேபா�   நம�   
ெபயைர   அந்த   ெபா�ளிேலா   அல்ல�   �ளம்பரத்தட�்ேலா   ப�த்�   நம்ைம   நாேம   
�ளம்பரப்ப�த்��ேறாம்.   இவ்வா�   எ�ரப்ாரத்்�   அவரக்�க்�   உத�வ�   சரியா?   அல்ல�   
தவறா?   என்ற   �ழப்பம்   நம்   எல்ேலாரிட�ம்   இன்�   வைர   இ�ந்�   ெகாண்�   தான்   
இ�க்�ற�.   
    
இதைன   ��வள்�வர ்  ''உத�   ெசய்   ஆனால்   ைகம்மா�   (ப�ல்   உத�)   எ�ரப்ாரக்்காேத"   
என்பைத   "ஒப்�ரவ�தல்"   என்�ம்   அ�காரத்�ல்   �தல்   �றளில்   ெதளிவாக   �ளக்��றார.்   
    
இந்த   �றளில்,   மைழ   த��ன்ற   ேமகமான�   இந்த   உலகத்�ல்   வா�ம்   உ�ரக்ளின்   
இனத்ைதேயா   அல்ல�   மதத்ைதேயா   பாரக்்காமல்   மற்�ம்   நம்�டம்   இ�ந்�   எைத�ம்   
எ�ரப்ாரக்்காமல்   மைழைய   ெபா�ந்�    நமக்�   உத��ன்ற�.   

  
  

 



�ற�ம்   ெபா��ம்!   (��க்�றள்)   
இதைன   ��வள்�வர ்  ''உத�   ெசய்   ஆனால்   ைகம்மா�   (ப�ல்   உத�)   எ�ரப்ாரக்்காேத"   
என்பைத   "ஒப்�ரவ�தல்"   என்�ம்   அ�காரத்�ல்   �தல்   �றளில்   ெதளிவாக   �ளக்��றார.்   
    
இந்த   �றளில்,   மைழ   த��ன்ற   ேமகமான�   இந்த   உலகத்�ல்   வா�ம்   உ�ரக்ளின்   
இனத்ைதேயா   அல்ல�   மதத்ைதேயா   பாரக்்காமல்   மற்�ம்   நம்�டம்   இ�ந்�   எைத�ம்   
எ�ரப்ாரக்்காமல்   மைழைய   ெபா�ந்�    நமக்�   உத��ன்ற�.   
    
அைதப்ேபால   நா�ம்   எந்த   ஒ�   ைகம்மா�ம்   எ�ரப்ாரக்்காமல்,   இந்த   உலகத்�ல்   
உள்ளவரக்�க்�   ேதைவப்ப�ம்   ேநரத்�ல்   எந்த�த   எ�ரப்ாரப்்�ம்   இல்லாமல்   உத�   ெசய்ய   
ேவண்�ம்   .  
    
ைகம்மா�   ேவண்டா   கடப்பா�   மாரிமாட்�   
என்ஆற்�ங்   ெகால்ேலா   உல�   
    
ைகம்மா�    ேவண்டா:   எந்த�த   எ�ரப்ாரப்்�ம்   இல்லாமல்   
கடப்பா�:   நம்   கடைம   
மாரிமாட�்:   மைழைய   த��ன்ற   ேமகம்   
    
அதனால்   நா�ம்   நம்மால்   ��ந்த   வைர   அ�த்தவரக்�க்�   உத�ேவாம்.   

   
  எ��ய�   -   ந�ன்   மேனாஜ்   (த�ழ்ப்பள்ளி   நிைல   5   மாணவர்)  

  
    
தன்னலம்   இ�க்�ம்   ஒ�வரிடம்   ெபா�ள்   ேசரந்்தால்,   அதனால்   யா�க்�   பயன்?   அைத   
அவ�ம்   சரியாக    பயன்ப�த்த    மாடட்ார,்   �றரக்்�ம்   ெகா�க்க   மாடட்ார.்   அதனால்   அந்த   
ெபா�ள்   யா�க்�ம்   பயன்படா�.   ஆனால்,   ெபா�நலம்   ெகாண்டவரிடம்   இ�க்�ம்   ெசல்வம்   
எல்ேலா�க்�ம்   பயன்ப�ம்.   இைதத்தான்   ��வள்�வர ்  இந்த   �றள்   �லம்   நமக்�   
ெசால்�றார.்   ஊ�க்�   ந��ல்   நன்றாக   ெச�த்�   வளரந்்த   மரத்�ல்   இ�க்�ம்   பழங்கள்   
எல்ேலா�க்�ம்   பயன்ப�ம்.   அந்த   பழங்கள்   யா�க்�   ேதைவேயா   அவரக்ள்   ப�த்�   
சாப்�டலாம்.   அ�   ேபால்   தான்   ெபா�நலம்   ெகாண்ட   ஒ�வரிடம்   உள்ள   ெசல்வம்   
எல்ேலா�க்�ம்   பயன்ப�ம்.   
    
பயன்மரம்   உள்�ர்ப்   ப�த்தற்றால்   ெசல்வம்   
நய�ைட   யான்கண்   ப�ன்   
    
பயன்   மரம்   -   பயன்ப��ன்ற   மரம்   
ப�த்தற்றால்   -   கனிந்த�   ேபால    
நயன்   உைடயான்   -   ஒப்�ர�   உைடயவன்   (ெபா�   நல   மனம்   ெகாண்டவரிடம்)   
கண்   -   இடத்�ல்   
ப�ன்   -   இ�க்�ேமயானால்.   
    

எ��ய�   -   ஹா�னி   �னிவாசன்   (த�ழ்ப்பள்ளி   நிைல   5   மாணவர்)  
  
  
  

 



  

�ைர�ம்   இைச�ம்    -    ஹம்ஸத்வனி   
29 ஆம்   ேமளகரத்்தா   ராகம்   ஆ�ய    சங்கராபரணம்    வம்சத்�ல்   வ�ம்   ராகம்.     

  

  
சங்�த   �ம்�ரத்்�களில்   ஒ�வரான   �த்�ஸ்வா�   ��தரின்   தந்ைதயாரால்   
உ�வாக்கப்படட்    ராகம்.   கரந்ாடக    இைச�ல்   இ�ந்�   
இறக்�ம�   ெசய்�   �ந்�ஸ்தானி    இைச��ம்   
�ரபலமாக    இடம்   ெபற்�   வ�ம்   ராகம்   இ�.   

  
இைச   கசே்சரிகளின்   ெதாடக்கத்�ல்   பாடப்ப�ம்   ராகம்.   
அதனால்தாேனா   என்னேவா   �ள்ைளயாைர    ேபாற்�ம்   
பாடல்கள்   ெப�ம்பாலானைவ   இந்த   ராகத்�ல்   
அைமந்�ள்ளன.     

   
கரந்ாடக   இைச�ல்,   �த்�ஸ்வா�   ��தர ்  இயற்�ய   வாதா�   கணப�ம்,   கம்   கணபேத,   
ஸ்வா�   ��நாள்   எ��ய   பா�   �பேத   ,   �யாகராஜரின்    பைடப்பான   ர�நாயக,   �   
ர��ல     ேபான்ற   ���கள்   பரவலாக    பாடப்பட�்    வ�பைவ.   பாபநாசம்   �வன்   அவரக்ள்   
இயற்�ய   �லாதார   �ரத்்�,   க�ைண   ெசய்வாய்,    �ரந்தர   தாசரின்   கஜவதனா   ேப�ேவ,   
பால�ரளி   ��ஷ்ணா   அவரக்ளின்   �ைற   அணி�ம்   ெப�மான்   ேபான்ற   பாடல்க�ம்   இந்த   
பட�்ய�ல்   உண்�.   ேகா�ஸ்வர   ஐயர ்  இயற்�ய   கந்த   கானா�தம்    என்ற   க�ைத   
ெதா�ப்�க்�    �ன்�ைரயாக    அவர ்  வாரண�கவா    என்ற   பாடைல   இந்த   ராகத்�ல்   
அைமத்தார.்     

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

  

  
  

ெதா�ப்�     :      நாராயணன்   �ப்ரமணியன 

�ைரப்படம்      பாடல்      இைசயைமப்பாளர்     

அ�த்த   �ட�்ப்   ெபண்      வனிதா   மணிேய      ஆ�   நாராயண   ராவ்     

சா�த்ரி      மைழ   கால�ம்      எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

ேவைலக்காரன்      வா   வா   வா   கண்ணா      இைளயராஜா   

�ழக்ேக   ேபா�ம்   ர�ல்      மலரக்ேள   நாதஸ்வரங்கள்      இைளயராஜா   

கட�ள்   அைமத்த   ேமைட      ம�ேல   ம�ேல      இைளயராஜா   

நல்லெதா�   ��ம்பம்      ெசவ்வானேம    ெபான்ேமகேம      இைளயராஜா   

எனக்�ள்   ஒ�வன்      ேதர ்  ெகாண்�   ெசன்றவன்      இைளயராஜா   

�ங்காரேவலன்      இன்�ம்   என்ைன   என்ன   ெசய்ய      இைளயராஜா   

கன்னத்�ல்   �த்த�டட்ால்      ெவள்ைள   �க்கள்   உலகம்      ஏ   ஆர ்   ரஹ்மான்     

�ன்ஸ்      ��க்�ள்   ஒளிந்��க்�ம்      ஏ   ஆர ்   ரஹ்மான்     

பாரத்்தாேல   பரவசம்      மன்மத   மாசம்      ஏ   ஆர ்   ரஹ்மான்     

பம்மல்   ேக   சம்மந்தம்      கேடாத்   கஜா      ேதவா     

அமரக்்களம்      உன்ேனா�   வாழாத      பரத்வாஜ்     

�க்ரன்      சப்ேபாஸ்   உன்ைன      �ஜய்   அந்ேதாணி     



  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
இந்த   �ைற   ேஜம்ஸ்   ந�ப்   பயணத்�ல்   சற்ேற   �ல�   ெகாஞ்சம்   என்   ெசாந்தப்   �ராணத்ைத   
ெசால்லப்    ேபா�ேறன்.   �ல   நாடக்ளாக   மன�ல்   ஒ�   ேகள்�   ஓ�க்ெகாண்��ந்த�.   ேஜம்ஸ்   
ந�க்�ம்   எனக்�ம்   அப்ப�   என்ன   ஒ�   �ைணப்�?   
  
அதற்கான   �ைட   சற்�   வ��டன்   �ட�்   இந்த   மாதம்   
�ைடத்த�.   ேஜம்ஸ்   ந��ன்   பல   இடங்கைள   எங்க�க்�   
காட�்ய   எங்கள்   அன்�   ேஜக்�   (Jackie)   ஜகதாம்பாள்   
எங்க�க்�   டாடட்ா   காட�்�ட�்   இைறவன�   ேசரந்்தாள்.   
  
ந�,   �ளம்,   �டை்ட   எங்�ம்   தண்ணீரில்   இறங்�   �ம்மாளம்   
ேபாட   தயாராக   இ�ந்தவள்   ேஜக்�.   ஊரில்   இ�க்�ம்   
�ளங்கள்,   ஆற்றங்கைரகளில்   எப்ேபா�ம்   �டட்ம்   இ�க்�ம்.   
நாய்கைள   தங்க�டந்தான்   ைவத்��க்க   ேவண்�ம்.   நீரில்   
இறங்க   அ�ம��ம்   �ைடயா�.   அப்ப��ம்   �டாமல்,   
நாங்கள்   "சற்�ம்   எ�ரப்ாரா�தமாக"    �ப்   ரன்   �ங்கா�ன்   �ளத்��ம்,   ெபல்   ���ம்,   
இன்ஸ்ப்�க்�ன்   �ன்ேன   இ�க்�ம்   �ட�்   ஏரி��ம்   ��த்��க்�றாள்.    இவள்   நீரில்   
அ�க்�ம்   �ட�்க்�   ேதாதாக   இ�க்க   ஊ�க்�   ஒ�க்�ப்�றமாக   ேத�க்   கண்���த்த   இடம்   
ெமய்டன்ஸ்   ேலண்�ங்(Maidens   Boat   Landing).     
  
இந்த   இடத்�ல்   மக்கள்   தங்கள்   ��   பட�கைள   ஆற்�ல்   இறக்�   ஏற்ற   ஒ�   ப�த்�ைற   
ேபான்ற   ச�கலான   பாைத   ஆற்�க்�ள்   இறங்�ம்.   பட�கள்   
  
ெகாண்�   வ�பவரக்ள்   த�ர   ேவ�   நடமாடட்ம்   இ�க்கா�.   இந்த   இடத்�ல்   சாதாரணமாக   
ஆற்�ன்   ஆழம்   இ�ப்பள�தான்   இ�க்�ம்.   இறங்�   ஆற்�ன்   ��க்காக   நடந்ேத   
கடக்கலாம்.   ஆற்�ன்   ந�ேவ   இரண்�   �ட�்த்   ��கள்   �ட   உண்�.   ஆற்�ல்   இறங்�   நடந்ேத   
அந்தத்   ��க�க்�ப்   ேபாகலாம்.   இங்ேக    ேகாைட�ன்   பல   மாைலகள்   இங்�   
நண்பரக்�ட�ம்,   அவரக்ளின்   ெசல்லக்   �ட�்க�டன்   �ம்மாளம்   ேபாட�்�க்�ேறாம்.   
அ��ம்   ேஜக்��ம்   அவள்   நண்பன்   �ரின்ஸ�ம்   இங்�   அ�த்த   �ட�்கள்   ெசால்�   
மாளா�…   

  
�ரின்ஸ்   நீரில்   இறங்க   மாடட்ான்.   கைர�ேலேய   ஓ�க்ெகாண்��ப்பான்.   ெகாஞ்சம்   
ெகாஞ்சமாக   ைதரியம்   வந்�   அவ�ம்   சற்�   நீரில்   இறங்க   ஆரம்�த்தான்.   ேஜக்�   
இயற்ைகயாகேவ   நீந்�பவள்.   �ட�்த்   ேதாடட்த்�ல்   �சப்ப�ம்   பந்ைத   ெகாண்�   வந்�   
ெகா�க்�ம்   �ைளயாடை்ட   சதா   �ைளயா�க்   ெகாண்��ந்தவள்.   அைதேய   ஆற்�ல்   
�ைளயா�வாள்.   நாங்கள்   நீரில்   ஒ�   பந்ைத   �டெ்ட�ேவாம்.   ஆற்�ல்   நீர ்  ேபா�ம்   
�ைசக்�   ஏற்ப   சரியாக   கணக்�ட�்   ேநராக   நீந்�ப்   
ேபாய்   பந்ைதப்   ��த்�க்   ெகாண்�   வ�வாள்.   பந்ைத   
எ��ம்ேபா�   கவனிக்காமல்   பராக்�   பாரத்்�க்   
ெகாண்��ந்�   �ட�்    ெதாைலத்த   பந்�கள்   ஏராளம்.   
இதற்காகேவ   எங்கள்   காரில்   �ல   ெடன்னிஸ்   
பந்�கைள   ேபாட�்   ைவத்��ப்ேபாம்.   பந்�   
இல்லா�டட்ால்   ஒ�   ��   கடை்டேயா,   �ச�்ேயா   
எ�வானா�ம்   சரி   �ைளயாடப்   ேபா�ம்.   கைளத்�ப்   
ேபாய்   ஆற்ேறா�   ேபாய்��வாேளா   என்ற   பயம்   
எப்ேபா�ம்   இ�க்�ம்.   �ள்ைளகள்   தயாராக   சற்�   
ஆற்�ல்   இறங்�   நிற்பாரக்ள்.   கைளத்தா�ம்   சற்�   
ேநரம்   கைர�ல்   நடந்��ட�்   �ண்�ம்   ஆரம்�த்�   
��வாள்.     

 



ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
  
�ற�   மற்ற   நண்பரக்�க்�ம்   ெசால்�   அைனவ�ம்   அங்ேக   ��   �க்னிக்   ெசய்ேவாம்.   
ேஜக்�   ஆற்�ல்   இறங்�   �ைளயா�   அைனவரின்   
ந�ேவ   வந்�   நின்�   உடைல   ��க்�   அைனவரின்   
ேம�ம்   நீைரத்   ெதளிப்பாள்.   அைனவ�ம்   
ெசல்லமாகத்   �ட�்வாரக்ள்.   எவ்வள�   இடம்   
இ�ந்தா�ம்   எங்கள்   அ��ல்   வந்�   உடைல   ��ரத்்�   
எங்கள்   ேமல்   நீைரத்   ெதளிப்ப�ல்   அவ�க்�   அலா�   
�ரியம்.   

இங்ேக   ேஜக்�   அ�த்த   �ட�்   தாங்கா�   ஒ�   �ைற   
வனக்காவல்   அ�காரி   ஒ�வர ்  இ�   பட�க�க்கான   
இடம்,   நீங்கள்   இங்ேக   �க்னிக்   எல்லாம்   
ெசய்யக்�டா�.   ேவண்�மானால்   ஆற்�ன்   வடக்�க்   
கைர�ல்   ஒ�   �ங்கா   இ�க்�ற�   அங்ேக   இந்தக்   
�த்ைத   எல்லாம்   ைவத்�க்   ெகாள்�ங்கள்   என்�   எசச்ரித்��ட�்   ேபானார.்   அவ�க்�ம்   
ேஜக்�ைய   �ரடட்   மனம்   வர�ல்ைல.   இன்�   இங்ேகேய   இ�ந்��ட�்   ேபாங்கள்,   உடேன   
ேபாகத்   ேதைவ�ல்ைல   என்�   ெசால்��ட�்ப்   ேபாய்�டட்ார.்   �ற�   அக்கைர�ல்   
இ�க்�ம்   டக்கர ்  �ங்கா�ற்�   (Tucker   Park)   ஓரி�   �ைற   ெசன்ேறாம்.   அந்த   �ங்கா�ல்   ஒ�   �ல   
�க்னிக்   ெபஞ்�கள்   ேபாட�்   ஆற்றங்கைர   ஒட�்   ஒ�   நைடபாைத�ம்   இ�ந்த�.   நாய்கள்   ஓ�   
�ைளயாட�ம்   ெபரிய   ைமதானம்   அள�க்�   இடம்   இ�ந்த�.   �ன்   ��க்க�ம்   ஏற்ற   இடம்.   
ஆனால்   எங்க�க்�   அந்த   இடம்   அவ்வளவாகப்   ��க்க�ல்ைல.   

  

ேஜக்�ைய   கைட�யாக   அங்ேக   ஒ�   �ைற   அைழத்�ச ்  ெசல்ல   ��ம்�ேனன்.   உடல்நலம்   
�ன்�   நடக்கேவ   கஷ்டப்ப�ம்   ேஜக்�   அந்த   இடத்ைதப்   பாரத்்தால்   ேவதைனப்ப�வாள்   
என்�   என்   மகன்   ேவண்டாம்   என்�   ெசால்��டட்ான்.     

  

ேஜக்�   எங்ேகா   தண்ணீரில்   ��த்�   �ம்மாளம்   ேபாட�்க்   ெகாண்�தான்   இ�ப்பாள்.     

  

எ��யவர்:   நா�   பர�  

 

 

 

 

 

  

 



சைமயல்   ��ப்�   

பள்ளிபாைளயத்�க்   ேகா�   

    

 எங்கள்  ஊரக்ளில்  ஒன்�  பள்ளிபாைளயம்  -  அதாவ�,  அத்ைத,  மாமன்,  அவரத்ம்            

மகன்/மகள்கள்,  ேம�ம்  �ல  பல  உற�கள்,  ெந�ங்�ய  நண்பரக்ள்  உள்ள  ஊர.்  வண்ண            

மயமான  மக்கள்  -  Literally.  �ணிக�க்�  சாயம்  ��த்�  அ�ப்�தல்  தைலயாய           

ெதா�ல்களில்  ஒன்�.  ஊரின்  சாயப்  படட்ைறகள்  �லம்  �ணிக�க்�  மட�்மல்ல,  கா�ரி           

ஆற்�க்ேக   சாயம்   ஏற்ற   �ய�ம்   வல்லவரக்ள்   நாங்கள்.   

    

இந்நகர�ம்  ெபரியார ்  �றந்த  ஈேரா�ம்  இரடை்ட  நகரங்கள்.  அவங்க�க்�  ஒ�  நல்ல�           

நடந்தா  எங்க�க்�ம்  ேவ�ம்�  ேகடே்பாம்,  அவங்க�ம்  எங்களின்  நல்ல�களில்         

மறக்கா�  பங்ேகற்பர ்  (பங்�  ேகடப்ர)்.  அவ்ேளா  ெந�க்கம்  எங்க�க்�ள்.  �ணி  வணிகம்           

எங்கைள   ேசரத்்�   ெநய்�   ைவத்��க்�ற�.   

    

இெதல்லாம்  ேமடட்ர ்  இல்ைல.  நாங்க  என்ெனன்னேவா  ெசய்தா�ம்  எங்க  ஊர ்  ெபயைர           

ஓேகாெவன   பல   இடங்களில்   ெகாண்�   ேசரத்்�க்ெகாண்��ப்ப�   ஒ�   ேகா�   வ�வல்.   

    

�க   எளிய   ெசய்�ைற:   

    

மசால்  எ�ம்  வன்�ைற  �ைடயா�;  அைர  மணி  ேநரம்  ேபா�ம்;  5-6  சைமயல்  ெபா�டக்ள்             

ேபா�ம்;   அேடங்கப்பா   �ைவ.   ேவெறன்ன   ேவ�ம்   ஒ�   Blockbusterக்�?   

அரி�ச ்  ேசா�,   சப்பாத்�   என   எத�ட�ம்   இைண   ேச�ம்   தன்ைம   இதன்   ��தல்   +.   

    

எ�ம்�ம்  ேதா�ம்  நீக்�ய  ெகா�த்த  ேகா�த்�ண்�கள்  ேமல்  உப்�,  மஞ்சள்  �ளகாய்  �ள்            

ேசரத்்�   �ச�   ைவத்���ங்கள்.   

ெவங்காயத்ேதா�,   4-5   �ண்�   பற்கள்   ேசரத்்�   அைரத்�க்   ெகாள்ள�ம்.   

    

 



  

சைமயல்   ��ப்�   
அ�   கனமான   வாண��ல்,   ேதங்காய்   எண்ைண�ல்   க�ைக   ெபாரித்�,   ேசாம்�   ேசரத்்�   

அ��ம்   ெபாரிந்த�டன்   ெவங்காய   -�ண்�   �டட்ணிைய   ேசரத்்�   ெகாஞ்சேம   ெகாஞ்சம்   

ேநரம்   வதக்க�ம்.   �ன்,   ��   �ண்�களாக   ெவட�்ய   ேதங்காய்   பத்ைதகைள   

ேசரத்்��ங்கள்.   காய்ந்த   �ளகாய்   அ�த்த�.   

    

என்ைனப்   ேபான்ற   '�ரடட்ல்   -   ��ம்�கள்'   ���   ���ய   ேதங்காைய   ேசரக்்கலாம்.   

    

ஊர ்  ெபயைரக்   காப்பாற்ற   வந்��க்�ம்   ேகா�ைய   அ�த்ததாக   ேசரத்்�,   �தமான   �ட�்ல்   

�ரட�்   �ரட�்   ேவக�ட�ம்.   �க்கால்   பங்�   ெவந்த�டன்   ஒ�   �ண்ணம்   தண்ணீர ்  ேசரத்்�   

��   ைவத்��ங்கள்.   10   மணித்�ளிகளில்   மணக்க   மணக்க   தயாரா����ற�   அந்த   

�கழ்ெபற்ற   பள்ளிபாைளயத்�க்   ேகா�.   

    

�ரக   சம்பா   அரி��ேலா   பா�ம�   அரி��ேலா   ெபாங்�ய   ேசா�   இரண்�   கரண்�கள்,   

இந்தக்   ேகா�   வ�வல்/�ரடட்ல்   ஒ�   கரண்�   என   ஒ�   தட�்ல்   எ�த்�க்ெகாண்�   நா�ன்   

எல்லா   �ைவ   அ�ம்�களி�ம்   ப�ம்ப�   ெம�ெம�வாக   �ைவத்�ப்   பா�ங்கள்;   உலக   

வாழ்�ன்   உன்னதங்களில்   ஒன்ைற   ைகக்ெகாண்��ப்�ர.்   

  

��ப்�:   

  

மறந்�ம்   மசால்   ேசரத்்�   �டா�ர.்   அழ�ய   ேவைலப்பா�கேளா�   �த்தன்னவாசல்   ேபால்   

ஓ�யம்   வைரந்�   அதன்   ��   �ண்ணாம்�   அ�த்தத�   ேபால்   ஆ���ம்.   

    

நான்   ெசய்த   சைமயைல   படம்   எ�ப்பதற்�ள்   அதன்   மணம்   மற்�ம்   �ைவ�ன்   காரணமாக   

�ரந்்�   ேபாய்�டட்�   என்றால்   யாேர�ம்   நம்பவா   ேபா�றாரக்ள்?   அதனால்   ஏ�ம்   

காரணங்கள்   ெசால்லாமல்   �க்���யா�ன்   உத�ேயா�   எ�த்த    காப்�ரிைமச ்  �க்கல்   

இல்லாத   ேகா�   வ�வ�ன்   படங்கள்   இைவ.   :)   

  

எ��யவர்:   உள்�ரக்்காரன்  

  

 



  

க�ைதக்   ��யல்   

  

  
 
 
 
 
 

 

காலம்   
  

உன்ைன   கண்ணால்   காண   ��யா�   
உன்ைன   ைகயால்   ெதாட   ��யா�   
உனக்�   அடங்காேதார ்  �ைடயா�   
உன்ைன   அடக்�யவ�ம்   �ைடயா�   

    
உன்ைன   கடந்�   ெசல்ல   ��யா�   
உன்ைன   வ�   நடத்த�ம்   ��யா�   
உன்ைன   நி�த்த�ம்   ��யா�   
உன்ைன   ெவல்ல�ம்   ��யா�   

    
உன்ைன   �ட�்   �லக�ம்   ��யா�   
உன்ைன   ெந�க்க�ம்   ��யா�   
உன்ைன   அ�க்க�ம்   ��யா�   
உன்ைன   ஆக்க�ம்   ��யா�   

    
உனக்�   �ேராத�ம்   �ைடயா�   
உனக்�   ேபத�ம்   �ைடயா�   
உனக்�   பாதக�ம்   �ைடயா�   
உனக்�   சாதக�ம்   �ைடயா�   

    
உனக்�   ேலாப�ம்   �ைடயா�   
உனக்�   தாப�ம்   �ைடயா�   
உனக்�   மத�ம்   �ைடயா�   

உனக்�   மாசச்ரிய�ம்   �ைடயா�   
    

உன்   �றப்�ம்   ெதரியா�   
உன்   ���ம்   ெதரியா�   
உன்   ேவகம்   �ரான�   
உன்   ஆ�ைம   மாறாத�   

    
நீ�ன்�   ஒ�   அண்ட�ம்   அைமயா�   
நீ�ன்�   ஒ�   அ��ம்   அைசயா�   

    
காலேம   இைவ   அைனத்�ம்   நீயானால்   

நீதான்   இைறவேனா   எவ�க்�ம்   ெதரியா�   
  

    
எ��யவர்   -    ெவண்பா  

எங்க   �ட்�   பாப்பா   
    

எங்க   �ட�்   பாப்பா   
�க�ம்   �ட�்   பாப்பா   

    
தத்�   தத்�   நடப்பாள்   
கண்   ��ட�்   �ரிப்பாள்   
�க்�   �க்�   ேப�வாள்   
�ன்பண்டம்   ேகடப்ாள்   

    
எங்க   �ட�்   பாப்பா   
�க�ம்   �ட�்   பாப்பா   

    
அண்ணைன   �ரட�்வாள்   
அம்மா�டம்   ெகாஞ்�வாள்   
அப்பாைவ   அைழப்பாள்   
கைத   ெசால்ல   ேகடப்ாள்   

    
எங்க   �ட�்   பாப்பா   
�க�ம்   �ட�்   பாப்பா   

    
தாத்தா�டன்   ெசல்�வாள்   
�ங்கா�ல்   ஊஞ்சல்   ஆ�வாள்   
பாட�்�டன்   �ங்�வாள்   

ஆனா�ம்   சண்ைட   ேபா�வாள்   
    

எங்க   �ட�்   பாப்பா   
�க�ம்    �ட�்   பாப்பா   

    
  
  

  
  
  

எ��யவர்   -   ெவண்பா  



  

எக�ைதக்   ��யல்   
  

  

ெபண்..   
    

கட�ள்   பைடத்த   மண்..   இல்ைல   
“ைவரப்பாைற”   

    
�ன்,   ெமன்,   மான்,     

�ளிர,்   எளிர,்   மலர.்.   இைவ   
�லரின்   ேமேலாடட்   பாரை்வ!   

இைவ   இன்�ல்   ெசல்லாத   உவைம..   
ஆழத்�ல்   அவள்   ஒ�   ைவரப்பாைற!   

    
பாைற�ன்�   மண்ணின்�   நில�ன்�   
மர�ன்�   வள�ன்�   வா���ம்   உலகம்!   
ெபண்ணின்�   ஆணின்�   மனித�ன்�   
ஆற்ற�ன்�   பைடப்�ன்�   �டங்��ம்   

உலகம்!!   
    

நான்�ல்   ஒன்றான   நிலம்   நிற்ப�ன்   
பாைற�ல்,   

நான்�ல்   �ன்றான   நீர ்  நிற்ப�ம்   பாைற�ல்,  
இ�   நால்   அற்�தம்   (எண்��   ேகா�)   

மனிதரின்     
�தல்   அ�ைவ     

�மந்தேத   உன்   க�வைற�ல்!   
    

ஆதலால்   என்   பாரை்வ�ல்..   
ெபண்   ஒ�   ைவர   பாைற!   

    
எ��யவர்   -   �ேரஷ்   கண்ணா  

  

நட்�ன்   நிறங்கள்   
    

காலத்ைத   உணரத்்�வதால்   
அவன்   எனக்�த்   தாத்தா�ம்   இல்ைல   
கண்��த்தனமான   நம்�க்ைக   

ைவத்��ப்பதால்   
அவன்   எனக்�ப்   பாட�்�ம்   இல்ைல   
அ�ைவ   ��ைமயாக   வழங்�வதால்   
அவன்   எனக்�த்   தந்ைத�ம்   இல்ைல   
பாசத்ைதக்   ெகாட�்   அளிப்பதால்   
அவன்   எனக்�த்   தா�ம்   இல்ைல   
�யற்�க்�க்   ைகெகா�ப்பதால்   

அவன்   எனக்�ப்   ெபரியப்பா�ம்   இல்ைல   
நல்ல   பழக்கவழக்கங்கைள   கற்�க்   

ெகா�ப்பதால்   
அவன்   எனக்�ப்   ெபரியம்மா�ம்   இல்ைல  

என�   �றந்தநாைளக்   
ெகாண்டா�வதால்   

அவன்   எனக்�ச ்  �த்��ம்   இல்ைல   
அ��ைரகைளக்   ��வதால்   

அவன்   எனக்�   �த்தப்பா�ம்   இல்ைல   
எங்�ச ்  ெசன்றா�ம்   பா�காப்பதால்   
அவன்   எனக்�   அண்ண�ம்   இல்ைல   

ேவைலகைளப்   ப�ரவ்தால்   
அவன்   எனக்�   அக்கா�ம்   இல்ைல   
அவ்வப்ேபா�   ெசல்லச ்  சண்ைட   

ேபா�வதால்   
அவன்   எனக்�த்   தங்ைக�ம்   இல்ைல   
சைப�ல்   மரியாைத   ப�த்�வதால்   

    
அவன்   எனக்�த்   தம்��ம்   இல்ைல   
மாப்�ள்ைள   என்�   அைழப்பதால்   
அவன்   எனக்�   மாம�ம்   இல்ைல   

நன்�   உபசரிப்பதால்   
அவன்   எனக்�   அத்ைத�ம்   இல்ைல   
என்�ைடய   ெசயல்கைள   ேந�ப்பதால்   
அவன்   எனக்�   �ைறப்ைபய�ம்   

இல்ைல   
இலவசமாகப்   பணம்   வழங்�வதால்   
அவன்   எனக்�   �ைறப்ெபண்�ம்   

இல்ைல   
�ரசச்ைன�ல்   �ன்   நிற்பதால்   

அவன்   எனக்�ப்   பங்காளி�ம்   இல்ைல   
இைவ   அைனத்�ம்   ஆய்   வாழ்வதால்   
அவன்   எனக்�   உ�ரத்்   ேதாழன்!   

    
எ��யவர்   -   ஹர�்னி   �னிவாசன்  



�ைரப்பட   �மரச்னம்   

  
கர்ணன்   

  
'என்ன   இந்�ரா   காந்�ையச ்  
�ட�்டட்ாங்களா?'   என்�   நீங்கள்   

�ண்டல�ப்ப�   ேகட�்ற�.   ஓ���ல்   

(Amazon   Prime)   வந்ேத   �டட்த்தடட்   
இரண்�   மாதங்கள்   ஆ�   �டட்   

நிைல�ல்   �ண்டல்   நியாயம்தான்.   
நான்�   பாரை்வயற்ேறார ்  யாைனையத்   தட�ப்   பாரத்்�   ஒவ்ெவா�   �தமாய்   வரண்ித்த   

மா�ரி   இந்தப்   படம்   ெவளிவந்த�டன்   அவரவரக்்�த்   ேதான்�யப�   பலதரப்படட்   

�மரச்னங்கள்,   சரச்ை்சகள்.   எனேவ   நா�ம்   என்   பங்�க்�   இந்த   �மரச்னத்ைதப்   ேபாட�்   
ேஜா��ல்   ஐக்�யமா�ேறன்.   

  
இயக்�நர ்  மாரி   ெசல்வரா�ன்   இரண்டாவ�   படம்.   பலதரப்�னரால்   �லா�க்கப்படட்   

�தற்படமான   'பரிேய�ம்   ெப�மாள்'   தந்த   ெவளிசச்த்தால்   அ�த்த   படத்�ல்   ெபரிய   

ந�கைர   இயக்�ம்    நிைலக்�   உயரந்்தவர.்   
    

கைத   நடக்�ம்   காலக்கடட்த்ைதக்   ��த்த   சரச்ை்ச   -   நான்   பாரக்்�ம்   ேபா�   '1997க்�   �ன்'   
என்�   வந்த�.   படம்   �ேயடட்ரில்   ெவளியான   ேபா�   '90களின்   �ற்ப��'   என்�   இ�ந்த�.   

அதன்�ன்   வந்த   அ�த்தங்களால்   மாற்றப்படட்�.   1995ல்   ேபா�ஸ்   அடக்��ைறக்�   

உள்ளான   ெகா�யங்�ளம்   (படத்�ல்   ெபா�யங்�ளம்)   �ராமம்   கைதக்களமாக   இ�ப்பதால்   
'90களின்   �ற்ப��'   என்ப�   அப்ேபா�   ஆட�்   மாற்றம்   நடந்�   அ�காரத்�ல்   இ�ந்த   ேவ�   

கட�்ையக்   ��க்�ற�   மற்�ம்   90களில்   இ���ல்   நடந்த   தா�ரபரணி   �ப்பாக்�ச�்�   
(மாஞ்ேசாைல   ேதாடட்த்   ெதா�லாளரக்ள்   ேபாராடட்ம்)   பற்�ய�   என�ம்   சரச்ை்ச   

ெவ�த்த�.   ஆனால்   எனக்�த்   ேதான்�யவைர   இயக்�நர ்  இந்தப்   படத்ைத   ஒ�   ��ப்�டட்   

சம்பவத்ைதப்   பற்�யதாக   இல்லாமல்   தாழ்த்தப்படட்வரக்ள்   ேமல்   அர�   இயந்�ரம்   நடத்�ய   
வன்�ைறகளின்   ெதா�ப்பாகேவ   எ�த்��க்�றார.்   

  
  

 



�ைரப்பட   �மரச்னம்   
கைதப்ப�   ெபா�யங்�ள   �ராம   மக்கள்   தங்களின்   அத்�யாவ�யத்   ேதைவயான   ேப�ந்�   
நி�த்தத்�ற்�க்   �ட   ேபாராட   ேவண்���க்�ற�.   ஆனால்   1995   கலவரத்�ற்�   �ன்ேப   

ெகா�யங்�ள   �ராம   மக்கள்   �ங்கப்�ர,்   வைள�டா   

நா�கள்,   மற்�ம்   �ற   மாநிலங்களில்   ேவைல   ெபற்�   ஓரள�   
ெபா�ளாதார   தற்சாரை்பப்   ெபற்��ந்தனர.்   கலவரத்�ன்   

ேபா�   உைடத்�   ெநா�க்கப்படட்   �ளிரப்்பதனப்   ெபட�்கள்,   
ெதாைலக்காட�்   (இலவசத்   ெதாைலக்காட�்க்�   �ந்ைதய   

காலகடட்ம்)   இைவகேள   சாட�்.   அவரக்ள்   ேகாரியெதல்லாம்   

ச�தாயத்�ல்   தங்க�க்கான   இடம்,   அங்�காரம்   மட�்ேம.     
  

ஆனால்   படத்�ல்   வ�ம்   �ராம   மக்கள்   தங்கள்   அ�ப்பைட   உரிைமக�க்ேக   ேபாராட   
ேவண்�ய   நிைல�ல்   இ�க்�றாரக்ள்.   ேம�ம்   ேப�ந்�   நி�த்தத்�ல்   ஒடட்ப்பட�்�க்�ம்   

'பார�   கண்ணம்மா   '   �வெராட�்   (97ல்   வந்த   படம்)   ேபான்ற   ��ப்�கள்   இயக்�நர ்  ஒ�   

��ப்�டட்    சம்பவத்ைத   ைமயப்ப�த்தாமல்   அர�   தாழ்த்தப்படட்வரக்ள்   ��   அரசாங்க   

இயந்�ரம்   ஆ�க்க   சா��னரின்   �லமாக   நடத்�ய   வன்�ைறகளின்   �தான   ெபா�வான   

�மரச்னமாகேவ   ெகாள்ள   ேவண்�ம்.     

    

கவனிப்பாரின்�   சாைல   ந��ல்   வ�ப்�   வந்�   இறந்�   ேபா�ம்   ����டன்   படம்   

ெதாடங்��ற�.   �ராமத்தார ்  அந்தச ்  ���   ெதய்வமா�   அக்�ராமத்�ல்   வைளய   

வ�வதாக   நம்��றாரக்ள்.   இ�   ேபான்ற   அகால   மரணமைடந்த   ���கள்   

கன்னித்ெதய்வங்களாக   உ�வா�ய   கைத   எல்லா   �ராமங்களி�ம்   ேகள்�ப்படக்   ��ய   

ஒன்�.     

  

படம்   ��க்க   ����களால்   நிரம்���க்�ற�.   தைல�ல்லா   �த்தர ்  �ைல,   

�ன்னங்கால்கள்   கடட்ப்படட்   க�ைத   என்�.   மற்�ம்   மண்��,   மரவடை்ட   �தல்   யாைன   

வைர   காட�்ப்ப�த்தப்படட்   உ�ரினங்கள்.     

  

கரண்னாக   த�ஷ்   -   ேகாபக்கார   இைளஞனாக   ஆங்காரம்,   ஆேவசம்   என்�   உணரச்�்கைள   

நன்�   ெவளிப்ப�த்���க்�றார.்    ஏமராஜா   (மைலயாள   ந�கர ்  லால்),   கரண்னின்   சேகாதரி   

பத்�னி   (ல�்�   �ரியா)   ஆ�ேயார ்  கனகச�்தம்.     

  

 



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   
ேபா�ஸ்   அ�காரி   கண்ண�ரான்   (நட�்)   பாத்�ரம்   ஒற்ைறப்   பரிமாணமாய்   இ�ந்தா�ம்   

அந்த   அ�காரத்   ��ைர   நன்�   ளிப்ப�த்�   உள்ளார.்    அ��கக்   கதாநாய�   �ர�ப�   

(ர�ஷா   �ஜயன்)   த�ர   மற்ற   ந�கர ்  ேதர�்   �றப்�.   அவர ்  ந�ப்�ல்   �ைற�ல்ைல   என்றா�ம்   

அந்தச ்  �ழ�க்�ப்   ெபா�ந்தாமல்   ஏேதா   �ராமத்ைத   �ற்�ப்   பாரக்்க   வந்தவர ்  ேபால்   

இ�க்�றார.்   கதாபாத்�ரங்களின்   ெபயரக்ைளப்   பாரத்்ேத   இ�   ெகௗரவர ்  பாரை்வ�ல்   

ெசால்லப்படட்   மகாபாரதமாக   எ�த்�க்   ெகாள்ளலாம்.   

  

ேதனி   ஈஸ்வரின்   ஒளிப்ப��ம்,   சந்ேதாஷ்   நாராயணனின்   இைச�ம்   படத்�ற்�   சரியான   

பக்க   பலங்கள்.   'கண்டா   வரச ்  ெசால்�ங்க'   பட�்   ெதாட�்ெயல்லாம்   �டட்�த்த   நிைல�ல்   

ச.நா.   �ண்ணனி   இைச�ல்   அசத்��றார.்   

  

எல்லாம்   இ�ந்�ம்   படம்   நிைறைவ   அளிக்க�ல்ைல.   த��ன்   நடச்த்�ர   அந்தஸ்ைத   

மன�ல்   ெகாண்�   ைவக்கப்படட்   காட�்களால்   இ�க்கலாம்.   த�ஷ்   மா�ரி   ெபரிய   ந�கைர   

ைவத்�க்   ெகாண்�   'பரிேய�ம்   ெப�மாள்'   மா�ரி   எ�க்க   ��யா�   என்ப�   நியாயம்தான்.   

இ�ந்தா�ம்..   

    

ெமாத்தத்�ல்   உர�ல்   �த்�,   அம்��ல்   ந�க்�,   �க்��ல்   அைரத்த�ன்   �க்கரில்   ேவக   

ைவத்த   பதாரத்்தத்ைதச ்  சாப்�டட்   உணர�்.   

  

  

எ��யவர்:    ர�   ��ேவங்கடத்தான்  

    

  

  

  

  

  

  

 



  
  

  

வணிக   ஆதரவாளரக்�க்�   நன்�!   

  

  

  

  

  



  
  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   (ரா��ம்   ேசா��ம்)   
  

 

  
வ�ப்�:   நிைல   7   மாண�கள்    
தைலப்�:   எங்களின்   கைதகள்     
ஆ�ரிைய:   லதா   �யாகராஜன்   

  

  
ரா��ம்   ேசா��ம்   

  
  
ஒ�   நாள்,   இரண்�   காைளகள்   ஒ�   மைல   ேமல்    நடந்தன.   ஒ�   காைள   ெபரிதாக   இ�ந்த�.   
ஒ�   காைள   ��யதாக    இ�ந்த�.   ெபரிய   காைள�ன்   ெபயர ்  ரா�.   �ன்ன   காைள�ன்   

ெபயர ்  ேசா�.   ரா�   மா�களின்   �டட்த்�ன்   தைலவராக   இ�ந்தார.்   ரா��க்�   ஒ�   
ேமாசமான   ெபயர ்  இ�ந்த�.   அவர ்  ஒ�   சரவ்ா�காரி   மா�ரி   நடந்�   ெகாள்வார.்   எல்லா   

மா�க�க்�ம்   ரா�ைவ   �த்தமாக   ��க்க�ல்ைல.   மா�கள்   பல�னமாக   இ�ந்ததால்,   

அவரக்ளால்   ரா�   �ட   சண்ைட   ேபாட   ��ய�ல்ைல.   ரா��ம்   ேசா��ம்   காட�்ல்   
உண�   ேத�னாரக்ள்.    ேசா�   ஒ�   பழங்கள்   நிைறந்த   �தைர   கண்���த்தார.்   அந்த   

�தரில்   பல   வண்ணங்களில்   ப�த்த   பழங்கள்   இ�ந்தன.   அவர ்  உடேன   ெசான்னார,்   "இந்த   
�தரில்   எல்லா   பழங்க�ம்   �ைவயாக   இ�க்�ற�.   எல்லா   மா�கேளா�ம்   பழங்கைள   

பங்��ேவாம்.   ஆனால்,   ரா�   இந்த   �தைர   எந்த   வைக��ம்   பாரக்்கக்�டா�.   அவர ்  

�தைர   பாரத்்தால்,   எல்லா   பழங்கைள�ம்   அவேர   எ�த்�க்ெகாள்ள   �யற்�ப்பார.்     

உடேன,   ரா�   வந்தார.்   அவர ்  பழங்கைள   கண்ட�டன்   ேசா�ைவ   ேகாபப்பாரை்வ   

பாரத்்தார.்     

ரா�   ேகாபேமா�   ��னார,்   "நீ   ஏன்   இந்த   பழங்கைள   என்�டே்ட   மைறத்தாய்?   இந்த   

காட�்��ந்�   உடேன   ேபா!   இ�தான்   உன்   தண்டைன!”  

“நான்   எல்லா   மா�க�க்�ம்   உத�   தான்    ெசய்ேதன்.   இப்ேபா,   நீ    ேகாபப்ப��றாய்”,   

ேசா�   ெப��செ்ச�ந்தார.்     

  

  



  

  

  

  

  

  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   ( ரா��ம்   ேசா��ம்)   

  

"என்ன   ைதரியம்   இ�ந்தால்   என்�டே்ட   இப்ப�   ேப�வாய்!"   என்�   ரா�   கத்�னார.்     

ரா��ன்    �ரை்மயான   ெகாம்�கள்   ெவளிசச்த்�ல்   �ன்னிய�.   அவரின்   �ளம்�கள்   

ெகாண்�   தைர�ல்   வ�ைமேயா�   சத்தம்   உண்டாக்�னார.்   அவர ்  சண்ைட   ேபாடத்   

தயாரானார.்   ஆனால்,   ேசா��டம்   ஒ�   �டட்ம்   இ�ந்த�.   அவர ்  ரா��ன்   வ�ைம   
ெதரிந்தவர.்   அவர ்  ரா�ைவ   ேகாபப்ப�த்�வதற்�த்தான்   தான்   இப்ப�   ேப�னார.்     

உடேன,   ரா�   ேவகமாக   ேசா��ன்   அ��ல்   ஓ�னார.்   ேசா�   ஒ�   பைழய   ஆலமரம்   

�ன்னால்   நின்றார.்   அந்த   ேநரத்�ல்,   நிசப்தமாக   இ�ந்த�.   ரா�   ேசா�ைவ   �ட�்ம்   ேநரம்   

வ�ம்ேபா�,   ேசா�   ேவகமாக   ஒ�   பக்கத்�ல்   ��த்தார.்     

ரா�  அந்த  மரத்�ற்�ள்  ஓட  ேவண்�ம்  என்�  ேசா�  ��ம்�னார.்  "அ�தான்  ரா��க்�  ஒ�             

நல்ல  பாடம்  த�ம்,"  என்�  ேசா�  நிைனத்தார.்  ஆனால்,  ரா�  மரத்ைத  த�ரத்்தார.்  அவர ்            

ேநராக  ஓ�னார.்  அவ�க்�  அ�கமான  பலம்  இ�ந்ததால்  அவரால்  நிற்க��ய�ல்ைல.          

ேநராக   ஓ�ய   ரா�   ஒ�   ெபரிய   �ணற்�ல்   ��ந்தார.்     

“அய்ேயா!   யாராவ�   என்ைன   காப்பாற்�ங்கள்!”,   என்�   அ�தார.்   

ேசா�  அ�ரச்�்�டன்  பாரத்்தார.்  இப்ப�  நடக்�ம்  என்�  எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல.  உடேன,          

ேசா�   கத்�னார,்   "எல்ேலா�ம்   இங்ேக   வா�ங்கள்!   ரா�ைவ   காப்பாற்ற   ேவண்�ம்!"   

ரா�  �ழ்�ப்  ேபா�ம்  ேபா�  எல்லாம்  காட�்  �லங்�க�ம்  உத�னாரக்ள்.  பறைவக�ம்,           

யாைனக�ம்,  நாய்க�ம்,  எல்லா  மா�க�ம்  ரா�ைவ  தண்ணீரில்  இ�ந்�  எ�க்க  உத�           

ெசய்தாரக்ள்.     

ரா�  நன்�ேயா�  அைனவைர�ம்  தைல  �னிந்�  வணங்�னார.்  ேசா��டம்         

நன்�ெசான்னார.்  இ��யாக,  அவர ்  எல்ேலா�க்�ம்  மரியாைத  மற்�ம்  ம�ப்�  ெகா�க்க          

ேவண்�ம்  என்�  �ரிந்�ெகாண்டார.்  ரா��ம்,  ேசா��ம்,  எல்லா  மா�க�ம்  இன்பமாக          

வாழ்ந்தாரக்ள்.   

  

எ��யவர்:    மாண�   ைவேத�   �ரத்்�    

  



  
  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   ( ���ம்   எ��ம்)   
  

  

  



���ம்   எ��ம்   

  

 



  

���ம்   எ��ம்   

  

 



  

  

���ம்   எ��ம்   

  

எ��யவர்:   மாண�   பார�   சரவணன்   
  

 



  

  

  

உடல்நலக்   ��ப்�   

  
  
  

���   வ�   நமக்�   எதனால்   வ��ற�?   
  

  

  
  

 
 
 

ெதா�ப்�   -   ராம்�   கவேசரி  
  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

தா�மானவர்   (��கைத)   
  

 

அக்கா,   எங்க   அ�வலகத்�ல்   தந்ைதயர ்  �னம்   ெகாண்டாட   ேபாறாங்க.   "அப்ப�யா   
அ�ைம,   என்ைனக்�   celebration?”   என்�   அக்கா   ேகடட்ாள்.   இந்த        ெவள்ளிக்�ழைம,   ��   

நா�ம்."உன்�ைடய   அ�வலகத்�ல்   எப்ப�ம்               ெகாண்டாடட்ம்தான்"   என்�   அக்கா   

கலாய்த்தாள்.   

என்ைன   அந்த   �ழா�ல்   ேபச   ெசால்���க்காங்க."நம்ப   �ட�்ேலேய            நீதான்   ெபரிய   

வாயா�   அப்�றம்   என்ன,   கலக்�"   என்றாள்   அக்கா.   Father,   தந்ைத,   தகப்பன்   பத்�   

ேபசேவண்�ம்,   ஐ�யா   ெகா�   ."இ�   ேயா�க்�றன்,   ஹ்ம்ம்,   ஹ்ம்ம்...   "என்�   ேயா�க்க   
ஆரம்�த்தாள்.   

"தா�மானவர ்  பத்�   ேப��யா"   என்�   அக்கா   �னா   எ�ப்�னாள்.    தா�மானவரா,   

அவரய்ா�?"அ�ப்பா�,   என்ன   இப்ப�   ேகக்�ற   ",   சரி    ெசால்�ேறன்.   

"ஒ�   கரப்்�ணிப்   ெபண்,கணவ�டன்   �ராமத்�ல்   வாழ்ந்�   வந்தாளாம்.   அவள்   
��ரமான   �வன்   பக்கத்ைத.   அப்ேபா�   ஒ�   சமயம்,   கனமா   மைழ   ெபய்ந்�   ெபரிய   

ெவள்ளம்   வந்த்��ச�்.   ����,   அவ�க்�ப்   �ரசவ   வ��ம்   வந்த்��ச�்.   அவ�ைடய   
கணவ�க்�   என்ன   பண்�ற�ேன   ெதரியைல,   அவ�ைடய   மைன�   வ��ல்   

��க்�றைதப்   பாரக்்கேவ   ��ய�ல்ைல.   அவ�ைடய   அம்மா   �ரசவத்�க்�   

வரேவண்�ய�,   இந்த   மைழ�ல்   அவங்க   வரற்�க்�த்   தாமதம்   ஆ��ச�்.   அவ�ைடய   
கணவன்,   ேவற   யாராவ�   உத�க்�     

இ�ப்பாங்களா�   பாக்க   ெவளி�ல்   ேபானான்.   ஆனால்   யா�ேம   இல்ைல.   கட�ள்   

�வனிடம்   ேபாய்   "உன்னதான   என்�ைடய   மைன�   �ன�ம்   வணங்�னாள்,   இப்ேபா�   
அவள்   �ரசவ   வ��ல்   யா�ம்   இல்லாமல்   ��த்�   ெகாண்���க்�றாள்"   அப்ப�ெயன்�   

கத�   அ�தான்."   என்றாள்   அக்கா.   

ஒ,   அந்த   கணவரத்ான்   தா�மானவரா   அக்கா?.   "   இல்ல,   இல்ல,என்ன   கைதைய   ��சா   
ெசால்ல��,   அவ�ைடய   அம்மா   உடேன   �ட�்க்�ள்ள   �ைழந்�   தன்   மக�ைடய   

ைகையப்��த்�   ஆ�த�ம்   ைதரிய�ம்   ெசால்�   �ரசவம்    பாரத்்தங்களாம்.   ெகாஞ்ச   

ேநரத்�ல்   �ழந்ைத   �றந்த�,   அவ�ம்   மயக்கமா�டட்ாள்.   கணவன்   �ட�்க்�   வந்�   
பாரத்்தால்   அவள்   பக்கத்�ல்   �ழந்ைத   இ�க்�ற�   அப்�றம்   மயக்கம்   ெதளிந்�   இரண்�   

ேப�ம்   �ழந்ைதையக்   ெகாஞ்�க்ெகாண்�   இ�ந்தாரக்ள்.   



தா�மானவர்   (��கைத)   
  

யாேரா   கத�   தட�்�ற   சத்தம்   ேகட�்ச�்,   ேபாய்   பாரத்்தா   அவ�ைடய   அம்மா   ைக�ல்   

ைபேயா�   நிக்�றாங்க.   அம்மா   உள்ள   வந்�   �ழந்ைதைய   பாத்�ட�்,"�ழந்ைத   
�றந்��சச்ா,   இந்த   மைழ�ல்   நான்வரற்�க்�   தாமதம்   ஆ��ச�்".இவங்களக்�   எ��ம்   

�ரிய�ல்ைல,   "என்னமா   ெசால்�ற   நிதானமா   என்�ைடய   பக்கத்�ல்   இ�ந்�   �ரசவம்   
பாரத்்த"."நானா,   நான்   இப்ேபா�தான்   வேரன்".   அப்�றம்தான்   அவரக்�க்�   �ரிஞ்��   

அந்த   �வெப�மான்தான்   இவங்க   அம்மா   மா�ரி   வந்தார ்  "என்�   அக்கா   கைதையச ்  

ெசால்�   ��த்தாள்.   

  அக்கா,   இ�   உன்�ைடய   கைத   மா�ரி   இ�க்ேக."நான்   ெபாய்   ெசால்லல,   இ�   
உண்ைமயான   கைத,   அ�னாலதான்   தா�மானவர ்  அப்ப��   ஒ�   சன்ன��ட   இ�க்�   

��ச�்   மைலக்ேகாடை்ட   ேகா��ல்   "என்றாள்   அக்கா.     

நான்   அப்ப�செ்சால்லைல   அக்கா,   உனக்�ப்   ேபான   வ�ஷம்   �ரசவம்    ஆன�க்�   
அப்�றம்   நம்ப   அப்பா�ம்   அம்மா   மா�ரி   இ�ந்�   உன்ன   பாத்�க்�டட்ா�.   அப்ப�னா   

நம்ப   அப்பா�ம்   தா�மானவரத்ான்.   

ெவள்ளிக்�ழைம   அவ�ைடய   அ�வலகத்�ல்,   அவ�ைடய   அக்கா�ன்   கைதையச ்  
ெசால்��ட�்   "எங்கள்   இரண்�    ேப�க்�ம்   �தம்பரம்   (எ)   தா�மானவர ்  �ைடத்த�   

ேபால்,   உங்கள்   எல்ேலா�ைடய   வாழ்��ம்   உங்க�ைடய   தா�மானவர ்  இ�க்�றார ்  

என்�   நம்��ேறன்.   நம்�டன்   வாழ்ந்�வ�ம்   எல்லா   தா�மானவைர�ம்   ேபாற்�   

வணங்�ேவாம்"   என்�   ேபசை்ச   ��த்தாள்.   

   

   

 

 

எ��யவர்   -   ஹர�்னி   �னிவாசன்  

 

 

 

  

 



  

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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