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அ��ப்�   மடல்   
  

  

    

ேம  மாதம்:  த�ழ்நாட�்ல்  ெகாேரானாவால்  பா�க்கப்படட்  மக்க�க்�  உதவ  இரிசம்ண்�          
த�ழ்  சங்கம்   இ�ப�  ஆ�ரம்  டால�க்�ம்   ேமல்  நிவாரண  நி�  �ரட�்   ெசன்ைன            
ேராட்டரி  �ளப்  �லம்  பல  ம�த்�வமைனக�க்�  Oxygen  concentrator  ேபான்ற  அவசர           
ம�த்�வ  உபகரணங்கைள  வாங்�  அளித்�ள்ள�.  இந்த  நி�க்�  பணம்  அளித்�  உத�ய           
உ�ப்�னரக்ள்  அைனவ�க்�ம்  இரிசம்ண்�  த�ழ்ச ்  சங்க  நிரவ்ாகக்  ��  �ரம்  தாழ்த்�           
வணங்��ற�.   
  

     
  
  
  
ஆகஸ்�  மாதம்:   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.     
  
  
  
  
  
  
  
  

All  submissions  for   Kadambam  should  be  emailed  to   newsletter.rts@richmondtamilsangam.org  by  the  15th              
of   each   month.   
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   ந�கர்   �ேவக்   -   ஒ�   அஞ்ச�   
  

Comedy   is   a   serious   business   என்�   ெசால்வாரக்ள்.    ெபா�வாகேவ   த�ழ்த்   
�ைர�லகம்   �றன்�க்க   நைகச�்ைவ   ந�கரக்ைளத்   ெதாடரச்�்யாகப்   
ெபற்�   வந்��க்�ற�.   கைலவாணர ்  என்.எஸ்.��ஷ்ணனில்   
ெதாடங்�   காளி   ரத்�னம்,   �.ஏ.ம�ரம்,   தங்கேவ�,   �த்�லட�்�,   
சந்�ரபா�,   நாேகஷ்,   மேனாரமா,   ேதங்காய்,   ��ளிராஜன்,   
க�ண்டமணி,   ெசந்�ல்,   ேகாைவ   சரளா   என்�   நீ�ம்   இந்த   வரிைச�ல்   
எவ்�தத்   தயக்க�ம்   இன்�   இைணக்கப்பட   ேவண்�யவரக்ள்   
வ�ேவ��ம்,   ச�பத்�ல்   மைறந்த   �ன்னக்   கைலவாணர ்  �ேவக்�ம்.   

  
ம�ைர   அெமரிக்கன்   கல்�ரி�ல்   படட்ப்ப�ப்�   ப�க்�ம்   

காலத்�ேலேய   நாடகம்,   ��க்ரி   என்�   தன�   �றைமையப்   படை்ட   �ட�்க்   ெகாண்டவர.்   
ெசன்ைன�ல்   அர�   தைலைம   ெசயலகத்�ல்   பணி   �ரிந்�   ெகாண்��க்�ம்   காலத்�ல்  
இயக்�நர ்  ேக.பாலசந்தரால்   'மன�ல்   உ��   ேவண்�ம்'   �லம்   80களின்   இ���ல்   த�ழ்த்   
�ைர�ல�க்�   அ��கமானார.்     

  
ஆனால்   படவாய்ப்�கள்   மத்�ய   90கள்   வைர   அவ்வள�   எளிதாகக்   �ைடத்�   �ட�ல்ைல.   
2000   �வக்கத்�ல்   வ�ேவ�   ேகாைவ   சரளா�டம்   அ�த்�ப்   ேபா�ம்   வைர   அ�   ேமல்   அ�   
வாங்�க்   ெகாண்��க்�ம்   காலத்�ல்   (அவர ்  �ன்னர ்  படத்�ல்   ம��ற�   எ�த்த   �ன்   
நடந்த�   ேவ�   கைத),   �ேவக்   �ன்னேல,   ��,   பாைளயத்�   அம்மன்,   ெபண்ணின்   மனைதத்   
ெதாட�்,   அந்நியன்,   ��மைல,   சா�,   ரன்,   �ள்   என்�   உசச்ம்   ெதாடட்ார.்   கதாநாயகனின்   
நகரப்்�ற   நண்பன்   பாத்�ரம்   �லம்   �ட   நம்�க்ைககைள   நக்க�டன்   சா�வ�   என்ப�   
இவர�   பல   படங்களில்   அ�நாதமாக   இ�ந்த�.   அ��ம்   ரன்   படத்�ல்   ��ச�்�ல்   இ�ந்�   
நண்பைனத்   ேத�   ெசன்ைன   வந்�,   பல   �தங்களில்   ஏமாற்றப்பட�்   இ���ல்   அவேர   ஒ�   
ேபா�   பாவாைடசச்ா�யாராக   மா�வ�   என்�   அமரக்்களப்ப�த்�   இ�ப்பார.்   அேதேபால்   
அந்நியனில்   ர��ல்   அவர ்  �ட�்   அ�க்�ம்   காட�்   இன்றள�ம்   ர�க்கப்பட�்   வ��ற�.     

  
அேத   சமயம்   தன்�ைடய   பாத்�ரத்�ன்   �லம்   ச�கநீ�க்கான   ஆதரைவ   
ெவளிப்ப�த்�வ��ம்   அவர ்  தயங்�யேத�ல்ைல.   'சா�'�ல்   பட�்ய�ன   ��வரக்�க்�   
��ல்   மாட�்   �ட�்ற்�   அைழத்�   வ�வ�,   அவரக்ைளத்   தனியார ்  பள்ளி�ல்   ேசரக்்க   
சண்ைட   ேபா�வ�   என்�   பல   �ற்ேபாக்�க்     க�த்�க்கைள   நைகச�்ைவ�டன்   
ெசால்���ப்பார.்   அதனால்தான்   �ன்னக்   கைலவாணர ்  படட்ம்.   
    
ச�தாய   �ரக்ைஞ�ள்ள   கைலஞன்.   ெடங்�   ��ப்�ணர�்,   ெந��   (plastic)   எ�ரப்்�   
ேபான்ற   �ரசச்ாரங்கைள   �ன்ென�த்தவர.்   எல்லாவற்�க்�ம்   ேமலாக   மைறந்த   
ஜனா�ப�   அப்�ல்   கலா�ன்   அ���த்த�ன்ப�   ஒ�   ேகா�   மரங்கள்   ந�வதற்கான   
இயக்கத்ைதத்   ெதாடங்�யவர.்   அவர ்  மைற�ம்   வைர   �டட்த்தடட்   33   இலடச்ம்   மரங்கைள   
அவர ்  இயக்கத்�ன்   �லம்   நட�்�க்�றார.்    �றந்த   நைகச�்ைவக்   கைலஞர ்  என்பைதத்   
தாண்�   ஒ�   ச�தாயத்�ன்   ேமல்   அக்கைற�ள்ள   �ரபலமாக   இ�ந்��க்�றார.்   இந்�ய   
அர�ம்   பத்ம�   வழங்�   ெகௗர�த்��க்�ற�.     
    
ெசன்�   வா�ங்கள்,   �ேவக்!   
    
    

எ��யவர:்   ர�   ��ேவங்கடத்தான்  

 
  



�ற�ம்   ெபா��ம்!   (��க்�றள்)   
��க்�றள்   ���ேம   �ர�க்க   ைவக்�ம்   �ந்தைன   என்ற   ேபா�ம்,   இந்த   நட�்யல்   பற்�   
மட�்ேம   தனியாக   மாய்ந்�   மாய்ந்�   ேபசலாம்.   ெமாத்தம்   17   அ�காரங்கள்.   நட�்,   நட�்   
ஆராய்தல்,   �   நட�்,   �டா   நட�்   என்பெதல்லாம்   இயல்பாக   நட�்ய�ல்   அைமயக்   ��யைவ.   
"ம�ந்�"   என்ற   அ�காரம்   ஏன்   அங்ேக?    ���ய�ல்   இ�ந்��க்கலாம்;   உழ�,   இரத்தல்   
(இர�),   நல்�ர�   (ஏழ்ைம)   ேபான்றைவேயா�   இ�ந்��க்கலாம்.   ஏன்   நட�்ய�ல்?   
    
��தாக   ��க்�றள்   �ைல   ஒ�வர ்  ப�க்கத்   ெதாடங்�னால்   நிசச்யமாக   இந்தக்   ேகள்�ைய   
ேகட�்க்   ெகாள்வார.்   
ம�ந்ைத   எ�க்காக   நட�்   என்ற   �ரி�ல்   (இயல்)   அைமத்��க்�றார ்  வள்�வர ்  என்�.   
    
அந்த   "ம�ந்�ப்   ெபாடட்லத்ைத"   �ரித்�ப்   பாரத்்தால்   �ைட   �ைடக்�ற�.   
    
�தல்   �றள்   உடல்   நலத்ைத   பா�காத்�க்   ெகாண்டால்   ம�ந்�   ேதைவப்படா�   என்�ற�.   
"ேநாையத்   த�ப்பேத   �தல்   ம�ந்�"   என்ப�   அதன்   உடெ்பா�ள்.   
    
அ�த்த   ஆ�   �றள்களில்   �ங்காேத   �ங்காேத   கண்ணா�ன்னா-ன்�   �ங்காேத   என்�   
கண்�ப்ேபா�   அ�த்�   அ�த்�ச ்  ெசால்�றார.்   
ஆம்.   ம�ந்�    என்ற   அ�காரத்�ன்   10   �றள்களில்   6   உணைவப்   பற்�ய�.   எல்லாவற்��ேம   
"அளேவா�   உண்"   என்ற   �ரல்.   
    
கவனமாக   இ�ந்�ம்   ேநாய்   வந்��டட்ால்   எப்ப�   அைதக்   ைகயாள்வ�,   �ணப்ப�த்�வ�   
என்�   கைட�   �ன்�   �றள்கள்.   
    
ஆற   அமர   நல்லா   ேயா�ச�்   பா�ங்க,   
நண்பரக்ள்   ஒன்�   ��ம்   ேபா�   இயல்பாக   அங்ேக   வ�வ�   உண�.   கைட�ல்   வாங்�யேதா   
நாேம   சைமத்�   ப�ரந்்�   ெகாள்வேதா,   நண்பரக்ேளா�   இ�க்�ம்   ேபா�   உண�   நிைறய   
நம்ைமச ்  �ற்�   இ�க்�ம்.   ேபச�்,   �ரிப்�,   �ைவ,   ம�ழ்ச�்�ல்   அள�   மறந்�   உண்ேபாம்.   
நட�்   எ�ம்   நன்ைம�ன்   �லமாக   நாமாக   நம்   உட�க்கான   �ங்ைக   ஏற்ப�த்�க்   ெகாள்ள   
வ�   உ�வா�ற�.   

    
அ�   ேபான்ற   நடப்ான   இடங்களி�ம்   கவனமாக   இ�;   வாையக்   கட�்;   உடல்   ெகட�்ப்ேபா�ம்;   
உடல்நலம்   காப்பாற்ற   ேவண்�ய   ஒன்�;   நல்ல   �ைவயான   சாப்பா�   என்றால்   �ட   
அளேவா�   சாப்டா   உ��க்�   ஊ�பா�   இல்லாம   இ�க்�ம்.   
    
எனேவ,   
�ன்��டே்ட   இ�க்காேத,   வாையக்   கட�்   என்�   அவர ்  கண்�க்�ம்   ஆ�   �றள்களில்   ஒன்�   
இ�:   
    
"அ�த்த   ேவைள   சாப்பாட�்க்�   உடக்ா�ம்   �ன்�   ேபான   தடைவ   எவ்ேளா   சாப்ேடாம்,   
எவ்ேளா   ெசரிச�்   இ�க்�   என்பைத   உணரந்்�   அ�க்ேகத்த   மா�ரி   அளவா   சாப்�டட்ால்   
உட�க்�   ம�ந்�   என்பேத   ேதைவ�ல்ைல"   
    
[நாம்   ெசான்னால்   இவ்ேளா   நீளமா   இ�க்�.   ஐயன்   ஏேழ   ெசாற்களில்   இைதேய   
ெசால்�டறார]்   

  

 



�ற�ம்   ெபா��ம்!   (��க்�றள்)   
"ம�ந்ெதன   ேவண்டாவாம்   யாக்ைகக்�   அ�ந்�ய�   
அற்ற�   ேபாற்�   உணின்"  
    
ம�ந்ெதன   ேவண்டாம்   உட�க்�   சாப்�டட்�,   
ெசரிசச்�   கணக்�ல   ெவச�்   (அ�க்ேகத்த   மா�ரி   அ�த்த   ேவைள)   உண்டால்.   
    
யாக்ைக   =   உடல்   
அ�ந்�ய�   =   உண்ட�   
அற்�ய�   =   ெசரித்த�   
ேபாற்�   =   கணக்�ல   ெவச�்�ட�்   
    
இைத   வாய்ப்பாக   எ�த்�க்ெகாண்�   இந்த   அ�காரத்�ன்   மற்ற   �றடப்ாக்கைள�ம்   
ப�த்�ப்   பா�ங்கள்.   வள்�வரின்   ேமைதைமைய   �ண்�ம்   காணலாம்.   
    
��வாக,   வாைய   ெவச�்�ட�்   �ம்மா   இ�ந்தால்   (நாவடக்கம்)   ச�கச ்  �க்கல்கள்   த�ரப்்ப�   
ேபாலேவ   உடல்   �க்கல்கைள�ம்   த�ரத்்�டலாம்   என்�றார ்  வள்�வர.்   
    
எனேவ   நண்பரக்ேள,   
அ�த்த   பாடல்க்   ேபா�ம்   �ன்   நட�்ய�ன்   ம�ந்�ப்   ெபாடட்லத்ைத   இ��ைறேய�ம்   
ப�த்த   �ன்   ெசல்ல�ம்.   உடல்   நன்�   ெசால்�ம்.   :)   

  
  
  
  

எ��யவர்   -   உள்�ரக்்காரன்  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 



�ைர�ம்   இைச�ம்    -    ெகௗரி   மேனாஹரி   
�    23    வ�    ேமளகரத்்தா     ராகம்.     

  
ெசன்ற   இத�ல்   �வரிக்கப்படட்   தரம்வ�   ராகத்�ல்,    ப்ர�    மத்�யமத்ைத    எ�த்��ட�்   
�த்த    மத்�யமம்    உபேயா�த்தால்    உண்டா�ம்    ராகம்   
இ�.   பல   �த   கமகங்கைள    இைசந்�    ெகா�க்�ம்    ராகம்.   
ஆதலால்   ராக   ஸஞ்சாரங்க�க்�    ேதா�வான�.   

  
கரந்ாடக   இைச�ல்,    �த்�ஸ்வா�   ��தர ்   இயற்�ய   
பராசக்�   ஈஸ்வரி ,    ஸ்வா�   ��நாள்    எ��ய    சரச   சாம   
ம்ரி� ,    ைம�ர ்  வா�ேதவாசச்ாரின்    பைடப்பான    வரல�்�   
நேமாஸ்�ேத     ேபான்ற   ���கள்   பரவலாக    பாடப்பட�்   
வ�பைவ.   உலெகங்�ம்   நைடெப�ம்   �யாகராஜ   
ஆராதைன   நிகழ்ச�்களில்,    அவர�    பஞ்சரத்�ன   ���கைள    பா�வதற்�   �ன்,   ��   
வந்தனமாக   அவர ்   இயற்�ய    ��   ேலக   எ�வண்ட�்     பாடப்ப�வ�   வழக்கம்.   

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

  

  

 

�ைரப்படம்      பாடல்      இைசயைமப்பாளர்     

டாக்டர ்   �வா      மலேர   ��ஞ்�   மலேர    எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

�ம�   என்   �ந்தரி    ஒ�   ஆலயமா�ம்   மங்ைக   மன�    எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

அவள்   ஒ�   ெதாடரக்ைத    ெதய்வம்   தந்த   ��      எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

மழைல   படட்ாளம்    ெகௗரி   மேனாஹரிைய   கண்ேடன்    எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

���ைளயாடல்    பாட�்ம்   நாேன      ேக.   �.   மஹாேதவன்   

ஏணிப்ப�கள்    �ந்ேதனில்   கலந்�    ேக.   �.   மஹாேதவன்   

தரம்த்�ன்   தைலவன்      �த்த�ழ்    க�ேய    வ�க      இைளயராஜா   

ெமௗன   ராகம்    �ன்ன   �ன்ன   வண்ண   ��ல்      இைளயராஜா   

�றல்   நின்�   ேபாச�்    �பாளம்   இைசக்�ம்    இைளயராஜா   

மன�ல்   உ��   ேவண்�ம்      கண்ணா   வ�வாயா    இைளயராஜா   

நிழல்கள்    �ரத்�ல்   நான்   கண்ட    இைளயராஜா   

நான்   பா�ம்   பாடல்    பா�ம்   வானம்பா�    இைளயராஜா   

இன்�   நீ   நாைள   நான்    ெபான்   வானம்   பன்னீர ்  ���    இைளயராஜா   

தனிக்காட�்   ராஜா    சந்தன   காற்ேற    இைளயராஜா   

ெவள்ைள   ேராஜா    ேசாைல��ல்   மாைல   ெதன்றல்    இைளயராஜா   

காதலர ்  �னம்    ேராஜா   ேராஜா    ஏ.   ஆர.்   ரஹ்மான்   

         
  
ெதா�ப்�    :     நாராயணன்   

�ப்ரமணியன்  



  

சைமயல்   ��ப்�   
  

ேவரக்்கடைல   சாலட்     
    

  ேதைவயான   ெபா�டக்ள்  
    

பசை்ச   ேவரக்்கடைல   -   1   கப்   (6   �தல்   7   மணி   ேநரம்   ஊற   
ைவக்க�ம்)   
���ய    ேகரட ்   -   1/4   கப்   
ந�க்�ய   ெவள்ளரிக்காய்   -   1/4   கப்   
ந�க்�ய   �ைட   �ளகாய்(�வப்�,   ஆரஞ்�,   மஞ்சள்)   -   1/4   கப்   
தக்காளி   -   1/4   கப்   
ந�க்�ய   ெகாத்தமல்�   -   3   ஸ்�ன்   

    
சாலட ்  �ரஸ்�ங்   
எ��சை்ச   சா�   -   3   ஸ்�ன்     
உப்�   -   உங்கள்   �ைவக்�   ஏற்ப     
க��ள�   -   2   ஸ்�ன்   

    
    

ெசய்�ைற   
    
    
1.   ஒ�   தனி   �ண்ணத்�ல்   எ��சை்ச   சா�,   உப்�,   �ள�   அைனத்�ம்   
கலந்த   சாலட ்  �ரஸ்�ங்   ஐ    தனியாக   ைவக்க�ம்.   
2.   ஊறைவத்த   ேவரக்்கடைல    உப்�   ேசரத்்�   �ரஷர ்  �க்   பண்ண�ம்.   
�ரஷர ்  �க்   ஆன   ேவரக்்கடைல   நன்றாக   ஆற   ேவண்�ம்.   
    
3.   �ற�    ந�க்�ய   காய்க�,   கலந்த   சாலட ்  �ரஸ்�ங்   மற்�ம்   
ேவகைவத்த   ேவரக்்கடைலைய�ம்   நன்றாக   கலந்�   �ட�ம்.     
    
    
அைனத்�   ெபா�டக்ைள�ம்   கலந்�   �ற�,   4   �தல்   6   மணி     
ேநரம்   ஃப்ரிட�்ல்   ைவக்க�ம்.   இப்ெபா��    �ைவயான   சாலட ்  தயார.்   
அைனவ�ம்   இந்த   ெர��ைய   ெசய்�   ��த்�   பா�ங்கள்.   
எல்ேலா�ம்   உங்களின்   அ�த்த   பாடல்க்�ற்�   இந்த   
ஆேராக்�யமான   �ற்�ண்�ைய   ெசய்�,   உண்�   ம��ங்கள்.   
    
உங்களிடம்   இந்த   �லபமான   மற்�ம்   ஆேராக்�யமான   �ற்�ண்�   அல்ல�   ஸ்டாரட்ர ்  
சைமயல்   ��ப்ைப   ப�ரவ்�ல்   ம�ழ்ச�்   அைட�ேறன்.   
    
    

எ��யவர்:   �வகா�   ராமசா�  
  
  

 



  

�ரட்�   தைல��டன்   ஒ�   ேநரக்ாணல்   
  
த�ழ்நா�   ேதரத்ல்   ��ந்�   �தல்வைர�ம்   ேதரந்்�   எ�த்தா�   �டட்�.   எங்�   பாரத்்தா�ம்   
ஒேர   ேநரக்ாணல்   தான்.   த�ழ்நா�   ��வ�ம்   ஒேர   பரபரப்பான   ெசய்�கள்.   இந்த   அர�   
என்ன   ெசய்�ம்   என   எ�ரப்ாரப்்�.   அ�   ஏக்கமா   அல்ல�   ஏமாற்றமா   என்�   யா�க்�ம்   
ெதரியா�.     
  
அப்ப   அப்ப   �ரட�்கரமான   �ந்தைன   ேதான்�ம்.   அேத   மா�ரி   இன்ைறக்�   ஒ�   
�த்�யாசமான   �ந்தைன.   
  
நமக்�ம்   ஒ�   தைலவைர   ேபட�்   எ�த்தால்   என்ன   என்�   ேதான்�ய�.   
  
��ைள   �ளிக்�ேனன்   "   ேபட�்   காண்ப�   எப்ப�?   "   "   யாைர   ேபட�்   காண்ப�   ?"   
"   என்ன   என்ன   ேகள்�கள்   ேகடக்ேவண்�ம்?"   "ெப�ம்�ள்ளிகள்   பற்�   தகவல்   ேசரப்்ப�   
எப்ப�?"   
இந்த   மா�ரி   நிைறய   ேகள்�கள்.   ப�க்க   ப�க்க   தைல   �ற்�ய�.     
  
ஏன்   இவ்வள�   கஷ்டப்   பட�ம்?   ேபசாமல்   ஒ�   ேலாக்கல்   தைலவர ்  யாைரயாவ�   ேபட�்   
எ�த்தால்   என்ன?   அப்ப   ஒ�   அசரீரி   மா�ரி   ஒ�   ெசய்�   "மாற்றம்   உன்னில்   இ�ந்�   
ெதாடங்கட�்ம்"   என்�   கா�ல்   ��ந்த�.     
  
இ�   என்னடா   நம்மள   நாேம   ேபட�்   எ�க்க   ���மா?   ஏன்   எ�க்க   ��யா�?    ட�ள்   ஆ�ன்   
மா�ரி    நம்மள   இரண்டா   �ரிச�்   ஒ�   ஒ�   மனசாட�்   இன்ெனா�   மனசாட�்�டன்   ேபட�்   
எ�க்கலாேம.     
  
ஆஹா   சக்��ம்   �வ�ம்   பா�   பா�   தாேன.   ஏன்   நம்�ல்   ஒ�   பா�யான   நம்   
��ம்பத்தைல�ைய   ேபட�்   எ�த்தால்   என்ன?   இ�   �பரீத   ஆைச   தாேன,   இ�    ேதைவயா?   
��ம்பத்�ல   �ழப்பம்   வந்��ேம.   
  
என்ன   என்ன   ேகள்�கள்   ேகடக்��ன்�   ெபரிய   பட�்யல்   தயார ்  ெசய்யத்   ெதாடங்�ேனன்.   
காதல்ல   ெதாடங்�றதா,   �ன்ன   வய�   பற்�    ெதாடங்�றதா,    கல்�ரி   வாழ்க்ைக   பற்�   
ேப�றதா,    நடப்�   �ரச�்ைன   பற்�   ேப�றதா,   எ�ரக்ாலத்ைத   பற்�   ேப�றதா.   இப்ப�  
ெபரிய   மனப்ேபாராடட்ம்.   
  
கைட�யா   ஒ�   ேகள்�,   ேநரிேல   ேபட�்     காண்பதா   அல்ல�   கற்பைன�ல்   ேபட�்   
காண்பதா?   எல்லாத்�க்�ம்   ேமல   �தல்வன்   படம்   மா�ரி   நாம�ம்   ஒ�   நாள்   
தைலவராகலா�ன்�   ஒ�   நப்பாைச   தான்.   
  
ேநரிேலேய   ேபட�்   காணலா�ன்�   ���   பண்ணிடே்டன்.   
  
ஒவ்ெவா�   ேகள்��ம்   அப்�சா�   �தா   பாட�்ைய�ம்,   வ�ேவல்   ேகாைவ   சரளா  
காெம�ைய�ம்   நிைன�   ப�த்�ய�.   எ�ர ்   ேகள்�   ேகடக்   அ�ம�க்கலாமா   ,   �டாதா?   
எப்ப�   எல்லாம்   �ரசை்னகைள   த�ரக்்கலாம்?   நிைறய   ��   படம்   பாரத்்�   வச�்   
இ�க்ேகன்.   எதாவ�   ஏடா�டமா   வந்தால்   ெகாஞ்சம்   �ழப்�   �ட�்ரலாம்   பா�ங்க.   என்ன   
ஒ�   �த்�சா�த்தனம்!    நம்மைளேய   பாராட�்க்   ெகாள்ளலாம்.    இப்ப   எங்க   ேபட�்   
எ�க்�ற�.   �ட�்லயா,   ெவளி�லயா   ?   ேசசே்ச   கேரானா   காலத்�ல   ெவளி�லயா,   
ேவண்டாம்   ேவண்டாம்   �ட�்க்�ள்ளேய   வச�்க்கலாம்.   சைமயலைற   பக்கத்�ல   இ�க்க   
�டா�   என்ப�ேல   நான்   ெராம்ப   �டமா    இ�ந்ேதன்.   

 

 



�ரட்�   தைல��டன்   ஒ�   ேநரக்ாணல்   
அெதல்லாம்   சரி,   தைல�   �டே்ட   எப்ப�   ேகடப்�?   எ�க்காகன்�   ேகடட்ால்   என்ன   ெசால்�ற�   ?   
�ம்மா   �ம்மா   பல்�   வாங்�ற�ல   ஒ�   அரத்்த�ம்   இல்ல.   
  
நமக்�ன்�   ேதாதா   என்   மைன�ேய   வாங்க   வாக்�ங்   ேபாகலாமான்�   ேகடக்,   பழம்   ந��   பா�ல்   
��ந்த   மா�ரி   இ�ந்த�.   ட�ள்   ஓேக   ெசால்�   வாக்�ங்   ேபாக   ���   பண்ணியாச�்.   
  
எனக்�   ேத�   �ைடத்ததா,   இல்ைலயா,   ேநரக்ாணல்   நடந்ததா   இல்ைலயா   அப்ப�ன்�   தாேன   
ேயா�க்��ங்க?    வாக்�ங்   அ�பவத்ைத   அ�த்த   வாரம்   ெசால்�ேறேன?     
  
உங்க   நமட�்   �ரிப்�   எல்லாம்   ேகட�்�.    இெதல்லாம்   வாழ்க்ைக�ேல   சகஜம்   சார.்   
  

எ��யவர:்    ேவதாந்�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ந�ைக   லட்��   �ரியா�டன்    ஒ�   இைணயவ�   
கலந்�ைரயாடல்   

ஊரடங்ைக  எவ்வா�  ைகயாண்�ரக்ள்  என்�  லட்��       

�ரியா�டம்   ேகட்டேபா�   

    

ஒ�  ந�க�க்�  ஊரடங்�  என்ப�  ��ர ்  அ�ரச்�்ையப்  ேபான்ற�.         

ஏெனன்றால்,  எங்கள்  ேவைலகளில்  ெப�ம்பாலானைவ  அணிகளில்       

உள்ளவரக்ைளச ்  சந்�ப்ப�,  ெவளிேய  ெசல்வ�,  படப்��ப்�       

ெசய்வ�   ேபான்றைவ   அடங்�ம்.   

என்ைனப்  ெபா�த்தவைர,  ஊரடங்�  அ�பவம்  �ம்மா  இ�க்காமல்,        

க�னமான  காலகடட்த்ைத  சமாளிக்க  கற்�க்ெகாள்ள  எனக்�       

உத�ய�.   

    

உதாரணமாக,  நான்  இைணயவ��ல்  ஒ�  ந�ப்�  படட்ைறையத்  ெதாடங்�ேனன்.         

வழக்கமாக  நாங்கள்  ந�ப்�  படட்ைறகைளத்  ெதாடங்�ம்  ேபா�,    மக்கள்  ஒேர  அைற�ல்           

இ�ப்பைதத்தான்  எப்ேபா�ம்  ��ம்���க்�ேறாம்.  ஆனால்  இைணயவ��ல்  ஒ�  ந�ப்�         

படட்ைறைய   இதற்�   �ன்�   நிைனத்த�ல்ைல.   

    

எங்க�க்�  ேவ�  வ��ல்ைல.  எங்க�க்�  ஒ�  ேதைவ  இ�ந்த�,  எனேவ  ெதாடக்க           

நிைலக்�  �ரத்ைத  க�த்�ல்  ெகாண்�,  மக்கள்  ஒேர  அைற�ல்  இல்லாததால்,  நாங்கள்           

ெசயல்  படட்ைற  ஒன்ைற  உ�வாக்�ேனாம்.  அதற்காக  இைணயவ��ல்  ந�ப்ைப  எவ்வா�          

கற்�ப்ப�  மற்�ம்  பயன்ப�த்த  ேவண்�ய  ெதா�ல்�டப்ங்கள்  ��த்�  நான்  நிைறய          

ஆராய்ச�்   ெசய்ய   ேவண்���ந்த�.   

இ�  நான்  எ�த்த  �க  �க்�யமான  �யற்�.  அ�  ஒ�  ெவற்�யாக  இ�ந்த�.  இந்த             

ஊரடங்�ல்,  நாங்கள்  ந�ப்�  படட்ைறையத்  ெதாடங்�யேபா�    நடந்த�  என்னெவன்றால்,         

நகரத்�ன்  �ற  ப��க�க்�ப்  பயணிக்க  ��யாத  நிைறய  ேபர ்  இைணயவ�  �க�ம்           

வச�யாக  இ�ப்பதால்  எங்கள்  படட்ைறையப்  பயன்ப�த்த  ெதாடங்�னர.்  உல�ன்         

அைனத்�  ப��களி��ந்�ம்  மாணவரக்ள்  என்  படட்ைற�ல்  ேசரந்்தனர.்  �ன்லாந்�,         

�ங்கப்�ர,்  �பாய்,  அெமரிக்கா,  இந்�யா  நா�கைளச ்  ேசரந்்த  மாணவரக்ள்  �க�ம்          

�றைமயானவரக்ளாக   �கழ்ந்தனர.்   

  

 



  

ந�ைக   லட்��   �ரியா�டன்    ஒ�   இைணயவ�   
கலந்�ைரயாடல்   

ேம�ம்   படட்ைறகளில்   ேசரவ்தற்கான   �க்�ய   காரணம்,   அவரக்ள்   ஒ�   ந�கராகேவா   

அல்ல�   ஏேதாெவான்றாகேவா   இ�க்க   ��ம்�வதால்   அல்ல,   ஏெனனில்   அவரக்�க்�   

இ�ந்த   ேநரத்�ல்   ��தாக   ஒன்ைற   �யற்�க்க   ��ம்�னர.்   ��ய   �ஷயங்கைளச ்  

ெசய்வதற்�ம்,   அைத   மற்றவரக்�க்�   கற்�க்   ெகா�ப்பதற்�ம்,   ஒ�வ�க்�   உதவ�ம்   

ேநரத்ைத   ெசல��வ�   எனக்�   �க�ம்   ம�ழ்ச�்யளித்த�.   

  

லட்��   �ரியா�டம்,   அவர்   �ைற�ல்   நிசச்யமற்ற   தன்ைமகைள   எவ்வா�   

ைகயாண்டார்   என்�   ேகட்டேபா�   

    

�ற்�   நிைறய   நிசச்யமற்ற   நிைலகள்   இ�ந்தன.   ஏெனன்றால்,   ஊரடங்�   எவ்வள�   காலம்   

நீ�க்�ம்,   எவ்வள�   காலம்   நாங்கள்   ேவைல   இல்லாமல்   இ�க்கப்   ேபா�ேறாம்   என்ப�   

ெதரியா�.   ேம�ம்,   கைலஞரக்ளான   எங்க�க்�   மாத   சம்பளம்   �ைடக்கா�.   சம்பளத்ைத   

ஒப்பந்த   அ�ப்பைட�ல்   மட�்ேம   ெப��ேறாம்.   

   நிைறய   ேப�க்�   நி�   ெதாடரப்ான   �ரச�்ைனகள்   இ�ந்தன.   அ�ரஷ்்டவசமாக,   எனக்�   

எந்த�தமான   நி�க்   கட�்ப்பா�க�ம்   இல்ைல.   இ�   என�   பாக்�யம்   என்�தான்   

நிைனக்�ன்ேறன்.   

நான்,   ��ம்பத்�ன�டன்   ேநரத்ைத   ெசலவ�க்க�ம்,   ��ய   ��ய   �றன்கைளக்   

கற்�க்ெகாள்ள�ம்   ேநரம்   ஒ�க்�க்ெகாண்ேடன்.   

  

��ைமகைளப்   பற்�   ேகட்டேபா�   

  ஊரடங்�ன்   ேபா�   என்   ந�ப்�   சம்பந்தபடட்   �ஷயங்கைளச ்  ெசய்வதற்கான   பல   வ�கைள   

��ைமப்ப�த்த   ேவண்���ந்த�.    என�   �ட�்ன்   வச�க�க்�ள்,   �ட�்ன்   நான்�   

�வரக்�க்�ள்   நான்   ெசய்த   இரண்�   ��ம்படங்கள்   உள்ளன.   நான்   என�   ைகேப��ல்   

படப்��ப்�ம்,   டப்�ங்�ம்   ெசய்�,   என்   அணிக்�   அ�ப்�ேனன்.   

“Your’s   Shamefully   true”   என்ற   ஒ�   ��ம்படத்�ல்   ��ய   பாத்�ரத்�ல்   ந�த்ேதன்.   

��ம்படங்கள்   அவரவர ்  ��களில்   படமாக்கப்படட்ன.   இைவயைனத்�ம்   இந்த   ஊரடங்�ன்   
ேபா�   நிகழ்ந்த   ��ைமகள்.   

  
  



  

ந�ைக   லட்��   �ரியா�டன்    ஒ�   இைணயவ�   
கலந்�ைரயாடல்   

எ�ரெ்காள்�ம்   சவால்கைளப்   பற்�   ேகட்டேபா�   
    
உடல்   த��   அ�ப்பைட�ல்   ஏராளமான   �ய   ஒ�க்க�ம்,   கட�்ப்பா�ம்   ேதைவப்படட்�.   
ஏெனனில்   நாங்கள்   ஊரடங்�   ��ந்�   ெவளிேய   வ�ம்ேபா�   தயாராக   இ�க்க   ேவண்�ம.   
��க்காமல்   இ�க்�ம்   படப்��ப்�   �டட்   அடட்வைணகைள   ெதாடர   ேவண்�ம்.   
ஒ�   ந�கரின்   ேதாற்றத்�ன்   ெதாடரச்�்   �க�ம்   �க்�யமான�.   எனேவ   ேதாற்றத்ைத�ம்   
உடைல�ம்   பராமரிக்க   ேவண்�ம்.   இ�   ஒ�   �கப்ெபரிய   சவாலாக   இ�ந்த�.   ஏெனன்றால்   
நாங்கள்   எத்தைன   மாதங்க�க்�ப்   �ற�   ��ம்�ச ்  ெசன்�   அேத   படப்��ப்ைபத்   
ெதாடங்கப்   ேபா�ேறாம்   என்ப�   ெதரியாத   நிைல�ல்,   நாங்கள்   எங்கள்   உ�வ   
ேதாற்றத்ைத   மாறாமல்   பா�காக்க   ேவண்���ந்த�.   
  
ஊரடங்�   எவ்வள�   காலம்   இ�க்கப்   ேபா�ற�   என்�   ெதரியாதேபா�,   �ன�ம்   காைல�ல்   
எ�ந்�   ேவைல   ெசய்ய   ேபா�மான   உந்�தல்   �க�ம்   �க்�யமாக   மற்�ம்   சவாலாக�ம்   
இ�ந்த�.   
    
ெதாடரந்்�   ெசல்ல   ஏதாவ�   ெசய்ய   ேவண்�ம்.   எனேவ,   நான்   ��ய   �றன்கைள   
உ�வாக்கத்   ெதாடங்�ேனன்.   ஒ�   ��ய   ெமா�ையக்   கற்�க்ெகாள்வ�,   ஒ�   ��ய   
க��ையக்   கற்�க்ெகாள்வ�   ேபான்ற   இரண்�   ��ய   �றன்கைள   நான்   எ�க்க   
��ம்�ேனன்.   நான்   �ன�ம்   எ�ந்��க்�ம்ேபா�   எ�ரே்நாக்�வதற்�   எனக்�   ஏதாவ�  
ேதைவப்படட்�.   அதற்காக   ஏதாவ�   ெசய்ய   ேவண்�ம்   என்பதால்   இ�   ேபான்ற   
�ஷயங்கைள   கற்க�ம்,   ��ய   �றன்கைள   வளரத்்�க்   ெகாள்ள�ம்,   கவனம்   ெச�த்த�ம்   
ேநரத்ைத   பயன்ப�த்�ேனன்.   
  
  
தனிப்பட்ட   வாழ்க்ைக   பற்�   ேகட்டேபா�   
    
��மணமா�   6   மாதங்க�க்�ள்   ஊரடங்�   ெதாடங்�ய�.   இந்த    ஊரடங்�ன்   ேபா�   எனக்�   
நிைறய   ேநரம்   இ�ந்ததால்   என�   ��ம்பத்�ன�ட�ம்   என�   கணவ�ட�ம்   ேநரத்ைத   
ெசல�ட   ��ந்த�.   ஒ�வ�க்ெகா�வர ்  �ரிந்�   ெகாள்ள   �க�ம்   உத�ய�.     
    
உங்கள்   ச�பத்�ய   �ைரப்படம்   கரண்ன்   பற்�   �ல   வாரத்்ைதகள்   
    
கரண்ன்   ஒ�   வாழ்க்ைக   அ�பவம்.   ஓ�   ந�ைகயாக   மட�்ம்   இல்லாமல்,   என்   வாழ்க்ைக�ன்   
�க   �க்�யமான   பயணம்   கரண்ன்.   நிைறய   கற்�க்ெகாண்ேடன்.    ��ய   �ஷயங்கள்   
ெதரிந்�   ெகாண்ேடன்.   வாழ்க்ைகைய   இன்�ம்   நன்�   �ரியைவத்த�.   
    
வர��க்�ம்   �ைரப்படங்கைள   பற்�   ேகட்டேபா�   

  
��.வசந்த்   அவரக்ளின்   தயாரிப்�ல்   உ�வா�ம்   �வரஞ்சனி�ம்   இன்�ம்   �ல   ெபண்க�ம்   
என்�ற   த�ழ்   �ைரப்பட�ம்,   �   �   என்�ற   மைலயாள   �ைரப்பட�ம்   வர��க்�ன்றன.   
    
இந்த   இைணயவ�   உைரயாடல்   2020   ஊரடங்ைக   பற்�ய   ப�வா�ம்.   

  
  

ெதா�த்தவர்:     �கன்யா   நா.�  

 



  

�ைளக்�   ேவைல   -   ��ரக்ள்   
 

��ர்    [A] :     �ேழ   ெகா�க்கப்பட�்ள்ள   கடட்ங்களில்   கா�யாக   உள்ள   கடட்ங்கைள   நிரப்ப�ம்.   
  

  
���ைறகள்:   

1. இந்தக்   கடட்ங்களில்   நீங்கள்   எந்த   எண்கைள   ேவண்�மானா�ம்   பயன்ப�த்தலாம்.   
2. ஒவ்ெவா�   எண்ைண�ம்   ஒ�   �ைற   மட�்ேம   பயன்ப�த்த   ேவண்�ம்   .   
3. இட��ந்�   வலமாக   �ட�்னால்   388   -ம்   ேம��ந்�   �ழாக   �ட�்னால்   194   -ம்   
�ட�்த்ெதாைகயாக   வர   ேவண்�ம்.     
  

  
  
��ர்    [B] :     ஒ�   ர�ல்   வண்�   362   பயணிக�டன்   �றப்படட்�.   �தல்   நி�த்தத்�ல்   74   பயணிகள்   
இறங்�னர.்   2   வ�   நி�த்தத்�ல்   12-ல்   ஒ�   பங்�னர ்  இறங்�னர.்   3   வ�   நி�த்தத்�ல்   6-ல்   ஒ�   
பங்�னர ்  இறங்�னர.்   4   வ�   நி�த்தத்��ம்   �ல   பயணிகள்   இறங்�னர.்   வண்�   கைட�   ர�ல்   
நிைலயத்ைத   அைட�ம்   ேபா�   103   பயணிகள்   இறங்�னர ்  என்றால்   4வ�   நி�த்த�ல்   இறங்�ய   
பயணிகள்   எத்தைன   ேபர?்   
  

  
  
  

 
 
 

   (�ைடகள்   -   கைட�ப்   பக்கம்)  
 
 
 
 
 

  
  
  

��ர்   ஆக்கம்:   சந்��  
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��மணம்   (INDIA   ✈   USA)   
அன்�ள்ள   என்   இனியவன்,   

  

ெபயர ்  அ�ந்த   மனிதன்   
�ைகப்படத்�ல்   ஒ�   அ��கம்     
�ன்�   ஒ�   �ைற   இன்�ைரயாடல்   
ைகத்   ெதாைலப்ேப��ல்   �ரல்     

பகல்   இர�   ந��ல்   கண்��   உைரயாடல்     
வாரம்   ��வ�ம்   ேமா�ர   �கப்�   
மாதங்கள்   �ன்ெதாடர   அரடை்ட   
ேகளிக்ைக   ேபச�்ல்   நட�்   மலரந்்த�   

  

ேம   மாதம்   �தல்   சந்�ப்�   
வடபழனி   ��கனின்   அ�ள்   
�வன்   சக்��ன்   ெகா�ப்�ைன   
�க்ரனிடம்   ஒளி   ெவளிசச்ம்   
சரவண   பவனில்   இர�   உண�   

தரிப்�டத்�ல்   இனிப்�   பரிமாற்றம்   
மறந்��டே்டன் ,    ��சக்கர   வண்�   பயணம்   
பலர ்  என்னிடம்   �சாரிப்�   உன்ைன   பற்�   

  

ந�   இர�ல்   சந்ேதகம்   இவன்   தான்   வாழ்க்ைகத்   �ைணேயா   
ஒ�   வாரம்   உள்ள�   ���   எ�க்க ,  உறங்கலாம்   

தாம்பாளங்கள்   மா�ன ,  ��ந்��டட்�   வாழ்க்ைக   
என்   �தந்�ரத்�க்�   �ற்�ப்�ள்ளி   

  

மாைல   ேநரம் ,    காய்சச்�டன்   நான்   
�ைரயரங்�ல்   அ��ல்   நயன்தாரா�ன்   ர�கர ்  (என்   கணவன்)   

ஐந்�   மாதம்   ���ல்   எங்கள்   மணநாள்   
த�ழக   ெவள்ளத்�ல்   �ரமாண்ட   ��மணம்   

நல்லவராகக்   காட�்   அளித்தவர ்   
  

��ெரன ,    ெவளிநாட�்   ெகா�ைமயாளன்   ேபால   ேதான்�னார ்   
காரணம் ,  இ�ப�   ேநரம்   �மான   பயணம்   
அ�மட�்மா ,  வாழ்க்ைக   பயணம்   

  

அெமரிக்கா�ல்   ெசாரக்்கத்ைதக்   கண்�   வாழ்ந்�   ம�ழ்ந்ேதன்   
உன்�டன்   பல   �ற்�ப்   பயணங்கள்   

அைனத்�   �ழாக்க�ம் ெகாண்டா�ேனாம்   
�தந்�ரேம   வாழ்க்ைகயாக   அைமந்த�   
தாய்   தந்ைத�ன்   ம�   உ�வமாய்   கணவன்   

ேநரங்கள்   �றப்பாகக்   க�க்க   ேதாழன்   (என்   கணவன்)   
  

எனக்�   ��த்��க்�ற� ,  உங்க�டன்   இந்த   பயணம்!     
  

இப்ப�க்�,   உன்     இனியவள்     
*** இ�     அைனத்�ம்     உண்ைமயான     நிைன�கள்   (2015   Episodes)   *****   

எ��யவர்   -    ஹர�்னி   �னிவாசன்  

 



  

கட�ளின்   க�தம்   

  

  

  

அன்�ள்ள   மனிதரக்�க்�   

உ�ர ்  தந்�   உடல்   தந்�   
நீர ்  தந்�   நிலம்   தந்�   

உண�   தந்�   உறக்கம்   தந்�   
இர�   தந்�   பகல்   தந்�   

இ�ள்   தந்�   ஒளி   தந்�   

ேநரம்   தந்�   காலம்   தந்�   
உற�   தந்�   உணர�்   தந்�   

வா�ம்   வாழ்க்ைக   தந்த   என்ைன   
    

நீேய   உ�வாக்�   நீேய   ெபயர ்  ைவத்�   

நீேய   கைத   ெசால்�   நீேய   நம்ப   ைவத்�   
நீேய   �ைற   ைவத்�   நீேய   �ழா   எ�த்�   

நீேய   ெகாண்டா�   நீேய   ம�ழ்ந்�   
நீேய   தைலைம   ெகாள்ள   

நீேய   �ரி�ைன   உண்டாக்�   

நீேய   அைம�ைய   ெக�த்�   
நீேய   பாவங்கள்   ெசய்�   

நீேய   பரிகாரங்க�ம்   ��   
���ல்   எல்லாம்   இைறவன்   ெசயல்   என   

�ழங்�   

கட�ேள   இெதல்லாம்   உனக்�   நியாயமா     
என   �தற்�ம்   மனிதரக்ேள   

    
  

  

இப்ேபா�   நான்   உங்கைள   ேகட�்ேறன்   

இெதல்லாம்   உங்க�க்�   நியாயமா?   
நீங்கள்   ெசய்�ற   �ற்றங்க�க்�     

என்   ெபயர ்  ைவப்ப�   நியாயமா?   

  

நான்   ெசய்யாத   பாவங்க�க்�     

என்   ெபயர ்  ெசால்வ�   நியாயமா?     

எனக்கான   நீ�ைய   நான்   எங்�   ேகடே்பன்   

என்��ள்ள   ப�கைள   நான்   எவ்வா�   

கைளேவன்   

��ங்கள்   மனிதரக்ேள   இெதல்லாம்   

நியாயமா?  

    

அன்�   ெசய்�   அறம்   வளரத்்�   

உலகம்   ெச�க்க   �னம்   உைழத்�   

உ�ரக்ைள   ேந�த்�   ஒற்�ைம   ேபாற்�   

நீ�   காத்�   நிம்ம�   ெபற்�   

இன்பமாய்   வா�ங்கள்   

என்ைன�ம்   ப����ந்�   காப்பாற்�ங்கள்  

இப்ப�க்�     

மனக்   ��ற�டன்   கட�ள்   

    

எ��யவர்   -   ெவண்பா  

  

  

  



அைம�   

  

  

 

அைம�   -     

அதன்   அரத்்தம்   ெவ�ம்   'நிசப்தம்'-அல்ல     

'மனம்',   �ற்றம்',   '�ழல்'   
இைவ   ஒவ்ெவான்�ம்   அதனதன்   ஒ�க்கத்�ல்     

அைசத�ம்     
ஓைசகள்   ஒ�த்த�ம்     

ஆழ்ந்�   நைனத�ம்   

�றத்தாக்�தல்   �ளிேய�ம்-இன்�     
�ரண்மாய்   ெசய்ெதா�ல்   ெசய்த�ம்     

�ந்ைத�ல்   ேவடை்கைய   �ற்பமாய்   ெச�க்�த�ம்     
�ன்னைகைய   உள்ளி�ந்�   �த்த�ம்     

�ற்றத்�ன்   �ய�ல்லா   அன்�ைன�ம்,     

�ழ�ன்   களங்க�ல்லா   இயற்ைகைய�ம்     
இ�ப்பைத   இ�ப்ப�   ேபால்     

ஏற்ப�ம்     
ஏற்�   ர�த்த�ம்     

�தறாத   �ந்ைத�ம்     

�ரான   �வாச�ம்     
மட�்ேம   ‘அைம�’   என்ேபன்.   

    
எ��யவர்   -   �ேரஷ்   கண்ணா  

  

    
  

  
  

  

  

  



  

  

அன்ைன...   

  

  

 

அவள்   ஒ�   கா�யம்,     
இ�ந்�ம்   தன்   �ள்ைள�ன்   ைகக்�டை்டயாய்   

அ��ன்   கண்   �ைடப்பாள்.     
    

அவள்   ஒ�   �த்தகம்,     

இ�ந்�ம்   தன்   �ள்ைள�ன்   �ந்ைத   ��க்க�க்�   
ெவள்ைள   கா�தமாய்   ெச�சாய்ப்பாள்.     

    
அவேள   ஒ�   ஓ�யம்,     

இ�ந்�ம்   தன்   �ள்ைளைய,   �ற்�யாய்   மா�யவள்   

ஒ�   �ற்பம்   ேபால்   ெச�க்�வாள்.     
    

அவள்   �ரம்மன்   பைடத்த   அன்�ன்   இலக்கணம்,     
தன்   �ள்ைள   த�க்�ம்    த�ணெமலாம்     

தாய்�ரேல   �தல்நா�ம்.     

    
உண்ைம�ல்   அ�பலசா�,     

தன்   �ள்ைள�ன்   ஆ�   அ��தல்   ஐம்�லன்   வ�ம்வைர     
க��னிேல   கட�்க்காப்பாள்.     

    
அன்ைனயர ்  �னம்,     

அவைள   வாழ்த்த   இன்�   ஒ�   த�ணம்!   

    
எ��யவர்   -   �ேரஷ்   கண்ணா  

  
  

  

  



  
  

  

வணிக   ஆதரவாளரக்�க்�   நன்�!   

  

  

  

  

  



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -   Naya�u   (மைலயாளம்)   
  

மைலயாளப்   படங்க�க்ேக   உரித்தான   �க   
நிதானமான   ஆரம்பம்.   ��தாகக்   காவல்�ைற�ல்   
ேசரந்்��க்�ம்   கான்ஸ்ட�ள்   ப்ர�ன்,   கட�்க்   
ெகாண்��க்�ம்   �ட�்ப்   �ரச�்ைன�ல்   மற்ெறா�   
கான்ஸ்ட�ள்   �னிதா,   அர�யல்வா��டம்   இ�ந்�   
வ�ம்   அ�த்தங்கைள   ேவண்டா   ெவ�ப்பாக   அேத   
சமயம்   �றம்பட   ெசய்�ம்   உத�   �ைண   ஆய்வாளர ்  
மணியன்   என்�   �ன்�   காவல்   அ�காரிகளின்   
�ன்�லங்கேளா�   ஆரம்பக்   காட�்கள்   
நகர�்ன்றன.   இந்த   �வரில்   இ�வர ்  த�த்�கள்.   
இவற்ேறா�   அந்தத்   ெதா���ல்   வ�ம்   �க்�ய   
இைடத்ேதரத்ல்   ெதாடரப்ான   பரபரப்�க்கள்.   

ஆனால்   எ��ேம   ேதைவயற்ற   காட�்   என்�   ஓடட்   ��யா�.   ஆரம்பக்   காட�்யான   க��   
இ�க்�ம்   ேபாட�்�ம்   �ற�   ஒ�   உ�வகமாகப்   �ரிப��ற�.   30   நி�டங்களில்   காவல்   
நிைலயத்�ல்   நடக்�ம்   ேமாத�க்�ப்   �ன்   படம்   ேவகம்   ��க்�ற�.   

  
�வார�யமான   கைத.   வழக்கமான   த்ரில்லர ்  வைகையத்   தாண்�   த�த்-   ேபா�ஸ்   இைடேய   
ஆன   ேமாதைல�ம்   அைத   அர�யல்வா�கள்   எப்ப�   ஓட�்   அர�ய�க்�ப்   பயன்ப�த்�க்   
ெகாள்�றாரக்ள்   என்பைத�ம்   ேப��ற�.   
இந்த   ேமாத�ல்   இரண்�   தரப்�ைடய   �ைற   நிைறகைள   இயக்�நர ்  சமநிைல�டன்   
காட�்ப்ப�த்���க்�றார.்   �ைரக்கைத   ேமாத�ன்   ��ரத்ைதப்   ப�ப்ப�யாகக்   �ட�்க்   
ெகாண்�   ேபா�ற�.   
    
�க்�யமாக   �ன்�   அம்சங்கள்   �றப்�.   �ைரக்கைத,   ந�கரக்ள்   ேதர�்,   ஒளிப்ப��.   
�க்�ய   �ன்�   கதாபாத்�ரங்களில்   வ�ம்   ேஜாஜ�   ஜாரஜ்்,   ெகாஞ்சக்ேகா   ேபாபன்,   மற்�ம்   
நி�ஷா   சஜயன்   (The   Great   Indian   Kitchen)   -   அ�ைமயான   ந�ப்�.   ந�க்�றாரக்ள்   என்ற   உணர�்   
ேதான்றாமேலேய.   ேதய்வழக்காகச ்  ெசால்ல   ேவண்�ெமன்றால்   அந்தப்   பாத்�ரமாகேவ   
வாழ்ந்��க்�றாரக்ள்.   ��ப்பாக   ேஜாஜ�   ஜாரஜ்்   -   ேத�ய   ���   வாங்�யவர.்   மனிதர ்  
உடல்ெமா���ம்,   �ன்னச ்  �ன்ன   �கபாவங்களி�ம்   �ன்னிெய�க்�றார.்   அேதேபால்   
நி�ஷா.   இந்தப்   ெபண்ணின்   கதாபாத்�ரத்   ேதர�்கள்   அடட்காசம்.   
ஒளிப்ப��   -   ��த்�க்   ெகாண்�   ெதரியாமல்   அப்ப�ேய   ேபா�ற   ேபாக்�ல்   கண்ணில்   
ஒற்�க்   ெகாள்�ம்ப�யாக.    மற்ேறா�   ஆ�தலான   அம்சம்   படத்�ன்   �ற்ப���ல்   
பரவலாக   வ�ம்   த�ழ்.   மற்ற   �ற   ெமா�ப்   படங்களில்   வ�ம்   ெமா�   ெபயரக்்கப்படட்   த�ழ்   
ேபால்   இல்லாமல்   இயல்பாக   இ�க்�ற�.   
    
த��ல்   வந்த   �சாரைண   படம்   நிசச்யம்   நிைன�க்�   வ�ம்.   ஆனால்   இந்தப்   படம்   
‘�சாரைண’�ன்   வன்�ைறையத்   த�ரத்்�   ேமாத�ன்   பல்ேவ�   பரிணாமங்கைளக்   
காட�்�ற�.   இ���ல்   வ�ம்   கண்   ெதரியாத   �தாட�்   ஓட�்ப்   ேபா�ம்   காட�்   
ைடரக்ேடாரியல்   டச!்   
    
ெநடஃ்�ளிக்�ல்   இ�க்�ற�.   

  
  

எ��யவர்:    ர�   ��ேவங்கடத்தான்  

 



  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   
  

வ�ப்�:   நிைல   1   மாணவ   மாண�யர்   
தைலப்�:   என்   ஆைச   எ�த்�   

ஆ�ரியர்:   ெஜயெகௗரி   �ற்றரசன்   

 

  
 

அத்ைவத்   ச�ஷ்   அனஷ்ீ   �க்ேனஷ்வரன்   ஆ�த்   நிஷாந்த்     

  
  

���வ்   
ெசல்வக்கண்ணன்   

�ரத்்�க்   சங்கர்   
�த்தா�ங்கம்   

க்ரியா   ெவங்கேடஷ்   



  

  
  

  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  

  

  

 

 

 

நளன்   �னிவாசன்  �ரணவ்   அர�ந்த்   ல�ன்   �ஷ்�   
காரத்்�ேகயன்   

 

  

  

��லா   ராேஜஷ்     ஹர�்தா   �   



நம்   �கர�்/க��   �ைறகள்   சரியானதா?   
  

 

நம்மால்     உண்டா�ம்     �ப்ைபகைளப்     பற்�      �ந்�த்��க்��ரக்ளா ?    அ�   
எங்ேக     ேபா�ற� ,    அந்தக்     �ப்ைபயால்     யாெரல்லாம்     பா�க்கப்ப��றாரக்ள்   
என்�     ேயா�த்த�ண்டா ?    நம்�ல்     ெப�ம்பாலாேனா�க்�     அைதப்     பற்�   
ெகாஞ்ச�ம்     ேதான்���க்கா� .   

  
எங்க     �ட�்     �ப்ைபத்ெதாட�்ைய     ��     ேபாட�்     கண்ணில்     சட�்�     படாத   

இடத்�ல்     ைவச�்�க்ேகாம் ;    ேவண்டாத     ெபா�டக்ைள     உள்ேள     ேபாட�்     வார����ல்   
�ப்ைப     வண்�     எ�த்�க்     ெகாண்�     ேபாக     வச�யா     ���ல்     ெவச�்டட்ா     ேபா�ம் ,    நம்ம   
ேவைல     ��ந்த�     என்�     நிைனக்�ேறாம் .     

  
ஆனால் ,    அ�     எங்ேக     ேபா�ற�     ெதரி�மா ?    �ப்ைபக்�டங்�     எ�ம்     நிலத்த�     ேச�ப்�   
அைமப்�க்�     ேபாய்     காலாகாலத்�க்�ம்     அப்ப�ேய     இ�க்�ம் .    வ�ங்கால     சந்த��னர ்  
அைதெயல்லாம்     ேதாண்�     எ�த்தாரக்ள்     என்றால்     எல்லாம்     அப்ப�ேய     �ைதெபா�ளாகக்   
�ைடக்�ம் .    நாம்     இன்�     பயன்ப�த்�ய     �ணிமணிகள் ,    இ�க்ைககள் ,    ேபனா ,    ெந��   
(plas�c)    ெபா�டக்ள் ,    காலணி     என     எல்லா�ம்     �ைடக்�ம் .    ந�ங்� ,    ஒ�ங்�ப்     ேபாய்   
இ�க்கலாம் ;    ஆனால்     அப்ப�ேய     இ�க்�ம் .    �ப்ைபக்�டங்�ல்     எ��ம்     மாயமாக     மைறந்�   
ேபாவ�ல்ைல .    ேபா�ய     �ரிய     ெவளிசச்ம் ,    உ�ரவ்ளி    (Oxygen)    ேபான்றைவ     �ைடக்காமல்   
இயற்ைகயாக     மட�்ப்ேபா�ம்     ெபா�டக்ள்     �ட     �க     �க     ெம�வாகேவ     �ப்ைபக்   
�டங்�களில்     மட�்�ற� .   

  
இங்ேக     நம்     நாட�்ல்     ைவத்�க்     ெகாள்ள     ��யாத     �ப்ைபகள்     என்னவா�ன்றன     என   
அ��ரக்ளா ?    ம��ழற்�க்�     நாம்     அ�ப்�ம்     ெபா�டக்ள்     ஏற்கனேவ     �க     அ�க     அள�ல்   
மா�     அைடந்தைவ     என்ப�ம்     �க    " அ�வாளித்தனமாக "    நாம்     �ப்ைப�ல்     �சாமல்   
யா�க்காவ�     பயன்ப�ம்     என்�     ம��ழற்�க்�     அ�ப்�யைவ     பற்��ம்     நிைனத்�ப்   
பாரக்்க     ேவண்�ம் .    அந்தக்     �ப்ைபகள்     கப்பேல�     எங்ேகா     உள்ள     

ெபா�ளாதாரத்�ல்     ந�ந்த     மக்களிடம்     ேபாய்ச ்    ேச��ற� .    அங்ேக     �ப்ைபகளில்     இ�ந்�   
நல்ல     ெபா�டக்ைள     �ரித்ெத�க்�ம்     வச�கள்     இ�ப்ப�ல்ைல .    அந்த     ஏைழ     மக்கள்     இப்ப�   
ஏராளமாக     ேசரந்்த     �ப்ைப     ேம�களிேலேய     ேவ�     வ��ல்லாமல்     வாழ்�றாரக்ள் .  
அவரக்ள்     வாழ்ேவ     நாம்     அ�ப்�ம்     �ப்ைபகைள     ச�த்�     அ���ந்�     ெபா�ள்     ேசகரித்�   
வா�மா�     அைம�ற� .    இங்ேக     நம்     இடத்�ல்     இ�க்�ம்     �ப்ைபக்     �டங்�க�ம்     நிரம்�   
வ�ந்�     நம்     காற்� ,    நீர ்,    மண்     என     பாழ்ப�த்��ற� .    ெமாத்த     ச�கேம     நீண்ட     கால   
உடல்நல ,    ெபா�ளாதார ,    ��யல்     பா�ப்�க்�     உள்ளா�ற� .   

" ஏைழ ,    வளராத ,    ேமற்�     உலகம்     த�ரத்்த "    நா�கைள     �ரண்��ம்     அ�ைமப்ப�த்��ம்   
வ�ம்     நமக்�    ( ேமற்�லக ,    வளரந்்த     ெசல்வந்த   நா�கள் )    ஒ�     ெப�ம்     �க்கல்     இந்த     �கர�் .     

  



நம்   �கர�்/க��   �ைறகள்   சரியானதா?   

நாம்     வாங்�     வாங்�     ��க்�ம்     ெபா�டக்ள்     பற்��ம் ,    �கரந்்த     �ன்     மைல     மைலயாக   
ேசரக்்�ம்     �ப்ைப     பற்��ம்     �ந்�ப்ப�ல்ைல .    நம்     �கர�்க்கான     ெபா�டக்ைள     யார ்  
உற்பத்�     ெசய்�றாரக்ள்     �ப்ைபகள்     என்ன     ஆ�ன்றன     என்ப�     பற்�     ேயா�ப்பேத     இல்ைல .   
ம்     அ�யாைம�ம்     ெபா�ப்�ன்ைம�ம்     உலைக�ம்     மற்ற     ச�கத்ைத�ம்     �ர�த்�   
வ��ற� .   

  
நாம்     �க�ம்     ெபா�டக்ைளத்     தயாரிப்பதற்�     �க     அ�க     அள�லான     எரிெபா�ள்     ேதைவ .   
அைத     எங்��ந்�     ெப��ேறாம்     ெதரி�மா ?    �ன்     நிைலயங்கள்     நிலக்கரி ,    எரிவா� ,   
ெபடே்ரா�யப்     ெபா�டக்ைள     எரித்�     �ன்     உற்பத்�     ெசய்�     ெகா�க்�ன்றன .   

  
ெபடே்ரா�யப்     ெபா�டக்ைள     �ன்     உற்பத்� ,    ேபாக்�வரத்� ,    ெவப்பத்     ேதைவக�க்�     என்�   
பயன்ப�த்�ம்ேபா� ,    கரி�ல   வா�     ெவளிேய�     ��ெவப்பமைடதல் ,    ப�வநிைல     மாற்றம்   
ேபான்றவற்�க்�ம்     காரணமா�ற� .   

  
�ன்     நிைலயங்க�க்�     அ��ல்     வ�ப்ேபா�க்�     காற்�     மா�     காரணமாக     உடல்     நலக்   
�ைறபா�கள்     வரக்��ம் .    �ன்     நிைலயங்கள்     எங்ேக     அைமக்கப்     ப��ன்றன     என்�   
ெதரி�மா ?    ெப�ம்பா�ம்     ந�ந்த ,    கல்�ய��     �ைறந்த ,    தாழ்த்தப்படட்     ����ப்�க�க்�   
அ�ேக     அைமக்கப்ப��ற� .     

�த�ல் ,    நம்     �கர�்க்�ம்     ஏற்ப�த்�ம்     �ப்ைப    /    க��க்�ம்     நாேம     ெபா�ப்�     என்�     உணர   
ேவண்�ம் .    இனிேமல் ,    �ப்ைபத்     ெதாட�்ைய     ��ேயாரம்     ெகாண்�ேபாய்     ைவப்பேதா�   
என்     ெபா�ப்�     �ரந்்த�     என்�     இ�க்க     ��யா� / �டா� .    நம்     வாழ்�ல்     நீ�த்த     ெபா�ப்பான   
�கர�்க்கான     �ல     வ��ைறகள் :   
1.    எைத�ம்     வாங்�ம்    ( �க�ம் )    �ன் ,    இ�     உண்ைம�ல்     எனக்�த்     ேதைவயா     என  
ேகட�்க்ெகாள்ள     ேவண்�ம் .   
2.    மற்றவரக்ள்     பயன்ப�த்�ய     ெபா�ள்     நம்ைமப்     ெபா�த்தவைர     ���தான்     என்�     எண்ண   
ேவண்�ம் .    ���தான்     ேவண்�ம்     என்�     நிைனக்கக்�டா� .   
3.    அ�க்க�     பயன்ப�த்தாத     ெபா�டக்ைள     ைகமாற்றாக     ெகா�க்க�ம்     வாங்க�ம்     பழ�க்   
ெகாள்ள     ேவண்�ம் .   
4.    ப�தைடந்தவற்ைற     ப��     நீக்�     பயன்ப�த்த     ேவண்�ம் .    ஒவ்ெவா�     �ைற�ம்     ��தாக   
வாங்�வதற்�     ப�ல்     ம�ப�     பயன்ப�த்�ம்     ெபா�டக்ைள     நாட     ேவண்�ம் .   
5.    உண�க்க��ைள     மடக்ச ்    ெசய்�     மண்     வளம்     காக்கலாம் .   
6.    உள்�ர ்    சந்ைதைய ,    ெபா�டக்ைள     ஆதரித்�     ேபாக்�வரத்� ,    ெபட�்���ம் ,  
உைற��ம்     ெசல�கைள     �ைறக்கலாம் .   

  
நம்மால்     மாற்றங்கைள     நிகழ்த்த     ���ம் .    நம்     உலைக     காக்க�ம் ,    மக்களின்     வாழ்ைவ   
ேமம்ப�த்த�ம்     நம்     ேதர�்கள்     நிசச்யம்     உத�ம் .   

ஆங்�லத்�ல்   எ��யவர்:   �பா   �ங்க்    

த�ழாக்கம்:   காரத்்�க்   அங்க�த்�  

 



  

  

  

  

  

உடல்நலக்   ��ப்�   

���   வ�ைய   நீக்க,   �ட்�ேலேய   ெசய்யக்��ய   �ல   எளிைமயான   
உடற்ப�ற்�கள்   

  

  

  
  

ெதா�ப்�   -   ராம்�   கவேசரி  
  

  

  

  

 



  

  

ெச��யரக்�க்�   வணக்கம்   (��கைத)   
  

 

மம்�,   என்ன   நீ   �க்�ட�்   ேபானா   தான்   நான்   �ங்க   வ�ேவன்.   "அவ்�,   
என்னால்   ��யலடா,   சரி   வா   �க்�ட�்ப்   ேபாேறன்   �ங்கறத்�க்�   ".   
இப்ெபா��   எனக்�   40   வாரங்கள்,   நாைளக்�   எனக்�   மகப்ேப�.   �ழந்ைத   
நன்�   இறங்�   �டட்தால்,   அ�   வ��   �க�ம்   ெபரியதாக   இ�க்�ற�.   
இர�   ��வ�ம்   உடக்ாரந்்த   வண்ணம்   �ங்�ேனன்.   நான்   �ங்க,   �ழந்ைத   
��த்�க்   ெகாண்�   �ைளயா��ற�.   என்னால்   நன்றாக   உணர   
���ற�   �ழந்ைத   ேபா�ம்   ஆடட்த்ைத.   

  

��யற்காைல   �ன்�   மணி   அள�ல்,   அமரந்்த   வண்ணம்   �ங்க   ��யாமல்   சற்�   சரிந்�   
ப�த்ேதன்.   ��ர�்   ஒ�   சத்தம்,   அ��ல்   இ�க்�ம்   கணவைர   எ�ப்�ேனன்,   பனிக்�டம்   
உைடந்�   �டட்�.   இைறவைன   ேவண்�க்   ெகாண்�   ம�த்�வமைனக்�   �ளம்�ேனாம்.   
அவ்�   எங்க�க்�   அ�ரஷ்்டம்,   �ங்�க்   ெகாண்�   இ�க்�ம்   அவைனப்   பாரத்்��ட�்   
வாகனத்�ல்   ெசன்ேறாம்.   ேகா�ட ்  உசச்த்�ல்   இ�ப்பதால்,   உடல்   ெவப்பநிைல   
பரிேசாதைன   ெசய்��ட�்   என்ைன�ம்   என்   கணவைர�ம்   மட�்ம்   மகப்ேப�   �ரி�க்�   
ேபாக   �டட்ாரக்ள்.   வ��ம்   இல்ைல,   �ரிவாக்கம்   (Dilation)   கம்�யாதான்   ஆ���க்�,   
காத்��ப்ேபாம்.   இப்ேபாைதக்�   நரம்�   வ�   ெசாட�்நீர(்Drips)   ஆரம்�ப்ேபாம்.   

ம�யம்   வைர   வ�   வர�ல்ைல,   �ன்�   ஒ�   மாத்�ைரையக்   கைர�ம்   வைர   நாக்�   
பக்கத்�ல்   ைவத்தனர.்   ஒ�   மணி   ேநரம்   க�த்�   ேலசாகப்   �ரசவ   வ�   ஆரம்�த்த�.   
இர�க்�ள்   �ழந்ைத   �றந்���ம்   என்�   ெசான்னாரக்ள்.   �ரசவ   வ�   நன்றாக   
ெதாடங்��டட்�.   வ�   தாங்க   ��ய�ல்ைல.   �ரிவாக்கம்   �க�ம்   �ைறவாகத்தான்   
இ�க்�ற�,   நீங்கள்   இவ்�ைடெவளி   மயக்க   ம�ந்�   (Epidural)   எ�த்�க்ெகாள்ளலாம்.   
அைத   எ�த்�க்   ெகாண்�   உறங்க   ஆரம்�த்��டே்டன்.   என்ைனப்   பாரத்்�க்   ெகாண்�   
ெச��யர ்  (Nurse)   இர�   ��வ�ம்   சரியான   ேநரத்�ல்   வ�ற்�ல்   இ�க்�ம்   �ழந்ைத�ன்   
இதயத்��ப்�,   என்�ைடய   உடல்   ெவப்ப   நிைல,   இரத்த   அ�த்தம்   அைனத்ைத�ம்   
பரிேசாதைன   ெசய்�   ெகாண்ேட   இ�ந்தார.்   இ�   மட�்மா,   இவ்�ைடெவளி   மயக்க   
ம�ந்�    எ�த்�க்ெகாண்டதால்   பல   �ைற   வந்�   என்ைன   இட�,   வல�   என்�   பக்கம்   
மாற்�   மாற்�   ப�க்க   ைவத்தார.்   

ம�நாள்   காைல   4   மணி   அள�ல்   �ரசவ   வ�   உசச்க்   கடட்த்ைத   ெந�ங்��டட்�.   "�ஷ்,   
�ஷ்,   �ஷ்".   5   மணி   வைர   �ஷ்   பண்ணிடே்டன்   ��யைல,   ெச��யர ்  பக்கத்�ல்   நின்�   
ெகாண்�   �ணிைய   ைவத்�   �ைடத்�   �ைடத்�   �ப்ைப�ல்   ேபாடட்ார.்   ம�த்�வர ்  வந்�   
பாரத்்��ட�்   �ழந்ைத   ேமேல   பாரத்்தவா�   இ�க்�ற�   என்�   ��னார,்   �ன்னர ்  
�ழந்ைதைய   தைல�ழாக   ��ப்ப   ஆரம்�த்��டட்ார.்   �ல   நி�டங்கள்   க�த்�   
ம�ப��ம்    "�ஷ்,   �ஷ்,   �ஷ்   ".   �ழந்ைத   �றந்�   �டட்�.   இந்த�ைற   ெபண்   �ழந்ைத.   
ம�த்�வர ்  கரங்கைளப்   ��த்�க்   ெகாண்�   நன்�   ெசான்ேனன்.   மாைல�ல்,   என்   
கணவ�டன்   ேப�க்ெகாண்�   இ�ந்ேதன்    அவர ்  ெசான்னார ்  "   நீ   �ஷ்   பண்�ம்   ேபா�   �ல   
ேநரம்   ரத்தம்   இல்லாமல்   மலம்   வந்த�,   அந்த   நரஸ்்   தான்   �த்தம்   பண்ணாங்க".   
"அப்ப�யா!!!”     



ெச��யரக்�க்�   வணக்கம்   (��கைத)   
  

 

நிைனத்�ப்   பாரத்்ேதன்   அந்த   ெச��யர ்  �கத்�ல்   ெகாஞ்சம்   �ட   ஒ�   
சங்கடேமா   அல்ல�   அ�வ�ப்ேபா   ெதன்படேவ�ல்ைல   .   கலங்�ப்   
ேபாேனன்.   "அவங்க    ெராம்ப   �ேரட"்.   

உ�ைரக்   ெகா�க்�ம்   தாையக்   கட�ளாகப்   பாரக்்�ேறாம்,   ஆனால்   அந்த   
தாய்   உ�ர ்  ெகா�க்�ம்   நிைல�ல்   அவைளேய   ஒ�   �ழந்ைதயாகப்   
பாரத்்�க்ெகாள்�ம்   ெச��யரக்ள்   கட��க்�ம்   ேமலானவரக்ள்.   

நான்   உத�கள்   வ�ேய   நன்�கள்   ெசால்�,   எனக்�   ெச��யராக   வந்த   
உங்கள்   கரங்கைளப்   ��க்க   மறந்��டட்ா�ம்,   நீங்கள்   என்�ம்   

என்�ைடய   �ந்தைனகளில்    ஒ�   உணரச்�்யாக   இ�ப்�ரக்ள்.   

  

  

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�!   

  
  

  

  

  

கதம்பம்  இத�ல்  தங்கள்  கைத,  கட�்ைர,  க�ைத  மற்�ம்  பய�ள்ள  பல  �ஷயங்கைள            
இரிசம்ண்�  ச�கத்�டன்  ப�ரந்்�  ெகாண்ட  அைனத்�  எ�த்தாளரக்�க்�ம்  த�ழ்ச ்  சங்க          
நிரவ்ாகக்   ���ன்   மனமாரந்்த   நன்�.     

  

    

https://forms.gle/x1M8USKUJfuyzyfa8


  

��ரக்�க்கான   �ைடகள்     

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

  
��ர்   [B]:   
  
ெமாத்த   பயணிகள்   =   362   
�தல்   நி�த்தத்�ல்   இறங்�யவரக்ள்   =   74   
�த�ள்ள   பயணிகள்   362   -   74   =   288   
2   வ�   நி�த்தத்�ல்   இறங்�யவரக்ள்   12-ல்   ஒ�   பங்�   288   *   1/12   =   24   
2   வ�   நி�த்தத்�ற்�   �ற�   �த�ள்ள   பயணிகள்   288   -   24   =   264   
3   வ�   நி�த்தத்�ல்   இறங்�யவரக்ள்   6-ல்   ஒ�   பங்�   264   *   1/6   =   44   
3   வ�   நி�த்தத்�ற்�   �ற�   �த�ள்ள   பயணிகள்   264   -   44   =   220   
4   வ�   நி�த்தத்�ல்   இறங்�யவரக்ள்   X   என   ைவத்�க்ெகாள்ேவாம்   
கைட�   நி�த்தத்�ல்   இறங்�யவரக்ள்   103   =   4   வ�   நி�த்தத்�ற்�   �ற�   �த�ள்ள   பயணிகள்   
4   வ�   நி�த்தத்�ற்�   �ற�   �த�ள்ள   பயணிகள்   220   -   X   =   103     
X   =   220   -   103   =   117   
எனேவ,   4   வ�   நி�த்தத்�ல்   இறங்�யவரக்ள்    117    ேபர.்   

  
  
  
  
  
  

��ர்   ஆக்கம்:   சந்��  
  

  

  

  
  

  

  

1   8   93   92   9   16   85   84   

6   3   90   95   14   11   82   87   

91   94   4   5   83   86   12   13   

96   89   7   2   88   81   15   10   


