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 அ��ப்� மடல் 

 1.  எ�ரவ்�ம் 2022 ஆண்�ன் - �தல் காலாண்�ல் கைல நிகழ்ச�்கைள 
 ேநர�யாக கைலயரங்கத்�ல் நடத்த �டட்�ட�் வ�வதால், �சம்பர ்14 
 நடக்க��ந்த "ஆடட்ம், பாடட்ம், ெகாண்டாடட்ம்!" ெமய்நிகர ்கைல 
 நிகழ்ச�்ைய இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்க நிரவ்ாக �� ரத்� ெசய்�ள்ள�. 

 2.  ச�க ேசைவ வாய்ப்� - உடல் மற்�ம் ெபா�ளாதார நலம் �ன்�ய 
 ��யவரக்ள் வா�ம் Elizabeth Adam Crump Nursing & Rehabilitation 
 ெசன்ட�க்�, இந்த �ளிர ்காலத்�ற்� உத�ம் வைக�ல் ேபாரை்வ 
 மற்�ம் கா�ைறகைள நன்ெகாைட ெசய்ய இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்க 
 நிரவ்ாகக்�� �டட்�ட�்�க்�ற�. 

 எங்ேகேயா இ�க்�ம் நம் ெபற்ேறா�க்� உதவ ��ய�ல்ைல என்� 
 நம்�ல் பலர ்வ�த்தப்ப��ேறாம்.  இந்த ஊரில் வா�ம் வய�ல் 
 ��ரந்்தவரக்�க்� �ன்ன வைக�ல் உத� ெசய்�ம் ஒ� வாய்ப்பாக 
 இைதக் க��, த�ழ்சச்ங்க உ�ப்�னரக்ள் அைனவைர�ம்  எங்க�டன் 
 ேசரந்்�  இந்த ச�க ேசைவைய  ெசய்ய அைழக்�ேறாம். 

 Paypal link for donations -  https://www.richmondtamilsangam.org/donationforcause 

 All submissions for Kadambam/கதம்பம் should be emailed to 
 newsletter.rts@richmondtamilsangam.org by the 15th of each month. 

https://www.richmondtamilsangam.org/donationforcause


 மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தய �ரர் கண்ணன் ெமய்யப்ப�டன் 
 ஒ� ேநரக்ாணல் 

 நாம் அைனவ�ம் ஓடட்ப்பந்தய �ரரக்ைளப் 
 பாரத்்��க்�ேறாம் அல்ல� �ைறந்தபடச்ம் ஒ� 
 �ைறயாவ� ஓட �யற்�த்��ப்ேபாம்.  ஆனால் ஒ� �ல 
 மக்கள் மட�்ேம நீண்ட காலத்�ற்� ஆரவ்த்ைதத் 
 ெதாட�வாரக்ள். அத்தைகய ஒ�வைர இன்� நாம் 
 சந்�க்கப் ேபா�ேறாம். 

 1 �ேலா�டட்ர ்ஓடட்த்�ல் ெதாடங்� மராத்தான்(26 
 ைமல்கள் 385 ெகஜம்)  ஓடட்த்ைத ெவற்�கரமாக ��த்த 
 ��. கண்ணன் ெமய்யப்பைன சந்�ப்ேபாம்  . 
 �தலாவதாக, 1 மணி 52 நி�டம் ேநரத்�ல்  அைர 
 மராத்தான் ஓடட்த்ைத ��த்த உங்கள் ச�பத்�ய 
 சாதைனக்� எங்கள் மனமாரந்்த வாழ்த்�க்கள். 

 ேகள்�  :  உங்கள் ச�பத்�ய சாதைனையப் பற்� 
 நாங்கள் ேபசத் ெதாடங்�வதற்� �ன்�, ஓ�வதற்கான 
 ஆரவ்ம் எவ்வா� ெதாடங்�ய� என்ப� பற்�ய உங்கள் 
 எண்ணங்கைளப் ப�ரந்்� ெகாள்ள ���மா? 

 ப�ல்  : நான் 2009-ல்தான் �ம்�ரமாக ஓடத் �வங்�ேனன்.  �வக்கத்�ல், உடல் நலைன 
 ேப�வதற்காகத்தான் ஓட ஆரம்�த்ேதன். �ன்னாளில் ஓ�வதற்கான நாடட்�ம் பற்�ம் 
 அ�கரிக்கேவ, அைத ��ப்பத்�டன் ெசய்யத் �வங்�ேனன். இன்றள�ம் ஓ�வைதத்தான் 
 நான் என்�ைடய �றந்த ெபா��ேபாக்காகக் க���ேறன். ஓ��ன்ற அந்த ேநரத்ைத, 
 ஒ� �யான நிைலயாகேவ பாரக்்�ேறன். 

 ேகள்�  : பலர ்பல ச�க காரணங்க�க்காக ஓடட்ப்பந்தயங்களில்  பங்ேகற்�ள்ளனர ்- 
 ��ப்�ணரை்வக் ெகாண்� வ�வதற்காக நீங்கள் ஓ�ய ஏேத�ம் நிகழ்�கள் உள்ளனவா ? 

 ப�ல்  : நான் மாரத்தான் ஓ�வதற்� �க �க்�யமான காரணம்,  அதன் �லம் ெபறக்��ய 
 ேநரம்ைறயான ஆேராக்�யம் மற்�ம் மனநலம் பற்�ய ��ப்�ணரே்வ ஆ�ம். ஓ�தல், 
 என்ைன நாேன �ய ஆய்� ெசய்�ெகாள்ள உத��ற�. நான் மன அ�த்தத்ைத உண�ம் 
 ேபாெதல்லாம், என� அன்றாட வாழ்க்ைக நடவ�க்ைககள் அைனத்ைத�ம் �ட�்�ட�் 
 ஓடட்ப்ப�ற்��ல் ஈ�ப�வதன் �லம், உற்சாகமாக உணர�்ேறன். 

 ேகள்�  : ஓ�வ�ல் ஆரவ்�ள்ளவரக்�க்� உங்கள் வ�காட�்தல்,  உத�க்��ப்�கள் 
 மற்�ம் ஆேலாசைனகள் ? 

 ப�ல்  : �தலாவதாக, மாரத்தான் ஓடட்ம் என்ப� உடல் வ�ைமையப்  பற்�ய� என்� 
 ெப�ம்பாேலாேனார ்நிைனக்�றாரக்ள். என்ைன ெபா�த்தவைர இ� ஓரள� மட�்ேம 
 உண்ைம. உடல் வ�ைமைய �ட �க �க்�யமான� மன வ�ைம. ஆம்! நாம் மன� த்தால், 
 இமயத்ைத�ம் ெவல்லலாம். மாரத்தான் எம்மாத்�ரம்? 



 மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தய �ரர் கண்ணன் ெமய்யப்ப�டன் 
 ஒ� ேநரக்ாணல் 

 அ�த்தப�யாக, சரியான உண� மற்�ம் நீர ்ஆகாரங்கைள உடெ்காள்�தல். ��ப்பாக, 
 நீண்ட �ரம் ஓட ��ம்�பவரக்ள், காரே்பாைஹடே்ரட ்நிைறந்த உண�ப் ெபா�டக்ளில் 
 அ�க கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம். நாரச்ச்த்�(Fiber) மற்�ம் �ரதம் (Protein) நிைறந்த உண�ப் 
 ெபா�டக்�ம் �க�ம் அவ�யம். உதாரணமாக, pasta, �ழங்� வைககள், ெகா�ப்� 
 அகற்றப்படட் க� வைககள், ஆ�யவற்ைற ��ப்�டலாம். அ�க தண்ணீர ்மற்�ம் electrolytes 
 நிைறந்த sports drinks ஆ�யவற்ைற ப��தல் �க அவ�யம். ேதாராயமாக, ஒ� 
 பந்தயத்�ற்� ஒ� வாரத்�ற்� �ன்��ந்ேத நீங்கள் இ�ேபான்ற ஏற்பா�கைள 
 ெதாடங்கலாம். 

 அ�த்த�, உடற்ப�ற்�. நீங்கள் ப�ற்� ஓடட்த்�ல் ஈ�படாத நாடக்ளி�ம் �ட, 
 உடற்ப�ற்� (Body strengthening மற்�ம் stretching) ெசய்வைத பழக்கமாக்�க்ெகாள்�ங்கள். 
 இைதத் த�ர, cycling, swimming, yoga, medita�on ேபான்றவற்�ல் ெதாடரந்்� ஈ�ப�வதன் �லம், 
 உங்கள் உடைல�ம் மனைத�ம்  கட�்க்ேகாப்பாக ைவத்� ெகாள்ள ���ம். உங்கள் 
 ஓடட்த்�ற்�ம் அ� பயன் தரக்��யதாக இ�க்�ம். 

 ேகள்�: நீங்கள் பங்ேகற்ற �ல மராத்தான்கள் அல்ல� ஓடட்ங்கள் என்ன? அவற்ைற பற்�ய 
 உங்கள் அ�பவத்ைத ப�ரந்்� ெகாள்ள ���மா ? 

 ப�ல்  : இரிசம்ண்�ல் வ�க்கக்��ய ெப�ம்பாேலாேனார,்  Monument 10K பந்தயத்�ல் 
 பங்ேகற்��ப்பர.் நான் ஓ�வதற்கான �வக்க �ள்ளி�ம், இந்த பந்தயேம ஆ�ம். இைத 
 த�ர, 2013 Richmond Marathon, 2013 Patrick Henry Half Marathon, 2020 America's Turkey Trot 10K, 2021 Myrtle 
 Beach Half Marathon ேபான்றவற்ைற நான் ம�ழ்ச�்கரமான த�ணங்களாக நிைன� 
 ���ேறன். நான் பங்ேகற்�ம் ஒவ்ெவா� ஓடட்ப்பந்தயத்�ன் இலக்ைக அைடயம்ேபா�ம், 
 நான் நிைற�ற்றவனாக உணர�்ேறன். 

 ேகள்�  : உங்கள் ��ம்பத்�ன் உத��ன்� இந்த சாதைனகைள  ெசய்��க்க ��யா� 
 .உங்கள் ��ம்பத்�ன�ம் நண்பரக்�ம் உங்க�க்� எவ்வா� ஆதர� அளித்� 
 வ��ன்றனர ்என்பைத எங்க�டன் ப�ரந்்� ெகாள்�ங்கள் 

 ப�ல்  : நிசச்யமாக ��ம்பத்�ன் உத��ன்�,  இ� ேபான்றவற்�ல்  ெதாடரந்்� ஈ�பட 
 இயலா�. என்�ைடய ��ம்பம் மற்�ம் நண்பரக்ள், ேநர�்கமாக�ம், ச�க 
 வைலத்தளங்கள் �ல�ம்  எனக்� ெதாடரந்்� ஊக்க�ம் ஆதர�ம் அளித்�  வ��ன்றனர.் 
 ��ப்பாக, 2018-ல் எனக்� கா�ல் காயம் ஏற்பட�், அ�ைவ ��சை்ச ேமற்ெகாண்� 
 ஓய்�ல் இ�ந்தேபா�, என் ��ம்ப�ம், நண்பரக்�ம், எனக்� பக்க பலமாக இ�ந்�, 
 ெதாடரந்்� ஊக்��த்த வண்ணம்  இ�ந்தாரக்ள். அவரக்�க்� இந்த த�ணத்�ல், நான் 
 என� மனமாரந்்த நன்�ைய  ெகாள்�ேறன். 

 ேநரக்ாணல் ெசய்தவர்  : காரத்்�ேகயன் ராஜேகாபால் 
 ேகள்�களின் ெமா�ெபயர்ப்�கள்  : �கன்யா �ரபாகர ்



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 ஒ� ெசால்லாடல் உண்�. "ேதைவயான ேநரத்�ல் பயன்ப�த்த ��யாத ெபா�ள் 
 இ�ப்ப�ம் ஒன்�, இல்லாமல் ேபாவ�ம் ஒன்�தான்" என்�. ஒ� எளிய ��ப்�ளி (screwdriver) 
 ேதைவயான ேபா� �ைடக்கைலன்� ைவ�ங்க; அ� இ�ந்� என்ன பயன்? கட�ச�்டை்ட 
 (passport) �ட�்ல் ைவத்� �ட�் பயணம் �றப்பட�் �டட்ால் என்னாவ�? �டல் இ�க்�ங்க 
 என்றால் அ�காரி ஒப்�க் ெகாள்வாரா? அங்ேக கட�ச�்ட�் இ�ந்�ம் பயனற்றதா�ற�. 
 இந்தச ்�ந்தைனைய நீட�்க் ெகாண்ேட ேபானால் எ� வைர ேபாகலாம்? �� க��கள், 
 �ற� ேகால்கள் (keys), சைமயலைறக் க��கள், ேகாப்�கள் (documents) ேபான்றவற்ைற 
 எங்ேகயாவ� ைவத்��ட�் மறந்� ேபாய் ேதைவயான ேநரத்�ல் �ைடக்கா� ேபானால் 
 அதன் பயனற்றதன்ைம �ரி�ம் இல்ைலயா? 

 ஐயன் வள்�வன் இந்தச ்�ந்தைனைய �க உயரத்�க்� எ�த்�ச ்ெசன்��க்�றார.் 

 அடட்காசமான ேபாரக்்க��யான வாள் ஒ�வனிடம் இ�க்�; அைதப் பயன்ப�த்த நல்ல 
 ப�ற்��ம் அவ�க்� இ�க்�; ஆனா பய�ள்ள ஒ� சண்ைடன்� வந்�டட்ா ந�ங்கறான்� 
 ைவ�ங்கள். அந்த வாளால் என்ன பயன்? (எைடக்� ேபாட�் ேபரிசச்ம்பழம் �ட வாங்க 
 ��யா� - அ�க்�ம் �ட ெகா�க்க மாடட்ான்). இ� ஒ�பக்கம் இ�க்கட�்ம். 

 இன்ெனா�த்தர.் நிைறய ப�ப்பவர;் பல �ல்கைள கைரத்� ��த்தவர.் அவரிடம், "ஒ� 
 �டட்ம் நடக்கப்ேபா��, நீங்க ப�க்கற �த்தகங்கள், உங்க �ைற ெதாடரப்ான�தான். 
 ெபரிய ெபரிய அ�வாளிகள் எல்லாம் வ��றாரக்ள்; வாங்க, வந்� எல்ேலாரிட�ம் உங்கள் 
 ஆராய்ச�்ையப் ப�ரந்்� ெகாள்�ங்கள்" என்� அைழக்�ம் ேபா� ைககால் ந�க்கம் 
 ஏற்பட�் அவர ்வரம�த்தால், அவர ்அ�வால், அவர ்ப�த்த �ல்களால் என்ன பயன்? 

 �த�ல் ெசான்ன �ரமற்ற வாள் �சச்ாளனிடம் இ�க்�ம் வாைள�ம் அ�த்� வந்த 
 "ப�ப்பாளி�ன்" அ��ம் பயனற்றைவ என்� க�ந்� ெகாள்�றார.் இந்தக் �றள் "அைவ 
 அஞ்சாைம" என்ற அ�காரத்�ல் அைமத்��க்�றார.் வள்�வர ்ெசால்லவ�வ�, "நீ 
 ப�க்�ற ப�ப்�ம் உன் அ��ம் பய�ள்ளதாக இ�ப்ப� சான்ேறார ்���ள்ள அைவ�ல் 
 தயக்க�ன்� உன் தரப்ைப �வரிப்ப�ல் உள்ள�. ெவ�ம் அரடை்ட அ�க்�ம் அைவ�ல் 
 எவ�ம் ேபசலாம். �ண்ணிய அ�� ெகாண்ட அைவ�ல் ேபச �ட�ம் ெதளிவான அ��ம் 
 ேதைவ. அங்ேக உன் ப�ப்�ம் அ��ம் பயன்பட�ல்ைல எனில் ேகாைழ ைக�ல் உள்ள 
 வாள் ேபான்றதாகேவ பல �ல்கைள கற்ற உன் அ��ம் க�தப்ப�ம்" என்�றார.் 

 �றடப்ாைவப் பா�ங்கள். ��ைமயாகப் �ரி�ம். 

 வாெளா�என் வன்கண்ணார ்அல்லாரக்்� �ெலா�என் 
 �ண்ணைவ அஞ்� பவரக்்� 

 வாெளா�என் - வாேளா� இ�ந்� என்ன (பயன்) 
 வன்கண்ணர ்- வ�ைம ெகாண்டவர ்- �ரர ்
 அல்லார ்- இல்லாதவர ்
 �ெலா�என் - �ல் (பல ப�த்� என்ன பயன்) 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 �ண்ணைவ - �ண் + அைவ - �ண்ணிய அ�� ெகாண்ேடார ்அைவ. 
 அஞ்�பவர ்- பயந்தாங்ெகாள்ளி. 

 இப்ப�ப் ப�க்கலாம்: 
 வாள் இ�ந்�ம் என்ன பயன் - �ரம் இல்லாதவரக்்�? 
 அ�ேபால, பல �ல் ப�த்�ம் என்ன பயன், அ�வாளிகள் நிைறந்த இடத்�ல் ப�த்தைத 
 �ளக்�க் �ற அஞ்�பவ�க்�? 

 எனேவ நண்பரக்ேள, 
 பள்ளி�ேலா, கல்�ரி�ேலா, அ�வலகத்�ேலா நம்ைம ஒ� �ளக்க உைர (Presenta�on) 
 நடத்தக் �ப்�டட்ால் தயங்கா� ேமைடேய� �ளக்�க் �� வ�ேவாம். தயங்�னால், 
 ேகாைழ ைக�ல் �ைடத்த வாள்ேபால உன் மண்ைட�ல் அ�� பயனற்� �ணா�க் 
 �டக்�� என்ற வள்�வர ்�ட�் ஒ�க்கட�்ம். அைவ அசச்ம் ேபாய்��ம். 

 எ��யவர்:  உள்�ரக்்காரன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  �ரவாணி (பாகம் 3) 
 இ� 21 ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம். 

 ஹம்சவா�னி, சந்�ரெகௗன்ஸ், கல்யாணவசந்தம், 
 ஸ்ேராதஸ்�னி ேபான்ற �ல �ரபலமான ராகங்கள் இதன் 
 வம்சத்�ல் வ�பைவ. 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்�ல் அைமந்த பாடல்களின் 
 நிைற� ப�� (இைளயராஜா�ற்� �ன் வந்த பாடல்க�ம் 
 எஞ்�ய �ல பாடல்க�ம்): 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 ஆனந்த �ம்�  ஒ� �ளி உ���  இைளயராஜா 

 அ�ரவ் சேகா�ரரக்ள்  உன்ன ெநெனசே்சன் பாட்�  இைளயராஜா 

 ெமௗன ராகம்  மன்றம் வந்த ெதன்ற�க்�  இைளயராஜா 

 �ன்றாம் �ைற  கண்ேண கைலமாேன  இைளயராஜா 

 வ�ஷம் 16  � �க்�ம் மாசம்  இைளயராஜா 

 வள்ளி  என்�ள்ேள என்�ள்ேள பல  இைளயராஜா 

 பம்பாய்  கண்ணாளேன என�  ஏ ஆர்  ரஹ்மான் 

 காதல் ேதசம்  என்ைன காண�ல்ைலேய  ஏ ஆர்  ரஹ்மான் 

 �ன்சார கன�  ெவண்ணிலேவ ெவண்ணிலேவ  ஏ ஆர்  ரஹ்மான் 

 அைலபா�ேத  எவேனா ஒ�வன் வா�க்�றான்  ஏ ஆர்  ரஹ்மான் 

 கண்�ெகாண்ேடன் கண்�..  என்ன ெசால்ல ேபா�றாய்  ஏ ஆர்  ரஹ்மான் 

 ஸ்டார்  மன�க்�ள் ஒ� �யல்  ஏ ஆர்  ரஹ்மான் 

 உ�ேரா� உ�ராக  அன்ேப அன்ேப நீ என் �ள்ைள  �த்யாசாகர் 

 �ள்ளாத மன�ம் �ள்�ம்  இன்னிைச பா�வ�ம்  எஸ். ஏ. ராஜ்�மார் 

 �ரியமானவேள  என்னேவா என்னேவா  எஸ். ஏ. ராஜ்�மார் 

 ெமௗனம் ேப�யேத  என் அன்ேப என் அன்ேப  �வன் ஷங்கர் ராஜா 

 7G ெர�ன்ேபா காலனி  கண் ேப�ம் வாரத்்ைதகள்  �வன் ஷங்கர் ராஜா 

 ெரக்ைக  கண்ணம்மா கண்ணம்மா  �. இம்மான் 

 ரம்�  அ�ேய என்ன ராகம்  �. இம்மான் 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 கசே்சரி �சன் கலாட்டா (பாகம் 4) 
 {�னா�டன் �க்சர்} 

 ***�தல் �ன்� பாகங்க�ம் ஆகஸ்� - அக்ேடாபர் கதம்பம் இதழ்களில் ெவளி�டப்பட்ட� 

 இந்த வாரக்கைட��ல் இந்�யாைவ �ட�் �ளம்ப ேவண்�ம். அ�க்�ள்ேள நிைறய 
 கசே்சரிகைள�ம் , காண்�ன்கைள�ம்  பாரத்்�ட�ம்�  ைவராக்�யமா சபதம் எ�த்� 
 �ன�ம் ெரண்� அல்ல� �� கசே்சரி சபாக்க�க்�  �டாமல் பைட எ�க்�ேறன். 

 Ola டாக்� கம்ெபனி ஆ�ங்க காந்� �ைலக்� பக்கத்�ல் எனக்�ம் �ைல எ�ப்ப ஏற்பா� 
 பண்ணறாங்கன்� பரவலா ஒ� வதந்� இ�க்�. இந்த ெரண்� வாரத்�ல், ெகாண்� வந்த 
 அந்நிய ெசலாவணி�ல் �க்கா�க்�ம் ேமல் நான் ஓலா டாக்�க்� ெகா�த்த� என்னேவா 
 உண்ைமதான். அ�க்காக காந்�க்� சமமா எனக்� �ைல எ�ப்பறெதல்லாம் ெகாஞ்சம் 
 அ�கமாக படற�.  ஏேதா மன�ல படட்ைத ெசால்லேறன். அப்�றம் அவங்க இஷ்டம். 

 ெசன்ைன�ல் மக்கள் ெதாைக ெப�க்கத்ைத கண் �டாகப் பாரக்்க�ம்னா �சம்பர ்
 மாதத்�ல் சாயந்�ரம் நா� மணிக்� ேமல ஏதாவ� ஒ� கசே்சரிக்� �ளம்� வந்தால் 
 ேபா�ம். ெத��க்� ெத� ஒ� கசே்சரி இ�ந்தா�ம் சாயந்�ரம் நடக்�ம் எல்லா 
 கசே்சரிகளி�ம் �ம்பல் அைல ேமா�வ� ெபரிய ஆசச்ரியம் தான். 

 நா� நாள் �ன்னா� அ�ேஷக் ர�ராம் அவரக்ளின் பாட�் கசே்சரிக்� ேபா��ந்ேதன். 
 �க்�ரமா ேபாய் இடம் ��க்கற பழக்கத்ைத நல்ல காலம் என் அப்பா �டே்ட கற்�க் 
 ெகாண்ட�ன் பயன் ெரண்� மணி ேநரம் �ன்னா�ேய ேபாய் கசே்சரி சபா�ல் நல்ல 
 நாற்க்கா��ல் கர�்ப் ேபாட ��ந்த�. என் �ன்ன வய�ல் ராத்�ரி எட�் மணி ர��க்� 
 காைல பத்� மணிக்ேக என் அப்பா�டன் ர�ல்ேவ ஸ்ேடஷன் ேபாய் உடக்ாரந்்� 
 ப்ளாடப்ாரம்் ெப�க்� �ைடப்பைத ஆைசயா கண் ெகாடட்ாமல் பாரத்்தைத என்னிக்�ம் 
 மறக்க ��யா�. 

 அ�ேஷக் சாேராட கசே்சரிக்� �க்�ரம் ேபான� நல்லதா ேபாச�். �த�ல் 
 நாடக்ா�ெயல்லாம் நிரம்� வ�ஞ்ச�. அப்�றம் நைட பாைத�ல் ஒ� இன்ச ்இடத்ைத �ட 
 �ணாக்காமல்  மக்கள் உடக்ாரந்்தாங்க. ேவற வ� ெதரியாம சபா ஆடக்ள் ஒ� ெபரிய 
 ஜமக்காளத்ைத ேமைடக்� �ழ �ரிக்க, ெரண்ேட நி�ஷத்�ல் அ��ம் �ட �ல்(full). 
 அ�த்� மக்கள் பாய்ஞ்ச� ேமைடக்� ஏ�ம் ப�க்கட ்ேமல தான். அ�ேஷக் சாேராட  ம� 
 மட�்ம் தான் இனி பாக்� இ�க்�ன்� ஆன�ம் தான் சபா ஆ�ங்க ஒ� வ�யா  கதைவ 
 �ட�்னாங்க. ஸ்ைபடர ்ேமன் மா�ரி �வத்�ல் ஒட�்க்கக் ��ய �றைம மட�்ம் 
 மனித�க்� இ�ந்��ந்தால் இன்�ம் ஒ� �� ேபராவ� �ைறஞ்ச� அந்த அ�ைமயான 
 கசே்சரிைய ர�ச�்�க்கலாேமன்� என்னால நிைனக்காம இ�க்க ��யைல. 

 நிைறய சபாக்களில் காைல 9 மணி���ந்ேத கசே்சரிகள் ஆரம்பம் ஆ�ம். 
 ெவளிநாட�்ேலரந்்� வ�ம்  இளம் பாடகரக்ள் பல�க்� இந்த ேநரத்�ல் தான் வாய்ப்� 
 �ைடக்�ம். ெராம்ப  அ�ைமயாகப் பா�ம் இந்த இளம் �த்வான்களின் �றைமைய 
 ேகட�் ைகத்தடட் ஈையத் த�ர சபா�ல் யா�ம் இல்லாதைதப் பாரக்்க வ�த்தமாக 

 இ�ந்த�. பகல் உணைவ ��சச்ப்�றம் ெரண்� மணி ேநரம் �ங்� எ�ந்� கா� ��க்கற 
 ேநரமா தான் மக்கள் சபா கான்�ைன பாரத்்� ேபாறாங்கன்� என்ேனாட அ�மானம். 



 கசே்சரி �சன் கலாட்டா (பாகம் 4) 
 {�னா�டன் �க்சர்} 

 அவங்கைள ெசால்� �த்த�ல்ைல. காப்�ன்னா அ� கான்�ன் காப்� தான். ெராம்பேவ �ப்பர.் 
 இப்பல்லாம் அ�க்க� எனக்� கன�ல் ��ப்பணியார�ம்,  �ைர வைட�மா  வ��. 
 எப்பவாவ� தான் வாைழப்� வைட�ம் வாைழக்காய் பஜ்��ம் வ�ம்.  எ� வந்தா�ம் 
 வராடட்ா�ம் ஒவ்ெவா� கன��ம் கெரக்டட்ா ஆஜராவ� சபா ேகன்�ன் காப்� தான். 
 வாரக்கைட��ல் ஊ�க்� ேபான �ற� என் ��ம்பத்�ன�க்� அ�த்� நான் ெராம்ப 
 �ஸ் பண்ணப் ேபாவ� இந்த கான்�ன் காப்�யா தான் இ�க்�ம்� நிைனக்�ேறன். 

 இந்த இரண்� வார கசே்சரி சபா அ�பவம் எனக்� கற்� ெகா�த்த பல �ஷயங்களில் 
 �க்�யமான ஒன்� பாடை்ட ர�க்கறசே்ச ேபசாமல் கண்ைண ��க்ெகாண்� 
 உடக்ா�வ�தான் நல்ல� என்ப�தான்.  இல்ைலன்னா அ�த்த நாற்கா��ல் 
 உடக்ாரந்்��ப்பவர ்நம்ம �டட் ராகம் ேபைர ேகடக் வாய்ப்��க்�.  ஏேதா பத்�ல் நா� 
 ராகம் தட�் த�மா� ெசால்��ேவன்.  �சச்� multiple choice ல �ட ேவண்�ய நிைலைம 
 தான்.  ராகம் ெதரிஞ்சால் மட�்ம் தான் இப்ப எல்லாம் கண்ைண �றந்� வச�்க்கற�. 
 ராகம் �ரியைலனா ேபசாமல் கண் �� �யானத்�ல் ஆழ்ந்��ேவன்.  அனாவ�யமா 
 நம்ைம யா�ம் அப்ேபா தாேன ேகள்� ேகட�் ெதாந்�ர� ெசய்ய மாடட்ாங்க. வாழ்க்ைக 
 �ன�ம் நமக்� எத்தைனேயா பாடங்கைள கத்� ெகா�க்�ற�. அ�ல் இ� �க்�யமான 
 ஒண்�. 

 என் �ட கசே்சரிக�க்� மான�கமாக �ரயாணம் ெசய்� என் அ�பவங்கைள ப�ரந்்� 
 ெகாண்ட வாசகரக்ள் அைனவ�க்�ம் நன்� �� இந்த கசே்சரி கலாடட்ா ெதாடைர 
 இத்�டன் ��த்�க் ெகாண்� �ைட ெப��ேறன். 

 (�ற்�ம்) 

 எ��யவர்: �னா சங்கரன் 



 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர)் 
 இைத எ��ம்ேபா� இைல��ர ்காலத்�ன் அழ� ெஜா�த்�க் ெகாண்� இ�க்�ற�. 
 அைனவ�ம் ெவளிேய ஏதாவ� �ங்கா�க்ேகா உங்கள் �டை்ட �ற்�ேய வண்ணமயமாக 
 மரங்கள் மா���க்�ம் அற்�தங்கைளப் பாரத்்� 
 ர�த்��ப்�ரக்ள். உ�ரந்்த இைலகைள வாரி, 
 �டை்ட கட�்ேயா, உரத்�ற்காகேவா 
 ேபாட�்�ப்�ரக்ள் இதற்�ள். இங்�  ஊ�க்� வந்த 
 ���ல் நவம்பர ்மாதத்�ல் ��ரிடஜ்் 
 மைலத்ெதாட�க்� ஒ� காேராடட்மாகேவா 
 மைலேயற்றமாகேவா ேபாவைத வழக்கமாக 
 ைவத்��ந்ேதன். இப்ேபாெதல்லாம் அவ்வள� 
 ெதாைல� ேபாகத் ேதைவ�ல்ைல என்� ெதளிந்� 
 �டே்டன். நம் �டை்ட �ட�் ெவளிேய நடந்தாேல 
 ேபா�ம். அல்ல� உள்�ர ்�ங்கா, ஏரி, �ளம், 
 �டை்டகைள �ற்�னாேல ேபா�ம். இைல��ர ்
 காலத்�ன் வண்ணங்கள் ெஜா�க்�ன்றன. இ� நக்ேகால்ஸ் ேரா�, காக்ஸ் ேரா� 
 சந்�ப்�ற்� வடக்ேக இ�க்�ம் �ட�் ஏரி! 

 �ளிர ்அ�கமா� �டட்தால் �ட�்க்�ள்ேளேய உடக்ாரந்்தப� ெகாஞ்சம் வரலாற்�ப் 
 பக்கம் பாரை்வையத் ��ப்�ேவாம். கைதைய எங்ேக �டே்டன்? இங்�லாந்�ன் 

 ஆட�்க்�டப்ட�் அெமரிக்க பழங்��கைள அடக்�, 
 ����ப்ைப �ஸ்தரித்�, அ�ைம உைழப்�ல் 
 �ைக�ைல வணிகத்ைத வளரத்்�, 1699ல் 
 �ல்�யம்ஸ்பரக்் வர�்னியா�ன் தைலநகரான�. 

 �ல்�யம்ஸ்பரக்்ைக உல�ன் �கப் ெபரிய வா�ம் 
 ெபா�டக்ாட�்யகம் என்�றாரக்ள் - பைழய 
 கட�்டங்கள் இன்�ம் பயனில் உள்ளன என்ற 
 ெபா�ளில்... அெமரிக்கா�ன் �டட்�டப்பட�் 
 கட�்ய �தல் நகரம் �ல்�யம்ஸ்பரக்். �ரிட�்ஷ் 
 ஆட�் அெமரிக்கா�ல் பர� வளரந்்த� 
 �ல்�யம்ஸ்பரக்் ஆட�்�ல்தான். அெமரிக்க 

 காலனி�ன் ெபா�ளாதார, மத, ச�க வாழ்க்ைக�ன் ஆணிேவராக இ�ந்த� இந்த 
 ஊரத்ான். ராஜேதாரைண�டன் ஒ� ெபரிய கவரன்ர ்மாளிைக எ�ம்�ய�. 

 அந்த நாடக்ளில் இங்�லாந்�ன் �ரம்மாண்டத்ைத காண்�க்கேவா அல்ல� அ�கார 
 வ�ைமைய உணரத்்தேவா ெதரிய�ல்ைல - அவரக்ளின் மாளிைககள் அவ்வள� 
 �ரம்மாண்டம். �� �ல்��ன் ராஷ்�ரப� பவன் �ன்னால் நின்றால் அேத ேபான்ற 
 �ரம்மாண்டம்தான் ேதான்�ம். 

 கவரன்ர ்மாளிைகைய �ற்� நாளைட�ல் அங்கா�க�ம், உணவகங்க�ம், அெமரிக்க 
 டாஸ்மாக்�க�ம் (taverns), நாடக அரங்கம், அப்ப�ேய ஒ� ��த்தவ ஆலய�ம் 



 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர)் 
 ேதான்�ன. �ல்�யம் & ேமரி கல்�ரி�ம் �வங்�ய�. இங்� ப�த்� ெபரிய 
 தைலவரக்ளானவரக்ளில் �ன்� அெமரிக்க ஜனா�ப�க�ம் உண்�! தாமஸ் ெஜஃபரஸ்ன் 
 ப�த்த அேத கட�்டத்��ம், அைறகளி�ம் இன்�ம் வ�ப்�கள் நடக்�ன்றன - வா�ம் 
 ெபா�டக்ாட�்யக கல்�ரி! அேத காலகடட்த்�ல் அெமரிக்கா�ன் �தல் மனநல 
 ம�த்�வமைன�ம் இங்ேக ஆரம்�க்கப் படட்�. 

 நாய் ெத� என்� ெசல்லமாக ஆங்�லத்�ல் அைழக்கப்ப�ம் ��க் ஆஃப் �ெளௗெசஸ்டர ்
 ெத� - DoG street - Duke of Gloucester Street - ஊரின் சந்ைத ேபான்ற Market Square ெகாண்ட �ரதான 
 ��. ரிசம்ண்�வா�கள் கடட்ாயம் பாரக்்கேவண்�ய இடம் - அந்தத் ெத��ல் நடந்தால் 
 அந்த காலத்�ல் ேபாய் இறங்�ய மா�ரி ஒ� உணர�் வ�ம். காலனித்�வ வாழ்க்ைக�ல் 

 பல�தமான ெதா�ல் �ற்பன்னரக்ளின் 
 கைடகள் எப்ப� இ�ந்தேதா அப்ப�ேய 
 ைவத்��க்�றாரக்ள். 

 ��ைரக�ம், சாரட�்க�ம் வலம் வ�ம். அந்தக் 
 காலத்� உைடக�டன் ஆடக்ள் நடமா�வாரக்ள். 
 அந்தக் காலத்� மனநிைலைய கைலப்ப� 
 ேபாலேவ ��ெரன்� பக்கத்� ெத��ல் இ�ந்� 
 அங்ேக ����ப்பவர ்ஒ� காரில் வ�வார ்- 
 உ��ள்ள ெபா�டக்ாட�்யகம்! 

 இப்ப� ப�ெனடட்ாம் �ற்றாண்�ல் 
 ேகாேலாச�்ய �ல்�யம்ஸ்பரக்் அெமரிக்க 

 ��தைலப் ேபாராடட்த்�ல் �க்�ய பங்�ம் வ�த்��க்�ற�. ��தைலப் 
 ேபாராடட்த்�ற்காக இங்ேக அ�க்க� �� �டட்�டட்ாரக்ள். 1776-ல் அெமரிக்கா ��தைலப் 
 �ரகடனம் ெசய்த�ம் ஆரம்�த்த ��தைலப் ேபாராடட்த்�ன் மத்��ல்  1780ல் 
 வர�்னியா�ன் தைலநகைர �ல்�யம்ஸ்பர�்ல் இ�ந்� ரிசம்ண்�க்� மாற்�னார ்
 அப்ேபாைதய வர�்னிய கவரன்ரான தாமஸ் ெஜஃபரஸ்ன். கடேலாரத்�ன் அ��ல் 
 இ�ந்ததால் �ல்�யம்ஸ்பரக்் �ரிட�்ஷாரால் தாக்கப்ப�ம் அபாயம் அ�கம் என்� க�� 
 ரிசம்ண்�க்� அர� ��ெபயரந்்த�. 

 அப்ப��ம் தப்�க்க ��ய�ல்ைல. அெமரிக்கா�ன் �ேரா� என்றாேல நிைன�க்� வ�ம் 
 ெபயர ்ெபன�க்ட ்ஆரன்ால்ட.் அெமரிக்கனான அவன் கட�் மா� �ரிட�்ஷ் பைட�ல் 
 ேசரந்்� ஒ� கடற்பைடைய �ரட�்க் ெகாண்� ேஜம்ஸ் ந� வ�யாக �ைழந்� ரிசம்ண்ைட 
 தாக்�னான். இைத ெஜஃபரஸ்ன் எ�ரப்்பாரக்்கேவ இல்ைல. ெஜஃபரஸ்ன் �ரட�்ய �� �ம் 
 ஆரன்ால்�ன் பைடைய பாரத்்� �ரண்� ஓ��டட்�. எ�ரப்்ேப இல்லாமல் ரிசம்ண்ைடப் 
 ��த்� அர�க் கட�்டங்கைள�ம் ��கைள�ம் இ�த்� ஊைர நாசம் ெசய்தான் 
 ஆரன்ால்ட.் ெஜனரல் காரன்்வா�ஸ் (�ன்னர ்இந்�யா�ன் கவரன்ர ்ெஜனரலான அேத 
 ஆசா�தான்)  யாரக்் ட�ன் ேபாரில் ேதாற்� ஓ�ய�ன் ஆரன்ால்�ம் லண்ட�க்� தப்� 
 ஓ��டட்ான். 



 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர)் 
 ஆட�்�டம் ேபான�டன் ஊரின் ம�� �ைறந்� நாளைட�ல் ஒ� �க்�ராமமாக 
 �ல்�யம்ஸ்பரக்் ேதய்ந்� �டட்�. ேபாரினா�ம் கவனிப்�ன்ைம�னா�ம் பல �ராதன 
 கட�்டங்கள் ேசதமைடந்��ந்தன.  இப்ேபா� நாம் பாரக்்�ம் கவரன்ர ்மாளிைக, மற்ற 
 கட�்டங்கெளல்லாம் இ�பதாம் �ற்றாண்�ல் ��ப்�க்கப்படட்னவாம். அவ்வள� 
 பழைமயான உ�ர ்உள்ளைவ அல்ல! ெகாஞ்சம் �� உ��ம் ெகா�த்��க்�றாரக்ள். 

 �ன்னாளில் அெமரிக்க உள்நாட�் ேபாரில் (American Civil War) �ல்�யம்ஸ்பரக்் பங்� 
 வ�த்��க்�ற�. மாணவரக்ள் அைனவ�ம் ேபார ்ெசய்யப் ேபாய்�டட்தால், �ல்�யம் & 
 ேமரி கல்�ரிையேய ���டட்ாரக்ள். கல்�ரி�ம் �டட்ைமப்�ப் பைட(Confederate army) 
 �ரரக்�க்கான �காமாக�ம் ஒ� 
 ம�த்�வமைனயாக�ம் 
 மா��ட�்�ந்த�. 

 ரிசம்ண்ைடப் ��க்க அர�ப் பைடகள் 
 �ழக்���ந்� ஒ� தாக்�தைல 
 ேமற்ெகாண்டன. அைதத் த�த்� 
 நி�த்�ய� �ல்�யம்ஸ்பர�்ல் இ�ந்த 
 ஒ� �� பைட. தந்�ரத்தால் ஒ� ெபரிய 
 பைட ேபால காண்�த்�க் ெகாண்� 
 பய��த்�  இரண்டாண்�கள் 
 அர�ப்பைடகைள ேதக்� ைவத்த� இந்தப் 
 பைட. �ற� ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 
 �ன்வாங்� ரிசம்ண்�ல் �ைழந்� மற்ற 
 �டட்ைமப்�ப் பைடக�டன் ேசரந்்� 
 ெகாண்ட�. ரிசம்ண்�ல் நடந்த ேபாரில் இ� பக்கத்�ற்�ம் நிைறய ேசதங்கள். கைட�யாக 
 ஒ� ெப�ம் ேபா�க்��ன் �டட்ைமப்�ப் பைடகள் ேதாற்� ஓ�ம்ேபா� தங்கள் 
 ஆ�தங்கள், ெவ�ம�ந்�கள்  அைனத்�ம் அர�ப் பைடகள் ைகக்� ேசராமல் இ�க்க 
 அவரக்ேள அந்த ஆ�தக் �டங்�க�க்� � ைவத்� அவற்�டன் ேசரத்்� ரிசம்ண்ைட�ம் 
 எரித்தவாேற �ன்வாங்�னாரக்ள். 

 அப்ப�யாக்�ம் வந்த� ரிசம்ண்�ற்�, இரண்� ேபாரி�ம் ேசதமைடந்த "�கழ்"! 

 எ��யவர்: நா� பர� 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 
 �னா� �ந்தேரஸ்வரர ்(�ந்�) 

 ம�ைர�ல் நடக்�ம் கைத என்பதா�ம், தங்கல் (Dangal), பாக்ைலட ்(Pagglait) படங்களின் 
 �லம் ேபசப்படட் சான்யா மல்ேஹாத்ரா ந�த்��ப்பதா�ம் பாரக்்க ஆரம்�த்ேதன். 
 ெநடஃ்�ளிக்�ல் இ�க்�ற�. 

 ம�ைர/காைரக்�� வடட்ாரத்�ல் வ�க்�ம் இரண்� த�ழ்க் 
 ��ம்பங்களின் இைடேய நடக்�ம் கல்யாண சம்பந்தம், 
 கல்யாணத்�ற்� ம�நாேள மணப்ைபயன் �� 
 ேவைலக்காக ெபங்க�� ெசன்� �ட, �ரி�ன் 
 சவால்கைள ��மணத் தம்ப�கள் எவ்வா� எ�ர ்
 ெகாள்�றாரக்ள் என்ப�தான் (பல�னமான) கைத. 

 கைத ெப�ம்பா�ம் நடப்ப� ம�ைர�ல். 
 கதாபாத்�ரங்கேளா த�ழ்க் ��ம்பங்கள். ஆனால் 
 எல்ேலா�ம் �ந்��ேலேய ேப��றாரக்ள் (ஆங்காங்ேக 
 அந்நிய ஒ��டன் வ�ம் த�ழ் த�ர). என்ன அவ�யம் என்� �ரிய�ல்ைல. வச�யாகக் 
 கதாநாய� �னா� (படத்�ல் �னா� என்� உசச்ரிக்கப்ப��ற�) பயங்கர ர�னி 
 ர�ைக. 

 பா��ட�்ன் வழக்கமான த�ழ்க் ��ம்பங்களின் �த்தரிப்� - ர�னி, ஃ�ல்டர ்காஃ�, 
 கண்�ப்பான அப்பா, நைகச�்ைவ உணரே்வ இல்லாத பாத்�ரங்கள், எப்ேபா�ம் 
 ேவட�்/�டைவ�ல் இ�க்�ம் ஆண்கள்/ெபண்கள்.  இந்தத் தகவல் �கத்��ம் ஒ� 
 அ�ப்பைடப் �ரிதல் இல்லாமல். இவரக்ள் எ�ப்பைதப் பாரத்்�தான் நா�ம் 
 பஞ்சா�யரக்ள், ெபங்கா�கள் எல்லாம் இப்ப�த்தான் இ�ப்பாரக்ள் என்� நிைனத்�க் 
 ெகாண்��க்�ேறாம். கஷ்டமடா சா�! 

 ர�னிையக் காட�் �டட்ால் �ைறந்தபடச் உத்தரவாதம் என்� ஒ� கணக்� ேவ�. இ� 
 ெசன்ைன எக்ஸ்�ரஸ், ரா ஒன், ேகாரி ேதரி ப்யார ்ைமன் என்� இந்தப்படம் வைர 
 ெதாடர�்ற�. 1 

 கதாநாய� சான்யா மல்ேஹாத்ரா ர�னி பஞ்ச ்வசனத்ைத ஒ� ம�ைர உணவகத்�ல் 
 ேப�ம் காட�் எல்லாம் தைல�ல் அ�த்�க்ெகாள்ள ேவண்�ய ரகம். நாயகன் அ�மன்� 
 தசானி - ெகாஞ்சம் 20 வ�டத்�ற்� �ந்ைதய மாதவன் ேபா��க்�றார.் அவ்வள�தான். 
 ைமேன ப்யார ்�யா கதாநாய� Bhagyashree-ன் மகனாம். காலம் உ�ண்ேடா�வைதப் 
 பாரத்்தால் பயமாகஇ�க்�ற�. 
 படத்ைத ஏேதா ெகாஞ்சம் �க்� நி�த்�வ� ஒளிப்ப�வாள�ம் (Debojeet Ray) , 
 இைசயைமப்பாள�ம்தான் (Justin Prabhakaran). பாடல்களி�ம் சரி �ன்னணி இைச��ம் 
 சரி - நன்றாக உைழத்��க்�றார.் 

 வட இந்�யரக்ளால் வட இந்�யரக்�க்காகத் த�ழ்க் கதாபாத்�ரங்கைள ைவத்� 
 எ�க்கப்படட் �ந்�ப்படம்.  ெவண்ெபாங்க�க்� பாலக் பனீர ்ைசட ்�ஷ் ைவத்த மா�ரி. 

 எ��யவர் - ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 சைமயல் ��ப்� 
 ����யா 

 ேதைவயான ெபா�ட்கள் 

 ●  உலர ்ெபா�டக்ள் 

 1½ கப் ேகா�ைம மா�, ¼ கப் ரவா,       ¼ கப் கடைல மா�, ¼ 

 ேதக்கரண்� மஞ்சள், ¾ ேதக்கரண்� காஷ்�ரி �வப்� �ளகாய் 

 �ள், ½ ேதக்கரண்� ெகாத்தமல்� �ள், ¼ ேதக்கரண்� �ரக 

 �ள், ½ ேதக்கரண்� கரம் மசாலா, ¼ ேதக்கரண்� ஓமம், ½ 

 ேதக்கரண்� உப்�,1 �ஸ்�ன்  ெப�ங்காயம், ½ ேதக்கரண்� 
 ெப�ஞ்�ரகம். 

 ●  ஈரமான கலைவ 

 2 கப் �ைரக்காய்(���ய�), 

 ½ ேதக்கரண்� இஞ்� ���,1 �ளகாய் (ந�க்�ய�), 2 �ஸ்�ன் ெகாத்தமல்� , 

 1 �ஸ்�ன் த�ர,் 1 �ஸ்�ன் எண்ெணய், 

 1 கப் ெவங்காயம் ெவடட்ப்படட்�, ��னா 

 ●  தாளிப்� 

 2 �ஸ்�ன் எண்ெணய், 1 �ஸ்�ன் க��, 2 �ஸ்�ன் எள், க�ேவப்�ைல,  2 �ஸ்�ன் ேதங்காய் 

 (���ய�), 

 2 �ஸ்�ன் ெகாத்தமல்� (ந�க்�ய�). 

 தயாரிப்� 

 1.  �த�ல், ஒ� ெபரிய �ண்ணத்�ல் பட�்ய�டப்படட் அைனத்� ெபா�டக்ைள�ம் 

 எ�த்�, மாைவ நன்� �ைசய�ம். 

 2.  இப்ேபா� ஒ� ெபரிய உ�ண்ைட அள� மாைவ எ�த்� உ�ைள வ��ல் உ�டட்�ம். 

 3.  20 நி�டம் ேவக ைவக்க�ம். 

 4.  �ன்னர ்�ண்�களாக ெவடட்�ம். 

 5.  ேம�ம், �டான வாண��ல் 2 �ஸ்�ன் எண்ெணய், க��, எள், ெவங்காயம் மற்�ம் 

 க�ேவப்�ைல ேசரக்்க�ம். 

 6.  �ண்�களாக்கப்படட் �த்�யா�ல் ேசரத்்� நன்� கலக்க�ம். 

 7.  இ���ல் 2 �ஸ்�ன் ேதங்காய், 2 �ஸ்�ன் ெகாத்தமல்� ேசரத்்� ெம�வாக 

 கலக்க�ம். 

 எ��யவர்:  �ர�ணா ராம்�மார் 

 \ 
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 ��. �� �வம் அவரக்ளின் காெணாளி ‘தைலைமப் பண்�கள்’ 

 ��  ��  �வம்  அவரக்ளின்  நிைலயம்  - 
 https://www.youtube.com/channel/UCxkxeVb5nCDcBJK43dW8sMw 

 ச�பத்�ல்  ��.  ��  �வம்  அவரக்ளின் 
 காெணாளி  ஒன்�  �க�ம்  கவரந்்த�  .  அ�ல் 
 அவர ் தைலைமப்  பத�க்�த்  ேதைவயான 
 த��கைள  எளிைமயாக  �ளக்�  இ�ந்தார ் . 
 அைதப்  ப�ர  ��ம்��ேறன்  .  அவர� 
 சாராம்சத்ைத  ைவத்�க்  ெகாண்�  , 
 என்�ைடய  �ளக்கங்கைளக்  ெகா�க்க 
 �யன்��க்�ேறன்  .  அவர ் ஒன்ப�  ெசான்னார ் , 
 நான்  கைட�யாக  ஒன்ைறச ் ேசரத்்��க்�ேறன் 

 1.  மற்றவரக்ள்  உங்கைளப்  பயன்ப�த்த  �டேவண்டாம்  :  உங்களின்  நல்ல  �ணங்கைள 
 மற்றவரக்ள்  பயன்ப�த்த  (exploit)  �டா�ரக்ள்  .  உங்கள்  ேநரத்ைதேயா  ,  பணத்ைதேயா 
 �ரயம்  ெசய்�ம்  நபரக்ைளத்  த��ங்கள்  .  உதாரணம்  :  உங்களிடம்  ெபரிய  வாகனம் 
 இ�க்கலாம்  .  அைத  அ�க்க�  இரவல்  ேகட�்  அல்ல�  உங்கைளப்  பல  இடத்�ற்� 
 ெபா�டக்ள்  வாங்க  மக்கள்  அ�கலாம்  .  அதற்�  ஒ�  அள�ேகால்  இட�ம். 

 2.  இல்ைல  என்�  ெசால்ல கற்�க்ெகாள்�ங்கள்  .  நம்  கலாசச்ாரத்�ல்  இல்ைல  என்� 
 ெசால்வ�  நாகரீகமல்ல  என்ப�  ஒ�  க�த்�  .  �க்�யமான  இடங்களில்  இல்ைல  என்� 
 ெசான்னால்  ,  பல  �க்கல்கைளத்  த�ரக்்கலாம்  .  நண்பர ் ஒ�வர ் ,  என்ேனா�  இன்�  ஒ� 
 இடத்�க்�  வர  ���மா  என்�  ேகட�்றார ் ,  உங்க�க்�  ேவைல  இ�ந்தால்  , 
 ெகௗரவமான  �ைற�ல்  ம�க்க�ம்  ,  சரி  என்�  ெசால்��ட�்ப்  �லம்�வரக்ள்  பலர ் . 

 3.  ஆக்க�ள்ள  �மரச்னம்  அளிக்க�ம்  :  ஒ�வரிடம்  தவ�  இ�ந்தால்  ,  ஆக்கப்�ரவ்மான 
 �ைற�ல்  �மரச்னம்  அளிக்க�ம்  .  சரியான  க�த்ைத  ,  மனம்  �ண்படாத  வைக�ல் 
 ப�ர�ம்  ,  ஒ�  கைட�ல்  ,  உண�  ��க்க�ல்ைல  என்றால்  ,  நாகரீகமான  �ைற�ல் 
 அவரக்ளிடம்  ெசால்ல�ம்  ,  அைத  �ட�்  �ட�்  ,  இங்ெகல்லாம்  ம�ஷன்  சாப்�ட 
 ���மா  என்�  ச�க  வைலத்  தளங்களில்  ப��டா�ரக்ள் 

 4.  ெதளிவான  ப�ல்  அளிக்க�ம்  :  உதாரணமாக  ,  ஒ�வர ் �ட�்க்�  ��ந்�க்�  அைழத்தால்  , 
 வ��ேறன்  என்�  ெசால்�ங்கள்  ,  அல்ல�  வர  ��ய�ல்ைல  என்�  ெசால்�ங்கள்  .  �ல 
 ேபர ் ப�ல்  இப்ப�  இ�க்�ம்  ,  ேவற  ஒ�  இடத்�க்�ப்  ேபாேறன்  ,  கண்�ப்பா  வந்��ேவன்  , 
 ஒ�  ேவள  தாமதமாகலாம்  ,  சாப்பா�  எனக்காக  ெநறயப்  பண்ண  ேவண்டாம்  ..  இப்ப�ேய 
 ேபா�ம்  .  இ�த்த�க்�ம்  ப�ல்கைளச ் ெசால்�  யாைர�ம்  �ரமப்ப�த்�  ,  ெகடட்  ெபயர ்
 வாங்கா�ரக்ள்  . 

https://www.youtube.com/channel/UCxkxeVb5nCDcBJK43dW8sMw
https://www.youtube.com/watch?v=TX0__XPET90
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 5.  மாற்றத்�க்�த்  தயாரா�ங்கள்  :  மாற்றம்  ஒன்ேற  மாறாத�  .  இன்ைறய  �ழ�ல்  ,  �றன் 

 ேப�  (smart phone)  இல்லாமல்  சாதாரணமாகேவ  வாழ  ��யா�  .  நான்  க�தம்  மட�்ேம 
 ேபா�ேவன்  என்�  இ�க்க  ��யா�  .  மாற்றத்�ற்�த்  தயாராகாத  பல  நி�வனங்கள் 
 �வாலா�  உள்ளன  .  அர�யல்  தைலவரக்ள்  இப்ேபா�  ச�க  வைலத்  தளங்கைள  �க்�ய 
 ஆ�தமாகப்  பயன்ப�த்��றாரக்ள்  .  ெதா�ல்  ,  நட�்  ,  �ழந்ைதகேளா�  பழ�ம்  �தம் 
 எல்லாவற்��ம்  காலத்�ற்�த்  த�ந்தாற்ேபால்  மாற�ம்  . 

 6.  தவ�கைள  ஒப்�க்ெகாள்�ங்கள்  :  உங்கள்  தவ�கள்  �ட�்க்  காடட்ப்ப�ம்  ேபா�  ,  ஒப்�க் 
 ெகாள்�ங்கள்  .  அ�ல்  எவ்வள�  உண்ைம  உள்ள�  என்பைத  ஆராய்ந்�  உங்கைளச ்
 �ரப்�த்�ங்கள்  .  தவைற  யார ் ெசான்னா�ம்  ,  அைத  ெகௗரவப்  �ரச�்ைனயாகக் 
 க�தா�ரக்ள்  .  உதாரணமாக  ,  அ�வலகத்�ல்  உங்கள்  ேவைல�ல்  �ைறபா�  உண்� 
 என்�  ேமல�காரிேயா  ,  சக  அ�வலேரா  �ட�்க்  காண்�த்தால்  அைதச ் சரிப�த்� 
 ம��ங்கள்  ,  நீ  யார ் என்ைனக்  �ைற  ெசால்ல  என்ேறா  நீ  ெராம்ப  ேயாக்�யமா  என்ேறா 
 ஒ�  ேபா�க்�ச ் ெசல்லா�ரக்ள்  .  மைன�ேயா  ,  கணவேனா  ,  �ழந்ைதகேளா  யாராக 
 இ�ந்தா�ம்  ,  அவரக்ள்  ெசால்�ம்  �ைற�ல்  இ�க்�ம்  உண்ைம�ல்  மட�்ம்  கவனம் 
 ெச�த்�ங்கள் 

 7.  �ர�்  கா�ங்கள்  :  �ரசச்ைனகள்  வந்தால்  �ர�்க்�  �யல�ம்  .  பல  த�ணங்களில்  ,  நாம் 
 ஏன்  இப்ப�  நடந்த�  ,  இப்ப�ப்  பண்ணி  இ�ந்தால்  இ�  நடந்��க்காேத  என்� 
 �லம்�வ�  அ�கமாக  இ�க்�ம்  .  �யாபார  நஷ்டமா  ?  ��ம்பப்  �ரச�்ைனயா  ? 
 அ�வலகத்�ல்  பத�  உயர�்  �ைடக்க�ல்ைலயா  ?  மனம்  தளராமல்  அ�த்�  என்ன 
 ெசய்தால்  �ர�்  காணலாம்  என்�  களத்�ல்  இறங்�ங்கள்  . 

 8.  உணர�்கைளக்  கட�்ப்ப�த்�ங்கள்  :  அ�வலகேமா  ,  �ேடா  ,  உணவகேமா  அல்ல� 
 ெபா�  இடேமா  ,  ெதரிந்தவரக்ேளா  ெதரியாதவரக்ேளா  ,  எல்லாத்  த�ணங்களி�ம் 
 உணரச்�்கைளக்  கட�்ப்ப�த்த�ம்  . (Emotional Intelligence).  அ�கக்  ேகாபத்�ல்  நாம் 
 ேப�ம்  வாரத்்ைதக�ம்  ,  நம்  ���க�ம்  ,  �ளாத்  �யரில்  ெகாண்�  �டட்  கைதகள்  நாம் 
 நிைறயக்  ேகள்�ப்பட�்�ப்ேபாம்  . 

 9.  எப்ேபா�ம்  ெபா�ைம  கைட��க்க�ம்  :  ஒவ்ெவா�  �ஷயத்�ற்�ம்  �ர�்  �ைடக்கப்  பல 
 கால  கடட்ங்கள்  ஆகலாம்  .  ஒ�  ��  வாங்கேவா  �ற்கேவா  ,  ஒ�  நல்ல  ேவைல  �ைடக்க  , 
 ஒ�  உற�  பலமாக  இப்ப�  ஒவ்ெவான்�ம்  ெவ�  காலம்  எ�க்கலாம்  .  இப்ேபாேத  நடக்க 
 ேவண்�ம்  என்ற  அவசரம்  பல  ேமாசமான  �ைள�கைள  உண்�  பண்ணலாம்  . 

 10.  எைட  ேபாடா�ரக்ள்  :  யாைர�ம்  உடேன  எைட  ேபாடா�ரக்ள்  .  உங்கள்  �ட�்த் 
 ��மணத்�ற்�  வர�ல்ைல  ,  ஆனால்  ேவெறா�  ��மணத்�ற்�  ெசன்�  �டட்ார ் , 
 அதனால்  என்ைன  அவர ் ம�க்க�ல்ைல  என்�  ���  ெசய்யா�ரக்ள்  .  வாடச்ப்�ல் 
 எனக்�  அவன்  ப�ல்  அளிக்க�ல்ைல  ,  என்  ெமேசைஜப்  பாரக்்கேவ  இல்ைல  என்�  �ைற 
 ெசால்பவரக்ள்  உண்�  .  மக்கைளக்  �ைறகேளா�  ஏற்�க்ெகாள்�ங்கள்  . 
 எல்ேலா�க்�ம்  ஒ�  ஐயநிைல  நலன்  ( benefit of doubt )  அளி�ங்கள் 

 ெதா�ப்� - சத்யவா�ஸ்வரன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 மழைல வ�ப்� மாணவரக்ள் 
 ஆ�ரிைய : உமாேத� �ப்ரமணி 

 தைலப்� : �ழந்ைதகள் �ன ஓ�யங்கள் 

 காரத்்�க் �ரளி  ேலா�தா ச�ஷ் 

 சாய் த�த் ெசட்� �ஷ்�  ஆ�ஷ் ச�ஷ்�மார் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 மழைல வ�ப்� மாணவரக்ள் 
 ஆ�ரிைய : உமாேத� �ப்ரமணி 

 தைலப்� : �ழந்ைதகள் �ன ஓ�யங்கள் 

 அத்யாந்த் ேரா�த்  �யா ஆலப்�ல்லா 

 �யா இளவர�  �ஷ்னா ச�ஷ் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 மழைல வ�ப்� மாணவரக்ள் 
 ஆ�ரிைய : உமாேத� �ப்ரமணி 

 தைலப்� : �ழந்ைதகள் �ன ஓ�யங்கள் 

 ர�கா சரவணபாண்�யன் 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 தைலவ��ல் பல �தங்கள் உண்� என்� உங்க�க்� ெதரி�மா? 

 ைலவ��ல் பல �தங்கள் உண்� என்� உங்க�க்� ெதரி�மா? 

 இ�க்கத்தால்(Tension) 
 ஏற்ப�ம் தைலவ� 

 �ன்னந்தைல, தைல�ன் 
 ஓரங்கள் மற்�ம் 

 ெநற்�ப்ப��களில் ஒ� 
 இ�க்கமான ெதாப்� 
 இ�க்�வைத ேபால 

 ேதான்�ம் 

 ஒற்ைறத் 
 தைலவ�(Migraine) 

 வழக்கமாக தைல�ன் 
 ஒ� பக்கம் மட�்ம் 

 ேதான்�ம் 

 ெகாத்�(Cluster) 
 தைலவ� 

 ஒ� கண்�க்�ப் 
 �ன்னால் மட�்ம் அல்ல� 

 கண்ைண �ற்��ம் 
 ேதான்�ம் 

 அ�ரச்�்க்� 
 �ந்ைதய(Post-traumatic) 

 தைலவ� 
 தைல�ன் ஓரங்கள், ெநற்� 

 மற்�ம் க�த்�ப் ப��களில் 
 அ�க்க� ேதான்�ம் 

 அ�கப்ப�யான 
 ம�ந்�(Medication) 
 பயன்பாட்�னால் 

 ஏற்ப�ம் தைலவ� 
 தைல�ல் வ� ஏற்ப�ம் 

 ப�� ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் 
 மா�ப�ம் 

 நீர் ேசரக்்ைகயால்(Sinus) 
 ஏற்ப�ம் தைலவ� 

 உள்ெநற்�, கன்னத்� 
 எ�ம்�கள் மற்�ம் 

 நா�த்�வாரங்களில் 
 ேதான்�ம் 

 அ�த்த மாதம் தைலவ�ையத் த�ரக்்க �ல பய�ள்ள ��ப்�கைளப் பாரப்்ேபாம். 

 ெதா�ப்� - ராம்� கவேசரி 



 க�ைதக் ��யல் 
 இ� இதயங்கள் 

 நான் மட�்ம் அ�ந்த �கம் 

 என்ைன ��வ�மாக ேந�க்�ம் அகம் 

 உன்�டன் வாழத் ��க்�ம் எண்ணம் 

 ெநா�கள் அைனத்ைத�ம் மாற்�ம் வண்ணம் 

 காட�்கைள கடந்� ெசல்�ம் கண்கள் 

 இதய ஓைச�டன் பயணிக்�ம் கா�கள் 

 எண்�வைதச ்ெசால்ல நிைனக்�ம் உத�கள் 

 என்ைனத் ேத�ம் உன� ைககள் 

 நம்ைம �ற்�வ�ம் சந்ேதாஷங்கள் 

 உன் கவனத்�ற்� ஏங்�ம் நிைன�கள் 

 ெபயரக்ைள �மக்�ம் இதயங்கள் 

 அ�ைவ ேதாற்க �ய�ம் ேபச�்கள் 

 உன்ைன ேநாக்� �ன்ேன�ம் என் வாழ்க்ைக 

 எனக்� மட�்ம் உரிைம�ம் உ���மான உற� 

 எ��யவர் - ஹர�்னி �னிவாசன் 



 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. 
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mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org

