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அக்களரப் ச்ளச (சிறுகளத)
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அறிவிப் பு மடல் !
தமிழ் ப் பபோட்டிகள்
வணக்கம் !
இரிச்மண்டு தமிழ் ப் பள் ளி, தம் மாணவர்களுக்கு, பபருமமயுடன்
வழங் கும் தமிழ் ப்பபாட்டிகள் வரும் மார்ச் 6-ம் பததி நமடபபற உள் ளது.
இந்தப் பபாட்டியில் திருக்குறள் , ஆத்திச்சூடி, பாட்டுப்பபாட்டி
மற் றும் பபச்சுப் பபாட்டி என பல பபாட்டிகள் , அமனத்து வயது
மாணவ, மாணவியர்களுக்கும் நமடபபற உள் ளது.
இந்தப் பபாட்டியில் பவற் றி பபறும் அமனத்து மாணவ, மாணவியர்களின் பபயர்களும் மார்ச்
மாத கதம் பம் இதழில் பவளியிடப் படும் .
நன் றி,
இரிச்மண்டு தமிழ் ப் பள் ளி
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

அடுத்து வரும் நிகழ் ச்சிகள்
(Upcoming Events)
மோர்ச ் 6 - தமிழ் ப்பள் ளி நடத்தும் பபாட்டிகள்
மோர்ச ் 20 - RTS உறுப் பினர்களுக்கு திருமதி. கவிதா இமளயராஜா (சக்தி
பயாகாலயாவின் நிறுவர்) zoom மூலமாக நடத்தும் பயாகா பயிற் சி
(குழந்மதகள் மற் றும் பபரியவர்களுக்கு தனித்தனியாக ஒரு மணி பநர
பாடம் )

இந் த மோத நட்சத்திரம் !
பகாள் கின் றன என் பமத கவனித்தார்.
சதுரங் க

ஆட்டத்தில்

அப்பபாது

எப்படி
இருக்கும்

சூழ் நிமலமயயும் கவனித்து சில பல காய் கமள
நகர்த்தியபின்

என் ன

ஆராய் கிபறாபமா

நடக்கும்

அபத

என் று

மாதிரிதான்

பபாக்குவரத்து கணிப் மபயும் அணுக பவண்டும்
சபயர்: ஃபரீத் சசரீஃப் | வகுப் பு: பன்னிசரண்டு
பள் ளி: கோட்வின் உயர்நிலல

அதன் படி முன் னர் நடந்த சாமல பபாக்குவரத்து

ஃபரீத் சசரீஃப் (Fareed Sheriff) நமது இரிச்மண்டு தமிழ் ப்
பள் ளியின்
காட்வின்

முன் னாள்

மாணவர்.

உயர்நிமலப்

இவர் தற் பபாழுது

பள் ளியில்

என் ற பயாசமன பதான் றியது இவருக்கு.

பன் னிரண்டாம்

வகுப்பில் (இறுதி ஆண்டில் ) பயில் கிறார்.

விவரங் கமளயும் ,
பபாக்குவரத்து

இருக்கும் என் பமதயும் கணித்து பபாக்குவரத்மத

அறிவியலராய் ச்சி

அமனவமரயும்

ஆயிரத்து

எழுநூற் றி

மாணவர்கள்

கலந் து

அறுபது

பகாண்டார்.

உயர்நிமலப்

பள் ளி

பபாட்டியில்

இவர்

பகாண்ட

இறுதிச் சுற் றுக்கு பதர்ந்பதடுக்கப்பட்டிருக்கும் நாற் பது
மாணவர்களில் ஒருவர்!

திட்டமிடும்

இவரது

அமனவருக்கும்

பவண்டும் என் ற ஆர்வத்தால் முழு மனதுடன்

இந் த

காத்திருக்கிற் து.

ஆய் வில்

இந்த

உமழப்பால்

சாதமனமய பசய் திருக்கிறார் ஃபரீத் பசரீஃப்.
ஒரு நாள் பபற் பறார்களுடன்
ஒவ் பவாரு

சிக்னலிலும்

நின் று

பசல் ல

பவண்டியிருந்தது. அதனால் கடுப்பாகி ஏன் சிலருக்கு
எல் லாபம பச்மச சிக்னலாக கிமடத்து பபாகிறார்கள,
நமக்கு

ஏன்

கிமடக்கிறது,

இப்படி

எல் லா

இதன்

காரணம்

சிக்னலும்

சிகப்பாக

என் ன, ஏன்

படித்துப் பார்த்ததில் சாமல பபாக்குவரத்து கணிப்புகள்
நிகழ் காலத்தில் நடக்கும் பபாக்குவரத்மத

மட்டுபம கணக்கில் எடுத்துக்

நம்

சிக்னல் களில்

பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட

தலா

$25,000

பரிசு

மார்ச் 11-17ல் நடக்கவிருக்கும் இறுதிப் பபாட்டியில்

வமர

பரிசு

கிமடக்கலாம்

என் று

பபாட்டிமய

நடத்தும் நிறுவனம் பசால் கிறது.
இறுதிப்

பபாட்டியில்

பசரீஃப் க்கு

பவற் றி

இரிச்மண்டு

பபற

ஃபரீத்

தமிழ் சச
் ங் கத்தின்

மனமார்ந்த வாழ் த்துக்கள் !

இப்படி

நடக்கிறது என் று பயாசிக்க ஆரம் பித்திருக்கிறார். இவர்

எல் லாம்

மூலமாக

முதல் பத்து இடங் களுக்கு $40,000ல் இருந் து $250,000

காரில் பசல் லும் பபாது

நின் று

மவத்திருக்கிறது.

சாமலகளில்

சுற் றுக்கு

அமனவருக்கும்

கடின

மமலக்க

ஆராய் ச்சி

காத்திருக்கும் பநரம் குமறய சாத்தியமிருக்கிறது.
இறுதிச்

தன்

இவரது

ஆராய் ச்சியின்

பள் ளி நாட்கமள ஒரு பபரும் பவற் றிபயாடு முடிக்க

இறங் கி

கணக்கில்

பகாண்டு எதிர்காலத்தில் எப்படி பபாக்குவரத்து

வழிநடத்த

கலந்து

நடக்கும்

விவரங் கமளயும்

இவர் அண்மமயில் நடந்த அபமரிக்க பதச அளவிலான
பபாட்டியில்

தற் பபாது

பமலும் விபரங் களுக்கு இங் பக பசாடுக்கவும்
https://www.henricocitizen.com/articles/an-end-to-gridlock
சதோகுப் பு - முத்துரோஜ் & நோகு

குறளும் சபோருளும்
கல் லோ தவரும் நனிநல் லர் கற் றோர்முன்
சசோல் லோது இருக்கப் சபறின்

வள் ளுவமர அறிவுமர பசால் பவராகப் பார்த்திருக்பகாம் ; எது நல் லது, பகட்டது, இப் படி பசய் ,
அப் படி பசய் யாபத -ன்னு நிமறய குறள் கள் ல அவமரப் "பார்த்திருக்பகாம் ". பகாயம் புத்தூர்
குறும் பர் மாதிரி பசம மநயாண்டியாவும் எழுதி இருக்கார். அதும் , இந்தக் குறள் ல திட்டு விழுது.
படிப் பு எவ் பளா தூரம் மரியாமத பபற் றுத் தருது, வாழ் மவ உயர்த்துது-ன்னு ஒரு முழு அதிகாரம்
எழுதின பின் னாலும் மனம் ஆறாது படிக்கமலன்னா என்ன பகடு சூழும் -ன்னு அடுத்த பத்து
குறள் கள் ல மவயறாரு. அதுல ஒன்னு இது:
"(கவமலப் படாபத,) படிக்காதவராக இருந்தாக்கூட படிச்சவங் க நடுவுல பராம் ப நல் லவிங் களா
இருக்கலாம் - வாயத் திறக்காம இருந்தா" அப் படிங் கறார்.
"படிச்சவங் களுக்கு நடுவுல வாய் திறந்து பபசும் தகுதி கூட படிக்காதவருக்கு இல் மல"ன்னு
பசால் லாம, படிக்கமலன்னா பரவாயில் மல எரும பமய் ச்சு பிமழச்சுக்கலாம் கவமலப் படாபதன்னு இன் மறய வாத்தியார்கள் "அன்பபாட" பசால் லும் அபத பாணில "ஆறுதல் ".
திகில் சூழ அந்தக் குறமளப் படித்துப் பாருங் கள் :
கல் லோ தவரும் நனிநல் லர் கற் றோர்முன்
சசோல் லோது இருக்கப் சபறின்
கல் லாதவரும்
நனி நல் லார் = பராம் ப நல் லவங் க (ஆகலாம் )
கற் றார் முன்
பசால் லாது = எதும் பசால் லாது = வாமயத் திறக்காது
இருக்கப் பபறின் = இருந்தால் .
எழுதியவர் - உள் ளூர்க்கோரன்

குறளும் சபோருளும்

குறளும் சபோருளும்

டோக்டருடன் ஒரு பபட்டி!
பகாவிட்-19லிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
பகாவிட்-19 நம் அமனவமரயும் ஆட்டி மவத்து, வீட்டிற் குள் பூட்டி
மவத்து, வருடம்

ஒன்றாகப் பபாகிறது. ஆனாலும்

பகாவிட்

என்னபவா விட்ட பாடில் மல. “மாற் றம் ஒன்பற மாறாதது” என்ற
பசாற் பறாடருக்கு இணங் க, நாளுக்கு நாள் பகாவிட்-19 பற் றிய
பசய் திகளும்

மாறிக்

பகாண்பட

இருக்கின் றன.

“இமதச்

பசய் தால் நல் லது” என்று ஒரு நாள் பசய் தி வந்தால் , மறு நாபள,
“இல் மல இல் மல, பநற் று பசான்னது தவறு; பின் பற் றாதீர்கள் ”
என்று மறு நாபள மற் பறாரு பசய் தி வருகிறது. இந்நிமலயில் , நம்
அமனவரின் மனதிலும் உதிக்கும் பல் பவறு வினாக்களுக்கும்
பதாற் று பநாய் பிரிவின் சிறப் பு மருத்துவர் டாக்டர். சரிதா
பகாமடம் அவர்கள் (Dr. Saritha Gomadam, Infectious Disease Dept., Bon
Secours Monument) பதிலளிக்கிறார்:

பகோவிட்-19 கோலத்தில் பயணம் சசய் வது பற் றி?

பபாதுவாகச் பசால் ல பவண்டுபமன்றால் , உடல் நலக்குமறவுடன் இருப் பவர்கள் பயணம்
பசய் யாமல் இருப் பது நல் லது. ஆபராக்கியமாக இருப் பவர்கள் கட்டாயம் பயணிக்க பவண்டிய
சூழ் நிமலயில் இருந்தால் , அவசியம் முகக் கவசம் அணிந்து பகாள் ளுங் கள் . அடிக்கடி மககமள
வழமலத்(soap) தண்ணீரால் கழுவுங் கள் , அல் லது சுத்திகரிப் பானும் (sanitizer) பயன்படுத்தலாம் .
கண்கள் , மூக்கு, வாய் , முகம் , இவற் மறத் பதாடுவமதத் தவிருங் கள் . பயணம் பசய் யும் பபாது,
மற் ற பயணிகளிடம் இருந்து சமூக விலகமலக்(social distancing) கமடப் பிடியுங் கள் . முக்கியமாக,
பபாக பவண்டிய ஊரிபலா அல் லது நாட்டிபலா, பகாவிட்-19ன் தாக்கம் எப் படி இருக்கிறது, அங் கு
பயணத் தடுப் பு விதிகள் ஏபதனும் இருக்கின் றனவா, என்ற விஷயங் கமள முன் கூட்டிபய
பதரிந்து பகாள் வது பயணம் பசய் வது பற் றி சரியான முடிவுகள் எடுக்க உதவும் .

பகோவிட்-19 சதோற் று அபோயம் அதிகமோக இருக்கும் குடும் பத்தினலரயும் , உறவினலரயும்
போதுகோக்கும் வழிகள் யோலவ?
நீ ங் கள் உங் கமள முதலில் பாதுக்காப்பாக மவத்துக் பகாண்டு, உங் கள் உடல் நலத்மதக்
கவனித்துக்

பகாண்டு,

பகாவிட்-19

பரவியிருக்கும்

இடங் களிலிருந்து

விலகி

இருங் கள் .

ஆபராக்கியமாகத் பதாற் றம் தருபவர்கள் கூட பகாவிட்-19ஐ பரப் ப வாய் ப் பு இருக்கிறது

டோக்டருடன் ஒரு பபட்டி!
என்பமதப்

பார்த்திருக்கிபறாம் . பதாற் று அபாயம்

அதிகமாக இருக்கும்

உறவினர்கமளக்

காப் பற் ற மிகச் சிறந்த வழி என்னபவன் றால் , அவர்களிடம் பழகுபவர்கள் ஒவ் பவாருவரும்
பகாவிட்

பரவியுள் ள

இடங் களின்

பக்கபம

பபாகாமல்

இருப் பதுதான்.

இன் னும்

அதிக

பாதுகாப் பிற் கு, அவர்களிடம் பழகும் பபாது முகக் கவசம் அணிந்து பகாள் ளுங் கள் ; பநருங் கிப்
பழகுவமதத் தவிருங் கள் . அவர்கள் வழக்கமான தடுப் பூசிகமளயும் , தங் களின் உடல் நலக்
குமறவுக்கான

வழக்கமான

மருந்து

மாத்திமரகமளயும்

தவறாமல்

எடுத்துக்

பகாள் ளச்

பசய் யுங் கள் . ஆபராக்கியம் தரும் உணவுகமள உண்டு, உடற் பயிற் சிகள் பசய் து, பநாய் எதிர்ப்பு
சக்திமய அதிகரித்துக் பகாள் வது நல் லது.

பகோவிட்-19ஐ பரப் பும் அதிக ஆபத்தோன சசயல் போடுகள் யோலவ?
பபாதுவாக வீட்டிற் குள் , மற் றும் சிறிய, காற் பறாட்டமில் லாத இடங் களில் கூட்டமாக இருக்கும்
பபாது பகாவிட்-19 பரவ அதிக வாய் ப் பு இருக்கிறது. சிறிய இடங் களில் பபரிய கூட்டம் , சமூக
விலகல்

இன்றி

ஒன்றாக இருப் பது, பாத்திரங் கமளயும்

மற் ற

பபாருட்கமளயும்

பகிர்ந்து

பயன்படுத்துதல் , ஆகிய அமனத்தும் ஆபத்தான பசயல் களாகும் . சமூக விலகலுடன் கூடிய,
காற் பறாட்டமான இடங் களில் ஆபத்து கணிசமாகக் குமறயும் .

தடுப் பூசி நமக்கு எப் பபோது கிலடக்கும் என்று எவ் வோறு சதரிந் து சகோள் வது? கோத்திருப் பு
பட்டியலில் இடம் சபற என்ன சசய் ய பவண்டும் ?
தற் சமயம் பவர்ஜீனியாவிலும் , மற் ற மாநிலங் களிலும் , தடுப்பூசிக்குத் தகுதியானவர்கமளத்
பதர்ந்பதடுக்க, அடுக்கு முமற(tier system) உபபயாகிக்கப் படுகிறது. அதாவது, பகாவிட் அபாய
நிமலகளான வயது, எந்த அளவு ஒருவர் பகாவிட் அபாயம் அதிகமிருக்கும் பபாது இடங் களில்
புழங் க பவண்டியுள் ளது, அவர் வாழ் கின்ற இடத்தின் தன் மம, உதாரணத்திற் கு

மருத்துவ

விடுதிகள் , நீ ண்ட காலத்திற் கு தங் கும் வசதியுள் ள அமமப் புகள் (long term facilities), மற் றும்
அவருக்கு ஏற் கனபவ இருக்கும் உடல் நலச் சிக்கல் கள் , இவற் மறப் பபாறுத்பத அவருக்கு எவ் வளவு
விமரவில் தடுப் பூசி அளிக்கப் பட பவண்டும் என்று தீர்மானிக்கப் படுகிறது. தடுப் பு மருந்து அதிக
அளவில் உற் பத்தி பசய் யப் படும் பபாது, இந்த நிமல மாறும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் . பமலும்
விவரங் கள் பவண்டுபமன்றால் உங் களுமடய உள் ளூர் ஆபராக்கிய மமயத்தின் (local health
department) உதவிமய நாடுங் கள் .

டோக்டருடன் ஒரு பபட்டி!
தடுப் பு மருந் து எடுத்துக் சகோண்ட பிறகும் , முகக் கவசம் அணிதல் , சமூக விலகல் பபோன்ற
போதுகோப் பு ஏற் போடுகலளக் கலடப் பிடிக்க பவண்டும் என்று சசோல் வது ஏன்?
கண்டிப் பாக அவற் மறக் கமடப் பிடிக்கத்தான் பவண்டும் . அடிக்கடி மககமளக் கழுவுதல் ,
சுத்திகரிப் பான் பயன்படுத்துதல் உள் பட. தடுப் பூசிகள் பகாடுக்கப் பட ஆரம் பித்து விட்டாலும் ,
அமவ இன் னும் எல் பலாருக்கும் கிமடக்கவில் மல. எடுத்துக் பகாண்டவர்களுக்கும் எதிர்ப்பு சக்தி
முழுமமயமடய பல நாட்கள் ஆகும் கமடப் பிடிப் பதும் மிக அவசியம் .

தடுப் பூசிக்குப் பின்

கிமடக்கும் எதிர்ப்பு சக்தி எவ் வளவு நாள் நீ டிக்கும் என்பது இன் னும் நிச்சயமாகத் பதரியவில் மல.
பகாவிட் ஏற் கனபவ வந்தவர்களுக்பக கூட திரும் பவும் பதாற் றும் வாய் ப் பும் இன் னும் இருக்கிறது.
இந்த மவரமைப் பற் றி நாம் அறிந்து பகாள் ள பவண்டியது இன் னும் நிமறய இருக்கிறது.

பகோவிட் பற் றி மக்களுக்கு இன்னும் பவறு ஏபதனும் சசோல் ல விரும் புகிறீர்களோ?
பகாவிட்-19 இந்த உலகத்மதபய ஆட்டிப் பமடத்து விட்டது. இந்த நிமலயில் , நம் மமயும் , நம் மமச்
சார்ந்தவர்கமளயும் பாதுகாப் பாக மவத்துக் பகாள் வது குறித்து நாம் எப் பபாழுதும் கவனமாக
இருக்க பவண்டும் . பதாற் று பநாய் கமளப் பபாறுத்த அளவில் , ஒரு தனி நபரின் பசயல் ஒரு
சமூகத்மதபய

பாதிக்கக்

கூடியதாக

இருக்கும் .

அதனால் ,

பாதுகாப் பாக மவத்துக் பகாண்டாபல, அது அவர்கள்

ஒவ் பவாருவரும்

தன் மனப்

குடும் பமும் , சுற் றியுள் ள சமூகமும்

பாதுகாப் பாக இருக்க வழி வகுக்கும் .

நன்றி: டாக்டர். சரிதா பகாமடம்
சதோகுப் பு: கவிநயா

காய்கறி, பூ பதாட்டம் ப ாடுப ாமா?
அபமரிக்க மக்கள் புல் பவளி வளர்ப்பில் காட்டும் ஆர்வம் பூ
மற் றும் காய் கனிகள் வளர்ப்பதில் காட்டுவதில் மல. புல் பவளி
பச்மச பபசபலன்று கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக பதான்றினாலும்
அமத கட்டிக் காப் பது பபரும் பாடு. அதற் கு அவ் வப் பபாது
தண்ணி காட்டி பகாண்பட இருக்க பவண்டும் இல் மலபயன் றால்
நமக்கு தண்ணி காட்டி விடும் . இதில் கண் பகாத்தி பாம் பிமன
பபால் பார்த்து பகாண்பட இருக்கும் பபாபத நடு நடுவில் Weed
வீடு கட்டி பகாண்டு வந்து விடும் . அந்த புல் வளர்ந்து பூ காய்
எதுவும் தராது. பதன் வண்டு பறமவகள்
எதற் கும் இங் கு உணவில் மல. ஆனால் அதற் கு உரம் என்ற பபயரில் ரசாயன கலமவகமள
பகாட்ட பவண்டும் . இதில் மிக விந்மதயான விஷயம் என்னபவன் றால் இவ் வளவு கஷ்டப் பட்டு
வளர்த்த புல் மல அவ் வப் பபாது பவட்டி பவட்டி எறிய பவண்டும் . அமத பவட்டுவதில் நம் கமல
நயத்மத காட்டி சதுரம் முக்பகாணம் என்று வடிவம் பவறு. ை்ை்ைப் ப்பா என்னுமடய மன
உமளச்சமல இங் கு பகாட்டி விட்படன். சரி இது எமதயும் என்னுமடய அண்மட வீட்டு
அம் மணியிடம் பசால் லி விடாதீர்கள் .
உங் கள் வீட்டு மலர் படுக்மக மற் றும் காய் கறி பதாட்டம் பசழிப் பாக வளர இபதா சில குறிப்புகள்
என் வீட்டு பதாட்டத்தில் பூமவ காமய எல் லாம் சில வருடங் கள் பகட்டு பார்த்ததில் நான் கற் றமவ.
கோய் கறி பதோட்டம் (vegetable patch)
உங் கள் காய் கறிகள் தமரமய விட சிறிது உயர்வான பமமடமய விரும் பும் . அதனால் தமரயில்
நீ ள் சதுர (rectangle) வடிவத்தில் மரத்தினால் ஆன சட்டம் ஒன்மற தயார் பசய் யுங் கள் . உங் களுக்கு
வீட்டின் பின் இடம் இல் மலயா கவமல பவண்டாம் பபரிய பதாட்டிகளில் கூட அழகான பதாட்டம்
அமமக்கலாம் . முதல் முமற புல் மற் றும் கமள அகற் றுவது தவிர பின் அடிக்கடி பகாத்தி கமலக்க
கூடாது.

குப் லப matter (composting)
உங் க வீட்டில் குப் மப பகாட்டுபவரின் பவமல தான் மிக முக்கியமானது.
உங் கள் குப் மபகமள பிரித்து மக்கும் குப் மபகமள உங் கள் பதாட்டத்தில்
குடியிருக்கும் மண் புழுக்களுக்கு உணவாக பகாடுங் கள் . அமவகளின் "பின்
விமளவுகமள" உங் கள் பதாட்டம் "மிக்க மகிழ் சசி
் " என்று பசால் லி வாங் கி
பகாள் ளும் . என்னுமடய பதாட்டத்தில் இரண்டு பீப் பாய் கமள (barrel) நிறுத்தி

காய்கறி, பூ பதாட்டம் ப ாடுப ாமா?
மவத்திருக்கிபறன் . அவற் றில் சில பல ஓட்மடகமள பபாட்டுள் பளன். காய் கறி, பழம் பதால்
மற் றும் பகாட்மடகளின் பவளி பதால் - சமமக்கப் படாத எந்த இயற் மக உணமவயும் இந்த
பீப் பாய் உணவாக ஏற் று பகாள் ளும் . சமமத்த உணவு, அமசவம் மற் றும் பராட்டி இமவகமள
பபாட கூடாது. உங் கள் பதாட்டத்தில் பசரும் காய் ந்த இமல தமழகள் , உங் கள் புல் பவளிமய
பவட்டிய பின் பசரும் குப் மபகள் இமவ எல் லாம் பீப் பாய் க்கு மிக விருப் பமமான உணவுகள் .
உங் கள் சமமயல் அமற குப் மபகள் உங் கள் பதாட்டத்து பபாக்கிஷம் . பிளாை்டிக் தவிர பிற
குப் மபகள் - காகிதம் , பபாட்டலம் (packaging ) - எந்த பபாருள் மக்குபமா அமவ அமனத்தும்
இப் பபாது நீ ங் கபள உபபயாகிக்கலாம் . பீப் பாய் நிரம் பிய பின் மூடி விடுங் கள் . இரண்டு அல் லது
மூன் று வாரங் களுக்கு ஒரு முமற உங் கள் பீப் பாமய படுக்க மவத்து உருட்டி விடுங் கள் .
உருட்டுவது முக்கியம் அப் பபாழுது தான் காற் று சுழன்று துர்வாமட படியாமல் இருக்கும் .
அடுக்கு மாடி குடியிருப் பில் இருப் பவரா நீ ங் கள் ? உங் கள் மக்கும் குப் மபகமள பநரடியாக
பதாட்டியில் பபாட்டு அதன் பமல் மண்ணால் மூடி விட்டால் பபாதும் .
அவ் வளவுதான். ஆறு மாதங் களில் பீப் பாய் உங் களுக்கு உங் கள் வீட்டு குப் மபமய தங் கமாக
மாற் றி திரும் ப தரும் . இது இயற் மகயின் கருப் பு தங் கம் . இமத எடுத்து உங் கள் காய் கறி
பதாட்டத்தில் பபாடுங் கள் . உங் கள் பசடிகள் உங் கமள வாழ் த்தி இரு மடங் கு பசழிப் பாக வளரும் .
குப் மப எடுத்து பசல் ல அனாவசிய பசலவும் பவண்டாம் .

மலழ நீ ர் அறுவலட (Rainwater harvesting)
கூமரமய பிய் க்காமபல நிஜமாக பகாட்டும் பசல் வம் மமழ. குப் மப பீப் பாய் பபால இன் னும்
பரண்டு பீப் பாய் மமழ நீ ர் பகாட்டி வழியும் குழாபயாடு இமணத்து இருக்கிபறன் . 55 பகலன்
(gallon) நீ ர் பசமிக்கும் பகாள் ளளவு ஒரு மணி பநர அமட மமழயிபல நிரம் பி விடும் . பசாட்டு நீ ர்
பாசன குழாய் அமமத்து அதபனாடு இந்த மமழ நீ ர் பீப் பாய் க்மள இமணத்து விட்டால்
பதாட்டத்தில் பசலவின்றி நீ மர வாரி இமறக்கலாம் .
இந்த குறிப்புகள் உங் களுக்கு உதவியாகவும் , உந்துதலாகவும் இருக்குபமன்று நம் புகிபறன் .

எழுதியவர் - சியோமளோ நரசிம் மன்

எழுதியவர் - ஷ்யாமளா நரசிம் மன்

மூளைக்கு ப ளை - புதிர்
கீபழ பகாடுக்கப் பட்டுள் ள கட்டங் களில் காலியாக உள் ள கட்டங் கமள நிரப் பவும் .
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விதிமுலறகள் :
1. 6 முதல் 20 வமரயுள் ள எண்கமள மட்டுபம பயன்படுத்தி நிரப் ப பவண்டும் .
2. ஒவ் பவாரு எண்மணயும் ஒருமுமற மட்டுபம பயன்படுத்த பவண்டும் .
3. இடமிருந்து வலமாக கூட்டினால் 65 -ம் பமலிருந்து கீழாக கூட்டினால் 39 -ம்
கூட்டுத்பதாமகயாக வர பவண்டும் .
(விலடகள் - கலடசிப் பக்கம் )

சிரிப் பு மருத்துவம் !
1. ஒவ் பவாரு இமளஞனின் மன உமளச்சலுக்கும் என்ன காரணம் ?
பதில் :- மதிப் பபண்ணும் மதிக்காத பபண்ணும்
2. டாக்டருக்கும் ஆக்டருக்கும் உள் ள ஒற் றுமம என்ன?
பதில் :- இரண்டு பபருபம திபயட்டருக்கு வரவமழச்சு தான் பகால் லுவாங் க
3.

சிவகாசிக்கும் பநய் பவலிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ?
பதில் :- சிவகாசியில் காமச கரியாக்குவாங் க, பநய் பவலில கரிமய காசாக்குவாங் க

4.

பசல் பபானுக்கும் மனிதனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ?
பதில் :- மனிதனுக்கு கால் இல் மலனா பபலன்ை் பண்ண முடியாது, பசல் பபான்ல
பபலன்ை் இல் மலனா கால் பண்ண முடியாது

5.

ஆண்கமள அதிக தூரம் நடக்க மவக்கும் இரண்டு விசயங் கள் ?
பதில் :- ஒன்று பிகர், மற் பறான்று சுகர்

6.

வசதி உள் ளவனுக்கும் வசதி இல் லாதவனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் ?
பதில் :- வசதி இல் லாதவன் ஆடு பமய் க்கிறான், வசதி உள் ளவன் நாய் பமய் க்கிறான்

எழுதியவர் - சந் துரு

ாழ்க்ளகயின் அர்த்தம் (சிறுகளத)
ஐந்தாம் வகுப் பு - புதுப் பள் ளியில் முதல் நாள் . அப் பா Enfield Bulletல் பள் ளி நுமழவாயிலில் இறக்கி
விட்டார்.

பள் ளி பிரம் மாண்டமாக இருந்தது. புதுப் பள் ளி, புது military bag, புதுச் சீருமட, புதுக்

காலணி, புது ஆசிரிமயகள் , புது ஆசிரியர்கள் , எல் லாபம புதியதாக இருந்தது. பகாஞ் சம் தயக்கம் ,
நிமறய பயம் , இரண்மடயும் மனதில் சுமந்து பகாண்டு பமதுவாக நுமழந்பதன். திரும் பி வீட்டிற் கு
பசன்று விடலாம் என்ற ஒரு நப் பாமசயில் திரும் பி பார்த்தால் அப் பா டுடு டுடு என்று புல் லட்டில்
விமரந்து பகாண்டிருந்தார். ஆமசயாக வளர்த்த அப் பாபவ இப் படி விட்டு விட்டாபர என்று
அமசயாமல் நின் ற இடத்திபலபய அமச பபாட்டு நின் பறன். அப் பபாது பவகமாக ஓடி வந்து
என்மன பமாதி விழ மவத்து தானும் விழுந்தான் குமார் என்ற சக மாணவன். என் வருத்தம்
எல் லாம் பகாபமாக மாறி அவமன பளார் என்று அமறந்பதன். பதிலுக்கு அவனும் என்மன அமறய
சண்மட உருவாகியது.
முதல் நாளிபலபய பள் ளி முதல் வர் அமறக்கு வழி பதரிந்தது. கீபழ விழுந்ததால் அடிபட்ட
முழங் காமலயும்

பபாருட்படுத்தாமல் முட்டிக்கால் பபாட மவத்தார் முதல் வர்.

குமாரும் என்

பக்கத்திபல முட்டிக்கால் பபாட்டிருந்தான். அவமன என் கண்களால் சுட்படரித்பதன். ஒரு மணி
பநரத்திற் குப் பின்

இருவமரயும் வகுப்பு அமறக்கு விட்டார்கள் . வாசலில் நின்று பகாண்பட

அமறமய பநாட்டம் விட்படன். ஆஜானுபாகுவாக இருந்த எனக்கு சப் பளாங் கியாக இருந்த சுபரஷ்
பக்கத்தில் இடம் கிமடத்தது.
நாட்கள் நகர்ந்து பகாண்டிருந்தன.
எதிரிகள் ஆபனாம் .
வாங் குவார்கள் .

சுபரஷும் நானும் நண்பர்கள் ஆபனாம் . குமாரும் நானும்

சுபரஷும் குமாரும் நல் ல படிப் பாளிகள் .

படிக்காமலே

முன் னுக்கு வர முடியும்

முதல் அல் லது 2அம் பரங் க்

என்ற பட்டியலில்

முதல்

இடம்

வாங் கினவன் நான். குமாமர பபால் அல் லாமல் “சுமார்” பரங் க் வாங் கிபனன்.
ஒரு நாள் பல் லவனில் பள் ளிக்கு பசன்று பகாண்டிருந்பதன். பை்ஸில் ஒரு அபயாக்கியன் ஒரு
கல் லூரி பபண் பமல் மகமய மவத்தான். அந்த அறியாப் பருவத்திலும் இது தவறு என்று
பதான்றிய எனக்கு எங் கிருந்லைா ஒரு தைரியம் வந்தது. முன்பன நகர்ந்து, என் military மபயினால்
அந்த அபயாக்கியமன இடித்து முன் பசன்பறன். ஆத்திரம் அமடந்த அவன் “டாய் , நில் லுடா” என்று
என்மன பநாக்கி வந்தான். “முருகா குமரோ காப் பாத்து” என்று பசால் லி முன் இமடபவளிக்கு
விமரந்பதன். பை் ை்டாப் பநருங் கி வந்தது, அமத விட அவன் பநருங் கி வந்து பகாண்டிருந்தான்.
அப் பபாது, ஒரு இருக்மகயிலிருந்து ஒரு கால் பவளி வந்து அவமன தடுக்கியதும் , அவன் கீபழ
விழுந்தான். முன்

வழியிே்

இறங் கி நான் தப் பித்பதன். காமல நீ ட்டியவன் பின்

தப் பித்தான். பை் நகர்ந்தது. அந்த பபண் கண்களால் எனக்கு நன் றி கூறினாள் .

வழியிே்

ாழ்க்ளகயின் அர்த்தம் (சிறுகளத)
காமல தூக்கி நின் று என்மன காப் பாற் றியவனுக்கு நன் றி கூற திரும் பினாே் , எனக்கு எதிலர என்
எதிரி குமார். கண்ணீர ் பபருக அவதன அதணை்லைன் . நட்பு மேர்ந்ைது. குமார், சுலரஷ், நான் உயிர்
நண்பர்களாலனாம் .

பள் ளியிலே ஒலர லூட்டி. பள் ளி முைே் வர் ைரிசனம் அடிக்கடி.

கரிசனம்

இே் ோமே் அவரும் தகை்ைடியாே் பகாடுை்ைார் பே அடி.

ஒரு நாள் , பமத்ை் மார்க்ை் வந்தது. குமார் மரத்திற் கு கீழ் ஒபர அழுமக. ஏன் என்று பகட்டால் , ஒரு
விமட தப் பு அதனால் 99/100 என்றான். சுபரஷும் நானும் விழுந்து விழுந்து சிரித்பதாம் . நான் அந்த
பகள் விமய சரியாக பதில் பசான்னதால் என் பதிமல எடுத்துக்பகாள் என்பறன். குமாரும் சிரிக்க
பதாடங் கினான்.

எப் பபாதும்

ஒன்றாகபவ

இருந்பதாம் .

சாப் பாடு

,

விமளயாட்டு,

பகலி

கூத்து. எல் பலாருக்கும் எங் கமள கண்டால் பபாறாமம.
இப் படிபய நாட்கள் பசன்றிருக்கலாம் . ஆனால் , சினிமாவில் வரும் திருப் புமுமன பபால் எங் கள்
நட்பிற் கும் ஒரு திருப் புமுமன.
குமாருக்கும்

ஒரு நாள் , பள் ளியில் நுமழயும் பபாது அங் பக சுலரஷுக்கும்

பயங் கர அடிதடி. உடபன நான் பசன்று அவர்கமள பிரிக்க முயற் சி பசய் பதன்.

அப் பபாது குமார் அவன் காலினால் சுபரமஷ தாக்க, சுபரஷ் குனிய, அது என் தாமடமய பதம்
பார்த்தது. சண்மடயில் ஆரம் பித்த எங் கள் நட்பு சண்மடயிபல முடிந்தது.
சுபரஷும் நானும் குமாமர பழி வாங் கிபனாம் . குமாரும் எங் கமள பழி வாங் கினான். இது
எப் படிபயா எங் கள் கிளாை் ஆசிரிமயக்கு பதரிந்து விட்டது. மறு நாள் வகுப்பமறயில் எங் கள்
மூவமரயும் நிற் க பசான்ன அவர் ராமர், குகன், சுக்ரவ
ீ ன் மற் றும் ஐயப் பன் வாவர் நட்மப எடுத்து
பசான்னார். எங் கமளயும் ஒன்று பசரச் பசான்னார். முதலில் சுபரமஷ பகட்டார். அவன் சரி என்று
பசான்னான். என் முகத்திபல வியர்மவ. அடுத்தது குமார். அவன் இல் மல என்று பசால் லுவான்
என்று நான் நிமனத்பதன். ஆனால் , அவனும் சரி என்று பசான்னான். என் முகத்தில் ஆறாக ஓடியது
வியர்மவ. ஆசிரிமய என்மன பகட்டார்.

சரி என்று பசால் லட்டுமா பவண்டாமா, சினிமாவில்

காட்டும் ஏஞ் சல் , அரக்கமன பபால எனக்குள் குழப் பம் . கமடசியில் பாழாப் பபான மவராக்கியம்
இல் மல என்று பசால் ல மவத்தது. ஆசிரிமய மீண்டும் மீண்டும் பகட்டும் , என் அகங் காரம் இல் மல
என்று பசால் ல மவத்தது.

இனிமமயாக இருந்த பள் ளி கசந்து விட்டதால் பவறு பள் ளியில்

பசர்ந்பதன்.
வாழ் க்மக பவகமாக நகர்ந்தது. என் வாழ் விலும் முன்பனறிபனன். இன் ஜினியரிங் கல் லூரி முடித்து,
பவமல

பசர்ந்து, அபமரிக்கா

வந்து,

கல் யாணம் ,

குழந்மதகள் .

ஆனாலும்

பள் ளி நாட்கள்

மறக்கவில் மல. அறியாப் பருவத்தில் மவராக்கியத்தினால் ஒரு உயிர் நண்பமன இழந்பதன் .

ாழ்க்ளகயின் அர்த்தம் (சிறுகளத)
மன்னித்து விடு என்று அவன் காலில் விழ பவண்டும் . Facebook இல் , LinkedIn இல் “குமார்” “சுபரஷ்”
என்று லைடிலனன்.
குஞ் சிதபாதம் , பிச்மசயாண்டி என்றில் லாமல் சுபரஷ் , குமார் என்று பபயர் இருந்ததால் கண்டு
பிடிக்க இயலவில் மல. அப் பபாது திடீபரன்று ஒரு நாள் என் சித்தப் பா மகன் , உனக்கு முரளி என்று
ஒரு பள் ளி நண்பன் பதரியுமா என்று பகட்டான்.

அவன் whatsapp நம் பர் வாங் கி அவனிடம்

பபசிபனன். அவன் சுபரஷ் நம் பமர மவத்திருந்தான்.
சுபரஷும் நானும் வாட்ஸப்பிே் பபசிபனாம் . குமாமரப் பற் றி விசாரித்பதன் . அவன்

நம் பர்

இருக்கிறதா?

பகட்க

பவண்டும் ,

சிறுபிள் மளத்தனமாக

நட்மப பதாடர பவண்டும்

நடந்து

பகாண்படன்

என்பறன். அதிசயம்

என்று

மன்னிப் பு

என்னபவன்றால்

சுபரஷுக்கு

சண்மடபய ஞாபகம் இல் மல. சண்மட எப் பபாது பபாட்படாம் என்று வினவினான்.
அவனும் குமாரும் ப் ளை் 2 வமர அபத பள் ளியில் பநருங் கிய நண்பராய் இருந்தனர். குமார்
பின் னர் IITல்

படித்து US வந்தான் என்று சுபரஷ் சற் று தயக்கத்துடன் பசான்னான்.

ஏன்

தயங் குகிறாய் என்று நான் பகட்படன். சுபரஷ் என்மன உட்காரச் பசான்னான்.
அடுத்தது அவன் பசான்னது ஒரு பூகம் பம் பபால அதிர்ச்சிமய பகாடுத்தது. குமார், ஒரு பபரிய
கம் பபனியில் பவமல கிமடக்காதலால் மனம் பநாந்து தற் பகாமல பசய் து பகாண்டான். ஐயலகா,
என் உயிர் நண்பனா? இே் தேயா? மன்னிப் பா? எங் லக? யாரிடம் ? எப் லபாது லகட்பது? எப் படி
லகட்பது?
ஐம் பது வருடங் களுக்கு பின்னோல் வோழ் க்லகயின் அர்த்தம் அப் பபோதுதோன் எனக்கு புரிந் தது.
பிகு :
1. இது கற் பமனக் கமத இல் மல. என் வாழ் வில் நடந்த உண்மமக் கமத.
2. எனக்கு பநர்ந்த சம் பவம் யாருக்கும் பநர பவண்டாம் . இந்த பகாபரானா காலத்தில் ,
எல் பலாரும்

தமது

உறவினர்கள் ,

நண்பர்களுடன்

Virtual

ஆக

பதாடர்பு

மவத்துக்

பகாள் ளுங் கள் . சிறிய மற் றும் பபரிய தவறுகமள மன்னித்து, நீ ங் கள் பசய் த தவறுக்கும்
மன்னிப் பு பகட்டு ஒன்றாய் இருங் கள் . தயவு சசய் து ஒன்றோய் இருங் கள் .

எழுதியவர்: ரோமபோலோ

திளரயும் இளசயும் - மாயா மாை

பகௌளை

இது 15 வது பமளகர்த்தா ராகம் .

விவாதி ை்வர ை்தானங் கள் இல் லாத ராகம் .
பூர்வாங் கமும் (ைா->மா) உத்திராங் கமும் (பா>நி)

சமச்சீருள் ள

இமடபவளியுடன்

அமமந்திருக்கும் .

கர்நாடக

இமச

பயில் பவர்

அமனவரின்

பைாடக்கப் பாடங் களிலும் முக்கியமான பங் கு
இந்த ராகத்திற் கு உண்டு. ை்வராவளி, ஜண்மட
மற் றும் பிற வரிமசகள் , பைான்றுபைாட்டு இந்த
ராகத்தில் தான் கற் றுக் பகாடுக்கப் படுகிறது.

இந்த ராகத்தின் வம் சத்தில் வரும்

மலஹரி,

பபௌளி, பகௌமள, சாபவரி, பரவகுப் தி பபான்ற
ராகங் களில்

பிரபலமான

கீர்த்தமனகளும்

இமச

பல

கீதங் களும் ,

அமமக்கப்பபற் று

கச்பசரிகளில் பஜாலித்து வருகிறது.

தியாகராஜர் இயற் றிய துளசீதள, பமரு சமோன,
ை்வாதி திருநாள் மகாராஜா இயற் றிய பதவ
பதவ கலயோமி, முத்துத்தாண்டவர் இயற் றிய
ஆடிக்சகோண்டோர் ஆகிய கீர்த்தமனகள் இந்த
ராகத்தில்

பிரபலம்

பமௌன
கீதங் கள்
ஒரு தமல
ராகம்
ஆதி பராசக்தி
அலிபாபாவும்
40
திருடர்களும்
முதல் இரவு
நிழல் கள்
எங் க ஊரு
பாட்டுக்காரன்
முந்தாமன
முடிச்சு
சின் ன தம் பி
பதவர் மகன்

பகாபுர
வாசலிபல
முள் ளும்
மலரும்

போடல்

இலசயலமப் போளர்

கல் பலல் லாம்
மாணிக்க
மூக்குத்தி பூ
பமபல
கடவுள் வாழும்
பகாவிலிபல
பசால் லடி
அபிராமி
அழகான
பபாண்ணு
நான்
மஞ் சள்
நிலாவுக்கு
பூங் கதபவ தாழ்
மதுர
மரிக்பகாழுந்து
வாசம்
அந்தி வரும்
பநரம்
குயில புடிச்சு
கூண்டில்
மாசறு
பபான்பன
வருக
காதல்
கவிமதகள்
பசந்தாழம்
பூவில்

எம் எை் விை்வநாதன்
கங் மக அமரன்
டி. ராபஜந்தர்
பக. வி மஹாபதவன்
தக்ஷிணாமூர்த்தி

இமளயராஜா
இமளயராஜா
இமளயராஜா

இமளயராஜா
இமளயராஜா
இமளயராஜா

இமளயராஜா
இமளயராஜா

முத்துை்வாமி

ஒருவரான

தீக்ஷிதரின்

பமடப் பான ஸ்ரீ நோதோதி

என்ற கிருதியும்

ஆலயமணி

வாய் ந்தமவ.

மும் மூர்த்திகளில்
முதல்

திலரப் படம்

இந்த ராகத்தில் அமமக்கப்

பபற் றது குறிப் பிடத்தக்கது.

சதோகுப் பு : நோரோயணன் சுப் ரமணியன்

கவிளதக்குவியல்
முதல் பனி

அப் போ

பவண்பமகங் கள் மண்ணில் கண்படன்

கருவின் தமலவன்

விண்மீன் கள் மமழபயன பபாழியக் கண்படன்

தமலமுமறயின் வழிகாட்டி
வாழ் வின் அகராதி

கனபவா என ஐயம் பகாண்படன்

குடும் பத்தின் துவக்கம்

குளிர் காற் று வீச பமய் சிலிர்த்பதன்
மதரியத்தின் மறுவுருவம்
அள் ளி உன்மன மகயில் எடுத்பதன்

பபாறுப் மப உணர்ந்தவன்

தாத்தா பூக்களின் மாநாபடா என வியந்பதன்

பபருமமமய விரும் பாதவன்
அக்கமறமய உணர்த்துபவன்

கற் பமன கமதகளில் பகட்ட பசார்க்கம்
கண் முன் பன கண்டதில் மயக்கம்

பபாங் கலுக்கு பவள் மள அடிப் பது வழக்கம்
ஊருக்பக பவள் மள அடித்த உனக்கு என் வணக்கம்

பமன்மமயும் வலிமமயும் பபண்மமயின் தன் மம
உன்மனயும் பபண்ணினம் என்பபத பமன்மம

இயற் மகபய இமறவன் என உணர்த்தியதில்
என் உயிரும் பமய் யும் உமறந்தது உன் அழகில்

முதல் முத்தம் , முதல் தாய் மம என்ற வரிமசயில் நீ
என்றும் என் நிமனவில் முதல் பனி!!

அறிவில் சிறந்தவன்
குழந்மதயின் நாயகன்
விமர்சனங் கமள பவன் றவன்
உணர்வுகமள மதிப்பவன்

வீழ் சசி
் யிலிருந்து காப் பாற் றுபவன்
பவற் றிகளுக்குக் காரணமானவன்
தற் காப் மபக் கற் றுக்பகாடுத்தவன்
இன் னல் களின் பவளிச்சம்

அன்புக்கு உரியவன்
பாசத்தின் அதிபதி
பசல் வத்தின் காவலன்
சன்னதிக்கு முன்பனாடி

எழுதியவர் - சவண்போ

தனக்காக வாழாதவன்
மரணம் வமர உமழப் பவன் !!
எழுதியவர் - ஹர்ஷினி ஸ்ரீனிவோசன்

கவிளதக்குவியல்
ச ொற்களும் நொனும்
பசாற் கமள நான் பநசிக்கிபறன்!
பசாற் கள் இனிமமயானமவ…
சில பசாற் களின் இனிமம
அவற் றின் ஒலியிபலபய பதரியும் …
சில பசாற் களின் இனிமம
எழுத்துகளின் பகார்மவயில் பதரியும் …
இன் னும் சில பசாற் களின் இனிமம
அவற் றின் பபாருளில் புலப் படும் …
சில பசாற் களுக்குத் தனி
அழகிருக்கும் , கம் பீரமிருக்கும் …
சில பசாற் களுக்கு
நிறம் இருக்கும் , மணம் இருக்கும் …
இன் னும் சில பசாற் களுக்பகா
சுமவ கூட இருப் பதுண்டு…
ஆனால் ,
இமவ அமனத்தும் ஒருபசர இருக்கும்
ஒபர ஒரு பசால் எது பதரியுமா?
உன் பபயர்!

எழுதியவர் - கவிநயோ

வணிக ஆதரவோளர்களுக்கு நன்றி!

ஜேம்ஸ் நதிக்கரையினிஜே… (ஒரு ததொடர்)
இந்தத் பதாடர் நம் ஊரின் வரலாறு மற் றும்
சுற் றுலா

பற் றியது என்பதால்

வரலாற் மறத்

பதாடருமுன் சற் று புவியியல் சார்ந்த சுற் றுலா
பற் றியும் பதரிந்து பகாள் பவாம் . ரிச்மண்டின்
மிகப் பபரிய சிறப்பு என்று நான் கருதுவது
உங் கள்

அமனத்து

பபாழுதுபபாக்கு,

பயணங் களுக்கு வசதியாக இருப் பதுதான். ஒரு
மணி பநரம் கிழக்பக பசன்றால் அமனவரும்
குதூகலிக்கும்

பீச்சாங் கமரகள்

-

பநய் தல்

நிலம் ! ஒரு மணி பநரம் பமற் பக பசன்றால் , மூன்று

நான்கு

மமலயும் மமலமயச் சார்ந்த குறிஞ் சி நிலம் ! இங் கிருந்து
புகழ் பபற் ற
பசல் லும்

அப் பலாச்சியன்

வழி.

பசன்றால்

ஒரு

மணி

பமடுகள்

கிழக்பக

ஏறி

பஜம் ை்

நதியும்

பநரம்

வடக்பக பபாக்குவரத்துக்கு

தமலநகரத்தில்

ஏதுவாக

மணி பநரம் பசன்றால் - மன்னிக்க பவண்டும் . அதனால் தான்

இருந்தால்

ஓரிரு

இருக்கும் .

ரிச்மண்டின் பமற் பக பஜம் ை் நதி குறுகி கப் பல்

பலவிதமான அருங் காட்சியங் கள் ! பதற் பக ஒரு பபாக்குவரத்துக்கு

கிமடயாது.

மற் ற

மமலப் பாமத நதிகளும் அகலமாகவும் ஆழமாகவும் கப் பல்

நாட்டின்

ஒன்றும்

இறங் கும் .

பதாதுப் படாது.

முதலில்

கடற் கமரயில்

கால்

பபாய் க்பகாண்பட பதித்த ஆங் கிபலயர்கள் அங் பக தமலநகராக

நாளில்

டிை்னி

உலமக வில் லியம் ை்பர்க்மக

அமடயலாம் .

ரிச்மண்டிற் கு

துவங் கி,

பிறகு

மாறினார்கள்

என்று

படித்திருக்கிபறன். அந்தக் காலத்தில் பபரிய
புவியியல் படி ரிச்மண்ட் இருப் பது ஒரு fall line. பபாக்குவரத்து
மமலப் பாங் கான
சமநிலமும்
கிழக்பக

நிலமும் ,

சந்திக்கும்

பயணித்தால்

இடம் .

கடபலார இருந்தது.

கப் பல் கள்

கப் பல்

எல் லாம்

சமநிலம் . அந்தக்

கப் பல்
மற் ற

பகுதி துவங் கும் . Piedmont area என்பார்கள் - ஊர் அமனத்திற் கும்
பமடு பள் ளமாக பபங் களூர் மாதிரி இருக்கும் . இருந்தது.
பபட்டர்சன்

அதிகம்

நாட்டின்

ரிச்மண்டிற் கு உள் பள வர முடிந்தது ரிச்மண்ட் வமரயில் தான்.

ரிச்மண்டில் இருந்து பமற் பக மமலப் பாங் கான ஏற் றுமதி,

இந்த

மூலம்

மூலமாகத்தான்

சாமலயில்

பபாய் ப் அடிமமகள்

பாருங் கள் . சாமல கண்ணுக்பகட்டிய வமர

பபாக்குவரத்து

புமகயிமல

பண்டங் கள்

இறக்குமதி

இன் றியமமயாததாக

புமகயிமல
இறக்குமதி

ஆரம் பித்ததும் இங் பக தான்.

பவமலக்காகபவ
என்ற

அவலம்

ஜேம்ஸ் நதிக்கரையினிஜே… (ஓரு ததொடர்)
மீண்டும் சுற் றுலாவுக்கு வருபவாம் . உங் களுக்கு
கடற் கமர தான் பிடிக்கும் என்றால் இருக்கபவ
இருக்கிறது

புகழ்

கடற் கமர

பபற் ற

பநடுக

பபாக்குவதற் கும்

வர்ஜினியா

தங் குவதற் கும்

பீச்!

பபாழுது

பல இடங் கள் . கடல்

நீ ரில்

இறங் கி குதூகலிக்கலாம் - முன் னதாகபவ சுறா
வருகிறதா என்று விசாரித்துக் பகாள் ளுங் கள் .
ஜலகண்ட

ஜாதகர்கள்

நீ ரில்

இறங் காமல்

கமரயில்

நடக்கலாம் .

மசக்கிள்

Paragliding

பசய் யலாம் .

கடலில்

ஓட்டலாம் .

பலவிதமான

நீ ர்

விமளயாட்டுக்கள் ,

கண்காட்சிகள் , உணவகங் கள் என்று ஏராளம்

ை் கி

இங் பக. வர்ஜினியா பீச்சில் இருந்து வடக்பக

விடலாம் . ஆழ் கடலில் மீன் பிடிக்கச் பசல் லலாம் .

புகழ் பபற் ற பசைபீக் வளகுடா பாலம் -சுரங் கப்

என் நண்பர் ஒரு குட்டி சுத்தித்தமல சுறாமவபய

பாமத - Chesapeake Bay Bridge-tunnel - இருக்கிறது.

(hammer-head shark) பிடித்தார்.

ரிச்மண்டில் இருந்து பகாண்டு இந்தப் பாலத்தில்

வர்ஜினியா

பீச்

பஜட்

மட்டுமில் மல.

அப்படிபய

ஒரு முமற கூட பபாகாதவர்கமள வர்ஜினியா

பல

பீச்சில் இருக்கும் கடல் மன்னன் பபாமைடன்

சுவாரை்யமான இடங் கள் இருக்கின் றன. ஒரு

மன்னிக்க மாட்டார். இந்தப் பாமத சற் று தூரம்

அற் புதமான

மிருகக்

கடல் பமல் பாலமாக, சற் று தூரம் கடலுக்குள் பள

காட்சிசாமல(aquarium). பகாஞ் சம் நடந்தால் வட

சுரங் கப் பாமதயாக என்று மாறி மாறி வரும் . 28

கபராலினா

கிபலாமீட்டர்

பீச்பசாரமாக

பதற் பக

பசன்றால்

நீ ர்வாழ்

பீச்

வரும் .

இன் னும்

பதற் பக

நீ ண்ட

இந்தப்

பபானால் முதன் முதலில் மரட் சபகாதரர்கள்

கடற் பறமவகள்

விமானத்மத பறக்க மவத்த இடம் கிட்டி ஹாக்

பசய் வது ஒரு தனி அனுபவம் . இந்தப் பாமதயில்

வரும் .

பபாக ஒரு பபரும் கப் பம் கட்ட பவண்டும் !

மிகவும்

பறக்க

பயணம்

நீ ண்ட

தீவுப் பபால

பகுதிமய

Outerbanks

ரிச்மண்டில் இருந்து வடகிழக்காக கடபலாரம்

என்கிறார்கள் . பகாமடக் காலத்தில் கடற் கமர

இருக்கும் பகுதிமய Northern Neck என்பார்கள் .

அருபக ஒரு வீட்மட வார வாடமகக்கு எடுத்து

நண்டு,கிளிஞ் சல் , மீன்பிடி பதாழிலுக்கு பபயர்

குடும் பத்துடன்

பபான

இருக்கும்

அற் புதமான

குறுகிய

அருபக

பாமதயில்

இந்தப்

தங் கி
அபமரிக்கப்

களிப் பது

ஒரு

பாரம் பரியம் .

இடம் .

டான்ஜியர்

இங் கிருந்து

தீவுக்குப்

கப் பல்

பபாகலாம் .

மூலமாக
டான்ஜியர்

இதற் காக வர்ஜினியா பீச்சில் பதாடங் கி கிட்டி

தீமவப் பற் றி விரிவாக ஒரு தனிப் பதிவில் பிறகு

ஹாக் வமர நிமறய இடங் கள் இருக்கின் றன.

பசால் கிபறன் .

ஒரு வாரம் தங் கி பநரத்மத பசலவிட

எழுதியவர் - நோகு பரசு

சரையல் குறிப்பு

வோலழக்கோய் பகோலோ உருண்லட
பதலவயோன சபோருட்கள் :
வாமழக்காய் – 3
பபரிய பவங் காயம் – 1
பூண்டு - 4 பல்
இஞ் சி - 1 சிறிய துண்டு
பட்மட - 1 சிறிய துண்டு
கிராம் பு – 1
ஏலக்காய் – 1
பசாம் பு - 1 பதக்கரண்டி
கசகசா - 1 பமமசக்கரண்டி
மிளகாய் தூள் - 1 பதக்கரண்டி
மல் லி தூள் - 1 பதக்கரண்டி
மஞ் சள் தூள் - 1/4 பதக்கரண்டி
பதங் காய் - 4 கீற் று
கறிபவப்பிமல - 1 கீற் று
மல் லி இமல - 2 கீற் று
பபாட்டு கடமல மாவு- 5
மசக்கரண்டி
உப் பு - 1 பதக்கரண்டி
எண்பணய் - பபாரிப்பதற் கு
சசய் முலற:
1) இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு தட்டில் வாமழக்காமய 15 நிமிடம் பவக மவத்து பின்னர் அமத ஆற
மவத்து பதால் உரிக்கவும் .
2) ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் பமல் கூறிய அமனத்தும் ( வாமழக்காய் , பபாட்டு கடமல மாவு,
எண்பணய் தவிர) பசர்த்து பகாரபகாரப்பாக அமரக்கவும் .
3) பின்னர் அதில் வாமழக்காமய பசர்த்து 2 சுற் று அமரக்கவும் .
4) பின்னர் அமத ஒரு பாத்திரத்தில் மாற் றி அதில் பபாட்டு கடமல மாவு பசர்த்து பிமசந்து
சிறிய அளவிலான உருண்மடகளாக உருட்டவும் .
5) அந்த உருண்மடகமள 1/2 மணி பநரம் ஃப் ரிஜ் -ல் மவக்கவும் .
6) மிதமான தீயில் எண்பணய் காய மவத்து இந்த உருண்மடகமள பபாட்டு ஒரு நிமிடம் வமர
அமத பதாடாமல் விடவும் .
7) பின்னர் கரண்டியால் 2 புறமும் திருப் பிப் பபாட்டு பபான்னிறமாக பபாரித்து எடுக்கவும் .
வாமழக்காய் பகாலா உருண்மட தயார்.
எழுதியவர் - ரோபஜஸ்வரி கல் யோணசுந் தரம்

சரையல் குறிப்பு

வோலழப் பூ துலவயல்
தயாரிப் பு பநரம் : 5 நிமிடங் கள்
சமமக்கும் பநரம் : 10 நிமிடங் கள்
பமாத்த பநரம் : 20 - 25 நிமிடங் கள்
உணவு வமக : துமவயல்
பரிமாறும் அளவு : 4 - 5 மக்கள்
பதலவயோன சபோருட்கள்
வாமழ மலர் இதழ் கள் - 5 முதல் 6
எண்/அல் லது 1 கப் நறுக்கியது
புளி- சிறிய எலுமிச்மச அளவு
பதங் காய் - 1/2 கப்
இஞ் சி - 1 அங் குலம்
பூண்டு - 5 துண்டுகள்
சீரகம் - 1 பதக்கரண்டி

பகாத்தமல் லி விமதகள் - 1 பதக்கரண்டி
உளுந்து - 1 பதக்கரண்டி
கடமல பருப் பு - 1 பதக்கரண்டி
உப் பு- 1 முதல் 1.5 பதக்கரண்டி
சிவப் பு மிளகாய் - 4 எண்
பபருங் காயம் தூள்
சமமயல் எண்பணய் - 1 பதக்கரண்டி 1

சசய் யும் முலற:
1. நறுக்கிய வாமழ மலர் இதழ் கமள சூடான நீ ர் கிண்ணங் களில் சிறிது மஞ் சள் பபாடி
பசர்த்து பபாடவும்
2. ஒரு பவாக் அல் லது வாணலிமய சூடாக்கவும் , அதில் ஒரு பதக்கரண்டி எண்பணய்
பசர்க்கவும் .
3. சூடான எண்பணயில் முதலில் சீரகம் , மல் லி விமதகள் , உளுந்து ,கடமல பருப் பு,
இஞ் சி ,பூண்டு ,சிவப்பு மிளகாய் மற் றும் பபருங் காயத்தூள் பசர்த்து வதக்கவும்
4. இளம் சூட்டில் வதக்கிய பின் பு வாமழ மலர் இதழ் கமள நீ ர் வடிகட்டி வாணலியில்
பபாட்டு வதக்கவும்
5. புளி பசர்க்கவும் , எல் லாம் நன் றாக வதக்கிய பின் பு பதங் காய் துருவல் மற் றும் உப்பு
பசர்த்து ஆறவிடவும்
6. அமத அமரக்கவும் , சுமவயான துமவயல் தயார்.

வோலழப் பூவின் நன்லமகள் :
•
•
•
•
•

வாமழப் பூவின் துவர்ப்புச்சுமவ உடலுக்கு மவட்டமின் ’பி’ முழுமமயாக கிமடக்கச்
பசய் கிறது
பநாய் த்பதாற் மற குணப் படுத்துதல்
நீ ரிழிவு மற் றும் இரத்த பசாமகமய சமாளித்தல்
மாதவிடாய் பிரச்சிமனகள் மற் றும் எமட இழப் மப தீர்க்கிறது
பதட்டத்மத குமறக்கிறது

எழுதியவர் - ப் ரவீணோ ரோம் குமோர்

உடல் நலக்குறிப் பு

கமடசி

மாத

கதம் பம்

இதழில் ,

சரியான

முமறயில் (பகாணத்தில் ) அமருவது எப் படி
என்று பார்த்பதாம் .
இந்த

பதிப்பில்

குமறந்தபட்ச

உடல்

ஆற் றமலக் பகாண்டு வலியில் லாமல் எப் படி
நிற் பது என்று பார்ப்பபாம் . இமத உங் கள்
குடும் பத்துடன் , குறிப் பாக
இளம்

வளர்ந்து வரும்

குழந்மதகளுடன்

பகிர்ந்து

பகாள் ளுங் கள் .

சரியோன முலறயில் (பகோணத்தில் )
நிற் பது எப் படி:
1. முதுகுத் தண்டுவடத்மத பநராக

"ஐந்தில் வமளயாதது ஐம் பதில் வமளயாது"

நிமிர்த்தி மவக்க பவண்டும் .

என்கின் ற

2. பின் புறத்மத வமளக்கக் கூடாது.

பழபமாழிக்பகற் ப,

வயதிலிருந்பத

சரியான

(பகாணத்தில் )

சிறு

முமறயில்

நிற் க பவண்டும் என்பமத

குழந்மதகளுக்கு

பதளிவாக

எடுத்து

கூற

3. இரு கால் களிலும் உடல் எமடமய
சமமாக விநிபயாகிக்க பவண்டும் .

பவண்டும் . இது குறித்த விழிப் புணர்வு மிகவும்

தினமும் 5 நிமிடம் , கண்ணாடிக்கு முன்

முக்கியமானது.

அவர்கள்

நின் று, உங் கள் மககமள உங் கள் பின்

வளர்ந்த பிறகு ஏற் படக்கூடிய பபாதுவான

மபகளுக்கு பின் னால் மவத்து, உங் கள்

முதுகுவலி

சிக்கல் கமளத்

பதாள் கமள தளர்த்தி நிற் பதன் மூலம்

வட்டமான

பதாள் கமளக்

இதன்

மூலம்

தவிர்க்கலாம் .
பகாண்ட

பல

குழந்மதகள் / சிறார்கமள, நான் தனிப்பட்ட
முமறயில்

பார்த்திருக்கிபறன் .

சரிபசய் வதற் கு
விமலயுயர்ந்த

தீவிரமான
மருத்துவ

பதமவப் படுகின்றன.

இமத
மற் றும்

சிகிச்மசகள்

மூன்று வாரங் களில் உங் கள் Posture ஐ
சரி பசய் து விடலாம் .
அடுத்த கதம் பம் இதழில் கழுத்து
வலிமயத் தவிர்க்க உங் கள் ை்மார்ட்
பபான் மற் றும் ஐ பபட்மட எப் படி
சரியாகப் பயன்படுத்துவது பற் றி
பபசுபவாம் .
சதோகுப் பு - ரோம் கி கவபசரி

திரைப் பட விமை்சனம் (மோஸ்டர்)
தன் மானமுள் ள எந்த விஜய் ரசிகனும் விஜய் ணா படத்மத
ஓடிடியில் பார்க்க மாட்டான் என்று சரியாகக் கணித்து
பபாங் கலுக்கு ரிலீைான படத்மத இரண்டு வாரத்திபலபய
ப் மரமுக்கு

விற் று

கல் லா

கட்டியிருக்கிறார்கள்

தயாரிப் பாளர்கள் . ஆனால் தயாரிப் பாளர் இன் னும் பகாஞ் ச
நாள் கழித்து ஏபதாபவாரு பசனலில் 'படம் நல் லா ஓடிச்சு
ஆனாலும்

எனக்கு நஷ்டம் தான்' என்று புலம் புவதற் கும்

வாய் ப் பு உண்டு.
மாநகரம் ,

மகதி

படங் களில்

கவனிக்க

மவத்த

இளம்

இயக்குநர் பலாபகஷ் கனகராஜின் மூன்றாம் படம் . மாை்
நடிகமர மவத்து இயக்கும் இளம் இயக்குநர்களுக்கு வரும்
குழப் பம்

இவருக்கும்

இருக்கிறது.

அதாவது

இது

இயக்குநரின் படமாக இருக்க பவண்டுமா அல் லது மாை்
நடிகரின் box office பிம் பத்திற் கு ஏற் ப இருக்க பவண்டுமா
என்று.
இபத குழப் பம் பா.ரஞ் சித்துக்கு ‘கபாலி’யிலும் , கார்த்திக் சுப் புராஜிற் கு ‘பபட்மட’யிலும்
இருந்தது. விமளவு இங் பகயும் இல் லாமல் அங் பகயும் இல் லாமல் திரிசங் கு நிமலயில் .
ஆனாலும்

விஜய் க்கு

இல் லாமலும்

மவத்து

சமமாக
நான்

வில் லனாக
என்

விஜய்

சுயத்மத

பசதுபதிமயயும் ,
முற் றிலும்

விஜய் க்கு

இழக்கவில் மல

டூயட்
என்று

பசால் லியிருக்கிறார்.
விஜய் வழக்கம் பபால நன் றாக டான்ை் ஆடியிருக்கிறார். உடமலக் கட்டுக்பகாப் பாக
மவத்திருக்கிறார்.

சமீபகாலமாக

தமிழ்

சினிமாமவ

பீடித்திருக்கும்

வியாதியான

சுற் றுச்சூழல் , விவசாயி இன்ன பிற பபாராளியாக இல் லாமல் கதாநாயகன் இருப் பது
ஆறுதலான அம் சம் .
விஜய் பசதுபதி வில் லனாக அசத்தல் - அந்தக் கால ரஜினி, சத்யராஜ் வில் லன் பவடங் களில்
அட்டகாசம் பசய் தது பபால் . துபராகம் பசய் த லாரி ட்மரவமரக் குத்துவதற் கு வாகாக
இன் னும் பகாஞ் சம் சாய் ந்து உட்கார் என்று பசால் வது ரகமள. சிறுவர்கமள கஞ் சாவிற் கு
அடிமமப் படுத்தி சம் பாதிக்கும் அவர் தன் அடியாட்கமளக் ‘குடிச்சு நாசமாப் பபாங் கடா’

திரைப் பட விமை்சனம் (மோஸ்டர்)
என்று பசல் லமாகச் சபிப் பது இயல் பான நமகமுரண்.
மாளவிகா பமாகனன் - அட என்ன அழகு என்று பிரமிக்கும்
பவமளயில் பவறு ஒரு பகாணத்தில் சுமாராகத் பதான்றி சரி
பசய் கிறார்.
அனிருத்

இமசயில்

பாடல் கள்

எல் லாம்

ஹிட்

பபால.

நமக்குத்தான் விஜய் வில் லமனப் பார்க்க வரும் இடத்தில்
பிண்ணனியில் ஒலிக்கும் 'இரவினில் ஆட்டம் ' பாட்மடத் தவிர
பவறு எதுவும் மனதில் நிற் கவில் மல.
விஜய் - மாளவிகா ஒரு காட்சியில் 'ராஜை்தானில் எதுக்கு
ை்பவட்டர்'

என்று

மடக்குவார் அதற் கு

விஜய் யும்

அசடு

வழிவார். ராஜை்தான் குளிர் காலத்தில் எப் படி இருக்கும் என்ற
அடிப் பமட

அறிவு

எட்டாம்

வகுப் பு

பூபகாள

வகுப் பில்

கவனித்து இருந்தால் வந்திருக்கும் .
விே் ேன் சிறுவர்கள் , பணை்துடன் பக்கை்து மாநிேை்து எே் தேதயக் கடப் பைற் குள் பிடிக்க
லவண்டும் என்பபதல் லாம் அந்தக்கால திமரக்கமத. ஓசூர் முத்தூட் நிறுவனத்தில் பகாள் மள
அடித்தவர்கமளத் தமிழகக் காவல் துமற 18 மணி பநரத்தில் பதலுங் கானாவில் தூக்கியது
எல் லாம் சமீப கால நிகழ் வுகள் .
ஆனால் இமதபயல் லாம் விஜய் ரசிகர்கள் 'லாஜிக் பார்த்தால் பமஜிக் நடக்காது' என்று
சர்வசாதாரணமாக கடந்து பபாவார்கள் . 80 பகாடி பட்பஜட்டில் எடுத்தாலும் 80களின் கமத
அமமப் பும் , பட்பஜட்டின் பபரும் பகுதி ஒன்றிரண்டு நடிகர்களுக்பக பபாவதாலும் படத்தில் பல
காட்சிகள் அள் ளித் பதளித்த அவசரக் பகாலம் .
இருந்தாலும் ‘துப் பாக்கி’க்குப் பிறகு ஓரளவாவது ரசிக்கக் கூடிய விஜய் படம் மாை்டர்.

எழுதியவர் - ரவி திருபவங் கடத்தோன்

திரைப் பட விமை்சனம் - Is Love Enough? SIR
நடக்கவிருந்த

திருமணம்

கமடசி

(ஹிந் தி)

நிமிடத்தில்

மணப் பபண் ஏமாற் றியதின் காரணமாக தமடப் பட
மனபமாடிந்து

மும் மப திரும் புகிறார் ஆர்க்கிபடக்ட்

அஷ்வின் (விபவக் பகாம் பர்). ஊருக்கு அனுப்பியிருந்த
பணிப் பபண்மணயும் ,
வரவமழக்கிறார்.

கார்
எப் படி

ஓட்டுநமரயும்

திரும் ப

பமல் ல

பமல் ல

பணிப் பபண்பால் ஈர்க்கப் பட்டு காதலாய் மாறுவதும்
அதனால் வரும் பிரச்சிமனயும் தான் கமத.
கான் (Cannes) திமரப்பட விழா மற் றும் 40க்கும் பமற் பட்ட விழாக்களில் திமரயிடப்பட்ட படம் .
Netflixல் இருக்கிறது.
பணிப் பபண் ரத்னா (திபலாத்தமா பஷாம் ) இளம் விதமவ. ஆமட வடிவமமப் பாளராகும்
கனவுடனும் தங் மகயின்

படிப் பிற் காகவும் பணிப் பபண் பவமலக்கு கிராமத்திலிருந்து

மும் மப வருகிறார். திருமணம் நின் று மனபதாடிந்து இருக்கும் முதலாளிமயப் பரிவுடன்
அணுகுவதும் , அவர் ரத்னாவின் கனவறிந்து ஊக்கம் அளிப்பதும் , பமல் ல இருவருக்கும் ஈர்ப்பு
உண்டாவதும் பமன்னுணர்ச்சியுடன் பசால் லப் பட்டிருக்கிறது.
ஆனால் கிராமங் களில் காதலுக்குத் தமடயாக இருக்கும் சாதி பமகா நகரங் களில் வர்க்க
பவறுபாடாக உருமாறிருப் பமதயும் இயக்குநர் அழகாகப் பதிவு பசய் திருக்கிறார். ரத்னா,
பை் கிராமத்மதக் கடந்தவுடன் வமளயல் கமள அணிவது ரசமனயான காட்சி. இமதப்
பபான்ற காட்சி பமழய பாலச்சந்தர் படபமான்றில் வரும் (கண்ணாடியில் இருக்கும் ை்டிக்கர்
பபாட்மட தன் பிம் பத்தின் பநற் றியில் பபாருத்திப் பார்ப்பது பபால் ).
திபலாத்தமா தன் பாத்திரத்மத உள் வாங் கி அருமமயான நடிப் பு. வங் காளியாக இருந்தும்
அந்த முகமும் ஒடுங் கலான பதகமும் மராத்தியப் பணிப் பபண் பாத்திரத்திற் கு அச்சு
அசலாகப் பபாருந்திப் பபாகிறது (வங் காளியான நந்திதா தாை் ‘அழகி’யில் தமிழ் ப்பபண்
பாத்திரத்தில் பபாருந்தியது பபால் ). மற் ற அமனவரின் நடிப் பும் பவகு கச்சிதம் .
மாற் று சினிமா விரும் பிகள் தவற விடாமல் பார்க்க பவண்டிய படம் .
எழுதியவர் - ரவி திருபவங் கடத்தோன்

தமிழ் ப் பள் ளி மோணவர்கள்

நிலை - மழலை
மொறுவேட அணிேகுப்பு
ஆ ிரிலைகள் - ப்ரேணொ
ீ
ரொம்குமொர்,

மீ ரொ அவ ொகன்

தர்ஷன் எை். பசாமசுந்தரம்
(ஜவஹர்லால் பநரு)
யாழினி நரசிம் மன்
(ஒளமவயார்)

எழுதியவர் - ரவி
திருபவங் கடத்தோன்

அத்விகா கார்த்திக்
(பவலு நாச்சியார்)

தமிழ் ப் பள் ளி மோணவர்கள்

ஹரீஷ் குமபரசன்

மவபவ் லக்ஷ்மி நாராயணன்

(மஹாத்மா காந்தி)

(பதசிய வீரன்)

சக்ஷன் மபனாஜ் குமார்
(பாரதியார்)

சுத்தமோன சூரிய ஒளி மின்சோரம்
“தமிழில்

இல் லாதது

இல் மல”

எனும்

நம்

சான்பறாரின் வாக்கிற் கு இணங் க, கி.மு. 500ல்
பதாடங் கிய

சங் க

கால

இலக்கியங் களில்

இயற் மக, சுற் றுச்சூழல் , இவற் மறப் பாதுகாக்கும்
வழிமுமறகள்

குறித்து

விளக்கப் பட்டுள் ளது.

மிகச்

இதன்

சிறப் பாக

மூலம் ,

நம்

சுயமாகவும்

சுத்தமான

தயாரித்துக் பகாள் வது. இதனால் , நிலக்கரி,

முன் பனார்கள் சுற் றுச்சூழலில் அதிகம் அக்கமற

எண்மண,

பகாண்டிருந்தனர் என்பது பதளிவாகிறது.

எரிபபாருட்கமளக்

மனிதகுலத்தின் அபரிமிதமான பதமவகமளப்
பூர்த்தி பசய் ய பதாழிற் சாமலகளும் , அனல் மின்
நிமலயங் களும்

பல் கிப் பபருகி

வருகின் றன.

இமவ பவளிபயற் றும் கழிவுகளும் , கரியமிலவாயு
(carbon dioxide) பபான்ற நச்சு வாயுக்களும் நம்
பூமிமயப்
ஓபசான்

பாதித்து,
(Ozone)

பூமிமய

அமதச்

சுற் றியிருக்கும்

படலத்மதயும்

துமளயிட்டு

பவப் பமயமாக்குகின் றன

(Global

முமறயிலும்

எரிவாயு
பகாண்டு

தயாரிக்கப் படுவது
பலனாக

பபான்ற
மின் சாரம்

குமறகிறது.

நம்

இதன்

உடல் நலனுக்கும் ,

சுற் றுச்சூழலுக்கும் ,

ஓபசானுக்கும்

பகடு

விமளவிக்கும்

வாயுக்களின்

உமிழ் வு

(Greenhouse

நச்சு
Gas

Emissions)

கணிசமாகக்

பாதுகாப் பது

மட்டுமின்றி,

குமறகிறது.
சுற் றுச்சூழமலப்

நாபம உற் பத்தி பசய் யும் இலவச மின் சாரம்

Warming). இதுபவ இன் மறய தீவிர தட்பபவப்ப

நம்

நிமல மாறுபாட்டிற் கும் (Climate Change), பவகுவாக

கணக்மகயும் பாதுகாக்கிறது!

பசலமவக்

குமறத்து

நமது

வங் கி

அதிகரித்து வரும் இயற் மகயின் சீற் றங் களுக்கும்
வீடுகளில் சூரிய ஒளி மின்சோரம் :

காரணமாகும் .
நாமும்

நம்

இயற் மக

எதிர்கால

வளங் கமளயும் ,

சந்ததியினருக்காக

வீடுகள் மற் றும் கட்டிடங் களின் கூமரகளில்

சுற் றுச்சூழமலயும்

பபாருத்தப் படும் சூரிய தகடுகள் (Solar Panels),
சூரியனின்

பாதுகாக்க பவண்டாமா?!

உமிழ் வற் ற
அவசியம்

நாம்

இதற் குப்

பல

(அவற் மற
அதில்
வீட்டுத்

முயற் சி

வழிமுமறகள்

இன் பனாரு

ஒன்றுதான்

சமயம்

சூரிய

பதமவக்கான

வீடுகளில் நாபம

பசய் ய

ஒளிமய
(Zero

உள் வாங் கி
Emission)

அதமன

மின் சாரமாக

பவண்டும் .

மாற் றுகின்றன. பலரும் கருதுவதற் கு மாறாக

இருக்கின் றன

இந்த பசயல் முமறக்கு சூரிய ஒளிபய பதமவ,

பார்ப்பபாம் ).

பவப் பம் பதமவயில் மல. எனபவ பவப் ப நிமல

ஒளியிலிருந்து
மின் சாரத்மத

நம்

குமறவாக உள் ள குளிர் காலங் களிலும் , சூரிய

நம்

ஒளி இருக்கும் வமரயில் , மின் சாரம்

சுத்தமோன சூரிய ஒளி மின்சோரம்
உற் பத்தியாகும் .

ஒளியில்

இருந்து

மின் சாரம்

உற் பத்தியாவதால்

இந்த

சூரிய

தகடு

உபகரணங் களுக்கு “Photovoltaic System” என்று பபயர். பமகமூட்டமாக இருந்தால் ஒளியின்
அளவுக்கு ஏற் றவாறு குமறவான மின் சாரம் உற் பத்தியாகும் .
சூரிய தகடுகளால் உற் பத்தி பசய் யப் பட்ட மின் சாரம் முதலில் நம் வீட்டின் பதமவக்கு எடுத்துக்
பகாள் ளப் படுகிறது. பின் னர் எஞ் சிய மின் சாரம் , மின் சார நிறுவனத்தின் இமணப் பு வழியாக
‘power grid’க்கு பசல் கிறது. இரவு பநரங் களிலும் , பமகமூட்டமாக இருக்கும் சமயங் களிலும் , ‘grid’ல்
இருந்து வீட்டின் பதமவக்பகற் ப மின் சாரம் எடுத்துக் பகாள் ளப் படும் . இந்த அமமப் பு ‘grid-tied
system’ என அமழக்கப் படுகிறது. ஆகபவ சூரிய ஒளி மின் சாரத்மத மின் கலங் களில் (battery)
பசமிக்கத் பதமவயில் மல.
சூரிய தகடுகளின் ஆயுட்காலம் குமறந்தபட்சம் 25 வருடங் கள் . இவ் வமகப் பட்ட சூரிய
அமமப் புகளுக்கு பராமரிப் பு எதுவும் பதமவயில் மல, அல் லது மிக மிக குமறவு.
நம் சபோருளோதோர நன்லமகள் :
இன் று நாம் பயன்படுத்தும் பல மின் சார சாதனங் கள் , மின்னணுக் கருவிகள் , காற் றுப் பதனி
(Airconditioner) பபான்றமவகளால் நமது மின் சாரத் பதமவயும் , மாதந்திர மின் கட்டணமும்
அதிகரித்துக் பகாண்படதான் இருக்கிறது. மின் சார நிறுவனங் களும்

கட்டண உயர்மவ

நிறுத்தப் பபாவதில் மல. சூரிய தகடுகளின் மூலம் கிமடக்கும் இலவச மின் சாரத்தினால் நாம்
மின் பசலமவ தவிர்ப்பது மட்டுமின்றி, மின் கட்டண உயர்மவ பற் றி கவமலப்பட பவண்டிய
அவசியமும் இல் மல.
முக்கியமாக, சூரிய தகடுகள் பபாருத்துவதற் கு பதமவப் படும் பணத்மத நாம் ஒரு பசலவாக
கருதக் கூடாது. மாறாக அதமன ஒரு முதலீடாகபவ கருத பவண்டும் . சூரிய தகடுகளின் மூலம்
நாம் பசமிக்கும் பணம் மற் ற சில பண முதலீடுகளின் மூலம் கிமடக்கும் வருவாய் க்கு (Return on
Investment) சமமானதாக இருக்கிறது.
பமலும் , சூரிய தகடுகள் பபாருத்தப் பட்ட வீட்டின் மதிப் பும் அதிகரிக்கிறது. ஒரு பவமள பவறு
வீட்டிற் கு

பசல் ல

பநரிட்டால் ,

புள் ளிவிவரங் களின்படி

உங் கள்

சூரிய

வீடு

அதிகமான

விமலக்கும் மிக விமரவாகவும் விற் கும் , ஏபனன்றால் வீட்மட வாங் குபவருக்கு அந்த வீட்டில்
இருக்கும் வமர மின் சாரம் இலவசம் .

சுத்தமோன சூரிய ஒளி மின்சோரம்
இமவ

தவிர,

சூரிய

ஒளி

பபாருத்துபவர்களுக்கு அதன்

மின் சாரத்மத

ஊக்குவிப் பதற் காக,

பமாத்த விமலயில்

சூரிய

தகடுகள்

26 சதவிகிதத்மத வருமான வரி

விலக்காக (Tax Credit) அரசாங் கம் வழங் குகிறது.
சூரியன் எல் மலயற் ற ஆற் றமல இந்த பூமிக்குத் தருகிறது. அதமன நாம் திறமமயான
முமறயில்

பயன்படுத்துபவாம் ,

மின் பசலமவக்

குமறத்து

பணத்மத

பசமிப் பபாம் ,

சுற் றுச்சூழமலயும் பூமிமயயும் பாதுகாத்து, வரும் தமலமுமறக்கு ஒரு நல் ல வாழ் விடம்
அளிப் பபாம் !

எழுதியவர் - பசகர் வீரப் பன்

அக்கலரப் பச்லச (சிறுகலத)
"அம் மா, என் சாக்ை் எங் பக? என் essay மய ப் ரூப்

எண்ணத்மத

ரீட் பண்ண பசான்பனபன, பண்ணியா?" - 12

முடியவில் மல.

என்னபவா

விலக்க

ஆம் கிளாசில் படிக்கும் என் பபண் கத்தினாள் .
பபான பகாமட லீவில் மும் மபயில் அக்கா
"இன் னிக்கு என் ஆபீை்ல இருந்து 4 பபர் சாப் பிட

வீட்டுக்கு பபான ஞாபகம் கண் முன் னாடி

வருவாம் மா. பஹட் ஆபீை் பலர்ந்து வந்திருக்கா.

படமாக விரிந்தது.

அவங் களுக்கு சவுத் இந்தியன் பூட் பிடிக்காதாம் .

அக்கா, அத்திம் பபர்(அக்கா கணவர்) பரண்டு

அதனாபல புலாவ் , ராய் தா, ஆலூ பராத்தா -

பபரும் சீக்கிரம் பவமலக்கு கிளம் பினார்கள் .

இப் பிடி ஏதாவது பண்ணிடு. ப் ளை
ீ ் , அப் படிபய

ஆளாளுக்கு கப் பில் cornflakes பபாட்டு பால்

எனக்கு பகாஞ் சம் வத்தல் குழம் பு வச்சுடறயா?

விட்டு சாப்பிட்டு விட்டு பபாய் விட்டார்கள் .

எனக்கு இந்த நார்த் இந்தியன் சாப் பாபடல் லாம்

நான்

உள் பளபய இறங் காதுன்னு உனக்பக பதரியுபம",

சமமத்பதன்.

காமலயில் எட்டு மணி.

மத்தியானம்

என்

குடும் பத்திற் கு

ஷூ பலை் கட்டிக் பகாண்பட பசால் லி விட்டு
அக்கா சாயங் காலம் வந்து சப் பாத்திக்கு மாவு

கிளம் பினார் என் கணவர்.

பிமசந்தாள் . அவள் இட்டாள் , அவர் அடுப் பில்
"எனக்கு ஓட்ை் கஞ் சி பபாட்டாச்சா?" பகட்டுக்

பபாட்டு எடுத்தார். அவள் சப் பாத்திக்கு மாவு

பகாண்பட அமறக்குள்

வந்தார் மாமியார்.

பிமசந்தாள் . அத்திம் பபர் காய் நறுக்கினார்.

"உங் க பிள் மளக்கு டிபனுக்கு வார்த்த இட்லி

என்மன கிச்சன் உள் பள விடபவ இல் மல

இருக்கு. கஞ் சிக்கு பதில்

அக்கா. சாப் பிட்டு முடித்ததும் அவர் மீந்த

அமத

தரட்டுமா

அம் மா?" நம் பிக்மக இல் லாமல் தான் பகட்படன்.

சாப் பாட்மட

"பவண்டாம் மா, ஷுகர் ஏறிடும் .

உள் பள

பகாஞ் சமா

ஓட்ை் கஞ் சிபய பபாட்டுபடன்?”
"என்னம் மா,

இவ் பளா

தமல

பாத்திரம்

வலி

பதய் க்கப்

மண்மடமய

பிளக்கிறது.” பின் புறத்திலிருந்து பலமாக குரல்
பகாடுத்தாள்
மனிதர்கள் ,
திருப் பி

கமலி.
என்

திருப் பி

நம்

குழந்மத,
பசால் லிக்

குடும் பம் , நம்

என்

புருஷன்னு

பகாண்டாலும்

'Everybody is taking me and my time for granted''
அப் படீங் கற

பபாட்டார்.

பபாட்டு

அக்கா

பிரிஜ்

பாத்திரம்

பதய் த்தாள் . அவர் பமமடதய துமடத்தார்.

பபாட்டுட்டு, இன் னும் ஒரு வாய் காப் பி கூட
பகாடுக்கமல.

டப் பாவில்

ஒரு மணி பநரத்தில்

பவமலமய முடித்து

விட்டு எல் பலாரும் டிவி

முன் உட்கார்ந்து

கமத பபசி சிரித்தது நிமனவுக்கு வந்தது.
மறு நாள் பஹாட்டல் பபாய் சாப்பிட்ட பபாது,
அக்கா

ை்மடலாக

பில் மல

வாங் கி

pay

பண்ணிண அழகு இன் னும் கண்ணிபலபய
இருக்கு.

அக்கலரப் பச்லச (சிறுகலத)
நானும் ஒரு பவமலக்கு பபாய் சம் பாதித்தால் , என் மகயிபலயும் , நான் சம் பாதித்த காசு இருந்தால் ,
என் மரியாமத பவற மாதிரி இருக்கும் . என் கணவரும் என்மன equal ஆக ட்ரீட் பண்ணுவார், வீட்டு
பவமலமய பஷர் பண்ணிப் பார் என்று நிமனக்காமல் இருக்க முடியவில் மல. What I'd give to be in her
shoes. என்னபவா துக்கம் பதாண்மடமய அமடத்தது. அக்காவுடம் பபச நிமனத்து பபான் எடுக்கும்
பபாபத ஒரு இன் கமிங் கால் . அக்கா தான் கூப் பிட்டிருந்தாள் .
"எப் படி கவிமத மாதிரி குடும் பம் நடத்தபறடி நீ . சித்திரம் பபான்ற குடும் பம் உன்னுது". ஒண்ணும்
புரியமல எனக்கு. "என்னக்கா, ஏன் ஏபதா மாதிரி வருத்தமா பபசபற ?" பதட்டத்பதாடு பகட்படன்.
"அபதல் லாம் ஒண்ணும் இல் மலடி", சலிச்சுண்டா அக்கா. அக்காமவ எப் பவும் confident ஆ, strong ஆ
தான் பார்த்திருக்பகன். என்ன வருத்தம் என் அக்காவுக்கு? "என்னக்கா, எதுவா இருந்தாலும்
என்பனாட பஷர் பண்ணிக்பகா. ஏன் வருத்தபடபற?" ன்னு வாஞ் மசயா பகட்டவுடன் , அக்கா மனசுல
இருந்தமத பகாட்டினா. " "புலி வாதே பிடிச்சா மாதிரி இருக்குடி எனக்கு".
"என்னக்கா பசால் பற நீ ?" "என் படிப் பு வீணாகக் கூடாது, என் கால் ல தான் நான் நிக்கணும் . என்
identity என்பனாட பவமலன்னு நான் பபருமமயாய் பார்த்த பவமலமய தான் பசால் பறன்".
"புரியமலபய அக்கா". "எந்த எக்ை்பபன்ை்னாலும் , மபனா இை் factoring மம சாலரி டூ. தப்புன்னு
நான் பசால் லமல. vacation னாலும் சரி , கிட்பசன் காபிபனட் பவற மாத்தணும் னாலும் சரி,
பிள் மளமய மாை்டர்ை் க்கு படிக்க அனுப் பறதுக்கும் சரி, எல் லா பகல் குபலஷன்லயும் என் சம் பளம்
include ஆறது. என் சம் பளம் இல் லாத ஒரு scenario இனிபமல் இருக்கும் னு பதாணமல . கிறிை்துமை்
லீவுக்கு உன் வீட்டிற் கு வந்ததுக்கபுறம் மனசு அமலபாயறது. எவ் வளவு சந்பதாஷமா நீ யும் உன்
மாமியாரும் ஒரு டீ குடிச்சுட்டு மதியம் சீரியல் பார்க்கபறள் . கணவருக்கு பிடிக்கும் னு விதவிதமாய்
சமமத்து பபாடபற. எவ் பளா ரிலாக்ை்ட் ஆ இருக்கு உன் ஈவினிங் . ப் ளாட்ல இருக்கற பபண்கள்
எல் லாரும் அபிராமி அந்தாதி பாடறதும் , பபண்ணிற் கு நீ grammar கத்து பகாடுக்கறதும் , ஒரு நல் ல
ஓவியம் மாதிரி இருக்குடி உன் வாழ் க்மக. ஒரு நாள் என் பிள் மளக்கு பாடம் பசால் லி பகாடுத்த வழி
இல் மல, மபனாக்கு பருப் பு உசிலின்னா பராம் ப பிடிக்கும் . எதற் குபம பநரமில் மல. இப் படி ஓடி ஓடி
என்ன சுமவ இருக்கு வாழ் க்மகயில் ?
You know what I'd give to be in your shoes?"
எழுதியவர் - சரஸ்வதி

இலக்கணக் குறிப் பு!
நம் ம பபமர யாராவது பிமழயா எழுதினா எம் புட்டு கடுப் பாபவாம் ?
பள் ளி, கல் லுாரி, பவமல பசய் யும் இடம் என எங் பகயாவது நம் ம பபமர யாராவது
எழுத்துப் பிமழபயாட எழுதினா சட்டுன் னு அது மட்டும் கண்ணுல படும் தாபன? அபத மாதிரி நம் ம
ஊர் பபயருக்கும் ஒரு சிக்கல் இருக்கு. நம் ம ஊபராட பபமர சிலர் தமிழ் ல எழுதும் பபாது,
பதரியாம தப் பா எழுதிடறாங் க. நம் ம ஊர் பபமரக் காப் பாற் ற நாம தாபன சண்ட பசய் யணும் ?
பசஞ் சிடுபவாம் . :)
எங் க வாத்தியார் ஒரு சூட்சமம் பசால் லிக் பகாடுத்திருக்கார். ஏதாவது கமத பசால் லும் பபாது
அலுங் காம ஒரு இலக்கண குறிப் மபயும் பசர்த்து பசால் லிடணும் . ஒபர கல் லுல இரண்டு மாங் கான்னு ஆகிடும் . நாம குட்டியா பவகு எளிதா ஒன்னு பார்ப்பபாம் .
தமிழ் ப் பபயர்கள் எந்த எழுத்தில் பதாடங் கணும் , எதுல பதாடங் க கூடாது, எதுல முடியணும் ,
முடியக்கூடாது என்பதற் கு விதிகள் இருக்கு.
அதுல எபதல் லாம் கூடாதுங் கறத மட்டும் பிழிஞ் சு எடுத்து இரண்பட வரில பசான்னா, இப் படிச்
பசால் லிடலாம் :
1. இந்த 8 எழுத்துகள் ல பதாடங் கக் கூடாது:
ட, ணன, ரற, லழள
2. இந்த 8 எழுத்துகள் ல முடியக் கூடாது:
க்சட
் த
் ்ப்ற், ங்
அவ் வளவுதான். அவ் வளபவதான்.
அப் பபா, அது மாதிரி அமமந்த புதிய பபயர்கமள எழுதும் பபாது என்ன பசய் ய? மீமசக்குப் பழுது
இல் லாமபல கூழ் குடிக்க ஒரு வழி இருக்கு. "டக்"குனு மனசுல பவச்சுக்கற மாதிரி அமதயும் ஒரு மக
பார்த்திடலாம் .
தூரமா இருக்கறமத காட்டும் பபாது "அமத" என்று பசால் பறாம் , அபத பக்கமா இருந்தா "இமத"
என சுட்டிக்காட்டி பசால் பறாம் இல் மலயா? அந்த அ, இ என்னும் எழுத்துக்கள் தான் நம் ம
கதாநாயகர்கள் . (இன் பனாரு எழுத்து "உண்டு". அது பபாறவு).
அ அல் லது இ இந்த 2ல ஒன்மற முதல் எழுத்தா பவச்சி எழுதிடுங் க. வாய் விட்டு படிக்கும் பபாது

இலக்கணக் குறிப் பு!
அமத விட்டுட்டு படிச்சிடலாம் . ஆங் கில மசலன்ட் எழுத்துக்கள் முதலில் வருவது பபால என்னு
பவச்சுகுங் கபளன் (Knife, Write, Psychology).
அப் படின்னா, நம் ம ஊர் becomes
இரிச்மண்...
கலடசி எழுத்லத என்ன சசய் ய?
அங் பக "உ" தான் கதாநாயகி. பமய் எழுத்பதாடு உகரம் பசர்த்து எழுதிட பவண்டியதுதான்.
ட் + உ = டு
டடா...
"இரிச்மண்டு".
ஆச்சோ?
இப் பபா, வழக்கமான ஒரு பகள் வி வரும் .
இந்த "அமமதிப் புறாமவ" (Silent letter) பதரியாதவங் க E-Richmond-u என்று வாசிக்க மாட்டாங் களா?
வாசிப் பாங் கதான். ஒன்னு, அவங் க பவளியூர்காரர்களாக இருப் பாங் க, இல் மலன்னா
கிண்டலுக்காக அப்படி வாசிப் பாங் க. விபரம் பதரிஞ் சவங் க சரியா வாசிச்சுடுவாங் க.
நம் ம ஊர் பபயமரக் காப் பாற் ற நாமதாபன சண்மட பசய் யணும் ? பசய் பவாம் . என்னாங் கறீங் க?
இனியும் யாராச்சும் தப் பா எழுதட்டும் , உண்மமயிபலபய சண்மடக்குப் பபாபவாம் . சரிதாபன? :)
வாழ் க இரிச்மண்டு, வளர்க தமிழ் .
ஆங் , இன்சனோன்னு.
உங் க பசாந்தப் பபயமரக் கூட இபத விதிகளின்படி பட்டி- டிங் கரிங் பசய் து பகாள் க. உங் கபளாடு
பசர்ந்து தமிழன் மனயும் மகிழ் வாள் .
(தினப் படி வாழ் வில் , தமிழில் உங் கள் பபயர் எழுதும் பபாது பயன்படுத்துங் கள் . உங் கள்
சான்றிதழ் கள் இருக்கறபடிபய இருக்கட்டும் )
எழுதியவர் - உள் ளூர்க்கோரன்

வாசகை் கருத்து மடல் (form)
4-ம் பக்க புதிருக்கோன விலட
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கதம் பம் இதழில் தங் கள் கமத, கட்டுமர, கவிமத மற் றும் பயனுள் ள பல விஷயங் கமள
இரிச்மண்டு சமூகத்துடன் பகிர்ந்துக் பகாண்ட அமனத்து எழுத்தாளர்களுக்கும்
நிர்வாகக்குழுவின் மனமார்ந்த நன்றி.

இந் த மோத கதம் பம் இதலழ பற் றிய உங் கள் கருத்லத இந் த

feedback form மூலம்

எங் களுக்கு தெரிவிக்கவும். உங் கள் ககள் விகரள newsletter.rts@richmondtamilsangam.org எனும்
மின்னஞ் சலுக்கு அனுப் பவும் .

நன்றி!

