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 அ��ப்� மடல் 

 ேகாைடகால �காம்  :  நம� உலக�ம் நைட�ைறக�ம் இயல்�  நிைலக்�த் ��ம்� 

 வ��ன்றன. ேகாைட காலம் ஏற்கனேவ ெதாடங்� �டட்�. பள்ளிகள் ��ம் த�வா�ல் 

 உள்ளன. இந்தச ்சந்தரப்்பத்�ல் இரிசம்ண்� த�ழ்ச ்சங்கத்�ன் 8வ� ேகாைடக்கால 

 �காைம அ��ப்ப�ல் ம�ழ்ச�் அைட�ேறாம். உங்கள் �டாரங்கைள�ம் �காம் 

 க��கைள�ம் தயார ்ெசய்�ங்கள். 

 இடம்: ��ன் ேலக் சே்டட் பாரக்் 
 ேத�: ஆகஸ்� 19 �தல் 21 

 ேம�ம் �வரங்க�க்� வர��க்�ம் �ன்னஞ்சல்கைளப் பாரக்்க�ம். 

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

mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 உலகத்�ல கார ்வாங்க வள்�வரட்ட் ேயாசைன ேகட�்ம் ஆ� நீதான்டா. அ�ம், நான் கார ்

 வாங்��ேறன், நீ �றைள ைவத்� �ைளயா�ற, நடத்�. 

 அட �ம்மா �ைளயாட�்க்� ஒ� �கழ்ெபற்ற �றைள கார ்வாங்�ம் ���ல் ெபா�த்�ப் 

 பாரத்்ேதன் என்றான் ெசல்வம். 

 சரி, ஆரம்�ச�்டட், ெசால்� ேகடே்பாம். 

 அந்த ஒ� �றைள மட�்ம் �ளக்கவா இல்ைல "பல �றள் மன்னன்" என �ல �றள் 

 �ளக்கங்கைள இைணத்�ச ்ெசால்லவா? 

 யப்பா, என் �ைள ஒ� ேநரத்�ல் ஒன்� என்ேற �ரிந்�ெகாள்�ம், நீ ஒ� �றள் மட�்ம் 

 ெசால்� இப்ேபாைதக்�. 

 "அப்ப�ேய ஆகட�்ம்" என்� ெராம்பேவ �ைளயாட�் மனநிைல�ல் இ�ந்தான் ெசல்வம். 

 கார ்வாங்க எவ்ேளா கா� ெவச�்�க்க? 

 ஏற்கனேவ ெகாஞ்சம் ேசரத்்� ைவத்��ந்ேதன், இப்ேபா அ�வலகத்�ல் ஊக்கத் ெதாைக 

 ெகாஞ்சம் ெகா�த்தாங்க; எல்லாமா ேசரத்்� கார ்வாங்க ெர�. 

 ேகடட் ேகள்�க்� ��சான ப�ைலக் காேணாம். இ�க்கட�்ம். 

 அ�த்த ேகள்�. என்ன கார ்வாங்க ேயா�ச�் ெவச�்�க்க? 

 அங்கதான் ெகாஞ்சம் இ�க்��. Tesla �ன் �� மாடல் ேமல ஒ� கண்�. ெதரிஞ்சவங்க 

 �லர ்வாங்�ட�் ஒேர அலப்பைற. எனக்�ம் ஆைசயா இ�க்�. ஆனா கா� ெகாஞ்சம் 

 பத்தா�. அங்ேக இங்ேக �ரட�் சமாளிச�்டலாம்� நிைனக்�ேறன். Tesla �ன் �� மாடல்ல 

 base version க்� ேபா�மான அள� ேதத்��ேவன். ஆைச நிைறேவ��ம். என்ன ெசால்ற? 

 நான் என்ன ெசால்ற�, வள்�வர ்ெசால்�றார ்ேகள். 

 அ�க்�ம் �ன் இன்ெனா� ேகள்�. ஒ� Fully loaded, 3 ஆண்� பைழய வண்� வாங்க உன் 

 ேச�ப்� ேபா�மா? 

 தாராளமா ேபா�ம். �சச்ம் �ட இ�க்�ம். ஆனா ��� ���தான்டா. 

 இல்ைலங்கைல. இப்ேபா, ேவற ஒ� �ழ�க்� வள்�வர ்எ��ய �றைள இங்ேக 

 ெசால்ேறன், ெபா�த்�ப் பாரத்்�க்ேகா. 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 காட�்ல் மைறந்��க்�ம் �யைல ெவற்�கரமாக அம்� எய்� ேவடை்டயா�பவனாக 

 இ�ப்பைத�ட, ேபார ்யாைனையக் ெகால்ல ேவல் ��ம் �ரனாக இ�ப்ப� இனி� 

 என்�றார.் யாைன �ைழச�்டட்ா/தப்�ச�்டட்ா �ட பரவா�ல்ைல �யல் 

 ேவடை்டக்காரனாக இ�ப்பைதக் காட�்�ம் இ�ேவ இனி� என்�றார.் 

 அதாவ�, இ�க்�ற கா�ல் �� மாடல் base version கா�க்�ச ்ெசாந்தக்காரனாய் 

 இ�ப்பைத�ட, எல்லா வச�க�ம் ெகாண்��க்�ம் Fully loaded, 3 ஆண்� வண்�ைய 

 வாங்�வ� இனி� என்�ேறன் நான். 

 யப்பா ேடய்.. 

 உன் �ளக்கத்ைத வள்�வர ்ேகடட்ாரன்ா ��ரன்்� அ�ரச்�் ஆ��வாரட்ா. 

 ஒன்� ெசால்ேறன் ேக�. என் த�ழா�ரியர ்ெசால்�க் ெகா�த்த trick. 

 ெபா�வாக மாணவரக்ள் த�ரக்்�ம் இலக்கண, இலக்�ய வ�ப்�கைள எப்ப�க் 

 ைகயாள்வ� என்� ெசால்�க் ெகா�த்��க்�றார.் 

 ஏதாவ� ஒ� ஆரவ்ம் �க்க, ெதாடரப்ற்ற தைலப்�ல் ேபசத் �வங்க ேவண்�ம். 

 மாணவரக்ளின் கவனத்ைத ��சாகப் ெப�ம் ேபா�, ெசால்ல வந்த பாடத்ைத�ம் 

 உள்�ைழத்� ேப�ட  ேவண்�ம். ேதனில் ம�ந்ைதக் �ைழத்� �ள்ைளக�க்�க் 

 ெகா�ப்பைதப் ேபால. 

 ேதன்+ம�ந்� கலைவைய உன் வா�ல் ேபாட�்டே்டன். இனி, கா�ம் வ�ம் �ற�ம் 

 மறக்கா�. என்சாய் மா�, அ�த்த வாரம் வரே்றன் ேநரமாச�் என்றப�ேய �ளம்�னான். 

 கான �யல்எய்த அம்�னில் யாைன 

 �ைழத்தேவல் ஏந்தல் இனி� 

 கான = கானகம் = கா� 

 ேவ� எந்தச ்ெசால்�க்�ம் �ளக்கம் ேதைவப்படாத �றள். 

 கான�யல் = காட�்�யல் என்� ெசால்��ட�், யாைனக்� எ�ம் ெசால்லாமல் 
 ���றார.் காட�்யாைன அல்ல, ேபாரக்்களத்�ல் உள்ள யாைன என்� நம்ைமேய �ரிந்� 
 ெகாள்ள ைவக்�றார.் �றள் இ�க்�ம் அ�காரம் பைடசெ்ச�க்�. அதனால் ேபாரக்்களம், 
 ேபாரய்ாைன என்பன இயல்பான �ந்தைன. 

 எய்த அம்� = �யைல ேநாக்� எய்த அம்�. 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 

 யாைன �ைழத்த ேவல் = யாைனைய ேநாக்� எ�ந்த ேவல், ஆனால் யாைன 

 �ைழத்��டட்�. அப்ப�ெயனில் �யல் �ைழக்க�ல்ைல என்ற ெசய்��ம் உள் 

 அடக்���க்�றார.் 

 ெபரிய �யற்�கள் ெசய்பவராக இ�ப்ப� ெப�ைம, �றப்� என்��ட ெசால்ல�ல்ைல. 

 ��ைமயாக ெவற்� �டட்ா�டட்ா�ம், அப்ப� இ�ப்பேத "இனி�" என்�றார.் இன்ைறய 

 ேபச�் வழக்�ல், "அதான் பரவா�ல்ைல" என்ப� ேபால. 

 ஐயேன, �றைள ந�ல் ேதா�ம் �யந்� ேபா�ேறாம். வா�ய நின் �கழ். 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  பந்�வராளி 
 இ�  51  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம். இந்த ராகத்�ற்� 
 காமவர�்னி என்� மற்�ெமா� ேபர ்உண்�. 

 கரந்ாடக சங்�தத்�ல், ஸ்வா� ��நாள் 
 அவரக்ளின்  சாரஸா� பரிபாலய,  ைம�ர ்
 வா�ேதவாசச்ார ் அவரக்ளின்  சங்கரி நின்ேன, 
 �த்�ஸ்வா� ��தரின்  ராமநாதம்  பேஜஹம், 
 �ஷாலா�ம்  , �யாகராஜரின  சம்ேபா 
 மஹாேதவ, ர�வரா நன்� , அபராமபக்�, 
 நின்ேன ெநரநம்�, �வ �வ என ராதா  ேபான்ற �ரத்்தைனகள்  �ரபலமானைவ. 

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

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 �வக�  அம்பா மனம் கனிந்�  பாபநாசம் �வன் 

 அ�ரவ் ராகங்கள்  ஏ� ஸ்வரங்க�க்�ள்  எம், எஸ், �ஸ்வநாதன் 

 நிைனெவல்லாம் நித்யா  ேராஜாைவ தாலாட்�ம் ெதன்றல்  இைளயராஜா 

 நான்  கட�ள்  ஓம் �ேவாஹம்  இைளயராஜா 

 பார�  நின்ைன சரணைடந்ேதன்  இைளயராஜா 

 நந்தா  ஓர் ஆ�ரம் யாைன  �வன் ஷங்கர் ராஜா 

 ரங்�லா  ைஹ ராமா  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 ெதனா�  அத்�னி �த்�னி  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 இதய நாயகன்  அற்�த கைலதான்  ேதவா 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 
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 பண்�ட�்�ல் எங்கள் �ட�்ல் எப்ேபா�ம் நண்பரக்ள் நடமாடட்ம் இ�ந்� ெகாண்ேட 

 இ�க்�ம். பக்கத்� ஊரக்ளான கட�ர,் ��ப்�ரத்�ல் கைலக்கல்�ரிகள் இ�ந்தன. 

 �ன�ம் மாணவரக்ள் ர��ல் ேபாவாரக்ள். ��ப்�ரத்�லாவ� கல்�ரி 
 ர�ல்நிைலயத்�க்� அ��ல் இ�ந்த�. கட�ரில் ர�ல் நிைலயத்�ல் இ�ந்� கல்�ரிக்� 

 ேப�ந்�ல் ேவ� ேபாகேவண்�ம். இ�ந்தா�ம் மாணவரக்�க்� ர�ல் �சன் பாஸ் 

 ச�ைக�ல் �ைடப்பதால் அைனவ�ம் ர��ல்தான் ேபாவாரக்ள். பண்�ட�்�ல் இ�ந்� 

 �ன�ம் �தம்பரத்�ல் இ�க்�ம் அண்ணாமைலப் பல்கைலக்� ேபான மாணவரக்�ம் 

 உண்�. 

 அண்ணன்கள் �ட�்ல் இ�க்�ம்ேபா� கட�ர ்மாணவரக்ள் காைல�ல் �ட�்க்� 

 வந்��ட�் ர�ல�க்�ப் ேபாவாரக்ள். அ�ல் ஒ�வரத்ான்… 

 ராஜா! 

 ராஜா என்�ற ��கன். �ட�்ற்� ஒேர �ள்ைள. அம்மா ெசல்லம் என்� நிைன�. 

 என்�ைடய நிைன�களில் தங்�ய� இவரின் ஒ� �ேனாத பழக்கம். நடந்� வ�ம்ேபா�ம், 

 உடக்ாரந்்��க்�ம்ேபா�ம் ைக�ரல்கைள நீட�் மடக்�க் ெகாண்ேட இ�ப்பார.் நான் 

 �லநாள் பாரத்்�க் ெகாண்ேட இ�ந்ேதன். ஏன் அப்ப� ெசய்�றார ்என்� மண்ைடைய 

 உைடத்�க் ெகாண்ேடன். ஒ� நாள் அவரிடேம ேகட�் �டே்டன். என்ன ெசய்��ரக்ள் 

 �ரல்கைள? 

 ைடப் அ�க்கேறண்டா! 

 ைடப்பா!!!??? 
 ஆமாம்! அப்ேபா�தான் ைடப்ைரட�்ங் வ�ப்�ல் ேசரந்்��ந்தார.் எ�த்�க்கள் இடம் 

 பழ�ம்வைர மன�க்�ள்ேள ஏதாவ�  வாரத்்ைத ெசால்� அைத எப்ப� ைடப் ெசய்வ� 

 என்� பழ�க் ெகாள் என்� ைடப்�ங் வாத்�யார ்உபேதசம் ெசய்தாராம். இவர ்அதற்� 

 ஒ� ப� ேமேல ேபாய், நாெமல்லாம் ��வய�ல் காற்�ல் �டார ்வா�ப்ேபாேம, அ� 

 மா�ரி காற்�ல் ைடப் அ�த்�க் ெகாண்��ந்தார.் நடக்�ம்ேபா�, 

 உடக்ாரந்்��க்�ம்ேபா�  கா�ேலா கண்ணிேலா ��ம் ெசாற்கைள காற்�ல் ைடப் 

 அ�த்�க் ெகாண்ேட இ�ப்பார.் 

 ராஜா என்ற�ம் அ�த்� நிைன�க்� வ�வ� சங்கராபரணம். அ�ல் ஆண்டா� என்ற 

 ��� �ண்ைண�ல் ஒ� பாட�் வாத்�யாரிடம் பாட�் கற்�க் ெகாள்�ம் காட�் வ�ம் 
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 அந்த வாத்�யார ்கரந்ாடகமாக இன்�ம் பா�க் ெகாண்�ராமல் ந�னமாக பாடேவண்�ம் 

 என்� ெசால்�க் ெகா�ப்பார.் அப்ேபா� ���ல் வ�ம் சங்கர சாஸ்�ரி வாத்�யாைர 

 �ட�்�ட�்ப் ேபாவார.் அந்த காட�் ராஜா�க்� ெராம்ப�ம் ��த்�ப் ேபான�. எப்ேபா� 

 வந்தா�ம் சங்கராபரணம் ேகஸட�்ல் அந்த இடத்�ற்� தள்ளி ேகடே்பாம். அைத 

 ேகடப்ைத�ட அந்தக் காட�்ைய ராஜா ர�ப்பைதக் காண கண் ேகா� ேவண்�ம். 

 ஒவ்ெவா� �ைற ேகட�்ம்ேபா�ம் �தல் �ைற ேகடப்� ேபால் ஒ� பரவசத்�ல் இ�ப்பார.் 

 �ரிப்ைப அடக்க �யல்வார.் அ��ம் அந்த "ராக்ெகட�் ஜாக்ெகட�் ெஜட�்" வ�ம்ேபா� 

 அடக்கேவ ��யா�. அப்ப� �ரிப்பார.்  �ற� வாத்�யார ்"�ேராசே்சவா ெரவ�ரா"ைவ 

 �ரித்� ேம�ம்ேபா�ம் தாங்க ��யாமல் �ரிப்பார.் அந்த காட�் ��ந்த�டன் ேகஸடை்ட 

 நி�த்� ��ேவாம். அ�த்த �ல நி�ஷங்கள் ராஜா ெதரிந்தவைர அந்த டயலாக் எல்லாம் 

 ெசால்�ச ்ெசால்� �ரிப்பார.் தவறாமல் "ராக்ெகட�் ஜாக்ெகட�்" உண்�. �ேட அ��ம். 

 ராஜா �ல ெத�ங்� ேஜாக்�கள் ெசால்வார.் ஒ� த�ழன் ஆந்�ரா�ல் ர��ல் ேபாய்க் 

 ெகாண்��ந்தானாம். ஒ� இடத்�ல் ர�ல் நின்ற�டன் பக்கத்�ல் உடக்ாரந்்��ந்தவனிடம் 

 த��ல் "இ� என்ன ஊர"் என்� ேகடட்ானாம். அவன் ேகடட்� �ரியாமல் "ஏமண்�" 

 என்றானாம். ஓேஹா அப்ப�யா, நன்�! அ�த்த ஊர ்வந்த�டன், அேத ேகள்�. அவ�ம் 

 "ஏமண்�" என்� ப�ல். சரி அ� ேமல் ஏமண்�, இ� �ழ் ஏமண்� ேபால 

 இ�க்�ம் என்� அைம�யா� �டட்ான். அ�த்த ஊரில் அேத நடந்த�. த�ழ�க்� 

 வந்தேத ெகாைலெவ�. என்னடா நா�ம் பாக்கேறன், ஒவ்ெவா� ஊரி�ம் ஒேர ெபயைர 

 ெசால்� ஏமாத்தற, என்ன பாத்தா நக்கலா ெதரி�தான்� அ�க்கப் ேபானானாம். பத�ப் 

 ேபான ெத�ங்கன் ெகாடட்கா, ெகாடட்கா என்றானாம். ஓ - இந்த ஊர ்ெகாடட்காவா - 

 ஒ�ங்கா ெசால்ல ேவண்�ய�தாேன என்� அைம�யானானாம். 

 ராஜா�ன் �டட்��ல் ஒ� இளம் தம்ப� ����ந்தாரக்ள். அந்த தம்ப�களின் சண்ைட 

 ெத��ல் �ர�த்தம். ஒவ்ெவா� �ைற வ�ம்ேபா�ம் அன்ைறய சண்ைட ��த்� ராஜா 

 கைத ெசால்வார.் அ�ல் ஒ� நாள் நிைன�ல் நிற்�ற�. அன்� சண்ைட அ�கமா� ஒேர 

 களபரம். சாமான்கள் எல்லாம் உ�ண்ட�. ��ெரன கதைவத் �றந்� கணவன் எ�த்தார ்

 ஓடட்ம். யாேரா எேதா காரணம் ெசால்� உள்ேள ேபாய் பாரத்்தால். நிைறய தட�் பாத்�ரம் 

 எல்லாம் இைரந்� �டந்தன. அைனத்�க்�ம் ேமேல - �வற்�ல் டால்டாேவா� ஒட�்க் 

 ெகாண்��ந்த கரண்�! 

 இப்ேபா� பண்�ட�் வாடச்ப் ����ம் ராஜா கலக்�க் ெகாண்��க்�றார.் 

 எ��யவர்: நா� பர� 



 ஒ� �ரைஜ�ன் �ரயாணம் 
 (�னா�டன் �க்சர்) 

 அெமரிக்கா�ல் ேசரந்்தா மா�ரி நா� தடைவ உங்கைள ஒ� சக இந்�யர ்

 கைடத்ெத��ல் பாரத்்தாரன்ா அ�த்த �ைற பல நாள் பழ�ன உணரே்வா� �டட் வந்� 

 ைக ��க்� “ஹேலா, எப்ப� இ�க்�ங்க? கல்யாணம் ஆ� �ழந்ைதங்க இ�க்கா? நீங்க 

 அெமரிக்க �ரைஜயா�ட�்ங்களா?” ன்� சரவ் நிசச்யமா ேகடப்ார.்  இந்த ேகள்�க்கான 

 உங்கேளாட ப�ல் அவேராட வாழ்க்ைக�ல் எந்த ஒ� வள�ம் ெகா�க்கா�ன்� 

 ெதரிஞ்சா�ம் நிசச்யம் ேகடப்ார.் 

 இந்த ேகள்�க்� கடந்த �ல வ�ஷங்களா பல �ைற  'இல்ைல'ன்� ப�ல் ெசால்�, 

 ெசால்� ஏேதா பரீடை்ச�ல் ெப�லான உணர�் எனக்�. இனிெயா� �ைற இந்த 

 அவமானம் பட என்னால ��யா�ன்� என் கணவர�்டட் �ல மாதங்க�க்� �ன்னால 

 கண்�ப்பா ெசால்�டே்டன். �த�ல் அவ்வளவா கண்�க்காத அவர ்நான் ச�� ராணி 
 மா�ரி நீள க�ப்� அங்��ம், �கத்�ைர�ம் ேபாட�்ட�் தான் இனி காய்க� வாங்கேவ 

 ெவளிேய ேபாேவன்� அடம் ��க்க ஆரம்�சச்�ம் தான் �ரசச்ைனேயாட ��ரத்ைத 

 �ரிந்� ெகாண்�  காரியத்�ல் இறங்�னார.் 

 இ�க்ேரஷன் ஆ��ல் இ�ந்� �தல் க�தம் ஒ� வ�யா வந்� ேசரந்்த�. ஆனா என்ன ஒ� 

 அக்�ரமம்? எங்க ெரண்� ேபைர�ம் உடன�யாக வந்� ைகநாட�் (fingerprinting) ேபாட�் 

 �ட�் ேபா�ம் ப� அந்த க�தம் ஆைண�ட�்�ந்த�. வந்தேத ேகாபம் எனக்�! "என்ைன 

 பாரத்்தா ைகநாட�் ேகஸ் மா�ரியா இ�க்� இவங்க�க்�? எவ்வள� கஷ்டப்பட�், 

 �ண்டா�, ெத�ப்ெபா�க்� படட்ம் வாங்���ப்ேபன்? ைக நாட�் ேபாடவா 

 �ப்�டறாங்க? என்ைன யா�ன்� நிைனசச்ாங்க இவங்க?" �பாவளி சரெவ� 

 பாரத்்��க்�ங்களா? அேத மா�ரி தான் என் கணவர�்டட் அன்னிக்� நான் ெபாரிஞ்� 

 தள்ளிேனன். 'டாய்....எவன்டா 

 அவன்' ன்� சத்யராஜ் பாணி�ல �ங்�ைய �க்� ெசா�காத �ைற மட�்ம் தான். 

 சரியான சமயத்�ல் என் கணவர ்மட�்ம் சமேயா�தமா என் �டட் 'அள�க்� அ�கமா 

 ஆைசப்படற ஆம்பைள�ம், அள�க்� அ�கமா ேகாபப்படற ெபாம்பைள�ம் நல்லா 

 வாழ்ந்ததா சரித்�ரேம இல்ைலன்� நம்ம ர�னி ெசான்னைத மறந்�டாேத �னா' ன்� 

 ெசால்� என் ேகாபத்ைத கட�்ப்ப�த்தைலன்னா என்ன ஆ��க்�ேமா ெசால்லேவ 

 ��யா�. பைடயப்பா �ைரப்படம் என் வாழ்க்ைக�ல இப்ப� ஒ� ��ப்��ைனயா 

 அைம�ம்� நான் எ�ரப்்பாரக்்கேவ இல்ைல. 



 ஒ� �ரைஜ�ன் �ரயாணம் 
 (�னா�டன் �க்சர்) 

 ஒ� வ�யா �ளம்� இ�க்ேரஷன் ஆ��க்�ள் �ைழந்தா என்ன ஒ� ஆசச்ரய்ம்? அப்ப�ேய 

 நம்ம த�ழ்நா� கவரெ்மன்ட ்ஆ�ஸ் ஒண்�க்�ள்ள �ைழயறா மா�ரிேய இ�ந்த�. 

 இைத எங்ேகேயா நிசச்யம் பாரத்்��க்ேகாேமன்� நிைனக்க ைவக்க ��ய அேத அ�க்� 

 நாற்கா�. அேத அ�� வ�யற �வர.் Terminator படத்� �ல்லன் மா�ரி அேத உணரச்�்ைய 

 காடட்ாத �கங்கள். ெராம்ப சந்ேதாஷமா இ�ந்த� எனக்�. இ�க்காதா �ன்ன? ெராம்ப 

 நாடக்�க்� அப்�றம் இந்�ய மண்ைண ெதாடட் உணரவ்ாசே்ச! ஒ� வ�யா என் ேடாக்கன் 

 எண்ைண (ஆமாம், இங்க�ம் அேத ேடாக்கன் தான்) �ப்�டட்�ம் என் கணவ�க்� �ரியா 

 �ைட ெகா�த்�ட�் ஒ� அ�க்� ��ேலரந்்� இன்ெனா� அ�க்� ��க்� ஒ� அம்மணி 
 �ன்னாேலேய ேபாேனன். 

 என் ைகைய �க்� பாரத்்த அந்த அம்மணி ஏமாற்றத்�ல் ேசாரந்்� ேபாய் நின்ன� �ல 

 ெநா�கள் தான். உடேன சமாளிச�்ண்� �ளாஸ்�க் டப்��ல இ�ந்த ஒ� �ரந்ாற்ற 

 �ரத்்தத்ைத சர ்சரன்்� என் ைகல அ�ச�் ஒ� �ணி�னால என் �ரல்கைள ஆேவசமா 

 ேதய்க்க ஆரம்�சச்ாங்க. இனி ேதசச்ா எ�ம்� தான்� உ��யான�ம் ேதய்ப்பைத 

 நி�த்�ட�் என் �ரல்கைள ைக�ல் �க்� ��ச�் அவங்க அவ்வள� உன்னிப்பா 

 ஆராயறைத பாரத்்� எனக்� ெகாஞ்சம் உதறல். என்ன �ரசச்ைன? இப்ேபா தான் ரின் 

 ேசாப்� ேபாட�் ேதாசச் ெவள்ைள ேவட�் மா�ரி பளபளன்� தாேன இ�க்� நம்ம �ரல்? 

 ஒ�வ�யா என் �ரல்கேளாட அழ�ல் ��ப்�யான அந்த அம்மா ஒவ்ெவா� �ரலா எ�த்� 

 ஒ� கண்ணா� scanner ேமல வச�் இப்ப��ம் அப்ப��ம் ��ப்� ��ப்� �ைளயாட 

 ஆரம்�சச்ாங்க. 

 �மா ேத� மா�ரி இல்ைலன்னா�ம் நான் ெபா�ைமசா� தான். ஆனா எத்தைன ேநரம் 

 தான் ைகைய இன்ெனா�வர ்�டட் ெகா�த்�ட�் ேபக்� மா�ரி நிக்கற�? நான் மட�்ம் 

 Barbie ெபாம்ைம மா�ரி இ�ந்��ந்ேதன்னா என் �ரல்கைள கழட�் அவங்க ைகல 

 ெகா�த்� 'ஆைச �ர �ைளயா�ட�் ��ம்� ெகா�ம்மா ராசாத்�'ன்� ெசால்�ட�் 

 நிம்ம�யா ஒ� ஓரமா உக்காந்��ப்ேபன். 

 ஒ� வ�யா பல ேகாணங்களில் என் �ரல்கைள படம் ��ச�்ட�் ெகா��க்� என் 

 �கத்ைத�ம் �ன்னதா படம் ��ச�்ட�் அவங்க ேவைலைய ��சச்ாங்க அந்த அம்மா. 



 ஒ� �ரைஜ�ன் �ரயாணம் 
 (�னா�டன் �க்சர்) 

 '�ளம்படட்ா தா�' ன்� ைபைய �க்�ண்� ெவளிேய ேபாக நான் ��ம்�னா என் ைகல 
 ஒ� ேபப்ப�ம் ேபனா�ம் ெகா�த்� ம�ப� உக்கார வச�்டட்ாங்க. என்ன �ஷயம்� 
 பாரத்்தா அந்தம்மா இன்�கமா என்ைன வரேவற்� எனக்� இனிைமயான அ�பவம் 
 ஒண்ைண ெகா�த்தாங்களான்� ேகள்� ேகட�்�ந்தாங்க. நான் எ�தறைத எ�� 
 அந்தம்மா ைகலேய ேவற அைத�ம் ெகா�க்க�மாம். இெதன்ன வம்�! நான் பாட�்க்� 
 எச��சகா ஏதாவ� எ�� அவங்க ைகல ெகா�த்தா அவங்க ேகாச�்�ட�் என்ைன 
 �ட�்க்� அ�ப்பாம உக்கார வச�் என் �ரைல எ�த்� இன்�ம் நா� மணி ேநரம் 
 ���னா என்ன ஆற�? 

 சரி, இப்ப என்ன? சத்�யமா பண்ண ெசால்லறாங்க? அவங்க மனம் �ளிர நா� வாரத்்ைத 
 ெசான்னா ேபாகப்ேபாற� என் காசா பணமா? இப்ப� �ரம்ானம் பண்ணி அவசரமா 
 ேபனாைவ எ�த்ேதன். உன்ைனப் ேபால உண்டாம்மா ராசாத்�, என் ஒட�் நிசச்யம் 
 உனக்� தான்� அ�ச�் தள்ளி எ�� ��த்�ட�் என் �ரல்கைள ேபன்ட ்பாக்ெகட�்ள்ள 
 ஜாக்�ரைதயா மைறச�் வச�் ெவளிய ெகாண்� வந்� ேசரத்்ேதன். 

 எ��யவர்: �னா சங்கரன் 



 சாணிக் கா�தம் 

 பத்� வ�டங்க�க்� �ன் வந்த I Spit On Your Grave ஆங்�லப் படத்ைதப் பட�், �ங்கரிங் 

 பாரத்்�, �ேயடட்ர ்ரி�ஸ�க்�ப் ேபாகாமல் ேநர�யாக ஓ���ல் ெவளி�ட�்�க்�றாரக்ள் 

 (Prime). 

 சடட்த்�ன் �����ந்� தப்��டட் ெகாைலகாரரக்ைள, பா�க்கப்படட் இ�வர ்(ஒன்� 

 �டட் அண்ணன்-தங்ைக) சடட்த்ைதத் தங்கள் ைக�ல் 

 எ�த்�ப் ப� வாங்�வ�தான் கைத. அைத அபாரமான 

 ஒளிப்ப��, மா�படட் காட�் ெமா�, அ�த வன்�ைறக் 

 காட�்களின் �லமாகச ்ெசால்���க்�றாரக்ள். 

 பாடல்கள், நைகச�்ைவக் காட�்கள் மற்�ம் அநாவ�ய 

 ெசன்�ெமன்ட ்காட�்கள் என்� கைத�ன் ஓடட்த்�ற்� 

 ேதைவ�ல்லாத அம்சங்கள் இன்�ப் படம் எ�த்த இயக்�நர ்

 அ�ண் மாேதஸ்வர�க்�ப் பாராட�்க்கள். 

 �ளாஷ்ேபக்ைக�ம் (�ளாஷ்ேபக்�க்�ள் இன்ெனாெமா� �ன்ன �ளாஷ்ேபக் வ��ற�) 

 அ�ப்�த் தடட்ாமல் எ�த்��க்�றார.் 

 ெகாைலயாளிகளால் �ட�் வன்�ணர�் ெசய்யப்பட�் �ன்னர ்கணவன் மற்�ம் மக�ம் 

 எரிக்கப்படட்தால் ப� வாங்கத் ��க்�ம் ெபான்னியாகக் �டட்த்தடட் ஒப்பைனேய 

 இல்லாத �ரத்்� �ேரஷ். ேத�ய ��� வாங்�ய அ�த்தம் காரணமாக சற்� �ைகயாக 

 ந�க்க �யல்�றார.் அவ�க்� உத�ம் ஒன்� �டட் அண்ணன் சங்ைகயாவாக இயக்�நர ்

 ெசல்வராகவன்.  ந�கராக ஒ� �ற்� வ�வதற்� வாய்ப்��க்�ற� (ச�பத்�ய �ஸ்��ம் 

 ந�த்��ந்தார)். ஆனால் இ�வ�க்�ம் வன்�ைறக் காட�்களில் உடல்ெமா� சரியாகக் 

 ைகவர�ல்ைல. கத்�க்� வ�க்�ேம என்� �த்�வ� ேபால் இ�ந்த�. 

 ���க�க்�த் த��யான அ�ைமயான ஒளிப்ப�� (யா�னி யக்ன�ரத்்�). �ன்னணி 

 இைச�ம் (C.S.Sam) அளேவா� இயல்பாக இ�க்�ற�. 

 ���க�க்�த் த��யான அ�ைமயான ஒளிப்ப�� (யா�னி யக்ன�ரத்்�). �ன்னணி 

 இைச�ம் (C.S.Sam) அளேவா� இயல்பாக இ�க்�ற�. 



 சாணிக் கா�தம் 
 �லக்கைத�ல் இல்லாத சா�யக் ெகா�ைம �ன்னணி. அ� இல்லாமல் எ�த்��ந்தா�ம் 

 ெபான்னிக்� இைழக்கப்படட் ெகா�ைம�ன் தாக்கம் �ைறந்��க்கா�. ஆனால், மாரி 

 ெசல்வராஜ் (பரிேய�ம் ெப�மாள், கரண்ன்), ெவற்�மாறன் (அ�ரன்) ஆ�ேயாரக்்� 

 �ைடத்த வரேவற்ைபப் பாரத்்� இயக்�நர ்அவ்வா� நிைனத்��க்கலாம். ேம�ம் �ல 

 காட�்கள் �ைரப்பட �ழாக்கைள க�த்�ல் ெகாண்� எ�த்தைதப் ேபால் இ�ந்தன. 

 �லா�க்கக் ��ய அம்சங்கள் இ�ந்த ேபா��ம் ெமாத்தத்�ல் நிைறவளிக்க�ல்ைல. 

 �� வய�னர ்மற்�ம் வன்�ைறக் காட�்க�க்� ஒவ்வாைம உைடயவரக்ள் கண்�ப்பாகத் 

 த�ரக்்க ேவண்�ய படம். 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 வ�ப்�: நிைல 1 

 தைலப்�: என் ஆைச எ�த்� 

 ஆ�ரியர்: ெஜயெகௗரி �ற்றரசன் 

 அ�� ெசந்�ல்�மார ்  ஆதரஷ்்  அ�ண்சங்கர ்



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 அ�தா மாணிக்க �டர ்கைலவாணி  அம்ரிஷ் மாணிக்க �டர ்கைலவாணி 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �யா ர�ந்�ரன்  க�ன் மணிவண்ணன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 மக� பாலா�  �ரணவ் �மரன் 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 அ���� நரம்� வ� (Scia�ca Pain) 
 �யாட�்கா (அ���� நரம்� வ�) என்ப� �யாட�்க் நரம்�ன் 

 பாைத�ல் பர�ம் வ�ையக் ��க்�ற�, இ� உங்கள் �ழ் 

 ���ல் இ�ந்� இ�ப்� மற்�ம் �டட்ம் வ�யாக ஒவ்ெவா� 

 கா�ன் ��ம் �ைளக்�ற�. ெபா�வாக, �யாட�்கா உங்கள் 

 உட�ன் ஒ� பக்கத்ைத மட�்ேம பா�க்�ற�. 

 �யாட�்கா ெபா�வாக ந��ய வட�் (herniated disc), எ�ம்�த் 

 ��த்தவளரச்�் (bone spur),  அல்ல� ��ெக�ம்� ���தல் (spinal 

 stenosis) காரணமாக நரம்�ன் ஒ� ப�� அ�த்தப்ப�வதால் 

 ஏற்ப��ற�. இ� பா�க்கப்படட் கா�ல் �க்கம், வ�   மற்�ம் அ�க்க� உணர�்ன்ைமைய 

 ஏற்ப�த்��ற�. 

 �யாட�்கா�டன் ெதாடர�்ைடய வ� க�ைமயானதாக இ�ந்தா�ம், ெப�ம்பாலான 

 சந்தரப்்பங்களில் அ�ைவ ��சை்ச அல்லாத ��சை்சகள் �லம் �ல வாரங்களில் 

 �ரக்்கப்ப��ற�. ��ப்�டத்தக்க கால் அல்ல� �டல் பல�னம், அல்ல� ��நீரப்்ைப 

 மாற்றங்க�டன் ெதாடர�்ைடய க�ைமயான �யாட�்கா உள்ளவரக்�க்� அ�ைவ ��சை்ச 

 ேதைவப்படலாம். 

 உங்கள் �ழ் (இ�ப்�) ���த்தண்���ந்� உங்கள் �டட்ம் மற்�ம் உங்கள் கா�ன் �ன்�றம் வைர 

 பர�ம் வ� �யாட�்கா�ன் தனிப்பண்பா�ம். நரம்�ப் பாைத�ல் ஏறக்�ைறய எங்�ம் நீங்கள் 

 அெசௗகரியத்ைத உணரலாம், ஆனால் இ� உங்கள் �ழ் ���ல் இ�ந்� உங்கள் �டட்ம் மற்�ம் 

 உங்கள் ெதாைட மற்�ம் ெகண்ைடக்கால் �ன்னால் ெசல்�ம் பாைதைய ��ப்பாகப் �ன்பற்�ம். 

 ேலசான வ� �தல் �ரை்மயான, எரி�ம் உணர�் அல்ல� ேவதைனயான வ� வைர 

 �யாட�்கா�ன் வ� பரவலாக மா�ப�ம். �ல ேநரங்களில் அ� ெவட�் இ�ப்ப� அல்ல� �ன்சார 

 அ�ரச்�் ேபால் உணரலாம். நீங்கள் இ�மல் அல்ல� �ம்�ம்ேபா� இ� ேமாசமாக இ�க்�ம், ேம�ம் 

 நீண்ட ேநரம் உடக்ாரந்்��ப்ப� அ���கைள ேமாசமாக்�ம். ெபா�வாக உங்கள் உட�ன் ஒ� 

 பக்கேம பா�க்கப்ப�ம். 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 �ல�க்� பா�க்கப்படட் கால் அல்ல� பாதத்�ல் உணர�்ன்ைம, �சச் உணர�் அல்ல� 

 தைச பல�னம் இ�க்�ம். உங்கள் கா�ன் ஒ� ப���ல் வ� மற்�ம் மற்ெறா� ப���ல் 

 உணர�்ன்ைம இ�க்கலாம். இந்த வ� உங்க�க்� ஏற்படட்ால், தாம�க்காமல் உங்கள் 

 ம�த்�வர,் நரம்�யல் நி�ணர ்அல்ல� உடல் ��சை்ச நி�ணைர அ�க�ம். 

 அ�த்த அத்�யாயத்�ல் �யாட�்கா�ற்கான ��சை்ச பற்� �வா�க்கலாம். 

 ெதா�ப்� - ராம்� கவேசரி 

 த�ழாக்கம்: க�யரசன் அம்ேபத்கார் 



 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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