


 இந்த இத�ல்… 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  �ற�ம் ெபா��ம் 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: கா�: பாகம் 1) 

 ●  கைலசச்ாரல் 2022 - ஒ� ெதா�ப்�) 

 ●  எ�பந்�/ைகப்பந்� ேபாட�் ���கள் 

 ●  ெகா�வலம் (��கைத) 

 ●  ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர)் 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 ெசப்டம்பர் மாதம் �ழ்க்கண்ட த�ழ்சச்ங்க நிகழ்ச�்கள் இனிேத நைடெபற்ற�: 

 1.  ெபண்களின் எ� பந்� ேபாட்� (Women’s Throwball Tournament) 

 2.  ஆண்களின் ைகப்பந்� ேபாட்� (Men’s Volleyball Tournament) 

 3.  கைலசச்ாரல் 2022 - �ழந்ைதக�க்கான கலாசச்ார நிகழ்ச�் ேஹால்மன் 
 மத்�யப் பள்ளி�ல் ெசப்டம்பர ்24 �றப்பாக நைடெபற்ற�. 

 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! 

 �ரிவால் ெகா�ைமயாக நீ�ம் இர�கள் 
 உலகம் எங்�ம் என்�ம் மாறாத மனித உணர�்க�ள் ஒன்� �ரி�த்�யர.் இன்� 

 என்னதான் ெதாைலத்ெதாடர�்கள் வளரந்்��டட் ேபா��ம் அன்�க்�ரியவர ்அ��ல் 

 இல்ைல என்ற �யரம் எல்ேலா�க்�ம் ேநரவ்�. 

 காைல�ல் ேவைலக்�ப் ேபா�ம் ேபா� ெசல்ல மகள்/ன் �கம் வா�ப்ேபாவ� 

 �தற்ெகாண்� நிரந்தரமாக இறப்� �ரித்�க் ெகாண்� ேபா�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் �யரம் 

 வைர நாம் சந்�க்�ம் �ரி�கள் வ���ந்தேத. 

 நிரந்தரப் �ரி� ஒ� வைக வ�ெயனில் தற்கா�க �ரி�கள் இன்ெனா� வைக. 

 எ�ரப்ாரத்்� நடக்�ம் �ரி�களான நண்பரக்ள் ப�ப்� காரணமாக, அல்ல� 

 ெபற்ேறா�டன் ேவ� ஊ�க்� மாற்றலா�ப்ேபாவ� என இளவய� �ரி�கள். �ன் 

 ந�வய�ல் மகள்/ன் கல்�ரி, மணம், பணிநி�த்தம் காரணமாக �டை்ட�ட�் �ளம்�ம் 

 ேபா� ஏற்ப�ம் �ரி�கள் என �ரி� எப்ேபா�ம் கண்ணீர ்நிரம்�ய�. ேயா�த்�ப் 

 பாரத்்தால் ம�த்�வமைனகைள �ட ேப�ந்�, ெதாடரவ்ண்�, வா�ர�் நிைலயங்கள் 

 கா�ம் கண்ணீர ்�க அ�கம். 

 அ� �டக்கட�்ம். காதல் ஏற்ப�த்�ம் �ரி�த் �யர ்சற்� �றப்�ற்ற�. 

 காதல் �ைண�ன் �ரி� த�க்க��ம். ெவளி�ல் யாரிட�ம் ெசால்� ஆ�தல் ேதடக் 

 �ட ��யா�. ேதா�ேயா ேதாழேனா இ�ப்�ன் அவரிடம் மட�்ம் ெசால்�ப் �லம்பலாம். 

 இன்ைறய ெதாைலத்ெதாடர�்க் க��கள் இல்லாத �ற்கால காதலரக்ைள நிைனத்�ப் 

 பா�ங்கள். ெதன்றைல�ம் ேமகத்ைத�ம் ���ட�்க் ெகாண்� காத்��ப்பைதத் த�ர 

 ேவ� வ��ல்ைல. 

 அப்ப�யான ஒ� ெபண், �ரி�ன் வ� தாளா� த�க்�ம் ஒ� காட�்ைய ��க்�றளில் 

 அைமத்��க்�றார ்ஐயன். 

 ��க்�றைள நாடக வ�வமாக�ம் பாரக்்கலாம், ஒவ்ெவா� அ�கார�ம் ஒவ்ெவா� 

 காட�்யாகேவ எ�தப்பட�்��ற� - அ��ம் ��ப்பாக காமத்�ப்பால் நாடகக் 

 காட�்கேளதான் என்பாரக்ள். அந்தப் ேகாணத்ைதப் (perspective) பற்� இன்ெனா� நாளில் 

 ேப�ேவாம். இன்� �ரி�த்�யர ்ெகாண்� வா�ப்ேபாய் இ�க்�ம் தைல� தன் 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 

 ேதா��டம் ேப�வ�/�லம்�வ� ேபான்ற ஒ� அ�காரம் படரெ்ம�ந்�ரங்கல் [படர ்

 ெம�ந்� இரங்கல்]. இ�ல் இ�ந்� ஒ� �றைள�ம் அதன் அசத்�ம் கற்பைன�ம் 

 பாரக்்கலாம். 

 காட�் இ�தான்: 

 பயல் இவைள �ட�்ல் �ட�்�ட�் பணி நி�த்தமாகேவா, ேவ� காரணமாகேவா 

 எங்ேகேயா ேபாய் இ�க்�றான். ேபானவன் பற்� தகவல் ஏ��ல்ைல. அம்�ணி பசைல 

 ேநாய் ெகாண்� வ� ேமல் ��ெகாண்� காத்��க்�றாள். �ல பல நாடக்�ம் 

 ேபாய்�டட்�. �லம்��றாள். கண்ணீர ்�ந்��றாள். 

 ஏேதேதா ெசால்�ப் �லம்��றாள். த�க்க �ட�்ட�் ேபா��க்காேன, வரட�்ம் ெபரிய 

 சண்ைட ேபா��ேறன் என்�றாள். உடேனேய, அய்ேயா நடே்பா� இ�க்�ம் ேபாேத 

 இவ்வள� �ன்பம் த��றாேன பைகயா�ப் ேபானால் சமாளிக்கேவ ��யாேத என்�ம் 

 ெசால்�க் ெகாள்�றாள். 

 தான் இப்ப� அவைன நிைனத்� வ�ந்�வ� யா�க்�ம் ெதரியாமல் இ�க்�ம்ப� 

 நடந்�ெகாள்ளலாம் என்றால் இந்தக் காதல் ேநாய் மைறக்க மைறக்க ஊற்� ேபால் 

 ெப��ேத, நீ சம்பா�த்� ��த்தவைர ேபா�ம், என்னப் பாரக்்க வாடா என்� �� 

 �டலாம் என்றா�ம் என் நாணம் த�க்�ற�. நாண�ம் காத�ம் மா�மா� வந்� எ�ம் 

 ெசய்ய �டா� பாடாய்ப் ப�த்��ற�. அவன் இ�க்�ம் இடத்�ற்� என் மனம் ேபாவ� 

 ேபால் என் உட�ம் ேபாக ��ந்தால் இப்ப� கண்ணீர ்ெவள்ளத்�ல் �தக்க மாடே்டேன 

 என்� அ��றாள். 

 அந்த அ�கார�ல் வ�ம் ஒ� �றள்: 

 ெகா�யார் ெகா�ைம�ன் தாம்ெகா�ய� இந்நாள் 
 ெந�ய க��ம் இரா 

 ெகா�யார ்= தன்ைனத் த�க்க �ட�் ேபா��க்�ம் காதலைனச ்ெசால்�றாள். தனிைமக் 

 ெகா�ைம�ல் தள்ளிய ெகா�ைமக்காரன். 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 

 ெகா�ைம�ன் = அவன் ஏற்ப�த்���க்�ம் ெகா�ைமைய �ட 

 தாம் ெகா�� = இைவ ெகா�ைமயாக இ�க்�ற� 

 ெந�ய க��ம் இரா = நீண்�, ெந�யதாக ெம�வாகக் க��ம் இர�கள். 

 இப்ப�ப் ப�க்கலாம்: 

 இப்ேபாெதல்லாம் ெந�ய க��ம் இர�கள் அந்தக் ெகா�ைமக்காரன் ெசய்�ம் 
 ெகா�ைமைய �ட ெகா�தாக இ�க்�ற�. 

 இப்ேபா� அவன் அ��ல் இல்லாத நாடக்ளில் உறக்கம் இன்� இர�கள் நீண்� ேபா�ற�. 

 இ�ேவ ெப�ம் ெகா�ைமயாக இ�க்�ற� - எவ்வள� �ன்பம் என்றால் அந்தக் 

 ெகா�ைமக்காரன் ஏற்ப�த்���க்�ம் ெகா�ைமையக் காட�்�ம் ெபரிதாக இ�க்�ற�. 

 ெகா�ைமக்காரா என்� அவ�க்� ஒ� �ட�், அவன் அ��ல் இல்லாத� ெகா�ைமயாக 

 இ�க்� என்ற �லம்பல், அவன் நிைனவால் நீண்� ேபா�ம் உறக்கமற்ற இர� 

 ேமற்ெசான்ன ெகா�ைமைய �ட, �ன்பமாக இ�க்�ற� என்ற �ற்றசச்ாட�் - எல்லாம் 

 ஏேழ ெசாற்களில். 

 தைள தடட்ா�, ெவண்பா வ�வம் ெகடா�, அழ�ணரச்�் ேபாகா� ப�ப்பவைர 

 வாய்�ளக்கச ்ெசய்�ம் ஐயனின் ெமா�யா�ைம. 

 அ�காரம் ���ம் ப�க்ைக�ல் அப்ெபண்ணின் �� பரிதாபம் மட�்மல்ல நமக்ேக 

 கண்ணீர ்�ட�்ம்ப� எ����க்�றார.் 

 உண்ைம�ல் ேதாண்டத் ேதாண்ட �யப்��ம் மணற்ேகணி இந்தத் ��க்�றள். 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  கா� (பாகம் 1) 
 இ�  22  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம் கரஹரப்ரியா 
 ராகத்�ன் வம்சத்�ல் வ�ம் ராகம். 

 கரந்ாடக சங்�தத்�ல் இந்த ராகத்�ல் அைமந்த 
 �ரபலமான பாடல்களின் பட�்ய�ல், �ரந்தர 
 தாஸரின்  ஜகேதா தாரணா  ,  �யாகராஜ இயற்�ய  � வல்ல �ண  ,  பாபநாசம் �வன் 
 அவரக்ளின்  என்ன தவம் ெசய்தைன  , அம்�ஜம் ��ஷ்ணா இயற்�ய  கண்ணா வா 
 மணிவண்ணா  மற்�ம்  �ன்ன �ன்ன பதம் ைவத்�  ேபான்ற பாடல்கள்  அடங்�ம். 
 பார�யாரின்  �ன்னஞ்�� �ளிேய  என்ற பாட��ம், ராஜா�  அவரக்ள் இயற்�ய  �ைற 
 ஒன்�ம் இல்ைல  என்ற பாட��ம் ஓர ்இ� சரணங்கள் இந்த  ராகத்�ல் அைமந்தைவ. 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்ைத த�� அைமந்த பாடல்களில் �ல: 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர ்

 அன்ைன  �வா� காயா�  �தரஷ்ணம் 

 மாைல�ட்ட மங்ைக  ெசந்த�ழ் ேதன் ெமா�யாள்  ��வநாதன்-ராம�ரத்்� 

 பார் மகேள பார்  ம�ரா நகரில்  ��வநாதன்-ராம�ரத்்� 

 பா�ம் பழ�ம்  காதல் �றைக  ��வநாதன்-ராம�ரத்்� 

 �த்�  கால�� கால��  எம். எஸ். �ஸ்வநாதன் 

 ���  நில� வந்� வானத்ைதேய  எம். எஸ். �ஸ்வநாதன் 

 நிைனத்தைத ��ப்பவன்  �மைழ ��  எம். எஸ். �ஸ்வநாதன் 

 �யட்நாம் ��  உன் கண்ணில் நீர்  ேக. �. மஹாேதவன் 

 பட்டணத்�ல் �தம்  அந்த �வகா� மகனிடம்  ேகாவரத்னம் 

 ��மைல ெதன்�மரி  ம�ைர அரசா�ம்  �ன்னக்�� ைவ�யநாதன் 

 சட்டம்  அம்மம்மா சரணம்  கங்ைக அமரன் 

 �ரியா  ேஹ பாடல் ஒன்�  இைளயராஜா 

 ஆட்ேடா ராஜா  சங்கத்�ல் பாடாத க�ைத  இைளயராஜா 

 �ன்றாம் �ைற  கண்ேண கைல மாேன  இைளயராஜா 

 �ந்� ைபர�  தண்ணித் ெதாட்� ேத�வந்த  இைளயராஜா 

 ெமௗன ராகம்  �ன்னச ்�ன்ன 
 வண்ணக்��ல் 

 இைளயராஜா 

 தளப�  �ன்னத் தாயவள்  இைளயராஜா 

 நான் மஹான் இல்ைல  மாைல ��ம் ேவைள  இைளயராஜா 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 கைலசச்ாரல் 2022 - ஓ� ெதா�ப்�! 

 நம் த�ழ்ச ்சங்கத்�ன் ��வரக்்கான கைலசச்ாரல் நிகழ்ச�் ெசப்டம்பர ்24ம் நாள் இனிேத 

 அரங்ேக�ய�. எண்ணற்ற ��வர,் ���யர ்உற்சாகத்�டன் பங்ேகற்� அைன வைர�ம் 

 ம�ழ்�த்தனர.் த�ழ்த் தாய் வாழ்த்� ேமைட�ல் ஒ� ��வன் பா�யேபா� அரங்�ல் 

 இ�ந்த நிைறய �ழந்ைதகள் பா�ய� ஒ� மாெப�ம் �ன்ேனற்றம்! வைர�ம் 

 ம�ழ்�த்தனர.் த�ழ்த் தாய் வாழ்த்� ேமைட�ல் ஒ� ��வன் பா�யேபா� அரங்�ல் 

 இ�ந்த நிைறய �ழந்ைதகள் பா�ய� ஒ� மாெப�ம் �ன்ேனற்றம்! 

 �ழ�னி�, யா�னி� என்பார ்தம்மக்கள் �ர�ல் பார� க�ைத ேகடக்ாதவர ்என்� இனி 
 ெசால்�மள�க்� �ழந்ைதகளின் பார� பாடல்கள் இனிைமயாக அைமந்தன. �றாரக்ள் 

 வண்ண வண்ண உைடயணிந்� பாட�்�ம் ஆடட்த்��ம் கலக்�னாரக்ள். 

 ேகா�ட ்காலத்�ல் கல்� கற்க ேப�த�யாக இ�ந்த� ஆ�ரியரக்ளா, ெபற்ேறாரக்ளா 

 என்ற தைலப்�ல் நடந்த பட�்மன்றத்�ல் �றாரக்ள் அழகாக வா�ட�் அசத்�னாரக்ள். 

 ந�வ�ம் ஒ� ��� என்ப� ��ப்�டத் தக்க�. ஆங்�லம் கலக்காமல் ேப�ய 

 ��வரக்ளிடம் இ�ந்� நாெமல்லாம் பாடம் கற்கலாம். 

 "மா� ேமய்க்�ம் கண்ேண" பாட�க்கான இரடை்ட ���களின் நாட�்ய நடனம் �க�ம் 

 அற்�தமாக இ�ந்த�. "�ன்னச ்�ன்ன ஆைச" பாடல் பா�வதற்� க�னமான பாடல். அைத 

 அழகாகப் பா� அசத்�னாள் ஒ� �ழந்ைத. 

 �ைரப்படப் பாடல்க�க்� நடனமா�ய ��வரக்ள் தத்தம் ��க்க�க்� அழகான 

 ெபய�டன் (Little superstars, Banging beats, Jingle kutties, Cup cakes) ஆ�ய� �றப்பாக இ�ந்த�. 

 நிகழ்ச�்ைய ெதா�த்� வழங்�ய கைலக்�� நிரவ்ா�க�க்�ம், ெபற்ேறாரக்�க்�ம், 

 பங்ேகற்ற ��வர,் ���யர ்அைனவ�க்�ம் எங்கள் பாராட�்க்கள். 

 �ழ�னி�, யா�னி� என்பார ்தம்மக்கள் �ர�ல் பார� க�ைத ேகடக்ாதவர ்என்� இனி 
 ெசால்�மள�க்� �ழந்ைதகளின் பார� பாடல்கள் இனிைமயாக அைமந்தன. �றாரக்ள் 

 வண்ண வண்ண உைடயணிந்� பாட�்�ம் ஆடட்த்��ம் கலக்�னாரக்ள். 

 நிகழ்ச�்ைய ெதா�த்� வழங்�ய கைலக்�� நிரவ்ா�க�க்�ம், ெபற்ேறாரக்�க்�ம், 

 பங்ேகற்ற ��வர,் ���யர ்அைனவ�க்�ம் எங்கள் பாராட�்க்கள் 



 கைலசச்ாரல் 2022 - ஓ� ெதா�ப்�! 



 கைலசச்ாரல் 2022 - ஓ� ெதா�ப்�! 



 RTS எ�பந்� மற்�ம் ைகப்பந்� ேபாட்� ���கள் 
 ெசப்ெடம்பர் 10 & 17 ஆம் ேத�  -  இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்கம்  நடத்�ய ெபண்க�க்கான 

 எ�பந்� ேபாட�்  (Women’s Throwball tournament)  மற்�ம்  ஆண்க�க்கான வ�டாந்�ர 

 ைகப்பந்தாடட்ப் ேபாட�்  (Men’s Volleyball tournament)  Twin Hickory �ங்கா�ல் �றப்பாக 

 நைடெபற்ற�.  பங்� ெபற்ற அைனத்� அணிக�ம் க�ைமயாக உைழத்� �ைளயா� 

 இந்த ேபாட�்ைய அைனவ�ம் ர�க்�ம் ப� ெசய்தனர.் அவரக்�க்� எங்கள் 

 வாழ்த்�க்கள். 

 பல �ற்�க்கைள கடந்� ெவற்� நைட ேபாட�் ேமற்கண்ட இரண்� �ைளயாட�் 

 ேபாட�்��ம் இ�� �ற்�க்� வந்த இரண்� அணிக�க்�ம் இரிசம்ண்� த�ழ்ச ்சங்கம் 

 பாராட�்கைள�ம், வாழ்த்�க்கைள�ம் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ற�.  ெவற்� ெபற்ற 

 அணிகளின் அணிவ�ப்ைப �ேழ காண�ம். 

 ெபண்க�க்கான எ� பந்��ச�் ேபாட்��ல்  �தல் இடம்  ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  அஸ்�னி ேதஷ்பாண்ேட, க�தா மைலசா�, ேமகலா 

 ெஜக�ஸ்வரன், ராதா, �ல்பா க�ெசட�், ராகா �ற்றரசன். 



 RTS எ�பந்� மற்�ம் ைகப்பந்� ேபாட்� ���கள் 
 ெபண்க�க்கான எ� பந்��ச�் ேபாட்��ல்  இரண்டாம் இடம்  ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  ல�்�, ஆரத்்�, �ரியங்கா, ஸ்வா�,  �வரஞ்சனி, �ங்ேகஸ்வரி 
 ைவத்�ய�ங்கம். 



 RTS எ�பந்� மற்�ம் ைகப்பந்� ேபாட்� ���கள் 
 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் ஒன்�ல் �தல் இடம் ெபற்ற 

 அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  �ரகாஷ் ஏ�மைல, �ேமஷ் �ேரந்�ரன்,  �த்�, �னிவாசன் 

 பால�ப்ரமணியன், ெஜயகாந்தன், �ேனாத் �மார ்�ந்�, ராஜேகாபால் �டண்சா�. 

 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் ஒன்�ல் இரண்டாவ� இடம் 
 ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  பால��கன் ேகா�ந்தராஜ�, சங்கர ் ேதவன், ச�ஷ் �னாட�், 

 ஆேராக்�ய ராஜ் ஆண்டனி தாஸ், �வா �ள்ைள, மேகஷ் ��மாரன், �ேரஷ் 

 சண்�க�ந்தரம். 



 RTS எ�பந்� மற்�ம் ைகப்பந்� ேபாட்� ���கள் 
 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் இரண்�ல் �தல் இடம் ெபற்ற 

 அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  ராேஜஷ் ெஜகன்ேமாகன், பத்மநாபன் மண்ணாங்கட�்,  ேவ� G, 

 ச�காந்த் பந்தலப்பள்ளி, கணப� S, �ேரஷ் பட�்லா, ரா�ல் ெப�ன்ஸ்லா. 

 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் இரண்�ல் இரண்டாவ� இடம் 
 ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  க�யரசன் அம்ேபத்கார,் ச�ஷ் சந்�ரன், �தாகர ்அல்லம், ரஞ்�த் 

 ெகல்�, பாரத்்தசார� ம�ராந்தகம், �த்�க்�மார ்ஈஸ்வர�ரத்்�, ராஜன். 



 RTS எ�பந்� மற்�ம் ைகப்பந்� ேபாட்� ���கள் 
 �றந்த �ைளயாட்� �ரர் (MVP) ��ைத ெபற்றவரக்ளின் பட்�யல்: 

 Division 1 ஆண்கள் ைகப்பந்தாடட்ம்  - �ேமஷ் �ேரந்�ரன் 

 Division 2 ஆண்கள் ைகப்பந்தாடட்ம்  - ரா�ல் ெப�ன்ஸ்லா 

 ெபண்கள் எ�பந்� - ராகா 

 ஷ்ரவன் பாரத்்தா - வளரத்்� வ�ம் �ைளயாட�் �ரர ்



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 ெகா�வலம் (��கைத) 
 "��, �க்�ரம் �ளம்�", என்� அவசரப் ப�த்�னாள் உஷா. தயாரா�க் ெகாண்ேட "இ� 

 வந்�டே்டன். �பா வந்�டட்ாளா" என்றாள் ��. "நான் வந்� அைரமணி ஆச�், மகாராணி", 
 என்� �பா�டம் இ�ந்� �ரல் வந்த�. 

 �ன்� ேதா�க�ம் �ந்தரி மா� �ட�் �ன்னால் வந்� காைர நி�த்�னாரக்ள். இறங்� 

 ேபா�ம்ேபா� �� நிற்�ம் காரக்ைள கவனித்தாள். "உஷா, அ� அ�ஜ்�ன் காரத்ாேன"? 

 எனக்�த் ெதரியா� என்� ம�ப்�னாள் உஷா. 

 �வ�ம் உள்ேள �ைழந்தனர.் ஏகக்�டட்ம். ெகா� பாரக்்க நிைறய ேபர ்வந்��ந்தாரக்ள். 

 வாங்க, வாங்க என்� வரேவற்றார ்�ந்தரி. இந்த தடைவ எந்த எந்த  ெபாம்ைம ��� 

 ெசால்�ங்க பாக்கலாம். ஆனந்த் சரியா ெசால்�டட்ான், நீங்க ெசால்�ங்களா பாரப்்ேபாம் 

 என்� உ�ப்ேபத்�னார.் ஆனந்த் வந்தாசச்ா என்றாள் ��. அவங்க �� ேப�ம் வந்� 

 ேநரமாச�். அவங்க �ளம்பறாங்களாம். இ�ங்க அ�ப்�ட�் வேரன் என்� நகரந்்தார ்

 �ந்தரி. 

 இவ�ங்க எப்ேபால இ�ந்� ெகா�ெவல்லாம் வரா�ங்க என்றாள் �பா. அவரக்ள் ஜன்னல் 

 வ�யாக ஆனந்�ம், கண்ண�ம் அ�ஜ்�ன் காரில் ஏ�யைதப் பாரத்்தாரக்ள். ஏன், 

 நாெமல்லாம் வ�ம்ேபா� அவங்க ெகா� பாக்க வரக்�டாதா என்றாள் ��. 

 ெகா� பாரத்்��ட�் �ண்டல் சாப்�ட�்�ட�் �வ�ம் �ளம்� ைம�� மா� �ட�் 

 ெகா��க்� ேபானாரக்ள். "என்ன� உஷா, இங்க�ம் அ�ஜ் கார ்இ�க்�?" என்றாள் ��. "நீ 

 ஏன் எந்த கார ்நிக்��ன்� எல்லாம் பாத்�ட�் இ�க்க", என்� பாய்ந்தாள் உஷா. 

 வாங்க, வாங்க என்� வரேவற்றார,் ைம�� மா��ன் கணவர.் உள்ேள ம�ப��ம் அந்த 

 �வைர�ம் பாரத்்� ேம�க்� ேகாபம் காட�் உள்�ர ம�ழ்ந்தனர ்இந்த �வ�ம். என்னடா 

 பசங்களா, இந்தப் ெபாண்�ங்கள �ரத்த�ங்களா என்� �ண்டல் ெசய்தார ்மாமா. 

 எனக்ெகன்னேவா அவங்கதான் எங்கள �ரத்தறாங்கன்� ேதா�� மாமா என்றான் 

 கண்ணன். �பா�க்� சடெ்டன ேகாபம் தைலக்ேக�ய�. ஆமாம் எங்க�க்� ேவற ேவைல 

 இல்ைலயா என்றாள். 

 சரி மாமா, நாங்க �ளம்பேறாம் என்� அந்த �ன்� நண்பரக்�ம் �ளம்�னாரக்ள். 



 ெகா�வலம் (��கைத) 
 இேத கைத அ�த்த இரண்� ��களி�ம் ெதாடரந்்த�. "என்ன�, எங்க ேபானா�ம் 

 இவ�ங்க �ன்னா�ேய வராங்க", என்� அ�த்�க் ெகாண்டாள் உஷா. "அவ�ங்கள ேகடட்ா 

 நாமதான் அவங்க �ன்னா� ேபாேறாம்� ெசால்�வாங்க�. பாத்தா அப்ப�த்தாேன 

 ெதரி��", என்றாள் ��. "அ� எப்ப� அவ�ங்க�க்� ெதரி�� நாம் ேபாற 

 இடத்�க்ெகல்லாம் ேபாய் நிக்கறாங்க", என்றாள் �பா. 

 "நீ ேபாடட் ஆப்�மல் �ட ்அவ�ங்க�ம் ேபாடட்ா�ங்க ேபா��க்�", என்றாள் உஷா. 

 "�டட்ா நமக்ேக �ட ்ேபா�வா�ங்க, ேபா�ம்யா �ட�்க்�ப் ேபாகலாம்", என்றாள் �பா. 

 "அவங்க இ�க்கற இடம் ேவற, நாம இ�க்கற இடம் ேவற. அ� எப்ப� அவங்க�க்� 

 ஆப்�மல் �ட ்ஆ�ம்", என்� ஆராய்ச�்�ல் இறங்�னாள் �பா. "ஆமாம் இந்த ேஜம்ஸ் 

 ரிவைர �த்� �த்� ேவற எத்தைன �ட ்ேபாட ���ம்", என்றாள் ��. 

 அைனவ�ம் அவரவர ்�ட�்க்�ப் ேபாய் ேசரந்்தனர.் அைரமணி ேநரம் க�த்� �� 

 ஆனந்�க்� ேபான் ெசய்தாள். "ேடய் - ெகாஞ்சம் ேகப் ��த்� வரமாட�்ங்க. இன்�ம் 

 ெகாஞ்சம் ேநரம் ஆ���ந்தா என் ேமல சந்ேதகம் வந்��க்�ம். ஆமா யாேராட ஐ�யா, 

 எங்க�க்� �ன்னா� ேபாற�?". எல்லாம் அந்த ைசக்கால� மன்னன் கண்ணேனாட 

 ஐ�யாதான். �ன்னா� ேபானாதாேன சந்ேதகம் வ�ம். அதனாலதான் �ன்னா� ேபாேனாம். 

 இனிேம அ�த்த�ைற�ம் உங்க காலண்டர ்ேஷர ்பண்�, �ளஸ்ீ - நல்லா ஒரக்் அ�ட ்

 ஆ��", என்� �ரித்தான் ஆனந்த். 

 எ��யவர்: நா� பர� 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 காட்� : 1 

 இடம் : �மார ்�� , இரிசம்ண்�, வர�்னியா 

 ந�ைக, ந�கரக்ள்: பாமா மா�, அவரக்ள் ைபயன் �மார,் மாட�் ெபண் �சாலம், ேபத்� ஸ்ேரயா 

 மா� : நாராயணா, நாராயணா, அப்பப்பா, �ட�்க்� எப்ேபா வ�ேவாம்� ஆ��த்�. ெசன்ைனல 

 இ�ந்� எவ்வள� ேநரம். 

 �மார:் அம்மா, வா, வா. 

 �சாலம்: அம்மா வாங்ேகா. �டை்ட பாரத்்�ங்களா? 

 மா�: இ�ல, நம்ம portion எ�? 

 �சாலம்: அம்மா, இ� ��க்க நம்ம �� தான். 

 மா�: அம்மா�ேயாவ். நா� ேபர ்இ�க்க, இவ்வ�� ெபரிய �டா? நம்ம Triplicaneல ஒ� சந்ேத 

 இ�க்�ம். 

 ஸ்ேரயா: Hi Gramps, Whazzup. 

 மா�: என்ன ேப�ம்ேபா� Whatsapp? 

 ஸ்ேரயா: எப்ப�இ�க்க’� ேகடே்டன். 

 மா�: OkeyDokey 

 �மார:் அம்மா நீயா? இந்த ஊர ்ஆள் மா�ரி ேபசற? 

 மா�: உங்க அப்பா ெடய்� MTV பாரக்்கறார ். அத பாரத்்� கத்�ண்ட� தான். 

 �மார:் அப்பா�க்� இந்த வய�ல MTVஆ. 

 ஸ்ேரயா: பாட�் , “Angel”a பாரத்்ேதளா? 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 மா�: பாரத்்ேதன். அ� என்னடா உங்க ஊரல் எல்லாேம ெபரிசா இ�க்�. நான் அத �தல்ல 

 கன்�க்�ட�்� நிைனசே்சன். “அம்மா”� கத்தற�க்� ப�ல் ெலாள்�� ெகாைலக்கற� பா�, 

 அப்�றம் தான் நா�ன்� ெதரிஞ்��. 

 மா�: யா�டா அ� �ஷ்? 

 �மார:் �சாலம் தான். ெராம்ப �ஸ்தாரமா இ�க்�� ��க்� �ஷ்ன்� �ப்�டேறாம். 

 மா� (�ரித்� ெகாண்ேட): நல்ல கைதயா இ�க்� டா. �� எ�த்த ��க்� ெரண்� எ�த்தா 

 அக்��ங்களா? எஸ் � ேசகர ்டர்ாமா மா�ரி இ�க்�. வா�ல �ைழ�ற மா�ரி ேபர ்ெசால்�ன்னா 

 “�ச�்”� வச�்ேகா� ெசால்�வார.் நீ ெசால்றத பாரத்்தா, நாரயணன் ெபயைர “நார”், �மார “�ம்”, 

 ச�ந்தலாைவ “Shaq”, கமலாைவ “கம்”� ெசால்��ங்க ேபால இ�க்ேக.  பாமா � இ�க்�ற என் 

 ெபயர “Bomb”� �ப்�டாம இ�ந்தா சரி. 

 �மார:் அத ��. “ஃ�ைலட”் நன்றாக இ�ந்ததா? 

 மா�: அத ஏன் ேகக்கற? எனக்� ெரண்� �ட ்தள்ளி தணிகாசலம்� ஒ� மாமா வந்தார.் �ேளன்ல 

 ஏ�ன�ம் ஓ�ல தரற்ான்� “ேதரத்ம்” ேபாட ஆரம்�சச்ார.் இறங்�ம்ேபா� தண்ணி Ka ஜலமா 

 இறங்�னார.் அல்பம். ஓ�ல �ைடக்�ற�னா இப்ப�யா? 

 �சாலம்: அம்மா, உங்க�க்� எ��ம் தரலயா? 

 மா�: நான் ��ேவனா? நாப்�ன்ல இ�ந்� �ட�் கட�் வைர எல்லாம் வாங்�ண்ேடன். இரண்� 

 �ட�்க்� �ன்னா� யாேரா டயபர ்ேகடட்ா, எனக்�ம் ேபத்� இ�க்கான்� ெசால்�, ெரண்� 

 வாங்�ண்ேடன். 

 ஸ்ேரயா (கண் கலங்�): அம்மா, why me? 

 (ெதாட�ம்) 

 எ��யவர ் :  இராமபாலா 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 �ைளெமடர்ிக்(Plyometric) உடற்ப�ற்�கள் 

 �ைளெமடர்ிக் உடற்ப�ற்�கள் எதற்� நல்ல�? 

 �ைளெமடர்ிக் ப�ற்�கள் உங்களின் தைச 

 வ�ைமைய அ�கரிக்க ெசய்�றன. இதன் �லம் 

 உங்களால் ேவகமாக ஓட�ம், உயரமாக ��க்க�ம் 

 மற்�ம் �ைரவாக ��ம்ப�ம் இய�ம். 

 ஓ�தல், ��த்தல் அல்ல� உைதத்தல் 

 ெதாடர�்ைடய எந்த �ைளயாட�்�ம் 

 ெசயல்�றைன ேமம்ப�த்��ன்றன. 

 அைவ காயங்கைளத் த�க்க உத��ன்றன. இதன் �லம் ஒ� தடகள �ரர ்வ��ன்� தன் 

 �ைளயாடை்ட அ�ப�க்க உத��ன்றன. 

 �ைளெமடர்ிக் ப�ற்�கள் ெபா�வாக உண்ைமயான �ைளயாட�்டன் இைணந்� 

 ெசய்யப்ப��ன்றன. 

 அைவ �ைளயாட�் �ரரின் ����ப்� மற்�ம் தாங்�ம் ஆற்றைல ேமம்ப�த்த 

 உத��ன்றன. 

 இந்த ப�ற்�கைள ைமயமாக ைவத்ேத HIIT (High-Intensity Interval Training) ப�ற்� 

 உ�வாக்கப்பட�்ள்ள�. 

 �ைளெமடர்ிக் ப�ற்�களில் �ல �ேழ: 

 ெ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. 

https://forms.gle/x1M8USKUJfuyzyfa8
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