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அற�வ��� மட�
ெப�ணிய� வா�கேவ- கவ�ைத
வானவ�� வ�ச�யரி� �ைக�பட�க�
ேவ��ைகயான ப����ட�
�னா�ட� மி�ச�
சைமய� - ப��� உ��ைட �ழ��.
த�ைர�� இைச��
�ற�� ெபா���
பழெமாழி - உ�ைம வ�ள�க�
ேயாகாசன�
ப��க!ச�ரி�க!
வ�ைளயா�� - க��ப��
ப(ப�)��த ��தக�
�பா�ட� ஒ� ச�த���
க�ணனி� ைவர வரிக�
த�ைர�பட வ�ம�சன�- க�டா ��த�
க��ைர� ேபா��
எ�ைன� கவ��த நாயக�
தமி��ப�ளி மாணவ�க�
�த���கான வ�ைட
வாசக� க��� ப�வ�
ந�ற��ைர

இ�த இதழி�…
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அ�பா��த கத�ப� வாசக�கேள,

���ெபா��ட� வ�� கத�ப� இத���
��க� ெதாட��� அளி�� வ��
ஆதர��� ந�ற�.  இ�த மாத இத� மகளி�
இதழாக மல�க�ற�.  ந�மிைடேய உ�ள
பல த�றைம மி��த ெப�கைள��, ��
ெப� எ��தாள�கைள�� க�டற���
அற��க�ப���வேத இ�மலரி� ��க�ய
ேநா�க�.  மிக �வார�யமான,
��ைமயான பைட��கைள இ�வ�தழி�
காணலா�.  நா�க� இவ�ைற ரச��த�
ேபா� ��க�� ரச����க� என
ந��க�ேறா�.  கத�ப� உ�க��கான
உ�க� இத�, உ�க� ப�களி�ைப�� 
 ஊ�க�ைத�� ேவ��க�ேறா�.  

அ��த மாத இத� 'ெச�தமி� நா�'  எ�ற
தைல�ப�� தமி� ��தா�� ச�ற��
மலராக மலரவ���க�ற�.  உ�க�
பைட��கைள ஆவ�ட�
எத��பா��க�ேறா�.

அற�வ��� மட�அற�வ��� மட�அற�வ��� மட�
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⭐ெப�க�
ேபர�ப�� ஊ��
ெப�� தா�ைம� கா��,
ெபா�ைமய�� வர�
ெப�ைமய�� தர�...

⭐பா��ய� ம�ற�த��
�த� ேக�ட�� ெப�தா�...
�த�ம�ற�த��
�த�யா� ந��ப�� ெப�தா�..

⭐ெப�க� உலக�த��
ெப�� ச�த�
�மி�� தா�தா�,
வா� மக�� ெப�தா�,
க�ைக,காவ�ரி,என
நத�க�� ெப�தா�.. 
ெப�கேள
பாரத�த�� க�க�...

⭐க��ைபய�� �ம��
உத�ர�ைத� பாலா�க�ய
உய�ரானவ� தா�...

⭐�யர�களி�
உடனி���
உதவ���
உ�னத ேபர�ேப
சேகாதரி...

⭐உறவா� வ��
உய�ரி� கல�தவ�
இ�ல�த�� வ�ள�ேக�ற�
உ�ள�த�� 
�ைணயாக வா��
இைணயா� மைனவ�...

⭐உய��,
உற�,
உலக�
யா�� ெப�ேண!
க�ணிய� மி��த
ெப�ணிய� வா�க!
வா�கேவ!

RTS EC team

ெப�ணிய�
வா�கேவ!
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{�னா�ட� மி�ச�}
��ேவென�� ந�ைன�தாேயா!

2023 ��தா�� ப�ற�தத����� ச�ல
கச�பான ந�க��கைள
ேந�ெகா�டத�� ஒ� ெப�� �ய��
ச��க�� ச��னாப��னமான உண��
என��. பல ஆ��களாக ச�க�த��
ந�ேபா� பழக�ய ஒ�வ�, நா� அவ�
ேம� ைவ�த ந�ப��ைகைய க�த�
இ�லாம�, ஒ� ெசா�� ர�த�
ச��தாம� ஒ��ெமா�தமா� ஒ� நா�
����ைல�தத��, இ�� உட� வா��
மனிதைர கணி�பத�� எ�
த�ன�ப��ைக ஆ�ட� க�� ேபான�
எ�னேவா உ�ைமதா�. இ�தைன
ஆ��களாக யாைர� பா��தா��
ச�ரி�தப� '��மா வா�க, பழக��
பா��கலா�' எ�� ந���கர� ���ேய
பழக�� ேபான என�� 'நம�ேக� வ��,
ேபசாம� ஒ��க�� ேபாகலா�' எ��
ச�பகாலமாக எ��� இ�த �னா
ச��� அற��க� இ�லாதவ�.

ப��த�� �னா��� உடேன ��க�
வ�வ� எ�ப� எ�ற அத���க�யமான
ஒ� ஆரா��ச�ைய ஆ����ட�
இ�லாமேலேய இ�தைன
ஆ��களாக �ைன�� ெச��
���த���த எ� ���ப�த�ன���,
கட�த இர�டைர மாதமாக 'எ�
தைலைமய�� �� தவறா? எ�ப�
நட�த� இ�?' எ�ற அலச��
��க�ைத ெமா�தமா��
ெதாைல�த���த எ� ந�ைல
அத���ச�ைய ம��மி�லாம�
அ�ரண�ைத�� அளி�தத��
ஆ�சரிய�பட ஒ��� இ�ைல.

ஆனா� எ�வள� நா�க� தா� ஒ�வ�
"த�னிர�க வ�ழா"ைவ ��கலமாக
ெகா�டாட ����, ெசா���க? 
 என�ேக அ��� த�� வ�ட இ�ேறா�
இத�� ஒ� ��� க�ட� ��மானி��
வ��ேட�. எ� தாய�� பட�த�� ��
வழ�க� ேபா� இ�� காைல ந��ற
ேபா�, ெச�ைன நகரா�ச� �ழாய��
வ�� த��� ேபால �ழ�ப� இ��த
எ� மனத�� பல நா�க��� ப�ற� ஒ�
ெதளி�. ைவர� ேபால மன உர�
ெகா�ட எ� அ�மாவ�� வய��ற��
ப�ற�த நானா இ�ப� ேசா��� ேபாவ�?
'ேஷ� ேஷ� ப�ப� ேஷ�' - இர�ைட�
ப��ன� ேபா�ட ப�� வய� �னா எ�
எத�ேர ந��� ைக ெகா�� ச�ரி�பைத�
ேபால ஒ� ப�ரைம. 

ந�ைம� ��ற� உ�ள மனிதரிட�
ந�ப��ைக ைவ�ப� ெப��
தவெற�றா�, ெதாட��� அ�த�
தவைற நா� ெச�ய�ேபாவ� உ�த�. 
 க��� ேபச� அத�கார� ெச�ய
வ���பாம�, உட� பணியா���
ஊழிய�க��� அத�கார� (self-
empowerment) ெகா��� அவரவ�
ேவைலைய� ெச�ய ஊ��வ��ப� ஒ�
��டாளி� அற��ற� எ�றா�, சரிதா�.
இ��� வ���� ேபாக�ேற�.
உ�ைமைய ெவளிேய ெசா�னா�
ெபய� ெக�� வ��ேமா எ��
கவைல�ப��, நட�த தவ�கைள ��
மைற�ப�தா� ஒ� அற�வாளி��
அைடயாள� எ�றா� என�� அ�த
அைடயாள� ேதைவய�ற ஒ��.
�வரி� மா��ய���த பட�த�����
எ�ைன� 
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கவைலேயா� பா��த எ� அ�மாவ�ட�
ெதளி�த மனேதா� இ�� காைல நா�
ெசா�ன� இ�தா� - "அ�மா
கவைல�படாேத. உ� மனவ�ைமய��
ஒ� ப�� �டவா என�� இ��கா�?
அ�வள� எளித�� ��ேவ� எ��
ந�ைன�தாயா? "

ெநற��ைறய�ற ஒ�வரி�
ெபா�ைமைய சரியாக� கணி�காம�
வ��ட எ� தவற�� வ�ைளவாக ஏ�ப�ட
�ழ�பத�னா� வா��ைகய�� இ��
மற�க ��யாத ஒ� பாட�ைத� ப����
வா��� க�ைட���ள�.. அ�த� பாட�
க�ெவ��� ெபாற��த எ��தா� எ�
மனத��� ெச��க�ப�� வ��ட�. எ�
மனவ�ைமைய��, அற
த�ைச�கா��ைய�� (moral compass)
என�ேக ���யமாக எ���� கா��ய
அ�த நப��� ஒ� ேவைள நா�தா�
ந�ற� ெசா�ல ேவ��ேமா? எ� அ�மா
ேபா� க�ைண மி��த �ணவத�யாக
இ��பவ�க� அைத� ெச�ய
வா�����. ஆனா� நா� அ�வள�
ந�லவ� இ�ைல எ�பதா� வ���
வ��ேவா�. 

தமி� ச�னிமாவ�� ச�ைட� கா�ச�ய��
அ�வா��� ந�க�க� ம�ப� ம�ப�
எ��� வ�� அ� வா�க
வ�வத��ைலயா? ஒ� அ�ய��
யாராவ� ���� ேபா�
பா��த�����களா? அ� வா�க
வா�கதா� உட�� உர� ஏ�மாேம?
எ� வா��ைகய�� எத��பாராம� வ�த
இ��தல�ய�� தள��� ேபா� அமர
நா� தயாராக இ�ைல. "இ��� கட��
ேபா��, �னா!" எ� அ�பாவ�� �ர�
அச�ரியா� காத�� ஒ��� எ� மனைத
மய��றகா� வ�ட, ந� ச�க�ைத ஒ�
ச�� வ�த�த�லாவ� ேம�ப��த �ய�ச�
ெச�ய வ����� பைழய �னாவாக
இரி�ம��� தமி�� ச�க�த���
த���ப நா� தயாராக� வ��ேட�. 

பல மணி ேநர� அ�பவ��த
ெப�வ�ய�� ��வ�� உடைல�
க�ழி�� ஒ� �ழ�ைதைய
ெவளி�ெகா�� வ�த ப���� �ட
அ��த� �ழ�ைதைய� ப�ற�ய கனைவ
க�ணி� ேத�க� உலா வ�� ெப�
இனமா பல�னமான�? அ�ப�
ெசா�பவரி� அற�யாைமைய
ம�னி�� மற�க� பழ�ேவா�.

மகளிைர� ெகா�டா�� இ�த மா��
மாத�த��, எத��கால ெப�
தைலவ�க���� ஆ�ன�க����
நா� ஒ� ேதாழியா� ெசா�ல
வ����வ� இைததா�: உ�ைம
உ�க� ப�க� இ���� வைர எ�த ஒ�
இடைர�� உ�களா� ச�த��க ����.
உ�க� மனவ�ைம ேம� ந�ப��ைக
ைவ�� ச�க� தைலைம�
ெபா���கைள எத��ேநா�க�
ேந�ெகா�ட நைட ேபா��க�.

ெப�ணான உ�களா� ��யாத�
எ�� �ட ஒ�� உ�டா? 

எ�த�யவ�:

�னா ச�கர�
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அைனவ���� ப���த ப��� உ��ைட �ழ�� ெரச�ப� எ�ப� ெச�ற���
இ�ேபா பா��கலா�.

ேதைவயான ெபா��க�:
கடைல ப��� – 1 க�
ேசா�� – 1 ����
கா��த மிளகா� – 3
கற�ேவ�ப�ைல – 1 ெகா��
ெப��காய� – 1/4 ����
ெபரிய ெவ�காய� – 2
உ�� – ேதைவயான அள�

�ழ����:
ச��ன ெவ�காய� – 15
த�காளி – 2
ேத�கா� ��வ� – 1/2 க�
ேசா�� – 1/2 ����
சா�பா� �� / (மிளகா� ��+ம����) – 1 ேடப�� ���
க�� – 1/2 � ���
ெவ�தய� – 1/4 ����
��� – 5 ப�
கற�ேவ�ப�ைல – 1 ெகா��
�ளி – ெந���கா� அள�

ப��� உ��ைட �ழ��.

- உமா ச�யரா�.
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ெச��ைற:

* ச��ன ெவ�காய�, ெபரிய ெவ�காய�ைத ெபா�யாக ந��க� ெகா�ள��.
* கடைல ப��ைப ந�றாக க�வ� இர�� மணி ேநர� ஊறைவ�� ந�றாக
ஊற�ய ப�ற� அத�� கா��த மிளகா�, ேசா��, ெப��காய�, கற�ேவ�ப�ைல,
உ�� ேச��� ெகாரெகார�பாக அைர�� ெகா�ள��(ெந�சாக அைர�க
�டா� இ�ைல எ�றா� உ��ைட இ�க� வ���).
* ெபரிய ெவ�காய�ைத(பாத�) ெபா�யாக ந��க� அைர�த மா�ட� ேச���
உ��ைடயாக த�ட��.
* கடாய�� ச�ற�� எ�ெண� ஊ�ற� ச��ன ெவ�காய�ைத ச�வ�க வத�க�ய
ப�ற� அத�� த�காளி ஒ�ைற�� ேச��� ந�றாக வத�க� ஆற வ�ட��.
* ந�றாக ஆற�ய�ட� ேசா��, ேத�கா� ��வ� ேச��� மி��ய��
அைர�க��.
* அைர�த கலைவைய �ளி த��ரி� ேச��� கல�� ெகா�ள��.
* ம�ெறா� கடாய�� ச�ற�� ந�ெல�ெண� ஊ�ற� க��, ெவ�தய�,
கற�ேவ�ப�ைல ேபா�� தாளி�த ப�� ���, �த���ள ெவ�காய�, த�காளி
ேச��� வத�க��.
* ப�ற� சா�பா� �ைள�� ேச��� வத�க�� (சா�பா� ���� பத��
மிளகா��, ம�� ��� ேச��கலா�) �ழ���� ேதைவயான அள�
த��� ேச��� ெகாத��க வ�ட��.
* �ழ�ப�� எ�ெண� ப�ரி�� வ�த�� அ��ைப மிதமான �ய�� ைவ��
உ��� ைவ���ள உ��ைடைய ஒ�ற�� ப�� ஒ�றாக ேபாட��.
உ��ைட ��கா� பத� ெவ�த�� கைர�� ைவ�த���� மசாலா
�ளி�கலைவைய ேச��க��. உ��ைடகைள த���ப� வ��� ேம�� 5 ந�மிட�
ேவகைவ�� அ��ைப அைண�க��.

- உமா ச�யரா�.
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உலக�� எ�� ப�ற�த���தா�� எ�ன ெமாழி ேபச�னா�� �ர�ச�யாள�க�
ச��தைன ஒ�� ேபாலேவதா� இ��த���க�ற�. உட� வா�� மனிதைன
அற��ட�, சமமான �த��ட� நட�த ேவ��� எ�ற எ�ண�, அைத
ேநா�க�ய அவ�கள� ெசய�பா�க� இ��த���க��றன. தன��ரியைத�
ெபற, தா�கேள �ைனய ேவ��� எ�க�றா�க�.

ஆ�ப�ரி�க-அெமரி�க� �ர�ச�யாள� மா�க�-X அவ�களி� த�-வரலா�ைற�
ப��க�� ஓரி� ேந�காண�கைள�� பா���� வா���� அைம�த�. ச�ன�
ெகா�ட, ��ைமயான வாத�க�. ச�ெடன ��� ேக�வ�க�. மனித�, த�
இன�த�� �தான அட���ைறகைள, ஏ���கைள ெசா�களி� வழிேய
ேக�ேபா� �க�த�� அைற�� வ�ண� ��க�றா�.

த� இன�தவரி� வ��தைல ம�றவ�க� �ல� க��டா�, அவ�கேள தா�
ேபாரா�� ெபற ேவ��� எ�க�றா�. ெவ� �டாக.

தமி�நா��� ெபரியா�� இைதேய தன�ேக�ரிய எளிய ெமாழிய�� ெப�
வ��தைல ப�ற� ேப��ேபா� ெசா�க�றா�. "எ�காவ� �ைனகளா�
எ�க��� வ��தைல உ�டா�மா? நரிகளா� ேகாழிக��� வ��தைல
உ�டா�மா? அ�ப��தா� ெப� வ��தைல��." எ�க�றா�.

ெப� வ��தைல, ெப� உரிைம�கான உ��த� ெப�களிட� இ��ேத வர
ேவ���, ஆ�க� ெகா�� வ�� ெகா��பா�க� என� கா�த���தா�
ஏமா�றேம எ��� எ�ப�தா� அவ� ெசா�லவ�வ�.

இ�ேபா� ஐய� வ��வ��� வ�ேவா�. இவ�, 20-22 ��றா��க���
�� வா��த ச��தைனயாள�. தா� வா��த கால�ைத� கா���� மிக
உயர����� ச��த��த அற�வாளி. பச��தவைன� க�� கச��த
க�ைணயாள�. இர�ேத உய�� வா�� �ழ� ஏ�ப�டா�, அ��ழைல
ஏ�ப��த�யவ�� அ�ஙனேம ெக�� அழிய��� என �ர� எ����
கலக�கார�. இ�ற���தா� ேம�ெசா�ன �ர�ச�யாள�கைள� கா����
��தலாக, கா�டமாக, அழகாக�� ேபச�ய���பா�.

ெப� வ��தைலைய யா�� ெகா�� வ�� ெகா��க மா�டா�க�. [
�ற�� ெபா���]
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ெப� ப�ற�ய ��கா�� த� �ற��� எ�ன வ�ள�க� ெசா��ய���பா�?

அவர� �ற��� அவேர ேநரி� வ�� ெபா�� ெசா�னா� ஒழிய எவ�
�ரித�� தவற�ல.

க���பாக , ெப�க� த� வ�ைமைய உண��� த�க��� ேவ��யைத
யா��கா�� கா�த�ராம� தா�கேள ெபறேவ��� எ�� தா�
ெசா��ய���பா� ந� அ����ரிய �ர�ச�யாள� வ��வ�.

த�கா��� த�ெகா�டா� ேபணி� தைகசா�ற
ெசா�கா��� ேசா�வ�லா� ெப�

த�கா�� = த�ைன� தானாகேவ கா���ெகா��
த�ெகா�டா(ைன) = த�ைன அ�ப�� ெகா�டாைன = த� அ����ரிய
வா��ைக� �ைணைய.
ேபணி = நல� ேபா�ற�
தைகசா�ற = ெப�ைம�� உரிய
ெசா� கா�� = �கைழ� கா�� (ெப��) - "ெசா�" எ�பத�� �க� எ�ற
ெபா�� இ��.
ேசா�� இலா� = அய�ச� அைடயா� (Never giving up attitude)
ெப� எ�பவ�, த�ைன� கா��, த� அ����ரிய "ெகா�டவனி�"
(வா��ைக� �ைண) நல� ேபா�ற�, "தைகசா�ற ெசா� கா��" -
ெப�ைம��ரியவா� ந�ெபய� ெப��, எ��� ேசா�வ��ற� இ��பவ�.

ம�றவ�க��காக கா�த�ராம�, ��களாகேவ உ�கைள� கா��� ெகா��,
உ�க� காத� �ைணவைன�� ேபணி, எ�ேலாரிட�� ெப�ைம��ரியவா�
ந�ல ெபய� வா�க�, எ��� எத��� ேசா��� ேபாகா� இ��க�
(��ேன��க�) ெப�கேள எ�� இ��றைள ெப�க� த�ன வா��தாக�
ெசா��ய���பா� ஐய�.

அவ�ட� நா�� ந� ெப�க��� ெப�க� த�ன வா��ேதா�, "உ�க�
��ேன�ற� உ�களா�தா� ���� - யா��கா�� கா�த�ரா��" எ�ற
பரி��ைர�� ெசா�ேவா�.

வா����க�, ெப�கேள! -உ���கார�
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      ேயாக� கைலய�� ந�தானமான அைச�க��, த�யான
�ைற �வாச�க�� உட�நல�த��� பலதர�ப�ட
பய�கைள பல ஆய�ர� வ�ட�க��� ேமலாக அளி��
வ�க��றன. உதாரணமாக உட�� ��த� ெநக����
த�ைம, உ�த�, �க�ெபா��, உ�சாக�, ம��� �ரான
�வாச� ஆக�யைவகைள� �றலா�. ஆ��க�
ெசய��ைறயாக ஆர�ப��த ேயாகா நாளைடவ�� உட�,
மன� ஆக�ய இர�ைட�� ந�� ேப�� பய��ச�யாக
உ�ெவ��த�. ��தலாக மகளி� உட�நல� ெதாட�பான
ப�ர�ேயக பல�கைள�� அளி�க வ�ல�.

     ��மா ெச�� பாேர� எ�ற ெபா�தா� ெபா�வான
ேயாசைனைய�� தா�� ேயாகா பலதர�ப�ட உட�
ஆேரா�க�ய� ெதாட�பான பல�கைள அளி�க� ��ய�.
ெதாட� பய��ச�ய�� �ல� நம� ந�மி��த ேதாரைண��, 
 த�ன�ப��ைக�� ேம�ப�வைத� க��டாக�
காணலா�. ெப�க� ெதாட�பான ப�ேவ� உட�
உபாைதகைள� - மாதவ�டா�, மாதவ�டா� �ழ�ச� ந��ற�
(menopause), க��தரி�� ம��� பல - �ற��� ெச�ய�ப�ட
பல ஆரா��ச�க� ேயாகாைவ ஒ� ��வாக ��
ைவ�க��றன. 

     �ேழ �ற��ப��ட ச�ல ஆசன�க� ெபா�வாக ந�ல உட�
நல�ைத��, ேசா�� ��க� ���ண��ச�ைய� த�வ�ட�
மன அ��த�ைத�� �ைற�க� ��யைவ. (இைவ
எைத�� ெச�ய �ய�� �� ம���வைர� கல��
ஆேலாச��க��)

ேயாகாசன�
-லாவ�யா ரவ�
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அேதா�க �வானாசனா

ேதா�ப�ைட இ��க� ம��� ேதா����
வ� �ைறய இைத� ெச�யலா�. 
 மாதவ�டா� �ழ�ச� ந��ற��� ��ைதய
ஹா� ஃப�ளாைஷ (hot flashes)
சமாளி�க�� இைத� ெச�யலா�.

வ���சாசனா

இ�த ஆசன� ெதாைட, ேதா�
ம��� ஆ�தைச� ப�த�கைள
வ��ப���க�ற�.

ச�சாசனா அ�ல� பாலாசனா

ேதா�, மா�� ம���
ைககளி� இ��க�ைத�
தணி�க வ�ல�.
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உ�கட ேகானாசனா

ேதா� ���க�, வய��,
ஆ�தைச, ��� ம��� இ��ப��
���ப�த� ஆக�யவ�ைற
வ��ப����.

நாவாசனா

வய���� ப�த�ைய வ��ப���வ�ட�
�ரண ச�த�ைய�� அத�க�ப��த�
��ய�.

ேமேல �ற��ப��டைவகைள� க���
ேத��தவ�க� ப��வ�� ஆசன�ைத�
ெச�யலா�

ஹாலாசனா

வய���� ப�த� உ���க�
���ண��ச� ெகா�ள, ��ெக��ைப
����க ம��� உய� இர�த
அ��த�ைத க���ப��த உத�க�ற�.
ஆனா� இைத� ெச�வத�� ��
ச�ற�� கால� பய��ச� ேதைவ.
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பைட��: �லதா 
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ப(ப�)��த ��தக� 
- My Life in Full by Indra Nooyi

       வ�ய�� பா���� சாதைன ெப�க� ப��ய�� இ�த�ரா �ய��� தனி இட�
உ��.  இ�த�ய, ��க�யமாக தமி� வ�சாவளி எ�பதாேலா,ெப�ச�ேகாவ�� �த�
ெப�  CEO எ�பதாேலா, மிக�� ப�ரபலமான  CEO எ�பதாேலா, எ�த காரண���காக
உ�க��� அவைர ப���தா��, அவர� வா��ைக கைதைய ெசா��� இ�த ��தக�
உ�க��� ப�����.

     இ�த ��தக� 4 பாக�களாக ப�ரி�க�ப���ள�. �த� பாக� 'Growing up',
ெச�ைனய�� அவர� ப�ளி, க��ரி நா�க�,  IIM� MBA ப��த நா�க�, அெமரி�க
பயண� ஆக�யவ�ைற ேபச�, அவர� த��மண��ட� ந�ைறக�ற�.  எ�லாவ�ற���
ச�ற�� வ�ள��� ப�� ப�ளி நா�களிேலேய ெதாட��க�ற�.  இர� உண�
ேவைளகளி� இ� த�ராைவ�� அவர� சேகாதரிைய��  அவ�கள� தாயா� '� ப�ரதம�
ஆனா� எ�ன ெச�வா�' ேபா�ற தைல��களி� உைரயா�ற ெசா�� ேந�ைமயான
வ�ம�சன�கைள ��வாரா�.  LogRhythm எ�ற ெபயரி� ரா� இைச��� ஒ�ைற��
நட�த� வ�த���க�றா� இ�த�ரா. அ���  அவ�ட�  ேய� ப�கைல�கழக���� நா�
பயணி�க��ேறா�. ேயாக�� தா� தய�� எ�� ெதரியாம� நா�� ேத�க�ேறா�.
Insilcoவ�� ேந��க ேத���� அளவ�� ெபா��தாத �� அணி�� ப�ற�
�டைவய�ேலேய அ��த��த அ�வலக ந�க��க��� ெச�ல ெதாட��க�றா�.  ரா�
�ய�ைய அவர� உறவ�ன� ���ேலேய த��மண� ெச�வ�ட� இ�த பாக�
ந�ைறக�ற�.  Be yourself, but try to blend in too. எ�ற அவர� தா�தாவ��
அற��ைர�ட� அவ� பயண� ெதாட�க�ற�.
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         Finding my Footing எ�ற அ��த பாக�த�� தா� ேவைல ெச�த
ந��வன�க�, அவ�ற�� தன� அ�பவ�கைள பக��க�றா�.BCG� �த�
பணி, Motorola, ABB � பணியா�ற�ய�, PepsiCoவ�� ேச��த�ட� இ�த பாக�
ந�ைறக�ற�. அவ�ைடய பல அ�பவ�க� நம��� ந�க��தைவேய. நம�
ெசலவ�ன�கைள�� பா����ெகா�� இ�த�யாவ�� உறவ�ன�க���
உத�வ�, அ�மா,மாமியா� ஆக�ேயா� �ழ�ைத வள��ப�� உத�வ�,
ேவைல�� ெச��� ெப�க� �ழ�ைதய�� �த� வா��ைதைய ேக�க
��யாம� ேபாவ�  ேபா�றைவ.  GE ம���  PepsiCo இர���� ேவைல
க�ைட�தா��, த� ேதைவ PepsiCo ��ேக அத�க� எ�� ெச�த ��� அவ�
வா��ைகைய �ர�� ேபா�டைத அ��த ப�த�ய�� ��க�றா�.  இ�த�ராவ��
வ�டா�ய�ச�, மன உ�த�,வள��ச� பாைத இைவ எ�லா� இ�த ப�த�ய��
ச�பவ�களி� �ல� அற�க�ேறா�.

      ��றா� பாக� “The PepsiCo Years” ெப�ச� ந��வன�த�� இ�த�ரா ஏற�ய
ெவ�ற��ப�க� ப�ற�ய�.  Senior Vice President of Corporate Strategy and
Planning ஆக பணிைய ெதாட�க�யவ�, President and CFO ஆக உய��� ப��
CEO ஆக ெதரி� ெச�ய�ப�டா�.  இவர� ஆேலாசைனக� பல
ந�ராகரி�க�ப��,ப�� ஒ� ஆ� ��� ெபா�� ஏ�க�ப�வதா� ேவைலைய
வ��� ����� பல �ைற வ�தா�� இவர� உைழ��� அற�����ைம��
இவ��கான அ��கார�ைத ெப�� த�தன. ெவ�ற�கரமான CEO ஆக
ம��ம�ற� ச�க அ�கைற�ட�� ெசய�ப�டத�� இ�த�ரா தனி��
ெதரிக�றா�.  Quaker Oats ந��வன�ைத வா�க�ய�, 2007� ப�ம�ஷ� வ���
ெப�ற� என பல சாதைனக�ட�, இ�த�ய�ப�ரதம� ம�ேமாக� ச�� ம���
அெமரி�க அத�ப� ஒபாமா ஆக�ய இ�வரா�� இவ� எ�களி� ஒ�வ� எ��
ெகா�டாட�ப�ட சாதைன�� இவைரேய ேச��. நா�கா� பாகமான Looking
ahead � இ�ெபா�� அவ� வக��� வ�� பல ெபா���கைள ப�ற�
ப��ய��க�றா�.  
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      ஒ� வ��வ���பான �த�ன�ைத� ேபால �ேழ ைவ�க ��யாம� ெதாட���
ப��க ைவ�த �யசரிைத இ�.  New York Times Bestseller ப��ய�� இட�
ெப�றத�� வ�ய�ெபா��� இ�ைல. அவர� வா��ைகைய ேபாலேவ இ�த
��தக�� மி��த �வரா�யமாக உ�ள�.  எ� பா�ைவய�� இ�த ��தக�
ெசா��� ��க�ய ெச�த� - இ�த�ராவா� ���ெம�றா�, எ�த
ெப�ணா��, எ�த ந�ற�தவரா��, எ�த மனிதரா� சாத��க ����. 
 ���ப�, ெதாழி� எ�� இர�� ��க�ய ெபா���கைள சமாளி�க �ய��
ெப�க� ம��� அ�ல, த�க� மைனவ�,சக ெப� ஊழிய�க� ஆக�ேயாரி�
க�ட�கைள உண��� ெகா�ள ஒ�ெவா� ஆ�� ப��க ேவ��ய
��தகக� இ�.  இ�த ��தக� அ�� வ�வ�� (நா� அ�� வ�வ�� ப��ேத�)
ம��ம�ல, இ�த�ரா �ய� �ர�ேல  ஒ����தகமாக�� க�ைட�க�ற�.

      இ�த�யாவ�� �த� ப�ரதமராக இ�த�ரா கா�த�ைய க�ேடா�; Fortune 50
க�ெபனிைய வழி நட�த�ய �த� ெப�,�த� ஆச�யராக இ�த�ரா �ய�ைய
க�ேடா�.  இ��� Fortune 500 க�ெபனிகளி� 10 சதவ�க�த ெப�கேள
CEOவாக உ�ளன�.  அெமரி�காவ�� �த� �ைண அத�பராக கமலா ஹாரி�
அவ�கைள க�ேடா�.  எ� வா�நாளி� �த� அெமரி�க ெப� அத�பைர
பா��ேப� எ�� ந��க�ேற�.

 

-வ�ஜயா இர�நாத� 
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உ�க��காக ச�ல �வார�யமான வ�ஷய�க�:

நா பய��ச�  
       கடேலார�த�� அைல உ��� �ர�� த�தளி��� தால� ேபா��

�த�� ேநர� 
         வாலா� �� ���� வாயா� ெந��� க��� �ராக� .
         அ� எ�ன ? வ�ைட – (at the end of the newsletter)

ஆ�ைம வ�ைளயா��
        ஒ�  ேப�பரி� ஒ� ப�ற�ைய வைரய��. நா� ஏ� ஒ� ப�ற�ைய
வைரய� ெசா�க�ேற� எ�� ந�ைன�க���களா? இ� ஒ� "ஆ�ைம
மத����,” ஆனா� ேவ��ைக�காக ம��ேம; 
நா� ச�ப�த�� பா��ேத�, அதனா� பக���� ெகா�ள ந�ைன�ேத�.
��க� வைர�த ப�ற�, ெச�த� மட�� பக�ர�ப�ட �ற��ேபா�க
ஒ�ப��� மக���க�.

      நா� பக���� ெகா�ள வ����� இ�ெனா� ��க�யமான வ�ஷய�
மன அ��த�ைத ப�ற�ய�. நா� மன அ��த�த��� உ�ளானா�
எ�ன நட��� எ�� உ�க���� ெதரி�மா? உட� அ�ரின��
ெவளி���� �ர�க� ெதாட��க�ற�, உ�க� இதய� க�னமாக
இய�க� ெதாட��க�ற�, ேம�� உ�க� தைசக� உடன�
நடவ��ைக��� தயாராக��றன. உ�க� ெசரிமான அள�
�ைறக�ற�,  இதனா� க�ைட��� ஆ�ற� ம�ற உட� பாக�க���
ெச�ல ெதாட���., ேம�� �வாச� ேவகமா��, ம���
ேமேலா�டமா�� இதனா� உ�க� உட�
      இய�பான அளைவ வ�ட அத�கமாக ேவைல ெச���. ந� உட��
இ�வள� எத��வ�ைனக� நட�க��றன எ�பைத அற��த நா� நா�
அத���ச�யைட�ேத�. நா� நம�
மன அ��த�ைத� �ைற�� மக���ச�யாக வாழலா�.

       ரி�ம�� தமி� ச�க உற�க��� வண�க�
எ� ெபய� �பா பா�. E.C ��வ�� உ��ப�னராக இ��பத� �ல� ந�
தமி� ம�கைள அத�க� ச�த��பத�� மி�க மக���ச�.

      மா�� மாத� மகளி� த�ன மாதமாக ெகா�டாட�ப�க�ற� . ெப�க�
த�க�ைடய தனி�த�றைமகளா� பல���� ஊ�கமளி�பவ�களாக
இ��க�றா�க�! ப�ேவ� �ைறகைள ேச��த ச�ல உ�சாகமான
ெப�கைள ெதாட��ெகா�� அவ�களி� காெணாளிகைள
பக���த� ஒ� ந�ல அ�பவமாக இ��த�. அைவ உ�க����
ப���த����� எ�� ந��க�ேற�

ஒ� ச�த���ஒ� ச�த���

வ�ைட இ�ேக!!
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       மைனவ�ைய அ�ைம�தனமாக நட��� த� மாமா க�ணாைஸ
ச��வயத����� பா��� வள��த நாயக� வ��� வ�ஷா����, க�டா
��த�ய�� சாதைன பைட�க ����� நாயக� ஐ�வ�யா ல��மி���
ச�த��ப ��ந�ைலயா� ச�ல பல ெபா�கைள ெசா�� த��மண� ெச��
ைவ�தா� எ�ன ஆ�� எ�பைத நைக��ைவ  ம��� ஆ�� கல��
ெசா��� பட� தா� இ�த க�டா ��த�.

      வ�ஷாைல  பா��த�ட� மன��� ப���� ேபாக , த� அ�பாவ�� உட�
ந�ைலைய க�த� ��த� �ரா�கைன கனைவ �ற�� த��மண�த���
ச�மத��க�றா� ஐ�வ�ய ல��மி. ப��� கணவ��� அட�க�ய �� ேநர
���ப ெப�ணாக மா�க�றா� . ஒ� நா� உ��� ெரௗ�களா� த�
கணவ� உய����  ஆப�� வ�� ெபா��  ச�ைடய��� கா�பா��க�றா�.
அத� ப�ற� ஊ���� நாயக�ய�� மத��� உய�க�ற�.அைத  ெபா���
ெகா�ள ��யாத வ�ஷா� மைனவ�ைய ப�ரிக�றா�. ப���  தா�� ��த�
க���ெகா�� மைனவ�ைய ேபா��ய�� ெவ�� தா� ஊ���� இழ�த
மரியாைதைய த���ப ெபற ந�ைன�க�றா�.
அ�ப� பய��ச� எ���� ேபா�,  ச��வயத����� இத�காக த� மைனவ�
எ�வள� ச�ரம�ப�� இ��பா� எ�பைத உண��� கைடச�ய�� எ�ப� ஒ��
ேச��தா�க� எ�பேத �த� கைத.
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ஐ�வ�யா ல�மிய�� பா�தமான ந��� ம��� ��த� பய��ச�க� அ�த
கதாபா�த�ர�த�� ேம� ந� மத��ைப� ���க�ற�. நாயக��� ��க�ய��வ� உ�ள
பட�ைத தயாரி�� ந��தத�� வ���  வ�ஷா��� ஒ� ெபரிய ச���.
க�ணாைஸ பா���� ேபா� நம�� எரி�ச� வ�க�ற�,அ�ேவ  அ�த
கதாபா�த�ர���� க�ைட�த  ெவ�ற�. காளி ெவ�க� ம��� ���கா�� க�ைட�த
வா��ைப ந�றாக பய�ப��த� ெகா�க�றா�க�.

ெப�க� ����� ெவளிேய ெச�� சாத��க ேவ��� எ�றா�  �த�� ����
உ�ளவ�வ�கைள ெஜய��க ேவ��� ேபா�ற வசன�க� கவன� ஈ��க��றன .
அ�பற�வ�� ச�ைட ம��� ��த� கா�ச�க� பட�த��� ெப�� பல�. ஜ���
ப�ரபாகரி� இைச ேதைவயான அள�. ஒளி�பத�� ம��� த����த� ந��.

 வணிக கா�ச�கைள தவ���� இ��� அ��தமான த�ைர�கைத அைம�த���தா�
இ�த “க�டா ��த� -ப�டா க�த�” யாக பா��� இ��பா�. இ��தா��  ெப�க�
சாத��பத�� த��மண� ஒ� தைடய�ல எ�ற ேந�மைற க��ைத ெசா�ன
இய��ன� ெச�ல அ�யா���� ந� மனமா��த பாரா���க�.

���ப��ட� காண ஒ� ந�ல நைக��ைவ பட�. ெந��ப�����  இ��க�ற� 
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அ�மா :
 
" வா��ைதகேள இ�லாத வ�வ�
அள�ேகாேல இ�லாத அ��
�யநலேம இ�லாத இதய� "

அ�மா - தமி� ெமாழிய�� மிக�� அழகான வா��ைத. ��க� வா��த
கால�த��  ப��� ேவைல�� ெச�ல  ேவ��� , அ��ைவ உண� உ�ண 
 ேவ��� , எ�� ந�ைன���க�. ஆனா�  எ��� உ�க���
அைமயவ��ைல. மாறாக நா� ந�றாக ப��க ேவ��� எ�� ,
எ�ேபாெத�ல� இர� ப��� ப��க��ேறேனா அ�ேபாெத�லா� ��க�� 
 க�வ�ழி�� இ����கேள  அ�மா, ேசா�வைட�� ேபா� ஹா���� பா�
ெகா���,அத�க மத��ெப� எ��த ேபா�  க���த�வ� எ� ெந�ற�ய��
��த� ெகா����கேள , ��க� இ�லாம�  எ�ப� இ� சா�த�ய� ஆ��?
அைர வய������ கா� வய������ உண� உ�ட ��க�, எ�வா� இ�ப�  
"சைமய� ராணியாக" மாற���க�? அேட�க�பா , எ�ன அ�ைமயான
ைக�ப��வ� !!!

என�� வ�வர� ெதரி�த நா�க� �த� எ�ைன மிக�� ேநச��� எ�
ேவ��ெம�� ேக�டா�� ��யா� எ�� �றாம�,உ� வா�வ�� பாத�
வ�ட� என�காகேவ வா��த,எ� ப�ற�த ��� காவ� ெத�வ� ��க�!!!

                 "நா� ��வ�� ச�கர� ேபால ஓயாம� �ழ�� ேவைல ெச�� வ��
ெப�க� அைனவ�ேம ேபா�ற�பட ேவ��ய நடமா�� ெத�வ�க� தா�".
இ�ப� எ� வா�வ�� எ�ைன கவ��த நாயக�க� �வ�.

க��ைர� ேபா�� ெவ�ற�யாள�! 

-  ேமகலா இளமாற�
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ெஜயா அ�மா:

"வ����� ெச�ற� �ட ெவளி�ச�
ெகா�� வ�த�டேவ
ம����� ெச�றா�� மனைத
வ��� அக��வ� இய�ேமா?
��� வைர சாத��� இ��தா�
���தா�� �ரமா� இ��� வ��டா�
���� உ�க� ஆ�மா ப�ற�க���
�ளாத எ� ம�கைள ���ட���"

ப�வ� அைட�த  இள�
ெப�க�,ப��� ���� ேவைல��
ெச��� ெப�க� , ���ப
இ�ல�தரச�க� எ�� பல���� ஒ�
"�ரம�ைகயாக�� , இ���
ெப�ணாக��" த�க��� ,ெப�க�
த�க� அ��த�க�ட வா�வ�� உயர
அயரா� உைழ��, ஒ� ெப� த�னா�
���� எ�� ந�ைன�தா�, அவளா�
த� தைலவ�த�ைய ம��ம�ல,
ம�றவ�களி� வா��ைகைய�� மா�ற�
எ�த ���� எ�� �ற� அைண��
ெப�க��� ந�ப��ைகைய�� மன
ைதரிய�ைத�� வ�ைத�த எ�க�
தமி�நா��� காவ� ெத�வ� ��க� !!!

உ�கைள ேபா�� இ��லக��
����காக�� நா���காக��
ேபாரா�� அைன�� ெப�கைள��
தைல வண��க�ேற�.

அ�ைதய�மா :
 
"அத�காைல எ��த��வா�
 அயரா� உைழ�த��வா�
ப�� ��க� �� எ�வா�
��க� ேவ�டாத ெத�வ� உ�ேடா
ந� ���ப ந�ைம�� "

ஒ� ெப� தன�  வா��ைகய�� ப�ற�த
��ைட வ��� ெவளிேய�� ேபா� ச�ற��
மனஅ��த�� , அ�ச�� உ�டா�வ�
இய�ேப !!! .
அ�பா,அ�மா,சேகாதர
சேகாதரிக�,மாம�,அ�ைத எ�� பல
அ���கா���  உற�கைள வ��� ஒ�
�த�ய உறைவ ேத� வ�க�றா�. ���த
����� இேத ேபா� உறவ�ன�க�
க�ைட�பா�களா எ�� , அ�வா� 
 அைம�� வ��டா� அ� அவ� வா�வ��
ெசா��கேம !!! .

அ�ைதய�மா , நா� எ�ன தவ�
ெச�ேதேனா,��க� எ� வா�வ��
வ�தத�� ! நா� ப�ரசவ��த ேபா�
எ�ைன ஈ�ெற��த தா� அ�க��
இ�ைல எ�ற கவைல ச�ற���
வராம��, அ�ைவ ச�க��ைசயா�
அவத���ற ேநர�த��, அ�வ���
அைடயாம��,�க� �ளி�காம� ெப�ற
தா� ெச�ய ேவ��ய கடைமகைள
ெச���கேள!!! எ� கணவ� எ�ைன
ஒ� இளவரச� ேபால நட��க�றா� எனி�
அவ� ஒ� "ராணியா�"
வள��க�ப�டவ� எ��தா� ெசா�ல
����,அ�ைத  அ�மாேவ எ� ���த
��� காவ� ெத�வ� ��க�!!!
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வா��ைகய�� த�ண�க� ��வைத�� உண��� ஒ��ெமா�த         மனித
ச�க�ைத�� த�வச� ஈ�க, க�கார�த�� இ� ��கைளவ�டேவகமாக�
பயணி���  எ� அ����ரிய நாயக�ைய� ப�ற�ய க��ைரயாக இ�ப�த� 
 அைமய உ�ள�.

அ�றாட�  வ�ய�க�த�க� ெசயலா� த� இ� ���ப�களி� �த�
வழி�ைறகைள ப��ப�ற��, ெதாைல�ர� இ��� வ�� உறவ�ன�களி�           
ஆேலாசைன�� �ரி�� ெகா��, அ�வ�ேபா� த� உ�ள�த�� ேதா���  
 �ர ச��தைனக�� மத��� அளி��, எவ�மி�ற� தா� உயரவ��ைல எ�ற       
உ�ைமைய மிக� ப��வமாக  ம�ைட��� ஓடவ���, ஒ� �ர�
ெப�மணிேபாலவ�ள��வதா�,  ந�ம�ணி� ேவ�நா�ச�யா� ேபால�       
 கா�ச� அளி�தா� எ�ைன� கவ��த நாயக�.

த�ைரயர��களி� ெவளிய��� பட�கைளவ�ட, ெவ�ற� ேதா�வ�ய��  
 பாட�கைளக��,சகல கைலகைள�� ேதைவ�ப��
ேநர�களி�உ�வா�க��பய�ப���வ�� ம���மி�ற� தா�
தைல�ைறய��  த�த�ைய ேம�ப��தஉத�வதா�, ந�மனி� ைந���ேக�
எ�� அைழ�க�ப�� சேராஜினி நா��ேபால� க�ச� அளி�தா� எ�ைன�
கவ��த நாயக�.

எ�ேலாரா ச��ப� ேபால��, �னாமிய�� தா��த� ேபால�� த�          உடைல
வ��த�, ஒ� வ�ச�த�� உ�வ�ைத ஓவ�ய� ேபால ஓவ�யமா��வதா�,
���� ச�ைட �ரா�கைன ேமரி ெகா� ேபால� கா�ச� அளி�தா� எ�ைன�
கவ��த நாயக�.

உலகேம த� அழைக� ேபா��க�ற� எ�பைத ந�ைன�� ஆகாய�த��
வ�மான� ேபால� பற�க ஆைச�ப�� அக�, ம��ற� அ� ஒ� கான� ��  
 ேபா�ற� எ�� த���த�, ப���� ப��� ம��ேமந�ஜமான  ஆ�த� எ��    
 உண��தவளா�,�த�த�ர� ேபாரா�ட அ�ைம வ�ஜயல�மி ப��� ேபால�
கா�ச� அளி�தா� எ�ைன� கவ��த நாயக�.

எ�ைன� கவ��த நாயக�

க��ைர� ேபா�� ெவ�ற�யாள�! 

- ஹ�ஷ�னி �னிவாச�
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நாயக�க� பல� எ�ைன� கவ��தா��, எ�ெபா��� எ��டேன         இ���
ந�மிட���� ந�மிட� ��ந�ைலக��� ஏ�ப ப��தற��ட� வா��     என�
‘மனசா�ச�ேய’ இ�க��ைரய�� கதாநாயக�.

பல�� எ� ச��தைனைய  ஒ���ெகா�வா�க�  எ��  ந��க�ேற�       
 ஏென�றா�, த�னசரி ந�வா�வ�� பலவ�தமான
மனசா�ச�ைய�ச�த��க�ேறா�.அ�வா� ச�த��பவ� இ���
�க�ளி�(Google)இட�ெபறவ��ைல எ�ற            ஆத�க� எ���
எ�ெபா��� உ�ள�.

ஆனா�� ஒ� �ர� எ�ெபா��� ேக�க�ற�, பாரத�யாரி� ��ைம�        
 ெப� �தா�. இ�த உண��ச� �ர� ெகா���� ஊ�க��   ந�ப��ைக��
ேபா�மான� எ�� !
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�த�� ேநர� 
வ�ைட-வ�ள��
ஆ�ைம வ�ைளயா��
ப�ற� வைரய�ப�டா�:
காக�த�த�� ேம� ேநா�க� - ��க� ேந�மைறயாக�� ந�ப��ைக�ட��
இ��க ேவ���.
ந��தர�ைத ேநா�க� - ��க� ஒ� யதா��தவாத�யாக இ��க
ேவ���.
அ�ம�ட�ைத ேநா�க� - ��க� அவந�ப��ைகயான ம��� இ��கலா�
எத��மைறயாக நட��ெகா��� வா���.
இட��ற� எத��ெகா��� - ��க� பார�பரிய�ைத ந��வத���
ந�பாக இ���� ஒ� ேபா�� உ�ள�; ��க� �ட வா����ளவராக
இ��கலா�
ேதத�கைள ந�றாக ந�ைனவ�� ைவ�த���க ேவ���.
வல��ற� எத��ெகா�வ� - ��க� ��ைமயாக�� �����பாக��
இ����க�, ஆனா� ��க� மற��வ�ட� ���
எளிதாக ேதத�க� ம��� ���ப�த�� வ�வான உண�� இ�லாம�
இ��கலா�.
��ப�க�ைத எத��ெகா�வ� - ��க� ேநர�யாக� ெசய�ப�� ேபா��
உ���க�, ேம�� ப�சாச�� பா�த�ர�த�� வ�ைளயா�வைத ��க�
அ�பவ��கலா�
வழ�கற�ஞ�; ��க� ேமாத� வ�வாத�க��� பய�படாம��
தவ���காம�� இ����க�.
பல வ�வர�க�ட� - ��க� ப��பா�வாக இ��க ேவ���, ஆனா�
இ��பத�கான வா���� உ�ள�
��க� ந�ப��ைக�ட� ேபாரா�� அளவ��� எ�சரி�ைகயாக
இ��க�.
ச�ல வ�வர�க�ட� - ��க� உண��ச�வச�ப�� ம��� ெபரிய
பட�த�� கவன� ெச���� ேபா�� உ�ள�
வ�வர�களி� கவன� ெச���வைத வ�ட. உ�க���� ஒ� ேபா��
உ�ள�
ஒ� ெபரிய ஆப�� எ��பவ� ம��� ச�ல ேநர�களி� ெபா��ப�ற
ம��� மன�க�ள��ச�யான ���க��� ஆளாகலா�.
4 ��� �ைறவான கா�கைள� கா��வ� - ��க� ஒ� ெபரிய
காலக�ட�த�� வா�க���க� எ�பைத �ற��கலா�
மா�ற� ம��� அத� வ�ைளவாக ��க� பா�கா�ப��ைம�ட�
ேபாரா�வத�� வா���க� இ��கலா�.
4 கா�க� கா��� - ��க� பா�கா�பாக இ��க�� உ�க�
இல�ச�ய�கைள கைடப���க�� ஒ� ேபா�� உ�ள�; எனி��,
ம�றவ�க� உ�கைள ப��வாதமாக வ�வரி�கலா�.
ெபரிய கா�க�ட� - ��க� எ�வள� ந�ல ேக�பவ� எ�பைத
�ற��க�ற� (ெபரிய�, ச�ற�த�).
��ட வா� - ��க� எ�வள� ��த�சா� எ�பைத �ற��க�ற�
(��ட�, ச�ற�த�)

�த���கான வ�ைட
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இ�த மாத கத�ப� இைதழ� ப�ற�ய உ�க� க��ைத ெதரிவ��க
வ���ப�னா�, இ�த                        �ல� எ�க��� ெதரிவ��க
ேவ��க�ேறா�. 

newsletter.rts@richmondtamilsangam.org எ�� மி�ன�ச���
எ�கைள ெதாட�� ெகா�ளலா�. ந�ற�!

ப�வ�த��

வாசக� க��� ப�வ� 

-ேமாக�

"ந�ேப�டா: தமனி� கைத மிக�� �வாரச�யமாக இ��த�. இ�த� கைத எ�லா
வயத�ன���� ெபா����. வா���க� தம�.

ெபா�க� தைலவாைழ இைல வ������ ஏ�பா� ெச�த RTS கமி���� பாரா���க�. இைத
இ��� ெவ�ற�யைடய� ெச�த கா��த� ம��� ைவ�த��� ச�ற��� பாரா��க�.

தமி� மாணவ�களி� நயாகரா �����ச� கவ�ைத அ�ைமயாக இ��த�. தமிழாச�ரிய� இரா.
சேரா�� ந�ற�."
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All submissions for Kadambam/கத�ப� should be emailed to
newsletter.rts@richmondtamilsangam.org by
the 15th of each month.

கத�ப� இதழி� த�க� கைத, க��ைர, கவ�ைத ம��� பல
பய��ள வ�ஷய�கைள இரி�ம�� ச�க��ட� பக����
ெகா�ட அைண�� எ��தாள�க���� தமி��ச�க ந��வாக
��வ�� மனமா��த ந�ற�க�. 

ந�ற� உைர 

இ�ப���,
ச�வச�த� அற���க�ண�,
ெச�த�மட� இய��ன�.

வா�க தமி�! வள�க தமி� ம�க�!
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