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 அ��ப்� மடல் 

 �ன்னைகப் �க்க�ம் ேகளிக்ைக ேகாலாகல�ம்  - மகளி�க்�  மட�்மான ேகளிக்ைக �ழா 
 ஏப்ரல் 23 அன்� மாைல 5 �தல் 9 மணி வைர �ந்� ெசண்டர ்�டத்�ல் நைட ெபற உள்ள�. 
 உங்கள் ேதா�க�டன் வந்� இந்த ேகளிக்ைக �ழா�ல் கலந்� ெகாண்� ம�ழ உங்கைள 
 த�ழ்சச்ங்கம் வரேவற்�ற�. 

 ேத�: சனிக்�ழைம, ஏப்ரல் 23 
 மாைல: 5 - 9 மணி வைர 
 இடம்: �ந்� ெசன்டர் �டம் 
 �ைழ� கட்டணம்: உ�ப்�னரக்�க்� - $10; மற்றவ�க்� - $15 (இர� உண� 
 வழங்கப்ப�ம்) 

 இர� உண� ஏற்பா� ெசய்ய எங்க�க்� பங்� ெப�ேவாரின் எண்ணிக்ைக ேதைவப்ப�வதால், 
 உங்கள் வ�ைகைய �ழ்கண்ட ப�வத்�ன் �லம் எங்க�க்� ெதரி�க்க ேவண்��ேறாம். 

 https://www.richmondtamilsangam.org/ladies-nightout 

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

https://www.richmondtamilsangam.org/ladies-nightout
mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 எ� உலக அ�சயம்? 
 தாஜ்மஹால் �க அழகான கட�்டம்தான். அைத யா�ம் ம�க்க ��யா�. ஆனால்  ? 
 தாஜ்மஹால் மட�்ம் தான் உல�ல் அழகான கட�்டமா  ?  அைத  �ட அழகான ஒ� கட�்டம் 
 உல�ல் ேவ� எ��ம் இல்ைலயா. ஏன்  இல்ைல  ?  நிைறயேவ இ�க்�ற�. 

 சரி உலக அ�சயம் என்றால் என்ன  ?  ஒன்� உ�வான �ன் 
 அேத ேபால் ஒன்ைற உ�வாக்க ��யா� என்ப� தான் உலக 
 அ�சயம். 

 ெநல்ைலயப்பர ்ேகா��ல் கல் �ைண தட�்னால் ச  ,  ரி  ,  க  ,  ம  , 
 ப  ,  த  ,  நி என்�ற ஏ�இைச ஸ்வரங்கள் ஒ�க்�ம். கல்�க்�ள்  7 
 ஸ்வரங்கைள ைவத்தாரக்ேள. அ� உலக அ�சயம். 

 ��ப்�ரில் உள்ள �ண்டடம் வ�க நாத ைபரவர ்ேகா��ல்  , 
 �ழந்ைத தா�ன் வ�ற்�ல் இ�க்�ம் ெபா��  ,  �ழந்ைத  இந்த  , 
 இந்த மாதத்�ல் இந்த  ,  இந்த வ�வத்�ல். இவ்வள� �தமான  Posi�ons 
 ல இ�க்�ம் என்பைத பல ஆ�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்ேப கல்�ல் 
 �ற்ப்பங்களாக வ�த்� ைவத்�ள்ளாரக்ள் என் �ன்ேனாரக்ள். அ� 
 உலக அ�சயம். 

 அன்னியர ்பைட எ�ப்�ன் ெபா�� �ட  ,  இந்த அ�சய 
 �ற்பங்கைள அவரக்ளால் �ைதக்க ��ய�ல்ைல. 

 இன்�ம் நிைறய ேகா�ல்களில் �ரிய ஒளி ��ப்�டட் ஒ� ேத�  , 
 ேநரத்�ல் மாைல ேபால் வந்� �வ�ங்கத்�ன் �� ��ம். அப்ப 
 எவ்வள� �ல்�யமாக  Measure  ெசய்� ஆலயங்கைள கட�் 
 இ�ப்பாரக்ள் என்�  பா�ங்கள். �ல 

 ேகா�ல்களில் �ன�ேம �ரிய ஒளி �வ�ங்கத்�ன் �� 
 மாைல ேபால் வந்� ��ம். 

 வட ெசன்ைன�ல் உள்ள �யாசரப்ா� ர�ஸ்வரர ்�வன் 
 ேகா��ல் 3 ேவைள�ம் �ரிய ஒளி �வ�ங்கத்�ன் �� 
 மாைல ேபால் வந்� ��ம். இந்த ேகா��ல் உள்ள �வ�ங்கம் 
 எவ்வள� ஆண்�கள் பழைமயான �ங்கம் ெதரி�மா  ? 
 ஐயா�ரம் ஆண்�கள். இ� உலக அ�சயம். 

 ம�ைர �னா� அம்மன் ேகா�ல், தஞ்ைச ெபரிய ேகா�ல் �ற்ப, கட�்ட 
 ேவைலபா�களில் உள்ள அ�சயங்கைள பற்� ெசால்வெதன்றால். அதற்� எனக்� இந்த 
 ஒ� �ற� பத்தா�. 

 ஓேசான் 20 ம் �ற்றாண்�ல் கண்� ��க்கப்படட் படலம். 700 ஆண்�க�க்� �ன்ேப 
 ம�ைர �னா� அம்மன் ேகா��ல் ஓேசான் படலத்�ன் படம், அதன் �க்�யத்�வம், 

 அைத நாம் எவ்வா� பா�க்காக்க ேவண்�ம் என அைனத்�ம் அங்ேக ைவக்கப்பட�் 
 உள்ள�. அ� உலக அ�சயம். 



 எ� உலக அ�சயம்? 
 உல�ல் வாழ்ந்� அ�ந்த ��கம் என்� ெசால்�றாரக்ள். �ல 
 பழங்கால ேகா�ல்களில் உள்ள யா� �ைல�ன் வா�ல் ஒ� 
 உ�ண்ைட இ�க்�ம். அந்த உ�ண்ைடைய நாம் உ�டட்லாம். 
 ஆனால் ஆ�ரம் �ங்� �ரரக்ள் ஒன்� ேசரந்்� 
 �யற்�த்தா�ம். யா� வா�ல் உள்ள உ�ண்ைடைய ெவளிேய 
 உ�வ ��யா�. அ� உலக அ�சயம். 

 இன்� தாஜ் மஹாைல �ட �கப்ெபரிய மார�்ள் கட�்டங்கள் 
 உல�ல் உ�வா� �டட்�. இன்� ஒ� வல்லர� நா� 
 நிைனத்தால். ஆ�ரம் தாஜ் மஹாைல உ�வாக்க ���ம். 
 ஆனால் கல்�க்�ள் 7 ஸ்வரங்கைள ைவக்�ம் அந்த 
 �த்ைதைய. எந்த வல்லரசா�ம் ெசய்ய ��யா�. வா�ல் 
 உள்ள உ�ண்ைடைய உ�டட்லாம். ஆனால் உ�வ ��யா�. 

 இந்த �த்ைதைய இன்� எந்த 
 வல்லரசா�ம் ெசய்ய ��யா�. 

 �கப்ெபரிய ��ம்மாண்ட கற் ேகா�ல்கைள. அழ�ய கைல 
 ேவைலபா�கேளா� உ�வாக்�வ�. இ� எந்த உலக 
 வல்லரசா�ம் ெசய்ய ��யாத�. 

 அ� ேபால் ெஜயங்ெகாண்டத்�ல் உள்ள கங்ைக ெகாண்ட 

 ேசாழ�ரம் ேகா�ல் ஒ� வரலாற்� �றப்� �க்க�. 

 அக்ேகா��ல் உள்ள �ணற்�ற்� அ��ல் ஒ� �ங்கத்�ன் �ற்பம் இ�க்�ம். �ங்கத்�ன் 

 வா�ல் ஒ� கத� ெதன்ப�ம். அதன் �லம் �ேழ இறங்�னால் �ணற்�ல் �ளிக்கலாம். 

 ஆனால் ேமேல��ந்� பாரத்்தால் நாம் �ளிப்ப� ெதரியா�. அன்ைறய 

 ராணிக�க்காகேவ கடட்ப்படட் �ண� அ�. அ� ேபால் 

 அக்ேகா��ல் உள்ள க�வைற�ல் �வரக்ளில் சந்�ரகாந்தக்கற்கள் ப�த்�ள்ளனர.் 
 அதனால் ெவளிேய ெவ�ல் அ�த்தால் உள்ேள �ளி�ம். ெவளிேய மைழ ெபய்தால் உள்ேள 
 கதகதப்பாக இ�க்�ம். அ� ேபால் ேகா�ல் ேமற்�ைர�ல் ஒ� ஆள் ப�ங்�ம் உயரத்�ல் 
 பா�காப்� ெபடட்கம் உள்ள�. ேபார ்காலத்�ல் ஆ�தங்க�ம் பைட�ரரக்�ம் ப�ங்�ம் 
 வைக�ல் கட�்�ள்ளார ்நம� ராேஜந்�ர ேசாழர.் 

 மறத�ழரின் கட�்டகைலைய வாழ்த்�ேவாம். த�ழர ்பண்பாடை்ட ேபாற்� 
 பா�காப்ேபாம். �ன்ேனாாக்ளின் �றைமைய�ம்,  கைலநயத்ைத�ம் ேபாற்� தைல 
 வணங்�ேவாம்! 

 இம்மண்ணில் �றந்தைமக்� ெப��தம் ெகாள்ேவாம்!! 

 இைணயத்�ல் ப�த்த இந்த தகவைல உங்க�டன் ப�ரந்்�ெகாள்ள ��ம்��ேறன்  . 

 எ��யவர்:  ேமனகா �கேதவ் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  மத்�யமாவ� (பாகம் 1) 

 இ�  22  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம் கரஹரப்ரியா  ராகத்�ன்  வம்சத்�ல் வ�ம் ஜன்ய ராகம். 

 கரந்ாடக சங்�தத்�ல் ஷ்யாமா சாஸ்�ரி அவரக்ளின்  பா�ன்ச�்  காமா� 
 �யாகராஜரின் ஆலகலலல்ல, நா�ப்ைப, ராம கதா,  �த்�ஸ்வா� ��தரின்  தர்ம 
 சம்வரத்்�னம்ீ  , பாபநாசம் �வன் அவரக்ளின்  கற்பகேம கண்  பாராய்  , ஊத்�க்கா� 
 ேவங்கட க��ன்  ஆடா�  அஸங்கா�,  �ரந்தர தாஸரின்  பாக்�யத  லட்��, ம�டேக 
 மங்களம்  ேபான்ற �ரத்்தைனகள் �ரபலமானைவ. ஐயப்பன் ேகா�ல்கள்  ேதா�ம் 
 �ழங்�ம்  ஹரிவரசனம்  �ட இந்த ராகத்�ல் அைமக்க படட்  ெமடட்ா�ம். 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்�ல் அைமந்த பாடல்களின் ஒ� �ல: 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 ப�க்காத ேமைத  எங்��ந்ேதா வந்தான்  ேக. �. மஹாேதவன் 

 ��மால் ெப�ைம  ��மால் ெப�ைமக்�  ேக. �. மஹாேதவன் 

 ெதய்வ பலம்  மலேரா� �ைளயா�ம்  அஸ்வத்தாமா 

 ெநஞ்��க்�ம் வைர  �த்�க்கேளா கண்கள்  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 உலகம் �ற்�ம் வா�பன்  பசை்சக்�ளி �த்�சச்ரம்  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 என்ைன ேபால் ஒ�வன்  ேவலாேல ��கள்  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 �ராப்தம்  சந்தனத்�ல் நல்ல வசம்  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 அக்னி சா�  கனா  கா�ம் கண்கள்  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 தர்ம �த்தம்  ஆகாய கங்ைக  இைளயராஜா 

 மண் வாசைன  ஆனந்தம் ெதன் �ந்�ம்  இைளயராஜா 

 சகலகலா வல்லவன்  நிலா கா�� ேநரம் நல்ல  இைளயராஜா 

 �ள்�ம் மல�ம்  அ�  ெபண்ேண ெபான்�ஞ்சல்  இைளயராஜா 

 அழேக உன்ைன ஆரா�க்�ேறன்  என் கல்யாண ைவேபாகம்  இைளயராஜா 

 ெபாண்� ஊ�க்� ���  ேசாைலக்��ேல சாைல க�ேர  இைளயராஜா 

 இளைம காலங்கள்  ஈரமான ேராஜாேவ  இைளயராஜா 

 ைக  ��க்�ம் ைக  தாழம்�ேவ வாசம் ��  இைளயராஜா 

 ெவள்ைள ேராஜா  ஓ மாேன மாேன மாேன  இைளயராஜா 

 ெமல்ல ேப�ங்கள்  ெசவ்வந்� �க்களில் ெசய்த ��  இைளயராஜா 

 பாகம் 2.... அ�த்த இத�ல்  ெதா�ப்�  :   நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 வா வா வசந்தேம! {�னா�டன் �க்சர்} 
 அப்பாடா! ஒ� வ�யாக வசந்த காலம் ஆஜர.் கடந்த ஆ� மாசமா ெவளிேய வராதான்� 
 ஊரில் எல்ேலா�ம் ஏக்கமா எட�்ப் பாரத்்� ெகாண்��ந்த �ரியன் இப்ேபா� தான் 
 மன�ரங்� பரம ���களான எங்க�க்� காட�் தர �ன் வந்��க்கான். வாழ்க்ைக �� 
 ��க்க ஆரம்�க்கற ேநரம் இ�. 

 நா� மாசமாக அலட�்யப்ப�த்�ன�ல் ெத��ல எல்லார ்�ட�் ேதாடட்�ம் எங்க �ட�் 
 ேதாடட்த்ேதாட ேபாட�் ேபாட�்க்�ட�் 'நீ ேமாசமா, நான் ேமாசமா'ன்� பல்�ளிசச்� 
 ேபான வாரம் வைரக்�ம் தான். ேநத்� காைல�ல் எேதசை்சயா ஜன்னல் வ�யா 
 எட�்ப்பாரத்்தா என்ன ஒ� ஆசச்ரய்ம்! ஹாரி பாடட்ர ்மந்�ரக்ேகால் ஆட�் '��ம்பா' ன்� 
 ெசான்னா மா�ரி எங்க �டை்ட த�ர எல்லார ்�ட�் வாச��ம் வண்ண �செ்ச�ங்க 
 அழகழகா �த்� என்ைனய பாரத்்� 'உனக்�ம் ெபப்ேப உங்கப்ப�க்�ம் ெபப்ேப' ன்� 
 அழ� காட�்ய�. எங்க �ட�் �டே்ட வ�ம் ேபா� ஒ� ேவைள மந்�ரக்ேகா�க்� சாரஜ்் 
 ேபா��க்�ேமா?  Stock market shares வாங்� ேபாடற எண்ணம் இ�க்�றவங்க�க்� இ� 
 நல்ல த�ணம். Lowes மற்�ம் Home Depot கம்பனிங்க �செ்ச�கைள �ற்ேற Wallstreet டை்ட 
 வ�வாக்கராங்கன்� ேகள்�ப்படே்டன். 

 வய�ல் �ன்னவங்க, ெபரியவங்கன்� �த்யாசம் பாராடட்ாம எல்ேலார ்�ட�்ைய�ம் ஒேர 
 மா�ரி பதம் பாரத்்��ட�் இ�ந்த �ளிர ்காலத்ைத அ�ச�் �ரட�்ட�் ஒ�லா வசந்த 
 காலம் எட�்ப் பாரக்்�ம் ேபா� இந்த மா�ரி உற்சாகமா �ந்ேதாடட்ேமா இல்ைல காய்க�த் 
 ேதாடட்ேமா மக்கள் ேபாடற� நாம் எல்லா�ம் நைட�ைற�ல் பாரக்்�ம் ஒ� �ஷயம் தான். 

 ஆனா இரிசம்ண்� மக்கள் வசந்தம் வந்த�ம் ேதாடட் ேவைலைய �ட உற்சாகமாக 
 இன்ெனா� �ஷயம் ெசய்வாங்க. அ� தான் உடல்ப�ற்�. �ரியன் சாயல்ல வடட்மா ஒ� 
 ெபரிய ஸ்�க்கர ்ெபாடை்ட பாரத்்தா �ட ேபா�ம், ஏேதா �சச்ாண்� �ச�் எ�த்��ட�் 
 �ரத்தரா மா�ரி ெத��ல் இறங்� ஓட ஆரம்�ச�்�வாங்க. ��காைல�ல் காப்� � �ட 
 ��க்காமல் ஜட�்ைய �ட ெகாஞ்சம் ெப�சா ஒ� நிஜார ்மாட�்�ட�் தைல ெத�க்க ஓடற 
 �ல மக்கைள நி�த்� �சாரிசச்�ல் இ�க்� ெரண்� �க்�ய காரணங்கள் இ�க்�ன்� 
 ெதரிஞ்��டே்டன். ஒண்� �த்�ணரச்�். மற்ற� உடல் எைட �ைறப்�. 

 இவங்க ஓடட்மா ஓ� ெகாடட்ற �யரை்வைய ட�்ப் ேபாட�் பக்ெகட�்ல் ��சச்ா நா� 
 ேராஜா � ெச�க்� ஒ� வாரம் தண்ணி �டலாம். இ�ல் எங்ேகரந்்� �த்�ணர�் வ�ம்� 
 எனக்� �ரியைல. ஹமாம் ேசாப்� �ளம்பர அ��ைரைய கைட��சச்ா தானா 
 �த்�ணர�் வந்�ட�் ேபாற�. இ�க்� ேபாய் தைல ெத�க்க ஒ�வாேனன்? எங்க 
 ��ம்பத்�ல் �த்�ணரச்�் ெபற நாங்க நம்பகமான ஒ� formula கண்� ��ச�் 
 வச�்�க்ேகாம். ஒ� கப் �ல்டர ்காப்� + ஒ� தட�் 'ஜான�' �ராண்ட ்ேதன்�ழல் = 
 �த்�ணரச்�். இைத patent பண்ணலாமான்� �ட ஒ� ேயாசைன இ�க்�. பாரப்்ேபாம். God is 
 great. 

 உடல் எைட �ைறப்ைப பத்� அ�கம் எ��ம் ெசால்ல எனக்� ��ப்பம் இல்ைல. ஏன்னா 
 அ� ஒ� ேசாக கைத. சரி அைத �ட�் தள்�ேவாம். 

 வசந்த காலம் வந்தாேல ெபா�வா எல்லா �ட�்த் தைல�க�க்�ம் ஒ� �ேனாதமான 
 உந்�தல் வ�ம். பத்� வ�ஷ coma ���ந்� ��ர�் கண்ைண �றந்� 'அடடா இப்ப� 
 �ப்ைபத்ெதாட�்க்�ள்ள ேபாய் வாழேராேம' ன்� உணரந்்தவங்க மா�ரி வசந்த காலம் 



 வா வா வசந்தேம! {�னா�டன் �க்சர்} 
 வந்த உடேன �டை்ட �த்தம் ெசய்யற�ல் இறங்��வாங்க. �த்தம் பண்ணேறன்� 
 ெசால்� �ட�்ல் உள்ள எல்லா அலமாரி சாமான்கைள�ம் இ�த்� ெவளிேய ேபாடற� 
 இந்த �ச�க்ேக உண்டான ஒ� �ேசஷம். 

 அ� மட�்ம் இல்ைல. �ட�்த் தைல�கேளாட தானதரம் உணர�்கள் தைல �க்� நிற்கற 
 ேநரம் வசந்த காலம் தான். கணவர,் �ழந்ைதகேளாட உடம்�ல் ேபாட�்�க்�ற 
 �ணிகைள மட�்ம் �ட�் வச�்ட�் �சச் எல்லாத்ைத�ம் �டை்ட கட�் 'salvation army' 
 இல்ைலனா 'goodwill' கைடக�க்� தானம் ெசஞ்��வாங்க. ெரண்� வாரம் �ன்னா� 
 வாங்�ன �த்தம் �� �ணிமணி எல்லாம் �ட இந்த �டை்டக்�ள்ள தான் இ�க்�ம். 
 எல்லாத்ைத�ம் எ�த்� தானம் பண்ணிட�் Macy's கைடல spring sale ன்� அ�த்த 
 வ�ஷம் தானம் பண்ண ேவண்�ய �ணி மணி மற்�ம் இதர சாமான்கைள வாங்கர�ல் 
 ��யா��வாங்க. எனக்� எப்ப�த் ெதரி�ம்ன்� ேகக்க�ங்களா? ேநத்� தான் நான் பத்� 
 �டை்ட சாமான்கைள தானம் ெசஞ்ேசன். என் கணவேராட சடை்ட ைவக்�ம் அலமாரி 
 நான் �ைடசச் �ைடப்�ல ைவரம் மா�ரி �ன்னர�ன்னா பா�ங்கேளன்! ெகாைட வள்ளல் 
 கரண்ேனாட தங்கச�்ன்� என் கணவர ்என்ைனப் பாரத்்� (ெப�ைமயா ???) ெசான்ன� 
 என் கா�ல் நல்லாேவ ��ந்த� 

 Kohl's கைடேலரந்்� 20% off வசந்த கால தள்�ப� �பான் இன்னிக்� தான் வந்��க்�. 
 இ�ேவ நவராத்�ரி காலமா இ�ந்த�ன்னா �ங்�மச�்�ழ் எ�த்��ட�் ெகா��க்� 
 �ப்�ட Kohl's கைடக்� ேபா��ேவன். ஏன்னா நம்ம மக்கள் எல்லாம் �பான் 
 ��ச�்�ட�் அங்ேக தாேன இப்ேபா இ�ப்பாங்க? 

 த�ழ்சச்ங்க வாசகரக்ள் அைனவ�க்�ம் என் அன்பான வசந்த கால வாழ்த்�க்கள். 

 எ��யவர்: �னா சங்கரன் 

 �.�.- இந்த ப�� RTS த�ழ் சங்க ப்ளா�ல் பல வ�டங்க�க்� �ன் நான் எ�� 
 ெவளி�டப்படட்�. 



 2022 த�ழ்ப்பள்ளி ேபாட்� ���கள் 

 வணக்கம் 

 இரிசம்ண்� த�ழ்ப் பள்ளி�ன் 2022 மாரச் ்மாத த�ழ்ப் ேபாட�்களில் பங்�ெபற்ற மற்�ம் 

 ெவற்� ெபற்ற அைனத்� மாணவரக்�க்�ம் வாழ்த்�க்கள். 

 இந்தப் ேபாட�்�ல் 90-க்�ம் அ�கமான மாணவரக்ள் வா�த்தல் ேபாட�், கைத ெசால்�ம் 

 ேபாட�், மா�ேவடப்ேபாட�், ெசால் �ைளயாட�், ேபச�்ப்ேபாட�், கட�்ைரப்ேபாட�் 

 மற்�ம் ஓ�யப்ேபாட�்களில் கலந்� ெகாண்டாரக்ள். ேபாட�்�ல் �க ஆரவ்த்�டன் 

 மாணவரக்ைள பங்� ெபறசெ்சய்�, ஊக்கப்ப�த்�ய ெபற்ேறாரக்�க்� நன்�. 

 இந்தப் ேபாட�்கைள இரண்�  நாடக்�க்�ள் ெவற்�கரமாக நடத்�வதற்� உத�ய 

 அைனத்� ந�வரக்ள், ஆ�ரியரக்ள் மற்�ம் ெபற்ேறார ்தன்னாரவ்லரக்�க்� �க்க நன்�. 

 ந�வரக்ள் 

 �னா சங்கரன்  ெசௗந்தரம் அழகப்பன் 

 சங்கரன் ராமன்  �பா பா� 

 �ழல் �ந்தர ்  �மேரசன் ராமநாதன் 

 நா� பர�  நீ�மா கண்டட்ா 

 லதா பர�  பத்மப்ரியா நாராயணசா� 

 �லதா �த்�  தங்க�னா சரவணபாண்�யன் 

 மாரெ்ச�ன் ெல�ஸ்மாரட்�்ன்  �னா �த்�க்�மார ்

 �னா ச�ஷ்  �னிதா ஷரம்ா 

 �ஷ்� �ரபா 

 ஆ�ரியரக்ள் 

 ெவங்கட ்ெசட�்யார ்  �னிதா ெசந்�ல்ராஜ் 

 �வகா� அண்ணாமைல  அேசாக் பழனிசா� 

 �ர�னா ராம்�மார ்  காரத்்�ேகயன் அங்க�த்� 

 ெஜயெகௗரி �ற்றரசன் 



 2022 த�ழ்ப்பள்ளி ேபாட்� ���கள் 

 ெபற்ேறாரக்ள் 

 உமா �வ�மார ்  ெசல்வநாய� நேரஷ்�மார ்

 கனிெமா� �வக்�மார ்  �கந்� �மேரசன் 

 ெபான்னர� மாரிக்கண்ணன்  �வேனஸ்வரி �ேரம்�மார ்

 ரேமஷ்�மார ்கந்தசா� 

 நன்� 
 லதா �யாகராஜன் 
 இரிசம்ண்� த�ழ்ப் பள்ளி 

 ெவற்�யாளரக்ள் பட்�யல் 
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 ெவற்�யாளரக்ள் பட்�யல் 



 வைகப்ப�த்தப்பட்ட �ளம்பரங்கள்/ 
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 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 க�ைதக்��யல் 

 ெபண் 

 ேதாைக ம�லாள் 

 என் ேசாகம் ெபா�த்தாள் ; 

 வாைக �� ம�ழ 

 ஒர ்வாழ்க்ைக ெகா�த்தாள்; 

 ��ல �ளி�ம் ெகா�த்�, 

 ��க்க ஒளி�ம் ெகா�த்� ... 

 எைத�ம் பாராமல் - 

 எல்லா�மாய் என்ேனா� 

 கலந்� நிற்பவைளப் ேபால்... 

 கண்ட�ண்டா நீங்க�ம் ...? 

 கவனிக்க மறந்��க்க��ம் 

 உங்கள் வாழ்க்ைக��ம் - 

 தாயாய், தாரமாய் , 

 தமக்ைகயாய் ,ேதா�யாய் - ஏெதா 

 ஒ� �பத்�ல் ெபண் - 

 உங்கள் அன்�க்காக ,அங்�காரத்�ற்காக 

 காத்��ப்பைத ... 

 கண்�ண�ம் ேபா� 

 உ�ேராடட்ம் வ�ம், 

 உங்கள் உங்க�க்�ள்�ம் ... 

 பைடப்�: RJ ராஜா (எ) �ந்தர இராஜேசகரன் 



 க�ைதக்��யல் 

 ெப��ச�் 

 �ற்��ம் கண்ணா� ப�க்கெபற்� இ�ந்த அந்த 

 மாளிைக�ன் ம�ல் �வரக்ள் �ைல ம�ப்பற்ற 

 கற்களால் �ரிய ஒளி�ல் �ன்னின 

 அ�கப்ப�யான அந்த ஒளி �ட�்�ள் 

 �ைழயாமல் காத்த� ெபர�்மன், மல்பரி பழ ேதாடட்ங்கள் 

 இரண்� காரக்ள் இ�க்� ெகாண்� அந்த வாசல் �றத்ைத 

 ��ந்த அள� வச� �ட�் காட�்ன 

 வந்தவைர வரேவற்காத �ைறயாய் அெலக்சா�ம் ���ம் 

 வாரத்்ைதகளில் வ�கரித்தன 

 �ன் தாளில் அர�யைல�ம் �ைளயாடை்ட�ம் அைச ேபாட�் ெகாண்� இ�ந்தார ்

 தாத்தா 

 ெவளி நாட�்னில் �றந்� �கம் காடட்ாமல் ஒளிந்� ஓ�ய ேபத்�ைய 

 ேபச ெகஞ்� ெகாண்��ந்தாள் பாட�் 

 அ�த்� எங்� இடம் வாங்கலாம் என்� அைலேப�ைய அ�ர நண்பனிடம் உைரயா� 

 ெகாண்��ந்தார ்அப்பா 

 வ�ம் வ�டமாவ� ��ம்ப ச�தமாக ெந� நாள் வந்�றங்� 

 பழங்கைதகள் ேப� �� பண்டங்கள் �ன்� 

 மகன் �ரிக்�ம் சத்தம் ேகட�்ம் என்� இன்�ம் ��க்� தனமான நம்�க்ைக�ல் 

 நாடக்ாட�்�ல் ��த்த ேத�ைய 

 ��ம்ப ஒ� �ைற பாரத்்� �ட�் அந்த அம்மா ��த்த ெப� �ச�் 

 �ன் வாச�ன் ெதன்னங்�ற்ைற ெம�வாய் ��த்� �ட�் 

 எப்ேபா�ம் ேபால் காற்ேறா� கலந்த� ...... 

 பைடப்�: அ�ண்�மார் 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 

 Fame Game (�ந்� - ��ந்ெதாடர்) 
 �ந்�ப் பட�ல�ல் �ப்பர ்ஸ்டாராகக் 

 ேகாேலாச�்ய கதாநாய� அனா�கா ஆனந்த், 

 தன்�ைடய �கழ் இறங்��கத்�ல் இ�க்�ம் 

 காலகடட்த்�ல் ரா�யான பைழய �ேரா மனீஷ் 

 கன்னா�டன் இைணந்� ந�க்�றார.் படம் ��ந்� 

 ெவளியா�ம் த�வா�ல் ஒ� நள்ளிர�ல் எவ்�தத் 

 தைடய�ன்�க் காணாமல் ேபா�றார.் என்ன 

 நடந்த� என்பைத 6 மாத ப்ளாஷ்ேபக்�ல் 

 ஆரம்�த்� �ன்�ம் �ன்�மாய் 8 எ�ேஸாடக்ளில் கைத ெசால்லப்ப��ற�. 

 90களின் இ���ல் அெமரிக்க ம�த்�வைரத் ��மணம் ெசய்� ெகாண்� �ந்�ப் 

 பட�லைக �ட�் �ல�ய (அவ்வப்ேபா� ந�த்த ஒன்�ரண்� படங்கைளத் த�ரத்்�) மா�ரி 
 ��த் ஓ�� �லம் �ண்�ம் களம் கண்��க்�றார.் அவரின் �கப் �ரபலமான அந்தப் பளரீ ்

 �ரிப்� அப்ப�ேய இ�க்�ற�. அவ�க்காகேவ எ�தப்படட்ைதப் ேபான்ற கனகச�்தமான 

 பாத்�ரத் ேதர�். கணவன், இரண்� ப�ன்ம வய�க் �ழந்ைதகள் மற்�ம் கஷ்டப்பட�்ப் 

 ேபாரா� வளரத்்� நடச்த்�ரமாக்�ய தாய் ச�தம் வாழ்ந்� வ�ம் அனா�கா, தன்�ைடய 

 �கழ் ெவளிசச்த்ைத�ம், ��ம்ப / பண �க்கல்கைள�ம் ஒ�ங்ேக சமாளிக்�ம் கடட்ாயத்�ல் 

 இ�க்�றார.் இைடேய மனீஷ�டன் �ளிரக்்�ம் காதல், நான் உன� மகன் என்� ஆதாரத்�டன் 

 வ�ம் ஒ� ��ர ��� என்� பல �ரசை்னகள். 

 மா�ரி ��த்�ன் ந�ப்� அ�ைம.  ஒ� பட �ழா�ல், �ரபலமா� வ�ம் ஒ� இளம் ந�ைக 

 அனா�கா�டம் "நான் உங்க�ைடய ெபரிய ���. என் அம்மா�ம் �ட. உங்கள் ஆ� 

 ேவண்�ம்" என்� ேகட�்ம் ேபா� அவள் தன்ைன மைற�கமாக "உன் காலம் ��ந்� �டட்� 

 இனிேமல் நான்தான்" என ெசால்வைதப் �ரிந்� ெகாண்� அதற்�க் ெகா�க்�ம் ரியா��ம் 

 ப�ல��ம் தரம். அேத ேபால் �ேரா ேகரவானில் இ�ந்� ெகாண்� அவைளக் காக்க ைவக்�ம் 

 ேபா� ேகரவா�க்ேக ெசன்� �ேரா�டம் ெமன்ைமயாக அேத சமயம் அ�த்தம் ��த்தமாக 

 "நாம் இரண்� ேப�ம் ெதா�ல்�ைற ந�கரக்ள் ஆனால் நம்�ல் யார ்ெபரிய நடச்த்�ரம் என்� 

 உனக்�த் ெதரி�ம்" என்� ெசால்�ம் ேபா� அசத்தல். இப்ப�ப்படட் அனா�கா �ட�்ல் ஒ� 

 ��ம்பத் தைல�யாக, கணவனால் வன்�ைறக்� உடப்�த்தப்ப�ம் ேபா�ம் , ப�ன்ம வய� 

 �ழந்ைதகள் �ைச மா�ப் ேபா�றாரக்ேளா என்� அஞ்�ம் ேபா�ம் அந்தப் பாத்�ரத்�ன் ேவ� 

 ஒ� பரிமாணத்ைதக் காட�்�றார.் இந்த அபார ந�ைகைய   பா��ட ்ெப�ம்பா�ம் (லஜ்ஜா, 

 �க்கார,் ேதவதாஸ் ேபான்ற ���லக்�கள் நீங்கலாக) நன்� நடனமா�ம் ஒ� அழ�ப் 

 ப�ைமயாகேவ பயன்ப�த்� வந்த� �ர��ஷ்டம். 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 

 �ப்ப��ம் ெபண் �எஸ்� ேஷாபா�ன் (ராஜ� ேதஷ்பாண்ேட) வ�ைகக்�ப் �ன் கைத 

 'அனா�கா எங்ேக' என்ற தளத்���ந்� 'அனா�கா யார'் என்ற தளத்�ற்� நகர�்ற�. இ�ல் 

 �எஸ்��ன் ஒ� பா�ன ஈரப்்� என்� ஒ� ��ய �ைளக்கைத. கைத�ன் ஓடட்த்�ற்�ப் 

 ெபரிதாக உதவ�ல்ைல. ஆனால் அவ�ம் நன்றாக ந�த்��க்�றார.் 

 �ைணப் பாத்�ரங்களான கணவன் நி�ல் (சஞ்சய் க�ர ்- இவர ்�ரபல பா��ட ்ந�கர ்அனில் 

 க�ரின் சேகாதரர)், மகன் அ�னாஷ், மகள் அமாரா, அம்மா கல்யாணி ஆ�ேயார ்ந�ப்�ம் 

 நிைற�. அ��ம் அம்மாைவப் ேபால் அத்தைன அழ�ல்லாத மகள், அனா�கா�டம் "நான் 

 ந�ைகயாக ஆைசப்ப��ேறன் ஏெனன்றால் இந்த �கம் எனக்�ப் ��க்க�ல்ைல" என்� 

 ெவ�த்� அ�ம்ேபா� நடச்த்�ரங்களின் �ழந்ைதக�க்� உள்ள மன அ�த்தத்ைத நன்� 

 ெவளிப்ப�த்��றார.். 

 படம் மா�ரி�ன் நிஜவாழ்ைவத்தான் �ர�ப�க்�றேதா என்� சந்ேதகம் வரலாம். 

 ��வய�ேலேய சம்பா�க்க ஆரம்�த்���ம் ��ப்பாக ந�ைககளின் ஒட�்ண்ணி ��ம்ப 

 நபரக்ள்- பல ந�ைககளின் வாழ்�ல் இ� சகஜம். ஆனால் மா�ரி, ஐஸ்வரய்ா ராய் ேபான்ேறார ்

 அ�ரஷ்்டவசமாக அவரக்ளின் ெவற்�க்� உ��ைணயாக இ�ந்த ��ம்பங்கள் அைமயப் 

 ெபற்றவரக்ள். த��ல் �ஜாதா, பா�ப்�ரியா ேபான்ேறாரக்்� அந்த அ�ரஷ்்டம் 

 வாய்க்க�ல்ைல. 

 �தல் இரண்� எ�ேஸாடக்ள் �க ெம�வாகேவ ெசல்�ற�. மரம் ��ச�்கள் ெமல்ல இ�க 

 இ�க �� ��க்�ற�. 

 மா�ரி�ன் ���க�க்� நிசச்யம் ��க்�ம். மற்றவரக்�ம் பாரக்்�ம்ப�யாகத்தான் 

 இ�க்�ற�. ெநடஃ்பளிக்�ல் �ைடக்�ற�. 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 தைலப்�: த�ழர ்பாரம்பரிய உண� வைககள் 
 வ�ப்�: நிைல 2 

 ஆ�ரிைய : �வகா� அண்ணாமைல 
 ஒ�ங்�ைணப்பாளர ்: கனிெமா� �வ�மார ்

 ஹர�்தா �  ஆ�த் நிஷாந்த் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ஜானவ் �ேரஷ்�மார்  நளன் �னிவாசன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �ரணிதா பால��கன்  �ரணவ் அர�ந்த் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �ரணவ் �ராம் 

 சைமரா �ல்ல�யான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 சாரல் �க்ரமன்  வ�ண் மேகந்�ரன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள 

 தனி�ா ேதவ� சத்யராஜ் 



 உடல்நலக் ��ப்� 
 �ைளயாட்� காயங்க�க்கான ��சை்ச 

 RICE என்ப� �ைளயாட�் காயங்க�க்� ஒ� ெபா�வான ��சை்ச �ைறயா�ம். 

 �ழ்க்கணடவற்�ன் ��க்கேம RICE என்றைழக்கப்ப��ற�. 

 ●  Rest 

 ●  Ice 

 ●  Compression 

 ●  Elevation 

 இந்த ��சை்ச �ைற ேலசான �ைளயாட�் காயங்கைள �ணப்ப�த்த  உத�யாக 

 இ�க்�ம். �றந்த ���க�க்�, காயம் ஏற்படட் 24 �தல் 36 மணி ேநரத்�ற்�ள் RICE 

 �ைறையப் �ன்பற்ற�ம். இ� �ைளயாட�் காயத்�ற்�ப் �ற� ஆரம்ப நாடக்ளில் 

 ஏற்ப�ம் �க்கத்ைதக் �ைறக்க�ம், ��தல் வ� மற்�ம் �ராய்ப்�கைளத் த�க்க�ம் 

 உத�ம். 

 �ைளயாட�் காயங்கைள �ணப்ப�த்�வதற்காக ம�ந்�ச�்ட�் இன்� ெபறப்ப�ம் 

 ம�ந்�கள் (Over the counter medication) மற்�ம்  பரிந்�ைரக்கப்படட் ம�ந்�கள் (Prescription 

 medication) இரண்�ம் �ைடக்�ன்றன. அவற்�ல் ெப�ம்பாலானைவ வ� மற்�ம் 

 �க்கத்���ந்� நிவாரணம் அளிக்�ன்றன. 

 உங்கள் காயம் க�ைமயாக ேதான்�னாேலா அல்ல� உணரந்்தாேலா, ம�த்�வைர 

 சந்�த்� ஆேலா��ங்கள்.  காயமைடந்த �ட�்களில் �ன்வ�ம் அ���கள் 

 ேதான்�னால், அவசர ��சை்சைய நா�ங்கள்: 



 உடல்நலக் ��ப்� 
 �ைளயாட்� காயங்க�க்கான ��சை்ச 

 ●  க�ைமயான �க்கம் மற்�ம் வ� 

 ●  காணக்��ய கட�்கள், �ைடப்�கள் அல்ல� �ற �ைறபா�கள் 

 ●  �ட�்கைளப் பயன்ப�த்�ம் ேபா� உைட�ம் அல்ல� ெநா�ங்�ம் சத்தம் 

 ●  பல�னம் அல்ல� �ட�் �� எைட ேபாட இயலாைம 

 ●  நிைலயற்ற தன்ைம 

 காயமைடந்த உடன் �ழ்க்கண்ட அ���கள் ஏேத�ம் ேதான்�னா�ம் அவசர 

 ��சை்சைய நாட�ம்: 

 ●  �வா�ப்ப�ல் �ரமம் 

 ●  தைல�ற்றல் 

 ●  காய்சச்ல் 

 ��ர �ைளயாட�் காயங்க�க்� அ�ைவ ��சை்ச மற்�ம் உடற்ப�ற்� ��சை்ச 

 ேதைவப்படலாம். இரண்� வாரங்க�க்�ள் காயம் �ணமைடய�ல்ைல என்றால், 

 உங்கள் ம�த்�வைர அ�க�ம். 

 ெ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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