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● அ��ப்�   மடல்   

● �ற�ம்   ெபா��ம்   

● �ைர�ம்   இைச�ம்   

● கசே்சரி   �சன்   கலாடட்ா   -   பாகம்   1   (�னா�டன்   �க்சர)்   

● ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…(ஒ�   ெதாடர)்   

● நாைள   நாைள   என்��ந்ேதன்   (கட�்ைர)   

● க�ைதக்��யல்   

● �ைரப்பட   �மரச்னம்   

● த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

● உடல்நலக்   ��ப்�   

● வாசகர ்  க�த்�   ப�வம்   

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 



  

அ��ப்�   மடல்   
  

  
சனிக்�ழைம,   ெசப்ெடம்பர்   11   ஆம்   ேத� ,   இரிசம்ண்�   த�ழ்சச்ங்கம்   நடத்�ம்   

ஆண்க�க்கான   வ�டாந்�ர   ைகப்பந்தாட்டப்   ேபாட்�    (Men’s   Volleyball   tournament)    Twin   
Hickory   �ங்கா�ல்   காைல   ஆ�   மணியள�ல்   �வங்க   இ�க்�ற�.     

  
ஞா�ற்�க்�ழைம,   ெசப்ெடம்பர்   12   ஆம்   ேத�,    இரிசம்ண்�   த�ழ்சச்ங்கம்   நடத்�ம்   
ெபண்க�க்கான   எ�   பந்��ச�்   ேபாட்�    (Women’s   Throwball   tournament)    Twin   Hickory   

�ங்கா�ல்   காைல   காைல   ஆ�   மணியள�ல்    �வங்க   இ�க்�ற�.     
  
  

  
  
  

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!   (��க்�றள்)   
  நண்பரக்ேள,   இன்�ம்   �ல   நாடக்ளில்   �த்தாண்�   பள்ளிக�க்�த்   �வங்��ற�.   
மாணவரக்ள்   ப�த்தைத   ெமல்ல   அைச   ேபாடட்ப�ேய   வ�ப்�க�க்�ம்   �னப்ப�   
வழக்கமான   வாழ்க்ைகக்�ம்   ��ம்��றாரக்ள்.   
  
த�ழ்ப்   பள்ளி�ம்   �வங்கப்ேபா�ற�.   நம்   பள்ளி   மாணவமணி   எ��ய   ��க்�றள்   உைர   
இவ்�த��ம்.     
  
இந்தக்   �ழ�ைச,   யா�ைசைய   ஊக்��த்தப�ேய   இ�க்க   எண்ணம்.   அவரக்ள்   பள்ளிப்   
பணிகள்   ��ேவகம்   எ�த்�   �ைம   ��ப்   ேபானால்   நாம்   ெபரியவரக்ள்   இப்ப���ல்   
எ�தலாம்.   அ�வைர   யா�ைச   ெதாடரட�்ம்.   நன்�.   
  

----   
  
ஒ�வர ்  பல   நல்ல   �ல்கைள   கற்�   அ��ைடயவராக   இ�ந்தா�ம்   நல்ெலா�க்கம்   
இல்ைலெயன்றால்   அவர ்  அ�வற்றவராகேவ   க�தப்ப�வார.்   ஒ�க்க�ைடைம   என்�ம்   
அ�காரத்�ல்   ஒ�க்கத்�ன்   �றப்�கைள   ��ம்   ��வள்�வர,்   உலகத்�   மக்கேளா�   
இைணந்�   வா�ம்   ேபா�   எவ்வாறான   ஒ�க்கத்ைத   கைட��க்க   ேவண்�ம்   என்�   
�ளக்��றார.்   அதாவ�,   உலகத்�ல்   உள்ள   சான்ேறாரக்ள்   காட�்ம்   நல்வ��ல்   ஒ�வர ்   
நடக்க�ல்ைல   என்றால்   அவர ்  எத்தைன   �ல்கைள   ப�த்��ந்தா�ம்   அவர ்  
அ�வற்றவராகேவ   க�தப்ப�வார ்  என   வள்�வர ்  ���றார.்   
  
�றள்   :   
உலகத்ேதா�   ஒட்ட   ஒ�கல்   பலகற்�ம்     
கல்லார்   அ��லா   தார்   .   
  
உலகத்ேதா�   -   சான்ேறாரக்ள்   (உலகத்�   சான்ேறாரக்ள்   )   
ஒடட்   -   ெபா�ந்�   அல்ல�   ேசரந்்�     
ஒ�கல்   -   அதன்ப�   நடத்தல்   அல்ல�   நல்வ��ல்   நடப்ப�     
கல்லார ்  -   கல்லாதவர ்    
பலகற்�ம்-   பல   �ல்கைள   கற்��ந்தா�ம்     
அ��லா   தார-்   அ��ல்லாதவர ்    
  
எ��யவர்   -   ஹா�னி   �னிவாசன்   (நிைல   5   மாணவர்)   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



�ைர�ம்   இைச�ம்    -    தர்பாரி   கானடா   
   20 ஆம்   ேமளகரத்்தா   ராகம்   ஆ�ய    நடைபர�      வம்சத்�ல்   வ�ம்   ராகம்.      இ�   ஒ�   வக்ர   ராகம்.   

  
கரந்ாடக   இைச�ல்   இந்த   ராகத்�ல்   அைமந்த   பாடல்கள்   �க   �ைற�தான்.     நாராயண   �ர்த்தர ்    இயற்�ய   
ேகாவரத்ன   �ரிதார,      ெஜயேதவர்     எ��ய   அஷ்டப�களில்   ஒன்றான    நிந்த�    சந்தணம்    ேபான்ற   ஒ�   �ல   
���கள்    பாடப்ெபற்�    வ�பைவ.     

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

  

  
  
  
  
  

 

�ைரப்படம்      பாடல்      இைசயைமப்பாளர்     

உத்தம   �த்�ரன்      �ல்ைல   மலர ்  ேமேல      �.   ராமநாதன்   

�ங்�மம்      �ன்னஞ்��ய   வண்ண   பறைவ      ேக.   �.   மஹாேதவன்   

ேபா�ஸ்   காரன்   மகள்      ெபான்    என்ேபன்   ��      �ஸ்வநாதன்-   ராம�ரத்்�   

�ன்�   ெதய்வங்கள்      வசந்தத்�ல்   ஓர ்  நாள்      எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

ெகௗரி   கல்யாணம்      ��ப்�கைழ   பாட   பாட      எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

அ�ரவ்   ராகங்கள்      ேகள்��ன்   நாயகேன      எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

நீ�க்�   தைல   வணங்�      இந்த   பசை்ச   �ளிக்ெகா�      எம்.   எஸ்.   �ஸ்வநாதன்   

ெதய்வம்      ம�தமைல   மாமணிேய      �ன்னக்��   ைவத்�யநாதன்     

�ந்�ைபர�      �   மாைல   வாங்�   வந்தான்      இைளயராஜா   

ெமௗனம்   சம்மதம்      கல்யாண   ேதனிலா     இைளயராஜா   

அரங்ேகற்ற   ேவைள      ஆகாய   ெவண்ணிலாேவ      இைளயராஜா   

ேராஜா      ��   ெவள்ைள   மைழ      ஏ   ஆர ்   ரஹ்மான்     

ரிதம்      காற்ேற   என்   வாசல்   வந்தாய்      ஏ   ஆர ்   ரஹ்மான்     

கன்னத்�ல்   �த்த�டட்ால்      ஒ�   ெதய்வம்   தந்த   �ேவ      ஏ   ஆர ்   ரஹ்மான்     

கரண்ா      மலேர    ெமௗனமா      �த்யாசாகர ்    

நிலாேவ   வா      நீ   காற்�   நான்   மரம்      �த்யாசாகர ்    

�ல்லன்      ஒேர   மனம்      �த்யாசாகர ்    

மதராசபட�்னம்      �க்கள்   �க்�ம்      �   .   �   .   �ரகாஷ்   �மார ்    

ைசவம்      அழ�      �   .   �   .   �ரகாஷ்   �மார ்    

    
 
 
 
 

  ெதா�ப்�    :     

  
  
  
  
  

  நாராயணன்   �ப்ரமணியன்      



  

{�னா�டன்   �க்சர்}     
கசே்சரி   �சன்   கலாட்டா   -   பாகம்   1   

   மாரக்�   மாசத்�ல்   ெசன்ைனக்�   வந்�   �ன�ம்   ஒவ்ெவா�   சபாவா   ஏ�   இறங்�   ஆைச   �ர   
பாட�்   கசே்சரிகள்   ேகடப்�   என்�ைடய   ெராம்ப   நாள்   கன�.     அ�   ஒ�   வ�யா   ேபான   
வ�டம்   தான்   நிைனவாச�்.   

   
ெபட�்   நிைறய   �டைவ�ம்   மன�   நிைறய   கசே்சரி   ஆைச�மா   ெசன்ைன   வந்�   இறங்�ன   
எனக்�   ஒேர   இன்ப   அ�ரச்�்.    பல   வ�ஷங்களா   நா�ம்    ெசன்ைனக்�   வந்�   ேபாய்   
ெகாண்�   இ�க்ேகன்.    எப்ப�ம்   ெநத்�க்   கண்ைண   �றந்�   உக்�ரமா   �ைறச�்   பாரத்்�,   
த�ழ்   �ரியல்   மா�யாரக்ைள   நிைன�ப�த்�ம்    �ரியைன   பாரத்்ேத   பழக்கப்படட்    எனக்�   
இந்த   இளம்   �டே்டாட   இனிைமயா   வரேவற்�ம்   மாரக்�   மாச   �ரியன்   ���.    பயணம்   
ஆரம்பேம   மன�க்�ம்   உடம்�க்�ம்   இதமா   இ�ந்த�.   

   
காப்�   ��சச்   ைகேயாட   கசே்சரி   �ஸ்டை்ட   பாரக்்க   காைல   ேபப்பைர   �ரட�்ன   எனக்�   
கண்ைண   இ�ட�்ண்�   வந்த�   தான்   �சச்ம்.    ஒ�   ஊரல்    இவ்வள�   சபாக்களா?   ஒேர   
நாள்ல,   ஒேர   ேநரத்�ல   இவ்வள�   கசே்சரியா?   எ�க்�   ேபாற�ன்�    ெராம்ப   ேநரம்   �ழம்�   
ஒ�   வ�யா   இங்�   �ங்�   பாங்�   தய�ல   ெரண்�   கசே்சரிைய   ேதர�்   ெசய்�   நி�ரந்்த   
ேபா�   ஏேதா   மைலைய   �ரட�்ன   உணர�்.   

   
அ�த்த�த்�   நடக்கப்   ேபா�ம்   ெரண்�   கசே்சரிகைள   ேகடக்   ஆவலா   அரங்கத்�ல்   
�ைழஞ்ச   நா�ம்   என்   கணவ�ம்    ஆசச்ரய்த்�ல்   அப்ப�ேய   நின்�டே்டாம்   .    நா�   
தக்காளிைய   �க்�   �ம்ப�க்�   ந��ல்    ேபாடட்ா   �க்�   இல்லாமேல   நி�ஷமா   சடன்ி  
ெர�யாரா   மா�ரி   ஒ�   மக்கள்   ச�த்�ரம்!    இேத   �த்வான்   எங்க   ஊ�க்�   வந்�   கசே்சரி   
பண்ணின   ேபா�   ஹா�ல்   ஈ   ஓடட்   தனியா   ஆள்   ேபாடட்   ஞாபகம்.   ெசாத்�ல்    பா�   எ��   
ைவக்கேறன்�   சத்�யம்   பண்ணாக்�ட   கசே்சரிக்�   வர   மாடே்டன்�   அடம்   ��க்கற   எங்க   
ஊர ்  மக்கைள   பாரத்்ேத   பழ�டட்   எனக்�   இ�   ஒ�   ��   அ�பவம்.   

   
எங்க�க்�   �ன்னா�ேய   வந்�   எங்க�க்காக    ெரண்�   �ட ்  ேபாட�்   வச�்�ந்த   என்   
தங்ைகக்�   நான்   கணக்�ல்லாமல்   கடன்   பட�்�க்ேகன்.   காேலஜ்   ேபாற   காலத்�ல    காைல   
ேநர   அவசரத்�ல்    எனக்�   �ள��க்�   படட்ன்   தச�்   தந்த�ேலரந்்�   இப்ேபா   வ�ஷா   
வ�ஷம்   நான்   இந்�யா   வர�க்�   �ன்னா�ேய   எனக்காக    பாரத்்�   பாரத்்�   �ணிமணி   
வாங்�,   நான்   ஒவ்ெவா�   �ைற�ம்   கண்டைத�ம்   சாப்�ட�்   வ�த்த   வ��ல்   ��ண்�   
ப�க்�ம்   ேபா�    �டாம   என்ேனாட   ஆஸ்பத்�ரிக்�   அைலவ�   வைர   பாசத்�ல்   அவைள   
�ஞ்ச   நான்   பல   �ற�   எ�க்க   ேவண்���க்�ம்.   

   
இெதன்னடா   காெம�   படம்   ேபாடட்ா   பாசமலர ்  படம்   ஓ�ேதன்�   நீங்க   நிைனக்கற�   
எனக்�   �ரியாம   இல்ைல.   அப்பப்ேபா   �ரியஸ்   �ன்   இல்ைலனா   காெம�க்�   என்ன   ேவல்�   
ெசால்�ங்க?    சரி   சரி    இேதா   அ�த்த   �ன்   மாற்றம்.   

   
   

(ெதாட�ம்)   
  

எ��யவர்   -   �னா   சங்கரன்  
  
  

 



ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
  நம்   ஊரில்   ஒ�   �த்தர ்  இ�க்�றார ்  ெதரி�மா   உங்க�க்�?   அவைர   நன்�   
ெதரிந்தவரக்�க்�க்�ட   அவ�ைடய   
ம�ைமகள்   ெதரியா�.   ��வண்ணாமைல   
பக்கம்   ெசால்வாரக்ள்   அங்ேக   மைலையச ்  
�ற்�   பல   �த்தரக்ள்   இ�ப்பாரக்ளாம்.   நம்   
கண்�க்�   ெதரியமாடட்ாரக்ள்,   
ெதரிந்தா�ம்   அவரக்ைளப்   பற்�   
ெவளிக்காடட்   மாடட்ாரக்ள்.   நம்ம   ஊர ்  �த்தர ்  
ஒ�   �ைற   என்ைன�ம்   �ல   நண்பரக்ைள�ம்   
ஒ�   மைலய�வாரத்�ற்�   அைழத்�ச ்  
ெசன்றார.்   அங்�தான்   எங்க�க்�   தரிசனம்   
�ைடத்த�…  
  
  
மைலச�்த்தர ்  யார ்  என்�   ெதரி�றதா?   

  
மைலசச்ா�   சங்கத்   தைலவராக   இ�ந்தேபா�   
�வக்�ைவத்த   பல   சங்க�களில்   ஒன்�   ேகாைட   
நாடக்ளில்   நம்   �ள்ைளகைள   எங்காவ�   
மைலப்பக்கம்   அைழத்�ச ்  ெசல்வ�.   
2015ல்,�தல்�ைறயாக   எங்ேக   ேபாகலாம்   என்�   
மைலசச்ா�   ேகடட்ேபா�   நான்   தயங்காமல்   உடேன   
ெசான்ன   இடம்   Crabtree   Falls.   நம்   மாநிலத்�ல்   எனக்�   
�க�ம்   ��த்த   இடங்களில்   இ�ப்பைவ   சாைல   எண்   
56-ம்   அ�ல்   இ�க்�ம்   இந்த   அ���ம்.   
அெமரிக்கா�ன்   �ழக்�ப்   ப���ேலேய   �க�ம்   
உயரமான   அ��த்   ெதாடர ்  இ�தான்   -   highest   
vertical-drop   cascading   waterfall   east   of   the   Mississippi   River!   
இந்த   மைலப்பாைத�ல்   ேபா�ம்ேபா�   அ��   
அ��ேலேய   வ�ம்.   நான்   இந்த   ஊ�க்�   வந்த   ���ல்   
சாைலக்�   அ��ல்   ஒ�   ஏெழட�்   வாகனங்கள்   
நிற்�மள��த்தான்   இடம்   இ�ந்த�.   அங்��ந்�   சற்�   
�ரம்   நடந்�,   ஒ�   அழகான   பைழய   பாலத்�ல்   
வ�யாகத்தான்   அ���ன்   அ�வாரத்�ற்�   வர   
���ம்.   அெமரிக்க   உள்நாட�்ப்   ேபாரின்   ேபா�   
உ�க்�ய   இ�ம்ைப   அந்தப்   பைழய   பாலத்�ன்   

ேம��ந்�   �ேழ   ஆற்�ல்   ெசாடட்   �ட�்   ேதாடட்ா   ெசய்தாரக்ளாம்.   இப்ேபா�   ெபரிய   
வாகன   நி�த்த�ம்   க�ப்பைறக�ம்   கட�்த்தள்ளி,   �டட்த்தடட்   காரிேலேய   அ���ன்   
அ�ேக   ேபா�மள�ற்�   அந்த   இடம்   மா��டட்�.   சாைல   எண்   56-ம்   �க   அழகாக   இ�க்�ம்.   
அைனத்�ப்   ப�வக்   காலங்களி�ம்   இந்தச ்  சாைல   அழேகா   அழ�.   �ள்ைளகள்   ��   வய�   
�தல்   பல�ைற   இங்ேக   ெசன்��க்�ேறாம்.   
  
  

 



  

  
  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
த�ழ்சச்ங்கத்�ன்   �ள்ைளப்   படட்ாளத்�டனான   �தல்   மைலேயற்றம்   இ�.   ஆேற�   
�ள்ைளக�ம்   �ல   தந்ைதயரக்�ம்   
ேபா��ந்ேதாம்.   �ட   என்   மைன��ம்   
ஜாக்��ம்   வந்��ந்தாரக்ள்.   
  
மைலேய�ம்ேபா�   இண்�   இ�க்�ல்   எல்லாம்   
�ள்ைளகள்   �ைழந்தாரக்ள்.   எங்ெகல்லாம்   
தண்ணீரில்   இறங்க���ேமா   
இறங்�னாரக்ள்.   
  
மைல�ச�்ைய   அைடந்த�ம்   ��ைமயான   
நீரில்   இறங்�   �ைளயா�னாரக்ள்.   நல்ல   
நிழ�ல்   ��ைமயாக   ஓய்ெவ�த்�க்   
ெகாண்�   அங்��ந்�   �ற்�   ப�ைமையக்   
கண்�   களித்ேதாம்.   மைலசச்ா�க்�   அந்த   
இடம்   �க�ம்   ��த்�ப்   ேபாய்   �டட்�.   
இவ்வள�   அழகான   இடத்ைதப்   பற்�   
இவ்வள�   நாள்   ெசால்லேவ   இல்ைலேய   என்�   �ைறப்பட�்க்   ெகாண்டார.்   
அப்ேபா�   �ட�்ப்   ைபயனாக   இ�ந்த   �க்ேனஷ்   ஹரிக்�ம்   இந்த   மைலேயற்றம்   �க�ம்   ��த்�   

�டட்�.   அதற்�   அ�த்த   வாரேம   அவன்   ெத��ல்   
இ�க்�ம்   நண்பரக்ைளத்   �ரட�்க்   ெகாண்�   அங்�   ேபாய்   
வந்தான்.   அ�த்�   எங்�   மைலேயற்றத்�ற்�   ேபானா�ம்   
அவைன   அைழத்�ச ்  ெசல்ல   ேவண்�ம்   என்ற   அன்�க்   
கடட்ைள�ம்   ேபாட�்�க்�றான்.   இ�வைர   ெசன்ற   
அைனத்�   மைலேயற்றங்க�க்�ம்   வந்த   �ள்ைள   அவன்   
ஒ�வன்   தான்.   
  
  
  
  
  
  
  

  
அைனவ�க்�ம்   மைலேயற்றம்   ��த்�   
நாெடங்��ம்   ெசய்�   பரவ,   அ�த்த   ஆண்�   
அேநகர ்  மைலேயற்றத்�ற்�   ேபாகேவண்�ம்   
என்�   அடம்   ��த்தனர.்   ஆைகயால்   அைனத்�   
வய�ன�ம்   ேபாக   ஏ�வாக   ேதரந்்ெத�த்த   இடம்   
Humpback     
Rocks!   நம்�ரில்   இ�ந்�   இந்த   இடத்ைத   சற்�   
�ைரவாக   எட�்   �டலாம்.   மைலேயற்ற   உயர�ம்   
�ைற�.   அங்��ந்�   காட�்�ம்   ெகாள்ைள   அழ�.  
அதனால்   �ள்ைளகள்,   தாய்,   தந்ைதயரக்ள்   அைனவ�ம்   வரலாம்,   ஒ�   ைமல்தான்   நடக்க   ேவண்�ய   
ெதாைல�   என்�   தண்ேடாரா   ேபாடட்தால்,   நிைறய   ேபர ்  வந்��ந்தனர.்   

 



  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
  

இங்�   அெமரிக்கா�ல்   ஐேராப்�யரக்ள்   �த�ல்   ��ேய�ய   ேபா�   எப்ப�   வாழ்ந்தாரக்ள்   என்�   
காடட்   ஒ�   ��ம்   ேதாடட்�ம்   அ�ங்காட�்யகம்   ேபால   ைவத்��க்�றாரக்ள்.   உள்ேள   �ைழந்�   
அந்த   �டை்டப்   பாரக்்கலாம்.   பரண்   ேபால   ேமேல   ஏ�   அவரக்ளின்   �க்�ளி�ண்�   ப�க்ைக   
அைறைய�ம்   பாரக்்கலாம்.   
  
அந்த   �டை்டச ்  �ற்�ப்   பாரத்்��ட�்   
மைலய�வாரத்ைத   ேநாக்�   நடக்�ம்ேபா�   
நண்பர ்  ெசல்வா   மைல�ச�்�ல்   இ�க்�ம்   
ஒ�   பாைற   ேபான்ற   அைமப்ைப   
அைனவ�க்�ம்   காட�்க்   ெகாண்��ந்தார.்   
நான்   அங்ேகதான்   நாம்   ேபா�ேறாம்   
என்ற�டன்   ஒ�   ைமல்�   ெசான்னீங்கன்�   
சண்ைடக்�   வந்தார.்   ஒ�   ைமல்தான்பா.   

ெசங்�த்தா   ஒ�   ைமல்   என்ேறன்!   
  
இந்த   ஏற்றம்   ஒ�   ைமல்தான்   என்றா�ம்   
ெகாஞ்சம்   ெசங்�த்தான   ஏற்றம்.   அ��ம்   பா�   
வ�   சரைளக்   கல்   ேபாடட்   பாைத   ேபால   
ஏற்றமாக   இ�க்�ம்.   காட�்ப்பாைத   ேபால   
இ�க்கா�.   அதனால்   நடப்ப�ம்   சற்�   க�னம்.   
அைனவ�ம்   �க�ம்   உற்சாகமாய்   நடந்�   பல   
இடங்களில்   ஓய்ெவ�த்�   ம�ழ்ந்தாரக்ள்.   
�த�ல்   இ�க்�ம்   மைலச�்த்தர ்  அவதார�ம்   
அப்ேபா�தான்   நடந்த�.   த�ழ்ச ்  சங்கத்�ன்   

அப்ேபாைதய   ஆஸ்தான   �ைகப்படக்காரரான   �ஜயநிரம்லா    நிைறயப்   படங்கள்   எ�த்�த்   
தள்ளினார ்.     
இந்த   மைல�ச�்�ல்   இ�ந்�   பாரத்்தால்   அவ்வள�   
அழ�.   �ற்��ம்   பசை்சப்   பேசல்   என்�   இ�க்�ம்   
மைலக�க்�   ந�ேவ   இந்த   �ல   ெசங்�த்�ப்   
பாைறகள்   மட�்ம்   ெமாடை்டயாக   நீட�்க்   
ெகாண்��க்�ம்.   

 

https://goo.gl/photos/UHM4yPi3cmi7qPc39
https://goo.gl/photos/UHM4yPi3cmi7qPc39


  

  

  

ேஜம்ஸ்   ந�க்கைர�னிேல…   (ஒ�   ெதாடர)்   
    
இந்த   மைலேயற்றத்�ற்�ப்   �ற�   ேபாகேவ   ��ய�ல்ைல.   அ��ம்   ேகாைடக்காலத்�ல்   
அைனவ�ம்   ஒன்�   ேசரப்்ப�   �க�ம்   க�னமாகப்   ேபாய்�டட்�.   நண்பர ்  �ற்றரசனின்   
�டா   �யற்�யால்   2018ல்   White   Rock   Falls   எ�ம்   காட�்ப்பாைத�ல்   பயணித்ேதாம்.   
நண்பரக்ள்   நால்வ�ம்,   ��வன்   �க்ேனஷ்   மட�்ம்தான்   ேபாேனாம்.   
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
வ�ெயங்��ம்   காடட்ா�கள்   நிைறந்த   
அற்�தமான   மைலப்பாைத   இ�.   
ஓரிடத்�ல்   நீரில்   இறங்�த்தான்   
பாைதையக்   கடக்க   ேநரந்்த�.   
  
  
  
எ��யவர்   -   நா�   பர�   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

நாைள   நாைள   என்��ந்ேதன்...   
ெகா.�.   காலத்�ல்   எல்லாம்   நன்றாகத்   தான்   இ�ந்த�.   ெகா.�.   காலத்�ல்தான்   இப்ப�   
ஆ�   �டட்�.   உடல்   எைட   ��   �டட்�.   அதனால்   வரக்   ��ய   உடல்   நலக்   ேகாளா�கள்   
இேலசாகத்   தைல   காடட்   ஆரம்�த்�   �டட்ன.   அவ�ைடய   ம�த்�வர,்   “மாத்�ைர   
ம�ந்ெதல்லாம்   ேதைவ�ல்ைல;   ஒ�ங்காக   உடற்ப�ற்�   ெசய்தாேல   பைழய   மா�ரி   ஆ�   
�டலாம்”,   என்�   ெசால்���ந்தார.்   

  
“நாைள   �தல்   தவறாமல்   அைர   மணி   ேநரம்   உடற்   ப�ற்�   ெசய்ய   ேவண்�ம்.   காைல�ல்   
ஒ�   அைர   மணி   ேநரம்   �ன்னால்   எ�ந்தாேல   ேபா�ம்”.   எண்ணேம   உற்சாகம்   தந்த�.   
�டட்�டட்ப�ேய   ம�நாள்   �க்�ரம்   எ�ந்�,   உடற்   ப�ற்�   ெசய்�,   எல்லாம்   நல்லப�   
��ந்த�.   �டட்த்தடட்   நான்�   நாடக்ள்.   ஐந்தாம்   நாள்   எ�ந்��க்�ம்   ேபாேத   தாமதமா�   
�டட்�.   “இன்ைறக்�   ஒ�   நாள்   ெசய்யா�டட்ால்   என்ன,   நாைளக்�ப்   பாரத்்�க்   
ெகாள்ளலாம்”,   என்�   மனம்   சமாதானம்   ெசால்�ய�.   இப்ப�ேய   உடற்   ப�ற்�   இல்லாமல்   
இன்�ம்   இரண்�   வாரம்   ேபாக,   �ற�   ம�ப��ம்   சங்கல்பம்   ெசய்�   ெகாண்டாள்,   
“நாைளக்�   கண்�ப்பாக   ம�ப�   ஆரம்�க்கப்   ேபா�ேறன்”.   
  
எங்ேகேயா   ேகடட்�   ேபால்   இ�க்�றதா?   வா�ங்கள்,   நாெமல்லாம்   ஒேர   கட�்தான்!   
நீங்க�ம்   தள்ளிப்   ேபா�ம்   பழக்கம்   உள்ளவரா?   அந்தப்   பழக்கத்ைத   மாற்�க்   ெகாள்ள   
உங்க�க்�ம்   ��ப்பமா?   இ�   ��த்�   நான்   ப�த்தவற்�ல்   இ�ந்�   எளிைமயான   இரண்�   
��ப்�கைள   இங்ேக   ப�ரந்்�   ெகாள்�ேறன்.   
  
ஒன்�:    ஒ�   ேவைலையத்   தள்ளிப்   ேபாட   ேவண்�ம்   என்ற   எண்ணம்   ஏற்ப�ம்   ேபா�,   நீங்கள்   
ெசய்ய   ேவண்�யெதல்லாம்   ஒன்�தான்.   அந்த   ேவைலைய   ஆரம்�க்க   ேவண்�ம்.   அதன்   
�ற�   நீங்கள்   அதைனத்   ெதாடர   ேவண்�ம்   என்�   அவ�யம்   இல்ைல.   ஆங்�லத்�ல்   
இதைன   “micro   action”   என்�றாரக்ள்.     
உதாரணத்�ற்�,   நீங்கள்   ேயாகா   ெசய்ய   ேவண்�ம்.   ஆனால்   ெசய்ய   மன�ல்ைல.   தள்ளிப்   
ேபாட�்   �டலாம்   ேபால   இ�க்�ற�   என்றால்,   அந்த   ேயாகா�ற்கான   பாைய   எ�த்�   
�ரித்�   ைவ�ங்கள்.   அதாவ�   பாைய   �ரிக்�ம்   ெசயைல   மட�்ம்   ெசய்தால்   ேபா�ம்   என்ற   
எண்ணத்ேதா�   அதைன   மட�்ம்   ெசய்�ங்கள்.   அவ்வள�தான்.   �ற�   உங்க�க்ேக,   “சரி,   
பாய்தான்   தயாராக   இ�க்�றேத,   ஒேர   ஒ�   ேயாகப்   ப�ற்�ேய�ம்   ெசய்யலாம்”,   என்ற   
எண்ணம்   வந்�   �டக்   ��ம்.   வரா   �டட்ா�ம்   பரவா�ல்ைல.   
  
அேத   ேபால,   ஓ��றவரக்ள்   என்றால்,   அன்ைறக்�   அந்த   மனநிைல   இல்ைலெயன்றா�ம்,   
�ைறந்த   படச்ம்   அதற்�ரிய   ஆைடகைள�ம்,   காலணிகைள�ம்   அணிந்�   ெகாள்�ங்கள்;   
ஓட   ேவண்�ம்   என்�   மனைதக்   கடட்ாயப்   ப�த்தா�ரக்ள்.     
  
ஒ�   ெபரிய   ேவைல   இ�க்�ற�,   அதற்�   நிைறய   ேயா�த்�,   �டட்�ட�்   
ைவத்��க்��ரக்ள்.   ஆனால்   ஏேனா   ஆரம்�க்கேவ   மைலப்பாக   இ�க்�ற�,   என்றால்,   
அந்த   ேவைல�ன்   ஆரம்பத்�ற்கான   ஒேர   ஒ�   ��ய   ெசயைல   மட�்ம்    ெசய்�ங்கள்.   
எ�த்தாளரக்ள்   �ள்ைளயார ்  ��   ேபாட�்,   தைலப்ைப   மட�்ம்   எ��   ைவப்ப�   ேபால.     

  
இரண்�:    ெவளி�ல்   ேபாய்   �ட�்   வ���ரக்ள்.   ஒேர   அச�யாக   இ�க்�ற�.   �ட�்க்�   
வந்த�டன்,   “அப்பாடா”   ெவன்�   ெசா��   நாற்கா��ல்   ����ரக்ள்.   ைக���க்�ம்   

 



  

நாைள   நாைள   என்��ந்ேதன்...   
வண்�ச ்  சா�ைய   அப்ப�ேய   பக்கத்�ல்   ைவத்�க்   ெகாள்��ரக்ள்.   ெகாஞ்ச   ேநரம்   
ஆ�வாசப்   ப�த்�க்   ெகாண்�   எ�ந்�   வ�ம்   ேபா�   வண்�ச ்  சா�ையப்   பற்�   மறந்�   
����ரக்ள்.   அ��ம்   ஆ�   அைசந்�   ெசா��   ெமத்ைதக்�   அ��ல்   ேபாய்   ���ற�.   
�ற�,   அ�த்த   �ைற   அ�   ேதைவப்   ப�ம்   ேபா�   என்ன   ஆ�ம்   என்�   ேயா�த்�ப்   பா�ங்கள்!   

  
இந்த   மா�ரி   சமயங்களில்,   �ட�்க்�ள்   வ�ம்ேபாேத,   சா�ைய   அதற்ெகன்�   இ�க்�ம்   
ஆணி�ல்   மாடட்   எவ்வள�   ேநரம்   ஆ�ம்?   �ஞ்�ப்   ேபானால்,   30   ெநா�கள்   �ட   ஆ�ம்.   
அவ்வள�தான்.   அைதச ்  ெசய்�   �ட�்   வந்�   ஓய்ெவ�த்தால்,   �ற்பா�   எவ்வள�   மன   
உைளசச்ைலத்   த�ரக்்கலாம்!   
  
இந்த   மா�ரியான   30   ெநா�ச ்  ெசயல்களால்   நம்   ேநர�ம்,   மன   உைளசச்�ம்   �க�ம்   
�ைற�ம்.   அ�வலக   அைற�ல்   அமரந்்�   �ளம்�(அதாங்க,   coffee)   ��க்�ேறாம்...   
��த்த�ம்   ைகேயா�   அ�க்கைள�ல்   க��ம்   இடத்�ல்   ைவத்�   �டட்ால்   ேவைல   
��ந்த�.   க��ேய   ைவத்�   �டட்ால்,   இன்�ம்   நல்ல�   என்�   தரம்   பத்�னிகள்   ெசால்வ�   
ேகட�்ற�.  
  
அழகாக   ஆைட   அணிகள்   உ�த்�க்   ெகாண்�   ஏேதா   ஒ�   �ழா�ற்�ச ்  ெசன்�   
வ��ேறாம்.   வந்�   உைட   மாற்�ம்   ேபா�,   அவைறெயல்லாம்   அப்ப�ேய   ஆங்காங்ேக   
ேபாடாமல்,   ஒ�ங்காக   ைவக்க   ேவண்�ய   இடத்�ல்   காய   ைவக்கேவா,   ம�த்�   ைவக்கேவா,   
�ல   ெநா�கள்,   அல்ல�   �ல   நி�டங்கேள   ��தலாக   ஆ�ம்.   

  
இப்ப�யாக   ேயா�த்�ப்   பாரத்்தால்,   எப்ேபாைத�ம்   �ட   �ல   ெநா�கேள   ��தலாகச ்  
ெசலவ�த்தால்,   அப்ேபாைதக்கப்ேபாேத   �ல   ேவைலகைள   ��ைமயாக   ��த்�   �ட   
���ம்.   அைர�ைறயாகச ்  ெசய்�   �ட�்,   அதைன   ��க்கெவன்�   ம�ப��ம்   ேநரம்   
ஒ�க்க   ேவண்���க்கா�.   

  
இந்த   மா�ரி   ��ய   ெசயைல�ம்   (micro   action),   30   ெநா�ச ்  ெசயைல�ம்   ெசய்�   பாரத்்�,  
உங்கள்   அ�பவத்ைதப்   ப�ரந்்�   ெகாள்�ங்கள்.   

  
வாழ்க   வள�டன்!   
  

எ��யவர்   -   க�நயா  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\   

 



க�ைதக்��யல்   

நீேய   நீேய     
    

கண்�க்�   அழகாய்   ெதரி�ம்   நடச்த்�ரம்   நீ     
ெவ��ல்   சடெ்டன்�   வ�ம்   சாரல்   நீ     

    
உண்ைம   ��ய�க்�ம்ேபா�   ெவளிவ�ம்   ேகாபம்   நீ     

பயம்   �ழ்ைக�ல்   ெப��ம்   சத்தம்   நீ     
சந்ேதகம்   ேந�ங்கால்   கண்�றக்�ம்   அ��   நீ     

    
ேதால்�   சந்�க்ைக�ல்   �டா�யற்�   நீ     
உறங்ைக�ல்   ெந�ழைவக்�ம்   கன�   நீ   

    
நீண்ட   பயணத்�ன்   �வக்கம்   நீ     

நிகழ்கால   மனஉ��யாக   வா�ம்   நீ     
கண்கள்   அ�யாத   நம்�க்ைக   நீ     

    
ேசார�்ம்   ேதாற்றத்�ன்   உற்சாகம்   நீ     
காயங்க�க்�   ம�ந்தாக   மா�ம்   நீ     

    
என்ைனப்   �ர�ப�க்�ம்   கண்ணா�   நீ     
தனியான   ேநரங்களில்   ஊன்�ேகால்   நீ     
ெசல�   ெசய்ய   இயலா   ெசல்வம்   நீ   

    
என்   நாடகத்�ன்   கதாநாயகன்   நீ     
�ன்ேன�ச ்  ெசல்லப்   பாைத   நீ     

    
பைழய   பஞ்சாயத்�கைள   மறக்க�த்த�   நீ     

��ைமகள்   அ�வ�ன்   �வக்கம்   நீ    
வாழ்க்ைக�ன்   யதாரத்்தத்ைத    எ�த்�க்காட�்ய�   நீ     

    
எப்ெபா��ம்   என்ைனத்   ேத�ம்   கண்கள்   நீ     
இயற்ைக�ன்   சக்�கைள   �ரியைவத்த�   நீ     

    
கட�ளின்   நிஜத்ைத   உ��   ெசய்த�   நீ     
அம்மா   என்�   அ��கப்ப�த்�ய�   நீ     

எங்கள�   உற�ன்   அரத்்தம்   நீ   
    

�ச�்த்�ண�ம்   ேவைள�ல்   �வாசேம   நீ     
நான்   ம�ந்த   �ன்�ம்   வா�ம்   என்��ர ்  நீ   !   

-   ஹர�்னி   �னிவாசன்  
  

  



  
  

  

க�ைதக்��யல்   

என்னவளின்   ஓ�யம்   எனக்�ள்   எப்ெபா��ம்   
என்   உண்ைம   நீ,     
என்   உகளம்   நீ..   

எனக்ேக   எைன   யாெரன   உணரத்்�ய   
என்   உ�ர ்  நரம்�ம்   நீ!   

    
எனக்ெகன   ஒ�   வ���ந்தால்,     

அைத   உனக்ேகெயன   வ�வ�ப்ேபன்..   
    

நீேயா,   எனக்ெகா�   வ����ந்தால்,     
அைத   உனதாய்   ப�ரந்்�ெகாள்வாய்..   

    
உனக்ெகா�   வ�வ�ங்கால்,     

அைத   உனக்�ள்   ப�க்�   (எைனக்)ெகால்வாய்..   
    

உன்   உதடே்டார   �ன்னைக�ல்,     
என்   வறட�்க்   ெகௗரவ�ம்     
       உ�கைலய   ெசய்வாய்..   

    
இன்�   க�ைதெய�த   அமரந்்ேதன்,   
உன்   ெமல்�ய   �ரிப்ெபான்ேற     
க�ைதெயன்�   உணரந்்ேதன்..   

    
உண்ைம�ல்   நீ..   எனக்�ள்   

எப்ெபா��ம்   
    

-   �ேரஷ்   கண்ணா  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  

வணிக   ஆதரவாளரக்�க்�   நன்�!   

  

  

  

  

  

  



  

�ைரப்பட   �மரச்னம்   -    ெநற்�க்கண்   
  

    

நயன்தாரா   ந�த்�   இந்த   வ�டம்   ெவளி   வந்த   �ைரம்   �ரில்லர.்   

ைடரக்டர ்  ��ந்த்   ராவ்,   தயாரிப்பாளர ்  �க்ேனஷ்   �வன்.   
2011-ல்   வந்த   ெகாரியநாட�்   �ைரப்படம்   Blind   இன்   த�வல்.   

அ�த்தமான   �ைரக்கைத,   ����ப்பாய்   ெசால்லப்படட்   
�தம்   -   படம்   ெதாய்�ல்லாமல்   �க   ேவகமாகச ்  ெசல்�ற�.   

நயன்தாரா,   ஒ�   ேல�   �ப்பரஸ்்டார ்  என்�   ைடட�்�ல்   
ேபாடட்�   ேபால்,   படத்�ல்   ேவ�   ெபரிய   நடச்த்�ரங்கள்   

இல்லாத�டட்ா�ம்   தனியாக   நடத்�ச ்  ெசல்�றார.்   

மற்றவரக்�ம்   (இன்ஸ்ெபக்டர ்  மணிகண்டன்,   தம்�   ெகளதம்   
மற்�ம்   �ல்லன்   டாக்டர ்  �னா   ஆக    ந�த்தவரக்ள்)   தங்கள்   கதாபாத்�ரங்கைள   

உணரந்்�   நன்றாகச ்  ெசய்��க்�றாரக்ள்.     

    

ஒ�   �பத்�ல்   தம்�ைய   மட�்�ல்லாமல்,   தன்   கண்   பாரை்வைய�ம்   இழந்�   ��ம்   ��ஐ   
ஆ�சர ்  நயன்தாரா   நகரத்�ல்   நடக்�ம்   ெதாடர ்  கடத்தல்/ெகாைலக�க்�   யேதசை்சயாக   

சம்பந்தப்பட�்,   எப்ப�   அவர ்  �ரி�னைல   ��க்�றார ்  என்ப�   கைத.   கைத�ல்   ஒ�   �ல   

ெபரிய   ஓடை்டகள்    இ�ந்தா�ம்   �ைரக்கைத   �ராக   அைமக்கப்படட்   காரணத்தால்   படம்   
நன்றாகப்   ேபா�ற�.   

    

கைத   ஒ�   வக்�ரமான   �ரியல்   ெகாைலகாரைனப்   பற்�ய�   என்பதால்   �ழந்ைதக�க்�   

ஏற்ற   படம்   இல்ைல.    

    

Disney   Hotstar   இல்   இப்படத்ைதக்   காணலாம்.     

    

எ��யவர்:   சரஸ்வ�  

  

 

 



  

  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   
  

வ�ப்�:   நிைல   �ன்�     

தைலப்�:   கதம்பக்   கட்�ைரகள்   

ஆ�ரியர்:   அ�ண்   சாகர்   

  

  

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   
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த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   



  

  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

  

  

  

  

  

  

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

  

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

  

 



  

  

  

  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

  

 



த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

 



  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

  

 



  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

 



  

  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

 



  

த�ழ்ப்பள்ளி   மாணவரக்ள்   

  
  

  

 



  

உடல்நலக்   ��ப்�   
���  வ�  உங்க�க்�  அ�க்க�  வ�மானால்,  அதன்  �ல  காரணங்கைள          
இங்�   அ�ந்�   ெகாண்�   அவற்ைற   த�ரக்்க   �ய�ங்கள்.   

  
  

  
  
  

  
ெதா�ப்�   -   ராம்�   கவேசரி  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



  

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�ழ்ச ்  சங்க          
நிரவ்ாகக்   ���ன்   மனமாரந்்த   நன்�.     
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