

இந்தஇ
 தழில் …. 



● அறிவிப்புமடல்  
● குறளும் பொ

ருளும்  
● திரையும் இசையும்  
● கச்சேரிசீ
 சன் க
 லாட்டா-பாகம் 1(மீனாவுடன் மி
 க்சர்) 
● ஜேம் ஸ் நதிக்கரையினிலே…(ஒருதொ

டர்) 
● நாளைநா
 ளைஎ
 ன் றிருந்தேன் (கட்டுரை) 
● கவிதைக்குவியல்  
● திரைப்படவி
 மர்சனம்  
● தமிழ்ப்பள்ளிமாணவர்கள்  
● உடல் நலக்குறிப்பு 
● வாசகர்க
 ருத்துபடிவம்  














அறிவிப்பும
 டல்  




சனிக்கிழமை,செப்டெம் பர்11ஆம் தே
 தி,இரிச்மண் டுதமிழ் ச்சங் கம் ந
 டத்தும் 
ஆண் களுக்கானவருடாந்திரகை

ப்பந்தாட்டப்போட்டி( Men’sVolleyballtournament)Twin
Hickoryபூ
 ங் காவில் காலைஆ
 றும
 ணியளவில் து
 வங் கஇ
 ருக்கிறது.  

ஞாயிற்றுக்கிழமை,செப்டெம் பர்12ஆம் தே
 தி,இரிச்மண் டுதமிழ் ச்சங் கம் நடத்தும் 
பெண் களுக்கானஎறிப
 ந்துவீச்சுபோ

ட்டி( Women’sThrowballtournament)TwinHickory
பூங் காவில் காலைகாலைஆ
 றுமணியளவில்  துவங் கஇருக்கிறது.  








AllsubmissionsforK
 adambam/கதம் பம் shouldbeemailedton
 ewsletter.rts@richmondtamilsangam.org 
bythe15thofeachmonth. 












குறளும் பொ

ருளும் !(திருக்குறள் ) 
நண் பர்களே,இன் னும் சிலநா
 ட்களில் புத்தாண் டுப
 ள்ளிகளுக்குத்து
 வங் குகிறது.
மாணவர்கள் படித்ததைமெ

ல் லஅ
 சைபோட்டபடியேவ
 குப்புகளுக்கும் தி
 னப்படி
வழக்கமானவா
 ழ்க்கைக்கும் தி
 ரும் புகிறார்கள் . 

தமிழ்ப்பள்ளியும் துவங் கப்போகிறது.ந
 ம் ப
 ள்ளிமா
 ணவமணிஎ
 ழுதியதிருக்குறள் உரை
இவ் விதழிலும் . 

இந்தக்குழலிசை,யாழிசையைஊக்குவித்தபடியேஇ
 ருக்கஎண் ணம் .அ
 வர்கள் பள்ளிப்
பணிகள் முழுவேகம் எடுத்துசுமைகூ
 டிப்போ

னால் நாம் பெரியவர்கள் இ
 ப்பகுதியில் 
எழுதலாம் .அதுவரையா
 ழிசைதொ

டரட்டும் .ந
 ன் றி. 

---- 

ஒருவர்ப
 லநல் லநூல் களைக
 ற்றுஅ
 றிவுடையவராகஇ
 ருந்தாலும் ந
 ல் லொழுக்கம் 
இல் லையென் றால் அவர்அறிவற்றவராகவேகருதப்படுவார்.ஒழுக்கமுடைமைஎ
 ன் னும் 
அதிகாரத்தில் ஒழுக்கத்தின் சி
 றப்புகளைகூ
 றும் தி
 ருவள்ளுவர்,உ
 லகத்தும
 க்களோடு
இணைந்துவா
 ழும் போ

துஎ
 வ் வாறானஒ
 ழுக்கத்தைக
 டைபிடிக்கவே
 ண் டும் என் று
விளக்குகிறார்.அதாவது,உ
 லகத்தில் உ
 ள்ளசா
 ன் றோர்கள் கா
 ட்டும் நல் வழியில் ஒ
 ருவர் 
நடக்கவில் லைஎன் றால் அ
 வர்எ
 த்தனைநூ
 ல் களைப
 டித்திருந்தாலும் அ
 வர்
அறிவற்றவராகவேக
 ருதப்படுவார்எ
 னவள்ளுவர்கூ
 றுகிறார். 

குறள் : 
உலகத்தோடுஒட்டஒ
 ழுகல் பலகற்றும்  
கல் லார்அறிவிலாதா
 ர். 

உலகத்தோடு-சான் றோர்கள் (உலகத்துசான் றோர்கள் ) 
ஒட்ட-பொருந்திஅ
 ல் லதுசே
 ர்ந்து 
ஒழுகல் -அதன் படிநடத்தல் அ
 ல் லதுந
 ல் வழியில் நடப்பது 
கல் லார்-கல் லாதவர் 
பலகற்றும் -பலநூ
 ல் களைக
 ற்றிருந்தாலும்  
அறிவிலாதார்-அறிவில் லாதவர் 

எழுதியவர்-ஹாசினிஸ்ரீ
 னிவாசன் (நிலை5மாணவர்) 

















திரையும் இசையும்  - த
 ர்பாரிகா
 னடா 
2
 0ஆம் மேளகர்த்தாராகம் ஆகியந
 டபைரவிவ
 ம் சத்தில் வ
 ரும் ரா
 கம் . இ
 துஒருவ
 க்ரரா
 கம் . 

கர்நாடகஇ
 சையில் இ
 ந்தராகத்தில் அ
 மைந்தபாடல் கள் மி
 ககுறைவுதான் . நா
 ராயணதீர்த்தர்இயற்றிய
கோவர்தனகி
 ரிதார,ஜெ

யதேவர் எ
 ழுதியஅஷ் டபதிகளில் ஒ
 ன் றானநி
 ந்ததி சந்தணம் போ

ன் றஒருசி
 ல
கிருதிகள்  பாடப்பெற்று வ
 ருபவை. 

திரைப்படங் களில் , இந்தரா
 கத்தில் அ
 மைந்தபாடல் களின் ஒருசில: 


திரைப்படம்  

பாடல்  

இசையமைப்பாளர் 

உத்தமபுத்திரன்  

முல் லைமலர்மே
 லே 

ஜீ.ராமநாதன்  

குங் குமம்  

சின் னஞ்சிறியவ
 ண் ணப
 றவை 

கே.வீ.ம
 ஹாதேவன்  

போலீஸ் காரன் ம
 கள்  

பொன்  எ
 ன் பேன் சி
 று 

விஸ் வநாதன் -ரா
 மமூர்த்தி 

மூன் றுதெய் வங் கள்  

வசந்தத்தில் ஓர்நாள்  

எம் .எ
 ஸ் .வி
 ஸ் வநாதன்  

கௌரிக
 ல் யாணம்  

திருப்புகழைபா
 டபாட 

எம் .எ
 ஸ் .வி
 ஸ் வநாதன்  

அபூர்வராகங் கள்  

கேள்வியின் நாயகனே 

எம் .எ
 ஸ் .வி
 ஸ் வநாதன்  

நீ திக்குத
 லைவ
 ணங் கு 

இந்தபச்சைகிளிக்கொரு 

எம் .எ
 ஸ் .வி
 ஸ் வநாதன்  

தெய் வம்  

மருதமலைமாமணியே 

குன் னக்குடிவை

த்தியநாதன்  

சிந்துபைரவி 

பூமா
 லைவாங் கிவ
 ந்தான்  

இளையராஜா 

மௌனம் ச
 ம் மதம்  

கல் யாணதே
 னிலா

இளையராஜா 

அரங் கேற்றவே
 ளை 

ஆகாயவெ

ண் ணிலாவே 

இளையராஜா 

ரோஜா 

புதுவெ

ள்ளைமழை 

ஏஆ
 ர் ர
 ஹ் மான்  

ரிதம்  

காற்றேஎன் வாசல் வந்தாய்  

ஏஆ
 ர் ர
 ஹ் மான்  

கன் னத்தில் முத்தமிட்டால்  

ஒருதெய் வம் த
 ந்தபூ
 வே 

ஏஆ
 ர் ர
 ஹ் மான்  

கர்ணா 

மலரே மௌ

னமா 

வித்யாசாகர் 

நிலாவேவா 

நீ கா
 ற்றுநான் ம
 ரம்  

வித்யாசாகர் 

வில் லன்  

ஒரேமனம்  

வித்யாசாகர் 

மதராசபட்டினம்  

பூக்கள் பூ
 க்கும்  

ஜீ.வீ
 .பி
 ரகாஷ் குமார் 

சைவம்  

அழகு 

ஜீ.வீ
 .பி
 ரகாஷ் குமார் 














தொ

குப்பு :   நா
 ராயணன் சுப்ரமணியன்   

{மீனாவுடன் மி
 க்சர்} 
கச்சேரிசீசன் க
 லாட்டா-பாகம் 1 
மா
 ர்கழிமா
 சத்தில் செ
 ன் னைக்குவ
 ந்துதி
 னமும் ஒ
 வ் வொருச
 பாவாஏ
 றிஇ
 றங் கிஆ
 சைதீ
 ர
பாட்டுக
 ச்சேரிகள் கே
 ட்பதுஎ
 ன் னுடையரொ

ம் பநா
 ள் க
 னவு. அ
 துஒ
 ருவ
 ழியாபோ

ன
வருடம் தா
 ன் நி
 னைவாச்சு. 

பெட்டிநி
 றையபு
 டவையும் ம
 னசுநி
 றையக
 ச்சேரிஆ
 சையுமாசெ
 ன் னைவ
 ந்துஇ
 றங் கின
எனக்குஒ
 ரேஇ
 ன் பஅ
 திர்ச்சி. பலவ
 ருஷங் களாநா
 னும்  செ
 ன் னைக்குவ
 ந்துபோ

ய் 
கொண் டுஇ
 ருக்கேன் . எப்பவும் நெ
 த்திக்க
 ண் ணைதி
 றந்துஉ
 க்கிரமாமு
 றைச்சுபா
 ர்த்து,
தமிழ்சீ
 ரியல் மா
 மியார்களைநி
 னைவுபடுத்தும்  சூ
 ரியனைபா
 ர்த்தேப
 ழக்கப்பட்ட எ
 னக்கு
இந்தஇ
 ளம் சூ
 ட்டோடஇ
 னிமையாவ
 ரவேற்கும் மா
 ர்கழிமா
 சசூ
 ரியன் பு
 துசு. ப
 யணம் 
ஆரம் பமேம
 னசுக்கும் உ
 டம் புக்கும் இ
 தமாஇ
 ருந்தது. 

காப்பிகு
 டிச்சகை

யோடக
 ச்சேரிலி
 ஸ் ட்டைபா
 ர்க்ககா
 லைபே
 ப்பரைபு
 ரட்டினஎ
 னக்கு
கண் ணைஇ
 ருட்டிண் டுவ
 ந்ததுதா
 ன் மி
 ச்சம் . ஒருஊ
 ர்ல இ
 வ் வளவுச
 பாக்களா?ஒ
 ரே
நாள்ல,ஒ
 ரேநே
 ரத்துலஇ
 வ் வளவுக
 ச்சேரியா?எ
 துக்குபோ

றதுன் னு ரொ

ம் பநே
 ரம் கு
 ழம் பி
ஒருவ
 ழியாஇ
 ங் கிபி
 ங் கிபா
 ங் கித
 யவுலரெ
 ண் டுக
 ச்சேரியைதே
 ர்வுசெ
 ய் துநி
 மிர்ந்த
போதுஏ
 தோம
 லையைபு
 ரட்டினஉ
 ணர்வு. 

அடுத்தடுத்துந
 டக்கப்போ

கும் ரெ
 ண் டுக
 ச்சேரிகளைகே
 ட்கஆ
 வலாஅ
 ரங் கத்தில் 
நுழைஞ்சநா
 னும் எ
 ன் க
 ணவரும்  ஆ
 ச்சர்யத்தில் அ
 ப்படியேநி
 ன் னுட்டோம் . நா
 லு
தக்காளியைதூ
 க்கிகு
 ம் பலுக்குந
 டுவில்  போ

ட்டாமி
 க்சிஇ
 ல் லாமலேநி
 மிஷமாச
 ட்னி
ரெடியாராமா
 திரிஒ
 ரும
 க்கள் ச
 முத்திரம் ! இதேவி
 த்வான் எ
 ங் கஊ
 ருக்குவ
 ந்துக
 ச்சேரி
பண் ணினபோ

துஹா

லில் ஈ
 ஓ
 ட்டத
 னியாஆ
 ள் போ

ட்டஞா

பகம் .சொத்தில்  பா
 திஎ
 ழுதி
வைக்கறேன் னுச
 த்தியம் ப
 ண் ணாக்கூடக
 ச்சேரிக்குவ
 ரமா
 ட்டேன் னுஅ
 டம் பி
 டிக்கறஎ
 ங் க
ஊர்ம
 க்களைபா
 ர்த்தேப
 ழகிட்டஎ
 னக்குஇ
 துஒ
 ருபு
 துஅ
 னுபவம் . 

எங் களுக்குமு
 ன் னாடியேவ
 ந்துஎ
 ங் களுக்காக ரெ
 ண் டுசீ
 ட்போ

ட்டுவ
 ச்சிருந்தஎ
 ன் 
தங் கைக்குநா
 ன் க
 ணக்கில் லாமல் க
 டன் ப
 ட்டிருக்கேன் .காலேஜ்போ

றகா
 லத்துல கா
 லை
நேரஅ
 வசரத்தில்  எ
 னக்குபி
 ளவுசுக்குப
 ட்டன் த
 ச்சுத
 ந்ததிலேர்ந்துஇ
 ப்போவ
 ருஷா
வருஷம் நா
 ன் இ
 ந்தியாவ
 ரதுக்குமு
 ன் னாடியேஎ
 னக்காக பா
 ர்த்துபா
 ர்த்துது
 ணிமணி
வாங் கி,நா
 ன் ஒ
 வ் வொருமு
 றையும் க
 ண் டதையும் சா
 ப்பிட்டுவ
 யித்தவ
 லியில் சு
 ருண் டு
படுக்கும் போ

து வி
 டாமஎ
 ன் னோடஆ
 ஸ் பத்திரிக்குஅ
 லைவதுவ
 ரைபா
 சத்தில் அ
 வளை
மிஞ்சநா
 ன் ப
 லபி
 றவிஎ
 டுக்கவே
 ண் டியிருக்கும் . 

இதென் னடாகா
 மெடிப
 டம் போ

ட்டாபா
 சமலர்ப
 டம் ஓ
 டுதேன் னுநீ
 ங் கநி
 னைக்கறது
எனக்குபு
 ரியாமஇ
 ல் லை.அ
 ப்பப்போசீ
 ரியஸ் சீ
 ன் இ
 ல் லைனாகா
 மெடிக்குஎ
 ன் னவே
 ல் யூ
சொல் லுங் க? ச
 ரிச
 ரி இ
 தோஅ
 டுத்தசீ
 ன் மா
 ற்றம் . 


(தொடரும் ) 
எழுதியவர்- மீ
 னாச
 ங் கரன் 






ஜேம் ஸ் ந
 திக்கரையினிலே…(ஒருதொ

டர்) 
நம் ஊ
 ரில் ஒருசி
 த்தர்இ
 ருக்கிறார்தெ
 ரியுமாஉ
 ங் களுக்கு?அவரைநன் கு
தெரிந்தவர்களுக்குக்கூடஅவருடைய
மகிமைகள் தெ
 ரியாது.தி
 ருவண் ணாமலை
பக்கம் சொ

ல் வார்கள் அ
 ங் கேம
 லையைச்
சுற்றிப
 லசித்தர்கள் இருப்பார்களாம் .நம் 
கண் ணுக்குதெரியமாட்டார்கள் ,
தெரிந்தாலும் அவர்களைப்ப
 ற்றி
வெளிக்காட்டமா
 ட்டார்கள் .ந
 ம் மஊ
 ர்சி
 த்தர்
ஒருமுறைஎ
 ன் னையும் சி
 லந
 ண் பர்களையும் 
ஒருமலையடிவாரத்திற்குஅ
 ழைத்துச்
சென் றார்.அங் குதான் எ
 ங் களுக்குத
 ரிசனம் 
கிடைத்தது…



மலைச்சித்தர்யா
 ர்எ
 ன் றுதெ
 ரிகிறதா? 

மலைச்சாமிச
 ங் கத்த
 லைவராகஇ
 ருந்தபோது
துவக்கிவைத்தபலச
 ங் கதிகளில் ஒ
 ன் றுகோ

டை
நாட்களில் நம் பி
 ள்ளைகளைஎ
 ங் காவது
மலைப்பக்கம் அழைத்துச்செ
 ல் வது.
2015ல் ,முதல் முறையாகஎங் கேபோ

கலாம் எ
 ன் று
மலைச்சாமிகே
 ட்டபோதுநான் த
 யங் காமல் உ
 டனே
சொன் னஇடம் CrabtreeFalls.ந
 ம் மா
 நிலத்தில் எனக்கு
மிகவும் பிடித்தஇ
 டங் களில் இ
 ருப்பவைசாலைஎண் 
56-ம் அ
 தில் இ
 ருக்கும் இ
 ந்தஅ
 ருவியும் . 
அமெரிக்காவின் கி
 ழக்குப்பகுதியிலேயேமி
 கவும் 
உயரமானஅ
 ருவித்தொடர்இ
 துதான் -highest
vertical-dropcascadingwaterfalleastoftheMississippiRiver!
இந்தம
 லைப்பாதையில் போகும் போதுஅருவி
அருகிலேயேவ
 ரும் .நான் இ
 ந்தஊ
 ருக்குவ
 ந்தபுதிதில் 
சாலைக்குஅ
 ருகில் ஒருஏ
 ழெட்டுவா
 கனங் கள் 
நிற்குமளவுகுத்தான் இ
 டம் இருந்தது.அங் கிருந்துச
 ற்று
தூரம் ந
 டந்து,ஒருஅழகானப
 ழையபா
 லத்தில் 
வழியாகத்தான் அ
 ருவியின் அடிவாரத்திற்குவர
முடியும் .அமெரிக்கஉ
 ள் நாட்டுப்போ

ரின் போ

து
உருக்கியஇ
 ரும் பைஅந்தப்ப
 ழையபா
 லத்தின் 
மேலிருந்துகீ
 ழேஆ
 ற்றில் சொ

ட்டவி
 ட்டுதோ

ட்டாசெ
 ய் தார்களாம் .இ
 ப்போதுபெ
 ரிய
வாகனநி
 றுத்தமும் க
 ழிப்பறைகளும் க
 ட்டித்தள்ளி,கிட்டத்தட்டகா
 ரிலேயேஅருவியின் 
அருகேபோகுமளவிற்குஅ
 ந்தஇ
 டம் மா
 றிவிட்டது.சா
 லைஎ
 ண் 56-ம் மி
 கஅ
 ழகாகஇருக்கும் .
அனைத்துப்பருவக்கா
 லங் களிலும் இ
 ந்தச்சா
 லைஅ
 ழகோஅ
 ழகு.பிள்ளைகள் சிறுவயது
முதல் ப
 லமுறைஇங் கேசெ
 ன் றிருக்கிறோம் . 





ஜேம் ஸ் ந
 திக்கரையினிலே…(ஒருதொ

டர்) 
தமிழ்ச்சங் கத்தின் பி
 ள்ளைப்ப
 ட்டாளத்துடனானமு
 தல் ம
 லையேற்றம் இ
 து.ஆ
 றேழு
பிள்ளைகளும் சிலத
 ந்தையர்களும் 
போயிருந்தோம் .கூடஎ
 ன் ம
 னைவியும் 
ஜாக்கியும் வந்திருந்தார்கள் . 


மலையேறும் போதுஇ
 ண் டுஇ
 டுக்கில் எல் லாம் 
பிள்ளைகள் நுழைந்தார்கள் .எங் கெல் லாம் 
தண் ணீரில் இறங் கமுடியுமோ
இறங் கினார்கள் . 

மலையுச்சியைஅ
 டைந்ததும் கு
 ளுமையான
நீ ரில் இ
 றங் கிவி
 ளையாடினார்கள் .ந
 ல் ல
நிழலில் கு
 ளுமையாகஓ
 ய் வெடுத்துக்
கொண் டுஅங் கிருந்துசு
 ற்றிப
 சுமையைக்
கண் டுகளித்தோம் .ம
 லைச்சாமிக்குஅந்த
இடம் மிகவும் பி
 டித்துப்போ

ய் வி
 ட்டது.
இவ் வளவுஅ
 ழகானஇ
 டத்தைப்ப
 ற்றி
இவ் வளவுநா
 ள் சொல் லவேஇ
 ல் லையேஎன் றுகுறைப்பட்டுக்கொண் டார். 
அப்போதுகு
 ட்டிப்பை

யனாகஇருந்தவி
 க்னேஷ் ஹ
 ரிக்கும் இ
 ந்தமலையேற்றம் மிகவும் பிடித்து
விட்டது.அதற்குஅடுத்தவா
 ரமேஅ
 வன் தெ
 ருவில் 
இருக்கும் ந
 ண் பர்களைத்திரட்டிக்கொண் டுஅங் குபோய் 
வந்தான் .அடுத்துஎ
 ங் கும
 லையேற்றத்திற்குபோ

னாலும் 
அவனைஅழைத்துச்செல் லவேண் டும் என் றஅன் புக்
கட்டளையும் போட்டிருக்கிறான் .இதுவரைசென் ற
அனைத்துமலையேற்றங் களுக்கும் வந்தபிள்ளைஅவன் 
ஒருவன் தா
 ன் . 









அனைவருக்கும் ம
 லையேற்றம் பி
 டித்து
நாடெங் கிலும் செய் திப
 ரவ,அடுத்தஆண் டு
அநேகர்மலையேற்றத்திற்குபோ

கவேண் டும் 
என் றுஅடம் பி
 டித்தனர்.ஆ
 கையால் அனைத்து
வயதினரும் போகஏ
 துவாகதேர்ந்தெடுத்தஇடம் 
Humpback 
Rocks!ந
 ம் மூரில் இ
 ருந்துஇந்தஇ
 டத்தைசற்று
விரைவாகஎ
 ட்டிவிடலாம் .ம
 லையேற்றஉயரமும் 
குறைவு.அ
 ங் கிருந்துகா
 ட்சியும் கொள்ளைஅழகு.
அதனால் பி
 ள்ளைகள் ,தா
 ய் ,தந்தையர்கள் அனைவரும் வரலாம் ,ஒ
 ருமைல் தான் நடக்கவேண் டிய
தொலைவுஎன் றுத
 ண் டோராபோ

ட்டதால் ,நி
 றையபேர்வந்திருந்தனர். 




ஜேம் ஸ் ந
 திக்கரையினிலே…(ஒருதொ

டர்) 

இங் குஅ
 மெரிக்காவில் ஐ
 ரோப்பியர்கள் முதலில் குடியேறியபோதுஎப்படிவாழ்ந்தார்கள் என் று
காட்டஒ
 ருவீடும் தோ

ட்டமும் அருங் காட்சியகம் போலவைத்திருக்கிறார்கள் .உ
 ள் ளேநுழைந்து
அந்தவீட்டைப்பார்க்கலாம் .ப
 ரண் போலமேலேஏறிஅ
 வர்களின் துக்குளியூண் டுபடுக்கை
அறையையும் பா
 ர்க்கலாம் . 


அந்தவீட்டைச்சுற்றிப்பா
 ர்த்துவிட்டு
மலையடிவாரத்தைநோக்கிந
 டக்கும் போது
நண் பர்செல் வாமலையுச்சியில் இருக்கும் 
ஒருபாறைபோ

ன் றஅ
 மைப்பை
அனைவருக்கும் காட்டிக்கொ

ண் டிருந்தார்.
நான் அ
 ங் கேதான் நா
 ம் போ

கிறோம் 
என் றவுடன் ஒ
 ருமைல் னுசொ

ன் னீங் கன் னு
சண் டைக்குவந்தார்.ஒருமை

ல் தான் பா.

செங் குத்தாஒருமை

ல் எ
 ன் றேன் ! 

இந்தஏ
 ற்றம் ஒ
 ருமைல் தான் எ
 ன் றாலும் 
கொஞ்சம் செங் குத்தானஏ
 ற்றம் .அ
 துவும் பா
 தி
வழிசரளைக்க
 ல் போ

ட்டபாதைபோ

ல
ஏற்றமாகஇருக்கும் .காட்டுப்பாதைபோ

ல
இருக்காது.அதனால் ந
 டப்பதும் ச
 ற்றுகடினம் .
அனைவரும் மிகவும் உற்சாகமாய் ந
 டந்துபல
இடங் களில் ஓ
 ய் வெடுத்துமகிழ்ந்தார்கள் .
முதலில் இ
 ருக்கும் ம
 லைச்சித்தர்அவதாரமும் 
அப்போதுதான் ந
 டந்தது.த
 மிழ்ச்ச
 ங் கத்தின் 
அப்போதையஆஸ் தானபு
 கைப்படக்காரரானவி
 ஜயநிர்மலாநி
 றையப்படங் கள் எடுத்துத்
தள்ளினார்.  
இந்தம
 லையுச்சியில் இ
 ருந்துபா
 ர்த்தால் அவ் வளவு
அழகு.சுற்றிலும் ப
 ச்சைப்ப
 சேல் எ
 ன் றுஇ
 ருக்கும் 
மலைகளுக்குநடுவேஇ
 ந்தசி
 லசெ
 ங் குத்துப்
பாறைகள் ம
 ட்டும் மொ

ட்டையாகநீ
 ட்டிக்
கொண் டிருக்கும் . 



ஜேம் ஸ் ந
 திக்கரையினிலே…(ஒருதொ

டர்) 

இந்தம
 லையேற்றத்திற்குப்பிறகுபோகவேமு
 டியவில் லை.அ
 துவும் கோடைக்காலத்தில் 
அனைவரும் ஒன் றுசே
 ர்ப்பதுமி
 கவும் க
 டினமாகப்போ

ய் விட்டது.ந
 ண் பர்சிற்றரசனின் 
விடாமுயற்சியால் 2018ல் WhiteRockFallsஎ
 னும் காட்டுப்பாதையில் ப
 யணித்தோம் . 
நண் பர்கள் நால் வரும் ,சிறுவன் வி
 க்னேஷ் மட்டும் தான் போ

னோம் . 



















வழியெங் கிலும் கா
 ட்டாறுகள் நிறைந்த
அற்புதமானம
 லைப்பாதைஇ
 து.
ஓரிடத்தில் நீ
 ரில் இ
 றங் கித்தான் 
பாதையைக்கடக்கநே
 ர்ந்தது. 



எழுதியவர்-நாகுபரசு 
















நாளைநா
 ளைஎ
 ன் றிருந்தேன் ... 
கொ.மு.காலத்தில் எ
 ல் லாம் ந
 ன் றாகத்தான் இ
 ருந்தது.கொ

.பி.காலத்தில் தான் இ
 ப்படி
ஆகிவி
 ட்டது.உடல் எ
 டைகூ
 டிவி
 ட்டது.அ
 தனால் வ
 ரக்கூடியஉடல் ந
 லக்கோ

ளாறுகள் 
இலேசாகத்த
 லைகாட்டஆரம் பித்துவி
 ட்டன.அ
 வளுடையம
 ருத்துவர்,“மாத்திரை
மருந்தெல் லாம் தே
 வையில் லை;ஒ
 ழுங் காகஉடற்பயிற்சிசெ
 ய் தாலேப
 ழையமாதிரிஆ
 கி
விடலாம் ”,என் றுசொ

ல் லியிருந்தார். 

“நாளைமுதல் தவறாமல் அரைம
 ணிநே
 ரம் உடற்ப
 யிற்சிசெய் யவே
 ண் டும் .காலையில் 
ஒருஅரைமணிநே
 ரம் மு
 ன் னால் எழுந்தாலேபோ

தும் ”.எண் ணமேஉ
 ற்சாகம் தந்தது.
திட்டமிட்டபடியேமறுநாள் சீக்கிரம் எழுந்து,உ
 டற்ப
 யிற்சிசெ
 ய் து,எ
 ல் லாம் ந
 ல் லபடி
முடிந்தது.கிட்டத்தட்டநா
 ன் குநா
 ட்கள் .ஐந்தாம் நா
 ள் எ
 ழுந்திருக்கும் போதேதா
 மதமாகி
விட்டது.“இன் றைக்குஒ
 ருநா
 ள் செய் யாவிட்டால் என் ன,நா
 ளைக்குப்பா
 ர்த்துக்
கொள்ளலாம் ”,என் றுமனம் ச
 மாதானம் சொ

ல் லியது.இப்படியேஉ
 டற்ப
 யிற்சிஇ
 ல் லாமல் 
இன் னும் இரண் டுவாரம் போ

க,பி
 றகும
 றுபடியும் ச
 ங் கல் பம் செ
 ய் துகொண் டாள் ,
“நாளைக்குக
 ண் டிப்பாகம
 றுபடிஆ
 ரம் பிக்கப்போ

கிறேன் ”. 

எங் கேயோகே
 ட்டதுபோ

ல் இ
 ருக்கிறதா?வாருங் கள் ,நாமெல் லாம் ஒ
 ரேகட்சிதான் ! 
நீ ங் களும் தள்ளிப்போ

டும் ப
 ழக்கம் உள்ளவரா?அந்தப்ப
 ழக்கத்தைமா
 ற்றிக்கொ

ள்ள
உங் களுக்கும் வி
 ருப்பமா?இதுகுறித்துநா
 ன் ப
 டித்தவற்றில் இ
 ருந்துஎளிமையானஇ
 ரண் டு
குறிப்புகளைஇங் கேபகிர்ந்துகொ

ள் கிறேன் . 

ஒன் று:ஒருவே
 லையைத்த
 ள்ளிப்போ

டவேண் டும் எ
 ன் றஎ
 ண் ணம் ஏ
 ற்படும் போது,நீ
 ங் கள் 
செய் யவே
 ண் டியதெல் லாம் ஒ
 ன் றுதான் .அந்தவே
 லையைஆரம் பிக்கவேண் டும் .அ
 தன் 
பிறகுநீ
 ங் கள் அ
 தனைத்தொ

டரவேண் டும் எ
 ன் றுஅ
 வசியம் இ
 ல் லை.ஆங் கிலத்தில் 
இதனை“microaction”எ
 ன் கிறார்கள் . 
உதாரணத்திற்கு,நீ ங் கள் யோ

காசெய் யவே
 ண் டும் .ஆனால் செ
 ய் யம
 னமில் லை.த
 ள்ளிப்
போட்டுவிடலாம் போலஇ
 ருக்கிறதுஎ
 ன் றால் ,அந்தயோ

காவிற்கானபாயைஎ
 டுத்து
விரித்துவை

யுங் கள் .அதாவதுபா
 யைவிரிக்கும் செயலைமட்டும் செய் தால் போ

தும் எ
 ன் ற
எண் ணத்தோடுஅதனைம
 ட்டும் செ
 ய் யுங் கள் .அவ் வளவுதான் .பி
 றகுஉ
 ங் களுக்கே,“சரி,
பாய் தான் த
 யாராகஇருக்கிறதே,ஒ
 ரேஒருயோ

கப்ப
 யிற்சியேனும் செ
 ய் யலாம் ”,என் ற
எண் ணம் வ
 ந்துவி
 டக்கூ
 டும் .வராவி
 ட்டாலும் பரவாயில் லை. 

அதேபோ

ல,ஓடுகிறவர்கள் என் றால் ,அ
 ன் றைக்குஅ
 ந்தம
 னநிலைஇல் லையென் றாலும் ,
குறைந்தப
 ட்சம் அதற்குரியஆ
 டைகளையும் ,கா
 லணிகளையும் அ
 ணிந்துகொள்ளுங் கள் ;
ஓடவே
 ண் டும் எ
 ன் றும
 னதைக்க
 ட்டாயப்ப
 டுத்தாதீர்கள் . 

ஒருபெரியவேலைஇ
 ருக்கிறது,அதற்குநிறையயோ

சித்து,திட்டமிட்டு
வைத்திருக்கிறீர்கள் .ஆ
 னால் ஏ
 னோஆ
 ரம் பிக்கவேம
 லைப்பாகஇருக்கிறது,என் றால் ,
அந்தவேலையின் ஆரம் பத்திற்கானஒரேஒ
 ருசி
 றியசெ
 யலைம
 ட்டும்  செ
 ய் யுங் கள் .
எழுத்தாளர்கள் பி
 ள்ளையார்சு
 ழிபோ

ட்டு,த
 லைப்பைம
 ட்டும் எ
 ழுதிவை

ப்பதுபோல. 

இரண் டு:வெளியில் போய் விட்டுவ
 ருகிறீர்கள் .ஒரேஅ
 சதியாகஇ
 ருக்கிறது.வீ
 ட்டுக்கு
வந்தவுடன் ,“அப்பாடா”வென் றுசொ

குசுநா
 ற்காலியில் விழுகிறீர்கள் .கை

யிலிருக்கும்  



நாளைநா
 ளைஎ
 ன் றிருந்தேன் ... 
வண் டிச்சா
 வியைஅ
 ப்படியேபக்கத்தில் வைத்துக்கொள் கிறீர்கள் .கொ

ஞ்சநேரம் 
ஆசுவாசப்படுத்திக்கொண் டுஎழுந்துவரும் போதுவ
 ண் டிச்சா
 வியைப்பற்றிமறந்து
விடுகிறீர்கள் .அ
 துவும் ஆடிஅ
 சைந்துசொகுசுமெத்தைக்குஅடியில் போய் விடுகிறது.
பிறகு,அ
 டுத்தமுறைஅதுதேவைப்ப
 டும் போ

துஎன் னஆகும் எ
 ன் றுயோசித்துப்பா
 ருங் கள் ! 

இந்தமா
 திரிசமயங் களில் ,வீ
 ட்டுக்குள் வ
 ரும் போதே,சாவியைஅ
 தற்கென் றுஇ
 ருக்கும் 
ஆணியில் மா
 ட்டஎவ் வளவுநே
 ரம் ஆ
 கும் ?மிஞ்சிப்போ

னால் ,30நொ

டிகள் கூ
 டஆ
 கும் .
அவ் வளவுதான் .அதைச்செய் துவி
 ட்டுவ
 ந்துஓ
 ய் வெடுத்தால் ,பி
 ற்பாடுஎ
 வ் வளவுமன
உளைச்சலைத்த
 விர்க்கலாம் ! 

இந்தமா
 திரியான30நொடிச்செ
 யல் களால் ந
 ம் நே
 ரமும் ,மனஉ
 ளைச்சலும் மி
 கவும் 
குறையும் .அலுவலகஅ
 றையில் அ
 மர்ந்துகுளம் பி(அதாங் க,coffee)குடிக்கிறோம் ...
முடித்ததும் கையோடுஅடுக்களையில் க
 ழுவும் இ
 டத்தில் வை

த்துவி
 ட்டால் வேலை
முடிந்தது.கழுவியேவை

த்துவி
 ட்டால் ,இன் னும் ந
 ல் லதுஎன் றுத
 ர்மப
 த்தினிகள் சொல் வது
கேட்கிறது.

அழகாகஆடைஅ
 ணிகள் உ
 டுத்திக்கொண் டுஏ
 தோஒ
 ருவிழாவிற்குச்செ
 ன் று
வருகிறோம் .வந்துஉ
 டைமா
 ற்றும் போ

து,அவறையெல் லாம் அ
 ப்படியேஆங் காங் கே
போடாமல் ,ஒழுங் காகவைக்கவேண் டியஇ
 டத்தில் காயவை

க்கவோ,மடித்துவை

க்கவோ,
சிலநொடிகள் ,அல் லதுசி
 லநிமிடங் களேகூ
 டுதலாகஆ
 கும் . 

இப்படியாகயோசித்துப்பார்த்தால் ,எ
 ப்போதையும் விடசி
 லநொ

டிகளேகூ
 டுதலாகச்
செலவழித்தால் ,அப்போதைக்கப்போதேசி
 லவே
 லைகளைமு
 ழுமையாகமு
 டித்துவிட
முடியும் .அரைகுறையாகச்செ
 ய் துவி
 ட்டு,அ
 தனைமு
 டிக்கவென் றும
 றுபடியும் நே
 ரம் 
ஒதுக்கவேண் டியிருக்காது. 

இந்தமா
 திரிசிறியசெ
 யலையும் (microaction),30நொ

டிச்செ
 யலையும் செ
 ய் துபா
 ர்த்து,
உங் கள் அனுபவத்தைப்பகிர்ந்துகொ

ள்ளுங் கள் . 

வாழ்கவளமுடன் ! 

எழுதியவர்-கவிநயா

\ 


கவிதைக்குவியல்  
நீ யேநீ
 யே 

கண் ணுக்குஅழகாய் தெரியும் ந
 ட்சத்திரம் நீ
  
வெயிலில் ச
 ட்டென் றுவரும் சா
 ரல் நீ  

உண் மைமுறியடிக்கும் போதுவெ

ளிவரும் கோபம் நீ  
பயம் சூ
 ழ்கையில் பெருகும் ச
 த்தம் நீ
  
சந்தேகம் நே
 ருங் கால் கண் திறக்கும் அறிவுநீ  

தோல் விச
 ந்திக்கையில் விடாமுயற்சிநீ  
உறங் கையில் நெகிழவைக்கும் க
 னவுநீ  

நீ ண் டப
 யணத்தின் துவக்கம் நீ   
நிகழ்காலம
 னஉறுதியாகவாழும் நீ  
கண் கள் அறியாதநம் பிக்கைநீ  

சோர்வும் தோ

ற்றத்தின் உற்சாகம் நீ  
காயங் களுக்குமருந்தாகமா
 றும் நீ  

என் னைப்பிரதிபலிக்கும் கண் ணாடிநீ  
தனியானநே
 ரங் களில் ஊன் றுகோல் நீ
  
செலவுசெய் யஇயலாசெ
 ல் வம் நீ  

என் நா
 டகத்தின் க
 தாநாயகன் நீ
  
முன் னேறிச்செ
 ல் லப்பாதைநீ  

பழையப
 ஞ்சாயத்துகளைமறக்கடித்ததுநீ  
புதுமைகள் அ
 றிவதின் துவக்கம் நீ 
வாழ்க்கையின் ய
 தார்த்தத்தை எடுத்துக்காட்டியதுநீ  

எப்பொழுதும் என் னைத்தேடும் க
 ண் கள் நீ  
இயற்கையின் சக்திகளைபுரியவைத்ததுநீ
  

கடவுளின் நிஜத்தைஉ
 றுதிசெய் ததுநீ  
அம் மாஎன் றுஅ
 றிமுகப்படுத்தியதுநீ
  
எங் களதுஉ
 றவின் அர்த்தம் நீ
 

மூச்சுத்திணறும் வே

ளையில் சு
 வாசமேநீ  
நான் ம
 டிந்தபி
 ன் பும் வாழும் என் னுயிர்நீ
 !  
-ஹ
 ர்ஷினிஸ்ரீனிவாசன் 





கவிதைக்குவியல்  
என் னவளின் ஓ
 வியம் எனக்குள் எப்பொழுதும்  
என் உ
 ண் மைநீ , 
என் உ
 களம் நீ .. 
எனக்கேஎனையாரெனஉணர்த்திய 
என் உ
 யிர்ந
 ரம் பும் நீ
 ! 

எனக்கெனஒருவ
 ழியிருந்தால் , 
அதைஉ
 னக்கேயெனவழிவகுப்பேன் .. 

நீ யோ,எ
 னக்கொருவலியிலிருந்தால் , 
அதைஉ
 னதாய் ப
 கிர்ந்துகொள்வாய் .. 

உனக்கொருவலிவருங் கால் , 
அதைஉ
 னக்குள் பதுக்கி( எனைக்)கொல் வாய் .. 

உன் உ
 தட்டோரபு
 ன் னகையில் , 
என் வ
 றட்டுக்கௌரவமும்  
உ
 ருகலையசெ
 ய் வாய் .. 

இன் றுகவிதையெழுதஅமர்ந்தேன் , 
உன் மெ

ல் லியசிரிப்பொன் றே 
கவிதையென் றுஉணர்ந்தேன் .. 

உண் மையில் நீ
 ..எ
 னக்குள்  
எப்பொழுதும்  


-சு
 ரேஷ் க
 ண் ணா












வணிகஆ
 தரவாளர்களுக்குந
 ன் றி! 
















திரைப்படவிமர்சனம் - நெற்றிக்கண்  



நயன் தாராந
 டித்துஇ
 ந்தவ
 ருடம் வெ

ளிவ
 ந்தகி
 ரைம் திரில் லர்.
டைரக்டர்மிலிந்த்ரா
 வ் ,தயாரிப்பாளர்வி
 க்னேஷ் சி
 வன் .
2011-ல் வந்தகொ

ரியநாட்டுதி
 ரைப்படம் Blindஇன் த
 ழுவல் .
அழுத்தமானதிரைக்கதை,வி
 றுவிறுப்பாய் சொல் லப்பட்ட
விதம் -படம் தொ

ய் வில் லாமல் மி
 கவேகமாகச்செ
 ல் கிறது.
நயன் தாரா,ஒருலே
 டிசூப்பர்ஸ் டார்எ
 ன் றுடை

ட்டிலில் 
போட்டதுபோல் ,படத்தில் வேறுபெ
 ரியந
 ட்சத்திரங் கள் 
இல் லாதவிட்டாலும் தனியாகந
 டத்திச்செ
 ல் கிறார்.
மற்றவர்களும் (இன் ஸ் பெக்டர்ம
 ணிகண் டன் ,த
 ம் பிகெ
 ளதம் 
மற்றும் வில் லன் டாக்டர்தி
 னாஆக ந
 டித்தவர்கள் )தங் கள் க
 தாபாத்திரங் களை
உணர்ந்துந
 ன் றாகச்செ
 ய் திருக்கிறார்கள் . 

ஒருவிபத்தில் த
 ம் பியைம
 ட்டுமில் லாமல் ,த
 ன் கண் பா
 ர்வையையும் இ
 ழந்துவி
 டும் சி
 பிஐ
ஆபிசர்நயன் தாராநகரத்தில் ந
 டக்கும் தொ

டர்க
 டத்தல் /கொலைகளுக்குய
 தேச்சையாக
சம் பந்தப்பட்டு,எப்படிஅ
 வர்கிரிமினலைபி
 டிக்கிறார்எ
 ன் பதுக
 தை.க
 தையில் ஒ
 ருசி
 ல
பெரியஓ
 ட்டைகள்  இருந்தாலும் தி
 ரைக்கதைசீ
 ராகஅ
 மைக்கப்பட்டகா
 ரணத்தால் ப
 டம் 
நன் றாகப்போகிறது. 

கதைஒ
 ருவக்கிரமானசீ
 ரியல் கொ

லைகாரனைப்ப
 ற்றியதுஎ
 ன் பதால் குழந்தைகளுக்கு
ஏற்றபடம் இ
 ல் லை.

DisneyHotstarஇல் இ
 ப்படத்தைக்கா
 ணலாம் . 

எழுதியவர்:ச
 ரஸ் வதி
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வகுப்பு:நிலைமூ
 ன் று 
தலைப்பு:கதம் பக்கட்டுரைகள்  
ஆசிரியர்:அ
 ருண் சா
 கர்
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உடல் நலக்குறிப்பு 
முதுகு வலி உங் களுக்கு அடிக்கடி வருமானால் , அதன்  சில காரணங் களை
இங் குஅ
 றிந்துகொ

ண் டுஅவற்றைதவிர்க்கமுயலுங் கள் . 







தொகுப்பு-ரா
 ம் கிக
 வசேரி





வாசகர்க
 ருத்து 
இந்தமா
 தக
 தம் பம் இ
 தழைப்ப
 ற்றியஉங் கள் க
 ருத்தைதெ
 ரிவிக்கவி
 ரும் பினால் ,இ
 ந்த 
படிவத்தின் மூலம் எங் களுக்குதெ
 ரிவிக்கவே
 ண் டுகிறோம் . 
newsletter.rts@richmondtamilsangam.org எனும் மி
 ன் னஞ்சலிலும் எ
 ங் களைதொடர்பு
கொள்ளலாம் . ந
 ன் றி! 


முற்றும்  









கதம் பம்  இதழில்  தங் கள்  கதை, கட்டுரை, கவிதை மற்றும்  பயனுள்ள பல விஷயங் களை
இரிச்மண் டு சமூகத்துடன்  பகிர்ந்து கொண் ட அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும்  தமிழ்ச் சங் க
நிர்வாகக்கு
 ழுவின் ம
 னமார்ந்தந
 ன் றி. 








