


 இந்த இத�ல்… 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: மத்யமாவ�/ பாகம் - 2) 

 ●  க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட�் பலாச�்ைளகள் 

 ●  வைகப்ப�த்தப்படட் �ளம்பரங்கள் / Classified Ads 

 ●  க�ைதக்��யல் 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் (83 - �ந்�) 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 �ன்னைகப் �க்க�ம் ேகளிக்ைக ேகாலாகல�ம் - மகளி�க்� மட�்மான பல்�ைவ 

 நிகழ்ச�் ஏப்ரல் 23 அன்� மாைல 5 �தல் 9 மணி வைர �ந்� ெசண்டர ்�டத்�ல் 

 ேகாலாகலமாக ெகாண்டாடப்படட்�. 

 ��க்�ம் ேமல்படட் ெபண்கள் இந்த �ழா�ல் கலந்� ெகாண்� ஆடல், பாடல் மற்�ம் 

 நைகச�்ைவ நிகழ்ச�்கைள ர�த்�, த�ழ்சச்ங்கம் ஏற்பா� ெசய்த �ைளயாட�்களி�ம் 

 பங்� ெபற்� ம�ழ்ந்தனர.்  ெகாேரானா பா�ப்�ற்� �ற� நடந்த �தல் ேநரக்்காணல் 

 நிகழ்ச�் இ�. 

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

mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 �ைர�ம் இைச�ம்  -  மத்�யமாவ� (பாகம் 2) 
 இ� 22 ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம் கரஹரப்ரியா  ராகத்�ன் வம்சத்�ல் வ�ம் ஜன்ய ராகம். 

 ெசன்ற மாத  இத�ல் ��ப்�டட்தற்� ��தலாக , கரந்ாடக சங்�தத்�ல், ைம�ர ்
 வா�ேதவாசச்ார ் அவரக்ளின் ராம�ராம,  �ள�வனம் பைடத்த  அ�லாண்ட நாயகா , 
 அன்னமாசச்ாரய்ரின் அ�ேவா  அல்ல�ேவா  ேபான்ற �ரத்்தைனகள் �ரபலமானைவ. 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்�ல் அைமந்த பாடல்களின் மற்�ம்  �ல: 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 ஆண்  பாவம்  ��ேல ��ேல  இைளயராஜா 

 எஜமான்  எஜமான் கால� மண்  இைளயராஜா 

 நிைனெவல்லாம் நித்யா  நீதாேன எந்தன் ெபான் வசந்தம்  இைளயராஜா 

 �ப்�க்�ள் �த்�  �ள்ளி �ள்ளி  இைளயராஜா 

 ெதன்றேல என்ைனத் ெதா�  க�ைத பா� ��ேல ��ேல  இைளயராஜா 

 �ன்றாம் �ைற  ெபான்  ேமனி உ��ேத  இைளயராஜா 

 �சச்ம்  ெபான் வானிேல  கங்ைக அமரன் 

 என்ெறன்�ம் காதல்  ஜலக்�  ஜலக்�  இைளயராஜா 

 ஸ்டார்  ேதாம் க��ல் இ�ந்ேதாம்  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 உ�ேர  ைதய்ய ைதய்ய  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 ெதனா�  ஆலங்கட்� மைழ  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 மஜா  ஐய்யாெரட்�  �த்யாசாகர் 

 என் ஆைச மசச்ான்  ஆ��ல ேச� ெசால்�  ேதவா 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் 
 பண்�ட�்�ல் எங்கள் �டை்டப் பற்��ம் நண்பரக்ைளப் பற்��ம் எ��ய�ல் இ�ந்� ஒ� 
 ேயாசைன. நண்பரக்ைளப் பற்� எ��னால் என்ன? ேதவைதகள் என்ற தைலப்�ல் ஒ� 
 �ரங்கத்�க்காரர ்எ���டட்ார.் அங்� ேகா�ல்கள் அ�கம் என்பதால் இ�க்கலாம். 
 எனக்� பண்�ட�்�ல் பலா, �ந்�ரிையத் தாண்� ேவ� என்ன ேதான்றப் ேபா�ற�? 
 "பண்�ட�் பலாச�்ைளகள்" என்�ற தைலப்�ல் பண்�ட�் நண்பரக்ைளக் ��த்� 
 ெதாடரப் ேபா�ேறன்! 

 �லாம்! 

 இந்தப் ெபயைரக் ேகடட்ாேல என் நண்பரக்ள் அைனவரக்ள் �கத்��ம் ஒ� 
 �ன்�ரிப்பாவ� வராமல் இ�க்கா�. அந்த அள�க்� அைனவ�க்�ம் நண்பன், �ரிக்க 
 ைவப்பவன். எப்ேபா�ம் �கத்�ல் �ரிப்�தான். வ�ப்�ன் ேகாமாளி! அவைன 
 ேகாபமாகேவா, வ�த்தமாகேவா பாரத்்ததாக நிைனேவ இல்ைல. 

 எல்லா ஆ�ரியரக்ைள�ம் வம்�க்��ப்பான். சடை்ட�ன் ேமல் �த்தான்கள் 
 ேபாட�்�க்கேவண்�ம் என்� வ���த்�ய ஒ� ஆ�ரியர,் �த்தான்கைள �றந்� 
 ேபாட�்�க்�ம் மாணவரக்ைள அ�த்� �த்தான்கைள ேபாடச ்ெசால்�வார.் அவேர 
 இவைன அ��ல் அைழத்� �த்தான்கைள ேபாட�்�ட�்�க்�றார.் ஆங்�ல வ��ல் 
 ப�த்��ட�் வந்த மாணவரக்ள் த�ழ் பாடம் வராமல் த�ங்கணத்ேதாம் ேபா�வ� 
 சகஜம். ஆனால் இவன் ஒன்பதாம் வ�ப்�ல் ஆ�ரியரிடம் ஏழாவ� எடட்ாவ� 
 வ�ப்�ற்�ேமல் த�ழ் பாடம் ேதைவ�ல்ைல என்� ஒ� நாள் வாதம் ெசய்தான். 
 எங்க�க்�த்தான் த��ல் எ�தப் ப�க்கத் ெதரி�ேம இனிேமல் எதற்� என்�. 
 ஆ�ரிய�ம் ஏேதேதா ெசால்�ப் பாரத்்தார.் கைட��ல் உனக்� த�ழ் நன்றாகத் 
 ெதரி�ம்தாேன. ஞம� என்றால் என்ன என்� ேகடட்ார.் இவன் ெதரியா� சார,் அப்ப� 
 என்றால் என்ன என்றான். நாய் என்றார.் இவன் - நான் நாய் என்� ெசால்��ட�்ப் 

 ேபா�ேறன், எதற்� ஞம�, �ம� எல்லாம் என்றான். வ�ப்ேப அ�ரந்்த�. ஆ�ரிய�க்� 
 என்ன ெசால்வேத என்� ெதரிய�ல்ைல. 

 ஒன்பதாவ� ப�க்�ம்ேபா� ஒ� நாள் ஆங்�ல ஆ�ரியைர ெராம்பேவ �ண்��டட்ான். 
 ேகாபம் வந்� ேவப்ப மரத்�ல் ஒ� �ச�்ைய ஒ�த்� இவைன ேபாட�் �ளா� �டட்ார.் 
 இவ�க்� நீண்ட கா� - �த்தர ்காதன் என்� ஒ� ெபயர�்ட உண்� - அைதப் ��த்� 
 இ�த்� அ�த்ததால், காேத ெகாஞ்சம் �ய்ந்தமா�ரி ரத்தம் ேவ�. ைபைய எ�த்�க் 
 ெகாண்� உங்கைள பாத்�க்கேறன் சார ்என்� சவால்�ட�் �ளம்�ப் 

 ேபாய்�டட்ான். ஆ�ரியர ்�னம் தணிந்� உடக்ாரந்்தார.் �லாம் என்ன பண்ணப் 
 ேபா�றாேனா என்� ெகாஞ்சம் பயந்��டட்ார.் ைபயன்கள் ேவ� - சார,் அவ�க்� 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் 

 பனங்காட�்த் ெத��ல் நிைறய நண்பரக்ள் உண்� என்� அவர ்��ைய இன்�ம் 
 ெகாஞ்சம் �ளப்��டட்ாரக்ள். "�ரரக்ள்" நிைறந்த ெத�, அவன் �டட்��ல் இ�க்�ம் 
 பனங்காட�்த் ெத�. அவர ்அைம�யாக பாடம் நடத்தத் ெதாடங்�னா�ம், �த்தகத்ைதப் 
 ��த்��ந்த ைக ந�ங்�க் ெகாண்��ந்த�. நாங்கெளல்லாம் என்ன ஆகப் ேபா�றேதா 
 என்� காத்��ந்ேதாம். ம�ய உண� இைடேவைளப் �ற� அழகாக மாப்�ள்ைள மா�ரி 
 �கம் க�� ப�டர ்எல்லாம் ேபாட�்க்ெகாண்� வந்தான். எங்கடா ேபாேன என்� 
 ேகடே்டாம். நான் �ட�்க்�ப் ேபாய் ஒ� �க்கம் ேபாட�், ம�யம் சாப்�ட�் வந்ேதன் என்� 
 �ரித்தான். �ம்மா உதார ்�ட�்�க்�றான். 

 பத்தாவ� ப�க்�ம்ேபா� த�ழ் ஆ�ரியைர படாத பா� ப�த்�னான். இவைன ஏேதா 
 ேகள்� ேகட�் இவன் ப�ல் தப்பாகச ்ெசான்னான். இவன் அ��ல் வரலாம் என்� 
 இ�க்ைக�ல் இ�ந்� ஆ�ரியர ்எ�ந்தார.் �டட் வரா�ங்க சார,் வந்தா அ�ப்�ங்க 
 என்றான். இல்லடா, நான் வந்� நீெசான்னைத ��த்�ச ்ெசால்�த் தேறன் என்றார.் அதற்� 
 �லா�ன் ப�ல்: அங்��ந்ேத ��த்�ங்க சார!் ேமைஜ ேமல் ஏ� தா�த் தா� அ�க்� 
 தப்�வெதல்லாம் சகஜமாக நடக்�ம். பத்தாவ� பரீடை்ச�ல் எனக்� பக்கத்�ல் 
 உடக்ாரந்்தான். ஒவ்ெவா� நா�ம் வ�ம் கண்காணிப்பாளரிடம் எங்க�க்� இந்தப் பாடம் 
 நடத்த ஆ�ரியேர இல்ைல, அதனால் ெகாஞ்சம் அடஜ்ஸ்ட ்பண்ணிக்�ங்க என்� 
 தயங்காமல் ரீல் ��வான். ெகாஞ்சம் சம்மதம் மா�ரி ெதரிந்த அன்ெறல்லாம் 
 அவ்வள�தான் - அப்ப�ேய என் ப�ல்கைள ெஜராக்ஸ் எ�த்தான். ஒேர �ரிப்�ம், 
 �ம்மாள�ம். பத்தாவ� பரீடை்ச மா�ரிேய இ�ந்த�ல்ைல இவன் ெசய்த 
 கலாடட்ா�னால். 

 பள்ளி�ல் இவ்வள� வால்தனம் பண்��றவைன அவரக்ள் கைட�ல் பாரத்்தால் நம்பேவ 
 ��யா�. அண்ண�க்� பயந்தவன். இந்தப் �ைன�ம் பால் ��க்�மா என்ப� ேபால் 
 அப்பா� ேபால் பவ்யமாக உடக்ாரந்்��ப்பான். மாைல�ல் மளிைக பாக்� 
 ைவத்��ப்பவரக்ளிடம் வ��க்கப் ேபாவான். எதாவ� ஒ� �னிமா�ல் �ைழந்� 
 ெகாஞ்சம் ேநரம் படம் பாரப்்பான். "அைலகள் ஓய்வ�ல்ைல" ஓ�ம்ேபா� இ� �னம் 
 நடந்த�.  எங்கள் �ட�்ப் பக்கம் வ��க்க வந்தால் எங்கள் �ட�்க்� வ�வான். என்னேவா 
 என் ஒ� அண்ணன் ேமல் அ�த பாசம். அவைன அ�த்�க் ெகாண்ேடா 
 �ள்ளிக்ெகாண்ேடதான் இ�ப்பான். அண்ண�ம் ெபா�த்�க் ெகாள்வான். இவைன 
 ேகா�த்� அ�க்கக்�ட மனம் வரா�. ெசய்வைத எல்லாம் �ரித்�க் ெகாண்ேட ெசய்பவன். 
 இவன் அ�க்�ம் �ட�்ையப் பாரத்்� ெராம்பேவ அ�ரப்வர ்எங்கள் அப்பாதான். 
 ஏெனன்றால் அவைன அவரக்ள் கைட�ல் எப்ப� இ�ப்பான் என்� பாரத்்தவர.் இவன் 
 பயன்ப�த்�ம் �ல பல ெசாற்ெறாடரக்ள் என் நண்பரக்ள் மத்��ல் �க�ம் �ர�த்தம். 
 இன்�ம் பள்ளி நண்பரக்�டன் ேப�னால், �லா�ன் ெசாற்கள் இல்லாமல் ேபச�் 
 ��யா�. 

 அப்ப� இ�ந்த �லாம் எங்க�க்� ஒ� ெபரிய அ�ரச்�் ெகா�த்தான். "�லாம் 
 ேபா�டட்ாண்டா" என்� �ங்கப்�ரில் இ�ந்� அைழத்�  ரஃ� அ��ெகாண்ேட 
 ெசான்னைத என்�ம் மறக்க ��யா�. 

 எ��யவர்: நா� பர� 
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 க�ைதக்��யல் 

 நிைன�ல் நிஜமாய்; நிஜத்�ல் நிைனவாய் - நீ 

 இ�- 
 நித்�யத்�ற்�ம் 
 அநித்�யத்�ற்�மான ேபாராடட்ம்... 

 நிரந்தரமான� எ� ? 
 தற்கா�கமான� எ� �ரிய�ல்ைல.... 

 �ங்�ல் ஒத்த உன் 
 ேதாள் நிரந்தரமா...? 

 உ�ர ்�ண்�ம் 
 உன் ஸ்பரிசம் நிரந்த ரமா...? 

 ேத�ம்ேபா� மாய 
 �ம்பமாய் மட�்ேம 
 இ�க்�றாய்.... 

 கண் 
 ��ம் ேபா� 
 உண்ைமயாகேவ என்ைன 
 ஏமாற்��றாய்.... 

 ைகநீட�் 
 ேத�ம்ேபா� 
 தைலயைணேய எனக்காக 
 இ�க்�ற�.... 

 கண் 
 �ந்� வ��ம்ேபா� 
 என் ப�க்ைக �ரிப்ேப 
 �ைடக்க �ைடக்�ற�.... 

 நீ 
 �ைடப்பாய் எனில் 
 கண ேநரம் �ட �சச்�ல்லாமல் 
 கண்ணீர ்�ந்� டேவ ஆைச! 

 நீ அைழப்பாய் எனில் 
 ெந�ப்�ல் என்ைன 
 இடக்�ட ஆைச.... 

 ேத�ப்பாரக்்�ேறன் 
 காய�ன்� ஏ��ல்ைல.... 

 எனக்� 
 வ�க்�றதா என்� �ட 
 ெதரிய�ல்ைல... 

 ஆனால் 
 ேதடல் மட�்ம் 
 அப்ப�ேய இ�க்�ற�... 

 இந்த வ� 
 பழ�ப் ேபாய்�டட்�... 

 இதயத்�ல் அப்ப�ேய 
 தங்� �டட்�... 

 உ�ேரா� இ�ப்பைத �ட 
 உ�ரப்்ேபா� இ�ப்ப� 
 �க அவ�யம் என்�... 
 பாரத்்� பாரத்்� வாழ ��த்தவன் நான் 

 இன்� - 
 உ�ர ்மட�்ம் இ�க்�ற� 

 உ�ரப்்� இனி 
 ��ம்���ம் என்� 
 ேதான்ற�ல்ைல.... 

 எதற்ேகா கட�்ப்படட் ெபாம்ைம என 
 ஆ�ேனன் நான் 

 ெவந்தைதத் �ன்��ட�் 
 ஒ�நாள் ெவந்� �ட காத்��க்�ேறன் 

 ேவெறான்�ம் வ� இல்ைல எனக்� 

 உனக்காக அ��ம் பழ�ப் ேபா�ற்�! 

 I love you. 

 க�ைத ஆக்கம்: RJ ராஜா (எ) �ந்தர இராஜேசகரன் 
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 இந்�யா�ல் �ரிக்ெகட ்ஒ� மதம் என்றால் சச�்ன் அதன் 

 கட�ள் என்பாரக்ள். சச�்னின் வ�ைகக்� �ன் இந்�யக் 

 �ரிக்ெகட ்ர�கரக்ளின் ஆதரச் நாயகனாய்த் �கழ்ந்தவர ்

 க�ல்ேதவ். அவர ்�ைளயாட�் வாழ்க்ைக�ன் உசச்மான, அவர ்

 ேகப்டனாக வ�நடத்�ய இந்�ய �ரிக்ெகட ்அணி�ன் 1983 ஒ� 

 நாள் உலகக்ேகாப்ைப ெவற்�ையப் பற்� �வார�யமாக 

 எ�க்கப்படட் படம். 

 இன்ைறய இந்�ய மக்கள்ெதாைக�ல் பா�க்� ேமற்படே்டார ்

 இந்�ய அணி�ன் இந்த அ�சய ெவற்��ன் ேபா� 

 �றந்��க்க�ல்ைல. 1932ல் இ�ந்� ெடஸ்ட ்ேபாட�்களில் ஆட 

 ஆரம்�த்த இந்�யா பல வ�டங்க�க்� சவைலக் �ழந்ைதயாகேவ இ�ந்த�. �தல் 

 ெடஸ்ட ்ெவற்�க்ேக �டட்த்தடட் 20 வ�ட காத்��த்தல். அேத ேபால் அயல்நாட�்ல் ெடஸ்ட ்

 ெதாடர ்ெவல்ல 1967 வைர (நி��லாந்�). அ�வைர�ல் பாரத்்�பனிடம் �க்� 

 �ன்னா�ன்னமா�ம் வ�ேவ�ைவப் ேபால இங்�லாந்�, ஆஸ்�ேர�யா, ேமற்�ந்�ய 

 ��களிடம் உைத வாங்�க் ெகாண்��ந்த�. பாரம்பரய்மான ெடஸ்ட ்ேபாட�்களிேலேய 

 இந்த நிைலைம என்றால், எ�ப�களின் ஆரம்பத்�ல் அ��கப்ப�த்தப்படட் ஒ�நாள் 

 �ரிக்ெகட ்ேபாட�்கைளப் பற்�க் ேகடக்ேவ ேவண்டாம்.  �தல் இரண்� உலகக் 

 ேகாப்ைபகளி�ம் (1975, 1979) மரண அ�. �தல் ேபாட�்�ல் இங்�லாந்�டம் �டட்த்தடட் 

 200 ரன்னில் ேதாற்ற ஆடட்த்�ல் ெதாடக்க ஆடட்க்காரர ்கவாஸ்கர ்ெடஸ்ட ்ஆடட்த்ைத �ட 

 �ைறவான ேவகத்�ல் ஆ� 60 ஓவர ்இன்னிங்ஸ் ���ல் 36-ஏ ரன்கள் எ�த்� 

 ஆடட்�ழக்காமல் இ�ந்த� ெவந்த �ண்ணில் ேவல். �ன்னாளில் 'எப்ப��ம் ேதாற்கப் 

 ேபா�ேறாம் என்� ெதரி�ம். அதனால்தான் ேபட�்ங் ப�ற்�யாவ� எ�த்�க் 

 ெகாள்ளலாேம என்� அப்ப� ஆ�ேனன்' என்� �யாக்�யானம் ெகா�த்தார.் அந்த 

 ப�ற்��லாவ� எப்ப� �ைரவாக ஆ�வ� என்� ஆ�ப் பாரத்்��க்கலாேம என்� 

 ஒ�வ�ம் ேகடக்�ல்ைல. அந்த �தல் உலகப் ேபாட�்�ல் நாைலந்� ஆப்�ரிக்க 

 நா�கைளப் ேபாட�்க் �ண்�ய உப்�மா 

 நாடான '�ழக்� ஆப்�ரிக்கா'ைவ ெஜ�த்த� ஒன்� மட�்ம்தான். 1979ல் அைத�ட 

 ேமாசம். ஆ�ன 3 ஆடட்ங்களி�ம் அ�. அ�ல் ஒன்� �லங்கா�டம். அப்ேபா� அவரக்ள் 

 ெடஸ்ட ்ஆ�வதற்�க் �ட த�� ெபற்��க்க�ல்ைல. 
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 இந்த �ன்கைதெயல்லாம் ஏன் நீட�் �ழக்� ெசால்�ேறன் 
 என்றால் இப்ப�ப்படட் இந்�ய அணி �ன்றாவ� உலகக் 
 ேகாப்ைபைய ெவன்ற� எப்ப�ப்படட் அ�ர�்கைள 
 உண்டாக்���க்�ம் என்பைத தற்ேபாைதய 
 தைல�ைற�னர ்உணரவ்தற்காகத்தான். இந்த �ன்�லம் 
 படத்�ல் நன்றாகப் பல வசனங்கள் �லமாக 
 ெசால்லப்பட�்ள்ள�. 

 க�ல்ேதவாக ரன்�ர ்�ங் அ�ைமயான ேதர�். 
 ஒப்பைனையத் தாண்� க�ல்ேத�ன் உடல்ெமா�ைய�ம் 
 நன்றாகக் ெகாண்� வந்��க்�றார.் ��ப்பாக க��ன் 

 ேபா�ங் ஆ�னில் அவர ்பந்ைத ��ய �ன் ஆஃப் �ைசக்� நக�ம் அந்த அைச�கள் 
 �ல்�யம். அேத ேபால் �க்ெகட ்எ�த்த�டன் க��ன் ஆரப்்பாடட்�ல்லாத 
 ெகாண்டாடட்ம். �காந்தாக த��ன் �வா மற்�ம் ஒ� நல்ல ேதர�். �காந்�ன் 
 வழக்கமான �க்� உ�ஞ்சல் மற்�ம் �ல காட�்களில் ெதாடர ்வசனங்கள், ��ப்பாக 
 அந்த �ரிட�்ஷ் பத்�ரிக்ைகயாளரிடம்,  என்� �வா தான் ஒ� அ�பவம் �க்க ந�கர ்
 என்பைத உணரத்்��றார.் அணி ேமேனஜர ்மான் �ங்காக �ரஸ்ா�ர ்�கழ் பங்கஜ் 
 �ரிபா� அ�ைம. அவ�க்�ம் ந�ப்�த் �றைமையக் காடட் வாய்ப்�கள். வரண்ைனயாளர ்
 �ன்னாள் �க்ெகட ்�ப்பர ்ஃப�க் இஞ்சனீயர ்- ெபாம்மன் இரானி அசத்தல். அந்தக் 
 �ர�ன் ஏற்ற இறக்கங்கள் என்� அடட்காசப்ப�த்���க்�றார.் அதற்காகேவ இந்தப் 
 படத்ைத, மற்ற ெமா�களில் டப் ெசய்யப்பட�்�ந்தா�ம், சப்ைட��டன் இந்��ல் 
 பாரக்்கலாம். க��ன் மைன� ேரா�யாக ��கா ப�ேகான். ஒன்�ரண்� காட�்கள்தான். 
 அவர ்இ�ப்� பட �யாபாரத்�ற்� உத� இ�க்கலாம். 

 இந்�யா ஆ�ய ேபாட�்கைள �லாவாரியாகேவ காட�்ப்ப�த்���க்�றாரக்ள். 
 ��ப்பாக க�ல் �ஸ்வ�பம் எ�த்த (175 நாட ்அ�ட)் �ம்பாப்ேவ�டனான ேபாட�். இ�ல் 
 நிஜ க�ல்ேதவ் பாரை்வயாளராக வ�வ�ம், நிஜ ெமா�ந்தர ்அமரந்ாத் அவர ்தந்ைத லாலா 
 அமரந்ாத்தாக வ�வ�ம் ைநஸ் டச.் 

 ேமற்�ந்�ய �� அணி�னரின் அலட�்யமான உடல்ெமா��ம் அப்ப�ேய வந்��க்�ற�. 
 அந்தக் காலத்�ல் உலைகேய ந�ங்க ைவத்த அணி. 

 இதற்� �ந்ைதய உலகக் ேகாப்ைபகளில் இந்�ய அணி பரிதாபமாகத் ேதாற்� 
 இ�ந்தா�ம் 82ன் இ���ேலேய இந்�ய அணி�ன் �ல ஆடட்ங்கள் ஒரள� நம்�க்ைக 
 அளிப்பதாக இ�ந்தன. பா�ஸ்தானி�ம், ேமற்�ந்�ய ��னி�ம் ஒ� நாள் ஆடட்ங்களில் 
 ெவற்� ெபற்��ந்தாரக்ள் (அந்தக் காலத்�ல் அ� ெபரிய �ஷயம்). ெமா�ந்தர ்அந்த 
 �ரக்ளில் ெமாத்தம் 5 சதங்க�டன் 1000 ரன்க�க்� ேமல் ��த்� அசாதாரணமான 
 ஃபார�்ல் இ�ந்தார.் படம் இைதப் பற்�க் ��ப்�ட�ல்ைல. ஆனா�ம் ேமாச�ல்ைல. 

 ெநடஃ்�ளிக்��ம் ஹாடஸ்்டாரி�ம் இ�க்�ற�. ��ப்பப்படட் ெமா��ல் ேதர�் ெசய்� 
 பாரக்்கலாம். 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 
 தைலப்� : நான் ��ம்�ம் பண்�ைக 

 வ�ப்� : நிைல 4 
 ஆ�ரிைய : �னிதா ெசந்�ல்ராஜ் 

 மாணவரக்ள் பட�்யல்: ஆதன், ��ன் ேச�ராமன், ஷம்ரித்தா, �வா, �வத்சன், தரண் 
 �வ்�மார,் ேநஹா ராஜன் 

 நான் ��ம்�ம் பண்�ைக:  ெபாங்கல் 
 ெபாங்கல் த�ழரக்ள் ��நாள். அைத ைதப்ெபாங்கல் என்� ெசால்வாரக்ள்.ெபாங்கல் ைத 

 மாதம் ெகாண்டாடப்ப��ற�. ெபாங்கல் உைழக்�ம் மக்கள் �ரியைன ேபாற்� 

 ெதய்வமாக க�தப்ப�ம் நாள். இந்தப் பண்�ைக நான்� நாடக்ள் ெகாண்டாடப்ப�ம். 

 �தல் நாள்: ேபா�, ேபா� பண்�ைக என்ப� பைழயன க�தல் என்ப� அைடயாளமாக 

 ெகாண்டா��றாரக்ள். 

 இரண்டாம் நாள்: ைதப்ெபாங்கல், ைத மாதம் �தல் நாள் ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 �ன்றாம் நாள்: மாட�் ெபாங்கல், உழ� ெதா��க்� உ��ைணயாக �ளங்�ம் 

 மா�கைள ேபாற்� ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 நான்காம் நாள்: கா�ம் ெபாங்கல் இந்நாளில் மக்கள் தங்கள் உற்றார ்உற�னைர�ம் 

 ெசன்� சந்�த்� அன்ைப பரிமா�க்ெகாள்வர.் 

 -ஆதன் 

 நான் ��ம்�ம் பண்�ைக:   ��ஸ்�மஸ் 

 ��ஸ்�மஸ் எனக்� �க�ம் ��த்த ���ைற.இந்த ���ைறக்� என் அத்ைத ��ம்பம் 

 எங்கள் �ட�்க்� வ�வாரக்ள்.நாங்கள் ��ம்பத்�டன் ம�ழ்ச�்யாக நிைறய 

 �ைளயாட�்கள் �ைளயா�ேவாம். 

 நா�ம் என் அத்ைத மக�ம் படம் ெசய்ேவாம்.என் அப்பா ��ஸ்�மஸ் தாத்தா ேபால 

 ேவடம் ேபாட�் பரி� நிைறய ெகா�ப்பாங்கள்.��ஸ்�மஸ் ��ந்த�ம் எல்ேலா�ம் 

 பள்ளிக்� ேசாகமாக ��ம்� ெசல்ேவாம். 

 -��ன் ேச�ராமன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 நான் ��ம்�ம் பண்�ைக: ��ஸ்�மஸ் 

 எனக்� ��த்த பண்�ைக ��ஸ்�மஸ். ��ஸ்�ம�ல் நிைறய சாப்பா� சாப்��ேவாம். 
 ெபாம்ைமகள் ைவத்� �ைளயா�ேவாம் நிைறய நண்பரக்ள் ��ஸ்�ம�ல் வ�வாரக்ள். 

 ��ஸ்�ம�ன் நிறம் பசை்ச, �வப்� மற்�ம் தங்கம். ��ஸ்�மஸ் அன்� ��ஸ்�மஸ் 
 தாத்தா (ெபற்ேறாரக்ள்) ெபாம்ைமகைள ஒளித்� ைவத்��ப்பாரக்ள். நாங்கள் அைதக் 
 கண்�ப்��த்� �ைளயா�ேவாம். நம்ைம ப�க்கச ்ெசான்னால் எஸ்ேகப் ஆ��ேவாம். 

 ��ஸ்�ம�ல் அம்மா நிைறய பலகாரம் ெசய்வாரக்ள். �ல பலகாரம் �க்�, ேகக், ேகண்� 
 ேகன். ��ஸ்�மஸ் அன்� பள்ளிக்�ச ்ெசன்றால் ேசாகமாக இ�ப்ேபாம். அதனால் 
 பள்ளிக்� பத்� நாடக்ள் ���ைற உண்�. 

 ெமரர்ி ��ஸ்�மஸ்!!! 
 -ஷம்ரித்தா 

 நான் ��ம்�ம் பண்�ைக: ெபாங்கல் 

 ெபாங்கல் உைழக்�ம் மக்கள் �ரிய�க்�ம் இயற்ைகக்�ம் மற்ற உ�ரக்�க்�ம் 

 ெசால்�ம் நன்�யாக ெகாண்டாடப்ப��ற�. ெபாங்கல் 

 அன்� �டை்ட �த்தம் ெசய்ேவாம். மா�, ஆ�கைள �ளிப்பாட�் வரண்ம் ��ேவாம். 

 அ�வைட ெசய்த மஞ்சள், க�ம்ைப கட�்த்தைர�ல் ைவத்� சரக்்கைர ெபாங்கல் 

 ைவப்ேபாம். மாட�்க்� வாைழப்பழம் ஊட�்ேவாம். 

 நா�ம் ெசாந்தங்க�டன் ெபாங்கல் சாப்��ேவன். 

 -�வா 
 நான் ��ம்�ம் பண்�ைக:  �பாவளி 

 நான் ��ம்�ம் பண்�ைக �பாவளி.  �பாவளி என்ற ெசால்�க்� அரத்்தம் �ப ஒளி என்� 

 ெபா�ளா�ம். �பாவளி அன்� ��ய ஆைட உ�த்� படட்ா� ெவ�த்� ம�ழ்ச�்யாக 

 ெகாண்டா�வாரக்ள். ��வரக்ள் ��த்த படட்ா� கம்� மத்தாப்� அ�காைல�ல் எ�ந்� 

 எண்ெணய் ைவத்� �ளித்� �த்தாைட அணிந்� நண்பரக்ள் உடன் படட்ா� ெவ�த்� 

 ெகாண்டா�ேவன். வண்ண 

 �ளக்�க�ட�ம் வண்ண ஒளிக�ட�ம்  ெகாண்டாடப்ப�வதால் �பாவளி பண்�ைக 

 எனக்� �க�ம் ��த்த பண்�ைக. 

 -�வத்சன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 
 நான் ��ம்�ம் பண்�ைககள்:  பலவைக 

 �ன்�ைர: 

 ���ழா அல்ல� பண்�ைக என்ப� ஆண்�க்� ஒ� �ைற அல்ல� ��ப்�டட் �ல 

 �னங்களில் மக்கள் ஒன்� �� ெகாண்டா�வர.் �ல த�ழ் பண்�ைககள் ஒ� நாள் 

 ெகாண்டாடட்மாக�ம் ேவ��ல பல நாடக்ள் ெகாண்டாடட்மாக�ம் 

 ெகாண்டாடப்ப��ன்றன. 

 த�ழ் பண்�ைக நாடக்ளில் கசே்சரிகள், நாடகங்கள் அல்ல� �ைரப்படங்கள், 

 ��ந்�க�க்� �ைறேவ இ�க்கா�. 

 இத்தைகய �றப்� வாய்ந்த நம் கலாசச்ாரத்�ல் ெதான்�ெதாட�் கைடப்��க்கப்ப�ம் 

 பண்�ைககளில் எனக்� ��த்த �லவற்ைற பாரப்்ேபாமா? 

 ைதப்ெபாங்கல்: 

 த�ழரக்ளின் பாரம்பரிய �ழாக்களில் ெபாங்கல் பண்�ைகதான் �க �க்�யமாக 

 க�தப்ப��ற�. இயற்ைகேயா� இையந்ததாக�ம் அைனவரா�ம் ெகாண்டாடப்ப�ம் 

 ச�க �ழாவாக �கழ்வ�ேம தன தனி �றப்பா�ம். ெபாங்கல் �ழா நான்� நாடக்ள் 

 ெகாண்டாடப்ப��ற�. 

 �தல் நாள் �ழா ேபா�ப் பண்�ைக ஆ�ம். இ� இந்�ர�க்�ரிய�. இரண்டாம் நாள் �ழா 

 ெபாங்கல், இ� உழ�ற்� உத�ய �ரியக் கட��க்� ெகாண்டாடப்ப�வதா�ம். 

 �ன்றாவ� நாள் மாட�்ப்ெபாங்கல். இ� உழ�ற்�ப் பயன்படட் மா�க�க்� நன்� 

 ெச�த்�ம் வைக�ல் அைமவ�. நான்காம் நாள் கா�ம் ெபாங்கல் என்� அைழப்பதா�ம். 

 இந்நாளில் மக்கள் �ைளயாட�்கள், ெபா��ேபாக்�கள் ஆ�யவற்�ல் ஈ�பட�் 

 ம�ழ்ச�்�ல் �ைளப்பர.் 

 �ப ஒளித்��நாள் (�பாவளி): 

 �பாவளி என்ப� �பங்கைள வரிைசயாக ஏற்� ைவத்� வணங்�வ� என்பதா�ம். 

 இத்��நாளில் நம்�டம் உள்ள அகங்காரம், ெபாறாைம, தைலக்கனம் ேபான்ற �ய 

 �ணங்கைள எரித்��ட ேவண்�ம் என்ப� உள்ளரத்்தம். �பாவளியன்� �ரியன் 

 ���ம்�ன் �ளித்��ட�் �த்தாைடகைள உ�த்� நம் மனம் மலர இ�ள் �லக 

 வானேவ�க்ைககள் ெவ�ப்பேத நம் பண்பாடா�ம். 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 
 �த்�ைர ��நாள்: 

 �த்�ைர �தல் நாள் �த்�ைர ��நாளாக ெகாண்டாடப்ப��ற�. அ�வைட ��ந்� 

 களஞ்�யங்கள் நிைற�ம் காலம் என்ப� தனி �றப்�. 

 "�த்�ைர �த்�ைர �ங்கள் ேசரந்்தன 

 இ�ேவ இந்�ர �ழா எ�க்�ம் ப�வம் " 

 என்�ம் �லப்ப�காரத்�ல் இளங்ேகாவ�கள் இத்��நாைளப் பற்� வரண்ிக்�ன்றார.் 

 �த்�ைர மாதத்�ன் �தல் நாள் ஆண்�ன் ெதாடக்க நாளாக இ�ந்தைத இலக்�யங்கள் 

 ப�� ெசய்�ைவத்�ள்ளன. �த்�ைர �தல் நாளில் �ரிய�க்�ப் ெபாங்க�ட�் வ�ப�ம் 

 வழக்கம் இன்� வைர உள்ள�. �த்�ராப் ெபௗரண்� இம்மாதத்�ல் �றப்ேபா� 

 அ�சரிக்கப்ப��ற�. 

 ���ைர: 
 இவ்வா� த�ழர ்பண்�ைககள் ஆழ்ந்த அரத்்தத்ேதா�ம் ஒன்�ையந்த�. அக்கட�்ைர�ல் 

 எனக்� ��த்த �ல த�ழ்ப் பண்�ைககைள�ம் அைவகளின் �ன்னரத்்தங்கைள�ம் 

 பாரத்்ேதாம். இத்தைகய ெதான்ைமயான �றப்�வாய்ந்த பண்பாடை்ட �ன்பற்�பவனாக 

 நான் இ�ப்ப�ல் ெப�ைம ெகாள்�ேறன். 

 " த�ழன் என்� ெசால்லடா, தைல நி�ரந்்� நில்லடா" 

 என்ற பார��ன் �ற்ைற ேமற்ேகாள் காட�் என் கட�்ைரைய ��க்�ேறன். 

 நன்�!! வணக்கம்!! 

 - தரண் �வ்�மார் 

 நான் ��ம்�ம் பண்�ைக: ெபாங்கல் 

 பைழயன க�த�ம் ��யன ��த�ம் நலேமயாம் 

 வாைழய� வாைழயாய் வந்த நல்லேதார ்��ெமா�யாம் 

 ைதமாதம�ல் ைதத்��நாள் ெபாங்கல�ல் ���ம் ேவைள, நாெம�ந்� நீரா� 

 நற்காைலப் ெபா��னிேல ெபாங்கல் �ழா தனிப்ெப�ம் ���ழாக்ேகாலம் ���ற�. 

 ைதப்ெபாங்கல் ���ழா என்ப� ஒ� சமய �ழா அல்ல த�ழரின் பண்பாட�் �ழா. 

 த�ழரின் த�ழ்ப் �த்தாண்� ெகாண்டா�ம் நாள். 

 அைனவ�க்�ம் இனிய ெபாங்கல் நல்வாழ்த்�க்கள் 

 - ேநஹா ராஜன் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 �ழங்கால் ெதாப்� தைசநாண் அழற்� (Patellar 

 Tendoni�s/Jumper’s Knee) 

 �ைளயாட�் நடவ�க்ைககள் �� 
 �ச�்ல் இ�ப்பதால், ம�த்�வ 
 நைட�ைற�ல் நாம் கா�ம் 
 ெபா�வான காயங்களில் ஒன்� 
 �ழங்கால் ெதாப்� தைசநாண் (Patellar 
 Tendon) அழற்� அல்ல� ஜம்பரின் 
 �ழங்கால். 

 ஜம்பரின் �ழங்கால் என்றால் என்ன? 
 ஜம்பரின் �ழங்கால் என்ப� �ழங்கால் 

 ெதாப்� தைசநார ்அழற்� ஆ�ம். இ� உங்கள் �ழங்கால் ெதாப்�ைய (Patella) உங்கள் 

 �ழங்கா�க்� �ழ் உள்ள நீண்ட எ�ம்�டன் (Shinbone/Tibia) இைணக்�ற�. ஜம்பரின் 

 �ழங்கால் உங்கள் தைசநாைர பல�னமாக்��ற�. ேம�ம் 

 ��சை்சயளிக்கப்படா�டட்ால், உங்கள் தைசநார ்��ய�ம் வாய்ப்�ள்ள�. 

 ஜம்பரின் �ழங்கா�க்� காரணங்கள்: 
 ●  எைட தாங்�ம் நிைல�ல் quadriceps (ெதாைட�ன் �ன்�றம் உள்ள நான்� தைசகள்) 

 muscle-ஐ ெதாடரந்்� பயன்ப�த்�தல். 

 ●  தவறான ��க்�ம் �டப்ங்கள். 

 ●  அ�க்க� ஓ�தல் மற்�ம் �ைசகைள மாற்�தல். 

 ��சை்ச 
 �ழங்கால் ெதாப்� தைசநாண் அழற்� �ணமைடய �மார ்6-8 வாரங்கள் ஆ�ம். 



 �ணப்ப�த்�வதற்கான �ைரவான வ�கள்: 

 உலர ்ஊ��டன் (dry needling) ��ய உடற்ப�ற்�, �ழங்கால் ெதாப்� தைசநாண் �ரட�்தல், 

 quadriceps தைசகைள வ�ப்ப�த்�ம் ப�ற்�கள், �ைறயான ��க்�ம் வ��ைறகைள 

 கற்�க்ெகாள்�தல். 

 அழற்� எ�ரப்்� ம�ந்�க�டன் ம�த்�வ ேமலாண்ைம. 

 அ�ைவ��சை்ச - Patellar தைசநார ்க�ைமயாக பா�க்கப்பட�்�ந்தால்,  தைசநார ்ப�� 

 ேதைவப்ப��ற�. 

 �ழங்கால் வ� அ�கரிப்பதாக நீங்கள் சந்ேத�த்தால், உங்க�க்� ஜம்பரின் 

 �ழங்கால்/படெ்டல்லர ்தைசநாண் அழற்� இ�ந்தால், உங்கள் �தன்ைம ம�த்�வர ்

 (PCP)/எ�ம்�யல் ம�த்�வைர அ��, ம�த்�வரின் ஆேலாசைன�ன்ப� அைத 

 நிரவ்�க்க�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
mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org

