


 இந்த இத�ல்…. 

 ●  அ��ப்� மடல் (�ைளயாட�் ேபாட�் ���கள்) 

 ●  �த்தக �மரச்னம் (மாணவர ்தைலவர ்அப்�சா�) 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: �ரவாணி) 

 ●  கசே்சரி �சன் கலாடட்ா - பாகம் 2 (�னா�டன் �க்சர)் 

 ●  ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல…(ஒ� ெதாடர)் 

 ●  நாம் வா�ம் �� (��நாடகம்) 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  க�ைதக்��யல் 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 சனிக்�ழைம, ெசப்ெடம்பர ்11 & 12 ஆம் ேத� -  இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்கம் நடத்�ய 
 ஆண்க�க்கான வ�டாந்�ர ைகப்பந்தாடட்ப் ேபாட�் (Men’s Volleyball tournament) மற்�ம் 

 ெபண்க�க்கான எ� பந்��ச�் ேபாட�் (Women’s Throwball tournament) Twin Hickory 
 �ங்கா�ல் �றப்பாக நைடெபற்ற�.  பங்� ெபற்ற அைனத்� அணிக�ம் க�ைமயாக 

 உைழத்� �ைளயா� இந்த ேபாட�்ைய அைனவ�ம் ர�க்�ம் ப� ெசய்தனர.் 
 அவரக்�க்� எங்கள் வாழ்த்�க்கள். 

 பல �ற்�க்கைள கடந்� ெவற்� நைட ேபாட�் ேமற்கண்ட இரண்� �ைளயாட�் 
 ேபாட�்��ம் இ�� �ற்�க்� வந்த இரண்� அணிக�க்�ம் இரிசம்ண்� த�ழ்ச ்சங்கம் 

 பாராட�்கைள�ம், வாழ்த்�க்கைள�ம் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ற�.  ெவற்� ெபற்ற 
 அணிகளின் அணிவ�ப்ைப �ேழ காண�ம். 

 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் ஒன்�ல் �தல் இடம் ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  ஆேராக்யராஜ் அந்ேதானிதாஸ், பால் சா�ேவல், ெவங்கட ்
 கண்ணன், �னிவாசன் பால�ப்ரமணியன், பத்மநாபன் மன்னாங்கட�், அர�ந்த் 
 ஞானமணி, �ேரஷ்�மார ்ஷண்�க�ந்தரம், �னிவாஸ் ெரட�். 

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

 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் ஒன்�ல் இரண்டாவ� இடம் ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்  :  மேஹஷ் ��மாரன், எஸ். கணப�, மேஹஷ் மரினாயக்கர ்�மார,் 
 பழனி ராஜபாைளயம், �ேமஷ் �ேரந்�ரன், ஷரத்�மார ்தயல், ��பாகரன் தனபாலன். 

 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் இரண்�ல் �தல் இடம் ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்  :  �வானந்த் �ப்�ரமணியன் �ள்ைள, ெபரியக�ப்பன் 
 �ப்�ரமஂணியன்,  ச�ஷ் சந்�ரன், ஸ்மரன் நாகராஜ், ராேஜஷ் ஜகன்ேமாஹன், �ரகாஷ் 

 ஏ�மைல, மாரஸ்�ன் ேலா�ஸ்மார�்ன். 



 அ��ப்� மடல் 

 ஆண்க�க்கான ைகப்பந்தாட்டப் ேபாட்�, ��ஷன் இரண்�ல் இரண்டாவ� இடம் ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  ��பாநி� ராமசச்ந்�ரன், ேகா�ல��ஷ்னண் �வஷண்�கன், 
 ஜான் ஆனந்த் �ர�்சா�, �ரகாஷ் நாராயணஸ்வா�, ராம்�மார ்வா�ேதவன், ச�ஷ் 

 ெவங்கடராமன், �ஷ் உமா. 

 ெபண்க�க்கான எ� பந்��ச�் ேபாட்��ல் �தல் இடம் ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  �ரண்ிமா ேஜா� உப்பாலா, ேகத்தரின் ேரா�ல்லா சாம்சன், 
 ேகாம� க�ணா�ரத்்�, சந்தானல�்� �ந்தர�ரத்்�,  ரம்யா ராேஜஷ், �ல்பா 

 க�ெசட�். 



 அ��ப்� மடல் 

 ெபண்க�க்கான எ� பந்��ச�் ேபாட்��ல் இரண்டாம் இடம் ெபற்ற அணி: 

 அணி உ�ப்�னரக்ள்:  �னாட�் அய்யர,் சரண்யா ��சா�, க�தா மைலசா�, �பா 
 பதலா உமாப�, �ைனனா, ெகளரி �ற்றன். 

 �றந்த �ைளயாட்� �ரர் ��ைத ெபற்றவரக்ளின் பட்�யல்: 

 Division 1 ஆண்கள் ைகப்பந்தாடட்ம்  - பால் சா�ேவல் 

 Division 2 ஆண்கள் ைகப்பந்தாடட்ம்  - ெபரியக�ப்பன் �ப்�ரமணியன் 

 ெபண்கள் எ�பந்� - ரம்யா ராேஜஷ் மற்�ம் �ல்பா க�ெசட�் 

 All submissions for  Kadambam/கதம்பம்  should be emailed to  newsletter.rts@richmondtamilsangam.org  by the 15th 
 of each month. 
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 �த்தக �மரச்னம் 
 (மாணவர் தைலவர் அப்�சா�) 

 அந்தக் கால ��த இதழ்களில், அப்�சா� கைதகள் �கப் 
 �ரபலம். பாக்யம் ராமசா� என்ற ெபயரில் எ��யவர ்��த 
 ஆ�ரியர ்�� �ந்தேரசன் அவரக்ள். இ�ப�க்�ம் ேமற்படட் 
 ெதாடரக்ைதகள் ��தத்�ல் வந்�ள்ளன. 

 அப்�சா� கைதகளில் உள்ள கதாபாத்�ரங்கள் �க 
 �வாரஸ்யமானைவ. ஆங்�லப் �லைம �க்க ச�க ஆரவ்லரான 
 �தாப்பாட�், ெவ�ளித் தாத்தா கணவர ்அப்�சா�, அவ�க்� 
 இைணயான அவர�  நண்பரக்ள் அைர�ைறத் த�ழ் ேப�ம் 
 கன்னடர ்�மாராவ், அசட�்ப் ைபயன் ரச�ண்�, உள்�ர ்ர�� 
 அைர �ேள� அ�ணாசலம், �தாப்பாட�்�ன் மகளிர ்சங்க 
 மற்�ம் காைல அவ்வப்ேபா� வா�ம் நண்பரக்ள் ெபான்னம்மாள் 
 ேட�ட,் அகல்யா சந்தானம், �தாப்பாட�் இந்த அத்தைன 
 கதாபாத்�ரங்க�ேம ர�கரக்ளின் அபாரமான வரேவற்ைபப் 
 ெபற்றைவ. அப்�சா��ன் ேமல் கரிசனம் காட�்வ� ேபால 

 ந�த்�, �தாப்பாட�்�ன் மானத்ைத வாங்�வ� மற்ற பாட�்களின் ெபா��ேபாக்�. 

 இந்தக் கைத�ல் �தாப் பாட�்�ன் ம�மகன் ஒ� �ராமத்� �ன்னப் ைபயன் �த்� 
 ெசன்ைனையக் கண்� ���ைறக்காலத்ைத ெசல�ட வ��றான். அவன� 
 ெசயல்க�ம், �தாப்பாட�் அவன் �ன்னால் தன்ைன அலட�்யப்ப�த்�வ�ம் 
 அப்�சா�ைய எரிசச்ல்ப�த்� அவைன எப்ப�யாவ� �ளப்� �ட �யற்� ெசய்�றார.் 
 அவன� அப்பா �தாராமன் ஒ� �ன்ேகா� என்� அ�யாமல், அவரிடம் அப்�சா� ஏேதா 
 �த்�ைவப் பற்� ெசால்லப் ேபாக, இ�வ�க்�ம் �ைக வண்� நிைலயத்�ல் 
 ைககலப்பா�, காவல் நிைலயத்�ல் அைடக்கப்ப��றாரக்ள். அவரக்ைள �டக் வ�ம் 
 �தாப்பாட�், ேகாபத்�ல் அப்�சா�ைய மன நல ம�த்�வமைன�ல் அைடக்�றார.் 

 ஆேவசமான அப்�சா�, கன்னா�ன்னாெவன்� �லம்�வைதக் ேகடட் ஒ� ராஜ 
 பரம்பைரையச ்ேசரந்்த ஒ� பைழய �வான்,  அப்�சா�ைய ஒ� ேபாரத்் தளப� 

 என்� தவறாக எைட ேபா��றார.் தன் ராஜ வாரிசான ஒ� இளவரசைனக் காப்பாற்�ம் 
 ெபா�ப்ைப அப்�சா��டம் ஒப்பைடக்�றார.் இளவரசரின் எ�ரிக�க்�, இளவரசைர 
 அைடயாளம் ெதரியா�. அவர ்இ�க்�ம் இட�ம் ெதரியா�. 

 இளவரசன் ஒ� கல்�ரி ����ல் ப�த்�க் ெகாண்� இ�க்�றார.் அங்� அவைரக் 
 காணச ்ெசல்�ம் அப்�சா� மாணவரக்ளின் நன்ம�ப்ைபப் ெபற்� அவரக்ளின் 
 தைலவராகேவ ஆ�ப் �ரபலம் ஆ�றார.் 

 இளவரசனின் எ�ரிகள் �த்�ைவ இளவரசன் என்� நிைனத்�, அப்�சா�ைய�ம் 
 �த்�ைவ�ம் கடத்�ச ்ெசல்�றாரக்ள். தன் ேகாமாளித்தனத்தால் பல �க்கல்க�க்� 
 ஆளா�ம் அப்�சா� த�க்�றார.் 
 அப்�சா��ன் பயம் எல்லாம் இளவரசரின் எ�ரிகள் அல்ல, �த்��ற்� எதாவ� 
 ஆ��டட்ால், தன்ைன அவன் அப்பா �ன்ேகா� �தாராமன் என்ன ெசய்வாேனா 



 �த்தக �மரச்னம் 
 (மாணவர் தைலவர் அப்�சா�) 

 என்�தான். �தாப்பாட�் இவற்ைற எல்லாம் அ�ந்�, சமேயா�தமாகமாகத் �டட்�ட�், 
 எல்ேலாைர�ம் �க்கல்களிடம் இ�ந்� �ட�்றார.் 

 கைட��ல் எல்லாப் ெப�ைமக�ம் �தாப்பாட�்க்ேக ேசர�்ற�. வழக்கம் ேபால, 
 அப்�சா�த் தாத்தா, �ச�், இந்தப் பழம் �ளிக்�ம் என்� ெபா��க் ெகாள்�றார.் கைத 
 இனிேத நிைறவைட�ற�. 

 எளிைமயான கைதயாக இ�ந்தா�ம், அப்�சா��ன் �டட்ாள்தனமான ெசயல்கள் 
 அவைரப் பல �க்கல்களில் மாடட் ைவப்ப�ம், �தாப்பாட�்�ன் நண்பரக்ள் �ன்னால் 
 பாட�்ைய தரம்சங்கடப் ப�த்�வ�, �த்�ைவப் பற்� உள� மச�்னனிடம் உைத 
 வாங்�வ� என்� கணக்�லடங்காத நைகச�்ைவக் ேகாரை்வகள் இந்தக் கைத�ல் 
 உண்�. 

 நான் இைத அேமசான் �ண்�ல் �லம் ப�த்ேதன், இைணயத்�ல் ஒ�ேவைள 
 இலவசமாகக் �ைடக்கலாம். இைதப் ப�ப்ப�ன் �லம், நம் �ழந்ைதப் ப�வ 
 நிைன�கைள �ண்�ம் அ�ப�க்கலாம். இ� மட�்மல்ல, அப்�சா��ன் அைனத்�க் 
 கைதக�ம் இனிைம, �வாரஸ்யம் மற்�ம் நைகச�்ைவ நிைறந்தைவ. நீங்க�ம் ப�த்� 
 ம�ழலாம். 

 எ��யவர்:  சத்யவா�ஸ்வரன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  �ரவாணி (பாகம் 1) 
 இ�  21  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம். 

 கரந்ாடக இைச, �ந்�ஸ்தானி  இைச, �ைர இைச, மற்�ம் 
 ேமற்கத்�ய இைசதனில் �ரபலமாக பவனி வ�ம் 
 ராகங்களில் இ��ம்  ஒன்�. 

 கரந்ாடக இைச�ல் இந்த ராகத்�ல் பல 
 வாக்ேகயகாரரக்ளா�ம்  பாடல் அைமக்க ெபற்�, 
 ேமைடகளில் ெஜா�த்� ெகாண்��க்�ற�. இதன் 
 எண்ணிக்ைக ��தலாக இ�ப்பதால் இரண்� பாகங்களாக 
 ெதா�த்� வழங்கலாம் என ��� ெசய்�ள்ேளன். 

 �யாகராஜர்  இயற்�ய  க���ண்ேட,  �த்ைதயா பாகவதரின்  அம்பவாணி  நன்�  , பட்ணம் 
 �ப்ரமணிய ஐயரின்  வர�ேலாச�  , �ச�் �னிவாச இயங்காரின்  நிஜ�க ராமா  ேபான்ற பாடல்கள் �ல 
 மா�ரிகள். இந்த ராகத்�ல் த�ழ் ெமா��ல் இயக்க படட் பாடல்களின் ெதா�ப்� இ.�., இ.�. என்� 
 பாரக்்கலாம். 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்�ல் அைமந்த பாடல்களின் ஒ� ப�� (  இைளயராஜா�ற்� �ன்  ): 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 ேதன்  நில�  பாட�் பாடவா  ஏ. எம். ராஜா 

 ேதன்  நில�  ஓேஹா எந்தன் ேப�  ஏ. எம். ராஜா 

 மரகதம்  �ங்�ம �ேவ ெகாஞ்�ம் �றாேவ  எஸ். எம். �ப்ைபயா நா�� 

 அன்ைன  �த்��ள்ள மனிதெரல்லாம்  ஆர.் �தரச்னம் 

 ைத �றந்தால் வ� �றக்�ம்  ஆைசேய அைலேபாேல  ேக . � . மஹாேதவன் 

 இதயத்�ல் நீ  யார ்�ரித்தால்  என்ன  �ஸ்வநாதன்- ராம�ரத்்� 

 கற்பகம்  மன்னவேன அழலாமா  �ஸ்வநாதன்- ராம�ரத்்� 

 மன்னா� மன்னன்  கண்கள் இரண்�ம் உன்ைன  �ஸ்வநாதன்- ராம�ரத்்� 

 காத�க்க ேநர�ல்ைல  அ�பவம் ��ைம  �ஸ்வநாதன்- ராம�ரத்்� 

 ஆண்டவன் கடட்ைள  கண்ணிரண்�ம் �ன்ன �ன்ன  �ஸ்வநாதன்- ராம�ரத்்� 

 அகத்�யர ்  தா�ற்�றந்த  ேகா��ம் இல்ைல  �ன்னக்�� ைவத்�யநாதன் 

 உயரந்்த மனிதன்  ெவள்ளிக்�ண்ணம் தான்  எம். எஸ். �ஸ்வநாதன் 

 அ�த்த �ட�்ப் ெபண்  கண்ணாேல ேப� ேப� ெகால்லாேத  ஆ� நாராயண ராவ் 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 கசே்சரி �சன் கலாட்டா (பாகம் 2) 
 {�னா�டன் �க்சர்} 

 ***�தல் பாகம் ஆகஸ்� மாத கதம்பம் இத�ல் ெவளி�டப்பட்ட� 

 ஜன ச�த்�ரத்�ல் நீசச்ல் அ�ச�் ஒ� வ�யா எங்க�க்கான �ட�்க்� வந்� ேசரந்்த ேபா� 
 ஒ� பன்னீர ்ேசாடா பாட�்ைல நிைனச�் நான் ஏக்கப்படட்� உண்ைம தான். ஆனால் 
 ேமைட�ல் ேமாஹனம் ராக ஆலாபைன �� ��க்க ஆரம்�சச்�ல பன்னீர ்ேசாடா 
 நிைனைவ  தற்கா�கமா ஒத்� ைவக்க ��� பண்ணி உடக்ாரந்்ேதன்.  ஆ......என்ன��? 
 இந்த �ளாஸ்�க் ேசேராட �சச் பா� எங்ேக ேபாச�்? அவசரமா மத்தவங்க 
 ேசைரெயல்லாம் எட�்ப் பாரத்்த�ல ேசர ்கம்ெபனிக்காரன் ஒட�் ெமாத்தமா எல்லாரக்்�ம் 
 க�ம்�ள்ளி ெசம்�ள்ளி அ�ச�்டட்ான்� �ரிஞ்ச�.  வாழ்க்ைகல நான் அ�கமா எ�க்�ம் 
 ஆைசப்படட்� �ைடயா�. உடக்ாரற ேசரல் �ட ்ெகாஞ்சம் ெப�சா இ�க்க�ம்� 
 ஆைசப்படற� அவ்வள� ெபரிய தப்பா? தஞ்சா�ர ்ெபாம்ைம மா�ரி ஆ� ஆ� எவ்வள� 
 ேநரம் தான் ஒ�த்தர ்பாலன்ஸ் பண்ண ���ம் ெசால்�ங்க? 

 �ன் �ட ்ேசைர ��ச�் ஒ� வ�யா சமாளித்� உடக்ாரந்்த ேபா� தான் அைத 
 கவனிசே்சன்.  கண்�க்� ெதரிஞ்ச வைரக்�ம் எனக்� �ன்னா� உடக்ாரந்்��ந்த� 
 எல்லாம் மாமாக்க�ம் மா�க�ம்  தான்.  ெசால்� வசச்ா மா�ரி எல்லா மா�களின் 
 ெகாண்ைட��ம் �ன்னதா �ள்ளிய மல்�ப்� சரம்.  மாமாக்கள் எல்ேலா�ம் இைசக்� 
 ஏற்ற மா�ரி தைலைய�ம் ைகைய�ம் ஆட�் ஆட�் ர�ப்பைத பாரக்்க ெராம்ப அழகா 
 இ�ந்த�.  ஒ� �லர ்தாளம் �ட ேபாடட்ாரக்ள். ஆனா யார ்பாடற பாட�க்�ன்� தான் 
 சரியா �ரியைல. 

 மா�களில் ஒ� �லர ்ெராம்ப trendy யா ப்ெளௗஸ் ேபாட�்�ப்பைத என் தங்ைக தான் �ட�் 
 கா�சச்ா.  எனக்� அ�ெலல்லாம் ெகாஞ்சம் �வரம் பத்தா�. அவ ெசால்� தான் எனக்� 
 ெதரி�ம் இப்ேபாைதய trend �டைவக்� ெகாஞ்சம் �ட சம்பந்தேம இல்லாம ப்ெளௗஸ் 
 ேபா�வ� அப்ப�ன்�.  பசை்ச �டைவக்� நீல கலர ்ப்ெளௗஸ் ேபாட�் கலக்�ய மா�க்� 
 தான் �தல் பரி�ன்� என் தங்ைகேயாட கலந்தாேலா�சச்�ல �ரிஞ்�ண்ேடன்.  �னிஞ்� 
 என் �டைவ �ள�ைச பாரத்்த�ல ெவக்கமா ேபாச�். �னிேபாரம்் மா�ரி மாட�்ங்கா 
 ேபாட�்ண்� வந்��ந்ேதன்.  அரங்கத்�ல என்ைன மா�ரி மாட�்ங்கா �டைவ ப்ெளௗஸ் 
 ேபாட�்�ந்த �ல ெபண்கைள பாரத்்� 'பாவம் NRI ' யா இ�க்�ம்� நிைனச�் ெப��ச�் 
 �ட�் ேமைட�ல் கவனத்ைத ைவத்ேதன். 

 காப்� ராகம் கா�ல் ேதனா பாய்ந்த�ல் ��ர�் வ�த்�க்�ம்  ஏதாவ� பாய்ந்தா நல்லா 
 இ�க்�ம்� ேதாணித்�.  இந்த அரங்கத்�ல் சாப்�ட எ��ம் �ைடக்கா�ன்� நல்ல காலம் 
 �ன்னா�ேய �சாரிச�் கண்���சச்�ல  நான் வ�ம்  வ��ேலேய அைடயார ்
 ஆனந்தபவனில் காைர நி�த்� கார ேபாண்டா, கார ெகா�க்கடை்ட மற்�ம் சேமாசா 
 எல்லாம்  பாக் பண்ணி சமேயா�தமா வாங்�க் ெகாண்� வந்�டே்டன்.  ெச�க்� மட�்ம் 
 உண� ேபா�ம்� ெசால்ல நான் என்ன �சா? கா�ேயா� ஒ� கார ேபாண்டாைவ உள்ள 
 தள்ளின ேபா� ேதவாம்�தமா தான் இ�ந்த�. 



 கசே்சரி �சன் கலாட்டா (பாகம் 2) 
 {�னா�டன் �க்சர்} 

 எனக்� �ன்னா� உடக்ார�்�ந்த மாமா கார ேபாண்டா வாசைனல ��ம்�  பாரத்்� 
 எங்கைள ெகாஞ்சம் �ைறசச்ா மா�ரி இ�ந்த�.  மாமா நீங்க தப்� தப்பா தாளம் ேபாடட் 
 ேபா� நான் உங்கைள �ைறசே்சனா? அப்ேபா நீங்க மட�்ம் ஏன் என் கார வைட ேமல 
 கண் ேபாட�ங்க?  அப்ப�ன்� நான் mind வாய்ஸ் ல மாமாேவாட ெசல்லமா சண்ைட 
 ��ச�் ��சச் ேபா� ேமைட�ல்  கமாஸ் அமரக்்களப்பட�்ண்� இ�ந்த�.  �த்வான் 
 கமாஸ் ராகத்ேதாட இண்� இ�க்�ல எல்லாம் �ந்� �ைளயா�க் ெகாண்� இ�ந்தார.் 
 கார ேபாண்டாைவ காத்ேதா�  �ட�்ட�் பாட�்ல் ஐக்�யமா� கசே்சரி ��ட�் ராகக் 
 �ரத்்தைனேயா� ���ம் ேபா� தான் நான் நிஜ�ல�க்� ��ம்�ேனன். 

 கசே்சரி ��ஞ்� �ம்பேலாட ெவளி�ல் வந்த ேபா� தான் கவனிசே்சன் என்ைன �த்� 
 எத்தைன அ�ைமயான சங்�த �த்வான்கள் நடந்� வராங்க அப்ப�ன்�.  வல� பக்கம் 
 ஒ� மாமா வராளிைய ��க்க இட� பக்கம் ஒ� மா� ைபர�ைய ����க்க 
 என்ேனாட கசே்சரி கனைவ இவ்வள� அ�ைமயா நனவாக்�ய கட��க்� நன்� �� 
 நா�ம் ஏேதா பாடை்ட ����த்�க் ெகாண்ேட என் கணவேரா� �டை்ட பாரத்்� 
 நைடைய கட�்ேனன். 

 -ெதாட�ம் 

 எ��யவர்: �னா சங்கரன் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர)் 
 காேவரி எப்ப� த�ழ் நாடை்ட �ற்� 
 வ��றேதா அேத ேபாலத்தான் ேஜம்ஸ் 
 ந��ம் வர�்னியாைவ வலம் வ��ற�. 
 ேஜம்ஸ் ந� ரிசம்ண்�ன் ெதன்ேமற்ேக 
 ஜாக்ஸன் ந��ல் இ�ந்� �ரிந்� 
 �வங்��ற�. �த�ல் ேநராக 
 ெதன்�ழக்காய் ேபாய் ேராவ�க்�ற்� 
 சற்� ேமேல வடக்ேக ��ம்��ற�. 
 Natural bridge ேபா��க்��ரக்ளா - 
 அதன�ேக ம�ப��ம் ெதற்ேக 
 ��ம்��ற�. �ன்சப்ரக்் பக்கமாக ேபாய் 
 சடாெரன்� �ண்�ம் வடக்ேக! �ற� 
 எம்ெப�மான் ர�னி அவ்வப்ேபா� தங்� 
 அ�ளிய ேயாகா�ல் ஆ�ரமத்ைத 
 (இன்�ம் ப�க்��ரக்ள் என்� 
 நம்��ேறன்) தாண்� ம�ப��ம் 
 சடாெரன்� ெதற்ேக... �ற� ரிசம்ண்ட ்
 நகைர வந்தைடந்� - அடப் ேபாங்கய்யா 
 இ�க்� ேமல நீங்கேள வைரபடத்�ல் பாத்�க்ேகாங்க - இல்ல �னா ேமடம் - �ம்மா ஒ� 
 தமாஷ�க்�.... இ�க்காக எல்லாம் என் ஒப்பந்தத்ைத ரத்� ெசய்ய ேவண்டாம் - 
 ரிசம்ண்ைடத் தாண்� அகண்� �ரிந்� எ� ஆ� எ� கடல் என்� �ரியாதமா�ரி 
 நாரஃ்ேபாக் பக்கம் கட�ல் ேச��ற�. 

 �ன்னேம ெசான்ன� ேபால், கடற்கைரப் ப���ல் இ�ந்� ரிசம்ண்� வைரக்�ம்தான் 
 அகலமாக�ம் ஆழமாக�ம் கப்பல் ேபாக்�வரத்�ற்� வச�யான�. ரிசம்ண்���ந்� 
 ேமற்ேக ேம�ம், ேமடை்ட சாரந்்த ப��யாக இ�ப்பதால் (Piedmont) �� உல்லாசப் 
 பட�களில் ேவண்�மானால் ேபாகலாம். சற்� ெபரிய பட�கள் எல்லாம் ேபாக��யா�. 
 ரிசம்ண்�ன் �ழக்�ப் ப���ல் ஊைர ஒட�்ேய ராக்ெகடஸ்் ேலண்�ங் (Rocketts Landing) 
 என்ற இடம் இ�க்�ற�. இங்� �ல உண� 
 ���க�ம் ஒ� ேபாடஹ்�ஸ் என்ற 
 ெபயரில் உணவக�ம் உண்ைம�ேல ஒ� 
 ேபாடஹ்�ஸ�ம் இ�க்�ன்றன. 
 கல்�ரிக�க்கான பட�ப்ேபாட�்க�ம் 
 இங்ேக நைடெப�ம். 

 ரிசம்ண்�ல் �ல ேபாட ்�ளப்-கள் 
 இ�க்�ன்றன -  �டே்லா�யன் ப���ல் 
 ேஜம்ஸ் ரிவர ்பள்ளிக்� �ன்னால் ஒன்�, 
 இந்த ராக்ெகடஸ்் ேலண்�ங் ப���ல் 
 ஒன்� என. அவற்�ல் ேசரந்்� இந்த பட� 
 ெச�த்�ம் ப�ற்� எ�த்�க் ெகாள்ளலாம். 
 இப்ப� ��வாக பட� ெச�த்�வ� நல்ல 
 உடற்ப�ற்�. ஆனால் பட�ன் �ன் ஒ�வர ்
 உடக்ாரந்்� நன்றாக நம்ைம ேவைல 
 வாங்�வார.் அவர ்ெசால்வேத ேவத வாக்�. 
 அவர ்ெசால்ைல �� ஒ�வர ்தப்பாகத் 
 ��ப்� ேபாடட்ா�ம் படேக க�ழ்ந்���ம் 
 அள� �ல்�யமான �ைற இ�. நீங்கேள பா�ங்கள் பட�கள் ெச�த்�ம் காெணாளிைய. 
 https://www.youtube.com/watch?v=oCX4aC1g65A 

 \ 

https://www.youtube.com/watch?v=oCX4aC1g65A


 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர)் 
 ராக்ெகடஸ்் ேலண்�ங் வ�யாக ஒ� �கழ் ெபற்ற ��வண்�த் தடம் ேபா�ற�. வரன்ி�யா 
 ேக�டல் �ெரய்ல் (Virginia Capital Trail) எ�ம் ��வண்�த் தடம் வர�்னியா�ன் பைழய 
 தைலநகரமான ேஜம்ஸ்ட�னில் ெதாடங்� 
 இப்ேபாைதய தைலநகரமான ரிசம்ண்ட ்வைர 
 நீள்�ற�. ெமாத்த நீளம் 51.7 ைமல்கள் (83.2 ��)! �ல 
 ஆண்�க�க்� �ன் நம் ஊரில் ஒ� சரவ்ேதச 
 ைசக்�ள் ேபாட�் நைடெபற்ற�ம் இந்தத் 
 தடத்�ல்தான். ைசக்�ள் ஓட�்வ�ல் ஆரவ்ம் 
 உள்ளவரக்ள் கண்�ப்பாக ெசல்ல ேவண்�ய தடம் இ�. 
 இந்த ��வண்�த் தடத்�ற்கான �ளம்பரம் இேதா 
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=x2vDsPowHww 

 ரிசம்ண்ட ்ப����ம் வர�்னியா�ல் ைசக்�ள் 
 ஆரவ்லரக்�க்� நிைறய இடங்கள் இ�க்�ன்றன. அ� 
 ��த்� தனியாக ஒ� ப��ல் ெசால்�ேறன். 

 பட� ெச�த்�வ�ல் ஆரவ்ம் இ�ந்தால், வர�்னியா�ல் நிைறய இடங்கள் இ�க்�ன்றன. 
 �ளங்கள் ஆ�கள் பக்கத்�ல் இ�க்�ம் அைனத்� வர�்னியா மாநிலப் �ங்காக்களி�ம் 
 வாடைகக்� பல�த பட�கள் �ைடக்�ம். ஒ�வர ்மட�்ம் உடக்ாரந்்� ேபா�ம் கயாக்(kayak) 
 மற்�ம் ��ப்�ப் பட�கள், ��வண்�ப் பட�கள்(pedal boat) ேபால பல ரகங்கள் �ைடக்�ம். 
 அேநகர ்- கயாக்�கைள கா�க்� ேமேல கட�்�ம், ெபரிய ேமாடட்ார ்படைக வண்��ன் 
 �ன் இைணத்�ப் ேபாவைத�ம் பாரத்்��க்கலாம். என் �ன்னாள் சக ஊ�யர ்ஒ�வர ்
 எப்ேபா�ம் ஒ� கயாக்ைக காரின் ேமல் கட�்��ப்பார.் எப்ேபாெதல்லாம் ேநரம் 
 �ைடக்�றேதா, கயாக் ெசய்யப் ேபாய்��வார.் 

 வர�்னியா�ல் அப்ப�தான் வாழேவண்�ம். இயற்ைக�டன் களிப்பைத தள்ளிப் 
 ேபாடக்�டா�! 

 எ��யவர்: நா� பர� 

https://www.youtube.com/watch?v=x2vDsPowHww


 நாம் வா�ம் �� (�� நாடகம்) 

 காரத்்�க், தன் மைன� க�தா�டம்: நம்ம ைபயன் �ரளிேயாட ேப� ெராம்ப நாள் 
 ஆ��த்�. கால் பண்ண ேபாேறன், நீ ெர�யா? 

 க�தா  : ைபயேனாட ேபசேலனா உங்க�க்� �க்கம் வராேத? இப்ேபா அவைனக் �ப்�ட 
 ��யா�. அவங்க ஊர ்“ஸ்ேபஸ்ெனட”் (SpaceNet) கெனக்ட ்ஆகா�. ஒ� அஞ்� நி�சம் க�ச�் 
 பண்ணலாம். 

 காரத்்�க்  : அவைன யார ்அங்க ேபாய் இ�க்க ெசால்ற�? மாளிைக ேபால இங்க ஒ� �� 
 இ�க்�, அத �ட�்ட�்… 

 க�தா  : “யா�க்காக, இ� யா�க்காக? இந்த மாளிைக, இரிசம்ண்� மாளிைக” என்� பாட 
 ஆரம்�த்தாள். 

 காரத்்�க்  : நக்கலா? இவங்க ெபரிய வாணி�.  சரி, சரி, ஸ்டாரப்க்ஸ் கா� ெர�யா? 

 க�தா  : ஸ்ப்ெளண்டா ேவ�மா, உப்� ேவ�மா? 

 காரத்்�க்  : என்ன க�தா, க�ைதயா ேபச�யா? என்னிக்�ேம உன் கா� ஒ� ராகம் தான். 

 க�தா  : ேயாவ். கா� ேவ�மா ேவண்டாமா? 

 காரத்்�க்  : இல்லமா, �ம்மா ெசான்ேனன். ப்ளஸ்ீ, கா� ��. 

 க�தா  : அப்ப� வாங்க வ�க்�. இப்ேபா எல்லாம் ெபண்கள் ராஜ்�யம் தான். ஏேதா, நீங்க 
 நல்லா சைமக்��ங்கேள அப்ப�ன்� ேபானா ேபாற�ன்� நான் கா� ேபாடேறன். 

 காரத்்�க்  (வ�ந்�ெகாண்ேட): ைபய�க்� கால் ேபா�, ப்ளஸ்ீ. 

 க�தா  : �ரளி, எப்ப�டா இ�க்ேக? 

 �ரளி  : நல்லா இ�க்ேகன் அம்மா. நாேன, உனக்� “ஸ்ேபஸ்ெனட”் (SpaceNet) கெனக்ட ்
 ஆன�டன் கால் பண்ண�ம்� இ�ந்ேதன். ஆ�ரியர ்
 �ன வாழ்த்�க்கள் அம்மா. நான் இன்னக்� இந்த இடத்�ல நல்லா இ�க்�ற�க்� நீ�ம் 
 அப்பா�ம் தான் காரணம். 

 க�தா  : எல்லாம் உன் உைழப்� தான். �ல்மா எப்ப� இ�க்கா. ெரண்� ேப�ம் ��ேயா 
 கால் வாங்கேளன். 



 நாம் வா�ம் �� (�� நாடகம்) 

 �ல்மா  : ஹேலா அம்மா. எப்ப� இ�க்�ங்க? 

 �ரளி  : அம்மா, அப்பா. ஒ� நல்ல ெசய்�. �ல்மா ெரண்� மாதம் ��காம  இ�க்கா. 

 காரத்்�க்  : ெராம்ப ெராம்ப சந்ேதாஷம் �ரளி.  �ல்மா, வாழ்த்�க்கள்.  நீங்க அங்ேக 
 இ�க்கறைத எல்லாம் �டை்ட கட�்ட�்  உடேன இரிசம்ண்� வந்��ங்க.  6 மாசம் 
 இ�க்ேகன்� ெசால்�ட�் ேபா� இப்ேபா 4 வ�ஷம் இ�ந்தாச�். இங்ேக நம்ப 
 டாக்டர�்டே்ட கால் பண்ணி ேப� ெசக்கப் ேபா�ட�் வந்�டலாம். 

 �ரளி  : அப்பா, அப்பா. நி�த்�ங்க. அ�க்�ள்ேள �ழந்ைதக்� அங்ேக பள்ளி, கல்�ரி 
 அட�்ஷன் வாங்���ங்க ேபால. நாங்க இப்ேபாைதக்� இங்ேகேய இ�க்கறதா ��� 
 பண்ணி��க்ேகாம். 

 காரத்்�க்  : என்னடா. இப்ப� ஒ� �ண்ட �க்� ேபாடேற? ெகாஞ்ச நாள்தான்� ெசால்� 
 இப்ேபா ேம�ம் ேம�ம் தள்ளி ேபாட�ேய? அங்ேக ேபாேன. �சா வங்�ேன. அங்ேகேய 
 �ல்�� ஒ� காதல் பண்ணி, �ல்மாைவ கல்யாணம் பண்ணிேன. நாங்க வர 
 ��யா�னால ஸ�ம்ல பாரத்்ேதாம். �ழந்ைத�ம் வர ேபாற�. இன்�ம் அங்ேகேய 
 இ�க்கேபாேறனா எப்ப�டா. எங்க�க்�ம் வய� ஆ�டே்ட ேபாற�. நீங்க பக்கத்�ேலேய 
 இ�ந்தா உங்க�க்�ம் வச�, எங்க�க்�ம் வச�. 
 நீ ேபா�ம் ேபா� என்ன ெசால்� …. 

 க�தா  : கட ், கட ், கட.் (க�தா காைல கட ்ெசய்�றாள்) 

 காரத்்�க்  : என்ன க�தா, �க்�யமா நான் ேப� ெகாண்��க்�ம் ேபா�  ைலைன கட ்
 பண்ணிடட்? 

 க�தா  : காரத்்�க், என்னால தாங்க ��யல. நம்ப ைபயன் ெராம்ப நல்லவன்.  அவன் 
 �டே்ட நீ இப்ப�ெயல்லாம் ேப�னா அவன் நம்ைம ெவ�க்க ஆரம்�த்��வான். நீ �ப்ப� 
 வ�ஷம் �ன்னா� என்ன நடந்த�ன்� ேயா�ச�் பா�. உங்க அப்பா�ற்�ம் உனக்�ம் 
 நடந்த உைரயாடைல. 

 காரத்்�க்: ேயா�த்தான். பைழய நிைன�கள் ��ம்�ன. ��க்�ட�் ேபானான். 
 கண்களில் கண்ணீர.் 

 காரத்்�க்  : வாழ்க்ைகல நாள் ஆக ஆக நாம எப்ப� மா�டேறாம். ெசன்ைனல இ�ந்த நான் 
 இரிசம்ண்� வந்� இங்ேகேய இ�க்க ேபாேறன்� ெசான்ன�ம் எங்க அப்பாேவாட இேத 
 சண்ைடய நான் ேபாடே்டன். இப்ேபா நான் என் அப்பா ேபால என் மகேனாட அைதேய 
 ெசய்யேறன். நல்ல ேவைள நீ என் கண்ைண சரியான ேநரத்�ல் �றந்தாய். 



 நாம் வா�ம் �� (�� நாடகம்) 

 க�தா  : உங்க அப்பா�ம் உ�லம்பட�்�ல் இ�ந்� ெசன்ைன வந்த�ம் அவர ்

 அப்பாேவாட இேத சண்ைடைய தான் ேபாட�்�ப்பார.் இப்ேபா, நம்ப ைபயன் �� 

 இந்�யா, ெசவ்வாய் (Mars) �ரகம் �ளம்�ப் ேபான�ம் நீங்க அவேனாட அேத சண்ைட 

 ேபாட�ங்க.  நாம எங்ேக வாழ்ந்தா�ம் நம்ப கலாசச்ாரம் நம்மேளாட தான் இ�க்�ம். 

 நம்ப பசங்க நம்ப கலாசச்ாரத்ைத �ட மாடட்ாங்க, ஏன்னா அ� அவ்வள� வ�வான�. 

 நம்ப ைபயன் வானத்ைத எட�் ��க்க�ம் அப்ப�ன்� நீங்க அவன் �றந்த�டன் 

 ஆைசப்பட�்ங்க. இப்ேபா அவன் அைத�ம் தாண்�டட்ான். அவன் ��ம்�ம் ப� அவன் 

 வாழ்க்ைகைய அைமத்� ெகாள்ள �தந்�ரம் ��ங்க. 

 காரத்்�க்  : க�தா, நீ ெசால்லற� தான் சரி.  நான் ெபரிய தப்� பண்ண இ�ந்ேதன், நீ 

 த�த்�டட். �க்க நன்�ம்மா. 

 க�தா  : கண்ைண �ைடச�்க்ேகாங்க. வாங்க, ைபயேனாட ேபசலாம். ஸ்ேபஸ்ெனட ்

 (spaceNet) கால் ேபாடேறன். 

 காரத்்�க்  : �ல்மா, �ரளி, ெராம்ப சாரிம்மா.  நீங்க ேசரந்்� சந்ேதாஷமா இ�ங்க.  இங்க 

 இ�ந்தா என்ன, அங்க இ�ந்தா என்ன? 

 �ரளி  : அப்பா, உங்க ஆதங்கம் எங்க�க்� �ரியற�. இப்ப� ெசய்யலாேம. நீங்க 

 ெரண்� ேப�ம், உங்க அ�பதாவ� கல்யாணத்ைத இங்க வந்�  ெகாண்டா�ங்க. அதற்� 

 அப்�றம், ஹனி�ைன, நிஜ �னிேலேய, அதான் நில�ேலேய வச�்க்கலாம். 

 க�தா  :  ேபா�ம் டா �ரளி.  உங்க அப்பா ெவக்கப்படறார.்  �ப்பர ்ேயாசைன �ரளி. 
 நாங்க �ளம்� வந்�டேறாம். அெமரிக்கா வந்� ��த்தனம் ேபாடட் �ற� �சா 

 ெதால்ைல எல்லாம் �டட்�ன்� ெநனசே்சன். இப்ேபா ெசவ்வாய் �ரக�க்ேக �சா 

 எ�க்க ெசால்லற.  �லபம் தாேன �ரளி? 

 �ரளி  : அ� ெராம்ப �லபம் தான். என்ன, உங்க தாத்தா, பாட�், அப்பா, அம்மாேவாட 

 �றந்த சான்�தழ் மற்�ம் காேலஜ் சான்�தழ்  இ�ந்தா ேபா�ம். 

 காரத்்�க்  : �ரளி, என்னடா இ�? இப்ப� �ண்ட �க்� ேபாடேற? 

 �ரளி (�ரித்� ெகாண்ேட):  �ம்மா உதார ்�டே்டன்பா. ெவ�ம் பாஸ்ேபாரட் ்இ�ந்தா 
 ேபா�ம். இங்ேக ெகாேரானா இல்லாத�னாேல ஒ� RT-PCR பரிேசாதைன மட�்ம் 
 ெசய்ய�ம். 



 நாம் வா�ம் �� (�� நாடகம்) 
 காரத்்�க்  : பாஸ்ேபாரட் ்இ�க்�. ெகாேரானா பரிேசாதைன�ம் ெசய்�டலாம். 
 வாழ்க்ைக�ல் ேவற �ரகம் ேபாறைத நான் கன�ல �ட நிைனச�்ப் பாரத்�ல்ைல. 
 இப்ேபா MARS  �ளம்ப தயாராகப் ேபாேறாம்.  நம்பேவ ��யைல. 

 சரி சரி, 2 Ultra byte plan தான் வாங்���க்ேகன். அதனால அ�த்த வாரம் ேபசலாமா? ைப 
 ைப �ல்மா, �ரளி. 

 எ��யவர்  :  இராமபாலா 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 ஒட்டப்ப�ற்��ன் ேபா� ஏற்ப�ம் ெப�ம்பாலான காயங்கைள த�ர்ப்ப� எப்ப�? 

 1.  ஓ�வதற்� த�ந்த உைட மற்�ம் 
 உபகரணங்கைள அணிய�ம். 

 2.  தைசகைள தாங்�ம் ஆற்றல்(stamina) 
 ேமம்ப�ம். 

 3.  தைசகளின் ெந�ழ்�த்தன்ைமைய(flexibility) 
 அ�கரிப்பதன் �லம் காயங்கைள த�க்கலாம். 

 4.  �ைறயான ஓ�ம் உத்�கைள கைடப்��க்க 
 ேவண்�ம். ேமேல காடட்ப்பட�்ள்ள படத்ைதப் 
 பாரக்்க�ம். 

 5.  வ�ேயா� ஓடட்த்ைத ெதாடர ேவண்டாம். 

 6.  நீரிழப்�(dehydration) ஏற்படாமல் பாரத்்�க்ெகாள்�ங்கள். 

 7.  எப்ேபா�ம் ஒடத் தயாராவதற்கான உடற்ப�ற்��டன்(warm up exercise) 
 உத்ேவகமாக ெதாடங்�ங்கள். 

 8.  ��த்த �ற� நீட�்ப்ப�ற்�(stretching exercise) ெசய்ய மறக்கா�ரக்ள். 

 9.  காயங்கைள உடேன கவனி�ங்கள், வ�ையத் தள்ளிப்ேபாடா�ரக்ள். 

 10.  எல்லாவற்�க்�ம் ேமலாக, ர�த்� ெசய்�ங்கள். 

 ெதா�ப்� - ராம்� கவேசரி 



 �ைரப்பட �மரச்னம் -  �க்ளக் தர்பார் 

 அர�யல் கைதக்களத்�ல் காெம� படம் என்� ��� ெசய்� கள�றங்���க்�றாரக்ள். 
 20 வ�டங்க�க்� �ன் வந்த, �ம்  ேகரி (Jim Carrey) ந�த்த Me, Myself & 
 Irene படத்�ன் கைதக்க�ைவ எ�த்�க் ெகாண்� மற்ற 
 �ஷயங்களில் ெராம்ப ெமனக்ெகடாமல் �ஜய் ேச�ப�, 
 பாரத்்�பன் �டட்ணிைய நம்� எ�த்��க்�றாரக்ள். 

 �ஜய் ேச�ப� படங்கள் மானாவாரியாக ெவளியா�க் 
 ெகாண்��க்�ன்றன. காற்� உள்ள ேபாேத �ற்�க் ெகாள்�றார ்
 ேபா�ம். 

 ஆரம்பக் கைத அைமப்� 90களில் ெவளியா� 
 கன்னா�ன்னாெவன்� ஓ�ய அைம�ப்பைட படத்ைத 
 நிைன�ப�த்�னா�ம் �ன்னால் ஸ்��ட ்ெபரச்னா�ட�், பண 
 �வகாரம் என்� பயணிக்�ற�. ஆனா�ம் படம் ேபார�க்க�ல்ைல. 

 அைம�ப்பைட, �� கவ்�ம் படக் ��ப்�கள் �ன்னைகக்க ைவக்�ன்றன. 

 �ஜய் ேச�ப� - அநாயாசமாக ந�ப்பதற்�ம், �டே்டத்�யாக ந�ப்பதற்�ம் இைடேய ஒ� 
 ெமல்�ய ேகா�தான். மனிதர ்ேகாட�்ற்� இந்தப் பக்க�ம் அந்தப் பக்க�ம் மா� மா�க் 
 கப� ஆ��றார.் ஆனால் கண்ணா� �ன் தன்னிைல உணரந்்�  ெவளிப்ப�த்�ம் ந�ப்� 
 அ�ைம. 

 பாரத்்�பன் - ஆரம்பக் காட�்களில் �ன்��றார.் �ைரக்கைத�ல் அவ�க்� இன்�ம் 
 ெகாஞ்சம் கனம் �ட�்��க்கலாம். ரா� கன்னா, மஞ்�மா ேமாகன் 

 இ�வ�க்�ம் அ�க வாய்ப்� இல்ைல. அ��ம் மஞ்�மா - அவ�ைடய வசனங்கள் ஒ� 
 ட�்ட�்ல் அடங்� ��ம். ஆனா�ம் பத்�ப் பக்க வசனங்கைள �கப் பாவங்களிேலேய 
 ெவளிப்ப�த்� ���றார.் க�ணாகரன், பகவ� ெப�மாள் ெபா�த்தமான ேதர�். 

 நல்ல ெபா�� ேபாக்� நைகச�்ைவப் படம். ��ந்த�ன் அனாவ�யமாக இரண்� மணி 
 ேநரம் �ணானேத என்� வ�ந்தத் ேதைவ�ல்ைல. அேத சமயம் நிைன�ல் நிற்�ம் 
 பட�ம் இல்ைல. 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 
 வ�ப்� : நிைல 1 

 ஆ�ரிைய: ��த்�கா ராதா��ஷ்ணன் 

 தைலப்�: நான் ெபரியவன் ஆ�ம் ேபா�/ நான் ெபரியவள் ஆ�ம் ேபா� 

 ஜானவ் �ேரஷ் �மார் 
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 தைலப்�: நான் ெபரியவன் ஆ�ம் ேபா�/ நான் ெபரியவள் ஆ�ம் ேபா� 

 �ரணிதா பால��கன் 
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 ராகவ் இளங்ேகா 
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 சாரல் �க்ரமன் 
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 சைமரா �ல்ல�யான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 
 வ�ப்� : நிைல 1 

 ஆ�ரிைய: ��த்�கா ராதா��ஷ்ணன் 

 தைலப்�: நான் ெபரியவன் ஆ�ம் ேபா�/ நான் ெபரியவள் ஆ�ம் ேபா� 

 �ஷாஹ் மாரியப்பன் 



 க�ைதக்��யல் 

 மனிதனின் உலகம் 
 �ன்�க்�ப் �ன் �ரணாக ேயா�க்�ம் �ைள 

 காட�்கள் அைனத்ைத�ம் நம்�ம் கண்கள் 

 ந�மணங்கைள ேவ�ப�த்தாமல் �க�ம் �க்� 

 வாரத்்ைதகைள உணராமல் ேப�ம் உத�கள் 

 ேகடப்ைத ைவத்� ��� எ�க்�ம் கா�கள் 

 தனக்� சமமாக  ஏற்�க்ெகாள்ளாத ேதாள்கள் 

 சடெ்டன்� ேயா�க்காமல் ஓங்�ம் ைககள் 

 ேபாறேபாக்�ல் உதா�னப்ப�த்�ம் கால்கள் 

 இதற்� ந��ல் 

 அன்ைப எப்ெபா��ேம ெச�த்தத் ��க்�ம் இதயத்ைத 

 எவ�ம் கண்� ெகாள்வ�ல்ைல 

 இந்த ஞானத்ைதப் �ரிந்� இவ்�லகம் மாற்�ச ்�ழ�ம்ெபா�� 

 எ�ராக நிற்பவ�க்� உத�ம் கால்கள் 

 அகம் ெந�ழ்ந்� அைணக்�ம் ைககள் 

 ேதால்��ல் தட�்க்ெகா�க்�ம் ேதாள்கள் 

 ெபரிேயாரக்ளின் நல்ல அ��ைரகைளக் ேகட�்ம் கா�கள் 

 ��ய ெவற்�கைளப் �க�ம் உத�கள் 

 �ய்ைமயான �ற்�ச�்ழைலச ்�வா�க்க �ய�ம் �க்� 

 நல்லைத ஆராய்ந்� பாரக்்�ம் கண்கள் 

 கற்ற �த்ைதகைள மற்றவர ்நல�க்காகப் பயன்ப�த்�ம் �ைள 

 எ��யவர் - ஹர�்னி �னிவாசன் 



 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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