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 அ��ப்� மடல் 

 ஜனவரி 8 ஆம் ேத�:  �� வ�டத்ைத ேகாலாகலமாக வரேவற்க  இ���க்�ம் ேமல்படட் 

 �� உ�ப்�னரக்�க்�  இனிப்� டப்பா�ம், காெலண்ட�ம் இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்கம் 

 இலவசமாக வழங்�ய�. 

 வர��க்�ம் நிகழ்ச�் பற்�ய அ��ப்�: 

 வட�ரில் உள்ள ஓம்சக்� கரகாடட்ம் மற்�ம் காவ� �ரா�ய கைலஞர ்�� மாரச் ்மாதம் 

 ஒவ்ெவா� ஞா�ற்�க்�ழைம காைல��ம் ஒ� மணி ேநரம் த�ழ்சச்ங்க உ�ப்�னர ்

 �ழந்ைதக�க்� கரகாடட்க்கைலைய இலவசமாக ப�ற்� அளிக்க (workshop) இரிசம்ண்� 

 த�ழ்சச்ங்கம் ஏற்பா� ெசய்�ள்ள�.  ேம�ம் �வரங்கள் ��ய �க்�ரம் வாடஸ்ாப், 

 �ன்னஞ்சல் �லமாக ப�ரந்்� ெகாள்ளப்ப�ம். 

 All submissions for  Kadambam/கதம்பம்  should be emailed  to  newsletter.rts@richmondtamilsangam.org 

 by the 15th of each month. 

mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 �த்� ‘ர�’ கேணசன் - ஒ� அஞ்ச� 

 ஜனவரி 13 அன்� காைல நம� நண்பர ்�த்� �ப்�ரமணியன் காலமானார ்என்ற ெசய்� 

 நம் அைனவைர�ம் உ�க்�ய�. இரிசம்ண்�ல் த�ழ்ச ்சங்கத்ைத �வக்�ய�ல் �க்�ய 

 பங்� வ�த்தவரக்ளில் �த்��ம் ஒ�வர.் த���ம், ஆங்�லத்��ம், சமஸ்��தத்��ம் 

 �லைம �க்கவர.் கணிதத்�ல் ��. நீண்ட காலம் கணினித் �ைற�ல் பணியாற்� �ட�் 

 �ள்ைளக�க்� கணிதம் கற்�க் ெகா�ப்ப�ல் �ைனந்��ந்தார.் ச�ப காலமாக 

 ஆன்�கத்��ம், த�ழ் மற்�ம் சமஸ்��த இலக்�யங்களி�ம், ேபர�டன் 

 �ைளயா�வ��ம் ேபராரவ்த்�டன் ஈ�பட�்�ந்தார.் 

 த�ழ்ச ்சங்க �ழாக்களின் �தல் பட�்மன்றத்�ன் ந�வர ்�த்� தான். அ��ேபால் 

 ெபாங்�ம் த�ழ் நைட�ல் உைரயாற்ற வல்லவர.் த�ழ் இலக்�யங்களில் யா�க்� 

 சந்ேதகம் இ�ப்��ம் நா�வ� �த்�ைவத்தான். பல சமஸ்��த �ேலாகங்கைள 

 நண்பரக்ளின் ேவண்�ேகா�க்�ணங்க த��ல் ெமா� ெபயரத்்தார.் அவ�ைடய �ட�்ப் 

 சான�ல் த�ழ் மற்�ம் சமஸ்��த �ேலாகங்க�க்� சரியான உசச்ரிப்�ம், ெபா��ம் 

 ெசால்�த் தந்தார.் அன்பான மகன், தந்ைத, நண்பர,் சேகாதரர,் அ�ஞர,் 

 நைகச�்ைவயாளர,் ேபசச்ாளர,் ஆ�ரியர,் பன்ெமா�ப் �லவர,் கைல ர�கர ்என பல 

 பரிமாணங்கள் ெகாண்ட �த்��ன் இழப்� ஈ�ெசய்ய ��யாத இழப்பா�ம். அவர ்

 �ரிவால் வா�ம் அவர ்மைன� சாரதா, மகன் அரஜ்�ன், மகள் மானசா, ம�மகள் ேபஜ், 

 ம�மகன் ரயன், ேபரன் ேஸ�யர,் அவர ்சேகாதரரக்ள், மற்�ம் இரிசம்ண்� நண்பரக்ள் 

 அைனவ�க்�ம் த�ழ்ச ்சங்கத்�ன் ஆழ்ந்த அ�தாபங்கைளத் ெதரி�த்�க் 

 ெகாள்�ேறாம். 

 �த்�ைவ அவரின் நண்பரக்ள் அன்�டன் நிைன� ��வைத  இங்ேக  ப�த்�ப் 

 பாரக்்கலாம். 

https://drive.google.com/file/d/1wXW0i9zc2s_KixmbW42fDvIv4bhLeq5S/view?usp=sharing


 ெபாங்கல் ��நாள் - �றப்� பாரை்வ 
 ெபாங்கல் ��நாள், இன்� உழவரக்ள், 

 �வசா�களின் மற்�ம் �ராமம் சாரந்்த 

 ��நாளாக மட�்ம் பாரக்்கப்ப��ற�. 

 ஆனால், நாம் அ�ந்�டாத உண்ைம 

 யாெதனில், இ� இனம், மதம் சாரா� 

 அைனத்� மக்களா�ம் ெகாண்டாடப் 

 ப��ற�. மக்களால் மட�்ம் அல்ல 

 இைறவனின் எல்லா பைடப்�கைள�ம், 

 இயற்ைகைய�ம், உ�ரக்ைள�ம்   ெப�ைமப்ப�த்�  ெகாண்டா�ம் நாள் என்� 

 ெசால்லலாம். உலகம் ��வ�ம் இப்ப� ஒ� ��நாள் இந்�யாைவத் த�ர ேவ� எங்�ம் 

 �ைடயா� என்� ெசால்லலாம். இதைன நம் பாரம்பரியத்�ன் அைடயாளம் என்�ம் 

 ெசால்லலாம். 

 உத்தராயணம் , தட�்ணாயணம்  பற்� நமக்� ெதரி�ம். 

 உத்தராயண கால ஆரம்பமாக ைத மாதம் அதாவ� ைதப்ெபாங்கல் ��நாள் 

 க�தப்ப��ற�. 

 ைத, மா�, பங்�னி, �த்�ைர, ைவகா�, ஆனி ஆ�ய ஆ� மாதங்க�ம் உத்தராயண 

 காலமா�ம். 

 க�ரவன் ெதற்���ந்� வடக்� ேநாக்�ச ்ெசல்�ம் காலமா�ம். ேதவரக்�ைடய ஒ� பகல் 

 ெபா�� காலமா�ம். �க�ம் �ண்ணியமான காலம். இக்காலத்�ல் இறப்பவரக்�க்� 

 ம��ற��ல்ைல என்ப� ஒ� நம்�க்ைக. 

 �ரியன் மகர ரா�க்� நகரவ்ைத ��த்� இந்�யா�ன் மற்ற நகரங்களில் மகர சங்கராந்� 

 என்� ெகாண்டாடப்ப��ற�. ேம�ம் ஆங்�ல ரா� �ைற��ம் 

 ஜனவரி�ல்  �றந்தவரக்�க்�  மகர  ரா�  பலன்  உகந்ததாக  க�தப்ப��ற�  .  இதனால் 

 த�ழக  அர�  இதைன  த�ழ்  வ�ட  �றப்�  என  அ��த்த�  . 

 அ��யல்  �ரவ்மாக  மகர  ரா��ல்  சஞ்சரிக்�ம்  �தல்  15  நாடக்ள்  �ரியனின்  க�ர�்ச�் 

 �ளிரந்்�  காணப்ப�ம்  .  இ�  நம்  ேதகத்�ல்  ப�வதால்  நிைறய  நன்ைமகள்  உண்�  . 

 இதனால்,  நம்  �ன்ேனாரக்ள்  இதைன  ைத  நீராடல்  என்�  ெகாண்டா�யதாக  வரலா� 

 உண்�  .  �ேலாத்�ங்க  ேசாழன்  (  �  .  �  . 1072)  �தல்  ெபாங்கல்  ெகாண்டா�  வ�வதாக 

 �ன்ேனாரக்ள்  �ற்�  . 



 ெபாங்கல் ��நாள் - �றப்� பாரை்வ 
 ைதப்ெபாங்கல்  என்ப�  ,  நாம்  சாப்��ம்  ெநல்ைல  �ைள�க்க  எைவெயல்லாம் 

 உத�யேதா  அவற்�க்ெகல்லாம்  நன்���  வ�ப�வதா�ம்  .  ��தாக  �ைளந்த  ெநல்ைல 

 அ�வைட  ெசய்�  அரி�யாக்�  ெபாங்க�ட�்  ,  இயற்ைகத்  ெதய்வத்�க்�ம்  ,  �ரியன்  ,  மா� 

 உடப்ட  உத�ய  எல்லாவற்�க்�ம்  நன்�  ெச�த்�வேத  ெபாங்கல்  . 

 நம்  ெபாங்கல்  ��நாள்  நான்�  நாடக்ள்  ெகாண்டா�வ�  �க�ம்  �றப்�  ேசரக்்�ம்  . 

 ெபாங்கல்  அன்�  ஏன்  ெபாங்கல்  மட�்ம்  ெசய்�ேறாம்  ? 

 ேபா�  ப்  ெபாங்கல்  -  �வசாய  நிலத்ைத  வணங்�ம்  நாள்  (  அ�வைட  ெசய்� 

 பண்ப�த்�வ�  ) 

 �ரியப்ெபாங்கல்  -  இயற்ைக, �ரியைன வணங்�ம் நாள் 

 மாட�்ப்ெபாங்கல்  - காைள , ப�, காவல் ெதய்வம் வணங்�வ�. 

 கா�ம் ெபாங்கல்  - �ராம ேதவைதைய வணங்�வ� - �ராமம் ��வ�ம் ேசரந்்� 

 ம�லாடட்ம், ேகாலாடட்ம், கைலகைள�ம் , கைலஞரக்ைள�ம் ெப�ைமப்ப�த்�வ�. 

 �லர ் இதைன அெமரிக்கா�ன் Thanksgiving Day  �ன் �ன்ேனா�ன்� ெசால்லலாம்� 

 ெசால்�வாரக்ள். ேபா� பண்�ைக ேவண்�மானால் இ�க்கலாம். Thanksgiving Day அன்� 

 வான் ேகா� தான் நிைன�க்� வ�ம். ேம�ம் அதைன turkey day என்�ம் அைழப்பாரக்ள். 

 ஆனால் இங்� ஊர ்��  சைமப்ப� இல்ைல. ெபாங்கேலா ெபாங்கல் என்� ம�ழ்ச�் 

 �லைவ ேபா�ம் ேபா� �ைடக்�ம் சந்ேதாசம் ேவ� எ��ம் இல்ைல என்ேற ெசால்லலாம். 

 ெபாங்கேலா ெபாங்கல் !!! 

 ெபாங்கேலா ெபாங்கல் !!! 

 ெபாங்கேலா ெபாங்கல் !!! 

 எ��யவர்: ேவதாந்� 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  �லஹரி 
 இ�  29  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம் சங்கராபரணம் வம்சத்�ல் 
 வ�ம் ஜன்ய ராகம்.  ஆேராகனத்�ல் ஐந்� ஸ்வரங்க�ம் 
 அவேராகனத்�ல் ஏ� ஸ்வரங்க�ம்  உண்�. 
 அவ்வப்ெபா�� ைக�� நிஷாதம் (N2) �ட இ�ல் 
 உபேயாக ப�த்�வதால் இ� ஒ� பாஷாங்க ராகம். 

 ஸ்வரஜ�, �ரத்்தனம், தரங்கம், வரண்ம் என்� பல 
 வ�வங்கள் எ�த்� கரந்ாடக இைச�ல் ெஜா�த்� வ�ம் 
 ராகம். 

 �யாகராஜர ்இயற்�ய  நா �வாதார  ,  க�ெகாண்�னி  , 
 ெதார�நா இ�வண்�  ,  �த்�ஸ்வா� ��தரின்  � 
 பால�ப்ரமண்ய, காமா� � வரல�்�  , ஸ்வா� 
 ��நாள் இயற்�ய  ஸ்மர சதா  , படண்ம்  �ப்ரமணிய 
 ஐயரின்  பரிதான  �ச�்ேத  , நாராயண �ரத்்தரின்  �ரய 
 மம  காமம்  ேபான்ற பாடல்கள் இந்த ராகத்�ல் 
 அைமந்தைவ. த��ல் �தம்பர பார� இயற்�ய  மா 
 ம�ர��ல்  என்ற பாட�ம் இ�ல் ேச�ம். 

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

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 ெகாஞ்�ம் சலங்ைக  ஒ�ைம�டன் நின�  எஸ். எம். �ப்ைபயா நா�� 

 கல்யாண பரி�  உன்ைனக் கண்� நானாட  ஏ. எம். ராஜா 

 பசை்ச �ளக்�  அவள் ெமல்ல �ரித்தாள்  ��வநாதன்-ராம�ரத்்� 

 பால  நாகம்மா  �ந்த�ேல ேமகம்  இைளயராஜா 

 உன்னால் ���ம் தம்�  நீ ஒன்� தானா  இைளயராஜா 

 எல்லாம் இன்ப மயம்  மாமன் ��  இைளயராஜா 

 ��ய �கம்  ேநற்� இல்லாத மாற்றம்  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 காதல் ேதசம்  ெதன்றேல ெதன்றேல  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 �ண்ைணத்தாண்� 
 வ�வாயா 

 ஓமனப்ெபண்ேண  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 �ன்சார கன�  � �க்�ம் ஓைச  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 ஐ  �க்கேள சற்� ஓய்ெவ�ங்கள்  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 எந்�ரன்  காதல் அ�க்கள்  ஏ . ஆர். ரஹ்மான் 

 என்ெறன்�ம் �ன்னைக  வாெனங்�ம் நீ �ன்ன  ஹாரிஸ் ெஜயராஜ் 

 ெதா�ப்�  :   நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 சைமயல் ��ப்�  - ேபாளி 

 தயாரிப்�  ேநரம்  : 8 – 10  மணி  ேநரம் 

 சைமயல்  ேநரம்  : 2 மணிேநரம் 

 ேதைவயான  ெபா�ட்கள்  : 

 ●  கடைலப்ப�ப்�  – 1  கப் 

 ●  ெவல்லம் -  1  கப் 

 ●  ைமதா- 2 கப் 

 ●  ெநய் – ½ கப் 

 ெசய்�ைற  : 

 1.  கடைலப்ப�ப்ைப  �ந்ைதய  நாள்  இர�  ஊற  ைவத்�க்ெகாள்ள�ம். 

 2.  ைமதா  மாைவ  ���  ெநய்  ,  உப்�  மற்�ம்  மஞ்சள்  ேசரத்்�  4  மணிேநரம்  ஊற 

 ைவத்�க்ெகாள்ள�ம்  . 

 3.  ஊறைவத்த கடைலப்ப�ப்ைப  3  ��ல்  வ�ம்  வைர  �க்கர ் இல்  நன்�  ேவகைவத்�க் 

 ெகாள்ள�ம்  . 

 4.  �ன் தண்ணீர ் வ�கட�்ய  ப�ப்ைப  நன்�  அைரத்�க்  ெகாள்ள�ம். 

 5.  ப�ப்�  அைரந்த�டன்  அத�டன் தண்ணீர ்ேசரக்்காமல்  ெவல்லத்ைத  ேசரத்்� 

 அைரத்�க்ெகாள்ள�ம். 

 6.  அைரத்த  ��ைத  வாண��ல்  எண்ைண  ேசரக்்காமல்  நன்�  �ள�  �ட�ம்  . 

 7.  ப�ப்�  ஒடட்ா  பதத்�ற்�  வந்த�டன்  அைத  எ�த்�  தட�்ல்  ஆற  ைவக்க�ம்  . 

 8.  நன்�  ஆ�ய�டன்  ,  இந்த  ��ைத  ��  உ�ண்ைடகளாக  ��த்�  ைவக்க�ம்  . 

 9.  ஊறைவத்த  ைமதா  மாைவ  ��தாக  தட�்  ,  அ�ல்  உ�ட�்ய  ெவல்ல  �ரணத்ைத 

 ைவத்�  சப்பாத்�  ேபால்  இட�்  ைவத்�க்ெகாள்ள�ம்  . 

 10.  கைட�யாக  ,  இட�்ைவத்த  ேபாளிகைள  ,  கல்�ல்  ெநய்  ேசரத்்�  இரண்�  பக்க�ம் 

 நன்�  ெபான்னிறமா�ம்  வைர  ேவக  ைவக்க�ம்  . 

 11.  �ைவயான  �ரண  ேபாளி  தயார ் . 

 12.  ேபாளி�ல்  சக்கைர  மற்�ம்  ெநய்  தட�  பரிமா�னால்  அதற்க்�  தனி  �ைவ  உண்�  . 

 எ��யவர்:  சாரதா  சந்�ரேசகரன்  ,  உமா  �வ்�மார ்



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - ��ப் (Kurup - Malayalam) 
 ேகரள காவல்�ைற�னரால் �டட்த்தடட் 40 ஆண்�களாய் 

 ேதடப்பட�் வ�ம் �ர�த்தமான �ற்றவாளியான ��மார 

 ��ப்-ைபப் பற்�ய படம். அவைரப் பற்�ய ஏகப்படட் 

 ஊகங்கள், கைதகள். அர�யல் ெசல்வாக்�ன் காரணமாக 

 அவர ்ெவளிநாட�்ற்� தப்�க்க ��ந்த� என்�ம் வதந்�கள். 

 இப்ெபா��ம் �ட ேகரள காவல்�ைறைய மக்கள் "��ப்ைப 

 எப்ப கண்���ப்�ங்க" என்� �ண்டல�ப்ப�ண்டாம். 

 ஆ�ள் காப்�ட�்த் �டட்த் ெதாைகக்காக தன் சாைவப் 

 ெபாய்யாகச ்�த்தரித்� தன்ைனப் ேபால் உ�வ 

 அைமப்�ள்ள ஒ�வைரக் ெகான்� �ன்னர ்தன் காரில் 

 ைவத்� எரித்தார.் ேகரள காவல்�ைற எளிதாக இ� ெகாைல என்� கண்���த்� ��ப் 

 �டட்ாளிகைளக் ைக� ெசய்தனர.் ஆனால் ��ப்ைபத் ேத� வட இந்�யா, �ன்னர ்

 ெவளிநா� என்� அைலந்�ம் அவர ்இன்� வைர �க்கேவ�ல்ைல. 

 ��ப்பாக �ல்கர ்சல்மான். அவேர தயாரிப்பாள�ம் �ட.  படத்�ல் �தாகர ��ப்�. படம் 

 60, 70, 80 காலகடட்ங்களில் �ன்�ம் �ன்�மாகப் பயணிக்�ற�.  12ம் வ�ப்� தாண்டாத 

 ேகா� ��ஷ்ணன் (��ப்�ன் அசல் ெபயர)் அ�த்�ப் ��த்� இந்�ய �மானப்பைட�ல் 

 ேவைல �ைடத்� 60களின் இ���ல் ெசன்ைன வந்� �� �� �ற்றங்களில் ஈ�பட�்ப் 

 �ன்னர ்மாட�்க் ெகாள்�ம் நிைல வந்த�ம் அவர ்இறந்� �டட்தாக ெபாய்யான 

 ஆவணங்கள் தயார ்ெசய்� ெசாந்த ஊர ்வ��றார.் �ன்னர ்ெபயைர �தாகர ��ப் என்� 

 மாற்�க் ெகாண்� வைள�டா நாெடான்�ல் மைன� �ழந்ைத�டன் ெசட�்லா�றார.் 

 இப்ப�ேய �� வாழ்க்ைகைய ஓட�்��க்கலாம். ஆனால் ஆைச யாைர �டட்�. �ற� 

 நடந்த�தான் ஆரம்பத்�ல் ெசான்ன ெகாைல. 

 இயக்�ந�க்� ��ப்�ன் பாத்�ரத்ைத ஒ� ��ைமயான எ�ர ்நாயகனாக 

 உ�வாக்�வ�ல் தயக்கம்/�ழப்பம் அல்ல� �ல்கராவ� ெசால்���க்க ேவண்�ம். 

 �ம்பளாங்� ைநடஸ்், ேஜா� படங்களில் பகத் பா�ல் எந்தத் தயக்க�ன்� �� 

 �ல்லனாகத் ேதான்�ய� ேபால் ெசய்��க்க ேவண்�ய பாத்�ரம். �ல்கரின் lover boy 

 இேமஜ் இந்தப் பாத்�ரத்�ற்�ப் �ன்னைட�. ஆனால் ந�ப்�ல் �ைற ைவக்க�ல்ைல. 

 இயக்�ந�ம் �தற்ப��ைய �வார�யமாகேவ ெகாண்� ெசல்�றார.் 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - ��ப் (Kurup - Malayalam) 
 ��ப்ைபத் �ரத்�ம் காவல்�ைற �ைண கண்காணிப்பாளராக இந்�ர�த் ��மாரன். 

 அவ�ம் நன்றாகேவ ெசய்��க்�றார.் �ல நி�டங்கேள வந்� ேபா�ம் ஒ� பாத்�ரத்�ல் 

 தற்ேபாைதய கன� நாயகன் ெடா�ேனா தாமஸ். ஈேகா பாரக்்காமல் வந்தைதப் பாராடட் 

 ேவண்�ம். 

 கைல இயக்�நர,் இைச மற்�ம் ஒளிப்ப�� �றப்�. 

 �மானப்பைடக் காட�்களில் �ல்கர ்நீள ���டன் வ��றார ்(ஒ� காட�்�ல் 

 ேமல�காரி�ம் அைதக் ��ப்�ட�்ச ்ெசால்�றார)். ேமல�காரி ெசால்ல ேவண்�ய 

 அவ�யேம�ல்ைல. Airman-கைள ேச�ம் ேபாேத �டட்த்தடட் ெமாடை்டய�த்� 

 ��வாரக்ள். தாம்பரம் �மானப்பைட நிைலயம் அ�ேக பலகாலம் வ�த்ததால் 

 ெசால்�ேறன். இைதெயல்லாம் ேகாடை்ட �டலாமா? 

 மைலயாளம், த�ழ், ெத�ங்�, �ந்� என்� எல்லா ெமா�களி�ம் ெநடஃ்�ளிக்�ல் 

 �ைடக்�ற�. சற்� ேத�னால் Java, Python ேபான்றவற்��ம் �ைடக்கலாம். 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 க�லக்கைர�னிேல - ��ஷ்ணா நிைலயம் 
 பண்�ட�்�ல் எங்கள் �� ஒ� காலனி�ல் இ�ந்த�. ப�னான்� ��கள் - ஒன்ைற ஒன்� 

 பாரத்்தமா�ரி இ� வரிைச.  �ன்பக்கம் நான்� கைடகள், அந்தக் கைடக�க்� ேமேல ஒ� 

 லாடஜ்்.  ��களின் ேமேல நீண்ட ெமாடை்ட மா�, �ன்பக்கம் காரப்்பேரஷன் ��நீர ்

 �ழாய், �ண�, ேமாடட்ார ்�ம், தண்ணீர ்ேடங்க், �ப்ைபத்ெதாட�். இந்த கட�்டத்�ன் 

 ெபயர ்��ஷ்ணா நிைலயம்! 

 நாங்கள் ஐந்� சேகாதரரக்ள். அைனவ�க்�ம் ஓரி� வய� இைடெவளி ஆனதால், 

 நண்பரக்ள் ேபால ெந�க்கமாகத்தான் இ�ப்ேபாம்.  மற்றவரக்ள் ேபால 

 அண்ணன்மாரக்�க்� மரியாைத ெகா�த்� அைழப்ப� எல்லாம் �ைடயா�. வாடா 

 ேபாடா தான். �ல ��களில் அண்ணன் மரியாைத �கேவ ��ந்� அஃ�ைண�ல் ேபாய் 

 ���ம் - “அண்ணன் வ��”.  அண்ணன்களின் நண்பரக்�க்�ம் ‘அேத’ மரியாைததான். 

 �வக்கப்பள்ளி�ல் இ�ந்த நான் உயரந்ிைல�ல் இ�க்�ம் அண்ணன்கைள�ம் அவரக்ள் 

 நண்பரக்ைள�ம் அடாேபாடா என்� ேப�வைத ஆசச்ரியமாகப் பாரப்்பாரக்ள். 

 அைனத்� �ட�் அம்மாக்க�ம் ஒ�வைர ஒ�வர ்இன்னா�ைடய அம்மா என்� 

 அைழப்பாரக்ள். �ேரஷம்மா, கேணஷம்மா, ��அம்மா, �லாம்மா - அ� ேபால. நிைறய 

 ��களில் அம்மாக்க�க்� �தல் �ழந்ைத ேபர ்வ�ம். இல்லா��ல் ர��/வால்/�ட�் 

 �ழந்ைத எ�ேவா அதன் ெபயரில். என் அம்மா�ன் ெபயர ்�ந்தாம்மா. ஐந்� ேபர ்

 இ�க்ைக�ல்  அம்மா�க்� நான்காதவன் ��ந்தன் ெபயர ்எப்ப� நிைலத்த�? அ�தான் 

 ��ந்தனின் �ரபலம். அைனவ�க்�ம் நண்பன்.  இப்ேபா�ம் எங்கள் அைனவரின் 

 நண்பரக்�ம் ெதாடர�்��ப்ப� அவ�டந்தான். ெசன்ைன�ல் இ�ந்� ��வா�ர ்

 ேபானால், உ�ந்�ரே்படை்ட�ல் காைர நி�த்�வான். �மார ்இந்த வ�யா ேபாறானாம். 

 ேப�ட�் ேபாகலாம் என்பான். 

 ஐவரில் இைளயவன் என்ப�ல் ஒ� அைடயாளப் �ரச�்ைன இ�க்�ற�. எப்ேபா�ேம 

 இன்னா�ைடய தம்� என்�தான் அைடயாளம் ெகாள்ளப்ப�ேவன். ெசன்ைன�ேலா, 

 ெபங்க�ரிேலா, �ல்��ேலா - பண்�ட�்க்காரர ்எவைரயாவ� பாரத்்தால், ஓ �ரத்்� 

 தம்�யா, �ரளி தம்�யா என்� ���ம். பண்�ட�்�ல் பஸ் ஸ்டாண்�ல் இறங்�னால், 

 �டை்ட �க்�பவன் என்ன நா� எப்ப� இ�க்க என்பான். நான் �ரசாத்�ட ப�சே்சன். 

 நா�ம் ஒ�ங்கா ப�ச�்�ந்தா உங்கள மா�ரி வந்��ப்ேபன். �லர ்நான் �ரத்்� �ட ேரஸ் 

 ஓ� ேதாற்ேறன் என்பாரக்ள். �லர ்நா�ம் �ரளி�ம் க�ைத ப�ப்ேபாம் என்பாரக்ள். 



 க�லக்கைர�னிேல - ��ஷ்ணா நிைலயம் 

 நான் �ல்����ந்த ேபா� ஒ� �ைற ெநய்ேவ��ல் அண்ணன் �� மா���ந்தான். 

 �தல்�ைற ேபா�ம்ேபா� பஸ்�ல் பக்கத்� வரிைச�ல் உடக்ாரந்்��ந்தவர ்ெசான்னார ்

 - இங்க இறங்� ைரட ்ைச�ல ேபா� ��ம்�ங்க. �ரத்்� சார ்�� �ணாவ� �� என்றார.் 

 எப்ப�ங்க ெதரி�ம்?? பாத்தாேல ெதரி�ேத �ரத்்� சார ்தம்�! 

 இப்ேபா� தைல�ழ்.  ஒ� �ைற ரிசம்ண்�ல் ஒ� �ைரவ்-த்��ல் ஒ� ைபயன் - �ஸ்டர ்

 பர� என்றான். யாரடா நீ என்றால்,  நீங்கள் ஹரி�ன் அப்பாதாேன என்� ப�ல் வந்த�! 

 ஒ� பாரட்�்�ல் இன்ெனா� �டைல ெசான்ன� - அந்த ஆஃப்ேரா தைலேயாட அப்பா! 

 நமக்� அவ்வள�தான் ��த்��க்�ற�. 

 ��ஷ்ணா நிைலயத்�ல் எங்கள் �� ேகாைட �னங்களில் ேஜேஜ என்� ஒேர �டட்மாக 

 இ�க்�ம். காைல���ந்� �டட்ம் ேச�ம். ெவ�ல் அ�கமாக இ�ப்பதால் �ட�்ல் 

 �டட்ாடட்ம், �ேரட ்என்� ேபா�ம். ம�யம் சற்� ெவ�ல் �ைறந்த�டன் அைனவ�ம் 

 ர�ல் நிைலயத்ைத தாண்� ஒ� ஏரிக்�ப் ேபாேவாம் �ரிக்ெகட ்�ைளயாட. 

 அப்ேபாெதல்லாம் மற்றவரக்ள் �ட�்ல் �டட்ாட மாடட்ாரக்ள் அ� �தாடட்ாமாம்! 

 எங்க�க்� அப்பாதான் நிைறய �டட்ாடட்ங்கள் ெசால்�க் ெகா�த்தார.் �க்ேளர,் ரம்�, 

 �ரிடஜ்், ஏ ஸ்ேபட,் ெசவன் ைடமண்ட,் ப்ளஃப்... 

 அப்பா�ம் அம்மா�ம் அைனத்� நண்பரக்ைள�ம் ஒன்றாகத்தான் நடத்�னாரக்ள். 

 அைனவ�ம் �ட�்ல் எல்லா இடத்�ற்�ம் ேபாகலாம். சைமயலைற�ல் உள்ேள உடக்ாரந்்� 

 சாப்�டலாம். இப்ேபா� அ� ஒ� சாதாரண �ஷயமாக இ�க்கலாம். எ�ப�களில் அ� 

 ஒ� ெபரிய �ஷயம்.   கண்டவன்லாம் �ட�்க்�ள்ள வரான் என்� �ைற�டட் 

 உற�னரக்ள் அப்பா�டம் நிைறய வாங்�க் கட�்க்ெகாண்��க்�றாரக்ள். அண்ணனின் 

 ��மணத்�ன்ேபா� ேகாத்�ர �ைஜ ெசய்� அைனவ�ம் ஒன்றாக நின்� ேபாடே்டா 

 எ�க்ைக�ல் அப்பா என் மாமாைவ �ரத்��டட்ார.்  அம்மா�ன் தம்�யானதால் எங்கள் 

 ேகாத்�ர�ல்ைலயாம்.  மாமா�க்� ெராம்பேவ ேகாபம். யாெரல்லாம் நிற்�றாரக்ள் என்� 

 ேநாடட்ம் �டட்ார.் அப்பா�டம் ேபாய் - அங்க பா�ங்க அக்பர ்நிக்கறான் என்றார.் அப்பா 

 ��ம்�க்�ட பாரக்்க�ல்ைல. அவன் என் ைபயன் மா�ரி. நீ உன் ேவைலய பாத்�ட�்ப் 

 ேபா என்றார.்  மாமா நீண்ட நாடக்ள்  �லம்�க்ெகாண்��ந்தார.் ேகாத்ர�ைஜல அக்பர ்

 நின்னான், என்ைன �டல உங்கப்பா. 



 க�லக்கைர�னிேல - ��ஷ்ணா நிைலயம் 

 ச�பத்�ல் என் அண்ண�ம் நா�ம் நாங்கள் இ�ந்த �டை்டப் ேபாய்ப் பாரத்்ேதாம். 

 எங்கள் �� கா�யாக இ�ந்த�. சன்னல் வ�யாக எங்கள் அைறையப் பாரத்்� 

 �ைகத்ேதாம். அவ்வள� ��ய அைற�ல் நாங்கள் ஐவ�ம், அைனத்� நண்பரக்�ம் 

 �ம்மாளம் அ�த்��க்�ேறாம். காத்ேரஜ் �ேரா, ��ட�் ைவத்த ப�க்ைககள், ஈ� ேசர,் 

 அப்பா�ன் ேட�ள், ேர�ேயா, �த்தக அலமாரி அைனத்�ம் அந்த அைற�லா? �டை்ட 

 யாேரா ��தாக்���ப்பாரக்ேளா? அந்த நாடக்ளில் அந்த அைற அத்தைன ேப�ட�ம் 

 நிரம்� வ�ந்த�. ஆனால் ��யதாகேவ ேதான்ற�ல்ைல. 

 எ��யவர்:  நா� பர� 



 க�ைதக்��யல் 

 வாழ்க த�ழ்! 

 த�ைழ 

 காற்�ல் எ��ேனன் 

 ெதன்றலான� ! 

 வானில் எ��ேனன் 

 வான�ல்லான� ! 

 மைழ�ல் எ��ேனன் 

 சாரலான� ! 

 ெந�ப்�ல் எ��ேனன் 

 �பமான� ! 

 மண�ல் எ��ேனன் 

 �ைலயான� ! 

 என் எண்ணத்�ல் எ��ேனன் 

 க�ைதயான� ! 

 என் உயரில் எ�த உ�ைரத் ேத�ேனன் 

 த�ழ் தான் என்��ெரன்� அ�யாமல் !! 

 வாழ்க த�ழ் !!! 

 எ��யவர்: ெசல்வ�மார் ெவங்கட�ப்� 



 க�ைதக்��யல் 

 வாழ்க்ைகக்� வ� காட்�ம் வள்�வம்! 

 ஆக ெப� �ல்கைள கற்ற�ய// 

 ெசல்வத்�ள் ெசல்வம் ெச�செ்சல்வம் !// 

 ப��ல் எனக்� யாேரா ஊட�்ய உண�// ப�த்�ண்� பல்��ர ்ஓம்�தல் !// 

 ஆபத்�ல் நான் ைகெகா�த்த நண்பன்// உ�க்ைக இழந்தவன் ைகேபால !// 

 எம்மக்கள் மழைலச ்ெசால் எனக்�// 

 �ழ��ம் யா��ம் இனி�!// 

 எம்மக்கைள சான்ேறார ்�கழ்ந்�ட // 

 ஈன்றெபா��ல் ெபரி�வக்�ம் என்னவள்!// 

 �ராமத்�ன் எல்ைல தாண்� நான்// கற்ேறாரக்்� ெசன்ற�டெமல்லாம் !// 

 ப�ைம கழனிகளில் கால் ைவத்தேபா�// உ��ண்� வாழ்வாேர !// 

 பாடட்ன் வள்�வன் எ�த்�யம்�ய இன்�றள்// 

 அல்லா� ேவெற� வாழ்�ற்� - வ� ?!// 

 எ��யவர்: RJ ராஜா (எ) �ந்தர இராஜேசகரன், �ர�்னியா 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 மழைல வ�ப்� மாணவரக்ள் 
 ஆ�ரியர்: அேசாக் பழனிசா� 

 தைலப்� : எங்கள் ஊர் 

 அக்�யா ஆத்மநாதன் ெசௗ�யா 

 சாரா ஜான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 அத்�கா ைவத்�ஸ்வரன் 

 அஷ்�கா காரத்்�ேகயன் & ஷார�்ன் காரத்்�ேகயன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ேமக்னா அேசாக் �மார ்

 �த்ரன் மணி 



 உடல்நலக் ��ப்� - நீரிழப்� 

 �ளிரக்ாலத்�ல் ெவப்ப�டட்ப்படட் வறண்ட காற்� ெகாண்ட உட�்ற �ழ�ல் அ�க 
 ேநரம் ெசல��வதால் நீரிழப்� ஏற்ப�வ� ெபா�வான ஒன்�. நீரிழப்�ற்கான 
 அ���கைள �ன்�ட�்ேய கண்ட�ந்� த�ந்த நடவ�க்ைககைள எ�ப்பதன் �லம் 
 அதன் பா�ப்�ல் இ�ந்� ��படலாம். 

 நீரிழப்� ஏற்ப�வதற்கான காரணங்கள்: 

 ●  வாந்� மற்�ம் வ�ற்�ப்ேபாக்� (��ப்பாக ைகக்�ழந்ைதகள் மற்�ம் 

 �ழந்ைதகள்) 

 ●  ��நீரப்்ேபாக்ைக அ�கப்ப�த்�ம் ம�ந்�கள் 

 ●  அ�கப்ப�யான �யரை்வ ெதாடரந்்� ெவளிேய�தல் 

 ●  ேபா�மான அள� நீர ்உடெ்காள்ளாைம 

 ●  �க்காயங்கள் 

 ●  ெவப்பம் 

 நீராழப்ைப �ணமாக்�ம் �ட்� ��சை்ச �ைறகள்  : 

 ●  �ன�ம் �ைறந்த� 6-8 �வைள நீர ்அ�ந்த ேவண்�ம் 

 ●  ெவப்பமான நாடக்ளி�ம், உடற்ப�ற்��ன் ேபா�ம் மற்�ம் உடற்ப�ற்�க்�ப் 

 �ற�ம் அ�கள� நீராகாரங்கைள உடெ்காள்ள ேவண்�ம் 

 ●  �ன் அயனிகள் (electrolytes) நிைறந்த நீராகாரங்கைள உடெ்காள்ள ேவண்�ம் 

 ●  அ�கமாக நீர ்அ�ந்த ேவண்�ம் 

 ●  வாய்வ�யாக எ�த்�க்ெகாள்�ம் ம�நீேரற்�ம் உப்�கைள (rehydrating salts) 

 பயன்ப�த்தலாம் 

 ●  ெவப்பமான அல்ல� அ�க ஈரப்பதமான (humidity) காற்� உள்ள ப��க�க்� 

 ெசல்வைத த�ரக்்கலாம் 

 பனி �ளிரந்்த நீர ்(ice cold water) ப��வைதத் த�ரக்்கலாம் 

 �ளிரந்்த, ஈரமான �ண்ைட ெநற்� �� ைவத்�க்ெகாண்டால் நீரிழப்�ன் தாக்கம் 
 �ைற�ம் 

 நீரிழப்�ன் அ���கள் க�ைமயாக இ�க்�ம் படச்த்�ல் ம�த்�வைர அ�க�ம். 

 ெ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�ழ்சச்ங்க 
 நிரவ்ாகக் ���ன் மனமாரந்்த நன்�கள். 
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