


 இந்த இத�ல்… 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  �ற�ம் ெபா��ம் 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: கா�: பாகம் 2) 

 ●  க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட�் பலாச�்ைளகள் (பாகம் 6) 

 ●  ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர)் 

 ●  க�ைதக்��யல் 

 ●  என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் (ெபான்னி�ன் ெசல்வன் - 1) 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 இ�ல் பங்ேகற்க இங்� ப�� ெசய்ய�ம் -  https://forms.gle/2XHFLwkuW8m9T8Vg9 

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

 the 15th of each month. 

https://forms.gle/2XHFLwkuW8m9T8Vg9
mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 �ற�ம் ெபா��ம்! 

 ேசற்�ல் �க்�ய யாைன 

 உலகம் இயங்�ம் �தம் �யப்பான� என்றப�ேய வந்தான் ெசல்வம். 

 எைதப்பற்�டா ெசால்�றாய்? 

 '�வால் ஆரரி' எ����க்�ம் ேசப்�யன்கள் என்ற �த்தகத்ைதப் ப�த்ேதன்; இயற்ைக 
 யார ்பக்க�ம் சாய்வ�ல்ைல, வ�ைம ெகாண்டவரக்ள் வாழ்�றாரக்ள் வ�ைம 
 �ைறந்தால் எ�ரப்ாரா இடங்களில் இ�ந்� �ட ஆபத்�கள் வ�ம் - வரலா� அப்ப�த்தான் 
 ெசால்�ற� என்�றார.் 

 வரலாற்� ஆ�ரியராக அவர ்பல எ�த்�க்காட�்கைள�ம் �ரிவாக �ளக்��றார.் 

 வரலா� மாத்�ரம் அல்ல, அ��யல் அ�ஞர ்டார�்னின் ப�மலரச்�் [Evolution] 
 ேகாடப்ாட�்ல் இ�ந்� �றந்த �கழ்ெபற்ற "தக்கன �ைழக்�ம்" [Survival of the fittest] என்ற 
 தத்�வ�ம் அைதத்தாேன ேவ� மா�ரி ெசால்�ற�. 

 வ�ைம உள்ளவைர �க்க�ல்ைல. ஏேதா காரணங்களால் உடல் நலேமா, ெபா�ள், உற�, 
 அ��ைர ெசால்�ம் �ற்றம் ேபான்றைவ ெகட�்ப்ேபாய் �ழப்பத்�ல் �க்�க் ெகாண்டால் 
 அ� நாள் வைர மைறந்��ந்த �� எ�ரிகள் �ட ெவளிப்பட�் ேகாைரப் பற்கைளக் 
 காடட்க்��ம். உண்ைம�ேலேய நிலவரம் கலவரமாகப் ேபாய் இ�ந்தால் உ�ைரேய �ட 
 எ�த்��டக் ��ம். 

 வரலா�ம் அ��ய�ம் படட்��ம் காட�்ம் இக்க�த்ைத ஐயன் வள்�வர ்ெசால்லாமலா 
 இ�ப்பார.் 

 களம் பல கண்ட ேபார ்யாைனயா��ம் எ�ரப்ாராச ்�ழலால் ேசற்�ல் �க்�க் 
 ெகாண்டால் �� நரி �ட அந்த வ�ைம �க்க யாைனையக் ெகான்���ம் என்�றார.் 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 

 கால்ஆழ் களரில் நரிஅ�ம் கண்அஞ்சா 
 ேவல்ஆழ் �கத்த களி� 

 கால் ஆழ் களரில் = கால் ஆழமான ேசற்�ல் 

 நரி அ�ம் = நரி ெகால்�ம் 

 கண் அஞ்சா = பயம் இல்லா (கண்ல பயம் ெதரியாத) 

 ேவல் ஆழ் �கத்த களி� = �கத்�ல் ேவல் ஆழமாக ப�ந்த யாைன (களம் பல கண்� 

 ��ப்�ண் ெகாண்ட ேபார ்யாைன) 

 களி� = யாைன 

 பயம�யாத, களம் பல கண்ட, ஆழமான ��ப்�ண் ெகாண்ட �ரமான யாைனயாக 

 இ�ந்தா�ம் கால் அைசக்க ��யாத ஆழமான ேசற்�ல் �க்�க் ெகாண்டால் �� நரி �ட 

 அம்மாம்ெபரிய யாைனையக் ெகான்���ம். 

 அதனால, எப்ப�ம் நீ இ�க்�ம் இடம் பற்� கவனமாக இ� என்�றார.் ஒன்ைறச ்ெசால்� 

 இன்ெனான்ைறப் �ரிய ைவக்�றார.் ("��� ெமா�தல் அணி" - நிைன� இ�க்கா?) 

 ேவந்தேனா, பைடத்தைலவேனா, ஏன் ெகாள்ைளக் �டட்ம் நடத்�ம் நபராகக் �ட 

 இ�க்கலாம். அவரவர ்தம் வ�ைம �ன்றா� இ�க்�ம் வைர �க்க�ல்ைல. யா�க்�ம் 

 அஞ்சாத, களம் பல கண்� ��ப்�ண் ெகாண்ட �ரராக, எல்ேலா�ம் பம்� 

 வணங்�பவராகக் �ட இ�க்கலாம். ஆனால், காலச�்ழ�ல் தன்ைனச ்�ற்� சரியான 

 இடம் அைமத்�க் ெகாள்ளாமல், இயங்க ��யாத ேசற்�ல் �க்�ய யாைனயா��டட்ால், 

 காத்��க்�ம் நரிக்�டட்ம் க�க்கமாக, என்ைறக்�ச ்ெசத்தார ்என்��ட அ�ய 

 ��யாதவா� ெகான்ேற ��ம். - அ��யல், இலக்�யம், வரலா� எல்லாம் ெசால்�ம் 

 ெசய்� இ�. 

 ��ல் ெசய்�கள் (facts) ேபா�ம். வ�ைம �ன்றா கா� ஒன்� ேபாட�்க் ெகாேடன் - அதான் 

 Strong coffee என்றான் ெசல்வம் �ரித்தப�. 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 



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

 கரந்ாடக சங்�தத்�ல் இந்த ராகத்�ல் அைமந்த 
 �ரபலமான பாடல்களின் பட�்ய�ல், �ரந்தர 
 தாஸரின் ஜகேதா தாரணா,  �யாகராஜர ்இயற்�ய � வல்ல �ண,  பாபநாசம் �வன் 
 அவரக்ளின் என்ன தவம் ெசய்தைன, அம்�ஜம் ��ஷ்ணா இயற்�ய கண்ணா வா 
 மணிவண்ணா மற்�ம் �ன்ன �ன்ன பதம் ைவத்� ேபான்ற பாடல்கள் அடங்�ம். 
 பார�யாரின் �ன்னஞ்�� �ளிேய என்ற பாட��ம், ராஜா� அவரக்ள் இயற்�ய �ைற 
 ஒன்�ம் இல்ைல என்ற பாட��ம் ஓரி� சரணங்கள் இந்த ராகத்�ல் அைமந்தைவ. 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்ைத த�� அைமந்த பாடல்களில் இன்�ம் �ல: 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 ஒ� தைல ராகம்  இ� �ழந்ைத பா�ம் தாலாட்�  �  ராேஜந்தர் 

 �ங்காரம்  வண்ணம் ெகாண்ட  எஸ். �. பால�ப்ரமணியம் 

 ேராஜா  காதல் ேராஜாேவ  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 ேம மாதம்  என் ேமல் ��ந்த  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 ��ய �கம்  ஜ�ைல மாதம் வந்தால்  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 பாம்ேப  �ச�் �ச�் ராக்கம்மா  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 இந்�யன்  பசை்ச �ளிகள்  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 ேஜா�  ெவள்ளி மலேர  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 ரங்�லா  காதேல நீ என்ன ெசய்தாேயா  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 ேஜா�  ஒ� ெபாய்யாவ� ெசால்  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 �வா� (� பாஸ்)  வா� வா� வா�  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 �ள்  ஆைச ஆைச இப்ெபா��  �த்யாசாகர் 

 �ெவல்லாம் உன் வாசம்  காதல் வந்த�ம்  �த்யாசாகர் 

 ெவற்� ேகா� கட்�  க�ப்� தான் எனக்� ��சச்  ேதவா 

 �.ஐ.�  �ன்னல் ஒ� ேகா�  ரஞ்�த் பர்ேராட் 

 ஆனந்தம்  பல்லாங்���ன் சத்தம்  எஸ். ஏ. ராஜ்�மார் 

 லவ் �ேட  என்ன அழ�  �வா 

 ெவ�ல்  உ��ேத ம��ேத  �  � �ரகாஷ் 

 வ�த்தப்படாத வா�பர் சங்கம்  பாக்காத பாக்காத  �. இம்மான் 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் - 6 

 ெசன்ற வாரம் கைடக்� ேபா��ந்தேபா� ஒ� ��ய ேதநீர ்ெபாடட்ல வைகையப் 

 பாரத்்ேதன். நமக்� ��ய�. அ�ல் ேதநீர ்ேபாட�் அ�ந்�னால் அப்ப�ேய நம்ம ஊர ்

 �க்கைட அ�பவம் வ��ற�. அைத�ட �ேசஷம் அதன் வாசம்.  டப்பாைவ �றந்� 

 �கரந்்தால்...... �வ்வ்வ்வ்வ்வ்ெவன்� அ�த்த கணம் பண்�ட�்�ல் என் அப்பா�ன் �ப்ேபா! 

 என் அப்பா ��க்பாண்ட ்கம்ெபனி�ன் பண்�ட�் ேசல்ஸ்ேமன். ஊரில் அவர ்ெபயர ்

 ெசான்னால்�ட நிைறய ேப�க்� ெதரியா�. ��க்பாண்டக்ாரரத்ான்! ெமடர்ாஸ் ேராட�்ல் 

 ர�ல்ேவ ேகட�்க்� அ��ல் இ�ந்த� அப்பா�ன் �ப்ேபா. �ப்ேபா�ல் எங்� பாரத்்தா�ம் 

 ெபட�் ெபட�்யாக ��ம் கா��ம் இ�க்�ம். ஆனால் எண்ணிக்ைக அ�கமானதாேலா 

 என்னேவா � வாசம்தான் ஓங்� இ�க்�ம். உள்ேள �ைழந்தாேல � வாசம்தான் �க்ைகத் 

 �ைளக்�ம்.... 

 அப்பா�ன் இ�க்ைகக்� ேமேல ஒ� �ன் ���. ெகாஞ்சம் கவனித்தால்தான் ெதரி�ம். 

 அ� ஒ� ேமைச �ன் ���! உஷா ப்ராண்ட.் சாதாரண �ன்��� �ட ேபாட 

 இட�ல்லாததால், அப்பா ேமைச �ன்���ையேய ஒ� பலைக அ�த்� மாட�்��ந்தார.் 

 அவர ்ேவைல���ந்� ஓய்� ெபற்றேபா� அந்த �ன்���ைய�ம் கழட�்க் 

 ெகாண்�வந்� �டட்ார ்- அவ�ங்க எங்க ��த்தாங்க. நான் என் ஃேபைனத்தான் 

 ேபாடே்டன்.  அத�ைடய கனத்ைதப் பாரத்்� அ�ரந்்ேதன். அப்பா - இ�க்� ேநர ்�ழ எப்ப� 

 இவ்வள� நாள் ைதரியமா உக்காந்த? ேடய் அ� ஷாப்ஜான் மாட�்ன�டா. அவ்ள �க்�ரம் 

 ��ந்��மா? ஒ� தடைவ இப்ப�த்தான் � �ஸ்�ரி��ட ்ெசய்�ம்ேபா� ஆத்�ல தண்ணி 
 நிைறய வந்��ச�். ஷாப்ஜான் என்ைன ேதாளில் �க்�ட�் ேபானான், ெதரி�மா? அந்தக் 

 காலத்� லாயல்� இரண்� பக்க�ம் அ�கம். ஷாப்ஜான் அப்ேபாேத ��ைவக்� ேவைல 

 மா� ெசன்� ��க்பாண்ட ்ேவன் �ைரவராக �ன்ேன���ந்தார.் எப்ேபாதாவ� 

 அப்பாைவப் பாரக்்க வ�வார.் ராமரின் �ன்ேன அ�மன் மா�ரி அவ்வள� பயபக்��டன் 

 நிற்பார.் 

 அப்பா�ன் �ப்ேபா என் �வக்கப்பள்ளி���ந்� வ�ம் வ��ல் இ�ந்த�. பள்ளி �ட�் 

 வ�ம்ேபா� நண்பரக்ள் �ல சமயம் நசச்ரிப்பாரக்ள் - ேடய் அடை்ட ேபாட�ம் �ெரௗன் 

 ேபப்பர ்வாங்� ��டா....  � ெபாடட்லங்கள் வ�ம் ெபட�்�ல் உள்ேள ஒ� ப�ப்� நிறத்�ல் 

 �க�ம் கனமான கா�தம் இ�க்�ம். பாட �த்தகங்க�க்�ம், ேநாட�்ப் �த்தகங்க�க்�ம் 

 அடை்ட ேபாட �க�ம் வச�யான�. அைத அடை்டயாக ேபாடட்ால்  எைட ����ம் 
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 அவ்வள� கனம். �த்தகங்கள் �ல்லட ்ஃப்�ப் ேரஞ்�க்� பா�காப்பாக இ�க்�ம். �ல 

 ஆ�ரியரக்ள் ப�த்�வாரக்ள். கட�்ைர ேநாட�்க�க்� கைட�ல் வாங்�ய �ெரௗன் 

 ேபப்பரத்ான் ேபாட ேவண்�ெமன்பாரக்ள். இந்த அடை்டைய என் அண்ணன் அன்னிய 

 ெசலாவணி அள�க்� பண்டமாற்�க்� பயன்ப�த்�வான். இதற்� ஒ� அடை்ட, அதற்� 

 இரண்� அடை்ட என்� அப்பா�க்� ெதரியாமல் ஒ� கள்ளச ்சந்ைதையேய 

 உ�வாக்���ந்தான். அந்த அடை்ட �� அப்பா�க்�ம் அபார நம்�க்ைக. அந்த 

 அடை்டைய ம�த்�த் ைதத்� ஒ� ேபாடே்டா ஆல்பேம ெசய்��ந்தார,் ேபாடே்டா எல்லாம் 

 பா�காப்பாக இ�க்�ம் என்�. ஆனால் நாளாக நாளாக அந்த அடை்ட�ன் ந�ேவ இ�க்�ம் 

 தார ்நிறத்�ல் இ�க்�ம் ேகாந்� ஊ� ெவளிேய வ�ம். அப்பா�ன் பைழய ேபாடே்டாக்கள் 

 எல்லாம் அந்த சாயம் ஏ� �ணா���க்�ற�. 

 அப்பா மாதாந்�ர �ற்பைன டாரெ்கட ்��ய�ப்ப�ல் மன்னன். ��ஷனிேலேய நாந்தான் 

 நிைறய தடைவ டாரெ்கட ்�ட ்ெசய்��க்�ேறன் என்� ெப�ைமயாக ெசால்�வார.் 

 இ�க்�ம் அேத ஊர ்�ற்�வடட்ாரங்களில் எப்ப�  ேம�ம் ேம�ம் அ�கமாக �ற்க 

 ���ற� என்ப� எங்க�க்� ெப�ம் ��ர.் பல�ைற இவ�ைடய ஸ்டாக்ைக �ரத்்��ட�் 

 பக்கத்� ஊர ்�ப்ேபாக்களில் இ�ந்� த��ப்பார.்  

 ��க்பாண்ட ்�ன்னம் ெபா�த்த ைடகள் (ties) இரண்ைட ெபாக்�ஷமாக ைவத்��ந்தார.் 

 �ற்பைன மன்னராக இ�ந்ததால் அ�க்� �பன் ேகரியர ்ேபான்ற நிைறய பரி�கள்.  25 

 ஆண்�கள் ��க்பாண்ட ்ேசைவக்காக ஒ� கனமான் ெவள்ளித்தட�், தம்ளர ்எல்லாம் 

 காத்ேரஜ் �ேரா�ன் லாக்கரில் இ�க்�ம். அந்த இரண்� ைடக�டன். ��க்பாண்ேட 

 உலகமாக வாழ்ந்தவர.் அந்தக்காலத்�ல் பான் என்� ஒ�  கா� வந்ததாம்.. அந்த கா� ஒ� 

 நல்ல தரமான ப்ளாஸ்�க் டப்பா�ல் வ�ம். �ட�்ல் நிைறய ப�ப்� பாத்�ரங்கள் அந்த பான் 

 டப்பா�ல்தான். இந்த ஆண்� ஊ�க்�ப் ேபா��ந்தேபா�ம் பாரத்்ேதன். இன்�ம் �ல 

 டப்பாக்கள் இ�க்�ன்றன.  �� கா��ன் மணம் ெசால்லேவ ேதைவ�ல்ைல.  இங்ேக 

 நான்�ட ���ல் இ�ந்� மா��டே்டன். ஆனால் நம் �ன்னாள் சங்கத் தைலவர ்

 சத்�யவா�ஸ்வரன் ேபான்ற �� பக்தரக்ள் நிைறய இ�க்�றாரக்ள்.  சத்யா �ட�்ற்� 

 எப்ேபா� ேபானா�ம் �� ேபாட�் அழகாக ஆற்�க் ெகா�ப்பார.் 

 அப்ேபா� ��க்பாண்�ன் எ�ரி �ப்டன்! �ப்டன் ேசல்ஸ்ேமன் பாப்ைபயா�ம் அப்பா�ம் 

 நண்பரக்ள்தான். நாங்கள் என்னேவா அவரக்ள் இ�வ�ம் எ�ரிகள் ேபால 

 ேப�க்ெகாள்ேவாம். அந்த �ட�் �ள்ைளகைளப் பாரத்்தால் �ைறத்�க் ெகாண்� 

 ேபாேவாம். 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் - 6 
 �ரீன் ேல�ல், ெரட ்ேல�ல், த்ரீ ேராஸஸ் என்� பல. �ரீன்ேல�ல் �ைல �ைறந்த� என 

 நிைன�. �க்கைடகளில் எல்லாம் அ�தான் இ�க்�ம். எனக்� த்ரீ ேராஸஸ் �ராண்ட ்

 ெவளிவந்த��ட நிைன� இ�க்�ற�. அதற்கப்�றம் ெவன்னீரில் ேதாய்க்�ம் 

 ெபாடட்லங்க�ம் வந்த�. அப்பா அைத சற்�ம் ��க்காமல்தான் �ற்பைன ெசய்ய 

 �யன்றார.் யா�ம் அைத நம்ப�ல்ைல. �ம்மா ெவன்னீரல் இத ேபாடட்ா ேபா�மா சார?் 

 அவ்ள ஸ்டர்ாங்கா வ�மா?? ேபான்ற ேகள்�கள் நிைறய…  இலவசமாகக்�ட ெகா�த்�ப் 

 பாரத்்தாரக்ள். �.ரா. அந்தக் காலத்�ல் மக்கைள க�ப்பட�் கா��ல் இ�ந்� மாற்ற 

 எவ்வள� த�ங்�னத்ேதாம் ேபாட ேவண்���ந்த� என்� ஒ��ைற எ����ந்தார.் 

 அப்பா � எப்ப� ேபாட ேவண்�ம் என்ப�ல் உ��யாக இ�ந்தார.் தண்ணீர ்

 ெகா�க்கைவத்� அைத பாத்�ரத்�ல் ைவத்��க்�ம் ��ல் ேசரக்்க ேவண்�ம். �ைய 

 ேநராக ெகா�க்க �டக்�டா�. �ற� வ�கட�் அ�ல் பால் ேசரக்்க ேவண்�ம். �ன்னாளில் 

 அண்ணன் �ட�்ல் �ல நாடக்ள் இ�ந்��ட�் வந்தேபா� என்னடா உன் அண்ணி பால், � 

 எல்லாத்ைத�ம் ஒண்ணா ேபாட�் ெகா�க்கவச�் ��க்கறா என்� ஆதங்கத்�டன் 

 ெசான்னார.் இப்ேபா எல்லாம் அப்ப�த்தாம்பா, யா�க்� ேநரம் இ�க்� என்� 

 சமாதானப்ப�த்�ேனன்.  அெமரிக்கா வந்��ந்தேபா� ெவளிேய கா� வாங்�ேனாம். 

 என்னடா �காக் ஷன் மட�்ம் ெகா�க்�றான் என்றார ்அப்பா. நாம்தான் எல்லாம் 

 கலக்�க்க�ம்பா என்� சரக்்கைர, பால் ேசரத்்� கலந்� ெகா�த்ேதன். அப்பறம் இவ�ங்க 

 எ�க்� இ�க்�றா�ங்க என்றார.் நல்லேகள்�தான். 

 �ன்னாளில் அப்பா�ன் �ற்பைன�ல் சம்பந்தேம இல்லாமல் ஸ்�ஷ் ப்ேளட ்

 ேசரக்்கப்படட்�. இதனால் �க�ம் ம�ழ்ச�்யைடந்த� என் அண்ணன் மட�்ேம. �� 

 �ராண்ட ்என்பதால் வண்ண வண்ண ேபாஸ்டரக்ள், ஸ்�க்கரக்ள் எல்லாம் அவன் கள்ளச ்

 சந்ைதைய ேமம்ப�த்�ன. 

 �ன்னாளில் அப்பா ஓய்� ெபற �ல ஆண்�கேள இ�ந்த ேபா� ஒ� �ழ்நிைல பணியாளர ்

 �ரச�்ைனயால் �ப்ேபாைவ �� அப்பா�க்� கடட்ாய ஓய்� ெகா�த்� �டட்ாரக்ள். 

 கம்ெபனி�ன் லாயல்� அவ்வள�தான். அப்பா மைல ேபால நம்���ந்த �னிய�ம் அந்த 

 சமயத்�ல் ைக�ட�் �டட்�. 
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 இப்ேபா� அந்த �ப்ேபா ேசல்ஸ்ேமன் �லமான ேநர� �ற்பைன�ைறேய மா� 

 ஏெஜன்�கள் வந்� �டட்ன. அந்தக் காலத்�ல் ��க்பாண்ட ்ெசாந்த � எஸ்ேடட�்களில் 

 வளரப்்ப�ல் இ�ந்� �ற்பைனவைர எல்லாேம ெசய்� ெகாண்��ந்த�. இப்ேபா� அந்த 

 நி�வனேம இல்ைல என்� நிைனக்�ேறன். ஒ� சகாப்தேம ��ந்த மா�ரி இ�க்�ற�. 

 அப்பாைவ�ம் ேசரத்்�த்தான் ெசால்�ேறன். இந்�யா�ல் இப்ேபா� �ந்�ஸ்தான் �வர ்

 நி�வனம், ��க்பாண்ட ்�ப்டன் இரண்ைட�ேம �ற்�ற�. ஒ� காலத்�ல் நிைனத்�ப் 

 பாரக்்கேவ ��யாத� அ�. இன்�ம் �ல நாடக்ளில் ஆப்�ள் ைகேப�க�ம் சாம்சங் 

 ைகேப�க�ம் ஒேர நி�வனத்�ல் தயாரிக்கப்படட்ால் எப்ப� இ�க்�ம்!!?? 

 எ��யவர்: நா� பர� 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 காட்� : 2 
 இடம் : �மார் �� , இரிசம்ன்ட், வர�்னியா 
 ந�ைக, ந�கரக்ள்: பாமா மா�, அவரக்ள் ைபயன் �மார், ம�மகள் �சாலம் 

 மா� : �மார,் எனக்� ஒ� ைடரி ��டா. 

 �மார:் அம்மா, �ரடட்ா� மாசத்�ல  எ�க்� உனக்�  ைடரி ? 

 மா� : எ�தற�க்�தான். 

 �மார:் �ண்டலா? 

 மா� : இல்லடா. ெசன்ைனைல இ�ந்� வந்த�ேலரந்்� ேநற்ைறக்� நடந்த �.எம் 

 ��ஷ்ணாேவாட கசே்சரி வைரக்�ம் நிைறய நடப்�கள். அெதல்லாம் மறக்கரத்�க்� 

 �ன்னா� எ�தலாம்�தான். 

 �மார:் �ஷ், அம்மா�க்� ஒ� ைடரி பாரத்்� ெகா�. என்னால வர ��யல.  கசே்சரி எப்ப� 

 இ�ந்த�? 

 மா�:  அந்த தமாஷ் ேக�. எனக்� �ன்னா� ெரண்� ேபர ்“எந்த Rowல மஹா நீ உக்கார 

 ேபாற”� ேகட�்ண்ேட ேபானா. 

 �மார:் அ�ல என்னம்மா தமாஷ்? 

 மா�: அைத அவங்க �யாகராஜர ்பா�ன “எந்தேரா மஹா� பா��“ �ரத்்தைன மா�ரி 
 “எந்த Rowல மஹா நீ உக்கார ேபாற” ராகம் ேசரத்்� பா�ண்ேட ேபான� தான் தமாஷ்.. 

 கசே்சரி பத்� ேகடட் இல்ல. அ� ெராம்ப நல்லா இ�ந்த�. அ�ல  ஒ� பஞ்சரத்ன �ரத்்தைன 

 பா�னார ்பா�. இன்னி வைரக்�ம் ேகக்கலாம். 

 �மார:் அவ்வள� �ப்பரா பா�னாரா? 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 மா� (�ரித்� ெகாண்ேட): இல்ல, அவ்வள� இ�த்� இ�த்� பா�னார!் 

 �மார ்(�ரித்� ெகாண்ேட): �ப்��� மன�ல ெநனப்பா? உனக்� இ�ந்தா�ம் ெலாள்� 

 ஜாஸ்� தான். 

 �சாலம்: உங்க அம்மாதாேன. அம்மா, இந்தாங்க ைடரி. அப்ப� என்ன ��கரமா எ�த 

 ேபா�ங்க? 

 மா�: ெநறய இ�க்�.  ஃ�ைலடல் அந்த தண்ணி Ka  ஜலம் ஒ� சாம்�ள் தான். 

 ெசன்ைனல எ�க்�ம் இ�க்கட�்ேம� ேகா�ட ்ெடஸ்ட ்எ�த்த�ேலரந்்�,  ஃ�ைலடல் நடந்த 

 �த்�, இம்��ேரஷன் கஸ்டம்ஸ்ல  நடந்த �த்�ேலரந்்� கசே்சரி வைரக்�ம் ெநறய 

 �ஷயம். 

 �சாலம்: ேகா�ட ்ெடஸ்டல் அப்ப� என்ன �ேஷசம்? 

 மா�: நான் ேகா�ட ்ஊ�தான் ேபாடட்� வழக்கம். ெடஸ்ட ்இதான் �தல் தடைவ.  ெடஸ்ட ்

 எ�க்கறவன் என் �டட் �ச�்ல பஞ்� ெவச�் ெகா�த்தான். ெரண்� ெகா�ப்பா’ன்� 

 ேகடே்டன். எ�க்� ெரண்� ேவ�ம்� ேகடட்ான். ெரண்� கா� இ�க்ேக, ெரண்�த�ம் 

 �ளன்ீ பண்ணேவண்டாமா� ெசான்ேனன். அவன் பாட�் இ� கா� �ளன்ீ பண்ற�க்� 

 இல்ல. உங்க ெரண்� �க்�க்�ள்ள �ட�் எ�த்� ெடஸ்ட ்ெசய்ய�ம்� நக்கலா 

 ெசான்னான். என் ேநரம் அவன் �டட் வாங்�க்க�ம்�. 

 �மார ்: பாக்� என்ன கைதெயல்லாம் எ�த ேபாேற? �லாவாரியா ெசால்ேலன். 

 மா�: �தல்ல இந்த ஊர ்இம்��ேரஷன் கைதய ெசால்ேறன். 

 க�ண்டர ்ஆ�சர:் ஓ பாமா” அப்ப�ன்� ேகடட்ான். 

 நான் “ேநா ஐ ஆம் �ஸஸ் பாமா” � ெசான்ேனன். 

 “��னஸ் or �ளசர?்”�  ேகடட்ான். 

 நான் “ஃேப��”� ெசான்ேனன். 

 அவன் �ரிச�்டட்ான். 

 “� நீட ்ஃ�ங்கர ் ப்ரின்டஸ்்”� ெசான்னான். 

 “ஐ ஹாவ் ஃ�ங்கர ்�ப்ஸ்”� ெசான்ேனன். 

 அவன் ம�ப��ம் �ரிச�்டட்ான். 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 �மார:் அம்மா , உன் ேவைலய அப்பேவ ஆரம்�ச�்ட�்யா? 

 மா�: இ� , இன்�ம் ��யல. 

 அவன், ைகய கா�ச�் ம�ப��ம் “ஃ�ங்கர ் ப்ரின்டஸ்்”�  ெசான்னான். 

 நான்: ஓ ைக நாடட்ா . ஐ ேகன் ைரட,் அப்ப�� ெசான்ேனன். 

 அவன், ேநா � நீட ்இட ்அப்ப�� ெசால்�, எல்லா �ரைல�ம் ஸ்ேகன்னரல் வச�் எ�க்க 

 ெசான்னான். அேதாட பாஸ்ேபாரட் ்ஸ்டாம்ப் பண்ணி என்ன �டட்ான் . 

 மா�: அப்�றம் கஸ்டம்ஸ். இங்க நடந்த �த்த ேக�ங்க. 

 �மார:் இங்க�மா? 

 மா�: கஸ்டம்ஸ் ெபண்மணி என்னய பாரத்்�: “ எனி�ங் � ��ேளர?்” அப்ப�ன்� 

 ேகடட்ாள்? 

 நான்: “வாட ் ��ேளர?் ஐ ேடான்ட ்ேநா �ரிக்ெகட”் அப்ப�ன்� ெசான்ேனன். 

 “எனி food ஐடட்ம்ஸ்”� ேகடட்ாள்? 

 நான்: “ஓ எஸ். லாடஸ்் ஆஃப்  ஐடட்ம்ஸ். �ராண்ட ்ஸ்�டஸ்் � ேநா, ஐ ேபக் ஹாஃப் � ஸ்ேடார ்

 இன் � � பாக்ஸஸ்”.  அவள் �ரிச�்டட்ாள். 

 “� � ஹவ் எனி ைரஸ்”� ேகடட்ாள்? 

 நான்: “எஸ், ஐ �. ெபண்ட ்ட�ன்”� ெசால்� என் ஹாண்ட ்பா���ந்� அடச்ைதைய அவ 

 தைல�ல் ேபாடே்டன். 

 அவள் : “ேஹ வாட ்ஆர ்� ��ங்”� ேகடட்ாள் 

 நான்: “� ஆர ்ப்ெரக்ெனன்ட.் ஐ ேஹவ் �ெலஸ்� � � ஹவ் எ �����ல் ேப�”� 

 ெசான்ேனன். 

 அவள் ஆனந்தமாய்: “தாங் �” என்� ெசால்� வாசல் வைர வந்� அ�ப்� ைவத்தாள். 

 �மார:் அம்மா , ேபா�ம் , �ரித்� �ரித்� வ�� வ�க்�ற�. 

 �சாலம்: அம்மா , இன்ெனா� நாைளக்� இவர பத்� ஒ� ைடரி ைவத்��க்�ேறன், அப்ேபா 

 ப�க்�ேறன். 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 �மார:் �ஷ், வம்� தாேன. அம்மா, நீ இங்க வந்� இ�க்கற�ல எங்க�க்� ெராம்ப 

 சந்ேதாஷம். உனக்�ம் அப்ப� தாேன? 

 மா�: ஆமாம் , ஆமாம். 

 �மார:் என்னமா ஏேதா �சரைணயா ப�ல் ெசால்ேற? 

 மா�: ேவண்டாம். நான் ெசான்னா உனக்� ேகாபம் வ�ம். 

 �மார:்  என்னமா இங்க இ�க்�ற� ��க்கைலயா? 

 மா�: அ� இல்லடா. நீங்க எல்லா�ம் என்ைன கண் மணியா பாரத்்���ங்க. அ�ல ஒ� 

 �ைற�ம் இல்ைல. 

 �மார:்  �ன்ன என்னமா? 

 மா�: நீங்க இங்க வந்� ெராம்ப மா��ங்க. நம்ப கலாசச்ாரத்ைத �ப்ைப�ல 

 ேபாட�்ட�்ங்க. 

 �மார ்(ேகாபமாக)  நாங்க சந்ேதாசமா இ�க்�ற� உங்க�க்� ��க்கைலயா? 

 மா�: (கண் கலங்க): ேடய் , ேடய் (என்� ெசால்� மயக்கமாக ���றாரக்ள்). 

 �மார ்(கண்ணீர ்ெபாங்க): �ஷ் , �ஷ் , 911 �ப்��. 

 (  ெதாட�ம்  ) 

 எ��யவர்  : இராமபாலா 



 க�ைதக்��யல 

 ெசாற்கைளச ்�ந்தா�ர ்

 நிைன�ெலா� �ளியாய் எ�ந்� 

 எண்ணெமா� எண்ணமாய்க் கலந்� 

 ெசாற்கெளா� ெசாற்களாய் இைணந்� 

 நா�ன் �னிேத� அமரந்்� 

 நரத்்தன��ம் வாரத்்ைதகள்... 

 இ�க்கட�்ம்... 

 சற்ேற காத்��க்கட�்ம்... 

 ெகாட�் ��ம்�ன் �ந்�ப்ேபாம்... 

 ெசால்ல வ�வ� – உண்ைமயா? 

 ெசால்வ� – �க அவ�யமா? 

 ெசால்வ�ல் உள்ள� – அன்பா? 

 இைவ அைனத்�ம் “ஆம்” என்றாெலா�ய... 

 ெசால்ல வ�ம் நம் ெசாற்கள் 

 வளமான மன��ள் 

 �த்தாக ��ந்� 

 ��டச்மாக �ைளக்�ம் என்றாெலா�ய... 

 ெசாற்கைளச ்�ந்தா�ர!் 

 பைடப்�: க�நயா 



 க�ைதக்��யல 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 

 ெபான்னி�ன் ெசல்வன் - 1 

 ெஜ�னி S.S. வாசன், எம்�யார,் கமல் என்� பல �ைரப்பட 

 ஜாம்பவான்களின் இலட�்யமாக இ�ந்� இ���ல் �டட்த்தடட்  70 

 ஆண்�கள் க�த்�, கல்��ன் ெபான்னி�ன் ெசல்வன், 

 இயக்�நர ்மணிரத்னம் வா�லாக ெவள்ளித்�ைர 

 கண்��க்�ற�. 

 4 ஆண்�க�க்� �ன்� பட அ��ப்� ெவளியான���ந்ேத 

 ஏகப்படட் எ�ரப்்�கள், எ�ரப்ாரப்்�கள், �ண்டல்கள். �ன்னர ்

 ந�கர ்ேதர�் நடந்த �ன் �ண்�ம் அேத. 

 ெபா.ெச. வாசகரக்ள் �ன்� வைக. 1. பல்ேவ� காலகடட்ங்களில் அ� கல்��ல் ெதாடராக, 

 மணியம், ��, மணியம் ெசல்வம் ஓ�யங்கேளா� வாராவாரம் வந்த ேபா� ப�த்தவரக்ள். 

 2. �ர�ரங்களின் �� நாவல் வ�வத்�ல் (��ப்பாக கல்��ன் பைடப்�கள் 

 ேத�யமயமாக்கப்படட் �ன்) ப�த்தவரக்ள். 3. ஆங்�லம் உடப்ட �ற ெமா�ெபயரப்்�ல் 

 ப�த்தவரக்ள். இந்த �ன்� சாராைர�ம் ��ப்�ப்ப�த்�வ� என்ப� �கப் ெபரிய சவால். 

 அ�ல் இயக்�நர ்மணிரத்னம் ெப�மள� ெவற்� கண்��க்�றார ்என்ேற ெசால்ல 

 ேவண்�ம். இைதத் த�ர ெபான்னி�ன் ெசல்வைனப் ப�க்காத ெப�ம்பான்ைமயான 

 த�ழ்ப்பட ர�கரக்ள் அைத பா�ப� அள�ற்� எ�ரப்ாரப்்ைப ஏற்�க் ெகாண்ட�ம் உண்�. 

 ஆனால் வாசகரக்ள் அப்ப� இல்லாமல் ெதளிவாகேவ இ�ந்தாரக்ள். 

 ஒ� நாவல் �ைரப்படமாக வ�ம்ேபா� அ��லங்க�ம் உண்� �க்கல்க�ம் உண்�. 

 காட�் ஊடகத்�ல் ைகேதரந்்த, அ�பவ�க்க இயக்�நர ்அைத நன்� �ரிந்� ெகாண்� 

 �ைரக்கைதைய நன்� வ�வைமத்��க்�றார.் இ�ல் இளங்ேகா �மாரேவ�ம், 

 எ�த்தாளர/்வசனகரத்்தாெஜயேமாக�ம் பக்கபலமாக நின்��க்�றாரக்ள். அேத 

 சமயத்�ல் கல்��ன் கைதக்� உண்ைமயாக�ம் இ�ந்��க்�றார.் 

 வசனங்கள் பல இடங்களில், ��ப்பாக வந்�யத்ேதவன் - ஆழ்வாரக்்க�யான் இைடேய, 

 �ன்��வைல வரவைழக்�ன்றன. அேத சமயம் நாவ�ல் இ�ந்த அபாயம் / அபயம் 

 வாரத்்ைத �ைளயாட�்க் காட�்�ம் �ரமாதம். �ற்பா��ல் அ�ள்ெமா�வரம்ன் 

 �ங்�ழ��டம் "என்ைன நிைன��க்�றதா, ச�த்�ர�மாரி?" எனக் ேகட�்ம் ேபா� 

 ெபா.ெச. வாசகரக்ள் ெந�ழ்ந்� ேபா�ம் சாத்�யங்கள் உண்�. 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 

 ெபான்னி�ன் ெசல்வன் - 1 

 அரண்மைன அைறகள் வ�வைமப்�, �ந்தைவ / நந்�னி�ன் ஆைட அணிகலன்கள் 

 ஆ�யவற்�ன் ��க்கமான அம்சங்கள் ஆ�யைவ ெவ� �ரமாதம். (பட �யாபார 

 நிரப்்பந்தங்க�க்� உடப்டட்) ந�க/ந�ைகயர ்ேதர�்�ம் ெப�ம்பா�ம் �ைற�ல்ைல. 

 பா�ப� ேபால் அல்லாமல் கணினி வைரகைல அம்சங்கைள �தமாகத் ேதைவப்படட் 

 இடங்களில் மட�்ம் பயன்ப�த்� இ�க்�றாரக்ள். 

 �ந்தைவயாக வ�ம் த்ரிஷா ஒ� இனிய ஆசச்ரியம்.  இவரத்ான் �ந்தைவ என்� பல 

 மாதங்க�க்� �ன் ெதரிய வந்த ேபா� ஏகப்படட் �மரச்னங்கள். அைத அைனத்ைத�ம் 

 த�� ெபா�யாக்���க்�றார.் �ரல் ெகா�த்தவர ்(��த்�கா ெநல்சன்) ப� கச�்தம். 

 மற்றவரக்�ம் பரவா�ல்ைல. என்ன, ஆ�த்த கரிகாலன் (�க்ரம்) ேப�ம் வசனங்கள் பல 

 இடங்களில் �ரிய�ல்ைல. அைத சரி ெசய்��க்கலாம். 

 �லக்கைத�ல் இ�ந்த �ல �வார�யமான காட�்கள் ��பட�்ப் ேபா��க்�ன்றன. 

 �டந்ைத ேஜா�டர ்�ட�்ல்  �ந்தைவைய வந்�யத்ேதவன் �தன்�த�ல் சந்�க்�ம் காட�் 

 மற்�ம் �ைதமண�ல் �ழ்�ம் வந்�யத்ேதவைன �ங்�ழ� காப்பாற்�ம் காட�். ஆனால் 

 கைத ஓடட்த்ைதப் ெபரி�ம் பா�க்க�ல்ைல. ெபா.ெச ப�த்�ராதவரக்�க்� �ங்�ழ��ன் 

 அ��கம் ���ப்ெபன்� வந்த� ேபால் ேதான்றலாம். 

 கைத�ன் இல்லாத காட�்கள் (��ப்பாக இரண்�) - ��நில மன்னரக்ளின் 

 ச�யாேலாசைனக் �டட்த்�ல் �ந்தைவ �ரேவ�த்� அவரக்ள் மன�ல் ஆைச �ைதைய 

 �ைதப்ப� மற்�ம் ஆ�த்த கரிகாலன் - �ந்தைவ காஞ்� சந்�ப்� - ��த்�க் ெகாண்� 

 இல்லாமல் கைதேயாடட்த்�ற்�ப் ெபரி�ம் உத��ன்றன. 

 �ங்�ழ� பாத்�ரம் ெவ�வாகக் �ைறக்கப்பட�் இ�க்�ற�. �ரிந்� ெகாள்ளக் 

 ��ய�தான். Godfather நாவ�ல் Mario Puzo, Luca Brasi பாத்�ரத்ைதப் பக்கம் பக்கமாக 

 எ����ப்பார.் ஆனால் �ைரப்படத்�ல் ஒன்றைர காட�்கேள வ�ம். அ� மா�ரிதான். 

 �ைறகள் என்றால் தைலயாய� இைச�ம், வசன உசச்ரிப்�ம். பாடல்கள் �ரபலம் ஆ� 

 �டட்ன. அ� ேவ� �ஷயம். �ல இடங்களில் அர� பாணி�ல் வ�ம் �ண்ணனி இைச 

 மற்�ம் இந்�ப் படங்களில் பரிசச்யமான ஓலம் இைவ க�ப்ேபற்��ன்றன. கல்� நாவல் 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 

 ெபான்னி�ன் ெசல்வன் - 1 

 ெந�க ேதவாரப் பாடல்கைளக் ��ப்�ட�் இ�ப்பார.் அ�ல் ஏதாவ� �லைத ஒ� அைர 

 நி�டப் பாடலாக்���க்கலாம். தளப��ல் ேதவாரப் பாடைல�ம் �ணா�ல் அ�ரா� 

 அந்தா�ப் பாடைல�ம் அ�ைமயான ெமடட்ாக்�த் தந்த இைளயராஜா இைச 

 அைமத்��க்கலாேமா என்ற ஏக்கம் வராமல் இல்ைல. 

 வசன உசச்ரிப்� - பல�க்� ழ, ள உசச்ரிப்� வரேவ�ல்ைல. வால், ேசாலரக்ள் என்ேற ேப�க் 

 ெகாண்��க்�றாரக்ள். ெஜயேமாகைனக் ேகடட்ால் ேசாழர ்காலத்�ல் ழ, ள சரியாக 

 உசச்ரிக்கப்படட்ன என்பதற்� கல்ெவட�்ச ்சான்�கள் ஏ�ம் இல்ைல என்� ஒ� 27 

 பக்கத்�ற்� �யாக்�யானம் எ��வார.் 

 �தல் ப���ல் நாவ�ன் இரண்� பாகங்கைள ��த்��க்�றாரக்ள். �தம் �ன்� 

 பாகங்கைள இரண்டாவ� ப��க்�ள் ��க்க ேவண்�ம். அ�த்த வ�டம் வைர 

 ெபா�த்��ப்ேபாம். 

 அேமஸான் �ைர�ல் நவம்பர ்�தல் வாரத்�ல் ெவளி வ��ற�. 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ஆ�ரிைய: �ேரமலதா காரத்்�ேகயன் 

 வ�ப்� : நிைல 1 

 தைலப்�: உ�ர் எ�த்� ஓ�யங்கள் 

 மாணவரக்ள் பட்�யல் 

 அடல்ரிக்ேகா  சரவணநாயகம் 

 அன்�ரியா சரவணநாயகம் 

 ைஜஷ்ண�ேத�  நித்�யானந்தன் 

 கரிணா �வக்�மார் 

 ர�கா சரவணபாண்�யன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 க�க்கால் வ� 

 அசச்சே்சா, என் க�க்கால் வ�க்�ற�! 

 க�க்கால் வ� மற்�ம் ��க்� என்ப� �ைளயாட�் �ரரக்ள் 

 மட�்�ன்� அைனத்� தரப்� மக்க�க்�ம் �க�ம் ெபா�வான�. 

 நீங்கள் நாள் ��வ�ம் நின்� ெகாண்��ப்பவராக இ�ந்தால், 

 உங்க�க்� க�க்கால் வ� ஏற்ப�வதற்கான ஆபத்� அ�கமாக 

 இ�க்க வாய்ப்�ள்ள�. 

 பாதம் அதன் இயல்பான வரம்ைப �� இயங்�ம் ேபா� 

 க�க்கால் காயங்கள் மற்�ம் ��க்� ஏற்ப��ற�. பாதத்ைத �ழ்க்கா�டன் 

 இைணப்ப�ல் உங்கள் க�க்கால் �க்�ய பங்� வ�க்�ற�. 

 க�க்கால்கள், நீங்கள் நைடப�ற்�, �ரான ஓடட்ம் (ஜா�ங்), உடக்ா�ம் ேபா� அல்ல� எந்த 

 �தமான பரப்�ன் �� நிற்�ம் ேபா� நிைலத்தன்ைம மற்�ம் வ�ைமைய அளிக்�ன்றன. 

 இதனால், உங்கள் க�க்கால்கைள கவனித்�க்ெகாள்வ� �க்�யம். 

 க�க்கால் ெதாடரப்ான ெபா�வான ேகாளா�களில் ஒன்� க�க்கால் ��க்� ஆ�ம். 

 உங்கள் உடல் ��சை்சயாளரால் உங்கள் க�க்கால் வ�க்கான காரணத்ைதக் 

 கண்ட�ய�ம், த�ந்த ��சை்சையப் பரிந்�ைரக்க�ம் மற்�ம் உங்கைள �ட�்ப் 

 பாைத�ல் ெசல்ல ைவக்க�ம் ���ம். 

 க�க்கால் ��க்�: தடகள �ரரக்ளிைடேய அ�க்க� ஏற்ப�ம் காயம். 

 க�க்கால் ��க்�, உங்கள் கா�ன் எ�ம்�கைள பாதத்�டன் இைணக்�ம் ��க்கள் 

 அல்ல� தைசநாரக்�க்� ஏற்ப�ம் காயத்தால் உண்டா�ற�. 

 க�க்கால் ��க்� ஏற்ப�வதற்கான  ெபா�வாகக் காரணம், நடக்�ம்ேபா� அல்ல� 

 �ைளயா�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் தற்ெசயலான ��ப்பங்கேள ஆ�ம். இதனால்  �ல 

 ேநரங்களில் தாங்க ��யாத க�ைமயான வ� ஏற்ப�வேதா� உடன� ம�த்�வ கவனிப்� 

 ேதைவப்ப��ற�. 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 க�க்கால் ��க்�க்கான ெபா�வான காரணங்கள் 

 சரியான ேநரத்�ல் �ணப்ப�த்தா�டட்ால், தைசநார ்��தல் மற்�ம் நைட �ரிதல் 

 ேபான்ற க�ைமயான �க்கல்க�க்� வ�வ�க்�ம். 

 நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ய க�க்கால் வ�க்கான ெபா�வான காரணங்கள் �ல: 

 ●  �ைளயா�ம்ேபா� ஏற்ப�ம் க�க்கால் காயம் 

 ●  ��ந்த தைசநார ்

 ●  உடல் ப�மன் 

 ●  தைசசே்சார�் 

 ●  நரம்�சே்சதம் அல்ல� நரம்�களின் ��க்கம் 

 ●  �ல்வாதம், தைசநாண் அழற்� ேபான்ற ம�த்�வ �ரச�்ைனகள் 

 ●  க�க்கால் �ட�்களின் ��த்ெத�ம்� ேசதம் 

 ●  ெபா�த்தமற்ற காலணிக�டன் ஜா�ங் ெசய்வ� க�க்கால் ��க்ைக ஏற்ப�த்�ம் 

 க�க்கால் ��க்� அ���கள் 

 க�க்கால் வ� அல்ல� ��க்� உள்ள ஒ�வ�க்� �ேழ ��ப்�டப்பட�்ள்ள அ���களில் 

 ஏேத�ம் �ல ேதான்�ம்: 

 ●  க�க்காைலச ்�ற்� ��ப்�டத்தக்க �க்கம் 

 ●  ெமன்ைமத் தன்ைம மற்�ம் க�ைமயான வ� 

 ●  க�க்கால் �ைறப்� 

 ●  க�க்கால் அல்ல� பாதத்�ல் எ�ம்� ��� அல்ல� கட�் 

 ●  க�க்கால் �ட�்கைளச ்�ற்� �ராய்ப்� 

 ●  க�க்கால் �ட�்கைளச ்�ற்��ள்ள ேதா�ன் நிறமாற்றம் 

 ●  நடக்�ம் ேபா� வ� அல்ல� அெசௗகரியம் 

 ●  கால்களில் உணர�்ன்ைம அல்ல� �சச் உணர�் 

 ●  க�க்கால் �ட�் இடப்ெபயரச்�் 

 ●  பல�னம் அல்ல� உ��யற்ற தன்ைம 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 க�க்கால் ��க்�க்கான  ��சை்ச 

 க�க்கால் ��க்�ன் ��சை்ச காயத்�ன் ��ரத்ைதப் ெபா�த்த�. உதாரணமாக, 

 க�க்கால் ��க்�னால் ஏற்ப�ம்  ��க்ைக பனிக்கட�்கள் அல்ல� ெவப்பத்�ண்�கைள 

 (�ட ்ேபட)் பா�க்கப்படட் இடத்�ல் ைவப்பதன் �லம் �ணப்ப�த்தலாம். 

 4 �தல் 5 நாடக்�க்� ேமல் வ� நீ�த்தால் மற்�ம் எந்த �ணமாவதற்கான அ���கள் 

 ெதரியா�டட்ால், உங்கள் ம�த்�வரிடம் ஆேலாசைன ெபற பரிந்�ைரக்கப்ப��ற�. 

 க�க்கால் வ����ந்� நிவாரணம் ெபற �ல ��ப்�டத்தக்க வ�கள்: 
 உடல் ��சை்ச 
 ெப�ம்பா�ம், ��ேயாெதர� என்ப� க�க்கால் ெதாடரப்ான அைனத்� ம�த்�வ 

 நிைலக�க்�ம் ��சை்ச அளிக்க �றந்த�. உடல் ப�ற்�யாளரக்ள் (��ேயாெதர�ஸ்ட)், 

 உங்கள் இயக்கத்ைத �ண்�ம் ெபற மற்�ம் வ� நிவாரணம் ெபற, நீட�்தல், �க்�தல் 

 ேபான்ற �ல ெபா�வான உடற்ப�ற்�கைளச ்ெசய்ய ெசால்வாரக்ள். 

 ம�ந்�கள் 

 நீங்கள் தைசநாண் அழற்�, �ர�்�ஸ் அல்ல� �ட�்வ� ேநாயாளியாக இ�ந்தால் மற்�ம் 

 க�க்கால் வ�யால் பா�க்கப்பட�்�ந்தால் 

 ம�த்�வரக்ள் க�க்கால் ��க்� அ���கைளக் �ைறக்க ெபா�வாக NSAID கைள 

 (ஸ்ெடராய்டல் அல்லாத அழற்� எ�ரப்்� ம�ந்�கள்) பரிந்�ைரக்�ன்றனர.் 

 அ�ைவ ��சை்ச 

 அரிதான சந்தரப்்பங்களில், உங்கள் தைசநாண்கள், ��த்ெத�ம்�கள் அல்ல� நரம்�கள் 

 ேசதமைட�ம் ேபா�,   ம�த்�வர ்அ�ைவ ��சை்ச ெசய்ய அ���த்�வார.் உங்கள் 

 தைசநாரக்ள் இயக்கம் மற்�ம் வ�ைமைய �ண்�ம் ெபற அ�ைவ ��சை்ச உத��ற�. 

 ெ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. 
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