


 இந்த இத�ல்… 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  இந்த மாத நடச்த்�ரம் 

 ●  �ற�ம் ெபா��ம் 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: ஹம்ஸானந்�) 

 ●  பார��ன் �� 

 ●  என் பாரை்வ�ல் இயற்ைக�ன் நிகழ்�க�ம், 

 பண்�ைகக�ம் 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் (Lost Daughter - ஆங்�லம்) 

 ●  க�ைதக்��யல் 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 த�ழ்சச்ங்க உ�ப்�னர் �ழந்ைதக�க்� இலவச  கரகாட்டம்  ப�ற்� �காம்  - 
 மாரச் ்13 �தல் ஏப்ரல் 3 வைர (4 ஞா�ற்��ழைம காைல 10 �தல் 11 மணி 

 வைர) 

 வட�ரில் உள்ள ஓம்சக்� கரகாடட்ம் மற்�ம் காவ� �ரா�ய கைலஞர ்���னர,் மாரச் ்
 மாதம் 13 இல் இ�ந்� வரிைசயாக நா� ஞா�ற்�க்�ழைம காைல�ல் ஒ� மணி ேநரம் 
 த�ழ்சச்ங்க உ�ப்�னர ்�ழந்ைதக�க்� கரகாடட்க்கைலைய Zoom �லம் இலவசமாக 
 ப�ற்� அளிக்க (workshop) இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்கம் ஏற்பா� ெசய்�ள்ள�. 

 ஆ� வய�ரக்்� ேமல்ப்படட் த�ழ்சச்ங்க உ�ப்�னர ்�ழந்ைதகைள இ�ல் பங்ேகற்க்க 
 அைழக்�ேறாம்.   �ழ்க்கண்ட ப�வத்ைத மாரச் ்ஐந்தாம் ேத�க்�ள் �ரத்்� ெசய்� உங்கள் 
 �ழந்ைதகைள கரகாடட்ம் ப�ல இந்த �கா�ல் ேசரக்்க�ம். 

 Please click  here  to fill the online registration  form to attend the March Karagattam workshop. 

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

https://forms.gle/uyKHggRHhhmVfPph6
mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 இந்த மாத நட்சத்�ரம் 

 �வானி �ரகாஷ், நிைல ஐந்� 

 �வானி �ரகாஷ் இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்கம் நடத்�ம் த�ழ்ப் பள்ளி�ல் ஐந்தாவ� 

 நிைல�ல் ப�க்�ம் மாண�. �வானி�ன் தனித்�றைம�ல் ஒன்� த�ழ் சாரந்்த 

 �ைளயாட�்கைள அவர ்blooket.com என்�ம் வைல�ல் ெசய்வ�. இைத எம் பள்ளி 
 மாணவரக்ள் அைனவ�ம் �ைளயா� ம�ழ்ந்தனர,் இந்த �ைளயாட�்க்கைள பைடத்த� 

 மட�்ம் அல்லாமல் �வானி சக மாணவரக்ைள�ம் �க�ம் ஊக்கப்ப�த்� இப்ெபா�� 

 அைனவ�ம் அ�ல் ைகேதரந்்தவரக்ள் ஆக உள்ளனர.் �வானி�ன் ேசைவ மனப்பான்ைம 

 �க�ம் ேபாற்�த�க்� உரிய� ஆதலால் இவைர இந்த மாத நடச்த்�ரமாக கதம்பம் 

 இத�க்� நான் பரிந்�ைர ெசய்�ேறன். 

 ஆ�ரியர,் 

 ெவங்கட ்

 தன்ைன பற்� �வானிேய ��ய� இ� தான்: 

 என் ெபயர ்�வானி �ரகாஷ். எனக்� பத்� வய� ஆ�ற�, நான் 5ஆம் வ�ப்� 

 ப�க்�ேறன். நிலானி என்� அைழக்கப்ப�ம் �க�ம் ��ம்�த்தனமான சேகாதரி 
 உள்ளாள், நான் எ�ம்� ம�த்�வராக ஆக ��ம்��ேறன்.  நான் க�னமாக �யற்� 

 ெசய்� ப�ப்�ல் கவனம் ெச�த்��ேறன். நான் நிசச்யமாக ம�த்�வர ்ஆேவன்.  நான் 

 நன்றாக ஓ�யம் மற்�ம் ைக�ைனப் ெபா�டக்ள் ெசய்ேவன். எனக்�  �� பாரக்்க 

 ெராம்ப ��க்�ம், ���ல் நல்ல �ஷயங்கள் நிைறய கத்��ேறன். என் நண்பரக்�டன் 

 �ைளயாட �க�ம் ��க்�ம். எனக்� நாய்க்�ட�் வளரக்்க ஆைச. நான் இயற்ைகைய�ம் 

 �லங்�கைள�ம் ேந�க்�ேறன், அைவ எந்த வைகயாக இ�ந்தா�ம் அவரக்�க்� உதவ 

 நான் எைத�ம் ெசய்ேவன். 

 �வானி �ரகாஷ�க்� இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்கம் வாழ்த்�க்கைள�ம் 

 பாராட�்க்கைள�ம் ெதரி�த்�க் ெகாள்�ற�. 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 

 {கமா, ேசாம்பல் மற்�ம் பக்ேகாடா} 

 வாடா ெசல்வம், ேநத்�க்ேக உங்�டட் ேபச�ம்� ெநனசே்சன், ��யாம ேபாய்�ச�். 

 உடக்ார,் ஒ� கா� ேபாட�்ட�் வரே்றன் ��ச�்டே்ட ேபசலாம். 

 ேவைலெயல்லாம் எப்ப� ேபா��? 

 ம்.. ெகாஞ்சம் க�யாத்தான் ேபா��. எைதயாவ� உைடச�்டறா�க; அப்�றம் நாம ��ய 

 ��ய உடக்ாந்� சரிெசய்ய ேவண்� இ�க்�. ப்ச.், அ�க்�த்தாேன சம்பளம் 

 ��க்கறாங்கன்� ஒன்�ம் ேபசற�ல்ைல. �கார ்ப�க்க ஆரம்�க்�ம் ேபாேத 

 �ற்�ப்�ள்ளி ெவச�்டற�. எ�க்� வம்�. 

 கா� நல்லா��க்�. 

 அ�த்த �ைற வ�ம்ேபா� ெகாஞ்சம் ெவங்காய பக்ேகாடா ேபா�; இல்லாட�் நான் ேபாட�் 

 எ�த்� வரே்றன். ெவ�ம் கா� ��க்கறத்�க்� அ� இன்�ம் நல்லா��க்�ம். 

 உனக்� இல்லாமலா? கண்�ப்பா. இன்னிக்� ெகாஞ்சம் ேசாம்பலா இ�க்�, அ�த்த �ைற 

 ேபாண்டா ேபாட�் ைவக்�ேறன். 

 அ� �டக்கட�்ம், �ற்�ப்�ள்ளின்ன�ம் நிைன�க்� வ��, த��ல் நி�த்தக்��கள் 

 எ�ம் punctua�ons ேபான �ற்றாண்� வைர இல்ைலன்� ெசான்னாயாேம? 

 உண்ைமயாவாடா? 

 ஆமா. 

 அச�் இயந்�ரங்கள் வந்�, நாம �த்தகங்கள் அச�்�ம் ேபா� �ட நி�த்தக் ��கள் 

 த��ல் �ழக்கத்�ல் �ைடயா�. ஐேராப்�ய ெமா�கள் அ��கம் ஆன ேபா�, நமக்� 

 punctua�ons ��சா இ�ந்��க்�. அவரக்�க்ேக அ� அப்ேபா� ஒ� மா�ரி ���தான். 

 நாம�ம் �ம்மா இ�க்காம உைரநைட�ல் பயன்ப�த்�ப் பாரத்்த ேபா�, அட இ��ட 

 வச�யாத்தாேன இ�க்�ன்� கபால்ன்� ��ச�்�டே்டாம். 

 ஆங்�ல punctua�on பற்� ஒ� interes�ng ஆன trivia ெசால்லவா? 

 ம், ெசால்� ேகடே்பாம். 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 வரிைசயா பட�்யல் இ�ம்ேபா� ந��ல் கமா ேபாடேறாம் இல்ைலயா? கைட�ச ்

 ெசால்�க்� �ன் and என்� எ�� கைட�ப் பட�்யல் ெபா�ைள எ�� ��ச�்டேறாம். 

 அதாவ�, 

 Fri, Sat and Sun. என்�. 

 ெகாஞ்ச காலம் �ன் வைர �ட andக்� �ன் ஒ� கமா இ�ந்��க்�ற�. Fri, Sat, and Sun. 

 என்�. 

 அதான் and இ�க்ேக ெவட�்யா எ�க்� கமா - அச�் ெசலைவ �சச்ம் ��க்கலாம் என்� 

 �க்�டட்ா�க. 

 ஓ வாவ்! 

 சரி ேசாம்ேப�. நான் �ளம்பேறன். 

 ேடய் இ�டா. ேசாம்பல் ேபாய்�ச�். பக்ேகாடா ேபாட�்த் தரே்றன் சாப்��டே்ட இன்�ம் 

 ெகாஞ்ம் ேநரம் ேப�ட�் இ�க்கலாம். 

 சரி, ெசய். ேசாம்பல் இல்லா மன்னவ�க்� அவன் ஆடக்ள் அளந்த நிலெமல்லாம் 

 ெசாந்தமா�ம்� வள்�வேர ெசால்���க்கார.் ேசாம்பைல ெவன்ற உன்னால் ெகாஞ்சம் 

 ெவங்காய பக்ேகாடா ெசாந்தமாகாதா என்ன. நீ ஆரம்�, நான் ��க்�ேறன் - சாப்�ட�். 

 இப்ேபா ெசான்னிேய அந்தக் �றைள�ம் அதற்கான �ளக்கத்ைத�ம் இந்த 

 ெவங்காயத்ைத ெவட�்டே்ட ெசால்�, நான் மா� கைரக்�ேறன். 

 ம��லா மன்னவன் எய்�ம் அ�, அளந்தான் 
 தாஅய� எல்லாம் ஒ�ங்�. 

 அதாவ�, 

 ேசாம்பல் இல்லாத மன்னவன் அைட�ம் எல்ைல என்ப�, அவன் ஆடக்ள் - surveyors-ன்� 

 ெவச�்க்ேகாேயன்; அளந்த எல்லா நில�ம் உள் அடங்�ய� என்�றார.் 

 இப்ேபாைதக்� நீ ��ம் பக்ேகாடா�ன் கேலாரிகைள அளக்�ேறன், அளவாக 

 உண்�ேறன். 

 பக்ேகாடா�ம் நல்லா��க்�. ஒ� டப்பால 4 ேபாட�்க் ெகா� அப்�றமா ெகாஞ்சம் 

 சாப்�டேறன். 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 ேநரமாச�், �ளம்பேறன். அ�த்த வாரம் வரே்றன். Bye. 

 --- 

 ம� = ேசாம்பல் 
 ம��லா = ேசாம்பல் இல்லாத 
 மன்னவன் எய்�ம் அ� = மன்னவன் எய்�ம் எல்ைல 
 அளந்தான் = Surveyor 
 தாய� = ெசாத்� 
 எல்லாம் ஒ�ங்� = எல்லாம் ேசரந்்� 
 --- 

 ம��லா மன்னவன் எய்�ம் அ�, அளந்தான் 
 தாய� எல்லாம் ஒ�ங்� 

 ேசாம்பல் இல்லா மன்னவன் எய்�ம் எல்ைல, நில அளவரக்ள் -surveyors அளந்த தாயம் 
 எல்லாம் உள் அடங்�ய�. 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  ஹம்சானந்� 
 இ� 53 ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம் கமணாஸ்ரம 
 ராகத்�ன் வம்சத்�ல் வ�ம் ஜன்ய ராகம். 

 கரந்ாடக சங்�தத்�ல் ஸ்வா� ��நாள் மகாராஜா 
 இயற்�ய பா� ஜகஜனனி, சங்கர � �ரி , 
 �த்�ஸ்வா� ��தரின் நீ� ம�மா, ல�தா 
 தாசர ் இயற்�ய பாவன �� பாவனா, பாபநாசம் 
 �வன் அவரக்ளின் �னிவாச ��ேவங்கட, �ரந்தர 
 தாஸரின்  கண்ேடன ேகா�ந்தன  ேபான்ற 
 �ரத்்தைனகள் �ரபலமானைவ. 

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

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 மணாளேன மங்ைக�ன் பாக்�யம்  ேத�லா�ேத ேதன் மலராேல  அ�நாராயண ராவ் 

 ெதன் நில�  காைல�ம் நீேய  ஏ . எம் . ராஜா 

 ெநஞ்��க்�ம் வைர  நிைனத்தால்  ேபா�ம்  எம் . எஸ். ��வநாதன் 

 சலங்ைக ஒ�  ேவதம் அ���ம்  இைளயராஜா 

 தளப�  �த்தம் �� �  இைளயராஜா 

 பயணங்கள் ��வ�ல்ைல  ராக �பம் ஏற்�ம் ேநரம்  இைளயராஜா 

 தங்கமகன்  ராத்�ரி�ல் �த்��க்�ம்  இைளயராஜா 

 எங்ேகேயா ேகட்ட �ரல்  நீ பா�ம் பாடல்  இைளயராஜா 

 இனிய உற� �த்த�  ஓர் �மாைல  இைளயராஜா 

 வாத்�யார் �ட்� �ள்ைள  ஒ� �ஞ்ேசாைல ஆளானேத  இைளயராஜா 

 தாவணி கன�கள்  வானம்  நிறம் மா�ம்  இைளயராஜா 

 நிைனத்ேதன் வந்தாய்  ேபாட்� ைவத்� �  ேதவா 

 �ன்ன ராஜா  அன்ேப அன்ேப  ேதவா 

 ெதா�ப்�  :   நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 பார��ன் ��! 
 �க்�ள்  �ரைல  �டட்ால்  நந்தலாலா  உன்ைன  �ண்�ம்  இன்பம்  ேதா�தடா  நந்தலாலா  . 

 யாராவ�  �க்�ள்  �ரைல  ��வாரக்ளா  ?  இல்ைல  நந்தலாலா  தான்  அவ்வள�  �டானவரா  ? 

 ெடல்��ல்  வ�க்�ம்  ேபா�  �ளிர ் காய  மக்கள்  ��ல்  தங்கள்  ைககைள  காட�்  இதமான 

 �ட�்ைன  ெப�ம்  ம�ழ்ச�்ைய  பாரக்்கலாம்  .  ஒ�  ேவைள  அைத  ெசால்��றாேரா?  .  இவர ்

 ெசால்�ம்  �ேய  ேவ�  .  அைத  ேஜா�  ,  ஞானம்  என்�ம்  ெகாள்ளலாம்  .  கட�ைள  கண்டவன் 

 பார�  என்பதற்கான  சாட�்  தான்  இ�  . 

 பார�க்�  �க  ��த்தமான  ஒ�  ��  இ�க்�றார ் என்றால்  அ�  �ள்ள  சா�யார ் தான்  . 

 கட�ள்  பற்�ய  �ந்ைத  வ�ம்  ெபா��  எல்லாம்  �ள்ள  சா�ைய  பற்��ம்  ெசால்� 

 இ�க்�றார ் .  அ��ல்லா  ேபரானந்தத்ைத  தந்தவர ் என்�ம்  ெசால்லலாம்  . 

 �ள்ள  சா�யார ் உண்ைம�ேல  இ�ந்தாரா  இல்ைல  பார��ன்  கற்பைனயா  என்� 

 ெதரியா�  .  ஆனால்  அவைர  பற்�ய  வரண்ைன�ல்  நான்க�ேய  உயரமான  ,  க�த்த 

 ேதக�ம்  ,  அடரந்்த  ��  ��ய  உ�ண்ைடயான  �க�ம்  ,  பாைன  வ��ம்  ,  கட�்  மஸ்தான 

 ைவரம்  ேபான்ற  உ��யான  ேதகம்  ,  பாரக்்கேவ  பய��த்�ம்  உ�வம்  ெகாண்டவர ் என்�ம் 

 ெதரி�ற�  .  பாரப்்பதற்�  இளைமயாக  இ�ந்தா�ம்  ,  �லர ் அவைர  75  வய�  என்�ம்  ,  �லர ்

 அவர ் ��  ஆண்�க�க்�ம்  ேம�ம்  வாழ்ந்த  �த்தர ் என்�ம்  ெசால்�வாரக்ள்  .  ஆனால் 

 உண்ைம  எ�  என்�  ெதரியா�  . 

 அவர ் ஒ�  �ற�  ேபால  வாழ்ந்�  வந்தவர ் .  அவரின்  �தற்�ம்  ேபச�்  ,  ஒன்�க்ெகான்� 
 ெதாடர�்ல்லாமல்  வந்�  ��ம்  வாரத்்ைதகள்  .  அவைர  ைபத்�யம்  என்ேற  ெசால்ல 
 ேதான்�ம்  .  அவர ் ைக�ல்  எப்ெபா��ம் 

 ��நீ�  இ�க்�ம்  .  பாரக்்�ம்  �ழந்ைதக�க்�  நீ�  இட�்  ��வார ் .  அவரின்  நீ�  படட்ால் 

 ேநாய்  ெநா�  அண்டா�  என்�  மக்கள்  நம்�  வந்தனர ் . 

 பார�  அவைர  பாரக்்�ம்  ெபா��  எல்லாம்  வணக்கம்  ெசால்�  மரியாைதைய 

 ெச�த்�வார ் .  �ள்ள  சா�ேயா  அதைன  கண்�க்காமல்  ெசல்வ�  வழக்கம்  .  ஒ�  நாள்  �ள்ள 

 சா�  ஒ�  அ�க்�  �டை்ட  ஒன்ைற  �க்�  ெகாண்�  ெசன்றார ் .  அத�ள்  ஒன்�ம் 

 உபேயாகம்  இல்லாத  ��ந்த  �ணிக�ம்  ,  �ப்ைபக�ம்  தான்  இ�ந்தன  .  எல்ேலா�ம் 

 ேவ�க்ைக  பாரத்்�  ெசன்றனர ் .  பார�ேயா  அவர ் அ��ல்  ெசன்�  ,  ஐயா  இந்த  �டை்ட 

 ேதைவ�ல்லாத  ஒன்�  .  இதைன  ஏன்  �மந்�  ெசல்��ரக்ள்  ?  என்�  ேகடட்ார ் .  அதற்� 



 பார��ன் ��! 
 சா�ேயா நான் ேதாளில் மட�்ம் தான் �மக்�ேறன், நீேயா உன் இதயத்�ல் �மக்�றாய். 
 �த�ல் அைத �க்� ேபாட�் வா என்றார.் பார�க்� அரத்்தம் �ரிந்� �ளரீ ்என்� 
 உைரத்த�. 

 நா�ம்  கவைல  என்�  ேதைவ�ல்லாதைத  எல்லாம்  �மந்�  ெகாண்�  இ�க்�ேறாம்  .  அைத 
 �க்�  எ�ந்�  �ட�்  இைறவனின்  �ந்தைனக�டன்  வாழ்ந்தால்  வாழ்க்ைக  ம�ழ்ச�்யாக 
 இ�க்�ம்  . 

 எ��யவர் - ேவதாந்� 



 என் பார்ைவ�ல் இயற்ைக�ன் நிகழ்�க�ம், 
 பண்�ைகக�ம்! 

 நாம் வ�டம் ��வ�ம், �பாவளி, ெபாங்கல் ��நாள், மற்�ம் �ரதங்கள், �ைஜகள் என்� 

 ெகாண்டா� ம�ழ்�ன்ேறாம். இக்காலத்� �ழந்ைதகள், ஏன்? எதற்�? என்� ேகட�்ம் 

 ேபா�, �ல �ளக்கங்கள் ெகா�த்தால் நன்றாக இ�க்�ம் என்� எண்ணிேனன். அதற்கான 

 �ளக்கங்கைள இப்ேபா� ��ப்���ன்ேறன். 

 ைத மாதம்: காைல 6 மணி �தல் 8 மணி வைர, 

 மா� மாதம்: காைல 8 மணி �தல் 10 மணி வைர, 

 பங்�னி மாதம்: பகல்  10 மணி �தல் 12 மணி வைர, 

 �த்�ைர மாதம்: ம�யம் 12 மணி �தல் 2 மணி வைர, 

 ைவகா� மாதம்: ம�யம் 2 மணி �தல் 4 மணி வைர, 

 ஆனி மாதம்: மாைல 4 மணி �தல் 6 மணி வைர, 

 ேம�ம், 

 ஆ� மாதம்: மாைல 6 மணி �தல் 8 மணி வைர, 

 ஆவணி மாதம்: இர� 8 மணி �தல் 10 மணி வைர, 

 �ரடட்ா� மாதம்: இர� 10 மணி �தல் 12 மணி வைர, 

 ஐப்ப� மாதம்: நள்ளிர� 12 மணி �தல் 2 மணி வைர, 

 காரத்்�ைக மாதம்: நள்ளிர� 2 மணி �தல் 4 மணி வைர, 

 மாரக்� மாதம்: அ�காைல 4 மணி �தல் 6 மணி வைர, 

 இ� என்ன கால அடட்வைண? மாதங்க�ம், ேநரங்க�ம் என்� ேயா�க்��ரக்ளா? 

 இைவகைள பற்� ெதரிந்தவரக்�ம் இ�க்கலாம். ஆனால் என் பாரை்வ�ல் �ல 

 ��ப்�கைள இந்த கட�்ைர �லமாக �ற ��ம்��ன்ேறன். 

 இந்�ய �ைறப்ப� ஒ� நாள் என ெசால்வ� �ரிய உதயத்�ல் இ�ந்�, அ�த்த நாள் �ரிய 

 உதயத்�ற்� �ன் வைர�ல், 24 மணி ேநரம் ஆ�ம். 

 அ�ேவ, ேதவரக்�க்� ஒ� நாள் என்ப� ஒ� வ�டம் ஆ�ம். அதாவ� 12 மாதங்கள் என்ப� 

 24 மணி ேநரம் என்றால், 6 மாதங்கள் பகலாக�ம், 6 மாதங்கள் இரவாக�ம் இ�க்�ம். 

 அைத “உத்தராயனம்”, 



 என் பார்ைவ�ல் இயற்ைக�ன் நிகழ்�க�ம், 
 பண்�ைகக�ம்! 

 “தட�்ணாயனம்” என்� ���றாரக்ள். �ரியன் வடக்� ேநாக்� பயணிக்�ம் காலம் 

 “உத்தராயனம்” என்�ம், �ரியன் ெதற்� ேநாக்� பயணிக்�ம் காலம் “தட�்ணாயனம்” 

 என்�ம் கணிக்கப்ப��ன்ற�. 

 ைத மாதம் �தல், ஆனி மாதம் வைர�ல் உத்தராயனம் என்ப�, ேதவரக்�க்� காைல 

 மற்�ம் பகல் ெபா��. ஆ� மாதம் �தல், மாரக்� மாதம் வைர�ல் தட�்ணாயனம் 

 என்ப�, ேதவரக்�க்� மாைல  மற்�ம் இர� ெபா��. இந்த கணக்ைகத் தான், இந்த கால 

 ேமற்��ப்�ட�்ள்ள கால அடட்வைண�ல் �வரித்�ள்ேளன். 

 ைத மாதப் �றப்பான�, ேதவரக்�க்� காைல 6 மணி �தல் 8 மணி வைர. இைதேய மகர 

 சங்கராந்� என்� ��ப்�ட�் காைல�ல் �ரிய பகவா�க்�, ெபாங்க�ட�் 

 வ�ப��ன்ேறாம். ரத சப்த� �தல், ��வ�மாக �ரியன் வடக்� ேநாக்� 

 பயணிக்�ன்றார.் “ைத” �றந்தால் வ� �றக்�ம் என்பாரக்ேள எதனால்? இர�ன் இ�ள் 

 ��ந்� ��யல் ெதாடங்�ம் ேபா�, நம் கண்க�க்� வ� �லப்ப��ன்ற�, அல்லவா! 

 காைல�ல் �ளக்� �ைஜ�ம் ெசய்�ன்ேறாம், அ�ேவ காரணம்.அ���ந்�, அதாவ� 

 ைத மாதம் �தல் ஆனி மாதம் வைர�ல், ேதவரக்�க்� எந்த �யர�ம் �ைடயா�. 

 ஆ� மாதம் �றக்�ம் ேபா� (மாைல 6 மணி �தல் 8 மணிவைர) ேதவரக்�க்� மாைல 

 ெபா�� ஆரம்�ப்பதால், மாரியம்மன் வ�பா�, அம்�ைக வ�பா� ெகாண்டா��ேறாம். 

 மாைலப்ெபா��ல், “�ளக்� �ைஜ” ெசய்�ன்ேறாம். 

 ஆவணி மாதம், �றக்�ம்ேபா� (இர� 8 மணி �தல் 10 மணி வைர) ேதவரக்�க்� இர� 

 ெபா�� ஆரம்பம் என்பதால், �நாயகர ்ச�ரத்்�, வரலட�்� �ரதம், ஆவணி அ�டட்ம் 

 ேபான்ற பண்�ைககைள ெகாண்டா� ம�ழ்�ன்ேறாம். 

 அதன் �ற� �ரடட்ா� மாதம், (இர� 10 மணி �தல் நள்ளிர� 12 மணி வைர) என்பதால் 

 நவராத்�ரி�ல், �ரக்ா லட�்�, சரஸ்வ� �தலான ெதய்வங்கைள ப� ைவத்� ��த்�, 

 �ைஜகள் ெசய்� �றப்பாக ெகாண்டா� ம�ழ்�ன்ேறாம். 

 �ற�, ஐப்ப� மாதம் ந� இர�ல் (12 �தல் 2 மணி வைர) �பாவளி பண்�ைக (�பம் + 

 ஆவளி = வரிைச) �ளக்�கள் ஏற்� படட்ா�கள் ெவ�த்�, (ஒ��ம், ஒளி�ம்)  �பாவளிப் 

 பண்�ைகைய ம�ழ்ச�்�டன் ெகாண்டா��ன்ேறாம். 



 என் பார்ைவ�ல் இயற்ைக�ன் நிகழ்�க�ம், 
 பண்�ைகக�ம்! 

 அதன் �ன்�, வ��ன்ற மாதம் “காரத்்�ைக”, இர� 2 மணி �தல் 4 மணி வைர�ல், மைல 

 உச�் மற்�ம் �ன்�களின் ேமல், ��களி�ம் �ளக்ேகற்� வ�ப��ன்ேறாம். 

 அதற்� அ�த்� வ�வ�, மாரக்� மாதம், அ�காைல 4 மணி �தல் 6 மணி வைர�ல், - 

 ப்ரம்ம ��ரத்்த ேவைள, என்� ��ப்���ன்ற ��யற்காைல�ல் அைனத்� 

 ஸ்தலங்களி�ம், ��ப்பள்ளிெய�ச�் என்�ம் வ�பா�கள் நைடெப��ன்றன. 

 அஃதாவ� ேதவரக்ள், மாைல�தல் ��யற்காைல வைர�ல் இைறவைன �ராரத்்தைன 

 ெசய்�ன்றாரக்ள். எதற்�? என்� ஆராய்ந்தால், இர�ல் ேதவரக்�க்� பலம் �ைறந்� 

 அ�ரரக்�க்� பலம் அ�கரிக்�ன்ற� . ேதவரக்ள் என்ப� “ேநரம்ைற சக்�”, அ�ரரக்ள் 

 என்ப� “எ�ரம்ைற சக்�”. 

 இ�ல் மற்�ெமா� �ளக்க�ம் மைறந்�ள்ள� என்னெவன்றால், இ�காசத்�ல் 

 ம�ஷா�ரன் வதம், நரகா�ரன் வதம், பத்மா�ரன் வதம், ம�� வதம் அைனத்�ம் 

 நைடெபற்ற� ேதவரக்ளின் �ன், ந�, �ன் இர�ப் ெபா�தான -> �ரடட்ா�, ஐப்ப�, 

 காரத்்�ைக மாத கால 

 கடட்ங்களில்தான் என்பைத நாம் நிைன� �ரந்்தால் இதன் �ளக்கங்கள் �ரிந்� ��ம். 

 ைத மாதம் �தல் ஆனி மாதம் வைர�ல் ேதவரக்�க்� பகல் ெபா��. ஆைகயால், 

 �ரியனின் பலம் ெபற்�, அவரக்ள் தங்களின் பணிகைள �றப்பாக ெசய்�ன்றாரக்ள். 

 மக்களா�ய நாம் பகல் ெபா��ல் எவ்வா� நாற்� ந�தல், ப�ரி�தல், அ�வைட 

 ெசய்தல் ேபான்ற அவ�யமான மற்ற ேவைலகளில் ஈ�ப��ன்ேறாேமா அேத ேபான்� 

 ேதவரக்ள் �யானம் மற்�ம் ேவள்�களில் ஈ�ப��ன்றாரக்ள். அ�ரரக்�க்� பகல் 

 ெபா��ல் பலம் �ன்��ள்ளதால், ேதவரக்ள் பய�ன்� தயக்க�ன்� பணி 
 ெசய்�றாரக்ள். 

 எனேவ, என் பாரை்வ�ல் இயற்ைக�ன் நிகழ்�க�ம், பண்�ைகக�ம் இப்ப�ேய 

 இைண�ன்றன. 

 எ��யவர் - �கன்யா ல�்� இராம�ங்கம் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 The Lost Daughter (ஆங்�லம்) 

 ெநடஃ்ப்ளிக்�ன் கடந்த ஆண்�ன் கைட�ப் படம். கதாநாய�யாக அ�யப்படட் ேம� 

 �ல்லன்ஹால் (Maggie Gyllenhaal) இயக்�நராக அவதாரெம�த்த படம். எ�னா ஃெபரான்ேட 

 (Elena Ferrante) இேத தைலப்�ல் எ��ய 

 நாவைலத் �ைரக்கைதயாக்�க் களம் 

 கண்��க்�றார.் இயக்�நராக நல்ல 

 �வக்கம் என்ேற ெசால்லலாம். 

 ந�த்தர வய� கல்�ரிப் ேபரா�ரிைய 

 ேலடா (Olivia Colman) ���ைற�ல் 

 ப�க்க�ம், எ�த�ம் ஒ� அைம�யான 

 ஐேராப்�யத் ��ற்� வ��றார.் �தல் 

 �ல நாடக்ள் நிைனத்தப� அைம�யாகப் 

 ேபா�ற�. ஆனால் �ற� வ�ம் ஒ� 

 ஆரப்்பாடட்மான ஒ� �ேரக்க-அெமரிக்க ��ம்பத்தால் அந்த அைம�க்�ம் �ந்தகம் 

 �ைள�ற�. ஆரம்ப வாரத்்ைத ேமாத�க்�ப் �ன் சற்� ெவ�ப்�டன் அந்தக் ��ம்பத்ைத 

 ேநாக்�ம் ேலடா�ன் கவனத்ைத ஒ� �� ெபண் �ழந்ைத�ம் அதன் இளம் தாயான 

 நீனா�ம் (Dakota Johnson) ஈரக்்�றாரக்ள். அந்தக் �ழந்ைதையப் பாரத்்�க் ெகாள்வ�ல் 

 நீனா ப�ம் �ரம�ம், அ�ல் அவள் அைட�ம் ச�ப்�ம் ேலடா�ன் நிைன�கைளப் 

 �ன்ேனாக்�ச ்ெச�த்��ற�. இ� �� ெபண் �ழந்ைதக�டன் அவள் படட் 

 கஷ்டங்க�ம், அ�ல் அவள் அைடந்த ச�ப்�ம் அவள் கணவனின் பங்களிப்�ன்ைம�ம் 

 அவள் நிைன�ற்� வந்� நீனா�ன் ேமல் அ�தாப�ம் தன் ேமல் �ற்ற�ணரச்�்�ம் ஆன 

 ஒ� கலைவயான உணரச்�்�டன் அந்தக் ��ம்பத்ைத ேம�ம் கவனிக்கத் 

 ெதாடங்��றாள். 

 தாய்ைம�டன் �ட வ�ம் ெபா�ப்�கைள எல்லா ெபண்களா�ம் சரிவர ைகயாள 

 ��வ�ல்ைல. ஆனால் ச�கம் ெபண்ைண எப்ப� இயற்ைகயாகேவ தாய்ைம உணர�் 

 ெகாண்டவளாக இ�க்க ேவண்�ம் என்ற எ�ரப்ாரப்்ைபத் �ணிப்பைத�ம் இப்படம் 

 சமரச�ன்�ச ்ெசால்�ற�.  

 படத்�ன் ��� சற்ேற �ழப்பம். அைத பாரை்வயாளரக்ளின் ஊகத்�ற்ேக �ட�் 

 ��வதற்காக கதா�ரியர ்/ இயக்�நர ்அப்ப� அைமத்��க்�றார ்என்� நிைனக்�ேறன். 



 The Lost Daughter (ஆங்�லம்) 

 Olivia Colman- ன் அபாரமான ந�ப்�த் �றைமையப் பைறசாற்�ம் பல காட�்கள். 

 வழக்கமாக கதாபாத்�ரங்களின் எண்ண ஓடட்ங்கைள voice over �லம் (ெகௗதம் ேமனன் 

 படங்களில் பல காட�்களில் இைதக் காணலாம்) ெவளிப்ப�த்தாமல், Olivia Colman-ன் 

 அபாரமான �க பாவங்களின் �லமாகேவ அைதக் கடத்���க்�றார ்இயக்�நர.் 

 ேகமரா�ம் அதற்ேகற்றவா� close-up காட�்களில் நின்� நிதானமாகச ்ெசல்�ற�. 

 Olivia Colman ெநடஃ்ப்ளிக்�ன் The Crown -ல் ந�த்தர வய� ராணி எ�ஸெபத் ஆகப் 

 �ன்னிெய�த்தவர.் இளம் வய� ேலடாவாக வ�ம் Jessie Buckley ன் ந�ப்�ம் அ�ைம. 

 ஒ��யா ேகால்ேமன் (�றந்த ந�ைக) உடப்ட �ன்� �ரி�களில் ஆஸ்கார ்பட�்ய�ல் 

 இப்படம் இ�க்�ற�. ஏற்ெகெனேவ ெவனிஸ் சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் ���கைள 

 ெவன்��க்�ற�. 

 அவாரட் ்படெமன்றால் காத �ரம் ஓ�பவரக்ள் இன்�ம் ஒ� காத �ரம் ஓடக்��ம். 

 அ�ர� மசாலா பாரத்்� ச�த்த, கைதயம்ச�ள்ள நிதானமான படங்கைள 

 ��ம்�வரக்ள் ர�க்கலாம். 

 R - Rated 

 எ��யவர் -  ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 க�ைதக்��யல் 

 உன் மணம் ��ம் மனம் 

 மணம் ��ம் மனம், 
 என் மன�ல் என்�ம் ��ம் 

 உன் மணம்! 

 உனக்�த் ெதரி�மா ? 
 வாழ ேவண்�ம் என்ற ஆைச 

 உன்னாேலேய இன்�ம் �சச்ம் 
 இ�க்�ற�.... 

 கற்பைன�ல் வாழாேத என்� 
 ப�த்�ப் ப�த்� உனக்�ச ்

 ெசான்ன - நான் ... 

 உன்ைன - 
 கற்பைன�ல் ஸ்பரி�க்க 

 பழ�க்ெகாண்ேடன்.... 
 கற்பைன�ல் ர�க்க�ம் 

 பழ�க்ெகாண்ேடன்... 

 �ல ேநரங்களில் , அல்ல அல்ல 
 பல ேநரங்களில் 

 கற்பைன�ேலேய வாழ�ம் 
 கற்�க் ெகாண்ேடன்.... 

 எங்ேகா ஒ� �ைல�ல் 
 உன் ��ப்பப்ப� - நீ 

 வாழ்�றாய் என்பைத�ட 
 எனக்� 

 ம�ழ்ச�்ையத் த�வ� 
 ேவ� எ��ம் இல்ைல... 

 என் பயெமல்லாம் - 
 நிஜத்�ல் 

 உன் ேதைவ 
 எனக்� இல்லாமேல 

 ேபாய் ��ேமா என்பதல்ல.... 

 என் ேதைவ உனக்� 
 இல்லாமேல ேபாய்��ேமா 

 என்� தான்... 

 ெபா��க்� அைலந்��ம் ெபா�ளற்ற 
 வாழ்க்ைக யா! - 

 என் 
 அன்�க்�னியவரக்�க்காக 

 நான் வா�ம் 
 ெபா��க்கான வாழ்க்ைகயா....? 

 என்னெவல்லாேமா ெசால்லேவண்�ம்... 
 உணர�்க�ம் ெகாஞ்சம் 

 வ�க�ம் உண்�... 

 ஆனால் வாரத்்ைதகள் 
 வந்� �ழ 

 வ�ையதான் 
 காணேவ�ல்ைல... 

 என் மனத்�ல 
 உன் மணம் �சாத ெநா�க��ல்ைல! 

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



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 நிைல: மழைல வ�ப்� 
 ஆ�ரிைய : �ர�ணா ராம்�மார் 

 தைலப்� : நாங்கள் ப�த்த�ல் 

 மழைல வ�ப்� மாணவரக்ள் அட்டவைண  :  ஹர�்தா ெஜயபால்,  க�ன் 

 இராஜேசகர,் காவ்யா காேம�வரன், நிலானி �ரகாஷ், �த்தாரத்் காஷ� , ெஜய்ஷ்ண� 

 ேத� நித்�யானந்தன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 நிைல 5 வ�ப்� மாணவரக்ள் 
 ஆ�ரியர் : பாலா� நாகராஜன் 

 தைலப்� : ெபாங்கல் பண்�ைக ஓ�யங்கள் 

 நிைல ஐந்� வ�ப்� மாணவரக்ள் அட்டவைண: அஷ்�கா ராஜேகாபால், தரஷ்னா 
 காரத்்�ேகயன், அஸ்வத் மணிகண்டன், �ப� �தர், தன்யா �வராம��ஷ்ணன், 

 ஷ�ன் காரத்்�ேகயன், க�ன் ராஜாராம் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 உடல்நலக் ��ப்� -�ைளயாட்� காயங்கள் 

 வசந்த காலத்�ல் �ைளயாட�் காயங்கள் அ�கமாக ஏற்ப�வ� வழக்கம். அ�த்த �ல 
 இதழ்களில், �ல ெபா�வான �ைளயாட�் காயங்கள் மற்�ம் அவற்�ன் ேமலாண்ைம 
 பற்� பாரப்்ேபாம். 

 ����ப்பாக இ�ப்ப� �றந்த ஆேராக்�யத்�ற்� �க்�யமா�ம். 

 �ன்வ�ம் காரணங்களால் �ைளயாட�் காயங்கள் ஏற்ப��ன்றன: 

 �ைளயாட�் நிகழ்� அல்ல� உடற்ப�ற்�க்� �ன் நீட�் ப�ற்� (warm-up exercise) மற்�ம் 
 �ன்னர ்�ட�் ப�ற்� (cool down exercise) ேபா�ய அள� ெசய்யாைம. 

 �ைளயாட�்/ப�ற்��ன் ேபா� ஏற்ப�ம் �பத்�கள். 

 ஒ�வர ்ைகயாளக்��யைத �ட அ�க எைடையத் �க்�தல். 

 �ைறயற்ற ேதாற்றப்பாங்� (posture) மற்�ம் உத்�ைய �ன்பற்�தல். 

 உடல் �ரைமப்� (conditioning) உடற்ப�ற்� இல்லாைம. 

 த�ந்த �ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வதன் �லம் ெப�ம்பாலான 
 காயங்கைளத் த�க்கலாம். 

 �ல ெபா�வான �ைளயாட�் காயங்களில் �க்�யமானைவ தைசநார ்காயங்கள். அைவ 
 ெப�ம்பா�ம் �ழங்கால் மற்�ம் க�க்கா�ல், ��ப்பாக எைட தாங்�ம் நிைல�ல் 
 ஏற்ப��ன்றன. 

 தைசநார ்காயங்க�க்கான ெபா�வான காரணங்கள் �ல: 

 ●  �ழங்கால்/க�க்கால் ��க்�தல் 

 ●  �ழங்கால்/க�க்கா�ல் அ�ப�தல் 

 ●  �ழங்காைல ெவ��ரம் நீட�்தல் 

 ●  வைளந்த �ழங்கா�ல் ��த்� தைர�றங்�தல் 

 ●  ஓ�ம்ேபா� ��ெரன நி�த்�தல் 



 உடல்நலக் ��ப்� -�ைளயாட்� காயங்கள் 
 ●  ��ெரன்� ஒ� கா�ல் இ�ந்� மற்ெறா� க�க்கா�க்� 

 எைடைய மாற்�தல் 

 ●  க�க்கால் ��க்� 

 ●  �ன்�ற talofibular தைசநார ்காயம் (க�க்கால் �ட�்ல் 

 அைமந்�ள்ள�). 

 ●  �ன்�ற ��ைவ தைசநார ்அல்ல� Anterior Cruciate 

 Ligament(ACL) காயம் (�ழங்கா�ன் �ன்�றம்). 

 ●  பக்கவாட�் இைண தைசநார ்அல்ல� Lateral Collateral 

 Ligament(LCL) காயம் (�ழங்கா�ன் ெவளிப்�றம் 

 அைமந்�ள்ள�). 

 ெ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
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