


 இந்த இத�ல்… 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  �ற�ம் ெபா��ம் 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: பாேக�) 

 ●  என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 

 ●  க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட�் பலாச�்ைளகள் (பாகம் 3) 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் (�க்ரம்) 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  2022 த�ழ்ப்பள்ளி ஆண்� �ழா -  பட�்மன்றம் 

 ●  2022 த�ழ்ப்பள்ளி ஆண்� �ழா - மாணவரக்ளின் ேவ�க்ைக 

 ●  ெசய்� ெதா�ப்� 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம 



 அ��ப்� மடல் 

 ெடன்னிஸ் ப�ற்� �காம்:  அ�த்த மாதம் ஜ�ைல 11 �ங்கட�்ழைம  �தல் ஜ�ைல 14 
 �யாழக்�ழைம வைர ��வரக்�க்கான ெடன்னிஸ் ப�ற்� �காம் ஏற்பா� 
 ெசய்யப்பட�்ள்ள�. இந்த வாய்ப்�ைன பயன்ப�த்� உங்கள் �ழந்ைதகைள ெடன்னிஸ் 
 �ைளயாட ஊக்��க்க அைழக்�ேறாம். இதற்கான �வரங்கள் �ேழ 
 ெகா�க்கப்பட�்ள்ளன. 

 ேத�  - ஜ�ைல 11  �தல் ஜ�ைல 14  வைர 
 ேநரம்  - மாைல 7 - 8 PM EST வைர 
 இடம்  - Glen Allen High School 
 ��வரக்ளின் வய� - 6+ 
 கடட்ணம் - $10 (RTS உ�ப்�னரக்�க்�) 4 நாடக்�க்�ம் ேசரத்்� 

 $15 (RTS உ�ப்�னர ்இல்லாதவரக்்�) 4 நாடக்�க்�ம் ேசரத்்� 

 இந்த கடட்ணம் ��வரக்�க்� தண்ணீர ்மற்�ம் இதர �ற்�ண்�கள் வாங்�வதற்� 
 பயன்ப�த்தப்ப�ம். 

 இந்த ப�ற்��ைன தர �ன்வந்��க்�ம் ��. மேகஷ் ��மாரன் அவரக்�க்� 
 மனமாரந்்த நன்�! 

 ேம�ம் �வரங்கள் �ன்னஞ்ச�ல் அ�ப்பப்ப�ம். 

 நன்�, 

 நிரவ்ாகக்�� 

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

 ஏ உலகேம, இ�ல என்ன "ெப�ம" உனக்�? 

 உலகத்�ல இப்ப� வாைழப் படத்�ல ஊ� ஏத்தற மா�ரி எ��ன ஆ�க ேவற யா�ம் 

 இ�க்காங்களான்� ெதரியைல என்றப�ேய வந்தான். 

 வாடா ெசல்வம், என்ன ஒ� மா�ரியா இ�க்ேக? எ�ம் �க்கலா? 

 ப்ச.். 

 அெதல்லாம் ஒன்��ல்ைல. என் ம�ப்�க்�ரிய ஆ�ரியர ்ஒ�த்தர ்தவ�டட்ார.் அதான் 

 ெகாஞ்சம் மன� கனமா இ�க்�. 

 யா�? எனக்�த் ெதரி�மா? 

 உனக்�த் ெதரியா�. என் பள்ளிகால ஆ�ரியர.் என்ைன நன்�ைற�ல் பா�த்த 

 ெப�மகனாரக்ளில் அவ�ம் ஒ�வர.் வய� ��ரந்்� இயற்ைக எய்�டட்ார ்ச�பத்�ல். 

 ேநற்� தான் எனக்�த் ெதரிய வந்த�; அதான் ெகாஞ்சம் மனம் வா� இ�க்ேகன். 

 அவைரயா வாைழப்பழத்�ல் ஊ� ஏற்�வ� மா�ரி எ�தறவரன்்� ெசால்��டே்ட 

 வந்ேத? 

 அவைர இல்ைல. வள்�வைரச ்ெசான்ேனன். ஆ�ரியர ்தவ�யைதப் பற்� 

 ேயா�க்ைக�ல் ஒ� �றள் நிைன�க்� வந்�ச�். எ��ம் நிைல�ல்ைல எல்லாம் ஒ� நாள் 

 ேபாய்�ம், ேபாய்�ேவாம் என்ற நிைலயாைமையச ்ெசால்ற அ�காரத்�ல் வ�ம் �றள். 

 வள்�வரின் நா�க்�ம், anguish என்� ஆங்�லத்�ல் நாம் ெசால்�ம் மனசே்சார�்ம் 

 ெவளிப்ப�ம் �றள் அ�. நிைலயற்ற தன்ைமதான் இயல்�, இயற்ைக, உலகம். அந்த 

 இயற்ைகைய, உலகத்ைத வஞ்சப்�கழ்ச�்யாக �த்�க் காட�்�றார ்என்�ம் 

 ெசால்வாங்க. 

 இன்ெனா� பாரை்வயாக, 

 எவ்வள� ெபரிய அ�வாளியாக, நல்லவராக இ�ப்��ம் நாைளக்� இ�ப்ேபாம் என்ற 
 உ�� யா�க்�ம் இல்ைல. அந்த நிைலயாைமேய உலைக இயக்��ற� அ�ேவ அதன் 
 ெப�ைம என்�ம் ெசால்வாங்க. 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 எ� எப்ப�யா��ம் என் ம�ப்�க்�ரிய ஆ�ரியப் ெப�மகனார ்இன்�ல்ைல. அவைரப் 
 பற்�ச ்ெசால்ல நிைறய இ�க்� இன்ெனா� த�ணத்�ல் ெசால்ேறன் என்றப�ேய 
 �ளம்�னான். 

 ேடய், இ�டா அந்தக் �றைளயாவ� ெசால்�ட�்ப் ேபா. 

 ஓ, அ�வா. 

 ெந�நல் உளெனா�வன் இன்�ல்ைல என்�ம் 

 ெப�ைம உைடத்�இவ் உல� 

 ெந�நல் = ேநற்� வைர 

 உளன் ஒ�வன் = இ�ந்த ஒ�வன் 

 ேநற்�வைர நம்ேமா� இ�ந்த ஒ�வன் இன்ைறக்� இல்ைல என்ற "ெப�ைம" உைடய� 
 இந்த உலகம். 20 �ற்றாண்�கள் கடந்�ம் அப்ப�ேய �ரி�ம் எளிய இனிய த�ழ். 

 இ�ல் வ�ம் "ெப�ைம" என்ற ெசால் அவரவர ்மன இ�க்கத்ைதப் ெபா�த்� ஆழமான 
 ெபா�ள் த��ற�. ெந�ங்�னவர ்தவ�டட்ால், ஏ உலகேம இப்ப� சடெ்டன்� என் 
 அன்�க்�ரியவர ்வாழ்ைவ ��த்��டட்ாேய எவ்வள� இ�வான இயல்� உனக்� என்� 
 �டட்த் ேதான்�ம். அைதத்தான் �த்தலாக வள்�வர ்உல�ன் "ெப�ைம" என்�றார ்என்� 
 எ�த்�க் ெகாள்ளத் ேதான்�ம். 

 தத்�வ நயமாக, இந்த நிைலயற்ற இயல்ேப இவ்�ல�ன் உண்ைமயான ெப�ைம என்�ம் 
 எ�த்�க் ெகாள்வ�ம் உண்�. 

 சரி, கைளப்பாக�ம் ேசாரவ்ாக�ம் இ�க்� ெகாஞ்சம் �ங்� எ�ந்� அப்�றம் வரே்றன். 
 உறங்�வ� ேபால சாக்கா�, �ங்� எ�வ� ேபான்ற� �றப்� என்ற �கழ் ெபற்ற �ற�ம் 
 இந்த அ�காரத்�ல் தான் இ�க்�. 

 ��தாய் �றந்� இன்ெனா� நாள் வரே்றன் என்றப�ேய �ளம்�னான். 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  பாேக� 
 இ� 22 ஆம் ேமளகரத்்தா கரஹரப்ரியா 
 வம்சத்�ல் வ�ம் ராகம். 

 இந்த ராகம் 20ஆம் �ற்றாண்�ல் 
 �ரபலமானதாேலா என்னேமா, கரந்ாடக 
 சங்�தத்�ல் இந்த ராகத்�ல் அைமக்கப்படட்  பாடல்கைளக் ைக�ரல்களால் எண்ணி 
 �டலாம். �ல அஷ்டப�கள், ��ப்�கழ் ேபான்ற �க்கடா பாடல்கள் இந்த ராகத்�ல் ஒ� 
 �ல உண்�. அ�ல் லால்�� ெஜயராமன் அவரக்ள் இயற்�ய �ல்லானா ஒன்�.  சாகர 
 சயன �ேபா, நாராயண �ரத்்தரின் ேகா�ந்தா ம�மா, பாபநாசம் �வன் அவரக்ளின் 
 மனேம அ�ேயன் ேபான்ற ஓரி� பாடல்க�ம் இ�ல் அடக்கம். ஆனால் த�ழ் �ைரப்பட 
 இைச அைமப்பாளரக்ள் இந்த ராகத்�ல் அைமத்த பாடல்களின் பட�்யல் ெவ� நீளம். 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்�ல் அைமந்த பாடல்களில் �ல: 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 சபாஷ் �னா  காணா  இன்பம் கனிந்தேதேனா  � � �ங்கப்பா 

 �ண்ட ெசாரக்்கம்  கைலேய என் வாழ்க்ைக�ன்  � சலப� ராவ் 

 �ேலபகாவ�  மயக்�ம் மாைல  ேக � மஹாேதவன் 

 ெதய்வப்�ற�  அன்பாேல ேத�ய என்  ஆர் �தரஷ்னம் 

 வாழ்க்ைகப் பட�  கண்கேள கண்கேள காதல்  �ஸ்வநாதன் ராம�ரத்்� 

 பாவமன்னிப்�  பா��க்�ம் பழ��க்�ம்  �ஸ்வநாதன் ராம�ரத்்� 

 எங்க �ட்�ப் �ள்ைள  மல�க்� ெதன்றல்  �ஸ்வநாதன் ராம�ரத்்� 

 கலங்கைர �ளக்கம்  ெபான்ென�ல் �த்த�  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 ேநற்� இன்� நாைள  நீ என்ெனன்ன ெசான்னா�ம்  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 ரா�  நிலேவ என்னிடம் மயங்காேத  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 ெசல்வ மகள்  அவன் நிைனத்தானா இ�  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 ஒ� ெகா��ல் இ� மலரக்ள்  கண்ணனின் சன்ன��ல்  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 மன்னிப்�  நீ எங்ேக என் நிைன�கள் அங்ேக  எஸ் எம் �ப்ைபயா நா�� 

 இ� ேகா�கள்  �ன்னைக மன்னன்  � �மார் 

 இதயத்ைத ��டாேத  கா�யம் பாடவா ெதன்றேல  இைளயராஜா 

 என் �வன் பா��  ெமௗனம் ஏன் ெமௗனம் ஏன்  இைளயராஜா 

 ராஜா ைகைய ெவசச்ா  மைழ வ�� மைழ வ��  இைளயராஜா 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 

 எ��யவர்: எஸ். கண்ணன் 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 

 - ெவங்கேடஸ்வரன் கண்ணனின் தந்ைத.  ெசன்ைன ஸ்ேடட ்பாங்க் ஆஃப் இந்�யா 

 வணிகக் �ைள�ல் உயர�காரியாக இ�ந்� ஓய்� ெபற்றவர.் பட�்மன்றங்கள், 

 க�யரங்களில் ேப���க்�றார.் ��தம், �கடன், ராணி இதழ்களில் இவரின் 

 பைடப்�கள் ெவளிவந்��க்�ன்றன. வாெனா�, ெதாைலக்காட�் நிகழ்ச�்களி�ம் 

 பங்ேகற்��க்�றார.் நண்பரக்�டன் பகவத்�ைத, காயத்ரி மந்�ரம், இராமா�ஜர ்

 வரலா� என்� 20 �ல்கைள இலவசமாக ெவளி�ட�்�க்�றார.் கதம்பம் இத�க்� எ�த 

 ேகடட்�டன் ைகயால் எ�� அ�ப்�னார.் �த்� �த்தாக அவர ்எ��ய பைடப்ைப 

 அப்ப�ேய ெவளி���ேறாம். நன்� ஐயா! 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் (பாகம் 3) 

 சைமய�க்� எந்த எண்ெணய் உபேயா�த்தால் நல்ல� என்ற பட�்மன்றம் அவ்வப்ேபா� 

 �ட�்ல் நடக்�ம். அப்ேபாெதல்லாம் என் நிைன�க்� வ�வ� பண்�ட�்�ன் “�ரளி ஆ�ல் 

 �ல்ஸ்”. �வக்கப்பள்ளி�ல் இ�ந்� என் �ட�்க்� வ�ம் வ��ல் மதராஸ் ேராட�்ல் 

 இ�க்�ம். �ல் என்றால் ஏேதா ெபரிய இயந்�ரங்கள் எல்லாம் கற்பைன ெசய்ய 

 ேவண்டாம். ஓரிரண்� ெசக்�கள் எப்ேபா�ம் �ற்�க் ெகாண்��க்�ம்.  எண்ெணய் வாங்க 

 �டட்ம் ெமய்க்�ம். ஊ�க்� ெவளிேய - தற்ேபாைதய �ேனகா ��மண மண்டபம் (அேத 

 �ேனகாதான். சத்�யவா�ஸ்வரன் இப்ேபா� ைகையத் தட�்வார)் இ�க்�ம் இடத்த�ேக 

 இன்�ம் ெபரிய ஆைல - நிைறய ெசக்�கள் ஓ�க் ெகாண்��க்�ம். அவரக்�க்� ஊரின் 

 ந�ேவ நால்ேராட�்க்� பக்கத்�ல் ஒ� கைட இ�ந்த�. பாவாைட ெசட�்யார ்கைட 

 என்பாரக்ள். கைட�ல் ஒ� ெபரியவர ்உடக்ாரந்்��ப்பார.் அவர ்�ன் ெபரிய ெபரிய, �� 

 ைவத்த, ஸ்�ல் �ன்களில் பல�த எண்ெணய்கள் இ�க்�ம். ஒ� �ன் ேம�ம் ெபயர ்

 இ�க்கா�. எந்த எண்ெணய் ேவண்�ம் என்� ேகடட்ா�ம் எதாவ� ஒ� �ன்ைனத் 

 �றப்பார.் எவ்வள� என்� ேகட�் அந்த �ன்னில் ெதாங்�ம் அள�ப் பாத்�ரத்�ல் 

 எண்ெணைய அளந்� ஊற்�வார.் அவர ்எண்ெணய் ஊற்�ம் பக்�வத்ைத நின்� 

 ேவ�க்ைக பாரத்்�க் ெகாண்��ப்ேபன். அெதல்லாம் இன்ைறய �யாபார சந்ைதக�க்� 

 �ற்படட் காலம். எண்ெணய் வாங்க நாம்தான் பாத்�ரம் ெகாண்� ேபாகேவண்�ம். 

 எத்தைன எத்தைன வைகயான பாத்�ரங்கள், கண்ணா� பாட�்ல்கள், �வைளகள்… �லர ்

 தைலக்� எண்ெணய் ைவக்�ம் பாட�்�ல் ஏேதாேதா ேவரக்ள் எல்லாம் 

 நிரப்���ப்பாரக்ள். �ல பாட�்ல்கள் அ�க்�ப் ப�ந்� பாரப்்பதற்ேக கண்றா�யாக 

 இ�க்�ம். அவற்��ம் அ�க்காமல் சைளக்காமல் எண்ெணய் அளந்� ஊற்�வார.் என் 

 அண்ணன்களிடம் ேகடே்பன் - அெதப்ப� எந்த �ன்னில் எந்த எண்ெணய் இ�க்�ற� என்� 

 அவ�க்�த் ெதரி�ற�? 

 நிற்க. கைதக்� வ�ேவாம். அந்த நி�வனத்�ன் ெபயரக்்காரணி எங்கள் நண்பன்! 

 பா� என்�ற பால�ரளி ��ஷ்ணன்! 

 எங்கள் �ரிக்ெகட ்அணி�ன் �க்ெகட ்�ப்பர.் �ரம்ானி என்ற படட்ம் ஏற்கனேவ �ந்ைதய 

 �க்ெகட ்�ப்பர ்�ந்தரத்�ற்� ேபாய்�டட்தால், பா� எங்கள் பரத் ெரட�். ப�ப்��ம் 

 �ைளயாட�்�ம் ெகட�். எங்கள் �ட�்க்�ப் பக்கத்�ல் ஒ� கணக்கா�ரியர ்இ�ந்தார.் 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் (பாகம் 3) 
 என் அண்ணனிடம் �ல நாள் ஆங்�ல இலக்கணம் கற்�க் ெகாண்டான். அதனால் 

 எப்ேபா�ம் என் அண்ணைன �� என்� அைழத்�க் ெகாண்��ந்தான். 

 பா� �� எஸ்.எஸ்.எல்.�. �ட்டத்�ன் �தல் ெசட். பள்ளி�ல் �தல் +2 வ�ப்பானதால் 

 �க�ம் ெப�ைம வாய்ந்த வ�ப்�. ஆனால் பத்தாவ� ��த்த ைகேயா� அவைன 

 கைட�ல் அமரத்்� எண்ெணய் ஊற்ற ைவக்க இ�ந்தாரக்ள். உடேன எஸ்.ஆர்.ஒய்-இடம் 

 வந்� �ைற�ட்டான். பள்ளிக்� ேபா�ம்ேபா� அவரக்ள் கைட�ல் ஒ� நி�டம் 

 நின்றார். 

 ைபயன் ப�க்க�ம்றான். ப�க்கட்�ேம. எண்ெணய் ஊத்த இத்தைன ேபர் 

 இ�க்�ங்கேள ேபாதாதா? +2 ��ச�்ட்� வந்� ஊத்தப் ேபாறான். 

 அவர ்ெசான்னால் ம� ேபச�் ஏ�! 

 அப்ப�யாக பா� +2 ��த்தான். அ�த்� கல்�ரி! பா�க்� இயற்�யல் ப�க்க ஆைச. 

 எண்ெணய்க் கைட அைழத்த�. ம�ப� எஸ்.ஆர.்ஒய்-�டம் தைலைய ெசாரிந்� ெகாண்� 

 வந்� நின்றான். ��ம்ப அேத கைத. 

 �.எஸ்.�. ��ச�்ட�் வந்� எண்ெணய் ஊத்தட�்ம். 

 சரிங்க சார!் 

 ெசான்னால் நம்ப மாட�்ரக்ள்! இந்தக் கைத எ�வைர ெதாடரந்்த� ெதரி�மா? 

 எம்.எஸ்.�.! 

 எம்.ஃ�ல்.!! 

 �.எச.்�.!!! 

 ஒவ்ெவா� �ைற�ம் எஸ்.ஆர.்ஒய். ஏதாவ� ெசால்� ப�ப்ைபத் ெதாடர ைவத்தார.் 

 நல்லா ப�க்கற பசங்க�க்ேக எம்.எஸ்.�. �ைடக்காம பாங்க் �மாஸ்தாவா ேபாறாங்க. 

 இவன் ப�க்க�ம்றான். �ைடச�்�க்�. ப�க்கட�்ேம… 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் (பாகம் 3) 
 நாங்கள் �ண்டல் ெசய்ேவாம். நீ எண்ெணய் ஊத்� வாங்க நாங்க எல்லாம் காத்�ட�் 

 இ�க்ேகாம். நீ பாட�்க்� ப�ச�்க்�டே்ட ேபா�ேய? 

 அவன் எண்ெணய் ஊற்�வைத பாரக்்க ஒ� �டட்ேம காத்��ந்த�. 

 எங்கள் அைனவ�க்�ம் ��க்� ெகா�த்� �ட�், எண்ெணய்க் கைட�ல் இ�ந்� 

 அப்ப�ெயல்லாம் தப்� இப்ேபா� அண்ணாமைல பல்கைலக்கழகத்�ல் ேபரா�ரியர ்

 எங்கள் பா�! 

 எ��யவர்: நா� பர� 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - �க்ரம் 

 ெவ� நாடக்�க்�ப் �ன் கமல் படம். �க் 

 பா��ம் மக்கள் நீ� ைமயத்��ம் ஐக்�யமா� 

 �னிமா���ந்� காணாமல் ேபாய் ��வாேரா 

 என்� நிைனத்த ேநரத்�ல் இப்படம் வந்� 

 வ�ைலக் ��த்�க் ெகாண்��க்�ற�. நான்காம் 

 தைல�ைற இயக்�நர ்ேலாேகஷ் கனகராஜ�டன் 

 ைகேகாரத்்� �ட ்அ�த்��க்�றார.் 

 ெபா�வாகக் கமல் �� ைவக்கப்ப�ம் �ற்றசச்ாட�்கள் - இயக்கத்�ல் தைல�� மற்�ம் 

 தன்ைன �ன்னிைலப்ப�த்�க் ெகாள்ளல். �தலாவ�ல் ஓரள� உண்ைம��ந்தா�ம் 

 இந்தப் படத்ைதப் ெபா�த்தவைர அ� ெபாய்யா���க்�ற�. �ன்ன� அபத்தமான 

 �ற்றசச்ாட�். அரஜ்�ன�க்� ���ப்�னல் மா�ரி�ம் (�தல்வன் உடப்ட), நாச�க்� 

 ேதவர ்மகன் மா�ரி�ம், ேகாைவ சரளா�ற்� ச� �லாவ� ேபா�ம் அவரக்ள் வாழ்�ல் 

 உசச்மான பாத்�ரங்கள் அைமந்த�ல்ைல. இைவெயல்லாம் கமல் படங்கள் தாேன. 

 ேலாேகஷ் கனகராஜ் - ேநரத்்�யான �ைரக்கைத, சரியான ந�கர ்ேதர�் என்� இ� ஒ� 

 இயக்�நரின் படம் என்� நி��த்��க்�றார.் என்ன Hollywoodன் தாக்கம் ெகாஞ்சம் 

 அ�கம். அ� வசனங்களி�ம் ெதரி�ற� (Attaboy மற்�ம் பல). ��ஸ்ேடாபர ்ேநாலன், 

 க்ெவன்�ன் டரான்�ேனா என்� பலரின் உத்�கள் - அ��ம் ஒவ்ெவா� உள� ஏெஜன்�ன் 

 ெபய�ம் �வரங்க�ம் காரட்�்ன் பாத்�ரங்கள் மா�ரி காட�்வ� - அ� டரான்�ேனா 

 படங்களில் வ�ம். 86ல் வந்த �க்ரம் படத்ேதா� �ல பாத்�ரங்கைள இைணப்ப�, மற்�ம் 

 அவரின் இரண்டாவ� படமான ைக��ன் �க்�ய நிகழ்�கள் (��ச�்�ல் ேபாைத 

 ம�ந்� ��ப�வ�,  பாத்�ரங்கள் இ�ல் வ�வ� ேபான்றவற்�ல் இயக்�நரின் 

 �த்�சா�த்தனம் ெதரி�ற�. 

 ஆரம்பத்�ல் காணாமல் ேபா�ம் ேபாைத ம�ந்� கன்ெடய்னர,் அைத ஒட�் நடக்�ம் 

 ெதாடரெ்காைலகள், அைத மைற�கமாகத் �ப்ப��ம் �றப்�ப் பைட அ�காரி ஃபகத் 

 ஃபா�ல், கன்ெடய்னைரத் ேத�ம் மாஃ�யா தாதா �ஜய் ேச�ப� என்� �ைரக்கைத ெஜட ்

 ேவகத்�ல் பறக்�ற�. ெமாத்தத்�ல் இைடேவைளக்�ப் �ன் வ�ம் �� ெதாய்� த�ர 

 படம் ����ப்பாகச ்ெசல்�ற� (படம் �டட்த்தடட் இரண்ேட �க்கால் மணி ேநரம்). 

 கைட� 30 நி�டம் ஆ�ன் �ரியரக்�க்�ப் ��க்�ம். 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - �க்ரம் 
 ஃபகத் ஃபா�ல், இலக்ேக ��யான கறாரான அ�காரி பாத்�ரத்�ல் �ன்னி எ�க்�றார.் 

 அைத�ட அவரின் பல�னமான த�ணத்�ல் இன்�ம் �ரமாதம். �மாரேவைல 

 அைடயாளம் கண்� ெகாள்�ம் காட�்�ல் அைத அைர ெசகண்�ல் கண்கள் �லமாக 

 ெவளிப்ப�த்�வ�ல் இரண்� ந�கரக்�ம் இயக்�ந�ம் பாராடை்டப் ெப��றாரக்ள். 

 வாைய �க�ம் �றக்காமல் ேப�வ�, ைககைள ஆடட்ாமல் நடப்ப� என்� 

 உடல்ெமா��ல் �த்�யாசம் காட�்ம் �ஜய் ேச�ப� தாதா�ன் ெகா�ர �கத்ைதத் 

 காட�்ம் ேபா�ம் அேத சமயத்�ல் ��ம்பத்ைதக் காப்பாற்றப் பதடட்ப்ப�ம் ேபா�ம் 

 ேதரந்்த ந�ப்�. 

 கமல் ெசால்லேவ ேவண்டாம். பலதரப்படட் உணரச்�்கைளக் காடட் எக்கசச்க்க 

 வாய்ப்�கள். அத்தைன�ம் மனித�க்� கண் ��ட�்வ� ேபால் இயல்பாக வ��ற�. 

 பாடல்களில் பத்தைல பத்தைல ஏற்கனேவ �ட.் மற்றைவ ஓேக ரகம். ஆனால் அநி�த்�ன் 

 �ன்னணி இைச படத்�ன் ����ப்�ற்�ப் ெபரி�ம் �ைணயாக இ�க்�ற�. 

 என்னதான் ஒட�் ேகட�்ம் உள� சாதனங்கள், ட�ள் ேபரல் �ப்பாக்�, ெம�ன் கன் இன்ன 

 �ற ஹா��ட ்சமாசாரங்கள் இ�ந்தா�ம், அ�யாடக்ள் மட�்ம் அ�வாள், கத்� ச�தம் 

 ஒ�வர ்�ன் ஒ�வராக அ� வாங்�த் த�ழ்ப்பட பாரம்பரய்த்ைதக் கட�்க் காக்�றாரக்ள். 

 மானாவாரியாக ஹா��ட ்படங்கைளப் பாரத்்� அதன் தாக்கத்�ல் படம் எ�க்�ம் 

 இன்ைறயத் தைல�ைற இயக்�நரக்ள் அைத எவ்வா� இந்�ய ச�கச ்�ழ�க்� 

 ஏற்றாற்ேபால் மாற்�வ� என்ப�ல் கவனம் ெச�த்த ேவண்�ம். அவ்வா� மாற்றப்படட்�ல் 

 �றந்த உதாரணம் அவ்ைவ சண்��. இந்தப் பட�ம் 25 வ�டங்கள் க�த்� அேதேபால் 

 ர�க்கப்ப�மா என்பைதக் காலம்தான் ெசால்ல ேவண்�ம். 

 30 வ�டங்க�க்� �ன் �வா�ைய ைவத்� கமல் ேதவரம்கனில் ெசய்த மரியாைதையப் 

 ேபால் ேலாேகஷ் இப்படத்�ல் கமல்ஹாச�க்� ெசய்��க்�றார.் 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ஆ�ரியர ்��. பா. அ�ண் சாகர ்
 நிைல 4 மாணவரக்ள் 

 �ைளயாட்� �றப்� ப�ற்� 

 இலக்கணம் ��க்ெக�த்�ப் ��ர் 
 ��ர ்

 1  2  3  4 

 5 

 6  7 

 8  9  10 

 11 

 12 

 13 

 ��ப்�கள் 
 இட��ந்� வலம் 
 1 அஃ�ைண பன்ைம 
 3 ேப�பவர ்தன் �ன்னால் உள்ளவைரக் ��த்�ச ்ெசால்வ� 
 6 ேப�பவர ்தன்ைனக் ��த்�க் ��வ� 
 7 ஆண்பால் எ�ரச்ெ்சால் 
 8 மக்கள்,ேதவர,்நரகர ்அல்லாத மற்ற உ��ள்ள உ�ரற்ற ெபா�ள்கள் 
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 9 �ணத்ைதக் ��க்�ம் ெபயர ்

 10 �ைனசெ்சால் �ைண, பால், எண், ... மற்�ம் காலத்ைதக் காட�்ம் 

 11 ெபயரச்ெ்சால்�க்� மாற்றாகப் பயன்ப�த்�வ�. 

 12 ெமன்ைமயான ஓைச�டன் ஒ�ப்பைவ 

 13 த�ழ் இலக்கணத்�ல் ஒ�க்கம் அல்ல� �ரி� என்ப� ெபா�ள் 

 ேம��ந்� �ழ் 
 1  பல�க்� அல்ல� பலவற்ைறக் ��ப்ப� 

 2 ேகள்� உணரத்்�ம் ெதாடரின் இ���ல் வ�ம் நி�த்தக்�� 

 3 ெசாற்ெறாடரக்ளின் இ���ல் வ�ம் நி�த்தக்�� 

 4 �ைறந்த ஓைச�டன் ஒ�க்�ம் உ�ெர�த்� 

 5 எண்ணிக்ைகையக் ��ப்ப� 

 7 ெபயைரக் ��க்�ம் ெசால் 

 9 ேப�பவர ்தன்ைன�ம் அல்ல தன் �ன்னால் உள்ளவைர�ம் அல்ல �றர ்ஒ�வைரக் ��த்�க் ��வ� 

 10 வன்ைம, ெமன்ைம இரண்�ற்�ம் இைட�ல் ஒ�ப்பைவ 

 11 எ�த்�கைள ஒ�ப்பதற்கான கால அள� 

 12 உடம்� என்ற ெபா�ள் ெகாண்ட �தல் எ�த்� 

 �ைட 
 1  ப  ல  2 

 � 
 ன்  பா  ல்  3 

 � 
 ன்  னி  ைல  4 

 � 
 ன்  னா  ற்  5 

 எ 
 � 

 6 

 த 
 ன்  ைம  க்  �  7 

 ெப 
 ண்  பா  ல் 

 �  ப்  ய 
 8  அ  ஃ  �  ைண  9  ப  ண்  �  ப்  ெப  ய  ர ்  10 

 இ 
 ட  ம் 

 ட  ள்  ச ்  ைட
 11 

 மா 
 ற்  �  ப்  ெப  ய  ர ்  ளி  ெசா  � 

 த்  க்  12 

 ெம 
 ல்  �  ன  ம் 

 13 

 � 
 ைண  ைக  ய்  ம் 

 ைர 

 -  ஆ�ரியர் பா. அ�ண் சாகர் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 எட்�ச ்ெசாற்கைளக் கண்��� 

 தைல  ஓநாய் 

 கால்  க�ப்� 

 பழம்  சாப்பா� 

 காய்  கண் 

 த  ழ  ல  ஓ  �  வ  கா  �  ைக  வா 
 ர  ைல  ஞ  ப்  ந்  ழ  ய்  வா  அ  ம 
 இ  �  �  ைப  க  ஔ  உ  ஈ  �  � 
 �  க  நா  ண்  ஒ  ஏ  ரி  னா  ங  � 
 நா  �  �  �  ட  �  �  மா  �  ென 

 ெசா  ம்  ழ  ப  றா  பா  �  ஞா  ஓ  ேக 
 ைர  �  �  ைம  ப்  க  ற  நீ  க  நா 
 ணி  ரா  �  சா  ய்  ேகா  தா  �  �  ேட 
 கா  �  ஒ  �  நா  �  �  �  ட  � 
 ற  ல்  கா  ன்  ஓ  ன  ஆ  ம்  �  ேபா 

 -  ��யன்  அ�தா 
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 எட்�ச ்ெசாற்கைளக் கண்��� - ��ரின் ப�ல் 

 தைல  ஓநாய் 

 கால்  க�ப்� 

 பழம்  சாப்பா� 

 காய்  கண் 

 �ைட 

 -  ��யன்  அ�தா 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 இந்�ய �லங்�கள் நிரப்�க. 
 (  ெசால் கடல் – ��, ம�ல், �ங்கம், யாைன, நரி, எ�ம்�, பாம்�, பல்�  ) 

 அ. மாைனச ்சாப்��ம் �லங்� .......... 

 ஆ. அழகான இற�கள் ைவத்��க்�ம் ........... 

 இ. �ட�்ன் �வற்�ல் இ�க்�ம் �லங்� ......... 

 ஈ. என் �ஷம் ெராம்ப ஆபத்தான� ................ 

 உ. நான் ெராம்ப �த்�சா� �லங்� ............ 

 ஊ. நான் ெராம்ப ெபரிய �லங்� ............. 

 எ. நான் காட�்ன் அரசன் .............. 

 ஏ. நான் �டட்மாக ஊரந்்� ெசல்ேவன் ........... 

 -  ��யன்  அ�தா 

 ��தைல ேபாராட்ட �ரரக்ள் 
 1.இந்�யா�ன் ேதச தந்ைத என்� அைழக்கப்படட்வர ்  மகாத்மா காந்�  அவரக்ள். 

 2.  ஜவஹரல்ால் ேந�  , அவரக்ளின் �றந்தநாைள �ழந்ைதகள் �னமாக இந்�யா�ல் 
 ெகாண்டாடப��ற�. 

 3. �ரட�் க�ஞர ்என்� அைழக்கப்ப�பவர ் மகாக� �ப்�ரமணிய பார�யார.் 

 4.  வ. உ �தம்பரம் �ள்ைள  அவரக்ைள கப்பல்  ஓட�்ய த�ழன் என்� அைழக்கப்படட்ார.் 

 5. ெகா�காத்த �மரன் என்� அைழக்கப்படட்வர ் ��ப்�ர ்�மரன்  . 
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 ��தைல ேபாராட்ட �ரரக்ள் 
 1.இந்�யா�ன் ேதச தந்ைத என்� அைழக்கப்படட்வர ்  மகாத்மா காந்�  அவரக்ள். 

 2.  ஜவஹரல்ால் ேந�  , அவரக்ளின் �றந்தநாைள �ழந்ைதகள் �னமாக இந்�யா�ல் 
 ெகாண்டாடப��ற�. 

 3. �ரட�் க�ஞர ்என்� அைழக்கப்ப�பவர ் மகாக� �ப்�ரமணிய பார�யார.் 

 4.  வ. உ �தம்பரம் �ள்ைள  அவரக்ைள கப்பல்  ஓட�்ய த�ழன் என்� அைழக்கப்படட்ார.் 

 5. ெகா�காத்த �மரன் என்� அைழக்கப்படட்வர ் ��ப்�ர ்�மரன்  . 
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 �க்கள் 

 1. �ரியன் ேபா�ம் �ைசைய ேநாக்� பாரக்்�ம் � எ�? 
 �ரியகாந்� 

 2. மாைல�ல் மலரம்் � எ�? 
 அந்�மந்தாைர, அல்� 

 3. 12 ஆண்�க்� ஒ� �ைற �க்�ம் � எ�? 
 ��ஞ்� 

 4. சங்� வ��ல் இ�க்�ம் � எ�? 
 சங்� � 

 5. �ரியைனக் கண்டால் மல�ம் தாமைர, நிலைவக் கண்டால் மல�ம் மலர ்என்ன? 
 அல்� 

 -  �னாட்� �ப்�ரமணியன் ெபரியக�ப்பன் 
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 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �ரித்�ன் காரத்்�ேகயன் 
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 \\ 

 பழங்களின் த�ழ் ெபயைர வட்ட��க. 

 -  ேகத்�ன் ேமரி �ேமான் 
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 �ைடகள்  : 

 -  ேகத்�ன் ேமரி �ேமான் 
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 தைலப்� - ேபரிடர் காலத்�ல் மாணவரக்ளின் கல்�க்� ெபரி�ம் உத�வ� 

 ெபற்ேறாரக்ளா? ஆ�ரியரக்ளா? 

 ஆ�ரியர் ��. �க்ரமன் இராம�ங்கம் 
 நிைல 2 மாணவரக்ள் 

 பங்ேகற்பாளரக்ள் 

 ெபற்ேறார் அணி  - �ஷாக், சஹானா, ப�த்ரா, ல�ன் 
 ஆ�ரியர் அணி  - �யாேனஷ், �ரத்�ஷ், ராகவ், ��ர ்
 ந�வர்  - கனிஷ்கா 

 ந�வர்: 

 என் அன்�ற்�ரிய ெபற்ேறாரக்ேள..ஆ�ரியர ்ெப�மக்கேள..மற்�ம் என் இனிய 
 நண்பரக்�க்� என் பணிவான வணக்கங்கள்..கடந்த 2 ஆண்�களா ெகாேரானாவால நம் 
 வாழ்க்ைக �ைற, �க்�யமா நம்ம கல்� �ைற ெப�சா மா�ப்ேபாச�்ங்க.. “Virtual learning” 
 ங்�றாங்க..அ�ல student மட�்ம் ேசரவ்�ல்ைல ..�டேவ அவங்க ெபற்ேறா�ம் ேசரந்்� 
 கவனிச�் நம்ம ப�க்�ற�க்� உத� ெசய்றாங்க.. 
 இ�ல யார ்நமக்� நல்லா ப�க்க ெசால்� ெகா�க்�றாங்க..? அத பத்� ேபச தான் 
 இன்ைனக்� எட�் ேப� வந்��க்காங்க..நம்ம தைலப்�- “ேபரிடர ்காலத்�ல் 
 மாணவரக்ளின் கல்�க்� ெபரி�ம் உத�வ� ெபற்ேறாரக்ளா? ஆ�ரியரக்ளா?” 

 �தல்ல ெபற்ேறார ்அணி���ந்� �ஷாக் வாங்க.. 

 �ஷாக்  : வணக்கம்..ந�வர ்அவரக்ேள..நம் எல்லா�க்�ம் �தல் ஆ�ரியர ்யா�? நம்ம 
 kindergarten teacher ஆ இல்ல pre-school teacher ஆ..இல்ல நம ெபற்ேறார ்தாேன.. 
 �ன்ெனல்லாம் நமக்� 7-8 hours school la teachers �ட இ�ந்ேதாம்..ஆனா இப்ப class ல 
 ெசால்� ��க்�ற� �ரியலனா, என் �டேவ “work from home” பண்ற எங்க அப்பா�ம் 
 அம்மா�ம் எனக்� full attention ேனாட உத�றாங்க. அதனால, நிசச்யமாக என் 
 ெபற்ேறாரக்ள் தான் ஆ�ரியரக்ைள �ட ெபரி�ம் உத��றாரக்ள் என்� ெசால்� 
 வாய்ப்பளித்தைமக்�  நன்� �� �ைட ெப��ேறன் ! நன்� வணக்கம்! 

 ந�வர்  : ப்பா..அ�ைம..சரியா தாேன ெசால்��க்கா�..அ�த்த� ஆ�ரியர ்அணி..வாங்க 
 �யாேனஷ். 

 �யாேனஷ்:  அைனவ�க்�ம் வணக்கம். நான் இன்னிக்� ஒ� ��க்�றேளாட 
 ஆரம்�க்கலாம்� இ�க்ேகன்..”ஈன்ற ெபா��ன் ெபரி�வக்�ம் தன்மகைனச ்சான்ேறான் 
 எனக்ேகடட் தாய்”. 
 இங்� ஆ�ரியரக்ள் இல்ைலனா நம்ம யா�ேம சான்ேறார ்ஆக ��யா� ந�வர ்
 அவரக்ேள...எ�ரணி ல ெசான்ன மா�ரி ேபான வாரம் எங்க அப்பா �டட் ஒ� doubt 
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 ேகடே்டன், அவர ்கா�ல headset ஓட என்ன பாத்� “ I will let you know as soon as possible” � 
 ெசான்னா�..�ட�்ங்ல ேப�னாரா இல்ல நமக்� ப�ல் ெசான்னாரா� ெதரியல..ஆனா 
 ஆ�ரியரக்ள் நம்ப �ட இ�க்கற ேநரம் ��சா நமக்� ெசால்� தரேவ இ�க்கறதால, 
 ஆ�ரியரக்ள் தான் நல்லா உத��றாரக்ள் என்� ெசால்� வாய்ப்பளித்தைமக்� நன்� 
 �� �ைட ெப��ேறன் ! நன்� வணக்கம்! 

 ந�வர்:  இவங்க ெசால்ற�ம் சரியா தாேன இ�க்�. ெபற்ேறாரக்ள் ஆ�ஸ் ேவைல ேநர�ம் 
 �ள்ைளங்க ப�க்�ற ேநர�ம் ஒண்ணா தாேன இ�க்�. அ�த்தவங்க என்ன 
 ெசால்லறாங்க� பாப்ேபாம். 

 சஹானா  : அைனவ�க்�ம் வணக்கம். ந�வர ்அவரக்ேள.. 
 நம் ஒவ்ெவா�த்த�க்�ம் �ல unique characters இ�க்�ம்.அ� நம்மள �ட நம்ம 
 ெபற்ேறா�க்�தான் நல்லா ெதரிந்��க்�ம். 
 ஆ�ரியரக்்� home work ��க்க ெதரி�ம், WhatsApp group ல message அ�ப்�வாங்க..ஆனா 
 அந்த home work அ ��சச்ா TV பாக்கலாம்� எங்க �டட் deal ேப� அந்த homework ��க்க 
 ைவக்�ற  technique எங்க ெபற்ேறா�க்� தான் ெதரி�ம்..அ� மட�்�ல்ல, அப்பா meeting 
 ��ச�்ட�் late ஆ வந்� ெசால்� ெகா�த்தா�ம் , நமக்� �ரி�ற மா�ரி  ேவற ேவற 
 methods ல many times ெசால்� ெகா�க்க ���ம். இ� மா�ரி பல �த்ைதகள் ெதரிஞ்ச 
 எங்க parents தான் best � �ரப்்பளிக்�மா� தாழ்ைம�டன் ேகட�்க் ெகாள்�ேறன். நன்�! 
 வணக்கம்! 

 ந�வர்  : ெராம்ப correct ஆன point. எனக்� �ட பட�் மன்றம் ��ஞ்ச�ம் �டல் �ரியாணி 
 ெர�யா இ�க்�..ஆ�ரியர ்அணி என்ன ெசால்லறாங்க� பாப்ேபாம் 

 �ரத்�ஷ்  : அைனவ�க்�ம் வணக்கம். இந்த எ�ரணில ஆ�ரியர ்ெசய்�ம் ேவைலகள் 
 எல்லாம் easy � நிைனச�்டட்ாங்க..இங்க நான் ஒேர ஒ� ேகள்�தான் ேகடக் 
 நிைனக்�ேறன். எல்லா ஆ�ரியரக்�ம் ெபற்ெறாராகலாம் ஆனால் எல்லா ெபற்ேறா�ம் 
 ஆ�ரியராக ���மா? 

 ஒவ்ேவா� class க்�ம் எப்ப� ெசால்� தர�ம் ,என்ன ெசால்� தர�ம் � ஆ�ரியர ்
 நிைறய prepare பண்றாங்க. Class time full ஆ எங்க�க்� ��சச் மா�ரி பாடம் 
 நடத்�றாங்க..Virtual learning nu எல்லாேம மா� ேபானா�ம் எங்க�க்� ெபா�ைமயா �ரிய 
 ெவச�் ெசால்�க்ெகா�க்�ற  ஆ�ரியர ்தான் �றந்தவர ்� ெசால்� ��க்�ேறன். 
 வாய்ப்�க்� நன்�! 

 ந�வர்  : நல்லா  ெசான்னாங்க... இந்த பட�் மன்றத்�க்�ம் எங்க ஆ�ரியரக்ள் நிைறய 
 ேவைல ெசஞ்��க்காங்க ..அ�த்� வாங்க ெபற்ேறாரக்ள் அணி 

 ப�த்ரா  : ந�வர ்அவரக்ேள வணக்கம். இப்ப நம்ம காலத்�ல technology நிைறய 
 வளந்��ச�். அ�ல latest என்ன� ெதரி�மா? Learning apps ..இந்த seesaw, lexia, smarty ants, 
 dreambox இப்ப� நிைறய apps ஆ�ரியர ்ேவைலய automate பண்ணி�ச�். ஆனா 
 ெபற்ேறாரின் ெசயல்கைள ெசய்ய இங்க 
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 எந்த ெசய��ம் இல்ல!..ஆ�ரியர ்ேவைல கஷ்டம் தான்..ஆனால் அவங்க ��க்�ற project 
 work எங்க�க்� ெராம்ப கஷ்டம்..அந்த project ஐ எங்கள வச�் கஷ்டப்பட�் complete 
 பண்ணி, கதம்பம் மாத இதழ்ல எங்க photo வ பாத்� ெப�ைமப்ப��ற எங்க ெபற்ேறார ்
 தான் �றப்பானவரக்ள் � ெசால்� ��க்�ேறன். நன்�! வணக்கம்! 

 ந�வர்  : project work னாேல ெபற்ேறா�க்� ேவைல அ�கம் தான்..கைடக்� ேபாய் chart 
 வாங்�ற���ந்�   photo எ�த்� upload பண்ற வைரக்�ம் ெபற்ேறார ்தான் ெசய்றாங்க 
 ..அ�த்த� ஆ�ரியர ்அணி வாங்க. 

 ராகவ்  : அைனவ�க்�ம் வணக்கம். எ�ரணி�ல ெசான்ன technology-ல இ�ந்ேத 
 ஆரம்�க்கலாம்� இ�க்ேகன். இங்க நம்மள �த்� நிைறய items இ�க்�…இத 
 கண்���சச்வங்கைள creator or inventor � ெசால்�ேவாம். ஆனா, இந்த creators அ create 
 பண்ண� ஒ� சரியான ஆ�ரியராக தான் இ�க்க ���ம். ஆ�ரியர ்is a creator of all creators 
 � ெசால்லலாம். நமக்ெகல்லாம் �தல் ஆ�ரியர ்ெபற்ேறாராக இ�க்கலாம், ஆனா நம்ம 
 ஆ�ரியரக்�க்� நாம் �தல் மாணவரக்ள் இல்ல..ஆ�ரியரக்ேளாட பல்லாண்� கால 
 அ�பவம் நமக்� நிைறய பாடங்கைள ெசால்� த�ம். ஆகேவ, எங்கைள ேபான்ற 
 வ�ங்கால ச�தாயத்ைத வ�வைமக்�ம் ஆ�ரியரக்ள்தான் �றந்தவரக்ள் என்� ெசால்� 
 நல்ல வாய்ப்�க்� நன்� �� �ைடெப��ேறன் ! நன்� ! வணக்கம் 

 ந�வர்  : அேடங்கப்பா! creators க்ேக ஒ� creator-ஆ....ஆ�ரியரக்ள் உண்ைம�ேலேய great 
 தான் . இ�க்� என்ன ப�ல் ெசால்ல ேபாறாங்க� ெதரியல. வாங்க ல�ன் ! 
 ல�ன்: அைனவ�க்�ம் வணக்கம். என் ெபயர ்ல�ன். ந�வர ்அவரக்ேள.. ெபா�வாக 
 பாத்தா கல்��ல் �றந்தவர ்ஆ�ரியர ்தான், அ�ல எந்த மாற்ற�ம் இல்ைல., இங்க 
 நம்ைம �ற்� நிைறய ஆ�ரியரக்ள் பல கைலகைள கற்�க்ெகா�க்க தயாரா 
 இ�க்காங்க..ஆனால் அந்த பல கைலகளில் எந்த கைல நம்ம எ�ரக்ாலத்�க்� நல்ல�� 
 ��� பண்ணி, நம்ைம சரியான பாைதல ெகாண்� ெசல்ல ெபற்ேறாைர த�ர ேவ� 
 யாரால் ���ம்? ..என் வாழ்�ன் ஒ� சம்பவத்ைத இங்ேக ெசால்ல ��ம்��ேறன் ந�வர ்
 அவரக்ேள..நான் �ன்ன ைபயனா இ�க்�ம்ேபா� Disney ேபாேனாம்..night fireworks show 
 நடந்த�..height கம்�யா இ�ந்ததால �டட்த்�ல என்னால fireworks பாக்க��யல..இத 
 உடேன கவனிசச் எங்க அப்பா, என்ன �க்� shoulder-ல உடக்ார வச�் fireworks enjoy பண்ண 
 ைவசச்ாங்க..ஆகேவ, ந�வர ்அவரக்ேள, கல்� மட�்மல்ல நம் வாழ்க்ைகல நமக்� 
 �ைடக்�ற எல்லாேம நம் ெபற்ேறார ்நம்ைம ேதாள் �� �மப்பதால்தான் என்� ெசால்�, 
 ெபற்ேறாரத்ான் �றந்தவர ்என்� �ரப்்பளிக்�மா� தாழ்ைம�டன் ேகட�்க்ெகாள்�ேறன்! 
 நன்� வணக்கம்! 

 ந�வர்  : (takes tissue and wipes eyes) ெபற்ேறாரின் �யாகங்கைள ெராம்ப அ�ைமயா 
 ெசால்� என்ன அழ ெவச�்ட�்ங்க ல�ன் ! அ�த்த� ஆ�ரியர ்அணி���ந்� கைட� 
 ேபசச்ாளர ்��ர ்வாங்க! 



 ��ர்:  அைனவ�க்�ம் வணக்கம்! என் ெபயர ்��ர.்.என்  நண்பர ்ல�ன் �க �றப்பா 
 ெபற்ேறார பத்� ேப�னா�..ல�ன் ெசான்ன மா�ரி ெபற்ேறார ்நம்�டன் இ�க்கற 
 ேநரத்�ல help பண்�வாங்க..ஆனா நம்ம �ன�ம் பல மணிேநரம் பள்ளில தாேன 
 இ�க்ேகாம், அந்த ேநரத்�ல பாடம் கற்�த்த�வ� மட�்�ல்லாம எங்கள கவனமா 
 பாத்�க்கற� எங்க ஆ�ரியர ்நான் ந�வர ்அவரக்ேள! 
 “கற்ைக நன்ேற கற்ைக நன்ேற �சை்ச ���ம் கற்ைக நன்ேற” என்றார ்ஔைவ.. 
 “கண்உைடயவர ்என்பவர ்கற்ேறார ்�கத்�ரண்� 
 �ண்�ைடயர ்கல்லா தவர”் 
 என்றார ்வள்�வர.்.இப்ப� நம் �ன்ேனாரக்ள் பலர ்கல்� நமக்� ெராம்ப �க்�யம்� 
 ெசால்��க்காங்க.. 
 ஏன்னா நான் ப�க்�ம் கல்� எனக்� மட�்ம் இல்லாம என்ைன �ற்� இ�க்�ம் 
 அைனவ�க்�ம் பயன் த�ம்..அப்ப�ப்படட் கல்�ைய த�ம் எங்கள் ஆ�ரியரக்ள் தான் 
 �றந்தவரக்ள் என்� ெசால்�, வாய்ப்பளித்ததற்க்� நன்� �� �ைட ெப��ேறன் ! நன்� 
 வணக்கம்! 

 ந�வர் - இ�� உைர 
 ெராம்ப அழகா எல்ேலா�ம் அவங்க எண்ணங்கைள ெசால்�டட்ாங்க. இப்ப �ரப்்� 
 ெசால்ல�ம்.. 
 எல்லா ேநர�ம் நம்ப �டேவ இ�ந்� நமக்� எத எப்ேபா ெசய்ய�ம் � ெசால்� ��த்� 
 நமக்� �தல் ஆ�ரியரா இ�க்கற� நம்ப ெபற்ேறாரக்ள் தான். அேத மா�ரி அ�க்காகேவ 
 ப�ச�் எந்த �ள்ைளக்� எப்ப� ெசால்� தர�ம்� ெதரிஞ்� ெபா�ைமயா அவங்க�க்� 
 ெசால்�த்தர� அவங்க ஆ�ரியரக்ள் தான். ஒ� மாணவனின் வளரச்�்�ல் எப்ேபா�ம் 
 ஆ�ரிய�க்�ம் ெபற்ேறாரக்�க்�ம் சம பங்� இ�க்�� நம்ப எல்லாேம ஒத்�க்க�ம். 
 அதனால இந்த ேபரிடர ்காலத்�ல மட�்ம் இல்ல எல்லா காலத்�ைல�ம் மாணவனின் 
 கல்�க்� உத�யா இ�க்கற� ஆ�ரியர,்ெபற்ேறார ்இ�வ�ேமன்� ெசால்� 
 ��க்�ேறன். 

 நன்� வணக்கம்! 



 த�ழ்ப்பள்ளி ஆண்� �ழா�ல் நைடெபற்ற 
 �றப்� நிகழ்ச�் 

 ேவ�க்ைக ெசய்�களின் ெதா�ப்� 

 நம்�னால் நம்�ங்கள் 
 ●  �ரீன்லாந்�ல் ப�ைம இல்ைல 
 ●  நத்ைத �ங்� எ�ந்��க்க 3 வ�டங்கள் எ�க்�ம் 
 ●  அைனத்� நடச்த்�ரங்க�ம் ஒேர நிறத்�ல் இ�ப்பதாகத் ெதரி�ற�. ஆனால் 

 உண்ைம�ல் அைவ அைனத்�ம் ெவவ்ேவ� நிறங்கள் 
 ●  ேப�ம்ேபா� �சை்ச உள்ளி�க்கேவா ெவளி�டேவா ��யா�.. �யற்� ெசய்� 

 பா�ங்கள் 
 ●  யாைன �ம்�க்ைக�ல் எ�ம்� இல்ைல 
 ●  நீங்கள் �ம்�ம்ேபா� கண்கைளத் �றந்� ைவத்��க்க ��யா� 
 ●  கங்கா� இறக்�ம் வைர வளரந்்� ெகாண்ேட இ�க்�ம் 
 ●  இந்�யா�ல் சாண்டா �ளாஸ் என்ற ெபயரில் ஒ� �ராமம் உள்ள� 
 ●  உங்கள் கண்கள் ஒ� ெநா�க்� �மார ்50 �ைற நக�ம் 
 ●  அவகாேடா மற்�ம் தக்காளி காய்க�கள் அல்ல. அைவ உண்ைம�ல் பழங்கள் 

 -  �ரித்�ன் காரத்்�ேகயன், நிைல நான்� 

 �லங்�கள் பற்�ய ெசய்�கள் 
 �ஸ்ட ்வ�ல் சாதைனைய ��ய�த்த�  யாைன ெகாம்பன்: 

 நம்ப ஊ� ரிசம்ண்ட ்�ழா�ல்  யாைன ெகாம்பன் டாலர ் ஐந்� ஆ�ரம் வ�ல் ெசய்� 
 தன� �ந்ைதய சாதைனைய ��ய�த்த�. 

 நீசச்ல் �ளத்�ல் �ம்�ய�த்த �� வாண்�கள்: 

 ேகாைட ெவ�ல் தாங்காத �மார ்�� �ரங்�கள் கடந்த வாரம் ஒய்.எம்.�.எ. நீசச்ல் 
 �ளத்�ல் �ளித்� தங்கைள �ளி�ட�்க்ெகாண்டன. 

 ஐ.�.�.�ல் அட�்ட ்ஆன �ைனயார ்�ண்ணிய ேகா�: 

 நாகராஜா�ற்� பைடக்க ைவத்��ந்த �மார ்�� ேகலன் பாைல ��� ��த்� தன� 
 நண்பரக்�டன் உல்லாசமாக இ�ந்ததால் அலர�் ஏற்பட�் ஐ.�.�.�ல் அட�்ட ்ஆனதாக 
 இதைன �சாரைண ெசய்த �க்கரி ஷம்� ெதரி�த்தார.் 

 டாக் நாய்கண்� �ைற��ப்�: 

 அரிய வைக நாய்களான ராஜபாைளயம், �ப்�ப்பாைற , ெகாம்� மற்�ம் கன்னி 
 ேபான்றவற்ைற க�த்� ெகான்� ��த்ததால் டாக் நாய்க்கண்�ைவ �ைற�ல் 
 அைடத்ததாக அ�காரி ���ங்கம் ெதரி�த்தார.் 

 காணாமல் ேபான அம்மன் �ளி: 



 த�ழ்ப்பள்ளி ஆண்� �ழா�ல் நைடெபற்ற 
 �றப்� நிகழ்ச�் 

 நரியார ்தன� தந்�ரம் ��கங்களிடம் ப�க்காததால் ம�ைர �னாட�் அம்மனின் 
 ைக�ல் இ�ந்த �ளிைய ��� மனிதரக்�க்� ேசா�யம் பாரத்்த�. ேசா�யம் பாரத்்த�ல் 
 �வத்�ல் இ�ந்த �ப்பன் ��டட்ாம்ேபாக்�ல்  ேகா�ஸ்வரர ்ஆனான். இதைன 
 ேகள்�ப்படட் ம�ல் அ�பைட ��கனிடம் ஆ�ரவ்ாதம் ெபற்� �ளிைய �ட�் அம்மன் 
 ைக�ல் ேசரத்்த�. 

 - ேகத்�ன் ேமரி �ேமான், நிைல நான்� 

 �ற்�ச�்ழல் ெசய்�கள் 
 வணக்கம், நான் உங்கள் �ற்�ச�்ழல் ெசய்� நி�பர ்��யன். 

 �த�ல், ‘�� ெவப்பமா�தல்’ பற்� காண்ேபாம். Richmond த�ழ்ப் பள்ளி �ஞ்ஞானி 
 அவ்�க்த் அவரக்ள் அவ�ைடய ஆராய்ச�்�ல் �ட�்ல நிைறய கத்�ற�னால �� 
 �டா��ன்� கண்���ச�்�க்கார.் அவர ்ெரண்� மாசமாக அஞ்� ��ம்பங்கேளாட 
 பழக்க வழக்கங்கைள �ரை்மயாக கவனித்� வந்தார.் 

 அக்கா தம்� அ�த�, அம்மா அப்பா அதடட்ல், அண்ணன்  தங்ைக அடாவ�, இ� எல்லாம் 
 �ட�்ல் நடக்�ம்ேபா� ெவப்ப நிைல�ம் அ�கமா��� ெசால்றார.் �ட�்ல 
 மட�்�ல்லாமல்,எல்லா இடத்�ேல�ம் அன்பா ேப�ங்க, அைம�யா ேப�ங்க. அப்ப� ஊேர 
 ெசஞ்சா, இந்த �� ெவப்பமா�ற� ெகாஞ்சம் �ைற�ம்� நம்�றார.் 

 அ�த்த� நாம பாரக்்கப் ேபாற ெசய்� ‘நிலாப்பயணம்’. ‘நிலா நிலா ஓ� வா’� �ப்�டட் 
 பாட�் எல்லாம் பைழய காலம். இப்ேபா எல்லா நாட�்ல�ம் நிலாப்பயண பழக்கம் தான் 
 �� வழக்காய் மா�ட�் வ��. ெசன்ற வாரம் நிலாப்பயணம் �� நாள் ெசன்ற நம் 
 த�ழ்ப் பள்ளி பாட�கள் �னா மற்�ம் ேகத்� என்ன ெசால்றாங்க ெதரி�மா? 
 Come on baby let’s go on the rocketu, On the way ல ெசய்யலாம் robotu 

 அந்த �ண்கலத்�ல ேவகமாக ேமல ேபா�ம் ேபா� நம்ம ��, �ட�் நீலப்பந்� மா�ரி 
 ெதரி�ம். அங்க இறங்� நிலா�ல இ�க்�ற சந்�ரா பாட�்ய பாரக்்கலாம்� ேபானா 
 நிைறய கா� நிலாசே்சா� ெபாடட்லமா �டக்�! அ�க்�ள்ள அங்ேக�ம் �ப்ைபயா 
 ஆக்�டட்ாங்கேள அப்ப�� ெகாஞ்சம் வ�த்தப்ப�றாங்க. �ப்ைபய கம்� பண்�ங்க, 
 ம��ழற்� ெசய்�ங்க, ேவற மா�ரி பயன்ப�த்�ங்க� RRR ெசால்� அன்பா 
 �ரட�்றாங்க நம்ம பாட�கள். 

 அ�த்தச ்ெசய்�த் ெதா�ப்�ல் சந்�க்�ம் வைர உங்களிட��ந்� �ைடெப�வ� ��யன்! 

 ��யன் அ�தா, நிைல  நான்� 



 த�ழ்ப்பள்ளி ஆண்� �ழா�ல் நைடெபற்ற 
 �றப்� நிகழ்ச�் 

 �ைளயாட்� ெசய்�கள் 
 (வா�ப்ப� �னாட�்) 

 ஆ�ரம் �டட்ர ்ஓடட்ப்பந்தயத்�ல் ெவற்� ெபற்றார ்��த்�கா. அைத பற்� அவரிடம் ேகடட் ேபா� 
 அவர ்��னார ்: அவைர ஒ� நாய் �ரத்�யதாக�ம், அ�ல் இ�ந்� தப்�ப்பதற்காக �ண்ைட 
 கா�ம் 
 �ணிைய கா�ம் என ஓ� வந்தாராம். 

 �த்யா இந்த �ைற�ம் ஹட�்ரக்் ஆக டக்� அ�ட ்ஆனார.் அதனால் அவ�க்� டக் அ�ட ்�த்யா 
 என படட்ம் ெகா�த்� ெகௗர�க்கப்படட்ார.் 

 �ண்� எரிதல்( shot put) �ைளயாட�்ல் பந்� உைடந்த காரணத்�னால் என் அம்மா ெசய்த 
 இட�்ைய பயன்ப�த்� �ைளயா�னர.் அப்ேபா� இட�்யால் ேகாச�்க்� அ�ப்படட்�. அவரால் 
 இன்�ம் இரண்� மாதங்க�க்� நடக்கேவ ��யா� என ம�த்�வரக்ள் ெதரி�த்தனர. 

 -  �னாட்� �ப்�ரமணியன் ெபரியக�ப்பன்  , நிைல நான்� 

 உலக ெசய்�கள் 

 வணக்கம். உலக ெசய்�கள் வா�ப்ப� உங்கள் ேகத்�. 

 1 . �ந்� ெதரியா� ேபாடான்� ஒ� �- ஷரட் ்வந்த�. அ� ெரம்ப �ரபலம் ஆச�். அதனால 
 இப்ப எல்லாத்ைத�ம் �- ஷரட்ல் ேபாட ஆரம்�ச�்டட்ாங்க. உனக்�ம் Covid வ�ம் ேபாடா 
 ன்� எ�� இப்ப ஒ�  �- ஷரட் ்வந்��க்�. 

 2 . சாக்ேலட ்பாக்டரில ேவல பாத்த ஒ�த்தர ்சாக்ேலடல் ��ந்�டட்ாராம். எனக்� 
 இப்ப�ெயல்லாம் ேவைல �ைடக்க மாடே்டங்��. எனக்� �ைடசச்� இந்த நி�ஸ் 
 வா�க்�ற ேவைலதான். 

 4 . Covid ��ஞ்ச�ன்� நிைனசே்சாம். ஆனா அ� ��யல. Omicron வ��  ,அ�த்த  Covid வ�� 
 ��� ��சா வ��ன்� ெசால்றாங்க. இ� எ��ம் எனக்� வா�ேலேய வரமாடே்டங்��. 

 5 . இந்�யா�ல ஒ� ெபரிய �ணத்�க்�ள்ள ��த்ைத ��ந்��சச்ாம். அேநகமா அந்த ஒ� 
 �ணத்�க்�ள்ள மட�்ம்தான் தண்ணீர ்இ�ந்��க்�ம்� நிைனக்�ேறாம். 

 இ�க்�ேமல உலகத்ைத பத்� ெதரிச�்�டட்ா ைபத்�யேம ��ச�்�ம். அதனால இத்ேதாட 
 நான் ெசய்�ைய ��ச�்�ேறன். நன்� வணக்கம். 

 -  ேகத்� அர�ந்த், நிைல நான்� 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 �ழங்கால் மாற்� ��சை்ச 

 �ழங்கால் மாற்� ��சை்ச எவ்வள� காலம் நீ�க்�ம்? 

 �ல உள்ைவப்�கள்(implants) 15 �தல் 20 ஆண்�கள் வைர நீ�த்தன. ஆனால் இயற்ைகயான 
 �ட�்கைளப் ேபாலேவ, மாற்றப்படட் உங்கள் ��ய ப��க�ம் காலப்ேபாக்�ல் 
 ேதய்ந்���ம். உங்க�ைடய� எவ்வள� காலம் நீ�க்�ம் என்ப� �ழ்க்கண்டவற்ைறப் 
 ெபா�த்த�: 

 ●  உங்கள் வய� 
 ●  எைட 
 ●  ெசயல்பாட�் நிைல(activity level) 
 ●  உள்ைவப்�(implant) எவ்வா� ெசய்யப்படட்� 
 ●  அ�ைவ ��சை்ச�ன் ேபா� என்ன ெபா�டக்ள்(materials) பயன்ப�த்தப்படட்ன 

 �ழங்கால் மாற்� அ�ைவ ��சை்ச�ல் இ�ந்� �ள எவ்வள� ேநரம் ஆ�ம்? 

 அ�ைவ ��சை்சக்�ப் �ற� அ�க ெவற்�ையப் ெபற, நீங்கள் உங்கள் உடல் 
 ��சை்ச(physical therapy) மற்�ம் உடற்ப�ற்�ையத் ெதாடர ேவண்�ம். ேம�ம், உங்கள் 
 அ�ைவ ��சை்ச நி�ணரின் அைனத்� வ��ைறகைள�ம் �ன்பற்ற ேவண்�ம். உடல் 
 ��சை்ச உங்கள் அ�ைவ ��சை்ச�ன் அேத நாளில் ெதாடங்� 4 �தல் 6 மாதங்கள் 
 வைர நீ�க்�ம். நீங்கள் உடற்ப�ற்� ெசய்ய ேவண்�ம். இ� உங்கள் இரத்த ஓடட்த்�ற்� 
 உத��ற� மற்�ம் உங்கள் தைசகைள பலப்ப�த்��ற�. இ� நீங்கள் நன்றாக நடமாட 
 உத�ம். உடல் ��சை்ச�ன் ெபா� நீங்கள் ெசய்ய ேவண்�ய ப�ற்�கைளக் 
 கற்�க்ெகாள்�ரக்ள். 

 �ழங்கால் மாற்� ��சை்ச பா�காப்பானதா? 

 �ழங்கால் மாற்� அ�ைவ ��சை்ச ஒ� ெபரிய அ�ைவ ��சை்ச. ெப�ம்பாலான 
 சந்தரப்்பங்களில் இ� நன்றாக ேவைல ெசய்தா�ம், �ல ேநாயாளிக�க்�  �ன்வ�ம் 
 �க்கல்கள் ஏற்படலாம்: 

 ●  ெதாற்� 
 ●  இரத்தக் கட�்கள் 
 ●  உைடந்த உள்ைவப்� 
 ●  உள்ைவப்� சரியாக ைவக்கப்படாைம 
 ●  உள்ைவப்� எ�ரப்ாரத்்தைத �ட ேவகமாக ேதய்ந்���தல் 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 �ழங்கால் மாற்� அ�ைவ ��சை்சக்� நான் எவ்வா� தயாராக ேவண்�ம்? 

 அ�ைவ ��சை்ச�ன் ேபா� ஏற்ப�ம் �க்கல்க�க்கான உங்கள் அபாயங்கைளக் 
 �ைறக்க, �ல ேசாதைனகைள �ன்�ட�்ேய எ�க்�ம்ப� அ�ைவ ��சை்ச நி�ணர ்
 உங்களிடம் ேகடக்லாம். உங்கள் �தன்ைம ம�த்�வரிடம் இ�ந்� இவற்ைற நீங்கள் 
 ெபறலாம். அ�ைவ ��சை்சக்� �ன் உங்க�க்� பல் �ரசச்ைனகள் ஏேத�ம் இ�ந்தால் 
 சரிெசய்ய ேவண்���க்கலாம். ேதைவப்படட்ால், நீங்கள் நடக்க வச�யாக இ�க்�மா� 
 உங்கள் �டை்டத் தயாரப்�த்�ங்கள், இதனால் நீங்கள் ��ந்��டாமல் த�க்க  ���ம். 

 �ழங்கால் மாற்� அ�ைவ ��சை்சக்�ப் �ற� என� வழக்கமான 
 நடவ�க்ைகக�க்� எப்ேபா� ��ம்ப ���ம்? 

 இ� ஒவ்ெவா� ேநாயாளிக்�ம் ேவ�பா�ம். �ல �ஷயங்கைளச ்ெசய்வ� எப்ேபா� 
 பா�காப்பான� என்பைதத் �ரம்ானிக்க உங்கள் அ�ைவ ��சை்ச நி�ணர ்உங்க�க்� 
 உத�வார.் ஆனால், ெப�ம்பாலான ேநாயாளிகள் 3 �தல் 4 வாரங்களில் இயல்பான 
 ெசயல்பா�க�க்� ��ம்ப ���ம். ப�க்கட�்களில் ஏ�வ� மற்�ம் வாகனம் ஓட�்வ� 
 ேபான்ற �ஷயங்கள் இ�ல் அடங்�ம். 

 ேகால்ஃப், ெடன்னிஸ் மற்�ம் நீசச்ல் ேபான்ற மற்ற நடவ�க்ைகக�க்� உங்கள் அ�ைவ 
 ��சை்ச நி�ணர ்ெசான்ன �ற� நீங்கள் ��ம்பலாம். அ�க தாக்கம்(high-impact) அல்ல� 
 ெதாடர�் �ைளயாட�்களில்(contact sports) இ�ந்� �ல� இ�க்�மா� அ�ைவ ��சை்ச 
 நி�ணரக்ள் ெபா�வாக பரிந்�ைரக்�ன்றனர.் இைவ உங்கள் �ட�்களில் அ�க 
 அ�த்தத்ைத ஏற்ப�த்� �ரசச்ைனகைள ஏற்ப�த்தலாம். 

 ெ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

