

இந்தஇ
 தழில் …. 



● அறிவிப்பும
 டல்  
● குறளும் பொருளும்  
● திரையும் இசையும்  
● ஜேம் ஸ் ந
 திக்கரையினிலே…(ஒருதொடர்) 
● சமையல் குறிப்பு 
● கவிதைக்குவியல்  
● திரைப்படவிமர்சனம்  
● தமிழ்ப்பள்ளிமா
 ணவர்கள்  
● உடல் நலக்கு
 றிப்பு 
● தாயுமானவர்(சிறுகதை) 
● வாசகர்கருத்துபடிவம்  












அறிவிப்பும
 டல்  





ஜூலை: குழந்தைகளுக்கானவிளையாட்டு/டென் னிஸ் கேம் ப்(Summersports/tenniscampfor
kids 6 and older). இதில்  பங் கு பெற விரும் பும்  குழந்தைகளுக்கு ஆ று வயது முடிந்திருக்க
வேண் டும் . 

தேதி -ஜூ

லை11முதல் 17வரை  
நேரம் -மாலை7மு
 தல் 8மணிவ
 ரை 
இடம் -க்லென் ஆலென் உயர்நி
 லைபள் ளி 
சந்தா-தமிழ் ச்சங் கஉ
 றுப்பினர்களுக்கு-$5 
மற்றவர்களுக்கு-$10 

மேலும் விவரங் கள் படிவத்துடன் மி
 ன் னஞ்சலில் உ
 றுப்பினர்களுக்குஅ
 னுப்பப்படும் . 


ஆகஸ் டு: CDC யின்  கோவிட் வழிகாட்டுதல் கள்  அனுமதித்தால்  இரிச்மண் டு தமிழ்ச்
சங் கத்தின்  வருடாந்திர Volleyball tournament நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம் . விளையாடும் 
தேதிகள் பி
 ன் னர்அ
 றிவிக்கப்படும் . 


செப்டம் பர்: CDC யின்  கோவிட் வழிகாட்டுதல் கள்  அனுமதித்தால்  இரிச்மண் டு தமிழ்ச்
சங் கத்தின்  வருடாந்திர Throwball tournament நடத்த திட்டமிட்டிருக்கிறோம் . விளையாடும் 
தேதிகள் பி
 ன் னர்அ
 றிவிக்கப்படும் . 







All submissions for Kadambam shouldbeemailedtonewsletter.rts@richmondtamilsangam.orgbythe15th
ofeachmonth. 




குறளும் பொ

ருளும் !(திருக்குறள் ) 
குழலையும் யாழையும் வி
 டஇனிதானது 
தம் ம
 க்களின் மழலைமொழிகே
 ளாதசெவிகளேகுழல் ,யாழ்இசையெல் லாம் இ
 னிது
என் றுசொல் லும் என் கிறார்ஐயன் . 

நம் தமிழ்ப்பள்ளியில் ப
 யிலும் மாணவர்கள் திருக்குறள் உ
 ரைதங் கள் மொழியில் 
எழுதியிருக்கிறார்கள் .இ
 தைக்காட்டிலும் இனியகுழலிசை/யாழிசைநமக்குஎன் னஇருந்து
விடப்போகிறது? 

[நாம் பெ

ரியவர்கள் எழுதும் சிலகு
 ழலிசைகள் குழந்தைகள் வாசிக்கும் பிரஞ்சுஆர்ன் ( French
Horn)க
 ருவியில் கேட்பதுபோல் இருக்கிறதுஎ
 ன் போரும் உ
 ளர்என் றுகே
 ள்வி.: )]  

நம் மாணவர்களைகு
 றள் படிக்கவும் ,பு
 ரிந்துகொள்ளவும் ,பு
 ரிந்ததைஅவர்கள் சொ

ற்களில் 
எழுதவும் ,ப
 யன் படுத்தவும் ஊக்கப்படுத்துகிறோம் . 
எனவே,இ
 ம் ம
 ழழைச்சொல் கே
 ட்டுக்கொ

ண் டிருக்கும் வரைநம் பி
 ரஞ்சுஆர்னை
பெட்டியிலிட்டுப
 த்திரப்படுத்திவைக்கிறேன் . 

குறிப்பு: 
குறள் தேர்வும் ,அ
 தன் உரையும் முழுக்கமுழுக்கமாணவர்கள் தா
 ங் களாகவே
செய் துகொண் டது.ஊ
 க்கப்படுத்தியதும் பிழைதிருத்தியதும் ம
 ட்டுமேபெ

ற்றோர்,ஆ
 சிரியர்
பங் கு. 

இருமாணவர்களுமேஒப்புரவுஅறிதல் [ பொதுந
 லன் /Dutyt oS ociety]அதிகாரத்தில் இ
 ருந்து
குறள் தேர்வுசெய் திருக்கிறார்கள் . 

வாழ்கநம் ம
 க்கள் ( நம் மாணவர்கள் );வ
 ளர்கதமிழ். 

இந்தஉ
 லகத்தில் வா
 ழும் நாம் அனைவரும் நம் நண் பருக்கோ,உ
 றவினர்களுக்கோஅ
 ல் லது
இந்தச
 முதாயத்தில் உ
 ள்ளவர்களுக்கோஏன் உதவிசெய் கிறோம் ?இ
 ன் றுஉதவினால் 
நாளைநமக்குஉ
 தவுவார்கள் என் றுதானேசெய் கிறோம் . 

இதுஉ
 ண் மைதானே! 

ஒருகோயிலுக்கோஅ
 ல் லதுச
 முதாயத்தில் உள்ளஒ
 ருஅமைப்பிற்கோஉ
 தவும் போதுநமது
பெயரைஅ
 ந்தபொருளிலோஅ
 ல் லதுவிளம் பரத்தட்டிலோபதித்துநம் மைநாமே
விளம் பரப்படுத்துகிறோம் .இ
 வ் வாறுஎதிர்பார்த்துஅவர்களுக்குஉதவுவதுச
 ரியா?அ
 ல் லது
தவறா?எ
 ன் றகு
 ழப்பம் நம் எல் லோரிடமும் இன் றுவ
 ரைஇருந்துகொண் டுதா
 ன் 
இருக்கிறது. 

இதனைதி
 ருவள்ளுவர்''உதவிசெய் ஆனால் கைம் மாறு( பதில் உதவி)எ
 திர்பார்க்காதே"
என் பதை" ஒப்புரவறிதல் "எ
 ன் னும் அ
 திகாரத்தில் முதல் குறளில் தெ

ளிவாகவிளக்குகிறார். 

இந்தகு
 றளில் ,ம
 ழைதருகின் றமேகமானதுஇ
 ந்தஉலகத்தில் வா
 ழும் உ
 யிர்களின் 
இனத்தையோஅ
 ல் லதுமதத்தையோபார்க்காமல் மற்றும் நம் மிடம் இருந்துஎ
 தையும் 
எதிர்பார்க்காமல் மழையைபொழிந்து ந
 மக்குஉதவுகின் றது. 



குறளும் பொ

ருளும் !(திருக்குறள் ) 
இதனைதி
 ருவள்ளுவர்''உதவிசெய் ஆனால் கைம் மாறு( பதில் உதவி)எ
 திர்பார்க்காதே"
என் பதை" ஒப்புரவறிதல் "எ
 ன் னும் அ
 திகாரத்தில் முதல் குறளில் தெ

ளிவாகவிளக்குகிறார். 

இந்தகு
 றளில் ,ம
 ழைதருகின் றமேகமானதுஇ
 ந்தஉலகத்தில் வா
 ழும் உ
 யிர்களின் 
இனத்தையோஅ
 ல் லதுமதத்தையோபார்க்காமல் மற்றும் நம் மிடம் இருந்துஎ
 தையும் 
எதிர்பார்க்காமல் மழையைபொழிந்து ந
 மக்குஉதவுகின் றது. 

அதைப்போலநாமும் எந்தஒருகை

ம் மாறும் எதிர்பார்க்காமல் ,இந்தஉலகத்தில் 
உள்ளவர்களுக்குதே
 வைப்படும் நே
 ரத்தில் எந்தவிதஎதிர்பார்ப்பும் இல் லாமல் உதவிசெய் ய
வேண் டும் .

கைம் மாறுவேண் டாகடப்பாடுமாரிமாட்டு 
என் ஆற்றுங் கொ

ல் லோஉலகு 

கைம் மாறு வே

ண் டா:எந்தவிதஎதிர்பார்ப்பும் இ
 ல் லாமல்  
கடப்பாடு:ந
 ம் கடமை 
மாரிமாட்டு:ம
 ழையைத
 ருகின் றமேகம்  

அதனால் நா
 மும் நம் மால் முடிந்தவரைஅடுத்தவர்களுக்குஉதவுவோம் . 

எழுதியது- ந
 வின் ம
 னோஜ்( தமிழ் ப்பள் ளிநி
 லை5
 மா
 ணவர்)


தன் னலம் இ
 ருக்கும் ஒ
 ருவரிடம் பொருள் சே
 ர்ந்தால் ,அதனால் யா
 ருக்குபயன் ?அ
 தை
அவரும் ச
 ரியாகப
 யன் படுத்தமாட்டார்,பி
 றர்க்கும் கொடுக்கமாட்டார்.அ
 தனால் அந்த
பொருள் யாருக்கும் பயன் படாது.ஆ
 னால் ,பொதுநலம் கொண் டவரிடம் இருக்கும் செல் வம் 
எல் லோருக்கும் பயன் படும் .இ
 தைத்தான் திருவள்ளுவர்இ
 ந்தகுறள் மூலம் நமக்கு
சொல் கிறார்.ஊ
 ருக்குந
 டுவில் ந
 ன் றாகசெழித்துவளர்ந்தமரத்தில் இருக்கும் பழங் கள் 
எல் லோருக்கும் பயன் படும் .அ
 ந்தபழங் கள் யாருக்குதேவையோஅவர்கள் பறித்து
சாப்பிடலாம் .அ
 துபோ

ல் தான் பொ

துநலம் கொ

ண் டஒ
 ருவரிடம் உள்ளசெல் வம் 
எல் லோருக்கும் பயன் படும் . 

பயன் மரம் உள் ளூர்ப்பழுத்தற்றால் செல் வம்  
நயனுடையா

ன் கண் படின்  

பயன் ம
 ரம் - பயன் படுகின் றமரம்  
பழுத்தற்றால் - க
 னிந்ததுபோல 
நயன் உடையான் - ஒப்புரவுஉ
 டையவன் ( பொதுநலமனம் கொண் டவரிடம் ) 
கண் - இடத்தில்  
படின் - இருக்குமேயானால் . 

எழுதியது- ஹா

சினிசீ
 னிவாசன் ( தமிழ் ப்பள் ளிநிலை5
 மா
 ணவர்)




திரையும் இசையும்  - ஹ
 ம் ஸத்வனி 
29ஆம் மேளகர்த்தாராகம் ஆகியச
 ங் கராபரணம் வ
 ம் சத்தில் வ
 ரும் ரா
 கம் . 




சங் கீதமு
 ம் மூர்த்திகளில் ஒ
 ருவரானமு
 த்துஸ் வாமிதீ
 க்ஷிதரின் த
 ந்தையாரால் 
உருவாக்கப்பட்ட ரா
 கம் .க
 ர்நாடக இ
 சையில் இ
 ருந்து 
இறக்குமதிசெ
 ய் துஹி

ந்துஸ் தானி இ
 சையிலும்  
பிரபலமாக இ
 டம் பெ
 ற்றுவ
 ரும் ரா
 கம் இ
 து. 

இசைக
 ச்சேரிகளின் தொ

டக்கத்தில் பா
 டப்படும் ரா
 கம் .
அதனால் தானோஎ
 ன் னவோபி
 ள்ளையாரை போ

ற்றும் 
பாடல் கள் பெ
 ரும் பாலானவைஇ
 ந்தரா
 கத்தில் 
அமைந்துள்ளன. 

கர்நாடகஇ
 சையில் ,முத்துஸ் வாமிதீ
 க்ஷிதர்இ
 யற்றியவா
 தாபிக
 ணபதிம் ,க
 ம் க
 ணபதே,
ஸ் வாதிதி
 ருநாள் எ
 ழுதியபா
 ஹிஸ்ரீ
 பதே,தியாகராஜரின்  ப
 டைப்பானர
 குநாயக,ஸ்ரீ
ரகுகுல போ

ன் றகி
 ருதிகள் ப
 ரவலாக பா
 டப்பட்டு வ
 ருபவை.பாபநாசம் சி
 வன் அ
 வர்கள் 
இயற்றியமூ
 லாதாரமூ
 ர்த்தி,க
 ருணைசெ
 ய் வாய் , பு
 ரந்தரதா
 சரின் க
 ஜவதனாபே
 டுவே,
பாலமுரளிகி
 ருஷ் ணாஅ
 வர்களின் பி
 றைஅ
 ணியும் பெ
 ருமான் போ

ன் றபா
 டல் களும் இ
 ந்த
பட்டியலில் உ
 ண் டு.கோ

டீஸ் வரஐ
 யர்இ
 யற்றியக
 ந்தகா
 னாமுதம்  எ
 ன் றக
 விதை
தொகுப்புக்கு மு
 ன் னுரையாக அ
 வர்வா
 ரணமுகவா எ
 ன் றபா
 டலைஇ
 ந்தரா
 கத்தில் 
அமைத்தார். 

திரைப்படங் களில் , இந்தரா
 கத்தில் அ
 மைந்தபா
 டல் களின் ஒ
 ருசி
 ல: 


திரைப்படம்  

பாடல்  

இசையமைப்பாளர் 

அடுத்தவீ
 ட்டுப்பெ
 ண்  

வனிதாம
 ணியே 

ஆதிநா
 ராயணராவ்  

சாவித்ரி 

மழைகாலமும்  

எம் .எ
 ஸ் .வி
 ஸ் வநாதன்  

வேலைக்காரன்  

வாவா
 வா
 க
 ண் ணா 

இளையராஜா 

கிழக்கேபோகும் ரயில்  

மலர்களேநாதஸ் வரங் கள்  

இளையராஜா 

கடவுள் அமைத்தமே
 டை 

மயிலேமயிலே 

இளையராஜா 

நல் லதொருகு
 டும் பம்  

செவ் வானமே பொ

ன் மேகமே 

இளையராஜா 

எனக்குள் ஒருவன்  

தேர்கொ

ண் டுசெ
 ன் றவன்  

இளையராஜா 

சிங் காரவேலன்  

இன் னும் எ
 ன் னைஎ
 ன் னசெய் ய 

இளையராஜா 

கன் னத்தில் முத்தமிட்டால்  

வெள்ளைபூக்கள் உலகம்  

ஏஆ
 ர் ர
 ஹ் மான்  

ஜீன் ஸ்  

பூவுக்குள் ஒ
 ளிந்திருக்கும்  

ஏஆ
 ர் ர
 ஹ் மான்  

பார்த்தாலேபரவசம்  

மன் மதமா
 சம்  

ஏஆ
 ர் ர
 ஹ் மான்  

பம் மல் கே
 சம் மந்தம்  

கடோத்க
 ஜா 

தேவா 

அமர்க்களம்  

உன் னோடுவா
 ழாத 

பரத்வாஜ் 

சுக்ரன்  

சப்போஸ் உன் னை 

விஜய் அ
 ந்தோணி 




தொகுப்பு: நா
 ராயணன் சு
 ப்ரமணியன



ஜேம் ஸ் ந
 திக்கரையினிலே…(ஒருதொ

டர்) 
இந்தமு
 றைஜேம் ஸ் ந
 திப்ப
 யணத்தில் சற்றேவி
 லகிகொ

ஞ்சம் எ
 ன் சொ

ந்தப்பு
 ராணத்தை
சொல் லப் போகிறேன் .சிலநா
 ட்களாகமனதில் ஒ
 ருகே
 ள்விஓ
 டிக்கொண் டிருந்தது.ஜேம் ஸ் 
நதிக்கும் எனக்கும் அப்படிஎ
 ன் னஒ
 ருபிணைப்பு? 

அதற்கானவி
 டைச
 ற்றுவ
 லியுடன் கூ
 ட்டிஇ
 ந்தமா
 தம் 
கிடைத்தது.ஜேம் ஸ் ந
 தியின் ப
 லஇ
 டங் களைஎ
 ங் களுக்கு
காட்டியஎங் கள் அ
 ன் புஜே
 க்கி(Jackie)ஜகதாம் பாள் 
எங் களுக்குடாட்டாகா
 ட்டிவிட்டுஇ
 றைவனடிசே
 ர்ந்தாள் . 

நதி,குளம் ,குட்டைஎங் கும் த
 ண் ணீரில் இறங் கிகு
 ம் மாளம் 
போடதயாராகஇ
 ருந்தவள் ஜே
 க்கி.ஊரில் இ
 ருக்கும் 
குளங் கள் ,ஆற்றங் கரைகளில் எ
 ப்போதும் கூ
 ட்டம் இ
 ருக்கும் .
நாய் களைத
 ங் களுடந்தான் வை

த்திருக்கவே
 ண் டும் .நீ ரில் 
இறங் கஅ
 னுமதியும் கி
 டையாது.அ
 ப்படியும் வி
 டாமல் ,
நாங் கள் "சற்றும் எ
 திர்பாராவிதமாக" டீ
 ப்ர
 ன் பூ
 ங் காவின் குளத்திலும் ,பெ
 ல் தீ
 விலும் ,
இன் ஸ் ப்ரூக்கின் பின் னேஇ
 ருக்கும் ரூ
 ட்டிஏ
 ரியிலும் கு
 தித்திருக்கிறாள் . இவள் நீ
 ரில் 
அடிக்கும் லூ
 ட்டிக்குதோ

தாகஇ
 ருக்கஊ
 ருக்குஒதுக்குப்புறமாகதேடிக்க
 ண் டுபிடித்தஇடம் 
மெய் டன் ஸ் லேண் டிங் (MaidensBoatLanding). 

இந்தஇ
 டத்தில் ம
 க்கள் த
 ங் கள் சி
 றுப
 டகுகளைஆ
 ற்றில் இ
 றக்கிஏ
 ற்றஒருப
 டித்துறை
போன் றச
 றுகலானபா
 தைஆ
 ற்றுக்குள் இ
 றங் கும் .படகுகள்  

கொண் டுவருபவர்கள் த
 விரவே
 றுந
 டமாட்டம் இருக்காது.இந்தஇடத்தில் சா
 தாரணமாக
ஆற்றின் ஆ
 ழம் இ
 டுப்பளவுதான் இ
 ருக்கும் .இறங் கிஆற்றின் கு
 றுக்காகநடந்தே
கடக்கலாம் .ஆற்றின் ந
 டுவேஇ
 ரண் டுகு
 ட்டித்தீ
 வுகள் கூ
 டஉண் டு.ஆ
 ற்றில் இ
 றங் கிந
 டந்தே
அந்தத்தீவுகளுக்குப்போ

கலாம் .இ
 ங் கே கோடையின் ப
 லமா
 லைகள் இங் கு
நண் பர்களுடனும் ,அவர்களின் செல் லக்கு
 ட்டிகளுடன் கு
 ம் மாளம் போட்டிருக்கிறோம் .
அதுவும் ஜேக்கியும் அ
 வள் ந
 ண் பன் பி
 ரின் ஸும் இ
 ங் குஅடித்தலூ
 ட்டிகள் சொ

ல் லி
மாளாது… 

பிரின் ஸ் நீ ரில் இறங் கமா
 ட்டான் .கரையிலேயேஓடிக்கொண் டிருப்பான் .கொஞ்சம் 
கொஞ்சமாகதை

ரியம் வந்துஅ
 வனும் ச
 ற்றுநீ
 ரில் இ
 றங் கஆ
 ரம் பித்தான் .ஜே
 க்கி
இயற்கையாகவேநீ ந்துபவள் .வீ
 ட்டுத்தோ

ட்டத்தில் வீசப்படும் ப
 ந்தைகொ

ண் டுவந்து
கொடுக்கும் விளையாட்டைச
 தாவி
 ளையாடிக்கொ

ண் டிருந்தவள் .அதையேஆ
 ற்றில் 
விளையாடுவாள் .நாங் கள் நீ
 ரில் ஒருப
 ந்தைவி
 ட்டெறிவோம் .ஆற்றில் நீ ர்போகும் 
திசைக்குஏற்பசரியாகக
 ணக்கிட்டுநே
 ராகநீ ந்திப்
போய் ப
 ந்தைப்பி
 டித்துக்கொ

ண் டுவ
 ருவாள் .பந்தை
எறியும் போதுக
 வனிக்காமல் பராக்குபா
 ர்த்துக்
கொண் டிருந்துவி
 ட்டு தொ

லைத்தபந்துகள் ஏராளம் .
இதற்காகவேஎங் கள் கா
 ரில் சி
 லடெ
 ன் னிஸ் 
பந்துகளைபோ

ட்டுவை

த்திருப்போம் .பந்து
இல் லாவிட்டால் ஒருசி
 றுக
 ட்டையோ,கு
 ச்சியோ
எதுவானாலும் சரிவி
 ளையாடப்போ

தும் .க
 ளைத்துப்
போய் ஆ
 ற்றோடுபோய் விடுவாளோஎன் றப
 யம் 
எப்போதும் இ
 ருக்கும் .பி
 ள்ளைகள் த
 யாராகச
 ற்று
ஆற்றில் இறங் கிநி
 ற்பார்கள் .களைத்தாலும் ச
 ற்று
நேரம் கரையில் ந
 டந்துவிட்டுமீ
 ண் டும் ஆரம் பித்து
விடுவாள் . 



ஜேம் ஸ் ந
 திக்கரையினிலே…(ஒருதொ

டர்) 


பிறகும
 ற்றந
 ண் பர்களுக்கும் சொல் லிஅ
 னைவரும் அங் கேகூடிபிக்னிக்செ
 ய் வோம் .
ஜேக்கிஆ
 ற்றில் இறங் கிவிளையாடிஅனைவரின் 
நடுவேவந்துநின் றுஉடலைகு
 லுக்கிஅனைவரின் 
மேலும் நீ ரைத்தெ

ளிப்பாள் .அ
 னைவரும் 
செல் லமாகத்தி
 ட்டுவார்கள் .எ
 வ் வளவுஇடம் 
இருந்தாலும் எ
 ங் கள் அருகில் வ
 ந்துஉ
 டலைசிலிர்த்து
எங் கள் மேல் நீ ரைத்தெளிப்பதில் அவளுக்குஅ
 லாதி
பிரியம் . 
இங் கேஜேக்கிஅடித்தலூட்டிதாங் காதுஒருமுறை
வனக்காவல் அ
 திகாரிஒருவர்இதுபடகுகளுக்கான
இடம் ,நீ
 ங் கள் இ
 ங் கேபி
 க்னிக்எல் லாம் 
செய் யக்கூடாது.வே

ண் டுமானால் ஆற்றின் வடக்குக்
கரையில் ஒருபூ
 ங் காஇருக்கிறதுஅங் கேஇந்தக்
கூத்தைஎல் லாம் வை

த்துக்கொள்ளுங் கள் என் றுஎச்சரித்துவிட்டுபோனார்.அ
 வருக்கும் 
ஜேக்கியைவி
 ரட்டமனம் வ
 ரவில் லை.இ
 ன் றுஇங் கேயேஇருந்துவிட்டுபோங் கள் ,உடனே
போகத்தே
 வையில் லைஎன் றுசொல் லிவிட்டுப்போய் விட்டார்.பி
 றகுஅக்கரையில் 
இருக்கும் ட
 க்கர்பூ
 ங் காவிற்கு( TuckerP
 ark)ஓ
 ரிருமுறைசென் றோம் .அ
 ந்தபூ
 ங் காவில் ஒ
 ருசில
பிக்னிக்பெஞ்சுகள் போ

ட்டுஆ
 ற்றங் கரைஒட்டிஒருநடைபாதையும் இருந்தது.நா
 ய் கள் ஓடி
விளையாடவும் பெரியமைதானம் அளவுக்குஇடம் இருந்தது.மீ
 ன் பிடிக்கவும் ஏற்றஇடம் .
ஆனால் எ
 ங் களுக்குஅந்தஇடம் அ
 வ் வளவாகப்பிடிக்கவில் லை. 

ஜேக்கியைக
 டைசியாகஅங் கேஒருமுறைஅழைத்துச்செல் லவிரும் பினேன் .உ
 டல் நலம் 
குன் றிநடக்கவேகஷ் டப்படும் ஜே
 க்கிஅந்தஇடத்தைப்பார்த்தால் வேதனைப்படுவாள் 
என் றுஎன் மகன் வேண் டாம் என் றுசொல் லிவிட்டான் . 

ஜேக்கிஎ
 ங் கோத
 ண் ணீரில் குதித்துகும் மாளம் போட்டுக்கொண் டுதான் இருப்பாள் . 

எழுதியவர்:நா
 குபரசு



சமையல் குறிப்பு 
பள் ளிபாளையத்துக்கோ

ழி 





எங் கள்  ஊர்களில்  ஒன் று பள்ளிபாளையம்  - அதாவது, அத்தை, மாமன் , அவர்தம் 
மகன் /மகள்கள் , மேலும்  சில பல உறவுகள் , நெருங் கிய நண் பர்கள்  உள்ள ஊர். வண் ண
மயமான

மக்கள் 

- Literally. துணிகளுக்கு சாயம்  பிடித்து அனுப்புதல்  தலையாய

தொழில் களில்  ஒன் று. ஊரின்  சாயப் பட்டறைகள்  மூலம்  துணிகளுக்கு மட்டுமல் ல, காவிரி
ஆற்றுக்கேசா
 யம் ஏற்றமுயலும் வல் லவர்கள் நாங் கள் . 

இந்நகரமும்  பெரியார் பிறந்த ஈரோடும்  இரட்டை நகரங் கள் . அவங் களுக்கு ஒரு நல் லது
நடந்தா எங் களுக்கும்  வேணும் னு கேட்போம் , அவங் களும்  எங் களின்  நல் லதுகளில் 
மறக்காது பங் கேற்பர் (பங் கு கேட்பர்). அவ் ளோ நெருக்கம்  எங் களுக்குள் . துணி வணிகம் 
எங் களைசேர்த்துநெ
 ய் துவைத்திருக்கிறது. 

இதெல் லாம்  மேட்டர் இல் லை. நாங் க என் னென் னவோ செய் தாலும்  எங் க ஊர் பெயரை
ஓகோவெனப
 லஇடங் களில் கொண் டுசேர்த்துக்கொண் டிருப்பதுஒருகோழிவறுவல் . 

மிகஎ
 ளியசெய் முறை: 

மசால்  எனும்  வன் முறை கிடையாது; அரை மணி நேரம்  போதும் ; 5-6 சமையல்  பொருட்கள் 
போதும் ;அ
 டேங் கப்பாசுவை.வே

றென் னவே

ணும் ஒருB
 lockbusterக்கு? 
அரிசிச்சோ

று,ச
 ப்பாத்திஎனஎதனுடனும் இணைசேரும் த
 ன் மைஇதன் கூடுதல் + . 

எலும் பும்  தோலும்  நீ க்கிய கொழுத்த கோழித்துண் டுகள்  மேல்  உப்பு,மஞ்சள் மிளகாய் தூள் 
சேர்த்துபிசறிவைத்துவிடுங் கள் . 
வெங் காயத்தோடு,4
 -5பூ
 ண் டுபற்கள் சேர்த்துஅரைத்துக்கொள்ளவும் . 


சமையல் குறிப்பு 
அடிகனமானவாணலியில் ,தே
 ங் காய் எ
 ண் ணையில் கடுகைபொரித்து,சோ

ம் புசேர்த்து
அதுவும் பொரிந்தவுடன் வெங் காய- பூண் டுகூட்டணியைசேர்த்துகொஞ்சமேகொஞ்சம் 
நேரம் வதக்கவும் .பி
 ன் ,சி
 றுதுண் டுகளாகவெ

ட்டியதேங் காய் பத்தைகளை
சேர்த்திடுங் கள் .கா
 ய் ந்தமி
 ளகாய் அடுத்தது. 

என் னைப்போன் ற'பிரட்டல் - வி
 ரும் பிகள் 'சிறிதுது
 ருவியதேங் காயைசேர்க்கலாம் . 

ஊர்பெயரைக்காப்பாற்றவ
 ந்திருக்கும் கோ

ழியைஅடுத்ததாகசேர்த்து,மி
 தமானசூட்டில் 
பிரட்டிபி
 ரட்டிவே

கவிடவும் .மு
 க்கால் பங் குவெ

ந்தவுடன் ஒருகி
 ண் ணம் தண் ணீர்சேர்த்து
மூடிவை

த்திடுங் கள் .1
 0மணித்துளிகளில் ம
 ணக்கம
 ணக்கத
 யாராகிவிடுகிறதுஅந்த
புகழ்பெற்றப
 ள்ளிபாளையத்துக்கோழி. 

சீரகச
 ம் பாஅரிசியிலோபா
 சுமதிஅ
 ரிசியிலோபொ

ங் கியசோ

றுஇரண் டுகரண் டிகள் ,
இந்தக்கோழிவறுவல் /பிரட்டல் ஒருகரண் டிஎனஒருத
 ட்டில் எடுத்துக்கொண் டுநா
 வின் 
எல் லாசு
 வைஅ
 ரும் புகளிலும் படும் படிமெதுமெதுவாகசு
 வைத்துப்பாருங் கள் ;உலக
வாழ்வின் உன் னதங் களில் ஒன் றைகைக்கொண் டிருப்பீர். 

குறிப்பு: 

மறந்தும் ம
 சால் சேர்த்துவிடாதீர்.அ
 ழகியவேலைப்பாடுகளோடுசித்தன் னவாசல் போல் 
ஓவியம் வ
 ரைந்துஅ
 தன் மீதுசுண் ணாம் புஅடித்தததுபோ

ல் ஆ
 கிவிடும் . 

நான் செ
 ய் தச
 மையலைபடம் எ
 டுப்பதற்குள் அதன் மணம் மற்றும் சுவையின் காரணமாக
தீர்ந்துபோய் விட்டதுஎன் றால் யாரேனும் நம் பவாபோகிறார்கள் ?அ
 தனால் ஏதும் 
காரணங் கள் சொ

ல் லாமல் வி
 க்கிமீடியாவின் உ
 தவியோடுஎடுத்தகாப்புரிமைச்சிக்கல் 
இல் லாதகோழிவறுவலின் படங் கள் இவை.: ) 

எழுதியவர்:உ
 ள் ளூர்க்காரன் 




கவிதைக்கு
 வியல்  

எங் கவீ
 ட்டுபா
 ப்பா 

காலம்  


உன் னைகண் ணால் கா
 ணமுடியாது 
உன் னைகையால் தொ

டமுடியாது 
உனக்குஅடங் காதோர்கிடையாது 
உன் னைஅடக்கியவரும் கி
 டையாது 

உன் னைகடந்துசெ
 ல் லமுடியாது 
உன் னைவழிந
 டத்தவும் மு
 டியாது 
உன் னைநிறுத்தவும் முடியாது 
உன் னைவெல் லவும் மு
 டியாது 

உன் னைவிட்டுவிலகவும் மு
 டியாது 
உன் னைநெருக்கவும் மு
 டியாது 
உன் னைஅழிக்கவும் முடியாது 
உன் னைஆக்கவும் முடியாது 

உனக்குகுரோதமும் கி
 டையாது 
உனக்குபேதமும் கி
 டையாது 
உனக்குபாதகமும் கிடையாது 
உனக்குசாதகமும் கிடையாது 

உனக்குலோபமும் கிடையாது 
உனக்குதாபமும் கிடையாது 
உனக்குமதமும் கிடையாது 
உனக்குமாச்சரியமும் கி
 டையாது 

உன் பி
 றப்பும் தெ
 ரியாது 
உன் மு
 டிவும் தெரியாது 
உன் வே
 கம் சீ
 ரானது 
உன் ஆ
 ளுமைமாறாதது 

நீ யின் றிஒ
 ருஅண் டமும் அ
 மையாது 
நீ யின் றிஒ
 ருஅணுவும் அ
 சையாது 

காலமேஇ
 வைஅ
 னைத்தும் நீ
 யானால்  
நீ தான் இ
 றைவனோஎ
 வருக்கும் தெ
 ரியாது 


எழுதியவர்- வெ

ண் பா


எங் கவீட்டுபா
 ப்பா 
மிகவும் சுட்டிபா
 ப்பா 

தத்திதத்திந
 டப்பாள்  
கண் சிமிட்டிசிரிப்பாள்  
திக்கிதி
 க்கிபே
 சுவாள்  
தின் பண் டம் கேட்பாள்  

எங் கவீட்டுபா
 ப்பா 
மிகவும் சுட்டிபா
 ப்பா 

அண் ணனைமிரட்டுவாள்  
அம் மாவிடம் கொஞ்சுவாள்  
அப்பாவைஅ
 ழைப்பாள்  
கதைசொ

ல் லகேட்பாள்  

எங் கவீட்டுபா
 ப்பா 
மிகவும் சுட்டிபா
 ப்பா 

தாத்தாவுடன் செல் லுவாள்  
பூங் காவில் ஊ
 ஞ்சல் ஆ
 டுவாள்  
பாட்டியுடன் தூ
 ங் குவாள்  
ஆனாலும் சண் டைபோ

டுவாள்  

எங் கவீட்டுபா
 ப்பா 
மிகவும்  சுட்டிபாப்பா 






எழுதியவர்-வெண் பா





எகவிதைக்கு
 வியல்  



பெண் .. 



நட்பின் நிறங் கள்  

கடவுள் ப
 டைத்தம
 ண் ..இ
 ல் லை
காலத்தைஉணர்த்துவதால்  
“வைரப்பாறை” 
அவன் எ
 னக்குத்தாத்தாவும் இ
 ல் லை 

கண் மூடித்தனமானநம் பிக்கை
மின் ,மென் ,மான் , 
வைத்திருப்பதால்  
மிளிர்,எளிர்,மலர்..இ
 வை 
அவன் எ
 னக்குப்பாட்டியும் இ
 ல் லை 
சிலரின் மே
 லோட்டபா
 ர்வை! 
அறிவைமுழுமையாகவ
 ழங் குவதால்  
இவைஇ
 ன் றில் செ
 ல் லாதஉ
 வமை.. 
அவன் எ
 னக்குத்தந்தையும் இல் லை 
ஆழத்தில் அவள் ஒ
 ருவை

ரப்பாறை! 
பாசத்தைக்கொ

ட்டிஅளிப்பதால்  

அவன் எ
 னக்குத்தாயும் இல் லை 
பாறையின் றிமண் ணின் றிநிலமின் றி
முயற்சிக்குக்கை

கொடுப்பதால்  
மரமின் றிவ
 ளமின் றிவாடிவிடும் உ
 லகம் !  அவன் எ
 னக்குப்பெரியப்பாவும் இ
 ல் லை 
பெண் ணின் றிஆணின் றிம
 னிதமின் றி
நல் லப
 ழக்கவழக்கங் களைக
 ற்றுக்
ஆற்றலின் றிபடைப்பின் றிமு
 டங் கிடும் 
கொடுப்பதால்  
உலகம் !! 
அவன் எ
 னக்குப்பெரியம் மாவும் இல் லை

எனதுபிறந்தநாளைக்
நான் கில் ஒ
 ன் றானநிலம் நிற்பதுன் 
கொண் டாடுவதால்  
பாறையில் , 
அவன் எ
 னக்குச்சித்தியும் இ
 ல் லை 
நான் கில் மூ
 ன் றானநீ
 ர்நி
 ற்பதும் பாறையில் ,
அறிவுரைகளைக்கூறுவதால்  
இருநால் அ
 ற்புதம் (எண் ணூறுகோடி)
அவன் எ
 னக்குசித்தப்பாவும் இ
 ல் லை 
மனிதரின்  
எங் குச்சென் றாலும் பா
 துகாப்பதால்  
முதல் அ
 ணுவை 
அவன் எ
 னக்குஅண் ணனும் இ
 ல் லை 
சுமந்ததேஉன் கருவறையில் ! 
வேலைகளைப்பகிர்வதால்  

அவன் எ
 னக்குஅக்காவும் இல் லை 
ஆதலால் என் பார்வையில் .. 
அவ் வப்போதுசெ
 ல் லச்ச
 ண் டை
பெண் ஒருவை

ரபா
 றை! 
போடுவதால்  

அவன் எ
 னக்குத்தங் கையும் இ
 ல் லை 
எழுதியவர்-சுரேஷ் க
 ண் ணா
சபையில் ம
 ரியாதைப
 டுத்துவதால்  


அவன் எ
 னக்குத்தம் பியும் இ
 ல் லை 
மாப்பிள்ளைஎ
 ன் றுஅழைப்பதால்  
அவன் எ
 னக்குமாமனும் இ
 ல் லை 
நன் குஉ
 பசரிப்பதால்  
அவன் எ
 னக்குஅத்தையும் இ
 ல் லை 
என் னுடையசெயல் களைநே
 சிப்பதால்  
அவன் எ
 னக்குமுறைப்பையனும் 
இல் லை 
இலவசமாகப்ப
 ணம் வ
 ழங் குவதால்  
அவன் எ
 னக்குமுறைப்பெண் ணும் 
இல் லை 
பிரச்சனையில் முன் நிற்பதால்  
அவன் எ
 னக்குப்பங் காளியும் இல் லை 
இவைஅ
 னைத்தும் ஆ
 ய் வா
 ழ்வதால்  
அவன் எ
 னக்குஉயிர்த்தோழன் ! 

எழுதியவர்-ஹர்ஷினிஸ்ரீனிவாசன் 




திரைப்படவி
 மர்சனம்  


கர்ணன்  

'என் னஇ
 ந்திராகாந்தியைச்
சுட்டுட்டாங் களா?'எ
 ன் றுநீ
 ங் கள் 
கிண் டலடிப்பதுகேட்கிறது.ஓடிடியில் 
(AmazonPrime)வந்தேகி
 ட்டத்தட்ட
இரண் டுமா
 தங் கள் ஆகிவி
 ட்ட
நிலையில் கிண் டல் நியாயம் தான் .
நான் குபார்வையற்றோர்யா
 னையைத்த
 டவிப்பா
 ர்த்துஒவ் வொருவி
 தமாய் வர்ணித்த
மாதிரிஇந்தப்படம் வெ

ளிவந்தவுடன் அவரவர்க்குத்தோ

ன் றியபடிப
 லதரப்பட்ட
விமர்சனங் கள் ,சர்ச்சைகள் .எனவேநானும் எ
 ன் பங் குக்குஇ
 ந்தவி
 மர்சனத்தைப்போ

ட்டு
ஜோதியில் ஐக்கியமாகிறேன் . 

இயக்குநர்மா
 ரிசெல் வராஜின் இரண் டாவதுப
 டம் .ப
 லதரப்பினரால் சி
 லாகிக்கப்பட்ட
முதற்படமான'பரியேறும் பெ
 ருமாள் 'தந்தவெ

ளிச்சத்தால் அடுத்தப
 டத்தில் பெ
 ரிய
நடிகரைஇ
 யக்கும்  நிலைக்குஉ
 யர்ந்தவர். 

கதைந
 டக்கும் கா
 லக்கட்டத்தைக்கு
 றித்தசர்ச்சை-நான் பா
 ர்க்கும் போ

து'1997க்குமுன் '
என் றுவந்தது.படம் தியேட்டரில் வெ

ளியானபோ

து'90களின் பி
 ற்பகுதி'என் றுஇருந்தது.
அதன் பின் வந்தஅ
 ழுத்தங் களால் மா
 ற்றப்பட்டது.1995ல் போ

லீஸ் அ
 டக்குமுறைக்கு
உள்ளானகொடியங் குளம் (படத்தில் பொ

டியங் குளம் )கிராமம் கதைக்களமாகஇ
 ருப்பதால் 
'90களின் பி
 ற்பகுதி'என் பதுஅ
 ப்போதுஆட்சிமா
 ற்றம் ந
 டந்துஅ
 திகாரத்தில் இ
 ருந்தவே
 று
கட்சியைக்கு
 றிக்கிறதும
 ற்றும் 90களில் இறுதியில் ந
 டந்ததா
 மிரபரணிது
 ப்பாக்கிச்சூடு
(மாஞ்சோலைதோ

ட்டத்தொ

ழிலாளர்கள் போ

ராட்டம் )பற்றியதுஎனவும் ச
 ர்ச்சை
வெடித்தது.ஆனால் எனக்குத்தோ

ன் றியவரைஇ
 யக்குநர்இ
 ந்தப்ப
 டத்தைஒ
 ருகுறிப்பிட்ட
சம் பவத்தைப்பற்றியதாகஇல் லாமல் தா
 ழ்த்தப்பட்டவர்கள் மே
 ல் அ
 ரசுஇ
 யந்திரம் ந
 டத்திய
வன் முறைகளின் தொகுப்பாகவேஎ
 டுத்திருக்கிறார். 



திரைப்படவி
 மர்சனம்  
கதைப்படிபொடியங் குளகி
 ராமம
 க்கள் தங் களின் அத்தியாவசியத்தே
 வையானபேருந்து
நிறுத்தத்திற்குக்கூ
 டபோ

ராடவே
 ண் டியிருக்கிறது.ஆ
 னால் 1995க
 லவரத்திற்குமு
 ன் பே
கொடியங் குளகிராமம
 க்கள் சிங் கப்பூர்,வளைகுடா
நாடுகள் ,மற்றும் பி
 றமா
 நிலங் களில் வே
 லைபெ
 ற்றுஓ
 ரளவு
பொருளாதாரத
 ற்சார்பைப்பெ
 ற்றிருந்தனர்.க
 லவரத்தின் 
போதுஉடைத்துநொ

றுக்கப்பட்டகு
 ளிர்ப்பதனப்பெட்டிகள் ,
தொலைக்காட்சி(இலவசத்தொ

லைக்காட்சிக்குமுந்தைய
காலகட்டம் )இவைகளேசாட்சி.அ
 வர்கள் கோ

ரியதெல் லாம் 
சமுதாயத்தில் தங் களுக்கானஇ
 டம் ,அங் கீகாரம் மட்டுமே. 

ஆனால் ப
 டத்தில் வ
 ரும் கி
 ராமம
 க்கள் தங் கள் அ
 டிப்படைஉ
 ரிமைகளுக்கேபோராட
வேண் டியநி
 லையில் இ
 ருக்கிறார்கள் .மேலும் பே
 ருந்துநி
 றுத்தத்தில் ஒ
 ட்டப்பட்டிருக்கும் 
'பாரதிகண் ணம் மா'சு
 வரொட்டி(97ல் வ
 ந்தப
 டம் )போ

ன் றகு
 றிப்புகள் இ
 யக்குநர்ஒ
 ரு
குறிப்பிட்டச
 ம் பவத்தைமை

யப்படுத்தாமல் அரசுதாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மீ
 துஅரசாங் க
இயந்திரம் ஆதிக்கசாதியினரின் மூலமாகந
 டத்தியவன் முறைகளின் மீதானபொ

துவான
விமர்சனமாகவேகொள்ளவே

ண் டும் . 

கவனிப்பாரின் றிசா
 லைநடுவில் வலிப்புவந்துஇறந்துபோகும் சிறுமியுடன் படம் 
தொடங் குகிறது.கி
 ராமத்தார்அந்தச்சிறுமிதெ

ய் வமாகிஅக்கிராமத்தில் வ
 ளைய
வருவதாகந
 ம் புகிறார்கள் .இ
 துபோன் றஅகாலமரணமடைந்தசிறுமிகள் 
கன் னித்தெய் வங் களாகஉருவாகியகதைஎல் லாகிராமங் களிலும் கேள்விப்படக்கூடிய
ஒன் று. 

படம் முழுக்ககுறியீடுகளால் நிரம் பியிருக்கிறது.த
 லையில் லாபு
 த்தர்சிலை,
முன் னங் கால் கள் க
 ட்டப்பட்டகழுதைஎன் று.ம
 ற்றும் ம
 ண் புழு,மரவட்டைமுதல் யானை
வரைகா
 ட்சிப்படுத்தப்பட்டஉயிரினங் கள் . 

கர்ணனாகதனுஷ் - கோ

பக்காரஇளைஞனாகஆ
 ங் காரம் ,ஆ
 வேசம் என் றுஉணர்ச்சிகளை
நன் குவெ

ளிப்படுத்தியிருக்கிறார். ஏ
 மராஜா( மலையாளந
 டிகர்லால் ),கர்ணனின் சகோதரி
பத்மினி( லக்ஷ் மிபி
 ரியா)ஆ
 கியோர்கனகச்சிதம் . 





திரைப்படவிமர்சனம்  
போலீஸ் அ
 திகாரிக
 ண் ணபிரான் ( நட்டி)பா
 த்திரம் ஒ
 ற்றைப்பரிமாணமாய் இருந்தாலும் 
அந்தஅதிகாரத்தி
 மிரைநன் குளிப்படுத்திஉ
 ள்ளார். அ
 றிமுகக்கதாநாயகிதி
 ரவுபதி
(ரஜிஷாவிஜயன் )த
 விரம
 ற்றநடிகர்தே
 ர்வுசி
 றப்பு.அ
 வர்நடிப்பில் குறையில் லைஎ
 ன் றாலும் 
அந்தச்சூழலுக்குப்பொ

ருந்தாமல் ஏதோகிராமத்தைசுற்றிப்பா
 ர்க்கவந்தவர்போல் 
இருக்கிறார்.க
 தாபாத்திரங் களின் பெ

யர்களைப்பார்த்தேஇதுகௌரவர்பார்வையில் 
சொல் லப்பட்டமகாபாரதமாகஎ
 டுத்துக்கொள்ளலாம் . 

தேனிஈ
 ஸ் வரின் ஒளிப்பதிவும் ,ச
 ந்தோஷ் நாராயணனின் இசையும் படத்திற்குச
 ரியான
பக்கபலங் கள் .'கண் டாவரச்சொல் லுங் க'பட்டிதொட்டியெல் லாம் ஹி

ட்டடித்தநி
 லையில் 
ச.நா.பி
 ண் ணனிஇ
 சையில் அசத்துகிறார். 

எல் லாம் இருந்தும் படம் நிறைவைஅளிக்கவில் லை.த
 னுஷின் நட்சத்திரஅந்தஸ் தை
மனதில் கொண் டுவை

க்கப்பட்டகாட்சிகளால் இருக்கலாம் .த
 னுஷ் மா
 திரிபெரியநடிகரை
வைத்துக்கொ

ண் டு'பரியேறும் பெருமாள் 'மாதிரிஎ
 டுக்கமுடியாதுஎ
 ன் பதுநியாயம் தான் .
இருந்தாலும் .. 

மொத்தத்தில் உரலில் குத்தி,அம் மியில் நசுக்கி,மி
 க்ஸியில் அரைத்தபின் குக்கரில் வேக
வைத்தப
 தார்த்தத்தைச்சா
 ப்பிட்டஉணர்வு. 


எழுதியவர்: ர
 விதிருவேங் கடத்தான் 












வணிகஆ
 தரவாளர்களுக்குந
 ன் றி! 













தமிழ் ப்பள் ளிமாணவர்கள் (ராமுவும் சோ

முவும் ) 



வகுப்பு:நி
 லை7மாணவிகள் 
தலைப்பு:எ
 ங் களின் க
 தைகள்  
ஆசிரியை:ல
 தாதியாகராஜன்  



ராமுவும் சோமுவும்  


ஒருநாள் ,இரண் டுகாளைகள் ஒரும
 லைமே
 ல்  ந
 டந்தன.ஒ
 ருகா
 ளைபெ
 ரிதாகஇ
 ருந்தது.
ஒருகாளைசி
 றியதாக இருந்தது.பெரியகா
 ளையின் பெயர்ரா
 மு.சி
 ன் னகா
 ளையின் 
பெயர்சோ

மு.ராமுமா
 டுகளின் கூ
 ட்டத்தின் தலைவராகஇ
 ருந்தார்.ரா
 முவுக்குஒ
 ரு
மோசமானபெயர்இருந்தது.அவர்ஒருச
 ர்வாதிகாரிமா
 திரிந
 டந்துகொள்வார்.எல் லா
மாடுகளுக்கும் ராமுவைசு
 த்தமாகபி
 டிக்கவில் லை.மாடுகள் ப
 லவீனமாகஇ
 ருந்ததால் ,
அவர்களால் ரா
 முகூடச
 ண் டைபோடமு
 டியவில் லை.ராமுவும் சோமுவும் கா
 ட்டில் 
உணவுதேடினார்கள் . சோ

முஒ
 ருப
 ழங் கள் நி
 றைந்தபு
 தரைகண் டுபிடித்தார்.அ
 ந்த
புதரில் பலவ
 ண் ணங் களில் பழுத்தப
 ழங் கள் இ
 ருந்தன.அவர்உடனேசொ

ன் னார்,"இந்த
புதரில் எல் லாபழங் களும் சுவையாகஇ
 ருக்கிறது.எ
 ல் லாமா
 டுகளோடும் பழங் களை
பங் கிடுவோம் .ஆனால் ,ரா
 முஇ
 ந்தபு
 தரைஎ
 ந்தவ
 கையிலும் பா
 ர்க்கக்கூடாது.அவர்
புதரைபார்த்தால் ,எல் லாபழங் களையும் அ
 வரேஎ
 டுத்துக்கொள்ளமுயற்சிப்பார். 
உடனே,ராமுவந்தார்.அ
 வர்ப
 ழங் களைக
 ண் டவுடன் சோமுவைகோபப்பார்வை
பார்த்தார். 
ராமுகோபமோடுகூ
 றினார்,"நீ ஏ
 ன் இ
 ந்தப
 ழங் களைஎ
 ன் கிட்டேம
 றைத்தாய் ?இந்த
காட்டிலிருந்துஉடனேபோ!இ
 துதான் உ
 ன் த
 ண் டனை!”
“நான் எ
 ல் லாமா
 டுகளுக்கும் உ
 தவிதான்  செய் தேன் .இ
 ப்போ,நீ
  கோ

பப்படுகிறாய் ”,
சோமுபெருமூச்செறிந்தார். 



தமிழ் ப்பள் ளிமாணவர்கள் (ரா
 முவும் சோமுவும் ) 

"என் னதை

ரியம் இ
 ருந்தால் எ
 ன் கிட்டேஇ
 ப்படிபே
 சுவாய் !"எ
 ன் றுரா
 முக
 த்தினார். 
ராமுவின்  கூர்மையானகொ

ம் புகள் வெ

ளிச்சத்தில் மி
 ன் னியது.அ
 வரின் கு
 ளம் புகள் 
கொண் டுதரையில் வலிமையோடுச
 த்தம் உ
 ண் டாக்கினார்.அவர்ச
 ண் டைபோ

டத்
தயாரானார்.ஆனால் ,சோ

முவிடம் ஒருதி
 ட்டம் இ
 ருந்தது.அவர்ராமுவின் வலிமை
தெரிந்தவர்.அவர்ரா
 முவைகோ

பப்படுத்துவதற்குத்தான் தா
 ன் இப்படிபேசினார். 
உடனே,ராமுவேகமாகசோமுவின் அருகில் ஓடினார்.சோமுஒருப
 ழையஆ
 லமரம் 
முன் னால் நின் றார்.அந்தநே
 ரத்தில் ,நி
 சப்தமாகஇருந்தது.ராமுசோ

முவைமு
 ட்டும் நே
 ரம் 
வரும் போது,சோமுவே
 கமாகஒருப
 க்கத்தில் குதித்தார். 
ராமுஅந்தமரத்திற்குள் ஓடவேண் டும் என் றுசோமுவிரும் பினார்."அதுதான் ராமுவுக்குஒரு
நல் ல பாடம்  தரும் ," என் று சோமு நினைத்தார். ஆனால் , ராமு மரத்தை தவிர்த்தார். அவர்
நேராக ஓடினார். அவருக்கு அதிகமான பலம்  இருந்ததால்  அவரால்  நிற்கமுடியவில் லை.
நேராகஓடியராமுஒ
 ருபெ

ரியகிணற்றில் விழுந்தார்.  
“அய் யோ!யா

ராவதுஎன் னைகா
 ப்பாற்றுங் கள் !”,எ
 ன் றுஅழுதார். 
சோமு அதிர்ச்சியுடன்  பார்த்தார். இப்படி நடக்கும்  என் று எதிர்பார்க்கவில் லை. உடனே,
சோமுகத்தினார்," எல் லோரும் இங் கேவாருங் கள் !ராமுவைகா
 ப்பாற்றவேண் டும் !" 
ராமு மூழ்கிப் போகும்  போது எல் லாம்  காட்டு விலங் குகளும்  உதவினார்கள் . பறவைகளும் ,
யானைகளும் , நாய் களும் , எல் லா மாடுகளும்  ராமுவை தண் ணீரில்  இருந்து எடுக்க உதவி
செய் தார்கள் .  
ராமு

நன் றியோடு

அனைவரையும் 

தலை

குனிந்து

வணங் கினார்.

சோமுவிடம் 

நன் றிசொன் னார். இறுதியாக, அவர் எல் லோருக்கும்  மரியாதை மற்றும்  மதிப்பு கொடுக்க 
வேண் டும்  என் று புரிந்துகொண் டார். ராமுவும் , சோமுவும் , எல் லா மாடுகளும்  இன் பமாக
வாழ்ந்தார்கள் . 

எழுதியவர்: மா
 ணவிவைதேஹிமூர்த்தி












தமிழ் ப்பள் ளிமாணவர்கள் (பு
 லியும் எலியும் ) 






புலியும் எலியும்  



புலியும் எலியும்  







புலியும் எலியும்  



எழுதியவர்:மா
 ணவிபா
 ரதிசரவணன்  






உடல் நலக்குறிப்பு 



முதுகுவ
 லிந
 மக்குஎதனால் வருகிறது? 






தொகுப்பு-ரா
 ம் கிக
 வசேரி















தாயுமானவர்(சிறுகதை) 


அக்கா,எங் கஅலுவலகத்தில் த
 ந்தையர்தி
 னம் கொண் டாடபோ

றாங் க."அப்படியா
அருமை,என் னைக்குcelebration?”என் றுஅ
 க்காகே
 ட்டாள் .இந்த
நாளும் ."உன் னுடையஅ
 லுவலகத்தில் எப்பவும் 

வெ

ள்ளிக்கிழமை,முழு

கொ

ண் டாட்டம் தான் "என் றுஅ
 க்கா

கலாய் த்தாள் . 
என் னைஅந்தவி
 ழாவில் பே
 சசொ

ல் லியிருக்காங் க."நம் பவீ
 ட்டிலேயே

நீ தான் பெரிய

வாயாடிஅப்புறம் என் ன,க
 லக்கு"என் றாள் அ
 க்கா.Father,தந்தை,த
 கப்பன் ப
 த்தி
பேசவேண் டும் ,ஐடியாகொடு."இருயோ

சிக்கிறன் ,ஹ் ம் ம் ,ஹ்
 ம் ம் ..."என் றுயோ

சிக்க
ஆரம் பித்தாள் . 
"தாயுமானவர்பத்திபே
 சுறியா"என் றுஅக்காவி
 னாஎழுப்பினாள் . தாயுமானவரா,
அவர்யாரு?"அடிப்பாவி,எ
 ன் னஇ
 ப்படிகே
 க்குற",சரி சொ

ல் லுறேன் . 
"ஒருக
 ர்ப்பிணிப்பெ
 ண் ,கணவனுடன் கி
 ராமத்தில் வா
 ழ்ந்துவ
 ந்தாளாம் .அ
 வள் 
தீவிரமானசி
 வன் பக்கத்தை.அப்போதுஒ
 ருசமயம் ,கனமாம
 ழைபெய் ந்துபெ
 ரிய
வெள்ளம் வ
 ந்த்துருச்சு.திடீருனு,அ
 வளுக்குப்பி
 ரசவவ
 லியும் வந்த்துருச்சு.அவளுடைய
கணவனுக்குஎ
 ன் னபண் ணுறதுனேதெரியலை,அ
 வனுடையம
 னைவிவ
 லியில் 
துடிக்கிறதைப்பார்க்கவேமு
 டியவில் லை.அ
 வளுடையஅ
 ம் மாபி
 ரசவத்துக்கு
வரவேண் டியது,இந்தம
 ழையில் அ
 வங் கவ
 ர்றதுக்குத்தாமதம் ஆயுடுச்சு.அ
 வளுடைய
கணவன் ,வேறயாராவதுஉ
 தவிக்கு 
இருப்பாங் களானுபாக்கவெளியில் போனான் .ஆ
 னால் யாருமேஇ
 ல் லை.க
 டவுள் 
சிவனிடம் போய் "உன் னதானஎன் னுடையம
 னைவிதினமும் வணங் கினாள் ,இ
 ப்போது
அவள் பிரசவவலியில் யா
 ரும் இ
 ல் லாமல் து
 டித்துகொண் டியிருக்கிறாள் "அப்படியென் று
கதறிஅ
 ழுதான் ."எ
 ன் றாள் அக்கா. 
ஒ,அந்தகணவர்தான் தாயுமானவராஅ
 க்கா?."இ
 ல் ல,இல் ல,என் னக
 தையைமுழுசா
சொல் லவிடு,அவளுடையஅ
 ம் மாஉ
 டனேவீ
 ட்டுக்குள்ளநு
 ழைந்துத
 ன் மகளுடைய
கையைப்பிடித்துஆ றுதலும் தை

ரியமும் சொல் லிபி
 ரசவம்  பா
 ர்த்தங் களாம் .கொ

ஞ்ச
நேரத்தில் குழந்தைபிறந்தது,அவளும் ம
 யக்கமாகிட்டாள் .க
 ணவன் வீ
 ட்டுக்குவ
 ந்து
பார்த்தால் அ
 வள் பக்கத்தில் கு
 ழந்தைஇ
 ருக்கிறதுஅ
 ப்புறம் ம
 யக்கம் தெ
 ளிந்துஇ
 ரண் டு
பேரும் கு
 ழந்தையைக்கொ

ஞ்சிக்கொண் டுஇருந்தார்கள் . 



தாயுமானவர்(சிறுகதை) 


யாரோகதவுத
 ட்டுகிறச
 த்தம் கே
 ட்டுச்சு,போ

ய் பா
 ர்த்தாஅ
 வளுடையஅ
 ம் மாகையில் 
பையோடுநி
 க்கிறாங் க.அ
 ம் மாஉ
 ள்ளவந்துகு
 ழந்தையைபாத்துட்டு,"குழந்தை
பிறந்துருச்சா,இந்தம
 ழையில் நா
 ன் வர்றதுக்குதாமதம் ஆயிடுச்சி".இவங் களக்குஎ
 துவும் 
புரியவில் லை,"என் னமாசொல் லுறநி
 தானமாஎ
 ன் னுடையப
 க்கத்தில் இருந்துபி
 ரசவம்  
பார்த்த"."நானா,நான் இ
 ப்போதுதான் வரேன் ".அ
 ப்புறம் தான் அ
 வர்களுக்குபுரிஞ்சுது
அந்தசிவபெருமான் தான் இவங் கஅ
 ம் மாமா
 திரிவந்தார்"என் றுஅ
 க்காக
 தையைச்
சொல் லிமுடித்தாள் . 
அக்கா,இதுஉன் னுடையக
 தைமா
 திரிஇ
 ருக்கே."நான் பொ

ய் சொ

ல் லல,இ
 து 
உண் மையானகதை,அதுனாலதான் தா
 யுமானவர்அ
 ப்படினுஒ
 ருச
 ன் னதிகூடஇ
 ருக்கு
திருச்சிமலைக்கோட்டைகோவிலில் "என் றாள் அ
 க்கா. 
நான் அ
 ப்படிச்சொல் லலைஅ
 க்கா,உனக்குப்போனவ
 ருஷம் பி
 ரசவம்  ஆ
 னதுக்கு
அப்புறம் ந
 ம் பஅப்பாவும் அம் மாமா
 திரிஇ
 ருந்துஉ
 ன் னபா
 த்துக்கிட்டாரு.அ
 ப்படினா
நம் பஅப்பாவும் தா
 யுமானவர்தான் . 
வெள்ளிக்கிழமைஅ
 வளுடையஅலுவலகத்தில் ,அ
 வளுடையஅ
 க்காவின் க
 தையைச்
சொல் லிவிட்டு"எங் கள் இ
 ரண் டு பேருக்கும் சி
 தம் பரம் (எ)தா
 யுமானவர்கி
 டைத்தது
போல் ,உங் கள் எ
 ல் லோருடையவா
 ழ்விலும் உங் களுடையதா
 யுமானவர்இ
 ருக்கிறார்
என் றுநம் புகிறேன் .ந
 ம் முடன் வா
 ழ்ந்துவரும் எ
 ல் லாதா
 யுமானவரையும் போற்றி
வணங் குவோம் "என் றுபேச்சைமு
 டித்தாள் . 



எழுதியவர்-ஹர்ஷினிஸ்ரீனிவாசன் 





வாசகர்கருத்து 


இந்தமா
 தக
 தம் பம் இ
 தழைப்ப
 ற்றியஉங் கள் க
 ருத்தைதெ
 ரிவிக்கவி
 ரும் பினால் ,இ
 ந்த 
படிவத்தின் மூலம் எங் களுக்குதெ
 ரிவிக்கவே
 ண் டுகிறோம் . 

newsletter.rts@richmondtamilsangam.org எனும் மி
 ன் னஞ்சலிலும் எ
 ங் களைதொடர்பு
கொள்ளலாம் . ந
 ன் றி! 


முற்றும்  










கதம் பம்  இதழில்  தங் கள்  கதை, கட்டுரை, கவிதை மற்றும்  பயனுள்ள பல விஷயங் களை
இரிச்மண் டு சமூகத்துடன்  பகிர்ந்து கொண் ட அனைத்து எழுத்தாளர்களுக்கும்  தமிழ்ச் சங் க
நிர்வாகக்கு
 ழுவின் ம
 னமார்ந்தந
 ன் றி. 





