


 இந்த இத�ல்… 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: ஸரஸாங்�) 

 ●  �ற�ம் ெபா��ம் 

 ●  க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட�் பலாச�்ைளகள் (பாகம் 5) 

 ●  என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா 

 ●  க�ைதக்��யல் 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் (டார�்ங்ஸ் - �ந்�) 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 ெசப்டம்பர் மாதத்�ல் வர��க்�ம் த�ழ்சச்ங்க நிகழ்ச�்கள்: 

 9/10/22 மற்�ம் 9/11/22 - ெபண்களின் எ� பந்� ேபாட்� (Women’s Throwball 
 Tournament) 



 அ��ப்� மடல் 

 9/17/2022 மற்�ம் 9/18/22 - ஆண்களின் ைகப்பந்� ேபாட்� (Men’s Volleyball 
 Tournament) 



 அ��ப்� மடல் 

 9/24/22 - �ழந்ைதக�க்கான கலாசச்ார நிகழ்ச�் இந்� ெசன்டரில் மாைல 4:30 
 �தல் 7:30 வைர 

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

 the 15th of each month. 

mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 �ைர�ம் இைச�ம்  -  ஸரஸாங்� 
 இ�  27  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம். இதற்� ெசௗரேசனா என்�  மற்ேறா� ேப�ம் உண்�. கமலா மேனாகரி, 
 வாசந்�, நளினகாந்� ஆ�ய ராகங்கள் இந்த ராகத்�ன் ஜன்ய ராக பட�்ய�ல் அடங்�ம். 

 இந்த ராகத்�ல் �ரபலமான பாடல்கள் என்� எ�த்�க்ெகாண்டால் ராமசா� �வன்  இயற்�ய  நீேகல 
 தயரா�  , பல�ரளி��ஷ்ணா  அவரக்ளின்  வந்ேதஹம் ேகா�ந்தா  ,  �த்�ஸ்வா� ��தர ் அவரக்ளின் 
 ெசௗரேசேனஷம் வல்�ஷம்  , ஸ்வா� ��நாள் மஹாராஜா இயற்�ய  ெஜயா ெஜயா பத்மநாபா  ேபான்ற 
 பாடல்கள் ஆ�ம். 

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

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 அழ� நிலா  மனிதன் எல்லாம் ெதரிந்�  ேக �  மஹாேதவன் 

 உயர்ந்த மனிதன்  பால் ேபாலேவ  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 ராஜா� ராஜா  �னம்மா �னம்மா  இைளயராஜா 

 கடல் �ன்கள்  என்ெறன்�ம் ஆனந்தேம  இைளயராஜா 

 ெபரிய �ட்� பணக்காரன்  மல்�ைகேய மல்�ைகேய  இைளயராஜா 

 ெபரிய �ட்� பணக்காரன்  �த்� �த்� ேமைட ேபாட்�  இைளயராஜா 

 ச�  �லாவ�  மஹராஜேனா�  இைளயராஜா 

 மனித ஜா�  ��� ���  இைளயராஜா 

 அ�சய �ற�  தானந்தன �ம்�  இைளயராஜா 

 ேராஜா  த�ழா த�ழா  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 பர�ராம்  �ட்� ���  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 ��கைத  இதயம் இதயம்  ேதவா 

 ��வாசம்  கண்ணான கண்ேண  � இம்மான் 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 {  �ட்� ெகா�த்தாவ� அந்தத் �ன்பத்ைத வாங்�க்ேகா -  வள்�வர்} 

 உலகத்�ல யாராச�்ம் இப்ப�ச ்ெசால்� ேகள்�ப்பட�் இ�க்�யா? 

 ேடய், ஒேர�யா கைத �டாேத. அப்ப�ெயல்லாம் ெசால்���க்க வாய்ப்�ல்ைல. 

 அட, உண்ைமயாத்தான் ெசால்ேறன். வள்�வர ்ஒ� so called "�ன்பத்ைத" ("ேக�" என்ற 

 ெசால்ைலப் பயன்ப�த்��றார)் அைடய ெபா�ள் (கா�, பணம், �ட�், மணி மணி) 
 ெகா�க்க ேவண்� இ�ந்தா�ம் பரவா�ல்ைல; ெபா�ள் ெகா�த்தா��ம் அைதப் ெப� 

 என்�றார.் அ� என்னவாக இ�க்�ம்? ேயா�ச�்ப் பாேரன். 

 எவ்ேளா ேயா�சச்ா�ம் ேதாணைலடா. நீேய ெசால்��. 

 சரி. ெசால்ேறன். 

 ஐயன் மனிதரக்ள் எல்ேலாைர�ம் ேந�த்தவர.் ஒ�த்த�க்� ஒ�த்தர ்உதவ�ம், நமக்�த் 

 �ங்�ைழத்தவ�க்�ம் அவர ்நாண நல்லேத ெசய்ய�ம் என்ற ெபரிய மன�க்காரர.் 

 ச�கம் ஒற்�ைமயாக இ�க்க எல்ேலா�க்�ம் உத� ெசய்�ம் மனம் ேவண்�ம் என்�றார.் 

 நாம் சம்பா�த்த அ��, ெபா�ள் மற்றவரக்�க்�ம் பயன்பட ேவண்�ம் என்� 

 நிைனக்�றார.் தன்னலம் இன்� ெபா�நல�க்காக ெசய்வைத இன்ைறய ேபச�்வழக்�ல் 

 'ெதாண்� ெசய்வ�' என்�ேறாம் இல்ைலயா? அைதச ்ெசால்�றார.் 

 ெதாண்�-ன்� ெபா�வா ெசால்�டேறாம். எைத�ம் எ�ரப்ாரக்்காமல் தங்கள் அ��, 

 ேநரம், உைழப்� என ெதாடரச்�்யாக ெபா� ேநாக்கத்�க்காகக் ெகா�ப்ப� என்ப� 

 அவ்ேளா எளிதான� அல்ல. ெசால்�டலாம்; ெசஞ்� பாரத்்தாதான் அ�ல் உள்ள �க்கல்கள் 

 ெதரி�ம். பல ேநரங்களில் எப்படா ���ம் என்� "�ன்பமாக" ேதான்�ம். 

 ெகாஞ்சம் அப்ப�-இப்ப� இைடஞ்சலாக, �ன்பமாக இ�ந்தா�ம் நீ ெசய்�ம் ெசயல் ெபா� 

 நல�க்காக. ைகமா� எ�ரப்ாரா ேசைவ ெசய்�றாய். நீ ெசய்�ம் ெசயலால் �ல-பலர ்

 நன்ைம அைடயப் ேபா�றாரக்ள். இப்ப�யான ெசயைலச ்ெசய்ய ஒ� ேவைள, உன் 

 ைகப்ெபா�ைள ெசலவ�க்க ேவண்� இ�ந்தா�ம் தயங்காேத. ெதாண்� ெசய்�ம் 

 ஒ�வ�க்� இதனால் ேக� வந்தா�ம் பரவா�ல்ைல, ெசலவ�த்தா��ம் அந்தத் 

 "�ன்பத்ைத" அைடந்�ட ேவண்�ம் என்�றார.் 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 
 உண்ைம�ல், ெபா� நல�க்�ப் பா�ப�வ� இன்பமான ஒன்�; அப்ப�ச ்ெசயல்ப�ம் 

 ேபா� வ�ம் �க்கல்க�ம் இைடஞ்சல்க�ம் �ட �ன்பம் �ைடயா� என்ற மைறெபா�ள் 

 (hidden message) ெகாண்ட �றள் அ�. 

 எங்கள் ஆ�ரியர ்அ�க்க� ெசால்வார:் "��க்�றள் சந்தன மரம் ேபால. ேதய்க்கத் ேதய்க்க 

 மணக்�ம்" என்�. 

 ேயா�ச�்ப் பாேரன். ஏேழ ெசாற்களில் இவ்வள� அடரத்்�. 

 வாவ். 

 ஒப்�ர� னால்வ�ம் ேகெடனின் அஃெதா�வன் 
 �ற்�க்ேகாள் தக்க� உைடத்� 
 'ஒப்�ர� அ�தல்' என்ற அ�காரத்�ல் உள்ள ஒ� �றள் இ�. ஒப்�ர� என்ற ெசால்ேல 

 �யப்�க்�ரிய ஒன்�. 

 ஒப்� = சமம். 

 ஒப்�ர� = �றைர�ம் தனக்�ச ்சமமாகக் க�� உத�தல். 

 �றைள எளிைமயாகப் ப�த்தால், 

 ஒப்�ரவால் ஒ�வ�க்� ேக� வ�ம் என்றால், 
 அந்த "ேக�" �ைல ெகா�த்� �ட ெப�ம் த�� பைடத்த�. 

 இந்த �� அ�கார�ேம இப்ப�த்தான் இ�க்�ம். ப�த்�ப்பார ்ெசாக்�ப் ேபாவாய். இ�ல் 

 இ�க்�ம் பத்� �றள்க�ம் ஒன்ேறா� ஒன்� ெதாடர�்ைடய� ேபால எ����ப்பார.் 

 ைகமா� (ப�ல் உத�) எ�ரப்ாரத்்தா மைழ ெபய்��? அ� ேபால எைத�ம் எ�ரப்ாரா� 

 ெசய்; உன்னிடம் உள்ள ெபா�ள் எல்லாம் ெதாண்டாற்றேவ, தயங்காமல் ெசய்; 

 ெதாண்டாற்றவ� ேபான்ற நல்ல ெசயல் எந்த உல��ம் இல்ைல. 

 நாம் உ�ேரா� இ�ப்பேத எைத�ம் எ�ரப்ாரா� ெபா�ச ்ேசைவ ெசய்யேவ. நல்ல உள்ளம் 

 ெகாண்ட உன்னிடம் ேசரந்்��க்�ம் ெசல்வம், ஊர ்ந��ல் எல்ேலா�க்�ம் பயன்ப�ம் 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 

 �ண� நீர ்நிரம்�ய� ேபான்ற நன்ைம ெசய்யக்��ய� எனேவ தாராளமாக 

 எல்ேலா�க்�ம் உத�. ம�ந்�க்காக தன்ைனேய த�ம் ம�த்�வ மரம் ேபால உன்னிடம் 

 உள்ள எைத�ம் ெபா� நல�க்காகக் ெகா�. தப்�ல்ைல. 

 Difficult days என்ப� ேபால ெகாஞ்சம் இட� ேந�ம் காலங்கள் ஆனா�ம் உன் 

 ெதாண்டாற்�ம் மனைதத் தளர�டாேத. 

 என்ெறல்லாம் ெசால்��ட�் கைட�யாக ேமேல ெசான்ன �றைளச ்ெசால்�றார ்ஐயன். 

 ெதாண்டாற்�வதால் ேக� வ�வ� ேபால் இ�ந்தால் �ைல ெகா�த்� �ட அந்த அந்தத் 

 �ன்பத்ைதப் ெபறலாம் என்� ��க்�றார.் 

 ----- 

 தன்னல�ன்� த��க்காக தங்கள் ேநரம், உைழப்�, அ�� என இயன்றைதெயல்லாம் 

 ெகா�க்�ம் த�ழ்ச ்சங்கத்தா�க்�ம் த�ழா�ரியரக்�க்�ம் இக்�றைள ேமற்ேகாளிட�் 

 பாராட�்கைளத் ெதரி�க்�ேறன். 

 உங்கள� இந்தத் "�ன்பம்" ெபரி�ம் ம�க்கப்ப�ம் ஒன்�. 

 வாழ்க த�ழ். வா�ய த��க்� உைழக்�ம் உங்கள் நல்�ள்ளம், ெதாண்�ள்ளம். 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 
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 �ள்ளக் �ள்ளேன 

 �ண்� வ�றேன 

 ெவள்ளிக் ெகாம்பேன 

 �நாயக �ரத்்�ேய! 

 �த்ைதயர ்பள்ளி�ல் 'ெரண்டாவ� ஈ' வாத்�யார ்ெசால்�க் ெகா�த்த�. இன்�ம் எந்த 

 �ள்ைளயார ்சன்னி��ல் நின்றா�ம் மன�க்�ள் ெசால்�ம் பாட�்.  உனக்� ��த்த 

 ��ைவ நிைனத்�க் ெகாள் என்� ெசான்னால் �த�ல் நிைன�க்� வ�வ� தங்கரா� 

 வாத்�யாரத்ான். �த்ைதயர ்பள்ளி�ல் ஆ�ரியரக்ைள ெபயர ்ெசால்�க் 

 ��ப்��வ�ல்ைல. ெரண்டாவ� ஈ வாத்�யார,் �னாவ� � �சச்ர,் நாலாவ� � 

 வாத்�யார,் இப்ப�த்தான். இங்ேக �ண்டரக்ாரட்னில் �ள்ைளகள் �சச்ைர �ஸஸ் 

 வாடஸ்ன் என்� அைழப்பைதப் பாரத்்� அ�ரந்்தவன் நான். இன்�ம் அவசரத்�ல் ெபயர ்

 மறந்� 'உங்க கணக்� சார'் என்� என் மைன� ெசால்�ம்ேபா� �ள்ைளகள் �ரிப்பாய் 

 �ரிக்�றாரக்ள். 

 நான் ப�க்�ம்ேபா� பண்�ட�்�ல் �ல ஆரம்பப் பள்ளிகள்தான் இ�ந்தன. ஊ�க்� 

 �ழக்�ப் பக்கம் இ�ப்பவரக்ள் �த்ைதயர ்பள்ளி�ல் - �த்ைதஸ்�ல்! ஊ�க்� ேமற்�ப் 

 பக்கம் இ�ப்பவரக்ள் ஏ.�. ஸ்��ல். நா�ம், நம் ெவங்கட ்ெசட�்யார ்மாமனா�ம் 

 ப�த்த� �த்ைதஸ்��ல். ஒேர சமயத்�ல் அல்ல. கான்ெவன்�ல் ப�க்க 

 ஆைசப்ப�பவரக்ள்  பால�ஹார ்ஆங்�லப் பள்ளி�ல் அல்ல� மேஹஸ்வரி நரச்ரி�ல் 

 கா� கட�்ப் ப�ப்பாரக்ள். இன்�ம் �ல �க�ம் �ன்ன �வக்கப் பள்ளிகள் இ�ந்தன. 

 மணிவாத்�யார ்ஸ்�ல், நகராட�்ப் பள்ளி... நா�ம் மேஹஸ்வரி�ல்தான் ஆரம்�த்ேதன். 

 அந்தப் பள்ளிக்� அங்�காரம் �ைடயா�, அங்ேக ப�த்தால் ைஹஸ்�ல் ேபாக ��யா� 

 என்� �ளம்�ய �ரளியால் அப்பா என்ைன �த்ைதஸ்��க்� மாற்� �டட்ார.் 

 கான்ெவண்�ல் ெதாடரந்்��ந்தால் இந்ேநரத்�க்� �தல்வர ்ஆ���க்கலாம். ��! 

 �த்ைதயர ்பள்ளி�ல் ஒன்னாங்�ளா�ல் இ�ந்� எடட்ாவ� வைர உண்�. ஆனால் 

 ெவ��லரத்ான் எடட்ாவ� வைர �த்ைதயரி�ம் ஏ� ஸ்���ம் ெதாடரவ்ாரக்ள். 

 மற்றவரக்ள் ஐந்தாவ�க்�ப் �ற� அர�னர ்உயரந்ிைலப் பள்ளிக்� மா� ��வாரக்ள். 

 'ெரண்டாவ� ஈ'க்� வ�ேவாம். ஆங்�லப் பள்ளி�ல் ப�த்��ட�் த�ழ்ப் பள்ளிக்� 

 வ�ம்ேபா� நிைறய மாற்றங்கள்.  தைர�ல் உடக்ா�வ�,  இன்ன�ம் �ேலட�்ல் 
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 எ��வ�, ம�ய உண�, மற்ற வ�ப்� மற்�ம் ெத�த் ேதாழரக்ேளா� �ம்பல் �ம்பலாக 

 மாந்ேதாப்�ல் உடக்ாரந்்� சாப்��வ�, மாந்ேதாப்ைப கண்காணிக்�ம் 'ேசாைவ'க்� 

 ெதரியாமல் மாங்காய் அ�ப்ப�, ேலடட்ாய் ப்ேரய�க்� வந்தால் �ரில் மாஸ்டரிடம் அ� 

 வாங்�வ�,  ம�ய உண�த் �டட்த்�ல்(ெப�ந்தைலவ�ைடய �டட்ம், �ரட�்த் 

 தைலவ�ைடய� அல்ல) சாப்�ட�்�ட�் �த்தம் ெசய்யாமல் ேபா��ப்பாரக்ள் - 

 நம்�ைடய இடத்�ல் அந்த ேகா�ைம சாதப்ப�க்ைககைள �த்தம் ெசய்வ�, கரி�ம் 

 ேகாைவ�ைலைய�ம் கலந்� அைரத்� ேபார�்க்� கரி ��வ�, மணிய�த்த�டன் ப� 

 வாங்க ெவளிேய காத்��க்�ம் �ர�க்க மாணவ மணிகளிடம் இ�ந்� தப்�ப்ப� என்� 

 பல�தமான அ�பவங்கள், சாகசங்கள். 

 ெரண்டாவ�ல்தான் �ரடட்ன் எனக்� அ��கமானான். அவன் �ட நான் ெரண்டாவ� 

 மட�்ம்தான் ப�த்ேதன். ஆனா�ம் ெதாடரந்்� பழக்கத்�ல் இ�ந்ேதாம். இன்�ம் பண்�ட�் 

 ேபானால் அவ�யம் சந்�க்�ம் ஒ� �லரில் �ரடட்�ம் ஒ�வன்.  பண்�ட�் பக்கத்�ல் 

 இ�க்�ம் ��வ�ைக பாடல் ெபற்ற ஸ்தலம் அைதப் பற்� �ற� �ளக்கமாக ���ேறன். 

 அந்தக் ேகா��ல் இ�ப்ப� �ரடே்டஸ்வரர.் அந்தப் ெபயரத்ான் �ரடட்னின் ��ப்ெபயர.் 

 �ரடே்டஸ்வரன்! அந்தக் ேகா�ல் எங்கள் தாத்தா கட�்ய� என்ெறல்லாம் ரீல் �ட�் நம்ப 

 ைவத்தான். அந்தக் ேகா�ல் தஞ்ைச ெபரிய ேகா��க்�ம் �ந்�ய�! 

 �ரடட்ன்தான் எனக்� �தல் நண்பன். ஆங்�லப் பள்ளி�ல் இ�ந்� வந்ததால் மற்ற 

 மாணவரக்�க்� ஏய்க்க நான்தான் �ைடத்ேதன். அ��ம் ஆ��க ஆசாரிக்� என் �� 

 'பாசம்' ெகாஞ்சம் �டேவ ஜாஸ்�. �ட�், அ�, உைத, �ள்�, ெகாட�் என்� வாரி வழங்�க் 

 ெகாண்��ந்தான். �ரடட்ன் நிைறய த�க்கப் பாரப்்பான். ஒன்�ம் நடக்கா�. ெபா�த்�ப் 

 ெபா�த்�ப் பாரத்்� 'அஞ்சாவ� ஏ'�ல் இ�க்�ம் என் அண்ணனிடம் ெசால்� ஒ� நாள் 

 அைழத்� வந்ேதன். �ரமாக வந்த அண்ணன் ஆ��க ஆசாரிையப் பாரத்்� �ட�் �ம்மா 

 ேபாய் �டட்ான். எனக்� ஒேர க�ப்�. �ட�்க்� வந்� சண்ைட ேபாடே்டன் என்னடா 

 பயந்�ட�்யா என்�. அண்ணன் ெசான்னான் அந்தப் ைபயன் தா�ல்லாப் ைபயன், அ�க்க 

 மன� வரைல. அண்ணன் அ�க்காததாேலா ஏேனா அ���ந்� ஆ��க ஆசாரி 

 நண்பனான். வ�ப்� �டர ்மாெப�ம் ர�� �ப்�ரமணிக்�ம் ஏேனா என் �� பாசம். அந்தக் 

 காலத்�ல் �னிமா பட ��ம்கள் - ெநகட�்வ்கள் தான் கெலக்டர ்ஐடட்ம். ஒற்ைற 

 ஒற்ைறயாக இ�க்�ம். அ�ரவ்மாக �லர ்��ள் ��ளாக ைவத்��ப்பாரக்ள். நிைறய 
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 ேப�க்� எம்�யார ்பட ��ம்கள்தான் ��க்�ம். நான் �வா� பாசைற. �ப்�ரமணி 

 �வா� ��ம்கைள அ�க்காமல் எனக்� அவ்வப்ேபா� ெகா�ப்பான். எப்ேபாதாவ� 

 சண்ைட ேபாடட்ால் என் கண் எ�ேர �வா� ��ம் ஒன்ைற ��த்�ப் ேபா�வான். என்ன 

 தண்டைனடா சா�! 

 தங்கரா� வாத்�யார ்ெராம்ப அைம�யானவர.் ெகாஞ்சம் �ண்டாக இ�ப்பார.் அதனால் 

 �ல ெபரிய வ�ப்� மாணவரக்ள் இட�்ப்பாைன என்பாரக்ள். ஆனால் என் வ�ப்�ல் 

 அைனவ�க்�ம் அவைரப் ��க்�ம். எப்ேபாதாவ�தான் அ�ப்பார.் �வ் எ�க்�ம்ேபா� 

 அப்பா ஆங்�லத்�ல் ெலடட்ர ்எ��க் ெகா�ப்பார.் அைத தங்கரா� வாத்�யார ்நிைறய 

 ேநரம் ஏேனா ப�த்�க் ெகாண்ேட��ப்பார.் மற்ற மாணவரக்ள் சா�க்� இங்��ஷ் 

 ெதரியா� என்� ����ப்பாரக்ள்.  ெதரியாம�ல்ைல. எ�க்�டா ெபங்க�ர ்ேபாற 

 என்ேறா யா�க்� கல்யாணம் என்ேறா ப�த்�த் ெதரிந்�ெகாண்�தான் ேகடப்ார.்  ஏன் 

 அவ்வள� ேநரம் ப�ப்பார ்என்ப� இ�வைர �ரியாத ��ர.் 

 எ��யவர்: நா� பர� 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 க�ைதக்��யல் 

 பைடப்�: ெவங்கேடஸ்வரன் கண்ணன் 



 Darlings (�ந்�) 

 ஆ�யா பட ்தயாரித்� (இைண தயாரிப்�) ந�த்��க்�ம் படம். �ைறந்த படெ்ஜட�்ல் 

 �க்�ய ந�கரக்ளின் நிைறவான ந�ப்�ல் ெநடஃ்�ளிக்�ல் வந்��க்�ற�. 

 ச�ப காலமாக �ந்� பட�ல���ந்� அவல நைகச�்ைவப் (dark comedy) படங்கள் 

 ெவளிவர ஆரம்�த்��க்�ன்றன. த��ல் �டர ்�டம், �� கவ்�ம் படங்கைளச ்

 ெசால்லலாம். ஆனால் இ�ல் ��ரமான தைலப்பான ��ம்ப வன்�ைறையக் (domestic 

 abuse) கைதக்களனாகக் ைகயாண்��க்�றார ்அ��க இயக்�நர ்ஜஸ்�த் ரீன். 

 காத�த்�த் ��மணமான ஒரி� வ�டங்களிேலேய 

 கணவனின் ேகார�கம் ெதரிய வ��ற� பத்��ற்� 

 (ஆ�யா). கணவன் ஹம்சா (�ஜய் வரம்ா) �னந்ேதா�ம் 

 இர�ல் ��த்� �ட�் வந்� ஒண்��ல்லாத 

 �ஷயத்�ற்ெகல்லாம் அ�ப்ப�ம், ��ந்த�டன் 

 கண்ணீர ்மல்க மன்னிப்� ேகடப்�ம், பத்� மன்னிப்ப�ம் அவரக்ள் வாழ்�ல் 

 வா�க்ைகயா�ற�. அ�க்க� ெதரி�ம் அபாய �ளக்�கைள�ம், அ�ேக வ�க்�ம் தன் 

 அம்மா ஷம்�னின் (ெஷஃபா� ஷா) எசச்ரிக்ைககைள�ம் ெபா�டப்�த்தா�, ஒ� �ழந்ைத 

 �றந்தால் எல்லாம் சரியா� ��ம் என்ற எ�ரப்ாரப்்�ல் இ�க்�றாள் பத்�. ஆனால் அந்த 

 நம்�க்ைகைய�ம் �ைதக்�ம் வைக�ல் ஒ� சம்பவம் நடக்�ற�. �ற� என்ன ஆ�ற� 

 என்ப�தான் �சச்க் கைத. 

 பா��ட�்ன் ெநேபா�ச (nepotism) �ற்றசச்ாட�்ற்� ஆளானவரக்ளில் ஆ�யா பட�்ம் ஒ�வர ்

 (தந்ைத மேகஷ் பட ்�ரபல இயக்�நர/்தயாரிப்பாளர)். ஆனால் அைத�ம் தாண்� �றைம 

 இ�ந்தால்தான் நிைலக்க ���ம் என்பைத இந்தப் படத்�ன் �லம் 

 உ��ப்ப�த்���க்�றார.் அேத ேபால் ெஷஃபா� ஷா�ம் �ஜய் வரம்ா�ம் ேதரந்்த 

 ந�ப்ைப வழங்� இ�க்�றாரக்ள். தாய்-மகள் இைடேயயான காட�்கள்  �ன்னைகைய 

 வரவைழக்�ம் வைக�ல் இயல்பாக இ�க்�ன்றன. மற்ற �ைணக் கதாபாத்�ரங்களான 

 ேராஷன் மாத்� (இவைர மைலயாளப் படங்களில் பாரத்்��க்கலாம்), ேபா�ஸ் 

 இன்ஸ்ெபக்டர,் ர�ல் நிைலயத்�ல் ஹம்சா�ன் ேமல�காரி ஆ�ேயாரக்ளின் ந�ப்�ம் 

 நன்றாக இ�க்�ற�. 

 �ற்பா��ல் அவல நைகச�்ைவ���ந்� அபத்த நைகச�்ைவைய ேநாக்�ப் பயணிப்ப� 

 படத்�ன் �கப் ெபரிய பல�னம். 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 நிைல 4 வ�ப்� மாணவரக்ள் 
 ஆ�ரிைய: சங்�தா ெவங்கேடசன் 

 தைலப்�: இந்�யா�ன் ந�கள் 

 மாணவரக்ள் பட்�யல் 

 ●  �ரத்்�சாய்ஜனனி இளமாறன் 
 ●  ���ளா �ரி��ராஜ் 
 ●  க�ன் ரேமஷ்�மார ்
 ●  சாத்�க் �ல்ல�யான் 
 ●  ஆரா�யா ெவங்கடாசலப� 
 ●  ேநஹா நேரஷ்�மார ்
 ●  ேசாேமஸ்வர ்�வசச்ந்�ரன் 
 ●  நிசாந்த் ��ஷ்ண�மார ்



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �ரத்்�சாய்ஜனனி இளமாறன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ���ளா �ரி��ராஜ் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 க�ன் ரேமஷ்�மார் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 சாத்�க் �ல்ல�யான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ஆரா�யா ெவங்கடாசலப� 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ேநஹா நேரஷ்�மார் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ேசாேமஸ்வர் �வசச்ந்�ரன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 நிசாந்த் ��ஷ்ண�மார் 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 �டக்� வாதம் Vs �ல்வாதம் 
 ைககள், அ���கள் மற்�ம் ��சை்ச 

 �டக்� வாதம் (Rheumatoid arthritis) மற்�ம் �ல்வாதம் (Osteoarthritis)  ஆ�யைவ ெவவ்ேவ� 

 வைகயான �ட�்வ�கள். அைவகள் �ல பண்�களில் ஒத்��ந்தா�ம், அவற்�ன் 

 அ���கள் மற்�ம் ��சை்சகள் மா�படட்ைவ. எனேவ �ல்�யமான ேநாய�தல் 

 �க்�யமான�. �ல்வாதத்�டன் ஒப்��ம்ேபா� �டக்�வாதம் பத்�ல் ஒ� பங்� 

 மக்கைளேய பா�க்�ற�. �ல்வாதம் மற்�ம் �டக்� வாதம் ஆ�யவற்�க்� இைடேயயான 

 �க்�ய ேவ�பா� �ட�்வ� ஏற்ப�வதற்கான காரணேம ஆ�ம். �ட�்களில் ஏற்ப�ம் 

 இயந்�ர ேதய்மானத்தால் �ல்வாதம் ஏற்ப��ற�. �டக்� வாதம், உட�ன் ெசாந்த 

 ேநாெய�ரப்்� அைமப்ேப �ட�்கைளத் தாக்�ம் ஒ� ேநாயால் உண்டா�ற�. 

 �டக்� வாதம் மற்�ம் �ல்வாதம் ஆ�யவற்�ன் பண்�கள் 

 பண்�  �டக்� வாதம்  �ல்வாதம் 

 ெதாடங்�ம் வய�  இ� வாழ்க்ைக�ன் எந்த 

 ேநரத்��ம் ெதாடங்கலாம். 

 இ� ெபா�வாக 

 வாழ்க்ைக�ன் 

 �ற்ப���ல் 

 ெதாடங்��ற�. 

 பா�ப்� ெதாடங்�ம் ேவகம்  ஒப்�டட்ள�ல் �ைரவாக, 

 வாரங்கள் �தல் மாதங்கள் 

 வைர 

 ெம�வாக, 

 ஆண்�க்கணக்�ல் 

 �ட�் அ���கள்  �ட�் வ�, 

 �க்கம், மற்�ம் 

 க�னமானதல். 

 �ட�் வ� மற்�ம் 

 ெமன்ைமயாக இ�க்கலாம், 

 ஆனால் ��ய அள�லான 

 �க்கம் அல்ல� 

 �க்க�ல்லாைம. 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 பண்�  �டக்� வாதம்  �ல்வாதம் 

 �ட�்கைள பா�க்�ம் 

 �ைற 

 இ� ெபா�வாக உட�ன் 

 இ��றங்களி�ம் (சமச�்ர ்

 �ட�்கைள) உள்ள ��ய 

 மற்�ம் ெபரிய �ட�்கைள 

 பா�க்�ற�. இரண்� 

 ைககள், இரண்� 

 மணிக்கட�்கள் 

 அல்ல� �ழங்ைககள், 

 அல்ல� 

 இரண்� கால்களின் 

 பந்�கள். 

 அ���கள் ெபா�வாக 

 உட�ன் ஒ� பக்கம் �வங்� 

 ம�பக்கத்�க்� பர��ற�. 

 அ���கள் ப�ப்ப�யாக 

 ெதாடங்� ெப�ம்பா�ம் ஒ� 

 ெதா�ப்� �ட�்கைள 

 பா�க்�ம். �ரல் நகங்கள் 

 அல்ல� ெப��ர�க்� 

 ெந�க்கமான �ட�்கள், 

 ெபரிய எைடதாங்� 

 �ட�்கள் (இ�ப்�, 

 �ழங்கால்கள்), அல்ல� 

 ��ெக�ம்�. 

 காைல ேநர �ைரப்�த் 

 தன்ைம�ன் கால அள� 

 ெபா�வாக நீண்ட காலம் 

 நீ�க்�ம், 

 1 மணி ேநரத்�ற்�ம் 

 ேமலாக. 

 ெபா�வாக 1 மணி 
 ேநரத்�ற்�ம் �ைறவாக 

 நீ�க்�ம். 

 நாள் ���ல் அல்ல� 

 ெசயல்பாட�்ன் 

 காலத்�ற்�ப் �ற� 

 �ைறப்� ��ம்�ம். 

 �� உடல் பா�ப்� 

 அ���கள் 

 அ�க்க� ேசார�் மற்�ம் 

 உடல்நல�ல்லாத� ேபான்ற 

 ெபா�வான உணர�். 

 �� உடல் அ���கள் 

 இல்ைல 

 ெ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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