


 இந்த இத�ல்… 

 ●  அ��ப்� மடல் 

 ●  இந்த மாத நடச்த்�ரம் 

 ●  �ைர�ம் இைச�ம் (ராகம்: �த்த சாேவரி) 

 ●  சப்த�ல்லாமல் - ஒ� கட�்ைர 

 ●  என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 

 ●  க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட�் பலாச�்ைளகள் (பாகம் 4) 

 ●  �ைரப்பட �மரச்னம் (�ழல் - ��ந்ெதாடர)் 

 ●  த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ●  உடல்நலக் ��ப்� 

 ●  வாசகர ்க�த்� ப�வம் 



 அ��ப்� மடல் 

 ஜ�ைல 11 �தல் ஜ�ைல 14 வைர ��வரக்�க்கான  ெடன்னிஸ்  ப�ற்� �காம் 

 ெவற்�கரமாக நடந்� ��ந்த�. இ�ல் �ப்ப�க்�ம் ேமற்படட் ��வர ்���கள் 

 ஆரவ்மாக கலந்� ெகாண்� ப�ற்� ெபற்றனர.் பங்� ெபற்ற அைனத்� ��வர,் 

 ���யரக்ள் மற்�ம் ெபற்ேறா�க்�ம் எங்கள� வாழ்த்�க்கள்! 

 இந்தப் ப�ற்�க்� தாமாக �ன்வந்� பங்காற்�ய �ன்வ�ம் தன்னாரவ்லரக்ள் 

 அைனவ�க்�ம் இரிசம்ண்� த�ழ்ச ்சங்கத்�ன்  சாரப்ாக மனமாரந்்த நன்�ையத் 

 ெதரி�த்�க் ெகாள்�ேறாம்! 

 ●  ஆகாஷ் மேகஷ் 

 ●  மேகஷ் ��மாரன் 

 ●  மைலசா� ேச�ராமன் 

 ●  �த்தாரத்் ெசல்வ�மார ்

 ●  �ப்ரமணியன் அரச்�்னன் 

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

 the 15th of each month. 

mailto:newsletter.rts@richmondtamilsangam.org


 இந்த மாத நட்சத்�ரம் 
 இரிசம்ண்� த�ழ்ப்பள்ளி�ன் �ன்னாள் மாண� (நிைல 7 ��த்தவர)்  �ரத்ீ� ர�சங்கர் 
 ேகாைவ நகரில் இந்த வ�டம் பத்தாம் வ�ப்� இ�� பரீடை்ச�ல் த�ழ் ெமா�த்ேதர�்ல் 
 100 ம�ப்ெபண்கள் ெபற்� அசத்��ள்ளார.் 

 �ரீத்� மற்�ம் நம் த�ழ்ப் பள்ளி ஆ�ரியரக்�க்�ம் இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்கத்�ன் 
 மனமாரந்்த பாராட�்க்கள். 

 �னமலர ்பத்�ரிைக�ல் இவைர பற்� வந்த ெசய்�ைய �ேழ காணலாம். 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  �த்த சாேவரி 
 இ�  29  ஆம் ேமளகரத்்தா சங்கராபரணம் ராகத்�ன்  வம்சத்�ல்  வ�ம் ராகம். 

 இந்த ராகத்�ல் �ரபலமான பாடல்கள் என்� எ�த்�க்ெகாண்டால் �ரந்தரதாஸரின் 
 �தத்�ல் ெதாடங்க ேவண்�ம். கரந்ாடக இைச கற்�க்ெகாள்�ம் ஒவ்ெவா� 
 மாணவ/மாண��ம் ஆரம்ப பாடங்களிேலேய கற்� ெகாள்�ம் �தம்  ஆன  ேலகார  . 
 அைத த�ர �யாகராஜர ் இயற்�ய  தாரிணி ெத�� ெகாண்�  ,  ெபரிய சா� �ரனின் 
 தாேய �ரி�ர�ந்தரி  , �த்�ஸ்வா� ��தர ் அவரக்ளின்  � ���ஹ தாரய�  , ஸ்வா� 
 ��நாள் மஹாராஜா இயற்�ய  ஜனனி பா�  ேபான்ற பாடல்க�ம்  இ�ல் அடக்கம். 

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

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 கல்யாண பரி�  வா�க்ைக மறந்த�ம்  ஏ எம் ராஜா 

 கரண்ன்  மஞ்சள் �கம்  �ஸ்வநாதன் ராம�ரத்்� 

 ராதா  ஆ��ேல ெப�க்ெக�த்�  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 அந்த 7 நாட்கள்  ஸ்வரராக  எம் எஸ் ��வநாதன் 

 �ண்�ம் ேகா�லா  ராதா ராதா நீ  இைளயராஜா 

 �ழக்ேக ேபா�ம் ர�ல்  ேகா�ல்மணி ஓைச  இைளயராஜா 

 ��ைமப் ெபண்  காதல் மயக்கம்  இைளயராஜா 

 கல்யாணராமன்  மலரக்ளில் ஆ�ம் இளைம  இைளயராஜா 

 ஒேர ஒ� �ராமத்�ேல  ெரட்ைட �ளிகள்  இைளயராஜா 

 ராஜ�மாரன்  �த்தகத்� �க்கேள  இைளயராஜா 

 ேதவர் மகன்  மணமகேள மணமகேள  இைளயராஜா 

 �தல் வசந்தம்  மானாட ேகா�  இைளயராஜா 

 கண்களால் ைக� ெசய்  என் உ�ர் ேதா�ேய  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 நீ வ�வாய் என  அ�காைல�ல் ேசவைல  எஸ். ஏ. ராஜ்�மார் 

 �ம் �ம்  �ம்  உன் ேபைர ெசான்னாேல  காரத்்�க் ராஜா 

 த�ழ் படம்  ஒத் மஹ �யா  கண்ணன் 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 சப்த�ல்லாமல் ஒ� சாதைன! 
 �ன்ன வய���ந்ேத நடனெமன்றால் ��க்�ம் எனக்�. பள்ளி 
 �ழாக்களில் கண்�ப்பாகக் கலந்� ெகாள்ேவன். ெதாைலக் 

 காட�் வந்த �ற� பரத நாட�்ய நிகழ்ச�்கைள ��ம்�ப் 

 பாரப்்ேபன். இப்ப�த்தான் ெதாடங்�ய� என்�ைடய 

 நாட�்யத்�ன் �தான ஆைச. ஆனால் நடன நிகழ்ச�் எ��ம் 

 ேநரில் பாரத்்த�ல்ைல, பரதம் கற்�க் ெகாள்ேவன் என்� 

 கன��ம் நிைனத்த�ம் இல்ைல. 

 அெமரிக்கா வந்த �ற�தான் நடனத்ைத ேநரில் பாரக்்�ம் 

 வாய்ப்ேப �ைடத்த�. நான் பாரத்்த �தல் நடன நிகழ்ச�் ஒ� 

 பரதக் கைலஞ�ம், ஒ� �ச�்ப்��க் கைலஞ�ம் இைணந்� 

 நடத்�ய�. நம் ஊர ்ேகா��க்� நி� �ரட�்வதற்காக அந்த நிகழ்ச�்ைய 

 அைமத்��ந்தாரக்ள். அ� 1999 –வ� வ�டம். “பட�்க்காடட்ான் �டட்ாய்க் கைடையப் 

 பாரத்்த� ேபால” என்பாரக்ேள, அைதப் ேபாலத்தான் அந்த நிகழ்ச�்ைய �றந்த வாய் 

 �டாமல் �ர�ப்�டன் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்ேதன். அ�ல் பரதம் ஆ�யவர ்��ம�. உமா 

 ெசட�்.  அவ�ைடய நாட�்ய�ம், �க பாவங்க�ம், என்ைன �க�ம் கவரந்்� 

 �ட�்�ந்தன. 

 அந்த சமயத்�ல்தான் உமா நடன வ�ப்�கள் ஆரம்�த்தார.் ஆரம்பத்�ல் அந்த வ�ப்�ல் 

 இரண்� ���கள் (நா�ம்) மட�்ேம இ�ந்ேதாம். தற்ேபா� “Apsaras Arts Dance group” என்ற 

 ெபயரில் நடத்தப்ப�ம் நடனப் பள்ளி இப்ப�த்தான் ஆரம்�க்கப்படட்�. இப்ப� �ரல் 

 �ட�் எண்ணக் ��ய மாண�கேளா� ஆரம்�க்கப்படட் பள்ளி�ல் இப்ேபா� �ற்�க் 

 கணக்கான மாண�கள் நடனம் ப�ன்� வ��றாரக்ள். அவரக்ளில் �ல ��ம்பத் 

 தைல�க�ம் அடக்கம். வ�டா வ�டம் இந்த எண்ணிக்ைக ��க் ெகாண்ேடதான் 

 ேபா�ற�. 

 “பரத கைலமணி” ��ம�. உமா ெசட�், �ங்கப்�ரில் �றந்� வளரந்்தவர.் அவர� 

 ��வான ��ம� நீலா சத்�ய�ங்கத்�டம், 8 வய�ல் பரதம் கற்�க் ெகாள்ளத் ெதாடங்�, 

 13 வய�ல் அரங்ேகற்றம் ெசய்தார.் இந்�யா, �ங்கப்�ர,் மேல�யா, ஹாங்காங், 

 ஆஸ்�ேர�யா, அெமரிக்கா என்� பல நா�களி�ம் நிகழ்ச�்கள் அளித்��க்�றார.் 



 சப்த�ல்லாமல் ஒ� சாதைன! 
 �னா�, மயன்மார ்�யல் பா�ப்�ன் ேபா� நி� உத�, ேகா��க்� நி� �ரட�்தல், 

 இப்ப�ப் பல நி� �ரட�்ம் பணிகளி�ம் பங்� ெபற்� நடனம் ஆ���க்�றார.் நம் 

 ேகா�ல் ��கன் சந்நி�க்ெகன நி� �ரட�்வதற்காக உள்�ர ்நடனமணிகைள�ம், 

 மாண�கைள�ம் ைவத்� 2007-��ம், 2009-�ம், நடன நிகழ்ச�்கள் நடத்�னார.் 

 உமா, நடனக் கைலஞர ்மட�்ம் அல்ல; அவர ்ஒ� MBA மற்�ம் CPA படட்தாரி; 
 எல்லாவற்ைற�ம் �ட �க்�யமாக �க அன்பான ��ம்பத் தைல�. இத்தைனக்�ம் 

 ந��ல் நடனத்�ல் அவ�க்�ள்ள �ராத ஆரவ்�ம் ஈ�பா�ம் �க�ம 

 ேபாற்�த�க்�ரிய�. அவ�ைடய கணவ�ம், இ� �ள்ைளக�ம் அவ�க்� 

 உ��ைணயாக இ�ந்� வ��றாரக்ள். 

 இங்ேக இ�க்�ற அெமரிக்க மக்க�க்� மட�்�ன்�, இந்�யரக்�க்�ேம �ட பரதத்ைதப் 

 பற்��ம், அதன் அழைகப் பற்��ம் �கப் பரவலான ��ப்�ணரச்�்ைய ஏற்ப�த்�யவர,் 

 உமா. பள்ளிகளி�ம், கல்�ரிகளி�ம் ெசன்� பரதத்ைதப் பற்��ம், இந்� மதத்ேதா� 

 அதற்� உள்ள ெதாடரை்பப் பற்��ம் �ளக்�வ� ேபான்றதான பாடங்கைள�ம் 

 ப�ற்��த்� வ��றார.் இங்�ள்ள கல்�ரிகளில் பன்னாட�் கைலகள், மதங்கள் 

 சம்பந்தமாகப் ப�ப்பவரக்ள் இவைர �ண்�ம் �ண்�ம் தங்கள் கல்�ரிக்� அைழத்� 

 ேபசச ்ெசால்�வேத அவ�ைடய �றைமையப் பைற சாற்�ம் உைரகல்லா�ம். 

 உமா ெசால்�த் த�வ� நடனம் மட�்ம் அல்ல. ெபரியவரக்ளிடம் மரியாைத, நன்னடத்ைத, 

 ஒ�க்கம், கட�்ப்பா�, ேமைடப் ேபச�், தன்னம்�க்ைக, நிரவ்ாகத் �றைம, இப்ப� 

 எல்லாேம அவரிட��ந்� கற்�க் ெகாள்ளலாம். 

 2009-ல் அவ�ைடய �� ��ம�. நீலா சத்�ய�ங்கம் அவரக்ள், அவ�ைடய மாண�கைள 

 ைவத்� ஒ� நடன நிகழ்ச�்க்� ஏற்பா� ெசய்��ந்தார.் அ�ல் பங்ேகற்பதற்� நம்�ைடய 

 உமா�ம் ெசன்��ந்தார.் அப்ேபா�, �கப் ெபரிய இன்ப அ�ரச்�்யாக, உமா�ற்�, 

 ம�ப்�ற்�ரிய “பரத கைலமணி” ���, அவ�ைடய ���ன் கரங்களால் வழங்கப்படட்�! 

 உமா�டம் ப�ன்� அரங்ேகற்றம் ��த்த அத்தைன ேப�ேம ஏதாவ� ஒ� வைக�ல் 

 நடனத்ைதத் ெதாடரந்்� ெகாண்ேடதான் இ�க்�றாரக்ள். அரங்ேகற்றம் என்ப� நீண்ட 

 பயணத்�ன் ெதாடக்கேம என்பைத வ���த்�ம் வண்ணமாகேவ அரங்ேகற்றம் 

 ��த்தவரக்�க்ெகன்ேற தனியாக வ�ப்� நடத்� வ��றார.் 



 சப்த�ல்லாமல் ஒ� சாதைன! 
 ெதாடரந்்� ��ய நடன உ�ப்ப�கைளத் தாேன கற்�க் ெகாள்வதன் �ல�ம், 

 ெதாடரச்�்யாக நடனப் ப�ற்� ெசய்வதன் �ல�ம், உமா தன் மாண�க�க்� �றந்த 

 �ன்�தாரணமாகத் �கழ்�றார.் தன்னிடம் ப��ம் மாண�க�க்� அரங்ேகற்றம் 

 ெசய்வ� மட�்மன்�, ��ய பல �யற்�கைள�ம் எ�த்� வ�ம் உமா, ஒ� �ைற, 

 தன்னிடம் கற்�க் ெகாள்�ம் மாண�கைள�ம், அவரக்ளின் தாய்மாரக்ைள�ம் ைவத்�, 

 “தாய்-மகள்” �டட்ணி�ல் ஒ� நடனம் அைமத்தார.் இர�கரக்ளிைடேய அ� ெப�த்த 

 வரேவற்ைபப் ெபற்ற�. அ� மட�்�ன்�, “வள்ளி ��மணம்” என்ற நாட�்ய நாடகத்ைத 

 அெமரிக்கா எங்�ம் உள்ள மாண�கைள ைவத்�, அவரக்ளின் நடன ஆ�ரியரக்ளின் 

 �ைண�டன் �கச ்�றப்பாக அரங்ேகற்�னார.் 

 இப்ப�ப் பல சாதைனகள அைம�யாகச ்ெசய்� வ�ம் உமா�ன் 25-வ� மாண��ன் 

 அரங்ேகற்றம், ச�பத்�ல், ஜ�ன் மாதம் 19-ம் ேத� அன்� �கச ்�றப்பாக நடந்ேத�ய�. 

 இேத ேபால உமா இன்�ம் பலப் பல �றந்த நிகழ்ச�்கைளத் ெதாடரந்்� த�வதற்�ம், 

 அவரின் நாட�்யச ்ேசைவ இன்� ேபால் என்�ம் ெதாடரவ்தற்�ம், எல்லாம் வல்ல �ல்ைல 

 அம்பலத்தான் �ைண��க்கட�்ம். 

 எ��யவர்: க�நயா 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 



 என� பாரை்வ�ல் அெமரிக்கா! 

 எ��யவர்: எஸ். கண்ணன் 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் (பாகம் 4) 
 ராடட்�� படத்�ல் ஒ� காட�் வ�ம். உண� ���க�க்� �ம்ம ெசாப்பனமாக �ளங்�ம் ஒ� 

 உண� �மரச்கர ்ஒ� கரண்� உணைவ எ�த்� வா�ல் ைவத்� ெமல்�வார.் அப்ப�ேய அ� 

 அவைர �� வய�ல் அம்மா சைமத்த சாப்பாட�்ல் ெகாண்� �ட�்��ம். அைதப்ேபால எனக்� 

 இந்த வாரம் ேநரந்்த�. உள்�ர ்கைட�ல் ெகாய்யாப்பழங்கள் பாரத்்ேதன். ஒ� டப்பா�ல் டஜன் 

 ைவத்��ந்தாரக்ள். சாப்�ட�் நாளா�ற்ேற என்� வாங்���ந்ேதன். 

 �ட�்க்� வந்� அ�ல் ஒன்ைற எ�த்�க் க�த்ேதன்....  �வ்ெவன்� அப்ப�ேய பண்�ட�் எ�ர ்�ட�் 

 ேதாடட்த்� ெகாய்யா மரத்�க்� ைடம் �ராவல்! அந்த ெசங்கா�ன் மண�ம், �ைவ�ம் அந்த 

 நா�க்� ெகாண்� ெசன்� �டட்�. கைடகளில் எப்ேபாேதா ப�க்கப்பட�் ப�த்த 

 ெகாய்யாக்கைள �ன்� அந்த �ைவ�ம் மண�ம் மறந்ேத ேபாய் �டட்�. 

 பண்�ட�்�ல் எ�ர ்�� ஒ� ர�ல்ேவ காலனி ��. �டை்ட �ற்� ெபரிய ேதாடட்ம். ��ங்ைக, 

 ம�தாணி,ஆமணக்�, காய்க�கள் என பல�தமான மரஞ்ெச�ெகா�கள். அவைர, பாகற்காய் 

 ேபான்ற ெகா�கள் �ன�ம் படரந்்� ேவகமாக வளரவ்ைத கண்� அ�ச�த்��க்�ேறன். 

 ெவண்ைட, கத்�ரி, �ண்ைட என்� பல�ம் உண்�. அண்ைம�ல் ஒ�வர ்கத்�ரி ெச��ல் வள�மா 

 ெகா��ல் வள�மா என்� ேகடட்� நிைன�க்� வ��ற�. 

 அந்த ேதாடட்த்�ல் �க�ம் ��த்த� ெகாய்யா மரம். அவ்வள� ெபரிய மரம் �ட �ைடயா�. 

 உங்க�க்� ெகாய்யாமரம் பற்�த் ெதரி�மா? �க�ம் வ�வான மரம். ��ய �ைளயாக 

 இ�ந்தா�ம் வ�வ� என்� வ�ைமயாக இ�க்�ம். இந்த ஊரில் �ேரப் மர�்ல் என்� ஒ� �தரா 

 மரமா என்� �ழப்�ம் ஒ� மரம் உண்�. அதன் �ைளகைளப் பாரக்்�ம்ேபாெதல்லாம் ெகாய்யா 

 மரம்தான் நிைன�க்� வ�ம். 

 அந்த �ட�்ல் �ன்� சேகாதரரக்ள் - கண்ணன், ர�, பா�. ��க்� கண்ரா� பா� என்ேபாம்! 

 கண்ணன் என்ைன�ட ஒ� வய� ��யவன், ர� ஒ� வய� ெபரியவன், பா� என்�ம் 

 பால��ஷ்ணன் இன்�ம் சற்� �த்தவன். எங்கள் �ரிக்ெகட ்அணி�ன் ேவகப் பந்� �சச்ாளர ்

 பா�தான். ேகாைடக்காலங்கள் நிைறய அங்ேகதான் க�த்ேதன். அவரக்ள் �ைளயாட�்�ம் 

 ெகட�்க்காரரக்ள். அவரக்�ைடய அப்பா எங்க�க்� நிைறய �ைளயாட�்ப் ேபாட�் நடத்�வார.் 

 ைஹ ஜம்ப், லாங் ஜம்ப், �ட�்ப்�ள், �ரிக்ெகட ்எல்லாம் அங்ேகதான். �ரிக்ெகட�்ல் பந்� �ச 

 பக்கத்� �ட�்க்� ேபா�ம் பாைத�ல் பக்கத்� �ட�்ல் இ�ந்� ஓட ேவண்�ம்! 

 ெகாய்யா மரத்�ல் நன்றாக �ட�் அ�ப்ேபாம். ெகாய்யாக்காய்கள் ெகாஞ்சம்�ட வளரேவ 

 �டமாடே்டாம். ெகாஞ்சம் ெநல்�க்காய் அள� தாண்�ய�ம் அம்ேபல். ப�க்காத காய்கள் நிைறய 

 �ன்றதால்தாேனா என்னேவா இந்த உள்�ர ்ெசங்காய்கள் அந்த �ைவைய நிைன�ட�்ன. ��ய 



 க�லக்கைர�னிேல - பண்�ட்� பலாச�்ைளகள் (பாகம் 4) 
 �ைளகள் உைடந்���ம் என்ற பயம் இ�ந்தா�ம் ஒ� �ைள �ட நாங்கள் ஏ� ��ந்ததாக 

 நிைன�ல்ைல. ேமல், �ழ் �ைளகளில் நின்� ெகாண்� மரேம அ��ம் அள� ��த்� �ைளகைள 

 ஆட�் �ைளயா�ேவாம். 

 �ல ஆண்�க�க்� �ன் �ல �ள்ைளகைள அைழத்�க் ெகாண்� ேமமான்ட ்பாரக்் 

 ேபா��ந்ேதன். அங்ேக க��கள் இ�க்�ம் இடத்�ற்� எ�ரில் ஒ� ேமடான ப�� இ�க்�ற�. 

 அங்ேக �ந்�ரி மரம் மா�ரி தைர�ல் அடரந்்� பரந்� வளரந்்த ஒ� ேமக்ேனா�யா மரம் 

 இ�க்�ற�. அத�ள் ேபாய் �ள்ைளகள் ேமேல ஏ� �ட�் அ�த்தாரக்ள். ஒ� �ள்ைளைய என்னால் 

 பாரக்்கக்�ட ��ய�ல்ைல. அவ்வள� ேமேல ஏ���ந்தான். 

 https://www.youtube.com/watch?v=7cRpWwWJFD4 

 எ��யவர:் நா� பர� 

https://www.youtube.com/watch?v=7cRpWwWJFD4


 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - �ழல் - (��ந்ெதாடர்) 
 சாம்ப�ர ்- மைலப் �ராந்�யத்�ல் இ�க்�ம் அழகான ஊர.் அ���க்�ம் �ெமண்ட ்

 ெதா�ற்சாைல�ல் நிரவ்ாகத்�ற்�ம் ெதா�ற்சங்க ஊ�யரக்�க்�ம் இைடேய ெவ�க்�ம் 

 �ரச�்ைன�டன் �வங்��ற� கைத. அேத 

 இர�ல் ெதா�ற்சாைல�ல் நடக்�ம் 

 ��பத்�, காணாமல் ேபா�ம் ெதா�ற்சங்கத் 

 தைலவரின் இரண்டாவ� மகள், ��பத்ைத 

 �சாரிக்க ஆரம்�க்�ம் ேபா�ஸ். என்ன 

 நடந்த� என்பைதக் ��ய மட�்ம் 

 �வார�யமாக 8 பாகங்களில் 

 ெசால்���க்�றாரக்ள். 

 �ஷ்கர ்- காயத்ரி - �க்ரம் ேவதா �ைரப்படம் �கழ் இயக்�நர ்தம்ப� எ��த் 

 தயாரித்��க்�ம் இத்ெதாடர,் நல்ல ந�கரக்ளின் பங்களிப்பா�ம், கட�்க்ேகாப்பான 

 �ைரக்கைதயா�ம் நல்ல அ�பவத்ைத அளிக்�ற�. நான்�, நான்� பாகங்களாக இரண்� 

 இயக்�நரக்ள் (�ரம்மா, அ�சரண்) இயக்� இ�க்�றாரக்ள். தம்ப�யரின் �ைரப்பட 

 அ�பவம் கைத ெசால்�ம் �தத்�ல் பளிச�்��ற�. 

 அந்த ஊர ்அங்காளம்மனின் வ�டாந்�ர மயானக் ெகாள்ைள ���ழா�ன் �ன்னணி�ல் 

 கைத அைமத்��ப்ப� ஒ� ��ய பரிணாமத்ைத அளிக்�ற�. 

 ெதா�ற்சங்கத் தைலவராக பாரத்்�பன், �தல் மகள் ஐஸ்வரய்ா ராேஜஷ், காவல் 

 ஆய்வாளர ்ஸ்ேரயா ெரட�், ��ப்பான �ைண ஆய்வாளாராக க�ர ்என்� நன்� 

 அ��கமான, ேதரந்்த ந�கரக்ள். மற்�ம் ��பத்ைத �சாரிக்க வ�ம் காப்�ட�் 

 நி�வனத்�ன் �ப்ப�வாளர ்சந்தான பார�, இளங்ேகா �மாரேவல் மற்�ம் ஹரிஷ் 

 உத்தமன் என்� ஒ� �ைரப்பட அள�ற்� ந�கர ்படட்ாளம். அைனவ�க்�ம் ந�ப்�த் 

 �றைமைய ெவளிப்ப�த்த ��ப்�டத்தக்க அள�ல் வாய்ப்�கள். 

 கைத�ன் ேபாக்�ேலேய ெவளிப்ப�ம் ச�க �மரச்னங்கள் - ஆணா�க்கம், ஆத்�க, 

 நாத்�க �டட்ல், மற்�ம் ெப�ந்ெதய்வ, நாடட்ார ்ெதய்வ �ரண்பா� என்� 

 அைனத்ைத�ம் ேபா�ற ேபாக்�ல் ��த்�க் ெகாண்� இல்லாமல் ெசால்���ப்ப� 

 �றப்�. 



 �ைரப்பட �மரச்னம் - �ழல் - (��ந்ெதாடர்) 
 பாரை்வயாளரக்ைள ேவண்�ெமன்ேற இவரத்ான் �ற்றவாளி என்� தவறான பாைத�ல் 

 இட�்ச ்ெசல்�ம் வைக�ல் காட�்கள். ஆனால் ஆண்டாண்� காலமாக 

 �ற்றத்ெதாடரக்ைளப் பாரத்்�/ப�த்� இ�ப்பவரக்ள் ஊ�க்கக் ��ய ���தான். 

 சாம் �.எஸ்�ன் இைச�ம், �ேகஸ்வரனின் ஒளிப்ப��ம் ெவ� தரம். 

 �ந்��ல் ெவளி வந்த �ரஸ்ா�ர,் ஃேப��ேமன் ேபான்ற தரமான ெதாடரக்�க்� சவால் 

 ��ம் வைக�ல் கைட�யாகக் த����ந்� ஒன்�. 

 ஒ� வார இ���ல் அைனத்� பாகங்கைள�ம் பாரத்்� �டக்��ய அள�ற்� 

 �வார�யமான ெதாடர.் அேமசான் �ைர�ல் இ�க்�ற�. 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

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

 தைலப்� : ஓ�ய வ��ல் த�ழ் எ�த்�க்கள் 

 அன்�தா அ�ண் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ெபனாயா பால் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �யாேனஷ் ெவங்கேடஷ் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ஜான� ேபாஜராஜன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 கனிஷ்கா காரத்்�ேகயன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ல�ன் �ஷ்� காரத்்�ேகயன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ப�த்�ரா கைல 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �ரத்�ஷ் �ேனஷ் பாலா� 
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 உடல்நலக் ��ப்� 

 தைலச�்ற்றல் (Vertigo) - காரணம், வைககள், அ���கள் மற்�ம் 
 ��சை்ச 

 இந்த இத�ல் தைலச�்ற்றல் மற்�ம் அைத சமாளிப்ப� 

 எப்ப� என்ப� பற்� பாரப்்ேபாம். 

 �ல சமயங்களில் �� உங்கைளச ்�ற்� �ழல்வைதப் 

 ேபால�ம், அதன் �� உங்க�க்� எந்தக் கட�்ப்பா�ம் 

 இல்லாத� ேபான்�ம் உணர�்�ரக்ள். அந்த தைலச�்ற்றல் 

 உணர�் உள் கா� �ரச�்ைனகளால் ஏற்ப��ற�. 

 BPPV. இந்த �தெல�த்�க்கள் �ங்கற்ற எ�ரப்ாரா நிைல ����ப்ைபக் (Benign Paroxysmal Positional 

 Vertigo) ��க்�ற�. ��ய கால்�யம் �கள்கள் (canaliths) அவற்�ன் இயல்பான இடத்���ந்� 

 ெவளிேயற்றப்பட�் உள் கா�ல் ேசகரிக்�ம் ேபா� BPPV ஏற்ப��ற�. உள் கா�, ���ரப்்� 

 �ைச�டன் ெதாடர�்ைடய தைல மற்�ம் உடல் இயக்கங்கள் பற்�ய ச�க்ைஞகைள �ைளக்� 

 அ�ப்��ற�. இ� உங்கைள சமநிைல�ல் ைவத்��க்க உத��ற�. 

 BPPV அ�யப்படாத காரணத்�ற்காக ஏற்படலாம் மற்�ம் வய�டன் ெதாடர�்ைடயதாக 

 இ�க்கலாம். 

 ெமனியர ்ேநாய் (Meniere's disease). இ� கா�ல் �ரவம் ேசரவ்� மற்�ம் அ�த்தம் மா�வதால் 

 ஏற்ப�ம் உள் கா� ேகாளா� ஆ�ம். இ� கா�களில் ஒ�த்தல் (tinnitus) மற்�ம் கா� ேகளாைம 

 ஆ�யவற்�டன் ெவர�்ேகா�ன் அத்�யாயங்கைள ஏற்ப�த்�ம். 

 ெச� �ன்�ல் நரம்� அழற்� (Vestibular neuritis or labyrinthitis). இ� ெபா�வாக ைவரஸ் ெதாற்�டன் 

 ெதாடர�்ைடய உள் கா� �ரச�்ைன ஆ�ம். இந்தத் ெதாற்�, உள் கா�ல் உள்ள உட�ன் 

 சமநிைலைய உணர உத�ம் நரம்�கைளச ்�ற்� �க்கத்ைத ஏற்ப�த்��ற�. 

 ெவர�்ேகா எப்ேபாதாவ� �ழ்க்கண்ட �ரச�்ைனக�டன் ெதாடர�்ைடயதாக இ�க்கலாம்: 

 ●  தைல அல்ல� க�த்� காயம் 

 ●  பக்கவாதம் அல்ல� கட�் ேபான்ற �ைள �ரச�்ைனகள் 

 ●  கா� ேசதத்ைத ஏற்ப�த்�ம் �ல ம�ந்�கள் 

 ●  ஒற்ைறத் தைலவ� 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 தைலச�்ற்றல் உள்ளவரக்ள் அதன் உணரை்வ இவ்வா� �வரிக்�றாரக்ள்: 

 ●  �ழல்தல் 

 ●  சாய்தல் 

 ●  ஊசலா�தல் 

 ●  சமநிைல�ல்லாைம 

 ●  ஒ� �ைச�ல் இ�க்கப்ப�தல் 

 ெவர�்ேகா�டன் வரக்��ய �ற அ���கள்: 
 ●  �மடட்ல் உணர�் 
 ●  வாந்� 
 ●  அசாதாரண அல்ல� ��க்�ம் கண் அைச�கள் (nystagmus) 
 ●  தைலவ� 
 ●  �யரை்வ 
 ●  கா�களில் ஒ�த்தல் அல்ல� கா� ேகளாைம 

 அ���கள் �ல நி�டங்கள் �தல் �ல மணிேநரங்கள் அல்ல� அதற்� ேமல் நீ�க்கலாம், மற்�ம் 
 வந்� ேபாகலாம். 

 ெவர�்ேகா�க்கான ��சை்ச: 
 தைலச�்ற்ற�க்கான ��சை்சயான� அதன் காரணத்ைதப் ெபா�த்த�. பல சந்தரப்்பங்களில், 
 ெவர�்ேகா எந்த ��சை்ச�ம் இல்லாமல் �ணமா� ��ம். ஏெனன்றால், உங்கள் �ைள உள் கா� 
 மாற்றங்க�க்ேகற்ப தன்ைன மாற்�க்ெகாண்� சமநிைலைய பராமரிக்க மற்ற வ��ைறகைள 
 நம்���க்கத் ெதாடங்��ற�. 

 �ல�க்�, ��சை்ச ேதைவ. அ� �ன்வ�வனவற்ைற உள்ளடக்���க்கலாம்: 
 ெவஸ்��லர ்(ெச� �ன்�ல்) ம�வாழ்�. இ� ெவஸ்��லர ்அைமப்ைப வ�ப்ப�த்த உத�ம் ஒ� 
 வைக உடல் ��சை்ச ஆ�ம். ெவஸ்��லர ்அைமப்�ன் ெசயல்பா�, ���ரப்்� �ைச�டன் 
 ெதாடர�்ைடய தைல மற்�ம் உடல் இயக்கங்கைளப் பற்�ய ச�க்ைஞகைள �ைளக்� 
 அ�ப்�வதா�ம். 

 உங்க�க்� �ண்�ம் �ண்�ம் தைலச�்ற்றல் இ�ந்தால், ெவஸ்��லர ்ம�வாழ்� 
 பரிந்�ைரக்கப்படலாம். ெவர�்ேகாைவ ஈ�கடட் உங்கள் மற்ற �லன்க�க்� ப�ற்� அளிக்க இ� 
 உத��ற�. 

 �டட்�டப்படட் கால்�யம் �கள்களின் இடமாற்றம் (Canalith repositioning maneuvers). அெமரிக்கன் 
 அகாட� ஆஃப் நி�ரால��ன் வ�காட�்தல்கள் BPPV க்� ��ப்�டட் தைல மற்�ம் உடல் 
 அைச�கைள பரிந்�ைரக்�ன்றன. இந்த இயக்கங்கள் �லம் கால்�யம் ப��கள் 
 கால்வா���ந்� உள் கா� அைறக்� நகரத்்தப்பட�், அைவ  உடலால் உ�ஞ்சப்பட உத��ற�. 
 இந்த   ெசயல்�ைற�ன் ேபா� உங்க�க்�  ெவர�்ேகா அ���கள் ேதான்ற வாய்ப்�ள்ள�. 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 ஒ� ம�த்�வர ்அல்ல� உடல் ��சை்சயாளர ்இந்த இயக்கங்கைள ேமற்ெகாள்வ�ல் உங்க�க்� 
 வ�காடட் ���ம். இந்த இயக்கங்கள் பா�காப்பானைவ மற்�ம் ெப�ம்பாலான ேநரங்களில் 
 பய�ள்ளைவயாக இ�க்�ன்றன. 

 ம�ந்�. �ல சந்தரப்்பங்களில், தைலச�்ற்ற�டன் ெதாடர�்ைடய �மடட்ல் அல்ல� இயக்க ேநாய் 
 (motion sickness) ேபான்ற அ���கைளப் ேபாக்க ம�ந்�கள் வழங்கப்படலாம். 

 ெவர�்ேகா, ெதாற்� அல்ல� �க்கத்தால் ஏற்படட்ால், �ண்��ர ்எ�ரப்்�கள் (antibiotics) அல்ல� 
 ஸ்ெடராய்�கள் �க்கத்ைதக் �ைறத்� ெதாற்�ேநாையக் �ணப்ப�த்தலாம். 

 ெமனியர ்ேநாய்க்�, �ரவக் ��ப்���ந்� அ�த்தத்ைதக் �ைறக்க diuretics (நீர ்மாத்�ைரகள்) 
 பரிந்�ைரக்கப்படலாம். 

 �ல சந்தரப்்பங்களில், தைலச�்ற்ற�க்� அ�ைவ ��சை்ச ேதைவப்படலாம். 
 �ைள அல்ல� க�த்�ல் கட�் அல்ல� காயம் ேபான்ற �க�ம் ��ரமான அ�ப்பைட 
 �ரசச்ைனயால் ெவர�்ேகா ஏற்படட்ால், அந்த �ரசச்ைனக�க்கான ��சை்சயான� 
 ெவர�்ேகாைவ தணிக்க உத�ம். 

 ெ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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