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 அ��ப்� மடல் 

 நம� இரிசம்ண்� த�ழ்ச ்சங்கத்ைத வ�ம்  2023-24  ஆண்�களில்  வ� நடத்த  ��ய 
 நிரவ்ாகக் ��  ேதர�் ெசய்யப்பட�்�க்�ற�. 

 தாய் த��க்�ம், இரிசம்ண்� த�ழரக்�க்�ம் ெதாண்டாற்ற �ன்வந்��க்�ம் ��ய 
 நிரவ்ாகக் �� நண்பரக்ைள இரிசம்ண்� த�ழ்ச ்சங்கம் வாழ்த்� வரேவற்�ற�. 

 வ�ம் �த்தாண்� �தல் ��ய �� �ழ் வ�மா� ெபா�ப்�கைள ஏற்�ற�. 

 இக்��ைவ அைமத்�க் ெகா�த்த ேதர�்க்�� உ�ப்�னரக்ளான மைலசா�, 
 ராமசா� மற்�ம் ெமய்யப்பன் அவரக்�க்� எங்களின் ெநஞ்சார்ந்த நன்�கள். 🙏 



 அ��ப்� மடல் 

 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 

 ெபயர்: �யா ர�ந்�ரன் 
 நிைல: ஆ� 
 பள்ளி: ஷார்ட் பம்ப் ந�நிைலப்பள்ளி 

 ஓ�யத்�ல் �க�ம் ஈ�பா� உள்ள இரிசம்ண்�ல் வ�க்�ம் �யா 

 ர�ந்�ரன் இந்த மாதம் கதம்பம் இத�க்� ெபான்னி�ன் ெசல்வன் 

 படத்�ல் வ�ம் �ந்தைவ என்�ம் பாத்�ரத்ைத ஓ�யமாக வைரந்� 

 சமரப்்�த்�ள்ளார.்  �க�ம் அ�ைம �யா.  ஓ�யக்கைல�ல் 

 ேமன்ேம�ம் வளர எங்கள் வாழ்த்�க்கள்! 



 2022 ஆட்டம், பாட்டம், ெகாண்டாட்டம் கைலநிகழ்ச�் - 
 ஒ� ெதா�ப்� 

 இரிசம்ண்� த�ழ்ச ்சங்கத்�ன் ெபரியவரக்�க்கான 

 கைலநிகழ்ச�்  ஆட்டம், பாட்டம், ெகாண்டாட்டம்  �சம்பர ்

 �ன்றாம் ேத� மாைல ஷாரட்ப்ம்ப் ந�நிைலப் பள்ளி�ல் 

 இனிேத நடந்த�. 

 ெபண்��ம் ஆடவ�ம் வண்ண வண்ண உைடகளில் ேமைட 

 உலா, கணினி இைச உத��டன் �ைர�ைச வாய்ப் 

 பாடல்கள், மற்�ம் ஒ� பட�்மன்றம். 

 நிகழ்ச�்�ன் �றப்பம்சங்கள் த�ழ்த் தாய் வாழ்த்�டன் 

 �வங்�,  சங்கத் தைல� �னாட�் சங்கரன் அவரக்ள் 

 அைனவைர�ம் வரேவற்றார.் இளமாறன் அன்பழகனின் பாட�டன் கைலநிகழ்ச�்கள் 

 ஆரம்�த்தன. 

 ெபண்கள் வண்ண வண்ண உைடகளில் ேமைட�ல் உலா வந்� அசத்�னாரக்ள். 

 பாரம்பரிய உைட��ம், நவநாகரீக உைட��ம் உலா வந்த� கண்ைணக் கவரந்்த�. 

 ெபண்க�க்� சற்�ம் சைளக்காமல் ஆண்க�ம் பாரம்பரிய உைட��ம், நாகரீக 

 உைட��ம் உலா வந்� அசத்�னாரக்ள். �லர ்பாரம்பரிய உைடைய நாகரீக பாணி�ல் 

 அணிந்�ம் வந்த� பாரப்்பதற்� அழகாக இ�ந்த�. இ�ல் அேநகரக்ள் தம்ப�கள். 

 தம்ப�களாக நடந்� வந்�ம் உலாத்�னாரக்ள். இந்த �ழாைவ வ�வைமத்� நடத்�யவர ்

 லாவண்யா கவேசரி அவரக்ள். 

 அ�த்த இரண்� ஆண்�க�க்� நம் த�ழ்ச ்சங்கத்ைத வ�நடத்த மாரெ்ச�ன் 

 தைலைம�லான ெசயற்��ைவ ராமசா� அவரக்�ம், ெமய்யப்பன் அவரக்�ம் 

 அ��கப்ப�த்�னாரக்ள். ெசயற்��ைவ �ரி� ப�த்�ய �ரம்ான�ம் 

 அங்கத்�னரக்ளால் அங்�கரிக்கப்படட்�. 

 அ�த்ததாக வந்த �ைர�ைச நிகழ்ச�் கரிேயா� எனப்ப�ம் கணினி �ண்ணனி 
 இைச�டன் ேமைட�ல் நம் ரிசம்ண்ட ்பாடகரக்ள் பா� அைனவைர�ம் ம�ழ்�த்தனர.் 

 பைழய பாடல்கள், ��ய பாடல்கள் அணிவ�த்� வந்தன. தந்ைத�ம் மக�ம், தந்ைத�ம் 



 2022 ஆட்டம், பாட்டம், ெகாண்டாட்டம் கைலநிகழ்ச�் - 
 ஒ� ெதா�ப்� 

 மக�ம் என்� இரண்� தைல�ைறகளில் இ�ந்� ேசரந்்� பா�ய� அ�ைமயாக இ�ந்த�. 

 அ�ப�களில் �. �. ��வாஸ் �ர�ல் வந்த பாடல் �தல் அண்ைம�ல் வந்த பாடல்கள் 

 வைர அைனத்� தைல�ைற பாடல்க�ம் இடம் ெபற்ற�ம் ��ப்�டத்தக்க�. �ைர�ைச 

 நிகழ்ச�்ைய ெதா�த்� வழங்�யவர ்நாராயணன் �ப்ரமணியன் அவரக்ள். 

 �ைர�ைச நிகழ்ச�்க்� இைட�ல் அைனவ�க்�ம் த�ழ்ச ்சங்கத்�ன் சாரப்ாக 

 �ைவயான உண�ம் வழங்கப்படட்�. 

 இைச நிகழ்ச�்க்� அ�த்ததாக பட�் மன்றம் ந�வராக ர�சச்ந்�ரன் தைலைம�ல் 

 நைடெபற்ற�. பட�்மன்றத் தைலப்� - அெமரிக்கா�ல் வள�ம் நம் �ழந்ைதகள் இந்�ய 

 கலாசச்ாரத்ைததான் சாரந்்� வாழ ேவண்�ம் என்� ெபற்ேறாரக்ள் எ�ரப்ாரப்்ப� சரியா? 

 தவறா? இ� அணி�ன�ம் காரசாரமான �வாதங்க�டன் ேமா�க் ெகாண்ட� �ைவயாக 

 இ�ந்த�. ந�வர ்ர�சச்ந்�ரன் இைட இைடேய வரண்ைன ேசரத்்த�ம் இனிைமயாக 

 இ�ந்த�. கைட��ல் அைனவர ்வாதங்கைள�ம் அல� ஆராய்ந்� வாதங்க�க்� ஏற்ப 

 எ�ரப்ாரப்்ப� தவ� என்� ந�வர ்�ரப்்பளித்தார.் 

 இ��யாக �னா சங்கரன் தைலைம�லான �� ேமைடேய� அைனவ�க்�ம் நன்� 

 ெதரி�த்� �ழாைவ இனிேத ��த்தனர.் பத�க்காலம் ��க்�ம் ெசயற்���க்�ம், 

 பத�ேயற்�ம் ��ய ெசயற்���க்�ம் நம் வாழ்த்�க்கள்! 

 எ��யவர்: நா� பர� 
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 2022 ஆட்டம், பாட்டம், ெகாண்டாட்டம் கைலநிகழ்ச�் - 
 ஒ� ெதா�ப்� 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  ஆேபரி (பாகம் 1) 

 இ  �  22  ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம் கரஹரப்ரியா ராகத்�ன் வம்சத்�ல்  வ�ம் ராகம். 

 கரந்ாடக சங்�தத்�ல் இந்த ராகத்�ல் அைமந்த �ரபலமான பாடல்களின் பட�்ய�ல், 
 �யாகராஜ இயற்�ய  ந�ேமா� கனேலனி  , 
 �த்�ஸ்வா� ��தரின்  �னாேபரி  , ைம�ர ்
 வா�ேதவாசச்ார ்இயற்�ய  பஜேர மானஸ 
 ேபான்ற பாடல்கள் அடங்�ம். 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்ைத த�� அைமந்த பாடல்களில் ஓர ்�ல: 
 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 மந்�ர �மாரி  வாராய் நீ வாராய்  � ராமநாதன் 

 ெதய்வத்�ன் ெதய்வம்  கண்ணன் மனநிைலைய  � ராமநாதன் 

 ெகாஞ்�ம் சலங்ைக  �ங்கார ேவலேன ேதவா  எஸ். எம். �ப்ைபயா நா�� 

 ���ைளயாடல்  இைசத்த�ழ் நீ ெசய்த  ேக. �. மஹாேதவன் 

 வானம்பா�  கங்ைகக் கைரத் ேதாட்டம்  ேக. �. மஹாேதவன் 

 சரஸ்வ� சபதம்  ேகா மாதா  எங்கள் �லமாதா  ேக. �. மஹாேதவன் 

 �ழந்ைத�ம் ெதய்வ�ம்  பழ��ர் ேசாைல�ேல  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 ஊட்� வைர உற�  � மாைல�ல் ஓர்  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 �ல்��ல்�  ராகங்கள் ப�னா�  எம். எஸ். ��வநாதன் 

 பாசமலர்  மலர்ந்�ம் மலராத  ��வநாதன் ராம�ரத்்� 

 கந்தன் க�ைண  ��ப்பரங்�ன்றத்�ல் நீ  �ன்னக்�� ைவத்�யநாதன் 

 எங்கம்மா சபதம்  அன்� ேமகேம  �ஜயபாஸ்கர் 

 உ�வங்கள் மாறலாம்  வானில் வா�ம் ேதவைத  எஸ். � . ரமணன் 

 க�க்��ல்  ��ேல க�க்��ேல  இைளயராஜா 

 16 வய�னிேல  ெசந்�ரப் �ேவ  இைளயராஜா 

 �யாகம்  வசந்த காலக் ேகாலங்கள்  இைளயராஜா 

 காதல் ஓ�யம்  நாதம் என் �வேன  இைளயராஜா 

 �ண்�ம் ேகா�லா  �ன்னஞ்�� வய�ல்  இைளயராஜா 

 காற்�னிேல வ�ம் �தம்  கண்ேடன் எங்�ம்  இைளயராஜா 

 ஆனந்த ராகம்  ேமகம் க�க்��  இைளயராஜா 

 �ந்தாைன ��ச�்  �ளக்� ெவசச் ேநரத்�ேல  இைளயராஜா 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 அவள் -  ஒ� கட்�ைர 

 ச�பத்�ல்  நண்பர ் நா�  �க��ல்  என�  ஆங்�லப்  ப��  ஒன்ைறப்  பாரத்்��ட�்  ,  த��ல் 

 கதம்பம்  இத�க்�  ஏதாவ�  எ�த  ���மா  என்�  ேகடட்ார ் .  நான்  அவரிடம்  ,  நீண்ட 

 நாடக்ளாக  த��ல்  நான்  எ�தாததால்,  ‘  ேயா�த்��ட�்  ெசால்�ேறன்’  என்ேறன்  .  ஒ� 

 இ�பத்�ரண்�  ஆண்�க�க்�  �ன்பாக  நான்  ரிசம்ண்�  வந்த  ���ல்  ,  நண்பர ் �பா  �தர ்

 அவரக்ள்  �ட�்ல்  ,  ஒ�  பத்�  ப�ைனந்�  ேபர ்  ேசரந்்�  நம்  த�ழ்ச ்  சங்கம்  ஆரம்�த்த  அந்த 

 நாள்  இன்�ம்  ப�ைமயாக  நிைன�ல்  இ�க்�ற�  .  ஒ�  வாரம்  க�த்�  ,  இைல��ரக்ால 

 இைல�ன்  வண்ணங்கைள  பாரக்்க  ,  அ��ல்  உள்ள  ஒ�  மைலக்�ச ்  ெசல்ல  என்ைன�ம் 

 அைழத்தார ் .  நா�ம்  ஒ�  �ல  நண்பரக்�ம்,  மைல�ன்  வண்ணங்கைள  ர�த்தவா� 

 மைல�ல்  நடந்�  ெகாண்��க்�ம்ேபா�  ,     �ண்�ம்  கதம்பம்  இத�ல்  த��ல்  எ��வ� 

 பற்�  �சாரித்தார ் .  இந்த  �ைற  ,  அவர ்  என்ைன  நசச்ரிப்பைத  நி�த்த  ேவண்�ம் 

 என்பதற்காக  ,  சரி  நான்  ஏதாவ�  எ���ேறன்  என்�  ேயா�க்காமல்  ெசான்ேனன்  .  ஆனால், 

 அவ�க்�த்  ெதரியாத�  என்னெவனில்  ,  அவர ்  ப�த்த  ,  நான்  எ��ய  அேத  �க�ல் 

 கட�்ைரைய  த��ல்  ெமா�  ெபயரத்்�  �ன்னர ்  அவ�க்�  அ�ப்பப்  ேபா�ேறெனன்�. 

 உங்கள் பாரை்வக்காக இேதா. 

 ச�பத்�ல்  நான்  இந்�யா  ெசன்��ந்ததேபா�  ,  அரக்ேகாணத்��ள்ள  என்�ைடய 

 இரண்டாவ�  அக்கா�ன்  �ட�்க்�ச ் ெசன்��ந்ேதன்  .  அப்ேபா�  அவரக்ள்  என்னிடம்  ஒன்� 

 ேகடட்ாரக்ள்  .  '  அவள்  '  என்ற  ெபயரில்  எனக்�  யாைரயாவ�  ெதரி�மா  என்�  .  எனக்�  அந்த 

 ெபயைரக்  ேகடட்�ம்  ,  மன�க்�ள்  �ன்சாரம்  பாய்ந்த�  ேபா��ந்த�  .  ஏெனன்றால்  ,  அந்த 

 '  அவள்  '  என்�டன்  ஒன்���ந்�  ஐந்தாவ�  வைர  ஒன்றாகப்  ப�த்தவள்  .  நான்  ஒேர 

 வாரத்்ைத�ல்  '  ெதரி�ம்  '  என்�  ��த்�க்ெகாண்ேடன்  .  �ஷயம்  என்னெவன்றால்  ,  என் 

 சேகாதரி  '  அவைள  '  ச�பத்�ல்  மாரக்்ெகட�்ல்  சந்�த்ததாக�ம்  ,  அப்ேபா�  '  அவள்  '  என்ைன 

 �க�ம்  �சாரித்ததாக�ம்  ��னாரக்ள்  . 

 என்�ைடய  கடந்த  காலங்கைள  ��  தட�்ப்  பாரக்்�ம்ேபா�  ,  நான்  '  அவைள  '  அ�க்க� 

 நிைனத்�ப்  பாரத்்த�ண்�  .  அதற்கான  உண்ைமயான  காரணம்,  நம்�ல்  �ல�க்�  ஆரம்ப 

 கால  கடட்த்�ல்  ஏற்ப�ம்  ஒ�  ��ய  கள்ளம்  கபட�ல்லாத  ஏேதா  ஒ�  ஈரப்்�  .  அ� 

 என்னெவன்�  நமக்ேக  ெதரியாத  கால  கடட்ம்  அ�  .  எனக்�  '  அவளிடம்  '  இ�  ேபான்ற  ஒ� 

 அ�  இ�க்�றெதன்�  இத்தைன  காலம்  கடந்�தான்  ��தாகப்  �ரிந்��க்�ற�  .  வ�ப்�ல் 

 நாேனா  அல்ல�  அவேளாதான்  �த�டம் வ�ப்ேபாம்  .  எங்க�க்�ள்  க�ைமயான  ேபாட�் 
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 நில�ம்  .  கணக்�  நன்றாகப்  ேபா�வாள்  .  எனக்�  �த்தமாக  வரா�  .  நான்  மற்ற  பாடங்களில் 

 அவைள  �ஞ்�ேவன்.  இந்தப்  ேபாட�்தான்  எனக்�ள்  அ�  ேபான்ற  உணரை்வ  அந்த  வய�ல் 

 ஏற்ப�த்���க்�ம்  என்�  ேதான்��ற�  .  '  அவள்  '  என்ன  ெசய்�  ெகாண்��ப்பாள்  , 

 யாைரத்  ��மணம்  ெசய்�ெகாண்��ப்பாள்  ,  எந்த  ஊரில்  இ�ப்பாள்,  எங்�  ேவைல 

 ெசய்வாள்  என்�  �ல  ேகள்�கள்  எ�ந்த�ண்�  .  இதற்கான  �ைடகள்  என்�ைடய 

 சேகாதரி�டம்  �ைடக்�ம்  என்�  எனக்�  சடெ்டன்�  ேதான்�ய�  .  நா�ம்  எந்த�த  ஒ� 

 உணரச்�்ைய�ம்  �கத்�ல்  காட�்க்ெகாள்ளாமல்  ,  ஆமாம்  '  அவள்  '  இப்ேபா� 

 எங்��க்�றாள்  என்�  ேகடே்டன்  .  என்  சேகாதரி  அதற்�  நாங்கள்  வாழ்ந்த  அேத 

 �ராமத்�ல்தான்  என்றாரக்ள்  . 

 அந்த  �ராமம்  அரக்ேகாணத்���ந்�  ஒ�  ஆ�  �ேலா�டட்ர ்  �ரத்�ல்  இ�க்�ம்  அழ�ய 

 ஒ�  �ராமம்  .  அந்தக்  �ராமத்�ல்  இன்�ம்  என்�ைடய  �ல  ெசாந்தங்கள்  வ�த்� 

 வ��றாரக்ள்  .  அ��ம்  �க்�யமாக  என்  ஒேர  தாய்மாமன்  .  அவைர�ம்  மா�ைய�ம் 

 கண்�ப்பாகப்  ேபாய்  பாரத்்��ட�்  வரேவண்�ம்  என்�  ஏற்கேனேவ  ேயா�த்� 

 ைவத்��ந்ேதன்  .  சரி  ,  ேபா�ற  சாக்�ல்  அவைள�ம்  பாரத்்���வ�  என்�  அந்தக் 

 கணத்�ல்  ���  ெசய்ேதன்  . 

 அ�த்த  நாள்  நங்கள்  வாழ்ந்த  அந்த  �ராமத்�ற்�  ஒ�  ஆடே்டா  �ல்  ெசன்ேறன்  .  அந்த 

 ஆடே்டா  ஒவ்ெவா�  �ராமமாக  கடந்�  ெசல்�ம்ேபா�ம்  ,  பைழய  ஞாபகங்கள்  ஒ�  க�ப்� 

 ெவள்ைள  �னிமா  ேபால  மன�க்�ள்  ஓ�ன.  பள்ளிப்  ப�வத்�ல்  எத்தைன  �ைற  இந்த 

 ேராட�்ல்  கால்நைடயாக  அல்ல�  ைசக்�ளில்  ெசன்��ப்ேபாம்  என்�  நிைனத்�ப் 

 பாரத்்ேதன்  .  அந்த  நிைன�கள்  என்  �கத்�ல்  �ன்�ரிப்ைப  வரவைழத்த�  .  ேநரம்  ேபான� 

 ெதரிய�ல்ைல  -  எங்க�ைடய  �ராமம்  வந்த�  .  ��ைசகள்  ேபாய்  ,  எல்லாம்  கான்�ரீட ்

 கடட்டங்கள்  .  மாமா�க்�ம்  மா�க்�ம்  என்ைனப்  பாரப்்ப�ல்  ம�ழ்ச�்  .  அ�  அவரக்ள் 

 �கத்�ேல  ெதரிந்த�  .  �ன்ெபல்லாம்  இங்�  வ�ம்ேபா�  அ�க  ேநரம்  ெசலவ�ப்ப� 

 இல்ைல  .  வந்ேதாமா  ெசன்ேறாமா  என்�  �றாவளி  காற்�ப்  ேபால  என்�ைடய  �ந்ைதய 

 பயணங்கள்  .  ஆனால்  இந்த  �ைற  ,  �ைறந்த�  ஒ�  நான்�  அல்ல�  ஐந்�  மணி  ேநரமாவ� 

 அவரக்�டன்  ெசல�  ெசய்ய  ேவண்�ம்  என்�  �ன்�ட�்ேய  ேயா�த்�  ைவத்��ந்ேதன்  . 

 என்�ைடய  மாமா  எனக்�  அவரக்ள்  வய�ேல  �ைளந்த  இளநீர ்  ெவட�்க்  ெகா�த்தார ் . 

 மா�  உ�ேரா�  ��த்த  ஒ�  �ரால்  �ைன  ,  எனக்�  �ழம்�  ைவப்பதற்காக  ஆய்ந்� 

 ெகாண்��ந்தாரக்ள்  .  இளநீர ் ��த்��ட�்  , '  மாமா  ஒ�  எட�் கழனியண்ைட  ேபாய் 
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 வ�ேவாமா  ?  பாரக்்க  ேவண்�ம்  ேபா��க்�ற�  '  என்ேறன்  .  அவர ்  என்ைன  ஆசச்ரியமாகப் 

 பாரத்்��ட�்  '  பரவா�ல்லப்பா  ,  அெமரிக்கா���ந்�  வந்�ட�்  கழனி  காடை்டெயல்லாம் 

 பாக்க�ம்�  ஆைசப்படேற  ,  நல்ல  �ள்ைளப்பா  '  என்றார ் .  சடெ்டன்�  எ�ந்�  ஒ� 

 சடை்டைய  ேபாடட்ார ் .  '  ேபாலாம்  வா  ,  ஷ�  ேபாட�்�க்கேய  ,  ேச�  ��  எதாவ�  படப்ேபா��  , 

 ெச�ப்�  ேபாட�்க்�றாயா  '  என்றார ் .  '  இ�க்கட�்ம்  மாமா  '  என்ேறன்  .  �ளம்�ேனாம்  . 

 இரண்�  �ேலா�டட்ர ் ,  வரப்�  ேமல்  நடக்க  ேவண்�ம்  .  ஒ�  த�ைய  என்னிடம் 

 ெகா�த்��ட�்  '  இந்தா  இந்த  த�ைய  ைவத்�க்ெகாள்  ,  வரப்�  ேமல்  தட�்க்ெகாண்ேட 

 நடக்கேவண்�ம்  '  என்றார ் .  நான்  '  எதற்�  ?'  என்ேறன்  .  அவர ் ,  '  மாைல  மங்�ம்  ேநரம்  ,  இங்� 

 நல்ல  பாம்�கள்  அ�கம்  என்றார ் '.  நடந்ேதாம்  .  ம�ப��ம்  கடந்த  கால  நிைன�கள்  . 

 வரப்�களில்  ஓ�த்�ரிந்த  அந்த  நாடக்ள்  ,  பம்ப்  ெசட�்ல்  �ளித்த  நாடக்ள்  ,  மாமரத்�ல்  ஏ� 

 மாங்காய்  ���ன  நாடக்ள்  ,  மா�கைள  மந்ைதயாக  ஓட�்  காைல�ல்  பால்  கறந்த  நாடக்ள்  , 

 ேகா��டை்டகைள  கண்���த்�  ேசகரித்த  நாடக்ள்  ,  கப�  �ைளயா�ய  நாடக்ள்  . 

 நிைனத்�ப்  பாரத்்தா�ம்  �ைடக்க  ��யாத  நாடக்ள்  .  மாமா  ஊரக்்கைதைகைள 

 ெசால்�க்ெகாண்ேட  வந்த�ல்  ேநரம்  ேபானேத  ெதரிய�ல்ைல  .  ப�ர ் ைவப்ப�ல்  எவ்வள� 

 கஷ்டங்கள்  என்�  ெசால்�க்ெகாண்ேட  வந்தார ் .  இந்த  வய��ம்  அவர ்  நிலத்�ல்  ெநல் 

 அல்ல�  ேசாளம்  ப�ரி��றார ் .  அந்த  ஒேர  காரணத்�ற்காக  அவர ்  கா�ல்  �ழேவண்�ம் 

 ேபா��ந்த�  . 

 ஒ�  இ�ப�  ஏக்கர ்  நிலம்  ைவத்��க்�றார ் .  ந��ல்  ஒ�  �ண�  மற்�ம்  பம்ப்  ெசட ் . 

 �ற்��ம்  ெதன்ைன  மற்�ம்  பைன  மரங்கள்  .  ஒ�  ��ைச  ,  அத�ள்  ஒ�  ஈ�  ேசர ் ,  �ல 

 த்�ரிக்ைககள்  ,  �னத்தந்�  ,  ேமாடட்ார ்  ேபா�வதற்கான  �ல  க��கள்  ,  �வசாய 

 சம்பந்தமான  �ல  க��கள்  .  உள்ேள  ெசன்ற�டன்  ,  ஒ�  �ைல�ல்  இ�ந்த  �ங்�ல் 

 ெகாம்�கைள  எ�த்�  '  �ன்  ��க்கலாமா  ?'  என்றார ் .  அப்ேபா�தான்  ெதரிந்த�  அ� 

 �ங்�லால்  ெசய்த  �ண்�ல்  எfffன்�  .  நா�ம்  சரி  என்ேறன்  .  ஒ�  இடத்ைத  ேதர�்  ெசய்� 

 கடப்பாைரயால்  ேதாண்�னார ் ,  �ல  மண்��க்கைள  எ�த்தார ் .  என்  �ன்னால்  வா  என்றார ் . 

 ஒ�  ��ய  �டை்டைய  காண்�த்தார ் .  அ��ல்  உள்ள  ஆற்�ல்  தண்ணீர ் ஏ�ம்ேபா�  �ன்கள் 

 இந்த  �டை்ட�ல்  வந்�  ேச�ம்  என்றார ் .  அ�த்த  ஒ�  அைர  மணி  ேநரத்�ல்  ஒ�  ஐந்� 

 ெகண்ைட  �ன்கைளப்  ��த்ேதாம்  .  '  �ட�்ற்�  ெசன்ற�ம்  மா��டம்  ெகா�த்� 

 வ�த்���ேவாம்  '  என்றார ் .  �ட�்ற்�  ��ம்�ம்  ேபா�  ,  ஒ�  பக்கம்  வானம்  ெசவ்வானம் 

 ேபா��ந்த�  .  ம�பக்கம்  மைழ  வ�ம்  ேபா��ந்த�  .  �ட�்ற்�  ��ம்�ேனாம்  .  நிைறவாக 

 உணவ�ந்��ட�்  ,  என்  மாமா�டம்  ெசான்ேனன்  , '  ேபாவதற்�  �ன்�  எனக்�  ஒ�  �ட�்ற்� 
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 ேபாகேவண்�ம்  '.  '  யார ் ��  '  என்றார ் .  '  அவள்  '  ��  எங்��க்�ற�  என்�  ேகடே்டன்  .  அதற்� 

 அவர ்  '  எந்த  அவள்?  '  என்றார ் .  பக்கத்�ல்  இ�ந்த  என்  மாமா�ன்  மகள்  '  யார ் ��  அண்ணா?  ' 

 என்றார ் .  '  என்�டன்  ப�த்த  அவள்  '  என்�  ெகாஞ்சம்  �லாவரியாக  ெசான்ேனன்  .  '  ஓ  அந்த 

 அக்கா  �டா  ,  உங்கேளாட  ப�சச்வங்களா  அண்ணா?  '  என்றார ் .  '  சரி  வாங்கண்ணா  ,  நான் 

 �ட�்ட�்  ேபாேறன்  ,  ெரண்�  ெத�  தள்ளித்தான்  அவங்க  ��  '  என்றார ் .  ெவளிேய  வந்ேதாம்  . 

 இ�ட�்�டட்�. வானம்  ��  �றல்  ேபாடத்  �வங்���ந்த�  . 

 அந்த  �டை்ட  ேநாக்�  நாங்கள்  �ன்�  ேப�ம்  நடந்ேதாம்  .  என்  இ�தயம் 

 என்ைன�ம�யாமல்  பட  படெவன்�  அ�த்த�  .  அவைளப்  பாரத்்�  நாற்ப�  ஆண்�க�க்� 

 ேமலா�ற�  .  இந்த  சந்�ப்�ல்  என்ன  எ�ரப்ாரப்்ப�  என்�  எனக்�  ெதரிய�ல்ைல  .  இரண்� 

 ெத�க்கள்  கடந்�  அந்த  �ட�்ன்  �ன்னால்  வந்�  நின்ேறாம்  .  �ட�்ன்  ெவளிேய  ஒ�  ��ய 

 ைபயன்  �ைளயா�க்  ெகாண்��ந்தான்  .  என்  மாமா�ன்  மகள்  அவைன  பாரத்்�  '  ேடய் 

 உங்க  ஆயாைவ  ேபாய்  வரச ் ெசால்றா  '  என்றார ் .  ��வ�ம்  உள்ேள  ஓ�னான்  .  '  ஆயா  ,  உன்ன 

 பாக்க  யாேரா  வந்�  இ�க்காங்க  '  என்�  ��னான்  .  '  யாரட்ா  அ�  இந்த  ேநரத்�ல  ?'  என்� 

 ேகடட்ப�ேய  '  அவள்  '  ெவளிேய  வந்தாள்  .  நீலக்கலரில்  ஒ�  ப�த்�  ேசைல  ,  ��  வய�ல் 

 பாரத்்த  அேத  �கம்  .  என்ைன  பாரத்்த�ம்  '  யா�ங்க  என்ன  ேவ�ம்  ?'  என்றாள்  .  எனக்�ப் 

 �ன்னால்  நின்��ந்த  என்  மாமாைவேயா  அல்ல�  மாமா�ன்  மகைளேயா  '  அவள்  ' 

 பாரக்்க�ல்ைல  .  நா�ம்  �ம்மா�ராமல்  '  கண்���ேயன்  பாரப்்ேபாம்  '  என்ேறன்  .  அவளின் 

 �கம்  ெகாஞ்சம்  �ண்�ய�  .  �ட�்ற்�  ெவளிேய  வந்தாள்  .  எனக்� 

 �ன்னால்நின்��ந்தவரக்ைள  பாரத்்தாள்  .  உடேன  என்ைன  அைடயாளம்  கண்� 

 ெகாண்டாள்  .  என்  ைகைய  ெகட�்யாகப்  ��த்�க்ெகாண்�  '  �ல்லர ்  நீயா  ?  நம்பேவ 

 ��யைலேய  !  வா  �ல்லர ் ,  உள்ள  வா  '.  அவள்  �கத்�ல்  ஒ�  பரவசம்  .  என்  �கத்��ம்தான்  . 

 '  பரவா�ல்ைலேய  இவ்வேளா  �ரத்���ந்�  வந்�  என்ைன  பாரக்்க�ம்� 

 வந்��க்��ேய  -  என்ன  சாப்�டேற  ...  என்  �டல்  நீ  சாப்�ட�்த்தான்  ேபாக�ம்  ...'  ம�ப��ம் 

 என்  ைகைய  ��த்�க்  ெகாண்டாள்  .  '  இல்ல  அெதல்லாம்  ேவணாம்  ,  இப்பதான்  மாமா  �டல் 

 சாப்�ட�்  வந்ேதன்  '  என்ேறன்  .  '  ஆமாம்  அெமரிக்கா�ல  இ�ந்�  வந்�ட�்  எங்கைள  மா�ரி 

 �டல்ெயல்லாம்  சாப்���ங்களா  ?'.  அதற்�  நான்  '  அ�த்த  �ைற  வ�ம்ேபா�  உன் 

 �டல்தான்  சாப்பா�  '  என்ேறன்  .  அ�த்த  ப�ைனந்�  நி�டங்கள்  ேபானேத  ெதரிய�ல்ைல  . 

 ஒவ்ெவா�  மணித்�ளி�ம்  வ�டங்கள்  ேபா��ந்த�  . 

 உனக்�  நிைன��க்�றதா  ,  '  வ�ப்�ல்  எனக்�  நீதான்  ேபாட�்  ,  கணக்�ல்  உன்ைன 
 அ�த்�க்ெகாள்ள  ��யா�  ,  உன்  ேமல்  எனக்�  வ�ம்  பார ் ஒ�  ேகாவம்  '.  வ��  ��ங்க 



 அவள் -  ஒ� கட்�ைர 
 �ரித்ேதாம்  .  ம�ப��ம்  ��  �ள்ைளகளாேனாம்  .  நடப்பைவகைள  பாரத்்�  என்  மாமா 

 எங்கள்  பக்கத்�ல்  தரம்சங்கடமாக  அமரந்்�  ெகாண்��ந்தார ் .  உன்  கணவர ்  யார ்  என்� 

 ேகடே்டன்  .  எங்க�டன்  ப�த்த  ஒ�வைன  ெசான்னாள்  .  எங்�  ேவைல  ெசய்�றாய்  என்� 

 ேகடே்டன்  .  '  எங்க�ம்  இல்ல  �ல்லர ் ,  எடட்ாவேதாட  ப�ப்ைப  நி�த்�டே்டன்  '  என்றாள்  . 

 ஏெனன்�  ேகடட்தற்�  '  ப�ப்பதற்�  வச�  இல்ைல  '  என்றாள்  .  எனக்�  ஆசச்ரியமா��ந்த�  . 

 '  உனக்�  ஒன்�  ெதரி�மா  ?  நான்  இப்ேபா  நா�  பசங்க�க்�  ஆயா  '  என்றாள்  .  ம�ப��ம் 

 வ��  வ�க்க  �ரித்ேதாம்  .  '  சரி  எனக்�  ேநரமா�ற�  ,  �ளம்ப  ேவண்�ம்  -  உன்�ைடய 

 ேபான்  நம்பைர  ெகா�  ,  அெமரிக்கா  ெசன்ற�ம்  ெதாடர�்  ெகாள்�ேறன்  '  என்ேறன்  .  '  சரி  ஒ� 

 �ைகப்படம்  எ�த்�க்ெகாள்ளலாமா  '  என்ேறன்  .  என்  அ��ல்  அமரந்்�  '  தாராளமா 

 எ�த்�க்ேகா  -  உன்  ெபாண்�ங்க  �டட்  ேபாய்  காட�்  '.  ேபாடே்டா  எ�த்��ட�்  '  சரி 

 வ��ேறன்  '  என்ேறன்  .  ம�ப��ம்  என்  ைகைய  ��த்�ெகாண்டாள்  .  '  பத்�ரமா  ேபா�ட�் 

 வா  ,  ேபான�ம்  ேபான்  பண்�  '.  அவ்வள�தான்  ,  �ளம்�  �டே்டன்  . 

 அேத  �ராமத்�ேலேய  வ�த்�  வ�ம்  என்�ைடய  ஒன்�  �டட்  அக்கா�ன்  மகன்  ,  அவன் 

 ேமாடட்ார ்  ைபக்�ல்  என்ைன  என்  அக்கா�ன்  �ட�்ல்  ��வதற்காக  வந்தான்  .  ைபக்�ன் 

 �ன்னால்  அமரந்்�  எல்ேலா�க்�ம்  ைக  காட�்  �ைட  ெபற்ேறன்  .  �ளம்�ய  ேநரம்  �றல் 

 நின்�  �டட்�  .  மண்  வாசைன  மற்�ம்  �ளிரந்்த  ஒ�  �ரமத்�  காற்�  என்ைன  வ��ய�  . 

 அக்கா�ன்  மகன்  என்னேவா  ெசால்�க்ெகாண்ேட  ைபக்ைக  ஓட�்ச ்  ெசன்றான்  . 

 அவன்ெசான்ன�  எ��ம்  என்  கா�ல்  �ழ�ல்ைல.  .  என்ன  காரணத்�னாேலா  , 

 தங்கரப்சச்ான்  படம்  '  அழ�  '  �ல்  வ�ம்  ஒ�  பாடல்  ம�ப��ம்  ம�ப��ம்  ெநஞ்�ல்  அைல 

 ேமா�ய�  . '  உன்  �த்தமா  ,  என்  �த்தமா  ,  யாைர  நா�ம்  �த்தம்  ெசால்ல  '. 

 என்ைன�ம்  அ�யாமல்  ��ேயாரத்�ல்  ஈரம்  படரந்்த�  .  '  யாரவ�  அவைள  ேம�ம்  ப�க்க 
 ைவத்��ந்தால்  ,  வாழ்க்ைக�ல்  ஒ�  நல்ல  நிைலக்�  வந்��ப்பாேளா  ?  இல்ைல�ல்ைல  , 
 அவள்  �றந்�  வளரந்்த  �ராமத்�ேலேய  சந்ேதாஷமாக�ம்  ��ப்�யாக�ம் 
 இ�ப்ப�ேபால்தான்  ெதரி�ற�  .  நாம்தான்  அெமரிக்கா  அ�  இ�ெவன்�  ெசன்� 
 வாழ்க்ைகைய  �க்கலாக்�க்  ெகாண்ேடாேமா  '.  மன�ன்  ஆழத்�ல்  ஒ�  பாரத்ேதா�  என் 
 சேகாதரி�ன் ��  வந்�  ேசரந்்ேதன்  . 

 அந்த  இர�  ஒ�  நீளமான  இர�  .  ெந�  ேநரமாக  �க்கம்  வர�ல்ைல  .  பல  எண்ணங்கள் 
 மன�ல்  வந்�  வந்�  அைல  ேமா�ய�  .  நிசச்யமாக  அ� 
 அெமரிக்கா�ற்�ம்இந்�யா�ற்�ம்  உள்ள  ேநர  �த்�யாசங்களால்  அல்ல  .  எப்ேபா� 
 �ங்�ேனன்  என்�  எனக்ேக  ெதரிய�ல்ைல  . 

 எ��யவர் - சாம் �ல்லர் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் - ஒ� நாடகத்ெதாடர் 
 காட்� : �ன்� 
 இடம் : � � � ஆஸ்பத்�ரி , இரிசம்ண்�, வர�்னியா 

 �சாலம்: ராமா, ராமா, ராமா … 

 மா�: �சாலம், எப்ேபா �ட�்க்� ேபாேறாம்? 

 �சாலம்: அம்மா, எப்ேபா ேவ�ம்னா �ஸ்சாரஜ்் பண்ேறன்� ெசால்���க்கா. 

 மா�: �எஸ்’ல நான் எல்லா இட�ம் 

 பாரக்்க�ம்� இ�ந்ேதன். 

 ஆஸ்பத்�ரிைய�ம்  இப்ேபா பாரத்்�டே்டன். என்ன, உங்க�க்�த்தான் ெராம்ப 

 அைலசச்�ம் ெடன்ஷ�ம். 

 �சாலம்: நீங்க நல்ல ப�யா ஆன�ல அெதல்லாம் ஒண்�ம் இல்ைலன்� ஆ��த்�. 

 மா�: �மார ்எங்ேக, ஆைளேய கா�ம்? 

 �சாலம்: அவர ்உங்கேளாட சண்ைட ேபாடட்தாேல தான் இப்ப� உங்க�க்� 

 ஆ��த்�ன்� அவ�க்� ஒேர வ�த்தம். 

 மா�: அப்ப�யா? அவைன உள்ேள வர ெசால்�. 

 �சாலம்: அவேராேட சண்ைட எ��ம் ேவண்டாம்மா ப்ளஸ்ீ. 

 மா�: இல்ைல �சாலம். அப்ப� எ��ம் நடக்கா�. 

 �சாலம் �மாைர அைழத்� வ��றாள். 

 �மார ்(கண்களில் கண்ணீர ்மல்க): அம்மா, தப்பா ேப�டே்டன்.  என்ைன மன்னிச�்�ங்க. 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 மா�: �மார,் நீ தான் என்ைன மன்னிக்க�ம்டா. ஆஸ்பத்�ரி�ல் இ�ந்த இரண்� 

 வாரத்�ல் எனக்� எல்லாம் ெதளிஞ்��த்�. 

 �சாலம்: என்னம்மா ெசால்�ங்க? 

 மா�: நீங்க எல்லா�ம் என்ைன எப்ப�ெயல்லாம் பாரத்்�க்�ட�்ங்க. ஆஸ்பத்�ரில தவமா 

 இ�ந்�ங்க. ஸ்ேரயா �ன�ம் எப்ப� கந்தர ்சஷ்� கவசம் �ஸ்தகத்ைத பாரக்்காமேல 

 ெசால்றா. ஒ� நாைளக்� அவேளாட ஸ்�ல் ப்ெரண்ட,் அவ ேபர ்என்ன?  ஏணிேயா 

 ஆணிேயா ெசான்னாேள, அவ என்ைன வந்� பாரத்்�ட�் ெசால்றா “க்ராண்டம்ா, நான் 

 உங்க�க்காக சரச்’்ல ப்ேர பண்ணிேனன்”�. நான் அசந்� ேபா�டே்டன். 

 �சாலம் (�ரித்� ெகாண்ேட): அம்மா, அவள் ெபயர ்“Annie”. ஏ ேபா�. 

 மா�:  இந்த ஊரல் “ஓ ேபா�” �ரிந்� “ஏ ேபா�”� ஆ��த்தா? அைத ��. நீங்க இ�க்க 

 ேவண்�ய� நம்ம ஊரா இந்த ஊரான்� ேயா�ச�்ப் பாரத்்தேபா� தான் �ரிஞ்��, இந்த 

 ஊர ்வழக்கத்ைத அ�சரிச�்ண்� இ�ந்தா�ம், நீங்க எல்ேலா�ம் நம்ம ஊர ்

 கலாசச்ாரத்ைத�ம் �டாமல் கைட ��க்க�ங்கன்� தாேனன்�.  சஷ்�, �பாவளி எல்லாம் 

 ேகா�ல்ல எவ்வள� �மரிைசயா ெகாண்டாட�ங்க! 

 �சாலம்: இ�ந்தா�ம் நம்ம ஊர ்�பாவளி மா�ரி வ�மா அம்மா? 

 மா�: நம்ம ஊர ்�பாவளி �ேசஷம் தான். ஆனா, இங்ேக எல்லா த�ழரக்�ம் 

 இந்�யரக்�ம் ஒற்�ைமயா இ�க்�ங்க. நம்ம ஊரில் ஜா�, மதம், பணக்காரன் ஏைழன்� 

 ஒேர �த்�யாசம், சண்ைட, சசச்ர�. 

 �மார:் என்னம்மா, இப்ப� அந்தர ்பல்� அ�க்க�ங்க? 

 மா�: அப்ப� இல்லடா. அங்ேக இ�க்கற� இங்க இல்ைல, இங்க இ�க்கற� அங்ேக இல்ைல. 

 ெமாத்தத்�ல நல்ல� ெகடட்� ெரண்� ஊரல்�ம் இ�க்�. 

 �மார:் சரி, இங்ேக என்ன இ�க்�, ெசால்�? 

 மா�: நிைறய இ�க்�.  �த�ல் உங்க த�ழ்சச்ங்கம் பத்� ெசால்�ேய ஆக�ம்.  ேபான 

 மாசம் நடந்த “கைலசச்ாரல்” நிகழ்ச�்�ல் �ட�் பசங்க எல்லாம் ஒேர அமரக்்களம். �னிமா 

 பாட�், டான்ஸ், கரந்ாடக இைச, பட�் மன்றம் அப்ப�ன்� எல்லாேம �ப்பர.் 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 அப்�றம், கதம்பம் மாத இதழ்.. நம்ப கைத மா�ரி ஒ� நாடகம். �த �தமாய் க�ைதகள், 

 �ற்�லா, ��க்�றள் பற்�ய �ளக்கம், �ைரப்பட பாடல்களில் கரந்ாடக இைச, �ைரப்பட 

 �மரச்னம் - எல்லாேம அ�ைம. அ��ம் த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் எ��வ� �க�ம் 

 அ�ைம.  இெதல்லாம் நான் ேயா�சச்தாேலதான் இந்த  மாற்றம். 

 �மார(்கண் �ைடத்� ெகாண்ேட): அம்மா, நீ ெசால்� இைத ேகடக் சந்ேதாஷமா இ�க்�. நீ 

 இப்ப� மா�ேவன்� நான் நிைனக்கைல. ேபசாம நா�ம் ஹாஸ்�டல்ல அட�்ட ்ஆ�டலாம் 

 ேபால இ�க்�. 

 மா� : ேடய். �ம்மா இ�டா. ேபாய் வாைய “�ேலாேராக்ஸ்” �ட�் க��. 

 �மார:் அம்மா, என்ன இ�, எங்க ஊர ்பைழய தைலவர ்மா�ரி ெசால்ற. 🙂 

 மா�: ேபாடா ேபா. சரி, ேவ� எதாவ� ேபசலாேம.  �சாலம், இவைனப் பத்� ஏேதா ெசால்ல 

 ேபாேறன்� ெசான்னிேய. அ� என்ன? 

 �மார:் ஐய்யய்ேயா. ேவண்டாேம. 

 மா�: �சாலம், நீ �ம்மா ெசால்�. 

 �சாலம்: அவைர பத்� ஒ� ஸ்டாண்டப் காெம�ேய ெசய்யலாம். 

 உங்க�க்� ெதரி�ம், �மார ்ஒ� ��ர ர�னி ���. 

 ஒ� நாள் நாங்க காரல் அவசரமா ேபாய்க்ெகாண்��ந்ேதாம். அப்ேபா இவர ்வல� பக்கமா 

 ��ம்� ேபாக ெசான்னார.் நான் அ� ஒன் ேவ அப்ப�ன்� ெசான்ேனன். அதற்� இவர ்என்ன 

 ெசான்னார ்ெதரி�மா? 

 மா�: என்ன ெசான்னான். 

 �சாலம்: ர�னி ஸ்ைட�ல் “என் வ� தனி வ�”�. 

 மா�: (�ரித்� ெகாண்ேட): சரியான ர�னி �த்�. 



 ‘ஓ’ பாமா �ஜயம் (நாடகத்ெதாடர்) 
 �சாலம்: எ�ர ்பக்கமா வந்� ேபா�ஸ் ��ச�்டட்ான். எங்கைள ஸ்ேடஷன் வர ெசான்னான். 

 இவர ்�வா� படத்�ல் வர ர�னி மா�ரி “மா�யார ்�� தாேன. இேதா வேரன்” 

 அப்ப�ன்னார.் 

 ஸ்ேடஷனில் அந்த ேபா�ஸ்காரன் “You might have to go to jail if you don’t behave”� ெசான்னான் . 

 இந்த ம�சன் வாைய வச�்ண்� �ம்மா இ�ந்��க்கலாம். இவர ்�ம்மா இல்லாம, 

 “ெஜ�லா? எனக்� அ� ஜ�ஜ��” அப்ப�ன்� ெசான்னார.் 

 அந்த ேபா�ஸ்காரன் க�ப்பா 

 �டட்ான். “Are you talking bad about the Jews?”�. 

 நான் அவன் கா�ல் ��ந்� “Please forgive him.  He is a big fan of the Tamil actor Rajinikanth”� 

 ெசால்� இவைர காப்பாத்�ேனன். 

 அந்த ேபா�ஸ்காரன் “Oh I know that guy.  I enjoyed his role in I2 with Arnold Schwarzenegger. Okay, you 

 can go now” அப்ப�ன்� ஒ�வ�யா எங்கைள �டட்ான்.  இவ�ம் இவ�ம் மட�்ம் தான் அந்த 

 படத்ைத ர�ச�்�ப்பாங்கன்� நிைனச�் �ரிச�்ண்ேட ெவளிேய வந்ேதன். 

 மா�: (�க�ம் �ரித்� ெகாண்ேட): ேபா�ம் ேபா�ம் நி�த்�. வ�� வ�க்�ற�. சரி வா, 

 நாைளக்� த�ழ் சங்கத்ேதாட “ஆடட்ம் பாடட்ம் ெகாண்டாடட்ம்” பாரக்்க�ம். �ட�்க்� 

 ேபாலாம். 

 (�பம்) 

 எ��யவர்  : இராமபாலா 

 �ண்ணப்பம்: வாசகரக்ள் ப�த்� �ட�் உங்கள் �மரச்னத்ைத சமரப்்�க்க ேவண்�க் 

 ெகாள்�ேறன்.  என்ைனப் ேபால �� எ�த்தாளரக்ைள ேம�ம் எ�த அ� ஊக்��க்�ம். 

 நன்�. 

 எ��யவர்  : இராமபாலா 



 �ந்தைனைய �ண்�ம் �ல ைவர வரிகள் 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 
 ரா�கா ஆப்ேத, ஹ�மா �ேர�, ராஜ்�மார ்ராவ், அப்�றம் நம் 

 'ந��ல ெகாஞ்சம் பக்கத்ைதக் காேணாம்' பக்ஸ் என்� ெதரிந்த 

 �கங்களாக இ�க்கக் ெகாஞ்சம் எ�ரப்ாரப்்�டன் பாரக்்க 

 ஆரம்�த்ேதன். 

 ஓர ்இர�ல் �னிகாரன்் நி�வனத்�ன் ேராேபா�க்ஸ் �ரி�ல் 

 நடக்�ம் ெகாைல�டன் படம் �வங்��ற�. நி�வனத்�ன் 

 �தலாளிக்� அ�க்கமான, ேராேபா�க்ஸ் �ரி�ன் தைலவர ்

 ெஜயந்த் (ராஜ்�மார ்ராவ்) மற்ேறாைரப் �ன்�க்�த் தள்ளிப் 

 பத� உயரை்வப் ெப��றார.் அவேர �தலாளி�ன் மகைள 

 மணக்க�ம் இ�க்�றார.் �தலாளி�ன் ெசகரடட்ரி 
 ேமானிகா�டன் (ஹ�மா) ரக�ய உற�ல் இ�க்�ம் ெஜயந்�டம், 

 ேமானிகா தான் கரப்்பமாக இ�ப்பைதச ்ெசால்�, அதற்�க் 

 காரணம் ெஜயந்த் என்பைத ெவளி�ல் �றாமல் இ�க்க �கப் ெபரிய ெதாைக ேகட�் 

 �ரடட், ெஜயந்த் �ண்டா��றார.் அேத சமயம் நி�வனத்�ல் �க்�யப் ெபா�ப்�ல் 

 இ�க்�ம் இ�வர ்இேத ேபால் ேமானிகாவால் �ரடட்ப்ப�வ� ெதரிய வர �வ�ம் ேசரந்்� 

 ேமானிகாைவத் �ரத்்�க் கடட் �டட்���றாரக்ள். ஆனால் ஒ� ெகாைல�டன் நிற்காமல் 

 ேம�ம் ேம�ம் ெகாைலகள் �ழ ��க் கைதைய �வார�யமாகேவ எ�த்��க்�றாரக்ள். 

 ACPயாக வ�ம் �ஜயசாந்� நா�� (ரா�கா ஆப்ேத) - ெபயைரக் கவனிக்க�ம்- எ�த்த 

 எ�ப்�ேலேய ெஜயந்ைத ேகள்�க் கைணகளால் �ைளத்� எ�க்�றார.் �ண்டல், நக்கல், 

 அலட�்ய உடல்ெமா� என்� ேபா�ஸ் �ரகாஷ் ராைஜ நிைன�ப�த்�ம் பாத்�ரத்�ல் 

 ரா�கா ஆப்ேத. ெஜயந்த் ேகாரை்வயாக நடந்தைதச ்ெசால்ல, அைத ைவத்ேத அவர ்�� 

 சந்ேதகம் வ�வதாகக் �� ெஜயந்ைதத் �ணற அ�ப்ப�ம் அடட்காசம். 

 ஹ�மா �ேர� -  கவரச்�்யான ஆனால் �ரச�ல்லாத பாத்�ரத்�ல். �ன்னச�்ன்ன 

 �கபாவங்கைள அநாசாயசாமாக் காட�்�றார.் 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 

 ராஜ்�மார ்ராவ் -  �றைமயான இளம் ந�கர.் இந்தப் ெப�ந்ெதாற்�க் காலத்�ல் 

 பலதரப்படட் ேவடங்களில் இவர ்ந�த்த படங்கள் ெவளி வந்��க்�ன்றன. கச�்தமாக 

 ந�த்��க்�றார.் 

 70களின் ஆரம்பத்�ல் ப� �ரபலமான ேகரவான் படப் பாடலான ேமானிகா ைம டார�்ைங 

 தைலப்பாக ைவத்த� மட�்மல்லாமல் இைச, ஒளிப்ப��, ைலட�்ங் எல்லாவற்��ம் 

 ர�க்கக் ��ய வைக�ல் ஒ� retro எஃெபக்ட.் 

 �ல காட�்கள் ஊ�க்கக் ��ய வைக�ல் இ�ந்தா�ம் படம் �வார�யமாகேவ ெசல்�ற�. 

 ெநடஃ்�ளிக்�ல் த�ழ், ெத�ங்� மற்�ம் �ந்��ல் இ�க்�ற�. 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ஆ�ரிைய: �ேரமலதா காரத்்�ேகயன் 
 வ�ப்� : நிைல 1 

 தைலப்�: தானிய ஓ�யங்கள் 

 மாணவரக்ள் பட்�யல்: 

 ஆ�ஷ் ச�ஷ்�மார், அடல்ரிக்ேகா  சரவணநாயகம், அன்�ரியா சரவணநாயகம், 
 ைஜஷ்ண�ேத�  நித்�யானந்தன், கரிணா �வக்�மார், 

 காரத்்�க் ெஜயசச்ந்�ரன் ெசல்வ�மார், லக்�ண்யா  சன்�  அேசாக் 

 ஆ�ஷ் ச�ஷ்�மார்  அடல்ரிக்ேகா  சரவணநாயகம் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 அன்�ரியா சரவணநாயகம்  ைஜஷ்ண�ேத�  நித்�யானந்தன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 கரிணா �வக்�மார ்  காரத்்�க் ெஜயசச்ந்�ரன் ெசல்வ�மார் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 லக்�ண்யா  சன்�  அேசாக் 



 உடல்நலக் ��ப்� 
 ேகா�ட்-க்� �ந்ைதய தைசக்�ட்� அ���கள் (musculoskeletal 

 symptoms) 

 ெப�ந்ெதாற்� பரவல் �டட்த்தடட் ���க்� வந்��டட் 

 நிைல�ல், ேலசான� �தல்  க�ைமயான�  வைர�லான 

 ேகா�ட ்19 அ���களில் இ�ந்� �ண்� வந்த 

 ெப�ம்பாலாேனார,் தைசக்�ட�் அ���களால் 

 பா�க்கப்பட�்�ப்பைதக் காண ���ற�.  தைசக்�ட�் 

 ெதாடரப்ான �ல �ரச�்ைனகைளப் பற்� இந்த இத�ல் 

 பாரப்்ேபாம். அவற்�ல் �ல, தைசத்�� ேநாய் (myopathy), �ல்�யன் 

 பரே்ர ேநாய்க்�� (gullian barre syndrome) மற்�ம் நரம்�க்ேகாளா� 

 (polyneuropathy). 

 ��ர ��சை்சப்�ரி�ல் (ICU) இ�ந்த ேநாயாளிகளின் �க �க்�யமான ேகா�ட-்க்� 

 �ந்ைதய அ���, ��ர ��சை்ச �ரி�ல் ெபற்ற பல�னம் (ICU acquired weakness). 

 இத�டன் ெதாடர�்ைடய �க �க்�யமான �ரச�்ைனகளில் ஒன்� பல உ�ப்� 

 ெசய�ழப்� (multi organ failure) ஆ�ம். 

 ேகா�ட ்19 க்�ப் �ந்ைதய �ரச�்ைனகளின் ம�வாழ்� நிரவ்ாகம் பற்�ய அடட்வைண 

 இங்ேக: 

 நரம்�த்தைச ஈ�பா�: 
 நரம்�க்ேகாளா�கள் 
 மற்�ம் தைசத்�� 
 ேநாய்கள் 

 ●  ��ர ��சை்ச�ல் அ�ம�க்கப்பட�் invasive 
 ventilation மற்�ம் pronation cycles க்� உடப்�த்தப்படட் 
 ேகா�ட ்ேநாயாளிக�க்� ��ர நரம்�க்ேகாளா� 
 (CIM - critical illness myopathy) மற்�ம் தைசத்�� ேநாய் 
 (CIP - critical illness polyneuropathy), மற்�ம் அரிதாக 
 �ல்�யன் பரே்ர ேநாய்க்�� ஏற்ப�ம் அபாயம் 
 அ�கமாக உள்ள�. 

 ●  ஒத்�ைழக்காத அல்ல� மயக்கமைடந்த 
 ேநாயாளிகளில், எலக்டே்ராேமா�ரா� 
 (electromyography) மற்�ம் ஒற்ைற நரம்� கடத்தல் (single 
 nerve conduction) ஆய்�கள் ஆ�யைவ ேநாய�த�க்�ப் 
 பயன்ப�த்தப்படலாம். 

 ●  ேநாயாளி அைசயாத நிைல�ல் ெசல��ம் 
 ேநரத்ைதக் �ைறப்ப� மற்�ம் �ைர�ரல் ம�வாழ்� 
 �லம் நிரவ்�க்கலாம். 



 உடல்நலக் ��ப்� 
 ேகா�ட்-க்� �ந்ைதய தைசக்�ட்� அ���கள் (musculoskeletal 

 symptoms) 

 தைசக்�ட�்ன் �தான அழற்��ன் தாக்கம்  ●  ேகா�ட-்19 ஆல் உண்டா�ம் அழற்� 
 நிைல, எ�ர�்ைன �ட�் வ�, தைச 
 நாரச்ச்த்� பா�ப்� (muscle fibrosis), 
 அ�கரித்த எ�ம்� பல�னம், 
 தைசநார ்�ரச�்ைனகள்  (tendinopathy) 
 மற்�ம் தைச பல�னத்�ற்� 
 வ�வ�க்�ம். 

 ●  ஆரம்பகால ேகா�ட ்19 
 ேநாயாளிகளில், �ைர�ரல் 
 அ���களின் ெதாடக்கத்�ற்� 
 �ன்னதாகேவ  �ட�்வ� மற்�ம் 
 தைச வ� ெபா�வாக காணப்படட்�. 

 �ட�் வ� மற்�ம் தைச வ�  ●  ேநாய்த்ெதாற்�க்� 
 ஆளானவரக்�க்�, காய்சச்ல் மற்�ம் 
 �ைர�ரல் அ���க�க்� 
 �ன்னதாக �ட�் வ� உண்டாவதாக 
 ஆய்�கள் ெதரி�க்�ன்றன. 

 ●  �ன்னாள் ேகா�ட ்19 
 ேநாயாளிக�க்�, NSAID (nonsteroidal 
 anti-inflammatory drug) மற்�ம் ம�வாழ்� 
 �லம் �ட�் வ� மற்�ம் தைச வ� 
 நிரவ்�க்கப் ப��ற�. 



 உடல்நலக் ��ப்� 
 ேகா�ட்-க்� �ந்ைதய தைசக்�ட்� அ���கள் (musculoskeletal 

 symptoms)  1 

 ேகா�ட ்��சை்சயால் ஏற்ப�ம் 
 ெதாடரச்�்யான தைசக்�ட�் 
 அ���கள் 

 ●  �ட�் வ� மற்�ம் தைச வ�, ேகா�ட ்19 
 ��சை்ச�ல் IFN-β மற்�ம் IFN-α �ன் 
 பயன்பாட�்டன் ெதாடர�்ைடயதாக 
 இ�க்கலாம். 

 ●  ribavirin ��சை்ச ெப�ம் ேநாயாளிகளில், 10% 
 க்� ேமற்படட் ேநாயாளிகள் �ட�் வ� மற்�ம் 
 தைசக்�ட�் வ�யால் பா�க்கப்படட்தாக 
 ெதரி�க்கப்பட�்ள்ள�. 

 ●  ஓ�யாய்� பயன்பாட�்ல் கவனம் ேதைவ. 
 ஏெனனில், அ�கப்ப�யான ம�த்�வமைன 
 இறப்�கள் ஓ�யாய்� பயன்பாட�்டன் 
 ெதாடர�்ைடய�. அேதசமயம், மற்ற வ� 
 ம�ந்�கள் ம�த்�வமைன இறப்�க�டன் 
 ��ப்�டத்தக்க ெதாடரை்பக் காடட்�ல்ைல. 

 ●  நீ�த்த corticosteroid பயன்பா� எ�ம்� மற்�ம் 
 தைசகளில் பல்ேவ� பா�ப்�க�டன் 
 ெதாடர�்ைடய�. இ�ல் எ�ம்� ��� 
 (osteonecrosis), எ�ம்� தா� அடரத்்� �ைறதல், 
 எ�ம்�ப்�ைர (osteoporosis), தைசச ்�ைத� 
 மற்�ம் தைச பல�னம் ஆ�யைவ அடங்�ம். 

 ம�வாழ்� மற்�ம் �ட�்  ●  ேகா�ட-்19 இ��ந்� �ண்ட �ற�, ேசார�், 
 ��� வ�, �ட�் வ�, தைச வ�, �ழ்��� 
 வ� மற்�ம் க�த்� வ� உள்ளிடட் ெபா�வான 
 �காரக்�டன், தைசக்�ட�் அ���கள் 
 ெதாடரந்்� நீ�க்கலாம். 

 ●  உடற்ப�ற்� �டட்ங்கள் மற்�ம்/அல்ல� உடல் 
 ��சை்ச உள்ளடக்�ய �னரவ்ாழ்� �ைறகள் 
 ெதாடரச்�்யான தைசக்�ட�் அ���கைள 
 ேமம்ப�த்தலாம். 

 ●  நீ�த்த உடல் ெசயலற்ற தன்ைமையத் த�ப்பதன் 
 �லம், பயன்ப�த்தாத தைசகளின் ெசய�ழப்� 
 மற்�ம் ெசயல்பாட�் ெசயல்�றன் இழப்ைபக் 
 �ைறக்கலாம். 

 ெதா�ப்� - ராம்� கவேசரி 
 த�ழாக்கம் - க�யரசன் அம்ேபத்கார் 



 க�ைதக்��யல் 



 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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