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 அ��ப்� மடல் 

 1.  ஜனவரி 2022 நிகழ்ச�்கள்: 

 ○  ஜனவரி 8  - �� வ�டம் இனிைமயாக ெதாடங்க RTS 

 உ�ப்�னரக்�க்� இனிப்� மற்�ம் 2022 மாத காெலண்டைர, 

 ��ன் �க்கரி �ங்கா�ல் �னிேயாகம் ெசய்ய  த�ழ்சச்ங்க 

 நிரவ்ாகக்�� �டட்�ட�்�க்��க்�ன்றனர.் 

 2.  ச�க ேசைவ - உடல் மற்�ம் ெபா�ளாதார நலம் �ன்�ய ��யவரக்ள் 

 வா�ம் Elizabeth Adam Crump Nursing & Rehabilitation ெசன்ட�க்�, இந்த 

 �ளிர ்காலத்�ற்� உத�ம் வைக�ல் 50 ேபாரை்வகைள இரிசம்ண்� 

 த�ழ்சச்ங்க நிரவ்ாகக்�� நி� �ரட�் நன்ெகாைட ெசய்�ள்ள�. 

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



 அெமரிக்கத் த�ழ்க்கல்�க் கழக ���கைள ெபற்ற நம் 
 பள்ளி ஆ�ரியரக்ள் 

 அெமரிக்க த�ழ்க் கல்�க் கழகம் வழங்�ம் “ெந�நாள் ஆ�ரியர”் ��� இவ்வாண்� நம் 
 பள்ளி ஆ�ரியரக்ள் �வ�க்�க் �ைடத்�ள்ள�. ெவங்கட ்எ�ம் ெவங்கேடசன் 
 �னிவாசன், �வகா� அண்ணாமைல, �த்தர� எ�ம் �த்�ராஜ் சண்�கேவல் ஆ�ேயார ்
 ��� ெபற்� இ�க்�றாரக்ள். அவரக்�க்� இரிசம்ண்� த�ழ் மக்களின் வாழ்த்�க்க�ம் 
 பாராட�்க�ம். நம் பள்ளி�ல் பல ஆண்�கள் ஆ�ரிையயாக இ�ந்� தற்ெபா�� 
 ஆஸ்�ன் த�ழ்ப்பள்ளி���ந்� "ெந�நாள் ஆ�ரியர"் ��� ெப�ம் �னிதா 
 சந்�ரேமாகன் அவரக்�க்�ம் வாழ்த்�க்கள். நம் ஆ�ரியரக்ளின் த�ழ்த்ெதாண்� 
 ேத�ய அள�லான நிகழ்ச�்�ல் பாராட�் ெப�வ� ��த்� �க ம�ழ்ச�். 

    இந்த ஆ�ரியரக்ைளப் பற்�ய ��ப்�: 

 ெவங்கேடசன் �னிவாசன் 

 ஊரார ்  பலரின்  அன்�க்�ரிய  ெவங்கட;்  மாணவரக்ளின்  இனிய 
 ெவங்கட-்அங்�ள்  எ�ம்  ெவங்கேடசன்  �னிவாசன்  இரிசம்ண்� 
 த�ழ்ப்பள்ளி�ல்  12  ஆண்�களாக  பல்ேவ�  வ�ப்�க�க்�  ஆ�ரியராக 
 பணியாற்�  வ��றார.்  ����  ெவங்கட,்  2019-20  ஆண்�களில் 
 த�ழ்ப்பள்ளி�ன் இயக்�னராக�ம் ெதாண்டாற்�யவர.் 

 �வகா� அண்ணாமைல 

 இரிசம்ண்�  த�ழ்ப்பள்ளி�ல்  10  ஆண்�க�க்�ம்  ேமலாக  மழைலகள் 
 �வங்�  எல்ேலாரின்  அன்�க்�ரிய  ஆ�ரியராக  �ன்னைக  மாறா� 
 இன்�கத்ேதா�  மாணவரக்ைளப்  ப�ற்��த்�,  ஆ�ரிைய  பணிைய 
 ெசவ்வேன ெசய்� வ��றார.் 



 அெமரிக்கத் த�ழ்க்கல்�க் கழக ���கைள ெபற்ற நம் 
 பள்ளி ஆ�ரியரக்ள் 

 �த்தர� சண்�கேவல் 

 இரிசம்ண்� த�ழ்ப்பள்ளி�ல் 9 ஆண்�களாக  ஆ�ரியர ்பணிைய 
 ெசம்ைமயாக ெசய்� வ��றார.் பள்ளி நிகழ்ச�்க�க்� ஓ� ஓ� உத� 
 ெசய்வ�ல் ஆகட�்ம்,  மாணவரக்ைள ேபாட�்களில் பங்ேகற்பதற்� 
 ஊக்கப்ப�த்�வ�ல் ஆகட�்ம், �த்தரசர ்ேபரரசர.் த�ழ்ப் பள்ளி 
 இயக்�னராக�ம் இ�ந்தவர,் ஆ�ரியராக, தன்னாரவ்லராக பல காலமாகத் 
 ெதாண்டாற்�வ�ம் �த்�, இரிசம்ண்� த�ழ்ப் பள்ளி�ன் ெசாத்�. 

   

 ேம�ம், நம் ஆ�ரியரக்ளில் ஒ�வரான காரத்்�ேகயன் 
 அங்க�த்�  அெமரிக்க த�ழ்க் கல்�க் கழகத்�ன் 
 ெசயலாளராகத் ேதர�் ெசய்யப்பட�்�க்�றார.் அவ�க்� 
 நம் அைனவர� வாழ்த்�க்க�ம் பாராட�்க�ம் 
 உரித்தாகட�்ம். 

 வாழ்க த�ழ்; வா�ய இவரக்ள� த�ழ்ப்பணி. 

 அெமரிக்கத்  த�ழ்க்கல்�க் கழக ஆண்� �ழா ேபாட்�யாளரக்ள் 

 அெமரிக்க த�ழ்க் கல்� கழக ஆண்� �ழா ேபாட�்களில் நம் பள்ளி���ந்� 9 மாணவரக்ள் 
 பல்ேவ� ேபாட�்களில் பங்�ெபற்றனர.் ேபச�்ப்ேபாட�்�ல் ம�� �த்�ராஜ் �தல் இடம் 
 ெபற்��க்�றார.் 

 சாரா ஜான் - �ட�்களின் �ட�்க்கைத(மழைல நிைல - ஆ�ரியர ்அேஷாக் பழனிசச்ா�) 
 �யாேனஷ் ெவங்கேடஷ் - ஓ�யப்ேபாட�்( நிைல 1 - ஆ�ரியர ்சரவணன் ராஜமாணிக்கம்) 
 ல�ன் �ஷ்� காரத்்�ேகயன் - ஓ�யப்ேபாட�்(நிைல 2 - ஆ�ரியர ்�க்ரமன் இராம�ங்கம்) 
 அன்�தா அ�ண் - ஓ�யப்ேபாட�் (நிைல 2 - ஆ�ரியர ்�க்ரமன் இராம�ங்கம்) 
 ஆ�னி அேஷாக் - ெசய்�ள் ேபாட�் (நிைல 3 - ஆ�ரிைய �ரய்ா பால�ப்ரமணியன்) 
 தரஷ்னா காரத்்�ேகயன் - ேபச�்ப்ேபாட�் (நிைல 5 - ஆ�ரியர ்பாலா� நாகராஜன்) 
 தன்யா �வராம��ஷ்ணன் - ஓ�யப்ேபாட�் (நிைல 5 - ஆ�ரியர ்பாலா� நாகராஜன்) 
 ம�� �த்�ராஜ் - ேபச�்ப்ேபாட�் (நிைல 5 - ஆ�ரியர ்ெவங்கட ்�னிவாசன்) 
 ைவேத� �ரத்்� - ஓ�யப்ேபாட�் (நிைல 8 - ஆ�ரிைய லதா �யாகராஜன்) 

 ேபாட�்களில் பங்�ெபற்ற மற்�ம் ெவற்� ெபற்ற நம் பள்ளி மாணவரக்�க்� நம் அைனவரின் 
 சாரப்ாக வாழ்த்�க்கள். 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 உள்�ைழ�ம் �ன் ஒ� �ன்ன அ�ஞ்ெசாற்ெபா�ள் �ளக்கம்: 
 இரத்தல் = Begging. 
 ----- 

 இரத்தல் என்ப� தன்மானத்�க்� எ�ரான� - எந்தக் காரணத்ைத �ன்னிட�் இரந்தா�ம். 
 தன்மானத்ைத �ட�் இரக்�ம் நிைலக்� ஒ�வர ்வந்� �டட்ால் அவ�க்�, ெபா�ள் 
 ெகாண்டவர ்உதவ ேவண்�ம் என்� 10 �றடப்ாக்கைள "இர�" என்ற அ�காரத்�ல் 
 எ����க்�றார.் அைதச ்ெசால்��ட�், இரத்தல் �டா�, இரப்பதற்� அஞ்சேவண்�ம் 
 என்� ெசால்ல உடன�யாக அ�த்த அ�காரம் அைமத்��க்�றார.் அ�காரத்�ன் ெபயேர 
 "இர� அசச்ம்". The dread of beggary. 
 அந்த அ�காரத்�ல் ஒ� �றளில், தனக்காக �ட இல்லாமல் க�ைண�ன் ெபா�ட�் ஒ� 
 மாட�்ன் தாகம் �ரக்்க தண்ணீர ்ேவண்�ம் என்� யாைரயாவ� ெகஞ்ச ேவண்� 
 இ�ந்தா�ம் அ��ம் உன் நா�க்� இ�ேவ என்�றார.் எந்தச ்�ழ��ம் இரப்பதற்� அஞ்ச 
 ேவண்�ம் என்�றார.் 

 சரி, இரத்தல் மான�ழக்க ைவப்ப�; �டா�; அப்ப� ஒ� �ழ�க்�த் தள்ளப்பட�் ஒ�வர ்
 இரந்தால் அவ�க்� உத� என்�ம் �ந்ைதய அ�காரத்�ல் ெசால்�யா�ற்�; ஆனால் 
 ேவ� வ�ேய இல்ைல, உ�ர ்வாழ இரத்தல் ஒன்ேற வ� என்ற நிைலைய ஒ�வர ்
 அைடந்தால் அதற்� யார ்ெபா�ப்�? 

 ஐய�க்� மனம் ெகாள்ள�ல்ைல. எவ்வள� �யன்�ம் அப்ப�யான ஒ� நிைலைய 
 அைடந்�, இரந்ேத உ�ர ்வாழ ேவண்�ய கடட்த்ைத ஒ�வர ்அைட�றார ்என்றால் அந்தச ்
 �ழைல/உலைக உ�வாக்�யவன் மட�்ம் ம�ழ்ச�்யாகவா இ�ந்� �ட ���ம்? அவ�ம் 
 இந்த இரப்பவைன (begger) ேபால �ரிந்� ெகட�் அ�யட�்ம் என கலகக் �ரல் எ�ப்��றார.் 

 �றைளப் ப�த்�ப் பா�ங்கள்: 
 இரந்�ம் உ�ரவ்ாழ்தல் ேவண்�ன் பரந்� ெக�க உல�யற்� யான் 

 இரந்�ம் = ெகஞ்� நின்�ம் 
 பரந்� = அைலந்�, �ரிந்� 
 ெக�க = அ�வானாக 
 உல�யற்�யான் = உலைக + இயற்�யவன் = உலகத்ைத இயற்�யவன் 

 "உலைக இயற்�யவர"் என்பவர ்இன்ைறய மக்களாட�் உல�ல் சடட்ம் இயற்�ய 
 ஆட�்யாளரக்ள் என்� எ�த்�க் ெகாண்டா�ம் சரி, ஏற்றத் தாழ்�கேளா� உலைகப் 
 பைடத்த கட�ேள இந்நிைலக்�க் காரணம் என எ�த்�க்ெகாண்டா�ம் சரி, இரந்�தான் 
 உ�ர ்வாழ ேவண்�ம் என்ற நிைலைய 



 �ற�ம் ெபா��ம்! 
 உண்டாக்�யவ�ம் அவ்வாேற அைலந்� �ரிந்� ெகட�் அ�யட�்ம் என்�ற� வள்�வரின் 
 கலகக் �ரல். 

 வள்�வர ்அரசன� ஆேலாசகரக்ளில் ஒ�வராக இ�ந்தவர ்என்ற க�த்� உண்�. அந்தச ்
 ெசய்�ைய�ம் கணக்�ல் ைவத்�ப் பா�ங்கள், ��ய ேகாணம் �ைடக்�ம். 

 எ� எப்ப�யா��ம்,  இரந்�தான் உ�ரவ்ாழ ேவண்�ம் என்ற இ�நிைல ஏற்படட்ால் 
 ஏற்ப�த்�யவ�ம் அந்த இ�நிைலையேய ெகாண்� ெகடட்�யட�்ம் என்ற ஐயனின் 
 �னம் ெகாண்ட �ரல் ேவெறங்�ம் இல்லாத�. 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  ம�வந்� 
 இ� 59 ஆம் ேமளகரத்்தா ராகம் தரம்வ�  ராகத்�ன்  வம்சத்�ல் வ�ம் ஜன்ய ராகம். 
 ஆேராகனத்�ல் ஐந்� (கா, மா, பா, நீ ) 
 ஸ்வரங்க�ம், அவேராகனத்�ல் ஏ� 
 ஸ்வரங்க�ம்  ெகாண்� அைமந்த ராகம். 

 �ந்�ஸ்தானி இைச���ந்� கரந்ாடக 
 இைசக்� கடந்த �ற்றாண்�ல்தான் இறக்�ம� 
 ஆனதாேலா என்னேமா, இ�ல் அவ்வளவாக 
 �ரத்்தைனகள் �ைடயா�. க�ேசரிகளின் 
 ���ம் த�ணங்களில்  �க்கடா பாடல்களாக 
 மட�்ேம �ல பாடல்கள் உண்�. இ�ல் என். எஸ். 
 �தம்பரம் அவரக்ளின் கண்ட  நாள் �தலாய், லால்�� ெஜயராமன் அவரக்ளின் 
 �ல்லானா�ம் அடங்�ம். ம�ைர ேசஷேகாபாலன் அவரக்ள் நர ஜன்ம பந்தாக என்ற 
 பாட�க்� இந்த ராகத்�ல் ெமட�் அைமத்தார.் 

 �ைரப்படங்களில்,  இந்த ராகத்�ல் அைமந்த பாடல்களின் ஒ� �ல: 

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 உத்தர�ன்� உள்ேள வா  காதல் காதல் என்� ேபச  எம். எஸ். �ஸ்வநாதன் 

 அைலகள்  ஊைம ெபண்ைண ேபச  எம். எஸ். �ஸ்வநாதன் 

 ஞான பறைவ  காைல மாைல  எம். எஸ். �ஸ்வநாதன் 

 ேராசாப்� ர�க்ைகக்காரி  என்�ள்ளில் எங்ேகா  இைளயராஜா 

 நந்தா என் நிலா  நந்தா என் நிலா  �. த�ணா�ரத்்� 

 வண்�சே்சாைல 
 �ன்னரா� 

 இ� �கம்  ஏ, ஆர். ரஹ்மான் 

 இ� ஒ� ெதாடரக்ைத  பாடல் நான் பாட  கங்ைக அமரன் 

 �ல்  உன் சைமயலைற�ல்  �த்யாசாகர் 

 ��வாசம்  வாேன வாேன  �. இம்மான் 

 வல்லைம தாராேயா  ஆ�ரம் வான�ல்  பரதவாஜ் 

 மங்காத்தா  வாடா �ன் லாடா  �வன் ஷங்கர் ராஜா 

 �ன்னைக �ேவ  ஏேனா உ�ர் ேமேல  �வன் ஷங்கர் ராஜா 

 ெதா�ப்�  :   நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 என� பாரை்வ�ல் �ரிக்ெகட்! 
 இந்தக் கட�்ைர�ல் பல�ம் ��ம்� பாரக்்�ன்ற �ரிக்ெகட ்�ைளயாடை்டப் பற்� 
 காண்ேபாம். ச���, கப�,  ேகா� �ண்�, ெநாண்�யாடட்ம், ஓடட்ப்பந்தயம், ைகப்பந்�, 
 கால்பந்�, �ைடப்பந்�, ெடன்னிஸ், ேட�ள் ெடன்னிஸ், ஹாக்�, உயரம் தாண்�தல், நீளம் 
 தாண்�தல், மற்�ம் �ட�்ப்�ல் என்� பல�தமான �ைளயாட�்க�ம், 
 ெபா��ேபாக்�க்காக மட�்�ன்�, உடற்ப�ற்�, ��க்ேகாைள அைடய ேவண்�ம் 
 என்�ற ஊக்கம், ����ப்� ஆ�யவற்ைற வளரக்்�ன்றன என்றால், அ� �ைகயாகா�. 
 அத்தைன�ம் உண்ைம. 

 ெசன்ற �ற்றாண்� �வக்கம் �தேல, �ட�்ப்�ல் �ைளயாடை்ட ��வர ்�தல் 
 ெபரியவரவ்ைர அைனவ�ம் ��ந்த ஆரவ்த்�டன் �ைளயா�னாரக்ள். இதைன 
 அ�ப்பைடயாக ைவத்ேத, நாளைட�ல் �ரிக்ெகட ்�ைளயாட�் உ�வான� என்பேத என் 
 க�த்�. �ரிக்ெகட ்�ைளயாட�்ைன பல�ம் ��ந்த உற்சாகத்�டன் கண்� 
 ம�ழ்�ன்றாரக்ள். 

 ஆரம்ப காலத்�ல், ெடஸ்ட ்ேமடச் ்மட�்ேம �ைளயா� வந்தாரக்ள். ஆ� நாடக்ள் 
 நைடெப�ம் ெடஸ்ட ்ேமட�்ல் ஒவ்ெவா� அணி�ம் தலா இரண்� �ைற �ைளயா�ம். 
 ெதாைலக்காட�் வச� எல்லாம் அப்ேபா� இந்�யா ��க்க இல்ைல. ெப� நகரங்களில் 
 வ�க்காதவரக்ள் ேர�ேயா�ல் ேநர�்க வரண்ைன மட�்ேம ேகடக் ���ம். 

 எங்கள் உற�னர ்இல்லத் ��மணம் 1983-ல் நைடெபற்ற�. அந்த சமயம், க�ல்ேதவ் 
 தைலைம�லான �ரிக்ெகட ்அணி, உலகக் ேகாப்ைப ெடஸ்ட ்ேமடச் ்�ைளயா�க் 
 ெகாண்��ந்த� டர்ான்�ஸ்டைர அ��ல் ைவத்�க்ெகாண்�, ��மண நிகழ்ச�்கள் 
 அைனத்��ம், ேநர�்க வரண்ைன�ல், பரிசளிப்� �ழா  ைஹைலடஸ்் அைனத்ைத�ம் 
 ேகடட்� இன்�ம் ஞாபகத்�ல் உள்ள�. இந்�ய அணி அந்த உலகக் ேகாப்ைபைய 
 ெவன்ற�. 

 என� பள்ளிப் ப�வத்�ல் நைடெபற்ற �வாரஸ்யமான நிகழ்ச�். என� ெபரியம்மா ��, 
 ��ச�் மாவடட்ம் அரிய�ர ்அ��ல் �ழ்ப்ப��ரில் உள்ள�. சம வய�ள்ள 
 ைபயன்க�டன் �ட�்ப்�ல் �ைளயா�க் ெகாண்��ந்ேதாம். ெவ� ெதாைல�ல் ெசன்� 
 ெகாண்��ந்த ஒ� �ழந்ைத�ன் ைக�ல் உள்ள ெநய்க்�ண்ணம், �ட�்ப்�ல் பட�் �ேழ 
 ��ந்ததால் ெநய் ெகாட�்�டட்�. அ��ல் இ�ந்த மளிைகக்  கைடக்� அைழத்�ச ்
 ெசன்�, ஒ� அணா ெகா�த்� ெநய் வாங்�க் ெகா�த்த நிகழ்ச�்யான� இன்�ம் 
 ஞாபகத்�ல் உள்ள�. 

 அ�ேவ, �ன்� �ரிக்ெகட ்�ைளயாட�்ைன காண்பதற்கான ஆரவ்த்ைத ஏற்ப�த்�ய� 
 என்றால் அ� �ைகயாகா�. நாளைட�ல் �ரிக்ெகட ்�ைளயாட�்ைன வல்�நரக்ள் 
 �ைறப்ப�த்�, ஊக்��த்� வ��ன்றாரக்ள். தற்ேபா� �ன்� �தமாக �ரிக்ெகட ்
 ேபாட�்கள் �ைளயாடப் ப��ற�. 5 நாடக்ள் �ைளயா�ம் ெடஸ்ட ்ேமடச்,் இரண்� 
 அணிக�ம் தலா இரண்� இன்னிங்ஸ் �ைளயா��ன்றாரக்ள். ஒவ்ெவா� அணி��ம் 
 �க்ெகட ்�ப்பர,் ேபட�்ங் ெசய்பவரக்ள், ெபௗ�ங் ெசய்பவரக்ள் உடப்ட 11 �ரரக்ள். 
 �க்ெகட ்�ப்பரின் பணி �றப்பான�. பந்��ச�்ல், ேவகப்பந்�, �த ேவகப்பந்�, 



 என� பாரை்வ�ல் �ரிக்ெகட்! 

 �ழற்பந்�  என்� உள்ள�. வல�ைக ேபட�்ங், இட�ைக ேபட�்ங் என்� உள்ள�. ����ப்�, 
 கவனம் �க்�யமான�. ந�வரக்ள், தைலைம ந�வர,் ப�ற்�யாளர,் வரண்ைனயாளர ்என்� 
 அைனத்ைத�ம் �ைறப்ப�த்� �ைளயா�வதால், இந்�யா உள்ளிடட் பல நாட�் அணிகள் 
 �றப்பாக ெசயலாற்��றாரக்ள் என்றால் அ� �ைகயாகா�. 

 ஒ� நாள் �ரிக்ெகட ்ேமடச்,் ஒவ்ெவா� அணி�ம் தலா 50 ஓவரக்ள் �ைளயா�ம். ஒ� �ரர ்
 அ�கபடச்மாக 10 ஓவரக்ள் ெபௗ�ங் ெசய்யலாம். மற்றைவ ெடஸ்ட ்ேமடை்சப்  ேபான்றேத. 
 இ��ம் உலகக் ேகாப்ைபைய ெவன்ற� இந்�ய அணி. 

 20 ஓவரக்ள் ெகாண்ட T 20 வைக �ரிக்ெகட.் பந்� �சச்ாளரக்ள் தலா 4 ஓவரக்ள் மட�்ேம �ச 
 ���ம். இந்�ய அணி, இந்த உலகக் ேகாப்ைபைய�ம் ெவன்� உள்ள�. 

 த�ழ்நாட�்ல், ெசன்ைன�ல் "�தம்பரம் �ைளயாட�் அரங்கம்" உடப்ட இந்�யா�ல் பல 
 மாநிலங்களில் �றப்பாக �ைளயாட�் 
 அரங்கங்கள் அைமத்� �ரிக்ெகட ்�ைளயாட�்ைன ஊக்��த்� வ��ன்றனர.் 

 இந்�ய �ரிக்ெகட ்வாரியம், T20 �ரிக்ெகட ்(IPL) �ைளயாட�்ைன பலநாட�் 
 �ரரக்ைள�ம் ஒ�ங்�ைணத்� நடத்� வ�வ� �க�ம் �றப்பான�. 

 ஆரம்ப காலத்�ல், மன்�ர ்அ�கான் பேடா�, �ஷன் �ங் ேப�, லாலா அமரந்ாத், 
 ெமா�ந்தர ்அமரந்ாத், �ரீந்தர ்அமரந்ாத்,  �னில் கவாஸ்கர,் ேராஜர ்�ன்னி, 
 ெவங்சரக்்கார,் �காந்த், ர� சாஸ்�ரி, அஞ்�மன் ெகய்க்வாட,் �ரம்ானி, V.V.S. 
 லட�்மணன், ரா�ல் �ரா�ட,் சச�்ன் ெடண்�ல்கர,் �ம்ப்ேள, க�ல்ேதவ், அசா��ன், 
 �வராஜ் �ங், �ேரந்தர ்ேசவாக் ேபான்ற �ரரக்ள் �றப்பாக �ைளயா�னாரக்ள். 

 தற்சமயத்�ல், மேஹந்�ர�ங் ேதானி, ேகாஹ்�, ேரா�த் சரம்ா, ஜேடஜா, �ம்ரா ேபான்ற 
 பல �ரரக்ள், �றப்பாக �ைளயா� இந்�யா�ற்� ெப�ைம ேசரத்்� வ��றாரக்ள். 

 ச�பத்�ல் நைடெபற்ற IPL T20 �ரிக்ெகட ்ேபாட�்களில் MS ேதானி�ன் �ரிய 
 தைலைம�ல் ெசன்ைன �ப்பர ்�ங்ஸ் அணி ெவற்� ெபற்றைத நாம் ெப�ைம�டன் 
 கண்�களித்ேதாம். 

 அ�த்ததாக அர� நா�களில் நைடெபற்ற T20 உலகக்ேகாப்ைப ேபாட�்�ல் இந்�ய அணி 
 ேதாற்றா�ம், ேதால்�ேய ெவற்��ன் �தல்ப� என்பதற்�ணங்க, அதற்க�த்� 
 நைடெபற்ற நி��லாந்�க்� எ�ரான T20 ேபாட�்த் ெதாடைர ெவன்ற� நமக்� �க�ம் 
 ம�ழ்ச�்ையத் த��ன்ற�. 

 வாய்ப்� அைம�ம் ேபா�, �ண்�ம் சந்�ப்ேபாம். நல்வாழ்த்�க்கள்! 

 எ��யவர்:  ராம�ங்கம் ெவங்கேடஸ்வரா 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 
 Maid (ஆங்�லம்) - ஒ� Ne�lix ��ந்ெதாடர் 

 2-வய� ெபண் �ழந்ைத�டன் தனித்� வாழ ேநரி�ம் ஒ� 
 இளந்தா�ன் இடரக்ைள 10 பாகங்களில் ேநரத்்�யாகச ்
 ெசால்���க்�றாரக்ள். 

 மனரீ�யாக �ன்��த்�ம் �ைணவன் ஷான். நள்ளிர�ல் அவன் 
 �ங்�க் ெகாண்��க்ைக�ல், 2-வய� ெபண் �ழந்ைத�டன் 
 ெவளிேய�ம் அெலக்ஸ் (Margaret Qualley). ேவைலயற்�, ைக�ல் 
 அ�த்த ேவைள சாப்பாட�்ற்�க்�ட பண�ல்லாமல் அவள் 
 எ�ரெ்காள்�ம் சவால்கைள சமாளித்� எவ்வா� அவள் இலக்ைக 
 அைட�றாள் என்பைத உண்ைமக்கைதைய அ�ப்பைடயாகக் 
 ெகாண்� �வார�யமாகேவ எ�த்��க்�றாரக்ள். 

 ஒற்ைறத் தாய், ேவைல�ன்ைம, வ�ைம என்� ஒ� வழக்கமான அ�வாச�்க் 
 கா�யத்�ற்கான சாத்�யங்கள் இ�ந்�ம் அைவ ஏ�ம் இல்லாமல் அெலக்ஸ் ஒ� மன��� 
 �க்க, சவால்கைள எ�ரெ்காள்�ம் பாத்�ரமாக இ�ப்ப� �றப்�. அவள் �றைரச ்சாரந்்� 
 இ�க்�ம் வாய்ப்�க்கள் �ைடத்த ேபா��ம் அதைனப் பயன்ப�த்�க் ெகாள்ளாமல், 
 ைவராக்�யமாக ெசாந்தக் கா�ல் நின்�, �� �த்தப்ப�த்�ம் ேவைல�ல் ேசரந்்� 
 �ண்ெட�ந்� வ�வ�, பா�க்கப்படட் நிைல�ல் இ�க்�ம் நிைறய இளம்ெபண்க�க்� 
 ஊக்கம் த�வதாக இ�க்�ம். 

 அெலக்�ன் அம்மாவாக, இ�மனச ்�ைத�ற்ற (undetected bipolar disorder) ப�லா (Andie 
 MacDowell) - இவர ்நிஜ வாழ்�ல் Margaret-ன் அம்மா. �ழந்ைத ேம� (Rylea Nevaeh). எப்ப�த்தான் 
 அந்தக் �ழந்ைதைய அவ்வள� அழகாக ந�க்க ைவத்தாரக்ேளா! ெசாந்த அம்மா�டம் 
 இ�ப்ப� ேபான்ற அன்னிேயான்யம். �ழந்ைத தன்னிடம் பழ�வதற்காக Margaret 
 படப்��ப்� �வங்�வதற்� இரண்� மாதம் �ன்ேப Rylea�டன் அ�க ேநரம் 
 ெசல�ட�்�க்�றார.்  அதன் பலன் �ைர�ல் ெதரி�ற�. 

 அெமரிக்கா�ன் ச�க நலத்�டட்ங்களின் ேபாதாைமைய இத்ெதாடர ்ெவளிசச்�ட�்க் 
 காட�்��க்�ற�. அெலக்�ற்� உடன�த் ேதைவ ஒ� ேவைல. ேவைல ேத�வதற்�க் 
 �ழந்ைதையக் காப்பகத்�ல் �ட ேவண்�ம். ஆனால் அரசாங்கம் ச�ைக �ைல�ல் த�ம் 
 காப்பகத்�ல் �ழந்ைதைய ��வதற்� அவள் ஒ� ேவைல�ல் இ�ப்பதற்கான சான்�தழ் 
 தர ேவண்�ம். இைதப் ேபாலப் பல �ட�்க்கடை்டகள். எல்லாவற்ைற�ம் �லாவாரியாக 
 அேத சமயம் அ�ப்�த் தடட்ாமல் காட�்ப்ப�த்���க்�றாரக்ள். 

 Margaret Qualley ந�ப்� அற்�தம். Sean-ன் நீ�மன்ற வழக்கால் �ழந்ைதைய தற்கா�கமாகப் 
 �ரிந்�, �ற� அவன் �ழந்ைதைய சரியாகப் பாரத்்�க் ெகாள்ள ��யாமல் அவளிடேம 
 ��ப்�த் தர வ�ம் ேபா�, அவரின் ஆ�வாசம், ெப��தம் அேத சமயம் அைத 
 கட�்ப்ப�த்�க் ெகாள்�ம் �ரயத்தனம் கலந்த �கபாவங்கள் அடட்காசம். இந்தப் 
 ெபண்ணிற்� �ல பல ���கள் நிசச்யம்.  . 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 
 Maid (ஆங்�லம்) - ஒ� Ne�lix ��ந்ெதாடர் 

 �ைறகள் இல்லாம�ல்ைல. 10 பாகங்கைள 8 அல்ல� 9 ஆக ��க்���க்கலாம். ஆனால் 
 அைத�ம் தாண்� இந்தக் ��ந்ெதாடர ்நம்ைமக் கட�்ப் ேபா��ற�. 

 ெமாத்தக் கைத�ம் 10 பாகங்களில் ெசால்லப்பட�்�ந்தா�ம், ஒவ்ெவா� பாக�ம் ஒ� 
 ��கைதக்�ரிய இலக்கணத்ேதா� அைமக்கப்பட�்�ப்ப� �றப்�. நிைறய இந்�யக் 
 ��ந்ெதாடரக்ள் இயக்�நரக்ள் ஒ� �� நீளப் படத்ைத எ�த்��ட�் அைதப் பல 
 பாகங்களாகப் �ரிக்�ம் வைக�ல் �ைரக்கைத அைமக்�றாரக்ள். அவரக்ள் இைதப் 
 பாரத்்�க் கற்�க் ெகாள்ளலாம். 

 Ne�lix-ன் ெசாந்தத் தயாரிப்�. அவரக்ளின் மற்றத் தயாரிப்பான, ெசன்ற வ�டம் வந்த, நல்ல 
 வரேவற்ைபப் ெபற்ற Queen's Gambit - ஐ �ட அ�கமான வரேவற்ைப இத்ெதாடர ்
 ெபற்��க்�ற�. 

 எ��யவர் - ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 க�ைதக்��யல் 

 ஆழ்ந்த அைம��ல் 
 இதயத்�ன் ��ப்� 

 இைச! 

 தனித்� இ�க்ைக�ல் 
 இைலகளின் அைச� 

 இைச! 

 ஆழ்ந்த நித்�ைர�ல் 
 ஆழ்ந்� �ட �யற்�க்ைக�ல் 

 க�கார �ள்ளின் நகர�்கள் 
 இைச! 

 ஏங்�த் த�த்��க்ைக�ல் 
 அைணப்�ன் கதகதப்�ல் 

 அந்த �ச�்க் காற்� 
 இைச! 

 மரணத்�ன் வா�ைல 
 ெதாட�்த்��ம்� 

 கண் ��க்ைக�ல் 
 �றந்த �ழந்ைத�ன் அ��ரல் 

 இைச! 

 �ளிர ்உடைல �த்�க்��க்ைக�ல் 
 ச��கைள �ட�் எரி�ம் 

 ெந�ப்�ன் ஒ� 
 இைச! 

 ஆக ெமாத்தம் 
 உட�க்�ம் உ��க்�ம் 

 ஆ�த�ம் ேத�த�ம் என்�ேம 
 இைச! 

 இயற்ைக எப்ேபா�ம் 
 நம்ேமா� ேப�ம் ெமா� 

 இைச ! 

 இைசேய இைற ெமா�! 
 இைச இன்� நீ இல்ைல 

 இைச இன்� நா�ம் இல்ைல! 
 இைச�ன்� யா�ம் இல்ைல! 

 இைறேயா� இைசந்� இ�க்க 
 எங்�ம் இைழேயாட ேவண்�ய� 

 இைச! 

 . 
 இைறவன் ��வ�ளால்!. 

 பைடப்� - RJ ராஜா (எ) �ந்தர 
 ராஜேசகரன் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 நிைல 1 வ�ப்� மாணவரக்ள் 
 ஆ�ரியர:் சரவணன் ராஜமாணிக்கம் 

 தைலப்�: எங்க�க்� ��த்த உைட 

 \ 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 \ 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 தைலவ�ையத் த�ரக்்க �ல பய�ள்ள ��ப்�கள்: 

 1.  ேபா�ய அள� நீர ்அ�ந்�ங்கள். நீரிழப்�னால்(dehydration) �ட தைலவ� 
 உண்டா�ம். 

 2.  ெமக்னீ�யம் (magnesium) மாத்�ைரகள் எ�த்�க்ெகாள்ளலாம். தைலவ�ையக் 
 �ணப்ப�த்�வ�ல் ெமக்னீ�யத்�ன் ெசயல்�றன் நி��க்கப்படட் ஒன்றா�ம். 

 3.  ஆல்கஹாைலத் த�ரப்்ப� நல்ல�. 

 4.  நன்� �ங்�வ� அவ�யம். 

 5.  �ஸ்ட�ன்(Histamine) எனப்ப�ம் ேவ�ப்ெபா�ள் நிைறந்த உண�ப் 
 ெபா�டக்ைளத் (பால் ெபா�டக்ள், �ளித்த பானங்கள் மற்�ம் பதப்ப�த்தப்படட் 
 உண�கள்) த�ரக்்க ேவண்�ம். 

 6.  அத்�யாவ�ய எண்ெணய்கள்(essential oils) தைலவ�ையக் �ணப்ப�த்த உத�ம். 

 7.  B-Complex ைவடட்�ன் எ�த்�க் ெகாள்ளலாம். 

 8.  �ளிர ்அ�த்த (cold compression) ��சை்ச தைலவ��ல் இ�ந்� நிவாரணம் 
 அளிக்�ம். 

 9.  அடரந்்த வாசைனகைளத் த��ங்கள். 

 10.  தளர�்ப்ப�ற்�கள் (relaxing exercises\yoga) ெசய்� பா�ங்கள். 

 ெதா�ப்� - ராம்� கவேசரி 



 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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