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அற�வ��� மட�
ெபா�க� ெகா�டா�ட�
ெபா�க� வ�ழா
�ைக�பட�க�
�ற�� ெபா���
வ�ைளயா��
காதல� த�ன கவ�ைத
த�ைர�பட வ�ம�சன�
தமி��ப�ளி மாணவ�க�
அ�வ� - கவ�ைத
��� கைதக�
வாசக� க��� ப�வ�
ந�ற� உைர 

இ�த இதழி�…
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Click here! to see pongal banana 
leaf feast full photos 

https://photos.google.com/share/AF1QipNUdnK16Js4G63vGc_I5W_xTNIv1dWjCwQmivPDlb5uohfBry2GTjaEUPE-Stl-IA?key=bjRoNE95T3B6YVhIWlJpQWI4bWxLQVBaaHVIVDVB
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Click here! to see pongal banana leaf feast full photos 
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ப�த�ப�த�
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க�ராமியக�ராமிய
இைசஇைச

ந�க��ச�ந�க��ச�  
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மகளிரி�மகளிரி�மகளிரி�
அ�டகாசமானஅ�டகாசமானஅ�டகாசமான

நடன�!நடன�!நடன�!
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கால�ட�கால�ட�

வ�ந�ேயாக�வ�ந�ேயாக�

�டா சாவ��டா சாவ�

உ��ப�ன�உ��ப�ன�   
வரேவ��வரேவ��
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ச�லச�லச�ல
மக���ச�யானமக���ச�யானமக���ச�யான
த�ண�க�த�ண�க�த�ண�க�
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க�ணா� கா�ப�� காதா� ேக�ப��க�ணா� கா�ப�� காதா� ேக�ப��  

ெபா�யாக இ��கலா�ெபா�யாக இ��கலா�  

உலக�� தைலச�ற�த வழ�கா�
ம�ற� த�ைர�பட� ப��ய�� (Court
room drama) தவறா� இட� ெப�� 12
Angry Men எ�ற பட�ைத ����
ெச�ற வார இ�த�ய��
ந�ப�கேளா� பா��ேத� எ�றா�
ெச�வ�.

எ�னடா பட� அ�?

1957� வ�த ஒ� க���-ெவ�ைள
த�ைர�பட�. ஒேர அைறய�� க��ட�த�ட
���பட�� நட���. அெமரி�க �த��
�ைறய�� ந�வ� �� ஒ� ெகாைல�
��ற�த��கான ���ைப ���
ெச�ய� ��ய���பா�க�. 12 ேப�.
வழ���, சா�ச�க��, ��ற� �ழ�
ப�ற�ய தகவ�க�� மிக� ெதளிவாக
இ��பதாக� ெதாட���.

இ���� தகவ�க�, ��ற�
சா�ட�ப����பவ� ப�ற�ய
ந�வ�கள� பா�ைவ, சா�ச�களி�
வா���ல�க� எ�லா�
ேந��ேகா��� ��ற� சா�ட�ப�டவைர
ஐய�த��� இடமி�ற� ��றவாளியாக
��னி����.

ந�வ�களி� 11 ேப� "ஒ� � ேபா�� ைவ, ஆற��
ேபாவத��� ���� ெசா���� வ�த�டேற�"
எ�ப� ேபால மிக� ெதளிவாக இ��பா�க�.

ஒேர ஒ�வைர� தவ�ர.

அவ�, "ெவரசா ேவைலைய ������ ������
ேபாகலா�" எ�� பரபர��� �� ��, "அவ�
��றவாளி எ�பைத நா�
ஒ���ெகா�ளவ��ைல" எ�பா�. ம�றவ�க�
ச�ன� ெகா�வ�. ெம�ல ெம�ல இவரி�
ேக�வ�க�� அத�� ம�றவ�களி�
ெபா��தாத பத��க�� ஒ�ெவா�வ�
மனைதயாக� ைத���. இ�த�யாக ��ற�
சா�ட�ப�டவ��� மரணத�டைன உ�த� எ�ற
ந�ைலய�� இ��� ��றம�றவ� எ�ற
ந�ைல�பா���� வ�வ�.

ந�வ�க�, தா�க� க�ணா� க�ட��,
காதா� ேக�ட�� ெபா�யாக�� ேபாக�ற�,
சரியான வ�சாைணய�ேலேய உ�ைம
ெவளி�ப�க�ற� எ�பைத உண�வா�க�.

மிக அ�ைமயாக� படமா�க�ப�ட த�ைர�பட�.
ந� ��-���க�, ந�ைம அற�யாமேலேய நா�
ெகா������ ஒ� ப�கமான சா��க�,
சா�ச�ய�களி� ந�பக�த�ைம, மனித மன�
ந�ைல த�மா�� த�ண�க� ேபா�றவ�ைற
அ�டகாசமாக� கா��ய���பா� இய��ன�.
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உவ�த�� கா�த�� இ�ற� ந�வ�� ந��� வ�சாரி�ப� எ�ப�
மன�த�ட�ைத ேசாத��ப�.

வ��வ�, ம�ன���� ேதைவயான �ண�களி� ஒ�றாக
இதைன� ெசா�க�றா�. ெச�ேகா�ைம எ�ற அத�கார�த��,
எ�ென�ன ெச�தா� ம�னன� ெச�ேகா� வைளயாம� ந�லா�ச�
நட��� எ�� ேபா�, �த��தலாவதாக ந�ந�ைல தவறாத �த�
வழ��தைல� ெசா�க�றா�.

ஓ���க� ேணாடா� இைற�ரி�� யா�மா���
ேத���ெச� வஃேத �ைற

ெபா��ேகா� �ைறய�� ப���� ேபா�,

"ஓ���, யா�மா��� க�ேணாடா�, இைற �ரி�� ேத��� ெச�வேத
�ைற."

ஓ��� = ஆரா���
யா�மா��� = எவரிட���
க�ேணாடா� = இர�க� கா�டா�*
இைற �ரி�� = ந��ந�ைல ெபா��த�
ேத��� = ெதளி�� (ச��த���)
ெச�ேவ �ைற = ெச�தேல �த�.
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* ��ற� சா�ட�ப����பவ�
பரிதாபமாகேவா, ந�லவ�/�யவ�
ேபாலேவா இ���, �த� வழ��பவர�
இர�க மன� அற�ைவ மைற�க�
�டா� எ�பதா�, இ�த இட�த��
இர�க� �டா� எ���, ��ற�
சா�ட�ப����பவ�  ந�லவேரா
அ�லவேரா - ம�ன� யா� ப�க��
சாயாம�, ந�� ஆரா��� ெச�வேத
�த� எ�க�றா�, வ��வ�.

��ற� உ�த��ப��த�ப�டா�,
����, "உவ�த� கா�த�" இ�ற�
ச�ட� ெசா��� த�டைன
க���பாக வழ�க�பட ேவ���.
��ற�க�த� என ப���
�ற�பா�களி� அைத�� ெதளிவாக,
உ�த�யாக� ெசா�க�றா� ஐய�.

இ�ைறய ம�களா�ச� உலக�� நா�
எ�ேலா�ேம ம�ன�க� எ�பதா�, வ��வ�
நம��� ெசா�னதாக எ����ெகா�� எவ�
�தான தகறா���� ��-���க� (Prejudice),
சா��க� (Bias) இ�ற� வ�சாரி��, ��ற�
இ��ப�� தய�கா�, ச�ட�ப� ��ற�
க�ேவா�. ந��ைடய உ�ள�-ெச�ேகா�
(moral campus) வைளயா� நட�� ந�லெதா�
உலைக� ெச�ேவா� எ�� ெசா�� அ�த�
பட� ப�ற�ய உைரயாடைல எ�க�
ந�ப�க���� ���ேதா�.

ேபா�� அரச�ய�, ம�ன�, வழ��, �த�
எ�லா�.
இ� ப��ரவரி மாத� - "காத� த��க�" என
அ�ைப� ெகா�டா�� மாத�. நா�
எ��ய�ைர� காண, ெகா�டாட
தாமதமாக�ற� அ�பால வ�ேற� எ��
ந���� ச�ரி��ட� க�ள�ப�னா�, ெச�வ�.

-உ���கார�
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பைட��: �லதா 
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நா�� ஒ� வ�வசாய�!

உ�னழக�� �ளிைய� �வ�ேன�
                             ந�ல� உத��த�!
உ�நாண�த�� �ளிைய� �வ�ேன�
                             பனிப�ரேதச� ேதா�ற�ய�!
 உ�னித��ரி� �ளிைய� �வ�ேன�
                              �வ�த�கெள�லா� த��த��க�ற�!
உ�ெமாழிய�� �ளிைய� �வ�ேன�
                               �மி அ�பா� ந�ர�ப�ய�!
அ�ேப நா� �யநலமாக 
 உ�ந�ைன�களி� ஒ��ளிைய எ�மனத�� �வ�ேன�
                     எ�னிதய� காதலா� ந�ர�ப�ய�!!
    எ� மனத�� உ� காதைல வள��த 
    நா�� ஒ� வ�வசாய� , காத� வ�வசாய�!!!
                              
                              -   ெச�வ�மா� ெவ�கட���

கவ�ைத
காதல� த�ன�த��காக!
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க��ட�த�ட த���ய�/பாபநாச� கைத.
ஆனா� அ�த� பட�த�� இ��த
வ��வ���� இ�லாம� இ��தா��,
பா�ைவயாள�களி� பரிதாப� ��வ��
அ�த �த�ய த�பத�ய�னரி� ேம�. ச�ேதக�
ெகா�� வ�சாரி��� ேபா�ஸாரிட�
அவ�க� மா��� ெகா�� வ�ட� �டாேத
எ�ற பைதபைத�� பா�ைவயாள�களிட�
வ�வத��� காரண� ச�ச� மி�ரா
ம��� �னா ��தாவ�� ேத��த ந���.

மாதா மாத� கடைன வ���க வ��
ப�ரஜாபத� பா�ேட (�மி� ச�ேதவா).
காணாம� ேபான ப�ராஜாபத�ைய� க��
ப���க ேவ��ய க�டாய�த�� இ����
காவ� ஆ�வாள� ச�த� ச�� (மன� வ��).
இ�த ஆ�வாள� பா�த�ர� ���க ���க
ெக�டவனாக இ�லாம� ந�வா�த�ரமாக
வ�வைம�க�ப�� இ��ப� ஒ�
ஆ�தலான அ�ச�.

ம�த�ய� ப�ரேதச�த�� ஓ� ச�� நகர�த��
(�வா�ய�) வச���� ஓ�� ெப�ற ப�ளி
ஆச�ரிய� ச��நா� மி�ரா (ச�ச� மி�ரா)
ம��� அவ� மைனவ� ம�� (�னா ��தா).
ஒேர மகனி� அெமரி�க ேம�ப��ப��காக
உ��ரி� வா�க�ய கட� வ���� வ��
எ�� ��� ேபா�� �தாகாரமா� வள���
ந��க, கடைன அைட�க ேவ��ய மகேனா
அேமரி�காவ�� க�யாண�, ���ப�
எ�� ஆக� கழ�� ெகா�� வ�ட,
ெந���� கட�காரைன சமாளி�க
��யாம� அவத��ப�க��றன� வேயாத�க
த�பத�ய�ன�. ஒ� க�ட�த�� கட�காரனி�
நடவ��ைக அ�� �ற�� ேபாக
த�பத�ய�னரி� எத��வ�ைன அவ�க�
வா��ைகைய� �ர��� ேபா�க�ற�.
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�வா�யரி� ��கலான ச��கைள��, ேகா�ைடகள�� காமிரா
ந�� கா�ச��ப��த� இ��க�ற�. பாட�க� இ�ைல ஆனா�
ப��னணி இைச உ��தாம� ெபா��தமாக இ��க�ற�.

�யநலமான ப��ைள ஒ� ேத�வழ�கான பா�த�ர�. அத�� ச��
கவன� ெச��த�ய���கலா�. அேத ேபா� ம�� மி�ரா
பா�த�ர�த��� இ��� கன� ���ய���கலா�.

பரபர�� அத�கமி�லாம� ஆனா� யதா��தமான கா�ச� அைம��ட�
ஒ� �ரி�ல� பட�. வயதான பா�த�ர�கைள� ப�ரதானமாக ைவ��
அரிதாகேவ பட�க� வ�க��றன.

ெந�ஃப�ளி��� இ��க�ற�.

-ரவ� த��ேவ�கட�தா�
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தமி��ப�ளி மாணவ�க�தமி��ப�ளி மாணவ�க�
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அ�வ�க� அவதரி�பைத மைல �க�களி�அ�வ�க� அவதரி�பைத மைல �க�களி�  
நா� பா��த���க�ேற�நா� பா��த���க�ேற�  
அழேக அ�வ�யா� ெபாழிவைத தமி� வா��ைதகளா�அழேக அ�வ�யா� ெபாழிவைத தமி� வா��ைதகளா�  
வ�ணி�க �ய�ச��க�ேற�வ�ணி�க �ய�ச��க�ேற�  

வ������ ம����� ஒ�வழி ெவ�ளி பாலேமா ?வ������ ம����� ஒ�வழி ெவ�ளி பாலேமா ?
ேமக�கைள சலைவ க��� �ைவ��� தாளேமா ?ேமக�கைள சலைவ க��� �ைவ��� தாளேமா ?
உ� ப�வ�� நாண�� ெவ�பனி சார�கேளா ?உ� ப�வ�� நாண�� ெவ�பனி சார�கேளா ?
��வ�� வானவ���� ����வ� �ற�கேளா ?��வ�� வானவ���� ����வ� �ற�கேளா ?

க���பாட�ற உ� பாத�களி� பரதநா��ய�க���பாட�ற உ� பாத�களி� பரதநா��ய�    
த���பாட�ற த�கேம � எ�க� பா�க�ய�த���பாட�ற த�கேம � எ�க� பா�க�ய�  
பயமற�யாத இள�க�� ஓ�ட� உன��பயமற�யாத இள�க�� ஓ�ட� உன��  
அளவற�யாத வ�ள� �ண� உ� இல��அளவற�யாத வ�ள� �ண� உ� இல��    

த����� இளைம�� உ� ெபய�த����� இளைம�� உ� ெபய�  
ைவ�தத�� ஆ�ச�யமி�ைல !ைவ�தத�� ஆ�ச�யமி�ைல !
உ�ைன ேநரி� காண என�� இ���உ�ைன ேநரி� காண என�� இ���  
ேநர� வரவ��ைல !ேநர� வரவ��ைல !
உ� ப�ரமி�ைப க�டவ�க�உ� ப�ரமி�ைப க�டவ�க�  
இ�ப�றவ�ய�� மற�க�ேபாவத��ைல !இ�ப�றவ�ய�� மற�க�ேபாவத��ைல !

இரா. சேராஇரா. சேரா  
ந�ைல 5 - தமிழாச�ரிய�ந�ைல 5 - தமிழாச�ரிய�  
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ந�ேப�டா!
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Thaman ElamaaranThaman Elamaaran



RTS SPONSORSRTS SPONSORS
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இ�த மாத கத�ப� இைதழ� ப�ற�ய உ�க� க��ைத
ெதரிவ��க வ���ப�னா�, இ�த                        �ல�
எ�க��� ெதரிவ��க ேவ��க�ேறா�. 

newsletter.rts@richmondtamilsangam.org எ��
மி�ன�ச��� எ�கைள ெதாட�� ெகா�ளலா�.
ந�ற�!

ப�வ�த��

மழைல பைட��க� ப�ரமாத�. அ��� ஆத�னி அேசா�க�� பட�கைத
மிக�� ப���த���த�.

வாசக� க��� ப�வ� 

ரி�ம�� வா�ம�க� கைத கவ�ைத எ�� இ��� ந�ைறய ேப�
எ�த�னா� ந�றாய�����. உ�க� �த� இத� ெச�ைமயாக
வ�த���க�ற�. ேம�ேம�� ச�ற�க வா���க�.

நா� பர�
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoh8qK2eRDle_zKdC4WfVHkxZyW-cqzIbCnfpqtjL8i105Sg/viewform


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

கத�ப� இதழி� த�க� கைத, க��ைர, கவ�ைத ம��� பல
பய��ள வ�ஷய�கைள இரி�ம�� ச�க��ட� பக����
ெகா�ட அைண�� எ��தாள�க���� தமி��ச�க ந��வாக
��வ�� மனமா��த ந�ற�க�. 

ந�ற� உைர 

இ�ப���,
ச�வச�த� அற���க�ண�,
ெச�த�மட� இய��ன�.
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Click here! to see pongal banana leaf feast full photos 

ச�ேதாஷ�, ந�� வ�டார��ட� ந�ல உண�,
ஆட� பாட� என மக���ச�யாக ஆர�ப��த இ�த
மாத�. ப��� ேகாப�, ஆேவச�, ஏமா�ற� எ���
ச�ல நா�க� ெச�றன. 
நட�த ச�ல கச�பான ந�க��களி����
ெவளிவ�ேவா�!  நம� வா�வ�� மக���ச�யான
த�ண�கைள ெகா�டா�ேவா�! 

வா�க தமி�! வள�க தமி� ம�க�!

https://photos.google.com/share/AF1QipNUdnK16Js4G63vGc_I5W_xTNIv1dWjCwQmivPDlb5uohfBry2GTjaEUPE-Stl-IA?key=bjRoNE95T3B6YVhIWlJpQWI4bWxLQVBaaHVIVDVB


richmondtamilsangam@gmail.com
newsletter.rts@richmondtamilsangam.org
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