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 தைல��ன் உைர 

 நன்� �� �ைடெப��ேறாம்! 

 2021-2022 இரிசம்ண்� த�ழ்சச்ங்க ெசயற்�� 
 இட��ந்� வலம்: ராஜாராம், க�யரசன், கேணஷ், ராம்�, காரத்்�ேகயன், லதா, �னா, 
 �வரஞ்சனி, பரமகல்யாணி, �கந்�, மஹால�்�, �ேரஷ், �கேதவ்.  படத்�ல் இல்லாத 

 �� உ�ப்�னர்  :  வ� ெபான்பாண்�யன் 

 இந்த  வாரம்  ஒ�  நாள்  காைல�ல்  எதாரத்்தமாக  த�ழ்  காெலண்டைர  ஒ�  ெநா�  ��ம்�ப் 

 பாரத்்த  ேபா�  தான்  எனக்�  நிதரச்னம்  உைரத்த�.  அட  ஆமாம்,  2022  வ�டம்  ��யத்தான் 

 ேபா�ற�  .  வாரங்கள்  உ�ண்�  மாதங்களா�,  அ��ம்  கடல்  ேபால்  �ரண்ட�ல்  இரண்� 

 வ�டங்கள்  ��ந்�  இேதா  அ�த்த  த�ழ்சச்ங்க  ெசயற்���ன்  ைக�ல்  ெபா�ப்ைப 

 ஒப்பைடத்�  நாங்கள்  �ல�ம்  ேநர�ம்  வந்�  �டட்�.  த�ழ்சச்ங்க  தைல�யாய்  இந்த 

 இரண்�  வ�ட  அ�பவத்�ல்  நான்  கற்�க்ெகாண்ட  பாடங்கள்  என்ெனன்ன?  இந்த 

 ச�கத்�ற்�  உ�ப்ப�யாய்  நாங்கள்  என்ன  தான்  ெசய்ேதாம்?  அன்றாட  ேவைலகைள  என் 

 ைககள்  தன்  ேபால்  ெசய்ய,  மனம்  அன்�  ���ம்  அைச  ேபாடட்�  இந்த 

 ேகள்�கைளத்தான். 

 எங்கள்  ெசயற்���ன்  இரண்�  வ�ட  காலகடட்த்�ல்  பல  �தமான  அ�பவங்கள். 

 தனிப்படட்  வாழ்க்ைக�ல்  என்  அன்பான  ெபற்ேறாைர  ஒ�வர ்  �ன்  ஒ�வராக  நான் 

 இழந்த�  அப்ேபா�தான்.  2022  வ�டத்�ன்  �தல்  �ன்�  மாத�ம்  நான்  �க்கத்�ன் 

 ���ல்  �க்���ந்த  ேபா�,  ‘ஓண்�ம்  கவைலப்படா�ங்க,  த�ழ்சச்ங்க  ேவைலகைள 

 நாங்க  பாரத்்�க்  ெகாள்�ேறாம்’  என்�  அந்த  ேநரத்�ல்  �ண்  ேபால்  பக்க  பலமாக  நின்� 



 தைல��ன் உைர 
 Ladies  Night  Out  த�ழ்சச்ங்க  நிகழ்ச�்ைய  என்  உத�  ���ம்  இல்லாமல்  ெவற்�கரமாக 

 நடத்�ய என் ���ன�க்� நான் �க�ம் கடைமப் பட�்�க்�ேறன். 

 2021  ெபாங்க�க்�  பலகார�ம்,  ��  வ�ட  காெலண்ட�ம்  உ�ப்�னரக்�க்� 

 �னிேயாகம்  ெசய்�  இனிப்பாக  ஆரம்�த்த  எங்கள்  பத�க்காலத்ைத  இேதா  24  ஆவ� 

 மாத  கதம்பம் இதைழ  ெவளி�ட�் ம�ழ்ச�்�டன் ��க்�ேறாம். 

 2021  வ�ட  �ன்ப���ல்  ேகா�ட ்  ேநாய்  இந்�யா�ல்  �யாய்  பர�  உ�ர ்  ேசதம் 

 அ�கமாக  இ�ந்த  காலத்�ல்  5000  டாலர ்  நி�யாவ�  �ரட�்  த�ழ்  நாட�் 

 ம�த்�வமைனக�க்�  உதவ  ���மான்�  பாரப்்ேபாம்  என்�  ஆரம்�த்த  ஒ�  �ன்ன 

 ேயாசைன  உங்களில்  பலர�  க�ைண  �ணத்�ல்  வானளவாக  20,000  டாலர ்  நி�யாக 

 வளரந்்�  த�ழ்  நாட�்ல்  பல  உ�ரக்ைள  காக்க  உத�ய�  ��ப்�டத்தக்க�.  அதற்� 

 மட�்�ல்லாமல்  2021  ஆண்�  இ���ல்  ��ேயாரக்ள்  இல்லத்�க்�  100  �ளிர ்  கால 

 கம்பளிகள் வாங்� உதவ �ன் வந்த உ�ப்�னரக்ள் அைனவ�க்�ம் நன்�கள் பலப்பல. 

 ேகா�ட ்  ேநா�ன்  தாக்�த�னால்  2021  வ�டம்  ���ம்  ச�கத்�ன்  உடல்  நிைல  க�� 

 ேநர�யாக  நிகழ்ச�்கள்  ைவக்க  ��யாத  ஒ�  �ழ்நிைல.  ெமய்  நிகர ்  வா�லாக  ஏதாவ� 

 ெசய்ய  ���மா  என்�  ேயா�த்�  அ��ய  ேபா�  எங்கள்  ேவண்�ேகாைள  ஏற்� 

 இரிசம்ண்�  த�ழ்சச்ங்க  உ�ப்�னரக்�க்�  ெமய்  நிகர ்  வ�யாக  நைகச�்ைவ  நிகழ்ச�் 

 அளித்த  நைகச�்ைவ  கைலஞர ்  ம�ைர  �த்�  ,  �ழந்ைதக�க்கான  மாயக்�ரல் 

 (ventriloquism)  நிகழ்ச�்ைய  நடத்�ய  நிக்�  நீனா  மற்�ம்  ேயாகாசன  ப�ற்�  அளித்த 

 க�தா இைளயராஜா  அவரக்�க்� எங்கள் ���ன் சாரப்ாக  �க்க நன்�. 

 கடந்த  ஆ�  மாதத்�ல்  ��வரக்�க்�ம்,  ெபரியவரக்�க்�ம்  தனித்தனியாக  கலாசச்ார 
 நிகழ்ச�்  ைய  ேநரவ்�யாக  ஏற்பா�  ெசய்த  ேபா�  அைனவ�ம்  �ரம்�க்க  ைவக்�ம் 

 அள�ல்  அ�ைமயான  நிகழ்ச�்கைள  அளித்த  அைனத்�  உ�ப்�னரக்�க்�ம்  இைத 

 நடத்த உைழத்த என் ���ன�க்�ம் தைலயாய நன்�. 



 தைல��ன் உைர 

 த�ழ்ப்பள்ளி  இயக்�னர்  லதா  �யாகராஜன்  அவரக்ளின்  தைலைம�ல்  இந்த  இரண்� 

 வ�டத்�ல்  நம்  பள்ளி�ன்  வளரச்�்  அபாரம்.  நிைறய  �ழந்ைதகள்  பள்ளி�ல் 

 ேசரந்்��க்�ன்றனர.்  ��  �யற்�யாக  �ழந்ைதக�க்கான  ேபாட�்கைள  �வக்� 

 அ�ைமயாக  நடத்�  வந்��க்�றார.்  அ�  மட�்�ல்லாமல்  ஒவ்ெவா�  மாத�ம்  ஒவ்ெவா� 

 நிைல  மாணவரக்ைள  கதம்பம்  இத�ல்  பங்�  ெபற  ஊக்��த்�  வ�ம்  லதா�க்�ம்,  அ�த்த 

 தைல�ைறக்�  நம்  தாய்ெமா�  த�ைழ  எ�த  ப�க்க  கற்��க்�ம்  தம்  த�ழ்ப்பள்ளி 
 ஆ�ரியரக்ள்  ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் நம் ச�கம் எவ்வள� நன்�  ெசான்னா�ம் ேபாதா�. 

 அடா�  ேகா�ட ்  அ�த்தா�ம்  �டா�  எ�  பந்�ம்,  ைகப்பந்�ம்  �ைளயா�ேவாம்  என்� 

 ஆரவ்த்�டன்  இந்த  இரண்�  வ�ட�ம்  �ன்வந்�  த�ழ்சச்ங்கத்�ன்  �ைளயாட�் 

 ேபாட�்களில்  பங்ெக�த்�  ெவற்�கரமாக  நடத்�க்  ெகா�த்த  உ�ப்�னரக்�க்�  நன்�. 

 நம்  த�ழ்  ��ம்பங்களின்  �ழந்ைதக�க்காக  ெவ�ல்க்கால  ���ைறைய  ஒட�் 

 த�ழ்சச்ங்கத்தால்  நடத்தப்படட்  ெடன்னிஸ்  �காம்  2  வ�ட�ம்  நல்லப�யாக 

 நைடெபற்ற�  ��ப்�டத்தக்க�.  கால்பந்�  �கா�ம்  ��  காலகடட்த்�ற்� 

 வழங்கப்படட்�.  �ழந்ைதக�க்�  �ைளயாட�்  ப�ற்�  அளிக்க  �ன்  வந்த  ச�கத்�ன் 

 பல தன்னாரவ்லத்ெதாண்டரக்�க்� எங்களின் மனமாரந்்த நன்�. 

 “என்ன  இ�,  ஆஸ்கர ்  அவாரட் ்  நன்��ைர  மா�ரி  �டலங்காய்  கணக்காக  நீண்��டே்ட 

 ேபா�ேதன்�  உங்க  உைர”  என்�  நீங்கள்  ெசால்�வ�  எனக்�  கா�ல்  �ழாமல்  இல்ைல. 

 ெகாஞ்சம் ெபா�க்க�ம்.  அேனகமாக ��ந்� �டட்�.  :) 

 த�ழ்சச்ங்கத்�ன்  அைனத்�  வணிக  ஆதரவாளரக்ள்  ,  300க்�ம்  ேமற்ப்படட்  சங்க 
 உ�ப்�னரக்ள்  ,  கதம்பம்  இத�க்�  மாதா  மாதம்  �ைவயான  பல  �ஷயங்கைள 

 சமரப்்�க்�ம்  எ�த்தாளரக்ள்  ,  ஒவ்ெவா�  மாத�ம்  என்  ேவண்�ேகாைள  ஏற்�  கதம்பம் 

 இதைழ  சரிபாரக்்�ம்  என்  நண்பர ்  நா�  பர�  -  இப்ப�  பல�க்�  நாங்கள்  கடைமப் 

 பட�்�க்ேகாம்.  இந்த  பட�்ய�ல்  ெசால்லாமல்  யாைரயாவ�  �ட�்�ந்தால்  மன்னித்� 

 எங்கள் ெசயற்���ன் சாரப்ாக என� நன்�கைள ஏற்�க் ெகாள்�ங்கள். 



 தைல��ன் உைர 

 எங்கள்  பத�க்காலத்�ல்  ெசய்ய�ம்  என்�  நான்  ஆைசப்பட�்  ெசய்ய  ��யாமல்  ேபான 

 ஒ�  �ஷயம்  மட�்ம்  �ைறயாக  இ�க்�ற�.  இந்த  வ�டம்  த�ழ்சச்ங்க 

 உ�ப்�னரக்�க்�  ரத்த  தான  �காம்  ஒன்ைற  ஏற்பா�  ெசய்ய  ஆைசப்பட�்  �யற்� 

 ெசய்ேதாம்.  அ�  �ல  காரணங்களினால்  ெசய்ய  ��யாமல்  ேபாய்  �டட்�.  அ�த்� 

 வ�ம்  ெசயற்��க்களில்  யாராவ�  இந்தப்  பணிைய  எ�த்�  ெசய்தால்  �க�ம்  ம�ழ்ச�் 

 அைடேவாம். 

 �க  �றப்பாக  தங்கள்  ேவைலகைள  ெசய்�  என்�டன்  உைழத்த  என்  ���னர் 
 ஒவ்ெவா�வ�க்�ம்  என்  வாஞ்ைச�டன்  கலந்த  நன்�ைய  ெசால்�,  அ�த்த  இரண்� 

 வ�டம்  த�ழ்  ச�கத்�ற்�  ெதாண்டாற்ற  �ன்வந்��க்�ம்  ��ய  ெசயற்��  �க்�  என� 

 மனமார வாழ்த்�க்கைள �� �ைடெப��ேறன். 

 பரி�டன் உங்கள், 
 �னாட்� சங்கரன் 



 க�ைதக்��யல் 

 வ�க �� வ�டம்! வாழ்க கதம்பம்! 

 �த்தம் �� வ�டம் �றக்க இ�க்�ற�! 

 �த்தம் ��ப் �த்தகம் �றக்க இ�க்�ற�! 

 இதயம் என்�ம் எ��ேகா�ல், அன்ெப�ம் ைமெதாட�், 

 நம்�க்ைகத் தாள்களிேல நாடக்ைள எ��ேவாம்! 

 நாம்... 

 ஒ� வாரத்்ைத ெசான்னா�ம் �� வாரத்்ைத ஆகட�்ம்! 

 நடக்�ற பாைதெயல்லாம் நடச்த்�ரங்கள் �க்கட�்ம்! 

 வாடா மலெரான்� வதனத்�ல் �ரியட�்ம்! 

 �ன்னைக என்பேத அதன் ேபராகட�்ம்! 

 ேபாகாத வ�ெயனி�ம் ேபாய்த்தான் பாரப்்ேபாேம! 

 ��யா� என்பதைன ��த்�த் தான் ைவப்ேபாேம! 

 க�தான ெசய�ல்தான் மன�ன் உரம் வள�ம்! 

 ��யா ெதன்��ந்தா�ம் க�ரவைன இ�த்� வ�ம்! 



 க�ைதக்��யல் 

 அதனால், 

 இதயம் என்�ம் எ��ேகா�ல், அன்ெப�ம் ைமெதாட�், 

 நம்�க்ைகத் தாள்களிேல நாடக்ைள எ��ேவாம்! 

 ெசன்ற வ�டம் ��வ�ம், 

 கதம்பத்�ன் வ�யாக �கரந்்த மலரக்ள் பலப்பல! 

 க�த்�ல் ஊன்� நிைன�ல் நின்ற பைடப்�க�ம் பலப்பல! 

 �த்த��க்கான ேசைவ �ன்னின்� ெதாடரட�்ம்! 

 த��க்�ம், பள்ளிக்�ம் பக்கபலமாய் இ�க்கட�்ம்! 

 ெசந்த�ைழ அ�ப�க்�ம் �டட்ம் ெபரியதாகட�்ம்! 

 வந்தாைர வாழ ைவக்�ம் த�ழர ்�லம் ெச�க்கட�்ம்! 

 �த்தம் ��ப் பைடப்�களால் கதம்பம் ஒளிரந்்� �றக்கட�்ம்! 

 இளங்�ழந்ைத வளரந்்� இன்�ம் இன்பம் ேசரக்்கட�்ம்! 

 பைடப்�: க�நயா 



 ெபாங்கல் ��நாள் 

 பைடப்�: எஸ். கண்ணன் 



 �ைர�ம் இைச�ம்  -  ஆேபரி (பாகம் 2) 
 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�ேதவாசச்ாரியார ்இயற்�ய 
 பஜேர மானஸ  ேபான்ற பாடல்கள் 
 அடங்�ம். 

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

 �ைரப்படம்  பாடல்  இைசயைமப்பாளர் 

 �ரக்ேகாட்ைட �ங்கக்�ட்�  காளிதாசன் கண்ணதாசன்  இைளயராஜா 

 ேகா�ர வாச�ேல  ேதவைத ேபாெலா�  இைளயராஜா 

 உன்ன ெநனசே்சன் பாட்� 
 ப�சே்சன் 

 என்ைன ெதாட்�  இைளயராஜா 

 ��ப்�� அரத்்தங்கள்  ��வா�ரப்பா  இைளயராஜா 

 அண்ணாநகர் �தல் ெத�  ெம�வா ெம�வா  சந்�ரேபாஸ் 

 சட்டம் ஒ� இ�ட்டைற  தனிைம�ேல ஒ� ராகம்  சங்கர்-கேணஷ் 

 ேஜா� மலர்  ெவண்ணிலா �கம்  சங்கர்-கேணஷ் 

 �ன்ஸ்  கண்ேணா� 
 காண்பெதல்லாம் 

 ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 உ�ேர  �ங்காற்�ேல  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 ரங்�லா  தனிேய தனிேய  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 Mr ேரா�ேயா  ெமல்�ைசேய  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 �வா�  சஹானா சாரல்  ஏ ஆர் ரஹ்மான் 

 அ�ணாசச்லம்  ந�ேமா  ேதவா 

 �ரியன்  ப�ெனட்� வய�  ேதவா 

 அய்யா  ஒ� வாரத்்த ேகக்க  பரத்வாஜ் 

 பசை்சக்�ளி �த்�சச்ரம்  உனக்�ள் நாேன  ஹாரிஸ் ெஜயராஜ் 

 ெதா�ப்�  :  நாராயணன் �ப்ரமணியன் 



 �ற�ம் ெபா��ம் 

 எவ்வள� �ைரவாகக் ெகா�க்க ேவண்�ம்? 

 உல�ன்  �கப்ெப�ம்  க�ைணயாளரக்ள்  எனப்  பட�்ய�டட்ால்  கண்�ப்பாக  வள்�வர ்

 அ�ல் இடம்ெப�வார.் 

 �ன்பம்  ெகாள்�ம்  மனிதைனக்  கண்�  க�ந்�  உ���றார.்  வச�யானவரக்ள் 

 வ�யவரக்�க்�  கணக்�ப்  பாரக்்காமல்  உத�ட  ேவண்�ம்  என்�றார.்  தன்மானக்காரர ்

 ேவ�.  வ�ைம  ��த்�  இரக்�ம்  நிைல  (begging)  ேபால  இ�நிைல  ேவ�  இல்ைல 

 என்�றார.்  இர�  (இரத்தல்  -  begging  பற்�ய�),  இர�  -  அசச்ம்  (இரப்பதற்�  அஞ்சேவண்�ம்) 

 என்� இ� �� அ�காரங்கள் எ����க்�றார.் 

 எவ்வள�  �யன்�ம்  இரந்ேத  உ�ர ்  வாழேவண்�ம்  என்ற  நிைல  ஒ�வ�க்� 

 உ�வா����ற�  என்றால்,  அப்ப�யான  �ழைல  உண்டாக்�யவ�ம்  அப்ப�ேய 

 இரந்� ெகட�் அ�யட�்ம் என கலகக்�ரல் எ�ப்��றார.் 

 இவ்வள�ம்  ெசால்��ட�்,  ெசல்வம்  ேசரந்்�  இ�ப்பவரிடம்  "தாராளமாகக் 

 ெகா�-ெகட�்ப்ேபாகமாடட்ாய்" என ��தாக 10 �றடப்ாக்கைள எ���றார.் 

 இல்லறத்�ல்  இ�ப்பவரிடம்  ஈைக  எ�ம்  ெகா�க்�ம்  �ணம்  பற்�  ��ம்  ேபா�  இவ்வா� 

 ெசால்�றார.் 

 ெப�ம்பாலான  அற  �ல்கள்  ெகா�ப்பைத  ம�ழ்வான,  உயரந்்த,  ெப�ைமப்ப�ம் 

 ஒன்றாகேவ  ெசால்�ம்.  ஐயன்  மா�ப��றார.்  ெகா�ப்பதால்  தைலக்கனம்  ��  �டக் 

 �டா� என்� நிைனத்��ப்பார ்ேபா��க்�ற�. 

 உத�  ேகட�்  வந்தவர�  இயலாைமையக்  ேகட�்க்  ெகாண்�  இ�ந்�  தாம�க்காேத 

 என்�றார.்  இரப்பவன�  �கம்,  �ைடக்�ம்  உத��னால்  மல�ம்  வைர  உத��ம் 

 உனக்� ம�ழ்ச�்�ல்ைல, எனேவ உடன�யாக �ன்பம் கைள என்�றார.் 

 நின்� நிதானித்� ேயா��ங்கள். 

 நீங்கள்  ஒ�வ�க்�  உத���ரக்ள்.  எ�ரில்  இ�ப்பவேரா  தன்மானம்  த�த்�ம் 

 ேவ�வ��ன்�  இரந்�  நிற்�றார.்  �ன்பத்�ல்  இ�க்�றார.்  ெபா�ள்  �ைடத்த�  என்ற 

 ம�ழ்ச�்�ல்  அவர ்  �கம்  மல�ம்  கணம்  வைர  உனக்�ம்  �ன்பேம  என்ற  �ந்தைன 

 எவ்வள� மனிதம் ெகாண்ட�  . 



 �ற�ம் ெபா��ம் 

 �றள் இ�தான்: 

 இன்னா� இரக்கப் ப�தல் இரந்தவர் 

 இன்�கம் கா�ம் அள� 

 ெபா�ள்ேகாள் வைகப்ப� மாற்� அைமத்�ப் பாரக்்�ம் ேபா�, 

 இரந்தவர ்இன்�கம் கா�ம் அள� 

 இரக்கப் ப�தல் இன்னா� 

 /* இரந்தவர ்= உத� ேகட�் வந்தவர ்

 இன்�கம் = மலரந்்த, ம�ழ்வான �கம் 

 கா�ம் அள� = கா�ம் வைர 

 இரக்கப்ப�தல் = உதவலாம் என்� நிைனக்�ம் ஈைக உள்ளம் 

 இன்னா� = இனிைம அைடயா� */ 

 உத�  ேகட�்  வந்தவர�  �ன்பக்கைதையக்  ேகட�்  காலம்  தாழ்த்�தல்  இன்பம்  தரா�, 

 இரப்பவர� �கம் மல�ம்ப�யாக உடன�யாக உத�� என்�றார.் 

 ெசால்லாமல்  �ரிய  ைவத்த�  ேமற்ெசான்ன  பணி�ம்,  இரப்பவன�  நிைலைய  எவ்வள� 

 ேவகமாக ���ேமா அவ்வள� �ைரவாக மாற்ற உத�� என்ற க�த்�ம். 

 தன்மானம்  த�த்�ம்  ேவ�  வ��ன்�  இரந்�  நிற்�ம்  மனிதன�  பைதபைதப்ைபக் 

 கண்�  ஐயன்  கலங்��றார.்  உத��ம்  நிைல�ல்  உள்ளவனிடம்  உடன�யாக  உத�, 

 அவன்  �கம்  மல�ம்  அள�க்�  உத�,  அவன்  பைதபைதப்�  �ல�ம்  வைர  உனக்�ம் 

 இன்பம் இல்ைல என்�றார.் 

 �தல் �ைற ப�த்தேபா� இக்�றளின் அடரத்்� ெவ� நாடக்�க்� அைலக்க�த்த�. 

 எ��யவர்: உள்�ரக்்காரன் 



 ��� ெபற்ற த�ழ்ப்பள்ளி ஆ�ரியரக்ள் 

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

 அெமரிக்க  த�ழ்க்  கல்�க்  கழகம்  வழங்�ம்  “ெந�நாள்  ஆ�ரியர”்  ���  இந்த  ஆண்� 

 நம்  பள்ளி  ஆ�ரியரக்ள்  �வ�க்�க்�  வழங்கப்படட்�..  ெஜயெகௗரி  �ற்றரசன், 

 சரவணன்  ராஜமாணிக்கம்  மற்�ம்  �ர�னா  ராம்�மார ்  ஆ�ேயார ்  ���  ெபற்� 

 இ�க்�றாரக்ள்.  ஆ�ரியரக்�க்�  இரிசம்ண்�  த�ழ்  மக்களின்  வாழ்த்�க்க�ம் 

 பாராட�்க�ம்.  நம்  பள்ளி  ஆ�ரியரக்ள்  அெமரிக்க  த�ழ்க்  கல்�க்  கழகத்�னால் 

 ெகௗர�க்கப்ப�வ�  நம்  பள்ளிக்�  ெப�ைம.  இந்த  "ெந�நாள்  ஆ�ரியரக்ள்"  ேசைவ 

 ேமன்ேம�ம் ெதாடர வாழ்த்�க்கள். 

    இந்த ஆ�ரியரக்ைளப் பற்�ய ��ப்�: 
 ெஜய ெகௗரி �ற்றரசன்: 

 ����  ெஜய  ெகௗரி  �ற்றரசன்  நிைல  ஒன்�  ஆ�ரிையயாக 

 இரிசம்ண்�  த�ழ்ப்பள்ளி�ல்  கடந்த  எட�்  ஆண்�களாகப் 

 பணியாற்�  வ��றார.்த�ழ்ெமா�ைய  �ழந்ைதக�க்� 

 ெசால்�க்ெகா�ப்பைத  �க�ம்  ெப�ைமயாகக்  க���றார.் 

 எல்ேலாரின்  அன்�க்�ரிய  ஆ�ரியராக  �ன்னைக  மாறா�, 

 �க�ம்  ெபா�ைம�டன்  மாணவரக்ைளப்  ப�ற்��த்�, 

 ஆ�ரிைய  பணிைய  ெசவ்வேன  ெசய்�  வ��றார.்  பள்ளி 
 �ழாக்களில்  எப்ெபா��  உத�  ேதைவப்படட்ா�ம் 

 இன்�கத்ேதா� உத�பவர.் 

 சரவணன் ராஜமாணிக்கம்: 

 ����  சரவணன்  ராஜமாணிக்கம்  கடந்த  ஆ�  ஆண்�களாக 

 இரிசம்ண்�  த�ழ்ப்  பள்ளி�ல்  த�ழா�ரியர ்  பணி  எ�ம் 

 அறப்பணிைய  ெசவ்வேன  ெசய்�  வ��றார.்  நிைல  ஒன்� 

 வ�ப்�  ஆ�ரியாராக  ஐந்�  ஆண்�கள்  பணி�ரிந்த  இவர ் இந்த 

 ஆண்�  நிைல  ஐந்தாம்  வ�ப்�  ஆ�ரியராக  ெதாண்டாற்� 

 வ��றார.்  ��ேநர  தகவல்  ெதா�ல்�டப்  �டட்  ேமலாளர,் 

 நிழற்பட  கைலஞர,்  இ�  மகள்க�க்�  தந்ைத, 

 ேதாடட்க்கைலஞர,்  ச�க  ஆரவ்லர ்  ஆ�ய  �ற  �ம்பங்களில், 

 இவைர �க�ம் கவரந்்த கடைம த�ழா�ரியராக இ�ப்பேத. 



 ��� ெபற்ற த�ழ்ப்பள்ளி ஆ�ரியரக்ள் 
 �ர�னா ராம்�மார்: 

 ����  �ர�னா  ராம்�மார ்  ஆ�  ஆண்�களாக  இரிசம்ண்� 

 த�ழ்ப்  பள்ளி�ல்  மழைல  வ�ப்�  ஆ�ரிையயாக  ேசைவ 

 ெசய்�றார.்  மழைலக�க்�  த�ழ்  ெமா�ைய  கற்�ப்ப�ல் 

 இவ�க்�  மடட்ற்ற  ம�ழ்ச�்.  ெமய்நிகர ்  கல்��ல்  படங்கள் 

 மற்�ம்  காெணாளிகள்  �லம்  �ழந்ைதக�க்� 

 உற்சாகத்�டன்  த�ழ்  எ�த்�க்கைள  ப�ற்��ப்ப�  இவரின் 

 �றப்�.  பள்ளி�ல்  நைடெப�ம்  ேபாட�்கைள  ஆரவ்த்�டன் 

 ஒ�ங்�ைணத்�  நடத்�வதற்�  உத�பவர.்  இவ�க்� 

 �ராணங்கள் பற்� ெதரிந்� ெகாள்வ� மற்�ம் பயணங்கள் ெசய்வ� �க�ம் ��க்�ம். 

 அெமரிக்க த�ழ்க் கல்�க் கழக ஆண்� �ழா ேபாட�்களில் நம் பள்ளி���ந்� 9 

 மாணவரக்ள் பல்ேவ� ேபாட�்களில் பங்�ெபற்றனர.் 

 �ட்�களின் �ட்�க்கைதகள்: 
 தாரைக அர�ந்தன் (மழைல நிைல - ஆ�ரிைய �ர�னா ராம்�மார)் 

 ஹர�்தா ெஜயபால்(நிைல 1 - ஆ�ரிைய ெஜயெகௗரி �ற்றரசன்) 

 மா�ேவடப்ேபாட்�: 
 ஹர�்தா ெஜயபால்(நிைல 1 - ஆ�ரிைய ெஜயெகௗரி �ற்றரசன்) 

 ெசய்�ள் ேபாட்�: 
 யா�னி� நர�ம்மன்(நிைல 2- ஆ�ரிைய �வகா� அண்ணாமைல) 

 வல்�னி அர�ந்தன்(நிைல 3- ஆ�ரியர ்�த்�ராஜ் சண்�கேவல்) 

 கனிஷ்கா காரத்்�ேகயன்(நிைல 3- ஆ�ரியர ்�த்�ராஜ் சண்�கேவல்) 

 ேபச�்ப்ேபாட்�: 
 சாரல் �க்ரமன்( நிைல 3- ஆ�ரியர ்�த்�ராஜ் சண்�கேவல்) 

 வல்�னி அர�ந்தன்(நிைல 3- ஆ�ரியர ்�த்�ராஜ் சண்�கேவல்) 

 ம�� �த்�ராஜ்(நிைல 6- ஆ�ரிைய காயத்ரி மேகந்�ரன்) 



 ��� ெபற்ற த�ழ்ப்பள்ளி ஆ�ரியரக்ள் 
 ேபச�்ப்ேபாட�்�ல் ம�� �த்�ராஜ் �தல் இடம் ெபற்��க்�றார.் 

 ேபாட�்களில் பங்�ெபற்ற மற்�ம் ெவற்� ெபற்ற நம் பள்ளி மாணவரக்�க்� நம் 

 அைனவரின் சாரப்ாக வாழ்த்�க்கள். 

 நம் பள்ளி ஆ�ரிைய �னிதா ெசந்�ல்ராஜ் அவரக்ள் க�ைதப்ேபாட�்�ல் 

 பங்�ெபற்றார.் �னிதா�ற்� வாழ்த்�க்கள் மற்�ம் பாராட�்க்கள். 

 ெதா�ப்�: லதா �யாகராஜன் 



 வணிக ஆதரவாளரக்�க்� நன்�! 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 
 வதந்� (��ந்ெதாடர்) 

 �ஷ்கர ்- காயத்ரி இயக்�நர ்தம்ப��னரின் 

 அ�த்த தயாரிப்�. இவரக்ள� �ந்ைதய 

 தயாரிப்பான �ழல் அேமசான் �ைர�ல் 

 ெவளியா� நல்ல வரேவற்ைபப் ெபற்ற நிைல�ல் 

 �ண்�ம் அேமசான் �ைர�ற்காக �ைரப் 

 �ரபலங்களான S.J. �ரய்ா, ைலலா, நாசர ்

 ஆ�ேயாைர ைவத்� அ�த்த ெதாடைரத் 

 தயாரித்��க்�றாரக்ள். 

 ெதன் த�ழகத்�ல் நடக்�ம் ஒ� ெவளிப்�ற 

 படப்��ப்�ல் படக்���னர ்ஒ� 

 இளம்ெபண்ணின் �ணத்ைத கதாநாய� என்� 

 தவறாக அைடயாளம் காட�், �ன்னர ்நிஜக் 

 கதாநாய� ெபங்க�����ந்� ��யாக்க�க்� 

 ஃேபான் ெசய்� எ�ற, காவல்�ைற �தாரித்�க் 

 ெகாண்� உண்ைமயாகக் ெகாைல�ண்ட� �மரி மாவடட்த்ைதச ்ேசரந்்த பள்ளி மாண� 

 ெவேலானி என்பைத அ�ந்�, �ப்� �லக்�ம் ெபா�ப்ைப காவல் ஆய்வாளர ்�ேவக்�டம் 

 (S.J.�ரய்ா) ஒப்பைடக்�ற�. 

 ���ைறக்� மைன�, �ழந்ைத�டன் மா�யார ்�ட�்ற்�ப் ேபாக இ�க்�ம் அவர ்எப்ப� 

 இ�ல் ேவண்டாெவ�ப்பாக ஆரம்�த்�ப் �ன்னர ்அேத ��வாதமாக மா� இ���ல் 

 உண்ைமயான ெகாைலகாரைனக் கண்���ப்ப� தான் ��க் கைத. 

 பரபரப்�க் காட�்கள் அ�க�ன்� ஆனால் அ�ப்�த் தடட்ாமல் நக�ம் கைத. காவல்�ைற 

 �சாரைண�ன் பல்ேவ� அம்சங்கைள �லாவரியாகக் காட�்ப்ப�த்���க்�றார ்

 இயக்�நர.் ஆரம்பத்�ல் �ணத்ைத எ�த்�ச ்ெசல்ல வ�ம் ஊர�்�ல் உத�யாளன் 

 �ணத்�டன் பயணிக்க எத்தனிப்ப�ம் அைதக் கைட� நி�டத்�ல் கவனிக்�ம் காவல் 

 ஆய்வாளர ்வண்�ைய நி�த்� அவைன ஓட�்ந�டன் பயணிக்கச ்ெசால்வ�ம் - சாதாரணக் 

 காட�்யாகத் ெதரிந்தா�ம் �வரம் அ�ந்தவரக்ள் அந்தக் காட�் ெசால்ல வந்தைதப் �ரிந்� 

 ெகாள்�வாரக்ள். 



 �ைரப்பட �மரச்னம் 
 �மரி மாவடட்த்� வடட்ார வழக்�ம் ஆங்�ேலா இந்�ய ெமா��ம் ெதாடர ்ெந�கப் 

 பயன்ப�த்தப்பட�்�க்�ன்றன. ந�கரக்ள் ெப�ம்பா�ம் சரியாகப் ேப���க்�றாரக்ள். 

 ��ப்பாக காவல் ஆய்வாளர ்ராமராக வ�ம் �ேவக் �ரசன்னா. ம�ஷன் 

 �ன்னி��க்�றார.் அேத ேபால் ெவேலானி�ன் அம்மா ��யாக வ�ம் ைலலா. அவர ்

 �ர�க்� அந்த ஆங்�ேலா இந்�ய ஆங்�ல�ம், த��ம் அச�் அசலாகப் ெபா�ந்�ப் 

 ேபா�ற�. எ�த்தாளராக வ�ம் நாச�ம் ெபா�த்தமான ேதர�். 

 ஆனால் எல்ேலாைர�ம் �க்�ச ்சாப்��வ� ெவேலானி (சஞ்ஜனா) மற்�ம் �ரய்ா. இந்தப் 

 ெபண்ணிற்� இ�தான் �தல் படம் (ெதாடர)் என்பைத நம்பேவ ��ய�ல்ைல. �ைடத்த 

 வாய்ப்ைபத் தவற �டாமல் ெசஞ்�ரி அ�த்��க்�றார.் �ரய்ா�ம் அப்ப�ேய. 

 �மரி மாவடட்த்�ன் எ�ல் ெகாஞ்�ம் இயற்ைக அழைக ஒளிப்ப�வாளர ்அ�ைமயாகப் 

 படம் ��த்��க்�றார.் 

 காட�் அைமப்�கள் நம்பகத்தன்ைம�டன் இ�க்�ன்றன. ஆனால் ஏேனா காவல் 

 நிைலயங்கைளக் காட�்ம் ெபா�� ெபயரப்் பலைக�ல் ஊரப்் ெபயைரத் 

 த�ரத்்��க்�றாரக்ள். 

 ச�கம் / ஊடகங்களின்  வதந்� ேவடை்கைய இயக்�நர ்சமயம் �ைடக்�ம் ேபாெதல்லாம் 

 சா���க்�றார.் ஆனால் �ல இடங்களில் கதாநாய�ையக் காட�்ப் ெபா�ளாகக் 

 காண்�ப்பைதத் த�ரத்்��க்கலாம். 

 கைட� இரண்� எ�ேஸாடக்ளில் கைத�ல் ��ப்பங்கள் வ�ந்� �ணித்தைதப் ேபான்ற 

 உணர�். பாரை்வயாளரக்ள் ெகாைலகாரைன சரியாக ஊ�த்� �டக்�டா� 

 என்பதற்காகத் �ைச ��ப்பல்கள். ஆனா�ம் ஒ� நல்ல ெதாடைர அளித்ததற்காக 

 அைனவைர�ம் பாராடட்லாம். 

 எ��யவர்: ர� ��ேவங்கடத்தான் 



 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர்) 
 நாெமல்லாம் உண்ணா�ரதம் பற்� நிைறயப் ப�த்��ப்ேபாம், ேகட�்�ப்ேபாம். யாராவ� 

 உண்�ம் �ரதம் ேகள்�ப்பட�்�க்��ரக்ளா? அெமரிக்கா�ல் நடந்த �ேனாதமான 

 உண்�ம்�ரதப் ேபாராடட்ம் பற்�ப் பாரக்்கலாம். 

 ஒ��ைற ேவைல நி�த்தமாக வடகேரா�னா�ல் இ�க்�ம் �ரீன்ஸ்பேரா என்ற ஊ�க்� 

 ெசன்��ந்ேதன். ேவைல ��ந்த�ம், மாைல�ல் சக ஊ�யரக்�டன் அந்த ஊரின் உள்ேள 

 ஒ� �ற்� ேபாகலாம் என்� நடந்ேதாம். 

 ஒ� ெத��க்� ெபயர ்�ப்ரவரி 1-ம் 

 ெத�. இ�ல் ஏேதா கைத இ�க்கலாம் 

 என்� சக ஊ�யரக்ளிடம் ேகடே்டன். 

 அவரக்�க்� ஏ�ம் 

 ெதரிந்��க்க�ல்ைல. அந்தத் ெத��ல் 

 ஒ� சம உரிைமப் ேபாராடட் 

 அ�ங்காட�்யகம்(civil rights movement 

 museum) இ�ந்த�. 

 நிசச்யமாய் ஏேதா கைத 

 இ�க்கேவண்�ம் என்� நாம் அன்றாடம் 

 வ�ப�ம் ��ளாண்டவரிடம் அைலேப��ல் �ைற�டே்டன். கண் �ன்ேன �ரிந்த�  1960 

 �ப்ரவரி ஒன்றாம் ேத�  நடந்த ஒ� சம்பவம். அந்தக் காலத்�ல்  ெவள்ைளயரக்�க்கான 

 உணவகங்கள் இ�ந்தன. அவற்�ல் க�ப்�ன மக்க�க்� அ�ம��ல்ைல. அவ்வாறான ஒ� 

 உணவகம் உல்ெவாரத்். உல்ெவாரத்்�ல் நான்�  க�ப்�ன கல்�ரி மாணவரக்ள் ேபாய் 

 உடக்ாரந்்� ெகாண்� உண� ெகா�க்�ம்வைர ேபாகமாடே்டாம் என்� ேபாரா�னாரக்ள். 

 வன்�ைற�ல்ைல, ஒ� ேகாஷம் இல்ைல. பதடட்�ல்லாமல் ஆரம்�த்த� இந்தப் 

 ேபாராடட்ம். �ன�ம் ேபாய் உடக்ாரந்்� உண� ேகடப்�. ெகா�க்�ம்வைர ேபாகமாடே்டன் 

 என்� உடக்ாரந்்� இ�ப்ப�. இப்ப� ஆரம்�த்த ேபாராடட்ம் �ைர�ல் வடகேரா�னா�ன் 

 மற்ற ஊரக்�க்�ம் பர�ய�. ெதாடரந்்� பல ெதன் மாநிலங்க�க்�ம் பர�ய� - நம் 

 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர உடப்ட. படம் ெபயர ்வந்தாச�்! 

 அைனத்� ஊரக்ளி�ம் இேத கைததான். காந்��ன் அ�ம்ைசப் ேபாராடட்ம் மா�ரி. �னம் 

 ேபாய் உணவகங்களில் உடக்ாரந்்� ெகாள்ள ஆரம்�த்தாரக்ள்... இதனால் உணவ�ந்�ம் 

 மக்கள் எண்ணிக்ைக �ைறந்�, இந்த உணவகங்கள் நஷ்டத்�ல் ேபாக ஆரம்�த்தன. 

 நஷ்டம் ெராம்ப�ம் அ�கமாகப் ேபாக, ேபாராடட்ம் ஆரம்�த்த �ரீன்ஸ்பேரா உணவகத்�ன் 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greensboro_sit-ins
https://en.wikipedia.org/wiki/Greensboro_sit-ins


 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர்) 
 ேமலாளர ்அங்� ேவைல ெசய்த நான்� க�ப்�ன ஊ�யரக்ைள பணி�ைடகளில் இ�ந்� 

 ேவ�ைடக்� மாற்�க் ெகாண்�, அமரந்்� உண� வாங்� சாப்�டச ்ெசான்னார.் அப்ப�யாக 

 அந்த உணவகத்�ல் �ரி�ைன வழக்கம் ���க்� வந்த�. ப�ப்ப�யாக அைனத்� 

 இடங்களில் அவ்வழக்கம் ஒ�ய ஆரம்�த்த�. இந்த �ரீன்ஸ்பேரா நால்வரக்�க்� உண� 

 பரிமாற ம�த்த அந்த ேமைசைய வா�ங்டன் ஸ்�த்ேஸானியன் அ�ங்காட�்யகத்�ல் 

 ைவத்��க்�றாரக்ளாம். 

 என் சக ஊ�யரக்ள் ெமத்தப் ப�த்தவரக்ள். அெமரிக்க வரலாற்ைற நன்� 

 அ�ந்தவரக்ள்தான்.  ஆனா�ம் அவரக்�க்� இந்தக் கைத ெதரிந்��க்க�ல்ைல. அவரக்ள் 

 அெமரிக்கா�ல் ேவ� மாநிலங்களில் வளரந்்தவரக்ள். அைனவரக்்�ம் அலபாமா 

 மாண்டக்ாமரி�ல் ேராஸா பாரக்்�ன் ேப�ந்�ப் பயணம் ெதரிந்��க்�ம். ஆனால் இந்தக் 

 கைத ெதரிய�ல்ைல. இ� மா�ரி எத்தைனேயா கைதகள் பல ஊரக்ளில் இ�க்கலாம். 

 ெவளி�ல் ெதரிவ�ல்ைல. 

 இந்த சம்பவத்�னால் எனக்� நான் அெமரிக்கா வந்த ���ல் நடந்த ஒன்� நிைன�க்� 

 வந்த�. அப்ேபா� என்�டன் �ல மராட�்யரக்ள் ேவைல ெசய்� ெகாண்��ந்தாரக்ள். 

 அவரக்ளில் �லர ்��ரமான �வேசைன ஆதரவாளரக்ள். ஒ� நாள் ேபச�் �தந்�ரப் 

 ேபாராடட்த்�ற்� ��ம்�ய�. அவரக்ளில் ஒ�வன் ஒ� ேபா� ேபாடட்ான். ெதற்ேக நீங்கள் 

 அைனவ�ம் ஆங்�ேலயரக்ளின் அ�வ��கள், �தந்�ரத்�ற்காகப் ேபாராட�ல்ைல 

 என்றான். இன்ெனா� ேமதா� உங்கள் ராஜா� ஆங்�ேலரக்ளின் ஆட�் நீ�ப்ப�தான் 

 நல்ல� என்� க��னார ்என்றான். நான் ஆசச்ரியத்�ல் வாையப்  �ளந்ேதன். 

 சரி ெகாஞ்சம் இவரக்�டன் �ைளயாடலாம் என்�, ஆமாமய்யா உங்கள் மராட�்ய, 

 �ம்பாய் மக்களால்தான் நமக்� �தந்�ரம்  �ைடத்த�. ெதற்ேக நாங்கள் எல்லாம் 

 ெதாைடந�ங்�கள். ஒன்�ேம ெசய்ய�ல்ைல என்ேறன். ஒ�வன் ெகாஞ்சம் ேயா�த்தான். 

 இல்ைல, இல்ைல, ஒ�வர ்இ�ந்தார ்என்றான். யாரடா என்ேறன். பா,  பார�்ேயா என்னேவா 

 வ�ம் என்றான். �ப்ரமண்ய பார�யா? ஆமாம் அவேரதான். �ண்டா� கட�் ெபரிய �ைச 

 ைவத்��ப்பான் என்றான். மன�க்�ள் மகாக�ைய வணங்��ட�்ச ்ெசான்ேனன்.  அந்த 

 ஆள்தான் இ�ப்ப�ேலேய ெபரிய ெதாைடந�ங்�, ஆங்�ேலய அர� அவைரக் ைக� ெசய்ய 

 வந்தேபா� பயந்� பாண்�சே்சரிக்� ஓ��டட்ார ்என்ேறன்.  அைனவ�ம் �ரித்தாரக்ள். 

 அப்ேபா� ஒ�வ�க்�க் ெகாஞ்சம் ெபா� தட�்ய�. நான் �ண்டல் ெசய்�ேறன் என்� 

 �ரிந்� ெகாண்டான். உனக்� இந்தப் ெபயர ்ெதரி�மா, அந்தப் ெபயர ்ெதரி�மா என்� �ல 

 மராட�்ய �தந்�ரப் ேபாராடட் �ரரக்ள் ெபயரக்ள் ெசால்�க் ேகடட்ான். எனக்� அவரக்ளில் 



 ேஜம்ஸ் ந�க்கைர�னிேல… (ஒ� ெதாடர்) 

 யாைர�ம் ெதரிந்��க்க�ல்ைல. அவரக்ெளல்லாம் �கழ் ெபற்ற மராட�்ய �ரரக்ள். 

 இவ�க்� இவரக்ைளத் ெதரியாத மா�ரி அந்த ஊர ்�ரரக்ள் பற்� நமக்�ம் 

 ெதரியாம��க்கலாம் என்றான் மற்றத் ேதாழரக்ளிடம். 

 அப்ப� யார ்யார ்இ�ந்தாரக்ள் என்� ேகடட்ான். நான் 

 வாஞ்�நாதன், ெகா� காத்த �மரன், வ.உ.� ேபான்ற �ல 

 ெபயரக்ைள�ம் அவரக்ளின் ேபாராடட்ங்கைள�ம் 

 ெகாஞ்சம் ெசால்��ட�், நீ ப�த்த ராஜா�ைய காந்��ன் 

 மனசாட�்�ன் காவலர ்என்பாரக்ள் ெதரி�மா என்ேறன். 

 அவரக்ைளக் ேக� ெசய்ேதன் - என்னேவா நீங்கள்தான் 

 �தந்�ரம் வாங்�க் ெகா�த்த� ேபால் அளக்��ரக்ேளடா! 

 நீங்கள் ஒ� �� இடத்�ற்� ேபானால் அந்த ஊரின் 

 �ேசஷம் என்ன என்�  ேக�ங்கள். வரலாற்�ல் அங்ேக 

 என்ன நிகழ்ந்த� என்� ேத�ப் பா�ங்கள். இ� மா�ரி 
 கைதகள் �ைடக்கக்��ம். �ரீன்ஸ்பேரா�ல் இ�க்�ம் 

 ஒ� வைள�ச ்�ன்னத்�ன் படங்கைளப் ெபரி� ப�த்�ப் 

 பா�ங்கள். அெமரிக்க வரலாேற ெதரி�ம்! 

 சரி - உள்�ர ்ேச�க்� வ�ேவாம். இந்த இத�டன்/மாதத்�டன் ��க்�ம் த�ழ்சச்ங்க 

 நிரவ்ாகக் ���க்� என் வாழ்த்�க்கள். இந்த ேபரிடர ்காலத்�ல் பல நிகழ்ச�்கைள நடத்� 

 இவரக்ள் �ரிந்த சாதைனகள் பல. எனக்� �கப்��த்த� இரண்டாண்�கள் ெதாடரந்்� 

 ஒவ்ெவா� மாத�ம் இந்த கதம்பம் இதைழ ெவளி�டட்�தான். பல ஆண்�க�க்� �ன் 

 �வங்�ய �யற்�கள் �ல இதழ்க�டன் நின்� ேபா�ன. அைனவைர�ம் எ�த ஊக்��த்� 

 24 இதழ்கள் ெவளி�டட்� �னா சங்கரன் மற்�ம் ���னரின் மகத்தான சாதைன. �க்க 

 நன்�, �னா! 

 நண்பர ்மாரச்�ன் தைலைம�ல் ெசயற்பட �வங்க இ�க்�ம் �� நிரவ்ாகக் ���ற்� என் 

 வாழ்த்�க்கள். கதம்பம் இதழ் ேமன்ேம�ம் �றப்பாக ெவளிவ�ம் என்ற நம்�க்ைக�ம் 

 எனக்� வ�த்��க்�ற�.. 

 எ��யவர்: நா� பர� 



 உடல்நலக் ��ப்� 

 மணிக்கட்� �ைக ேநாய் (Carpel Tunnel Syndrome) Vs கர்ப்பப்ைப 
 வாய் நரம்� ��ப்� (Cervical Radiculopathy) 

 க�த்�ல்  இ�ந்�  ேதான்�ம்  கரப்்பப்ைபவாய்  நரம்�ப்��ப்�  ேநாயால்  பா�க்கப்படட் 

 ேநாயாளிகள்  ெப�ம்பாலான  ேநரங்களில்  மணிக்கட�்  �ைக  ேநாய்க்�  ��சை்ச  ேகாரி 
 வ�வைத  ம�த்�வமைன�ல்  காண்�ேறாம்.  இந்த  இரண்�  நிைலகைள�ம்  அவற்�ன் 

 அ���களின்  அ�ப்பைட�ல்  எவ்வா�  ேவ�ப�த்�வ�  மற்�ம்  எவ்வா� 

 �ணப்ப�த்�வ� என்பைத இந்த இத�ல் காண்ேபாம். 

 மணிக்கட்� �ைக ேநாய் (Carpel Tunnel 
 Syndrome) 

 மணிக்கட�்  �ைக  ேநாய்  இைடநிைல  நரம்� 

 இ�க்கப்ப�ம்  ேபா�  ஏற்ப��ற�. 

 இைடநிைல  நரம்�  மணிக்கட�்  வ�யாக  பயணிக்�ற�.  இ�  கடை்ட�ரல்,  ஆள்காட�் 

 �ரல்,  ந��ரல்  மற்�ம்  ேமா�ர  �ர�ன்  ஒ�  ப���ன்  உணரை்வக்  கட�்ப்ப�த்��ற�. 

 இந்த  நரம்�ன்  ��க்கம்  பா�க்கப்படட்  ப��களில்  உணர�்ன்ைம,  �சச்  உணர�்,  வ� 

 மற்�ம்  �ல  சமயங்களில்  பல�னம்  ஆ�யவற்ைற  ஏற்ப�த்�ம்.  �த�ள்ள  �ண்��ரல் 

 மற்�ம்  ேமா�ர  �ர�ன்  மற்ற  ப��  ெபா�வாக  பா�க்கப்ப�வ�ல்ைல.  எப்ேபாதாவ� 

 �ன்ைக  மற்�ம்  ேதாள்படை்ட  வைர  �ட  வ�  ஏற்படலாம்.  �ல  ேநாயாளிக�க்� 

 ெபா�டக்ைள  ைகயா�வ�ல்  �ரமம்  ஏற்படலாம்.  ெபா�வாக  இர�ல்  அல்ல� 

 பா�க்கப்படட்  ைக  மற்�ம்  மணிக்கடை்ட  �ண்�ம்  �ண்�ம்  பயன்ப�த்�ம்  ேபா�  ேநா�ன் 

 அ���கள் ேமாசமைட�ம். 

 கர்ப்பப்ைப வாய் நரம்� ��ப்� (Cervical Radiculopathy) 

 ��ெக�ம்�ல் உள்ள கரப்்பப்ைபவாய் நரம்� 

 இ�க்கப்ப�ம்ேபா� இந்த ேநாய் ஏற்ப��ற�. இந்த 

 நரம்�கள் ��ெக�ம்� வ�யாக பயணிக்�ன்றன. 

 ெமாத்தம் எட�் கரப்்பப்ைபவாய் நரம்�கள் உள்ளன. 

 ஒவ்ெவா� நரம்�ம் �கம், க�த்�, ைககள் மற்�ம் 

 ைககளின் ெவவ்ேவ� ப��களில் உணர�் மற்�ம் 

 ெசயல்பாடை்டக் கட�்ப்ப�த்��ற�. இந்த 



 உடல்நலக் ��ப்� 
 நரம்�களில்  ஏேத�ம்  ஒன்�ல்  இ�க்கம்  ஏற்படட்ால்,  அந்த  நரம்�  கட�்ப்ப�த்�ம்  ப���ல் 

 வ�,  உணர�்ன்ைம  அல்ல�  பல�னத்ைத  ெவளிப்ப�த்�ம்.  க�த்�  வ�  எப்ேபாதாவ� 

 இ�க்�ம்.  ேநாயாளிகள்  அ�க்க�  தங்கள்  ைககளின்  �ழ்ப்ப���ல்  �ன்சாரம்  தாக்�வ� 

 ேபான்ற  வ�ைய  உணரவ்தாகத்  ெதரி�க்�ன்றனர.்  ைககளின்  ��ப்�டட்  ப��களில் 

 உணர�்ன்ைம  அல்ல�  �சச்  உணர�்  ஏற்படலாம்.  ேதாள்படை்ட  �தல்  �ரல்கள்  வைர 

 எங்�ம்  பல�னம்  ஏற்படலாம்.  படத்�ல்  காடட்ப்பட�்ள்ள�  ேபால்,  பல  கரப்்பப்ைப  வாய் 

 நரம்�கள்  அ�த்தப்ப�ம்  ேபா�  ைககளில்  அ���கைள  ஏற்ப�த்��ன்றன.  வட�் 

 �ட�றக்கம்  (disc  herniation)  அல்ல�  ��ெக�ம்�ன்  �ைத�  காரணமாக  கரப்்பப்ைபவாய் 

 நரம்�ப்��ப்� ஏற்படலாம். 

 ேநாய் கண்ட�தல் 

 ேநாயாளி�ன்  ைக�ல்  வ�/உணர�்ன்ைம/  �சச்  உணர�்க்�  காரணம்  எ�  என்பைதக் 

 கண்���ப்ப�  �க�ம்  �க்�யம்.  இைதச ்  ெசய்ய,  இைடநிைல  நரம்�  மற்�ம் 

 கரப்்பப்ைபவாய்  நரம்�  ஆ�யவற்ைற  ம�ப்��வதற்�  உடல்  பரிேசாதைன 

 ெசய்யப்ப��ற�.  �ல  ேநரங்களில்  ேநாயாளி  எந்த  ேநாயால்  பா�க்கப்பட�்�க்�றார ்

 என்ப�  ெதளிவாகத்  ெதரி�ம்.  இந்த  சந்தரப்்பங்களில்,  ேநாய�தல்  ம�த்�வ  ரீ�யாக  உ�� 

 ெசய்யப்படலாம்.  மற்ற  ேநரங்களில்,  ெவ�ம்  ேநாய்  வரலா�  மற்�ம்  உடல்  பரிேசாதைன 

 �லம்  �த்�யாசத்ைத  ெசால்வ�  க�னம்.  இ�  ேபான்ற  சமயங்களில்,  சரியான 

 ேநாய�தைலச ்  ெசய்வதற்�  Electromyogram  (EMG)  எனப்ப�ம்  ேசாதைன  �க�ம்  உத�யாக 

 இ�க்�ம்.  ைக�ல்  அ���கைள  ஏற்ப�த்�ம்  ��க்கப்படட்  நரம்�ன்  இ�ப்�டத்ைத 

 அைடயாளம்  காண  EMG  உத��ற�.  EMG,  இைடநிைல  நரம்�ல்  ஒ�  �க்கைலக் 

 காட�்னால்,  ேம�ம்  ேசாதைன  ேதைவ�ல்ைல.  EMG,  கரப்்பப்ைபவாய்  நரம்�ல் 

 �ரசச்ைனைய  �ட�்க்காட�்னால்,  Magnetic  Resonance  Imaging  (MRI)  வழக்கமாக  அ�த்� 

 ெசய்யப்ப��ற�.  நரம்�ச ் ��க்கத்�ன்  அளைவ  ம�ப்�ட  MRI  உத��ற�.  ���த்தண்�ல் 

 எங்�  �ரசச்ைன  ஏற்ப��ற�  என்பைத  �ல்�யமாக  ம�ப்�ட�ம்  இ�  உத��ற�.  �றந்த 

 ��சை்ச  அல்ல�  அ�ைவ  ��சை்ச  �ைறகைளத்  �ரம்ானிக்க  இந்தத்  தகவல் 

 �க்�யமானதாக இ�க்�ம். 



 உடல்நலக் ��ப்� 
 ��சை்ச 

 மணிக்கட�்  �ைக  ேநாய்  ��சை்ச  மற்�ம்  கரப்்பப்ைபவாய்  நரம்�ப்��ப்�  ��சை்ச 

 இரண்�ம்  ஒேர  மா�ரியான  ேபாக்ைகப்  �ன்பற்��ன்றன.  ஆனால்,  நீங்கள்  சரியான 

 ேநாய்க்�  ��சை்ச  அளிக்��ரக்ளா  என்பைத  உ��ப்ப�த்�வ�  �க்�யம்.  இதற்காக  ஒ� 

 நி�ணத்�வ  ம�த்�வரிடம்  இ�ந்�  ம�ப்��  உங்க�க்�த்  ேதைவப்ப�ம்.  இரண்� 

 ேநாய்க�க்�ம்  பழைமவாத  ��சை்ச  �த�ல்  �யற்�  ெசய்யப்ப��ற�.  மணிக்கட�் 

 �ைக  ேநாய்க்�  உடல்  ��சை்சக்காக  �க்கத்�ன்  ேபா�  உங்கள்  மணிக்கடை்ட 

 அைசயாமல்  ைவத்��க்க  ஒ�  �ளைவ  (splint)  பயன்ப�த்�வ�  அ���கைளக்  �ைறக்க 

 உத�யாக  இ�க்�ம்.  ஊக்�  அல்லா  அழற்�  ம�ந்�கள்  (NSAIDS  -  i.e.  Ibuprofen,  Naprosyn)) 

 அல்ல�  ஸ்�ராய்�  ஊ�கள்  நரம்�கைளச ் �ற்��ள்ள  �க்கத்ைதக்  �ைறக்கப்  பயன்ப�ம். 

 கரப்்பப்ைப  வாய்  நரம்�  ��ப்�க்�,  வாய்  வ�யாக  எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் 

 ஸ்ெடராய்�கள்,  உடல்  ��சை்ச,  NSAIDS  அல்ல�  ஸ்�ராய்�  ஊ�கள்  நரம்�கைளச ்

 �ற்��ள்ள  �க்கத்ைதக்  �ைறக்கப்  பயன்ப�த்தப்படலாம்.  இந்த  பழைமவாத  ��சை்சகள் 

 ேநாயாளி�ன்  அ���கைள  ேமம்ப�த்த�ல்ைல  என்றால்,  அ�ைவ  ��சை்ச 

 ேதைவப்படலாம். 

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



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 தைலப்�: என்ைனப்பற்� 
 வ�ப்�: நிைல 2 

 ஆ�ரிைய: �வகா� அண்ணாமைல 

 மாணவரக்ள் பட்�யல்: 

 அ�� ெசந்�ல்�மார,் �சரே்வஷ் சங்கர,் தன்�ஷ் கமல்ராஜ், 
 யா�னி� நர�ம்மன், ம�ழ் ரேமஷ்�மார,் தரஷ்ன் ேசாம�ந்தரம், 

 ைவபவ் ல�்�நாராயணன், அ�தா மாணிக்க �டர ்கைலவாணி, 
 அம்ரிஷ் மாணிக்க �டர ்கைலவாணி, �ஸ்மயா ஸத்யநாராயணன் & 

 வ�ந்தரா ராமசா� 

 அ�� ெசந்�ல்�மார் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 தன்�ஷ் கமல்ராஜ் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 யா�னி� நர�ம்மன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �சர்ேவஷ்  சங்கர் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ம�ழ் ரேமஷ்�மார ்



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 தரஷ்ன் ேசாம�ந்தரம் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 ைவபவ் ல�்�நாராயணன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 அ�தா மாணிக்க �டர் கைலவாணி 

 அம்ரிஷ் மாணிக்க �டர் கைலவாணி 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 �ஸ்மயா ஸத்யநாராயணன் 



 த�ழ்ப்பள்ளி மாணவரக்ள் 

 வ�ந்தரா ராமசா� 



 ைவர வரிகள் 



 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. 

https://forms.gle/x1M8USKUJfuyzyfa8
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