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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

இல�ைகய�� நட�த தி�டமி�ட இன� ப�ெகாைலைய� க���� 

தமிழக�தி� மாணவ�க� த�ென��சியாக ெச�� வ�� 

அற�ேபாரா�ட�தி�� மனமா��த வா����க�.

கி��ெக� க���ட�கள��� சின�மா திேய�ட�கள��� ��கி த� 

அைடயாள�கைள இழ�த இைளய ச�க�, இ�� ந� இன 

வ��தைல�காக உண��சி ேபாரா�ட� நட�தி ம�கள�ைடேய அவ�க� 

ம�தி��த த�பான அைடயாள�கைள தக��ெதறி�� வ��ட�.

லேயாலா க��� மாணவ�களா� ஆர�ப��த ேபாரா�ட� ப�� ம�ற 

க��� மாணவ�க�� இவ�க�ட� ைகேகா��� உ�ணாவ�ரத 

ேபாரா�ட�ைத நட�தி உலைக தி��ப� பா��க ெச�தன�. 

மாணவ�கள�� ேபாரா�ட�தி�� ஆதரவாக உலெக��� உ�ள �ல� 

ெபய� தமிழ�க�, கைல��ைறய�ன�, தமி� ஆ�வல�க�, ெதா�� 

நி�வன�க�, தி�ந�ைகக� என ப�ேவ� தர�ப�ன�� ஆதர�� 

பார�ட�த�க�. இ� தமிழ�ழ வரலா�றி� ஒ� தி����ைனேய.

மாணவ�கள�ட� எ��சி ேதைவ, ஆனா� அவ�க� ந� அரசிய� 

ச�ர�க�தி� பகைட�கா� ஆகிவ�ட��டா�.

இன�வ�� கால� ந� இைளய ச�தாய�தி� ைகய�� தா� இ��க 

ேவ���. ஆய�ர� ைம� ப�ரயாண� எ�ப� ஒ� சி� அ�ைய 

எ��� ைவ�பதி� ஊடாகேவ நிைறவைட��. இ��� கட�� ெச�ல 

ேவ��ய �ர� பல��ள�. ெச�ய ேவ��ய பண�க� பல��ள�. 

�����ழ� மா�பா�, உய����ழ� அழித�, �மி ெவ�பமயமாத�, 

ஊழ� ேபா�ற உலகளாவ�ய ப�ர�சிைனக��காண த���க�� 

இைளஞ� ைகய�� தா� உ�ள�. 

வ�� கால� இைளஞ� கால�! வளமான எதி�கால� ந� ைககள�ேல!! 

த�ன�ப��ைக வ�ைதகைள �தலி� வ�ைத�ேபா�!!!

நம�� தைட ெசா�ல�� ந�ைம எைட ேபாட�� யா�� இ�ைல! 

இன�ெயா� வ�தி ெச�ேவா�! ந� வ�திய�ைன மா��� வழி 

ெச�ேவா�!!
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Mammas Page

Parenting Tips
... jv_66@Jayanthi

For Kids

�ழ�ைதக��� அவ�கள� சி� வய� �தேல, அவ�க� ேக�பைத 

எ�லா� உடேன வா�கி� ெகா���� பழ�க�ப��த ேவ�டா�.

அவ�க��� "இ�ைல, கிைடயா�, ��யா� " எ�ற 

வா��ைதகைள� ேக��� பழ�க� இ��க ேவ���. 

இ�வா� இ��தா�, ப��ன� எ�த� ேதா�வ�ைய�� 

தா��� மன� ப��வ� அவ�க��� வ��.

5 வய� �தேல, நா� எ��� கைடக���� ெச�றா��, 

�ழ�ைதகைள�� உட� அைழ��� ெச�வ� நல�.

அ�ேபா�தா�, ெவள� இட�கள��, யா�ட� எ�ப�� ேபசி� 

பழக ேவ���, எ�த� ெபா��கைள எ�ப� வா�க 

ேவ���, ஒ�ெவா�றி� வ�ைல எ�வள� இ���� எ�பன ேபா�ற எ�லா 

வ�ஷய�கைள��, அவ�க� ���� கவன���� ெகா��, ப��ன�, அவ�கைள� 

தன�யாக கைட�� அ���� ேபா�, தி�டாடாம� இ��பா�க�.  ஏமாற�� 

மா�டா�க�.

இைத ந��க� அவ�கள�ட� கவன���மா� வலி���தாம�, வ�ைளயா�� ேபால 

ெசா�னா�  ந�ல பல� ஏ�ப��. 

For Teenagers 
Actually, the adolescence may start from the age of 8 itself.

It may not be seen from outside, but the children may undergo many hormonal changes 

inside them. It may differ from one child to another.

The first difference, we could find in them, would be their separation from the parents. 

When, they want to be alone and away from parents, while sleeping or any other time, 

please do not get frightened or disheartened by their activity. This is quite normal.

Actually, they want to be independent. So, do not force them to sleep them with you as 

before.
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By the age of 8 YEARS

A child’s:
 Physical development proceeds more gradually and steadily 

than in the early years
 Muscle mass increases, and small and large motor skills 

improve
 Ability to understand and communicate abstract concepts 

and complex ideas has begun to develop
 Span of attention increases and she or he can focus on the 

past and future as well as the present
 Learning capacity is expanding and she or he is learning to 

read, write and do problem solving in a school environment
 Friends and interactions with her or his peer group are 

increasingly important
 Interest in friendships includes enjoying time with her or his 

peer group and turning to peers for information
 Self-control improves and understanding of more 

complex emotions
 increases.

Advice for parents and other caregivers:

 Be a good role model, equally for girls and boys
 Encourage your child to express feelings and beliefs 

and to solve problems
 Recognize and support your child’s strengths and skills 

as well as limitations
 Spend time with your child and talk and listen to her or 

him
 Find activities you can do together that will make your child 

feel successful, secure and loved
 Facilitate and support your child’s playtime with friends and in 

extra-curricular school activities
 Acknowledge and encourage positive behaviour and set clear and consistent limits
 Show interest and become involved in your child’s school – remember that the mother, 

father and/or other caregiver(s) are a child’s first and most important teachers.

Warning signs to watch for:
 Difficulties making and keeping friends and participating in group activities
 Avoiding a task or challenge without trying or showing signs of helplessness
 Trouble communicating needs, thoughts and emotions
 Trouble focusing on tasks, understanding and completing school work
 Excessive aggression or shyness with friends and family.

A Parenting Checklist
...Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO
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Mom  vs  Kids

I am Kalaivani, house wife and a mother of 7 month kid. My daughter name is Sri Karthiga. For 

the past two days, my daughter is not being well. She is not getting good sleep in nights. Every 

time crying before peeing and in the morning her eyes are like swollen. Is it due to body heat?  

How to reduce body heat in her. Please help me.

Jv_66

 Take some castor oil and apply it on the lower part of the stomach. Now, take Betel (Vetrilai), 

heat (warm) it very lightly and keep it on the applied castor oil. Leave it for some time. After 

that, remove the betal.

 This is a home remedy and she might get relieved by this simple treatment. If it does not work, 

try for one more day and if it continues, please consult a Pediatrician.

Parasakthi

 Apply castor oil on her tummy and toes.  This will reduce the body heat in her. 

Also give her water frequently in day time.

Rudhraa

 Apply gingelly oil in her head and wash her hair, this also cools the body.

 Get consult with a doctor to know the reason behind baby's stomach pain.

 Here are some home remedies.

 Try applying castor oil on stomach and foot of baby. 

If you are in breast feeding be sure that you are not in taking foods that 

produce heat.

Nlakshmi

 One thing is apply oil massage daily to her body.

 Next you do not take heat producing food, if you are in breast feeding.

 Check if she is in diapers, there may be rashes. Check 

thoroughly for little red spots.

If she is not wearing diapers, check if she is in wet clothes 

for a while. Even wet clothes will start infection rashes. 

When she is lying on the oor, use korapai covered with 

any cotton saree, not plastic mat or bed.

 If her body is generally a heat body, start liquids now, 

like apple juice, a little bit yoghurt. Only a couple of 

spoons and continue with your feeding.  You can take 

lot of yoghurt type foods, juices etc. You should check 

with your pediatrician to rule out if she has any urinary 

tract infections.

H O W T O R E D U C EBODY HEAT IN BABIES?
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Preggers Guide

Reasons for
Bleeding during

pregnancy

I am in 3rd month of my pregnancy. I have a question. Few months before one of 

my cousin had bleeding during her 1st trimester and she got aborted. I want to 

know the reasons for bleeding during pregnancy. I am little bit worry about it 

since she had faced bleeding at three months only. I am worrying a lot on this. 

Please tell me how to be safe and to avoid bleeding. Whether any of my food 

habits should be avoided?  Please help me.

Jayanthy_JV66
Please do not worry. All the ladies will not 
face this situation.

For some ladies, this type of bleeding or 
SPOTTING occurs, up to 3 months of 
pregnancy.

For some, the spotting may occur even till 
their delivery. 

The reasons may vary. May be for some 
of them, when the fertilized egg starts to 
stick to the UTERINE WALL, there may 
be bleeding or spotting.

For some, they may experience the usual 
cramps, pelvic pain etc. as they 
experience during their regular periods. 
But there will be no bleeding. 

Actually, when the girl becomes 
PREGNANT, the special hormones stops 
the bleeding. For some, the hormones 
may not produce to the usual necessary 
level and hence there may be bleeding or 
spotting.
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Preggers Guide

There are cases, where the woman had her regular periods and had never felt 
that she is pregnant, but when she had severe labor pain and got admitted in 
the hospital, she safely delivered a child to their astonishment.

The Rh negative factor may also be the reason for bleeding. Don't break your 
head thinking of these.

So, please do not worry about the case of your cousin. 

But, anyone and everyone SHOULD CONSULT A GYNECOLOGIST 
immediately after any BLEEDING OR SPOTTING DURING PREGNANCY. This 
is a must to avoid unwanted happenings.

ENJOY YOUR PREGNANCY WITHOUT ANY ANXIETY.

Nlakshmi
First congrats on your pregnancy. Throughout the pregnancy some bleeding / 
spotting may occur one time or the other for some preggers. It's their harmones. 
You should be alarmed only if you have a cramp followed by a heavy bleeding 
like chunks. Spotting is fine. 

Every woman is different. But check with your gynec also. She will give the 
professional advice and also will check with U/S. Don't worry and stress 
yourself. Have a positive thought that nothing will happen to your baby and take 
care of yourself too. Eat healthy.  

Prepare your body by eating healthy so that 
your uterus can be healthy and strong to 

hold a baby. Be stress free. Always think 
positive..

Pregnancy is one thing that you 
should not put yourself in 
somebody's shoes and worry 
about it whether it will happen to 
you or not.

Enjoy pregnancy and check 
with your gynec, if at all you 
see any spotting.
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 ...naliniselva

Health Tidbits

ெகா�யா�பழ�தி� ைவ�டமி� சி, ப�, கா�சிய�, மா�னச� ிய�, பா�பர�, இ��� 

ஆகிய தா��க� நிைற�� இ��கி�றன. 

இைவ� �ழ�ைதக��� உட� வள��சிைய� த�வேதா� எ���க��� 

பல�ைத�� ேச����. தின�� ஒ� ெகா�யா�பழ�ைத� சா�ப��� வ�தா�, 

உட� �� தண��� �ள���சி அைட��, மல�சி�க� இ��கா�.

ெகா�யா�பழ�ைத� சா�ப�ட வ���பாத �ழ�ைதக���, ெகா�யா�பழ�தி� 

வ�ைதகைள ந��கிவ���, ெவ�� சைதைய எ��� அைர��, அத�ட� 

ேதைவயான அள� ெவ�ல� அ�ல� ச��கைர ேச���, ேதாைசயாக வா���� 

ெகா��கலா�. �ழ�ைதக� அைத வ���ப�� சா�ப��வா�க�.

ச��கைர ேநாயாள�க���� ெகா�யா�பழ� மிக�� உக�த�. இ� ர�த�தி� 

ச��கைரய�� அளைவ� க���ப����. �ல ேநா� உ�ளவ�க���� ெகா�யா 

த��� த��.

ந�ல�தா� எ�றா�� ெகா�யா�பழ�ைத அள��� அதிகமாக� சா�ப�ட� 

�டா�. காரண� வாத�, ப��த�, கப� ேபா�றைவ அதிகமாகி மய�க� வரலா�. 

ெகா�யா�பழ�ைத இரவ�� சா�ப�ட� �டா�. சா�ப��டா� வய�� வலி 

உ�டா��.

ஆ��மா, வாதேநா�, ம��� 'எ�ஸிமா’ ேபா�ற ச�ம� ப�ர�ைனக� 

உ�ளவ�க� ெகா�யாைவ� சா�ப�ட� �டா�. ெகா�யாவ�� ேதாலி�தா� அதிக 

ச��க� உ�ளன. இதனா� ேதாைல ந��கி� சா�ப�ட� �டா�.
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.A

n
g

u
 A

p
a
rn

a

www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Apr 2013                                  11



Summer Tidbits

 ஒ� வய��� உ�ப�ட �ழ�ைதகைள� ெகா���� 

ெவய�லி� ��கி� ெச�ல ேவ�டா�. அதிகமான 

���னா� �ழ�ைதக��� �ைஹ�ேரஷ� வர வா����ள�. 

�ழ�ைதகைள ெவய�� பாதி�� ஏ�படாம� பா�கா�க��.

 ஏசிய�� அதிக ேநர� இ��ப� ந�ல� அ�ல. 

 பழ�க�, ந���ச���ள கா�கறிகைள நிைறய சா�ப���க�.

 ெவள�ேய ெச��� ேபா� ெதா�ப� அண��� ெகா���க�. �க�ைத �கா�பா� 

��� ெகா�வ�� ந�ல�. 12 மண� ��ய� கதி�க� உ�கிரமாக இ����. அ� 

ேதா��� ந�லத�ல.

 க�ைமயான ெவய�லா� உடலி� த�பெவ�ப� மா��. ந�றாக� கா��சி ஆற 

ைவ�� வ�க��ய ��தமான ந�ைர� ேதைவயான அள� ���க ேவ���.






...Sriramajayam

இ� உண�� ெபா�� ம��� அ�ல. ந��ைடய பார�ப�ய ம���வ�தி�, ஓ� 

அ��தமான ைக ம��� இ�. ெவ�தய� எ�வளேவா வைககள�� ம��தாக� 

பய�ப��த�ப�கிற� எ�றா��, ெவ�தய�ைத ைவ�� மிக எள�ைமயாக ஒ� 

பழ�க�ைத ஏ�ப��தி� ெகா�ளலா�. அ�, ெவ�தய� த�ண��  தயா���� ���ப�.

எ�ன ெச�ய ேவ���?

தின�� ப��க� ெச��� �� ஒ� ைக�ப�� ெவ�தய�ைத ஒ� ட�ள� த�ண�� � 

இரவ�� ஊற ைவ�� வ���க�. காைலய�� எ��� ப� �ல�கிய��, ெவ�� 

வய��றி�, ஊறிய ெவ�தய��ட� அ�த ந�ைர அ�ப�ேய� ����வ���க�.

எ�ன பல�? 

 ெவ�தய� உட��� ந�ல �ள���சிைய� ெகா��க� ��ய�. உட� ��ைட 

அ�ப�ேய �ைற���.

 ெவ�தய�தி� நா��ச�� அதிக�. ஆைகயா�, மல� ந�� ெவள�ேய��. 

மல�சி�க�, �ல� ப�ர�ைன உ�ளவ�க���� த��� த��.

 ெவ�தய ந��, சி�ந�ைர� ெப����. ந�� ந�� ப����. 

 ெவ�தய�தி� இ���� ச�� அதிக�. ஆைகயா�, ர�தேசாைக� க���ப��.

யா��� எ�லா� ��கிய�?

ெவய�லி� நி�� ேவைல ெச��� வ�வசாய�க�, �லி� 

ெதாழிலாள�கள�� ெதாட�கி உ�கா��ேத ேவைல ெச��� 

ெம�ெபா�� ெபாறியாள�க� வைர உட� ��ைட 

எதி�ெகா��� எவ���� ��கிய�!

...Datchu
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...Geetha A

 Drink lot of water.

 Take tender coconut water and butter milk.

 Fruits like water melon, cucumber and musk melon.

 In food, radish, cucumber andand water vegetables.

 Weekly once take oil bath for complete body with seeyakkai or shampoo.

...Sumitra

ப�ைச� பய�, ேமா�, உ��� வைட, பன�க�க��, ெவ�காய�, 

�ைர�கா�, ெந�லி�கா�, ெவ�தய� கீைர, மா�ள� பழ�, நாவ� பழ�, 

ேகாைவ�கா�, இளந�� ேபா�றைவ உடலி� அதிக�ப�யான ��ைட� 

தண����.

...PriyagauthamH

 ந�ெல�ைண ம��� வ�ள�ெக�ெண� 

இர����� ����சி த�� �ண� 

உ��.

 உண� ம��� சைமயலி� ந�ெல�ெண� 

பய�ப��தலா�.

 தைல��� �ள����ேபா� 

ந�ெல�ைணைய �டா�கி தைலய�� 

தடவ�, சிறி� ேநர� ஊறிய ப�� 

�ள��கலா�.

 ���னா� வ�� வய��� வலி�� 

வ�ள�ெக�ைணைய ெதா�ப�ைள� ��றி 

ேத��� மசா� ெச�யலா�.

ெவய�� கால�தி�

உட� ��ைட� தண��க...

Summer Tidbits
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கி�ண�� பழ மி�� ேஷ�   ...Sumathisrini

இ�த� பழ�க� ஆ�திர மாநில� சி��� ப�திய�� இ��� தா� அதிக 

அளவ�� ெகா�� வர�ப�கிற�. அதிக �ைவ மி��த கி�ண� பழ�க� 

உட��� ந�ல �ள���சிைய� த�வேதா� ெச�மான���� ந�ல 

ம��தாக� திக�கிற�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

கி�ண�� பழ� - 1 

பா� - 4 க�

ச��கைர அ�ல� ேத� - ேதைவயான அள�

ேப��ச�பழ� - 8

ெச��ைற:

 கி�ண�� பழ�தி� ேதா� ம��� வ�ைதகைள ந��கி ���களா�க��.

 ேப��ச�பழ�திைன �டான பா� அ�ல� �டான த�ண�� � ஒ� 

மண� ேநர� ஊற ைவ�க��. ஊற ைவ�பதா�, அைர��� ெபா�� 

எள�தி� ந�றாக அைரப�வ�ட� பழ�சா�ட�� ந�றாக� கல���.

 பழ����க�, பா�, ேப��ச�பழ� ம��� ச��கைர� ேச��� 

மி�ஸிய�� ேபா�� ந�றாக அைர�க��.

 �சியான கி�ண� பழ மி�� ேஷ� தயா�.

ேகாைட�� ஏ�ற ��� பான�   ...Parasakthi

ேதைவயான� ெபா��க�:

பைன ��� – 8

பா� - 400 மி�லி

ச��கைர - 200 மி�லி

ேராஜா எச�� - சிறிதள�

ெச��ைற: 

 பாைல அேத அள� த�ண��  ேச��� ந�� கா��சி ஆற ைவ�க��.

 பா� ஆறிய�ட�, அதி� சிறிதள� ேராஜா எச�ைச�� 

ச��கைரைய�� ேச��� ந�றாக� கல�க��.

 பைன ��ைக ேதா� ந��கி, வழவழ�பான உ�ப�திைய ம��� 

எ���� ெகா�ள��.

 இைத மி�சிய�� ேபா�� ந�றாக அ���, ப�ற� பா�ட� ேச��க��.

 ப�ற� இ�த� கலைவைய ப���ஜி� ஒ� நிமிட�க� ைவ�க��.

 �ைவயான ஜி� ஜி� '��� பான�' தயா�.

 ேகாைட�� ஏ�ற சிற�த வைக பான� இ�. இைத� ெச�வ�� எள�ேத. 

உட� ெவ�ப�ைத� தண��� உட����� �ள���சி அள����.

Summer Tidbits
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WATER MELON JUICE   ...Gkarti

Ingredients:

Watermelon juice – 3 Cups

Sugar or honey - 3 tbsp 

Lemon juice – 2 tbsp

Method:

 Pour the watermelon juice into a baking dish, add the sugar or honey, lime 

juice and stir. Place this dish in the freezer.

 Every half an hour take the dish out of the freezer and stir. 

 Do this until the juice is completely frozen. 

 Serve immediately or store in the fridge for a week or so and take pleasure 

in this cold treat every single day.

HEALTHY COOL DRINK   ...Nisha Hameetha

Ingredients:

Badam - 1/2 cup

Khaskhas - 2 tbsp

White pepper - 20

Cardamom - 6

Saunf - 1 tbsp

Milk - 1 litre

Sugar (powdered ) - 3/4 cup

Saffron - A few strands

Method:

 Soak badam in water for half an hour and powder cardamom.

 Soak saffron in hot milk.

 Remove skin and grind with khaskhas and pepper to a paste.

 Mix milk, powdered sugar and paste in a thick bottomed vessel and boil.

 When the contents have mixed well and raw smell subsides, add cardamom 

powder, saffron and remove the vessel from the stove.

 Serve chilled.

Summer Tidbits
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ேகாைட�கால �� �� ���!!!     

      ...Sumitra

 ெவ�தய�ைத ேமா�� ஊற ைவ�� தின�� காைல சா�ப��� 

வ�தா� ேகாைடய�� வய�� ப���� ேபால �� ��ெவ�றி����. 

ேகாைடய�� ஏ�ப�� சில ���� ச�ப�தமான ேநா�க� அ�டா�.

 ேமா�� 2 ��� ந�ெல�ெண� வ��� தின�� காைல, மாைல 

���� வா��க�. ந���க��� ஏ�படா�.

 �த� நாேள சீரக�ைத� த�ண�� � ேபா�� ெகாதி�க ைவ�� ஆற 

ைவ�� அ��தினா� ெவய�� ெகா�ைமய�லி��� வ��படலா�.

 க��ரவ�லி வாைழ�பழ�ைத பா� வ��� ஜூ� ேபால ெச�� 

சா�ப��டா� வய�� �ள���.

 ஊ�கா�, எ�ெண�, கார�, �ள�, மா�கா� இவ�ைற அளேவா� 

சா�ப��டா� உ�ண�திலி��� ெகா�ச� த�ப��கலா�.

 ��ள�கி, வாைழ�த��, ெவ�காய� இவ�ைற உணவ�� அ��க� 

ேச���� ெகா�ள உ�ண� தண���.

...Parasakthi

 ேகாைட� கால�கள��, கார�, �ள��� அதிக� ெகா�ட 

உண�கைள� தவ���ப� ந�ல�.

 ெவ�காய� உட��� �ள���சிைய� த��. 

எனேவ சைம��� உண�கள�� சி�ன 

ெவ�காய�ைத அதிக� ேச���� 

ெகா�ளலா�.

 நா� ஒ���� இர�� அ�ல� ��� 

தடைவ எ�மி�ைச ஜூ� ���கலா�. 

ேகாைட ெவய�� காரணமாக அதிக அளவ�� 

ந� உட�� இழ��� ச�திைய இதனா� 

தவ���கலா�.

 ெவய�லா� உ�டான உட� �� தண�ய, 

த�காள� ஜூஸி� சிறிதள� ேத� கல�� 

���கலா�.

 ெவ�ள��கா�, த��சண� ேபா�ற 

பழ�கைள தின�� சா�ப��வ� மிக�� 

ந�ல�.

www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Apr 2013                                  16



Fashion Today

...smahi
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Beauty Tips for

Summer Brides
Beauty Tips for

Summer Brides
Beauty Tips forBeauty Tips forBeauty Tips for

Summer BridesSummer BridesSummer Brides

All brides want to look just stunning on their Wedding Day. Summer brides are 

always used to worry on keeping their skin glow and want to save from sun tan. 

Summer season is really a test time for brides. On this season, brides really feel 

difficult to keep their beauty alive. Summer brides! No need to worry at all.

If you are a summer bride then you don't have to worry at all. You can follow the 

below given tips for beating the summer heat and keeping the look long lasting. 

 Always do your hair make-up before face make-up.

 It is highly advisable to use lighter shades for summer make-up, otherwise face 

features will look eshy.

 Oil-free moisturizer is the best choice for oily skin. If your skin is dry then you can 

use the regular moisturizer.

 Before applying moisturizer to your face, you can use 

an anti-shine product.

 If your skin is too good, you can skip the 

moisturizer step. Just use a branded spot 

concealer that will stay long on your skin.

 After applying foundation, it is the right time to 

powder your face.

 Always avoid using thick glitter on eyes.

 Use a blotting paper for soaking your 

perspiration. Do not wipe it off.  Just put 

it on the desired part and let it soak your 

perspiration.

 Avoid using orange or coral shades 

otherwise it will make your teeth to look 

yellow.

...Gkarti

Beauty
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A sunburn can sneak up on kids, especially after a long day in the hot sun. Kids 
develop an "after-burn" later that can be painful and even make them feel sick. 
These include reddish skin and skin that is hot to the touch. If blistering occurs, 
severe burns have already occurred and one should get out of the sun as soon as 
possible.

Home remedies for sunburns

1.Aloe vera gel
The thick, gel-like juice of the aloe vera plant can take the sting and redness out of a 
sunburn.The gel should be applied atleast four or five times a day.

2. Using a wet towel
Soak a washcloth in cool water and apply it directly to the burned areas.
Add two spoons of baking soda to the water and let it soak in the cool water for 20 
minutes before dipping the cloth. 

3. Yoghurt
Drink a full glass of chilled yoghurt to cool your body.It can be applied on the 
sunburns too..

4. Coconut oil
Applying coconut oil gently to the dry and reddish skin several times a day.

5. Drink plenty of water to get clear urination.

...Suganthiramesh

...Vinomanian

Tips forTips forTips for

protect yourprotect yourprotect your

skin from sunskin from sunskin from sun

ேதைவயானைவ:

க��� ம�ச� - 100gm 

�ல�கிழ�� - 50gm

வச�� - 10gm

ெவ�தய� - 25gm

ச�தன� - 10 வ��ைல

 

ெச��ைற:

 இவ�ைற� ெபா� ெச�� வார� ஒ��ைற ேத��� �ள��தா� . ��ய 

ெவ�ைமைய� த��� நம� ச�ம�ைத� பளபள�பாக�� ேநா�� ெதா�� 

இ�லாம�� பா�கா���

Beauty
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Sarasvathi Namastubhyam

Sarasvathi Namastubhyam, Varade Kaamaroopini
Vidyaarambham Karishyaami, Siddhir Bhavatu Mey 
Sada

Meaning

O Goddess Saraswati, salutations to you, the giver of 
boons, the one who fulfills all desires. I begin my 
studies. May there always be accomplishments for me.

Slokas for Kids

Kids Corner

Colouring ClothesColouring ClothesColouring ClothesColouring ClothesColouring ClothesColouring ClothesColouring Clothes
Deepa bala

Things needed

 An old pillowcase

 Permanent markers in various colours

 A 'naada' or string

 Colourful pieces of fabric

Method to make colouring clothes

 Take a pillowcase and cut a hole at the stitched end, so your 

child's head can go through it. Alternatively, let your 

child's head remain in the pillowcase - just cut two 

holes for the eyes. Cut holes in the corners as well, 

for arms. Take a permanent marker and make some 

interesting designs. Or, take other pieces of cloth 

and staple or stick them on to the costume. 

 Sew the bottom of the pillowcase so that you can 

run a cord through it. Pull the strings of the cord 

together, so it gives a gathered effect at the bottom.

 It's a perfect costume for your child to wear at a fancy 

dress party or a party with a spooky theme! This will help 

the children to appreciate nature.
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Crafts Gallery

CD Thoran

...Sangichandru

Annapoorani Painting

...Silentsounds @ Viji 

Wall Hanging
with Icecream stick

...Nisha Hameetha

Paper Quilling

...Thenmozhi R
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Crafts Gallery




ந�தின� - Painting

...Naliniselva

��தைவ - Digital Painting

...sujibenzic @ Sujana

For Advertisements Please ContactFor Advertisements Please Contact

support@penmai.com or support@penmai.com or 
call us at 8344 143 220call us at 8344 143 220

For Advertisements Please Contact
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call us at 8344 143 220
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Spiritual Pages

ஏக�ப��� �ரத�� �ராம நவ� 













...Sumathisrini

மன�த� உலகி� எ�ப� வாழ ேவ��� 

எ�பைத ம�க�� ஒ�வராக வா��� 

உலக���� உண��திய அவதாரேம � 

ராமாவதார�.

�ராம� ப�ற�த� நவமி திதிய�� தா�. 

எனேவ, அவ� ப�ற�த �ன�த� தி�நாைள 

ராம நவமியாக� ெகா�டா�கிேறா�. 

�ராம�, நவமி திதிய�� அவத���� 

ேபா�, �ன��ச ந�ச�திர�தி� 

நா�கா� பாத�தி��, ஐ�� 

கிரக�க� உ�ச�தி�� 

இ��தன. கடக ல�ன�தி� 

ந�பக� ேவைளய��, 

ராமவதார� 

நட�ேதறிய�.  � 

ராம� 

இ�ந�ச�திர�தி� 

அவத��ததா� 

இ�ந�ச�திர�தி� 

நா�� பாத�க�� 

ேதாஷம�ற�. 

த�ம� கா�க 

அவத��த ராம�:

த�ம� அழி��, 

அத�ம� தைல 

எ���� 

ேபாெத�லா� 

ம��லைக��, 

ம�கைள�� கா�க 

மகாவ��� அவதார�க� 

எ��தா� எ�கி�றன 

�ராண�க�. இதி� ஏழாவதாக 

எ��த ராம அவதார� மன�த அவதாரமாக 

இ��ததா� சிற�� வா��ததாக� 

க�த�ப�கிற�.

��ைதய அவதார�களான ம�ச�, ��ம�, 

வராக�, நரசி�ம� வாமன�, பர�ராம� 

ஆகியைவ, ந��வா�வனவாக��, 

வ�ல�காக��, வ�ல���, மன�த�� 

இைண��� காண�ப��. இ�த ராம 

அவதார�தி� தா� மன�த�க� ப�� 

அைன�� இ�ன�கைள�� இைறவ�� 

அ�பவ��� அத� �ல� ம�க���� 

பாட� �க��ய���கிறா�.

அவதார� சிற��க�:

ர� �ல�தி� தசரத ச�கரவ��தி�� 

மகனாக உதி�த ராம�, சீதாேதவ�ைய 

மண�� ஏகப�தின� வ�ரதனாக இ��தா�. 

த�ைத ெச�� ெகா��த ச�திய�ைத� 

கா�பா�றினா�. அர�க� 

ராவணைன ச�ஹார� ெச�� 

ம�கைள� கா�தா�. இவர� 

சிற��கைள வ�ள��� 

ராமாயண� நம� 

இதிகாச�கள�� 

ஒ�றாக� 

ேபா�ற�ப�கிற�. 

இ� ராம 

அவதார�ைத� 

ப�றி��, அவ� 

ெச�த 

சாதைனகைள� 

ப�றி�� ெதள�வாக 

எ���� ��கிற�.

ராம நவமி 

ெகா�டா�ட�:

�ராம நவமிைய, வட 

மாநில�கள�� ப�� 

நா�க� ெகா�டா� 

மகி�கி�றன�. ெத� 

ப�திய��� ைவணவ 

ேஷ�திர�கள�� உ�சவ�கேளா� 

ராம நவமி சிற�பாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. �ராம நவமி�� 

ப�� தின�க��� ��ேப, ராமாயண� 

ப��க� �வ�கி, �ராம நவமி அ��, � 

ராம� ப�டாப�ேஷக��ட� நிைற� ெச�ய 

ேவ���. � ராம�� காவ�ய� ப��ப�, 

ராம�� ெப�ைமகைள� ப�ற� ெசா�ல� 

ேக�ப� ேபா�றைவ நம�� சிற�த 

��ண�ய�ைத� ெகா����. இ�த 
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நா�கள�� �ராமைர வழிப�� வ�ரத� 

ேம�ெகா�வ�. பஜைனக�, இராமாயண� 

ெசா�ெபாழி�க� நைடெப��

ந��ேமா� பானக�:

�ராம� வ��வாமி�திர �ன�வ�ட� 

இ��த ேபா��, கானக வா��ைக 

ேம�ெகா����த ேபா�� தாக�தி�� ந�� 

ேமா�� பானக�� ப�கினா� எ�பைத 

நிைன�ப���� வ�தமாகேவ அைவ 

இர��� �ராமப�ரா��� நிேவதன� 

ெச�ய�ப�� ப�த�க��� 

வழ�க�ப�கிற�.

ைவ�ணவ ஆலய�கள�� �ராம��� 

ப�டாப�ேஷக வ�ழா சிற�பாக நைடெப��. 

வ�� கள�� �ராம� ப�டாப�ேஷக� பட�ைத 

ைவ��� �ைஜ ெச��, வைட, ப���, 

ந��ேமா�, பானக�, பாயச� நிேவதன� 

ெச�� வழிப�வா�க�. �ராம� பட� 

அ�ல� வ��ரக��ட� ராமாயண� 

��தக�ைத�� ைவ��� �ஜி�பா�க�.

ராம நாம�தி� மகிைம:

'ராம' எ�ற ம�திர�, 'ஓ� நேமா 

நாராயணாய' எ�ற எ�ெட���

ம�திர�தி��ள (ஓ� எ�ப� ஒேர எ���) 

'ரா' ம��� 'நமசிவாய' எ�ற ஐ�ெத��� 

ம�திர�தி��ள, 'ம' எ�ற பஜ� ா�ர�கைள 

இைண�� உ�வா�க�ப�ட�. 

பஜ� ா�ர� எ�றா�, உய�����ள எ��� 

எ�� ெபா��. "�ராம ெஜயராம ெஜய 

ெஜயராம'' எ��� ராம தாரக ம�திர 

ெஜப� ெச�வதா� ெதாட��� ெவ�றிக� 

ஏ�ப��.

பகவான�� ஆய�ர� நாம�க��� 

இைணயான� ராம நாம�. �ராம 

நவமிய�� ராமநாம� ெசா�வ��, 

ராமநாம� எ��வ�� ந�பலைன� த��. 

பகவா� நாம� இதய�ைத� 

��ைம�ப��தி உலக ஆைசக� எ��� 

த�ைய அைண�கிற�. இைறஞான�ைத� 

���கிற�. அறியாைம, காம�, த�ய 

இய��கைள� ���� ெபா���கிற�. 

உண��ேதா உணராமேலா உ�ச��தாேல 

பகவா� அ�� கி��� எ�ப� ப�த�கள�� 

ந�ப��ைக.

ராம நாம�ைத� ெசா�லி �ராம நவமி 

ெகா�டா�ேவா�. தசரத ைம�தன�� 

அ�� ெப�ேவா�.

ஹேர ராம ஹேர ராம

ராம ராம ஹேர ஹேர!

ஹேர கி��ண ஹேர கி��ண

கி��ண கி��ண ஹேர ஹேர!!

தமி� ம�திர�

ப��தா ப�ைற �� ெப�மாேன அ�ளாளா

எ�தா� மறவாேத நிைன�கி�ேற� மன�� உ�ைன

ைவ�தா� ெப�ைண� ெத�பா� -

ெவ�ெண�ந��� அ�� �ைற��

அ�தா உன�� ஆளா� இன� அ�ேல� என� ஆேம.

ஏ�ர� 

14 தமி����தா��

16 ச��

19 ராமநவமி

23 ப�ரேதாஷ�

25 ெபௗ�ணமி

24 மகாவர� � ெஜய�தி

25 சி�ரா ப��ணமி

ேம

6 ஏகாதசி

8 மாத சிவரா�தி�

9 அமாவாைச
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சி�திைர� தி�கள�� ப�ற��, தமி� 

நா��� `இளேவன��கால�' எ��� 

வச�த கால�தி� ப�ற��. 

இ�ப�வ�தி� ேத, மா, பலா, வாைழ 

ேபா�ற பழ�க� ெசழி��� 

ெகாழி���. 

மன�த வா��ைக எ�ப� இன����, 

கச��� கல�தேத. இைத எ���� 

கா��வைத� ேபாலேவ, வச�த 

கால�தி� மாமர�கள�� 

மா�தள��க��, மல�க�� ���� 

�����. அேத ேபா� ேவ�ப 

மர�கள��� ேவ�ப� ��க� ���� 

�����. 

சி�திைர� தி�கள�� �த� தின�ைத 

மிக ��கியமான� ப��ைகயாக 

தமி� ம�க� ெகா�டா�கி�றன�. 

ப��ன�� தி�கள�� கைடசி நாள�� 

வ�� ைட ந�றாக� ��� ��ைம 

ெச��, ேதைவ இ�லாத 

��ைபகைள� கைள�� வ�� ைட 

��த�ப���வ�. சி�திைர �த� 

நாள��, வ�� � வாசலி� சாண� 

ெதள���, வ�ண� ேகால�க� இ�� 

அழ�� ப���வ�.

வாய��ப�கைள ��த� ெச��, 

சாண� ேபா��, ம�ச� ம��� 

���ம� இ��, நிைலவாய�லி� 

மாவ�ைல� ேதாரண�க� க�ட�ப��. 

இ�வா� ம�ச� �சி, ெம�கி, 

ேகாலமி�டா� வ�� �� தி�மக� 

வாச� ெச�வா� எ�ப� தமி� 

ம�கள�� ந�ப��ைகயா��.

ம�ச� ம��� ���ம� இர��� 

ேநா��கி�மிகளாக��, ��ட 

ேதவைதக� வாச�ப�ைய� தா�� 

வராம� த���� ச�திகளாக�� 

வ�ள��கி�றன. 

அேத ேபா� சி�திைர �த� நாள�� 

��தா��� தமி� ப�சா�க� 

ஒ��� வா�கி, அத��� ச�தன� 

ம��� ���ம� இ�� �ைஜய�� 

ைவ�� �ஜி�க ேவ��� எ�ப� 

மர�.

இ�த� தின�தி� இன���, கச��, 

உவ���, �ள���, �வ���, கா��� என 

அ��ைவகள�� உண�கைள 

சைம�� வ���� பைட�பா�. 

அ�நாள�� ேவ�ப�� ப�ச���, 

மா�கா� ப�ச��� ெச�வ� தா� 

சிற��.

இ� ெதா��ெதா��� ெதாட��� 

வ�� தமிழக மரபா��. அ�ைறய 

தின�தி� பானக�, ந�� ேமா�, 

ப���வைட ஆகியவ�ைற 

ைநேவ�திய� ெச�வ� ��த� 

சிற��.

சி�திைரய�� சிற��க�: 

சி�திைர, தமி� ��தா��� ஆர�ப 

மாத�. "சி�திரா" எ��� ெசா� 

ப�ரகாச�ைத�� ெவள��ச�ைத�� 

�றி��� ெசா�லா��. ��தா��� 

ஆர�ப�ைத�� ஒள�ர ைவ��� 

ப�ரகாசமான மாதேம சி�திைர.

பன� �ைற�� ெவய�� வர� 

ெதாட��� ெபா�� வச�த�தி� 

ஆர�பமாக ம�லிைக மண���. 

மாமர� பல�கைள� ெகா����. 

ெவ�ள��கா� தாக� த�����. 

கி�ண�, த��சண� ேபா�ற பல 

கன�க� ந�ைம� �ள�ர ைவ���. 

ேநா� த����� ேவ�ப� ��க� 

இ�மாத�தி� ம��ேம கிைட���.

வடநா��� சி�திைர வ�ட�ப�ற�ைப 

ைவசாகி எ���, ேமஷ ச�கரா�தி 

எ��� �றி�ப��வ�. 

சிற��க� நிைற�த சி�திைர 

...Parasakthi 
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சி�திைர மாத�ைத ேமஷ மாத� 

எ��� ெசா�வா�க�. சி�திைர 

மாத�ப�ற�ைப ப��� தின� எ��� 

ெசா�வ�. நம�� ஒ� வ�ட� 

எ�ப� ேதவ�க��� ஒ�நா�. இ�த 

ப��� தின�தி� த��பண� ெச�வ� 

மிக�� வ�ேஷச� ம��� சிற�� 

ஆ��.

சி�திைர மாத�தி� வ�� ெபௗ�ணமி 

சி�திரா ெபௗ�ணமி என�ப��. இ� 

ெரா�ப வ�ேஷசமான நா� ஆ��. 

இ�த� சமய�தி� ம�ைரய�� 

சி�திைர� தி�வ�ழா 

நைடெப��. இ�த� 

சி�திைர� தி�வ�ழா 

கா�பத�� அறிய 

க�ெகா�ளா� 

கா�சியா��.

சி�திைர 

��கிலப�ச 

அ�டமிய�� 

அ�ப�ைக 

அவத��ததாக 

ேதவ� பாகவத� 

��கிற�. 

சி�திைரய�� 

அ�ம� 

ேகாவ��கள�� 

பா��ட�க� எ��ப�, 

தி�வ�ள�� �ைஜ 

ெச�வ� ேபா�ற 

இைறவழிபா�க� 

நட�கி�றன.

சி�திைர மாத�ைத 'வச�த ராக�' 

எ��� ��வ�. சி�திைர மாத�தி� 

வள�ப�ைற கால�தி� ��றாவ� 

ப�ைற ேதா��� நாேள 

அ�சய�தி�தி எ�� 

அைழ�க�ப�கிற�. அ�நா� ெபா�, 

ெவ�ள� ேபா�றைவக� வா�க ஏ�ற 

தினமாக� க�த�ப�கிற�. அ�நாள�� 

ெதா�ட� அைன��� �ல���. 

ேம�� ேம�� ெச�வ�க� ேச�� 

எ�ப� ந�ப��ைக. 

சி�திைர மாத�தி� வ�� தி�திைய 

தின� வ���பகவா� ம�னாக 

அவதார� எ��த தினமா��. சி�திைர 

மாத ��கில ப�சமி தின� ல��மி 

ேதவ� �மி�� வ�த தினமா��. 

எனேவ அ�� ல��மி �ைஜ 

ெச�தா� வளமான வா�� 

கிைட���.

சி�திைர மாத�தி� ��கிலப�ச 

ெவ�ள��கிழைமகள�� 

பா�வதிைய வழிப�டா� 

���ப�தி� மகி��சி 

ெப���. சி�திரா 

ெபௗ�ணமிய�� 

ெந�த�ப� ஏ�றி 

�ேபர� மைனவ� 

சி�திரா ேதவ�ைய 

வழிப�டா� 

ெச�வ� ெப���. 

சி�திரா 

ெபௗ�ணமிய�� 

ெப�க� 

ேகாவ����� 

ெச�� 

வழிப�டா� 

மா�க�ய பல� 

ந�����. சி�திரா 

ெபௗ�ணமி தின�த�� 

உ�� இ�லாத உணைவ 

ஒ� ேநர� சா�ப��� 

வ�ரத� இ��தா� ஆ�� 

பல� ���.

சி�திைர ெவ�ள��கிழைமகள�� 

வ�ரத� இ���� ெப�க� 

அ�ப�ைக�� ச��கைர நிேவதன� 

ெச�தா� இன�ய வா�� உ�டா��.

சி�திைர மாத பரண� ந�ச�திர நாள�� 

ைபரவைர நிைன�� வ�ரத� 

இ��தா� கா�ய� தைடக� வ�ல��. 

அ�� ைபரவ��� தய�� சாத� 
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நிேவதன� ெச�வ� ��த� சிற��.

வ���லக கண�கரான 

சி�திர��த� ப�ற�த� சி�திைர 

மாத�, சி�திைர ந�ச�திர� 

ெபௗ�ணமி�ட� ��ய நா�. 

அ�ைறய தின� 'சி�திர ��த� மகா 

�ர�கிய� ேலகின� ப�ர த�சன�! 

சி�திரா ர�னா� பரதார� ம�ய�த� 

ெசௗ�வ ேதஹினா�!!' எ�ற 

�ேலாக�ைத� �றி வழிப�டா� 

ந��ைடய பாவ�க� ந���� எ�ப� 

ஐத�க�.

சி�திைர தி�க� அமாவாைசய�� 

தா� தி�ெச�கா�ட���ய�� 

சிவனா� கபாலி��திர ப�பதியாக 

வ�� சி� ெதா�ட�ட� 

ப��ைள�கறிைய� ேக�� 

தி�வ�ைளயாட� ���தா�. 

ஆதிச�கர�, �ராமா�ஜ�, மகாவர� � 

ஆகிேயா� ப�ற�த�� இ�த சி�திைர 

மாத�தி� தா�. எ�த மாத�தி��� 

இ�லாத சிற��க� சி�திைர 

மாத���� ம��ேம இ��கிற�.

"வ�ஷு�கன� காண�" - "கன� 

கா�த�" - "சி�திைர� கன�”

"வ�ஷு�கன� காண�" எ�ப� 

சி�திைரய�� ம�ெறா� சிற�� ஆ��. 

"கன� கா�த�" "சி�திைர� கன�" 

எ��� இதைன� �றி�ப��வ�.

சி�திைர மாத� ப�ற�பத�� ��ைதய 

நா� இரவ�ேலேய, இர� சா�பா� 

���தப�ற� �ைஜ அைறைய 

��ைம ெச�� ேகாலமி�� 

அழ��ப���வ�.

ஒ� ெப�ய தா�பாள�தி� மா, பலா, 

வாைழ, ெகா�யா, மா�ைள, ஆர��, 

திரா�ைச ேபா�ற பல வைக� 

பழ�க�ட� வ�� ���ள ெபா� 

ம��� ெவ�ள� நைகக�, 

ஆபரண�க�, பண�, 

நிைல�க�ணா�, ெவ�றிைல, பா��, 

ேத�கா�, மல�க� �தலிய ம�கல� 

ெபா��கைள ைவ��, ஒ� 

மைனய�� ம�� ேகாலமி��, 

�ைஜ���ய ெத�வ�தி� �� 

ைவ�ப�. 

ம�நா� காைல அதாவ� சி�திைர 

மாத� ப�ற�ப�� அதிகாைலய�� 

�த� �தலாக வ�� �ேலேய வய� 

�தி��த ெப� எ���, �ைஜ 

அைறய�� உ�ள ம�கல� 

ெபா��கள�� க� வ�ழி�க 

ேவ���. த��� உ�ள 

க�ணா�ய�� அ���ள எ�லா� 

பழ�கைள�� ம�றவ�ைற�� 

பா��த ப�ற� �ள��� ��தாைட 

உ��தி, �ைஜ அைறய�� உ�ள 

வ�ள��கைள��, ஊ�வ�திகைள�� 

ஏ�றி �ைஜ ெச�ய ேவ���. 

அத� ப�� அவ�, வ�� �� ���� 

ஒ�ெவா�வைர�� த�� எ��ப�, 

க�கைள ��ய நிைலய�ேலேய 

�ைஜ அைற�� அைழ��� ெச��, 

தா�பாள�தி� உ�ள க�ணா�ய�� 

த��� பர�ப� ைவ�க�ப������ 

பழ�கைள�� நைககைள�� �த� 

�தலாக காண� ெச�� ப�� 

ெத�வ�ைத வண�க� ெச�வ� 

வழ�க�. 

இ�ப�� ெச�வதா� இன�வ�� 

நா�க� ���� மகி��சி 

நிைற�ததாக�� வ�� �� 

ம�கல�க�� ெச�வ�க�� 

ெசழி��� இ���� எ�ப� 

ந�ப��ைக.
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வ�தி�
��சி

வ�தி�
��சி

வண�க�. ம���� ஒ� 

திைரவ�ம�சன�தி� உ�கைள 

ச�தி�பதி� ெப�� மகி��சி. 

ந�ல��ேக கால� இ�ல… 

ந�லவ�க நா��ல 

�ைற�சி�டா�க�பா... இ�ப� பல 

வசன�கைள நா� ேக��� 

ெகா����கிேறா�. இைத ஒ�� வ�த 

பட� தா� நா� பா��க� ேபாவ��. 

அட க��ப���சி���களா? ஆமா�க... 

வ�தி��சி பட� தா�. 

��� நப�க� த�க� வா��ைகைய 

ெக���வ��டா�, அவைன உய�ேரா� 

வ�ட��டா� எ�� சபத� ேபா�கிறா�க�. 

அ�த �வ�� �றி ைவ�ப� 

ஒ�வைன�தா� எ�� ெத�கிற�. ச� இ�த 

பட��ல ஹே� ரா தா� வ��ல� ேபால இ��� 

எ�� நிைன�தா� அ� இ�ைல�க.

ச�தி (த�லிப�) ேஷ� ஆ�ேடா ஓ��ன�. அேத 

சம��வ�ர�தி� வசி�பவ� ம�னா (அ�சலி). ச�தி 

தின�� ம�னா வ�� �� வாசலி� தவ� கிட��� வாலி

ப�. ஒ� தைல� காத�. இர�த�ேதா� வ�� �ண� தா�, ம�றவ��� உதவ� 

ெச�ய ேவ��� எ�ற எ�ண�. அ� ேபா� இய�ப�ேலேய அைனவ���� 

உத�� �ண� ெகா�ட ���ப�. ஒ� �ைற ���ப�ேதா� ெவள�ய�� 

ெச��� ச�த��ப�தி�  ஏ�எ�மி� பண� எ���� ெபா�� அவ� க��தி� 

க�திைய ைவ��, ெபா� இட�தி� 10,000 �பாைய� ப���கி� ெகா�கிறா�க�. 

அ� ச�திய�� மனைத மிக�� பாதி�கிற�. மிக�� வலி வா��த வ�ஷய�, 

ம�றவ�களா� ஏமா�ற�ப�வ� தா�. அ� அவைர நி�மதியாக ��க 

வ��வதி�ைல. அ� அவைர மிக�� பாதி�கிற�. இதனா� அ�த ெரௗ�� 

��பலிட� அ��க� ேமாதி பைகைய வள���� ெகா�கிறா�. த�ைன�� 

உய��தி� ெகா�கிறா�. ச�ைட பய��கிறா�, ந�றாக சா�ப��கிறா�. 

கைடசிய�� அவ�க�ட� ேமாதி 10,000 பண�ைத தி��ப வா�கி வ��கிறா�. 

ஆனா� அ�த ெரௗ�ய�� மனதி� நிர�தர ெரௗ�யாகி வ��கிறா�. இவ� 

அைனவ���� உதவ� ெச�வதா�, இவ��� இ��� சில எதி�க�� 

கிைட�� வ��கிறா�க�. ஒ� சாதாரண இைளஞ� அவ�கைள �றிய��� 

வா�வ�� ெஜய��கிறானா? இ�ைலயா? எ�பேத கைத.
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இேத ேபா� பல பட�க� வ�தா��, இதி� ெகா�ச� ந���ப�யாக சில 

கா�சிக��, கைதயைம��� இ��கிற�. அ�ேவ பட�தி� மிக� ெப�ய பல�. 

அறி�க ந�கரான தி�ப�, மிக�� எதா��தமான ந��ப�� அச��கிறா�. 

அ�சலிய�ட� வழி�� ெபா��� ச�, உ�ைனேய மற�தா��, அ�ைனைய 

மற�காேத எ�� அ�ைனைய ெநகி���வ�� ச�, ஆ�ேராஷமாக 

எதி�கள�ட� ேமா�� ேபா�� ச�, அழகாக பலவ�தமான ப�ணாம�கைள� 

கா��கிறா�.

அ�சலி ெசா�லேவ ேவ�டா�. அவ�� அழகி� அைனவ�� நா����� 

ேபா� ெதாடரலா� . அவ�� ஆ�கில வ���� கலா�டா மிக�� அ�ைம. 

அ��� எ�ேக பா���� ெகா�டா�� "Have a nice day" எ�� 

அல���ெகா�வ� அ�ைம. ெரா�ப ப�தா ப��வ��, அல��வ�� �ட 

தன� அழ�. 

சர�யா ெபா�வ�ண� ஒ�ெவா� பட�தி�� ஒ�ெவா� வ�தமான தா�. 

ஆனா� அவ� கா��� பாச� நிஜமான பாசமாக ந�ைம ெநகி���கிற�. 

ஆர�ப கா�சிய�� ைபய��� அறி�ைர ெசா��� ெபா��, "அ�பா 

வா��ேமனா�, அவ�க அ�ண� வா�� பாயா�, ெப�ய ப��ச ���ப�டா, 

எ�லா� கவ��ெம�� உ�திேயாக�" எ�� அவ� ெவ�ள�தியாக� ெசா�வ� 

ந�ைம அறியாம� சி��க ைவ�கிற�.

நிைறய ந�ச�திர�க� உதாரண�தி��, ப��ம�ற ேப�சாள� ராஜா, 

ெஜய�ப�ரகா�, ச�ப�, ஜக� ம��� பல� ந��தி��கிறா�க�. இய��ந� 

கி��லி� �ய�சிைய நி�சயமாக பாரா�ட ேவ���. பட�ைத மிக�� 

வ��வ���பாக� ெகா�� ெச�றி��கிறா�. ஒ� கிைர� பட அளவ��� 

ேபார��காம� ெகா�� ெச�ற வ�த� அ�ைம. எ�லா� பட�தி�� ���� 

கா�சிய�� நாயக� அ��� ெநா��கி வ��வா� அைனவைர��. ஆனா� 

இ�த� பட�தி� ந�ல லாஜி� ெசா�ல�ப�கிற�. நிைறய ஓ�ைடக�� 

இ��கிற�. உதாரண�தி��, அவைர அைட�� ைவ�� வ��� எ�லா 

ேவைல�� ெச�� ெகா����ப�, கைடசிய�� ெகா�வ� ேபா�ற 

வ�ஷய�க�.

இைச கி�ரா� (Ghibran), சில பாட�க� ந�றாக இ��கிற�. ஆனா� மனதி� 

நி�கவ��ைல.

ஒ� சாதாரண மன�த� வ�ழி��� ெகா��, நட��� த��கைள த��� ேக�க 

ைவ�தி��ப� மிக�� அ�ைம. சில ேநர�கள�� நம�� பயமாக� �ட 

இ��கிற�, இ�ப� ந� நா��� எ�ேகா நட�கிற� எ�ப�. ந�மிட� இ� 

ேபா�ற பட�க� ெகா�ச� வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��தினா� ந�ல�. ந�ல� 

ெச�ய நிைன�தா� ந�லேத நட��� எ�பேத ந�ப��ைக.
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Sumitra

ஒ��ேம ெத�யாத மாணவ� கி�ட 

வ�னா�தா� ெகா��கறா�க….

எ�லா� ெத��ச 

வா�தியா�கி�டவ�ைட�தா� 

ெகா��கறா�க…

எ�ன ெகா�ம சா� இ�....???

Smahi

ேம� 1: எ�ன�க 

ெப�ைணேய க��ல 

கா�ப��க 

மா�ேட�கிறா�க...?

ேம� 2: நா� தா� 

ெசா�ேன�ல... ெபா�� 

இ��கிற இடேம 

ெத�யா���!

Naliniselva

ஊழிய�: சா� ந��க எ� ச�பள�த 

உய��திேய ஆக��... எ� ப��னா� 

2 க�ெபன� நாயா அைலயறா�க!

அதிகா�: அ�ப�யா? 

எ�ென�ன க�ெபன� உ� 

ப��னா� அைலயறா�க?

ஊழிய�: ெச�ஃேபா� 

க�ெபன���, �ெர�� 

கா�� 

க�ெபன���தா�...!

Vinomanian

ந�ப� 1: எ� ��ைட 

உைட�� 5 ல�ச� ெகா�ைள 

அ��� வ��டா�க�!

ந�ப� 2: ������ 

எ�ப�டா 5 ல�ச� 

ைவ�தி��தா�?

Sriramajayam

ஜி.ேக. ேக�வ�:

ேம� 1: உய�� இ�லாத 

��சி எ�?

ேம� 2: ெத�யலேய?

ேம� 1: "ெச�� ேபான 

��சி".

ஹ... ஹ... ஹ... கட�ேள 

எ�ன ம��� ஏ� இ�ேளா 

அறிவா பைட�ச...!

Ramyas

Who thought of the "One Day 
Internationals" cricket match 
(ODI)???

Who?

Its Mahakavi Bharathiyar, 
because he sang "ODI 
Vilayadhupaappa”
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Non-vegetarian Fry RecipeNon-vegetarian Fry RecipeNon-vegetarian Fry Recipe

...PriyagauthamHMUTTON FRY 
Ingredients:
Mutton - 1/2 kg
Curd – 1 tbsp
Lemon juice – 1 tsp
Salt - To taste 
Turmeric powder - 1/2 tsp
Sakthi Mutton Masala Powder - 1 ½ tsp
Ginger garlic paste - 1 tsp

To temper:
Oil - 1 tbsp
Saunf - 1/4 tsp
Cloves - 3
Cinnamon – small piece
Curry leaves – A sprig
Salt - To taste
Sambar Onion - Sliced 1/4 cup
Garlic flakes - 7 crushed coarsely
Pepper Corns - 2 tsp crushed coarsely
Coriander - 1 tbsp (chopped)

Method:
 Add curd and lemon juice to mutton and mix well. 
 Marinate for an hour at least. The longer time will be better. 
 To the marinated mutton add the above mentioned ingredients and water just 

enough to cook mutton. Pressure cook until mutton gets tender.
 Heat kadai and add oil. Temper with the above whole garam masala. 
 Add curry leaves and sambar onion. Cook until onion is translucent.
 Add the crushed garlic and sauté until rawness disappears.
 Add salt (but remember the cooked mutton has salt too). 
 Now add the pressure cooked mutton alone (drain most of the liquid) and 

sauté well.
 If drying out, sprinkle some of the drained liquid and sprinkle the crushed 

pepper. Cook until oil separates. Garnish with chopped coriander. 
 This will neither be wet gravy nor a dry fry, slightly looks like thokku. Serve 

with sambar or rasam rice.
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

ம�� - 7 (வாவ� ம�� ேபா�ற ஏதாவ� ஒ� ெபா�வான ம��)

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

மசாலாவ���:

ெவ�காய� - 1 (ந��கிய�)

��� - 4 ப�

இ�சி - 1 இ��

சீரக� - 1 ����

ம�லி - 1 ����

ேசா�� - 1 ����

வர மிளகா� - 3

ம�ச� �� - 1/2 ����

ெச��ைற: 

 ம�ைன ந��கி ந�றாக� க�வ�, த�ணை� ர வ��� ப�� அத� ேம� 

உ�ைப� தடவ� தன�யாக ைவ��� ெகா�ள ேவ���. 

 மசாலாவ���� ெகா����ள ெபா��க� 

அைன�ைத�� ந�� ேப�� ேபா� 

அைர��� ெகா�ள ேவ���. 

அ�மிய�� அைர�தா� �ைவ 

இ��� ��தலாக இ����.

 ப��ன� அ�த மசாலாைவ 

ம�ன�� ம�� தடவ�, அைர 

மண�ேநர� ஊற ைவ�க 

ேவ���. 

 ப�ற� ஒ� வாணலிைய 

அ��ப�� ைவ��, அதி� 

எ�ெண� ஊ�றி, எ�ெண� 

கா��த�� ஊற ைவ���ள 

ம�� ���கைள அ�த 

எ�ெணய�� ேபா��, 

இ��ற�� ப�ர�� 

ெபா�ன�றமாக ேவக ைவ�� 

எ��க ேவ���. 

 இ�ேபா� �ைவயான ம�� வ�வ� ெர�!!!

ம�� வ�வ�
...Nisha Hameetha 
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Yummy & Spicy Chicken Fry 

Ingredients:

Chicken - 1/2 kg

Ginger garlic paste - 4 tsp

Red chilly powder - 4 tsp

Turmeric powder - a pinch

Coriander powder - 4 tsp

Garam Masala Powder - 1 tsp

Salt - To taste

Pepper powder (Freshly ground) - 1 tsp

Lemon juice - 1 tsp

Corn our - 4 tsp

Curry leaves - 2 sprigs

Green chilies (Slitted) - 6

Oil - to fry

Method: 

 Clean and wash the chicken and drain it. Slice the chicken with a fork (so that 

the spices are absorbed while marinating).

 Then mix all the ingredients from ginger garlic paste through corn our to the 

chicken pieces and toss thoroughly.

 Keep aside for 2 hour.

 Heat the oil in a pan for deep frying and fry the chicken pieces till they are 

cooked and evenly browned.

 Then place the fried chicken pieces on tissue papers to absorb the excessive 

oil.

 Use the same oil (which is used to deep fry the chicken) to fry the curry leaves 

and green chillies and then add it to the fried chicken pieces.

 Now the yummy and spicy fried chicken fry is ready. Serve it hot.

Tip: You can also use chicken drumsticks instead of chicken pieces.

...Angu Aparna

Sumathisrini

Drumstick & (broken) coconut covered with a news 
paper can be preserved in the fridge. By following this 
way coconut and drumstick will not get dried. 
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இறா� வ�வ� 
...Nisha Hameetha

ேதைவயான� ெபா��க�: 

இறா� - 1/2 கிேலா

மிளகா� �� - 1/4 ���� 

மிள���� - 1/4 ����

இ�சி ��� வ��� - 1/4 ����

ேசாள மா� - 1/4 ����

அ�சி மா� - 1/4 ����

எ�மி�ைச�சா� - சிறிதள� 

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 இறாைல� ேதா� ந��கி ��த� ெச��, ந�றாக� க�வ� ைவ��� ெகா�ள��.

 ப�ற� ெகா����ள அைன��� ெபா��கைள�� இறாேலா� ேச���� கல�� 

�மா� இர�� மண� ேநர� ஊற ைவ�க��.

 வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி� கா��த�� இறாைல� ேபா�� சிவ�க வ��� 

எ��க��.

 �ைவயான இறா� வ�வ� ெர�.

Green Crab Fry 
...Santhi1984

Ingredients:
Crab - 500gms
Small onion - 100 gms
Tomato - 2
Coriandar leaves 
Green chilly - 2
Curry leaves - 1 sprig 
Ginger - 1 piece 
Garlic - 6 nos

Chilly powder - 1 tsp
Turmeric powder - 1/2 tsp
Fennel seed powder - 1 tsp
Cloves - 3
Cinnamon - 2
Bay leaf - 1
Salt - To taste 

Grind:
Corriandar leaf, green chilly & ginger garlic.

Method:
 Heat oil in a pan and add cloves, cinnamon, bay 

leaf and onion.
 Fry till get slightly brown, add tomato, grinded paste, 

chilly powder and turmeric powder till raw smell leaves. 
 Add crab and fry. 
 Then add 1 cup of water and close the pan. 
 After 20 minutes mix fennel seed powder and mix gravy till gets dry.
 Finally add curry leaves and serve hot.
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Spicy Chicken Pepper Fry
...Dharani242

Ingredients:

Chicken - 1/2 kg (Boneless preferred)

Onion - 1 chopped

Tomato - 1 chopped

Ginger garlic paste - 1 tsp

Turmeric powder - a pinch

Red chilli powder - ½ tsp

Coriander powder - 1 tsp

Salt - To taste

Method:

 In a pressure cooker heat oil, add onion and ginger garlic paste and saute it till 

slightly browned.

 Add tomatoes and fry until the raw smell leaves.

 Then add turmeric, red chilli, coriander powder, salt to taste and half portion of 

powdered pepper and chicken pieces. 

 Saute it till the chicken blend with the 

spices.

 Add half cup of water and cook for 

4 - 5 whistles.

 In another pan, heat the oil.

 Put the ingredients mentioned 

in the seasoning part and after 

it splutters add the cooked 

chicken and remaining grinded 

pepper powder and fry it until it 

becomes dry.

 While serving put the fried curry 

leaves above the chicken fry.
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Anusekaran’s KitchenAnusekaran’s KitchenAnusekaran’s Kitchen

ேதைவயான� ெபா��க�:

ைமதா அ�ல� ேகா�ைம மா� – 2 க�

ச��கைர - ேதைவயான அள�

ேத�கா� - 1/2 ��

உ�� - ேதைவயான அள� 

த�ண��  - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 மாைவ ச�பா�தி��� ப�ைசவ� ேபால உ�� ேச��� ப�ைசய��. 

 ப�� வாணலிய�� த�ண��  ஊ�றி ெகாதி�கவ�ட��.  மாைவ 

ச�பா�தி��� திர��வ� ேபால திர��, ஒ� வ�டமான ��ைய� 

ெகா�� க� ெச�ய��. 

 ெகாதி��� ந��� ேபாட��. மா� ெவ�த�� ேமேல வ��.  ஒ� த��� 

ேபா�� ச��கைர, ேத�கா� ��வைல� �வ� ப�மாற��.

ம�லிதா

Angu Aparna

To Prevent milk from spoiling:

In summer to prevent milk from spoiling, boil once again in the evening and let 

it get cold with different vessel. Cover and keep in fridge.

Idli-Dosa batter fermentation:

In summer, the fermentation time is very short for Idli-Dosa batter.  It normally 

6 - 7 hrs in another season, but in summer, the batter get 

fermented in 3 – 4 hrs itself.  So it is better to avoid 

making the batter once in large amount. And keep the 

batter in the fridge soon after your preparation.

How to keep coriander leaves fresh for long time?

Keep the coriander leaves in paper bag, instead of keeping in 

plastic bag. This will help you to keep coriander leaves fresh for 

long time.

Penmai�s Kitchen Queen
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Penmai�s Kitchen Queen

Sumathisrini’s KitchenSumathisrini’s KitchenSumathisrini’s Kitchen
bt$plg[s; nfh!; ky;yp

ேதைவயான ெபா��க� 

பாசி�ப���  -  100 கிரா�

��வ�ய ேகா� - 1 க�

��வ�ய ேகர� - 1 க�

ெபா�யாக ந��கிய ெவ�ள�கா� - 1 க� 

த�காள� -  1 (ெபா�யாக ந��கிய�)

எ�மி�ச�பழ� -  அைர ��

ெகா�தம�லி, உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற 

 பாசி� ப��ைப அைரமண� ேநர� ஊறைவ��, த�ணை� ர ந�� 

வ���வ�ட��. 

 ��வ�ய ேகர�, ேகா�,  ந��கிய ெவ�ள��கா�, த�காள�, உ�� 

எ�லாவ�ைற�� ேச���, எ�மி�ச�பழ� ப�ழி��, ந��கிய 

ெகா�தம�லிைய ேச��� கல�க��.

�றி��: இேத �ைறய��, �ைள�க��ய பய� வைககைள��, வ���பமான 

கா�கறிக�ட� சா�ப�டலா�.

Smahi@Maheswari

ெகா�தம�லி� ச�ன� ம��� வ��டா� ேமா�� 

ச�ன�ைய� கைர�� வ���க�. மசாலா ேமா� தயா�.

Nimi

To avoid bad smell of fridge, put some baking soda (Soda Maavu) in 

open plastic box and keep in fridge door. This observes all bad smell. 

After a few days, replace it with fresh pocket.

Nisha Hameetha

To prevent fresh coconut milk from turning rancid add a 

pinch of salt to it. This will help preserve it for a few hours.
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Smahi’s KitchenSmahi’s KitchenSmahi’s Kitchen

ேதைவயான� ெபா��க�: 

ேக�வர� மா� - 1 க� 

அ�சி மா� (��� மா�) - 1/2 க� 

ச��கைர - ேதைவயான அள� 

��வ�ய ேத�கா� - 1/4 க� 

ஏல�கா� - 1/4 ���� 

ெந� - 1 ����

உ�� - 1/4 ���� 

ெச��ைற:

 �தலி� ஒ� பா�திர�தி� ேக�வர� மா�, அ�சி மா� 1/4 ���� உ�� 

��ைற�� ேபா��, சிறிதள� த�ண��  ெதள��� ப�சிறி� ெகா�ள��. 

ப�ற� அைத ஆவ�ய�� ேவக ைவ�� எ��க��.

 ��� ேம�க�� ைவ�பதாக இ��தா� �தலி� சிறி� ��வ�ய ேத�கா� 

� ேபா��, ப�ற� பாதி மாைவ� ேபா��, ம���� 

சிறி� ேத�கா� � ேபா��, ம���� ம�தி 

மாைவ� ேபா��, ேமேல ேத�கா� � 

ேபா�� ஆவ�ய�� ேவக ைவ�� 

எ��க��.

 ந�றாக ெவ�த�� ஒ� 

பா�திர�தி� ேபா�� சிறி� 

ஆறிய�� ச��கைர, ஏல�கா� 

ெபா�, ஒ� ��� ெந� 

ேபா�� கல�� ப�மாற��. 

�ைவயான, ச�தான 

ேக�வர� அ�சி மா�� ��� 

தயா�. 

 ெவ�� ேக�வர� மாவ��� 

இ�த �ைறய�� ��� 

ெச�யலா�. அ�சி மா� ேச��� 

ெச�தா� �ைவ ��தலாக 

இ����.

ேக�வர�, அ�சி மா� ���
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இன� ஒ� வ�தி ெச�ேவா�

What should a woman do if she finds herself alone in 
the company of a strange male as she prepares to 
enter a lift in a high-rise apartment late at night?

Experts Say: Enter the lift. If you need to reach the th 
oor, press all the buttons up to your destination. No one 
will dare attack you in a lift that stops on every oor. 

What to do if a stranger tries to attack you when you 
are alone in your house, run into the kitchen.

Experts Say: You alone know where the chili powder and 
turmeric are kept. And where the knives and plates are 
kept. All these can be turned into deadly weapons. If 
nothing else, start throwing plates and utensils all over. Let 

them break. Scream. Remember that noise is the 
greatest enemy of a molester. He does not want to be 
caught.

Taking an Auto or Taxi at Night.

Experts Say: Before getting into an auto at night, note 
down its registration number. Then use the mobile to 
call your family or friend and pass on the details to them 

in the language the driver understands.

Even if no one 
answers your call, pretend 
you are in a conversation. 

The driver now knows 
someone has his 
details and he will be 
in serious trouble if 
anything goes 
wrong. He is now 
bound to take you 
home safe and sound.  
A potential attacker is 
now your de facto 
protector!
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...Deepa Bala
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இன� ஒ� வ�தி ெச�ேவா�

What if the driver turns into a street he is not supposed to and you feel 
you are entering a danger zone?

Experts Say: Use the handle of your purse or your stole (dupatta) to wrap 
around his neck and pull him back. Within seconds, he will feel choked and 
helpless. In case you don't have a purse or stole just pull him back by his 
collar. The top button of his shirt would then do the same trick.

If you are stalked at night. 

Experts Say: Enter a shop or a house and explain your predicament. If it is 
night and shops are not open, go inside an ATM box. ATM centers always 
have security guards. They are also monitored by close circuit television.

Fearing identification, no one will dare attack you.

What is important is to stay cool at all times. When you have spare time, think 
of everyday situations where you can be in trouble. And how you can save 
yourself.  

“Being mentally alert 

is the greatest weapon 

you can ever have.

BE SAFE!...”
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ஜவ� ா ஏ�ேபா���லி��� ெவள�ேய 

வ�தா�. அவன� எ�ண�க� 

சாதனாைவ� ��றிேய வ�த�. 2 

நா�களாக அவைள� ெதாட�� ெகா�ள 

��யவ��ைல. அவ� வ�� ��� 

அைழ�தா�� எ�தவ�த பய�� இ�ைல. 

த� ெப�ேறா�கள�ட� வ�சா��தா�� 

ச�யான பதி� இ�ைல. அவ� 

உ��ண�� ஏேதா ச�ய��ைல என 

ெசா�லி�ெகா�ேட இ��த�.

சி�தைனய�� பயண���� 

ெகா����தவைன 

அவ� ைக�ேபசி ஒலி 

கைல�த�. 

எதி��ைனய�� 

ெசா�ன� 

ெச�திைய� 

ேக�� 

அதி��சிய�� 

உைற�தா�. 

உடேன த� 

காைர 

ம���

வமைன ேநா�கி ெச��தினா�. �யெலன 

உ�ேள �ைழ�தவைன படபட��ட� 

எதி�ெகா�டன� சாதனாவ�� ெப�ேறா�.

தைல ம��� கா�கள�� க��க�ட� 

ப��� இ��தவைள ேவதைனேயா� 

பா���வ��� ெவள�ேய ெச�றா�. 

வ�தவ� அவ� ெசா�ன தகவைல� 

ேக�� அதி��� ேபா� அ�� உ�ள 

இ��ைகய�� அம��தா�. 

அவன�� அ�கி� வ�த ச��க�, 

“மா�ப��ைள ந��க ெரா�ப ேசா��� 

ேபா� இ��கீ�க... வ�� ���� ேபா� 

ெர�� எ����� வா�க... அத��� 

சாதனா�� க� �ழி�சி�வா...” என� 

�றினா�.

அவ���� சில ���கைள எ��க 

ேவ�� இ��பதா� ச� எ�� தைல 

அைச��வ��� கிள�ப�னா�. 

வ�� ���� �ைழ�த��, “அ�மா” என� 

ேகாபமாக� க�தினா�. மகன�� 

ச�த�திேலேய அவ��� வ�ஷய� 

ெத���வ��ட� என உண��� 

ெகா�டா� ேதவகி.

த�ைன ேநா�கி வ�த� தாைய� 

ேகாபமாக உ�� ேநா�கினா�, ”ஏ� 

அ�மா மாமா கி�ட எ�க க�யாண�ைத 

நி��த� ெசா�ன�� க...?  நா� ச�ைவ 

எ�வள� ேநசி�கிேற�� 

ெத���ல... இ� தா� ந��க 

எ�ேமல ைவ�தி��கிற பாசமா?” 

என� ேகாபமாக ஆர�ப��� 

ேவதைனய�� ���தா�.

ேதவகி, ”உ� ேமல உ�ள 

பாச�தா� தா� இ�த 

க�யாண���ேக ஒ���கி�ேட�. 

ஆனா� இ�ப அவளா� உன�� இ�லற 

- Divideva
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�க�ைத� ெகா��க ��யா��� 

டா�ட�� ெசா�லி�டா�க... அ�ேதா� 

ந� வ�ச� உ�ேனா� ��வைடவதி� 

என�� வ���ப� இ�ைல” என� 

�றினா�.

தாய�� பதிலி� ேகாபமைட�தா�� தன 

��ைவ� ெதள�வாக� �றினா�, 

”அ�மா காத� எ�ப� ெவ�� இ� 

உட�க� இைணவ� அ�ல... இ� 

மன�க� ஒ�றாக� 

கல�ப�... உ�க� வ�ச 

வள��சி�காக எ� 

காதைல அழி�க 

ெசா��கிற�� களா?  

உ�கள�ட� ஒேர ஒ� 

ேக�வ� ேக�கிேற�.  

இ�த மாதி� ஒ� 

வ�ப�� 

தி�மண�தி��� 

ப�ற� என�� 

நட�� இ��தா� 

ச�வ�� வா��ைக 

வண� ாக��டா� 

எ�� அவ��� 

இ�ெனா� தி�மண� 

ெச�� 

ைவ�தி��ப�� களா?” என 

நிதானமாக� ேக�டா�.

மகன�� ேக�வ���� பதி� ெசா�ல 

��யாம� உைற�� ேபா� நி�றா� 

ேதவகி. அவேன ெதாட��தா� 

“இ�ெனா� வ�ஷய�... இைத�ப�றி 

ச�வ��� ெத�யா�. அவள�ட� நாேன 

ெசா�லி� ��யைவ��� தி�மண�தி�� 

ஒ���ெகா�ள ைவ�கிேற�. இதி� 

ந��க� ���ேக வ�தா� உ�க� மகைன 

மற��வ���க�” என� �றிவ��� தன 

அைற ேநா�கி� ெச�றா�.

அைறய�� �ைழ�தவைன� க�ட�� 

மல��சி�ட� எ��� அமர �ய�றா�. 

ஒேர எ��� அவைள அைட�தவ� 

அ�ப�ேய அவைள� ப��க ைவ�� 

அ�கிேல அம��தா�. அவள�� கல�கிய 

க�கைள ெம�வாக� �ைட��வ��� 

ெம�ைமயாக ெந�றிய�� இத� 

பதி�தா�. 

அவ� �க�ைத� பா���வ��� சாதனா, 

"எ� ஜவ� ா இ�ப� இ��தா� என��� 

ப���கைல... சி�ன அ� தா�... இ��� 

ஒ� வார�தி� வ�� ���� 

ேபாய�டலா�� ெசா�லிய���கா�க” என 

அவைன� ேத�றினா�. 

அவ� �ரைல� ேக�� 

�தா��தவ� “ச� ெரா�ப 

வலி��தாடா?  க�டமா 

இ��கா?  ந� ேவ��னா 

ெகா�ச ேநர� ெர�� 

எ�...  நா� இ�ேகேய 

இ��கிேற�” என� 

�றிவ��� அவ� 

ைகைய எ��� 

ெம�வாக 

வ���ெகா��தா�. 

அ�த �ப�ச�தி� 

க��� ம���� 

��க�தி� ஆ��தா� 

சாதனா.

அவைள� 

பா����ெகா�ேட 

ேயாசைனய�� ��கினா�. 

ச�வ�ட� இ�ேபா இைத�ப�றி 

ேபசினா� மன�ைட�� 

ேபா�வ��வா�. க���பாக� 

க�யாண�தி�� ஒ���ெகா�ள 

மா�டா�. அவ� ��சா�� ஆன�� 

ெபா�ைமயாக� ெசா�லலா� என 

மாமாவ�ட� �றேவ���. ச� இ�லாம 

எ�னால வாழ ��யா�... அவ�� 

அ�ப��தா�. எ�ப�யாவ� ேபாரா� அவ 

மனைச மா�ற�� என 

எ�ண��ெகா����தா�.

நா�க� ேவகமாக� ெச�ற�. சாதனா 

�ணமாகி வ�� ��� அைழ�� 

வர�ப�டா�. ஜவ� ா ���� ேநர� தவ�ர 

அவ�டேனேய இ��தா�. அவ� 

வ�� ��� வ�� ப�� நா�க� கழி�� 

அவள�ட� டா�ட�� ெசா�ன 
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வ�ஷய�ைத� ெசா�னா�க�. 

�தலி� அதி��சியான சாதனா, ப�� 

ெவ��� அழ ஆர�ப��தா�. அவைள� 

த� ேதாள�� சா����ெகா�டா� ஜவ� ா. 

அவன�� ஆ�த� வா��ைதக� அவ� 

ெசவ�ைய அைடயவ��ைல. “என�� 

ெகா�ச� தன�ைம ேவ��� �ள�� ... 

எ�ைன யா�� ெதா�தர� 

ெச�யாத��க�” என� ெசா�லிவ��� தன 

அைற��� ெச�� கதைவ 

அைட���ெகா�டா�.

அவள�� மனைத� ����ெகா�� 

அவ�க�� வ���வ��டன�. அத�ப�� 

யா�ட�� ேபசாம� ஒ��கிேய 

இ��தா�. ஜவ� ா எ�வள� �ய�சி��� 

அவனா� அவைள ெந��க 

��யவ��ைல. ெபா�ைம இழ�த ஜவ� ா 

ேதா�ட�தி� அம��தி��த சாதனாவ�ட� 

ெச�றா�.

அவள�� ��னா� ேபா� நி�ற ஜவ� ா, 

”எ�ன� நிைன�சி�� இ��க உ� 

மன�ல... எ��� இ�ப� வ�லகி வ�லகி� 

ேபாற... மாமா�கி�ட ேவற க�யாண�ைத 

நி��த� ெசா�லி இ��க... இ�ேளா 

தா� உ� காதலா? என�� இ�த மாதி� 

ஆகிய���தா எ�ைன வ����� 

இ�ெனா��தைன க�யாண� 

ப�ண��ப�யா?” அவன�� ேக�வ�ய�� 

அ�ப�டா� ேபா� அவைன� பா��தா�.

அவ� அதைன உணராம� ெதாட��தா�, 

”என�� ந� ம��� ேபா��... ேவற 

எ��� ேதைவய��ைல... நா� உ� 

மனச� தா� காதலி�ேச�... உ�கி�ட 

கிைட�க�ேபாகிற �க�ைத இ�ைல... 

����தா?  கைடசி வைர��� 

ஒ��த��� ஒ��த� ந�ல �ைணயாக 

இ��ேபா�. ேவ��� எ�றா� ஒ� 

�ழ�ைதைய� த�� எ����கி�� 

ச�ேதாஷமாக வாழலா�. நா� இ�வள� 

ெசா�னத�� அ��ற�� 

தியாக�ெச�ம� மாதி� ேபசி�கி�� 

இ��த... எ�ைன உய�ேராடேவ பா��க 

��யா�. ந� இ�லாம வாழறைத வ�ட 

சாகற� என�� க�டமி�ைல” என� 

ெபா��தா�.

அவ� ெசா�லி ����� ��ேன ஜவ� ா 

எ�ற கதறேலா� அவைன இ��கி 

அைண���ெகா�டா� சாதனா. 

அ�ைக� �ரலிேல, “�ள�� ஜவ� ா இ�ப� 

எ�லா� ேபசாேத... ந� இ�லாம எ�னால 

ம��� எ�ப� வாழ ����?  எ�னால 

உன�� எ�த� பய�� 

இ�ைல�கிறெபா�� எ�ப�டா உ� 

வா��ைகைய� பாழா�க ����?”

ஜவ� ா அவைள வ�ல�கி நி��தி, “ஏ�... 

நா� இ�வள� ேநர� எ�ன 

ெசா�லி�கி�� இ��ேத�... 

ைப�தியமா� ந�?  எ� ��� இ� தா�... 

எ�த மா�ற�� இ�ைல... உ�ைன 

மா�தி�ேகா... ஏ�கனேவ ��� 

ப�ண�ன மாதி� ந�ம க�யாண� 

நட�க��... இ�ைல... எ� ப�ண�ைத� 

தா� பா��க ேவ�� இ����” என 

மிர��னா�.

சிறி� ேநர� ேயாசி�த சாதனா தன 

க�கைள �ைட�� ெகா��, அவ� 

க�கைள� பா���, “என�� ந� தா� 

��கிய�... ந�ம வா��ைக இ�ப��தா� 

இ����� வ�தி�சி��தா எ�ன ப�ண 

����...? எ�வாக இ��தா�� 

பரவாய��ைல... உ��ட ேச��� வாழ 

நா� தயா�” என உ�திேயா�� 

�றினா�.

அவள�� பதிலி� 

ச�ேதாச� 

அைட�த ஜவ� ா 

அவைள அ�கி� 

இ��� 

அைண���ெகா

�டா�.

இவ�கள�� 

வா�வ�� �ட� 

இ�லாவ��டா�� 

காத� அதிகமாக 

இ���� இ�தி வைர...!!!
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மாைல வ�ைரவாக வ��  தி��ப�ய ேசக�, 

உ�ேள �ைழ�த��,

"எ�ன�மா! அ�த கீ�ப��ைள இ��� 

வரைலயா? ந� ெசா�ேன�� ச�ீகிர� 

வ�ேத�.." எ�� சி� ஏமா�ற��ட� 

அ����ெகா�ள, 

சா�தி, "யாேரா ச�ீகிர� வரமா�ேட�� 

ெசா�னா�க!"

"நா� அ�ப�� ெசா�லைலேய!"

"அ�ப�� ெசா�லைல தா� ஆனா 'அவ 

வ�தா எனெக�ன� அ�கைற இ�லாத� 

ேபா� தாேன ேபான?"

"ஹி.. ஹி.. அ� ��மா.. கீ��தி இ��� 

வரைலயா?"

சா�தி இட� ைகைய ெந�றிய�� த��, 

"அ�ேசா அ�பா �ைட எ����� 

ேபாகைலேய" எ�� �ற, ேசக� 'ச�ப�தேம 

இ�லாம ேப�றா�க' எ�� மனதி�� 

நிைன�� அ�ைனைய� பா��� ��வ� 

உய��த,

சா�தி, "ந� கீ��தி�� ெசா�லி��ேய! மைழ 

வ�ேம.."

"அ�மா இ� � ம�"

"� ம�ேசா.. �� ம�ேசா.. ந� கீ��தி�� 

வா�கின ம��ச நா� ேக�கைல"

"அ�மா!!!!!!"

"எ�னடா?"

“வ�� ����ளேய இ����� கல��றிேய! 

யா� உன�� �ைப ேவைல பா���ற�?"

"ஆமா இ� ெப�ய ஊ�.. உ�ைன ேவ� 

ேவற பா��க�மா! ெத��ைனல 

வா�கி��.. ேபாடா"

ேசக�  ��னைக�ட�,"அ� ச�.. ப� நா� 

வர��� �� ேம�ட� எ�ப� வ�த�?"

"மா�ய�மா (வ�� � ேவைலயா�) ெசா�னா" 

"மா�ய�மா கா�ல �ேக���கா 

க��ய���கா?"

சா�தி சி� ��னைக�ட�, "ந� ைபசா 

������, காைர� கிள�ப� வ��, 

ேபா��ேகால நி��தி�� வர����ள அவ 

வ���டா.. வ�ஷய�� வ�����.. 

ேபா�மா!"

"ேபாதாேத!"

"இ��� எ�ன?"

"நா� ஃப�� ேக�ட ேக�வ��� பதிேல 

ெசா�லைலேய!"

சா�தி அறியாதவ� ேபா�, "எ�ன க�ணா 

ேக�ட?"

"இ�ைன�� ந� ெரா�ப ப�ற�மா.. ேபா.. ந� 

ஒ��� ெசா�ல ேவணா�" எ�� ெச�ல� 

ேகாப��ட� த� அைற� ப�க� ெச�ல� 

ெதாட�கினா�.

மகன�� ஆ�வ�தி� மன� �ள���த சா�தி 

வ�ைளயா�ன� ேபா�� எ�ெற�ண�,




-   ()
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"கீ��தி 3.30 மண��ெக�லா� வ�தா��"

ச�ெட�� தி��ப�ய ேசக� ஆ�ச�ய��ட�, 

"அ��ற� எ�ப� வ��  அைமதியா இ���?"

"அ�பா, மாமா, அ�ைத எ�லா� ெத�காசி� 

ேகாய���� ேபாய���கா�க.."

"கீ��தி?"

"அவ ேபாகைல" எ�� சா�திய�� பதி� 

���கமாக வ�த�.

"எ�னமா?"

சா�தி வ��த�ட�,"அவ அ�ெச�டா இ��கா 

டா.. வரைல�� ெசா�லி�டா"

"இ�ேபா எ�க.." எ�� ேக��� 

ெகா������ ெபா�� அைறைய வ��� 

ெவள�ேய கீ�த�யா வர��, ேசக� 

��னைக�ட� ைகயைச�தப� அவள�ேக 

ெச��,"ஹா� கீ�ப��ைள!"

கீ�த�யா வரவைழ�த சி� ��னைக�ட�, 

"ஹா�" எ�றா�.

எ�ன தா� வ��தமான நிைலய�� 

இ��தா�� �ைற�த ப�ச� '�ேன� 

�ேனகா' எ�ற வா��ைதகைளயாவ� 

கீ�த�யா ��வா� எ�� நிைன�த ேசக�, 

இ�த அைமதிைய�  ச��� 

எதி��பா��கவ��ைல. 

ேசக� அதி��சி�ட� அ�ைனைய� பா��க, 

சா�தி த� வ��த�ைத மைற�� 

கீ�த�யாவ�ட�,"பா� ���கறியா கீ��தி?"

கீ�த�யா அைமதியாக, "ேவணா� அ�ைத.. 

த�ண� தா� ேவ��.. நாேன 

எ����கேற�" எ�� �றி சமயலைற��� 

ெச�� ந�ைர� ப�கினா�.

அவைள ப��ெதாட��த ேசக� உ�சாக �ரலி�, 

"ேஹ கீ��ப��ைள.. ந� �� அ��ல 

இ��ேக�� அ�மா ெசா�னா�க, உ�ைன 

வரேவ�க நா� இ�ைல�ன�� �� அ�� 

ஆகி��யா!"

கீ�த�யா ெவ�ைமயாக ��னைக�க ேசக� 

த�வ�ரமான �ரலி�,

"எ�னா�� கீ��தி?"

கீ�த�யா மிக� சிறிய ெம�னைக�ட�, 

"ந�தி�.. �ராவ�னால ெகா�ச� தைல 

வலியா இ���.. த�� ஆ�"

ேசக� இட�ைக ெப�வ�ர� ம��� ஆ�கா�� 

வ�ர�கைள ம��� ந���, 

"ெகா�ச�னா எ�ேளா? இவேளா.. இ�ேளா.. 

இ�ேளா" எ�� �றி வ�ர�கள�� 

இைடெவள�ைய� �ைற��� ெகா�ேட 

ேபானா�.

கீ�த�யா வரவைழ�த இய�பான �ரலி�,

"ேட� ப�ேள�.. இ��கற தைலவலிைய 

���டாத.."

"நா� உன�� தைலவலியா?"

"�ள��  ேசக�.."

கீ�த�யாவ�� மனநிைலைய ����� 

��யாதவ� ேபா� ேசக�,

"ஐ�ேயா.. உலக� அழிய ேபா�.. ந� எ�ைன 

ேசக�� ����ட"

'ந� �ட� தா� எ�ைன கீ��தி�� ��ட' 

எ�� �ற நிைன�தவ�, எ�ேக அைத� 

�றினா� அவ� ேப�ைச வள��பாேனா எ�ற 

எ�ண�தி� ஒ��� �றாம� சிறி� 

��னைக�தா�.

கீ�த�யா,"ஓேக.. நா� ேபா� ப��கேற�.." 

எ�� �றி அைற� ப�க� ெச�ல, 

ேசக�, "ேஹ கீ��ப��ைள.. மற�ேத 

ேபா��ேட�.. இ�தா" எ�� �றி 

அவ��ெக�� வா�கி வ�த ம�ைச(munch) 

ந��ட,

அைத பா��த��, கீ�த�யாவ�� மன� 

வலி�த�.

'ச����� ம�� ெரா�ப ப����ேம' எ�� 

நிைன�த ெபா��, பைழய நிைன�க� மனைத 

அ��க, க�க� ேலசாக� கல�க, 

அவசரமாக,"என�� ம�� ப���கா�" எ�� 

�றி ேசக�� பதிைல எதி�பாராம� 

அைறய��� ���� ெகா�டா�.

ேசக� ��ய கதைவேய பா��தப� 

அதி��சி�ட�, "எ�னமா அவ��� ெரா�ப 

ப������ தாேன வா�கி�� வ�ேத�.. 

எ�னா��?" எ�� �றி தி��ப�யவ� 

ெப��� அதி��தா�.

சா�தி கல�கிய வ�ழிக�ட� நி�க, அவசரமாக 

அவ� அ�ேக ெச��,

"எ�ன�மா.. எ�னா��?"

சா�தி வ��த� நிைற�த �ரலி�, "ந�ம 

பைழய கீ��தி தி��பேவ மா�டாளா 

க�ணா?"

"எ�ன�மா ெசா�ற�� க?"

"அ�ணா ந�ம கி�ட கீ��தி ப�தி எ��ேம 

ெசா�லைல க�ணா.."
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ேசக� அதி��சி�� ஆ�ச�ய�மாக பா��க, 

சா�தி, "இ�ப� தா� பரவாய��ைல�� 

ெசா�றா�.. அ�ணா வ�த�� அவ� 

கி�ேடேய ேக��� ெத����ேகா க�ணா"

"���.. எ�ேபா கிள�ப�� ேபானா�க?"

"அவ�க ேபா� அ�� நிமிஷ��ல தா� ந� 

வ�த"

"அ�ேபா வர எ�ப��� 7 மண�யா��"

"���"

"ச��மா.. அவ�க வர����ள நா� 

ெகா�ச� ேவைலைய பா��கேற�"

"ச�டா க�ணா.. நா� உன��� காப� 

கல���� வேர�"

"���" எ�� �றி அைற ப�க� ெச�றவ� 

அைற வாய�லி� நி��,

"அ�மா ஒ� அ�� நிமிஷ� கழி�� கீ��திய 

ேபா� பா�"

சா�தி ெம�லிய ��னைக�ட� 

தைலயைச�தா�.

---------------------------------------------------------

லாவ�யா, "இ�த �ைட�� எ�லா� 

பா��தா.. �ைச� மாதி� தா� சா� 

ேதா��.."

திேன�, "என��� அ�ப�� தா� சா� 

ேதா��"

லாவ�யா ஆ�ச�யமாக திேனைஷ பா��க, 

தியாேக�வ�, "எ�ன லாவ�யா?"

தியாேக�வ� த�ைன கவன���வ��டைத 

உண��த லாவ�யா தா��த �ரலி�,

"அ�.. வா��ைகய�ேலேய ப�� ைட� நா� 

ெசா�னைத ஒ���கி�டா�"

தியாேக�வ� சிறி� ��னைக�க, திேன�,

"சா�.. யாேரா ப�சன� வ�ஷய�ைத 

அஃப�ஷிய� வ�ஷய�தி� கல�பதி�ைல�� 

ெசா�னா�க"

லாவ�யா �ைற�க, திேன� அல�சியமாக� 

ேதா�கைள� ���கினா�.

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, "உ�க 

ெர�� ேபைர�� வ���கி�� எ�ப� இ�த 

ேகஸ ���க� ேபாேறேனா!"

திேன�, "எ�ன சா�.. உ�க திறைமைய 

ந��கேள �ைற�� எைட ேபா�ற�� க!"

"ஓேக கய�� (guys) ஃப�� அ�பா��.. 

க�மி� � தி ேக�..

ந��க ெசா�வ� ேபா� ேமேலா�டமா 

பா��தா �ைச�� தா� ேதா��.. ப� 

இதி� சில கா��ள�ேகஷ�� இ���..

ந�ப� 1: ைவஃ� அ�� ச� இ��கா�க.. ப� 

ெசா���க� அைன�ைத�� ஏ� மக� 

ெபய�� எ�தி ைவ�தா�?

ந�ப� 2: �பாஷின� மரணேம confusion தா�.. 

���� ேபா�� இற�க ��ெவ��தவ, ஏ� 

��க மா�திைர சா�ப�ட��? இ�ல.. சாக 

��ெவ��தவ ��க மா�திைர சா�ப��ேட 

உய�ைர� ேபா�கி இ��கலாேம?

ந�ப� 3: மி�ட� ெஜய�ரகா� ஒ� ம�� 

ப�ஃேபா� தா� இற�� இ��கா�, அ��� 

அ�சிெட��ல.. ெஜய�ரகா� மரண� �ட 

ெகாைலயா இ��க வா��� இ���.." 

திேன�, "ேம ப� அவ ைடலமால இ��த�ப 

யாரா��� வழ�க� ேபா� மா�திைர 

���� இ��கலா� சா�..  அ��.. JP மரண� 

உ�ைமயாேவ ஆ�சிெட��டா  இ��க� 

�ட வா��� இ��ேக!"

"ஓேக.. வா� அெபௗ� தி வ�� (உய��)?"

"அ�.. ேயாசி�க ேவ��ய வ�ஷய� தா� 

ப�,  அ�த ெல�ட�?"

"ேபாலியா இ��கலா�"

"ப� அ� �பாஷின� ைகெய����� 

மி�ஸ� JP தாேன ெசா�லிய���கா�க"

"���.. ெல�� ைப�� அ��"

லாவ�யா, "எ�கி��� ஆர�ப��க� 

ேபாேறா� சா�?"

தியாேக�வ�, "JP ேஹா�" 

திேன�, "எ�ேபா ேபாேறா� சா�?"

"�மாேரா மா�ன�� அ� 10"

"ஓேக சா�" எ�� �றி திேனஷு� 

லாவ�யா�� ச��� அ��� கிள�ப�� 

ெச�றன�.

---------------------------------------------------

இர� 7.30 மண�.. ெமா�ைட மா�ய�� ேசக�� 

ச��க�� ேபசி� ெகா����தன�.

ேசக�, "ச���வ மற��ற� எ�ப� 

கீ��தியா� ��யாத� தா� மாமா.. ப� 

இ�த அளவ��� ஒ��கி ேபாவா�� நா� 

நிைன�கைல.."
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ச��க� ெப���ெசா�ைற ெவள�ய���,  

"நா�க�� நிைன�கைல�பா.. ச���வ�� 

இற�� அவைள இ�தளவ��� பாதி���� 

எதி� பா��கேவ இ�ைல.. ேபாரா� 

ம�����ேகா�.." எ�� �றி க�கைள 

இ��கமாக ��� திற�தா�.

"எ�ன ெசா�ற�� க மாமா?"

ச��க� ேவதைன�ட� �ற� 

ெதாட�கினா�,

"அவ க� ��னா�ேய அ�த அ�சிெட�� 

நட����பா..

ச��� இவைள பா����� அவசரமா ேரா� 

�ரா� ப�ண�ப, ேவகமா வ�த கா� 

அவைன அ���.. ��கி ேபா�ட�ல.. 

�பா�ேலேய.. இவ ம�ய�ேலேய.." எ�� 

க�கல�க, ெதா�ைட கரகர�க  நி��தினா�.

ச��க�தி� ேதாைள ஆதரவாக ப�றிய 

ேசக�, சி� வயதி� கீ�த�யா �றியைத 

நிைன��� பா��தா�. 

கீ�த�யா சி���� ����தன�� 

நிைற�தவளாக இ��தா��, ெம�ைமயான 

மன� ெகா�டவ�.

சி� வயதி�, ஒ� �ைற ேசக� தன� காலா� 

'ரய�� ��சி'ைய ேலசாக� த���

த�� வ�ைளயா�� ெகா����தா�. இவன� 

கா� ேலசாக ப�ட�� ��சி ����� 

ெகா���. சில ெநா�க� கழி�� அ� ெச�ல 

ெதாட�க��, ம���� காலா� சிறி� 

உர�வா�, அ� ம���� ����� ெகா���.. 

இ�ப� வ�ைளயா�� ெகா����த ேபா�, 

கீ�த�யா,

"ேட� �ர�� ஏ�டா அ�த ��சிைய 

ப���ற?"

"ேபா�� �ர��"

கீ�த�யா ேசக�� ��கி� ஒ� அ� ைவ��, 

ேகாபமாக,

"ைத�ய� இ��தா �ரா� �ட இ�ப� 

வ�ைளயாட ேவ��ய�தாேன! ஏ� இ�த 

வாய��லா ��சிைய க�ட�ப���ற?"

இ�ப� ெம�ைமயான மன� ெகா�ட 

கீ�த�யா வ�ப�� நட�த ேநர�தி� எ�ப� 

���தி��பா� எ�� ெப��� வ��தினா�, 

க�கைள இ�க ��� திற�தா�.

ச��க� ெதாட��தா�.

"ச��� இற�த ெகா�ச நா��� ப�ர�ைம 

ப���ச� ேபா� இ��தா.. யா� �ட�� 

ேபசேவ இ�ைல..  அ�த ஆ�சிெட�� ப�தி 

நிைன��, ��க��ல தி��� வற� ி�� 

க�தி�� எ�����பா.. 

ச��� ேபான ��க� ஒ� ப�க� இ��க, 

இவைள எ�ப� சமாதான� ெச�ற��ேன 

ெத�யாம ெரா�ப� க�ட�ப�ேடா�.. 

அ�ைதேயாட மாமா ைபய� 

ைச�கியா��டா இ��கா�..”

"ெத��� மாமா.. �ன�ேலாட அ�பாவ� 

தாேன ெசா�ற�� க"

"���.."

ேசக� அதி��சி�ட�, "���ெம���கா 

அ�ைத�� கீ��தி�� ல�ட� ேபானா�க?"  

ச��க� 'ஆ�' எ�ப� ேபா� தைலைய 

ஆ��னா�.

ேசக� ேவதைன�� வ��த�மாக, 

"ெசா�லேவ இ�ைலேய மாமா"

"ச��� இற�த சமய�தி� தா� சா�தி�� 

அ�ெப��சி�� ஆபேரஷ� ப�ண� ஒ� 

வார� இ����, ந� ெட�� அ�� 

ைடஃபா�� வ�� ஹா�ப�ட�ல அ�மி� 

ஆகிய���த.. அதா� அ�பா கி�ட �ட 

எ��� ெசா�லைல.. ெம�வா 

ெசா�லி�கலா�� நிைன�ேச�.. அ�பற� 

கீ��தி ல�ட� ேபான�ப தா� ைல�டா 

ெசா�ேன�.

அகில� (ல�டன�� இ���� அ�தாவ�� 

மாம� மக�, மனநல ம���வ�) ெரா�ப 

வ�ஷமா ����� இ��கா�.. கீ��தி���  

ைம�� ைடவ�ஷ�னா இ����� 

ேபாறா�க�� ெசா�ேன�..

அகில� ெகா��த க��ஸிலி�ல ெகா�ச� 

ெகா�சமா ேதறினா.. �� இட���� ேபாக� 

ெசா�லி அகில� தா� ெசா�னா�.. 

ல�ட�ல இ��� கீ��தி வர����ள 

நா� ெச�ைன��� ேபா� ெச��� 

ஆகி�ேட�.. 

ச��� ப�றிய நிைன�கைள மற�க��� 

�� இட� �� ஆ�க�� ��நிைலையேய 

மா�றிேன�.. இ���� அவ ��கா�வாசி 

ேநர� �����ேளேய அைட�� 

இ��க��, அகில� கி�ட ம���� க�ச�� 

ப�ண�, ெபய���� அ�� கிராஃ�� 

�ளா� எ��க வ�ேச�.. 

இ�ப� தா� ெதள�வா இ��கா.. இ�ப�� 

ச���வ மற�கைல.. ப� அவ� 

நிைன�க�ட� இ��க பழகி�டா.. ப� 

பைழய கீ��தி இ��� தி��பேவ இ�ைல.. 

உ� ெபயைர� ெசா�ன�ப �ைல�டா 

பைழய கீ��தி எ��� பா��தா.. அதா� 
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சமாதான� ப��தி ����� வ����ேக�"

ேசக� ஆ�ச�யமாக பா��க��, ச��க�,

"இ�க வர அவ ஒ���கைல�பா.. 

தி�ெந�ேவலி ப�கேம ேவ�டா�� 

ெசா�னவைள அ� இ��� ெசா�லி 

����� வ�ேத�..

வர வழில தி��சில ச��� ப�ெர��ட 

பா����� ம����.." எ�றவ� ேசக�� 

ைககைள� ப�றி,

"உ�ைன ந�ப�� தா�பா வ����ேக�.. 

எ�ப�யா� எ� பைழய கீ��திைய 

ெகா�சமாவ� ம����தா" எ�� 

ெக�சலாக� �ற,

ேசக� அவசரமாக, "எ�ன மாமா ந��க.. 

என�� உ�கள�ட� ப���சேத உ�க 

ைத�ய� தா�"

"எ�ன ப�ற��பா.. ெப�த ெபா���� 

வ�� ேபா� ைத�ய� ஆ��தா� ேபா��"

"கவைலேய படாத�� க மாமா.. இ�கி��� 

கிள��� ேபா� பைழய கீ��திைய� தா� 

ந��க ����� ேபாவ�� க"

"�� நா� தா� இ��ேப�� ெசா�லி�� 

கிள�ப�னா..  ஆனா நா� 'பா����கலா� 

எ���� �ளா��� 10 நா� �� 

ெசா��� ெசா�லி ����� 

வ����ேக�.."

"ேடா�� ெவா�� மாமா..10 நா� இ��பா.. 

க���பா பைழய கீ��தி தி���வா.. அவ 

வா�தன�ைத பா��� ந��கேள 'ஐேயா'�� 

அலற� தா� ேபாற�� க" எ�� �றி 

��னைக�க, ச��க�� ��னைக�தா�.

---------------------------------------------------------

தியாேக�வ� உற��� ��, வழ�க� ேபா�  

நி�த�� த� சி�தைனய�� இ���� 

ெப�ண�� �ைக�பட�ைத� பா��தா�. 

அவைள மற�க ��யாம� தவ��தவன�� 

மன� அவைன ேக�காமேலேய கட�த 

கால�தி��� ெச�ற�.

அவ�ட� கழி�த ெபா�னான� த�ண�கைள 

ப�றி எ�ண� ெதாட�கியவன�� சி�தைன,  

த� எதி� ஒ�வ�  நிக��திய  அ�த 

ேகார�ச�பவ�தி� வ�� நி�ற�. க�கைள 

இ�க ���திற�தா�. 

நி�ராேதவ�ைய (உற�க�) த�வ �ய�சி��� 

ேதா�றா�. தின�� மனைத� ��� 

ேவதைனைய ஒ�வா�   ெவ��  சிறிேத��  

உற��பவனா� இ�� ஏேனா அ� 

��யாம� ேபான�.

---------------------------------------------------------

ேசக� ப��ைகய�� ப���� ெகா��, 

இ�ெபா�� இ���� கீ�த�யாைவ�� 

பைழய கீ�த�யாைவ�� நிைன��� 

பா��தா�. அவ� மனதி� சி� வய� 

ச�பவ�க� சில படமாக ஓ�ய�.

ேசக� 7வ� வ��� ப���� ெகா����த 

ேபா� (கீ�த�யா 4வ�  வ��� ப���� 

ெகா����தா�), அவ�� கீ�த�யா�� 

த�க� வானர� ��ட��ட� அவ�க� 

ெத�வ�� இ��த தன�யா� ஒ�வ�� சிறிய 

ேதா�ட�தி��� ெச�றன�. 

வ�� ���� ேதா�ட�� உ�ைமயாள���� 

ெத�யாம� ேதா�ட�தி� ஆ�ட� ேபா�வதி� 

அவ�க���� ெகா�ைள ப��ய�.

�ண� �ைவ�க வசதியாக� க�� 

ைவ�தி���� சிறிய த�ண��  ெதா��ய�� 

கிண�� ந�ைர இைற��, ெதா��ைய 

'�வ��மி� ��' ஆக மா�றி அதி� ஆ�ட� 

ேபா�வ�, ந��� ஆ�ட� ேபா��வ���, 

ேதா�ட�தி�� வ�� வழிய�� 

ெத��கைடய�� ��ட (தி��ய) அ�பள��, 

ேத�மி�டா� ம��� ���ைக ெநா���வ� 

வழ�க�.

அ��, யா� கிண�றி� இ��� ந�ைர 

இைற�ப� எ�� ேசக���� 

கீ�த�யாவ���� ச�ைட வ�த�. 

(அ�ேக ந�� இைற��� �ைற வ��யாசமாக 

இ����.. ஏ�ற�தி� �ல� தா� ந�ைர 

இைற�பா�க�.

ஏ�ற� - கிண�றி� ெவள���வ� அ�ேக �� 

ேபா�ற இ� க�க� இ��க, அதி� ஒ� 

உ�ைள� க�� ெபா��த� ப������. 

உ�ைள� க�ப�� ேம� ஒ� ெப�ய க�ைட 

இைண�க� ப����க, அ�த ெப�ய 

க�ைடய�� இ�திய�� ஒ� கனமான க� 

க��ய���க, ெப�ய� க�ைடய�� ம��ன�ய�� 

(கிண�ைற ேநா�கி) ச�கிலிய�� �ல� ஒ� 

க�� ெதா�கவ�ட� ப������. இ�த� 

க�ப�� �ன�ய�� வாள�  ெபா��த� 

ப������.

கிண�றி� உ�ேள, ஒ� ப�க� இ��� ம� 

ப�க� வைர  ஒ� கனமான க� இ����. 

அ�த க�லி� ேம� நி�� வாள� 

ெபா��த�ப�ட க�ைப கிண�றி��ேள 

அ��தி��, ேமேல இ���� ந�ைர 

இைற�பா�க�)

ச�ைடய�� ந�வ�� கிண��� �வ�றி� 

ேம� இ��த அ�பள�� பா�ெக� 
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கிண�றி��ேள  வ����வ��ட�.

இ�வ�� 'அ�ேசா' எ�� ஒ�றாக� �றி 

ச�ைடைய நி��தினா�க�. ஆனா� அ��த 

ெநா�ேய,

'ந� தா�டா த�ள� வ��ட'

'இ�ல ந� தா�� த�ள� வ��ட' எ�� 

ம���� ச�ைட� ெதாட�கிய�.

��ட�தி� ஒ��தி, "ந��க எச�லறத 

(ச�ைட) வ�� ���� ேபா� வ���ேகா�க.. 

இ�ப இ�த அ�பள��வ எ�ன ப�ற�? 

யாரா� பா�தா நாம ெதாைல�ேசா�.."

இ�வ�� ச�ைட நி�ற�. 

ேசக� ந�� இைற��� வாள�ைய� ெகா��, 

மித�த அ�பள�� ப�ெக�ைட எ��க� 

பா��தா�. ஆனா� அ� வாள�ய��� 

சி�காம� வ�லகி� ெகா�ேட ேபான�.

ேசக� கிண�ைற வ��� ெவள�ேய வ��, "��.. 

வரேவ மா�����.. ேவற எ�ன 

ப�ணலா�?"

ஒ�ெவா�வ�� த�வ�ரமாக ேயாசி�க, 

கீ�த�யா,

"ஒ� ேயாசைன.. க�ல அ�த பா�ெக� 

ேமல எறியலா�.. ஓ�ட வ����, த�ண� 

ேபா� ெமத�காம ��கி��"

��ட�தி� ஒ��த� உ�சாகமாக, "���.. 

ந�ல ேயாசைன!" எ�� �ற, கீ�த�யா 

ெப�ைமயாக� ��னைக�� க�ன�� 

இ�லாத காலைர� ��கிவ���� 

ெகா�டா�.

ேசக�, "ெப�ய ேயாசைன!!!"

"ெப�ேசா சி�ேசா.. உன��� ேதானைலல.. 

வாய ���� ெசா�னைத ெச�"

"ஏேதா ஒ� தடவ ெசா�லி�� ப��திகாத"

"ேபாடா"

ந�ப�க� ஒ�றாக, "ஐேயா! உ�க 

ச�ைடைய ெவல�கிறேத ெப�� 

ேராதைனயா இ���.. �த�ல அ�பள��வ 

கவன��ேபா�" எ�� �ற,

இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� பா��� 

���கி� ெகா�� ந�ப�க�ட� ேச��� 

க�ைல� ேத�ன�.

ஒ�ெவா�வராக� க�ைல எறி�தன�. 

இ�தியாக எறி�த ேசக�� க� ம��� தா� 

அ�பள�� ப�ெக� ேம� ப�ட�, ஆனா� 

��ைமயான க� ேவகமாக ப�டதி� 

பா�ெக��� சி� ஓ�ைட வ��வத�� பதி� 

பா�ெக� கிழி�� அ�பள�� அைன��� 

ெவள�ேய வ�� மித�க� ெதாட�கிய�.

ேசக� கீ�த�யாைவ �ைற��, "ந��� உ�  

ேயாசைன��"

"நா� ந�ல  ேயாசைன தா� ெசா�ேன�..  

ந� தா� மிளா மாதி� எறி�� கா�ய�ைத 

ெக����ட"

ேசக� ேகாப��ட�,  "த�� த�பா ேயாசைன 

த���� எ�ைன ெசா�றியா.. ந� தா�� 

மிளா, �ர�� எ�லா�.." 

"ேபாடா ப�ன�மா� (ப�றி, மா� - 

இர�ைட�� ேச��� �றினா�).. ெமா�த 

மி�க ஜாதி�� ந� தா�.."

"நா� இ�ைல ந� தா�.. உ� ேப�லேய 

இ��ேக.. ேபா� கீ��ப��ைள.."

கீ�த�யா ப�ைல� க����ெகா��, 

"உ�ைன.." எ�� ஒ� ெநா� ேயாசி��, 

"ேபாடா� பா��"

"பா�பா!"

"ஆமா நா� கீ��ப��ைள�னா ந� பா�� 

தா�.."

இ�வ�� ச�ைட� ேகாழிகளாக நி�க, 

ேதா�ட�தி� உ�ைமயாள� ேதா�ட�ைத 

பா�ைவய�ட வ�தா�.

ந�ப�க�, "ஏ�.. ��மா இ��க.. ெசா�ைட� 

தல வ��.." எ�� �ற இ�வ�� 

அைமதியானா�க�.

உ�ைமயாள� ேதா�ட�ைத� ��றி� 

பா���வ��� கிண��� ப�க� வர�� 

அைனவ���� பய� கிள�ப�ய�..

'ேபா��.. ேபா��', 

'மா�ட ேபாேறா�', 

'இ�ைன�� ெதாைல�ேசா�', 

'அ�மா ெவள�கமா�தால மா�த� ேபாறா'

'இ�ைன�� நம�� �ள�யமா� தா�',

'ச�� தா� நம��'

'கட�ேள' எ�� ஒ�ெவா�வ�� 

�����க..

உ�ைமயாள� ச��� ெதாைலவ�லி���,

"அ�கன எ�ன �ர�� ேச�ைட� 

ப�ண��� இ��கீ�க?"

ஒ��தைர ஒ��த� பா��� தி�தி�ெவ�� 

�ழி�க,

ேசக�, "�ள��க வ�ேதா�" எ�� �ற, அேத 
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ேநர�தி� கீ�த�யா, "��ம தா�" எ�றா�.

இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� பா��� 

�ைற��, க�ணா�, 'நா� தா�  

ெசா�ேற�ல ந� ஏ� வா� திற��ற?' எ�� 

தி��ன�.

உ�ைமயாள� எ�ன நிைன�தாேரா, 

"ச�.. ச�.. ெகண�����ள பா��� 

இற���க.. வ�ரசலா  வ�� ��� ேபா�க" 

எ�� �றி� ெச��வ��டா�.

அைனவ�� ெப���ெசா�ைற ெவள�ய���, 

"த�ப��ேசா�" எ�றன�.

ேசக�� கீ�த�யா�� ம���� ச�ைடைய� 

ெதாட��� �� ந�ப�க� அவ�கைள 

அைழ��� ெகா�� வ��  தி��ப�னா�க�.

அ��த இர�� நா�க� யா�� ேதா�ட� 

ப�கேம ெச�லவ��ைல. இர�� நா�க� 

கழி�� ஒ�வைன ம��� அ��ப�, எ�த 

ப�ர�சைன�� இ�ைல எ�பைத அறி�த 

ப�ற�, 'எ�ப� காணாம ேபா��?' , 'யா�� 

பா��கைலயா?' எ�� ேபசியப�ேய 

ேதா�ட�தி��� ெச�றன�.  ��ள�� 

ஆ�ட�� ெதாட��த�

(அ�பள��ைவ கிண�� ம��க� 

உ������ எ�� யா���� ேதா�றேவ 

இ�ைல).

இதழி� ��னைக�ட� ேசக� அ��த 

ச�ப�ைத� ப�றி நிைன��� பா��தா�..

ஒ� �ைற ப�ள�� கப� ேபா��ய�� அவ� 

கள�தி� இற�கி வ�ைளயாட� 

ெதாட�கிய��, பா�ைவயாள�க� ��ட�தி� 

இ��த கீ�த�யா ச�தமாக,

"ஆ� பா�ேப.. வ�ைளயா� பா�ேப.. 

ந�லா வ�ைளயா� பா�ேப.." எ�� பா� 

கலா�டா ெச�தா�.

ேசக� 8வ� வ��� ப���� ெகா����த 

ேபா� அவன� ப�ள� அைடயாள 

அ�ைடய�� (IDcard) அவன� ெபய� 'SNEKAR' 

எ�� அ�சாகிவ�ட,  கீ�த�யா 'sneka' எ�� 

அவைன கி�ட� ெச�தா�, ப�ற� 'snake' எ�ற 

அைட ெமாழிைய� ேச���, அவைன 'snake 

sneka' எ�� அைழ�க ஆர�ப��தா�. 

ேசக� 10வ� வ��� ப���� ெகா����த 

ேபா�, ந�ப�க�ட� ேச��� ப��க 

ேபாவதாக� �றி வ�� ���� ெத�யாம� 

கி��க� ம��� கி�லி வ�ைளயா�யைத��, 

திைரயர�க� ெச�றைத�� கேணசன�ட� 

ேபா���ெகா��� ெபர�பா� அ� வா�க 

ைவ�தா�. ஒ� �ைற கேணச� பலமாக 

அ���வ�ட ேகாப�தி� ேசக� கீ�த�யாைவ 

அ���வ��டா�. அத� வ�ைள� ஒ� வார� 

கழி�� அவன� வ�ல�கிய� (zoology) 

ெர�கா�� ேநா�' காணாம� ேபான�. 

வ�� ���, ப�ள�ய��� ேத�� பா���, 

ந�ப�கள�ட�� ேக��வ��� ேவ� வழிேய 

இ�லாம� ஆசி�ய�ட� வைசக� பல வா�கி, 

�திதாக ெர�கா�� ேநா� ெப���ெகா��, 

இர�� நா�க� க�வ�ழி�� அைன��� 

பட�கைள�� ம���� வைர�� ���� 

ஆசி�ய�ட� ைகெயா�ப� வா�கினா�.

கீ�த�யா அவ� ைகெயா�ப� வா�கியைத 

உ�தி ெச��வ��� அ�றிர� ��னைக�ட� 

பைழய ெர�கா�� ேநா�ைட� ெகா��தா�. 

பைழய  நிைன�கள�லி��� தி��ப�யவ� 

கீ�த�யாைவ எ�ப� மா��வ� எ�� 

சி�தி��, ஒ� ��வ��� வ�த ப�ற� 

உற�கினா�.

உற��� �� கீ�த�யா ஒ� 

��ெவ��தா�. 

த�னா� ம�றவ�க� மனநிைல�� 

ெக�கிற� எ�பைத உண��த��, ந��ட ேநர� 

ேபாரா�ட�தி��� ப�ற� த� மனைத� 

க����� ெகா�� வ�தவ�, �ைற�த 

ப�ச� இல�சிய�� இ���� நா�களாவ� 

த� மனைத� சிதறவ�டாம�, மகி��சியாக 

இ�ைல எ�றா�� இய�பாக இ��பைத� 

ேபா�� ந��தாவ� ம�றவ�கைள 

மகி�வ��க ேவ��� எ�� ��ெவ��தா�.

அ��த நா� காைலய�� உண� ேமைசய�� 

ேசக� ச��க�திட� க� ஜாைட� கா�ட, 

அவ�, "ேசக� இ�ைன�� ����� 

கீ��திைய�� ������ ேபாேய�"

"ஏ� மாமா எ� ��� ப��ைள�க 

ந�லா இ���ற� ப���கைலயா?"

சா�தி, "இன�யாவ� அ�த� ப��ைள�க 

ந�லா இ��க��ேம�� தா� அ�ணா 

கீ��திய ����� ேபாக ெசா�றா�" 

உணவ�� கவனமாக இ��த கீ�த�யாைவ 

பா���� ெகா�ேட ேசக�,

"ஏ�கனேவ ந�ல ப��ைள�களா 

இ���றவ�க எ��� இன� ந�ல 

ப��ைள�களா ஆக��?"

சா�தி, "வ�ைளயா�� ேபா��.. அவைள� 

����� ேபாடா.. ந�லா வைரய� 

ெசா�லி� ெகா��பா.."

ேசக� சி���ட�, "ஐேயா அ�மா! நா� 
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வ�ைளயாடைல.. இ�த கீ��ப��ைளைய 

����� ேபானா �ர�� ேச�ைடக� தா� 

பழகி��வா�க.. சி�ன வய�ல இவ��� 

வைரய ெசா�லி� ெகா��தேத நா� தா�.."

'அட பாவ�' எ�ப� ேபா� சா�தி மகைன� 

பா��க, அவேனா அசராம� ��னைக�தா�.

ேசக� கீ�த�யா ஏதாவ� ச�ைட ேபா�வா� 

எ�� எதி�பா��� கா�தி��க, அவேளா 

இவைன நிமி��� �ட பா��காமலி��க, 

கேணச�,

"அவ� ெகட��றா�.. ந� எ� கைட�� 

வாடா"

ேசக� மனதி��, 'இ�த அ�பா 

கா�ய�ைதேய ெக����வா� ேபால' எ�� 

நிைன��� ெகா����க, ச��க� 

மானசீகமாக தைலய�� அ���� ெகா�டா�. 

ேசக�� ச��க�� ஒ�வைர ஒ�வ� 

ப�தாபமாக� பா��க, கீ�த�யா சி� 

��னைக�ட�, "எ�ன மாமா.. அ�பா�� 

இ�த� �ர��� ேச��� ேபா�ட �ளாைன 

இ�ப� ச���� உைட�����கேள!" 

எ�� �றி ேசகைர�� த�ைதைய�� 

பா��தா�.

ச��க�  சிறி� அச� வழிய, ேசக�, 

"அ��பாவ�" எ�� �����தா�.

கேணச�, "�ளானா?"

"எ�ைன ������ ����� ேபாற 

�ளா�"

"அைத ேநராேவ ெசா�ல ேவ��ய� 

தாேன!"

"இ�த �ேன� �ேனகா �ட ����� 

ேபாக மா�ேட�� ெச�ைனல வ�ேச 

ெசா�லி�ேடேன!" 

கீ�த�யாவ�� இ�த உ�சாக� ேப�சி� 

அைனவ�� மகி��தன�. 

ேசக�, "ந� வரமா�ேட� ெசா�ன���� 

நா�க ேபசின���� எ�ன ச�ப�த�? ந� 

வேர�� ெசா�னா� �ட நா� உ�ைன� 

����� ேபாக மா�ேட�"

"ஓ.. எ�ைன� ����� ேபாற ஐ�யா 

இ�லாம தா� அ�பா கி�ட சி�ன� 

காமி�சியா���!"

"நா� ஒ��� சி�ன� காமி�கைல"

"அ�ப�யா! மாமா நா� உ�க �ட 

கைட�ேக வேர�"

"ச�.. ந� இ�ேளா ெக��றதால உ�ைன 

எ� ����� ������ ேபாேற�"

"உ� கி�ட யா�� ெக�ச�� இ�ைல.. 

உ� �ட ����� வேர�� 

ெசா�ல�� இ�ைல"

அ�தா, "பாவ�டா.. வ����"

"யா� இ�த �ர�கா பாவ�?"

அ�தா, "ச�.. இ�ேபா எ�ன தா� ெசா�ற? 

��� ேபாறியா.. இ�ைலயா?"

"அவைன ேநர�யா 'எ� �ட ����� 

வ�யா?' �� ேக�க� ெசா�� ேபாேற�"

ேசக�, "ஓேக.. எ� �ட ����� வ�யா?"

கீ�த�யா த� ைகைய கி�ள�� பா���, "நிஜ� 

தானா?"

ேசக� சி� ��னைக�ட� ைகைய க�வ 

எ��� ெச�றா�.

கா�� ெச��� ெகா����த ேபா� ேசக�, 

"எ� �ட இ���� ேபா� ந� ந�யாேவ இ�"

கீ�த�யா ��யாம� பா��க, ேசக�, "ந� 

இய�பா இ�ைல.. அ�ப� ந���ற.. 

(கீ�த�யா க�கைள வ���� ேநா�கினா�)

எ�ன ��ைட க�ைண உ���ற!"

கீ�த�யா க�கைள ���கி �ைற�க��, 

ேசக� சி� ��னைக�ட�, "இ� தா� உ� 

இய�பான நிைல.. இ�ப�ேய இ�"

கீ�த�யா, 'ஆமா வ��கி�டா வ�சக� 

ப�ேற�' எ�� ������வ���,

"ந� �ட� தா� இய�பா இ�ைல"

"நானா!!!"

"ஆமா.. எ�ைன சி�பதிேயாட பா��� 

ஆதரவா ேபசற.. இ� உ� இய�� 

இ�ைலேய!"

"ஏ�! நா� இய�பா� தா� இ��ேக�.. 

உ�ைன சி�பதிேயாட�லா� பா��கைல..

சி�ன வய�ல ச�ைட ேபா���ேட 

இ��ேதா�னா இ�ப�� அ�ப�ேய 

இ��க�மா எ�ன!

ந��ல எ�தைனேயா வ�ஷ�க� 

ஓ�ய����.. சில வ�ஷ�க� நாம ம�� 

�ட ப�ணைல.. நாம ெம��� ஆ�� 

ேபா� ந� சி�தைனக� மா�� தாேன!"

"உ� ��ெட��� ெரா�ப பாவ�.. 

சி�னதா ஒ�� ேக�ட��� ஒ� எ�ேஸ 
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எ��ற.."

ேசக� ��னைக�ட�, "ஓேக சி�ப�ளா பதி� 

ெசா�ல��னா..

இ�ப உன��, எ� �ட ��ன மாதி� 

ச�ைட ேபா�ேட இ��க��� 

ேதா�தா?"

"பதி� ெசா�ேற�� ெசா�லி�� 

�ெவ��� ேக��ற"

"ஏேதா ஒ��.. நா� ேக�ட��� பதி� 

ெசா��"

கீ�த�யா சிறி� ேயாசி��வ���, "இ�ைல 

தா�"

"த�� இ�"

"���.. இ�ேபா எ��� எ�ைன 

����� ����� ேபாற?"

"வ�� �ல உ�கா��� ெவ�� கைத� 

ேபசி��, ெமா�க �வ� ச�ீய�� பா���ற� 

பதி� ஏேதா ����லா ெச�ய��ேம�� 

தா�"

"எ� ��ண�ய��ல இ�த 10 நாளாவ� 

உ� ��ெட����� ந�ல ��ச� 

கிைட�க���"

"10 நாளா.. யாேரா 3 நா�ல கிள�பறதா 

ேக�வ�ப�ேடேன!"

"அ�ப�யா! யா� அ�?"

இ�வ�� ��னைக�தன�. 

--------------------------------------------------------

தியாேக�வ�, திேன� ம��� லாவ�யா 

ெஜய�ரகா� வ�� ��� வ�சாரைண�காக 

ஜ�� ப�� ெச�� ெகா����தன�.

ஓ��ன� அ�ேக அம��தி��த தியாேக�வ� 

ஏேதா த�வ�ரமான சி�தைனய�� இ��க, 

ப��னா� லாவ�யா அ�ேக அம��தி��த 

திேன�,

"லா லா லா லா லா..

லலலாலா லா லா லலலாலா.. 

லா லா லா அறி�தவேள

ெத��தவேள..த�ள� த�ள� இ��தவேள 

எ�ள� எ�ள� சி��தவேள..��ள� ��ள� 

நட�தவேள  

க�ள� க�ள� அவ� இவேள..

லா லா லா... " எ�ற பாடைல 

லாவ�யாவ��� ம��� ேக��� �ரலி� 

பா�வ��� அறியாதவ� ேபா�, "ந�ல 

பா���ல லாலாவ�யா"

லாவ�யா அவைன� பா��� �ைற�தா�. 

"ந�ல பா�ெட�லா� உன��� ப���காேத"

"ெகா�ச� ேநர� உ� தி� வாைய ���� 

வ�யா?"

"��யா��னா எ�ன ெச�வ? ஜ�� ல 

இ��� �தி���வ�யா?"

லாவ�யா இய�பான �ரலி�, "இ�ல 

உ�ன� த�ள� வ����ேவ�"

திேன� 'ெச�சா�� ெச�வாேளா!' எ�� 

ேயாசி��� ெகா����க, 

லாவ�யா, "எ�ன ெச�ேவனா� 

ேயாசி��றியா? ச�ேதகேம ேவ�டா� 

க���பா ெச�ேவ�"

திேன� மனதி��, 'எ���� ெகா�ச 

ேநர� அைமதியாேவ வா.. அ� தா� உ� 

உய���� உ�தரவாத�' எ�� �றி 

அைமதியாக இ��தா�.

லாவ�யா மனதி�� சி���� ெகா�டா�.

சிறி� ேநர�தி� ெஜய�ரகா� வ��  வ�த�.

த�கைள  வரேவ�ற 60 வய� மதி�க�த�க 

வ�� � நி�வாகிய�ட� வ�சாரைண� ப�றி 

திேன� �றினா�. 

தியாேக�வ� வ�� � நி�வாகிைய அைழ��� 

ெகா�� �பாஷின� அைறைய பா�ைவய�ட� 

ெச�ற��, 

வ�� ைட ேநா�டமி��� ெகா����த 

லாவ�யா அ�ேக ெச�ற திேன�,

"லா லா லாவ�யா.. ��மாேவ நி���� 

இ��தா எ�ப�! வ�சாரைணைய �டா�� 

ப�ற ஐ�யா இ�ைலயா?"

"ந� இ�க எ�ெகாய� ப��.. நா� 

வ�� ைட� ��தி� பா����� 

ேதா�ட�காரைன எ�ெகாய� ப�ண��� 

வேர�" எ�� �றி அவன� பதிைல 

எதி�பாராம� ெவள�ேயறினா�.

திேன�, "திமி� ப���சவ.." எ�� 

�����தா�.

சி�தைன ெதாட��...
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�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : பாய�ரவ�ய�

அதிகார�: அற� வலி���த�

31. சிற��ஈ�� ெச�வ�� ஈ�� அற�தி�உ�� 

ஆ�க� எவேனா உய����.

வ�ள�க� :

அற�, நா�� ேப� �� நம�� ேம�ைமைய� த��; ந�ல ெச�வ�ைத�� ெகா����. இ�தைகய 
அற�ைத� கா���� ேம�ைமயான� நம�� உ�டா?

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

It yields distinction, yields prosperity; what gain Greater than virtue can a living man obtain? 
Explanation:
Virtue will confer heaven and wealth; what greater source of happiness can man possess ?

32. அற�தி�உ�� ஆ�க�� இ�ைல அதைன 

மற�தலி� ஊ�கி�ைல ேக�.

வ�ள�க�:

அற� ெச�வைத வ�ட ந�ைம�� இ�ைல. அைத� ெச�ய மற�பைதவ�ட ெக�தி�� இ�ைல

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

No greater gain than virtue aught can cause; No greater loss than life oblivious of her laws. 
Explanation:
There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the 
forgetfulness of it.

33. ஒ��� வைகயா� அறவ�ைன ஓவாேத 

ெச���வா� எ�லா� ெசய�.

வ�ள�க�:

இைடவ�டாம� இய�ற ம��� எ�லா இட�கள��� அற�ெசயைல� ெச�க.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

To finish virtue's work with ceaseless effort strive, What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive. 

Explanation:

As much as possible, in every way, incessantly practise virtue.

34. மன���க� மாசில� ஆத� அைன�தற� 

ஆ�ல ந�ர ப�ற.

வ�ள�க�:

மன�� அளவ�� ��ற� இ�லாதவனா� ஆ�க; அற� எ�ப� அ�வளேவ; ப�ற வா��ைத ந����, 
வா��ைக ேவட�க���� ம�றவ� அறிய� ெச�ய�ப�� ஆட�பர�கேள.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Spotless be thou in mind! This only merits virtue's name; 
All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim. 
Explanation:
Let him who does virtuous deeds be of spotless mind; to that extent is virtue; all else is vain show.

35. அ��கா� அவாெவ�ள� இ�னா�ெசா� நா��� 

இ��கா இய�ற� அற�.

வ�ள�க� :

ப�ற� ேம�ைம க�� ெபாறாைம, �ல�க� ேபா�� வழி� ெச��� ஆைச, இைவ தைடப�� ேபா� வ�� 
ேகாப�, ேகாப�தி� ப�ற��� த�ய ெசா� எ�� இ�நா�ைக�� வ�ல�கி� ெதாட��� ெச�ய�ப�வ� அற�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

'Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath, 
Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path. 
Explanation:
That conduct is virtue which is free from these four things, viz, malice, desire, anger and bitter speech.

ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;
...Parasakthi
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா நானாவ�� 

த�����, அதி� சிற�பாக ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ள�.

தைல��: இ�ைறய �ழலி� ெப�க� 

ேசைல க��வைத வ����கி�றனரா? 

வ���பவ��ைலயா?

ேதாழிக� அைனவ�� ெசா�ன� ேசைல 

நம� பார�ப�ய உைட; ந� ப�பா�� 

அைடயாள�.... ேசைல க��� 

ெப�க��� எ�ேற ஒ� தன� அழ� 

உ��... ெப�க� எ�த உைட 

அண��தா�� அழ� தா�, அதி�� 

ேசைல உ��தினா� அவ�கள�� அழ� 

பல மட�� ெம���� காண�ப��.... 

�டைவ இ�தியாவ�� ம��ம�ல, 

ெப��பாலான ெத�காசிய நா�கள�� 

ெப�க� உ���� மர�வழி 

ஆைடயா��.

ஆனா�, இ�ைறய 

நவநாக�க 

கால�தி�� ஏ�ப��, 

ச�க�ய�தி�காக�� 

ெப�கள�ைடேய 

ஆைட உ���� 

பழ�க� மாறி 

வ�கிற�. ேசைல 

க��வ� மைற�� 

��தா�, ஜ�� �, 

��தா ேபா�ற 

ஆைட வைகக� 

�த�ைம 

ெப���ள�. 

க����� ெச��� 

ெப�களாக���, 

ேவைல�� 

ெச�பவ�களாக���, த�த� 

வசதி�காக��, ேநர வ�ரய�கைள 

தவ���க��, �டைவ அண�வைத 

தவ���கி�றன�. எ�ன தா� �டைவ 

அண�ய ஆைச ெகா�டா��, �ழ��� 

த�கவா� உைட அண�வைதேய 

வ����கி�றன� எ�பைத ம��பத�� 

இ�ைல. அத�� த�கவா�, 

ச�தாய�தி� வள��� வ�� ேமைல 

நா�� நாக�க ேமாக�� இத�� 

���ேகாலாக அைமகிற�... 

ஆனா�� ெப�கி வ�� ேசைல 

வ��பைன�க��கான ப�ர�ேயக 

கைடகள�� வ�ள�பர�க��, �திய �திய 

வ�வைம��கள�� உ�வா�க�திலான �� 

வ�தமான ேசைல வைகக��, ந� 

ெப�க� ேசைல உ��த ெகா���ள 

ஆ�வ�ைத�� வ���ப�ைத�� 

கா��கிற�. அய�நா�� ஆைடகைளவ�ட 

ந� நா�� �டைவ தா� ெப�களா� 

ெப��� வ���ப�ப�வதாக த�ேபாைதய 

��ள� வ�வர�க� ெத�வ��கி�றன. 

ெப�கள�ட�, ேசைல அண��� ஆ�வ� 

எ�னதா� அதிகமாக இ��தா��, 

இ�ைறய கால க�ட�தி�, அவசர 

கதிய��, ேசைல ஒ� வசதிகரமான 

ஆைடயாக க�த�ப�வதி�ைல. 

வாகன�க� ஓ�ட��, வ�ைரவாக 

ெசய�பட�� ேம�� பல பல 

காரண�க��காக, ெப�க� ேசைல 

அண�வைத தவ���கி�றனேர தவ�ர, 

வ���பாம� இ�ைல.

இ�ேக ந� ேதாழிகள�� க����க� 

�ைறேய...

ேதாழி சிவபாரதி அவ�க�, இ�ைறய 

�ழலி� ெப�க� ேசைல க��வைத 

வ����வதி�ைல; ேசைல க��� 

ePah?ehdh?...
...Parasakthi

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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ெப�கைள ம�றவ�க� க��ெப��யாக 

நிைன�கிறா�க� என தன� �த� 

வாத�ைத �வ�கி��ளா�. ேசைல 

க��வத�� நிைறய ேநர� 

ேதைவ�ப�வதா� இ�த அவசர கால�� 

ெப�க� ேசைலைய வ����வதி�ைல 

எ�� �றி��ளா�. 

"ெப�க� ேசைல க�ட வ����கி�றன� 

ஆனா� ச�த��ப� ��நிைல�காக அைத 

தவ���கி�றன�" எ�ற த� தர�� 

க��ைத ெதள��பட� �றி��ளா� ேதாழி 

அ�ேசகர� அவ�க�. த�க� வ�� � 

நிக��சிக���� ேகாவ��க��� 

ெச��� ேபா�� ேசைல க��வைத 

தவ���பதி�ைல. த�க� பார�ப�ய�ைத 

வ����ெகா��பதி�ைல என அழகாக 

�றி��ளா�.

ெப�க� ேசைல க�ட வ����கிறா�க�. 

ஆனா� அவ�கள�� பா�கா���காக�� 

அெசௗக�ய�கைள தவ���பத�காக�� 

நாக�க உைடகைள நா�கி�றன� எ�� 

எள�ைமயான க���ட� ேதாழி 

ெஜ�ராஜா அவ�க�.

அ� அவ�க� ேசைல க��வைத 

இ�ைறய ��நிைலய�� ெப�க� 

வ����வ� இ�ைல எ�ற க��ைத 

��ைவ���ளா�. ேதாழி அ� அவ�க�, 

ெப� ேசைலைய ரசி�கிறா�; 

மதி�கிறா�; ெப� ேசைலைய 

வ����வதி�ைல, ஆனா� ெவ��ப�� 

இ�ைல; ெகா�ச� த�ள� ைவ�கிறா� 

என மிக அழகாக�� ெதள��பட�� 

தன� க��ைத� �றி��ளா�.

ஆய�ஷா அவ�க�, நாக�க� எ��� 

ெபய�� பார�ப�ய �டைவ 

கலா�சார�ைத சிைத�கிேறா� எ�ற த� 

க��ைத �� ைவ���ளா�. ��ைட 

ைக, அதிக இற�க��ள ரவ��ைக 

அண���, ெரா�ப�� சி�ன அளவ�லான 

��தாைன ம���க� ைவ��, இ��� 

ெத�ய ேசைல க��வ� தா� 

இ�ேபாைதய நாக�க� ஆ�கிவ��டா�க�. 

எ� எ�ப�யாய���, �டைவ அண��� 

ஆ�வ� ெப�கள�ைடேய நில�வதா� 

ம��ேம �டைவ கைடய�� க�லா 

நிர��கிற�. �� �� ேசைல 

வைககைள�� காண ��கிற� எ�ப� 

ஆய�ஷா அவ�கள�� க���. 

ெப�க� ேசைல அண�வைத மிக�� 

வ����கி�றன�. ெப�ைம�� ெம�� 

���வ� இ�த ேசைல தா�. கிராம� 

�த� ஐ. நா. சைப வைர ேசைல�� தன� 

வரேவ�� தா�. ேசைல ெப�கைள 

மிக�� அழகாக�� அேத சமய� 

அவ�கைள க�பர� மாக�� கா��கிற�. 

ம�றவ�க� ம�திய�� ம�யாைதயான 

ேதா�ற�ைத� ெகா��ப�� ேசைல தா� 

எ�ற சிற�பான வாத��ட� ேதாழி 

ல�மி அவ�க�. 

ெச�வ� அவ�க�, இள� ெப�க� 

ேசைல க�ட வ����வதி�ைல எ���, 

ேப�ள� ெப�க� ேசைலகைள 

வ����கி�றன� எ��� �றி��ளா�. 

இள� ெப�க� ��தா�, ஜ�� � ேபா�ற 

உைடகள�ேலேய வசதியாக 

உண�கிறா�க� என��, அ�ேவ 

அவ�க��� ேதா�வாக இ��கிற� 

எ��� தன� க��ைத �றி��ளா�.

ேசைல க�ட ேநர� அதிக� ஆ��, 

ேசைல எ�ப� homely dress எ�� நில�� 

க���, மிக�� comfortable ஆைடயான  

��தா�, ேபா�ற காரண�க��காக 

காேல� ெப�க�, ேவைல�� ெச��� 

ெப�க� என ெப��பாலாேனா� 

ேசைலைய வ�ட நாக�க உைடகைளேய  

ேத�� ெச�கிறா�க�. ேசைல க��வைத 

தவ���கிறா�க� எ�ற வாத��ட� ேதாழி 

வ�ஜி அவ�க�.
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ெகௗ� அவ�க�, 

ெப�க� ேசைல 

க��வைத�தா� 

வ����கிறா�க�. 

ஆனா� ��நிைலக�� 

ேதைவக�� அவ�கைள 

ேசைல க�டவ�டாம� 

த��கிற� எ�ற த� 

வாத���� வ� 

ேச���� சிற�த 

க����கைள 

��ைவ�� ெதள�வாக 

வ�ள�கி��ளா�. அேத 

ேபா� சமய� அைம�� 

ேபா� ந� ெப�க� 

ேசைல க�ட 

தய��வதி�ைல என�� �றி��ளா�.

ேசைல க��னா� அழ� தா�. ஆனா� 

க�ட ேநர� ேவ��ேம... அ�ப��� 

க��னா� அத�� தன� கவன� 

ெச��தேவ ேநர� ஒ���� ப� 

ஆகிவ��� எ�ற க���ட� ேதாழி �ப� 

கிர� அவ�க�.

தா�ைமய�� அழ� �டைவய�� மிள���. 

ஆனா� இள� ெப�க� ேசைல 

அண�வதி� அதிக� ஆ�வ� 

கா��வதி�ைல. ேசைல உ��த 

வ���ப�னா��, அவ�க� ேவைல ம��� 

இல�� த�ைம காரணமாக ேசைலகைள 

தவ���கி�றன� எ�ற க���ட� ேதாழி 

வ�மலா அவ�க�. 

இ�ைறய கால க�ட�தி� ெப�க� 

ெப��பா�� ேசைல க�ட 

வ����வதி�ைல எ�ற க���ட� 

ேதாழி ேம� அவ�க�. இ�ைறய 

வா��ைக�� தினச� ேசைல க��வ� 

எ�ப� ��யாத கா�ய�. அத�காக 

ேசைல ேம� வ���பேம இ�ைல 

எ�பத�ல. வ����கிறா�க� ஆனா� 

ேவ� இல�வான உைடக��� �த� 

��கிய��வ� ெகா��கிறா�க�. 

ெப�கைள ேசைலய�� பா���� ேபா� 

�� நிலா ேபா� அழகாக இ����. 

ஆனா� அ�த �� நிலாைவ தின�� 

பா��க ��யா� அ�லவா. 

அேத ேபா� ெப�களா� தின�� அண�ய 

��வதி�ைல எ�ற அழகான 

உதாரண�ேதா� நித�சன�ைத 

உண��தி��ளா�. 

ேதாழி �றி�சி அவ�க�, ெப�க� 

ேசைல உ���� பழ�க� �ைற���ள�. 

ஆனா� அழியவ��ைல. இ�றள��, 

ெப�க� ப��ைகக���, ேகாவ��, 

க��� வ�ழா�க��� ேசைல 

உ���வைத வழ�கமாக ெகா���ளன� 

எ�� �றி��ளா�.

இ�ைறய ெப�க� ேசைல க�ட 

வ����வதி�ைல. பல ெப�க� 

நாக�கமான உைடக� அண�யேவ 

வ����கி�றன�. அத�� இ�ைறய 

ெதாழி���ப வள��சி�� ஒ� காரண�; 

இ�� பல ெப�க�, 

ேசைல எ�பைத 

தவ���க ��யாத 

வ�ேசச�க��� 

அண��� ஒ� 

ஆபரண� ேபாலேவ 

நிைன�கி�றன� எ�ற 

தன� க��ைத 

�றி��ளா� ேதாழி 

logathi அவ�க�.

இ�த �ைற ந�யா 

நானாவ�� சிற�பான 

க����கைள� �றி 

ப�� ெவ�ற நம� 

ேதாழி அ� (Geetha A) 

அவ�க��� 

அைனவர� சா�பாக 

பாரா���க�� 

வா����க��.

Penmai�s Kitchen Queen
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Shaalam

உலக�தி� எ�த �ைலய�� ேபானாெல�ன

எ�கி��� பா��தா�� ெத��ேம வா�நிலா

எ�ேக இ��தா�� த��ேம ெத�ற�

இதி� ப��ெவ�ேக வ�த�?

மனைத வ�ட ேவக� எ�ேக உ�ள�

நிைன�த மா�திர�தி� இைண��

நிைன�க� இ���� ேபா�?

நிைன�தா� ேபா�� மனேம

ெசா��க�� நரக�� நம���ேள!

NilabharathiNilabharathi

அழகழகா� ஆய�ர� பா��� ரசி�ேத�அழகழகா� ஆய�ர� பா��� ரசி�ேத�

மல� இதழி� ெவ� பன���ள�...!மல� இதழி� ெவ� பன���ள�...!

ேலசா� ��� மைழய��ேலசா� ��� மைழய��

வ�ண�கைள வா� இைற��� வானவ��...வ�ண�கைள வா� இைற��� வானவ��...

�திதா� �ைள வ��ட �ள�� இைல...�திதா� �ைள வ��ட �ள�� இைல...

சி�ெடன� பற�� தி���சி�ெடன� பற�� தி���

சி�ன வ�ண��� ��சிக�...சி�ன வ�ண��� ��சிக�...

மைல �க��� ெவ�ள�� ேகாடா� ந�� வ�� �சி...மைல �க��� ெவ�ள�� ேகாடா� ந�� வ�� �சி...

என அ��கி� ெகா�ேட ேபானா��என அ��கி� ெகா�ேட ேபானா��

த�தி� த�மாறித�தி� த�மாறி

�த� அ� தா���த� அ� தா��

நைட பழ�� உ� அழகி�நைட பழ�� உ� அழகி�

உ�ள� ����உ�ள� ����

எ�லா�� ேதா��� ேபானத�...!!எ�லா�� ேதா��� ேபானத�...!!

Nilabharathi

அழகழகா� ஆய�ர� பா��� ரசி�ேத�

மல� இதழி� ெவ� பன���ள�...!

ேலசா� ��� மைழய��

வ�ண�கைள வா� இைற��� வானவ��...

�திதா� �ைள வ��ட �ள�� இைல...

சி�ெடன� பற�� தி���

சி�ன வ�ண��� ��சிக�...

மைல �க��� ெவ�ள�� ேகாடா� ந�� வ�� �சி...

என அ��கி� ெகா�ேட ேபானா��

த�தி� த�மாறி

�த� அ� தா��

நைட பழ�� உ� அழகி�

உ�ள� ����

எ�லா�� ேதா��� ேபானத�...!!

Jash

மணமாைல

ேராஜா� �ைவ

ெகா��க நிைன�ேத�

அவ���...

ேராஜா� �மாைலைய

��ேன�

இவ���...!!!
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Rajasrishaya

காதேல! 

உன���தா� இ� �ழ�ைதக�,

ெவ�றவ�, ேதா�றவ� என,

ேதா�றவன�� ம��தா� 

உன�� பாச� அதிக�.

இ��க�தாேன ெச���,

ெவ�றவ� உ�ைன மற�� 

ெப�ைண மண�� ேபாகிறா�. 

ேதா�றவ� உ�ைன� கல�� 

மன� உைட�� ேபாகிறா�.

Gowrymohan

ப���

ந� அ�கி� இ����ேபா�

��யவ��ைல உன� 

அ�ைம

�ைற க�ேட� ��ற� 

ப��ேத�

அல�சிய�ப��திேன�

அவமான� ெச�ேத�

ந� வ�லகி� ெச�றேபா�

த�ய�லி�ட ��ைவ� ேபால

��கி�ேற� எ� அ�ேப...

��றி� பல உற�க� 

இ��தா��

தன�ைமயா� 

உண�கி�ேற�

பசிய��றி உற�கமி�றி...

உய���ப��றி� தி�கி�ேற�

����வ��ட� என��

ந�தா�

என� ச�தி... என� பல�...

என� வழிகா��... என� 

மகி��சி...

ந�ய��றி நான��ைல...!

அக�கார� �ற�� 

அைழ�கி�ேற�

வ�ைர�� வா சகிேய...!

Gayathri_doll

சி�ப�ய�� ��� ேபால 

எ��� ேதா�றிய நிைனேவ!

உ�த� அ�ைப ஆராதி��� 

எ� உ�ள� எ�ேக என�ேத�ேன� 

காணாம� வா�ேன� 

எ�த� உய�ைர உ�ன�ட� த��வ��ேட� 

உ� இதய�ேதா� எ�ைன�� ���வ�� 

சிைறவாச� ெச�ய கத�க� ேவ�டா� 

உ� வ�ழிகேள ேபா�� க�ேண!!!
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Contest  Rewards&

Penmai.com conducts contests each 
month and awards the winners with 
a�rac�ve prizes.

Here is the announcement for the last 
month contest winners.
1.  Top answerers contest winner - Sumitra.

2. Penmai Special Women’s Day Contest  
Winner - Geetha A (Anu).

3. Neeya Naana Winner - Geetha A (Anu).

4.  Penmai’s Super Star - Best Adviser - 
Jayanthy (JV_66).

March Month Contest WinnersMarch Month Contest WinnersMarch Month Contest Winners

April Month ContestApril Month ContestApril Month Contest

Penmai’s Special Contest - மற�க�ப�ட 

தமி� கலா�சார�க� மர�க� 

ம��� ப�பா�க�

�eeya �aana - �pril �onth �ontest
இ�த மாத�தி�கான தைல��, 

ெவள�நா��� வா�� தமி� ம�க� 

த�க� ப��ைளகைள எ�ப� வள��க 

வ����கி�றன�?

ெவள�நா�� ப�பா��லா? அ�ல� 

நம� தமி� ப�பா�கள�� ப�யா?

�op answerers contest ���
Every month, ques�ons asked by the users will 
be indexed.  The top answerer will be selected 
on the basis of the quality of the answers given 
by them to the ques�ons asked by the 
ques�oner.

Penmai's Super Star of the Month. 
Penmai Panel will select the best player of 
Penmai every month, it may be like, Best 
Mo�vator, Best Poet, Best writer, Best Creator, 
Best Adviser etc. You can play any role like this, 
the thing you have to do is to give your best.
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Submit your works or questions toSubmit your works or questions to

Penmai.comPenmai.com

Submit your works or questions to

Penmai.com

Write us your feedback toWrite us your feedback to

admin@penmai.comadmin@penmai.com

Write us your feedback to

admin@penmai.com

For advertisementFor advertisement

please contact please contact 8344 143 2208344 143 220

For advertisement

please contact 8344 143 220

For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220
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