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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

ந� ேதாழி ெப�ைம இைணய உலகி� உய���� ஐ�� ஆ��க� 

நிைற��� இேதா உ�க� அைனவ�� ேபராதரேவா� ஆறாவ� ஆ��� 

அ� எ��� ைவ�கிறா� (May 20). இ�த இன�ய த�ண�ைத ெகா�டாட 

உ�க� அைனவைர�� அ��ட� வரேவ�கிேறா�. 

இ�வைர ெப�ைமய�� இைணய பயண�தி� உ��ைனயாக இ��த 

ேதாழைமக� அைனவ���� எ�கள� ந�றிக�. கட�த ஐ�� 

வ�ட�களாக ேவ� ேவ� ப�மாண�கள�� உ�க� அைனவர� 

மனதி�� ந��கா இட� ெப�றவ�, இன� வ�� கால�கள��� 

உ�கேளா� ைக ேகா���, உ�க� அைனவ�� ஆசிேயா��, 

ேபராதரேவா��,  இ��� ��� ெபாலி�ட�� ப�பல ஆ�க�க�ட�� 

வல� வ�வா�...

இ�த�ண�தி� ெப�ைமய�� சா�ப�� உ�க� அைனவ�ட�� சி� 

ேவ��ேகா�, ந� நா�����, அ��த தைல �ைறய�ன���� 

பய�ப�� வ�தமாக, ெப�ைமய�� ப�ற�த நா� அ�� ஒ� மர�க�� 

ந�� பராம���மா� அ��ட� ேக���ெகா�கிேறா�. எழி� ெகா��� 

நாடாக� திக��த ந� இ�தியா இ�� மர�கள�ற பாைல நிலமாக மாறி 

வ�கி�ற�. �வ� ெவ�ப� அைட�� உய��ன�க� அைன��� அழிைவ 

ேநா�கி� ெச�� ெகா�� இ��கிற�. �வ� ெவ�பமயமாவைத� த���� 

��கிய� காரண�யாக இ���� மர�கைள வள��க ந� ெப�ைம 

வாசக�க� �� வர ேவ���. இ� ந� கடைம�� ஆ��.  

இ�ேவ ெப�ைம�� ப�ற�தநா� ப�சாக நா�க� உ�கள�ட� இ��� 

எதி�பா��ப� "ஒ� மரமாவ� ந�� வள��க� அ�ல� ஒ� மர� 

வள��க உத��க�". ���தா� ந��க� ந�ட மர�திைன ஒ� �ைக�பட� 

எ��� ந� இைணய ப�க�தி� இைண�க��, அ��த ஆ�� 

ப�ற�தநாள�� ேபா�� ந��க� வள��த மர�தி� வள��சிைய�� 

�ைக�பட� எ��� பதிவ��� உ�க� மகி��சிைய பகி��� ெகா���க�.

“The best time to plant a tree is twenty years ago. 
The second best time is now.”

இன�ெயா� வ�தி ெச�ேவா�! ந� வ�திய�ைன மா��� வழி ெச�ேவா�!!!
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த�க� வா��ைக பயண�தி� ெப�ைம இைணய� எ�தைகய 

ப�கள��ைப ெகா����ள� எ�பைத, ெப�ைமய�� நா�காவ� 

ஆ��வ�ழா க��தள��ப�� ந� ெப�ைம வாசக�க� �றிய 

க����கள�� சில உ�க� பா�ைவ�காக.

எ� வா��ைக பயண�தி� ெப�ைமய�� ப�மாண�...

Sumathi Srini

5

இ�த வைல�தள�தி���� நா� 

�ைழ�தேத த�ெசயலாக நட�த�தா�. 

ஒ� கைதைய என� கணவ� ��லி� 

ேத�� ேபா�, அ�த� கைதய�� link நம� 

ெப�ைம வைல� தள�தி� 

கிைட�க�ெப��, எ�ைன அதி� 

உ��ப�னரா� ேச���வ��டா�. 

எ��ைடய வள��சி�� நா�� 

வ�த�கள�� ெப�ைம.கா� 

உதவ�ய���கிற�:

கண�ன� அறி� வள��சி:

என�� கண�ன�ைய ைகயா�வதி� 

அ�வள� அ�பவ� கிைடயா�. இ�த 

தய�க�ைத� ேபா�கிய� ெப�ைம.கா�. 

ந�� வள��சி:

வ�� ��பறைவயாக/ஒ� 

����பறைவயாக இ��த என��, 

இ�ேபா� பல நா���பறைவகள�� ந�� 

கிைட�தி��ப� ெப�ைம 

வைல�தள�தி� �ல� தா�. 

�ண��சி பழ�த� ேவ�டா; உண��சிதா� 

ந�பா� கிழைம த��.

எ�ற ெத�வ� �லவ� தி�வ��வ� 

வா���� ஏ�ப, ந�� ெபா���வ� 

அ��க� ச�தி��� பழ�வைத� 

ெபா��தத��; (இ�த கால�தி� அ� 

��ய�� ��யா�) ஒ�த உண��சி 

இ��தா� அ�ேவ ந�ப�� உ�ைமகைள 

உ�டா���. ஒ�த எ�ண ஓ�ட�க� 

உ�ளவ�கைள ந�ப�களா�கிய ெப�ைம 

ந� ெப�ைம�ேக!

ெபா� அறி� வள��சி:

ஒ�ெவா� பதிவாக ேபா��ேபா�� 

அைத�ப�றிய வ�ள�க��/ெதள��� 

என��� கிைட�த�. தமி� ம��� 

ஆ�கில அறி�� வள��த�. 

பைட���திற� வள��சி:

நா� �த� �தலி� ெப�ைமய�� தா� 

சி�கைத எ�திேன�. அத�� என�� 

இர�டா� இடமாக அ�கீகார� 

கிைட�த�. ேகால�ேபா��ய��� �த� 

ப�� கிைட�த�. இ�ேபா� எ��� 

ஒள��தி���� எ� திறைமைய என�� 

உணரைவ�த� ெப�ைம தா�. ேம�� 

�திய �திய 'தி�க�' (Threads), �திய �திய 

பதி�க� ேபா�வத� �ல�� 

பைட���திற� (Creativity) வள�கிற�. 

இத��ல� எ� த�ன�ப��ைக�� 

வள��த�. இ�ேபா�, ெப�ைம பல 

ேபா��கைள நட�தி பல�ைடய 

திறைமகைள ெவள��ெகாண���, 
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த�ன�ப��ைகைய�� வள��தி��கிற�.

ெபா�� பய�க�:

ெப�ைமய�� பல ேதாழைமக�� 

த�கள�ட� உ�ள திறைமகைள 

எ����கா�டாக, ஆைடகள�� 

எ��ரா��� ெச�வ�, நைகக� 

வ�வைம�ப�, ஓவ�ய�திறைமகைள 

பகி���ெகா�வத� �ல� அவ�க�� 

மகி���, ம�றவ�கைள�� மகிழ� 

ெச�கி�றன�. ேம�� ம�றவ�க� 

அவ�க�ைடய திறைமகைள பாரா��� 

ேபா� பைட�பாள�க� இர���� மகி��சி 

அைடவ�ட� அவ�க�ைடய 

பைட���திற� ேம�� ந�� வளர 

உத�கிற�. இ�த வைல�தள�, ஜாதி, மத, 

இன, பா� (ஆ�/ெப�) 

ேவ�பா�க��க�பா� அைனவ���� 

பய� த��, ேக�டைத ம��ம�ல... 

ேக�காதைத�� ெகா���� ஒ� 'க�பக 

வ���சமாக' இ��கிற� எ�றா� அ� 

மிைகயாகா�.

ெப�ைமய�� சாதைனக�:

நம� இ�த வைல�தள� ெப�க��கான 

சிற�பானெதா� 'ஆ�ைல� ஃேபார�' 

எ�� ஒ� உலகளவ�� ப�ரபலமான 

ப�தி��ைக ஒ�றி� இட�ெப�ற� நா� 

அைனவ�� அறி�தேத. 

Nisha Hameetha

ெப�ைம என�� அறி�க� ஆன� ஜூைல 5 ஆ� நா� தா�. இ�ேக வ�த ப�ற� தா� 

நா� அறியாத, என��� ெத�யாத பல தகவ�கைள அறி�� ெகா�ேட�. 

ெப�ைம நா� எ�ேலா���� ஒ� தகவ� கள�சியமாக வ�ள��கிற�.  

ெப�ைம எ� வா�வ�� பல எ�ண�ற மா�றகைள நிக��தி இ��கிற�. ஒ� 

��தக�ைத அ�ல� நாள�தைழ ப��தா�� இைத ெப�ைமய�� பதிவ�டலாமா அைத 

பதிவ�டலாமா எ�� எ�ெபா��� ெப�ைமய�� நிைன� தா�. 

ெப�ைம நம��,

அறி���� த�ைதயா�

அ�கைற ெகா��� தாயா�

ந�ச�ச���� ேதாழியா�

�க ��க�தி� ப�� ெகா��� ேதாழனா�

சி��� மகி�� சேகாத�யா�

ெச�ல� ச�ைடய��� சேகாதரனா�

���� ெச��� ப��ைளயா�...!!!

இ�ப� ெப�ைம ப�ேவ� ப�ணாம�க�ட� ந��ட� எ�ெபா��� உறவா�� 

ெகா����கிற�.
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Deepabala

Penmai... What have you done to me???

Culprit! You reduced my sleeping hours. I completely stopped sleeping in the 
afternoons because of you. And even in the morning if I get up early, I come to meet 
you.

You hinder my concentration throughout the day & all the time.  Yes, even in dreams 
I find posts, threads, Notifications, Likes. You made me crazy by giving more books 
and now you stopped me reading more books. 

Where else can I find genuine tamil friends who are spread all over the world like in 
Penmai? Without logging in to penmai, I feel as if some friends are waiting for me 
outside my house, After logging in, I feel so nice and relieved as if I have come to 
my own country/hometown.

You taught me so much, whether it's fun, science, beauty, technology or fashion. 

Completed only 4 years... Not enough girl... Keep Climbing...  I wanna see you grow 
year by year!!!

Penmai - A great get together of Like Minded Pengal with lots of fun & loads of 
information!!!

Ashick

Before coming to Penmai, I was somewhat a adamant type. I will not consult with 

my colleagues for any decisions, but after viewing the posts in Neeya Naana and 

many posts in discussion forums, my character slowly changed and I began to 

consult and discuss with my colleagues, as a result my way of handling tough 

decisions Impressed the top management and was promoted twice to 2 various 

dept. and now the 3rd promotion as a service head to an entire branch of a newly 

started business is awaiting. In personal life till I came to Penmai, I felt very lonely 

since all my friends were far from me, but after coming to Penmai I got many nice 

friends. Whenever I feel lonely or depressed, once I log to Penmai, the entire 

atmosphere changes, would like to thank all my Penmai friends who encouraged 

me.

5
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Suganthiramesh

எ� தன�ைமைய வ�ர��ய �வ��  FRIEND 

P - ெப���� ெப�ைம, E - Elegance [அழகான�], N - ேந�ைம, M - ம�க��காக, A - 

அறி���ட�, I - Integrity [ஒ��கிைண��]. 

P – ெப���� ெப�ைம 

தமி� ெப�ண�ன���ேக ெப�ைம ேச���� வ�தமா� ப�ேவ� க����கைள வா� 

வழ��� penmai .com இ��� நிைறய innovative forum க�ட� வானவ�� 

வ�ண�க�ட� ெவள�வர வா����க�. ெப�ைம.COM இ� MEMBER எ�பதி� என�� 

மிக�� ெப�ைம.

E – Elegance [அழகான�] 

தமி� ெப�ண�ன���ேக உ�ய அழகான Tamil Facebook ந� Penmai.com .

N – ேந�ைம  

நிைறய forum ெகா�ட ந� Penmai .com இ� உ�ைம�� �ற�பான எ�த க����க�� 

ெவள�யாவதி�ைல. 

M – ம�க��காக 

தமி� ம�க��கான உ�ற ேதாழி, 24 மண� ேநர�� �ைண வ�பவ�, �கமறியா ந�ல 

உ�ள�கள�� ச�கம�, தன�ைமைய ெகா��� காலரஷா�ப�ைக, எ�லாவ�ைற�� 

வ�ட ேமலாக ஜவ� ேன இ�லாத வா�ைகய��, உய�ேரா�ட� ஏ�ப��தியவ� ந� 

ெப�ைம.கா�.

A – அறி���ட� 

ப�ற�ப�லி���... �ழ�ைத வள���, ���� ����க� எ�� ஆர�ப��� சைமய� 

கைல, INTERIOR DECORATION ,PAINTING, ARTS எ�� எ�தைன எ�தைன...!!! எ�னதா� 

ஆ�� வைர ஆ�னா�� கைடசிய�� ேச�� இட� இைறவேன எ�� அவ���� 

ஒ� FORUM - SPIRITUAL.

I – Integrity [ஒ��கிைண��] 

ெப�ைம.COM speciality ேய connecting friends on online தாேன...!!! இ�தைன friends 

ப�டாள�ைத நா� எ�ேக வைல ேபா�� ேத�வதா�.. இ�த வைல[தள�] எ�க� 

ெசா�த வைல [தள�], ெசா�த�கைள உ�வா��� வைல [தள�] 

இ�த அ�பான, அழகான, இன�ைமயான ஒ��கிைண���� காரணமான ெப�ைம.கா� 

வா�க ப�லா��.  

Yuvamala

என� கண�ன� அறி�, ம��� ெபா� அறிைவ வ��வா�கிய ெப�ைம ெப�ைம 

தள�ைதேய ேச��. ெபா�� ேபா��� ேநர�ைத� �ட அ��த��ளதாக ஆ�கிய� 

ெப�ைம. அதிக� ேபசி பழ�கமி�லாத என�� ந�ல பல ேதாழிகைள ெப�� 

த�த� ெப�ைம. என� திறைமகைள நா� வள��� ெகா�ள ஒ� ���ேகாலாக 

ெசய�ப�கிற� ெப�ைம. இ�வள�� ெச�� வ�� ெப�ைம தள� ெம�ேம�� 

வளர என� வா����க�.
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ெப�ைமய�� த��வ�தி� தன���வ�ட� 

அத� த�ைம மாறாம� தரண� எ���

ெப�ைமய�� �க� பர��� "ெப�ைம"��

ப�ற�த நா�..! ெப�ைமதா�..! அ�ைமதா�..!

இய�ைகேயா� இய�த வா�ைவ��

இய�ப�� மா�� எதா��த�ைத��

ப�டறிவா� பட�� பல�� க���� பதி�கைள��

கால��ழலி� தா�க�ேதா� ஏவ�வ���

அைனவைர�� ஈ��� மிள��� "ெப�ைம"��

ப�ற�த நா�..! ெப�ைமதா�..! அ�ைமதா�..!

ஒ� ெசய� இ�ப�� தரலா�, மகி��சி�� தரலா�

ஆனா� இர��� ஒ�ற�ல. ��ன� ஐ�ெபாறி உண��சிகளா� கிைட�ப�.

ப��ன� மன� உண��� அ�பவ��க� ��ய�. 

இைவ இர�ைட�� த�� "ெப�ைம"�� 

ப�ற�த நா�..! ெப�ைமதா�..! அ�ைமதா�..!

சி��பத�� ம��பவ�க�, ��னைக�க மற�தவ�க� 

ஆ�த� ேபச ம��பவ�க�, அ�தாப� கா�ட மற�தவ�க� 

நல� வ�சா��க ம��பவ�க�, வண�க� ெசா�ல மற�தவ�க� 

எ�தைனேயா ேப� இ��கி�றா�க�. இவ�கள�� நா� ஒ�வராக� இ��க��டா�. 

சக மன�த�கேளா� இண�கமாக வாழ வழி வ���� "ெப�ைம"��

ப�ற�த நா�..! ெப�ைமதா�..! அ�ைமதா�..!

அழ��� ஆராதைன ெச��, அறிவ�� ெபா�கிஷமா�

க�வைற �த� கண�ன� வைர மன�தன�� இ�பா� அ�ப�க����

மன�த வா��ைக� ப�கள�� அைன�தி��� த�க ப�

த�க� த�ண�தி� பகி��� பட�� "ெப�ைம"��

ப�ற�த நா�..! ெப�ைமதா�..! அ�ைமதா�..!

உய� வ���ப�, மன உ�தி, �ண��டைம, பைட��� திற�, ஊ�க� என

தன� மன�த மதி�ப�� க����,

ேதாழைம�ற, சகி��� த�ைம�ற, பதி� ��� கடைம, ெபா���ண��சி,

சேகாதர��வ�, ம�ன���� மன�பா�ைம, ந��ற�, �த�திர� எ�ற

ச�க மதி�ப�� க����,

வ��ைற எதி���, மத ந�லிண�க�, ஒ��க�, த�ன�ைல ம���

இ�மாதி�யான ந�ல மதி�ப�� க���� ��கிய��வ� த�� "ெப�ைம"�� 

ப�ற�தநா�..! ெப�ைமதா�..! அ�ைமதா�..!

ெப�ைமய�� உ�ப�ன�க�, பதிவாள�க� ம��� பா�ைவயாள�க� 

அைனவ�� ேபராதரேவா� ெபாலி�ட� திக�� "ெப�ைம"�� 

ப�ற�த நா�..! ெப�ைமதா�..! அ�ைமதா�..!

ெப�ைமய�� எ�ண�கைள� பதி� ெச�ேவா�..

பல�� ேதைவக� ெகா�ட ேதட�கைள ���தி ெச�ேவா�..!

"ெப�ைம" வள�க.. மிள��க..! 

அைனவ���� வா����க�..! பாரா���க�..!

5

Silent SoundsSilent Sounds
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�ழ�ைதக��� அவ�கள� 1 1/2 வய� �தேல, எ��த� 

ெபா��கைள, அதனத� இட�திேலேய ைவ�� வ��மா� 

வலி���தி� ெசா�ல ேவ���. அவ�க�� உடேன ேக�பா�க�.

ப��ன�, ப�ள���� ெச���ேபா�, �த� நாேள, ைட� ேடப�� எ��� 

ைவ��� ெகா���ேபா�, ஒ� வ�ைசய�� ��தக�, ம�ெறா� 

வ�ைசய�� ேநா�����தக� எ���, அைவ, அ�ைறய ப�� ய� ப� 

அ��கி ைவ��, அேத வ�ைச� கிரம� ப�, தி��ப எ��� வ�மா��, 

ெப�சி�, ேபனா  ம��� எ� எ���� ெச�றா��, உபேயாகி�த� 

ப��, ம���� அத� இட�திேலேய ைவ�� வ��மா� வலி���தி� 

ெசா���க�.

அவ�க� ெச�வைத ஒ�ெவா� நா�� கவன���� ச�யாக� 

ெச�தி��தா�, உட���ட� பாரா�� வ���க�. தின�ேம 

பாரா�டலா�. ந�மிட� பாரா�ைட� ெப�வத�காகேவ, அவ�க� 

எ�லாவ�ைற�� ஒ��காக எ��� வர ஆர�ப��பா�க�. இதனா� 

வ�� ���, எ�ேபா��, எ��த ெபா��க�

இட� மாறாம� ைவ�க�ப��. 

எைத��, இ����� �ட 

ேதடாம� எ���� ெகா�ளலா�.

நா� அவ�கைள� தன�யாக� 

பாரா��வ� ம��ம�றி, 

அ�வ�ேபா� வ�� 

உறவ�ன�, ந�ப� 

அைனவ�� ����, 

அவ�கள�� இ�த� ெசயைல� 

பாரா��னா� மிக மிக ந�ல 

பல� கிைட���.

அேத சமய�, அைனவ�� 

����, �ழ�ைதக� ெச��� 

தவைற� ெசா�லேவ 

ேவ�டா�.

JV_66@Jayanthi
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A ParentingA Parenting
ChecklistChecklist

A Parenting
Checklist

5

Parenting Checklist

Breast milk is best. Nothing that money can buy is as good for a baby as breastfeeding. 

 Initiation of breast feeding within the first hour of life.
 Exclusive breast feeding for six months.
 Timely complementary feeding with appropriate foods 

and continued breastfeeding for two years and beyond.

Let us see some FAQs on breast feeding:

When should my baby get her first breast feed?

As soon as the baby is born, the doctor will hand her to you.  Hold the naked baby 
against your chest for direct skin-to-skin contact.  Depending upon the temperature in 
the delivery room, both of you will be covered lightly with a sheet, with or without a 
blanket.  Most babies, especially those whose mothers have not been doped, are alert 
for about 40 minutes to an hour after delivery. Take advantage of this period. Try to see 
if she might be interested in breastfeeding right away. You will find that some babies 
turn their heads to one side and start looking for the nipple. Some succeed in getting 
hold of the nipple and start suckling. You will be thrilled to see this happening.  If she 
does not attempt this on her own, you can gently bring her mouth near to one breast 
and see if she wants to suckle.  Do not force her if she is not interested.

This early contact with your baby is important for bonding with her and for giving her 
the valuable colostrum.

It has been observed that the suckling reex of a newborn is at its height 20 to 30 
minutes after birth. If the infant is not fed at this time, the reex diminishes rapidly to 
reappear adequately 40 hours later. It may be further delayed if the mother is 
‘overdoped’. On the other hand, if the baby is put to the breast within half an hour after 
birth, she takes the breast properly and early weight loss, which is so common in 
newborn babies, is minimised.

Nursing soon after delivery also has a laxative effect on the meconium. The early 
evacuation of meconium tends to decrease the reabsorption of bilirubin (the yellow 
pigment responsible for jaundice). This pigment is liberated by the breakdown of cast-
off red blood cells present in the intestines. Decreased reabsorption of bilirubin 
reduces the appearance of jaundice. Even if the jaundice does appear, effective 
evacuation of meconium reduces its severity.

Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO
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Q: What are all things we should consider on summer for 
summer newborn kids?

TAKE CARE OF YOUR BABY'S CLOTHES IN SUMMER
 Keep your baby cool and comfortable in loose fitting cotton dressing that lets 

her skin breathe.
 Whenever you are stepping out with your baby, use a summer hat to protect 

her face from sun.
 If there are mosquitoes in your house, then keep baby's arms and legs 

covered with light cotton clothes and breathable materials.

NEED TO CARE ABOUT YOUR FOOD INTAKE
You need to care more on your food intake, because your baby is on breast milk. 
What you eat may affect your breast milk, which in turn can affect your baby's 
health.
 Stay away from heat producing foods.
 Eat more fresh fruits and vegetables.
 Drink plenty of water.
 Drink fresh fruit juices.

Most of the summer diseases will be avoided by staying indoors in a cool & clean 
environment.

 Give plenty of uids to prevent dehydration of your 
kid.

 Make your kid away from direct sunlight 
and hot temperatures and too with the 
hot dry winds.

 Use of mosquito net is recommended 
to protect your baby from harmful 
insect bites.

 Keep your kid stay away from 
crowded places, since there the 
chances are high to catch an 
infection.

 Keep the bottle full of warm water in 
your kid's bag.

5Mom  vs  Kids

...Parasakthi
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5Preggers Guide

Gayathri Arun

Manna health mix is a combination of cereals, pulses and nuts with added 
nutrients. You can get your daily protein and vitamin and prevent nutritional 
deficiencies. It's all in one health food for all ages. It is in powdered form and 
100% vegetarian. It says, naturally balanced with essential amino acids. This 
product is HACCP approved ( Hazard analysis and critical control points). It is 
processed using advanced technology.

The ingredients of this products are Ragi, Bajra, Maize, Jowar, Wheat, Fried 
gram, Rice, Green gram, Barley, Soya bean, Sago, cashew nut, Badam and 
Cardamom. It contains carbohydrates and vitamin sources like Ragi, Bajra, 
Maize, Jowar, Wheat, Rice, Barley. The protein sources in this drink are Fried 
gram, Soya bean, Green gram. Saturated fat in this product are Badam and 
Cashew nuts. It has the avour of cardamom.

This product claims to contain no artificial 
colours or preservatives.

The Instructions on this package says to 
make porridge. 
You can also try some different varieties like 
adding few spoons in roti our. You can also 
use it in soups or like thickening agents in 
sauces and incorporate it in your everyday 
cooking. It tastes great and very healthy too. 
It is the wholesome nutritious food for all 
ages. 

I have tried it with my son, his school bus 
comes at 6:50 in the morning and he is a fussy 

eater, so i bought it from India and tried it once. He liked the taste and had it 
everyday before school and said that he feels full until his break time at 10:30. I 
recommend you to have this because it is a complete meal.

Is manna health mix is good to eat during pregnancy?   Like to have some 

healthy foods or snacks during pregnancy. 
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5Preggers Guide

Sumitra

Health Mix is the combination of all the essential nutrients in one meal, Manna 
Health Mix is the ideal family porridge. Manna Health Mix, a perfect blend of 
cereals, pulses and nuts is best suited for today’s health-conscious consumers. It 
is an excellent source of high quality proteins and Vitamins that helps in 
preventing various nutrient deficiency disorders. Manna Health Mix promotes 
overall health of the family.

If you want to prepare the health mix at home, you can yourself prepare by using 
the ingredients mentioned in the Manna Health Mix packet. Prepare yourself a 
small quantity and have a try. If taste and other things suits you and enough time 
is there with you, prepare yourself at home. If no time available for you, go for 
buying the product.

Sathu Maavu - Nutritious Flour Powder
Grains & Grams: 250 gms each
Millet (Kambu)
Finger Millet (Kelvaragu)
Green Gram (Pachai Payaru)
Chickpea (Kondakadalai)
Urad (Ulundu)
Corn seeds (Cholam)
Peanut (Kadalai)
Wheat (Kodhumai)
Roast splited Chickpeas (Pottukadalai)
Poppy seeds (Kasakasa) -100 gms
Cardamom (Elakkai) - 2 nos
Almond (Badam) - 10 nos
Cashew (Mundhiri) - 10 nos

Powder:
 Soak all the grams and grain in water, drain the water and dry it completely.
 Fry all the ingredients lightly.
 Grind everything to nice powder.

Method:
 Boil water and mix it with 1 or 2 tsp of powder, sugar and milk. 
 Cook them for few minutes till it is semi solid.
 If you want liquid, add some more milk.
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Home Sweet Home 5

How to

maintain

good
relationship

with

MIL ?

Jeyanthi Raj

Both husband and wife must have a better 
understanding. They should love and accept each 
other's family. No one is perfect, so we should be 
able to accept our in-laws and their minuses then 
everything will be smooth.

Parijatham

Here are some ideas to maintain good relationship 
with your mother in law. First of all, don't think that 
you are going to get troubles due to your mil. You 
may hear lots and lots of stories from your 
neighbours, friends and relatives. You might be 
scared or you might be (wrong) advised to handle 
your hubby and mil. If you are having any bad opinion 
or anything about your in-laws, get rid of it. Mingle 
with her normally without any fear or frustration

Treat her as your mom. Take care of their health and 
make them feel free with you. They might be harsh 
sometime, adjust that time, don't argue with her 
anymore. Just be patience whenever she is arising 
argues. By seeing your patience and tolerance, she 
herself will stop quarreling with you. 

Mil and Dil problems are common in most of the 
family. Don't take it too serious. Get an opinion with 
the senior persons in your family before getting 
proceeded with any ideas. They feel happy if you do 
so.

Spend your free time with your mil and talk with her. 
Know about her likes and dislikes and ask about her 
needs and try to fulfil their wishes and needs.

You can also take her for shopping with you once in a 
week. Make her to select a few things for your family 
or for you or for your husband and kids. She loves to 
do that. Don't try to let her aside in any occasions and 
circumstances. That will make them to feel lonely and 
vexation.

Also you and your husband can bring special and 
surprise gifts to her.
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Health Tips 5

ேகாைட�கால�தி� உட� ��ைட� தண��பத��� கிைட�த ஒ� வர�ப�ரசாத� 

தா� த��சண�. அதி�� த�ேபா� ேகாைட�

கால� ஆர�ப��� வ��ட நிைலய�� த��சண��� அதிக� மா��ெக��� 

வ��வ��ட�. 

எனேவ இ�த சீச� பழ�ைத� கிைட��� ேபாேத வா�கி சா�ப���, உடைல 

ஆேரா�கிய��ட� ைவ��� ெகா�ளலா�. ஏெனன�� இ�த� கால�தி� தா�, 

இ�த� பழ� மிக�� வ�ைல மலிவாக� கிைட���. இ�தைகய பழ� உட��� 

ம��மி�றி ச�ம�தி��� மிக�� ந�ல�. 

எ�ப�ெயன�� தின�� த��சண� ஜூ� ���தா�, அைவ உடைல 

வற�சிய��றி ைவ�பேதா�, ச�ம�ைத� ெபாலிேவா� ைவ�பத��� உத��. 

எனேவ இ�தைகய த��சண�ைய அ�ப�ேய சா�ப�டேவா அ�ல� �க�ைத� 

ெபாலிவா�கேவா பய�ப��தலா�.

 த��சண� ஒ� ேந��ர� ேடான�. ஏெனன�� இ�த� சிவ�� நிற� பழ�தி� 

சா�ைற �க�தி��� தடவ�னா�, �க� ந�� ெபாலிவா��. அதி�� அ�த� 

பழ�தி� ஒ� ��ைட� ேதன�� நைன��, �க�தி� சிறி� ேநர� 

ேத��தா�, ச�ம� ந�� ெபாலிேவா� காண�ப��.

 த��சண�ய�� ைலேகாைப�, ைவ�டமி� சி ம��� ஏ அதிக� உ�ள�. 

எனேவ இத� சா�ைற ச�ம�தி�� பய�ப��தினா�, �க�தி� உ�ள 

���க�க�, ேகா�க� ம��� ��ைம ேதா�ற� வ�ைரவ�� வ�வ� 

ேபா�றவ�ைற� த����. ேம�� இதி� உ�ள ஆ��-

ஆ�ஸிட��, ச�ம�தி� உ�ள 

பாதி�பைட�த ெச�கைள 

ச�ெச��வ���. எனேவ 

அத�� த��சண�ைய 

ச�ம�தி� தடவலா�. 

இ�ைலெயன�� 

அதைன சா�ப�டலா�.

 ச�ம�தி� 

அதிக�ப�யான 

வற�சி 

இ��தா�, 

அதைன 

...Divideva
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Electrolytes 
Sodium  1 mg
Potassium  112 mg

Minerals 
Calcium  7 mg
Copper  42 µg
Iron   0.24 mg
Magnesium  10 mg
Manganese  0.038 mg
Zinc   0.10 mg

Phyto-nutrients 
Carotene-ß  303 µg
Crypto-xanthin-ß 78 µg
Lutein-zeaxanthin 8 µg
Lycopene  4532 µg

N
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ேபா��வத�� த��சண�ைய ேதன�� நைன��, 

சிறி� ேநர� மசா� ெச�தா�, வற�சி ந��கி, 

�கமான� ந�� பள��ெச�� காண�ப��. 

 இதி� உ�ள ைவ�டமி� ஏ, ச�ம��ைளகள�� 

அளைவ �ைற��, அதிக�ப�யான எ�ெண� 

ச�ம�தி� ெவள�ேய�வைத த����. எனேவ 

ச�ம�தி� இ���� அதிக�ப�யான எ�ெண� 

பைசைய� த��கலா�. 

 �க�தி� ப��க� இ��தா�, இ�த ேநர� தா� 

அதைன ேபா��வத�� ச�யான கால�. ஏெனன�� 

இ�த பழ� ேகாைடகால�தி� ம��� கிைட�பதா�, அதைன வா�கி, அத� 

சா�ைற ச�ம�தி� தடவ� மசா� ெச�ய ேவ���. இதனா� �க�ப� 

ந��கிவ���. இைவேய த��சண�ய�� ச�ம�தி�கான ந�ைமக�. எனேவ 

இ�த� பழ�ைத அதிக� வா�கி� சா�ப���, உடைல��, ச�ம�ைத�� 

ஆேரா�கிய��ட� ைவ��� ெகா���க�. ஆகேவ ச�ம�ைத ெபாலிேவா� 

ைவ�பத�� த��சண�ய�� சா�ைற கா�டன�� நைன��, �க�தி� தடவ� 

சிறி� ேநர� மசா� ெச��, 15 நிமிட� ஊற ைவ��, ப�� �ள���த ந��� க�வ 

ேவ���. அதி�� த��சண�ைய ைவ�� ஃேப� ேப� ேபாட 

ேவ��ெம�பவ�க�, த��சண�ய�� சா��ட�, ேத� ம��� தய�� ேச���, 

�க� ம��� க��தி�� தடவ ேவ���.
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 Boil jeera (Cumin seeds) in the water and drink this jeera water regularly. It is 

good drink in summer. You can also drink this water instead of plain water.

 As well as reduce the intake of tea or coffee. Green tea is a recommended 

one. But who are lean and trying to put weight, pls try to avoid to drink green 

tea.

 Adding cucumber and watermelon in your regular diet is well recommended by 

the experts. They are very effective foods and best to have it in summer.

 To boost up your energy in hot summer, let have a glass of lime juice 

everyday.

 Including sprouted green 

grams in your diet is very 

important in summer.

 Eat grapes at every night in 

summer days. It will help you 

to have good sleep. Also it 

helps to prepare your body to 

the next day routines.

 Last but not least, take a bath 

in cold water. Avoid hot water.

Considerations while preparing foods to your children in 
summer season.

 Avoid the spices Ginger, Garlic, Cinnamon and Cumin in 
cooking.

 Non vegetarian foods to avoid in summer are egg, 
chicken, crab and prawn. You can eat foods with fish and 
mutton.

 Avoid Chapathi or Roti. Add Ragi and barley in your children's menu.

 Avoid the fruits like mangoes, pineapples, and papaya

 Vegetables to avoid - Avoid the use of drumstick and its leaves.

Best Foods for
Kids during Summer

Best Foods for

Kids during Summer

Best Foods forBest Foods for

Kids during SummerKids during Summer

Best Foods for

Kids during Summer

Best Foods for

Kids during Summer
...Parijatham

...Nilamangai

Health Care Tips during SummerHealth Care Tips during SummerHealth Care Tips during Summer
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Ingredients:

Carrots - 3 Nos 

Radish - A bunch

Courgettes - 2 Nos

Onion - 1 No (Medium size)

Mint leaves - 50 grams

Vinegar - 1 tsp

Dijon Mustard - 1 tsp

Olive Oil - 2 tsp

Method:

 Grate the carrots.

 Thinly slice the radishes and courgettes. Finely chop the onion.

 Mix all the vegetables together in the bowl with the mint leaves.

 Add vinegar, mustard, oil and mix together. 

 Add salt and pepper, then drizzle over the salad and mix well.

 Keep it in refrigerator before serve.

...Parasakthi

Summer Salad Recipe   Summer Salad Recipe   Summer Salad Recipe   

Cucumber SaladCucumber SaladCucumber Salad
...Gkarti

Ingredients:

Cucumber - 3 (Medium size)

Low-fat yogurt - 1 cup (Plain)

Fresh lemon juice - 1 tbsp

Sugar - 1/4 - 1/2 tsp (To taste)

Ground cumin – 1/2 - 1 tsp (To taste)

Chopped mint – 1/2 - 1 tbsp

Method:

 Peel cucumber; slice in half lengthwise and scoop out seeds. Dice the 

cucumbers and place in a bowl.

 Whisk together yogurt, lemon juice, sugar, cumin and mint.

 Pour over cucumbers and toss to coat.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

�ள�� கைரச� - 1 ட�ள� 

பைன ெவ�ல� அ�ல� க��ப�� – ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 �ள�ைய� ேதைவயான அள� எ���, அைத ந�றாக� 

கைர�� வ���, த�ண��  ேச���, ெக��யாக 

இ�லாம� ந�ராக� கைர�� அத�ட� ேதைவயான 

அள� பைன ெவ�ல� அ�ல� க��ப��� 

ேச��� கல�� ெகா�டா� பாணாகர� 

ெர�.

 இ� ெவய����� சிற�த பான�. �ள���சி மி��த�. 

��ைட� தண���� பான�. அ��� ெப�க��� வய��� 

வலி���ைட� தண���� மிக� சிற�த ம��தாக�� 

பய�ப�கிற�.  

 அ�த� கால�தி� கிராம�கள�� �ள�� பானமாக பாணாகர� 

அ��தி இ��கிறா�க� .

ேதைவயான� ெபா��க�: 

தய�� – ஒ� க�  

ெவ�ள�, ேகர� – தலா 1 ���

த�காள� – 1

ப�ைச மிளகா� – 2

இ�சி – 1 (சி� ���)

உ�� – ேதைவயான அள� 

ெச��ைற: 

 த�காள�, ப�ைச மிளகா�, ெவ�ள� ஆகியவ�ைற� ெபா�யாக ந��க��. 

 ேகர�ைட� ��வ�� ெகா�ள��.

 இ�சிைய� ேதா� சீவ�� ��வ��.

 தய��ட� உ��, ��வ�ய ேகர�, இ�சி ம��� ெபா�யாக ந��கிய 

த�காள�, ெவ�ள�, ப�ைச மிளகா� ேச���� கல�கி, �ள�ர ைவ�� 

ப�மாற��.

...Nisha Hameetha

மி��� ெவ� ரா��தாமி��� ெவ� ரா��தாமி��� ெவ� ரா��தா

 ...Jash

பாணாகர� - ேகாைடகால �ள��பான�    பாணாகர� - ேகாைடகால �ள��பான�    பாணாகர� - ேகாைடகால �ள��பான�    
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Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwaraha
Gurur Saaksaat Parambhramha
Tasmai Shree Guravey Namaha

Meaning

Guru is Brahma (who plants the qualities of goodness) 
Guru is Vishnu (who nurtures and fosters the qualities 
of goodness) Guru is Maheshwar (who weeds out the 
bad qualities) Guru is supreme Brahman itself 
Prostration unto that Guru.

Method:

 Wash an old bottle well, and let it dry. Once dried, paint a scenery or any 

design on it.

 You could also fill it up a few large blobs of different coloured oil paints mixed 

with kerosene. 

 Add some water and shake it around, to produce the 

marble-like effect.

 Pour out the water, and leave it to dry overnight. The 

next day, call your electrician and ask him to have it 

fitted with a bulb. 

 Get it fitted with a little lampshade, and you have an 

excellent lamp for the kids' room!

Slokas for Kids

Deepa bala

Bottle PaintingBottle PaintingBottle Painting
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அ�ன� ந�ச�திர கால�தி� அதிகாைல 

�ய�ெல��� ந�ரா�யப�� ��ய �ைஜ��, 

��ய நம�கார�� ெச�வ� சிற�த�. 

�ைட, வ�சிறி, காலண�க� தான� 

ெச�யலா�. அ��ட� அ�னதான��, 

ஆைடதான�� ெச�வ� ந�ல�. 

த�ண��  ப�த� அைம�� த�ண�� , 

ந��ேமா� ேபா�றவ�ைற� த�வ� 

ந�பல� த��. 

அ�ன� ந�ச�திர நா�கள�� ேநா�க� பல 

பரவ���ய வா��� உ�ள�. அ�ன�� 

கா�� ேநா� பர��� த�ைம ெகா�ட�. 

அதனா� தின�� �ட�தி� ந�� நிர�ப� 

ம�ச� கைர�� அதைன ேவ�ப�ைல� 

ெகா��களா� நைன�� வ��  ���� 

ெதள��கலா�. 

நரசி�மைர வழிப�� 

தய��சாத�, ந��ேமா�, பானக� 

பைட�� தான� 

ெச�யலா�. வ��� 

நாம�ைத 108 �ைற 

ஜப��கலா�. சீதளா 

ேதவ� �ேதா�திர�ைத 

பாராயண� ெச�வ�� 

ந�ல�.

ச�, அ�ன� ந�ச�திர� 

ப�ற�த கைத எ�னெவ�� 

பா��ேபா�. ��ெனா� 

கால�தி� �ேவதகி யாக�தி� 

ப�ன�ர�� வ�ட�க� இைடவ�டாம� 

ெந� ஊ�றி யாக� ெச�தன�. ெதாட��� 

அ�ன� ேதவ� அ�த யாக ெந�ைய 

உ�டதா� உடலி� ெகா��� அதிக��� 

நலமிழ�தா�. அத�� ம��� கா�டவ� 

கா�ைட அழி�� உ�ப�தா� எ�� 

ஆேலாசைன �ற�பட, கா�டவ வன�ைத 

ேநா�கி� ெச�றா� அ�ன�ேதவ�. 

அதைன அறி�� அ�கா��� வசி�த 

உய��ன�க�, தாவர�க� அைன��� 

வ�ணன�ட� உதவ� ேவ��ன. எனேவ 

வ�ண� இைடவ�டா� மைழ ெப�தா�. 

அதனா� அ�ன�யா� கா�ைட அழி�க 

��யவ��ைல. எனேவ அ�ன� ேதவ� 

தி�மாலிட� உதவ� ேவ��னா�. 

தி�மா�, அ���னன�ட� அ�ன��� உதவ� 

ெசா�னா�. அ���ன� த� கைணகளா� 

அ�த� கா�ைட மைற�� சர���க�� த� 

அைணயா� எ�ய உதவ�னா�. அ�ேபா� 

தி�மா� அ�ன��� ஒ� நிப�தைன 

வ�தி�தா�. ''உன�� இ�ப�ேதா� நா�க� 

அவகாச� த�கிேற�. அத�ப�� ந� 

கா�ைட அழி�க� �டா�” எ�றா�.

எனேவ அ�ன� 7 நா�க� ெம�வாக 

எ���, ப�� 7 நா�க� ேவகமாக எ���, 

கைடசி 7 நா�க� ேவக� �ைற�� 

உ�டப�� தி��ப�னா�. அ�ேவ 

அ�ன� ந�ச�திர கால�. இ�தா� 

அ�ன� ந�ச�திர� ப�ற�த கைத. 

இ�த நா�கள�� 

��கைன�� 

ம�னா�சிைய�� 

வழிப�வ�ட�, பரண����ய 

���ைகைய��, ேரவதி�� 

உ�ய ப�ர�மைன��, 

கி��திைக�� உ�ய 

அ�ன�ைய�� வழிபா� ெச�வ�� 

ந�ல�. 

எள�ய, எ�ேலாரா�� இய�ற வழி, 

இ�கால�தி� அக�� �ற�� 

��ைம�ட� இ��ப��, ப�ற� மன� 

�ள��� வ�ண� நட�ப��, இய�ற 

அளவ�� த�ம� ெச�வ��, மன� உ�கி 

இைறவைன வழிப�வ��, கட�� அ�� 

மைழய�� ந�ைம நைன��� எ�ப� 

நி�சய�. இைறவ� க�ைண மைழய�� 

நைன��வ��டா� க�தி� ெவய��� 

ந�ைம வா�டா� �ள���. வா��� 

மல��.

...Vijigermany
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சி�திைர மாத வள�ப�ைற� கால�தி� 

��றா� நாளாகிய தி�திைய தின�, 

�ைறவைடயாத வ���திைய� த�� 

சிற�� நாளாக� க�த�ப�கி�ற�. இதைன 

அ�ய தி�திைய எ�� அைழ�ப�. 

சய� எ�றா� �ைறவைடத� என��, 

அ�சய� எ�றா� �ைறவைடயாத� 

என�� ெபா��ப��. அ�� 

ஒ�ெவா�வ�� தம�� சகல 

ெச�வ�கைள�� ெப���வத�காக 

மஹால��மிைய வழிப�வ�. 

அ�ைறய தின� ெபா�ைன�� ேவ� 

தம��� ப���தமான ெபா�ைள�� 

வா�கி� �வ��ப�. ஏைழக� �ட 

அ�ைறய தின� ஒ� ���மண�யள� 

ெபா�ைன வா�கி� ேச��தா�, 

மஹால��மிய�� ந�ல�ளா� 

நாளைடவ�� தம�� ேவ��யள� 

ெபா���, மண���, ெபா�கிவழிய� 

ெச�வா� எ�ப� ந�ப��ைக. 

வசதி பைட�தவ�க� ெபா�கா�கைள��, 

ெபா�பாள�கைள�� வா�கி வ�கிகள�ல 

ப�திர�ப���வ�. 

இ�த நா� இ�� �����திகள�� 

கா��� கட�ளான இைறவ� 

வ���வா� ஆள�ப�வதா��. இ� 

வழைமயாக இ�� �ன�வரான 

பர�ராம�� ப�ற�த நாளாக�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�, அவ� இைறவ� 

வ���வ�� ஆறாவ� அவதாரமாவா�. 

ஹி�� இதிகாச�கள��ப�, இ�த நாள�� 

திேரதா�க� ெதாட�கிய�.  பகீரத� 

ப�ரய�தன�தா� க�ைக �மி�� வ�த�� 

அ�ய தி�திைய அ�� தா�. 

அர�க�களாகிய ��ப - நி��பைன 

அவதார� நிக��த� அ�சய தி�திைய 

அ�ேற. 

பா�டவ�கள�ட� அ�சய பா�திர� 

இ��த�. அ�ள அ�ள� �ைறயாத 

ெச�வ�ைத� ெகா��க� ��ய 

இ�பா�திர�ைத ��யபகவா� 

பா�டவ�க���� ெகா��தா�. 

இ�நிக��சி நட�த நா� அ�சய தி�திைய.

அ�பா� வத� ெச�த�� அ�சய 

தி�திைய தின�தி� தா�. �ராண 

�ன�வரா� ேவத வ�யாச�, வ�நாயக�� 

�ைண�ட� மகாபாரத� எ�த� 

�வ�கிய�� இ�த� தி�நாள�� தா�.

ந�ப� �ேசல��� � கி��ண 

பரமா�மா �ேபர ச�ப�� அ�ள�ய�� 

அ�சய தி�திையய�� தா�. அ��த 

ப�றவ�ய�� �ேசல� �ஷாவ�தி ேதச�தி� 

ம�னரானா�.

அ�ய ���ைய
...Sumathisrini
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ஆதிச�கர� ெபா�மைழ ெப�ய� 

ெச�த�� இ�நாேள.  இ�த நாள�லி� தா� 

திெரௗபதி�� கி��ண� வ�திர� 

அள��தா�. ம�ைர ம�னா�சிைய 

��தேர�வர� மண�தா�. ப�ர�மேதவ� 

�மிைய� பைட�தா�. காசி அ�ன�ரண� 

சிவெப�மா��� அ�னப��ைச 

அள��தா�. ஐ�வ�ய ல��மி 

அவத��தா�.

ைஜன மத�ைத� ேச��த �த� த���த�க� 

�ஷபேதவ �வாமி, த� ஆ� மாத 

உபவாச� ����, உண� ேத� அைல��, 

ஏ� மாத�� ஒ�ப� நா�� ஆனப�ற� 

தா� அவ��� உண� கிைட�த�. அவ� 

�த��தலாக� க����சா� ���� 

வ�ரத�ைத ���தி ெச�த� இ�த� 

தி�நாள�� தா�. ெபா�வாக இ�த நாள�� 

கட�� வா�ேதவைர ெந� அ�சி�ட� 

வண�கி�� உ�ணா ேநா�ப����� 

அ�ச��ப�. ேவத���தக�க�, இ�த 

நாள�� அறி� ெப�த� அ�ல� 

ெகாைடயள��த� ந�ல பலனள���� 

என� ��கி�றன. இ� �திய 

வண�க�திைனேயா அ�ல� 

�ய�சிையேயா �வ�க ெவ� 

அதி��ட��ள நாளாக� க�த�ப�கிற�. 

ம�க� இ�த நாள�� உ�ணாேநா��� 

�ைஜக�� அ�ச��கி�றன�. வ�சிறி, 

அ�சி, உ��, ெந�. ச��கைர, கா�கறிக�, 

�ள�, பழ�, �ண�க� ஆகியவ�ைற 

த�ம� ெச�கி�றன�. 

இ�த நாள�� வ���ைவ 

வண��கி�றன�. த�பாராதைன 

ெச���ேபா� சிைலய�� ம�� 

அ�ல� அ�கி� �ளசி த���த� 

ெதள��க�ப�கி�ற�.

ெப�காலி�, அ�ய 

தி�திைய நாள��, 

"ஹ�கதா" எ�� 

வ�ழா 

ெகா�டாட�ப�கி

ற�. அ� கேண� 

ம��� ல�மிைய 

வண�கி �திய 

கண��� ��தக�ைத எ�த� ெதாட��� 

நாளா��. ெப�காலிக� இ�த நாள�� பல 

சமய� சட��கைள�� 

ச�ப�ரதாய�கைள�� ெச�கி�றன�.

அ�ய தி�திைய அ��, 

ப���தாவன�தி� தாேமாத� ேகாய�� 

ம��� ராதாகி��ண� ேகாய�லி� 

ச�தன�கா�� சா��வா�க�.

ராஜ�தான�� அ�சய தி�திைய தின�ைத 

'அகாத��' எ�� ெகா�டா�கி�றன�. 

உ�தர� ப�ரேதச�தி� '�க� தி�தியா' 

எ�� ெபய�. க�நாடகாவ�� 'அ�ய 

த�ேக' எ�பா�க�.

ெச�வ�தி�� அதிபதியான கட�ள� 

�ேபரேர ெச�வமி�க கட�� என 

ந�ப�ப�கிறா�. இ�த நாள�� �ேபர� �ட 

வ���வ�� மைனவ��� 

ெச�வ�தி�கான ெத�வமான ல�மிைய 

வண��வா� என ல�மி த�தர� 

��கிற�. 

இ�த நாள��, �ேபர ல�மி �ைஜ 

நட�த�ப�கிற�. அதி� ல�மி 

உ�வ�பட��ட� �ேபர�� 

அைடயாளமான �த�ஷன �ேபர 

ய�தர�� ஒ�றாக ைவ�க�ப�� 

வண�க�ப�கிற�.

இ�த நா� ஜா� வ�வசாய ச�க�தி��� 

மிக ம�களகரமான நாளா��. 

வ��ய�காைலய�� ஜா� ���ப�தி� 

ஓ� ஆ� நில�தி�� 

ம�ெவ���ட� ெச�கிறா�. 

நில�தி��� ெச��� வழிய�� 

எதி��ப�� அைன�� வ�ல��க�� 

பறைவக�� மைழ ம��� 

பய��க��� ச�ன�களாக�� 

அறி�றிகளாக�� 

க�த�ப�கி�றன. அ�ய 

தி�திைய 

தி�மண�க��� 

ஏ�ற காலமாக�� 

க�த�ப�வதா� 

அ�நாள�� ெப�� 

எ�ண�ைகய�லான 

தி�மண�க�� 
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நட�த�ப�கி�றன. அ� அ��ஜா 

�ஹூர�தாக க�த�ப�கிற�.

அ�சய தி�திைய அ�� ஆலிைலய�� 

மி����ஜய ம�திர�ைத ஜப���, அைத 

ேநாயாள�கள�� தைலயைணய�� அ�ய�� 

ைவ�தா� ேநா� வ�ைரவ�� �ணமா�� 

எ�ப� ந�ப��ைக.

அ�ய தி�திைய தின�த�� ல��மி 

��ய����� ெபா��கைள வா�க 

ேவ��� எ�பேத ஐத�க�. அ�த 

வைகய�� பா��தா� அ�� �றி�பாக 

வா�க ேவ��ய ெபா��க� ம�ச��, 

�ைன �றியாத (ைக���த�) ப�ச�சி, 

ெவ�ள�, க���� ஆகியைவ தா�.  

அ�ய தி�திைய எ�றா� த�க� 

வா�கி�தா� ெகா�டாட ேவ��� எ�ற 

அவசிய� இ�ைல. வ�� �� ெப�க� 

அதிகாைல எ��� �ள���, 

���வ�ள�ேக�றி, மகால��மி பட� 

அ�ல� அ�சி நிைற�த ெச�� அ�ல� ந�� 

நிைற�� அதி� வாசைன� 

திரவ�ய�களான ப�ைச க��ர�, ஏல� 

ேபா�� ைவ��, வாசைன மல�களா� 

ெத��த ம�திர� �றி, பாயச� 

ைநேவ�திய� ைவ�� , மகால��மிைய 

வண�கி, ப�� வ�� ��� �ம�கலிகைள 

அைழ��, ���த வைர த�சிைண 

ைவ��, ேதா���காத  ம�ைட�ட� 

��ய ேத�காைய ைவ�� ம�ச�, 

���ம� த�� வண�கினாேல 

மகால��மி மகி��� இ�ல� வ�வா�.

அ�சய தி�திைய� தி�நாள�� 

ெச�ய�ப�� தான�க�� ப�மட�� 

பலைன� ெப���த��. அ�சய 

தி�திையய�� தான த�ம�க� ெச�தா� 

எமேவதைன கிைடயா�. நலி�தவ�க��� 

உதவ� ெச�தா� ம�ப�றவ�ய�� ராஜேயாக 

வாழ�ைக அைம��. ஆைடக� தான� 

ெச�தா� ேநா�க� ந����; பழ�க� 

தான� ெச�தா� உய� பதவ�க� 

கிைட���; ேமா�, பானக� அள��தா� 

க�வ� ந�� வள��; தான�ய�க� தான� 

ெகா��தா� அகால மரண� ஏ�படா�; 

தய�� சாத� தான� அள��தா� பாவ 

வ�ேமாசன� ஏ�ப��; ��ேனா��� 

த��பண� ெச�தா� வ�ைம ந����.

அ�ய தி�திைய தின� 

"ெதா�டெத�லா� �ல���" எ�� 

அைனவ�� ேபா��� உ�னத நா�. 

அ�� ெதாட��� வ��  வா��� பண�, 

வ�வாக� பண�க� ெச�வேன த�� 

தைடய��றி ���� எ�ப� ஐத�க�. 

ஆனா� உ�ைமய��, அ�ய தி�திைய 

தின�த�� நிர�ப� வழி�� 

நைக�கைடகள�� அைலேமாதி� ெகா��, 

உ�ேள ெச�� ஒ� ���மண� 
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த�கமாவ� வா�க ேவ��� எ�� எ�த சா�திர�� ெசா�லவ��ைல. ெச�ற சில 

ப�தா��கள�� வண�க ேநா�க�தி� கிள�ப� வ�ட�ப�ட மாைய இ�. ஒேர நாள�� 

ச�ைத� கைடேபால ���ய���� ெகா�� வா�கி த�க�தி� வ�ைலைய 

ஏ�றாத��க�. எ�வானா�� ேதைவ எ�றா� ம��ேம வா��வைத வழ�கமாக� 

ெகா���க�. இ� உ�க���� ந�ல�, நா����� ந�ல�.

ேதவ� பாகவத�தி� மகாவ���ேவ மகால��மிைய� ேபா�றி� ெசா�ன

சில �ேலாக�க� எள�ய தமி� வ�ள�க��ட� இ�ேக தர�ப���ள�. அ�சய 

தி�திைய தின�தி� அக� ���க அைலமகைள நிைன�� இ�த� �திைய� ெசா�லி 

வழிப��க� அ�ல� இத� எள�ய தமி� அ��த�ைத ம��மாவ� ெசா���க�.

ய� மாயாச�தி ஸ�ஸ�த� ஜக� ச�வ� சராசர�

தாமசிதா� �வநாதிதா� ஸமராம: க�ணா�ணவா�

இ�த உலகி� இய�க�ைதேய த� மாயா ச�தியா� அைசவ��றி நி�க� ெச��� அ�ய 

ஆ�றைல த�னக�ேத ெகா�� இய��பவ�. த�னா� மய�கிய 

அ�ட�கைளெய�லா� ம���� இய�க ைவ��� �வன�கள�� தா� அவ�.

யத�ஞாநா� பேவா�ப�தி: யத�ஞாநா� பவநாஸந�

ஸ�வ���பா�சதா� ேதவ��  �மராம: ஸா �ர ேசாதயா�

அ�ஞான�தா� எ�த ேதவ�ய�� ெப�ைமைய அறியாம� வ��டவ�க� அழிைவ� 

தா�கேள ேத��ெகா�கிறா�கேளா, எவள�� அ�ைமைய உண��� ேபா�றி� 

ெதா�பவ�க�, பல� ேபா��� வைகய�� வா�கிறா�கேளா, அ�த ேதவ�ய�� அ�ைள 

வ�ய�� ெந�சார� ேபா��கி�ேற�. 

மாத�நதா�ம �வநா��தஹ� ேர�ர�த

ம�ேநா வ�ேதஹி �� கா�யமித� தயா��ேர

பார� ஹர�வ வ�நிஹ�ய ஸுரா� வா�க�

ம�யா மேஹ�வ� ஸதா� �� ச�பவாநி

தாேய வண�கி� பண�கிேற�. �வன�தி� க�ட�கைள� த���பவேள ேபா�றி. 

எ�க�பா� அ�� ைவ�� இ�ன�கைள� த���பாயாக. ��ப� �ைமகைள� 

�ைற�கி�றவேள ேபா�றி. ந�ேலா�� எதி�கைள அழி�� ந�ைமகைள� த�பவேள 

ேபா�றி. எ�க��� இ�ப�ைத� த�� மேஹ�வ�ேய ேபா�றி.

மஹால��ைய ச வ��மேஹ 

ஸ�வ ச��ைய ச தம� ஹி

த�ேநா ேதவ � �ரேசாத யா�
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மகாச�தியாக��, உய��கைள உ�வ��பவளாக�� ந�ெனறிய�� ந�ைம நட�தி� 

ெச�பவளாக�� உ�ள ேதவ� எ�கைள� கா�திட���. எ�க� ெசய�கைள அவேள 

ஊ��வ��க���.

ஸஹ�ரதள ப�ம�த க�ண�கா வாஸிந�� பரா�

சர� பா�வண ேகா��� �ரபா� ���கரா� பரா�

ஆய�ர� இத� தாமைரய�� அம��தவேள! க��சிவ�� நிற ஆைட உ��தியவேள! 

ேகா��கண�கான சர� கால ச�திரைன� ேபா� ெஜாலி�பவேள... எழிலா��த 

அ�ைனேய... உ� தி�வ�கைள� ேபா��கிேற�.

�வ ேதஜஸா �ர�வல�த��  ஸுக���யா� மேநா ஹரா� 

�ரத�த கா�ச�நிப ேசாபா� ���திமத�� ஸத��  

�யமான அவ�, த� ஒள�யா� ஒ�ப��லா மண�யாக� ப�ரகாசி�பவ�. தவறி�லாத 

இ�ப�ைத� த�� மேனாகரமானவ�. மாசி�லா ெபா����� ேமலானவ�. 

ேஜாதிேய உ�வானவ�. க�ப�� சிற�தவ�. அ�ப��ப�ட அைலமக��� வண�க�.

ர�ந �ஷண �ஷா�யா� ேசாப�தா� 

ப�தவாசஸா

ஈஷ� தா�யா� �ரஸ�தா�யா� 

ச�வ� ஸு� திரெயௗவனா�

ஸ�வ ச�ப� �ரதா��� ச 

மஹால�ம�� பேஜ �பா�

ர�னமயமான ஆபரண�கைள அண��� 

ஒள��பவேள. ம�களகரமான ம�ச� 

வ�ண� �டைவ உ���பவேள. 

பண�பவ�கள�� ேகா��ைககைள 

ஒ����� ப�மட�காக� த�பவேள. 

�ைறயாத இளைம��, 

வள��ைடயவேள. அைன��� 

ெச�வ�கைள�� த�பவேள. 

அ�ைனயா� மஹால�மிேய, உைன� 

ேபா�றி வண��கிேறா�.

(மகால��மி �தி நிைற�த�)

தமி� ம�திர�

தன� த�� க�வ� த�� ஒ� நா�� தள�வறியா

மன� த�� ெத�வ வ��� த��; ெந�சி� வ�சமி�லா

இன� த��; ந�லனஎ�லா� த�� அ�ப� எ�பவ��ேக

கன� த�� ���ழலா� அப�ராமி கைட�க�கேள.

ேம

13 - அ�சய தி�திைய 

16 - ச��

21 - ஏகாதசி 

22 - ப�ரேதாஷ
�

24 - ெபௗ�ணமி

28 - ச�கடஹர ச���தி 

30 - ச��
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ஜு�

4 - ஏகாதசி

6 - ப�ரேதாஷ�

6 - சிவரா�தி�

8 - அமாவாைச 
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இ�த� பட� வ�வத�� ��ேப ெப�� தா�க�ைத 

நிைறய இட�கள�� ஏ�ப��திய� எ�� ெசா�னா� 

அ� மிைகயாகா�. ந���, தயா��� வழ�கி இ��பவ� 

தி�.ப�ரகா�ரா� அவ�க�. இ�பட�ைத இய�கி 

இ��பவ� தி�.ராதாேமாக� அவ�க�.

அ�ஜு� (அ�� சி��, இவ� ெத��� ந�கரான அ�� 

அ�ஜுனாவ�� த�ப�) ஒ� ெதாழி� வ�ஷயமாக 

தமிழக�தி� ஒ� மாநில�தி��� வ�கிறா�. எதி�பாராத 

வ�தமாக அவ�ைடய வ�மான� கால�தாமத�தி�� 

உ�ளாகிற�. அவ�ட� ப��த ந�பன�� கிராம� 

அ�கி� இ��பதா� ெச�� பா���வ��� வர 

நிைன�கிறா�. அ�ேக அவ� ச�தி��� வ��தியாசமான 

மன�த�க��, அவ�க�ைடய அ���ைற��, இ��� 

ெதாட�� தன�� தன�ேய இ���� � ����� ட�ள�� 

அவைர வரேவ�கி�றன. இதனா� �வார�ய� 

இ��தா�� த��ைடய ந�ப� ெபயைர� ெசா�லி 

வ�சா��கிறா�. அவைர வ��தியாசமாக பா���� ��கைட 

மன�த�க�, இ�ெக�லா� நா�� ப�க�� ��கா� 

த�ப� எ�� வ�ர�� வ��கிறா�க�. இைத� பா���� 

ெகா������ மாசி எ�பவ�, அ�ஜுைன 

ப��ெதாட�கிறா�. அவ�, ச��க� (ந�பன�� ெபய�) 

இ�ெபா�� இ�ேக இ�ைல ஆ� மாத�தி�� ��� 

அ�த ஊ�� ெப�ய மன�த�� மகைள இ���� 

ெகா�� ஓ� வ��டதாக� ெசா�கிறா�. சாதிகளா� 

ப�ள��ப������ அ�த கிராம�, இவ� இ�ப��ப�ட 

கா�ய�ைத ெச�ததா� எ�வள� பாதி�ைப அைட�� 

எ�� ேவதைன�ப�கிறா�. 

இைத� ேக�� மன� ேவதைன�ப�ட அ�ஜு�, 

ந�பன�� த�ைதைய பா��க வ����கிறா�. 

ச��க�தி� த�ைத ைகைய� ப����� ெகா�� 

அ�கிறா�. அவ� எ�ேக இ��தா�� பரவாய��ைல, 

ஆனா� எ�ேகயாவ� இ��கிறா� எ�� ெத��தா� 

பரவாய��ைல எ��. இ� அ�ஜு� மனைத மிக�� 

பாதி�கிற�. ெச�ைன ெச�ற�� த� ந�பன�ட� 

ெசா�லி, ஒ� வார� ேபா� அ�ேக த�கி பா��கலா� 

எ�� ��ெவ��கிறா�க�. ச��க�தி� ெபயைர 

எ��தாேல பல� ப�ர�சிைனக� கிள��கி�ற�. அ�ேக 

ெச�றா�களா, ச��க�ைத� க�� ப���தா�களா?  

ஏ� அவ�க� ஆ� மாதமாக யாைர�� ெதாட�� 

ெகா�ளவ��ைல? எ�பேத கைத. 

...Geetha A

5Movie Review
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ஒ�ெவா� பட�தி�� ந�ல அழகான 

வ�ஷய�கைள அழகாக� ெசா�பவ�க� 

ராதாேமாக� ம��� ப�ரகா�ரா� 

��டண�. இ�த� பட�தி�� அ� 

தவறவ��ைல. ஒ�ெவா� கா�சி��, ஒ� 

வ�தமான வ��வ���ேபா��, இய�பாக�� 

நக�கிற�. அ�ஜுன�ட�, ஒ� வ�ப�� நட�� 

வ��ட�, ெகா�ச� கா�பா���க எ�� 

ேக�கிறா� யாழின� (யாமி க�த�). 

பா��த�ட� காதலி� வ��� கா�சி 

இ�ேக�� நட�கிற�. ஆனா� அ� 

இய�பாக��, அழகாக�� இ��கிற�. 

அைத மிைக�ப��தாம� இய�பா�கி 

இ��ப� சிற��.

ந�ப��காக ந�ப�க� அைனவ�� 

ஒ�� ேச�வ�, அத�காக ப�தி��ைகக� 

ம��� ெதாைல�கா�சிக� அைன��� 

வ�வ� ேபா�றைவ ந�றாக இ��கிற�. 

இவ�கள�� ேதடலி� யாழின���, மாசி�� 

ப�ெக���� ெகா�கிறா�க�. ஒ�ெவா� 

கா�சி�� மிக இய��. ஆனா� ெகா�ச� 

வ��வ���ைப� ��� இ��கலா�. ெபா�� 

கதாபா�திர�ைத� கா��� ெபா�ேத 

நம��� ெத�கிற�, அ� ஒ� ��கிய 

கதாபா�திரமாக இ���� எ��. அ�த 

கிராம�தி� அழைக நா� நி�சய� 

பாரா��ேய ஆக ேவ���. க���� 

அ�ப� ஒ� ��ைமைய��, 

பரவச�ைத�� த�கிற�. 

வசன� நிைறய இட�கள�� மிக அ��த�. 

நா��ல ெதாைல�கா�சி��, 

ப�தி��ைகக�� இ���� அளவ��� 

ெச�திக� இ�ைல, த�வ��த ப�� சா அைர 

மண� ேநர�தி� வரவ��ைல எ�றா�, கா� 

���காம இலவசமா சா�ப�டற ஊ�ல 

இ��� வ�ற�� க, 20 வ�ட�கள�� யா�� 

எ� ஜாதிைய ேக�டதி�ைல. ெச�ைனய��, 

எ� �ல��� ெப�கைள �ைறயா�� 

ெபா�ேதா அ�ல� எ�கைள அ���� 

ெபா�ேதா த��� வ�வதி�ைல ம�ற 

ேநர�கள�� எ�கைள ெதா�வதி�ைல, 

இ�ப� ெசா�லி� ெகா�ேட ேபாகலா�.

நிைறய �ைறபா�க�� இ��க�தா� 

ெச�கிற�. சிறி� ேநர�பட�தி��� ந�மா� 

அ�மான��க ���� வ�ஷய�, அவ�க� 

ெகாைல ெச�ய�ப����கலா� எ�ப�. 

இ�த அ�மான�கைள தவ���க இ��� 

ெகா�ச� ��த� கவன� திைர�கைதய�� 

ெச��தி இ��கலா�. இ��� �ட 

கதாபா�திர�க��� கன� 

ேச��தி��கலா�. உதாரண�தி�� நாச�, 

ெபா�� ம��� ச��க� 

கதாபா�திர�தி��.

ப�பதியாக ப�ரகா�ரா� ந��தி��கிறா�. 

�ைற ெசா�ல ���மா?  ந�றாக 

உண��சிகைள� ெகா�� இ��கிறா�. 

மைனவ�யாக ந��தி��பவைர ெகா�ச� 

ந��க ைவ�தி��கலா� எ�ப� எ� 

எ�ண�. ெப�ண�� சாவ�� �ட 

சாதாரணமாக ந��தி��தா�.  அ�த ேசாக� 

�ட ந� ெந�ைச� ெதாடவ��ைல. மிக�� 

சாதாரணமாக இ��கிற�. ப�பதிய�� 

மகனாக ந��தி��தவ� ந�ல ந���. 

ேகாப�, படபட��, ேராஷ� �தலானைவ. 

இைச தம�. ேலசாக ந� ெந�ைச� 

ெதா�கிற� ஒ� கிராம� பாட�. ம�றைவ 

அ�வளவாக எ�டவ��ைல. இ�த மாதி�� 

கைதக� இ�தியா ��வ��, �றி�பாக 

தமிழக�தி� அதிகமாக நட�கிற� எ�ப� 

ெந�ைச� ��� நிஜ�.

எ�ெபா��� உ�ைம �ட�தாேன 

ெச���?  இ��� எ�தைன ெப�யா��, 

பாரதியா��, அ�ேப�கா�� வ�தா�� ந� 

ம�கள�� சாதி ெவறி��, ெவ�� 

ெகௗரவ�� மாறா� ேபா� இ��கிற�. 

அறியாைமைய அக�றி அைனவ�� சம� 

எ�ற எ�ண�ைத ந� இைளய 

தைல�ைறய�ட� உ�வா��வ� ம��ேம 

இத��ெக�லா� த��வாக அைம��. எதி� 

பா��ேபா� இன� வ�� தைல�ைறய�ட� 

மா�ற� இ���� எ��. இைத படமா�கி 

ஒ� அதி�ைவ ஏ�ப��தியத�காக நி�சய� 

ப�ரகா�ரா� பாரா�ட�ப�வா�.
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...Nisha Hameetha

ேதைவயான� ெபா��க� :

பாக�கா� - 1/2 கிேலா

மிளகா� �� - 2 ����

ம�ச� �� - 1/2 ����

ேமா� - 1 க�

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான 

அள�

ெச��ைற:

 பாக�காைய வ�ட 

வ�டமாக ந��கி, 

வ�ைதகைள எ��� 

வ���, காைய ம��� 

தன�யாக எ��� 

ைவ�க��.

 ஒ� பா�திர�தி� ந��கிய 

பாக�கா�, மிளகா� ��, 

ம�ச� �� ம��� உ�� ேச��� 

ப�சிறி, அைர மண� ேநர� ேமா�� 

ேபா�� ஊற ைவ�க��.

 ப�� வாணலிைய அ��ப�� ைவ�� எ�ெண� வ���, ேமா�� ஊற 

ைவ���ள பாக�கா� ���கைள எ���� ப�ழி��, கா��� ெகா�� 

இ���� எ�ெணய�� ேபா�� வ��� எ��க��.

 இ�த வைகய�� ெச��� பாக�கா� வ�வ�கைள ��தமான 

பா���கள�� ேபா�� ைவ�� இர�� நா�க��� ைவ�� 

பய�ப��தலா�.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ேச�ப�கிழ�� - 6 (மிதமான அள�)

மிளகா� �� - 1 ���� 

ெப��காய� �� - 1/4 ���� 

ேசாளமா� - 2 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� – ெபா��பத��� ேதைவயான அள�

கறிேவ�ப�ைல - சிறி�

�ள� - சிறி�

ெச��ைற:

 ேச�ப�கிழ�ைக ��க�� ேபா�� ேதைவயான அள� த�ணை� ர� 

ேச���, �டேவ சிறி� �ள��� ேச���, 2 வ�சி� வ�� வைர ேவக 

ைவ�ெத��க��.

 ேவக ைவ�த கிழ�கி� ேதாைல உ��� வ���, ெம�லிய 

வ��ைலகளாக ெவ��� ெகா�ள��.

 அதேனா� மிளகா� ��, ெப��காய�, உ�� ேச��� ப�ர��� ெகா�ள 

ேவ���.

 ப�� அதி� ேசாள மாைவ��வ� ப�ர�� வ�ட��. ெகா�ச� 

த�ணை� ர� ெதள��� ந�றாக� ப�ர��� ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ��� கா��த��, கல�� 

ைவ���ள கிழ��� ���கைள, எ�ைணய�� 

ஒ�டாதவா� ேபா���  ெபா�ன�றமாக 

ெபா��ெத��க��.

 சிறி� கறிேவ�ப�ைலைய�� 

எ�ைணய�� ெபா���, கிழ�� 

வ�வலி� ேம� �வ� வ�ட��.

 �ைவயான ேச�ப�கிழ�� வ�வ� 

ெர�.

�றி��: ேச�ப�கிழ�ைக �ள� ேச��� 

ேவக ைவ�பதா�, அ� அதிகமாக 

ைமயாகா�.

5Receipe of the Month

ேச�ப�கிழ�� வ�வ�
...Parijatham
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ேபப� கா�� - 1/4 கிேலா  

சா�பா� ெபா� - 2 ���� 

ம�ச� �� - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� – ெபா��பத��� ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 ஒ� பா�திர�தி� 5 க� த�ண�� � ேபப� கா�� 

���கைள ��தாக� ேபா�� 5 நிமிட� வைர 

ேவக ைவ�க��. 

 ப�ற�� த�ணை� ர வ���வ���, ஆறிய�� ேபப� 

கா�ைன ந�ள வா�கி� இர�டாக ெவ��� 

ெகா�ள��.

 ெவ��ய� ���கைள ஒ� த��� பர�ப�, அத� 

ேம� சா�பா� ெபா�, ம�ச� ��, உ�� 

ஆகியவ�ைற� ேபா�� ப�ர�� வ�ட�� (சிறி� ந�� ேவ��மானா� ேச���� 

ப�ர���ெகா�ள��).

 ப�� வாணலிைய அ��ப�ேல�றி எ�ைண வ���, அ� கா��த�� அதி� ப�ர�� 

ைவ���ள ேபப� கா�� ���கைள� தன�� தன�யாக ைவ��, மிதமான ���� 

ெபா��க ேவ���.

 ஒ�ெவா�ைற�� தி��ப�� ேபா�� சிவ�க ேவக வ�ட ேவ���. ந�� சிவ�க 

வ�ப�ட��, எ��� எ�ைணைய வ�க�� �டாக� ப�மாற��.


...Angu aparna

ேதைவயான� ெபா��க�: 

வாைழ�� - 1

ேத�கா� ��வ� - 1/2 க�

ம�ச� �� - 1/2 ����

�ள�� த�ண��  - சிறிதள�

க�� - 1/4 ����,

உ��த� ப��� - 1/2 ����,

மிளகா� வ�ற� - 3

கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள�

ெப��காய� �� - சிறிதள�

ேமா� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 வாைழ��ைவ ஆ��� ந�வ�� நர�� 

ேபா� உ�ள கா�ைப எ���வ���� 

ெபா�யாக ந��கி, சிறி� ேமா� கல�த 

த�ண�� � ஊற ைவ�க��. 

 ப�� ஊற ைவ���ள வாைழ��, �ள�� 

த�ண�� , உ��, ம�ச� �� ேச��� ேவக 

ைவ��, த�ணை� ர வ��� ந�� 

ப�ழி�� ைவ�க��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ���, க��, 

உ��த� ப���, ெப��காய� �� 

தாள���, மிளகா� வ�ற� கி�ள�� 

ேபா��, கறிேவ�ப�ைல, ப�ழி�� 

ைவ�தி���� வாைழ��, ேத�கா� 

��வ� ேச��� ந�றாக� கிளறி 

இற�க��.

�ைவயான, ச�தான வாைழ�� ெபா�ய� 

தயா�!!! 


...Nisha Hameetha
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ேகாவ�கா� - 15 

எ�ெண� - ேதைவ�ேக�ப

க�� - 1 ���� 

கடைல�ப��� - 1 ���� 

உ��த� ப��� - 1 ���� 

ெவ�தய� - 1/2 ����  

சீரக� - 1 ���� 

கா��த மிளகா� - 4

ெவ�காய� - 1 

உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 ேகாவ�காைய ��வ�மாக� கீறாம�, ��கா� பாக� ம��� 

ந�ளவா�கி� நா�காக� கீறி� ெகா�ள ேவ���.

 ெப�ய ெவ�காய�ைத� ெபா�� ெபா�யாக ந��கி� ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ைண வ��� க�� ேபா��, அ� ெபா��த�� 

கடைல�ப��� ம��� உ��த� ப��ைப� ேச��� சிவ�க வ��க 

ேவ���.

 ப�� ெவ�தய�, மிளகா�, சீரக� ேச��� 2 வ�னா�க� வ��க ேவ���.

 அத� ப�� ந��கிய ெவ�காய�ைத� ேச��� வத�கிய ப��, இற�கி ஆற 

ைவ�க ேவ���.

 ஆறிய�ட� உ�� ேச��� மி�ஸிய�� ெகாரெகார�பாக அைர��� 

ெகா�ள�� (த�ண��  ேச��க� �டா�).

 அைர�� எ��த இ�த வ��ைத ஒ�ெவா� ேகாவ�காய����� அைட�க 

ேவ���.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ���, அதி� மசாலா அைட�� ைவ���ள 

ேகாவ�காைய ஒ�ெவா�றாக� பர�ப� ைவ��, �� ேபா�� மிதமான 

த�ய�� சில நிமிட�க� ேவக வ�ட ேவ���. 

 ப�� ��ைய� திற�� காைய தி��ப� வ���, சிறி� த�ணை� ர� ெதள���, 

ம���� �� ைவ�� ேவக வ�ட ேவ���. 

 அ�வ�ெபா�� தி��ப� வ��� கா� ந�றாக ெவ�த��, ��ய��லாம� 

சிறி� ேநர� அ��ப�� ைவ�தி��� வத�கி எ��க��.

 �ைவயான �ட�� ேகாவ�கா� தாயா�.


...Angu aparna
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...Kirthika99

...Geetha A @ Anu

அ�ைறய கால�தி� அதிகாைலய�� எ��� 

ப�வ�� சாண� ெகா�� வாச� ெம�கி, அ�சி மாவ�னா� 

ேகால� ேபா�வா�க�. இதனா� பல ந�ைமக�. அ�சி மா� கா�கா, ��வ� 

ம��� எ����� உணவா��. ப�வ�� சாண� மிக� சிற�த கி�மி நாசின�யாக 

ெசய�ப�ட�. இ� அறிவ�யேல ஒ��� ெகா�ட உ�ைம எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�. இ� 

ேநாைய வ�� ���� வரவ�டாம� வாசலிேலேய த��� வ���. இைவ எ�லாவ����� 

ேமலாக காைலய�� தன�யாக ேயாகாசன� ெச�யாமேலேய ெப�க��� ந�ல ஆசனமாக 

இ�த �ைற அைம�த�. இைவ ெகா�ச� ெகா�சமாக மற���, மாறி�� வ�கிற�. 

ேகால� ேபா�வேத �ைற�� ேவைலய�� எ�ேக அ�சி மாைவ��, சாண�ைத�� 

எதி�பா��ப�?

ேகால� ேபா��வ��� வ�� ���� �ைழ�� ேவைளய�� அ�ேக தி�ைண எ�ற ஒ�� 

இ����. அதி� இைள�பாறி பா��தவ�க��� ம��ேம அத� அ�ைம��, �க�� 

ெத���. ��ெப�லா� நட�� ந��ட �ர�கைள கட�க ேவ�� இ��ததா� 

வழி�ேபா�க�க� இ�த மாதி� வ�� �� தி�ைணகள�� ப��� ஓ�ெவ��� வ��� 

ெச�வா�க�. இ� ம��ம�லாம� மாைல ேநர�கள�� ���ப�ேதா� அம��� ேப�வா�க� 

(Quality �me); உணவ���வா�க�; மகி��சியான� 

த�ண�களாக இ���� மாைல�ெபா��க�. 

இ�ெபா�� அ��� மா�க�தா� எ���. 

அ��த வ�� �� யா� இ��கிறா�க� எ�� 

�ட� ெத�யாத நிைல. உய�� ேபா�� 

த�ண�தி� �ட அ��த வ�� �� 

இ��பவ�கள�ட� உதவ� ேக�க ��யாத நிைல. 

ந� வ�� �� உ�ளவ�கள�ட� �ட உ�கா��� 

ேபச ��யாத நிைல. வா��ைக� ப�தய�தி� 

ஓ��ெகா����கிேறா�.

�தலி� �ழ�ைத வள��ைப எ����ெகா�ேவா�. இ�ைறய நாக�க உலகி� ந��ைடய 

சிற�பான தாலா��� பாட�கைள மற�� வ��ேடா�. ெதாைல�கா�சிய�� சின�மா� 

பாட�கைள ேபா�� �ழ�ைதைய� ேக�க ெச��வ��� ந��ைடய ேவைலகைள 

கவன��கிேறா�. ��ெப�லா� தாலா���  பாட�கள�ேலேய �ழ�ைத��, அ�மா, அ�பா, 

தா�தா, பா��, மாமா, மாமி ேபா�ற உற� �ைறகைள ெசா�லி� ெகா��பா�க�; தமி� 

எ����கைள ெசா�லி ெகா��பா�க�; ந� வா��ைக �ைற ம��� ��றி உ�ள 

வ�ஷய�க� அைன�ைத�� �ழ�ைதகைள� ேக�க� ெச�வா�க�. இ�� அ�த� 

தாலா��� பாட�கைள� ேக�க ��வதி�ைல 

இ� ஒ� ப�க� இ��க, ந� உய�ய பார�ப�யமாக� க�த�ப�� வ���ேதா�ப�� 

இ�ைறய� �ழலி� ேம�க�திய கலா�சார�தா� மாறி வ�கி�றன. வ���தின� வ�த�� 

அவ�கள�ட� நல� வ�சா��� வ���ேதா�ப� ெச�வ� வழ�க�. இ�ைறய� 

தைல�ைறய�� வ���தின� வ�தா� ஒ� 'ஹேலா' ெசா�லிவ��� �வ� 

சீ�யலி� அ�ல� நடன நிக��சிய�� ��கிவ��கிேறா�. 

இதனா� உற�கள�ட� அ�ேயா�ய� 

�ைற�� வ��கிற�. 
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எ� �ழ�ைத� ப�வ�தி� நா� வ�ைளயா�ய வ�ைளயா���க� எ� ப��ைளக���� 

ெத�யவ��ைல. ெசா�லி� ெகா��தா��, ெபா�ைம இ�ைல. அைவ அைன��ேம �� 

வ�ைளயா�� வ�ைளயா���க�. நகர வா��ைகய�� அ�க� ப�க� ேபசேவ 

வா��ப��லாத ெபா��, வ�ைளயாட எ�ேக வா���?

"கி�� ��", எ�� ஒ� ஆ�ட�, அைத வ�ைளயா��ேபாேத பா�� ெகா�ேட 

வ�ைளயா�ேவா�. அதி� மனைத ஒ��க�ப��த ����. பா�� ெகா�ேட 

வ�ைளயா�வதா� அ���� ெத�யா�.

"பா�� ஆ�ட�", ��டமாக சி� க�கைள ைவ�� வ�ைளயா�வ�. அதி� ஒ� கண�� 

இ����. �ழி�� இ�தைன ����க� எ��. அைத எ�ப� கழி�ப�, ���வ� எ��.

"தாய�", "ச�ர�க�", இ�த வ�ைளயா���க� எ�லா� ��ேன�ற� எ�ப�ேயா 

அேதேபா� இற�க�� உ�� எ�பைத ��யைவ��� வ�தமாக இ����.

வ�ைளயா��� ெபா�ைமைய��, சகி��� த�ைமைய��, ேதாழைம�� 

உ�வா��வதாக அ�ைறய வ�ைளயா���க� இ��தன. அ�க� ப�க� இ���� 

�ழ�ைதக� அைனவ�� ெகா���� ேகாைட ெவய�� ெத�யாம� �� 

வ�ைளயா�வ� அ�வள� இ�பமாக இ����.

எ� ப��ைள�ப�வ வ�ைளயா��� ெபய��ட எ� ப��ைளக��� ெத�யாத 

வ��ைதைய எ�ன ெசா�ல?

...Infaa

ஒ� தி�மண நிக�ைவ� பா����ேபா� - ���, தி�மண�தி�� 

இர�� ��� மாத�க��� ��ேப வர�ேபா�� உறவ�ன�க��� 

உண� ெகா��பத�� மள�ைக ெபா��க� ேசக��ப�� அ�சிமா�, 

�� வைகக� இ��� ஆய�த�ப���வ�மாக ேவைலக� ெதாட�கி 

வ��  க�யாண�கைளக���. தி�மண�தி�� ஒ� மாத�தி�� 

��ேப உறவ�ன�க� க�யாண வ�� �� வ�� த�க� 

ெதாட�கிவ��வா�க�. தி�மண ேவைலகைள எ�ேலா�� ேச��� 

ெச�வா�க�. தி�மண� ���த ப���� இர�� ��� கிழைமக� 

இ��� ஒ����ப��தி� ெச�வா�க�. ேவைல��� ெச�பவ�க� 

த�க� ���ப�ைத தி�மண வ�� ��� அ��ப�ைவ��, தா�க� 

...Gowry Mohan
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ேகால� இ�லாத ெப�நகர வாச�க�

வ���ேதா�ப� இ�லாத தமிழ� மைனக�

ச�க ப��க ஏ�ற தா�� 

மைற�க�ப�� ப�பா�

வழ�கி� இ�லா கலாசார�,

பார�ப�ய� அறியாத �திய தைல�ைற

ெமாழி ேம�ைம அறியாத வள� இள� ச�க�

ம��க�ப�� ந� வரலா�

கல�க�ப�� காத�

ேபா�ற�படாத ெப�ைம

நி�� ெவ�லாத ஆ�ைம

கல�கி நி��� உட� நல�

ஆேரா�கிய� இ�லா உண�க�

�ைற�� மன� திட� என ந� தமி� ச�க� ப�பா�, கலா�சார ஒ��ேநா�கி� நா� 

இ�� வைர இழ�த� பல. 

தமி� �த� தன�நாயக� “ஆ�கில� வண�க ெமாழி எ�றா�, �தி� ெமாழி ஃப�ெர�� 

எ�றா�, காதலி� ெமாழி இ�தாலிய� எ�றா�, உலகிேலேய ப�திய�� ெமாழி 

தமிழா��” எ�� ெசா��வா�. ஆனா� இ�� கட����� corporate ெகா�ைக வ��� 

ப�திய�� ேவைர அ��கிற� இ�ைறய ச�க�.

எதி� வ�ைனக� இ�லாம� உணவ�� த�ைமேயா� ெபா��தி உணேவ ம���, 

ம��ேத உண� என உய� சி�தைன� 

ெகா�ட அ�த ம���வ �ைறைய 

இ�� நா� இழ�� ெகா�� 

வ�கிேறா�.

திைன, ேசாள�, க��, வர� அ�சி, 

ேக�வர� என பல வழிய�� ந� 

உட��� வலிைம த�த உண�க� 

இ�� இ�ைல. சைம�க�ப�� வ�த�, 

�க�� அள�, கால� இைத�� அத�ட� 

ேச��ேத மற�� வ��ேடா�. 

...Surya

தி�மண நா��� ��பாக வ�வா�க�.

இ�ப��தா� அ�த�கால�தி� தி�மண�க� நட���. இ�ேபா� இ���� 

தைல�ைறய�ன��� இ� ெத�ய�� ெத�யா�. யா����தா� ேநர� இ��கிற�? 

உறவ�ன�ேம தி�மண ேநர�தி��� ெச�� தி��ப�வ��வா�க�.
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ெச�தமிழா� அதி� இன�தான ெசா� அ�மா! அ�வ�ன�ய ெசா�லிைன இ�� கா� த��� 

ேக�டா�� ேக�பெத�னேவா அ�தாகி வ��ட�. 

மா�..! டா�...! எ�� மாறி வ��ட தா� த�ைதய��� த�க� மகேனா, மகேளா அ�ப� 

அைழ�ப�� ெப�ைமயாகி வ��ட�...

தமிழ� த� பழ�க வழ�க�க� பல, அதி� ம�ச� ேத��� �ள��ப�, வ�� ��� �� 

சாண� ெதள��� ேகால� ேபா�வ� இ� ேபா�ற வழ�க�க� பல இ�றள�� 

கிராம��ற�கள�� ப�� ப�ற ப�� வ�கிற�. ஆனா� அ�ேவ நக� �ற�தி� 

இ��பவ�க� பல� அ��தவ�கள�� கி�ட� ேகலி�� பய�ேத அத� உ�ைமயான 

பய� உண���� �ட ப�� ப�ற தய��கிறா�க� அதனா� தா� இ�றளவ�� 

���க�� ேகால� ஓ��வ�� ம�சைள சிறிதளேவ ெகா������ வ�ைல�ய��த 

அழ� சாதன�கைள உபேயாக� ெச�வ�� வா��ைகயா� ேபா�வ��ட�.

ம�ச�� சாண�� கி�மி நாசின�க� அைவ ந�ைம�� ந� ���ப�ைத�� 

பலதர�ப�ட ேநா�கள�� இ��� பா�கா�� ெகா�ள உத�� எ�பைத மற�� க�ைற 

க�ைறயா� பண�ைத ம��தவமைனய�� ெசலவ��கிேறா�.

தமிழ�க� �ைவ�ற� சைம�பதி�� �ைவ ேத��� உ�பதி�� சிற�� திக�கி�றன�. 

உலகி� �த� �த� நாக�கமா� சைம���டவ� தமிழ�.

"���ைட ய�சி�" (�ற�: 127)

���, ெவ�காய�, க�வா��, க�வா�ப�ைட, ஏல�, ேசா��, கறிேவ�ப�ைல ெகா�� 

�ழ�� உ�வான�. இதைன தாள��� இல�கிய வழ�கி� �� எ�ப�. இய�ைக 

உர�களா� ஆன கா�கறிகைள உ�� ��றா�ைட� தா��ன�. இ�ைறய 

கா�கறிக� ெசய�ைக உர�க� ெகா��� ம���க� ெதள���� இ��பதா� ச�த�ற 

நிைலய�� ஆ�ைள� �ைற�கி�றன. நா��� த�பெவ�ப�தி�� 

ஏ�ப உண�கைள� ெச�தன�.

தமிழ�க� வ���ேதா�பலி� தைல�சிற�� நி�றன�. தைலவ�ய�� 

கடைமகள�� வ���ேதா�ப�� ஒ�� என� ��கிற�. ேவைள 

தவறிய ேவைளய�� வ���தின� வ�தா�� �க� ேகாணாம� 

வ���� ப�மாறின� என ந�றிைண உண���கிற�. வ�பவ� 

உ�ண�� ஒ�ெவ��க�� தி�ைண க��� வழ�க� இ��த�. 

ஆனா� த�ேபா� இ�ைல. இர�� கதவ�ைன ��வத�� 

��பாக, யாேர�� வ�கிறா�களா என�பா��� வ��� தா� 

கதைவ ��� உய�ப�� அ�� இ��த�. ஆனா�, இ�� 

வ���தினைர, உறவ�னைர உபச��ப� ��றி�� �ைற�� 

வ��ட�.

...Sriramajayam

...Yams @ Yamini
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“�ரண�... �ரண�...” 

“��� எ�ன�க...?”

“இ��� கிள�பாம கி�ச�ல எ�ன 

ப�ண��� இ��க...? அ�மா எ�க...?”

“அ�ைத ப�க��ல ேகாவ���� ேபா� 

இ��கா�க...”

“ஓ... ச� ச� கிள�� ேநரமா��... நாம 

சீ�கிர� ேபான� தா� எ�லா ேவைல�� 

���சி�� வர ச�யா இ����...”

�ரண� தய�கியவாேற, “எ�ன�க...” 

எ�றா�.

கா��தி தி��ப� எ�ன எ�ப� ேபால 

��வ� உய��தி அவைள� பா��க... 

“இ�ல... எ���� அ�ைத கி�ட ஒ� 

வா��ைத ெசா�லி அவ�க 

வ���ப�ைத�� ேக���� 

அவ�கைள�� ந�ம �ட அைழ�சி�� 

ேபாலாேம...”

அவைள �ைற�தவா�, “அ�மா கி�ட 

வ�� ெசா�லி�கலா�... இ�ப ெசா�னா 

அ� ச� வரா�... நா� அ�பாகி�ட 

எ�லா� ேபசி�ேட�... அவ� பா���பா�. 

ம�த� எ�லா� வ�� ேபசி�கலா� ந� 

�த�ல கிள��”. 

அவ� ப��ேனா� ெச�றவ�, 

அவ���� ேதைவயானைத எ��� 

ைவ��வ��� தா�� தயாராகி வ�தா�.

ஆகாய ந�ல வ�ண� கல�� அ�க�ேக 

சி� ��கேளா� காண�ப�ட அ�த சி�� 

கா�ட� ேசைலய��, ஒ�பைனக� 

அதிக� இ�லாம� மிள���த அவள�� 

அழ� எ�ேபா�� ேபால, அவைன� 

கவர�� ெப�ைம ெகா�ள�� ெச�த�.

த�ைனேய பா���� ெகா����த 

கணவைன� பா��தவ� �க�தி� நாண� 

சிக�� பட���, அவள�� அழைக ேம�� 

���ய�. ���ஹ��  அவேனா, த� 

பா�ைவைய வ�ல��வதாக இ�ைல. 

“ஹேலா சா�... ேல� ஆ��... 

கிள�பலாமா...? இ�ைல இ�ப� 

ெராமா�� �� வ����ேட இ��க� 

ேபாற�� களா?”

இ�வ�� ஒ�வாறாக� ெகா�சி, 

ெக�சி� கிள�ப ேம�� ப�� 

நிமிட�க� ப���த�. அவ�க� கிள�ப� 

ெவள�ேய வர��, கா��திய�� அ�ைன 

வ�� ���� வர�� ச�யாக இ��த�.

சி���� ேப��மாக� த� கணவேனா� 

ேச��� வ�த த� ம�மகைள� பா��த 

கா�திமதி�� “நா� இவள�ட� ெசா�ன� 

எ�ன... இவ� ெச�� ெகா�� இ��ப� 

எ�ன?” உ����� ேகாப� ம��ய�.

“அேத ேகாப�ேதா�, இ�த வ�� �� நா� 

ஒ��தி இ��கற� உ�க ெர�� 

ேப���� ஞாபக� இ��கா?  இ�ல 

மற�� ேபா�சா?”  ம�மகைள� த� 

பா�ைவ பா��தா� கா�திமதி. 

கட�த 1 வ�டமாக பா���� பழகிய 

பா�ைவ தா� எ�றா�� �ரண���� 

எ�ேபா�� ேபா� ஒ� பய� ஊ��வ� 

அவ�� ந��க�ைத ஏ�ப��திய�.

தாய�� ேகாப�� மைனவ�ய�� 

தய�க�� க�ட கா��திேயா... “எ�லா� 

ஞாபக� இ����மா... ெவள�ய 

ேபாறவ�கள நி�க ெவ�� இ�ப எ��� 

���� வ�சாரைண ப�ற�� க...? நா�க 

எ�லா� வ�� ெசா�ேறா�... 

��கியமான வ�ஷயமா ெவள�ய 

ேபாேறா�. இ�பேவ ேல�டா��...” எ�� 

ெசா�லியவ�, வ���ெட�� த� அ�� 

மைனயாள�� ைக�ப�றி அைழ�� 

...Parasakthi
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ெகா�� ெவள�ேய வ�ைர�தா�.

கா�� பயண�தி� இ�வ�ேம எ��� 

ேபசவ��ைல. அவ�கள�ைடேய கன�த 

அைமதி நிலவ�ய�. இவ�க� ெமௗன 

வ�ர�ைத ���� ைவ�க அவ�க� வர 

ேவ��ய இட�� வ�த�. 

"அ�� இ�ல�����" �ைழ�த�� 

ஆ�கா�ேக வ�ைளயா�� ெகா����த� 

�ழ�ைதக��, மர�தி�� அ�ய�� ஆற 

அமர ேபசி� ெகா�� இ��த 

�தியவ�கைள�� பா���� ேபா� 

இ�வ���ேம மன� கன�த�. தா� 

ெப�ற �ழ�ைதக�� த�ைன� 

ெப�றவ�க�� எ�ப� இ�மன�த�க��� 

பாரமாகி� ேபானா�க�? 

ெப�றவ�களா�� ப��ைளகளா�� ைக 

வ�ட�ப�டவ�க��� அைட�கலமாக, 

அ�ப�� இடமாக சிற�த� ெதா�டா�றி� 

ெகா����த� அ�� இ�ல�. 

ம�றவ�கள�� ேம� இ��த இவ�கள�� 

கவன�ைத எ�ைன�� ெகா�ச� 

பா��கேள� எ�ற அைழ�ப�� த� 

ெபா�ைக வாைய� திற�� “ெக�... ெக�” 

எ�� சி���� ெகா����த� அ�� 

இ�ல� தைலவ� அ�பரசிய�� ைகய�� 

இ��த ஆ� மாத� ெப� �ழ�ைத.

அ��ழ�ைதைய� பா��த�� �ரண�ய�� 

தா� உ�ளம ���த�. ஓ�� ெச�� 

�ழ�ைதைய வா�கி வா� அைண��� 

ெகா�டா�. அ�பரசி அவ�கைள 

வரேவ��, அ�த� �ழ�ைதைய 

அவ�க��� த�� ெகா��பத�கான 

அைன�� நைட�ைறகைள�� ெச�� 

���தா�.

அவ��� ந�றி �றி, இ�வ�� 

மகி��சி�ட� அ�த மழைலேயா� வ��  

தி��ப�ன�. �ழ�ைதைய� ெகா�சி� 

ெகா�� வ�� �ரண�ய�� �க�தி� 

க�ட அளவ��லா ச�ேதாச�ைத�� 

அவள�� தா�ைம உண�ைவ�� 

க�டவ��� எ�ைலய��லா நி�மதி 

பரவ�ய�. 

அேத சமய� அவ� மனதி� ேபான 

வார� த� தா�� மைனவ��� ேபசி� 

ெகா����த� நிைனவ�� வ�� 

இ�ெபா��� ேகாப�தி� �க� சிவ�க 

ைவ�த�. 

அ�� அவ�க� ேப�ைச எேத�ைசயாக 

ேக�டவ��� தாய�� ேம�� தார�தி� 

ேம�� எ�ைலய��லா ேகாப� வ�த�. 

க�யாண� ஆகி 3 வ�ட�க� ஓ� 

வ��டன. �ரண���� �ழ�ைத ப�ற�கா� 

எ�� ம���வ�க� ெசா�லி வ�ட, 

கட�த ஒ� வ�டமாக� தாய�� 

ேபா�கி� மா�த� க�� அவ���� 

வ��தேம. என��� த� மைனவ� ஒ� 

நா�� அவ�கைள� ப�றி �ைறேயா, 

ஒ� வா��ைதேயா ெசா�ன� 

கிைடயா�. மக��� மகளாக பா��� 

ெகா�டவ� தா�, �ழ�ைத ப�ற�கா� 

எ��� ெத��த�� தா� மாறி� 

ேபானா�. ேபாக� ேபாக ச�யாகிவ��� 

எ�ற க�ேணா�ட�தி� அவ�� 

அச�ைடயாக வ��டதி� வ�ைள� இ�ப� 

வ�� நி�கிற�. அவ��� இ�ெனா� 

க�யாண�தி�� தா� ெப� ேத�� 

ெகா�� இ��கிறாரா�... அத�� 

இவைன� ச�மதி�க ைவ�க ேவ�� 

ம�மகைளேய �� அ��ப ஏவ�� 

ெகா�� இ��கிறா� தா�. இவ� 

தி��ப� ஒ� வா��ைத ெசா�கிறாளா?  

எ�னவைன எத�காக��, யா��காக�� 

வ���� ெகா��க மா�ேட� எ�� 

ெசா�னா� தா� எ�னவா�? அவ� 

மன� ெபா�மிய�.

அைன�ைத�� ேக�� வ��� எ��� 

ெத�யாத� ேபா� வ�� ���� வ�தவ� 

அவ� ேவைலகைள வழ�க� ேபா� 

கவன���� ெகா�� இ��தா�.

இரவ�� தன�ைமய�� மைனவ�ய�ட�, 

அத��� ேக�� வ�ஷய�ைத 

அ�ைகய��ேட வா��வத��� ெப�� 

பாடாகி� ேபான� அவ���. அ�ேற 

இ�த ��ைவ எ���வ��டா�. 

த�ைதய�ட�� ஆேலாசைன� ேக��, 

அ�� இ�ல�திலி��� �ழ�ைதைய 
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த�� எ���� ெகா�ள ��� ெச�தா�.

இ�� �ரண�ய�� �க�தி� 

எ�ெபா��� கா�� ஒ� வ�த ேசாக� 

மைற��, தாயாகி வ��ட மல��சி, 

�ழ�ைத�ட� ஒ�றி ேபான வ�த�, 

த�ைன� �ட மற��, அவ��, அ�த� 

ப���� ம��ேம உலக� ேபால அவ� 

ெச��� ெச�ைகக� அவ��� 

ஆன�த�ைத வா� வழ�கிய�. அவ� 

எதி�பா��த�� இ� தாேன...!!!

இவ� பைழய 

நிைனவ�லி��� 

ெவள�வர��, கா� 

அவ�க� வ�� � 

வாசலி� �� 

நி�க�� ச�யாக 

இ��த�. அ�ேபா� 

தா� �ரண� 

இ��லக�தி�ேக 

வ�தா� எனலா�. 

அவள�ட� ஒ� 

கல�க��, இன� 

அ�ைத எ�ன 

ெசா�வா�கேளா எ�ற 

தய�க�� வர, 

கா�க� தானாக நகர 

ம��த�. 

�ழ�ைதைய 

மா�ேபா� அைண��� 

ெகா�� கா�லி��� 

இற�கி நி�றவைள, 

அவள�� தய�க� உண��தவனாக, 

அவைள�� �ழ�ைதைய�� வாகாக� 

ேதாேளா� ேச��� அைண�தவா� 

உ�ேள ெச�றா�.

த�ைத�� எதிேர, ேசாபாவ�� 

அம��தி��த தாய�� ேகாப �க� 

க�ேட, அவ� எ�லா� ெசா�லிவ��டா� 

எ�ப� ��ய�  தாைய சமாதான�ப��த 

எ�தன��தா�. அவேரா மகேனா� 

ேபசாம� �க�ைத தி��ப� ெகா�ள, 

�ரண�ேயா த�ன�டமி��த� �ழ�ைதைய 

அவ� ம�ய�� கிட�தி, தா�� அவ� 

ம�ய�� �க� பதி��� ெகா�டா�. 

அவள�� க�ண��  அவ� ம�ைய 

நைன�க, ச�ெடன �ழ�ைதைய� 

ைகய�� எ���� ெகா��, அவ� 

தைலைய ஆதரவாக� ேகாதினா�.

கா��திேயா, அவ�� கர� ப���� "இ�த� 

ப��� �க�ைத பா��க... அதேனாட 

க�ள� கபடமி�லா� சி��ைப� பா��க... 

இ�ப��ப�ட எ�தைனேயா ப��ைளக� 

அ���காக�� பாச���காக�� ஏ�கி� 

ெகா�� இ��கா�க... 

எ�க��� �ழ�ைத 

இ�ைல, இ�த� ��� 

பா�பா��� நா�க 

அ�மா, அ�பாவா 

இ����கிேறா�. 

�ள��  ந��க�� 

ஏ���ேகா�க�மா... 

உ�க� கி�ட 

ெசா�லாம 

ப�ண�ன� த�� 

தா�, ஆனா ந��க 

எ�ப�...“ எ�� அவ� 

ெசா�லி 

���பத���, 

“ேபாடா! ந� எ�ன எ� 

ேப�திய ஏ���க 

ெசா�ற�...? இ�த 

ெபா�ைக வா� 

சி������, தி� தி� 

�ழி��� நா� 

எ�பேவா சர�ட� 

ஆய��ேட�. இ�த� ப�ர�சிைன�� இ�ப� 

ஒ� வழி இ����� என��� 

ெத�யலடா... ந��க எ�ேலா�� ெசா�லி� 

��ய வ�� இ��கலா�. எ�ன... 

எ�கி�ேட ஒ� வா��ைத 

ெசா�லைல�� தா� ேகாப�. ஆனா 

இ�த ேதவைதைய� பா��த�� எ�லா� 

ேபா��... எ�ன�மா பா�கறா பாேர�...!!!"

அ�த� ��� அழ� ேதவைதய�� 

வரவா� இ�ல�தி� மகி��சி 

தி��ப�ய�... �� வச�த� வ�த�.

***
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ெஜய�ரகாஷி� வ�� ��, கீேழ திேன�  

ஒ�ெவா� ேவைலயா�கைள�� தன�� 

தன�யாக வ�சா��க, லாவ�யா 

ேதா�ட�தி� இ��� வ�� ைட� ��றி 

பா�ைவய��டவாேற ேதா�ட�காரைன 

வ�சா���� ெகா����க, தியாேக�வ� 

ேமேல �பாஷின�ய�� அைறைய  

பா�ைவய��டவாேற  நி�வாகிைய 

வ�சா���� ெகா����தா�.

தியாேக�வ�, "JP சா� எ�ப�ப�டவ�?"

நி�வாகி, "த�கமானவ� சா�.. ேகாபேம பட 

மா�டா�"

"ஒ� தடவ� �ட ேகாப�ப�ட� 

இ�ைலயா!"

"இ�ைல சா�.. யா���� எ�த த�� �� 

ெச�யாதவ�.. ேவைல�கார�கைள தா�வா 

பா���ற பண�கார�க� ம�திய�� 

தா�வ��றி சக மன�தனா பா��பா� சா�..

எ� வயதி�� ம�யாைத ெகா��� 

வா�க ேபா�க�� ம�யாைதயா� தா� 

ேப�வா�.. அவைர மாதி� த�கமான 

ஒ�வைர பா��ப� ெரா�ப க�ட� சா�.."

"மிச�.JP  எ�ப�?"

"அைமதியானவ�க சா�.. ப��ைள�க 

ேம� அதிக பாச�.. அ�யா ேபான�� 

பாதியாளா  ஆனவ�க, சி�னமா 

ேபான�� ��சா உைட�� 

ேபாய��டா�க.. �ேர�த� த�ப� ம��� 

இ�ைல�னா தா�� ேமல 

ேபா��ேவ�� �ல��றா�க.. 

கட���� க�ேண இ�ைல சா�.."

"உ�க��� எ�த ஊ�?"

"வ�லநா� சா�"

"JP சா� ெசா�த ஊ� வர� வந��� தாேன!"

"ஆமா சா�"

"ந��க இ�க எ�ப� ேவைல��� 

ேச��த�� க?"

"எ� ம�சா� வ�கீ� அ�யா வ�� �ல 

�ைரவரா இ��கா�.. வ�கீ� அ�யா 

�லமா� தா� இ�க ேவைல��� 

ேச��ேத�.."

"வ�கீ� அ�யா�னா.. கா��திேகய� 

சாைர� ெசா�ற�� களா?"

"ஆமா சா�"

"எ�ேபாதி��� இ�க  ேவைல 

பா��கற�� க?"

"அ�சா� வ�ஷ� இ���� சா�..  

அ�யா ���ப�ைத ����� வர��� 

��னா� இ��ேத நா� ேவைல 

பா��கேற�.."

"����� வர��� ��னா��னா?"

"�த�ல அ�யா ம��� தா� 

இ��தா�க.. ெதாழி�ல கா��றி நி�ன 




-   ()

5
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ப�ற� தா� ���ப�ைத ����� 

வ�தா�"

"���ப�ைத எ�ேபா ����� வ�தா�?"

"அ�.. ஒ�.. நா� நாலைர வ�ஷ� 

இ���� சா�"

"���.. �பாஷின� எ�ப�?"

"ந�ல ெபா�� சா�.. ெச�ல� 

ெகா�ச� ஜா�தி.. அ�யா எ�பவா� 

தி��னா�� அ�மா தி�ட 

வ�டமா�டா�க.. அதனால ெகா�ச� 

ப��வாத� உ��"

"�பாஷின��� ந�ப�க� அதிக� 

உ�டா?"

"என��� ெத�யா� சா�.. சி�னமா 

வ�� ��� யாைர�� ����� 

வ�ததி�ைல.."

"உ�க சி�ன�மா வ�� �ல இ���� 

ேநர�தி� எ�ன�லா� ெச�வா�க?"

"எ�ேபா�� பா�� ேக���� 

இ��பா�க.. த�ப��னா உய��.. த�ப� �ட  

ேதா�ட��ல வ�ைளயா�ற�, ஆ�ற�, 

பா�ற�, பாட� ெசா�லி� ெகா��கற�.. 

அ�பற� ஏதாவ� ப����� இ��பா�க.." 

"வ�� ��� அதிகமா யா� யாெரலா� வ�� 

ேபாவா�க"

"வ�ஜய� அ�யா, வ�கீ� அ�யா, 

டா�டர�யா ெபா��" 

"�ரதா� சா� வ�த� இ�ைலயா?"

"வ�ஜய� அ�யா அ�ணனா? ெசா�ைத� 

பா����க��� ெப�ய அ�யா 

ெசா�னவ�களா?"

"வ�ஜய� சா� அ�ணனா�� ெத�யா� 

ப� ெசா�ைத பா����கறவ� தா�"

"அ�யா இற�த வ�� �ல�� சி�ன�மா 

இற�த வ�� �ல�� தா��க பா��ேத�"

"டா�ட� அ�யா�னா டா�ட� ���தியா?"

"���"

"டா�ட� சா� ெபா�� யாைர பா��க 

வ�வா�க?"  எ�� ேக�டவாேற 

பா�கன�ய�� இ��� ேதா�ட�ைத 

ேநா�டமி�டா�. ெவள�ய���� 

யா�மறியாம� பா�கன� வ�வத�� 

வா��� இ��கிறதா எ�� ஒ�ெவா� 

ேகாண�தி�� நி�� ேயாசி��� பா��தா�. 

�ைள ஒ� ப�க� ேயாசைனய�� இ��க, 

நி�வாகிய�ட� வ�சாரைணைய�� 

ெதாட���� ெகா����தா�.

"சி�ன�மாவ பா��க� தா� வ�வா�க.. 

சி�ன�மாைவ வ�ட ஒ�� ெர�� வய� 

�ட இ����"

"உ�க சி�ன�மா டா�ட� சா� வ�� ��� 

ேபாக மா�டா�களா?"

"எ�பவா� ேபாவா�க�� நிைன�கேற� 

சா� "

"உ�க சி�ன�மா இற�த அ�ைன�ேகா 

இ�ைல ��தின நாேளா டா�ட� சா� 

ெபா�� வ�தா�களா?"

"ஞாபக� இ�ைல சா�"

"ெகா�ச� ேயாசி�� பா��க"

"��.. ஹ�.. சி�ன�மா இற�த��� 

ெர�� �� நா� ��னா� வ�தா�க"

"எ�ேளா ேநர� இ��தா�க?"

"நா� கவன��கைலேய சா�"

"வ�� � நி�வாகி இைதெய�லா� கவன��க 

ேவணாமா?"

"ெத��சவ�க தாேன சா�.. இ�ப� 

எ�லா� நட���� கன�ல �ட 

நிைன�� பா��கைலேய!" எ�� சிறி� 

உைட�த �ரலி� �றியவ�,

"சி�ன�மா இற�த� ெகாைல�� 

ெசா�ற�� களா சா�?"

"ெகாைலயா.. த�ெகாைலயா�� க�� 

ப���க� தா� உ�கைள ேக�வ�க� 

ேக���� இ��ேக�"

"நா� ெசா�னைத வ�� எ�ன�ைத சா� 

ெப�சா க��ப���க ����?"

தியாேக�வ�� இதேழார� சி� ��னைக 

அ��ப�ய�.

நி�வாகி, "எ�ன சா�?"
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நி�வாகிய�� ேக�வ�ைய �ற�கண���வ��� 

அ��த ேக�வ�ைய ேக�டா� 

தியாேக�வ�. "வ�ஜய� அ�யா யா�?" 

"அ�யாேவாட ஒ��வ��ட த�ப�.. ஊ�ல 

இ��கற அ�யாேவாட ெசா���கைள 

அவ� தா� பா����கறா�. இ�க அ�யா 

ம��� இ��த�ப அ�யா ���ப���� 

�ைணயா அவ� தா� இ��தா�.."

"ஓ.. அவ� �ண� எ�ப�?"

"ந�லவ� தா�"

ேமைஜ ேம� இ��த ��தக�கைள 

பா�ைவய����   ெகா����த  

தியாேக�வ�  தி��ப�  அவ� க�கைள 

ேநராக� பா���, "எ�வா இ��தா�� 

மைற�காம ெசா���க.. ந��க  ெசா�ற 

ஒ�ெவா� வ�ஷய�� உ�க சி�ன�மா 

மரண�தி�  ம�ம�ைத வ�ள�கலா�.."

"ம�மமா?"

"எதி� ேக�வ� ேக�காம நா� ேக�ட��� 

ம��� பதி� ெசா���க"

தியாேக�வ� �ரைல உய��தாத ேபா�� 

அதி� அ��த� இ��கேவ, நி�வாகி 

ேக�வ�கைள வ���� பதிைல� �றினா�.

"கறாரா தா� ேப�வா�.. எ�கைள 

அத��வா�.." எ�� �றி தய�க, 

தியாேக�வ�, "தய�காம உ�க���� 

ெத��சைத ெசா���க.. ந��க தா� 

ெசா�ன�� க�� ெவள�ய ெத�யா�"

"அ�.. ஒ� தடவ.. அ�யா��� ெத�யாம 

ெபா� கண�� எ�த� ெசா�லி கா� 

ேக�டா�.. என�� ஒ� ப�� தேர��� 

ெசா�னா�.."

"ந��க எ�ன ப�ண�� க?"

"நா� மா�ேட��� ெசா�லி�ேட�"

"ைத�யமான வ��வாசி தா�"

"எ�ன இ��� எ�ன ��ேயாஜன� சா�.. 

எ�க அ�யாேவ ேபா��டா�"

"இ�த வ�ஷய�ைத JP சா� கி�ட 

ெசா�ன�� களா?"

"இ�ைல சா�.. தி��ப� ெசா�னா 

பா����கலா�� வ����ேட�.. அவ�� 

தி��ப வ�� அ�ப� ேக�கைல.."

"���.. இ�ேபா கைடைய யா� 

பா����கறா?"

"அெத�லா� என��� ெத�யா� சா�" 

"���.." எ�� �றியப� ேமைஜ ேம� 

இ��த 'ைவர��� கவ�ைதக�' 

��தக�ைத ைகய�ெல��தா�.

நி�வாகி சிறி� கரகர�த �ரலி�, 

"சி�ன�மா இ�த� ��தக�ைத� 

ப��கறைத நிைறய தடவ 

பா�����ேக� சா�"

தியாேக�வ� அ�த� ��தக�தி� 

ப�க�கைள �ர��னா�. பல ப�க�கள�� 

பல வ�க� ெப�சிலா� 

ேகா�ட�ப����த�. ப�க�கள�� ந�வ�� 

கவ�ைத எ�திய ஒ� காகித� இ��த�.

கவ�ைதய�� கீேழ எ�திய ேநர�� 

ேததி�� இ��த�. ஆனா� எ�தியவ� 

ெபய� இ�ைல. அ�த� ேததி �பாஷின� 

இற�த ேததி. 

அ�த� கவ�ைத - 

"க�ட�க� யா�� வான��

கைர�� ேமகேம..

க�ட�கள�� �ைத�க� படவ��ைல

வ�ைத�க� ப�கிறா�!

வா��ைக வா�வத�ேக

�வ�� ேபாகாேத..

வ�� வ� தவற�ல

நதியா� ெப��ெக�!

எ�த� த�ண�தி�� வா�வ��

மகி��சிைய� ெதாைல�காேத..

த�ண�க� ஒ�ெவா��� ஒ�ெவா�

அ�பவ� த��!

எ�த இ������ இ�தி

��ய ஒள�..

இ��ைட� க�� கல�காேத

ப��வ�ப�வா�!

உ��� ச�தி ேகா�

அைத உண�..

ச�திெய�லா� ஒ�� ���

�ைள�� உய��தி�!

உ�னா� ��யாத� உ�ேடா?
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ந�ப��ைகேயா� ேபாரா�

ெவ�றி�வா�!"

இத� கீேழ ேததி�� ேநர�� 

எ�திய���த�. அத� கீேழ ஒ� 

ேகா���வ���,

"ச�திெய�லா� ஒ�� ���

�ைள�� உய��தி�ேவ�..

வ�� �த நிைன��� �ேராகிைய

வ�� �தி ெவ�றி�ேவ�!"

எ�� எ�திய���க அத� கீேழ ம���� 

ேததி�� ேநர�� எ�த�ப����த�. 

இர��   ேததி�� ஒ�றாக�  தா� 

இ��த�, ஆனா� ேநர� ேவ�ப�ட�, ப��  

நிமிட�க�  இைடெவள� இ��த�. 

தியாேக�வ�, "ச� ந��க ேபாகலா�.. 

மிச� JP கி�ட சில ேக�வ�க� 

ேக�கேவ��ய� இ���.. அவ�ககி�ட� 

ேபா� ெசா���க"

"ச� சா�" எ�� �றி நி�வாகி  அைறைய 

வ��� ெவள�ேயறிய��, தியாேக�வ� த� 

ைகேபசிய�� லாவ�யாைவ அைழ�தா�.

லாவ�யா, "எ� சா�"

"ேதா�ட�காரன�ட� வ�சாரைண 

���ததா?"

"ஜ�� ந� ஓவ� சா�..  என�� ஒ� 

தடய� கிைட����� சா�"

"எ�ன?"

"ஒ� ெஜ��� �ேர�ெல�.. �பாஷின� 

�� பா�கன� கீழ இ��த �ேரா�ட�� 

ெச�க��� ந�வ�லி��� கிைட���"

"ெச�ல இ��ததா.. ம��ல கிட�ததா?"

"ம�����ள ��கா�வாசி �ைத�� 

இ��த� சா�"

"�பாஷின� ��� எ�ப�� ெசா�ன�� க?"

"ேதா�ட�காரன�ட� வ�சா��ேத� சா�"

"ஓேக.. என��� ஒ� தடய� 

கிைட�����.. கவ�ைத எ�திய ேப�ப�.. 

ந��க ேதா�ட�தி� இ��தைத� 

பா��ேத�, இ�த ேப�பர ைவ�க ஜ�� ல 

இ��� ச�ீ�கவ� எ����� வர� 

ெசா�ல� தா� கா� ப�ண�ேன�"

"ஓேக சா�.. ஐ வ�� ப� ேப� இ� 5 

மின���" எ�� �றி அைழ�ைப� 

����தா�. 

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

ேசக� கீ�த�யாவ��� தன� ப�ள�ைய� 

��றி� கா��� ெகா����தா�.

கீ�த�யா, "கல��றடா.. லா�� ைட� 

பா��த��� ந�லாேவ ெடவல� 

ஆகி���.. ந�ல ர� ப�ற.."

"லா�� ைட� இ�ல.. லாலாலா�� 

ைட�� ெசா��.. ��� ஆர�ப��ச 

���ல வ�த� தா�.."

"���.."

 "10� ெகா�� வர தா� ேபாரா��� 

இ��ேக�.. எ�ப��� ெந��� இய� 

ெகா�� வ���ேவ�"

"��.. ஆ� தி ெவ� ெப��"  

"ேத�� �"

"எ�ப�டா இ�த ஐ�யா வ�த�?"

ேசக� சி� ��னைக�ட�, "ந�ம ���ல 

ெகா�ைம ப��தினதி� 

ேதா�றிய���கலா�.. ெத�யைல"

"ப���சிபா� சாைர ேக�டா நாம தா� 

ெகா�ைம ப��திேனா�� ெசா�வா�"

"�ேர� சா� கால�ைத நிைன�� ெசா�ற.. 

ந� வ�ஜி ேம� ப��ய�ல இ�க இ�ைலேய!"

"வ�ஜி ேம�னா �ேர� சா� ைவஃ� தாேன! 

அவ�க ந� 12� ப��ச�ப� தாேன 

வ�தா�க?"      

"ஆமா ஆமா.. அ�த ஒ� வ�ஷேம 

ேபா�ேம!"

"அ�ேளா ப��தினா�களா?"

"���"

"அ�ப� எ�ன ப�ணா�க?"

"ஒ�னா ெர�டா.. வ�� அைத� ப�தி 

இ�ப எ�ன ேபசி�கி��!"

"ந� எ�ன க�ட�ப�ேட�� ெத����க� 
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தா�"

"நா� க�ட�ப�டைத� ேக�க எ�ன ஒ� 

ஆ�வ�..! எ�ன ஒ� ச�ேதாச�..!"

"ப��ன!"  எ�� �றி ேசகைர தி��ப�� 

பா��க, அவேனா க�கைள �� சி� 

தைலயைச�ட� ெம�மற�� நி��� 

ெகா����தா�.

அவ� �க� ெம�னைகய�� மல��தி��க, 

அவன� கா�க� ேலசாக ேக��� 

ெகா����த பஜைனய�� 

லய����ேபாய���தன.

பஜைன நி�ற�� க�கைள தி��தவ� 

த�ைனேய பா���� ெகா����த 

கீ�த�யாவ�ட�, "எ�ன?" எ�றா�.

"எ�ன ஒ� பாவ�! எ�ன ஒ� ரசைன! 

��ல�����பா" எ�� �றி ைகைய 

ேத���� ெகா�ள, ேசக� க�க� மி�ன, 

"ந��� உண��தியா! ெசம வா�� 

இ�ல..?"

"நா� உ�ைன� ப�றி� ெசா�ேன�"

"ஓ! அ�த வா�� தா� எ� �க�தி� 

ரசைனைய�� பாவ�ைத�� ெகா�� 

வ���"

கீ�த�யா ேசக�� க�கைள ���� 

பா��க, ேசக�, "எ�ன?"

"இ�ல நா� கி�ட� ப�ண�ன� 

உ�ைமயாேவ உன��� ��யைலயா 

இ�ல ��யாத மாதி� ந��கறியா�� 

பா��ேத�"

"ந� ைவ�ணவ�ய பா���, ேந�� அவ�க 

பா�ைட� ேக�டா இ�ப� ெசா�ல 

மா�ட.." எ�றவ� ைக�க�கார�ைத 

பா���வ���, "இ�ேபா �ளா� ��யற 

ேநர� தா�.. வா இ��ேரா ���கேற�.." 

எ�� �றி கீ�த�யாவ�� பதிைல எதி� 

பாராம� ��னா� நட�க கீ�த�யா 

அவைன� ெதாட��தா�.

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

தியாேக�வ�� லாவ�யா�� கீேழ வ�த 

ேபா� திேன� நி�வாகி�ட� 

ேபசி�ெகா����க, ேசா��த �க��ட�,  

தள��த நைட�ட� ஒ� சி�வைன 

அைழ��� ெகா�� வ�தா�  

ெஜய�ரகாஷி� மைனவ� க�யாண�.

ஹாைல ��றி� பா��த�ப� ேசாபாவ�� 

அம��த தியாேக�வ�, அ�க�ேக நி��� 

ெகா����த ேவைலயா�க� ேவைல 

ெச��� பாவைன�ட� இ�ேக கவனமாக  

இ��பைத உண��� ெகா�டா�.

க�யாண� சி�வ�ட� அம��த�� 

தியாேக�வ� ��னைக�ட�, ெச�ைகய�� 

'வா' எ�� சி�வைன அைழ�த��, அவ� 

க�யாண�ைய பா��� ச�மத� ெப��� 

ெகா�� தியாேக�வ�ட� ெச�றா�.

தியாேக�வ� சி�வைன அ�கி� 

அமரைவ��, ேதாைள� ��றி ைகேபா��, 

"உ� ெபயெர�ன?"

"�ேர�த�"

"எ�ன ப��கற?"

"ெசக�� A"

"உன�� ெவள�ய வ�ைளயாடற� 

ப����மா வ�� ����ள வ�ைளயாடற� 

ப����மா?"

"எ�ேபா�� நா�� அ�கா�� 

ேதா�ட��ல தா� வ�ைளயா�ேவா�.." 

எ�� உ�சாக��ட� �றியவ� 

ேசா��ட�, "ஆனா ெகா�ச நாளா 

வ�ைளயாடறேத இ�ைல.. அ�கா ஊ�ல 

இ��� வ�த�� வ�ைளயாடலா�� 

அ�மா ெசா�னா�க"

"ஓ.. இ�ேபா ேசா� அ�கி� �ட ேபா� 

வ�ைளயாடறியா?"

"அ�கிளா.. ேசா� தா�தா"

"ஓேக.. ேசா� தா�தா �ட� ேபா� 

வ�ைளயாடறியா?"

"ஓ.. வ�ைளயாடேறேன"

தியாேக�வ� நி�வாகிைய� பா��க, அவ� 

க�யாண�ய�ட� க�ணைசவ�� அ�மதி 

ெப�� சி�வைன அைழ��� ெகா�� 

ெவள�ேய ெச�றா�.

தியாேக�வ�, "க�ணைசவ�� 

எ�ேலாைர�� ெசய� ப��தற�� கேள!"

"என�� இெத�லா� ����க.. அவ� 

இ��தவைர அவ� பா����கி�டா�, 

அ�பற� �பா.. இ�ப..." எ�� �றி 
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க�கல�க தைல �ன��தா�.

தியாேக�வ� லாவ�யாைவ� பா��க, 

அவ� க�யாண� அ�ேக அம��� அவ� 

ைககைள ஆதரவாக� த��, "க��ேரா� 

�வ� ெஸ�� ேமட�"

சில ெநா�கள�� த�ைன க��� ப��தி� 

ெகா�ட க�யாண�,

"என�� இ�கலி�லா� ெத�யா��க.. 

ந��க தமி�ேலேய ேப��க"

தியாேக�வ�, "நாம ெகா�ச� தன�யா 

ேபசலா� ேமட�"

"இ�க தன�யா தாேன இ��ேகா�"

"ேவைலயா�க� கவன� இ�ேக தா� 

இ��கிற�"

"அவ�க எ�ேலா�� ந�லவ�க தா�.. 

ந��.."

"எ�ேலாைர�� எள�தாக ந�ப�டாத�� க 

ேமட�"

"எ�ேலா�� வ��வாசமானவ�க.."

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, 

"அவ�க� ந�லவ�களாக இ��பதி� 

என��� மகி��சி தா�, ஆனா� உ�க� 

மகள�� மரண� த�ெகாைல அ�லாம� 

ெகாைலயாக இ��தா� க���பாக 

வ�� ���� இ���� யாேரா தா� 

உதவ�ய���க ேவ���"

க�யாண� க�கைள வ����� பா��தா�. 

அதி� ஆ�ச�ய� கல�த சி� அ�ச� 

ெத��த�. ப�ற�, "அவ�ைடய அ�வலக 

அைற��� ேபா� ேபசலாமா?"

"���.." 

நா�வ�� ெஜய�ரகாஷி� அ�வலக 

அைற��� ெச�றன�. 

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

ேசக�� கீ�த�யா�� பஜைன ம�டப� 

வாசல�ேக ெச�ல��, மாணவ�க� 

வ�ைசயாக ெவள�ேய ெச�ற ப�� 

இ�தியாக  ெவள�ேய வ�த ைவ�ணவ� 

��னைக�ட�, "�� மா�ன�� சா�" 

எ�றா�.

ேசக� ெம�னைக�ட�, "�� ஆஃ�ட� ��" 

எ�றா�.

மண�ைய� பா��த ைவ�ணவ� மண� 12.10 

எ�ற��, "ஓ சா�.. �� ஆஃ�ட� �� சா�" 

எ�றா�.

ேசக�, "இவ�க கீ�த�யா.. எ� �ேளா� 

ப�ெர��.. உ�க வா�� ேக���� 

உ�கைள பா��க��� ெசா�னா�க" 

எ�ற��, 

கீ�த�யா அவைன� பா��� க�களா�, 

'அட�பாவ�' எ�� �ற, அைத க��� 

ெகா�ளாத ேசக�, "கீ��தி.. இவ�க 

ைவ�ணவ�.. மி�சி� ��ச�.. ெகா�ச 

ேநர���� �� இவ�க பா�ைட� தா� 

ேக�ேடா�.. ெரா�ப அ�ைமயா, ந�லா� 

பா�வா�க" 

ைவ�ணவ�, "சா� ெசா�ற 

அள��ெக�லா� இ�ைல ேமட�" எ�� 

சி� ��ச��ட� �ற, 

கீ�த�யா ��னைக�ட�, "உ�க சா� 

அதிகமா எ��� ெசா�லைல.. �ய�லி 

ெரா�ப ந�லா பாடற�� க அ�� �வ� 

வா�� இ� ேஸா ைந�"

ைவ�ணவ� ம���� சி� ��ச��ட�, 

"ேத�� � ேமட�" எ�றா�. 

"சா�" எ�� அைழ�தப� வ�த PT மா�ட�, 

"�ேபா���  ெம��ய�� வ�����.. 

நா� ச� பா����ேட�.. ந��க�� ஒ� 

�ைற ெச� ப�ண��டா ப�� ெச��� 

ப�ண�டலா�"

"இேதா வேர�" எ�றவ� கீ�த�யா ப�க� 

தி��ப�, "ேபசி�� இ��க.. நா� 

வ��டேற�" எ�� �றி� ெச�றா�.

ைவ�ணவ�ய�ட� சில வா��ைதக� 

ேபசிவ��� ம���� ப�ள�ைய� ��றி� 

பா��க� ெதாட�கிய கீ�த�யா வ�ைளயா�� 

ைமதான�தி� சி�வ�-சி�மிக� 

வ�ைளயா�� ெகா����பைத பா��த�� 

அ�ேக ெச�றா�.

அவ� வ�ைளயா�ைட� பா���� 

ெகா����த ேபா�, ஒ� சி�மி, "ஏ� 

ச���.. ஓடாத.. நி��டா" எ�� �றி� 

ெகா�� அ�த� சி�வைன �ர�த, 

கீ�த�யாவ�� வ�ழிக� ச��� எ�ற அ�த 
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சி�வைன ஆைச�ட� த�வ�ன.

அ�த� சி�வ� க� த��கி, 'அ�மா' எ�ற 

ச�த��ட� கீேழ வ�ழ, கீ�த�யா 

அவசரமாக ஓ�� ெச�� அ�த� சி�வைன 

��கினா�.

கீ�த�யாைவ ஆசி�ய� எ�� நிைன�த 

அ�த சி�மி அவசரமாக, "நா� எ��� 

ப�ணைல மி�.. அவ� தா� 

வ���தா�"

சி�வ�, "இ�ல மி�.. அவ �ர��ன�ல 

தா� வ���ேத�.. ��.. ஆ.. வலி��� 

மி�" எ�� க�ண�� ட� �ற�� 

கீ�த�யாவ�� க�க� சிறி� கல�க, 

சிரம��ட� த�ைன க���ப��தி� 

ெகா��, "ச� வா.. ம��� ேபாடலா�" 

எ�� �றி அ�வலக அைறைய ேநா�கி� 

சி�வ�ட� ெச�றவ�, தாேன சி�வன�� 

காய�ைத� ��த� ெச�� ம��தி�� 

அ��ப�னா�.

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

தியாேக�வ�, "�பாஷின� மரண� 

த�ெகாைல தா�� ந��க 

நிைன�கற�� களா?"

"எ�ன நிைன�கற��ேன ெத�யைல.. 

அவ இ�ைல�� இ�ன�� எ�னா� 

ந�ப ��யைல.. பாவ� மக.. இ�ப� 

ப�ண��டாேள.. அவ� ேபானைதேய 

எ�னா� தா�க ��யைல.. இ�ல.." 

எ�� அழ�ெதாட�கினா�.

லாவ�யா ெவள�ேய ெச�� 

ேவைலயாள�ட� த�ண��  வா�கி வ�� 

க�யாண�ைய� ப�க� ெச�தா�.

க�யாண� நிதான�தி�� வ�த�� 

தியாேக�வ� ேக�வ�கைள ெதாட��தா�.

"உ�க மக��� கவ�ைத எ��� 

பழ�க� இ��ததா?"

"���.."

(�ரா��பெர��) சீ�� கவ�� இ��த 

காகித�ைத� கா��, "இ� �பாஷின� 

ைகெய��� தானா?"

க�யாண� க�கைள வ����� பா���, 

அவசரமாக அைத வா�க��, தியாேக�வ�,

"ெவள�ேய எ��காம பா��க"

"இ�.. எ�ப� உ�க���� கிைட�ச�?"

"அவ�க ��ல இ��த�"

"ஓ"

"இ� �பாஷின� ைகெய��� தாேன!"

க�யாண� 'ஆ�' எ�ப� ேபா� தைலைய 

ஆ��னா�. ப�ற�, "இைத நா� 

வ���கலாமா?"

"சா� ேமட�.. இ� எவ�ட��.. ேஸா தர 

��யா�.."

க�யாண� ேசாகமாக தா��த �ரலி�, "ஓ" 

எ�றா�.

"மி�ட� ெஜய�ரகா� �ேர�ல� 

ேபா�ட��டா?"

"�ேர�ல�னா ைகல ேபா�ற� தாேன!"

"���.."

"இ�ல"

"�ேர�த�?"

க�யாண� ம��பாக தைலைய ஆ��, 

"ஹுஹு�.." எ�றவ�, "எ��� 

ேக�கற�� க?"

"��மா ெத����க� தா� ேக�ேட�.. 

அைத வ���க..

மி�ட� ெஜய�ரகா� ஏ� ெசா���கைள 

�பாஷின� ெபய�� எ�தினா�?"

"��யல"

"ந��க இ��கீ�க, �ேர�த� இ��கா�.. 

அ�ப� இ���� ேபா�, ெசா���க� 

அைன�ைத�� �பாஷின� ெபய�� 

ம��� ஏ� எ�தினா�?"

"என�� எ�ப��க ெத���?"

தியாேக�வ� க�யாண�ைய� ����� 

பா��தா�.

க�யாண�, "அவ� எ�ேபா�� எ�ைன 

'ெவ�ள�.. ெவ��தெத�லா� பா�� 

எ�ேலாைர�� ந�பாத” �� 

ெசா�லி�ேட இ��பா�.. எ� மக� 

அவைர மாதி� ��திசாலி, ைத�யசாலி.. 

அதனா� அ�ப� எ�தி இ��கலா�"
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"அதாவ�.. உ�க ெபய�� இ��தா 

உ�கைள �லபமா ஏமா�தி 

வா�கிடலா�� ெசா�ற�� க"

"�.. ஆமா�"

"அ�ப�ேய ேயாசி�சா��.. �பாஷின�  

ம���  �ேர�த�  ெபய�� ேச��� எ�தி 

இ��கலாேம!"

"அ� என��� ெத�யா�.."

"ச�.. வ�ஜய� சா� தா� உ�க��� 

ெந��கமா (க�யாண� நிமி��� பா��க��) 

ஐம��..  உ�க� ���ப�தி�� ெந��கமா 

உதவ�யா இ��தி��கா�.. அ�ப� 

இ���� ேபா� அவைர கா��யனா.. 

கா�பாளரா ெசா�லாம ஏ� �ரதா� சாைர 

நியமி�தா�?"

"இ�த ெசா�� வ�வகாரெம�லா� 

என��� ெத�யா��க.. ந��க 

கா��திேகய� அ�ணாவ� 

ேக���ேகா�க"

"ந��கேள உ�க மக� ��திசாலி, 

ைத�யசாலி�� ெசா�ற�� க.. அ�ப�� 

ப�டவ�க தைல வலி, மன�ேசா���� 

த�ெகாைல ெச�சி��பா�களா?"

க�யாண� க�கல�க, "ெத�யைல�க.. 

என��� ெத�யைல..

எ�ைன� ெகா�ச� தன�யா நி�மதியா 

இ��க வ���க.. அவ� இற�த�ப இ�ப�� 

தா� எ�ைன�� எ� மகைள�� ேக�வ� 

ேமல ேக�வ�யா� ேக�� ப��தின�� க, 

இ�ேபா எ� மக ேபா��டா.. ெகா�ச நா� 

��னா� தா� எ� மக மரண�ைத� 

ப�தி ஒ� ேபா��கார� ேக���� 

ேபானா�.. இ�ேபா தி��ப��...

ஐேயா எ�கைள வ�����க.. 

இ�த� ெசா�� தா� காரண�னா அைத 

அனாைத ஆசிரம���� ���க� 

ெசா�லி��க.. நா�� எ� மக�� எ�க 

ெசா�த ஊ��ேக ேபா�டேறா�" எ�� 

ஆேவசமாக� ேபசி ���கி ���கி அழ� 

ெதாட�கினா�.

தியாேக�வ�, "உ�க நிைலைம�� 

க�ட��  எ�க��� ����.. ப� இ� 

எ�க கடைம.. உ�க மன நிைல� 

ெகா�ச� திடமான ப�ற� ம���� 

வேரா�" எ�� �றி ெவள�ேய ெச�� 

நி�வாகிய�ட� ெசா�லிவ��� ெச�றா�.

தியாேக�வ� ப��ேன ெச�ற லாவ�யா 

திேனஷி�� ம��� ேக��� �ரலி�,

"சில� எ�ெகாய� ப�றதா ெவ�� ச�ீ 

ேபா�வா�க.. ப� நா�க�லா� 

ைசெல��டா இ��தா�� ப�காவா 

எவ�ட�� ெகா�� வ�ேவா�"

திேன� அல��� ெகா�ளாம� ந�கலாக, 

"யா� க�டா! ந�ேய அைத ெச� ப�ண� 

ெகா�� வ����கலா�"

லாவ�யா �ைற�க��, திேன�, "ஆமா 

நா�க�லா�� ெசா�ன�ேய! அ�ேபா ந� 

தன�யா இ�ெவ��ேக� ப�ணைலயா? 

உ� �ட யா� இ��கா? எ�க.." எ�� 

ேக�வ�கைள அ��கி� ெகா�ேட  ேபாக��,  

லாவ�யா  அவைன �ைற��வ��� 

��ேன ெச��வ�ட, அவள� �ைற�ைப 

ரசி�தப� ��னைக�ட� திேன� 

ெச�றா�.

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

கீ�த�யா ச���ைவ� ப�றி நிைன�க� 

�டா� எ�� த� மனதி�� 

க�வாளமி�டா�� அவைள�� ம�றி 

அவள� சி�தைன ப��ேனா�கி� ெச�ற�..

பரவச��ட� ப�� ேபா�ற ப�ற�த  

�ழ�ைதைய கீ�த�யா ைகய�� ஏ�திய��, 

சில ெநா�க� �ழ�ைத த� ���� 

க�கைள திற�� திற�� ��ய�, ப�ற� 

ெம�ல�  திற�� அவள� �க�ைத 

பா��� அழகாக  சி��த��, கீ�த�யா,

"எ�ன ஒ� ��ைமயான சி���.. 

இவ��� ச�திர�� ேப� ைவ�க 

ேபாேற�பா" எ�ற�� �ழ�ைத�� எ�ன 

���தேதா, தன� ெபா�ைக வா� வ��ய 

ச�தமாக� சி��த�.

கீ�த�யா ெப�� மகி��சி�ட� 

�ழ�ைதய�� ெந�றிய�� ��தமி�டா�. 

�ழ�ைத ம���� சி��த�.

இ�ெபா�� நிைன��� ேபா� �ட த� 

இதழி� அ�த ��த�தி� ஈர�ைத  

உண��தவள�� க�க� கல�கிய�. அவ�  

க�கைள இ�க �ட, க�ண��  வ��த�.

கீ�த�யாவ�� ேதாள�� ேசக� ைக 

ைவ�க�� தி��கி�� தி��ப�யவ�, 

அவைன� பா��த��  அவசரமாக 

க�கைள� �ைட�தா�.
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ேசக� க�ணைசவ�� 'எ�னெவ��' ேக�க, 

கீ�த�யா 'ஒ��மி�ைல' எ�� சி� 

தைலயைசவ�� பதி� �ற, ேசக� அவள� 

க�கைளேய பா��க��, கீ�த�யா,

"ச����� ஒ� சி�ன ைபயைன 

பா��ேத�" எ�� �றி தைரைய� 

பா��தா�.

ேசக� அவள�� ேதாைள ஆதரவாக� த��� 

ெகா��தா�.

கீ�த�யா, "நா� வ�� ��� கிள�பேற�" 

எ�� தா��த �ரலி� �ற, ேசக�,

"�ராய�� �ளா� எ��கறியா?"

கீ�த�யா இயலாைம�ட� ேசகைர பா��க, 

ேசக�, "உ�னா� ���� கீ��தி.. 

உன��� ப���ச வ�ஷய�தி� ைம�� 

ைடவ�� ப�ண� ச��� 

நிைன�கள�லி��� ெகா�ச� ெகா�சமா 

ெவள�ய வர �ய�சி ப��"

"இ�த ெர�� வ�ஷமா அைத� தாேன 

ெச���� இ��ேக�"

சில ெநா�க� ெமௗன�தி� கழிய, 

கீ�த�யாேவ ேபசினா�,

"ஓேக.. ெகா�ச ேநர� எ�ைன தன�யா 

இ��க வ��.. ல���� அ�பற� �ளா� 

எ��கேற�"

ேசக� �க� மலர, "��.. எ�த 

�டா�ட�� எ��கற?"

"ந�ேய �ைச� ப��"

"ஓேக.. இ�ப  என��� ெகா�ச ேவைல 

இ���.. ந� அவசரமா வரைத பா����� 

வ�ேத�.."

"ஓேக.. ந� ேபாய��� வா" 

"கீ��தி ந��� எ� �ட வாேய�.. 

�ேபா��� ெம��ய�� தா� ெச� 

ப�ண��� இ��ேக�.. ேக��� (girls) 

��� ேதைவயான ஐ�ெட�� ந� ெச� 

ப�ண�னா ேவைல ச�ீகிர� ���ேம!"

கீ�த�யா சி� ��னைக�ட�, "ஐ ஆ� 

ஃைப�.. � ேக� ஆ� �வ� ெவா��"

"அ��கி�ைல.. நிஜமாேவ ேவைல 

ச�ீகிர� ����"

"ஓேக.. நா�� வேர�.. அ�க ேபா� ந� 

நி�மதியா ேவைலைய� பா��க மா�ட" 

எ�� �றியப� கீ�த�யா எழ�� ேசக� 

��னைக�தா�.   

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

தியாேக�வ�, "ெல�ட� அ�� கவ�ைத 

ேப�ப�ல இ��கற ஹா��ைர��� 

ேசமா (same) இ��தா�� ஒ�� தா� 

ஒ�ஜின�"

திேன�, "கவ�ைத ேப�ப� தா� ஒ�ஜின�"

"ேஸா இ� த�ெகாைல இ�ைல 

ெகாைல�� ஒ���கற?"

"இ�ேபா அ�ப�� தா� சா� ேதா��.. 

�பாஷின� இற�த ைட� 9.55 

�த� கவ�ைத எ�திய���க ைட� 9.10 

ெர�டாவ� கவ�ைத 9.20

ந�ப��ைக ப�றி எ�தி 'உய��தி�ேவ�.. 

வ�� �த நிைன��� �ேராகிைய  வ�� �தி 

ெவ�றி�ேவ�'�  எ�தினவ அைரமண� 

ேநர�தி� சாக��� ��ெவ��க 

வா��ப��ைல"

லாவ�யா, "சா�.. ஒ�ேவைள அ�த 

ெல�ட� உ�ைமயா இ��� கவ�ைத 

ேபாலியா� �ட இ��கலாேம.."

தியாேக�வ�, "சா�ஸ� ஆ� ேத�.. ப� 

ைம intuition ேச� (says) கவ�ைத தா� 
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ஒ�ஜின�.."

திேன�, "ப� சா�.. forensic ��ேபா�� வ�� 

ெர��� ேவற ேவற�� தாேன ��� 

ப�ண ����.. எ� �பாஷின� ேஹ�� 

ைர���� ��� ப�ண ��யாேத!"

"���.. ெல�� �.. 

ெர�ைட�� forensic லா��� அ���, 

அ�� �ேர�ல�ைட�� அ��ப� 

ஃப��க� ���� �ெட�� ப�ண� 

ெசா��.. ேப�ப��ல�� ஃப��க� ���� 

�ெட�� ப�ண� ெசா��"

திேன�, "ஓேக சா�" எ�� �றி 

தடய�க�ட� ெவள�ேய ெச�றா�.

லாவ�யா, "ெந��� �ெட� எ�ன சா�?"

"கவ�ைத �பாஷின� எ�தின��னா அதி� 

ெம�ஷ� ப�ண�ன �ேராகி  யாரா 

இ��கலா�?"

"ப�ெர��, லவ�, �ேல��� யாரா 

ேவ��னா�� இ��கலாேம சா�"

"யா.. அ�� ஒ� ேமா� தி�.. அ�த 

�ேராகி தா� ெகாைல 

ெச����க��� அவசிய� இ�ைல.. 

ேவற யாராவ� ெச����க� �ட 

சா�ஸ� இ���" 

"ஒேர �ழ�பமா இ��� சா�"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, 

"இ��� ேக� �டா��ேட ஆகைல.. 

இ��ேக இ�ப� ெசா�னா எ�ப�?"

"உ�க அள��� எ��ப��ய�� 

இ�ைலேய சா�"

"இ� எ�தனாவ� ேக�?"

"நிைறய ம�ட� ேகஸ� ேஹ��� 

ப�ண�ய���ேக� சா�.. ப� இ�தளவ��� 

ம�மமான ம�ட� ேக� ேஹ��� 

ப�ண� இ�ைல"

தியாேக�வ� இதேழார� ேலசாக ��னைக 

அ��ப�ய�.

சில ெநா�க� கழி�� தியாேக�வ�, "ேக�க 

நிைன�கறைத ேக����க லாவ�யா"

"சா�!! ந��க ெசம ஷா��"

"எ�ன ேக�க நிைன�ச�ீக?"

"அ�.. ேக� வ�ஷயமா இ�ைல சா�"

"ந��க தய��றதி� இ��ேத அ� ேக� 

ச�ப�த�ப�ட� இ�ல�� ெத���.. 

ேக��க"

"எ� ப�ெர�ேடாட அ�ண� உ�க� 

�ட ஒ�னா தா� �ெரய�ன�� ப��ய�ல 

இ��தா�கலா�.. ந��க சி��கேவ 

மா���க�� ெசா�னா�க.. ப� ந��க.. 

அ�ப� இ�ைல" 

தியாேக�வ� மனதி��, 'அவைள ம��� 

ச�தி�காம� இ��தி��தா  இ�ப�� 

அ�ப�� தா� இ�����ேப�.. 

ெம�ைமைய எ��� ���தினா�.. 

இய�ைகைய ரசி�க� க��� த�தா�.. 

காதைல வ�ைத�தா�, வ�ைத �ைள�� 

மரமாகி எ�லா� ��வ�த ேநர�..' 

லாவ�யாவ�� "சா�" எ�ற அைழ�ப�� 

த� சி�தைனைய வ��� ெவள�ேயறியவ�,

"சா�.. உ�க ப�ெர�ேடாட அ�ண� ேந� 

எ�ன?"

"ெச�தி��மா�"

"���.. ������ல இ���றவரா!"

"எ� சா�"

"ெப�சனலி ெரா�ப பழ�க� கிைடயா� 

ப� ைந� ேம�..

ஓேக கமி� பா� � தி ேக�.."

"ேம ஐ க� இ� சா�"

"எ�"

உ�ேள வ�த திேன�, "எவ�ட�ஸ ச�ீ 

ப�ண� ெஹ� கா��டப�� கி�ட  

����வ�����ேக� சா�.. 

டா�� {ெமாஹம� டா�� – தடயவ�ய� 

(forensic) நி�ண�}  கி�ட ேபா�ல �ைட�� 

ெசா�லி�ேட� அ�� நாேன ேந�ல 

வ�� ��ேபா��� வா�கி�கேற�� 

ெசா�லிய���ேக� சா�" 

“ைப�.. �பாஷின�ேயாட காேல� அ�� 

��� ப�ெர��ஸ வ�சா��கற� தா� 

ெந��� �ெட�.."

சி�தைன ெதாட��...
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5
தமி�� அழ��

�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : பாய�ரவ�ய�

அதிகார�: அற� வலி���த�

36. அ�றறிவா� எ�னா� அற�ெச�க ம�ற� 

ெபா���கா� ெபா�றா� �ைண.

வ�ள�க� :

��ைமய�� ெச�யலா� என எ�ணாம� இ�ேபாேத அற�ைத� ெச�க; அ�த அற� நா� அழி�� ேபா� 

தா� அழியாம� நம�� �ைண ஆ��.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Do deeds of virtue now. Say not, 'To-morrow we'll be wise'; 
Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies. 
Explanation :
Defer not virtue to another day; receive her now; and at the dying hour she will be your undying friend.

37. அற�தா� இ�ெவன ேவ�டா சிவ�ைக 

ெபா��தாேனா� ஊ��தா� இைட.

வ�ள�க� :

அற�ைத� ெச�வதா� வ�� பய� இ� எ�� ��கைள� ெகா�� ெம��ப��க ேவ��ய� இ�ைல. 

ப�ல�ைக� ��கி� ெச�பவைன�� அதி� பயண��பவைன�� க�ட அளவ�� பயைன அறியலா�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Needs not in words to dwell on virtue's fruits: compare 
The man in litter borne with them that toiling bear! 
Explanation :
The fruit of virtue need not be described in books; it may be inferred from seeing the bearer of a palanquin and the rider therein.

38. வ�� நா� படாஅைம ந�றா�றி� அஃெதா�வ� 

வா�நா� வழியைட��� க�.

வ�ள�க� :

அற�ைத ெச�யா� வ��ட நா� இ�ைல எ�� ெசா���ப� ஒ�வ� அற� ெச�தா�, அ�ெசயேல, அவ� 

தி��ப� ப�ற��� வழிைய அைட��� க� ஆ��.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

If no day passing idly, good to do each day you toil, 
A stone it will be to block the way of future days of moil. 
Explanation :
If one allows no day to pass without some good being done, his conduct will be a stone to block up the passage to other births.

39. அற�தா� வ�வேத இ�ப� ம�ெற�லா� 

�ற�த �க�� இல.

வ�ள�க� :

அற��ட� வ�வேத இ�ப�; ப�ற வழிகள�� வ�வன ��பேம; �க�� ஆகா

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

What from virtue oweth, yieldeth dear delight; 
All else extern, is void of glory's light. 
Explanation :
Only that pleasure which ows from domestic virtue is pleasure; all else is not pleasure, and it is without praise.

40. ெசய�பால ேதா�� அறேன ஒ�வ�� 

உய�பால ேதா�� பழி.

வ�ள�க� :

ஒ�வ� ெச�ய� த�க� அறேம; வ���வ�ட� த�கைவ த�ய ெசய�கேள.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Virtue' sums the things that should be done; 
'Vice' sums the things that man should shun. 
Explanation :
That is virtue which each ought to do, and that is vice which each should shun.

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��: ெ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?

இ�த� தைல��� ெப�ைம ேதாழைமக� 

ெகா����ள வாத, வ�வாத�க�� ந� 

தமிழி� ெப�ைமைய�� அத� 

ேம�ைமைய�� உல��� உண���� 

வ�தமாக அைமகிற�.  ேம�� ந� 

தைல�ைற, வ�� 

தைல�ைறய�ன���� எ�ப� வழிகா�ட 

ேவ��� எ�ற வைகய��� அைமகிற�. 

உலக அர�கி� நா� க�டவைர, சில 

தமிழ� பார�ப�ய� உ�ள அய� 

நா�கள�� தமி�நா�ைட� கா���� 

அவ�க� உண�� மி�கவரா� தா� 

இ��கிறா�க�. த� ஆண�ேவைர� ேத�� 

ெகா���, தமிழ� �கைழ 

பர�ப��ெகா��� இ��� வல� வ�� 

தமிழ�கைள நா� அறிேவ�. 

ெவள�நா��� வா�� தமிழ�க� ப�� 

இன�தி� ேம�ைம��:

 ைசவ ைவணவ�தி� ேம�ைம 

ஆக���, கைல, இல�கிய, ப�பா�, 

கலா�சார ம��சிய�� ஆக���, தமி� 

நா�ைட� கா���� சில நா�கள�� 

உய��ேத காண�ப�கிறா�க�. ேதவார� 

பய��சி� கழக�, தினச� தி��ைற 

software, தி��ைற மாநா� என அவ�க� 

��ன�ைலய�� உ�ளன�. தமி� எ�த� 

ப��க� ெத�யாம� இ��தா��, 

தமிைழ� க�க அவ�க� �ய�சி 

ெச�கிறா�க�. இைறவன�� 

பாட�கைள� பாட�� ெச�கிறா�க�.

 �மர� வழிபா�� இ�� ேபாலேவ 

அ�� சிற�� வ�ள��கிற�.

 சிவ, வ��� வழிபா�� சிற�ேத 

இ��கி�ற� அய� நா�கள��.

 நட�த 8 உலக தமி� மாநா���, 5 

மாநா�,  உலகி� தமிழ� வா�� ப�ற 

நா�கள�� தா� நட���ள�.

 தமி� ப�கைல�கழக�, தமி� வாெனாலி 

நிக��சி, இைணய வள��சிய�� தமிழி� 

ப�� எ�� ம��யாவ�� இவ�க� 

ெகா�� ேச��த �ர� அதிக�.

 ேதவார�, தி�வாசக�, தி�ம�திர� 

அ���ள தமிழ� மைனகள�� 

மண�ப�� மிக அழேக.

 நாடக�, ெசா�ெபாழி�, கைல 

நிக��சிக�, ஆ�மிக� ெசா�ெபாழி�, 

சின�மா, ��தக�, உற�க� இவ�றி� எ� 

ந� தா� ம�ண�� இ��� ெச�றா�� 

அதைன ஆத��பவக�� 

வரேவ�பவ�க�� �ல� ெபய��த 

தமிழ�கேள!

 தமிழ� சட��கைள தமி� வழிய�� 

நட�வ� இ�� நட�பைத வ�ட அ�� 

சிற�� வ�ள��கிற�.

 தமிழி� hip pop பாட�கைள உலக 

அர�கி� அர�ேக�றிய ெப�ைம 

ெவள�நா� வா� தமிழ�கைளேய� 

ேச��.

இ�த இன�தி� உய�� தா��கைள 

மிக�� உ�� ேநா��பவ�க� �ல� 

ெப���த தமிழ�கேள. ேமலாதி�க� ச�திக� 

ந� இன�தி� ம�� ஆதி�க� க�கைள 

எதி��� வ�� �ேபா� �தலி� த��பவ�க� 

இவ�கேள. உலக அர�கி� ந� இன�தி� 

ெப�ைமகைள ��கி நி��த��, ��ப� 

ஏ�ப��ேபா� ந�ைம கா�பவ�க� 

இவ�கேள. சாதி�த சாதைன தமிழ�க� 

பல�. உதாரணமாக, ஈழ ம�க��� ��ப� 

ஏ�ப�டேபா� அ�த� �ய� �ைட�க வ�த 

கர�க� ெவள�நா� வா� தமிழ�கள�� 

கர�கேள.

இ�ப�� ப��க� த�ைம ெகா�ட 

உலக� தமிழ�க�, அ��த� 

தைல�ைற�� தமிழ�கள�� 

ப�பா�ைட நி�சய� ெசா�லி� 

...Surya

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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ெகா��க ேவ���. இ� அவ�க�ைடய 

கடைம�� �ட.

 அவ�க� ேவ�வ��ட இட� எ�?  த�க� 

�தாைதய�க� யா�? எ�� ெசா�லி� 

ெகா��க ேவ���.

 எ�த ெத�வ� ந� �லெத�வ�? த� 

ச�ததிய�ன� யா�? எ��� ெசா�லி�தர 

ேவ���. ஏெனன�� இைவ எ�லா� 

தா� ப�பா��� அ��பைட அல�.

 த�க� தா�தமி�நா��� கைடப���த 

பழ�க வழ�க�கைள, �தாைதயா�� 

ெப�ைமகைள� ெசா�லி� தர 

ேவ���.

 தமிழின�தி� ெப�ைம, அத� 

ேம�ைமைய மறவாம� ெசா�லி� 

ெகா��க ேவ���. இத�� ந� 

வரலா��, இல�கிய�� நி�சய� 

உத��. வ��வ��, ச�க 

இல�கிய��, ப�தி இல�கிய��, 

இத�� உத��. வரலா�றி� ேசர, ேசாழ, 

பா��ய ம�ன�கைள� ப�றி��, 

கைடேய� வ�ள�க� ப�றி��, 

வ�ளலா�, பாரதி, சி�த�க�, தமிழக 

அரசிய�, இன ம��� அரசிய�, �ர�சிக� 

இைவ�� உத��, நா� கட�� வ�த 

பாைத� ெத�ய, ந�ைம� ப�றி நா� 

அறிய.

இன� ந� ெப�ைம� ேதாழைமகள�� 

க����கைள கா�ேபா�.

உலகளாவ�ய ந� ெசா�த�க� �றி�த 

இ�த� ��ைமயான தைல�� மிக�� 

அ��த�. ேம�� இ�த மிக ந�� ட 

அழகான இ�த வாத, வ�வாத� ந�யா 

நானாவ�� க����கள�ைத மிக�� 

ெசறி�ற அைம��� த���ள�. இ�த 

ந�யா நானாவ�� க����கள�தி� நட�த 

இ�த ெசா�ேபா� ெப�ைமய�� ைம� க� 

எ�ேற ெசா�லலா�.

“பழைமயான�� ப�ைமயான�� 

ெப�ைம�� உ�ய�� தமிழ� ப�பா� 

என தமி� ப�பா��� ��கைள� 

ெசா�லி, ெவள�நா� வா� தமிழ�க� 

அைனவ�� தமிழ� ப�பா�கைள 

கைடப���கேவ வ����கிறா�க� எ���, 

வ�ழா�கள�� ேபா��, உைட உ���� 

ேபா�� அவ�க�, வ���ேதா�பலி�� 

நா�க� கைடப���கிேறா� எ�� ெசா�லி 

ேம�� be like a roman when you are in rome 

எ�பைத� ேபாலேவ அவ�க� நா��� 

ந�ெநறி� ��கைள�� ேச��ேத 

வள��கேவ���. ��நிைல உண��� 

ெமாழி எ�ற காரண� க��� �ழ� 

அைமயாவ��� �ட அவ�க� ப�பா�� 

ேபா�றேவ��� எ�� க��கிறா�க�, 

தமி� ேபச�� வ����கிறா�க� (பாட 

சாைலக� இ�றி ெப�ேறா�� 

உதவ��ட�). இ� இ���ள தமிழ�கைள� 

கா���� ேமலான நிைலய�� தா� 

உ�ள�” எ�� ேதாழி  த� ேடன�யா

க��ைத ��ைவ��,  “ேம�� தமிழ�� 

ப�ப�� அைடயாள�, எ�லாவ�றி�� 

உ�ள ேம�ைமைய� ��வேத” எ�ற 

ேம�ப�ட ெதள�வான வா�ைதக� ெசா�லி 

����வ��டா�.

“எ�லா இட�கள��� ேம� ப�ள� 

உ��. ந�ைம�� த�ைம�� உ��. நா� 

தா� ந�லவ�ைற உண��� ேத��ெத��� 

ப�பா�ைட வள��க ேவ���” எ�� 

ேத�ரா� த� க��ைத �றி��ளா�. 

இ�திய� ப�பா��ய� ��கைள, அத� 

பார�ப�ய�தி� த�ைமைய இ��� 

ெவள�நா� வா� இ�திய�க� எ�ற 

பா�ைவய�� ெச�வேன  ெசா�லி ல�மி

�����ளா�. ேம�� ெமாழி அறி�� 

திற� ப�றிய அவ�கள�� வ�க� 

நித�சனேம.

 “எ�ன க�ட� வ�தா�� �ழ�ைதகள�� 

��ய�ற�க� �லெத�வ� ேகாவ�லி� 

தா� நட�க ேவ��� எ�� உ�தி 

ெகா��� தமி� ெப�ேறா�க� வர 

��யாத �ழலி�, தா� நா� 

வ�பவ�கள�ட� சிறி� ��ைய 

காண��ைக�ட� ெகா��த���வா�க�” 

எ�ற க��ைத �றி��ளா� ெச�வ� 

பா��ய�. இ� ஒ�ேற ேபா�ேம 

அவ�க� தமி� கலா�சார�தி� ம�� 

ைவ���ள ஆ��த ந�ப��ைகைய� 

கா��கிற�. ேம�� ெச�வ� பா��யன�� 

வ�க� இ�ைறய தமி� ம�ண�� 
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நிைலைய �க� எ�தா நிைலைய��, 

ெவள�நா� வா� தமிழ�க� ந� ம�� 

ைவ���ள ந�ப��ைகைய�� நா� இழ�� 

வ�கிேறா� எ�பைத ெதள��பட� 

கா��கிற�. தினச� நிக��கைள 

����கா�� தமிழி� ெதா�ைம அத� 

ெசா�த ம�ண�� அழிகி�ற நிைலைய�� 

படெம��� கா��கிற� அவ�� வாத�.

“ெப��பா�� ெவள�நா��� உ�ள தமி� 

���ப�க� அைன��� கலாசார�ைத� 

ப��ப�றினா��, அவ�க� தமி� எ�த� 

ப��க� ெத�யாம� தா� இ��கிறா�க�” 

எ�� த� க��ைத �� �ராமஜய� 

ைவ���ளா�. 

ேதாழி , “ந� ெதா��� ெகா� ெகௗ� ேமாக�

ஈழ� தமி� ெசா�த� எ�ப� ெவள�நா��� 

கலாசார� ேபா��கிறா�க�” எ��� 

ெசா�லி வ�ய�க ைவ�� வ��டா�. ஒ� 

ச�கிலி� ெதாடரா� தைல�ைற 

தைல�ைறயா�, அைத� க�� 

ெகா��கிறா�க�, மல�� ந� தமி� 

உண�� எ�ப� எ�பைத 

எ����கா��கிற� அவ� பா�ைவ.

நித�சன� ம��� யதா��த வா�ைதக� 

ெசா�லி அச�திவ��டா� ேதாழி  ம�.

த� ெசா�த அ�பவ� �ல� இவ� 

ெசா�ன க��� உ�ைம நிைலைய� 

கா��கிற�.  “ேப�� தமி��, உ���� 

உைட��, எ� கலாசார� எ�ற 

அள�ேகாலி�� நா���� நா�, ஊ��� 

ஊ�, மன�த��� மன�த� மா�ப�கிற�” 

எ�ற அழகான வாத�ைத ��ைவ��ளா� 

ம�. 

“எ�த� �ழ�ைத�� ந�ல� �ழ�ைததா� 

ம�ண�� ப�ற�ைகய�ேல, 

அவ�க� ந�லவ�க� த�யவ�க� ஆவ�� 

அ�ைன வள��ப�ன�ேல. 

அதனா� நா� எ�ன ெசா�லி 

வள��கிேறாேமா அ�ப��தா� �ழ�ைதக� 

வள��. ந� மன நிைல� ெபா��ேத, 

�ழ�ைதகள�� வள��சி�� அைம�� 

வ�� �� தமி� ேப�கிேறா�, தமி� 

கலா�சார�ைத� ப��ப��கிேறா� எ�றா� 

அ�த �ழ�ைத தா� பாவ�. ெவள� 

��நிைல ேவ�, ப���� ெத��த 

வ�ஷய�க� ேவ�, வ�� �ல ப��ப��� 

நைட�ைற ேவ�. எ�ப� அ�த� �ழ�ைத 

சிற�த �ழ�ைதயாக வளர����” எ�� 

�ழ�ைதகள�� பா�ைவய�� 

அ�கி��ளா� ேதாழி . ல�மி

ேதாழி  அவ�க� “தமிழ�� ப�பா� கீதா

நிைலக� ஒ� ��கிய வ�ட�தி�� 

இ�ைல. அத� த�ைம�� ெம�ைம�� 

பல. நா� �தலி� ஒ�ைற 

ெதள��ப��தி� ெகா�ள ேவ���. தமிழ� 

ப�பா� எ�ப� தமிழி� எ��வ�, உைட 

உ���வ� ம��� ேப�வ� ம��ம�ல. 

மிக ந��ட வ�வாத�க� அைன��� தமி� 

ப��பதா� ம��� தமிழ� ப�பா�ைட 

வள��க ��யா� எ���, அ� ஒ� 

ப�பா��� �� தாேன தவ�ர அ� 

ம��ேம ப�பா� ஆகா�. க�� நிைல, 

சட��க�, வ���ேதா�ப�, ெப�ேயா�� 

�ைண ேதட�, உண�� இ� எ�லா� தா� 

ஒ� மன�தன�� உ�ைம� ப�பா� நிைல 

எ�� வ�வாத� ெபா�ளாக வல� வ�த 

வ�ஷய�க�. ப�பா��� வ�தி�ைறக� 

எ�லா� நைட�ைற வா��ைக 

ப�ற���� தம��� ஏ�ற ப� இ���� 

�ைற. இ� இைறவன�� ஆைணைய� 

கடவாததா�, சக மன�தன�� உ�ைமகைள 

ம�றாததா� வ��” எ�� த� வாத�ைத 

�� ைவ���ளா�. தைல�ைற�� 

�யம�யாைதைய அள��பதா� அைமவேத 

ப�பா� எ�ற வ�ள�க��, இ�த ப�பா� 

�றி�த வ�வாததி� அட�க�

“எ�வள� தா� ஊ�� வள��தா��, 

அவ�க���� ஒ��� வைர தா� 

ஒ���”  எ�� �றி  த� ஆத�க�ைத 

தாயக� ம�க� நிைலேயா� ஒ�ப���� 

கா�� த�ன�ைல வ�ள�க� 

ெசா�லிவ��டா� ேதாழி  .ேம� ெட�ஸி

த� யதா��த வா��ைதகளா� த� 

க����கைள �� ைவ�� ப�� ெவ�ற 

ேதாழி  அவ�க��� ேடன�யா

ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��. 
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Sujibenzic @ Sujana

வ�ப��

வ��  வ�� ேசர�தாேன சாைலக�!

��வ��� ஆவ� ேபாவத�க�லேவ!

உய�� கா�க�தாேன தைல கவச�?

உ�ளைறய�� ைவ�பதா� எ�ன லாப�?

கண�ெபா�� ேவக�தி� க�டெத�ன?

க�கள�� ந��தா� ெவ�றிய�� சி�னேமா? 

வ�திகைள ந� மதி�தி��தா�

வ�ைனயாகிய����மா உ� வா��?

மி�னெலன மைற�� வ��டா� ந�...

இ� தா�கிய அதி��சிய��

எ��� நா�க�!!!

JV_66 @ Jayanthi

உ� ப��ேன நா� வர

எ� ப��ேன ந� வர

ஓ�ட�ப�தய� ேபால

ஓ� ஓ�� கைள��

ஒ� க�ட�தி�

எ�ேனா� ந� இைணய

எ�ேலா�� பா��க

ெவ�க� தா�காம�

உ�ன�� நா� ஒள�ய

உலேகா���� ெத��ேதா�

ப�ன�ர�� மண�யாக...!!!

Nilabharathi

என�� ப���தமான ஆைட

எ� அ�கி� ம���

ந� அண��� ெகா���

ெவ�க�...!!!

Nivetha.j

ஆய�ர� வ�ஷய�கைள

அலசி ஆரா�வதி�

வ�லவனா� ந�...!

எ�ன பய�...?

எ� மனைத ஆராய� ெத�யாத

��டாளாகி� ேபானாேய...!

எ� மனதி� ��ற�க��...

எ� க�கள�� க�ண�� �...

உ� வ�ழிக��� எ�ட வ��ைலயா...?

பா�ைவயா��... ��னைகயா��...

பரவச�ப��திய ந�...

இ�� ஊசி� ெகா�� ��தாத �ைறயாக

வலிைய ஏ�ப��தி� ெகா����கிறா�...!

அறி�ேதா... அறியாமேலா...

உ�னா� காய�ப��வ��ட� மன�...!

காய�தி�� ம��திட உ�னா� ம��ேம ����...!

ஆனா� அ�ய வைக ம��தான

உ�ைன� ெப�வ� க�ன� எ�பதா�...

�� ����� சாக� ேபாகிேற�...!

உ�னா� ���தா�...

எ� சடல�தி� ���...

ஒேர ஒ� �ைற...

��னைக�� வ���� ேபா...!

Gowrymohan

காணவ��ைல

"அ��"

ேத�� த�பவ�க���

மகி��சி, ஆேரா�கிய�,

ெச�வ�, ெவ�றி

ப�சாக வழ�க�ப��

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine May 2013                               58



5
Contest Winners

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 - 
JV_66@Jayanthy.

2. Penmai Special Contest  - தமி� 

��தா�� சிற��� ேபா��! Winner - 

Kirthika99 (Karkuzhali).

3. Neeya Naana Winner - Dania.

4.  Penmai’s Super Star - Best Writer- 
(Gomathy Arun & Nivetha.J).

April Month Contest WinnersApril Month Contest WinnersApril Month Contest Winners

May Month ContestMay Month ContestMay Month Contest

Penmai’s Special Contest - Penmai Today! 
vs Penmai 2020!

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

தி�மண�தி�� ெச��� ஆட�பர 

ெசல�க� அ�தியாவசியமா? 

அநாவசியமா?

�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

5

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine May 2013                               60


