
th12  Jun 2013www.Penmai.com Penmai eMagazine















    

    

    



இத� 9




அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

ந� ெப�ைமய�� மர�க��க� ந�� வ�ழாவ��� ந��க� அள��த ஆதரவ��� 

மி�க ந�றி. நா�க� எதி�பா��தைத வ�ட ந�ல வரேவ�� கிைட�த�. 

இ�த�ண�தி� மர�க��க� ந�வைத� ேபா�� ம�ெறா� ��கிய��வ� 

வா��த கடைம ஒ��� நம�� உ�ள�, அைத� ப�றி உ�க�ட� பகி��� 

ெகா�ள வ����கிேற�. இ�ைறய �����ழைல��, வா�வ�� 

ஆதார�ைத�� கா�க மர�கைள ந�வ� எ�த அள� ��கியமானேதா, அைத 

வ�ட�� ��கிய��வ� வா��த� ந���த�ைம ெகா�ட மர�கைள அழி�ப�.

சம�ப�தி� ஒ� க��ைர ஒ�ைற� ப��க ேந��த�. அதைன� ப��த�� 

மிக�� அதி��சியாக இ��த�. ந�ைமேய அறியாம� நம��� ந� ச�ததி��� 

த��� அழி��� ஒ� வைக மர�திைன வள���� ெகா�� இ��கிேறா�. ந� 

ஊ��ற�கள���, சாைலேயார�கள��� ப�ைச� பேச� எ�� காண�ப�� 

ேவலி�கா�தா� மர�க�, �வாசி�பத�� ேதைவயான ப�ராணவா�ைவ மிக 

மிக� �ைற�த அளேவ உ�ப�தி ெச�கி�றன.  அேத சமய� க�யமிலவா�ைவ 

மிக அதிக அளவ�� ெவள�ய��� �����ற�ைத ந��� த�ைமயா���  

காரண�யாக இ��கி�றன.  இ� ��� மர� எ���, சீைம�க�ேவல� 

எ��� அைழ�க�ப��. 

இ�த மர�க� எ�ப��ப�ட வற�சியான ப�தியாக இ��தா�� ந�� 

வளர���ய�. �மிய�� ஆழ� வைர� ெச�� ேதைவயான ந�ைர உறி���. 

இதனா� இ�த மர�க� இ���� ப�திகள�� நில�த� ந�� ��றி�மாக 

வ�றிவ��� அபாய� இ��கிற�. ந� வா�வ�� ஆதார�ைத அழி��� ெகா�� 

உய��வா�� இ�த வைக மர�க� ேவர��க�பட ேவ���. 

ப��த ந� ேபா�றவ�க��ேக, இத� த�ைம இ�ெபா�� தா� ெத�ய வ�கிற� 

எ�றா�, பாமர ம�கள�� நிைல ச�� வ��த�தி���ய�. ���த அள� ந� 

வ�� ��� அ�கிேலா, ந�� வ�ட�கள�ேலா, உறவ�ன�கள�டேமா இ�த ந�� 

ெச�ய�ைன ப�றி வ�ழி��ண�ைவ நா� தா� ஏ�ப��த ேவ���. நா� 

வசி��� இட�கள�� உ�ள இ�த மர�கைள அ�க� ப�க�தின�� �ைண� 

ெகா�� அழி��வ�டேவ���. இ�த மர�கைள ெவ��வ���, ந� 

ச�தாய�தி�� ந�ைம� பய��� பார�ப�ய மர�கைள ந�� வள��ேபா�. 

இத��� த��த வ�ழி��ண��சிைய ஏ�ப��த அரசா�க� ம��� ச�க 

ஆ�வல�க� த�வ�ர �ய�சி எ��க ேவ���. ந� அ��த தைல�ைற� 

�ழ�ைதக���� இத� த�வ�ர�ைத� ெத�ய�ப��த ேவ���. 

இன�ெயா� வ�தி ெச�ேவா�! ந� �����ழைல கா�ேபா�..!!!
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>> Mammas Page

PARENTING TIPS
�ழ�ைதக��� 3  வயேதா,  அத�� 

��னேரா �ட,  ந�� ெத��தவ�க� 

வ�� ��� வ�தா�,  அவ�கைள வரேவ�� 

"வா�க uncle/aunty, உ�கா��க, த�ண� 

ேவ�மா? "  எ�� ேக�க பழ�க� 

ப��தலா�.

இதனா�,  வ�பவ�க���� ச�ேதாஷ�, 

நம��� ச�ேதாஷ�,  �ழ�ைதக���� 

எ�ேலா�ட�� பழகிய� ேபா� இ����.

இைத நா� ெசா�வத��� காரண�, நிைறய �ழ�ைதக�, யாராவ� 

வ�� ��� வ�தா�, உடேன அைற��� ���� ெகா�வைத நா� 

பா��தி��கிேற�.

இதனா�, வ�பவ�க� மன� ேநாகிறா�க�.

...JV_66@Jayanthi

The adolescence starts from age 8 and nowadays, many girls starts their 
mensuration even at the age of 9 or10, it is better to tell them mildly about 
this.

Be it a boy or girl, we can tell them that if they find any kind of secretion 
from their genital parts, they need not panic, but tell the parents 
immediately.

We need not elaborate about this earlier. Once they inform about this, 
mothers can explain the daughters and fathers can explain their sons.

Explain them that this is common with every one and need not worry 
about this. 

They may question about, how the child comes out from mother's 
stomach. Just answer them and need not elaborate. Tell them, that they 
will understand these things, as they grow.

How to manage or
handle teenagers?
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>> 

A Parenting ChecklistA Parenting ChecklistA Parenting Checklist

After a normal delivery, you and your baby will be taken to your room. If you are not 
heavily sedated, keep your baby next to you in your bed. You may like to cuddle her if 
she is still awake. In private hospitals, a baby cot is provided next to your bed. You can 
decide if you want to keep the baby all the time in your bed or partly in the cot and in 
the bed according to convenience.

If you delivered by a Caesarean section under general anaesthesia, you may be on a 
drip. Even then, the baby should be given to you for breastfeeding after about 4 hours 
of the operation, when you recover from the effects of anaesthesia. You will need the 
assistance of a hospital attendant or a close relative to give your child the first 
breastfeed. As you lie on your back, the nurse may place the baby on a pillow raised to 
the level of your breast, so that she can conveniently reach it. 

Here it must be mentioned that if your first child was delivered by a Caesarean 
section, it is not mandatory that the subsequent delivery has to be Caesarean. You 
may raise this issue with your doctor. But leave the final decision about whether an 
operation is needed again or not to him.

Also a word about episiotomy. This is a cut made on your skin just outside the birth 
canal for easy delivery of the baby. It is possible that you needed it and you should 
accept it if it was inevitable. However, you could mention to your doctor that as far as 
possible, you would like to avoid episiotomy. Episiotomy may be needed with a first 
delivery and can often be avoided in subsequent deliveries.

I touched on this subject because following a Caesarean or an episiotomy, your 
doctor may give you sedatives or pain-killers which can adversely affect your close 
interaction with your baby and proper initiation of breastfeeding. 

In case your doctor decides to do the episiotomy, he may prescribe drugs to relieve 
the pain of the stitches. Doctors have found that if the baby is given to the mother 
soon after delivery for skin-to-skin contact, the mother gets so engrossed in her baby 
that stitching is often done without taking recourse to drugs for suppressing pain. 

A word about the duration of the first breastfeed. The first feed could be given in the 
labour room or after you come to your room. This feed might last from 10 to 45 
minutes and may be from one or both breasts.

Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO

What about Breastfeeding?
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க��ப கால�தி� ப��� உற��� �ைற��, 

உ�கா�� �ைற��.

எ�த� காரண� ெகா��� ���ற� ப��� உற�க� �டா�. 

ஏெனன�� அ� க��ைபைய அ���வேதா� �ழ�ைத�� 

பாதி�ைப ஏ�ப����. உற��� �� தைல�� அ�கி� 

ெச�ேபா� ைவ���ெகா�� உற��வைத� 

தவ���கேவ���. அதிலி��� ெவள�யா�� கதி�வ�� � 

�ழ�ைத�� பாதி�ைப ஏ�ப����.

தைலயைணைய வசதியான வைகய�� ைவ�� உற��வ� 

ந�ல�. கா�க���� ைவ�� உற��வதா� கா� வ�� க� 

வலி ஏ�ப�வைத தவ���கலா�. கைடகள�� கிைட��� 

சிறிய அளவ�லான க��பகால தைலயைணகைள வா�கி 

உபேயாகி�கலா�. இர� ேநர�கள�� அதிக இ��கமான 

ஆைடகைள அண�வைத தவ���கேவ���. ஏெனன�� 

மா�பக வள��சி, இ���� ப�திக� வ��வைட��. 

அ�ெபா�� ஏ�ப�� சிரம�ைத� தவ���கேவ இ��கமான 

ஆைடகைள� தவ���க ேவ���. 

கா� ம��� எ�லா� உ�காராத��க�. அ�ப� 

உ�கா��தா�, உ�க� காலா� வய�� 

அ��த�ப��. நா�காலிய�� உ�கா��ேபா�, 

நா�காலிய�� �ன�ய�� உ�கார� �டா�. 

நா�காலிய�� அம��� �����ற� ேநராக 

இ��கமா� ப��ப�திைய�� ெதாைடக���� 

தா��தலாக அதாவ� ச�ேபா�� இ����ப� 

கா�கைள சிறி� இைடெவள� வ��� ைவ��, 

தைரய�� பாத�க� ப���ப� உ�கா�வ� 

சிற�ததா��.

நா�காலிய�� அம��ேபா� 'தி�'ெமன நா�காலிய�� வ���ப� உ�காரா�, கா� 

தைசகைள உ�கார�� எழ�� உபேயாகி�ப� அவசிய�. �தலி� நா�காலிய�� 

���ன�ய�� உ�கா���, ப��ன� ப���றமாக உ�க� கா�கள�� உதவ�யா� இ��� 

உ�கார ேவ���.

�தலி� ப���� �ைறைய� ப�றி அறி�� ெகா�ேவா�.

அ��த� உ�கா�� �ைற:

...Sumathi Srini

>> Preggers Guide
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>> Preggers Guide

ப��ைகய�லி��� எ�� ேபா� ஒ� ப�கமாக� தி��ப� எழ ேவ���. 

தி��ப�� ப��பத��, ப��தப�ேய தி��ப� �டா�. எ��� 

உ�கா��� தி��ப ேவ���. ஏென�றா� �ழ�ைதய�� க��தி� 

ெதா��� ெகா� ��றி�ெகா��� எ�� ெசா�வா�க�.

...Kavitha_rishi @ Sudha

ஆர�ப�தி� �திதாக இ��பதா� எ��� 

உ�கா��� ப�க� மாறி� ப��ப� ெகா�ச� 

க�டமாக� தா� இ����. பழக� பழக 

ச�யாகிவ���. ப�ற� ப�ரசவ� ஆன ப�ற� �ட 

ந��க� எ��� உ�கா��� தா� ப�க� மாறி� 

ப��ப�� க�. அ�தள��� பழகிவ���. இ� நா� 

எ� அ�பவ��ல உண��த�.

கீேழ உ�கா��� எ�� ேபா�, ஒ� ைகைய� தைரய�� ஊ�றி, 

ப��ன�தா� எழ ேவ���.

இைத எ�ேபா� எ�� உ�கா��� எ��தா�� கைட ப����க� 

(நா�காலிய�� உ�கா��� எ��தா��).தடா� எ�� எ��� 

ெகா�ள ேவ�டா�. 

எ��� எ�ேபா�� கா� ம��� ைககைள ஊ�றி ெம�வாக� 

ெச�ல��.

ப�தி� பாட�க�, ந�ல வ�ஷய�க�, ேவத� ேபா�றவ�ைற� 

ேக�க��.

இ�ேபாதிலி��ேத வய��றி� உ�ள �ழ�ைத�ட� அ�பாக� ேபச 

�வ���க�. இதனா�, �ழ�ைத�� உ�கள�ட� அ�� ெப���. 

�ழ�ைத� ப�ற�க� ேபா�� சமய�தி� (எ�� மாத�திலி���), 

சிரம� இ�லாம� ெவள�ேய வ��ப� அத��� ெசா�லி� 

ெகா����க�. ந�ல பலைன எதி� பா��கலா�.

...JV_66 @ Jayanthy

...Sumathi Srini
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There should not be any ego between spouses.  Always think he is your better-
half, not a third or unknown person.

To make a marriage successful one, the 
first and foremost quality you need is 
lots and lots of patience. After all, it's not 
a fairy tale and we are ordinary human 
beings with positive and negative 
characters. It takes time to understand 
each other and evolve gradually. 
Nothing is 100 percent perfect in this 
world. So try to accept your spouse and 
relatives as they are without losing too 
much of your originality. Don't expect 
them to change immediately. As years 
pass by, you and your spouse will 
automatically know the good and bad of 
each other and intimacy will develop. 

There may be hiccups initially, but don't take it seriously. Keep going. I know it's 
more easy to say than to practice, but still your life lies in your hands. 

People say that it takes at least five years for a marriage to stabilize and that's 
true. 

A mix of patience, understanding 
and unconditional love, positive 
thoughts, forgiving mistakes and 
being genuine will greatly help you 
towards a happier life and healthier 
relationship.

Don't be scared and enjoy each and 
every day of life. Take life as it comes 
and be productive.

home 
    Sweet Home

How to make successful marriage life ?
Fahima @ Aslina

Sujibenzic @ Sujana
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>> Health Tips

ப�ைச� கீைரகள�� எ�வளேவா 

எ�ண�லட�கா� பய�க� 

இ��கி�றன. நா� தா� அதைன 

�ைறயாக� பய�ப���வதி�ைல. 

கீைர வைககைள உணேவா� ேச��க� 

ெசா�லி ��மாவா ெசா�னா�க� ந� 

�தாைதய�க�.

கீைர வைககள�� இ����ச�� 

கண�சமாக உ�ள�. அ�த வைகய�� 

���ைக� கீைரய�� பய�கைள� 

பா��ேபா�. ���ைக மர� ��வ�� 

மன�த��� பயனள��கிற�.

���ைக� � ம���வ �ண� ெகா�ட�. ���ைக� கீைரைய ேவகைவ�� 

அத� சா�ைற� ���� வ�தா� உட� �� தண���. ெவ�ப�தி� காரணமாக 

உடலி� ஏ�ப�� ம�த�, உ���, க�ேநா�, ப��த���ைச இவ�ைற ந���� 

�ண� பைட�த� ���ைக� கீைர.

சாதாரணமாக வ�� �� ெகா�ைலகள�� ெத�ப�� ���ைக மர�ைத, ம���வ 

ெபா�கிஷ� எ�ேற ெசா�ல ேவ���. ஏெனன�� இ� எ�ண�ற வ�யாதிக��� 

பல வைககள�� ம��தாகிற�. அ�ப�றி� ச�� வ��வாக� கா�ேபா�.

இ� ஒ� ச���ள கா�. உட��� ந�ல வலிைமைய� ெகா��கவ�ல�. இத� 

�பாவ� ��. ஆதலா� ��� உட���� ஆகா�. இைத உ�டா� சி�ந��� 

தா��� ெப���.

எனேவதா�, இ�கீைர�� 'வ���� க��' எ�ற ெபய�� இ��கிற�. ேகாைழைய 

அக���. ���ைக�கா� ப��� ஒ� ப�திய உணவா��. இைத ெந� ேச��ேதா 

அ�ல� �ள� ேச��ேதா சைம�ப� நல�.

���ைக� ப�ைடைய ந��வ��� அைர�� 

வ�� க�க���� வா� த�கிய இட�க���� 

ேபாடலா�. ���ைக இைலைய உ�வ�� 

கா��கைள ந��கி வ��� ப�� மிள� ரச� ைவ�� 

சா�பா��ட� ேச��� உ�� வ�தா� ைக, கா� 

உட�ப�� வலிக� யா�� ந����.

மர� ��வ�� ம��தாக இ���� ���ைகைய 

அ�றாட உணவ�� ேச����ெகா�ள மறவாத��க�.

...gowrymohan

���ைகய�� ம���வ பய�க� 
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>> Health Tips

...Angu Aparna

Nutritional Value of 

Drumstick 
Pods & Leaves

Nutrients

Energy

Carbohydrates

Protein

Total Fat

Cholesterol

Dietary Fiber

Vitamins

Folates

Niacin

Pyridoxine

Riboavin

Thiamin

Vitamin A

Vitamin C

Electrolytes

Sodium

Potassium

Minerals

Calcium

Iron

Magnesium

Phosphorus

Selenium

Zinc

Nutrient Value 

For 100 gm-Pods

37 Kcal (2%)

8.53 g (6.5%)

2.10 g (4%)

0.20 g (1%)

0 mg (0%)

3.2 g (8%)

44 µg (11%)

0.680 mg (4%)

0.120 mg (9%)

0.074 mg (6%)

0.053 mg (4.5%)

74 IU (2.5%)

141mg (235%)

42 mg (3%)

461 mg (10%)

30 mg (3%)

0.36 mg (4.5%)

45 mg (11%)

50 mg (9%)

8.2 µg (15%)

0.45 mg (4%)

Nutrient Value 

For 100 gm-Leaves

64 Kcal (3%)

8.28% (6%)

9.40 g (17%)

1.40% (7%)

0 mg (0%)

2.0 g (5%)

40 µg (10%)

2.220 mg (14%)

1.200 mg (92%)

0.660 mg (51%)

0.257 mg (21.5%)

7564 IU (252%)

51.7 mg (86%)

9 mg (0.5%)

337 mg (7%)

185 mg (18.5%)

4.00 mg (50%)

147 mg (37%)

112 mg (20%)

0.9 µg (1.5%)

0.60 mg (5%)
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...Lavanyap

...swaga2008@Swathi

>> Beauty
Home Remedies to 

                    Treat Pimples
Fenugreek Leaves
Take fresh fenugreeks leaves and make paste of them with water. Apply the paste on the 
entire face and leave it all night. In the next morning, rinse off with water.

Basil Leaves
Boil 2 to 3 tbsp of dried basil leaves in one cup water for around 15 to 20 minutes. Once 
the mixture cools down, apply it on the affected area.

Methi Seeds (Fenugreek seeds)
Boil 1 tsp of fenugreek seeds in 1 litre of water for about 10 to 15 minutes. Allow the 
water to cook and apply it on the face.

Raw Potato
In a muslin piece put grated raw potato and makes a pad. Now, rub the pad all over the 
face for 5 minutes and wash thoroughly. You can also rub a potato slice directly and 
wash it off after 20 minutes.

Bengal Gram Flour
Create a smooth paste of Bengal Gram our and fresh curd. Apply it before going to bed 
at night and wash off in the next morning.

Nutmeg
The paste prepared from grinded nutmeg and raw milk not only cures pimples, but also 
removes the scars. You have to apply the mixture on the face and wait for 1 to 2 hours.

Aloe Vera Gel or Leaf
Take an aloe vera leaf and rub the inside gel over the pimple. If you don’t find an aloe 
vera leaf, then you can buy the purest aloe vera gel from the local natural foods store 
and apply it.

��வ�கள�� �� வள�சி�� வ�ள�ெக�ெண� 

மிக�� ��கிய�. அத�ட� சம அள� பாதா� 

எ�ைண��, ஆலி� அ�ல� அேராமா எ�ெண� 

கல�� மசா� ெச�யலா�. இ� ��வ�கள�� உ�ள 

ேராம வள��சி�� உத�வ�ட� அ�ப�திய�� ர�த 

ஓ�ட�ைத�� சீரா��கிற�.

எ�ெண� தடவ� மசா� ெச�வத�� ��பாக 

இர��, ��� �ைற கி�ள� வ��வ� ேபா� 

அ��த� ெகா��க ேவ���. மசா� ெச�வ� �� 

அட��தியாக��, க�ைமயாக�� வளர உதவ� 

ெச�கிற�.

அழகான ��வ�கைள� ெபற

��வ�கைள� பராம��க எள�ைமயான ���:
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...Lali

>> Fashion Today

Gold Bangle Design 

for Kids
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Guravey Sarva Lokaanaam Bishajey
Bhava Rohinaam Nidhayae Sarva Vidyanaam
Shree Dakshinaa Moorthaye Namaha

Meaning

Salutations to the Universal teacher, Shree Dakshinamoorthy, 
who is the repository of all knowledge and who cures the 
disease of Samsara.

A number is divisible by 5 if the digit in the units place is 0 or 5.

A number is divisible by 10 if the digit in the units place is 0.

A number is divisible by 3 if the sum the digits in the units is 

divisible by 3.

Numbers which have only two factors are prime numbers.

Prime numbers are divisible by only two numbers, they are one and the 

number itself.

Slokas for Kids

Deepa bala

>> Kids Corner

Candle Coloring 

Take a candle and rub it over a sheet of paper.

Make a rough drawing with the candle: a house, ower, birds 

and mountain.

Using light strokes with different color pencils or with 

watercolors, shade the  entire sheet of paper. 

Watch the candle-sketch emerge! Alternatively, light a candle and let the wax 

drip onto your paper, forming dots, lines or any other design. 

When the wax has hardened, paint over the sheet with water paints. 

After the paint dries, peel out the wax.

Wax, as you know is waterproof. Thus, the area that had been covered with 

wax will still be white (or the color of the paper).

Method:

Maths tips for kitties 
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Wall craft

Metal embossing

...fransuva06

...vennila Chandra

Quilling Flower Pokes
...Sangi Chandru

>> Crafts Gallery
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சகல ெச�வ�கைள�� ெபற, கட�க� 

அைடபட  ெச�ய ேவ��ய மிக எள�ய 

�ேபர ய�திர �ைஜ.

ேமேல காண�ப�� ய�திர�ைத 

�ேபர ய�திர� எ�கிறா�க�. இ� 

�ேபர� தன�� ஏ�ப�ட சாப�தினா� 

அைன�ைத�� இழ�� நி�றேபா� 

ல�மி ேதவ�ைய வண�கி 

ெப�றதா�. ஆகேவ நா�� அ�த 

எள�ய �ேபர �ைஜைய ெச�ய நம�� 

ந�ல� கி���.

இ�த எள�ய �ைஜைய ஒ�வ��� 

ஏ�ப���ள கட�க� த�ர��, 

ெச�வ� ெப�க�� ம��ேம ெச�ய 

ேவ��� எ�பத�ல. வ�ட���� 

இர�� அ�ல� ��� �ைற 

அைத ெச�ய வ�� �� பண� 

த���பா� இ��கா� எ�ப� 

உ�ைம. இ�த �ைஜ�� க�டமான 

ெசா�கைள� ெகா�ட ச��கி�த 

�ேலாக� �ற ேவ��� எ�ப� 

��கிய� இ�ைல. �ேலாக�கேள 

ெத�யாதவ�க�� ெச�ய� ��ய 

மிக எள�ய �ைஜ இ�. இத�� 

��கிய� ந�ப��ைக, ெச��� �ைற, 

ெச�வதி� �யான� எ�பைவ 

ம��ேம.

இ�த �ைஜைய� �வ��� �� 

நம��� ேதைவ ஒேர மாதி�யான 

நாணய�க�. அவரவ� வசதி�� ஏ�ப 

நாணய�கைள எ��� ைவ��� 

ெகா�ளலா�. ஐ�� �பா�, ஒ� 

�பா� எ�ற மதி�� அதிகமான 

நாணய� ம��� உபேயாகி�க 

ேவ��� எ�ப� க�டாய� அ�ல. 

எ�டணா, நாலணா என எ�வாக 

இ��தா�� ந� உபேயாக�தி� 

உ�ள நாைணயமாக அ� இ��க 

ேவ���. அ�ேவ ��கிய�. 

நா� �ைஜைய� �வ��� �� 

�தலி� எ�த நாள�� �ைஜ ெச�ய 

உ�ேளா� எ�பைத, அதாவ� 

ெவ�ள�� கிழைமயா அ�ல� 

ெபௗ�ணமி தின�திலா எ�பைத 

��� ெச�� ெகா�ள ேவ���. 

அத�ப� நா� ��� ெச���ள 

ெவ�ள�� கிழைமகள��� ெபௗ�ணமி 

ேபா�ற தின�கள��� காைல 

�ள���வ��� கீேழ உ�ளப� 

ேகால�ைத �ைஜ அைறய�� 

...Rudhraaவ�� �� �ேபர �ைஜ ெச��� �ைற
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கட���� ��னா� ேபாட 

ேவ���.

எ�கைள ெவ�ைள அ�சி 

மாவ�னா��, க�ட�கைள ந�ல 

சிவ�� ���ம�தினா��, 

வா��ைதகைள (�) ம�ச� 

ெபா�ய�னா�� கீேழ உ�ளப�� 

ேபாட ேவ���. 

�ைஜ ெச�பவரா� ெதாட��� ெச�ய 

��யாத நிைல ஏ�ப�டா� 

அவ�ைடய வ�� �� உ�ள வா��க� 

அ�ல� கணவ� அைத� ெதாட��� 

ெச�யலா�. ஆனா� அ�த நப� அேத 

���ப�தினராக இ��க ேவ���. 

ஒ� �பா� நாணய� உபேயாகி�க 

உ�ள�� க� எ�றா� அைன�தி�� 

ஒ� �பா� நாணய� உபேயாகி�க 

ேவ���. அ� ேபால எ�த நாணய� 

பய�ப���கிற�� கேளா அேத ேபா�ற 

நாணய�ைத ஒ�ப� நா�க�� 

பய�ப��த ேவ���. அதாவ� ஒேர 

மாதி�யான எ�ப�திேயா� 

நாணய�ைத �தலி� ேச��� 

ைவ��� ெகா�ேட �ைஜைய 

�வ�க ேவ���.

காைல �ள���வ��� இ�த 

ய�திர�ைத �ைஜ அைறய�� ேமேல 

�ற�ப�� உ�ளப� த� ைக�பட 

ேபாட ேவ���. ஒ�ெவா� 

க�ட�தி�� தா� ஏ�கனேவ ேச��� 

ைவ���ள நாணய�ைத ைவ�� 

ெதாட��� ஒ�ப� தின�க�, 

அதாவ� ெவ�ள�� கிழைம எ�றா� 

ெதாட��� ஒ�ப� ெவ�ள�� கிழைம 

என �ஜி�க ேவ���. ஒ�ப� 

ெவ�ள�� கிழைமக� அ�ல� 

ஒ�ப� ெபௗ�ணமி என ஏதாவ� 

�றி�ப��ட நாள�� �வ�கி, அேத 

தின�கள�� ஒ�ப� நா�க� 

ெதாட��� �ைஜ ெச�ய ேவ���. 

அ�த எ�கள�� ப�க�தி�, 

எ����க� அழியாம� இ���மா� 

பா���� ெகா�� அ�த 

நாணய�கைள க�ட����� ைவ�க 

ேவ���. கீேழ உ�ள மாதி�� 

பட�ைத� பா��க��.

�ேபர ய�திர� ேகால� ேபா�� 

நாணய�கைள�� அதி� ைவ�� 

���த�� ய�திர�தி� �� ஒ� 

சிறிய வ�ள�� ஏ�றி ைவ�� 

�ைஜைய �வ�க ேவ���. 
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�ைஜய�� �ற ேவ��ய ம�திர� 

எ�ன ெத��மா? மிக�� �லபமாக� 

�ற� ��ய �ேலாக� அ�! 'தாேய, 

மகால�மி, எ��ைடய கட�க� 

வ�ைரவ�� த�ர ேவ���, தாேய 

மகால�மி என�� வர ேவ��ய 

பண� வ�ைரவ�� வர ேவ���, 

தாேய மகால�மி என�� நிைறய 

லாப� வர ேவ���, இ�ப�யாக 

எ�த பண� ப�ர�சைன�காக 

ேவ��கிற�� கேளா அைத� �றி 

வ��� ஒ�ெவா� க�ட�தி�� உ�ள 

நாணய�தி� ம��� ��கைள ேபாட 

ேவ���. அ�ப� ��கைள� 

ேபா��ேபா� எ����க� அழி�� 

வ�டாம� இ���மா� க�ட�தி� 

ைவ���ள நாணய�தி� ம�ேத 

��கைள ேபாட ேவ���. பட�ைத� 

பா��க��.

அ�ப� ஒ�ப� �ைற 

ேவ���ெகா�� ஒ�ெவா� 

க�ட�தி�� �ைவ ைவ�த� ப�� 

ய�திர���� க��ர� கா��ய� ப�� 

அ�த� ேகால�ைத வண�கிவ��� 

�ைஜைய ���� வ�டலா�. ஆக 

�ைஜய�� நா� �ற ேவ��ய� 

ம�திர� அ�ல, அ� ந��ைடய 

ப�தி��வமான ேகா��ைகதா�. ேவ� 

�ேலாக� ெத��� எ�றா� க��ர� 

கா��� ��னா� அைத �றிவ��� 

க��ர� கா�டலா�. ஆனா� இ�த 

�ைஜ�� ேவ� �ேலாக� �ற 

ேவ��� எ�ப� அவசிய� இ�ைல. 

அ�ப� �ேலாக�கைள� �றினா� 

பல� வ�ைரவ�� கிைட�கலா� எ�ற 

ந�ப��ைக உ��. ஆனா� �ைஜ�� 

ேதைவ ந�ப��ைக�� ேமேல 

�ற�ப�� உ�ள �யான ம�திர�� 

ம��ேம.

�ைஜ ���த� ப�� ேகால�ைத 

உடேன அழி�� வ�ட��டா�. 

ம�நா�தா� அைத ஒ� 

�ண�ய�னா� �ைட�� எ��க 

ேவ���. ம�நா� வைர அ�த� 

ேகால� நாணய��ட� அ�ப�ேய 

இ��க ேவ���. ய�திர�தி� ம�� 

ேநர�யாக வ�ள��மா�றா� ெப��க� 

�டா�. �ண�ய�னா� அைத அழி�த� 

ப��னேர ெப��கலா�. ேகால�ைத 

�ைட��� ��னா� அ�த ஒ�ப� 

நாணய�கைள�� எ��� தன�யாக 

ைவ�� வ�ட ேவ���. ஒ�ப� 

நா�க�� உபேயாகி��� 

எ�ப�திேயா� நாணய�கைள�� 

ப�திரமாக எ��� ைவ��� ெகா�ள 

ேவ���. அைத எ�த� காரண�ைத� 

ெகா��� ேவ� வைக�� ெசல� 

ெச�ய� �டா�. சி�லைற ேவ��� 

எ�பத�காக அைத மா�றி ைவ��� 

ெகா�ள� �டா�. அ� ல�மி 

ேதவ��� தர�ப�� �ஜி�க�ப�ட 

காண��ைக பண� ஆ��. 

அத� ப�� அ�� மாைல��� 
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ஒ�ப� �ம�கலிக��� ெவ�றிைல 

பா��,பழ� தர ேவ���. வ�� ��� 

வ��வைகய�� �ம�கலிக� 

கிைட�கவ��ைல என�� 

ஆலய�தி��� ெச�� அ���ள 

ஒ�ப� �ம�கலி� 

ெப�மண�க��ேகா அ�ல� 

தி�மண� ஆகாத ெப����� �ட 

ெவ�றிைல� பா��, பழ� தரலா�. 

அவ�க�� கிைட�கவ��ைல 

எ�றா� ல�மிய�� ச�னதிய�� 

அவ� �� ைவ��வ��� வரலா�. 

�ைஜ ���த ஒ�பதா� நாள�� 

க���பாக �ைஜ ெச�தவ� ஏதாவ� 

ஒ� ல�மிய�� ஆலய����� 

ெச�� த��ைடய அேத 

ப�ர�சைனைய� �றி அவைள அைத� 

கைள�மா� ேவ��� ெகா�� வர 

ேவ���. தன� ல�மி ஆலய� 

இ�ைல எ�றா�� கவைல இ�ைல. 

ேவ� எ�த ஆலய�தி�காவ�� 

ெச�� ல�மிய�� ச�னதி��� 

ெச�� ேவ��தைல ெச�த ப�� 

ஒ�ப� நா�க�� �ைஜ ெச�� 

ைவ�த எ�ப�திேயா� 

நாணய�கைள�� ல�மி ேதவ�ய�� 

உ��யலி� ேபாட ேவ���. 

அைத� ேபா�� ��னா�, தா� 

அவ��� ெச���� அ�த� 

காண��ைகைய� ேபால தன��� பல 

மட�� ெச�வ� தர ேவ��� என 

ல�மி ேதவ�ைய மனமார 

ேவ���ெகா�ள ேவ���. 

அ�வள�தா� �ைஜ ���த�. 

அ��த �ைஜைய ம���� எ�ேபா� 

ேவ��மானா�� �வ�கலா�. 

சாதாரணமாக �ைஜ ெச�� ���� 

��னேர பல� கிைட��� 

எ�கிறா�க�. ஆகேவ ேவ��ய 

பல� கிைட�� வ��டா�� ஒ�ப� 

நா�க� அ�த �ைஜைய ெச�� 

���காம� வ�ட��டா�. அ�ேவ 

ப�ரா��தைன ெச��� �ைற. 

இ�த �ைஜைய �றி�ப��ட 

காரண���காக ம��ேம ெச�ய 

ேவ��� எ�பத�ல. வசதி 

உ�ளவ�க� எ�த ப�ர�சைன��� 

அ�லாம� ெதாட��� �றி�ப��ட 

தின�தி� ப�தி�ட� ெச�� வ�தா� 

வ�� �� அைமதி நில��. பண� 

ப�ர�சைன இ��கா�. ெச�வ� 

நிைல���. அ�ப�� ெபா�வாக 

ெச��� �ைஜய��ேபா� நா� �ற 

ேவ��ய �யான �ேலாக� ''அ�மா, 

மகால�மி� தாேய, ந� எ�க�ைடய 

வ�� �� நிர�தரமாக� த�கி 

எ�கைள� கா�த�ள ேவ���'' 

எ�பேத.

ஓ� ய�ய �ேபராய ைவ�ரவணாய 

தனதா�யாதிபதேய தனதா�ய 

ஸ����தி�ேம ேதகிதாபய �வாஹா.

�ேபர ம�திர�
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...Kirthika99@Kaarkuzhali

ல�மி 
கடா�� ெப�க

அதிகாைல 5 மண��� ெகா�ைல��ற வாசைல� திற�� 

ைவ�� அத� ப��னேர தைலவாசைல� திற�க ேவ���.

அதிகாைல வ�ழி�த�ட� ப�ைவயாவ�, த� �க�ைதயாவ�, 

த� வல� உ�ள�ைகையயாவ� �தலி� பா���வ�ட 

ேவ���.

ெச�வா�, ெவ�ள�ய�� 5 �க� ெகா�ட ��� வ�ள�� 

ஏ�றி தி�மகைள வழிபட ேவ���.

வ�� ��� வ�� �ம�கலி� ெப�க��� ���ம�, த�ண��  

வழ�க ேவ���. அவ�க��� ம�ச� கிழ�� ெகா��பதா� 

பல ெஜ�ம�கள�� ெச�த பாவ�க� வ�லகி பா�கிய�க��, 

ெபா���, ச�ேதாஷ�� ெப���.

ஒ�ெவா� ெபௗ�ணமி அ��� மாைல �ள��� 

ச�யநாராயணைர �ளசி, ெச�பக மல� இைவகளா� 

அ��சி��, பா�, பாயஸ�, க�க��, கன� வைக ைவ�� 

வண�கிய ப��னேர இர� உண� உ�ண ேவ���.

ைவர�, ெவ�ள�� பா�திர�க� ல�மி கடா�ச� 

உ�ளவ�க��ேக� கிைட���. ஒ�வ� தன��� சீராக 

அள��க�ப�ட ேம��றியவ�ைற தன� ஜவ� �த கால�தி� 

வ��கேவா த� ப��ைளக��ேக �ட அ�பள��பாக�� 

ெகா��க��டா�. த� கால�தி��� ப��னேர அவ�க���� 

ேசரேவ���. ���தா�, அவ�க��� �தியதாக வா�கி� 

ெகா��கலா�.

வ�� �� ல�மி கடா�� ெப�க, ெச�வ� ெப�க, கீ�க�ட 

�ைறகைள ப��ப�றலா� எ�ப� ��ேனா� ெசா�ல� 

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Jun 2013                                21 



>> Spiritual Pages

தமி� ம�திர�

�ன��த ��வ�� ெகா�ைவ�ெச� வாய�� �மி�சி����

பன��த சைட�� பவள�ேபா� ேமன�ய�� பா�ெவ�ண�� �

இன��த �ைடய ெவ��தெபா� பாத�� காண�ெப�றா�

மன��த� ப�றவ��� ேவ��வ ேதய��த மாநில�ேத.

Quran Verses 
...Nishahameetha

Asalamualaikum (Va Rahmathullahi Barakkathaku)... 
May Peace Be Upon You...

Do not forget that waking up and seeing the truth at the 
moment of death does nobody any good. Allah has 
given us a clear warning about this:

Give from what We have provided for you before death 
comes to one of you and he says, "My Lord, if only You 
would give me a little more time so that I can give 
charity and be one of the righteous!" Allah will not give 
anyone more time, once their time has come. Allah is 
aware of what you do. 

(Surat al-Munafiqun: 10-11)

Spiritual	Notebook

ஜூ� 

15 - ச�� 

19 - ஏகாதசி 

21 - ப�ரேதாஷ� 

23 - ெபௗ�ணமி 

26 - ச�கடஹர ச���தி 

ஜூைல 

3 - ஏகாதசி 

5 - ப�ரேதாஷ� 

6 - சிவரா�தி� 

7 - அமாவாைச 
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It was narrated that in the days that Musa (Alahi salaam) wandered with Bani Israel in 
the desert an intense drought befell them. Together, they raised their hands towards 
the heavens praying for the blessed rain to come. Then, to the astonishment of Musa 
(Alahi salaam) and all those watching, the few scattered clouds that were in the sky 
vanished, the heat poured down and the drought intensified.

It was revealed to Musa that there was a sinner amongst the tribe of Bani Israel whom 
had disobeyed Allah (Subhanahu wa ta'ala) for more than forty years of his life. "Let 
him separate himself from the congregation," Allah (Subhanahu wa ta'ala) told Musa 
(Alahi salaam). "Only then shall I shower you all with rain.”

Musa (Alahi salaam) then called out to the throngs of humanity, "There is a person 
amongst us who has disobeyed Allah for forty years. Let him separate himself from 
the congregation and only then shall we be rescued from the drought." That man, 
waited, looking left and right, hoping that someone else would step forward, but no 
one did. Sweat poured forth from his brow and he knew that he was the one.

The man knew that if he stayed amongst the congregation all would die of thirst and 
that if he stepped forward he would be humiliated for all eternity.

He raised his hands with a sincerity he had never known before, with a humility he 
had never tasted, and as tears poured down on both cheeks he said: "O Allah, have 
mercy on me! O Allah, hide my sins! O Allah, forgive me!”

As Musa (Alahi salaam) and the people of Bani Israel awaited for the sinner to step 
forward, the clouds hugged the sky and the rain poured. Musa (Alahi salaam) asked 
Allah (Subhanahu wa ta'ala), "O Allah, you blessed us with rain even though the 
sinner did not come forward." And Allah (Subhanahu wa ta'ala) replied, "O Musa, it is 
for the repentance of that very person that I blessed all of Bani Israel with water.”

Musa (Alahi salaam) wanted to know who that blessed man was and asked, "Show 
him to me O Allah!" Allah (Subhanahu wa ta'ala) replied, "O Musa, I hid his sins for 
forty years, do you think that after his repentance I shall expose him?”

Allah is the Most Forgiving - A story of Prophet Musa (Alaihis salaam) 
- Nishahameetha
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சம�பகாலமாக நம�� நிைறய வ��தியாசமான பட�க� கிைட��� ெகா����கி�ற�. 

அ��� �ைற�த �த����, �� �க�கைள ைவ�� எ��ப� மிக�� சிற��. இதி� 

இ�ெனா� சிற�� எ�னெவ�றா� மிக�� வ��தியாசமாக��, நைக��ைவைய கல��� 

ெகா��ப�. அேத வ�ைசய�� இ�ேபா� வ�ம�சன�தி� நா� பா��க இ���� திைர�பட� 

�� க���.

ெத�ேம�� ப�வ�கா�� எ�ற பட�தி� �ல� சின�மா �ைறய�� கா� பதி�தவ� 

வ�ஜ� ேச�பதி. அத� ப�ற� ��தரபா��ய�, ப�� சா, ந��ல ெகா�ச� ப�க�த 

காேணா� ேபா�ற பட�கள�� �ல� தன�ெகன ஒ� தன� இட�ைத� ப���தவ� இவ�. 

அைத� ேபாலேவ இ�த பட�தி�� த� இய�பான ந��ப�� அச�தி இ��கிறா�. 

ச� வா�க பட�ைத� ப�றி பா��கலா�. இ�த� பட�தி� உ�ைமயான கதாநாயக� 

திைர�கைத தா�. தா� (வ�ஜ� ேச�பதி) ெபா�வாக கட�த� ெதாழி� ெச�பவ�. 

ஆனா� சில தன��ப�ட ெகா�ைககேளா� சி�ன சி�ன கட�த� ெச�பவ�. ஐ�� 

ெகா�ைககைள ைவ��� ெகா�� அைத ம�றாம� கட�த ேவ��� எ�� எ��பவ�. 

அவ�ட� காதலியாக பயண��கிறா� ச�சிதா ெர��. ��� ந�ப�க� 

ேவைலய��லாம� இ��கிறா�க�. ஒ� ச�ைடய�� தா�ட� இவ�க� ேச�கிறா�க�. 

இவ�க� நா�� ேப�� ேச���, ெப�� லாப� இர�� ேகா� கிைட��� எ�� 

ேதா��வதா�, ஒ� ம�தி�ய�� மகைன� கட�த தி�டமி�கிறா�க�. ஏ�ெகனேவ 

அரசிய�வாதி���, மக���� க��� ேவ�பா� ஏ�ப�கிற�. இதனா� மக� தாேன 

த�ைன� கட�த� தி�டமி�கிறா�. இவ�க�� அேத நாள�� தி�டமி�கிறா�க�. 

எ�ப�ேயா கட�தி�� வ��கிறா�க�. மக�� இத�� ��டாக இ��பதா� 50% எ�� 

ப����� ெகா�வதாக ��� ெச�கிறா�க�. ஆனா� அரசிய�வாதிேயா இவ�க� ேக��� 

ெதாைக���, ேப����� மதி�� ெகா��பதி�ைல. நா� ேபா�� �ல� பா���� 

ெகா�கிேற� எ�� ெசா�லி வ��கிறா�. ��� எ�ன ஆன�? பண� கிைட�ததா? 

இ�வ�� பகி��� ெகா�டா�களா? இ�ைல காவ��ைறய�ட� மா��� ெகா�டா�களா? 

எ�ப�தா� ம�தி�கைத.

...Geetha A
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கைதய�� மிக� ெப�ய பல� நைக��ைவ 

தா�க. ஒ�ெவா� கா�சி அைம�ப��� 

நைக��ைவைய ேச��தி��ப� மிக�� 

�சி�கிற�. தாஸி� ெகா�ைககைள��, 

அவ� ெச��� சி�ன கட�தைல�� 

கா��வ� மிக�� ரசி��. கட�தி ���� 

வ��� பண� ைக�� வ�த��, ��� 

ெகா��� அ���வ� இ�வைர பா��காத 

ஒ� கா�சி. ச�சிதா ெர��ைய ஒ� 

க�பைன காதலியாக கா�� இ��கிறா�க�. 

அவ�� அவ�ைடய ப�ைக ெதள�வாக 

ெச�தி��கிறா�. இவைர ந�ப�க��� 

அறி�க� ெச��� கா�சி மிக�� 

இன�ைம. அரசிய�வாதியாக பா�க��, 

அவ�ைடய மகனாக அ�ைம ப�ரகாச�� 

அ��தமாக ந��தி��கிறா�க�. அ�ைம 

ப�ரகாச�, த��ைடய அ�பாவ�ட� எ�ப� 

பண� வா��வ� எ�பைத அவ� 

ெசய�ப���� கா�சி அைனவ�ட�� 

சி��ைப ஏ�ப����. இைவ 

எ�லாவ����� ேமலாக இவ�கைள 

ப���பத�காக வ�� காவ��ைற அதிகா� 

ப�ர�மா ெசா�லேவ ேவணா�க... 

அ�வள�� �வார�ய� மி��த ப�திக�. 

ராதாரவ� ஓ�� கா�சிய�� ம��ேம 

வ�தா�� மிக�� கன�. இய�பான 

ந���.

இ�பட�ைத எ�தி, இய�கி இ��பவ� 

நல� �மார�வாமி. இவ� நாைளய 

இய��ன� 

�ல� அறி�கமானவ� எ�ப�� 

�றி�ப�ட�த�க�. தன� �த� பட�தி� 

�ல� ந�ல ��திைரைய பதி�� 

வ��டா� எ�� ந�பலா�. இைச ச�ேதா� 

நாராயண�. 

நி�சயமாக பாரா�டேவ��ய வ�ஷய� 

நைக��ைவ, ����பா�� ம��� �ய� 

இ�லாம�, இர�ைட அ��த வசன�க� 

இ�லாம� ெகா��தி��ப�.

வசன�க� உதாரண�தி��, இ� 

இ�லி�� ெசா�னா, ச�ன�� �ட ந�பா�, 

ெச�ைன�� எ�ன ப�ணலா��� 

தி�ட� ேபா�� வ�தவ� சாதி�கல, 

எ�ன� ப�ண ேபாேறா�ேன ெத�யாம 

வ�தவ�கதா� ெஜய��சி��கா�க 

ேபா�றைவ மிக�� சிற��.

ஆர�ப� கா�சிகள�� அ��க� டா� 

மா��ைக கா�� த�ண� அ��க ைவ�பைத 

ெகா�ச� தவ���தி��கலா�.

அதிகமான �த�� இ�ைல, அைனவ�� 

�� �க�க�, வ��தியாசமான கைத 

ம��� கா�சி அைம��. நி�சய� 

பாரா�டலா�.
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�ளா� உைட�சா எ�ப� ச�த� வ��??

....
Crush..??
....
Crish..??
....
Hish..??
....
NO..
....
Think..
....
Think..
....
Ok
....
எ�க வ�� ல�லா� இ�ப� ச�த� வ��...

"இைத�� ஒட�சி��யா எ�ைம மாேட!! 

அ�த ஃ����, �வ�ய ம��� ஏ� வ��� 

வ����க... அைத�� ��கி� ேபா�� ஒட..." 

அ�பா: ேர�� கா�� எ�ேகடா?

மக�: இ�தா�க�பா...

அ�பா: இ�ய�... எ�லா பாட�தி�� 

ஃெபய��. இன�ேம� எ�ைன 

அ�பா�� ��ப�டாேத.

மக�: ஓேக டா மா�ப��ைள... 

��மா சீன� ேபாடாம ைசைன� ேபா�.

அவ� எ�ைன� தி��ப�� பா��தா�...

நா�� அவைள� பா��ேத�...

அவ� ம�ம��� எ�ைன� பா��தா�...

நா�� அவைள ம�ப��� பா��ேத�... 

இ�ப���,

ப��ைசய�� ஒ��ேம ெத�யாம�

தி�தி�ெவன �ழி�ேபா� ச�க�.

எ�ன தா� �கி� ெப�ய ச�� 

இ�ஜினா இ��தா��, ேகாய��ல 

ெதாைல�ச ெச��ப அ�ல 

ேதட ��யாேத...!!!

இ�ப���,

ேகாய�லி� ெச��ைப� ெதாைல��வ��� 

தி�தி�ெவன �ழி�ேபா� ச�க�.

gkarti @ Kartiga

myworld @ Anitha

ேமேனஜ�: எ�க பா��ல 

இ�டெர�� இ�லாம ேலா� 

ெகா��கிேறா�...

வ��ேலஜ�: ெகா��கறத ெகா�ச� 

ச�ேதாஷமா ெகா��கலா�ல... 

ஏ� இ�டெர�� இ�லாம 

ெகா��கற�� க...?

Rifan
lavanyap @ Lavanya

ஒ�வ�: மா�ைட� ப���கிறவ��� 

எ� ��த� ெப�ைண� 

க���ெகா��ேப�.

ம�றவ�: உ�க வ�� � 

க������ைய� ப���சா, 

இைளய� ெப�ைண� க��� 

த�வ�� களா...?

Sriramajayam @ Viswanathan

vishnuvilasini

>> Jokes
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>> Receipe of the month

...Nisha Hameetha

அ�சி மா� - 5 க� 

உ��த� ப��� மா� - 2 க� (வ��த�)

ெவ�ெண� - 50 கிரா� 

ேத�கா� - 1

சீரக� - சிறிதள�

மிள� - சிறிதள�

ேத�கா� எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ேத�கா�பா� ����

ேதைவயான� ெபா��க�:

மிள�, சீரக� ஆகியவ�ைற கரகர�பாக அைர��� ெகா�ள��.

வ��த உ��த� ப��ைப அைர��� ெகா�ள��.

சலி�த அ�சி மா�ட�, வ��� அைர�த உ��த� ப��� மா�, உ�� 

ஆகியைவ ேச��� ந�� கல�� ெகா�ள��.

ப�� ெவ�ெணைய ேச��� மாைவ ந�� ப�ைசய��.

ேத�காைய� ��வ� சிறி� த�ண��  ேச��� அைர�� வ�க�� 

ெக��யான ேத�கா�பா� எ��க��.

ப�ைச�� ைவ�த மாவ�� சிறி� ேத�கா� பா� ேச��� பதமாக ப�ைச�� 

ெகா�ள��.

���� ப�ழி�� அ�சி� மா� ஒ�டாம� இ��க எ�ெண� தடவ�� 

ெகா�ள��.                                                    

உ�க���� ப���த ���� அ�ைச பய�ப��தி� ெகா�ள��.

ஒ� ஈரமான �ண�ய�� ேம� சிறிய ���காக ப�ழி�� ைவ�க��.

வாணலிைய அ��ப�� ைவ�� ேத�கா� எ�ெண� வ���, எ�ெண� 

கா��த�� ���� அ�சி� ப�ழி�� ைவ���ள மாைவ எ�ெணய�� 

எ���� ேபாட��. 

ஒ� ப�க� ெவ�த�� ம� ப�க� தி��ப�� ேபா�� ���ைக 

ெபா�ன�றமாக ெபா��� எ��க��.

���கி� உ�ள எ�ெணைய வ�க�� �ல� வ���, ஆறைவ��, 

கா�� �காத ��தமான ட�பாவ�� ேபா�� ைவ��� சா�ப�டலா�.

ெச��ைற:

Snacks Recipes

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Jun 2013                                27 



>> Receipe of the month

Wash and slice into 1" pieces.

Mix a cup of besan, rice our, corn four, ginger garlic paste, red chili powder, 

baking soda, salt and enough water to make a thick paste.

Blanch paneer pieces for 5 mts in hot water and drain.

Heat oil for deep frying in a heavy bottomed vessel, dip each paneer piece in 

the prepared pakoda batter such that it is coated on all sides and place in the 

hot oil. Deep fry on medium ame to a golden brown shade.

Serve with tomato ketchup or green chutney.

Paneer Pakoda
...Deepabala

...Angu aparna

கீைர வைட

Method:

Paneer - 1/4 kg 

Besan - 1 cup 

Rice our - 2 tbsp

Corn our - 1 tbsp

Red chili powder - 1/2 tsp

Ginger garlic paste - 1 tsp

Ajwain - 1/2 tsp (carrom seeds)

Baking soda - A pinch

Salt - To taste

Cooking oil - For deep frying

Ingredients:

�ைள�கீைரைய� ெபா�யாக ந��கி� ெகா�ள��.

ப���க� இர�ைட�� ஒ�றாக 4 மண� ேநர� ஊற வ�ட��.

ப��ன� ந�றாக� க�வ� த�ணை� ர வ��க��.

அ��ட� மிளகா�, மிள�, உ�� ேச��� ச�� கரகர�பாக அைர�� எ��க��. 

அைர��� ெபா�� த�ண��  ேச��க� ேதைவய��ைல.

ெவ�காய�ைத ெபா�யாக ந��கி� ெகா�ள��.

அைர�த மாவ�� ந��கிய ெவ�காய�ைத��, கீைரைய�� ேச��க��.

ேசா�ைப ஒ�றிர�டாக இ���� ேபா��, ந�றாக ப�ைச�� ெகா�ள��.

ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ���, கா��த��, மாைவ சிறிதாக எ���, 

வைடயாக� த��� ேபா��, ெபா�ன�றமா�� வைர ெபா��� எ��க��.

ேதைவயான� ெபா��க�:

கடைல�ப��� - 2 க�

உ��த� ப��� - 1 க�

ெப�ய ெவ�காய� - 1

கா��த மிளகா� - 4

மிள� - 1 ����

�ைள�கீைர - 1 க�� (சிறிய�)

ேசா�� - 1 ����

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:
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>> Receipe of the month

ப�டாண�ைய� �ைற�த� 8 மண� ேநர� ஊற ைவ�த ப��, ��க�� ேபா��, 

ேதைவயான அள� த�ண��  ம��� உ�� ேபா��, ந�றாக ேவக வ�ட��. 

ப�ற� ப�டாண�ைய வ�க�� தன�யாக எ��� ைவ�க��.

ேத�கா� ��வ�, ப�ைச மிளகா�, இ�சி ஆகியவ�ைற ைமய அைர��� 

ெகா�ள��.

ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ��� கா��த��, க��, உ��த� ப���, 

ெப��காய���, கா��த மிளகா� (மிளகாைய இர�டாக� கி�ள�� ேபாட��), 

கறிேவ�ப�ைல, ெபா�யாக ந��கி ைவ���ள ெவ�காய� ஆகியவ�ைற� 

ேபா�� சிவ��� வைர வ��க��.

ப�ற� ேவக ைவ���ள ப�டாண�ைய� ேச���, அேதா� அைர�� ைவ���ள 

ேத�கா� வ���, உ�� ஆகியவ�ைற� ேச��� ந�றாக� கிளறி உடேன இற�கி 

ைவ�க��.

ப�� அத� ேம� ந��கி ைவ���ள ெகா�தம�லி இைல, ேத�கா�, மா�கா� 

���கைள� �வ� ப�மாற��.

...Angu aparna

ப�டாண� ��ட� 
மசாலா

தாள��க:

எ�ெண� - 1 ����

க�� - 1 ����

உ��த� ப��� - 1 ����

சி�ன ெவ�காய� - ஒ� க� 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

ெப��காய��� - ஒ� சி��ைக

கா��த மிளகா� - 2

கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ேதைவயான� ெபா��க�:
ப�ைச� ப�டாண� - 2 க�

அல�க��க:

ப�ைச மா�கா� - 2 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

ேத�கா� - ஒ� சிறிய ��� 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள� 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

அைர�க:

ப�ைச மிளகா� - 2

இ�சி - ஒ� சிறிய ���

ேத�கா� ��வ� - 3 ேடப�����

ெச��ைற:

�றி��: 

ேத�காைய வ���பாதவ�க�, ேத�காைய அைர�� ேச��பத�� பதி� ேவக 

ைவ���ள ப�டாண�ையேய சிறி� எ��� ந�றாக மசி�� வ��� அைத� 

��டலி� ேச���� கிளறி� ெகா�ள��. இ�சி ம��� ப�ைச மிளகாைய 

தன�யாக ந��கி அ�ல� அைர�� தாள��ப�� ேபா� ேச��கலா�.

வ���ப�டா� சில �ள� எ�மி�ச�பழ�சா� ேச��கலா�.
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>> Penmai’s Kitchen Queen

In a vessel add milk & boil for 10 mins.

Add cardamom, saffron and  let it boil on slow ame.

Mix milk powder, maida, baking powder, add lightly beaten egg and ghee. 

Knead into a dough (Don't add water).

Make 20-22 small balls and little atten it. Put these balls into a boiling milk 

and cook for 10 -15 mins or till cooks.

Remove from heat.

Garnish it with finely chopped pista & cool it and keep it fridge for 12 hrs.

Instant Rasamalai

Pranavid’s Kitchen

Milk powder - 1 cup

Egg - 1
Madia -1 tbsp

Baking powder - 1 tsp
Ghee -1 tsp

Milk - 5 cups

Ingredients:

Sugar - To taste 
(Add required amount of sugar to milk)
Cardamon powder - ½ tsp
Badam powder - 3 tsp

Saffron - A pinch

Pista - 8 - 9 

(Make into small pieces)

Method:

Subhasreemurali
வ�� �� � தயா��க ந�ைர� ெகாதி�க வ��� 

ேபா� ஒேர ஒ� �தினா இைலைய�� ேபா��� 

ெகாதி�க வ���� பா��க�. �ய�� மண��, 

�சி�� அபாரமாக இ����.

Raja Nanthana
ேகர�, ப�டாண�, ப�� �� ம��� ம�கா�ேசாள� 

ஆகியவ�ைற ேவக ைவ��� ெபா��, சிறி� 

ச��கைரைய� ேச���� ெகா�டா� அவ�றி� �ைவ 

மாறாம� அ�ப�ேய இ����.
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>> Penmai’s Kitchen Queen

Singapore 

F r i e d R i c e
Priyagautham’s 

Kitchen

For chicken:
Chicken breast - 1
Cinnamon - 1
Peppercorns - 1/2 tsp lightly crushed
Annasipoo - 1 (star anise)
Turmeric powder - 1/4 tsp
Garlic - 2 akes crushed
Pearl onions - 5 sliced
Water
Salt - To taste
Curry powder - 1/2 - 3/4 tsp
Soysauce & Vinegar - 1/2 tsp each

Rice
Cooked and cooled rice-1 cup

Vegetables
Julienne all veggies
Cabbage & carrot -  Handful each
Capsicum - 1
Spring onions - Both green and white parts chopped
Garlic - 2 tsp finely chopped
Flaked red chillies - 1 tsp 
(Don't powder but crush in mortar and pestle)
Oil - 1 tbsp
Soy sauce-1 tsp each of light and dark variety
Shelled green peas - 1 tbsp
Bean sprouts (Mulaikattiya moong dhal) - 1 handful 
Mushroom - 1 handful 
Turmeric powder - 2 pinches
Curry powder - 1/2 tsp
Shelled deveined prawns (optional) - 1 handful
Salt - As required

Place chicken breast in a vessel add all the dry 

ingredients and add the soy sauce, vinegar and 

water. 

Water just to cover chicken and cook until it is well 

done & let it cool. 

Then shred the chicken into small bite sized pieces. 

The cooked liquid is the chicken stock which can be 

used to prepare soups. If want to use stock, you also 

need to add handful of chopped leeks and carrots too.

In a wok or kadai add the oil and heat it until smoking. 

Now add the garlic sauté.

Add the white portion of spring onion and sauté.

Add green peas and mushroom and sauté.

Add salt, aked red chillies, turmeric powder, curry 

powder and sauté.

Add the prawns at this stage and cook until prawns is 

3/4 done. 

Now add the cabbage, carrot, bean sprouts and 

capsicum and sauté. 

Now add the soy sauce.

Cook in such a way the veggies retain their 

crunchiness.

Add the cooked shredded chicken. 

Finally add the cooked rice and mix it well.

Garnish with the green portions of spring onions.

Add chopped egg omelets to the above.  

Add it when adding the cooked chicken.

Also not necessary that you need all 

ingredients.

You can keep it veggie omitting the 

chicken, prawn and egg.  But to get 

avour as in any Chinese cooking the 

garlic, spring onion, capsicum must.

It tastes even better if prepared with thin 

rice noodles instead of rice.

Sounds tedious but once chicken and 

vegetables are prepared, it is a matter of 

stir frying.

Serve with chicken 65 or Manchurian or 

chilly oil.

Soak 6 bright red long dry chillies in vinegar. 

Pound it coarsely with 5 garlic akes and 

salt in mortar and pestle. 

Heat 1 tbsp oil and add the pounded chilly, 

garlic mix and cook until raw smell 

disappears.  

Keeps well for a week. Very spicy too.

Ingredients:

Method Optional

Chilly Oil Preparation
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Maheswari’s Kitchen
...smahi

உதி�யாக வ��த சாத� - 4 க� 

ந��கிய கா�கறிக� - 1 க� (ெபா�யாக ந��கிய�)

ப�� �, கார�, ப�ைச� ப�டாண�, ��ைடேகா�

ெவ�காய�தா� - 2 ேடப�� ��� (ெபா�யாக ந��கிய�)

இ�சி - 1 ேடப�� ��� 

��� - 1 ேடப�� ��� 

ெர� சி�லி சா� - 1 ����

ெடாமாேடா சா� -1 ���� 

ேசாயா சா� - 2 ����

மிள���� - 1/2 ����

உ�� - ேதைவயான அள� 

எ�ெண� - 4 ேடப�� ��� 

ெவ� 

ஃ�ைர� ைர�
ேதைவயான� ெபா��க�:

�தலி� அ��ைப� ப�றைவ�� வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி 

கா��த��, ெபா�யாக ந��கி ைவ�த இ�சி ��� இவ�ைற� ேபா��, 

சிறி� ேநர� வத�கி, ெபா�யாக ந��கிய கா�கறிகைள�� ேபா�� 

ேச��� ந�றாக வத�கி �� ேபா�� மிதமான த�ய�� சிறி� ேநர� 

ேவக ைவ�க��. 

கா�கறிக� 3/4 பாக� ெவ�த�ட� ெர� சி�லி சா�, ெடாமாேடா சா�, 

ேசாயா சா� ேச���, உதி�யாக வ��� ஆற ைவ�த சாத�, உ��, 

மிள����, ெவ�காய�தா� ேச���� த�ைய சிறி� அதிக�ப��தி ஒ� 

நிமிட� ந�றாக� கல�� அ��ைப அைண�� வ�ட��. 

இ�ெபா�� �ைவயான ெவ� ஃ�ைர� ைர� தயா�.

இைத சி�லி வ�� கா�லி� சாஸுட� ேச��� சா�ப�ட �ைவ ���. 

 

ெச��ைற:

�றி��: 

ஃ�ைர� ைர� ெச�வத�� சாத� உதி� உதி�யாக ந�றாக 

ஆறி இ��க ேவ���.

எ�லா வைக சா�கள��� உ�� ேச��தி��பதா� கைடசிய�� உ�� 

ேச���� ெபா�� பா��� ேபாட��.
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...Saravanakumari

வாைழ�காைய ேதா� ந��கி சி� ���களாக ெவ�� ஒ� பா�திர�தி� 

த�ண�� ட� ேச��� ெகாதி�க வ�ட��. 

இ��ட� ெகா�ச� ம�ச� ��, உ�� ஒ� சி��ைக, மிளகா� �� 

ேச��கலா�. 

�வர� ப��ைப ேவக ைவ�� மசி�� எ���� ெகா�ள��. 

வாணலிய�� எ�ெண� வ��� சீரக�, உ��த�ப���, மிளகா�, 

ெப��காய� ேபா�� தாள��க��. இத�ட� ��வ�ய ேத�கா� கல�� 

மி�சிய�� அைர��� ெகா�ள��.

ேவக ைவ�க�ப�ட வாைழ�கா�ட� மசி�த �வர� ப���, ேத�கா� 

கலைவ ேச��� கிளறி ெகாதி�க வ�ட��.

வாணலிய�� எ�ெண� வ��� க��, ெப��காய�, உ��த� ப���, 

கறிேவ�ப�ைல இைலகைள� ேபா�� தாள���, ெமாள���டலி� ெகா�ட��.

வாைழ�கா� ம��� அ�லா� கார�, பர�கி�கா�, ப�� �, ��ைடேகா� 

எ�� இைவகைள�� பய�ப��தலா�.

ெமாள���ட�

Saravanakumari’s Kitchen

ேதைவயான� ெபா��க�:

தாள��க:

க��, சீரக�, உ��த�ப���, ெப��காய� 

ெச��ைற:

வாைழ�கா� - 1

ேத�கா� ��வ� - 1 க� 

சிவ�� மிளகா� - 2 

�வர� ப��� - 1 க� 

ம�ச� �� - சிறிதள� 

மிளகா���� - சிறிதள�

உ�� எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

Smahi

வாைழ�கா�, வாைழ��, வாைழ�த�� 

இைவகைள சைம���ேபா� இர�� 

ேத�கர�� ேத�கா� எ�ெண� வ��� 

தாள��தா�, மி��த மண��ட� இ����.
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...Sriramajayam

...Selvipandiyan

ஒ�ெவா� வ�� ��� �ைற�த ப�ச� ப�� ெச�யாவ� நட 

ேவ���... இத� �ல� ஒ� ப�ைம� �ர�சி உ�வாகலா�!

எ��ைடய �த� ேயாசைன ெமா�ைட மா�� ேதா�ட� 

அைம�கலா�. அ��ட� தான�ய�க��, த�ண�� � ைவ�� 

சி��� ��வ�கைள ம��ெட��கலா�. சி� அ�ைட� ெப����, 

ைவ�ேகா�� ைவ�� வ��டா� அைவ த�கி� ெகா���.  

உடேன பல� கிைட�கா�. ெகா�ச� நா�களாகலா�.

இ�ெபா�� எ�� பா��தா�� உய� க��ட�க� தா� ஒ�ெவா� இட�தி� 

அைடயாள�களாக மாறி� ேபா�வ��ட�. ஆனா� அ�தைகய க��ட�க��� 

ப��னா� அைடயாள� இழ�த மர�க� எ�ண�லட�கா. கா�� இடெம�லா� 

கா�சி அள��� ��ைம அள��த ப�ைம இ�� இ���� இட� ெத�யவ��ைல. 

எ��� க�தி� ெவய�லி� தா�க�, வ�� ஆனா வரா� எ�ற நிைலய�� மைழ, 

தகி��� அன� கா��, இ�த நிைலைம�� எ�ன காரண�... யா� காரண�... 

காரண�தி� �ல� அறிவ� ��கிய� அ�ல, ப�ர�சிைனைய� கைளவ��, த��� 

கா�வ�� தா� ந� கடைம. இ�ெபா�ேத இ�ப� எ�றா�, வர� ேபா�� �திய 

தைல�ைறக��� நா� ெகா��க� ேபாவ� எ�ன, அவ�க� அ�பவ��க ேபாவ� 

எ�ன... அவ�கள�� வா�வாதார� ெமா�த�ைத�� ந� ேதைவக��காகேவ 

�ட�கிவ��ேவா�. 

�தியேதா� ப�ைம �ர�சிைய உ�வா�கேவ இ�த ெப�ைமய�� GEO அைம��. நம� 

�மிய�� ப�ைமைய ம�ப��� வ�ைளவ��க, ெசழி�க ைவ�க நா� எ�ன எ�ன 

எ�லா� ெச�யலா�, எைத எ�லா� தவ���கலா�, எவ�ைற� க���ப��தலா� 

ேபா�ற வழி�ைற ெசய� �ைறகைள இ�ேக பகி��� ெகா���க�...

யா� ெப�ற இ�ப��, ெபறாத இ�ப�� வ�� தைல�ைறக� ெப�றிட வழிவைக 

ெச�ேவா�.

Penmai's GEO Club...

Green Earth Organisation.

...Parasakthi
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Charity starts from home. 
So first we can make changes at home and then in society.

...PriyaGauthamH

Say no to plastic bags. Use reusable jute or cloth bags. Remember to carry your own bags 

for  shopping. I t  is  a lways best to have some cloth bags in car boot.

Separate food waste from general home waste...  compost food waste. 

Recycle old clothes and books. Donate to charities.

Always check packaging, if it says recyclable, collect it separately, can dispose it at 

appropriate recycle points.

Reduce cellular phone use. Mobile phone towers are responsible for dwindling honey bee 

population. Honeybees are essential for pollination.

Don’t leave electric equipments in standby mode.

Recycle kitchen water and use it for gardening.

Don’t leave tap running while brushing and shaving.

Even in small spaces potted plants can be grown. It may be a balcony /terrace or just 

window sill. So please grow plants.

Walking to reach shorter distances may help our body to keep fit and it may be good for 

environmental too.

Avoid hosepipe while watering plant.  Because it will cause for much water wastage. 

Now lets see how others can do their bit.

The supermarkets should encourage shoppers to bring their own bags. 

Charges should be levied if shoppers request plastic bags.

Big shop can give saplings as gift to their customers.

In shopping area like T. Nagar, many shops can provide bus service in a joint effort. 

It will reduce traffic congestion, petrol usage and pollution.

Big establishments should definitely look after the roads and parks in their areas.

They should take the responsibility of planting more trees and maintenance of public parks.  

I know a few do so but not enough.

Most important point is involving your children in these.

Give seeds to your children to sow and it will be a useful hobby as well as a great joy and 

pleasure to see their seeds turn to plants. This can be done in schools too. 

Solar panels installation.

ந� நா��� உ�ப�தியா�� ெபா��க��� ��கிய��வ� 

ெகா��க��. ந� நா��ேலேய பல அ��தமான கா�கறிக� 

ம��� பழ வைகக� கிைடகி�றன. ந� நா�� திைணய���, 

ேக�வரகி�� இ�லாத ஒ��� ெவள�நா�� பழ�கள���, 

கா�கறிகள��� இ��பதி�ைல. அதனா� ந� நா��� கா� 

கன� வைககள�� இ���� ஊ�ட�ச���கைள� ெத��� 

ெகா�� அைத� பய�ப��த ேவ���. 
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...nlakshmi

உ�க� வ�� ைட ��தமாக, அழகாக ைவ�தி��தா� ம��� ேபாதா�. உ�க� 

வ�� ைடவ��� ெவள�ேய வ�தா�, உ�க� �����ற�� அழகாக 

இ��கேவ���.

�தலி� நா� எ�ன ெச�யலா�? ந� ச�தி���ப�வ�... வ�� ����ேளேய 

ம��� ��ைப, ம�காத ��ைப எ�� தன�யாக� ப���� ைவ�கலா�. ேப�ப�, 

ப�ளா��� ேக�க� (cans), பா���, ஒ� சி�ன 

��ரா �ட வ�டாம� எ��� �ைச�க� ப��ல 

ேபா��க�. அ���மா�� ��ய����கள��� 

தன�யாக ��ைப ெதா�� இ����. அதி� 

ேபாடலா�. அ�ப� இ�ைலெய�றா�, ம���� 

ேபா��ேபா� உ�க� ேதைவைய வலி���தி� 

ெசா���க�. இைத ஒ�வ� ஆர�ப��தா�, 

��கிய கால�தி��� ம�றவ�க�� தானாகேவ 

ப��ப�ற ஆர�ப��� வ��வா�க�.  

��ைப� �ைட��� ேபா�� ப�ளா��� கவ� �ைச�க� ப�ண���யதாக 

ேபாடலா�.  ந� வ�� �� ப�க�திலேய எ�ேக வ��க�ப�கிறேதா, ெகா�ச� �ட 

காசானா�� அைத வா�கி உபேயாகி�கலா�.  இ� ந��ைடய கடைம எ�� 

நிைன�தா�, ��ைப� கவ��� காசா எ�� ேதாணா�.  தின�� ��ைப 

வ�� வ��.  அதனா� ெகா�ச� ேசா�ப� பா��காம�, ��ைப வ�� வ�� 

ேநர�தி� அதி� ��ைபைய� ேபாடலா�. இ�ைலெய�றா�, ஒ� 

ெத�ெவ�றா�, அ�த� ெத� கைடசிய�� ஒ� ��ைப� ெதா�� எ�ேலா�� 

ேச��� க�� அதி� ேபாடலா�.

தய�ெச�� உ�க ��ைபைய, உ�க வ�� � ��னாேலா, அ��தவ�க� 

வ�� ��� ��னாேலா அ�ல� �ரா��ஃபா�ம� அ�ய�ேலா ேபாடாத��க�. 

டய�க�, பா���க�ட� ��ய ஒ� ��ைப ேம��� த� ப�றி�ெகா�டைத 

நா� ஒ� �ைற� பா��ேத�. இ�வைகயான த� வ�ப��, அ�கி��ள 

�ரா��ஃபா�ம� ெவ��பத���� �ட� காரணமாக அைம��. அதனா� ��ைப 

ேம��� டய�க� ம��� பா���கைள� ேபாடாத��க�.

 

ேப�ப� ��ைபக� கீேழ கிட�தா� அைத �ைச�க� ��ைப� ெதா��ய�� 

ேபா��ப� ��� வயதி���ப�ட �ழ�ைதக���� �ட 

ெசா�லி�ெகா��க�.  ம�கிய ��ைப தா� ஆ�கான�� உர�. த�ேபா� 

கைடகள�� ஆ�கான�� கா�கறிக�, பழ�க� எ�� அதிக வ�ைலய�� 

வ��கிறா�க�. அத�கான உர� ம�கிய ��ைபகள�லி��� எ��க�ப�ட� தா�.  

அதனா� ��ைபகைள ேபா��ேபாேத தன�யாக� ப����� ேபா�டா� வசதியாக 

இ����.  இ�ேவ ��ைபைய ம��ழ�சி ெச��� �ைற. 
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மி�சார ேசமி��: 

ஒ� ப�க� மி�சார� ப�றா��ைற. அ�ப� இ����ேபா� ெவய�லி� 

தா�க�தா� ஏசி உபேயாகி�கிேறா�. அதனா� மாைல ஆ� மண��� ேம� பல 

வ�� கள�� ேலா ேவா�ேட� தா�. சில உபேயாக�கைள ந�மா� உடேன த��க 

��யா�. C F L  ைல� உபேயாகி�ப�, �வ�, ���ேயா ேபா�ற ம�ற 

சாதன�கள�� சி�ன சிவ�� வ�ள�ைக எ�ய வ��வைத தவ���ப� 

ேபா�றவ�ைற ெச�யலா�. இ� மாதி�யான சாதன�கைள உபேயாக� 

ப��தாம� இ����ேபா� ��றி�மாக அைண�� வ��த� நல�. ஏஸி 

உபேயாக�ைத த��க ��யா�. ஆனா� அைன�� ஜ�ன�க��, கத�க�� 

�� இ��கிறதா எ�� ச� பா���� ெகா�ளேவ���.

��� எ�லா� ந� வ�� �� எ�ேபா�� ம�ச� ைப, ேஜா�னா ைப, ப�ளா��� 

�ைட இைவ எ�லா� இ����. அதி� தா� கா�கறிகேளா, மள�ைக� 

ெபா��கேளா வா��ேவா�. �ைச�க� ைபக� பல அள�கள��, பல 

வ�வ�கள��, பல வ�ண�கள�� வ�த வ�தமான வாசக�க�ட� 

கிைட�கி�றன. ஒ�ெவா� �ண�� கைடய��� ஒ� ைபயாவ� த�கிறா�க�. 

அைவகைள நா� ெபா��க� வா�க கைட��� ெச���ேபா� 

பய�ப��தேவ���. ைப எ���� ெகா�வைத மற�காம� இ��க வ�� 

சாவ� மா��� இட�தி� �றி�� எ�தி ைவ�கலா�. அைத பா����ேபா� 

ஞாபக� வ��. மற�காம� ைப எ���� ெச�லலா�. அதனா� ப�ளா��� 

ைபகைள உபேயாகி�பைத� தவ���க�� அ�ல� ம� �ழ�சி ெச�ய� த��த 

ப�ளா��� ைபகைள உபேயாகி�க��. 

எ�ன�யா எ�ேலா�� மர� வள��க, மர� வள��க�� ெசா�ற�� கேள... 

எ�க�யா இட� இ���, நா�க எ�ன ெவ���டா வ�சைன ப�ணேறா�... 

அ�ப��� தான சில ேப� ேயாசி�கிற�� க?

உ�க� வ�� �� ெப�ய ெதா�� வா�கி� �ட அ�ல எ�மி�ைச மாதி�யான பழ 

மர�கைள வள��கலா�. ெகா�ச� வ�ைல அதிகமானா�� க�டாய� 

ெச�யலா�.  எ��ைடய மாமியா� வ�� �� ம� பாைன�� �ட 

பய�ப���� ம� த��� ெகா�ச� ம� ைவ�� அதி� மா�ெகா�ைட 

ேபா�� ைவ�தா�க�. அ� இ�� எ� மாமியா� வ�� �� இர�� மாமரமாக, 

ெப�யதாக வள��� இ��கிற�. இைத நா� க��டாக க����கிேற�.  

அ�ப� ந� வ�� �� மா�க�� ைவ�க இட� இ�ைலெய�றா�� �ட ந��க� 

எ�காவ� ேபா��ேபா� தாராளமாக இட� இ���� ப�ச�தி� அ�ேக ந�� 

ைவ�� வ�டலா�. ஒ��ேம ெச�யாம� இ��பத�� ஏதாவ� ெச�வ� ந�ல� 

அ�லவா? ��ெச�ேயா, பழ மரேமா தா� ைவ�க ேவ��� எ�ற க�டாய� 

இ�ைல. வற�சிைய தவ����� மர�க� �ட ைவ�கலா�. வ�� �ேலேய 

கா�கறி ெச�க� �ட ேபாடலா�. இத�ெக�லா� அ���மா� ��ய���ப�� 

இ��கி�ற பா�கன� �ட ேபா��. இத�� ச�வர தி�டமி��, ெகா�ச� 

க�னமாக உைழ�க ேவ��� அ�வள� தா�. �ய�சி ெச�� பா��க�, 

உ�களா� க���பாக ����. 
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...Jash @ Saradheya

...Vijivedachalam

When I was reading this, an incident recalled into my mind. We went for a 
tour during my college days. We went to ISRO and a scientist 
accompanied us and gave a seminar about satellites and space research. 
And during the question and answer session, we asked "what about the 
satellites that doesn't return to earth after its usage time?”

He smilingly replied "it doesn't matter until it matters us, if any problem 
arise, after that we will analyse for a solution.”

So there is no precautionary measure anywhere. A single person can't 
make anything possible, but a single thought can make it. So each and 
every people should think what they are going to leave for their younger 
generation, a green earth or a polluted earth?

Nowadays people are wasting all the resources just like that starting from 
electricity to water. We are in peak time to save our world from pollution 
hazardous and to sustain green in the world.

So we all people should make a thought not only to plant trees but also to 
realize the significance of the natural resources. And must take this 
thought to our younger generation also.

ஒ�ெவா� வ�� ��� �தலி� ெத�ன�க�� ைவ�கலா�. வ�� ைட 

��ைமயா���, ப�ைம �ழைல உ�வா���. ப�ற� சி�ன� சி�ன� 

ெச�கைள� ேத�� ெச�� வள��கலா�. த�ண��  ப�றா� �ைறய�� 

ெச� வள��ப� க�ட� என நிைன��� நா� �ள���� த�ண�� , 

பா�திர� க��� த�ண�� , �ண� �ைவ��� த�ணை� ர� ெச�ய�� 

ப��ப� ெச�தா� ெச��� வளமைட��. 

...Gkarti @ Karthiga

GO Gr e e n ! ! ! 

Usage of the CFL (Compact Fluorescent lamps) instead of tungsten filament lamp and 

tube lights to reduce the power consumption. This will reduce our electricity bills also.

Try to harvest the rain water as the underground water table going on decreasing due to 

global warming, we should not let the rain water to run-off.

Don't go for shopping unnecessary. It makes the bad habit of using more and more and 

finally the useful things gone in dustbin.

Minimize the usage of air conditioners and other electrical & electronic equipments. 

Turn of the television and computers when not used.

Develop kitchen garden and use the unused water in it.

If we have a two/four wheeler vehicle it should be maintained properly such that the

 fuel usage is optimized and pollution is within limits.

We should educate our children's and future generation about the importance of 

protecting the Earth.
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>> இன� ஒ� வ�தி ெச�ேவா�

...Sumathisrini
Saving the planet is an obligation towards 
Mother Earth. Going green is a lot easier and 
by incorporating small environment conscious 
acts, a big difference can be made.

Conserve Water:
Water is a precious resource. By turning off 
the tap while bushing, taking shorter showers, 
installing of water saving shower head, 
making sure that there are no leaky faucets 
or toilets, hundreds of gallon of water can be 
saved.

Be Car Sensible:
Buy fuel efficient cars. Carpool with friends 
and neighbours while heading to work or 
dropping off children in school. Opt for public 
transport, a cycle or simply walk. By not using 
our car for just two days a week, greenhouse 
gas emissions are reduced by 1,590 gallons 
a year.

Go Green at your Office:
Using only recycled paper, bringing Coffee 
mugs from home and avoiding the use of 
disposable cups and using the stairs instead 
of the elevator helps to make your office a 
greener place.

Make the Three R's your Motto:
Reduce, recycle and reuse is valuable motto 
for green enthusiasts. By choosing to reduce 
or completely avoiding the use of non-
biodegradable products, recycling paper, 
plastic, glass, aluminium and other things and 
reducing wastage by reusing products one 
can take a big step towards preserving the 
environment.

Be a Green Shopper:
Check the energy ratings before buying 
appliances. Bring a shopping bag along 
instead of using plastic bags. Try and use 
organic produce as it makes for a healthier 
and more eco - friendly lifestyle.

No Holiday for Green Effort:
Before leaving on vacation do a quick check 
around the house to see that all lights and 
other appliances are turned off as otherwise a 
colossal amount of energy and resources are 

wasted. While away from home, continue with 
the green effort by not trashing your 
surroundings.

Save Energy Save Water:
Make it a point turn off all lights and electronic 
appliances when are not in use. Use 
Compact Fluorescent Light (CFL) bulbs 
instead of the regular ones. Support the use 
of renewable energy sources like wind and 
solar power as opposed to coal burning 
power plants that are a major source of 
pollution.

Protect the Forests:
The forests are a valuable resource as they 
form the natural habitat of wild animals and 
are indispensable for preventing global 
warming and maintaining equilibrium in the 
atmosphere. Plant trees in your home, 
community and your office space. Make trees 
your new best friend.

Stay Cool while Staying Green:
It is possible to beat the summer heat without 
the indiscriminate use of air conditioning 
which is not very environment friendly. Ceiling 
fans can be counted on do the trick coupled 
with healthier eating habits like the 
substitution of fruit and yogurt for deep friend 
food and ice cream.

Campaign for the Green Cause:
Educate your community about how it is 
possible to cut back on global warming. 
Share information about the green effort and 
encourage them to incorporate simple steps 
to preserve the environment into their 
lifestyles. Group together and get the policy 
makers to implement schemes designed to 
conserve the planet.

Make it Personal:
Join a conservation organization. Devote time 
and effort for the cause of the environment. 
Make generous contributions to the green 
effort. Change your lifestyle and make it 
environment friendly. Vote for people who 
support the green cause. Lastly put your 
heart and soul into preserving the planet for 
your children and your children's children.
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ெப�ைம�� �ற�தநா� ப�சாக ந� 
ேதாழைமக� ந�ட �ல மர�க��க�...

>> இன� ஒ� வ�தி ெச�ேவா�
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'ஒ� நா�' எ�பைத எ�ப� ேவ��மானா�� பா��கலா�. 24 மண� ேநர� 

எ�ேறா, 1440 நிமிட�க� எ�ேறா அ�ல� 86,400 வ�நா�களாக� �ட பா��கலா�. 

ஆனா� அைத வா�வ�� ஒ� ப�தியாக� பா��பவ�க� தா� வா�ைகய�� 

ெஜய��கிறா�க�. இ�த வ��தியாச� தா� ெவ�றியாள���� 

சாதாரணமானவ�க���� இைடேய உ�ள�.

நா�கள�� ேகா�ைவதா� வா��ைக. நா�� வா��ைக�� ெவ�ேவ� இ�ைல. 

நா� எ�ப� �லி� ேச���� ம�லிைக ேபால அ� வா��ைக எ��� 

மாைலைய ந�ளமா��கிற�. 

வா��ைகைய� ��தக� எ�றா� அத� ஒ� காகித�தா� 'நா�''. காகித� 

எ�ேபா�� ��தகமாவதி�ைல. தன� மல� மாைலயாவதி�ைல. ஆனா� 

ேதா�ப��� தன�மர� ேதைவ. ��தக�தி�� காகித� ேவ���. ஒ� நிப�தைன 

எ�லா� அ�க�ேக ேவ���, ெதாட��சியாக ேவ���, ேகா�ைவயாக 

ேவ���. நிப�தைனைய ம�றினா� ��ைமய��ைல. ெகா�ட�ப�ட 

ெச�க�க����, வ��  எ�ற அ��க�ப�ட ெச�க�க���� ஆய�ர� 

வ��தியாச�க� உ��. சிதறி�கிட��� ��க����, மாைல��� மதி��ேவ�. 

��தக�தி��� காகித�தி��� வ��தியாச� எ�க�ச�க�. இ�ப��தா� நா� 

வா�ைக�கான மதி�ைப மனதி� ம��� ைவ��வ��� தன��தன�ேய கிைட��� 

நாள�� மதி�ைப� �ைற�� மதி�ப���வ��கிேறா�. 

ெப�ைம�பட வாழேவ��� எ�� ஏ��கிேறா�, இ�ப��தா� வாழேவ��� 

எ�ற எ����கா�டா� இ��க ஆைச�ப�கிேறா�. ஆனா� 'நா�'-ஐ 

வண� ா��கிேறா�.

நா� ஏ��� 'வா��ைக' எ�ேகேயா இ��பதாக அ�மனதி� ஒ� எ�ண�. 'அ�த 

வா��ைக' ேவ� எ��� இ�ைல. 'இ�ைறய நா�' தா� அ� எ�� உண��தா� 

ேபா��, நா� வ���ப�ய வா��ைக நம�க�ேக வர�தயாராகி வ���.

அ�ப�யானா� நா� கன� கா�� 

வா��ைக�கா� உைழ�பேத இ�ைலயா? எ�றா�, 

அ�ப� இ�ைல. ஆ��� ஒ��ைற 

அமாவாைச�� ஒ��ைற தி�ெர�� 'ஷா�' 

அ��த� ேபா� ஒ�நா� 'மிக� க�ைமயாக' 

உைழ�ேபா�. ஆனா� ம�நா�? அத�� ம�நா�? 

அேத ேவக� இ���மா உைழ�ப��? அ�ப� 

இ��தா� நி�சய� உ�க� கன� பலி���. 

இ�ைல எ�றா�, அ� ெகா���கிட��� 

ெச�க�க� ேபால, கா�றி� பற��� காகித� 

ேபால. அதனா� எ�த� ப�ரேயாஜன�� இ�ைல.

>>


...AK@Arunkumar S.N
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ஒ� நா� உைழ�ப�� ெப�தாக ஒ��� நட�� வ�ட�ேபாவதி�ைல. பல� 

த�ெப�ைம ேப�வைத� பா��தி��ேபா�. ேக�பத�ேக அ�ைவயாக இ����. 

ெசா�னைதேய தி��ப� தி��ப ெசா�வா�க�. ஏ� இ�ப�? எ�றா�, அவ�க� 

ஆ��� ஒ��ைற அமாவாைச�� ஒ��ைற உைழ�த ��ப�. அவ�கள�ட� 

ெசா�வத�� ேவ� ஒ��மி�ைல, அ�வள� தா�. ஒ�நா� க�ைமயான 

உைழ�ப�� ஏ�ப�ட சலன�ைதேய ெவ�றிேபா� தி��ப� தி��ப� 

ெசா�வா�க�.

உலக� ��ைமயான ெவ�றிைய�தா� எதி�பா��கிற�. ஒ�நா� ெவ�றி 

அத��� ேதைவ இ�ைல. ��ைமயான ெதாட��சியான உைழ�பா� ம��ேம 

கனைவ� சா�தியமா�க ����.

நா� ந� வா�வ�� 'ஒ� நாைள'' வண� ா�கினா� உற�க� வர��டா�. 

சி��பத�ேக தய�க ேவ���, அர�ைட அ��பைத பாவ� எ�� மன� ெசா�ல 

ேவ���. இ�வள�� அன��ைசயா� நட�க ேவ���. அ� தா� நா� 

உ�ைமயாக உைழ�கிேறா� எ�பத�கான அைடயாள�. ஓ� 'நா�''-ஐ 

வண� ா��வ� ந� கனைவ நாேம சிைத�பத��� சம�.

உதாரணமாக ஒ� ��தக� வா�க� ெச�கிற�� க�, ந��க� எ���� ��தக�தி� 

பல ப�க�க� அ�ச��க� படாமா� இ��பைத கவன��கிற�� க�. உடன�யாக 

மனதி� ேதா��வ� எ�ன?. '�ைற��ள ��தக�'' எ�� ெகா�ச�� 

சி�தியாம� நிராக��� வ��வ�� க�, இ�ேபா� வ�ஷய�தி�� வ�ேவா�. 

உ�கள�� ஒ�ெவா� நாைள�� ஒ� காகித�தி� எ�தி ��தகமா�கினா�, 

உ�களா� அைத ம�றவ�க���� கா�ட���மா? அதி� எ�தைன ெவ�ைள� 

ப�க�க� இ���� எ�ப� உ�க��ேக ெவள��ச�.

'நா�''-கைள வண� ���வ��� 

கைடசி கால�தி� 'தைலவ�தி'' 

எ�� மிக� சாதரணமாக� 

ெசா�லி ஒ��கி�ெகா�பவ�க� 

தா� இ�ேக அதிக�. உ�க��� 

மதி�ெப� ேபாட வா�வ�� 

கைடசி ப�க� வைர 

கா�தி��க� ேதைவ இ�ைல. 

அைத யா���� கா�ட 

ேவ��ய�� இ�ைல. ஆனா�, 

இ�த நா� வைர ந��க� 

ெச�தைத மன���� 

எ�தி�பா��க�. இ�ேபா� 

ெசா���க� ந��க� இ��கி�ற 

நிைல�� யா� காரண� ந��களா? 

அ�ல�  வ�தியா?

>> 
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>>  

�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: இ�வா��ைக

41. இ�வா�வா� எ�பா� இய��ைடய �வ���� 

ந�லா�றி� நி�ற �ைண.

வ�ள�க� :

மைனவ�ேயா� வா�பவ�தா� ப��ைளக�, ெப�ேறா�, உறவ�ன� எ��� �வ���� ந�ல வழிய�� உத�பவ�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

The men of household virtue, firm in way of good, sustain, The other orders three that rule professed maintain. 

Explanation :

He will be called a (true) householder, who is a firm support to the virtuous of the three orders in their good path.

42. �ற�தா���� ��வா தவ���� இற�தா���� 

இ�வா�வா� எ�பா� �ைண.

வ�ள�க� :

மைனவ�ேயா� வா�பவ�தா� �றவ�ய�, வ�ைம�ப�டவ�, இற�� ேபானவ� எ�பவ���� உத�பவ�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

To anchorites, to indigent, to those who've passed away, The man for household virtue famed is needful held and stay. 
Explanation :
He will be said to ourish in domestic virtue who aids the forsaken, the poor, and the dead.

43. ெத��ல�தா� ெத�வ� வ���ெதா�க� தாென�றா��

ஐ��ல�தா� ஓ�ப� தைல.

வ�ள�க� :

இற�� ெத�திைசய�� வா�பவ�, ேதவ�க�, வ���தின�, ��ற�தா�, தா� எ��� ஐ�� ேப���� ெச�ய ேவ��ய 

அற�ைத� தவறாம� ெச�வ� சிற��.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

The manes, God, guests kindred, self, in due degree, These five to cherish well is chiefest charity. 
Explanation :
The chief (duty of the householder) is to preserve the five-fold rule (of conduct) towards the manes, the Gods, his 
guests, his relations and himself.

44. பழிய�சி� பா��� உைட�தாய�� வா��ைக 

வழிெய�ச� எ�ஞா��� இ�.

வ�ள�க� :

ெபா�� ேத��ேபா� பாவ�தி��� பய�� ேத�ய ெபா�ைள உறேவா� பகி��� உ��� இ�வா�பவன�� 

பர�பைர ஒ�கா�� அழிவதி�ைல.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Who shares his meal with other, while all guilt he shuns, His virtuous line unbroken though the ages runs. 
Explanation :
His descendants shall never fail who, living in the domestic state, fears vice (in the acquisition of property) and shares 
his food (with others).

45. அ��� அற�� உைட�தாய�� இ�வா��ைக 

ப��� பய�� அ�.

வ�ள�க� :

மைனவ� ப��ைளகள�ட�தி� அ���, ேத�ய ெபா�ைள ந�� ��ற�க�ட� பகி��� ெகா��� அற�� இ��தா� 

இ�வா��ைகய�� ப��� அ�ேவ; பய�� அ�ேவ.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:
If love and virtue in the household reign, This is of life the perfect grace and gain. 
Explanation :
If the married life possess love and virtue, these will be both its duty and reward.

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�. 

தி�மண�தி�� ெச��� ஆட�பர 

ெசல�க� அ�தியாவசியமா? 

அநாவசியமா?

அற� என�ப�� இ�வா��ைக அைத� 

ெதாட�கி ைவ��� தி�மண� எ��� 

�ைற இ�ைறய கலா�சார�தி� 

அனாவசிய� ெசல� உ�டா��கிறதா 

அ�ல� அவசியமான ெசல�கைள ம��� 

ெகா�கிறதா எ�� அல�� இ�த ந�யா 

நானா மிக�� 

அ�ைம. இ�த� 

சிற�த தைல��� 

ந��ட வ�வாத�� 

மிக�� அ�ைம. 

தி�மண ைவபவ� 

எ�பைத ஒ� 

அைட����றி��� 

நா� அைட�� வ�ட 

��யா�. அத� 

த�ைம�ேக�ப அத� 

வ�வ�, நிற�, அத� 

ெபா�� ப�� வ�த�, 

இைவ அைன��� அைத� ைகயா�� 

மன�த�கள�� ைககள�� தா� இ��கிற�. 

ைவதக�  �ைற�ப� தி�மண�, 

�யம�யாைத� தி�மண�, தமி� தைழ�க 

தமி� வழிய�� தி��ைற தி�மண�, 

�ர�சி� தி�மண�, கல��� தி�மண�, 

சில தி�மண� ஆ�டவ� 

��ன�ைலய��... சில தி�மண� 

அைம�ச� ��ன�ைலய��... காத� 

தி�மண� Registrar (பதிவாள�) 

��ன�ைலய�� எ�ப� ேபா� பல 

வைகய�� தி�மண� நைடெப�கிற�. 

அ� ேபாலேவ அத� ெபா�ளாதார 

�ைற�� அைமகிற�. 

சில� ப�தி��ைக, ப�த�கா�, ப�டா�, 

ேபன�, வ�� ேயா, 22 வைக வ����, க�ேச�, 

��தாைட, ஒ�பைன, தி�மண ம�டப�, 

ேமைட அல�கார�, ெப� அைழ��, 

ச�ீவ�ைச, நைக, �ச�ஷ� எ�� எதி�� 

ஆட�பர� கா�� உலக�. எதி�� �ைற 

ைவ�காம� ெசல� ெச��� �ைற. 

ம�ப�க� தாலி�� த�க� ேவ�� அர� 

அ�வல�க�கள��, மணமக�, மணமக� 

இ�வைர�� ேப��தி� ஏ�றி அ���� 

ந��தர� ���ப�.  தி�மணமான அ�ேற 

மண�ேகால�தி� ேத�� எ��� ெப�. 

வ�� , நில�, மா�, மைன வ��� வழி 

ெத�யாம� நி��� ஏ�ைம, ெசல� 

ெச�ய இயலாத நிைலய�� ேகாவ�லி�, 

�ஜி�ட� அ�வலக�கள�� நட��� 

தி�மண� என இ�த� ப�க�� இத�� 

ப��க� உ��. 

சில� அறி� ��வமா� 

ச�க ேம�பா� க�தி 

ஆ�க��வமான ெசல� 

ெச�கிறா�க�. தா��ல� 

ைபய�� தி���ற�, 

தி�வ��பா, வா�யா� 

ெபா�ெமாழிக�, 

சிவ�ராண�, தி�மைறய�� 

உ�ள பாட�க�, 

ப��தறி� ��க� 

த�கிறா�க�, சில� 

மர�க��கைள� 

த�கிறா�க�.

சில�� க�ேணா�ட�, வா�வ�� ஒ� 

�ைற நட��� ஒ� மன�தன�� 

��கியமான நிக��. இதி� ெசல� 

ெச�வ� மன மகி��சிைய� த�கி�ற� 

எ�ப� ஒ� சாரா�� வாத�. இ� 

ெப�றவ�க��� மனமகி��சிைய� 

த�கிற�. ேம�� த�க� 

ேமலா�ைமைய இ� 

நிைலநா��வதாக�� க��கிறா�க�.

சில� இ�த வ��  பக�ைட 

வ����வதி�ைல.  இதி� ெசலவா�� 

பண�ைத மணம�கள�� வ��கால� 

ெசல��� பய�ப��தலா� எ���, 

இத� �ல� ந�ல கா�ய�தி��� பய� 

ெகா�ளலா� எ�ப�� சில� க���. 

இன� ந� ெப�ைம ேதாழைம 

க����கைள கா�ேபா�. 

...Surya

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...

தி�மண�தி�� ெச��� ஆட�பர ெசல�க� 

அ�தியாவசியமா? அநாவசியமா?
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“த�கள�� த�திைய நி�ப���� 

காரண�களாக தி�மண� இ�� 

இ��கிற�. ேம�� இ�த க�யாண� 

ஆட�பரமாக இ��தா� தா� இ� மன 

மகி��சிைய� த�கிற�” எ�� த� 

�த� க���ட� ந�யா நானா கள�தி� 

�தி���ளா� ேதாழி வ�ஜி ேவதா�சல�. 

“ஆட�பர� தி�மண� மன�தன�� 

பக��தன� ம��� ச�க ச�ீேக�கள�� 

ஒ� வ�வ� தா� இைவ” எ�ப� 

ேகசவ� அவ�கள�� க���. “இ� சக 

மன�தன�� இ�ன��� ந�வ�� நா� 

��கள��கி�ற ஒ� ெசய�”.

த� கவ�ைத �ல� “உற�க� 

ச�கமி��� இட�தி� ச�த�க���� 

சபல�க���� இட� ேதைவ இ�ைல” 

எ�� ��ைவ�க, ேம�� ேத�ரா� 

எள�ய வழிக� �றி ச�க மா�ற� எ�ப� 

ஏ�படேவ��� எ�ற வழிைய� �றி 

�����ளா� ேதாழி.

“தி�மண� ந�ல �ைறய�� அைமய பல 

காரண�க� இ�திய� கலா�சார�தி� 

உ��.  இைவ ெப��பா�� ���ப 

அைம�ைப� சா��ததாக அைமகிற�. 

எனேவ அைவ சிற��ற, ேம�பட 

ேவ��ேய தா� இ�திய� தி�மண�க� 

ெசல�ப���பதா� அைமகிற�” எ�கிறா� 

ேதாழி ��யா ெகௗத�. 

“பக���காக� தி�மண� ெச�� 

ெகா�வதா� எ�த ந�ைம�� இ�ைல. 

ஆனா� அதி� ெசலவா�� பண�ைத� 

ெகா�� எள�யவ�க�, வறியவ�க� 

மன� �ள�ர வா��� ெப�� நட��� 

தி�மண� ந� ச�ததிைய வாழைவ���” 

எ�� �றி த� க����கைள 

��ைவ���ளா� ேம�� ேதாழி நிதா. 

த� யதா��த வா��ைத �ல� 

ெப�ேயா�� ஆசிைய� ெப�வேத ந� 

ேநா�கேம ஒழிய ஆட�பர� அ�ல 

எ�கிறா� நிதா(Dania).

“தி�மண� ெசல� எ�ப� 

ப�தி��ைகய�� ெதாட��கிற�. 

இதிலி��ேத த�க� ஆட�பர� ெத�ய 

ேவ��� எ�� ம�க� 

வ����கிறா�க�” எ���, உண� 

வண� ா��வதி� உ�ள ம�கள�� 

மனஓ�ட�ைத ெதள��ப��திவ��டா� 

ேதாழி சாரேதயா. 

“த� நிைல உண��� அத� ப� ெச�ய 

ேவ��ய� தா� தி�மண�. ஆனா� 

வசதி வா��ப�� அ��பைடய�� இ�த 

ஏ�ற�தா�� அைமகிற�” எ�ப� ேதாழி  

�ப� �ரள�ய�� க���. 

“ேதைவ ஏ�ப�� ஆட�பர� ெசல��, 

அைவ இ�லாத ேபா� அவ�ைற� 

�ைற��� ெகா�வ�� ஒ� ந�ல 

தி�மண�தி� அள�ேகா�” எ�� 

���க� �றி வ�ள�க ைவ�� வ��டா� 

ேதாழ� வ��வநாத�  . “எைவ இ�ைறய 

�ழலி� ஆட�பர� ெசல� எ���, 

அவ�ைற எ�ப�ெய�லா� ந��கி நா� 

ஒ� சிற�பான தி�மணமாக மா�ற 

����” எ��� ப��யலி�கிறா� ேதாழி 

ச�க�.  இ� இ�ைறய ச�க� 

க���ெகா�ள ேவ��ய பாடமாக�� 

இ��கேவ��� எ�கிறா� ேதாழி.

“த� வ�ள�க�தி� �ல� எ�ெத�த 

�ண� தி�மண �ைறைய அழ� 

ப���கிற� எ�� அத� யதா��த� 

த�ைமைய ெதள��பட� �றி��ளா�” 

ேதாழி ைவஜய�தி. “அவசிய�, ஆட�பர�, 

அநாவசிய� எ�� நா� ெசா�வ� 

எ�லா� ஒ�ெவா�வ� பா�ைவய�� 

எ�ப� அைமகிற�, ேம�� ஒ�ெவா�வ� 

பா�ைவய�� ஒ�ெவா� அள�ேகா�, இ� 

ஆட�பர� எ�ற வ�ஷய�தி��� 

ெபா����” எ�� ெசா�லி அச�தி 

வ��டா� .ேதாழி ஈ�வ�

“ச�ேதாஷ� ெகா���� எ�த 

நிக����� ெச��� ெசல� 

ஆன�தமானேத” எ�� ெசா�லி, ேம�� 

“ெசல� ெச��� வ�த�தி� ெச�தா�, 

இ�திய� ���ப�க� ெச��� 

அனாவசிய ெசல�கைள� �ைற�� 

வ�டலா�” எ�� பல வழி �ைறகைள�� 

�றி ����வ��டா� ேதாழி ேம� 

ெட�ஸி.

“தி�மண� ெசலைவ� �ைற��, அத� 

வழிய�� வ�� பண�ைத மணம�கள�� 

ேசமி�பாக ஆ��வ� அறிவாள��தன�... 

இ� தா� வா��ைக” எ�� த� 
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அ�பவ� �ல� ெசா�லி   ேதாழி �பா

உ�ைம� த�ைமைய ெபா��பட 

ைவ�� வ��டா�. 

தி�மண இ�ல�கள�� உ�ள 

அனாவசிய� ெசல� �றி�த  ெகௗ� 

ேமாக� ெசா�லிய க����க� அ��த�. 

இ�ைறய� �ழலி� நா� ெச��� 

அைன�� ேதைவய��லாத ெசல�க� 

அைழ�ப�த�, ெப�ய ம�டப�, 

அல�கார�, க�ேச�, தா��ல� என 

ந��கிற� இவ� ப��ய�. 

“22-� நட��� தி�மணேம ந� ெந�சி� 

நி�பைவ. அ�ேவ 60-� 70-� நட��� 

ேபா� அ�ப� இ�ைல. எனேவ ஒ� 

�ைற நட��� தி�மண�, அைத ச�ீபட� 

ெச�யேவ��� எ�ப� வ�� �சி பா� 

க���. “ஆட�பரேமா, இ�ைல 

எள�ைமேயா, அ� அவரவ� வ���ப�ப� 

தா� நட�க ேவ���. இதி� ப�ற� 

���கீ� ேதைவய��ைல எ���, இ� 

தன� மன�தன�� உ�ைமய�� 

தைலய��வ� ேபா� ஆ��” எ�ப� 

�தாவ�� க���. “ஒ��ைற நட��� 

தி�மண�, இைத வ�ம�ைசயாக 

நட��வ� ெப�றவ�கள�� ச�ேதாஷ�� 

அட�கிய வ�ஷய�” எ�� ெச�வ� 

பா��ய� ��ைவ�க, ேம�� யதா��த 

இ�தியன�� ஆைச, நிராைசகைள நி�சய� 

ெவள��ப��த�� தவறவ��ைல.

“தி�மண� எ�ப� ஒ�நாேளா� 

��வதி�ைல. ேம�� பல சட��க�, 

அதி�� ஏக�ப�ட ெசல�க�. 

தி�மண�தி� ெசல� ெச�த� ேபாக, 

ேம�� ��த� ெசல� வ�கிற� 

ெப�ைண� ெப�றவ�க���. இ��� 

��த� �ைமேய” எ�� நிஜ�ைத 

ேபா�� உைட��வ��டா� ேதாழி சாரதா 

��க�. 

“ெப�றவ�கள�� வ���ப�� நம�� 

கிைட��� அ�கீகார�� தா� இ�த� 

தி�மண�. இ� ஒ� தன� மன�த��� 

ச�ேதாஷ�ைத அள��ப�. இதி� 

ஆட�பர� இ��ப� அவசிய� தா�” 

எ��  ��ைவ���ளா�.  ேம�� ேபக�

த�தி�� ஏ�றா�ேபா� தி�மண� 

ெச��� ேபா� அ�� ஆட�பர�தி�� 

அவசிய� இ�ைல எ��� 

ெசா�லி��ளா�. 

“காத� தி�மண� அழகாக நட�கி�ற�. 

அ�� ெபா�� ெசல� இ�ைல, 

ஆட�பர� இ�ைல” எ�� த� க��ைத 

ெதள��ப��தி, ேம�� இ�� நட��� 

தி�மண�கள�� எ�ப� அனாவசிய 

ெசல�க� ஆகி�ற�” எ�� �றி 

�����ளா� ேதாழி �றி�சி. 

“இ�திய�க� தி�மண�தி�� ெசல� 

ெச��� அள� ��தலாக உ�ள�. இ� 

அவசிய� இ�லாததாக�� உ�ள� எ�� 

அம� த� க��ைத� ெசா�லி, இ�த 

ெசல�க� அனாவசியமானைவ” எ�� 

ெசா�லி ����வ��டா�.

“தி�மண� எ�ப� ெப�யவ�கள��, 

ந�லவ�கள�� வா��ைத� ெப�� நா�, 

அைத� ெபாறாைமப�� வைகய�� நட�த 

ேவ�டா�” எ�� த� ந����ெதறி�த 

க���ட� அழகாக� ெசா�லி ���� 

வ��டா� .ேதாழி உஷா

“ச�க�தி� உ�ள ஏ�ற�தா��கைள� 

கண�கி� ெகா�� இ�� நட��� 

தி�மண�கள�� நாேம ந� ெசல�கைள� 

�ைற��� ெகா�ள ேவ���. இ� ந� 

ப�கமி��� நா� ெச�ய ேவ��ய 

கடைம” எ�� ெசா�லி த� க��ைத 

�����ளா� .ேதாழி காய��

அைனவ�� க����க�� அ��த�. 

ேம��, இ�த மிக ந��ட வ�வாத� இ�த 

தைல�ப�� ப�ணாம�ைத இ��� பல 

ேகாண�கள�� ெகா�� ெச�� ஒ� 

மிக�ெப�� க���� கள�ைத 

உ�வா�கிய வ�த� அ��த�. வாத 

வ�வாத�க� அைன�ைத�� மிக 

ந��டதா�, அ��த��ளதா� ெகா�� 

ெச�ற ெப�ைம ேதாழைமக��� எ� 

ந�றிக�. 

இ�த தைல�ப�� கீ� மிக�� திற�பட 

யதா��தமா� கால�ைத ஒ�� ேநா�கி 

த� க����கைள ��ைவ�� ப�� 

ெவ�ற  ேதாழி Dania (எ) நிதா 

அவ�க��� ெப�ைமய�� 

வா����க��, பாரா���க��.

>>  

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Jun 2013                                46 



>>
Vinomanian

தவ��� (தவ�)

அ�தின��

ஒ�ெவா� நிமிட��

உ� வரைவ எதி�பா���

உ�ள� உ�க...

உய�� கைரய...

கா�தி��கிேற�

எ� உய���

கைடசி� �ள�

க�ணர� ா� ெவள�ேய�� ��ேன

வாரா�...

எ� உய�� மலர...

உ�ள� மகிழ...

வாரா�....

...

மைழேய வாரா�...!!!

Srijosh

மைழ

வான�� அரச�

�வ� அரசி�� அ����

காத� மட�...!!!

Mary daisy

அவ�� அழகானா�...!

நா�� அழகாேன�...!

அவன� மழைல 

எ� வய��றி� ஜன��ததா�...!!!

Jash @ Saradheya

அேயா�திய சைீத 

நா�� அேயா�திய சீைத தா� 

ஜாதி, மத�, இன� எ�� 

அர�கிகளா� ���� இ��தா�� 

உ�ைன நிைன�� தவமி��கிேற�...!!! 

அ�மன�� பைடேயா� வர��யா வ��டா�� 

அ�அ�வா� எைன� காதலி�த உ� 

மனதி� உ�திேயா� எ�ைன ம��க வா 

கா�தி��கிேற� எ� மன� ெவ�றவேன 

உன�காக...!!! 

Gowrymohan

காணவ��ைல

"அ��"

ேத�� த�பவ�க���

மகி��சி, ஆேரா�கிய�,

ெச�வ�, ெவ�றி

ப�சாக வழ�க�ப��

உ� பா�ைவ 

ப���தாேன ஒ�ெவா� 

�ைற�� வ��யைல� 

க�ேட�...?

ஒ�ெவா� வ��ய�� 

இ�ளாகேவ வ��கிற� 

ந�ய��றி...!!!

Blackmoon @ Latha

ெப�ைம கவி��யி�க�
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க�கள�� இ��� ெப�கி 

வழி�ேதா�� க�ணை� ர� �ைட�க 

மனம�� அம��தி��தா� ம��. 

��மண� த�பதியரான கா��தி� - 

ம��  த�பதி�கிைடய�� �த� 

ச�ைட... வ��த� இ��க�தாேன  

ெச���. 

தி�மணமாகி இ�த இர�� 

மாத�க�� �����, 

வ�ைளயா��மா� ��கலமா� 

ெச�ற�. கா��தி� ெப�க���  

ேவைல ெச�� வ�ததா� 

தி�மணமான இர�� 

தின�கள�ேலேய தன�����தன�ைத 

இன�ேத �வ�கின�.

இ�� ம��ைவ� பா��க அவள� 

த�ைத ச�திர�  ெச�ைனய�லி���  

வரவ���கிறா�. ெதாைலேபசிய�� 

ேபசிய த�ைக��, த�ப��� அவைள 

வ�� ��� வ�மா� அைழ�தன�. 

அவ���� அவ�கைள உடேன 

பா��� ேபச மன� ஏ�கிய�. த� 

காத� கணவன�ட� அவ� ேக�ட�  

தா� தாமத� அவ� ெவ��� 

வ��டா�.

‘இ�ேபா என�� வ���ைற எ��க 

��யாெத�� ெத���தாேன?' 

அவன� ேகாபமான �ரலி� அவ� 

ெதா�ைட உல��த�. ஒ�வா� 

சமாள����ெகா��, 'இ�ைல�க... 

வ��... கவ���, க�ண�� ெரா�ப 

ேக�சினா�களா...'

அவ� ெசா�லி����� �� 

அவ� ெவ��தா�, 'அ�ேபா உன�� 

அவ�க தா� ��கிய�. 

அ�ப��தாேன?'

'ஐேயா இ�ைல�க... நா�...'

'ந� ஒ���  ெசா�ல ேவ�டா�' 

�க� சிவ�க உ�மியவ� காைல 

உணைவ வ���� அ�வலக� 

கிள�ப�� ெச�� வ��டா�.

�த��தலா� ெவள��ப�ட 

கணவன�� ேகாப� ம��ைவ 

பாடா�ப��திய�. க�கள�� 

க�ண��  ெப�கி வழிய சிைலெயன 

அம��தி��தா� ம��.  

மைனவ�ைய� க��� ேபசி 

அ�வலக� ெச�ற கா��தி�, 

...அன�தா ெகௗ�ச�க�

காத� ��த�

�த��தலா� ெவ��ப�ட கணவ�� 
ேகாப� ம��ைவ பாடா�ப���ய�...

க�க�� க��� ெப�� வ�ய 
�ைலெயன அம�����தா� ம��...
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ேவைலய�� கவன� ெச��த 

��யாம� 

தவ����ெகா����தா�.

மாைலய�� வ��  வ�தவைன 

வரேவ�றா� மாமனா� ச�திர�,

'வா�க மா�ப��ைள... வா�க'

அவ�� ஒ�வா� ��வைல 

உத����� ெகா�� வ��, 'வா�க 

மாமா...  எ�ப� இ��கீ�க?  அ�ைத, 

கவ�, க�ண�  நல� தாேன? ' 

எ�� நல� வ�சா��தவன�� 

பா�ைவ உ�ேள� ெச�� ம��ட�. 

'நா�க எ�ேலா�� ந�லா 

இ��ேகா� மா�ப��ைள. ந��க தா� 

ேசா�வா ெத�யற�� க. உட���� 

ஒ��� இ�ைலேய?' அவர� 

�ரலி� உ�ைமயான அ�கைற 

இ��த�.

'இ�ைல மாமா... இ�� ேவைல 

ெகா�ச� அதிக�... அதா�... 

'ஒ�வா� சமாள��� ���தா�.

ம�மகன�� ேப�ைச ந�ப�ய 

மாமனா��, ம��ைவ அைழ�� 

மா�ப��ைள�� கா�ப���, 

பலகார�� ெகா��வர� ெசா�னா�.

பள��ெச�ற �க��, 

��னைக�மா� வ�த ம��ைவ� 

பா��த கா��தி� மன�� 

���ண�� ெகா�ட�. 

சிறி� ேநர� கலகல�பா� 

உைரயா�ய ச�திர� ேவைல 

நிமி�தமா� உடேன ெச�ல ேவ��  

இ��பைத� ெத�வ��தா�.                 

‘மா�ப��ைள, ம��ைவ க�டாய� 

��� வர ேவ��� எ�� வ�� �� 

எ�ேலா�� ெசா�லி அ��ப�ன�. 

ஆனா�...'

'எ�ன மாமா?' ��யாம� 

வ�னவ�னா� கா��தி�.

'ம�� ம��தி�டா மா�ப��ைள. 

உ�கைள தன�ேய வ���வ��� 

வர�� ச� இ�ைல தா�. 

வ���ைற கிைட���ேபா� 

க���பாக இ�வ�� வர ேவ���' 

எ�றா�.

கா��தி� அ�கி� இ��த 

மைனவ�ைய� பா��க ச��� சலன� 

இ�றி ��னைக�ட� அவைன�  

பா��தா� ம��. 'ந��க தா� என�� 

��கிய�... உ�க  ச�ேதாசேம எ� 

ச�ேதாச�' எ�ற அவள�� 

மனதிலி��த வா��ைதகைள அவ� 

வ�ழிய�� ப��தா�. உடேன 

��ெவ��� மாமனா�ட�,

'மாமா, என�� இ��� இர�� 

மாத�க� கழி��தா� வ���ைற 

கிைட���. ந��க ம��ைவ 

����� ேபா�க. நா� ஞாய�� 

வ�� ����ெச�கிேற�'.

ஆ�ச�ய��, ச�ேதாச�மா�  

கணவைன ேநா�கிய ம��ைவ அேத 

சலனம�ற ��னைக�ட� எதி� 

ெகா�டா� கா��தி�. 

* * *
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மாைலய�� ேசக�� கீ�த�யா�� ச�� 

வ�ைரவாக வ��  தி��ப�ன�. கீ�த�யா 

வ�� ��� ெச��வ�ட, வரேவ�பைறய�� 

ேயாசைன�ட� அம��தி��த ச��க� 

அ�ேக ேசக� ெச��,

"எ�ன மாமா அ����ள வ�����க! 

ேபான கா�ய� காயா பழமா?"

"ைர� மி� வ�ஷய� கி�ட�த�ட ���ச 

மாதி� தா�!"

"அ�பறெம�ன ேயாசைன?"

"அ� ஒ��மி�ைல.. ெத��ச ஆைள 

வ�� கீ��தி �கி� ச��ஃப�ேக� 

வா�கிரலா�� பா��ேத� ஆனா 

காேல�ல ேக��ேட� க���பா 

வர��� �����டா ெசா�லி�டா�க"

"B.E ச��ப�ேக�டா!" 

"���.. அவ ப��ைச ���ச ெகா�ச 

நா�ேலேய கிள�ப��ேடாேம!"

"இ�ேபா எ��� அைத வா�க��� 

ெசா�ற�� க?"

"எ�ன ேசக� இ�ப� ெசா�ற! ச��ஃப�ேக� 

இ�லாம ப��ச ப����� ஏ� மதி��?"

"அ� என��� ெத��� மாமா.. நா� 

எ�ன ேக��ேற�னா இ�பேவ ஏ� 

வா�க��� ெசா�ற�� க?"

"இ�பேவ ெர�� வ�ஷ� ���� 

ேபா��.. காேல�ல ேஸஃ� ஆ 

வ�சி��பா�க தா� இ��தா�� நாம 

எ��� ��� எ��க��?"

"���.. இ�ேபா எ�ன ப�ற�?"

"ந� ����� ேபாறியா?"

ச�ெட�� நிமி��� அம���, "எ�ன 

மாமா வ�ைளயாடற�� களா?"

ச��க� ேயாசைன�ட� ேசகைர� 

பா��க, அவ�, "மாமா இ� 

ஆ�ற��கி�ைல"

"ெகா�ச� �ைர ப�ண�� பாேர�"

"மாமா!"

"�ள��  ேசக�"

"எ�ன மாமா �ள�� லா� ெசா�லி��.. 

���.. ஃப�� தி�ெந�ேவலி ப�தி ப�� 

ேபா�� பா��கேற�.. அ�பற� இைத� 

ப�றி ேயாசி�கலா�" எ�� �றி ஏேதா 

ேக�க வ�தவ� கீ�த�யா வ�வைத� 

பா���வ��� ேப�ைச மா�றினா�.

சிறி� ேநர� கழி�� சி�வயதி� தா�க� 

ெகா�டம��த ேதா�ட�தி�� கீ�த�யாைவ 

அைழ��� ெச�றா�.




-   ()

>> 
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ேதா�ட� மாறிய���தா�� கிண� ம��� 

அ�ப�ேய இ��த�. ேதா�ட�ைத ��றி� 

பா���வ��� கிண�ற�ேக வ�த�� 

கீ�த�யாவ�� இதழி� ��னைக ��த�. 

அைத கவன��த ேசக� ��னைக�ட�,

"எ�ன மல�� நிைன�களா! அ�பள�� 

ேம�டரா!"

"���.. அ�த இ�சிெட���� அ�பற� 

ெர�� நா� இ�த ப�கேம வரைலேய!" 

எ�� ��னைக�ட� �றியவ�,

"ெசா�ட தைல எ�ப� இ��கிறா�?"

"ெசா�ட தைல இ�ேபா ெமா�ட தைலயா 

இ��கா�" எ�� ஆர�ப��� சி�வய� 

ேச�ைடக� ச�ைடக� எ�� ெவ� ேநர� 

ேபசியவ�க� இ��ட� �வ�கிய�� வ��  

தி��ப�ன�.

கீ�த�யா மன� ச�� ேலசான� ேபா� 

உண��தா�. இ�ெபா�� அவ� இதழி� 

இய�பாகேவ ெம�னைக அ��ப�ய���க, 

��தின� ேக�ட ேக�வ�க��� ம��� 

பதிலள��தவ� இ�� அவளாகேவ 

ேபசியேதா� ெவ� சில சமய�கள�� 

ேசகைர கி�ட� ெச�ய� �ட 

ெதாட�கிய���தா�.

அவள� இ�த மா�ற� ெப�றவ�க� 

மனதி� ப�னை� ர� ெதள��த� ேபா� 

இ��த�.

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

பக� ��வ�� ேவைலகைள த� 

சி�தைன�� ����க�ைடயாக 

பய�ப��திய தியாேக��வரா� இரவ�� 

த� சி�தைனைய த��க ��யவ��ைல.

கா�டா�� ெவ�ள�ைத ேபா� அவன� 

க���பா�ைட�� ம�றி அவன� சி�தைன 

அவள�ட�� ெச�ற�.

த� உண��சிகள�� வ�காலா� கவ�ைத 

எ�தினா�.

"ெம�ைமைய க�ப��தவேள!

க�றைத க�ப���� ��

மைற�தேதேனா?

ெத�றலா� வச� ியவேள!

�யலி� சி�க வ���வ���

ெச�றேதேனா?

எ� எதி�கால�ைத

ந� எதி�காலமா�

நிைன�ேதேன!

மன� �� மணவா�வ��

ச�ச����  ��

உைன� ப���த�

வ�தியா? இைறவன��

சதியா?"

அவன� மன� சிறி�� சா�தமி�றி 

தவ��த�. எ�ெபா��� நிக�வ� தா� 

எ�றா�� கட�த ஒ� வாரமாக 

ேவைலய�� ந�வ��� அவள� நிைன�க� 

அவைன� த�மாற� ெச�� 

ெகா����கிற�. ��� ஆ��க� கட�த 

ப�ற�� இ�� நட�த� ேபா� அவன� 

சி�தைனய�� ��� ெபாலி�ட� இ��த�.

அவைள �த� �தலாக ச�தி�தைத 

நிைன��� பா��தா�.

ஒ� நா� தியாேக�வ� ந�பன�� 

(வழ�கறிஞ�) வ�� ��, ந�பன�� அைறய�� 

அவ�ட� ஒ� வழ�� ச�ப�தமாக 

��கியமாக ேபசி� ெகா����த ேபா� 

சில நிமிட�களாக �ைனய�� ச�த� 

ஓயாம� ேக��� ெகா����க�� அவ�, 

"��"எ�� சி� எ��ச�ட� எ��� 

ஜ�னலி� திைரைய வ�ல�கி ெவள�ேய 

பா��தா�.

தியாேக�வ�� ெசயைல ����� ெகா�ட 

அவன� ந�ப�,

"ஏேதா �ைன 3 ��� ேபா������ 

ேபால, இ�த மைழ�� தா���ப���க 

��யாம ��� க�தி�ேட இ����"

தியாேக�வ� பா���� ெகா������ 

ெபா�ேத ஒ� இள� ெப� ப�க�� 

வ�� �லி��� மதி� �வ�றி� ஏறி 

சிரம��ட� அவன� ந�ப� வ�� ��� 

�தி�தா�.

�தலி� சிறி� அதி��தவ� அ�த� ெப� 

�ைட�ட� �ைன� ���க� இ��த 

இட�ைத ேநா�கி� ெச�ல�� 

ேயாசைன�ட� அவைள ேநா�கினா�. 

அவ� ஐ�தைர அ� உயர�தி� உயர�தி�� 

ஏ�ற எைடய�� மாநிற�தி� இ��தா�. 

பா��த�ட� கவ�� அழகி�ைல 

எ�றா�� �கல�சண��ட� இ��தா�. 
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���க� அ�ேக ெச�றவ� ���க� ம�� 

மைழ ந�� வ�ழாதப� �ைடைய� தைரய�� 

ைவ�தவ� �ன��� ���கைள ெம�ல 

வ��னா�. ���கள�� ச�த� ெம�ல� 

ேத��த�. 

தியாேக�வ� இதழி� மிக� சி� 

��னைக�ட�, அவ� ம�தி��த 

பா�ைவைய வ�ல�காம�,

"ஹ�.. யா�டா இ�த மத� ெதரசா?" எ�� 

வ�னவ அவன� ந�ப� எ��� வ�� 

ஜ�ன� வழியாக� பா��தா�.

அ�ெபா�� அவ�, "கா��தி... கா��தி"  

எ�� க�தி� ெகா����தா�.

தியாேக�வ�� ந�ப�, "ெத�யைலேய! 

யா�டா அ�?"

இ�ெபா�� ந�பன�� �க�ைத� பா���, 

"நா� உ�ைன� ேக�டா, ந� எ�ைன� 

ேக�கிறியா!"

ப�க�� வ�� �� �வ�ேறார� இ��த 

ெப�ய த�ண�� ெதா�� ேம� �ைட�ட� 

நி�ற ம�ெறா� இள� ெப�, 

"ேஹ! மைழல நைன���� அ�க எ�ன 

ப�ண��� இ��க?"

அவ�, "மைழல �ைன ����க ெரா�ப 

க�தி�ேட இ���தா.."

"ெபா��க ��யாம அைத� கா�பா�த 

ேபா����களா���"

அவ� ��னைக�ட� தைலைய ஆ�ட, 

அவள� ேதாழி, "ச� இ�ேபா எ��� எ� 

ெபயைர ஏல� வ��ட? இைத� பா��கவா?"

"இ�ல.. இ�ேபாைத�� கா�பா�தி�ேட� 

ப� கா�� அதிகமா���னா �ைட 

பற���ேம!" எ�� கவைல�ட� �ற, 

ெதா�� ேம� நி�� எ��� பா��த 

சி�வ�,

"ைஹ.. எ�ேளா அழகா இ���.. 

கா��தி�கா நாம அைத வள��கலாமா?"

அவ� ேதாழி, "��மா இ�டா.. அ�மா 

ெதாைல���வா�க"

"அெத�லா� ஒ��� ெசா�ல 

மா�டா�க.. நா� ேபா� ��கி�� 

வாேர�" எ�� �ற, அவ� அவசரமாக,

"இ� �ேர� அவசர�படாத.. ெப�ய �ைன 

எ�ப��� இ�த ஏ�யால தா� இ����.. 

ெகா�ச� ேநர� கழி�� அ� வ�தா 

���ைய� ேத��.. ேஸா ����க 

இ�ேகேய இ��க���"

சி�வன�� �க� வாட, அவ�, "ேடா�� 

ெவா�� டா.. எ�ப��� ����க 

இ�ேகேய தாேன இ����.. இ�க வ�� 

பா����ேகா"

அவ� ேதாழி, "இவ� கிட��றா�.. ந� 

�த�ல மைழல நைனயாம இ�க வா"
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"எ�ப� வர?"

"எ�ப� வரவா? எ�ப� ேபான�ேயா 

அ�ப�� தா�"

அவ� சிறி� அச� வழி�தப�, "அ� 

����கைள பா��த�� ஆ�வ 

ேகாளா�ல ெச(�)வேரறி �தி�சி�ேட�"

"அ��பாவ�!"

"ச� ச�.. அைத வ�� இ�ேபா எ�ப� வர? 

வ�த மாதி�ேயவா ேக� வழியாவா? ப� 

ேக� திற�கற ச�த��ல வ�� ����ள 

இ��� யாரா��� வ�தா எ�ன ப�ண?

ேஸா ந� எ�ன ப�ற ஒ� chair எ����� 

வ�� ��.. அ� ேம� ஏறி ஈஸியா 

வ���ேவ�.. அ�பற� டா�� ேமல 

நி�� chair அ எ���ரலா�" எ�� �றி 

தைலைய சிறி� ச��� ��னைக�ட�, 

"எ�ப�?" எ�� ேக�க அவ� ேதாழி 

இவைள �ைற�தா�.

அ�ெபா�� தியாேக�வ�� ந�ப� 

ஜ�ன� வழியாக, "பரவா�ல கா��திகா 

உ� ப�ெர��ட ேக� வழியாேவ ேபாக� 

ெசா��" எ�� �ற, அவ� ேதாழி 

ச�கட��ட�,

"சா��ணா" எ�� �ற, அவேளா ச�� 

�ரைல உய��தி,

"ஹேலா மி�ட�! எ�ப� நா�க 

ேபசினைத ஒ�� ேக�கலா�?" எ�� 

ச�ைட��� தயாரானா�.

தியாேக�வ�� ந�ப� சி� அதி��சி�ட� 

அவைள� பா��க, திைர மைறவ�� நி��� 

ெகா����த தியாேக�வ� வா�வ��� 

சி��தா�.

அவ� ேதாழி ப�ைல க���� ெகா�� 

ெம�லிய �ரலி�,

"ந� அவ� வ�� ���� �தி�த� ம��� 

த�ப��ைலயா! வாைய ���� ச�ீகிர� 

வா" எ�� �ற அ�ெபா�� தா� த� 

தவைற உண��தவ� அவசரமாக ஜ�னைல 

ேநா�கி,

"சா� அ�ணா.. �ைன� ���கைள 

கா�பா�த தா� இ�ப� ப�ண��ேட�.. 

சா�" எ�� �றி அவசரமாக 

ெவள�ேயறினா�.

அத� ப�ற� சிறி� ேநர� தியாேக�வ�� 

அவன� ந�ப�� சி��தப� அவைள� 

ப�றி ேபசி� ெகா����தன�. ப�ற� 

வழ�ைக� ப�றி ேபசிவ��� தியாேக�வ� 

கிள�ப�னா�.

அத� ப�ற� ெவ� நா�களாக அவ� 

அவைள ச�தி�கேவ இ�ைல. ஆனா� சில 

ேநர� மைழய�� நைன�த அவள� �க� 

அவ� மனதி�� மி���. அ�த� 

த�ண�கள�� இதழி� மிக சி� 

ெம�னைக�ட� சில ெநா�க� அ�த 

ச�பவ�ைத� ப�றி நிைன��வ��� 

ேவைலைய� ெதாட�வா�.

இர�� மாத�க� கழி�� ந�ப� 

ஹ�ஷி� �� வ�� ���� ெச�ற ேபா� 

அவைள� பா��தா�. பா��� அவள�� 

�ைற�ைப ெப�றேதா� த� மனைத� 

ப�றி�� அறி��� ெகா�டா�.

அ�த� ச�பவ�ைத ப�றி நிைன�க� 

ெதாட�கியவன�� சி�தைனைய� தைட 

ெச�த� அவன� ைகேபசி.

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

இல�சி கேணச� வ�� �� அைனவ�� 

சி��� ேபசியப�ேய இர� உணைவ 

உ�ெகா����த ேபா� கீ�த�யா ம�ம 

��னைக�ட� ேசகைர ஓர�பா�ைவ 

பா���வ��� கேணசன�ட�,

"��ய சீ�கிர� ந�ம வ�� �ல �� �� �� 

ச�த� ேக�க� ேபா�� மாமா" எ�ற�� 

ெப�யவ�க� நா�வ�� பா�ைவ�� 

மகி��சி�ட� ச�தி��� ெகா�டன.

கீ�த�யா, "எ�ன ேசக� நா� ெசா�ற� 

ச� தாேன!" எ�� அவைன வ�ப���க, 

அவ�,

"எ�ைன� ேக�டா என�ெக�ன 

ெத���?"

"உ� க�யாண�ைத� ப�றி உ�ைன� 

தாேன ேக�க��"

"எ�ன?"

ெப�யவ�க� இ�ெபா�� �ழ�ப�ன�. 

கேணச� கீ�த�யாைவ ேநா�கி,

"எ�ன கீ��தி?" எ�� வ�னவ அவ� 

��னைக�ட� கேணசைன�� ேசகைர�� 

மா�றி மா�றி பா��தப�,

"நா� நிஜமா தா� மாமா ெசா�ேற�.. 

இ�ைன�� ஒ� ெராமா�� ஃ�� ேஷா 
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பா��ேத�.. அ� ஒ� ேவ தா� ப� ��ய 

ச�ீகிர� � ேவயா மாறி��"

ேசக� அவைள� பா��க அவ�, "எ�ன 

பா��கற? இ�ைன�� ���ல 

ைவ�ணவ�ய பா��� ந� வ��ட ��க 

தா� ெசா�ேற�" எ�றவ� அ�த� 

கா�சிைய ேயாசி�ப� ேபா� பாவைன 

ெச��,

"எ�ன ஒ� ெராமா��!  எ�ன ஒ� 

ெராமா��!" எ�� �ற ெப�யவ�க� 

அதிர, ேசக� அவ��� ம��� ேக��� 

�ரலி�,

"ஏ� எ�ட�ப� இ��� இ�த ேபா�� 

���கற ேவைலைய ந� வ�டைலயா!" 

எ�� ப�ைல� க���� ெகா�� �ற, 

அவ� ����� ��னைக�ட� அவைன 

ஆசி�வதி�ப� ேபா� ைகைய உய��தி,

"நாரத� கலக� ந�ைமய�� ����" 

எ�றா�.

சா�தி, "ேசக�.." எ�� எேதா �ற வர, 

கேணச�,

"அ�பற� ேபசி�கலா� சா�தி" எ�� �ற 

அேத ேநர�தி� ேசக�,

"அ�ப�ெய�லா� ஒ��மி�ைல மா.. 

இ�த �� ��மா உள��"

"ந� தா�டா ��.. நா� உள�ேறனா? 

நா�.."

ச��க�, "கீ��தி" எ�� அ��தமாக 

அைழ�க�� அவ� அட�கினா�.

சில நிமிட�க� அைமதி நிலவ�ய�. த�க� 

எ�ண� ெபா���வ��ேமா எ�ற 

கவைல�ட� சா�தி�� அ�தா�� 

ஒ�வைர ஒ�வ� பா��க, ச��க�� 

கேணச�� அ��த� ெபாதி�த பா�ைவைய� 

பா��தன�.

த��� ைக க�வ�ய கேணச� எ��� 

ெகா�� உண��சிய�ற �ரலி�,

"ேசக� சா���� எ� ���� வா.. 

ெகா�ச� ேபச��" எ�� �றி� ெச�ல, 

கீ�த�யா கவைல�ட� ேசகைர� 

பா��தா�.

அவ� எ�ெபா��� ேபா� 

வ�ைளயா���தனமாக� தா� இ�த 

வ�ஷய�ைத ேபசினா�, ஆனா� அவ� 

ேபசிய�� ெப�யவ�கள�� அைமதி��, 

கேணசன�� ���� அவைள 

கலவர�ப��திய�. ��ற உண��ட� 

ேசகைர� பா��� ெம�லிய �ரலி�,

"சா� ேசக�.. நா� ��மா தா�.." எ�� 

தய�க, ேசக� ெம�னைக�ட�,

"ேநா �ரா�ள�.. நா� பா����கேற�" 

எ�� �றி த�ைத அைறைய ேநா�கி 

ெச�றா�.

ம�றவ�கள�� �க�ைத பா��க மனமி�றி 

ஹாலி��� ெச�� ஒ�ப��� 

ெதாைல�கா�சிைய இய�கினா�. பா�ைவ 

ெதாைல�கா�சிய�� இ��தா�� அவள� 

கவன� ��வ�� கேணச� அைற� 

கதவ�� தா� இ��த�.

உ�ேள ெச�ற ேசக�, "அ�பா...." எ�� 

ஆர�ப��க�� அவ�,

"�த�ல நா� ெசா�லி �����கேற�" 

எ�� �றி அவைன� பா��தா�.

அவ� அைமதியாக த�ைத �க�ைத� 

பா��க�� அவ� ேபச� ெதாட�கினா�.

"உன�ேக கீ��தி நிைலைம� ெத���..

('கீ��தி ப�தி ஏ� ேபசறா�?' எ�� 

மனதி�� ேசக� ேக��� ெகா�டா�).

அவ ெர�� வ�ஷ� கழி�� 

இ�ைன��� தா� ெகா�ச� இய�பா 

சி��� ேப�றாம�� ச��க� 

ச�ேதாச�ப�டா�. உன�ேக ெத��� 

அவள� இ�த மா�ற�தி�� காரண� 

ந�தா��" எ�� �றி மகைன� பா��தா�.

அவ� �ழ�ப��ட� 'ஆ�' எ�ப� ேபா� 

தைலைய ஆ��னா�.

அவ�, "இ�ேபா ஏ� கீ��தி ப�தி 

ேப�ேற�� உன�� �ழ�பமா இ����.. 

கீ��தி இ�க வ�த��� ��கிய 

காரணேம (ேசக� ��ைமயாக த�ைத 

�க�ைத� பா��தா�) நா� அவைள எ� 

ம�மகளா, உ� மைனவ�யா ஏ���க 

வ����ேற�� ெசா�னதா� தா�"

ேசக� அதி��சி�ட�, "அ�பா!!!"

"��ப���த கீ��தி�னா �ட நா� உ� 

வ���ப�ைத ேக����ேப�. ப� இ�ேபா 

இ��கற கீ��திைய மா�ற உ�னா� 

ம��ேம ���� எ�பதா� உ�க 

தி�மண�ைத நாேன ேபசி�ேட�.." 

எ�றவ� த�த��த �ரலி�,
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"எ� ந�பன�� ேவதைனைய� பா��க 

எ�னா� ��யைலடா.. அ�த 

���ப�தி� ச�ேதாசேம உ� ைகய�� 

தா� இ���" எ�� �றி மகன�� 

ைகைய� ப�றி� ெகா�டா�.

ேசக� ெசா�வதறியா� த� கர�ைத� 

ப�றிய த�ைதய�� ைகைய பா��தப� 

நி�றா�.

சில ெநா�க� கழி��� மகன�ட� 

பதிலி�ைல எ�ற�� த� ைகைய 

ச�ெட�� உ�வ�� ெகா��, ச�� 

ேகாபமான �ரலி�,

"எ�னடா! ந� வ���பற ெபா�ைண� 

தா� க�யாண� ப�ண��ப�யா? அ�ப� 

ம���.."

ேசக� ைக உய��தி, "வா��ைதகைள 

வ���றாத�� க�பா.." எ�� �ற அவ� 

ேப�ைச நி��தி �ைற��ட� மகைன� 

பா��தா�.

ேசக�, "இ�த வ�ஷய� கீ��தி�� 

ெத��மா?"

அவ� இ�ைல எ�� தைலைய ஆ��னா�.

"அவ ச�மத� ேக�காம..”

"எ���? அவ மன�ைல�� ஆைசைய 

வள��� ஏமா�தவா?"

"அ�பா எ�ைன� ெகா�ச� ேபச வ���க"

அவ� அைமதியாக அவ� �க�ைத� 

பா��தா�.

"என�� ைவ�ணவ�ய ப������� தா�.. 

ப� அ� காதாலா எ�ன�� நாேன 

இ��� ஆராயைல.. 

அ�� நா� கீ��திய இ�த எ�ண�தி� 

பா��த� இ�ைல.. ப� அவ�ைடய மன 

மா�ற�, மகி��சி என�� ெரா�ப 

��கிய�.. உ�கைள வ�ட கீ��தி ேம� 

என�� அதிக அ�கைற இ����.. ப�.." 

எ�� நி��தியவ� சி� 

ெப���ெசா�ைற ெவள�ய���,

"உ�ைமைய ெசா�ல��னா என�� 

இ�ேபா எ�ன ெசா�ற�ேன ெத�யைல.. 

என�� 3 ேட� ைட� ���க�பா �ள�� .. 

நா� ேயாசி�க��"

சில ெநா�க� ெமௗன�தி� கழிய கேணச� 

ெம�ல ேபசினா�.

"ச�.. ஆனா ந�ல ��வா ெசா��.. 

கீ��தி மகி��சிைய மனதி� ைவ�� 

��ெவ��ப�� ந�பேற�" எ�� �றி 

அைறைய வ��� ெவள�ேயற� ேபானா�.

"அ�பா" எ�� அவ� அைழ�த�� அவ� 

தி��ப�� பா��க,

"ெவள�ய ேபா� இய�பா சி��ச �கமா 

இ��க.. ஏ�னா கீ��தி அவளால 

என��� ப�ர�சைனேயா�� கி��யா 

ப�� ப�றா.."

கேணச� ��னைக�ட� தைலைய 

ஆ��வ��� ெவள�ேயறினா�.

ேசக� ெசா�ன� ேபா� எ��� நட�காத� 

ேபா� அவ� சி��� ேபச�� கீ��தி ச�� 

ெதள��தா�. ஆனா� ம�ற ெப�யவ�க� 

�ழ�ப��ட� அவைர� பா��க அவ� 

க�ணைசவ�� கீ��திைய கா�ப��க 

அவ�க�� இய�பாக இ��ப� ேபா� 

ந��தன�.

கீ�த�யா ேசக�ட� எ�னெவ�� ேக�க 

அவ� சி��� சமாள��க அவ� 

ைவ�ணவ��ட� அவைன ேச��� ேபசி 

கி�ட� ெச�ய, அவ� அவைள 

வ�ப���� அவள� சி�தைனைய திைச� 

தி��ப�னா�.

கீ�த�யா உற�க� ெச�ற ப�� 

ெப�யவ�க� �� ேபசின�. அைனவ�� 

சி� கவைல�� ெப�� எதி�பா���மாக 

ேசக�� பதிலி�காக� கா�தி��க� 

ெதாட�கின�.

ேசக� பல வ�ஷய�கைள ேயாசி�தப� த� 

அைறய�� உற�கமி�றி ப��தி��தா�. 

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

த� சி�தைனய�லி��� ெவள�ேயறிய 

தியாேக�வ� சி��கிய ைகேபசிைய 

எ���� பா��தா�. அைழ�த� அவன� 

அ�ைன.

"ஹேலா.. எ�ப� இ��கீ�க�மா? அ�பா 

எ�ப� இ��கா�க? வ�ேனா�, அ�ண� 

���� எ�ப� இ��கா�க?"

"எ�ேலா�� ந�லா இ��ேகா�.. ந� 
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எ�ப� இ��க?"

"என�ெக�ன�மா! நா� ந�லா 

இ��ேக�"

"தியாேக�.."

"அ�மா �ள��  அ�த� ேப�ைச 

எ��காத�� க"

"��.. எ�ன ந�.. ஆர�ப��கற��� 

��னா�ேய"

"அ�மா �ள�� "

"தியாேக� அ�மா ெசா�றைத �த�ல 

ேக�" எ�� அவன� த�ைத �ர� 

ஒலி�க�� அவ� அைமதியானா�.

அவ� அ�மா, "இ�ப பா��தி��கற 

ெபா�� ேபா��டா.. உன�� 

க���பா ப�����.. பா��க அழகா 

இ��பா"

"ேபசி ������களா.. வ�சிரவா?"

அவ� அ�பா, "தியாேக�"

"அ�பா அ�மா ெசா�றைத� ேக�க� 

ெசா�ன�� க ேக�ேட�.. த�� ஆ�"

"அ�மா ெசா�ன வ�ஷய�ைத ம��� 

ேக�க ெசா�லைல.. அத� ப� நட���க� 

ெசா�ேற�"

"அ� எ�னா� ��யா��பா"

"இ��� எ�தைன நா��� இ�ப�ேய 

இ��க ேபாற?"

"...."

"தியாேக� ெமௗனமா இ��தா 

த�ப��சிடலா�� நிைன�காத"

"நா� த�ப��க நிைன�கைல.. எ� 

��ைவ ெதள�வா ெசா�லி�ேட�"

அவ� அ�மா கல�கிய �ரலி�, "ந� ம��� 

ஏ�டா இ�ப� க�ட படற?"

"இ� என�� த�டைன மா"

அவ� அ�மா ேபச ��யாம� எ��� 

ெச�� வ�ட, அவ� அ�பா, "தியாேக� 

இ��� எ�தைன நாைள�� 

நிைன�க�ட� வாழ� ேபாற? ப� 

�ரா��க� ேம� (man)"

"அ�பா �ள�� .. �ைர � அ�ட� 

�டா�� ம�"

"..."

"உ�க��காக எ� மனைத எ�னா� 

மா�ற ��யா��பா.. சா� டா�"

"��"

"ஓேக.. எ�ேகயாவ� ெவள�ய 

ேபான�� களா? US எ�ப� இ����? 

இ�பவாவ� ப���� இ���தா?"

"ேநா ேவ.. நா� எ�க இ��தா�� 

என�� ந�ம இ�தியா தா� எ�ப�� 

ெப��"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�,  

"வ�ேனா� ப�க��ல இ��கானா பா?"

"���.. இேதா தேர�" எ�� �றி 

க�ணைசவ�� �த� மக� வ�ேனா�திட� 

ஏேதா �றிவ��� மைனவ�ைய� பா��கc� 

ெச�றா�.

வ�ேனா�, "ஹேலா"

"எ�ப� இ��க? ஹ� இ� தி ைலஃ� 

ேகாய�� ஆ�?"

"ைப�.. உன��?"

"ஆ� ��வ�"

"பா�பா ேப� ெசல�� ப�ண���யா?"

"நித��  தா� யாழின�� ைவ�க��� 

ெசா�லி�� இ��கா�"

"அவனா?"

"���.. அவ� கிளா�ல யாழின�� ஒ� 

ெபா�� இ��காளா�, அவ ெரா�ப 

அழகா�, ப���ல எ�ப�� ஃப��டா�"

"உ� ைபய�� ��� ப�றா� ேபால.. 
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ெசக�� �டா�ட��ேலேய ேக�� 

ப�ெர��டா!"

"ேஹ தியாேக� நா�� இ�க தா� 

இ��ேக�" எ�� அவ� அ�ண� �ற, 

இவ�,

"அட�பாவ�களா!" எ�றா�.

ெமலிதாக சி��த ப��, "எ�க ந�ம 

லி��� மா�டர கா��?"

அ�ண�,"அவ� இ��� எ��பைல"

"ஓ! எ�ேபா இ�தியா வ��க?"

"நா�க எ�ேலா�� ெர� தா�.. உ� 

அ�ணா தா� ெசா�ல��" எ�� �ற, 

வ�ேனா�,

"எ�ப��� மின�ம� �� ம��� 

ஆ��டா"

"அ�பா எ�ன ெசா�றா�?"

"எ�ேபாடா இ�தியா ேபாேவா�� 

கா���� இ��கா�.. அ�மா��காக�� 

����காக�� தா� இ��கா�"

"ச� ஓேக.. நா� ��க� ேபாேற�.. ேட� 

ேக�.. பா�"

"தியாேக�" எ�� வ�ேனா� இ��க, 

அவ�,

"�ள�� டா ந��� ஆர�ப��காத.. ல� 

ப�ண� க�யாண� ப�ண�ன 

உன��மாடா எ� ப�லி��� ��யைல"

"��யாம இ�ைல, ப� ந�.."

"�ள��  அைத� ப�தி ேபச ேவ�டா�.."

".."

தியாேக�வ� சிறி� கல�கிய �ரலி�, 

"ஆனா�� கட�� என�� இ�வள� 

ெப�ய த�டைன 

������க��டா�டா"

வ�ேனா� ச�� �ரைல உய��தி, "எ�னடா 

�� மாதி� ேபசி�� இ��க? ந� எ�னடா 

ப�ண�ன? "

"எ�னால தா� எ�லா�.. எ�னால எ� 

எதி�யால தா�.. ��.. வ��டா.. ேபான 

உய�� தி��ப� ேபாறதி�ைல.. �ள��  

வ�ேனா� நா� நாைள�� ேபசேற�.. ைப" 

எ�� �றி வ�ேனா� ேபசியைத 

ெபா��ப��தாம� ெதாட�ைப� 

����தா�.

அ�த� ேகார ச�பவ� அவ� க� �� 

வ�த�. ேவைலய�� எ�தைனேயா 

இற��கைள ச�தி�தவ� தா�, ஆனா� 

இ�த இற�� அவ� வா�நாள�� எ��� 

மற�க ��யாத அவ� சி�தைனய�� 

உைற�� ேபான வலி.

ேவதைன�ட� இ��கமாக ��ய 

வ�ழிகள�� ஓர� ஒ� �ள� ஈர� கசி�த�. 

வழ�க� ேபா� உற�கமி�றி 

ேவதைனய��� �ழ�றா�.

இர�� நா�க� கழி�� காைலய�� ேசக� 

கீ�த�யாைவ உ�கார வ�டாம� கிள�ப� 

ெசா�லி வ�ர��� ெகா����தா�. ஒ� 

க�ட�தி�� ேம� ெபா�ைம கா�க 

��யாம� கீ�த�யா எ��ச�ட�,

"அ�ப� எ�க தா�டா ����� ேபாக� 

ேபாற?"

ேசக� வ��ன� திைர�பட வ�ேவ� ேபா�, 

"எ�ப� ேக�டா��.. அ��� ேக�டா�� 

ெசா�ல மா�ேடா�ல" எ�� �ற 

கீ�த�யா சி� ��னைக�ட�,

"இ�ைசடா ந�" எ�� த� தைலய�� 

அ���� ெகா�� கிள�ப� ெச�றா�.

அவ� உ�ேள ெச�ற�� ேசக� 

ச��க�ைத ேநா�கி க�ைட வ�ரைல 

உய��தி� கா��னா�. அவ�� 

��னைக�ட� க�ைட வ�ரைல உய��தி� 

கா��னா�. அ�தா,

"எ�ன�க ேம�ட�?"

அவ� �ரைல ெவ�வாக� �ைற��, 

"கீ��திய அவ காேலஜு��� ����� 

ேபாறா�"

அ�தா அதி��சி�ட�, "எ�ன�க இ�?"

ச��க� த� வா� ம�� வ�ரைல ைவ��, 

"�.. கீ��தி�� அ� ெத�யா�"

“ேவணா�க வ�ைளயாடாத�� க.. இ�ப தா� 

அவ ெகா�ச� ேதறி வரா.. இ�ேபா ேபா� 
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தி�ெந�ேவலி��� �����.."

"�..�.. கீ��தி வரா" எ�ற�� அ�தா 

வாைய ��� ெகா�டா�.

இள� ப�ைச நிற�தி� அழகிய ச�வா�� 

��னைக�ட�  ெவள� வ�த கீ�த�யா, 

"கிள�பலாமா?" எ�� வ�னவ, ேசக�,"sure" 

எ�� அவள�ட� �றிவ���,

"நா�க ேபாய��� வேரா� மாமா.. 

பய�படாத�� க அ�ைத.. உ�க ெபா�ைண 

ப�திரமா ����� வ���ேவ�" எ�� 

�ற,

கீ�த�யா சா�தி அ�ேக ெச��, 

"பய�படாம இ��க அ�ைத.. உ�க 

ைபயைன எ�த கா��� க���� 

அ�டாம ப�திரமா ெகா�� வ�� 

ேச��தி�ேவ�" எ�� �ற ேசக�,

"அதா� ந� இ��கிேய!"

"அைத� தா� நா�� ெசா�ேற�... நா� 

இ��� உ�ைன கா�பா�தேற��" எ�� 

�றி அவ��� அழ� கா��னா�.

 இ�வ�� 

 ��னைக�ட� 

தி�ெந�ேவலி 

வ�ணா�ேப�ைடய�

� இ���� அவ� 

ப��த க���ைய 

ேநா�கி பயண��தன�.

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

தி�ெந�ேவலி 

மாவ�ட� - 

அசி�ட�� 

கமி�ன� 

அ�வலக�:

தியாேக�வ� 

அைறய�� 

அவ��, 

திேனஷு�, 

லாவ�யா�� 

அம��தி��தன�.

திேன�, "�பாஷின� 

��� அ�� 

காேல� ேம�� 

வ�சா��சதி� ெத��த 

வ�ஷய�க�.. அவ� 

யாைர�� வ���பைல.. 

அ��க� தைல வலி 

வ��.. இற�த ஒ� 

வார�தி�� �� 

ட�லா தா� 

இ��தி��கா.. ெத�, 

��கியமான வ�ஷய� 

அவ� இற�தத�� 

இர�� நா� 

��னா� அவ� 

ெகா��த 

க��ைள�� 

காரணமாக அச� 

�மா� எ�ற 

��ெட�� 

ச�ெப�� 

ஆகிய���கா�.. 

அவ� 'உ�ைன 

��மா வ�ட 

மா�ேட�' � 

மிர���� 

ேபாய���கா�.. 

அவ� XXX 

ேஹா�ட� 

ெசா�தகார� 

ைபய�.. �� 

ேட� தா� 

ச�ெப�ஷ� 

எ�றா�� 

�பாஷின� ேக� 

�ைச� � �ேளா� 

ஆன ப�ற� தா� 

காேல��� ேபாக ஆர�ப��� 

இ��கிறா�."

லாவ�யா, "அ� ம��� இ�ைல சா�.. 

நம��� கிைட�த �ெர�ல�ல AK�� 

இ��த�"

அைன�ைத�� ேக�ட தியாேக�வ� சி� 

ேயாசைன��� ப�ற�,

"ஓேக.. அவைன காேல�ல ேபா� 

வ�சா��கலா�.. நா�� லாவ�யா�� 

காேல� ேபாேறா�.. திேன� ந� டா�ட� 

���தி வ�� ���� ேபா� அவ� டா�டைர 

வ�சா�"

"ஓேக சா�" எ�� �றி திேன� 

கிள�ப�ய��, தியாேக�வ�� 

லாவ�யா�� �பாஷின� ப��த 

க���ைய ேநா�கி பயண��தன�.

சி�தைன ெதாட��...
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1.  Top answerers contest winner - JV_66 @ 
Jayanthy.

2. Penmai Special  Contest  - Penmai Today vs 
Penmai 2020 Winner - gkar�@Kar�ga & Angu 
Aparna.

3. Neeya Naana Winner - Dania @ Nitha.

4.  Penmai’s Super Star - Best Cheerer - 
Sriramajayam @ Viswanathan.

May Month Contest WinnersMay Month Contest WinnersMay Month Contest Winners

June Month ContestJune Month ContestJune Month Contest

Penmai’s Special Fathers Day Contest.
 Line for your father! 
 Best moment(s) with your father. 
 Top 10 quali�es for being a good father.

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

�����ழ� பா�கா���� தன�மன�த� 

ம��� ச�தாய� ெச�ய ேவ��ய� 

எ�ன? அரசா�க� ெச�ய ேவ��ய� 

எ�ன?

�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.

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.
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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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