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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�!!! 

மன�த ச�தாய� இய�ைகய�� வ�ைளவாகேவா அ�ல� ெசய�ைகயாகேவா 

அ�வ�ேபா� சில சவா�கைள��, இட�கைள�� ச�தி�� ெகா�� இ��கி�ற�. 

மிக�ெப�ய இய�ைக ேப�டராக உ�த�கா�� மாநில�தி� ஆகாய�ைத� கிழி��� 

ெகா�� அைடமைழ ெப��, நிைன��� பா��க ��யாதப� தி���� 

திைசெய��� கா�டா�� ெவ�ள� ெப��ெக��� ஓ�ய�. வழிெந�க இ��த 

ஊ�க� ெமா�தமா� அழி��, �ன�த� பயண� ெச�றவ�க�, உ��� வாசிக� 

எ�� ஆய�ர����� ேம�ப�டவ�க� ஜலசமாதியானா�க�. உய�ைர� ைகய�� 

ப���தப� தவ��த ல�ச����� ேம�ப�ட ந� சேகாதர சேகாத�கைள� பா��� 

ேதசேம ப�தவ��த�.
 

த� �ன�த�தா��, அழகா�� இ�வைர ந�ைம கவ��த க�ைக, ய�ைன நதிக� 

��றி�மாக இ�� உ���ைல���ள�. இ�த� ேபரழி��� இய�ைக ம��ேம 

காரணம�ல. நா�� ந� அரசா�க�� தா�. க�ைக, ய�ைனைய எ�� 

ெப�நதிகளாக உ�ெவ��க ைவ��� ம�தாகின� ேபா�ற �ைணயா�கள�� 

ேபா�ைக ந�� மி� தி�ட�க� �ல� திைசமா�றி, கா�கைள �ைறயா�யதி� 

வ�ைளேவ இ�த� ேப�ட�. இய�ைகைய அழி�� வா��தத�கான ஒ� 

எ�சி��ைகேய இ�த இய�ைக� ேபரழி� எ�பேத நித�சன�! 
 

மன�த�க� நட�க ��யாத ப�தியாக மாறிய இட�தி� 10,000��� ேம�ப�ட 

ரா�வ வர� �க� நா�� ம�கைள ம��க கள� இற�கி, ம�க��� உணவள���, 

ம���வ �த�தவ�க� ெச��, த� உய�ைர�� ��சமாக நிைன�� 

கா���ப�திய�� த�காலிக பாைதக�, பால�க� மி�ன� ேவக�தி� அைம�தன�. 

பாதி�க�ப�டவ�கைள ேதா�கள�� �ம���, உய��த பாைறகள�� ம�� 

தவ��தவ�கைள கய��க� �ல� ம���, சி�வ�க�, ெப�க�, வயதானவ�க� 

கட�� ெச�வத�காக கய���� பால�தி� ம�� ரா�வ வர� �க� பால� ேபா� 

ப���, ம��க�ப�டவ�கைள ��கி� ஏறி தவ��தப�ேய பா�கா�பான இட�ைத 

அைடய ேப�தவ� ெச�தன�. ேபா��கள�தி� சி�கமா� பா��� தா��� வர� �க� 

இய�ைகேயா� ேபாரா� ம�கைள ம���� கா�சிக� ந�ைம சிலி��பைடய� 

ெச�த�.

ேபா�� ம��� இ�லாம� எ�ைல தா��ய பய�கரவாததி� ேபா��, இய�ைக 

சீ�ற�கள�� ேபா��, வ�ப���கள�� ேபா�� இரா�வ வர� ன�� உதவ� மிக�� 

மக�தான�. கா�கி� ேபா�� இ�தியா ெவ�றி ெப�ற ஜூைல 26� ேததி 

ஒ�ெவா� ஆ��� கா�கி� ேபா� நிைன� தினமாக� கைட�ப���க�ப�� 

வ�கிற�. உல கி � இர �டாவ�  மிக �ெப �ய ரா�வ வ லிைமைய � ெகா �ட ந� 

இ � திய இரா�வ�தி���, இ�வைர ந� இ�திய தி�நா���காக உய�� தியாக� 

ெச�த ரா�வ வர� �க����, இ��� நம�காக எ�ைலய�� ேபாரா�� 

ெகா������ ந� வர� �க��� வர�  வண�க�க�!!!

இத� 10
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நா� இ�த� கால�தி�

ெப� �ழ�ைதகைள ஆ� �ழ�ைதக����

சமமாக, ப���, வ�ைளயா�� இ��� பலவ�றி� சிற�க, வள��க 

ஆ�வ� ெகா�கிேறா�. ஆ���� ெப� இைள�ப��ைல எ�� மா� 

த��கிேறா�.  இேதேபா�, வ�� ��, ஆ� �ழ�ைதகைள�� சி� 

வயதிலி��ேத, வ�� � ேவைல அைன�ைத��, வ��  ெப���த�, ��த� 

ெச�த�, சைமயலி� உத�த�, �ண� �ைவ��, ம��� ைவ�த�, 

எ��த ெபா��கைள அதனத� இட�தி� ைவ�த�, ேபா�ற எ�லா 

ேவைலகைள�� ெச�ய� பழ�கினா� கீ�க�ட ந�ைமக� கிைட���.

 ெப�க�தா� இ�த மாதி� ேவைலக� ெச�ய ேவ��� எ�ற 

எ�ண� அறேவ இ��கா�.

 அ�மா��� உதவ�யாக இ���� பழ�வதா�, ப��ன� தன�யாக 

இ��க ேந��ேபா� (ப��� வ�ஷயமாக), மிக�� ெசௗக�யமாக 

உண�வா�க�.

 தி�மணமான ப��ன��, மைனவ��� உதவ�யாக இ��க� 

தய�காம�, எ�லா ேவைலகைள�� ப�� ேபா��� ெகா�� 

ெச�வா�க�.

 அதனா�, சி� வயதிலி��ேத ஆ�கைள இ�ப�� பழ�க� 

ப��தினா� அைனவ���� நல�.

... JV_66

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Jul 2013                                 6



Moms  VS  KidsMoms  VS  KidsMoms  VS  Kids

How to improve child's memory which helps in education?

...Jv_66 @ Jayanthy

You can try the following to improve your daughter.
 You can encourage her to ask the doubts or questions in the class. Whenever you teach the 

same lesson, which was taught in the class, and when you ask her some questions regarding 
the lesson, encourages her to ask the unknown questions/doubts to her teacher. Initially, you 
don't clear them to her.

 Before going to school, you tell her once, to ask the specific doubt to her teacher.
 After coming from the school, enquire her, whether she got cleared about the doubt, you had 

mentioned before.
 She might forget for 2 or 3 times. Please do not scold for this.
 Be telling her daily, so that, she will get used to it.
 Then, regarding remembering the lessons, after her coming from the school, enquire about the 

lessons taken that day.
 You can again refresh them for her. For example, if you finish refreshing the lessons by 

evening 7 - 8 p.m., you can again ask her some small questions regarding those lessons. This 
should not be boring for her. You can ask questions, in a playful manner.

 Again, you can ask the same questions by 9.30 or 10 p.m. before going to sleep.
 You can also tell her, that if she is doing like  this, that she will remember them well.
 And one more thing you can try. (This is somewhat like ALPHA MIND POWER). When she 

started sleeping, after half an hour or 45 minutes (before going to deep sleep), you can revise 
those portions (important things) into her ears. THIS WILL BE REGISTERED IN HER SUB-
CONSCIOUS MIND, and will never get erased.

...Sumitra 

There are several techniques to improve kid's memory while still young. One of these techniques 
is what we call the "visualization and association”. This method is used by plenty of people who 
want to improve their ability to memorize. This is not a new technique or brain upgrade; it's just a 

method of how to memorize things in a much 
more efficient manner. For example, instead 

of memorizing the word "light saber” you 
visualize the image of the light saber itself. 
It is much easier for your brain to store 
and recall "images" or "visual information" 
than verbal and written word. Images are 
concrete when they enter your head. 
That explains why you recall images 
more than you recall words. You might 
recall the image of the house and the 

street more than the name of the street 
itself. 

 
After doing this technique, you may realize 
that your ability to memorize things became 

Child’s Memory 
                         &
                         Education
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much better. I may become efficient in memorizing things just by doing the method. It's not an 
instant success but with constant proper usage of your brain, You will became a much better 
person.

So if you want your kids to have a bright future, give them the right tools and you could start by 
enhancing the way, they use their brain and you can be sure that they would be better citizens in 
the future.

The brain requires adequate energy to function well and this can be provided with good 
nourishment through good food intake and regular physical activity. When your child is involved in 
strenuous mental activities such as exam preparations, planning for extracurricular activities, then 
your child will require extra energy.

Along with regular intake of healthy food, there are a few main foods which you need to include 
which will provide minerals such as zinc, lecithin, manganese, omega 3 fatty acids and Vitamins 
such as Vitamin E.

Good sources of these nutrients are whole wheat products, brown rice, oats, soya beans and 
legumes, eggs, milk, curds, cheese (yes, it is safe to give cheese as a snack), nuts, unrefined 
vegetable oils. Flax seeds and fish too are good sources of omega 3 fatty acids.

Besides these nutrients, adequate sleep and exercise is required. Exercise helps in stimulating 
fresh oxygen to the brain and sleep helps to relax and unwind the brain.

Involve your child in brain racking activities such as chess and also make your child do puzzles, 
crosswords and memory games.

...Jash @ saradheya

If the kid is in lower class, ask her what happened in the class. If she says about happenings in 
the class room you can come to know whether the kid listen the lesson and what the teacher 
teaches. So first of all find out what is the problem in your child.
 
Sometimes the child may be distracted and to hide this from parents and teacher. They may say 
simply forgotten. First analyze the problem with the child.

If she doesn't remember the answers, train her to study the answers with important keyword and 
first make her to study the small question and answers then slowly increase the level.
If she succeeds in scoring centum in fill ups and in one mark questions, she will get a positive 
attitude as she can also score more and more. You should appreciate her for each mark and 
make her to study maths in early morning so that her brain could grasp things. Make a habit of 
telling slogas (may be guru slogas or Hanuman slogas) in early morning and before studying so 
that she will get a positive attitude.

Make her to recite addition tables like "0+1 is 1, 1+1 is 2,........." daily morning. It would help her to 
improve memory power. In this age repetition is the only thing to increase the memory power

...Sumathisrini

Intake of Vallarai keerai, Badham nut, ladies finger, potato & tomato will increase the memory 
power of child.

Moms  VS  KidsMoms  VS  KidsMoms  VS  Kids
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...Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO

How does the mother position the baby correctly at the breast?

Positioning your baby correctly will ensure that she is breastfeeding and not nipple-
feeding. This means that the baby should be taking not only the nipple into her mouth, 
but part of the breast as well.

For effective transfer of milk from the breast to the baby’s mouth, you can choose a 
sitting or lying down position. The important thing is that you should feel comfortable. If 
you are sitting, you will find it more comfortable if your back is supported.

Lift your breast with your palm and offer the nipple as well as the breast to the baby. Do 
not pinch the nipple or the breast or try to push the nipple into the baby’s mouth. Touch 
the baby’s lips, preferably the upper lip, with your nipple. If the baby opens her mouth a 
little, do not offer the breast and the nipple. Again touch her lips with your nipple. As 
soon as she opens her mouth wide and shows interest in feeding,quickly move 
her on to the breast. Let the baby’s lower lip be well below the 
nipple. This helps to get the baby’s chin close to the breast 
so that her tongue is right under the lactiferous sinuses 
containing milk. Then the nipple is positioned above 
the centre of the baby’s mouth, so that it points 
towards the palate. As soon as the nipple 
touches the palate, the baby starts suckling and 
when her mouth fills with milk, she swallows it. 

To make sure that your baby is positioned 
properly at the breast, check the following points:
 Your baby's entire body, including her neck, shoulder 

and abdomen, should be facing you and close to your 
body. Her chin should touch the breast.

 Her mouth should be wide open with her lips curled outwards.
 More of the areola should be visible above the baby's upper lip and less below the 

lower lip. But if the areola is big, more of it may be visible, even if the baby is 
positioned properly.

 The baby should be taking slow, deep sucks.
 After the feed, the baby should appear relaxed and satisfied.
 You should not feel any nipple pain.
 You should be able to hear your baby swallow, but this is not essential.

After offering the breast to the baby, keep your other hand free to stroke her hair or play 
with her fingers. Do not put a finger on the breast near the baby's nose to prevent any 
difficulty in breathing; this is unnecessary and may interfere with proper milk transfer to 
the baby. 
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Preggers GuidePreggers GuidePreggers Guide

As soon as you give your final push (normal delivery), your baby will be out of your body 
and doctor will cut her umbilical cord and suction out all the uids in the nose and ears 
by holding her upside down for like few seconds and taken away by your baby's nurse 
for wiping the guts from her body and wrap her in a warm towel and will show you your 
cutie pie. Mean while, you will deliver the placenta and they will check the five parts of 
placenta couple of times, to make sure nothing of the placenta remains in your body. 
This is very important because the remains will cause internal bleeding and infection. 
This is your doctors and nurses job.
After delivery, your baby will be wrapped in a warm 
towel and will be taken to nursery in your 
hospital, where they will record her birth, 
time, weight and things like that, and 
also draw some blood, check for 
bilirubin (jaundice) in her face 
and eyes, her heartbeat, blood 
pressure etc. While, at that 
time you will be changed to 
your post delivery room, 
and you will be in 
rest/sleep for at least 3 to 5 
hrs. You will be dosed off 
after a very hard work.

In case of elective c-section, 
you will be in the c-section 
operation table. You will be given 
general anesthesia, so you won't 
feel a prick.. in about 5 to 10 min. you 
will hear your baby's cry and they will show 
the baby to you and will continue doing the work 
as I mentioned above for your baby by a pediatric nurse, 
and a pediatrician in the same place. Meanwhile, your doctor will also get the placenta 
out and check for its 5 portions. Then she will start stitching and stapler you. After that 
you will be taken to your post delivery room and there the nurse will come and give you 
pain medication in the IV and your doctor will come and check your incision. Then you 
will be dosed of for 4 to 5 hours because of anesthesia and pain drugs. 

After that, your nurse will bring your baby to you and help you in the feeding. Accept the 
help. She will teach you how to latch baby's mouth correctly. Otherwise ask your nurse 
or doctor for help.

Then you will feed your baby and your baby will sleep. In case of c-section or episiotomy 
tear in normal delivery, you will have urinary catheter, your nurse will check your urine 
concentration and if everything is ok, she will remove the catheter, and help you with the 
pads for your bleeding. She will help you in getting up and down of the bed placing your 

...nLakshmi
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Preggers GuidePreggers GuidePreggers Guide

baby correctly on you for feeding. 

In the case of normal delivery you have to stay for 2 days in the hospital and the doctor 
will check your uterus is healing properly and your baby will get some blood draw and 
results and everything is fine you will be sent home.

In case of c- section, your stay in hospital will be 4 days. After first day, you will be asked 
to walk around the room or that area. This will help to pass gas and they will check your 
bowel movements. You can even have bath in the hospital, as the water should rundown 
from top to bottom.

Only after you pass gas, they will allow to eat solid food or home cooked light food like 
idly and stuff. Every day, you will be given pain medication every 4 to 6 hours and you 
will also be prescribed some after you are sent home. You will feel very down and tired 
because of your returning maternal hormones, sleeplessness, adjusting to the situations, 
pain you feel from incisions and from breast feeding. So accept all the help you get and 
don't hesitate to ask for help.

Headache can be because of simple stress , the hot summer or may be due 
to high BP also. So please check your BP first & if it is normal you can think 
about other reasons. But do check your BP immediately.
Be relaxed, don't worry about anything.

Try to drink so much water as possible. Since we are under AC we may not 
feel the thirst. So you have to drink minimum 1.5 - 2 litre of water by force. 
When water content in body comes down also you may get head-ache. 

...Premabarani @ Dr. Premabarani
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...sudhavaidhi

ேவ��கடைல எ�ற�ேம �தலி� 

நிைன��� வ�வ� அதி� உ�ள 

ெகா���� ச��தா�. இதனா� உட� 

ப�ம� ���, இர�த அ��த� 

அதிக����, இதய ேநா�க� ேபா�ற 

ப�ர�சைனக� வ�� எ�ற ந�ப��ைக 

தா� இ���வ�கி�ற�. ஆனா� 

வ�கி�ற ஆரா��சிகள�� இ�த 

ந�ப��ைகக��� எ�த ஒ� 

ஆதார�மி�ைல எ�ேற ெத�கிற�.

காரண� ேவ�கடைலய�� உட��� 

ேதைவயான ந�ல ெகா��� ச��� 

அத�ட� அதிகமான �ரத ச��� 

இ��கி�றப�யா� அைவ உட��� 

த��� வ�ைளவ��பதி�ைல. ��கியமாக 

ச��கைர ேநாயாள�க��� உக�த 

ஆேரா�கியமான உணவா��. ஏெனன�� 

இதி��ள ச��கைரய�� அள� 

இர�த�தி� மிக மிக �ைற�த அளேவ 

ேச�வதா� பயமி�லாம� சா�ப�டலா�. 

ேம�� இதி� இ���� ெம�னஷ� ிய� 

எ�ற ேவதி�ெபா�� இ��லிைன �ர�க� 

ெச��� ஹா�ேமாைன ��த�ப��தி 

ச��கைரய�� அளைவ க��ப���கிற�. 

ஆகேவ இவ�க� அ�றாட உணவ�� 

ைத�யமாக ேவ��கடைலைய ேச���� 

ெகா�ளலா�.

ேவ��கடைலய�� ர�த அ��த�ைத 

அதிக�ப���� ேசா�ய�தி� அள� 

மிக�� �ைறவாக காண�ப�வதா� 

ேவ��கடைல சா�ப��பவ�க��� ர�த 

அ��த� அதிக��கா�. மாறாக ர�த 

ெகாதி�� �ைற��. ேவ��கடைலய�� 

ைந��� அமில� எ�ற ேவதி� ெபா�� 

உ�ள�.

இைவ ேவ��கடைலைய� 

சா�ப��வத��ல� உட�ப�� 

உ�ப�தியா�� ைந�ேர� ர�த� 

�ழா�கைள வ��வைடய� ெச�வதா� 

ர�த ஓ�ட� சீராகிற�. ேம�� இதி� 

காண�ப�� ஆ��� ஆ�ஸிெட��� 

ேபா�ற உய�� ேவதி� ெப��க� 

மாரைட�� ேபா�ற இ�தய ேநா�க� 

உ�வா�காம� த��கிற�. ேவ��கடைல 

நா��ச�� மி��த உண� எ�பதா� 

ேவ��கடைல சா�ப��டா� மல�சி�க� 

ஏ�படா�. ஆகேவ க��ப�ண�க� �ட 

ேவ��கடைலைய சா�ப��வ� ந�ல�.

ேவ��கடைலய�� ேதாைல ந��காம� 

சா�ப�ட ேவ���. ஏெனன�� அதி�தா� 

நிைறய� ச��க� அட�கி��ள�. ேம�� 

ேவ��கடைலைய� ப�ைசயாக� 

சா�ப��வைதவ�ட, ேவ��கடைலைய 

அவ��ேதா, வ��ேதா சா�ப��வதா� 

சில��� ஏ�ப�� அஜர� ண�ைத 

தவ���கலா�.  தின�� 50 கிரா� 

ேவ��கடைல அவ��� அ�ல� 

வ��� சா�ப�ட��. 

எ�ைணய�� 

ெபா��� சா�ப�ட 

ேவ�டா�.

ெபா�வாக உட� 

எைடைய� 

�ைற�பவ�க� 

ெநா���� த�ன��� 

பதிலாக 

ேவ��கடைலைய� 

சா�ப�டலா�, 

ஏெனன�� இைவ 

Health TidbitsHealth TidbitsHealth Tidbits
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சா�ப��ட தி��தி வ�ைரவ�ேலேய 

கிைட�பதா�, ேம�� ேம�� 

எைதயாவ� சா�ப��� உட� எைடைய 

���� நிைல வரா�. ஆனா�� இதி� 

உட� எைடைய� ���� �ரத ச�� 

அதிகமி��பதா� அளேவா� சா�ப��வ� 

தா� இவ�க��� ந�ல�. இதி��ள 

கா�சிய� ம��� ைவ�டமி� � 

ஆேரா�கியமான எ��� ம��� ப�கள�� 

வள��சி�� உத�வேதா� ம��ம�லாம� 

��ைமய�� ஏ�ப�� 

ஆ��ேயாேபாேராசி� எ�ற எ���� 

ச�ப�தமான ேநாைய�� த��க 

உத�கிற�.

ேவ��கடைலய�� இ���� சில ேவதி� 

ெபா��க� ���ேநா�, உ�வாக� 

காரணமா�� ெச�கைள 

அழி��வ��கி�றன. �றி�பாக மல��ட� 

���ேநா� உ�வாகாம� த��கிற�. 

ேம�� பா��கி�ஸ�, அ��ம� ேபா�ற 

ஞாபக மறதி ேநா�க� வராம� த��க 

ேவ��கடைல உத�கிற�. 

ேவ��கடைலய�� உ�ள உய�� ேவதி� 

ெபா��க� நர�� ெச�கைள ந�றாக� 

ெசய�பட� ���வ��கி�றன.

அதனா� நர��க� ந�றாக� 

ெசய�ப�வதா� அ� ெதாட��ைடய 

ேநா�க� �ைற�� வ��கிற�. இதி� 

��கியமாக ைதரா�� ப�ர�சைன 

உ�ளவ�க�, சி� ந�ரக� ேகாளா� ம��� 

ஒ�வாைம ப�ர�சைனக� உ�ளவ�க� 

இ�கடைலைய தவ����வ�டலா� 

அ�ல� ம���வ�� 

ஆேலாசைனைய ேக�ப� 

ந�ல�.

ேவ��கடைலய�� உ�ள �ரத� 

ச�வ�கிதமாக அைம�தி��கிற�. 

எனேவ, �ழ�ைதக� வள��சி 

தைடய��றி இ��க நில�கடைல 

ந�ல�. ேசாயாப�� ஸி�� 

அ���� தரமான உய��த �ரத�, 

ேவ��கடைலய�� தா� 

இ��கிற�. ��ைடய�� 

உ�ளைத வ�ட இர�டைர 

மட�� அதிகமான �ரத� 

ேவ��கடைலய�� இ��கிற�. 

�ைள� �����ப��� உத�� 

பா�பர�, உ��, ப�க� ம��� 

எ���கள�� பல�தி�� கா�சிய�, 

இ����ச��, ைவ�டமி� ஈ, நியாஸி� 

ேபா�ற ைவ�டமி�க�� 

ேவ��கடைலய�� உ�ளன. 

இதனா�தாேனா எ�னேவா எள�ைமயாக 

வா��த கா�திஜி ேதைவயான அள� 

உட����, மனதி��� ச�திெபற 

ேவ�கடைல�� ஆ���பா�� சா�ப��� 

வ�தா�.எ�லாவ�தமான 

இர�த�ேபா��கைள�� இ� த����. 

ெப�க� மாதவ�டா�� கால�தி� சா�ப�ட 

ேவ��ய உண� ேவ�கடைலயா��.

உட� ப�ம� உ�ளவ�க��, உணைவ� 

�ைற�� உட� ெமலிய வ���ப�னா�, 

சா�பா�� ேநர�தி�� ஒ� மண� ேநர� 

��பாக ஒ� ைக�ப�� அள� வ��த 

ேவ�கடைலைய� சா�ப�ட��. இ��ட� 

சீன� ேசா�காத காப� அ�ல� � 

அ��த��. ப�ற� ஒ� மண� ேநர� 

கழி��� சா�ப�ட அம��தா�, உணைவ 

அதிக அளவ�� சா�ப�ட ��யா�. இத� 

ெபா��� உட� எைட�� ப��ப�யாக� 

�ைறய ஆர�ப����.

வய����ேபா�� உடேன க���பட��, 

ப�க� பல� ெபற�� ேவ��கடைல 

சா�ப��வ� ந�ல�. 

எ�லாவ�ைற��வ�ட ��கியமான� 

உட� அழ��, இதய� பா�கா���. 

ேவ��கடைலய�� உ�ள நியாஸி�, 
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ேதாலி� உ�ள ��க�, ெகா��ள�க� 

ஆற��, இைவ வராம� �����ேய 

த��ப�ட�, பளபள�பான ேதாைல�� 

ஏ�ப��தி� த�கிற�. ப���� மாணவ, 

மாணவ�ய� ேவ��கடைலைய� ெதாட��� 

சா�ப��வதா� ஞாபக மறதி ஏ�படா� 

எ�கிறா�க�. ேம��, நர�� ச�ப�தமான 

ேநா�கைள வராம� த���� ஆ�ற�� 

ேவ��கடைல�� உ��. 

ேவ��கடைலய�� 30 வ�தமான ஊ�ட� 

ச���க� உ�ளன. நா� உ��� 

உண�� ெபா��கள�லி��� ர�த�தி� 

ேச�� ச��கைரய�� அளைவ `கிைள 

ெசமி� இ�ெட��’ எ�பா�க�. இ� 

ேவ��கடைலய�� மிக�� �ைற� 

எ�பதா� ர�த�தி� ச��கைரய�� அள� 

அதிக��கா�.

ேம��, ேவ��கடைலய�� ேம� உ�ள 

ப��� கல� ேதா��� ந��ழி� ேநாைய� 

க���ப���� ஆ�ற� உ��. 

அ�ம��மி�றி, ேவ��கடைலய�� உ�ள 

ெம�னச� ிய�தி�� இ��லி� �ர��� 

ஹா�ேமா�கைள ��த�ப���� ச�தி 

உ�ள�. க��ப�ண�க� ேவ��கடைலைய 

சா�ப��வதா�, அவ�க��� ப�ற��� 

�ழ�ைதக��� நர��� ேகாளா�க� 

ஏ�படா�. ேவ��கடைலய�� க��ப�ண� 

ெப�க��� மிக�� அவசியமான 

ைவ�டமி� ஏ ம��� ந��� 

கைரய���ய ைவ�டமி� ப�3 

ேபா�றைவ அதிக� உ�ளன. ர�த 

அ��த�ைத அதிக�ப���� ேசா�ய� 

ேவ��கடைலய�� �ைற�.

ேவ��கடைலைய� ப�ைசயாக� 

சா�ப�டலாமா?

ஒ� நாைள�� எ�வள� சா�ப�டலா�? 

ேவ��கடைலைய� ப�ைசயாக� 

சா�ப��வைதவ�ட ேவ��கடைலைய 

அவ��ேதா, வ��ேதா சா�ப�டலா�. 

ஆனா� ேவ��கடைலைய எ�ெணய�� 

ேபா�� வ���� சா�ப�ட� �டா�. 

ேவ��கடைலய�� ேதாைல ந��காம� 

சா�ப�ட ேவ���. ஏென�றா� 

அதி�தா� நிைறய� ச��க� 

உ�ளன.ஒ� நாைள�� மாைல 

ேவைளகள�� தி�கிற ெநா���� 

த�ன�க���� பதிலாக 50 கிரா� வைர 

ேவ��கடைல சா�ப�டலா�. 

ேவ��கடைலைய� சா�ப���ேபா� கச��� 

�ைவ வ�தா� அ�த ேவ��கடைலைய� 

சா�ப�ட� �டா�. கச�ேபறிய 

ேவ��கடைலய�� அஃ�ேலாடா�ஸி� 

எ�ற ெபா�� இ��கிற�. இ� வய��றி� 

ஜர� ண�ைத� பாதி�க� ��ய�. எனேவ 

��த��திதான ேவ��கடைலையேய 

சா�ப�ட ேவ���.

Nutrients
Energy   567 Kcal
Carbohydrates 16.13 g
Protein   25.80 g
Total Fat  49.24 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  8.5 g
Vitamins
Folates  240 µg
Niacin   12.066 mg
Pantothenic acid 1.767 mg
Pyridoxine  0.348 mg
Riboavin  0.135 mg
Thiamin  0.640 mg
Vitamin A  0 IU
Vitamin C  0 mg
Vitamin E  8.33 mg

Electrolytes
Sodium  18 mg
Potassium  705 mg

Minerals
Calcium  92 mg
Copper  1.144 mg
Iron   4.58 mg
Magnesium  168 mg
Manganese  1.934 mg
Phosphorus  76 mg
Selenium  7.2 µg
Zinc   3.27 mg

Phyto-nutrients
Carotene-beta  0 µg
Cryptoxanthin-beta 0 µgN
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ேதா���கரண� ேபா�வ� ஏ�?

ஒ� கால�தி� ேதா���கரண� ேபா�வ� எ�ப� ப�ள�கள�� மிக� சாதாரணமான 

வ�ஷய�. தவ� ெச�தாேலா, வ�� ��பாட� எ�தி வரா வ��டாேலா ஆசி�ய�க� 

மாணவ�கைள� ேதா���கரண� ேபாட ைவ�ப� வா��ைக. ேத�� சமய�தி� ப�தி 

அதிக��� மாணவ�க� அதிக மதி�ெப� ெபற தா�களாகேவ ப��ைளயா� �� 

ேதா���கரண� ேபா�வ����. ஆனா� இ�கால�தி� ேதா���கரண� ேபா�வைத 

அதிகமாக நா� காண ��வதி�ைல.

இ�த� ேதா���கரண� அெம��காவ�� ஆரா��சி�� எ���� ெகா�ள�ப���ள� எ�� 

ெசா�னா� ஆ�ச�யமாக இ��கிறத�லவா? லா� ஏ�ச�ைஸ� ேச��த ம���வ� 

எ�� ராப��� (Dr.Eric Robins) இ�த எள�ய உட�பய��சியா� �ைளய�� ெச�க�� 

நி�ரா�க�� ச�தி ெப�கி�றன எ�கிறா�. 

அவ� த�ன�ட� வ�� ேநாயாள�க��� அ�த உட�பய��சிைய சிபா�� ெச�வதாக� 

��கிறா�. ேத��கள�� மிக� �ைற�த மதி�ெப�க� எ���� ஒ� ப�ள� மாணவ� 

ேதா���கரண உட�பய��சிைய� சில நா�க� ெதாட��� ெச�த ப�� மிக ந�ல 

மதி�ெப�க� வா�க ஆர�ப��ததாக� ��கிறா�.

ேய� ப�கைல�கழக�ைத� ேச��த நர�ப�ய� நி�ணரான டா�ட� �ஜின�ய� அ� (Dr. 

Eugenius Ang) எ�பவ� கா�கைள� ப����� ெகா�வ� மிக ��கிய அ��ப�ச� 

...Datchu@ Mythili
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��ள�கைள� ��� வ��கி�றன எ�� ெசா�கிறா�. அதனா� �ைளய�� நர�� 

ம�டல வழிகள��� ச�தி வா��த மா�ற�க� ஏ�ப�வதாக அவ� ெத�வ��கிறா�. இட� 

ைகயா� வல� காைத��, வல� ைகயா� இட� காைத�� ப����� ெகா�� 

உ�கா��� எ�ைகய�� �ைளய�� இ� ப�திக�� பலனைடகி�றன எ�� ெசா�கிறா�.

ேதா���கரண� ேபா�வதா� ஏ�ப�� மா�ற�கைள EEG க�வ�யா� டா�ட� �ஜின�ய� 

அ� அள�� கா�ப��தா�. �ைளய�� நி�ரா�க� ெசய�பா�க� அதிக��பைத 

ப�ேசாதைனய�� கா�ப��த அவ� �ைளய�� வல�, இட� பாக�க� சமமான 

ச�திகைள அைடவதாக�� ெசா�னா�. மிக ��ண�ய தகவ� அ���� காரண�க� 

வ��ெப�வ�� ப�ேசாதைனய�� க��ப���க�ப���ள�. டா�ட� �ஜின�ய� அ� 

தா�� தின�� ேதா���கரண� ேபா�வதாக� �றி�ப��கிறா�.

Autism, Alzheimer ேபா�ற இ�கால�தி� அதிக��� வ�� ேநா�க���� �ட இ�த 

ேதா���கரண உட�பய��சிைய ஆரா��சியாள�க� ப���ைர�கிறா�க�. ேதா���கரண� 

தின�� ெச�வத� �ல� ேம�க�ட ேநா�களா� பாதி�க�ப�ட �ழ�ைதக� மிக ந�ல 

பல�கைள� ெப�வதாக அவ�கள� ப�ேசாதைனக� ெசா�கி�றன.

�ராண�� சிகி�ைச நி�ண� ேகா ேசா� �ய� (Master Koa Chok Sui) த��ைடய Super Brain Yoga 

எ�ற ��தக�தி� ேதா���கரண�ைத� ப�றி�� அத� பல�க� ப�றி�� 

�றி�ப����ளா�. த��ைடய ெசா�ெபாழி�கள��� இைத அதிக� �றி�ப��கிறா�.

இதனா� தா� ேதா���கரண� ப�ள�கள�� ந� ��ேனா�களா� 

நைட�ைற�ப��த�ப�� இ��கலா� எ�� ேதா��கிற�. ப��காத மாணவ�க� 

ேதா���கரண �ைறயா� த���க�ப�வத� �ல� அவ�கள� அறி�� திற� 

அதிக��க வழி�� கா�ப��க� ப����கிற� எ�� ேதா��கிற�.

இ�த� ேதா���கரண� பய��சிைய தின�ேதா�� ��� நிமிட�க� ெச�தா� ேபா�� 

வ�ய�க� த�க அறி� சா��த மா�ற�கைள� காணலா� எ�� ஆரா��சியாள�க� 

க��கிறா�க�. அவ�க� ப���ைர��� ேதா���கரண பய��சிைய அவ�க� ெசா�கி�ற 

�ைறய�ேலேய கா�ேபாமா?

உ�க� கா�கைள உ�க� ேதா�கள�� அகல�தி�� அக�� ைவ�� நி�� 

ெகா���க�. உ�க� பாத�க� ேநராக இ��க���. வல� காைத இட� ைகய�� 

ெப�வ�ரலா�� ஆ�கா�� வ�ரலா�� ப����� ெகா���க�. அேத ேபா� இட� காைத 

வல� ைகய�� ெப�வ�ரலா�� ஆ�கா�� வ�ரலா�� ப����� ெகா���க�. ப����� 

ெகா��� ேபா� இட� ைக உ��றமாக��, வல� ைக ெவள���றமாக�� இ��க 

ேவ��� எ�ப� ��கிய�.

��ைச ந�றாக ெவள�ேய வ��டப� அ�ப�ேய உ�கா��� ��ைச உ�ேள ந�றாக 

இ��தப� எ��� நி���க�. ����, உ�கா��� எ�வ�� ஒ� தாளலய��ட� 

இ��க���.

ெச�� பழ�கமி�லாதவ�க��� ஆர�ப�திேலேய ��� நிமிட�க� ெதாட��� 

ேதா���கரண� ெச�வ� க�னமாக இ��கலா�. அ�ப��ப�டவ�க� ஒ� நிமிட� 

ெச�வதி� இ��� ஆர�ப��� நா�க� ெச�ல� ெச�ல இர�� நிமிட�க�, ப�ற� 

��� நிமிட�க� எ�� அதிக���க�.

ஆரா��சியாள�க� ெசா��� மிக ந�ல பல�கைள� பா���� ேபா� உ�க� அறி�� 

திறன�� வள��சி�காக ��� நிமிட�க� தின�� ெசலவழி�ப� மிக�ெப�ய 

வ�ஷயம�ல அ�லவா?
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�ழ�ைதக��� சள� ச�யாக

சி� �ழ�ைதக��� அ��க� சள� 

ப�����ெகா�� இ�ம� உ�டா��. இ� 

அவ�க� உட� நிைலைய ப�ேவ� வைககள�� 

பாதி�� பல ேநா�கைள உ�டா�கிவ���. 

க��ர வ�ள�ய�� இைலைய� சாெற��� 

அத�ட� பன�க�க�� கல�� �ழ�ைதக��� ெகா��� வ�தா� இ�ம� 

ந����. ேம�� �ழ�ைதக��� உ�டா�� மா�த�� வ�ல��.

�ழ�ைதக��� ஞாபக ச�தி வளர

ேத�� சமய�தி� எ�லா� �ழ�ைதக���� உ�ள ெப�ய ப�ர�சிைன, எ�தைன 

�ைற ப��தி��தா�� மனதி� பதியாம� மற��வ���. இ�த� �ைற ந��க 

அ�சி தி�ப�லிைய ேலசாக வ���, ைநஸாக அைர��, ேதன�� ��� சி��ைக� 

கல�� ெவ�� வய��றி� சா�ப��� வ�தா� ஞாபகச�தி ஏ�ப��.

Granny
Remedies ...Parasakthi

 வ�ப�தி� காய�ப�டவைர அவசர�தி� க�டப� ��கி� ெச�ல� �டா�. 

ப��க ைவ�� ம��ேம ��கி� ெச�ல ேவ���. ஒ�ேவைள 

த��வட� பாதி�க�படாம� இ���, ந��க� உடைல மட�கி� 

���வத� �ல� அ� பாதி�பைடயலா�. உட� பாக�க� ெசய� 

இழ��, நிைலைமைய ேம�� சி�கலா�கிவ���.

 எ��� �றி� ஏ�ப�டா�, எ��-ேர எ���� பா��காம� ���மதி�பாக 

க���ேபா�� ெகா�ளாத��க�. ஏென�றா�, எ���க� ேகாண�மாணலாக 

ேச��� ெகா�ள��, தைசக� தா�மாறாக ஒ���ெகா�ள�� வா��� 

இ��கிற�. இதனா� கா�க� ேகாணலாக, ��ைடயாக மாற���ய 

ஆப�� இ��கிற�.

 ப�ஸிேயாெதரப� எ�ப� இய�ைக வலி நிவாரண�. மாத� கண�கி� வலி 

நிவராண� மா�திைரக� சா�ப��வத� �ல� �ணமா�� ப�ர�ைனைய, 

வார� கண�கிேலேய �ணமா�கிவ���.

 எைட �ைறவான இ�ச�கர வாகன�கைள� பய�ப���ேவா�, மிக 

ெம�வாக� ெச�ல ேவ���. ேவகமாக ெச���ேபா� ஏ�ப�� 

அதி��க� ேநர�யாக ���, க��� ம��� இ���� ப�திைய பாதி���.

ம���வ� �றி��க� ...Gowrymohan
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Fashion TodayFashion TodayFashion Today

Latest  Bangle  DesignsLatest  Bangle  DesignsLatest  Bangle  DesignsLatest  Bangle  DesignsLatest  Bangle  DesignsLatest  Bangle  Designs
...kirthika99@Karkuzhali
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Shuklam bharadharam Sloka

Shuklam-bharadharam Vishnum shashivarnam 
chaturbhujam | Prasanna vadanam dhyayet sarva 
vighnopa-shantaye ||

Meaning

We meditate on Lord Ganesha - who is clad in white, 
who is all pervading whose complexion is gray like that 
of ash who has four arms, who has bright countenance 
and who can destroy all obstacles in our spiritual and 
worldly path.

Slokas for KidsSlokas for KidsSlokas for Kids

Kids CornerKids CornerKids Corner

Block printing are designs made from a stamp, which are 

repeated again and again, in a regular pattern. 

You could do this with the help of a potato. Yes, a potato makes an 

excellent block. 

Method:

 Cut a potato in half.

 Cut out the potato so that it forms the stamp of a ower.

 Dip the potato in paint and stamp it neatly on a clean sheet of 

paper.

 Repeat the stamp right next to it, to form a row of owers. Do 

this for the entire page. If you want, you could alternate two 

blocks.
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Crafts GalleryCrafts GalleryCrafts Gallery

Wall Craft

...Fransuva

Flower vase
with Paper quilling

Peacock
with Clay

Flower vase
with Icecream stick

...thenmozhir

...augustajudi ...Deepa Bala
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தமிழக�தி��ள ந�� நிைலகள�� ஆ� 

மாத�தி� ந�� வர�� அதிகமாகி 

ெப��ெக��� ஓ��. நதிக�� ந�� 

நிர�ப� காண�ப��. பய�� ெசழி�க வள� 

அ��� அ�ைன காவ���� ந�றி 

ெத�வ���� வ�தமாக, ஆ� 18-� 

பதிென�டா� ெப��� வ�ழா, 

நதி�கைரகள��� ஆ�ற�கைரகள��� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. இதைன 

பதிென�டா� ெப��� எ��� 

��வா�க�. ெத�ேம�� ப�வ�தி� 

ஆ�றி� ந��ப�� இட�கள�� ெப�த 

மைழய�னா� ஆ�கள�� ����ன� 

ெபா�கிவ��. இதைனேய 

ஆ���ெப��� என���வ�. உழவ�க� 

இ�நாள�� ந�ப��ைக�ட� ப�ட� 

பா��� வ�ைத வ�ைத�ப�.

"ஆ�ய�ேல ெப��ெக��� ஆ� வ�� 

காேவ� வா�ய�மா எ�க��� 

வழி��ைணயாக, எ�ைம வாழைவ�க 

ேவ��ம�மா �ம�கலியாக'' எ�� 

காவ�� நதிைய அ�ைனயாக பாவ��� 

பா�னா� கவ�ஞ� க�ணதாச�.

வ�� கள�� வ�ரதமி��� ெப�க�, 

�ைள�பா�ைய ைககள�� ஏ�தி� 

ெகா�� காவ�� ஆ���� வ�வா�க�. 

எ�லா வள�� ெப�க ேவ��� எ�� 

இள�ெப�க� �ைஜ ெச�� 

�ைள�பா�ைய காவ��ய�� வ��� 

வ��� ேகாவ���� ெச�� 

வழிப�வா�க�. வ�வசாய� ெசழி�க 

ேவ�� வ�வசாய�க� காவ�� 

அ�ைன�� மல��வ� வண��வா�க�.

அ� ம��� அ�லாம� த�க� வ�� �� 

பலவ�தமான கல�� சாத�க� (ேத�கா� 

சாத�, ச��கைர� ெபா�க�, 

எ�மி�ச�பழ� சாத�, த�காள� சாத�, 

தய�� சாத�) ெச�� அைத ஏதாவ� 

ஆ�ற�கைரய�� ைவ�� 

���ப��ட��, ந�ப�க�ட�� 

ேச��� ��கலமாக உணைவ 

சா�ப��வா�க�. காவ��யா�றி� 

கைரய�� தி��சிய�� இ�வ�ழா மிக�� 

�க�ெப�ற�.

வ�� �ேலேய ெச�யலா� ஆ��ெப��� 

�ைஜ: காவ���கைரேயார� உ�ளவ�க� 

ம��ேம ஆ��ெப��ைக� ெகா�டாட 

ேவ��� எ�பதி�ைல. ஆ��ெப��� 

�ைஜைய ந� வ�� ��� எள�ய 

�ைறய�� ெச�யலா�. ஒ� ெச�ப�� 

அைர�த ம�சைள சிறிதள� 

ேபாடேவ���. நிைற�ட�திலி��� 

அ�த ெச�ப�� ந�� எ��த��, ம�ச� 

கைர��வ���. தி�வ�ள�ேக�றி அ�த 

ந�ைர வ�ள�கி� �� ைவ�க ேவ���. 

த�ண�� � உதி�� ��கைள� ேபாட 

ேவ���. க��ர ஆர�தி அ�ல� 

ெந�த�ப� கா�� க�ைக, ய�ைன, 

ந�மைத, காவ��, ைவைக உ�ள��ட 

��ண�ய த���த�கைள மனதி� 

நிைன��, ��ெனா� கால�தி� 

எ�கைள �தாைதய� உ�கைள 

�ன�தமாக� க�தி வழிப�ட�ேபா� 

எ�க���� அ�தைகய மனநிைலைய� 

தா��க� எ�� ேவ���க�. 


...Sumathisrini
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காவ��ைய�� தாமிரபரண�ைய�� 

நம�கள��த அக�திய �ன�வைர மனதார 

வண���க�. �ைஜ ���த�� 

ெச�ப���ள ந�ைர� ெச�, ெகா�கள�� 

ஊ�றி வ�ட ேவ���. அ�� ச��கைர� 

ெபா�க� நிேவதன� ெச�ய ேவ���. 

இ�வா� ெச�தா� ெச�வ� ெகாழி��� 

எ�ப� ந�ப��ைக.

காேவ��� ெப�மா� த�� ச�ீவ�ைச: 

இ����� சேகாதர�க� த�க� 

சேகாத�கைள��, ைம��ன�கைள�� 

வ�� ��� வரவைழ�� சீ� ெகா���� 

வழ�க� இ��� இ��கிற�. 

த�பதியைர இ���ள ஆதிமா�ய�ம� 

ேகாய����� அைழ��� ெச�வ�. இவ� 

சமய�ர� மா�ய�மன�� சேகாத�யாக 

க�த�ப�கிறா�. சாதாரண ம�கேள, 

இ�வா� சீ�ெகா���� ேபா�, இ�ேக 

ேகாய�� ெகா������ ர�கநாத� 

��மா இ��பாரா! த� த�ைக காவ��� 

சீ� ெகா��க அவ� அ�மா ம�டப� 

ப���ைற�� எ��த��வா�. அ�� 

�வாமி�� தி�ம�சன� நட���. 

மாைல வைர ெப�மா� அ�� 

வ�� றி��பா�.

ெப�மாள�� சீதனமாக தாலி�ெபா��, 

ப�� ம��� ம�கள� ெபா��க� 

ஆ�றி� வ�ட�ப��. காவ���� ெப�மா� 

சீ�வ�ைச அள���� இ�கா�சிைய� 

க�டா� ேகா� ��ண�ய� கிைட��� 

எ�ப� ஐத�க�. 

நாம�க� ம��� ேசல� மாவ�ட�தி� 

ஆ��ெப��� நாள�� ெகா�லிமைல 

ெச�� அ���ள ஆகாயக�ைக 

ந��வ�� �சிய�� ந�ரா� அர�பள��வரைர 

ெதா�வ� வழ�க�. ஆ��ெப��� 

நாள�� தமிழக அர� ேபா��வர�� 

கழக�தின� நாம�க�, ேசல� ம��� 

ராசி�ர�தி� இ��� சிற�� ேப���க� 

இய��வ� வழ�க�.

காவ��ய�� ராம�: ராமப�ரா� 

அ�ர�கைள வத� ெச�த பாவ� ந��க, 

வசி�ட �ன�வ�ட� வழி ேக�டா�. 

வசி�ட�, அ�ப�தா� ேகா� 

த���த�கைள� த�ன�ட� ெகா�ட 

காவ����, த�சிண க�ைக எ�� ெபய�. 

அ�நதிய�� ந�ரா�னா� உ� பாவ 

உண��க� ந���� எ�� �றினா�. 

அத�ப� ராம�ச�திர� காவ��ய�� 

ந�ரா�ய நா� ஆ��ெப��� எ�� ஒ� 

�ராண�தி� �ற�ப���ள�.

ம�கள� சர�: ��மண� த�பதிக� 

���ப�தின�ட� வ�� பைடயலி�� 

சாமி ��ப��வா�க�. அேதேபால 

மணமாகாத ெப�க�� ந�ல கணவ� 

கிைட�க ேவ��� எ�� ேவ�� பைன 

ஓைலய�� ெச�ய�ப�ட ேதா�கைள 

ைவ���, க�கமண�, கா�ப�சி ைவ��� 

வண��வா�க�. பவான� ���ைற, 

தி��சி, க��, ஈேரா�, பவான� உ�ள��ட 

காவ��� ப�திகள�� உ�சாக��ட� 

ஆ��ெப��� வ�ழாைவ ம�க� 
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ெகா�டா�வா�க�. �ழ�ைத ெச�வ�, 

ந���த ஆ��, வா�வ�� �ப��ச� ெபற 

ஆ��ெப��க�� ெப�க� 

ஆ�ற�கைர��� ெச�� சிற�� 

வழிபா� நட��வா�க�. �ம�கலி� 

ெப�க� மா�க�ய �ைஜ ெச�� 

தாலி�சரைட மா�றி� ெகா�வா�க�. 

க�ன��ெப�க� த�க��� வ�ைரவ�� 

தி�மண� நட�க ேவ�� சிற�� 

�ைஜக� ெச�� ைககள�� ம�ச� 

கய��கைள க��� ெகா�வா�க�.

அ�ம����ய மாத�: தமி� 

மாத�கள�� ஒ�றான `ஆ�' 

அ�ம����ய மாதமாக 

ேபா�ற�ப�கிற�. �மாேதவ� அ�மனாக 

�மிய�� அவத��த� ஆ�மாத�தி� 

எ�பதா� இ�மாத�தி� வ�� 

ெச�வா�, ெவ�ள��கிழைமக� அதிக� 

��கிய��வ� ெப�கி�றன.

ைத மாத� �த� ஆன� மாத� வைர 

�ம�திய ேரைக�� வட�கி� பயண� 

ெச�� வ�த ��ய� அ��த ஆ� மாத 

கால�தி�� (ஆ� �த� மா�கழி வைர) 

த� பயண�ைத �ம�திய ேரைக�� 

ெத�கி� ெதாட��கிறா�. இ�கால� 

த�சிணாயண ��ண�ய கால� எ�� 

அைழ�க�ப�கிற�. இைறவைன 

அைடய அ�ைன பராச�தி க�� தவ� 

இ��த� ஆ� மாத�தி� தா�. இைத 

நிைன� ��� வ�த�தி� `ஆ��தப�' 

நிக��சி ெந�ைல மாவ�ட� ச�கர� 

ேகாவ�லி� இ��� வ�ழாவாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�.

��கால�தி� அ���, சிவ�� ஒ�� 

எ�பைத உலகி�� உண���வத�காக 

பா�வதி ேதவ�, ��ைன வன�தி� தவ� 

இ��தா�. அவர� தவ�ைத� பாரா�� 

சிவ��, வ����� ஆ� மாத 

ப��ணமிய�� ச�கர நாராயணராக 

கா�சி அள��தன�. அ�ப�ைக தவ� 

இ��த இட� ச�கர� ேகாவ�� ஆ��. 

இ� தி�ெந�ேவலிய�� இ��� �மா� 

50 கிேலா ம��ட� ெதாைலவ�� 

அைம���ள�. இ�� �வாமி 

ச�கரலி�க ���தியாக எ��த�ள� 

அ�ப�ைகைய மண�� ெகா�டா�. 

அ�ம� தவ� இ��� பலைன 

அைட�ததா� இ�� ப�த�கள�� 

ப�ரா��தைனக� நிைறேவறி நல� 

ெப�கி�றன�. பா�வதி ேதவ�ய�� 

தவ�ைத ெம�சிய பரமசிவ� ஆ�மாத� 

அ�ம� மாதமாக இ��க ேவ��� 

எ�� வர� ெகா��தா�. கா���, 

மைழ�� ஆ� மாத�தி� அதிகமாக 

இ����. கா�ைற காள���, மைழைய 

மா�ய�ம�� க���ப���கி�றன�. 

இதனா� அ�ம� அ�� ேவ�� ஆ� 

ெவ�ள��கிழைமகள�� அ�ப�ைக 

வழிபா� நைடெப�கிற�.

நைக வா�க ந�ல நா�: அ�சய 

தி�திையைய வ�ட, ஆ��ெப��� 

ந�னா� நைக வா�க உய��த 

ந�னாளாக� க�த�ப�கிற�. இ�நாள�� 

நைக ம��மி�றி ப�ற ெபா��க�� 

வா�கலா�. நா� ெச�கி�ற 

ந�ெசய�களா�, ��ண�ய� எ�ப� 

ெப��கிறேதா, அ�ேபா� இ�நாள�� 

�வ��� ேசமி��� பல மட�கா� 

ெப��� எ�ப�. ஆ�மாத�தி� 

ெபா�வாக ���ெதாழி� 

�வ��வதி�ைல எ�ப�. ஆனா�, 

ஆ��ெப��� ம��� வ�திவ�ல�கா��.

ஜூைல

14 - ச�� 

19 - ஏகாதசி

20 - ப�ரேதாஷ�

22 - ெபௗ�ணமி 

25 - ச�கடஹர ச���தி

Spiritual	Notebook

ஆக��

2 - ஏகாதசி 

3 - ஆ�� ப��ைக

4 - ப�ரேதாஷ� 

5 - சிவரா�தி� 

6 - அமாவாைச 

9 - ர�ஜா� 
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தமி� ம�திர�

வாரண� ஆய�ர� �ழ வல� ெச��

நாரண ந�ப� நட�கி�றா� எ�ெறதி�

�ரண ெபா��ட� ைவ��� �றெம���

ேதாரண� நா�ட� கனா�க�ேட� ேதாழ� நா�

ெப�மாள�� ப�தரான ெப�யா�வா� தம��

�மாேதவ�ேய �த�வ�யாக அவத��த ந�நாளா�

ஆ�மாத� �ரந�ச�திர� ��ய இ�நாளா�

�ழவ� இ�லா ஆ�வா� �ளசி ெச�ய�ய��

�ழ�ைதயாக �ேதவ�ைய க�ெட��த ெப�நாளா�

ஆ���ர� எ�� இ�ந�நாளா�

அ�ள� எ��தி�ட ஆ�வா�� அ�ைமெபய� இ�டாேர

�மாைல எ��ெபா��பட ேகாைதஎன வ�ள��தி�டாேர

க�ண� கைதகைள �றி��றி வள��தி�டாேர

க�ன�இவேளா �ழலைனேய மனதி� வ��தி�டாேள

பா��தசாரதிய�� பரம ப�ைதயானாேள

பா�� பழ�� ெவ��தி�டாேள

பாைவ ேநா�� எ��தி�டாேள

பா��� தி��பாைவைய அள��தி�டாேள

அர�க��� த�ைத மாைல ெதா��க - அைத

இரகசியமா� தின�� ேகாைத அண��� ரசி�க- ஒ� நா�

மாைலய�� ��க��, மகள�� ெசய� க�� ம���

ேவெறா� மாைலைய அர�க��� ஆ�வா� சா�றிட

மாதிவ� ேதா� த�வ�ய மாைலேய த�மன�கவ��த மாைலெயன

மாதவ� அ�ள�ட, அ�யவ�� பண��திட - அ���த�

���ெகா��த �ட��ெகா�யானாேள ேகாைதயவ�

அர�க��� நாயகியானாேள - தி�வர�க�திேல 

இ�� ஆ���ர� - அ�த அழகி

ஆ�டாள�� �கைழ� பா�ேவாேம

அர�கன�� அ�ைள ெப�ேவாேம!

...Brindhapsyh
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ஈைக� ெப�நாளா� ர�ஜா� ப��ைக

அ�ஸலா� அைல��� வ ர�ம���லாஹி 

வ பர�கா�தஹு...

ஒ�ெவா� வ�ட�தி�� அ�லாஹூ தஆலா 

பல வ�ேஷச தின�கைள ஏ�ப��தி அவ�றி� 

ெச��� ந�அம�க��� ப� மட�� 

ந�ைமகைள த�கி�றா�. அ�ப��ப�ட 

நா�கைள� ெகா�ட�தா� ரமலா� மாத� 

ஆ��. இதி� ெச��� ந�ைமக��� அதிக 

�லிக� ெகா��க�ப�கி�றன. ம�ற 

மாத�கள�� ெச��� அம�கைளவ�ட 

இ�மாத�தி� நப� (ஸ�) அவ�க� அதிகமான 

அம�கைள� ெச�வா�க�. இ�மாத�தி� 

அ�லா�வ�� அ�� இற��கி�ற�. 

நரக�திலி��� வ��தைல கிைட�கி�ற�. 

அ�லா� பாவ�கைள ம�ன��கி�றா�. 

ரமலா� மாத�தி� �த� இரவ�ேலேய 

ைஷ�தா�க���� ெக�ட ஜவ� �க���� 

வ�ல�கிட�ப��. நரக�தி� கத�க� �ட�ப��. 

�வ��க�தி� கத�க� திற�க�ப��.

உலக இ�லாமிய ம�க� அைனவ���� 

வழிகா�ட� ��ய அ��மைற �லான ��ஆ� 

அ�ள�ப�ட மாதமான ரமலா� மாத�தி� தா�. 

மன�த �ல�தி�� இைறவ� ெச�த இ�த 

மக�தான உதவ��� ந�றி ெச���வத�காகேவ 

இ�த மாத� ��வதி�� நா�க� ேநா�� 

ேநா�கிேறா�. ��லி�கள�� 5 கடைமகளான 

கலிமா, ெதா�ைக, ேநா��, ஜ�கா� (தான� 

ெச�த�), ஹ�. இவ�றி� ெதா�ைகதா� 

மிக�� ��கிய கடைமயாக திக�கிற� இத�� 

அ��த இட�ைத ேநா�� என�ப�� வ�ரத� 

இ��த� கடைம ெப���ள�.

ரமலா� என அைழ�க�ப�� ேநா�� கால� 

��லி�கள�� வச�த கால� எ�ேற �றலா�. 

அ�த அளவ��� ரமலான�� மக��வ�தி� 

ந�ைமக� ெபாதி�� கிட�கி�றன. 

��லி�கள�� மாத�களான 12 மாத�கள�� 

ரமலா� மாத�தி��தா� சிற�� த�ைமக� பல 

உ�ளன. ஈ�� ப��� என அைழ�க�ப�� ஈைக� 

தி�நா�, ரமலா� மாத�தி� இ�திய�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ரமலா� வ��வ��டா�, 

ஒ�வ��� ஒ�வ� உதவ� ெச�த� எ�ப��, 

இ�லாேதா��� இ��ேபா� உதவ� ெச�த� 

எ�ப�� அதிக���வ���.

ரமலா� ேநா�ைப �த� ப�ைற க�ட ப��ன� 

தா� ேநா�ைப ெதாட��ேவா�. ேநா�� 

இ���� 30 நா�க�� ��ய� உதி�பத�� 

��பாக எ��� உண� உ�ண ேவ���. 

இ�த ேநர�ைத சஹ� உைடய ேநர� எ�� 

அைழ�கி�ேறா�. ��ய� உதி��� ��பாக 

உண� உ�ட ப��ன�, ��ய� மைற�� வைர 

த�ண��  �ட ப�க� �டா�. ��ய� மைற�த 

ப��னேர ேநா�� திற�க ேவ���. ேநா�� 

திற�தைல இ�தா� எ�� அைழ�கி�ேறா�. 

ேநா�� திற���ேபா� ச�யான ேநர�தி� 

அதாவ� ��ய� அ�தமன ேநர�ைத கண�கி� 

ெகா�� ேநா�� திற�க ேவ���. தாமத� 

�டா� எ�� ெசா�ல�ப�கிற�. 

ஊ�வ��� ஊ� ெச��� பயண�க�, 

ேநாயாள�கைள தவ�ர அைனவ���� ேநா�� 

கடைமயா�க�ப���ள�. 7 வய� 

�ழ�ைதக���� ேநா�� ப���பத�� அ�மதி 

உ��. சி�வ� - சி�மிக� ேநா�ப��ேபா� 

ேசா�வைட�தா�, அ�த ேநர�தி� அவ�க� 

ேநா�ைப திற�� ெகா�ளலா�. ேநா�� 

இ���� ேநர�தி� ஐ�கால ெதா�ைகைய 

நிைறேவ�ற ேவ��� எ�ப� மிக�� 

��கியமானதா��. ேநா�� இ��பவ�க� 

ஐ��ல�கைள�� அட�கி ஆள ேவ���. �ற� 

ேப�த�, ெபா� ெசா��த�, ப�ற��� ��ப� 

வ�ைளவ��த� �டா�. ஏைழகள�� பசிைய 

உண�� வைகய�� ேநா�ப����, ர�ஜா� 

ெகா�டா�ட�தி�� ��� ஃப��ரா எ�� 

த�ம�ைத��, ஜகா�ைத�� நப� (ஸ�) அவ�க� 

கடைமயா�கியத� �ல�, ஏைழக�� 

பய�ெப�கிறா�க�, அவ�க�� மகி��சியாக 

ஈைக� ெப�நாைள� ெகா�டா�வா�க�.

ரமலா� மாத�தி� 30 நா�க� ேநா�� 

ேநா�� அ��த மாதமான ஷ�வா� 

மாத�தி� ப�ைற ெத�ப�ட�� ம�நாைள 

ஈைக� ெப�நாளா� ர�ஜா� ப��ைகைய 

ெகா�டா�ேவா�.

அதிகாைலய�ேலேய எ���, �ள��� ����, 

��தாைட அண���, இைறவைன ெதா�� 

����, உ�றா�, உறவ�ன�, ந�ப�க��� 

வா����கைள ெசா�லி, இன���கைள வழ�கி 

எ�கள� மகி��சிைய ெவள��ப���ேவா�. 

இ�வ�ட� ரமலா� மாத� ஆ�கில 

மாத�தி� ஜூைல அதாவ� இ�மாத� 10ஆ� 

ெதாட��கிற�. 

ெப�ைமய�� உ�ள அைன�� இ�லாமிய 

ந�ப�க� ம��� சேகாதர, சேகாத�க��� 

எ� இதய� கன��த ஈைக� ெப�நாளா� 

ர�ஜா� ந�வா����க�. ஈ� �பார�!!!

...Nisha Hameetha
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ம���� ஒ� திைரவ�ம�சன�தி� 

உ�கைள� ச�தி�பதி� ெப�� மகி��சி. 

நா� இ�� பா��க இ���� பட� த�யா 

ேவைல ெச�ய�� �மா�... வா�க 

பட�ைத� பா��கலா�.

பட��ல ெர�� கதாநாயக�க�. இ�ல... 

இ�ல... ச�தான� ேச��� ���க. ஏ�னா 

பட� ���க �ட வ�வ� இவ�தா�க. 

�மா� (சி�தா��) இவர� ப�தி ெமாத�ல பா��கலா�. இவ� ���ப��ல ெகா�� 

தா�தா�ல இ��� இவேராட கைடசி அ�கா வைர��� காத� தி�மண� ெச�தவ�க�. 

ஆனா� �மா��ேகா காத� எ�றா� ேவ�ப�கா�. ெப� எ�றா� பாக�கா�. அத��� 

காரணமாக அவர� சி�வய� ப�ர�சிைனகைள��, அவ� ெப�கள�ட� வா�கிய 

ப��கைள�� காமி�கிறா�க�. இவ� ஒ� சாஃ��ேவ� இ�ஜின�ய�. இவ� பண����� 

இட�தி� இவைர வ�ட உய��த நிைலய�� ஜா�� (கேண�) இ��கிறா�. ெசம ேம�லியாக 

இ���� இவ� ேம� அைன��� ெப�க���� ஒ� க��.

ச�சனா (ஹ�சிகா) இவ�க�ட� ேவைலய�� ேசர, அ�தைன ேப�� ெமா��க, இதி� 

ெர�� கதாநாயக� ம��� வ�திவ�ல�கா எ�ன? சி�தா�� காதலி� வ�ழ, ஆனா� அத�� 

கேண� ���ேக வ�கிறா�. இதனா� ேமா�கியா எ�ற ெபய�� வ�� ச�தான� 

இவ��� ��� பய��சி அள��கிறா�. பய��சி ��வ�� வய�� ���க ���க 

சி���தா�க. இ�த பய��சி�� அ��ற� இவ� ஹ�சிகாவ�� காதைல� ெப�றாரா? எ�பேத 

கைத. ஆர�ப�தி� அ�பாவ�யாக வ�� சி�தா�� ெப�கைள அசர ைவ�கிறா�. எ�ப� 

ெப�கைள �கழ ேவ��� எ�� ெத��� ெகா�கிறா�. எ�ன மாதி� சராச� 

ஆ��கதா� உ�க �ட எ�ப�� நா� மாதி� ��தி வ�வா�க எ�� ெசா�வதிலாக���, 

ச�தான� ைவ��� ப��ைசகள�� தி�தி�ெவ�� �ழி�பதி� ஆக���, மிக அ�ைம. 

இய�பாக ந��தி��கிறா�.

ேமா�கியாவாக வ�� ச�தான� மனைத அ��கிறா�. ஒ�ெவா� �ைற அவ� உபேதச� 

அள��� வ��� பண�ைத� கற�ப� மிக�� கலா�டா. ஹ�சிகாைவ காதலி�க 

ஜ�யாைவ� ெகா���வ��� அ� த� த�ைகதா� எ�� ெத��த�� வ��லனாக 

அவதார� எ��ப� வ�ேசஷ� சிற��. பாலிய� ெதாழி� ெச��� இட�தி� இவ��, 

மேனாபாலா�� அ���� ��� ெசா�லேவ ேவ�டா�. ஒ�ெவா� கா�சிய��� 

ச�தான� த��ைடய ந��ப���, இவ� ஆ�ப�� �த� ஜேப� வைர ெப�கைள 

வைக�ப��தி அ���� கா�சிய��� மிக மிக கல�க�.

வசன�க� ந�றாக இ��கிற�. உதாரண�தி��, 

'காைலய�ல ெத�னமர� ைவ��வ���, சாய�கால� 

ச�ன� ேக�டா எ�ப�?' ேபா�ற வசன�க� சிற��. 

இைச ச�யா. சில பாட�க� ேக���ப� உ�ள�. 

ஆனா� மனதி� நி�கவ��ைல.

��த�.சி  இய�க�தி� வ�த இ�ெனா� கலகல��. 

எ�த ஒ� லாஜி��� இ�லாம� காெம� ம��ேம 

ப�ராதானமாக ைவ�� எ��க�ப�ட பட�. ஹ�சிகா 

ெகா�ச� உட�ைப� �ைற��, ரசிக�க��� 

என�ஜிைய ஏ�தி இ��கிறா�. ���வ�� உைட 

வ�வைம�ப�� மி��கிறா�. சில �கபாவ�க� 

��� ெச�வ� ேபாலேவ நம�� ேதா��கிற�.

எ�லா�� தி��� பச�க எ�� பட�ைத 

���கிறா�க�. ந��க�� பட�ைத� பா����� 

உ�க� க��ைத� ெசா���க� ந�ப�கேள!

...Geetha.A@Anu

Movie ReviewMovie ReviewMovie Review
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Selvipandiyan

தி�டைன எ�ப��� கா�பா�றி வ��வ� எ�ற

உ�தி�ட� வ�கீ� சா�சி ெசா�ல வ�த

ெப�யவைர� ���� வ�சாரைண ெச�தா�.

”உ�க��� வய� எ�ப� தா��யா��… 

தி��� நட�தேதா இர� இர�� மண���... 

தி��யவைன� பா��ததாக ெசா�ற�� க…!!!

ச�... ரா�தி�ய�� எ�வள� �ர�தி� இ��கிற

ெபா�ைள உ�களா� பா��க ����?”

கிழவ� நிதானமாக ெசா�னா�:

”நிலாைவேய பா��க ����... நிலா எ�ேளா

�ர�திேல இ���...!”  

ந�தி: சி�கலான ேக�வ�க� ேக�டா�, 

ேக�பவ�தா� சி�கி� ெகா�வா�...!

Sriramajayam @ Viswanathan

எ�.சி.சி. பேர� நட���. எ�.சி.சி. மா�ட� 

கமா�� ெகா����� இ��கிறா�. 

அ�ேட�ஷ�...,

�டா�ட���...,

ைர� ட��...,

ெலஃ�� ட��...,

அெபௗ� ட��...,

இ�ப� ெர�� �� தடைவ...,

ஒ� ைபய� ம��� ைல�ல இ���

ெவள�ேய வ���டா�.

ேநரா மா�ட�கி�ட ேபானா�...

“எ�த� ப�க� தி��ப� நி�கற��� 

சீ�கிர� ஒ� ����� வா�க சா�...!”

Ramyayuva

Professor: What's attention deficit 
hyperactive disorder?

Student: JJimbalaka dibamba.

Professor: Sorry, I don't understand 
what you said?

Student: Same here sir!

Sudhavaidhi

ெதா�ட�: தைலவேர! ெதா�ட�க� 

��டமா இ��கிற�ப ஆ�ேடாகிராஃ� 

ேபாடாத��க�� ெசா�ேன� 

ேக���களா?

தைலவ�: ஏ� இ�ப எ�னா��?

ெதா�ட�: ��ட�ேதா� ��டமா 

எவேனா ஒ��த� உ�க ெச����ல 

ைகெய��� வா�கி�டா�.

Rifan

ேஜாசிய�: 7வ� வ�� �ல இ��கிற ரா� 

பா��பதால உ�க ெபா���� ந�ல 

ேயாக�!

..

ெப�: அ�பா...! ேஜாசிய� த�பா 

ெசா�றா�. அவ� ெபய� ரா� இ�ல 

ர�! 
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ரச���� ெந�ய�� தாள�த� ெச�வத�� பதி�, சிறி� சைமய� எ�ெணய�� 

தாள���வ���, ப�ற�, �டான ரச�தி� ெந�ைய ஊ�றினா� மண� ��கலாக 

இ����. ஏ�ெகனேவ உ��கிய ெந�ைய, ம���� காய ைவ�பைதவ�ட, இ�ப�� 

ெச�வதா� ெந� த���� வ�டாம�, ஒ�ஜின� வாசைன�ட� கமகம���.

Cauliflower RecipesCauliflower RecipesCauliflower Recipes

Crispy Cauli�ower

Ingredients:

Cauliflower (small Size - approx weight 1/4 kg)

Rice flour - 1 table spoon

Maida - 1/2 cup

Corn flour - 1/4 cup

Chilli powder - 1 teaspoon

Salt - as required 

Ginger garlic paste -1/2 teaspoon

Red color powder (small quantity - if required) 

Cooking oil 

Method:

 To remove the insects which are usually present inside the cauliflower, boil 

the water add small quantity of turmeric powder and salt to boiling water. 

 After making the cauliflower into small pieces, put the pieces in boiling water 

and switch of the flame. 

 Wait of sometime and drain out the water so that the dead insects if any 

will be drained out.

 Mix the flours, chilli powder and salt. Add water to enough quantity to make 

dough. Ensure no plumps or slumps are present. 

 Put the oil in the deep tava, heat it until it is suitable for making the frying. 

 The cauliflower pieces are dipped in the flour dough and put it in the tava. 

 Wait until the cauliflower turns into golden brown and take out.

 Now you have to serve the hot fried cauliflower. 

 Don’t store it because the crispiness will go and it will not be tastier if you 

are not eating when it is hot itself. 

...sumitra

Receipe of the MonthReceipe of the MonthReceipe of the Month
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Ingredients:

Cauliower - 500 grams (chopped into pieces)
Tomato - 250 grams (cut in to 8 pieces)
Tomato - 300 grams (chopped without skin)
Garlic - 2 tsp (chopped)
Ginger - 1 tsp (chopped)
Green chilly – 2 (chopped lengthwise)
Green coriander - 2 tsp (chopped finely)
Cumin (jeera) - 1 tsp
Bay leaf - 3 or 4 
Mustard seeds - 1 tsp
Sunower oil (or any other vegetable oil) - 2 big spoons 
Cinnamon - 1 or 2 sticks 
Salt - To taste

Method:
 Half boil the cauliower.
 Heat the oil in a pan and add mustard seeds in it. 
 When seeds start cracking, add cinnamon and bay leaf. 
 Fry till golden. 
 Add cumin, chopped ginger, garlic and green chilly in it. Fry till all the 

ingredients turn golden brown.
 Add both types of chopped tomato in it and let them cook for 2 minutes.
 Add orets of cauliower and let them cook completely. 
 When all the ingredients cooked well and cauliower become tender than add 

salt and garnish with green coriander.
 Serve it hot with Chapatti or Paratha. 

...Gkarti @Karthiga

JV_66 @ Jayanthy

எ�த வைக� �ழ�� ெச�வதாக இ��தா��, ேவ� எ�த �ேரவ� ெச�வதாக 

இ��தா��, அவ�றி� உபேயாக�ப����, சா�பா�ெபா�, மிளகா� ��, 

மசாலா���, எ�வாக இ��தா��, அவ�ைற� கடாய��, �தலி� எ�ெண� 

ஊ�றி தாள���வ���, ப�ற�, இ�த� ெபா�கைள� ேபா��வ���, அ� கா�தி 

வ����� சிறி� த�ணை� ர வ���வ�ட��.

இ�த மாதி�, எ�ைணய��, ெபா�கைள� ேபா�� அத� ப���, ம�றவ�ைற� 

ேபா�வதா�, �ைவ அதிகமா��.

Cauli�ower - Tomato Curry
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Method:
 Clean the cauliower with boiled water. Grate and keep it aside.
 Take a kadai put 2 tsp oil.
 Fry onion till soft then add cauliower fry for 5 min.
 Add all other masala and keep it aside.
 Make two small poories with dough, stuff the masala and roll again.
 Roast the paratha on tava.
 Taste the hot and delicious Cauliower paratha with onion raitha.

...Nisha Hameetha

Cauli�ower Paratha

Ingredients:

For dough:
Wheat our - 1 cup
Water
Salt

For stuffing:
Cauliower - 1 medium size
Chilli powder - 1 tsp
Dhania powder - 1 tsp
Jeera powder - 1 tsp
Turmeric powder - 1/4 tsp
Coriander leaves - 1 handful 
(chopped)

ேதைவயான� ெபா��க�: ேதைவயான� ெபா��க�: 

காலிஃப�ளவ�  - 1    சி�ன ெவ�காய� - 100 கிரா�காலிஃப�ளவ�  - 1    சி�ன ெவ�காய� - 100 கிரா�

��� - 6 ப�     மிள� - 1/2 ������� - 6 ப�     மிள� - 1/2 ����

வர மிளகா� - 2    சீரக� - 1/2 ����வர மிளகா� - 2    சீரக� - 1/2 ����

ேசா�� - 1/4 ����    க�ேவ�ப�ைல - சிறிதள�ேசா�� - 1/4 ����    க�ேவ�ப�ைல - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�   எ�ெண� - ேதைவயான அள�உ�� - ேதைவயான அள�   எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: ெச��ைற: 

 ெவ�காய�, ��� இர�ைட�� ெபா�யாக அ��� ெகா�ள��. ெவ�காய�, ��� இர�ைட�� ெபா�யாக அ��� ெகா�ள��.

 காலிஃப�ளவைர ெப�ய ��களாக ந��கி ெவ�ந��� ேபா�� 2 நிமிட� ைவ��  காலிஃப�ளவைர ெப�ய ��களாக ந��கி ெவ�ந��� ேபா�� 2 நிமிட� ைவ�� 

த�ணை� ர வ���� ெகா�ள��.த�ணை� ர வ���� ெகா�ள��.

 மிள�, சீரக�, வரமிளகா� இவ��ட� சிறி� ெவ�காய�, சிறி� ��� ேச���  மிள�, சீரக�, வரமிளகா� இவ��ட� சிறி� ெவ�காய�, சிறி� ��� ேச��� 

அைர��� ெகா�ள��.அைர��� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ��� ேசா��, சீரக� தாள��� ந��கிய ெவ�காய�, ���  வாணலிய�� எ�ெண� வ��� ேசா��, சீரக� தாள��� ந��கிய ெவ�காய�, ��� 

இர�ைட�� ேபா�� வத�க��.இர�ைட�� ேபா�� வத�க��.

 அ��ட� காலிஃப�ளவைர ேச��� சிறி� உ�� ேபா��, த�ண��  ஊ�றி மிதமாக  அ��ட� காலிஃப�ளவைர ேச��� சிறி� உ�� ேபா��, த�ண��  ஊ�றி மிதமாக 

���� ேவக வ�ட��.���� ேவக வ�ட��.

 காலிஃப�ளவ� ெவ�த��, வத�கிய மிள� மசாலாைவ ேச��� மிதமான ����  காலிஃப�ளவ� ெவ�த��, வத�கிய மிள� மசாலாைவ ேச��� மிதமான ���� 

ைவ��, சிறி� எ�ெண� வ��� வத�கி இற�கி ைவ�க��.ைவ��, சிறி� எ�ெண� வ��� வத�கி இற�கி ைவ�க��.

ேதைவயான� ெபா��க�: 

காலிஃப�ளவ�  - 1    சி�ன ெவ�காய� - 100 கிரா�

��� - 6 ப�     மிள� - 1/2 ����

வர மிளகா� - 2    சீரக� - 1/2 ����

ேசா�� - 1/4 ����    க�ேவ�ப�ைல - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�   எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 ெவ�காய�, ��� இர�ைட�� ெபா�யாக அ��� ெகா�ள��.

 காலிஃப�ளவைர ெப�ய ��களாக ந��கி ெவ�ந��� ேபா�� 2 நிமிட� ைவ�� 

த�ணை� ர வ���� ெகா�ள��.

 மிள�, சீரக�, வரமிளகா� இவ��ட� சிறி� ெவ�காய�, சிறி� ��� ேச��� 

அைர��� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ��� ேசா��, சீரக� தாள��� ந��கிய ெவ�காய�, ��� 

இர�ைட�� ேபா�� வத�க��.

 அ��ட� காலிஃப�ளவைர ேச��� சிறி� உ�� ேபா��, த�ண��  ஊ�றி மிதமாக 

���� ேவக வ�ட��.

 காலிஃப�ளவ� ெவ�த��, வத�கிய மிள� மசாலாைவ ேச��� மிதமான ���� 

ைவ��, சிறி� எ�ெண� வ��� வத�கி இற�கி ைவ�க��.

கா�ஃபிளவ� ேப�ப� ேரா��
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ப��யாண� ேபா�ற மசாலா கல�த அ�சி உண�கைள� ெச���ேபா�, 

உண� அ��ப���� வ��டா� அத�ம�� ஒ� ப�ெர� 

���ைன ைவ��க�, த���த வாசைன 

காணாம� ேபா�வ���.

ப��க��கைள ட�பா�கள�� அைட�� 

ைவ��� ேபா�, ட�பாவ���� ��� 

ேப�பைர ைவ��வ��டா�, ப��க��க� 

ந��ட நா�க��� ஃப�ர�ஷாக 

இ����. 

Receipe of the MonthReceipe of the MonthReceipe of the Month

...Angu Aparna

��ைட கா�ஃபிளவ� பிைர

ேதைவயான� ெபா��க�: 

��ைட - 3

காலிஃப�ளவ� - 1 (ம��ய� ைச�)

மிளகா� �� - 1 tsp

ம�ச� �� - 1/2 tsp

மிள���� - 1 tsp

சீரக��� - 1 tsp

தன�யா��� - 1 tsp

ப�ைச மிளகா� - 2 (கார�தி�� ஏ�ப ேச��க��)

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 காலிஃப�ளவைர அளவான� ���களாக ந��கி, சிறி� உ�� ம��� த�ண��  ேச��� 

��கா� ேவ�கா� ேவக ைவ��� ெகா�ள ேவ���.

 ப�ைச மிளகாைய ந�றாக அைர��� ெகா�ள��.

 ஒ� பா�திர�தி� ��ைடைய உைட�� ஊ�றி அைத ந�றாக அ���� ெகா�ள��. 

 ப�� அைர�� ைவ���ள ப�ைச மிளகா�, மிளகா� ��, ம�ச� ��, 

தன�யா���, மிள����, சீரக��� ம��� உ�� ஆகியவ�ைற ��ைட�ட� 

ேச��� ந�றாக� கல�கி ைவ��� ெகா�ள��.

 ேவக ைவ���ள காலிஃப�ளவ� ���கைள ஒ�ெவா�றாக ��ைட� கலைவய�� 

ேபா�� ப�� எ�ைணய�� ெபா�ன�றமாக ெபா��� எ��க��.

 �ைவயான ம��� ெமா�ெமா��பான காலிஃப�ளவ� ஃப�ைர தயா�.
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

ேகாழி�கா� ���க� (ெல� ப�� ) - ௧௦ ப��

எ�மி�ைச - 2

மிளகா� �� - 1 ���� 

மிள�� �� - 1 ���� 

இ�சி ��� வ��� - 2 ���� 

ேசாள மா� - 4 ���� 

அ�சி மா� - 1 ����

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 ேகாழி�கா� ���கைள (ெல� ப�� ) ��தமாக� க�வ�, க�தியா� ஆழமாக இர�� 

��� கீர�க� ேபா��, ஒ� எ�மி�ச�பழ�ைத� சா� ப�ழி�� அதி� ஊ�றி ப�� 

நிமிட� ஊற ைவ�க��.

 ப��ன� எ�மி�ைச� சா�றி� ஊறிய ேகாழி�கா� ���கைள எ��� ந��� க�வ� 

த�ணை� ர வ��க��.

 இத�ட� ேசாளமா�, உ��, ம�த��ள ம�ெறா� எ�மி�ைச� சா� ேச��� ந�� 

ப�சிற��.

 ப�ற� மிள�� ��, இ�சி ��� வ���, மிளகா� ��, எ�ெண� ேச��� ந�� 

ப�சிறி ��� மண� ேநர� ஊற ைவ�க��.

 ேகாழி�கறி மசாலாவ�� ஒ� மண� ேநர� ஊறினாேல ேபா�மான�. இ��தா�� 

அதிக ேநர� ந�� ஊறினா� �ைவ ��தலாக இ����.

 அ��ப�� வாணலிைய ைவ�� எ�ெண� ஊ�றி கா��த�� மசாலாவ�� ஊறிய 

ேகாழி�கறி����கைள ந�� வ��� எ��க��.

 ெபா���� ேபா� எ�ெண� �டான�� த�ைய மிதமாக ைவ��� ெபா��க��. 

அ�ேபா�தா� ேகாழி�கறி ந�� ேவ��. சி�க� லாலி பா� தயா�.

சி�க� லா� பா�

::  Nisha’s Kitchen  ::

Angu Aparna

சி�க� 65, ம�ட� ��கா சாஃ�டாக வர ஒ� ��ைடைய ந�றாக அ���� 

ெகா�ள��. அத�ட� உ��, இ�சி ��� வ���, ம�ச�, மிளகா���� 

ேச��� ந�றாக ேப��டா�கி� ெகா�� அதி� சி�க� அ�ல� ம�டைன 

ஊற ைவ�� வ��தா� கறி மி��வாக�� சா�ப��வத�� ஏ�ற பத�தி�� 

இ����.
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::  Priyagautham’s Kitchen  ::

Beans Paruppu Usuli
Ingredients:

Chopped beans - 1 cup
Toor dhal - 1 cup (Soaked for 1 to 1 1/2 hrs)
Red chillies – 3 or 4
Salt – To taste
Turmeric powder - 1/4 tsp

Season:
Oil - 1 tbsp
Mustard - 1/2 tsp
Urad dhal - 1 tsp
Hing - pinch
Red chillies - 2
curry leaves

Method:
 Toor dhal & red chillies have to be grinded coarsely.
 Steam the ground toor dhal and ake it.
 In kadai add oil and season with mustard, urad dhal, hing, red chillies and 

curry leaves. 
 Then add chopped beans, salt and turmeric powder. 
 Sprinkle water and cook till beans is half done. 
 Add the steamed toor dhal.
 Sauté and cook until the beans is done.
 Once you add the toor dhal it will burn / catch to kadai easily, so cook in a low 

ame and if need, add a little more oil. 
 Better use a nonstick pan.
 Serve with more kulambu.

Note:
 Paruppu usuli can be prepared plain with no added veg or with cabbage, 

ladies finger, cluster beans (kothavarangai) and banana ower (vazhai poo) 
too.

 The above method uses comparatively less oil. Particularly if using non stick 
reduce amount of oil added.

 If preparing for guests instead of steaming the ground toor dhal you can cook 
it directly in a low ame. Takes more time and will need to use more oil.

 For day to day cooking and if using just beans or kothavarangai, I microwave 
the veg to steam it, makes it easier.
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::  Lavanya’s Kitchen  ::

5 mins Peanut Chutney
Ingredients:

Roasted blanched peanut - 1 cup
Red chilies - 6
Garlic clove - 1
Tamarind - 1 inch
Salt - To taste

Method:
 Take all the ingredients and, grind in to fine paste in mixer grinder.

Ingredients:

Onion - 1
Tomato - 3
Garlic cloves - 2
Urad dal - 1 table spoon
Red chilies - 6 
Tamarind - 1 teaspoon
Cilantro - 1 punch (Without stem)
Salt - To taste

Method:
 In a hot pan, add a teaspoon of oil, roast the urad dal and red chilies 

(approximately 2 minutes), remove from pan, keep aside.
 Add a teaspoon of oil, onion and garlic, saute for 4 mins.
 Add tomato and saute till tomato turns soft.
 Add cilantro, saute 1 min. then allow it cool for 10 min.
 Add salt and tamarind. 
 Blend everything in to fine paste.

Kothamalli Chutney
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::  Rudhraa’s Kitchen  ::

Ingredients:

Yams - 200gm
Tamarind - small lemon size
Turmeric powder - a pinch
Salt - to taste
Oil - 3 tsp
Mustard seeds - 1/2 tsp
Curry leaves - a sprig
Onion - 2
Garlic - 1
Sambar powder - 2 tsp

Method:
 Chop the yams in to cubes and boil in a cooker for 2 whistles with lemon, 

turmeric and salt. Drain the water and keep it aside.
 Crush garlic and chop the onion.
 Now place a vanali in stove and add oil when it gets heated, add mustard 

seeds, after it gets popped, add crushed garlic and curry leaves.
 Now add the chopped onion and fry till it become golden brown. 
 Now add the cooked yams to the vanali and fry for a minute.
 Now add sambar powder to it and saute it for 5 minutes, add salt if needed.
 When the raw smell of sambar powder goes switch off the stove. 
 Tasty yams poriyal is ready.  Goes well with sambar, rasam and curd rice. 

Yams Poriyal 
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த�ைதய� தின சிற�� க����க� மக�கள�ட� இ���

...Lashmi

அ�பா… இ�த வா��ைத நா� உ�ச����ேபாேத எ� உட� சிலி����.

என�� எ� அ�பாைவ மிக�� ப�����. அத�காக அவ� எ�ைன� ��கி� ெகா�சிய� 

இ�ைல. நா� ேக�டைத எ�லா� வா�கி� த�த�� இ�ைல. அவைர பா��தேல 

நா�க� ேபச பயப�ேவா�. ஆனா� அவ� எ�கைள வள��த வ�த� என�� மிக�� 

ப���த�.

எ� அ�பா ஒ� சாதாரண ேவைலய�� இ��� ப��ப�யாக ��ேனறி உய��த நிைல�� 

வ�தவ�. எ�க��� சி� வயதிலேய அைத� ெசா�லி� தா� வள��தா�. பண� எ�ப� 

நா� பா��� ச�பாதி�ப�. அத�காக யா�ட�� உ�க� நிைலைய வ��� இற�கி 

வ�டாத��க� எ�� அ��க� ெசா�வா�. உ�ன�ட� எ�ன இ��கிறேதா அைத ைவ�� 

ச�ேதாஷ�ப�. ம�றவ�க� ெபா���� ஆைச�படாேத என எ�க���� ெசா�லி 

வள��தா�.

ந� 100 �பா� ச�பாதி�தா� அதி� 10 �பா� ம�றவ�க��காக ெசலவ��. இ�த 90 �பா� 

உன�� நிைல�� நி��� எ�� ��வா�. ப���� வயதி� எ�கைள ஊ��வ��� 

வழிகா��யாக இ��தவ�. 

பதி�ம வயதி� இ�ப�� தா� இ��க ேவ��� என க���� கா��, அேத ேநர�தி� 

ைத�ய��ட� எ�ப� வாழ ேவ��� எ�பைத�� எ�க���� ெசா�லி� ெகா��தவ�.

தி�மண வயதி� ெப�றவ�கள�� கடைம எ�ன எ�பைத எ�க��� ெத�யைவ�தவ�. 

தி�மண� ஆன ப���� வ�� ப�ர�சைனகைள எ�ப� எதி� ெகா�வ� எ�பைத தன� 

க�ைமயான ��வா� எ�க���� ��ய ைவ�தவ�.

த�ைதேய உ�க��� �ழ�ைதகளாக� ப�ற�திட க���பாக நா�க� 

ெகா��� ைவ�தி��க ேவ���.

...Snofy Dunston

My appa, the person who gave me the strength to pass 
through all my troubles.
As a teen, he was always there for me as a friend to lean on 
his shoulder. Whatever happens in life he gave me a strength 
that I am always with you. It doesn't mean that he made me 
dependent but the moral strength to do things & trained me in 
different things.

An example is the incident below. Whenever I return from a 
competition, he gave me very different words which I never 
heard from others. If I had won, he says keep it up. If I lose, 
you have gained more experience than winning that next 
time you can definitely win.
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My appa is the best.  According to me, a best dad 
(Father of a girl) should have the following 
characteristics:
 Good understanding of your daughter.
 Trust on your daughter.
 Listen to her with an open heart.
 Give her a feeling that you are always there for her.
 While listening or talking to her be careful about 

your face reaction that your daughter can find even 
a small change in your reaction.

 Get feedback of things you do for her.
 Last but not least, love your daughter & express it 

in your little actions.

...Priyagoutham H

I love my dad a lot. Who does not?  It is a very special relationship between a dad and his 
daughter. 
He is my first role model in life. 

He was never vocal in expressing his love but his actions spoke more than the words. 
I'm still his little girl even though i am a mum now.

Appa/Dad/Papa/ Nana /Pithaji/ Paji - so many ways to address one's dad. Whichever way you 
address let there always be love in your voice.

...Kirthika99 @ Karkuzhali Shanmugam

எ� அ�பா: சில ேநர�கள�� என�� அ�மா, க�டமான ேநர�கள�� என�� ந�ப��ைக 

ெகா���� ேதாழ�, சில ேநர�கள�� என�� சி� ப��ைளயாக�� ெத�பவ� தா� எ� 

அ�பா. 

சி� வயதி� ெத�வ ந�ப��ைக ெகா��தவ� அ�மா தா�, ஆனா� இைடய�� 

அைன�ைத�� ெவ��த என�� க�ட�க� வா��ைகய�� ஒ� ப�தி அைத 

எதி�ெகா�ள ெத�வ ந�ப��ைக�� ேவ��� எ�� க�� ெகா�ட� எ� அ�பாவ�ட� 

தா�.

பதிேனழாவ� வயதி� எ� அ�மாைவ ஒ� வ�ப�தி� இழ��வ��ேடா�. எ� த�ைக�� 

பதிைன�� வய�. ஒ�ெவா� ெப� �ழ�ைத��� தாய�� அரவைண���, அறி�ைர��, 

வழிகா��த�� ேதைவ�ப�� சமய�. அ�த� ெபா��ைப அழகாக எ����ெகா�� 

ேதைவயான சமய�கள�� ேதைவ�ப�ட அறி�ைரகைள வழ�கி இ�� வைர ெநறி 

தவறாம� வள��தவ� எ� அ�பா.

அ�� வைர எ�கைள� ேபால அ�பா�� சி� ப��ைளயாக இ��தவ� தா�. வ�வசாய� 

ம��ேம ெத���, ம�ைறய ���ப வ�ஷய�க� அைன�ைத�� பா���ெகா�டவ� 

அ�மா தா�.

சைமய� �ட எ�க� �வ���� ெத�யா�. 19 வ�ட தி�மண வா��ைகய�� 

அைன��மாக இ��த மைனவ�ைய இழ�தி��தா��, த�ைன உடேன சம� 

ப��தி�ெகா��, நட�தைத நிைன�� ஓ��� ேபாகாம� ப��ப�� கவன�ைத ெச��த� 
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ெச�தவ� அவ�. 

த�சா��� ேத��. எ�க� ஊ�� இ��� 4 மண� ேநர ப�ரயாண�. காைல 9 மண��� 

அ�� இ��க ேவ��� எ�றா�க�. எ� ஊ� கிராம� எ�பதா� மய�லா��ைற�� 

வ��ய�காைலய�� ேநர� ேப��� இ�ைல. எ�ன ெச�வ� எ�� தவ��த ெபா��, 

எ�ப�யாவ� ெச�ல ேவ��� எ�ற உ�தியான எ�ண�. வ��ய�காைல 3 மண��� 

வ�� ைட வ��� கிள�ப� 6 KM ைச�கி� பயண�, ப��� ேவ� ஊ��� (��� வழி) ப� 

ப���� இ�திய�� ச�யான ேநர���� எ�ைன அைழ��� ெச�றா�.

அ�ைறய நிைலைய இ�ெபா�� நிைன�தா�� க�க� கல�கி வ���. காரண� ெத� 

வ�ள��க� இ�லாத இ����, அ�பா��� அ�ெபா�� ச�� க� பா�ைவ� �ைறபா� 

ேவ�, அ�தைகய நிைலய��� உ�தி �ைலயாம�, எ�ைன ைச�கிள�� அைழ��� 

ெச�ற எ� அ�பா எ��ேம என�� ஒ� வர� தா�.

ஒ� �ழ�ைத�� அத� ெப�ேறா�கேள �த� �� ஆவா�க�. எ�ைன� ெபா��தவைர 

ஒ� ந�ல த�ைத எ�பவ�, த� �ழ�ைதகள�� ம�� ந�ப��ைக ைவ�க ேவ���. எ� 

ப��ைள தவ� ெச�ய மா�டா�/மா�டா� எ��. அ�த ந�ப��ைக நி�சயமாக அ�த� 

ப��ைளைய ேந� வழிய�� இ��� ெச���.

ஒ� ந�ல அ�பா �ழ�ைதக��� �� மாதி�யாக இ��க ேவ���. ந�ல 

பழ�க�கைள� ெகா����க ேவ���. அவைர� பா��ேத ப��ைளக� வள�வதா� 

த�ைத ெச��� ெக�ட வ�ஷய�கைள� பா���� �ழ�ைதக� "ந� அ�பாேவ ெச�கிறா�... 

நா� ஏ� ெச�ய��டா�" எ�� ேயாசி�க ஆர�ப��� வ��வா�க�.

அ�த�த வயதி���ய �த�திர�ைத �ழ�ைதக���� தர ேவ���.

சி� ப��ைளக���� ப��பெத�ப� ச�� க�டமானதாக இ����, வ�ைளயா�வ� 

ப���தி����. அ�ெபா�� அ�ப��ைளக��� எ���� �றி ப��க� ெசா�லலா�. 

அனா� அேத ப��ைளைய க���ய�� ேச�� வயதி�� ந� எ�ண�ைத அவ�கள�ட� 

திண��க� �டா�. அவ�கள�� ஆ�வ�ைத� ெபா��� அத� ந�ைம த�ைமகைள எ���� 

�ற� ேவ���.

ேதா�வ���ற ேநர�கள�� ப��ைளக��� த�ன�ப��ைக அள��� "ேதா�வ�ேய 

ெவ�றிய�� �த� ப�" எ�� ��ய ைவ�க ேவ���. தா� ெப�ற க�ட�க� த� 

ப��ைளக� ெபற� �டா� எ�� நிைன��� அ�பா/அ�மா அ�த� க�ட�ைத 

அவ�க���� ெசா�லி வள��கலா�. அ� அவ�கள�� ந� வா��ைக�� உ��ைணயாக 

அைம��.

ஒ� ந�ல அ�பா நி�சய� ப��ைளக��� ஒ� ந�ல ேதாழனாக இ��த� ேவ���. 

காரண� அ� ப��ைளக��� ஒ� பல�ைத� ெகா���� எ�பேத எ� க���.

���ப வ�ஷய�கள�� ப��ைளகள�� 

க���கைள�� ேக�க ேவ���. அவ�கள�� 

க����க��� மதி�பள��க ேவ���. இ� 

ப��கால�தி� அவ�கள�� ��ெவ���� திறைன 

அதிக����.

���ப�தி� ம�� ப��த� உ�டாவத�� ஒ� 

த�ைதய�� ெசய�பா�க�� ��கிய காரண�யாக 

வ�ள��� எ�ேற எ��கிேற�. ஒ� த�ைத 

ெபா��ப��லாம�, ஊதா�யாக இ��பைத� பா��� 

வள�� ப��ைளக� அைதேய ப��ப��வத�� 

வா���க� அதிக� உ�ள�.
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...Gowrymohan

என� அ�பாைவ� ப�றி��, ஒ� அ�பா எ�ப� இ��கேவ��� எ�ப� ப�றிய என� 

க����க��; ஒ��க�, அட�க�, க�வ�, ேந�ைம, த�ன�ப��ைக �க��, �யமாக வாழ 

வழிகா��, மன�ேபா� வா��ைக ேத��த�த பாசமான உற�, எ� அ�பா.

ஒ�ெவா� ஞாய���� கிழைம�� தவறா� எ�ேலாைர�� எ�காவ� ெவள�ய�� 

கட�கைர, ��கா, உறவ�ன�/ந�ப�க� வ�� , சின�மா, இைச நிக��சி அைழ��� ெச�வா�. 

ஒ�ெவா� வ���ைற���, 1 கிழைம/10 நா�, ஊ��� அைழ��� ெச�வா�. அ�த 

இன�ைமயான� த�ண�கைள மற�க ��யா�.

 தின�� ஒ� �றி�ப��ட ேநர�ைத ���ப��ட� ெசலவழி�ப�.

 தின�� ப��ைளகள�ட� ந�ப�க� ேபா� பழகி, அ�ைறய நா� எ�ப�� கழி�த� 

எ�� அறிவ�ட�, அ�� நட�த �வார�யமான நிக��கைள ���ப��ட� 

பகி�வ�.

 ேந�ைமயாக, நாணயமாக, ப�பாக, அ�பாக நட��, ப��ைளக��� ��மாதி�யாக 

இ��ப�.

 ப��ைளகள�� திறைமகைள இன� க�� ஊ��வ��ப�.

 ப�ைழகைள இதமாக ����கா�� மா�� வழிகைள� ��வ�.

 ேதா�வ�கள��ேபா� �க� �ழி��� ேபசா�, த�ன�ப��ைக ஊ�� த���ெகா��ப�.

 வ���ைற கால�தி� அவ�க� வ����� இட�க��� அைழ��� 

ெச�வ�/நியாயமான ஆைசகைள நிைறேவ��வ�.

 ேம�ப����கான �ைறகைள ெத��ெச�வதி� அவ�க��� �த�திர� ெகா��� 

வழிகா��வ�.

 உற�க� ெசா�த�கள�� ேதைவைய உண�� வ�தமாக நட�ப�.

 க�ட�ப�ேவா��� உதவ� ெச�வைத�� ப�தி மா��க�ைத�� தா� கைட�ப���� 

ப��ைளக��� வழிகா��வ�.


...Femila

Dad – who is the first hero for each & every child.

I can hear from everyone that, everyone's dad holds patience, ability to solve any problem 
effectively, steadiness, will power, boldness etc. even though I see the same in my father; he 
seems to be unique to me.

He is more confident on my talents than 
me. In some work I used to lose my 
patience and will start to leave that in 
half way. But my papa used to guide me 
in those situation by saying that it's not 
must to win pappa,  but just try till the 
end.  Many times I used to get angry on 
him whenever he advises me and 
whenever he takes care of me thinking 
me as a child. He won't refuse whenever 
I say to him, Papa am going to study 
this, just he says me to find whether it 
suits me and if he finds it as a good 
course he will ask me to proceed, even 
though he finds it's hard to manage. He 
used to indulge me in all family 
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situations and ask my decisions too. Even though I hurts him a lot, till now he never utter a single 
word harshly to me. Really hats off papa.

...Saranyaraj

எ� அ�ேபாேவா� எ� நிைன�கைள ப�றி...

நா� ஒ��த��� சி�ன வயதி� பய�ப�ேவ� எ�றா� அ� அ�பா���� தா�. 

ேபசேவ மா�டா�, ஆனா� க�களா� பா��தாேல பய�� வ��ேவ�. அ�பா ேவைல�காக 

அதிகமான நா�க� ெவள�ேய தா� இ��பா�. அவ� வ�� சமய� ��ெல� ச�த� 

ேக���. உடேன ��தக�� ைக�மா சம��தாக உ�கா��� 

வ��ேவ�.

அ�ேபா� ப�ன�ெர�டா� வ��� ேத�� வ�த�. எ�கைள� ப�ெய�� எ�க� வ�� �� 

யா�� ெசா�னதி�ைல. அ�பாைவ� ெபா��தவைர, ப�ள�ய�� ப��பேத ேபா�மான�. 

வ�� �� ப��� க�ட�பட ேவ��யதி�ைல எ�பா�. ந�றாக வ�ைளயா�, நிைறய 

ெபா�அறி� சா��த ��தக� ப� எ�� அவ�� ��தக�கைள� த�வா�.

அேதா� சில சமய� அவ� சா���யன�� கைதகைள�� க�கிய�� கைதகைள�� 

உண��� ��வமாக ெசா�வா�. இ��� நிைனவ�� இ��கிற� அவ� ெசா�ன கட� 

�றா கைதய�� க�தி வ�� �... தளபதி ராஜாைவ நா��ய அர�க�தி� கா��� நிக��. 

பட�தி� பா��� நிைனவ�� ெகா�வைத வ�ட அவ� ெசா�னதி� அவ�� க�பைன 

அதிகமா� ஈ��� எ�கைள அதி� ஆ��திய�. 

நா� அ�வைர ப��த� ெப�க� ம��ேம ப���� ப�ள�. அதனா� நா� ெப�க� 

க���ைய� ேத��ெத��க, அ�பாேவா எ�ைன இ�பால� ேச��� ப���� க���ய�� 

தா� ேச��ேப� எ�� ெசா�லி ேச��தா�.

அ�ேபா� தா� இ�வ�� சமநிைல எ�பைத உணர ����. அேதா� அைனவைர� 

ப�றி�� அறிய ���� எ�� ெசா�லி ேச��தா�. அ� மாதி� தா� நட�த�. எைத�� 

எதி�ெகா��� த�ன�ப��ைக வள��த�.

கிண�றி� வா�� தவைள ேபா� இ�லாம� இ��க, தின�� நிைறய கைத ேப�வா�. 

இ�ேபா��, உ��ைடய வா�� உ� ைகய�� எ�� ெசா�லி, ப��ன���� ந�ப��ைக 

அள��� ெகா�ேட இ��கிறா�.

அ��, அறி�, வா��ைக �ைற, நியதி என அைன�ைத�� க�� த�த ���� அவேர.

...Sujibenzic @ Sujana

'அ�பா'  எ� வா�வ�� 

இைறவ� ப�சள��த ெப�� 

வர� எ�� ெசா�வதி� 

எ�ெபா��ேம வ�றாத ெப�� 

மகி��சி. அ�த ந�ைம�� 

ப�ரதிபலனாக தின�ேதா�� 

இைறவ��� ந�றி ெச��த 

தவறியேதய��ைல. 
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அ�பா�ட� ெசலவழி�த ஒ�ெவா� நிமிட�� ெபா�கிஷ�தா�. அவ�� ���ப� 

ப�ைற�க�� நா� வ�ய�காத நாேள இ�ைல எனலா�. சி� வயதிலி��ேத நா� எ� 

த�ைதய�ட� க�� வ�ய��� ப��கள�� �றி�ப��� ெசா�ல� ��யைவ, அவர� 

ெபா�ைம, ேந�ைம, மன�தேநய�, பாரப�சமி�லாம� அைனவ���� உத�� ந�ப��, 

அ��தவ�க��காக தன உட� வ��த� பாராம� �ய�வ�, எ�வ�வ�த ப�ரதிபல�� 

எதி�பா��காத ந�மன�, ப�ற� மனைத� ��ப��தாத ப�� ேபா�றைவ. அ�த 

ப��கைள நா�� க���ெகா�ள இ��வைர �ய�� ெகா����கிேற�. ச�ேதாச� 

எ�ப� மன� சா��த வ�ஷய�, அ� பண�தினாேலா ெபா��கள�னாேலா வ�வதி�ைல. 

எ�ேபா�� நிைறவாக இ��தா� மகி��சி தானாகேவ ேத� வ�� எ�ற ேந�மைற 

சி�தைனைய என�� ஊ�� வள��தவ� எ� அ�பா. இ�த� பழ�க�தா�, இ�� 

ஆைசகைள ப��தறிய� பழகி, கி�டாதேபா� அத�காக ெப�� வ��த��� ஏமாறாம�, 

நிைறவாக இ���� மன� ெகா�� வாழ� பழகிய���கிேற�. 

இைவெய�லா� தா��, 

 அ�பாவ�� மாறாத அ��.

 எ� ம�� ைவ�த ந�ப��ைக (இ�த ந�ப��ைக தா� எ�ைன எ�த� தவறான 

ெசயைல�� ெச�ய வ��டேத இ�ைல).

 என�கள��த �த�திர�.

 நாேன எ� ம�� ந�ப��ைகய�� ேபா�� சமய�கள�� �ட, அவ� எ� ம�� ெகா�ட 

ந�ப��ைக.

 ேந�மைறயாக எைத�� அ�க� க��� ெகா��த�. 

 தன� ேவைல காரணமாக ேநரமி�ைம இ��தா��, ���ப�தி�காக�� எ�ேபா�� 

ேநர� ஒ��கிய�.

 சி�ன� சி�ன ெவ�றிகைள�� பாரா��வ�. 

 யாவைர�� சமமாக பாவ���� த�ைம, ச�க அ�கைற ேவ��� எ�� 

வலி����வ�.

 ப���� கால�தி��, ேவைல�� ெச��� ேபா��, ���ப வா�வ���, எ�ேபா� 

எ�ன உதவ�ேயா, வழிகா��தேலா ேதைவ�ப�� சமய�, எ�ேபா�� என��� �ணாக 

இ��� ஒ� பா�கா�� உண��சிய�ைன எ� மனதி� ேவ��ற� ெச�தவ�.

 ெப� எ�� ேபத� பாராம�, எ� த�ைத�� ஒ� ஆ� மக� இ��தி��தா� 

எ�னெவ�லா� ெச�தி��பா�கேளா அத�� ேம� என�� எ�லா� ெசய�கைள�� 

பா���� பா��� ெச�பவ�.
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நா�� அவ�க��

- AK @ Arunkumar S.N

சம�ப�தி� ேகாவ����� ெச�றி��ேத�. 

ேகாவ�ைல� ��றி வ��� அைமதியா� ஓ� 

இட�தி� அம���, ��றி நட�பைத 

கவன���� ெகா����ேத�. அ�ேபா� 

ஒ�வ� கிள�ேஜாசிய� பா���� 

ெகா����தா�. கிள� ஏேதா சீ�ைட எ��� 

ெகா��க, கிள�ேஜாசிய�கார�� இவ�ட� 

ஏேதா ெசா�லி�ெகா����தா�. உடேன 

இவ��� �ஷியாகி வ��ட�. 

ேஜாசிய�கார�ட� காைச� ெகா���வ��� 

அவ� மைனவ�ேயா� ேபசி�ெகா�ேட 

எ�ைன� கட�� ெச�றா�. அ�ேபா�, 

'தன�� அதி��ட� அ��க� ேபாவதாக' 

ெப�ைமயாக� �றி�ெகா�ேட கட�� 

ெச�றா�.

அவ��� நட�க� ேபாவைத� ப�றி நம��� 

ெத�யேவ��யதி�ைல. ஆனா� அவ� 

�க�தி�  இ��த மகி��சி�� 

ெப�ைம�� ச�� கவன��� ஆராய�பட 

ேவ��யதாகேவ ேதா�றிய� என��.

அதி��ட� எ�ப� உைழ�ப��� ம�றிய 

பல� அ�ல� உைழ�காமேல கிைட��� 

லாப�. இத�� ஏ� ஆைச�படேவ���? 

இதி� ெப�ைம�பட மகி��சி ெகா�ள 

எ�ன இ��கிற�?

��ெனா�நா�, 'தா� ��ெக� 

எ��காமேலேய வ�� இற�கிவ��டதாக', 

ஒ� சி�வ� த� ந�பன�ட� ஏேதா வர� த�ர 

ெசய� ���த� ேபால ேபசியைத� ேக�� 

இ��கிேற�.

ம�ெறா� �ைற, 'ேஹா�டலி�  

சா�ப��டத�� தவ�தலாக� �ைறவான 

ப�� ேபா�டைத 'ல�'' எ�� எ�தவ�த ��ற 

உண��மி�றி க���� ெப�க� 

ெசா�வைத�� ேக����கிேற�.

ஐ�ப� �பா� ெகா��� ெபா�� 

வா�கியத�� கைட�கார� மறதிய�� �� 

�பா� எ�� நிைன�� அத�� ம�தி� 

சி�லைற ெகா��தைத 'லாப�'' 

என���சமி�றி வா�கி� ெகா�கிறா�க�. 

சாைலய�� அ�ப��� கிட�பவைர� 

கா�பா�ற ஆ�க� இ�ைல. ேதா�றவைர� 

��கிவ�ட நப�கைள� காேணா�.' நம��� 

கிைட�தா� ேபா��' எ�� �யநலமா� 

ேப�வைத ��திசாலி�தன� எ�கிறா�க�. 

இ��� எ�தைன எ�தைனேயா.

இ� தவ� எ�� ெசா�னா� 'நா� ம��� 

தா� இைத� ெச�கிேறனா?'' எ�ற ேக�வ� 

வ�கிற�. 

“நா� ம��� தா� ெச�கிேறனா?”” எ��� 

ேக�வ���� ப�� ஒ� ஒ�� ெமா�த� 

ச�தாயேம அட�கி இ��கிற�. இ�ப�யான 

ெபா�வான ேக�வ���� ப�� ஒள�யாம� 

ச�க�ைத மா�ற ேவ��ய ெபா��� 

நம���� எ�� உணரேவ���.

நிஜமாகேவ நா�, உைழ�ப��றி லாப� 

அைடய, ��மா இ��� ெகா�ேட ெஜய��க, 

அதி��ட� அ��க� கா�தி��கிேறாமா? 

நா� ப�ைழ�தா� ேபா�� எ�ற எ�ண� 

அதிக� ஆகி வ��டதா? அ�கைற இ�றி 

ஒ���த� இய�பாகிவ��டதா? 

ெசா�வத�ேக ��சமா� இ��தா�� 'ஆ�'' 

எ�பேத பதி�. ெப�வா�யானவ�க� 

அ�ப��தா� நட�� ெகா�கிறா�க�. 

இத�ெக�லா� காரண� எ�ன?

நா� ச�யாக வழிநட�த�படாத� தா� 

காரண� என� ேதா��கிற�. வா��ைக� 

ேபாரா�ட�தி� த��கி வ���தவ�க�, 

காய�ப�டவ�க�, 

ெநா��க�ப�டவ�களாகேவ ந�ைம� 

��றி��ள அ�ைடவ�� டா�, ெப�ேறா�க�, 

உறவ�ன�க� இ��கி�றன�. அவ�கைள� 

பா��� வள�தவ�க� நா�. அவ�கைள 
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அ�ப�ேய ப�ரதிபலி�கிேறா�. தாைய� 

ேபால�தாேன ப��ைள?

ந�றாக� ���� ெகா���க�, அவ�கள�� 

கால� ேவ�, க�வ� ேவ�, அவ�க� 

வா��த வள��த ��நிைல ேவ�. 

அவ�கைள� �ைற� ெசா�லி ப�ரேயாஜன� 

இ�ைல. அவ�க�� இ�ைறய ச�க�தி� 

ெப�வா� தா�. ஆக 'நா� ம��� தானா?'' 

எ�ற ேக�வ� ெபா��தம�றதாகிற�.

ந�ைம நாேம �ம�க ேவ��ய 

கால�க�ட�தி� உ�ேளா�. அேதா� 

அ��த�  தைல�ைற��� ந�லைத� 

க��ெகா��க ேவ��ய இட�தி�� 

உ�ேளா�.

அ��த� தைல�ைற�� ம��� �றினா� 

ேபா�மா? ந� தைல�ைறைய ம�ன��� 

வ�டலாமா? எ�றா�, இ�ைல. ச�யானைத� 

ெச�வத��, ச�யா� வா�வத�� வய�� 

பாலின�� ��கியமி�ைல. ஆனா� 

அத�� ேநர� ப�����. அவசியமா� 

அவசரமா� வழி நட�த�பட ேவ��ய� 

அ��த தைல�ைற. அ�வளேவ!

ேபான� ேபாக���. அ��த� தைல�ைற 

ந�ைம பா���� க���ெகா�ள தயாரா� 

உ�ளன�. ந� ெப�றவ�க� அவ�க���� 

கிைட�காத க�வ�ைய நம��� த�தன�. 

இ�� நம�� அவ�கைள� கா���� 

ெதள�� உ��. நம�� அ��த� 

தைல�ைறய�ன� ந�ைம� கா���� 

ெதள�வானவ�க�. அத�காக 

'ெதள�வானவ�க�'' எ�� ெசா�லி நக�வ� 

தவ�. இ��� ந� த�ப� த�ைகக� நா� 

ெசா�வைத� கவன��க� தயாரா� உ�ளன�.

வ��ஞான� வள��சி அைட���ள�. அறி� 

ெப�கி��ள�. ஆனா� 'மன�த�?'' இ��� 

ேக�வ���றி ேபாடேவ��ய நிைலய�� 

தா� உ�ள� எ�பேத நித�சன�. நம��� 

க�வ� கிைட�த�. அ��த� தைல�ைற�� 

க�வ�ேயா� வ��மிய�� 

அவசிய�ப�கிற�. அவ�கள�� அறி�� �� 

இ��தா�� ப��வ� �ைறவாக 

இ��பதாகேவ ெத�கிற�. எைத� 

ெப�ைமயாக ேபச ேவ���, எத��� 

��ச�பட ேவ���, எ�� அல�சிய� 

�டா�, எதி� அவசர� ேவ��� எ�ற 

��த� மிக� �ைறவாகேவ உ�ளதாக� 

ேதா��கிற� என��. �ைற ��வத�ல, 

அவ�க���� பல வ�ஷய�கைள� ��ய 

ைவ�க ேவ��ய� ந� கடைம.

ச�, எ�ப�� ��ய ைவ�ப� எ�கிற�� களா? 

நா� வத� ி வத� ியாக� ெச�� க�த 

ேவ��யதி�ைல. ேகா�ைவயாக� ேபச� 

ெத�ய ேவ��யதி�ைல.

நா� ச�யாக��, மன�தாப�மான�ேதா�� 

நட�� ெகா�டா� ேபா�மான�. அேதா� 

ச�யா� ெச�ேதா�, நட�ேதா� எ�� 

உ�கைள� ��றி உ�ளவ�கள�ட� 

���க�.

உ�கள�� அ�கி� த�ப�க�, த�ைகக�, 

அ�ல� வயதி� �ைற�தவ�க� யாராக 

இ��தா�� அவ�க� ��ன�ைலய�லாவ� 

���தவைர ந�லைத� ெச���க�. 

ெபா�நல�தி� அ�கைற� கா���க�, 

ச�க� ெபா��ேபா� இ��க�. ெசய�, 

வா��ைதைய� கா���� அதிக� ேப��. 

நா� சாதாரணமா� ெச��� சி� தவ��, 

அச�ைடயான வா��ைத��, சி�ன� சி�ன 

வ�தி ம�ற�க��, அ�ப வ�ஷய�தி�� 

ஆைச�ப�வ��, அ�கைறய��றி இ��ப�� 

அவ�க��� நா� ெசா�லாம� ெசா��� 

பாட� ஆகி வ���. ஜா�கிரைதயா� 

இ��க�, ச�தமி�றி ந�ைம�� ந� 

ெச�ைக��  அ��த� தைல�ைறய�ன� 

ெதாட��� கவன��� ெகா����கிறா�க�.

ந�ைம நா� மா�றி� ெகா�ளாம� 

ேபானா� அ� தினச� நடவ��ைக 

ஆகிவ���. ப�� அ�ேவ வா��ைக 

�ைறயாகி� ேபா��. ஏ�கனேவ 

�����ற�ைத மாசா�கிவ��ேடா�, 

மர�கைள ெவ�� நா�ைட �டா�கி 

வ��ேடா�. �ைகயா� ஊைர 

அ��கா�கிவ��ேடா�. ேபாதா��ைற�� 

மன�த� அ�ற உலக�ைத�� உ�டா�கி� 

ெகா����கிேறா�. இ� ந�லதா? இ� 

தா� ந� ப��ைளக���, அ��த� 

தைல�ைறய�ன��� நா� தர�ேபா�� 

ப�சா? ப�ச�ல... சாப� எ�ேற 

ேதா��கிற�. இ�ேபா�� ேநர� மி�ச� 

இ��கிற�. மன�த� க���தர, வாழ 

க���தர, இய�ைகைய� கா�பா�ற. இ� 

பல ேகா� மன�த�க� பல ��றா��களா� 

ேச��� சைம�த உலக�. இைத 

பாழா�காம�, வண� ா�காம� 

வா��ைதகள��, ெசய�கள�� கவனமா� 

இ��ேபா�. ந�ல உலக� சைம�ேபா�.
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�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: இ�வா��ைக

46. அற�தா�றி� இ�வா��ைக யா�றி� �ற�தா�றி� 

ேபாஒ�� ெப�வ� எவ�.

வ�ள�க� :

மைனவ�ேயா� ��ய வா��ைகைய அத���ய இய��கேளா� அறவழிகள�� நட�தினா� இ�லற�தி�� 

மாறான ப�ற வழிகள�� ேபா�� ெப�� பய�தா� எ�ன?

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

If man in active household life a virtuous soul retain, What fruit from other modes of virtue can he gain? 
Explanation:
What will he who lives virtuously in the domestic state gain by going into the other, (ascetic) state ?

47. இய�ப�னா� இ�வா��ைக வா�பவ� எ�பா� 

�ய�வா�� எ�லா� தைல.

வ�ள�க� :

கட�ைள அறிய��, அைடய�� �ய�பவ�� மைனவ�ேயா� ��ய வா��ைகைய அத���ய 

இய��கேளா� வா�பவேன �த�ைமயானவ�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

In nature's way who spends his calm domestic days, 'Mid all that strive for virtue's crown hath foremost 
place. 
Explanation: 
Among all those who labour (for future happiness) he is greatest who lives well in the household state.

48. ஆ�றி� ஒ��கி அறன���கா இ�வா��ைக 

ேநா�பா�� ேநா�ைம உைட��.

வ�ள�க� :

ம�றவ�கைள அவ�கள�� வழிய�� வாழ�ெச��, தா�� அற�திலி��� வ�லகாம�, மைனவ��ட� வா�� 

வா��ைக, �றவற�தா� கா��� ெபா�ைமய��� வலிைம மி�க�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Others it sets upon their way, itself from virtue ne'er declines; Than stern ascetics' pains such life domestic 
brighter shines. 
Explanation :
The householder who, not swerving from virtue, helps the ascetic in his way, endures more than those who 
endure penance.

49. அறெனன� ப�டேத இ�வா��ைக அஃ�� 

ப�ற�பழி�ப தி�லாய�� ந��. 

வ�ள�க� :

அற� எ�� சிற�ப��க�ப�ட�, மைனவ��ட� வா�� வா��ைகேய; �றவற வா��ைக��, ப�றரா� 

பழி�க�படாம� இ���மானா� ந�ல�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

The life domestic rightly bears true virtue's name; That other too, if blameless found, due praise may claim. 
Explanation :
The marriage state is truly called virtue. The other state is also good, if others do not reproach it.

50. ைவய��� வா�வா�� வா�பவ� வா�ைற�� 

ெத�வ��� ைவ�க� ப��.

வ�ள�க� :

மைனவ��ட� வா�� வா��ைகைய� சிற�பாக வா�பவ�, �மிய�� வா��தா��, வான��� 

வா�� ேதவ�� ஒ�வனாகேவ மதி�க�ப�வா�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Who shares domestic life, by household virtues graced, 
Shall, mid the Gods, in heaven who dwell, be placed. 
Explanation :
He who on earth has lived in the conjugal state as he should live, will be placed among the Gods who dwell 
in heaven.

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���ளன.

�����ழ� பா�கா���� தன�மன�த� 

ம��� ச�தாய� ெச�ய ேவ��ய� 

எ�ன? அரசா�க� ெச�ய ேவ��ய� 

எ�ன?

�����ழ� பா�கா�� எ�ப� �����ழைல 

தன�மன�தேனா, அைம�ேபா, அ�ல� 

அரசா�கேமா இய�ைக �ழ��காக��, 

மன�தன�� ந�ைம�காக�� பா�கா��� ஒ� 

பழ�கமா��. ம�க�ெதாைகய�னா�� ம��� 

ெதாழி���ப வள��சிய�னா�� �����ழ� 

சில ேநர�கள�� நிர�தரமாக பாதி�க�ப�கிற�.  

உ�ைமயான �����ழ� பா�கா��� 

கிைட�க ச�தாய� ஒ��ப�� 

�����ழைல� ப�றிய ���கைள எ��ப� 

அவசியமாகி�ற�.

க�வ� நி�வன�க� இ�ேபா� �����ழ� 

பா�கா�� �ைறக�, �����ழ�க�வ�, 

�����ழ� ேமலா�ைம ம��� �����ழ� 

ெபாறிய�ய� ேபா�ற ப���கைள 

வழ��கி�றன. ப�ேவ� மன�த 

நடவ��ைககள�� காரணமாக �����ழ� 

பா�கா�� ேதைவ�ப�கி�ற�. கழி� உ�ப�தி, 

கா�� மா�பா� ம��� ப��ய�� இழ�� 

(���ய��கள�� ம��� உய��ன�கள�� 

அழி�) �தலியைவ �����ழ� பா�கா�� 

ெதாட�பான ப�ர�சிைனகளா��.

�����ழ� ப�ர�சிைனக� ேநா�க��� 

�த�ைம காரணமாவேதா�, �காதார 

ப�ர�சிைனக� இ�திய�கள�� ந��ட 

ஆ��கால�ைத பாதி�கிற�. ஆ��ேதா�� 

அதிக��� வ�� மன�தம�க�ெதாைக 

வள��சியா� �����ற��ழ� 

ெவ�வாகபதி�க�ப�கிற�.

ஆட�பர வா��ைக�� ஆைச�ப��, பைழய 

ப�பா�கைள மற��, ����� பய�பா�கைள 

ஏ��� ெகா�� வா��� ெகா����பதா� 

இய�ைகைய இழ�� ெசய�ைகயா� வ�த 

வ�ைள�கைள�� ச�தி��� 

ெகா����கிேறா� எ�ப� எவ�� 

ம��க��யாத உ�ைமயா��. �����ழ� 

மாசைடத�, �வ� ெவ�பமயமாத�, ஓேசா� 

படல�தி� ஓ�ைட எ�� �திய ஆப�ைத 

எதி�ெகா����கிேறா�. 

மன�த� இய�ைகைய� சா��ேத வா�கி�றா�. 

இய�ைகைய� பய�ப��தி� ெகா�ளாம� 

அவனா� வாழேவ ��யா�. ச�க 

கால�தி�� ச� - இ��� ச� மன�த�க� 

இய�ைகைய� பய�ப��திேய வா��� 

வ�தன�; வா��� வ�கி�றன�.

ச�க கால ம�க� இய�ைக வள�கைள, 

ஆ�ற�கைள அழி�கேவய��ைல எ��

�ற ��யா�. ஓரள� அழி�தா�க�. ஆனா� 

அழி�த ஆ�றைல� ���ப��தைல�� ெச�� 

ெகா�� இ��தன�. இ�� ஆ�றைல� 

���ப��க� ��ய ஆ�ற� வள�க� 

(Renewable Energy Resources) எ��� ���ப��க 

இயலாத ஆ�ற� வள�க� (Non Renewable 

Energy Resources) எ��� ப���கி�றன�. ச�க 

கால ம�க� ���ப��க���ய ஆ�றைலேய 

அதிக� பய�ப��தின�. மர�கைள அழி�� 

வ�� கைள� க��� ெகா�ட ம�க�, ெவ��ய 

மர�கைள�� வள��க� தவறவ��ைல. 

வ�� ைட� ��றி ெநா�சி மர� வள��தன� ச�க 

கால ம�க�. ஏேதா ஒ� மர� வள��க 

ேவ��� எ�� எ�ணாம� ம���வ� 

ப��க� நிைற�த, இதய�தி���, �வாச 

உ���க���� நல� தர���ய தாவர�கைள 

வள��தன�.

ச�க கால�தி� வா��த ம�கைள� கா���� 

இ�ைறய நவன�  கால�தி� வா�� ம�க��� 

மி��த �����ழ� அறி� இ���� எ�� 

�றலா�. ஆனா�, ச�க கால ம�க� 

�����ழலிட��� ெகா����த பய ப�தி 

இ�ைறய ம�கள�ட� இ�ைல எ�ேற �ற 

ேவ���. ஏெனன��, இ�ைறய ம�க� வ�� க� 

க��வத��� கா�கைள��, வ�ைள

நில�கைள��, ஏ�கைள�� அழி�கி�றன�. 

அவ�றி� வ�� கைள� க���

ெகா�கி�றன�. அதனா� 

வ�ைளகி�ற 

�����ழ� ேக�க� 

ெசா�லி மாளா�.

�����ழைல 

பா�கா�ப� 

த�கால�தி� 

மிக மிக 

அவசிய�.  

ஆனா� 

ெப��பாலான 

ம�க��, அர�� 

�����ழைல� 

பா�கா�பதி� அ�கைற 

...Sumathisrini

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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ெச���வதாக� ெத�யவ��ைல.  �����ழ� 

பாதி�பா� இய�ைக அத� த�ைமைய 

மா�றி�ெகா�� வ�வதா� ெவ�ள�, 

வற�சி, �க�ப� ேபா�ற ப�ேவ� இய�ைக 

பாதி��க� ஏ�ப�கி�ற�.

எனேவ, �����ழைல� ச�வர� 

பா�கா�கவ��ைல எ�றா� மன�த

ச�தாயேம மி��த ��ப�தி�� ஆளா�� 

நிைல ம��மி�றி, மன�த ச�தாயேம

அழி�� ேபாகி�ற அபாய��ட ஏ�ப��.

இ�த� தைல��� ெதாட�பான ந� ெப�ைம 

ேதாழைமகள�� க����கைள கா�ேபா�.

“ச�தாய� எ�ப� தன� மன�தன�� ��ேட 

எ��� ��றி��ழ� பா�கா�� ெதாட�பான 

நடவ��ைக �தலி� தன� மன�தன�டமி��ேத 

ஆர�பமாக ேவ���” எ�� �றி த� 

க��ைத அ��த�தி��தமாக பதி�� வ��டா� 

ேதாழி ல�மி.

“அ��ட� �����ைல பாதி�க� ��ய 

ெபா��கைள வா����� அைத சீ� 

ப��த���யக த�கா�� நடவ��ைக 

ேம�ெகா�ள� ப���ள� எ�பைத 

நி�ப���� வைகய�� ைலெச�� இ��தா� 

ம��ேம அ�த� ெபா��கைள வா�க���� 

எ�ற ச�ட�ைத அரசா�க� ெகா�� வ�தா� 

நலமாக இ����” எ�ற அ�ய க��ைத�� 

பதி���ளா� ேதாழி ல�மி.

“அ���மா� க��ட�கள�� ம�திய�� ��கா 

அைம�ப�, நிழ� த�� மர�கைள 

ெவ��வத�� த��த காரண� இ��தால�றி 

அ�மதி தராமலி��ப�, மா�க���பா�� 

வா�ய�தி� க�ைமயான ச�ட தி�ட�க� 

ேபா�ற அரசா�க�தி� க���பான 

ெசய��ைறயா� ம��ேம இ� சா�திய�” 

எ�� �றி இதி� அரசா�கேம ெப��ப�� 

வகி�க ���� எ�ற த� க��ைத 

வலி���திய���கிறா� ேதாழி  அவ�க�.�தா

“ப�ளா��� பய�பா��� ஆதி�க�ைத �றி 

அைத ��றி�மாக ஒழி�க அரசா�க� 

க�ைமயான ச�ட�க� ெகா�� வ�� 

�ைனய ேவ��� எ�ப�ட� �ள�� 

சாதன�ெப��ைய ேதைவ�� ம��ேம பய� 

ப��தேவ���” எ��� த� க��ைத 

அழகாக பகி����ளா� ேதாழி சாரேதயா.

“ப�ள�, க���கள�� பாட�தி�ட�க�, 

இய�ைகைய பா�கா�ப� ெதாட�பான க� 

அ���க�, �வெரா��க� ைவ�பத� 

�ல��, ச�தி ேபா�ற நா�கள�� 

கைடப���க�ப�� க�ைமயான ச�ட�க�, 

ம��� த�டைன வழ��வதி� பாரப�சம�ற 

த�ைம இவ�றா� ம��ேம சா�திய�” எ�ற 

த� எ�ணேவா�ட�ைத �றி��ளா� ேதாழி 

�தா. 

“�����ழைல மா� ப���ேவா��� 

த�டைனயாக ெப�� க�டண� 

வ�லி�கேவ��� எ���, பல �����ழ� 

பா�கா�� நடவ��ைகக��� ெப�� 

தைடயாக இ��ப� ந� நா��� தைல 

வ���தா�� ல�ச லாவ�யேம எ���, 

அ�வா� ல�ச� வா��ேவாைர க�ைமயாக 

த���கேவ���” எ��� �றி��ளா� 

ேதாழி சியாமளா ேசக�.

“அைலயா�தி� கா�கள�� அ�ைம 

ெப�ைமகைள� ெசா�லி, கா�கைள 

அழி�தா� எ�ன வ�ைள�க� ஏ�ப��” 

எ�பைத த� பதிவ�� �ல� ந� அைனவ�� 

கவன����� ெகா�� வ�� வ��டா� ேதாழி 

ெச�வ� பா��ய�. அ��ட� நா� வ��  

க���ேபா� ந� வ�� � ெமா�ைட மா�ய�� 

ேசாலா� ேபன� நி�வ� 

��ய ஆ�றைல ��ைமயாக பய�ப���� 

வழிவைகைய�� பகி����ளா� ேதாழி.

தன�மன�த� ம��� ச�தாய�, அரசா�க� 

என இ�ப��வாக ப���� அவரவ� 

�����ழ� சீரைம���� ஆ�றேவ��ய 

கடைமகைள அழகாக ப��யலி�� வ��டா� 

ேதாழி ெகௗ� ேமாக�.

“நா��� ���� �ழ� பா�கா�� 

ஏ�ப���வத�� எ�ேலா�� 

�ைனகிறா�கேளா இ�ைலேயா, �தலி� நா� 

�தல� எ���ைவ�ேபா�” எ�ற சாரதா 

��கன�� ச�க அ�கைற பாரா�ட�த�க�. 

“ந� நா��� ���லா தள�க��, வழிபா��� 

தள�க�� ம�கள�� பய�பா�டா� 

எ�ப�ெய�லா� மா�ப�கிற�, அதனா� 

வ�ைள�� த�ைமக� எ�ன” எ�� அழகாக 

பட� ப���� கா��வ��டா�.

இ�த ச�க தைல�� சா��த வ�வாத�தி� 

ப�� ெகா�� த�த� க����கைள பகி��த 

ேதாழிய�� அைன�� பதி�க�� அ�ைம. 

இைவ அைன��� நைட�ைற� ப��த�ப��, 

அ�ல� ஏறகனேவ நைட�ைறய�� 

இ��தா�, அைவ ச�வர கைடப���க� 

ப�டா� ந� நா� ஒ� �ேலாக ெசா��கமாக 

மா�� எ�பதி� ஒ� �ள��� ஐயமி�ைல. 

இ�த� தைல�ப�� கீ� த� க����கைள 

ஆழமாக��, அ��தமாக�� ப��யலி�� 

ப�� ெவ�ற ேதாழி  ெகௗ� ேமாக�

அவ�க��� ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��.
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அ�ைறய நா� மிக� பத�ற��ட�� 

எதி�பா���ட�� காண�ப�டா� ராம���தி. 

த� அ�� மைனவ� ல��மி ப�ரசவ 

வலியா� ����� ெகா����க, மனதி� 

கன��ட� த� ெபய� ெசா�ல� ேபா�� 

வா�ைச எதி�பா��தி��தா�. �றி�பாக� 

ெசா�ல� ேபானா� த�பதிய� இ�வ�� 

ஆ� வா�ைச எதி�பா��தி��தன�. 

அ�ைனய�� அ��ர� அட�கி 

�ழ�ைதய�� அ��ர� ஆன�தமா� 

ஒலி�த�. ஒேர ேநர�தி� ேதா�றிய இ� 

மி�ன�களா� ல��மிய�� �க�தி� 

நி�மதி��, ராம���திய�ட� மகி��சி�� 

ேதா�றின. 

"சா� அ�மா�� �ழ�ைத�� �கமாக 

இ��கா�க. ந��க �ழ�ைதைய� ேபா� 

பா��கலா�" எ�� ராம���திய�ட� அ�த 

வா�����ய ந�� ெசா�லி� ெச�றா�. 

அகமகி��ட� உ�ேள �ைழ�த ராம���தி 

த� மைனவ� மய�க�திலி��ப� க��, 

�ழ�ைதய�ட� ெச�றா�. ெதள�வா� இ��த 

அவர� �க� ஏேனா இ�க� ெதாட�கிய�. 

"ஐேயா! எ� மக� ஐ.ப�.எ� ஆகி ேபாலி� 

உைடய�� வ�வ� ேபா� க�ட கன� 

கனவாகேவ ேபா� வ��டேத!"எ�� இ� 

�ள�� க�ண�� ட� கதறிய� அவ� மன�. 

ராம���தி இ�வா� இ��� ேபா��ப� 

நட�த� தா� எ�ன? ேவெறா��மி�ைல... 

அவர� வா�சாக ப�ற�தி��த� ெப� 

�ழ�ைத.

அ�றல��த மலரா� இ��த அ�த 

�ழ�ைத� த� ப��� காலா� த�ைதய�� 

�க�ைத எ�� உைத�த�. அ�த� ப��� 

வ�ர�க� அவ� க�ன�தி� வழி�த 

க�ணை� ர எேத�ைசயா� �ைட��வ�ட 

"அ�பா! உ�க��கா� நான���கிேற�" 

எ�� ெசா�லாம� ெசா�லிய� அ�த 

மழைலய�� �ர�. க�வ�ழி�த 

ல��மி��� அ� அதி��சியா� தா� 

இ��த�. த� கணவ� வ���ப�ய ஆ� 

மகைவ� தர��யவ��ைல எ�� 

வ��தமி��த�. ராம���திய�� 

ெபா�ளாதார நிைல இ�ெனா� �ழ�ைத�� 

இடமள��கா� ேபாகேவ, த� மகைளேய 

மகனா� வள��க� ெதாட�கின� ெப�ேறா� 

இ�வ��. தா�க� ெப�ெற��த அழ�� 

ப�ைம�� 'பவ��ரா' எ�� ெபய��டன�. 

சி�ன�சி� வ�ைத தள���� மரமாவ� 

ேபா�, பவ��� வளர� ெதாட�கினா�. 

மக��காக ஏ�கிய அவ� ���ப� 

அவைள ஆ� ப��ைளயாகேவ வள��தன�. 

ெப�க����ய ப��� ஆ�க����ய 

க�பர� �� ஒ��கிைண�� வள��தா� 

பவ��ரா. த� மக� பண� ெகா��� ஐ.� 

�ைறய�� சாதி�க ேவ��� எ�� 

எ�ண�னா� ராம���தி. ஆனா� 

மக��ேகா அறிவ�யலி� ஆ�வ� அதிக�. 

"அ�பா �ள�� பா! யாராய���தா�� 

அவ�க��� எ�ல இ��ர�� இ��ேகா 

அ�ல தா�பா ��ேனற ����. அதனால 

எ�ைன பேயாெட�ல ேச��� வ���க�பா" 

எ�� ப��வாத� ப���தா�. இ�திய�� 

மக� ெசா�வைதேய ராம���தி ேக�க 

ேவ��யதாய���.

தா� ேத��ெத��த� �ைறய�� ேம�ப��� 

வைர ���� தி�மண வா�வ�� 

�ைழ�தி��தா� பவ��ரா. "அ�பா ,அ�மா 

ெப�ைம
- Nindhunive @ Sivasakthi
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ந��க ெர�� ேப�� எ� �டேவ 

வ����க" எ�� ���த வ�� �� 

அ�மதி�ட� ெப�ேறாைர அைழ�தா� 

பவ��ரா. மக�ட� இ���� 

ஆவலி��தா�� த� மகள� ���த 

வ�� �� த�ச� �க மனமி�றி ெச�ல 

ம��� வ��டன�. இ�த நிைலய�� தா� 

ராம���தி த� ந�ப� ஒ�வைன� 

ச�தி�க ேந��த�. அவ��� இ� மக�க� 

இ���� �திேயா� இ�ல�தி� 

க�டேபா� அதி��� ேபானா� ராம���தி. 

இ� மக�கள����� அவ��ேக இ�நிைல 

எ�றா� யா�மி�லாத த� நிைல எ�ண� 

கவைல�பட ஆர�ப��தா� ராம���தி. 

அ�த� கவைலேய அவைர மரண� 

ப��ைகய�� த�ள�ய�. இைடேய 

பவ��ராவ��� அவ�ைடய �திய 

க��ப���ப��காக 'இள� வ��ஞான�' 

வ��� அறிவ��க�ப�ட�. அ�றிலி��� 

தா�� த� மைனவ��� மகைள ஆ� 

மக����ய �ண�கேளா� வள��தைத 

அைச ேபா�டா�. அதி� ெவ�றி�� 

ெப�றதாக உண��தா�. அ�த� தி��திேய 

அவைர மரண�தி� வ�ள��ப�� நி��திய�. 

நாைள வ��� ெப�� வ�ழாவ��� இ�� 

�ற�பட தயாராகி� ெகா����த பவ��� 

த�ைதய�� நிைல எ�டேவ அ��த ஒ� 

மண�ேநர�தி� நி�றி��தா� அவ� 

த�ைத�� அ�கி�.

அ�ெபா�� அவ�, 'உ�க��காக 

நான���கிேற�' எ�� த�ைதய�� 

வ�ழிந�ைர �ைட��� ெகா����தா�. 

அ�ெபா�� தா� அவ��� ேதா�றிய� 

"அடடா! இவைள மகனா� எ�ண� 

வள��ததா� ெப�����ய �ண�கைள 

காண மற�� வ��ேடாேம!" எ��. அ���, 

இ��� க�ண��  �ைட�தி�� வ�ர�கைள� 

க�� அகமகி��தா�. �த��தலாக� தா� 

ஒ� ெப�ைண� ெப�றத�காக ெப�மித� 

ெகா�டா� ராம���தி. எ�தைனேயா 

ஆ�ைம ப��க��கிைடய�� வ�ழிந�� 

�ைட�தி�வ� ெப�ைமெயா�ேற 

எ��ண��தா�.

Just give me your ears

Not to believe the worldly false

You are not a weaker sex

Though you weak in physical

But not in mental

Hope the crisis will be banished

After know your strength the myth will be vanished

You are not an enjoyment

But the powerful enchantment

Show your gut

And make those foolers' nose cut

Soft nature is mean not weak

If you hard the world cannot peak

You are the gift of penance

The earth is heaven because of your presence

None can disgrace you

Any foul can near you ever

It must have some fear

You are ever spring who

Has both inner and outer beauty.

To my humble lady
...Manikarnika @ Vanitha

ெப�ைம�� வண�க�!

ெப�ேண உ�னா� ப�றவ� ெகா�ேடேன,

வள�ப�ைறயா� நா� வளர,

ேத�ப�ைறயா� ந� மைற�தாேயா?

இைடெவள�யா� இ�ைள நா� உணர,

தாரமா� ம���� வ�தவ� ந�தாேனா?

தார� த�த இ�ப�தி�,

தைலைமகைள ெகா�ேடேனா?

எ� தாைய ம���� க�ேடேனா?

தைர தவ��த �த�,

தைல நைர�த வைர,

ஈ�ற தாயா�,

ஈசன�� பாதிைய,

ஈ�ெற��த மகளா�,

ேப� ெகா�ட ெப�ைம��,

எ� தமிைழ� ெகா�� தைல 

வண��கிேற�!

ெப�ைம�� வண�க�!
...Amirporkodi
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தி�ெந�ேவலிைய ெந��கிய�� கீ�த�யா 

இ�கிய �ரலி�,

“ேசக� எ�க ேபாேறா�?”

ேசக� ��னைக�ட�, “அதா� 

ச�ெப��� ெசா�ேனேன!”

கீ�த�யா ப�ைல� க���� ெகா��, 

“வ��ைய நி���”.

கீ�த�யாவ�� மா�ற�ைத கவன��த ேசக�, 

“எ�ன கீ��தி?”

“வ��ைய நி����� ெசா�ேன�”

“ஏ�?”

“ந� எ�க ேபாற�� ெத���.. வ��ைய 

நி���”

“க���பா உன��� ெத�யா�”

கீ�த�யா எ��ச�ட� �ரைல� ச�� 

உய��தி, “ஏ� ெத�யா�! இ� 

தி�ெந�ேவலி ேபாற ����� 

ெத���”.

“ஓேக.. ப� உன�� எ�க ேபாேறா�� 

ெத�யாேத!”

“எ�ேக�� ேபாகைல.. வ��ைய 

நி���”.

“கீர�..

கீ�த�யா ேகாபமாக, “நி��தறியா.. நா� 

வ��ையவ��� �தி�க��மா?” எ�� 

ேக�டப� கதவ�� ைகைவ�தா�.

“எ�ன கீ��தி இ�?”

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

தியாேக�வ�� லாவ�யா�� �பாஷின� 

ப��த க���ைய ேநா�கி கா�� வ��� 

ெகா����த ேபா� தி�ெரன ஒ� 

இ�ச�கர வ�� ஒ� தி��ப�தி� இ��� 

இவ�க� வ��ய�� �� ���ேக வ�� 

த�மாறி நி�ற�.

காேரா�� இ�ச�கர வ��ய�� வ�தவைன 

பா��� சரமா�யாக தி�ட� ெதாட�க, 

அவேனா அவ� தி�ைட சிறி�� 

கவன��கவ��ைல. த�மாறி வ��ைய 

நி��தி நிமி��தவ�, காேரா�� அ�ேக 

அம��தி��த தியாேக�வரைன� பா��த�� 

பய�� பத�ட�மாக ேவகமாக வ��ைய 

கிள�ப�� ெகா�� சி�டாக� பற�தா�.

அவ� ெச�றப�ற�� தி��� ெகா����த 

காேரா��ய�ட� தியாேக�வ�,

“வ���க சா�.. வ��ைய எ��க” 

எ�றா�.  காேரா��ைய வ�ட 

ெசா�னவன�� சி�தைனேயா இ�ச�கர 

வாகன�தி� வ�தவைன� ப�றி� தா� 

சி�தி�க ெதாட�கிய���த�.

சில ெநா�கள�� க�கைள இ��கமாக �� 

வல� ைக ஆ�கா�� வ�ரைல ெந�றிய�� 

ைவ�� அவ� ப� த�வ�ரமாக ேயாசி�க��, 

லாவ�யா, 

“எ�ன சா� உ�கைளேய இ�த ேக� 

�ழ��தா?”

“���.. எ�ன ேக���க?”

“உ�கைளேய இ�த ேக� �ழ��தா�� 

ேக�ேட�”

“ஏ� அ�ப� ேக��ற�� க?”

“ெரா�ப தவ� �ரமா ேயாசி���� 

இ��கீ�கேள!”

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

கீ�த�யா கதைவ� திற�க �ய�சி��, 

திற�க ��யவ��ைல எ�ற�� ேசகைர 

பா��� ேகாபமாக� க�தினா�, “ேசக� 




-   ()
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எ�ைன டா��ச� ப�ணாம வ��ைய 

நி���”.

ேசக� வ��ைய நி��தி, வ��ய��� 

இ��த த�ண��  பா��ைல அவள�ட� 

ெகா��� த�ண��  ப�க� ெச�தா�. ப�ற� 

ெம�லிய �ரலி�,

“கீ��தி நாம இ�ேபா உ� B ச��ஃப�ேக� 

வா�க உ� காேல���� தா� 

ேபாேறா�.. ஜ�� ைப� மின��� ெவா�� 

தா�.. �ள�� ”.

கீ�த�யா அவ� �க�ைத பா��காம�, 

“நா� எ�ேக�� வரைல”.

“�ள��  கீ��தி”

“..

“கீ��தி”

“வ��ைய எ�” எ�றவ� சி� 

இைடெவள� வ���, “இல�சி��� ேபா” 

எ�றா�.

“��.. எ�ன கீ��தி! நா� இ�வள� 

ெசா�லி��..

அவ� �க�ைத ேநராக� பா���, “ந� 

����� ேபாறியா.. இ�ல நா� ப�ல 

ேபாகவா?”

எ��ச�ட� வ��ைய கிள�ப�யவ�, 

“நாேன ����� ேபாேற�.. ஆனா த��� 

மின��� கழி��”.

கீ�த�யா அவைன �ைற��, “நா� க�தி 

ஊைர� ���ேவ�”.

ேசக� சி� ��னைக�ட�, “ந� க�தற� 

ெவள�ேய ேக�கா�”.

ேகாபமாக கதைவ� ��தியவ�, “ஏ�டா 

எ�ைன இ�ப� டா��ச� ப�ற?”

“சி�லியா ேபசாத கீ��தி”

“நா� சி�லியாேவ இ����� ேபாேற�.. 

�ள��  தி�ெந�ேவலி ேபாக 

ேவ�டா�டா.. எ�னால ��யா�”.

“இ��� ெட� மின���ல உ� காேல� 

வ����.. அ�க ைபஃ� மின��� ெவா�� 

தா�.. அ�பற� உடேன கிள�ப�டலா�.. 

ேடா�� ெவா�� கீ��தி”.

“இ�ேபா எ�ன���� அைத 

வா�க��� ப���ற?”

“எ�ன கீ��தி இ�ப� ேக�கற? ந� ப��ச 

ப��� வ��  ஆகலாமா?”

“அைத வ�� நா� ஒ��� கிழி�க 

ேபாறதி�ைல”.

“இ�ேபா ேதைவ இ�ைலனா�� 

ப��னா�..

“எ�ப�� என��� ேதைவ�படா�.. எ�� 

�றி� ெகா����தவ� அ�ெபா�� தா� 

வ�� தி�ெந�ேவலி வ��வ��டைத 

கவன���, அவைன� க�ைமயாக �ைற�க, 

அவ�, “�ள��  கீ��தி.. மாமாகி�ட 

வா�கி�� வேர�� ெசா�லி�ேட�”.

“அ�ேபா ந� ேபா� வா�க ேவ��ய� 

தாேன.. எ�ைன எ��� ����� வ�த?”

“ந� வ�தா தா� த�வா�க.. மாமா ெர�� 

நா� ��னா�ேய இ�க வ�� 

வ�சா����டா�க”.

அவ� இயலாைம�ட� க�கைள 

இ��கமாக �� அம��தி��க, ஐ�� 

நிமிட�தி� அவ� ப��த க���ய�� �� 

வ�� நி�ற�.

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

தியாேக�வ� சிறி� தி��ப� 

லாவ�யாைவ சி� ��னைக�ட� பா���,

“ெகா�ச ேநர�தி�� �� �.வ�.எ�.50ல 

வ�� ேமாதியவைன� ப�றி தா� 

ேயாசி���� இ��ேத�”.

லாவ�யா ஆ�ச�ய��ட� பா��க�� 

அவ�, “அவன� அதிகமான பத�ற� 

எ�ைன ேயாசி�க ைவ�த�”.

“அ�.. அ�சிெட�� தவ���த பயமா 

இ��கலாேம!”

அவ� ேதாைள� ���கி, “இ��கலா�.. 

ப�, அவ� எ�ைன� பா��� தா� 

பய�தா�”.

“ந��க ேபா���..

“இ�ேபா நாம ேபா�� வ��ய�ேலா 

ேபா�� �ெர�லேயா இ�ைலேய!”

“உ�கைள� ேப�ப�ல பா��� ேபா��� 

ெத��தி��கலா�”. 

அவ� ெம�னைக�ட�, “இ� 

எ�லா�ைத�� வ�ட.. என�� அவைன 

எ�ேகேயா பா��த ஞாபக�.. ப� 

எ�க�� தா� ெத�யைல.. அதா� 

ேயாசி���� இ��ேத�”.

“ஓ”..
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தியாேக�வ� த� ைகேபசிைய எ��� 

திேனைஷ அைழ�தா�.

திேன�, “ஹேலா சா�..

“திேன� TN72D3003 �.வ�.எ�.50 வ�� 

ஓன� �ைட�� இ�மி�ய�டா என�� 

ேவ���”.

“ஓேக சா�.. வ�சா��க� ெசா�ேற�.. 

எ�ன வ�ஷய� சா�?”

“அ�பற� ெசா�ேற�”.

“ஓேக சா�”.

“ந� இ�ேபா எ�க இ��க?”

“டா�ட� வ�� ��� ப�க��ல தா� சா� 

இ��ேக�.. இ��� ைபஃ� மின���ல 

ேபா��ேவ�”.

“ஓேக.. ேக� ஆ�” எ�� �றி அைழ�ைப� 

����தா�.

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

கீ�த�யாவ�� சா�றிதைழ� ெப��� 

ெகா�� அ�வலக அைறைய வ��� 

ெவள�ேய வ�த�� ேசக�, “மாமா 

ெசா�னதா� ��னா�ேய எ��� 

வ����பா�க ேபால.. இ�ேளா ச�ீகிர� 

����� நா� எதி�பா��கேவ இ�ைல”.

“ஜ�� ைப� மின���� ெசா�ன!”

ேசக� சிறி� அச� வழி�தப�, “அ� ��மா 

உ�ைன சமாதான� ெச�ய”..

அவ� �ைற�க�� அவ�, “ச� ச� 

�ைற�காத.. வா ேக��� ேபா� ஜூ� 

������ கிள�பலா�”.

“ேவ�டா�.. �த�ல தி�ெந�ேவலிைய 

வ��� ெவள�ய ேபாகலா�”.

“ேஹ �ள��  கீ��தி.. ஜ�� ஜூ� தாேன..

அவ� அவன� ேப�ைச ேக�காம� வ�� 

இ��த இட�ைத ேநா�கி� ெச�ல��, 

ேசக� அவள�� ைகைய� ப�றி நி��தி, 

ெக�சி ஒ�வழியாக ேக��� அைழ��� 

ெச�றா�. உண�� ெபா��க� 

வழ�க�ப�� இட�தி�� அ�ேக இ��த 

ேமைஜய�� அவ� அமர, அவ� 'ேடா�க�'' 

வா�க� ெச�றா�.

அ�ெபா�� ேக��� வ�த தியாேக�வ� 

கீ�த�யா அம��த ேமைஜ�� அ�ேக 

இ��த ேமைஜய�� அவ��� ப��னா� 

அமர, லாவ�யா அவ��� எதிேர இ��த 

இ��ைகய�� அம��தா�.

உண� வழ�க�ப�� இட�தி� இ��� 

இர�� பழ�சா�ட� வ�� கீ�த�யாவ�� 

இட��ற� அம��த ேசக�, கீ�த�யாைவ 

இய�ப��� மா��� ெபா��டாக, 

“ேஹ கீ��தி.. உ� ப��னால 

உ�கா��தி��கற ெபா�� ��பரா 

இ��கா”.

“எ� ப��னால இ��தா நா� எ�ப� 

பா��க ����”?”

“உ� ப��னால�னா ப��னால இ�ைல.. 

உ� ப��னா� ஒ��த� 

உ�கா��தி��கா�.. அவ��� எதிர அவ 

உ�கா��தி��கா.. ெசைமயா இ��கா..

அ�ெபா�� அ�வலக� பண�யா� ஒ�வ� 

ஒ� மாணவ�ட� தியாேக�வ� அ�ேக 

வ��, மாணவன�ட�, “இவ�க தா� 

உ�ைன� பா��க வ�தி��கா�க” எ�� 

�றி ெவள�ேய ெச�றா�.

அ�த மாணவ�, “ந��க யா�?”

தியாேக�வ� லாவ�யாைவ� பா��க, 

அவ� பாலித�� ைபய�� இ��த 

�ெர�ெல�ைட� கா��, “இ� 

உ��ைடய� தா�� எ�க���� 

ெத���...

அவ� சி� பத�ற��ட�, “ந�..�க.. ந��க 

யா�?”

தியாேக�வ� அ�த மாணவன�� 

(அச��மா�) �கபாவைனகைள� 

கவன���� ெகா����க, லாவ�யா, 

“�பாஷின� இற�ைப� ப�றி வ�சா��க 

வ�தி��ேகா�”.

லாவ�யா அச��மாைர வ�சா���� 

ெகா����க, ேசகேரா அவள� அழைக 

ப�றி கீ�த�யாவ�ட� ேபசி� 

ெகா����தா�.

ேசக�, “உ�ைன வ�ட அழகா இ��கா.. 

ெகா�ச� பாேர�”.

“ைவ�ணவ�ைய வ�ட அழகா”?”

ேசக� ஒ� ெநா� ெமௗனமானா�. த�ைன 

�தா���� ெகா��, “நிஜமா அழகா தா� 

இ��கா.. ேபா� ேபச��மா”?”

கீ�த�யா சி��க�� அவ�, “எ�ன! 

ந�கலா! நிஜாமா ேபா� ேபசேற� பா�” 

எ�� �றி அவ� எ��ப, அேத ேநர�தி� 

'�பாஷின� இற�ைப� ப�றி வ�சா��க 
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வ�தி��ேகா�'” எ�� லாவ�யா 

ெசா�னைத� ேக�ட அச��மா� 

பத�ற��ட� ��றி� பா��க, அவ� 

க�ண�� உண� வழ�க�ப�� இட�தில 

இ��த க�தி ெத�ப�ட�. தியாேக�வ� 

�தா��� எழ��, அச��மா� அவசரமாக 

அ�த� க�திைய எ��க�� ச�யாக 

இ��த�.

அச��மா� க�திைய வல� ைகய�� 

ைவ��� ெகா��, “நா� எ�த த��� 

ெச�யைல.. எ�ைன� ேபாக வ���க” 

எ�� பத�ற��ட� மிர��னா�.

ேசக� நி�ற இட�தி� இ��ேத சி� 

அதி��சி�ட� நிக�வைத பா���� 

ெகா����க, கீ�த�யா உ�கா��த 

நிைலய�� தைலைய இட��ற� தி��ப� 

அச��மாைர� பா��தா�.

தியாேக�வ�, “�லா�� அச��மா�.. 

நா�க வ�சா��க� தா� வ�ேதா�” எ�� 

ெசா�லி� ெகா����க, அவ� ெம�ல 

ெம�ல தன� இட��ற� நக��� கீ�த�யா 

அ�ேக வ��� ெகா����தா�.

தியாேக�வ� �ரலி� ச�ெட�� தி��ப� 

பா��த கீ�த�யா அதி��சி�ட� எ���� 

ெகா�ள, க�ண�ைம��� ேநர�தி� 

அச��மா� அவ� க��தி� க�திைய 

ைவ��, “எ�ைன� ேபாக வ���க 

இ�ைல.. இவ க��ைத அ����ேவ�” 

எ�� மிர��னா�.

ேசக� ெச�வதறியா� அதி��சி�� 

கவைல�� பத�ற�மாக நி�க, 

கீ�த�யாைவ பா��த தியாேக�வ�� 

�ைள சில ெநா�க� ெசயலிழ�த�. 

கீ�த�யாேவா பத�ற� சிறி�மி�றி 

தியாேக�வைர ெவ���� ேகாப�மாக 

பா��தப� நி�� ெகா����தா�. அவ� 

மனதி� த�ேபாதிய அபாய நிைலய�� 

தா�க�ைத வ�ட தியாேக�வ�� ேம� 

ேகாப� தா� அதிகமாக இ��த�.   

லாவ�யா, “அச��மா� அவைள 

வ����.. நா�க சில �ைட�� ேக�க� 

தா� வ�ேதா�.. அைத ந� ெசா�லி�டா 

ேபா��ேவா�.. உ�ைன ஒ��� ெச�ய 

மா�ேடா�” எ�� அச��மா�ட� 

தன�யாளாக� ேபாரா�� ெகா����க,

தியாேக�வ�� பா�ைவேயா கீ�த�யா 

�க�தி� இ��� சிறி�� வ�லகவ��ைல. 

அவைன ெரௗதிர��ட� �ைற�த 

கீ�த�யா, அவைன� பா���� ெகா�ேட 

த� க��தி� க�தி ைவ�தி��த ைகைய 

பலமாக ப���� ���கினா�. அ�ேதா� 

நி��தாம� தியாேக�வைர ேகாப�� 

ெவ���மாக பா���� ெகா�ேட ம� 

கர�தா� அச��மா�� தைலைய 

ேமைஜய�� ஓ�கி அ��தா�.

இ�த� தா��தைல சிறி�� எதி�பா��திராத 

அச��மா� வலிய�� ���தப� �வ�� 

வ�ழ, ெப�� அதி��சி�ட� நிக��தைத 

பா���� ெகா����த ேசகைர இ���� 

ெகா�� கீ�த�யா கிள�ப�னா�. கிள��� 

�� தியாேக�வைர பா��தவ�, 

அச��மா�� நிைலைமைய ���� கா�� 

ஒ� பா�ைவ பா���வ���� ெச�றா�. 

அ�த� பா�ைவ உன��� இ�த நிைல தா� 

எ�� ெசா�லாம� ெசா�லிய�.

ெவள�ேய ெச�றவைளேய� பா���� 

ெகா����த தியாேக�வ� அ�த ேகார 

ச�பவ�ைத நிைன��� பா��க, ச�ெட�� 

க����� வ�� வழிய�� பா��த அ�த 

இ�ச�கர வாகன�ைத ஓ��யவ� 

யாெர�� நிைனவ��� வ�த�. உடேன த� 

ைகேபசிைய எ��� திேனைஷ அைழ�க 

நிைன�ைகய��, அவேன அைழ�தா�.

“ெசா�� திேன�”. 

“சா� ந��க ேக�ட �ைட�� 

கிைட�����.. எ�� �றி சில 

வ�வர�கைள� �றினா�.

“ஓேக.. ந� ேபான கா�ய� எ�னா��?”

“ேர�மா (ம���வ� ���திய�� மக�) 

காேல� �� ேபாய���கா சா�.. ேஸா 

பா��க ��யைல.. அவ� ெமாைப� 

ந�ப� வா�கி�ேட�.. ேர�மா காேல�ல 

வ�சா��தவைர �� ேபாய���கிற� நிஜ� 

தா�.. ப� டா�ட� ேம� என�� ச�ேதக� 

இ���� சா�”.

“���.. அவ� ேபா� கா�� �ரா� 

ப�ண� ெசா��”

“ெசா�லி�ேட� சா�”.

“��”.

“சா� வ�சாரைண எ�னா��?”

“அச��மா��� ெகா�ச� 

அ�ப�����.. ந� உடேன 'ேகல�ஸி' 

ஹா�ப�ட�' வ�� லாவ�யா�� 

ெஹ�� ப��.. நா� ந� ெசா�ன 

அ�ெர�ஸு��� ேபா� பா����� 

வேர�”.
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“சா�.. அ�த அ�ெர�..

“நா� வ�� ேபசேற� திேன�.. ந� உடேன 

கிள�ப� வா” எ�� �றி தியாேக�வ� 

அைழ�ைப �����வ�ட, லாவ�யாவ��� 

தா� உத�வதா எ�� எ��ச�ட� 

நிைன�த திேன� தியாேக�வ�� 

க�டைளைய ம�ற ��யாம� கிள�ப�னா�.

கீ�த�யாவ�� ெசயலி� சி� அதி��சி�� 

�ழ�ப�மாக லாவ�யா, “சா�” எ�� 

அைழ�க, தியாேக�வ�, “ந�ம வ�த கா�ல 

இவைன ஹா�ப�ட� ����� ேபா�க 

லாவ�யா.. திேன� ெகா�ச ேநர�தி� 

வ���வா�.. என�� ��கியமான 

ேவைல ஒ�� இ����” எ�� �றி 

வ�ைரவாக ெவள�ேய ெச�றவ�, ஒ� 

ஆ�ேடா ப���� திேன� �றிய 

�கவ���� ெச�றா�.

திேனைஷ ேபா� லாவ�யா�� “��.. இ�த 

சா� எ��� அ�த� �ர�ைக வர� 

ெசா�னா�'” எ�� மனதி�� 

எ��ச�ப�டப� அச��மாைர அைழ��� 

ெகா�� அ�கி� இ��த 'ேகல�ஸி' 

ம���வமைன'��� ெச�றா�.

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

இ�ன�� அதி��சிய�� இ��� ம���ராத 

ேசக� வ��ைய ஓ��யப� இட��ற� 

தி��ப� கீ�த�யாைவ பா��தவ� 

வ��ைய� ச�ெட�� நி��தினா�. 

வ�� நி�ற�� க� திற�த கீ�த�யா 

�ைறயாத எ��ச�� ேகாப�மாக, “எ�ன?” 

ேசக� சி� பத�ற��ட�, “உ� க���ல 

இ��� ர�த� வ�� கீ��தி.. ஹா�ப�ட� 

ேபாக..

“ஒ� இழ�� ேவணா�.. வ��ைய 

�த�ல கிள��”. 

அவள� க�தலி� சி� தய�க��ட�, 

“கீ��தி �ள�� .. ெச��� ஆகிட� ேபா��.. 

�ள�� ”..

“இ�ெனா� தடவ இ�த �ள��  ெசா�ன.. 

நா� எ�ன ெச�ேவ�� என�ேக 

ெத�யா�.. ஒ��கா வ��ைய எ�”.

இ�ெபா�� ேசக� தய�க� ந��கி 

உ�தி�ட�, “உ� காய�ைத கவன��காம 

நா� கிள�ப மா�ேட�.. ஹா�ப�ட� 

க���பா ேபாக��”.

“வ��ல ஃப�� எய�� பா�� 

இ���தா?”

“���.. ப�..

கீ�த�யா ைகைய உய��தி அவன� 

ேப�ைச நி��தி, “அைத எ��� ������ 

ந� வ��ைய கிள��”.

“அ� எ�ப� ேபா��.. ஹா�..

“டா�மி�.. நா� ஒ��� ெச�� ேபா�ட 

மா�ேட�.. இ�ேபா ந� வ��ைய 

எ��கைல, நா� க���பா ப�ல 

ேபா��ேவ�” எ�� அவ� க�ஜி�க, இ�த� 

�திய கீ�த�யாைவ பா��� அவ� மன� 

அதி��தைத வ�ட அவ� �றிய 

வா��ைதகளா� ஏ�ப�ட வலிய�� 

ம�ேப�சி�றி ம��ைத எ���� 

ெகா���வ��� அைமதியாக வ��ைய� 

கிள�ப�னா�. அத� ப�ற� இ�வ�� 

ேபசி�ெகா�ளவ��ைல.

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

திேன� ெகா��த �கவ��� தியாேக�வ� 

ெச�ற ேபா�,

“எ�ன�ணா ந�.. இ�ைன�� காைலல 

தா� வ�த அ����ள ஊ��� 

கிள�ப��� ெசா�ற? ந� ெவள�ய 

ேபாய��� வ�ததிலி��ேத ச�ய��ைல.. 

எ�னா�� அ�ணா?” எ�� ஒ� ெப� 

�ர� ேக�ட�.

அவ�, “ஒ��மி�ைலமா.. ஒ� 

��கியமான ேபா� வ���.. அதா� 

உடேன கிள�ப��� ெசா�ேற�.. 

ம�சா� கி�ட ெசா�லி�.. நா� 

கிள�பேற�” எ�� �றி ெவள�ேய 

வ�தவ� தியாேக�வைர� பா��� 

அதி��சி�ட� நி�றா�.

தியாேக�வ� ேகாப�ைத அட�கி� ெகா�� 

த���கமாக அவைனேய பா��க, அ�த ெப�, 

“யா� சா� ந��க?” எ�� வ�னவ,

தியாேக�வ� அவ� ம�தி��� பா�ைவைய 

வ�ல�காம�, “உ� அ�ணைனேய ேக�” 

எ�றா�.

அவ� த�ைன� �தா���� ெகா�� 

�ரைல ச�� உய��தி, “யா� சா� ந��க? 

எ�ன ேவ��?”

தியாேக�வ� ைககைள� க��� ெகா��, 

“எ�ைன உன�� ெத�யா�?”

“என..��� ெத�யா�”

“ெகா�ச ேநர���� �� எ�ைன 
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பா��� ஏ� ேபைய� க�ட� ேபா� 

பய�� ஓ�ன?”

“அ�.. அ�.. அ�சிெட�� ஆகாம த�ப��ச 

பய�”.

“அ�ேபா உன�� எ�ைன� ெத�யா�”.

“ெத�யா.. அவ� ெசா�லி ���பத��� 

அவ� க�ன�தி� அ� இ�ெயன வ�ழ, 

அவ� த�மாறி கீேழ வ�ழ, அவன� 

த�ைக� பதறி அவைன� தா�கி ப���தப� 

ேகாபமாக, “யா� சா� ந��க? �தல 

ெவள�ல  ேபா�க”.

தியாேக�வ� இட� ைகயா� அவன� 

ச�ைடைய� ெகா�தாக� ப����� ��க, 

அவன� த�ைக தியாேக�வ�� ைகைய 

வ��வ��க �ய�சி ெச�� ேதா��� 

ேபானவளா�, “ஐேயா.. யாராவ� 

உதவ��� வா�கேள�” எ�� க�த� 

ெதாட�கினா�.

அ�க� ப�க�திலி��த சில ஆ�க� 

��வர, அதி� ஒ��த�, “யா� சா� ந��க? 

�தல ைகைய எ��க” எ�� கறாராக� 

�றினா�.

தியாேக�வ� அவன� ச�ைடய�� இ��� 

ைகைய எ��காம� வல� ைகயா� தன� 

ப�ைஸ எ��� நி��னா�. அ�த ஆ� 

அைத ப����� பா��� சி� அதி��சி�ட�, 

“அசி�ட�� கமி�ன� ஆஃ� ேபா��” 

எ�� �றியப� ப�� வா�க, ��ட� 

கைல�த�.

அவ� த�ைக அதி��சி�ட�, 

“எ�ன�ணா இ�?” எ�� க�ண��  

�ரலி� வ�னவ�னா�.

அவ�, “வ���க சா�.. நா� இ��� 

��னா� உ�கைள� பா��த�� 

இ�ைல.. எ�த� த��� ப�ணைல” 

எ�� �றியப� வ��பட �ய�சி�தா�.

தியாேக�வ� ேகாப��ட� பலமாக அவ� 

க�ன�தி� அைறய, அவ�,

“இ�த அ��கற ேவைலெய�லா� 

ேவ�டா�..

“ப��ன ெகாைல ெச�சவைன ெகா�ச� 

ெசா�றியா?”

அவ� த�ைக “ெகாைலயா!” எ�� ெப�� 

அதி��சி�ட� தைரய�� அமர, அவ�,

“ெகாைல..யா! நா�.. நா� எ�த த��� 

ெச�யைல.. ��மா ஏேதா ஒ� ேகைஸ 

�ேளா� ப�ண எ�ைன மிர�டாத�� க 

சா�”.

“ந� ெகாைல ெச�தியா இ�ைலயா 

எ�ப� நா� வ�சா���ற வ�த�தி� 

ெத���” எ�� �றியப� அவைன 

இ���� ெகா�� நட�க� ெதாட�க, 

அவ� அவசரமாக,

“���� ேபான ேகஸு�� இ�ேபா எ�ன 

சா� வ�சாரைண? வார�� இ��கா?” 

தியாேக�வ� ��னைக�ட� அவைன� 

தி��ப�� பா���, “���� ேபான 

ேக�� நா� ெசா�லேவ இ�ைலேய”..

“அ� அ�.. நா�..

“ஒ��கா உ�ைமைய� ெசா�லி 

அ��வரா மாறினா த�டைன 

�ைற��”.

“நா� தா� எ�த த��� ெச�யைல�� 

ெசா�ேறேன சா�”.

“உ� த�ைக ஏ�கனேவ பய�� ேபா� 

இ��கா.. இ�ேபா உ�ைமைய� 

ெசா�றியா, இ�ைல ெகாைலய�� உ� 

த�ைக��� ப�� இ����� ெசா�லி 

அவைள �ேடஷ��� ����� 

ேபாகவா?”

அவ� கலவர��ட� நிமி��� பா��க, 

அவ�, “நா� தா�..

தியாேக�வ� ைகைய உய��தி அவன� 

ேப�ைச நி��தி, “ந� உ�ைமைய 

ெசா�லைல, உ��ட� ேச��� உ� 

���ப�ைதேய அழி���ேவ�.. எ�ன 

பா��கற! உ� ம�சா� ேவைல பா��கற 

இட�தில ல�ச� வா�கியதா� ெசா�லி 

அவைன உ�ள த�ள ����.. உ� 

த�ைக ேம� எ�ென�னேவா (ஓ� 

அ��த��ட� �றினா�) ேக� ைப� 

ப�ண ����.. (இர�� ெநா�க� 

இைடெவள� வ��� ��வ� உய��தி) 

எ�ன எ�ப� வசதி?” எ�� வ�னவ�னா�.

தியாேக�வ�� இ�த மிர�டலி� அவ� 

ஆ��தா� ேபானா�. ேசா��ட� 

தியாேக�வைர நிமி���� பா��தவ�, 

“நா� எ�லா�ைத�� ெசா�லிடேற� 

சா�.. எ� த�ைக ���ப�ைத ஒ��� 

ப�ண�டாத�� க” எ�றா�. 

அவ� த�ைக வா�வ��� அழ� 

ெதாட�கினா�.

அவ� ெம�லிய �ரலி�, “சா� உ�ள 

ேபா� ேபசலாமா?” எ�� ெக��வ� 
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ேபா� ேக�க��, அவ� த�ைகைய 

பா��த தியாேக�வ�, “���” எ�� �றி 

உ�ேள ெச�றா�.

தியாேக�வ�, “ந� யா�? �லி�பைடைய 

ேச��தவனா?”

அவ� “இ�ைல” எ�� தைலைய 

ஆ��னா�.

“ச�கரபாண�ைய எ�ப�� ெத���? 

அவன�ட� ேவைல பா��தியா?”

அவ� ம���� இ�ைல எ�� தைலைய 

ஆ��, “ச�கரபாண�ைய என��� 

ெத�யா�.. அவ���� இ�த 

ெகாைல��� ச�ப�த� இ�ைல”.

தியாேக�வ� சி�  �ழ�ப��ட�, 

“அ�ேபா யா��காக ெகாைல ெச�த?”

அவ� ெம�ல உ�ைமைய �ற� 

ெதாட�கினா�. அவ� �றியைத த� 

ைகேபசிய�� பதி� ெச�த தியாேக�வ�, 

அவ� �றி ���த�� இ��ைகைய 

வ��� எ���, “எ�ேபா ��ப��டா�� 

வ�� இ�த உ�ைமைய� ெசா�ல��.. 

ந� எ�ன�ட� உ�ைமைய� ெசா�ன 

வ�ஷய� உ� �தலாள���� ெத�ய� 

�டா�.. எ�ன�ட� இ��� த�ப��� 

ேபா�டலா�� கன� காணாேத.. 

உ� த�ைக ���ப�ைத எ� ஆ�க� 

கவன���� ெகா�ேட இ��பா�க.. 

அவ�க இ�த வ��ைட வ��ேடா ஊைர 

வ��ேடா ேபானா�� எ� ஆ�க� ப�� 

ெதாட�வா�க.. ந� த�ப��க நிைன�தா� 

அ� அவ�க��� தா� ஆப��” ”எ�� 

மிர��னா�.

“நா� இ�ேபா அவ� கி�ட ேவைல 

பா��கைல சா�”.

“என�ேவ இ�த வ�ஷய� ெவள�ய ெத�ய� 

�டா�.. ெத��சா..

“ெத�யா� சா�” எ�� அவ� உ�தி 

ெகா��த ப�� தியாேக�வ� த� 

அ�வலக�தி�� கிள�ப�னா�.

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

ம���வமைன��� ெச�ற திேன� 

லாவ�யாவ�ட� நட�தைத ேக��� 

ெத���� ெகா�டா�. லாவ�யா 

ேயாசைன�ட�, “அ�த� ெபா�� 

எ��� சாைர அ�ப� �ைற�சா�� 

ெத�யைலேய!” எ�� �ற,

திேன� ந�கலாக, “அ�த� ெபா�� 

உ�ைன பா��� �ைற�தி����.. ந� 

சாைர பா��� �ைற�சா�� த�பா 

������ப”..

லாவ�யா அவைன �ைற�க��, அவ�, 

“எ�ன உ�ைமைய� ெசா�னா ேகாப� 

வ�தா?”

“உ� ��தி ெத���� உ�ன�ட� 

ேபசிேன� பா�” எ�� அவ� இ��க, 

அவ� ��நைக�ட�, 

“எ�ன ப�ணலா�! உ�ைன ெச�.. 

இ�ைல ��ஸாலேய அ��கலாமா?”

லாவ�யா ேகாப��ட� ைக ���ைய 

இ��கமாக �ட, அவ� ஒ��� 

அறியாதவ� ேபா�, “எ�ன லா��?” 

எ�றா�.

“எ�ைன அ�ப� ��ப�டாேத”

“லா��� தாேன ெசா�ேன� 

ல��னா ெசா�ேன�”?”

லாவ�யா ப�ைல� க���� ெகா��, 

“என�� ெஹ�� ப�ண வ�தியா.. 

டா��ச� ப�ண வ�தியா?”

“ஐேயா இ�த ெநன�� ேவறயா! நா� 

ஒ��� உன�� ெஹ�� ப�ண 

வரைல.. உ� கி�ட தன�யா மா���� 

அ�த ைபய� எ�ன க�ட�ப�றாேனா 

எ�ற கவைலல தா� வ�ேத�”.

“ஒ� அ�கி����� ேபா� ச�ேபா�� 

ப�றிேய ந� எ�லா�..

“ெவய��.. ெவய��.. அவ� அ�கி��� 

இ�ைல� என��� ெத���”.

அவ� �ழ�ப��ட� பா��க��, அவ� 

அல��� ெகா�ளாம�,

“அவ� அ�கி���டா இ��தி��தா சா� 

லாவ�யா��� ெஹ�� ப���� 

ம��� ெசா�லிய���க மா�டா�, அவ� 

த�ப��சிடாம கவனமா இ��க��� 

ேச��� ெசா�லிய���பா�”.

அவ� ஆ�ச�ய��ட� பா��க�� அவ� 

'எ�ன?'' எ�ப� ேபா� ��வ� 

உய��தினா�.

அவ�, “���.. அவ� அ�கி��� 

இ�ைல தா�.. அவ� ம��தி� 
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ேவக�தா� ���ற��� �� நா� 

�ேட�ெம�� வா�கி�ேட�.. 

அவ� �பாஷின�ைய மிர�ட 

ேபாய���கா�.. ப� அவ� ேபான�பேவ 

அவ� ��கி� ெதா�கறைத� 

பா����� பய�� வ�� ��� 

வ����கா�. பாதி �ர� வ�த ப�ற� 

தா� �ெர�ெல� கா��� 

பா��தி��கா�, எ�ப��� �பாஷின� 

வ�� �� தா� மி� ஆகிய������ 

ேக� �ேளா� ப�றவைர ெவள��� 

ேபாய���கா�” எ�றவ� சி� 

ேயாசைனய�� ஆ��தா�.

வழ�ைக� ப�றி ேபசிய�� ெசா�த 

ெவ��ைப மற�� இ�வ�� வழ�ைக� 

ப�றி ேயாசி�தன�. அவள� ேயாசைனைய 

பா��� அவ�, “எ�ன ேயாசி�கற? ேவற 

ஏ�� ெசா�னானா?”

“இ�ல.. அவ� அ�கி��� இ�ைல� 

சா��� ெத���� நி�சயமா 

ெசா�றியா?”

அவ� சி� ��னைக�ட�, “சா� 

ஒ��தேராட எ���ரஷ� அ�� பா� 

லா�ேவ� ைவ�ேத க��ப�����வா�.. 

நாம அ�கி���ட ட�� ப�ற�ப அவ� 

ேகைஸேய ���சி��பா�.. இ�த ேக� 

��ய�ர�ப சாேராட திறைம உன�ேக 

����” ”எ�� அவ� ெசா�லி ���க�� 

அவ� ைகேபசிய�� அைழ�� வ�த�. 

அைழ�ைப எ���� ேபசியவ�, ேபசி 

���த�� தியாேக�வரைன அைழ�தப� 

அவள�ட�, “டா�ட� ப�தி ஒ� நி�� 

கிைட�தி��கிற�” எ�� �றியேபா� 

அவன� அைழ�ைப எ��த தியாேக�வ�,

“ெசா�� திேன�”

“சா� ைசப�-�ைர� �ரா��ல இ��� 

ேபா� ப�ணா�க.. டா�ட� ப�தி ஒ� 

��கியமான நி��”..

“எ�ன?”

“அவ� மக� ேர�மாைவ யாேரா 

கட�திய���கா�க”.

“வா�?”

“எ� சா�.. அவ� ெச� ேபா��� வ�த 

கா� ைவ�� கிைட�த இ�பா�ேமஷ�”.

“ஓேக.. ந��க ைசப�-�ைர� �ரா�� 

வா�க.. நா� ேநர அ�க வ��ேற�”.

“ஓேக சா�”.

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

வ�� ���� ெச�ற�� கீ�த�யா 

யா�ட�� ேபசாம� அைற��� ெச�� 

கதைவ ���ெகா�டா�. நட�தைத 

ேசக�ட� ேக�� ெத���� ெகா�ட 

ெப�யவ�க�  ம���� கவைலய�� 

தவ��க, கேணச� ேசகைர தன�யாக 

அைழ��� ெச��, “எ�ன ��� 

ப�ண�ய���க ேசக�?” எ�� ேக�டா�.

ேசக� பதி� ெசா�ல ��யாம� தவ��க, 

அவ�, “ந� ேக�ட ைட� ��������� 

நிைன�கேற�”.

அவ� தய�க��ட�, “அ�பா.. எ�� 

ஆர�ப��க அவ�, “இ�ப� ச�� ச��� 

ெமௗன ������ ������� கீ��தி 

ேவற வ�� ��� ேபானா அவ� வா��ைக 

ந�லா இ����� நிைன��றியா?” 

“...”

“அைத பா��� ச��க� தா� 

நி�மதியா இ��பானா? அவ� 

க�ட�ைத� பா��� நா� ��ற 

உண�வ�� தவ��க�மா? எ�ன பா��கற! 

ந�ம ைபய� கீ��திைய க�யாண� 

ப�ண�ய���தா அவ��� இ�த 

நிைலைம வ�மா�� நா� ��ற 

உண�வ�� தவ��க�மா?”

எ�ைன வ�ட அவ� ேம� அதிக 

அ�கைற உன�� இ����� 

ெசா�ன�ேய! உ�னா� தா� அவள� 

நிைலைமைய பா��� ச�ேதாஷமா வாழ 

���மா?”

“அ�பா �ள�� ..

சில ெநா�க� ெமௗன�தி� கழிய, ேசக� 

ஒ� ��வ��� வ�தவனா� க�கைள 

��� திற��, “க�யாண�தி�� ஏ�பா� 

ப���க�பா”.

கேணச� ஆன�த க�ண�� ட� மகைன 

த�வ��ெகா��, “என�� ெத���டா.. ந� 

இ�த ��ைவ� தா� எ��ேப��” 

எ�றா�.

அவ�க� இ�வ�� கீேழ ெச�ற ேபா�, 

அைறைய வ��� ைப�ட� ெவள�ேய வ�த 

கீ�த�யா, “அ�பா நா� ெச�ைன 

கிள�பேற�” எ�றா�.

சி�தைன ெதாட��...
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(�ற� ெவ�ெச��ைற)

உ�� எ�ப� உ�ைம ஆய��

இ�ைல எ�ப� மாைய ஆ��.

உ�ைம எ�ப� ஒ�ேற யாகி�

மாைய எ�ற� பலேவ யா��.

ஒ�ேற எ�ப� உ�ேள உைறவ�

பலேவ எ�ற� ெவள�ேய ெத�வ�.

உ�ேள உைறவைத� �ல�க� அறியா

ெவள�ேய ெத�வேத �ல�க� அறிவ�.

�ல�கள�� ப��னா� உ�ள� மனேம

மனதி� ெசய�வைக ��தியா� சிற���.

��தியா� ஒ���� தாென�� அக�ைத

அக�ைத ஒ��கினா� ஆ�மா ெத���.

ஆ�மா ெத��திட ஞான� ப�ற���

ஞான� நிைலெபற மன�� வச�ப��.

மன�வச� ப�டா� �ல�க� ஒ��கி

ஒ��கி� ெத��� உ�ேள உைறவ�.

உ�ேள உைறவத� த�சன� கிைட�தா�

பலவைக உலகி� மாைய வ�ல��.

மாைய வ�லகிட எ�ைல இ�லா

ஆ�மா ஒ�ேற எ�ப� ெத���.

ஒ�றி� உ�ைம ெத�ய� ெத�ய

நா�ந� இைவெய�� ேபத�க� �ைற��.

பலவைக ேபத�க� �ைறய� �ைறய

மனதி� எ�ைல வானா� வ����.

வானா� வ��ய உய�ெராள� ெப���

ச�சிதா ன�த உ�ைம வ�ள���!

உ�� இ�ைல என� ப��ேவா�!

...Saidevo @ Ramani

அைனவ���� 

அைனவைர��

ெத��� கிராம�தி�...

யா���� 

யாைர�� 

ெத�யா� நகர�தி�…!!!

அறி�க� 
...Rubesh

வ�� ��� ஒ� ெத�வ� 

அவ�…!

உய�ைர�� உதிர�ைத�� 

ெகா��தவ�…! 

உ� சி��ைப�� 

உனத�ைக�� தனதா�கி... 

தன�ெக�� ஒ� 

உண�வ��லாம� ேபானவ�...!

அ�மா ந� அ�ப�� வ�வ�...!!! 

அ�மா…! 
...Kavitha rishi

வ�ைத�காம� கிைட�கா� வ�ைள�ச�!

எதி�� ேபா��� பா� எதி�ந��ச�!!

எ��வா� ந� உயர� �� வ�� சி�!!! 

உயர�
...Sujibenzic @ Sujana 

அவ�� அழகானா�...!

நா�� அழகாேன�...!!

அவன� மழைல எ� வய��றி� 

ஜன��ததா�...!!!

மழைல
...Mary daisy
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1.  Top answerers contest winner - Sumitra.

2. Penmai Special  Father’s Day Contest - 
Kirthika99@Karkuzhali Shanmugam.

3. Neeya Naana Winner - Gowrymohan.

4.  Penmai’s Super Star - Best Player - 
gkar�@Karthiga.

June Month Contest WinnersJune Month Contest WinnersJune Month Contest Winners

July Month ContestJuly Month ContestJuly Month Contest

Penmai’s Special Contest - இன� ஒ� 

வ�தி ெச�ேவா�.

 �����ழ� - Environment

 க�வ��ைற - Education System

 ஊழ�/அரசிய� - Corruption/Politics
இ���றி� எதாவ� ஒ� ப�ர�சிைனப�றி�� 

அத�கான த���கைள ப�றி�� உ�க� 

க����கைள ���க�.

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

ஆ�, ெப� இன பா�பா� இ��� 

ச�க�தி� நில�கிறதா? இ�ைலயா?

�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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