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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

இ�தியா �த�திரமைட�� 66 ஆ��க� நிைறவைடகிற�. இ�த 66 ஆ��கள�� 
நா�� ந� ச�தாய�� மிக�ெப�ய அளவ�� வள��சி அைட�� இ��கிேறா� 
எ�பைத ம��பத�� இ�ைல. இ�ைற�� ந� இ�தியாைவ� ப�றி சி�தி�காத 
ேபசாத வ��ந�கேள இ�ைல எனலா�. ம�ற எ�லா நா�க�� ந�ைம� தி��ப�� 
பா���� அளவ�� ந� வள��சி உ�ள�. ஆனா� சிலகாலமாக ச�யான 
வழிநட��த�க� இ�லாம�, நா� ம�ப��� அ�ைம�தன�தி�� த�ள�ப��� 
ெகா�� இ��கிேறா�. 

ஒ� ச�தாயேமா, நாேடா சிற��ட� வாழ ம�ற காரண�கைளவ�ட க�வ� மிக 
��கிய ம��� வலிைமயான ப�ைக வகி�கிற�. வள��த நா�க� ேபா�� 
ப�ள�கைள அரசா�க� அர�டைமயா�கி அைனவ���� சம�சீரான, ெசய��ைற 
க�வ�ைய அள��க ேவ���. ப����� ஆ�சி� கால�தி� அறி�க�ப��த�ப�ட 
ஆ�கில�, த� ஆதி�க�தி� �ல� க�வ� பய��� ெமாழியாக மாறி இ�� ஆ�கில 
வழி� க�வ�ேய ெப��பாலாக நைட�ைறய�� உ�ள�. நா� எ�னதா� ப��� 
அய�ெமாழிகள�� �லைம� ெப�றி��தா�� ந��ைடய �ைள தா�ெமாழிய�� 
தா� சி�தி���. தா�ெமாழி� க�வ� நைட�ைற� ப��த�ப�டா� ம��ேம 
க�வ��ைறய�� ந�லெதா� ��ேன�ற�ைத� காண இய��.

 

வ�வசாய�ைத நா��� ��ெக��� எ�கிேறா�. ஆனா� வ�வசாய�தி�கான பாசன� 
த�ண�� ����ட ப�க�� மாநில�ைத எதி�பா��க ேவ��ய அவலநிைல. நதிகள�� 
இைண�� இ��� ஏ����, வ�வாத�தி�� ம��ேம உ�ள�.  மக�� இ�லாம�, 
மான�ய�ைத�� ந�ட ஈ�ைட�� எதி�பா��� வ�வசாய� ெச��� வ�வசாய�கள�� 
அவல நிைல மாற ேவ���. உய���� நிகராக வ�ைளநில�கைள நிைன��� 
வ�வசாய�கைள, அதைன அவ�க� வ��க ��வ�வத�கான காரண�க� 
கைளய�ப�டா� ஒழிய வ�வசாய� இன� ந� நா��� தைழ�கா�. தமிழக� 
கிராம�க��ேக உ�ய ப�ைடய ப�ைமய�ைன ம��ெட��க ேவ���. 

 

க�வ����, �����ழ���� பாதி�� ஏ�ப��ேபாெத�லா� எத��� சமரச� 
ெச�� ெகா�ளாம� அைவகைள பா�கா�பதி� உ�தியாக இ��க ந� 
அரசா�க� அத�கான� ச�ட�கைள ஒ���ப��தி, ெசய�ப��த ேவ���. 

மிக அ�ய இய�ைக வளமான மன�தவள�, ம�வள�, ஏராளமான நதிகள�� 
ப�ற�ப�டமாக உ�ள ந� ேதச�தி�. நம�கி���� ந� வள�க� உணர�ப�டா� 
ம��ேம இ�தியா உலக�தி� ஒ� வளமான நாடாக ம��மி�லாம� 
த�ன�ைறவைட�த வ�லர� நாடாக இ����.

 

ந� நா��� பல ப�ர�சைனக� இ��தா��, ��கிய வ�வாத�க����ய ��� 
ப�ர�சைனகளான “�����ழ�, க�வ�, ஊழ�/அரசிய� தைல��கள��” ந� ெப�ைம 
ேதாழைமக� த�தம� க����கைள மிக�� ெதள�வாக�� சிற�பாக�� 
எ���ைர���ளன�. உ�க� பா�ைவ�காக “இன� ஒ� வ�தி ெச�ேவா�” ப�திய�� 
ெகா��க�ப���ள�.

 

�த�திர� கா�ைற �வாசி��� அைன�� இ�திய� சேகாதர சேகாத�க���� 
�த�திர தின ந�வா����க�. 

இன� ஒ� வ�தி ெச�ேவா�! அைத எ�த நா�� கா�ேபா�!!!
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ெப��பா�ைமயான ெப�ேறா�  

�ழ�ைத�� எ�த� �ைற�� 

ைவ�க� �டா� எ�� 

ெபா��கள�� மதி�� ெத�யாம� 

வள��கிேறா�.

மிக�சிறிய வயதிலி��ேத ஒ� 

ெபா�� தன�� அவசியமா, 

அ�யாவசியமா அ�ல� 

எ�ன�ட�� இ��கிற� 

எ�பத�காக வா�க� ப�கிறதா 

எ�ற அலச� ப��ைளக���� 

க��� தர�பட ேவ���.

அ� ம��� இ�லாம� உைழ��, அத�கான ஊதிய�, அதி� கிைட��� மகி��சி 

உண��த�பட ேவ���. த� வயதி�� ஏ�ற த� பண�கைள� தாேன ெச�ய� 

பழ�க�ப��த ேவ���. அ�வா� ெச��� ேபா� ெவ�மதியாக அவ�க� 

ேவ��வன ெப��ப� ெச�ய ேவ���.

அ��� ச�� வள��த ப��ைளக�, வ�� �� கா�ய�கள�� ெப�ேறா�க��� உதவ� 

பழ�கி அவ�க� உதவ��� ச�மானமாக அவ�க���� ேதைவயான ெபா��கைள� 

ெப��� ெகா��கலா�.ஒ� �ழ�ைத�� ேம� உ�ள ���ப�கள�� �ைற ைவ�� 

இ�வா� ெச�வதா� பல ந�ைமக� கிைட���. �ழ�ைதக� �த�திரமாக 

ஆகிறா�க�. ேவைலக� க�பதா� யாைர�� சா��� இ��க ேவ�டா�. உைழ�� 

பண� ஈ��வதா� அவ�க� அைத க���பாக ேயாசி��� தா� ெசல� ெச�வா�க�. 

இ�ேபாெத�லா� பணமாக �ழ��வைத வ�ட கிெர�� கா�� �ப�தி� ெசல� 

ெச�வ�� அதிக வ��  ெசல�க��� வழி வ��கிற�. 

சி�ன வயதிலி��ேத ஒ� ெபா��, அ� ெபா�ைமேயா அ�ல� ேவ� எ�வாக 

இ��தா�� அத� வ�ைல, உபேயாக�, ஆகியவ�ைற ப��ைளகள�ட� வ�ள�கலா�. 

அவசிய� வா�க ேவ��மா, இ�ைலயா எ��� அவ�கைள ��� எ��க� 

ெசா�லலா�. ந� நிதி நிைலைமைய ந� ப��ைளகள�ட� ெசா�லி வள��கேவ���. 

நா� ச�பாதி�பேத அவ�க���� தா�. அதனா� எ�லா ேநர��, எ�லா 

வ���ப�கைள�� நிைறேவ�ற ஆைச இ��தா��, அைத வ���� ேதைவ அறி��, 

அைத அைடய தி�டமி��, ேசமி��, ந� ஆைசைய நிைறேவ�ற� க��� 

ெகா��தா� எதி�கால�தி� ச�தி�� ம�றி அகல�கா� ைவ�� க�டபடமா�டா�க�.

Setting a goal... the goal here can be a toy, gadget, good habit or behaviour. Discuss the method 
of achieving the goal.  Plan and execute.  ேசமி�ப� ம��ம�லாம�, ெச�கி�ற ெசல��� 

கண��� எ�த பழ�கப��த ேவ���. வர� ெசல� தி�ட� ேபா��, அத��� 

ெசல�கைள� க���ப��தேவ���.

Mammas PageMammas PageMammas PageMammas Page
...PriyagauthamH

Parenting
Tips
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Parenting
Guidelines

Do you remember your childhood days 
when you are hearing stories from 
your grandparents that always start 
with the same introduction; 'Once upon 
a time...'? Don't you still love those 
stories?

But today how many of us tell stories 
to our children? In our hurry-burry 
lifestyle, we spend less time to tell 
stories to our children. Try 
these simple 
techniques to 
tell stories 
effectively.

1. 
Look 
the 
child 
in the 
eyes:
This 
is the 
most 
important 
storytelling 
techniques. 
When you are 
holding a book, you can't 
fully engage the child as you are giving 
your focus to the story. If you look at 
the child in the eyes, then you can see 
the excitement building in their eyes or 
may be some confusion and know you 
have to take your story slower. Also, 
the children get to see your 
enthusiasm as they watch you tell the 
story.

2. Use gestures freely:
When you are telling a story about an 
elephant, become the elephant. Show 
the long trunk using your arm as you 
make the elephant's sounds! Point out 
where the characters are going. Put 
your hand to your brow as you squint 
to see far off things.

When you are telling stories for the 
children, remember that in 

their little minds, 
they often think 

the story is 
really 

happeni
ng! 
Use 
your 
whol

e body 
to tell 

stories! 
Remember, 

your voice is 
part of the story 

telling process, use a 
loud and gruff voice to represent 

anything big and gigantic and a shrill 
and squeaky voice to represent 
something that is really small and 
weak.

3. Expect a demand for repeat 
performances!
It's a normal for a child to want the 
same story repeated or retold over and 

Story Telling Tips for Parents...Story Telling Tips for Parents...Story Telling Tips for Parents...
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over again. Children love repetition. 
There's something in your great story 
that the child subconsciously needs to 
learn or understand. So, when you are 
asked for the same story by your child, 
know that you are helping your child to 
grow and learn. Literacy begins at 
home! Am I right?

Learn some classic bedtime stories 
and join the fun of storytelling with the 
children.

Benefits of Storytelling:
 Increases children's willingness to 

communicate their thoughts and 
feelings.

 Encourages active participation.
 Increases verbal proficiency.
 Encourages imagination and 

creativity.
 Encourages co-operation between 

kids.
 Enhances the listening skills.

Stories recommended for kids:
1. Aesop Fables

2. Panchatantra Stories
3.Tenali Raman Stories
4.Birbal Stories
5.Alice's Adventures in the 
Wonderland
6.Tolstoy Stories
7.Diary of Anne Frank.

For Advertisements Please ContactFor Advertisements Please Contact

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

For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 
call us at 8344 143 220
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�ழ�ைதக��� ஆ� மாத�தி��� ப�ற�, சிறி� சிறிதாக திட உணைவ� 

பழ�க�ப��தலா�. இ�ேபா�, எ�த உணைவ�� ந�� மசி�ேத ெகா��க ேவ���. 

அ�ேபா�தா� ந�� ஜர� ணமா��.

வாைழ�பழ�, ேவக ைவ�த உ�ைள�கிழ�� (இதி� ேவ� எ�த� ெபா�ைள�� கல�க� 

�டா�), மசி�த ப��� வைகக�, கறிகா�கைள ேவக ைவ��, அைத ந�� மசி��� 

தரலா�. ஆ�ப�� பழ�ைத ந�� ேவக ைவ�� மசி��� தரலா�. இவ��ட� ராகி �� 

தர��.

ராகி �� ெச��ைற:

கைடய�� ராகி 1 கிேலா வா�கி , அைத ந��� க�வ�, வ�க��, ப��� ஒ� ��தமான 

ெவ�ைள� �ண�ய�� அைத� ேபா��, ந�� ���� ைவ�� வ�ட��. இைத ஒ�� 

அ�ல� இர�� நா�க� அ�ப�ேய ைவ�தி���, ப�ற� அ�த ��ைடைய� திற�தா�, 

ராகி ந�� �ைள வ�������.

இ�ேபா� இைத,  ெவ�� வாணலிய�� ந�றாக, ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர வ���, 

ஆற ைவ��, மா� மிஷின�� ெகா���, ந�� அைர�� ைவ��� ெகா�ள��. ந�� 

வ��� வ��வதா�, சீ�கிர� ெக��� ேபாகா�. இைத, �தலி� தின�� ஒ� ேவைள, 

ஒ� பா�திர�தி� 2 ��� எ���, 1/2 ட�ள� த�ண�� � ந��� கைர��, சிறிதள� உ�� 

அ�ல� ச��கைர� ேபா��, அ��ப�� ைவ��, ைக வ�டாம� கிளறி, 

சிறி� ெக��யாக ஆ�� ேபா� (க�� த�டாம� இ��க 

ேவ���) இற�கி  ைவ�க��.

இதி� ேவ� ஒ��� கல�க ேவ�டா�. ஆறிய ப�ற�, 

அ�ப�ேய ஒ� ��� �ல� �ழ�ைத�� ஊ�� 

வ�ட��. ேபாக� ேபாக, உட���� ஒ��� ெகா�ள 

ஆர�ப��த ப�ற�, இர�� ேவைள இ�த� �ைழ� 

ெகா��கலா�. 

�தலி� எ�த திட உணைவ

அறி�க�ப��தினா��, சிறிதளேவ ெகா��க 

ேவ���. அ� உட����� பழக நா�� 

அ�ல� ஐ�� நா�க� எ��கலா�.

...JV_66@Jayanthy
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Sumathi Srini

It is quite normal 
for all school 
going kids in 
beginning of their 
school days. 

They all cry for at least a 
week or more. Because they know 
that they are out of their comfort zone, they 
could be irritated, upset about something, 
and all the more reason for crying.

Only Solution is to 
IGNORE, while at 
the same time 
ENSURE the child is 
actually happy in the 
school. Hand him 
over to his Teacher 
or Ayamma whom 
he likes. Tell him 
that he could get 
good friends there & 
may spend his time 
happily by playing 
with them. And he 
could learn many 
things (like drawing, new games) from 
school. 

Jv_66 @ Jayanthy

Most of the children will cry, while going to 
school for the first time. This will last only for 
a very few days.

Later, he will become ready to go to school 
even on holidays. He would not like to sit at 
home. He would miss his friends. 

Even on holidays, he will ask to wear him the 
school uniform and get ready. 

So, do not worry for this. This is going to last 

only for a few days, 
may be just for 1 week.

You can tell him, 
from the morning, 

as soon as he 
wakes up and get 

refreshed, “let us get 
ready soon to meet our 

new friends and play new 
games. We can scribble with chalk 

and play with so many friends only in the 
school, but while at home, that many friends 
will not be available."

And you can tell this also “you can eat the 
snacks/lunch so fast 
by competing with 
your new friends. 
And if you are not 
crying like the other 
children do, both 
your teacher and we 
would praise you as 
GOOD BOY".

You should never 
loose your heart and 
become sad (you 
should not even 

show this on your face), in front of your son. 
The teachers will take very good care.

Mantra

At times a child cries just because it has to 
go away from its mother. But once it enjoys 
the company of his/her friend, he will start 
playing. So ask the teachers how your son/ 
daughter are at school. If the teacher says he 
enjoys school then you can peacefully go to 
school. Remember one thing all human 
beings even adults find it uncomfortable to 
adopt to a new situation. Let the child take its 
own time to adjust to the new surroundings. 

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Aug 2013                                  10



Our PrideINDIA

...Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO

What Is Comfort Suckling?

Some babies like to suckle more than others even if their hunger is satisfied. 
Your baby may be one of those who may continue to suckle for comfort. For the 
same reason, she may start sucking her finger or put her hand in her mouth. You 
may then think that she is hungry; if you are not sure, offer her your breast. You 
do not have to worry about overfeeding your breastfed child.

How Long Should A Breastfeed Last In The First Week Or Two?

Some doctors wrongly advise that the baby should not be fed for longer than 10 
minutes at each breast. They fear that a more prolonged feed may result in the 
mother developing sore nipples. This is not true. Do not time a feed. Let your 
baby suckle in the proper position for as long as she wants. The first breastfeed - 
given in the delivery room or after you come to your room - may last from 10 to 
45 minutes and may be from one or both breasts.

In the first day or two, the baby may suckle for a prolonged period but may 
demand a feed after 4 to 6 hours and sleep in-between. After 2 days, she may 
want the feed very often but may suckle for a shorter period. Towards the end of 
the week, she may settle down to 2 to 4-hourly feeds.

As the days pass, the feeds are likely to become shorter. But if your baby is 
taking more than 45 minutes for a total breastfeed after the first week, you should 
check whether you are positioning her properly. 
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Family and 
Relationship

...nLakshmi

How to run a smooth family?

The problem today is adjustment. Because, before marriage the 
boy or the girl is the Prince/Princess of the parents family. But when 
they get married the girl has to enter in to the new world where the 
boy still is the prince and the girl feel lost. It's in the husband's hand 
to make the wife as the princess here too. Likewise the girl has to 
adjust with new people too. Everybody can ask why always girl has 
to adjust.  Let us go as a nuclear family. But whether you go separate 
or not, adjusting with in-laws has to be always maintained. All are 
different people with different personalities. Maintain a diplomatic 
relationship with no hustles or tussles.

Between husband and wife, you both are two different individuals. You come together in life 
because you like something in either of you. Hold that tight. If you hold that tight, the other 
petty silly fights will not be a matter at all. One of the spouses being it husband or wife 
(depends upon family) has to be under or just pretend to be under the other. Don't think as 
slaves.

There should not be any ego between spouses. There should not be shy in discussing the 
romance moments. One key tip to the wives is, always Underplay Your Intelligence when it 
comes to your family.  Of course you may be intelligent and be on par with your husband and 
also may be higher, but when it comes to the family, always underplay it. Why because men 
have a leadership mentality but when they go for work, they have to be under all other 
leadership and stress and discussion and arguments which really hurts their ego. They have 
to vent their feelings somewhere.  But when he comes to the family and when you make him 
feel like he is the head of the family, then the male ego gets satisfied a lot. This is the main 
trick to lead a happy family. It does not mean that you have to be a dumb wife. You should 
know when to stress your thought.

To wives, never talk about your parent's family with your husband or your in-laws. Keep this in 
mind that is not your family. That's your parent's family. You may be as princess in your 
parent's family.  Remember princess does not have any responsibilities, but in your 
husbands family you will be the queen of the family. Queen does have umpteen 
responsibilities. You should ready to take up.

And with the MIL, she has been running the family for 30+ years. She knows the nuances of 
her family, the financial situation of her family (that includes your husband's too). So as soon 
as you enter your husband's family, don't even think of getting the power of your MIL's hands. 
She is a experienced person. She is just like your mom. Try to win over her. Try to learn family 
member's personalities from her including hers. Admire her for the work she has given to that 
family all these years and try to learn how she did it. Remember always if you think that your 
husband is sweet, caring, responsible etc person, it's all because of her. Her brought up to be 
responsible person got you your dream husband.  So for that you should be very thankful.

Women are the driving force of the family. So with no ego and only with loving and caring as 
the lubricant, you can ride the family bus smoothly with as much passengers in it.

Sweet Home Sweet Home Sweet Home Sweet Home 
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வயதாக வயதாக �க����க� ஏ�ப�வ� இய�� 

தா�. ஆனா�, நா� ��ென�ச��ைக 

நடவ��ைகயாக� சில ெசய�கைள ேம�ெகா���ேபா� 

�க����க� ஏ�ப�வைத தாமத�ப��தலா�. அேத 

ேபா�, சில ெசய�க� �ல� �க�தி� ஏ�ப�� ���க�ைத 

தவ���கலா�. உ�க� �க����க�ைத ந��க எள�ைமயான ��� இேதா...

 அ��க� த�காள� சா�,  பாதா� எ�ெண� அ�ல� ந�றாக ப��த 

வாைழ�பழ� ஆகியவ�ைற �க�தி� தடவ� வ�தா�,வ�ைரவ�� 

���க� உ�டாவ� தாமதமா��.

 பாேல��ட� ப�ன��  ேச��� �க�தி� தடவ ேவ���. பதிைன�� 

நிமிட� கழி�� ெவ�ெவ��பான ந��� �க� க�வ, ச�ம� 

இ��கமாகி ெம�ைமயாகி வ���. இ�வா� வார�தி�� ��� 

தடைவ ெச�வ� ந�ல பல� த��.

 அ��க� ெந�றிைய ����� பழ�க� உைடயவ�க�, அ�த� 

பழ�க�ைத தவ���ப� ந�ல�. இதனா�, ெந�றிய�� ���க� ஏ�பட 

வா��� உ�ள�.

 அதிகமாக� ேகாப�ப�பவ�க��� வ�ைரவ�ேலேய ���க� ஏ�ப�� 

வா��� இ��பதாக சில தகவ�க� ெத�வ��கி�றன. எனேவ 

ேகாப�ப�வைத� �ைற��� ெகா���க�.

... Datchu@Mythili... Datchu@Mythili... Datchu@Mythili

 Take a bunch of mehendi leaves along with amla 
 pieces (either fresh or dried ones which have been 
 soaked overnight).

 Grind these coarsely together.

 Now take about 150 ml of coconut oil in a cooking vessel (kadai) and add the
 paste to it.

 Simmer on low ame till all moisture evaporates.

 Cool and strain use regularly.

 Keeps dandruff away and also makes hair roots strong.

Make Your Own Herbal Hair OilMake Your Own Herbal Hair Oil
(For Dandruff & Strong Hair(For Dandruff & Strong Hair))

Make Your Own Herbal Hair Oil
(For Dandruff & Strong Hair)

...Paridhi...Paridhi...Paridhi

Beauty LoungeBeauty LoungeBeauty LoungeBeauty Lounge
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...Shashi1088
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Deepa bala

Method

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

 Make a rough drawing with the candle: a 

house, ower, birds, mountain. 

 Using light strokes with different color pencils 

or with watercolors, shade the entire sheet of 

paper. 

 Wa t c h  t h e  c a n d l e - s k e t c h  e m e r g e s ! 

Alternatively, light a candle and let the wax drip onto your paper, forming dots, lines or any 

other design. 

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

  After the paint dries, peel out the wax.

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

be white (or the color of the paper).

Slokas for KidsSlokas for KidsSlokas for Kids

Achutham SlokaAchutham Sloka

MeaningMeaning

Achutham Sloka

Achutham keyshavam rama narayanam 

Krishna damodaram vasudevam harim 

Shridharam madhavam gopika vallabham 

Janaki nayakam ramachandram bhajey

Meaning

Oh ! Imperishable Lord, Let me constantly recite your 

holy names such as KESHAVA, RAMA, DAMODARA, 

NARAYANA, SRIDHARA, MADHAVA, KRISHNA, 

RAMACHANDRA the beloved of Janaki.

Our PrideINDIAKids CornerKids CornerKids CornerKids Corner
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Buy Now Buy Now Buy Now 
Free shipping
across India.

International Shipping 
also Available.

Traditional Paintings
@ www.MyAngadi.com

Traditional Tanjore 
Paintings Collection

M Y 
A N G A D I com

Call us @

83441-43220
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Handmade
Flower Basket

...Mary daisy

Photo Frame
with Paper Quilling
...Swaga2008@Swathi
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Energy   149 Kcal
Carbohydrates 33.06 g
Protein   6.36 g
Total Fat  0.5 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  2.1 g
Vitamins
Folates  3 µg
Niacin   0.700 mg
Pantothenic acid 0.596 mg
Pyridoxine  1.235 mg
Riboavin  0.110 mg
Thiamin  0.200 mg
Vitamin A  9 IU
Vitamin C  31.2 mg
Vitamin K  1.7µg

Electrolytes
Sodium  153 mg
Potassium  401 mg

Minerals
Calcium  181 mg
Copper  0.299 mg
Iron   1.70 mg
Magnesium  25 mg
Manganese  1.672 mg
Phosphorus  153 mg
Selenium  14.2µg
Zinc   1.160 mg

Phyto-nutrients
Carotene-beta  5 µg
Lutein-zeaxanthin 16 µg
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��� ப�றிய ஆரா��சி ���க�:

��� ப����ட� எ�ற �ர�ப�ைய� 

���வ��� இத� �லமாக ெகா���� 

ச�ைத��, கா�ேபாைஹ�ேர� ச�ைத�� 

ஜர� ண��க உத�கிற�. ைவ�டமி� ப� ச�ைத 

அதிக��க� ெச�கிற�. நர�� 

ம�டல�க���� இ�தய இர�த 

ஓ�ட�தி��� ந�ல ச�திைய� ெகா��கிற�. 

மன�த இர�த ஓ�ட�ைத தைடக� இ�லாம� 

சீராக� ெசய�பட� ெச�கிற�. இர�� ஆ�� 

பயா��� உ�ப�தி ெச�கிற�. இத� �ல� 

உடைல� தா��� 15 பா���யா�கைள 

அழி�கிற�.

இர�த அ��த� �ைறய:

இர�த�தி� கல���ள ெகால���ராைல� 

கைர�� ெவள�ேய��� த�ைம ����� 

உ��. ேம�� இர�த�தி� க�ன� 

த�ைமைய� �ைற�� ர�த�தி� கல���ள 

ேதைவய�ற ரச�தா��க�, ேவதி� ெபா��கைள 

ெவள�ேய�ற உத�கிற�.

ர�த� �ழா�கள�� ப����ள ெகா���கைள� 

கைர�� ர�த�தி� அதிகள� இ����ச�ைத 

உ�கிரகி�க� ெச�கிற�. இதனா� இர�த 

அ��த� ந��கி, ர�த� சீராக ஓட ஏ�வாகிற�. 

இதய� தைசகைள வ�வைடய� ெச�வதா� 
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மாரைட�� ேபா�ற ேநாய�� தா��தலிலி��� வ��பட ைவ�கிற�. 

��ைட தின�� ஏேதா ஒ� வைகய�� ேச����ெகா�ள ேவ���. பாலி� 

ேவகைவ�� ��ைட� சா�ப��� வ�தா� ேம�க�ட பாதி��க��� உ�ற 

ம��தா��.

வா���ெதா�ைல ந��க:

 ����� வா�� ெதா�ைலைய� ேபா��� �ண���. உண� �ைறய�� வா� 

பதா��த�கேள அதிக� இட�ப���கி�றன. இைவ வய��றி� வா�ைவ 

உ��ப��வதா� அைவ உடலி� எ�காவ� நி�� ப���ைப ஏ�ப��திவ���. 

வா�� ெதா�தர� அதிக மன உைள�சைல� ெகா����. இத� பாதி�ைப 

உணராதவ�க� இ��க ��யா�. இவ�க� இர�� ����ப� எ��� அத�ட� 

சிறி� மிள� ேச��� ந�� அைர�� ேலசாக ெகாதி�க ைவ�� அதைன 

அ��தினா� வா�� ெதா�தர� ந����. அ�ல�, ௧௦ ����ப�ைல பாலி� 

ேவகைவ�� சா�ப��� வரலா�. இ�வா� சா�ப��� வ�தா� அஜர� ண� ேகாளா� 

ந����. உ�ட உண� எள�தி� சீரணமா��. ந�� பசிைய� ����.

 ���ேநா� வராம� த����.

 ர�த�தி� உ�ள ேதைவய�ற ச��கைர அளைவ� �ைற�கிற�. இதனா� ந��ழி� 

ேநாயாள�க� �ண� அைடவா�க�.

 உய� ர�த அ��த�ைத� சீரா�கி சாதாரண நிைல��� ெகா�� வ��.

 க��ரலி� உ�ள ெகா��ைப அக���.

 எ��� ேநா� வராம� த����.

 க��ப�ண�� ெப�க� ��� சா�ப��டா� வய��றி� வள�� �ழ�ைதகள�� எைட 

அதிக����.

 ைசன� ேநாைய� க���ப����.

 ைவர� கி�மிக� உடைல� தா�காம� த����.

Silentsounds @ Guna

அ�தி�கா�, இதைனய���� 

வ�ைதைய ம��� ேபா�கி, 

ந�றாக ஒ� தடைவ அல�ப�, 

�வைர அ�ல� பாசி� 

ப��ைப� ேச���� ��� அ�ல� ெபா�ய� ெச�� 

சா�ப�ட ேவ���. இ� வய���� 

��ைண ஆ��கிற�. க����� 

�ள���சிைய� ெகா��கிற�. க�டமான மல�சி�கைல� 

ேபா��கிற�. ப�க���� பல� உ�டா��கிற�. இதி� 

இ���� ச�� அதிகமாக இ��கிற�.

உட� ��ைட� தண��க...

சிறி� த�ண�� � ச�தன�ைத ந�றாக� �ைழ��� 

தடவ�னா� உட� �� தண���. ம�தாண�ைய அைர�� 

உ�ள�ைக, உ�ள�கா�கள�� �சினா� �� தண���.

Granny
Remedies

...Kousalyabala
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 எ��� உ�தி�� கா�சிய�ைதவ�ட, 

�ெரா���� மிக ��கிய�. �ெரா���� 

�டைவ என��, அதி� உ�ள �ைச�� 

தா� கா�சிய�. ப��� வைக, ேசாயா, 

காளா�, ��ைட, இைற�சி ேபா�றவ�றி� 

�ெரா���� அதிகமாக உ�ள�.

 எ���க� 25 வய� வைரதா� பல� ெப��. அத�ப�ற� 

ெம�ள வ�வ�ழ�க ஆர�ப����. எனேவ, �ழ�ைத� ப�வ�திலி��� 25 

வய� வைர சா�ப��� ச�தான உண�க� தா� எ��ைப உ�தி�ப����. அத� 

ப�ற� சா�ப��வெத�லா� எ���கள�� வ� �ைற�� ேவக�ைத �ைற�க 

ம��ேம உத��.

 வயதான கால�தி� த�மாறி வ���தா� ��� எ���, இ��� எ��� உைட�� 

ேபாக வா��� அதிக�. வயதானவ�க� நடமா�� ப�திகள�� தைர வழவழ�பாக 

இ��க� �டா�. ந�ல ெவள��ச�ேதா� இ��க ேவ���. கா��ெப��� �ட 

த��கி வ�ழலா�. எனேவ, அவ�க� எைதயாவ� ப���தப� நட�பத�� வழி ெச�ய 

ேவ���.

 கா� த�மாறி ப�சகிவ��டா�, உடேன 'ைகயா� ந�வ� வ��' எ�பா�க�. அ� தவ�. 

ஒ�ேவைள, எ��ப�� �லிைழ ெதறி�� இ��தா�, ந�வ� வ��வத� �ல� அ�த� 

ெதறி�� அதிக��கலா�.

 �திகா� வலி, கீ� ���வலி, க���வலி ேபா�றைவ வ�தா� உடேன 

டா�டைர� பா��க ஓடாத��க�. நா�காலி�� ெச���� �ட காரணமாக 

இ��கலா�. அண��தி��ப� தரமான ெச���தானா... நா�காலிய�� ��� 

ந�றாக� ப���ப� அம�கிேறாமா... எ�பைதெய�லா� கவன���க�. அைர மண� 

ேநர���� ஒ� �ைற, ஐ�� நிமிட� சா��� அம��� '�லா��' ெச�� 

ெகா�வைத�� வழ�கமா���க�. இ�வள���� ப�ற�� ெதா�ைல இ��தா�, 

டா�டைர� பா��கலா�.

...Gowrymohan

Our PrideINDIAHealth TidbitsHealth TidbitsHealth TidbitsHealth Tidbits 
...Akshu.anitha

உட� ப�ம� இ�ேபா� நம��� ெப�ய ப�ர�சைனயாக உ�ள�. உட� இைள�க நா� 

பல வைகயான உண�� பழ�க�ைத கைட ப���கிேறா�.  கீேழ ெகா����ள 

�ைறைய� ப��ப�றி ந� உட� எைடைய� �ைற�கலா�.

ஒ� ட�ள� த�ணை� ர� ெகாதி�க வ���, அதி� தன�யா, சீரக� தலா ஒ� ����, 

ஒ� கிரா��, ஒ� ஏல�கா� இவ�ைற அ�த ெகாதி�த ந��� ேபா�� ஒ� 

அைர மண� ேநர� �� ைவ�க��. ப�ற� அைத வ��க��� ���க��.

காைலய�� ெவ�� வய��றி� இைத� ���க ேவ���. இைத� ���� 

அைர மண� ேநர� கழி�� காப�ேயா �ேயா ���கலா�.

இைத தின�� கைடப���� எ�ேபா�� ேபா� சா�பா� சா�ப�டலா�. 

அதிகமாக� சா�ப�டாம� அளைவ ம��� �ைற��� ெகா�டா� 

ேபா��. எைத�ேம ேவ�டா� எ�� ஒ��க��டா�. எ�ெண� 

ச�ம�த�ப�ட வ�ஷய�கைள சிறி� உ�ெகா�ளலா�. ���� ஒ��க 

ேவ�டா�. ெவ� ெவ��பான த�ண��  ப��வ� ந�ல�. பழ�க� 

கா�கறிகைள அதிக� உ�ெகா�வ� ந�ல�.
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...Sumathisrini

வ�றாத வள� த�� வரல�� �ரத� 
வர�கைள அ�ள�� த�� ல�மிைய� 

�றி�� ெச�ய�ப�� வ�ரத� தா� 

வரல�மி வ�ரத�.

ஆவண� மாத� ெபௗ�ணமி�� ��� 

வ�� ெவ�ள��கிழைமய�� இ�த வ�ரத� 

வ�கிற�. ெச�வ� இ�ைல எ�றா� 

இ�த உலகி� எ��� நட�கா�. 

ந��ைடய ெப� ெத�வ�க� தா� 

க�வ����, ெச�வ�தி���, வர� �தி��� 

உ�யவ�களாக வ�ள��கிறா�க�. க�வ��� 

அதிபதி, நாமகளான சர�வதி. 

ெச�வ�தி�� அதிபதி 

அைலமகளான 

ல�மிேதவ�. 

வர� �தி�� அதிபதி 

பா�வதி ேதவ�. 

இவேள 

��காேதவ��� 

ஆவா�.

அ��� - 

ெபா��� 

நம��� 

ேதைவ.

“அ�ள��லா

��� 

அ��லக� 

இ�ைல

ெபா�ள��லா��

� இ��லக� 

இ�லாகியா��” 

எ�கிறா� தி�வ��வ�. 

அதனா� ெபா�����ய 

ல�மி ேதவ�ைய நா� ப����� ெகா�ள 

ேவ���.

வ�ரத� ேம�ெகா��� �ைற:

�த�நாேள, வ�� ைட ந�றாக ெம�கி� 

�ைட��� ேகால� ேபாட ேவ���. 

வ�� �� �ட�தி�, �வ� ஓரமாக ஒ� 

��தமான பலைகைய ைவ��, அத� 

ேம�� ேகால� ேபாட ேவ���. ஒ� 

��தமான ெச�ப�� ேம� ம�ச� தடவ�, 

அத�� அ�சி, ப��� இர�ைட�� 

கல�� கா�ப�� நிர�ப ேவ���. 

அத�� க�கமண�, வைளய�, சி�ன சீ��, 

����க�ணா�, எ�மி�ச�பழ�, ம�ச�, 

���ம� நிர�ப�ய ���ம�சிமி�, சில 

நாணய�க� (ெவ�ள�, த�க�கா� 

இ��தா� அைத�� ேபாடலா�), 

ெவ�றிைல, பா�� அைன�ைத�� ேபாட 

ேவ���.

கலச�� ேம� மாவ�ைல ெச�கி, ம�ச� 

���ம� �சிய ேத�காைய அத�� 

ந�வ�� ைவ�க ேவ���. ம�ச� 

ஒ�ைற ம�ச� சர�� க��, 

அைத� கலச�தி� க�ட 

ேவ���. ப�ற� 

அ�ம� �க�ைத 

(படமாக� 

கிைட���) 

ேத�காய�� 

பதி��, 

க�கமண�, 

ெபா��, 

மாைல 

சா��த 

ேவ���. 

கலச���� 

ெவ�ப�� 

(உ�க� 

வசதி�ேக�ப 

சாதாரண 

ரவ��ைக� ��� 

�ட� ேபா��) சா�தி, 

�மாைல ேபாட ேவ���. 

இ�த� கலச�தி� மஹால��மி 

எ��த��வதாக ஐத�க�. அதனா�, 

கா�படாத இட�தி� ஓரமாக நா� 

ைவ�தி���� பலைக ேம�, இ�த� 

கலச�ைத ைவ��, அத� ��னா� 

வ�ள�ேக�றி, க��ர� கா��, 

ெவ�ெபா�க� ைநேவ�திய� ெச�ய 

ேவ���.

ம�நா� வ�ரத�த�� காைலய�� எ��� 

ம�ச� �சி �ள���, �ைஜயைறய�� 

சிறிய ம�டப� மாதி� அைம�க 
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ேவ���. ஒ� ��� 

ேபா��, அத� கா�கள�� 

� ��றி ேமேல ேகால� 

ேபா�� அல�க��தா� 

�ட� ேபா��. அத� 

ேம�, ஒ� �ன� 

வாைழ இைலைய� 

ேபா�� அதி� 

அ�சிைய� பர�ப� 

ைவ�க ேவ���.

ப�ற� ந�ல ேநர�தி� 

இர�� �ம�கலி ெப�க� 

ேச���, கலச�ைத� 

பலைகேயா� ��கி வ��, அ�சி 

பர�ப�ய இைலய�� ந�வ�� ைவ�க 

ேவ���. �, மாைல சா�தி, வ�ள�ேக�ற 

ேவ���. ெம�லிசான �லி� ம�ச� 

தடவ�, ேநா��� சர� தயா��க ேவ���. 

ஒ�ெவா� சர��� ஒ�ப� ����கைள� 

ேபா�� அத� ந�வ�� ஒ� �ைவ�� 

���� ைவ�க ேவ���.

இ�த� சர�கைள�� கலச��ட� ைவ��, 

''எ� வ�� ��� வ�தி���� வரல�மிேய, 

எ�ைற��� ந��காம� இ��� வர� 

ெகா� தாேய'' எ�� ேவ��� ெகா��, 

த�பாராதைன கா�ட ேவ���. இன���� 

ெகா��க�ைட (அைட) ெச�� 

ைநேவ�திய� ெச�ய ேவ���.

ப�ற�, அ�மைன� ��ப���, 

ேநா��� சரைட எ��� வல� 

மண��க��� க��� ெகா�ள 

ேவ��� (�ம�கலிக�, 

கணவ� ைகயா� 

க��தி�� க��� 

ெகா�ளலா�). இத��� 

ப�ற�தா� சா�ப�ட 

ேவ���. ெரா�ப�� 

வயதானவ�க� 

ெகா�ச� பா�, பழ� 

சா�ப��வதி� 

தவறி�ைல. அ�� 

��வ�� �� 

மன�ட� 

மஹால�மிைய 

நிைன�� ல�மி 

�ேலாக� ெசா�ல 

ேவ���. ம�ற �ம�கலி� 

ெப�கைள அைழ�� 

ப�ரசாத�ைத 

அைனவ���� தர 

ேவ���.

வ�ரத�த�� மாைல 

(அ�ல�) ம�நா� 

காைல அ�ம��� 

�ைஜ ெச��, பா� 

ைநேவ�திய� ெச��, 

வ�ரத�ைத நிைற� 

ெச�யலா�. ப�ற� இ�த� 

கலச����� கீேழ 

பர�ப�ய���த அ�சிைய ஒ� 

�ண�ய�� ���� அ�சி� 

பாைனய�� ேபா�� ைவ�க, அ�ன 

�ரண��ைடய அ�� எ��� 

நிைற�தி����. கலச�தி� ைவ�த 

ேத�காைய, ம� வார�தி� வ�� 

ெவ�ள��கிழைமய�� உைட�� பாயச� 

ெச��, �வாமி�� �ைஜ ெச�� 

ைநேவ�திய� ெச�ய ேவ���. ப�ற�, 

இ�த� ப�ரசாத�ைத ம�ற �ம�கலி� 

ெப�க���� தர ேவ���.

�ம�கலியாக ந��டகால� வா�வெத�ப� 

ெப�த�க�ய ேபறா��.  இ�த வ�ரத�ைத 

அ����பதனா�, கணவ� 

ஆேரா�கிய�ேதா� ந��ட நா� உய�� 

வா�� பா�கிய� கிைட�க� ெப�வ�ட�, 

இ�ல�தி� ெச�வ� ெகாழி��� 

கள��ேதா���. 

கணவ� ந��ட ஆ��ட� 

வா�வதா� மைனவ�ய� த���க 

�ம�கலியாக வா�� 

பா�கிய� கிைட�க� 

ெப�கி�றன�. அதனா� 

இ�த வ�ரத�ைத 

�ம�கலி� ெப�க� 

எ�ேலா�� வ���ப�� 

அ����கி�றன�. 

க�ன�� ெப�க� 

இ�வ�ரத�ைத 

ேம�ெகா�வதனா� 

சிற�த கணவ� 

கிைட�க� ெப�� 

சிற�பான ���ப 

வா��ைக அைமய� 

ெப�வ� என ஆகம�க� 

��கி�றன.
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ந� பாரத நா��� பல ��றா��களாக 

கலா�சார�, ப�பா�ைட ேபண�� கா��� 

வைகய�� பல உ�சவ�க�, ப��ைகக�, 

வ�ரத�க�, தி�வ�ழா�க� 

ெகா�டாட�ப�� வ�கி�றன. இத��ல� 

ந�ைம வாழ ைவ��� இைறவ����, 

இய�ைக ச�திக���� ந�றிைய�� 

ப�ரா��தைன�� சம��ப��கி�றன�. 

அ�த வைகய�� அத�ம�ைத அழி�க 

பகவா� கி��ண� �ேலாக�தி� வ�� 

ப�ற�த நாேள கி��ண ெஜய�தியாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ஆவண� மாத� 

ேத�ப�ைற அ�டமிய��, ேராகிண� 

ந�ச�திர�தி� ந�ள�ர� ேநர�தி� 

சிைற��� வ�ேதவ�-ேதவகி�� மகனாக� 

கி��ண� அவத��தா�. ப�ற�தேபா� 

ச��, ச�கர�, தாமைர, கதா�த� 

ஏ�திய ைகக�ட� கி��ண� 

கா�சியள��தா�.

கி��ண அவதார� 

இ���க��� மிக 

��கியமானதா��. 

ஏெனன�� ேபா��கள�தி� 

அ�ஜூன���, கி��ண� 

ெகா���� உபேதச�கேள 

இ���கள�� �ன�த 

�லான பகவ� 

கீைதயான�. பகவ� 

கீைதய�� அ���ன��� 

அ�ள�ய உபேதச�க�ட� 

இ�திய த��வ சார�கள�� 

அ��பைடகைள ஒ�� கல�� 

ெகா��க�ப���ள �� பகவ� 

கீைதயா��. 

பகவா� கி��ண� �ழ�ைத அவதாரமாக 

ந� வ�� ��� வ�� அ��பாலி�பேத 

ேகா�லா�டமி ப��ைகய�� ��கிய 

அ�ச��, ேநா�க�� ஆ��. அதனா�தா� 

கி��ண ெஜய�திய�� வ�� ைட க�வ� 

��த� ெச��, அ�சி மாவா� ேகாலமி��, 

மாவ�ைல ேதாரண�களா� அழ�ப���வ�. 

வாசலி� ெதாட�கி �ைஜ அைற வைர 

�ழ�ைதய�� கா� தட�கைள அ�சி 

மாவா� பதி�பா�க�. ஆலிைல கி��ண� 

தன� ப��� பாத�கைள அ�ேம� அ� 

ைவ�� வ�� ���� த�தி�த�தி நட�� 

வ�வதாக ஐத�க�.  அ�� பல 

ேகாவ��கள�� உறிய��  தி�வ�ழா 

நைடெப��.

கி��ணன�� பட�ைத அல�க���, 

மாைலக��, மல�க�� �� அவ��� 

ப���தமான ெவ�ெண�, அவ�, இன��� 

வைகக�, சீைட, ����, ேத��ழ�, 

ெபா�க� ேபா�ற ைநேவ�ய�க� பைட�� 

அவரவ� ���ப வழ�க�ப� வ�ரத� 

இ��� �ைஜக� ெச�� வழிப�வ�. அ�த 

ந�ல வ�ண� க�ண� ந� இ�ல� வ�� 

அ����ய மனதார ேவ�� ப�ரா��தைன 

ெச�கி�ேறா�. 

கி��ண ெஜய�தி வழிபா�ைட வ�� �� 

�ழ�ைதக�ட� ெகா�டா�� ேபா� 

கி��ண�� கைதகைள� ெசா�லி 

வழிப�டா� �ழ�ைதக� 

க�வ�ய�� சிற�� வ�ள��வ�. 

ராஜத�திர� அதிக����, 

அரசிய� சாண�கிய� 

த�ைம அதிக����. 

பாட�கைள தி�டமி�� 

ப���� ��திசாலி�தன� 

���. எள�ைமயாக��, 

���கமாக��, ���� 

ெகா��� ஆ�ற� 

அதிக����.

�ழ�ைத பா�ய� 

இ�லாதவ�க�, ��மண� 

த�பதிய�, க���றி���� 

தா�மா�க� த�க��� ��தி, 

��தி, அறி� ஆ�ற�, ஆ��, 

ஆேரா�ய� மி�க ச���திர 

பா�ய�ைத அ�ள ேவ��� எ�� 

அ�த ஆலிைல� க�ணன�ட� ெந���கி 

ப�ரா��தைன ெச�� ெகா�டா� 

ஜாதக�தி� உ�ள ��திர ேதாஷ�, ��திர 

தைட ேபா�றைவ நிவ��தியாகி ச���திர 

பா�கிய�ைத பகவா� கி��ண� 

அ��வா�.

நா�� கி��ண ெஜய�தி அ�� ந� 

வ�� கள��   க�ணைன அைழ��   

வழிப�� ஏராளமான  பல�கைள� 

ெப�றி�ேவா�.    

...Sumathisrini
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“பா�� ெதள�ேத�� பா�� ப���மிைவ

நா�� கல��ன�� நா� த�ேவ�-ேகால� ெச�

��க� க��க��� �மண�ேய! ந� என��

ச�க� தமி� ���� தா!”

வள� த�� வ�நாயக� ச���தி வ�ரத� 

இ���கள�� �ல �த�ெபா�ளாக 

வ�ள��பவ� வ�நாயக� ெப�மா�. 

இ���கள�� வாழ�ைகய�� அவைர 

�தி�ேத அைன�ைத�� ஆர�ப��கி�ேறா�. 

�ழ�ைதக� �த� �தியவ� வைர 

அைனவ���� ப���தமானவ� வ�நாயக� 

இவைர� பா��த மா�திர�திேலேய ந� 

மனதி� ப�தி ேதா��கிற�. 

'ப���� ைவ�தா� ப��ைளயா�' 

எ�� ந� ைகயாேலேய 

ப���� ைவ�� நா� 

�ைஜ ெச�வதா� 

நம��� 

ப���தமான 

ெத�வமாக 

இ��கிறா�. 

ந� 

வ�ைனகைள

� த���� 

ைவ�பதா� 

வ�நாயக� 

எ�� 

ேபா��கிேறா�. 

சிவ 

கண�க���� 

தைலவராதலா� கணபதி 

எ��� கேணச� எ��� 

வண��கிேறா�.

ஈச� மகனான கணபதிைய� �தி�த ப��ேப 

எ�த� ெசயைல�� ெதாட��கிேறா�. 

ேக�ட வர� த�� ப��ைள� �ண� 

ெகா��, எ��� எவ���� ப��ைளயாக� 

திக�வதா� ப��ைளயாராகினா� அ�த 

கேணச�. 

வ�நாயக� ச���தி 

ஆவண� மாத வள�ப�ைற ச���தி தினமான 

வ�நாயக� ப�ற�த தின�ைத, 'வ�நாயக� 

ச���தி' எ�� வ�ம�ைசயாக� 

ெகா�டா�கிறா�க�  இ���க�. அவரவ� 

வ�� கள��� ஆ�கா�ேக��ள 

ஆலய�கள��� இ�வ�ழாைவ� 

ெகா�டா�வ� மர�. வ�நாயகைர� �ஜி��, 

வ�ழா ெகா�டா� ���த��, அத�ெக�� 

ெச�த அவ�� வ��ரஹ�ைத 

(தி���வ�ைத, ���திைய) வ�ஸ�ஜன� 

(ந��� கைர�த�) ெச�வத�காக கட�, நதி, 

ஏ�, வாய�கா�, கிண� எ�� ந�� 

நிைலகைள ேநா�கி எ���� ெச�� 

அ�ேக கைர�த ப��ன� அவரவ� வ��  

தி���வ� வழ�க�.

வ�நாயக� ச���தி வரலா� - �ராண� 

கைதக�

வ�நாயக� ச���தி 

வ�ரத�ைத பா�வதி 

ேதவ�ேய 

ேம�ெகா���

�கிறா�. த� 

கணவைர 

அவமதி�� 

யாக� 

நட�திய 

த�ைத 

த�சன�ட� 

நியாய� 

ேக�க� 

ேபானா� பா�வதி 

எ�ற தா�சாயண�. 

ஆனா�, த�சேனா 

மிக�� க�வ� ப���தவ�. 

ம�மகைன அவமான�ப��திய� 

ேபாதாெத��, மகைள�� ேகலி ேபசினா�. 

இ�த அவமான�ைத� ெபா���� ெகா�ள 

��யாத தா�சாயண�, த�ச� வள��� 

ைவ�தி��த யாக ��ட�தி� அ�ப�ேய 

பா���வ��டா�. 

அத�ப�ற�, ப�வதராஜ��� மகளாக� 

ப�ற�� பா�வதி எ��� ெபய�ட� 

வள��� வ�தா�. சி� வயதிலி��ேத 

கய�ைலநாத� தா� த� கணவ� எ�� 

த��மானமாக இ��தா�. அவ�ைடய அ�த 

எ�ண� பலி�க ேவ��� எ�றா�, அவ� 

...Parasakthi
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வ�நாயகைர நிைன�� ச���தி வ�ரத� 

ேம�ெகா�ள ேவ��ெம�� அவ�ைடய 

த�ைதயா� ப�வதராஜ� ேயாசைன� 

ெசா�னா�. 

அவ� ெசா�னப�ேய, ம�ணா� ஒ� 

வ�நாயக� வ��ரக�ைத உ�வா�கினா� 

பா�வதி. �டேவ த�க�தா�� ஓ� உ�வ� 

ெச�� இர�ைட�� ெபா���ப� ஒ�றி� 

ப�க�தி� ைவ�தா�. அ�த வ��ரக�க��� 

ஆகம வ�தி�ப� �ைஜகைள ெச�தா�. 

ஆவண� மாத அமாவாைச�� அ��த 

ச���திய�� இ�ப� �ைஜைய ஆர�ப���, 

ெபௗ�ணமி�� அ��த ச���தி வைரய�� 

தின�� �ைஜ ெச�தா�. 

அத��� ப�ற� ம� ப��ைளயாைர, ேமள 

தாள�ேதா� ஊ�வலமாக எ���� ேபா� 

நதிய�ேல இற�கி வ��டா�. அ�த 

பதிைன�� நா�க�� நியம நி�ைடகைள 

ம�றாம� இ��த வ�ரத�தி� பலனாக, தா� 

ஆைச�ப�டா�ேபால கய�ைலநாதைன 

ைக�ப���தா�.

தமய�தி நளைன ம���� அைட�த��, 

கி��ண� ஜா�பவதிைய��, 

சியம�தகமண�ைய�� ெப���ெகா�ட��, 

இராம� சீைதைய ம��ட��, இ�திர� 

அ�ர�பைகைய ெவ�ற��, பகீரத� 

க�ைகைய� �மி��� ெகா�� வ�த�� 

இ�த வ�ரத மகிைமய�னா�தா�. இ�ட 

சி�திகைள� ெபற, நிைன�த 

கா�யசி�திைய� ெபற வ����ேவா� 

இ�வ�ரத�ைத� ைக�ெகா�ளலா�.

தன�� ேம� ஒ� தைலவ� இ�லாதவ� 

ஆதலா� வ�நாயக� எ�� தி�நாம� 

அவ���! அ�த நாயகைன� ெகா�டா�� 

தி�நா� தா� வ�நாயக� ச���தி! 

��ப��ைகயா� �ைணய���பா�!

வ�நாயக� ச���தி வ�ரத�ைத� 

கைடப���ப� எ�ப�? 

இ�� ம�க� கைட�ப����� வ�ரத�கள�� 

வ�நாயக� ச���தி வ�ரத� ��கியமான 

ஒ��. ஒ�ேவா� ஆ��� ஆவண� மாத� 

��கிலப�ச ச���தி� திதிய�� வ�நாயக� 

ச���தி கைட�ப���க�ப�கி�ற�.

வ�நாயக� ச���தி தின�தி� 

அதிகாைலய�� எ��� ந�ரா� �ஷிக 

வாகனைன �� மனேதா� ப�ரா��தி�க 

ேவ���.

இ�த நாள��, அதிகாைலய�� ந�ரா�, நி�ய 

க�ம�கைள நிைறேவ�ற ேவ���. 

காைலய�� எ��� வ�� ைட ��த� ெச��, 

மாவ�ைல� ேதாரண� க�ட ேவ���. 

ப�ற� �ைஜ நைடெப�� இட�ைத� 

��த�ப��தி, மா�ேகாலமி�� அல�க��க 

ேவ���. ஒ� மைனய�� (பலைகய��) 

ேகால� ேபா�� ஒ� தைல வாைழ 

இைலைய �ன� வட�� ேநா�கி 

இ���மா� ைவ�� ப�ச�சிைய 

இைலய�� பர�ப� ந�வ�� கள�ம�ணாலான 

ப��ைளயாைர ைவ�� வழிப�த� 

ேவ���.

�மிய�லி��� உ�வான எ��� �மி�ேக 

தி��ப� ேபாகேவ��� எ�ற 

த��வ�தா� கள�ம� ப��ைளயா�. 

கள�ம� ம���தா� எ�றி�லாம�, 

உேலாக�, க�சிைல வ��ரக�கைள�� 

ைவ�கலா�.

ம�ணா� ப��ைளயா� வ��கிரக� ெச�� 

ைவ�� வழிப�வ� வ�ேசஷ�! அழகான 

வ�ண� �ைட அைம��, அத� கீ� 

வ�நாயகைர அம��தி, பல வ�ண மல�க� 

சா�றி அல�க��க ேவ���. 

வ�நாயக��� ப���தமான அ�க���, 

ெவ�ெள��� மாைல சா��தி, ச�தன-

���ம திலகமி�� அல�க��கலா�.

இன���� ெகா��க�ைட, உ�� 

ெகா��க�ைட, அ�ப�, ��ட�, வைட, 

அவ�, ெபா�, நாவ�பழ�, வ�ளா�பழ�, 

வாைழ�பழ�, க�������, 

ெவ�ள��பழ�, ெகா��க�ைட 

ஒ�ெவா�றி�� இ�ப�ெதா�� எ�ற 

எ�ண��ைகய�� பைட�� நிேவதன� 

ெச�ய ேவ���. இைவ எ�லாவ�ைற�� 

வ�ட, வ�நாயக��� மிக�� ப���தமான� 

ெகா��க�ைட. ேத�கா� ��ண�ைத 

உ�ேள ைவ�� ெச�ய�ப�� ேமாதக�ைத 

பைட�த� வழிபடலா�. இதி�� ஒ� 

த��வ� இ��கிற�. ேமேல இ���� 

மா�� ெபா��தா� அ�ட�. உ�ேள 

இ���� ெவ�ல� ��ண�தா� ப�ர�ம�. 

அதாவ� நம��� இ���� இன�ய 

�ண�கைள மாைய மைற�கிற�. இ�த 

மாையைய உைட�தா� அதாவ� ெவ�ைள 

மா�� ெபா�ைள உைட�தா�, உ�ேள 

இன�ய �ணமான ெவ�ல� ��ண� நம��� 
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ஆக�� 

12 - ச�� 

16 - வரல�மி வ�ரத� 

17 - ஏகாதசி 

18 - ப�ரேதாஷ� 

20 - ெபௗ�ணமி, ஆவண� அவ��ட� 

24 - ச�கடஹர ச���தி

28 - கி��ண ெஜய�தி

ெச�ட�ப� 

1 - ஏகாதசி 

2 - ப�ரேதாஷ� 

3 - சிவரா�தி� 

5 - அமாவாைச 

9 - வ�நாயக� ச���தி 

Spiritual	Notebook	-	Rudhraa

PILLAIYAR URUNDAI RECIPE
Ingredients:
Rice our - 1 1/4 cup
Powdered jaggery - 3/4 cup
Water - 1 cup
Ghee - 1 1/2 tsp
Roasted gram dal - 1 tbsp
Broken cashew – 1 tbsp
Coconut – 1 tbsp
Cardamom powder – 1/4 tsp
Chopped almonds – For garnishing

Method:
 Boil the jaggery in water and filter.
 Fry the dal, cashewnuts and 

coconut in ghee.
 Add this to the boiling jaggery 

syrup.
 Add a pinch of cardamom powder.
 Reduce the ame, add rice our 

and mix well ensuring that no 
lumps are formed.

 Make small balls, place them on a 
ghee-coated pan and steam for 10 
minutes.

 Garnish with chopped almonds.
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கிைட���. ப��ைளயா��� ��களா� 

அல�கார� ெச��, பைடயலி��, வ�நாயக� 

�தி, வ�நாயக� அகவ� ேபா�ற வ�நாயக� 

பாட�க�கைள பஜைன ெச�� ஐ�கரைன 

வழிபட��. வ�நாயக� அ�ேடா�திர� 

ெசா�லி வ�� �� �ைஜகைள ���கலா�. 

மாைலய�� அவரவ� ப�திய�� உ�ள 

ப��ைளயா� ேகாய��க��� ெச�� 

வ�ேசஷ �ைஜக�, அ��சைன, 

அப�ேஷக�கள�� கல�� ெகா�ளலா�. 

அ�நாள�� வ�நாயகைர மனதார� 

ப�ரா��தி�� சித�கா� உைட�ப� சிற��.

வழிபா� ���தப�� �றி�ப��டெதா� 

ந�னாள��, வ�நாயக� வ��கிரக�ைத 

ஊ�வலமாக எ���� ெச�� ந��நிைலய�� 

ேச��கலா�. 

சில� இ�த வ�நாயக� ச���தி��� ப�ற�� 

ெதாட��� வ�ரத�ைத அ�ச��பா�க�. 

அ�ப�� ெதாட���, ெபௗ�ணமி��� ப�ற� 

வ�� ச���தி தின�ேதா� வ�ரத�ைத 

நிைற� ெச�வா�க�. வ�நாயக� 

ச���திய�� ஆர�ப���� �ைஜைய 

�ர�டாசி மாத� வள�ப�ைற ச���தி வைர 

கைட�ப���பவ�க�� உ��. 

இ�தைன நா� வ�ரத����� ப�ற�தா� 

ப��ைளயாைர கிண�றிேலா அ�ல� 

ஏதாவ� ந��நிைலய�ேலா ெகா��ேபா� 

ேபா�வ� வழ�க�. ம�நா� ஏைழக��� 

அ�னதான� அள��� வ�ரத�ைத நிைற� 

ெச�வா�க�. ஒ�மாத கால� கைட�ப���க 

��யாதவ�க�, வ�நாயக ச���திய�� 

ஒ�நா� ம��மாவ�, உளமா��த 

ப�தி�ட� வ�நாயகைர வழிபட, உ�னத� 

பல�க� கிைட���.

...Vijigermany
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ேதைவயான� ெபா��க�:

பத�ப��த�ப�ட அ�சி மா� - 1/4 கிேலா

ேத�கா�� ��வ� - 1 க�

ெவ�ல� - 1/2 க�

ஏல�கா� ெபா� - 1/4 ����

உ�� - 2 சி��ைக

எ�ெண� - 2 ����

ெச��ைற:

பத�ப��த�ப�ட அ�சி மா�:

 1 கிேலா ப�ச�சிைய� த�ண�� � ஒ� மண� ேநர� ஊற ைவ�� ந�றாக க�வ� 

வ�க�� வ���, இைத ஒ� �ண�ய�� உல��தி நிழலி� காய ைவ�க��. அ�சி 

கா��த�ட� மி�சிய�� ேபா�� அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 ப�� அைர�த மாைவ ெவ�� வாணலிய�� சில நிமிட�க� வ��� எ��த ப�� 

ச�லைடய�� சலி��� ெகா�ள��. (அைர�த மாைவ ஆவ�ய�� 10 நிமிட� 

ைவ�� எ���� ச�லைடய�� சலி��� ெகா�ளலா�. சலி�காவ��டா� மா� 

சி� சி� க��யாகி வ���)

ேம� மா�

 பத�ப��தி ைவ���ள அ�சி மாைவ ஒ� பா�திர�தி� ேபா�� அதி� 

எ�ெண� ேச���, அேதா� மிதமான �� த�ணை� ர ேதைவயான அள� 

ெகா�ச� ெகா�சமாக ேச���� க�� இ�லாம� கிளறி �� மா� பத�தி��� 

ப�ைச�� ெகா�ள��.

��ண�

 ஒ� வாணலிய�� ேத�கா�� ��வைல� ெகா�� ந�றாக வ���� 

ெகா�ள��.

 ப�� ெவ�ல�ைத ஒ� பா�திர�தி� ேபா�� சிறி� த�ண��  ெதள��� அ��ப�� 

ைவ�� பாகாக உ��கிய ப���, வ��த ேத�கா� ��வைல��, ஒ� சி��ைக 

ஏல�கா� ெபா�ைய�� ேச��� ந�� கிளற��.

 பா� ெகா�ச� ெக��யான�� அ��ப�லி��� இற�கி ைவ�க��.

ெகா��க�ைட

 ஒ� வாைழ இைலைய எ��� அத� ம�� ஒ� எ�மி�ச� பழ� அள� அ�சி 

மாைவ ைவ�� ெம�லியதாக வ�டமாக த��� ெகா�ள��.

 த��ய மாவ�� ேத�கா� ��ண�ைத ஒ� ேத�கர�� ைவ�� இர�டாக 

ம���, ��ண� ெவள�ய�� வராதவா� ஓர�தி� ந�றாக அ��தி ம��க��.

 ப�� ம��� ைவ���ள ெகா��க�ைடகைள இ�லி பாைனய�� ஆவ�ய�� சிறி� 

ேநர� ேவக ைவ�� எ��� �டாக� ப�மாற��.

�றி��:

 ��ண�தி�� உைட�த ��தி�, உல� திரா�ைச ேபா�றவ�ைற�� ேச���� 

ெகா�ளலா�.

 வாைழ இைலய�� சிறி� எ�ெண� தடவ�ய ப��� அ�சி மாைவ� த��னா� 

மா� ஒ�டாம� எ��க வ��.

 அ�சி மாைவ இர�டாக ம���� ேபா� வாைழ இைலேயா� ேச��� ம��தா� 

�லபமாக வ��. அ�சி மாைவ மிக�� ெம�லியதாக� த�ட ேவ�டா�.

...Angu Aparna
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ஒ� கட�� கட� சா��த ப�தி�� ம��ம�ல இ�த� பட�.

அ���� ேமேல. ஆமா�க... ம�யா� பட�ைத�தா�க நாம பா��க� 

ேபாேறா�. வா�க ந��தலா�... இ�ல வா�க பா��கலா�.

ம�யா� (த��) கட����ள பா��சா ம�� இ�லாம வர மா�டா�. 

அதனால ஊேர அவர கட� ராசா�� ெகா�டா��. ஒேர ��, 

�ர���தன� எ�� இ���� இவைர பன�மல� (பா�வதி) உ�கி, உ�கி 

காதலி�கிறா�க (ஓ... அதனாலதா� பன�மல�� ேப� வ�சி��பா�கேளா?). 

ஆனா ம�யா� எ� மன�ல ஒ��� இ�ல, அ� ெவ�� இட� எ�� 

ெசா�ல, க��பாகி வ��கிறா� பன�மல�. பன�மல� ெந��கி, ெந��கி வர, 

ம�யா� வ�லகி, வ�லகி ஓடறா�. ஒ� க�ட��ல இவ�� காத� 

வய�ப�கிறா� (ப��ன). ஊ�� இ���� இ�ெனா� த���ரசி நப���� 

பன�மல� ம�� காத� வ�கிற� (வ��ல� இ�லாம படமா?). ம�யா��, 

பன�மல�� காத� ெச�வ� ெத��த�� வ�� ���� ேபா� ெபா�� 

ேக�கிறா�. பன�மல�� த�ைத ம��க, அ�ேக ச�ைட வ�கிற�. எ�கி�ட 

வா�கி இ��கிற கடன க��... இ�ல�ன உ�ெபா�ண என�� 

க���கிறா�. 

பல �ைற ம�யாைன ெவள�நா����� அ��ப �ய�சி�கிறா� தா�. 

ஆனா� ம�யாேனா நா� கட� ராசா, இ�த உ�� கா�� வ����� நா� 

எ�ேக�� ேபாக ��யா� எ�� ெசா�லி வ��கிறா�. ஆனா� காதலிய�� 

கடைன அைட�க இர�� வ�� �டா���� ேபாகிறா�. ேபான�ேல 

உ��கிறா�க�. ஊ���� தி���� நாள�� எதி�பாராத வ�தமாக �டா� 

நா�� த�வ�ரவாதிக�, இவ�கைள� கட�தி 

வ��கிறா�க�. த�வ�ரவாதிக-ள�டமி��� 

த�ப�னாரா? பன�மல�ட� 

இைண�தாரா? இ�ேவ ம�யா� 

பட�க.

த�� இய�பாக ந��� அச��கிறா�. 

அ�க�� சில ந�க�ைள�� நிைன� 

ப���கிறா�. பட�ைத ஆர�ப���� ெபா�� ��, 

��ைய ெக���� எ�� ந�றாக வ�ள�பர� 

ெச�கிறா�க�. ஆனா� பட� ���க ���ப� 

ேபா� நிைறய கா�சிக�. இைத� தவ���தி��கலா�. 

த�ஷி� ந�பனாக அ������ இ��கிறா�. இவைர 

...Geetha A@Anu
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இல�ைக இரா�வ� ெகா�� வ��டதாக� �றி இவ� கைதைய ���� 

வ��கிறா�க�.

அ�த� கா�சிக� மனதி� ஒ�டவ��ைல. ெசய�ைகயாக இ��கிற�. அவ� 

இற�� வ��ட சமய�தி� இவ� அ�� ெகா����கிறா�. அ�ெபா�� 

ேபா� பா�வதி ெப�பா��க வ�வதாக� ெசா�லி அ�கிறா�. ஆ�திர�தி� 

இ��ப�� எ�� உைத�கிறா�. நம�ேக ஒ� நிமிஷ� ந��கி வ��கிற�. 

இ�த மாதி�� கா�சிகைள ெகா�ச� தவ���தி��கலா�. உைத�ப� ந�ல 

வ�ஷய� ேபால கா�� இ��கிறா�க�. ��� ேரவதி அேசாசிேய� 

ைடர�டராக இ��கிறா�. இவ� ெப�கைள அ��ப� ேபா�ற கா�சிகைள 

தவ���தி��கலா�.

பா�வதி, � பட�தி� ந��தவ�. இதி� அைன�� கா�சிய��� ைமய��ட 

க�கேளா� வ�� பன� மாதி� உ�க ைவ�கிறா�. ந�றாக அ� 

வா��கிறா�. ெகா�ச� பாவமாக� �ட இ��கிற�.

சில பட� ��வேத ெத�யா�. சில பட� எ�ெபா�� ���� எ�� 

இ����. ந��க பட�த பா����� ெசா���கேள�... இ� எ�த 

மாதி���.

இைச A.R. ர�மா�. பல இட�கள�� நம�� கட� பட�ைத நிைன� 

ப���கிற�. ெகா�ச� ரசிக�க��� ஏமா�ற� தா�. ெந�ேச எ� பாட� 

இ�ெனா� வ�ேத மாதர�. எ�க ேபான ராசா, இ��� ெகா�ச� பாட�க� 

இன�ைம.

ஒள��பதி� மிக அ�ைம. கட� ப�திய�� அழைக ந� க� ��ேன 

கா��கிற�. சாதி�கிற பய அ�தன ேப���� ெபா�பள வாட ப��கி�ேட 

இ��க�� ேபா�ற சில வசன�க� �திதாக இ��கிற�.

பர�பாலா இய�கி இ��கிறா�. இ��� ெகா�ச� ெமன�ெக����கலா�. 

ெப�கள�� ேரா�க� எ�� மாற� ேபாகி�றனேவா ெத�யவ��ைல? 

எ�ெபா�� பா��தா�� உ� ��ைளய நா� �ம�க��, ந� 

என��தா�டா... ேபா�ற வசன�க�. �டாேன வ�ைமயான நா�, அ�ேக 

ேபா� எ�ன ச�பாதி�ப�... அ� ெகா�ச� உைத�கிற�. இ� 2008� நட�த 

ஒ� ச�பவ�ைத� த�வ� எ��க�ப�ட பட� எ�� ெசா�ல�ப�கிற�.

'ம�யா�' எ�றா� சாேவ இ�லாதவ� எ�� ெபா�ளா�. நிைன�காத� 

ேவனா நட�காம இ��கலா�. ஆனா� நிைன�கிற� க���பா நட�ேத 

த��� எ�� ெசா��� ேந�மைறயான வசன� ந�றாக இ��கிற�.
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Gkarti @ Kartiga

A woman enters kitchen, opens 
sugar box, looks inside and closes 
it. Then she does again and again. 
Why?
…...
Because the doctor told her to 
check sugar regularly

Gkarti @ Kartiga

A woman enters kitchen, opens 
sugar box, looks inside and closes 
it. Then she does again and again. 
Why?
…...
Because the doctor told her to 
check sugar regularly

Selvipandiyan

இ�லி�கார�: என�� 

ெட�ன�� வ�ைளயா�ட ப�தி 

எ�லா வ�சய�� ெத���. ந� 

ேவ��னா எதாவ� ேக��� 

பா�.

தமிழ�: ெசா��... ெட�ன�� 

ெந�ல எ�தைன ஓ�ைட 

இ����?

அெம��க�: உ�க��ெக�லா� 

ந�ல சாேவ வரா�டா...!

Myworld@Anitha

ேபஷ��: ஹேலா டா�ட� 

�தரா...? அவசரமா ஒ� �� 

�பா� இ��தா ெகா��க 

���மா...? 

டா�ட�: யா��யா ந� 

ெடலிேபா�ல கட� ேக�கற�...? 

ேபஷ��: நா�தா� உ�க 

ேபஷ��... ந��கதாேன ஏதாவ� 

அவசர�னா உடேன ேபா� 

ப�ண� ெசா�ன�� க?

Sriramajayam

ெதா�ட�: “தைலவேர, ஆ� 

இ�லாத ரய��ேவ கிராஸி�ல 

அ��க� ஆ�சிெட�� 

நட��ேத… இ� ப�தி எ�ன 

நிைன�கற�� க?”

நாராயணசாமி: “அதா� 

என��� ��யைல. ஆேள இ�ல, 

அ��ற� எ�ப� ஆ�சிெட�� 

நட���?”

Silentsounds@Guna

ெப�: ஹேலா இ� க�டம� 

ேக� தாேன?

க�டம� ேக�: ஆமா�... 

ெசா���க ேமட�! 

ெப�: எ� அ�� வய� ைபய� 

சி� கா�ைட வ���கி�டா�.

க�டம� ேக�: அ�ப��னா 

டா�ட� கி�ட ����கி�� 

ேபா�க ேமட�.

ெப�: இ�ைல சா�... அ�ல 95 

ைபசா ேபல�� இ����சி. 

அவ� ேப��ேபா� கா� 

ேபா�மா சா�? 

க�டம� ேக�: ?????

Thenuraj

Wife: Look... a thief has entered our 
kitchen & he is eating the cake that I 
prepared!

Husband: Whom should I call now? 

Police or Ambulance?

JokesJokesJokesJokes
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Ingredients: 
Small onion- 1 cup 
Tomato -  3
Red chilly – 3

Coriander leaves
Salt – To taste
Oil – Required amount 

Method:

 Take a kadai and pour oil in it.  Saute small onion.

 Add curry leaves, red chilly and chopped tomato.  

 Fry all of them.

 Then add little amount of coriander leaves with it.

 Add salt as required.

 Grind all the items.

 Tasty Kara Chutney is ready now.

Ingredients:
Onion - 2 large.
Urad dhal - 1 ½ tbsp
Green chillies - 2
Mustard seeds - 1/2 tsp
Curry leaves - Few
Salt - to taste.
Oil – 2 tsp

Method:
 In a pan heat oil.
 Add urad dal and green chillies. 
 Fry them till urad dal become brown.
 Then add chopped onions and fry till golden 

brown. 
 Later make them cool and add salt and grind 

it.
 Then for tempering add mustard seeds, urad 

dal, curry leaves and pour on the grounded 
mixture.

...Dhivyasathi @ Sathya

...Deepika Mahesh

::  Kara Chutney  ::

Chutney Recipes

::  Onion Chutney  ::
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... GShanthi

::  Daal (Paruppu) chutney ::

Ingredients:
Pudina leaves - 1 cup
Coriander Leaves - 1 cup
Green chillies - 3 or 4 
Salt  - To taste
Lemon juice

Method:
 Grind the Pudina, coriander,green chillies 

and Salt together with some water.
 Finally add juice from one lemon and mix well.
 This Chutney goes well with Bhelpuri, Samosa Chat, Dhahiballa etc. 
 Can be used with potato stuffing to make toasted sandwiches.

::  Green Chutney for toast & Chat items  ::
 ...PriyagauthamH

Method:
 Heat a kadai, add oil, add mustard, add urad dal, toor dal, gram dal and red 

chillies. Fry tilll brown. Then add onion, fry till light brown, now add tomato and 
fry. There is no need to fry a lot at this stage.

 Add salt, asafoetida, curry leaves, garlic and fry till a good smell comes. 
 Remove from stove and keep it to cool. Grind it into a chutney and serve with 

idlis, dosas, chapattis and even hot rice. When it bubbles and is thickened add 
the roasted jeera powder and the chat masala.

 This sweet and sour chutney can be used with all chat items.

Note: I do not add any chillies. I keep it as just sweet and sour.

Tomato - 1 (chopped) 
Oil - 2 tsp 
Coconut gratings - 2 tsp 
Curry leaves
Garlic - few pods
Salt - To taste 

Ingredients:
Toor dal -  3 tbsp
Urad dal - 1 tsp
Gram dal - 2 tsp
Mustard seeds - 1 tsp
Red chillies - 4
Asafetida - A small piece
Big onion - 1 (chopped) 
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ேதைவயான� ெபா��க�:

��� - 1 க�

கா��த மிளகா� - 10

�ள� - ெந�லி�கா� அள� 

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

தாள��க: 

ந�ெல�ெண� – ௩ ���� 

க��,  கறிேவ�ப�ைல

ெச��ைற: 

 ��ைட  ேதா� உ��� ஒ� க� எ���� ெகா�ள��. வாணலிய�� எ�ெண� 

வ��� ��ைட� ேபா�� சிவ�க வ��க��. ப�ற� கா��த மிளகாைய வ���� 

ெகா�ள��.

 �தலி� மி�சிய�� கா��த மிளகாைய� ேபா�� ந�றாக ெபா���� ெகா��, 

அத� ப�ற� ���, ேதைவயான உ��, ெந�லி�கா� அள� �ள� ேபா�� 

வ��தவ�ைற அதிக� த�ண��  ேச��காம� அைர���ெகா�ள��.

 தாள��க� ெகா����ள� ெபா��கைள� ெகா�� தாள���,  அைர�த 

ச�ன�ைய�� ேபா�� இர�� நிமிட� கிளறி இற�க��.

 �ைவயான ��� ச�ன� தயா�.



ேதைவயான� ெபா��க�:

ேவக ைவ�த ெகா�� - 1 க�

சி�ன ெவ�காய� - 50 கிரா�

வரமிளகா� - 3

சீரக� - 1 ����

கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள�

க�� - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ந�ெல�ெண� - தாள��க

ெச��ைற: 

 வாணலிய�� எ�ெண� வ��� கா��த�� சீரக�, ெவ�காய� ம��� 

வரமிளகா� ேபா�� வத�க��.

 ப�ற� மி�ஸிய�� ேவக ைவ�த ெகா��, வத�கி ைவ���ளவ�ைற�� 

ேபா�� ேதைவயான அள� உ�� ேச��� அைர�க��.

 ப�� சில சி�ன ெவ�காய�கைள ப�ைசயாகேவ த�� ெகா��ட� 

ேச���� ெகா�ள��.

 அத� ப��, க�� கறிேவ�ப�ைல தாள��� ெகா�� ச�ன�ய�� கல�க��.

 �ைவயான ெகா�� ச�ன� தயா�. 

 சாத�தி�� ஏ�ற �ைவயான ச�ன�.

 ...Angu Aparna

...Selvipandiyan
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Ingredients:
Soya (meal maker) – 1 cup
Onion - 1 medium size
Tomatoes – 2 or 3 medium size
Ginger & garlic paste - 1 tsp each
Turmeric - 1 tsp
Chilli powder – 1 1\2 tsp
Coriander powder - 1tsp
Garam masala powder - 1\2 tsp
Cloves - 1
Cinnamon - 1 small
Corriander leaves for garnish and oil

Method:
∙ Wash & soak soya i.e. meal maker in water. Heat it till cook (comes like puffy 

soya ) after drain water and squeeze soya & grind into minced soya.
∙ Meanwhile, cut tomatoes into thin slice & keep aside. Finely chopped onion.
∙ Take a wide pan, heat oil & add cinnamon cloves, add onion and fry till light 

brown in color.
Add ginger and garlic patse and fry for 1 min.

∙ Add turmeric powder and fry for few sec, add soya minced fry for 2 mins.
∙ Add all other masala i.e. chilli powder, coriander powder, garam 

masala powder and salt. 
∙ Add little water and allow to cook with closed lid on 

medium heat for 3 mins.
∙ Now add tomatoes and mix well. Again allow to 

cook for 5 mins or until tomatoes are cooked 
completely.

∙ Finally add coriander leaves and mix well in low 
heat for 2 mins.

∙ Remove from heat and serve with hot chapathis 
or plain rice.
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ெச��ைற:

 ம�டைன ேலசாக உ��, ம�ச� �� ேச��� ��க�� ேவக ைவ�க��.

 ெவ�காய�ைத ந�ளவா�கி� ந��கி� ெகா�ள��.

 த�காள�ைய ெபா�யாக ந��க��. ப�ைச மிளகாைய� கீறி� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ��� ப�ைட, கிரா�� தாள���, ெவ�காய�ைத� 

ேபா�� ெபா�ன�றமாக ஆ�� வைர வத�க��.

 அ��� த�காள�, ப�ைச மிளகா�, மிள����, 

சீரக���, ம�ச� ��, கறிமசாலா �� 

ேச��� ந�றாக வத�க��.

 த�ண��  ேலசாக� ேச���, ேவக ைவ���ள 

கறிைய, வத�கி ைவ���ள மசாலாவ�� 

ேச���, ��ட வத�கி இற�க��. 

 அத� ம�� ந��கிய ெவ�காய�ைத� �வ� 

ப�மாற��.

இ� சா�பா� சாத��ட� சா�ப�ட� �ைவயாக 

இ����.

ம�ட� - 1/2 கிேலா (எ��ப��லாத�)

ெப�ய ெவ�காய� - 4 

மிள���� - 2 ேடப�� ��� 

சீரக��� - 2 ேடப�� ��� 

ம�ச��� - 1/2 ���� 

ப�ைச மிளகா� - 2 

த�காள� - 3 

கறிமசாலா �� - 1 ���� 

ப�ைட - 3

கிரா�� - 5

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ேதைவயான� ெபா��க�:
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

உதி�யாக வ��த சாத� - 4 க� 

ப�� �, கார�, ப�ைச� ப�டாண�, ��ைடேகா� - 1 க� (ெபா�யாக 

ந��கிய�)

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

இ�சி - 1 ேடப�� ��� 

��� - 1 ேடப�� ��� 

ெர� சி�லி சா� - 1 ����

ெடாமாேடா சா� - 1 ���� 

ேசாயா சா� - 2 ����

மிள���� - 1/2 ����

உ�� - ேதைவயான அள� 

எ�ெண� - 4 ேடப�� ��� 

ெச��ைற:

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

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

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

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

ேநர� ேவக ைவ�க��. 

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

சா�, ேசாயா சா� ேச��� உதி�யாக வ��� ஆறைவ�த சாத�, 

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

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

 இ�ெபா�� �ைவயான ெவ� ஃ�ைர� ைர� தயா�.

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

�றி��: 

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

இ��க ேவ���.

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

ேச���� ெபா�� பா��� ேபாட��.
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- ஏக�@ Arunkumar S.N

எ� வ�� ��� அ�ேக வட 

இ�திய�கள�� ேகாவ�� ஒ�� 

உ�ள�. அத� காவலாள� உ�ள���� 

யாேர�� த�ைன கவன��கிறா�களா 

எ�� எ��� பா���வ��� சிகெர�ைட 

மைற�� மைற�� 

�ைக���ெகா����தா�. மிக ந�றாக 

பய�ப�கிறா� எ�ப� அவ�� 

�க�தி� பள��சி�ட�. ஆனா� பய�, 

கட�� ம�த�ல ச�பள� ெகா���� 

ேகாவ�� நி�வாக�தி� ம��.

இேத ேபா�, க������ �ைக 

ப���த மாணவ�கைள நாேன ைக�� 

கள�மாக ப���தி��கிேற�. அ�ேபா� 

அவ�கள�ட�, ப��ைப இழ�� 

வ��ேவாேமா, வ�� ��� ெத��� 

வ��ேமா எ�ற பய� இ��தேத தவ�ர, 

'தவ� ெச��வ��ேடா�' எ�� 

எ�ண�யதாக� ெத�யவ��ைல. இ� 

ேபால இ��� பல ச�பவ�க� 

உ��. அ� ேபா�ற நிக�ைவ நா� 

உ�� கவன��த ேபா� ஒ� வ�ஷய�' 

ந�றாக� ���த�.

நம�� ச�வர பய�பட��ட� 

ெத�யவ��ைல எ�பேத அ�. நா� 

பய�ப�வ�, ேவைல ேபா� வ��ேமா, 

ப��ைப இழ�� வ��ேவாேமா, 

கிைட�க இ���� ந�ைம��� தைட 

வ��வ��ேமா, ஊரா� எ�ன 

ெசா�வா�கேளா எ�பதாகேவ உ�ள�. 

ஏ� ஊரா� ந�ைம� �ைற 

ெசா�லேவ���? ந� மனசா�சி 

ந�ைம ேக�வ� ேக�காதா? ச�, 

மனசா�சி எ�� ஒ�� உ�ளதா? 

அேதா� நா� உைரயா�கிேறாமா? நா� 

ெச��� கா�ய�கைள நியாய� ேக�க 

மனசா�சி�� அ�மதி 

ெகா��கிேறாமா? இ�ைல எ�ேற 

ேதா��கிற�.

வ��வ� 'அ�சாைம ேபைதைம'' 

எ�பா�. எத�� பய�பட ேவ��ேமா 

அத�� பய� ெகா�ளாம� இ�ப� 

��டா�தன� எ�கிறா�. நா� 

பய�ப�கிேறா�. ஆனா� அ� 

அ��பைட� த�ைமய�றதாக உ�ள�. 

இ� ேபா�ற பய�� ��டா�தன� 

தா�. பய�தி� த�ைமயான� 

சீ�தி��ததி� அ��பைடய�� 

இ��கேவ���. ஆனா� நமேதா, 

லாப�ைத அ��பைடயாக� ெகா�ட�. 

இய�ைக ந��� வ�ைத�த அைன�� 

உண��க�� அவசியமான�. ேநா�க� 

ெகா�ட�. அ� மன�த�ைத 

ேநா�கிய�. பய�� நம�� ந�ைம 

ெச�ய���ய� தா�. ச�யான 

ேநர�தி� ச�யான இட�தி� 

ெகா��� பய� பல வ�ஷய�திலி��� 

ந�ைம� கா�பா���. 

நம�� பய� உ�ள�. ஆனா� 

அதனா� �ள��� உபேயாகமி�ைல. 

ஏெனன�� நம� பய� உ�ைமைய 

ேநா�கியதாக இ�ைல. லாப� 

சா��ததாக இ��கிற�. ெப��பா��, 

கிைட�க இ���� லாப� தைடப�� 

வ��ேமா எ�ற எ�ணேம பய�ைத� 

த�கிற�. ம�றப� உ�ைமைய� 

க�� நம�� அ�ச� இ�ைல. 

ெசா�ல�ேபானா�, 'உ�ைமைய� 

க�� அ�ச ேவ���'' எ�றா� 

சி��கேவ ெச�கிறா�க�. மனசா�சி�� 

அ�சாைம ேபதைம
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பய�ப�வ��, உ�ைமயா� 

இ��ப��, ேந�ைமயா� நட�ப�� 

'அ�� ஆஃ� ேபஷ�'' எ�கிறா�க�. 

அ�ப� இ��பவைர ப�ைழ�க� 

ெத�யாதவ� எ���, அேதா� 

அவ�கைள� ப���� ப���தவைன� 

ேபால தா� மனதி� மதி�ப���� 

ெகா�கிறா�க�. காரண�, நா�தா� 

நம�  மனசா�சிைய எ�ேகா 

ெதாைல�� வ��ேடாேம. ல�ச� 

வா��ைகய�� வ���  வ��ேடாேம. 

அதனா� அவ�க� அ�ப��தா� 

ெத�வா�க�. ஆனா� உ�ைமய�� 

��ேனற�ேபாவ� அவ�க� தா�. 

கால� ைக�ெகா��க� ேபாவ�� 

அவ�க����தா�. 

தவைற 

ஏ���ெகா��த� 

கச�பாக இ��தா�� 

அ�தா� ச�யான�. 

��ேன�ற���� 

ேதைவயான�.

மனசா�சி�� 

பய�தவ�களா� ம��ேம 

உ�ைமயாக, ச�யாக 

பய�பட����. வள��சி 

காண ����. ஆகேவ 

உ�க� மனசா�சிேயா� 

ேப��க�. உ�கைள நியாய� த���க 

அதனா� ம��ேம ����.

அ�ேபா� உ�ைமயாக��, 

ேந�ைமயாக�� மனசா�சி�� 

அ��பவ�களா�தா� த�  தவைற� 

தி��தி� ெகா�� ச�யான பாைதய�� 

அ� எ���ைவ�க  ����. இத�� 

மிக�சிற�த உதாரண� கா�தி. 

கா�தி, உலகி� மிக ��கியமான 

மன�தராக எ�ப�யானா� எ�� 

நிைன�கிற�� க�? �லப� தா�, தா� 

ெச�த தவைற ஒ���ெகா��� 

பழ�க��, உ�ைமயா� இ��த�� 

தா� அவைர உய��திய�. ந�ைம 

உய��த�� உ�ைமயா� ����. 

ஆகேவ உ�ைமைய� ேபச, 

மனசா�சி�� பய�பட 

க���ெகா���க�.

தவ� ெச�தவைர த���பதி� நம�� 

அலாதி ப��ய�. ஆனா� நா� 

எ�ேலா�� ��றவாள�க�தா� எ�� 

நம��� ெத��தி��த ேபா��, ந�ைம 

நா� ந�லவ�களா� கா���ெகா�ள 

ப�றைர ேவகமா� த���க 

��வ�கிேறா�.

தவ� ெச�வ� இய�ைக; 

மன�த இய��. 

ெசா�லேபானா�, இ� 

மகா ெப�ய வ�ஷய�� 

அ�ல. ஆனா� 

மா�றி�ெகா�ளேவ��ய

��, தி��தி�ெகா�ள 

ேவ��ய�� ந� 

ெபா���. அேதா� தவ� 

ெச�தவ�கைள� க�டா� 

த���பத�� �� 

அவ�கைள கவன���க�. 

லாப� சா��� 

பய�ப�வ�கேளயானா� 

அவ�கைள த���காத��க�. அ� வ�� . 

த�டைனக� அவ�க��� வலிைய 

உ�� ப��ேம தவ�ர தி��தா�. 

தி��தாத த�டைன�� வ�� . 

பல வ�ஷய�கள�� நம��� ��த� 

�ைறவாக உ�ள�. அதி� தவறி�ைல. 

ஆனா� ����ெகா�ள �ய�சி��க�. 

உ�க� மனசா�சி அ�த� ��தைல 

எள�ைமயா���. வளேமா�� 

உ�ைமேயா�� வாழ இைத 

உ�களளவ�� நி��தி�ெகா�ளாம� 

ம�றவ���� ���க�, 

உண����க�. 
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க�வ��ைற ...Surya

நா� க�வ�யாள� இ�ைல, எ�ன�ட� எ�த 

ஆ�� அறி�ைகக�� இ�ைல, இ��ப��� இ�த 

க�வ��ைறய�� ப��தவ� எ�ற 

அ��பைடய���, எ� இ�திய ச�க�தி� ஏ�ற�  

தா��க� க�வ�ய�� வள��சிேயா� 

ப��ன��ப�ைண�தைவ எ�ற அ��பைடய���, 

அத� ஏ�ற தா��கைள அறி�தவ� எ�ற 

�ைறய��� எ��கிேற�

பாரத ேதச�தி� அறிஞ�க��, ேமைதக�� 

ப�கி� ெப�கி ப�ைடய கால� ெதா�� இ�� 

வைர வ�ள�கி வ�கிறா�க�. பய�பா�� 

அறிவ�ய��, நக� நி�வாக�� சிற�� 

வ�ள�கிய சி��� சமெவள� நாக�க� �த�, ப�ற� 

நாள�தா, வ��ரமசலீா ப�கைல�கழக��, 

இ�தியாவ�� ெபா�கால� என�ப�� ��த� 

கால�தி� ம���வ�, வான�ய�, கண�த�,  

metaphysics, இல�கிய� என ப��ைறகள�� 

சரக�, ���த�, த�வ���, ஆ�யப�டா, 

காள�தாச�, பா�கர�, த�� எ�� வட�கி��, 

க�டட� கைல, நி�வாக�, இல�கிய�, 

பய�பா�� அறிவ�ய� (applied science), 

ஆ�மிக� என ெத�னக�� சிற�� வ�ள�கிய�. 

பாரத� ��ைம��� இைவ �ைறேய 

உ�நா��� க�வ��ைற (indigenous) ம��� 

informal �ைறய�� க�வ� ெகா�ைககைள 

ெகா�� இய�கி வ�த�. 

இ�த� க�வ� �ைறக� அைன��� மன�தைன 

���த வைர இய�ைக வழிய�லி��� வாழ� 

பழக ைவ���ள�. இய�ைகேயா� மன�த� 

வாழ ெப�� �ய�சிக�� இ�த க�வ� 

�ைறக� ேம�ெகா�டன. ஆசி�ய -மாணவ 

உற�கைள எ�ப�ெய�லா� ேம�பட ைவ�க 

ேவ��ேமா அைவ அ� �றி�த ேதடலி� 

ெவ�றி�� ெப�ற�. தன�மன�த ��ேன�ற� 

எ�ற ஒ�ைற ம��� கண�கி� ெகா�ளாம� 

ஒ�� ெமா�த ச�க�தி� ேம�பா���காக 

உைழ�த� அ�ைறய க�வ� �ைற.

ப�ற� மாறிய ச�க, அரசிய� காரண�கள�னா� 

உய� ஜாதிய�ன����, அரச மரப�ன���� 

ம��� உ�ய� ஆன� க�வ� �ைற. கி.ப� 1000 

வா�கி� ராஜ ராஜ ேசாழன�� கால�தி� ேம� 

ஜாதிய�ன� தவ�ர ம�றவ� க�வ� க��� உ�ைம 

ம��க�ப�ட�. கி�ட�த�ட 1000 ஆ��க� 

ஆன� ம���� தமிழ� க�வ� க�க. ஆய��� 

இ��� ��ைம ெபறவ��ைல. 

1830 இ� ம���� கிைட�த� க�வ�, ேவ� 

வழிய�� ப����� அரசா�க�தி� �லமாக 

ெம�காேல க�வ� �ைறய��. இைவ 

தயா��க�ப�டத� ேநா�க� இ�திய� க�வ� ெபற 

ேவ�� அ�ல. ப����� அரசா�க�தி� 

கைடநிைல ேவைலக��� (clerical) இ�தியைன 

அம��த ெகா��வ�தேத இ�த க�வ� �ைற. 

இ� �மா�தாகைள உ�வா��கி�ற க�வ� 

�ைற எ�� உ�வான கால� �த� 

வ�ம�சி�க ப�கிற�. இைத� ெகா�� வ�தவ� 

ேவ� யா�� அ�ல இ�திய த�டைன� ச�ட� 

உ�வா�கிய (IPC) தாம� பாப��ட� ெம�காேல   

தா�!!!

இ�த� க�வ� �ைற மன�தைன இய�ைக 

வழிய�� சி�தி��� திறைன �ைற��, 

இய�ைகேயா� வா�� மேனா நிைலைய 

உைட��, ெவ�� மன�பாட� ெச�� 

ஒ��வ���� �ைறைய ம��ேம 

ேம�ெகா�கிற�.

இ�த�  க�வ� �ைறய��, மர� ந�டா� 

கிைட��� ஆய�ர� பய�க� ப�றி ெசா���. 

ஆனா� தன� ஒ� மன�தைன ஒ� மர�ைத� 

�ட நட ைவ�கா�. இ�த� க�வ� �ைற 

ச�க�தி� ம�� பழி ேபா�� �ைறைய 

அழகாக� ெசா�லி� த�கிற�. ச�க�தி� 

மன�த� ம�தான கடைமைய� ெசா�லி� தர 

அழகாக மற�� வ��கிற�.

ந� க�வ��ைற ஒ� திண��� �ைற. இ� தன� 

மன�தன�� திறைமைய (inter Personal Skills) 

ஊ��வ��காத ஒ� க�வ� �ைற. ைச�கி� 

ஓ���ெகா��, வ�ழாம� ������ �ட 

ேபாக� ெத�யாத ப��ைளக��� “இ� தா� 

உ� எதி�கால�. இ� இ�ைல எ�றா� உ� 

வா��ைகேய காலி” எ�� பய���தி 

வ���ப� இ�லாம� ஏ���ெகா�கிற �ைற. 

த� ெசா�த�  திறைன� ெகா�� சாதி�க 

���� ஒ� ெசயைல ெச�ய வ�டாம� 

ச�க�தி� ேபா�கி� �ல� த� எதி�கால� 

த�� மான��க� ப�கி�ற ஒ� பய�கர� இ�த� 

க�வ��ைறய�� இ��கிற�.

இ�த� க�வ��ைறய�� ச�க�தி�� ஒ� 

மன�தைன ஈ�ெற��பத�� பதிலாக ஒ� 

நி�வன�தி�� ஊழியைன, பண� ச�பாதி��� 

ெதாழி���பமாகேவ இைவ பா��க�ப�கிற�.

இ�த� க�வ��ைற எள�தி� பாரத�தி� 

கலா�சார�ைத, த��வ� க�வ�ைய, ஆ�ம�க 

�ைறைமைய, உ�நா�� (vernacular) 

ெமாழிகைள அழி�பத���� உ��ைணயாக 

இ��த�. 

வ�கிய�� challan ���தி ெச���ேபா��, ஒ� 

வ��ண�ப� ப�வ� ���தி ெச��� ேபா� �ட 

ந� க�வ� ம�� நம�ேக ச�ேதக� அள��க 

ைவ�கிற�. இ�த� க�வ� �ைற அறிவாள�கைள 

உ�வா��வதி�ைல. அைத� ேபா�ற த�ைம 

இ��பவ�களாக கா���ெகா�ள ைவ�கிற�. 

Creativity, original thinking, research and innovation 



www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Aug 2013                                  39



Our PrideINDIA

இ�த வா�ைதக� எ�லா� இ�த� க�வ� 

�ைறய�� ��ைம ெபறா�. ந�ல உதாரண� 

Project,Thesis, Research Paper தயா���� ேபா� 

இைவ வ�ள���. ெப��பா�� control, x,c,v 

(cut,copy,paste) keyboard ப�டன�� எ��� ேதய 

type ெச�தவ�க���� ெத��� ந� க�வ� 

�ைற� ப�றி. 

இ�த� க�வ� �ைற ப��காத ெப�ேறா�� 

ஏ�கதி� வா�கிற�. வசதி வா���க� ெபற 

ேவ��ய அ��பைட அல� எ�ற நிைன�� 

மாறி, மா�ட� தைழ��� ஒ� காரண�யாக, 

அறிவ�� வள��சி, ச�க வள��சி இைவகைள 

அ��பைடயாக� ெகா�� க�வ� அைமய 

ேவ��� எ�ற அறிவ�� �தி��சி வ�� 

ேபா�� இ� தாேன மைற��. 

மா�ற�படேவ��ய� இ�த க�வ� �ைறய�� 

ெச��ைற அறிவ�ய�, Moral க�வ�, தன� மன�த 

அறிவ�� சார� உண��த த�ைம, ஆசி�ய 

மாணவ உற� ேம�ப�� நிைல, 

இய�ைகேயா� ஒ�� வாழேவ��� எ�ற 

அறி� �தி��சி, ச�க�தி��� அ�பண���� 

த�ைம இைவ மாறினா� ச�க� மா��. 

ேதச� மா��, இ�த உலக�� மா��.

க�வ��ைற ...Gowry Mohan

இ�திய நா��� நைட�ைறய�� இ���� 

க�வ��ைற என��� ெத�யாத காரண�தா� 

ெபா�வான� க����கைள இ�� பதி� 

ெச�கிேற�. ��� ஒ� ஆசி�யேர எ�லா� 

பாட�கைள�� க�ப��பா�. சிறிய க��ட�, 

�ைற�த வசதிக�, �ைறவான அள� 

மாணவ�க�, ம�க� ெதாைக�� �ைற�, 

நிைற�த அறி�. �� சி�ய� எ�ற �ைறய�� 

ஒ��க��ட� எ�லா அறி�� சிற�பாக 

�ைறயாக� ெபற�ப�ட�. 

இ�� ெப�ய ெப�ய பாடசாைலக�, நிைற�த 

நவன�  வசதிக�, அதிக மாணவ�க�. ஆனா� 

�ைற�த அறி�ட� ப��ைளக�. அ��ட� பண� 

பைட�தவ�க����தா� க�வ� 

எ�றாகி�ேபான�. ஊழ� நிைற�த ச�தாய� 

���ேநா� ேபால எ�லா இட�கள��� பரவ� 

வ�கிற�. பண�தி�ேக �தலிட� 

எ�றாகிவ��ட�. பண� ெகா���� ப�ட� ெப�� 

கால� வ��வ��ட�. ஏைழ� ப��ைளக� சி� 

வயதிேலேய உைழ�க� ப�ற�தவ�க� 

ஆகிவ��டா�க�. இ�த� ேபா�ைக மா�றியைம�க 

எ���� நடவ��ைககளாக நா� க��பைவ:

அரசா�க� 

 பாடசாைலக� எ�லாவ�ைற�� அர� 

மயமா��த�.

 க�டண�கைள இ�லாெதாழி�� அரச 

மான�ய�கைள� க�வ� நடவ��ைகக���� 

பய�ப���த�.

 பாடசாைல� ��தக�க�, சீ�ைடகைள 

இலவசமாக வழ��த�.

 ஐ�� வயைத அைட�� ஒ�ெவா� 

�ழ�ைத�� பாடசாைல ெச�வைத 

க�டாயமா��த�.

 ப��ைளக� தம� நிர�தர இ��ப�ட�தி�� 

அ�ேக இ���� பாடசாைலய��தா� க�வ� 

க�க ேவ��� எ�பைத க�டாயமா��த�.

 வா��ைக�� அ��பைட� ேதைவயான தமி� 

ம��� கண�த�ைத க�டாய பாடமா��த� 

ேவ���. இவ�றி� சி�தியைட�தா�தா� 

அ��த வ����� அ�மதி வழ�க�.

 த�ேபா� நில�� பலா�கார�, சீரழி�கைள� 

த���� ேநா�கி�, ஆர�ப� 

க�வ�ய�லி��ேத வா��ைக��� 

ேதைவயான பா�கா�� நடவ��ைகக�, 

அ��தவ�க�ட� (ஆ�, ெப� ேவ�பா�) 

பழ�� �ைற, த�ய நடவ��ைககளா� 

ப��கால�தி� ஏ�ப�� உட�, உள �திய�லான 

வ�ைள�க�, தைல�ன��க� ேபா�ற 

அறி�ைரகைள ஒ� பாடமாக (வா��ைக� 

பாட�) நட��த�.

 ல�ச� ெகா��� ப�ட� ெப�பவ�க���� 

ல�ச� வா��பவ�க���� க�� 

த�டைன வழ��த�.

ச�தாய� 

ஒ�ெவா� ஊ��� அப�வ���தி சைப/ச�க� 

உ�வா�கி, பண� பைட�தவ�க�, ந�ெல�ண� 

ெகா�ேடா�க�ைடய உதவ��ட� ப��வ�� 

நடவ��ைககைள ேம�ெகா�ள�.

 வாசகசாைல (library) அைம�� அ��� ெபா� 

அறிைவ� ெப�� ேநா��ட� தின� 

ப�தி�ைகக�, க�வ���� ேதைவயான 

பய��சி� ��தக�கைள மாணவ�க� 

பய�ப��த ேதைவ�ேக�ப ைவ�தி��த�.

 சமய நிக��கள�� கைல நிக��சி, ேபா��க� 

நட�தி ப��க� வழ�கி ஊ��வ��த�.

 வ���ைற நா�கள�� ேம�ப��� ப��ேபா�, 

கீ� வ��ப���ள மாணவ�க��� 

பாட�கள�� ச�ேதக�கைள த���� 

உதவ�ெச�த�.

 பாடசாைலய�� க�வ�ய�� �த� இட�தி� 

உ�ள மாணவ���� ஒ��க�தி� சிற�� 

வ�ள��� மாணவ���� ப��க� வழ�கி 

ஊ��வ��த�.

 ஏைழ மாணவ�கள�� பாட�கள�� ஒ� 

�றி�ப��ட ��ள�க��� ேமேல 

எ��பவ�கைள� ேத��ெத��� அவ�க��� 

இலவசமாக பாடசாைல உபகரண�க� 

வழ�கி உதவ� ெச�த�.

 பாடசாைல��� ெச�லாதி���� 

மாணவ�கைள இன�க�� த��த 

நடவ��ைக எ��த�.
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தன�மன�த�

 ெப�ேறா� த� �க� பாரா� ப��ைளகள�� 

க�வ� நடவ��ைக�� ஏ�ற �ழைல வ�� �� 

உ�வா�கி� ெகா��த�. நாடக�, வாெனாலி, 

வா��வாத� ெச�த� ேபா�றவ�ைற 

ப��ைளக� ப���� ேநர�தி� தவ���� 

அைமதி கா�த�.

 எ�வள� க�ட�ப�டா�� ப��ைளகள�� 

ப��ைப தைடெச�யாதி��த�.

 ஒ�ெவா� நா�� சிறி� ேநரமாவ� 

ப��ைளக� எ�ன ப��கிறா�க� எ�� 

கவன��� அவ�க��� ஊ�கமள��த�.

 இைடய�ைடேய தா�/த�ைத பாடசாைல��� 

ெச�� ப��ைளகள�� க�வ� வள��சிைய 

அறி�� அத�ேக�ப ெசய�பட�.

 பாட�கைள ெத��ெச�வதி� அறி�ைர� 

�றி, ப�� �� �த�திர� ெகா��த�.

 ஆசி�ய�க� இன, மத, ஏைழ, பண�கார� 

எ�ற பா�பா� பாரா� மாணவ�கைள 

வழிநட��வ� மிக�� ��கியமா��.

�����ழ� ...ankkn

�����ழ� எ�ப� கட�ளா� பைட�க�ப�ட 

இய�ைக. இ�த உலக�தி� அைன�� 

உய��ன�க���� ெபா�வானதாக கட�� 

அள��தஒ�� மன�த� இ�த உலக�தி� ஒ� 

உய��ன� ம��ேம.ஆனா�அவ� தன��� 

ெகா��க�ப�ட ச�தியா� இ�த உலக�ைதேய 

சீரழி��� ெகா�� இ��ப� தா� உ�ைம. 

ச�தாய�, அரசிய� எ�ப� அைன��� 

மன�தனா� அவ� �யநல�தி�காக 

உ�வா�க�ப�ட ஒ��.

இ�த உலக�தி� எ�த உய��ன�� தா� 

வா�வத�காக இ�த� �����ழைல 

சீரழி�பதி�ைல. டா�வ�ன�� இய�ைக த��வ� 

"survival of the fittest" எ�பத� அ��பைடய��, தா� 

உய�� வா�வத�காக ம��ேம அ��த 

உய��ன�ைத சா�ப���. ஆனா� மன�த 

உய��ன� ம���தா� ேதைவ இ�லாத 

பக�டானஆட�பரவா�வ��காக�� அ�த��, 

ெகளரவ� எ�ற ேபாலி வா�ைதக�க�காக�� 

அைன�� உய��ன�கைள�� அழி���ெகா�� 

இ��கிறா�.

���த வைர மி�சார�ைத� தவ���தி�ேவா�. 

இய�ைக நம��� ெகா��த மைழந��, கா��, 

ெவள��ச�, ம�, மர�கைள பா�கா�க 

வ�ைழ�தி�ேவா�. இய�ைக வள�க��� 

ந�மா� �ய�ற வைர ேசத� வ�ைளவ��காம� 

இ��தி�ேவா�. ந�மா� இய�ற மிக�சாதாரண 

வ�ஷய�கைள ப��ப�ற ���தாேல அ� 

இய�ைக வழி வாழ ந�ைம வழிவ����.

 பக� ேநர�கள�ேலேய மி�வ�ள��கைள 

பய�ப��தாம� இ��ப�. 

 ���தவைர வ�� கைள கா�ேறா�டமாக 

ைவ�தி��ப�.

 மி�வ�சிறிக�, �ள��வ��பா� ஆகியவ�ைற 

பய�ப��தாம� இ��ப�. 

 இய�ைகயான கா�கறி, பழ�கைள 

பய�ப���வ�. 

 ெசய�ைக உர�களா� ஆனவ�ைற� 

பய�ப���வைத� தவ���க வ����பவ�க� 

வ�� �ேலேய சிறிய அளவ�லான 

ேதா�ட�கைள பராம��கலா�.

 ��த� எ�ற ேப�� ேதைவ இ�லாம� 

த�ணை� ர வண� ா��வைத� தவ���த�. 

 �ழ�ைதக���� �����ழலி� 

அவசிய�ைத சி� வய� �த� க��� 

ெகா��த�.

 நட��� �ர�திலி���� இட�க���� 

ெச�ல வ��, வாகன�கைள 

பய�ப���வைத தவ���த�.

வா�ைம ேச��ப� தா� �ைள பாலடா! 

கலி அழி�ப� ெப�க� அரமடா 

உய�ைர ேச��தி�� உய��ைன கா�தி�� 

கழிய��� இ�த ெப�ைம இன�தடா!

Corruption ...Gkarti @ Karthiga

Ancient sages of India passed their life 
preaching their students about truth, good 
thoughts and character, serving all human 
society but as we see today, there all efforts 
were lost in coarse of time. Today human is 
morally so weak than it was never before. 
Human values are completely changed. A rule is 
applied today "Money is mightier than 
everything". A person with large bank balance is 
welcomed by all.

In this technological age, everybody wants to 
maintain their standard of living as high as 
possible. And hence to do so they take the 
support of corruption. There are many other 
reasons of corruption such as poverty, 
unemployment etc. But the main reason is that 
the people want to enjoy each and every 
pleasure of world. They want car, big house, 
large bank balance and each and every thing, 
their needs are endless. Corruption is today the 
shortcut of success. Everyone is involved is 
corruption at small or large level. There is a blind 
race between people to achieve something 
which is not much needed. We forgot the 
teachings of our ancient sages, we forgot what 
our parents taught us and we forgot the morals 
of stories that we read in our childhood. From 
top level to bottom level let it be the government 
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or private both are equally corrupted. It seems 
our laws and rules regulations are totally 
hampered. 

When we think about the actual reason, why 
these politicians are getting corrupted, we have 
just one answer and that is Politicians are selfish 
and greedy. But we can say that the politicians 
want to earn lot of money within their period of 5 
years as they are not very sure, whether they 
will be elected again or not. So majority of the 
politicians just use Politics as a platform for 
earning money and money is their first priority to 
them, while their main task of saving the people 
always remains as the secondary task.

Politics - A fearful place or Ditch??
This is a common thought for many people, that 
politics is a ditch and never believes in politics. 
But this is absolutely false. Politics is a great 
platform to help the people. Really no one in this 
world have see God, but suppose if we see 
God, then we will definitely get help from the 
God and our problem will be solved. 

So the politicians must understand that they are 
like a direct savior of God, who came to the post 
(MP or MLA) just to help the people. In other 
words, we can say that if they have the thought 
that people depend on them and waiting for their 
help, then their heart will really instruct the mind, 
to go and help the people, who voted for them. 
So politics can never be a gutter and Politicians 
must make sure that they are in a highly 
respectable and important position of helping 
the people. But nowadays we can see that 
majority of the politicians are corrupted and it is 
only because of these politicians, the people 
have a bad idea about the entire field of politics.

Is there any Settlement for corruption??
This is a billion dollar question and the answer is 
unknown. We can still argue that all the 
politicians must be removed and young 
educated people must take their post, but this 
practically impossible, because experience is a 
key factor and all the cabinet members are well 
experienced. So Experience is the key and 
definitely, all of a sudden we can't ask the 
politicians to step down. 

So coming to the next possibilities, strict laws 
against politicians is another chance for solving 
corruption. But India is a secular and 

Democratic country and we can't have very strict 
laws, like death sentence, as being used in 
China. At the maximum the strict laws here 
mean, some 5 to 10 years of imprisonment and 
we knew what would happen if politicians are 
arrested.

The only possible way, that corruption can be 
removed from politics, lies in the hands of 
people. They must select the right candidate for 
the right post. If a constituency get the maximum 
percentage of “no vote”. In past this haven't 
occurred and we can believe that if a 
constituency has full of corrupted candidates, 
and people vote for this option, then that is 
going to be the start of change in Indian politics. 
Let us hope that people are aware of this option 
and better make this option, instead of not 
voting and giving a silly reason, that all 
politicians are bad. 

To give education to the masses by the 
government will help a lot to curve corruption in 
India. Indians have now become more aware of 
corruption and thanks to the sustained efforts of 
Anna Hazare and others. And why we'd have a 
leader to tell about corruption. We are all 
educated and we at Penmai make a start right 
from here. All the members of this site must not 
allow and nor involve in bribing to get done any 
work. If the work in public place is getting 
delayed, we must ask for the reason and never 
ever try to crease the palm of the officials or the 
clerks. There is the Right to information act 
which gives us leverage to know the facts and 
we must assert our rights. Every citizen in India 
has a big responsibility to eradicate corruption 
like that of Polio.

ஊழ� ...Sriramajayam

ஊழ� வ�சய�தி�, ெபா�ேளா, நிலேமா, 

நைகேயா வா��வ� இ��தா� �பா� ஆய�ர� 

ேம� பணமாக ெகா��க �டா�. மிதி பண�ைத 

காேசாைலயாக அ�ல� வைர� ேசாைல 

ெகா��கேவ���. அ�ப��ப�ட �ைற 

இ��தா� ஊழ� ஒழிக ����.

Environment ...gshanthi

Three keywords to remember are REDUCE, 
REUSE and RECYCLE. These three magic 
words can save a lot in our home, society and 
our environment.
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�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : இ�லறவ�ய�

அதிகார�: வா��ைக� �ைணநல�

51. மைன�த�க மா��ைடய� ஆகி�த� ெகா�டா�
வள�த�கா� வா��ைக� �ைண.
வ�ள�க�:
ப�ற�த, ���த ���ப�க��� ஏ�ற ந�ல �ண�, ந�ல ெசய�கைள உைடயவளா��, 
த�ைன மண�தவன�� வ�வா��� ஏ�ப வா��ைகைய அைம�பவேள மைனவ�.
Explanation:
She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a 
help in the domestic state.

52. மைனமா�சி இ�லா�க� இ�லாய�� வா��ைக 

எைனமா�சி� தாய��� இ�.

வ�ள�க�:

ந�ல �ண�� ந�ல ெசய�க�� மைனவ�ய�ட� இ�லாம� ேபானா� அ�வா��ைக 

எ�தைன சிற��கைள� ெப�றி��தா�� ெபறாதேத.

Explanation:

If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, 

the conjugal state, is nothing.

53. இ�லெத� இ�லவ� மா�பானா� உ�ளெத� 

இ�லவ� மாணா� கைட.

வ�ள�க�:

ந�ல �ண�� ந�ல ெசய�க�� உைடயவனா� மைனவ� அைம��வ��டா� 

ஒ�வ��� இ�லாத�தா� எ�ன? அைமயாவ��டா� அவன�ட� இ��ப�தா� எ�ன?

Explanation:

If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess ? If she be without excellence, 

what does (he) possess?

54. ெப�ண�� ெப��த�க யா�ள க�ெப��� 

தி�ைமஉ� டாக� ெபறி�.

வ�ள�க�:

க�� என�ப�� மன உ�தி ம��� ெப�ண�ட� இ���மானா� மைனவ�ைய� 

கா���� ேமலானைவ எைவ?

Explanation:

What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity ?

55. ெத�வ� ெதாழாஅ� ெகா�ந� ெதா�ெத�வா� 

ெப�ெயன� ெப��� மைழ.

வ�ள�க�:

ப�ற ெத�வ�கைள� ெதாழாம� கணவைனேய ெத�வமாக� ெதா�� வா�� மைனவ�, 

ெப� எ�� ெசா�னா� மைழ ெப���.

Explanation:

If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, "let it rain," it will rain.

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�����, அவ�றி� 

சிற�பா� ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ ெகா��க� 

ப���ளன.

ஆ�, ெப� இன� பா�பா� 

இ��� ச�க�தி� நில�கிறதா? 

இ�ைலயா?

உலக ச�க� உ�வாகிய கால� 

ெதா�� நட�� வ�� ஒேர வ�வாத� 

இ�த ஆ� ெப� இன பா�பா� 

�றி�த வ�வாத�. இ� அரசிய�, 

ஆ�ம�க�, ச�க� எ�ற பல 

தள�கள�லி��� ெப�� வ�ைன, 

எதி�வ�ைனகைள� ெகா�� நா� 

இைத அ��கி�ேறா�. பல 

�ர�சியாள�க�, சி�தைனவாதிக�, 

கவ�ஞ�க�, ச�க அ�கைற ெகா�ட 

மன�த�க� என பல�� பல 

வைககள�� இ�த� பா�பா�ைட� 

கைளய ��ப�� இ��கி�றா�க�. 

சில� அத� வழி வா���� 

இ��கி�றா�க�. ெப�ண�ய� 

ேபா��� ெப�ண�யவாதிக� ந� 

தமி�, இ�திய ம��� உலக� 

ச�க�தி� மா�ற�கைள� 

ெதாட��� வ�ைத��� ெகா�� 

தா� வ�கிறா�க�. அைத 

வ�ைளவ���� களமாக மா�ற 

ேவ��ய கடைம ஒ�ெவா� 

மன�த���� உ��.

ம�திய�ப�ரேதச�தி� உ�ள 

ப��ேப�கா� �ைக ஓவ�ய�தி� 

ம�ய�� �ழ�ைதைய� 

க���ெகா�� ேவ�ைட��� ெச�ற 

க�கால ெப� �த�, இ�� �ய, 

���ப, ச�க� ெபா���கைள 

க���கா��� ெப�க� எ�� சில 

இட�கள�� பா�பா� இ�றி��, 

அேத ேநர�தி� ேவத கால 

இல�கியமான “அய�ேரய 

ப�ராமண�தி�” ெப� ப�ற�� ேசாக� 

எ�� ெசா�லி பா�பா� ப��தி� 

ச�க�தி� தா�� நிைலய�� 

ெப�கைள ைவ��� பழ�க�� 

இ�� வைரய�� இ��க�தா� 

ெச�கிற�. 

ெப����� க�வ� வழ��வ� 

அவ� வா�� ச�க�தி�� க�வ� 

வழ��வத���� சம� எ�ற� 

ெகா�ைகைய ெநறி�ைறயாக� 

ெகா�� இ�� வைர உலக� 

ச�க�� இய�ற வைர க�வ�, 

ேவைலவா���, ஆ�ம�க, ச�க� 

தள�கள�� ெப�க��� பா�பா� 

இ�றி ஏ�ற தா��க� கைளய 

ேபாரா��ெகா�� இ��கி�ற�. 

“இ��� பா�பா� ந� ச�க�தி� 

நிலவ� வ�கிற�. இ�த� பா�பா� 

ந� ���ப�கள�லி��� தா� 

ஆர�பமாகிற�. ப�ற��, க�வ�, 

ேவைலவா��� என அைன�� 

நிைலகள��� ���ப 

உ��ப�ன�கேள ேவ�பா� கா���� 

அவ� வள��சி�� தைடயாக�� 

உ�ளன�” எ�� த� �த� 

வாத��ட� த� �ஜா பாரதி 

க����கைள ��ைவ���ளா�.

“ேதைவயான உ�ைமக� 

ெப�க���� கிைட�தி��கிற�. 

ePah?ehdh?...
...Surya

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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ஆனா� இ��� கிைட�தா� 

நல�. கிைட�காத உ�ைமகைள� 

ேபாரா�� தா� ெபறேவ��� 

எ�ற க��திைன  ேம� ெட�ஸி

��ைவ���ளா�.

”ஆ�கைள� சாராம� 

ெப�க��, ெப�கைள� சாராம� 

ஆ�க�� இ�ைல எ�ற ம��க 

��யாத உ�ைம� ெத���� 

அைத� த�க� வா�வ�� உண��� 

கைடப���பவ�கைள மிக�� 

�ைற�.  ேம�� ச�ேநா��� பா�ைவ 

ஒ�ெவா� மன�த���� ேதைவ” 

எ�ற ச�க� ெச��� ���கைள 

அழேக ெவள�ப��தி��ளா� 

கைலந��. 

“ச�க�தி� எ�ெத�த இட�கள�� 

ேவ��ைம ெப�கள�ட� 

கா�ட�ப�கிற�. �ழ�ைத 

ெப���ெகா�வதி� உ�ள 

ப�ர�சைன, வ�வாகர��, காத� 

தி�மண�, ம�மண�, உட� ஊன� 

என எ�லா இட�கள��� 

ஆ�க���� கிைட�கி�ற 

ச�ைகக� ெப�க��� 

கிைட�பதி�ைல” எ�� ெசா�லி 

அச�தி வ��டா� ேதாழி . �ப� �ரள�

“ெப� த� வா�நாள�� 

யா�டமாவ� ேக��� ெப�� 

நிைலய�� தா� உ�ள� அவள� 

�த�திர�” எ�� த� அழகான 

வா�ைதக� �ல� ெதள�� ப��தி, 

“ெப�ய சாதைனக� ெச�த எ�தைன 

ெப�க� த� ���ப ���கைள 

தா�கேள எ��கிறா�க�? ப�க�� 

வ�� �� ெப�ய நிைல�� உய��த 

ெப�ைண ஏ���ெகா��� எ�த 

ஆ� த� வ�� �� த�ைன வ�ட 

உய� நிைல��� ெச��� 

ெப�ைண ஏ���ெகா�கிறா�?” 

எ�ற 

�யாமளா ேதவ�ய�� வாத� 

ஆண�� �க�ேபா�ைவைய 

கிழி�கிற�.

“ம�ண�� ப�ற�தகணேம 

அவ�ைடய பா�பா� ெதாடர 

ஆர�பமாகிற�” எ�� த� க��ைத 

ெதள��ப��தி வ��டா� ேதாழ� 

ேகசவ� அவ�க�.

“ச�க�தி� ேம� நிைல ம�க��� 

ம��� கிைட��� உ�ைமக� கீ� 

நிைல ம�க��� கிைட�பதி�ைல. 

ேம�� ெபா�ளாதார நிைல, 

�டந�ப��ைக எ�லா� ெப� 

பா�பா����� காரண� ஆகிற�” 

எ�� த� க��ைத 

��ைவ���ளா� ேதாழி .  அம�  

“சிறிய, எள�ய வ�ஷய�கள�� �ட 

ெப�க��� ��கிய��வ� 

கிைட�பதி�ைல. உதாரணமாக 

சா�பா�, ப�ள�ய�� ேச��ப�, 

க���ய�� ேச��ப� என எதி�� 

ஆேணா� ஒ�ப��� ேபா� 

ெப����� பா�பா� 

பா��க�ப�கிற�” எ�ப� அக�டா 

ஜூ� ய�� க���.

“உட� �த� உண�� வைர 

ஆ���� ெப����� பா�பா� 

இ��க�தா� ெச�கிற�. க�� நிைல 

ஆ���� ெப����� ெபா�வ�� 

இ�ைல, சாதைனக��� அ�கீகார� 

கிைட�பதி�ைல” எ�� பல 

�ைறகள�� ெப�ைண இ�த� 

ெப�ைம வா�ெக�� ��தி� ேவாமடா!!!ெப�ைம ெவ�ெக�� ��தி� ேவாமடா!!!
என பாரதி வழிய�� நா�� 
இைண�� ேபாரா�ேவா�. 
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ச�க� பா�ப��தி வ��வதாக 

ெசா�லி��ளா� ேதாழி ெகள� 

ேமாக�  .

“சா�கேல�ைட வ�ட க�க�� 

இன��பான�, த� வ�டார�தி� ஆ� 

�ழ�ைத ப�ற�தா� க�க�� 

த�வ��, ெப� �ழ�ைத ப�ற�தா� 

சா�கேல� த�வ�� தா� வழ�க�. 

இ� நம�� நி�சய� கச�� 

உண��சிைய� தா� த�கிற�” எ�ற 

ர�யா ராஜாவ�� க��தி� �ல� 

அவ�க� வ�டார�தி� பா�பா� 

கா��� �ைற ப�றி� ெசா�லி 

வ�ய�� ஏ�ப��திவ��டா�.

“எ�த� ��நிைலய��� 

வ����ெகா���� நிைல 

ெப�க��ேக ேந�கிற�” எ�ப� 

சா�திய�� வாத�. 

“ச�க�தி� ஆ� ெப� எ�ற 

பா�பா� �தலி� ேதா��வ� 

���ப�தி� தா�. எ�லா 

நிைலய��� ஆ��� ெப� 

நிகரானவ� எ���, ஆ�� 

ெப��� நிக� என� ெகா�வதா� 

அறிவ�� ஓ�கி இ�ைவய� 

தைழ��மா� எ�ற பாரதி வ�ய�� 

�ல� ஓ��த ச�க 

��ேன�றதி�� ஆ� ெப� 

ேவ�பா� கைள�தா� தா� 

��ேன�ற� ஏ�ப�� எ�� த� 

ஆழமான� க��ைத 

��ைவ���ளா� ேதாழி சாரதா 

ேதவ�.

“உற�கைள ேநசி�ப�, ���ப 

பராம��� என எ�லாவழிய��� 

ஆ�க� எள�தி� 

த�ப�வ��கிறா�க�. இைவ 

ெப�க��� ஒ��க�ப�ட 

ேவைலயாக மாறிவ��ட�” எ�� 

த� க��ைத ��ைவத��ளா� 

ேஜஜா  .

“���ப� ம��� ச�க�தி� 

பா�ைவய�� ெப� எ�ப� 

பா�ப��த�ப�கிறா�” எ�� 

ெதள��பட� �றி வ��டா� ேதாழி 

�லா ேஜா� .  

“��கா�வாசி ஆ�க� எதி�� 

சமரச� ெச�� ெகா�வதி�ைல. 

இ�ேபா� கால� மாறி வ�கிற� 

எ�� ெசா�னா��, ெப��பா�ைம 

ஆ�க� த� க�ேணா�ட�ைத 

மா�றி� ெகா�ளவ��ைல” எ�ற 

ஆண�� பா�ைவய�� ெப�ைண� 

ப�றி� ெதள��பட� �றி��ள 

ேதாழி  க��� ெச�வ� பா��யன��

இ�த ச�க�தி��� ெகா��த 

சா�ைட அ� ேபா� இ��கிற�. 

இ�த ச�க� தைல�� சா��த 

வ�வாத�தி� ப�� ெகா�� த�த� 

க����கைள� பகி��த 

ேதாழைமகள�� அைன��� 

பதி�க�� அ�ைம.  இ�த� 

தைல�ப�� கீ� த� ஆண��தரமான 

க����கைள� பகி��� ப�� 

ெவ�ற ேதாழி  ெச�வ� பா��ய� 

அவ�க��� ெப�ைமய�� 

வா����க�� பாரா���க��. 
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...Anitha Shankar

அ�� வ��  அம��கள�ப�ட�. தி�யா 

நாண��, ��சி���மா� அம��தி��க, 

த�ைக நி�யா அவைள� கி�டல��� 

சிவ�க ைவ���ெகா����தா�.

'அ�கா, ந� இ�ைன�� ெரா�ப ��பரா 

இ��க... டால��கிற ேபா'.

'�சீ ேபா�' என சி��கினா� தி�யா. 

தி�யாைவ இ�� ெப� பா��க 

வ�கிறா�க�. தா� �வனா 

சமய லைறய�� ேகச���, 

ப�ஜி

�மா

� 

ஜமா

��க

, த�ைத ேசக

ேரா பரபர�பா� இ��ம��� வ��

ைட ஒ��� ப��தி�ெகா�� இ��தா�.

'சி�ன ��� வாடாமா... அ�பா�� உதவ� 

ப��டா ெச�ல�' என நி�யாைவ 

அைழ�தா�. ேசக��� இர��ேம 

ெப��ழ�ைதக� எ�� வ��த� 

இ�ைல. ெசா�ல�-ேபானா� அவ�ைடய 

இர�� ெப�க�� அவ� த� 

க�மண�கேள.  ‘எ�ன�பா ந��க' எ�� 

சி��கிய ேபா�� த�ைத�ட� ேச��� 

ேவைல ெச�தா� நி�யா.

மா�ப��ைள ேசக� த� உறவ�ன� �ைட 

�ழ வ�தா�. தி�யாவ�� ெப�ேறா� 

இ�வ�� பரபர���, ��னைக�மா� 

வரேவ�றன�. சிறி� ேநர� 

உபச��ப���, உைரயாடலி�� கழிய, 

ேசக� த� மைனவ�ைய��, இ� 

ெப�கைள�� அறி�க� ெச�� 

ைவ�தா�. தி�யாைவ��, நி�யாைவ�� 

மா�றி மா�றி பா��த ேசக� த� தாய�� 

காதி� ஏேதா கி�கி��தா�. அவ�� 

வாெய�லா� ப�லாக, 

'உ�க ெர�டாவ� ெபா�� �த� 

ெபா�ண வ�ட கலரா இ���. எ� 

ைபய��� உ�க ெர�டாவ� ெபா�� 

நி�யாவ� தா� ���சி��கா�...' என 

இ��தா�.

ச�ெடன அதி��த� தி�யாவ�� ���ப�. 

'அ�கா...' என வ���ப�ய நி�யா க�கள�� 

ந��ட� உ�ேள ஓ� வ��டா�. 

தி�யாவ�� �க�தி� சலனமி�ைல. 

ேகாபமா� ேபச வா� திற�த 

ேசக�, 

தி�

யாவ�� பா�ைவய�� 

நி��தினா�. ��னைகைய உத���� 

ெகா�� வ�த தி�யா, 'ச�ேதாச� ஆ��' 

எ�� �றி அைனவைர�� அதிர 

ைவ�தா�.

 

'ந��க, உ�க ைபய� ெர�� ேப�ேம 

ெவள��பைடயா ேபசற�� க. அ� தா� 

என�� ெரா�ப� ப���சி���'.

'ஆமா�, ஆமா�....'என தைலைய 

உ���ய தாைய��, மகைன�� 

ெவ���ட� பா��தா� ேசக�.

‘உ�க ைபய� ப�க��ல 

உ�க��தி��கேர, அவ� யா� ஆ��?' 

'அ� ராேஜ�, ேசகேராட ந�ப�' 
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“உ�க ைபயைன
விட அவ�
ெப�சனா���யா�
இ��கா�”

எ�றவ� இைத ந� ஏ� ேக�கிறா� 

எ�ற ேக�வ��ட� தி�யாைவ 

பா��தா�. தி�யாேவா, ச��� 

அயராம� அேத ��சி���ட�,

'உ�க ைபயைன வ�ட அவ� 

ெப�சனாலி��யா� இ��கா�' எ�ற�� 

தா� தாமத� ெவ��� எ��தா� ேசக�.

'எ�ன? எ�ைன அவமான�ப��தறியா?' 

எகிறி� �தி�தவைன நிதானமா� 

பா��தவ�,

'அ�ேபா �த�ல ந��க எ�ைன 

அவமான� ப��தினைத 

ஒ���ெகா�கிற�� களா?'

��ைமயான ேக�வ� தா�க அதி��தவ� 

பதி� ஒ��� �ற ��யா� 

ெவள�ேயற, அவ� ப��ேன அவன� 

உறவ�ன� ��ட� ெச�ற�. 

'ந�லா ெபா�ண வள��தி��கா�க...' 

தி��யவா� வ�த ��ட� கைல�� 

ெச�ற�. ெச�றவ�கைள ெவறி�த 

தி�யா த�ைதய�ட� தி��ப�னா�.

'அ�பா… நா� ெச�ச� த�பா�பா?' 

'இ�லடா க�ணா... ந� ெச�ச� தா� 

ச�' எ�� மகைள ேதாேளா� சா���� 

ெகா�டா�. க�கல�கிய �வனாவ�� 

�க�தி�� ��னைக மல��த�. ஓ� 

வ�த த�ைக நிதயா��, தி�யாைவ 

க���ெகா�டா�.

ஒ� வார� வ�ைர�ேதா� ெச�ற�.

அ�� ஞாய���� கிழைம... 

அைனவ�� �வ� �� 

அம��தி��தன�. காலி� ெப� ச�த� 

ேக��, கதைவ� திற�தா� ேசக�.

'சா�, நா� ராேஜ�, இவ�க எ�ேனாட 

ெப�ேறா�.'  �ழ�ப��ட� வரேவ�� 

உபச��தன� ேசக�-�வனா த�பதிய�.

'நா�க உ�க ெபா�� தி�யாவ ெப� 

ேக�� வ�தி��ேகா�' என ராேஜஷி� 

ெப�ேறா� அறிவ��க, இன�தா� 

அதி��தன�.

'அ��� ��னா� நா� தி�யா கி�ட 

தன�யா ேபச��' எ�றா� ராேஜ�.

தன� அைறய�� அவ�கைள அ��ப� 

வ��� ெட�ஷ�ட� இ��தன� 

���ப�தின�. 

'தி�யா, அ�� எ� ந�ப� ெச�த� 

மிக�ெப�ய ப�ைழ. அ� உ�கைள 

எ�வள� �ர� பாதி�சி����� 

எ�னால �����க ����' 

எ�றவைன வ�ழி வ��ய ேநா�கினா� 

தி�யா. அவ� �க�தி� ெத��த பாவ� 

அவ� ேம� உ�ள க�சன�ைத 

ெசா�ன�. அ� அவ� மனைத 

ெம�ைமயா� வ��ய�. 

'ெகா�ச� �ட கல�காம பதில� 

ெகா��த��கேள, உ�க ைத�ய� என�� 

ெரா�ப ப���சி��த�.' எ�ற ேபா� 

அவ� �க� ��சி��ப�� மலர, 

தி�யாவ�� �க�� �வா� மல��த�. 

கன���, காத�மா� ேநா�கிய ராேஜ� 

ச�ெடன �க� வா�,

'ஆனா�, ஒ�� தா� மன��� 

க�டமா� ேபா��' எ�றா�. ச�ெடன 

��ட கவைல�ட� ேக�வ�யா� 

அவ� ேநா�க,

'அவைன ���ைட�க�தாேன, அவைன 

வ�ட நா� ெப�சனாலி��� ெபா� 

ெசா�ன�� க?' ���பா� ேக�� 

சி��தவைன இைம ெகா�டாம� பா��த 

தி�யா, 'ஆமா�' என�� அவ� 

அதி��தா�.

'ேதா�ற� ம��� இ�ைல... அவைர 

வ�ட எ�லா வ�த�தி�� ந��க 

உய��தா�' என அவ� ���க, அவ� 

வா� வ��� சி��தா�. அவ�� 

அவ�ட� இைண�� கலகலெவன 

ேச��� சி��க, வரேவ�பைறய�� 

ெட�ஷனா� அம��தி��த அைனவர� 

�க�தி�� ��னைக மல��த�.

இன� எ�லா� �கேம!
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தியாேக�வ� ைசப� கிைர� அ�வலக� 

ெச�� ெகா����த ேபா� அவன� 

சி�தைன ப�� ேநா�கி� ெச�ற�. நி�த�� 

த� சி�தைனய�� ��ய���பவைள 

இர�டாவ� �ைற ச�தி�தைத� ப�றி 

நிைன��� பா��தா�. 

தியாேக�வ� ந�ப� ஹ�� த� 

தமய�ட� ேச��� வ��  ஒ�� 

வா�கிய���தா�. ேவைல� ப� 

காரணமாக ந�ப� வ�� � கிரக�ரேவச 

வ�ழாவ��� ெச�ல ��யாத தியாேக�வ� 

ந�பன�� �� வ�� ��� ஒ� நா� 

ெச�றா�.

அவ� ெச�ற சில நிமிட�கள�� 

மைழ வ�வாக� ெப�த�.

ேப�சி� ந�ேவ ஹ��, "உ� 

வ�ைக��� மைழ��� ஏேதா 

ச�ப�த� இ��� டா.. அ��க� 

வ�� ��� வா.. அ�ப�யாவ� மைழ 

ெப�ய���" 

"எ�பவாவ� வ�தா தா� மைழ ெப���" 

எ�� �றியப� தியாேக�வ� ஜ�ன� 

வழியாக மைழ நி��வ��டதா எ�� 

பா��தா�.

ெவள�ேய பா��தவ� இதழி� சி� 

��னைக அ��ப�� ஹ��, "எ�ன டா?" 

எ�� வ�னவ�யப� ஜ�ன� அ�ேக 

வ�தா�.

ெவள�ேய �ரலி� நைன�தப� அவ� 

(தியாேக�வ� மனைத கவ��தவ�) ஒ� 

சி�வ�ட� ேரா�ேடார� சி� ஓைட 

ேபா�� ஓ�ய மைழ ந��� காகித� க�ப� 

வ���� ெகா����தா�.

அ�த� கா�சிைய ��னைக�ட� பா��தப� 

தியாேக�வ�,

“என��� மைழ��� ச�ப�த� இ���ேதா 

இ�ைலேயா.. உ� ப�க�� வ�� ���� 

'மத� ெதரசா'வ���� ச�ப�த� இ���".

ஹ�� சி� அதி��சி�ட� 

அவைள�� ந�பைன�� பா��தா�.  

அ�ெபா��  சி�வ� அவ� 

காதி� ஏேதா �ற அவ� 

ெம�வாக நிமி��� ஜ�னைல� 

பா��தா�. ஆனா� அத��� 

�தா��� ந�பைன 

இ����ெகா�� உ�ேள ச�� 

நக��த தியாேக�வ�, ந�பன�� 

�க�ைத பா���,

"எ��� இ�ப� பா��கற?"

"இ�க வ�ததி� இ��� அ�த� ெபா�ண 

எ�ேகேயா பா��தி��ேகாேம! எ�க�� 

ேயாசி���ேட இ��ேத�. ந� பா��த�� 

ெசா�லி�ட!"

"அ� தா� ேபா�� �ைள"

"அ� ம��� தானா?" எ�� சி� 

ச�ேதக��ட� ஹ�� வ�னவ, ந�பைன 

சி� ஆ�ச�ய��ட� பா��த தியாேக�வ�, 







-   ()
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"ேவற எ�ன?"

"ச�.. இ�ேபா எ��� உ�ள வ�த?"

"அ�.."

"பயமா?"

"பயமா!" எ�� ��னைக�தவ�, 

"என�ெக�ன பய�?" எ�� �றியப� 

பா�கன� ெச�� �வ�றி� ச�� ச�வாக 

சா���, ைககைள ��ப�க� க��� 

ெகா�� அவைள� பா��க� 

ெதாட�கினா�.

சில ெநா�கள�� அ�த சி�வ� ம���� 

அவ� காதி� ஏேதா �ற, அவ� நிமி��� 

பா�கன�ைய� பா��தா�. இ�த �ைற 

வ�லகாம� தியாேக�வ� ��னைக�ட� 

அவள� பா�ைவைய எதி�ெகா�ள, அவ� 

அவைன �ைற��வ��� சி�வன�� 

ைகைய ப�றி� ெகா�� வ�� �� உ�ேள 

ெச�றா�.

தியாேக�வ� ெம�னைக�ட� நி�� 

ெகா����க அவன� ேதாள�� ைக 

ைவ�� அைழ�த ஹ�� சி� 

��னைக�ட� ��வ� உய��தி 'எ�ன?' 

எ�� வ�னவ, தியாேக�வ� மாறாத 

ெம�னைக�ட� "ந�தி�" எ�� �றியப� 

கிள�ப�னா�.

ஹ�� ��னைக�ட�, "ேஸா.. இன� 

அ�க� மைழ ெப���"

ந�பைன தி��ப�� பா��தவ� பதி� ஏ�� 

�றாம� ��னைக��வ���� ெச�றா�.

வ�� ���� ெச�ற அவன� மனைத 

��வ�� அவேள  ஆ�கிரமி�க��, �ய 

ஆரா��சிய�� ��வ�� த� மன� 

அவைள வ����வைத ஆ�ச�ய��ட� 

உண��தா�.

'இ�வைர எ�த� ெப�ைண�� 

ஆ�வ��ட� �ட பா��காத நானா ெபய� 

அறியாத ஒ� ெப�ைண �த� 

ச�தி�ப�ேலேய வ����ேற�?

அ��� அவள�ட� ேபசிய� �ட இ�ைல!

அவ� எ�ப�� ப�டவேளா! அவ� 

வயெத�ன? 

அவ� ேவ� யாைர�� வ����றாளா? 

அ�ல�,  அவ��� தி�மண� ஏ�� 

நி�சய� ஆகிய����மா?  

இ�ப� எ��ேம ெத�யாேத!

��.. ஹ� கி�ட அ����  ெபயைரயாவ� 

ேக���� வ����கலா�!' எ�� தன��� 

தாேன ேபசியவ� ��னைக�ட�,

'���.. எ�க ேபா�ட ேபாறா! 

பா����கலா�' எ�� சமாதான� ெச�� 

அவ� நிைன�க�ட�, ��னைக�ட� 

உற�கினா�.

'எ�ேக ேபா�ட ேபாறா!' எ�� அல�சியமாக 

தன��� தாேன �றியவனா� அவைள� 

ப�றி அறி��� ெகா�ளாம�, அவைள� 

பா��காம� ஒ� வார� கட��வேத ெப�� 

பாடாக இ��க, அ��த வார இ�திய�� 

ந�ப� வ�� ���� ெச�றா�.

அவைன வ���த ��னைக�ட� வரேவ�ற 

ஹ��,

"இ�ேபா தா� உ� ஆ� ெமா�ைட 

மா���� ேபாறைத பா��ேத�" எ�றா�.

எ�ன தா� ந�பன�� மனைத 

அறி�தி��தா�� த� ��றி�� ந�ப� 

சி� எதி��� ெத�வ��பா� எ�� ஹ�� 

நிைன�க, அவேனா பதி� ஏ�� �றாம� 

ெமா�ைட மா��� வ�ைர�தா�. ஹ�� 

சி� அதி��சி�ட� ந�பன�� ேவக�ைத 

பா���வ���, ��னைக�ட� உ�ேள 

ெச�றா�.

தியாேக�வ� ப�கள�� ஏறி� ெகா����த 

ேபா�,

"ஏ� ேல�? உன�காக எ�வள� ேநரமா 

ெவய�� ப�ேற� ெத��மா?

அ��� அ�மா�� ெத�யாம �நா�� 

எ�����, ஜ�� பா���� ெத�யாம 

வர����ள.. ஊ��.. 

ஆனா ந� எ�னடா�னா இ�வள� ெம�வா 

வர.." எ�� அவள� �ர� ெச�ல 

ேகாப��ட� ேக�க தியாேக�வ� ெப��� 

அதி��தா�.

ேமேல ெச�ல இ��� ��� 

ப�க��கேள இ��க ேமேல ெச�லலாமா 

ேவ�டாமா எ�� தய�கியவ�, ஒ� 

���ட� மனைத திட�ப��தி� ெகா�� 

ப�கள�� ெம�வாக ஏறினா�.

"ேல�டா வ�த�ல.. ேஸா உன�� 

�நா�� க�" எ�� அவள� ெச�ல� 

ேகாப� ெதாட��த�.
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ேமேல ெச��, அ�த� கா�சிைய 

பா��தவ� ச�தமாக வா�வ��� சி��தா�. 

அவன� சி���� ச�த�தி� ச�ெட�� 

அவ� ப�க� தி��ப�யவ� ேகாபமாக 

�ைற�தா�.

அவன� சி��� நி�காம� ந���க�� அவ� 

ேகாப��ட�,

"ஹேலா மி�ட�! இ�ேபா எ��� ேப� 

மாதி� சி��கற�� க?"

அவ� ேபசிவ��ட மகி��சிய��, சி��ைப 

சிறி� அட�கி� ெகா��,

"ேப� சி��பைத பா��தி��கீ�களா?"

அவ� �ைற��ட�,"அதா� இ�ப 

பா��கேறேன!"

"ேஸா.. இ��� ��னா� ேப� சி��பைத 

பா��த� இ�ைல?"

அவ� ேகாப��ட�, "ேப� சி��� ப�றிய 

ஆரா��சிைய நி��திவ��� எ��� 

சி��சீ�க�� ெசா���க"

அவ� ெம�னைக�ட�, "சி��ப� 

��றமா?"

"ேப.. ���.. அ��தவ�கைள பய����ற 

மாதி� சி��ப� ��ற�".

"எ� சி��ப�� ந��க பய�����களா? 

அ�ச�ேசா!" எ�� அவ� ேபாலியாக 

ப�தாப�ப�வ� ேபா� �ற, 

அவ� தைலைய சி��ப�� ெகா��, "நா� 

ஒ��� பய�படைல"

"அ�பற� எ�ன?"

"எ� ப�ெர�� பய�����"

அவ� ம���� சி��க அவ� க���ட�,

"ஏ�! கா�கா ப�ெர��டா இ��க� �டாதா? 

உ�க ேப.. ��.. உ�க ெவ�� சி����� 

பய�� எ� ப�ெர�� சா�ப�டாம 

ேபா����.. பாவ� அ�.." எ�� ��தி 

இற�கி வ��த�ப�டவ� ம���� 

��திைய ச�� ஏ�தி,

"ந��க ஏ� அ�ப� சி��சீ�க?" எ�� 

வ�னவ�னா�.

[இ�ெபா�� ���ததா தியாேக�வ� ஏ� 

அ�ப� சி��தா� எ��!  அவ� ப�கள�� 

ஏறி� ெகா����த ெபா�� அவ� 

ேபசிய�, ேகாப� ெகா�ட� அைன��� 

ஒ� காக�திட�]

 

"எ�ப� சி��ேச�?"

அவ� ம���� ேகாப��ட� �ைற�க�� 

அவ� ைககைள ந���, "ச�..ச�.. ெத�யாம 

சி����ேட�.. சா�.."

அவ� உத�ைட இட��ற� ச�� ேமேல 

��கி, ேதாைள ���க, அவ� அைத 

ரசி�தப�,"உ�க ேந� எ�ன�� 

ெத����கலாமா?" எ�� வ�னவ�னா�.

அவ� ம���� ேகாபமாக �ைற�க� 

ெதாட�க, அ�ெபா��,

"இ�க எ�ன ப�ண��� இ��.." எ�� 

ேக�டப�ேய வ�த அ�த சி�வ� 

தியேக�வைர� பா��த�� ேப�ைச நி��தி 

அவைன �ைற��வ��� அவைள 

இ����ெகா�� கீேழ ெச�றா�.

கீேழ ெச�வத�� �� தி��ப�� 

பா��தவ� தியாேக�வ��� அழ� 

கா��வ���� ெச�ல, அ�த� கா�சி அவ� 

மனதி�� ப�மர�தாண� ேபா� பதி�த�.

��னைக�ட� தைலைய ேகாதியப� 

��றி� பா��தவ� �த� �ைறயாக 

இய�ைக அழைக ரசி�தா�.

"சா�.. ந��க ெசா�ன இட� வ�����" 

எ�ற ஆ�ேடா�கார� �ரலி� �யஉண�� 

ெப�றவ� தைலைய சிறி� 

உ��கி�ெகா�� க�டண�ைத க��வ��� 

இற�க��, திேன� ம��� லாவ�யா 

வர�� ச�யாக இ��த�.

திேன� ஒ� ச��� அ���, "அ�த 

அ�ெர��� ெர�� கா��டப��� 

அ��ப��ேட� சா�"

"���.. ெத���.. அவ�க வ�த ப�ற� 

தா� கிள�ப�ேன�"

"சா�.." எ�� திேன� ஏேதா ேக�க வர, 

தியாேக�வ�,

"�த�ல �பாஷின� ேகைஸ பா��ேபா� 

திேன�" எ�� �றியப� ேவகமாக உ�ேள 

ெச�ல, இ�வ�� அவைன� ெதாட��தன�.

ைசப� கிைர� அ�வலக�தி� உ�ேள 
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ஒ�வ� வ�ைர��ட� ச��� அ���,

"�� ஆஃ�ட��� சா�.. ெலாேகஷ� �ேர� 

ப�ண ��யைல.. ஒேர ஒ� �ைற கா� 

ப�ண� 37 ெசக��� ேபசினா�க.. 

ேபசிய�� �வ��� ஆஃ� ப�ண��டா�க".

தியாேக�வ�, "அ�த கா� �ேள ப���க"

"எ� சா�" எ�� �றி அவ� பதி� 

ெச�தி��தைத ஓ��னா�.  

ம���வ�, "ஹேலா"

ஒ� கன�த ஆ� �ர�, "ேபா�� கி�ட 

எ�கைள� ப�றி ெசா�ன�யா?"

"இ�ைல"

"��.. ெசா�னப� நட�தா உ� ெபா�� 

உய���� எ�த ஆப��� இ��கா�"

"எ� ெபா�ண எ�ப வ��வ�� க?"

"ேக�வ�க� நா�க தா� ேக�ேபா�.. அ�த 

ேபா�� எ�ன ேக�டா�?"

"ேர�மா��� �பாஷின���� பழ�க� 

எ�ப�? �பாஷின� இ�க வ�வாளா? இ�ப� 

தா� ேக�டா�.. ேர�மா �� 

ேபாய���கா�� ெசா�ன�� அவ 

ெமாைப� ந�ப� வா�கி�� கிள�ப��டா�" 

"எ��� தி��ப� வ�தா�?"

"அ�.. அவ� ெச�ைல மற�� வ���� 

ேபா��டா�.. அைத எ��.."

"ச�.. ேதைவ�னா நா�கேள தி��ப கா� 

ப�ேறா�" எ�� �றி அைழ�ைப 

����தி��தா�.

ேட� நி�ற�� திேன�, "சா�.. டா�ட� 

வ�� ��� ப�க��ேலேய அவ�க ஆ� 

ஒ��த� இ��க��.. அதா� நா� 

வ�தைத ��லியமா ெசா�றா�.. ப� நா� 

ேநா��� ப�ண�ல ச�ேதக�படற மாதி� 

யா�� இ�ைல"

தியாேக�வ�, "���.." எ�� 

ேயாசைன�ட� �ற, லாவ�யா,

" ந� எ��� ம�ப��� ேபான?'

"அதா� டா�ட� ெசா�னாேர!"

லாவ�யா சி� �ைற��ட�, "அவ� 

அவ���� ெத��தைத ெசா�னா�. நா� 

ேக�ட� ந� எ��� மற�த மாதி� 

ெமாைபைல வ���� தி��ப உ�ள 

ேபான?"

திேன� சிறி� ��வ� உய��த அவ�, 

"எ�ன? உன�� ம��� தா� �ைள 

இ������ நிைன�பா?"

அவ� சி� ��னைக�ட�, "ேத���" 

எ�� �ற அவ� 'எத��' எ�ப� ேபா� 

பா��க��, அவ�, "என�� �ைள 

இ����� ஒ��கி�ட���.. ப� உன��?"

அவ� �ைற�க அவ� ��னைக�தா�.

ைசப� கிைர� ப��ைவ� ேச��தவ� 

தியாேக�வ�ட�, "எ�ப� சா� இவ�கைள 

சமாள��கற�� க? இவ�க ச�ைடைய 

ந��கேவ ேநர� ச�யா இ���� ேபால.. 

ப��ன எ�ப� ேக� சா�� ப�ற�?"

தியாேக�வ� சிறி� ��னைக��வ���, 

த�வ�ரமான �கபாவைன�ட�  திேனைஷ� 

பா��க, அவ� த�வ�ரமான �ரலி�,

"என�� டா�ட� ேம� ட�� இ��ததா� 

நா� ேபான�� யா��காவ� ேபா� 

ப��றாரா�� ெத����க எ� 

ெமாைபைல ெர�கா��� ேமா�� 

ெவ���� ெவள�ேய ேபாய���, �� 

மின��� கழி�� உ�ள ேபாேன� சா�" 

எ�� ெசா�லி ���க��,

லாவ�யா, "ந�ல ஐ�யா தா� ப� அவ�க 

தா� டா�டைர கா�ட�� ப�றா�க.. 

அ�� ந� ெத�ைவவ��� ெவள�ேய 

ேபான��� அ�பற� தா� அ�த ஆ� 

இ�பா�� ப�ண�ய���பா�".

"எ�ஸா�லி" எ�� திேன� �ற, 

தியாேக�வ� ைசப� கிைர� ப��ைவ� 

ேச��தவைர� பா��க, அவ� க�களா� 

ஆ�ச�ய� கல�த பாரா�ைட� ெத�வ��தா�.  

லாவ�யா, "இ�ப எ�ன சா� ப�ண� 

ேபாேறா�?" எ�� வ�னவ, 

திேன� ச�ேதக��ட�, "சா�! டா�ட� �ேள 

�ட ப�ணலாேம!"

லாவ�யா, "எ�ன?"
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திேன�, "அவ� த�ப��கற��காக அவேர 

�ேள ப�ணலாேம! மகைள மைற�� வ�� 

வ�ைளயாடலாேம!"

லாவ�யா, "எதி� இ��� த�ப��க அவ� 

இ�ப� ப�ண��?"

தியாேக�வ�, "திேன� ெசா�ற� ேபா� 

நட�க வா��� இ���� ப� அவ� �ரைல 

ைவ�� பா��கற�ப அ� ந��பா 

ெத�யைல"

திேன� சி� ��னைக�ட�, "இ�ப�லா� 

கி�மின�� ந�க�கைள வ�ட ��பரா 

ந��கிறா�கேள சா�".

தியாேக�வ�, "���.. பா��கலா�" 

எ�றா� ெம�னைக�ட�.

லாவ�யா, "அ��� எ�ன �ளா� சா�?"

"நா� ேபா�� �ர�ல�� ந� மஃ���ல�� 

தன�� தன�யா கிள��ேறா�.. ந� டா�ட� 

வ�� ��� ெர�� வ��  த�ள� இ���ற 

வ�� ��� ேபாற.. ந� கிள�ப�ன ெகா�ச 

ேநர�தி� நா� கிள�ப�.. எ�ன ச�ேதக�?"

"ந��க ம��� ேபா�� �ர�?"

"ேபா�� வ���� ேபாற� அவ�க���� 

ெத�ய��.. அ�ேபா தா� தி��ப ேபா� 

வ��.. ந� அ�க ேபான ப�ற� ேபா�ல 

இ���ர��� ெசா�ேற�.. திேன� ந� 

சரவண�, லார�� ����� டா�ட� 

வ�� � ெத���� அ��த ெத��ல ெவய�� 

ப��".

"எ� சா�" எ�� இ�வ�� �றின�.

   

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

கேணச�� ேசக�� ேபசி ����வ��� 

வர�� கீ��த�யா ெவள�ேய வ�� 

கிள��வதாக அறிவ��க�� ச�யாக 

இ��த�.

ச��க� பதி� ெசா��� �� கேணச�, 

"இ��� ெர�� நா� கழி�� கிள�� 

கீ��தி" எ�றா�.

ச��க� ந�பைர� பா��க அவ� 

க�ணைசவ�� ைத�ய���னா�. சா�தி�� 

அ�தா�� சி� கலவர��ட� பா���� 

ெகா����க ேசக� அைமதியாக 

இ��தா�.

அவ�, "சா� மாமா.. இன� எ�னா� இ�க 

இ��க ��யா�".

"ஏ�மா! அ�� நா��� ேம� எ�க 

�க�ைதெய�லா� பா��க ��யைலயா?" 

எ�� சி� ��னைக�ட� வ�னவ, அவ�,

"அ�ப� இ�ைல மாமா.." எ�� தய�க 

அவ�, "அ�பற�?"

அவ� ெசா�வதறியா� அைமதியாக 

இ��க, அவ�, "ேசக�, கீ��தி ெப��ைய 

வா�கி உ�ள ைவ" எ�றா�.

ச�ெட�� அவைர நிமி��� பா��தவ�, 

"இ�ைல மாமா.. எ� ��வ�� 

மா�றமி�ைல" எ�றா�.

சில வ�னா�க� ெமௗன�தி� கழிய, 

கேணச�,"ச�.. கிள�� ஆனா 

நி�சயதா��த�ைத  ������ கிள��" 

எ�ற�� ேசக� சி� பத�ற��ட� 

அவைள� பா��க, ம�றவ�க� மகி��சி�� 

பய�� எதி�பா���� கல�த பத�ற��ட� 

பா��தன�.

"எ�ன நி�சயதா��த�?" எ�� வ�னவ�யவ� 

அ��த ெநா�ேய �கமல��சி�ட�, 

"ேசக��கா?" எ�� ேக�� மகி��சி�ட� 

அவ� ைகைய� ���கி, "க��ரா�� 

ேம�(man).. ெசா�லேவ இ�ைல!" எ�றா�.

அவள� உ�சாக�தி� சிறி�� கல��� 

ெகா�ளாம� அவ� அவைளேய பா��க��, 

அவ�, "ஓ�ேஹா! கா�ல ேபசியைதேய 

நிைன���� இ��கியா! சா�டா.. அ�ேபா 

இ��த மனநிைலய��.. ��.. ந��� எ�ைன 

க��ேப�தாம இ��தி��கலா�".

".."

"எ�ன! இ��� ேகாப� ேபாகைலயா?"

".."

"ெரா�ப சீ� ேபாடாத.. ஏேதா க�யாண 

மா�ப��ைள�� இ�வள� இற�கி வ�� 

சா� ேக�கிேற�.. ெரா�ப ப�ண.. 

ேபாடா�� ேபாய��ேட இ��ேப�".

ேசக� த�வ�ரமான �ரலி�, "ெபா�� 

யா��� ெத��மா?"
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"ைவ�ணவ� தாேன!"

அவ� இ�ைல எ�� தைலைய 

ஆ�ட��, அவ�, ெப�யவ�கைள ஒ� 

�ைற பா���வ��� அவன�ட� ரகசிய 

�ரலி�,

"ெப���க ஏ�� சதி �ளான��? 

கவைல�படாத.. நா� ேபசி ச� ப�ண� 

உ�ைன ைவஷு �ட ேச��� 

ைவ�கிேற�" எ�� �றி க� 

சிமி��னா�.

அவ� ெம�லிய ��னைக�ட�, "ேதைவ 

இ�ைல.. நா� அவைள வ���பைல.. 

என��� ப���ச ெபா�� �ட� தா� 

ேமேர� ப��� ப�ண�ய���கா�க".

அவ� ��வ� உய��தி ெம�லிய 

வ�சி�ட�, "இ� இ�! யா�டா அ�த 

�ரதி��டசாலி?"

அவன� �ைற�ைப அவ� எதி�பா��க 

அவேனா த�வ�ரமான �கபாவைன�ட� 

அவைள ேநா�கினா�.

அைனவ�� �க�ைத�� ஒ� ெநா� 

பா��தவ� அவன�ட�, "எ�ன ேம�ட�?" 

எ�� சி� �ழ�ப��ட� வ�னவ�னா�.

அவ� நிதானமாக, "அ�த �ரதி��டசாலி ந� 

தா�" எ�றா�.

"வா�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" எ�� ெப�� 

அதி��சி�ட� ேக�டப� இர�ட�க� 

ப��னா� ெச�றவ� ம��பாக தைலைய 

ஆ��யப� அைனவைர�� பா��தா�.

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

ம���வ� வ�� �� இ��பைத உ�தி 

ெச�� ெகா�� தியாேக�வ� ��வ�ன� 

அவன� தி�ட�ப� கிள�ப�ன�.

ம���வ�� வ�� ��� இர�� வ�� க� 

த�ள� இ��த வ�� ��� லாவ�யா ெச�ற 

ப�� நிமிட�கள�� தியாேக�வ� 

ம���வ� வ�� ��� ெச�றா�.

த� பத�ற�ைத மைற���ெகா�� 

ம���வ�,"எ�ன சா�?"

தியாேக�வ�, "ெமா�ைட மா��� ேபா� 

ேபசலாேம!"

"ெவய�லா இ���ேம".

"பரவாய��ைல.. எ�த வழி?"

ம���வ� �ழ�ப��ட� ெமா�ைட 

மா���� ெச��� ப��க��கள�� ஏற 

அவ� அவைர� ப�� ெதாட��தா�.

ேமேல ெச�ற��,"�பாஷின� மரண�ைத 

�-இ�ெவ��ேக� ப�ற ACP 

தியாேக�வ� நா� தா�.. இ�ப பய�படாம 

உ�ைமைய ெசா���க..

எ�ேபா.. எ�க.. யா�.. உ�க ெபா�� 

ேர�மாைவ கட�தினா�க?"

அவ� அதி��சி�ட� அவைன� பா��க, 

அவ� சி� ��னைக�ட�, "ெசா���க 

சா�.. ஐயா� ஹிய� � ெஹ�� �" எ�� 

�றியப� ைக�ப�� �வ�ேறார� ெச�� 

ேவ�� மர�தி� மைறவ�� நி�� 

சாைலைய ேநா�டமி�டா�.

அவ� சி� பத�ற��ட�, "எ� ெபா�ண 

யா�� கட�தைல.. அவ �� ேபாய���கா".

சாைலய�லி��� கவன�ைத அக�றி ச�� 

நக��� ம���வைர� பா���,

"ஜ�� �லா�� டா�ட�.. ந��க எ�ன�ட� 

இ�ேபா ேப�ற� அவ�க��� ெத�ய 

வா��ேப இ�ைல.. ைம�ேரா-ேபா�, 

ேகமரா ஏ�� உ�க வ�� �ல ெச� 

ப�ண�ய���பா�கேளா எ�ற ச�ேதக�தி� 

தா� உ�கைள இ�த ெவய��ல ெமா�ைட 

மா��� ����� வ�தி��ேக�.. 

பய�படாம ைத�யமா ெசா���க.. 

ேர�மாைவ நா� கா�பா�தேற�" எ�� 

ந�ளமாக� ேபசினா�.

".."

"ைட� ேவ�� ப�ணாத��க டா�ட�.. 

நா� கிள�ப�ய�� அவ�க ேபா�ல 

ெரா�ப ேநரமா எ�ன ேப�ன�� க�� 

ேக�டா சமாள��கற� க�ட�.. ேஸா 

சீ�கிர� ெசா���க".

"ேர�மா கட�த�ப�� இ�ன�ேயாட ஐ�� 

நா�க� ஆ��.. ���� கிள��ற��� 

அவ காேல� ேபாய��� இ��த�ப தா� 

கட�திய���க��.. அவைளேய 

அவ�ைடய ேமட��� ேபா� ப�ண� 

ெசா�லி உட�� ச�ய��ைல�� �� 

வரைல� ெசா�ல� ெசா�லிய���கா�க.. 

கட�தின� யா��� ெத�யா�.. ப� 
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�பாஷின�ைய ெகாைல ெச�சவ�களா� 

தா� இ��க��.. அவ�க.."

"ெவய��.. ெவய��.. �பாஷின� மரண� 

ெகாைல� ெசா�ற�� க?"

"அைத யா� ெச�சா�க�� க�� 

ப���க� தாேன ந��க வ����கீ�க!"

"ெகாைல� ச�ேதக� இ���ேத தவ�ர 

ஊ�ஜித� ஆகைல.. ந��க எ�ப� 

ெகாைல�� ெசா�ற�� க?"

"அ�.." எ�� அவ� தய�க 

ெபா�ைமய�ழ�த தியாேக�வ�, "ஆ�ைர� 

அைத� ப�றி அ�பற� ேக����ேற�.. 

கட�தினவ�க ப�றி ேவற எ�ன ெத���? 

அவ�க �மா�� எ�ன?"

"அவ�க ேநா�க� பண� இ�ைல.. 

�பாஷின� ெம�க� ��ேபா���ல ஒ�� 

அவ�களா தயா��த�, அ� ேபாலி�� 

நா� ெவள�ய ெசா�லாம இ��க�தா� 

இ�த கட�த�".

"எ�த ��ேபா��?"

"�பாஷின� ��ெரஷ�ல இ��பதா� 

தின�� ைந� ��க மா�திைர 

எ����கறதா இ��கற ��ேபா�� ேபாலி".

"���.. �தலி� இ��ேத 

இ�த ��க மா�திைர 

வ�ஷய� என�� ச�ேதக� 

தா�.. ச�.. அைத� ப�றி 

அ�பற� வ�வரமா 

ேபசலா�..

நா� கிள�ப�ய�� 

அவ�க ேபா� ப��வா�க.. ேர�மா 

ந�ப� �வ��� ஆஃ� ஆகிய���பதா� 

ம���� வ�சா��க வ�ேத�� 

ெசா���க.. ேவற எ�ன ேக�ேட��� 

ேக�டா ஃப�� வ�த ேபா�� 

ேக�டைத� தா� நா�� ேக�ேட��� 

ெசா�லி சமாள��க.. அ�பற� ��கியமான 

வ�ஷய� எ�ப�யாவ� ஏதாவ� ேபசி 

அவைன� க� ப�ண வ�டாம ஒ� 

நிமிஷ���� ேம� ேப��க" எ�� ேவக 

ேவகமாக ேபசியவ� ைகேபசிைய எ��� 

லாவ�யாைவ அைழ�தா�.

"எ� சா�"

"லாவ�யா ந��க உடேன ெமா�ைட 

மா��� வா�க.. ஏேதா ேவைல இ��ப� 

ேபா� வ�� ��கார�மா�ட� வா�க.. நா� 

இ�ேபா கிள�ப� ேபாேற�.. நா� 

கிள�ப�ய�� ெத�வ�� இ���ற யா� 

ேபா� ப�றா��  கவனமா வா�� 

ப�ண� உடேன என�� இ�பா�� 

ப���க".

"எ� சா�" எ�� �றி ைகேபசிைய 

அைண�தா�.  

தியாேக�வ� அவசரமாக� கீேழ இற�க� 

ேபாக ம���வ� அவசரமாக, "சா� அவ�க 

ஆ�.. வ��ய�ல பழ� வ��கிற 

ஆேளா�� என�� ட��"

"எைத ெவ�� ெசா�ற�� க?"

"எ�ைன அவ�க ஆ� க�காண����ேட 

இ��கிறதா ெசா�னா�க.. ேர�மா 

கட�தப�ட��� ெர�� நா� ��னா� 

இ��� தா� அ�த ஆ� இ�த� ெத�வ�� 

இ��கிறா�".

"ஆ�ைர�.. பா��கலா�.. நா�� எ�க 

ஆ�க�� அ��த ெத�வ�� தா� 

இ��ேபா�" எ�றவ� லாவ�யா இ��த 

வ�� �� ெமா�ைட மா�ைய� ����கா��,

"அ�க இ��கற� எ�க ஆ� தா�.. 

இ��ெப�ட� லாவ�யா.. பத�டபடாம 

ேப��க.. ��கியமான வ�ஷய� ஒ� 

நிமிஷ�தி�� ேம� ேபச�� அ�ேபா 

தா� அவ�க இ���ற இட�ைத� 

க��ப���க ����.. ஆ� தி ெப��" 

எ�� �றி அவ� ைகைய� ���கி 

ேதாைள� த��� ெகா���வ��� கீேழ 

இற�கி ேவகமாக ெவள�ேயறி கா�� 

கிள�ப�னா�.

�ண�கைள காய� ேபா�வ� ேபா� 

ெமா�ைட மா��� அ�த 

வ�� ��கார�மா�ட� வ�தி��த 

லாவ�யா ேவைல ெச��� 

பாவைன�ட� ெத�வ�� இ��த 

பலசர��� கைட�கார�, த�� வ��ய�� 

பழ� வ��பவ�, இளந�� வ��பவ� ம��� 

ெச��� ைத�பவைன�� கவன��க� 

ெதாட�கினா�.

ஐ�� நிமிட�க� கழி�� தியேக�வைர 

அைழ�தவ�, "சா�.. சி�ன �ழ�ப�.. ந��க 

கிள�ப�ய�� ெர�� ேப� ேபா� 
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ேபசினா�க".

"யாெர�லா�?"

"பழ�கைட�கார��, ெச��� 

ைத�கறவ��".

"���.. ெச��� ைத�கிறவைன 

வ�சா��கலா�".

"ப� சா�.. பழ�கைட�கார� ஒ� வாரமா 

தா� இ�க இ��கிறதா ெசா�றா�க"

"ெத���".

"சா�.. நாம த�பா �� ப�ணா ேர�மா 

உய���ேக ஆப�தா ��யலா�".

"ெத���.. ந��க பழ�கைட�காரைன 

வ�சா��க, உ�கேளாட லார�� சரவண� 

ஜாய�� ப�ண��பா�க.. நா�� 

திேனஷு� ெச��� ைத�கிறவைன 

வ�சா��கிேறா�".

"சா�... ந��க.."

"லாவ�யா"

"ஓேக சா�" எ�� �றி அைழ�ைப� 

����தவ� அ�த�பழ�கைட��� 

ெச�றா�.

பழ�கைள ஆரா��தப�, "கைட ��சா 

இ���ேத! இ��� ��னா� பா��த� 

இ�ைலேய!"

"ஆமா�மா.. வ�� ஒ� வார� தா� 

ஆ��".

"ஓ! உ�க��� எ�த ஊ� அ�ணா?"

"இேத ஊ� தா�மா"

"இேத ஊ��னா எ�க�ணா?" எ�� 

ேக�டப� ைகேபசிைய எ��தவ� அைத� 

பா���, "ைச! சா�� ��தமா இ�ைல! 

அ�ணா உ�க ேபா� ெகா�ச� 

த��களா? ஒ� ��கியமான ேபா� 

ப�ண��".

"ஏ�மா! வ��  ப�க��ல தாேன இ����.. 

வ�� ���� ேபாேய ேபசி�கலாேம!"

"எ� வ��  ப�க��ல தா� இ������ 

உ�க��� எ�ப� ெத���?"

அவ� சி� ��னைக�ட�,"எ�ன�மா! 

ெகா�ச ேநர���� ��னா� தாேன 

அ�த ப�ைச கல� வ�� ��� வ�த" எ�� 

அவ� �றி� ெகா������ ேபா� 

தியாேக�வ� �றிய இர�� காவல�க� 

வ�தன�.

அேத ேநர�தி� தியாேக�வ�� 

திேனஷு� ெச��� ைத�பவன�ட� 

ெச�றன�. அவ� த� பத�ற�ைத 

மைற��� ெகா��, "எ�னா சா� 

ேவ��?" எ�றா�.

தியாேக�வ�,"டா�ட� ெபா�ண 

கட�திய� யா�?"

"கட�தலா? எ�த டா�ட�? எ�ன.. எ�ன 

சா� ேக�கற�� க?"

தியாேக�வ� ைககைள ேப�� 

பா�ெக�கள�� ைவ���ெகா�� 

திேனைஷ� பா��க, திேன� ெச��� 

ைத�பவ� ச�ைடைய ெகா�தாக� ப�றி 

எ��ப� �வ��ட� அவைன� சா���� 

��கி� க�ன�தி� க�ைமயாக ஒ� 

அைற வ��டா�.

அவ� வலிய�� ���க தியாேக�வ� 

அவைன� த���கமாக பா��தா�. திேன� 

ம���� அ��க� ைகைய ஓ�க, அவ�, 

"ெசா�லிடேற� சா�.. ெசா�லிடேற�" 

எ�� அலறினா�.

திேன� அவன� ச�ைடய�லி��� 

ைகைய எ��க, அவ� ெபா�ெத�� கீேழ 

வ���தா�.

“உ� ெமாைப� ெகா�" எ�� அத��ய 

தியாேக�வ�, ைகேபசிைய வா�கியப�, 

அவைன� பா���� ெகா�ேட, 

திேனஷிட�, "லாவ�யா�� இ�ஃபா�� 

ப��" எ�றா�.

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

ெப�� அதி��சி�ட� அைனவைர�� 

பா���� ெகா����த கீ��த�யா ேசக� 

ஏேதா �ற வர�� த� ைகைய உய��தி 

அவைன த��� ேகாப��ட� த�ைதைய� 

பா���, "இ��காக� தா� எ�ைன 

வ��க�டாயமா ����� வ�த��களா?"

ச��க� பதி� �ற� திணற கேணச�, 
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"நா� தா�மா ெசா�ேன�" எ�� �ற, 

கீ��த�யா க�கைள ��� திற�� த� 

ேகாப�ைத க����� ெகா�� வ��, 

"சா� மாமா.. என�� இ�டமி�ைல"

ேசக�, "ஏ�?" எ�� வ�னவ ேகாபமாக� 

தி��ப�யவ� ப�ைல க����ெகா��, "ந� 

எ�ைன ல� ப�றியா? உ�ைமைய� 

ெசா�".

"என�� உ�ைன ெரா�ப� ப����� 

கீ��தி".

"நா� ேக�ட��� பதி�" எ�� அவ� 

உ�தி�ட� �ற, அவ�, "அ�.." எ�� 

திணறினா�.

"ந� இர�க�படற அள��� எ� நிைலைம 

ேமாசமி�ைல".

ேசக� அவசரமாக, "அ�ப� இ�ைல கீ��தி.. 

நா� வ���ப��ட� தா�.."

"வ���ப��ட� தா� தியாக� 

ெச�யறியா?"

கேணச�, "இ� ல� மேர� இ�ைலமா.. 

அேர�� மேர�.. இ�த� க�யாண� 

நட�தா எ�ேலா�� ச�ேதாஷமா 

இ��கலா�"

கீ��த�யா, "க�யாண� ப�ண��க� ேபாற 

எ�க ெர�� ேபைர� தவ�ர".

ேசக�, "அ�ப� ஏ�.." எ�� ஆர�ப��க, 

அேத ேநர�தி� ச��க�, "ஏ� இ�த� 

க�யாண� ேவ�டா�� ெசா�ற?"

"நா� ேசகைர ந�பனா� தா� 

பா��கேற�".

"ந�பனாக� தாேன.. சேகாதரனா 

இ�ைலேய!" எ�� �றிய த�ைதைய 

�ைற�தா�.

 

அ�தா, "அவைர ஏ�� �ைற�கற? நா�க 

எ�ேலா�� ��� ப�ண��ேடா�.. 

இதி�.."  "ந��க ��� ப�ணா?" எ�� 

அவ� அல�சிய��ட� �ற, அவ� ச��� 

�ரைல உய��தி, "கீ��தி" எ�றா�.

சா�தி ெம�லிய �ரலி�, "உ� ந�லதி�� 

தாேன ெசா�ேறா�.. ஏ�-டா-மா 

ேவ�டா�� ெசா�ற?" எ�� வ�னவ, 

அேத ேநர�தி�,

கேணச�, "ேசக� உ�ைன ந�லா 

பா����பா� மா" எ���, ச��க�, 

"இ�வைர அ�பா உ�ன�ட� எைத�� 

ேக�டதி�ைல கீ��தி.. இ�ேபா 

ேக�கிேற�.. இ�த� க�யாண�தி�� 

ஒ���ேகா". எ��� �ற, "அ�ேயா!" 

எ�றப� தைலைய� ப����� 

ெகா�டவ� அ��த ெநா�ேய 

ேகாப��ட� ேசக� அ�ேக ெச�� 

அவன� ச�ைட� காலைர ப���� 

உ��கி, "எ�லா� உ�னா� தா�.. 

உ�னா� தா�.. ஏ�டா எ�ைன 

க�யாண� ப�ண��க� ச�மதி�ச?" எ�� 

க�தினா�.

அவ� க�தி ஓ��த�� அவள� ைகைய� 

ப�றி வ�ல�கிய ேசக� ெம�ைமயாக, 

"உன�� எ�னா�� கீ��தி?" எ�� வ�னவ,

அவ� ைககள�லி��� த� ைககைள 

வ��வ����ெகா�� அவ� அைமதியாக 

தைல �ன��தப� நி�க, அவ� தைலைய 

ெம�ைமயாக ச��க� வ�ட, கல�கிய 

வ�ழிக�ட� த�ைதைய �மி��� 

பா��தா�.

"எ�னடா! அ�பா உ� ந�ல���� தாேன 

ப��ேவ�?"

"�ள��  பா.. இ�த� க�யாண� ேவ�டா�" 

எ�� அவ� ெக�ச, அவ�,

"அ�ேபா ேவற மா�ப��ைள பா��கவா?"

"என��� க�யாணேம ேவ�டா�பா 

�ள�� ".

"இ�ப� ெசா�னா எ�ப�டா? ந� எ�க��� 

ஒேர.."

"ஒ� �ைற எ� க�யாண� ேப�ைச 

எ��� நாம இழ�த� ேபாதாதாபா? 

எ�ைன இ�ப�ேய வ�����க�பா �ள�� " 

எ�� க�ண�� ட� ேபசியவ� 

ேவதைன�ட� அைறய��� ெச�றா�.

அவள� இ�தி� ��றி� அைனவ�� 

அதி��சி�ட� ச��க�ைத� பா��க அவ� 

மைனவ�ைய� பா��தா�. அ�தா ந�ப 

��யாத அதி��சி�ட� அவைர� தா� 

பா���� ெகா����தா�.

சி�தைன ெதாட��...
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நா� ரசி�த 

அைன��

மல�கைள வ�ட 

ெம�ைமயானவ�…!

அழகானவ�…!

எ� அ�மா...!!!

...Mary Daisy 

அ�� ெச���ேவா� வா��! 

...Gowrymohan

கழி�கைள உர�களாக மா��� 

இ�த �மிய�� 

மன�தா!

ஏ� இ��� 

�ம��ெகா���கி�றா� 

மனதி� கழி�கைள 

மா�ற� தானாக வ�வதி�ைல 

த�யவ�ைற அழி 

ந�லவ�ைற ஏ�� 

உ�ைன� ��றிய����� 

உய��கள�ட�� 

அ�ைப� ெகா���பா� 

உ� மன� 

��ேசாைலயாக மா�� 

வ��ைதைய 

ந� உண�வா�! 

ஆதலினா� 

அ�� ெச���ேவா� வா��! 

எ�னவேள!! ந� ெசா� காதலி� �ைவ எ�ன?

நா�, எ� ந�ப�, எ�னவ� 

ஒ� நா� அ�கின�� இ��க

எ� ந�ப� ேக�டா�...

காதலி� �ைவ எ�ன?

இன��பா இ�ைல கச�பா...!

நா� �றிேன�...

இன���� பா�ஷாைவ வ�ட

கச��� ேவ�ப�கா� சிற�த� 

அதனா� கச�� எ��...!

எ�னவேனா சி��� ெகா�ேட...

எ� தைலைய கைல��...

எ�னவேள! எ� இன�யவேள...

காத� எ�ப� கச�� ம��மா...

���... அேதா�...

உவ��ைப உைற��

�வ��ைப �ைழ�� 

கா��ைப கல�� ெச�த

���� கலைவ இன���...!

நாேனா வ�ழி�க...

அவேனா...

இ��� ��யவ��ைலயா...?

காத� எ�ப�

அறிய� ��ய �ைவ அ�ல...

அ� உணர� ��ய�...!

இ�ேபா� ந� ெசா�...

காத� எ�ப� எ�ன �ைவ எ��...?

Saranyaraj

ெசா��க�தி�
 இ�ப�ைத

உணர ைவ�கிறா� - சகிேய

ந� �ர இ����

உ� நிைன�களா�...! 

நரக�தி� ேவதைனைய

உணர ைவ�கிறா� - அ�ேப

ந� அ�கிலி����

வ�லகி இ��பதா�...!!!

Femila

Our PrideINDIA
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Our PrideINDIA

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

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

2. Penmai Special Contest  இன� ஒ� வ�தி 

ெச�ேவா� Winner - Surya & 

Gkar�@Karthiga.

3. Neeya Naana Winner - Selvi Pandiyan.

4.  Penmai’s Super Star - Best Neeya Naana 
Par�cipant - Gowrymohan.

July Month Contest WinnersJuly Month Contest WinnersJuly Month Contest Winners

August Month ContestAugust Month ContestAugust Month Contest

Contest  Rewards&

Penmai’s Special Contest - Message to My 
India!!!

 Give us the reason for your love towards India
 The need/change you want to see in our 

country.

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

இ�ைறய கால�க�ட�தி� �ழ�ைதக� 

வள��� �ைறய�� ெப�ேறா�க� 

கைடப���க ேவ��ய� கன�வா, 

க���பா?

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

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

Penmai.comPenmai.com

Submit your works or questions to

Penmai.com

Write us your feedback toWrite us your feedback to

admin@penmai.comadmin@penmai.com

Write us your feedback to

admin@penmai.com

For advertisementFor advertisement

please contact please contact 8344 143 2208344 143 220

For advertisement

please contact 8344 143 220

For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220
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