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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

உ�க� அைனவைர�� ெப�ைம மி�ன�தழி� 12 வ� இதேழா� ச�தி�பதி� 
மி�க மகி��சி. ஆ�, இ�த இத� ெப�ைம மி�ன�தழி� ஒ� வ�ட�திைன 
நிைற� ெச�கிற�. இ�வைர எ�க��� உ��ைணயாக இ��த வாசக�க� 
ம��� ெப�ைம உ��ப�ன�க� அைனவ���� எ�கள�� மனமா��த 
ந�றிகைள� ெத�வ���� ெகா�கிேறா�.

ெப�ைம மி�ன�தைழ அறி�க�ப��த எ�ண� எ��த ேபா�, நி�சயமாக 
இ�தைகய ஒ� வரேவ�� கிைட��� எ�� நா�க� எதி�பா��கவ��ைல. இ�� 
எதி�பா��தைத வ�ட��, ெப�ைம மி�ன�த��� ந��க� அைனவ�� அள��த 
ஆதரவ���� வரேவ�ப���� ந�றிக� ப�பல.  

ெப�ைம இதழி� மிக சிற�பான ப�திகளான �ழ�ைத வள���, ஆ�மிக�, 
சைமய�, ந�யா நானா, இன� ஒ� வ�தி ெச�ேவா�, ெபா��ேபா�� அ�ச�க�, 
கைதக� ம��� கவ�ைதக� எ�� பலவ�றி��� உ�கள�ட� இ��� பதி�க� 
ம��� மி�ன�ச� �ல� வ�� ஊ�க�க����, பாரா��க���� எ�கள�� 
ந�றிக� பல. உ�க�ைடய க���க� ம��� ப���ைரக� எ�கைள 
ெம�ேம�� ெம�ேக�றி� ெகா�ள ேப�தவ� ெச�த�. 

இ�ல�தரசிக�, பண� ெச��� ெப�க�, க��� ம�ைகக� ம��� அைன�� 
வாசக�களா�� வ���ப��  ப��க�ப�� ஒ� இதழாக வ�ள��வதி� 
எ�க���� ெப�மகி��சிேய. இ�ைறய இைளய தைல�ைற, ம��� இத�� 
�� நம�� வழிகா��ய ந� ��த தைல�ைறய�ன�க� இதி� எ��வ�� 
வாசக�களாக இ��ப�� எ�க��� ெப�ைம���யேத...

இ�த� ெப�ைம மி�ன�தழி� த�கள�� ப�கள���� இ��க ேவ��� எ�ற 
ஆ�வ��ட� பல ேதாழைமக� த�க�ைடய கைத, கவ�ைத, ைகவ�ைன� 
ெபா��க�, சி�திர�க� ேபா�றவ�ைற உ�வா�கி தா�க�� த�கள�� 
திறைமைய ெம�ேக�றி�ெகா��, இ�த இதைழ�� த�கள�� பைட��களா� 
அல�க��தா�க�. அைத�ேபா� இன� வ��கால�தி��, ந� உ��ப�ன�க� 
த�கள�ட� ஒள��தி���� திறைமைய ெவள��ப��தி உயரேவ��� எ�பேத 
எ�கள�� ேநா�க�� வ���ப��.

உ�க� அைனவ�� ஆதரேவா� உ�க��காக, உ�கள�டமி��� அள��க�ப�� 
க����கள�� ெபா�கிஷ �ைதயலான ெப�ைம மி� இத�, இன� வ�� 
வ�ட�கள��� ேம�� ெம�� ���� சிற��ட��, ெபாலி�ட��, 
��ைம�ட�� மிள��வா�. உ�க� ஒ�ெவா�வ�� எதி�பா��ப��லாத அ�ப��� 
ம���� எ�கள�� ந�றிக� பல.
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...JV_66@Jayanthy

Parenting TipsParenting TipsParenting TipsParenting TipsParenting TipsParenting Tips

Now, as I said, that the 
adolescence starts from age 8, 
and nowadays, many girls 
starts their menstruation even 
at the age of 9 or 10, it is better 
to tell them mildly about this.

Be it a boy or girl, we can tell 
them that, if they find any kind 
of secretion from their genital

 parts, they need not panic, but tell the parents 
immediately.

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

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

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

Discipline is 
necessary 
to be 
successful. 

Teaching your 
child about the 

importance of 
discipline at a young age will help him 
a lot in the future. A disciplined 
approach to life is always rewarding. 

We look at a few tips that could help 
you to teach your child how to be 
disciplined.

1. Tell your child what you expect:
Children learn by observing others. 
They do what others do. Am I right? 
Clearly explain the kind of behavior 
you expect from your child by doing it 
so. This will give them an opportunity 
to ask you questions when they see 
others behaving differently.

2. Start them at right age:
Teach your child discipline at the right 
age. Do not start too early or too late. 
The ideal age to start teaching a child, 
discipline, is between 4 and 6 years of 
age.

3. Give them practical advice:
Explain your child about what needs to 
be done with correct reasons. Stick to 
your stand, but clarify why.

For example, consider this: "Wash 
your legs after you come back from 
school". That doesn't mean they 
understand that dirty feet need to be 
washed. They may come back after 
running on the streets, and still do not 

wash their dirty feet. Hence, say: 
"Wash your legs when they're dirty". 
Only then, they begin to apply what 
they learn in one situation, to another.

4. Develop routines:
The best way to discipline your child is 
by creating routines that work for the 
whole family. Establishing routines for 
meal time, bath time and bedtime 
helps your child know what to expect 
and what's expected of him/her.

5. Wait for their perfection:
If you try to enforce too much 
discipline, the child may become too 
rebellious as the numerous restrictions 
might stress them out.

Appreciate the effort of your child and 
wait for their perfections, so that you 
improvise your child's discipline. 
Remember, appreciation inspires 
improvement. Criticism doesn't make 
it.

Raising a child is a tough job. But as 
children learn to control their own 
behavior and actions, it gets easier 
and easier. So, take your initial efforts 
today and the rest will be followed by 
your loving ones!
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...jv_66@ Jayanthy

7 மாத�தி�� ேம�, இ�லி, ேதாைச, சாத� இைவகைள� ெகா��க 

ஆர�ப��கலா�. ச�பா�திைய, பாலி� ஊறைவ��, �ள���ள�யாக� 

ெகா��கலா�. ப��க� வைககைள� ெகா��கலா�. ெமா�த�தி� நா� 

சா�ப��� அைன�� வைககைள�� பழ�க�ப��த ேவ���.

இ�த� ப�வ�திேலேய, ச��கைர��� பதிலாக� ேதைன� பழ�க�ப���வ� 

ந�ல�. ச��கைர உபேயாகி�பதா� த�ைமதா� வ�ைள��. ேத� எ�ேபா�� 

உட��� மிக�� ந�ல�. இ�ேபாேத பழ�கமாகிவ��டா� ப��கால�தி� 

ந�ல�. ஒ� வயதி�� ேம�, நா� ெகா���� க�சி மாவ�� பல மா�ற�க� 

ெச�ய ேவ���.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ராகி - 1/2 கிேலா 

ப�ைச பய� - 1/2 கிேலா

க�� -100 கிரா� 

ேவ�கடைல - 1/4 கிேலா 

ெபா���கடைல - 1/4 கிேலா 

பாதா� ப��� - 100 கிரா� 

ேகா�ைம - 1/4 கிேலா 

ெச��ைற:

 இவ�றி� ராகிைய ம��� 

�ைள க��, அைத 

உபேயாகி�க��.

 எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக� 

ேபா��, (இதி�, 

ெபா���கடைல, பாதா� 

இவ�ைற ம��� வ��க ேவ�டா�) ெவ�� வாணலிய�� ந�றாக� 

ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர வ���, ந�ல ைநசாக அைர�� 

ைவ��� ெகா��, ஒ� கா��� �காத ட�பாவ�� ேபா�� ைவ�� 

வ�ட��. ேவ��மானா�, சிறி� ெவள�ய�� ைவ��� ெகா��, 

ெப��ப�திைய (2 அ�ல� 3 கவ� ேபா��) ஃ��ச�� ைவ�� வ�ட��.

 இைத இ�ேபா�, ஒ� பா�திர�தி� 2 ��� ேபா��, 1 ட�ள� த�ண��  

வ���, ந�றாக� கல�கி, அ��ப�� ைவ��� கிளறி, ெக��யாக ஆ�� 

�� இற�கி வ�ட��. இதி� சிறி� பா� வ���, ேத� அ�ல� 

ச��கைர� ேபா��� கல��, காப�, � ேபா�� (அத�� பதி�) 

ெகா��க��. 

நிைறய தான�ய�க� ேச�வதா�, உட��� ேவ��ய கா�சிய�, �ேரா���, 

மினர�, கா�ேபாைஹ�ேர� எ�லா� இத� �லேம கிைட�� வ���.
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Priyagautham

Best way is to avoid nappies. Start 
using panties.Of course there will be 
few accidents. 
You can either get a baby toilet seat 
and train directly or 
use a 
potty.

   
There are a variety of 

children's character potty and seats 
available.

Talk to her about potty training. Explain 
that she is a little 

princess now and that 
she has to do potty 
like this only here 
after.

You can play 
special potty 

videos or read 
potty books.

Initially you 
have to 

remin
d her 
to 

use her potty...positive praise for every 
attempt and reassurance if accidents 
happen.

Little one will gradually understand the 
urge to go potty and will start informing 

you when she 
wants to go.

First try to do day time training. Night 
time training will happen gradually.

Also there will be setbacks from time to 
time.

Toddlers' advice groups say that if 
there are other major events like 
moving house, arrival of new baby etc. 
will impact on the training and children 
may not use potty as 
effectively.Summer and having no 
other distractions is the best time to 
attempt it.

Jv_66 @ Jayanthy

First of all, please do not use diapers 
for your child, since she is already 2 
1/2 years old.

By using diapers, she will never have 
control over urination and motion.

Next, from the age of 1 1/2 years 
itself, we need to practice them to 
inform us, when they tend to urinate.
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Now, let me suggest you some 
methods.
You may take your daughter to the rest 
room, once in 2 hours, since you are 
living in a hot place like Chennai. If the 
child is around 1 1/2 years, you may 
take the child, once in an hour.

Now, you should urge her to pass 
urine. She would have started talking 
by now, and would be able to 
communicate very well. 

So, you may tell her that whenever she 
feels like urinating, she needs to inform 
you and you may take her immediately 
to the rest room. Explain her that since 
she is growing into a big girl, she 
should not pass urine or motion 
elsewhere, other than the rest room.

After 1 week, you may tell her to go to 
the rest room, by herself, even without 

informing you.

Once when you practice her to pass 
urine, every two hours or so, she will 
get used to the rest room and pass 
urine. 

When it comes to motion, you may 
again ask her to inform you. 

You may also explain her that when 
she starts going to school, she has to 
inform the teacher before using the 
rest room.

During the night times, you need to 
take her to the restroom in the middle 
of the night, till her age of 10 years. 
You may ask her to pass urine, before 
going to sleep.
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...Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO



Some friends tell me that I will not have 
enough milk in the first 2 to 3 days. What 
should I give to the baby till then?

Your newborn baby does not require 
anything other than colostrum - the milk 
that the breasts make in the first few days 
after delivery. 

Do not let anyone squeeze the breasts 
for milk. Simply let the baby be put to the 
breast when hungry. Elderly relatives 
sometimes feel that colostrum is harmful 
to the newborn. Try to explain to them 
that colostrum is essential for the baby 
and, though secreted in small amounts, is 
enough to meet all the needs of your 
baby. It is rich in Vitamins A, K and zinc. It 
contains large amounts of antibodies and 
other factors that protect the child against 
life-threatening infections. 

It also has an immunoglobulin that coats 
the lining of the baby's immature intestine 
and prevents large protein molecules 
from entering the newborn's blood 
system. This reduces the risk of her 
getting allergic diseases like asthma and 
eczema later in life.

What is the harm in giving water, honey, 
glucose water or artificial milk in the first 
few days?

Such feeds given to newborns before the 
free ow of milk from the breasts are 
called, prelacteal feeds. These can be 
harmful for you as well as your baby and 
should be avoided. 

If prelacteal feeds are given, the baby 
may not suckle adequately at the breast 
as her stomach is already full. 
Consequently, she will not get colostrum. 
Such feeds may also be contaminated 

and result in serious infections. Allergies 
are more common in babies given animal 
milk (including powder milk) in the first 
months of life. If these feeds are given 
through a bottle, the baby may not make 
the required effort to suckle and empty 
the breast. This either results in 
breastfeeding failure or may cause 
engorgement and infection of the breasts. 
Some health workers give prelacteal 
feeds to otherwise normal babies who 
happen to be rather big in size or are 
small. They fear that these babies may 
get hypoglycemia (less sugar in blood). 
This fear is unjustified. Colostrum is 
enough for these babies.

Sometimes, a prelacteal feed is given as 
a 'test feed' to safeguard aspiration into 
the lungs in a rare condition called 
tracheoesophageal fistula. In this 
condition, the trachea (the windpipe) is 
connected to the oesophagus (the food 
pipe).

These health workers do not 
realise that colostrum is a 
physiological secretion. 
Even if it is aspirated into 
the lungs, it is not irritating 
and gets readily 
absorbed. On the 
other hand, sugar, 
water and artificial 
milk are quite 
irritating if aspirated. 

Being aware of these 
facts, if your doctor still 
feels that the baby needs 
any feed other than 
colostrum, he may 
prescribe it accordingly as 
an exception.
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வ��க� ந��க:

ஆர��� ேதா� - 1/4 ���� (அைர�த வ���) 

கசகசா வ��� - 1 ����

ச�தன� ப�ட� - 2 சி��ைக 

ேமேல �றியவ�ைற ெக��யான வ��தா�கி� 

ெகா���க�. தின�� இர� ��க� 

ேபா��ேபா�, ப��க� வ�த இட�தி� ��வ� 

ேபா� ���க�. கா��த�� �க�ைத க�வ� 

வ���க�.

இ�த சிகி�ைசயா� வ� மைறவ�ட�, ப��க�� 

இன� உ�க� �க�ைத எ��ேய பா��கா�.

க�ைமைய வ�ர��ய��க:

சில���� க�க���� கீ�, இர�� க�ன� 

ப�திய��� க�ைம� பட��� தி��� தி�டாக 

இ����. அ�த� க�ைமைய வ�ர��ய��க ஒ� 

���...

ேவ�ப�ெகா���ட�, ஆர�� ேதா� வ��� 1/4 

����, க��� ம�ச� 1/4 ���� 

கல��, எ�ெக�லா� க�ைம� 

பட��� இ��கிறேதா, 

அ�ெக�லா� �சி 5 நிமிட� 

கழி�� க���க�. வார� 

இ��ைற ெச���க�. 

க�ைம ஓ�வ���.

...Smahi

Beauty Lounge
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...Vijivedachalam

ெஹ�னா ம��� ெந�லி�கா� 

ேஹ� ேப�ைக ����� 

ேபா�டா�, நைர��� 

ப�ர�சைனைய நி�சய� தவ���க 

����. அத�� ெஹ�னா 

ெபா�ய��, 3 ேடப�� ��� 

ெந�லி�கா� ெபா�ைய� ேச��� 

த�ண��  ஊ�றி கல�� ேப�� 

ெச��, ��த� ��வ�� தடவ� 

ஊற ைவ��, ப�� ஷா�� ேபா�� 

�ள��தா� ��ய�� நிற� மா�வேதா�, 

ஆேரா�கியமாக�� இ����.

க�கள�� அ�ய��, பல காரண�களா� 

க�வைளய� ேதா���. தய�� ஒ� 

ேத�கர��, எ�மி�ைச சா� அைர ��, 

அைர�த ெவ�ள� வ�ைத எ�லாவ�ைற�� 

ேப�� ேபா� �ைழ��, க�வைளய� உ�ள 

இட�தி� தடவ� வ�தா�, ஒ� மாத�தி� 

மைற��. 

���ம�, சா�� இ�� ஏ�ப�ட ��கைள 

அக��வத��, க��காைய ச�தன�க�லி� 

உைர��� ேபா�டா� ந�ல பல� இ����.

ெவய�� வா�� எ���� ச�ம� சீசன���, 

மிக� க�ைமயான �ள�� கால�கள���, 

�க�ைத அ��க� த�ணர� ா� 

க�வ��டா�. த�ண�� , �க�ைத ேம�� 

வற�சி அைடய� ெச���. அதனா�, 

�க�தி� பா� அ�ல� தய�� (வற�ட 

ேதா�கார�க���) �சிய ப�றேக 

த�ணர� ா� க�வ ேவ���.

...Sumathisrini

Beauty Lounge
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Fashion Today

...Priyasarangapan

Latest Salwar
Latest Salwar

CollectionsCollections
Latest Salwar

Collections
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Saraswathi Sarva Sloka

Saraswathi Namastubhyam Sarva Devi Namo Nama ;

Shantha Roopey Sasi Dharey Sarva Yoge Namo Namah

Meaning

I salute Goddess Saraswathi, who is the embodiment of 
all the deities. She is the repository of peace and 
knowledge and wears a crescent moon.

Slokas for KidsSlokas for KidsSlokas for Kids

We cannot paint the walls of our house but we can definitely paint the 
pots in our house.

Things needed:
 Poster paints

 Paint brush

Method of painting:

 Pick up a pot and remove any dust from it using a soft cloth or a 

brush.

 If you have earthern pots, give them a coating of color that you 

think would match with the color of your walls.

 Let this base color dry. Now you can paint a variety of patterns on top to decorate your pots.

Note: If your pots are cemented and polished, you can directly make patterns on them. It's quite 

interesting and at the same time colorful and attractive too.

Kids Corner

Deepa bala
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Crafts Gallery

PriyagauthamH’s Garden
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Crafts Gallery

Vijikrishnan’s Garden
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...Geetha A_Anu

�ளசி… �ளசி… �ளசி

�ளசி (Ocimum sanctum) �லிைககள�� அரசியாக 

ேபா�ற�ப�கிற�. �ளசிைய அறியாதவ�க� 

யா�� இ��க ��யா�. பலர� வ�� கள�� 

ெகா�ைல� �ற�தி�, �ளசிமாட� 

அைம���ளைத இ���ட நா� காணலா�.

�ளசியான� இ�ைய� தா��� ச�தி ெகா�ட� 

என அறிவ�ய� அறிஞ�க� அ�ைமய�� 

க�டறி���ளன�. இதனா� தாேனா எ�னேவா 

வ�� கள�� �ளசி வள��தி��பா�க� என� 

ேதா��கிற�. �ளசிய�� மண� உட��� 

உ�சாக�ைத� ெகா��க���ய�.

இத�� அ�, இராம �ளசி, கி��ண �ளசி, 

தி���ழா�, �ள�, ��ைல, வன�, வ���த�, �ழா�, மாலல�க� என� பல 

ெபய�க� உ��. �ளசி இ�தியா ��வ�� காண�ப�� ெச� வைகயா��. 

இதி� ந��ளசி, ெச��ளசி, நா��ளசி, நில��ளசி, க��ளசி, ���ளசி, 

க���ளசி என பல வைகக� உ�ளன. 

�ளசிைய ெபா�வாக ெத�வக�  �லிைக எ�ேற அைழ�பா�க�. க�ப 

�லிைககள�� இத�� தன��சிற�� உ��. இ�� மத�தின�, இல��மி 

ேதவ�ய�� அ�சமாகேவ எ�ண� இதைன வழிப�கி�றன�.

Health Tidbits
Health BenefitsHealth Benefits

of THULASIof THULASI
Health Benefits

of THULASI
Health BenefitsHealth Benefits

of THULASIof THULASI
Health BenefitsHealth Benefits

of THULASIof THULASI
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Energy   23 Kcal
Carbohydrates 2.65 g
Protein   3.15 g
Total Fat  0.64 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  1.60 g

Vitamins
Folates  68 µg
Niacin   0.902 mg
Pantothenic acid 0.209 mg
Pyridoxine  0.155 mg
Riboavin  0.076 mg
Thiamin  0.034 mg
Vitamin A  5275 IU
Vitamin C  18 mg

Vitamin E  0.80 µg
Vitamin K  414.8 µg

Electrolytes
Sodium  4 mg
Potassium  295 mg

Minerals
Calcium  177 mg
Copper  385 mg
Iron   3.17 mg
Magnesium  64 mg
Manganese  1.15 mg
Zinc   0.81 mg

Phyto-nutrients
Carotene-beta  3142 µg
Crypto-xanthin-ß 46 µg
Lutein-zeaxanthin 5650 µg
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�ழ�ைதக��கான மா���சள� ந��க:

�ளசி இைலைய� சா� எ��� அத�ட� க��ரவ�லி சா� கல�� 

�டா�கி தின�� காைலய�� ெவ�� வய��றி� �ழ�ைதக���� ெகா��� 

வ�தா�, �ழ�ைதக��� உ�டா�� மா���சள�, ��� வ�ட ��யாைம, 

சள�ய�னா� ����திணற� ேபா�றைவ ந����. மா���சள� ெவள�ேய��.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

Health Tidbits

�ளசிய�� பய�க�:

 இ�தய�, ர�த நாள�க�, க��ர�, �ைரயர� � ஆகியவ�ைற 

பல�ப���� த�ைம�� ர�த ஓ�ட�ைத சீரா��� த�ைம��, 

ர�த�தி� ச��கைரய�� அளைவ சீ�ப���� த�ைமைய�� 

ெகா�ட�.

 �ளசி உட� ��ைட� சீரான நிைலய�� பா�கா�கிற�.

 ேநா� எதி���� த�ைமைய அதிக��கிற�.

 மன அ��த�ைத� ேபா��� த�ைம ெகா�ட�.

 உட��� பல�ைத� ெகா��கிற�.

 இ�ம� ம��� �வாச ேநா�க��� அ�ம��தாக� பய�ப�கிற�.

 ெகா��ைப� �ைற��� த�ைம ெகா�ட�.

 ஜூர�ைத� �ைற��� �ண� ெகா�ட�.

 வய���� ��, வா� ��கைள �ண�ப����.

 �ளசிைய க�ப �ைற�ப� தின�� சா�ப��� வ�தா� ேநாய��லா 

ெப�வா�� வாழலா�.

உட� எைட �ைறய:

�ளசி இைல�சா�ட� எ�மி�ச�பழ� ேச���, சிறி� �டா�கி அத�ட� 

ேத� கல��, உண����ப�� உ�ெகா�டா� உட� எைட �ைற��.

ெதா�ைட�க�ம�, வலி ந��க:

தின�� �ளசிய�ைலைய காைலய�� ெவ�� வய��றி� ப�ைசயாக ெம�� 

சா� இற�கினா�, சள�, ெதா�ைட�க�� ந����. உடலி� உ�ள 

ந���த�ைம�� ந����.

�ளசி இைல�� உ�ள�ைத� ��ைமயா��� �ண�� உ��.
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Health Tidbits

ர�த ேசாைக��� த��� ந� வ�� � சைமய� அைறய�ேலேய இ��கிற� 

எ�ப� ஆ�ச�யமாக இ��கிறதா? ஆ�, ெவ�ல�தி� இ����ச�� அதிக� 

இ��பதா� ர�த ேசாைக�� மிக�� ந�ல�. தவ�ர இதி��ள ச���க� 

ெபா�டாஷிய�, ேசா�ய�, கா�ஷிய�, பா�பர� ம��� ஜி�� ஆ��. 

ெவ�ல�தி� மினர�ஸு� அதிக� இ��பதா� ச��ணவாக இ� 

அைம���ள�. இதி� ேம�ன�ஷிய� இ��பதா� நர�� ம�டல�ைத 

உ�தி�ப����, தைசகைள �லா�� ெச���. 

பல�க�:

 எ�மி�ைச� சா� ப�ழி�� அதி� ெவ�ல�ைத த��� ேபா�� ப�கினா� 

உடன�யாக ேசா�� ந��கி உட� ���ண��சி அைட��. 

 ெபா�வாக அ�கா ச��கைர உ�ெகா���ேபா� அதி��ள ச��� 

ெபா��க� உடன�யாக உடலி� ேச���வ���. ஆனா� ெவ�ல� 

ச���கைள உடலி� ேத�கி ைவ�� ேதைவ�ப�� ேபா� த��த பயைன 

அள����. 

 சி�த ம���வ�தி� சில வ�யாதிக��� ம��� தயா��க ெவ�ல�ைத� 

பய�ப���வா�க�. 

 ெப�க��� மாதவ�டா� ப�ர�சைனய�� ேபா� உட� ேசா�வாக��, 

காரணமி�றி படபட�பாக�� இ����. சில��� தைல��ற�� இ����. 

அ�நிைலய�� ெவ�ல� சா�ப�ட ச�யாகிவ���.

 ஒ�வாைமயா� ஏ�ப�� ஆ��மா ேநா��� ெவ�ல� ஒ� 

வர�ப�ரசாத�. ெவ�ல� ஒ� ஆ�� அல�ஜி� எ�� பல���� ெத�யா�.

 ப��த�, வாத� ம��� காமாைல ேநா�க��� ெவ�ல�ைத 

அ�பானமாக� ெச�� தரலா�. 

 இ�த ெவ�ல�ைத சைமயலி� பய�ப����ேபா� �ைவ அதிக����. 

�ழ�ைதக� வ���ப� சா�ப��வா�க�. 

 ெவ�ல�தி� ந����� த�ைம இ��பதா� இைத� ெதாட��� சா�ப��� 

வ�தா� உட� சம�சீ� அைட��வ���. 

 ேஹா�டலி� அ��க� சா�ப��வதா� சில��� வய�� வலி ஏ�ப��. 

மல� ச�வர கழியா�. ஓம�, மிள�, ெவ�ல� ��ைற�� சம அளவ�� (50 

கிரா�) எ���� ெபா� ெச�� காைல ம��� இர� அைர� ேத�கர�� 

சா�ப��டா� ���னா� வர� ��ய வய��� வலி �ைற��. 

 �ழ�ைதக���� ெப�யவ�க���� வர���ய �ட� ���கைள 

க���ப��த அதிகாைலய�� ெவ�ல�ைத சிறி� அள� உ�ெகா�டா� 

ேபா��. 

அனம� ியா��� இ����ச���, �ரத உண�� ேச��� எ���� 

ெகா�ள ேவ���. அ�த�த ச��ணைவ தன��தன�யாக 

சா�ப��வதா� ெப�யதாக பல� எ��� இ��கா�. 

ேதைவ�ேக�றப� கல�� சா�ப��� வ�தா� ைக 

ேம� பல� கிைட���.

ெவ�ல�ைத ெவ�க� ெச�� அன�மியா��� �� 

ைப ெசா�ேவா�!

...Subhasree murali
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ம�கள�� ப�பா�ைட 

வள���� சாதன�க�� 

வ�ழா�க� ��கிய 

இட�ைத வகி�கி�றன. 

இ���க� ெகா�டா�� 

சிற�பான வ�ழா�க� 

பல. அவ��� 

��கியமான� 

நவரா�தி�.

தமி�நா�, ஆ�திர 

மாநில�கள�� 

நவரா�தி� 

எ���, க�நாடக�தி� 

தசரா எ���, வட 

மாநில�தி� �ஜா வ�ழா 

எ��� ெபய��� 

இ�வ�ழா 

ெகா�டாட�ப�கி�ற�. 

ெவள�நா�கள�� 

வசி��� 

இ�திய�க�� 

ஆ�கா�ேக 

ெகா�டா�வ� 

வழ�க�.

மகிசா�ர� எ�ற 

அர�க� ம�கைள 

�����திய ேபா�, 

த�கைள� 

கா�பா�றி 

அ��மா� அ�ைன 

ஆதிபராச�திய�ட� 

அைனவ�� 

�ைறய��டன�. 

அ�ைன 

ஒ�ப� 

நா�க�

 ேபா��� 

ப�தாவ� நா� 

மகிசா�ரைன வத� 

ெச�� ெவ�றி ெகா�டா�. 

அ�நிக��சிைய� 

ெகா�டா�வேத நவரா�தி� என� 

�ராண�க� ��கி�றன. 

நவரா�தி� மாத� கால�தி� ஏ�ப�� 

மா�பாடான த�ப ெவ�பநிைல 

க�ைமயான ேநா�கைள 

ஏ�ப���வதாக��, கிரக நிைல 

ச�ய��லாதவ�க� அதிக� 

பாதி�ப����ளாவதாக��, 

அ�ெகா�ைமய�ன���� வ��பட அரச�க� 

ெப�ய ேவ�வ� நட�தி, ���கா, ல��மி, 

சர�வதி �ைஜ நட�தி, நவரா�தி� வ�ழா 

ெகா�டா� ம�கைள� பா�கா�ததாக�� 

�ற�ப�கிற�. அ�த �ைறய�� தா� 

இ��� ெதாட��� இ�வ�ழாவ�ைன� 

ேகாய��கள��� வ�� கள��� 

ெகா�டா�கிறா�க�.

ஒ�ெவா� ஆ��� ஆ� ���கள�� 

ப�வ கால�க� ஆர�ப�ைத நவரா�தி� 

வ�ழாவாக� ெகா�டா� வ�தன�. 

வள���� ெப�கி�� வ�� வ��ஞான 

உலகி� கால�ேபா�கி� த�ேபா� 

வச�தகால நவரா�தி���, சாரதா 

நவரா�தி��ேம ெப��பா�ைமயாக� 

ெகா�டாட�ப�கி�றன. ெபா�வாக ச�தி 

ஆலய�கள�� இ� வ�ழா வ�ம�ைசயாக� 

ெகா�டாட�ப�கி�ற�.

நவரா�தி� வழிபா� ெப�க��ேக உ�ய�. 

எ�லா வய�ைடய, ப�வ�ைத�

சா��த ெப�க� நவரா�தி� வழிபா��� 

ஈ�படலா�. நவரா�தி� வழிபா�டா�

ெப� �ழ�ைதக� ெப�வ� 

மகி��சிய�� பய�. க�ன�க� ெப�வ� 

தி�மண� பய�. �ம�கலிக� ெப�வ� 

மா�க�ய� பய�. ��த �ம�கலிக� 

ெப�வ� மனமகி��சி, மன நிைற�; 

எ�ேலா�� ெப�வ� ப��ரண தி��தி.

�ர�டாசி மாத வள�ப�ைற� ப�ரதைமய�� 

ெதாட�கி வ�ஜயதசமிய��

நவரா�தி� ��கிற�. �த� ஒ�ப� 

நா�கள�� ��ெப�� ேதவ�யைர 

வழிபடேவ���.

�த� ��� நா�க� ���ைகய�� 

வழிபா�.

Spiritual Pages 
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இைட ��� நா�க� ல��மி வழிபா�. 

கைட ��� நா�க� சர�வதி வழிபா�.

��ைக: இவ� ெந��ப�� அழ�. ஆேவச� 

பா�ைவ. வர� �தி� ெத�வ�. சிவ�ப��ைய. 

இ�சா ச�தி. 'ெகா�றைவ', 'காள�' எ��� 

�றி�ப��வ�. வர� �க�

ெதாட�க�தி��, ��வ��� வழிப�� 

ெத�வ�. ��ைக, மகிஷ� எ�ற 

அ�ர�ட� ஒ�ப� இர�க� ேபா��டா�. 

இைவேய 'நவரா�தி�' என�ப��. 

அவைன வைத�த ப�தா� நா� 

'வ�ஜயதசமி'. வ�காள�தி� ��கா 

�ைஜ எ�ற ெபயேரா� 

ெகா�டா�கிறா�க�.

நவ��ைக: வன ��ைக, �லின� 

��ைக, ஜாதேவ ேதா��ைக, 

�வாலா ��ைக, சா�தி ��ைக 

சப� ��ைக, த�ப ��ைக, �� 

��ைக லவண ��ைக. 

இவ�க� ��ைகய�� 

அ�ச�க�.

ல��மி: இவ� மல�� அழ�. 

அ�� பா�ைவ�ட� அழகாக 

வ�ள��கிறா�. ெச�வ�தி� 

ெத�வ�. வ����ப��ைய. 

கி�யா ச�தி. ல��மி 

அ�த��ட� ேதா�றியவ�. 

அ�த மயமானவ�. 

ெபா�ன�ற ேமன��ட� 

கமலாசன�தி� 

வ�� றி��கிறா�. இவைள 

நா�� யாைனக� எ�ேபா�� 

ந�ரா��கிற�.

��கியமாக, இவ� ெச�வ 

வள� த�� வ�ைமைய 

அக�றி அ�� ��பவ�.

இவ���� தன��ேகாய�� 

இ���மிட� தி��பதிய���ள 

தி��சா��.

அ�ட ல��மி: ஆதி ல��மி, மாக ல��மி, 

தன ல��மி, தான�ய ல��மி,

ச�தான ல��மி, வர�  ல��மி, வ�ஜய 

ல��மி, கஜ ல��மி. இவ�க� ல��மிய�� 

அ�ச�க�.

சர�வதி: இவ� ைவர�தி� அழ�. 

அைமதி� பா�ைவ�ட� அழகாக� 

ப�ரகாசி�கிறா�. க�வ�ய�� ெத�வ�. 

ப�ர�ம�ப��ைய. ஞான ச�தி.

இவ���� தன� ேகாய�� இ���� ஊ� 

��த��. க�ப��காக ெகா��� கிழ�� 

வ��றவ�.

சர�வதி �ைஜ: நவரா�தி�ய�� ஆறாவ�, 

ஏழாவ� நாள�� �ல ந�ச�திர�

உ�சமாக இ����ேபா�, சர�வதிைய 

ஆவாகன� ெச�வ�

�ைறயா��. இ� ேதவ�ய�� 

அவதார நா�. சர�வதி �ைஜ 

சிரவண� எ�ற ந�ச�திர� 

உ�சமா�� நாள�� நிைற� 

ெப�கிற�. சிரவண� – 

தி�ேவாண� அ�ேற 

வ�ஜயதசமி. ஞான�தி� 

ெத�வமான சர�வதிைய� 

�ஜி�ப� சர�வதி �ைஜ.

நவரா�தி�ய�� எ�டா� 

நாைள மகா அ�டமி 

எ���, ஒ�பதா� நாைள

மகா நவமி எ��� 

�றி�ப��வ� வழ�க�. இைவ 

ேமலான நா�களா��.

வ�ஜய தசமி: ஒ�ப� நா�க� 

மகிஷா�ர�ட� ேபா��ட 

ேதவ�, ப�தா� நா� அவைன 

ெவ�றா�. இ�நாேள 

வ�ஜயதசமி – ெவ�றி த�கிற 

நா�.

பல �ழ�ைதக� க�வ�ய�ைன 

இ��தா� ஆர�ப��பா�க�. 

இ�� ெதாட��� அைன�� 

ந�கா�ய�க�� ெவ�றி த��. 

ப�தா� நாளான வ�ஜயதசமி 

அ�� �திய ெதாழி�கைள��, 

ப��ைப�� �வ�கினா� வள��சி ஏ�ப�� 

எ�ப� இ���கள�� ந�ப��ைக. நவரா�தி� 

நா�கள�� ெப�க� ஆ�வ��ட� 

வ�� கைள அழ�ப���வா�க�. ஒ�ப� 

நா�� பராச�திைய வ�தவ�தமாக 

அல�க��� வ�ரதமி��� வழிபா� 

ெச�வா�க�. ெபா�ைம� ெகா� ைவ�� 

சி� �ழ�ைதகைள��, உறவ�ன�கைள�� 

அைழ�� ம�கல� ெபா��க�ட� 

ெபா�க�, ��ட� அள��� மகி�வா�க�.
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அ�ட சர�வதி: வாகீ�வ�, 

சி�ேர�வ�, �ளஜா, கீ��த��வ�, 

அ�த��ச சர�வதி, கடசர�வதி, 

ந�லசர�வதி, கின� சர�வதி.

ஒ�ப� ச�திக�: ��ெப�� 

ச�திகள��, ஒ�ெவா� ச�தி��� 

����� அ�ச�க� சிற�பாக 

உ�ளன.

��ைக: 1. மேக�வ�, 2. ெகளமா�, 3. 

வராகி.

ல��மி: 4. மாகெல��மி, 5. ைவ�ணவ�, 

6. இ�திராண�.

சர�வதி: 7. சர�வதி, 8. நாரசி�மி, 9. 

சா���.

நவரா�தி�ய�� ேபா� இ�த ஒ�ப� 

ேதவ�ய�கைள�� �ைறயாக 

வழிப�கிேறா�. ஒ� ேதவ�ைய 

�த�ைமயாக��, ம�றவ�கைள� 

ப�வார� ெத�வ�களாக��

ெகா�ளேவ���. நவரா�தி�ய�� 

க�ன� வழிபா� எ�ப� ஒ� 

வைக.

நவரா�தி�ய�� ேபா� 

ஒ�ெவா� நா�� ஒ�ெவா� 

க�ன�ைய ஒ�ெவா�

ேதவ�யாக பாவைன ெச�� 

வழிப�வ� ஒ� �ைற. 

இதனா�, நவரா�தி� 

வழிபா��� மிக பல 

க�ன�ய�க��, அவ�கள�� 

���ப�தா�� 

ஈ�ப��த�ப�கிறா�க�.

இ�வா� வழிபா��� பல� 

ப�ேக�ப� எ�ப� 

நவரா�தி�ய�� வ�ழாவ��

�றி�ேகா�கள�� ஒ�றா��.

Spiritual Pages

ப��� �ைஜ, த��பண� �தலியைவ அவசியமா?

...Rudhraa

உலக�கைள உ�ப�தி ெச�� ப�பாலி�� 

வ�� பகவா�ைடய அரசா�க� தா� 

மிக�ெப�ய அர� ஆ��. ��ப�� 

��ேகா� ேதவ�க�� ப����க�� 

ஈ�வர�ைடய அரசா�க�தி� அதிகா�க� 

ஆவ�. வட�கி� உ�ள ேதவேலாக�� 

ெத�கி� உ�ள ப��� ேலாக�� 

அவ�க�ைடய இ��ப�ட� எ�� மைறக� 

��கி�றன.

இ�த இைறவன� அர��� நா� ெச���� 

வ�க� - ேதவ�கட�� ப�தி� கட��. 

ந�ைமெய�லா� கா�கி�ற 

அ�வதிகா�கள�� ஜவ� ன���� எ�ன வழி-

வைக ெச���ளா�, ஸ�ேவ�வர�?

நா� ெச��� ேதவ ய�ஞ�க�� ப��� 

ய�ஞ�க�ேம அவ�கைள� 

கா�பா��கி�றன.

“ெத��ல�தா� ெத�வ� வ���� ஓ�க� 

தா� எ��

ஐ��ல�� ஆ(�) ஓ�ப� தைல” எ�ப� 

தி�வ��வ� வா��.

எனேவ, ப����கள�� ஆசி கிைட�தா�, 

ந�ல� நட���, அவ�க��கான 

கடைமகைள� ச�வர� ெச��, அவ�கள�� 

ஆசிகைள� ெப�த� ��கிய�.
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பாவ வ�ைனக� ேபா��� மகிைம மி�க 

மகாளய அமாவாைச - ம�கல� த�� 

��ண�ய வழிபா�

ஒ� வ�ட�ைத அயன�, ப�வ�, மாத�, 

ப�ச�, வார�, நா�, ராசி, திதி, ேயாக�, 

கரண� என� கண�கி�� ஒ��ட� 

ஒ�� ேச�� ேபாேதா அ�ல� 

தன��தன�ேய சில மாத�கள�� 

வ��ேபாேதா பல ��கிய 

வ�ரத�கைள��, �ைஜ, வழிபா�கைள�� 

ந� ��ேனா�க� கைடப���தேதா� 

அ�றி இ�ைறய தைல�ைறய�ன��� 

அவ�றி� ��கிய��வ�ைத உண��தி 

அ�தைகய மகிைமமி�க வழிபா�கைள 

ந�ைம ேம�ெகா�ள�� வழிவைக 

ெச���ளன�. அ�தைகய ��ண�ய 

வழிபா�கள�� ஒ�� தா� மகாளய 

அமாவாைச வழிபா�. 

ஒ�ெவா� மாத�� ஒ�ெவா� ராசி��� 

��ய� ப�ரேவசி�கிற�. இத�ப� ராசி 

ச�கர�தி� ெத�ேம�கி� உ�ள க�ன� 

ராசி��� ��ய� ெச��� மாதமாகிய 

�ர�டாசி மாத�தி� எமத�மராஜ� 

ந��ைடய ப����கைள �மி�� 

அ���வதாக ஐத�க�. 

மகாளய அமாவாைச அ�� நம� 

��ேனா�க�� இற�� ேபான ர�த 

ச�ப�த உற�க�� அவ�க�ைடய 

���ப�தினைர�� உறவ�னைர�� 

மகி��சி�ட��, ஆைச�ட�� காண 

வ�வா�க� எ� ந�ப�ப�கிற�. 

அ�த�ண�தி� அவ�கைள நிைன�� 

மனதார வழிப�� ேபா� நம� 

ப����கள�� �ரண ஆசிகைள�� 

அ�ைள�� ெபற ����.  .

��ய� க�ன� ராசி��� ��வத�� �� 

வ�� ப��ணமி�� அ��த நா� 

(ப�ரதைம திதி) �த� அமாவாைச�� 

அ��� வ�� ப�ரதைம வைர உ�ள 

நா�க� மகாளயப�ச� என�ப��. 

ப���கைள வண��� ��ண�ய கால� 

மஹாளயப�ச� ஆ��. இ�த சமய�தி� 

ந� ��ேனா�கைள தி��தி ெச��� 

வைகய��  த��பண� ெச�ய ேவ��ய� 

அவசிய�. இ�நாள�� த���த� 

தல�க���� ெச�� எ�, த�ண��  

இைற��, அவ�கள� தாக� த���க 

ேவ���. இ�த கால�க�ட�தி� வ�� 

பான�, மஹாபான� எ���, அ�டமி, 

ம�பா�டமி எ��� திரேயாதசி 

கஜ�சாைய எ��� �ற�ப��. இ�த 

��ண�ய தின�கள�� ப����க� வழிபா� 

மிக�சிற�ததா��.

��ேனா�� ெபய�கைள உ�ச���, காசி 

காசி எ�� ெசா�னப�ேய, வ�� � 

வாசலிேலேய எ��� த�ண�� � வ��� 

...Parasakthi
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�ட திதி �ைஜைய� ெச�யலா�. ப��ன�, 

�ைஜயைறய�� ந� ��ேனா�கைள 

நிைன�� வழிபா� ெச�ய ேவ���. 

இ�த எள�ய �ைஜ அளவ�ற 

ந�ைமகைள� தர���ய�.

க�ட�ராண�, வ��� �ராண�, 

வராக�ராண� ேபா�ற �ராண�கள�� 

இ�நாள�� ஒ�வ��காவ� அ�னதான� 

ெச�ய ேவ��� எ��� ��யாதவ�க� 

காக�தி�� அ�ன� ைவ�கலா�, ப���� 

அக�தி�கீைர, பழ�க� ெகா��க 

ேவ��� எ��� �ற�ப���ள�. 

மகாளய அமாவாைச தின�த�� அவரவ� 

���ப வழ�க�ப� ��ேனா�கைள எ�த 

வைகய�� ேவ��மானா�� வழிபடலா�. 

இற�தவ�கள�� ேபா�ேடா��� வ�� �� 

மல� மாைலக� ���, அவ�க� வ���ப� 

சா�ப��ட உண� வைககைள பைட�� 

வண�கலா�. ��ேனா�கள�� 

பட�க���  �ளசிமாைலேயா அ�ல� 

�ளசி இைலேயா சம��ப��க ேவ���. 

�ளசிவாச� ெப�மாைள 

ச�ேதாஷ�ப����. இதனா� ந� 

ப����க��� வ��� பகவான�� 

ப��ரண ஆசி கிைட���. ��ேனா�க� 

வ���வ�� ஆசி ெப�ற மகி��சிய�� 

தம� வ�ச�தினைர�� மனதார 

வா���வா�க� எ�ப� ஐத�க�.இற�த 

அ�பா, அ�மா��� திதி, சிரா��த� 

ெச�யாம� வ��டவ�க�, அ�பா, அ�மா 

இற�த ேததி, திதி ேபா�றவ�ைற 

மற�தவ�க� இ�த மகாளய 

அமாவாைசய�� அவ�கைள நிைன�� 

வண�கலா�. ��மரண�, வ�ப��, அகால 

மரண� அைட�தவ�க� ஆ�மா 

சா�தியைட�� ��தி கிைட�பத�� இ�த 

நா� மிக�� உக�ததா��. �ேராகித�கைள 

அைழ�� யாக�, ேஹாம� ெச�� 

வண�கலா�. மகாளய அமாவாைச 

நாள�� கட�, ஆ� உ�ள��ட ந�� 

நிைலகள�� ந�ரா� ��ேனா�க��� 

ப��� த�பண� அள��ப� சிற�பானதாக 

க�த�ப�கிற�. 

இ�த மகளாய அமாவாைச வழிபா� 

�லமாக ந� ��ேனா�கள�� 

ஆ�மாைவ�� இற�� ேபான 

���ப�தவ�கள�� ஆ�மாைவ�� 

ம�யாைத ெச�� தி��தி�ப��தினா� 

தி�மண�தைட, ��திர�ேப� இ�ைம, 

கட�ெதா�ைல, மன�கவைல, நவ�கிரக 

ேதாஷ�க� எ�� வா�வ�� அைன�� 

வ�தமான ��ப�க�� வ�ல��. 

அ�தைகய ஈ� இைணய�ற� 

மகாளய அமாவாைச வழிபா�.  இ�நாள�� 

ப���க��� த��பண� ெச�வதா� 

அவ�கள� ப��ரண ஆசி கிைட���.

��ேனா�க�, ��ேதா�க�, இற�த தா�, 

த�ைதயைர நிைன����� நா� ெச��� 

வழிபா�க�, த�ம கா�ய�க� ஆகியைவ 

அ�த ஆ�மா�க��� மகி�வள���� 

ெசயலா��. இதனா�, அவ�கள� 

ப��ரண ஆசி நம��� ந� ச�ததி��� 

கிைட��� எ�ப� ந�ப��ைக. 
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ஒ�ெவா� ப�ரேதாஷ�தி�� 

இைறவைன �ஜி�பத�� �� ந�தி 

ேதவைர �ஜி�ப� ந�ைம கி���. 

எ�ேலா���� எ�லா நல�கைள�� 

ப�திைய�� வள��க எ�ன�டமி���� 

ந�தி ேதவ� என�� இைணயான 

ெப�ைம�ைடயவ� ஆதலா� நா� 

இர�டா� சிவேவட� த��� ��லகி� 

க�ம�ைத பரவ ெச�கிேற� எ�� சிவ 

ெப�மா� �றி��ளா�.

சிவ� தி��� இ���� ந�தி 

ேதவ���, அ�க��� 

மாைலயண�வ���, ெந� வ�ள�கி�� 

ெவ�ல� கல�த அ�சி நிேவதன� 

ெச�யேவ���. பா�, தய��, ேத�, 

பழ�க�, ப�சாமி�த�, ெந�, இளந��, 

ச��கைர, எ�ைண, ச�தன�, வ��வ�, 

ம�லிைக��, ெச�தாமைர��, 

ெவ�தாமைர��, எ�மி�ைச, �ளசி 

ேபா�றவ�றி� ந�ைம கி���. ந�தி 

ேதவ��� த�பாராதைன ���தப�ற� 

�லவ��� த�பாராதைன 

நைடெப��. ந�தி ேதவ�� 

ப��ப�க�திலி�ந� இர�� 

ெகா��கள�ைடேய நி�� 

த�பாராதைனைய� பா��தா� 

சகலேதாஷ�� ��ப�� ந��கி 

இ�ப� எ��வ�. மல� ந��கி மக�ேப� 

ெப�வ�. கட� ந��கி ெச�வ� ெப�வ�. 

ேநா� ந��கி நல� ெப�வ�. அறியாைம 

ந��கி ஞான� ெப�வ�. பாவ� 

ெதாைல��� ��ண�ய� ெப�வ�. 

ப�றவ� ஒழி�� ��தி அைடவ�. சகல 

ெசளபா�கிய�கைளைய�� ெப�� 

��வ�� ேமா�ச�ைத�� 

ெசா��க�ைதைய�� அைடவ�.

எ�லா� வ�ல இைறவைன� ேபா�றி 

ஒ�ெவா� ப�ரேதாஷ நா�கள��� 

வ�ரதமி��� வழிப�� வ�பவ�க��� 

அைன�� அர�க�� கிைட��� 

எ�பைத ஓைல��வ�கள�� 

ஆதார�கள�லி��� எ���� 

ெசா�ல�ப����கிற�.

ப�ரேதாஷ தகவ�க�

ப�ரேதாஷ ேவைளய��, க�வைற 

ஈசைன ந�திய�� இ� 

ெகா��க��கிைடேய த�சி�க 

ேவ���. அ�ேகதா� ேதவ�க��� 

ச�தியா நி��த�ைத ஈச� 

ஆ��கா��ய�ள�னா�. 

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� சம�கி�த 

ெமாழி அறி�தவ�க� ���ர�ைத��, 

தமி� ெமாழி அறி�தவ�க� ந�லக�ட� 

...Sudhavaidhi
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பதிக�ைத�� பாராயண� ெச�வ� 

வ�ேசஷ�.

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� ஈச� �ஷப�தி� 

ம�� ஆலயவல� வ��ேபா�, 

��றாவ� ��றி� ஈசான (வடகிழ��) 

தி�கி� நைடெப�� வழிபா�ைட 

த�சி�ப� சிற�பான ��ண�ய� த��.

ஈசான தி�கி�, ஈச� ஆலகால 

வ�ஷம��தி ப�� எ��� ஆன�த 

தா�டவ� ஆ�யேபா�, �டேவ 

�தகண�க�� �தநி��த� ஆ�ன. 

இத�ெகன ப�ர�ேயகமாக ராக�, தாள�, 

வா�திய� உ��.

ப�ரேதாஷ ேநர�தி� ஈச��� வ��வ 

தள�களா� மாைல ெதா��� 

அண�வ��ப� ெப�� பா�கிய� த��.

ப�ரேதாஷ ேவைள, ர�ன��க ேவைள 

எ��� அைழ�க�ப�கிற�. அத�� 

இரவ�� �க� எ�ப� ெபா��.

ேதாஷ� எ�றா�, ��ற��ள எ�� 

ெபா��. ப�ரேதாஷ� எ�றா� 

��றமி�லாத�. ��றம�ற அ�த 

ேவைளய�� ஈசைன� ெதாழ, ந� 

ேதாஷ�க� ந����.

ஈச� வ�ஷ�ைத���, சயன���, ப�ற� 

எ��� �த��தலாக ச�தியா 

தா�டவ�ைத ஆ�ய� ஒ� 

சன��கிழைம மாைலய��தா� எ�பதா� 

சன��ப�ரேதாஷ� சிற�பான�. நா� 

யா��காவ� கட� ெகா��க 

ேவ��ய���தா� அதி� ஒ� சி� 

ெதாைகைய சன��ப�ரேதாஷ ேவைளய�� 

தர, ந� கட�க� சீ�கிர� அைடப�� 

எ�பா�க�.

தின�� மாைலேவைளைய 

தின�ப�ரேதாஷ� எ���, வள�ப�ைற, 

ேத�ப�ைற, திரேயாதசி நா�கள�� வ�� 

ப�ரேதாஷ� ப�ச� ப�ரேதாஷ� எ���, 

மகாசிவரா�தி��� �� வ�� 

ப�ரேதாஷ� மகாப�ரேதாஷ� எ��� 

அைழ�க�ப�கி�றன.

மகாசிவரா�தி��� ��வ�� 

ப�ரேதாஷ� சன��கிழைமய�� வ�தா� 

அ� சன� மகாப�ரேதாஷமா��. அ�� 

ஈசைன த�சி�தா� ஆய�ர� மட�� 

பல�க� கி���.

ெதாட��� பதினா�� ஆ��க� 

ப�ரேதாஷ த�சன� ெச�பவ�க��� 

சிவேலாக பதவ� கி���.

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� ஈச� ஆ�� 

தா�டவ�தி�� அ�ப�ைக பாட, 

நா��க� தாள�ேபாட, சர�வதி 

வை� ணம��ட, நரநாராயண�க� ம�தள� 

இைச�க, இ�திர� ��லா��ழ� 

வாசி�க, ல��மி க�சிரா இைச�க, 

ஏ�ேகா� இைச�க�வ�கைள 

க�த�வ�க� ம���வதாக ஐத�க�. 

ப�ரேதாஷ கால�கள�� ஈசன�� 

க�வைற ேகா�க� அ��ச�திேயா� 

�ல��வதா� அைத ப�தி�ட� 

வண�க ேவ���.

ஆலகால வ�ஷ�ைத� க�� பய�த 

ேதவ�க� ���� ப���மாக 

ஓ�யைத நிைன����� வைகய�� 

ப�ரேதாஷ ேவைளய�� ேசாம��த� 

ப�ரத�சிண� ெச�ய�ப�கிற�. அ� 

அன�தேகா� பலைன� த�� எ�ப�.

ஈச� பா�கடலிலி��� ெவள�வ�த 

ஆலகால வ�ஷ�ைத உ�டேபா� அத� 

உ�ண� அவைர� தா�காமலி��க 

அ�வ�ன� ேதவ�க� மய�� பல� ி 

ஆலவ�ட�ைத வச� ின�. அத� 

நிைனவாக இ��� ப�ரேதாஷ 

ேவைளய�� பல ஆலய�கள�� 

ஈச��� மய�� பல� ி வ�சிறிகளா� 

வ�� கி�றன�.
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ெச�ட�ப� 

11 - ச�� 

15 - ஏகாதசி 

16 - ஓண� 

17 - ப�ரேதாஷ� 

19 - ெபௗ�ணமி 

24 - ச�கடஹர ச���தி 

25 - ச��

30 - ஏகாதசி 

அ�ேடாப� 

2 - ப�ரேதாஷ� 

3 - சிவரா�தி� 

4 - மகாளய அமாவாைச 

5 - நவரா�தி� ஆர�ப� 
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தமி� ம�திர�

திகடச�கர� ெச� �க� ஐ��ளா�

சகட� ச�கர� தாமைர நாயக�

அகட ச�கர வ��மண�யா உைற

வ�கட� ச�கர� ெம�பத� ேபா��ேவா�.

ஆ�ெவ�ள��கிழைம அர�� வ�ண ப�டாைடய��ஆ�ெவ�ள��கிழைம அர�� வ�ண ப�டாைடய��

ஆபரண அல�கார��ட� ப���வர�� ���ைகஅ�மாஆபரண அல�கார��ட� ப���வர�� ���ைகஅ�மா

உ� கா�த� க�ெணாள�ைய காண� க� ��த�மாஉ� கா�த� க�ெணாள�ைய காண� க� ��த�மா

உ� ����தி மி�ெனாள�ய�� வ��ணகேம ெத��த�மாஉ� ����தி மி�ெனாள�ய�� வ��ணகேம ெத��த�மா

உ� �மி�இத� சி��ப�� எ� கவைலெய�லா� பற��த�மாஉ� �மி�இத� சி��ப�� எ� கவைலெய�லா� பற��த�மா

உ� ெச�சா��� ெபா�டழகி� எ�ெந�செம�லா� நிைற�த�மாஉ� ெச�சா��� ெபா�டழகி� எ�ெந�செம�லா� நிைற�த�மா

உ� ���ேகச� �ழலழகி� ம�� �ட வ�ல�த�மாஉ� ���ேகச� �ழலழகி� ம�� �ட வ�ல�த�மா

உ� ப���பாத த�சன�தி� எ� பாவெம�லா� ேபா�த�மா உ� ப���பாத த�சன�தி� எ� பாவெம�லா� ேபா�த�மா 

ெச�வரள�, சா�����, எ�மி�ச பழமாைல இைவயா�� எ�னதவ� ெச�வரள�, சா�����, எ�மி�ச பழமாைல இைவயா�� எ�னதவ� 

ெச�தனேவா அ�ைனய�வ� தி��ேதாைள அல�க��கெச�தனேவா அ�ைனய�வ� தி��ேதாைள அல�க��க

நா� ���மமா� ப�ற�தி��தா� நி�நா� ���மமா� ப�ற�தி��தா� நி�

��த பாத� அைட�தி��ேப� எ�ேபாேதா��த பாத� அைட�தி��ேப� எ�ேபாேதா

ம�லிைகயா� ப�ற�தி��தா� நி� ம�லிைகயா� ப�ற�தி��தா� நி� 

மல���ட� அல�க��ேப� எ�ேபா��மல���ட� அல�க��ேப� எ�ேபா��

ம�சளா� ப�ற�தி��தா� நி� தி�ேமன�ம�சளா� ப�ற�தி��தா� நி� தி�ேமன�

ேமவ�ய���ேப� எ�நா��ேமவ�ய���ேப� எ�நா��

பாலா� ப�ற�தி��தா� அப�ேஷக பாலா� ப�ற�தி��தா� அப�ேஷக 

ெபா�ளாக பய� அைட�தி��ேப�ெபா�ளாக பய� அைட�தி��ேப�

ப�னர� ா� ப�ற�தி��தா� உ�ம�ேதப�னர� ா� ப�ற�தி��தா� உ�ம�ேத

வாச� ெச����ேப� எ� ஆ�� உ�ளவைரவாச� ெச����ேப� எ� ஆ�� உ�ளவைர

ெப�ணாக ப�ற�� வ��ேடன� இ��வ�தன�ேலெப�ணாக ப�ற�� வ��ேடன� இ��வ�தன�ேல

�ல��கிேற� ேபைதயாக-�ல��கிேற� ேபைதயாக-

உ� கைட�க� பா�ைவயா�உ� கைட�க� பா�ைவயா�

எ� இட� கைளவாேயா? இ�ன� ந���வாேயாஎ� இட� கைளவாேயா? இ�ன� ந���வாேயா

இன�ைம ேச��பாேயா?இன�ைம ேச��பாேயா?

ேசாத�ேய, மாத�ேய ��த�ேயேசாத�ேய, மாத�ேய ��த�ேய

க�பகேம நின ெபா�பாத� சரணைட�ேத�க�பகேம நின ெபா�பாத� சரணைட�ேத�

ப���வர�� ���ைக அ�மா.ப���வர�� ���ைக அ�மா.

ஆ�ெவ�ள��கிழைம அர�� வ�ண ப�டாைடய��

ஆபரண அல�கார��ட� ப���வர�� ���ைகஅ�மா

உ� கா�த� க�ெணாள�ைய காண� க� ��த�மா

உ� ����தி மி�ெனாள�ய�� வ��ணகேம ெத��த�மா

உ� �மி�இத� சி��ப�� எ� கவைலெய�லா� பற��த�மா

உ� ெச�சா��� ெபா�டழகி� எ�ெந�செம�லா� நிைற�த�மா

உ� ���ேகச� �ழலழகி� ம�� �ட வ�ல�த�மா

உ� ப���பாத த�சன�தி� எ� பாவெம�லா� ேபா�த�மா 

ெச�வரள�, சா�����, எ�மி�ச பழமாைல இைவயா�� எ�னதவ� 

ெச�தனேவா அ�ைனய�வ� தி��ேதாைள அல�க��க

நா� ���மமா� ப�ற�தி��தா� நி�

��த பாத� அைட�தி��ேப� எ�ேபாேதா

ம�லிைகயா� ப�ற�தி��தா� நி� 

மல���ட� அல�க��ேப� எ�ேபா��

ம�சளா� ப�ற�தி��தா� நி� தி�ேமன�

ேமவ�ய���ேப� எ�நா��

பாலா� ப�ற�தி��தா� அப�ேஷக 

ெபா�ளாக பய� அைட�தி��ேப�

ப�னர� ா� ப�ற�தி��தா� உ�ம�ேத

வாச� ெச����ேப� எ� ஆ�� உ�ளவைர

ெப�ணாக ப�ற�� வ��ேடன� இ��வ�தன�ேல

�ல��கிேற� ேபைதயாக-

உ� கைட�க� பா�ைவயா�

எ� இட� கைளவாேயா? இ�ன� ந���வாேயா

இன�ைம ேச��பாேயா?

ேசாத�ேய, மாத�ேய ��த�ேய

க�பகேம நின ெபா�பாத� சரணைட�ேத�

ப���வர�� ���ைக அ�மா.

...Brindhapsych @ Brindha

ப���வர�� ���ைக அ�மாப���வர�� ���ைக அ�மாப���வர�� ���ைக அ�மா
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Golu Ideas

Kumarigollapudi & Deivamalar

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Sep 2013                               29



Sriramajayam

ைட�டான�� க�ப�

எ�ப� ��கி�� ெத��மா?

.....

���...   ���...   ���...

���...   ேபாத�...   ேலா�ச�...

ப�ச�...

எ�ன சி���???

எ�ேளா ெப�ய ேசாக� கைதைய

ெசா�லி�கி�� இ��ேக�

சி��� வ�தா சி���...!!!

Jokes

Smahi

ஒ�வ�: கணவ�� 

மைனவ��� ஒ��தைர 

ஒ��த� ந�லா� 

���சி�கி�� நட���கி�டா 

வா��ைகய�ேல எ�த� 

சி�க�� வரா� சா�!

வ���� ெகா��கிற மன�பா�ைம… 

ேவ��… எ�க வ�� �ேல பா��க… 

எ�ப�� அ�ப��தா�... சி�ன� 

சி�ன� ப�ர�சைனகைள அவகி�ேட 

வ����ேவ�. ெப�ய 

ப�ர�சைனகைளெய�லா� நா� 

எ�����ேவ�!”

ம�ெறா�வ�: சி�ன� ப�ர�சைன�னா 

எ�?

ஒ�வ�: ைபயைன க���ய�ேல 

ேச��கற�... ெப���� மா�ப��ைள 

ேதடற�... ��சா வ��  க�டற�... 

இெத�லா� தா�…!

ம�ெறா�வ�: ெப�ய ப�ர�சைன�னா?

ஒ�வ�: இல�ைக� ப�ர�சைன, 

கா�ம�� ப�ர�சைன,

ஈரா�, ஈரா� இ� மாதி�!!!

Thenuraj

அ�பா: அ�மா 

அ��ச��� ஏ�டா 

இ�ப� அ��ேற...

ைபய�: ேபா�க�பா, உ�கைள 

மாதி� எ�னால அ� தா�க 

��யா�.

JV_66 @ Jayanthy

Side effect of studying too much

A guy went to a restaurant, 
he wanted to see the menu.
But he forgot what it is 
called;

He asked waiter,
“Bring the syllabus”.

Selvipandiyan

இ���� ெப��ைய 

இ���ல ெச�வா�க;

மர�ெப��ைய மர��ல 

ெச�வா�க.

அ�ப 

த��ெப��ைய 

த�ய�லயா

ெச�வா�க?
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Receipe of the Month

Murungai Keerai Ragi Adai
...PriyagauthamH @ Priya

Ingredients: 
Cleaned murungai Keerai - 1 cup
Onion - 1 (finely chopped)
Red chillies - 3 
Salt -  To taste
Curry leaves 
Hing
Urad dhal - 2 tsp
Channa dhal - 2 tsp 
Oil - 1 tsp 
Grated coconut - 1 tbsp

For Batter:
Ragi our - 1 cup
Rice our - 1/2 cup
Salt
Water

 Mix together the ragi our, rice our and salt. Add water and mix until you get a dosa batter 
consistency. It will thicken with time. Will need to add more water just before making Adai 
again.

For seasoning:
 Heat kadai, Add oil. 
 Add the urad and channa dhal saute until light 

brown. 
 Add the curry leaves, red chillies and hing.
 Add the onion and cook until translucent. 
 Add the keerai and salt and cook until Keerai is 

half done. 
 Finally add the grated coconut and mix.

Method:

 Add this seasoning to the prepared ragi, rice our 

batter. 

 Mix well. 

 Check and adjust salt. 

 If the batter has thickened add some water to get 

dose batter consistency. 

Make adai's and serve with kaara chutney. 

Note: 

 The above can be done slightly differently. Instead of making a batter, you can add prepared 

seasoning to ragi/ rice our and sprinkle water and mix like to a pakora our consistency and 

deep fry in oil too. Or

 Mix the whole thing in a vada batter consistency and shallow fry like vadas too.

Keerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai Recipes
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Receipe of the Month Keerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai Recipes

Keerai Paruppu Kuzhambu
... Anbarasi

Ingredients:

Any Keerai (Except murungai) - 1 

Onion - 5

Tomato - 5

Garlic - 6 - 7 pieces

Red chilli - 10 - 15 (depends on taste)

Green chilli - 2 or 3

Toor dal - 150 gms

Turmeric powder - 1 pinch

Asafoetida - 1 pinch

Tamarind - One small ball

Vadagam - Little

Salt - As required 

Method:

 Take cooker and put the toor dal in it. 

 Wash it thoroughly and add the required amout of water, a pinch of 

turmeric and asafoetida. 

 Now add the Keerai, which is also washed & cut into pieces. 

 Cut the onions and tomato into slices and add it too. 

 Put the garlic pieces and both the chillies. 

 Now keep the cooker in stove till 3 whistles.

 After 3 whistles, remove the cooker from the stove and open it after the 

pressure is completely reduced. 

 Now transfer the content to the keerai chatti, add required amout of salt 

and tamarind and mash it.

 You can splitter the vadagam and add to it finally for enriching the taste.

 Now the delicious Keerai Paruppu Kuzhambu is ready.

Image credit: kamalascorner.com

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Sep 2013                               33



Receipe of the Month Keerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai Recipes

Palak Egg Bhurji
...Santhi1984

Ingredients:

Palak - Small cut pieces (2 cup)

Egg - 3 nos.

Onion -  1 no.

Green chilly - 3 nos.

Chilly powder  -  ½ tsp

Garlic -  4 nos. ( Cut to small pieces)

Oil & Salt - As required

Method:

 In a non stick pan, pour 2 tsp of oil and wait tll oil gets heated up.

 Add cut onions, green chilli and fry till it get light brown colour. 

 Mix garlic and ½ teaspoon of chilly powder and then mix Palak fry till it gets fried. 

 Lastly add egg 3 nos and fry 5 minutes to get ready of Palak Egg Bhurgi.

Mudakkathan Keerai Dosa
...Gayathri Pattabi

Ingredients:

Mudakathankeerai Grinded - 1 cup

Ragi our - 2 cup

Salt - to taste

Method:

 Clean and Wash Mudakathan 

leaves.

 Grind it as paste with less water.

 If the grinded paste is 1 cup, then 

take 2 cup of ragi our.

 Add required amount of water as 

well salt and make it like dosa 

batter. Now add keerai paste in ragi batter. Mix it well.

 Keep it aside for 8 hrs. After it is fermented, you can prepare dosas.

 It is very healthy for older people.
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

�ள��ச கீைர – 1 க�� (ந�� ��த� ெச�த�)

தன�யா – 2 ���� 

வரமிளகா� – ேதைவ�ேக�ப (நா� 16 எ�ண��ைக உபேயாகி�ேப�) 

�ள� – சிறிதள� 

ெப��காய� – சிறிதள� 

��� – ஒ� ைக�ப�� அள� 

தாள��க:

க�� – சிறிதள� 

உ��த� ப��� – சிறிதள� 

�வர� ப��� – சிறிதள� 

எ�ெண� – ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 கடாய�� சிறிதள� எ�ெண� வ���, ெப��காய�, வரமிளகா�, தன�யா 

இவ�ைற வ��� எ��க��.

 ��த� ெச�த கீைரைய ந�� வத�கி ஆற ைவ�க��.

 சிறிதள� �ள� ம��� ேதைவயான அள� உ�� ேச��� எ�லாவ�ைற�� 

அைர�� எ��க��.

 கடாய�� எ�ெண� வ��� தாள��க� ெகா����ள ெபா��கைள� 

ேபா�� தாள���, அதி� ��ைட ந��கி� ேபா�� வத�க��.

 இ�த� கலைவய�� அைர�த ேகா��ரா� 

ச�ன�ைய� ேச��� எ�ெண� ப���� 

வைர ந�� வத�க��.

 ஆ�திரா ேகா��ரா ச�ன� தயா�. 

இைத சாத�தி� சிறிதள� 

ந�ெல�ெண� வ��� சா�ப�ட 

மிக�� �சியாக இ����.   

Receipe of the Month Keerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai Recipes

...Ramyaraja

Image credit: cookingwithshobha.com
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ெநா�சி இைலக� -  ேவ��ய அள� 

கடைல� ப���, �வர� ப��� - சம அள� கீைரய�� அளைவ� ெபா��� ஊற 

ைவ��� ெகா�ள��. 

அ�சி மா� - சிறிதள� 

ெப��காய� - சிறிதள� 

கா��த மிளகா� - ேதைவயான அள� அ�ல� �சி�ேக�ப

ேசா�� - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள� 

எ�ெண� - சிறிதள�  

ெச��ைற:

 ேமேல ெகா��க�ப���ள ப���க�, ேசா��, கா��த மிளகா� ��ைற�� 

மி�ஸிய�� இ�� ெகா�ச� ெகார ெகார�பாக வைட�� அைர��� 

ப��வ�தி� அைர��� ெகா�ள��.

 ப�ற� அைர�� ைவ���ள கலைவய�� அ�சி மா�, உ�� ேவ��ய அள� 

ேபா��, கலைவைய ேப�� பத�தி� கல�� ெகா�ள��.

 ெநா�சி இைலகைள� க�வ�, ஈரமி�லாம� �ைட�� ைவ��� ெகா�ள��.

 ப�ற� ெநா�சி இைலைய� கவ����� ேபா��, (அதாவ� இைலய�� 

ெம�ைமயான பாக� ெவள���றமாக இ��க ேவ���) ப�ற� அைர�� 

ைவ���ள கலைவய�� சிறி� எ���, இைலய�� ேம� ெகா�ச� த�மனாக 

(தி�காக) �ச��. ம���� ம�ெறா� இைலைய அத� ேம� ைவ�� 

தி��ப�� கலைவைய� �ச��.

 ப�ற� இைலைய கலைவேயா� ேச��� பா� ����வ� ேபா�, இைல 

கிழி�� வ�டாம� ����� ெகா�ள��.

 ப�ற� இைத இ�லி பாைனய�ேலா அ�ல� ��க�� இ�லி த�� ைவ��, 

அத� ேம� பர�தி ேவக ைவ��� ெகா�ள ேவ��� (��க�� ெவ�� 

ேபாட� �டா�). 

 ெவ�த�ட� எ��� சிறி� ஆறவ��� ப�ர� �ைல� ேபா�வ� ேபா� 

ெவ��� ெகா�ள��.

 இ�த க�ெல��கைள அ�ப�ேய�� சா�ப�டலா� அ�ல� ேவ��� 

எ�பவ�க� ேதாைச�க�லி� பர�ப� சிறி� எ�ெண� வ��� ேலசான த�ய�� 

ேலசாக சிவ�க வ���� எ���� சா�ப�டலா�.

 உட��� ஆேரா�கிய� ெகா���� இ�த ெநா�சி இைல க�ல�.

�ழ�ைதக��� எ�லா கீைரகைள�� சில ேநர� அறி�க�ப��த ��யாம� 

ேபா��. சா�ப�ட ம��பா�க�. அவ�க��� ேவ��ய மாதி� �சியாக 

கா�ப���� ெபா�� அ�த உண� ஏ���ெகா�ள�ப��. இ�த க�ல��� அ�த 

வைகேய. ெச�� பா��க�, உ�க���� ப�����. 

�றி��: 

 இைலக� மிக�� ெகா��தாக இ��க ேவ�டா�. ����� ேபா� 

கிழி��வ���.

 இைலய�� ப��ப�க� கா��க� (நர��க�) த�மனாக இ��தா�, அைத 

ேலசாக� க�தி ெகா�� சீவ� வ�ட��.

Receipe of the Month Keerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai RecipesKeerai Recipes

...Poovizhi
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Penmai’s Kitchen Queen

கட� பாசி - China Grass Pudding

ேதைவயான� ெபா��க�: 

கட� பாசி - 20 கிரா� பா�ெக� (அைன�� ��ப� மா��ெக���� 

கிைட���).

பா� - 1/2 லி�ட�

த�ண��  - 1 லி�ட�

ச��கைர - 1/2 க�

ெச��ைற: 

 ஒ� பா�திர�தி� சிறிதள� த�ண��  ஊ�றி கட� பாசிைய 

அதி� ேச��� ந�றாக அலசி� ெகா�ள��.

 பாைல தன�யாக� கா��சி ைவ�க��.

 அ�கனமான ப�திர�ைத அ��ப�� ைவ�� த�ண��  ஊ�றி 

த�ணை� ர �டா�க��.

 த�ண��  �டான�� அதி� அலசி ைவ���ள கட� பாசிைய� 

ேச��க��.

 கட� பாசிைய �டான த�ண�� � ேபா�ட�� அ� ெஜ� ேபால 

வ��, அ�த ெஜ� ந�றாக த�ண�� � கைர�� வைர 

�டா�க��.

 கட� பாசி ந�றாக கைர�த�� ச��கைர ம��� கா��சி 

ைவ���ள பாைல� ேச��க��.

 உ�க��� கட� பாசி கலராக ேவ��மானா� ேரா�, 

ைப�ஆ�ப��, ப��தா எஸ�ைஸ இ�சமய�தி� ேச���� 

ெகா�ளலா� (எ�க� வ�� �� யா���� கல� ேச��ப� 

ப���கா� எ�பதா� நா� ேச��கவ��ைல).

 ��ட கா��சிய பா� ேபால இ���� கட� பாசிைய� த�� 

அ�ல� கி�ண�தி� ஊ�றி ெஜ�லி ேபா� இ��� வைர 

ைவ�க��.

 கட� பாசி ந�� இ�கிய�� உ�க��� ேவ��ய வ�வ�தி� 

ெவ��� �ைவ�கலா�.

கட� பாசி - சில ம���வ பய�க�:

 �ட� ம��� அ�ச��� ந�ல�.

 உட� ��ைட� தண����.

 இதி� ைவ�டமி�, மினர� ம��� �ேரா��� நிைற�� 

 இ��கிற�.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ராகி மா� - 5-6 ேடப�� ��� 

ெவ�காய� - 1 (ெப�ய�)

���ைக இைல - சிறிதள�

ப�ைச மிளகா� - 4 

எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

உ�� - �சி�ேக�ப 

த�ண��  - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற: 

 �தலி� ெப�ய ெவ�காய�ைத ெரா�ப� ெபா�யாக இ�லாம� 

ந��கி� ெகா�ள��. 

 ஒ� பா�திர�தி� ராகி மா�, ெவ�காய�, ���ைக இைல, 

ப�ைச மிளகா�, ெகா�ச� எ�ெண�, ேதைவ�ேக�ப உ�� 

ம��� ந�� ேச��� ந�றாக ச�யான பத� வ�� வைர 

ப�ைச�� ெகா�ள��.

 ஒ� கடாய�� எ�ெண� வ��� ப�ைச�� ைவ���ள மாைவ 

பேகாடா ேபால ேபா��� 

ெபா�ன�றமாக ஆன�� எ��� 

த��� ெடாேமேடா சாஸுட� 

ப�மாற��.

�றி��: ���ைக இைல 

கச���. அதனா� பா��� 

மா�ட� ேச���� ெகா�ள��. 

Penmai’s Kitchen Queen

ராகி ப�ேகாடா
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ேத�கா� - 1

கா��த மிளகா� - 10

உ��த� ப��� - 3 ���

�ள� - ெந�லி�கா� அள� 

உ�� - ேதைவயான அள�

க�� - சிறிதள�

கறிேவ�ப�ைல - 1 ஆ���

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெப��காய� - சிறிதள�

ெச��ைற:

 ேத�காைய� ��வ�� ெகா�ள��. 

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

சிவ�க வ��க��.

 ப�ற� கா��த மிளகா�, ��வ�ய ேத�கா�ட� கறிேவ�ப�ைல, 

ெப��காய��� ேச��� ெபா�ன�ற� ஆ�� வைர வ��க��. 

 �தலி� மி�ஸிய�� கா��த மிளகா� ேபா�� ந�றாக� 

ெபா���� ெகா��, அத� ப�ற� வ��த கலைவைய� 

ெகா��� ேதைவயான உ��, ெந�லி�கா� அள� �ள� ேபா�� 

வ��தவ�ைற அதிக� த�ண��  ேச��காம� 

அைர�க��. ெப��காய��� 

ெகா�ச� ��கலாக� ேபா�டா� 

ந�றாக இ����.

 இ�த� ச�ன� இ�லி, �ள� 

சாத�தி��� ந�றாக 

இ����. ெவள��� 

பயண�தி��� 

ெகா�� ெச�ல 

ஏ�ற�.

 உரலி� அைர�தா� 

இ��� �ைவ ���.

Penmai’s Kitchen Queen

வ��த ேத�கா� ச�னி 
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Geetha.A @ Anu 

இ�தியா... இ�த வா��ைதைய� ேக��� 

ெபா�ேத ஒ� ச�தி கிைட�கிற� என��. 

இ�திய� தாேய உன�� எ� வர� வண�க�. 

யாராவ� ேக�டா� எ�ைன இ�திய� எ�� 

அறி�க�ப��தி� ெகா��� ெபா�� ஒ� 

க�வ��, ��னைக�� இலவச இைண�பாக 

ஒ��� ெகா���. அ�தைன ெப�ைம��, 

�����.

பல வ�ஷய�க��� உன�� நா� ந�றி 

ெசா�ல� கடைம� ப����கிேற� தாேய. 

பல நா�கள�� �ழ�ைதக����, 

ெப�ேறா�க���� இைடெவள���, �� 

�த�திர�� இ����. ஆனா� இ�� 

ம��ேம உறவ�ன�கேளா��, தா� 

த�ைதேயா�� கைடசி வைர 

ப�ைண�தி��கிேற�. உற�க����, 

பாச�தி��� ெகா���� ��கிய��வ� 

ேவெற��� காேணா� தாேய!! 

ஒ�வ��� ஒ��தி எ�ற உய�ய� 

ேகா�பா�கைள� ெகா�ட நா� எ� தா� 

நா�. ெவள�நா��ன�� நிைன�� வ�ய��� 

வ��ைத ேவெற��� காேணா� தாேய!! 

இமய�தி� இ��பவ� இ�மினா� 

�ம�ய�� இ��பவ� ந�� ெகா�� 

ஓ�னா� எ�ற ெசா� உ��. இ�த 

ம�ண��ேக உ�ய மன�த ேநய� எ�ற 

ெசா�லி� அ��த�ைத இ�� தவ�ர 

ேவெற��� க�டதி�ைல தாேய!!

பல ெமாழிக�, பல இன�, பலதர�ப�ட 

கலா�சார�, பல மத�க�, பலதர�ப�ட 

உண�� பழ�க�க�, பல வைகயான ஜாதி 

அைம��க� இ�ப� ெசா�லி� ெகா�ேட 

ேபாகலா�. அ�வள� வ��தியாச�க� 

இ��தா�� ேவ��ைமய�� ஒ��ைம எ�ற 

ஒ�ைற இ�� தவ�ர ேவெற��� 

க�டதி�ைல தாேய!!

பல மத அைம��க�� இைண�� வா�� 

வா��ைக �ைற இ�� தவ�ர ேவெற��� 

சா�தியமி�ைல. பல ச�ைடக��� 

ந�வ��� நா�க� இைண�� இ��கிேறா� 

தாேய!!

பாரதிய�� ெபா�னான வ�கைள நிைன�� 

�ற வ����கிேற�.

பா����ேள ந�ல நா�- எ�க�

பாரத நா�...

எ�ைன� காத��, க�வ�� ெகா�ள 

ைவ�தைவ ஒ�றா, ெர�டா பல�பல.

 உலக அதிசய��, உ� நா�� 

ெப�ைம�� ெகா�ட தா�மஹாைல� 

ெசா�வதா?

 கண�த�தி� �லதனமான ��ஜிய�ைத 

இ�த உலகி�� அள��தவ� ஆ�யப�டா

எ� ��ேனா�க� எ�� ெசா�வதா?

 கி�னஸி� இ���� எ�க� ம�னா�ி� 

ேகாவ�ைல� ெசா�வதா?

 மன�த வள� இ�லாம� பல நா�க� 

தவ��கி�றன. அவ�றி� �ட உலகி� 

இர�டா� இட�தி� இ��பைத� 

ெசா�வதா?  

 பலவ�தமான இைச� க�வ�க�, நா��ய 

�ைறக�, ச�கீத ���க�க�, இைவ 

எ�லா� இ�ேக ம��ேம பா��க 

����.

 உலகேம இ�� ப��ப��� ஒ� உட�, 

ம��� மன� ச�ப�த�ப�ட 

ேயாகாைவ� த�தைத� ெசா�வதா?

 இ�திய சின�மா, உலக� ���� 

பா��� ரசி�க�ப�கிற�. இைத� 

ெசா�வதா? இ�ப� ெசா�லி� ெகா�ேட 

ேபாகலா� பல�பல.

இ�ப� எ�லா வள�கைள� ெகா�ட நா� 

ஏ� ��ேனா�கி நகராம� இ��கிற�. பல 

வள�க� ம��� இ��� வ��டா� ேபா�மா? 

இ�ைல. அைவ எ�லாவ�றி��� ேமலான 

பல ��ேன�ற�க� ந� நா��� ேதைவ.

1. க�வ�: க�வ�ய�� நா� இ��� நிைறய 

ப�� த�கி உ�ேளா�. அைனவ�� ஒ� 

�றி�ப��ட அளவ��காவ� பய�ல ேவ���. 

���த வைரய�� அைன�� �ழ�ைத��� 

க�வ� எ�ற நிைலைய ஏ�ப��த ேவ���. 

�ழ�ைத� ெதாழிலாள�கைள ��றி�� 

ஒழி�க ேவ���. ெப� க�வ� 

கிராம�கள�� இ��� ��ைமயைடய-

வ��ைல. இைத மா�ற ேவ���.

2. �காதார�: ந� நா��� அ��பைட� 

ேதைவயான ��ந�� �ட மிக மிக மா�ப�ட 

நிைலய��தா� கிைட�கிற� எ�� ஒ� 

��ள� வ�வர� ெசா�கிற�. நா� இ���� 

ப�ரா�� நா��� �ழாய�� இ��� 

அ�ப�ேய த�ணை� ர ���க ����. 
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ஆனா� ந� நா��� அ�ப� ���க 

��யா�.

3. �����ழ�: ந� நா��� இ�ைறய 

ப�ர�சிைனகள�� ��கியமான� இ�. 

ச�யான பாதாள சா�கைட அைம�� 

கிைடயா�. கா�� ம��� நில�த� ந�� 

�தலியைவ பய�கரமாக மாசைட���ள�. 

இதனா� நா� அைனவ�� பல ேநா� 

ெதா���� ஆளாகிேறா�. ச�யான 

��ைபைய எ���� வசதி, ேபா�� ேபாேத 

ம��� ��ைப, ம�கா ��ைப எ�� ேபா�� 

வா���க� இ�ைல. ச�யான ��ைப 

ெதா��க� பராம��� இ�ைல. மைழ ந��, 

உய�� ந�� எ�� எ�தி ம��� ைவ��� 

ெகா�கிேறா�. அைத ச�யாக 

ேசமி�பதி�ைல. மர� வள��ேபா�, மன�த 

வள� கா�ேபா� எ�கிேறா�, ஆனா� 

வள��பதி�ைல. 

4. ச�ட�: ச�ட� ஒ� இ��டைற எ�� 

ெசா�வ���. ஆனா� அ� ந� நா�ைட 

ெபா��தவைர உ�ைமயாக�தா� உ�ள�. 

ெச��� தவ�க���� ச�யான த�டைன 

இ�லாததா� நா��� ெகாைல, ெகா�ைள 

ம��� பாலிய� பலா�கார�க� ெதாட��� 

அர�ேகறி� ெகா����கிற�. க�ைமயான 

ச�ட�க� ேதைவ. 

6. அரசிய�: இ�ைறய கால�க�ட�தி� 

அரசிய� எ�ப�� ஒ� ெதாழிலாக� 

பா��க�ப�வ� மிக�� ேவதைன 

அள��கிற�. நா� உ��ப�ன�களாக� ேத�� 

ெச�ய�ப�பவரா�தா� நம�� ந�ைம��, 

த�ைம�� எ�பதிேல நம�� இ��� 

வ�ழி��ண�� ேதைவ. மன�த���� 

ப��னா� ெச��� ��டமாக நா� 

இ��கிேறா�. ஒ� அர� த�� ெச��� 

ெபா�� அைத� ேக�க� �ட 

திராண�ய�றவ�களாக நா� இ��கிேறா�. 

ப��யாண���, சாராய�� ஒ� அரைச 

நி�ணய��க� �டா�. இலவச�கைள ந��� 

��டமாக ம�க� இ��க� �டா�.

7. ஊழ�, இல�ச� அ�ற அர�: தாேன 

எ���� ெகா�டா� அ� ஊழலா�, ப�ற� 

ெகா��� வா�கினா� அ� இல�சமா�. 

எ�த ஒ� நா� இைவ இர��� இ�லாம� 

ஒ��கமாக ம�க��காக அர� ெச�கிறேதா 

அ�ேவ ந�லர�. ஒ� சாதரண ��ைப� 

ெதா��ய�� ெதாட�கி, ��கா� வைர��� 

ஊழலி� ெபய� எ��தி��கிேறா� எ�றா� 

அ� மிைகயாகா�.

இ��� எ�தைனேயா ேதைவக� 

இ��கிற�. மன வ��த��ட� நி��தி� 

ெகா�கிேற�. 100 இைளஞ�கைள� தா��க�, 

இ�நா�ைட நா� மா��கிேற� எ�றா� 

வ�ேவகான�த�. இ�த இைளஞ� ப�டாள�க� 

வ�ழி��� ெகா�டா�தா� ந� நா�ைட 

உலக வ�ைசேயா� ஒ�ப�ட ����.

இ�திய� எ�பதி� ெப�ைம ெகா�ேவா�. 

இைண�ேத இ��� பல சாதைன 

ெச�ேவா�.

Vijivedachalam

எ� தா� நாேட… வண�க�! உ�ைன 

வண��� ேபா� ம��� என��� பரவச� 

ஏ�ப�கிற�…! 

எ� நாேட…! நா� உன�� எ�ன ெச�ேத�? 

எ�ைன ந� உ� ���� ைவ�� 

பா�கா�கிறா�! எ�தைன கலா�சார�க�? 

அழ� மி� பார�ப�ய�! ேகா� ேகா� 

வரலா��� �வ�க�!!! உ�ைன எ�தைன 

எ�தைன சா�ரா�ய�க� ஆ�� இ��கிற�!

அ�ைம�ப��த வ�த ஆ�கிேலய�கைள உ� 

அகி�ைசயாேலேய ெவ�றாேய. ��தக�தி� 

வைரபடமா� உ�ைன� பா���� ேபா� 

கா�ம�� �த� �ம� வைர ந� ந��� ேபா�� 

பாைதைய� பா��க க� ேகா� ேவ���.

 
உ�ைன அல�க��க ��� கட�� ேபா�� 

ேபாட, ந�ேயா தவ� ெச��� �ன�வ� ேபால 

அைமதியாக இ��கிறா�. உ���ேள 

எ�தைன ஜவ�  நதிக�.

உ�ைன� பா���� ெகா�ேட இ��க ஆைச 

தா� அ�மா! ந� ஒ� தா�... ஆனா� உ� 

ப��ைளக� பல ேகா� ேப�... ந� யாைர�� 

வ�ல�காம� உ��� பா�கா�கிறாேய...! 

நிஜமாக� ேக�கிேற� நா� உன�� எ�ன 

ெச�ேத�? உ�ைன� பா��� ரசி��� ஒ� 

மன�தனாக நா� எ�ேகா ஒ� �ைலய��. 

உன��� நா� இ��பைதேய ெப�ைமயாக 

நிைன�கிேற�. ந� யா� எ�� எ�ைன� 

ேக�டா�, எ� ெபயைர� ெசா�லாம�, நா� 

இ�திய� எ�� தா� ெசா�ல ஆைச� 

ப�கிேற�. எ� ஆைச�� இ� தா�.

எ�த எதி�பா���� இ�லாம� எ�கைள ந� 
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பா�கா��� ேபா� எ� ந�றிைய� தவ�ர 

நா� ெகா��க ஒ��� இ�ைலய�மா.

உ�ைன ேநசி�க� காரண� ேக�டா� நா� 

எ�ன ெசா�வ�? காரணேம இ�லாம� 

ேநசி�தா� தாேன அ� அ��?

மாநில�க� பலவாக நா�க� 

ப���தி��தா��, உ� தி�நாளான �த�திர 

தின�த�� உ�ைன நா�க� ஒ�றாக� 

ேச��� ேபா��கிேறாேம அ� தா� 

நா���ப�றா?

உ�ைன ெவ�� வா��ைதயா� 

வா��தினா� ம��� ேபா�மா? ேபாதாேத... 

ேபாதேவ ேபாதா�. எ�க���� எ�� 

ஒ��ைம ெப��கிறேதா, எ�க���� எ�� 

ஏ�ற�தா�� �ைறகிறேதா, பண� 

இ�லாம� தவ���� மன�த�கைள 

ஏளணமா� பா��பைத நி���கிறா�கேளா, 

அ�� தா� எ� தா� தி�நா��� �த�திர� 

ேபா�ற�ப��... ேபா�ற�� ேவ���.

ந� �த�திர� ெப�� பல வ�ட�க� உ��� 

ஓ�ய�. நா�க� ேப��தி� ந� இரவ�� 

தன�யாக� பயண� ெச�ய ��யவ��ைலேய. 

காம மி�க�க� எ�கைள ேவ�ைடயாட 

ெவறிேயா� உலா வ�கிற�. நா�க� 

ேபாரா�� ெகா�� தாேன இ��கிேறா�. 

எ�க��� க�� ��கிய� எ�� ேபாதி�த� 

ந� தாேன?

ஒ�ெவா� ெப�ண�� க����� எ�� 

�� உ�தரவாத� கிைட��ேமா எ�� சீறி� 

ேபச ஆைச தா�. ஆனா�� எ�ேகா ஒ� 

�ைலய�� எ� சேகாத�க� நா� இ�� 

இைத� பதி� ெச��� ேபா� ஒ� காம 

மி�க�தா� சி�திரவைத அ�பவ���� 

ெகா�� தா� இ��பாேளா எ�� 

நிைன��� ேபா� எ�னா� இைத எ�த� 

�ட ��யவ��ைல.

 
அ�மா பாரத தாேய...! நா�க� ப��ன�ேயா� 

�ட இ��க தயா�. ஆனா� எ�க� க�ைப 

ம��� எ�கைள வ��� ேபாக வ�டாம� 

பா���� ெகா� எ�� உ�ன�ட� நா�க� 

யாசக� ேக�க வ��ைல. நா�க� த�கா��� 

கைலைய க��� ெகா�ள ேவ���. இைத 

உ� �லமாக நா� ஒ�ெவா� இ�திய� 

ெப�ண���� அைற�வ� வ��கிேற�.

எ� இ�திய� சேகாத�க� அைனவ�� 

த�க� க�ைப� தா�கேள பா�கா�க 

த�கா��� கைலேயா� க�றி��� தைல 

நிமி��� வாழ ேவ���. இ�ேவ நா� காண 

வ����� இ�தியா!

aarthiaec

As individual citizen of mighty country having a 
great demographic dividend , ancient special 
features and bulky youth power who is now 
directionless, dimensionless going to convey my 
dreams about my nation and going to express 
my pain towards present scenario.

Agriculture should be respected and free from 
chemical pesticides banners free urban and 
remote areas. Criminals should punish then and 
there and corruption free government offices.
Discrimination and violence against girls should 
be stopped and developing - self disciplined 
society.

Education for all and sport should give equal 
importance.
 Free treatment for all.
 Great educational system to encourage 

research in spite of education to get job.
 Integration among people instead of various 

religions, language, states caste.
 Men and women have equal rights.
 No bomb blast and orphanages, old people 

houses.
 Proper planning for meeting future demands 

(food, shelter, agriculture, energy) and 
pollution free environment.

 Queues free public places and temples.
 River should be nationalized.
 Social responsibility in each and every 

individual and scam free country.
 Talents should be recognized without 

partiality. 
 Urban and rural areas with same facility.
 Village agricultural land should not be real 

estates.
 War less Kashmir and borders.
 Extreme weather and disaster should 

prevented by using eco friendly products.
Youth energy should be properly 
channelized.

 Zipping up finally India should be a super 
power in research and humanism after a 
decade.
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I really proud to be an Indian. Our country 
having varied heritage rich in wealth. We have 
ancient civilization. We have our own big 
kingdoms, Great culture, Great buildings and 
temples, Great people like Gandhiji, Buddar, 
Vivekanandha, Kalam ji, who are great 
inspiration to the whole world.

We people have many languages which is 
ancient.

We are having cute family structure. I can't 
express in word how I love my country. How I 
am patriotic.

As back to my country which gives me a lot 
thinks. I promise her I will be loyal and a true 
citizen to her. I will do possible things to her in 
back to develop a dynamic nation. 

"Never ask what your country give to you, ask 
yourself what you have given back to your 
country".

Revathy Sekar�

First of all I am really very proud to be an Indian. 
My mother land INDIA. She's really awesome. 
She consists of more and more natural 
resources with her. India is really proud of her 
kids who vary in their languages, culture, 
clothing, etc. though we all vary in these thing 
we are one in the thought that we are kids of our 

mother India. And this year it has been 67, since 
she had got her freedom. Our mother land is not 
an exception from being slaved by the British. 
Lots and lots of struggles for saving our mother 
land. Blood rolled off on the cheeks of our 
freedom fighters instead of tears. Finally today 
we all are enjoying our freedom. But  are you 
very sure that we all are completely happy? Yes, 
the reply is exactly 'NO'. When we search for the 
reason, the answer is our political leaders. Why 
don't you old leaders give a chance for the 
youths to take the power? Do you think that we 
don't have enough knowledge? But I think that 
the young guys don't have the knowledge to 
cheat people also. They don't know to corrupt. 
They would use the money only for the 
goodness of people. There would be no fights in 
Kashmir. Our own siblings in Srilanka would 
have not been killed unnecessarily, each citizen 
would receive their needs without Aadhar card, 
unemployment would be ruined, poverty in the 
country will be reduced, etc. You old political 
leaders see the holes in the dresses of the poor 
child as only as a hole. But we youngsters can 
show the shining stars to them through that 
hole. There is no doubt in making India 'A 
DEVELOPED COUNTRY' if the youngsters take 
the power. So, present political leaders wish the 
present generation and let them to lead the 
country.
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�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : இ�லறவ�ய�

அதிகார�: வா��ைக� �ைணநல�

56. த�கா��� த�ெகா�டா� ேபண�� தைகசா�ற 
ெசா�கா��� ேசா�வ�லா� ெப�.
வ�ள�க� :
உடலா�� உ�ள�தா�� த�ைன� கா��, த� கணவன�� நல�கள�� கவன� 
ைவ��, ���ப�தி�� நல� த�� �கைழ� கா��, அற�ைத� கைட�ப���பதி� 
ேசா�வைடயாம� இ��பவேள மைனவ�.
Explanation:
She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an 
unsullied fame.

57. சிைறகா��� கா�ெபவ� ெச��� மகள�� 
நிைறகா��� கா�ேப தைல.
வ�ள�க� :
இ�தைன �ண�க�� இ����ப� ெப�ைண� சிைற ைவ��� காவ� கா�பதி� 
பய� எ�ன? ெப�க� த�கைள� தா�கேள மன அட�க�தா� கா��� காவேல 
�த�ைமயான�.
Explanation :
What avails the guard of a prison ? The chief guard of a woman is her chastity

58. ெப�றா� ெபறி�ெப�வ� ெப��� ெப��சிற��� 
��ேதள�� வா�� உல�.
வ�ள�க� :
ெப�க� இ�தைன சிற��கைள�� ெப�வா�க� எ�றா� ேதவ�க� வா�� உலகி� 
மி��த ேம�ைமைய அைடவா�க�.
Explanation :
If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where 
the gods ourish.

59. �க����த இ�லிேலா��� இ�ைல இக�வா��� 
ஏ�ேபா� ப�� நைட.
வ�ள�க� :
�கைழ வ���ப�ய மைனவ�ைய� ெபறாதவ��� அவ�கைள ஏளன� ெச�வா� ��ேன 
ஆ� சி�கமா� நட��� ெப�மித நைட இ�ைல.
Explanation :
The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, 
before those who revile them.

60. ம�கல� எ�ப மைனமா�சி ம��அத� 

ந�கல� ந�ம�க� ேப�.

வ�ள�க� :

ஒ�வ��� ந��ண ந�ெசய�கைள உைடய மைனவ�ேய அழ� எ�� அறி�ேதா� 

��வ�. அ�த அழகி�� ஏ�ற அண�கல�க� ந�ல ப��ைளகைள� ெப�வேத.

Explanation :

The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that 

goodness.

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.

இ�ைறய கால�க�ட�தி� 

�ழ�ைதக� வள��� �ைறய�� 

ெப�ேறா�க� கைடப���க 

ேவ��ய� கன�வா, க���பா? 

வள��� வ�� இ�ைறய �ழலி� ந� 

தமி� ச�க� ெப��� அ�கைற 

ெகா��� வ�ஷய� இ�த �ழ�ைத 

வள���. ப�� ெகா�டவ�கள�� 

எ�ண��ைக அதிக� எ�பதா� 

எ��ைடய �க�ைரைய இ�த 

�ைற� தவ����வ��கிேற�. ேம�� 

உ�க� க��ேதா� எ� க��ைத�� 

ேச��ேத எ��கிேற�. இன� ந� 

ேதாழைமகள�� க��திைன� பா�ேபா�.

“�ழ�ைத வள���� ேபா� கன��, 

க���� இர��ேம ேதைவ. அத�� 

சி� வ�ள�க�ைத�� த�� எ�� 

க���� ேவ���, எ�� �டா�, 

எ�ேபா� அவ�கைள� ப���க 

ேவ���, எ�ேபா� அவ�கைள 

வ�டேவ���” எ�� த� �த� 

க���ட� ெதள��பட� �றி 

அச�திவ��டா� ேதாழி  ��யா.

”ப�ள�� ெச�ல அட� ப����� 

�ழ�ைதகைள, தா� நிைன�த� 

கிைட�க ேவ��� எ�� நிைன��� 

�ழ�ைதகைள, அத� த�ைம�� ஏ�ப 

நா� வள��க ேவ���” எ�� 

ெசா�லி அச�திவ��டா� ேதாழி வ�ஜி 

ேவதசால�.

”எ�ெபா��� கன��ட� ��ய 

க���� இ��தா� தா� ந�ல� 

எ���, �ழ�ைதகள�� வயதி�ேக�ப 

கன�ைவ��, க���ைப�� �டேவ 

வ�� �� நிைலைய�� ெசா�லி 

வள��தா� அ�த� �ழ�ைத 

க���பாக ந�ல �ைறய�� வள��.  

�ழ�ைதய�� திறைம, உண�� 

அ��பைடய�� ந��ைடய ெசய�க� 

அைமயேவ���, �ழ�ைதக�ட� 

நா� ேநர� ெசலவழி�கேவ���. 

ேம�� வள�� �ழ�ைதய�� 

�ணநல� அைன��� ���ப�தி� 

உ�ள அைன�� உ��ப�ன�கள�� 

ைகய���ள�, ெசா�த�க���� அதி� 

ப�� உ��. அட�ப����� 

�ழ�ைதகைள எ�ப� அட�க 

ேவ���” எ�� த� க�ன� 

�ய�சிய�� நிர�ப� ெசா�லி 

அச�திவ��டா� ேதாழி ச�யா �ரா�.

“கன��ட� ��ய க���ேப �ழ�ைத 

வள��பத�� சிற�த வழி எ�ப� இ�த 

மழைலய�� சி� க���” எ�ற 

����� க��தி� லய��க 

ைவ��வ��டா�. ேம�� ெஜ� த��வ� 

கைதைய� �றி அச�திவ��டா�. 

அவ�க� வழிய�� ெச�� அவ�கைள 

தி����க�. �ழ�ைத வள��� எ�ப� 

ஒ� கைல எ�பைத கைல வ�வ�� 

ெசா�லி ப�ரமி�க ைவ��வ��டா� 

ேதாழி த� அழகான   ேம� ெட�ஸி.

ஒ�பைன �ல� த� க����� 

ெம�ேக�றி�� உ�ளா�.

“�ழ�ைதய�� மேனாதிட�ைத 

�ைல�காம� எ�ப� தி��த ேவ���, 

க���ப�� எைதெய�லா� தவ���க 

ேவ���. ேம�� அவ�கள�ட� நா� 

ேப�வத�� ேநர� ெசலவழி�க 

ேவ���” எ�� ெசா�லி த� 

க��ைத �� ைவ���ளா� ேதாழி 

ர�யா ராஜா.

“இ�ேபா� 90% ெப�ேறா�க� 

ேவைல��� ெச�கி�றன�. 

அ��ழ�ைதக� யாசி�ப� அ�ைப�� 

...Surya

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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பாச�ைத��. அ��ழ�ைதகள�ட� 

கா�ட ேவ��ய� கன��. அேத 

�ழ�ைதக� திைச மாறி� ெச��� 

ேபா� கா�ட ேவ��ய� க����. 

ப�வ�தி�� ஏ�றா�ேபா�, �ழ��� 

ஏ�றா�ேபா� நா� கன��� க����� 

கா�டேவ��ய� ந� கடைம” எ�ப� 

ேதாழி வாத�. த� உமா மேனாஜி� 

அ�பவ�தி� �ல� ெசா�ன 

வ�ஷய�க� இ��� அ��த�. இைவ 

ச�க உ�ைமக� எ�ப� நி�சய� 

நா� அறிேவா�. இ�ப�ெய�லா� ந� 

ம��� �ைறக� உ�ள� எ�பைத 

அழகாக ���� கா����ளா� ேதாழி.

“�ழ�ைத வள��ப�� க���� 

அவசிய� எ�� �றி, ேம�� த� 

யதா��த வா��ைதகள�� க���ேபா� 

வள�� �ழ�ைதகள�ட� நா� கன�� 

கா��னா�, ஏ��� ெகா�வா�க�. 

ஆனா� கன�ேவா� வள��க�ப�� 

�ழ�ைதகள�ட� க���� கா��னா�, 

அவ�களா� அைத ஏ��� ெகா�ள�� 

��யா�, சகி��� ெகா�ள�� 

ெத�யா�” எ�� ெபாதி���ள  

உ�ைமைய� ெதள��பட� �றி 

அச�திவ��டா�

ேதாழி  அவ�க�. சாரேதயா

“ப�ைழகைள �தலிேலேய க��ப���� 

தி���வ�, ஆர�ப�திேலேய கி�ள� 

எறிவ� ேபா�ற வ�� �� கா��� 

ெசயலி� �ல� நா� நிைன�தைத 

சாதி�க ����. �ழ�ைத வள��ப�� 

ெவ�றி�� ெபற ����” எ�ப� 

ேதாழி  க���. ெகௗ� ேமாகன��

“�த�திர� எ�ெவ�ற அள�ேகா� 

ெத��தவ�களாக இ��க ேவ���. 

நா�� அவ�க��� ெச�ல� 

ெகா��� ெக��� வ�ட��டா�” எ�� 

த� வாத�ைத ��ைவ���ளா� 

ேதாழி ெச�வ� பா��ய�.

“யதா��த� எ��� கச���” எ�ற 

உ�ைமைய த� அ�பவ�தி� �ல� 

ெசா�லி ��ய ைவ�� வ��டா� ேதாழி 

ைமதிலி அவ�க�. இ�த நிைல 

உ�வாக� காரண� ெப�றவ�கள�� 

க���� இ�லாததா��, அவ�க� 

ெச��� தவ�கைள ஆத��பதா�� 

தா�.

“ந��ைடய வரலா�ைற��, 

கலா�சார�ைத�� க��ப��ப� �ட ந� 

�ழ�ைதகைள ஒ� ந�ல மன�தனாக 

வள���� காரண�க� எ�� ெசா�லி, 

அைவகள�� ேதைவ, இ�� ேதைவ 

எ�ப�� நா� அறி�தேத” எ�ற த� 

க��ைத ெவள�ய����ளா� ேதாழி 

அம� அவ�க�. 

“க�வ�� இ���� ேபாேத நா� ெச�ய 

ேவ��ய ந�ெசய�கைள��, அதனா� 

ெப�� ந�ைமகைள�� ெசா�லி, 

இத� �ல� நா� ெப�ெற���� 

ேபாேத ஒ� ந�ல மன�தைன ஈ�� 

வா��ைப ெப�கிேறா�” எ�� �றி 

�ழ�ைதகள�ட� ெப�ேறா� கா�ட 

ேவ��ய ப��நாள�கைள ேதாழி 

ப��யா ச�திர� ப��யலி�ட வ�த� 

அ��த�.  

“பாசி�� ��ேபா��ெம�� ம��� 

ெநக�� ��ேபா��ெம�� ப�றிய 

வ�ள�க� �ழ�ைத �றி�த 

அறிவ�ய��� ஆர�ப வ���.  

�ழ�ைதகைள நா� அ��� வ�த�, 

வள���� �ைற, கா��� கன�� 

இவ�றிெல�லா� நா� மாறேவ��ய 

நி�ப�த� �றி�த ேதடலி� நம�� 

வ�ைடயள��� வ��டா� ேதாழி உஷா.

இ�த� தைல�� சா��த வ�வாத�தி� 

ப�� ெகா�� த�த� க����கைள 

�� ைவ�த ந� ேதாழைமகள�� 

அைன�� பதி�க�� அ�ைம. இ�த� 

தைல�ப�� கீ� த� ஆழமான 

க����கைள� பகி��� ப�� ெவ�ற 

ேதாழி  அவ�க��� ப��யா ச�திர�

ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��.
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...Poornima Subramaniyam



மா�கழி மாத�, பன� ெபாழி�� 

இர�. ந�ச�திர�க� 

ைவர�களாக, நில� 

��யனாக ஒள� தர இர�� 

ெபா�� பக� ேபாலேவ 

கா�சி அள��த�.

அ�த அ�ைமயான நில� 

ெவள��ச�தி� ��காவ�� 

உலாவ�� ெகா����தா� 

அ�யமி�ர�. அவ� நட��� 

பாைத எ���, ��களாக 

இ��த�. தைரைய ப�� 

ெம�ைத ேபால உண��தா�.

�ள�தி� உ�ள ந�� 

வான�தி�� க�ணா�யாக 

மாறி இ��த�. 

க�ணா�ைய� பா��� 

வான� த�ைன 

ந�ச�திர�களா� 

அல�க���� ெகா����த�.

அட��த மர�க�, ப�ைமயான 

இைலகைள��, ���� 

����� ��கைள��, 

��வ�� ��கைள ஏ�தி�� 

காண�ப�டன. ��வ�ய�� 

இைச�பா�� தாலா�டாக 

இ��த� அ�யமி�ர���.

உ�ேள ெச�ல ெச�ல 

அ�யமி�ரன�� வ�ய�� 

��� ெகா�ேட ேபான�. 

மர�தி� த�க�, 

மாண��க�, ��� 

ேபா�றைவ 

��களாக 

��தி��தன. 

எதி�ேலா 

ைவர�க� 

அ�வ�களாக� 

ெகா��� 

ெகா����தன.

அவ� கா�க� ேம�� 

நட�க� மற�தன. அவன�� 

மன� உ�ேள ெச�ல� 

���ததாேலா எ�னேவா, 

அவைன ேம�� வழிநட�தி 

உ�ேள இ���� ெச�ற�. 

ெச�ற பைத எ�லா� அவ� 

க�ட� அ��த�! அதிசய�! 

ஆ�ச�ய�!

ேதவைதக� க�ணா��சி 

வ�ைளயா�� 

ெகா����தன�. 

பள��� மாள�ைககேளா 

க�ணா� ேபா� மி�ன�� 

ெகா���, த�க� ேபா� 

ெஜாலி��� காண�ப�டன.

அ�� கட�; அறி� மைல; 

வர� � கா� எ�� எத��� 

அ��� �ைறவ��றி 

இ��த�.

ம�க� எ�ேலா�� த�க� 

வ�� �� உ�ள பண� கா��சி 

மர�திலி��� பண� பறி��� 

ெகா�� இ��தன�.

ந�லைவக

��, 

உ�

ைமக

�� 
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ேமக�கேளா� மித�� 

ெகா����தன.

மா� ��ட�க�, �ய�க�, யாைன 

என அைன�� வ�ல��க�� 

ச�ேதாஷமாக� ��றி� தி��தன.

அ�ேக ஒ� �த� சி��� மைழயா� 

அைனவைர�� நைனய ைவ��� 

ெகா����தா�. அ�யமி�ரைன� 

க�ட �த� அவைன “வா 

�ழ�தா�”” என அைழ�த�. 

ேம�� “ந� வ���ப�ய� இ�ேக 

கிைட���. உன�� எ�ன 

ேவ���?” எ�ற�” அ�த �த�.

'ல��'” எ�� ம�ெமாழி �றினா� 

அவ��.

உடேன வான�திலி��� 'ல��'' 

மைழயா� ெகா��ய�.

அவ�ைடய 'ஜிேலப�',' 'ஆ�ப��'', 

'ெபா�ைம'' எ�ற ஒ�ெவா� 

வா�ெமாழி���, �த� அவ�ைடய 

ஆைசகைள நிைறேவ�றி� ெகா�� 

இ��த�.

ைகய�� ேவ��மான அள� 

எ���� ெகா�� ல�ைட 

சா�ப���� ெகா�ேட அ��மி��� 

ஓ�யா�, ெபா�ைமகேளா� 

வ�ைளயா��� மகி��தா�. 

அவ��� அ�ேக எ�த� �ைற�� 

இ�ைல. அவ�ைடய ஆைசகைள 

நிைறேவ�றிய� �த�. வ���ப�ய 

அைன��ேம அள��� அதிகமாக� 

கிைட�த�. ஆன�தமாக ��றி� 

தி��தா�. மகி��சி� கடலி� 

��கி� திைள�தா�. ஓ� ஆன�த 

பரவச� அவைன� ெதா�றி� 

ெகா�ட�. ெச�வ� அறியாம� 

�ர�டா�. 

ப�ெடன கீேழ வ���தா� க��லி� 

இ���. ��க� கைள�� எ��� 

ஓ�னா� “அ�மா! ல�����... 

ல���... ல��” என அ�� 

ெகா�ேட...

பா��� ெசா�ன கைதைய� ேக�� 

��கியவ���� ெத�யவ��ைல 

க�ட� கன� எ��.
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அைறய��� இ��த கீ�த�யாவ��� அைல 

அைலயா� ச���வ�� நிைன�க�.

கீ�த�யா 8ஆ� வ���� 

ப����ெகா����த ேபா� �த� 

�ைறயாக ப�� ேபா�ற ப���� 

�ழ�ைதைய பரவச��ட� ைகய�� 

ஏ�திய��, சில ெநா�கள��  �ழ�ைத த� 

���� க�கைள� திற�� திற�� ��ய�, 

ப�ற� ெம�ல� திற�� அவள� �க�ைத� 

பா��� அழகாக சி��த�. 

அவ�, "எ�ன ஒ� ��ைமயான சி���.. 

இவ��� ச�திர�-� ேப� ைவ�க 

ேபாேற�பா" எ�ற�� �ழ�ைத�� 

எ�ன ���தேதா, தன� ெபா�ைக 

வா� வ��ய ச�தமாக� சி��த�.

கீ�த�யா ெப�� மகி��சி�ட� 

�ழ�ைதய�� ெந�றிய�� 

��தமி�ட�� �ழ�ைத ம���� 

சி��த�.

ச��க� சி� ��னைக�ட�, "அைத 

சி�தி தா� ெசா�ல��" எ�ற�� 

கீ�த�யா ெச�ல ேகாப��ட� ேவகமாக� 

தி��ப�,

"அெத�லா� இ�ல.. நா� வ�சா சி�தி 

ஓேக தா� ெசா��வா�க" எ�� �ற, 

அ�தா, "�ழ�ைதைய ைகய�ல வ���கி�� 

எ�ன வர�� வர.. �த�ல �ழ�ைதைய� 

ெகா�" எ�� க��� ெகா�� �ழ�ைதைய 

வா�க வர,

அவ�, "��யா� ேபா" எ�� �றியப� 

�ழ�ைதய�� அ�ைன அ�கி� க��லி� 

அம���, ெச�ல� �ரலி�,

"ந��க ெசா���க சி�தி.. இவ��� 

ச�திர�-� தாேன ெபய� ைவ�ப�� க?"

�ழ�ைதய�� அ�ைன ��னைக�ட� 'ச�' 

எ�ப� ேபா� தைலைய ஆ��, அவ� 

தைலைய வ��, "அவ��� எ�லாேம ந� 

தா� ெச�ய� ேபாற" எ�ற�� அவ� 

ெப�� மகி��சி�ட� ��ள� எ���, "ஏ�! 

பா��த��களா!" 

"ச�.. ச�.. �ழ�ைதைய� ெகா�.. 

அவ� பா� ���க���.. ந��� 

அ�பா�� ெவள�ய ேபா�க" 

எ�� �றியப� �ழ�ைதைய 

அ�தா ெப��� ெகா�டா�.

கீ�த�யா �தி�தப�, "வா�க�பா 

வ�� ��� ேபாகலா�.. அ�த �ேந� - 

�ேனகா கி�ட இ�த� ���� ைபயைன� 

ப�றி ெசா�ல��.. அவ��� ம��� 

அ�ணா இ��கா�� ப�� �வா�ல.. இ�ப 

நா� ேபா� ெசா�ேற�.. என�ேக 

என���� ெரா�ப அழகா ��� த�ப� 

வ�தி��கா��. சீ�கிர�.. சீ�கிர�.. 

கிள���க"

"ச�.. ச�.. ேபாகலா�.. எ�லா��ைல�� 

உன�� அவசர�.. அ�மா கி�ட ஏதாவ� 

வா�கி� தர�மா�� ேக���� 

கிள�பலா�"
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அ�தா, "இ�ேபாைத�� ஒ��� ேவணா�.. 

�த�ல இவைள� ����� 

ஹா�ப��டைல வ��� கிள���க"

அ�ைன�� அழ� கா��வ��� கீ�த�யா 

த�ைத�ட� கிள�ப�� ெச�றா�.

�ழ�ைதய�� அ�ைன �ழ�ைதய�� 

க�ன�ைத வ��யப�, "அ�கா.. கீ�த�யா 

மாதி� இவைன�� உ�க ெசா�த ைபயனா 

பா����ப�� க தாேன!"

ேபா�ைவைய சீ�ெச��� ெகா����த 

அ�தா சி� அதி��சி�ட� தி��ப�, "எ�ன 

ெசா�ற வச�தி?"

"இ��� ெகா�ச நா� தா� நா� 

இ��ேப�.."

அ�தா அவ� வாைய� ச�ெட�� ��, 

"�ழ�ைத ப�ற�த அ�ைன�� எ�ன ேப�� 

ேப�ற.." எ�� க��� ெகா�ள,   

"இ�ல (அ�)கா.. அவ� இ�லாம எ�னா�.." 

எ�� �றி க�கல�கியவ�, ��ைச 

உ�ள����� ெகா��,

"இவ� ம��� எ� வய���ல இ�ல�னா 

அவ� ேபான�� நா��.." எ�றவ� அழ� 

ெதாட�கினா�.

அ�தா கல�கிய வ�ழிகைள� �ைட��� 

ெகா��, "எ�ன ேப�� இ� வச�தி.. 

நா�க�லா� ��தேர ம�ப��� வ�� 

ப�ற�தி��கா�� ெசா�லி�� இ��ேகா�.. 

ந� அச� மாதி� ேபசி�கி��.. க�ைண 

�ைட.." எ�றப� க�கைள�  

�ைட��வ�ட, அவ� வ�ர�தியாக 

��னைக�தா�. 

அ�தா சாமா�கைள ஒ��கி ைவ��� 

ேவைலைய� பா��க, வச�தி �ழ�ைத�� 

பா� ெகா��க� ெதாட�கினா�. சில 

ெநா�கள�� வச�தி,

"உ�க���� ெப�ய அ�தா���� ��த� 

ேம� ெரா�ப ப��ய�-ல (அ)�கா..?"

அ�தா சி� ��னைக�ட� ேவைலைய 

வ���வ��� க��� அ�ேக இ��ைகய�� 

அம��� வச�தி ைகைய ெம�ைமயாக� 

ப�றி� ெகா��,

"���.. என��� கீ��தி அ�பா��� 

க�யாணமான�ப ��தர���� 9 வய�.. 

கீ��தி அ�பா�� அ�பற� ஏெழ�� 

�ழ�ைத�க ப�ற�� இற�த ப�ற� ��தர� 

ப�ற�ததா� எ�ேலா���� ��தர� 

ெச�ல�.. அவ���� த�ப��னா உய��.. 

எ�க��� அவ� �த� �ழ�ைத மாதி� 

தா�..

ந��க ெர�� ேப�� ெகா�ச� ெவய�� 

ப�ண�ய���கலா�.. அவசர�ப�� வ�� ைட 

எதி���.. ���.. இ�ப எ��� 

பழெச�லா�.. ��த� தா� உன�� மகனா 

ப�ற�தி��கா�.. இன� உ� உலக� இவ� 

தா�.. ச�ேதாசமா இவைன வள��கறைத 

ப�தி ேயாசி.." எ�� �றியப� ��கிய 

�ழ�ைதைய ெதா��லி� ேபாட, வச�தி 

அைமதியாக க�கைள ���ெகா�டா�.

வச�திய�� மன�க� �� 'அவ�� 

��தர�� (ச��க�தி� ஒேர த�ப�) 

காதலி�த�, இ� வ�� �னைர�� எதி��� 

காத� தி�மண� ெச�த�, ச�ேதாசமாக 

வா��த�, க���ற�� ��தர� 

மகி��சி�ட� அவைள� ��கி ��றிய��, 

ெத�வ��ேக இன��� வழ�கிய��, அ��த 

சில நா�கள�� அவர� வா� திற�� �றாத 

ேபா�� அவள� மனைத� ���� ெகா�� 

அவைள அைழ��� ெகா�� ப�ற�த 

வ�� ���� ெச�� அவமான�ப�ட��, 

அத�� சிறி�� ேகாப� ெகா�ளாம� 

அவ��� ஆ�த� �றிய��, ப�ற� ஒ� 

சாைல வ�ப�ைத ��தர� ச�தி�த��, 

உய�ைர வ��வத�� �� த� தைமய� 

ச��க�ைத அைழ�� வச�திைய 

ஒ�பைட��வ��� காத�ட� அவ� 

�க�ைத��, ஏ�க��ட� அவ� 

வய��ைற�� பா����ெகா�ேட க� 

��ய�' அைன��� படமாக ஓட, ��ய 

வ�ழிகள�லி��� க�ண��  நி�காம� 

வழி�த�.

�ழ�ைத ப�ற�� ��� நா�க� கழி�� 

வச�திைய�� �ழ�ைத 'ச�திர� எ�ற 

ச���'ைவ�� அைழ��� ெகா�� 

ச��க� தன� இல�சி வ�� ���� 

ெச�றா�. கீ�த�யாவ��� நா�க� ெர�ைக 

க��� பற�த�. ப�ள� ேநர� தவ�ர ம�ற 

ேநர�கள�� ச����ட� தா� கழி�தா�. 

ப�ள�ய��� த�ப� �ராண� தா�. 

ச���வ�� வ�ைகய�� அைனவ�� 

மகி��சியாக இ��தன�, ஆனா� வச�தி 

ம��� வா�வ�� ப���ேப இ�லாம� சில 

நா�கள�� ேநாய�� அவதி�ப�� உய�ைர 

வ��டா�. அத� ப�ற� அ�தா�� 
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ச��க�� ச���வ�� தா� த�ைதயாக 

மாறின�. 

ச��� ேபச� ெதாட�கிய�� ஒ� 

ப�ர�சைன கிள�ப�ய�. அவ� அ�தாைவ 

'அ�மா' அ�� அைழ�க, அ�க� ப�க�தி� 

இ���� சில� 'அ�மா இ�ல 

ெப�ய�மா�� ெசா��' எ�� அவைன 

தி��த �ய�சி�க, சி�தைனய�� ஆ��த 

ச��க� ���ப�ைத அைழ���ெகா�� 

தி�ெந�ேவலி��� ெச�றா�.

கீ�த�யா ச���ைவ� தாைய� ேபா� 

பா����ெகா�ள, அவ�� வளர வளர 

அவள�ட� தா� அதிக பாசமாக இ��தா�. 

த�ப�ைய வ��� ப���தி��க ��யாம�, 

தாய�ட� ச�ைடய���, அவன� 

இர�டாவ� வய� நிைறவைடவத�� 

��ேப தன� ப�ள�ய�� Pre.K.G.ய�� 

ேச��தா�.

ப�ள�ய�� சி� இைடெவள� கிைட�தா��, 

கீ�த�யா இ���� இட� ச���வ�� 

வ��பைற தா�. இ�ப� இ�வ�� 

பாசமல� சிவாஜி, சாவ���ைய 

ேதா�க���� வ�த�தி� பாச மைழ 

ெபாழி�தன�.

ச��� ப� ���யான சி�வ�. 

அைனவைர�� எள�தி� கவ���வ��வா�. 

ச���வ��� இர�டைர வய� இ��த 

ேபா� ஒ� நா� அ�தா அவ�ட� 

கா�கறி ச�ைத�� ெச�றி��த ேபா�, 

அவ� ெத��த ஒ�வ�ட� ேபசி� 

ெகா����க, ச��� ச�ைதய�� 

��ட�தி� காணாம� ேபானா�. அவைன� 

ெத�� ெத�வாக� ேத� கைள���ேபான 

அ�தா க�ண�� ட� வ�� ��� வ�தா� 

அவேனா வ�� � வாசலி� 

அம����ெகா��, 

"எ�ைன வ����� எ�க�மா ேபான?" 

எ�� ேக�டா�.

அ�தா ஆன�த� க�ண�� ட� அவைன 

அைண��� ெகா�ள, அ�த ேநர�தி� 

கீ�த�யா ப�ள� ���� வ�� ��� வ�தா�. 

கீ�த�யாைவ பா��த�� 

அ�தாவ�டமி��� பா��� அவள�ட� 

ெச�றவ� அ�ைக�ட� அவள� 

க��ைத க���ெகா�� ெதா�கினா�.

�தலி� அவைன சமாதான� ெச��, 

அ�ைனய�ட� நட�தைத ேக��� ெத���� 

ெகா�ட�� ேகாப�தி� உ�சி��� ெச�� 

அ�தாைவ தி�ட� ெதாட�கியவ� 

ச��க� வ�� சமாதான� ெச�த ப�றேக 

வாைய ��னா�. 

அ�� இர� உற��� �� ச��� 

கீ�த�யாவ�ட�, "ந�ம வ�� � ேபா� ந�ப� 

எ�ன (அ�)கா?"

"எ���டா?"

"ெசா��"

"ச� ெசா�ேற�.. "******* " எ�� அவ� �ற, 

அவ� ஒ� காகித�தி� எ�தினா�. ப�ற� 

இர�� நிமிட�கள�� மன�பாட� 

ெச��,"*******" ச�யா?" எ�றா�.

அவ� ஆ�ச�ய��ட�, "���.. எ���� 

ேக�ட?"

"ஒ� அ�கி� ேபா� ந�ப� ெத��மா�� 

ேக�டா�க"

அவ� க�கல�க அவன� க�ன�ைத 

ெம�ைமயாக வ��,

"எ�ப�� ெச�ல� வ�� ��� ந�யா வ�த?"

"அ�.. பா�� வைர நானா வ���ேட�.. 

அ�பற� ெத�(ய)ைல.. வ��  ந�ப� 2 

ெசா�ேன�.. ஊ(உ�) ேப� ெசா�ேன�.. 

அ�பா ேப� ெசா�ேன�.. ஒ� அ�கி� 

ெகா�� வ�� வ��டா�க".

த�ப�ைய� ப�றி ெப�ைமயாக 

நிைன�தா��, அ�ைன ம�� �ைற�தி��த 

ேகாப� தைல ��க, அ��த ஒ� 

வார�தி�� அ�தா�ட� ேபசாம� அவைர 

த���தா�.

ச��� L.K.G. ப���� ெகா����த ேபா�, 

ஒ� நா� வ��ப�� ந�வ�� கீ�த�யாைவ 

அவள� அறிவ�ய� ஆசி�ைய அைழ�தா�. 

அவ� ெச�� பா��த ேபா� அவ� அ�ேக 

ச��� நி�� ெகா����தா�. அவ� 

க�ணைசவ�� 'எ�ன?' எ�� ேக�க, 

அவ� அைமதியாக நி�றா�.

அறிவ�ய� ஆசி�ைய, "த�ப� இ��தா ேவற 

யா�� உ� க�ண��� ெத�யாேத".
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அ�ெபா�� தா� ஆசி�ையைய பா��தவ� 

சி� அதி��சி�ட�, "உ�க ெந�தில (ெந�றி) 

எ�ன காய� ேமட�?"

"உ� த�ப�ய�� வர�  த�ர� ெசய� தா�".

அவ� அதி��சி�ட� அவைன� பா��க, 

இ�ெபா��� அவ� அைமதியாக நி��� 

ெகா����தா�. அவள� பா�ைவ த�ப� 

ம�ேத இ��க, ஆசி�ைய, 

"க�லால அ����டா�.. அ��சைத 

ஒ���கிறா� ஆனா காரண�ைத� ேக�டா 

ெசா�லேவ மா�ேட�கிறா�.. உ� 

த�ப��� அைமதியா எ�வளேவா 

ேக�ேட�.. ��ஹு�.. நா�� அைர மண� 

ேநரமா ேபாரா��ேட�.. ந� ேக�டா 

ெசா��வா�� தா� உ�ைன� 

��ப��ேட�".

கீ�த�யா க����ட� பா��க, அவ� 

அைமதியான �ரலி�, "அவ�க உ�ைன 

தி��னா�க.. அதா� க�ல எறி�ேச�".

அவ� க���பான �ரலி�, "அ��காக" 

எ�� ேக�க, அேத ேநர�தி� ஆசி�ைய, 

"நா� எ�ேபாடா இவைள தி��ேன�?" 

எ�றா�.

அவ� சி� ேகாப��ட� ஆசி�ையைய� 

பா���, "அ�ைன�� தி��ன�� கேள.. நா� 

பா��ேத�".

அவ�, "ச���, �த�ல ேமட� கி�ட சா� 

ெசா��.. ெச�ச� த���� 

ேதா���கரண� ேபா�" எ�� �ற, அேத 

ேநர�தி� ஆசி�ைய ெம�லிய 

��னைக�ட�,

"உ� அ�காைவ தி��னா அ��ப�யா?"

"ஆமா"

அவ�, "ச���" எ�� �ரைல ெமலிதாக 

உய��தி அைழ�க, ஆசி�ைய, "இ� கீ��தி.. 

நா� ேபசி�கேற�" எ�றா�.

அவ� அவைன ேநா�கி ெம�னைக�ட�, 

"உ� அ�கா இ�ேபா எ��� உ�ைன 

தி�டறா?"

"அ�.. அ�.."

"���.. ெசா��"

"...."

அவ� ��னைக�ட�, "ச� ெசா�ல 

ேவணா� ஆனா உன��� ெத���..அ�ப�� 

தாேன!" 

அவ� அவைர அைமதியாக சி� ��ற 

உண��ட� பா��தா�. 

அவ�, "ேஸா.. ஒ��த� த�� ப�ண�ணா 

தி��வா�க.. நா�.."

"எ� அ�கா த�� ப�ண மா�டா".

அவ� வா�வ��� சி��தப�, "ெட��ல 

மா�� க�மியா வா�கினா த�ப��ைலயா?"

"உட�� ச� இ�ைல�னா ஒ��கா ப��க 

���மா?"

"எ�பா!!! உ�ைன ஒ�� ெசா�லி�டா 

எ�னமா ேகாப� வ��.. த�ப� உைடயா� 

பைட�� அ�சா�� நி�ப��கிறா�".

கீ�த�யா சி� ��னைக�ட�, "சா� ேமட�" 

எ�� �ற, அவ� அவள�ட� 

தைலயைச��வ��� அவன� தைல 

��ைய ேலசாக� கைல�தப�,

"உ� அ�கா�� உட�� ச� இ�ைல�� 

என��� ெத�யாேத.. அவ� ெசா�னா 

தாேன என��� ெத���".

"ஓ!"

அவ� ��னைக�ட�, "இன� எ�ைன 

அ��க மா��ேய ெப�ய மன�ஷா!" எ�� 

ேக�க, 'ெப�ய மன�ஷா' எ�ற 

வா��ைதய�� ெப�ைம�ட� ேதாைள 

உய��தியவ� தம�ைகைய பா��த�� 

ஆசி�ையய�ட�, "சா�" எ�றா�.

ஆசி�ைய, "���.. உ� ேகாப� ச�ேயா 

த�ேபா, எ�ேபா�ேம வ��ைற த��.. 

அதாவ�.. உ� ேகாப� ச�யானதா 

இ��தா�� ந� யாைர�� அ��க �டா�".

"அஜ� எ�ன(ைன) அ���� ேபா� 

�டவா?"

அவ� ��னைக�ட�, "உ�ைன அஜ� 

அ��சா ந� ேமட� கி�ட ெசா��"
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"���.." 

கீ�த�யா ம���� ஒ��ைற 

ஆசி�ையய�ட� ம�ன��� ேக��� ெகா�� 

த�ப�ைய அைழ��� ெச�றா�.

இ�ப�ேய இ�வ�� அ��� வள���� 

ெகா�ேட ேபான�.

கீ�த�யா ெபாறிய�ய� இ�தி ஆ��� 

ெதாட�க�தி� இ��த ேபா� ச���வ�� 

ப�ள�ய�� அவன� வ���� ப��ைளகைள 

இர�� நா�க� ���லா அைழ��� 

ெச�வத�� ஏ�பா� ெச�தன�. அவன� 

வ��� ப��ைளக� அைனவ�� ���லா 

ெச�ல, இவ� ம��� வ�� �� இ��தா�. 

காரண� ேக�டத��,

"அ�காவ பா��காம எ�ப� இ��ேப�?" 

எ�றா�.

அ�தா, "இவ தா� ந� ப�ற�ததி� இ��� 

�� ேபாகேவ இ�ைல�னா, இ�ப அேத 

காரண�ைத� ெசா�லி ந��� 

ஆர�ப��சி��யா?"

இ�வ�� சி��தப� அ�ைன�� அழ� 

கா�ட, அவ� தைலய�� அ���� 

ெகா�டா�.

ச���, "இ�ேபா ஏ� தைலல 

அ����கற�� க?"

"உ�கைள அ��க ��யைலேய".

அவ� ெந�ைச நிமி��தி, "எ�கைள எ��� 

அ��க��? நா�க எ�ன த�� 

ப�ண�ேணா�?"

ச��க�, "அ�வா க�ணா.. அ�மா�� 

உ�க ேம� ெபாறாைம".

அவ� ��யாம� வ�ழி�க, அ�தா சி� 

ேகாப��ட�,

"எ� ப��ைளக� ேம� என�� 

ெபாறாைமயா! ேபசற ேப�ைச� பா�" எ�� 

கணவைர� பா��� �றியவ�, ச���ைவ� 

பா���,

"அ� ச�.. உ� அ�கா க�யாண���� 

அ�பற� எ�ன ெச�வ?"

அவ�, "ஏ�.. க�யாண� ஆனா எ�ன?"

"அ�கா ேவற வ�� ��� ேபாய��வாேள".

அவ� அதி��சி�ட� சிறி� க�கல�க 

தம�ைகைய� பா��க, அவ� அவைன 

அைண���ெகா��,"கவைல�படாதடா.. 

நா� உ�ைன�� ����� ேபா��ேவ�".

அவ� ��னைக�ட� வல� ைக க�ைட 

வ�ரைல ஆ��, "ஏ�! இ�ப எ�ன 

ெச�வ�� க?" எ�றா�.

அ�தா ஏேதா �ற வர, ச��க� 

க�ணைசவ�� அவைர� த��தா�.

�வ� க�கார�தி� ச�த�தி� நிக� 

கால�தி�� தி��ப�ய கீ�த�யா க�கைள� 

�ைட��� ெகா�� ேகாப��ட�,

"இ�ப�ேய ச�ேதாசமா இ��த எ� 

வா��ைகய��, அ�த மைழ நாள�� அவ� 

ம��� எ�ைன ச�தி�காம� 

இ��தி��தா� எ� ச���ைவ நா� 

இழ�தி��கேவ மா�ேடேன!" எ�� 

வா�வ��� �றியப� ைக ���ைய 

இ��கமாக �� ெம�ைதய�� ஓ�கி� 

��தினா�. 

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

லாவ�யா�� ம�றவ�க�� வ�த ேபா� 

ெச��� ைத�பவ�, "எ� ெதாழி� ேம� 

ச�தியமா ேவற ஏ�� என��� ெத�யா� 

சா�.. எ�ைன ந���க" எ�� ெக�சி� 

ெகா����க, திேன� அவைன அ��க 

ைக ஓ�க,

தியாேக�வ�, "வ�� திேன�.. அவ� 

உ�ைமைய� தா� ெசா�றா�"

லாவ�யா, "எ�ன சா� ெசா�றா�? யா� 

கட�தினதா�?"

"யா� கட�தினா�க�� இவ���� 

ெத�யைல.. இவ� அவ�க ��ட�ைத� 

ேச��தவ� இ�ைல.. கா��� இ�த ேவைல 

ெச�தி��கா�".

லாவ�யா, "��.. கட�தி வ����கற இட� 

�டவா ெத�யைல?"

'இ�ைல' எ�ப� ேபா� தைலயைச�� 

உத�ைட �ள��த தியாேக�வ�, "ப� 

அவ�க கா�டா�� ந�ப� கிைட�����" 

எ�றவ� ம�ற காவல�கைள ேநா�கி,

"இவைன �ேடஷ� ����� ேபா�க.. 
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இவ� ெச���� எ�த ேபா� வ�தா�� 

�ப�� க�ல ேபச ைவ�க.. ேபசறைத 

ெர�கா�� ப���க".

"எ� சா�" எ�� �றி அவைன இ���� 

ெகா�� ம�ற இ� காவல�க� 

கிள�ப��, தியாேக�வ� ைகேபசி�� ஒ� 

அைழ�� வ�த�.

தியாேக�வ�, "ெசா���க தி��.. 

ெலாேக� ப�ண�� களா?"

"த�சந��� தா�� கைரய������ 

ெத����.. ப� எ�ஸா�� ெலாேகஷ� 

ெத�யைல".

"ச�.. ********** இ�த ந�ப� �ேர� 

ப���க, எ�ஸா�� ெலாேகஷ� 

கிைட���.. நா�, திேன�, லாவ�யா 

கைரய���� ேநா�கி கிள��ேறா�.. ந��க 

சீ�கிர� ெலாேகஷ� க��ப���� 

ெசா���க".

"எ� சா�" எ�� �றி அைழ�ைப� 

����தா�.

ம���வ�ட� வ�வர�ைத� �றி 

ேர�மாவ�� �ைக�பட�ைத 

ெப���ெகா��, தியாேக�வ�� 

திேனஷு� சாதாரண உைட�� மாறிய 

ப��, �வ�� ேவகமாக கைரய���� 

ேநா�கி பயண��தன�. 

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

அதி��சி�ட� த�ைன� பா���� 

ெகா����த மைனவ�ைய ேநா�கிய 

ச��க� ச�கட��ட�, "உ�ன�ட� 

மைற�க��� நா� நிைன�கைல 

அ�தா.. ந�ம ச��� இற�த��� ஒ� 

வார� ��னா� ஒ� ச�ப�த� வ�த�.. 

ஆனா என�� அதி� வ���ப� இ�ைல.. 

அதா� உ�ன�ட� ெசா�லைல.. அ�பற� 

ெர�� �� நா� கழி�� அ�த ைபயேன 

ேந�ல வ�� ேபசினா�.. அவ� ந�ம 

கீ��திைய உய���� உய�ரா� 

வ���பறதாக��, கீ��தி�� அவைன 

ந�லா ெத���, க���பா 

க�யாண���� ச�மதி�பா��� 

ெசா�னா�. நா� ேயாசி�� 

ெசா�ேற��� ெசா�லி அ��ப��ேட�.. 

அ�பற� அவ�க வ�� �ல இ��� 

ம�ப��� ேபா� ப�ண� ேக�டா�க.. ச� 

கீ��தி கி�ட ேக�� பா�ேபா�� 

ேக�ேட�.. அவ(�) க�யாண�தி� இ�ேபா 

இ�ட� இ�ைல, ேமல ப��க 

ேபாேற��� ெசா�லி�டா.. அ�பற�.. 

ந�..ம ச���......." எ�� அவ� க�கல�க 

நி��தினா�.

ேசக�, "அ�த ைபய� யா� மாமா?"

"அ� எ����பா இ�ேபா?"

"காரணமா� தா� ேக�கேற�.. ெசா���க 

மாமா".

அவ� ��யாம� வ�ழி�க, கேணச�, 

"எ�வா இ��தா�� �ழ�பாம ேநர�யா 

ெசா�� ேசக�".

ேசக�, "ச�.. நா� ேக�கிற ெர�� 

ேக�வ��� ந��க �த�ல பதி� 

ெசா���க மாமா.."

அவ� 'எ�ன' எ�ப� ேபா� பா��க,

ேசக�, "உ�க��� அ�த ச�ப�த� ஏ� 

ப���கைல?"

"அ�.. வ��.. அ�த ைபய� ஒ� ேபா��".

"க�யாண� ேப�ைச கீ��தி கி�ட எ��த 

ேபா� மா�ப��ைள யா��� ெசா�லி 

ேக���களா?"

அவ� இ�ைல எ�ப� ேபா� தைலைய 

ஆ�ட, ேசக�, "நிைன�ேத�" எ�றா�. 

கேணச�,"எ�ன நிைன�ச? ஒ��கா 

ெசா��டா".

"ச� மாமா கைடசி ேக�வ�.."

கேணச�, "ேசக� எ� கி�ட அ� வா�க� 

ேபாற".

"��.. இ��க�பா.. மாமா ந��க 

ெசா���க.. கீ��தி ஏ� 'ஒ� �ைற எ� 

க�யாண� ேப�ைச எ��� நாம இழ�த� 

ேபாதாதாபா?'�� ெசா�னா?"

"அ�த� ேப�ைச எ��த அ�ைன�� தா� 

ச��� இற�தா�.. அதா� அவ(�) 

அவ�ைடய க�யாண�ைதேய 

அபச�னமா எ��.."
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ேசக� 'இ�ைல'எ�� தைலைய ஆ�ட�� 

அவ� ேப�ைச நி��தினா�.

ேசக�, "ந��க நிைன�ப� ேபா� இ�ைல 

மாமா.. இ�ைன�� கீ��தி நட��கி�டதி� 

பல �க�க� பா��ேத�.. அவ(�) ந�ம 

கி�ட எைதேயா மைற�கறா.. 

காேல�ல ஒ��தைர� பா��� அ�ெச� 

ஆகி�டா�� ம��� தா� ெசா�ேன�, 

அவ(�) நட��கி�ட �ைறைய� ப�றி 

ெசா�லைல.." எ�� �றி க���ய�� 

நட�தைத� �றினா�.

"அ�ேபா அவ(�) �க�ைத பா��க�ேம! 

அ�ப� ஒ� ேகாப�.. சிவ� ெந�றி� 

க�ைண திற�த மாதி� இ��த�.. அ�க 

நட�த ேப�� வா��ைதைய வ�� 

பா��கற�ப அ�த ஆ��, ேல��� 

ேபா��ஸா� தா� இ��க��.. கீ��தி 

ேகாபெம�லா� அ�த ஆ� ேம� தா�.. 

அவைர� தவ�ர ேவற யா�� அவ(�) 

க����� ெத�யேவ இ�ைல.. ஏ�! 

தா� க�தி �ைனய�� இ��ப� �ட 

அவ���� ெத�யைல.. என�� 

எ�னேவா அவ� ேம� உ�ள ேகாப�ைத� 

தா� அ�த ��ெட�� ேம� அவ(�) 

கா��னா� ட��..

ஒ� ேபா�ஸா இ����� கீ��தி 

ப�ணைத எ�லா� அைமதியா 

பா����� இ��தாேர தவ�ர, ேவற எ��� 

ெச�யைல.. ஒ� வா��ைத �ட ேபசைல.. 

அ�த ேபா�ைஸ எ�ேகேயா பா��த 

மாதி� இ����, ஆனா ஞாபக� வரைல..

அ�பற�..

இ�க வ�� �ல வ�� அவ(�) எ� 

ச�ைடைய ப���� உ��கிண�ப அவ(�) 

க��ல ேகாப� ம��� இ�ைல.. ேவற 

ஏேதா ஒ��� இ����.. அவ(�) 

யாைர�� ல� ப�றாேளா எ�ற ட��ல 

தா� உ�க கி�ட சில ேக�வ�கைள� 

ேக�ேட�. ப� இ�ப �ட �ழ�பமா தா� 

இ����".

ச��க� அதி��சி�ட�, "கீ��தி ல� 

ப�றா� ெசா�றியா�பா?"

"அ�ப�� தா� நிைன�கிேற� மாமா.. 

ஆனா எ�னா� உ�தியா ெசா�ல 

��யைல".

ச��க� அதி��சி�ட� இ��ைகய�� 

அமர, அ�தா ம�ளா அதி��சி�ட� அேத 

இட�தி� நி��� ெகா����தார�. 

கேணச� மைனவ�ய�ட� க�ஜாைட 

கா��வ��� ந�பன�� ேதாைள ஆதரவாக 

ப�றி�ெகா�ள, சா�தி அ�தாைவ 

அைழ���ெகா�� அைறய��� 

ெச�றா�.

கேணச�, "ந� கவைல படாதடா.. இவ� 

ஏேதா உள�றா�".

ேசக�, "இ�ல�பா.. கீ��தி க���பா 

எைதேயா மைற�கறா.. அவ(�) ேகாப�.."

கேணச� �ரைல உய��தி, "ந� �த�ல 

உ�ள ேபா" எ�றா�.

ச��க�தி� �க�ைத பா��தவ� 

கீ�த�யா ப�றிய பல �ழ�ப��ட� த� 

அைறய��� ெச�றா�.

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

தியாேக�வ�, திேன� ம��� லாவ�யா 

ெச�� ெகா����த ெபா�ேத ைசப� 

கிைர� ப��ைவ ேச��தவ� ச�யான 

�கவ�ைய �றிவ�ட, அவ�க� வ��ைய 

�� �த�� மைறவ�� நி��திவ���, 

அ�த வ�� ைட ேநா�கி� ச�� �ர� நட�� 

ெச�றன�. �� ெச�க� கா� ேபா� 

வள��தி��க ஆ�கா�ேக வ�� க� 

இ��தன.

அவ�க� அ�த வ�� ைட ெந��கிய ேபா� 

இ��ட� �வ�கிய���க, ஆ�ைதய�� 

ச�த� ம��� ேக��� ெகா����த�. 

எ�ன தா� அவ�க� கவனமாக 

ச�தமி�றி ெச�ற ேபா��, உண� வா�க 

ெவள�ேய ெச�� வ��  தி��ப�ய கட�த� 

��ட�ைத� ேச��த ஒ�வ� க�ண�� 

இவ�க� ப��வ�ட ��பா�கி ��த� 

�வ�கிய�. �வ�� ப����, வ�� ைட� 

��றி இ��த �� ��த�� மைறவ�� 

இ��� ெகா�� �ட� ெதாட�க, கட�த� 

��ட�ைத ேச��த ஒ�வ� வ�� ��� 

இ����, ம�ற இ�வ� �� ெச�கள�� 

மைறவ�� இ���� �ட� ெதாட�கின�.

இர�� நிமிட�க� ந���த ��பா�கி 

��த�, யா� எ�ேக இ��கிறா�க� எ�ப� 

அறியாம� நி�ற�. அ�த ��தலி� 

கட�த� ��ட�ைத ேச��த ஒ�வ� 

பலமாக தா�கப����க, அவ� ப�� 

வாச� வழியாக வ�� �� உ�ேள ெச�� 

மைற�தா�. 
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ஆ�ைதய�� ச�த� �ட நி�றி��க 

�����ழ� நிச�தமாக இ��த�. மிக 

ெம�ைமயாக அ� ேம� அ� எ��� 

ைவ�� நக��த தியாேக�வ� க�ண�� 

திேன� ெத�பட, தியாேக�வ� 

திேனஷிட� ெச�ைகய�� �ல� தா� 

��ேன ெச�வதாக��, அவ� தன��� 

ப��னா� இ��� பா����ெகா�ள 

ேவ��� எ��� �றி ��னா� நகர� 

ெதாட�க, திேன� இ��த இட�தி�� 

அ�ேக ைகேபசிய�� ச�த� ேக�ட�. 

தியாேக�வ� ம���� ெச�ைகய�� தா� 

அேத இட�தி� நி�பதாக�� திேனைஷ� 

ெச�� பா���மா� �றினா�.

திேன� ச�தமி�றி ச�� ேவகமாக 

நட��� ெச�ல� ெதாட�க, ைகேபசிய�� 

ஒலி நி�ற�. இ��ப��� அ�த ஒலி வ�த 

இட�ைத ேநா�கி �க�தி� அவ� ெச�ல, 

அவ� க�ண�� கட�த� ��ட�ைத� 

ேச��த ஒ�வ� ெத�ப�டா�. திேன� 

அவைன� �ட �றி பா��க, அவேனா 

திேனைஷ கவன��காம� ேவெற�ேகா 

�றி பா���� ெகா����தா�.  அவன� 

�றி எ�ேக இ��கிற� எ�� பா��த 

திேன� ச�� திைக�தா�. ஏ�ெனன�� 

அவன� �றி லாவ�யாைவ ேநா�கி 

இ��த�. திேனஷி� வல� �ற� 

இர�ட� �ர�தி� இ��த அவேளா 

இவைன கவன��காம� வ�� �� ப�� �ற 

வழிைய� பா���� ெகா����தா�.

கட�த� ��ட�ைத ேச��தவ� �ட� 

தயாராக, ெநா�� ெபா�தி� ேயாசி�த 

திேன� லாவ�யா ப�க� தாவ�னா�. 

��� ��பா�கிைய வ��� ெவள�ேய 

பற�க, திேன� பற�� தாவ�யதி� 

லாவ�யா கீேழ வ�ழ, அவ� ேம� 

திேன� வ���தா�. ஆனா� அவ� 

வ��வத�� �� அவன� இட� ைக 

ேதா�ப�ைடைய ��� உரசி� ெச�ற�. 

கீேழ வ���த திேன� ெநா�� ெபா�தி� 

தி��ப� தைரய�� இ��தப�ேய கட�த� 

��ட�ைத ேச��தவைன �றி பா���� 

��டா�. அவன� ெந�சி�� ச�� ேமேல 

பலமாக அ�த ��� தா�கிய�.

லாவ�யா அதி��சி�ட�, "திேன�" எ�� 

அைழ�தப� அவ� காய�ைத ஆராய 

��பட, அவேனா, "�த�ல அவைன ப��.. 

ேபா" எ�� வ�ர��னா�.

லாவ�யா ேவகமாக� ெச�� அவைன� 

ப����, அவ� ைகைய ப��னா� இ��� 

வ�ல�ைக மா��னா�. இவ�க� இ��த 

இட�தி�� வ�த தியாேக�வ� தைரய�� 

இ��� திேன� எ��ப உதவ� 

ெச�தவா�, "திேன� ஆ� � ஓேக?" 

எ�� ேக�டா�.

"அ� ஓேக சா�”.

லாவ�யா ப��ப�டவன�� ெந�றிய�� 

��பா�கிைய ைவ��, "யா� கட�த� 

ெசா�ன�? ந��க ெமா�த� எ�தைன ேப�?" 

எ�� மிர�டலாக� ேக�டா�.

அவ� ந�கலாக சி��தப�, "உ�னா� 

எ�ைன� �ட ��யா�" எ�� 

சிரம��ட� ேபசினா�.

தியாேக�வ�, "ஏ� ��யா�? ந� ஒ� 

ேபா�ைஸ �����க, த�கா���காக 

உ�ைன ��ேடா�� உ� கைதைய 

�லபமா ���க ����" எ�� �றியப� 

திேன� ைகய�� இ��த ��பா�கிைய 

வா�கி அவைன� �ட தயாராக, அவ� 

அர�டா�.

அேத ேநர�தி� ஒ� கன�த ஆ� �ர� 

(��ட�தி� தைலவ�), "ACP எ�க ஆ� 

உ� ைகல இ��கா�� என��� 

ெத���.. இ�ப அவைன ந� வ�டைல.. 

டா�ட� ெபா�� �ேளா�" எ�� 

மிர��ய�.

லாவ�யா ப��ய�� இ��தவ� பய� 

ந��கி எக�தாளமாக சி��க, தியாேக�வ� 

ச�� நக��� மைறவ�� இ��� 

பா��தா�. தைலவ� ம��� ேர�மாவ�� 

ெந�றிய�� ��பா�கிைய ைவ�தப� 

வ�� �� ��னா� நி�� 

ெகா����தா�. 

தியாேக�வ�, "நா�� திேனஷு� 

இவைன� ����� ��னா� ேபாேறா�.. 

ந� ப��ப�கமா ேபா� அவைன� ��" எ�� 

�ற,

லாவ�யா, "எ� சா�" எ�� �றி கிள�ப, 

அவைன திேன� ைகய�� ஒ�பைட�த 

தியாேக�வ� ப��ப�டவ� அறியாம� 

லாவ�யா ைகைய� ப�றி நி��தி, க� 

ஜாைடய�� அவைள வ�� �� ெமா�ைட 
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மா���� ெச��மா� �றினா�. 

"ACP நா� ப�� எ�ற���� ந� வரைல 

இவ(�) காலி" எ�� தைலவ� க�தினா�. 

இர�� ெநா�க� ெபா��தி��� 

லாவ�யா ெச�வைத உ�தி ெச�� 

ெகா�� ப��ப�டவைன இ����ெகா�� 

தியாேக�வ�� திேனஷு� ெவள�ேய 

வ�தன�.

��� வைர எ�ண�ய���த தைலவ� 

இவ�கைள� பா��த�� ெவ�றி� 

��னைக�ட�, "ஒ��கா எ�க ஆைள 

வ���� ACP" எ�� மிர�ட,

ப��ப�டவ�, "அ�ேண.. ஜா�கிரைத.. உ� 

ப��னா� இ��� �ட ஆைள ஏ�பா� 

ெச�தி��கா� இ�த ___"

தைலவ� ச�ெட�� தி��ப�� பா��க, 

அ�த ெநா�ய�� தியாேக�வ�, "ேர�மா 

சி� ெடௗ�" எ�� �றியப� தைலவன�� 

ைகைய ��டப� அவசரமாக 

��ேனறினா�. ேர�மா ச�ெட�� 

காைத ெபா�தி�ெகா�� க�கைள 

இ��கமாக ��யப� கீேழ அமர, ��� 

தைலவன�� ைகய�� பா��த�. 

தைலவ� 'ஆ' எ�ற ச�த��ட� ைகைய 

உதறியப� ��பா�கிைய தவறவ�ட, 

தியாேக�வ� ேர�மாைவ� ப�றி, 

தன��� ப��னா� அவைள மைற��� 

ெகா�� தைலவைன �றி பா��� நி�க, 

வ�� �� உ�ேள இ��� ஒ�வ� 

ெவள�ேய வ�� தியாேக�வ� ம�� 

க�திைய வச�  �ய�சி�க, அவைன 

லாவ�யா ��டா�. 

வ�� �� உ�ேள இ��� வ�தவ� ��ேப 

பலமாக காயமைட�தி��ததா� 

லாவ�யாவ�� ��தலி� உய�� இழ�க, 

தைலவன�� ைகய�� தியாேக�வ� 

வ�ல�ைக மா��னா�. அதி��சி ம��� 

பய�தி� வ�ைளவாக ேர�மா 

மய�கினா�. சில நிமிட�கள�� ம�ற 

காவல�க� ச�பவ இட�தி�� வ�� ேசர, 

தைலவைன��, திேனஷிட� 

ப��ப����தவைன�� அவ�கள�ட� 

ஒ�பைட��வ���, மய�கிய ேர�மாைவ 

அைழ���ெகா�� �வ�� கிள�ப�ன�.

வ��ய�� ெச��� ேபா� லாவ�யா 

திேனஷி�� �த�தவ� ெச�ய, அவ� 

க�ெகா�டாம� அவைளேய பா���� 

ெகா����தா�. அைத ஓர�பா�ைவய�� 

கவன��த தியாேக�வ� ெம�னைக�ட� 

த� ைகேபசிய�� ம���வைர அைழ�� 

ேபசிய ப�ற� கமிஷனைர அைழ�� ேபசி 

���தவ� திேனைஷ� பா��தா�. 

லாவ�யா பா��காத ேபா� திேன� 

அவைள� பா��ப��, அவ� பா��காத 

ேபா� அவ� அவைன� பா��ப�� எ�� 

இ�வ�� ஆ�ய க�ணா��சி 

ஆ�ட�ைத சில ெநா�க� ரசி�தவ�, 

ெதா�ைடைய ெச�மி� ெகா��,

"லாவ�யா.. கமிஷன� சா� ஏேதா 

��கியமான வ�ஷய� ந� ேபசின�யா�� 

ேக�டா�? எ�ன வ�ஷய�?"

ச�ெட�� கன�ேலாக�தி� இ��� 

ம��டவ� ேபா� அவ� மிரள வ�ழி�க�� 

தியாேக�வ�, "எ�ன லாவ�யா?" 

"அ�.. வ��.. சா�.." எ�� �தலி� 

திணறியவ� ச�ெட�� க�க� 

ப�ரகாசி�க, ேர�மா மய�க�தி� 

இ��பைத உ�தி ெச�� ெகா��, 

திேனைஷ ஓர�பா�ைவ பா��தப�,

"மாமா.. உ�கைள� ப�றி அப��ராய� 

ேக�டா�க".

தியாேக�வ� சி� �ழ�ப��ட�, 

"எ�ைன� ப�றி ஏ� உ�கள�ட� 

ேக�டா�?" 

திேன� கவன��காத� ேபா� 

கவன����ெகா����க, லாவ�யா,

"அ�.. உ�க வ�� �� எ�ைன ெப� 

ேக�டா�களா�".

அதி��சி�ட� திேன� நிமி��� அமர, 

தியாேக�வ�, "வா�?"

திேனைஷ பா��தப� ெம�னைக�ட� 

அவ�, "ந��க எ�ன ெசா�ற�� க சா�?"

அவள� �கபாவ�ைத பா��த 

தியாேக�வ�, "நா� ஓேக ெசா�னா, ந� 

எ�ன ெசா��வ?"

அதி��சி�ட� தியாேக�வைர பா��தவ�, 

"சா�!!!!!!" எ�றா�.

சி�தைன ெதாட��...
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Prathyuksha

காைல ெபா�தி� 

நா� ம���

க� வ�ழி�பதி�ைல...

எ��ட� ேச���

உ� நிைன�க��தா� !

பகலிேல நிைனவாக 

ம��� அ�ல...

இரவ�ேல கனவாக��

ெதாட�வ�

ந� ம���தா� !

ேந��தா�

��யவ��ைல...

நா� உ��ட�

ேப�வெத�னேவா...

��க�தி� ம���தா� !

ந� ெத��ேதா ெத�யாமேலா

பா���� பா�ைவய�� எ�லா� 

நிர�ப� ப�வ� 

எ� மன� ம��� அ�ல...

எ� ைட�ய��

ப�க�க��தா� !

ந� சி����

ேபாெத�லா� �ழி வ��வ�

உ� க�ன�தி� 

ம��� அ�ல...

பாழா�� ேபான

எ� உ�ள�தி��தா�!

இைதெய�லா� ம�றி

எ�ைன அ�வ�ேபா�

��க�தி� ஆ���வ�...

என� ப��ைவ எ�ண�

ந� ��க�தி� எ��ட�

ேபசிய நிைன�க�தா� !

வ�ண��� ��சி

...Shaalam 

தாேன க���ெகா�ட 

��ைட தாேன உைட��� ெகா��

வ�தா� தா�

�த�திரமாக சிற� வ�����

வ�ண��� ��சி

கால�

...elas

கால� ெச�றப�� உண��ேத�

கால�தி� ேதைவைய...

வ�ைளயா�டா� ேபான கால�ைத

சிரைத�ட� ேத�கிேற�...

��ெச�ற கால�ைத எதி�பா���

ப��ெச�� பா�கிேற�...

ெச�ற�, ���த� எ��� 

கிைட�பதி�ைல எ�பைத 

வலி�ட� உண���ெகா�ேட�...

ப�க�� இ��ைக �ழ�ைத...!

...rudhra

க�ளமி�லா ெவ�ைள� சி��� 

ெகா�ைள ெகா��� கி�ைள ெமாழி

த�தி� தவ�� அ�ன நைட

த���� ெச��� ப��� வ�ர�

ெமா�� இதழி� மல��த ��த� 

மனதி� ேசா�ைவ ேபா��� நி�த� 

உ��ட� பயண� ந�ள ேவ���

ேவ��ேன� 

ேப��தி� ப�க�� இ��ைக �ழ�ைதய�ட�...!
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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  - Message to My 

India!!! Winner - Geetha A @ Anu

3. Neeya Naana Winner - Priyachandran.

4.  Penmai’s Super Star - Best Long Standing 
Member - Vijigermany.

August Month Contest WinnersAugust Month Contest WinnersAugust Month Contest Winners

September Month ContestSeptember Month ContestSeptember Month Contest

Penmai’s Special Contest - Short Story 
Contest

Title - Turning Point / தி��� �ைன

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

ஜாதக� எ�ப� உ�ைமயா - ெபா�யா? 

ஜாதக� பா��� பல�க� கண��ப�� 

அவ�றி�� ஏ�ப ப�கார�க� 

ெச�வ�� அவசியமானதா? 

அவசியம�றதா?

�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.

Contest  RewardsContest  RewardsContest  Rewards&&&
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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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