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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

எ�மத�� ச�மதமா� வா�� ந� இ�திய� தி�நா���, ப��ைக 
கால�க� ெதாட�கி வ��ட�. தசரா, த�பாவள�, ப���, கிறி��ம� ம��� 
ெபா�க� தி�நா� என இ��� சில மாத�க���� ெதாட��� ப��ைக� 
ெகா�டா�ட�க� தா�. 

 

ப��ைக எ�ப� மன�த �ல�தி� ேபா�ற�த�க ப�பா�. எள�ேயா� �த� 
அரசா�பவ� வைர அைனவ���� ப��ைகக� ெபா�வான� தா�. ஆனா� 
ஒ�ெவா�வ�� ெகா�டா�கிற வ�த�தா� வ��தியாச�ப�கிற�. ப��ைக 
ேபா�ற த�ண�க� ச�ேதாஷ�ைத ம�றவ�கேளா� பகி��� ெகா�வத�� 
ஒ� அ�ைமயான வா���. 

 

“ஈத� இைசபட வா�த�”, எ�ப� ெதா��ெதா�� ேபா�ற�ப�� வ�� ந� 
தமிழ� மர�. ஏைழக���� ெகா��ப�; அதனா� �க� ெப�க வா�வ�; 
அ��க� அ�றி மன�த���� பய� ேவ� ஒ��� இ�ைல. ஆனா� ந� 
ப�பா��� ஊறிய ஈைக இ�ைறய அவசர உலகி� ந�ைம வ��� சிறி� 
சிறிதாக மைற�� வ�வ� அதி��சி த�� உ�ைமேய. 

 

ெகா��பத�� வைர�ைறெய�� எ��� இ�ைல, மன�வ�� த�மா� 
இய�றைத� ெகா��கலா�. பசி�� உண�, பண�, உ��த �ண�, ெபா� 
ேபா�ற ேநர�, வ�ைலமதி�ப�ற அ�� எ�� ெகா��பத�� எ�ைலேய 
இ�ைல. இைவயைன�ைத�� வ�ட ஓ� ஏைழ�� எ��தறிவ��த�, 
ஈைகய�� மிக�� �ன�தமான�. இைதேய பாரதி,

 

“அ�ன ச�திர� ஆய�ர� ைவ�த�, 

ஆலய� பதினாய�ர� நா�ட�, 

ப��ன��ள த�ம�க� யா��, 

ெபய� வ�ள�கி ஒள�ர நி��த�, 

அ�னயாவ��� ��ண�ய� ேகா� 

ஆ�ேகா� ஏைழ�� எ��தறிவ��த�” எ�றா�.

 

ந� வா�வ�� ம��மி�றி எள�யவ� வா�வ��� மகி��சிைய ����� 
வ�தமாக ந� ��ேனா�க� ெகா�டா�ய ப��ைககைள நா�� அ�வ�தேம 
ெகா�டா�ேவா�. யா� ெப�ற இ�ப� இ�ைவயக� ெப�றிட வழிவைக 
ெச�தி�ேவா�. 

உ�க� ஆதரேவா� 

இர�டா� ஆ��� 

�த� இத�...
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...JV_66@Jayanthy

Parenting	TipsParenting	TipsParenting	Tips
வ�� ��, எ�த வய�� �ழ�ைத இ��தா��, ெப�ேறா� அவசிய� 

கைடப���க ேவ��ய ஒ�� இ�.

நம��� ேகாப� வ��ேபா�, எ�த ஒ� 

ெபா�ைள�� ��கி எறிவ�, கதைவ அ��� 

சா��வ� இைத� ேபா�ேறா அ�ல� ேவ� 

எ�த ேமாசமான �ைறய�ேலா நம� 

ேகாப�ைத ெவள��ப��தினா�, �ழ�ைதக� 

(எ�த வயதின��) இைத அ�ப�ேய 

ப��ப��வா�க�.

அத��� பதி�, ேகாப� வ�தா�, யா�ட�� 

ேபசாம� இ���, நம� ேகாப�ைத� 

கா�ப��தா�, 

எ�லா வ�த�தி�� 

ந�ல�. 

அனாவசிய வா��ைதகைள ெவள�ேய 

வ���, ம�றவ� மனைத ��ப��தாம� 

இ��கலா�. ப�ட�கைள உைட�காம� 

இ��கலா�. இதனா�, �ழ�ைதக�� 

இேத �ைறைய� ப��ப��வா�க�.

Mammas Page
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Parenting Guidelines
...Sumathisrini

Is your toddler learning to play computer games 
and other electronic gadgets?

Do they spend more time with their keypads 
than their colouring charts? It's a good thing that 
they get exposed to the technological world, but 

it is also important to make 
your kids realize the value 
of other social activities too. 

Introducing your child to 
t e c h n o l o g y  t h r o u g h 
computers and electronic 
games is important, but 
there should be a healthy 

balance. It's even more important for your 
'techno tot' to spend time in social activities with 
you and the family.

Here are a few simple tips to make your child to 
balance both the hi-tech gadgets and the 
practical world.

1. Physical activities:
Make your child to do things by his/her own 
hands. For example, holding a crayon or a pencil 

requires coordination 
and the use of the 
muscles. A handwritten 
note or the letter also 
requires patience. This 
makes your child not to 
depend on some other 
technological means. 

Through this practice, they learn to use their 
physic and mind, instead of depending on 
devices.

2. Parent's involvement:
Ebooks are great tools for helping your children 
to improve their reading skills without adult 
s u p e r v i s i o n . 
However, there is 
something special 
about a parent and 
child, reading stories 
together. A mom's 
facial expression or a 

father's special sound effects adds a quality that 
cannot be duplicated in an Ebook. Spend some 
quality time with your child so that he/she gets 
f a s c i n a t e d  w i t h  y o u r  d e s c r i p t i o n s .

3. Outdoor activities:
Involve the children in the outdoor activities too. 
Learning to jump rope, planting a garden or 
playing leap frog with a sibling are very good 
physical exercise which also help them mentally. 
Besides the physical strength you toddler gains 
from playing, he or she also learns self-control 
and  deve lops  a  sense o f  se l f -wor th . 

When you teach them to balance the reel and 
the real, it means you are ensuring them a 
confident and healthy future.

4. Praise the child:
Whenever you have time, ask your children 
about the story that just have heard and make 
them recall as many details as possible. Praise 
their learning skills. Treat them with a special 
reward if they recall specific details. Let them 
feel that listening, learning and memorizing are 
fun. 

How to handle your techno tots?

Mammas Page

www.Penmai.com                                 Penmai eMagazine Oct 2013                                 7



Rudhraa
You can feed your baby till 1 to 1.5 years. 
This will build stronger bond with your 
little one. And also don't stop it all in a 
s u d d e n ,  s t o p  i t  s t e p  b y  s t e p .

Mahis
It is best to feed breast milk up to one 
year and six months. But one year is 
enough, if we feel to stop. 

But don't stop suddenly. It is not good for 
both mother and child. For that you can 
introduce solid food.

Beula 
It is good for baby as well as you to 
breast feed at least for 2 years. You can 
start now to give juices, fruits and 
vegetables as additional food. If you 
give this additional food, obviously baby 
will take less amount of breast milk. Like 
this you can slowly stop breast feed. You 
can give additional food in morning after 
9.00 am to mid day. This method will 
help baby for easy digesting.

When to stop breast feeding for baby?

Mammas Page
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Sumitra
You can give chicken/mutton from 11 months 
and fish/prawns after 18 months. You can give 
well-cooked pieces from the gravy, especially 
liver as that is really rich in iron along with his 
usual rice/dal/rasam.
 
But please consult your doctor before giving non 
veg food of any kind to your child. 

Priyagautham
Any non veg that you cook for yourself can be 
given. Make it bite size pieces or mince it slightly.

Also can use chicken or mutton mince. Cook it 
the usual way but add peas to your normal 
preparation  this way kid eats both veg and non 
veg.

Egg - boiled, scrambled, omelets or scramble 
prepared with vegetables i.e. cauliower or 
cabbage. 

Chicken - mince with peas, soups (Indian way 
or chicken with sweet corn) etc. I always add 
some veg to any non veg gravy I cook. Radish, 
turnip, potatoes, peas, spinach, carrot, beans, 
drumstick etc. Also I prepare gravies with 

coconut and cashews. They contain essential 
oils and amino acids that are good for brain so 
even if you avoid this for adults always include it 
for your child in their food.

I don't cook much mutton but you can use lamb 
mince to make Indian version spaghetti 
Bolognese. 

Give the kid loads of fish. Simply bake with some 
salt, light sprinkling of salt and lemon juice. You 
can bake in a sheet enpapillote with herbs too.

Another way is get fish fillets and smear any 
shop bought tomato based pasta sauce. Bake 
covered, simple and tasty way to feed fish. This 
works well with chicken to. Add a bit of boiled 
pasta and some steamed veg making it a 
wholesome meal that can be eaten by even 
adults in the family.

Fish pie - it takes time and effort to make these 
but it is a complete meal i.e. protein, veg and 
carbohydrate packed in one dish. 

My experience and the advice I got is that kids 
easily adapt to non veg eating. If it is vegetables, 
they may say no. So I gave my DD only egg until 
one. After wards fish, particularly fish pie and 
finally chicken but cooked with veg. Started 
prawns quite late, but she loves it.

Non Veg food ideas for 1 year baby
Mammas Page
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...Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO

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 
hypoglycaemia (less sugar in blood). This 
fear is unjustified. Colostrum is enough for 
these babies.

Some health workers give water or 
glucose water, fearing that the baby may 
get dehydrated. Babies are born with a 
store of water and such feeds are 
therefore unnecessary.

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 realize 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.



A Parenting

Checklist
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...nlakshmi @ Lakshmi

If you are looking for quick and easy ways to 
increase the amount of iron you eat, try some of 
these iron-rich snacks:
 Raw coconut slices
 Raisins and Dates
 Nuts such as Walnuts, Pista, Cashewnuts.
 Roasted pumpkin seeds, Groundnuts and 

jaggery.
 Iron fortified cereals and grains
 Egg yolk salad

Ways to increase iron in your daily food:
These 'power foods' can help increase your
daily iron intake:
 Leafy greens such as fenugreek (Methi), 

spinach (Paalak), Coriander (Dhania) and 
mint (Pudina) can be used for all sorts of 
foods. Use them to make raitas, salads, 
fillers for sandwiches, stuffed paranthas or 
rotis.

 Soya nuggets can be added to pulaos and 
salads. Or cook them with potatoes or 
other vegetables such as capsicum and 
peas). 

 Legumes (lentils and beans) such as 
bengal gram (chana), chickpeas (kabuli 
chana), kidney beans (rajma), yellow gram 
(moong dal), pigeon peas (toor dal). You 
can increase the amount of iron in your 
dal by adding leafy greens such as 
spinach (paalak), radish leaves.

 Meat is one of the best sources of iron. So 
if you are non-vegetarian you can choose 
from meats such as chicken, mutton, 
turkey and cuttlefish.

What helps my body to absorb iron? 
Vitamin C helps your body to absorb the iron 
you ingest with your food. So try to take 
vitamin C with your meals of when you are 
taking your iron supplement. This is 
especially important if you are a vegetarian 
because the iron from vegetarian sources is 
not absorbed by the body as easily as iron 
from non vegetarian sources. 

To take vitamin C with your food, you can sip 
lemonade (nimbu pani) with your meals. A 
glass of vegetable juice with carrots, 
beetroots, mint (pudina), tomatoes, coriander 
(dhania), and a dash of lime is another 
nutritious option. A bit of spinach (paalak) in 
this juice provides an interesting taste. 

Add variety to your meals by eating other 
vitamin C enriched foods such as:
 Pickled Indian gooseberry, Guava  

chutney and Tomato salsa.

Save some time and have some foods rich in 
both iron and vitamin C such as:
 Broccoli, Peas, Cauliower  & Ladies 

finger.

If your iron levels are still low, your doctor 
may ask you to take iron pills. Make the most 
of your iron supplement by having it with a 
glass of orange juice (or any citrus juice you 
would like). 

What stops my body from absorbing iron? 
Calcium inhibits the absorption of iron. So 
don't take your iron and calcium supplements 
at the same time. And don't drink milk with 
your meals for the same reason. 

Tea, coffee, colas and other fizzy drinks also 
make it difficult for your body to absorb iron. 
So don't have any caffeine drinks along with 
your meal or iron supplement. 

Pregnancy

Iron-rich snacks during pregnancy 
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அழ�� ����க�

...Adhithi

...Sudhavaidhi

Mix oats powder with rose water and apply it on face for 
30 mins. It will give glowing skin.

Use papaya, honey and orange. Mix it & do massage 
with it up to 25-30 mins. You will found definitely a 
glowing skin.

Mix milk powder in fresh milk and also add half egg. 
Now apply for 20 min. for wrinkle free and glowing skin.

Mix fresh milk with lemon juice. Apply on the face and 
make smooth massage on face. It removes the dust on 
your face. Try it daily for normal skin.

Wash your face with coconut water. It will leave your 
face clear and gives you a glowing skin.

ேதம� மைறய, ���ட� சிறி� �ளசி இைலகைள ைவ�� ைமயாக 

அைர�� ேதம� ம�� �சி வர ேதம� மைற��, ச�ம� இய�� நிைல 

அைட��.

�க�தி� இ���� க�� ��ள�க�, த���க� ம��� 

�க�ப��க� ந��க அவைர இைல சா� தின�� �க�தி� �சி 

காயவ��� �ள��� வ�தா� �க� பளபள���.

க����ள�க� ந��க ��ைப ேமன�� கீைரைய எ��� அதேனா� 

ம�ச� ம��� உ�� ேச��� ைம ேபால அைர�� ேதக�தி� ம�� 

ேத��� சிறி� ேநர� கழி�� �ள��� வர ேவ���. ஒ� 

மாத�தி�� இ�ப� ெச�� வ�தா� க����ள�க� மைற��. 

Beauty Lounge
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...Lali @ Lalitha

Fashion Today

Trendy Trendy 
Necklace Necklace 
CollectionsCollections

Trendy 
Necklace 
Collections
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Ganga Sloka (Bathtime sloka)

Gangeycha Yamunechaiva Godavari 
Saraswathi Narmade Sindhu Kaveri, 
Jalesmin Sannithim Kuru 

Meaning

In this water, I invoke the presence of holy waters from 
rivers ganga, yamuna, sindhu, godhavari, narmada and 
kaveri

Slokas for KidsSlokas for Kids

Deepa bala

Art on the Broomstick

An old broomstick

Adhesive

Blade

Thermocol sheet

Black chart paper

Scissors

Pencil, eraser, ruler and sharpener

Things needed:

Method of painting:

Stick the black chart paper on the thermocol sheet.

Draw an object or a landscape.

Slit the end of the broomsticks. Cut them into desired lengths and paste them on the picture, 

close to each other. See the lovely golden, ripple-like effect you have succeeded in creating.

If you wish to paint the picture, go ahead.

Kids Corner
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Sujibenzic’s Digital ArtSujibenzic’s Digital ArtSujibenzic’s Digital Art

Deepabala’s Clay Work Uppilisriniva’s Glitter Painting

Crafts Gal lery
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Shallots (Small Onion) - It have proven that all the varieties of 
onions, shallots are particularly effective against liver cancer 
cells. Shallots contain 6 times more phenoplast than onions. It 
helps the liver to remove toxins from the body and have 
g l u c o s i d e s  t o  i n h i b i t  a n d  k i l l  c a n c e r  c e l l s .

Regular consumption of shallots helps in the growth of bone 
tissues and it also reduces the risk of developing osteoporosis 
by 20%. It contains Prostaglandin A-1, a powerful agent that can 
lower blood pressure.

Shallots are linked to fight against stomach cancer and produce an anti-coagulant that thins out the 
blood and exhibits strong anti-platelet and are good for patients who suffer from heart disease, heart 
attack, and stroke.

They can lower the blood sugar in a patient that is suffering from diabetic by preventing the 
degradations of the insulin and increase the metabolism of the glucose.

Shallots contain sulfur contents that can make the skin look younger. Daily shallot intakes will be 
extremely helpful for you in the long run.

Shallots are also good in minerals and electrolytes such as iron, calcium, copper, potassium, and 
phosphorus.
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) Nutrients

Energy   72 Kcal
Carbohydrates  16.80 g
Protein   2.50 g
Total Fat  0.10 g
Cholesterol  0 mg

Vitamins

Folates   34 µg
Niacin   0.200 mg
Pantothenic acid 0.290 mg
Pyridoxine  0.345 mg
Riboavin  0.020 mg
Thiamin  0.060 mg
Vitamin A  1190 IU
Vitamin C  8 mg

Electrolytes

Sodium   12 mg
Potassium  334 mg

Minerals

Calcium  37 mg
Copper   0.088 mg
Iron   1.20 mg
Magnesium  21 mg
Manganese  0.292 mg
Phosphorus  60 mg
Selenium  1.2 µg
Zinc   0.40 mg

...gKarti@KartigaHealth benefits of Small Onion
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வள�� �ழ�ைதக��� உல� திரா�ைச சிற�ததா��. இதி� கா�சிய� 

ச��க� நிைற���ளதா� எ���க� உ�திெபற�� ப�க� வ��ெபற�� 

உட� வள��சி ெபற�� இ� உத�கிற�. 

�ழ�ைதக��� தின�� இர� ��க� ெச�வத�� ��� பாலி� ேபா�� 

கா��சி அ��த�ெச���க�. இ�வா� ப��வதா� மல�சி�க� ப�ர�சைன 

த�� �.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

நைட�பய��சி இ�ைறய கால�க�ட�தி� சிற�த பய��சியா��. இ� இர�த அ��த�ைத 

�ைற�பேதா�, இர�த�தி� உ�ள ெக�ட ெகா���� ச�தி� (Low-density lipoprotein - LDL) 

அளைவ� �ைற��, நர��க���� ���ண�� த��, எ���கைள�� உ�தியா��கிற�. 

எைடைய �ைற�க வ����பவ�க����, உட��� வ�வான க�டைம�� அள��� 

ஆேரா�கியமானதாக இ��க வ����பவ�க���� நைட� பய��சி ஓ� எள�ய 

உட�பய��சியாக உ�ள�.

ந��க� ேவைல��� ெச��� பயண�தி� அதிகமாக நட�க �ைன��க�. ரய���ேகா, 

ேப����ேகா நட�� ெச���க�, கைடக��� நட�� ெச���க�. ந��க�� உ�க� 

���ப�தின�� ��ைமயான கா�� வ�� � ப�திகள�� ந��ட நைட� பயண� ெச�� 

ந�ல ேநர�ைத ெசலவழி�� மகி��க�.

...tnkesavan

...Subhashreemurali

நட��� �ைறக�:

ெந�ைச நிமி��தி ��ேனா�கி� பா��தவராக (தைரைய பா��காம�) இ�ப� 

அ� ��ேனா�கியவா� நட�க�.

ெந�ைச உய��தியவா� ேதா�கைள� சாதாரணமாக�� ைககைள� தள�வாக�� 

ைவ�தி��க�.

ைககைள ���� ப���� ஒேர சீராக ஆ��யவா� (ப�கவா��� ஆ�டாம�), 

அேதேவைள ெந��� ப�திைய வ�ட உய��திவ�டாம� நட�� ெச���க�. 

அத�ேக�றவா� உ�க� கா�க�� ப�� ெதாட��.

உ�க� அ�வய��ைற ெக��யாக��, உ�தியாக�� ைவ�த நிைலய�� ��ைக 

சமமாக நிமி��தியவா� உடைல� ச�ேற ���ற� சா��தவா� நட�க�.

ஒ� ேந�ேகா��� நட�பைத ேபா� நிைன�� ெகா��, அ�கைள ச�� அதிகமாக 

எ�� ைவ�� நட�பைத� க���ப����க�. ேவகமாக ெச�ல ேவ��மானா�, 

கால�கைள அ�க�ேக ைவ�� வ�ைரவாக நட�க�.

இய�பாக �வாசி��க�. நட��� ேபா� ஆழமாக ஒேர சீரான ேவக�தி� 

�வாசி�� ஆ�ஸிஜைன அதிகமான அளவ�� உ�ெச��தி�ெகா���க�. 

நட��� ேபா� ேவகமாக�� அேத ேநர�தி� ��சிைற��� அளவ��� 

இ�லாம�� பா���� ெகா���க�.
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நவரா�தி� தி�வ�ழாவ�� ஒ�பதா� நா� 

மகாநவமி அதாவ� ஆ�த �ைஜ எ�� 

ெதாழி�,  க�வ� ம��� கைலகைள 

ேபா��� வ�தமாக��, அத�க��த 

நாளான வ�ஜயதசமிைய� ெவ�றி� 

தி�நாளாக�� நாெட��� உ�ள 

இ���க� ெதா�� ெதா�� ெகா�ட� 

வ�கி�றன�.

வ�ட�ேதா�� �ர�டாசி மாத�தி�, 9 

நா�க� வ�ரத��ட� ேதவ�க� சர�வதி, 

ல�மி, பா�வதி இவ�க��காக 

ெகா�டாட�ப�� ப��ைகேய 

நவரா�தி�. நவ� எ�றா� ஒ�ப�. 

ஆதிச�தி ேதவ�ைய 9 நா�க�� 

ெவ�ேவ� �ப�கள�� ம�க� 

வழிப�கி�றன�. ஆதிச�தியானவ� 

அர�க� மகிசா�ர�ட� 9 நா�க� ேபா��� இ�திய�� அவைன 

ெவ�றிவாைக ��ய நாேள வ�ஜயதசமி தி�நா� ஆ��. 

வ�ஜய தசமி எ�றா�, ெவ�றி த�கி�ற நா� எ�� ெபா��ப�கிற�.

ஆ�த �ைஜய�� சிறிய ெதாழி� க�வ� �த� எ�லா வைக ெதாழி� 

உபகரண�கைள�� ��தமாக� �ைட��, ச�தன�, ���ம� இ�� 

�ைஜக� ெச�த ப�ற� எ��� ெதாழி���� பய�ப���வ� 

ஆ�த�ைஜய�� சிற�ப�சமா��. 

மாணவ�க� த�க� ��த�க��� 

ச�தன�, ���ம� இ�� 

�ைஜகள�� ைவ�� வழிப�வ�.

�ழ�ைதக��� ஆர�ப� 

க�வ�ைய வ�ஜயதசமி தின�த�� 

ஆர�ப��� ைவ�ப� ெதா�� 

ெதா�� ப��ப�ற�ப�கிற�. 

அ�வாேற இ�� ெதாட��� 

அைன�� ந�கா�ய�க�� 

ெதாழி�க�� ெசழி��� எ�ப� 

ஐத�க�.
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'த�ப�' எ�றா� ஒள�, வ�ள��. 'ஆவள�' 

எ�றா� வ�ைச. வ�ைசயா� 

வ�ள�ேக�றி, இ�� ந��கி, ஒள� த�� 

ப��ைகேய த�பாவள� ஆ��. த�பாவள� 

எ�றாேல அைனவ���� மகி��சி 

தா�. ��ய� ஐ�பசி மாத� 

�லாராசிய�� �ைழகிறா�. அ�ேபா� 

திரேயாதசி இர� ச��தசி அதிகாைலய�� 

த�பாவள�� தி�நா� ெகா�டா�கிேறா�. 

த�ப�தி� பரமா�மா��, ெந��ப�� 

ஜவ� ா�மா�� வாச� ெச�� அ�� 

த�வதா� ஐத�க�. ஒ�ெவா��த� 

மனதி�� ஒ� சில இ��� உ�ள�. 

அக�கார�, ெபாறாைம, தைல�கண� 

ேபா�ற எைதயாவ� ஒ�ைற அக�ற 

ேவ���. ஒ� த�ய �ண�ைத 

எ���வ�ட ேவ���.

த�பாவள�� ப��ைக 

ெகா�டா�வத�கான காரண�க� 

ெவ�ேவ� மாநில�கள�� ெவ�ேவறாக� 

ெசா�ல�ப�கி�றன.

 ேம�� வ�காள�தி� காள�ைய 

வழிப�வத�கான நாளாக 

ெகா�டா�கி�றன�.

 இல�ைக ��த�தி� ராவணைன 

ெவ�� ராமப�ரா� அேயா�தியா 

தி��ப�ய நாைள 

ெகா�டா�வதாக�� �ற�ப�கிற�.

 பதினா�� வ�ட�க� வனவாச� 

���� அேயா�தி தி��ப�ய �ராம�, 

நா� தி��ப�ய நாைள, த�ப�க� ஏ�றி 

மகி��த நாைள, த�பாவள� என� 

ெசா�கிறா�க�.

 மகாபலிய�� க�வ�ைத அட�கி, 

��� உலக�கைள�� வாமன 

அவதார� எ��� அள�� அ�த 

அரசன�� ப��ய�லி��� ேதவ�கைள� 

கா�த நாேள த�பாவள�யாக� 

ெசா�கிறா�க�.

 �க�த �ராண�தி� ப�, ச�திய�� 21 

நா� ேகதார ெகௗ� வ�ரத� 

����ற� இ�தின�தி� தா�. 

வ�ரத� ��வைட�த ப��ன� சிவ�, 

ச�திைய த�ன�� ஒ� பாதியாக ஏ�� 

'அ��தநா��வர�' உ�வெம��தா�.

 சீ�கிய�கள�� மத ��வான ��நான� 

ப�ற�த நாளாக� ெகா�டா�கிறா�க�.

 ைஜன�க� த�க� மத� தைலவரான 

மகாவர� � மகாநி�வாண� அைட�த 

நாளாக� த�பாவள�ைய� 

ெகா�டா�கிறா�க�.

 ராஜ�தன வர� �க� இ�நாைள 

�ராமைன வழிப�� நாளாக� 

ெகா�டா�கிறா�க�.

 மகாரா��ர�தி� நரக ச���தி எ�� 

நா�� நா�க� ெகா�டா�கிறா�க�.

 உ�திர�ப�ரேதச�தி� அ�ன�ரண�ைய 

வண�கி, ���கண�� ெதாட��வ�. 

��� நா� த�பாவள�ைய� 

ெகா�டா�வ�.

 பா�கடைல� கைட�தேபா� ேதா�றிய 
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�ேதவ�, �ேதவ�ய�� �ேதவ�ைய 

உ�தாலக� எ�ற �ன�வ� மண��, 

�ேதவ�ைய மகாவ��� மண�த 

நாேள த�பாவள� என� ெசா�கிறா�க�.

 ெத�ன��தியாவ�� கி��ண� 

நரகா�ரைன வத� ெச�� இ��ேலாக 

ம�கைள கா�பா�றிய நா� த�பாவள� 

எ�� ெகா�டாட�ப�கிற�. 

நரகா�ரைன வத� ெச�ய எ�ண� 

தி�மா� ேத�� வ��ேபா�, 

த��ட� ச�யபாமாைவ�� 

அைழ�� வ�தா�. ேபா�� 

உ�சக�ட�தி� ச�யபாமா அ�ெப�தி 

நரகா�ரைன� ெகா�றா�. 

��வெஜ�ம�தி� ச�யபாமா 

�மிேதவ�யாக இ����ேபா� 

ப�ற�தவேன இ�த நரகா�ர�. அவ� 

ெப�ற வர�தி�ப� த� தாய�� 

ைகயா� இற��வ��டா�.

ெகா�டா�� �ைற:

த�பாவள� அ�� அைனவ�� 

அதிகாைலய�� எ�வ�. இ�ல�தி� 

��த உ��ப�ன� ஒ�ெவா�வ� 

காலி�� நல�� (ம�ச�� 

��ணா��� கல�த கலைவ) இ�� 

மகி�வ�. ப�� எ�ெண� �ள�ய� 

ெச�வ�.  ம�க� ��தாைட உ��தி 

வ���ைவ��, ல�மி ேதவ�ைய��, 

�ேபரைன�� வழிப�வ�. த�பாவள� 

அ�� ஒ�ெவா� இ�ல�தி�� 

இன���க� நிைறய ெச�� 

ஒ�வ��ெகா�வ� ப�மாறி� ெகா�வ�. 

ப��க� த�� மகி�வ�. ெப�ேயாைர 

வண�கி வா��� ெப�வ�. எ�ெண� 

பலகார�க��, இன���க�� உ�பதா� 

ெச�மான�தி�காக த�பாவள� ேலகிய� 

உ�ப� மர�. த�பாவள�ய�� ந�ரா�வைத 

ம��� �ன�த ந�ராட� எ�� ெசா�வ�. 

ஏெனன��, அ�ைறய தின�, 

அதிகாைலய�� எ�லா இட�கள���, 

த�ண�� � க�ைக��, எ�ெணய�� 

ல��மி��, அர�ப�� சர�வதி��, 

���ம�தி� ெகௗ���, ச�தன�தி� 

�மாேதவ���, ��தாைடய�� 

மஹாவ����� வசி�பதாக 

க�த�ப�வேதயா��. அ�த ந�ராடைல� 

தா� 'க�கா �நான� ஆ�சா' எ�� 

ஒ�வ��ெகா�வ� வ�சா��ப�. அ�ைறய 

தின� எ�லா நதிக�, ஏ�க�, �ள�க�, 

கிண�கள���, ந�� நிைலகள��� க�கா 

ேதவ� வ�யாப��� இ��பதாக ஐத�க�.

ேதைவயானைவ

இள� இ�சி - ஒ� ெப�ய ���.

ம�லி வ�ைதக� - 1 க�.

ஜர� க� - அைர க�.

ெந� - 3 ேத�கர��

ெவ�ல� - 1 க�.

ெச��ைற

 ெகா�தம�லி வ�ைதகைள��, 

ஜர� ாைவ��, அைர �வைள த�ண��  

ேச��� ந�� அைர��� 

ெகா�ள��. ப��ன� இ�சிைய சி� 

சி� ���களாக ெவ�� அதி�, 

இ�த ேப��ைட கல�� ந�� 

ைநசாக வ�மா� அைர��� 

ெகா�ள��. ப��ன� இதி� 

ெவ�ல�ைத ேச��க ேவ���. 

ேச��� ெகாதி�க வ�ட��.

 ப�ற� ெம�வாக ெந�ைய கல�� 

அ�ப�ேய கல�கி வர��. இ�த� 

கலைவய�� உ�ள ந�� அைன��� 

ஆவ�யாகி, அ�ப�ேய இ��கமான 

ேப�� ஆக மாறி வ���. இ�தா� 

த�பாவள� ேலகிய� அ�ல� த�பாவள� 

ம���.

 த�பாவள� பலகார� சா�ப��� 

���த�� இ�த த�பாவள� ம��ைத 

உ�ெகா�டா� வய�� ெகடா�, 

ஜர� ண� ப�ர�சிைன வரா�.
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எ�ேலா���ேம ெச�வ�த�களாக 

ேவ��� எ�ற ஆைச இ��கிற�. 

இத�� �ேபர�ைடய தி�வ�� 

ேவ���. ஆனா� சில��� 

ம���தா� அ� வரமாக� 

கிைட�கிற�. இத��� காரண� ��வ 

��ண�ய� எ�� சில� ெசா�வ���. 

உ�ள�ேபா� �ைறயாக வழிபா� 

ெச�தா� நா� எ�ேலா�ேம �ேபர� 

ஆகலா�. அத�கான ஒ� ஆ�மிக 

வழிதா� ல�மி �ேபர �ைஜ. அைத 

எ�ப� �ைற�ப� ெச�ய ேவ��� 

எ�� ெசா�கிேற�.

த�பாவள�� தி�நாள�� ல�மி 

�ேபரைன �ைஜ ெச�வதா� நம�� 

தி�மக� அ��� �ேபர�ைடய 

அ��� கி���. ஏென�றா�, த�பாவள� 

தின�தி�தா� ம�கள �பனாகிய 

சிவெப�மா� த�ன�ட� உ�ள 

நிதி�ெபா���கைள �ேபர��� 

அள��ததாக� �ராண�க� ��கி�றன.

�ேபர �ைஜ ெச��� �ைற:

�ைஜ ெதாட��வத�� ��� 

ேதைவயான ெபா��கைள எ��� 

ைவ��� ெகா�� இைடய�� 

எ��தி��காம� மனைத 

ஒ��க�ப��தி� ெச�ய ேவ���. 

�ைஜ ெதாட��� �� ஒ� �ைற 

�ள��கலா�. காைலய�� 

�ள��தி��தா� ம�ச� ந�� 

ெதள����ெகா��, சிவ�� நிற� 

�டைவைய அண�ய ேவ���. இர�� 
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��� வ�ள��க�, ஒ� காமா�சி த�ப� 

ஏ�றி �ைஜைய ஆர�ப��க ேவ���.

த�பாவள� ெகா�டா�� ஐ�பசி மாத 

அமாவாைச மி��த ந�ல நாள�� 

மாைல 6 மண��� ேம� �ேபரைன 

நிைன�� �ைஜ ெச�தா�, ெச�வ� 

ெப���. ���ப� நல� அைட��. 

�ேபரன�� தி���வ� பட�தி�� 

�மாைல� சா�றி 12 அக� வ�ள�ைக 

ஏ�றி ைவ�� பா� பாயச� ெச��, 

ைநேவ�திய� ெச�ய ேவ���. �, 

அ�சைதைய ைகய�� எ���� 

ெகா�� 12 �ைற இ�த 

�ேலாக�ைத� ெசா�ல ேவ���.

�வாதஸ லி�க��தி:

ெசௗரா��ேர

ேஸாமனாத�ச �ைச�ேய

ம�லிகா�ஜூன� உ�ைச�ய

மஹாகாள��  ஓ�கார மமேல�வர�

பா�ய� ைவ�யனாத�ச டாகி�யா�

பம� ஸ�கர� ேஸ� ப�ேத� ராேமஸ�

நாேகஸ� தா�காவேன

வாரண�யா�ஸூ வ��ேவஸ�

��ய� பக�ெகௗதம�தேட

ஹிமாலேய� ேகதாரா� ��ேமஸ�ச 

சிவாலேய ேஹதான� �ேயாதி லி�கான�

ஸாய�கால ஹபேட� நி�தய�

ஸ�த ஜ�ம��த� பாப�

�மரேணன வ�ன��யதி:

�ேபர நாமாவள�:

ஓ� �ேபராய நம:

ஓ� நரவாகனாய நம:

ஓ� சிவஸகாய நம:

ஓ� �நிவாச ஸ���டாய நம:

ஓ� ப�மாவதி ��ய அ�ஜாய நம:

ஓ� ய�ராஜாய நம:

ஓ� தனதா�யாதிபதேய நம:

ஓ� மண� ப�ரா��சிதாய நம:

ஓ� மா�யாய நம:

ஓ� மஹனய� ாய நம:

ஓ� மஹா�ஹ மண� �ஷணாய நம:

ஓ� �வ��யா ம��ர உபாஸஹாய நம:

ஓ� � லலிதா�ப�கா ��ய ப�தாய நம:

ஓ� தி�பாலாய நம:

ஓ� நவநாயகாய நம:

ஓ� நிதினா� பதேய நம:

ப�� �ேபர����ய �ேலாக�, 

அ��சைனகைள� ெச�� பா� 

பாயச�ைத ைநேவ�திய� ெச�த ப�� 

க��ர ஆர�தி எ���, ���ம�ைத� 

கைர��, அைத�� ஆர�தி எ��� 

நிைற� ெச�யேவ���.

���ப�தி� அைனவ�� இதி� கல�� 

ெகா�� ெச�வ� ந�ல�. �ைஜ 

���தப�� எ�ேலா�� �, 

அ�சைதைய� ேச��க ேவ���. �ைஜ 

ெச��� �� �ேபர� பட�த�ேக 

வ�� �� உ�ள கா�, பண�, ெவ�ள�� 

ப�திர�க�, த�க நைகக� 

எ�லாவ�ைற�� ைவ�� அல�க��க 

ேவ���. இ�த� ெபா��கள��� 

அ�சைதைய� ேச��� நம�க��க 

ேவ���.

அ�க� ப�க� உ�ளவ�க�� வ�� 

இைத� பா��க� ெசா�லி 

அவ�கைள�� அ�சைத� ேபாட� 

ெசா�லி அவ�க��� பா� 

பாயச�ைத� ெகா��� ெவ�றிைல� 

பா��, தா��ல� த�த� ந�ல�. 

�ேபர���� ப���த ப�ரசாத� பா� 

பாயச�. அதனா� தா� அ�� இைத� 

ெச�� ைநேவ�திய� ெச�வ� 

வழ�க�.

ஓ� யஷயாய �ேபராய 

ைவ�ரவனாய

தனதா�யாதி பதேய தநதா�ய 

ஸ���தி�ேம,

ேதஹி தபாய�வாஹ!

எ�ற �ேபர ம�திர�ைத தின�� 

ெசா�லி �ேபரன�� ேபர�ைள� 

ெப�ேவா�.
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உலக அளவ�� இ�லாமிய�களா� 

ெகா�டாட�ப�� ��கிய ப��ைக 

ப��� ஆ��. இதைன� தியாக� தி�நா� 

எ���, ஹ� ெப�நா� எ��� 

�றி�ப��கிேறா�. இ�ப��ைக அர� 

ெமாழிய�� (Eid al-Adha) ஈ� அ�-அதா 

எ�றைழ�க�ப�கிற�.

அ�லா�வ�� �தரான நப� இ�ராஹ��  

(அைல) அவ�கள�� தியாக�ைத நிைன� 

��� வ�தமாக இ�ப��ைக 

ெகா�டாட�ப�கிற�.

�மா� நா�காய�ர� ஆ��க��� 

��ன� வா��த நப� இ�ராஹி� (அைல) 

அவ�க��� ெந� நா�களாக �ழ�ைத 

பா�கிய� இ�லாதி��தேபா�, இவ�� 

இர�டாவ� மைனவ�யான ஹாஜ� 

(அைல)

அவ�கள�� �ல� ஒ� ஆ� மக� 

ப�ற�த�. "இ�மாய��" (அைல)

என ெபய�ட�ப�ட அ�த� �ழ�ைதய�� 

வழி வ�தவ�க�தா� இ�ைறய 

அராப�ய�க�. இ�மாய�� (அைல) 

அவ�க� பா�ய ப�வ�ைத 

எ��ய���தேபா�, அவைர� தன�� 

பலிய��மா� அ�லா�,

இ�ராஹி� (அைல) அவ�க��� கனவ�� 

�ல� க�டைளய��டா�.

இதைன� ப�றி இ�மாய�� (அைல) 

அவ�கள�ட� �றிய இ�ராஹ��  (அைல), 

அவ�� அ�மதி�ட� பலிய�ட 

�ண��தெபா��, "ஜி���" (அைல) 

என�ப�� வானவைர அ��ப� அ�லா� 

அைத த��தா�. ேம�� ஒ� ஆ�ைட 

இற�கி ைவ��,  இ�மாய�� (அைல)

அவ�க��� பதி� அ�த ஆ�ைட அ��� 

பலிய��மா� இ�ராஹ��  (அைல) 

அவ�க��� க�டைளய��டா�. 

இ�ச�பவ�தி� அ��பைடய�ேலேய 

தியாக�தி�நா� ெகா�டாட� 

ப�கிற�. இ�த� தியாக�ைத நிைன� 

��� வைகய�ேலேய இ�லாமிய�க� 

த�க� வ�� �� ஆ�, மா�, ஒ�டக� 

�தலியவ�ைற அ�லா�வ�� ெபயரா� 

பலிய��கி�றன�. அத� ப��ன� 

இைற�சிைய ��� சம ப��களாக 

ப���கி�றன�. �த� ப�ைக உறவ�ன�க� 

ம��� ந�ப�க����, இர�டாவ� 

ப�ைக ஏைழக����, ��றாவ� ப�ைக 

த�க�ைடய ேதைவ�� என� ப���� 

ப�கி��� ெகா��கி�றன�. இ�வா� 

பலிய�ட�ப�� ஆ�க� ஊன� 

இ�லாம��, ஒ� வ�ட� 

���தியைட�ததாக�� இ���மா� 

பா��� பலிய��கி�றன�.

தியாக�தி�நாள�� ��கிய அ�ச� 

சிற��� ெதா�ைகக� நட�த�ப�வதா��. 

ெப��பா�� இ�த� ெதா�ைக திட� 

ேபா�ற திற�த ெவள�கள�ேலேய 

நட�த�ப�கி�றன. இ�நாள�� 

இ�லாமிய�க� ��தாைடக� அண��� 

இ�ெதா�ைககள�� கல�� ெகா�கி�றன�.

இ�ப��ைக ஒ�ெவா� வ�ட�� 

அராப�ய மாத� '��ஹ�' 10 ஆ� நாள�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. வசதி��ள 

��லி�க� ஹ� ெச�வ� எ�ப� 

அ��பைட கடைமகள�� ஐ�தாவ� 

கடைமயா��. ஹ� ெச�வ� எ�ப� 

�ன�த பயணமாக 'ெம�கா' ெச�வதா��.

இ��ன�த� பயண� கடைமகள�� 

கைடசியான� அ�லா�வ��காக 

பலிய��தலா��. இ� ஹ� மாத� 10 ஆ� 

நா� நைடெப��. இ� ெப�நா� 

ெதா�ைக நைடெப�ற ப��ன� 

ஆேரா�கியமான ஆ�, மா�, ஒ�டக� என 

பலிய��� ப�கி�� ெகா��க�ப�கிற�. 

இ�ப��ைக தியாக� 

தி�நா� என ெபா��ப�� அராப�ய 

பதமான ஈ� அ�-அதா எ�� 

அைழ�க�ப�டா��, தமி� நா��� 

ஆ�ைட பலிய��வைத 

அ��பைடயாக�ெகா�� ப���, (அதாவ� 

ப��-ஆ�+ஈ�-ெப�நா�) எ�ற உ�� 

பத�தி� அைழ�க�ப�கிற�.

...Begumbee
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ேகதார ெகௗ� வ�ரத� ���க ���க 

மா�க�ய பல�ைத அள��க���ய�. 

ஐ�பசி அமாவாைசய�� வர���ய 

ேகதார ெகௗ� வ�ரத� மிக 

��கியமான�. சிவைன நிைன�� 

வழிப�� எ�லா பல�ைத�� ெப�� 

ச�தி ெவ�றி ெப�ற நா� அ�. இதைன 

�ம�கலிக� கைடப�����ேபா� 

அவ�க�ைடய மா�க�ய பா�கிய� 

வ��ெப�� த���க �ம�கலியா���. 

க�ன�� ெப�க� கைடப�����ேபா� 

அவ�க��� ந�ல வர�க� அைம��. 

எனேவ ேகதார ெகௗ� வ�ரத� எ�ப� 

வ�ரத�க� அைன�தி�� மிக 

வ�ேசஷமான�. ெகௗ� எ�றா� 

அ�பா�. சிவைன நிைன�� வ�ரத� 

இ���, தியான��� எ�லா 

பல�ைத�� ெப�ற நா�. தா� 

ெப�றைத� ேபா� ெப�க� 

அைனவ�� ெபற ேவ��� எ�� 

அ�பா� அ��� நா� அ�.

ேகதார ெகௗ� வ�ரத� அ�ச���� 

�ைற:

ஆ��ேதா�� �ர�டாதி மாத� 

��லப�ச தசமிய�� இ�வ�ரத�ைத 

ஆர�ப��க ேவ���. 

இ�ப�ேதா�ைழக� ெகா�ட�� 

இ�ப�ேதா� �����க� 

ெகா�ட�மான �லினா� 

உ�வா�க�ப�ட ம�திர� கய��ைற 

ெச��ெகா�� அ�� �த� 

சிவெப�மாைன ம�ணா� ஆ�க�ப�ட 

ப��ப�தி��, ��ப�தி�� �ஜி�� 

இ�வ�ர��ைத அ����க ேவ���. 

��ைமயான அழகான இட�திேல 

ம�ணா� ெச�ய�ப�ட சிவலி�க�ைத 

அைம�� ��ப� ைவ��, ��க�, 

வ��வ� �தலியவ�றா� அ��சைன 

ெச�யேவ���. ஒ�ெவா� நா�� 

ேகதாேர�வர��� இ�ப�ேதா� 

எ�ண��ைக ெகா�ட அ�ப�, வைட, 

பழ�, பா��, ெவ�றிைல, பாயச�, 

ச��கைர அ�ன�, �ள� அ�ன� 

�தலிய ைநேவ�திய�கைள ைவ�� 

�பத�ப� கா���� ேசாேடாேபாசார 

�ைஜ ெச��� ேகேத�வரைன 

வழிப�த� ேவ���. இ�ப�ேதா� 

நா�� �ைஜய�� ைவ�க�ப�ட 

இ��ப�ேதா� �����க� ெகா�ட 

�லிைன இ�ப�ேதாராவ� திதியான 

அமாவாைச� திதிய�� இட� ைகய�� 

க���ெகா�ளேவ���.

இ�வ�ர�ைத அ�ச��க� 

த�தியானவ�க�:

ஐ�� மாத�கள��� ேம� க��ப�ண�யாக 

இ�லாத ெப�க��, மாதவ�ல�� 

ந��க�ெப�ற ெப�க�� 21 நா�க� 

வ�ரதமி��கலா�. ஏைனேயா� 

மாதவ�ல�� அ��ைற வ�தப�� 

அமாவாைச� திதி�� ����ள 9 

நா�கேளா 7 நா�கேளா ��� 

நா�கேளா அ�ல� அ�ைறய தினேமா 

...Sumathisrini
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இ�வ�ரத�ைத அ����� 21 

���சி�ட கய��ைற இட� �ஜ�திேலா 

அ�ல� மண��க��ேலா க��� 

ெகா�ளலா�. ேகதாரெகௗ� தின�தி� 

பா�வதி சேமதரான சிவெப�மாைன 

வழிபடேவ���. ஆ�க�� 

இ�வ�ர�ைத அ����கலா�.

�ேலாக�தி� இ�வ�ரத� பரவ�ய 

�ைற:

சிவெப�மான�� அ�ேக��ள 

ந�திேகச� இ�வ�ரத மகிைமைய 

சிவப�தனான க�த�வராஜ��� 

�றிய�ள�னா�. வ�ர�ைத 

அ������ ெப�மாைன அைட�த 

க�த�வராஜ�� மான�ட உலகி� 

இ�வ�ர�ைத� பர�ப எ�ண� 

�ேலாக�தி� உ�ஜயன� ப�டண�தி� 

ம�ன��� �றினா�. ம�ன�� 

இ�வ�ர�தினா� சிற�த 

�கேபாக�கைள� ெப�றா�. ேம�� 

உ�ஜயன� ேதச�� ைவசிய �ல��� 

ெப�களான ��ண�யவதி��, 

பா�கியவதி�� இ�வ�ரத�ைத 

அ�ச��தா�க�. மிக�� 

வ�ைமய�னா� வா�ய இவ�க� 

இ�வ�ரத�ைத அ�ச��க 

சிவெப�மா� ேதா�றி இவ�க��� 

ேவ��ய ெச�வ�ைத�� ந��ட 

ஆ�ைள�� ந�வா�ைவ�� 

ெகா��த�ள�னா�.

வ�ரத பல�:

இ�வா� சிர�ைத�ட� த�பதிக� 

ேசமமாக இ��த��, ப�ண� ந��க��, 

வ�ைம ந��கி ெச�வ� ெப�வத���, 

க�ன�ய�க��� வ�ைரவ�� தி�மண� 

ெப�வத��� சிவன�ைள� 

ப��ரணாக� ெப�வத��� உக�த�. 

கணவ�� மைனவ��� 

க��ெதா�மி�� ஒ��ைமயாக 

வாழேவ��� எ�பேத இ�வ�ர�தி� 

அ��பைட� த��வமா��. 

இ�வ�ரத�திைன அ����பதா� 

ஐ�வ�ய� ெப���. 

வ�ைமெயாழி��, நிைன�த கா�ய� 

ைக ���. 

அ�ேடாப� 

10 - ச��

13 - சர�வதி/ஆ�த �ைஜ  

14 – வ�ஜயதசமி 

15 - ஏகாதசி 

16 – ப��� ப��ைக 

16 - ப�ரேதாஷ� 

18 - ெபௗ�ணமி 

22 - ச�கடஹர ச���தி 

25 - ச�� 

30 - ஏகாதசி  
நவ�ப� 

1 – ப�ரேதாஷ� 

2 – த�பாவள� 

2 – சிவரா�தி� 

3 – அமாவாைச 

3 – ேகதார ெகள� வ�ரத� 

8 – ச��  

Spiritual	Notebook	

தமி� ம�திர�

அ�சிேல ஒ�� ெப�றா�, அ�சிேல ஒ�ைற� தாவ�,

அ�சிேல ஒ�� ஆ� ஆக, ஆ�ய�� கா�க ஏகி,

அ�சிேல ஒ�� ெப�ற அண�ைக� க��, அயலா� ஊ��

அ�சிேல ஒ�� ைவ�தா�, அவ� எ�ைம அள���� கா�பா�.

Spiritual Pages
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Sriramajayam

நா� ந�ப�க� ேச��� ேபசி�� 

இ���� ேபா� ஒ��த�ம���

இ�கீ�ஷல ேப�னா ம�தவ�க, “ேட� 

ஓவரா ப�� ட� வ�டாேத”�� 

ெசா��றேம...

யா� அ�த ப�� ட�?

இ�கி�ச க��ப���சவேனா???

ெசா���க�ேன ெசா���க???

Saranyasekar

ஆசி�ய�: நா� உன�� �தலி� இர�� 

ேகாழி த�கிேற�. அ��� இர�� ேகாழி 

த�கிேற�. இ�ப உ�கி�ேட எ�தைன 

ேகாழி இ����?

மாணவ�: 5 இ���� சா�!

ஆசி�ய�: ந�லா ேக�... �த�ேல 

இர�� ேகாழி த�ேற�, ம�ப��� 

இர�� த�ேற�, இ�ப உ�கி�ேட 

எ�வள� இ����?

மாணவ�: 5 தா� சா�.

ஆசி�ய� (ெப���� வ��டவா�): உ�... 

��யலடா. ச�, இ��� பதி� ெசா��. 

�த�ேல இர�� ஆ�ப�� த�ேற�. 

அ��� ெர�� ஆ�ப�� த�ேற�. 

ெமா�த� எ�தைன ஆ�ப�� இ����?

மாணவ�: 4 சா�.

ஆசி�ய�: த�ப��ேச�... இ�ப ேகாழி�� 

வ�ேவா�, �த�ல 2 ேகாழி த�ேற�. 

ப�ற� 2 ேகாழி த�ேற�. உ�கி�ேட 

ெமா�த� எ�தைன ேகாழி இ����?

மாணவ�: 5 சா�.

ஆசி�ய�: அேட� ���பயேல... எ�ப�டா 

5 ேகாழி வ��?

மாணவ�: எ�கி�ேட ஏ�கனேவ வ�� �� 

ஒ� ேகாழி இ��� சா�.

Subhasreemurali

ப��ைச ேக�க ஆபச� ி�கா வ�வ�?

வ�� �ேல ேபா� ேக�ேட�. ஐயா 

ஆப�� �� ேபாய��டா�க�� 

அ�மா ெசா�னா�கேள! 

Ramyayuva

Professor: What's attention deficit 
hyperactive disorder?

Student: Jimbalakadibamba.

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

Student: Same here sir!

Jenifer Andriya

Wife to husband: Darling, doctor 
suggested me to go to Switzerland or 
Paris for relaxation, where shall we go?

Husband: Other doctor!

TNKesavan

டா�ட�: ப�� எ�ப� வ���தி��?

ேபஷ��: அத ேவற யா�கி�டயாவ� 

ெசா�னா ம�தி ப��� ெகா����� 

எ� மைனவ� ெசா�லிய���கா 

டா�ட�!

Jokes
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சில திைர�பட�க� வ�வத�� 

��ேப மிக மிக எதி�பா��ைப 

ஏ�ப��தி வ���. அத�� நம� 

ெதாைல�கா�சிகள�� வ�� 

திைர�பட�க� ெதாட�பான 

வ�ள�பர�க� ம��� ந�க�க� 

ப�றிய கி�கி��க� ஒ� காரணமாக 

இ��கலா�. அ�ப��ப�ட ஒ� 

திைர�பட�தா� ராஜா ராண�.

வா�க பட�ைத பா��கலா�.

நா�� ேப� ��� காத� இ�தா�க 

ராஜா ராண�. ெரஜினா(நய�தாரா)�� 

ஜா�(ஆ�யா)�� தி�மணமா�� 

கா�சிய�� ஆர�ப��கிற� திைர�பட�. 

இ�வ���� ப���காம� நட�கிற� 

தி�மண�. இதனா� இ�வ�� 

ேபசி� ெகா�வதி�ைல. ஜா� 

தின�� ���� வ��� வ�வ� 

ெரஜினாவ��� ப���பதி�ைல. 

மனவ��த� ஏ�ப�� ெபா�� 

ெரஜினாவ��� வலி�� ேநா� 

வ�கிற�. இவைர 

ம���வமைனய�� ேச���� 

ெபா�� ம���வ� ேக��� எ�த 

ேக�வ���� ஜான��� பதி� 

ெத�வதி�ைல. அதனா� ம���வ� 

இவ��� அறி�ைர �றி வ��� 

ெச�கிறா�. அத�காக �த� 

�ைறயாக ெரஜினாவ�ட� ேப�� 

ஜா� ம���வ��காகவாவ� இ�த 

ேநா� வ�த வ�வர�கைள� 

ேக�கிறா�. ��கைதைய� ேக�ட 

ஜான��� ெரஜினா ம�� ஈ�பா� 

வ�கிற�. இேத ேபா� ஜான���� 

ஒ� ��கைத இ��கிற�. இைத� 

ேக�ட ப�ற� ெரஜினாவ��� ஜான�� 

ம�� காத� வ�� இ�வ�� 

வா�வ�� இைண�தா�களா எ�பேத 

ராஜா ராண�.

ஒ� மன�தன�� வா�வ�� காத� 

��கியமான�தா�. ஆனா� 

கிைட�காத காத��காக வா�ேவ 

�ன�யமாகி வ�டா� எ�பேத ராண� 

ெசா��� ராஜாவ�� கைத, ராஜா 

ெசா��� ராண�ய�� கைத. 

நய�தாரா ந��ட இைடெவள��� 

ப�ற� தைல கா�� இ���� பட� 

தா� இ�. ந��ப�� மிள��கிறா�. 

வலி�� வ�� கா�சிய���, 

காதலைன� ப���த கா�சிய��� 

சபா� வா��கிறா�. 

ெஜ�ய�� அ�பாவ��தனமான ந��� 

Movie Review

...Geetha A @ Anu
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நம�� �தியதி�ைல. ஆனா�� 

அவ�� அ�பாவ��தனமான �க��, 

ந�ப�க� மிர��� ெபா�� 

அ�வ�� மிக�� ரசி��� கா�சி. 

��ப�திய�� �ழ�ைத�தன�, 

ப��ப�திய�� மி��� ரசி���ப� 

உ�ள�. 

வழ�கமாக ���ேபா��, 

���ேகா�� ந���� ஆ�யா 

இதி�� சைள�க வ��ைல. நயன�� 

அ���� ஏ��� கா�சிய���, 

ந��யாைவ� �ர�தி �ர�தி காத� 

ெச��� ெபா��� இ�ெனா� 

காத� ம�ன�.

ந��யா அழ� ப�ைமயாக வ�� 

அைனவைர�� ெகா�ைள 

ெகா�கிறா�. த�ைன� ப�றி ெசா�லி, 

பாச�தி�காக ஏ�கி "எ�க அ�மா 

ம�ய�ல ப��தேத இ�ல, உ� 

ம�ய�ல ப����க��மா" எ�� 

ேக��� ெபா�� நம��� அ�த 

பாச�தி� தவ��� ெத�கிற�. ப�ரத�, 

ப�ரத� எ�� ெசா��� கா�சி 

ரசி��� ப� உ�ள� �தலி�, ப��� 

அ�ேவ �க� �ள��க ைவ�கிற�.

ச�தான� நைக��ைவ ெகா�ச� 

ரசி�க ைவ�கிற�. ச�யரா� சில 

கா�சிகள�� ந��தா��, அ�பா, 

மகள�� ெந��க�ைத ெசா�கிறா�.

இய��ந� அ�லி இ��� ெகா�ச� 

ெமன�ெக����கலா� எ�� 

ேதா��கிற�. கைத�காக ெசலவ��ட 

ேநர�ைத வ�ட ப�� �காக அதிக� 

ெசலவ�����கிறா�. அதிகமாக 

அைனவைர�� அழ ைவ�தி��கிறா� 

(கிள�ச�� ெசல�� அதிக�).

சில வசன�க� ரசி��� ப� 

இ��கிற�. "க�யாண�தி�� 

��னா� ஒ��த� ���கிறா� 

எ�றா� ல� ெபய�லிய�, அ�ேவ 

க�யாண�தி�� ப��னா� ஒ��த� 

���கிறா�னா வா��ைகேய 

ெபய�லிய�", "ந�ம �ட இ��கறவ�க 

ந�மல வ��� ேபாய��டா�க�னா, 

நாம�� �டேவ ேபாக��� 

அ��த� இ�ல. எ�ைன�காவ� ஒ� 

நா� நாம ஆைச�ப�ட மாதி� ந�ம 

ைல� ஒ� நா� மா��".

இைச ஜிவ� ப�ரகா�, ப��னண� இைச 

ரசி��, பாட�க�� ஏ��ைடயதாக 

இ��கிற�.

ெமா�த�தி� ராஜா ராண� அ�யைண ஏறலா�.

Movie Review 
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Chapathi with Baby corn Masala
...Umastalin

Making Chapathi As usual

Baby corn Masala

Ingredients: 
Baby corn - 8 nos
Capsicum - 1/2 no to 1 no 
(chop big size cubical)
Onion - 2 nos roughly sliced & 
2 nos cubed onion (Size litte big)
Tomato  -  2 to 3 nos roughly sliced
Turmeric, salt, Chilli powder 
Cumin seeds and jeera
Milk - 1/2 cup 
(for richness you can add coconut milk also)
If required you can add fried panner

Method:

 Cut each baby corn into 2 to 3 pieces, pressure cook it with some salt and 
turmeric powder. After cooked filter the excess water.

 Heat a pan, add 1 spoon oil, add cumin seed to sputter, add roughly sliced 
onion saute for some time, add tomato cook for 2 to 3 mins. Keep it aside to 
get cool. After cooling make it fine paste.

 On the same pan saute cubed onion & capsicum. Keep aside (if you require 
panner include it in the saute).

 Same pan heat 1 spoon oil add cumin seeds and jeera (both 1/2 tea spoon) 
after sputter, add the ground paste. 

 Add 1 spoon chilli powder, salt (for your taste) cook it for 2 mins. 

 Now add cooked baby corn & cook for another 2 mins. 

 Now add milk (coconut milk) cook for another 3 mins. when it comes to your 
required consistency (thicker or somehow liquid) add the capsicum & onion 
(panner).

 Garnish with coriander leaves. Serve it hot with chapathi. 

Dinner RecipesDinner RecipesDinner Recipes
Recipe of the Month
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Home made PavBhaji Masala ...sbsudha

Ingredients:
Potato - 3 (1/2 inch cubed)
Carrot  - 2 (1/2 inch cubed) 
Green peas - handful
Beans - few (cut in small pieces - optional)
Cauliower  - Few orets 
(Cook in hot water separately)
Onion - 1 (finely chopped)
Tomato - 2 (finely chopped)
Butter - 2 tbsp

Capsicum - 1 finely chopped 
(most important for the authentic taste)
Red chilli powder - 1/2 tsp 
(can adjust spice as per your taste) 
Pavbhaji masala powder - 1 tsp
Lemon juice - 1/2 tsp
Coriander finely chopped - 2 tbsp
Oil and salt - As needed

Method:

 Cook the veggies in cooker till done with little salt and haldi.

 Heat the oil and half of the butter together in a pan. Once hot, add the onions 
and capsicum pieces. Fry well.

 Add the tomato and mix well.

 Add salt, red chilli powder, pavbhaji masala powder and mix well till everything 
comes together like a gravy.

 Now add the cooked cauliower.

 Slightly mash the cooked veggies and mix well with the gravy.

 Add little water so that it can all cook to become a semi solid gravy dish.

 Add chopped coriander to garnish and squeeze lemon juice on top.

 Once removed to the serving dish, put the rest of the butter on top and leave it 
before you serve for five mins. The natural butter melting on top and getting 
mixed with the dish gives the avour.

 This can be served with rotis, phulkas, toasted pav bread pieces or even 
toasted regular bread pieces.

Recipe of the Month
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ச�பா ரைவ இ�லி ...Revathivenu

...gshanthi

ேதைவயான� ெபா��க�:

ச�பா ரைவ - 3 க� 

உ��த� ப��� - 1 க� 

மிள� -  2 ���� 

சீரக� - 2 ���� 

எ�ெண�l - 2 ���� 

ெப��காய��� - சிறிதள� 

ெச��ைற:

 ச�பா ரைவைய ெவ�� வாணலிய�� வ���� ெகா�� மி�சிய�� 

அைர��� ெகா�ள��. ெரா�ப�� ைநசாக அைர�க ேவ�டா�.

 ப��� உ��த�ப��ைப ந�� ைநசாக அைர��� ெகா��, இர�ைட�� 

த�ண�� � உ�� ேபா�� ஊற ைவ�க��.

 காைலய�� ஊறைவ�� இர� ெச�வத�� �� சிறி� மிள�, சீரக�, 

ெப��காய��� ெகா�ச� ந�ெல�ெண� வ��� கல�� இ�லி த��� 

ைவ�க��.

 ேதைவ எ�றா� மாவ�� ேகர� �ட� �வ�� ெகா�ளலா�.

Ingredients:
Rava - 1 cup
Maida - 1 cup
Sugar - 1 cup
Cardomom 
Coconut milk

Method:
 Take 1 cup each of ravai (white), maida and sugar and mix well.
 Add powdered cardamom.
 Mix in water to get a smooth batter.
 Keep it aside for a couple of hours.
 We can add a little coconut milk for added taste. 
 Heat paniyarakal, pour oil and ghee mixed for better taste and prepare sweet 

Paniyarams. 

Sweet Paniyaram

Recipe of the Month
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Method:

 In a kadai, pour a table spoon of oil and heat and temper mustard seeds, chana 
dal, urad dal & cumin seeds.

 Then add curry leaves, chopped onions and green chillies and then fry it till onion 
gets golden colour.

 Now add the fried mixture to the idli batter.

 Heat the kuzhi paniyaram pan. 

 Add 1/4 tsp of oil in each hole and pour the batter (in each hole). Let it cook for 3 
minutes and ip it to cook on the other side of paniyaram.

 Serve it hot with coconut chutney or tomato chutney or kara chutney.

Kuzhi Paniyaram ...Angu Aparna

ேதைவயா

ன� 

ெபா��க�:

ேகா�ைம - 1 க�

அ�சி - 1/4 க�

�வர� ப���, கடைல� ப���

உ��த� ப��� (3 ப���� ேச���) - 1/4 க�

ேசா�� - 1/2 ���

ெப��காய��� - சிறி�

வரமிளகா� - 3

இ�சி - சிறி�

��� - 2 ப�

உ�� - ேதைவ�ேக�ப

ெச��ைற:

 ேகா�ைம, அ�சி, ப��� ��ைற��ஒ� மண� ேநர� தன�யாக ஊற ைவ�க��.

 கிைர�ட�� ேமேல ெகா����ள எ�லா� ெபா��கைள�� ஒ�றாக� ேச��� 

அைர�� எ��க��.

 அைர�த மாைவ உ�� ேச��� 2 மண� ேநர� �ள��க வ�ட��.

 ேதாைச�க�ைல அ��ப�� ைவ�� ெகா�ச� ஊ�த�ப� ேபா� வா��� எ��க��.

 இ��ட� கார� ச�ன�, ேத�கா� ச�ன� ைவ�� சா�ப�டலா�. 

ேகா�ைம அைட ...Saradhamurugan

Ingredients:
Idli batter - 2 cup
Onion - 2 medium size
Green chilli - 2 chopped
Curry leaves - 1 string
Urad dal - 1 tsp

Chana dal - 1 tsp
Mustard seeds - 1/2 tsp
Cumin seeds - 1/2 tsp
Oil - For tempering

Recipe of the Month
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Ingredients:

Pumkin - 150 gms (grated)

Kasurimethi (dried fenugreek leaves) - 2 tsp (soaked in water and strained)

Garlic cloves - 2 (grated)

Ajwain powder  - 1/2 tsp (roasted and ground carom seeds)

Jeera powder) - 1/2 tsp (roasted and ground cumin seeds)

Turmeric powder - 1/4 tsp

Dried and ground red chillies - 1/2 to 3/4 tsp (depending on taste)

Salt - To taste

Wheat our - 1/2 kg

Refined oil - 1 tsp (for kneading dough)

Water - Little

Cholesterol-free butter for cooking

Method:

 Grate the pumpkin and keep aside.

 Soak kasurimethi in water for 5 mins.

 Grate the garlic cloves so that they mix well.

 To the grated pumkin, add strained kasurimethi, grated garlic and other masalas 

as enumerated above.

 Add wheat our to this mixture and knead well as grated pumkin will leave some 

water content. 

 When required add little water in order to make a soft dough. Now add 1 tsp of 

refined oil to the dough and finish it. 

 Cover and keep for a few minutes bowl.

 Heat a tava (griddle) on medium ame.

 Roll medium sized, round parathas.

 Cook using any good quality cholesterol-free butter.

 You can serve hot accompaniments like dahi (with a dash of jeera powder, pudina 

powder and sendha/black/rock salt) and any favorite achaar. 

 You can pack these parathas off for your kids with dahi and achaar too.

 You can store the leftover dough for the next day in a 'Wonderlier Bowl' or even a 

‘Star Bowl' if the quantity is less.

Pumpkin Parathas ...Srikumarsavi

Recipe of the Month
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Muslim Chicken Biryani recipe
Ingredients:
Raw jeera samba rice or basmati - 1 kg
Chicken - 1 Kg
Onion - 400 gms
Ginger paste - 3 tsp
Tomato - 300 gms
Cinnamon - 3
Clove - 3
Cardamom - 3
Coriander leaves - 1 cup (chopped)
Mint leaves - 1 cup (chopped)
Red chilly power - 3-4 tsp
Green chilly - 4/ 5 
Curd - 1 tbsp
Lime juice
Salt - To taste
Oil 
Ghee
Kesar powder

Method:
 Pour oil in a pan as required
 Add cinnamon, clove and cardamom.
 Add chopped onion into thin long slice and try till golden brown.
 Add ginger paste and fry few mins.
 Add tomato cut into disc shape or round shape, finely chopped coriander leaves, 

chopped mint leaves, garlic paste, red chilly powder and green chilly. Fry for 4- 5 
mins.

 Add little water (1/2 glass water) to cook chicken.
 With half cooked chicken add 1 kg of raw jeera samba rice or basmati (note: 1 kg 

rice = 4 ½ glass of rice, 1 glass of rice = 1 ½ glass of water).
 Then multiply in adding water to rice.
 Add little lime juice and ghee.
 Add little kesar (mix with little milk)
 Close the lid and heat in sim mode for 20 mins.

Note:
 Jeera or basmati rice, water measurement same.
 Additional avour (I used to add little shakthi chicken masala 1/2 tsp).
 I used to add 1 tbsp coconut fry in a kadai without oil + 1 tsp saunf seeds and 

grind into powder. (No need to add water).
 Shakthi chicken masala + coconut powder - add this before adding curd method.

Pranavid’s KitchenPenmai ’s Kitchen Queen
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Ingredients:
Soya chunks - 2 handfuls 
Potato - 1 big
Carrot - 1/2 grated 
Beans - 5 (chopped finely)
Green peas - Handful
Cauliower - Grated handful
Onion - 1 (chopped finely)
Ginger garlic paste - 1 tsp
Green chilly - 2 (chopped finely)
Chilly powder - 1 tsp
Pavbhaji masala - 1 tsp
Garam masala - 1/2tsp
Salt - To taste
Bread slices - Up to 8 
Coriander - 1 tbsp (chopped)
Cashews - 1 - 1/2 tbsp (chopped)
Oil - 2 tsp + oil to shallow fry patties

Preparation:
 Boil the soya chunks in salted water, rinse and squeeze the water.
 Grind in mixie to get Soya mince. 
 Boil and mash potatoes.
 Grind the Bread in mixie to crumbs.

Method:
 In a nonstick kadai add 2 tsp oil.
 Add onions and saute until translucent.
 Add ginger garlic paste, green chillies and saute.
 Add dry powders (chilly, pavbhaji and garam masala) and salt.
 Saute for a minute.
 Now add the Beans, cauliower, green peas and the minced soya and saute and 

cook until vegetables are 3/4 th cooked.
 Finally add grated carrots, mashed potatoes, coriander leaf, cashews and cook for 

few more minutes.
 Mix Masala well.
 To the prepared masala add bread crumbs little at a time and mix well. It should 

form a thick dough. Do not add all the crumbs in one go.
 Make small balls of the masala dough and pat it at.
 Heat a nonstick tawa and add/smear some oil. When hot cook the patties until 

crisp.
 Serve with tomato sauce.

Soyachunks Mixed Veg Patties

PriyaGautam’s KitchenPenmai ’s Kitchen Queen
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Ingredients: 

Method:
 Boil thoor dhal, green gram dhal in a pressure cooker with turmeric, asafoetida 

and little castor oil.
 Cut brinjal, and tomato to small pieces.
 When dhal is cooked, add brinjal, tomato, green chilies, tamarind, onions and 

cook till the brinjal is cooked. 
 Now mash the brinjal along all the ingredients with the help of mathu. 
 No ingredients should be visible.
 Now season with mustard, urad dhal,  jeera and curry leaves.
 Add coriander leaves, and cover for two minutes.

Note:
 Do not remove the calix of the brinjal, it is the tastiest portion of brinjal.
 We can use ridge gourd instead of brinjal. 

Brinjal (Kathrikai) Gothsu

Anbupurush’s KitchenPenmai ’s Kitchen Queen

Brinjal  - 150 gm
Thoor dhal – 3 tbsp
Green gram dhal – 5 tbsp
Green chillies – 4 nos
Small onion – 10 nos
Tomato - 2 (medium size)
Asafoetida -  small piece

Turmeric powder -  A pinch
Coriander leaves 
Curry leaves
Mustard, urad dhal and jeera - for seasoning 
Oil 
Salt - To taste
Tamarind - A small ball
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ேதைவயானைவ: 

வாைழ�� - 1

ேத�கா� ��வ� - 1/2 க�

ம�ச��� - 1/2 ����

�ள�� த�ண��  - சிறிதள�

க�� - 1/4 ����,

உ��த�ப��� - 1/2 ����,

மிளகா� வ�ற� - 3

கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள�

ெப��காய��� - சிறிதள�

ேமா� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 வாைழ��ைவ ஆ��� ந�வ�� நர�� ேபா� உ�ள கா�ைப 

எ���வ���� ெபா�யாக ந��கி, சிறி� ேமா� கல�த த�ண�� � ஊற 

ைவ�க��. 

 ப�� ஊற ைவ���ள வாைழ��, �ள�� த�ண�� , உ��, ம�ச���, 

ேச��� ேவக ைவ�� த�ணை� ர வ��� ந�� ப�ழி�� ைவ�க��. 

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

தாள���, மிளகா� வ�ற� கி�ள�� ேபா��, கறிேவ�ப�ைல, ப�ழி�� 

ைவ�தி���� வாைழ��, ேத�கா� ��வ� ேச��� ந�றாக� கிளறி 

இற�க��.

 �ைவயான ச�தான வாைழ�� ெபா�ய� தயா�!!! 

வாைழ�� ெபா�ய�

Nisha’s KitchenPenmai ’s Kitchen Queen

www.rakskitchen.net
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- ஏக�@ Arunkumar S.N

சில நா�க��� �� ஒ� 

க������ ெச�றி��ேத�. அ�� 

ேச�வத�� ஒ� ெப��� 

அவள�� அ�மா�� வ�தி��தன�. 

சிறி� ேநர�தி� அவ�கைள 

அ�வலக�தி��� அைழ�தன�. 

க��� அ�வலக�தி��� 

�ைழைகய�� அ�ெப�ண�� 

அ�மா ெச��ைப கழ�றி வ��� 

உ�ேள �ைழகிறா�க�. ப��ைளேயா 

அ�வலக அைறய��� 

ெதா�கவ�ட�ப������ 

ேபா�ேடாகைள��, 

ேகா�ைபகைள�� ேவ��ைக 

பா��தப�ேய �ைழ�தா�. 

ப��ைளக� வான�தி� 

ேகா�ைடக�� அ�ணா��� 

பா����ெகா�ேட உ�ேள 

ெச�கிறா�க�, ெப�றவ�கேளா 

�க�தி� பயப�தி�ட�, க�கள�� 

பண��ட�� �ைழகிறா�க�.

க������ எ�ப� �ைழய 

ேவ���?

ேவ�டா�.

கனைவ எ�ப�� �ம�க ேவ��� 

எ�� எ��கிற�� க�? 

ந�ப��ைகேயா� �ம�க ேவ���, 

மகி��சியாக, உ�தியாக என 

பதி�கைள அ��கி�ெகா�ேட 

ேபாகலா�. ஆனா� ச�யான வ�ைட, 

ெப�றவ�கைள�ேபா� �ம�க 

ேவ��� எ�பேத. 

கன� எ�ப� மகி��சிகரமாக, 

இன�ைமயானதாக, 

ெம�ைமயானாதாக இ���� எ�� 

எ�ண�� ெகா���கிேறா�. 

ஆகேவ தா� கனைவ மிக ேலசாக 

எ���� ெகா����கிேறா�.

நா� ெவ�� கனைவ 

ைவ��ெகா�� வா�கிழிய 

ேப�கிேறா�. கனைவ நிஜமா��வ� 

எ�ப� ப�ரசவ ேவதைன.

நிஜமாகேவ ெசா�கிேற� கன� 

எ�ப� அ��தமான�, கனமான�, 

க�னமான�. 

க�ன� எ�றா� ��யா� 

எ�பத�ல. அத��� க�பைனைய� 

கா���� அதிகமான உைழ�� 

ேதைவ. க������  

ெப�றவ�க�� ப��ைளக�� 

�ைழகிறா�க�.  இ�வ���� ஒேர 

கன�. எதி�கால� ப�றிய கன�. 

ஆனா� ஒ�வ� �க�தி� 

ஆ�ச�ய�� மகி��சி��. 

இ�ெனா�வ��ேகா மகி��சிைய� 

கா���� கனைவ �ம��� 

பய�� ெத�கிற�. இதி� எ� ச�, 

யா� ச�? உ�க��� இ�ேநர� 

���தி����.

எ�த ஒ� சாதைன��,  ல�சிய�� 

ஒேர நாள�� பலி�� வ�டவ��ைல. 

கனவ��கான �லி 

உ�ைமய�ேலேய அதிக� தா�. 

கனைவ ெம�ைமயான �றா 

இறகாக எ�ணாத��க�. அ� 
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அ�ைட ��சி ேபால உ�க� 

ர�த�ைத ம��ம�லாம� 

வ�ய�ைவ�� ேச��ேத உறி���. 

தா�க ��யாத வலிக���� 

ப��னா� நி�சய� உ�க��கான 

ெபா�கிஷ�ைத� ெகா���� 

�ண�� கனவ��� உ��.

பல� கனைவ� ப����� ெகா�� 

ஓ��ெகா����பதாக 

நிைன���ெகா���ளன�. 

கனைவ� ��கி� ெகா�� ஓ�வ� 

அ�தைன �லப� அ�ல. 

நிஜமாகேவ கனைவ� �ம�தா� 

அத� பார�, ெப�றவ�க� 

க�ண�� ெத�வ� ேபா� ெத���. 

கனைவ எ�ப�� �ம�க 

ேவ��ெம�� ெச��ைற 

பாட�ைத ெப�ேறா�க� 

ெகா����ெகா�ேட 

இ��கிறா�க�. அவ�க� 

ெசா�வதி�ைல... ெச�� 

கா��கிறா�க�. நா� தா� 

கவன��பதி�ைல.

கன� உ�கைள� பாடா� ப����. 

உய�ைர� ப�ழி��. ஆனா��... 

கனவ��கான �ய�சிைய� 

ைகவ��வ�� த�ெகாைல�� 

�ய�வ��  ஒ�� தா�.

காதைல� ேபாலேவ கன�� 

எள�ைமயா� வ�� வ��வ��� 

ஆனா� அத�கான வ�ைல ெப�ய�. 

கன� கா�� எ�ேலா�ேம 

கனவ��கா� உைழ�பதி�ைல. 

பல��ேகா கனவ����, 

க�பைன��� வ��தியாச� 

ெத�வதி�ைல. 

கனைவ எ�ேக ேத�கி 

ைவ�தி��கிேறா� எ�ப� மிக 

��கிய�. ஆ�மனதிலா அ�ல� 

இய�பான க�பைனய�லா?

எ�ேபா�� க�பைன ெச�வதா� 

ம��� கன� 

பலி��வ��வதி�ைல. 

க�பைனயா� ேநர�ைத ம��ேம 

கைர�க����. ஆகேவ 

ஆ�மனதி� உ�க� கனைவ பதி�� 

ைவ��க� அ� உ�கள�� 

இய�ைப�� மா���. உ�க� 

கன� நிஜமாவத�� உ�கள�� 

எ�ென�ன மா�றைத ெச�ய 

ேவ��ேமா அைன�ைத�� 

ஆ�மன� பா����ெகா���. 

ம�றவ�க� ஏதாவ� கா�ய�ைத 

ெச�வா�களா... அ� த� கனவ���  

சாதகமாக அைம�மா எ�� 

பா��பவ�க� எ�ேபா�� எைதேயா 

எதி�பா���� ெகா�ேட 

கால�ைத�� கனைவ�� 

ந���கிறா�க�. 

கன� உ�கள�� இ��� 

ெதாட�கினா� ெசய�� உ�கள�� 

இ��� தாேன ெதாட�க ேவ���?

ஆ�, ந��க� தா� உ�க��கான 

�த� அ�ைய எ��� 

ைவ�கேவ���. இர�டாவ� 

அ��� உதவ� கிைட��மா? 

எ�றா� எ�ன�ட� பதி� இ�ைல. 

ஏெனன�� அ� யா���� 

ெத�யா�. இர�ட�ல... 

��ற�ல... கைடசிவைர உதவ� 

கிைட�காம� �ட ேபாகலா�.  

ெவ�றி ேவ��மானா�, கன� 

பலி�க ேவ��மானா�, தயாரா� 

இ��க�... கைடசிவைர தன�யாக� 

ேபாராட.
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1. Like the most common answer to so 
many issues plaguing us these days the 
key to this problem is also - to start early 
i.e. educating our young children right from 
a young age the importance of maintaining 
cleanliness of not just our house but also of 
our surroundings too .

a. First we should instill in them the feeling 
of pride about our nation and also teach 
them that it is our duty and responsibility to 

look after and 
keep our country 
clean.

b. Teach young 
children to place 
waste material in 
appropriate bins.
If no bin is found 
to carry the 
waste with them 
and dispose it 

later appropriately.

c. Children are like mirrors-They reect 
what they see. So as parents, aunts, 
uncles we should follow what we teach 
them.

d. Also rather than sounding like advice 
giving them facts will be better absorbed. 
Eg: Rather than saying reduce plastic use. 
If we explain in simple terms the ill effects 
of plastic usage they think and understand 
better. This has lasting impact than empty 
advices.

2. Resident associations can join with local 
organisations similar to exnora and take 
initiative to ensure streets and local green 
and common areas have sufficient bins for 
disposing waste. Bins for recyclable waste 
and for waste that can be converted to 
compost should be provided. This way 
wastes ending up landfill sites will be 
reduced.

Keep our city clean and neat

WE DO CARE CHARITABLE TRUST ...Mals

The Trust aims to build an 'Old Age Home for Senior Citizens' ; 'Shelter Home 
for Animals' and a 'Multi - Specialty Hospital for Animals'. Here are some activities 
of the trust,
 Donating food for people 

living in slums.
 Creative Camp for the less 

fortunate kids.
 Donation of clothes to the 

poor and lower middle class 
people.

 Feeding stray dogs 
everyday be it summer, 
winter or rain.

 Medical camp for dogs to 
get them vaccinated for 
rabies and get young 
puppies sterilized.

...PriyagauthamH
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Citizen’s Panel

ெதாைல�� ேபான ேரஷ� கா�ைட� தி��ப� ெபற

அ�க ேவ��ய அதிகா�க�:

கிராம��ற�கள�� வ�டார 

உண�� ெபா�� வழ�� 

அ�வல�; நக�ப�திகள�� 

உண�� ெபா�� வழ�� �ைற 

ம�டல உதவ� ஆைணய�. 

தர ேவ��ய ஆவண�க�:

காணாம� ேபான ���ப 

அ�ைடய�� நக� அ�ல� 

ஏதாவ� ஒ� அைடயாள அ�ைட 

க�டண�:

�திய ேரஷ� கா�� வா���ேபா� �.10 க�ட ேவ���.

கால வைரயைற: 

வ��ண�ப� அள��த 45 நா�க���� கிைட��வ���.

நைட�ைற:

ச�ப�த�ப�ட அ�வல�ட�தி� காணாம� ேபான வ�வர�ைத� �றி�ப��� 

க�த� த��, அவ�க� வழ��� வ��ண�ப�ைத� ���தி ெச�� தர 

ேவ���. அவ�கள�� வ�சாரைண��� ப�ற� �� ���பஅ�ைட அ��ப� 

ைவ�க�ப��.

Online Voter ID Registration and Corrections

Apply online for the following forms through, www.elections.tn.gov.in/eregistration/

Form 6: Application for inclusion of name in 
Electoral Roll 

Form 7: Application for Objecting inclusion or 
seeking deletion of name in electoral roll

Form 8: Application for correction to 
particulars entered in electoral roll

Form 8A: Application for transposition of 
entry in electoral roll.

...Guna @ Silentsounds
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...Parasakthi

ts;Std; gf;fk;

�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : இ�லறவ�ய�

அதிகார�: ம�க�ேப�

61. ெப�மவ��� யாமறிவ� இ�ைல அறிவறி�த 
ம�க�ேப� அ�ல ப�ற.
வ�ள�க� :
அறியேவ��வனவ�ைற அறி�� அறி� பைட�த ப��ைள� ெச�வ�ைத� தவ�ர 
ம�றவ�ைற ஒ�வ� ெப�� ந�ைமயாக நா� எ��வதி�ைல.
Explanation:
Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of 
intelligent children.

62. எ�ப�ற��� தய� ைவ த�� டா பழிப�ற�கா� 
ப��ைட ம�க� ெபறி�.
வ�ள�க� :
பழி�க�படாத ந�ல �ண�கைள உைடய ப��ைளகைள� ெப�றா�, ெப�றவைள 
அவ�ைடய ப�றவ�க�ேதா�� ��ப�க� ெதாடமா�டா.
Explanation :
The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free 
from vice.

63. த�ெபா�� எ�பத� ம�க� அவ�ெபா�� 
த�த� வ�ைனயா� வ��.
வ�ள�க� :
ப��ைளகைள� த� ெச�வ� எ�� அறி�ேதா� ��வ�. அ�ப��ைளக� உ�ளப�ேய 
ெச�வமாவ� அவரவ� ெச��� ந�ெசய�களா� அைம��.
Explanation :
Men will call their sons their wealth, because it ows to them through the deeds which they (sons) 
perform on their behalf.

64. அமி�தி�� ஆ�ற இன�ேதத� ம�க� 
சி�ைக அளாவ�ய ��.
வ�ள�க� :
த� ப��ைளகள�� சி� ைகயா� ப�ைசய�ப�ட ��, அமி�ைத� கா���� மிக 
இன��.
Explanation :
The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) 
than ambrosia.

65. ம�க�ெம� த�� ட� உட�கி�ப� ம��அவ� 

ெசா�ேக�ட� இ�ப� ெசவ���.

வ�ள�க� :

ெப�ற ப��ைளகள�� உடைல� த��வ� உட��� இ�ப�. அவ�கள�� ேப�ைச� 

ேக�ப� காதி�� இ�ப�

Explanation :

The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the 

ear.
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...Surya

கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா 

நானாவ�� த�� ���, அவ�றி� 

சிற�பா� ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

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?

இ�� ச�க� உ�வான கால� ெதா�ேட 

ந��ைடய சட��க�, ச�ப�ரதாய�க� 

எ�லா� வ��ெபற, உ�ெபற 

ஆர�ப���வ��ட�. ப�ைடய கால� 

�த� இ�� வைர இத� வள��சி�� 

வள���ெகா�ேட இ��கிற�. இ� 

இ�தியாவ�� ம��ம�ல, உலகி� உ�ள 

ம�ற நா�கள�� �ட இேத ேபா�ற 

ேஜாதிட�, வான சா�திர� �ைறக� 

உ�ளன.

ேவத கால�தி� ஞான� ��� 

அவ�களா� ேதா��வ��கப�ட இ�த 

ஜாதக� இ�� வைர மன�த 

ந�ப��ைகய�� ெசழி�� வள�கிற�. 

அேத ேபா� இ�� ச�க� தவ���� சில 

ச�க�கள�� சாதக� பா��பத��� 

தைட��, இத� ம�� ந�ப��ைக 

இ�லாம�� இ��கிறா�க�. எதி�கால 

நிைலைய� கிரக�கள�� 

ச�சார�கைள� ெகா�� கண���� 

�ைற� ப�றி ந��ைடய ேவத ��க� 

பல�� �றி�ப��கி�றன. ேம�� 

இ�ைறய கண�ன� �க�தி� இத� 

ெம�ெபா�� வள��சி�� ேச��� 

எள�ைம�ப���கிற�. இைவ� �றி�த 

ஆரா��சிக�� ஆ��க�� நட�� 

ெகா�ேட தா� இ��கிற�. 

“ந�லவ�கி�ைல நா�� ேகா��” 

எ�ப� ந� தமி� மர�. இத� உ�ைம 

த�ைம, ேம�� இத� �ல� 

�ற�ப�� ப�கார�க� �றி�த ந� 

ேதடலி� வ�ைடைய� கா�ேபா�.

ஜாதக� எ�ப� உ�ைமயா, ெபா�யா 

எ�ற வ�வாத�தி� த�கள� 

க����கைள ெசா�லி ெதள��ப��திய 

ேதாழைமக��� ந�றி.

த� �த� க���ட� இ�த� பதிவ�� 

“மன�த���� ேகா�க���� உ�ள 

ெதாட�� ப�றிய ஆர��சி ேதைவ 

எ���, இ� ந� ��ேனா�கள�� 

ெகாைட எ���, கால� �றி�� ந� 

��ேனா�க� எ�ன க����கைள� 

ெசா�லி இ��கிறா�க�... அவ�க�டய 

த���க த�சன� எ�ப� இ��கிற�” எ�� 

ெசா�லி அச�திவ��டா� ேதாழி ஆ��தி.

“ஜாதக� உ�ைம எ���, அைத� 

கண��பத�� தன��திறைம ேவ���, 

��ைதய ெஜ�ம�தி� பாவ பல�கேள 

இ�த ெஜ�ம�தி� நா� ஜாதக� எ�ற 

�ைறய�� அ�பவ��ப�” எ�� த� 

க��ைத ைவ���ளா� ேதாழ� வ��ன� 

ேபா��.

“ஜாதக� எ�றா� எ�ன? ப�கார� 

எ�றா� எ�ன? ஜாதக� ஏ� பா��க 

ேவ���? ராேம�வர தி��ேகாய��, 

காளஹ�தி, ைவ�த��வர� ேகாவ�லி� 

உ�ள சிற�� அ�ச� ம��� அதி� 
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நட��� சிற�� ப�கார� ப�றிய 

ெதள�வான வ�ள�க� �றி இ�த� 

பதிவ�� �த� க��ைத 

��ைவ���ளா�” ேதாழி வ�ஜி.

இ�த� பதிவ�� சிற�பாக, ஒ� ேத��த 

வ��னராக  க��� அ�� ராதிகாவ��

ந�ைம ஒ� �திய ேகாண�தி�� 

அைழ��� ெச�கிற�. “ேஜாதிட� ப�றிய 

ஒ� சி� �றி�ப�� எ�த �தானதி� 

எ�த கிரக�கள�� நிைல எ�ப� 

இ���� எ�� ஜாதக அைம�ப�� 

�ைறைய� ப�றி ெதள��பட� �றி 

நம��� ஜாதக� எ�றா� எ�ன” 

எ�பைத� ப�றி ெசா�லி அச�திவ��டா� 

ேதாழி. ேம�� அைத� க�றவ� 

எ�றவ� �ைறய�� அத� மக��வ� 

அறி�தவரா�, “ஒ� ந� ைவர� 

மதி�ைப அறியாம� ��கி 

எ���வ��ேடாேம எ�ற ஆத�க� 

தா�” எ�ற ஜாதக� ப�றிய அவர� 

இ�த க��� ேம�� ந�ைம ஈ��கிற�. 

ேம�� “ஜாதக� உ�ைமேய எ��� 

அத� ப�கார�க� எ�ப��ப�ட�, அத� 

த�ைம எ�ன, அைத எள�ய �ைறய�� 

ெச�� நா� ��� பலைன 

அ�பவ��ப� எ�ப�” எ��� ெதள�வான 

வ�த�தி� �றி��ளா�.  த� அ�பவ 

அறிவ�� �ல� ெதள�வான 

க����கைள� �றி ேம�� ஆழ�த 

ெதாழி� அறி�� ெகா�� 

ந�ைமெய�லா� வ�ய�ப�� 

ஆ��திவ��டா� ேதாழி அ�� ராதிகா.

ேதாழி த� க��தி�, ைவஷாலி  

“ஜாதக� கண��ப� வ��ஞான� சா��த� 

எ���, அைத� கண��க� ெதள�வான 

அறி� ேவ��� எ���, இைத நா� 

தினச� வா��ைக��� 

பய�ப��த��டா� எ���, நா� 

இைத� க����தனமாக 

ைகயாள��டா�” எ��� ெசா�லி 

வ�ள�கிவ��டா�. 

“ஜாதக� கண��ப� எ�ப� ஒ� கைல 

எ���, ேபாலிகளா� தா� ஜாதக�தி� 

ம�தான தவறான க�ேணா�ட� 

ஏ�ப�கிற� எ��� �றி, ேம�� 

எதி�மைற நிக�ைவ� ப�றி ���ேபா� 

அதி� ஏ�ப�கி�ற �ைறைய நிவ��தி 

ெச�ய �டேவ ப�கார�� உ�ள�” 

எ��� த� க��ைத �றி��ளா� 

ேதாழி ப�ரபா.

ஜாதக�ைத� ப�றிய காள�தாச�� 

வா��ட� ஆர�ப���� ேதாழி �ப� 

�ரள�,  “கல�ப�னா�� ேபாலிய�னா�� 

தா� ஜாதக� ெக�கிற�” எ�� த� 

க��ைத �� ைவ���ளா�. 

“உ�ைமயான ஜாதக �ைறய�� உ�ள 

ப�கார�க� எள�ைமயாக�தா� 

இ��கிற�. ஏமா��� ேப�வழிக� தா� 

இதைன வ�யாபாரமாக ைவ�� 

ஏமா��கிறா�க�. ேம�� 

ெதா�டெத�ெக�லா� ஜாதக� 

பா��தா� நி�மதி ேபா�வ��� எ���, 

ேதைவயான ��கியமான 

நிக��க��� ம��� பா��தா� 

ேபா��” எ�ற ேதாழி ெச�வ� 

பா��யன�� �ழ�ைத ேப�, 

மண�ெபா��த� ப�றிய வாத�க�� 

அ�ைம.

ேதாழி ப�கார�   ெகௗ� ேமாகன��

ெச�வத� ேநா�க�, அதனா� ஏ�ப�� 

உளவ�ய� மா�ற�, சன� - �� 

ெபய��சி��, அவ�றி��� ப�கார� 

ெச��� �ைற ப�றிய வாத� அ��த�.

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 

ந�யா நானாவ�� சிற�பாக� ேபசி ப�� 

ெவ�ற ேதாழி அ�� ராதிகா (ராதா) 

அவ�க��� ெப�ைமய�� 

வா����க��, பாரா���க��.
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...Sujibenzic @ Sujana

“ெசா�னா ேக� மாமா... இ�த ெபாழ�� 

நம�� ேவணா�... க�சிேயா �ேழா 

��ன மாதி� ேல�� ப�டைற�ேக ேபா… 

அர�கா� கிைட�சா�� அ� பாவ காசா 

இ��க��டா�”, ல��மி கணவ� 

மண�ய�ட� ம�றா�� ெகா����தா�.

“அட ேபா ��ள... இ�த ெதாழி�ல எ�ன 

ெகாறய க��ப���சவ? நா� 

���ப��ல அ��ெப�யற� பாவ 

கா�யமா?”

“ஆ�... அ��� எ�ப� எ���? கா��� 

ஆைச�ப�� சி�ன ��ைளகள அ�மா� 

ேபால வ��க தர� ேவைல பா��றே� ய... 

அ� ஒச�தியான ��ண�யமா? ”

“உ�ேனாட ெப�ய ேராதைனயா� 

ேபா��... நா எ�ன கட�தியா 

வ���ேற�... அ��கள ெப�த��கேள 

ச�மதி�� அ�����க... இ��க இட��, 

ேவைள�� சா�பா��, �லியா கா�� 

���கற�னா ��மாவா? ந�ல வழி�� 

உத�ேற�... அ����ேத�... ெப�சா ேபச 

வ���டா... ேசா�த ேபா�றியா?”

“ெசா�றத ேக� மாமா... என�� மனேச 

ஒ�பல... அ�ெக�லா� ெரா�ப ெகா�ம 

ப���றாகளாேம... ” எ�� �ைழவாக� 

ெக�சியப� உண� ப�மாறினா�.

" அட எ�ன ந� ெநா�ய�, ெநா�ய�� 

ம�சன ேபா�� ��ணா��ற... 

அ�ப�ெய�லா� ஒ��மி�ல... 

ெபாராம�கார பய�வ நாைல�� 

கிள�ப�வ��வா�க..." எ��ச�ட� ஒ� 

ப�� ேசா�ைற வாய�� ைவ�க� 

ேபானவ�, அ�ப�ேய நி��தி, "இ�த 

ேநர��ல இைதெய�லா� ேயாசி�� 

வ�சன�படாத ��ள... ந� சா�ப���யா? 

உ�ள இ���ற ��� ராசா எ�ன 

ெசா�றா�?", எ�� ��� 

வ�ட�க���� ப�� உ�டாகிய���த 

மைனவ�ைய� பா��� ஆ�ர��ட� 

வ�சா��தா�.

மண�ய�� இ�த அ��தா� ல��மிைய 

க���ேபா�ட�... ���ப� பைகைய�� 

ம�றி, அவைனேய ைக�ப�றியத�� 

காரண�� இேத காத� தா�.

எதி�� மைனவ� ேப���� 

ம�ேப�சி�லாம� க���ப�பவ�, 

ெதாழி� வ�ஷய�தி� ம��� அைச�� 

ெகா��கேவ இ�ைல.

காரண�: 'பண�'!

த�ைன உதாசீன�ப��திய ல��மிய�� 

���ப�தின� ��� பண�காரனாக 

ேவ��ெம�ற ெவறி அவ���� 

ேபயா�ட� ேபா�� ஆ��வ��த�.

உசில�ப��ய�� ேல�� ேவைல ெச�� 

ெகா����த மண�ய�� ��கிர தைசேயா! 

சன� தைசேயா! ஒ�றைர வ�ட�க��� 

��, ேகாைவ அ�ேக ப�சாைலய�� 

பண����த பா��யன �ல� அ�� 

ெசய�ப�ட "�ம�கலி� தி�ட�" ப�றி 

ெத�ய வ�த�.

பைழய ந�பனான பா��ய�, மண�ய�� 

ைகய�� ஒ� க�ைற 

��டறி�ைககைள� திண���, " மா�ள... 

இத ப���� பா�... இ�ப�ெய�லா� எ�க 

வசதி ெச�� தரா��க! ெசாைளயா 

மாச� 3,000 �வா ச�பள�, ேவைள�� 

சா�பா�, உற�க ெம�ைத, தைலயைண, 

��, ப��க ப�வ���� ��, 

ெபா��ேபா��, இெத�லா� ப�தா��� 

�� வ�ஷ���க��ற� 45,000 �வா 

ெரா�க� ேவற... ெபா�ட� ��ைளக��� 

க�யாண ெசல��� ச�யா ேபாய���ல... 

இ��� ஆ� ப����� 

ெகா��கறவ�க��� கமிசனா ல�பா 

ஒ� ெதாக ���கறா�வ... ந�ம 

ப�க��� ��ைளக��� ஏேதா ந�மால 

ஆன உபகாரமா� ேபா��... 
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��ண�ய����� ��ண�ய�� ஆ��... 

கா���� கா�மா��..."

"ஒ� க��ச� மா�ள... ப�ண�ெர��ல 

இ��� பதிென� வய����  

ெகாற�சலான ெபா�ட ��ைளகளா பா�... 

ச�யா?"

சி�தைன�� இடேமயள��காம�, 

சடாெர�� கா�ய�தி� இற�கிவ��டா� 

மண�.

ஆைள அச��� ேப�� சாம��திய�ைத 

�லதனமா�கி, ���வ�டார 

கிராம�க���� ெச�� ப�ச�தி� 

நசி�� ேபான ெப�ேறாைர� ேபசிேய 

கவ���தா�.

வரத�சைண ேப��� பய�� 

ப��ைளக���� தி�மணேம ஆகாேதா 

எ�� பத� ிய�� கால� 

த�ள��ெகா����த ப�தாப�தி���ய 

ஜவ� �க��, பா������ மா���கி�ட 

ேபாைத ராஜா�க��, ச�ேதாஷ��ட� 

ச�மதி�க, ப�வகா�றி� மலர ேவ��ய 

ெமா���க� �ைற�கா�ைற ச�தி�க 

ேவைல�� அ��ப�ப�டன.

இைட�தரகி� பண� ெகாழி�கேவ, 

அைதேய த� ப�ரதான� ெதாழிலாக 

மா�றி� ெகா�டா�.

நா�பட, மி� தி�ட�தி� ஜிகினா ���க� 

உதி���, �ள�ப�க� ெத�ய வ�தா��, 

அவ�ைற� �ற�த�ள�, தன�ெக�� ஒ� 

நியாய� க�ப���, மனசா�சிைய 

ெமா�தமாக அட� ைவ�தா� மண�.

பல இள�ெப�கள�� வா�ைவ��, 

���ப� தர�ைத�� வளர ெச�கிறாேன 

எ�ற ெப�மித�தி�, மன� நிைற�தி��த 

ல��மி�� சம�பகாலமாக ேக�வ��ப�� 

தகவ�க� எ��� உவ�பானதாக 

இ�ைல.

சில மாத�களாக, தின� ஒ� 

ப�சாய��ட� யாராவ� வ�� ��� 

வ�வ� வா��ைகயாகி வ�ட, 

ல��மி��� ச�ேதக� க�ேமக�க� 

����, எ�ேவா ச�ய��ைல எ�பைத 

உ�மன� உண��திய�.

மண�ய�ட� ேக�டா� சா�� 

ேபா��க��, ச�ைடக�� ம��ேம 

சரளமாக வ�தன.

அ�� ெத��ைனய�� இ��த கா�கறி� 

கைட��, கிள�ப�ய ல��மி��, 

வழ�கமாக “இ�த மாதி� சமய��ல 

எ�க�� ேபாகாத... நாேன 

வா�கியாேற�“ எ�� த���� கணவ� 

தைட ெசா�லாம� வழிய��ப� 

ைவ�தைத� க�� ஆ�ச�யமாகிவ��ட�. 

சி�ப��ைளய�� உ�சாக��ட�, கிைட�த 

வா��ைப ந�வ வ�டாம� 

மடமடெவ�� ெவள�ேயறினா�.

இ��தா��, �ழ�ப� ���த மண�ய�� 

�க�, அவ���� இன���யாத 

கல�க�ைத� கிள�ப, சி�தைன�ட� 

நட�� ெகா����தைள வத� ி நாடக� 

ஒ�� ஈ��த�.

லய��� பா��தவ��� மனதி� கலவர� 

ப�� ேவகெம��� உ�ள, கைட��� 

�ட� ெச�லாம� வ��  ேநா�கி 

நைடைய� தி��ப�னா�.

வ�� �� �����வைர ெந����ேபாேத 

உ�ள���� வ�த ேப��� �ர�கள�� 

ெதறி�த கார��, ேசாக��, கா�கைள 

நி��திைவ�க, கா�க� �ரான�.

“இ�ப� ப�ண����ேய�யா... ந�ெய�லா� 

ஒ� ம�சனா? ந� ெசா�ன வா��ைதய 

ந�ப��தாேன ெபா�ட���ைளய அ���� 

�ர� அ��ப� வ�ேசா�. நா�கதா� 

ெதன�ெதன� ெச�� ெபாழ�கிேறா�, 

அ�களாவ� �� ேவள சா����, 

ந�லா இ����� ெநன�சா இ�ப� 

ெகா�ம ப��தி��கா�வேள 

பாவ��பய�க.” ேகாப��ட� ஒ� ஆ� 

�ர� ஒலி�க, அைத� ெதாட��� ஒ� 
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இள�ெப�ண�� வ���ப�� ேக�ட�.

“இ�ேபா எ�ன ஆ���� இ�த �தி 

�தி�கற�� ? ஒ��கா ேவைல 

ெச�யைலனா க���க� தா� 

ெச�வாக... இ� ஒ� த�பா?” மண� 

எகிறினான.

“எ�ன ஆ�சா?! எ���ள கால அ��� 

ஒ���... ைகய ெகாதி�கிற 

ெவ�ண����ள ��கி இ�ச 

ப�ண���கா�வ... அ� ம��மா? 

ெவள�ய�ல ெசா�ல��யாத 

ெகா�ைமெய�லா� 

அ�பவ��சி����யா எ���ள... 

எ�ெக�க ���� த��� இ��� 

ெத��மா? ஆ�ப�தி���� �ட ��� 

ேபாகலிேய நாசமா ேபாறவ��க... 

இ�ேபா கால ஒ���ெச�ய 

��யா��� ெத��ச�� ெவர�� 

வ����டா��க...” ெப�யவ�� �ர� 

த�த��க, அ�த� ெப�ண�� ேகவ� 

இ��� அதிகமாக ஒலி�த�.

“இெத�லா� எ���? ேவல 

ெச�யாத��கா? இ�வ� மண�ேநர� 

உைழ�� ஓடா ேத��, சா�பா� 

கிைட�காத ஆத�க��ல பசி����� 

ெசா�ன ஒேர காரண���காக இ�ப� 

ெச�சி��கா��க... �ைரன����� 

ஏ���, ேப�ன ச�பள� 

ெகா��கறதி�ைல... எ�கள� பா��க ேபச 

வ�டறதி�ல, ெகா�த�ம மாதி� நட�தி 

இ�ேபா எ� ��ைளய 

�டமா�கிடா��கேள..."

“மி��கார�கள ேக�டா உ� ெபா�� 

நட�த ச�ய��ல�� ெசா�றா�க. ேக� 

ேபாடாம வ��டேத ெப�ய வ�சய�" 

எ�றா� மண� அல�சியமாக.

"ெபா�கார பாவ�க... எ�ெபா�� 

த�க�யா... இவ��க��ெக�லா� 

ந�ல சாேவ வரா�...”

"அனாவசியமா ேபசாத... இ�ல 

இர�டாய�ர� இ���... எ����� 

கிள��"

அத�� ேம� மண�ய�ட� எ�த� ேப��� 

எ�படாம� ேபாக, ச�� ேநர�தி� 

ைகயாலாகா�தன��ட�, ெவள�வ�த 

ெப�யவ�� ைகய�� ெவ�ைள� கவ�.

அவ� ப��னா�, ஒ���ேபான 

க�ன�க��, ப�சைட�த க�க��, 

ஜவ� ேனய��லாத �க�மாக, 

ெவ��ேபான வல�ைக�ட�, க�ைடக� 

உதவ��ட� ெநா��யப�, ெவள�வ�த 

ெப� பா��த பா�ைவய�� க�க� 

ம��ம�ல, இ�தய�� கல�கிய� 

ல��மி��. ��ற ெந��ட� �ன�� 

��கி� ேபானா�.

ேகாப��ட� வ�� �� �ைழ�� 

ச�ைடய��டவைள ச�ைடேய 

ெச�யாம�, ம���� ஐ�� சி�மிகைள 

அேத ப�சாைலய�� ெகா�த�ைமகளாக 

மா�ற ேகாைவ��� கிள�ப�னா� மண�.

��றி�ெகா����த ல��மிய�� 

மனதி� காத����, த�ம�தி��� 

��த� நைடெபற, இ�திய�� ெவ�ற 

���, அவ� வா�வ�� தி����ைன.

ச�� �� க�ட �ழ�ைத ெதாழிலாள� 

ப�றிய வத� ி நாடக� நிைனவ�லாட, 

ல��மிய�� ைகக� ப�� ஒ�ப� எ�� 

(1098) எ�ற ைச�� ைல� (childline) 

இல�க�ைத ெதாைலேபசிய�� அ��தின.

மாைல ெச�திகள�� மண� ைகதான 

வ�ஷய� ஒள�பர�பானேபா�, ேக�பத�� 

ல��மி வ�� �� இ�ைல. அவல�க� 

நிைற�த உலைக ச�தி�க 

வ���பமி�லாத அவ� மக�� 

க�வ�லி�ைல.

கணவ��, க�வைற� �ழ�ைத�� 

ைகந�வ�� ேபானா��, உைழ�ப�� 

க�கிய இள�����கள�� ம�மல��சி 

ேசைவய�� த�ைன இைண��� 

ெகா�ட ல��மி, இன� ெபறாத பல 

�ழ�ைதக��� அ�ைன.
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லாவ�யா அதி��சி�ட�,"சா�!!!!" எ�� 

அைழ�த�� தியாேக�வ� ெம�னைக�ட�,"ந� 

எ�ன ெசா�ற திேன�?"

“இ.. இதி� நா� எ�ன சா� ெசா�ற�?"

"லாவ�யா உ� ெப�� ப�ெர��.. அதா� 

உ�ன�ட� ஒப�ன�ய� ேக�கிேற�".

"உ�க வ��..(லாவ�யாைவ� பா��தவ� 

பா�ைவைய� தா��தி)..�ப� ேபா� ெச��க 

சா�".

லாவ�யா அைமதியாக இ��க, தியாேக�வ� 

இ�வைர�� ஒ� ெநா� பா���வ��� 

சாைலய�� கவன�ைத ெச��தியப� 

சி� ��னைக�ட�, "���.. ேயாசி�� 

ெசா�ேற�" எ�றா�.

திேன� இன� ��யாத சி� வலி�ட� 

சாைலைய ெவறி�தா�. திேனைஷ 

ெவ��ேப��வத�காக ேபச� 

ெதாட�கியவ� தியாேக�வ�� 

ேப�சினா� தன� ெந�சிேனார� 

இன� ��யாத சி� வலி ப�ற�பைத உண��� 

ம�ப�க� சாைலைய ெவறி�தா�. 

ேர�மாவ�ட� ச�� அைச� ெத�ய�� 

தியாேக�வ� சாைலேயார� வ��ைய நி��தி 

அவ� �க�தி� த�ண��  ெதள��தா�. 

பதறியப� அவ� க� வ�ழி�க�� லாவ�யா 

அவ� அ�கி� வ�� அவள� ேதா�கைள 

ஆதரவாக ப�றி�ெகா�ள, தியாேக�வ�, 

"�லா��.. ேர�மா.. �லா��.. � ஆ� ேசஃ� 

ந�".

ெம�ல பய� ெதள���, ைகேபசிய�� 

ம���வ�ட� அவ� ெதள�வாக� ேபச� 

ெதாட�கிய�� தியாேக�வ� வ��ைய 

கிள�ப�னா�. அ��த ப�தாவ� நிமிட� வ�� 

ஒ� ப�ரபல ம���வமைனய�� �� நி�ற�.

வ�� நி�ற�� ேர�மா ஓ�� ெச�� 

க�ண�� ட� ம���வமைன வாய�லி� சி� 

பத�ற��, எதி�பா����, மகி��சி�மாக 

நி�றி��த த�ைதைய� த�வ��ெகா�ள 

அவ�� க�ண�� ட� மகைள 

த�வ��ெகா�டா�. 

திேனைஷ ம���வமைனய��� லாவ�யா 

அைழ��� ெச�ல, தியாேக�வ� ம���வ� 

அ�ேக நி�றா�.

ம���வ� மன நிைற�ட� 

தியாேக�வ��� ந�றி �ற, அவ� 

ெம�னைக�ட� அைத� ெப��� 

ெகா��,

"சில பா�மாலி��� ���க 

நாைள�� காைலல ந��க ெர�� 

ேப�� �ேடஷ� வர ேவ��ய� 

இ����".

"��� சா�".

தியாேக�வ� �����ற�ைத 

ேநா�டமி��வ���, "யா� இைத 

ெச����பா�க�� நிைன�கற�� க?"

"அ���� ெசா�லைலயா சா�?"

"நா� உ�க ச�ேதக�ைத� ேக�ேட�".

“ெத�யைல சா�.. நா�� ேயாசி��� பா��ேத� 

ப�.." எ�� அவ� உத�ைட �ள��தா�.

"ந��க எ�ன நிைன�கிற�� க ேர�மா?"

"ெத�யைல சா�.. ப� �பா இற�கற��� 
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��தின நா� ேபா�ல ேபசின�ப ெரா�ப 

ெர��ல�ஸா இ��தா".

"ந��க காரண� ேக�கைலயா?"

"ேக�ேட� சா�, அவ(�) 'ஒ� நா� உ�க 

வ�� ��� வேர�.. அ�ேபா ேபசி�கலா�'� 

ெசா�னா".

அவ� ம���வைர� பா���, "மி�ட� JP�� 

எதி��க யா�� இ��கா�களா?"

"அ�ப� யா�� என��� ெத��� இ�ைல 

சா�".

"ஆ�ைர�.. ேம�� ஏ�� வ�வர� ேவ��னா 

ேக�கிேற�.. இ�ேபா ந��க கிள�பலா�.. 

நாைள�� காைலல �ேடஷ�ல பா��கலா�" 

எ�� �றியப� ம���வ�ட� 

ைக����கியவ� ேர�மாைவ ேநா�கி,

"ெகா�ச நா� எ�ேக�� தன�யா ெவள�ய 

ேபாகாத��க.. ப� ேக���".

"���.. ேத�� � ெவ� ம� சா�".

சி� ��னைக�ட� தியாேக�வ� வ�ைட ெபற, 

மகைள அைழ���ெகா�� கிள�ப�ய 

ம���வ� ச�ெட�� நி�� தி��ப�, "சா�" 

எ�� அைழ�தா�.

தியாேக�வ� தி��ப�� பா��க�� அ�ேக 

வ�தவ�, "மி�ட� JP இற�த ைட�ல அவ��� 

ெகா�ச� ப�ப� அதிகமா இ��த�.. காரண� 

ேக�ட ேபா� பா��ன� �ட சி�ன 

ப�ர�சைன�� ெசா�னா�".

"JP சா��� பா��னரா?"

"���.. நிைறய ேப���� ெத�யா�.. அவ� 

��ப�� பா��ன�".

"ஓ! யா�?"

"மி�ட�  ெகௗ�நாத�.. அவ� கைட�� 

எ�பவா� தா� வ�வா�.. ெசா�தமா �ய� 

எ�ேட� ப�சின� ப�றா�. அவ� வ��  ட�� 

**** ெத�ல இ����".

"���.. ேத�� � டா�ட�.." எ�� �றி வ�ைட 

ெப�ற தியாேக�வ� ம���வமைனய���ேள 

ெச�ல��, திேனஷு� லாவ�யா�� வ�தன�.

தியாேக�வ�, "அ����ள ���ெம�� 

����தா?"

திேன� ��னைக�ட�, "ேபஷ�� யா�� 

இ�லாம ஈ ஓ���� இ�����பா� ேபால".

லாவ�யா அவைன �ைற�க��, 

தியாேக�வ� திேனைஷ� பா��� 'எ�ன?' 

எ�ப� ேபா� ��வ� உய��தினா�.

திேன� அல��� ெகா�ளாம�, "டா�ட� ஏேதா 

இவ��� ெத��சவரா�.. இவைள� ப�தி 

ெத��சவரா�ேச! அதா� இவ��� பய�ேத 

ேபான�� உ�ள ��ப��� நா� ைதய� 

ேபா�� அ��ப��டா�".

லாவ�யா ேகாப��ட�, "உன��� ேபா� 

ெஹ�� ப�ேண� பா�! ந� தி��தேவ மா�ட" 

எ�� �றிவ��� ெவள�ேய ெச�றா�.

தியாேக�வ� ��னைக�ட� தைலைய 

அைச�க, திேன� சிறி� அச� வழி�தா�.

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

ம���� பைழய நிைன�கள�� ��கிய���த 

கீ�த�யா அைற� கத� த�ட�ப�� ஓைச 

ேக�� மண�ைய� பா��தா�.

அவ� எ��ச�ட�, "என�� சா�பா� 

ேவ�டா(�)மா" எ�� �ற,

"என�� பசி���டா.. உ�ைன வ����� 

சா�ப�ட மன� வரைல.. ெகா�ச� சா�ப�ட 

வாடா.." எ�� சா�திய�� �ர� ேக�க��, 

ேவ�வழிய��றி தன� எ��சைல�� 

ேகாப�ைத�� மைற���ெகா�� கதைவ� 

திற�� ெவள�ேய வ�தா�.

சா�தி சி� ��னைக�ட� அவள� ேதா�கைள 

ெம�ைமயாக� ப�றி அைழ��� ெச�ல, 

அவ� அைமதியாக உணவைற��� 

ெச�றம��தா�.

யா� �க�ைத�� பா��காம� உ�ேட� எ�ற 

ெபய��� உணைவ சிறி� ெகாறி��வ��� 

அவ� எ��� ெகா�ள, சா�தி, "இ�ெனா� 

இ�லி சா�.." அவ� �க�ைத பா��காம�, 

"என�� ேபா�� அ�ைத.. இ�ேபா ந��க 

நி�மதியா சா�ப���க" எ�� �றி ைகக�வ� 

வ��� த� அைறைய ேநா�கி ெச�ல, அவ� 

�� அவசரமாக ேசக� நி�றா�. 

அவ� நிமி��� பா��க��, அவ�, "என�� 

உ�ன�ட� ெகா�ச� ேபச�� கீ��தி".

"நா� ��க��".

"ஜ�� ஃைப� மின���" எ�� அவ� ெக�ச, 

இேத வா��ைதகைள� �றி அவைள� 
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க����� அவ� அைழ��� ெச�ற� 

ஞாபக�தி�� வர�� அவ� அவைன� 

க�ைமயாக �ைற��, ப�ைல� க���� 

ெகா��,

"இன� எ�ன�ட� இ�த வா��ைதகைள 

எ�ேபா�� ெசா�லாத" எ�றா�.

அவள� ேகாப�தி�கான அ��த� 

��யாமேலேய அவ� ச� எ�ப� ேபா� 

தைலைய ஆ��னா�.

"வழிைய வ��".

"�ள��  கீ��தி என��� ெகா�ச� ேபச��".

அவ� எ��ச�� ேகாப�மாக அவைன� 

பா��க, அவ� அவசரமாக, "என��� ெத��� 

கீ��தி, ந� எைதேயா மன���� வ���கி�� 

ெரா�ப க�ட�படற".

அவ� ��யாம� அவைன� பா��க��, அவ�, 

"உன��� அ�த ேபா�ஸு��� எ�ன 

ப�ர�சைன?"

ச�ெட�� நிமி��தவ�, ெநா� ெபா�தி� 

அதி��சிைய மைற���ெகா�� அறியாதவ� 

ேபா�, "எ�த ேபா��?"

"இ�ைன��� காைலல உ� காேல� 

ேக���ல பா��தவைர� ெசா�ேற�".

"அவ� ேபா�ஸா?"

"கீ��தி �ள�� .. ஏ� உன���ேள இ�ப� 

க�ட�படற.. நா� உ� ப�ெர��.."

அவ� ச�ெட�� அவைன �ைற�க��, 

அவ� �க�ைத� தா��தி சி� �ரலி�, “அ�.. 

ந�ப� கணவனாவதி� த�ப��ைலேய.. 

உன�காக.."

"எ�ைன� ெபா��தவைர கணவ� ந�பனாக 

இ��கலா�. ஆனா� ந�ப� கணவனாக 

��யா�" எ�� க�ைமயான �ரலி� 

�றிவ���, அவைன ��றி�ெகா�� 

அைறய��� ெச�� கதைவ ��� 

ெகா�டவைள ம���� பைழய நிைன�க� 

தா�கிய�. 

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

வ��ய�� ெச��� ேபா� தியாேக�வ� 

ம���வ� �றியைத� �ற, திேன�,

"சா�.. ச�த�� மாமனா� ெபய� �ட ெகௗ�நாத� 

தா�".

“���.. என��� அேத ச�ேதக� தா�.. 

நாைள��� பா��கலா�.."

லாவ�யா, "அ�ேபா ��றவாள�ைய 

ெந��கி�ேடாமா சா�?"

"பா��கலா�.. நாைள�� ந��க மி�ட� 

ெகௗ�நாத� வ�� ���� ேபா�க.. நா� மி�ட� 

JP வ�� ���� ேபாேற�".

லாவ�யா, "அ�க எ��� சா�?"

"மிச� JP கி�ட சில ேக�வ�க� ேக�க��". 

திேன�, "�பாஷின� ெம��க� ��ேபா��� 

ப�தியா சா�?"

"���" எ�� �றியவ� ேயாசைனய�� 

இ��க��, லாவ�யா, "எ�ன சா� 

ேயாசி�கிற�� க?"

தியாேக�வ� ��னைக�ட� சிறி� தைலைய 

அைச�க��, திேன�, "ேவற யாெர�லா� 

உ�க லி��ல இ��கா�க சா�?"

லாவ�யா, “லி��டா?"

திேன� சி� ��னைக�ட�, "சா� ைம��ல 

தன� லி�� இ����" எ�� �றிவ��� 

தியாேக�வைர� பா��க, அவ�,

"ெசா���கள�� கா��ய� மி�ட� �ரதா� 

அ�� அவ� த�ப� மி�ட� வ�ஜய�".

லாவ�யா ேயாசைன�ட� அவைன� பா��க, 

அவ�, "நாைள�� நம�� நிைறய ேவைலக� 

இ���� லாவ�யா" எ�றா�.

திேன�, "சா� நாைள�� மி�ட� 

ெகௗ�நாதைன� பா��க நா�� ேபாேற�".

தியாேக�வ� பதி� ��� �� லாவ�யா 

அட�கிய ேகாப��ட� "யா�� என��� 

�ைணயா ேதைவ இ�ைல சா�.. ஒ��கா 

வ�� �ல உ�கா��� ெர�� எ��க� 

ெசா���க" எ�றா�.

அவள� அ�கைற மனதி�� இன�தாக 

இ��தா�� ெவள�ேய, "இ�க யா�� 

யா���� �ைணயா ேபாக ஆைச படைல�� 

ெசா���க சா�.. அவ� தா� ச�த�� 

மாமனாரா�� க�ஃப�� ப�ண� தா� நா� 

ேபாேற�� ெசா�ேன�".

அவன� �த� வா�கிய�தி� அவள� மன� 

வலி�க, காரண� ��யாம� அவைன� 

ேகாபமாக� பா��தா�. அவ� அல�சியமாக 

ேதாைள� ���கிவ��� வலிய�� '��' எ�� 

�க� �ள��க, உடேன பதறியவ� ெநா�� 

ெபா�தி� அைத மைற��, ேகாபமாக, "நா� 

வ�சா����� இ���� ேபா� ந��ல இவ� 
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'��'-� ச�த� ேபா�� எ�ைன ��ட�� 

ப�ண �டா��� தா� வ�� �� இ��க� 

ெசா�ேன� சா�".

இவ�கள�� ச�ைடைய� பா��� அவ�க� 

மனைத� ����� ெகா�ட தியாேக�வ� 

��னைக�ட�, "நாைள�� ஒ� நா� ெர�� 

எ����ேகா திேன�".

"இெத�லா� காயேம இ�ைல சா�.. சி�ன 

காய���� பய�� �� ேபா�ற��� நா� 

ஒ��� ெபா�� இ�ைல சா�".

"காயேம இ�ைல�னா டா�ட� ைதய� 

ேபா�ட�ப ஏ� உ� �க� அ�ட ேகாணலாக 

மாறிய�".

"���.. த�ெசயலா தி��ப�ன�ப உ� 

�க�ைத� பா��ேத� அதா� அ�ப� 

�ள�����ேப�".

மனதி�� எ�� வலிைய மைற���ெகா�� 

அவ� ப�ைல� க����ெகா�� அவைன 

�ைற�தா�.

தியாேக�வ�, "உ�க ச�ைடைய நாைள��� 

ேபா���ேகா�க.. இ�ப ந� கீழ இற�� திேன�".

"ஓ! வ��  வ����சா.. ேத�� � சா�" எ�� 

�றி கீேழ இற�கியவ�, கதைவ ��� 

த�ண�தி� ஒ� ெநா� அவைள� பா��தா�. 

ெநா�� ெபா�தி� அவ� க�ண�லி��� சி� 

தவ��� மைற�த� ேபா� அவ���� ேதா�ற,  

அவைன�� அறியாம� அவள�ட� சி� 

தைலயைச��ட� அவ� வ�ைட ெபற, அவ�� 

த�ைன�� அறியாம� தைலயைச�� வ�ைட 

ெகா��தா�. 

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

யாைர இன� த� வா�வ�� பா��கேவ �டா� 

எ�� கீ�த�யா எ�ண�ய���தாேளா அவைன 

இ�� பா��� வ��ட ேகாப�� எ��ச��, 

அ�த ச�தி�ப���� காரணமான ேசக� ம�� 

தி��ப�ய�. இல�சிைய வ��� கிள�ப� 

���தவ� இர� ேநர�தி� த�ைன கிள�ப 

வ�டமா�டா�க� எ�பதா� ேவ�வழிய��றி 

இயலாைம�ட� அைமதியாக இ��தா�. 

ஒ�ெவா� நிமிட�� ஒ�ெவா� �கமாக� 

ேதா�ற, ெவ� சிரம��ட� இரைவ� கழி�க� 

ெதாட�கினா�.

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

லாவ�யாைவ வ�� �� வ���வ��� த� 

வ�� ��� வ�த தியாேக�வ��� வழ�க� 

ேபா� நி�த�� அவ� சி�தைனய�� 

இ��பவள�� ஞாபக� வ�த�.

"தயா.. ெர�� வ�ஷ��ல எ�ப� இள���ட! 

க�ண�� ��� இ��த ����, ���� 

சிறி�� இ�ைலேய! எ� ேம� எ�வள� 

ேகாப�! ஆனா உ�ைம ெத��� ேபா� எ�ன 

ெசா��வ? அ�பவாவ� எ�ைன, எ� காதைல 

ஏ���ப�யா?" எ�� அவன� மன� ஏ�கிய�.  

உைடைய மா�ற� �ட ேதா�றாம� 

ப��ைகய�� வ���தவன�� மன� அவ� 

நிைன�கள�� வ���த�.

ெமா�ைட மா�ய�� ��றாவ� �ைறயாக 

ச�தி�த அ�� ந�பன�ட� அவைள� ப�றிய 

வ�வர�கைள ேக�ட ப�றேக வ�� ���� 

கிள�ப�னா�.

வார இ�தி�காக அவ� கா�தி��க, ஒ� நா� 

மாைல 7.45 மண�யளவ�� ேப��� நி��த�தி� 

எதி�பாராத வ�தமாக அவைள� பா��தா�. 

கா�கி உைடய��றி சாதாரண ஆைடய�� அவ� 

கா�� த� வ�� ��� ெச��� ெகா����த 

ேபா� ஒ� ேப��� நி��த�தி� அவ� சி� 

பத�ற��ட� அ�த சி�வைன இ��கமாக 

ப�றி�ெகா�� நி�க, அவ� அ�கி� ��� 

இைளஞ�க� சி��தப� ஏேதா ேபசி� 

ெகா����தன�. அவ� மனதி�� நிைலைம 

ஏேதா ச�ய��ைல எ�� ேதா�ற�� 

வ��ைய நி��தி கீேழ இற�கி� ெச�றா�.

அ�த சி�வ�, "எ�க���� ெத���.. ந��க 

உ�க ேவைலைய பா������ ேபா�க" எ�� 

ேகாபமாக� �ற, அவ�, "�.. ந� எ��� 

ேபசாத" எ�� �ற, இைளஞ�க� ந�கலாக 

சி��தன�.

"பா�டா ெபா�ய��� ேராஷ�ைத" எ�றப� 

ஒ�வ� சி�வன�� க�ன�ைத வ�ட, சி�வ� 

அவ� ைகைய எ��ச�ட� த��வ��டா�.   

தியாேக�வைர� க�ட�� அவ� க�கள�� 

சி� அ��� ேதா�றி மைற�தா�� ��� 

இ��த பத�ற� மைறவைத உண��தவ�, 

அவ� அ�கி� இய�பாக� ெச��, "சா��மா.. 

ெகா�ச� ேல� ஆகி���" எ�றா�.

தியாேக�வ� இய�பாக� ேபசிய�� வ�லக� 

ெதாட�கியவ�க� அவ� �க�தி� எைத� 

க�டனேரா, வ�லகாம� நி�றன�. 

ஒ�வ�, "ம�சி.. ப�சி �க�ைத� பா��தா 

அவைன யா��� ெத�யா��� 

நிைன�கிேற�".

ம�ெறா�வ� �ரைல ச�� உய��தி, "ஒ� 

ெபா�� அழகா இ��தா ேபா�ேம.. ெத��ச 

மாதி� வ�� ேப�வ�� கேள.. இ�த சீ�லா� 
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எ�க ஏ�யால ெச��ப� ஆகா� த�ப�.. கிள�� 

கிள��.." எ�றப� தியாேக�வ�� ேதாைள� 

த��னா�.

தியாேக�வ� அவைன� ெபா��ப��தாம� 

அவைள� த���கமாக� பா��தா�. அவ� 

�ழ�ப��ட� அவைன� பா����ெகா����க, 

�தலி� ேபசியவ� ெதனாெவ�டாக,

"அதா� கிள���� ெசா�ேறா�ல.. இ��� 

எ�ன ���.. கிள��டா" எ�றா�.

தியாேக�வ� அவைள� பா����ெகா�ேட, 

"ச��� அ�காவ ������ ேபா� கா�ல 

உ�கா�" எ�� �ற அவ�� (ேவற யா�� 

இ�ைல ந�ம கீ�த�யா தா�) சி�வ�� 

அவைன ஆ�ச�ய��ட� பா��தன�.

இைளஞ�கள�� ஒ�வ� அவ�க����, "ம�சி 

உ�ைமய�ேலேய ெத��தவேனா!" எ�� 

ச�ேதக��ட� ேக�க, இ�ெனா�வ�,

"��மா இ�டா.. ப�சி ேயாசி�கறைத பா��தா 

அவ�க���� ஏேதா ப�ர�சைன�� 

நிைன�கிேற�" எ�றவ�,

"இவ� கிட�கிறா�.. ந� வா ெச�ல�.. ந�ம 

வ�� ���� ேபாகலா�" எ�றப� அவ� 

ைகைய� ப���க �ய�சி�க, அவ� அவசரமாக 

தியாேக�வ� அ�ேக நக��தா�.

தியாேக�வ� அவைள� பா��� �ரைல ச�� 

உய��தி, "ச��� அ�காவ ����� ேபா�� 

ெசா�ேன�" எ�� �ற, அவ� த�ப�ைய 

அைழ���ெகா��, இர�ட� த�ள� நி�ற 

தியாேக�வ� கா��� ஏறினா�.

தியாேக�வ� தன� அைடயாள அ�ைடைய 

அ�த இைளஞ�கள�ட� கா�� அவ�கைள 

இர�� த�� த�� அ��ப�வ��� கா�� 

ஓ��ன� இ��ைகய�� அம��� ப�� ப�க� 

தி��ப� அவைள� பா��� உண��சிய�ற 

�ரலி�, 

"ெத�யாத ெபா��கிைய வ�ட ெத��த ெபா��கி 

ெப�ட�� எ� கா�� ஏ�ன��� ந�றி".

அவ� �ைற��ட�, "உ�கைள� ப�றி�� 

என�� எ��� ெத�யா�" எ�� �ற, அவள� 

ேகாபமான �க�ைத� பா��� சி�வ�,

"இற���கா.. ஆ�ேடால வ�� ��ேக 

ேபா�டலா�".

"எ�ைன� ப�றி ெத�யா� ஓேக.. ப� உ�க 

ப�க�� வ�� � ஹ�� ெத��� தாேன.. நா� 

அவ� ந�ப�.. நா�.."

"உ�கைள� ப�றிய வ�வர�க� என��� 

ேதைவ இ�ைல.. என�� உதவ� ெச�தத�� 

ந�றி" எ�� �றியப� அவ� கதைவ� திற�க, 

அவ�,

"ஒ� நிமிஷ� கீ�த�யா.. அ�த� பச�க இ�க 

தா� ��தி�� இ��பா�க.. ேஸா இ�ேபா ந��க 

தன�யா ேபாற� ேசஃ� இ�ைல".

அவ� அவ�கைள மிர��ய� அறியாதவ�, 

அவ� ெசா�வ� ச� எ�� நிைன�� சிறி� 

திற�த கதைவ� ப���தப� ெச�வதறியா� 

உத�ைட க��தப� அைமதியாக இ��க, 

அவ�, "இஃ� � ேடா�� ைம��, ந��க எ�க 

ேபாக��� ெசா�னா நா� �ரா� ப�ேற�".

அவ� தய�க��ட�, "௧௦ மின��� ெவய�� 

ப�ண ���மா?"

“ப�ேற�.. எ����� ெத����கலாமா?"

"ப�ெர�� வேர�� ெசா�லிய���கா".

"ஓ!" எ�றத�� ேம� ேவேற�� ேபசாம� 

��ப�க� தி��ப�னா�. 

இ�வ�� ேபசாம� அைமதியாக இ��க 

ச��� ம��� ெச�ைகய�� 'கிள�பலா�' 

எ�ப� ேபா� �றி� ெகா����தா�. 

இ�வள� அ�கி� இ���� அவ� �க�ைத 

பா��க ��யாம� இ��ப� க�டமாக இ��க, 

அவ� கீேழ இற�கி ைககைள� க���ெகா�� 

கதவ�� சா��தப� நி�றா�.

பதிைன�� நிமிட�க� கழி��� அவள� 

ேதாழி வரவ��ைல எ�ற�� அவ� ேதாழிைய 

ைகேபசிய�� அைழ�தா�. 

ேதாழி த�னா� வர ��யவ��ைல எ�� 

�ற��, "ப�சா�.. வரைல�� ெசா�னவைள 

ந�ச��� கிள�ப வ���� இ�ப �லா ந� 

வரைல�னா ெசா�ற.. ந� ம��� எ� ைகல 

கிைட�ச.." எ�� க�தியவ� அ�ெபா�� தா� 

��நிைலைய உண��த� �ரைல ெவ�வாக� 

�ைற�� ப�ைல க����ெகா��,

"இன� எ�ேகயாவ� ��ப��.." எ�� �றிவ��� 

அைழ�ைப� ����தா�.

ச��� அவ� ைகைய வ��யப�, "வ���கா.. 

நாம வ�� ���� ேபாகலா�" எ�� ஆ�த� 

�ற, அவ� த�ப�ைய� பா��� 

��னைக��வ���, கீேழ இற�கி, 

தியாேக�வ�ட�, "ேத��� சா�.. நா�க 

கிள��ேறா�" எ�றா�.

"ந��க ேபசினைத வ�� உ�க ப�ெர�� 

வரைல�� நிைன�கிேற�.. (அவ� 

�ைற�க��) நானா ஒ�� ேக�கைல�க.. 

ந��க ச�தமா ேபசின� அ�வா எ� காதி� 
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வ���த�.. நா� ெகா�ச� ந�லவ� தா�க.. 

ந�பலா�".

அவ� த�வ�ரமான �க பாவைன�ட�, 

"ெகா�ச� தா� ந�லவரா?"

அவ� சி� ��னைக�ட�, "நாேன எ�ைன� 

ப�றி ெப�ைமயா ேபசினா ந�லா இ��காேத".

"ந�லா இ��தா�� நா� ந�ப�ேம!"

அவ� உத�ைட� ப���கி, ைககைள வ����, 

"க�ட� தா�".

"எ�ன க�ட�?" "ஒ��மி�ைல".

அவ� ஏேதா ேக�க வர, ச���, "அ�கா 

கிள�பலாமா?" எ�றா�.

அவ� சி� ��னைக�ட�, "ேத��� சா�.. 

இன� நா�கேள பா����கேறா�".

"வ�� ���� தாேன.. நா�.."

"பரவாய��ைல.. நா�க ஆ�ேடால 

ேபா��கேறா�". 

"உ�க இ�ட�.. அ���� ஆ�ேடா ப���சி 

தரலா� தாேன?"

அவ� ம���� ��, அவ�, "மண� 8.15, இ�த 

ஏ�யா அ�வளவா ச� கிைடயா�.. ந��க 

தன�யா ஆ�ேடா �டா�� வைர ேபாறேதா.. 

ஆ�ேடா�� ெவய�� ப�றேதா உ�க��� 

ந�லதி�ைல".

அவ� தய�க��, அவ�, "தய�காத��க.. இ� 

ஒ� சி�ன ெஹ�� தா�.. இைத வ�� உ�க 

ப��னா� ���ேவேனா� பய�பட ேவ�டா�.. 

உ�க இட�தி� ேவற ெபா�� இ��தா�� 

இைதேய தா� ெச�ேவ�".

அவ� ஒ� மாதி� பா��க�� அவ�, "வ�� �ல 

�ரா� ப�ேற�� ெசா�லிய���க மா�ேட�, 

ப� ஆ�ேடா ஏ�தி வ�����ேப�".

"எ�ைன மாதி� ெபா�ணா இ�லாம வயசான 

பா��யா இ��தா�� இைத� தா� 

ெச�வ�� களா?"

அவ� உ�தி�ட�,"���" எ�றா�.

அ�த ேநர�தி� அவ�கைள ேநா�கி ஒ� 

ஆ�ேடா வர�� அைத நி��தி அவைள 

அ��ப� ைவ�தவ�, ந�பைன அைழ�� 

வ�ஷய�ைத� �றி அவ� வ��  வ�த�� 

த�ைன அைழ��� ��மா� ெசா�னா�.

ஆ�ேடா கிள�ப�ய��, ஆ�ேடாவ�� ப���ற 

சி� ஜ�ன� வழியாக அவைன� தி��ப�� 

பா��தவ� அவள� க�பா�ைவய�லி��� 

அவ� மைற��வைர பா���� 

ெகா����தா�.

கீ�த�யா வ��  வ�� ேச��த தகவைல ந�ப� 

�ல� அறி�த ப�றேக நி�மதியாக உண��த 

தியாேக�வ� இன�ய கன�க�ட� 

உற�கினா�.

அ��த இர�� வார�தி�� ேவைல ப� 

காரணமாக தியாேக�வரா� கீ�த�யாைவ 

பா��க� ெச�ல ��யவ��ைல. ஆனா� இ�த 

இர�� வார�கள�� கீ�த�யாவ�� மனதி�� 

அவைன� ப�றிய நிைன�க� வ�� ேபான�. 

ெமா�ைட மா�ய�� ச�தி�த அ�� பா��த 

அவன� க�பர� மான வ���த ��னைக, 

இ�தியாக ேப��� நி��த�தி� ச�தி�த 

ேபா� அவன� ேகாப�ேப��, அ�கைற, 

ெம�னைக எ�� அைன��� அவ� 

சி�தைனய�� ந��கா இட� ப���த�. 

தியாேக�வ� ப�றிய சி�தைனைய� 

ெபா��ப��தாம� த� ேவைலகள�� கவன� 

ெச��த �ய�சி�தா�� அவைன� ப�றிய 

நிைன�க� அவைள அைல�கழி�த�. 

ஒ� நா� ஹ�� தியாேக�வைர அைழ�த 

ேபா� அவ� ஒ� ��கியமான ேவைலய�� 

இ��ததா� அைழ�ைப எ��கவ��ைல. அ�� 

இர� வ�� ��� வ�த ப�ற� தியாேக�வ� 

ந�பைன அைழ�தா�.

"ஹா� தியாேக�.. எ�ன ெரா�ப ப�ஸியா?"

"��கியமான ��கஷ�ல இ��ேத�".

"வா��கா பால� ெவ�� ��� ேகஸா?"

“���.."

"ஜாதி� கலவர�ைத ���வ��� ெகாைல 

ப�ண�ன� MLA ச�கரபாண� தாேன?"

"வ�சா����� இ��ேகா�".

"ஒ� வா��ைத ெசா�ல மா��ேய!".

தியாேக�வ� ��னைக�� வ���, "அைத 

வ��.. ந� எ��� ேபா� ப�ண?"

"வர ஃ�ைரேட அ�ண� ெபா���� த�� 

ப��ேட, உ�ைன இ�ைவ� ப�ணலா��.."

"இ�த மாதி� ஃப����ெக�லா� நா� 

ேபாறதி�ைலடா". "ஃப��� வ�� �ல 

www.Penmai.com                                 Penmai eMagazine Oct 2013                                 54



வ�சி��கிறதா� ��ப��ேட�".

தியாேக�வ� உ�சாக��ட�, "ஃப��� 

எ�தைன மண���?"

"அதா� ந� வரேபாறதி�ைலேய அ�பற�.."

"ேட�!" ஹ�� ��னைக�ட�, "7.30��".

"ஓேக டா" எ�� �றி அைழ�ைப� 

����தா�. 

ெவ�ள� அ�� இர� 8 மண��� ஹ�� 

வ�� ���� ெச�றவ� ந�பன�ட� ேக�ட 

�த� ேக�வ�, "கீ�த�யா வ�தி��காளாடா?"

"ேக� ெவ��யா�சா�� ேக�காம.. ���.. 

உன�� உ� கா�ய�" எ�� சி��தவ�, 

"�த� ஆளா வ���டா.. இ�க தா� 

எ�ேகயாவ� இ��பா.. பா�" எ�� �றி 

நக��தா�.

வ�� �� ேதா�ட�தி� வ�ழாைவ ஏ�பா� 

ெச�தி��தன�. கீ�த�யாைவ ��ட�தி�� 

ேத�யவ��� ேதா�வ�ேய கிைட�த�. 

எ��ச�ட� ��ட�ைத வ��� நக��தவன�� 

க�ண�� இ���� யாேரா �வேரறி �தி�ப� 

ெத�ய�� அவசரமாக அ�ேக நக���, அ�த 

நப�� ைகைய� ப���� ப���றமாக இ��� 

மட�கினா�.

"ஆ!" எ�� அ�த நப� வலிய�� க�த, யாேரா 

தியாேக�வ� ெதாைடைய ஒ� க�பா� 

அ���, "ஏ�! எ� அ�காைவ வ��டா" எ�றன�.

அ�த� �ர� ப��சயமாக இ��க�� அ�த 

நபைர ெவள��சதி� இ���� பா��தவ� 

அதி��தா�. அவசரமாக� ைகைய வ��டப�,

"சா� கீ�த�யா.. யாேரா தி�ட�� நிைன��.. 

ஐயா� �யலி ெவ� சா�" எ�� பதறியவ�, 

அவ� வலிய�� �க�ைத� �ள��க��,

"ெரா�ப வலி��தா?" எ�� க�சன��ட� 

ேக�டப� அவ� ைகைய� ப���க �ய�சி�க, 

�ைற��ட� ப��னா� நக��தவ� க� த��கி 

கீேழ வ�ழ� ேபாக, அவ� அவசர�தி� அ� 

ப�ட ைகைய� ப�றி அவைள நிமி��த, அவ� 

ம���� வலிய�� க�தினா�.

அவ�, “சா�..சா�" எ�� �ற, இவைன� ேத� 

வ�த ஹ��, "இ�க எ�ன ப�ண��� 

இ��கீ�க?"

தியாேக�வ� ச�கட��ட� நட�தைத� �ற, 

ச��� ேராஷ��ட�, 

"நா�க ஒ��� தி�ட�க இ�ைல.. கிஃப�� 

எ����� வர மற���ேடா�.. ேல� 

ஆகி����� இ�த வழியா எ����� 

வ�ேதா�". 

தியாேக�வ� மனதி��, 'ந�ல வழிைய� 

க��ப���சீ�க!' எ�� ெநா�� ெகா�ள, 

ஹ��, "ெரா�ப வலி��தா கீ��தி?"

அவ� ைகைய ேத��தப�, "இ�ல".

ஹ�� சி� ��னைக�ட�, "எ�க ேபானா�� 

உ� ேபா�� ��திைய வ�டேவ மா��ேய!"

அவ� சி� அதி��சி�ட�, "ந��க ேபா�ஸா?"

தியாேக�வ�, “���.."

"ஓ!" எ�� உண��சிய�ற �ரலி� �றியவ� 

ச���ைவ அைழ���ெகா�� வ�ழா 

�ட�தி��� ெச�றா�.

அத� ப�ற� அவ� தியாேக�வ� ப�க� 

சிறி�� தி��பவ��ைல. ஏேதா ஒ� 

சி�தைனய�� அைமதியாகேவ இ��தவ� 

வ�ைரவாகேவ கிள�ப�� ெச��வ��டா�. 

'ேபா�ஸான த�ைன ெபா��கி எ�� �தலி� 

தவறாக நிைன�ததி� இ�ெபா�� ��ற 

உண��சிய�� த�ைன தவ���கிறா�' எ�� 

நிைன���ெகா�� அவைள� ெதா�தர� 

ெச�யாம� அவ� அ�கி� இ��த 

மகி��சி�ட� வ��  தி��ப�யவ�,  இன�ய 

கன�க�ட� உற�க, உற�கமி�றி த��� 

ெவ�வாக� �ழ�ப�� ெகா����த கீ�த�யா 

இ�தியாக எ��த ��� தியாேக�வ�ட� 

இ��� வ�லகி இ��ப�, அவைன ப�றி இன� 

சி�தி�கேவ �டா� எ�ப� தா�. ஆனா� 

அ��த நாேள இ�வ�� ச�தி�தன�. 

இ�தியாவ�� இ���� 124 அறிவ�ய� 

ைமய�கள�� ஒ�றான தி�ெந�ேவலி 

ெகா�கிர�ள�தி� இ���� அறிவ�ய� 

ைமய�தி�(சய��� ெச�ட�) ஒ� வார� 

அறிவ�ய� க�கா�சி நைடெபற இ��த�. 

ச�ட�ேபரைவ உ��ப�ன� (MLA) ச�கரபாண� 

க�கா�சிைய �வ�கி ைவ�க ஏ�பா� 

ெச�யப����த�. ச�ட�ேபரைவ உ��ப�ன�� 

பா�கா�� ஏ�பா�கைள தியாேக�வ� தா� 

பா���� ெகா�டா�. 

வ�ழா ெதாட�க�தி� ேபா�, ச�கரபாண� 

சி��தப�ேய ெம�லிய �ரலி� 

தியாேக�வ�ட�, "எ�ன த�ப� ஜாதி 

கலவர�� ேகைஸ ���காம இ��� 

இ��� அ����� இ��கீ�க ேபால".

தியாேக�வ�� சி��தப�, "அ�த ேக� 

வ�ஷயமா ��ய சீ�கிர� உ�கைள ேத� 
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வ�ேவ�".

ச�கரபாண� �க�தி� ஒ� ெநா� ேகாப� 

ேதா�றி மைறய ம���� ��னைக�ட� 

அவ� ேதா� ம�� ைகேபா�டப�, "இள� 

ர�த�ல அதா� ெரா�ப ைத�யமா ேபசற�� க.. 

ஆனா உ�க வ�� �� இ���ற எ�ேலா�� 

இள� ர�தமி�ைல த�ப�.. பா��� 

நட���ேகா�க".

அவ� ெம�னைக�ட� அவ� ைகைய எ��� 

வ��டப�, "பா��கலா� சா�" எ�� �றி 

நக��தா�.

அ�த வ�ழாவ���� ெச�ல கீ�த�யாவ�� 

ேதாழி கா��திகாவ�� த�ைத�� 5 அ�மதி 

சீ���க� கிைட�தி��க, கீ�த�யாவ�� 

அறிவ�ய� ஆ�வ� அறி�த கா��திகா த�க� 

���ப�தின�ட� அவைள�� ச���ைவ�� 

அைழ��� ெச�றா�.

ச�� பரபர�பாக �வ�கிய வ�ழா ச�கரபாண� 

கிள�ப�� ெச�ற ப�ற� அைமதியாக 

நட�ேதறிய�.

ச�கரபாண� கிள�ப�ய சிறி� ேநர�தி� 

தியாேக�வ� பா�கா�� ெபா��ைப� தன�� 

கீ� இ��த அதிகா�யான திேனஷிட� 

ஒ�பைட��வ��� கிள�ப�ய ேபா� 

கீ�த�யாைவ� பா��தவ� ��னைக�ட� 

அவ� இ���� இட�ைத ேநா�கி� ெச�றா�.

அறிவ�ய� ைமய�தி� ஒ� ப�தியான 

��காவ�� ச��� �ய� ���க� ப��னா� 

ஓ� வ�ைளயா�� ெகா����க, ச�� த�ள� 

கீ�த�யா ேதாழி�ட� ேபசி�ெகா����தா�.

கா��திகா உ�சாக��ட�, "அ�ேபா உ� ஆ� 

ேபா��!" கீ�த�யா �ைற�க�� ேதாழி, 

"உன�� ப������� தாேன!"

கீ�த�யாைவ த� �க�தி�� ேநராக தி��ப�ய 

கா��திகா, "உ�ைமைய� ெசா��.. ந� அவைர 

ல� ப�ற தாேன!" எ�� கறாராக� ேக�க,

வ��க�டாயமாக ேவ��ற� தி��ப�ய 

கீ�த�யா, "என�� ேபா�� ேவ�டா�".

"�சா� ந�!"

“என�� ேவ�டா�".

கா��திகா �ரைல ச�� உய��தி, "சின�மால 

ம��� ரசி�கற!"

"சின�மா�� வா��ைக�� ஒ�ற�ல".

கா��திகா �ைற�க��, அவ�, "ேபா�� 

வா��ைக ெரா�ப ஆப�தான�".

"ேபா��கார�க யா�� க�யாண� 

ப�ண�கற� இ�ைலயா?"

ஒ� ெநா� க�கைள இ�க ��� திற�தவ� 

கல�கிய வ�ழிக�ட�, "என�� ேவ�டா�னா 

ேவ�டா�" எ�� �ற, ேதாழி அவ� ேதாைள 

வ��, "�லா�� டா.. இன� இைத� ப�றி நாம 

ேபச ேவ�டா�" எ�றா�.

க�கைள� �ைட�� ��னைக ���தவ�, 

"ஹா� கீ�த�யா" எ�ற தியாேக�வ� �ர� 

அவ� ப��னா� ேக�ட�� இ��கமான 

�கபாவைன�ட� தி��ப�னா�.

"எ�ன இ�த ப�க�?"

அவ� வரவைழ�த எ��ச�ட�, "கா� 

வா�கி�� ேபாக வ�ேத�".

"ஓ! வா�கி���களா?"

அவ� �ைற��வ��� ேதாழிய�� ப�க� 

தி��ப, ேதாழி 'அவ� இவ� தானா!' எ�� 

பா�ைவய�� ேக�க இவ�� பா�ைவய�� 'ஆ�' 

எ�றா�.

தியாேக�வ� ஏேதா ேக�க வர, கா��திகா, 

"ஹேலா சா�.. எ�ன ந�கலா?"

அ�ெபா�� தா� கா��திகாைவ கவன��த 

தியாேக�வ� அவைள� பா��� ��வ� 

உய��த, கா��திகா, "பச�க ஈ�-�சி� 

ப�ண�னா ேபா�� கி�ட ேபாகலா�.. 

ேபா�ேஸ ஈ�-�சி� ப�ண�னா?"

தியாேக�வ�, "எ�ன இ�த ப�க�� ேக�ட� 

ஈ�-�சி�கா!"

"காரண� ெத����ேட ேக�டா ேவற எ�ப� 

ெசா�ற�?"

"இ�ஜினய� �� ப��கறவ�க��� இ�க எ�ன 

ேவைல�� காரண� ெத�யாம தா� 

ேக�ேட�".

கா��திகா ஆ�ச�ய��ட� அவைன� பா��க, 

அவ� ெம�னைக�ட� ��வ� உய��தினா�. 

ச�ெட�� �தா��த கா��திகா சி� 

பத�ற��ட�,

"இ�த கைதெய�லா� ேவ�டா�.. இவ(�) 

யா� ெத��மா?"

அவ� க�கைள சிறி� ���கி அவைள� 

பா���வ��� கீ�த�யாைவ பா��தா�. 

அவேளா இவ�க� ேப�சி��� தன��� 
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ச�ப�த� இ�லாத� ேபா� ச���ைவ� 

பா���� ெகா����தா�. அவள� பா�ைவ 

த�ப�ய�ட� இ��தா�� கவன� இவ�க� 

ேப�சி� தா� இ��கிற� எ�பைத அறி�த 

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட� கா��திகா 

ப�க� தி��ப�, "யா��க இவ�க?"

"அ�.. அ�.. இவ(�) ACPேயாட ல�வ�".

சி� அதி��சி�ட� தைலைய சிறி� உ��கி 

அவ� கீ�த�யாைவ� பா��க, அவ� ேகாபமாக 

ேதாழிைய �ைற��� ெகா����க, 

கா��திகாேவா அவ� �ைற�ைப சமாள��க 

��யாம� திணறி� ெகா����தா�.

தியாேக�வ� ப�க� தி��ப�ய கா��திகா 

திணறலாக, "இவ யா��� ெத�����சி�ல.. 

இன� இவ ப��னா� ��தாத��க" எ�� மிர�ட 

�ய�சி�தா�.

சி� �ழ�ப��ட� இ�வ� �க�ைத�� 

உ�ன��பாக கவன��த தியாேக�வ��� 

அவ�க��� தா� யாெர�ப� ெத�யவ��ைல 

எ�பைத ���� ெகா��, ��னைகைய 

மைற���ெகா�� கா��திகாவ�ட�,

"ACP.தியாேக�வ� சா� தா� 

க�யாணமாகாதவ�.. அவ� ல�வரா இவ�க?"

ேதாழிய�� �ைற�ைப� பா��த கா��திகா, 

"ஆ..மா.. அவ�.. தா�".

அவ� ��னைக�க�� ேதாழிக� இ�வ�� 

�ழ�ப��ட� அவைன� பா��தன�.

சிறி� இ��ட� �வ�கிய���க, அ�க� ப�க� 

��தி� பா��தவ�, அவ�க� மர�தி� 

மைறவ�� இ��பைத உ�தி ெச�� ெகா�� 

காத� பா�ைவ�ட� கீ�த�யாைவ ெந��க, 

அவ� பா�ைவய�� தா�க�ைத� தா�க 

��யாம� அவ� திணறியப� ப��னா� நகர, 

க� ெப�சி� கா� த�� அம��தா�. 

கா��திகா ெச�வதறியா� நட�பைத 

பா����ெகா����க, கீ�த�யா படபட�த 

இதய��ட� த� உண��சிக�ட� 

ேபாரா�யப� அவைன மிர�ட நிைன�க, அவ� 

இத�கேளா பைச ேபா�ட� ேபா� திற�க 

ம��தன.

அவள� தவ��ைப ெம�னைக�ட� ரசி�த 

தியாேக�வ� அவ� �க�த�ேக �ன���, 

"நா� ம��� தா� உ�ைன காதலி���� 

இ��ேத�� நிைன�ேச�" எ�� சி� 

இைடெவள�வ��� அவ� உண��கைள 

ஆரா��தா�. 

அவ� அதி��சி�ட� அவைனேய� பா���� 

ெகா����க��, அவ� வ���த 

��னைக�ட�, "தயா ஐ ல� �" எ�� �றி 

அவ� க�ன�ைத ெம�லிதாக த��வ��� 

நிமி��தா�.

அவ� இவ� �க�ைதையேய பா��தப� 

சிைல ேபா� அம��தி��க, �தலி� 

�யஉண�� ெப�ற கா��திகா, �ரைல ச�� 

உய��தி, "எ�ன சா�.. நா� இ�வள� ெசா�.."

அவ� ேப�ைச� ைகைய உய��தி� த��தவ� 

அவன� கா�கி உைடய�� இ��த ெபயைர� 

����கா��னா�. 

ெபயைர வாசி�த கா��திகா அதி��சி�ட� 

வாைய திற�தப� நி�க, கீ�த�யா 

அதி��சி�ட� எ��� நி�றா�.

ச��� அவ�க� அ�ேக ஓ� வர�� 

தியாேக�வ� கீ�த�யாைவ� பா��� 

��னைக�ட� க�ண��� நக��தா�.

கீ�த�யா அவசரமாக, "மி�ட� ந��களா ஏ�� 

க�பைன ெச���காத��க”

அவ� ��னைக�ட� தி��ப�, "நா� ஏ�� 

க�பைன ெச�யைல.. உ� ப�ெர�� இ�ேபா.."

"அவ� ஏ�� உளறினா அ��� நா� 

ெபா��ப��ைல".

தியாேக�வ� ��னைக��வ��� நகர, அவ� 

ேகாப��ட� தைரைய உைத�தா�.

ச���, "எ�னா���கா?" எ�� வ�னவ, அவ� 

ேகாபமாக ேதாழிய�� ப�க� தி��ப�னா�.

இவள� காள� அவதார�ைத� பா��த கா��திகா 

ப��னா� நக��தப�, "நா� உன�� ந�ல� 

ெச�ய தா� நிைன�ேச�.. இவைர வ�ட ெப�ய 

அதிகா�ைய இ��தா இவ� அைமதியா 

ேபா��வா��.." 

அவ� ேகாபமாக இவ� அ�ேக வர��, “ேஹ.. 

ந�ேய ேயாசி�� பா�.. அவ� ACP�� 

என�ெக�ப� ெத���?"

அவ� கா��திகாைவ சரமா�யாக அ��க� 

ெதாட�க��, ச��� ��யாம� �ழி��� 

ெகா�� நி�றி��தா�.

சி�தைன ெதாட��...
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உ�ேனா� ைக ேகா��� நட�� ெச�ேற...

பழகிவ��ட இ�த மனதி��...

இ�ைறய தன�ைம...

ெகா�ைம தா�...!

ந� எ�ைன வ���� ப���� ெச�ைகய��...

ஓ�� ெச�� உ�ைன� த��க� �ண��த 

மனைத� க���ப��திய�...

எ��ைடய ேகாப��,க�வ�� தா�...!

அ�த� சாைலேயார�� மர�க��...

அ�த� சிக�� ேராஜா� ெச��� - இ��

எ�ைன� பா��� எ�கள��பா�

நைக��� ெகா����கி�றன...

ஏெனன��...

ந� எ� ம�� கா��ய அ�ப��...

எ� ேகாப��, க�வ��...

ம��� அழி�ேத ேபா� வ��டன...!

உ�னா� இழ�க�ப�ட...

என� உண��க���...

உ�னா� வ�ைட ெகா��க 

���ேமயானா�...

அத�� த�டைனயாக...

எ� காத� அைன�ைத��...

எ� வா�நா� ��ைம���...

உன�காக சம��ப��க...

நா� தயாராக இ��கிேற�...!

ஒ�ப�த�தி� ைகெய��திட 

உன��� ச�மதமா...?

Shaalam

தாேன க���ெகா�ட 

��ைட� தாேன உைட��� 

ெகா�� வ�தா� தா�

�த�திரமாக சிற� வ�����

வ�ண��� ��சி!

Femila

��பன�� சாரலா� என நிைனவ�� வ��

��ட ��ட �ழி�க ைவ�தா�...!

ந� கி�ட கி�ட ெந��கி வ���

எ�ைன� கான� ந�ரா� கல�கைவ�தா�...!

உ�ைன எ�� எ�� ப���க �ய���...

எ�டா� கன�யாகேவ இ��கிறா�...!

����  ��� எ� மனைத அட��கிேற�...

எ�ைன� த�� த�� வ��� உ� ப��ேன 

வ�கிற�...! 

Gowrymohan

நிலம�ைக கா�தி��கிறா�...

ப�வகால�தி� வ�� 

ஆ�ய�� கணவ� வரவ��ைல

பசியா�ற வழிேய�...?

இ��த உண�� ��கிற� 

�ழ�ைதகேளா 

வா�, வத�கி, பசி�ட�, தைல�ன��� 

தாைய� பா��கி�றன�.

ேவதைனய�� ேமன� ெவ��� 

நிற� மாறி ஏ�க��ட� 

வான�ைத� பா��தி��கிறா� 

நிலம�ைக.

தி�ெரன வ�த� மி� அ�ச� 

"வ�� ெகா����கிேற� க�ேண 

கவைல ேவ�டா�"

ஆவ�ட� பா��தேபா� 

இ�ெயன� கதைவ� திற�� 

வ��வ��டா� மைழ� கணவ�. 

நாண�தி� க��� இ��தவைள 

அைண��� ெகா�டா� ந�மண��ட� 

பசியாறிய �ழ�ைதக� 

ஆ��பா�ன மகி��ட�...! 
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1.  Top answerers contest winner - Sumitra

2. Penmai Special Contest  - Short story 

contest - Sujibenzic @ Sujana

3. Neeya Naana Winner - Ammuradhika

4.  Penmai’s Super Star - தமி� வ��தக�! - 

Saidevo

September Month Contest WinnersSeptember Month Contest WinnersSeptember Month Contest Winners

October Month ContestOctober Month ContestOctober Month Contest

Penmai’s Special Contest - Navarathri Golu 
Contest!!!

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

அரசா�க ேவைல - தன�யா� ேவைல 

இைவ இர��� இ�ைறய 

இைளஞ�கள�� ேதட� எத�காக 

உ�ள�? ஏ�?

�enmai's �uper �tar of the �onth. 

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.

Contests & Rewards

Penmai.com conducts contests each month and awards the winners with a�rac�ve prizes.
Here is the announcement for the last month contest winners.
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Submit your works or questions toSubmit your works or questions to

Penmai.comPenmai.com

Submit your works or questions to

Penmai.com

Write us your feedback toWrite us your feedback to

admin@penmai.comadmin@penmai.com

Write us your feedback to

admin@penmai.com

For advertisementFor advertisement

please contact please contact 8344 143 2208344 143 220

For advertisement

please contact 8344 143 220

For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220
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