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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

�ழ�ைதக�, அவ�கள��  உலகேம ��றி�� ேவ�, மிக�� வ��ைதயான�, 

வ�ேநாதமான�. அவ�க� உலக�தி� ந�மா� எள�தாக �ைழய ��யா�. 

ஆனா� அவ�க� உல���� நா� �ைழ�தா� ம��ேம அவ�க��� ந�ல 

ெப�ேறா�களாக இ��க ����. அவ�கள�� எ�ண�க�, வ���� 

ெவ���கைள ெத���ெகா��, ெவ�றியாள�களாக வழிகா�ட ����.

�ழ�ைதக� ந� உடைம� ெபா�� அ�ல. அவ�க� ந�மிடமி��� 

வ�தி��கலா�. அத�காக ந� எ�ண�கைள, வ���ப�கைள, அவ�கள�ட� 

திண��க��டா�. அவ�க��� எதி� ஆ�வ� இ��கிறேதா அைத� க�டறி�� 

ஊ�க�ப��த ேவ���. ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� இ�த உலக�தி� ப�ற�க 

ேத��ெத��த க�வ�க� தா� ெப�ேறா�. அவ�கைள� திறைம மி�கவ�களாக 

ஆ�க வழிகா�டலா�. ஆனா� பய���வ��க� �டா�. வா��ைகய�� 

எ�லாேம அவ�க���� �திய�. நா� தா� அவ�ைற அவ�க��� 

அறி�க�ப��தி, பழ�க�ப��தி அவ�களாகேவ அவ�ைற க�� ���� ெகா�ள 

ைவ�க ேவ���. 

�ழ�ைதகைள சிற�தவ�களாக உ�வா��கிேற� எ�� அவ�கள�� �ழ�ைத� 

ப�வ�ைத �ட�கி அவ�கள�� ப�வ�ைத  மகி��சிகரமாக கழி�க வ�டாம� 

அவ�கைள பல தர�ப�ட பய��சி வ���கள�� ேச��� அவ�கள��  �ைமைய� 

��ட� �டா�. ஐ�தி� வைளயாத� ஐ�பதி� வைளயா� எ�� ெசா�லி 

ஐ�திேலேய அ�த இள� ��கி�கைள நா� ஒ��� வ�ட��டா�. 

�ழ�ைதகைள இய�ைக�ட� இைய�� வாழ வ�ட ேவ���. ��லி� 

�ன�ய�� ப�டா���சிைய வ�ய�� பா���� �ழ�ைதய�� மகி��சிைய 

எ�தைன ஷா�ப�� மா�க��� ���� ெச�றா�� ெகா��� வ�ட ��யா�.

�ழ�ைதகள�� எ�ண�கைள, வா��ைதகைள ெசவ� ெகா���� 

ேக�கேவ���. அவ�கள�� உண�வ���� மதி�� ெகா��க ேவ���. 

அவ�க��� ெவ�றி��, ேதா�வ��� வா��ைகய�� அ�க�க� எ�பைத� 

��ய ைவ�கேவ���. ஆ�, ெப� ம��� சாதி ேபத�ைத மனதி� 

வ�ைத�க� �டா�. ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� ஒ� ெபா�கிஷ�... அ�த 

ெபா�கிஷ�ைத ந�ல வைகய�� ேபா�றி� பா�கா��, ந�லெதா� ��மகனாக 

இ�த ச�தாய���� அள��க ேவ��ய கடைம ெப�ேறா�கைள� சா��த�.

Childhood is about joy, innocence, 
playfulness  and freedom!

Let them enjoy!!!

மல� 2
இத� 2
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...jv_66@Jayanthy

You can give colorful fruits and you can 
cut it in different shapes. Tell him that it 
is so attractive, and if he is not eating 
it, you or your husband will eat it, and 
that is why, you have grown so big, 
beautiful, so that everyone is praising 
you. You are able to travel to all 
places, and you have played a lot only 
by eating those things etc.

You can also tempt him with Chota 
Bheem, who eats everything. You can 
tell him, that he (your son) will also 
become so strong as Chota Bheem, 
and any other cartoon characters.

Always you need to divert his attention 
from eating. Only then, he will eat 
these things. You can divert him by 
telling stories etc.

Last but not the least; you can try this 
method, if nothing works out. You can 
mash the necessary fruits in the mixie 
and mix this with the milk or any other 
food which he likes to eat. Also the 
vegetables can be mixed like this, in 
his food.

And for constipation, you can give 
KISMIS (dry grapes). This will ease his 
motion. You can also soak these in the 
hot water. Then mash it and filter the 
water and give him, if he is too young 
to take the grapes as a whole.

...PriyagauthamH

Vegetables - can grate veggies and 
add it to almost everything - idly, dosai, 
uthappam, paniyaram, curd rice.  Can 
make soups. Even you can give 
chappati with radish or keerai or 
stuffed parathas. As my child is a girl, 
she wants long hair. So I have 
managed to talk to my friends with long 
hair. So entice him with his favorite 
character. You can tell him that he will 
grow strong or tall like xxx character.

Fruit wise - can make milkshakes or 
juices (do not add sugar) or chop fruits 
and add to yoghurt and give as 
avored yogurts.

 

Also fruit salad by 

itself or with a bit 

of ice cream. I 

prepare cakes 

with fruits, veg 

or dry fruits. 

Even I will 

prepare 

kesari with 

pineapple

.

How to make kids eat
fruits and vegetables?
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You can add nuts like cashew with 

fried rice, brinji, kurma, groundnuts 

with vegetables.

Can make milk drink with badam and 

pista. 

Dry fruits payasam, even you can 

prepare sweet with dry fruits.

But do not give sugary treats. Plus do 

not be hard and fast all week days. 

Give him limit treats like chocolates 

only to weekends or when he has done 

exceptionally well in something. 

...Achu2012

Most of the times when I 

cook I make her she 

is near to me by 

asking small help 

from her. This 

makes them 

eagerly watch 

and the food 

prepared in 

front of 

her 

sure 

she 

will 

not waste. Try this out. 

My daughter is very weak in having 

fruits. In a week I select a few fruits 

and put them in the mixer and mix it 

with milk and give her. Sometimes with 

yogurt, sometimes with Ice cream and 

so on. 

Sometimes I use the toy moulds (I 

have a collection specifically for food) 

to make small charts with fruits and 

with lots of questions and stories she 

will have it. But somehow she will eat. 

Now I'm finding little bit better now.

For constipation try raisins (at least 10 

a day). They are very good. Add it 

with food, snacks, it is very 

easy to make them eat 

this. It is good in iron 

as well.
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for Teenagers
JV_66@Jayanthy

In this stage, you can tell about the 
cautioning of the ill effects of drugs, 
alcohol and smoking.

Here, you can quote the persons 
who have got spoilt with these 
habits. And the main thing is, you 
can give examples of the persons 
who are not addicted to these 
habits. He may be about the child's 
father or any other close relative. 
You should tell them often to take 
those persons as ROLE MODELS.

By the age of 11, you can explain them about the PEER PRESSURES.

You can notice them now, 
that they give more 
importance to their Peers 
than their Parents.

They would want their 
Peers to respect them as 
one among them, and give 
much importance only to 
this.

You may please understand 
this, and do not try to 
control or fight over this.

You may explain them, that 
due to PEER PRESSURE, 
they should not practice the 
habits of drugs, alcohol, 
smoking etc. And these 
habits may ruin their lives. 
You can tell this in short 
intervals.
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

Breast feeding: Some basic facts

 Your milk is the ideal milk for your baby. 

All substitutes are not only inferior, but 

can be harmful.

 Women of all ages with small or big 

breasts can breastfeed their babies. 

Breastfeeding does not spoil a woman's 

figure. Women employed outside the 

home can also conveniently 

breastfeed.

 Colostrum, the first 

milk, is vital for the 

baby. So 

breastfeeding 

should start in 

the delivery 

room itself, soon 

after your baby 

is born. 

Colostrum, in the 

first few days, and 

the milk produced in 

your breasts later on is 

all that your baby needs for 

first 6 months. No water is 

required even on a very hot day.

 From 6 months onwards, fruits and 

homemade soft foods are to be added 

to breastfeeding.

 Breastfeeding should be continued into 

the second year of life.

 A one year old requires almost half the 

amount of food an adult normally 

consumes. The child should have home 

cooked food.

 In view of their small stomach 

capacities, most young children need to 

be fed more often than adults. The diet 

should include fruits, vegetables and 

sprouts.

 To reduce the bulk, oil or ghee may be 

added to the food.

 Do not let your child get used to 

much salt, sugar, fried 

foods, maida (refined 

our) preparations 

and aerated drinks.

 Basically, the 

Indian diet 

(including 

vegetarian) is 

well balanced. 

Imbalances occur 

because certain 

families may be 

poor or due to 

misconceptions 

prevalent in several sections 

of our society. For example, some 

families wrongly starve the pregnant 

mother so the foetus remains small to 

facilitate an easier delivery; others 

overfeed her. Some families ignorantly 

start supplementing breastfeeding 

before the desired age of 6 months, 

others delay it till the child completes 

one year. All these issues need to be 

addressed.























 A Parenting
Checklist
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Causes

Some things are unclear in this world, nausea 
and vomiting during pregnancy is one among 
that. The exact cause is still unknown. It may 
be probably due to changes in the balance of 
hormones. 

It also varies from women to women. Some 
women feel it only in the morning, some others 
suffer from throughout the day. Some women 
didn't have nausea or vomiting throughout the 
pregnancy.

And again, for most 
women the nausea 
gets stopped after 3 - 
5 months of 
pregnancy. For a 
very few, it extends 
over 5 months.

Some helpful 
Remedies

To get relief from 
nausea in the 
morning:
 Don't brush up in 

empty stomach or 
after having 
liquids.

 In the morning have a small snack like dry 
biscuits.

To get relief from nausea thorough out the 
day:
 Eat less quantity of food at regular 

frequency.
 Drink plenty of water or juice throughout the 

day.
 Include lemon juice when you feel 

nauseated.
 Avoid tea and caffeine to your best.
 Avoid spicy food or fatty foods.
 Take dry foods such as bread toast, biscuits 

or salty crackers whenever you feel 
nauseated.

 Add little quantity of ginger in foods and 
drinks.

 Avoid smells that make you feel to vomit

Risk case
Consult your doctor,
 If you lose weight.
 If you vomit more than 4 to 5 times a day.
 If your vomit contains blood or you have 

concerns about its appearance.

...Parasakthi

Some more remedies for nausea and 
vomiting during pregnancy
 Always get up slowly from the bed.
 Do not lie down right after eating.

 Try not to skip 
your meals at the 
same time don’t 
fill your stomach 
at once. Eat small 
meals or snacks 
at frequent 
intervals so your 
stomach does not 
become empty 
(i.e., every two 
hours).

 Sniffing lemons or 
ginger can 
sometimes help 
an upset 
stomach.

 Sip small 
amounts of uid often during the day.

 Avoid drinking uids during/just before or 
immediately after a meal.

Food ideas which can help to get relief 
from nausea &Vomiting during pregnancy.

Salty:  Chips, 
Tart/sweet:  Pickles, lemonade
Earthy:  Brown rice, mushroom soup
Crunchy:  Apple slices, nuts
Bland:  Mashed potatoes, 
Soft:  Bread
Sweet:  Cake, sugary cereals
Fruity:  Watermelon, 
Liquid: Juice, Sukku Coffee

Rudhraa

Vomiting during
Pregnancy
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...gkarti @ Kartiga

Iron & Protein rich foods
during pregnancy 

Iron rich foods during pregnancy:

 Dried fruits like apricots are rich sources of 
iron and are easy to snack on. Other good 
sources are pumpkin, collard greens, 
turnip, spinach and kale.

 Beans like lentils, chick peas and green 
peas are also good sources of iron.

 Drink a glass of orange juice while you are 
eating foods rich in iron.

 You find iron in poultry, pork, fish and egg 
yolks. Whole grains are all good sources of 
iron.

Protein rich foods during pregnancy:

 Dairy products are the best source of protein for pregnant 
women. Foods such as eggs, cheese, milk, yogurt or paneer 
should are taken in your diet daily.

 Seeds and nuts - Just a handful of nuts can fulfill your daily 
requirements of proteins. Nuts rich in protein are almonds, 
peanuts, Brazil nuts, cashews, pistachios, walnuts, 
hazelnuts and coconuts. Seeds rich in protein are 
sunower, sesame and pumpkin.

 Beans and legumes - Many of these are very high in 
proteins. Mung, kidney, navy, Great Northern, black 
and fava beans, lentils, split beans and chick peas 
are some foods that can provide protein as they're 
rich in it. Daily protein requirements can also be 
met by having Tofu and Soy products which 
include soy milk and curd.

 Oats - Although grain is not considered very high 
in protein but Oat is one such grain which is. You 
may like to eat it with pancakes, cookies or eat it 
solo.
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Lounge Diet for

Glowing Skin

A healthy diet is a must for keeping 
your skin protected always. Like 
every other organ of our body there 
are certain nutrients and vitamins 
required for the lifelong well being of 
our skin. On the other hand certain 
toxins are to be avoided for a healthy, 
perfect skin. 

The first thing we have to be very 
strict about is to drink plenty of water. 
Lack of water leads to drying up of 
the skin and may cause dehydration 
too. 

Secondly, always be cautious to 
include nutritious foods in your daily 
diet. Avoid having food from outside 
and the too much dependence on 
fast food.

Whenever possible try to cook healthy food at home and serve/eat hot. Never 
take food from a refrigerator and consume it directly. Instead allow it to defrost 
and then heat it, only then one should consume it. 

Have a glass of milk (180-200ml)/ some cereals (Cornakes, Bread) / a portion 
of protein too (Egg whites, Sprouts, Cottage Cheese or Chicken).
Try to include more of vegetables and fresh fruits in your daily diet by avoiding 
red meat and fatty food. 

Okra, Orange, Honey, Apple, Banana, Leafy Vegetables, Beetroot, Carrot etc 
are some of the food items that have been proved to be beneficial for our skin. 
Sleep is the most important activity to keep your skin healthy. It is a known fact 
that 7 – 8 hrs of good sleep rejuvenates the body and keeps us active. During 

sleep the body sheds out the 
unnecessary fats and recovers the 
damages to the skin caused by 
ultraviolet rays, pollution etc. During 
sleep the body cells produce protein 
which helps in repairing the skin 
damages. Hence sleep is very 
important to revitalize your skin. 

If you adopt these changes in your 
life style, you will be able to retain 
the natural glow in your face.

...gkarti @ Kartiga
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Deepa bala

A simple way to make shining, 
colorful streamers for Birthday 
parties and other functions!

Things needed:
 Sheets of thin, colored paper
 Scissor

Method:

Step 1: Make three folds in the paper as shown in the figure.

Step 2: Make slits at regular intervals all along the length of the paper (L1) 
without cutting the opposite length (L2).

Step 3: Now repeat the same procedure making slits from L2 towards L1. Again, 
be sure that L1 does not get cut.

Gently open the pattern. A broad streamer will ow before your eyes.
If you want to make thin streamers then just make a single fold. If you do many 
folds, it will broader the streamer. 

Anjaneya Sloka
Anjaneya Madhi Paatalaananam; 
Kanjanaadri Kamaneeya Vigraham; 
Paarijatha Tharu Moola Vaasinam; 
Bhaavayami Bhava mana Nandanam

Meaning
I bow before the darling son of the god of wind, Who is the 
son of Anjana, Who is great among killers of ogres, Who is 
like a golden mountain, Who is handsome looking, And who 
lives near the roots of Parijatha tree.
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SBSudha’s 
Digital Painting

Dayamalar’sDayamalar’s
Oil PaintingOil Painting
Dayamalar’s
Oil Painting

Anujmanjunathan’s 
Kundan Rangoli
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'��தி ச�ய��லாதவ� ெவ�ைடைய தி�னா ெவவரமாய��வா�' எ�� சில 

கிராம��ற�கள�� ெசா�வ� உ��. இ� ஓரளவ�ல... ���க ���க உ�ைம. 

ெவ�ைட�காைய அதிகமாக சா�ப��� வ�� ப�ச�தி�, அத� கா�ைப� 

ேபாலேவ நம� ��தி���ைம�� ந�...��. எ�த கா�ய�ைத�� ெதள�வாக 

அ��� ஆ�ற� நம�� ஏ�ப�� என ஆ����றி��க� ெத�வ��கி�றன. 

ெவ�ைட�காய�� உய�தரமான பா�பர��, தாவர�பைச��, நா��ெபா��� 

உ�ளன. எள�தி� நம� உடலா� ஏ���ெகா�ள�ப�� சிற�த மா��ச��� 

ெபா��க�� உ�ளன. இத� ��வக� � எ�திேயா�ப�யா. ப��ன� அ�ப�ேய தன� 

'ேவ� பர�ப�, இைல பர�ப�' அேரப�யா வழியாக ெம�ல ெம�ல இ�திய ம�ண�� 

�ைழ�� கா��க� ெதாட�கிய�. இ�தா� ெவ�ைடய�� வரலா�.

அெம��காவ�� இள� ெவ�ைட�காைய ந��கி ��ைடய�� ேதா���, 

ெரா����� அ�ல� ேசாளமாவ�� �ர�� எ��� எ�ெணய�� ெபாறி�� 

சா�ப��� வ�கிறா�க�. ��றின ெவ�ைட�காைய ேப�ப� தயா��பத�� 

பய�ப���கி�றன�. ெவ�ைட�காய�� வ�ைதகைள காயைவ�� ெபா�யா�கி 

கா�ப� ெபா� ேபால பாலி� கல�� சா�ப��� 'பா���க��' உ��. இ� உட��� 

மிக�� ந�ல�. 

இதி� உ�ள ெபக�� எ�ற நா��ெபா�� உடலி� உ�ள ெக�ட ெகா��ைப 

கைர��� ேவைலைய க�சிதமாக� ெச�கிற�. இதய����ைப சீரா��� 

ெம�னச� ிய� எ�ற ேவதி�ெபா��� உ�ள�. ெவ�ைடைய சா�ப��வத� �ல� 

நம� உட��� 66 கேலா� கிைட�கிற�. இதனாேலேய இ�த�கா� மக��வ� 
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Energy   1.5%
Carbohydrates  7.03 g
Protein   2.0 g
Total Fat  0.1 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  9%

Vitamins
Folates   88 mcg
Niacin   1.000 mg
Pantothenic acid 0.245 mg
Pyridoxine  0.215 mg
Riboavin  0.060 mg
Thiamin  0.200 mg
Vitamin C  21.1 mg
Vitamin A  375 ICU
Vitamin E  0.36 mg
Vitamin K  53 mcg

Electrolytes
Sodium   8 mg
Potassium  303 mg

Minerals
Calcium  81 mg
Copper   0.094 mg
Iron   0.80 mg
Magnesium  57 mg
Manganese  0.990 mg
Phosphorus  63 mg
Selenium  0.7 mcg
Zinc   0.60 mg

Phyto-nutrients
Carotene-ß  225 mcg
Crypto-xanthin-ß 0 mcg
Lutein-zeaxanthin 516 mcg

...swaga2008@swathi
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மைழ� கால�தி� �ழ�ைதக��� அ��க� சள�� ப����� ெகா���.  

இ�ம� ெதா�ைல�� இ��� ெகா�ேட இ����.  இதனா� �ழ�ைதக� 

ச�� உ�சாகமி�றி ம�தமாகேவ காண�ப�வ�. 

இத�� க��ரவ�ள� இைலய�� சாெற��� அத�ட� பன�க�க�� கல�� 

�ழ�ைதக���� ெகா��� வ�தா� சள� ம��� இ�ம� ெதா�ைல அறேவ 

இ��கா�. �ழ�ைதக�� ���ண��சிேயா� இ��பா�க�.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

...Parasakthi

நிைற�ததாக திக�கிற�.

ெவ�ைட�காைய ந���� ேபா� 

ப��ப��ெவ�� ஒ� திரவ� 

ெவள�வ�வைத உண��தி��ப�� க�. 

அைத சில� அறியாம� த�ண�� � க�வ� 

சைம�ப� உ��. இ�த ப��ப�� திரவ�ேதா� 

சைம�� சா�ப��டா� தா� �ைள�� 

���ண��சி��, இதய�தி��� இத�ைத�� 

த�கிற�. 

காேயா� இைல, வ�ைத, ேவ� ஆகியவ�றி��� ஏராளமான ம���வ �ண�க� 

உ��. இதி� உ�ள நா��ெபா�� மல�சி�கைல த���பேதா�, �ட���ைண�� 

ஆ���. வா� நா�ற� ந����. 

ப���கைள ந��கி�ேபா�� ேமா���ழ�� ெச�� சா�ப��டா� கா��ச�, 

மல�சி�க� ந����. ேம��, இத�ட� ச��கைர ேச��� சா� ெச�� 

சா�ப��டா�, இ�ம�, ந���க��� ச�யா��. ெவ�ைட�ெச�ய�� ேவைர� காய 

ைவ�� ெபா�யா�கி பா�ட� ேச��� சா�ப��டா�, தா�ப�ய வா��ைக தரமாக 

இ���மா�...! ஆ�ைம �ைறபா� உ�ளவ�க� அதிக� சா�ப�ட ேவ��ய கா� 

இ�. 

நம� உடலி� சி�ந�ைர ந�� ப��ய ைவ��, உட��� ந�ல �ள���சிைய� 

த��. ேதாலி� ஏ�ப�� வற�சி�த�ைமைய ந���� ஆ�ற�� இத�� உ��. 

ப���� �ழ�ைதக��� நா�ேதா�� உணவ�� ெவ�ைட�காைய ெபா�யாக 

ந��கி, வத�கி சா�ப�ட ைவ�தா� நிைனவா�ற� ெப���. உடலி� உ�ள 

ம�த�த�ைம ந��கி �����பா���. ம�றவ�க� வார�தி� 3, 4 நா� 

ெவ�ைட�காைய சா�ப�டலா�. கிைட�பவ�க� தின�ேதா�� �ட சா�ப�டலா�.

Health
 Tidbits

Health
 Tidbits

Health
 Tidbits
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கா��திைக� த�ப� தி�நா� ப�ைட� கால�ெதா�� ந� நா��� 

ெகா�டாட�ப�� வ�கிற�. தம� ெதா�கா�ப�ய உைரய��, 

ந�சினா��கின�ய�, 'கா��திைக தி�கள�� கா��திைக நாள�� ஏ�றிய 

வ�ள��' எ�� கா��திைக� த�ப�ைத� �றி�ப��கிறா�. 'கா� நா�ப�'  

எ�ற �லி�� கா��திைக த�ப� ப�றிய வ��வான வ�ள�க� 

கிைட�கிற�. தி�ஞானச�ப�த� ேதவார�தி� 'ைதயலா� ெகா�டா�� 

வ�ள�கீ�' எ�� கா��திைக வ�ள�� ப�றி பா� மகி�கிறா�.

இ�த� தி�நா� ப�றி ஒ� �வார�யமான கைத �ற�ப�கிற�.

ைகலாய�தி� ஈச� ஏகா�த தவ�தி� ஆ��தி��த ேபா� உைம, ஈசன�� 

ப���றமா� வ�� நி�� வ�ைளயா�டா� அவ� இ� க�கைள� 

ெபா�தினா�. அதனா� உலக� இ��ட�. ஈசன�� வல, இட� 

க�களான ச�திர, ��ய�க� கைளய�ழ�தன�. ெந�றி� க�ணாகிய 

அ�ன��� அ�ைனய�� ைகவ�ர� ப��� �ள���� ேபான�. அதனா� 

ேவ�வ�க� தைட�ப�டன. யாக�க��, �ைஜக�� இ�லாம� ேபாய�ன. 

உலக�தி� அ�� ஒழி�த�. இ�� ���த�. உலக�க� இ��டதா� 

�ன�வ�க��, ேதவ�க�� அ�சின�. மதி மய�கின�. கடைமகைள 

மற�� �ட�கின�. அதனா� உலக� த� நிைலய�லி��� தவறிய�.

இதனா� சின� ெகா�டா� ஈச�. உைம வ�ைளயா�டா� இ�த� 

ெசயைல� ெச�தி��தா�� அ� மிக� ெப�ய தவ� எ�பதா�, 

அ�ைனைய� சப��தா�.

அ�ைன அ�சி ந��கி ப�ைழ ெபா���மா� ேவ�ட, “ேதவ�,  ந� 

வ�ைளயா�டாக� ெச�தா�� தவ�, தவ� தா�. ஆதலா� ந� ��லக� 

...sumathisrini
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ெச�� தவ� ேம�ெகா�வாயாக! 

த�க கால�தி� யா� வ�� 

உ�ைம ஆ�ெகா�ேவா�' எ�� 

க�டைளய��டா�.

அ�ைன�� அ�வாேற ஈசன�� 

க�டைள�ப� ��லகி�� வ�� 

தவ� ெச�ய ஆர�ப��தா�.  

அ�வா� அ�ைன தவ� ெச�� 

ஈசன�� அ�� ெப��, சாப 

நிவ��தியான தல� தா� 

அ�ணாமைல. சாப நிவ��தி 

ம��ம�ல; ஈசன�� உடலி� ச� 

சமமாக இட�பாக� ெப�றா�. 

அ�ைன கா��திைக மாத�தி� 

கா��திைக வ�ரத� இ���, 

கா��திைக ந�ச�திர�தி� ஈசன�� 

இட�பாக� ெப�ற அ�த ந�னா� 

தா� கா��திைக த�ப� ெப�நாளாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�, “என�� 

ந��க� ஒள���வாக� கா�சி த�� 

ஆ�ெகா�ட� ேபா�, வ�டா 

வ�ட� இ� ேபா� ஒள���வாக� 

ேதா�றி உலகினைர உ�வ��க 

ேவ���” என உைம ேவ��� 

ெகா�ள, ஈச�� ச�மதி�தா�. 

அ�ேவ த�ப� தி�நாளாக அ�� 

�த� ெகா�டாட�ப�� வ�கிற�. 

தமிழ�கள�ைடேய வழ��� 

பழெமாழிகள��� கா��திைக த�ப� 

ஒள� பர��கிற�. '��றி� இ�ட 

வ�ள��ேபா�' எ�� 

சாதாரணமாக� தமி� ம�க� 

ேபசி�ெகா�வ���. 

தி�வ�ணாமைலய�� ஏ�றி 

ைவ��� ேஜாதி ெசா�பமான 

மகாத�ப த�சன�ைத 

அ��பைடயாக� ெகா�� 

ேதா�றிய பழெமாழியாக 

இ��கலா� எ�பா�க�. 'மைல 

வ�ள��' எ�ப�� அ�ணாமைல� 

கா��திைக� த�ப�ைத� �றி�ேத.

சிவெப�மா� மகாவ������� 

ப�ர�ம���� ேஜாதி� ப�ழ�பா� 

வ��வ�ப த�சன� ெகா���  

மைலயா� �ள���த நாேள 

கா��திைக ெபௗ�ணமி தின�. 

எனேவ இ�நாள�� சிவ� 

ேகாய��கள�� த�ப� ஏ�றி 

வழிப�டா� அ�ணாமைலயா�� 

ேஜாதி த�சன� க�ட பல� 

ஏ�ப�� எ�ப�. இ�நாள�� 

அ�னாப�ேஷக� ெச�வ� மிக 

வ�ேசஷ�. இ�நாள�� ஈசன�� 

ப�ன�� ேஜாதி� லி�க 

வ�வ�கைள த�சி�ப� மக�தான 

பல� த�� கணவ�� 

மைனவ��� ஒ��ைமயாக வாழ 

ேவ��ய க��ைத வலி���தி 

சிவெப�மா� க��தவ� 

ேம�ெகா�ட அ�ைன பா�வதி 

ேதவ��� கா��திைக ெபௗ�ணமி 

நாள��தா� உடலி� 

இட�பாக�ைத� ெகா��� 
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அ��தநா��வரரானா�. இ�நாள�� 

லி�கா�டக� ெசா�வ�� 

ேக�ப�� த�ராத வ�ைன த���� 

ந��காத ெச�வ�� நிைல�த 

ஆ��� த��.

கா��திைக மாத ��லப�ச 

�வாதசிய�� (ப���தாவன �வாதசி) 

�ளசி ேதவ� மகாவ���ைவ 

மண�ததாக ஐத�க�. எனேவ 

கா��திைக மாத� ��வ�� �ளசி  

தள�களா� மகாவ���ைவ 

அ��சைன ெச�தா� ஒ�ெவா� 

�ளசி தள�தி��� ஒ�ெவா� 

அ�வேமத யாக� ெச�த பல� 

கிைட���. �ளசி மண�மாைல 

அண�பவ�கள�ட� மகால��மி 

எ�ேபா�� வாச� ெச�வா� எ��  

சா�திர� ��கிற�. �ளசி �ைஜ 

நட��வ�� சிற�பானேத. இதனா� 

ல��மி ேதவ� இ�ல�தி� 

நிர�தரமாக வாச� ெச�வா�. 

இ�நாள�� அ�னதான� ெச�தா� 

க�ைக� கைரய�� ஆய�ர� ேப��� 

அ�னமி�ட பல� கிைட���.

இ�த கா��திைக� தி�நாள��, 

மகாவ���ைவ க���யா� 

அல�க��� தாமைர இத�களா� 

அ��சி�� வழிப�டா� ேதவாதி 

ேதவ�களா� ெபற ��யாத 

பா�கிய�ைத� �ட� ெபறலா�.  

கா��திைக மாத ��த ப�சமி 

தி�நா� மகாவ���வ�� 

தி�மா�ப�� தி�மக� ேச��த 

��ண�ய தினமா��. இ�நாள�� 

காவ��யா�றி�� �ன�த 

த���த�கள��� ந�ரா� 

தி�மாைல�� தி�மகைள�� 

வழிப�டா� அ�ட 

ஐ�வ�ய�க�� ேச�� 

எ�கி�றன சா�திர�க�.

நவகிரக நாயக�க� ப�ர�மாவ�� 

ெசா�ப� கா��திைக �த� ஞாய�� 

ெதாட�கி ப�ன�� வார�க� 

ேநா�� ேநா�� சாப வ�ேமாசன� 

ெப�றனரா�. கா��திைக மாத� 

�த� ஞாய�� ம��மாவ� உண� 

உ�ணாம� உபவாசமி���, 

சிவாலய� ெச�� வ��வ�தா� 

அ��சைன ெச�� வழிப�டா� 

நவகிரக ேதாஷ�க� சிவச�திய�� 

ேபர�ளா� ந��கி ேநாய�ற 

வா��� ந��ட ஆ��� ெப���. 

இ�மாத�தி� வ�ள�� தான� 

ெச�தா� நவகிரக ேதாஷ�க� 

ந����.
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ச�கட�க� ந���� கால 

ைபரவா�டமி  ைபரவ� வழிபா�.

ைவரவ வழிபா� ப�வைகயான 

��ப�கைள�� �யர�கைள�� 

ந��கி வா�வ�ைன� 

ெச�ைம�ப��தி ந�வழி கா��� 

எ�ப� பல�� அ�பவ�தி� 

க�ட உ�ைம. கால ைபரவைர 

வண��வதா� 

எதி�கள�� 

ெதா�ைல 

மைற�� 

ெதாழி� 

வ���தி 

உ�டா��.

ேத�ப�ைற 

அ�டமி 

திதிகள�� 

ைபரவைர 

வழி�ப�த� 

சிற�பா��. 

கா��திைக 

மாத�தி� வ�� 

ேத�ப�ைற 

அ�டமி ைபரவ� 

ேதா�றிய நா� 

ஆ��. அதனா� 

கா��திைக மாத ேத�ப�ைற 

அ�டமி கால ைபரவா�டமி 

என�ப�கிற�. 

நவ�கிரக ைபரவ�

காலேம உ�வான ைபரவ�� 

தி���வ�தி� ப�ன�ெர�� 

ராசிக�� அட�க� எ�கி�றன 

ேஜாதிட �ராண ��க�. ேமஷ 

ராசி தைலய���, �ஷப ராசி 

வாய���, மி�ன ராசி ைககள���, 

மா�ப�� கடக��, சி�ம ராசி 

வய��றி��, இைடய�� க�ன���, 

�லா ராசி ��ட�தி��, லி�க�தி� 

வ���சிக��, த�� ராசி 

ெதாைடய���, 

�ழ�தாள�� 

மகர��, 

காலி� கீேழ 

��ப��, 

அ��தள�கி� 

ம�ன ராசி�� 

ெகா���ள

� ைபரவ�� 

தி���வ�. 

அ� 

ம��மி�றி 

ரா�-ேக� 

என�ப�� 

பா��கைள 

��லாக� 

த����, 

ச�திரைன 

சிரசி� ைவ���, 

�ல�, ம�, பாச�, த�ட� 

ஏ�தி கா�சி� த�கிறா� ைபரவ�. 

ைபரவைர தினச� வண�கினா��, 

அ�டமி திதிகள�� வண��வ� 

��த� சிற�பா��. ேத�ப�ைற 

அ�டமி தின�த�� 

...Parasakthi
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அ�டல��மிக�� ைபரவைர 

வண��வதாக �ராண�கள�� 

உ�ளன. இதனா� ேத�ப�ைற 

அ�டமி சிற�பானதாக�� ைபரவ� 

வழிபா���� உக�த நாளாக�� 

உ�ள�.  ஒ�ெவா� மாத�� 

வ�� ேத�ப�ைற அ�டமி�� 

சிற�� ெபய�க� உ�ளன. 

ஒ�ெவா� அ�டமி�� 

தன���வமான வழிபா�க�� 

�ைஜக�� உ�ளன.

சி�திைர: �நாதனா�டமி

ைவகாசி: சதாசிவா�டமி

ஆன�: பகவதா�டமி

ஆ�: ந�லக�டா�டமி

ஆவண�: �தா� அ�டமி

�ர�டாசி: ச��கா�டமி

ஐ�பசி: ஈசான சிவா�டமி 

கா��திைக: கால ைபரவா�டமி

மா�கழி: ச�கரா�டமி

ைத: ேதவதா�டமி

மாசி: மேக�வரா�டமி

ப��ன�: தி�ய�பகா�டமி. 

சன�  பகவா��� ைபரவேர 

���த� �� எ�ப� 

ஐத�க�. சிவெப�மா� 

உைற�� தி��ேகாய��கள�� 

வடகிழ��  �ைலய�� ஒ� 

ப�திய�� ைபரவ�� 

தி���வ� இ����. 

ைபரவ�� அ�கி� சன� 

பகவா� நி�சய� வ�� றி��பா�.  

ைபரவைர மன���வமாக 

வண��� ப�த�க��� சன� 

பகவான�� தா�க� �ைறவாக 

இ����.

ெச�வா�� கிழைமய�� 

ேத�ப�ைற அ�டமி அைமவ� 

சிற�பான�.  அ�ைறய தின� 

ைபரவைர வண�கி வழிபட  கட� 

ெதா�ைல த���. மனஅைமதி, 

���ப�தி� மகி��சி நில��. 

ைகய�� கா�, பண� �ர��. 

ெச�வ வள� உ�டா��. 

தைடப�ட �பகா�ய�க� இன�ேத 

��வ��. ைபரவ��� 

ெச�வாைட சா�றி, சிக�� அரள��� 

மாைல ேபா��, ெவ�ல� கல�த 

பாயாச�, உ��� வைட, பா�, 

ேத�, பழ� ைவ��, ெவ�ைள 

�சண��காய�� ெந� வ��� த�ப� 

ஏ�றி வ��தி அப�ேஷக� ெச�� 

அவைர வண�க சகல ேயாக 

பா�ய�க� உ�கைள� ேத� வ��. 
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ைபரவ காய�� ம�திர�

ஓ� �வான� வஜாய வ��மேஹ

�ல ஹ�தாய த�மஹி

த�ேனா ைபரவ �ரேசாதயா�.

இ�த ம�திர�ைத கால 

ைபரவா�டமி தின�தி� 108 �ைற 

ெசா�லி ைபரவைர வண�கலா�. 

வ���த ப� கதி� ெகா� �ல� 

ெவ�ப� தம�க� ைக

த��தேதா� ேகால கால 

ைவரவனாகி ேவழ�

உ��� உைம அ�ச� க�� 

ஒ�தி� மண�வா� வ��ள� 

சி��� அ�� ெச�தா� ேசைற 

ெச�ெநறி� ெச�வனாேர!...

 - தி�நா��கரச�. (தல� 

தி��ேசைற: நா�கா� தி��ைற - 

தி��பதிக எ� :73/6)

ேதவார�தி� ைவரவ�� 

தி��ெபய� பய��� வ�� 

தி��பாட� இ�.

''ப�பலவா� வ���� எ��� பர�� 

ஒள�� கதி�க� ெபா��திய 

�ல�திைன��  ெவ�ெயன 

�ழ��� உ��ைகைய�� த� 

தி��கர�கள�� ஏ�திய 

தி��ேகால��ட� கால ைவரவ� 

என� ேதா�றி - தா�காவன�� 

�ன�வ�க� அப�சார ேவ�வ� 

ெச�� த� ம�� ஏவ� வ��ட 

யாைனைய� ப���� அத� 

ேதாைல உ���, அ�த� 

ேதாைல�� த� ம�ேத ேபா��தி� 

ெகா�ட அ��ெசயைல� க��,  

அ�ச� ெகா�ட உைமயவைள 

ேநா�கி ஒள� ெபா��திய ெப�� 

சி���ட� அ�� ெச�தாேர!... அ�த 

சிவெப�மா� ெச�ெநறி� 

ெச�வனாக இ�ேக, தி��ேசைற 

எ�� இ�த� தி��தல�தி� 

உைற�� நம��� ��னைக�ட� 

அ�� ��கி�றா�'' - எ�கிறா� 

தி�நா��கரச�. � கால ைவரவ 

���திைய மனதி� தியான���, 

இ�தி��பாடைல ஒ�ெவா� 

நா�� காைலய��� மாைலய��� 

ப�தி�ட� பாராயண� ெச�� 

வண��பவ��� ப�ண�, வ�ைம, 

பைக �தலான ��ப�க� 

வ�ல�� எ�ப� ஆ�ேறா� வா��. 

ைபரவ�  ஞான���தி; அள�ப�ய 

வலிைம ெகா�டவ�. த�ைம 

அ��ேனா��� ச�� பய�ைத 

ந��கி, அைட�கல� த�பவ�.  காம, 

�ேராத, ேலாப, ேமாக, 

மதமா�ச�ய�திலி��� உலைக� 

கா�த��� ெபா��ப�ைன 

ைபரவ�டேம சிவெப�மா� 

வழ�கினா�. இவ� ஒ� காவ� 

நாயக� எ�பதா� நா� 

இவ�ைடய வாகனமாக 

திக�கி�ற�.  

ந�மிைடேய ம���கிட��� 

ஆணவ�, அக�கார�, ெச���, 

இ�மா��, க�வ� ஆகிய 

கைளகைள� கைள�� அ�ஞான 

இ�ைள அக�றி ஞான ஒள� பரவ 

ைவ��� வ�லைம�ைடய� கால 

ைபரவ� வழிபா�. இ�த வ�ட� 

கால ைபரவா�டமி நவ�ப� மாத� 

25-� ேததி வ�கிற�. அ�நாள�� 

நா�� கால ைபரவ ���திைய 

வழிப�� ச�கட�க� ந��கி 

ந�வா��ைக அ�ள ஆசிக� 

ெப�ேவா�.
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தப�  ல��மி �தி

த�ேபா ேஜாதி பர� �ர�ஹ த�ேபா ேஜாதி ஜனா��தன:

த�ேபா ஹர� ேம பாப� ஸ��யா த�ேபா நேமா��ேத

�ப� கேராதி க�யாண� ஆேரா�ய� தனஸ�பத:

ச�� ��தி வ�னாசாய த�பேஜாதி நேமா��ேத

ஸுவ�ண ���தி� ��ேம ��ேஹ �

ஸுதா�ய ���தி� ��ேம ��ேஹ �

க�யாண ���தி� ��ேம ��ேஹ �

வ��தி ���தி� ��ேம ��ேஹ �

கீடா: பத�கா: மசகா� ச ���:

ஜேல �தேல ஏ நிவஸ�� ஜவ� ா:

����வா �ரத�ப� ந ச ஜ�ம பாேஜா

பவ�தி நி�ய� �வசாஹி வ��ரா:

வ�ைம ந��கி, ஐ�வ�ய�க� ெப�க பல� த�� �ேலாக�.

"ப�தி��யாய பவேராக பயாபஹாய

உ�ராய ��க பவ ஸாகரதாரணாய

�ேயாதி�மயாய �ணநாமஸு���யகாய

தா���ய ��க தஹனாய நமஸிவாய”

தா���ய தஹன சிவ�ேதா�திர�.

ெபா��: த� ம�� ப�தி ெகா�ேடாைர 

அரவைண��� பரேம�வரேன நம�கார�. 

ப�ற�� & இற�� எ�ற ேநாயா� ஏ�ப�� 

பய�ைத வ�ல��பவேன நம�கார�. 

��ட�கைள த���பவேன, �யர�க� நிைற�த 

ச�சார சாகர�ைத எள�தாக� கட�க ைவ�பவேன 

நம�கார�. ேஜாதி வ�வானவேன, ப�த�கள�� 

நாம கீ��தன�தா� ஆன�த� ெகா�� 

ந��தனமா�� சீலேன நம�கார�. வ�ைம� 

ப�ண�ைய� ேபா�கி, சகல ஐ�வ�ய�கைள�� வா� 

வழ��� ஈசேன நம�கார�.

(இ��திைய கா��திைக மாத தி�க�கிழைமகள�� �தி�தா� ஈசன�ளா� 

வ�ைம ந��கி ஐ�வ�ய�க� ெப���.

நவ�ப� 

13 – ஏகாதசி 

14 – ெமாகர� 

15 – ப�ரேதாஷ�

17 – ெபௗ�ணமி

17 – கா��திைக 

24 – ச�� 

25 – ைபரவா�டமி

29 – ஏகாதசி 

30 – ப�ரேதாஷ� 

�ச�ப� 

1 – சிவரா�தி� 

2 – அமாவாைச 

8 – ச��

SPIRITUAL NOTEBOOK 

தமி� ம�திர�

ஆறி� தட�ேதா� வா�க ஆ��க� வா�க ெவ�ைப� 

��ெச� தன�ேவ� வா�க ���ட� வா�க ெச�ேவ� 

ஏறிய ம�ைஞ வா�க யாைனத� அண�� வா�க 

மாசிலா வ�ள� வா�க வா�கசீ� அ�யாெர�லா�.

...Datchu @ Mythili
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...Saranya Vijay
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Embark on a 
home based 

career

Join Now
for Online 

MT Training

Call: +91 98423 48014

mtonlinetraining@gmail.com

...Seethalakshmi
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Parasakthi

இ�க�டா�� ஆப�ச�: 

நா�க இ�க�டா�� 

�பா��ெம��ல இ��� 

வேரா�. ேந�� மா�ெக�ல 

இ��� கிேலா கண��ல 

ெவ�காய� வா�கி�� வ�த��களா?

காம� ேம�: ஆமா�க சா�.

இ�க�டா�� ஆப�ச�: 

வ�மான���� அதிகமா ெசா�� 

ேச��ததால நா�க உ�கைள ைக� 

ப�ணேறா�.

Thenuraj

நா� நிைன�பெத�லா� நட�க 

ஆர�ப��தா� எ�ன ஆ��?

*****

*****

*****

�ராஃப�� ஜா� ஆய���

Sudhavaidhi

ெப�: வ�� ேபா� 4 க�� கீைர 

வா�கி�� வா�க.

ஆ�: யா��க ந��க? �� ஐ.�-யா 

இ���?

ெப�: �... உ�க வ�� ��கா� தா�க. 

ஃேப���ல ெசா�னா தா� ேக�ப�� க�� 

இ�ேபா தா� அ�க��� ஓ�ப� 

ப�ண�ேன�.

Selvipandiyan

மைனவ�: எ�ன�க நா� 

ெச���ேபாய��டா எ�ன 

ப��வ�� க?

கணவ�: என�� ைப�தியேம 

������.

மைனவ�: நா� ெச�தா இ�ெனா� 

க�யாண� ப��வ�� களா?

கணவ�: ைப�திய� எ�ன 
ேவ��னா�� ப���.

Priyasarangapan

��ச�: ஒ��த� கி�ட 200 

�பா இ���... 

அவ� நா� ப��ைசகார�க��� 

100 �பாயா ெகா��கறா�.

இ�த கண�� ச�யா? த�பா?

மாணவ�: ச� தா� ��ச�.

 
��ச�: எ�ப�?

மாணவ�: நா� ேப��� ந�ல��னா 

எ��ேம த�� இ�ல ��ச�.

��ச�: ????

TNKesavan

ேபர�: தா�தா ��க� வரல ஏதாவ� 

ேபசிகி�� இ��கலா�.

தா�தா: ச�டா, எ�ன ேபசலா�?

ேபர�: இ�ைல... நா� எ�ேபா�� 5 ேப� 

தா� இ��ேபாமா ந�ம வ�� �ல, நா� 

ந��க, அ�மா, அ�பா, த�க�சி.

தா�தா: உன�� க�யாண� ஆனா 6 ேப� 

ஆகிவ��ேவாேம.

ேபர�: அ�ப த�க�சி க�யாண� ப�ண� 

ேபா�வ��வாேள, அ�ப நா� 5 ேப� தாேன?

தா�தா: உன�� �ழ�ைத ப�ற�தா 6 ேப� 

ஆகி வ��ேவாேம.

ேபர�: அ�ப ந� ெச���வ�ேய தா�தா, 

அ�ப�� 5 ேப� தாேன.

தா�தா: உ��படாதவேன, ஒ��கா 

���டா...!!??
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...Angu Aparna

ேதைவயான� ெபா��க�:

கடைல மா� - 1 க�

அ�சி மா� - 1 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள�

மிளகா���� - 1 ���� 

��� - 3 ப� (ந��கிய�)

ேவ��கடைல - 2 ���� 

கறிேவ�ப�ைல - 1 ஆ���

எ�ெண� - ெபா��பத��

ெச��ைற:

 அ�சி மாைவ கடைல மா�ட� ஒ�றாக� கல�� சலி�� எ���� 

ெகா�ள ேவ���.

 சலி�� ைவ���ள மா�ட� அைர ���� உ�� ேச���� கல�� 

ெகா�ள��.

 இ�ெபா�� மா�ட� த�ண��  ேச��� ப�ஜி மாைவ வ�ட சிறி� தள�வாக 

கைர��� ெகா�ள ேவ���.

 ஒ� வாணலிய�� ெபா��பத��� ேதைவயான அள� எ�ைணைய 

ஊ�றி� �டா�க ேவ���.

 த�ைடயான கர��ய�� சிறிய �ைளக� ெகா�ட ��தி� கர��ைய 

எ���� ெகா��, கர��ைய� வாணலிய�� உ�ள எ�ெண��� ேந� 

ேமேல ஒ� ைகயா� ப����� ெகா��, ம� ைகயா� ேவெறா� 

கர��ய�� கைர�த மாைவ கர�� நிைறய எ��� ��தி� கர��ய�� 

ம�� ஊ�ற ேவ���.

 கைர�த மா� கர��ய�� உ�ள �ைளகள�� ஊேட ���� 

எ�ெணய�� வ���� ெபா��� ப� ெச�ய, ��தி கர��ைய 

மா� ஊ��� கர�� ெகா�� பரவலாக ேதாைச�� ��றி� 

ேத��ப� ேபா� ேத��க ேவ���.

 எ�ெணய�� மா�� �ள�க� சிறி� சிறிதாக வ���� ெபா�ய� 

ெதாட�கிய ப�ற�, ��திகைள� கர��யா� ேலசாக� 

தி��ப�வ��� ேம�� ெமா� ெமா��பாக ெபா��ெத��க 

ேவ���.

 இ�வா� கைர�த மா� ��வைத�� ��திகளாக� ெபா��ெத��க��.

 ெபா��� எ���� ��திகைள வ�த�� அ�ல� ேப�ப�� ேபா�� 

அதிக�ப�யான எ�ைணைய வ���� ெகா�ள��.

 ப�ற� ேவ��கடைல, கறிேவ�ப�ைல, ந��கிய ��ைட எ�ெணய�� 

ேபா�� ெபா��� ��திய�� ேச���� கல�க ேவ���.

 ப�� ேதைவயான அள� உ�� ம��� மிளகா� �ைள� கல�� ��தி 

�டாக இ���� ேபாேத அவ�றி� ம�� சீராக பரவலாக� �வ�� கல�க 

ேவ���.

 இ�ெபா�� �ைவயான காரா ��தி தயா�.
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ேதைவயான� ெபா��க� :

ைமதா - 2 க� 

லவ�க� - 25

ெந� - 2 ேடப�� ��� 

உ�� - 1/4 ��� 

எ�ைண - ெபா��க� ேதைவயான� 

(ெந��� உபேயாகி�கலா�)

ச��கைர� பா� ைவ�க 

ேதைவயான� ெபா��க�:

ச��கைர - 1 க� 

த�ண��  - 1/2 க� 

எ�மி�ைச�சா� - 1/4 ���� 

�ரண� ெச�ய 

ேதைவயான� ெபா��க�:

ச��கைர ேபாடாத ேகாவா - 250 கிரா� 

உல��த ேத�கா� ெபா� 

(வ���ப�ப�டா�) - 1 க�

ஏல�கா� ெபா� - சிறிதள� 

ெபா��த ச��கைர - 3/4 க� 

ந��கிய ��தி� ப��� - 2 ��� 

ந��கிய ப��தா ப��� - 2 ��� 

கி�மி� - 2 ��� 

ெச��ைற :

 ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ெந�ைய� தடவ�, அதி� ைமதா, உ��� ேபா��, 

த�ண��  ெதள���, ச�பா�தி மாைவ� ேபால ப�ைச�� ைவ�க��. இ� 1/2 

மண� ேநர� ஊற ேவ���.

 இ�ேபா� ேவ� ஒ� பா�திர�தி� ேகாவாைவ ந�� உதி���, அதி� �ரண� 

ெச�ய� �றி�ப����ளவ�ைற ேச���, ந�� கல�� ெகா�ள��.

 இ�ேபா� ைமதா மா�� கலைவைய சிறிய உ��ைடகளாக எ���, 

ெம�லிய வ�ட வ�வ�� �� ேபால ெச�� ெகா�ள��.

 இதி� ஒ�ெவா� ��ய�� ந�ேவ�� கல�� ைவ���ள �ரண� சிறி� 

ைவ��, �தலி� இர�� ஓர�கைள��, ஒ�ற� ம�� ஒ�றாக ந�ைவ 

ேநா�கி �ட��. இேத ேபால ம�ற பாக�கைள�� �ட��. இ� இ�ேபா� 

ேலய� ேலயராக �� இ����.

 இத� ந�வ�� இ�ேபா� ஒ� லவ�க�ைத� ��தி ைவ�க�� 

(பட�தி� கா�ப����ள ப�). இைவ இ�ேபா� ஒ� ச�ர வ�வ�� 

இ����.

 இேத ேபால எ�லா உ��ைடகைள�� தயா���� ெகா�ள��.

 இைவ� கா��� ேபா� வ�டாம� இ��க, இத� ம�� ஒ� ஈர� 

�ண�ைய �� ைவ�கலா�.

 இ�ேபா� அ��ப�� வாணலிைய� ேபா��, எ�ைண அ�ல� 

ெந� வ���, ந�� �டான ப�ற�, ெச�� ைவ���ள லவ�க 

ல�திகா�கைள� ேபா��, த�ைய� �ைற�� ைவ��, இர�� ப�க�� 

தி��ப� ெமார ெமார�பாக எ��க��.

 எ�ைணைய� காய ைவ��� ேபாேத, ம�ெறா� அ��ப�� ச��கைர� பாைக 

ைவ�� வ�ட��.

 ேவ� ஒ� பா�திர�தி� இ�ேபா� ச��கைர� பா� ைவ��, ஒ� க�ப�� பத� 

வ�த�� இற�கி ைவ�க��. இற�கி ைவ�த ப��ன�, அதி� எ�மி�ைச�சா� 

ேச��� கல�க��. இதனா� பா� ெக��யாகாம� இ����.

 இ�ேபா� ஒ�ெவா� லதிகா�கைள, ச��கைர� பாகி� ��கி, சிறி� ேநர� 

இ��க ைவ��, ஒ� ெப�ய த��� எ��� ைவ�க��.

 �ைவயான, இன��பான லவ�க ல�திகா தயா�.


...jv_66 @ Jayanthy
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ேதைவயான�  ெபா��க�: 

சிேரா�� ரைவ - 1 க� 

ைமதா - 2 க� 

த�ண��  - 1 1/2 க� 

எ�ெண� - 3/4 க� 

�ரண�தி��� ேதைவயான� ெபா��க�: 

ேத�கா� - 3 �� 

ெவ�ல� ��வ�ய� - 1 1/2 க� 

ஏல�கா� - 5 

அ�சி மா� - 2 ேடப�� ��� (ேச��� ெபா��த�) 

கசகசா - 3 ேடப�� ��� 

ெச��ைற: 

 மா� வைககைள சிறி� உ�� ம��� த�ண��  ேச��� ப�ைச�� ெகா�ள��.

 மாைவ ஒ� பா�திர�தி� ���� வைர த�ண��  வ��� �� ைவ�க��. 

 2 மண� ேநர� கழி�� மாவ�� இ���� த�ணை� ர வ��� வ���, ஒ� உரலி� 

இ�� சிறி� சிறிதாக எ�ெண� ேச��� ந�றாக இ��க ேவ���.  

இ�ைலெய�றா� உரலி� ஆ��� ெகா�ளலா�. மாைவ இ��தா� ந�றாக 

ந�ளமாக வர ேவ���. ஒ� ஈர��ண� ெகா�� �� ைவ�க��.

 ேத�காைய� ��வ�� ெகா�� (மிக�� ெபா�யாக இ��தா� ந�ல�), ஒ� 

வாணலிய�� ெவ�ல� ம��� ேத�கா� ேச��� வத�க��. த�ண��  ���யப�� 

(பா� பத� வர��டா�) கசகசா, ஏல�கா� ேச��� ந�� கிளறி இற�கி ைவ��� 

ெகா�ள��.

 �� ஆறியப�� எ�மி�ைச அள� உ��ைட ெச�� ைவ��� ெகா�ள��. 

 மாைவ �ரண�தி� 3/4 அள� உ��ைட ெச�� த�ைடயாக� த�� ந�வ�� 

�ரண� ைவ�� ��, ைகயா� த�� சிறிய சிறிய ச�பா�தி ெச��, ேதாைச� 

க�லி� இ�� ��� எ��க��. 

 �ரண�� மா�� ஒேர பத�தி� இ��தா� ஒ�ப�� ஓர�தி� மா� ேசராம� 

எ�லா ப�க�� �ரண� இ����.

 இ� மிக�� மி��வாக சா�ப�ட ந�றாக இ����.

���� ைவ�தி���� பா���� 

உபேயாகி�த ஏல�கா� ேதா�கைள� ேபா�� 

ைவ�தி��தா� � ஏல�கா� மண�ேதா� 

�ைவயாக இ����.

...Nishahameetha
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...Fatima15

ேதைவயான� ெபா��க�:

ைமதா - ½ கிேலா

ச��கைர - ¼ கிேலா

ெந� - 75 கிரா�

அ�சி மா� - ½ ட�ள�

ேத�கா� பா� - ½ ட�ள� (1/4 �� ேத�கா�)

உ�� - ஒ� சி��ைக

எ�ெண� - ெபா��க

ெச��ைற: 

 ேம� உ�ள எ�லா ெபா��கைள�� ஒ� பா�திர�தி� ேபா�� ச�பா�தி 

மா� ேபா� ப�ைச�� ெகா�ள��. 

 ெகா�ச மாைவ எ���� ச�பா�தி க�லி� ெப�யதாக உ��� அைத 

ைடம�� ேஷ�பாக ெவ�� ேவ�� ெபா�்�� எ��க��.

Basboosa - Arabic Sweet
(NOTHING  BUT EASY RAVA BURFI)

...Premabarani

Ingredients:
Rava - 2 cups
Sugar - 1 cup
Yoghurt ( curd) - 1 cup
Dry coconut ( fresh also no problem) - 1 
cup
Ghee - 1/2 cup
Baking powder - 1 tsp

Sugar syrup:
Sugar - 1 cup
Water - 1 cup
Lemon juice - 1 tsp

Method:

 Mix all the above ingredients.

 Spread in a baking tray for 1" thickness.

 Bake in 175'C (up & down heating in cooking range) for 20 - 30 mins until the 

surface is light yellow & inside is little hard.

 Remove, cut in to squares and put back in to oven for baking further until it turns 

pinkish or brownish yellow in color.

 Prepare sugar syrup by boiling sugar and water until it boils (just sticky), add 

lemon juice, remove from heat and allow cooling.

 Remove the basboosa from the oven, pour the sugar syrup like spraying over 

these and ready to eat. Syrup should be cool over the hot basboosa pieces.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ச�சி - 4 க� 

பா� ெவ�ல� 

ஏல�கா� ெபா� 

ெவ�ைள எ�

ெந� - 2 ����

எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 இத�� வ�� �ேலேய மா� அைர�கலா�. நா� க� ப�ச�சிைய ந�� கைள�� 

அைர மண� ேநர� ஊற வ���, வ�த��ய�� வ�ய வ�ட��.

 ந�ெர�லா� வ��த��, ஒ� டவலி� ஆற வ�ட��. அ�சி ஈரமாக இ����ேபாேத 

மி�ஸிய�� அைர�க ேவ���. இைத சலி�க ேவ��யதி�ைல. ���தவைர 

ைநசாக அைர�கலா�.

 ெவ�ைள ெவேளெர�� ��ேபால இ���� மாைவ அள�� ெகா��, மா� உ�ள 

அள��� ��கா� ப�� ந�ல பா� ெவ�ல� ந��கி�ேபா�� இள� பா� 

(ைகய�� எ��தா� ெதா��� பத�) வ�த��, அ� ெகா��� ம��� மாைவ� 

ேபா��� கல�க��.

 இ�ப�� கல�த மாைவ ஒ� ச�பட�தி� �� ைவ��, ம�நா� அதி� ஏல�கா� 

ெபா�, ெவ�ைள எ�, ெர�� ���� ெந� ேச��� ந�� கல���ப� 

ப�ைசய��.

 வாணலிய�� எ�ெண� ைவ�� எ�ெண� கா��த�� ஒ� ப�ளா��� ஷ���� 

எ�ெண� ெதா��� த��, ஒ�ெவா�றாக ெபா��க ேவ���. எ�ெண� 

�டான�� ெகா�ச� மிதமான த�ய�� ைவ��� ெபா��தா� உ�ேள�� ேவ��. 

இ�லாவ��டா� ேமேல ந�ல ெபா� கல��� உ�ேள ேவகாம�� இ���வ���. 

இ�ப�� ெபா��தைத ெர�� கர��க��� ந�வ�� ைவ�� அ��தி அதிக�ப� 

எ�ெணைய வ��� எ��க��.

 இ� ெர�� நா� கழி�த ப��தா� ச�யான பத�தி�� வ��. சில சமய� ெரா�ப 

கரகர�பாகி வ��வ�� உ��. 

�றி��: 

 ெவ�ல� பா� வ��வ��டா� அதிரச� க� ேபாலாகி வ���. இ�த அள� 

ெவ�ல���� மா� ெகா�ச� அதிகமாக� ப�����. அதனா� பா� ஒ� ெர�� 

�� கர�� தன�யாக எ��� ைவ�� வ���, மாைவ� கல�� ப�ற� 

ேதைவ�ப�டா� பா� ேச��கலா�. மா� பத� ச�� தள�வாக� ேதா�றினா�� 

ம�நா� ெக���ப��வ���. இள� பாகாக இ��தா� மாைவ அ�ேற தயா��� 

அ�ேற ெச�யலா�.

 இள�பாகாக ெச�� மாைவ� கல�த��, ஒ� சிறிய ��� தய�� வ���� 

ப�ைச�� ந�� ஆறவ��� ெச�தா� அதிரச� மிக�� மி��வாக�� ெவள�ய�� 

கரகரெவ��� இ����.


...Kasri66
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Method:
 Heat a kadai, add oil, add mustard, and add urad dal, toor dal, gram dal and 

red chillies.
 Fry till brown. Then add onion, fry till light brown, now add tomato and fry.  

There is no need to fry a lot at this stage.
 Add salt, asafoetida, curry leaves, garlic and fry till a good smell comes. 
 You can add a little tamarind if you like your chutney to be tangy.
 Remove from stove and keep it to cool. 
 Grind it into a chutney and serve with idlis, dosas, chapattis and even hot rice.

Daal (Paruppu) chutney

Ingredients:
Toor dal - 3tbsp
Urad dal - 1 tsp
Gram dal - 2 tsp
Mustard seeds - 1 tsp
Red chillies - 4 
Asafetida - A small piece

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

Penmai’s

Penmai’s

Kitc
hen Q

ueen
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hen Q

ueen

Penmai’s

Kitc
hen Q

ueen Jeyanthi raj’s Kitchen

Ingredients:
Paneer - 1 pack 
Chilly Power - 2tsp
Maida - 1 tsp
Curd 
Oil - To fry 
Salt - To taste 

Method:
 First cut paneer into small cubes.
 Then mix the other ingredients in a bowl.
 Then add paneer to the mixture and let it to rest for 10 minutes.
 Then fry it in oil. 
 Your paneer 65 is ready.

Paneer 65

Shanthi’s Kitchen
Daal (Paruppu) chutney
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Chilly Chicken

PriyaGautham’s Kitchen

Ingredients:

Marinade:

Chicken - 1/2 kg
(cut to bite size pieces)
Sour curd - 1/4 cup
Ginger garlic paste - 1 tsp
Soy sauce dark - 2 tsp
Light soy sauce - 2 tsp
Plain red chilly powder - 1 1/2 tsp
(or adjust to taste)
Salt - To taste

For gravy:

Onion - 1 medium (sliced)
Garlic - 5 akes (chopped finely)
Green chilly - 3 to 4 chopped 
(or as spicy as you want)
Spring onion - 2 tbsp (chopped)
Green capsicum - 1 (cubed)
Salt - To taste
Tomato sauce - 1 tbsp
Oil - 1 tbsp
Lemon - 1/2 (optional)

Method:

 Mix all the ingredients listed under marinade and marinate for 4 hours.
In a kadai add oil.

 When hot add the marinated chicken and saute for 5 mins.
 Add the onion, garlic, sliced green chillies.
 Saute and add just a touch of salt (remember marinade has salt).
 Cook until the chicken is 3/4th done.
 Now add the capsicum and the tomato sauce.
 Cook until oil separates and sprinkle the spring onion. 
 Optional is a squeeze of half a lemon.
 Serve as a starter or with fried rice or noodles.
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Ingredients: 

French beans - 10 - 12 (1/4 inch 
pieces)
Carrots - 2 medium (1/4 inch 
cubes) 
Cauliower - few orets 
Green peas - 1/4 cup 
Green capsicums (seeded) - 2 
medium (1/4 inch cubes)
Coriander seeds - 1 tbsp 
Cumin seeds - 1 tsp 
Whole dry red chillies - 4 - 5 nos
Garlic - 10 cloves 

Green chillies - 3 - 4 nos
Ginger - 2 (one inch piece) 
Oil - 4 tbsp
Onions - 2 medium (sliced)
Turmeric powder - 1/2 tsp 
Coriander powder - 1 tbsp 
Red chilli powder - 1 tsp 
Tomatoes - 3 large (chopped)
Salt - To taste 
Garam masala powder - 1 tsp 
Fresh coriander leaves - 3 tbsp (chopped)
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Kadai Vegetable

Sudha’s Kitchen

Method:

 Cook carrots, beans, cauliower and peas with little salt and water in a pan or in 
cooker for 2 whistles.

 Raw grind coriander and cumin seeds and three red chillies coarsely.

 Grind garlic, green chillies and half the ginger to a paste. Make juliennes of the 
rest of the ginger. 

 Heat oil in a pan. 

 Add the ground spice masala. Add onions and capsicum fry till golden brown.

 Add ginger, garlic, green chilli paste and sauté for one minute.

 Now add the partially cooked vegetables.

 Add turmeric powder, coriander powder and red chilli powder. Stir continuously. 

 Add tomatoes, salt and 
half a cup of water and 
cook till the vegetables 
are fully cooked and the 
water has dried up.

 Cook for four to five 
minutes on low heat. 
Sprinkle garam masala 
powder.

 Garnish with ginger 
juliennes and coriander 
leaves. Serve hot.

 This can be served with 
chapathi, phulkas, naans 
and also with dosa.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ச�சி - 1 க� 

���க� அ�சி - 1 க� 

உ��த�ப��� - ¼ க� 

ெவ�தய� - 2 ���� 

க��ப�� அ�ல� ெவ�ல� - ேதைவ�ேக�ப 

ெச��ைற: 

 அ�சி, ப���, ெவ�தய� ��ைற�� தன��தன�ேய இர�� அ�ல� 

��� மண� ேநர� ஊறைவ��, ஒ�றாக� ேபா�� கிைர�ட�� 

அைர��� ெகா�ள��.

 எ�வள� ெக��யாக அைர�க ���ேமா அ�வள� ெக��யாக 

அைர��� ெகா�ள��.

 சிறிதள� உ�� ேபா�� 8 மண� ேநர� ஊறைவ�க��.

 க��ப�� அ�ல� ெவ�ல�ைத பா� கா��சி� ெகா�ள��.

 ெவ�ல� கைர�� அளவ��� பா� கா��சினா� ேபா��.

 கா��சிய பாைக வ� க�� பண�யார மாவ�� ஊ�றி கைர�� ைவ�க��.

 மா� ேதாைச மா� பத�தி� இ��க ேவ���.

 பண�யார� ச��ய�� ஊ�றி எ��க ேவ���.

 �ைவயான பண�யார� தயா�.

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2013                                37



Penmai’s

Penmai’s

Kitc
hen Q

ueen

Kitc
hen Q

ueen

Penmai’s

Kitc
hen Q

ueen

Paruppu Adai / Orappadai

Umastalin’s Kitchen

Ingredients:

Boiled rice - 1 cup

Thoor dhal - 1/4 cup

Moong dhal - 1/4 cup

Channa dhal - 1/4 cup

Horse gram - 1/4 cup

Soya beans - Handful

Red Chilli - 5 nos

Coriander seeds - 2 tbsp

Fennel - 1 tsp

Onion - 2 nos

Oil - As required 

Mustard

Urad dhal

Coriander leaves 

Method:

 Soak Rice in a bowl 3 to 4 hours.

 Soak all the dhals in a separate bowl; add red chillies, coriander seeds and 

fennel seeds to soak with this for the same time.

 Now in the grinder first put soaked red chillies and coriander seeds, then add 

rice and dhals. Fine grinding is not required. 

 The batter will be now in the dosa batter consistency

 Heat a kadai, pour oil, let mustard and Urad dhal to splatter and add the finely 

chopped (cubically chopped) onion. 

 Saute for 2 mins with coriander leaves.

 Add this into the batter and mix well, add salt for your taste

ேத�கா� ச�னி மிக�� �ைவயாக இ��க 

நா� அைர��� ச�னியி� பாதி ேத�கா��, 

பாதி ெகா�தம���� ேச��� அைர�தா� 

மிக�� �சியாக இ����.

...Nishahameetha
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Paani Puri 

Mala’s Kitchen

Ingredients:

For the Paani: 

Mint leaves (Pudina) - 2 cups

Coriander leaves (Dhaniya) - 1 1/2 tbsp

Tamarind - 1 small ball 

Green chillies - 6    

Ginger - 1/4 cup (diced)

Cumin seeds (zeera powder) - 1 1/2 tsp 

(roasted)

Black salt - 1 ½ tsp

Method:

 Soak the tamarind in 1 cup of water 

for 45 minutes, remove the juice, 

strain and keep aside. 

 Add mint leaves, coriander leaves, 

green chillies, ginger and roasted 

cumin seed powder to this mixture 

and blend it in a blender. 

 Take this mixture in a pan and add a 

litre of water to it and also black salt. 

 Let the mixture sit in the refrigerator 

for 2 hours before you use it to serve. 

For Meeti Chutney: 

Dates (khajur) - 2 ½ cups

Tamarind - 1/4 cup  

Asafoetida (Hing) - A pinch 

Chilli powder - 1 ½ tsp 

Jaggery - 1 ½ cups  

Method:

 Dates (deseeded) and tamarind 

(deseeded) take in a pan (Kadai), 

add 5 cups of water, add jiggery, chilli 

powder and asafoetida, boil for 30 

mins. 

 Strain the mixture when it cools. 

 This can be stored in refrigerator for 

future use too. 

Other Ingredients: 

Boondi 

Sprouted green moong - boiled and 

strained

Small puris – 50 nos.(I have used 

readymade ones you get in market for 

Paani Puris). 

Method:

 Lightly press the head of the puri with 

your thumb and index finger, a small 

hole is formed. 

 Drop boondi and boiled sprouted 

moong through this hole, fill a bit of 

meeti chutney and dip the puri in the 

chilled pani. 

 Open your mouth wide and take your 

first mouth watering bite. 

 You cannot stop with one for sure. 

 Here is your delicious Paani Puri 

made hygienically at home.

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2013                                39



Citi
ze

n’s 
Panel

யாைர அ��வ�..?

ப�ள�� தைலைம ஆசி�ய� ம��� மாவ�ட க�வ� 

அதிகா�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

மதி�ெப� ப��ய� நக�, ப�ள� மா��� சா�றித�, 

க�டண� ெச��திய ரசீ�.

எ�வள� க�டண�? 

உய�நிைல� ெபா��ேத�� (10-� வ���) �.105.

ேம�நிைல ெபா��ேத�� (2) ப��ய� �.505. 

கால வைரயைற:

வ��ண�ப� ெச�ததிலி��� 60 நா�க�.

நைட�ைற:

காவ� �ைறய�� �கா� அள��� 

'க��ப���க��யவ��ைல' என சா�றித� 

வா�கியப�ற�, ��� ப��தப�ள�/நி�வன�தி� 

�ல� வ��ண�ப� வா�கி அைத ���தி ெச�� 

தாசி�தா�ட� ைகய�ப� வா�க ேவ���. அ�த 

வ��ண�ப�ேதா� ஒ� க�த� ம��� இைண��க� 

ேச��� மாவ�ட க�வ���ைற அதிகா��� 

அ��பேவ���. இ�த வ�வர�கைள அரசிதழி� 

ெவள�ய��� அத� அ��பைடய�� அவ� ப�ள�� 

ேத����ைற இய��ந��� அ���வா�. தன�� 

ேத�வ�க� ேநர�யாக ேத��� �ைற இய��ந� 

அ�வலக�தி�� 

அ��ப ேவ���. 

ப�ட� ம��� அத�� 

ேம�ப�ட உய� 

க�வ��� 

ச�ப�த�ப�ட 

ப�கைல�கழக�கைள 

அ�க ேவ���.

...Guna @ Silentsounds
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...Parasakthi

ts;Std; gf;fk;

�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : இ�லறவ�ய�

அதிகார�: ம�க�ேப�

66. �ழ�இன�� யா�இன�� எ�பத� ம�க� 

மழைல�ெசா� ேகளா தவ�.

வ�ள�க� :

ெப�ற ப��ைளக� ேப�� ெபா�ள�ற மழைல� ெசா�ைல� ேக�காதவ�தா�, �ழ�� 

யா�� ேக�க இன�யைவ எ�ப�.

Explanation :
"The pipe is sweet, the lute is sweet," say those who have not heard the prattle of their own 
children.

67. த�ைத மக�கா�� ந�றி அைவய�� 

��தி இ��ப� ெசய�.

வ�ள�க� :

தக�ப� த� ப��ைள��� ெச��� ந�ைம, க�றவ� அைவய�� �த�ைம� ெபற� 

ெச�வேத.

Explanation :
The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of 
the learned.

68. த�மி�த� ம�க� அறி�ைடைம மாநில�� 

ம��ய��� ெக�லா� இன��.

வ�ள�க� :

த� ப��ைளக� அறி� மி�கவராக இ��ப�, த�ைம� கா����, இ�ெப�ய �மிய�� 

அழியாம� ெதாட�� உய��க��� எ�லா� இன��.

Explanation :
That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than 
to themselves.

69. ஈ�ற ெபா�தி� ெப��வ��� த�மகைன� 

சா�ேறா� என�ேக�ட தா�.

வ�ள�க� :

த� மகைன� க�வ� ஒ��க�களா� நிைற�தவ� எ�� அறி�ைடேயா� �ற 

அைத� ேக�ட தா�, அவைன� ெப�ற ெபா�ைத� கா���� மி�தியாக மகி�வா�.

Explanation :
The mother who hears her son called "a wise man" will rejoice more than she did at his birth.

70. மக�த�ைத�� ஆ��� உதவ� இவ�த�ைத 

எ�ேநா�றா� ெகா�எ�� ெசா�.

வ�ள�க� :

த�ைன� க�வ� அறி� உைடயவனா� ஆளா�கிய த�ைத�� மக� ெச��� 

ைக�மா�, ப��ைளய�� ஒ��க�ைத�� அறிைவ�� க�டவ�, இ�ப��ைளைய� 

ெப�வத�� இவ� தக�ப� எ�ன தவ� ெச�தாேனா எ�� ெசா��� ெசா�ைல� 

ெப��� த�வேத.

Explanation :
(So to act) that it may be said "by what great penance did his father beget him," is the benefit 
which a son should render to his father.
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா 

நானாவ�� த�� ���, அதி� சிற�பாக 

ேபசியவ�றி� ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

அரசா�க ேவைல - தன�யா� ேவைல: 

இைவ இர��� இ�ைறய 

இைளஞ�கள�� ேதட� எத�காக 

உ�ள�? ஏ�?

'உ�ேயாக� ��ஷ ல�ண�' எ�� ந� 

��ேனா�க� ��கால�தி� ெசா�ன�, 

இ�கால�தி� நா� அைத 'உ�ேயாக� 

ம�ஷ ல�ண�' எ�� மா�றி 

வ��ேடா�. ஆ�... இ�கால�தி�� ஏ�ப, 

இ�பால�� ேவைல��� ெச��� 

க�டாய நிைலய�� இ��கிேறா�. 

ேவைல எ�ப�, 25 ஆ��க��� �� 

�திைர� ெகா�பாகேவ இ��� வ�த�. 

அ�ெபா�ெத�லா� எ�லா வ�� கள��� 

ப���வ��� ேவைல��� ெச�லாம� 

இ���� ப��ைளகைள 'த�ட�ேசா�' 

எ�� தி��வா�க�. இ�ைறய �ழலி�, 

உலகமயமா�கலி� காரணமாக, 

ேவைலய��லா� தி�டா�ட� 

ெப��பா�� ஒழி��வ��ட�. அவரவ� 

திறைம�ேக�ப ஏதாவ� ஒ� ேவைல 

பா��கிறா�க�. ஆைகயா� இ�த 

'த�ட�ேசா�' எ�� தி��வ� மைற�� 

வ�கிற� எ�றா� மிைகய�ல.

'அைர� கா� ச�பள� எ�றா�� 

அரசா�க ச�பள�' எ�� நம�� �� 

தைல�ைற ம�க� அரசா�க 

ேவைலய�� ம�� ஒ� ேமாக��ட� 

இ��தா�க�. அ�ெபா�ெத�லா� 

தன�யா� நி�வன�க� அதிக� 

வரவ��ைல. அ��ட� ப��ப��� 

இ�ெபா�� உ�ள� ேபாேல அதிக� 

�ைறக� இ�ைல. ேம�� இ�ைறய 

நா�கள��, க���க��ேக ெச�� 

தன�யா� நி�வன�க� 'ேக�ப� 

இ�ட�வ��' நட�தி, க����ப��� 

����� ��ேப ேவைல��, அ��� 

ந�ல ச�பள��ட�, உ�திரவாத� 

அள��கி�றன�.

அரசா�கேம எ�லா ம�க���� 

ேவைல ெகா��கேவ��� எ�றா� 

அ� ��யாத கா�ய�. இ�� 

அரசா�க� ஏ�� நட�திய �ைறக� 

தன�யா�வச� ஒ�பைட�க�ப�� 

வ�கி�றன. தன�யா� �ைறய��, ப��� 

ம��� திறைம�� ம��ேம �தலிட� 

அள���, அத� அ��பைடய�� ேவைல, 

ஊதிய�, பதவ� உய�� இைவ 

ெகா��க�ப�கி�றன. ஆனா� 

அரசா�க�தி� அ�ப�ய��ைல, ஒ� சில 

ப��வ�ன��� ேவைல ம��� பதவ� 

உய�வ��� ����ைம 

ெகா��க�ப�கிற�. 

அர�� �ைறய�� சில வ��ப�ன��� 

ம��� ேவைல வழ��வதி� 

����ைம அள��க�ப�வதா�, அதி� 

��� ேமாதி� ெகா�� கால�ைத 

வண� ���� ெகா��, எ�டா� கன��� 

ெகா�டாவ� வ���� ெகா�� 

இ��பைத� கா���� கிைட��� 

தன�யா� �ைற ேவைல வா��ைப 

இழ�காம� பய�ப��தி� ெகா�ளேவா 

அ�ல� த� திறைமைய பய�ப��தி 

சிறிய அளவ�லாவ� ெதாழி� 

ெதாட�கேவா ம�க� ெப��� 

வ����கிறா�க�. 

ச�, ெப�� ப�ர�ம� ப�ரய�தன�தி��� 

ப�ற� அரசா�க ேவைல ைக�� 

வ�வேத ஆனா��, அத��� எ�தைன 

ேப�� பா�ெக�ைட நிர�பேவ��ய 

க�டாய�தி��� த�ள�ப�கிேறா�.

அரசா�க ேவைலயா? அத���, நம��� 

எ�த ச�ப�த�� இ�ைல எ�ற 

மேனாபாவ�திலேய சில� இ��கிறா�க� 

எ�� ெசா�னா� அ� மிைகயாகா�.

...Sumathisrini
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அர�� �ைறேயா அ�ல� தன�யா� 

�ைறேயா, அதி� வ��வாச��ட��, 

ேந�ைம�ட�� பண� ெச�� 

ந�ைம��, ந� நா�ைட�� 

ெபா�ளாதார�தி� உய��தி, உலக 

நா�க��� ஒ� ��மாதி�யாக 

வ�ள�கி ந� நா����� ெப�ைம 

ேச��கேவ���.

நா� ந� உைழ�ப�� வாழேவ��ேம 

அ�றி ப�ற� உைழ�ப�� வாழ� �டா� 

எ�பைத� க��தி� ெகா�� வா�வ�� 

��ேன�ேவா�.

இ�த� தைல��� ெதாட�பான ந� 

ெப�ைம� ேதாழைமகள�� 

க����கைள� கா�ேபா�.

“அரசா�க ேவைல� கிைட�க ப����, 

திறைம�� இ��தா��, ேவைலவா��� 

அ�வலக�தி� பதியைவ�� பல 

வ�ட�க� கா�தி��க ேவ��� 

எ��� ேம�� தன�யா� �ைற�ட� 

ஒ�ப���� பா����ேபா� ஊதிய�� 

�ைறவாக� தா� கிைட��� 

எ�பைத��, எ�ெத�த� �ைறய�� 

ப��தா� எ�ென�ன ேவைல� 

கிைட���” எ��� ேதாழ� 

வ��வநாத� அவ�க� ெதள�வாக� 

ப��யலி�� வ��டா�.

ேதாழி  அவ�க�, “அர�, பவான� ெச�தி�

ம��� தன�யா� �ைறய�� ேவைல 

பா��பதி� உ�ள சாதக, பாதக�கைள 

அழகாக� �றி, பண�, ���ப� 

��நிைல, ேவைலவா��� இ�த ��� 

காரண�க� தா� தன�யா� �ைற�� 

இைளஞ�க� ெச�ல� காரண�” எ�� 

�����ளா�.

ேதாழி அவ�க� வ�ஜி ேவதாசல� 

“இ�ைறய இைளய தைல�ைறய�ன� 

தன�யா� �ைற ேவைல வா��ைப 

வ����வத�� ��கிய காரண� அதிக 

ச�பளேம” எ�ற நித�சனமான 

உ�ைமைய� பகி����ளா�. 

ேதாழி அவ�க�, ெச�வ� பா��ய� 

“அரசா�க ேவைல�� �ய��� அ� 

கிைட�காததா� தன�யா� ேவைல�� 

ெச�� அதிக ேநர� உைழ�� 

உட�நல� பாதி�க� ப�வதா��, 

ேம�� தன�யா� �ைறய�� ேவைல�� 

உ�திரவாத� இ�லாததா�� அர�� 

�ைற ேவைல�� ஏ��வைத” 

அ�ைமயாக� �றி��ளா�.

ேதாழி அவ�க�, “அரசா�க ஆ��தி 

ேவைல, தன�யா� ேவைல��� ேபா�� 

இைளஞ�கைள� தவ�ர ஒ� 5% ம�க� 

�ய ெதாழி� ெதாட��வதாக�� 

வ�வசாய�தி�� �ைனவதாக��” 

�றி��ளா�.

ேதாழி அவ�க�, “அரசா�க ஜவ� � 

ேவைலய�� ��ேன�வத�கான 

வா���� �ைற� எ���, திறைமக� 

வண� ��க�ப�வதாக��” �றி��ளா�.

ேதாழி அவ�க�, ெகள� ேமாக� 

“தன�யா� �ைற நி�வன�க� 

ஆ��ைற�� ெச���ேபா� ேவைல 

இழ��� ��நிைலைய��, அதனா� 

ஏ�ப�� வ�ைள�கைள�� ச�தி�க 

ேவ���” எ�பைத� த� க��தாக� 

பதி���ளா�.

இ�த ச�க தைல�� சா��த 

வ�வாத�தி� ப�� ெகா�� த�த� 

க����கைள பகி��த ேதாழைமகள�� 

அைன��� பதி�க�� அ�ைம. 

இதி� த� க����கைள அழகாக� 

ப��யலி�� பதி� ெச��, ப�� ெவ�ற  

ேதாழ�  அவ�க��� வ��வநாத�

ெப�ைமய�� வா����க��, 
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சிறி� ேநர�தி� இரய�� நிைலய� 

வ��வ���. ம���� அேத ஊ�... அேத 

ம�க�... நிைன�ைகய�ேல ெந�ச� 

படபட�க இ��ைகய�� அம��தி��தா� 

ெசவ�தி. 

ரய�� நி�ற�� இற�கியவ� ஒ�ைத 

மா�� வ��காரன�ட� சாலப�� ெச�ல 

ேவ��� எ�றா�. அவ� அவைள ஏற 

இற�க� பா��� வ���... “பா��தா 

ப��சா ெபா�ணா இ��கீ�க... அ�த 

ஊ��கா ேபாறி�க?” எ�றா�. பதி� 

ஏ�� ேபசாம� 

சி����ெகா�

ேட வ��ய�� 

அம��தா�.

இ�த� 

சி��ப��காக 

தா� அ�� 

அ�த 

வ�ழிகேளா�, 

மன� நிைறய 

கன�கேளா� 

அவ� த� 

13ஆ� வயதி� 

இ�த ஊைர 

வ���� ெச�ல 

ேந��த�.

நிைன�க� 

ப��ேனா�கி� 

ெச�ல...

சாலப�� 

கிராம�... அ� கிராம� எ�� 

ெசா�வைத வ�ட த�� எ��தா� 

ெசா�ல ேவ���. அ��� �றி�ப��ட 

ப��வ�ன� ம��ேம வசி�� வ�தன�. 

எ�லா ந�ல� ெக�ட�� 

அவ�க����ேள ����� ெகா�வ�. 

வ�வசாய� நலி�ற ெப�க�� 

ஆ�க�� அ�கி� உ�ள த��ெப�� 

ெதாழி�சாைல�� ேவைல��� ெச�� 

வ�தன�. அ�த ஊ�� எ�டா� வ��� 

வைர அர�� ப�ள� உ��. அ�தா� 

அ�த ஊ�� அதிகப�ச ப���. அைத�� 

ஒ� சில� தா� ப��தி��தன�. அதி� 

ஒ��தி தா� இ�த ெசவ�தி. ப��� தா� 

அவ� உய�� ���. சர����, 

காைள��� ��றாவ� ெப�ணாக� 

ப�ற�த இவ� அ�த ���ப�திேலேய 

அதிக� ப���� ெகா����பவ�. 

அதாவ� 8 ஆ� வ���. அவ�ைடய 

ப��வாத�, ப��ப�� அவ��கி��த 

ஆைச ெத��த சர�� அத��� தைட 

ெசா�லவ��ைல. �த� அ�கா 

தி�மண� ����வ��ட�. இர�டாவ� 

அ�காவ���� 

ேபசி 

���தாகிவ��ட

�. 

இ�த ஊ�� 

��கியமான 

வ�தி, ெப� 

�ழ�ைதக� 

��ெப�த 

உடேன 

தி�மண�ைத 

நட�தி 

வ�டேவ��� 

எ�ப� தா�. 

�ழ�ைத 

தி�மண� 

எதி��� 

நாெட�கி�� 

ஒலி�தா�� 

இ�� அைவ 

ெச��ப� 

ஆகா�. 

சி�வயதி� பண�ேதைவ�காக ெப�க� 

ேவைல��� ெச�வதா� பாலிய� 

ெதா�ைல�� ஆளாகி�றன�. அதனா� 

இ�த ஊ�� இ� க�டாயமா�கப�ட�.

ெசவ�தி�� வயதி�� வ��வ��டா� 

இ�வ� தி�மண�ைத�� ேச��ேத 

����வ�டலா� என நிைன�தா� 

காைள. மாம� மக� ேகாபா� தா� 

ெசவ�தி�� ேபசி ���க�ப�டவ�. 24 

...Lashmi
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மண�ேநர�தி�, 23 மண�ேநர� 

ேபாைதய�� இ��பவ�. அவைன� 

க�டாேல ெசவ�தி��� ப���கா�.

ப�டா���சி ேபா� பற��� தி��� 

ெகா����த ெசவ�தி ெகா�ச 

நா�களாக ஒ� வ�த த�மா�ற��ட� 

இ��தா�. பா�ைவய�� ஒ� பய�, 

தன�ைமய�� அதிக ேநர�, ச�யாக� 

சா�ப��வ�� இ�ைல. ஆனா� ப�ள��� 

ம��� தவறாம� ேபா� 

ெகா����தா�. ஒ�நா� ப�ள�ய�� 

பசிய�� மய�க� அைடய சர�வ��� 

தகவ� தர�ப�ட�.

அ�கி� இ���� கிராம 

ம���வ�காமி�� அவைள அைழ��� 

ெச�றா� சர�. ேராசி சி�ட� தா� 

அவைள ப�ேசாதைன ெச�தா�.

நா�ைய� ப����� பா��தவ� “எ�ன 

சரச�கா...” என ஆர�ப��க, ெசவ�திய�� 

ைகக� ேராசிய�� ைககைள பய�தி� 

இ��க, அதி��� அவ� �க�ைத� 

பா��த ேராசி, க�கள�� ஒ� ெக�ச� 

இ��க, ெம�வாக� ெசா�ல ேவ�டா� 

என அவ� தைலஅைச�க, 

“ஒ��மி�ல�கா... ச�� �ைறவா 

இ���... இ�த மா�திைர சா�ப��... 

ச�யாகி��” எ�றா�.

����... இ�த ெபா�ட��ைளகைள 

வ���கி�� நா� படற பா� இ��ேக... 

சீ�கிர� ��த வ�சா ஒ��த� ைகய�ல 

ப���� ெகா��தி�� நி�மதியா 

இ��ேப�... எ�ேக என சலி��� 

ெகா�ேட ெச�றா� சர�.

மதிய உணைவ சா�ப�டாம� ெவறி��� 

ெகா����த ெசவ�திைய ேத� வ�தா� 

ேராசி. ேராசிைய� க�ட�� ெசவ�தி 

மிரள...  “எ�ன ெசவ�தி... எ�ைன� 

க�� பயமா... நா� ஏ�� ெசா�ல 

மா�ேட�, இ�ேக வா” என அ��ட� 

அைழ�தவ�, “உ�க அ�மா���� 

ெத��மா?” என� ேக�க, 

இ�ைல என தைல ஆ��யவ�... “அ�கா, 

இைத யா�கி�ேட�� ெசா�லிடாத��க... 

ெத��சா அ�ேளாதா�... நா� 

ப��க��... இ�த எ�டா�கிளாைச 

���க��... அ��ற� நாேன 

ெசா�லிடேற�. இ�ைலனா  எ�ைன 

இ�பேவ ப��ப வ��� நி��தி�வா�க 

அ�கா. நா� ப��� கெல�ட� 

ஆக��கா... �ள�� கா...” என அவ� 

ைககைள� ப����� ெகா�� அவ� 

கதற, ேராசி� க�கள�� க�ண��  

ெகா��ய�.

எ�ன� �ழ�ைத இவ�... 13 வயதி� 

இ�வள� �தி��சியா!!! ஒ� ெப� 

தன� வா�ைகய�� ��கிய 

நிக��சியான வயதி�� வ�த 

வ�ஷய�ைதேய ெப�றவ�கள�டமி��� 

மைற�கிறா� எ�றா� எ�வள� மன 

உ�தி இ��கேவ��� என எ�ண� 

வ�ய�தா�.

உடேன ேராசி, “ஆமா எ�டாவ� ப��சா 

கெல�ட� ஆகிடலாமா...? அ�பற� ம�தி 

எ�லா� எ�ப� ப��ப?” எ�றா�.

�க�தி� கவைல�ட�, “ெத�யைல�கா... 

ஆனா இத ����டேற�... அ��ற� 

அ��� ேயாசி�கலா�... எ�னால 

���ச வைர��� ப��கேற�கா” எ�� 

ெசா�ல,

அ�த� ப��� மனதி� இ��த ஆைச�� 

அத�� அவ� எ���� �ய�சிைய�� 

நிைன�க ேராசி�ேக உட� சிலி��� 

வ��ட�.

“ச� ந� ப�... நா� உ�க அ�மா�கி�ட 

ெசா�லல... ஆனா அ�த ��� 

நா�க�ல ந� ��தமா, பா�கா�பா 

இ��க��. ஆமா, ந� ஏ� ஒ��கா 

சா�ப�டறதி�ைல” என அவ� ேகாபமாக� 

ேக�க,  “இ�ல�கா... நா� சா�ப��டா 

உட�� வ�தி��... அ�மா 

க��ப������... அதா� 

சா�ப�டறதி�ைல” என� ெசா�ல... 

அதி��� நி�ற ேராசி அவள�� 

அறிவா�றைல� க�� மகி��தா�.

ம�நா� ம���� அவைள� பா��க வ�த 
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ேராசி, “உன�� ஒ� வ�ஷய� 

ெசா�ேற�... ேக�ப�யா?” என� ேக�க,

“எ�ன�கா?” என ெசவ�தி ேக�க, “ந� 

எ��ட� வ�தா�, உ�ைன ட����� 

����� ேபா� ந�ல ப�ள�ய�� ேச��� 

ப��க ைவ�கிேற�” எ�றா�.

அ�ப�யா... வேர�கா” என மகி��சிய�� 

��ள�� �தி�தவ�, ச�ெட�� �க� 

���க, “ஆனா அ�மா ைவ�ேம... 

எ�ைன வ�டா��கா” என� ெசா�னா�. 

“ஊ� க���பா� என��� ெத���. 

ஆனா அைத�� ம�றி�தா� வர��... 

உன�� ப��க��� ஆைச இ��தா...” 

எ�றா�.

“அ�கா...ந��க க���பா எ�ைன� ப��க 

ைவ�ப�� கேளா?... எ�ப�.... நா� தா� 

இ�க ப����� இ��ேகேன” என� 

ேக�வ� ேக�க,

இ�த� சி�வயதி�� அவள� 

��திசாலி�தன�ைத மனதி� ெம�சிய 

ேராசி,  “கவைல�படாேத... ப�மா 

��ச�கி�ட ேபசி�ேட�... அவ�க �ர�� 

�லமா உதவ� ெச�யேற�� 

ெசா�லி��கா�க... நா�க நாைள�� 

கிள�பேறா�... ந� வ�தா ����� 

ேபாேறா�” எ�றா�.

அ�த� சி�ன� ெப� எ�ன ��� 

எ��ப� என� ெத�யாம� 

த�மாறி�ெகா����தா�. அ�ேபா� 

ேகாபா� அ�� வர, “ஏ��... எ� மாம� 

ெப�த சி��கி... எ�ப ந� என�� 

ெபா�டா�� ஆக�ேபாற... என 

ேபாைதய�� ேக�க,

இவன�டமி��� த�ப��க... தா� 

நிைன�தைத ப��க ேராசி சி�ட�ட� 

ெச�வ� தா� ச�யான ��� என 

நிைன�தவ� யா���� ெத�யாம� 

அ�� இரேவ ேராசி சி�ட�ட� த�ச� 

அைட�தா�. அ�� எ��த அ�த ��� 

அவள� வா�ைகய�� ெப�ய மா�ற�ைத 

ஏ�ப��திய�. ப��ன� ஒ� �ர���� 

உதவ��ட� ப��� IAS ேத�வ�� இ�திய 

அளவ�� 1௦ வ� இட�ைத� 

ப���தி��தா�.

அத�கான பாரா�� வ�ழா... ேமைடய�� 

இ��த அைனவ�� ெசவ�திைய� �கழ, 

அவேளா அைமதிய�� அைடயாளமாக 

அம��தி��தா�. சிறிய வயதி� இ�த� 

ெப�ண�� ெவ�றி அவள� 

வ�டா�ய�சி��� கிைட�த ப��. அவ� 

இ�த� �ைறய�� நிைறய சாதைனக� 

ெச�ய ேவ��� என� பாரா��ன�. 

அவள� ஊ�ேல அவ���� பண� 

���� வா��� கிைட�த�. க�கள�� 

கன�கைள��, மனதி� ஆைச�ட�� 

ஊைர வ���� ெச�றவ�, இ�� 

கனைவ நிைனவா�கி அ�த ஊைரேய 

ஆ�� ஆ�சியாளராக வ�� 

இற�கினா�.

அவ� ேபா��ேபா� எ�ப� இ��தேதா 

ஊ� அ�ப�ேய இ��த�. கெல�டராக 

வ�த த� மகைள க��� ெப�ற மன� 

ெப�ைம அைடய, அவ� ெச�றேபா� 

அவ�� ேபசியவ�க� வாயைட�� 

நி�றன�. இ�ேபா� ஊேர அவைள� 

ெகா�டா�ய�.

�தலி� ஊ�� இ��த ப�ள�ைய 

உய�நிைல� ப�ள�யாக மா�றினா�. 

ெப�க���� க�டாய� க�வ�, 

த�கா��� க�வ� ெகா�� வ�தா�. 

ைக�ெதாழி�க� க��� ெகா��� ஊ� 

ம�கள�� வ�மான�தி�� வழிவ��தா�. 

��� மாத�தி�� ஒ��ைற இலவச 

ம���வ�கா� ஏ�பா� ெச�தா�. 

தன��த�வாக இ��த ஊ� ெசவ�திய�� 

�ய�சியா� இ�� அ�த கிரா�� தமி� 

நா��� சிற�த கிராமமாக 

ேத��ெத��க�ப�ட�. 

அ����� ெப�க��� ப��� எத�� 

எ�ற சா�திர� ேப�பவ�கள�� ��னா� 

பல ேபாரா�ட�க��� ந�ேவ 

ெசவ�தி�� சாதி��� கா��னா�. 

இ�� கன�கைள� �ம�� நி��� 

ெப�க� மனதி� ெசவ�தி ஒ� 

உதாரண� ெப�ணாக இ��கிறா�.
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தியாேக�வ� அறிவ�ய� ைமய�தி� இ��� 

வ��  ெச�ற�� அவ� த�ைத, "எ�ன�பா.. 

MLA�� ��� ெந��கி��சா?" 

"���.. வா��கா பால� ேக� 

ம��மி�லாம அவ��� ெத�யாம ேவற 

சில ஆதார�க�� திர���� இ��ேக�.. 

மா�ஸிம� ஒ� வார�தி� ������.. 

ஏ�?"

"ஒ� மிர�ட� ேபா� வ���".

"அ�மா பய���டா�களா?"

அவ� ��னைக�ட�, "பதி��� 

அவைன மிர���� ேபாைன வ�சேத 

அவ(�) தா�".

"எ���� ெகா�ச� ஜா�கிரைதயா 

இ����ேகா�க".

"பா�ட�-ல பாகி�தா�கார� 

��ட�ப ேபாகாத உய�� இ�த ச�

லி பச�களாைலயா ேபா�ட ேபா��! ந� உ� 

ேவைலைய� பா�".

சி� ��னைக�ட� தைலயைச��வ��� 

அைற�� ெச�றவ� சிறி� ேநர� 

ேயாசைனய�� ப�� 'அ�பா அ�மா 

ெபா��தவைர பய� இ�ைல.. ப� தயா! 

எ�னா� அவ��� எ�த ஆப��� வ��ற 

�டா�.. ேக� ���ச ப�ற� ேபா� 

பா����கலா�..' எ�� ��ெவ��தா�.

இர�� நா�க� கழி�� அவ� அ�வலக� 

கிள�ப�ய ேபா� அவன� ெப�ேறா�க� 

கிள�ப�� தயாராக இ��க��, அவ�,

"எ�ன�பா, க�யாண���� க���பா 

ேபாக�மா?"

"அ�மாேவாட தா� மாமா (அ��த� 

ெகா��� �றினா�) ேப�தி க�யாண�.. 

ேபாகைலனா எ�ப�?"

"அ��கி�ைல�பா.."

அ�ைன கணவைர �ைற��வ��� 

அவன�ட�, "மாமா ராதிகாைவ உன��� 

க�யாண� ப�ண�ைவ�க ஆைச�ப�டா�க.. 

அ� ��யைல.. இ�ேபா 

க�யாண���� ேபாகைலனா ச� 

வரா�.. எ�கைள� ப�றி 

கவைல�படாேத.. நா�க ப�திரமா 

ேபாய��� வ���ேவா�.." எ�� 

��னைக�ட� அவ� க�ன�ைத� 

த��னா�.

சிறி� ேயாசி�தவ�, "ச�..நா�� 

வேர�". 

அவ�க� ம���� �� அைற��� ெச�� 

உைடைய மா�றிவ��� வ�தவ�,

"வ��ேயா�ட கா��டப�� �ைரராைஜ 

வர� ெசா�லிய���ேக�.. 2 ஹவ�� 

ெப�மிஷ� ெசா�லிய���ேக�" எ�� �ற,

த�ைத, "அ����ள வ�� ��� வ��ரலா�" 

எ�� உ�தியள��தா�.

வ��ைய ேசாதி��வ��� �வ�� 
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தி�மண�தி�� கிள�ப�� ெச�றன�.

தி�மண ம�டப�தி� �� இற�கிய�� 

�����ற�ைத கவன��தப� உ�ேள 

ெச�றவ� வரேவ�ப�� கீ�த�யா நி��� 

ெகா����தைத அ�கி� ெச�ற ப�றேக 

கவன��தா�.  �த� �ைறயாக அவைள� 

�டைவய�� பா��த இ�ப அதி��சிய�� ஒ� 

ெநா� நி�றவ�, த�ைன 

�தா����ெகா�� ��னைக�ட� அவைள� 

பா��� க�ண���வ��� உ�ேள ெச�ல, 

அவ� �ைற�தா�.

அ�கிலி��த உற��கார ெப�ண�ட� ஏேதா 

காரண� ெசா�லிவ��� சில நிமிட�கள�� 

ம�டப�தி� உ�ேள வ�தவ� அவைன 

வ�ழிகளா� ேத�னா�. அவ� உ�ேள 

வ�வைத பா���வ��ட தியாேக�வ� 

��ட�தி� மைறவ�� இ��தப� அவள� 

ெச�ைககைள கவன���� ெகா����க, 

ஒ� க�ட�தி� இ�வ�� பா�ைவ�� ேந� 

ேகா��� ச�தி�தன.

இவ� ��னைக�ட� ��வ� உய��த, 

அவ� ப��ப�ட உண��ட� பா�ைவைய 

தி��ப��ெகா�� ேவைல இ��ப� ேபா� 

ேவ��ற� ெச�றா�.

����த ேநர� ���த�� 

மண�ெப�ண�ட� ப�ைச ெகா���வ��� 

�வ�� ப�தி��� ெச�றன�. தியாேக�வ� 

�தலி� உ��வ��� ைக க�வ� ெச�ல, 

அ�ேக தன� ேசைலய�� ெகா��ய 

சா�பாைர� �ைட��� ெகா����தா� 

கீ�த�யா.

மல��த ��னைக�ட� அவ�, "மா�ப��ைள 

வ��  உன��� ெசா�தமா?" எ�� ேக�க, 

அவ� �ர� ேக�ட�� த� உண��சிகைள 

க��ப��தி� ெகா�� நிமி��� பா��தவ� 

பதி� �றாம� வ�லக� ெதாட�க, 

அவ�, "ெபய�� தா� 'தயா' இ����.. 

ெகா�சமாவ� தய� கா�� காதைல� 

ெசா�றியா?"

ச�ெட�� தி��ப� �ைற�தவ�, "உ�க 

ெபய�� �ட தா� 'தியாக�'� வ��.. 

என�காக உ�க காதைல� தியாக� 

ெச�வ�� களா?"

அவ� ��வ�ைத உய��தியப�, "எ��� 

தியாக� ெச�ய��?"

அவ� �க�ைத உ�ன��பாக கவன��தப�, 

"ந��� எ�ைன� காதலி��� ேபா� நா� ஏ� 

காதைல தியாக� ெச�ய��?" 

"நா� ஒ���.."

அவ� த�வ�ரமான �ரலி�, "எ�ைன� 

காதலி�கைல� ெபா� ெசா�லாத.. எ� 

உ�ைம� உன��� ெத���, என��� 

ெத���.. ப� எ��காக உ� காதைல 

மைற�கற�� தா� என��� ��யைல".
ஆ�க� ைக க�வ வர��, அவ� அவ� 

�க�ைத� பாராம�, "எ� மனதி� காத� 

இ�ைல.. இ� தா� உ�ைம" எ�� 

�றிவ��� அவசரமாக கல�கிய வ�ழிகைள 

மைற���ெகா�� ெச�றா�.

அவைளேய பா����ெகா����தவ� 

யாேரா ெசாட�� ேபா�� அைழ�க�� 

தி��ப�னா�. 
ச���, "இன� எ� அ�கா �ட ந� ேப�றைத 

பா��ேத�!!!" எ�� ���வ�ரைல மிர�டலாக 

ஆ��வ���� ெச�ல, ��னைக�தா�.

அவ� ேதாைள ப�றிய த�ைத ச���ைவ 

பா��தப�, "யா�டா அ�?" எ�� 

ஆ�ச�ய��ட� ேக�டா�.

அவ� த�ைன மற��, "உ�க ம�மகேளாட 

த�ப�" எ�� �றிவ���, அ��த ெநா�ேய 

தா� �றியைத உண��� அவசரமாக 

த�ைதைய� தி��ப�� பா���, "அ� வ�� 

பா.." எ�� த�மாறினா�.

அவ� ��னைக�ட�, "ெபா�� வ��  

ஹ�� வ�� ��� ப�க��ல இ���தா 

இ�ைல.. அவைன பா��க� ேபாேற�� 

ெசா�லி��.."

"அ�பா"

"ச�.. ச�.. ெபா�� யா�?"

"ெகா�ச� ெவய�� ப���க�பா".

"ெபா�� யா��� தா� ேக�ேட�".

"���சா ந��கேள க��ப�����ேகா�க".

"நா� உன�� அ�ப� டா".

அ�ெபா�� அ�ேக வ�த அ�ைன, "எ�ன 

வ�ஷய�?"

அவ� ஏேதா �ற வர, அவ�, "அைத நா� 
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ெசா�ேற�.. ந� ைக க�வ��� வா" எ�� 

�றி மைனவ�ைய அ��ப�ைவ�தவ�, 

அவன�ட�,
"இன� இதி� ந� தைலய�டாேத" எ�� 

கறாராக� �ற, அவ� ேதாைள 

���கிவ��� நக��தா�.

சிறி� ேநர� கழி�� வ��ைய ம���� 

ேசாதி��வ��� கிள�ப�ன�. வ�� ���� 

ெச�ற�� தியாேக�வ�,
"எ�ன�பா ெரா�ப அைமதியா இ��கீ�க? 

அ�த� ெபா�ைண க��ப���க 

��யைல� இ�வள� பல� ி���ஸா!" 

எ�� சி����ெகா�� �றியவ�, அவ� 

�க�திலி��த த�வ�ர�ைத� பா���, 

"எ�ன�பா?"

அவ� ஏேதா �றவர, அ�ைன த���� 

�ய�சியாக அவ� ைகைய� ப�றி�ெகா�ள, 

அவ�, "எ�ப� இ��தா�� ெத��� தாேன 

ஆக��" எ�� �றிவ��� அவைன� 

பா���,
"கீ�த�யா அ�பா கி�ட ேபசிேன�.. அவ��� 

இதி� வ���ப� இ�ைல� ெசா�லி�டா�".

அ�ைன அவ� ைககைள ஆதரவாக 

ப�றி�ெகா�ள, அவ�, "எ�ன காரண�?" 

எ�� அைமதியாக� ேக�டா�.

"உ� ேவைலைய பா��� பய�படறா�". 

அ�ெபா�� அவ� ைகேபசி�� அைழ�� 

வர�� அைத� பா��தவ�, "ச� நா� 

கிள�பேற�.. இைத� ப�றி இ�ேபாைத�� 

ேபச ேவ�டா�" எ�� �றிவ��� 

கிள�ப�னா�. 

ச�கரபாண� ச�ப�த�ப�ட வழ�கி� 

���ரமாக அவ� இ��தேபா�� 

அ�வ�ேபா� அவ� சி�தைனய�� கீ�த�யா 

வ�� ெச�ல, 'அ��� எ�ன ெச�வ�?' 

எ�� ேயாசி���ெகா�ேட இ��தவ� 

இர�� நா�க� கழி�� காைல 10 

மண�யளவ�� சாதாரண உைடய�� 

கீ�த�யாவ�� த�ைதைய அவ� க������ 

ெச�� பா��தா�.

த� காதைல ப�றி எ���� �றி, அவைள 

த� உய�ரா� ேநசி�பதாக��, அவ���� 

த�ைன ெத��� எ��� அவ� க���பாக 

தி�மண�தி�� ச�மதி�பா� எ��� 

�றியவ� அவைள ப�திரமாக பா���� 

ெகா�வதாக�� �றினா�. ஐ�� நிமிட�க� 

அவ� ேபசியைத அைமதியாக ேக�ட 

ச��க� ேயாசி��� ��வதாக� ெசா�ல, 

அவ� ேவெற��� �றாம� கிள�ப�� 

ெச�றா�.

ச�கரபாண� வழ�ைக ���த ப�ற� 

கீ�த�யா வ�� ��� ேந�� ெச�� 

ேபசி�ெகா�ளலா� எ�� அவ� 

அைமதியாக இ��க, அவ� அ�ைன 

ெபா�ைம கா�க ��யாம� கணவைர� ேபச 

�றினா�. இர�� நா�க� கழி�� அவ� 

த�ைத ச��க�ைத அைழ��� ேபச, 

ச��க� வ�� �ன�ட� ேக��� 

ெசா�வதாக� �ற, அவ� 'ச�' எ�றா�.

கீ�த�யாவ�� ெபாறிய�ய� இ�தியா�� 

இ�தி�ேத�� ���த அ��த நா� காைல 

ச��க� அவள�ட�, "கீ��தி உன�� ஒ� 

வர� வ�தி���" எ�� ஆர�ப��க, 

தியாேக�வ� ேம� ெகா�ட காதைல 

ஏ�க�� ��யாம� மற�க�� ��யாம� 

தவ���� ெகா����தவ� எ��ச�ட�,
"என�� இ�ேபா க�யாண� ேவ�டா��பா.. 

நா� M.E  ப��க ேபாேற�.. இன� இைத� 

ப�றி ேபசாத��க" எ�� கறாராக 

�றிவ��டா�.

ச�கரபாண� வழ�கி� தைலமைறவாக 

இ��த ஒ�வைன ைக�ெச�ய 

தியாேக�வ�� திேனஷு� ம��கைட�� 

ெச�றன�. இவ�கைள பா��த�� அவ� ஓட 

�ய�சி�க, அவைன தியாேக�வ� ப���� 

ைகய�� வ�ல�ைக மா��னா�.

அ�ெபா�� ைகதிைய ஒ�வ� �ட, அ�த 

��� அவ� ைகய�� ப�ட�. 

தியாேக�வ�� திேனஷு� ��பா�கிைய 

ைகய�� எ��க, ��� ச�த�தி� கைடய�� 

இ��ேதா� பத�ற��ட� இ��� அ��� 

ஓட, ��டவைன தியாேக�வ� பா���வ�ட, 

திேனஷிட� ைகதிைய ஒ�பைட��, "இவைன 

ப�திரமா ������ ேபா� ந�ம க�ட�ல 

ைவ".

"ந�ம இட� தாேன சா�!"

"���" எ�� �றியவ� அவசரமாக 

��டவைன �ர�தி�ெகா�� ஓ�னா�. சில 

நிமிட ஓ�ட�தி��� ப�ற� அவ� ஒ� 

கா�� ஏறி த�ப�வ�ட, தியாேக�வ� 

எ��ச�ட� தைரைய உைத�தா�.

அ�ெபா��, "ஹேலா மி�ட�.. ஒ� தடவ 

ெசா�னா உன��� ��யாதா?" எ�ற 
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மிர�டலான இள��ர� ேக�க�� தி��ப�� 

பா��தவ�, ச���ைவ� க�ட�� ஒ� 

ெநா� த�மாறினா�. த�னா� அவ��� 

எ�த ஆப��� வ��வ�ட� �டாேத எ�� 

த�மாறியவ� ����ற�ைத உ�ன��பாக 

கவன��தா�. 

"ஹேலா மி�ட�.. உ�ைன� தா�.. 

ேபா��னா பய���ேவ��� 

நிைன�சியா?"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, "ந��க 

மிர��ன ப�ற� உ�க அ�காைவ நா� 

பா��கேவ இ�ைலேய".

ைககைள இைடய�� ைவ�தப�, "எ�ன 

ந�கலா?"

��னைகைய மைற�� த�வ�ரமான �ரலி�, 

"இ�ல பா�.. நிஜமாேவ ந��க மிர��ன 

ப�ற� உ�க அ�காைவ� பா��கேவ இ�ைல.. 

�ராமி�".
------------------------------------------------------------------------------------

--
தியாேக�வ� இ��த இட�திலி��� ச�� 

�ர�தி� வல��ற ெத��ைனய�� காைர 

நி��த� �றியவ� கீேழ இற�கி சாைலைய 

எ�� பா��தப� த� ைகேபசிய�� 

ச�கரபாண�ைய அைழ�தா�.

"அ�யா ��� ைகல ��� காய�ேதா� 

மா���கி�டா�.. அ�த ACP எ�ைன 

�ர�தி�� வ�தா� நா� த�ப����ேட�.. 

இ�ேபா அவ� எ� க� பா�ைவய�� தா� 

இ��கா�.. கா�ல அ��� ��கிறவா?"

"ேட� மைடயா.. இ�ேபா அவைன� ெகா�னா 

அ� நாம தா�� ெதள�வா� ெத�����.. 

அவ��� ேவ��யவ�கைள� தா� 

ஆ�சிெட��� ந�பற மாதி� ��க��.."

"அ�த� க�யாண வ�� �லேய அவ� 

அ�மாவ ��க �ய�சி ப�ேண�.. ஆனா 

கிழவ� த�ப��சி���.. இ�ேபா எ�ன�யா 

ப�ற�?" எ�� ேக�டப� சாைலைய 

எ���பா��தவ�,
"அ�யா.. அவ� ஒ� சி�ன ைபய� �ட 

ேபசி�� இ��கா�".

"அவ� �ட ேப�றவ�கைள எ�லா� 

��கிடாத".

"இ�ைல�யா.. இ��� ��னா� அவ� 

அ�த ெபா�ய� �ட ேபசறைத 

பா��தி��ேக�".

"இ��தா�� ஒ� ெபா�பயைலயா ��கற�!"

"ெபா�யனா இ��தா�� அவன�ட� பாதி�� 

இ����� தா� நிைன��ேற� அ�யா".

"எ�னேவா ெச���ெதாைல..���வ ���க 

மா�ைய அ���ேற�" எ�றப� அைழ�ைப� 

����தா�.
------------------------------------------------------------------------------------

--
ச���, "அ�ேபா ஏ� ைந�ல அ���� 

இ��தா?"

தியாேக�வ� �க�திலி��த ��னைக 

மைறய, "அ�கா ஏ� அ�தா?"

"அதாேன எ���� ெத�யைல.. ச� நா� 

அைத� பா�����ேற�.. ெசா�னைத 

மற��றாத" எ�ற மிர�ட�ட� நக��தவ�, 

எதி� திைசய�� கீ�த�யா வ�வைத� 

பா���, உ�சாக��ட�, "அ�கா" எ�� 

க�தியப� சாைலைய� கட�க� 

ெதாட�கினா�.

ச�ெட�� தி��ப�� பா��த தியாேக�வ� 

சாைலய�� ேவகமாக ஒ� கா� வ�வைத� 

பா���, "ச���" எ�� க�தியப� அவ� 

ப��னா� ஓட, கீ�த�யா��, "ச��� நி��" 

எ�� க�தியப� அவசரமாக வர, அ�த 

வ�� ச���ைவ இ��� த�ள�வ���� 

ெச�ற�.

இ��த ேவக�தி� பற�� கீ�த�யாவ�� 

ைகய�� வ���த ச���, "அ..�..கா" எ�� 

திணறலாக �றியப� இற�தா�. வ��ய�� 

ஓ��னைர கவன��த தியாேக�வ� 

அவசரமாக வ�� எ�ைன 

�றி���ெகா�� கீ�த�யா அ�ேக 

ெச�றா�.
------------------------------------------------------------------------------------

--
தியாேக�வ�டமி���  த�ப�யவ� 

ச�கரபாண�ையஅைழ��, "அ�யா அ�த 

ைபய� �பா� அ��. ஆனா நாம 

ெச�யைல.. வ�� வரைத பா��காம அ�த 

ைபய� ேரா� கிரா� ப��� ேபா�.."

"ச� ச�.. நா� பா����கேற�" எ�� �றி 

அைழ�ைப� ����த ச�கரபாண� 

தியாேக�வைர அைழ�தா�.
------------------------------------------------------------------------------------

--

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2013                                51



ைகய�� இர�த ெவ�ள�தி� மித��� 

ெகா����த உய�ர�ற த�ப�ய�� உடைல� 

பா��தப� சிைல ேபா� கீ�த�யா 

அம��தி��க, அவ� ேதாைள தியாேக�வ� 

ெதா�டா�. அவைன நிமி��� பா��தவள�� 

க�கள�� க�ண��  ஆறாக ஓட ேப�சி�றி 

உத�க� ���க ெமளனமாக கதறினா�.

தியாேக�வ� ஆ�தலாக அவ� 

ேதா�கைள� ப�றி த� ெந�சி� 

சா����ெகா�ள, அவ� ைகேபசி அலறிய�. 

அவ� இட�ைகயா� ைகேபசிைய எ��� 

'ஆ�' ெச�ய�� அ� கீேழ வ���த�. 

வ���த ேவக�தி� '�ப�� க� ப�ட� ஆ� 

ஆகிவ�ட, ச�கரபாண�ய�� ெவ�றி��ர� 

ேக�ட�.

"நா� ெசா�னைத ேக����தா சி�ன 

ைபய� உய�� வண� ா ேபாய���காேத.. 

இ�பவாவ� பா��� நட���ேகா�க த�ப�".

தியாேக�வ� அவசரமாக ைகேபசிைய 

எ���, "ேட� ச�கரபாண�.. உ� ��� 

ெந��கி���".

"ஹ..ஹா..ஹா.. பா��கலா� த�ப�" எ�றப� 

அைழ�ைப ����தா�.

தியாேக�வ� கீ�த�யா ப�க� தி��ப 

அவேளா ெவ���� ேகாப�மாக அவைன� 

பா��தா�.

அவ� ேபச �ய�சி�க, ைகைய உய��தி 

நி��தியவ� ைகேபசிைய எ��� த�ைதைய 

அைழ��, "அ�பா கீ��தி ேப�ேற�.. ச��� 

ெட�ன�� கிளாஸு�� சீ�கிர� வா�க" 

எ�� ந��கிய �ரலி� ேபச, 

அவ�, "எ�னா�� கீ��தி?" எ�� பதறினா�.

"ச�..�..��� ஆ�..சிெட��.. சீ�கிர� 

வா�க�பா" எ�றவ� அைழ�ைப� 

����தா�.

அத� ப�ற� ச���வ�� �க�ைதேய 

பா��தப� அம��தி��தவ� ச��க� 

வ�த�� இவைன� தி��ப�� பா��காம� 

ெச�றா�.

அத� ப�ற� அவைள� பா��க 

�ய�சி�தவ� ச��க� �றிய, "இ�ேபா 

தா� மகைன இழ�தி��ேக�.. உ�க 

ேவைலயா� எ� மகைள��.." எ�ற 

வா��ைதகள�� ெப��� அ�ப�ட வலி�ட� 

அவைள� பா��காம� வ��  தி��ப�னா�.

இ��ப��� மன� ேக�காம� ஹ�� 

வ�� ���� ெச�றா�. சி�தப�ர�ைம 

ப���தவ� ேபா� அம��தி��தவைள� 

பா��க ��யாம� ேவதைன�ட� 

தி��ப�யவ�, ெவறி�ட� ெசய�ப�� 

ச�கரபாண�ைய சிைறய�� த�ள�னா�. 

ச���வ�� இற�� வ�ப�த�ல ெகாைல 

எ�� நி�ப��க ��யாவ��டா��, பைழய 

ெகாைல வழ�� ம��� க�ள�கட�த� 

வழ�கி�� ச�கரபாண��� எதிராக வ�வான 

ஆதார�கைள திர�� அவ� ெவள�ய 

வர��யாதப� ெச�தா�.

ைகேபசிய�� அலறலி� நிக� கால�தி�� 

தி��ப�யவ� அைழ�ைப எ��தா�.
"ெசா���க தி��". 

"சா� ேர�மா ேக� தவ�ர இ�ெனா� ந�ப� 

���த��கேள.. அ�த ந�ப�ல இ��� ஒ� 

ேபா� ப�ணா�க.. ெர�� நிமிஷ� 

ேபசினா�க.. ேகா� வ��ல ேபசி�கி�டா�க.. 

கைடசியா 'ஒ� மண� ேநர� 

ெபா����ேகா'�� ெசா�னைத வ��� 

பா��தா த�ப��கிற��� ப�ளா� ப�ற� 

ேபா� இ���� சா�.."

"ேத�� � தி��".

"இ�� ைம ���� சா�" எ�� �றி 

அைழ�ைப� ����த��, தியாேக�வ� 

திேனைஷ அைழ�தா�.

"எ� சா�".

"��கி���தியா.. ��.."

"ேநா சா�.. நாேன உ�க��� கா� 

ப�ண��� இ��ேத�.. லாெர�� ேபா� 

ப�ண�னா�.. அ�த� கட�த�கார� 

த�ப����டா�.. ேத��� இ��கா�க.. 

அ�ப�டவைன ஜி.ெஹ�ல அ�மி� 

ப�ண�ய���கா�க.. ஆப�தான நிைலய�� 

தா� இ��கிறா�".

"ஷி�.. எ�ப�?"

"ரய��ேவ கிராஸி�ல த�ப��சி��கா�".

"டா�டைர எ�ச�.."

"ெசா�லி�ேட� சா�.. லாெர�� சரவணைன 

டா�ட� வ�� ��� ேபாக� 
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ெசா�லிய���ேக�".

"��"

"ந��க எ��� சா� கா� ப�ண�ன�� க?"

"இ�ேபா ெபய�� எ�ப� இ����?"

"அ� ெப�ட� ந�.. எ�ன வ�ஷய� சா�?"

"ஒ� சி�ன ெஹ��".

"ெசா���க சா�".

"காைலல ஒ� அ�ெர� த�திேய.. அவ� 

த�ப��க �ய�சி ப�றா�.."

"ந�ம இட�தி� ைவ�க�மா சா�".

"த��� மின���ல".

"அ�த ஏ�யா என�� ெரா�ப ப�க�, 

ஆ�ேடால ெட� மின���ல ேபா��ேவ�.. 

ேவைலைய ������ ேபா� ப�ேற� 

சா�".

"கா��டப����� அைடயாள� ெத���.. 

நா� அவ�க கி�ட ேபசி�கேற�".

"ஓேக சா�" எ�� �றி கிள�ப�யவ� 15 

நிமிட�கள�� 'ஆ� தி ேவ � அவ� ப�ேள�' 

எ�ற ���ெச�திைய அ��ப�னா�, ப�ற� 

45 நிமிட�கள�� தியாேக�வைர 

அைழ�தவ�, "ட� சா�" எ�றா�.

"ேத��� திேன�".

"எ�ன சா�..என��� ேபா�" எ�� அவ� 

பதற, தியாேக�வ�,
"இ� �ரா�பரான அஃப�சிய� ெவா�� 

இ�ைல.. அ��� இ�த நிைலைமய�� 

உ�ைன.."

"அவ� யா� சா�?" எ�� அவ� ேப�ைச 

மா�ற, தியாேக�வ� ��னைக��வ���,
"ெர�� வ�ஷ���� ��னா� நாம 

ச�கரபாண� ேகைஸ �� ப�ண��� 

இ��த�ப ஒ� ஆ�சிெட�� நட��ேத 

ஞாபக� இ��கா?"

"ஒ� சி�ன� ைபயைன கா� இ��சதி� 

�பா� அ��.. ந��க �ட அைத ச�கரபாண� 

தா� ெச�தா�� ெசா�ன�� க.. ப� ��� 

ப�ண ��யைல.. அைதயா சா� 

ெசா�ற�� க?"

க�கைள இ�க ���திற�தவ�, "எ�".

திேன� �ழ�ப��ட�, "என��� ��யைல 

சா�". 

"நா� ெசா�ன� ேபா� அ� ெகாைல தா�.. 

ப� அ���� ச�கரபாண���� ச�ப�த� 

இ�ைல.. இ�ெனா� நா� �ைட�� 

ெசா�ேற�" எ�� சிறி� கரகர�த �ரலி� 

ேபசியவ�, "நாைள�� ந��� லாவ�யா�� 

மி�ட� ெகௗ�நாதைன வ�சா����� ஆப��  

வா�க". 

தியாேக�வ�  �ரலி� வ��யாச�ைத 

உண��த திேன�, "ஓேக சா�" எ�� �றி 

அைழ�ைப� ����தா�. இர�� 

வ�ட�க��� �� நிக��தைத ேயாசி��� 

பா��தவ� ஒ��� ��யாம� �ழ�ப��ட� 

உற�கினா�.

அ��த நா� திேனஷு� லாவ�யா�� 

ெஜய�ரகாஷி� ப��தார� ெகௗ�நாதைன 

ச�தி�க� ெச�றி��க, தியாேக�வ� 

ெஜய�ரகாஷி� வ�� �� இ��தா�.

�பாஷின� மைறவ��� ��, இர�� 

மாத�க� யாெர�லா� ெஜய�ரகா� 

வ�� ��� வ�தன� எ�ற வ�வர�கைள 

ஆரா��தவ� அைத ப�றி வ�� � 

நி�வாகிய�ட� ேபசினா�. வ�வர�கைள 

ெகா�ட ��தக�ைத ெப���ெகா��, 

�பாஷின� அைறைய ஒ� �ைற 

பா���வ���, ெஜய�ரகா� மைனவ� 

க�யாண�ைய ச�தி�தா�.

ேசா��ட� வ�தம��த க�யாண� 

அைமதியாக, "எ�ன சா�?"

"�பாஷின� தின�� ��க மா�திைர 

எ��தா�களா?"

"இ�ைலேய!" எ�றவ� �ழ�ப��ட�, "ஏ� 

ேக�கிற�� க?"

தியாேக�வ� �பாஷிய�� ம���வ 

சா�றிதைழ� கா��, "இதி� அ�ப�� தா� 

ேபா������.. உ�க கணவ� இற�த ப�ற� 

�பாஷின��� மன அ��த� அதிகமானதா� 

தின�� இர� ஒ� ��க மா�திைர 

எ����ெகா�டதாக.."

"எ�ன!!!" எ�� அதி��சி�ட� வ�னவ�யவ�, 

"அவ��� மன அ��த� இ��த� உ�ைம 

தா�. ஆனா சில நா�க� ம��� தா� ��க 
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மா�திைர சா�ப��டா.."

அவ� ��வ� �ள���ட� பா��க��, அவ�,
"அவ(�) படற க�ட�ைத ஒ� நா� �ரதா� 

அ�ணா கி�ட ெசா�ன�ப அவ� தா� 

ெரா�ப க�ட�ப�றானா ஒ� ��க 

மா�திைர ����  ெசா�லி மா�திைர 

ெபய� ெசா�னா�".

அவர� பதிைல ேயாசி�தப�, அவ�, 

"எத�காக �பாஷின� அைறய�� �வைர 

இ��� ஜ�ன� வ�சீ�க?"

"ஏேதா வா��� ப� ைவ�க��� �ரதா� 

அ�ணா தா� ஏ�பா� ெச�தா�".
"உ�க� ஒ��ைழ�ப��� ந�றி" எ�றப� 

அவ� எழ, அவ�,
"டா�ட� ஏ� அ�ப� எ�தினா� சா�?"

"ேக�� ெசா�ேற�" எ�றப� வ�ைட 

ெப�றா�. 
------------------------------------------------------------------------------------

--
ச�யான உணவ��றி பைழய நிைன�க�ட� 

ேபாரா�யப� உற�கமி�றி தவ��த 

கீ�த�யாவ��� காைலய�� ஜுர� வ�த�. 

ேசக� அவைள ம���வ�ட� 

அைழ���ெச�� வ�தா�.

கீ�த�யா ச��� நிைன�கள�� பைழயப� 

மாறிவ��வாேளா எ�� அைனவ�� 

பய��ட� இ��க அவேளா ம��தி� 

ேவக�தா� அைமதியாக உற�கி� 

ெகா����தா�.  
------------------------------------------------------------------------------------

--
திேனைஷ ைகேபசிய�� அைழ�த 

தியாேக�வ�, "மி�ட� ெகௗ�நாதைன 

பா������களா?"

"இ�ைல சா�.. அவ� ெவள�ேய 

ேபாய���கா�.. ெவய�� ப�ண�����ேகா�".

"ஓ! அ�வேக� கா��திேகய� கி�ட 

ேபசிேன�.. இ�ைன�� காைலல மி�ட� 

�ரதா� வ���டாரா�.. இ�ேபா அவைர� 

பா��க ேபாய�����ேக�".

"மிச� JP எ�ன ெசா�னா�க சா�?"

"ெமா�தமா ��க� ப�ண��கலா�".

"ஓேக சா�" எ�� �றி அைழ�ைப� 

����தா�.

ெவள�ேய கிள�ப�� ெகா����த �ரதா� 

தியாேக�வைர பா��த�� சி� 

��னைக�ட�, "வா�க சா�" எ�றா�.

"ெவள�ேய கிள�ப��� இ��கீ�க ேபால.. 

��ட�� ப�ண��ேடனா?"

"�ரகா� அ�ணா வ�� ��� கிள�ப��� 

இ��ேத�.. நா(�) 10 நாளா ஊ�ல இ�ைல.. 

இ�ைன�� காைலல தா� வ�ேத�.. 

அ�வேக� கா��திேகய� ெசா�லி� தா� 

வ�ஷய� ெத���.. �பாஷின� மரண� 

ெகாைல� ெசா�ற�� களா சா�?"

“இ�ேபா தாேன இ�ெவ��ேகஷ� 

ேபாய�������".

"�பாஷின� மரண� ெகாைல�னா அ�ணா 

மரண�� ெகாைலயா இ���ேமா?"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, "நா� 

உ�கைள ேக�வ� ேக�க வ�தா ந��க 

எ�ைன� ேக�கற�� க"

"சா� சா�.. எ�ன ெத����க��?"

"உ�க���� மி�ட� JP��� 

�ேல�ஷ�ஷி� எ�ப�?"

"அவ� எ��ைடய ெப�ய�மா மக�".

"அைத� ேக�கைல.. மி�ட� JP வ�� �ல 

உ�கைள அவ� இற�த வ�� �� தா� �த� 

�ைறயாக பா��ததா ெசா�றா�க?"

"நா�க சி�ன பச�களா இ��த�பேவ ெர�� 

���ப����� ெசா��� தகரா� வ�� 

ேப�� வா��ைத நி�� ேபா��. ஏதாவ� 

வ�ழால பா��தா நா�� அ�ணா�� 

ெர�� வா��ைத ேபசி��ேவா�.. அ�பற� 

அ��� நி�� ேபா��.. சில வ�ஷ�க� 

கழி�� ெகௗ�நாத� வ�� � ஃப�ஷ�ல 

பா��� ேபசிேனா�.. அ�பற� தி��� ஒ� 

நா� அ�வேக� கா��திேகய� ேபா� 

ப�ண� அ�ணா�� ஆ�சிெட�� 

ஆகி������, அவ� எ�ைன பா��க 

வ����றதா�� ெசா�லி XXX 

ஹா�ப�ட��� வர� ெசா�னா�. 
அ�ணா மரண�ப��ைகய�� இ��தப� 

உய�� ப�தி ெசா�னா�.. நா� ம��ேத�, 

அவ� ைகெய��� ��ப�ட�� 

ஒ���கி�ேட�"

"ேவற எ��� ெசா�னாரா?"
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"�ேர�த�� ஏேதா ஆர�ப��தா� ப� 

அ����ேள இற���டா�".

"மி�ட� ெகௗ�நாதைன எ�ப�� ெத���?"

"எ��ைடய க��� ந�ப�".
“அவ��� மி�ட� JP  உ�க அ�ணா� 

ெத��மா?"

"அ�ணா இற�த ப�ற� ெத���".
"ந�ப�� ெசா�ன�� க?"

"ெந��கிய ந�பர�ல".

"ந��க இ�ப� வ�லகிய���க, உ�க(�) த�ப� 

ெந��கி� பழகறா�?"
�ரதா� தைலயைச��ட�, "௧௦ வ�ஷ���� 

��னா� வ�ஜய� ச�ைட ேபா�� 

ெசா�ைத� ப���சி�� தன�யா ேபாய��டா�. 

ஊதா��தனமா ெசல� ப�ண� பண�ைத 

கைர���� ஊைர� ��தி கட� வா�கி�� 

தி��சவ�,  தி��� காணாம ேபாய��டா�.. 

அ�பற� வர� வந��� ப�க� ேபானவ� 

�ரகா� அ�ணா �ட ேச����டா�� 

ேக�வ��ப�ேட�.. அ�பற� அ�ணா இற�த 

வ�� �ல தா� பா��ேத�".

"�பாஷின��� ��க மா�திைர ���க� 

ெசா�ன�� களா?"

"ஆமா.. ெரா�ப க�ட�ப�டா எ�பவாவ� 

���க� ெசா�ேன�.. எ� ைவஃ� சா�ப��ற 

ைம�� ேடா� தா� ெசா�ேன�".

"எ��காக �பாஷின� ��ல �வைர இ��� 

ஜ�ன� வ�சீ�க? அ��� வ�� �� 

ெவள���றமா இ�லாம உ��றமா 

ேநா�கிய���கிற�.. ெவ��ேலஷ� �ட 

இ�ைல".

�ரதா� ஏேதா �ற வர அவர� ைகேபசி 

சி��கிய�, "எ��கி�� ம�" எ�றப� 

அைழ�ைப எ��� ேபசிவ��� வ�தவ�,
"அ� எ� ஏ�பா��ைல.. �பாஷின� தா� 

வ���ப�ப�� ேக�டா, அ�ேதா� அ�ண� 

கி�ட எ�ைன� ேபச� ெசா�னா, அவ(�) 

ெசா�னதா இ�லாம ேவற காரண� 

ெசா�ல� ெசா�னா".

"இைத எ�ப� ந��ற�?"

ைககைள வ����, "உ�க(�) இ�ட�".

"என�ேவ ேத��� ஃபா� �வ� ேகா-

ஆ�ேரஷ�" எ�� �றியப� வ�ைட 

ெப�றா�.

அ��த 20 நிமிட�க� கழி��, தியாேக�வ� 

அ�வலக அைற:

திேன�, "ச�த�� மாமனா� தா� சா�.. 

அவ��� லாப�தி� 20% மி�ட� JP 

ெகா����� இ��தி��கா�.. ெசா�த 

ப��ன�ல லா� வர�� 40% ேக�� 

தகரா� ப�ண�ய���கா�.. JP இற�த ப�ற� 

மி�ட� �ரதா� அவ��� 30% தரதா 

ெசா�லிய���கா�".

தியாேக�வ� அவன� வ�சாரைணகைள� 

ப�றி �றி� ெகா����த ேபா� அவன� 

ைகேபசி சி��கிய�. அைத எ���� 

ேபசியவ� ைசப�-கிைர� ப��ைவ� ேச��த 

தி��ப�ட� ேபசிவ���,

"மிச� JP ேபசினா�க.. �ேர�த� கீழ வ���� 

கா�ல அ� ப������� ���ல 

இ��� ேபா� வ�த��, மிச� JP�� 

மி�ட� வ�ஜய�� கிள�ப�� 

ேபாய���கா�க.. அவைன ����� வர 

வழில சி�ன அ�சிெட��.. ஒ� லா� 

இ��க� பா��தி��க, �ைரவ� சாம��தியமா 

வ��ைய ஓ��யதி� சி�ன காய��ட� 

த�ப�ய���கா�க.. �ைரவ� ந�பர வா�கி 

தி�� கி�ட ���தி��ேக�".

லாவ�யா, "ஆ�சிெட�� எ�ேபா நட��� 

சா�?" எ���,

திேன�, "யாரா சா� இ����?" எ��� 

வ�னவ�ன�. 

தியாேக�வ� ேயாசைன�ட�, "ஆ�சிெட�� 

10.30�� நட�தி���.. அேத ேநர�தி� 

மி�ட� �ரதா���� ேபா� வ�த�".

லாவ�யா, "அேத ேநர�தி� மி�ட� 

ெகௗ�நாத���� ேபா� வ�த� சா�".

�வ�� ேயாசைனய�� இ��க 

தியாேக�வைர தி�� அைழ�தா�. 

தி��ப�ட� ேபசிய தியாேக�வ�,
"௯.௩௦-ல இ��� இ�பவைர �ைரவ� 

ந�ப��� எ�த இ�க�மி� அ��ேகாய�� 

இ�ைல".

லாவ�யா, "யாரா சா� இ����? மி�ட� 

�ரதா�பா.. இ�ைல அவ�� மி�ட� 

ெகௗ�நாத�� ��டா?"
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சி� ேயாசைன��� ப�� தியாேக�வ�, 

"ெல�� ேகா � இல�சி" எ�றவ� 

ம�றவ�க� �க�திலி��த 

ேக�வ���றிைய� பா���,
"மி�ட� �ரதா� அ�� வ�ஜய� ப�றி 

ெத����க அவ�க ெசா�த ஊ���� தா� 

ேபாக��.. திேன� ந� JP வ�� ���� ேபா� 

வ�சா�.. நா�� லாவ�யா�� இல�சி 

ேபாேறா�" எ�றா�.  

தியாேக�வ�� லாவ�யா�� கா�� பக� 

12.30�� இல�சி ெச�றைட�தன�. கேணச� 

மர�கைடைய வ�சா��� ெச�ற 

தியாேக�வ� தன� அைடயாள அ�ைடைய� 

கா�ப���,  �ரதா� ம��� வ�ஜய� ப�றி 

ேக�டா�. கேணச� �ரதா� �றியைதேய 

�றி கைடசியாக, "ேம�� வ�வர� 

ெத�ய��னா ஊ� வ�� ேப�ற 

ராைமயாைவ� ேக��க" எ�றா�.

தியாேக�வ� ந�றி �றி கிள�ப�� அவ�, 

"உ�கைள எ�ேகேயா பா��த மாதி� 

இ���� சா�" எ�� ேயாசைன�ட� �ற, 

அவ� சி� ��னைக�ட�, "என��� ெசா�த 

ஊ� இல�சி தா� சா�.. ��லி��� இ�க 

தா� ப�ண�ேன�".

"அ�ப�யா! உ�க அ�பா யா�?"

"ேச�பதி"

"அட.. ந�ம மிலி�ட� ேச� ைபயனா ந�.. சா� 

ந��க?"

"பரவாய��ைல அ�கி�".

"எ� ைபய� சப�� கிளா�ெம� தாேன! 

வ�� ���� �ட நிைறய �ைற 

வ�தி��கிேய�பா".

"ஞாபக� வ�சி��கீ�கேள அ�கி�" எ�� 

��னைக�ட� �ற, அவ�,
"இ�லா�� வ�யாபார� ப�ண ��யாேத" 

எ�� ெப�ைமயாக� �றி ��னைக�தா�.

அவ�� ��னைக��வ���, "ச� அ�கி� 

நா� கிள�பேற�" எ�� �ற�� ேசக�� 

ச��க�� வ�தன�.

"க���பா வ�� ��� வா�பா".

"இ�ெனா� �ைற வேர� அ�கி�.. இ�ேபா 

அஃப�சியலா வ�தி��ேக�".

ேசகைர�� ச��க�ைத�� பா��த 

கேணச�, "எ�ன அ�ப� பா��கற�� க, ந�ம 

சப� கிளா�ெம�, மிலி�ட� ேச� ைபய� 

தியாேக�வ�.. இ�ேபா தி�ெந�ேவலி ACP".

ச��க�� தியாேக�வ�� சி� 

அதி��சி�ட� ஒ�வைர ஒ�வ� பா��க, 

அைத மனதி�� �றி��� ெகா�ட ேசக� 

��னைக�ட�, "எ�ப� இ��கீ�க அ�ணா? 

நா� சப� த�ப� ேசக�" எ�றா�.

ச�ெட�� �தா��த தியாேக�வ� 

��னைக�ட� ைக���கி, "எ�ப� இ��க 

மி�ட� அ��-�டா��� ெப��னாலி�?"

ேசக� சி� ஆ�ச�ய��ட�, "இ��� 

மற�கைலயா அ�ணா!" எ�றவ� "வ�� ��� 

வா�க�ணா".

"இ�ெனா� நா� க���பா வேர�" எ�� 

��னைக�ட� �றியப� அவ� கிள�ப, 

கேணச�,
"ேசக�, ராைமயா கி�ட ����� ேபா" 

எ�றா�.

தியாேக�வ�, "நா� பா����கேற�" எ�� 

�ற, ேசக� அவசரமாக� கிள�ப�னா�.

தியாேக�வ� லாவ�யா ம��� ேசக� 

கிள�ப�ய ப�ற�� ச��க� அைமதியாக 

இ��க, கேணச�,
"எ�னா�� ச��கா? கீ��திைய நிைன�� 

கவைல�படாத" எ�� �ற,

அவ�, "இவ� தா� கீ��திைய ெப� 

ேக�டா�" எ�� அைமதியாக� �ற, �தலி� 

சிறி� அதி��சியைட�த கேணச� ப�ற�,
"ந�ம ேச� வ�� � ச�ப�த�ைதயா 

ேவ�டா�� ெசா�ன?"
“என�� ேச�� ெத�யைல.. நா� காேல� 

ப��ச�, ேவைல பா��த� எ�லாேம 

ெவள��� தாேன.. அதிக� பழ�கமி�ைல.. 

இ��தா�� ேபா�� ச�ப�த� 

ேவ�டா�� தா� ெசா�லிய���ேப�".

"ச� வ��.. கீ��தி இ�ேபா எ�ப� இ��கா?"

"���.. கா��ச� ெகா�ச� �ைற�� 

இ����..ஊ��� கிள�பேற�� 

ெசா�னவைள அட�கி வ���� வ�ேத�".

"எ�லா� ச�யாகி��" எ�� கேணச� �ற 

அவ� வ�ர�தி�ட� சிறி� ��னைக�தா�.

ேசக�, "அ�ணா உ�க �ட ெகா�ச� 
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சி�தைன ெதாட��...

தன�யா ெப�சனலா ேபச��".

தியாேக�வ� ��வ� உய��த, லாவ�யா, 

"நா� கா�ல ெவய�� ப�ேற� சா�" எ�� 

�றி ெச�றா�.

ேசக�, "�ள��  அ�ணா நா� ேக��ற 

ேக�வ��� உ�ைமைய� ெசா���க" எ�� 

ஆர�ப��க, தியாேக�வ� ேயாசைன�ட� 

பா��தா�.

"ந��க தா� கீ��திைய ெப� ேக���களா? 

ந��க�� கீ��தி�� ஒ��தைர ஒ��த� ல� 

ப�ற�� க தாேன? கீ��தி எ�க கி�ட 

எைதேயா மைற�கறா, அ� எ�ன�� 

க���பா உ�க���� ெத���.. �ள��  

ெசா���க அ�ணா.." 

ேசக�� ேக�வ�கள�� ெப�� அதி��சி�ட� 

தியாேக�வ� அவைன� பா��க, அவ�, 

"ச��� இற�ப���� ப�� மனசளவ�� 

உைட�தவ� இ�ேபா தா� ெகா�ச� 

ேதறினா.. ஆனா ேந�� (ேந��) உ�கைள 

பா��ததி� இ��� ம���� அைமதியா 

இ��கா".

க�கைள ���திற�தவ�, "���.. நா� 

அவைள எ� உய���� ேமலா வ����ேற�.. 

அவ�� வ����றா�� என�� நி�சயமா 

ெத���. ஆனா ஏேனா அைத இ�வைர 

எ�ன�ட� ஒ���கி�டதி�ைல.. ச��� 

இற���� காரண� நா� தா�� நிைன�� 

எ�ைன அதிகமா ெவ��கறா.."

"ச��� மரண�தி��� உ�க���� எ�ன 

ச�ப�த�?"

மண�ைய� பா��த தியாேக�வ� ���கமாக� 

�ற, ேசக� ேகாப��ட�, "அ�த ஆைள 

அெர�� ப�ண ேவ��ய�தாேன 

அ�ணா?"

"இ�த வ�ஷய� என�ேக இ�ேபா தா� 

ெத���.. கமிஷன� சா� கி�ட 

ேபசிய���ேக�.. கீ�த�யா அ�பா ஒ� 

க��ைள�� ���தா ந�ல��� 

ெசா�னா�.. இ�ேபா பா����� இ���ற 

ேகைஸ ������ அவைர பா��� 

ேபச��� நிைன�ேத�.."

"அவ�க இ���ற இட� ெத��மா?"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, "எ� 

தயா��� எ�னா� எ�த ஆப��� 

க�ட�� வர �டா��� நா� வ�லகி 

இ��ேகேன தவ�ர நி�த�� எ� 

சி�தைனய�� கல�தவைள� ப�றி 

அறியாதவன��ைல". 

"இ�ேபா மாமா கி�ட ேபச.."

"�த�ல வ�த ேவைலைய ���க��.. 

ராைமயா கி�ட ����� ேபா.."

�வ�� ராைமயாைவ� ேத�� ெச�றன�. 

ராைமயாைவ அறி�க� ெச�� 

ைவ��வ��� கிள�ப�ய ேசக� ேநராக� 

கைட��� ெச�� தியாேக�வ�ட� 

ேபசியைத த�ைதய�ட�� ச��க�திட�� 

வ�ள�கி� �றினா�.

ராைமயா தியாேக�வ�ட� அல��� 

ெகா�ளாம� கேணச� �றியைத �றிவ���, 

"�ரதா� ெபா��பான ப��ைள.. அதிகமா 

ஆைச�படாம க�ைமயா உைழ�� 

��ேனறியவ�.. வ�ஜய� ஊதா�, 

�ய��தி�� கிைடயா�.. ப��� பா�திர� 

ேத��த அநாைத ெபா�� ஒ��திைய ல� 

ப�ண��� தி��சவ� தி��� காணாம 

ேபானா�.. அவ� ேபான ெகா�ச நா�ல 

அ�த ெபா�ைண�� காணைல.. அ�பற� 

ஒ� தடவ வர� வந���ல அவைன� 

பா��த�ப ஏேதா 'சி�ன ம�ைன� ேபா�� 

ெப�ய ம�ைன ப���க� ேபாேற�'� 

ெசா�னா�."

"அ�த� ெபா�� ெபய� ெத��மா?"

"அெத�லா� ஞாபக� இ�ைல�க.. ஆனா 

அழகா இ��பா.. ெகா�ச� பண�தாைச 

ப���சவ.. ெர��� ஜா��ேக�த ���க 

தா�". 

தியாேக�வ�� லாவ�யா�� ந�றி �றி 

கிள�ப�ன�. வ��ய�� ெச��� ேபா� 

லாவ�யா, "இ�ேபா எ�ன சா� 

நிைன��ற�� க?"

தியாேக�வ� ��னைக�க�� அவ�, 

"க��ப�������களா சா�?"

"ஒ� �க� இ��கிற�.. அைத உ�தி�ப��த 

இ�ேபா வர� வந��� ேபாேறா�" எ�� �ற 

அவ� ேம�� �ழ�ப�னா�.
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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�வேபா�

��க�தி� ஆ���வ�...

என� ப��ைவ எ�ண�

ந� ��க�தி� எ��ட�

ேபசிய நிைன�க�தா�!

Mary Daisy

க��� 

காத� ெகா���...

உ� பாத� ப�டா�...!!!

Rudhra

உ� ஊ���� பா�ைவய�� 

ஊ��கி நி��... 

உ� கீ��� ��னைகய�� 

உ�ள� மய�கி... 

உ� ஒ�ைற வ�� ��வ அைசவ�� 

நாண�� சிவ�ேதனடா...!

எ�னவேன...

எ� அ�மதி இ�றிேய... 

உ�ன�� நா� ெதாைல�தைத அறிவாயா...?

Vijivedachalam

ெவ�மதிய�� �ட� ஒள�ய��

ெத�ன�கீ�றி� ெத�றலி�

சி� ஓைடய�� சலசல�ப��

பன� ெபாழி�� சாரலி�

உ� வ�ைக�காக

கா���ெகா�� இ��கிேற�

வ�வாயா?

இ�த ேபைத ெந�ச�

அறிவாயா?
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1.  Top answerers contest winner - Sumitra

2. Penmai Special Contest  - Navarathri Golu 

contest - Saranya Vijay

3. Neeya Naana Winner - Sriramajayam

4.  Penmai’s Super Star - Best Ar�st - Sbsudha 
@ Sudha Sadhasivam

October Month Contest WinnersOctober Month Contest WinnersOctober Month Contest Winners

November Month ContestNovember Month ContestNovember Month Contest

Penmai’s Special Contest - Diwali Sweets & 
Snacks Garnishing Contest!!!

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

ெவள�நா�� வா��ைகய�� நா� 

ெப�வ� அதிகமா? இழ�ப� அதிகமா?

�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.

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.

Conte
st

s 
& 

Rew
ard

s
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support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220

Submit your works

or questions to

Penmai.com

admin@penmai.com

Write us

your feedback to

8344 143 220

For advertisement

please contact
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