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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

நா�, இன� ம��� ெமாழிய�ைன� கட��, உலக ம�களா� ெகா�டாட�ப�� 

ெபா� வ�ழாவாக உ�ள� ஆ�கில� ��தா��. வரவ����� ��தா�ைட� 

பல வ�தமாக� ெகா�டா� மகி�� இ�த ேவைளய�� நம�கான கடைமக�� 

சில உ�ளன.

 

இ�த� ��தா�� தின�தி� உலகி� இ���� ம�கைள ேநா�கி 

வ���க�ப������ மிக ��கிய ேவ��ேகா�, மன�த�க����, ப�ற 

உய��க����, ந� உலக�தி� ந�லியக�தி��� உத�� தாவர�கைள 

வள��ப��, பா�கா�ப�� ஆ��.

 

வ��ஞான� அதிேவக�தி� வள��� வ��ட�, ஆனா� அ�த வள��சி, 

������ ப�� �ரணானதாகேவ உ�ள�. ம���வ� �ைறய�� நா� 

மாெப�� வள��சி அைட���ேளா�. ஆனா� ேநாயாள�கள�� எ�ண��ைக 

நா��� நா� அதிகமாகி� ெகா�ேட தா� இ��கிற�. பல ����� 

தி�ட�க� �ல� ெப�க� ��ேனறி�ெகா�� இ��தா��, ெப�க��� 

எதிரான வ��ைறக� ம��� ந�����ெகா�ேட தா� இ��கிற�. 

மான�ய�ைத�� ந�ட ஈ�ைட�� ம��ேம எதி�பா��� வ�வசாய� ெச��� 

அவல நிைல ெதாட���� ெகா�ேட இ��கிற�. க�வ� எ�ப� நா��� 

இதயமாக� க��� அேதேவைளய��, க�வ�ய�� சமநிைல இ�லாம� லாப� 

பா���� ெதாழிலாகேவ தா� உ�ள�.

மன�த�க� ம��� எ�லா இட�கள��� நிைற�� இ��கி�றன�. ஆனா� 

மன�தேநய� ஆ�கா�ேக சில இட�கள�� ம��ேம இ��கி�ற�.

 

இைவகேளா� நா��� ப�ச�, ப�ண�, உ�நா���கலக�, வ��ைற, சாதி, மத 

ேபத�க� கைள��. ந� இ�திய ேதச�தி� கலா�சார�ைத��, 

பார�ப�ய�ைத��, பா�கா�க உ�தி ஏ�ேபா�. த�னலம�ற, நா�� ம�கள�� 

நல� ேப�� ந�ல தைலவ�கைள� ெப��, ந�லா�சி அைமய�ெப��, 

இ���தா�� இன�ய ெதாட�கமாக அைமய ேவ��ெமன ��வ�ட�ைத 

வா��தி வரேவ�ேபா�. 

அைனவ���� இன�ய கிறி��ம� ம��� ��தா�� ந�வா����க�.

மல� 2
இத� 3

நா��, ��� ெசழி�க���!

ஒ��ைம ஓ�க���!!

மனித� மலர���!!!
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...Susee

Teach your kid to tell the names of 
fruits, veggies, animals and apple ball 
cat etc like this..

Teach the parts of body too. 

...jv_66 @ Jayanthy

The main thing which is to be taught to 
the toddler is their name, parents' 
name and the area in which you live. 

Before joining her in the school, you 
can encourage her that she could 
meet new friends and play and 
learn a lot, which she would 
enjoy. This is to make her like 
the school and not cry while 
going to school. Even if she 
is crying, this will last only 
for a week or so.

All the rest could be learned by her 
from the school itself.

...Sumitra

Prepare your child psychologically to 
adjust with the school like atmosphere. 
All these days she has spent all the 
time with you only. She is not used to 
move with other people or other 
children of her equal age. She always 
depends on you only for everything. 
Teach her how to go toilet on her own 
after asking permission, teach her how 
to express her feelings instead of 
weeping for everything, teach her how 
to eat on her own, teach her how to put 

on her shoes on her own etc. Like 
these things you have to teach her. 
Other things the pre-school will take 
care. All the best.thank you!

...Durgasakthi

Taught her some rhymes like Ringa 
ringa, Twinkle twinkle, Johny johny, Nila 
nila like that.Then taught her some 
moral stories also.

MAMMAS PAGE
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�ழ�ைதக��� ஒ� �றி�ப��ட 

ெதாைகைய பா�ெக� மண�யாக� 

ெகா��பவ�க�, மாத �தலி� அ�த� 

பண�ைத� ெகா���� ேபா�, 

"இதி� ம�த� ப����� பண�ைத, 

உ��ைடய உ��யலி� ேபா�� 

ைவ��� ெகா��, நிைறய பண� 

ேச��த�ட�, உன�� ேவ��ய 

ெபா��கைள வா�கி� ெகா�ளலா�" 

எ�� ெசா�னா� அவ�க� மிக�� 

ஆ�வமாக பண� ேச��க ஆர�ப��� 

வ��வா�க�.

அவ�க��� ஒ� 13 வய� ஆ�� ேபா�, சிறி� வ�வர� 

வ�தி����. 

அதனா�, ஒ� மாத�தி�கான வ�� �� ெசல�கைள, ஒ� 

ேப�ப�� �றி���ெகா��, ந��க� ப�க�தி� �றி�ப��ட 

பண�ேதா� உ�கா��� ெகா��, அவ�கைள ஒ�ெவா� 

ேப�ப� கவ�� ஒ�ெவா� ெசலவ�� ெபயைர�� எ�தி, 

உதாரணமாக,

 மள�ைக 

 ெடலிேபா� ப�� 

 ேகப�� பண� 

 வ�� � வாடைக (அ�ல�) வ�� �� கட� 

 கர�� ப�� 

ேபா�� ஒ�ெவா� கவ�� ேம� எ�தி, அத���ய பண� 

எ�வள� ஆ�� எ�� ந��க� ெசா�ல� ெசா�ல, அவ�க� 

அ�த� கவ�� ேபா�மா� ெசா���க�.

அவசர ெசல�க���, இதர ெசல�க� எ�� ஒ� கவ�� 

ெகா�ச� �பாைய� ேபா�� ைவ�கலா�. இதனா�, அ�த�த 

ெசல�க����ய கவ�லி��� எ���� ெகா��ப� 

�லபமாக இ���� எ�� ���க�.

இ�வா� அவ�கைள ஈ�ப���வதா�, வ�� �� வர� ெசல� 

அவ�க���� ப��ப��. அனாவசிய ெசல�க� ெச�வத��� 

தய��வா�க�.

தி�டமி�த� எ�ற வ�ஷய�� ந�� ����. இெத�லா� 

அவ�க���� ப��கால�தி� மிக�� உதவ�யாக இ����.

MAMMAS PAGE

...JV_66@Jayanthy
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Advantages of breastfeeding to the 
mother
Loving bond with your baby
Breastfeeding facilitates a close, loving 
bond between you and your baby. This 
may also help your child to form good 
relationships with other people. In the 
case of bottle-feeding, the baby might 
be fed by someone else, and is likely 
to get less stimulation.

Lowered risk of bleeding after 
delivery 
Breastfeeding the baby soon after birth 
helps to stop bleeding from the uterus 
(womb) after delivery, and assists in 
the expulsion of the placenta.

Iron deficiency is very common in 
Indian mothers. Exclusive 
breastfeeding reduces this risk as it 
delays the return of menstruation, and 
thereby prevents iron loss through 
menstrual ow.

Delayed risk of conception
As long as a woman does not have her 
periods and exclusively breastfeeds, 
she gets 98% protection from 
pregnancy in the first 6 months after 
delivery. However, the couple is also 
advised to use other family planning 
methods suitable to them.

Reduced risk of cancer
The risk of cancer of the breast and the 
ovaries is reduced in breastfeeding 
mothers.

Quicker regaining of the figure
Contrary to popular belief, a woman 
who breastfeeds regains her figure 

faster compared to a woman who does 
not. This is because a breastfeeding 
mother utilises the fat that is normally 
accumulated during pregnancy in 
different parts of her body for 
production of breast milk. Moreover, as 
the baby suckles, the mother's system 
generates hormones that make her 
enlarged uterus contract. As the uterus 
goes back to its normal position, the 
abdomen of a breastfeeding mother 
regains its shape faster than the 
abdomen of one who does not.

As far as the breasts are concerned, 
having a baby alters the breasts 
whether or not a woman breastfeeds. 
Most changes, however, that are seen 
in older women are partly due to age. 
Wearing a well-fitting brassiere will 
ensure that the breasts have a good 
shape.

Convenience
Breast milk is always ready to be given 
to the baby; it does not need any 
preparation. It does not get spoilt in the 
breast even if the mother is not able to 
feed her baby for a number of days. 

Then there is the economics 
of it; a mother has to spend 
about Rs. 1,000 a month to 
feed her child with powder 
milk. This amount 
does not include 
the time costs of 
preparing an 
infant formula.


Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist
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...Gkarti @ Karthiga

Docosahexaenoic acid, or DHA, is 
mainly found in animal products such 
as fish, eggs and meats.

Richest dietary sources of DHA 
include:

 Algae - Certain algae are 
natural sources of DHA. And 
while most people believe that 
fish produce their own DHA, in 
fact, it's the algae they feed on 
that make them a rich source 
of DHA.

 Fatty fish including anchovies, 
salmon, herring, mackerel, 
trout and pilchards

 Organ meat such as liver
 Fish oil
 Small amounts found in 

poultry and egg yolks
There is a common misconception that 
foods like walnuts, linseed oil, and 
axseed oil are dietary sources of 
DHA. However, these foods are 
actually sources of alpha-linolenic acid, 
ALA, a precursor of DHA.

Smaller, but still significant, 
amounts of DHA are in these foods:

 Canned Tuna (which you can 
safely eat six ounces of each 
week)

 Crab
 Shrimp

...Rudhraa

Here are some DHA rich vegetarian 
food, 

 Flax seeds
 Walnuts
 Pumpkin seeds
 Legumes like Kidney beans, 

Soybeans

PREGGARS GUIDE DHA  Rich Foods
during Pregnancy

Pregnancy is every women's precious period 
in their life. But it has its very own, many 
physical and emotional changes. Most of the 
time these are normal only, but the changes 
may cause you little discomforts. 

Here are some common problems faced by 
preggies:
 Nausea
 Food Aversions
 Constipation

 Hemorrhoids (piles)
 Backache
 Edema
 Pelvic pain
 Stretch marks
 Heartburn
 Vaginal discharge
 Varicose veins
 Leg Cramps
 Sleeplessness

Common Problems During Pregnancy
 ...Rudhraa
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Take the following 5 oils in equal composition
 Gingelly oil
 Coconut oil
 Almond oil
 Castor oil
 Olive oil

Then grind the following to a paste…
 A bunch of curry leave
 Aloe Vera gel
 Tulsi
 Neem leaves(young)
 Green gram our.

Method of Using
 Apply the combined oil to the hair and scalp and leave it for 20 mins.
 And apply the paste. Then take head bath 
 No need of shampoo... The paste itself will remove the oil.
 If you want you can use any herbal Shikaikai or Shampoo.
 Follow this once in 4 days for one month. After that do this every once in a 

week.

BEAUTY LOUNGE Natural Treatment
for Hair Loss

...Sujivsp

www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Dec 2013                                  9



BEAUTY LOUNGE

...Gkarti @ Karthiga

 Apply a mask of a paste made of sugar, lemon 
and water in the direction of hair growth. Rinse 
after 10-15 minutes. Apply twice a week.

 Apply a mask of a mixture of 1 tablespoon 
fresh lemon juice and 4 teaspoons honey 
in the direction of hair growth. Rinse after 10-
15 minutes. Apply twice a week.

 Apply before bedtime a paste of 2 
teaspoon fresh lime juice and half 
teaspoon sugar, 3-4 times a week for 2 
months.

 Mix turmeric powder with milk and apply 
on the face. Scrub it off slowly moving your 
fingers in circular motion, and then wash 
with cold water. This will remove facial hair 
over a period of time.

 Blend one egg white with 1 tablespoon of 
sugar and 1/2 tablespoon of corn our 
until it becomes a sticky paste. Apply the 
mixture to your face. When it dries gently 
peel it off. Repeat this 3-4 times a week.

 For removal of hair on Legs: Mix well 
ground white pepper with camphor and a few drops of kerosene. Apply on the 
legs and leave for a 10-15 minutes. The hair will fall off.
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FASHION TODAY

Priya Sarangapan
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Line up a few of these dolls on a 

windowsill or mantel, and you're 

guaranteed to spread cheer to family

Things needed:
 Cotton socks
 Pieces of foam
 A few rubber bands
 Red and black paint
 Scissors

Method:

Step 1: Fill a cotton sock three quarters of the way with the 
foam pieces. Secure it by tying a rubber band at the end of 
the filling.

Step 2: Cut the remaining part of the sock with a scissors into 
long strips and turn these inside out.

Step 3: Now for the doll's nose - with your fingertips, grasp a small amount of 
foam halfway down from the top of the sock. Wrap a rubber band around the 
base to secure it. The doll has a long nose now.

Step 4: Make the eyes and mouth with black and red paint.

Nandi Sloka
Nandhikesha Mahaabhaaga Shivadhyaana 
ParaayaNa Gowrinandana Sevaartham 
AnujGYaa Daatum Marhasii 

Meaning
O! Lord Nandhikesha, highly distinguished, Son of 
Gowri and wholly devoted in meditation of Lord Shiva, 
please grant us the deserving permission to worship 
Lord Shiva.

KIDS CORNER

Deepa bala
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KIDS CORNER
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CRAFTS GALLERY

Sujana’s Digital Art

Nalini’s Paper Quilled Birds

Suji Jeya’s Pencil Sketch

Ushashamy’s Crochet
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Nutrients
Energy   310 Kcal
Carbohydrates  65.37 g
Protein   11.43 g
Total Fat  5.85 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  3.9 g

Vitamins
Folates   93 gµ
Niacin   1.46 mg
Pyridoxine  1.010 mg
Riboavin  0.267 mg
Thiamin  0.200 mg
Vitamin C  80.8 mg
Vitamin A  530 IU

Electrolytes
Sodium   148 mg
Potassium  1724 mg

Minerals
Calcium  111 mg
Copper   0.328 mg
Iron   11.10 mg
Magnesium  264 mg
Manganese  28.408 mg
Phosphorus  252 mg
Selenium  5.6 µg
Zinc   1.09 mg

HEALTH TIDBITS

Smahi @ Maheswari

எ�த� �வ��� இ�லாத ��ைம ���ம��வ�� 

உ��. உட� நிற�ைத சிவ�பாக மா�ற���ய அ��த 

�ண� இதி� நிைற�� காண�ப�கிற�. 

���ம���கள�� உ�ேள இ���� நா�கேள 

���ம�� எ�� அைழ�க�ப�கிற�. 

அழ� த�� ���ம��

���ம��ைவ ெபா�யா�கி ைவ��� ெகா�� அதி� 

தின�� ஒ� சி��ைக அள� எ���� ெகா�ள��. 

அதி� சில ெசா���க� பா� வ��� கல�� �ைழ��� 

ெகா�ள��. இ�த� கலைவைய �க�தி� �சி வர �க�தி� பட����ள க�ைம 

நிற� �ைறவைத� க��டாக� காணலா�.

���ம��ைவ உரசி ஒ� ேடப�� ��� த�ண��  வ��� சிறி� ேநர� ஊற 

வ�ட��. ���ம��வ�� நிற� ���க ந��� ஊறிய�� சிறி� ெவ�ைண 

கல�� ந�றாக �ைழ�க��. இ�த� கலைவைய தின�� �சி வர உத�க� 

ெச�வாைழ நிற� ெப��. உத�கள�� வற�சி இ��த இட� ெத�யாம� ஓ� 

வ���. �க�தி� உ�ள க����ள�க�� மைற�� வ���.

நக���தி வ�� அ�கி� ேபான நக�க�, உைட�� ேபான நக�க� ேபா�றவ�ைற 

���ம�� ெவ�ைண கலைவயான� சீ�ப��தி இழ�த அழைக ம����த��. 

�க�தி�� வசீகர�ைத� த�வ� கவ��சி மி� க�க�தா�. அ�த� க�க��� 

பள�� அழைக� த�வ� அட��தியான இைமக�. ப�டா���சி ேபால படபட��� 

இைமக� அைமய ���ம�� உத�கிற�.
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உத� ெவ�����

சில��� அதிக �ள�� ஒ��� ெகா�ளாம� உத�கள�� ப�ள�க� ஏ�ப�� 

கா��� வ���. உத�க� க���, ெவ���க�� ஏ�ப��.

இத�� பாலாைட�ட� ெந�லி�கா� சா� கல��, அைத உத�கள�� தடவ� 

வ�தா�, உத��� க�ைம நிற� மைற�� சிவ�த நிற� உ�டா��.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

...Parasakthi

ப�ரசவ� எள�தா��

க��ப� த����ள தா�மா�க� இதைன ெவ�றிைல�ட� கல�� தி�றா�� 

அ�ல� கா��சிய பாலி� இ�� அ��தினா��, ப�ற��� �ழ�ைத அழகாக��, 

ப�ரசவ வலி இ�றி�� �ழ�ைத ப�ற��� எ�ப�.

மாதவ�ல��, வலிைய� ேபா��� �ண� ெகா�ட�. ப�ரசவ� எள�தி� ஆகாம� 

அவதி�பட ேந��� ேபா� சிறிதள� ���ம� �ைவ� ேசா�� ந��� கைர��� 

ெகா��தா� உடேன ப�ரசவ� ஏ�ப��.

�ழ�ைத ப�ற�தப�� சிறிதளவாக 3 ேவைளக� ெகா��க இர�த�ேபா�� ந����.

20 கிரா� �ைவ� த�ண�� � அைர��, உ��ைட ெச�� உ����� ெகா��க 

வய������ இற��ேபான �ழ�ைத ெவள��ப��. மாதவ�ல�ைக தாராளமாக� 

ப��ய� ெச�ய உ� ம��� ெவள����� ம��தாக� பய�ப�கிற�.

Nishahameetha

இதய�ைத பல�ப���� ���ம�� 

இதய� ம��� �ைள�� ச�தி தர ���ம�� அதிகளவ�� பய�ப��த�ப�கிற�. 

ஆ�ைம� �ைறைவ� ேபா�க ம�ற ம���கள�� கல�� பய�ப���வா�க�. 

இத� நா�ைன ஆ�கள�� சி�ந�� �ழாய�� ைவ�தா� சி�ந�� தாராளமாக� 

ப����. இதனா� வ���� �ைற� நிவ��தியைட��. தைட�ப�ட சி�ந�� ம��� 

மாதவ�ல�ைக� ப��ய� ெச���. இதய�, �ைள ம��� க��ர���� ச�தி 

த��. மல�சி�கைல உ�டா��� க��, வ�� க�கைள� கைர���.

HEALTH TIDBITS
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மாத�கள�� சிற�த� மா�கழி எ�பா�க�. ம�ைகய�க���� ப���த�� 

அ�த மாதேம எ�பா�க�.

ப�ன�ர�� ஆ�வா�கள�� ஒேர ெப�மண�யானவரான ஆ�டா� இய�றிய 

பாைவ�பா�டாகிய (இைறவ� ம�� பாட�ப�ட பாட�க�) 'தி��பாைவ' 

��ப� பாட�கைள�ெகா�ட�. இ�பாட�கள�� ப�தி ெவ�ள� 

ெப��ெக��� ஓ�வைத��, இைறவ��� காலெம�லா� த�னலமி�றி 

ேசைவ ெச�யேவ��� எ�பைத�தவ�ர ேவ� ேநா�க�க� 

இ�லாமலி��பைத�� காணலா�.

�வ��லி����� வா��தி��த ெப�யா�வா� வ�� � �ளசி மாட�தி� 

க�ெட��க�ெப��, அவரா� வள��க�ப�டவ� � ஆ�டா�. ெப�யா�வா� 

க�ணப�ராைன ெப��ெத�வமாக க�தி, அவ�ம�� பல 

பாட�கைள�பா���ளா�. அைவகைள தின�� ேக�� வள��த 

ஆ�டா�, தா�� கி��ண ப�திய�� அளவ�லா 

ஈ�ப��, க�ணன�ட� ெத�வக�  

காத�� 

ெகா��, 

அவைர மண�க�� 

ஆைச�ப�டா�. தா� ப�ற�� 

வள��த� �வ��லி���� ஆய���, 

த�ைன ேகா�ல�தி��ள ேகாப�யராகேவ க�தி, 

க�ணைன மண�க ேவ��, 'பாைவ ேநா��' 

ேநா�றா�. தி��பாைவ எ��� ச�க� தமி� 

மாைல  ��ப� பா�ர�கைள ெகா�ட�. 

மா�கழி மாத� பாைவ ேநா�� ேநா�� தின�� ஒ� 

பாட� வத� � மாத� ��வ�� ஒ�ெவா� பாடலாக பா� ப�றவ�  

ெப��கடைல ந��தி� கட�க அ�������ளா�. 

ஆ���ர நாயகியான ஆ�டா� தி��பாைவ, நா�சியா� தி�ெமாழி ஆகிய 

��கைள நம�� த�த�ள���ளா�. எ�ப� வாழ ேவ���, எ�ப� ப�தி 

ெச��த ேவ��� எ�பைத இ�த பா�ர�கள��  உண��திய���கிறா�. 

தி��பாைவய�� ‘வாரணமாய�ர�’ என� ெதாட��� ப�� பாட�க�� 

தி�மண பாட�க� ஆ��. இ�பாட�கைள ப�தி�ட� ப��பதா� 

க�ன��ெப�க��� ேதாஷ�க�, தைடக� ந��கி �பம�கள ப�ரா�த� �� 

வ��.


















...Sumathisrini
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வாரணமாய�ர� �ழ வல� ெச��

நாரண ந�ப� நட�கி�றா�

வாரணமாய�ர� �ழ வல� ெச��

நாரண ந�ப� நட�கி�றா�

எ�ெனதி� �ரண ெபா��ட�

ைவ�� �றெம��� ேதாரண� நா�ட

கனா� க�ேட�.. ேதாழி நா� கனா� க�ேட�

இ�திர� உ�ள��ட ேதவ� �ழா� எ�லா�

இ�திர� உ�ள��ட ேதவ� �ழா� எ�லா�

வ�தி��ெத�ைன மக�ேபசி ம�தி���

இ�திர� உ�ள��ட ேதவ� �ழா� எ�லா�

வ�தி��ெத�ைன மக�ேபசி ம�தி���

ம�திர ேகா����தி மணமாைல…

ம�திர ேகா����தி மணமாைல

அ�த� ��ட கனா�க�ேட�…

ேதாழி.. நா� கனா�க�ேட�.

வா� ந�லா� ந�ல மைறேயாதி ம�திர�தா�

வா� ந�லா� ந�ல மைறேயாதி ம�திர�தா�

மாசிைல நாண� ெகா��� உ�ப�தி ைவ��

மாசிைல நாண� ெகா��� உடப�தி ைவ��

கா�சின மாகள�ர ந�னா� எ� ைக�ப�றி

த� வல� ெச�ய கனா�க�ேட�

ேதாழி… நா�… கனா�க�ேட�

SPIRITUAL PAGES

மாத�கள�ெல�லா� சிற�த 

மா�கழிைய 

இைறவழிபா���ேக உ�ய 

மாதெம�ேற ெசா�லலா�. 

தி�ெவ�பாைவ ேநா�� 

எ�ப� மா�கழி மாத 

தி�வாதிைர 

ந�ச�திர���� ஒ�ப� 

நா�க��� �� 

ெதாட�கி இ���களா�  

கைடப���க�ப�� 

ேநா�பா��. ��கியமாக 

இ� க�ன�� ெப�களா� 

கைடப���க�ப�கிற�. 

மாண��கவாசக �வாமிக� 

தி�வ�ணாமைலய�� 

சி�மிக� பாைவ ேநா�� 

ேநா�

பைத� 

க�� 

த�ைன�� 

பாைவயாக 

பாவ��� பா�ய பதிக�. ஒ� ஜவ� ா�மா, இ�த 

உலக மாையய�� சி����, இைறவைன 

மற�� ���� ம�ெறா� ஜவ� ா�மாைவ 

இைறவன�� �க� பாட அைழ��� ப� 

அைம�த பாட�க�.

க�ன�� ெப�க� ேநா�ப����, இைறவைன� 

பா�� பரவ�� த�ைம�ேபாலேவ இைறப�தி 

ெகா�ட ந�ல கணவைன��, நலமான 

வா��ைகைய�� இைறவன�ட� ேக�ப� 

தி�ெவ�பாைவ� பாட�கள�� 

ெவள��பைடயான க���. ப��வ�படாத 
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ஆ�மா�க� ப��வ�ப�ட ஆ�மா�கேளா� ேசரேவ���. 

��மல�க� ந��க ேவ���. கால�கைள� கட�த 

இைறவன�� கால�கைள� ேதடேவ���. ேப��ப� 

ெப�வா�ைவ நாடேவ���. இைறவேனா� இர�டற� 

�டேவ��� எ�ப�ேவ தி�ெவ�பாைவய�� உ�நி�� 

ஒள��கி�ற உய�ய த��வ� க��தா��. 

ஆ�மா�க� இைறவ�ம�� அ��ெகா��, அவ� �கைழ� 

பா�� பரவ�� பண��� வண�கினா� அவன�� 

கிைட�க�ெப��. ப�றவ�� ��ப�திலி��� வ��தைல 

கிைட���. ேப��ப� ெப�வா�வாகிய வ�� ேப� கிைட��� 

எ�கி�ற ைசவ சி�தா�த� ேகா�பா��ைன இன�ய 

பாட�க� �ல� உண��தி நி�பேத 

மண�வாசக�ெபா�மான�� தி�ெவ�பாைவ ஆ��.

ைசவ சமய�தவ�கைள� ெபா��தவைர உட�� உ�ள�� 

ஒ�வைக� ��ைமைய உண�கி�ற மாத�. காரண� அ� தி�ெவ�பாைவ� 

கால�. அதிகாைல ேவைளய�� அயலவ�கேளா�� உறவ�ன�கேளா�� ��,  

ஆலய�ைத நா�, தி�ெவ�பாைவ பா�, ப�திய���, மகி��சிய��� 

��கிய����� மாத�. மண�வாசக� ெப�மா� பா�ய தி�ெவ�பாைவ 

மா�கழி மாத�தி�ேக ஒ� தன���வமான ப�பா��� ேகால�ைத 

உ�வா�கிவ��ட�. ைசவ�கள�� ப�பாடாக ம��ம�றி� தமிழ�கள�� 

ப�பாடாகேவ அ� வழ��கி�ற�, தமிழ�கள�ைடேய இல��கி�ற�.

‘தி�வாசக�தி�� உ�காதா� ஒ�வாசக�தி��� உ�கா�’ எ�� ெசா�வா�க�. 

அ�வா� க�ெந�ச�ைத�� கசி���கைவ��� கன�வாக பாட�கேள 

தி�வாசக�பாட�க�. அ�தைகய தி�வாசக�தி�ேக மண�யாக வ�ள��வ� 

தி�ெவ�பாைவயா��. தி�ெவ�பாைவ ெமா�த� இ�ப� பாட�கைள� 

ெகா�ட�. இ�ப� பாட�க�� ெச�தமி� இல�கிய�தி� சிகர�ைதேய 

ெதா�பைவ. ப�தி உண�வ�ேல ஒ�வ�த பரவச�ைத� ெகா��பைவ. ஒ�ெவா� 

பாட�� �ைவயான கைதெயா�ைற அழகாக� ெசா���. நாடக�ேபால 

நக��� ெச���. பாட�பாட அ�த நாடக�தி� ஒ�பா�திரமா� நம� 

இதய�� இட�ப�����ெகா���. இதய� ஒ�வைக இ�ப�தி� ����. 

அ� ப�தியா� மல��� இைறவைன உ���. தி�வ�ணாமைலய�ேல, 

மா�கழி மாத�திேல, �ல���� �லராத அதிகாைல� ெபா��. மல���� 

மலராத க�ன�� ெப�க� இைறவைன� பா�� பர�வத�காக ேதாழிகைள� 

�ய�ெல���கி�றா�க�. வத� ி வழிேய இைறவ� �கைழ� பா��ெகா�ேட 

ஒ�ெவா� ேதாழிய� வ�� ���� ெச�� அவ�கைள�� அைழ���ெகா�� 

ெச�கிறா�க�. எனேவ சிவேனச� ெச�வ�கேள. தி�ெவ�பாைவ� கால�தி� 

அதிகாைல ேவைளய�� தி�ெவ�பாைவ� பாட�கைள ப�தி சிர�ைதேயா� 

பா��பரவ�, இைறவைன�பண��� உ�கி, இ��லகி� ந���த ந�வா���, 

ம�உலகி� நிைல�த ெப�வா��� ெப�� உ�ேவாமாக.

"அர� நாமேம ��க ைவயக�� �ய� த��கேவ".

-தி��சி�ற�பல�.
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கிறி�தவ மத�தி� ெதாட�க� 

கிறி��வ�� �வ�கிய�. 

கிறி��வ�� ப�ற�பா� உலக 

வரலாேற கி. � -  கி. ப� என 

இர�டாக ப��� ப�ட�. இ�ேர� 

ம�க� த�கைள அ�ைம� 

தன�திலி��� ம��ெட��க��, 

நிைற�த நி�மதிைய��, நிைல 

வா�ைவ�� த�வத�காக ம��ப� 

தாவத� ி� வ�ச�தி� அவத��பா� 

என, ஆ�டா�� காலமாக 

கா�தி��தன�. ஈராய�ர� 

ஆ��க��� ��, மன�தனா� 

ப�ற�� மான�ட �ல�தி� 

வ��தைல�காக, த�ைன� கைர�த 

வரலா�� நாயக� இேய�வ�� 

ப�ற�� வ��தியாசமான�, 

வ�ேனாதமான�. 

ச�க�தி� நிலவ�வ�த 

சீ�ேக�கைள��, 

ஏ�ற�தா��கைள�� ேபா�கி, 

இ��லகி�� வா�� ெகா��க 

வ�தா�. மன�த� மா�ேபா��, 

நிைறேவா�� வாழ, வா�ைவ�தர 

வ�தா�. மன�த மா���, 

உ�ைமயான அ���, வ��தைல 

தாக��, �திய பா�ைவ�� 

உதயமாகிவ��டா�, உலகி� 

ஒள�யான இேய� ந� வா�வ�� �ட� 

வ��� ஒள��வா�.

ச�க�தி� நி�� நில�� த�ைமக� 

அழிய ேவ���. அட���ைறக� 

அக�ற�படேவ���. ந�ைம 

ப�ற�கேவ��� எ�ற ஆவ��, 

ஏைழ எள�ய ம�கள�� வா��ைகய�� 

மா�ற�� காண ேவ���. 

கிறி��வ�� ப�ற�� ந�ப��ைகய�ற 

ம�க��� ந�ப��ைகைய��, ஏைழ 

எள�யவ�க�, ஒ��க�ப�ேடா�, 

உ�ைம இழ�தவ�க��� 

மகி��சிைய��, 

ஆ�சியாள�க����, 

ேந�ைமய�றவ�க���� 

அ�ச�ைத�� த�வதாக 

அைம���ள�.

உலகி� அரசனாக அவத��தவ� 

ப�ற�தேதா மா��� ெகா�டைகய��. 

அவர� ப�ற�� �தலி� 

அறிவ��க�ப�டேதா 

ஆ��ைடய�க���. த� ப�ற�ப�� 

�லேம எள�ைமைய 

...Infaa @ Infanta
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மா�கழி மாத� தி�வாதிைர ந��திர� வ�� நாள�� ஆ��ரா த�சன� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. சிவ� ேகாவ��க� அைன�தி�� மிக�� 

வ�ேசஷமாக� ெகா�டாட�ப�� நா� இ�. இைத� ெகா�டா�வத� 

ப��னா�, ஒ� உ�ைம ச�பவ� உ�ள�. அ� எ�னெவ�� பா��ேபா�. 

ேச�தனா� எ��� சிவப�த�, தி�ைலய�பலமான சித�பர�தி� த� 

மைனவ��ட� வா��� வ�தா�. சிவன�யா�க� வ�தா� அவ�கள�� மன� 

ேகாணாம� உபச��பா�. 

...jv_66 @ Jayanthy

SPIRITUAL PAGES

அறி���தியவ� அவ� (�� : 2: 7 – 

11). ஆனா� ��தாைடக�, 

ப�டா�க�, வ�ண வ�ண மி� 

வ�ள��க�, அழகான அல�கார�க�, 

வ�ண மயமான ���க�, வா��� 

அ�ைடக� ேபா�றவ�றி� கவன� 

ெச���� நா�, ந��ட� வா�� 

ஏைழ எள�ேயா��, ஒ��க�ப�� 

ஓர�க�ட�ப�ேடா��, 

ஆதரவ�றவ�கள�� இேய�ைவ 

கா�கிேறாமா?

ஏைழக� சா�பாக ந� நிைல எ�ன? 

எ�� ெகா�ச� சீ���கி பா��க 

கிறி�� ப�ற�� அைழ�� 

வ���கிற�. ஏ�ற�தா�� ந��க 

ேவ���, சம��வ� மலர 

ேவ���, சேகாதர��வ� நிைல�க 

ேவ���, மன�தேநய� ஓ�க 

ேவ���, சாதி��, மத வாத�� 

ஒழிய ேவ��� எ�பைதேய 

இேய�வ�� ப�ற�� நம�� ���� 

கா��கிற�.

ச�க�தி� ந� ம�க� 

அ�பவ���வ�� த�ைமக�, 

ஏ�ற�தா��க� ந��க 

ேவ��ெம�றா�, அவர� ப�ற�ைப� 

ெகா�டா�� நா� அைனவ��, �� 

கிறி��வாக ப�ற�ெப��க 

ேவ���. அ�ேபா� தா� நா� 

ெகா�டா�� கிறி�� ப�ற�� 

அ��த��ளதாக மா��.

...JV_66 @ Jayanthy
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ஒ��ைற, அ���� பல�த மைழ ெப�� வ�றெக�லா� நைன�� 

வ��ட�. அ�� வ�� அ�யவ�க��� சைம��� ெகா��பதி� ப�ர�ைன 

ஏ�ப�ட�. 

இ�த ேநர�தி� யாராவ� வ�� வ��டா� அவ�க��� அ�� பைட�ப� 

எ�ப� எ�� கவைலய�� இ��தேபா�, ஒ� சிவன�யா� வ�� ேச��தா�. 

இவ� ேதஜசாக ஜடா�� த���� காண�ப�டா�. 

த�பதிக��� எ�ன ெச�வ� எ�ேற ெத�யவ��ைல. ஈர வ�றைக 

ைவ���ெகா�� சைம�ப� எ�ப� எ�� ேயாசி��� ெகா����தா� 

ேச�தனா�� மைனவ�. இ��தா�� எ�ப�ேயா ஒ�வாறாக ஊதி ெந��� 

ப�றைவ�தா�. அ�சிைய மாவா�கி, உ��� ேச��� ெவ�ல�� ெந��� 

கல�� கள� தயா���வ��டா�.

அைத சிவன�யா���� பைட�தா�. அ�ைறய தின� மா�கழி ப��ணமி. 

தி�வாதிைர ந�ச�திர�. வ�தவ� அைத� சா�ப���வ���, இ�தைன 

�ைவயான கள�ைய த� வா�நாள�ேலேய சா�ப��டதி�ைல எ�� ெசா�லி 

மகி��தா�. "தின�� தய���சாத��, �ள� சாத��, ச��கைர� ெபா�க�� 

சா�ப���� பழகி�ேபான என�� தா�க� அள��த கள� மிக� ப�ரமாத�!'' 

எ�றா�. த�பதிய� ஆன�த� ெகா�டன�.

ம�நா� காைலய�� ேச�தனா� த�பதிய� தி�ைலய�பல� நடராஜைர� 

த�சி�க� ெச�றன�. ேகாய�� நைடெய�லா� அவ�க� தயா��த கள� 

ெகா��� கிட�த�. நடராஜ�� வாய�� சிறிதள� கள� ஒ��ய���த�. த�க� 

வ�� ��� எ��த�ள�ய���த� நடராஜேர எ�பைத உண��� உட� 

��ல���� ேபாய�ன�.

ெந��சா�கிைடயாக வ���� வண�கின�. அ�� �த� 

நடராஜ�ெப�மா��� தி�வாதிைர நாள�� கள�ய�� பைட��� பழ�க� 

உ�வாய���.

தி�வாதிைர நாள�� வ�ரத� இ��ப� மிக�� சிற�த�. அ�� சிறிதள� 

கள� ம��� சா�ப�டலா�. ம�றப� உணேவ�� உ�ெகா�வ� �டா�. 

அதிகாைல 3 மண��ேக எ���, �ள���த ந��� ந�ரா�, உ�க� ஊ���ள 

சிவாலய�தி� உ�ள நடராஜ� ச�நிதிய�� நைடெப�� தி�வாதிைர 

அப�ேஷக�ைத காைல 4 மண��� க�� கள��கலா�.

"ஆதிைர' எ�ற ெப�மண� தி�மண�த�ேற கணவைன இழ�தா�. அவ� 

சிவன�ட� ேவ��, கணவன�� உய�ைர ம��டா�. அவள� ெபயராேலேய 

"தி�வாதிைர' வ�ழா உ�டானதாக க�ன�யா�ம� மாவ�ட�தி� ஒ� கைத 

வழ�க�ப�கிற�. 
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“ம�மாதா ஸஸிேசகேரா மம ப�தா �����ஜேயா ம���:

�ய�ேராத��ம �லவாஸாஸிேகா ம� ேஸாதர: ஸ�கர:

ம�ப������ரா�தேகா மம ஸகா ைகலாஸைசலாதிப:

ம��வாம� பரேம�வேரா மம கதி: ஸா�ப: ஸிேவா ேநதர:”

சா�பசிவ �யான�.

(காசி வ��வநாத� ச�நதிய�� தின�� அ��தஜாம �ைஜய�� பாராயண� 

ெச�ய�ப�� �ேலாக�)

ெபா��: ப�ைற��ய ெப�மாேன, ந��கேள எ� 

தா�. யமைன ெவ�ற ஈசேன, ந��கேள எ� 

த�ைத. ஆலமர�த�ய�� அம��� 

த�சிணா���தியாக வ�ள��� ந��கேள என�� 

ஆசா�. உல��ேக ம�கள� ெச�வ���� 

மகாேதவேன, ந��கேள எ� சேகாதர�. ���ர 

ச�ஹார� ெச�த ��ரேன ந��கேள என�� 

உறவ�ன�. கய�லாய மைலய�� அதிபேர, 

ந��கேள எ� ேதாழ�. பரேம�வரேன, ந��கேள 

எ� ெத�வ�. அ�பாள�� க�ைண�� ேச��� 

அ��பாலி��� உமாமேக�வரா, என�� 

உ�கைள� தவ�ர ேவ� கதி இ�ைல. எ�ைன� 

கா��, ப�ச�, ப��ன�ய��லாத வா��ைகைய 

அ��வர� ாக.

தி�வாதிைர நாள�� நடராஜ� நடன� க��, ந� வா�வ�� வள� 

ெப�ேவா�.

இ�த வ�ட� �ச�ப� 18 அ�� ஆ��ரா த�சன� ெகா�டாட�ப�கிற�.

SPIRITUAL PAGES


Datchu @ Mythili

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�

வ�நாயகேன ெவ�வ�ைனைய ேவர��க வ�லா�

வ�நாயகேன ேவ�ைக தண�வ��பா�

வ�நாயகேன வ��ண���� ம�ண���� நாத�மா�

த�ைமய�னா� க�ண�� பண�மி� கன���.
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Sriramajayam @ Viswanathan

நப� 1: த�ண�ய�ல இ��� ஏ�

மி�சார� எ��கறா�க?

நப� 2: அ�ப� எ��கைல�னா 

�ள����

ேபா� ஷா� அ��சி��. 

Ramyaraja

A couple was having Dinner at a fancy 
Restaurant. As the food was served, 

The husband said : "The food looks delicious, 
let's eat."

Wife: Honey...You say prayer before eating at 
home.

Husband: That's at home sweetheart. Here 
the chef knows how to cook!!!!

Ramyas

ஒ� ேப��தி� ப���ற� எ�த�ப����த 

உ�ைம வ�க�

.

.

.

.

.

.

.

தி���� to ேகாைவ.

Selvipandiyan

ஒ� இ�ட�வ�� வ�� ேபா� 

ேமலாள�: நா� ெசா�ற��� 

எதி�வா��ைதய ெசா���க

ைபய�: ஓேக சா�, ெசா���க நா� 

�ைர ப�ேற�.

ேமலாள�: ந�ல�,

ைபய�: ெக�ட�,

ேமலாள�: வா�க சா�,

ைபய�: ேபா�க சா�,

ேமலாள�: அழ�

ைபய�: ஆப��,

ேமலாள�: ந��க த�பா ெசா�றி�க,

ைபய�: நா� ச�யா ெசா�ேற�,

ேமலாள�: ேப�ச நி���,

ைபய�: ெதாட��� ேப�,

ேமலாள�: இ�ேபா வாய ���யா 

இ�ைலயா?

ைபய�: இ�ேபா ேப�றியா இ�ைலயா?

ேமலாள�: நி���டா எ�லா�ைத��,

ைபய�: ெதாட��டா எ�லா�ைத��,

ேமலாள�: ேபாடா ெவள�ய,

ைபய ேமலாள�: ஐேயா கட�ேள..

ைபய�: ஆஹா ப�சாேச,

ேமலாள�: � ஆ� �ஜ�ேட�...

ைபய�: ஐ ஆ� ெசல�ட�...

JOKES

Jenifer andriya

In exam hall, boy asked girl,

Boy:‘Tell me the starting of this answer. 

I’ll then manage on my own’.

Girl: After long hesitation silently she 

said,‘THE’. 

Boy: All are my fate.
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அ���ள ந�ப�கேள,

வண�க�. நல�தாேன? ம���� உ�கைள திைரவ�ம�சன�தி� ச�தி�பதி� 

மகி��சி. சில ேநர�கள�� நா� நிைன�ப���, �ய� இ�லாத, க�ட 

வசன�க� இ�லாத, 100 ேபைர ஒ� ஆ� அ��� உைத�ப� இ�லாத, 

டா�மா�� இ�லாத பட�கைள நா� பா��கேவ ��யாதா எ��. இ�தைன 

எதி�பா��ைப�� நிைற� ெச��, ஒ�றைர மண� ேநர�தி� ���� ஒ� 

பட� தா�க இ�. அட!!! எ�� ந��க ஆ�ச�ய�ப�வ� ெத���. வா�க 

பட�ைத� பா��கலா�.

ெஜப�� ஒ� ெதாழிலதிப�� மக�. எ��தாளனாக ேவ��� எ�� மிக�� 

வ����� ஒ� சராச� இைளஞ�. ஆனா� த�ைதய�� உட� 

நல��ைறவ�னா� ெதாழிைல கவன��க ஆர�ப��கிறா�. இதி� இவ� 

ந�ட�ைத� ச�தி�பதா� ெசா���க� அைன�ைத�� இழ�கிறா�. த�ைத 

(நாச�) ேகாமாவ�� வ���� இற�� வ��கிறா�. இவ��� ஆ�த� ெசா�ல 

வ�� ���ப நல வழ�கறிஞ�, இவ� ெபய�� ப�களா ஒ�� 

பா���ேச�ய�� இ��பைத� ெசா�கிறா�. இவ�� தா� இற�த�ட� அ�த 

வ�� ைட வ��� வ�� வ��டதாக� ��கிறா�. த�ன�ட� த� த�ைத 

மைற�� வ��டா� எ�� த� காதலிய�ட� (ச�சிதா ேஷ��) ெசா�லி� 

�ல��கிறா�.

அ�த வ�� ��� �� ெபய�கிறா�. நா�� அவேரா� ஆவலாக உ�ேள 

ேபாகிேறா�. மனதி� ஒ� தி� தி� தி� எ�� ஆர�ப��கிற�. மிக�� 

அழகாக��, ரசைனேயா�� க�ட�ப����கிற�. நிைறய ஓவ�ய�க� 

நிைற�� இ��கிற�. ஒ� ஓவ�ய� ம��� ஒ� �திராக கா�சி த�கிற�. 

ஒ� நா� ெஜப�� ப�யாேனா வாசி�கிறா�. அ�ெபா�� அதிலி��� ஒ� 

சாவ�ைய� க�� ப���கிறா�. அ�த ஓவ�ய�ைத எ���� பா��கிறா�. அ�த 

வ�� �� அைம�ைப அ�ப� ஓவ�யமாக வைர�தி��கிறா�க�. அ�த ஓவ�ய 

அைம�ப��ப� அவ� ேபா�� ெபா�� அ�த ஓவ�ய� ஒ� அைறய�� 

��கிற�. அவ� அ�த அைறைய� திற�� பா���� ெபா�� நிைறய 

ஓவ�ய�க� கிைட�கிற�.

...Geetha.A @ Anu
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இதி� எ�ன வ�ேசஷ� எ�றா� 

அ�த ஓவ�ய�க� ��வ�� த� 

வா�வ�� நட�த வ�ஷய�க�தா� 

எ�ப� ெஜப�ைன ேம�� ஆ�ச�ய�பட 

ைவ�கிற�. ேம�� அ�த ஓவ�ய�க� 

ெசா��� எதி�கால வ�ஷய�க� ேம�� 

அவைர பய����கிற�. அவ� இற��வ��வா� 

எ��� ெசா�கிற�. 

இ�த வ�� ைட� ப�றி த� த�ைத ஏ� ெசா�லவ��ைல எ���, அவ� 

வ�� ைட எ�வள� �ய��� ஏ� வ��க ��யவ��ைல எ��� ெஜப�� 

த� வழ�கறிஞ�ட� வ�சா��கிறா�. ஆனா� அவ���� இத�கான காரண� 

ெத�யவ��ைல.

இதனா� ந�ப�ட� ேச��� வ�� �� ெசா�த�கார� யா� எ�� 

ேத�கிறா�க�. அதி� கிைட��� பய�கரமான� தகவ�க� பல 

அதி��சிேயா�, சில உ�ைமகைள�� ெசா�கிற�. வ�� தா� காரண� 

எ�பைத� க�� ப���கிறா�. இத�� ��னா� இ��த ப�ர���கார�  

ஒ�வ� ப�ளா� ேமஜி� பய�ப��தி வ��  ��வ�� ெநக�� என�ஜிைய 

நிர�ப�னா�. இதனா� இ�த வ�� �� வசி��� யா�� உய�ேரா� இ��க 

��யா� எ�� ெத��� ெகா�கிறா�. ெநக�� என�ஜிைய� ேபா�கினாரா? 

த� உய�ைர� கா�பா�றி ெகா�டாரா? எ�பேத ம�தி� கைத.

ஒ� சி� ���ைப� ப����� ெகா�� ெப��கடைல கட�தி��கிறா� த�ப�. 

�தலி� இய��ன�� �ண�ைவ �தலி� பாரா��ேவா�. அறிவ�யைல��, 

�டந�ப��ைக�� ேச��� ந�றாக அலசி இ��கிறா�. நிைறய �திய 

வ�ஷய�கைள�� நம��� ெசா�லி இ��கிறா�. ேகாவ����� ெச��� 

ெபா�� எ�ப� உைட உ��தி� ெச�லேவ��� எ�ப� �த� இ��� 

பல வ�ஷய�க� �திதாக இ��கிற�.

அேசா� ெச�வ�, ச�சிதா, நாச� ம��� பல� த�கள� ப�கள��ைப� 

ெச�வேன ெச�� இ��கிறா�க�. இைச ச�ேதா� நாரயாண�.

பட�ைத மிக�� வ��வ���பாக��, அ��த� எ�ன எ�� எதி�பா��க 

ைவ�த ேவக�� பட�தி� ெப�ய ெவ�றி. அ�க�ேக சில �ைறபா�க� 

இ��தா�� அ� ெத�யாத வ�ண� நிர�ப�ப����கிற�.

ெமா�த�தி� ப�� சா-2 வ��லா, க�லா கைள� க���.
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2 ேப���� ேதைவயான அள� 

ேதைவயான� ெபா��க�:

பசைல�கீைர - 1/2 க��

த�காள� - ெப�யதாக இ��தா� – பாதி, சி�னதாக இ��தா� ஒ�� 

ெவ�காய� - 1 

கர� மசாலா��� - 1/2 ���� 

ப�ைச மிளகா� - 1 

மிளகா� �� - 1/4 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

ப�ன��  - 50 கிரா� 

எ�ைண - 3 ����

ெச��ைற:

 பசைல�கீைரைய ந�றாக அலசி, த��கைள ந��கி, சிறி� த�ண��  வ���, 
��க�� ஒேர ஒ� வ�சி� வ�� வைர ைவ��, ெவள�ேய எ��� ஆற வ�ட��.

 த�காள�, ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா�, ��ைற�� ேச���, மி�சிய�� 
அைர���ெகா�ள��.

 ப��ன�  ேவகைவ�� ஆறிய பசைல�கீைரைய� தன�யாக மி�சிய�� ந�ல ைமய 
அைர���ெகா�ள��.

 இ�ேபா� ஒ� கடாய�� எ�ைண வ��� அதி� சி� ���களா�கி ைவ���ள 
ப�ன��  ���கைள� ேபா��,  சிறிதள� (ஒ� சி��ைக) உ�ைப� ேபா��, ேலசான 
ேகா�ட� ப�ர�� கல� வ�� வைர� ெபா��க��.

 இைத எ��� ஒ� த��� ைவ��� ெகா�ள��.

 இ�ேபா�, அேத எ�ைணய��, �தலி� கர� மசாலா���, மிளகா� �� 
இர�ைட�� ேபா��, உடேன, இ�த த�காள� ேப��ைட� ேபாட��. உ�ைப 
ேச��க��.

 அைத� சிறி� வத�கி வ���, ப��ன�  பசைல�கீைர 
ேப��ைட� ேபாட��.

 இ�ேபா� ஒ� 2 நிமிட� ந�றாக வத�கி வ���, 
அதி� ெபா��� ைவ�த ப�ன��  ���கைள� 
ேபா��, ேம�� 2 நிமிட� வத�கி, ந�ல 
கிேரவ� பத�தி� எ��� ைவ��� 
ப�மாற��.

 த�காள� அதிக� ேபா�டா� �ள��� அதிகமாகி 
வ���.

RECIPE OF THE MONTH Regional RecipesRegional RecipesRegional Recipes

 ...jv_66 @ Jayanthy
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RECIPE OF THE MONTH

ெவ�தய� - 1 ����

கடைல�ப��� - 2 ����

ேத�கா� ��வ� - 1/2 க�

கறிேவ�ப�ைல - ஒ� ெகா��

எ�ெண� - 1 ����

ம�ச� �� - ஒ� சி��ைக

தாள��பத��:

எ�ெண� - தாள��க ேதைவயான அள�

க�� - 1/2 ����

சீரக� - 1/2 ����

உ��� - 1/2 ����

கறிேவ�ப�ைல - ஒ� ெகா��

ேதைவயான� ெபா��க� :

க�த��கா� - 10 (ப��� க�தி��காயாக 

இ��தா� �ைவ ���)

�ள� - 25 கிரா�

உ�� - ேதைவயான அள�

ந�ெல�ெண� - 2 ���� ,

வ��� அைர��� மசாலாவ���:

சி�ன ெவ�காய� - 100 கிரா�

கா��த மிளகா� - 6 அ�ல� 7 

(கார�தி�� ஏ�ப)

த�காள� - 2 (ம��ய� ைச�)

ேவ�கடைல - 2 ����

தன�யா - 2 ����

உ��� - 2 ����

ெச��ைற :

 சி�ன ெவ�காய� ம��� த�காள�ைய ெபா�யாக ெவ��� ெகா�ள��.

 �ள�ைய ஊற ைவ�� கைர�� ைவ�க��.

 ப�� ஒ� வாணலிய�� எ�ெணய��லாம� வ��� ெபா��பத�� ெகா����ள 

ேவ�கடைல, தன�யா, உ���, ெவ�தய�, கடைல�ப���, ம�ச� �� ேத�கா� 

��வ� ஆகியவ�ைற� ேபா�� வ��� தன�யாக எ���� ெகா�ள��.

 ப�ற� வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி கறிேவ�ப�ைல, ந��கி ைவ���ள சி�ன 

ெவ�காய�, கா��த மிளகா�, த�காள�ைய� ேச��� வத�க��.

 இ�ெபா�� வ��� எ��த மசாலா� ெபா��கைள�� ெவ�காய�, த�காள�ைய�� 

சிறி� உ�� ேச��� ைமய அைர�� எ��க��.

 க�தி��காைய ��த� ெச�� தன�� ���களாக அ�லாம� நா�காக கீறி� 

ெகா�ள��.

 ப�ற� அைர�� ைவ���ள மசாலாைவ க�தி��கா�க��� உ�ேள ைவ��, 

வாணலிய�� சிறி� எ�ெண� ஊ�றி க�தி��கா�கைள ேபா�� 

அைர ேவ�கா� ேவக ைவ�� எ���� ெகா�ள��.

 ப�� ம�ெறா� வாணலிய�� எ�ெண� வ��� தாள��க� 

ெகா����ள கறிேவ�ப�ைல, க��, சீரக� ம��� உ��� 

ேபா�� தாள��த ப�� ம�தமி���� மசாலாைவ�� 

ேச��� வத�க��.

 ந�றாக வத�கிய�� கைர�� ைவ���ள �ள��த�ண��  

ஊ�றி ேதைவயான அள� உ�� ேச��� ெகாதி�க 

வ�ட��.

 �ழ�� ெகாதி வ�த��, வத�கி ைவ���ள க�தி��காைய� 

ேபா�� சிறி� ேநர� ெகாதி�க வ�ட ேவ���.

 �ழ�ப�லி��� எ�ெண� ப���� வ�� ெபா�� �ழ�ைப 

இற�கி ைவ�� ந�ெல�ெண� ஊ�றி கல�கி� ப�மாற��.

 ...Angu Aparna
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RECIPE OF THE MONTH

 ...Parasakthi

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெகா�� - 150 கிரா�

சி�ன ெவ�காய� - 100 கிரா�

ப�ைச மிளகா� - 8 (கார�தி�� 

ஏ�ப)

த�காள� - இர�� (சிறிய�)

சீரக� - 1 ����

க�� - 1 ����

எ�ெண� - தாள��க

ெச��ைற:

 �தலி� ெகா�� ப��ைப 

ந�றாக� க�வ� ��க�� 

ேதைவயான அள� த�ண�� , 

உ�� ம��� த�காள�ைய� ேபா�� ேவக ைவ��, த�ண��  வ��� எ���� 

ெகா�ள��.

 சி�ன ெவ�காய�ைத ந�ளவா�கி� ெம�லியதாக ெவ��� ெகா�ள��. ஒ� ப�� 

ெவ�காய�ைத ம��� ந��காம� ேதா���� ��தாகேவ ைவ��� 

ெகா�ள��.

 ப�ைசமிளகாைய நா�காக ெவ���ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ��� க��, சீரக� ேபா�� தாள��த ப�� ெவ�� 

ைவ���ள ெவ�காய� ம��� ப�ைச மிளகா� ேபா�� வத�க��. ந�றாக 

வத�கிய ப�� இதைன 

ேவக ைவ���ள 

ெகா�� ப��ப�� 

ெகா�� இைத 

மி�சிய�� ேபா�� 

அைர�� ஒ� 

பா�திர�தி� எ���� 

ெகா�ள��.

 இ�ெபா�� ��தாக 

ைவ���ள 

ெவ�காய�ைத� 

த�� ெகா�� 

ப��ப�� ேபா�� 

கல�கி வ�ட��.

 �ைவயான ெகா�� 

ப��� தயா�.
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RECIPE OF THE MONTH

Creamy Mushroom with RosemaryCreamy Mushroom with RosemaryCreamy Mushroom with Rosemary ...Anu Rajesh

Ingredients

Butter

Olive oil

Mushroom

Black pepper

Cooking cream/Mayonnaise

Rosemary planet (Optional)

Method:

 Fry garlic in olive oil and butter.

 Add mushroom with it and fry.

 Then add fresh rosemary.

 Cush pepper and add in it.

 Then add salt.

 Add cooking cream/Mayonnaise.

 Leave it for 5 mins and serve with hot.

Nattu Kozhi RasamNattu Kozhi RasamNattu Kozhi Rasam ...Angu Aparna

Ingredients:
Country chicken - 1/4 kg
Small onion - 100 gms
Cumin - 1 tsp
Dhania powder - 2 tsp
Chilly powder - 1 tsp

Curry leaves - 1 stroke
Ginger garlic paste - 2 tsp
Gingili oil - 1 tsp
Cooking oil - 2 tsp
Salt - To taste

Method:
 Clean and wash the chicken well. Cut chicken into small pieces.
 In a pan, heat a tsp of oil and fry the cumin and peeled onions till it gets fried. Then 

add dhania and chilly powder to onion and fry it to 2-3 mins and turn off the stove.
 Grind this into a fine paste.
 Now heat a pan and pour 1 tsp oil.
 Fry ginger-garlic paste and curry leaves.
 After add chicken pieces and fry it for 3-5 mins.
 Now add the grinded onion paste to the chicken 

pieces and fry it for some mins.
 Then add some water and salt to the mixture.
 Allow it to cook and boil well. Don't make it to thick 

stuff. Keep in liquid form. Turn off the stove and 
keep aside.

 Now add gingili oil to kozhi rasam and mix well. 
Serve hot.

 It is very good remedy for cold and cough.

www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Dec 2013                                  31



RECIPE OF THE MONTH

 ...Priya Gautham

ேதைவயான� ெபா��க�:

ேகாழி -1 கிேலா 

சா�பா� ெவ�காய� - 25

இ�சி ��� வ��� - 2 ����  

ப�ைச மிளகா� - 2

த�காள� - 2

ம�ச� �� - 1/2 ����  

ெகா�தம�லி� தைழ -1 ேடப�� ���

வ��� ெபா�யாக அைர�க: 

தன�யா - 2 ேடப�� ��� 

மிள� - 2 ���� 

உல��த மிளகா� - 6 

சீரக� - 1 ���� 

ெப��சீரக� -1 ����  

ஏல� - 4

ப���சி இ�ைல - 2 

ப�ைட - 2 ெப�ய� ���க� 

கிரா�� - 5 

ஜாதிப�தி� - 1 

கட� பாசி - சிறி� 

அ�னாசி�� - 1/2 

கசகசா - 2 ���� 

ேமேல ெசா�னவ�ைற ெவ�� 

வாணலிய�� வாச� வர வ��� ஆற 

ைவ��, மி�ஸிய�� ெபா���� 

ெகா�ள��.

வ��தாக அைர�க: 

ேத�கா� ��வ�ய� - 2 ேடப�� ���  

��தி� - 10

ேமேல �றியவ�ைற மி�ஸிய�� 

ைநசான வ��தாக அைர�க��.

தாள��க: 

எ�ெண� - 2 ேடப�� ��� 

சீரக� - 1 ����  

ெப��சீரக�- 1 ����  

வரமிளகா� - 2 

ப�ைட - 2 

கிரா�� - 5 

ஜா ப�தி� - 1

அ�னாசி�� - 1/2 

கறிேவ�ப��ைல - 1 ஆ��

ெச��ைற:

 அ��ைப ப�றைவ�� ��கைர ைவ�� எ�ெண� ஊ�றி 

தாள��க ெகா����ளவ�ைற� ெகா�� தாள��க��.

 இதி� ஒ��� பாதியாக அறி�த சா�பா� ெவ�காய� ேச��� 

வத�க��. 

 சிறி� உ�� ம��� ப�ைச மிளகா� ேச��� ெபா�ன�றமாக 

வத�க��. 

 ��த� ெச���ள ேகாழி� ��ட�கைள ேச��க��. ம�ச� 

�� ம��� வ��� அைர�� ைவ���ள மசாலா��ள�� 3/4 

பாக�ைத� ேச��� ந�றாக வத�க��. ேதைவயான உ�ைப 

இ�ேபா� ேச��� 1 ட�ள� ந�� ேச���� ெகாதி�க வ�ட��.

 த�காள� ேச��� சிறி� கல�� வ�ட��.

 ேகாழி�கா� பத� ெவ�த�ட� அ��� ைவ�த ேத�கா� வ��� ேச��� கல�� 

ேதைவயானா� 1 - 2 ட�ள� வைர ந�� ேச���� ெகா���க�. 

 ��கைர �� 1 வ�சி� வ��� 10 நிமிட�க� சி�மி� ைவ�� இற�க��. 

 ஆவ� அட�கிய ப�� திற�� அ��த ெகா�தம�லி� �வ� ப�மாற��.

 கார சாரமான��ழ��. அதிக� கார� வ����பவ�க� அைர�த ெமா�த� ��� 

ேச��கலா�. 

 சாத�, இ�லி, ேதாைச, பேரா�டா உட� ப�மாறலா�.

www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Dec 2013                                  32



Method:
 Grind all the ingredients mentioned above to grind by adding little water. The 

grinded mixture and water should totally become 4 cups. 
 Take a vessel for cooking and heat it.
 Add the ghee and then add the cardamom, cinnamon, curry leaves and 

cloves. 
 Then add ginger garlic paste and sauté. After that, add water and grinded 

masala mixture and then salt.
 When it starts boiling add the soaked and drained rice to it.
 After the mixture gets boiled simmer the ame for 15 minutes and switch off 

the stove.
 Add more ghee if needed.
 This can be made tastier by reducing the coconut to ½ cup while grinding and 

add the coconut milk ½ cup.
 This is usually made by Muslims in Kerala and Tamil nadu.
 Non veg curries make a perfect match for this rice.

Ingredients:
Rice - 2 cups (soaked)
Ginger garlic paste - 2 tsp
Cardamom  - 3
Cinnamon stick - small piece
Cloves - 2 or 3
Curry leaves -1 sprig
Ghee - 3 tbsp

Salt - required
Water  - 3 1/2 cups

To grind:
Coconut  - 1 cup
Cinnamon stick  - 2 inch stick
Fennel powder - 2 tsp
Turmeric powder  - ½ tsp

RECIPE OF THE MONTH Vatha KuzhambuVatha KuzhambuVatha Kuzhambu
...Prema Barani

Coconut Masala RiceCoconut Masala RiceCoconut Masala Rice ...Beevi82

Ingredients:
Small onion - 20 (chopped in breadth-
wise in to 2 - 3)
Garlic - 1 full
Tamarind - Lemon size (soaked & juice 
extracted)
Sambar powder - 2 tsp
Manathakkali vathal - handful
Sundakkai vathal - handful (optional)
Vadagam - 1 tsp
Oil - 2 - 3 tsp
Gingelly - 1 tsp
Salt - To taste

Method:
 In a kadai, put Vadagam and fry it.

 Add small onion, garlic, curry leaves 
and the vathal altogether and saute 
well until they are well cooked.

 Now add sambar powder and saute 
for 2 - 3 mints.

 Add the tamarind juice and salt. 
Allow it to boil well until it is thick. 

 At the end, add gingelly oil and 1/2 
tsp of jaggery or sugar and remove 
from the fire.

 It goes well with plain rice & curd 
rice.

 As a variation instead of the vathal, 
you can make this kuzhambu with 
fresh Sundaikkai also.
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Ingredients:
Chicken boneless - 250 gms
Lemon juice - ½ no 
Chilli powder - 1 tsp
Corn our - 1 tsp
Ginger garlic paste - 1 tsp
Curd - 2 tsp
Salt - To taste

For gravy:
Onion - 1 no (chopped)
Tomato ripe - 2 nos 
Capsicum - 1 no
Spring onion - optional
Chilli powder - 1 tsp
Salt - To taste
Corn our - 1 tsp
Ginger - ¼ inch
Garlic - 5 akes
Tomato ketchup - 2 tsp
Oil

Method:
 Wash chicken and marinate it with salt and lemon juice for 10 mts.
 Then add corn our and chili powder, ginger garlic paste, curd and allow 

standing for 1 hour before frying.
 Fry in little oil as chicken also will ooze out fat.
 Fry in batches till chicken is brown and crisp.
 In the same oil, add chopped ginger and garlic, cook it turns brown.
 Add chopped onion sauté till it turns white. 
 Add tomato paste, salt, chilli powder and little water and allow boiling.
 Add ketchup and cook till it is thick.
 Add fried chicken and capsicum fried separately till it crisp.
 Serve garnishing with chopped spring onion.

PENMAI�S KITCHEN QUEEN Amkill’s KitchenAmkill’s KitchenAmkill’s Kitchen

Chicken Manchurian
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Ingredients:
Mixed boiled vegetables (French 
beans, green peas, potatoes and 
carrots) - 3 cups 
Onion - 2 nos. 
Spring onions - 3 nos. 
Tomato - 2 nos. 
Green chilies - 4 nos. 
Ginger - ½ inch piece 
Coriander - 1 tbsp
Tomato ketchup - ½ cup 
Chili powder - 1 tsp 
Sugar - 1 tsp 
Ghee - 3 tbsp 
Salt - To taste 

Method:
 Chop onions, spring onions (with 

stalks), tomatoes, green chilies, 
ginger and coriander separately.

 Heat the ghee in a vessel and fry  
onions till golden.

 Now add the tomatoes, chilies, 
ginger and coriander and fry for at 
least 2 minutes.

 Add the tomato ketchup, boiled 
vegetables, spring onions, chili 
powder, sugar, salt and a little water 
and cook for 5 to 10 minutes.

 Serve hot.

Ingredients:

French beans – ¼ kg (finely chopped)

Carrot – ¼ kg (finely chopped)

Cauliower –  ¼ kg (finely chopped

Potato – ¼ kg (finely chopped)

Onion – 1 no (chopped)

Cumin seed - 1 tbsp 

Tomato - 3 nos (peeled & chopped)

Red chili powder - 1 tbsp 

Fresh cream - 3 tbsp 

Paneer -  ¼ kg (optional)

Red color - As needed 

Butter - 3 tbsp 

Ghee - ¼ cup (melted)

Salt - As per taste 

Method:

 Boil all the chopped vegetables 
together.

 Once done, drain the water and 
keep aside.

 Chopped the paneer into medium 
pieces, fry and keep them aside.

 In a vessel heat ghee and sauté the 
chopped onion and cumin seeds till 
they turn light brown in color.

 Next add the tomato pieces and fry 
till the ghee separates from the 
onion-tomato mixture.

 Now add the boiled vegetables with 
the stock, salt & chili powder.

 Boil for a while, then add the fresh 
cream, butter, color and fried 
paneer pieces.

 Boil further for a few minutes so 
that the vegetables blend with the 
fresh cream, butter etc.

 Serve hot with fresh cream.

Vegetable Jalfrezi

Veg Makhanwala 

PENMAI�S KITCHEN QUEEN Sudha’s KitchenSudha’s KitchenSudha’s Kitchen
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN Bhavani’s KitchenBhavani’s KitchenBhavani’s Kitchen

இ� க�ன�யா�ம� மாவ�ட�தி� 

அவ�ய� ெச��� �ைற.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ேசைனகிழ�� – 150 கிரா� 

க�த��கா� – 3

வாைழ�கா� – 1

ெவ�ள��கா� – பாதி

இளவ�கா� (த�ய�கா�) - 100 

கிரா�

���ைக�கா� – 2

கார� – 1

சீன�யவைர�கா� (ெகா�தவர�கா�) 

– 50 கிரா� 

சி�ன ெவ�காய� (உ�ள�) – 15

ப�ைச மிளகா� (ெப�ய�) –  4 

(நா�காக� கீறி�ெகா�ள��)

�ள� – 2 அ�ல� 3 ெகா�ைட

ம�ச� ெபா� – சிறிதள�

உ�� – ேதைவயான அள�

சீரக� – சிறிதள�

ேத�கா� (��வ�ய�) – ½ ேத�கா�

ேத�கா� எ�ெண� – 2 ���

ெச��ைற: 

 ேமேல �றிய����� கா�க� (���ைக�கா�, சி�ன ெவ�காய� தவ�ர) 

எ�லாவ�ைற�� ந�ள வா�கி� ஒேர அளவாக ெவ���ெகா�� ஒ� 

பா�திர�தி� த�ண�� வ��� அதி� ேபாட��.

 ���ைக�கா�, சி�ன ெவ�காய� (2 or 3 ஆக) தன�யாக ெவ��ைவ��� 

ெகா�ள��. 

 வாணலிய�� எ�ெண� வ���, க��, உ��த�ப���, கறிேவ�ப�ைல� 

ேச���, ந��கி ைவ�தி���� ���ைக�கா�, சி�ன ெவ�காய� 

ம��� ப�ைச மிளகா� ேச��� ேலசாக வத�க��.

 ெவ�� ைவ�தி���� கா�கறிகைள� த�ண�� லி��� எ��� இதி� 

ேச��க��.

 அத�ட� ம�ச� ெபா� ேச��� �� ைவ�க��. த�ண��  வ�ட 

ேவ�டா�. காய�� உ�ள த�ண�� ேலேய ெவ�� வ���. த�ண��  

ேதைவ�ப�டா� ேலசாக ேமேல ெதள��க��.

 ேத�கா� ம��� சீரக�ைத மி�சிய�� கரகர�பாக (ஒ� ��� ேபா��) 

அைர��� ெகா�ள��. இைத ெவ�த கா�ட� கல��, உ��, �ள� 

ேச��க��. 

 எ�லா� ந�� ெகாதி���ெபா��, ேத�கா� 

எ�ெண� ம��� கறிேவ�ப�ைல ேச��� 

இற�க�� (தாள��பத�� ேத�கா� எ�ெண� 

பய�ப��தினா� கைடசியாக ேச��க 

ேவ�டா�).

�றி��: ஒ� கர�� தய�� கைடசியாக� 

ேச��கலா�. மா�கா�� கா�கறி�ட� 

ேச��கலா�. மா�கா� ேச��தா� �ள� ம��� 

தய�� பா��� ேச��க ேவ���. பலா பழ� 

கிைட��� கால�தி� பலா�ெகா�ைட�� 

ேச��கலா�. �ைவயாக இ����.

 ... Bhavani Senthil
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Ingredients: 

Arvi / Cheppan kazhangu - 500 gms

Everest red chilli powder - 1 ½ tbsp (if 

you are using other brand red chilli 

powder, you may have to add a bit 

more)

Dhaniya powder - 1 tbsp

Cumin seed powder - ½ tsp

Asafoetida - A pinch

Aamchur powder - ½ tsp

Rice powder - 100 gms

Oil 

Salt - To taste

Method:

 Wash the vegetable thoroughly and 

pressure cook it with just enough 

water and little salt to one whistle. 

Let it rest for some time and then 

open the cooker. 

 Drain the water and peel the skin of 

the vegetable and cut them in to 

round discs. Keep it aside.

 In a bowl take rice powder; add chilli 

powder, coriander powder, aamchur, 

asafoetida and cumin seed powder. 

Mix it thoroughly and keep aside. 

 Heat the sauce pan and add 6 tbsp 

of oil, add the peeled and cut arvi / 

cheppan kazhangu to it, lower the 

ame, sauté it taking care you do not 

break the discs, wait for the oil to 

coat the discs and let it cook for 10 

minutes. 

 The discs will start getting a golden 

coat, time to add the mixed rice and 

masala powder and some salt, toss it 

well and let it cook for more 2 to 3 

minutes. 

 Your crispy ARVI FRY is ready. 

 A great treat for your stomach during 

chilled winter or wet monsoon. 

 Eat this with steamed rice and 

tadkadaal. Also goes well with 

steamed rice and rasam.

PENMAI�S KITCHEN QUEEN Mala’s KitchenMala’s KitchenMala’s Kitchen

Arvi fry (Colocasia / Cheppan Kazhangu)
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CITIZEN�S PANEL

Guna @ Silentsounds

�ைரவ�� ைலெச��!
யாைர அ��வ�?

மாவ�ட� ேபா��வர�� அதிகா�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

பைழய ைலெச�� நக� அ�ல� எ�.

எ�வள� க�டண�?

க�டண� �.315 (இல� ரக ம��� கனரக வாகன�).

கால வைரயைற:

வ��ண�ப� ெச�தப�ற� அதிகப�சமாக ஒ� வார�.

நைட�ைற:

காவ� �ைறய�� �கா� ெத�வ���, அவ�கள�ட� சா�றித� வா�கிய 

ப�ற� மாவ�ட� ேபா��வர�� அதிகா��� வ��ண�ப�.

பா� கா��!
யாைர அ��வ�?

பா� கா�� ெப��� த�� அ�கீக��க�ப�ட ஏெஜ��க� அ�ல� 

வ�மான வ���ைற.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

பா�ேபா�� ைச� �ைக�பட� இர��, அைடயாள� சா�� ம��� 

�கவ�� சா�� நக�க�.

எ�வள� க�டண�?

அர���� ெச��த ேவ��ய �.96 �பா�.

கால வைரயைற:

வ��ண�ப��த� ப�ற� 45 நா�க�.

நைட�ைற:

பா� கா�� கெர�� வ��ண�ப� வா�கி அதி� ேதைவயான 

வ�வர�கைள� �றி�ப��� வ��ண�ப��க ேவ���.
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ேபா� வ���க�. ேதைவய��ைல, உ�க� வ�ம�சனேமா, பாரா�ேடா 
ேகலிேயா எ��� ேதைவ இ�ைல. எ� உண�ைவ எ�ைன அ�பவ��க 
வ���க�. பல ேநர�கள�� இன��ைப ெமா���� ஈ�களா� உ�ள� உ�க� 
வ�ம�சன�க�. எ� உண��க��� ஏ� உ�க� சாய�ைத� ��கிற�� க�? 
உண�ைவ� கவ�ைதயா� எ�தினா� ரசி�பைத கா���� அத� 
அ��த�ைத�� எ�ைன�� ேகா��பதிேலேய ஆ�வமா� உ�ள�� க�. 

எ� கவ�ைத��� என��� ச�ப�த� உ��தா�. ஆனா� அ� என�ேக 
நட�� இ���� எ�� வாதி�வ� ச�ய�ல. எ�ைன� ��றியவ��ேகா 
எ�ைன பாதி�தைவேயா �ட நா� எ�தலாேம. ஏ� அைத சி�தி�க 
ம��கிற�� க�? காத� உண��கைள எ�தினா� நி�சய� ெசா�த காதலி� 
ெவள��பாடாக� பா��கிற�� க�. ேராஷமா� கவ�ைத எ�தினா� எ�ைன� 
ேகாப�கார� எ�கிற�� க�. எ� ேகாப�க� எ�லா� எனத�ல, எ�ைன� 
ேபா�ற சேகாதரர�கள�� சேகாத�கள�� ேகாப�க�. கவ�ைத��� 
ெசா�தகார� நா�தா�. ெவள��ப�ட உண�வ�� வ�வ� ம��ேம என�. 
உண�� ெபா�வான�. 

கவ�ைத�� க�பைனேய ேபா�மான�. அ�பவ� அவசியம�ற�. ந�ப 
��யவ��ைலயா? இற�தவ�க� அறி�ைர ��வ� ேபா� கவ�ைதக� 
உ��. கட�� ேப�வைத� ேபால பாட�க�� உ��.

எ� கவ�ைத என�கான�. நா� ரசி�பத��; என��� மகி�வத��; அத�கா� 
ந��க� வ�லகி இ��க ேவ��ெம�� ெசா�லவ��ைல ரசி��க�; 
�சி��க�. அ�ேபா��. அ��ண�வ�� ந�ள அகல� ப�றி உ�க���� 
கவைல ேவ�டா�. அைத அள�க �ய�சி�க��  ேவ�டா�. 

மன�த��� எ�� இ�த உலக�தி� 
��ைமயா� அ�பவ��க ஒ�� 
உ�ளெத�றா� அ� ெசா�த உண��க� 
ம��ேம. இன�ைமேயா, கச�ேபா, 
ேசாகேமா, எ�ேவா ஆனா�� அ� என�. 
என�கான�. உ�க���� அ� உ��. 

நா� உண�ைவ எ��தா�கியதாேலேய 
அைத வ�ம�சி�கிற�� க�. உரசி� 
பா��கிற�� க�. உண���� வ�ம�சன� 
எ�ப� அவசியம�றேதா அ�ப��தா� சில 
கவ�ைதக��. அத�� வா����கேளா, 
வைசகேளா, அ�கீகாரேமா, ஏ� மதி�ேபா 
�ட ேதைவ இ�ைல. ஆனா� 
மதி�கவ��ைல, ந�றாக இ�ைல  எ��  
உண��தாத��க�. உண�வ�� ெச��க�ப�ட 
வ�வ� தா� கவ�ைத. எ�லா 
ெச��க�� சி�ப� ஆக ேவ��� எ�� 
அட�ப���பைத� தா� ஏ���ெகா�ள 

 





...ஏக� @ Arunkumar S.K
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��யவ��ைல. ப��க���, அ�மி�க��� �ட ெச��க� ப�டதா� 
உ�டான� தா�. எ�த�ப�� கவ�ைதக� எ�லா� உ�க��கான� எ�� 
எ�ண�� ெகா�கிற�� க�. எ�த�ப�ட அைன��� வ�ம�சன���� உ�ய� 
எ�ற வாத� உ��தா�. ஆனா�� வ�திவ�ல�� இ�றி ஏ�� இ�ைல. 
உண�வ�� மி�தியா� எ�த�ப�� எ��ைத ம��� வ��� வ���க�. 
அ�ெவ����கைள ந��க� வள���� த�கம��களா�, உ�க� �ழ�ைத, 
ந�பனா� நிைன�� வ�ைளயா�� ஆ������யா� எ�ண� வ��� 
வ���க�. உ�க� பசி�� உணவ�ல அ�.

நா� �றாைவ� கா��னா� ந��க� அத� ம�� க��� சாய�ைத �சி கா�ைக 
எ�கிற�� க�. இ�ெனா�வேனா அத� ம�� க�ைல எ��� வ��� சிக��� 
பறைவ எ�கிறா�.  ம�ெறா�வேனா ெபா�ைம எ�� ந��கி� பா��கிறா�. 
நா� ம�லிைக��ைவ ந���ைகய�� அைத ெம�� வ��� கச�கிறேத 
எ�றா� நா� எ�ன ெச�வ�? �க�வைத �சி��வ��� வ�ம�சி�கிற�� க�. 
எ� எ�ப�ேயா யா�� அைத அ�வாக பா��கவ��ைல. அவ�கைள� தா� 
அதி� பா��கிறா�க�. அவ�க��� ேவ��யப� பா��கிறா�க�.

கவ�ைத எ�ப� ெபா�ள�ல. ந��க� தராைச� ெகா��வர� ேதைவ 
இ�ைல. கவ�ைத எ�ப� �ண�ய�ல ந��க� அ���� �ைவ�க. எ� 
கவ�ைதய�� கைற உ�ள� எ�� �ைவ�க� �வ�கி வ��கிற�� க�. அ� 
நா� ைவ�த தி���� ெபா�டா� இ��தா�?

 

கவ�ைத எ�ப�  �ழ�ைத ேபால. அத��� ெபய� ைவ�கேவா, �ைற 
காணேவா உ�கள�ட� ெகா��கவ��ைல. ெகா�சிவ��� தி��ப�� ெகா��� 
வ���க�. அ�வள�தா�. உ�கைள� ெபா��ேத �ழ�ைத அ�வ�� 
சி��ப��. �தலி� அைத உண��க�.

உண��� கவ�ைத�� ஒ�� எ�றா�, ெப��� கவ�ைத�� ஒ����� 
ஒ��. ப��யாதைவகள�� ஒ��. கவ�ைத�� அ��த� ெசா�லி பல��� பல 
�க��ைய இ�த ச�க� மா�� இ��கிற�. கவ�ைத�ேக இ�ப� எ�றா� 
ெப�ண���? நி�சய� அதிகமாக� தா� இ����. எ�லா எ��தி��� 
காரண� ேத�� உலக� ெப�ண�� கவ�ைதைய ம��� ��மாவா 
வ���வ���? க���பாக இ�ைல.

ெப�ண�� கவ�ைத�ேக அதிக சாய� �ச�ப���கிற�. காரண� அவ�க� 
உண��களா� ஆ�க�ப�டவ�க�. 

ெப�கள�� கவ�ைதகள�� உண�சிக� அதிகமா� ெவள��ப�வைத� பா��� 
இ��கிேற�. எ�லா� ெப�கள�� கவ�ைத�� ‘ஏேதா ஒ�ைற’� ெசா�ல 
வ�� கடலைல ேபால ெசா�லாமேல தி��ப�� ேபாவைத உணர��கிற�. 

மன� பல சமய�கள�� கன��� ேபாவ���. அதி� அத�த கனமா� நா� 
உண�வ�, ெசா�ல வ�தைத ெசா�லாம� ேபாவ� தா�. ெப�ண�� நாைவ 
எ��ய எ�தைனேயா வா��ைதக� ஏேதா காரண�தி�காக ம���� 
ெதா�ைட� �ழி��� �ைத�க�ப���கிற�. அைசேபா�வத���, எ�ண� 
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ஏ��வத��� அவ��� உ�ைம உ��. ஆனா� அத� காரண�ைத 
எ�ேபா�� அவளா� ெசா�ல ��வதி�ைல. 

 

ெப�கள�� கவ�ைதக�, ெசா�னைத� 
கா����, எ�தி�கிழி��ேத 
அதிக�. தைலயைண���, 
இர���� ம��ேம அ� ெத���. 
ெப� இேத உலக�தி� 
இ��தா�� அவள�� உலக� 
ேவ� மாதி�யான�. அவ� த� 
உலகி�� சாய� ேக�கவ��ைல. 
நா� தா� அவ� த���ய க��� 

வ�ண�ைத ‘கைற’ எ�� எ�ண� 
��ணா�ைப� ��கி� ெகா�� 

ெச�கிேறா�.

 

‘க����’ வ�ண�தா� எ�பைத நா� எ��  
���� ெகா�கிேறாேமா அ�� அவ�� த� 

கவ�ைதைய உலகி�� கா��வா�. நா� ��� 
சாய�தி�� பய�ேத எ�தைனேயா ேகாடான ேகா� 

கவ�ைதக� ��ைப ெதா��ய�� ேபாட� ப����கிற�.

 

ப��பறிவ��லா ெப�க� உண��கைள காகித�தி� எ�த� ெத�யாம� 
இ��ப��, ஆ�க� அவைள� கி���வ��, ப�� �ழ�ைதக� ��ைபயா� 
��ைப� ெதா��ய�� கிட�ப�� பா��க�தா� ெச�கிேறா�. ெப� 
எ�ைற��ேம ஆ��� ேபா��ய�ல. அவைள அவளாக வ��டா� 
ேபா�மான�.  கவ�ைத எ��தா� இ��தா�� ெப�ணா� இ��தா�� 
பாழா�க உலக� மிக� தயாராக உ�ள�.

கவ�ைதைய� ெதாைல�ப� எ�ப� க�னமான�. கிழி�ெதறிவ�    
ெகா�ைமயான�. ெகா�ைமயானைத� ெச�ய அவைள� ���கிேறாேம 
நா�. தவறி�ைலயா? ஆ� ம��ம�ல, ெப��� இைத� ெச�கிறா�.  
ெப���� ெப�ேண பைக.

 

கவ�ைத�� ஆ� ெப� ெத�யா�. அ� சலனம�ற ந�ேராைட. யா� 
ேவ��மானா��  அ�ள�� ப�கலா�. பல�, ம�றவ� ப��ைகய�� அதைன 
ஆரா��சி ெச�கிறா�க�, க�ைல இ�கிறா�க�. கைடசிய�� கல�க� தா� 
மி��கிற�. ந�� சகதியாகிற�. த�ண��  காணாம� ேபாகிற�. இ���� 
இ�லாம� ஆகிற�. இ���� இ�லாம� இ��ப� இர�� தா�. ஒ�� 
கட��. ம�ெறா�� ப�ண�. கட�� ேப�வதி�ைல, சி��பதி�ைல 
ேகாப�ப�வதி�ைல, இ��பதாக� கா���ெகா�ள�� இ�ைல. இ��ப��� 
இ��பதாக ந��கிேறாேம, அ� ேபால ஏ���ெகா�ேவா�. உண�வ�� 
மி�தியா� எ�த�ப�ட கவ�ைதைய� ப��க ேந��தா� அதி� உண��க� 
ெகா�ட�ப����தா�, வ�னா�களா� ப�ணமா�காம�, ேக�வ� இ�றி ஏ��� 
ெகா���க� கட�ைள� ேபா�. 
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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�பான வாத�க�� 

கீேழ ெகா��க�ப���ளன. 

ெவள�நா�� வா��ைகய�� நா� ெப�வ� 

அதிகமா? இழ�ப� அதிகமா? 

��ைதய கால� க�ட�கள�� 

ெவள�நா���� ேபாவ� எ�றாேல உலக 

அதிசய���� அ��தப�யாக அ��� ஓ� 

ஆ�ச�யமாக இ��த�. ஆனா� 

இ�ெபா�ேதா ெதாழி���ப� �ைறய�� 

வள��சியா��, இதர பல ேவைல 

வா���களா�� ெவள�நா���� ெச�வ��, 

அ�ேகேய இ��ப�� அ�வள� ெப�யதாக 

இ��பதி�ைல. அத�கான பய��சிகைள�� 

திறைமகைள�� ெகா�� த�கள�� 

இளைம� ப�வ�திேல ெவள�நா��� 

கா�பதி���ெகா�� இ��பவ�க� ஏராள�. 

ஆைச அ�ப� நா�, ேமாக� ��ப� நா� 

எ�ற பழெமாழி தி�மண வா��ைக�� 

ம��மி�றி, ெவள�நா��� வா�� இ�திய 

ம�க���� அ� ெபா����. ேபான சில 

கால�கள�� 'ஆகா... ஓேஹா' எ�� நா� 

ெகா�டா�னா�� 'அட �ேச... எ�னடா 

வா��ைக இ�...? எ�ன தா� இ��தா�� 

ந�ம ஊைர� ேபால வரா�... ந�ம ஊ��� 

நிக� எ��ேம இ�ைல' அ�ப��� நாம 

க���பா மா�த��� ெகா��� த�ண� 

எ�லா�ைடய வா��ைகய��� வ��. ஏ�... 

சில சமய�, இைத எ�லா� வ����� ந�ம 

ஊ�ல ேபா� அ�க கிைட�கற ெபாழபைப� 

பா��கலா�� �ட எ��ேவா�... ஆனா�, 

அ� அ�த� �றி�ப��ட த�ண�தி� 

ம��ேம... அ��� அ��ற�... நா�, இ� தா� 

அவசிய�, சிற�த�, நம�� நி�சயமாக இ� 

தா� ேதைவ அ�ப��� ந�மள நாேம 

சமாதான�ப��தி�கி�� 'பைழய ���... 

கதைவ� திற�' ேபால நா� பழ�க�ப�ட 

ந�மேளாட வழ�கமான நாம வா�க�ப�ட 

ெவள�நா�� வா��ைகைய வாழ� 

கிள�ப��ேவா�. 

க�வ�, ெதாழி�, ��த�, �ைறயான ச�ட 

தி�ட�க�ட� ��ய வளைமயான வா��, 

ெபா�ளாதார ��ேன�ற� எ�� பா��தா� 

இ�� வ�ட�� ெவள�நா�� வா��ைகய�� 

நா� ெப�வ� அதிக�. அேத ேபால ந��, 

உற�க�, பழ�கவழ�க�க�, ஒ���, 

கலா�சார� ேபா�றவ�ைற க��� ெபா�� 

இழ�பாகேவ ேதா��கிற�. ப��ைககைள� 

ேச��� ெகா�டாட ��வதி�ைல. உ�றா� 

உறவ�ன� வ�� � வ�ேஷச�க��� ெச�ல 

��யாத ��நிைல. நம�� 

ெந��கியவ�க��� உட� நலமி�ைல 

எ�றாேலா அ�ல� அவ�கள�� கைடசி 

த�ண�கள�� அவ�க�ட� இ��க 

��யாத நிைல. ந��ைடய ச�ேதாஷ� 

த�ண�கைள ந� ெசா�த�கேளாட ேச��� 

பகி����க ��யாத நிைல. �ழ�ைதக��� 

ந� ப�பா�, கலா�சார� ேபா�றவ�ைற 

பழ��வ� ேபா�ற பல வ�ஷய�கள�� 

எ�ன தா� இழ�ப��, இழ�ப�� வ�� ய� 

அதிக� எ�ற ேபாதி�� அைத�� தா�� 

மன�தன�� ேதைவகள�� ேதட� பயண�தி� 

ெப�த� எ�ப� ஏேதா ஒ� வ�த�தி� 

��தி ெச�வதாேலேய ெவள�நா� வா� 

இ�திய ம�கள�� எ�ண��ைக அதிக 

அளவ�� உ�ள� எ�பைத நா� ம��க 

��யா�.

இ�த� �டான வ�வாத�தி� நம� ம�கள�� 

வ�வாத�கள�� சிற�த க����கள�� 

���கமான ெதா��� இ�ேக...

ப��யா ெகளத�

ெபா�ளாதார ��ேன�ற�, வசதிக� 

ம��ேம பா��தா� எேதா ந�ல� ேபா� 

ேதா�றினா��, ெப�ேறா�, உ�றா�, 

உறவ�ன�, ந�ப�கைள எ�லா� ப���� 

இ��ப� க���பாக இழ��. அதி�� 

அ��த தைல�ைற இ�ப�யான உற�, 

ேநச�, ந� கலாசார�, ��கியமாக ெமாழி� 

ப�றி அதிக� ெத�யாமேல வள�வ� தா� 

நா� இ�த ெவள�நா�� வா��ைக��� 

ெகா���� மிக� ெப�ய வ�ைல.

வ��வநாத�

த� ைபய���� க�யாண ப�ண, 

இ�தியாவ�� ெபா�� எ��க� ேபானா�, 

ெபா�� வ�� ��கார�க ெபா�� 

ெகா��க தய��வா�க�. சில ைபய� 

வ�� ��கார�க�, ெவள�நா��ேலேய 

ெபா��� (இ�திய� ெபா��) பா��� 

க�யாண� ப�ண� வ��வா�க�. 

பவான� ெச�தி�

எத�காக ெவள�நா� வ�கிேறா�? ந� 

...Parasakthi
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ேதைவ�காக. பண� ��கிய� ேதைவ. 

ேதைவ�� �� எ�த இழ��� ெச�லா�. 

சில� உ�திேயாக� க�டாயமாக�� வ�வ�. 

ேதைவயான அள� ச�பாதி�த ப��ன� 

ெச�லலா� எ�� எ�ேலா�� 

நிைன�பதி�ைல... ஏ�? வசதி ப���� 

வ��கிற�. இழ�ைப வ�ட அ� ��கியமாகி 

வ��கிற�. 

ேத� ரா�

ேநச�... இ�� வள�� �ழ�ைதக� தாமைர 

இைல� த�ண��  ேபால ஒ�டாம�தா� 

வா�கிறா�க�. ந�லேதா ெக�டேதா 

நிைன�த உட� ந�மா� கிள�ப ��யா�. 

அத�� எ�தைனேயா காரண�க�. ஆனா� 

நா� அ�ேக ேபாக��யாம� இ�ேக ந� 

மன� ப��பா� ��யாம� ேவ��ெம�ேற 

ஏதாவ� ேபசி ந� மனைத� ��தி� 

கிழி�பவ�க� ஏராள�! இழ�� க�மியா 

இ��கலா�. ஆனா� அேதாட வ�� ய�, அ� 

மனதி� ஏ�ப��திய பாதி��க� அதிக�. 

அைத�தா� நா�க� அதிக� எ�� 

ெசா�கிேறா�.

நிதா

ந�ைம� ெப�றவள�� ைகயா� ஒ� ப�� 

ேசா�றிைன உ�ண ��கிறதா? இ�ைல 

ந�ைம ெப�றவ��� ஒ� ப�� ேசா�றிைன 

ந�மா� சைம��� ெகா��க ��கிறதா? 

அவ�க� ந�ம�� ைவ�தி���� பாச��, 

நா� அவ�கள�� ம�� ைவ�தி���� 

பாச�� கண�ன�� ெப����� அட�கி 

வ��டேத. இ� இழ�� இ�ைலயா? நம�கான 

ேதைவ இ�ேக த���கப�கிற�. அதனா�தா� 

இ�� வா�கிேறா�! ேதைவக� 

த���க�ப�கிற� எ�ப� ெப�வ� அதிக� 

எ�� ஆகா�!

ேபக�

கலா�சார� ச�ய��ைல எ�� ெத��ேத 

தா� அ�த�த நா�கள��, ந� ம�க� 

வா��� ெகா����கி�றன�. "ெப�வ�" 

அதிகமாக இ��பதா�தா�, இழ�� இழ�� 

எ�� ெசா�லி�� ெவள� நா�கள�� 

வா��� வ�கி�றன�. ப�ள�ய�� தமி� 

பாடமாக ைவ�கவ��ைல எ�றா�ேம ச�, 

நா� வ�� �ேலேய அவ�க��� 

பய���வ��தி��ேப�. ப�ற� நா� தமிழ� 

எ�� ெசா�லி�ெகா�வதி� எ�ன 

இ��கிற� ெசா���க�.

ந��க ெப�ற� இர�� ப��. இழ�த� 

ேவ��மானா� ஒ� ப�காக இ��கலா�. 

ஏெனன�� இழ�� அதிக� எ�� ெத��தா� 

ந�மி� யா�ேம இ�� ெவள�நா��� 

இ��க மா�ேடா�. எ�ேலா�� தா� 

நா��� தா� இ��ேபா�.

பா�திமா

நா� ெவள�நா��� ெப�வ� அதிக�. ந�ல 

ப���, ைவ�திய� (medical), ேவைல. நா� 

ெசா�த�கைள இழ�கிேறா�தா�, நா� 

அவ�க� ��ப��� �ர� இ�ைல. ஆனா� 

இ�ேபா� ெதாைலேபசி ம��� இ�ட�ெந� 

உதவ�யா� அ��� �ைற�� வ��ட�. ந� 

வ��� ஹாலி� அம��� அவ�கைள� 

பா��கிேறா�.

ச�மா 

ெப�வ��, இழ�ப�� 50/50 சதவத� � 

எனலா�. எ�லா இட�கள��� ெப�வ�� 

இ����, இழ�ப�� இ����. கட�� 

நம�� ெகா��தி���� வா��ைக இ�ேக 

தா�. அதனா� அதி� நா� தி��தியாக 

இ��க ேவ���.

சி�ரா

ெவள�நா�� வா��ைக வ��கால 

வா��ைக�கான �ற� ேதைவகைள அ�ள� 

அ�ள� ெகா���ேம தவ�ர, அக� 

ேதைவகைள எ��ேம ���தி 

ெச�ய��யா�.  ெபா�ளாதார�ேதைவைய 

அைடவத�� அவ�க� வா�� 

வா��ைகய�� உண��களா� இழ�ப� 

ெப�வைதவ�ட அதிக�. ெப�பைவ 

யாைவ�� ந�மா� பா��க ��கி�ற�, 

இழ��கைள பா��க ��யவ��ைல, உணர 

ம��ேம ��கி�ற�. 

 

ெச�வ� பா��ய�

ப��ைளக� ப�றி ெசா�லேவ ேவ�டா�. 

வள�� இட�தி� எ�ன இ��ேகா 

அைத�தாேன அவ�க� ப��ப��வா�க�. 

வ�� �� எ�ன ெசா�லி வள��தா�� ��றி 

உ�ளவ�க� இ��ப� மாதி�தா� 

அவ�கள�� எ�ண�க�, உண��க� 

இ����. 

வ�ஜி ேவதாசல�

ெவள�நா��� வா�ேவா� நி�மதியாக 

வா��தா��, இ�தியாைவ� பா��� ஏ�கி� 
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ெகா��தா� இ��கிறா�க�. அவசரமாக� 

தா�நா����� �ட வர ��யாம� நிைறய 

ேப� சிைற� பறைவயாக� தா� 

இ��கிறா�க�. நி�மதி இ��ப� ேபால 

ேதா�றினா�� உ�க� மனதி� ெவ�ைம 

தா� மி���. மனதி� வலிேயா� வா�� 

வா��ைக ெப�ய இழ�� தாேன? 

ப�ேரமா பரண�

Though we have many losses, our financial 
commitments and the fear to go back and suffer 
overcomes all our losses and make us stay abroad as 
long we can tolerate.�Though the number of benefits 
is more than the no. of losses, still the losses are 
more serious than the benefits. We can always live 
without those benefits but not with such guilty or 
problems.

Once again I tell we adjust these difficulties as long as 
we can for the sake of MONEY.

ெகௗ� ேமாக�

ெப�ேறா�, �ழ�ைதகைள தம� 

ப�பா��ட� வள��பத�� எ�வள�தா� 

�ய�சி எ��தா�� அ���ள 

பழ�கவழ�க�க�, ��நிைலக� 

ஒ��ைழ�கா�. காரண�, �ழ�ைதக� 

த�கள� ��கா�வாசி ேநர�ைத 

பாடசாைலய��� ந�ப�க�ட�ேம 

ெசலவழி�கிறா�க�.

�பாஷ�லா

ெவள�நா�� வா��ைகய�� இழ�பேத 

அதிக�. ��டா� தா� ெத��� ���� 

ெவ�ைம. ெவள�நா��� வா��� பா��தா� 

ெத��� தைல�ப�� வ�ள�க�. 

த�பதிய�கள�� ப���, �ழ�ைதகள�� 

மழைல, பாச� பகி��, தா� த�ைதய�� 

அரவைண�ப��ைம, ம��� எ�தைனேயா 

இ�ப ��ப�கைள இழ��, கால�க� 

கட�த ப�ற� பண� ம��� ைகய��...

 
ஜவ� �தா

ப��ைக நா�கள�� ���ப�ேதா� 

��கலி�க ��யாம�, த�கள�� 

வா����கைள மன� ���க ேசாக�ேதா� 

ைக�ேபசிய�� ���ரலி�� ெகா�சி மகிழ 

ேந�� இ�லாத கா�றைலக� நா�க�.

ஆர�ப�தி� �த���லா ெதாழி� இ� 

எ�� ெப�மித�ப�ேடா�. எ�க��ேக 

ெத�யாம� எ�க� இளைமைய அ�லவா 

�த�� ெச�தி��கி�ேறா�. ெசா�த 

ம�ண�� ெசா�த�கேளா� ேசா� தி�பவ� 

யாரடா..? இ��தா� அவேன ெசா��க� 

க�டவனடா..!

கி��ணேவண�

"கி�ட இ��தா� ��ட பைக", "�ர 

இ��தா� ேசர உற�" ேபா�றைவ ந� 

��ேனா�க� வா��. கி�ட இ��� தின� 

தின� ப�ர�சிைனகள�� உழ�வைத வ�ட �ர 

இ��� பண� ேதைவகைள ���தி ெச�� 

அைனவ�� நி�மதியாக இ��கலா�. 

வ�ட� ஒ� �ைற வ�� பா��� வ��� 

ேபாகலா�. நா� எ�ன இ�ேகயாவா 

இ��க� ேபாகிேறா�? ந� கிைளக� எ�ேக 

பர�� வ���தா��, ந� ேவ� ந� ம�ண�� 

தா� இ�ைலயா? 

ப��யா ரவ�

First, People who work in other countries can be 
dividing into two categories - white collar jobs and 
physical labour jobs. People who are in white collar 
jobs, mostly called expats have lot of perks from their 
company. People who are in physical labour jobs, still 
called labour by all, very minimum or nil benefits from 
their companies. Most of them are on contracts via 
agencies. Here, only advantage is the experience 
years they get. Nothing much. Hell lot of 
disadvantages.

SKVS
எ�லா�� இழ�� தா� அதிக�� 

உண�கிறா�க�. எ�ைன� ெபா��தவைர 

ந� நா��� வா��ேபாேத அேத இழ�� 

ஏ�ப�கிற� எ�� ேதா��கிற�. 

இ�ேபாெத�லா� ந�ப�க� க�யாண���� 

நிைறய ேப� ேபாவதி�ைல. ஒ�� 

அ�வலக�தி� வ���ைற� 

கிைட�பதி�ைல. அ�ல� நாேம அதிக 

��கிய��வ� ெகா��ப� இ�ைல. 

 
MATHURA
நா�க� இ�� இழ��கைள சகி��� 

ெகா�� வா�கிேறா�. அ�ப� 

சகி�பதாேலேய இழ��க� இ�ைல எ�� 

ஆகிவ��மா? அ�ல� இழ�தைத�தா� 

தி��ப� ெபற�தா� ���மா?

இதி� த� க��தி� உ�தியாக நி��, 

அ�ைமயாக வ�வாத� ெச�� ப�� ெவ�ற 

ேதாழி  அவ�க��� ெப�ைமய�� ேபக�

வா����க��, பாரா���க��.
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இ�ேறா� ஒ� வ�ட� ஆகிற� இ�த 

�ேப� ஷி�ப�� உ� வ��. ம���� 

ஒ��ேம ப���கவ��ைல. அவள�� 

ேதாழிகள�� பல� அவ�ட� இ�ைல. 

அவள�� ெச�ல �ெரௗ�ன�, அ��� 

அவ�ட� இ�ைல. அ�பா ெசா�கிறா�, 

இன� நா� ந�ம வ�� ���� ேபாக 

��யா� எ��. எ�ன ஆய��� எ�� 

ெத�யவ��ைல அவள�� ம�ச� ேராஜா� 

ெச� எதைன � ��தேதா? ப�க�� வ�� � 

ப��யா பறி��� ெகா�� ெபா� 

வ��டாளா? இ�ைல ெச�ையேய ���கி 

வ��டளா? ந�ம ���ல ���த 

ேஹா� ெவா��க ���க�� இ�ைல 

����� ேபாக�� இ�ைல. எ�ப� 

அ�த அன�தா மி� ெப�ய 

�ேனாசா� கி�ட இ�

�� 

த�ப��ேசா�? 

இ�ப� அவள�� 

சி�தைன 

பலவாறாக ஓ�� 

ெகா����த�. 

பாவ� அவ��� 

அ�ேபா� 

ெத�யவ��ைல 

அவள�� 

சி�தைனயா� 

இ���� 

ஒ�றி��� உய�� 

இ�ைல, �மி 

உ�பட எ�� 

அவ���� 

ெத�யவ��ைல.

த� சி�தைனய�ேல த� �வ�� � 

ெபா�ைம�ட� வ�ைளயா�� 

ெகா����த அவ�, �����ற� 

பரபர�பாவைத கவன��கவ��ைல. ஆ� 

இ�த �ேப� ஷி�ப�� வ�த மன�த�க� 

ேத� வ�த “ப���மா ஐ��திைய” 

ெந��கிய� தா� இ�த பரபர����� 

காரண�. ப���மா ஐ��தி 

ெடலிேபா��ட�லி��� சி�ன� �ேப� 

ஷி����� கிைட�த�. அதி� வ�த 

ெச�தி �ேப� ஷி�ப�லி��த 

அைனவ���� மகி��சிைய��, 

��க�� கல�த கலைவயான 

உண�ைவ�� ெகா��த�. 

“ப���மா”வ�� தைலவ� அவ�க�ட� 

ேபச வ����வதாக வ�த ெச�திேய தா� 

அ�.

அைனவ�� தா�க� �திதா� வா��ைக 

ஆர�ப��க� ேபா�� கிரக�தி� இ���� 

உய��ன�ைத� பா��க ஆவ��, �டேவ 

எ�ன நட��ேமா எ�ற பய�� 

இ��த�. ெதாைல�கா�சி ெப�� உய�� 

ெப�ற�. இ�ன� எ�� அறிய ��யாத 

ஆ�டனா இ�லாத ஒ� ஏலிய� ேபச 

ஆர�ப��த�. அ� �க�தி� அ�ப� ஒ� 

ேகாப�. மன�த�கைள� பா��� ஒ� 

ப�காச �கபாவ�. அ� 

ேபசியதாவ� “சீ… 

அ�ப மான�ட� 

பத�கேள! ந��க� 

எ�கைள�� 

வண� ா��வத�� 

இ�ேக 

வ��வ����களா? 

எ�வள� 

அழகான கிரக� 

உ�க�ைடய�. 

அைத உ�க� 

�யநல�தி�காக�

�, 

ெசா���காக�� 

அழி�� 

வ����க�. 

உ�க���� இ���� த�ய �ண�க��, 

�மிய�� ெகாைல, ெகா�ைள, க�பழி��, 

ைக���, ெபாறாைம, அ��தவ� �� 

ெக���, ச�க அ�கைறய��ைம, �காதார 

சீ�ேக�, அ� ம��ம�லாம�, அ��தவ� 

எ�ப�� ேபானா� எ�ன எ��, 

மன�த�கள�� சில� ம��� த�ப� 

வ�தி���� மன�பா�ைம, அறிவ�ய� 

வள��சிைய ஆ�தமா��, 

ரசாயனமாக��, மி�ன�� 

��ைபகளாக�� மா�றி �மிைய 

ெவ�பமயமா�கி, அழி��, ெசய�ைக� 

ேகா� எ�ற ெபய���, வ��ெவள� 

நிைலய� எ�ற ெபய��� ஒ� 

நா�ேடா� இ�ெனா� நா� ேபா�� 
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ேபா��, அ�ட�ைதேய வண� ா�கிய 

உ�கைள உ�ேள வ��டா� எ�க� 

கிரக�� வண� ாக� ேபா�வ���. 

உ�க��� எ�க� கிரக����� �ைழய 

அ�மதி ம��க� ப�கிற�. உ�க� ம�� 

நா�க� ஆ�த� பய�ப���� ��� 

ந��க� இ�கி��� ெச�� வ���க�. 

உ�கைள வ�ட பல மட�� ச�திசாலிக� 

ந�க�. அறிவ�ய� வள��சிய��� 

ப�ணாம வள��சிய��� உ�கைள வ�ட 

ெப�யவ�க� நா�க�. எ�க� molecular 
dissembling reassembling and 
ெடலிேபா��ட� ெதாழி� ��ப� 

�லமாக�� இர�ேட நாள�� �மி�� 

வர�� ேபாக�� ����. அ�ப� வ�த 

ேபா� நா�க� பா��� ரசி�த �மிைய 

அழி�த ந��க�, இ�� இ����, ந��க� 

அ��ப�ய வ��ெவள�� ��ைபேயா� 

��ைபயா� மித�த� இற�� ேபா�க�. 

இ�ேவ ச�வேதச ���ெப� ம��� 

வ��ெவள� ந�தி ம�ற�தி� த����” எ�� 

ெசா�லி மைற��. இைத� ேக�ட 

மன�த�க��ெக�லா� அதி��சிய�� ேபச 

��யவ��ைல, அ�ைக�� வரவ��ைல. 

ெப�ற தா� த�ைதைய வ��� 

வ�தவ�களா� தா�� த� ���ப�� 

அழிய� ேபாவைத ஜிரண���� ெகா�ள 

��யவ��ைல. அவ�கள�� கைடசி 

ந�ப��ைக�� ெபா���� ேபான�. 

ஏ�கனேவ மிர�� ேபா� இ��த ம� 

அழ ஆர�ப��தா�. “அ�மா அ�பா இ�க 

ேவணா�... நாம வ�� ��ேக ேபாலா� 

இ�த ஏலிய� அ�கிள� பா��தாேல 

பயமா இ���. �ள��  அ�பா நா� 

இன�ேம �� ேக�ளா இ��ேப�... �ள��  

பா“ எ�� ேத�ப ஆர�ப��தா�.

“ம� மண� ஏ�... இ��� ��� 

ேஹா� ெவா�� ���கல, ேவ� 

வ����, ��கி�கி�ேட இ��க. நா� 

���க கா���� பா��க ேவ��ய�... 

அ��ற� ஏலிய�, �ேப� ஷி� 

அ�ப��� ��க��ல ெபால�ப 

ேவ��ய�... எ��தி� க�த” எ�ற 

அ�மாவ�� வைச ெமாழிய�� தி��கி�� 

க� வ�ழி�தா� ந� இர�டா� வ��� 

ப���� ��� ��� ெப� ம�மிதா. 

ஆனா�� அ�த� கனவ�� 

தா�க�திலி��� அவளா� ெவள�வர 

��யவ��ைல.அ�ேவ அவள�� 

சி�தைன ���க ஆ�கிரமி�த�. 

ஏதாவ� ப�ண ேவ��� எ�� 

ேதா�றிய�. ஆனா� எ�ன ப��வ� 

எ�� அ�த� ��� ேதவைத��� 

ெத�யவ��ைல. அ�த� கன� அவள�� 

மன���� ஒ� ெப�ய வ�ைதைய 

வ�ைத�த�. அ�த வ�ைதய�னா� வள��த 

ெப�ய வ���ச� “�மி கா�ேபா�, நா�� 

வா�ேவா�” இய�க�. இ�� ம� 38 

வயதான இ�தியாவ�� ��னண� 

வ��ஞான�, ச�க மா�ற� ஆ�வல�, 

தைல�சிற�த இள� அரசிய�வாதி, 

இ�ப�� பல ப�மாண� ெகா���ள 

இ�திய அரசி� உய�ய வ��தான “பார� 

ர�னா” வ������ ப���ைர 

ெச�ய�ப�� இ��கிறா�. உலகி� ��� 

bio materialistic and advanced pharma 
வ��ஞான�யான அவள�� ��கிய� 

க��ப���� “ப�ளா���”கி� மா��� 

genetic manipulation for human diseases 
and disorder. இ�தியாைவ ப�ைம நாடாக 

மா�ற��, ந� நா��� ச�க 

அவல�கைள� கைளய��, ஒ�த 

சி�தைன��ள ேகா��கண�கான 

ம�கைள உ��ப�னராக� ெகா�ட “�மி 

கா�ேபா�, நா�� வா�ேவா�” இய�க� 

சாதி�த� பல, சாதி�க� ேபாவ�� பல. 

இ�ைறய நா� வைரய�� ம�வ�� 

favorite கா���� தா�. இவேள நிைறய 

கா���� ேகர�டைர உ�வா�கி 

�ழ�ைதகள�� மனதி� ச�க உண���, 

ெபா���ண��சி�� வளர� த�னா� 

இய�றைத �ய�� ெகா�� 

இ��கிறா�.

இ�தைன��� அ��பைட அ�த� கன�. 

��க�தி� வ�த கன� அவள�� 

��க�ைத� ெக��� ல�சியவாதியா� 

ெச��கிய�. சராச�� ெப�ணா� இ��த 

அவைள� சாதைன� ெப�ணா� 

மா�றிய� அ�த� கன�. அ� அவ��� 

ம��மி�ைல, ந� ச�க�தி���, 

நா����� ெப�ய தி��� �ைனயா� 

அைம�த� எ�றா� மிைகய��ைல.

...........................................................................................
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வர� வந���லி��� தி��ப��ெகா����த 

ேபா� திேனைஷ அைழ�� வ�ஜய� 

ெஜய�ரகா� வ�� �� இ��பைத உ�தி 

ெச�த தியாேக�வ� வ�ஜயைன� 

க�காண��க� �றினா�. 

லாவ�யா, "எ�ப� சா�? �தலிேலேய ெக� 

ப�ண����களா?"

அவ� ��னைக��வ��� அைமதியாக 

இ��க, அவ�, "இ�ப� சி��� ம��பாத��க 

சா�.. திேன� ெசா�ன� ச� தா�".

"ந�ேய.. சா� ந��க ஒ���கிற அள��� 

அவ� எ�ன ெசா�னா�?"

"ஒ�ைமய�ேலேய ேப��க சா�.. அவ� 

ெசா�னா�.. நாம ��றவாள�ைய 

ச�ேதக�பட ஆர�ப���� ேபா� சா� 

ேகைஸ ���சி��பா�".

அவ� ம���� ��னைக�க, 

அவ� க���ட�, "இ���� 

சி��பா!!!"

தி�ெந�ேவலி ெந��கிய�� திேனைஷ 

அைழ�தவ�, "மி�ட� வ�ஜயைன 

வ�சாரைண�� ந�ம இட���� 

அைழ���� ேபா" எ�றா�.

"அ�பற� க�யாண�ைத� ப�றி எ�ன 

��ெவ��தி��க?" எ�ற தி�� ேக�வ�ய�� 

அவ� அதி��சி�ட� அவைன� பா��க, 

அவ� ெம�னைக�ட�,

"இ�ைன�� இைத� ப�றி கமி�ன� சா� 

கி�ட ேபசறதா இ��ேக�".

“எ�..ன ெசா�ல� ேபாற�� க?"

"அவ� கி�ட ேக��� ெத����ேகா". 

அவளறியாம� அவைள ேநா�டமி�டவ� 

த��� ��னைக�தா�.

தி�ெந�ேவலி ெச�ற�� ேநராக த�க� 

இட�தி��� ெச�றவ� �தலி� ச��� 

ெகாைலய�� ச�ப�த�ப�டவைன 

மிர��வ��� வ�ஜயைன� பா��க� ெச�றா�.

ைக கா�க� க�ட�ப�டப� வ�ஜய� 

இ��ைகய�� அம��தி��க, எதி�� ஒ� 

இ��ைகய�� அம��தப� தியாேக�வ� 

வ�சாரைணைய� ெதாட�கினா�.

"இல�சி, வர� வந��� ேபா� 

உன�� எதிரான ஆதார�கைள� 

ேசக����ேடா�.. அைத� 

பா��த�� மிச� JP  அ��வரா 

மாறி ந� தா� ெகாைலகைள 

ெச�ேத�� ெசா�லி�டா�க".

வ�ஜய� ஆேவசமாக, "அ�ப�யா ெசா�னா 

அ�த� சி��கி! ப���பா�திர� 

ேத�������த நா�.. அவ��காக 

எ�னெவ�லா� ெச�ேத�! கைடசில, 

எ�ைன மா��வ��� அவ(�) த�ப��க� 

பா��கறாளா!!!" எ�� �றி ெக�ட 

வா��ைதகள�� தி��யவ�, "அவ(�) 

ெசா�ன� ெபா� சா�.. எ�ைன ந���க.. 

நட�த உ�ைமைய நா� ெசா�ேற�.." 

எ�றவ� உ�ைமைய� ெசா�ல� 

ெதாட�கினா�.
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"நா(�) பா���� �ரதா� உைழ��ல 

உ�கா��� சா������ேத�.. எ�ைன�� 

இவைள ச�தி�ேதேனா அ�ைன�� எ�ைன 

சன� ப��������� இ�ேபா ����.. ஆனா 

அ�ேபா அவ(�) ேப�ைச� ேக�� ெசா�ைத� 

ப����, அைத காலி ப�ண��� ஊெர�லா� 

கட� வா�கி� தி��ப ��யாம 

க�ட�ப�ேட�.. 

பண�ேதைவ�காக ந�பைன பா��க 

��ைப��� ேபான இட�தி� �ரகா� 

அ�ணாைவ� பா��ேத�.. அவ� ந�ல 

ச�பள�தி� ேவைல ேபா���தரதா ெசா�லி, 

தி��தி வாழ� ெசா�னா�.. �ரகா� அ�ணா 

கி�ட ேவைலய�� ேச��த ஒ� வார�தி� 

எ�ைன ப���சி��க ��யைல�� 

ெசா�லி�� அவ�� வர� வந��� 

வ���டா..

அ�ண� இற�� ெகா�ச நா�களான 

நிைலய�� எ�� வய� �பாஷின�ைய 

பா����கற ேவைலய�� அவைள 

ேச���வ��ேட�.. எ�ன ப�ண�ணாேளா!!! 

ஒேர மாச�தி� �பா அவைள 'அ�மா'� 

��ப�டலாமா�� ேக�க, அ�ணா �பாைவ 

அத��னா�. நா(�) அதி��சி�ட� அவைள� 

பா��தா அவேளா எ�ைன� பா��� ெவ�றி� 

சி��� சி��ச��, தன�ைமய�� அவள�ட� 

க�திேன�.. அ��� அவ(�) 'இ��� 

எ�தைன நாைள�� இ�ப� �லி ேவைல 

ெச�� ெபாைழ�கிற�?'�� ெசா�ன�� 

நா(�) அ��காக எ�ைன வ����� 

ெர�டா�தாரமா ேபாவ�யா�� க�திய�� 

அவ(�) '��.. உ� அ�ண� ேமல வ���கிற 

பாச����, எ�ைன க�யாணேம 

ப�ண�ணா�� நி�சய� ெதாட��ட 

மா�டா�.. இ� நா� ெசா�லி 

�����கேற�.. அவைன� க�யாண� 

ப�ண��� ெகா�ச நா�ல அவைன ஏமா�தி 

ெசா�ைத எ� ேப� (ெபய�)ல எ�தி 

வா�கி�� அவைன�� அவ� 

ெபா�ைண�� �ர�திரலா�'� ெசா�னா..

நா� �த�ல ஒ���கைல, அ�பற� அவ(�) 

ேப��ல மய�கி ச��� ெசா�ேன�.

�பாவ�� ஏ�க�� உற��கார�க� 

அறி�ைர�� ேச��� அ�ணா அவைள 

க�யாண� ப�ண�ணா�. அவ(�) ெசா�ன� 

ேபா� '�பாஷின��காக ம��ேம உ�ைன� 

க�யாண� ெச�யேற�.. உ� ப��ைகயைற 

�பாஷின� அைற தா�'� ெசா�லி�� தா� 

க�யாண� ப�ண�ணா�, ஆனா நா�க 

நிைன�ச� ேபா� ம�தெத��� நட�கைல..

நா�க ெந��கி� பழகியதி� அவ(�) 

வய���ல �ேர�த� உ�வாகி�டா�.. அ�ண� 

ஞாபக�தி� சில ேநர� அ�ணா 

த�ண�ய��பா�, அ�த மாதி� நிைலய�� 

அவ� எ�ைல ம���டா�� ெசா�லி அவைர 

ந�ப வ�சா.. ஆனா அவ� க�ைவ கைல�க� 

ெசா�னா�.. உடேன அவ(�) அ�� �ல�ப, 

�பா�� 'பா�பா ேவ��'� ெசா�ன�� 

மனமி�றி அ�ணா ஒ���கி�டவ� 

அ�ண��� �ேராக� ப�ண��டதா ��ற 

உண�வ�� தவ��சா�. �ேர�த� 

ெபாற�கற��� ��னா�ேய ப��ன� 

ப�ண�ேபாறதா ெசா�லி தி�ெந�ேவலி 

கிள�ப�� ேபானவ� எ�பவாவ� தா� ஊ��� 

வ�வா�.

சில வ�ஷ�க� கழி�� �பா �லமா 

அ�ணா�கி�ட ேபசி அவ�க �� ேப�� 

தி�ெந�ேவலி வ�தா�க.. �பா எ�ேபா�ேம 

இவைள அ�மா�� ��ப�டறதால இ�க 

யா���ேம இவ(�) ெர�டாவ� 

மைனவ��� ெத�யா�.."

"மி�ட� �ரதா���� �டவா ெத�யா�?"

"ெத������� ஆனா அவ� எ�ேபா�ேம 

அ��தவ�கைள� ப�றி ேபசமா�டா�"

தியாேக�வ� ேமேல ேப�மா� ெச�ைக 

ெச�ய, அவ� ெதாட��தா�.
"இ�ப�ேய இ��� சில வ�ஷ�க� 

கழி�த�..

ஒ� நா� நா(�) அவ(�) கி�ட, 'எ�ைன 

ஏமா�த நிைன�ச �ேர�த� என�� 

ெபாற�தவ�-�கிற உ�ைமைய 

ெசா�லி�ேவ�'�� மிர��னைத அ�ணா 

ேக���டா�..

ெசா��க��� �பா ம��� தா� வா��-

�� எ�ேலா���� ெசா�ல� ேபாறதா�� 

இன� நா(�), அவ(�), �ேர�த� அ�க 

இ��கேவ �டா���� ெசா�லி�டா�. 

வழ�க� ேபா� அ�� �ல�ப� ஒ� வார� 

ைட� ேக�டா.. 

ஒ� நா� அ�ணா வ�கீ� கி�ட ேபா�ல 

உய�� ெர� ப�ண� ெசா�னைத இவ(�) 

ேக���டா.. அ�ணா வ�கீைல� பா��க 

ேபாற�ப ஆ�சிெட�� ெச� ப�ண� 

ெகாைல�� ஏ�பா� ெச�த� அவ(�) தா�..

அ�ணா இற�த ப�ற� �பாைவ�� 
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ெகா�ல��� ெசா�ன�ப நா(�) 

தய�கிேன�.. ஆனா ஏேதேதா ெசா�லி 

எ�ைன ஒ���க ெவ�சவ �பா மரண�� 

ஆ�சிெட��டா இ��தா ச�ேதக� 

வ�ேமா�� ேவற தி�ட� ேபா�டா.. கத� 

வழியா இ�லாம �பா ����� ேபா� 

வர��� ஜ�ன� ைவ�க ஏ�பா� ப�ணா.. 

அைத �பா �லமாேவ �ரதா� கி�ட ெசா�ல 

வ�சா..
தைலவலி காரணமா சில நா�க� �பா 

காேல� ேபாகாம இ��க, சில நா�க� 

இவேள 'ந� ேசா��� ேபா� இ��க 

இ�ைன�� காேல� �� ேபா���'�� 

ெசா�லி �� ேபாட வ�� பா�ல ��க 

மா�திைர கல�� ெகா��� �பாைவ அதிக 

ேநர� ��க வ�சா.. 
இ�ப�ெய�லா� ெச�� �பா அதிக மன 

அ��த�தி� இ���றதா ஊைர ந�ப வ�சா..

ஒ� நா� அவ(�) 'அ�ப� ேபான இட���ேக 

இவைள�� அ��ப��டா.. இ�த 

ெசா�ெத�லா� நம��� ந�ம ைபய� 

�ேர�த���� தா�'� ெசா�லி����த�ப 

�� ெவள�ய ஏேதா ச�த� ேக�� நா�க 

வ�� பா��த�ப �பா ேபாறைத� பா��ேதா�.  

அ��த நாேள  �பாேவாட தமி� 

ைகெய��தி��த அைன�ைத�� 

அ��ற�ப��திேனா�.. �பா எ��ன மாதி� 

ெல�ட� எ�தி வ���� அவைள� 

ெகா���ேடா�.."

"ச�த� வராம இ��க பா�ல ��க 

மா�திைர கல�� ����, �பாஷின� 

��கிய�� ஜ�ன� வழியா உ�ள ேபா�, 

���ல ெதா�க வ�����ப�� க".

வ�ஜய� தியாேக�வைர ஆ�ச�யமாக� 

பா��க, அவ� திேனஷிட� ஏேதா ெச�ைக 

ெச�தா�. மைறவான இட�திலி��த 

வ��ேயா ேகமராவ�லி��� திேன� சி�ைய 

எ��தா�.

தியாேக�வ� ��னைக�ட�, "எ�ன 

பா��கற.. மி�ட� �ரதா� ேம� சி�னதா 

ட�� இ��தா�� அைதவ�ட� ��தலா 

உ�ைன�� மிச� JPைய�� 

ச�ேதக�ப�ேட�...

இல�சில எ�க���� கிைட�த தகவ� ந� 

ப���பா�திர� ேத��கற ஒ� அநாைத� 

ெப�ைண காதலி��, ஊைர� ��தி கட� 

வா�கி தி��� காணாம ேபான சில 

நா�கள�� அ�த� ெப�ைண�� 

காணவ��ைல.. அ�பற� வர� வந���ல 

ெச��� ஆகி�ட..

வர� வந���ல கிைட�ச தகவ� ந� 

அறி�க�ப��திய அநாைத� ெப�ைண 

மி�ட� JP ெர�டா� க�யாண� 

ப�ண��கி�டா� எ�ப� ம��ேம.. 
ெகாைலயாள� ந��க தா�� 

க��ப���சா�� உ�க��� எதிரா எ�த 

ஆதார�� இ�ைல.. உ�ைன� ப�றி 

ேக�வ�ப�டவைர, தி�ட� ேபா�� ெகாைல 

ெச�யற அள� உன�� ��தி�� ைத�ய�� 

கிைடயா�.. க�யாண� ந��ைப ேந�� 

பா��ததா� உ�ைன� ேபச ைவ�ேத�.."

அவசர�ப�� உ�ைமைய உளறியைத 

நிைன�� வ�ஜய� வ��தினா�.

வ�ஜயைன�� க�யாண�ைய�� ைக� 

ெச�த ப�ற� லாவ�யா, "எ�ப� சா� 

இவ�கைள ட�� ப�ண�� க?"

“ெவ� சி��ப��..

�த�ல இ��ேத க�யாண� ேந� 

பா�ைவைய� தவ���தா�க..
�பாஷின� கவ�ைதைய கா��ய ேபா� 

அவ�க க��ல அதி��சி ேதா�றி 

மைற�த�..
ஒ� �ைற நா� எதா��தமா 'மி�ட� 

வ�ஜய� உ�க��� ெந��கமானவ�'� 

ெசா�ன�ப அவ�க ச���� சி� 

அதி��சி�� பய�மா எ�ைன� பா��தா�க..
உய�� ப�றி ேபசின�� ெட�ஷ� ஆனா�க..
�பாஷின� ��ல இ���� ெம�க� 

��ேபா�� எ�ப� ேச� ஆகிய������ ஒ� 

�ழ�ப� இ��த�..
�பாஷின� ம��� மி�ட� JP மரண�ைத 

நிைன�� அவ�க அ�ததி� ெபா�ைம 

இ��த� ேபா� ேதா���..
கைடசியா மி�ட� JP வ�� ���� ேபான�ப 

எ��� லி�� வ�� கா�ெப�ட� ெவா�� 

நட�த� ெத��� வ�� � நி�வாகிைய 

வ�சா��� ஜ�னைல ப�றி 

ெத����கி�ேட�.. ஜ�னைல� ேபா� 

பா��ேத�.. கி��ைல கழ���� உ�ள 

ேபாற� ேபா� இ��த�..
அ�பற� அ�த ஆ�சிெட��, �ேர�தைர 

������ ேபா� ����� வர வ�ஷய� 

ெவள�ய யா���� ெத�யாத ேபா�, அ��� 

நா� வ�சா����� கிள�ப�ன ெகா�ச 

ேநர�தி� நட�த அ�த வ�ப�ேத ெபா�ேயா� 

ட�� வ�த�..

எ�லா�ைத�� ேச��� பா��தா உ�க��ேக 
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யா� ��றவாள��� ெத���" எ�� 

��னைக�தா�.

"� ஆ� சா��ெல� சா�" எ�ற 

லாவ�யாவ�� பாரா����� ��னைக�தப� 

தியாேக�வ� எ��� ெகா�ள, திேனஷு� 

லாவ�யா�� எ��தன�.

தியாேக�வ�, “திேன� ந� ேவ��னா 

வ�� ���� ேபா� ெர�� எ�..”

“அ� ஆ�ைர� சா�..”

“உ� இ�ட�..” எ�றவ� லாவ�யாைவ� 

பா���, “ந� உ� �ேடஷ� கிள�பலா�"  

எ�� �றி இ�வ���� ெபா�வாக, “நா� 

இல�சி��� ேபாேற�.. ஏ�� ��கியமான 

வ�ஷய�னா எ� ெமாைப� ந�ப��� கா� 

ப���க”.

லாவ�யா, ”தி��ப எ��� சா� இல�சி��?”

அவ� சி� ��னைக�ட�, ”எ� க�யாண� 

��வ�க வ�� �� ைவ�� நட�க�மா�. 

அதனா� அ�த வ��  எ�த க��ஷ�ல 

இ������ அ�பா பா����� வர 

ெசா�னா�.. ைந� �ட�� ஆகி�ேவ�”.

திேன� அதி��சி�ட� லாவ�யாைவ� 

பா��க அவேளா தியாேக�வைர� பா��தப� 

சிைல ேபா� நி�� ெகா����தா�.

“ஓேக ைக�.. நா� கிள�பேற�” எ�� �றி 

கிள�ப�னா�.

ைகேபசிய�� ச�த�தி� நிக� கால�தி�� 

தி��ப�யவ�க� ஒ�வைரெயா�வ� 

பா��காம� ச�த� வ�த திைசைய� 

பா��தன�.

தியாேக�வ�� ேமைஜ ேமலி��த அவன� 

ைகேபசிய�� அைழ�� வர��, திேன�, 

“ெமாைபைல மற���டாேர” எ�றப� 

எ����பா��தவ�, “கமி�ன� சா� 

��ப��றா�.. சா� கிள�ப�ய���க மா�டா�.. 

நா� ேபா� ������ வேர�” எ�� 

�றியப� அவசரமாக ெவள�ேய ெச�ல�� 

தியாேக�வ� கா� கிள�ப�� ச�யாக 

இ��த�.

அ�கிலி��த கா��டப�ைள தன� 

இ�ச�கர வ��ைய� கிள�ப� ெசா�லி 

தியாேக�வ� வ��ைய ெதாட��� 

ேவகமாக� ேபாக� ெசா�னவ� இர�� 

நிமிட�கள��, “சா� வ�� ���� தா� ேபாறா�.. 

இ�த� ���� ச��ல தி����க.. 

ப����ரலா�” எ�றா�.

வாகன ெந�ச� இ�லாத ஒ� ேரா���, 

தி�ெரன தியாேக�வ� வ��ய�� 

வல��ற� ஒ� கா� அவ�ட� ெதாட��� 

வர, எதிேர ஒ� த�ண� லா� ேவகமாக 

வ���ெகா����த�. யாேரா த�ைன� 

ெகா�ல தி�ட� ேபா����கி�றன� 

எ�பைத ���� ெகா�டவ� எ�ப� 

த�ப��பெத�� ேயாசி�தா�. 

அவன� இட��ற� நைடபாைத இ��க 

அ�த� ப�க� ஒ��க ��யவ��ைல, 

வல��ற� வ��ேயா ெந��கமாக வ�� 

ெகா����த�. ேவக�ைத� �ைற�� அ�த 

வ��ய�� ப�� ெச��வ�டலா� எ�� 

ேயாசி�� அவ� ேவக�ைத� �ைற�க, அ�த 

வ���� அேத அளவ�� ேவக�ைத� 

�ைற�த�. லா� அவைன 

ெந��கி�ெகா����க, ச�ெட�� ேயாசி�� 

இட��ற� கதைவ திற�� அவ� ெவள�ேய 

�தி�க��, அவன� வ�� அ�த வ��ைய 

இ��க, அ�த வ�� த�மாறி சாைலய�� 

இட��றமி��த மர�தி� ேமாதி நி�க, லா� 

அவ� வ��ைய இ��� நி�ற�. 

வ�ப�� நிக��த அேத ெநா�ய�� திேனஷி� 

வ�� ����� ச�திலி��� ப�ரதான 

சாைலைய வ�தைடய, கா��டப��� 

திேனஷு�, 
“சா�” எ�� க�தின�. கா��டப�� 

வ��ய�� ேவக�ைத� �ைற�தப� 

தியாேக�வைர ெந��க, அவ� அவசரமாக, 

“அ� ஆ�ைர�.. லா� �ைரவைர� ப���க” 

எ��� �றியப� ஓ��ன� ஓ�ய திைசைய� 

கா��னா�. 

கா��டப�� வ��ய�� ேவக�ைத� ��ட, 

திேன�, “சா� உ�க ெமாைப�” எ�� 

ந���னா�. ைகேபசிைய தியாேக�வ� 

ெப���ெகா�ள, வ�� அவ� ெசா�ன 

திைசய�� ெச�ற�. ைகேபசிைய ச�ைட 

பா�ெக��� ைவ��, க�ட�ப�� 

த�மாறியப� இட� காலி� வலிைய� 

ெபா����ெகா�� எழ �ய�சி�க 

��யாம� வ���தா�. சாைலய�� வ�த 

ம�றவ�க� வாகன�கைள நி��தி இற�கி 

வர, சிறி� ��ட� ��ய�. 

சில� ேவ��ைக பா��க, ஒ� சில� 

தியாேக�வ�� உைடைய� பா��� 

அவ���  உதவ� ெச�ய ��வ�தன�. 

அவ�, “அ�த� கா�� இ��பவ��� 
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எ�னா���� பா��க” எ�� �ற, இ�வ� 

அ�த வ��ைய ேநா�கி� ெச�றன�.

ஒ�வ� வ��ய�� ைவ�தி��த �த�தவ�� 

ெப��ய�லி��த ம��ைத� ெகா�� 

தியாேக�வ�� ர�த காய�கைள� �ைட�க, 
ஒ�வ� அ��ல�ைஸ 

அைழ���ெகா����க, அவ� 

லாவ�யாைவ அைழ�� வ�ஷய�ைத� 

���கமாக� �றினா�.

அ�த வ��ய�ேக ெச�றவ�க� 

காேரா��ைய� க�ட�ப�� 

��கி�ெகா����க இ�ெனா�வ� 

உதவ��� வ�தா�. �வ�மாக ேச��� 

காேரா��ைய ��கி வ�� தியாேக�வ� 

அ�ேக ப��க ைவ�க, ஒ�வ�, “��சி��� 

சா�.. மய�கமா இ��கா�� நிைன�கேற�” 

எ�றா�.

�ராப�� கா��டப�� இ�வ� வ�� ம�க� 

��ட�ைத கைல�� வ�ப�தான வ��கைள 

அ��ற�ப���� பண�ய�� இற�கின�.

திேனஷு� கா��ட��� லா� 

ஓ��ன�ட� வர��, லாவ�யா வர�� 

ச�யாக இ��த�. திேனைஷ� பா��� 

க�ஜாைட�ட�,
“இவைன �ேடஷ� ����� ேபா�க” 

எ�றவ� லாவ�யாவ�ட�, “கமி�ன� 

சா��� இ�ஃபா�� ப���க” எ�றா�. 

திேன�, “ஓேக சா�” எ��� லாவ�யா, 

“ெசா�லி�ேட� சா�” எ��� �ற, 

அ��ல�� வ�த�. 

அ�த வ��ய�� காேரா��ைய 

அ��ல�ஸி� ஏ�றிய��, அதி� ஏறிய 

தியாேக�வ� உதவ�யவ�கைள� பா��� 

ந�றி உைர��வ��� லாவ�யாவ�ட�, 

“ந��க�� ஹா�ப�ட� வா�க” எ�றா�.

லாவ�யா ஏறிய�� அ��ல�� 

கிள�ப�ய�. ������� ச�த��ட� 

��ட� ��றி�� கைல�த�� திேன�, 

“எ� வ��ைய AC ஆப�� ல நி��தி��க.. 

நா� இவைன� பா����கேற�”. 

கா��டப�� கிள�ப�� ெச�ற�� ஒ� 

ஆ�ேடாைவ� ப���� ஓ��ன�ட� அவ� 

ெச�றா�.
 
ஒ� மண� ேநர� கழி�� XXX 

ம���வமைன��� ெச�ற திேன� 

தியாேக�வ�ட�, “எ�ப� இ��கீ�க சா�?”

“ெப�சா ஒ��மி�ைல.. அ�க�க சில 

காய�க�, ைர� ஹ�� அ�� ெல�� ெல� 

ஃ�ர�ச�”.

“இ� ஒ��மி�ைலயா சா�?”

“இைத வ��.. அவ� வாைய� திற�தானா?”

“ெர�� மிர�� மிர��ன�தி� உ�ைமைய 

ெசா�லி�டா� சா�.. ஆனா எ��காக 

ெச�தா�க� ெத�யைல”.

“யா� ெச�ச�?”

“ேகாய����� மி� ஓன� 

ைகலாசபா��ய�”

“ஓ!”

திேன� ச�ேதக��ட�, “சா� உ�க���� 

காரண� ெத��மா?” எ�� வ�னவ, அவ� 

ெமலிதாக ��னைக�தா�.

“எ��� சா�?”

“ேந�� ெசா�ேனேன.. அ�த� சி�ன� 

ைபயைன� ெகா�ன� ைகலாசபா��ய�� 

அவர� இர�� மக�க�� தா�”.

“ந��க �-இ�ெவ��ேக� ப�ற� 

உ�க���� என��� ம��� தாேன 

ெத���.. அவ�க��� எ�ப� ெத��..” 

எ�� ெசா�லி�ெகா����தவ� 

ச�ேதக��ட�, “ெச�வரா� யா��ேகா 

ேபசினா�� ெசா�ன�� கேள!” எ�றா�. 
தியாேக�வ� தைலயைச��ட�, “அவ� 

�லமா� தா� ேபாய���க��.. ந� 

ெச�வராைஜ ����� ேபாய�����கறதா 

ெமேச� அ���ன��� நா� நிமிஷ� 

��னா�ய���� அவ� ந�ப� 'நா� 

��சப��� வ��.. கா��டப��� ைந� 

��லா இ��� பா����டா�க அவ� 

ெச�வராைஜ பா��க வரைல.. ேஸா ந� 

ெச�வராஜுட� கிள�ப�ன ேநர�தி� அவ� 

அ�ேக தா� இ��தி��க��.. சி�ைம �ர� 

ேபா���� உ�ைன பாேலா 

ப�ண�ய���க��, இ�ைல அவ� 

இட���ேக ேபாய���க��”.

“எ�ைன யா�� பாேலா ப�ணைல சா�.. 

அ� ஷு�� அெபௗ� இ�”.

அ�ெபா�� அ�ேக வ�த லாவ�யா, “சா� 

அவ� க��ழி���டா�.. யா�� 

அவ���� ெத�யைல.. கா��காக 

ெசா�றைத ெச�றவ�”.
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திேன�,“யா��� ெத������”

“யா�?”

தியாேக�வ�, “இ� பைழய ேக�.. நா� 

பா����கிேற�”.

“எ� ேம� ந�ப��ைக இ�ைலயா சா�?”

“அ�ப� இ�ைல.. அைத� ப�றிய �� 

வ�வர� எ�ைன� தவ�ர ேவற யா���� 

ெத�யா�”.

அவ� அவைனேய பா��க��, ”ஆ�ைர� 

ெசா�ேற�..” எ��  அவ� 

�றி�ெகா����த ேபா� அவன� ைகேபசி 

சி��கிய�.

அவ� அைழ�ைப எ��த�� ம��ைனய��, 

“அ�ணா ேசக� ேப�ேற�.. 

கிள�ப����களா?”

“இ�ைல ேசக�.. நா� இ�ேபா வர��யா�”.

“ஏ�ணா? அ�த� ேகைஸ ���சா��, இன� 

கீ��திைய ச� ப�ண ேவ��ய� தா�� 

ெசா�ன�� க?”

“இல�சி�� கிள�ப��� இ��த�ப சி�ன 

ஆ�சிெட��”.

“எ�னா���ணா? எ�ப� இ��கீ�க? அ� 

ப����கா?” எ�� அவ� பதற, 

தியாேக�வ�, “சி�ன ஆ�சிெட�� தா�.. 

ஒ��� ப�ர�சைன இ�ைல.. எ�ேபா 

வேர�� நாேன ேபா� ப�ேற�”.

“�ைண�� யா� இ��கா?”

“அெத�லா� நா� பா����கேற�.. ந� 

தயாைவ பா����ேகா”.
“அ�ைத மாமா ேவற U.Sல இ���றதா 

ெசா�ன�� கேள! �ைண�� யா�மி�ைலயா?”

“ேட� ெப�ய மன�ஷா! எ�ைன� பா����க 

என��� ெத���.. ந� ேபாைன ைவ”.

“எ�ன�ணா!!!” எ�ற சி��க�ட� 

அைழ�ைப� ����க� ேபாக, தியாேக�வ� 

ஆ��த �ரலி�, “ேசக�.. தயாவ ப�திரமா 

பா����ேகா”.

“இ�தைன நா� பா��தவ��� பா����க� 

ெத�யாதா! உ�க உ�க� தா�கைல” எ�� 

அவ� கி�ட� ெச�ய, தியாேக�வ� 

ெம�னைக�ட�, "ச� ச� ேபாைன ைவ".

ேசக�, "நாைள�� உ�கைள� பா��க 

வேர�ணா" எ�� �ற, "இ�ைல ேவ�டா�" 

எ�� அவசரமாக� �றியவ� ம���� 

ஆ��த �ரலி�, “ந� எ�ேபா�� தயா �டேவ 

இ�.. தன�யா ெவள�ய அ��பாத”.

“எ�ன ப�ர�சைன அ�ணா?”

சி� ெமௗன�தி�� ப�� தியாேக�வ�, 

"என�� நட�த ஆ�சிெட�� ெகாைல 

�ய�சி.. ெச�த� ைகலாசபா��ய�" 

எ�றா�.

ம�ப�க� ச�தமி�றி இ��க��, 

தியாேக�வ�, "ஹேலா.. ேசக�.. ைல�ல 

இ��கியா?"

"அவ�கைள அெர�� ப�ண 

ேவ��ய�தாேன அ�ணா!" எ�� அவ� 

ஆேவசமாக� ேபச,

தியாேக�வ�, "அவசர�பட ��யா�.. 

ைகலாசபா��ய� அ��த �� எ�னவா 

இ����� ெத�யைல.. எ���� தயாவ 

ப�திரமா 
பா����ேகா.."

"���"

"தயா பெர��� கி�ட வ�ஷய�ைத� பா��� 

ெசா��".

"அதா� க�யாண���� ஒ��கி�டா�கேள! 

இ��� எ�ன பெர���� ெசா�லி��? 

ஒ��கா அ�ைத மாமா� ெசா�ல 

ேவ��ய�தாேன!" எ�� அவ� மிர�ட, 

தியாேக�வ� ��னைக�ட�, "ச��க சா�" 

எ�றா�.

"நா� இ�ேக பா����கேற�.. ந��க உட�ைப 

பா����ேகா�க".

"���" எ�� �றி அைழ�ைப� 

����தவ� க�கைள ���ெகா�ள, 

கீ�த�யா அவ� �� ேதா�றினா�.

"சா�" எ�� லாவ�யா ��� �ைற 

அைழ�த ப�ற� க�கைள� திற�தவ� 

'எ�ன' எ�ப� ேபா� பா��தா�.

அவ�, "இ�ேபா ந��க ேபசினவ� நாம 

இல�சில பா��தவரா?"

அவ� 'ஆ�' எ�� தைலைய ஆ�ட��, 

அவ�, "அவைர� தாேன �பாஷின� காேல�ல 
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பா��ேதா�?"

ம���� 'ஆ�' எ�� தைலைய ஆ��யவ�, 

ஏேதா �ற வர, அத��� அவ�, "தயா-�கிற� 

காேல�ல அவ� �ட வ�த ெபா�ணா? 
ைகலாசபா��ய���� உ�க���� 

ெப�சனலா லி�� இ���தா?" எ�� 

வ�னவ�யவ�, "ெசா�ல��� 

க�டாயமி�ைல சா�.. 
எ�ைன உ�க ேதாழியா நிைன�� 

ெசா�லலா�� ேதாண����னா ெசா���க" 

எ�றா�.

அவள� 'ேதாழி' எ�ற வா��ைதய�� திேன� 

மன� �ள�ர அவைள� பா��க, அவைன� 

பா��த தியாேக�வ� ��னைக�தா�.

அவ�, "நா� ஏ�� த�பா ேக���ேடனா 

சா�?"

அவ� 'இ�ைல' எ�� தைலைய ஆ��, "ந� 

ேதாழி�� ெசா�ன�� இவ� �க� 

ப�ரகாசமானைத ந� பா��கைலேய!" எ�� 

�ற, 
அவ� ச�ெட�� தி��ப�� பா��க, திேன� 

ெச�வதறியா� அவைள� பா��� 

தி�தி�ெவ�� வ�ழி�தா�. 

திேன� �ழி�தைத� பா��� எ��த 

சி��ைப த��� அட�கி�ெகா�� 

அல�சிய��ட�, "இவ� கிட�கிறா�.. நா� 

ேக�டைத ந��க ெசா���க சா�" எ�� 

�ற, திேன� அவைள மனதி�� தி��னா�.

தியாேக�வ�,"ெசா�ல ேதாண����னா 

ெசா���க�� தாேன ெசா�ன?"

"அ�.."

"ச� ெசா�ேற�.. உ��ைடய ெர�� 

ேக�வ���� பதி� 'எ�' "

அவ� ஏேதா ேக�க வர, அவ�, "அ�ைன�� 

அவ�க ஏ� அ�ப� �யா�� ப�ணா�க? 

ைகலாசபா��ய���� உ�க���� எ�ன 

ச�ப�த�? அதாேன உ� ட��!"

"���.. இ��� சில ேக�வ�க� 

ேக�க��".

"உ� ேக�வ�கைள ெமா�தமா ேக�� ��.. 

திேன� அ����ள ந� �� ேடா� லா� 

ப�ண��� வா".

"ந��க அவ�கைள ல� ப�ற�� களா? ல� 

ப�ற�� க�னா எ�ைன� க�யாண� 

ப�ண��கற� ப�றி ேயாசி�� ெசா�ேற�� 

ெசா�ன�� க? மாமா கி�ட க�யாண�ைத� 

ப�றி எ�ன ெசா�ன�� க?"

தியாேக�வ� வா�வ��� சி��க, அவ� 

தய�க��ட�, "எ�ன சா�?"

"உ�க ெர�� ேப� மன�ல இ���ற 

ல�ைவ ெவள�� ெகா��வர தா� ேயாசி�� 

ெசா�ேற�� ெசா�ேன�..

கமி�ன� சா� கி�ட 'எ� க�யாண� 

கீ�த�யா எ�ற தயா �ட ம��ேம நட���.. 

கவைல�படாத��க, உ�க ம�மக� க���பா 

ஒ� ேபா�ைஸ� தா� க�யாண� 

ப��வா'�� ெசா�ேன�".

இ�வ�� அதி��சி�ட� அவைன� பா��க, 

அவ� ��னைக�ட� திேனைஷ� பா���, 

"இவ(�) தா� காதைல உணரைல, ந� 

உண��த� ேபா� இ���ேத!"

"அ� வ�� சா�.. இவ(�) மன�ல எ�ன 

இ������ ெத�யைல.. அேத சமய� 

ந��க.." எ�� அவ� தய�க,

தியாேக�வ� ��னைக�ட�, "நா� 

இவைள� க�யாண� ப�ண��க 

வ���பேற��� நிைன�சியா���?"

அவ� அச� வழிய, தியாேக�வ� 

அதி��சி�ட� நி���ெகா����த 

லாவ�யாைவ� பா���,"எ�ன ேமட�! 

ச�த�ைதேய கா��? 
இவைனயா நாம ல� ப�ேறா�� 

உ�னாலேய ந�ப ��யைலயா?"

திேன�, "சா� ��ைடைய �ழ�ப� 

வ���றாத��க" எ�� �ற �வ�� 

சி��தன�. லாவ�யா சி��ப�� ந�ேவ 

ேலசாக திேனைஷ� பா��க, அவ�� 

பா��த�� ச�ெட�� பா�ைவைய� 

தி��ப�னா�.

தியாேக�வ�, "நா� ேவ��னா க�ைண 

���கேற� பா" எ�� �றி க�கைள �ட, 

லாவ�யா சி� ெவ�க�ைத மைற��, 
திேனைஷ� பா��காம�,

"ேப�ைச மா�தாத��க சா�.. நா� ேக�ட 

ேக�வ�க��� பதிைல� ெசா���க".

தியாேக�வ� ���கமாக த� கைதைய� 

�றினா�. திேன� மனதி��, 'ந�ம 

சா���� இ�ப� ஒ� ெராம��� 

ஹே� ராவா! �டேவ இ���� நம�� எ��� 

ெத�யைலேய!' எ�� வ�ய���ெகா�டா�.
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கிள�ப ம��த இ�வைர�� இர� 8 

மண��� கிள�ப ைவ�தவ� க�கைள 

��யப� த�னவைள� ப�றி சி�தி�க� 

ெதாட�கினா�.

சிறி� ேநர� கழி�� க� திற�தவ� �� 

காத�� வ��த�� ஏ�க�மாக கீ�த�யா 

நி���ெகா����தா�. 

"அ�ப�பா.. இ�பவாவ� க�ைண� 

திற�த��கேள! இவ�� எ��பாம 

எ�கைள�� எ��ப வ�டாம அைர மண� 

ேநரமாக இ�ப�ேய நி�க (நி�க) வ���டா" 

எ�ற ேசக�� �ரலி� ந�ப ��யாம� 

தியாேக�வ� க�கைள ��� திற�க,

ேசக� சி���ட�, "கனவ��ைல நிஜ�".

அ�ெபா�� தா� அைறைய ��றி� 

பா��தவ�, ச��க�ைத� பா���, "வா�க 

சா.." எ�� �றியப� அவசரமாக எழ 

�ய�சி ெச�தவ� ைக வலிய�� �க� 

�ள��க, கீ�த�யா அவசரமாக நக��� அவ� 

சா��தமர உதவ� ெச�தா�.

ச��க�, "எ�ப� இ��கீ�க மா�ப��ைள?" 

எ�� வ�னவ, அவ� கீ�த�யா �க�ைத� 

பா��க, அவ� பா�ைவைய� தா��தினா�.

அவ�, "சி�ன காய� தா�.. ஒ��� 

ப�ர�சைன இ�ைல.. இ���.."

ேசக�, "ேலசா �ேள� ெவ��னா க�தி 

ஊைரேய ���வ�ேய கீ��ப��ைள! 

அ�ணாைவ� பா�.. இ�ேவ சி�ன காய� 

தானா�" எ�� கி�ட� ெச�ய, அவ� 

அவைன �ைற�க, ச��க�� 

தியாேக�வ�� ��னைக�தன�.

அவ� தியாேக�வைர� பா��� �ைற�க, 

ச��க�, "ேபசி�� இ��க மா�ப��ைள.. 

நா�க ெவள�ய இ��ேகா�" எ�� �றி 

ேசகைர அைழ���ெகா�� ெவள�ேய 

ெச�ல, அ��த ெநா�ேய வ�த ேசக� 

��னைக�ட� அைற�கதைவ ��வ��� 

ெச�றா�.

ெமௗன� க�ண�� ட� அவன� உட� 

��வ�� ஆரா��தவள�� பா�ைவ 

இ�தியாக அவ� �க�தி� நிைல�த�.  

சிலெநா�க� ெமௗன� அவ�கைள ஆ�சி 

ெச�ய, தியாேக�வ�  ெம�ல இட� ைகைய 

ந��ட, அ��த ெநா�ேய அவ� ைகைய� 

ப�றி�ெகா�டா�.

அவ� ைகைய இ��� த� அ�கி� அமர� 

ெச�தவ�, "ேபசமா��யா?" எ�� ஏ�க��ட� 

வ�னவ, அவன� ெந�சி� ேம� வ���தவ� 

கதறி அழ�ெதாட�கினா�.

"ஏ�.. தயா.. எ�னதி�!"

"என��� தா� ஒ��மி�ைலேய.. அழாத.."

"தயா �ள��  அ�ைகைய நி���" எ�� வ�த 

வ�தமாக� ெக�சியவ�, அவ� சிறி�� 

நிமிராம� அ�� ெகா�ேட இ��க��, 

�ரைல உய��தி,"தயா" எ�� அத��னா�.

ெம�ல அவ� நிமிர, க�ணை� ர� 

�ைட�தப� கைரகாணாத ஆ��த காத�ட�, 

"எ�ன டா" எ�றா�.

அவ� கல�கிய வ�ழிக�ட�, "உ�க��� 

ஆ�சிெட��, உய���� ேபாரா��� 

இ��கீ�க�� அ�த� �ர�� ெசா�ன�� 

எ� உய�ேர ேபாய���� ெத��மா! எ�ப� 

தவ��ேச�, அ�ேத� ெத��மா!" எ�� 

ம���� அழ�ெதாட�க, அவ� அவைள த� 

ெந�ேசா� ேச��தைண�தப�,

"அதா� ஒ��மி�ைலேய டா" எ�� 

சமாதான�ப��த �ய�சி�க,

ேகாப��ட� நிமி��தவ�, "அ�த� �ர��, 

ந��க ெபாைழ�கறேத (ப�ைழ�கிறேத) 

க�ட�� ெசா�லி���.. அவைன" எ�� 

ப�ைல� க��க,

தியாேக�வ� ெம�னைக�ட�, "இ�ன�� 

எ�ைன காதலி��ற�� உன�� உண��த 

அ�ப� ெச����பா�".

".."

"எ�ன ச�தாேன!"

அைமதியாக இ��தவ� ம���� 

ேகாப��ட�, "வர வழிய�லாவ� 

உ�ைமைய� ெசா�லிய���கலா�ல?"

"அ�பற� ந� பாதி வழில இற�கி 

ேபா��டனா!"

உ�ைமைய ஒ���ெகா�ள மனமி�றி 

ெச�ல� ேகாப��ட�, "அ�த� �ர���� 

ெரா�ப தா� ச�ேபா�� ப�ற�� க" எ�றப� 

�க�ைத� தி��ப�னா�.

அவ� ��னைக�ட� அவ� �க�ைத� 

தி��ப�, க�சிமி��யப� அவைள வைள�� 

ெந�றிய�� ேலசாக ���, "எ� 

ெச�ல���� ேகாப�ைத� பா�" எ�� �றி 
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அவ� ��கி� ேலசாக ��தமி�டா�.

ெவ�க��ட� அவ� எ��� ெகா�ள, அவ� 

ைகைய� ப�றி அமர� ெச�தவ�, அவ� 

�க�ைத காத�ட� பா���, "சீ�கிர� 

க�யாண���� நா� பா��க� ெசா��" 

எ�றா�.

அவ� ெவ�க�ப�வா� எ�� நிைன�க, 

அவேளா உண��சிய�ற �கபாவ��ட� 

ைககைள� பா��தப� அம��தி��தா�.

"எ�ன தயா?"

".."

"தயா!"

அவ� �க�ைத பா��காம�, "உ�கைள எ� 

உய���� ேமலா� ேநசி�கிேற� தா�.. 

ஆனா எ� த�ப� சா��� மைற�கமா 

காரணமான உ�கைள எ�னா� க�யாண� 

ப�ண��க ��யா�".

"ேசக� எ��� ெசா�லைலயா? உ�ைம 

ெத�யாமேலேய எ�ைன� பா��க வ�தியா?"

அவ� �ழ�ப��ட� பா��க, அவ� தன� 

ைகேபசிய�� பதி� ெச�தி��த ெச�வராஜி� 

வா���ல�ைத� கா��னா�. 

"எ� ெபய� ெச�வரா�.. ெசா�த ஊ� 

ேகாய�����..
எ�த நிைலயான ேவைலய��� இ�லாத 

நா� அ�ப�ேபா சி�ன ச�ைட 

கலா�டா���� ேபாேவ�..
ஒ� நா� மி� ஓன� ைகலாசபா��ய� 

எ�ைன� ��ப���வ��டா�..
அ�த� சி�ன ைபய� ேபா�ேடாைவ� கா�� 

ெகாைல ெச�ய��.. ஆனா ஆ�சிெட�� 

மாதி� இ��க��� ெசா�னா�.. �தலி� 

ம��த நா� அவ� த�த பண���காக 

ஒ��கி�ேட�.. அ�த ேநர�தி� எ� த�ைக 

க�யாண�, அ�மா ஆ�ேரஷ�� என�� 

நிைறய பண�ேதைவ இ��த�..

வ�சா��சதி� ெப�யவ�, 

ைகலாசபா��யேனாட அ�ண� 

ச�கரபா��ய� உட�� ச�ய��லாம 

ேபான�� ஒேர ேபர�, அதா� 
அவர� ஒேர மகளான வச�திய�� மக� 

ெபய�� ெசா�ெத�லா� எ�தி ைவ�க 

��ெவ��தி��கா�.. அைத� ெபா��காத 

ைகலாசபா��ய�� அவர� மக�க�� 

அ�த� ைபயைன ெகா�ல தி�ட� 

ேபா�டா�க". 

அவ� ெப�� அதி��சி�ட� 

தியாேக�வைர� பா��க�� அவ� 

அைமதியாக, "என�� நட�த ஆ�சிெட�� 

�ட அவ�க ஏ�பா� தா�". 

அவ� ேகாபமாக,"அவ�கைள ��மா வ�ட� 

�டா�". 

அவ� அவ� தைலைய வ��யப�, "நி�சய� 

த�டைன வா�கி�த�ேவ�" எ�� 

உ�தி�ட� �ற,

அவ� �க�தி� ெம�ல ெம�ல ேகாப� 

�ைற�� காத�� ஏ�க�� படர, இ�தியாக 

ம�ன��ைப யாசி��� பா�ைவ�ட� 

அவைன� பா��தா�.

அவ� ம��பாக தைலைய ஆ��யப�, 

"ம�ன��பா! உ�ைன வ�தவ�தமா த���க 

ேயாசி�� ைவ�தி��ேக�" எ�� 

��நைக�ட� �ற, அவ� ெவ�க��ட� 

அவ� ெந�சி� சா��தா�.

சில ெநா�க� அவ� அைண�ைப ரசி�தவ�, 

"ஆனா ந� ஏ� �த�ல இ��ேத காதைல 

ஒ���கைல?"

ெம�ல நிமி��தவ�, "அ�.. ந��க ேபா��� 

ெத��ச�� வ�லக நிைன�ேத�.. ேபா�� 

வா��ைக ெரா�ப ஆப�தான�, எதி�களா� 

ஆப�� ஏ�ப�� இ�த மாதி� நிைலய�� 

உ�கைள� பா��கற ச�தி இ��கா��� 

தா� வ�லக நிைன�ேச� ஆனா.."

"ஆனா.."

அவ� �க�ைத வ��யப�, "ந��க ஆழமா 

எ� மனதி� பதி�����க.. உ�க� காதைல 

ஏ�க�� ��யாம மற�க�� ��யாம 

தவ��சி�� இ��த�ப தா� ச���.." எ�� 

க�கல�கியவ�, "அவ� என��� த�ப� 

ம��மி�ைல.. மக� மாதி�"

அவ� பைழய நிைன�கள�� தவ��க, அவ� 

��ைக வ��� ெகா��தா�.

"ந��க காரணமா இ��தைத எ�னா� 

ஏ���கேவ ��யைல.. உ�க ேவைலைய 

ெவ��ேத�.. உ�கைள அதிகமா 

ெவ����டதா நிைன�ேச�. ஆனா சில 

ேநர�கள�� ந��க ம��� ேபா�ஸா 

இ�லாம இ��தி��தா 

ந�லாய���தி���ேம�� நிைன�ேப�. 

ஆனா உடேன ச���வ�� இற�ைப 

நிைன�� ெவ��ைப வள��ேத�..
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உ�க��� ஆ�சிெட���� ெசா�ன�� 

தா� உ�கைள எ�தளவ��� ேநசி�கிேற�� 

�����கி�ேட�" எ�றவ� அவ� 
ெந�றிய�� இத� பதி��, "ஐ ல� � ேஸா 

ம�".

அவ�� காத�ட�, "ம� �" எ�� �றி 

அவ� இதழி� இத� பதி�தா�.

அத� ப�ற� சில நிமிட�க� காத� 

�ைலக� ���தவ�, கத� த�ட�ப�� 

ஓைசய�� அவைள வ��வ��க, அவ� 

ெச�ல� சி��க�ட�, "ந��க ெரா�ப 

ேமாச�" எ�� �ற, அவ� ��நைக�ட�, 

"உட�� ச�யாக���" எ�றப� க�ண��க, 

"சீ" எ�� ெவ�க�ப�டா�.

ேசக� க�கைள ��யப�, "உ�ேள 

வரலாமா?" 

தியாேக�வ� ��னைக�ட�, "வ�த ப�ற� 

எ�ன ேக�வ�?"

"கீ��ப��ைளயேவ ெவ�க�பட வ�����கேள 

அ�ணா! உ�க��� அவா�� தா� 

���க��" எ�� கி�டைல ஆர�ப��க, 

அவ� ேயாசைனய�� ஆழ��, 

தியாேக�வ�, "எ�ன ேயாசைன தயா?"

"இ�ல ைவஷு�கி�ட இ�த �ேன�-

�ேனகா ப�தி எ�னலா� வ�தி 

ைவ�கிற��� ேயாசி�சி�� இ��ேக�".

தியாேக�வ�, "அ� யா�?" எ�� வ�னவ, 

ேசக� ைககைள ேமேல ��கி ��ப��டப�, 

"அ�மா தாேய உ�ைன எ��� 

ெசா�லைல.. நா� ஆர�ப���� �� 

ம�கள� பா�ராத".

"அ�த பய� இ��க���" எ�றவ�, 

தியாேக�வ�ட�, "இவ� ��� மி�சி� 

��ச�.. பாட ஆர�ப��ச�� இவ� உ�கற� 

இ��ேக! ெவ�ைண �ட அ�ப� உ�கா�". 

"��� ஆர�ப��� ��சர�மாைவ 

ப�����டாரா���" எ�� தியாேக�வ�� 

கி�டலி� இற�க, அைறய��� சி��பைல 

கிள�ப�ய�.

பைழய கீ�த�யாைவ பா��த மகி��சிய�� 

ெவ� நா�க���� ப�ற� மனநிைறேவா� 

சி��த ச��க� ெநகி��சி�ட� 

தியாேக�வைர� பா��தா�.

ம���வ� வ�� அைறய�� ஒ�வ� ம��� 

தா� இ��க ���� எ�� �ற, 

தியாேக�வ� ேசகைர இ��க� ெசா�னா�. 

கீ�த�யா மனமி�றி த�ைத�ட� 

கிள�ப�னா�. 

 
சில நா�க���� ப�ற�-
தியாேக�வ�� ெப�ேறா�� அ�ண� 

���ப�� இ�தியா வ�தன�. அவன� 

உட� நல� ேதறிய�� �த� 

����த�தி� இ�வ���� தி�மண� 

நட�த�. 
தியாேக�வ�� அ�ைனைய� பா����, 

அறி�ைரகைள� ெப��� கீ�த�யா மன 

ைத�ய� ெப�றா�. 

தியாேக�வ�� கீ�த�யா�� காத�ட� 

இ�லற�ைத இன�தாக� ெதாட�க,
திேனஷு� லாவ�யா�� ச�ைடக��� 

ந�வ�� காத� ��ய,
ேசக� ைவ�ணவ� மனதி� இட� ப����� 

�ய�சிய�� இற�கினா�.
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Shaalam

எ�ன�ட� ஏ� �க�க�

ெப�ெற��� சீரா��ய அ�ைன

மா��� ேதாள��� �ம�த த�ைத

இவ�கள�ட� ஒ� �க�.

அ�பான தம�ைக, அ�ைம�த�ைக

ெகா��வ� ேபால ந��� அ�ைப

ெகா���த�த அ�ணன�ட� எ�

ம� �க� அறி�க�.

உய��கா�பாேனா அ�லேவா ஆனா�

எ� ெம�யான ந�ப�ைன� கா�த

வழி��ைணயான அ�ப�� ந�பன�ட�

ம��� கா��ேன� ��றாவ� �க�.

த�ைன� ெப�றவ�கைள வ���

எ�ைன ம��� ந�ப� த�ைன� த�த

எ��ய�� மைனயா��யறிவா�

எ��ைடயதான நா�கா� �க�.

நா�� ந��� இ��ெம�லா��

நா�� ச�தி��� இ�த மான�ட

ச�தாய வத� ிய�� யாவ�� க�டாெர�

ஐ�தா� �க� ெவ�ட ெவள��சமாக.

நா�ெப�ற ந�ல ந�ல ப��ைளக�

தா� வள��� எ� ேதாைள� ெதா�ட 

ப��ேன க�டன� அ�பான த�ைதய��

ஆறாவ� �க� எ�னெவ��.

எ� ஏழாவ� �க� என�ேக உ�ய, 

ந��க�

�� ப�� அறியாத ேகாப�க�, 

பாச���� 

ஏ��� �க�, ஏமாற� ெத��த �க� 

எ�லா�

ப��� இ��� தி��தாத ரகசிய 

�க�.

Krishnaveni.A

ெப�ேண ந� யா�?

ெப�ேண! ந� கவ�ைதயா?

ெப�ேண! ந� வள��� வ�� ெவ�ண�லவா?

ெப�ேண! ந� வண��� ேதவைதயா?

ெப�ேண! ந� காமேத�வா?

ெப�ேண! ந� மல�� இ���� ேதனா?

ெப�ேண! ந� ���ப�தி� �லவ�ள�கா?

ெப�ேண! ந� க�வ�� ெப�டகமா?

ெப�ேண! ந� �ண�தி� சிகரமா?

ெப�ேண! ந� அைமதி� ��காவா?

ெப�ேண! ந� க�ைண� கடலா?

ெப�ேண! ந� ஆ��� ேபாகி ம���தானா?

ெப�ேண! ந� வர� �தி�மகளா?

ெப�ேண! ந� சி�ைவ� தா��� 

�ைமதா�கியா?

ெப�ேண! இைவெய�லா� ந�ேய!!!

ப�� ஏ� உ�ைன� க�வ�ேலேய ெகாைல 

ெச�கிறா�க�?

Lashmi

நிலவ�� ஒள�ய�� நிழ� பட� 

வைரய அதி�� ந�ேய! 

நிைல க�ணா�ய�� சிைலயா� 

பலமண� ேநர� 

நி�ற ேபா��அ�கி� ந�ேய!

மனதி�� ந�ேய!

நிைனவ��� ந�ேய! 

மலைர� பா��க� ெச�ல 

அதி� ேத� �����

சி�வ��� ந�ேய!

நாேன ந�யாக மாற 

மதி ெக�� நி�ேனனடா

ம�ைக நா�� 

ம��கண�ன�ய�� உன� 

�ைக�பட�ைத� பா���!!!

Ramkarthi

எ� ைக�க�கார ��ள��

ஒலி�� ராகமா� ேக�கிற� -

ந� ப�சள��த காரண�தா�...!
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1. Penmai Special Contest: 

Diwali Sweets and Snacks 
Garnishing contest - Gkar� @ Kar�ga 
& Smahi @ Maheswari

2. Neeya Naana Winner - Begumbee

3.  Penmai’s Super Star:

Best Player -  Priyagautham H

Penmai’s Special Contest - New Year  
Contest

�eeya �aana - �ovember �onth �ontest.
ைசவ உண� வைகயா? அைசவ உண� 

வைகயா? எ� சிற�த�? 

ஆேரா�கியமான�?

�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.

December Month ContestDecember Month ContestDecember Month Contest

CONTESTS  &  REWARDS

November Month
Contest Winners
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For Advertisements Please Contact

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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