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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

இ�த ஆ��� �த� இதேழா� உ�கைள ச�தி�பதி� மி�க மகி��சி. 

 

“உழ����, ெதாழி���� வ�தைன ெச�ேவா�”

 

இய�ைகேயா� ப��ன��ப�ைண�த ந� உலக�தி� அ�வைட� தி�நாைள 

ெகா�டாடாத நா�கேள இ�ைல எனலா�. ஒ�ெவா� நா���� 

அவ�க� ப�பா�� ம��� ப�வநிைல�� ஏ�ப ப�ேவ� வைககள�� 

ெகா�டா�கி�றன�. ஜாதி, மத ேபதமி�றி தமிழ� எ�கிற ஒ� �ைடய�� 

கீ� தமிழ� தி�வ�ழாவாக� ெகா�டாட�ப�கி�ற ெப�வ�ழா ெபா�க� 

தி�நா�. உய��த ப�பா�ைட� ெகா�ட ந� தமி� ச�க�, �த�நா� 

உழ��� ேப�தவ� ெச�த ��ய��� ந�றி ெச���� நாளாக��, 

அ��தநா� உழ��� அ��பைடயான கா�நைடக��� ந�றி ெச���� 

நாளாக��, ��றா� நா� ��ற�� ந��� ��� ெகா�டா�� 

நாளாக�� ெகா�டா�கிற�.

 

“ைத ப�ற�தா� வழி ப�ற���” வ�வசாய�க��� ம��ம�ல. உலகி� 

வா�� ஒ�ெவா� மன�த உய��க���� தா�. நா� உ��� ஒ�ெவா� 

கவள உணவ��� ந� ம�ண����, வ�வசாய�தி���, இய�ைக��� 

நம��� இ���� ெந��கிய ெதாட�ைப உணர உ�வா�க�ப�ட ஒ� 

ப��ைகேய அ�வைட� தி�நாளான ைத மாத�தி� ெகா�டாட�ப�� 

ெபா�க� ப��ைக. கழன�ெய�லா� ெப�கி, அ�வைட ெம�ேம�� 

அதிக���� எ�பேத இ�த� ப��ைகய�� ேமேலா�கிய த��வ��, 

ெதா��ெதா�� வ�� ந�ப��ைக�மா��.

 

பாேலா� ேச��� ந� வா���, வள�� ெபா�கி� சிற�க���!

வா�கி�ற ஒ�ெவா� நா�ேம தி�நாளாக மலர���!!

ெபா��� ம�கள� எ��� ெபா�க���... எ��� த�க���!!!

அைனவ���� தமிழ� தி�நா� ெபா�க� ந�வா����க�!!!

மல� 2



இத� 4

ெபா��� ம�கள� 
எ��� ெபா�க���!!
எ��� த�க���!!!
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...Rudhraa

 The first step to increase the breast 
milk production is to increase the 
feeding the baby, i.e feeding 
frequency of the baby should be 
increased.

 Add fenugreek in to your foods. It 
contains phytoestrogens, which 
increase breast milk production. 
Soak a spoonful of fenugreek seeds 
for 3 hours in water, after soaking 
drink the water with the soaked 
fenugreek seeds.

 Don't get stressed out while feeding 
your baby. Be relaxed.

...Suji

 Allow baby to suck more frequently 
and for longer periods of time. When 
your baby sucks it gives the 
message to mothers body that it 
needs to produce more milk. 

 Mother should take at least 1/2 to 1 
liter of milk per day.

...Radhika

 Fenugreek may be the most 
effective herbal for breast milk 
production. Soak fenugreek 
overnight in water and eat in the 
morning and evening.

 Consume boiled garlic either with 
milk or with any greens possibly with 
fenugreek leaves (Venthaya Keerai).

...Simran

 Allow baby to suck as much as he 
need.

 This will make milk secretion.

 And still if it is not working then 
pumping is also a good idea. The 
breast pumps are available in 
market. So you can give a try to this 
also.

 But it is better to drink milk and have 
good diet as much as you can.

 You can consult your doctor also as 
everyone is having different body 
and hormones structure.

...Marsiay

 Yes feed your baby for the long 
period. You feel internally more milk 
you are producing for your baby. If 
you think mentally, it will help to 
produce milk.

...Jv_66

 To increase your breast milk supply, 
first you should have enough sleep 
and healthy food.

 You may add OAT - MEAL, BARLEY 
and lots of GARLIC in your food. 
These foods will certainly increase 
the supply. Crushed garlic can be 
boiled in milk and you can drink that.

 Foods that help to increase breast 
milk production.
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...Parasakthi

 Increase the intake of garlic in your 
regular diet. Poondu Kuzhambu is 
a good recipe.

 If you are a non-vegetarian, then 
you can take Karuvadu recipe 
twice or thrice in a week.

 Karuppatti & vellam also very much 
helpful for increasing breast milk 
production.

...Chitramumbai

 Garlic intake will increase your 
secretion. Take daily with whatever 
vegetable you are taking as side 
dish. Mix four or five pieces as it is 
and it will work out.

 Drink mother horlicks by 11 am and 
4 pm along with your regular diet. 
Even you can mix it with hot water, if 
you don’t like the smell, bear it for 
your child.

 If you like to take non-veg you can 
take mutton. But give suitable 
digestive additive to your baby. Elder 
people know what to do.

 I followed these things when I gave 
birth and it worked out well.

...Beula

 Get lactonic granules and mix 1 
spoon in milk and drink it 4 times a 
day.

 If you are a 
non veg 

eater take 
suraputtu, 
Ayilai 
meen, 
and liver 
preparatio

ns.

 In veg 
greens one 

var iety, especially Arai 
kerrai and Murungai keerai.

 Avarakkai, tomato, sweet lime, 
badam, honey, brown rice, and garlic 
boiled in milk, cod liver oil tablet, 
egg, raisins, beetroot, & beans.

 In soups, veg soups / non veg 
soups, not the ready cooked ones.

 Grains - groundnut, karamani, 
mochai & wheat.

 Porridge - health mix alone.

 Milk products - milk & curd. 

 Don’t keep fragrant flowers in your 
head. Avoid coconut.

MAMMAS PAGE
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நா� இ�த� கால�தி� ெப� �ழ�ைதகைள, ஆ� �ழ�ைதக���� சமமாக 

ப���, வ�ைளயா�� இ��� பலவ�றி� சிற�க வள��க ஆ�வ� 

ெகா�கிேறா�.

ஆ���� ெப� இைள�ப��ைல எ�� மா� 

த��கிேறா�.

இேத ேபா�, வ�� �� ஆ� 

�ழ�ைதகைள��, சி� வயதிலி��ேத வ�� � 

ேவைல அைன�ைத�� , வ��  ெப���த�, 

��த� ெச�த�, சைமயலி� உத�த�, �ண� 

�ைவ��, ம��� ைவ�த�, எ��த 

ெபா��கைள அதனத� இட�தி� ைவ�த� 

ேபா�ற எ�லா ேவைலகைள�� ெச�ய� 

பழ�கினா�, கீ�க�ட ந�ைமக� 

கிைட���.

 ெப�க�தா� இ�த மாதி� 

ேவைலக� ெச�ய ேவ��� எ�ற 

எ�ண� அறேவ இ��கா�.

 அ�மா��� உதவ�யாக இ���� 

பழ�வதா�, ப��ன� தன�யாக இ��க 

ேந��ேபா� (ப��� வ�ஷயமாக), 

மிக�� ெசௗக�யமாக உண�வா�க�.

 தி�மணமான 

ப��ன��, 

மைனவ��� 

உதவ�யாக 

இ��க� 

தய�காம�, 

எ�லா 

ேவைலகைள�� 

ப�� ேபா��� 

ெகா�� 

ெச�வா�க�.

அதனா�, சி� 

வயதிலி��ேதஆ�க

ைள இ�ப�� 

பழ�க�ப��தினா�, 

அைனவ���� நல�.







...JV_66@Jayanthy
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Breastfeeding - Advantages to your 
baby

Complete nutrition
The human brain has to grow very fast 
in the first years of life. Breast milk is 
ideally suited to fuel this growth. It 
provides complete nutrition for your 
baby in the first 6 months. Quickly and 
easily digested, it contains the most 
suitable protein and fat for your baby 
and in the right quantities; 
more lactose (milk sugar) 
which a human baby 
needs; enough 
vitamins and iron; 
enough water for 
your baby even 
in an extremely 
hot climate; the 
correct amount 
of salt, calcium 
and phosphate 
and a special 
enzyme which 
digests fat.

The absorption of 
zinc and iron from 
breast milk is 
unsurpassed by any other 
source in early infancy. This 
protects the baby against early zinc 
deficiency and iron deficiency anemia.

In later infancy, the ideal balance of 
amino acids provided by breast milk 
adds to the quality of protein in the 
total diet, which is frequently deficient 
in other sources of protein. That is why 
breastfeeding is recommended well 
into the second year of your baby’s life. 

Being a rich source of Vitamin A, 
breast milk reduces the risk of Vitamin 
A deficiency and blindness.

Breastfed babies do not need 
multivitamins and Vitamin C drops. 
Take these vitamins yourself if you are 
not taking enough fruits, vegetables 
and sprouts in your diet. Your 
breastfed baby also does not need 
digestive enzyme preparations, 

carminative mixtures and gripe 
water. Moreover, some of 

these preparations 
contain alcohol, 

which is not good 
for your child’s 
health. 

Protection 
against 
infections
Research has 
shown that, in 
developing 

countries, a non-
breastfed infant is 

14 times more 
likely to die from 

diarrhea, 4 times more 
likely to die from respiratory 

diseases, and 2.5 times more 
from other infections when compared 
to an exclusively breastfed infant. 
Breastfed babies also have less risk of 
cholera, newborn sepsis and 
meningitis, amoebiasis, giardiasis, ear 
infections and appendicitis. Breast milk 
also enhances the infant’s immune 
response to certain vaccines.

Breastfeeding during diarrhea and 
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other infections helps a baby to recover 
much more quickly. This protection 
against infections is provided by a host 
of substances present in your milk, like 
antibodies, white blood cells, bifidus 
factor, lactoferrin and several others. 
They protect the baby against many 
bacterial and viral infections.

Fewer allergic disorders
Allergic diseases like asthma and 
eczema are less common in breastfed 
babies. If you have a family history of 
allergy on your or your husband’s side, 
it is important to avoid adding on 
artificial milk, egg, cocoa and wheat 
and peanut preparations to your baby’s 
diet until she completes 6 months.

Reduced risks of cancer
There is evidence to show that the risk 
of certain cancers (like lymphoma) is 
reduced in breastfed babies.

Better teeth
Other factors being equal, your 
breastfed baby is likely to have a better 
configuration of the face and alignment 
of teeth. Caries in the teeth are also 
less in breastfed children.

Lowered risk of diabetes 
There is a reduced risk of insulin-
dependent diabetes mellitus 
among breastfed children.

Protection Against Sudden Infant 
Death Syndrome (SIDS)
Sudden Infant Death Syndrome 
(SIDS), also called cot death, is 
ascribed to deaths that take place 
suddenly in healthy infants without any 
obvious cause. The risk of this tragic 
condition is probably reduced in 
breastfed babies and babies put to 
sleep on their backs.

Enhanced intelligence
Recent research appears to suggest 
that babies who are breastfed attain 
their milestones of development earlier 
and turn out to be more intelligent than 
those who are not. 

Catering to unique needs
Recent research has shown that the 
milk of mothers who deliver 
prematurely (before the expected time) 
has a different composition compared 
to that of mothers who deliver at the 
expected time. Nevertheless, in both 
cases, the milk is ideally suited 
to their babies, as if 
matched 
for each 
other.
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PREGGERS GUIDE Calcium Rich Foods
during Pregnancy! 
Calcium Rich Foods
during Pregnancy! 

...Gkarti @ Karthiga

 Milk, especially skim, 
and other dairy products 
are top sources, as are 
calcium-fortified foods 
and canned fish.

 Food that is rich in 
calcium ought to be 
consumed. This includes 
dairy food (milk, yogurt, 
cottage type cheese, 
cream soups, pudding, 
cheese, frozen treats 
and frozen yogurt).

 Particular foods such as 
juices, cereals and 
breads are in times 
prepared with calcium. Likewise incorporate a variety of food sources in meals 
and snacks to be able to acquire ample quantity of calcium along with a wide 
range of nutrients and vitamins.

 Calcium rich foods also include vegetables such as spinach and broccoli, 
seafood, dried peas, and beans.

 Good quality sources /non dairy products of calcium include tofu, black eyed 
peas, soy milk, baked beans, collard greens and oranges. These may act as 
substitutes for those dairy products which are considered to be great causes 
of calcium.

Non-Dairy Sources of Calcium
 
Calcium-enriched fruit juice
Roasted almonds
Dried peas and beans
Tofu (calcium enriched)
Greens (kale, collard, mustard, 
turnip)
Broccoli
Bok Choy
Spinach
Mackerel
Canned salmon with soft bones
Sardines
Shrimp 

Serving Size

1 cup (8 oz.)
4 1/2 oz.
1 cup
2 1/2 oz.
1 cup

1 cup
1 cup
1 cup
4 oz.
4 oz
6 medium
6 medium
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PREGGERS GUIDE Indian Diet Plan
during Pregnancy! 

Indian Diet Plan
during Pregnancy! 

...Parasakthi

 Strict advice for pregnant women is an intake of Vitamin A must be controlled 
since it may cause damage to embryo.

 Green veggies and greens should be included in your regular diet. Cabbage, 
Cauli-flower and greens should be used alternately. 

 Must reduce an intake of brinjal, yam, onion, chilli, garlic, ginger, pepper, 
asafoetida, mustard, Pearl millet, carom seeds, jaggery from your diet. If you 
have any previous history of abortion, you must avoid these.

Pregnant ladies who are suffering from constipation, gas problem must avoid 
peas, potato and other cereals which are heavy to digest. You can intake green 
gram as it is easy to digest and gives protein.

Intake of black grapes, banana, ripe mango, dates, and cashew nuts, apricot are 
very beneficial during pregnancy. Butter, milk, honey, fennel seeds, sweets made 
from jaggery can be taken in very small quantity.

 Intake of food items which are made from wheat and rice are very much 
beneficial.

 Try to avoid items such as sandwich, bun, dhokla, pizza, pancake, steamed 
rice cake, curd, tomato, tamarind, burger as these increases swellings and 
acidity.

 It is better to avoid fasting during pregnancy.
 Do not eat left over, frozen & deep-frozen food.
 Also avoid cold drinks, mutton, and Country chicken and half-boiled egg.
 Tea, coffee and ice-creams can be taken in small quantity.

Leg cramps during Pregnancy

Leg cramps are due to the extra weight or the pressure of the uterus on the blood 
vessels or even the shortage of calcium content.

The problem may start during the second trimester and mostly in the midnight 
during sleep.

Prevention:
 Take your vitamin supplements regularly as prescribed by the doctor.
 Avoid standing or sitting long time.
 Avoid cross legs during sitting.
 Stretch calf muscles regularly especially before going to bed.
 Sleep on your left side to improve the blood circulation to and from the legs.
 Drink plenty of water throughout the day.

...Rudhraa
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Face Cleansing Tips

 Take a thick slice of cucumber. Rub in a 
circular motion all over the face and neck 
areas. Wash after 15 minutes.

 Take a half slice of tomato and gently 
rub over face and neck. Wash after 15 
minutes.

Beauty tips for glowing skin

 Apply the mixture of Papaya, Honey & 
Orange paste on your face and massage 
your face with the paste for 15 mins.

 Then wash your face with cold water.

 Do it once in a day. You will get bright and glowing face.

 Cut Orange into 2 slices. Massage your skin with sliced orange for 15 mins.

 Then wash your face with cold water. Do it every day.

 You will get glowing and shiny skin in a month.

>> Face Care Tips <<
>> Face Care Tips <<

>> Face Care Tips <<>> Face Care Tips <<>> Face Care Tips <<

How to get rid of pimples?How to get rid of pimples?How to get rid of pimples?

 Apply fresh lemon juice to the pimple before going to bed. Apply fresh lemon juice to the pimple before going to bed.

 Apply a dab of lavender oil to the pimple before going to bed. Apply a dab of lavender oil to the pimple before going to bed.

 Mix some cinnamon and honey into a paste.  Mix some cinnamon and honey into a paste. 

 Wash your face and apply the mixture to the infected areas before going to  Wash your face and apply the mixture to the infected areas before going to 
bed. Wash your face thoroughly in the morning. bed. Wash your face thoroughly in the morning. 

 If you tend to toss and turn in your sleep, lay a towel on your pillow to  If you tend to toss and turn in your sleep, lay a towel on your pillow to 
prevent it from getting on your pillow case.prevent it from getting on your pillow case.

 Separate the white of an egg from the yolk and apply the egg white to the  Separate the white of an egg from the yolk and apply the egg white to the 
pimple.pimple.

 Boil neem leaves in water. Add a pinch of camphor in it and keep the  Boil neem leaves in water. Add a pinch of camphor in it and keep the 
mixture in fridge. mixture in fridge. 

 Every time you wash your face, apply the mixture with a cotton bud all over  Every time you wash your face, apply the mixture with a cotton bud all over 
your face.your face.

 Apply paste of clove on the pimples tropically. Apply paste of clove on the pimples tropically.

 Please note that you will feel strong burning sensation but that is a part of  Please note that you will feel strong burning sensation but that is a part of 
healing. It only means that they are curing your pimples.healing. It only means that they are curing your pimples.

 Before going to bed, apply a mixture of sandal and turmeric paste.  Before going to bed, apply a mixture of sandal and turmeric paste. 

 Keep it on your face the whole night and wash off in the morning. It not only  Keep it on your face the whole night and wash off in the morning. It not only 
cures pimples but also makes the complexion fair and glowing.cures pimples but also makes the complexion fair and glowing.

 Apply fresh lemon juice to the pimple before going to bed.

 Apply a dab of lavender oil to the pimple before going to bed.

 Mix some cinnamon and honey into a paste. 

 Wash your face and apply the mixture to the infected areas before going to 
bed. Wash your face thoroughly in the morning. 

 If you tend to toss and turn in your sleep, lay a towel on your pillow to 
prevent it from getting on your pillow case.

 Separate the white of an egg from the yolk and apply the egg white to the 
pimple.

 Boil neem leaves in water. Add a pinch of camphor in it and keep the 
mixture in fridge. 

 Every time you wash your face, apply the mixture with a cotton bud all over 
your face.

 Apply paste of clove on the pimples tropically.

 Please note that you will feel strong burning sensation but that is a part of 
healing. It only means that they are curing your pimples.

 Before going to bed, apply a mixture of sandal and turmeric paste. 

 Keep it on your face the whole night and wash off in the morning. It not only 
cures pimples but also makes the complexion fair and glowing.

...Gkarti @ Karthiga

...Lali

BEAUTY LOUNGE
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BEAUTY LOUNGE

இ�ைறய இைளஞ�க��� உ�ள ஒ�சில 

ப�ர�ைனகள�� இளநைர�� ஒ��. இத�� 

ம�தாண�ைய� ெகா�� இய�ைக 

�ைறய�� எள�தாக� த��� காணலா�. 

ம�தாண� இைலைய அைர�� அத� 

வ��ைத ஒ� க�ப�� எ��� ைவ��� 

ெகா�ள��. 

அ��ட� எ�மி�ச�பழ�சா�, 2 

��� ேத�கா� எ�ெண� ம��� 2 

��� ெந�லி ��லி ெபா� 

ஆகியவ�ைற, ஒ� க� தய��ட� கல�� 

ெகா���க�. இ�த� கலைவைய இர� 

��வ�� ஒ� பா�திர�தி� �� ைவ��வ�ட ேவ���. ப��ன�, 

இதைன� காைலய�� எ��� தைல ��ய�� ேத���� ெகா�ள 

ேவ���. 

�மா� ஒ�� �த� ஒ�றைர மண� ேநர� வைர காய 

ைவ��வ���, ப��ன� சீய�கா� ேத��� �ள��க 

ேவ���. இ�ப� வார�தி�� ஒ��ைற ெச�� 

வ�தா�, தைலய�� உ�ள இளநைர 

மைற��வ���. இத� ைதல� �� வள����' 

இள நைரைய அக���.

இ��� வாணலிய�� ேத�கா� எ�ெண� 

500 மி.லி. வ���, ம�தாண� இைல 100 

கிரா� ேபா��� ெபா��� எ��க��. 

இைலய�� சா� எ�ெணய�� ேச��� 

சிவ�பாக மாறிவ���. 

ந�மண�தி�காக 10 கிரா� 

ச�தன��� ேபாடலா�. அைர��� 

ேபா��� கா��சலா�. இ�த� 

ைதல�ைத நா�� தைல��� ேத��க 

�� வள��, நைர மா��.




Jeevir
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FASHION TODAY

PriyaSarangapan

Wedding
   Collections
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KIDS CORNER

Deepa bala

Cone CapsCone Caps

Whether it's your birthday party or 
your grandfather's, it's an ideal 
occasion to make the conical caps at 
home. Making them can be more 
exciting than buying them.

Things needed:
 Chart paper (12 inches x 18 

inches)
 Glue

 Scissors
 Glitter glue
 Cotton ball
 Ribbon
 Pencil 


Method:

Step 1: Use the 12 inch side of the chart paper as the height and the 18 inch side 
as the base. Draw a wide triangle to get the cone shape.

Step 2: Round the base as shown in the figure. Cut out the triangle.

Step 3: Decorate the caps with glitter glue. If you do not have glitter glue then 
you can do spray painting or stick cutouts from old greeting cards. 

Step 4: Put a line of glue on one side of the triangle. Roll it in a cone shape. Stick 
the cotton ball on top of the cone.

Step 5: Make two holes on the opposite ends at the base of the cap. Tie ribbons 
two each of the holes.

Make caps of different colors for all the friends you are planning to invite at your 
party.

Kararavindena Sloka

Karaara Vindena Padaravindam Mukharavinde
Viniveysayantham Vatasya Pathrasya Pute
Sayanam Balam Mukundam Manasa Smaraami

Meaning

I remember the infant Mukunda, Who sleeps 
inside a hollow Banyan leaf, and Who, by His 
lotus-hands, is putting His lotus-feet in His lotus-
mouth.

 Kr idof s sak

o
l

S            

 Kr idof s sak

o
l

S            

 Kr idof s sak

o
l

S            
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CRAFTS GALLERY

Priz’s Crochet Square

Dayamalar’s Peepal Leaf Painting

Durgasakthi’s Glass Painting

crafts
gallery

crafts
gallery
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HEALTH TIDBITS 


Subhasree Murali
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) Nutrients

Energy   25 Kcal
Carbohydrates  5.8 g
Protein   1.3 g
Total Fat  0.1 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  2.50 g

Vitamins
Folates   53 gµ
Niacin   0.234 mg
Pantothenic acid 0.212 mg
Pyridoxine  0.124 mg
Riboflavin  0.040 mg
Thiamin  0.061 mg
Vitamin C  36.6 mg
Vitamin A  98 IU
Vitamin K  76 µg

Electrolytes
Sodium   18 mg
Potassium  170 mg

Minerals
Calcium  40 mg
Iron   0.47 mg
Magnesium  12 mg
Manganese  0.160 mg
Phosphorus  26 mg
Zinc   0.18 mg

அ�றாட உணவ�� நா� ேச����ெகா��� 

கா�க�, கீைரக�, பழ�கள�� ம���வ� 

�ண�கைள ந� ஒ�ெவா� இதழி�� 

அறி�� வ�கிேறா�. அ�த வைகய�� 

நா� அ��க� உபேயாகி��� 

��ைடேகா� ப�றி� ெத��� 

ெகா�ேவா�.

��ைட ேகா� கீைர வைகைய� 

ேச��த�. இத� ெகா��� உ��ைடயாக� 

காண�ப��. இதைனேயா உணவாக� 

பய�ப���கிேறா�. இதி� உய���ச���க�, 

தா��க� நிைற���ளன. உட��� ஊ�ட� த�� உணவா��. உட� 

வள��சி�� ��ைட ேகா� மிக�� சிற�த�.

��ைடேகாஸி� ேம� ப�திய�� ��ய����� ��றிய கா��த 

இைலகைள ந��கிவ��� சிறிதாக ந��கி பாசி�பய�ட� ேச��� ��டாகேவா 

அ�ல� ெபா�யலாகேவா ெச�� சா�ப�டலா�.

��ைடேகா� உ�பதா� ஏ�ப�� ந�ைமக�:

 க� பா�ைவ� ேகாளா�கைள� ேபா���. க� பா�ைவ நர��கைள 

சீராக இய�க� ெச���. இதி� உ�ள ைவ�டமி� ஏ ச�� க� 

பா�ைவ��� சிற�த�.

 �ல ேநாய�� பாதி�ைப� �ைற���. அஜர� ண�தா� உ�டா�� 
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வய���வலிைய ந����.

 ச�ம வற�சிைய ந����. ச�ம�தி�� ெபாலிைவ� ெகா����.

 வ�ய�ைவ� ெப��கியாக ெசய�ப��. சி�ந�ைர ந�� ப���� 

ெவள�ேய���.

 எ���க��� வ� ெகா����. இதி� ��ணா���ச�� 

அதிகமி��பதா� எ���க�� ப�க�� உ�தியா��.

 ெப�க��� ெமேனாபா� கால�கள�� உ�டா�� கா�சிய�, 

பா�பர� இழ�ைப ��ைடேகா� ஈ�ெச���.

 நர��க��� வ� ெகா����. நர��� தள��சிைய� ேபா���.

 ெதா�� ேநா�க� ஏ�படாம� த����. உட��� ேநா� எதி��� 

ச�திைய அதிக����.

 ��ைடேகாைஸ ந��� ேபா�� சிறி� ேநர� ஊறைவ�� அ�த ந�ைர� 

ெகா�� �க� க�வ�னா� வற�சியான ச�ம� பளபள�பைட��.

 உட� ��ைட� தண����. நா�ப�ட மல�சி�கைல� ேபா���. �ட� 

சள�ைய� ேபா���. இர�த�ைத ��த�ப����.

 தைல�� உதி�வைத� �ைற���. மய�� கா�க��� பல� 

ெகா����.

ஜலேதாஷ� ம��� ெதா�ைட� �����

ெகா�ைள ��த� ெச�� த�ண��  வ��� ந�� ேவகைவ�� அவ���� 

ெகா�ளேவ���. ப��� அைத வ�க�� அ�த� த�ணை� ர எ��� ரச� 

ெச�� ேசா��ட� கல�� சா�ப��� வ�தா� ஜலேதாஷ� �ைற��.

1 ேத�கர�� மிள���� ம��� கிரா����� எ��� 1 ட�ள� ந�� வ��� 

சிறி� �ேட�றி எ��� அதி� சிறி� ேத� கல�� ெவ�ெவ��பான 

���� ���� வ�தா� ெதா�ைட��� ம��� 

ெதா�ைட வலி �ைற��.

உட� ��ைட� தண��க

ம�தாண�ைய அைர�� உ�ள�ைக ம��� 

உ�ள�கா�கள�� �சினா� உட� �� �ைற��.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

...Parasakthi
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ெபா�க� ப��ைக த�சிணாயன�தி� �த� ப��ைக 

ஆ��.  ஆ� மாத�க� ேச��த� ஒ� அயன�.  இர�� 

அயன�க� ேச��த� ஒ� ஆ��.  

ைத, மாசி, ப��ன�, சி�திைர, ைவகாசி, ஆன� மாத�க� 

வைர  உ�திராயண�.  

ஆ�, ஆவண�, �ர�டாசி, ஐ�பசி, கா��திைக, மா�கழி, 

மாத�க�  வைர த�சிணாயன�.

ஆகாய�ைத இர�டாக� ப���தா� ��ய� ப�தி, ச�திர� 

ப�தி எ��� ��வ���.  அதி� மகர�தி� இ��� 

கடக� வைர ச�திர�ைடய ப�தி��� வ��, அைவக� 

ச�திராதி�க�தி���யன. இ�த மாத�திலி��� ��ய� ப�தி �வ��கிற�. இ�த 

மாத�தி� ��ய� ப�தி வலிைமயைடகிற�. 

த�ணாயண� (ெத��), உ�திராயண� (வட��) எ�பைவ. மகர மாத�தி��� 

உ� திர� ��ண�ய�கால� �வ�க� ��ய �த� நா� தா� ைத 

ெபா�க�.

ெபா�க� ப��ைக எ�ற�ேம தமிழ�கள�� 

ெந�செம�லா� மகி��சிய�� தா�டவமா��. அ�த 

அள��� அைன��� தர�ப�னரா�� ஆன�த�ேதா� 

ெகா�டாட�ப�வ� ெபா�க� தி�நா�. இ� 

ெதாட��சியாக நா�� நா�க�, நகர� �த� கிராம�க� 

வைர பரவலாக� ெகா�டாட�ப�கி�ற�. என��� 

கிராம�கள��தா� இ�த� ப��ைகய�� ெகா�டா�ட�க� 

அதிக�. ேபாகி� ப��ைகேயா� ெதாட��கிற� 

ெபா�க� தி�நா�.

ேபாகி� ப��ைக: 

தமி� ஆ��� மா�கழி மாத�தி� கைடசி 

நாள�� ெகா�டாட� ப�கிற�. ெபா�க� 

தி�நாள�� �த�நா� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. இ�நா� 'பைழயன 

கழி��, �தியன �கவ���' நாளாக� 

க�த�ப�கிற�. பைழயவ�ைற��, 

உபேயாகம�றைவ�� வ��ெடறி�� 

ெபா�க� ��நா�ெபா�க� ��நா�
...Sumathisrini
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நாளாக� க�த�ப�கிற�. 

பழ��யர�கைள அழி�பதான இ�ப��ைகைய� 'ேபா�கி' எ�றன�. அ�த� 

ெசா� நாளைடவ�� ம�வ� 'ேபாகி' எ�றாகிவ��ட�. அ�கால வழ�க�ப� 

வ�ட�தி� கைடசிநா� எ�பதா� நட�� ���த ந� நிக��க��� ந�றி 

��� நா� ேபாகி எ�ேபா�� உ��. கட�த வ�ட�தி�� ந�றி ெசா��� 

நா� ேபாகி�ப��ைக.

இ�திர��� 'ேபாகி' எ�ெறா� ெபய� உ��. எனேவ இ�நா�, 'இ�திர வ�ழா' 

வாக�� இ��தி��க����. மைழ ெபாழிய ைவ��� கட��, வ�ண�. 

அவ��� அரசனாக� திக��� இய��பவ� இ�திர�. ேவத�தி� 

இ�திரைன� ப�றிய �திக� பல இட� ெப���ளன. மைழ ெப�தா�தா� 

பய��க� ெசழி���! உய��க� வா��! எனேவ ப�ைடய நா�கள�� 

வ�ணன�� அதிபதியான இ�திரைன 'ேபாகி' ய�� �ஜி��� வழ�கமி��த�. 

ெபா�க��� ��னேர வ�� ைட ெவ�ைளய���� ��த� ெச�வா�க�. 

அ�ேபா� ேதைவய�ற பழ�ெபா��கைள ஓர�தி� ஒ��கி ைவ�பா�க�. 

ேபாகிய�� அ�த� பைழய ெபா��கைள� த�ய�லி��� ெகா���வ� 

வழ�க�. அ�ேபா� �ழ�ைதக�, சி� பைற ெகா��� ��கலி�ப�.

ஆனா� இ�ேபாெத�லா� ேபாகிய�� டய�கைள� ெகா���� �ட�தன� 

பரவலாக நட�கி�ற�. இதனா� வள� ம�டல� மா�ப�வேதா�, 

மன�த�க��� ேநா�� உ�டாகி�றன. ஏ�ெகனேவ �வாச� ேகாளா� 

உ�ளவ�க�, டய�க� ெவள�ய��� ந��� �ைகயா� ேம�� 

பாதி�����ளாவா�க�.

எனேவ நா� ச�தாய� க���பா�ேடா��, அறிவ�ய� வ�ழி��ண�ேவா�� 

இ���, ேநா�க� த�� டய� ெகா���� வழ�க�திைன ��றி�மாக 

ஒழி�க ேவ���.

ெபா�க� ப��ைக:

ஆ�� ப�ட� ேத� வ�ைத�ப� தமிழ� மர�. அைவ ைத மாத� ப�ற�பத�� 

�� அ�வைடயாகி�ற�. அ�த� ��த�சிைய 

ம� பாைனய�� ைவ�� (இத�காகேவ �திய 

பாைன வா�க�ப��, அதி� தி�ந��� ���ம�� 

இ��, அ�பாைனைய ெத�வக� மாக� க��வ� 

வழ�க�) ச��கைர� ெபா�க� ெச�வ� மர�.

ெப��பா�� கிராம��ற�கள��, வாசலிேல 

வ�ண� ேகாலமி��, அத� ந�ேவ ெபா�க� 

பாைனைய ைவ��, பாைனய�� க��தி� ம�ச� 

கிழ�ைக இைலேயா� க��, மண� பர��� 

ெபா�க� ேசா� ெபா�கிெய�� ேபா�, 
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'ெபா�கேலா ெபா�க�' எ�� �றி மகி�வா�க�. இ�ப�� திற�த ெவள�ய�� 

ெபா�க� ைவ�பதா�, ��ய பகவா� அைத நிேவதனமாக ஏ�� மகி�கிறா�.

இத�காக �டேவ க���� ைவ��, கட����� பைட�பா�க�. நகர�கள�� 

உ�ேளா�, சைமயலைறய�ேலேய ெபா�க� தயா� ெச��வ��வா�க�. ச��, 

ெபா��கள�� �ட வாகன ெந�ச� வைள��� க���ேபா�, சைமயலைற 

ெபா�கேல நகர�கள�� சா�திய�. ஆய��� பா�கன�ய�லி��ேதா, ெமா�ைட 

மா�ய�லி��ேதா அ�த� ெபா�கைல ��ய���� பைட�� மகி�வா�க�; 

�ப�, த�ப� கா�� ஆதவைன ஆராதன� ெச�வா�க�. இ��� க�டாய� 

க��� நிேவதன�, ��கிய இட�ைத� ெப���ள�.

கிராம�கள�� த�பாவள��� ��தாைட வா�கா� ேபாய���, ெபா�க��� 

எ�ப��� �திய ஆைடகைளேய அண�வா�க�. நகர�கள�� ஏேனா 

த�பாவள�ய�� இட�ைத ெபா�க� ப��ைக ப���கவ��ைல எ��தா� 

ேதா��கிற�. எ� எ�ப�ேயா… ெபா�க� ப��ைக த�� மகி��சி, 

நகர�க���� கிராம�க���� ெபா�வானேத!

மா��� ெபா�க�:

��றா� நா� மா��� ெபா�க� உழவ�கள�� உ�ற ந�ப�க� 

கா�நைடக� தா�. நில�ைத உ�வதிலி��� உ�த நில�தி�� தன� 

சாண�ைத இய�ைக உரமாக� த���, அ��ெப��க, (வ�� ��� ெவள��ச� தர 

பய�ப�� எ�வா� அள��பதிலி���) எ�ண�ற வ�த�கள�� பய�ப�� 

கா�நைடகைள ெகளரவ���� வைகய�� மா��� ெபா�க� ெகா�டாட� 

ப�கிற�.

கா�நைடகேள நம� நா��� ெச�வ�தி� அைடயாளமாக ஒ� கால�தி� 

திக��தன. 'ஆய�ர� ப��ைடய ேகா நாயக�' எ�ற ப�ட� ெபய�கெள�லா� 

�ழ�க�தி� இ��தன. 'ஏ�� ப��னா�தா� உலகேம �ழ�கி�ற�' எ�றா� 

தி�வ��வ�. அ�த ஏ� �ைனைய ��ேன�தி� ெச�பைவ மா�கேள. 

இத� �ல� மா�கேள உலைக உய���ேபா� ைவ���ளன என� �றி� 

மிைகய��ைல.

 அ�த மா�கைள� கட�ளாகேவ க�தி வழிப�வ�தா� மா��� ெபா�கலி� 

த��வ�. ப�வ�� உடலி� ��ப�� ��ேகா� ேதவ�க�� உைறவதாக� 

ெப�ேயா�க� ��கி�றன�. எனேவ ப�ைவ வண��வத� �ல�, அைன�� 

ேதவ�கள�� ஆசிக�� நம��� கிைட�கி�றன. மா��� ெபா�கல�� 

ப��க��� ம�ச� �சி, தி�ந�றி��, ���ம� ைவ��, மாைல ேபா�� 

வண��வ�. அத� பசி��� ேதைவயான உணைவ�� பைட�ப�. 

காைளக��� ெகா��கள�� வ�ண� �சி, காலி� சல�ைக க��, வர�  நைட 

நட�க ைவ�ப�.

பல வ�� கள�� அ�� காைள மா�க��� அ�க வ�திர� ேபா��தி, 

ம�யாைத ெச�வா�க�. ஜ�லி�க�� எ�ற வர�  வ�ைளயா��� நாயக�க�� 
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காைளகேள. ஆனா� அ�காைளக��� ெசய�ைகயான �ைறகள�� 

ெவறி���வ� தவ�. த�க ம���வ�கள�� ஆேலாசைனகைள� ேக��� 

ெப��, அத� வர� �ைத வள��பேத வ�ேவகமான ெசயலா��.

மா��� ெபா�கல�� தி�வ��வ� தின�� வ�கி�ற�. நா�திக�களா�� 

ம��க ��யாத ெத�வ� �லவ� தி�வ��வ�. கட�� வா��ேதா� 

தி���றைள� ெதாட��� வ��வ� ெப��தைக, காத�ட� அ�வ�ய 

�ைல நிைற� ெச�கி�றா�. தி���றள�� ெசா�ல�படாத வ�ஷயேம 

இ�ைல. 'உ�ட� ெச��தைத உண��� உ�ேபா��� ம��ேத 

ேதைவய��ைல' எ�� அ�ேற ெசா�ன ம���வ வ��ந� தி�வ��வ�.

ந�தி, ேந�ைம, உ�ைம, �ற�, அரச ந�தி, காத� எ�� அவ� பாடாத வ�ஷயேம 

இ�ைல. தி�வ��வ� தின�த�� வ��வ� �றிய அறெநறி� பாட�கைள 

நா�� ஓதி, இைளய ச�தாய�தின���� அவ�றி� ெபா��கைள 

உண�வ��தேல உ�ைமயான வ��வ �ைஜயா��. இ�ந�ெனறிைய 

தமிழ�க� க�டாய� ப��ப�ற ேவ���.

கா�� ெபா�க�:

ெப�க� த�க� சேகாதர�கள�� நல��காக� ெச�வ� க�� ெபா�க�. 

அ�� காைல ந�ரா�, ெவ�� வய���ட�, ெவ�ட ெவள�ய�� ��ய� 

ேகாலமி��, அதி� ெபா�க�, க��� ேபா�றவ�ைற ைவ��, ஆதவ��� 

அ��பண��பா�க�. கா�� ெபா�க�� இ�த ந�னாேள! அ�� ��தாைட 

அண��� ��ற�தாைர��, ந�ப�கைள�� பா��� அளாவ� மகி�வ� 

வழ�க�. சில� இ�ப� ���லா�� ெச�� கள��ப�. ஒ� கால�தி� எ�லா� 

ச�த��ப�கள��ேம ெசா�த��, ந��� அ��க� ச�தி�� மகி�� 

ப�பா���த�.

இ�ைறய 'சீ�ய�' உலகி�, வ�� ��� வ�� சிேநக�கைள� பா���� 

சி��ப��ட அ�தாகிவ��ட�. இ�த அவல நிைலைய மா�ற இ�த� கா�� 

ெபா�க� நாள�� சபதேம�ேபா�! வா�கி�ற ஒ�ெவா� நா�ேம தி�நாளாக 

மலர���! ஜாதி, மத, இன, ெமாழி ேவ�பா�க�, ��யைன க�ட பன�ேபால 

வ�லக���! அத�� அ�த ஆதவேன ந�வழி கா�ட���! 

ப�ரா��தைன:

ந� நா� ஒ� வ�வசாய நா� ஆ��. ந� நா��� ��ெக��ேப 

வ�வசாய�க� தா�.   அவ�க� ேச�றி� ைக ைவ�தா� தா� நா� 

எ�ேலா�� ேசா�றி� ைக ைவ�க ����.  எனேவ, அவ�க� வா�� 

சிற�க, நா�� இ�த ந�னாள��, ந�ல ந��வள� ெபற��, அ�ைட 

மாநில�க�ட� ஒ� ந�ல உற� அைம��, த�ண��   ப�றா��ைற 

இ�ல� இ��க��, ேவளா� ெதாழி� சிற�� வ�ள�க�� இைறவைன 

ஒ�றாக� ப�ரா��தி�ேபா�.

வா�க ைவயக�...! வா�க வள�ட�...!!
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“ஸி��ரா�ணமி��கா�தி வதன� ேக�ரஹாராதிப�:

தி�ையராபரைண� வ��ஷிதத�� �வ�காதி ெஸௗ�ய�ரத� 

அ�ேபாஜாபய ச�தி���டதர� ர�தா�கராேகா�வல� 

ஸு�ரம�ய�பா�மேஹ �ரணமதா�” 

பத� ி�ரணாேசா�யத� & ப�ர�ம� பா�ய ��ரம�ய கவச�.

ெபா��: ெபா�� ெபா��: சி��ர� ேபா� 

ெச�ைமயான ேதா�ற� ெகா�ட 

��ரம�யேர நம�கார�. ச�திர� ேபா� 

ேபெரழி�ட� வ�ள��� ��ரம�யேர 

நம�கார�. ேதா�வைள, ��தார� ேபா�ற 

அழ�மி� ஆபரண�கைள அண��தவேர 

நம�கார�. �வ��க ேலாக� ேபா�ற �கமான 

வா�ைவ, இ�ைமய�ேலேய அ��� 

��ரம�யேர நம�கார�. தாமைர, 

அபயஹ�த�, ச�திேவ�, ேகாழி ஆகியன 

தா�கியவேர, வாசைன� ெபா�களா� 

ந�மண� வ�� � நாயகேன நம�கார�. உ� 

பாத� ப���ேதா�� பய�ைத� ேபா�கி, 

அவ�க� எ�ண�யைத எ�லா� ஈேட�றி� 

த�� ��ரம�யேர நம�கார�.

Datchu @ Mythili








தமி� ம�திர�

ெதா�தி வய���டேன ஆைன �க��டேன 

��ச�திெய��� வ�� றி���� வ�நாயகைர 

��தி வழிப�டா� த���தி�� �வ�ைன

இ�த�திர�திைன கைடப���பவ��ேக!

ஜனவ�

13 - ப�ரேதாஷ�, ேபாகி 

14 - ெபா�க�, மிலா� நப� 

15 – மா���ெபா�க�, ெபௗ�ணமி 

17 – ைத��ச�

19 – ச�கடஹர ச���தி 

22 – ச�� 

27 – ஏகாதசி 

28 – ப�ரேதாஷ� 

30 – அமாவாைச  

ப��ரவ� 

3 – ஏகாதசி

5 – ச�� 

6 – ரதச�தமி 

SPIRITUAL NOTEBOOK 
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Tnkesavan

அ�பா�� மக�� ேபசி� 

ெகா�ட�:

அ�பா: ேந�� ரா�தி� ப��ேச�� 

ெசா�ன�ேய... ஆனா உ� ��ல 

ைல�ேட எ�யைலேய? 

மக�: ஸா��பா... ப��கிற 

இ��ர��ல அைத நா� 

கவன��கல

அ�பா: ஆ... ஆ...!

Porkodit

த�ண� அ��சா ம�� வ��� 

ெசா�னா�க... நா�� ஒ� ப�க�ல 

த�ண� ஊ�திவ�� ஒ� ��சி எ��� 

அ��ேச�... என�� ம�ேப வரல, ஏ�...?

�மிய வ�ட ��ய� ெப�� அ�ப��� 

எ�ப� க��ப���சா�க�� 

ெத��மா?

ச�ப ேம�ட�... ஏ�னா �மி 

இர�� எ���, ��ய� 

நா� எ���!

Selvipandiyan

ஆசி�ய�: ஏ�டா வ�� ��பாட� 

எ�தைல?

மாணவ�: எ�க வ�� ல கர�� 

இ�ல சா�.

ஆசி�ய�: ெம��வ�தி ஏ�தி 

ெவ�� ப��க ேவ��ய� தாேன?

மாணவ�: வ�தி�ெப�� சாமி 

��ல இ��த� சா�, ேந�� நா� 

�ள��காத�னால சாமி �����ள 

ேபாகல சா�.

ஆசி�ய�: ஏ� �ள��கைல?

மாணவ�: த�ண�ய��ல சா�... 

ேமா�டா� ஓடைல.

ஆசி�ய�: ஏ� ேமா�ட� ஓடைல?

மாணவ�: எ�தைன �ைற சா� 

ெசா�ற�? எ�க வ�� ல கெர�� 

இ�ைல��.

எ�ேனாட அ�ைவ�: 

ைம �ய� ஃப�ர��� 

வ�� ��பாட� 

எ�தைல�னா 

கவைல�படாத��க... 

இ� மாதி� எ�னா 

டயலா� ெசா�லி 

ஏமா�திடலா�.

Sriramajeyam @ S. Viswanathan

டா�ட�: ெகா� க��காம இ��க இ�த 

��ைம� தட��க...!

ச�தா�ஜி: அெத�ப� 

டா�ட�, ஒ�ெவா� 

ெகா�ைவ�� ப���சி 

இ�த� ��ைம� 

தட�ற�?

Aparna.g

Maths teacher: Ram, if 
you have 12 chocolates 
and you give 5 to Priya, 3 
to Kripa, and 2 to Supriya, then what will 
you get?

Ram: 3 New girl friends Mam!

Honey rose @ Divya

உ� ஓர பா�ைவய�� 

உன�� இ��ப� கி�ட� 

பா�ைவயா �ர�

பா�ைவயா எ�பதி� 

�ழ�ப�� ேபாகிேற�.
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...Geetha.A @ Anu

அ���ள ந�ப�கேள,

வண�க�. நல�தாேன? ஒ�ெவா� �ைற�� தமி� பட�தி� 

திைரவ�ம�சன�ைத சம�ப��ேத�. இ��ைற எ�ைன� கவ��த ஒ� ஹி�தி� 

திைர�பட�ைத உ�க�ட� பகிர ஆைச�ப�கிேற�. நம� வா�வ�� உண� 

எ�ப� இ�றியைமயாத ஒ� வ�ஷய�. அ� நா� அைனவ�� அறி�தேத. 

அேத உண� மிக அ�ேபா��, அ�கைறேயா�� தயா��க�ப�� 

பறிமாற�ப�டா� எ�ப� இ����. மிக� �ைவயாக இ����. ஆக அ�த 

அ�� எ�ற ஒ�� ஒ�ெவா�வ�� வா�வ��� எ�வள� ��கிய� எ�� 

ெசா��� பட�தா�க இ�. வா�க ல������ ேபாகலா�... இ�ல 

பட����� ேபாகலா�.

பட�ேதாட ேபர க�� ப���சி���க�� நிைன�கிேற�. அட ஆமா�க The 

Lunchbox (தி ல��பா��) பட�ைத�தா� நாம இ�ப� பா��க� ேபாேறா�.

இ�த� பட� ���க ���க ��ைபய�� நட��� ஒ� நிக��. அ��� 

ட�பாவாலா எ�ப� மிக�� ப�ரசி�தி ெப�ற ஒ��. இளா எ�கிற ���ப� 

தைலவ� த� கணவ��காக தின�� ல�� ெகா��� அ���கிறா�. ஆனா� 

அ� தவ�தலாக ேவெறா�வ��� ேபாகிற�. அ�த நப� மைனவ�ைய 

இழ�� தன�ைமய�� இ��பவ�. அ�த உணவ�� �ைவ�� மண�� அவ� 

மனைத��, நாைவ�� க�� இ��கிற�. தின�� ட�பா 

காலியாக வ�வ� மிக�� ச�ேதாச�ைத எ���கிற� 

இளாவ���. அைத� கணவன�ட� ேக��� ெபா�� 
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ேவெறா� உணைவ� ெசா�லி ந�றாக இ��த� எ�� கணவ� 

ெசா�கிறா�. அதிலி��� அவ���� ெத��� வ��கிற� உணைவ ேவ� 

யாேரா உ��கிறா�க� எ��. இவ�� ேம� வ�� �� உ�ளவ� 

ேத�பா�ேட எ�ற வயதான �தியவ�. அவள�ட� ேக��� ேக�� 

தின�� இளா உண� தயா��பா�. அவ�ட� இவ� இ�த வ�ஷய�ைத� 

ெசா�ல, அவ� க�த� எ�தி ட�பாவ�� ைவ�க� ெசா�கிறா�. அத� �ல� 

இ�வ�� ந�ல ந�ப�களாகிறா�க�. இளாவ�� கணவ� இவள�ட� 

ச�யாக� ேப�வ�� �ட கிைடயா�. இைத ைவ�� இளா க��ப���� 

வ��கிறா� கணவ��� ேவ� ஒ� ெப��ட� ெதாட�� இ��கிற� 

எ�பைத. அ� அவ�� மனைத மிக�� பாதி�� த�ெகாைல வைர� �ட 

�ய�சி�கிறா�, த� �ழ�ைத�ட�. அ�த ந�ப� சஜ� ெப�னா�ட�, 

இவ��� ப�ேவ� ேயாசைனக�� ��கிறா�. நாளைடவ�� இவ�கள�� 

�க� பா��காத ந�� ெம�ல� காதலாக உ�மா�கிற�. இ�வ�� வய� 

வ��தியாசமி�றி அ�ப�னா� இைண�தா�களா எ�பேத ���.

மிக�� �ைற�த கதாபா�திர�க�; வலிைமயான கைத; அதி� ஆழமான 

ெப� ம��� ஆண�� உண��கைள ெவள��ப��திய இய��ந� ��ேத� 

பா�ரா (Ritesh Batra) அவ�க��� பாரா���க�. மிக�� அைமதியாக 

நக�கிற� கைத. ஒ� ட�பா எ�ெக�ேகா ��றி எ�ப� ஒ� இட�ைத 

அைடகிற� எ�ப� மிக�� ஆ�ச�ய� கல�த உ�ைம. சி�ன� சி�ன 

கதாபா�திர�� நம�� ந�ல வ�ஷய�ைத� ெசா�கிற�.

ெப�னா�ட� ஆக இ�பா� கா� அைமதி�� அ��த�மாக மிக ந�றாக 

ந��தி��கிறா�. இளாவாக நி�ர� எதி�பா��ேபா� சைம�பதாக���, 

கணவன�� வ�ைக�காக த�ைன அல�க���� ெகா�� கா�தி��� 

ஏமா�வதாக��� மிக அழ� + யதா��த�. அவ�� வ�தவ�தமா� சைமய� 

நாவ�� ந�� ஊறைவ�� வ��ட�.

ெப� எ�பவ� பா�திர� க�வ�, சைம�பத��� ம��� அ�ல. அவ� 

எ�ண��, சி�தைன�� ெகா�டவ�. தன��ப�ட வ���� ெவ���க� 

ெகா�டவ� எ�பைத ந� நா��� எ�தைன கணவ� ���� 

ைவ�தி��கிறா�கேளா ெத�யா�. ஆனா� இ�த பட�தி��� ப�ற� ஒ� சில� 

மனதாவ� மா�� எ�� ந��ேவா�.

ெமா�த�தி� ல��பா�� எ�ெற��� ெகடாத�� + நாவ�� ந�� 

ஊறைவ�ப��.
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வழ�க� ேபால தமி� சின�மால வர மாதி� இ�க�� ஹே� ரா, ஹே� ராய��, 

வ��ல�� எ�லா�� இ��கா�க. பட� �தலி� ஆர�ப��கிற� ச�ட� 

க���ய�ல தா�. ந�ம எ�லா���� ெத��ச உ�ைம ச�பவ� தா� 

அ�. ச�ட� க��� வாச�ல வ�� ஒ� ப��� பச�க ஒ� சாதாரண 

மாணவேன அ��ேச ெகா�கிற அள� ேபா�டா�க. ேபா�� எ�லா�� 

அ�க இ���� ேபசாம ேவ��ைக பா����� இ��தா�க. யா�� 

த��கைல. இ� �வ�, ேப�ப� எ�லா��ல�� பரபர�பா வ�த வ�ஷய� தா�. 

அைத ைமயமா வ�சி எ��க�ப�ட பட� தா� இ�. 

ஒ� ம�தி� ச�ட� க���ய�� வ�� ம�தி� ேகா�டாவ��� (quota) 

வழ�க�ைத வ�ட 10 சீ� அதிக� ேவ��� எ�� 

ேக�கிறா�. க��� �த�வ� அ� ��யா� 

எ�� ம��� வ��� ப�ச�தி� 

அவைர மிர��வ��� 

க���ய�� ஏ�கனேவ அவ� 

சிபா�சி� ப���� 

மாணவ�கைள ைவ�� 

கலவர�ைத ��� வ��கிறா� 

ம�தி�. அ�த கலவர�தி� 3 

மாணவ�க� ெகா�ல�ப�கி�றன�. இ� 

ம�கள�ைடேய பல அதி��திகைள 

ஏ�ப���கிற�. இ�நிைலய�� நாயக� 

(வ��ர� ப�ர�), ெரௗ� ஒ�வைன 

அவ���� ெத�யாம� அவ� ப��னா� 

ெச�� ேநா�டமி�கிறா�. பலநா� 

அவைன� க�காண��� ஒ� 

நா� அவைன அவ��ேக� 

ெத�யாதவா� அ���, ஒ� 

பாதி க�ட�ப�ட நிைலய�� 

இ���� க��ட�தி� ைக, 

கா�, வாைய� க�� அைட�� 

ைவ�� வ��கிறா�. 

ம�நா� வ�� 

அவன�ட� 

�க�ைத� 

கா�டாம� 

ேப�கிறா� 

நாயக�. 

...Srija Bharathi
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அதிலி��� அ�த ர�� ம�தி�ய�� த�ப� எ��� அவ� பேராலி� 15 நா� 

நிப�தைன ஜாம�ன�� வ�தவ� எ��� ெத�கிற�. அவ� பதிைன�� நா� 

கழி�� ேபா�சி� சரணைடயவ��ைல எ�றா� அவைன ஜாம�ன�� அைழ�� 

வ�த அவ� அ�ண� ம�தி�ய�� பதவ�ேய பறி ேபாக ேந���. எனேவ உ� 

அ�ண� பதவ� வ�ல�� வைர ந� இ�� தா� இ��பா� என� �றி வ��� 

ெச�� வ��கிறா�. ம�தி�ய�� த�ப� அ�கி��� த�ப��க பல �ய�சிக� 

எ��கிறா�. அைன��� ேதா�வ�ேய. நாயக� அவ��� சா�பா�, த�ண��  

எ��� தராம� ஆ� நா� ப��ன�யா� ேபா�கிறா�. இ�� ம�தி� 

த�னா� ���த அைன�� நடவ��ைக எ���� த� த�ப�ைய 

க��ப���க ��யவ��ைல. எனேவ அவைர� ேபா�� ைக� ெச�கிற�, 

ம�தி�ய�� ேம� பல வழ��க� ெதா��க�ப�கிற�. இ�த வ�ஷய� அறி�� 

நாயக� ம�தி�ய�� த�ப�ைய வ��வ��கிறா�. அவ� ம���வைனய�� 

சீ�யஸான நிைலய�� அ�மதி�க�ப�கிறா�. ப�� ெகா�ச� ெகா�சமாக 

அவ� ேதறி வ�கிறா�. த�ைன கட�தியவ� யா� என க�டறிய பல 

வழிகள�� �ய�சி ெச�கிறா�. ப�� ஒ� �றி�ைப ைவ�� நாயகிைய� 

கட�தி� ெச�� வ��கிறா�. அ�வா� ெச�தா� நாயக� நி�சய� வ�வா� 

என எ�ண�னா�. த�ைன அவ� எ�வா� ெகா�ைம ெச�தாேனா அேத 

ேபா� நாயகி��� சா�பா�, த�ண��  எ��� வழ�காம� ெகா�ைம 

ெச�கிறா�. இ�நிைலய�� நாயக� நாயகிைய கா�பா�றினானா? ம�தி��� 

அவ� த�ப��� த���க�ப�டா�களா? எ�பேத கைதய�� கிைளமா��. 

திைர�பட� �தலி� இ��� கைடசி வைர மிக�� �வார�யமாக 

ெச�கிற�. நாயக� வ��கா� ���� ந�ப�க�ட� இைண�� ஒ� 

���ேயா ைவ���ளா�. நாயகி ெபாறிய�ய� ப���. நாயக�, நாயகி வ�� 

கா�சிக� அைன��� இன�ைமயாக மனைத வ��� ெச�கிற�. ெவள�நா� 

�ய� எ�லா� எ��� இ�லாம� எதா��தமான காத� இ�வ���� 

இைடய��. நாயகி �ரப��� �த� பட� எ�றா�� ந�றாகேவ 

ந��தி��கிறா�. கைதய�� இ��� நிைறய கதாபா�திர�க� ேச��� ஒ� 

அழகிய வ���ேத பைட�தி��கிற�. ேபா�சாக வ�� கேண� ஒ� சில 

கா�சிகள�� வ�தா�� அவ�� ந��� ெம��� அள� உ�ள�. 

இய��ன� சரவண��� மிக ெப�ய பாரா��க� ெத�வ��கலா�. �த� 

பட� ‘எ�ேக�� எ�ேபா��’ ச�தாய�தி�� ஒ� ந�ல� க��ைத ெசா�லி� 

ெச�ற�. அேத ேபா� இதி�� ஒ� தன� மன�த� நிைன�தா� எ��� 

ெச�யலா� என நி�ப��தி��கிற�. அவ� த�த இர�� பட�க�� 

தரமானைவ. பாட�க� அைன��� ஒ�ெவா� வ�தமாக வ��தியாசமாக 

உ�ள�. இைசயைம�பாள� ச�யாவ���� பாரா��க�. ஆக ெமா�த� 120 

�பா����, 1 பா�ெக� பா�கா����� ெவா�� ஆன பட� தா� இவ� 

ேவற மாதி�.
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–ப��யாண� எ�ேக ேபா�றா�க எ�� ஆவ�ட� பா��க ேபாேன�க... –ப��யாண� எ�ேக ேபா�றா�க எ�� ஆவ�ட� பா��க ேபாேன�க... 

அ�யேகா, எ��ேம ப��யாண� கா�ேம, ஒேர இட�தில தவ�ர. ஆ�... மற�� அ�யேகா, எ��ேம ப��யாண� கா�ேம, ஒேர இட�தில தவ�ர. ஆ�... மற�� 

வ��ேட�... பட�தி� ெபய� ப��யாண�� ெவ�சா��. அைத எ�ப� பட�தி� வ��ேட�... பட�தி� ெபய� ப��யாண�� ெவ�சா��. அைத எ�ப� பட�தி� 

லி�� ப�ணலா� எ�� தி�. ெவ�க� ப�ர� எ�க� ஊ�� ப�க�தி� உ�ள லி�� ப�ணலா� எ�� தி�. ெவ�க� ப�ர� எ�க� ஊ�� ப�க�தி� உ�ள 

ஆ���� கைதைய ஆர�ப���வ��டா�. ஏ�கனேவ உ�க���� ெத��ேம ஆ���� கைதைய ஆர�ப���வ��டா�. ஏ�கனேவ உ�க���� ெத��ேம 

ஆ��� எ�றா� ப��யாண� நகர�. ச�, கைத�� வ�ேவா�.ஆ��� எ�றா� ப��யாண� நகர�. ச�, கைத�� வ�ேவா�.

வழ�க� ேபா� கா��தி த� ந�ப� ப�ேர�ஜி�ட� ஒ� த�ண� பா��ட� வழ�க� ேபா� கா��தி த� ந�ப� ப�ேர�ஜி�ட� ஒ� த�ண� பா��ட� 

ஆர�ப��� பட� ஆர�பமாகிற�. ம�த பட�க� மாதி�ேய �� ம��� ஆர�ப��� பட� ஆர�பமாகிற�. ம�த பட�க� மாதி�ேய �� ம��� 

ெபா��க�ட� ேபாகிற�. பா��கிற ெப�கைள எ�லா� �� வ��� ெபா��க�ட� ேபாகிற�. பா��கிற ெப�கைள எ�லா� �� வ��� 

ப�ேளபாயாக கா��தி�� இ��� க�ன�� ைபயனாகேவ இ���� ப�ேர�ஜி ப�ேளபாயாக கா��தி�� இ��� க�ன�� ைபயனாகேவ இ���� ப�ேர�ஜி 

ெச��� சில காெம�க�ட� �த� அைரமண� ேநர� நக�கிற�. இதி� ெச��� சில காெம�க�ட� �த� அைரமண� ேநர� நக�கிற�. இதி� 

ேவ��ைக எ�னெவ�றா�, கா��தி ெச��� காெம�� த���க�, ேவ��ைக எ�னெவ�றா�, கா��தி ெச��� காெம�� த���க�, 

ப�ேர�ஜிய�ட� கா��தி மா�� வ��வா�. ப�ற� ஆ���� மகி�திரா �ரா�ட� ப�ேர�ஜிய�ட� கா��தி மா�� வ��வா�. ப�ற� ஆ���� மகி�திரா �ரா�ட� 

ேஷா �மி� ேவைல��� ேச�கிறா�க�. அ�ேக ெதாழி� அதிப� நாசைர� ேஷா �மி� ேவைல��� ேச�கிறா�க�. அ�ேக ெதாழி� அதிப� நாசைர� 

ச�தி�கிறா�க�. ப�ற� ெதாழி� அதிப� நாச� காணாம� ேபாகிறா� ச�தி�கிறா�க�. ப�ற� ெதாழி� அதிப� நாச� காணாம� ேபாகிறா� 

(உ�ைமய�� ெகாைல ெச�ய�ப�றா�). கட�தின பழி கா��தி ம��� (உ�ைமய�� ெகாைல ெச�ய�ப�றா�). கட�தின பழி கா��தி ம��� 

ப�ேர�ஜி ேம� வ��கிற�. அ��றெம�ன, கா��தி ம��� ந�ப�க�ட� ப�ேர�ஜி ேம� வ��கிற�. அ��றெம�ன, கா��தி ம��� ந�ப�க�ட� 

அ�த ெகாைலயாள� யா� ேத� க��ப���கிறா�க� எ�ப� ம��டா�க� அ�த ெகாைலயாள� யா� ேத� க��ப���கிறா�க� எ�ப� ம��டா�க� 

எ�பேத கைத. எ�பேத கைத. 

ம�றப� கதாநாயகி ஹ�ஷிகா ந� �.வ� எ�ற ெபய�� ேப��யாளராக �� ம�றப� கதாநாயகி ஹ�ஷிகா ந� �.வ� எ�ற ெபய�� ேப��யாளராக �� 

��வாக வ�கிறா�. ம�றப�, காவ� அதிகா� ெஜய�ரகா� ஓேக. இன� ��வாக வ�கிறா�. ம�றப�, காவ� அதிகா� ெஜய�ரகா� ஓேக. இன� 

எதி�கால�தி� ஒ� வ��லி அ�ல� �லி�பைட ெகாைல�கா�யாக உமா எதி�கால�தி� ஒ� வ��லி அ�ல� �லி�பைட ெகாைல�கா�யாக உமா 

�யா�கா� அவ�க� வ�வா�.�யா�கா� அவ�க� வ�வா�.

பட�தி� ைமன� பாய����:பட�தி� ைமன� பாய����:

�த� பாதி ெகா�ச �ேலா கைத ம��� ெமா�ைக.�த� பாதி ெகா�ச �ேலா கைத ம��� ெமா�ைக.

த�ண� அ���� கா�சி ெரா�ப ஓவ�.த�ண� அ���� கா�சி ெரா�ப ஓவ�.

பட�தி� ப�ள� பாய����:பட�தி� ப�ள� பாய����:

பட�தி� ��� கைத.பட�தி� ��� கைத.

�திய வ��லி உமா �யா�கான�� ந���.�திய வ��லி உமா �யா�கான�� ந���.

கைடசி கா�சிதா� பட�தி� தி��� �ைன.கைடசி கா�சிதா� பட�தி� தி��� �ைன.

ஆக ெமா�திேல ப���� எ� மா�� ேபாடலா�ேகா.ஆக ெமா�திேல ப���� எ� மா�� ேபாடலா�ேகா.

–ப��யாண� எ�ேக ேபா�றா�க எ�� ஆவ�ட� பா��க ேபாேன�க... 

அ�யேகா, எ��ேம ப��யாண� கா�ேம, ஒேர இட�தில தவ�ர. ஆ�... மற�� 

வ��ேட�... பட�தி� ெபய� ப��யாண�� ெவ�சா��. அைத எ�ப� பட�தி� 

லி�� ப�ணலா� எ�� தி�. ெவ�க� ப�ர� எ�க� ஊ�� ப�க�தி� உ�ள 

ஆ���� கைதைய ஆர�ப���வ��டா�. ஏ�கனேவ உ�க���� ெத��ேம 

ஆ��� எ�றா� ப��யாண� நகர�. ச�, கைத�� வ�ேவா�.

வழ�க� ேபா� கா��தி த� ந�ப� ப�ேர�ஜி�ட� ஒ� த�ண� பா��ட� 

ஆர�ப��� பட� ஆர�பமாகிற�. ம�த பட�க� மாதி�ேய �� ம��� 

ெபா��க�ட� ேபாகிற�. பா��கிற ெப�கைள எ�லா� �� வ��� 

ப�ேளபாயாக கா��தி�� இ��� க�ன�� ைபயனாகேவ இ���� ப�ேர�ஜி 

ெச��� சில காெம�க�ட� �த� அைரமண� ேநர� நக�கிற�. இதி� 

ேவ��ைக எ�னெவ�றா�, கா��தி ெச��� காெம�� த���க�, 

ப�ேர�ஜிய�ட� கா��தி மா�� வ��வா�. ப�ற� ஆ���� மகி�திரா �ரா�ட� 

ேஷா �மி� ேவைல��� ேச�கிறா�க�. அ�ேக ெதாழி� அதிப� நாசைர� 

ச�தி�கிறா�க�. ப�ற� ெதாழி� அதிப� நாச� காணாம� ேபாகிறா� 

(உ�ைமய�� ெகாைல ெச�ய�ப�றா�). கட�தின பழி கா��தி ம��� 

ப�ேர�ஜி ேம� வ��கிற�. அ��றெம�ன, கா��தி ம��� ந�ப�க�ட� 

அ�த ெகாைலயாள� யா� ேத� க��ப���கிறா�க� எ�ப� ம��டா�க� 

எ�பேத கைத. 

ம�றப� கதாநாயகி ஹ�ஷிகா ந� �.வ� எ�ற ெபய�� ேப��யாளராக �� 

��வாக வ�கிறா�. ம�றப�, காவ� அதிகா� ெஜய�ரகா� ஓேக. இன� 

எதி�கால�தி� ஒ� வ��லி அ�ல� �லி�பைட ெகாைல�கா�யாக உமா 

�யா�கா� அவ�க� வ�வா�.

பட�தி� ைமன� பாய����:

�த� பாதி ெகா�ச �ேலா கைத ம��� ெமா�ைக.

த�ண� அ���� கா�சி ெரா�ப ஓவ�.

பட�தி� ப�ள� பாய����:

பட�தி� ��� கைத.

�திய வ��லி உமா �யா�கான�� ந���.

கைடசி கா�சிதா� பட�தி� தி��� �ைன.

ஆக ெமா�திேல ப���� எ� மா�� ேபாடலா�ேகா.

...Sriramajayam @ Viswanathan
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RECIPE OF THE MONTH Chicken RecipesChicken RecipesChicken RecipesChicken RecipesChicken RecipesChicken Recipes

Chicken Pepper Fry ...Amkill @ Anu

Ingredients:
Chicken - 1/2 kg boneless
Salt - To taste
Turmeric powder - 1/4 tsp
Lemon juice - 1/2 no.
Oil - 3 tsp
Cinnamon -  2 sticks
Cardamom -  2 nos
Bay  leaves - 2 nos
Cloves - 3 nos

Onion choped – 3 nos (big)
Ginger paste - 1/2 tsp
Garlic paste -  1/2 tsp
Chilli powder - 1/2 tsp
Coriander powder - 1 tsp
Tomato -  2 nos (small)
Pepper powder - 2 tsp
Tamarind juice - 1/2 cup
Coriander leaves - 1/4 bunch (washed 
and chopped)

Method:

 Marinate chicken with salt, turmeric powder and lemon 
juice.

 Heat oil; add cinnamon, cardamom, cloves, and bay 
leaves once it crackles add chopped onions.

 Saute till the onions change color and ginger garlic 
paste.

 Saute till it gets cooked and add chilli powder, 
coriander powder, and tomatoes.

 Cook till the tomatoes mashed up thoroughly.

 Add chicken; saute for some time till the masala coats 
the chicken.

 Add till water as chicken will shed a lot of water while it 
starts to cook.

 Cover and cook.

 Add pepper powder and 
tamarind juice after it is fully 
cooked otherwise the gravy 
will become bitter.

 Serve hot garnished with 
chopped coriander leaves.

 Taste good with chappatis, 
dosas and idlis.
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RECIPE OF THE MONTH Oven Baked Chicken

...Priya Gautham

Ingredients:
Chicken -3/4 kg 

Marinade - 1
Plain red chilly powder - 1 1/4 tsp 
Kashmiri chilly powder - 1/4 tsp 
Lemon - 1 big (juice it)
Ginger garlic paste - 1 tsp
Thick Sour curd – 1 1/2 tbsp 
Salt - To taste 

Marinade - 2
Corn flour - 1 tbsp 
Pottukadalai flour - 1 tbsp 
Salt - less than 1/4 tsp 
Egg white - From 2 eggs
Melted butter - 1tbsp 
Optional Plain chilly powder- less than 
1/4 tsp 

Method:
 To the clean chicken add the ingredients listed in 

marinade 1.
 Mix well and smear into the slashes too. Marinade for 

minimum 4 hrs. Best if done overnight.
 In that case refrigerate. Note no artificial colors used.
 The Kashmiri chilly powder will impart the color.
 After the initial marinating time is over, now to this 

chicken add all ingredients listed in marinade 2.
 Again mix well and smear into slashes. Marinade for 

at least 4 hrs. 
 Preheat oven at 200*c.
 Place the chicken in a lined baking tray.
 Transfer to oven and bake until juices run clear.
 Remember to turn in between. 
 It took around 20 mins in our oven. So adjust cooking time according to your oven.
 If using skinless chicken initially bake by covering with 

aluminium foil. It retains the moistness.

Note:
 Chicken with bone tastes better.
 You can use chicken thighs alone or 

drumsticks too. 
 If not too health conscious (once 

in a while) use chicken with skin 
on, but make deep slashes in 
skin so marinade penetrates. 

 Chicken with skin keeps the meat 
moist when baking. You can 
discard it without consuming. 

 I have used skinless chicken.
 Instead of butter can use olive oil or 

any vegetable based spread too.
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RECIPE OF THE MONTH

Ingredients:

Minced Chicken - 1/2 kg

Big onion - 2 (finely chopped)

Oil - 3 tsp

Sambar powder - 2-3 tsp ( according to 

your spiciness, sambar powder is a mix of 

chilli powder & Dhaniya powder in 1:2 

ratio)

Salt - To taste

Seasoning:

Bay leaves

Cinnamon

Cardamom

Cloves

Make a paste:

Grated coconut-  4 tsp

Saunf - 1 tsp

Make a fine paste of it.

Ingredients:

Chicken - 1 kg

Big onion – 6 (you can use small onion, 

taste will be more)

Tomato - 4

Ginger garlic paste - 4 tsp

Cinnamon 

Cloves

Chilly powder

Coriander powder

Salt

For marinate:

Chilly powder - 3 tsp

Pepper powder - 1 tsp

Cumin powder - 2 tsp

Coriander powder - 2 tsp

Garam masala - 3 tsp

Salt

Turmeric powder - 1 tsp

Oil - 1 tsp

Method:
 In a pan, add oil, season with the spices, add onion & cook until it turns the color.
 Now add the chicken, chilli powder & saute for 5 mints.
 Then add the coconut paste, salt & little water. Keep cooking it in low flame until it turns 

out dry and like parrupusili texture.
Note:
 In India, in the shop itself they'll give you minced chicken if you ask for it, abroad we get 

minced chicken frozen or you can just steam cook the chicken with little salt and 
turmeric powder and smash it with your hands once it is cool.

Method:
 Mix Chicken with the items given for marinate, 3 hours before cooking chicken.
 Pour oil in pressure cooker and saute it with cinnamon, clove and ginger garlic paste.
 Then add chopped onion and saute it. Then add chopped tomato.
 Now add marinated chicken with them.
 Add chilly powder and coriander powder. 
 Add salt and water.
 Leave it for 6 whistles.
 Now open the pressure cooker and saute it until water disappears.
 Now Chicken Chukka is ready to serve.
 You can eat with rice or chapathi.

...Anu RajeshChicken Chukka

Chicken Kothu Kari
...Prema Barani
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RECIPE OF THE MONTH

ேதைவயான� ெபா��க�:

சி�க� - 1/2 கிேலா 

இ�சி - 2 இ�� 

��� - 1 (மிதமான அள�)

ேசா�� - 1/2 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள�

ேகச� ப�ட� – ஒ� சி��ைக 

க�� - 1/2 ���� 

க�ேவ�ப�ைல - 1 ெகா��

மிளகா� �� - கார�தி�� ஏ�ப

ம�ச� �� – ஒ� சி��ைக 

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 சி�கைன ந�றாக ��த� ெச�� எ���� ெகா�ள��.

 இ�சி, ���, ேசா�� இ�த ��ைற�� மி�சிய�� ேபா�� ைமய அைர�� 

எ���� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ���, க��, க�ேவ�ப�ைல ேபா�� தாள���, ப�� 

சிறிதள� ம�ச� ��, ேகச� ப�ட�, ேதைவயான அள� மிளகா� �� ேபா�� 

சில நிமிட�க� வத�க��.

 ப�ற� இத�ட� சி�க� ���கைள� ேபா�� ந�றாக ப�ர��வ���, ேதைவயான 

அள� உ�� ேச��� ந�றாக ேவ�� வைர �� ைவ�� ேவக ைவ�க��. 

த�ண��  ேச��க� ேதைவ இ�ைல. சி�கன�� இ���� த�ண�� ேலேய 

ெவ��வ��� (ேதைவ எ�றா� ம��� சிறி� த�ண��  ேச��கலா�).

 சி�க� ெவ�த�ட� இற�கி �டாக� ப�மாறலா�.

�றி��:

இ�சி, ���, ேசா�� இவ��ட� சி�ன ெவ�காய� ேச���� அைர��� 

ெகா�ளலா�.

சி�க� ப�ைர
...Angu Aparna
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Essential Ingredients:
Chicken Thighs - 3/4 kg 
Tomato pasta sauce - 1 bottle ( 300gms)
Chopped Fresh herbs - 1 tbsp 
Crushed Chopped Garlic – 2 tsp
Salt – To taste
Pepper 
Olive oil - 1 tbsp 

Optional ingredients: 
Mushroom - 5
Boiled potatoes - 2 (Quartered)
Sliced red onion - 1
Capsicum - 1 (sliced into chunks) 
Wine or stock - 1/4 glass 
Grated Cheese - 2 tbsp

Method:
 Preheat oven to 200*c.
 Heat a dish (use one that can be both stove 

top and oven proof) add the Olive oil.
 Add the chicken skin side down and let it get 

some color (browning chicken), ensure you 
turn the other side too.

 Now if using the optional veggies layers 
them over the browned chicken along with 
the chopped herbs and the garlic.

 Pour over the store bought pasta sauce. 
Add 1/4 glass hot water or if using any wine 
or stock (optional) of choice.

 If using the cheese, layer it finally.
 Cover it with a ovenproof lid.
 Place in preheated oven. Cook at 200*c for 20-30 mins. Serve with Italian rolls.
 Makes a change from our usual gravies. 


Notes:
 Use chicken with skin on. You can use thighs, legs, drumsticks or even whole chicken 

cut into pieces. Slash the skin; rub with some salt and a generous dash of pepper 
powder.

 Any shop bought tomato sauce will do. Can be just tomato, basil or arrabiata, 
puttanescaetc. If your sauce has onions, mushrooms, peppers etc you can avoid 

adding them in addition.
 I have mentioned mushroom, boiled 

potatoes, onions, cheese etc as optional as 
their presence or absence does not affect 
the taste greatly. I use this to make it a 
complete meal with 
protein/carbohydrate/veggies.

 Use basil, rosemary, bay leaf, parsley etc - 
can use just one variety or a little of all 
these.

RECIPE OF THE MONTH
Italian style baked Chicken - 
A simple dish to put together

...Priya Gautham

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Jan 2014                                 35



RECIPE OF THE MONTH Chicken Leg Fry 
...Anu Rajesh

Ingredients:
Chicken leg piece – 8 nos
Ginger garlic paste - 2 tsp
Chilly powder - 3 tsp
Cumin powder - 2 tsp
Pepper powder - 1 tsp
Coriander powder - 2 tsp
Garam masala - 2 tsp
Lemon - half
Salt – To taste
Oil - 1 tsp

Method:
 Keep Chicken leg piece mixing with 

ginger garlic paste, chilly powder, 
cumin powder, pepper powder, 
coriander powder, garam masala, 
lemon juice and salt for 3 hours. 

 Pour small amount of oil in a kadai 
and saute chicken pieces.

 Chicken leg fry ready
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN Jayanthi�s Kitchen
கடைல� கறி

ெச��ைற:

 ெகா�ைட�கடைலைய �த� நா� இரேவ ஊற ைவ��, ம�நா� ��க�� 

ேவகைவ��� ெகா�ள��.

 அ��ைப சி�மி� ைவ�தா� ந�றாக ேவ��.

 அைர�க ேவ��யவ�ைற ப�ைச வாசைன ேபாக ெவ�� வாணலிய�� 

வ���, அைர�� ைவ��� ெகா�ள��.

 இ�ேபா� வாணலிய�� எ�ைண வ���, க�� ெவ��த��, அதிேலேய 

ெப��காய�ைத� ேபா��, ப�ைச மிளகாைய� ���காக� கீறி�ேபாட��.

 �ள� உபேயாகி��� ெச�வதானா�, இ�ேபா� �ள��த�ணை� ர அதி� வ���� 

ெகாதி�க வ�ட ேவ���.

 ஒ� 5 நிமிட� ெகாதி�த ப�ற�, அதி� ேவக ைவ�த ெகா�ைட�கடைலைய� 

ேபாட��. ந�றாக� ெகாதி�க வ�ட��.

 உ�ைப� ேபாட��. ஒ� ேவைள, ெகா�ைட�கடைலைய ேவக ைவ��� 

ேபா�, உ��� ேபா����தா� இ�ேபா� �ைற�ேதா அ�ல� ேபாடாமேலா 

இ��க��.

 த�காள� உபேயாகி��� ெச�வதானா�, அைர��� ெபா��கேளா� 

த�காள�ைய�� (வ��காம�) ேச��� அைர��� ெகா�ள��.

 இ�ேபா� இ�த அைர�த வ��திைன� ேபா��, ேம�� ஒ� 2 நிமிட� ெகாதி�க 

வ���, ந�ல கிேரவ� பத�தி� எ���, ந��கி ைவ���ள ெகா�தம�லிைய� 

�வ��.

�றி��:

இ� ேகரளா �ெபஷ�. அவ�க� ஆ�ப�, ��� இர����� இைத ைச� 

��ஷாக பய�ப���வா�க�. 

ெகா�ைட�கடைல ேவக ைவ�த� த�ணை� ர வ��காம�, அைத அ�ப�ேய 

இதி� உபேயாக�ப��தி வ�டலா�. ெகா�ைட�கடைல ஊற ைவ�பத�� 

��னேர, 2 �ைற ந�றாக அலசி வ���, ஊற ைவ�க��. அ�த ஊற ைவ�த� 

த�ணை� ரேய, ேவக ைவ�க�� உபேயாகி�க��.இ� எத�ெக�றா�, அ�த ஊற 

ைவ�த, ேவக ைவ�த� த�ண�� � அத� ச�� ��வ�� இற�கி இ����. 

த�காள� உபேயாகி�தா�,கிேரவ� பத� வ�வத�� ேம�� சிறி� 

த�ண�� ேதைவெய�றா� ேச���� ெகா�ள�� (�ள��த�ண�� �� பதி�).

ேதைவயான� ெபா��க�:

���� கடைல (க���� 

ெகா�ைட�கடைல) - 1/2 க�

வர மிளகா� - 2 

ம�ச� �� - 1/4 ����

ப�ைச மிளகா� - 2 

�ள� - ெந�லி�கா� அள� (அ�ல�)

த�காள� - 1 

உ�� - ேதைவயான அள� (�மா� 1/2 

���)

வ��� அைர�க:

சி�ன ெவ�காய� - 4

தன�யா - 1/2 ��� 

சீரக� - 1 ���

ேத�கா� ��வ� - 2 ேடப�� ��� 

இ�சி - 1 சி� ��� 

வ���பமி��தா� ��� - 2 ப� 

க��, எ�ெண�, ெப��காய� - 

தாள��க 
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN Bhavani�s Kitchen
ப���� �ழ��

ேதைவயான� ெபா��க�:

�வர� ப��� – 1 க�

ம�ச� ெபா� – சிறிதள�

ெப��காய�ெபா� – சிறிதள�

சி�ன ெவ�காய�(உ�ள�) – 3

ப�ைச மிளகா� – 1

�ள� – 2 அ�ல� 3 ெகா�ைட

ேத�கா�(��வ�ய�) – 1 க�

சீரக� – சிறிதள�

மிளகா� ெபா� – 1 ���

எ�ெண� – தாள��க

ேத�கா� எ�ெண� – 2 ���

��� – 1 ப�

ெச��ைற:

 �வர� ப���, ம�ச� ெபா�, ெப��காய�ெபா�, சி�ன 

ெவ�காய�, 1 ப� ���, ேச��� ��க�� ந�� ேவக ைவ�� 

எ��க��. சிறி� எ�ெண� ேச��� ேவகவ��டா� ந�றாக மசி�� 

வ���. ஆறிய�� கர��யா� ந�� கைடய��.

 ேத�கா� ம��� சீரக�ைத மி�சிய�� கரகர�பாக அைர��� 

ெகா�ள��.

 கைட�த ப���ட� �ள�, மிளகா� ெபா�, ப�ைச மிளகா�, உ�� 

ேச��� கர��யா� ந�� கல�க��.

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

கா��த மிளகா� ேச��� தாள���, கைட�� ைவ�தி���� 

ப��ைப� ேச��க��. �ழ�� ந�றாக ெகாதி��� ேபா�, ேத�கா� 

எ�ெண� வ��� இற�க�� (தாள��பத�� ேத�கா� எ�ெண� 

பய�ப��தினா� கைடசியாக ேச��க ேவ�டா�).

�றி��:

பாதி த�காள� ேவ��மானா� ேச���� ெகா�ளலா�.

இ� க�ன�யா�ம� மாவ�ட�தி� ெரா�ப ப�ரபல�. தி�மண 

நிக��சிகள�� இ�த� �ழ�� தா� �தலி� ப�மா�வா�க�. ப��ன� 

தா� சா�பா�, ரச� எ�� ப�மா�வா�க�.
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN Aparna�s Kitchen
சி�க� ��கா

ேதைவயான� ெபா��க�:

சி�க� - 1/2 கிேலா 

ெப�ய ெவ�காய� - 2 (மிதமான அள�)

இ�சி ��� வ��� - 4 ���� 

வரமிளகா� - 6 to 8 (கார�தி�� ஏ�ப)

மிள���� - 1 ���� 

சீரக��� - 1 ���� 

ம�ச� �� - 1 ���� 

ெகா�தம�லி இைல - அைர க�

கறிேவ�ப�ைல - சிறி�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 சி�கைன சிறிய ��ட�களாக ெவ��, சிறி� ம�ச� �� ேபா�� 

ந�றாக� க�வ� எ���� ெகா�ள��.

 க�வ�ய ப��� உ�� ேபா�� ந�றாக கல�� அைர மண�ேநர� ஊற 

ைவ�க��.

 ெப�ய ெவ�காய�ைத� ெபா�� ெபா�யாக ந��கி� ெகா�ள��.

 ப�� வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி கறிேவ�ப�ைல ேபா�� தாள���, ப�� 

இ�சி ��� வ���, ந��கி ைவ�த ெப�ய ெவ�காய� ேபா�� 

வத�க��.

 ெவ�காய� ந�� ெவ�த�� சி�கைன� ேபா�� ந�றாக 

வத�க ேவ���. ப�� இத�ட� ேலசாக ம�ச

� �� ேபா�� ந�� கிளற ேவ���.

 இ�ெபா�� வரமிளகாைய 

இர�டாக� கி�ள�� ேபா�� ந�� 

ப�ர��வ��� ேலசாக த�ண��  

ெதள��� �� ேபா�� 20 

நிமிட� ேவக ைவ�க�� 

(சி�கைன சிறிய ���களாக 

ெவ�� இ��பதா� சி�க� 

ந�றாக ���� 

ெவ�தி����).

 இ�ேபா� அ��ைப மிதமான 

���� ைவ�� மிள����, 

சீரக��� �வ� ஒ� 5 

நிமிட�க� கிளறி ெகா�தம�லி 

இைல �வ� இற�க��.

 �ைவயான, �டான சி�க� ��கா 

ெர�.

...Angu Aparna
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CITIZEN�S PANEL

Guna @ Silentsounds

ப��� ச�ைத ஆவண�!

யாைர அ��வ�?

ச�ப�த�ப�ட நி�வன�தி� பதிவாள�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

காவ� �ைற சா�றித�, ப�� ஆவண�தி� நக� அ�ல� ஃேபாலிேயா எ�. 

எ�வள� க�டண�?

தன�யாக க�டண� க�ட� ேதைவய��ைல; ஆனா�, ப��கள�� ச�ைத 

மதி�ப��� ஏ�ப ��திைர�தா� க�டண� ெச��த ேவ���.

கால வைரயைற: வ��ண�ப��த 45 நா�கள�லி��� 90 நா�க����.

நைட�ைற: �தலி� ச�ப�த�ப�ட நி�வன�தி�� க�த� எ�த��. இத� 

அ��பைடய�� காவ� �ைறய�� �கா� அள��� சா�றித� வா�க ேவ���. 

ப��க� மதி�ப��� ஏ�ப நி�வன� �றி�ப��� ெதாைக�� 

��திைர�தாள�� ஒ��த� க�த� தர ேவ���. சில நி�வன�க� 

ெச�தி�தா�கள�� வ�ள�பர� ெவள�ய�ட வலி�����.

கிரய� ப�திர�!

யாைர அ��வ�?

ப�திர�பதி�� �ைற �ைண� பதிவாள�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

காவ� �ைற க�த�, ப�தி�ைகய�� ெவள�ய�ட�ப�ட வ�ள�பர�, 

யா�ட��இ��� ஆ�ேசபைன வரவ��ைல எ�பத�கான ேநா�ட� ப�ள�� 

ஒ�வ�� உ�திெமாழி, ச�ேவ எ� வ�வர�க�.

எ�வள� க�டண�? 

ஆவண� க�டண� 100 �பா�. இ� தவ�ர, ��தலாக ஒ�ெவா� 

ப�க�தி��� 20 �பா�.

கால வைரயைற: ஒ� சில நா�கள�� கிைட�க����.

நைட�ைற: கிரய� ப�திர� ெதாைல�த ப�திய�� உ�ள 

காவ� நிைலய�தி� �கா� அள��� 

அவ�கள�டமி��� சா�றித� வா�க ேவ���. 

ெதாைல�த வ�வர� �றி�ப���� 

ப�தி�ைகய�� வ�ள�பர� ெச�ய 

ேவ���. இத��� ப�ற� சா�� பதிவாள� 

அ�வல� ெச�ல ேவ���.

ப��� ச�ைத ஆவண�!

கிரய� ப�திர�!
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“ேசா�ேபறிகைள ேவைளய�� அம����க� அவ�களா� ம��ேம �லபமான 

வழிகைள� க�டறிய ����-ைம�ேரா ஷாஃ���. இ� எ� ந�ப��� வ�த 

ஒ� ���ெச�தி. இைத எ�ன�ட� மகி��சியாக பகி��� ெகா�டா�. இதி� 

மகி��சியைடய எ�ன இ��கிற� எ�� ேக�ேட�. அத�� அவ� “நா�� 

ேசா�ேபறிதா�! எ�னா�� �லபமான வழிைய� க��ப���க ����� 

எ�றா�. இைத தன� ஒ� மன�தன�� க��தாக எ����ெகா�ள 

��யவ��ைல. அ�த� க��ைத அ�த நி�வன� ெசா�னதா அ�ல� யாேரா 

ஒ�வ� த� க��ைத இ�ப� அறிவ��கிறாரா எ�� ேதா�றிய�. எ� 

எ�ப�ேயா எ� ந�பைர� ேபாலேவ பல�� இ�ப�� சி�தி�கிறா�க� எ�ப� 

���த�.

���� கவன��தா� எ�ேலா�ேம ஒ� வைகய�� ேசா�ேபறிக� தா�. 

��ைப� �ைட�� ஒ� அ� ��னேம எ�� நி�ேற ��ைபைய எறிவ�. 

ெச��ைப அத� இட�தி� உதறிவ��வ� எ�� சி� சி� வ�சய�தி� 

ெதாட�கி ெப�ய வ�ஷய� வைர ந���கிற�. 

ெவ� சாதாரணமாக ேசா�ேபறி�தன� எ�ற வா��ைதைய� பய�ப��தி 

வ��கிேறா�. ஆனா� ந��க� அ�பவ���� இ�த வ�னா� வைர உ�க� 

வா�வ�� அத�� ஒ� ப�� உ��.

ேசா�ேபறி�தன�தி�� ஒ� �ண� உ��. அ� எ�ேபா�� தி��தி 

அைடவதி�ைல. உட��� ேவைல ெகா��காம� ைவ�தி���� ேபா� அ� 

ேம�� ஓ�� ேக��ேம தவ�ர, ேபா�� எ��  ெசா�வதி�ைல. உட��� 

ேவைல ெகா��� பழ�கி� பா��க�... ப�� ��மா இ��க அ� உ�கைள 

வ�டா�. உட� ம��ம�ல, மன�� இேத �ண� ெகா�ட� தா�.

“�மா�� ெவா��� எ�ற ெசா� த�ேபா� அதிகமாக� பய�ப��த�ப�� 

வ�கிற�. அதாவ� ��திசாலி�தனமான உைழ��. இவ�கைள� 

ெபா��தவைரய�� “க�னஉைழ��� எ�ப� அநாவசியமான�.   

ேதைவய�ற�.

��க�� வ�நாயக�� மா�பழ�தி�காக 

ச�ைடய��ட ெபா��, ��க� உலைக� ��றி 

வ�த� “க�னஉைழ���. அ�மாைவ�� 

அ�பாைவ�� வ�நாயக� ��றிவ�த� “�மா�� 

ெவா���. மா�பழ�தா� இ�� இல��, 

இல�ைக அைடய  இர�� வழிக� 

ைகயாள�ப�ட�. இ� “�மா�� 

ெவா���கி�� மிக�சிற�த எ����கா��.

இ�ேபா� ெசா���க�... இ�க��ைரய�� 

...ஏக� @ Arunkumar S.K
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�வ�க�தி� ெசா�ன வாசக� ேசா�ேபறி�தன�தி� அைடயாளமா அ�ல� 

�மா�� ெவா��கி� அைடயாளமா?. 

ஒ�ைற அறி��க�, க�ன உைழ�ப�� �தி��சி ெப�ற வ�வ� தா� 

�மா�� ெவா�� (��திசாலி�தனமான உைழ��).

��திசாலி�தனமாக உைழ�க� ேபாகிேற� எ�� ேசா�ேபறியா� 

இ��பவ�க� உலக�தி� பல�. ந��க� ��திசாலி�தனமாக உைழ�� 

����� வர எ��கிற�� களா? தவறி�ைல. ஆனா� கச�பான 

அ�பவ�கைள� தா�� வராம� உ�களா� ெஜய��க ��யா�. 

�வ�க�திேலேய �மா�� ெவா�� எ�� ெசா�லி ேதா�றவ�க� பல� 

உ��. காரண� ேசா�ேபறி�தன� �மா�� ெவா�� எ��� ேபா�ைவைய� 

ேபா��தி�ெகா�� வ��. இர����� வ��தியாச� உ��.

�மா�� ெவா�� எ�ப� “உைழ�ப���� ப��� வ�� அ�பவ�. க�ன 

உைழ��தா� ேவைலய�� ெநள�� �ள�ைவ உ�க��� அறிய ைவ���; 

தவ�கைள� �ைற���. உைழ�ப��றி ெநள�� �ள�ைவ� க���ெகா�ள 

ேசா�ேபறி�தன� ெசா���. அத�கான �ய�சிைய�� ெச�ய� ெசா���. 

இ�� தா�  கவன� ேவ���.

தி�ட�க� ெச�வ�� �மா�� ெவா�� தா�. ெவ�றிகரமான �மா�� 

ெவா�� தா�. ஆனா� அ�  ச�யானதா? நிைலயானதா? ெகௗரவமானதா? 

நி�சய� இ�ைல. 

உடலி� ேசா�ேபறி�தன�� ெகா�ச� அறி�� ேச�வ� ஆப�தான�. 

காரண� அ� ���� வழிகைளேய கா���. அைர�ைற தி�ட�கைளேய 

த����.

அறி�, உட� உைழ�ைப ேதைவய�றதாக ஆ�கிவ��� எ�� தவறாக 

எ�ண��ெகா���கிறா�க�. அ� மிக� தவ�. அறி�  

உட��� ஓ�� ெகா���� திற� வா��த�... 

அ�வளேவ. அறி� இ��தா� ேபா�� எைத�� 

ெச�யாமேல ச�ேதாஷமாக வாழலா� எ�� 

நிைன�கிறா�க�. ஆனா� இ�த உலக� அ�த 

வா��ைப யா���� அள��கவ��ைல. 

அறிவாள�க�� ேவைல ெச�ய�தா�  

ேவ���.

உைழ�காம�, ��ப�ைத� கட�காம�, 

வலிகைள� தா�காம� வா�ைவ ெவ�றவ� 

உலகி� ஒ�வ�� இ�ைல. ஆனா�� அறி� 

ெசா��� 'வலிய��றி ெஜய��க���� எ��.' அ� 

ஒ� மாைய. அைர�ைற அறிவ�� அைடயாள�.
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ெதள�வான அறி� உைழ�க� ெசா���. பகலி� ��க வ�டா�. ��மா 

இ��க அ�மதி�கா�. அறிவன� � அறிைவ� ேபால ேவட� அண�வதாேலேய 

இ�த� �ழ�ப�. உ�கைள� ��மா இ��க அறி� ���னா� நி�சய� அ� 

அறிவன� �தி� ேவைல. சி�ப��ைள�தன�தி� அைடயாள�. 

எ�த ஒ� ேவைல�� �வ�காம�, எ��த எ��ப�ேலேய “�மா�� ெவா��� 

எ�பைத� ேபால ��டா�தன� ேவெறா��மி�ைல. ெவ�றி�கான 

ம�திர�க� அைன��� வத� ிய�� ெகா��� கிட�கிற�. ேசா�ேபறி�தன� 

வ�� ைட வ��� ெவள�ேய வர அ�மதி�பதி�ைல. �தலி� ந��க� அைடய  

வ����� இட�ைத ��� ெச���க�. அ�த இட�தி��� ெச�� 

பா��க�, ஆரா��க�, ஆேலாசி��க�, ���தா� ேவைல ெச���க�. 

அ�ப�� ெச��� ேபா� உ�க��காக ஒ� அதி��சி கா�தி����. அ�: 

உ�கைள வ�ட ��திசாலிக� உலகி� உ�ளன� எ���, ந��க� 

ேபா��ய�ட�ேபாவ� அவ�கேளா�தா� எ���, அேதா� அவ�க� ந��க� 

மனதி� ேபா�� ைவ�த தி�ட�ைத� ெசய�ப��தி� ெகா����கி�றன� 

எ��� ����.

நா�� �வ����� நா� நி�சய� ��திசாலிக� தா�. காரண� அ�� 

ஒ�ப��  கிைடயா�. ெவள�ேய வா��க�. ஒ�ேவைள ந��க� �மா�� 

ெவா��க� எ�� ெசா�லி�ெகா�� வ�� ���� இ��பத�� பய�� 

காரணமா� இ��கலா�. சமாள��க ���மா எ�ற ேக�வ� �ட காரணமா� 

இ��கலா�. பய�ைத வ���க�. ெவள�ேய வா��க�. ஒ�ேவைள 

ஆ�ச�யமா�, உ�கைள வ�ட ��திசாலியாக திறைமசாலியாக உ�க� 

கள�தி� யா�� இ�லாம��  இ��கலா�. யா��� ெத���!

அறிவன� ேமா, ேசா�ேபறி�தனேமா, பயேமாதா� ஆர�ப�திேலேய, 

ப��ைளயா� �ழி ேபா�� ��னேர �மா�� ெவா�� எ�� ெசா�ல 

ைவ���. ஆ�கில�தி� ஒ� வாசக� க�ேட�. அ� 'தின�� பல 

ைம�க� பயண� ெச�த ப�ற� தா� ஊ�� ���� வழிகைள 

க�டறி�ேத�'. ஒ� ேவைலைய� �லபமாக ெச�வத��, அதி� அதிக 

உைழ�ைப ெசலவழி�தி��க ேவ��� எ�ப� அத� ெபா��.

ெதாட�க� யா���� �லபமான� எ�பேத எ�லா ெவ�றியாள�கள�� 

ஆர�ப கால ஒ��ைம. ேதன�� க��� பய�தவ�க� எ�ேபா�ேம ேதைன 

�சி�பதி�ைல.

உைழ�� உ�கைள ம��ம�ல, ���ப�ைத��, ஏ� நா�ைட�� �ட ��கி 

நி���� ச�தி பைட�த�. இ�த ��தா��� நா� எ��க ேவ��ய  

உ�திெமாழி ஆய�ர� இ��தா�� “ேந�ைமயான உைழ�ைப� வ�டாம� 

ெச�தா� எ�த உ�திெமாழி�� நம�� அவசிய�படா�.
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...Parasakthi

ts;Std; gf;fk;

�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : இ�லறவ�ய�

அதிகார�: அ��ைடைம

76. அற�தி�ேக அ��சா� ெப�ப அறியா� 

மற�தி��� அஃேத �ைண.

வ�ள�க� :

அற�தி�� ம��ேம அ�� �ைணயா�� எ�� ��ேவா� அறியாதவேர; மற�தி��� �ட 

அ�ேவ காரண� ஆ��.

Explanation:

The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice.

77. எ�ப� லதைன ெவய��ேபால� கா�ேம 

அ�ப� லதைன அற�.

வ�ள�க� :

எ��� இ�லாத ��ைவ ெவய�� கா��� ெகா�வ� ேபால அ�� இ�லாத உய�ைர 

அற�கட�� கா��� ெகா���.

Explanation :

Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is 

without bone, i.e. worms.

78. அ�பக� தி�லா உய��வா��ைக வ�பா�க� 

வ�ற� மர�தள��� த��.

வ�ள�க� :

மன�தி� அ�� இ�லாம� ���ப�ேதா� வா�� வா��ைக, வற�ட பாைல நில�தி� 

கா��� ��காகி� ேபான மர� ம���� இைல வ��வ� ேபாலா�.

Explanation :

The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree 

upon the parched desert.

79. �ற���� ெப�லா� எவ�ெச��� யா�ைக 

அக����� அ�ப� லவ���.

வ�ள�க� :

���ப�தி�� அக உ��பாகிய அ�� இ�லாவத�க��� ெவள� உ��பாக வ�ள��� இட�, 

ெபா��, ஏவ� எ�பன எ�ன பயைன� த��?

Explanation :

Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the 

internal member.

80. அ�ப�� வழிய� உய��நிைல அஃதிலா��� 

எ��ேதா� ேபா��த உட��.

வ�ள�க� :

அ�ைப அ��பைடயாக� ெகா�டேத உய�� நிைற�த இ�த உட��, அ�� ம��� இ�ைல 

எ�றா� இ�த உட�� ெவ�� எ��ப��ேம� ேதாைல� ேபா��திய� ேபா�ற� ஆ��

Explanation :

That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin.
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா நானாவ�� 

த�����, அவ�றி� சிற�பா� ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

ைசவ உண� வைகயா? அைசவ உண� 

வைகயா? எ� சிற�த�? ஆேரா�கியமான�?

“ஆ�றி� நி�� அேராகரா ெசா�னா�� 

ேசா�றி� இ��கிறா� ெசா�க�பா�� 

எ�ப� ந� தமி� வழ��. “அ�ட�தி� 

உ�ள� தா� ப��ட�தி� உ��� எ�ப� 

ந� தமி� ச�க� ெகா���ள சி�தைன. 

“உணேவ ம��� ம��ேத உண�� 

எ�ப�� ந� சி�த�கள�� சி�தா�தேம.

அ�தைகய உணைவ� ெகா�� இ�த ந�யா 

நானாவ�� த�க� க����கைள 

ெத�வ��த ேதாழைமக��� எ� 

வா���கைள ெத�வ����ெகா�கிேற�. 

மிக அழகான தைல��, உண� �றி�த 

நா� ெகா���ள ெகா�ைககைள பல 

இட�கள�� உரசி� ெச��� மிக ஆழமான 

க��ைத�� இ�த ந�யா நானாவ�� 

க���ேள�. ந� ஆேரா�கிய� �றி�த 

ந� ேதடைல மிக அழகாக ���தி 

ெச���ள�.

ெகா�லா� �லாைல ம��தாைன� 

ைக��ப�

எ�லா உய��� ெதா��.

வ�ள�க�: ஓ�ய�ைர�� ெகா�லாம� 

�லா� உ�ணாம� வா�கி�றவைன 

உலக�தி� உ�ள எ�லா உய��க�� 

ைக��ப� வண���. ைசவ�தி� 

ேம�ைமைய ெசா��� வ��வன�� 

வா�� இ�. ேம�� எள�தி� ஜர� ண�, 

எ�ேலா���� ஏ�ற�, எ�லாவ�த 

ச���க�� இதி� அட�கி��ளன இைவ 

ைசவ�தி� ப�க�. 

நா��� த�ப ெவ�ப ��நிைல, 

அைமவ�ட� கண�கி� ெகா�ேட 

ஒ�வைர ைசவ� அ�ல� அைசவ உண� 

�ைறைய ஏ�� ெகா�ள ைவ�கிற�.\

உதாரண�, ைசப�� யா உைற பன� �ள��� 

ஒ�வரா� உய��வாழ ���� எ�றா� 

அவ� நி�சய� ெகா���� சா��த உணைவ 

உ�ெகா�� வா��தா� தா� ����. 

ஆகேவ தா� ம�� ம��� அதிக 

ெகா����ள உண�கைள பன�� ப�ேரேதச 

ம�க� உணவாக� ெகா�கி�றன�. ேம�� 

பாைலவன� ப�திகள�� வ�ைள நிலேமா 

அ�ல� ேவளா�ைமேய சா�திய� 

இ�ைல. எனேவ இ��கி�ற ெகா�ச 

ேம��ச� நில�ைத ைவ�� ேம��ச� 

வ�ல��கைள உ�டா� ம��ேம உ��. 

அவ�க��� எ��ேம அைசவ� சிற�த�. 

ேம�� அ�த உணேவ நிைறவான� 

ச�ைத� த�கிற�. 

இ�த ந�யா நானாவ�� த� �த� 

க���ட� பதிைவ� ெதாட�கி ைவ�� 

ைசவ�தி� சிற�ைப� �றி சிற�� 

ெச���ளா� ேதாழ� ேம�� வ��வநாத�.  

...Surya
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இ�ைறய ம�கள�� ெப�ய ப�ர�சைனயான 

ந��ழி� ேநா� �றி�த அவ� பதி� நா� 

எ�ன ைசவ உண�க� உ�ெகா�டா� 

இ�த� �ைறபா��லி��� ம�ளலா� எ�� 

ெசா�லி அச�திவ��டா�. 

ேம�� த��ைடய இ�ெனா� க��தி�, 

“ைசவ�, அைசவ� என ச� பாதி அள� 

ம�க� ந� ேதச�திேல வா��தா�� 

அவ�க� ெப��பா�ைமயானவ�க� 

வார�தி� ஒ� நா� அ�ல� வ�ேசஷ 

நா�கள�� ம��� தா� அைசவ� 

சா�ப��வா�க�, அவ�க� பாதி நாள�� 

ைசவ�க�. ம�தி உ�ள நாள�� அவ�க� 

ப�தி ேநர அைசவ�கேள. ேம�� 

இ�திய��ழ� மன�தைன எள�தி� ஜர� ண� 

ெச��� ைசவ உண��ேக ம���� 

அைழ��� ெகா�கிற�� எ�ற த� 

வாத�ைத ��ைவ���ளா�. 

“ைசவ உண�க� ெச�பவ�க����, 

ப�மாற� ெப�றவ�க���� �சிைய� 

த��, ஆனா� அைசவ உண� அ�ப� 

இ�ைல, ெச�பவ�க��� �சி 

அள��பதி�ைல� எ�ற த� அ�பவ� 

�ரைல இ�ேக ஒலி�� இ��கிறா� ேதாழி 

ப�ேரமலதா.

ேதாழி தா� வா�வ�� ச�தி�த ேபக� 

உண��ெகா�ைகய�� இ� ேவ� 

��வ�களாக உ�ள மன�த�கைள� 

ெசா��� இ�வ�� உட�நல�� ந�ல 

�ைறய�ேல உ�ள�. ேம�� த� 

க��தி� “ைசவ�, அைசவ� சா�ப��� 

ஆேரா�கியமாக இ��பவ�கைள� ப�றி 

ெசா�லிய���கிேற�. அதனா� எ� 

க���, ைசவ�, அைசவ� இர�ைட�� 

அளேவா� சா�ப��டா� ஆேரா�கியமாக 

வாழலா� எ�ப�தா�� எ�� அழகாக� 

ெசா�லி ���� வ��டா�.

“எைட ப�ம� எ�ற வ�ஷய�ைத எ���� 

ெகா�டா� எைட அதிக��பத�� காரண� 

அைசவ உண� �ைறகேள� எ�ற 

க��ைத ேதாழி ��ைவ���ளா�. காய�� 

“ைசவ� அைசவ� இர��ேம 

சிற�த�தா�. அைவ அத� எ�ைலகைள� 

கட�காத வைர, அள��� மி�சினா� 

இர��ேம ெக�தி தா�. அைவ உணவ�� 

உ�ள அறிவ�ய� ம��� ச�க பா�ைவ. 

இர���� உ�ள ேக�கைள��, ேம�� 

அத� த�ைம அறிவ�ய� க� ெகா�� 

பா��தா� எ�ன ெபா��கள�� ���� 

ேச��ைக எ�பைத நா� கண�கி� ெகா�ள 

ேவ���. அைவ ைசவமா அ�ல� 

அைசவமா எ�� அ�ல� எ�� �றி 

ேம�� உணவ�� ம�தான ந� 

ப�ணாம�ைத இ�த� பதிவ�� �ல� 

ந�ைமெய�லா� மா�றி இ��கிறா� 

ேதாழி சி�ரா.  

ேதாழி த� க��தி� ைசவ�தி� ெஜய�தி 

ம�தான பா�ைவ ெவ�� உண� சா��ததாக 

அ�லாம� உய�� வைத� சா��ததாக 

கண�கி� ெகா�� ைசவ�தி�� 

மாறியதாக� த� ெசா�த அ�பவ�ைத� 

பகி��� அச�தி வ��டா�. 

ேதாழி த��டய க��தி� ைசவ   பவான�

உண�தா� அைசவ உணைவ வ�ட 

ஆேரா�கியமான�. ஆனா� அைசவ 

உணவ�� உ�ள சில ச���க� ந� 

உட���� ேதைவ�ப�கிற� எ�� 

அறிவ�ய� ஆதார��ட�, அைசவ�� 

நம�� இ�றியைமயாத�. உதாரணமாக 

ம��, ��ைட, இைற�சி இைவ யா�� 

நம��� ேதைவ எ��� அதி� உ�ள 

��கிய� ச�திைன�� ப��யலி��ளா�. 

 ேம�� ம��� அமி�தா பா� வ��வநாத� 

அவ�கள�� ைசவ உணவ�� உ�ள ந�ைம 

ேதாழி றிய அைசவ உணவ��  பவான� �

சிற��க� அவரவ� வாத�தி�� பல� 

ேச����ளன. 

 ேம�� த� க����கைள ���க� gvc 

�றி மிக� ெதள�வான க����கைள 

��ைவ���ளா�. “ஊைன� தி�� 

ஊைன வள��காேத, எ� வய�� ஒ��� 

சவ��ழி இ�ைல, இற�த உட�கைள 

�ைத�பத��� எ�ற� கவ�ைத வ�கைள 

நிைன�ப���கிற� ேதாழிய�� 

வா��ைதக�. 

“  ைசவ உண�கேள நம�� ஆேரா�கிய�
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அள��கி�றன ைசவ உண�க� 

ேதைவயான எதி��� ச�தி அள��கி�றன. 

ேம�� ஆரா��சி ���க� அைசவ�ைத 

��றி�� தவ���ேதா� 

ஆேரா�கியமானவ�க� எ�� 

ெத�வ��கிற�. இதய ேநா� ேபா�றைவ 

அைசவ� உ�பவ�க��ேக அதிக� 

வ�வதாக ஆ��க� ெத�வ��கி�றன� 

எ�� ேதாழி த� வாத�ைத   ஜவ� �தா

��ைவ���ளா�.

“எ�த உண� ந�ல உண� எ�ப� அத� 

தர�ைத� ெகா���, அ� உ�ெகா��� 

அளைவ� ெகா���, தயா��க�ப�� 

�ைற� ெகா��� தா� அளவ�ட 

���� இ�� நா� உ��� உண� 

அைன��� கல�பட� ெகா���ளதாக� 

தா� உ�ள�. steroid hormones ெச��தப�ட 

அைசவ வைகக�, ைஹப��� பழ�க� 

ம��� கா�கறிக�, உர� ம��� ��சி 

ம��� ெச��த�ப�ட ெச�க�, இைவ 

மன�த உட��� ேக� வ�ைளவ��பைவ� 

எ�� த� க��ைத ெதள��பட� 

�றி��ளா� ேதாழி ��யா ரவ�. 

 ேதாழி “�ழ�ைத  ெகௗ� ேமாக�

வள�நிைல ���த�ட��, வய� 

�தி�� ���� ைசவேம உ�ெகா�ள 

ப���ைர ெச�கி�றன�. காரண� அ�ேவ 

எள�தி� ஜர� ண� அைடய� காரண� 

ஆகி�ற�. அைசவ உணவ�� உட���� 

ேக�த�� ெகா��� நிைற�� 

காண�ப�கிற�. இைவ ர�த அ��த�, 

மாரைட�� ஆகியவ�ைற எதி�பாராத 

ேநர�தி� த��வ���. எனேவ அவ�ைற 

அளேவா�தா� உ�ணேவ���. ஆனா� 

மர�கறி, கீைர வைககைள ேவ��ய 

அள�, ��தலாக�� உ�பதா� 

ந�ைமேய அ�றி த�ைம இ�ைல� எ�� 

ெசா�லி த� க��ைத �����ளா�. 

ைசவ�தி� சிற�ைப� �ற ேதாழி 

கி��ணேவண�, “எ�லா வைக� 

ச���க�� இதி� அட�கி உ�ள� 

எ���, ைசவ உணேவ சிற�த உண� 

எ���, ேம�� இதனா� வ�ைள�� 

நனைமக� �றி�� ேதாழி �றிய 

வாத�க� அ�ைம. 

 ேதாழி “உ�க� ��� எ�வள� சி�ரா,

�ர� உ�ைம ந�ப�கேள, ைசவ உண� 

சா�ப��� அைனவ�� எ�த ேநாய�னா�� 

பாதி�க�ப�வதி�ைலயா? எ�ேலா�� 

ஆேரா�கிய��ட� இ��பைத� ேபால 

ேப�கிற�� க�?� எ�ற த� ேக�வ��ட� த� 

பதிைவ� ெதாட�கி��ளா�. ேம�� 

“உ��� உணவ�� அளைவ� ெபா��� 

தா� ஒ�வ�� உட� நல� மா�ற� 

அைட�ேம தவ�ர, அவ� 

எ����ெகா��� வைகய�� இ�ைல� 

எ�� த� வாத�ைத ��ைவ���ளா�. 

ேம�� ெம��ெடேரய� உணவ�� 

ப���ைர�� நா� கண�கி� ெகா�ள 

ேவ���. அ� ைசவ� ம��� அைசவ 

உணவ�� கலைவேய எ�ப� ேதாழிய�� 

வாத�. 

 வ�ஜி ேவதசால� த� க��தி� 

இர���� ச���க� உ��. எ� 

சிற�த� எ�� ெகா��� ேபா� இைவ 

இர�ைட�ேம நா� கண�கி� ெகா�ள 

ேவ��� எ�� �றி��ளா�.

“அைசவ உணவ�� ��த�, அைவ 

பராம��க�ப�� இட�க�, கறி�கைடக� 

இைவ மிக�� ேமாச�. ெச�மான� 

ஆவத��� மிக�� க�ன�. ைசவேம 

ஆேரா�கிய�� எ�ப� ெச�வ� 

பா��யன�� க���. ம��� அவ�றி� 

ப��க�த�ைம �றி�� ேதாழி �றிய� 

மிக�� சிற�பான வாத�.

இ�த ந�யா நானாவ�� ப�� ெகா�� 

த�த� க����கைள ��ைவ�த 

அைன��� ேதாழைமகள�� க����க�� 

அ�ைம. இதி� சிற�பாக வ�வாத� ெச�� 

ைசவ�தி� த�ைம, ைசவ�தி� ந�ைம, 

அைசவ�தி� த�ைம, அவ�றி� த�ைம� 

ப�றி ெதள�வாக வ�வாதி��� ப�� ெவ�ற 

ேதாழ� அவ�க��� வ��வநாத� 

ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��.
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“வண�க��க… எ�லா�� 

ந�லா இ��கீ�களா? 

வ�� ல எ�ப� இ��கா�க?  எ�ன�க 

அ�ப� ேயாசி�கற�� க…?

எ�ைன� ெத�யல…? ச�யா ேபா�� 

ேபா�க! நா உ�கள தின�� 

பா�கேறேன!” “நாதா�க சாரதா ெத� 

தி����ைனல இ��கிற ���� 

�வ��க... எ�னடா இ�ப இ��ட 

ேபச வ����சா�� 

ேயாசி�காத��க…!

உ�க�கி�ட ஒ� ேசதி ெசா�ல 

வ�தி��ேக�” 

“��ப� வ�ஷ���� ��னா� 

நா� ஒ� ெப�ய வட� ா இ��ேத�. 

அ�த வ�� ல ெசா�கலி�க� ஐயா... 

அவ�க ச�சார�... இவ�க��� 

நா� ப��ைள�க. எ�லா�� 

ச�ேதாசமா�தா� இ��தா�க. ஆனா 

ெதாழி� ந�ட��னால 

ெசா�கலி�க� ஐயா நிைறய கட� 

வா�கி�டா�. அத� தி��ப��தர 

��யல. அதனால வ�� டவ��� 

எ�லா�� எ�கேயா ேபாய��டா�க. 

இ�ப�ேய காலி வட� ாேவ இ���, 

மி�ச� இ��கிற� நா�தா�. 

ம�தெத�லா� பாழா�ேபா��”.

“இ�க ஒேர பா�� ேத�� 

இ�����. எ�லா�� ��ைபய 

ேபா�டா�க. ஆறா� ந�ப� வ�� �ல 

இ��கற ரேம� ��ைபய 

ெகா��வ�� இ�க ேபா�டா�. 

இ�தைன��� அவ� ெப�ய ப��� 

ப��சவ�... ெவள�நா���� ேவற 

ேபாய��� வ�தி��காறாமா…!

���… எ�ன ப��� எ�ன 

ப�ரேயாசன�. ��ைபய 

��ைப�ெதா��ல ேபாட��� 

ெத�யைலேய... இவ��� 

இ�ைல�க நிைறய ேப� 

இ�ப��தா� ப�றா�க”.

”ஆனா ��மா ெசா�ல��டா�... 

இ�பதா� ந�ப� வ�� �ல �� 

இ��கற வ�கீ� ர�கநாத ஐயா 

வ�� ல ம��� ��ைப ம�காத 

��ைப�� ப���சி ��ைப லா� 

வ��ேபா� அ�ல ேபா�வா�க. 

அவ�க ���� ெபா�� �ணாவ� 

ப����. அ�ன��� பா� ேரா��ல 

சிகெர�� ��� ேபா�டா��� 

ச�ைட�ேக ேபாய�����னா 

பா����க�கேள�. வத� ிய ��தமா 

ெவ�சி�க��... ��ைப 

ேபாட��டா�... அ�ப� இ�ப��� 

பாடேம எ������. சி�ன� 

�ழ�ைத�� ெத��ச� 

ெப�யவ�க���� ெத�யல. 

வய� பச�கெள�லா�, ப��ச�, 

ப��காத�, ேவைல���ேபாகாம ஊ� 

��தற�, இ�ப�ய���கற� எ�லா� 

காைலலய���� சாய�கால� ஆ� 

மண�வைர��� எ�ேமல 

உ�கா����கி�� ேபாற வர� 

...Subasreemurali
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ெபா��கைளெய�லா� ேகலி, 

கி�ட� ப��வா�க. யா� 

ெசா�னா�� ேக�கறதி�ைல. 

ெப�தவ�கைள�� மதி�கறதி�ைல. 

ந�ம ெத��ல ஓ�� ெப�ற 

ஆசி�ய� கி��ண� இ��காேர, 

அவ��� இெத�லா� ெகா�ச��ட 

ப���கல. ”எ�ன�பா இெத�லா� 

உ�க��� எ�வேளா ெசா�னா�� 

��தி வராதா? ேபா� உ��படற 

வழிய� பா��க�பா��” ச�த� 

ேபா�டா�. 

“ஏ! ெப�� ேபசாம உ� ேவைலய� 

பா�... இதிெல�லா� ந� வராத”.

“இ�லடா இவ��� ந�மேமல 

ெபாறாைமடா. இவரால 

ெச�ய��யாதைத நாம 

ெச�யேறா�ல”... இ�ப� ஒ�� 

ஒ�ணா அவைரேய எ�லா� 

ச�ைட�ேபா�� கி�ட� 

ப�ண��சி�க.

“இ��ெக�லா� ஒ� ��� 

க�டேற��” ேகாபமா ெசா�லி�� 

ேபானா�. ஆசி�ய� அவேராட 

ந�ப�க�கி�ட ேபசி�� ஒ� 

����� வ�தா�. ெர�� நா� 

கழி�சி சாய�கால� அவேராட 

ந�ப�க��ட வ�தா�க. ேபா�கி� 

பச�க கிள�ப�ன�� இ�த இட�த 

��த� ப�ண�னா�க. நா� ப�க� 

க�� ெவ���க�� ஒ� �ைரய� 

ேபா�டா�க. ஏைழ� �ழ�ைதக��� 

இ�� இலவச� க�வ�� ேபா��ல 

எ�தி ெவ�சா�க. �த� க�டமா 

ப�க��ல இ��கிற அனாைத 

ஆசிரம� �ழ�ைதக��� பாட� 

ஆர�ப��சா�க. ம� நா� காைல, 

அ�த� பச�க வ��� பா��த�ப 

அ��க��� ஆ�ச�யமா இ�����. 

அ�த இட� ��தமா��, நிைறய 

சி�ன� �ழ�ைத�க பாட� 

ப��சி�� இ�����. கி��ண� 

சா� பாட� நட�தி�கி�� இ��தா�. 

அவேராட ந�ப�க�� உதவ�யா 

இ��தா�க. இ�த� பச�கைள 

பா����, “எ�ன�பா ேரா� 

ேராமிேயா�கேள... ��பேமடா இ��த 

இட�ைத ேகாய�லா மா�தி�ேடா�... 

ந��க�� உ�க மன�ல இ��கிற 

��ைபய... ஓ ஐயா� சா�... சா� 

உ�க��� அ�ைவ� ப���கா� 

இ�ைலயா?”

அ�ப வ�கீ� ர�கநாத ஐயா அ�க 

வ�தா�. பச�கல� பா��� ”இ�க 

ஏதாவ� ரகைள ெச�சா நி�ச�� 

ேக�ல உ�ள ேபா���ேவ� 

ஜா�ரைத��” மிர��னா�.

அ��க��� பய�கர ேகாப�. 

எ�லா� ேபாய�����க. 

கி��ண� சா� வ�கீ� ஐயா�கி�ட 

“இ�த இட�ேதாட ஓன� வ�த�� 

நா�க இ�கி��� கிள�ப��ேவா�”.

“அ�தா� ச���” ெசா�லி�� 

வ�கீ� ஐயா�� அ�கி��� 

கிள�ப��டா�.  “இ�ப ��ைபேமடா 

இ��த இ�த இட� ெத�வக� மா 

இ���. சாரதா ெத� 

தி����ைனல இ��கிற 

�����வராகிய எ� 

வா��ைகய��� ஒ� ந�ல 

இ�பமான தி����ைன 

வ�தி���”.

ெசா�ல மற���ேடேன அ�த 

ேபா�கி� பச�க இ���ேத, அ�ல 

ெர�� �ட வ�� இ�க பாட� 

ெசா�லி� த��. அ��க 

வா��ைகய��� ஒ� தி����ைன.
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�மா� 6௦௦ வ�ட�க��� ���...

இட�: பவள�த��  ஆர�மைன. 

“இளவரேச... இளவரேச...” என க�தி� 

ெகா�� ேசவக� மதியழக�, 

இளவரச� வர� வ�மைன� ேத�� 

ெகா����தா�.

இளவரச� வர� வ�ம�, ேப��� ஏ�றா� 

ேபா� வர� �தி� சிற�தவ�. சிற�த 

அரச��கான அைன��� திற�க�� 

ெப�றி��தா��, அவன�ட� இ���� 

ஒேர �ைற... அ� ெப�க�. அ��� 

அழகான ெப�கைள� 

பா���வ��டா�, அ��த ெநா�ேய 

அவ�க� இ��க ேவ��ய இடெமன 

அவ� நிைன�ப� அவன�� 

அ�த��ர�. 

அவன�� தன��ப�ட இட� பல 

ெப�கள�� க�ணை� ர� ெகா�� 

எ�த�ப����த�. எ�னதா� 

அவன�� த�ைத, அரச� வர� ேகசவ� 

எ�தைன� ெசா�லி�� மா�றி� 

ெகா�ளாத, அவனா� மா�ற இயலாத 

பழ�க� இ�.

அவைன� ப�றி ��தா� அறி�� 

ெகா��� ��, இேதா மதியழக� 

அவைன� க��வ��டா�...

“அரேச...” என� க�தி� ெகா�� 

வ�தவ�, அவைன� பா��த��,

“வண�க� இளவரேச...” என 

(இ�கைத கால�தா� அழியாத காத� ெகா�� கால�ைத ெவ�� 

காதைல� ேத�� ெகா������ ஆதி�தன�� ேதட�, தன� ப�ற�ைப 

ப�றிய உ�ைமகைள அறிய வ�ைழ�� ஆராதனாேவா� இைண�கிற�. 

இவ�க�  இ�வ�� ேச���  த�கள�  ேதட�க��கான பதி�கைள 

ெப�கிறா�களா? இ�ைலயா? என� கைதய�� ஓ�ட�தி� பா��கலா�. 

இ�கைதய�� வ�� ஒ� பாதி கதாபா�திர�க��, கால�க�ட��, 

அைதெயா��ய ேப�� வழ��� எ� க�பைன�� அ�பா�ப�டைவேய 

என��� எ�னா� இய�றவைர இ�கைதைய� பைட�கிேற�.

 சர�யா ராஜூ
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ெம�ைமயா� �றி, தன� 

வண�க�ைத �தலி� ெச��தினா�.

வர� வ�ம�, க�களா� தன� 

ஆேமாதி�ைப ெச��தி, ேசவகைன 

ேமேல ெசா�ல� ெசா�னா�.

அவ� ெசா��� 

��,  ந� �� 

நி�ற வர� வ�மைன 

நா� பா��ேபா�. 

ந�ல 

திடகா�திரமான 

உடலைம�ைப� 

ெப�றவ�. ஆற� 

உயர�தி� 

���� ம�ைச��, 

க���வைர 

ந��ட ��ைய�� 

ெகா����தா�. 

உட�ப���ள 

நர��க� 

அைன��� 

���ேகறி 

அவ��� அழ� 

ேச��த�. 

மாநிறமா�, ��ய 

க�கைள 

ெகா����தவ�, 

சி��தா� 

ெவ���� 

ப�க� சீரா� 

சி�ப�ய�� இ��ப� 

ேபா� ெத���.

அரச பர�பைர என� ெசா��� 

வைகய�� அவன�� உடலி� ேதஜ� 

மிள���த�. ச�தன��, ஜ�வா�� 

கல�த ந�மண� 

அவன����மிட�தி� எ�ேபா�� 

அ�ள�� ெதள����. அவ� 

ேபா����த ஆபரண�க� அைன��� 

த�க�, ைவர�, பவள�, ����கெளன 

ெஜாலி�த�. 

அேதா� வர� வ�மைன பா��பவ��� 

இய�பா� ம�யாைத ெச��த� 

ேதா���. அதிகார ர�தெம�ப� இ� 

தாேனா!! பா��தவ�க� பா��தப� 

நி�ப�!! எதி�கைள ஒ� அ�ய�� 

வ�� ��� திற� வா��தவ� தா�, 

த� மனவலிைமைய ெப�கைள� 

பா��தா� தவற வ���வ��கிறா�... 

பா��ேபா� கால� இவ��� எ�ன 

ைவ�தி��கிறெத��...!!

“அரேச... இ�ேபா� தா� நம� ஒ�ற� 

�ல� தகவ� கிைட�த�... இறா� 

த�� அரச� ந�ேமா� ேபா���ய க�ப� 

ஏறி வ�கிறாரா�... 

ேம�� பல ��வா�கைள இ�ேக 

நிக��த� ேபாகிறா�களா�... இைத� 

ப�றி உடேன வ�வாதி�க அரச� 

உ�கைள வர� ெசா�லி இ��கிறா�...” 

எ�றா�.

“ஒ... அ�ப�யா ெச�தி...!! உடேன 

வ�கிேறென�� த�ைதய�ட� 

�றிவ��... அ�ப�ேய எ�னா� இ�� 

ஆடலைவ�� வர இயலா� எ�பைத� 

ெசா�லி வ��� ந� உ� ேவைலைய� 

பா��க� ெச�லலா�...” எ�� 

க�டைளய���வ��� வ�ைர�தா�.

அவ� அரசைர� பா��க பயண�ப�� 

�� நா� பவள�த�ைவ� ��றி வ��� 

வரலா�.

பவள�த��, ��றி�� ெவ�மண� 

ெகா��� கிட��� அழகிய 

கட�கைரைய� ெகா�ட 

இய�ைகய�� ெகாைட. �மா� �� 

ஏ�க� பர�பளேவ ெகா�ேட 

நகரெமன��� அழெக�லா� ஒேர 

இட�திலி��க ேவ��ெமன 

இ�வ�ட�ைத பைட�தாேனா 
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இைறவெனன நிைன�க ெச��� 

நகர�.

பா���� இடெம�லா� ப�ைம... 

அேதா� கட�பர�� அ�ள�� ெதள��த 

ந�ல�, இைடேய இைண��� 

ெவ�மண�... இேதா� ��ள�� 

�தி��� ம��க�, ஓ�� மா�கெளன 

ெம�மற�க� ெச��� உலக�.

அ� ம��மி�ைல... ��றி இ���� 

த��கள�� ெச�வ வள�தி�� 

நிைற�� அைமதிேயா� காண�ப�� 

நகர�.

இரவானா� இ�ைள� ேபா�க 

ஏ�ற�ப�� ெந��ப�� தகதகெவன 

த�க�ைத இைற�தா� ேபா� 

ெஜாலி��� அர�மைன, கல�கைர 

வ�ள�கா� �ர�தி� வ�� 

க�ப�க��� வழிகா���.

வத� ிக� இரெவ�பைத மற�� 

ேகள��ைகக��� 

ப�சமி�லாமலி����. 

ெத������, ேகாவ�லி� நைடெப�� 

ஆட�� பாட��, அேதா� ம�கைள 

மகி�வ���� ேதன�� பானெமன 

கைள� க���.

பக� ���� உட� உைழ�ைப� 

த�� ம�க�, இரவான�� த�கள�� 

மனதி�� ஊ�க�ைத த�� 

ெகா����தன�.

எ�ன தா� ேகள��ைககள�� ம�க� 

த�கைள� ெதாைல�தா��, 

அரச����, அ�நகர �லெத�வ� 

அ�ைமய�ப���� மிக�� 

பய�தவ�க�. தவ� ெச��வ��டா� 

ஏதாவ� ஒ� வைகய�� 

அ�ைமய�ப� த���� வ��வா� 

என மி��த ந�ப��ைக ெகா�� 

வா��� வ�தன�. 

அேத ேபா� தா� இ�வைரய�� 

நட�� வ�தி��கிற�. அதனா� தா� 

தி�ட� பயமி�றி, ெகாைல� ��ற� 

எ��மி�றி ெசா��க��யா� அ�நகர� 

வ�ள�கிய�.

ஆனா� இ�ேறா, கட�ள�� ேகாப� 

ெகா�ச� ெகா�சமா� சீ�ற� 

ெகா�� இய�ைகய�� ப�ரதிபலி��� 

ெகா����கிற�. 

எதனாெலன ேக�வ� வ�ெமன�� 

அைத ப��வ�வ� �� ெத��� 

எ�ப� ேபா� ெசா�லலா�. 

ெசா��க��யா� இ���� நகர� இன� 

எ�ென�ன சீ�ற�கைள� கா�ேமா? 

ெபா��தி��� தா� பா��க 

ேவ���...!

அரச� அைழ�கிறா� எ�ற�� நா�க� 

ேவக�தி� வ�ைர�த வர� வ�ம�, அரச� 

வர� ேகசவைன அவ�கள� அர�மைன 

ஆேலாசைன ம�ற�தி� 

அைம�ச�ட� ச�தி�தா�.

“வண�க� த�ைதேய...” எ�றவ�, 

அவ����ய ஆசன�தி� அம��தா�.

“வண�க� வ�மா... வ�வர� 

ேக�வ��ப����பாெய�� 

நிைன�கிேற�... இறா� அரச� 

மி�னா��தா� பல வ�ட�களா� 

தி�டமி�� இைத� த��� 

இ��கிறா�... அவ�கள�� க�ப� பல� 

மிக அதிகமா� இ��பதா� ேக�வ�... 

ேம�� வர� �க���� ந��� ��கி 

தா�க� பய���வ��க�ப����பதா� 

�த� க�ட தகவ� வ�தி��கிற�...  

இ��� இ� வார�க� ப����� 

அவ�க� இ�ேக வ�வத��... அத�� 

�� நா� நம� கட�கைரைய 
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வ��ப��த ேவ���.

அேதா� அவ�க� ��கி� கா�� 

ப�க� தா� தா��தைல 

ெதாட��வா�க�. ெத�� கட�கைர 

வழிேய தா� உ�ேள �ைழய 

����. அ�ேக நம� வர� �கள�� 

எ�ண��ைகைய பல�ப��த��, 

அேதா� எ�வ�றைக எறி�� 

சாதன�கைள தயா� நிைலய�� 

ைவ���ப��� ஆைணய�ட 

ேவ���. 

ேம�� ��கி� கா��� ைமய 

ப�திைய நா� க���பா� கா�க 

ேவ���... அ� தா� இ�தைன நா� 

ந�ைம வாழ ைவ��� 

ெகா����கிற�. 

அேதா� அ�ேக ந� 

அ�ைமய�ப��� ெபௗ�ணமி �ைஜ 

ெச��� நா�� ெந��கி� 

ெகா����கிற�... அவ�கள�� 

பைடெய���� நா� �ைஜ ெச��� 

நா�� ஒ��ேக வ�வைத� ேபா� 

தா� இ��கிற�... அதனா� நா� 

இ�ேவ� வ�தமா� நம� தா��தைல 

நிக��த ேவ���. ஓ�� நம� 

நா��� ெப�ைமைய� �றி��� 

�லெத�வ� இ���� ��கி� 

கா��� ஒ�ெவா� அ�ைய�� 

அ�நிய ஆள�� கால�படாம� கா�க 

ேவ���... அேத ேபா� அவ�கள�� 

ஒ�வ� �ட மி�ச��டா�... 

அ�ேபா� தா� இ�ெனா� �ைற 

இ� ேபா� ம�றவ��� பைடெய��த 

வர� ேதா�றா�...” எ�� ெசா�லி 

���தா�.

“ந��க� ெசா�வெத�லா� ச�ேய 

த�ைதேய... ந��க� ெசா�வத�� 

��ேப ெத�� ப�க� பல�ப��த� 

ெசா�லிவ��� அேதா� 

கட�கைரைய� ��றி��ள அைன�� 

ப�திகைள�� பல�ப��த� 

ெசா�னேதா�, இ�ப��நா�� 

மண�ேநர�� க�காண������ 

ஏ�பா� ெச�ய� ெசா�லி 

இ��கிேற�. 

ேம�� ஊ�� அைடயாள� 

ெத�யாதவ�, ச�ேதக�ப�� வைகய�� 

யாராவ� ெத�ப�டா� உடேன 

தகவ� ெத�வ����ப� த�ேடாரா 

ேபாட� ெசா�லி இ��கிேற�...” 

எ�றா�.

அத�� வர� ேகசவ� 

சி����ெகா�ேட,

“இ� தா� வ�ம� எ�ப�... 

ச�ேதாச�... அ�ேபா� எ�தவ�தமான 

அச�பாவ�த�� நைடெபறா� என 

ந�பலா� அ�லவா...?” எ�றவ�, 

அவன�� தைலயைச�ைப� 

ெப�ற�ட�, 

“அேதா� ��கி� கா�ைற�� 

பா���� ெகா�... நா� ெசா�ன� 

நிைனவ�லி��க���... எ�த அ�நிய 

மன�த�� ��கி� கா����� 

ப�ரேவசி�க� �டா�... அ��� இ�த 

சி�ரா ெபௗ�ணமி மிக�� 

வ�ேசசமான�.

நம� அ�ைமய�ப� அ�ேக 

��ெகா�� ஆய�ர� வ�ஷ�க� 

நிைற� ெப�ற�. ஆதலா� இ�த 

�ைற �ைஜ மிக சிற�பா� நைடெபற 

ேவ���... அ�ேபா� தா� இய�ைக 

அ�ைன நம�� அ�தைன 

ெச�வ�கைள�� வா� 

வழ��வா�...” எ�� ெசா�ல,

“த�ைதேய... கவைலைய வ���க�... 

ந��க� ெசா�வத�� ��ேன 
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அைன�ைத�� ெச�ய ஏ�பா� 

ெச��வ��ேட�... ஆனா� இ�த 

சமய� இ�ப� ஒ� எதி�பாராத 

ஆப�� வ�வ� ம��ேம ஒ� 

கவைல... அைத�� பா���� 

ெகா�ளலா�... இ�ேபாைத�� 

எைத�ப�றி�� கவைல�படாத��க�.

நான����� வைர எ�தவ�த 

ஆப�ைத�� இ�த பவள�த�ைவ 

ெந��க வ�ட மா�ேட�...” எ�� 

ெசா�ல,

அவ� தைலயைச�� அைமதியா� 

இ��தா�.

அத� ப�� அ�த அைமதி 

நிைல�கேவ,

“ப�ற� த�ைதேய... ேவ� வ�சய� 

எ��மி�ைலெய�றா� நா� 

வ�ைடெப�கிேற�...” எ�� ெசா�ல,

“வ�மா... எ�லாவ�றி�� ெந��பா� 

இ���� ந� அைன�தி�� அ�ப�ேய 

இ��க ஆைச�ப�கிேற�...... நா� 

ேக�வ��ப�� வ�சய� எ��� 

உக�ததா� இ�ைல... உன�� 

���தி���ெம�� நிைன�கிேற�. 

அரசன�� ம�� ம�க��� ந�ப��ைக 

ேவ���... பய� ம��ேம 

இ��க��டா�... அ�ப� 

இ���மானா� நா� நாடா� 

இ��கா�... 

ெசா�லி� ��ய ைவ��� வயதி� 

ந��மி�ைல... அறி�ைர ெசா��� 

கால�� கட��வ��ட�...” எ�றா�.

அவ� ெசா�ல வ�வ� ���த��, 

எ��� ேபசவ��ைல வர� வ�ம�.

அவ� எ�ன ெச�வா�, அவ� 

ேவ�டாெம�� தா� நிைன�கிறா�... 

ஆனா� அவன�� மன� அைத 

ஒ�பவ��ைல... அவனா� ெப�கள�� 

மண� உணராம� உற�க� ெகா�ள 

��யவ��ைல... இைத எ�ப� 

த�ைதய�ட� ெசா�லி� 

��யைவ�ப�?அைமதியா� 

இ��தவ�, 

“��கிற� த�ைதேய... ேவ� எ��� 

இ�ைலெய�றா� ெச�கிேற�... 

உ�தர� ெகா��க�...” எ�� 

ெசா�லிவ��� ெவள�ேயறினா�.

அவ� ெச�ற�� ெப���� வ��ட 

வர� ேகசவ�, அ�கி� இ��த ம�தி� 

ம��� ந�ப� அ�தரசன�ட�,

“நா� எ�ன ெச�வ� அ�தா... 

நா�ைட� ப�றி கவைல�ப�வைத 

வ�ட இவைன� ப�றிய கவைலேய 

எ�க��� அதிகமா� இ��கிற�.

உன�ேக ந�றா� ெத��� ஒ��க� 

ெகா�டவனா� தா� அ�ைமய�ப� 

ேகாவ����� அ�ெய��� ைவ�க 

����. 

எ� கால�தி��� ப�ற� இவனா� 

�ைஜ ெச�ய ���மா...? �தலி� 

அ�ேக இவனா� கால� எ��� 

ைவ�க ���மா...? 

அைன��� ெத����, ஒ� 

ப��ைளெய�� இவ� அ�ைனேயா� 

ேச��� நா�� க���காம� ேபான� 

ெப�� ப�ைழேய...” என வழ�க� 

ேபா� கவைலைய� ெசா�ல 

ஆர�ப��தா�.

அ�த�, வழ�க� ேபா� ெமௗனமா� 

அவ� ேப�வைத� ேக��� 
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ெகா����தா�.

ெவள�ேய ெச�ற வர� வ�ம��� த� 

த�ைத� �றியைத� ேக�ட�ட� 

அவ� ேமேல மி��த ேகாப� 

உ�டான�... அைத� தண��க 

அவ���� ேதைவ�ப�ட� ேபாைத... 

அவ��� ேபாைத த�வ� ஒ�ேற 

ஒ�� தா�... அ�ேக ெச�ல 

வ�ைழ�தா�.

அ�நக�� ைமய� ப�திய�� 

அ�ைமய�பன�� ேகாவ�� 

நி�வ�ப����த�. ��கி� கா��� 

ம�திய� ப�தி��, ஊ�� 

ம�திய�ப�தி�� ஒேர ேந�ேகா��� 

இைண�தி��த�... அதிக ச�தி 

வா��த அ�த� ேகாவ�லி� உ�ேள 

த�� ெச�தவ�க� எள�தா� �ைழய 

��யா�.

இ�நா� வைர நக� உலா வ�� 

ேபா�� �ட அ�ேகாவ�� இ���� 

ெத�வ�� வர� வ�ம� வரமா�டா�. 

ஆனா� இ��...

தன� த�ைத �க�தி�� ேநரா� 

த�ைன� ப�றி ெசா�லியைத� 

ேக�டவ�, அத� தா�க�தி� மற�� 

அ�த திைசய�� பயண��தா�... 

வ�தி�� பயண��க ெதாட�கிய�.

கி.ப� 2020

இட�: ல�ட� ப�கைல�கழக�. 

“அ�னா... தி� இ� ைம�... sandy �� 

ேபா� �... ம�� ��...” என 

ஆராதனாவ�� வா�� கா� க�திய�. 

இர�� நா�களா� உண� 

ெகா��க�படாத, அைலேபசி தி�ெர�� 

ெகா��க�ப�ட அவசிய கால 

உணைவ� ெகா��, ெச�ய 

ேவ��யவ�ைற ெச�ய ஆர�ப��� 

இ��த�.

ைம� �ரைல ேக�ட�ட� தைலய�� 

ைக ைவ�தப� அம��தா� ஆராதனா. 

இவ� இ�ப��நா�� வய� 

இள�சி��... பா��பத�� 

ப�சவ�ண�கிள� ேபாலி���� 

அவள�� �ர� வான�பா� 

பறைவய�� அழ�� �ர�... ப�ற�த� 

தமி� ம� எ�றா�� 

வள��தெத�லா� ெவள�நா���... 

அதனா� ெவ��றா ேபா� ப�� 

ேதக�... ஆற��� ச�� �ைற�த 

உயர�... க�க� இர��� 

ெவ�ண�லா ஐ�கி�மி� இட�ப�ட 

க��திரா�ைச ேபாலி����... 
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�க� ம��� நா� தமிழ�சி எ�பைத 

மைற�காம� ெசா���... 

அ�ைனய�� வள��ப�னா� தமி� 

ந�றாகேவ ேபச�� ப��க�� 

ெத���.

இ�நா� வைர த�ைதைய� ப�றி 

அவ��� எ��� ெத��ததி�ைல. 

தா� அ���கரசி தா� அைன��மா� 

இ��� வள��� வ�கிறா�... 

ெவள�நா��� இ��பதா� 

த�ைத இ�லாம� வள��ததி� 

ெப�தா� கவைல�படவ��ைல... தா� 

ஒ� ெப�ய ெம�ெபா�� ��ம�தி� 

ேமலா�ைம அதிகா�யா� 

இ��பதா� ெப�தா� எ�த வ�த 

க�ட�ைத�� ப�டதி�ைல... 

ெசா�த� எ�பைத அறியாத அவ��� 

சி�வயதிலி��� பறைவக� தா� 

உலக�. 

அதனா� தா� ேம�ப��ைப 

ேமலா�ைமய�� ���தா��, 

பறைவக� ப�றிய ஆரா��சி� 

ப��ைப தன�ேய ெதாட�கிறா�.

இத�� ேம� அவைள� ப�றி 

கைதய�� ெதாடரலா�.

இ�ேபா� அவ� கவைல�ப�� 

அம��தி��பத��� காரண� sandy @ 

Richard Winchester. ஆ�... அவ� அவள�� 

ஆரா��சி வழிகா��. 

இர�� நா�களா� அவ�� க�ண�� 

படாம� த�ப�� ெகா����கிறா�.

காரண�... அவ� ஆரா��சி�கா� 

ேபாக� ெசா�ன இட�.

அ�ப�ெய�ன இடெம�� ந��க� 

ேக�டா�, அ� தமிழக�தி� 

ெத�கிழ�கி� இ���� ஒ� த��... 

ம�கள�� நடமா�ட� மிக� 

�ைறவா�, இய�ைகய�� சீ�ற� 

அதிகமா� இ���� அ�த இட�தி� 

அ��வ ரக� பறைவக� இ��பதா� 

பல தகவ�க�. அதனா�

இவள�� ��வக� � தமி�நாெடன 

அறி�த அவள�� வழிகா�� இவைள� 

ெச�ல� ெசா�கிறா�.

�தலி� இ�வ�சய�ைத� ப�றி 

அறி�த ஆராதனா மி��த ச�ேதாச� 

ெகா�டா�. அ��� அவள�� ப�ற�த 

ம�ண��� ஒ��ைறயாவ� ெச�ல 

ேவ��ெம�� எ�ண�� 

ெகா����தவ��� ெசா��கமா� 

இன��த� இ�த� ெச�தி. 

ச�ேதாசமா� ச�மத� ெசா�லி 

வ�தவ���, �த� �ைற தாய�� 

ம��� வ��தியாசமா� ெத���, எத�� 

ம��கிறா�க� எ�� காரண�� 

ெசா�லவ��ைல... �தலி� ம��தவ� 

இவ� மி�ச�� உய�ைர வ��ேவ� 

என மிர�ட ஆர�ப��� வ��டா�. 

அ�ைப� ெகா�� வள��த தாய�� 

ம���, அவள�� ஆைச��� தைட 

ேபா�கிற�. 

ச�மத� ெத�வ���வ��� எ�ப� 

ம��ப� என� ெத�யாம� மகளா� 

வ�ழி��� ேபைதய�� மன� 

தன��ப�ட �ைறய�� அ�ேக ெச�ல 

வ�ைழகிற�.

அ����� ஆைச��� இைடய�� 

சி�கி� தவ���� ஆராதனா வ�திய�� 

வழிய�� ெச�வாளா...? அ�த 

வ�திெய�ன...?

நில� வ����...!
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Marudhani

ப�ற�தநா� வா���

எ� ப�ற�தநா��காக கா�தி��கிேற�,

உன� வா����க� ெபற, நா� ப�ற�தத��...

உன� வா����க� ெபற நா� ப�ற�தத��...!

பட�ெக�� ந� �றி ����வ���

அ�த ஒ� நிமிட வா����காக� தா�

வ�ட� ேதா�� கா�தி��கிேற�.

நா� ப�ற�தத�காக வா���வதாக தா�

ந� நிைன�கிறா�...!

உ� வா��� ெபற ம��ேம

வ�ட�ேதா�� ப�ற�க� கா�தி��கிேற�

எ�பைத ஏ� ��ய ம��கிறா� எ� 

கணவா...!

எ� ப�ற�தநா��காக கா�தி��கிேற�,

உன� வா����க� ெபற, நா� ப�ற�தத��....

Saranyaraj

நா�, எ� ந�ப�, எ�னவ� 

ஒ� நா� அ�கின�� இ��க

எ� ந�ப� ேக�டா�...

காதலி� �ைவ எ�ன?

இன��பா இ�ைல கச�பா...?

நா� �றிேன�...

இன���� பா�ஷாைவ வ�ட

கச��� ேவ�ப�கா� சிற�த�. 

அதனா� கச�� எ��...!

எ�னவேனா சி���� ெகா�ேட...

எ� தைலைய� கைல��...

எ�னவேள! எ� இன�யவேள...

காத� எ�ப� கச�� ம��மா...

���... அேதா�...

உவ��ைப உைற��

�வ��ைப �ைழ�� 

கா��ைப� கல�� ெச�த

���� கலைவ இன���...!

நாேனா வ�ழி�க...

அவேனா...

இ��� ��யவ��ைலயா...?

காத� எ�ப�

அறிய� ��ய �ைவ அ�ல...

அ� உணர� ��ய�...!

இ�ேபா� ந� ெசா�...

காத� எ�ப� எ�ன �ைவ எ��?

Vijivedachalam

காய� இ�லாத வலிக� உ��!

ஆனா�� அ�த வலிக� த�கி�ற 

�க�க� ஆய�ர� உ��!!!

கன� ேதச�தி� நாயகனாக ந�!

எ��� உ�ைன நிைன�� ஏ��� 

நாயகியாக நா�!!!

Gowrymohan

ேவக� 

ேவக� ேவக� ேவக�!

ஏ� இ�த ேவக�?

எத�� இ�த அவசர�? 

எ�தைன பா��தி��கிறா�! 

��யவ��ைல? 

உ� வா��ைகைய� ெதாைல�க� 

ேபா�� ெகா����கிறா�! 

பயண�ைத� தி�டமி�! 

நிதானமாக� ெச�! 

உ�ைன ம��ம�ல… 

அ��தவைர�� 

கா�பா�றியவனாவா�!
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1. Penmai Special Contest: 

New Year Contest - Rameshshan

2. Neeya Naana Winner - Sriramajayam

3.  Penmai’s Super Star:

Best Cra� Maker -  Nalini Selva

Penmai’s Special Contest - Kolam Contest

�eeya �aana - �anuary �onth �ontest.
இைணய� பய�பா� வரமா? சாபமா?

�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.

January Month ContestJanuary Month ContestJanuary Month Contest

December Month
Contest Winners

CONTESTS  &  REWARDS
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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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