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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

காத� கால�க� கட�த�!

 

�ர�கி� இ��� மன�தனாக� ப�ணாம�திய�� வள��சி ெப�ற மன�த� த� ச�ர�ைத 

ஆைட ெகா�� மைற��� ெகா�ள �ய�ற கால� எ� எ�ப� யா���� ெத�யா�. 

ஆனா� காத� அவ� மன�தனாக மா�வத�� ��ப���ேத அவ�கள�ட� இ��ததி� 

எ�வ�த ச�ேதக�� இ�ைல.

 

காத� எ�ப� ெவள�நா��� ப�பா�, கலி�க� என� �றி காதைல 

�ற�த��பவ�க���, �வாபர�க�தி� �ராம��, தி�தா�க�தி� �கி��ண�� 

ெச�த� காத� அ�றி ேவ� எ�ன? காத� �க�க� கட�த�!

 

காத��� ��றி�� எதிரான� ச�க� அ�ல நம� தமி� ச�க�. தமிழ� 

வரலா�றி� காத��� ஒ� ��கிய இட���. ந� தமி� இல�கிய�கள�� காதைல� 

ப�றி� ேபச�படாத இல�கிய�கேள இ�ைல எனலா�. தமி� இல�கிய�கள�� 

இ��பதா� ம��� காத� ெம�ப�டதாகிவ�டவ��ைல. இல�கிய�கள�� இ��தா��, 

இ�லாவ��டா�� இ�ம�ண�� உய��களா� ேதா�றிய ஒ�ெவா�வன�� 

உண�வ��� காத� ேதா�றிேய த���. ஒ�சில��� ேவ��மானா� அ�த உண�� 

காத� தா� எ�� ெத�யாம� ேவ� ெபய�க� �ல� அவ�க� அைத ஆத��கலா�.

 

ஆனா� இ�� காத� தி�மண�க�, ச�தாய மா�ற�தினா��, சாதி ம��� 

அரசிய�க� தைலய�� �னா�� மன�த உய��கேளா� வ�ைளயா� இ�ைறய காத�க� 

பல ���� கய��றி� ெதா�கியப���, வ�ஷ�திைன உணவா�கியப���, 

த�டவாள�தி� உற�கியப��� நம� மனசா�சிைய உ��கியப� வா��� ெகா�� 

இ��கிற�. இ�த எதி���கைள�� ம�றி பல உ�ைமயான காத�க� வா��ைகய�� 

சாதைன� பைட�� காத��� உய������ வ�கி�றன எ�ப�� ம��பத�கி�ைல.

 

நம��� ப�� வ�� தைல�ைற��� சாதி, சமயம�ற ச�தாய�ைத� பைட��  

ெகா��க ேவ��ய க�டாய�தி� உ�ேளா�. ச�க�தி� மிக ��கிய� பண�ய�� 

இ���� அர�� பண�யாள�க� ேபா�றவ�கள�� ெந�சி� சாதிய� சி�தைன ஒ� 

ந�ைச� ேபால� �ைத���ளன. ஆர�ப� ப�ள�கள�� இ��� �ழ�ைதக��� சாதி 

ம��� மத அைடயாள�ைத ��றி�� ந��க அரசா�க� ��வர ேவ���.

 

"யா�� ஊேர, யாவ�� ேகள��" எ�� 2000 ஆ��க��� ��ேப ெசா�ன� எ�க� 

தமி� ெமாழி எ�� மா�த��� ெகா�வதி� ம��� ெப�ைமய�ல. 21� 

��றா���� அவ�கள�� ேகா�பா�ைட ஆத��காம� இ��பேத நா� ந� 

ெமாழி��� ெச��� இ���.

மல� 2



இத� 5
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"யா�� ஊேர, யாவ�� ேகள��" எ�� 2000 

ஆ��க��� ��ேப ெசா�ன� எ�க� 

தமி� ெமாழி எ�� மா�த��� ெகா�வதி� 

ம��� ெப�ைமய�ல. 

21� ��றா���� அவ�கள�� ேகா�பா�ைட 

ஆத��காம� இ��பேத நா� ந� ெமாழி��� 

ெச��� இ���.
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...Jv_66 @ Jayanthy

The main foods should avoid during 
breastfeeding are: coffee, spicy foods, 
oily foods, coconut and gas producing 
foods like potato, raw banana, yam, 
Colocasia. Sometimes cabbage may 
also produce gas, so that can be 
avoided. And should be avoided certain 
sea foods and mutton.

The necessary foods to be taken are:

 Lots of water

 Green vegetables

 Lots of fresh fruits

 All Milk products, pulses, 

 Chicken

 Egg yolk

...Umastalin

 Take more carrot foods while breast 
feeding.

 And also pathiya kulambu and 
murunkai keerai will help.

...lavanyap

Food to be taken:

 Oatmeal

 Legumes

 Fenugreek seeds

 Garlic

 Brown rice

 Papaya

 Dark leafy vegetables are another 
food that is great for breast milk 
production.

 Red vegetables like beets, sweet 
potatoes and carrots are full of beta-
carotene and Vitamin A.

Foods to be avoided:

 Try to limit your caffeine intake.

 Never go on a strict diet when you’re 
breastfeeding.

...Nishahameetha

 Salmon

 Low-Fat Dairy Products

 Lean Beef

 Blueberries

 Oranges

 Eggs

 Whole-Wheat Bread

 Leafy Greens

 Whole-Grain Cereal

 Water

Food for
New Moms

Food for
New Moms
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...Rthilag

Food to be taken:

Pearl millet/ bajra/ kambu kanji.

Millets are highly nutritious, non-
glutinous and not acid forming foods. 
Hence they are soothing and easy to 
digest. 

Finger Millet/ Ragi dosai with 
karupatti (palm sugar)

Finger Millet: Rich in iron, calcium, 
magnesium, phosphorous and 
potassium.

Karupatti: Rich in iron and calcium.

 Oats, bottle gourd (suraikai) and 
chicken kuzhambu are considered to 
increase the secretion of milk. 
Chicken kuzhambu needs to be 
prepared like soup with good 
amount of dhania powder.

 Oats Porridge with 
karupatti/palm sugar.

 Ellu/Black sesame 
maavu.

Millet dosai.

Millets are very important for mothers’ 
health as millets are rich in iron and 
calcium.

Dill Leaves: These leaves induce milk 
secretion. It is a good source of 
minerals like copper, potassium, 
calcium, manganese, iron, and 
magnesium.

Food to be avoided:

Avoid vegetables like cauliower and 
brinjal which contain higher amount of 
pesticide.
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�ழ�ைதகைள ெரா�ப� ெபா�தி ெபா�தி வள��க 

ேவ�டா�.

ெவள�ய��, ெத��கள��, மணலி�, ம�ைண ைவ�� 

வ�ைளயா�� வ�ைளயா��கைள� த��காத��க�. 

இவ�றி� வ�ைளயா�வதா� வ�யாதி வ�� எ�� 

எ�லா ெப�ேறா�� த��ப�.

ஆனா�, இ� ேதைவய�ற ஒ��. 

இ�த மாதி� எ�லா இட�கள��� வ�ைளயா�வதா� 

ேநா� எதி��� ச�தி அதிகமா��. எைத�� 

எதி�ெகா��� த�தி ந� உட���� வ��. ��தமான 

இட�கள�� தா� வ�ைளயாட ேவ��� எ�� 

வ����த ேவ�டா�.

எ�ன ஒ��, அவ�க� வ�ைளயா� வ��� வ�த 

சிறி� ேநர�தி� (அ��த நிமிடேம ேவ�டா�), 

அவ�கைள ந�� ேத���� �ள��க ைவ�க��.

நக�கள�� அ��� ேசராம� ஒ�ட ெவ�� வ�ட��.

இத�� உதாரணமாக, ��ைச� ப�திய�� வா�� 

�ழ�ைதகைள கவன��தா�, ந� �ழ�ைதகைள வ�ட 

ந�ல ஆேரா�கியமாகேவ இ��ப�.

அேதேபா�, �ழ�ைதகைள அ�வ�ேபா� தைரய��� 

ப��க�ெச��� பழ�க�ப��த��.

எ�ேபா�� க���, ெம�ைத ேபா�றவ�றிேலேய 

ப���� பழகினா�, ெவள�ய�� எ�காவ� ெச��� 

இட�தி��, அ�த �க�கைளேய எதி�பா��க� 

ேதா���.

அவ�கைள ஊ��வ��க, நா�� 

அவ�கேளா�அ�வேபா� தைரய�� ப��� 

உதாரணமாக� திகழ ேவ���.

ப�ள�, க���கள��, எ�.எ�.எ�, எ�.சி.சி. 

ேபா�றவ�றி� ேச��தா� எ�த இட�தி�� இ��க 

ேந���.






...JV_66@Jayanthy
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Do I have to give Calcium 
and Iron to my breastfed 
baby?

Breast milk has 
enough calcium to 
meet the normal 
requirements of the 
baby. Even if your 
baby is teething, you 

need not give her 
calcium. Your milk also 

has one of the best forms of 
iron that is absorbed into the baby's 
system remarkably well. Till the child 
triples her birth weight, all her iron 
requirements are met by your milk 
alone.

In one study reported in the Journal of 
Pediatrics, none of the infants 
receiving human milk as the only milk 
in the first 12 months of life, without 
other foods containing iron, were 
anemic at 7 months, compared with 
43% of those breastfed for a shorter 
period. Good iron status was found at 
12 and 24 months of age. However, we 
recommend addition of foods other 
than your milk after the baby 
completes 6 months of age. That 
provides her extra iron from other 
sources as well. I have seen iron-
deficiency anemia in breastfed children 
where introduction of other foods was 
delayed much beyond 6 months. Such 
children can become irritable and 
develop loss of appetite and may need 
more breast milk, iron-containing foods 
and, at times, iron in medicinal form.

Does my child need extra Calcium 
for healthy teeth?

No extra calcium is needed in 
breastfed children born at the expected 
time. Caries of teeth are common in 
bottle-fed children. Breastfed children 
can also get caries, but this is 
extremely rare. It is generally seen in 
children who have an inherent 
tendency to get caries and who, even 
after they have started teething, have a 
tendency to go to sleep on the breast 
after feeding.

It is important to note that breastfed 
children can also get diseases seen in 
bottle-fed babies. But it must be 
appreciated that the incidence of these 
diseases is much higher in artificially 
fed children. Don't stop breastfeeding if 
a dentist tells you that prolonged 
breastfeeding causes caries of teeth; 
follow his advice regarding ways of 
preventing caries

Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist
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PREGGERS GUIDE

...Rudhraa

HEARTBURNHEARTBURN
DURING PREGNANCYDURING PREGNANCY

Heartburn or acid reux is common during 
pregnancy. 

Causes

 The main cause is as the baby gets bigger it 
pushes the stomach upwards so the acid in your 
stomach enter the oesophagus. 

 And the second cause is due to the Pregnancy 
hormones

 The problem may get worse in the late stages of 
pregnancy due to uterus getting bigger.

Tips to Avoid Heartburn

 Avoid foods that create heartburn. Such as spicy 
food, citrus fruits and juices and tomato based food 
items

 Have little meals frequently, avoid eating large 
meals.

 Eat 3 hours before going to bed.

 Avoid eating too quickly, chew well and eat.

 Avoid bending or lying down right after eating.

 Avoid tight clothes, try to wear comfortable clothes.

Foods to Avoid

 Onions, garlic or spicy foods.

 Tomato based food items.

 Foods less in fiber content.

 Too much Masala food items.

 Avoid taking too much foods like dosa, adai etc.

Home remedies for Heartburn during pregnancy

 Have a cup of skimmed milk to settle heartburn.

 Eat 3-4 badam to get rid of heartburn.

 Coconut water is an acid neutralizer. So try drinking 
Coconut water to give quick relief.

 Bananas and melons are some great fruits for acid 
reux.
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HOW TO PREVENT HAIR LOSS 

DURING PREGNANCY
...Parasakthi

Tips to prevent hair fall during pregnancy
 Avoid hairstyles that pull or stretch your hair.
 Maintain a healthy diet that includes fruits and vegetables.
 Intake of Iron Rich Foods will help you to prevent hair fall.
 Add vitamins and nutrients to your diet.
 Select a shampoo with quality ingredients. Shampoos that contain biotin or 

silica improve hair health and stimulate follicle growth.
 Trim split ends.
 Avoid stress.
 Use a mild shampoo and conditioner.
 When your hair is wet, use a detangling brush or comb.
 Try not to use chemical dyes or straightening treatments.

...Rudhraa
Taking iron rich foods only help to prevent hair loss. Be sure to take vitamin c rich 
foods too, since it will help the absorption of iron.

PREGGERS GUIDE

...Gkarti @ Karthiga

DURING PREGNANCYDURING PREGNANCY
FIBER RICH FOODS FIBER RICH FOODS 

Grains (bread, rice, pasta, crackers, cereals that are 
comprehensive): Keep in mind that industrialized 
cereals have high amounts of sugar and saturated fats.

Greens and other vegetables, in salads or by 
themselves, needs to be eaten daily. If you have a 
dilemma with atulence, it is possible to stay away from 
artichokes, cabbage, cauliower, Brussels sprouts, 
peppers, cucumbers, radishes, onions, and leeks. These 
vegetables are highest in fiber: spinach, chard, mashed 
potatoes, cabbage, carrots, asparagus, tomatoes, red 
beets and avocado (the last 3 are also high in folic acid.)

Fruits particularly high in fiber incorporate raspberries, 
pears, apples, strawberries, bananas, figs and raisins.

Nuts: Several units are advised to eat a day. Nuts also 
are high in Omega 3.

Legumes: Beans, dried beans, peas, lentils, green 
beans.
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BEAUTY LOUNGE

The tips given below should be followed for a The tips given below should be followed for a 
long time to get back the color of the tooth long time to get back the color of the tooth 
and lips.and lips.

 The juice of lemon or few drops of glycerin  The juice of lemon or few drops of glycerin 
should be applied on to the lips and leave it should be applied on to the lips and leave it 
for ten minutes and then wash it off. The for ten minutes and then wash it off. The 
lemon has bleaching properties that vanishes lemon has bleaching properties that vanishes 
the dark color on the lips.the dark color on the lips.

 Apply almond oil before going to bed. This maintains the moisture on the  Apply almond oil before going to bed. This maintains the moisture on the 
lips that gradually decreased the dark patches. lips that gradually decreased the dark patches. 

 The soft bristles toothbrush removes the aky skin and improves the blood  The soft bristles toothbrush removes the aky skin and improves the blood 
circulation in the lips. Remember to rub the brush very softly else it leads to circulation in the lips. Remember to rub the brush very softly else it leads to 
bleeding.bleeding.

 Use ghee or baby oil or petroleum jelly when going out. The moisture will be  Use ghee or baby oil or petroleum jelly when going out. The moisture will be 
sustained in the lips that naturally maintain the color of the lips.sustained in the lips that naturally maintain the color of the lips.

 The green apple with butter has done wonders in the color of lips. Take the  The green apple with butter has done wonders in the color of lips. Take the 
juicy green apple and apply it on the lips, then message with butter and juicy green apple and apply it on the lips, then message with butter and 
leave it for the whole night.leave it for the whole night.

 Cucumber slices reduce the effects of chopped lips. Cucumber slices reduce the effects of chopped lips.

 The cooled tea bags are used to treat the swollen lips. Just place the tea  The cooled tea bags are used to treat the swollen lips. Just place the tea 
bag on the lips and repeat the process to get quick results.bag on the lips and repeat the process to get quick results.

 Beetroot juice makes the tinted gloss on the lips. Beetroot juice makes the tinted gloss on the lips.

 To get rid of akiness and get smooth lips, add one tsp of olive oil and two  To get rid of akiness and get smooth lips, add one tsp of olive oil and two 
tsp of sugar with one tsp of honey and half tsp of lemon juice. Mix all the tsp of sugar with one tsp of honey and half tsp of lemon juice. Mix all the 
ingredients and apply it on the lips and leave it for few minutes and then ingredients and apply it on the lips and leave it for few minutes and then 
wash it off.wash it off.

 To remove the lip stain, boil the carrots and grind it. Add four tsp of honey  To remove the lip stain, boil the carrots and grind it. Add four tsp of honey 
and apply it on your lips then rinse it with cold water.and apply it on your lips then rinse it with cold water.

 The most important note is, some people have the habit of licking the lips  The most important note is, some people have the habit of licking the lips 
when they feel dry lips. Please stop the habit that leads to more dryness when they feel dry lips. Please stop the habit that leads to more dryness 
and there is chance to get chopped lips.and there is chance to get chopped lips.

 The juice of pineapple over the lips results in softens lips. The vitamins and  The juice of pineapple over the lips results in softens lips. The vitamins and 
antioxidants in the pineapple add a little amount of plumpness.antioxidants in the pineapple add a little amount of plumpness.

The tips given below should be followed for a 
long time to get back the color of the tooth 
and lips.

 The juice of lemon or few drops of glycerin 
should be applied on to the lips and leave it 
for ten minutes and then wash it off. The 
lemon has bleaching properties that vanishes 
the dark color on the lips.

 Apply almond oil before going to bed. This maintains the moisture on the 
lips that gradually decreased the dark patches. 

 The soft bristles toothbrush removes the aky skin and improves the blood 
circulation in the lips. Remember to rub the brush very softly else it leads to 
bleeding.

 Use ghee or baby oil or petroleum jelly when going out. The moisture will be 
sustained in the lips that naturally maintain the color of the lips.

 The green apple with butter has done wonders in the color of lips. Take the 
juicy green apple and apply it on the lips, then message with butter and 
leave it for the whole night.

 Cucumber slices reduce the effects of chopped lips.

 The cooled tea bags are used to treat the swollen lips. Just place the tea 
bag on the lips and repeat the process to get quick results.

 Beetroot juice makes the tinted gloss on the lips.

 To get rid of akiness and get smooth lips, add one tsp of olive oil and two 
tsp of sugar with one tsp of honey and half tsp of lemon juice. Mix all the 
ingredients and apply it on the lips and leave it for few minutes and then 
wash it off.

 To remove the lip stain, boil the carrots and grind it. Add four tsp of honey 
and apply it on your lips then rinse it with cold water.

 The most important note is, some people have the habit of licking the lips 
when they feel dry lips. Please stop the habit that leads to more dryness 
and there is chance to get chopped lips.

 The juice of pineapple over the lips results in softens lips. The vitamins and 
antioxidants in the pineapple add a little amount of plumpness.

...Gkarti @ Karthiga
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BEAUTY LOUNGE

ஒ� ெப�ண�� க��ைத� பா��� அவ�� 

வயைத� ெசா�லி வ�டலா�. அத�� காரண� 

க��திேல ஏ�ப�� ���க�க� ம��� 

ேகா�க�. வழவழ�பான க��ைத� ெப�வ� 

அ��. ஆனா� கீ�வ�� பய��சிகைள� ெச�வத� 

�ல� க��ைத ���கமி�லாம� ந�றாக 

ைவ��� ெகா�ள ����.

தினச� க���� பய��சி:

 தைலைய ப���ற� 10 �ைற�� ���ற� 

10 �ைற�� சா��க��.

 தைலைய ந�றாக ப��ேநா�கி ைவ��� 

ெகா�� வாைய ந�றாக� திற�� 

அைச�� �ட��.

 தைலைய ஒ� ப�க�திலி��� 

ம�ப�க�தி�� தி��ப��. ப�ற� தைலைய 

வல� ேதா�ப�ைட வைர ெகா�� ெச�� 

ம�ப� இட� ேதா�ப�ைட�� ெகா�� 

ெச�ல��. இ� ேபா� 10 �த� 20 தடைவ 

ெச�ய��.

க���� பராம���:

 நட��� ேபா�� உ�கா�� ேபா�� தைலைய நிமி��தி 

ேதா�ப�ைடைய ப��ப�க� த�ள�ய ப� இ��க��.

 உல��த கா�� ம��� ெவய�� ஆகியவ�றிலி��� உட�ைப 

பா�கா��� ெகா�ள��. ந��ச� பய��சி��� ப�� ந�ல ந��� �ள���, 

உ�� த�ண��  ம��� �ேளா�� 

ஆகியவ�றிலி��� உட�ைப 

பா�கா�க��.

 க���� ப�திைய 

இ��கமா��� கி�� 

உபேயாகி�கலா�. கி�ைம 

ேம� ேநா�கி ேத��க 

ேவ���.

 �க�தி�� த�� 

��கிய��வ�ைத 

க��தி��� தர ேவ���.

 க��தி�� மா��, மஸா� 

ஆகியைவ மிக�� ��கிய�.

Subhasreemurali
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FASHION TODAY

Lali @ Lalitha
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KIDS CORNER

Look for old bindis lying in your 
house and give them a new look.

Things Needed:
 
1. Plain bindis of different colours 
and sizes
2. Tiny beads of different colours
3. Adhesive

Method:

Step 1: Since bindis are small, you will have to decorate them very carefully. 
Choose the beads that go with the colour of the bindi and stick them in a way that 
they look attractive.

Step 2: You can also take a smaller bindi and stick it on top of the bigger one. 
This will give you two layers. Then, decorate it with beads.

Prepare a few bindis in different shapes, sizes and colours to match different 
clothes.

Gowri Sloka

Gowree Vilaasa Bhavanaaya
Maheswaraaya Panchaananaya
Saranaagatha Rakshakaaya
Sarvaaya Sarva Jagathaam
Adhipaaya Thasmai Dharidhrya
Dhuka Dhahanaaya Namasivaaya

Meaning

I salute Lord Shiva who removes poverty and sorrow, who is the Lord of Goddess 
Gowri, who has five faces, who protects his devotees and who is the Lord of this 
universe.

Sloka for Kids

Deepa Bala
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CRAFTS GALLERY

JeyrajaJeyrajaJeyrajaSujijeyaSujijeyaSujijeya

smahi@Maheswarismahi@Maheswarismahi@Maheswari
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HEALTH TIDBITS

Saranyapavalan

சைமயலி� வாசைன�காக அைன�� உண�கள��� பய�ப���� ஒ� 

ெபா�� தா� ஏல�கா�. அதி�� இ�த ஏல�கா� இ�திய உண�கள�ேலேய 

அதிகமாக பய�ப��த�ப��. ெசா�ல�ேபானா�, அ�த ெபா�� 

பய�ப��தாத உண�கேள இ�ைல எ�ேற �றலா�. ேம�� சில� அ�த 

ஏல�கா� ப���கா� எ�பத�காக அதைன ேச��காம� இ��ப�. ஏெனன�� 

மசாலா ெபா�ளான ஏல�காைய உணவ�� ேச��பதா� எ�ன பய� எ�ப� 

அவ�க��� ெத�யவ��ைல ம��� பல���� ெத�யா�. ஆகேவ அத� 

உ�ைமயான ம���வ �ண� எ�னெவ�� ச�� ப���� ெத��� 

ெகா���கேள�.

 ஏல�கா� ஒ� மசாலா� ெபா�� எ�பதா�, அைத உணவ�� ேச���� 

ேபா� உடலி� இ���� வய���� ெதா�ைலக� ேபா�றவ�ைற ச� 

ெச���. ேம�� உடலி� ெச�மான�� ந�� 

நைடெப��.

 ஆ��மாவா� பாதி�க�ப�டவ�க� 

அ�ல� �����ழாய�� 

ப�ர�சைன இ��பவ�க�, அதைன 

சா�ப��டா�, ச�யாகிவ���. 

அதி�� ஏல�காைய ேத�ட� 

கல�� சா�ப��டா� ெதா�ைட 

வலி, இ�ம� ேபா�றைவ 

�ணமா��.

 ஏல�காய�� ��கியமான பய� 

எ�னெவ�றா�. ��ய ெவ�ப�தா�, 

உடலி� ெவ�ப� அதிக� ஏ�படாம� 




Electrolytes
Sodium   18 mg
Potassium  1119 mg

Minerals
Calcium  383 mg
Copper   0.383 mg
Iron   13.97 mg
Magnesium  229 mg
Manganese  28 mg
Phosphorus  178 mg
Zinc   7.47 mg

  
..
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Nutrients
Energy   311 Kcal
Carbohydrates  68.47 g
Protein   10.76 g
Total Fat  6.7 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  28 g

Vitamins
Niacin   1.102 mg
Pyridoxine  0.230 mg
Riboavin  0.182 mg
Thiamin  0.198 mg
Vitamin C  21 mg
Vitamin A  0 IU
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HEALTH TIDBITS

பா���� ெகா���. ேம�� 

ப�கவாத� வரா�. அதி�� 

ெவள�ேய ெச��� ேபா� ஏல�காைய 

வாய�� ேபா�� ெம�� ெச�றா�, ெவ�ப 

அைலக� உடைல தா�காம� பா���� ெகா���.

 இ�தியாவ�� சில இட�கள�� ஏல�கா� ெபா� ம��� ச�தன� 

ெபா�ைய ேப�� ேபா� ெச��, தைல வலி��� ேபா� தட�வா�க�. 

ேம�� சில� ����� �ய�� ஏல�கா� ேச��� ெகாதி�க ைவ�� 

���பா�க�. இதனா�� தைலவலி �ைற��வ���.

 ஆ��ேவத ெகா�ைகய�� ப�, ஏல�கா� உடலி� உ�ள ��� 

ேதாஷ�களான வாத�, ப��த�, கப� ேபா�றவ�றி�� சிற�த�. இைவ 

உடலி� இ�த ��ைற�� சமநிைலய�� ைவ��, உடைல 

ஆேரா�கியமாக ைவ�கிற� எ�� ெசா�ல�ப�கிற�. ஆகேவ இதைன 

உ�டா� ந�� ஆேரா�கியமாக வாழலா�.

 ேம�� அதைன உ�பதா�, ந�ல �ர� வள�ைத�� ெபற����. 

ஆகேவ இன�ேமலாவ� ஏல�காைய உணவ�� ேச���� ெகா���க�. 

ஆேரா�கிய��ட� வாழலா�.

ேதம� மைறய 

 உடலி� ேதம� வ�தா�, ெவ�ெவ��பான த�ண�� � எ�மி�ச� 

பழ�சா� கல�� காைலய�� ெவ�� வய��றி� ���க ேவ���.

 எ�மி�ச� பழ�சா�ைற �க�தி� ேத���, சிறி� ேநர� 

கழி�� க�வ ேவ���.

 ஆ� த��டா� பாைளைய, ேத�கா� எ�ெணய�� 

ேபா��, 1 வார� ெவ�ய�லி� ைவ�த ப�ற� ேதம� 

இ���மிட�தி� தடவ�னா� ேதம� மைற��.

 ேமா�� ��ள�கிைய அைர�� இ�த� கலைவைய 

�க�தி� ேத��தா� ேதம� மைற��.

 ஒ� ��� வச��ட� �வார�ப�ைட ேச��� அைர�� 

இரவ�� ப��� ேபா�� வ�தா� நாளைடவ�� ேதம� 

�ணமா��.

�றி��: 

ேசா�� ேபா��� �ள��க��டா�.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

...Parasakthi

www.Penmai.com                            Penmai eMagazine Feb 2014                                     17



HEALTH TIDBITS

...PriyagauthamG

First and foremost should carry a medical card with the 
following info: 
 Everyone should know their blood group and their 

rhesus status. 
 Always know about any drug allergies you have. If 

you have reacted to any medication adversely do note 
it's name and also the symptoms you suffered. For 
example, itching or throat swelling etc.

 Any medical conditions you suffer from.
 List of any medication you take on a normal day to day 

basis.
 An emergency contact number (ICE).
 Your physician's details.

You can type this info and print it and laminate it. Carry it on your person/pocket or 
bag all the time. This sure helps a great deal. Also allergy 
bands are available and you can wear one with name of 
allergen on it.

Keep it up to date.

Medication:

If you suffer from medical problems and have been 
prescribed medication then do (your prescription's copy too) 
carry it where ever you go. Esp - inhalers, epipen, glucose if diabetic, glyceryl nitrate 
tablets or sprays etc.

Check for the expiry dates too.

Some drugs interact --- If your doctor has mentioned you to 
avoid a particular medication because it does not agree with 
any long term life saving medication you are on do include it 
in your list.

Always consult a doctor. Do not buy over the counter at 
pharmacies without a physician's advice . This applies to 
simple antibiotics too.

When travelling with young children it is a very good idea 
to carry a first aid kit , thermometer and any medication for 
common ailments.

www.Penmai.com                            Penmai eMagazine Feb 2014                                     18



க�கைள கவ���

இதய� தி��

உண��கைள�

ெகா�ைள ெகா�ட 

காதைல ைக�

ெச���க�!

...Vaiji

இ� ஒ� தா� ம� 

வ���தவ�க� 

ம�ள வ���பாத� 

...vinomanian



காதைல நா�
�வாசி�கிேற�! 
உ�ள���� நிர���ேபா�ஏ�ப�� �க� ெவள�வ���ேபா�இ��பதி�ைல!! 

ஆனா��, நா�
காதலி�கிேற�!!!

...infaa

காத�...!
தன��� நிக�வைத உணர ��யாம� 

உண��தைத ெவள��ப��த ��யாம� 

தவ���� தவ����கேளா� பயண��க� �வ�கி 

படபட��� மனேதா� பய�தி� ப��ய��

ப�தவ��� ���� ெகா�ள இயலாத 

ப�தாபமான ஓ� நிைலைய உ�வா�கி 

எ�ன எ�� ேக�க� �ட ேக�வ�க�

எ�தன��காத ஓ� நிைலைய� த�� 

ெவ�க�, ேகாப�, வ����, ெவ���, சி��� எ�� 

அைன�� உண�சிக�� ச�கமி�� 

நட��� அர�ேக�ற� தா�

காத�...!

...Silentsounds

உ� ம�ய�� தைல ைவ�� உற��கிேற� 

உ� ைக ேகா��� நட�கிேற� 

என�� ப���த பாடைல உ�ேனா� ேக�கிேற�

எ� வ���ப�கைள உ�ேனா� பகி��� ெகா�கிேற�!

இ�ப� கனவ�� நட�தைத எ�லா� நிைன� ��கிேற� 

ந� எ�ைன ெவ��பா� பா��கிற ேவைளய�� 

க�ண�� ந�� ேகா��� நி�கிேற� உ� ��னா� 

எ�ேபா� எ� காதைல உண�வா� எ��

அைத� �ட உணராம� ந� ெச��� ேபா� 

அ�ேபா�� உ�ைன ேநசி�கிற� 

காத� ெகா�ட மன�!


...Venmathi

உ�ைமயா�

உண��தவ�களா� ம��ேம 

����ெகா�ள ���த �ன�த� �தி�!!! 

...yamunan

சிலைர சா�வா�கி 

பலைர ேச�வா�கி 

எ�சியவைர சாதைனயாளரா�கி 

பா��ளவைர பயண���� பரவச ப��...!!!

யாெர�� பா��காம�, ஏென�� ��யாம� 

வ�ைடகள��லா வ�னா�கைள வ�னா�ய�� உதறி 

வ���ெடன இ� இதய�க� ��வ��� �� மா�� 

வ��ைதயான ெச�ப� வ��ைத தாேனா காத�!

...Sujibenzic
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...Yams

உ�ைம காத�!
வா�ேப�� வர� ெர�லா�

மாத� த� வா�ெமாழிய�� மய�கி

த�ைன மற��� ஓ� அதிசய�!

காத�!

��றப�தி��ைக ேபால

வ�ைசயா� �ைறக� பல மனதி� ேதா�றினா��

தா� ெகா�ட ேநச� ம��ேம �ைண இ��க

வா�ைவ த� �ைண�ட� வழிநட���

ஓ� அதிசய�

காத�!

பா��ப� எ�லா� அழகா� இ����

நி�த�� நிைனவ�� நி���

ஒேர �க�தா�

இ�பமா� அவ��ைத ப��

ஓ� இன�ய அவ�ைதயா� 

காத�!

இ�தைன இ����

இ�� கனவா� மாறி

காய�க� ம��ேம மி��ேம எ��

அவ�ேப� ெப�� வ���வ��

அேத காத�!

காதலி�ேபா� ெச��� ப�ைழயா�

நா� பா�ப�கிேற�

எ�� தின�� கத�ேம

ஓ� உ�ைம காத�!

...Lashmi

உத�க� ஒ�டாத 

வா��ைத...

அ��தமா� 

உத�க� ஓ��� "அ��"

ெசா�லி� ெவள�பா�...

வ�ழிகள�� பாச�பா�ைவ...

உய��கள�ர��� 

ேநச� ச�கம�...!

...Jeeno

உ� காத� ம��� இழ�ேபேனா!

உ�திெகா�ட உ� கர�க���

உ��� எ� மன� ப�சாேமா?

கதி� மைற�� ேவைளய��

ந� கலவ� நிக��தா��

க�வ�ேல உதி�ப� உ� கதிர�லேவா!

காத� நிைற�த உ� ெந�சக�ேத

எ� கைடசி ��சிழ�� மாேயேனா!

எ��ைன எ��ைன இழ�தா��

உ� காத� ம��� இழ�ேபேனா!!

...Gowry Mohan

காத� வான�ேல 

கவைலய��றி மகி��ட� 

பற�� தி��� பறைவக� 

�� ேச��� வா��� 

கன�க� ெம��பட 

மனமா��த வா����க�! 

...Nila Bharathi

இ�வைர எ��ைடய�

என நிைன�� ைவ�தி��த 

எ� எ�லாவ�ைற�� தி��� ெகா�� 

ெவ�க�ைத ம��� எ� ைகய��

ெகா��� வ��டா�!

ேகாப�ைத ம��ேம பா��த எ� வ�ழிகள�� 

காரணமி�லா� ��னைக ஒ�ைற 

இ�ேபாெத�லா� பா��கிறா�களா�!!!
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...Shaalam

ேராஜாைவ ேநசி�பவ���

��கைள ப�றி எ�ன அ�ச�?

��தினா��, ��திைய �சி�தா��

சி�த�தி� அ�சமி�ைல சிறிதள��

ஏெனன�� ���வ� எ� ேராஜாவ��

��கெள�பதா�.

நா� எ�ற நா��

ந� எ�ற ந���

நாமாக

இ��� எ�தைன

காதல� தின�க�

மி�ச��ளன?

...Priyachandran

இரைவ� க�� பகைல மற�ேத� 

பகைல� க�� இரைவ மற�ேத�

எ�ேறா க�ட உ�ைன 

நா� எ��� மறேவ�...!!! 

...Gayathri_doll

ஆ��� ேநா�கி� இ�த� தன�ைம �ட 

இ�ப மான�...!

உ� நிைன�க� எ�ைன ���தேபா�...!!!

...JV_66

நாைள வ�கிேற� எ�� �றி� ெச�றா�

எ� வ�ழிகள�லி��� 

ந� வ�லகி� ெச�றா�தாேன 

நாைள வ�வத�� . 
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எ�லா மாத�தி�� மக� ந�ச�திர� வ�தா�� மாசி மாத� வ�� மக� ந�ச�திர� 

மிக�� ப�ரசி�தி ெப�ற�. ப�றவ�� ெப��கடலி� வ�� ��, ��ப� கடலி� இ���� 

ஆ�மாவான� இைறவன� அ��கடைல ேவ��� நாேள மாசி மக�தி� சிற�பா��. 

இைத கடலா�� நா� எ��� த���தமா�� நா� எ��� ெசா�வ���.

ஒ� கால�தி� ப�ரளய� ஏ�ப�� உலகேம அழி�� நிைல ஏ�ப�ட�. உய��கைள 

கா��மா� சிவெப�மான�ட� ேதவ�க� �ைறய��டன�. பல ��ண�ய �தல�கள�� 

இ��� ம�, அ�த�, ஜவ�  ராசிகள�� ஜவ�  வ����க� ஆகியவ�ைற ஒ� ��ப�தி� 

பா�கா�பாக ேசக��தா� சிவெப�மா�. அத�� பா�கா�பாக நா�� ப�க�� நா�� 

ேவத�கைள ைவ��, வ��வ�தா� அ��சி�� ேம� மைலய�� ைவ���ப� ெசா�னா�. 

ப�ரளய� வ�� அைன�� உய��க�� அ��� ெச�ல�ப�டன. அ�த�, ஜவ�  வ����க� 

ைவ�க�ப�ட ��ப�, ப�ரளய�தி� அ��� வர�ப�� ஒ� இட�தி� தைடப�� நி�ற�. 

ப�ரளய� வ��த�� ேவட� உ�ெவ��� வ�த சிவெப�மா�, அ�ெப�� �ட�ைத 

உைட�� ம���� உய��க� தைழ�க� ெச�தா�. ப�ரளய�தி� அ��� வர�ப�ட ��ப� 

நி�ற இடேம ��பேகாண� என�ப�கிற�. உய��கைள கா�த சிவெப�மா��� ந�றி 

ெத�வ���� வைகய�� ஆ��ேதா�� மாசி மக வ�ழா��, 12 ஆ���� ஒ��ைற 

மகாமக வ�ழா�� ெகா�டாட�ப�கிற�. இ�த நாள�� ��பேகாண� ஆதி��ேப�வர� 

ேகாய�லி� சிற�� வழிபா�க� நட�த�ப�கி�றன.

ப�ற தல�கள�� ெச��� பாவ� காசி தள�தி� த���. காசிய�� ெச�த பாவ� 

��பேகாண�தி� ந���� எ�பேத ��பேகாண�தி� சிற��.

...Sumathisrini
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“வாரணா �யா� ��த� பாப� 

��ப ேகாேண வ�நய� யதி 

��ப ேகாேண ��த� பாப�

��ப ேகாேண வ�நய� யதி”

காசிய�� ெச�த பாவ� ��பேகாண�தி� ந����. ��பேகாண�தி� ெச�த பாவ� 

��பேகாண�திேலேய ந����' எ�� �ேலாக� ��கிற�.

மாசி மக�த�� கடேலார சிவாலய�கள�� உ�ள �வாமிைய��, அ�பாைள�� 

ந�� அல�க���, சிவச�தி ���த�க�ட� ப�ல�கி� இ��தி கட�கைரேயார� 

எ��த�ள� ெச�வா�க�. அ�ேபாலேவ, ெப�மா� ேகாவ�லி� உ�ள 

ெப�மாைள��, தாயாைர�� அல�க���, அவ�க�ட� ச�கர�தா�வாைர�� 

கட�கைர�� எ��த�ள� ெச�வா�க�. அ�� சிவ��காக அ�திர ���திைய��, 

ெப�மா��காக ச�கர�தா�வாைர�� கட� ந�ைர� ெச�வ�. இத�� த���தவா� 

எ�� ெபய�. ப�� �ப, த�ப, ஆராதைன ெச�� �ள���சியான ப�ட�கைள 

நிேவதன� ெச�� ப�த�க��� த�த ப�� ஆலய� தி���வா�க�. 

தி��ேகாவ��கள�� ப�ன�ர�� ஆ��க��� ஒ��ைற வ�யாழபகவா� 

மகந�ச�திர��ட� ��  ��பராசி��� ெச��� ��ண�ய கால�தி� "மகாமக�" 

எ��� ெப�வ�ழா� ெகா�டாட�ப�கிற�. இ�வ�ழாவ�ைன� காணேவ�� இ�தியா 

��வதிலி���� ப�த�க� ��பேகாண� வ�வ� வழ�க�. இ�வ�ழாவ�� கல�� 

ெகா��� ப�த�கள�� ��வ ெஜ�ம பாவ�க� ந���ெம�ப� ஐத�க�. 

இ�த மாசி மக�தி� கட� ந�ரா�� அவசிய� எ�பைத�� அத� 

��கிய��வ�ைத�� அ�ப�� ��� நாய�மா�கள�� ஒ�வராகிய 

தி�ஞானச�ப�த� தம� தி�மய�லா��� ேதவார�தி�,

“மடலா��த ெத�கி� மய�ைலயா� மாசி� 

கடலா��� க�டா� கபா��சர� அம��தா� 

அட� ஆ� ஏ� ஊ�� அ�க� அ� பரவ� 

நடமாட� காணாேத ேபாதிேயா ��பாவா�”

எ��� �றி�ப���� பா�ய�ள� 

எ��பா� இ��த ��பாைவ 

எ�ற ெப�ைண உய�ேரா� 

எ��ப�னா� எ�ப� வரலா�.

மாசி மாத�ைத ��ப மாத� 

எ�� சிற�ப��� ��வ�. 

��ப�� மாத� ெவ� ச�ப�� 

த�� எ�ப� ேஜாதிட வா��. 

ேக� பகவா� ஞான�ைத 

தர���யவ�. ஆைகயா� 

இ�நாள�� க�வ� ச�ப�தமான 

பண�க�, பய��சிக�, பாட�க� 

ப��ப�, க�வ� பய�ல ேச�வ�, 
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ம�திர உபேதச� ெப�வ� மிக�� சிற�பா��. ��ேனா�க�, தா�, த�ைதயைர 

நிைன�� அ�னதான�, ஆைட தான� ெச�யலா�. இதனா� ���ப�தி� மகி��சி, 

�ப��ச� நில��. மாசி மாத ச�கடஹர ச���திய�� வ�நாயக��� �ைற ேத�கா� 

உைட�� வழிபட தைடக� வ�ல��.

ஒ��ைற வ�ண பகவா��� ப�ர�மஹ�தி ேதாஷ� ஏ�ப�டேபா�, அவ� கடலி� 

க��� ேபாட�ப����தா�. வ�ண பகவான� ெசய�பா�க� இ�றி அைனவ�� 

����ற ன�. வ�ண பகவாைன வ��வ����ப� ேதவ�க� சிவெப�மான�ட� 

ப�ரா��தைன ெச�தன�. அவ�� வ�ண பகவாைன வ��வ��தா�. அ�ைறய தின� மாசி 

மக நா�. ேதாஷ� ந��க� ெப�ற வ�ண� சிவெப�மாைன ேநா�கி, 'மாசி மக  ந�னாள�� 

த���த� ஆ� வழிப�கிறவ�க� த�க� பாவ�க� ந��க� ெப�� ந�பலைன� ெபற அ�ள 

ேவ���' என� ேக��� ெகா�டா�. சிவெப�மா�  அ�வாேற வரம�ள�னா�.

��ப� எ�றா� மாசி மாத�. மாசி மக�தி� வ�� ந�ராட��� ��பேமளா எ�� ெபய�. 

வள�தி��� ந����� ெந��கிய ெதாட�� உ��. ��� ��ய� எ�ற வா��ைதக� 

வள�ைத �றி�கி�றன. தமிழக�தி� ைத��ச �ன�த ந�ராட� ச�ககால� �வ�கி, இ�நா� 

வைர ெகா�டாட�ப�கிற�. ��கால�தி�, வ�ண����ய வழிபாடாக இ��த �ன�த 

ந�ராட�, த�ேபா�, ேவ� ப�மாண�கள�� ெதாட�கிற� எ�ேற இைத க�த 

ேவ����ள�.

கி.ப�.,7� ��றா���, இ�தியா��� வ�த சீன யா��க� �வா� �வா�, ப�ரயாைகய�� 

நட�த ��பேமளாவ�� கல�� ெகா�டா�. அ�த ��பேமளா, 75 நா�க� நட�த�. அவர� 

�றி�� தா� வரலா�றி� ��பேமளா ப�றிய �த� �றி�பாக க�த�ப�கிற�.

ம�ற ��� இட�கள�� நட��� ��பேமளாைவ வ�ட, ப�ரயாைக ��பேமளா��� 

அதிக ��கிய��வ� உ��. இ�� தா� க�ைக, ய�ைன ஆ�கேளா�, க���� 

ெத�யாத அ�த�வாகின�யான சர�வதி ஆ�� ஒ�� ேச�வதாக ந�ப�ப�கிற�.

 

��ய�, ச�திர� மகர ராசிய���, �� ேமஷ ராசிய��� ப�ரேவசி��� ேபா�, 

ப�ரயாைகய�� ��பேமளா நட�கிற�. நிர�சன த���த�, கப�ல த���த�, பர�ராம த���த�, 

ஆதி�ய த���த� உ�ள��ட பல த���த�க� இ��பதா� ப�ரயாைக "த���த�கள�� அரச�' 

என வழ�க�ப�கிற� .

மாசி மக�தி� ��ண�ய 

த���த�கைள� த�சி�ப�� 

ெதா�வ�� ப��வ�� 

அதி� ந�ரா�வ�� 

��ண�ய�ைத� த��; 

பாவ�க� ெதாைல��. 

இ�தின�தி� த���த� 

கைரகள�� த��பண�, 

ப����கட� ஆகியைவ 

ெச�தா�, அவ�க� பாவ�க� 

ந��கி ந�கதி ெப�வ� எ�ப� 

ந�ப��ைக.  

www.Penmai.com                            Penmai eMagazine Feb 2014                                     24



SPIRITUAL PAGES

ெமா�த� நா�� சிவரா�தி�க� உ�ளன 

எ�� க�த �ராண� ��கிற�.

�தலாவதாக� ெசா�ல�ப�வ� நி�ய 

சிவரா�தி�.

இ� தின�ேதா�� பக� மட�கியப��, 

உய��கைள உற�கைவ��� இரவாக 

வ�வ�. ஒ�ெவா� இர�� சிவன� 

ரா�தி�தா�.  காைல 8 மண� �த� 

��மாைல 4 மண� வைர வ���வ�� 

ேநர�. இ�த ேநர�தி� உட��, உ�ள�� 

ந�� உைழ��, ெசயலா�ற ஒ��ைழ���. 

மாைல 4 �த� இர� 8 மண� வைர ம���� 

ப�ரமன�� ேநர�. ப�ரம� ெதாழிலாக, ம���� 

உட� ம��� மனதி� ���ண���� 

ஓ���, உண�� உடலி� ஒ��� ேநர� இ�.  

இர� 8 மண���� உணைவ ����� 

ெகா�வ�தா� ந�ல�. அத� ப�ற�, இர� 8 

மண� �த�, காைல 4 மண� வைர சிவன� 

ேநர�. ெசய�பா�க� நி��, இற�� ேபா�ற 

��க�தி� அமி�� ேநர� அ�.

இர�டாவ� சிவரா�தி� மாத சிவரா�தி� 

என�ப�வ�. 

ஒ�ெவா� மாத�� ேத�ப�ைற ச��தசிய�� 

வ�வ�. இ��� ஒ�வ�த அழி�தைல� 

�றி�ப�. ெபௗ�ணமிய�� ஒள���த ச�திர�, 

ேத��� ��வ�� மைறவத���� வ�� 

ரா�தி� மாத சிவரா�தி� ஆ��. ��றாவ� 

சிவரா�தி� வ�ட�ேதா�� மாசி மாத� 

ேத�ப�ைறய�� �த� 13 நா�க�� 

அ����க�ப�வ�.

அ� ���த 14-ஆ� நா� வ�� மகா 

சிவரா�தி�, 4-ஆவ� சிவரா�தி� ஆ��.

மாசி மாத�, கி��ண ப��, ச���தசி 

திதிய�� தி�ேவாண� ந��திர� ��ய 

��ண�ய தின�த�� மகா சிவரா�தி� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. நவரா�தி� 

அ�பா��� உக�த�. சிவரா�தி� 

எ�ெப�மா��� உக�த�. இர��ேம 

இரவ�� ெகா�டாட�ப�� ப��ைக ஆ��. 

ஆகேவ, சிவேனா� ச�தி�� ேச��� 

அ����கிறா�. மகா சிவரா��ய�� 

சிவெப�மா� எ��த��� ரா�தி�, 

சிவைன அ��சி�க ேவ��ய ரா�தி�, 

சிவேனா� ஐ�கியமாக ேவ��ய ரா�தி�, 

ேதவ�க�� �ன�வ�க�� வண�கி நி��� 

ஒ�ப�ற ரா�தி�யா��. ேம��, தி�மா��, 

நா��க�� 'அ���' காண ��யா�. 

வ����, ம��� நிைற�� 'தா� 

ேஜாதியா�' நி�றா� சிவெப�மா�. அ�த 

��ண�ய தின�தா� சிவரா�தி�யா��. 

மைலகள�� உயரமான� ைகலாச� 

எ�ப�ேபா�, வ�ரத�கள�� சிற�த� 

சிவரா�தி� வ�ரத� ஆ��.

எ�ெப�மா��� உக�த வ�ரத�களாக எ�� 

வ�ரத�கைள க�த�ராண� �றி�ப��கிற�. 

ேசாம வார வ�ரத�, தி�வாதிைர, உமா 

...Sumathisrini
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மேக�வர வ�ரத�, மகா சிவரா�தி� 

வ�ரத�, ேகதார வ�ரத�, க�யாண வ�ரத�, 

�ல வ�ரத� , �சப வ�ரத� எ�பன 

அைவயா��.  இ� தி�நா�கள�� 

தன��தி���, வ�ழி�தி���, பசி�தி��� 

இைறவைன வழிப�டா� இைறய�� 

கி��� என ”வ�ள� ெப�மா�” 

இராமலி�க அ�க� ��கி�றா�.

ேயாக சிவரா�தி�:

தி�க�கிழைமய�� அ�ப� நாழிைக�� 

அமாவாைசயாக இ��தா� அ�த 

அமாவாைச ேயாகிக��� மிக�� 

உய��த�. சி�த�க��� மிக�� சிற�த�. 

இ� ேயாக சிவரா�தி� என�ப��.ேயாக 

சிவரா�தி�ய�� ேயாகியானவ� ேயாக 

�ைஜ ெச�ய ேவ���. ேயாக சி�திைய 

இ� வழ���. ேயாகிய� அ�லாத 

ம�றவ�க� ேயாக சிவரா�தி�ய�� 

�ஜி�தா� ஆ�ம ேஜாதிய�� சிவ�ைத� 

த�சன� காண ஏ�வா��.

ஒ�ெவா� ஆ��� உ�தராயண சி� 

��வ�� �ள�� கால�தி�, மாசி மாத 

கி��ண ப�ச ச���திய�� இர� 14 

நாழிைக�� ேம� 16 நாழிைக���ப�ட 

ேவைள தா� மகா சிவரா�தி� என�ப��. 

உ�தேமா�தம சிவரா�தி�, உ�தம 

சிவரா�தி�, ம�திம சிவரா�தி�, அதம 

சிவரா�தி� என மகா சிவரா�தி�யான� 

நா�� வைக�ப��.

��ய� அ�தமி��� வைர திரேயாதசி 

திதிய����, அத� ப�ற� ச��தசி வ��, 

அ�த இர��, ம�நா� பக�� ��வ�மாக 

ச��தசி திதிய���தா� அ� உ�தேமா�தம 

சிவரா�தி�.

��ய� அ�தமி�த ப�ற��, இரவ�� �� 

ப�� நாழிைகய��� ச��தசி திதி வ�தா� 

அ� உ�தம சிவரா�தி�. காைல �த� 

ம�நா� ��ய உதய� வைர வ�� ச��தசி 

திதி��, ��ய� அ�தமி�பத�� ��ேப 

வ�� ச��தசி திதி��, இரவ�� ப�� 

நாழிைக��� ப�ற� வ�� ச��தசி திதி�� 

ம�திம�. இரவ�� 20 நாழிைக அள� 

ச��தசி திதிய����, அத� ப�� அமாவாைச 

வ�தா�, அ� அதம�.

மன� ேபானப� ேபா�� �ல�கைள� 

க���ப���வேத வ�ரதமி��பத� 

அ��பைட ேநா�கமா��. உணைவ 

தவ����� ேபா� உண��கைள� 

க���ப���வ� எ�ப� எள�� எ�� 

க�த�ப�கிற�. தின�� நா� 

அ�பவ���� நி�திைர தாமத �ண�தி� 

ெவள��பா� எ���, வ�ழி�தி��பத� 

�ல� அ�த� �ண� க���பா����� 

வ�கிற� எ��� ெசா�ல�ப�கிற�. 

இ�வா� உணைவ�� உற�க�ைத�� 

க���ப���வத� �ல� நா� சாதாரண 

வ�ழி�� நிைலைய��, வ�ழி�ப�ற உற�க 

நிைலைய�� கட�� மிக உய��த உண�� 

வ�ழி�� நிைல��� ெச�கிேறா�.

சாதாரண வ�ழி��, உற�க நிைலக� 

இைறவைன உண�வத��� தைடயாக 

இ��பனவாக� க�த�ப�கி�றன. தின�� 

வ�ழி�� நிைல��� ��க நிைல��� ேபா� 

வ�� நா�, உய� வ�ழி�� நிைல ப�றி 

உண�வேதய��ைல. சிவரா�தி�ய�� 

வ�ரதமி��� உற�க�ைத� தவ����� 

ேபா� நம� �ல�க� க���ப�கிற�. அ�த 

நிைலய�� நி�� இைறவைன� ேபா�றி 

வழிப�� ேபா� நம� உண��க� 

ெவ�ைண ேபால உ�கி, நா� உய��த 

வ�ழி�� நிைல��� ெச�ல வழிவ��கிற�.

சிவரா�தி� வ�ரத� இ��பவ�க� மிக 

��கியமாக ப��க ேவ��ய� 

ஞானச�ப�த�� ேகாள� பதிகமா��. இ� 

மனதி�� ைத�ய�ைத த��. எ�த 

கிரக�கள�� தா�க� இ��தா�� அைத 

ந��கிவ���. இைத�தவ�ர சிவ�ராண�, 

லி�கா�டக�, ப�சா�சர �ேதா�திர�, 

நடராஜ ப��, ேதவார�, தி�வாசக�, 

லி�க�ராண�, தி�வ�ைளயாட� �ராண�, 

ெப�ய�ராண� ஆகியவ�ைற ப��தா��, 

ேக�டா�� அதிக பல� கிைட���.  "ஓ� 

நவசிவாய" எ�ற ம�திர 

உ�ச��கேவ���. மகா சிவரா�தி� இர� 

ேகாய�லி� அைனவ�� ஒ���� "சிவாய 

நம" எ�ற நாம�ைத உ�ச��க ேவ���.

சிவரா�திய�� க��ற�காம� ஈசைன 

மனதிலி��தி வண��பவ�க� 

அவன�ைள ���மாக� ெப�வா�க� 

எ�ப� தி�ண�!
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“க�கா ஸி��ஸர�வத � ச ய�னா ேகாதாவ� ந�மதா

���ணா ப�மரத � ச ப��ஸர�: �க�டகீ ேகாமதி

காேவ� கப�லா�ரயாகவ�நதா ேவ�ராவத�� யாதேயா

ந�ய: �ஹ�பாதப�கஜபவா: ��வ�� ேவா ம�கள�”

வாதிராஜ� அ�ள�ய ஸ�வம�களா�டக�.

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

கவச�.

ெபா��: மகாவ���வ�� பாத கமல�கள�லி��� 

ப�ற�த க�ைக நதி ம��� அ�லா� சி��, சர�வதி, 

ய�னா, ேகாதாவ�, ந�மதா, க�ணா, சர�, க�டகீ, 

ேகாமதி,காேவ�, �ரயாைக ஆகிய எ�லா நதிகைள�� 

நம�க��கிேற�. த� ெத�வக� �தா� �மி�� ெசழி�ைப 

உ�டா��� நதிகேள, என��� ம�கள�ைத அ���க�. 

எ�ைன� சா��தவ�க� அைனவ�� நல� ெபற தி�வ�� 

����க�. நம�கார�.

(�லா�நான� ஆர�ப���� நாள�� (ஐ�பசி மாத� �த� ேததி & இ�த� �திைய 

உ�ச��� மானசீகமாக அைன��� ��ண�ய நதிகைள�� வண�கினா�, அைவ 

எ�லாவ�றி�� ந�ரா�ய பல� கிைட���; ஏ�ைம, ேநா�, மன�கவைல 

எ�லா� அக��.)

Datchu @ Mythili




ப��ரவ� 

12, 27 - ப�ரேதாஷ�

15 - மாசி மக� 

20 - ச�� 

25 - ஏகாதசி 

27 - சிவரா�தி� 

மா��

1 - அமாவாைச

6 - ச�� 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

தமி� ம�திர�

தி�வா��� ெச�க�ம� ைக���� ெச�ெசா�

ெப�வா��� ப�� � ெப����- உ�வா���

ஆதலா� வாேனா�� ஆைன �க�தாைன�

காதலா� ���வ�த� ைக.

SPIRITUAL PAGES
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JOKES

Sriramajayam

ெப� 1: எ�ன� உ� 

��ச� எ��ேம ேபச 

மா��கிறா�.

ெப� 2: இ�ப அவைர 

ைசல�� ேமா�� 

ேபா����ேக�.

Sudhavaidhi

ப��ைச�கார� 1: அ�த 

சின�மா ேபா��டைர ஏ� 

இ�ேளா ேநரமா உ�� 

பா���கி�� இ��க?

ப��ைச�கார� 2: ஒ��� இ�ைல, 

ெர�� வ�ச���� ��னா� அ� 

நா� தயா��ச பட�.

Selvipandiyan

தா�தா: அ�த� கால� மாதி� 

வரா�டா ேபரா��.

ேபர�: ஏ� தா�தா...?

தா�தா: அ�த� கால��ல எ�ைன 

கைட��� ேபாக� ெசா�லி 

எ�க�மா எ� ைகய�ல ஒ� �பா� 

தா� ெகா��பா�க.

ேபர�: ச�.

தா�தா: நா அ����ளேய அ�சி, 

�ள�, கா�கறி, பழ� எ�லா� 

வா�கி��, கைடசிய�ல 

சா�ேல��� வா�கி சா�ப��ேவ�.

ேபர�: அ�ப�யா...? 

தா�தா: ஆமா�டா... இ�ப� 

ெசா��, இெத�லா� இ�த� 

கால��ல நட��மா�...? 

ேபர�: நி�சயமா ��யா� தா�தா, 

இ�ப�தா� எ�லா� கைடய�ல�� 

ேகமரா வ����கா�கேள... 

தி��னா கா��� ெகா�����. 

      தா�தா: ???

Priyasarangapan

ந�ப��1: உ�க�வ�� ��ஃேப��(fan)�ஏ��
நி���நி���ஓ��?

ந�ப��2: தவைண

�ைறய�ேல

வா�கின�!

Thenuraj

Interviewer: இத�� �� ேவைல 

பா��த நி�வன�தி� உ�க� 

சாதைனக� எ�ன..? 

Job Seeker: அ�ப� ஏ�� இ��தா நா� 

ஏ� ேவைல ேத� இ�ேக வ�கிேற�... 

அ�த சாதைனகைள ெப�சா ப��ட� 

ப�ண� அ�ேகேய ேவ���கிற 

அள��� ச�பள�ைத� கற����க 

மா�ேடனா..?

www.Penmai.com                            Penmai eMagazine Feb 2014                                     28



MOVIE REVIEW

...Srija Bharathi

ஓப� ப�ண�னா� க���ல இர�� ������ ச�ைட. அதி� ஒ� 

��� தைலேயாட த�ப��க... இைத� ப�தி நியாய� ேக�கலா�� 

ப���சிபா� தைல வ�� ��� வரா�. அ�க ந�ம தைல வ�நாயக� 

எ�லா���� வ���� ைவ�கிறா�. எ�லா�� வய�� நிைறய சா�ப��ட 

ப�ற� ந�லா ெவ��� வா�கறா�. எ�லா�� மா�ெக�ல ப�ர�சைன 

ப�ணவ�க. இ� தா� தைல �ைட�.  அவ��� நா� த�ப��க. எ�லா� 

ேமல�� ெரா�ப பாச�. வா��ைகய�� த�ைன� ப�றி கவைல�படாம� 

த�ப��கைள ப�றி ம��ேம கவைல�ப�பவ�. க�யாண வயதானா�� 

க�யாணேம ப�ண��ெகா�ளாம� த�ப�க��காக வா�கிறா�. க�யாண� 

ெச�தா� வ�� ��� வ�� ம�மக� அ�ண� த�ப�கைள ப���� 

வ��வாேளா எ�ற பய� தா� அத��� காரண�. ச�தான� ���ப வ�கீலாக 

இ��� அைனவ���� ெபய�� வா�கி� த�வைதேய ெதாழிலாக� 

ெச�கிறா�. நா�� த�ப�கேளா�, ஐ�தாவ� த�ப�யாக இைண�� தி�மணேம 

ெச�� ெகா�ள மா�ேட� என காதலி�த 

ெப�ைண�� கழ�� வ���வ��� தி��ப�� 

பா���� ேவைளய�� த�ப�க� இ�வ�� 

காதலி��� ெகா����கி�றன�. 

அைனவ���� தி�மண� ஆக ேவ��� 

எ�றா� �தலி� அ�ண��� ஒ� 

ெப�ைண� பா��க ேவ��� என ��� 

ெச�கி�றன�. அத�� அ�ணன�� ந�ப� 

கெல�ட� ரேம� க�ணாவ�ட� உதவ� 

ேக�கி�றன�. அவ�� ேகா�ெப��ேதவ��� 

ேப� ைவ�த ெப�ைண உ�க அ�ண���� 

கா���க�. அவ��� அ�த� ெபய� ப����� 

என� �றி ஐ�யா த�கிறா�. 

எனேவ ேகா�ெப��ேதவ� எ�ற ெப�ைண� 

ேத�� ப���� இவ�க� வ�� ��� எதி� 

வ�� �� த�க ைவ�கி�றன�. அ� தா� 

ந� கதாநாயகி தம�னா. ப��ன� 

ப�பல கலா�டா�க���� ப�� 
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இ�வ�� காதலி�க� ெதாட��கி�றன�. இ�நிைலய�� தம�னாவ�� 

த�ைதைய� பா��க தைல��, தம�னா�� ெச�கி�றன�. வழிய�� சில 

அ�யா�க� வ�நாயக�ைத ெவ�ட வ�கி�றன�. அ�ேபா� தா� 

தம�னாவ��� அஜி�தி� �ய�ப� ெத�கிற�. த� த�ைத�� இ� எ�லா� 

ப���கா� எ���, இ�த அ�த�ய�னா� த� அ�ண� இற�� வ��டா� 

என�� �றி, ெசா�லி� ெகா�ளாம� அஜி�ைத வ��� ஊ���� ெச�� 

வ��கிறா�. ப�� த�ப�க� அைனவ�� அ�ணைன மா�றி அ�ண��ட� 

தி�மண� ெச�� ெகா���ப� வ����தி அைனவ�� ஊ��� வ�� 

தி�வ�ழாவ�� கல�� ெகா�கி�றன�. இ�� ம���� அ�யா�க� வர யா� 

இவ�கைள ஏவ� வ��கிறா� எ�� அஜி� வ�சா���� ேபா�, அ� தம�னா 

���ப�ைத அழி�பத�� எ�� ெத�கிற�. ப�� தைல அ�த� ���ப�ைத 

கா�பா�றினாரா? தம�னா�ட� தி�மண� நட�ததா? எ�ப� தா� வர� மான 

வர� � பட�தி� கைத.

ெசாட�� ேபா�� தைல ெகா���ற எ��� இ��ேக... அ� அ�தா� தைல.  

அைதவ�ட சா�� அ�� ெப�ப� �� தா� ைஹைல� (அ��� பட��ல 

ஒ� காரண�� ெசா�லி��பா�க). அ�ல�� ஒ� ேஹ� �ைட� அ��� 

ேபா�க. எ�ப� தைல உ�களால இ�ப� ����!  ச��� ஜி!  பட��ல 

ப�� டயலா� எ�லா� ப�டாசாக இ��த�. “இர��ல சாதிய பா��காத. 

ெமா�த�ல நா� உைழ�கற சாதி.  ந�ம �ட இ���றவ�கள நாம 

பா���கி�டா ேமல இ��கறவ� ந�மைள பா�����வா�”.

அ�ண� த�ப� பாச�, காத�, அ�த�, காெம�� தைல ப��ன��டா�... ஒ� 

க�ட��ல யா���� ெத�யாம வ��ல�கைள அ��� ெநா��கற� ��ப�.

தம�னா ப�தி ேபசைலேய�� ேக�காத��க. வழ�க� ேபால எ�லா 

ஹே� ராய�� மாதி� தா�. பட���� ஏ�த மாதி� ந�லா ந��சி��கா�க. 

இ��ேரா சீ� பா��த�� ‘Love aaj kal’ த�ப�கா மாதி� ைல�டா இ��த�. ஓவ� 

ஆ��� எ�லா� இ�லாம யதா��தமா இ��த�. அ��ற� ஒ� ��� பா�பா 

வ��. அ� ெரா�ப ���.  த�ப� ராைமயா, அ������� இ��� நிைறய 

ேப� பட��ல கல�க� ப�ண�ய���கா�க. ஒ�றிர�� கா�சிக� ெத��� 

பட�தி� இ��� எ��த மாதி� இ��கிற�. அ� பரவாய��ைல. அ� 

ைடர�ட� ப�ர�சைன. ஆகா ெமா�த� தைல ட�க� ேடா�. என��� ப���ச 

எ�லா� ெசா�லி�ேட�. இ� எ�ேனாட க��� ம��ேம. யா� மனைத�� 

��ப��த அ�ல அ�ல அ�ல. 
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RECIPE OF THE MONTH

...JV_66 @ Jayanthy

Kuzhambu Recipes

Veg & Non-Veg

ெச��ைற:

 �த� நாேளா அ�ல� 2 மண� ேநரேமா, 

�வர�ப���, மிளகா� ஆகியவ�ைற ஊறைவ��, 

உ�� கல��, த�ணை� ர வ��� மி�சிய�� 

அைர���ெகா�ள��.

 அ��ப�� ஒ� ெப�ய அகலமான பா�திர�தி�, 

தாள���வ���, �ள��த�ண�� , சா�பா�ெபா�, உ�� கல��  �ழ�ைப� ெகாதி�க 

வ�ட��. 

 இ�ேபா� அைர�த ப��� வ��ைத, ஒ� பா�திர�தி� எ���� ெகா��, அதி� 

அ�சிமா�, ந�ெல�ெண�, ெகா�தம�லி, இவ�ைற� கல��, உ��ைடகளாக� 

ப����� ெகா�ள��. கைடசிய�� பா�திர�தி� ஒ��� ெகா�� இ���� மாைவ 

வழி��, உ��ைட ெச�யாம�, அதி� ம��� சிறிதள� த�ண��  ஊ�றி 

ெக��யாக ைவ��� ெகா�ள��.

 �ழ�� ந�றாக� ெகாதி��� ேபா�, த�ைய மிதமாக ைவ��, இர�� இர�� 

உ��ைடகளாக� ேபாட��.

 �த� இர�� உ��ைட, ெவ�த ப�ற� ேமேல மித���. அ�ேபா�, அ� ெவ�� 

வ��ட� எ�� ெத��� ெகா�ளலா�. இ�ேபா� அ��த இர�� உ��ைட. இேத 

ேபால எ�லா உ��ைடகைள�� ேபா��, எ�லா� மித�� வ�� ேபா�,  அ�த 

கைர�� ைவ���ள ெக��யான கைரசைல அ�த� �ழ�ப�� வ��� வ�டலா�. 

�ழ�� இ�ேபா� ந�ல தி�காக ஆகி வ���. இ�லாவ��டா�, ஒ�ேவைள  �ழ�� 

த�ணர� ாக இ��க வா��� உ�ள�.

 இர�� நிமிட�கள�� �ழ�ைப இற�கி ைவ��, ெகா�தம�லி �வ��.

�றி��:

 இ�த வைக ப��� உ��ைட, உைடயாம� இ����. இ� உைடயாம� 

இ��கேவ, நா� கடைல�ப��� ேச��பதி�ைல.அேத ேபால சில�, இ�த 

உ��ைடகைள இ�லி� பாைனய�� ேவக ைவ��� ேபா�வ�. இ� சா�ப�ட� 

க�னமாக இ��கலா�. அ�சிமா� ேபா�வதா�, உ��ைட உைடயா�. இதி� 

இ�வள� ந�ெல�ெண� வ��வ�, அ�த அ�சிமாவ�னா� �ைவ மாறாம� ந�ல 

�ைவ�ட� இ��பத��� தா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

உ��ைட ெச�ய:

�வர�ப��� - 1 க� 

அ�சிமா� - 4 ���� 

ந�ெல�ெண� - 1/4 க� (�மா� 8 

���)

ெகா�தம�லி - சிறிதள� 

வரமிளகா� - 4 

உ�� - ேதைவயான அள� 

�ழ�� ெச�ய:

�ள� - எ�மி�ைச அள� 

சா�பா� ெபா� - 1 1/4 ����

உ�� - 1 ���� 

தாள��க - க��, ெவ�தய�, 

ெப��காய� 

ெகா�தம�லி - சிறிதள� 
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ெச��ைற:

 ெபா���� ெகா�ள ெகா��க�ப���ள ெபா��க� 

எ�லாவ�ைற�� சிறி� எ�ைண வ��� சிவ�க வ��� 

அைர���ெகா�ள ேவ���.

 பர�கி�காைய ேதாைல ந��கிவ��� சி� சி� ���களாக 

ந��கி ைவ���ெகா�ள��. 

 ப�ற� �ள�ைய கைர�� ைவ���ெகா�� அ��ப�� வாணலிைய ைவ�� சிறி� 

எ�ைண வ���, க��, �வர� ப��� தாள���, இ�த� �ழ�� கைரசைல�� 

அதி� வ���, பர�கி����கைள�� அதி� ேபா�� வ�ட ேவ���. 

 �ழ�� ந�� ெகாதி��, கா� ெவ�த�� வ���� ெபா� ெச�� ைவ�தி���� 

ெபா�ைய�� அதி� ேபாட ேவ���.

 ப��ன� �ழ�� ந�� ேச��� வ��ேபா�, சிறிதள� ெவ�ல� ேச��� இற�கி 

வ�ட ேவ���.

ேதைவயான� ெபா��க�:

பர�கி�கா� (ம�ச� �சண�) - சி� 

சி� ���களாக ந��கிய� 

(சிறிதள�)

க��

�வர� ப���

கறிேவ�ப�ைல

�ள��கைரச�

சா�பா� ெபா� - ேதைவயான அள� 

ெபா����ெகா�ள ேதைவயான� 

ெபா��க�:

ேத�கா� - சிறிதள�

கடைல�ப��� - சிறிதள�

தன�யா - 2 ���� 

சீரக� - 2 ����

மிளகா� 

வ�ற� – 2 

அ�ல� 3 

...Kavitha_rishi @ Sudha

...Ashsuma

ேதைவயான� ெபா��க�:

ம�ச� �சண� - 1 ��� 

��� - 50 கிரா� 

சி�ன ெவ�காய� -- 50 கிரா� 

இ�சி - 1/2 இ�� 

�ள� - ேதைவ�ேக�ப 

ெவ�ல� - சிறிதள� 

ம�ச� ��

மிளகா� �� - 2 ���� 

தன�யா� �� - 2 ���� 

த�காள� - 2

ெச��ைற:

 கடாய�� எ�ெண� வ��� 

ெவ�தய� சிறிதள� ேபா�� 

தாள��க��.

 ���, ெவ�காய�, இ�சி ேபா�� 

வத�கி, ந��கி ைவ���ள 

�சண�ைய� ேபா��, மிளகா� ��, 

தன�யா� ��, ம�ச� �� ேபா��, 

த�காள� ேச��� 

ேவகவ���, 

�ள�ைய 

�ைவ�ேக�ப 

வ��� சிறி� 

ெவ�ல� 

ேச��� 

இற�க��. 
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RECIPE OF THE MONTH

ெச��ைற:

 ப��� வைககைள �த� நா� இரேவ ஊற 

ைவ��� ெகா�ள��.

 கடாய�� எ�ெண� வ��� க��, 

ெவ�தய�, கறிேவ�ப�ைல 

தாள���� ெகா�ள��.

 ந��கி ைவ���ள கா�கறிக�, 

ப���க� ேச��� சில நிமிட�க� 

வத�க��.

 சா�பா� �� ேச��� ப�ர�ட��.

 கைர�� ைவ���ள �ள��த�ணை� ர�� உ�ைப�� ேச��� கா�கறிக� 

ேவ��வைர ெகாதி�க வ�ட��.

 �ைவயான �வாதசி��ழ�� தயா�.

�றி��:

 உ�ைள�கிழ��, ேகர�, ப�� � 

ேபா�ற இ�கி�� கா�கறிக� தவ�ர 

எ�த� கா�க�� 

ேச����ெகா�ளலா�.

 எ�லா� கா�கறிகைள�� சிறிய 

அளவ�� ேச���� ெகா�ளலா�. 

ஏெனன�� இைவெய�லா� ேச��ேத 

அதிக அளவ�� வ�� வ���.

ேதைவயான� ெபா��க�:

���ைககா� 

ெவ�ைட�கா�

பாக�கா�

��ள�கி 

ேகாவ�கா�

ெகா�தவர�கா�

அவைர�கா�

�சண��கா�

பர�கி�கா�

வாைழ�கா�

வாைழ�த��

ெசௗெசௗ

க�ைண�கிழ��

ேச�ப�கிழ��

�டல�கா�

ப�� �க�கா�

��ைட�கா�

�ைர�கா�

ேவ�கடைல

காராமண�� பய�

கறிேவ�ப�ைல

�ள� - 2 எ�மி�ச�பழ� அள� 

சா�பா� ெபா� - 2 - 3 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள�

தாள��க:

க��

ெவ�தய� 

கறிேவ�ப�ைல

...Prema Barani
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ெச��ைற:ெச��ைற:

 சி�ன ெவ�காய�ைத� ேதா� உ��� ைவ���  சி�ன ெவ�காய�ைத� ேதா� உ��� ைவ��� 

ெகா�ள��.ெகா�ள��.

 இ�சி ம��� ��ைட அைர�� எ���� ெகா�ள��. இ�சி ம��� ��ைட அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ���, சீரக�, ேசா��, ப�ைட,  ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ���, சீரக�, ேசா��, ப�ைட, 

மிள� ேபா�� தாள��த ப��, உ��� ைவ���ள மிள� ேபா�� தாள��த ப��, உ��� ைவ���ள 

ெவ�காய�, வர மிளகா� ம��� 5 ��� வ��ைலக� ெவ�காய�, வர மிளகா� ம��� 5 ��� வ��ைலக� 

ேச��� ந�� ெபா�ன�றமாக வத�க��.ேச��� ந�� ெபா�ன�றமாக வத�க��.

 ெவ�காய� வத�கிய�� த�காள�ைய நா�காக ெவ��  ெவ�காய� வத�கிய�� த�காள�ைய நா�காக ெவ�� 

ெவ�காய��ட� ேபா�� சில நிமிட�க��� வத�க��.ெவ�காய��ட� ேபா�� சில நிமிட�க��� வத�க��.

 த�காள� வத�கிய�� ம�லி��� ேச��� 2 நிமிட�க���  த�காள� வத�கிய�� ம�லி��� ேச��� 2 நிமிட�க��� 

வத�கி இற�க��.வத�கி இற�க��.

 ெகா�ச� ஆறிய�� இதைன மி�சிய�� ேபா�� ைமய  ெகா�ச� ஆறிய�� இதைன மி�சிய�� ேபா�� ைமய 

அைர�� எ��க��.அைர�� எ��க��.

 காலிஃப�ளவைர அளவான ���களாக ந��கிய ப��,  காலிஃப�ளவைர அளவான ���களாக ந��கிய ப��, 

ெகாதி�க ைவ���ள �� த�ண�� � ேபா�� 5 நிமிட�க��� வ���, ப�� ெகாதி�க ைவ���ள �� த�ண�� � ேபா�� 5 நிமிட�க��� வ���, ப�� 

த�ணை� ர வ�க�� தன�ேய எ��� ைவ�க��.த�ணை� ர வ�க�� தன�ேய எ��� ைவ�க��.

 ப�ற�, ஒ� பா�திர�தி� எ�ெண� வ��� கா��த��, க��, கறிேவ�ப�ைல,  ப�ற�, ஒ� பா�திர�தி� எ�ெண� வ��� கா��த��, க��, கறிேவ�ப�ைல, 

ேபா�� தாள��த ப���, இ�சி ��� வ��� ேபா�� ப�ைச வாசைன ேபா�� ேபா�� தாள��த ப���, இ�சி ��� வ��� ேபா�� ப�ைச வாசைன ேபா�� 

வைர வத�கிய ப�ற� அைர�� ைவ���ள மசாலாைவ� ேச��� சில நிமிட�க� வைர வத�கிய ப�ற� அைர�� ைவ���ள மசாலாைவ� ேச��� சில நிமிட�க� 

கிளறி வ�ட��.கிளறி வ�ட��.

 ப�� ேதைவயான அள� த�ண��  ம��� உ�� ேச���� �ழ�ைப� ெகாதி�க  ப�� ேதைவயான அள� த�ண��  ம��� உ�� ேச���� �ழ�ைப� ெகாதி�க 

வ�ட��. �ழ�� ப�ைச வாசைன ேபா� ெகாதி வ�த�ட�, இற��வத�� ஒ� 5 -வ�ட��. �ழ�� ப�ைச வாசைன ேபா� ெகாதி வ�த�ட�, இற��வத�� ஒ� 5 -

10 நிமிட�க��� ��� காலிஃப�ளவ� ���கைள� ேபா��� ெகாதி�க 10 நிமிட�க��� ��� காலிஃப�ளவ� ���கைள� ேபா��� ெகாதி�க 

ைவ�க��.ைவ�க��.

 காலிஃப�ளவ� ெவ�த�� �ழ�ைப இற�கி ெகா�தம�லி� தைழ� �வ�  காலிஃப�ளவ� ெவ�த�� �ழ�ைப இற�கி ெகா�தம�லி� தைழ� �வ� 

ப�மாற��.ப�மாற��.

 இ� சாத� ம��� இ�லி�� ஏ�ற �ழ�� வைகயா��. இ� சாத� ம��� இ�லி�� ஏ�ற �ழ�� வைகயா��.

ெச��ைற:

 சி�ன ெவ�காய�ைத� ேதா� உ��� ைவ��� 

ெகா�ள��.

 இ�சி ம��� ��ைட அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ���, சீரக�, ேசா��, ப�ைட, 

மிள� ேபா�� தாள��த ப��, உ��� ைவ���ள 

ெவ�காய�, வர மிளகா� ம��� 5 ��� வ��ைலக� 

ேச��� ந�� ெபா�ன�றமாக வத�க��.

 ெவ�காய� வத�கிய�� த�காள�ைய நா�காக ெவ�� 

ெவ�காய��ட� ேபா�� சில நிமிட�க��� வத�க��.

 த�காள� வத�கிய�� ம�லி��� ேச��� 2 நிமிட�க��� 

வத�கி இற�க��.

 ெகா�ச� ஆறிய�� இதைன மி�சிய�� ேபா�� ைமய 

அைர�� எ��க��.

 காலிஃப�ளவைர அளவான ���களாக ந��கிய ப��, 

ெகாதி�க ைவ���ள �� த�ண�� � ேபா�� 5 நிமிட�க��� வ���, ப�� 

த�ணை� ர வ�க�� தன�ேய எ��� ைவ�க��.

 ப�ற�, ஒ� பா�திர�தி� எ�ெண� வ��� கா��த��, க��, கறிேவ�ப�ைல, 

ேபா�� தாள��த ப���, இ�சி ��� வ��� ேபா�� ப�ைச வாசைன ேபா�� 

வைர வத�கிய ப�ற� அைர�� ைவ���ள மசாலாைவ� ேச��� சில நிமிட�க� 

கிளறி வ�ட��.

 ப�� ேதைவயான அள� த�ண��  ம��� உ�� ேச���� �ழ�ைப� ெகாதி�க 

வ�ட��. �ழ�� ப�ைச வாசைன ேபா� ெகாதி வ�த�ட�, இற��வத�� ஒ� 5 -

10 நிமிட�க��� ��� காலிஃப�ளவ� ���கைள� ேபா��� ெகாதி�க 

ைவ�க��.

 காலிஃப�ளவ� ெவ�த�� �ழ�ைப இற�கி ெகா�தம�லி� தைழ� �வ� 

ப�மாற��.

 இ� சாத� ம��� இ�லி�� ஏ�ற �ழ�� வைகயா��.

ேதைவயான� ெபா��க�:

காலிஃப�ளவ� - 1 

சி�ன ெவ�காய� - 200 கிரா� 

சீரக� - 2 ���� 

மிள� - 4

ேசா�� - 1 ���� 

ப�ைட - 1/4 இ�� 

வரமிளகா� - 5

ம�லி� �� - 2 ���� 

த�காள� - 1

கறிேவ�ப�ைல

��� - 1

இ�சி - 1 இ��

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - 

ேதைவயான 

அள�

ெகா�தம�லி 

தைழ - 

சிறிதள�

...Angu Aparna
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RECIPE OF THE MONTH

ெச��ைற:

 ேத�கா� ��வ�, இ�சி, ப�ைச மிளகா�, 

சீரக� இவ�ைற மி�ஸி� ேபா�� ைநஸாக�� 

இ�லாம� ெகாரெகார�பாக�� இ�லாம� 

ந��தரமாக ெக��யாக அைர���ெகா�ள��, 

 அைர�த வ��ைத 2 ��� தவ�ர ம�திைய அ�த 

ெக��� தய��� ேபா��, பாதி உ��� ேபா�� 

கல�க��. கர��யா� கல�தா� தய�� ந�றாக 

ெக��யான ேமா� ஆகிவ��� (இதைன தய�� 

பா�திர�திேலேய ெச�ய��).

 ம�தி உ�ள 2 ��� அைர�த வ��ைத த�ண��  வ��� ந�றாக மி�ஸி ஜா�� 

கல�க��. 

 இ�ெபா�� ஒ� கடாய�� அ�னாசி�பழ�ைத� ேபா�� மி�ஸி� உ�ள கல�கி 

ைவ���ள வ��� ேச��த� த�ணை� ர அதி� ஊ�றி பாதி அள� அ�ல� கா� 

அள� உ�� ேபா�� அ��ப�� ைவ�க��.

 சிறி� ேநர�தி� அ�னாசி�பழ�தி� ஊ�றிய 

வ��� கல�த ந�� ���� ெபா�ய� ேபா� 

வ�� ெபா�� கல�� ைவ���ள தய�ைர 

அ�த அ�னாசி�பழ� உ�ள கடாய�� 

ஊ�ற��. 

 ேமா���ழ�� �ைர�� கிள��ேபா� கிேழ 

இற�கி ைவ�க��. 

 ம�ெறா� கடாய�� சிறி� ேத�கா� எ�ெண� 

வ��� க��, கறிேவ�ப�ைல தாள��� அதைன� 

�ழ�ப�� ேச��க��. இன���, �ள���, உ��, 

உைற�� எ�� நா�� �ைவக�ட� 

அ�ைமயாக இ����.

 இத�� ேச�ப�கிழ�� வ�வ� அ�ல� ப�� � 

உசிலி ெபா��தமாக இ����.

...Ammuradhika



ேதைவயான� ெபா��க�:

அ�னாசி�பழ� - 1 க� (ேதா� ந��கி, 

���களாக ந��கி� ெகா�ள��) 

ேத�கா� ��வ�ய� - 1/2 �� 

ப�ைச மிளகா� - 6 அ�ல� 7

இ�சி - 1 ெப�ய ��� 

சீரக� -1 ���� 

தய�� - 2 க� (ெக��யான தய��) 

தாள��பத��: 

க�� - 1/2 ���� 

கறிேவ�ப�ைல -1 ஈ���

ேத�கா� எ�ெண� - சிறிதள� 
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RECIPE OF THE MONTH



ெச��ைற:

 �ள�ைய ஊறைவ�� ப�ழி�� ைவ���ெகா�ள��.

 கனமான ஒ� பா�திர�தி� ந�ெல�ெண� வ��� அ� கா��த�� க��, 

உ��த� ப���, கடைல�ப���, ெவ�தய�, கறிேவ�ப�ைல ெப��காய�ெபா� 

ேபா�� அைவ ந�றாக ெவ��� நிற� மாறிய�� ெவ�காய�ைத ேபா�� ந�� 

வத�க��. ��� வாச� வ����ேவா� நா�� ப� ��ைட�� உ��� இ�த 

ேநர�தி� ேச��� வத�கி� ெகா�ளலா�.

 ெவ�காய� ந�� வத�கி ேம� ேதா� வழ�� வ�� ேநர� த�காள�� 

���கைள� ேபா�� ஒ� �ைற ேலசாக� ப�ர�� ப�� அத� ேம� �ள�� 

கைரசைல வ�ட��.

 �டேவ உ��, ம�ச� ��, சா�பா� ெபா�, ெவ�ல� அைன�ைத�� ேபா�� 

ந�� கிளறிவ�ட��.

 மிதமான த�ய�� ப�� நிமிட� ெகாதி�க வ�ட��. 

 கலைவ ெக���பட� �வ��� ேநர�தி� அ��ப�லி��� இற�கி �டான 

சாத��ட� ப�மாறலா�.

 உ�ைள, ெவ�ைட, க�தி� வத�க�ட� ந�ல ெபா��தமாக இ����.

 ெக��யாக ���ய�ட� இற�கினா� நா�� நா�க� �ட உபேயாக�ப��தலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

த�காள� - 1 ந��கிய�

சா�பா� ெவ�காய� - ைகயள� 

(உ��� ��த� ெச�த�)

ந�ெல�ெண� - 2 ேடப�� ��� 

உ�� - ேதைவயான அள�

�ள� - சி�ன எ�மி�ைச அள�

சா�பா� ெபா� - 2 ேடப�� ��� 

(கார� அவரவ� வ���பப�)

ெவ�ல� - சி�ன ேகாலி� ��� 

அள�

தாள��க:

க��, ெவ�தய�, கடைல�ப���, 

உ��த� ப���, ெப��காய� ெபா�, 

கறிேவ�ப�ைல, ஒ� வர மிளகா�.

...Sbsudha
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RECIPE OF THE MONTH 

ெச��ைற:

 சி�ன ெவ�காய�ைத� ேதா� உ��� ��தாக 

ைவ��� ெகா�ள��.

 இ�சி ம��� ��ைட அைர�� எ���� 

ெகா�ள��.

 ம�டைன அளவான ���களாக ெவ�� ந�றாக� 

க�வ� எ���� ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ���, சீரக�, 

கறிேவ�ப�ைல, மிள� ேபா�� தாள��த ப��, உ��� 

ைவ���ள ெவ�காய� ம��� 5 ��� 

வ��ைலக� ேச��� ந�� ெபா�ன�றமாக வத�கி 

தன�ேய எ���� ெகா�ள��.

 ப�� ம�லி ம��� வர மிளகா� இர�ைட�� 

வ��� தன�ேய எ���� ெகா�ள��.

 இ�ெபா��, வ��� ைவ���ளவ�ைற ஒ�றாக� 

ேபா�� ைமய அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 ப�ற� ஒ� ��க�� எ�ெண� வ��� கா��த��, 

க��, கறிேவ�ப�ைல ேபா�� தாள��த ப��� இ�சி 

��� வ��� ேபா�� ப�ைச வாசைன ேபா�� 

வைர வத�கிய ப�ற�, க�வ� ைவ���ள ம�ட� 

���கைள� ேபா�� அைர உ�� ேச��� 5லி��� 

10 நிமிட�க��� வத�கிய ப��� ��கைர �� 3 - 4 வ�சி� வ�ட��.

 ப�� வ�சி� அட�கிய�� ம���� அ��ப�� ைவ�� அைர�த மசாலா ம��� 

ேதைவயான அள� உ�� ேச��� ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர ெகாதி�க 

ைவ�க��.

 �ழ�� ெகாதி�த�� இற�கி ெகா�தம�லி தைழ� �வ� ப�மாற��.

�றி��: 

 வ���பமானா�, மசாலா அைர��� ெபா�� ேத�காைய�� ேச��� அைர��� 

ெகா�ளலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ம�ட� - 1/2 கிேலா

சி�ன ெவ�காய� - 200 கிரா� 

ம�லி வ�ைத - 100 கிரா� 

சீரக� - 3 ���� 

மிள� - 5

வரமிளகா� - 6 அ�ல� 7

கறிேவ�ப�ைல

��� - 1

இ�சி - 1 இ�� 

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ெகா�தம�லி தைழ - சிறிதள�

எ�ெண� - வத�க

...Angu Aparna

www.Penmai.com                            Penmai eMagazine Feb 2014                                     38



PENMAI�S KITCHEN QUEEN Jayanthi�s Kitchen

ேதைவயான� ெபா��க�:

அ�சிமா� - 1/4 கிேலா 

ெப�ய ெவ�காய� - 1

ப�ைச மிளகா� -5 

இ�சி - சிறிய ���

சீரக� - 1 ��� 

ேத�கா� ��வ� - 1/2 �� 

சிறிதள� உ�� ம��� எ�ெண� 

ெச��ைற:

 இ�சிைய ந�றாக அைர��, ெவ�காய�ைத� ெபா�யாக அ���, அ�சி 

மாவ�� ேபாட��. ப�ைச மிளகாைய� ெபா�யாக அ��� ேபாட��. சிறி� 

ெகா�தம�லி�� ேபாட��. இவ��ட� சீரக�, ேத�கா� ��வ�, உ�� 

எ�லாவ�ைற�� ேபா��, ச�பா�தி மாைவ� ேபா� ப�ைசய��. 2 ��� 

எ�ெண� வ���, ப�ைச�த மா� எ���, ைகயா� ெம�லிய ெரா��யாக� 

த�� வாணலிய�� ேபாட��.

 ெரா�� ந�வ�� ஒ� �ைள ெச�� வ���, ப��� வாணலிைய ஒ� த�டா� 

��, மிதமான த�ய�� அ��ைப ைவ�க��.

 ஒ� இர�� நிமிட� கழி�� ��ைய� திற��, ெரா��ைய எ��� வ�டலா�.

 இ�ேபா� �ைவயான அ�கி ெரா�� தயா�.

 இத��� ெதா��� ெகா�ள, ச�பா�தி மாதி�ேய ெச�� ெகா�ளலா�.

 இ� க�நாடகாவ�� ெச�ய�ப�� ஒ� பலகார�.
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN Mahi�s Kitchen



ேதைவயான� ெபா��க�:

இன��ப��லாத ேகாவா - 100 கிரா�

ச��கைர - 1 க�

த�ண��  - 2 க�

ைமதா - 1 ேடப�� ���

கா�� ஃ�ேளா� - 1 ����

ஏல�கா� ெபா� - 1/4 ����

ேரா� வா�ட� - 1 ����

எ�ெண� ெபா��பத��

ெச��ைற:

 கடாய�� 1 க� ச��கைரைய� ேபா�� அத�ட� 2 க� த�ண��  ேச��� 1 

க�ப� பா� பத� வ�� வைர கா��சி ஏல�கா� ெபா�, ேரா� வா�ட� 

ேச��� அ��ைப அைண�� வ�ட��.

 ஒ� பா�திர�தி� ேகாவா, ைமதா மா�, கா�� ஃ�ேளா� ேச��� 

ேதைவயானா� சிறி� பா� வ��� ப�ைச�� சி� சி� உ��ைடகளாக 

உ����ெகா�� கா��த எ�ைணய�� ேபா�� மிக மிதமான த�ய�� 

ெபா��� எ��� ச��கைர பாகி� ேபா�� ஊறைவ�� ப�மாற��.

 �டான ஜா��ட� ஐ�கி�� ேச��� சா�ப�ட மிக�� �ைவயாக 

இ����.

�றி��: 

மா� ப�ைச�� ேபா��,

உ��ைடக� ப�����

ேபா�� அ��தி

ெச�ய��டா�.
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN

Ingredients:
Chicken - 1 kg 
Onion - 2
Ginger garlic paste - 2 tsp
Tomato - 2
Chilly powder - 2 tsp 
Turmeric powder - 1/4 tsp 
Garam masala powder - 1 tsp
Salt 
Tamarind paste - 2 tsp 
Oil - 1 tbsp 

Seasoning:
Cloves - 5

Cinnamon - 1 big piece 
Elaichi - 4
Jeera - 1/2 tsp 
Saunf - 1/2 tsp 
Curry leaves 
Dry red chillies - 2

To toast and grind: 
Oil - 1 tsp 
Grated coconut - 1 tbsp 
Pepper corns - 1 1/2 tbsp 
Ground nuts - 1 1/2 tbsp 
Khus khus - 1 tsp 

Preparation:
 Clean chicken. Slice onions and tomatoes. 
 I have used chilly powder i.e. chilly: dhania powder 1:2 ratio mix.
 Toast the coconut, groundnuts, khus khus and pepper corns. Cool it and grind it in 

mixie.
 If you use groundnut oil for cooking this dish, the taste will be different. Also hand 

grinding the masala imparts a nice avour.

Method:
 Heat pressure cooker. Add the oil. Season with the whole garam masala listed above 

and curry leaves and red chillies.
 Add onions and saute, cook till golden brown.
 Add the ginger garlic paste and cook till rawness disappears.
 Now add the red chilly powder, salt, turmeric powder and garam masala powder. 

Saute in low ame for a minute. Ensure the powder does not burn.
 Add the chicken and mix until coated with the masala.
 Add the tomatoes and mix well. Cook covered for a few minutes. No need to add 

water. If chicken is not young meat add some water otherwise it can cook in its juices 
or a sprinkle of water.

 When chicken is half done add the tamarind paste and 
the toasted ground coco-pepper masala.

 Mix well and cover the pressure cooker and simmer 
for further ten mins. No need for whistle.

 Open cooker and if oil has separated it is done. 
Garnish with chopped coriander leaves.

 This dish will be like a thokku.
 Please adjust pepper to suit your family's taste.
 Goes well with rice and parottas.

Priya�s Kitchen

Pepper�Chicken
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN Rudhra�s Kitchen

Cauli�ower�Fry

Ingredients:
Cauliower - 1 small ower
Rice our - 5 spoon full
Corn our - 4 spoon full
Chilli powder - 3/4 spoon
Ginger garlic paste - 1 spoon
Salt - To taste
Orange color - a pinch

Method:
 Clean and cut the cauliower to the size you needed.
 Wash it in cold water first.
 Now, boil water in a pan and add salt to that. When the water get heated 

slightly add the cauliower in to the water.
 Just wash it in hot water to 

remove insects if any, and 
then take away from the hot 
water.

 Now put all the ingredients 
together into the cauliower 
and mix it. Don't want to add 
water.

 Let it marinate for 5-10 mins.

Frying:
Heat oil in a pan and then add 
the marinated cauliower in to 
the oil and deep fry it.
Tasty & crispy cauliower is 
ready. Garnish it with onion and 
if needed squeeze some lemon 
juice and server hot.

www.Penmai.com                            Penmai eMagazine Feb 2014                                     42



CITIZEN�S PANEL

ெடப�� கா��!ெடப�� கா��!

யாைர அ��வ�?யாைர அ��வ�?

ச�ப�த�ப�ட வ�கிய�� கிைள ேமலாள�.ச�ப�த�ப�ட வ�கிய�� கிைள ேமலாள�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

கண��� ெதாட�பான வ�வர�க�.கண��� ெதாட�பான வ�வர�க�.

எ�வள� க�டண�?எ�வள� க�டண�?

�.100/-�.100/-

கால வைரயைற: வ�கிைய� ெபா��� ஓ�� நா�க� அ�ல� அதிகப�ச� கால வைரயைற: வ�கிைய� ெபா��� ஓ�� நா�க� அ�ல� அதிகப�ச� 

15 நா�க�.15 நா�க�.

நைட�ைற: ெடப�� கா�� ெதாைல�த�ட� அ�த வ�கி வா��ைகயாள� நைட�ைற: ெடப�� கா�� ெதாைல�த�ட� அ�த வ�கி வா��ைகயாள� 

ேசைவ ைமய�தி�� தகவ� ெத�வ���, அத� �ல� ேமாச�யான ேசைவ ைமய�தி�� தகவ� ெத�வ���, அத� �ல� ேமாச�யான 

ப�வ��தைனக� நட�காதவா� த��க ேவ���. அத��� ப�ற� ப�வ��தைனக� நட�காதவா� த��க ேவ���. அத��� ப�ற� 

ச�ப�த�ப�ட  கிைள�� க�த� �ல� ெத�ய�ப��தி �� ெடப�� கா�� ச�ப�த�ப�ட  கிைள�� க�த� �ல� ெத�ய�ப��தி �� ெடப�� கா�� 

வழ��மா� ேகார ேவ���.வழ��மா� ேகார ேவ���.

மைன� ப�டா!மைன� ப�டா!

யாைர அ��வ�?யாைர அ��வ�?

வ�டா�சிய�.வ�டா�சிய�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

நக� ப�டா ேகா�� வ��ண�ப�.நக� ப�டா ேகா�� வ��ண�ப�.

எ�வள� க�டண�? எ�வள� க�டண�? 

�.20/-�.20/-

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

நைட�ைற: �தலி� தாசி�தா�ட� ம� தர ேவ���. அவ� நைட�ைற: �தலி� தாசி�தா�ட� ம� தர ேவ���. அவ� 

ப���ைரய�� ேப�� கிராம நி�வாக அதிகா� (வ�.ஏ.ஓ), வ�வா� ப���ைரய�� ேப�� கிராம நி�வாக அதிகா� (வ�.ஏ.ஓ), வ�வா� 

ஆ�வாள�ட� ஒ��த� ெபற ேவ���. இத� அ��பைடய�� தாசி�தா� ஆ�வாள�ட� ஒ��த� ெபற ேவ���. இத� அ��பைடய�� தாசி�தா� 

அ�வலக�தி� வ��ண�ப��தா� நக� ப�டா கிைட��வ���. அ�வலக�தி� வ��ண�ப��தா� நக� ப�டா கிைட��வ���. 

ெடப�� கா��!

யாைர அ��வ�?

ச�ப�த�ப�ட வ�கிய�� கிைள ேமலாள�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

கண��� ெதாட�பான வ�வர�க�.

எ�வள� க�டண�?

�.100/-

கால வைரயைற: வ�கிைய� ெபா��� ஓ�� நா�க� அ�ல� அதிகப�ச� 

15 நா�க�.

நைட�ைற: ெடப�� கா�� ெதாைல�த�ட� அ�த வ�கி வா��ைகயாள� 

ேசைவ ைமய�தி�� தகவ� ெத�வ���, அத� �ல� ேமாச�யான 

ப�வ��தைனக� நட�காதவா� த��க ேவ���. அத��� ப�ற� 

ச�ப�த�ப�ட  கிைள�� க�த� �ல� ெத�ய�ப��தி �� ெடப�� கா�� 

வழ��மா� ேகார ேவ���.

மைன� ப�டா!

யாைர அ��வ�?

வ�டா�சிய�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

நக� ப�டா ேகா�� வ��ண�ப�.

எ�வள� க�டண�? 

�.20/-

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

நைட�ைற: �தலி� தாசி�தா�ட� ம� தர ேவ���. அவ� 

ப���ைரய�� ேப�� கிராம நி�வாக அதிகா� (வ�.ஏ.ஓ), வ�வா� 

ஆ�வாள�ட� ஒ��த� ெபற ேவ���. இத� அ��பைடய�� தாசி�தா� 

அ�வலக�தி� வ��ண�ப��தா� நக� ப�டா கிைட��வ���. 

Guna @ Silentsounds
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...Parasakthi

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: வ���ேதா�ப�

81. இ��ேதா�ப� இ�வா�வ ெத�லா� வ���ேதா�ப� 

ேவளா�ைம ெச�த� ெபா���.

வ�ள�க� :

வ�� �� இ���, ெபா��கைள� ேச���� கா��� வா�வ� எ�லா�, வ�த வ���தினைர� 

ேபண� அவ�க��� உத�வத�ேக ஆ�.

Explanation :
The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to 
exercise the benevolence of hospitality.

82. வ���� �ற�ததா� தா��ட� சாவா 

ம��ெதன��� ேவ�ட�பா� ற��.

வ�ள�க� :

வ���தின� வ�� ��� ெவள�ேய இ��க� தா� ம��� தன��� உ�ப�, சாைவ� த���� 

ம��ேத எ�றா��, வ���ப� த�க� அ��

Explanation :
It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating 
the food of immortality.

83. வ�வ���� ைவக�� ஓ��வா� வா��ைக 

ப�வ�� பா�ப�த� இ��.

வ�ள�க� :

நா�� வ�� வ���தினைர� ேப�பவன�� வா��ைக வ�ைம�ப��� ெக��� ேபாவ� 

இ�ைல.

Explanation :
The domestic life of the man that daily entertains the guests who come to him shall not be laid 
waste by poverty.

84. அகனம��� ெச�யா� உைற�� �கனம��� 

ந�வ���� ஓ��வா� இ�.

வ�ள�க� :

இன�ய �க�ேதா� த�க வ���தினைர� ேப�பவ�� வ�� �� தி�மக� மன� மகி��� �� 

இ��பா�.

Explanation :
Lakshmi with joyous mind shall dwell in the house of that man who, with cheerful countenance, 
entertains the good as guests.

85. வ���� இட�ேவ��� ெகா�ேலா வ���ேதா�ப� 

மி�சி� மிைசவா� �ல�.

வ�ள�க� :

வ���தின� �தலி� உ�ண, மி�சியவ�ைறேய உ�பவன�� நில�தி� வ�ைத�க�� 

ேவ��மா?

Explanation :
Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his guests, eats what may remain?

ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா 

நானாவ�� த�� ��� அதி� சிற�பாக 

ேபசியவ�றி� ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

இைணய� பய�பா� வரமா? சாபமா? 

அவ� இ�றி ஓ� அ��� அைசயா� 

எ�ப� தமி� வழ��. ஆனா� கண�ன� 

இ�றி ஓ� அ��� அைசயா� எ�ப� 

தா� �� வழ��, எ��� எதி�� 

கண�ன� மய�.

ஒ�ெவா� 8 நிமிட�தி�� ஒ� �ைற 

ெதாழி� ��ப� மா�� உலகி� 

கண�ன�ய�� பய�பா� அள�ப�ய�. 

அதி�� உட��� உய�� ேபால 

க����ட��� இைணய�. 'ந���றி 

அைமயா� உல�' எ�ப� ேபா� 

இைணய� இ�றி இன� அைமயா� 

உல� எ�� ெசா�னா�� த��. 

இைணய� பய�பா� எ�� 

ெசா�ல�ேபானா�

Gaming, e-mailing, Chatting, Micro blogging, 
Social Networking, Video Conferencing, 
Entertainment (video & photo), Forums, Chat 
rooms, Travel (gps), Shopping எ�ற 

ெபா��ேபா�� வ�ஷய� �த�,

Telecommunication, Satellite Navigation, 
Business, Banking, News Agencing, Politics 
and Governance, Military and Surveillance, 
Research and Development, Education, Medical 
field, Sports, Industry, Enterprise, Real time 
updates, Job searching எ�� எ�லா 

�ைறய��� கண�ன�ய�� ப�� 

அள�ப�ய�. இ��� இத� ைகக� 

அகல வ���தா� இைவகள�� ந�ள� 

இ��� அதிக�.

 ேவகமான தகவ� ப�மா�� 

ஊடக� (Mail)

 வ��ெவள�, அறிவ�ய� 

ஆரா��சிய�� ெப�ய ப��

 சிற�த ெபா��ேபா�� அ�ச� 

(ickr, tumblr)

 தன�� திறைமகைள 

ஊ��வ���� தள� (blogger, 

wordpress)

 உலக ச�க�ைத இைண��� 

பால� (facebook, twitter)

ம���, ஒ�ெவா� �ைறய��� 

ஒ�ெவா� ேம�பா�. இைவ� ெசா�லி 

மாளா�. இைவ கண�ன�ய�� ஒ� ப�க� 

எ�றா�,

ேம� ெசா�ன எ�லா� �ைறய��� 

இத�ைடய பலவன� �� உ�� 

உதாரண�...

 இைவ மன�த �ைளைய சி�தி�க 

வ��வதி�ைல. தன� மன�தன�� 

சி�தைனைய� த��� 

இைணய�தி� உ�ள ெச�திைய 

ம��� ஏ�க ைவ�கிற�. ஏதாவ� 

ஒ� ��ைமயான சி�தைன மன�த 

�ைளய�� உதி��� �� இைவ 

வ�ர� வழி இைணய�தி� ேதட 

ைவ�� வ��கிற�. கவ�ைத 

எ�த� ெசா�னா� �ட ��� 

ேதடலி� Tamil kavithai எ�� ைட� 

ெச�� ந� தன��த�ைமைய 

அழி��வ��கிற�. உ�ைமய�� 

இ� தா� மிக� ெப�ய 

இைணய�தி� த�� �. ஆனா� 

நா� அைத உண�வதி�ைல 

(எ�லாவ�றி��� ��� 

ஆ�டவ� �ைண).

 ஆ�ைல� gaming social networking 

(facebook, tumblr, twitter) இ� அதிக 

ேநர� ெசல� ெச�வ�. இதனா� 

தன�ைம�ப�வ��, 

அ�ைமயாவ�� தா� அதிக�. 

இதைன social isolation எ�� 

ெசா��வா�க�.

 தன� மன�தன�� 

அ�தர�க����� �ைழவ�.

 ஆ�ைல� ேமாச�க�, பண� 

ெபா�� சா��த ேமாச�க�.

 Pornography, hacking and phishing.

 Garbage information (ெபா� 

தகவ�க�).
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 நி�சய� நா� உ�திய���� 

ெசா�ேவ� இைணய� ஒ� 

ேநர� உ��சி (time eaters).

இ�த இைணய� எகி�தி� �த�திர�� 

ெப�� த��, தகவ�கைள� தி�� 

��றா� உலக ��த�தி�� ஆய�த�� 

ெச���.

மன�த அறி� வள��சிய�� சிகர� 

இ�தா�, ந�ைம உ�� பா��கைவ�� 

��ெக��ைப வைள�� ப�ணாம�தி� 

ேதா��வா���� ெகா�� ேச���� 

அறிவ�ய� ��� இ�தா�. 

அறிவ�� ப�நிைல�� இ�தா�... 

சி�தைனய�� ச��� மர�� இ�தா� 

இ��� ��� ேதடலி� நம�� 

கிைட�காத� கட�ள�� ைக வ�ர�க� 

ம��� தா�. ேதட� ச�யாக 

அைமய��� ேதாழ�கேள! இ�ைலேய� 

நம�� சா�தான�� ைகக� தா�!

இைணய� பயண�கைள� 

ெபா��தத�ல... பயண��பவைர 

ெபா��த�.

இன� ந� ெப�ைம ெதாழைமகள�� 

க����கைள� பா��ேபா�: 

�ப� �ரள�:

உலகி� எ�த ேகா�ய�� இ���� ந� 

உறவ�ன� ந�ப�கள�ட� ேந�� 

ேப�வைத� ேபாலேவ பா���� (வ�� ேயா 

சா��� �ல�) ெகா�ேட ேபசலா�. 

உலக�ைத ஒ� அைற��� ெகா�� 

வ��வ��கிற�. இைணய� ேசைவக� 

எ�ண�� அட�காதைவ எ�� 

�றினா� அ� மிைகயாகா�.

பைழயன கழித�� �தியன ��த�� 

வா��ைக�� அவசிய�தா�. ஆனா� 

�தியைவ வா��ைக�� 

ஆேரா�கியமானதாக�� நம�� 

அவசியமானதாக�� இ��தா� ெவ�க�  

ெச�யலா�. இ�ைலேய� நா�அ�� 

ெச�திட� ேவ���.

வ��வ� பா�:

 ேவைல�� வ��ண�ப��க, 

ேவைல�கான உ�தர�கைள� 

ெபற.

பண� அ��ப / ெபற.

 பயண�சீ�� ��பதி� /ர�� 

ெச�ய.

 மி� க�டண�, ெதாைலேபசி 

க�டண� க��வத��.

 திைர�பட�க��� ��ெக� 

��பதி� ெச�ய.

 நம��� ேதைவயான 

ெபா��கைள, வ�� �லி��தப�ேய

ஆ� ைலன�� ஆ�ட� ெச�� 

வா��வத��.

 ���ப� ம��� ந�ப�க�ட� 

எ�ேபா�� ெதாட��ட� இ��க 

(Face book, Twitter etc).

பவான� ெச�தி�:

VOIP ேபா� எ�ப� இைணய�தி� 

�லேம சா�தியமாய���. 

இைணய�தி� �ல� எைத� ப�றி 

ேவ��மானா�� (ந�ல�, ெக�ட�) 

ெத���ெகா�ளலா�. Google, wikipedia 

எ�லா� இைணய�தினா� வ�த 

வர�க�. 

Remote connection இைணய�தினா� தா�. 

எ�கி��� ேவ��மானா�� 

அ�வலக� கண�ன��ட� ெதாட�� 

ெகா�� ேவைல ெச�ய ����.

ஆக, தகவ� ெதாழி� ��ப 

வள��சிய�னா� நம�� கிைட�த 

'இைணய�' எ�ற வர�ைத, சாப� 

ஆ�காம� பா����ெகா�வ� ந� 

ைகய�� தா� உ�ள�. 

'க�ற� ைகம� அள�, க�லாத� உலக 

அள�'. அ�த உலகளாவ�ய வ�ஷய�க� 

இைணய�தி� �ல� ெத���ெகா�ள 

வா��� உ�ள�. 

எனேவ இைணய�ைத ந� ேதைவ�� 

ச�வர உபேயாகி��� ெகா�டா� அ� 

மிக ெப�ய வர� தா�!!!
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சி�ரா ��ைப:

தன� மன�த வா�வ���, ச�க 

நைட�ைறகள���, அர�... அர�� �ைற 

இய�திர�க�, அரசிய� அைன�தி�� 

த� ஆதவ� கர�கைள ந�����ள� 

இைணய�.

 க�வ�

 ேவைலவா���

 ேபா��வர��

 வ�கி�கண��க�

 வ�மானவ� ெச���த�, 

ம���வ�, ேவளா�ைம 

இ��� பலவ�றி� ஆ�சி 

ெச��� இைணய� ஒ� வரேம.

ேத�ரா�:

"அள��� மி�சினா� அ�த�� ந��" 

ஆ��. அதனா� நா� தா� கவனமாக� 

ைகயாள ேவ��� எ�� பவான� 

ெசா�லி இ��கிறா�க�, அ� ஏ�கனேவ 

���க ந�� ஆகிவ��ட�. இ�ேபா� 

ஏேதா ெகா�ச� தா� அ�த� 

இ��கிற�. அைத�� ந�� 

ஆ�கிவ��வா�க� சில மன�த 

மி�க�க�.

ஒ� சி�ன wire �ல� ந� வ�� �� 

ப��ைளகள�� க�� களவாட�ப�கிற�. 

ேந�� பா��கவ��ைல, ேபசவ��ைல. 

ஆனா� மன� ெக��வ��� ப��ைளக� 

அதிக�.

��யா சார�க�ப�:

வா��ைகய�� ெதாட�க� க�வ�� 

இ��� ெதாட��கிற�.

இ�த� கால�க�ட�தி� ேவைலேயா 

அ�ல� பல ப�ர�சைன காரணமாக 

வ�� �� ெப�யவ�க�ட� ேச��� வாழ 

��யாம� ேபாகிற�. வா�வ�� 

இைண�த இள� த�பதிய�கைள அ��த 

நிைல�� ெகா��� ெச�ல �ழ�ைத 

உ�வாகிற�.

Most women (97%) used search 
engines such as Google to identify 
online web pages to access a large 

variety of pregnancy related information 
and to use the Internet for pregnancy 
related social networking.

ெகௗ� ேமாக�: 

எ�லா� க��ப�����கள��� ந�ல�� 

உ��, ெக�ட�� உ��. அைத� 

ப���தறி�� ந�ல வழிய�� பய� 

ெப�பவ�க��� இைணய� பய�பா� 

வரமாக அைமகிற�. த�ய வழிய�� 

பய�ப����ேபா� 

பாதி�க�ப�பவ�க��� அ�ேவ சாபமாக 

அைமகிற�.

ெச�வ� பா��ய�: 

எ�ைன�ேபா�றவரக��� நி�சய� 

வர� தா�. இ�த வசதிக� இ�லாத 

கால�தி� நா�க� வா��ேதா�. இ�� 

நா�க� மகி��சியாக அ�பவ��கிேறா�. 

ெப�ைம ேபா�ற தள�க� இ��� 

ச�ேதாஷ�கைள� ெகா��கிற�. ெப�ய 

ப�தி�ைககள�� எ��பவ�கைள வ�ய�� 

பா��த நா� இ�� என� 

எ����க�� வல� வ�வ� க�� 

���பைடகிேற�.

ேம� ெட�ஸி:

மன�தனா� மன�தன�� ேதைவ�காக 

தயா��க�ப�ட ஒ�� இ�.

நா� ஆறறி� ப��த மன�த�க�.

எ� ச� எ� தவ� எ�� 

ெத�யாதவ�க� இ�ைல. 

எனேவ ந�லைத எ��� த�யைத 

தவ���க ேவ���.

இ�த ந�யா நானாவ�� ப��ெகா�� 

த�த� க����கைள பதி� ெச�த 

அைன��� ேதாழைமகள�� 

க����க�� அ�ைம. இதி� சிற�பாக 

வ�வாத� ெச�� ப�� ெவ�ற ேதாழிக� 

பவான� ெச�தி� ம��� சி�ரா ��ைப 

இ�வ���� ெப�ைமய�� 

வா����க��, பாரா���க��.





“மரகத�.. மரகத�…” என 

அைழ�� ெகா�ேட 

வ�� ���� �ைழகிறா� 

வ��வநாத�.

வ�� ��காக உைழ�� 

உைழ�� ேத��த 

ஒ�லியான உ�வ�. ப�ைச 

நிற� �டைவ, ெந�றிய�� 

���ம�, சிறி�� ேசா��� 

ேபாகாத த� மைனவ�ய�� 

அழைக இ�த 55 வயதி�� 

பா��� ரசிகிறா� 

வ��வநாத�.

ைகய�� ஜ�லி கர���ட� 

எதி�ெகா�� வ�� மரகத�திட� “ஒ� 

வா� காப� ெகா��மா” எ�றா�. 

வ��வநாத� ைகய�� இ���� ம�ச� 

ைபைய ந� வ�� �� இ���� 

நா�காலிய�� ைவ�� வ���, “மாலதி... 

மாலதி” எ�� த� ஒேர ெச�ல மகைள 

அைழ�கிறா�.

“இேதா வ���ேட� பா” எ�� ஓ� 

வ�கிறா� மாலதி, 20 வய� அழ�� 

ப�ைம, அவள� க�கைள பா��� 

வ���த வாலிப�க� பல�.

“அ�பா, எ�க ேபானா�� இ�த ம�ச� 

ைபய எ��தி�� ேபாகாத��க� எ�தன 

தடவ ெசா�ேற� பா... எ� ேதாழி கமலா, 

எ�ன உ�க அ�பா அ�த ம�ச� ைபய 

வ�ட மா�டா� ேபால�� கி�ட� 

ப�றா�பா”.

இ�ல�மா... �ப கா�ய�க���� 

ெகா��கற இ�த ம�ச� ைபய� ெகா�� 

ேபானா நாம ேபாற கா�ய�� ந�ல 

ப�யா ����� என�� ஒ� 

ந�ப��ைக�மா”.

“ேபா�க�பா... ந��க�� உ�க 

ம�ச�ைப��”.

“இ�தா�க காப�... உ�க மக ெசா�னா 

ம��� ெபா�ைமயா பதி� 

ெசா��வ�� கேள! நா� 

எ�தன தடவ 

ெசா�லிய���ேப�... வ�� ல 

ந�ல ைப ெநைறய 

இ���, இத ஏ� 

��கி�� 

அைலயற�� க�� 

ேக���களா? இ�ேபா 

உ�க மக ேக�கறா 

பதி� ெசா���க”.

“ச�, ஏ� கைள�பா இ��கீ�க? எ�க 

ேபாய��� வ��க?”

நா� கைட வத� ி��� ேபாய���ேத�. 

அ�க ேஜாசிய� ராமநாதைன� பா��ேத�. 

அவ� ந�ம மாலதி�� ஒ� ந�ல வர� 

வ�தி����� ெசா�னா�... அதா� 

ஒேர ேயாசைனயா இ���...”

“எ�ன�க ந�ல வர�� ெசா�ற�� க... 

ப��ன எ�ன�க? ேபசி ���சிட 

ேவ��ய� தான�க... காலாகால��ல 

ெபா�ட ��ைளய கைர ேச���ப�டற� 

தா�க நம�� ந�ல�”.

வ��வநாத� அ�கி� வ�� நி��� த� 

மகைள ஏெற���� பா��கிறா�!

“இ�ல மரகத�! ��ள இ�ேபா தா� 

ப��சி�� இ��� அ����ள...”

“இேதா பா��க... அ�த கால��ல எ� 

அ�ப� ஆ�தா இ�ப� ெநைன�� 

இ��தா நா� உ�கள க�யாண 

க��ய���க ���மா? அெத�லா� கால 

கால��ல நட�க���க... நாமளா� 

ேத�� ேபா� எ��� அைலயல... வ�த 

இட�த வ������� ப��னா� நாம 

க�ட�பட ��யா��க...”

“ச� மரகத�, நா� நாைள�ேக அ�த 

ராமநாதைன� பா��� ேபசி�� வேர�”.

...Saraswathi2014
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ம�நா� காைலய�� இ��ப�� 

ேவ���ட� �ைஜ அைறய�� நி�� 

த� மக��� இ�த ச�ம�த� அைமய 

ேவ��� எ�� எ�லா� கட�ைள�� 

ேவ���ெகா�� இ��கிறா� 

வ��வநாத�.

“அ�பா... நா� காேலஜு�� ேபாய��� 

வேர�பா...” எ�� �றி�ெகா�ேட 

ேபா�� த� ெச�ல மகைள� பா��த�� 

வ��வநாதன�� க�கள�� க�ண��  

ெபா�கி நி�கிற�.

“இ�த ��ைளய� க�� ெகா��தி�� 

நா� எ�ப� இ��க� ேபாேற�� 

ெத�யல மரகத�”.

“எ�ன�க... சி�ன���ள மாதி� 

அ���கி��...எ�க ேபா�ட� ேபா��... 

இ�க ப�க��ல ட��ல தான� 

க������க� ேபாேறா�... அவ 

ச�ேதாசமா இ��தா நாம�� ச�ேதாசமா 

இ����கிட ேவ��ய�தா�”.

 

“இ�ல மரகத�... நம�� க�யாணமாகி 

ெரா�ப வ�ஷ� கழி�சி இவ ெபாற�தா... 

��ள ேமல நா� உசிைரேய 

ெவ�சி��ேக� மரகத�”.

“இெத�லா� என��� ெத�யாதா�க? 

என��� அ�ப�� தா� இ���... ெபா�ட 

��ைளய ெப�தா கைர ஏ�தி தா�க 

ஆவ��”.

“ச� மரகத�... இ�லிய எ��� ைவ. 

ெர�� வா� ��� ேபா���கி�� ேபா� 

ேபசி�� வாேர�”.

ேச��� கைட அ�ேக நி��� 

ராமநாதைன� பா��� ெசௗ�கியமா 

எ�றா�? வ��வநாத�.

 

“ெசௗ�கிய� அ�ேண! ேந�� ெசா�ன 

வ�ஷய�...”

 

“அத� ப�தி தா�பா ேபசி�� ேபாலா�� 

வ�ேத�... வ�� ��கா��� இ�ல �� 

வ���ப�... வர ெசா���க�� 

ெசா�றா�பா”.

“மா�ள ந�ல �ணமா? எ�ன ேவைல 

பா��காேவா?”

“எ�ன�க இ�� ேக���ப���ய? 

ம�தபா�� மக� ெச�வ�னா ஊ��ேக 

ெத��� த�கமான ைபய��... 

ெசா�தமா ட��ல மள�க�கைட 

ெவ����காேவா”.

“ச��பா... இ�த மாச� 18 ஆ� ேததி ந�ல 

நா�... அ�ைன�� வர� ெசா�லி� பா”.

மா�ப��ைள வ�� டா� அைனவ�� 

கலகலெவன ேபசி� சி���� 

ெகா����க மா�ப��ைள ம��� 

ெப�ண�� வரைவ எதி�பா���� 

ெகா����தா�.

��கம�கல� ப����டைவய�� ைகய�� 

காப� த�ேடா� வ�� மாலதிைய� 

க�� ெசா�கி� தா� ேபா� வ��டா� 

ெச�வ�.

ெவ�க�தி� உ�சிய�� மாலதி 

அைனவ���� காப�ைய� ெகா��� 

வ��� அம��தா�.

வ��வநாத� த� மகள�� நாண�ைத 

�த� �தலி� பா��� ���� 

ெகா�டா� அவள�� வ���ப�ைத!

இ� வ�� டா�� ச�ேதாச�� 

அர�ேகறிய� ெச�வ�-மாலதி 

நி�சய�தி�!

வ��வநாத� மகள�� தி�மண�தி�கான 

ேவைளகள�� ���ரமாக இற�கினா�.
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“மரகத�... அ�த ம�ச� ைபய ெகா�� 

வா... மாலதி க�யாண� ப�தி��ைக 

வா�கி�� வர��”.

“எ�ன�க இ�ேபா�� அேத ம�ச�ைப 

தானா? ேவற ந�ல ைப தேர�க”.

“ேவணா�மா... ந� அேத ெகா�� வா... 

த��க� ப�ணாத ேபா�� ேபாேத”.

“அ�பா... மா�ள வ�� ல எ�ன 

ெநைன�பா�க இ�த� ைபய ெகா�� 

ேபானா?” எ�றா� மாலதி.

“அெத�லா� 

ஒ��� ெநைன�க 

மா�டா�க... நா� 

ேபா��� வேர�”.

வ��  தி��ப�ய 

வ��வநாத� �ைஜ 

அைற��� ெச�� த� 

மகள�� தி�மண 

ப�தி�ைகைய ைவ�� 

வண��கிறா�.

ம�நா� காைலய��...

“மரகத�... நா� ேபா� 

ம�டப� பா����� 

வேர�”.

“சா�ப��� ேபா�க”.

“ேவணா� மரகத�... நா� ேபா� 

ேவைலய ���சி�� வ��டேற�”.

“ச��க... சீ�கிரமா வ����க”.

மரகத� ����� ெந���மாக அைல�� 

ெகா����தா�.

“எ�ன�மா அ�பாவ இ��� கா��”.

“ெத�யைல�... காைலல சா�ப�ட� �ட 

இ�ல...”

த� வ�� � வாசலி� ஓ� வ�� 

மாயா��ய�� ேவக�ைத� பா��� 

ச�ேற பய��ட�, “எ�னடா... எ�ன 

ஆ��? ஏ� இ�� ஓ� வர எ�றா� 

மரகத�.

“அ�...ைத...  மா...மா ேரா�...ல...”

“எ�னடா??? ெசா��... 

க�கள�� ெபா��� 

அ�ைகைய அட�கி� ெகா�� 

ேக�டா� மரகத�.

 

“மா...மா... அ�ப��... ந�ள 

வ���... ேபா��டா� 

அ�ைத...”

“அ�ேயா... எ�ன�க...” 

எ�� ��சலி�� மய�கி 

வ��� அ�மாைவ� 

தா�கி� ப����� 

மாலதி�� க�கள�� 

தாைர� தாைரயாக� 

க�ண�� .

க�பர� மா� அம�தி���� 

அ�பா ந� வ�� �� ப��ைகய�� 

ப��� இ���� ேபா� தா�க 

��யவ��ைல மாலதி��. 

ெதா�ைடய�� ��க�.

“நா�க ெர�� ேப�� ேரா�ல ேபா�� 

ேபா� ப�க��ைணயா வ�வ�� கேள... 

இன�ேம யா� வ�வா?” எ�� கதறிய 

மரகத�தி� பா�ைவய�� ப�ட� 

ந� வ�� �� ஆண�ய�� தி�மண� 

ப�தி�ைக எ��� பா��க ெதா�கி� 

ெகா������ “ம�ச� ைப” நா� 

இ��கிேற� எ�ப� ேபா�.

“ஓ....எ�� கதறினா� மரகத�”.
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வர� வ�மன�� �ரவ� அவன�� மனய�ய�ைப 

���தததா� ேவகமா� ��ேனறிய�. 

அவன�� மன� ஆ��த சி�தைனய�� 

வ�� வழிைய ப�றிய நிைனவ��லாம� 

ெச�ல, த��ெர�� தா�க�ப�ட 

ம�லிைகய�� மண�தி� இ��லக 

நிைன��� வ�தவன�� ைகக� தானா� 

அ�மண�ைத நிைற��� ெகா��� 

ேவக�தி� �ரவ�ைய நி��திய�..

அவ� நி��திய�� கைன�� நி�ற 

�திைரய�� க�க���� வ���தள��ப� 

ேபா� அவ� எதி�� வ�தா�.  அவள��  

க�க� பாலி� இட�ப�ட க��திரா�ைச 

ேபா� மி�ன�ய�. ஒ� �ைற 

பா��பவ��ேக ஒள� ெகா���� வ�ள�� 

ேபா� ேதா�றமள��தவள�� ேமன�ய�� 

�சிய ம�ச� ��யன�� ஒள�ய�� 

த�கெமன மிள���த�. �கேமா ப�� 

பாைல� ேபா� ம�கிய ெவ�ைமய�� 

��ைமயா� இ��த�. அவள�� நைட�� 

ெகா�ட உ�வ�� இள� காைளயைர� 

காத� ெகா�ள� ெச���. அவ� ஆராதனா. 

அைம�ச� அ�தரசன�� மக�. 

எ�ன தா� அரச��� அ��த 

பதவ�ய�லி���� அைம�ச�� மக� 

எ�றா�� அைத �றி�த தைல�கன� 

எ��மி�லாம� இய�பா� பழ�� இய�� 

உைடயவ�. இய��, இைச�� அவ� 

வா�வ�� இ�றியாைமயாதைவ. அ��� 

தின�� அ�ைமய�பைன த�சி�கமா� 

அவளா� இ��க ��யா�. அ�ேக 

இைறவ��கா� இவ� பா�� 

பா���காகேவ நிைறய ேப� வ�வ�. 

அ��� க�ைண�� ெகா�டவள�� 

இதய� ��வ�� ேகாவ�� ெச��� வழி 

��வ�� கட�ேள ��ெகா����தா�. 

அதனா� அவ� ேவெறைத�ப�றி�� 

நிைன�கவ��ைல. நட�தவள�� க�க� 

வர� வ�மைன பா��கவ��ைல. பா���� 

ெகா����தவன�� க�க� நட��� 

அவைள� தா�� ேபாகவ��ைல. 

ெநா�க� நிமிட�களா� கழிய, அ�வத� ிைய 

அவ� தா��ய ப�� நிமிட�க��, 

அவ��� ெநா�களா� கழி�த�. ெகா�ட 

கவைலக� அைவ பா��த ேபாேத கழிய, 

அவைள� �ைவ�தா� எ�ப� 

இ���ெம�ற எ�ண� மனதி� நிைல�� 

நி�ற�. 

அவ� ேகாவ����� �ைழய, அவள�� 

உ�வ� வர� வ�மன�� மனதி��� 

ேவ��றி நி�ற�. அைடய� ����� 

மன� ேகாவ����� �ைழய� ெசா�ல, 

�திைரய�லி��� இற�கியவன�� கா�க� 

அ�வ�ட�ைத வ��� நகரவ��ைல. 

எ�தைன �ய��� அவனா� கா�கைள 

நக��த ��யாம� இ��க எ�னெவ�� 

ேயாசி�தவன�� �கேம அவ� ெச�ய 

நிைன�த தவைற� ���� கா��ய�. 

அ�ேபா� தா� அவ��� நிைனவ�� 

வ�த�. ஆ�.. அவன���ப� அ�ைமய�ப� 

�� ெகா�ட இட�தில�லவா! அவ� 

�ைள எ�ப� இ�ேக இ�த வத� ிய�� 

வ�ேதாெமன அவைன� தி��� 

ெகா����க, அவன�� மன� 

இ�ப�ெயா� ேதவைதைய இ�ேக 

வரவ��ைலெயன�� ந� பா��தி��க 

��யாெதன அவைன ஆராதி�த�.  

ெமா�த�தி� த�ெபன� ெத���� அவன�� 

 சர�யா ராஜூ
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க�க� மய�க�ைத த�ெத��� அ�ேகேய 

ேவ��றி நி�ற�.

த��ெர�� ேகாவ�லி� உ�ேள ேக�ட 

ேத��ர� அவ� கா�க��� அ�தெமன 

இன��த�. பாட�கைள ேக�டவ��� 

உ�ேள பா�பவ�  யாெர�� 

ெத�யேவ��ெம�� ேதா�றிய�.

அவன�� ேமாக� �� ெகா�ட மன�, 

‘ஆஹா... இ�� எ�தைன இன�ைமயான 

நா�’ என ச�ேதாச�ப�ட�. 

ஆ�.. ெவள�ேய க���� இன�ைமயா� 

மய�கிய ேமாகின�, இ�ேபா� ச�னதிய�� 

உ�ேள மனைத மய�கிய ��த�ெயன 

அவ��� ேதைவயான அைன��� 

இ��பதா� ெசா�லிய�. �சி�� பா��த 

ேபாைதைய பா���� ேக��ேம அவ� 

ெப�றதி� இ��� ரசி�க ேவ��ெம�� 

ஏ�கிய� மன�. அதனா� இ�தைன நா� 

இ�த வழியா� வராதைத எ�ண� 

த�ைன� தாேன தி��� ெகா�டா�. 

ெவள�ேய பா��தவைள��, உ�ேள 

பா�யவைள�� உடேன தன� 

ஆடலைவ�� ெகா�� வ��வ�ட 

ேவ��ெம�ற ேவக�, அவைன 

க�டைளகைள ேவகமா� ப�ற�ப��க 

ைவ�த�.

அேதா� அதிக ேநர� இ�ேக இ��பைத� 

����ெகா�டவன�� கா�க� தானா� 

அ�ேக இ��� கிள�ப ஆய��தமான�. 

ஆனா� அவன�� மன� அ�த 

இட�ைதவ��� நகர நிைன�கவ��ைல. 

இ���� அ�கி��� ெச�றா�. ஆனா� 

அவன�� மன� அ�வ��வைர�ப�றி�ேம 

நிைன��� ெகா����த�. அவ���� 

ெத�யா� உ�ேள பா�யவ��, ெவள�ேய 

பா��தவ�� ஒ�ேற எ��. 

உ�ேள ஆராதனா ெவள�ேய தன�கா� 

இ���� ஆப���கைள� ப�றி உணராம� 

தா� உய�ரா� நிைன�தி���� 

அ�ைமய�ப��� தன� பா�ைட� ப�சா� 

ெகா���� ெகா����தா�. ேக�டவ�க� 

ேக�டப� நி�ற அவள� கான� அ�த 

இட�ைதேய ெசா��க��யா� மா�றிய�. 

அேதா� அவ� பா�� ேபா�� ேபசிய 

அவள�� �க� ெத�வக� �ைத� 

ெகா����த�. பா� ���� இைறவைன 

ேவ�� ���த�ட� தா� அவ��� 

தான����மிட� நிைனவ�� வ�த�. 

அ�ைமய�பைன� பா���� ெகா�ேட 

இ��தவள�� அ�கி� வ�த ேகாவ�� 

�சா�, 

“ஆராதனா.. இ�தா�மா ப�ராசாத�.. 

எ�ேபா�� ேபா� இ��� உ� பா�� 

இன�ைமயா� இ��த�. நா� ���� 

ேக�கலா� ேபாலி��கிற�.. எ�லா� 

அ�ைமய�ப� க�ைண.. எ�ப�� இேத 

ேபா� ச�ேதாசமா� இ��க��.. ந�ல 

வா��ைக அைமய��” என வழ�க� 

ேபா� அவைள ஆசி�வதி�தா�. 

அைத� ேக�டவ� சி����ெகா�ேட, 

“ந�றி மாமா.. எ�ப�� இைதேய 

ெசா�றி�க.. ெகா�ச� மா�றி� 

ெசா���க..” என� ெசா�னவ� மன�, 

‘அ�ைமய�பா.. எ�ப�� நா� உ�ைன� 

பா���� ெகா�ேட இ����ப� வர� தா.." 

என ேவ��� ெகா����த�.

“ேவெற�ன ஆராதனா ெசா�ல ����? 

அ�ைமய�ப� அ��கிரக�தி� இ�வைர 

எ�லாேம ந�லா� தாேன இ���.. அதா� 

எ�ப�� உன�� வர�ேபாற வா��ைக 

ந�லா அைமய�� அ�ப��� 

ேவ���கிேற�.. உ�ேனாட சி�வயதி� 

நா�க ஒ� கண�� ைவ�தி��ேதா�.. 

ஆனா இ�ேபா..” எ�றவ�, அத�� ேம� 

எ��� ேபசாம�,

“ச�.. ச�.. அைத�ப�றி ேபசி இன� எ�ன 

நட�க ேபா��.. எ�லா� இைறவ� வ��ட 

ப� நட���..” எ�றப� இைறவைன� 

பா��� ேவ��னா�.

ப��, “ஆ.. ஆராதனா.. ெசா�ல 

மற���ேட�.. மாமி உ�ைன ஆ���� 

வர� ெசா�னா.. ஏேதா வ�சாலா�சிைய� 

ப�றி வ�சா��க�மா�.. மற�கமா 

ேநரமி���� ேபா� ஆ���� வ���.. 

இ�ல உ� மாமி எ�ைன வ�டமா�டா..” 

என� ெசா�லிவ���,

‘வ�சா��.. உ�ைன� ேபால இ��தி��தா 
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நா� ச�ேதாச�ப����ேப�.. ��.. 

நிைன�� எ�ன பய�..? ச��ய�� இ��தா 

தாேன அக�ைபய�� வ��.. அ�மா 

மாதி�ேய ப��ைள..” என தன��� தாேன 

ெசா�லி� ெகா�� அ�கி��� நகர 

ஆர�ப��க,

அைத� ேக�டவ�, “மாமா.. இ��ேகா.. 

மாமி�கி�ட ெசா�ேற�.. இ��தா�� 

வ�சாைவ ந��க இ�ப� ெசா�றைத 

எ�னா� ஏ���க ��யா�.. மாமி 

அள���� தா� வ�சா��� அறி� 

இ��கா?” என� ேக��வ��� க� 

அ��தா�.

“ஹஹா... என� சி��தவ�, “ஆராதனா.. ந� 

ம��� எ�ன ெசா�ற.. மாமி�� 

அறிவ��ைல�� தாேன..? இ� இ�.. 

இைத�� ேச��� மாமி�கி�ட 

ெசா�லிடேற�.. ந� வ�� ேபாேத 

த�டைனைய ைவ�தி��பா.. ப�ற� 

அ�பவ��க ேவ��யதா� ேபா���.. 

தயாரா வா.. நாழி ஆ���.. ெத�� வத� ி�� 

ேபா���� ேபாக��.. நா� கிள�பேற�.. 

ந��� ச�தியா கிள�ப��..” என� 

ெசா�லி�ெகா�� அ�கி��� நக��தா�.

ஆராதனா அவ��� ஒ��தலா� 

தைலயைச��வ��� ம���ெமா��ைற 

அ�ைமய�பைன த�சி�� வ�டலாேமன 

தி��ப�யவ� ��ேன, வயதான ஒ�வ� 

நி�றி��தா�.

தன�� மிக அ�கி� ஒ�வைர� பா��த�� 

பதறியப� திைக�� நி�றவைள� பா��� 

��னைக ���தவ�,

“பய�படாேத.. ஆராதனா...” என� 

ெசா�லிவ��� அவைள ஆழ�பா��தா�.

அவ� ஆ�ச�யமா� பா��க, அவேரா 

க�கைள ��யப� ஒ� நிமிட� நி�றவ� 

ப�� க� திற��,

“ஆராதனா.. இ� அ�ைமய�ப� வா��.. 

ச�ேதாசேம ெகா�ட வா��ைக இன� 

ேசாதைனகைள�� பா���� காலமி�.. 

கவனமா� இ�.. அ�ைமய�ப� �ைண 

இ��பா�..

உ� மனதி� இ�த ஒ� ம�டல�தி��� 

யா���� இட� தராேத.. அ�ப�� த�தா� 

அத� ப��வ�ைள�க� ெப�தா� இ����..

அதி�� எ�காரண� ெகா��� ேத�ப�ைற 

மைற�� நிலெவாள�ய�� மகிழ மர���� 

அ�ய�� பா���� ஒ�வன�ட� மனைத 

பறிெகா��காேத.. அ�ப� நட�தா� அ� 

உ� உய���� ஆப�� வ�ைளவ����.. 

அேதா� இ�த இட� இ���� 

இடமி�லாம� அழி�� அபாய�� 

உ�ள�.. ெச�த பாவ�க��� நா� 

ேசாதைனகைள ச�தி��� காலமி�..

நட�பைத யாரா�� மா�ற ��யா�.. 

இ���� எ�ைன எ�ச��ைக ெச�ய�   

ெசா�ன� அ�ைமய�பன�� அசி��.. 

எ�லா� அவ� ெசய�.. ஆ��வ�� 

அவேன.. ஆடைவ�ப�� அவேன.. எ�லா� 

ந�லேத நட���..” என� ெசா�லி� 

ெகா�ேட, அவள�� ைகய�� ஒ� கய�ைற� 

க��னா�. 

ஆராதனா���� ேப�� வரவ��ைல.  அவ� 

ெசா�ன� காதி� உைர�ததா என�� 

��யவ��ைல. எ�ன ெச�வெத�� 

��யாம� நி�� ெகா����தவள�ட�,

“எ�ேபா�� இைத� கழ�டாேத.. உ�னா� 

எ�ேபா� உ�ைன� கா�பா�றி� ெகா�ள 

��யவ��ைலேயா அ�ேபா� இைத� 

கழ��.. க���பா� உ�ைன� கா�பா�ற 

இைறவ� ஒ�வைன� கா��வா�..

ஆனா� ெசா�னைத நிைனவ�� ைவ��� 

ெகா�.. ம�றி நட�தா�..” எ�� ெசா�லியவ� 

���காம� அ�கி��� கிள�ப�வ��டா�.

அ�ப�ேய அைசயாம� நி�றவ�, �றி� 

ெசா�லி ெச�றவைர� ப�றி ேயாசி��� 

ெகா����தா�.  ந��ட ����, 

�க�ைத ��ய தா��� ெகா�டவ�� 

ெந�றி ��வ�� தி�ந�� 

இட�ப����த�. வயதானா�� உட�� 

திடகா�திரமா�, க�கள�� ஒள��ட� 

காண�ப�டவைர� பா��த�� சிவன�� 

உ�வேமா என ஒ� நிமிட� அவ� 

நிைன�த� எ�னேவா உ�ைம. 

அவ� ெசா�னதி� பாதி அவ� கா�கைள� 

ெச�றைடயவ��ைல.. ெசா�னதி� ���த�. 
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“ேசாதைனைய� ச�தி�க� ேபாகிேறா�.. 

ஆப��..!” எ�ப� ம��ேம. 

ஆ�.. அவ� ேபச ஆர�ப��த�ேம அவ��� 

அதி��சிய�� �ைள ெசா��� வ�சய�ைத 

கிரகி��� ச�திைய இழ��வ��ட�. அவ� 

அவ�� வரைவ இய�பா� ஏ��� ேக�க 

நிைன��� �� அ�கி��� அவ� 

ெச��வ��டா�. கால� கட�த ப�� இன� 

ேயாசி�� எ�ன பய�. வ�தி அத� 

வ�ைளயா�ைட வ�ைளயாட ஆர�ப��� 

வ��ட�. இன� நட�ப� எ��� யா� 

ைகய��� இ�ைல.

சிறி� ேநர� திைக�� நி�றவ�, ப�� 

நட�பைத அ�ைமய�ப� ைகய�ேல 

த��வ��� கவைலேயா� வ�� ���� 

தி��ப ஆர�ப��தா�. மனதி� கவைலக� 

��ெகா����ததா� த�ைன� ��றி 

நட�பவ�ைற கவன��கவ��ைல. கா�க� 

தானாக ��ேனற, நட�� 

ெகா����தவைள, ெகா�ச� இ��ட 

ப�திய�� த��ெரன ேவகமா� �திைர� 

ேத�� வ�த இ� ைகக� ��கிய�. அவ� 

க��� �� வாைய ��யவ� அவ��� 

மய�க� த�� ெச�ைய �கர� ெச�தா�.

அவ� மய�க� கைல�� எ��த ேபா� 

இ��த இட� அவ��� ேதவேலாக� 

ேபால� காண�ப�ட�. எ�ேக இ��கிேறா� 

என ஆராய� ெதாட�கிய ேபா� வ�மன�� 

�ர� அைத� கைல�த�.

“மய�� ேமாகின�.. எ��� வ��டாயா..? 

எ�ேக இ�� ��வ�� ந� உற�கிேய 

கிட�பா�.. நா� உ� உற��� அழைகேய 

இ��� எ�தைன நா� ரசி�க ேவ��� 

ேபால என நிைன��� ெகா����ேத�..” 

எ�றா�.

அைத� ேக�ட�� தி��கி�டவ�, “ேஹ.. ந� 

யா�? எ�ைன எத�� இ�ேக..?” என 

ஆர�ப��தவள�� அ�கி� வ�தவ�,

“ேமாகின�.. கவைல�படாேத.. எ� �� 

ெப�க� கவைல�ப�டா� என�� மன� 

தா�கா�..” எ�றப� அவள�� க�ன�ைத� 

ப���க வ�தா�.

அைத உதறிவ��டவ�, “�ேச.. ந�.. இளவரச� 

வ�மனா?” எ�றவா� ஒ� ஏளன� 

பா�ைவைய வச� ினா�. 

அவ� பா�ைவய�� இ��தைத� ���� 

ெகா�டவ�, “ஆ�.. இ�நா��� இைளய 

அரச�.. ேமாகின�..” எ�றவன� ைகக� 

அவ� ைககைள� ப���� இ��� 

த�ேனா� அைண��� ெகா�ட�.

“��.. இ�த மண�.. இ� தா� எ�ைன 

உ�ைன� கட�திவர ைவ�த�.. உ�ைன� 

ப�றி வ�சா��க� �ட வ�டாம� உடேன 

அ�ள�வர� ���ேத�.. இத�கா� தா�..” 

எ�றவன�ட� திமிறியவ�,

“வ�மா.. ந� ெச�வ� த��.. அேதா� நா� 

யாெர�� ெத��மா உன��..? 

ெத��தி��தா� இ�ப�ெயா� 

இழி�ெசயைல ெச�ய நிைன�தி��க 

மா�டா�.. எ� த�ைத�� ம��� இ� 

ெத��தா�.. ��.. ேபசி ேநர�ைத வண� ��க 

நா� வ���பவ��ைல.. எ�ைன வ���வ��.. 

நா� இ�கி��� உடேன ெச�ல 

ேவ���.. வ�� �� எ�ைன� 

ேத�வா�க�..” என� ெசா�ல,

“ஹஹா.. ஹஹா..” என� சி��தவ�, 

“ேமாகின�.. உ�ைன வ�டவா அைழ�� 

வ�ேத�.. எ� ஆடலைவைய அல�க��க 

வ�த ேதவைத ந�.. உ�ைன� பா��தாேல 

�க� என நிைன�தவ��� ேகாவ��� 

ந�தா� பா�னா� என� ெத��த�� உடேன 

உ�ைன எ� ����� ைவ��� ெகா�ள 

ேவ��ெம�ற ஆைச வ��வ��ட�.. 

அதனா� தா� மா�ேவட�தி� ம���� 

வ�� ம��� வ�ேத� எ� ��த�ைய..” என 

இ��கமா� அவைள� ப���தா�.

“�ேச.. ந�ெய�லா� அரசனானா� நா� 

எ�ப� வ�ள���..? இ�தியா� 

ெசா�கிேற�.. எ�ைன வ���வ��.. 

இ�ைல..” என� ேபச ஆர�ப��தவைள� 

தி��ப� அவள�� ��� க�ைறகைள ந�வ�� 

ெகா�ேட,

“இ�ைலயானா� எ�ன நட��வ��� 

ேமாகின�..! உ� த�ைத எ�ன 

ெச��வ��வா�.. ெசா�.. நா� இ�நா��� 

அரச�.. ம�தி�யா� இ��தா�� அரச� 

�� ம��ய��ேட ஆக ேவ��ெம�ப� 
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ெத�யாதா..?” எ�றா�.

அவ� அதி��சியா� பா��க, அ�த 

க�வ�ழிகைள ந�வ�யவாேற,

“ேமாகின� இ�ப� பா��காேத.. பாலி� 

வ���த திரா�ைச ேபாலி��கிற�.. உடேன 

ப�கேவ��ெம�� மன� ���கிற�..” 

என காதி� ெசா�னா�.

“�ேச.. எ�ைன வ��..”” என� திமிறி� 

ெகா�ேட,

“ஓ.. அ�ேபா� ெத��ேத தா� எ�ைன� 

கட�தி வ�தாயா..? ந�ெய�லா� ஒ� 

அரசனா? ம�கைள� கா�க ேவ��ய 

ெபா��ப�� இ��பவ� ெபா��கியா� 

இ��கிறாேய..?" என� ெசா�னவ�., 

ேவகமா� அவன�டமி��� தன� ச�திைய� 

திர�� எதி��ைப ெத�வ��� 

அவன�டமி��� த�ப��� நி�றா�.

அவ� ேபசியைத� ேக�டவ�, “ேமாகின�.. 

ேப�சி� ஒ��க� ேதைவ.. நாவட�க� எ� 

�� மிக அவசிய�” எ�க,

அவேளா, “�தலி� உ� நட�ைதய�� 

ஒ��க� ெகா�.. ப�� ேப�� தானாக 

ஒ��க� ெகா���...” எ�றா�.

அவ� சி���� ெகா�ேட, “பரவாய��ைல 

ஆராதனா.. உ� பா�� ம��மி�ைல.. 

ேப��� ந�றாக� தான���கிற�..” என� 

ெசா�லிவ��� அவ� ஆசன�தி� 

அம��தவ�,

“��.. ஆராதனா.. உ� த�ைத ந�றாக� 

தா� ெபய� ைவ�தி��கிறா�.. எ� 

ஆராதைன�� உ�யவ�.. ஆய��� 

இைதவ�ட உன�� ேமாகின� எ�ற ெபய� 

தா� ந�றாக� ெபா���கிற�..” எ�றா� 

அவைள� பா�ைவயா� ப�கியவாேற.

“இ�ப�ேய ேபசி� ெகா����காேத.. 

எ�ைன வ���வ��.. இ���� 

ெகா����கிற�.. வ�� �� காணாம� 

கவைல ெகா����பா�க�..” என� 

ெசா�லி� ெகா�ேட கத�கைள� ேதட, 

அவளா� க��ப���க ��யவ��ைல. 

எ�ேக கதெவ�பைத அறிய ��யாத 

வைகய�� அ�த அைற ��வ�� ஒேர 

மாதி� இ��த�. 

அவ� ேத�� ெகா�ேடய���க, இவேனா..

“ேமாகின�.. ேமாகின�.. எ�தைன �ைற 

உ�ன�ட� ெசா�வ�.. உ�ைன வ�டவா 

ெகா�� வ�தி��ேப�.. �தலி� அைத� 

���� ெகா�.. இ�த மாள�ைக எ��ைடய 

தன��ப�ட ேகா�ைட.. இ�ேக எ�ைன� 

தா�� யா�ேம வர ��யா�.. ஏ�..? எ� 

த�ைதேய எ�த� அ�மதிய��லாம� 

இ�ேக �ைழய ��யா�”.

"அேதா� நா��� அைம�ச� மகைளேய 

ெகா�� வ�தி��கிேற� எ�றா� நா� 

எ�வள� ேயாசி�தி��ேப�.. ஆதலா� 

தகரா� ெச�யாம� எ��டேன இன� 

கழி��வ��.. ��கிறதா?”

உ�ைன எ� நா��� அரசியா�க 

ேவ��ெம�� தா� பா��த ெநா�ய��  

வ���ப�ேன�.. ஆனா� இ�ெனா� அரசி 

என�கா� சி�வயதிலி��� 

கா�தி��கிறாேள! அதனா� தா� உ�ைன 

இ�ேக அைழ�� வ��வ��ேட�.. உ�ைன 

ேவ� யா���� எ�னா� வ���� 

தர��யா�.. ஆதலா� இ�த 

ஆடலைவய�� அரசியா� எ�ேபா�� 

இ�ேக ந� ��ெகா�ள ேவ���..” 

எ�றவா� அவைள� பா��தா�.

“வ�மா..” என� க�தியவ�,

“ந� எ�ைன� ப�றி எ�ன நிைன�தா�..? ந� 

நிைன�ப� இ�த ெஜ�ம�தி� 

நிைறேவறா�.. ந� ெத��ேத தவ� 

ெச�கிறா�.. தி��த ஒ� ச�த��ப� 

அள��கிேற�.. எ�ைன வ���வ��.. 

உ�ைன� ப�றி ெவள�ேய ெசா�ல 

மா�ேட�..” என� ெசா�னவைள� பா��� 

ெம�வா� ��னைக ��தா�.

“ேமாகின�.. இ��மா உன�� எ�ைன� 

ப�றி ��யேவய��ைல..! ந� வ�� ைட வ��� 

வ�� ஒ� நாள��� ேம� கட��வ��ட�.. 

இத�� ேம� ந� உ� மைன��� 

ெச�றா��, உ�ைன ந�ப யா� தயாரா� 

இ��பா�க�. அேதா� உ� ெப�ேறா� 

ந�ப�னா�� அ�க� ப�க�தி� உ�ேளாைர 

நிைன��� பா�.. அேதா� நா��� 
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வ�தி�ைறக� மற��வ��டேதா? ஒ� நா� 

���� �ற�தி� கழி�த ெப�ைண 

அக�தி� ேச��க மா�டாேர..!” என� 

ெசா�லிவ��� அவைள� பா���� 

ெகா����தா�.

அவ� ெசா�னைத� ேக�டவ��� பதி� 

ெசா�ல� ெத�யவ��ைல. அ�ப�ேய 

சைம�� நி�றா�. 

அதி��சியா� நி�றவள�� அ�கி� 

வ�தவ�, “ேமாகின� உ� ேப�� எ�ேக 

ேபா�வ��ட�...?” எ�றவா� அவைள 

இ��� ெந��க நிைன�க, அவ� 

அ�காைம உண��தவ�, ப��ேன வ�லக 

ஆர�ப��தா�.

வ�லகியவைள� ப���� நி��தியவ�, 

“ேமாகின�.. ந� ஒ� க�ட�தி� எ� ைக��� 

வ�ேத ஆக ேவ���, ப�� ஏ� ப��ேன 

ெச�� ெகா����கிறா�..?” என� ேக�க,

“�ேச.. எ�ைன வ��.. ந� எ�ன 

ெசா�னா�� நா� உ� வைலய�� வ�ழ 

மா�ேட�.. அேதா� உன��� நா� 

கிைட�க மா�ேட�.. ெச�தா�� சாேவேன 

தவ�ர எ��� ந� ெசா�வ� ேபா� நட�க 

மா�ேட�..” எ�றவா� அ�கிலி��த 

�ண�� தைலைய இ���� ெகா�ள 

ஆர�ப��தா�.

அவ� இ�ப� ெச�ய ஆர�ப��த�ேம, 

“ேமாகின�.. ேமாகின�.. ந�றா� இ���� 

ெகா�.. அ�ேபா� தா� என�� வசதியா� 

இ����.. ந� எ�ைன த��க நிைன�க 

மா�டா�..” எ�றவா� ெசா�லிவ��� 

ஓர�க�ணா� அவைள� பா��தப� 

அவன�ட�ைத வ��� அைசயாம� நி�றா�. 

அவ� அ�ப�� ெசா�ன�ேம, அதி��� 

நி�றவ�, அ�ப�ேய நி�றா�.

நக��� வ�தவ�, “ேமாகின�.. இன� எ�ன 

ஆனா�� ந� இ�கி��� த�ப ��யா�.. 

அேதா� ெவள�ேய ெச�றா�� உ�னா� 

�� ேபா� வாழ ��யா�.. அதனா� 

��நிைலைய� ���� எ�ேனா� 

அ�ச���� ெச�..” எ�றவ� அ�கி��� 

கிள�ப�னா�.

அவ� ெச�ற�� இய�க� ெப�றவ� 

க�ணே� ரா� அ�ைமய�பன�ட� மனதி� 

ேபசி� ெகா����தா�. 

“அ�ைமய�பா.. நா� எ�ன பாவ� 

ெச�ேத�..? ஏ� என�� இ�ப�ெயா� 

த�டைன..? இவ� ெசா�வ� ேபா� 

எ�னா� வாழ இயலா�.. இற�தா�� இன� 

இழ�த எ� ெபயைர யா� ம���� த�வ�..? 

உ�ைனய�றி ஒ�வைர�� நிைனயாம� 

வா��த என�� ந� த�� ச�மான� 

இ�வா..?” எ�� ப�த�றி� ெகா����தா�. 

எ�ப�யாவ� மன� இ�கி��� த�ப 

ேவ��ெம�� தி�ட� ேபா�ட�.. 

அைறைய ஆராய ஆர�ப��தா�. ேத�� 

மர� ம��� � மர�தி� ேவைல�பா�டா� 

அைற ���� ெஜாலி�த�. அேத ேபா� 

அைன�� ப�தி�� ஒேர மாதி�யா� வ�ட 

வ�வமான அைற. அவ� வ�த ெச�ற 

வழிெய�� நிைன�� அ�த இட�ைத� 

த��னா� �வைர� ேபா� த�மனா� தா� 

ேதா�றிய�. எ�ப� த�ப��கலா� என 

நிைன�தவள�� மன� ஒ�ெவா� 

அ�ைய�� ஆராய ஆர�ப���, இ�தியா� 

அ�த அைறய�� ஜ�னைல� 

க��ப���த�. ஜ�னைல� ��றி இ��த 

இ��� வைளய�க��, அத� ப��ேன 

இ��த மர ஜ�ன�� மிக�� 

வ�ைமயானைவயா� இ��த�. ெகா�ச 

ேநர� அைத உைட�க �ய�சி 

ெச�தவள�� �ய�சி ேதா�வ�ய�� தா� 

���த�.  

ப�� எ�ன ெச�யலா� என நிைன��� 

ெகா�ேட அ�கி��த ஆ�யர� 

க�ணா�ைய� பா��தவ�, அத� அழைக� 

க�� வ�ய�தா�. அழகி ஒ�வள�� 

கைதைய காவ�யமா� ெசா�ல �ய�ற� 

ேபா�, ஒ�வள�� ந��ட ��த� வானமா� 

பற�தி��ப� ேபா� ேமேல ஆர�ப��த 

ஓவ�ய� ப�� அவள�� ஒ�ெவா� 

ெசயைல�� வ�ள��வ� ேபா� 

ெச��க�ப����த�. 

அைத� பா��தப� நி�றி��தவைள 

ப��ன���� அைமதியா� வ�த, வ�மன�� 

ைகக� அைண�க, தி��கி�� அவைன� 

த�ள�வ��� நி�றா�.
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அைத� பா��� சி��தவ�, “எ�ன மய�� 

ேமாகின�, பய�� வ��டாயா..? இ�த 

அைற�� எ�ைன� தவ�ர யா�� வர 

��யா�.. இ� எ��ைடய ரகசிய அைற.. 

அதனா� பய�படாேத..” எ�றவா� ம���� 

அைண�க வ�தா�.

“ந� இ��ப� தாேன என� பய�..” என 

மனதி� நிைன�தவ� வா�வ���� 

ெசா�லவ��ைல.. க�களா� ெவ��ைப� 

கா��ய ப�, அவைன வ��� வ�லகி� 

ெச�ல,

“எ�ன ேமாகின�.. எ�தைன ெசா�லி�� 

இ�ப�� ெச�கிறா�..? உ�ைன� ேபா� 

எ�தைன� ேபைர நா� பா��தி��ேப�? 

இ��� நா� ெபா�ைமயா� இ��பத�� 

காரண� எ� மனைத ந� தி��வ��டா�.. 

அதனா� எ� வலிைமைய� ெகா�� 

உ�ைன ெவ�ல நிைன�கவ��ைல நா�.. 

என�� ந�ேய உ�ைன� தர ேவ���.. அ� 

தா� என� ஆைச..” எ�றா�.

“அ� உ� கனவ��� நட�கா�.. உ� 

வலிைமைய� ெகா��� எ�ைன 

உ�னா� அைடய இயலா�.. அ�ப� 

நட��மானா� அ�கண� எ� உய�� எ� 

உடலி� இ��கா�.. இ� நா� வண��� 

இைறவ� ம�� ச�திய�..” எ�றவைள� 

பா��தவ�,

ஒ� ெப����ட�, “ேமாகின�.. ந� எ�ன 

நிைன�தா��, ெசா�னா�� நா� எ�ன 

நிைனகிேறேனா அ� தா� நட���.. உ� 

மன� மாற இ�� ஒ� நா� தா� ெக�. 

அ�ப� இ�ைலேய� எ� மன� ெசா�வ� 

ேபா� தா� நட���..” எ�� 

ெசா�லிவ��� உணைவ ேமைஜய�� ம�� 

ைவ��வ��� கிள�ப�னா�.

அவ� ேபசி� ெச�ற�� எ�ன ெச�வ� 

எ�� ெத�யாம�, ேகாப�தி� கா�கைள 

க��லி� வல� காலி� உைத��� 

ெகா�ேடய���க த��ெரன அத�த� 

ச�த��ட� தைரய�� க��லி� 

ேந�ேகா��லி��த ஒ� இட�தி� 

மர�பலைகக� வ�லகிய�. 

அ�ேக ெச�� பா��க, அ� �ர�க� பாைத 

ேபாலி��க, எ�லா� அ�ைமய�பன�� 

ெசயெல�� அதி� ேவகமா� இற�க 

ஆர�ப��தா�. எைத� ப�றி�� 

ேயாசி�காம�, அ�த இ��� �ர�க� 

பாைதய�� த�ைன� கா�பா�றி� ெகா�ள 

ஓ�னா�.

சிறி� ேநர� ெச�� அவைள� ேத� வ�த 

வ�ம��� திற�க�ப����த �ர�கபாைத 

உ�ைமைய உைர�க, �த� �ைற 

ேதா�ற��, அ��� ஒ� ெப�ணா� 

ேதா�க��க�ப�ட�� ேகாப�ைத 

அதிக�ப��திய�. இ��� அவைள 

அைடய� ����� தாக� அட�க ம���, 

அத� ேவதைன�� அதிகமாக, வர� �கைள 

அவைள� ேதட பண���வ���, அவ� 

�ர�க� பாைத வழிேய ெவள�ேயறினா�.

அ�த� �ர�க� பாைத ���� இட� 

��கி� கா��� ெதாட�கமாதலா� 

வர� �கைள அ�ேக ெச�ல� ெசா�லி வ��� 

இவ� த� வழிேய ெச�ல� 

ெதாட�கினா�.

�ர�க�பாைத வழிேய பய�தி� உய�ைர 

பணய� ைவ�� ஓ�யவ�, இ�தியா� 

��கி� கா��� ெதாட�க�ைத 

வ�தைட�தி��தா�. அவ� அ�ேக வர��, 

வர� �க� �திைரய�� வ�� ேசர�� 

ச�யாய���க, த�ப��க எ�ண� அ�கி��� 

கா���� ஓட ஆர�ப��தா�.

மாைல ம�கி, ேத�ப�ைற இரவ�� 

ெவள��ச�தி� மைலய�� கா��� 

பாைதய�� உணவ��றி ஓ�� 

ெகா����தவள�� உண��க� ம�க 

ஆர�ப��த ேநர�, ேகாவ�லி� ெப�யவ� 

ெசா�ன� நிைனவ�� வர, 

த� ைகய�� க��ய���த� கய��ைற 

கழ��யவ�, “அ�ைமய�பா.. எ�ைன� 

கா�பா��..” என� க�தி�ெகா�� கிேழ 

வ�ழ, அவ� வ��� �� அவைள� 

ப���தப� கா�றா�  எ��� நி�றா� 

ஆதி�த�.. இ�த மைலைய� கா��� 

அ�ைமய�பன�� காவல�.

நில� வ����...
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CONTESTS & REWARDS

1. Penmai Special Contest: 

Kolam Contest - Suganpec06 @ Suganthi

2. Neeya Naana Winner - Bhavani Senthil 
& Chitramumbai @ Chitra

3.  Penmai’s Super Star:

Penmai’s Best Cheerer - Datchu@Mythili.

Penmai’s Special Valentine’s Day Contest

�eeya �aana - �ebruary �onth �ontest.
மகி��சியான மணவா��ைக 

அைமவ� காத� தி�மண�திலா? 

ெப�ேறா�களா� நி�சய��க�ப�� 

தி�மண�திலா?

�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.

February Month ContestFebruary Month ContestFebruary Month Contest

January 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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