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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

"ம�ைகயரா� ப�ற�பத�ேக ந� மாதவ� ெச�திட ேவ��ம�மா!"

 

ந� மாத� �ல�ைத� ேபா�றி ெப�ைம�ப��திய அ�த மகாகவ�ய�� 

ெசா� வா���ப� இ�ேபா� நா� அைன��� �ைறகள��� ந�ைம 

நிைலநி��தி� ெகா�� ந� சாதைனகைள�� சிற��கைள�� பாரறிய 

ெச�� வ�கிேறா�. "எ��� ெப� எதி�� ெப�". ெப�கள�� கா�தட� 

பதியாத �ைறகேள இ�ேபா� இ�ைல எனலா�. "ம�ைகய� திலக� 

ம�காத ெச�வ�" எ��ைன உ�ைமயான வா��ைதக�.

 

ந� வா�ேவா��, வரலா�ேறா�� இைண�தி��பவ� ெப�. தா�, 

மைனவ�, சேகாத�, மக�, ேதாழி இ�ப� எதாவ� ஒ� வ�வ��, 

ஒ�ெவா� ஆண�� ெவ�றி�� உ��ைணயாக��, ப�க பலமாக�� 

இ��பவ� ெப�. அ��, க�ைண, பாச� இவ�ைற அ��பைடயாக� 

ெகா�ட ெப�ைமேய இ��� இ��லைக வாழ� ெச�� ெகா�� 

இ��கிற�.

 

"உட�வலிைம ஆ�க��� பல� எ�றா�, மன வலிைம ெப�க��� 

பல�' என வ��ந�க� ��கி�றன�. 

 

ெப�க� ஆ�க��� சமமாக ச�ட�தியான உ�ைமகைள� 

ெப���ளன�.  இ�� ெப�க� அரசிய�, ெதாழி���ப�, ெதாழி�, க�வ� 

ேபா�ற பல �ைறகள�� த�கள� திறைமைய ெவள��ப��தி 

ேம�ப�டவ�களாக திக��தா�� ெப�க��� இைழ�க�ப�ட 

ெகா�ைமகளான ெப� சி��ெகாைல, �ழ�ைத தி�மண�, பாலிய� 

ெகா�ைம, வரத�சைண ேபா�ற ெப� ெகா�ைமக� இ��� 

ெதாட�கி�றன. ஊடக�கள�� நாெளா���� ெப�க� ம��� 

சி�மிக��ெகதிரான வ��ைறயாவ� ப�ேவ� வ�வ�கள�� அதிக��� 

ெகா�ேட தா� வ�கி�றன. இன� வ�� கால�கள�லாவ� ெப�ைம�� 

எதிரான ச�க� ெகா�ைமக� கைளய�ப�� ெப�க� �த�திரமாக 

ச�க�தி� வைளய வர வழிவைகக� ப�ற�க���. 

மல� 2
இத� 6



����த ந�னைட ேந�ெகா�ட பா�ைவ��,
�ல��� யா���� அ�சாத ெந�க��,
����த ஞான� ெச���� இ��பதா�
ெச�ைம மாத� �ற��வ ��ைலயா�;
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...Anurad

Mix 1 tb spoon of 
honey with half tb 
spoon of pepper 
and give it in night. 

Follow this dosage 
for 5 days.

...riba

 Take few drops fresh ginger juice 
mix with 1 spoon of honey.

 It’s a very good medicine 
and your child will not 
cough at least for 6 hrs 
or the whole night. 

 Give 2 spoons day and 
night every day for 3 
days.

...Kanibala

 Take 5-10 leaves (according to the 
child's age) of Karpooravalli.

 Boil the leaves for 2-3 minutes in 1/2 
cup of water added with little sugar.

 Filter the leaves and feed the syrup 
early in the morning and evening 
well before dinner. 

 Continue this for 3 days.

...Tweetypie

 Take a lime juice and add 1 spoon of 
honey to it.

  Drink for at least 3 - 5 days. Good 
medicine for cold and cough for kids

...Subhadramercy

 With 3 leaves of navarai/karpuravalli, 
grated ginger 1/2 tsp along with 
sugar regularly will help to drive 
away cold.

 For cough, mix adathoda powder 
with honey and drink.

...Deepabala

 To cure a cough 
quickly, make a 
paste of basil leaves 
and honey. Have a 
teaspoon of this. Or 

alternatively boil basil 
leaves in some water. 

Strain and add a little 
honey. Give this mixture to 

the child.

 To keep throat infection and cough 
at bay, drink basil water daily.

 Mixture of honey and ginger juice is 
good for sore throat. Drink one 
teaspoon of ginger juice mixed with 
an equal quantity of honey. Follow it 
up with a glass of warm milk.

 Mix 1 tsp of Honey with ½ tsp of 
grated ginger. Give this mixture to 
the child to get rid of a sore throat.

 For a wet cough heat ½ tsp honey 
and a pinch of turmeric. Let cool and 
then give it to the child.

 To cure a cough boil ajwain leaf for 
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20 minutes in some water (just 
enough to last for 20 minutes). 
Strain and give the thickest liquid to 
the child. 

 Roast besan (gram our) and ghee. 
Add this to glass of milk. This is an 
ideal drink to fight cough and 
cold. 

 Apply 'throat paint' to get 
rid of a stubborn 
cough. On a thin stick 
wrap cotton wool. 
Dip this in glycerin. 
Ask the child to keep 
his mouth open and 
now use this 'brush' 
to paint the child's 
throat from inside. 

 Soak 5 almonds 
overnight. To the 
soaked and peeled almonds 
add 1 peppercorn (preferably the 
white variety), 1 green cardamom 
(choti elaichi) and 1 tsp sugar. Grind 
to a paste and give to the child to 
eat.

 Steam is excellent for opening 
blocked nasal passages. Use plain 
water. Do not add anything to it as 
Vicks and other such additives just 
block up the passages more.

 To give steam to a very small child 
you can use one of these 

methods:

 Hold the child in your 
lap and cover both 
of you with a 
towel to retain 
the steam inside. 
Be careful of the 
hot utensil and 
the boiling water 

especially for 
active toddlers.

 Close all windows 
and doors of the 

bathroom. Turn on the hot 
water tap. Keep the child inside the 
bathroom for some time. You could 
play with the child to keep him 
occupied
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வ�� �� �ழ�ைதக��� அவ�கள� 7 

வயதிலி��� சில சிறிய சிறிய 

ெபா���கைள� ெகா��கலா�, 

வய��� ஏ�றா� ேபா�.

 கைடகள�லி��� வ�� ப�ளா��� 

கவ�� உபேயாக�பட� ��யவ�ைற 

ைச� வா�யாக, அழகாக ம��க� 

க��� ெகா���, அைத �றி�ப��ட 

இட�தி� ைவ��மா� 

ெசா�லலா�.

 மாைல ஆன��, எ�லா�� ப��� 

���த ப�ற�, ெச�தி�தாைள 

அழகாக ம���, �றி�ப��ட இட�தி� ைவ�க� ெசா�லலா�.

 ெச�தி�தா�ட� வ�� ��� ப�ர�ர�கள�� ப�� ப�க� காலியாக 

இ��தா�, அவ�ைற��, கைடகள�� கிைட��� ப�� ப�க� காலியாக 

இ���� ப�� இவ�ைற��, ஒ� ேப�ப� க�ட� (ப�ளா���கா� ஆன�) 

வா�கி� ெகா��� அைத� ெகா��, அ�த ேப�ப�கைள, வ�த வ�தமான 

உபேயாக�ப�� ைசஸி�, க� ெச��, எ�லா�� எ��� 

உபேயாக�ப��த� ��ய இட�தி� ைவ�க� ெசா�லலா�. இ�த 

ேப�ப�கைள, ஏதாவ� லி�� எ�தேவா, வ�லாச�க� எ�தேவா, 

ெதாைலேபசி எ� எ�தேவா உபேயாகி�க ����. இதனா� எ�த 

ேப�ப�ைர�� வண� ா�க ேவ�டா� எ�ற க���� அவ�க���� பதி��.

 எ�� ெவள�ய�� ெச���ேபா��, ைல�, ஃேப�, �வ�, த�ண��  �ழா�க� 

ேபா�றைவ ஆஃ� ெச���ளதா எ�� பா���� ெபா��ைப� 

ெகா��கலா�.

 அவ�கள� ல�� பா�ைச ��த� ெச�வ�, ��� 

ஷூ�கைள பா�� ெச�வ� ேபா�றவ�ைற 

ெச�ய� ெசா�லலா�. 

�த� சிறி� நா�க��� இவ�ைற அவ�க� 

ெச���ேபா� ந��க� ேம�பா�ைவ பா��கலா�. 

ெச�த ப�ற� ஒ� �ைற அவ�க� அறியாம� 

ந��க� ஒ��ைற தி��ப ச� பா��கலா�. 

அவ�க� எைத ெச�தா�� பாரா��வ� ெரா�ப 

��கிய�.

இர�� �ழ�ைதக� இ��தா�, ெபா���கைள� 

ப����� ெகா��கலா�.

இதனா�, அவ�க���� சி� வயதிலி��ேத 

ெபா��� வ��, நம��� ேவைல ப� �ைற��.

...JV_66@Jayanthy
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Should I breastfeed my child at 
night or not?

Yes, you must do so as long as you 
want to. You can breastfeed in a lying-
down position. Breastfeeding at night 
increases your milk supply because 
more prolactin is 
secreted at night 
than during the 
day. This also 
plays an important 
role in preventing 
another 
pregnancy.

What is demand 
feeding? How 
frequently 
should my baby 
be breastfed?

You must 
breastfeed 
whenever the 
baby wants to. 
This is called 
demand feeding or 
unrestricted 
breastfeeding
. The more 
the suckling, 
the more 
breast milk 
will be 
produced. It 
also helps to 
prevent 
engorgement 
or undue 
fullness of 
your breasts.

Breast milk is digested easily and more 
rapidly than artificial milk. So your baby 
may want to feed frequently. She may 
feed irregularly at first; only a few times 
in the first day or two, then very often 
for several days. Every baby is 

different, but most 
settle down into 
some sort of 
rhythm after a 
week or two.

However, follow 
your instincts and 
recognise when 
your child’s cries 
are not for a feed. 
This is termed 
‘intelligent demand 
feeding’. 

For example, if 
your baby had a 
proper feed and 
then starts crying 
within half an hour 
or so, the reason 
is probably not 
hunger but 
something else. It 
could be a wet 

nappy. The baby may need to be 
wiped or may want to be picked up for 
more body contact. She may be feeling 
hot or may want to be covered up. 
After ruling out these possibilities, if the 
baby continues to cry, try nursing her 
again. A breastfed baby is not likely to 
be overfed.
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PREGGERS GUIDE Stretch Marks
During Pregnancy

...Rudhraa...Rudhraa...Rudhraa

Stretch marks

Stretch marks are mainly caused by the stretching of skin due to 
weight gain in pregnancy. They usually appear as pinkish or reddish 
streaky lines on abdomen, legs, breast, thighs and hips, wherever 

weight is gained.

Prevention or cure

Stretch marks are permanent, but the color will get faded after 
child birth (after 5-8 months). 

No treatment is there to avoid the stretch marks. Nothing can be 
done to stop them. So it’s better not to spend money on 

commercially available creams or lotions.

Protein Rich Foods During Pregnancy
...Gkarti @ Karthiga

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

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

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

Oats: Although grain is not considered very high in 
protein but oat is one such grain which is. youmay 
like to eat it with pancakes, cookies or eat it solo.
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Black spots, Holes & Pores - Are just pimples which don't have 
skin around them! Because there is no skin, they're open to 
the air & the pop layer of junk oxidizes and turns them to dark 
black color. There are many remedies to remove them. 

Steaming: 
 Put your face on top of a bowl filled with steaming hot water 

or cover your face with a towel soaked in steam water. 
 It helps in removing dirt and bacteria in your face in the form 

of sweat.
Apply glue:
 Apply normal or non-toxic glue to troubled areas and let it dry completely, peel 

off the dry glue and you can see black spot in the dry glue.
Warm your skin: 
 Warming your skin makes pores to expand and making easier to squeeze 

blackhead out.
 You can do this after taking hot shower. Or by gently compressing the affected 

area with hot water.
 Lotion:
 Make a lotion of equal proportion of Lime juice, Almond Oil, Glycerin.
 Apply the lotion on your face and concentrate on the affected area more. It will 

not only cure pores and holes. But also black spots on face too.

Some more home remedies:

Paste of turmeric, honey and besan:
 Turmeric has healing properties and besan will absorb excess oil, dirt and 

toxins from your skin to make it clean and clear all the way.
 Honey will provide glow and smoothness to your face. Use this face pack 

twice a week if your skin is not very dry.
 Potato juice:
 Potato juice is very effective in removing marks from the skin. Peel a potato, 

grate it and squeeze some juice from it.
 Use your fingers or a cotton ball to apply this juice thoroughly over your face.
 Apply neem face pack:

 Neem has anti-bacterial and anti-fungal properties. You may 
apply neem face pack to get rid of pimples and acne already 
present over your face.

 This pack will also prevent further outburst of pimples over 
your face.

 Facial treatment in beauty clinics: 
 Once in a month have facial done over your face by trained 

beauticians. After a few sessions you will notice a marked 
difference over your face.

BEAUTY LOUNGE

...Gkarti @ Karthiga

How to removeHow to removeHow to remove
Pores from Face? Pores from Face? Pores from Face? 
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 ச�தன�, ��தான�ம�� கல�த ஃேப� ேப� உபேயாகி�� வர, �க� 

ெபாலிவாக��, மி��வாக�� மா��.

 கடைலமா�ட� சிறி� ம�ச� ��, எ�மி�ைச சா�, ஒ� ேடப�� ��� 

பா� கல�� �க�தி� தடவ�, கா��த�ட� மிதமான ��ந��� 

க�வ, �க� மி��வா��.

 ஆலி� எ�ெண�ட� ச��கைர கல�� 

உ�ள�ைககள�� ேத��� க�வ ேவ���. 

இ�வா� ெச�ய உ�ள�ைககள�� க�ன� த�ைம 

மைற�� மி��வாக மா��.

 ப�ைச உ�ைள�கிழ�கி� சா�ைற �க�தி� 

தடவ� வர ��ய� கதி�களா� ஏ�ப�� க�ைம 

நிற� மா��.

 2 ��� ��ள�கி� சா��ட� 2 ��� ேமா� 

ேச���, �க�தி� தடவ�, ஒ� மண�ேநர� 

கழி��, ��ந��� �க�ைத க�வ ேவ���. 

இைத தினச�ெச�� வர, ெவ�ப�தா� �க�தி� ஏ�ப�� தவ��� 

நிற��ள ��ள� மைற��. ேத�கா� த�ணை� ர �க�தி� ெதாட��� 6 

மாத� தடவ� வர சி�ன�ைமயா� ஏ�ப�ட வ� மைற��.

 �சண��காைய சி� ���களா�கி அைத க�கைள� ��றி ைவ�க, 

க�கைள� ��றி ஏ�ப�� க�வைளய� மைற��.

Durgasakthi

Skin Brightening, Lightening & Whitening Tips
...Lali @ Lalitha

Potato Facial Mask

Ingredients:
Potato slices

Method:
 Mash the potato slices into paste 

or make the juice of potato.
 Apply the paste on the tanned 

areas of your skin.
 Wash your skin after 15 mins with 

plain water.
 Apply potato facial mask once in a 

day on your tanned skin.

Lemon Juice  

Ingredients:
Lemon juice

Method:
 Apply freshly squeezed lemon 

juice on the affected areas of your 
skin.

 Leave it for 15 mins. 
 Then wash your skin with cold 

water.

BEAUTY LOUNGE
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Sloka for Kids

Karacharna Sloka (Bedtime Sloka)

Karacharana Kritham Vaa;
Kayajam Karmajam Vaa;
Shravana Nayanajam Vaa;
Manasam Vaa Aparadham;
Vihithama Vihitham Vaa;
Sarva Medha Kshamasvaa;
Jaya Jaya Karunabdhey;
Shree Mahadeva Shambo.

Meaning

Oh Lord! Please forgive me for all the wrong actions that I have commited 
knowingly or unknowingly with my hands, feet, speech, body, ears, eyes and 
mind. Victory to you, Oh Lord of compassion and Mercy.

KIDS CORNER

Deepa Bala

Pencil stand of Bangles

If you have old bangles lying around 
in the house that nobody wears, you 
can use them to make a pencil stand 
for your desk.

Things Needed: 
1. Old bangles
2. Adhesive
3. Cardboard
4. Scissors
5. Pencil

Method:

Step 1: Collect bangles of different colors but of the same size.

Step 2: Use a bangle to draw a circle on the cardboard piece. Cut it.

Step 3: Now stick one bangle on top of the other using the circular cardboard as 
the base for your pencil stand.

Stick the bangles till you get a height of four inches. That is it. There is no need to 
paint or decorate. It will be the most colorful pencil stand that you will have.
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HEALTH TIDBITS

Shehithi @ Kasthuri
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Electrolytes
Sodium   6 mg
Potassium  455 mg

Minerals
Calcium  10 mg
Iron   0.73 mg
Magnesium  22 mg
Manganese  0.141 mg
Phosphorus  61 mg
Zinc   0.33 mg

எ�லா உண� வைககள�� உ�ளைதவ�ட இதி� கார�ெபா�� அதிக 

அள�ட��, உ�தியான ெபா�ளாக�� இ��கிற�. இ�தா� ந� உடலி� 

அதிகமா� உ�ள �ள��த அமில�கைள� சம�ப��தி அ�ல� ெவள�ேய�றி 

உடைல ஆேரா�கியமாக� பா�கா�கிற�.

��� அமில�ைத�� �ள��த ந�ைர�� கைர�� ெவள�ேய�றிவ��கிற�. 

அ��ட� சா�ப��ட உண� எள�தி� ஜர� ணமாக உண�� பாைதய�� 

ந��ண��ட� ெசய�ப�� பா���யா�கைள�� அதிக� வள���வ��கிற�.

ஊ�ட�����ைறவா� ஏ�ப�� ெசாறி, கர�பா� ேபா�ற �க�வ� ேநாைய� 

�ண�ப��த உ�ைள�கிழ�� மசியைல� சா�ப��டா� ேபா��. அவ��த 

உ�ைள�கிழ��கைள ேதா�ட� மசி��� தின�� ஒ�ேவைள வத� � ஒ� 

வார� �த� ப�� நா�க� வைர சா�ப��டா� ந�ல ��ேன�ற� ஏ�ப��.

ப�ைசயான உ�ைள�கிழ�� ரச� த�� 

ந�ைமக�!

வய������, வய���� ேகாளா�க�, �ட� 

ேகாளா�க�, இைர�ைப� ேகாளா�க�, 

ஆகியன உ�ளவ�க� இள�சிவ�� நிற�தி� 

உ�ள உ�ைள�கிழ��களாக� பா��� 

எ���, அவ�ைற ப�ைசயாக மி�ஸி �ல� 

சா� எ���� ெகா�ள ேவ���. உண� 

சா�ப��வத�� அைரமண� ேநர�தி�� ��பாக 

இ�த� சா�றி� அைர க� அ��த ேவ���.

Nutrients
Energy   70 Kcal
Carbohydrates  15.90 g
Protein   1.89 g
Total Fat  0.10 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  2.5 g

Vitamins
Folates   18 mcg
Niacin   1.149 mg
Pantothenic Acid 0.279 mg
Pyridoxine  0.239 mg
Riboavin  0.038 mg
Thiamin  0.081 mg
Vitamin C  11.4 mg
Vitamin A  7 IU
Vitamin K  2.9 mcg

www.Penmai.com            13                  Penmai eMagazine Mar 2014                           



HEALTH TIDBITS

இ�ேபா�, ��� ேவைள�� உண� ேநர���� ��� அ��த ேவ���. 

உ�ைள�கிழ�கி� உ�ள மா��ச��, அ�வய�� ம��� இைர�ைபகள�� 

உ�ள �ழா�க� வ�� �வைத�� அவ�றி� ந��ந�� ேத��வைத�� �� 

���ேய த��� உட��� ந�ைம ெச�கிற�. இேத உ�ைள�கிழ��� 

சா�ைற உடலி� எ��� இைண��க� ம��� தைச�ப�திகள�� வ�� க� 

�தலிய ேகாளா�க����, வாத ேநா�க���� ெவள����சாக� ேத��க 

உட� நல���.

இ�த�சா�ைற அ��ப�� ைவ�� ��றி� ஒ� ப�காக வ�ற� ெச�� 

அதி� கிள�ச�� ேச���, பா��லி� அைட�� ைவ��� ெகா�ளேவ���. 

வ�� க�, வலி ஆகியன உ�ள இட�கள�� இர�� அ�ல� ��ற மண� 

ேநர�தி�� ஒ� �ைற இ�த ைதல�ைத அ��தி� ேத��தா� ஒேர நாள�� 

வ�� க� �ைற��; வலி�� ந����.

வாத ேநா� �ணமா��!

இ� ப�ைசயான உ�ைள�கிழ��கைள� ேதா�ட� மி�ஸிய�� அைர��� 

சிறி� த�ண�� வ���, இ� ேத�கர�� வத� �, உண� சா�ப��வத�� ��� 

அ��த ேவ���. இ�ப� அ��திய சா� உடலி� வாதேநாைய� 

ேதா��வ���� அமில�ைத ெவள�ேய�றிவ��கிற�. ெதாட��� 

உ�ெகா�டா� வாதேநா� ��றி��  �ணமா�� சா�திய� அதிக� உ��.

அவ��த உ�ைள�கிழ��கள�� ேதா�கைள� ேசக���, ��த� ெச��, ஒ� 

ட�ள� த�ண�� � ப�� நிமிட�க� அ��ப�� ைவ�� இற�க��. ப�ற�, 

இ�த� கஷாய�ைத அ��தினா�� கீ� வாத� �ணமா��. இ�த �ைறய�� 

தின�� ���ைற தயா��� அ��த ேவ���.

ந��ட நா� மல�சி�க� தர� :

ெக���ேபான இர�த�, �ட�பாைதய�� ந���த�ைம உ�ள அமில�, 

சி�ந��� உ�ள �ள��� அமில� ெதாட�பாக ஏ�ப�� ேநா�க� உ�ேளா�, 

ந��ட நா� மல�சி�ககா� அவதி�ப�ேவா� ஆகிேயா� உ�ைள�கிழ�� 

ைவ�திய�ைத �ைற�த� ஆ�மாத�க� ப��ப�றினா� ேம�க�ட 

ேநா�கள�லி��� �ரண நல� ெபறலா�.

தினச� உணவ�� உ�ைள�கிழ�ைக அவ��ேதா, ேவகைவ�ேதா, ெபா��ேதா, 

�� ைவ�ேதா ேச����ெகா�வ� தா� உ�ைள�கிழ�� ைவ�திய�. ேசா�, 

ச�பா�தி ேபா�றவ�ைற� �ைற���ெகா�� உ�ைள�கிழ��ட� 

கீைரவைககைள, �றி�பாக ெல���, பசைல�கீைர, த�காள�, ெசல�, 

ெவ�ள��கா�, ப���� கிழ��, ட�ன�� கிழ�� ேபா�றவ�ைற�� ேச���� 

சா�ப�டேவ���.

இத��ல� ேதாலி� உ�ள அ���க��, ���க�க�� ந��கிவ���. 

மல�சி�க�� அக�� இர�த� ��த� ெச�ய�ப��� ��த� �� மன�தனாக 

ஒ�ெவா� நாைள�� ச�தி�கலா�.
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Fainting

Fainting can occur in healthy people too. It 
can affect people of all ages, particularly 
common in young women. Fainting is a 
particular problem for the elderly people, 
who may suffer serious injuries from falls 
when they faint. 

You may suffer from a simple fainting spell 
due to anxiety, fear, pain, intense 
emotional stress, hunger, or use of alcohol 
or drugs. Most people who suffer from 
simple fainting have no underlying heart or 
neurological (nerve or brain) problem. 

In patients with overly sensitive nervous 
systems, straining and stress causes 
blood to pool in their legs. As a result, 
blood pressure may drop, reducing 
circulation to the brain. In others, their 
heart rate slows, sending insufficient blood 
to the brain, causing fainting

Remember stress, anxiety are common 
causes that bring on a fainting episode.

Explanation:
 The cause is low heart rate or blood 

pressure, leading to inadequate 
circulation to the brain. This results in 
fainting, or loss of consciousness.

 Simple faint almost always happens 
when the patient is standing. It is a 
much less common occurrence when 
lying down or sitting.

How to recognise a faint?
 Usually the first signs are paleness, 

sweatiness, rapid heart rate 
(PALPITATIONS), dizziness, or 
tightness in the throat. This can last 
anywhere from a few seconds to a few 
minutes. Sometime they may have 
nausea too. The person may complain 
of a sensation that the room is moving, 
ringing in the ears, tingling or 
numbness of fingertips and around lips.

 Fainting usually follows directly. This 
too may last a few seconds to a few 

minutes. 
 After fainting, patients usually appear 

ushed, and their heart rate may be 
slow. 

Treatment:
 Anyone experiencing the symptoms of 

fainting should lie down immediately, 
with their legs elevated. They should 
be given plenty of room and air. If 
possible, whatever provoked the stress 
or anxiety should be stopped. 

 They should remain lying down until 
complete recovery.

 Try reviving them by putting a cold, wet 
washcloth on their face or neck. If they 
feel cold to the touch, cover them with 
a blanket.

 If he or she was lying down, wait 
several minutes before asking them to 
sit up. Ask them to sit for several 
minutes before standing. Then be 
prepared to support them in case they 
faint again when they stand.

Prevention:
Anyone with a history of fainting when 
receiving injections or having blood drawn 
should lie down before the procedure. 
They should try not to look at the needle, 
and their legs should be kept elevated if 
possible.

Medical conditions that cause fainting 
apart from anxiety are:
Heart problems such as irregular heart 
beats.
Seizures. 
Low blood sugar (hypoglycemia). 
Anemia (a deficiency in healthy oxygen 
carrying cells).
Problems with how the nervous system 
(the body's system of nerves) regulates 
blood pressure. 
Some types of fainting seem to run in 
families.

See your doctor about any unexplained, 
especially repeated faints to rule out 
underlying medical conditions.

...PriyagauthamG
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நம� கட�ள�க��� எ�ேபா��, 

எ�லாைர� ப�றி��, எ�வள� அ�கைற 

இ��கிற� பா��க�. யா�ைடய மன� 

ேநாவ��, அவ�க��� வ���பமி�ைல.

அ�டமி, நவமி திதிக� எ�றாேல, எ�த 

ஒ� ந�ல�  கா�ய�தி�� இற�காம�, 

இ�த� திதிகைள ம�க� ஒ��கேவ, அைவ 

இைறவன�ட� ெச��,

"ம�க� எ�கைள ஒ���கி�றனேர, 

நா�க� எ�ன பாவ� ெச�ேதா�?'' எ�� 

வ��தினவா�. அத�� க�ைண வ�ேவ 

ஆன  இைறவ� "உ�க���� ஏ�ற� 

த�கிேற�. அைன�� ம�க�� 

உ�க� இ�வைர�� 

ெகா�டாட� ெச�கிேற�'' 

எ�� வா�கள��தாரா�. 

பகவா� 

உ�தியள��தப�, 

நவமி திதிய�� 

ராமனாக��, 

அ�டமி திதிய�� 

கி��ணனாக�� 

அவத���, ம�க� 

அ�வ�� 

திதிகைள�� 

ெகா�டாட� 

ெச�தாரா�.

�ராம�, சி�திைர 

மாத� �ன��ச 

ந�ச�திர� 4ஆ� 

பாத�தி� அவத��தா�. 

�ராம� ப�ற�த தின�ைத� 

ெகா�டா�வ�தா� �ராம 

ஜ�ேமா�ஸவ� - �ராமநவமி 

எ�� நா�� ம�களா� வ�ம�ைசயாக� 

ெகா�டாட�ப�� தி�நா�.

சரணாகதி� த��வ� 

�ராம� எ�� ெசா�னாேல சரணாகதி� 

த��வ� தா� அைனவ� நிைன���� 

வ��. த�செம�� வ�தவைர� த� சரண 

கமல�தி� ைவ�� அபய� அள��தவ� 

�ராமப�ரா�. பாலகா�ட�தி� 

இராவணனா� அ�ல��ற ேதவ�க� 

பரமன�ேய ப�கார� எ�� சரணைட�தன�. 

அேயா�யா கா�ட�தி� பரத�, 

�ராமப�ராைன� சரணைட�� அவ� 

பா�ைகைய ேவ��, அத� �லேம 

அரசா�டா�. 

ஆர�ய கா�ட�தி� த�டகாவன�� 

�ஷிக� எ�லா�� அர�க�கள�� 

தா�கெவாணா� ெகா�ைமகைள� 

த����மா�  ராமைன� சரணைட�தன�. 

கி�கி�தா கா�ட�தி�, ���வ� 

�ராமப�ராைன� சரணைட�தா�. 

��தரகா�ட�தி��, சீைத அேசாகவன�தி� 

சிைறய���தேபா�, �ராமப�ரா�டனான 

த� இளைம�கால நிக��கைள மனதி� 

அைசேபா��� ெகா����கிறா�. 

அ�ேபா� காகா�ர� கைத 

அவர� நிைன��� 

வ�கிற�. 

ராமபாண���� அ�சி 

உலெக�லா� 

��றிவ���, 

இ�திய�� 

�ராமப�ரான� 

தி�வ�கைளேய 

த�ச� எ�� 

சரணைட�தா� 

காகா�ர�. 

அைட�கல� எ�� 

வ�தவ��� 

'அ�ேச�' எ�� 

அபய� அள��த 

�ராமப�ரா� 

சரணாகதி� சிற�ப��� 

வ�பஷ� ண 

சரணாகதிைய� சிற�த 

உதாரணமாக� ெசா�லலா�.

சரணாகதிைய வ�ள��வைத சரம 

�ேலாக� எ�பா�க�. இராமாயண�தி� 

வ�� சரண க�ட� வ�ப�� ண சரணாகதி. 

வ�பஷ� ணைன ஏ���ெகா�ள ���வ� 

உ�ள��ேடா� தய�க� கா��யேபா� 

�ராமப�ரா� ��கிறா�...

"நா� உ��ைடயவ�, எ�ைன� 

கா�பா��'' எ�� �றி� 

சரணைட�தவ����, அைன�� 

ப�ராண�க���� நா� அபய� 

அள��கிேற�. இ� எ� வ�ரத�. ஆைகயா� 

���வா இவைன அைழ��வா. இவ� 

வ�பஷ� ணனாக இ��க��� அ�ல� அ�த 

இராவணனாகேவதா� இ��க���... 

      


      


      


      


...jv_66 @ Jayanthy
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இவ��� அபய� அள��க�ப��வ��ட�'' 

எ�� தி�வா� மல��த��கிறா� 

�ராமப�ரா�.

இராமாயண� அ�ல� ��தரகா�ட�  

ப��தா� சகல நல�க�� வ�� ேச�� 

எ�ற ந�ப��ைக ந�நா��� உ��. 

மணமாகாத க�ன�ய� ��தரகா�ட�ைத� 

பாராயண� ெச�தா� உடேன மணமா�� 

எ�ப�. ப�ேவ�  ப�கார�க���� ��தர 

கா�ட�ைத� ப���, பய�ெப�கி�றவ� 

பல� உ��.

இராமாயண� அ�ல� ��தரகா�ட�ைத, 

அ�த நவமி�� ��ன� வ�� 

அமாவைசய�� இைத� ப��க ஆர�ப���, 

பாராயண� ெச�� தசமி அ�� 

ப�டாப�ேஷக�ைத� ப��� ���ப� ஒ� 

வைக. �ராம� ப�ற�த இ�த 

நவமிய�லி��� ப�� தின�க���� 

பாராயண� ெச�� ப�டாப�ேஷக�ைத� 

ப��� ���ேபா�� உ��. இராமன�� 

கைதைய� ேக�டா�� ப��தா�� 

��ண�ய� ேச�� எ�ப� ஆ�ேறா� 

க���.

�ராமப�ராைன எ���ேபா� ந� 

நிைனவ�� உடேன வ�பவ� 

�லேசகரா�வா�. ேசரமா� ெப�மாளாக 

ம�ன� �ல�தி� �ராமப�ரா� ப�ற�த 

அேத �ன��ச ந�ச�திர�தி� உதி�தா� 

�லேசகரா�வா�. ம�னராய��� 

�ராமப�ரான�ட� அளவ�ற ப�தி அவ���. 

இராமாயண�ைத� ேக�பதி� தன� 

ஆன�த�. 

ஒ� �ைற ைவணவ� ெப�யா� ஒ�வ�, 

�லேசகர��� வா�ம�கி ராமாயண�ைத� 

ெசா�லி� ெகா�� வ�தா�. இவ�� 

க�கள�� ஆன�த� க�ண��  க�ைகெயன� 

ெபா��� வ�ண� மன� லய���� 

ேக�� வ�தா�. ஒ�நா� இராமப�ரா� 

அர�க�கேளா� ேபா����த நிக��சிைய 

வ�வ��தா� அ�த ைவணவ� ெப�யா�.

இல��மண� வ��ேல�தி� கவச� த��� 

இராமன�ட� வ��, அர�க�க�ட� ேபா� 

��ய வ�ைட ேக�டா�. �ராமேரா, “ந� 

சீைதைய� கா��� ெகா���, நா� ேபா� 

அர�க�கைள அழி�� வ�கிேற�”” எ�� 

�றி� ப�ண சாைலய�ன���� ெவள�� 

கிள�ப� வ��டா�. அ�க�ட ���பணைக, 

இவேன அர�க� �ல�தி� பைகவ� எ�� 

க�தினா�. அ�ெமாழிேக�ட அர�க�க� 

நாலா�திைசகள�லி���� இராமப�ராைன� 

தா�கினா�க�. அவ�கள�� பைட�கல�க� 

இராமப�ரான�� ம�� ப�� வ���தன'' எ�� 

கைத �றி� ெகா����தா� அவ�.

இைத� ேக��� ெகா����த 

�லேசகரேரா அ�த� க�ட�தி� மன� 

லய���, "ஆ! அர�க�க� மாய� ேபா� 

��வதி� வ�லவ�களாய��ேற. கர�, 

�ஷண�, தி�சர� ேபா�ற அர�க�க� 

மாய�த�திர�களா� தன�யரா� இ���� 

�ராமப�ராைன� தா��கிறா�கேள! 

இ�ெப�� பைடைய தன� ஆளா� இ���� 

�ராமப�ரா� எ�ப� சமாள��க� 

ேபாகிறாேரா!'' எ�� எ�ண�, த� 

பைடைய� ேபா��� ஆய�தமா�மா� 

பைட� தளபதிக���� க�டைளய��டா�.

பைட�தளபதிகேளா, ஆ�ச�ய� 

அைட�தன�. ந�ைம எதி��த ேசாழ, 
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பா��ய�க� �ைலய�� �ட�கி� 

கிட�கிறா�க�. எதி�கேள நம�கி�ைலேய. 

ப�� யா� ம�� ேபா�? எ�� �ழ�ப�� 

தவ��தன�. ஆனா� அரச 

க�டைளயாய��ேற! அவ�க� ெப�� 

பைடைய� திர��� தயாராய�ன�. 

�லேசகர�� ேபா��ேகால� ��� 

நி�ைகய��, காரண� அறி�த அைம�ச� 

இராமாயண� கைத ெசா�லி� 

ெகா����த அ�ெப�யாைர அைழ��, 

இ���நிைலைய� சமாள��க ேவ��ன�.

அ�ெப�யவ��, "�ராப�ரா� 

தன�ெயா�வராக நி��, மாய�க� ���த 

அர�க�கைள அழி�� ெவ�றி வாைக���,

ப�ணசாைலயைட�தா�. சீதாேதவ� 

எ�ெப�மான�� மா�ப�� ப�ட 

��க��ெக�லா� ம��தாக அவைர� 

த�வ� மகி��தா�'' எ�� கைதைய� 

ெசா�லி �ராம ப�டாப�ேஷக� வைர, 

ெசா�லி ���த ப�றேக �லேசகர� 

ெதள�� ெப�றா�. த� பைடைய ம���� 

த�த� இட� தி���மா� க�டைளய��� 

அர�மைன தி��ப�னா�.

�ராமாயண� கைத ேக�டா�� மன� 

லய���� ேக�டா� தா� அத� 

அ�ைம�� பல�� நம��� கிைட���. 

எ�ெக�லா� �ராமாயண� ஒலி�கிறேதா 

அ�ெக�லா� ஆ�சேநய�� அம��� 

கைத ேக�பா� எ�ப� ெப�ேயா� வா��. 

ேவடனான �கைன��, வானரனான 

���வைன��, அர�கனான 

வ�பஷ� ணைன�� த� சேகாதர�களாக 

ஏ�றவ� �ராம�. ஒேர வ�� (பாண�), ஒேர 

ெசா�, ஒேர இ� (மைனவ�) எ�� வா��� 

கா��ய �ராமப�ரான�� வழிய�� சி�தி�� 

�க� ெப�ேவாேம!

ராமநவமி அ�� 

கைடப���க 

ேவ��யைவ��  

�ைஜ ெச��� 

வ�தி�ைறக��:  

�ராம நவமிய�� 

வ�� கள�� மாவ�ைல 

க��வ� மா�ேகால� 

ேபா�வா�க�. 

ராமநவமி 

அ��காைல எ��� 

ந�ரா�, �ைஜ அைறைய ��த� ெச�� 

அல�க���, ப�டாப�ேஷக ராம� 

பட�தி�� ����, ெபா�� ைவ�� 

�ைஜக� ெச�ய�ப��. ைநேவ�திய�க� 

பைட�� ராம நாம� ெசா�லி �ஜி�க 

ேவ���. 

�ராம� ப�ற�த� ந�றாக  அன� 

ெகா���� ெவ�ய�� கால�தி�. 

எனேவதா� �ராம நவமிய�� பானக�, 

ந�� ேமா�, வைட ப���, வ�சிறி 

ேபா�றவ�ைற தானமாக� ெகா��ப���. 

�ராம� ப�ற�தைத தசரத� அர�மைனய�� 

ேகாலாகலமாக� ெகா�டா�னா�. 

"ம�க��� நிைறய தான த�ம�க� 

ெச�தா�. அைத மனதி� ெகா�� இ��� 

கிராம�கள�� பல வ�� கள�� ெந� 

மண�க�� பண�� ைவ�� தானமள��ப� 

வழ�கமாக உ�ள�.

�ராம� வ��வாமி�திர �ன�வ�ட� 

இ��த ேபா��, ராம� 14 ஆ��க� வன 

வாச� இ��த ேபா��, ந�� ேமாைர��, 

பானக�ைத�� தாக சா�தியாக 

அ��தினாரா�. அதனா� ராம நவமிய��, 

ராம��� ந�� ேமா�, பானக� பைட�ப� 

��கிய�. 

�ராம நாம� ெஜப��ப��, ராம நாம�ைத 

ப�ற� ெசா�ல�ேக�ப��, �ராம 

ப�ரா�ைடய தி�நாம�ைத எ�வ�� 

மி��த ��ண�ய�ைத� ெகா����. 

ராமாயண� ப��க இயலாதவ�க�, '�ராம... 

�ராம' எ�� ெசா�னாேல ராமாயண� 

ப��த ��ண�ய� கிைட���. 

மாைலய��, பானக� (ெவ�ல�, ஏல�கா�, 

கிரா�� ஆகியைவ கல�த ந��), ந�� ேமா�, 

ஊற ைவ�த பய�த� ப��ப��, தாள���� 

ெகா�� உ�� கல�� ைவ�ப� , இவ�ைற 

கட����� பைட�� வ��� நா� 

உ�ணலா�. அ� வைர உபவாச� (நா� 

��வ�� ேவ� எ��� உ�ணாம� 

இ��ப�) இ��கலா�.

அ��, �ராமெஜய� எ��வ�, ம��� 

உபவாச� இ��ப� இர��� மிக மிக 

வ�ேசஷ�. அ�� ஒ� நா� இைத� 

ெச�வ�, 24 ஏகாதசி அ�� ெச�வத��� 

சம� (ஏகாதசி அ�� வ�ரதமி��தா� 

மிக��  வ�ேசஷ�).
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தமி� ம�திர�

வா���டா� ந�ல மன��டா� மாமலரா�

ேநா���டா� ேமன�கிட�கா�-��ெகா��

��பா� தி�ேமன�� ��ப��ைகயா� பாத�

த�பாம� சா�வா� தம��.  









Datchu @ Mythili

� �நிவாச ம�கள �ேலாக�

�ய: கா�தாய க�யாண நிதேய நிதேய��தினா�

�ேவ�கட நிவாஸாய �நிவாஸாய ம�கள�

� ேவ�கடாசலாதஸ� � �யா�யாஸித வ�ஸ�

��தேசதன ம�தார� �நிவாஸமஹ� பேஜ

ெபா��: தி�ேவ�கடமைலய�� வாச� ெச��� 

�ய�பதியான �நிவாஸ� 

ெப�மாேள, நம�கார�. அைன�� ம�கல�கைள�� 

அள��பவேர, ேவ��� 

வர�கைளெய�லா� வழ��பவேர, மதி�ப�ட ��யாத 

ெப�� �ைதய� ேபா�றவேர நம�கார�. 

மகால��மி வசி��� அழ� மா��ைடயவேர, 

�தி�ேபா� அைனவ���� க�பக வ���ச�ேபால 

ந�ைமகைள ெபாழிபவேர, �நிவாஸா, நம�கார�. 

(�ர�டாசி சன��கிழைமகள�� இ��தியா� ஏ�மைலயாைன� பா� வண�க, 

ஏ�ைம வ�லகி, சகல ஐ�வ�ய�க�� கி���. தவ�ர �த�, சன� கிரக 

பாதி��க�� வ�ல��).

மா�� 
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In my view she has the creating power and demon power. So she can do anything possible with her 
beneficial qualities.

I feel proud to be a women because we have the will power more(example my mom she has proved things 
possible, she faced so many difficulties and by God's grace now we are in good position)

I am a daughter to my parents and sister to my brother. According to my knowledge home maker is the best 
role.

Jash @ Saradheya

ெப� இ�லாத �� பாைலவன���� சம�. அ� பாழைட�ததாகேவ ேதா�றம����. 
���� ஒ� ெப� இ��தாேல ல��கர�� கலகல��� �ைற������ எ�ப� 
எ�ேலா���� ெத��த �ஷயேம. ஆ� ேவைல ெதாட�பாகேவா அ�ல� ேவ� 
காரண�க��காகேவா ெவ�ேய ெச�� கைள�� �� �����ேபா� அவைர 
அரவைண�� உண�, ேத�� ெகா��பத�� ���� ஒ� ெப� ��சயமாக� ேதைவ. அ� 
தா�, சேகாத�, மைன� அ�ல� மகளாக��ட இ��கலா�. 

���ப���� ெப� ���யமானவளாக இ����றேபா�� அவ��� ெவ�ேய 
பா�கா�� இ�ைல. அவ� எ�தைனேயா ஆப���கைள எ��ேநா�கேவ�� இ���ற�. 
அவ���ெக�லா� பய�� ���� ஒ��� இ��காம� எ��ேநா��� அ�தைன 
ஆப���கைள�� தைடகைள�� தா�� ���ட� க���� ம��ம�ல ெதா���� 
பல சாதைனகைள� பைட���ெகா�����றா�. அவ�ைற� பா����ேபா� நா�� 
ெப�ணாக இ��ப�� �க�� ெப�ைமயாக இ���ற�.

Gowri Mohan 
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DeepaBala

Women belong to that gender that is born and nurtured with several unique gifts. I am Proud to be a woman 
and in my view, we, women can be proud of being:

More compassionate:
Women are more kind and patient by nature itself. They can relate to the hurt and pain suffered by others 
and will go to any lengths to offer relief to them.

Emotionally stronger:
Women are emotionally stronger when compared to men. From a very early age, they face several kinds of 
difficulties internally and externally that make them strong. This ability gives them the power to face any kind 
of challenge.

Able to give birth to a new being:
Women have the unmatchable blessing of giving life to another being. One, whom she cares the most for, 
sacrifices the most for, loves the most, gives the most and forgives the most. Her child is an extension of her 
being, perhaps the most important part of herself.

Able of multitasking:
Women are multifaceted. They can climb the peak, happily run empires and even rule nations. At the same 
time, they are the best judge at the home front as well. They know best what their family requires and 
attending to their needs is their most important priority.

Pillars of strength:
Women are pillars of strength providing moral, emotional, or financial support to self and people around 
them. Single moms are more common than a single father, very lucidly demonstrating their ability to handle 
multiple things without deriving external support. 

Able to rise again and fight:
Women are sensitive and they are easily disappointed or hurt. But they have the immense power to emerge 
just like a Phoenix does. She weathers any storm and instills faith in herself to succeed any situation.

Which role of women impressed in your life and why?

It's undoubtedly being a mother. A divine and incomparable feel that can't be expressed in words, 
the bond between a mother and her child is the most beautiful and the strongest one in the World. A 
phase where I realised that joy knew no bounds. One smile from her can make me the happiest 
person on the Earth,

ெப�ணாக� ப�ற�தைத� ெப��தவ�பயனாக� க��கிேற� நா�.

மகளாக� ப�ற�� எ� ெப�ேறாைர� ெப�ைம�� உ�யவ�க� ஆ�கிேன�. எ� 

ஒ�ெவா� வள��சிய��� அவ�க� ெப�ைம ெகா��மா� நட�� ெகா�� 

இ��கிேற�.

மைனவ�யாகி, எ� கணவ���� சிற�த ம�தி�யாக��, ேதாழியாக��, ம�ெறா� 

தாயாக��, எ�த ஒ� ச�த��ப�தி��, எ�ைன நிைன�� மகிழ��, ெப�ைம 

ெகா�ள�� த��தவளாக�� நட�� ெகா�� வ�கிேற�.
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���த வ�� ��, ெவள� உறவ�ன� அைனவ��, இ�ப� ஒ� ம�மகைள அைடய 

ந��க� மிக�� ெகா��� ைவ�� இ��க ேவ��� எ�� ��� அள���, நட�� 

ெகா�� வ�கிேற�.

இைவ எ�லாவ�றி� சிகரமாக, எ��ைடய மக��� ஒ� சிற�த தாயாக, 

அைனவ���� எ����கா�டாக, இ��பைதேய, எ� வா��ைக� பயனாக� 

க��கிேற�. அவ�ைடய ஒ�ெவா� ெசயைல� பா���� அைனவ��, "எ�ப��ப�ட 

வள��� உ� தாய��ைடய� " எ�� மைல��� அள��� இ��பைதேய மிக�� 

ெப�ைமயாக உண�கிேற�.

ஒ�ெவா� �ைற�� அவ� "அ�மா" என அைழ��� ேபா�� காதி� ேத� பா�வ� 

ேபா� உண��� ெப�மித� அைடகிேற�. அ�ைனேய ஒ� ���ப�தி�, 

அைனவ����பாலமாக வ�ள��கிறா�. ஒ� சிற�த அ�ைனயா� ம��ேம, 

சிற�பான ��ம�கைள நா���� அள��க ����.

ஆகேவ, "ம�ைகயாக� ப�ற�தத�� மாதவேம  ெச�� இ��கிேற� எ�ற 

ெப�ைம�ட�, "தாய�� சிற�தெதா� ேகாவ��� இ�ைல " எ�ற ��ைற 

ெம��ப���� ச�த��ப� கிைட�க, அ�த� கட�����, இைத� �றதள� அைம��� 

ெகா��த "ெப�ைம"��� எ� மனமா��த ந�றிைய� ��கிேற�.

எ��ைடய பா�ைவய�� ெப� எ�றா�...

நா� ந�ல ேதாழியாக,எ� அ�மா��� மகளாக,எ� கணவ��� மைனவ�யாக, 

அ�ண��� பாச� த�ைகயாக,த�ைக��� ெச�ல அ�காவாக இ��பதி� மி��த 

மகி��சி�� ெப�ைம�� அைடகிேற�.

இைத அைன�த�� வ�ட எ� �ழ�ைதக���� சிற�த தாயாக இ��பேத 

மனநிைற�� மகி��சி�� ேச��� த�கிற�.

எ�த� ெப��� தாயாக மாறிய ப�� ��ைம அைடகிறா�.

தா�ைமைய வ�ண��க வா��ைதக� இ�ைல.

எ�லா உறவ��� ேமேலா�கி இ��ப� தா�ைமேய எ�ப� எ� க���.ந�ப��� 

தா�ைமைய� காணலா�.அ�ண���� த�ைகயாக ம��ம�லாம�, தாயாக பாச� 

கா�ட ����.தா�ைம எ�ப� ெப���� ம��� உ�ய� இ�ைல.ஆ�கள�ட�� 

தா�ைம உண�� காண�ப�கிற�.

எ� தாைய� ப�றி நா� எ�திய வ�க� 

இ�� சம��ப��கிேற�.

�ம�கலியாக இ��த ேபா� வ�ண��க என�� வய� இ�ைல... இ�� உ� �ற 

அழைக வ�ண��கவ��ைல அக அழைக வ�ண��ேதேன...

உ� தா�ைமைய வ�ண��க வா��ைதக� எ�ன�ட� இ�ைலய�மா!

கட�ள�� ம� உ�வமா� வ�தவேள 

த�ைத பாச� அறியாம� வள��தாேய 

த�ன�ப��ைக ஊ�� வள��தவேள!

தளரா ெந�ச� உைடயவேள!

ந� பா�ய தாலா�ைட உன�� நா� பா� மகி��ேதேன!

ேதா� ���கி ைகக� ந��கினா�� 

உ� ம� ம�� தைல சா��தா� 

jv_ Jayanthy
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அ�பா� தைல ேகா�� உ� வ�ட��� இைண ஈ��ைலய�மா!(உ�ைமதாேன 

இ�த வ�க�) என��� ெத��த வைகய�� ெப�ைண ப�றி�� ,ெப�ைமகைள�� 

�றி��ேள�.

தா�ைமைய� ேபா��ேவா�! ��ைமய�� ைகவ�டாம� �ைண வ�ேவா�!!

எ� �ல�ைத� ப�றி எ��� வா���... ந�வ வ��ேவனா? 

ெப� எ�ைன� ெபா��தவைர,

ஆறி�லா ஊ��� அழ� பா�...

�லக� இ�லா ஊ��� அறி� பா�...எ�ப� ேபா�,

ெப� இ�லா வா�ேவ பா�...எ�பேத எ� எ�ண�.

ெப� எ�பவ� ஆ�க ம��ேம ெத��த ப�ர�மா.எ��ேம இ�லாத இட�தி� �ட 

�ய��வா� எ�� ச�தி ெகா�டவ�.எ�தைன �ைற வ�� �தா�� பன� ��� 

பறைவயா� எ��� நி��� ஆ�ற� பைட�தவ�.

நவரச�கள���, பல கைலகள���, பல ேவைலகள��� ெஜாலி�பவ�தா� 

ெப�.இ�ேக ெசா�ன� எ����கா��க� ம��ேம. ெசா�லாம� வ��டவ�க� 

ேகா�ேகா�யா�.

அ�த சிவ��ேக தா�மானவ� எ�ற சிற�� ெபய� உ�ளைத யா�� ம��க 

��யா�.த�ைன� ��றி உ�ள அைன�ைத�� அழகாக ஆ��� ஆ�ற� 

பைட�தவ� ெப�. அ�த� ெப�ைம வா��த ெப�ணாக இ��பதி� மிக�� 

ெப�ைமேய!

எ� வா�வ�� எ�ைன மிக�� கவ��த ெப� எ� தா� தா�.

"ஆச�ப�ட எ�லா�ைத�� காசி��தா வா�கலா�...

அ�மாைவ வா�க ���மா..." இ�த வ�கைள அ��க� பா� எ� தாய�� 

��னைகைய ப�சாக வா��வதி� அ�தைன இ�ப� என��. எ�வள� நித�சனமான 

உ�ைம?

"வ�ைத�தவ� உற�கலா�. ஆனா� வ�ைதக� உற��வதி�ைல" இ�த வ�ைதக��� 

ஒ�பாக எ� தாைய�தா� நி�சய� உதாரண� ெசா�ேவ�. ஒ� வ�ள�� �ட� வ��� 

எ�ய� ���ேகா� எ�வள� அவசியேமா, அைத� ேபா� எ� வா��ைகய�� 

���ேகாலாக எ� தாைய�தா� பா��கிேற�. "அ�மா, உ� ��ைச �வாசி��, உ� 

இர�த�ைத உறி�சி, உ� உணைவ உ��, ப�ரசவ���� ேபா� உய�� ப���தா� 

ஏ�ப�� அளவ��� வலி ஏ�ப�மா�, என�காக ம�ப�றவ� எ��தி���� தாேய, 

சாைவ எ���பா��� வ��� வ��, எ�ைன இ�த உலைக எ���பா��க ைவ�தாேய, 

�� �ைற ப�ற�தா��, �� �ைற இற�தா�� நா� ப�ட கட�த�ரா� தாேய... 

எ� உய�� ப���� ேவைளய��� உ� ம�தா� ேவ��� தாேய..."

பல வ�ட நிைன�கைள� தி��ப�� பா��க��, எ�ைன� பைட�த கட�����, எ� 

தாய���� ந�றி ��� ச�த��ப�ைத அள��த ெப�ைம�� ேகா� ந�றிக�.

"ம�ைகயரா� ப�ற�க மாதவ� ெச�திட ேவ��ம�மா" எ�ற கவ�மண�ய�� ��ைற 

எ��� நிைன� ���� ந�வழிய�� நட�ேபா�. மகள�� தின வா����க�.

ந�றி! ெப�ைம வள�க நி� பண�, வா�க நி� �க�!!!

Priyachandran

Geetha.A @ Anu
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Women – As a well known Tamil adage says “Pengal Naam Naatin Kangal” which means women are the 

eyes of our country.

A question arises now why they are referred to as eyes?

Eyes helps us to see the entire world but it could not see its own, in the same way women are the symbol of 

dedication who used to work and dedicate themselves for their dear and near ones but never care for 

themselves. Eyes are the master piece of God's creation as they are the first part to replicate the navarasas 

like anger, happiness etc. In the similar way women are the one who identifies and react to the navarasas of 

their close ones and trying to find solutions for others if needed. Simply we can refer woman to a candle 

who spread limelight to their surroundings by melting themselves.

What makes you feel to proud about women?

First and foremost, in the olden age women are considered to be fit for doing house hold activities and men 

for earning money, but time has now changed women to do both i.e Sivasakthi, Siva while earning money 

and Sakthi while doing house hold activities. Still we have Sivasakthi's all over the country who can manage 

both office and home.

Another boon to women is motherhood. When referring to Tamil saying 

“KoduppathuElithuPaathukappathuKadinam”, Even though it's not possible without men, the entire 10 

months of time make her ahead of men as she is the one who turns a tiny microscopic sperm in to an 

identifiable human.

Which role of women (Like a mother, sister, a friend, wife) impressed in your life and why?

I would say playing the role of all are easy except wife and mother. Woman is used to the role of daughter 

when she is born and she is used to the role of a friend, sister when she is growing up.

All people in this world are struggling and working hard and finally their final motive is to get food for their 

hunger. But being a lady, once she is married she gets promoted as their husband's Mrs. and she is the one 

who sacrifices that food habit and adapts to her husband's style. We can compromise that too. Being a 

mother is really harder of all as she can easily play all the other roles once seeing it from others and 

ெப� அசாதாரணமானவ�; அ�பானவ�; ஆள�ெத��தவ�;ஆள�ப�ற�தவ�;

அட�க� ெத��தவ�; அட�க�� அறி�தவ�; ேகலி, கி�ட�, சீ�ட�அைன�ைத�� 

தா��சாதி�க� ப�ற�தவ�; சாதைன அரசியவ�

ெப�ணாக� ப�ற�தத���ெப�ைம�பட ஒ�ற�ல, இர�ட�லபல �� காரண�க�. 

அ�தைன�� பக�வ�அட�கமாகா�; த�னட�கமாகா�. எனேவமாதி��� ஒ��... 

ஒ�ேற ஒ��... அ��� ந�ேற ந��,அ�தா� 'தா�ைம' எ��� ��ெற��� 

ம�திர�

த�ைகயாக, தம�ைகயாக,தாயாக, உய�� ந�ப�யாகயா� ேவ��மானா�� 

இ��கலா�. ஏ� ஒ� ஆ� �ட அ�த� பா�திரஙைள இ�� நிர�பலா�.ஆனா� 

மைனவ� எ��� பா�திர�ைதஅவ� ஒ�வ� ம��ேமஏ�க ����.ஒ�வ��� 

ஒ��திஅ�த ஒ��திதா�எ��� எ�ைன ஈ��கிறா�.

JayanthiRamani
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It's all in the Sun of her Smile, the Sparkling in her Eyes. Yeah She is Strong, Bold & Unabashed. On this 
Lovely Women's Day, I've a Rhyme on women quality... Yeah,

Persistence is the ornament She must wear,
Forbearance is the weapon She'd bear,
Genteel is the word She'd hear,
Submissiveness is the important deal with her Beloved. 

Well, I'd say She has the Greatest Power..Ie To forgive & TO Love again. You May argue that she's good 
Memory & will keep even the silly things in her mind forever. Yeah I agree, but that does not Pause her from 
loving you. She might remind you about the past incidents, but that is how she loves you after all she has 
forgiven you. Don't you remember your mother forgiving you with a sweet kiss when you indulge in naughty 
deeds?? Doesn't that cute forgiveness from your little daughter makes your realize life better??

Yeah, if You deem about it, "To forgive" is the Greatest Power a Woman is blessed with.. If She'd not have 
that power, this World would have been a bitter place to live..! 

Despite the Fact that a Woman has Such a great Potential, Who is the one,, Who is responsible for all the 
Misery faced by Women in the name of hatred for Girl Child, Female Infanticide, Harassment for dowry, 
Looking down at Women who cannot conceive and all the Contemptible social Evils aimed against 
woman?? It is none other than a woman herself! Women keep fighting and arguing to give them rights.. As a 
woman, we'd be aware of our own strengths and make use of it to create a positive environment for 
ourselves and for other women. Take pride in being a woman. Look at other women with the same 
pride..Yeah Just Like Live and let live!!

We Keep Using the words Gender Equality, Women Empowerment &  Reservation Bills, but in practicality 
we hardly find these in the Society.. We feel proud of our rich culture where women occupies a high place 
and used to get her due respect which gradually faded in the course of time and presently Atrocities against 
Women are on the increase..  It would be really nice if our people try to revive this rich culture of ours and 
strive to make the society a safer place for women.

Women's Day is living life with self-respect and with honor. This is not a reward but a matter of right to 
women. This will always keep tormenting the minds of women. . We will have to work every day for the 
education and security of girls. Education is vital the most in this context. The day will be the Women 
Empowerment Day on which celebrating the Women's Day will be stopped altogether. Let us all hope and 
await to wake up in the dawn of a new World, where the society renders true respect and equality to women 
from which she has been deprived of all these years!!

From Beauty to Power, a woman has got it all. Engaging so many Parts, she certainly is one of a kind.. Let 
us salute the Woman who is Loving, Beautiful, Caring, Intelligent & Brave;  the Woman who is Strength, 
Knowledge & Prosperity..  Let us salute the unique woman..!

Yeah Last but Not the Least, A Woman is Nothing but Nature Personified.
Gkarti

VishnupriyaRamsrinath

practising it but mother's role cannot be played but it should be felt by heart and it impressed me a lot now 

after being a mother of a cute and sweet 5 month old kid. To conclude I really felt the meaning of 

motherhood today that too at the time of preparing this, as my daughter laya, started saying AMMA for the 

first time today.
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MOVIE REVIEW

அ���ள ந�ப�கேள!!

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

ச�தி�பதி� மி�க மகி��சி. எ�தைனேயா திைர�பட�க� வ�தா��, ஏதாவ� 

ஒ� சில� பட�கேள ந�ைம உ�சாக� ப���கிற� ஒ� சின�மாவாக. அ�த 

வ�ைசய�� நா� பா��க� ேபா�� பட� ேகாலி ேசாடா. வா�க பட�ைத� 

பா��கலா�.

நா�� வய�� பச�க ேச��� ஒ� வ�ஷய�ைத நம�� ெசா��� பட�தா�க 

இ�. ேகாய�ேப� ச�ைதய�� ��ைட� ���� அனாைத இைளஞ�க�. 

இவ�க� எ�த ஒ� இல�சிய�� இ�லாம� 

ச�பாதி�பைத ெசல� ெச�கிறா�க�. ந�றாக 

ஒ��ைமயாக இ��கிறா�க�. 

இவ�க��� வழிகா��யாக�

�, ேவைல ெகா��பவ�மா

க வ�கிறா� ஆ�சி. 

இவ�க� இ�வ���� 

ந�ல பாச� ப�ைண��� 

இ��கிற�. ச�ைதய�� 

வ���� பண� 

ெகா��� வா��� 

நா�� எ�பவ� ெச�வா�கான 

ஆ�. இ�த நா�� 

ேப���� ேவைல� ேக�� 

ஆ�சி நா��வ�ட� ���� ெச�கிறா�. 

நா�� ேவைல இ�ைல, ஆனா� எ�ன�ட� கைட 

ஒ�� இ��கிற�. அைத ேவ��மானா� பய�ப��தி� ெகா���க� 

எ�� ��கிறா�. ந�ல உணவக� இ�லாததா�, இவ�க� அைனவ�� 

ேச��� உணவக� ஆர�ப��க ��ெவ��கிறா�க�.

இைளஞ�க�� மிக சவாலாக எ��� ஆ�சி �ப� ெச�ட� 

ஆர�ப��கிறா�க�. ந�றாக வ��பைன ��ப���கிற�. நா��வ�� ம�சா� 

ஒ� நா� கைட�� வர, அவ� அ�ேகேய த�ண� அ��க ஆர�ப��க, 

இவ�க��� வ�யாபர� அ� வா��கிற�. இைத ெசா�ல�� ��யாம�, 

ெம�ல�� ��யாம� தவ��கிறா�க�. ஒ� நா� ச�ைடய�� ம�சாைன 

அ��� வ�ட, நா��வ����, இைளஞ� ��ட�தி��� இைடேய ெப�� 

ேமாத� ஏ�ப�� நா�� ேபைர�� ெவ�ேவ� ஊ�க��� கட�தி 

வ��கிறா�க�. இவ�க� நா�� ேப�� இைண�தா�களா? ேதட நிைன�த 

த�க� அைடயாள�ைத நா��ைவ எதி��� ம��டா�களா? எ�பேத ம�தி கைத.

...Geetha A @ Anu
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MOVIE REVIEW

பச�க 

பட�தி� 

ந��த 

சி�வ�கைள 

இ�த பட��தி� 

ெப�யவ�களாக� 

கா�� 

இ��கிறா�க�. 

நா�� ேப�� த�க� 

ந��ைப� சிற�பாக 

ெவள��ப��தி 

இ��கிறா�க�. 

ஆ�சி�ட� இ���� 

ப�ைண�பாக���, இ�த வயதி� ��கியமாக வ�� காதலாக���, (அ� 

இ�லாம தமி� படமா?) த�க� ேதாழியாக வ�� ATM இட� கா��� 

அ�பாக���, நா���ட� ேபா�� ச�ைடயாக���, ம�சா��� 

சைம��� ேபா� தவ��பதாக��� எ�லாேம ��.

அ� யா��க அ�த ேசாடா ���. ந�ல ேத��. த� த�ைதய�ட� 

அ�வா��� ேபாதாக���, ஒ� ெச�... ஒ� � எ�� காத� வசன� 

ேப�வதாக���, த� ந�ப�கைள ஒ�� திர�ட பா�ப�வதாக��� த� 

திறைமைய ந�றாக ெவள��ப��தி இ��கிறா� சீதா. சா�தின� அழகான 

��னைகயா� வசீக��கிறா�.

ஆ�சியாக வ�� �ஜாதா, அ�க�ேக நைக��ைவய�� ந�ைம சி��க 

ைவ��� 

ம�திரவாதியாக இமா� 

அ�ணா�சி ம��� 

ந� பவ� �டா� 

ம��� பல� 

இ��கிறா�க�.
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ெச��ைற:

 ெவ�ைள 

ெகா�ைட�கடைலைய 

��க�� ேவக ைவ�� 

ெகா�ள��. 

 வாணலிய�� எ�ெண� கா��த��, அதி� க�� தாள���, ப�� 

ெவ�காய�ைத ேபா�� வத�க��.

 ெவ�காய� ந�றாக வத�கிய��, இ�சி ��� வ��� ேச��� சிறி� 

ேநர� வத�கி ப��� அதி� த�காள�ைய� ேபா�� வத�க��.

 ச�னா மசாலா, மிளகா� ��, 

உ�� அேதா� சிறி� ந�� ேச��� 

 அதி� ேவக ைவ�த 

கடைலைய�� ேபா�� 

ெகாதி�கவ�ட��. 

 அதி� இ��த ந�� எ�லா� 

வ�றிய�ட�, ந��கிய 

ெகா�தம�லி ம��� க�� 

ேம�திைய �வ� இற�க��.

�றி��: 

 வ���பமி��தா� இதி� 

எ�மி�ைச சா� ேச��கலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெவ�ைள ெகா�ைட�கடைல - 1 க� (ஊற ைவ�த�) 

ெப�ய ெவ�காய� - 1 (ெபா�யாக ந��கிய�)

த�காள� - 1 (ெபா�யாக ந��கிய�)

இ�சி ��� வ��� - 3 ��� 

மிளகா� �� - ேதைவயான அள� 

ச�னா மசாலா - 2 ��� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

ெகா�தம�லி - சிறி� 

க�� ேம�தி - 1 ��� 

...Ramyaraj

Channa RecipesRECIPE OF THE MONTH
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RECIPE OF THE MONTH

ெச��ைற:

 ச�னாைவ ஊற ைவ�� ��கைர சி�மி� ைவ�� ந�றாக ேவக 

ைவ��� ெகா�ள��. சிறிதளேவ த�ண��  ேச��� ேவக ைவ�க��.

 வ���பமான கீைரைய ந�றாக அலசி, ெபா��ெபா�யாக 

ந��கி�ெகா�ள��.

 த�காள�ைய ஓரள� ெப�தாக ந��கி�ெகா�ள��.

 ஒ� கடாய��, எ�ெண� வ���, சீரக�, ப�ைட இர�ைட�� ேபா��� 

தாள���, அ��ைப சி�மி� ைவ��, அதிேலேய மிளகா� ��, 

ம�ச���, தன�யா��� ஆகியவ�ைற� ேச��க��. ��ைட ந�றாக 

ந��கி� ேச��க��.

 த�காள�ைய� ேச��க��; உ�ைப� 

ேச��க��; ந�றாக வத�க��.

 இ�ேபா� ெபா�யாக அ��த கீைரைய� 

ேச���, சி�மி� ைவ��, ந�றாக 

வத�க��.

 இைவ வத�கிய ப�ற�, ேவக 

ைவ�த ச�னாைவ ந��ட� 

ேச���� கிளற��.

 ேச��தா� ேபா� வரேவ��� 

எ�றா�, அத� ம�� சிறிதள� 

ேசாளமா� அ�ல� ேகா�ைம 

மா� �வ�, ஒ� நிமிட� கழி��, 

இற�கி� ப�மாற��.ச�பா�தி�� 

சிற�த ைச��� இ�.

...jv_66 @ jeyanthy

ேதைவயான� ெபா��க�:

ச�னா - 1 க� 

வ���பமான கீைர - 1 க�� 

த�காள� (ெப�ய�) - 2

��� - 4 ப� 

மிளகா� �� - 2 ���� 

ம�ச��� - ¼ ���� 

தன�யா��� - 1 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

எ�ைண - 4 ���� 

தாள��க:

சீரக�, ப�ைட.
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RECIPE OF THE MONTH Channa Pulao
...Devithilak

 Method:

 Soak channa over night. Soak basmati rice 

for 30 minutes before cooking. 

 Slice onion lengthwise and slit green 

chillies. Heat a small pressure cooker 

with oil/ghee and temper with the items 

given under ‘To temper’ table. 

 Add onion, green chillies and fry till 

transparent. Add ginger garlic paste.

 Fry until raw smell goes away, but make 

sure not to over fry/burn it. Add channa 

masala powder and give a quick stir.

 Add soaked rice drained from water, soaked 

channa and add salt. Mix well.

 Add 1 1/2 cups of water and bring to boil. 

Keep in lowest possible ame and cook 

for 12-14 minutes. You can also 

pressure cook for 2 whistles in 

medium ame. 

 Once done open the cooker, add 

chopped coriander leaves and 

lemon juice if desired and mix 

gently.

 Serve with raitha.

Ingredients:

Basmati rice

Channa (white)

Onion

Ginger garlic paste

Green chilli

Channa masala powder

Lemon juice

Coriander leaves (chopped)

To temper:

Oil/ghee - 2 tbsp

Cinnamon - 1 small piece

Cloves - 2

Cardamom - 2

Bay leaf - 1

Star anise
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RECIPE OF THE MONTH

Ingredients:

Channa - 1/4 cup

Onions - 1/4 cup

Potato - 1 medium cubed

Masoor dhal – 1 tbsp (If you don’t 

have masoor dhal, you can use toor 

dhal, I tried with both but masoor 

dhal gives more taste)

Tomatoes - 1/2 cup

Oil -1 tbsp

Cumin  seed powder - 1 tsp 

(roasted)

Garlic - 1 tsp

Hot water - 3 cups

Coriander leaves - 2 tbsp

Method:

 Soak channa overnight.

 Heat the oil in a pressure cooker; 

add the onions and garlic saute till 

the onions are translucent.

 Add the channa, masoor dhal, 

cumin powder, potatoes and 

tomatoes with 3 cups of hot water, 

add salt. 

 Mix well and pressure cooks it for 

3 whistles.

 Allow the steam to escape for 

opening the lid.

 Add coriander 

leaves 

and 

serve 

hot.

Ingredients:

Channa - 1 cup

Salt - To taste

To Grind:

Coconut

Green chilly - 3

For tempering:

Oi l – 1 tsp

Mustard seeds - 1/4 tsp

Urad dhal - 1/2 tbsp

Curry leaves - Few 

stings

Method:

 Soak channa overnight and 

pressure cook it for 3 

whistles.

 Grind coconut and 

green chillies 

coarsely keep aside.

 Heat the kadai, add 

oil and the ingredients 

for tempering. 

 Later add the cooked 

channa dhal, grinded 

coconut.

 Finally add salt.

Easy Channa Sundal

Channa Soup

...Deepika Mahesh

www.Penmai.com            31                  Penmai eMagazine Mar 2014                           



RECIPE OF THE MONTH

ெச��ைற:

 ெவ�ைள ெகா�ைட� கடைலைய ��க�� ேவக ைவ��� ெகா�ள��. 

 வாணலிய�� எ�ெண� கா��த��, அதி� க��, ெவ�தய� தாள���, 

��ைட ேபா�� வ�த�க��. அ� வத�கிய��, ெவ�காய� ேபா�� 

வத�க��. ப��� அதி� த�காள�ைய� ேபா�� வத�க��.

 அ� ந�றாக வத�கிய�ட� அதி� ந��கிய க�தி��காைய� ேபா�� 

வத�க��.

 ப��� அதி� �ழ�� மிளகா� ��, உ�� அேதா� சிறி� �ள�� த�ண��  

ேச��� ெகாதி�க வ�ட��.

 ெகாதி�த�� ��க�� ேவக ைவ�த கடைலேயா�, இைத�� கல��, 

ேதைவயான அள� த�ண��  ேச��� 2 வ�சி� ைவ�க��.

 உ�க��� வ���ப� எ�றா�, சிறி� ேத�கா� அைர�� ஊ�றலா�. 

கைடசிய�� ெகா�தம�லி �வ� இற�க��.

 இ�, சாத�, ச�பா�தி, இ�லி, 

ேதாைச எ�லாவ�றி��� ந�றாக 

இ����. 

�றி��:

 �ழ�� மிளகா� �� எ�ப� 

(சிவ�� மிளகா�, தன�யா, க.ப���, 

சீரக�, மிள�) எ�லா� ேச��� 

அைர�த�. 

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெவ�ைள ெகா�ைட�கடைல - 1 

க� (ஊற ைவ�த�) 

க�தி��கா� - 4 

ெப�ய ெவ�காய� - 2 (ெபா�யாக 

ந��கிய�)

த�காள� - 2 (ந��கிய�)

��� - 10 ப� 

�ள� - சிறி� 

�ழ�� மிளகா� �� - 

ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள� 

ெகா�தம�லி - சிறி� 

 ...Ramyaraj
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN

�றி��: �றி��: 

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

ெகா�ளலா�.ெகா�ளலா�.

ெச��ைற:

 சி�ன ெவ�காய�ைத ேதா� உ��� ��தாக 

ைவ��� ெகா�ள��.

 இ�சி ம��� ��ைட அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 சி�கைன அளவான ���களாக ெவ�� ந�றாக� க�வ� எ���� ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ���, சீரக�, க�ேவ�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��� 5-லி��� 10 நிமிட�க��� வத�கிய ப��� அைர�� ைவ���� மசாலா 

ம��� ேதைவயான அள� உ�� ேச��� சி�க� ேவ�� வைர �ழ�ைப� 

ெ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�:

சி�க� - 1/2 கிேலா

சி�ன ெவ�காய� - 200 கிரா� 

ம�லி வ�ைத - 100 கிரா� 

சீரக� - 3 ���� 

மிள� - 5

வரமிளகா� - 5 to 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

Aparna�s Kitchen
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ெச��ைற:

 ஒ� வாணலிய��, மிள�, வரமிளகா�, இர�� ப���க�, ஆகிவ�ைற, 

ப�ைச வாசைன ேபாக வ���� ெகா��, மி�சிய��, ந�றாக 

அைர���ெகா�ள��. ந�� வ���� அைர���ெகா�ள��.

 ��ைட இத�ட� ேச���� அைர�� ெகா�ளலா�. இ�லாவ��டா�, 

அ�ப�ேய ந��கி, �ழ�ப�� ேபா��� ெகாதி�க வ�டலா�, 

வ���பமி�லாதவ�க� ��� ேச��காம�� ெச�யலா�.

 அேத வாணலிய��,க��, ெப��காய� தாள���,  �ள�ைய� கைர�� 

ஊ�றி, உ��ேச���� ெகாதி�க வ�ட��.

 இ�ேபா� அைர�� ைவ���ளவ�ைறஅ�த �ள��த�ண�� � ேச���ந�� 

ெகாதி�க வ�ட��.

 ந�றாக ேச��� வ��ேபா�,வ���ப��ளவ�க� சிறிதள� ெவ�ல� 

ேச���� ெகா�ள��. ேம�� சிறி� 

ெகாதி�த�ட�, இற�கி ைவ��, 

கறிேவ�ப�ைலைய ந��கி 

ேபாட��.

 ெரா�ப� காரமாக இ���� 

எ�� ேதா�றினா�, 

ெவ�ல� ேச��க��.

 இ� ம���வ �ண� 

ெகா�ட �ழ��. மாத� 

ஒ� �ைறயாவ� இைத� 

ெச�� உ�பதா� நம� 

வய�� ��தமைட��. 

வ�ஷ�கைள �றி��� 

த�ைம�ைடய� மிள� 

எ�பைத ந��க� அறிவ�� க�. 

Jayanthi�s Kitchen

 

PENMAI�S KITCHEN QUEEN

ேதைவயான� ெபா��க�:

�ள� - எ�மி�ைச அள� 

மிள� - 1 1/4 ���� 

வரமிளகா� - 2 ����

உ��த�ப��� – 1 ����

�வர�ப��� - 1 ����

ெப��காய�, உ�� - ேதைவயான அள�

ெவ�ல� (ேதைவயானா�) – சிறிதள�

��� – 4 ப�

ந�ெல�ெண� - 3 ����

க�� - தாள��க

உ�� - ேதைவயான அள�
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Mahi�s Kitchen

 

PENMAI�S KITCHEN QUEEN

ேதைவயான� ெபா��க�:

உ�ைள�கிழ�� - 1/2 கிேலா 

��� ப� - 5 

ேசா�� -1/4���� 

ம�ச� �� - 1/4 ���� 

மிளகா� �� - 1 ���� 

தன�யா �� - 1/2 ����

கர� மசாலா �� - 1/2 ����

உ�� ேதைவேக�ப 

தாள��க: 

எ�ெண� -5 ேடப�� ��� 

க�� - 1/4 ���� 

உ��த�ப��� - 1/2 ���� 

க�ேவ�ப��ைல - சிறிதள� 

ெச��ைற:

 �தலி� ��� ப�, ேசா�� 

இர�ைட�� ேச��� ந�றாக ந��கி 

ைவ��� ெகா�ள��.

 உ�ைள�கிழ�ைக ந�றாக� க�வ� சிறிய 

���களாக ந��கி ைவ�க��.

 அ��ப�� வாணலிைய ைவ�� 4 ��� எ�ெண� 

ஊ�றி �டான�� க�ைக ேபா�� ெபா��த�� உ��த�ப��� ேபா�� 

ெபா�ன�றமான�� கறிேவ�ப�ைல, ந��கி ைவ���ள ேசா��, ��� 

ேச��� வாசைன வ�� வைர வத�கி, சிறிய ���களாக ந��கி ைவ�த 

உ�ைள�கிழ�ைக�� ேபா�� ந�றாக வத�க��.

 ப�ற� ம�ச���, மிளகா���, தன�யா���, உ�� ேச��� சிறி� 

த�ண��  ெதள��� ந�றாக கல�� ��ேபா�� அ��ைப மிதமான த�ய�� 

ைவ�� ேவக வ�ட��. ந� ந�வ�� கல�� வ�ட��.

 உ�ைள�கிழ�� ந�றாக ெவ�த�� கைடசிய�� கர�மசாலா ��, ம�தி 

இ���� ஒ� ��� 

எ�ைணைய ��றி�� 

வ��� ந�றாக கல�� 

ெபா�ன�றமா��வைர 

வ��� எ��க��.

 இ�ெபா�� �ைவயான 

உ�ைள�கிழ�� ��� 

வ�வ� தயா�.

 இ�த வ�வ� 

எ�லாவைகயான கல�த 

சாத�, சா�பா� 

சாத�,தய�� சாத��ட� 

ேச��� சா�ப�ட மிக�� 

�ைவயாக இ����.
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Ingredeints:
Chicken with bones - 3/4 kg 

For marinating Chicken:
Ginger garlic paste -1 1/2 tsp
Red chilly powder-1 tsp 
Lemon juice - from 1 lemon
Thick yoghurt - 2 tbsp
Butter - 2 tbsp (can use spread like 
lurpark or olivio too)
Egg white -1 
Corn our - 1 tbsp 
Salt - To taste 
Kuzambhupodi ( chilly /dhania powder )- 
2 tsp (I used Kuzambupodi only 
because I did not have enough dhania 
powder for the whole dish) 

For Makhani Gravy: 
Ginger garlic paste -2 tsp
Boiled onion paste - 1/2 cup 
Tomato puree – 11/2 cup 
Red chilly powder – 1tsp 
Roasted jeera powder -1 tsp
Roasted dhania powder -1 tsp 
Kashmiri chilly powder - 1 tsp
Garam masala powder - 1/2 tsp 
Cream- 1/4 cup 
Kasoorimethi - 1 tbsp 
Butter - up to 3 tbsp 

Tadka 
Oil -2 tsp 
Elaichi -5 
Cinnamon- 2 small pieces 
Jeera - 1/2 tsp

Method:
 Clean the chicken.Pat dry. If pieces 

are too big slash the esh to facilitate 
marinating.

 In a bowl add the ingredients listed 
for marinating. Mix well.Now add the 
chicken and smear until well coated. 

 Leave it for up to 4 hrs. If left 
overnight even better.

 Preheat oven at 200 *C. 
 Place the well marinated chicken 

pieces on a lined baking tray. Bake 
for about 15- 20 mins or until juice 
runs clear. Turn in between and baste 
with some butter or spread (optional).

 This in itself can be served like 
Tandoor chicken with salad and Dip 
as a starter.

For the Makhani Gravy 
Preparation:
 Boil some onion -- make a smooth 

paste.
 Make some tomato puree - Boil water 

add the tomatoes. After few mins. 
you'll be able to peel skin. Remove 
the seeds and puree the Blanched 
deskinned tomatoes.

 Using a nonstick pan 
helps a lot as this 
gravy consumes a lot 
of oil /Butter.

Method: 
 Heat a non 

stickkadai.Add oil and tadka with 
ingredients mentioned.

 Add onion pure, cook until golden 
brown.

 Add ginger garlic paste and cook until 
raw smell disappears.

 Now add half the butter. Add chilly, 
dhania, jeera, garam masala and 
Kashmiri chilly powders.

 Simmer well and cook without 
burning the spices.

 Add tomato puree and cook until oil 
separates.

 Now add the Oven cooked chicken 
pieces and coat it well in gravy.

 Crush the Kasoorimethi and finally 
add the cream and mix well.

 Lastly add the other half of butter 
retained for a glossy look.

 Serve with Naanor Ghee rice or Peas 
pulao.

Priya�s KitchenPENMAI�S KITCHEN QUEEN

 Murgh Makhani
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Bhavani�s KitchenPENMAI�S KITCHEN QUEEN



ெச��ைற:

 ேத�கா�, ப�ைட, ேசா��, கிரா��, கசகசா, இ�சி, ���, மிளகா� ��, 

தன�யா� ��, ம�ச� ��, ெவ�காய� இவ�ைற மி�சிய�� ைமயாக 

அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ���, ப�ைட(மிக� சிறிய�), கிரா�� (1), 

த�காள�(பாதி) வத�கி, அைர�� ைவ���ள வ��ைத அதி� ேச��� ந�� 

ெகாதி�க வ�ட��. த�ண��  ம��� உ�� ேதைவ�� ஏ�றவா� 

ேச����ெகா�ள��.

 ந�� ெகாதி�� ப�ைச வாைட 

ேபான ப��ன� ேவக 

ைவ�த ��ைடைய� 

ேச��� சிறி� 

ேநர� 

ெகாதி�க 

வ�ட��. 

ெகா�தம

�லி 

தைழ

ைய� 

ேச��� 

இற�க�

�.

 சாத�, 

ேதாைச, 

இ�லி�ட� 

இ�த� �ழ�� 

ைவ�� சா�ப�டலா�. 

ேதைவயான� ெபா��க�:

��ைட – 4 (ேவக ைவ�த�)

சி�ன ெவ�காய� – 10 (ேதா� உ��த�)

ேசா�� - சிறிதள�

ப�ைட 

கிரா��

கசகசா

ேத�கா� – 1 க� 

இ�சி – சிறிதள�

��� – 3 அ�ல� 4 ப�

மிளகா� �� 

தன�யா� �� 

ம�ச� �� 

ெகா�தம�லி தைழ
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CITIZEN�S PANEL

பா�ேபா��!

யாைர அ��வ�?

ம�டல பா�ேபா�� அ�வலக�க�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

காவ� �ைற சா�றித�, பைழய பா�ேபா�� 

நக�, 20 �பா� ��திைர�தாள�� 

வ��ண�ப�.

எ�வள� க�டண�?

�.4,000/-

கால வைரயைற: இ�தியாவ�� ெதாைல�தி��தா� 35-லி��� 40 நா�க�; 

ெவள�நா��� ெதாைல�தி��தா� அதிக கால� எ����.

நைட�ைற: பா�ேபா�� ெதாைல�த ப�திய�� உ�ள காவ� �ைறய�� 

�கா� அள��� க��ப���க�படவ��ைல எ�கிற சா�றித� வா�க 

ேவ���. 20 �பா� ��திைர�தாள�� ெதாைல�த வ�வர�கைள பதி� 

ெச��ெகா�ள ேவ���. இவ�றி� ேநா�ட� ப�ள�� ஒ�வ�� 

ைகெய��� ெப�� ம�டல பா�ேபா�� அ�வலக�தி� வ��ண�ப��க 

ேவ���. அத� அ��பைடய�� அவ�க� வ�சாரைண ேம�ெகா�ட ப�ற� 

நக� பா�ேபா�� அ��ப� ைவ��வ��வா�க�.

கிெர�� கா��!

யாைர அ��வ�?

நி�வன�தி� வா��ைகயாள� ேசைவ ைமய�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர ேவ���?

ெதாைல��ேபான கிெர�� கா�� ெதாட�பான வ�வர�க�.

எ�வள� க�டண�? 

�.100/- (நி�வன���ேக�ப ேவ�ப��).

கால வைரயைற: 15 ேவைல நா�க�.

நைட�ைற: கிெர�� கா�� ெதாைல�த�� உடன�யாக வா��ைகயாள� 

ேசைவ ைமய���� தகவ� அள��� ப�வ��தைனகைள நி��த ேவ���. 

ெதாைல�த கா���� மா�றாக ேவ� கா�� அள��க� ேகா�னா� பதிைன�� 

ேவைல நா�க���� உ�க��� அ��ப� ைவ��வ��வா�க�. அைடயாள� 

சா�� கா�ப��� வா�க ேவ���.











Guna @ Silentsounds
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ஒ� மைழ�கால�; மாைல ேநர�. அ�ேபா� நா� சி�வ� மிக� 

சி�வ�. ப�ள�ய�� என� வ��பைறய�� அம��தி��ேத�. 

எ�கி��ேதா ஈச� ��ட� என� வ��பைற��� வ�� 

வ�டமிட��வ�கி சிறி� ேநர�தி� ெச��� வ��ட�. அ�ேபா� 

என� ஆசி�ய� ெசா�னா�, ‘ஈசலி� வா�நா� ஒ� நா�’ தா� 

எ��. என�� மி��த ஆ�ச�ய� உ�டாய���. அ� எ�ப� ஒேர 

நா���� எ�ன ெச�� வ�ட ����? அ�ப� ஒ� நாைள 

ம��� கட�� ஏ� அத��� ெகா��க ேவ���? எ�� 

ேக�வ�க� ேதா�றின. இ��� எ�ன�னேவா ேதா�றிய�.

எ� ஆசி�ய� அத�கான காரண�கைள� ெசா�னா�. ஆ�ச�யமா� 

இ��த�. அ�ேற வ�� ���� ெச�� எ� அ�மாவ�ட� என��� 

ப�ள�ய�� ேதா�றிய ேக�வ�கைள�  ேக�ேட�. 

அ�மா ப�ள���� ெச�லவ��ைல ஆகேவ அறிவ�ய� ெத�யா�; எ� 

ேக�வ��கான வ�ைட�� ெத�யா�. என��� ெத��த வ�ைடைய� ெசா�லி 

ெப�ைம ெகா�ளலா� எ�� அ�மாவ�ட� ேக�ேட�.

வ�ைட ெத�யாம� ேபானா�� எ� அ�மா ஒ�� ெசா�னா� “கட�� இ�த 

உலக��ல யாைர�� எைத�� காரண� இ�லாம பைட�கவ��ைல, நாம தா� 

அைத� க�� ���க�� டா”. என�� ச�ம��யா� அ��த� ேபா� இ��த�. 

நம�� ஈசலி� வா�நா� சிறிதாக இ��கிற�. ஆனா� இ�ப�திநா�� மண� 

ேநர� எ�ப� அத�� ெப�தாக உ�ள�. ஆைமய�� ஆ�� ���� ஆ��க�, 

அதைன� ெபா��த வைரய�� மன�தனா� அ�ப� ஆ��கள�� எ�ன ெச�� 

வ�ட���� எ�ேற சி�தி���. வா��ைக எ�ப� மண� ேநர�திேலா 

வ�ட�திேலா அ�ல ெச�ைகய�� வ�ைளவ�� உ�ள�. 

ஈச� த�ைன க��ப���ததா, ஆைம த�ைன உண��ததா எ�� ெத�யா�. 

ஆனா�, எ�னா� எ�ன ெச�ய ���� எ�� நா� உணரேவ இ�த வா��ைக 

எ�� உண��ேத�. அ�த பதி� எ� வா�ைவ� �ர��� ேபா�ட�.

ப�� இள� வயதி� எ�ேலா���� ேதா��� ஆ�ம�க� ேக�வ� என��� 

ேதா�றிய�. “நா� யா�?” வ�ைட ேத��ேத� அ���� ேபாேன�. ம���� எ� 

அ�மாவ�ட� வ�ேத�. இ�த �ைற இவ��� வ�ைட ெத�யா�. காரண� 

உலகேம அத�கான வ�ைடைய� தாேன ேத�கிற�? இ��தா�� ேக�ேட�.

அத�� அ�மா “நாம யா��� நம��� ெத�யா� 

ஆனா எ���� ெபாற�ேதா�� ந�ம 

மன���� ெத���” எ�றா�. 

“�ேச! அ�மா எ�பவ� ��திசாலியா 

எ�� ெத�யா�... ஆனா� 

ெபா�கிஷ�!” எ�� ேதா�றிய�.

...ஏக� @ Arunkumar S.K
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எத��� ப�ற�ேத� எ�ற ேக�வ�ய�� ந��சியாக, என��� ம�றவ�க���� 

எ�ன வ��தியாச�? எ�ப� ம�றவ�கள�லி��� ேவ�ப�கிேற� நா�? என�� 

எ�� தன��ப�ட� திறைமக� உ�ளதா? என� ேக�வ�க� நி�காம� ஓ�ய�. 

வ�ைட ��யாம� தி��ேத�. கால�க� ஓ�ய�. ேக�வ� ம��� கிண�றி� 

வ���த க�லா� எ��� த�கி வ��ட�.

எ� வ�� ��� வ�த சி�தி, எ� அ�மா மிக�� ஆைசயா� வா�கி ைவ�தி��த 

�டைவைய� க�ட�� “அ�கா நா� இத எ����க��மா” எ�றா�.  உடேன 

எ� அ�மா சி�தியாம� ‘ச�’ எ�றா�.

என�� நட�ப� ஒ��� ��யவ��ைல. உலேக மாய� எ�� ெசா��மள� 

சி�தைன சிறக��த�. ப��, தன�ைமய�� “ஏ� அ�மா உ� ��� �டைவைய ஏ� 

ெகா��தா�? உன��� ப����ேம” எ�ேற�. “எ�னா� ���தைத நா� 

ெச�கிேற�” எ�� ெவ� சாதாரணமாக மிக�ெப�� த��வ�ைத ெசா�லிவ��� 

நக��� வ��டா�. 

அ�ேபா� என�� வ�ைட கிைட�த�. ந�மா� ���தைத ெச�வத�ேக 

இைறவ� ந�ைம� பைட�தி��கிறா� எ��.

எ�ைன எ� திறைமைய நா� ��ைமயாக பய�ப��தி�ெகா�ேடனா, 

உலகி�� பய��ள வா�ைவ வா�கிேறனா, என�� �வாச� த�� இ��லகி�� 

எ�ன ெச�ேத�. எ�ைன� ��றி��ள ந�ப�கள�� ெதாட�கி அ�ைட வ�� டா�, 

ரய�� பயண�தி� என�� உதவ� ெச�த ெபய� அறியா மன�த�, நா� த��கி 

கீேழ வ��ைகய�� “��ைளய பா���காம எ�ன�மா ேயாசைன” எ�� எ� 

ெசா�த தா�தா ேபால உ�ைமேயா� எ� அ�மாைவ� க��� ெகா�ட அ�த 

ெப�யவ�, எ�ேறா ஒ� நா� மி�டா� வா�கி� ெகா��தைத நிைனவ�� 

ைவ���ெகா�� த� அ�பா வா�கி வ�த ேக�ைக எ�ேனா� பகி��� ெகா�ள 

ஓ� வ�த ப�க�� வ�� � சி�மி. என�கா�, எ� வ�� ��கா� நா��� 

எ�ைலய�� �க� அறியாத பல� இ��கிறா�க�. எ� ஊைர� பா�கா��� 

ேபா�சா� என எ�ைன ெநகிழ� ெச�த இ�த உலக ம�க��� நா� எ�ன 

ெச�தா�� ேபாதா�. இ��தா�� எ�னா� ���தைத� ெச�ய ேவ��� 

எ�� உண��ேத�.

ஒ� நாைள��� ெச�� ���க ஈச��� ஏேதா ஒ�� இ��கிற� எ�றா�, 

அ�ப� ஆ��க� வா�� நம��� ஏேதா ஒ�� உ�ள� தாேன? ஆனா� அ�த 

ஏேதா ப�ற��காக. 

‘உன�� ம��ேம வா��த� ேபா��. இன� எ�ேலா��காக�� வா�’ எ�� 

அ�மா ெசா�லாம� ெசா�னா�. த��வ�க� 

எ�ப� ெப�ய �லக�தி� பைழய ��தக�தி� ஏேதா 

ஒ� வ���� ஒள��� இ���� எ�ற எ�ண� 

தவ�. அ� ந� வ�� �ேலேய உ�ள�. உலகி� மிக� 

ெப�ய த��வ�க� எ�லா� மிக எள�ைமயானதா�. 

அ�ப��தா� உலகி� உய�ய ெபா�கிஷ� ந� 

வ�� �� உ�ள� எ�� ���தேபா�, எ�லா� 

���த�.

www.Penmai.com            40                  Penmai eMagazine Mar 2014                           




...Parasakthi

�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய��ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: வ���ேதா�ப�அதிகார�: வ���ேதா�ப�

86. ெச�வ���� ஓ�ப� வ�வ���� பா��தி��பா� 86. ெச�வ���� ஓ�ப� வ�வ���� பா��தி��பா� 

ந�வ��� வான� தவ���.ந�வ��� வான� தவ���.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

வ�த வ���தினைர� ேபண�, வ�� வ���ைத எதி�பா��� இ��பவ� ம�ைமய�� வ�த வ���தினைர� ேபண�, வ�� வ���ைத எதி�பா��� இ��பவ� ம�ைமய�� 

வான�தவ��� ந�ல வ���தின� ஆவா�.வான�தவ��� ந�ல வ���தின� ஆவா�.

Explanation :Explanation :
He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who 
may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven.may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven.

87. இைன��ைண� ெத�பெதா� றி�ைல வ���தி� 87. இைன��ைண� ெத�பெதா� றி�ைல வ���தி� 

�ைண��ைண ேவ�வ�� பய�.�ைண��ைண ேவ�வ�� பய�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

வ���தினைர� ேப�வ�� ஒ� யாகேம. அைத� ெச�வதா� வ�� ந�ைம வ���தினைர� ேப�வ�� ஒ� யாகேம. அைத� ெச�வதா� வ�� ந�ைம 

இ�வள� எ�� அளவ�ட ��யா�; வ�� வ���தின�� த�தி அள�தா� இ�வள� எ�� அளவ�ட ��யா�; வ�� வ���தின�� த�தி அள�தா� 

ந�ைமய�� அளவா��.ந�ைமய�� அளவா��.

Explanation :Explanation :
The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) 
of the guests (entertained) is the only measure.of the guests (entertained) is the only measure.

88. ப��ேதா�ப�� ப�ற�ேற� எ�ப� வ���ேதா�ப� 88. ப��ேதா�ப�� ப�ற�ேற� எ�ப� வ���ேதா�ப� 

ேவ�வ� தைல�படா தா�.ேவ�வ� தைல�படா தா�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

வ���தினைர� ேபண�, அ�த யாக�தி� பயைன� ெப�� ேப� அ�றவ�. வ���தினைர� ேபண�, அ�த யாக�தி� பயைன� ெப�� ேப� அ�றவ�. 

ெச�வ�ைத� சிரம�ப��� கா��� அதைன இழ��� ேபா�, இ�ேபா� எ�த� ெச�வ�ைத� சிரம�ப��� கா��� அதைன இழ��� ேபா�, இ�ேபா� எ�த� 

�ைண�� இ�லாதவரா�� ேபாேனாேம எ�� வ���வ�.�ைண�� இ�லாதவரா�� ேபாேனாேம எ�� வ���வ�.

Explanation :Explanation :
Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length 
lament) saying, "we have laboured and laid up wealth and are now without lament) saying, "we have laboured and laid up wealth and are now without 
support."support."

89. உைடைம�� இ�ைம வ���ேதா�ப� ஓ�பா89. உைடைம�� இ�ைம வ���ேதா�ப� ஓ�பா

மடைம மடவா�க� உ��.மடைம மடவா�க� உ��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ெச�வ� இ���� வ�ைமயா� வா�வ� வ���தினைர� ேபணாம� வா�� ெச�வ� இ���� வ�ைமயா� வா�வ� வ���தினைர� ேபணாம� வா�� 

மடைமேய. இ� �ட�ட� ம��ேம இ����.மடைமேய. இ� �ட�ட� ம��ேம இ����.

Explanation :Explanation :
That stupidity which exercises no hospitality is poverty in the midst of wealth. It is That stupidity which exercises no hospitality is poverty in the midst of wealth. It is 
the property of the stupid.the property of the stupid.

90. ேமா�ப� �ைழ�� அன��ச� �க�தி��� 90. ேமா�ப� �ைழ�� அன��ச� �க�தி��� 

ேநா�க� �ைழ�� வ����.ேநா�க� �ைழ�� வ����.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ெதா�� ேமா�� பா��த அளவ�� அன��ச�� வா��; ந� �க� ேவ�ப��� ெதா�� ேமா�� பா��த அளவ�� அன��ச�� வா��; ந� �க� ேவ�ப��� 

பா��த அளவ�� வ���� வா��.பா��த அளவ�� வ���� வா��.

Explanation :Explanation :

As the Anicham ower fades in smelling, so fades the guest when the face is As the Anicham ower fades in smelling, so fades the guest when the face is 

turned away.turned away.

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: வ���ேதா�ப�

86. ெச�வ���� ஓ�ப� வ�வ���� பா��தி��பா� 

ந�வ��� வான� தவ���.

வ�ள�க� :

வ�த வ���தினைர� ேபண�, வ�� வ���ைத எதி�பா��� இ��பவ� ம�ைமய�� 

வான�தவ��� ந�ல வ���தின� ஆவா�.

Explanation :
He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who 
may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven.

87. இைன��ைண� ெத�பெதா� றி�ைல வ���தி� 

�ைண��ைண ேவ�வ�� பய�.

வ�ள�க� :

வ���தினைர� ேப�வ�� ஒ� யாகேம. அைத� ெச�வதா� வ�� ந�ைம 

இ�வள� எ�� அளவ�ட ��யா�; வ�� வ���தின�� த�தி அள�தா� 

ந�ைமய�� அளவா��.

Explanation :
The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) 
of the guests (entertained) is the only measure.

88. ப��ேதா�ப�� ப�ற�ேற� எ�ப� வ���ேதா�ப� 

ேவ�வ� தைல�படா தா�.

வ�ள�க� :

வ���தினைர� ேபண�, அ�த யாக�தி� பயைன� ெப�� ேப� அ�றவ�. 

ெச�வ�ைத� சிரம�ப��� கா��� அதைன இழ��� ேபா�, இ�ேபா� எ�த� 

�ைண�� இ�லாதவரா�� ேபாேனாேம எ�� வ���வ�.

Explanation :
Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length 
lament) saying, "we have laboured and laid up wealth and are now without 
support."

89. உைடைம�� இ�ைம வ���ேதா�ப� ஓ�பா

மடைம மடவா�க� உ��.

வ�ள�க� :

ெச�வ� இ���� வ�ைமயா� வா�வ� வ���தினைர� ேபணாம� வா�� 

மடைமேய. இ� �ட�ட� ம��ேம இ����.

Explanation :
That stupidity which exercises no hospitality is poverty in the midst of wealth. It is 
the property of the stupid.

90. ேமா�ப� �ைழ�� அன��ச� �க�தி��� 

ேநா�க� �ைழ�� வ����.

வ�ள�க� :

ெதா�� ேமா�� பா��த அளவ�� அன��ச�� வா��; ந� �க� ேவ�ப��� 

பா��த அளவ�� வ���� வா��.

Explanation :

As the Anicham ower fades in smelling, so fades the guest when the face is 

turned away.

www.Penmai.com            41                  Penmai eMagazine Mar 2014                           





கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா நானாவ�� 

த�� ��� அதி� சிற�பாக ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

மகி��சியான மணவா��ைக அைமவ� 

காத� தி�மண�திலா? ெப�ேறா�களா� 

நி�சய��க�ப�� தி�மண�திலா?

ெச��ல� ெபய� ந�� ேபால

அ�� உைட ெந�ச�தா� கல�தனேவ!

எ�ப� ந� தமி� ���ெதாைக வழ��. 

அ�� ெகா�ட ெந�ச� எ�த �ழலி�� 

ப��யா� எ�பைத உண���� பாட� இ�. 

ஒ� ந�ல மணவா��ைக ம��� அத� 

�ழ� �றி�த இ�த ேதட� மிக அ�ைம. 

இ�த ந�யா நானாவ�� அ�தைகய மண 

வா�ைக எ�ப� காத� தி�மண�தி� 

ம��� நி�சய��கப�ட தி�மண�தி� 

அைமகிற� எ�பேத இ�ைறய ந� 

தைல��� வ�வாத��. எ�த� தி�மண 

�ைற ஆனா�� அதி� நிைற �ைற 

இர��� உ��. அ� �ழைல ெபா��� 

ம��� அைமவதி�ைல; உண�� 

மன�கைள� ெகா��� அட���. 

இ�மன� ���� ஒ� மனமா� உண��� 

இ�லற�தி� எ��� ைவ��� காத� 

தி�மண� ெப��� ெவ�றி அைடகிற�. 

ஆனா� சில இட�கள�� இ�த நிைல கச�� 

வ��வ�� உ��. காத� வா�ைகய�� 

இ��த நி�மதி தி�மண வா��ைகய�� 

இ�ைல எ�� ஏமா�த ேஜா�க�� உ��.

நி�சய��த தி�மண� �தியதா� இ� 

உற�கைள எ�ப� ஏ�கிற�? இ� மன�� 

எ�ப� அ��கிற�? இ�த� தி�மண 

�ைறய�� மகி��சியான வா�ைக அைமய 

எ�தைகய �ழைல ந� ச�க� எ��கிற� 

எ�பைத� ப�றிய வ�வாத� இன� வ�� ந� 

ேதாழைமய�� க����கைள� ெகா�� 

பா��ேபா�.

ல�மி 

காதலி� ஏ���ெகா��� மனப��வ� 

அதிக� இ����. ெப�ேறா�க� ெச��� 

தி�மண�தி� சகி��� ெகா��� 

மனப��வ� அதிக� இ����. மனைத 

உண��� வ�� காத� ஆர�ப�திலி��� 

இ�தி வைர மா�வதி�ைல.

ஆனா� ெப�ேறா�க� நி�சய��த� 

தி�மண�தி� காத� எனப� அதாவ�, 

இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� ���� 

ெகா�ளேவ சில வ�ட�க� ப�����... 

ப��ன� அைவ �� மன�ட� ஒ�� வாழ 

வா��ைகய�� பாதி நா�க� ஓ�வ���.

மனைத ம��� காதலி�பவ�க� 

க���பாக� ேபாரா� ெப�ேறா�க� 

ஆசி�வாத��ட� தி�மண� ெச�வா�க�. 

ர�யா ரா� 

காத� தி�மணேமா... ெப�ேறா�களா� 

நி�சய��க�ப�� தி�மணேமா... எ�த� 

தி�மணமாக இ��தா��, அ�ேக காத� 

மிக ��கிய�. ந�ைம� ெப�றவ�க� பா��த 

மா�ப��ைளயாக இ��தா��... நாம 

அவைர� காதலி�கிேறா�. அதனால தா� 

மகி��சியாக இ��கிேறாேம தவ�ர 

ெப�ேறா�களா� நி�சய��க�ப�ட� 

எ�பதா� ம��� இ�ைல. ெப�றவ�க�� 

தா� எ�லா ெபா��த�� பா���... பண�  

இ��கிறதா, பதவ� இ��கிறதா எ��� 

பா���� தி�மண� ெச�கிறா�க�. 

அ�ப��� அவ�க� பா��� ைவ�தவ�கேள 

இவ�க� வ�� ��� வ��, இவ�கைள 

�திேயா� இ�ல�தி�� �ர��கிறா�க�. 

அத�� அவ�க� வ���ப�னவ�கைள� 

தி�மண� ெச�� ைவ�தா�, ந� அ�பா... 

அ�மா ந� ஆைசைய நிைறேவ�றினா�க�... 

நா�� அவ�கைள ந�றாக� பா���� 

ெகா�ள ேவ��� எ�ற எ�ண� 

ப��ைளக��� வ��.

 
வ��வநாத� 

ெப�ேறா�க�, தா�க� ஆைசயாக வள��த 

மக��� நிைறய வர�கைள� ேத�, 

மா�ப��ைளய�� பழ�க வழ�க� ம��� 

எதாவ� ெக�ட பழ�க� இ��கிறதா எ�� 

ஆரா���, த�க� மகைள க� கல�காம� 

பா���� ெகா�வானா? வாழ� ேபா�� 

இட�தி� ந� மக� ந�றாக இ��பாளா 

எ�பைத மனதி� ெகா�� மா�ப��ைள 

பா��பா�க�. 

ரேமஷ�

The ratio of lovelove cum arranged marriages are 

significantly increasing these days. 

...Surya
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In arranged weddings, mostly this ego is balanced 
initially because of the drastic compromising of the 
female. This compromising is not coz of 
understanding the husband, but the fear of getting 
good names from the near and dear and the so 
called custom and system.

Marriage, being a mutual agreement why should 
only the female go to the extreme to compromise? 
Friends, you may disagree this, but ur inner mind 
know the truth. I am leaving it to you only.

பவான� ெச�தி� 

எ�ைன� ெபா��தவைர ெப�ேறா� 

நி�சய���� தி�மண�, நைட�ைறய��, 

அ�றாட வா�ைகய��, ���ப�ைத �� 

எ���� ெச�வதி� ச�ேதாஷ� தர���ய� 

எ�ேப�. ெப�ேறா� நி�சய���� தி�மண� 

இ� நப� ம��� ���ப� 

ச�ப�த�ப�டதா� ேதா�வ� அைடவ�� 

�ைற�. ப�ர�சைனக� வ�வேத 

(ெப��பா��) ���ப�தினா� தா�. அ� 

இ�� (ெகா�ச�) தைடப�கிற�. ஏெனன�� 

அவ�க� வ���ப� தா� தி�மண� 

நட���ள�.

அத�காக காத� தி�மண�ைத எதி��க�� 

இ�ைல. த� ெப�/ைபய� வ���ப�ப�� 

வா��ைக ந�லதாக� தா� இ���� எ�� 

ெத��தா�, ச�ேதாஷமாக அவ�க�ட� 

�ைண நி�� தி�மண� நட�த ேவ��� 

எ�ப� எ� க���. இ�வ�ைடய 

ெப�ேறா�க�� (ஊ�/உலக�ைத� ப�றி 

கவைல�படாம� (ஊ�/உலக����� இ�த 

நிைலைம வ��!)) ச�ேதாஷமாக� 

தி�மண�ைத நட�தினா� அ�த� தி�மண� 

ெவ�றி ெப�� (ேமேல ெசா�ன வ���� 

ெகா��த�ட�) எ�ப� எ� க���.

ேத�ரா� 

காத� தி�மணேமா... நி�சய��க�ப�ட 

தி�மணேமா... இர���ேம சில ந�ல�� 

இ��கிற�... ெக�த�� இ��கிற�. 

எ�ைன� ெபா��தவைர இர���ேம 

��ைமயான ச�ேதாஷ� எ�ப� 

அவரவ�� மனநிைலைய� ெபா��� 

ம��� அ�ல... ��றி இ���� உற�க�... 

அ�க�ப�க�தா�... எ�ேலா�ைடய ப��� 

இ��கிற�. யாைர�� ஒ��கிவ��� நா� 

வா���வ�ட ��யா�. அ�ப��ப�ட 

ச�க�தி� நா� இ�ைல. ேமைலநா�கள�� 

ேவ��மானா� அ� சா�திய�... ஆனா� 

இ�தியாவ��...? அதனா� இ�ப��ப�ட 

��நிைலய�� மகி��சி எ�ப� கணவ�-

மைனவ� இ�வைர ம��ேம சா��த� 

இ�ைல. அ�ப� பா��தா� ெப�ேறா�க� 

பா��� ெச��� தி�மண�ைத வ�ட காத� 

தி�மண�தி� வலிக� அதிக�. கால� 

��வ�� வ�� வலிக��� நிவாரண� 

ேதடேவ நம�� ேநர� ச�யாக 

இ����ேபா� எ�ேகய���� மகி��சி 

கிைட�க�ேபாகிற�?

ச�மா 

காத� யா��� எ�ேபா� வ�� எ�� 

ெசா�ல ��யா�, அ�ப� இ����ேபா� 

எ�ேலா�� ந�லவ�களாக� தா� 

ேத��ெத�கிறா�க� எ�� எ�ன நி�சய�? 

அ�ப� தா� ேத�� ெச�தவ� ந�லவ� 

இ�லாத ப�ச�தி�, த� ���ப�தி� 

ஆதர�� இ�லாம�, �ைண�� 

ச�ய��லாம� அவ�க� நிைல எ�ன?

எ�தைனேயா காத� தி�மண�கள�� சிறிய 

ப�ர�ைன ெப�தாக ஆகி ந�ல வ�தமாக 

எ���� ெசா�ல ஆள��லாம� தவறான 

��� ெச��வ��கிறா�க�.

சி�ரா ��ைப 

காத� தி�மண� ெச�பவ�க� எ�லா� 

ச�ேதாசமாக இ�ைலயா எ�� ந��க� 

ேக�கலா�? இ��கிறா�க�... நா� 

ம��கவ��ைல. ஆனா� எ�தைன ேப�? 

வ�ர� வ��� எ�ண��.�யவ�க�... 

வ�ர�வ��� எ�ண���யைவக� எ�லா� 

வ�திகளாக ��யா�. அவ�க� 

வ�திவ�ல��க�. அைத�ேபா� ெப�ேறா� 

ெச�� ைவ��� தி�மண�கள�� 

க�ட�ப�பவ�க�� உ��. அவ�க�� 

வ�திவ�ல�கானவ�கேள. வ�தியாக... 

நியம�களாக� பா��க�ப�� ஒ�ேற ெவ�றி 

ெப�றைவ. அ�ப�� பா���� ெபா��, 

இ�லற வா��ைக இன�ேத அைமய, 

ச�ேதாசமாக வாழ, ெப�ேறா� ெச�� 

ைவ��� தி�மண�கேள சிற�த�.

ேடன�யா

ெப�றவ�க� அைனவ�� ப��ைளகள�� 

மகி��சிைய ம��ேம �த�ைமயாக� 

க��பவ�க�. அவ�க� வா�வ�� பயனாக� 

ெப�றவ�க� க��வ�� நம� மகி��சியான 

வா�ைவேய. அ�ப��ப�டவ�கள�ட� 

இ�திவைர� ேபாரா�, ெவ�றி ெப�� 

அவ�கள�� ச�மத��ட� தி�மண� 

நட��மாக இ��தா�, ெப�றவ�கள�� 
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ஆசி�வாதேம ந�ைம எ��� நலமாக 

வாழைவ���.

��யா ெகௗத� 

காத� க�யாண� எ�ப� நாேம ந� 

ெசா�த� பண�ைத ம��� ைவ��� க�ட 

�ய�சி ெச��� வ�� . அதாவ� அ�த 

இ�வ���� ஒ�வ� ேம� ஒ�வ� ைவ�� 

உ�ள அ��, காத�, ��த�, ந�ப��ைக இைவ 

ம��ேம �லதன�. வ�கிய�� கட� 

ெகா��கவ��ைலயா... பரவாய��ைல... 

சமாள��கலா� எ�ற ந�ல எ�ண�தி� 

எ��ப �ய�சி��� �ய��. இதி� 

தி�டமி�டப� அைன��� நட�தா� 

பரவாய��ைல. இ�ைலெய�றா� பாதிய�� 

நி�ற க��ட� தா�.

ஷாஹிதா 

ப��வ�ப�ட காதைல� ெப�றவ�க� ���� 

ெகா�ளலா�. ப��வ�படாத காதைல எ�ன 

ெச�வ�? அதனா� ெப�ேறா�களா� 

நி�சய��க�ப�ட தி�மண� பா�கா�பான�. 

.இ��� வா��ைகய�� ப�ர�சைனக� வ��. 

ஆனா� ப�ர�சைனேய வா��ைகயாக 

இ��கா�. ப�ர�சைனக� வ�தா��, 

உறவ�ன� ம�திய�� ெகௗரவ�, மதி��, 

வ�ேசஷ�, வ�ழா�கள�� 

��ன���த�ப�வ� ேபா�ற சி� சி� 

ச�ேதாஷ�க�, அ�ப�ர�சைனகைள� 

ைகயாள ந� மனதி�� ஒ�வ�த 

உ�சாக�ைத� ெகா����. நா� தவ� 

ெச��வ��ேடா�... அதனா� தா� நம�� 

இ�ப� ஒ� ��ப� எ�ற ��ற உண��சி 

இ��கா�. மாறாக, நா� எ�த� தவ�� 

ெச�யவ��ைல. ந� ெப�ேறாைர ேநாக� 

ெச�யவ��ைல. 

ேம� ெட�ஸி

காத� தி�மண வா��ைக எ�ப� 

மி�லிய� ந�ச�திர�க��� ந�ேவ 

தன��� ெஜாலி��� நிலைவ� ேபால...!

தன��� இ��தா�� அத� ெப�ைம, மதி��, 

அழ�� �ைறவதி�ைல!

ேத�ப�ைற வள�ப�ைற ெபௗ�ணமி 

அமாவாைச என மாறலா�.

ஆனா� ஏ�� நிர�தர� இ�ைல!

வ�ஜி ேவதாசல� 

இ�த உலகி� ஒ�ெவா�வ�� ஒ�ெவா� 

வைகய�� தி�மண�ைத எதி� 

ெகா�கி�றன�. ஆனா� வா�வதி� தா� 

இ��கிற�, ெசா�க�� நரக��. இ�� 

எ�தைனேயா த�பதிக� ெப�ேறா�� 

ஆைச�காக��, அவ�கள�� 

ெகௗரவ�தி�காக�� நி�சய��த தி�மண� 

ெச�� ெகா�கிறா�க� ெத��மா?

ஆனா� வ���ப�யவைன� கர� ப���தா� 

ஆய�ர� �யர� வ�தா�� எதி� 

ெகா�ளலா�. ந� மனதி��� ப���த 

வா��ைக அைம�தா� தா� தி�மண� 

இன����. இ�ைலெய�றா� தி�மண� 

ெவ�� சட�� தா� எ�ப� எ� க���.

ெபா��ெச�ல� 

தி�மண ெவ�றி�� காத��, ��த�� 

அவசிய� ேவ���. அ� எ�த� 

தி�மணமாக இ��தா���ட. காத� 

தி�மண�தி�, காத� தி�மண���� ��� 

இ��கிற�, தி�மண�தி��� ப�ற�� காத�, 

��த� இ��பவ�க� வா�� ம��ேம 

ெவ�றிைய� ச�தி�கிற�.

ெப�ேறா� நி�சய� ெச���ேபா�, அ�� 

காத� இ�லாவ��டா�� ��த� க���பாக 

ஏ�ப�கிற�.

ேராசி 

காத� தி�மண� ெச�� ெகா�டா� 

ம��ேம தி�மண�தி� ச�ேதாச� 

கிைட��� எ�� ெசா�ல ��யா�. காத� 

தி�மண� ெச�� ெகா�கிறவ�க� 

தி�மண�தி��� ப�ற� ஒ���ேபாகாம� 

ப��ைவ ேவ��கிறவ�க� அதிக�. 

இ�ேபா� நட��� காத� தி�மண� 

ெப�ேறா�க� ச��மத�ட� நட�தா�� 

அவ�கள�� �� ச�ேதாச��ட� நட�கிறதா 

எ�ப� ேக�வ���றி. ப��ைளக� ப��� 

ேவைள��� ேபா� ைக நிைறய 

ச�பதி��பதா� அவ�களா� ெப�தாக 

அத��� தைட ெசா�ல ��வதி�ைல.

ேகாைத �ேர� 

இ� சின�மா இ�ைல வா��ைக. சில 

சமய�கள�� ேபாரா�� தா� ெவ�ல 

ேவ���. எ�லா� �லபமாக� கிைட�� 

வ��டா�, அத� மதி�� ெத�யா�. 

வ����ெகா��த��, ெபா�ைம��, சகி��� 

த�ைம��, இ��தாேல இ�வ�த� 

தி�மண�க�� ெவ�றிகரமாக அைம��. 

�தலி� வ�� காதைல வ�ட, 

தி�மண�தி��� ப�� வ�� காத� தா� 

ஆழமான�.
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ேஹமலதா வ�ஜ� 

காத� ��னா� வ�வைதவ�ட, 

தி�மண�தி��� ப�ற� வ�வ� தா� 

சிற�த�. காதலி��� ேபா� ெத�யாத 

ப�ர�சைனக�, தி�மண�தி� ெஜய��கா 

வ��டா�, ெவ��� தா�. அ�ேபா� 

ெப�ேறா��காக மன� ஏ���, இ� 

பால���ேம.

�வாதி � 

உ�ைமயான காத��, காத� 

தி�மண�க�� எ��� ேதா�பதி�ைல. 

நவ நாக�க� எ�ற ெபய�� வ�� 

காத�க� காத�கேள அ�ல; அைவ ெவ�� 

கவ��சிக� தா� (இன�கவ��சி, 

பண�தி�காக வ�� கவ��சி & �க��காக 

வ�� கவ��சி).

ெப�றவ�க� பா��� ெச��� தி�மண�தி� 

எதாவ� ப�ர�சைன வ�தா� ெப�றவ�க��, 

உறவ�ன�க��, தைலய��� ச� ெச�வா�க� 

எ�பேத இ�� ேபசிய அைனவ�� 

ெப��பாலான க����. அ� தவ� அ�ல. 

ஆனா� அ�ப� அ��தவ� (ெப�றவ� 

ம��� உறவ�ன�) தைலய��� ச� ெச�த 

வா�வ�� உ�ைமயான அ�� இ���மா 

அ�ல� அ� இ�லற�தி�� அழகா�மா? 

கட�� ஒ�ெவா�வ���� �ய அறி� 

ெகா��தி��கிறா� அ�லவா?

��மா�சவ�

நா� ப�ற�ததிலி��� இர�பக� பாராம� 

சீரா�� பாரா�� வள��த ெப�ேறா�க�, 

நம�� அவ�கைள வ���� ேபா�� அ��த 

நிைலய��, ஒ� �� வா��� ெதாட�க� 

ேபா��ேபா� ந�ல �ைண ேத� 

தரமா�டா�களா? சில காலேம 

பா����பழகிய ஒ��த� ேம� ைவ�த 

ந�ப��ைகைய ஏ� ந�ைம ஆளா�கின 

ெப�ேறா� ேமல ைவ�கவ��ைல?

அ�ப� ைவ��, அவ�க� நி�சய��த 

தி�மண�க� ெப��பா�� மகி��சிைய 

ம��ேம த���ள�. த���ள�. த���ள�.

�ேளா�யா 

காத� தி�மண� ப��க ந�றாக இ����. 

நி�சய��த� தி�மண� வாழ ந�றாக  

இ����. ேபாற வழி எ�வாக இ��தா�� 

ேச�மிட� ேகாவ�லாக இ��க ேவ���. 

எ�த� தி�மணமாக இ��தா�� அ�� 

எ�ற ஒ�� இ��தா� ெஜய����.

ரவ� அ�ப�� 

காதலி��� க�யாண� ெச�வ� தவ� 

எ�� நா� ெசா�ல மா�ேட�. ஆனா� 

அ�த இ�வ�� த� எதி�கால�ைத� ப�றி 

ந�றாக ேயாசி��, ேபசி� த����, ��� 

ெச�வ� மிக அவசிய�.

உதாரணமாக அவ�க� ெவ�ேவ� 

மத�தினேரா, வ�� �� ேவ� ெமாழி 

ேப�பவேரா, ேவ� நா��� வள��தவ�கேளா 

எ�� எ�தைனேயா வ��தியாச�க� 

இ��தா�, க���பாக இ� மிக�� 

��கிய�. காரண�, அவ�க��� 

�ழ�ைதக� ப�ற�தா� எ�த ேவ�பா�ைட� 

கைடப���பா�க� எ�பைத �தலாகேவ� 

ேபசி ��� ெச�யேவ���. இ�ைலேய�, 

அவ�க� ப�ர�சைன, �ழ�ைதக� வைர� 

ெச�� எ�ேலா� எதி�கால�ைத�� 

பாதி���.

ெச�வ� பா��ய� 

ெப�ேறா� பா��� ைவ��� தி�மணேம 

சிற�த� எ�� தா� நா�� ெசா�ல� 

ேபாகிேற�. இ�ைறய� கால�தி� உ�ைம 

காத� எ�ேக எ�� தா� ேதட 

ேவ��ய���கிற�. ஏேதா காதலி�கவ��ைல 

எ�றா� ெப�ய ெகாைல� ��ற� ேபா� 

பா��கிறா�க�. இத�� இ�ைறய 

ஊடக�க�� சின�மா��தா� காரண�. 

காத� கைத தவ�ர ேவ� படேம 

வ�வதி�ைல. இைளஞ�கைள� �றி 

ைவ�ேத பட�க� எ��க�ப�வ�� ஒ� 

காரண�.

உஷா 

என�� நி�சய��த� தி�மண� ப�����. 

ஆனா�, திண��க�ப�� நி�சய��த� 

தி�மண�ைத ��ைமயாக எதி��கிேற�. 

��கியமாக மனதா� ேவ� ஒ�வைனேயா, 

ஒ��திையேயா ேநசி�� வ���,  

ம�ேறா��தி�ேகா, ம�ெறா�வ��ேகா 

மாைலய��� மணவா��ைக �� மன� 

தி��திைய அள��கா� எ�ப� எ� க���.

அ�� ராதிகா 

எ�லா� ���ப�கள��� ச�ைட 

இ��கிற�. ஆனா� இ�த� காத� 

தி�மண�ைத ெப�றவ�கள�� எதி��ப�� 

ெச�கிறவ�க� ேபா�கி�ற ச�ைட 

இ��கிறேத... அ�ப�பா... அைத ஒ� காதல� 
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காதலி பா��தா�க� எ�றா� அேதா� 

காதலாவ� க�தி��காயாவ� எ�� அ�பா 

அ�மாைவ� பா��� ஓ� வ��வா�க�. 

ெரா�ப ேமாசமா, இவ�க� ஆராயாம� 

ெச�த தவ�ைற ஒ��� ெகா�ள ��யாம� 

ஒ�வ� ேம� ஒ�வ� பழி ேபா�� 

வா��ைகையேய நி�மதி இ�லாம� 

ஆ�கிவ��வா�க�. இவ�க��� ெபா�ைம 

எ�பேத கிைடயா�... அ� இ��தா� தா� 

ெப�றவ�கள�� ஒ��தைல� ெப�� 

இ��பா�கேள. அ� இ�லாததா� மிக�� 

சிரம�.

 
கீதா.K

காத� க�யாண� தா� சிற�த�. 

அதிலி���� வா��ைக ம��� தா� 

ந�றாக இ���� எ�ேறா, எ�ேலா�� 

காத� தி�மண� தா� ெச�ய ேவ��� 

எ�ேறா ெசா�ல வரவ��ைல. 

எ�ேலா���� அ�த ச�த��ப� ேநரா�. 

என�� நட��� எ�� �ட நா� 

நிைன�த� கிைடயா�. அ�வாகேவ 

அைம�த�. ெப�ேறா� ேத��ெத���� �� 

ஒ� ந�ல �ைணைய ச�தி�தா� அவைர 

க�யாண� ப��வதி� தவ� இ�ைல  

எ�� தா� ெசா�கிேற�. ெப�ேறா�க��� 

இ���� பண���காகேவா, 

ெச�வா���காகேவா, வர� ேபாகிற 

சீ��ேகா, இ�ைல ெப� பா��க ந�றாக 

இ��கிறா�, இ�ைல ஜாதக� ெரா�ப 

ந�றாக� ெபா��தி இ��கிற� எ�ேறா 

க�யாண� நட��� ேபா� ந�ைம 

நம�காகேவ, ந� �ண நல�க��காக 

வ����� ஒ�வைர� க�யாண� ப�ண� 

ச�ேதாஷமாக இ��ப� தவேற இ�ைல. 

ெவ�ண�லா ச�திரா 

காத� தி�மண� ெச��� ெகா�டவ�க� 

ஏேதா ஓ��வ� ெச�கி�ற தவ� தா� 

எ�ேலா�ைடய க���� �தாகரமா� 

ெத���. 100� 10 ேப� ெச�கி�ற தவைற 

எ�ேலா�� ஊதி ஊதி ெப�� ப���வதா� 

எ�ேலா���� அ� ெத�ய வ�கிற�. 

ஆனா� எ�தைனேயா ேப� ெப�றவ�க� 

ச�மத��ட� க�யாண� ப�ண� ந�றாக 

வா�வ� இ�ைலயா?

 
ப�ர���ா 

காத� தி�மண�தி�, தி�மண�தி�� 

��ேப ��த� வ�� வ��கிற�. ஒ�றா� 

ஒேர வ�� �� இ�லாம�, எ�� 

இ����ேபா� இ���� ��த�, 

ப�க�திேலேய இ����ேபா� இ��� 

அதிக��கேவ ெச���. க�ண�� காணாத 

ேபாேத உ� உண��கைள எ�னா� ����� 

ெகா�ள ����, எ� ஆைசகைள உன��� 

��ய ைவ�க ���� எ��ேபா� அ�கி� 

�க� பா��� நட���ேபா� அ�வ�ட�தி� 

இ���� அ�� இ��� ப� மட�கா��.

�ஜா பாரதி

ந��ைடய இதிகாச�கைள எ���� 

ெகா���க�. பா�வதி தவமா� தவமி��� 

சிவன�� அ�ைப�� காதைல�� ெப�றவ�.  

அ� தவறா? அ��� ெதாட�கிய� ந� 

கலா�சார�. காத� எ�பைத தவறான 

வா��ைதயாக மா�றிய� யா�? ந�ைம� 

��கி நி���� இ�த ச�தாய� தா�. 

காதைல எ�வள� ேகவலமாக கா�ட 

���ேமா அ�வள� ேகவலமாக 

சி�த��கிற�. காத� எ�ற ஒ�ைற 

வா��ைத அ��, ம�யாைத, ��த�, ஒ� 

ஆ�த� பா�ைவ, இ�ப� பல வைகய�� 

நம��� �ைத�தி��கிற�. எனேவ காதைல 

இ�� யா�� �ைற �ற ��யா�. 

நி�சய��த தி�மண�தி� வ�� காத� 

ம��� காத� இ�ைலயா? அ�ப� 

இ��ைகய�� ஏ� காத� ெச�� தி�மண� 

ெச�ய �டா�?

ெகௗ� ேமாக� 

ெப�ேறா�க� எ�ேபா�� ப��ைளகள�� 

எதி�கால வா�� ந�றாக இ��கேவ��� 

எ�பைதேய வ����வா�க�. அ�த 

ந�ப��ைகைய ப��ைளகள�� மனதி� 

பதி��ப� நட��, அைத� ப��ைளக�� 

உண��ப�ச�தி� ெப�ேறா�களா� 

நி�சய��க�ப�� தி�மண� மகி��சியாக 

இ����. ெப�ேறா�, த�க� �யலாப� க�தி 

நட��� தி�மண�க� ெப��பா�� 

ெவ�றி ெப�வதி�ைல.

அேதேபால காத� தி�மண�தி� பண�, 

அ�த��, அழ� பா��� ப�ற��� காத� 

சில ெவ�றி ெப�வதி�ைல.

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� ர�யா ம��� ேடன�யா 

இ�வ���� ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��.
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காைல ஒ�ப� மண�. நக�� இ��� ஊ��� 

ெவள�ேய இ���� அ�த ப�� மி�லி� 

�ைழ வாய�லி�, அ�த மி����� 

ெசா�தமான ப� வ�� நி�க, அதிலி��� 

இற�கிய ஆ�க��, ெப�க�� மி�லி� 

உ�ேள ெச�றன�. உ�ேள ெச�றவ�கள�� 

��கா� வாசி ேப��� பதிைன�திலி��� 

இ�ப� வயதி��� தா� இ����.

அ�� தா� மல�வ�ழி ேவைல��� ேச��த 

�த� நா�. தய�கி தய�கி உ�ேள 

வ�தவைள� பா��த சரவண�, அழகாக 

இ��பதாக நிைன�தா�. அவ� வ�த 

ப�ஸி� தா� அவ�� வ�தா�. அவள�� 

தய�க�ைத உண��� அவள�கி� ெச�றவ�,

"இ�ைன�� தா� ேவைல�� 

ேச��தி��கியா..." எ�� ேக�க... அதி��� 

தி��ப�ய மல�வ�ழி... சரவண�� �க� 

பா��க... அவ� ேவ� எ�ேகா பா���� 

ெகா����தா�. 

இவ�... இ�ப எ�கி�டயா ேபசினா�... 

அ��ற� ஏ�? ேவற எ�ேகேயா பா�கிறா�... 

எ�� �ழ�ப�யவ� ேமேல நட�க... 

அவ�ட� ேச��� நட�த சரவண� "உ� ேப� 

எ�ன ?" எ�� ெம�வாக� ேக�க... இ�ேபா� 

மல�வ�ழி அேத இட�தி� நி��வ��டா�. 

சிறி� �ர� ெச�ற�� தா� அவ� 

வரவ��ைல எ�பைத உண��த சரவண� 

தி��ப�� பா��க... அவ� அேத இட�தி� 

நி�� ெகா����தா�.

��றி யாராவ� த�ைன� பா��கிறா�களா 

எ�� பா��தவ�... அவ� அ�கி� வ�� 

அவ� �க�ைத� பா��க... அவ�� அவைன 

தா� பா��தா�. ஒ� ெநா� இ�வ�� 

வ�ழிக�� ஒ�ேறா� ஒ�� கல�த�.

சரவண� அவள�ட� "நட��கி�ேட ேப�..." 

எ�ற��, அவ� நட�க� ெதாட�க... அவ�� 

அவ�ட� நட�தவ� "இ�ேக 

ஆ�ப�ைள�க�ட�... ெபா�பைள�க ேபச� 

�டா�..." எ�றா�. ேப�� ேபா� அவ� உத� 

அைசவ� ெத�யேவ இ�ைல... அ�வள� 

கவனமாக� ேபசினா�.

“ஏ�...?"

“இ�க அ�ப��தா�... ேவைல ேநர�தில 

ேபசிேனா��� ெசா�லி ஒ� நா� 

ச�பள�ைத கழி�சி�வா�க... உன�ேக ேபாக� 

ேபாக ����. இ�ப உ� ேப� எ�ன ெசா��?"

"மல�வ�ழி..." 

"உ�ைன� ேபால உ� ேப�� அழகா இ���... 

அேதா... ந� அ�த இட����� ேபாக��... 

அவ�கேள வ�� ந� எ�ன ேவைல 

ெச�ய��� ெசா�வா�க..." எ�� 

ெசா�லிவ��� அவ� ேவைல பா���� 

இட�தி��� ெச�றா� சரவண�. உ�ேள 

ெச�� தன� ேவைலைய� ெதாட�கிய 

சரவண�... மனதி� மல�வ�ழிைய நிைன��� 

ெகா����தா�. அழகா ஓவ�ய� ேபால 

இ��கா... ��� வ�ஷ� ���� ேபா�... 

எ�� நிைன�தவன�� மன� வலி�த�.

த�கள�� தி�மண�தி�காகேவா இ�ைல... 

த�கள�� �ட� ப�ற�தவ�கள�� 

தி�மண�தி�காகேவா... இ�ேக ��� வ�ட 

ஒ�ப�த�தி� ேவைல�� வ�பவ�க� 

எ�ண��ைக அதிக�. ஒ�ப�த கால� 

���த�� அவ�க��� கிைட��� பண� 

ெவ�� ��ப� ஆய�ர� தா�... ஆனா� 

அத�காக அவ�க� உைழ��� உைழ��...?

காைலய�� ஒ�ப� மண��� �வ��� 

ேவைல... மாைல ஐ�� மண���� தா� 

����. அ�த எ�� மண� ேநர��... அவ�க� 

நி�� ெகா�� தா� இ��க ேவ���. 

அேதா� ேவைல பா���� இட�தி� ேபாதிய 

கா�� வசதி இ��கா�. அ� ேவ� ெரா�ப 

அவ�ைதயாக இ����. அேதா� கா�றி� 

இ��� அ��� பற��� ப�சி� �சி ��� 

ம��� வா���� ேவ� ெச��வ���. அ� 

ெரா�ப ஆப�தான�. ஆனா�, அைத� ப�றி 

நி�வாக�தி�� எ�த அ�கைற�� இ�ைல. 

அவ�க��� ேவைல நட�க ேவ��� 

அ�வள� தா�. அ�ப� உட� நலமி�லாம� 

பாதிய�ேலேய ேவைலைய வ��டா�... அவ�க� 

இ�தைன நா� ேவைல ெச�தத�கான 

பண�ைத�� ெகா��க மா�டா�க�. அ��� 

அவ�க��� லாப� தா�. அதனா� அவ�க� 

அ�� ேவைல ெச��� ஊழிய�கைள� ப�றி 

கவைல�ப�வதி�ைல.

வார�தி� ஆ� நா�க� நி�� ெகா�ேட 

ேவைல ெச��� ெப�க���.... உட�ப�� 

உ�ள ச���க� எ�லா� வ���, �� 

உதி�வ�, மாதா�திர நா�கள�� அதிக உதிர 

ேபா�� ஏ�ப�வ�, உட� பலகீன� ம��� 

ப�சி� �சி ��கி� ெச�வதா� ஆ��மா, 



...Ramyaraj
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இ��� நிைறய ப�ர�சைனக� வ��. 

அவ�க� ��� வ�ட ஒ�ப�த� ���� 

ெவள�ேய ெச��� ேபா�, அழெக�லா� 

ேபா� எ���� ேதா�மாக� தா� ெவள�ேய 

ெச�வா�க�. அதனால தா� த� அ�கா��, 

த�ைக�� இ�ேக ேவைல�� வ�கிேறா� 

எ�� ெசா�னத�� அவ� ஒ��� 

ெகா�ளவ��ைல. மல�� அ�ப� 

ஆகி�வாேளா... எ�� நிைன�த சரவண� 

மன� வ��தினா�.

அ�ேக ேவைல பா���� ெகா����த 

மல��, சரவணைன� தா� நிைன��� 

ெகா����தா�. அவ� ெசா�ன உ� ேப�� 

உ�ைன மாதி� அழகா இ���... எ�ற� 

நிைன��� வ�� அவ� �க�ைத சிவ�க 

ைவ�த�. அவ� யாேரா காலி ைபய� ��மா 

வ�� இ��கிறா� எ�� தா� �தலி� 

சரவணைன� ப�றி நிைன�தா�. ஆனா� 

அவ� அ�ப��ப�டவ� இ�ைல எ�� 

அவ��� அவன�� �க�ைத� பா��த�� 

ெத��த�. அவ� க�கள�� ேந�ைம 

இ��த�.

அ�� ஒ� நாேள மல� மிக�� ேசா��� 

வ��டா�. இ��� ��� வ�ஷ� இ�� 

ேவைல பா��கேவ��� எ�� நிைன��� 

ேபாேத அவ��� மைல�பாக இ��த�. 

மாைலய�� ப�சி� ஏறி அம��த�� அவ� 

எதி�� இ��த இ��ைகய�� வ�� அம��த 

சரவண� அவைள� பா��� ��னைக�க... 

பதி��� மல�� அவைன� பா��� 

��னைக�தா�. 

"உ�க ேப� எ�ன? ந��க எ�த ஊ�?" 

"எ� ேப� சரவண�... உ�க ஊ��� அ��த 

ஊ� தா� ேம��". மல� "ந��க எ�தைன 

வ�ஷமா இ�க ேவைல பா��கற�� க..." 

"நா� அ�� வ�ஷமா... இ�க தா� ேவைல 

ெச�ேற�. ஆமா... உன�� ேவற ேவைல 

கிைட�கைலயா...? இ�க� ேபா� எ��� 

ேவைல�� வ�த..." எ�றா�, அவ��� 

ம��� ேக��� �ரலி�. 

மல� "எ�ைன� ெசா�ற�� க... ந��க ம��� 

எ��� இ�க ேவைல�� வ�த��களா�...?" 

அவ� ெம�வாக ேப�வதாக நிைன��... 

�ன��� அவ� �க�தி� அ�கி� �க� 

ைவ��... �ைழவான �ரலி� ேக�க, அைத� 

பா��� சரவணன�� �க�தி� ��னைக 

ேதா�ற "நா� ப�ன�ர�டா� வ��� வைர� 

ப��ேச�... அ��ற� ப��க வசதி இ�ைல... 

மாச ச�பள���� ேவைல�� ேபாேன�... 

ஆனா அ� ப�தல... எ�க வ��  அடமான�தில 

இ���...அ��ற� என�� ஒ� அ�கா... ஒ� 

த�க�சி இ��கா�க. அவ�க��� க�யாண� 

ப�ண��. எ�க அ�பா ச�பாதி�கிற� 

சா�பா����� தா� ச�யா வ��... அ���� 

தா�" எ�றா�. 

மல� "எ�க வ�� ல��... அ� தா� நிைலைம. 

எ�க அ�பா ச�பாதி�கிற� சா�பா����� 

தா� வ��... எ�க அ�ண� ேவைல��� 

ேபாகாம ��மா ��தி�� இ���... என�� 

க�யாண� ஆக��னா... நா� தா� 

ேவைல�� ேபாக�� அதனால தா�..." 

சரவண� "உ�க அ�ணன நா� அைற 

அைற�� ேவைல�� அ��பாம... ந� எ��� 

வ�த? நா� எ�ேனாட அ�காைவ��, 

த�க�சிைய�� இ�க ேவைல�� வர 

�டா��� ெசா�லி�ேட�".  "உ�க அ�கா 

த�க�சி��� கிைட�ச மாதி� �ட ப�ற�தவ� 

என�� கிைட�கைலேய! நா� எ�ன ப�ற�?" 

எ�றவ�, அ�ேபா� தா� நிைன�தா�... நா� 

எ�ன இ�ப� ��ன ப��ன 

ெத�யாதவ�கி�ட எ�க வ�� � வ�ஷய�ைத 

எ�லா� ெசா�கிேற� எ��... அேதா� 

சரவணன�ட� ேபசாம� ஜ�ன��ற� தி��ப� 

ேவ��ைக� பா��க ஆர�ப��தா�. 

அவள�� எ�ண�ைத� ���� ெகா�ட 

சரவண��... அத�� ேம� அவள�ட� ேப��� 

ெகா��கவ��ைல. அவேளா� அதிக� 

ேபசினா� ம�றவ�கள�� கவன�தி�� 

ஆளாேவா� எ�� ேபசாம� இ��தா�. 

அவ� ஊ� வ�த�� ப�ஸிலி��� இற�கிய 

மல�... தி��ப� சரவணைன� பா��க, அவ� 

ேலசாக தைல அைச�� வ�ைட ெகா��தா�. 

மல� சி��� ெகா�ேட த� வ�� ைட ேநா�கி 

ஓ�னா�. அ�� இர� மலரா� கா� 

வலிய�� ��கேவ ��யவ��ைல... தி��ப�� 

தி��ப� ப���� ெகா����தா�. 

ம�நா� ப�ஸி� ஏறிய�� சரவணைன தா� 

அவ� க�க� ேத�ய�. அவ� கைடசி 

சீ��� அம��தி��தா�. மலைர� பா��� 

அவ��� ��ப���த சீ��� அம��ப� 

ஜாைட கா�ட... அவ�� ெச�� அம��தா�. 

அவள�� �க�ைதேய சிறி� ேநர� 
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பா��தவ� "ேந�� ைந� ��கைலயா? 

ெரா�ப கா� வலியா?" எ�றா� ச�யாக.

அவ� அவைன ஆ�ச�யமாக� பா��க...

“எ�ன பா��கற...? என�� எ�ப� 

ெத���னா...? நா�� அைத எ�லா� 

அ�பவ��சி��ேகேன. அ��ற� ெத�யாதா... ந� 

ைந� ப���� ேபா� �� த�ண�ய�ல... 

காைல ெகா�ச ேநர� வ�சி�... அ��ற� 

ந�லா ைதல� ேபா�� உ�வ� வ��... 

அ��க� காைல ந��� மட��... உ�கா��� 

எ�தி�... அ�ப தா� ர�த ஓ�ட� கா��� 

அதிகமா கிைட���" எ�� வ�ைசயாக 

அவ��� அறி�ைர ெசா�ல... 

அைத மல� ��னைக�ட� ேக��� 

ெகா����தா�. அவள�� �க�ைத� 

பா��தவ� "நா� ெசா�ற� எ�லா� ெச�வ 

தான...?" எ�ேக அவ� அல�சியமாக இ��� 

வ��வாேளா எ�� கவைல�ட� ேக�க...

அவன�� அ�கைற அவள� வ�ழிகைள� 

கல�க� ெச�ய "க���பா ெச�ேவ�..." 

எ�றா� ெம�வாக.

அவ� ெசா�னைத� ேக�� �க� 

மல��தவ� "அ��ற�... இ�ெனா� 

��கியமான வ�ஷய�... ந�லா சா�ப��... அ�ப 

தா� ெத�பா ேவைல ெச�ய ����" 

எ�றா�.

“ேந�� தா� எ�ைன� பா��தா�... 

அ����ள இவ��� ஏ� எ� ேமல 

இ���� அ�கைற” எ�� நிைன�தவ�... ச� 

எ�� தைலயா�ட, அவள�ட� ஒ� �ண�ைய 

ெகா��த சரவண� "இைத ���ல க���� 

ேவைல பா�... அ�ப தா� �சி ���ைல��, 

வாய�ைல�� ேபாகா�. ச�யா? ம�தவ�க 

கி�ட� ப�றா�க�� க�டாம இ��காத... 

நா�, ந� க�� இ��கியா�� வ�� 

பா��ேப�" எ�� மிர�ட...

அவ� த� ந�லதி��� தா� அ�ப� 

ேப�கிறா� எ�� உண��த மல�� ச� 

எ�றா�. 

மல�ட� ேவைல��� ேச��த கலா�ட�, 

அவ��� ந�� ஏ�ப�ட�. அவ� சரவண�� 

ஊ� தா�. அவ��� ஏ�கனேவ அவைன� 

ெத��� அதனா� ப�ஸி� �வ�� 

ேபசி�ெகா�ேட ெச�வா�க�. காைலய�� ஒ� 

மண� ேநர��, மாைலய�� ஒ� மண� 

ேநர�� ெச��� ப� ப�ரயாண� 

அவ�க���� ந�ல உறைவ ஏ�ப��திய�. 

சரவண��� ஏ�கனேவ ��த� எ�ற ந�ப� 

உ��. அவ� தன� வ��ய�� ேவைல�� 

வ�வா�. அவைன�� சரவண� மல��� 

அறி�க�ப��தினா�. 

நா�க� இ�ப�ேய ெச�ல, சரவண��, 

மல�� ஒ�வைர ஒ�வ� ந�றாக� ���� 

ெகா�டன�. வா� வா��ைதயாக இ�வ�� 

காதலி�கிேற� எ�� 

ெசா�லி�ெகா�ளவ��ைல எ�றா��, 

மனதி��� இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� 

வ����வைத அறி�ேத இ��தன�. 

கலாவ���� இ� ெத��� எ�பதா� அவ� 

ப�ஸி� இவ�கைள� க�� ெகா�ளாம� 

ம�றவ�க�ட� ேப�வா�.

ஒ� நா� ெம�வான �ரலி� மல�ட� ேபசி� 

ெகா����த சரவண� "�பா�ல கா� 

ஓ�றவ�க��� ந�ல ச�பளமா�... நா�� 

�ைரவ�� க���கி�ேட�. ஆனா... எ�ன 

ப�ேராஜன�? அ�க ேபாக� பண� இ�ைல. 

நா� ம��� அ�க ேவைல��� 

ேபாய��ேடனா... ��� வ�ஷ�தில எ� 

���ப� ��ேனறி��. எ�ேனாட 

அ�கா���� த�க�சி��� க�யாண� 

ப�ண��ேவ�. உ�ைன�� மி���� 

ேவைல�� அ��ப மா�ேட�" எ�� ெசா�ல.

மல� அவைன� பா��� "உ�க அ�கா 

த�க�சி�� க�யாண� ப�ேற�� ெசா�ற� 

ச�... அ� எ�ன எ�ைன மி���� அ��ப 

மா�ேட�� ெசா�ற�� க? அைத� ெசா�ல 

ந��க யா�...?" எ�� ேகலியாக� ேக�க, 

"��... உ�ைன� க���க ேபாறவ�..." 

எ�றா� மி��காக.  “ந��க எ�ைன� க���க 

ேபாற�� களா...? இ� எ�ப இ���...?" எ�� 

மல� அழகாக த� சிவ�த உத�ைட� 

�வ��க... அதி� மய�கிய சரவண� “ஏ�... 

ேவணா� ெத�யாத மாதி� ந��காத... 

உன��� எ�ைன ப������� என��� 

ெத���"

"அ�ப�யா... ச� அ�ப�ேய வ���ேகா�க..." 

எ�� மல� மைற�கமாக த� ச�மத�ைத� 

தர... 

சரவண� ச�ேதாஷமாக� சி��தா�.
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சரவண��, மல�� ஒ�வ� ேம� ஒ�வ� 

மி��த அ�� ைவ�தி��தன�. இ�வ�� 

���ப�� ெபா�ளாதார�தி� ஒேர நிைல 

எ�பதா�... த�க� தி�மண�தி�� பாதி�� 

இ�ைல எ�� நி�மதியாக இ��தன�. 

இ�ப�ேய மல� ேவைல��� ேச��� ஒ� 

வ�ட� ���த நிைலய��, தி�ெர�� ஒ� 

வார� மல� ேவைல�ேக வரவ��ைல. அைத� 

பா��� அவ��� உட���� 

��யவ��ைலேயா எ�� தவ��த சரவண�, 

அவ�க� ஊ���� த� ந�ப� ��த�ட� 

ெச�றா�.

மல� வ�� �� ��� ப�த� ேபா����க, 

அ�கி��த கைடய�� எத�� ப�த� எ�� 

ேக�க, "அ�த வ�� ல மல� ெபா���� 

இ�ைன�� அவ�க அ�ண� சிேநகிதேனாட 

நி�சய�. அ��த மாச� க�யாண�" எ�� 

கைடகார� ெசா�ல... சரவண� அதி��சி 

அைட�தா�.

அதி��சிய�� அேத இட�தி� சிைலயாக நி�ற 

சரவணைன அவன� ந�ப� “வா... டா...” 

எ�� அைழ��� ெகா�� த�க� ஊ���� 

ெச�றவ�, வழிெய�லா� மலைர� 

தி���ெகா�ேட வ�தா�. "பா��தியா... கா� 

இ��கிறவ� வ�த��, அவ� ப��னா� 

ேபா��டா... இ��� தா� இவ��கைள 

ந�ப��டா�... ந�ப வ�� 

க��த����டாேள..." எ�� அவ� ந�ப� 

த� ��றைல� ெகா�ட...

"அவைள� தி�டாதடா... அவ என�காக� தா� 

அ�ப� ெச�சா. எ�ேனாட மாமா நா� அவ� 

ெபா�ண� க���க ஒ���கி�டா... எ�ைன 

ெவள�நா���� அவேர ெசல� ெச�� 

ேவைல�� அ���ேற�� ெசா�னா�. நா� 

மலர வ����ற�னால ேவ�டா��� 

ெசா�லி�ேட�. அ� எ�ப�ேயா மல��� 

ெத��சி���. அதனால தா� இ�தைன நா� 

க���க மா�ேட�� ெசா�லி�� இ��த 

அவ�க அ�ணேனாட சிேநகிதன க�யாண� 

ப�ண ஒ��கி�டா. பாவ�டா அவ... என�காக 

அவ��� ப���காதவைன க�யாண� 

ப�ண��க ேபாறா..." எ�� ேவதைன�ட� 

சரவண� ெசா�ல... ேக�ட ��த���ேம 

அ�ைக வ�த�. 

அ��த நா� மி�லி� இன� ேவைல�� வர 

மா�ேட� எ�� ெசா�ல வ�த மல�, 

காைலய�� எ�ேபா�� ெச��� 

ப�ஸிேலேய ஏறியவ�... எ�ேபா�� 

உ�கா�� இட�திேலேய ெச�� அம��தா�.

ெம�வாக மல� தி��ப� சரவண�� �க� 

பா��க, அவ� க�க� கல�கி, சிவ��.... ஆ� 

பா��பத�� அைர உய�ராக� தா� இ��தா�.

"என��� க�யாண�... இன�ேம ேவைல�� 

வர மா�ேட�. ந��க�� ெவள� நா���� 

ேபாற ேவைலய� பா��க" எ�றவள�� 

க�க�� க�ண��  வ��த�. "அ��� தான 

இ�ப� ப�ண�ன? அ��ற� ேபாகாம இ��� 

ம��� எ�ன ெச�ய� ேபாேற�..." எ�றா� 

வ�ர�தியாக.

"ேபாேற�� ெசா�லாத��க... ேபாய��� 

வேர�� ெசா���க. உ�க��� ஒ� ந�ல 

எதி�கால� ேத� வ�� ேபா�, அைத எ�ைன 

நிைன��� தா� ந��க ேவ�டா�� 

ெசா�ன�� க�� என��� ெத���. கலா 

ெசா�னா... அ��ற� தா� நா� இ�த ��� 

எ��ேத�" எ�றா� மல�.

“அ��காக... ந� இ�ப� அவசரமா க�யாண� 

ப�ண��க�மா? அவ� ெபா��ப��லாம ஊர� 

��தி�� தி�யறா�" எ�� சரவண� 

ஆேவசமாக�  ெசா�ல....  "க�யாண���� 

��னா� எ�லா ஆ�ப�ைள�க�� அ�ப�� 

தா� இ��பா�க. நா� அவ�கைள 

மா�தி�ேவ�. அைத� ப�தி ந��க கவைல�பட 

ேவ�டா�" எ�� சரவண�� வாைய மல� 

அைட�க... "அ��ற�... உ� இ�ட�. என�� 

ஒேர ஒ� நி�மதி... ந� மி���� இன�ேம 

ேவைல�� வரமா�ட..." எ�� சரவண� 

ெசா�ல.

"எ�ேலா���� நிைன�ச வா��ைக� 

கிைட�கா�. கிைட�ச வா��ைகய நிைன���க 

ேவ��ய� தா�. ஆனா ந��க ஆைசப�ட 

மாதி�... உ�க ���ப�ைத கா�பா�த ஒ� 

வழி கிைட�சி���, அைத நிைன�� 

ச�ேதாஷ�ப��க. எ�ைன ந��க ச�தி�கேவ 

இ�ைல�� நிைன�சி�ேகா�க" எ�ற மல� 

எ��� ேவ� சீ��� ெச�� அம��தா�. 

சரவண��, மல�� த�கள�� 

���ப�தி�காக, த�க� காதைல தியாக� 

ெச�தன�. இ�த சரவைண� ேபா�... மலைர 

ேபா�... ந� நா��� எ�தைனேயா காதல�க� 

த�க� ���ப�தி�காக த�க� காதைல 

வ���� ெகா��தி�கி�றன�.

ேச��தா தா� காத� ெவ�றி ெப�ற� எ�� 

அ��தமா...? நா� வ���ப�யவ�க� ந�றாக 

இ��கேவ��� எ�� நிைன�� வ�லகி� 

ேபாவ�� ெவ�றி ெப�ற காத���� சம� 

தா�. ஏ�... ெசா�ல�ேபானா� அ� தா� 

உய��த ம��� உ�ைமயான காத�.
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கி.ப� 2020 

ஆராதனா தன� தாைய சமாதான� ெச�ய 

���மா இ�ைல தன� தைலைமய�ட� 

ம��� ெசா��வதா என ப��ம�ற� 

ெச�� ெகா����த ேநர�தி�,  அவள�� 

தா� அ���கரசி அவளைறய�� தன� 

கணவ� மதியரச� இ�தியா� அவள�ட� 

ெகா���� ெச�ற ெப��ைய திற�கவா 

ேவ�டாமா என த� மனதி� ப��ம�ற� 

நட�தி� ெகா����தா�.

அவ�� நிைன�க� பலகால� கழி�� 

கட�த கால�தி� நிக��த நிக��கைள 

நிைன�� பா���� ெகா����த�. 

மதியரச� அ���கரசிய�� ெசா�த அ�ைத 

மக� தா�. சி�வயதிலி��ேத இவ��� 

அவ� தா� என� ெசா�லி வள��ததன� 

ெப�ேறா�. மதியரச�� எ�ேபா�� அ�� 

ேம� அ�ைப ெபாழி�ததா� எ�த 

கவைலக� இ�றி�� ச�ேதாசமா� 

வள��தா�. மதி ந�றாக ப��ததா�, 

அ��ைவ�� அவ�க� ெப�ேறா� அவைர� 

ேபாலேவ ப��க ைவ�க காத�ட� ப���� 

வள��த�. தி�மண� அத� ப�ற� 

வா��ைகெயன அைன��� ெதள��த 

ந�ேராைடெயன� ெச�� ெகா����த 

வா��ைகய�� சிறகா� ஆராதனா ப�ற�தா�. 

அவ� ப�ற�த ேபா� அவ�கள�� ���பேம 

ச�ேதாஷ� சாரலி� நைன�த�. அ��� 

மதிய�� த�ைத வழி தா�தா இ��லகேம 

த� ைகய�� கிைட�த� ேபா� 

ச�ேதாச�ப�டா�. ஆ� ஆேற� 

தைல�ைறக� கழி�� ப�ற�த �த� 

ெப� �ழ�ைத... அதனா� மகால�மிேய 

ப�ற�ததா� ச�ேதாச�ப�டா�. 

அேதா� �ழ�ைதைய எ�ேபா�� 

த�ன�டேம ைவ��� ெகா�ள நிைன�தா�. 

அதி� தா� ப�ர�சைன ஆர�ப��த�. 

அ��வ��� த� �ழ�ைதைய தாயா� 

ெகா�ச �ட அதிக ேநர� 

ெகா��கவ��ைல. ‘எ� ராண�, எ�க� 

�லெத�வெமன’ அவ�� தா�தாேவ 

ைவ��� ெகா�ள வ���ப�னா�. எ�� 

ெச�றா�� அவைள�� த��டேன 

அைழ��� ெச�ல வ���ப, அ�ேவ 

அ��வ�� ெவ��ைப ச�பாதி�க 

காரணமா� அைம�த�. அத� ப�ற� 

அவ��� தன�ேய ெச�� த� �ழ�ைத 

த� ���பெமன வாழ ேவ��ெம�� 

ஆைச வர, அ�ேவ மதி��� அ����� 

இைடேய ப�ர�சைன வர க�வா� 

அைம�த�. இ�ப� சி� சி� ப�ர�சைனக� 

�தாகரமாக ெவ��க ஆர�ப��த�. 

அ����� இ�தைன நா� இ�லாம� 

இ�ேபா� சி� சி� ச�ேதக�க� மதி ேம� 

�ைள�க ஆர�ப��தன. ஆ�... ச�ேதாச� 

ெகா�ட வைர வ�� ��� ேநர�தி� வ�� 

ெகா����தவ�, வ�� �� எ�ேபா�� 

ெதா�ைலெய�ற�ட� த�ைன 

ேவைலய�� ெதாைல��� ெகா�டா�. 

அ��� ஒ� வைகய�� அ��ைவ ஆ�திர� 

ெகா�ள ைவ�க, அவள�� மன� ஆய�ர� 

கண��கைள� ேபா��� ெகா����த�. 

ஆராதனா�� மழைல ெகா�ச�ட� 

எ�ேபா�� தா�தாேவா� ஒ�றிேய 

காண�ப�டா�. பசி��� ேநர� ம��ேம 

ம�ற யாராவ� ேதைவ�ப�டன�.

எ�ேபா� ெப�தா� ப�ர�சைனக� 

ெவ����ெமன கா��� ெகா����த 

ேநர�தி� தா� அவ�கள�� தா�தா 

ஆராதனாைவ� ���� ெகா�� எ�ேபா�� 
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ேபால வன�கா���� ெச�கிேற� என 

ஆர�ப��தா�. அ�ேபா� ஆராதனா��� 

இர�� வய��� ெகா�ச� ேமேல. 

தா�தா ெசா�லி� ெகா������ ேபாேத, 

அ�� தா�க� தன�யா� ெச�வதா� 

அறிவ��க அைனவ���� எ�ன 

ெசா�வெத�ேற ெத�யவ��ைல. மதி 

ம��� ேபச, உடேன அ�� தா� 

மண�றி� ெச�� வ��� �ழ�ைதைய� 

தன�யா� அைழ��� ெச�வதா� ெசா�ல, 

அைனவ�� அதி��சியைட�தன�. மதி ேபச 

��யாம� வாயைட�� நி�க, அ��ேவா 

உ�தியா� ேபச ஆர�ப��தா�. தா�தா 

ெசா�வைத அவ� கா� ெகா��� 

ேக�கவ��ைல. ேக����தா� அத� ப�� 

நிக��தவ�ைற த��தி��கலா�. 

அ�ைறய நாள�� நிக��க� ெதாட��த� 

ேபா� அ�த வார� ��வ�� அைமதியா� 

கழி�த�. மதி அ��ைவ எ�வள� 

சாமதான� ெச�ய �ய��� 

��யவ��ைல. மதிய�� மன� இய�� 

நிைலய�� இ�லாததா� அவ��� 

சாைலய�� ம�� கவனமி�லாம� வ�ப�தி� 

���த�. அ��வா� அைத ஏ�க 

��யவ��ைல. ஆ�.. எ�ன தா� ேகாப�, 

ச�ேதக� என பல ����கைள த�ைன 

��றி அவ� ேபா��� ெகா�டா��, 

அவள�� மன� சி�வயதிலி��ேத அவ�� 

ம�� ம��� தா� நா�ட� ெகா����த�. 

அதனா� அவரா� மதி�� வ�ப�� எ�ற�� 

தா�கவ��ைல. தா�� இற��வ�டலா�, 

அைன��� ����வ��� என நிைன�த 

ேபா� தா� எத�கா� இ�தைன நா� 

ச�ைட ேபா�ேடா�, தன� �ழ�ைத 

ப�றிய நிைன� அவள�� உ�ள நிைன�ைப 

தைட ெச�த�. 

ம���வமைனய�� ஆப��� க�ட�தி� 

இ��த ேபா� மதி அ��வ�ட� இ�தியா� 

ேபசிய� இ��� ��ைமயா� அ���� 

��யவ��ைல. இ���� ���த� 

எ�னெவ�றா�,

“அ��... உன�� எ� ேம� 

ேகாபமி��கால�, ஆனா� நா� ெச�தத�� 

காரணமி��கிற�. தா�தா�� 

ந�மிடமி��� ஆராதனாைவ ப���தத�� 

காரண� உ��... ஆனா� அைத ெசா�லி 

பய���த ேவ�டாெமன இ��ேதா�. 

இ�ேபா� அ�ேவ நட��வ��ட�... 

நட�தைவயைன��� ேபாக���... இன� 

ஆராதனாைவ ச�ேதாசமா� பா���� 

ெகா�... ந� அைற அலமா�ய�� ஒ� 

ெப�� இ����. அைத எ�ேபா� உன�� 

தா�க ��யாத ேவதைன வ�கிறேதா, 

இ�ைல ஆராதனாைவ� ப�றிய ��� 

எ��க ��யாம� த�மா�கிறாேயா 

அ�ேபா� திற�� பா�. வ�திைய எ�ேபா�� 

ெவ�ல ��யா�. அவ��ெக�� 

எ�த�ப�ட� க���பா� நட���...” எ�� 

ெசா�லிவ��� இற��வ��டா�.

அத� ப�� அ��வா� அ�ேக இ��க 

��யவ��ைல. ஒ� வைகய�� மதிய�� 

இற�ப��� தா�� ஒ� காரண� என 

நிைன�தவளா� அ�த ஊ�� இ��க 

��யவ��ைல. பா���� ஒ�ெவா� 

இட�� மதிைய நிைன�ப��த எ�ப�ேயா 

அ�ேபா� தர�ப�ட கண�ன�� பய��சிைய 

ெச�வேன  ���� உடேன ெவள�நா��� 

ேவைல�� வ��ண�ப� ெச�� 

வ��வ��டா�. இெத�லா� நட�ேதற 

அ��த ஒ� வ�டமாகிய�. ெவள�நா���� 

ேவைல��� ெச�கிேற� எ�ற ேபா� 

அைனவ�� ம��க தா�தா ம��� தா� 

ெச� எ�� ெசா�லி அ��ப� ைவ�தா�. 

அவைர� ��யாத பா�ைவ பா���வ��� 

வ�தவ� அத� ப�� ெகா�ச� ெகா�சமா� 

இ�தியா�டனான ெதாட��ைப 

வ���வ��டா�. ஏெனன�� அவ�க�ட� 

ேபசினா� மதிய�� நிைன� அவைள 

ெகா�லாம� ெகாைல ெச�ய அைத தா�க 

��யவ��ைல. அதனா� அவைள 

நிைலநி��தி� ெகா�ள இ�தியாைவ� ப�றி 

மற�க நிைன�� இ��� மற�க 

��யாம� தவ���� ெகா��தா� 

வா�கிறா�. ஆராதனா�� �தலி� அ�� 

அட�ப���தவ�, ப�� இ�ேவ பழ�கமாக 

வளர வளர மழைலய�� நட�த எ��� 

நிைனவ��லாம� ேபான�.

அத� ப�� வா��ைக அத� பா��� 

ெச�� ெகா����க, பல கால� கழி�� 

ஆராதனாவ�� ப��வாத� 

பைழயைதெய�லா� நிைன��� பா��க 

ைவ�த�. 
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அவ� நிைனேவா� அ�ெப��ைய 

ப���தவ��� அதி� பல ம�தி��த 

தக�க�� அேதா� ைவ�தி��த 

ஓைல��வ��� ப�� �ண�ய�� 

க��ைவ�க�ப����த ம�ச� 

�ச�ப����த ��தக�� கிைட�த�.

ஒ�ெவா� தைல�ைற எ����க�� 

பதிக�ப����க, அ��த தைல�ைற�� 

ெச�திக� ெத�வ��பத�கா�, எ����க� 

த�கால�தி�� ஏ�ப மா�ற�ப����த�. 

கைடசியா� எ�திய எ����க� மதிய�� 

தா�தா�ைடய�. தா�தா ேநர�யா� மதி�� 

த�தி��கலா�. ஏெனன�� அதி� மதிய�� 

த�ைத எ��� எ�தவ��ைல. �றி���க� 

அைன��� ஏேதா ஒ� த�ைவ� ப�றி 

ெசா�ல அ�ேக வா��த அவ�கள�� 

வழி�ெப�ைண ெத�வமா� உ�வகி�� 

�ற�ப����த�. அவள�� ெபய� 

இ�தியா� ஆராதனா என நி��தி ப�� 

இவ�கள�� வழிய�� ப�ற��� �த� ெப� 

�ழ�ைத�� ஆராதனா என� ெபய�ட�� 

என� ெசா�லி இ��த�.  அவேள இ�தைன 

நா� இ����ப�தி� ம�தி���� ெப�ய 

சாப�ைத ேபா�க வ�தவ�. அவேள 

இ����ப�ைத தா�கி நி��� ஆண� ேவ�. 

அவள�� ப�ற�� இ����ப�தி�� 

ச�ேதாச�ைத அ�ள�� த��.

அத� ப�� அவள�� வா��ைக ஆ�ைற� 

ேபால க���பா� ேசர ேவ��ய கடைல 

இ�த ச�ததிய�� ெச�றைட�� எ���, 

ஆனா� ப�ற�த�ட� அவள�� 

ெப�ேறாேரா� சில கால� 

ேச��தி��கலாகா�, அ�ப�ய���தா� அ� 

ஒ�றா� அ��ழ�ைதைய பாதி��� 

இ�ைலேய� ெப�ேறாைர பாதி��� எ�� 

ப�ம� ப��திய���த�.

அைத ப��தவ���, ஏ� தா�தா அ�வா� 

ெச�தா� என� ���த�.  நட�த 

எ�லாவ�றி��� தா� தா� காரணெம�� 

அதிகமா� உ��திய�. ெபா�ைமயா� 

இ��கவ��ைலேயா என மன� த�ைனேய 

ெகா�ட,

அேதாேட அ���தக�ைத ெதாட��தா�.

ஆராதனாவ�� இளைம� கால� 

ச�ேதாசமா� பற�தா��, சில 

இ�ன�கைள ச�தி�க ேந���. ம���� 

ப�றவ� எ��� வ�தா�� ெதாட�� 

சாபம�. க�ன�யா� கன�த இதய��டேன 

வா��ைக ����. இைதெய�லா� மா�ற 

��கி� கா��� அ�ைமய�பேன �ைண 

இ��க ேவ���. இைத� ப��க ேந��தா� 

அவள�� ேதவ� அவள�கி� ெந���� 

கால� ெந��கி வ��ட�. இ�ன�க�� 

இன� ெதாட��. வ�தி இன� அ�ைமய�ப� 

ைகய��... என ��� ெப�ற தா�தாவ�� 

ப�ம� பன�, ப�� இதிலி��� ேப�திைய 

எ�ப� கா�பா��வெதன ஆரா�வதி� 

ெதாட��த�. 

��கி� காெட�ப� த�ேபா� 

தமி�நா��� ெத�கிழ�கி� ஒ� 

த�வ�லி���� வன�கா� என� 

�றி�ப�டப����த�. அத� ப�� பல 

�றிய�� க� ெசா�ல�ப����த�. 

அைவெய�லா� அ���� ��யவ��ைல. 

ெமா�ததி� தா� ெச�த தவ� இ�� தா� 

அவ���� ���த�. 

எ�ன ெச�வெத�� ெத�யாம� கட�ைள 

ேவ���ெகா�� அம��தி��தவ� 

அ�ப�ேய க�ணய��தா�. 

அ�ேபா�, அவள�� கனவ�� மதி 

எ��மி�லாம� இ�� ேபசினா�. 

“அ��... எ�த� தவைற�� ந� 

ெச�யவ��ைல... எ� நட�க 

ேவ��ெம�� வ�தி�க�ப�டேதா, அ�ேவ 

நட�த�... ஆ�� அைனவ�� அவன�� 

க�டைளகள�� ப�ேய ெச�கிேறா�... 

அதனா� தவ� ெச��வ��டாேய�� 

உ�ைன ந�ேய த���� ெகா�ளாேத... 

அேதா� ந��� தமி�நா� ெச�... உ� 

வ�ைக�கா� அைனவ�� 

கா�தி��கி�றன�... சில சமய� ந� 

��ேனா� நம�� ெசா�லாம� ெச�வ� 

ந�ைமயா� இ��கலா�. ஆனா� அைத 

ஏ��� ெகா��� மன�பா�ைம 

நம�கி��கா�. எ�ன இ��தா�� நா�� 

மி�க�க� தாேன... 

ஆராதனாவ�� வா��ைகைய அவ� 

ைகய�� வ���வ��. தானா� நட��� வைர 

தா� ந� ைக�ப�� �ழ�ைத�� 

ேதைவ�ப��... அ� ேபா� தா� இ�ப��. 
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அவ��� ஏ�ற வய� வ��வ��ட�... 

இ�த� தைல�ைற�� இ���தக�ைத 

த�வ� உ� கடைம. அேதா� அவள�� 

வ���ப�தி�� அவைள வ��வ�� உ� 

ெபா���... அ� தா� உன� இ�தி� 

ெபா���... அத� ப�� அவ� வா��ைக 

அவ� ைகய��... மனைத� ேபா�� �ழ�ப�� 

ெகா�ளாேத. 

உ�ைன ந� த����� ெகா�ட� ேபா��... 

இன�யாவ� ���ப��ட� ேச��� வா�... 

தன�ைம இன� உ�ைன� ெகா�� வ���.... 

ஆராதனாைவ� ப�றி கவைல�படாேத... 

சிவ� �ைண நி�பா�...” எ�றேதா� 

மதிய�� �ர� வ�ைடெப�ற�.

அ�ப�ேய அம��� க�கள�� க�ண�� ட� 

உற�கி� ெகா����தவள�� அ�கி� 

வ�தி��த ஆராதனா, அ��வ�� ம�ய�� 

ப���,

“அ�மா.... உன��� ப���கா� எ��� 

ெச�ய மா�ேட�... நா� ச��ய�ட� 

வரவ��ைலெய�� ெசா�லிவ��கிேற�...” 

என� ெசா�ல,

அவள�� ேப�சி� வ�ழி�தவ�, 

“அ��... ந� உ� வ���ப�ப�ேய ெச�... 

நா�� இ�தியாேவ ெச��வ�டலாெம�� 

நிைன�கிேற�...” என� ெசா�ல 

ஆராதனா��� ஒ��� ��யவ��ைல.

“எ�ன�மா... நா� ேபாக��மா?? 

இ�தியா��� ந��மா???” எ�� �ழி��� 

பா��க,

“அ��... எ�ன இ�ப� பா��கிறா�?? நா� 

ெசா�வ� உ�ைம தா�... ம�திெய�லா� 

ெம�வா� ெசா�கிேற�... �தலி� நா� 

ந�ம ஆ���� ேபா� ெச�� பா��க��. 

இ��� பைழய ேல��ைல� ந�ப� 

ெவா�� ஆ�தா அ�ப���... இ�ைல ேவற 

வழிய�� ெதாட�� ெகா�ள��...  அேதா� 

அ�ேக ெச�ல எ�லா ஏ�பா�� 

ெச�ய��... இ�தைன நா� 

ெதாட�ப��லாம� இ��தேத ெரா�ப த��...” 

எ�� ேபசி� ெகா�ேட ெச�ல,

“அ�மா... �டா� இ�... என�தி� ஹ�ேப��? 

வா�� ரா�? என�� ஒ��� ��யைல...” 

என உ� ���தா�.

“��...” என ெப���� வ��டவ�,

“அ��... இைத இ�ேபா ெசா�லி� ��ய 

ைவ�க ��யா�. அதனா� �தலி� 

ச��கி�ட ேபாக ெர�யா இ��ேக� 

அ�ப��� ெசா�லி�... அ��� if you like to 

go... ச�யா...” எ�� தைலய�� த�� வ��� 

��னைக�ட� எ��� ெச�றா�.

ஆராதனாவ��� எ��� ��யவ��ைல. 

ெமா�த�தி� தா� ச�மத� ெசா�ன� 

ச�ேதாசமா� இ��ததா�, தன� 

பயண�ைத உ�தி ெச��வ��� 

ேவைலகைள� ெதாட��தா�.

அ�� இ�தியா ெச�ல அைன�ைத�� 

தயா� ெச�� ெகா����தா�. மதி 

கனவ�� ேபசிய� அவ���� ெத�ைப 

த�த�. மதி இ��த ேபா� அவ� ேபசியைத 

ேக�காம� ேபானதா� இ�ேபா� அவ�� 

கன�� ேப��� �ட அ��வ��� ெப�தா� 

ெத��த�. அ��� உ�ைமெய�லா� 

ெத�ய வ�ததி� த� ேம� ��ற உண���, 

ேதைவய��லாம� எ�லா�ைத�� 

ெப�தா� ெச�த� ேபா� ேதா�ற உடேன 

த� ெசா�த�கைள� ெச�� பா��க 

ேவ��ெம�� ேதா�றிய�. தன� 

��திய��லா� தன�ைத தி���ெகா�ேட 

தி�ட�கைள த���� ெகா����தா�.

ஆராதனாவ��� த� தாய�� ெச�ைகக� 

அைன��� ��யாத �திரா� இ��தா��, 

அவ�� �க�தி� ெத��த மகி��சி 

ச�ேதாச�ைத� தர அைமதியா� இ��தா�. 

அவ���ேம பல நாளா� இ�தியாவ�� 

ெச�� இ���வ�ட ேவ��ெம�ற ஆைச 

இ��ததா�, அ�மா ெசா�னேபா� ம���� 

ேபசவ��ைல. அேதா� இ�த� பயண��ட� 

ஆரா��சி ப���� ��� ெப�� 

வ��வதா� ெப�தா� அல��� 

ெகா�ளவ��ைல. பா���� ெகா����த 

ேவைல�� வ�ட�ேபாவதா� ெசா�லி 

��னறிவ��� ெச�� வ��டதா�, 
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கவைலய��றி பயண�ைத எதி� ேநா�கி� 

ெகா����தா�.

இ�பயண�தி� அவேளா� ைம� ம��� 

ஜூலி இ�வ�� வ�கி�றன�. இவ�க� 

�வ�ேம ப�ள� �த� க���, அத� 

ப�� ேவைலெயன ெதாட��� ப��தவ�க�. 

அவ�கேளா� இ�தியாவ�� ெச��லா�� 

�� இ��க�ேபா�� காலமாதலா� 

இ��� எதி�பா��ேபா� இ��கிறா�..  

இ�ப�யா� இர�� மாத�க� ெச�ல, 

இ�தியா� இவ�க� இ�தியா ெச��� 

நா�� வ�� ேச��த�. ஒ�ெவா�வ�� 

ஒ� வ�த�தி� மகி��சி, ஒ� வ�த�தி� 

பயெமன தன� பயண�ைத� ெதாட�கின�. 

பதிென�� மண� ேநர� பயண�தி�� ப�� 

அவ�க� ெச�ைனைய வ�தைட�தன�.

அ�ேக கால� எ��� ைவ�த��, வச� ிய 

ெத�ற� கா�� ஆராதனாைவ வரேவ�ற�. 

அ��, ”அ��... நா� இ�ைன�� 

ேஹா�டலி� தா�கலா�...  ப�ற� வ�� ��� 

ேபாேவா�. ச�ப�ைரஸா இ��க��� 

அ�ப��� ெசா�லைல... அதனா� இ�த 

ேநர�தி� ேபாற� ச� வரா�...” எ�றா�.

“ச��மா... அெதா��� ப�ர�சைனய��ைல. 

�தலிேல ைம��� ஜூலி��� �� �� 

ப�ண� இ���... ேசா இ�ைன�� 

அ�ேகேய நா�� த�கிடலா�... நாைள��� 

பா��கலா�...” என� ெசா�லிவ��� 

�ராலிைய� த�ள�� ெகா�ேட நட�தா�.

ஈ.சீ.ஆ�. ேரா��� கடேலார�தி� இய�ைக 

�ழலி� அைம�த ேஹா�டைல� 

ெச�றைட�தன�. ம�ற �வ�� 

ஓயெவ��பதா� ெசா�ல, ஆராதனா தா� 

இ�ேக ��றி� பா��பதா� ெசா�லி கிேழ 

இ��த ேதா�ட���� வ�� ேச��தா�.

ேதா�ட�ேதா� ஒ��ய ந��ச� �ள���� 

அ�கி� நிலெவாள�ேயா� ��ய ம�ச� 

ெவள��ச�தி� ப�ைற நிலைவ ரசி�தப� 

ெச�றவ�, கிேழ கிட�த ைப�ைப 

பா��காம� நட�க, த��கி கிேழ வ�ழ� 

ேபாக,

“அ�பா...” எ�� க�தியவைள, வ�ழாம� 

ப���தா� ஆதி�த�.

(கி. ப�. 600)

“அ�ைமய�பா... எ�ைன கா�பா��...” எ�� 

வ���தவைள ��கி� ப���த ஆதி�த�, 

உடேன தன� ச�தியா� அவைன� ��றி 

ஒ� மாயவைலைய ஏ�ப��தி ம�றவ� 

க���� அவ�கைள� ெத�யாம� 

ப��தினா�.

அேதா� த�� ெச��� ேநா�க��ட� 

உ�ேள வ�தவ�கைள த����� 

வைகய�� அவ�க� அைனவ���� உட� 

���� எ��� ப� ெச��வ���, அ�த 

இட�ைத வ��� ஆராதனாைவ ��கி� 

ெகா�� மைற�தா�.

அவைள� ப�� ெதாட��� வ�தவ�க� 

அைனவ�� எ��சேலா�, அவைள�� 

காணாமா� அ�த�த இட�திேலேய ���� 

வ���தன�. 

ஆராதனாைவ� ��கி� ெச�றவ�, 

மைலேயா� ஒ��ய அ�வ��கைரய�� 

கிட�தி, த�ண��  ப�க ைவ�க நிைன�� 

அ�வ�ய�லி��� த�ண��  ெகா�� வ�� 

�க�தி� ெதள��� நிைனைவ� ெகா�� 

வர நிைன��� ெச�ய,  அவள�� 

�க�ைத� தி��ப�� பா��தவன�� ைகக� 

�ட ேவைல ெச�யாம� அ�ப�ேய 

நி�ற�.

ஆ�... அ�ப�ெயா� ஒள� ெப�ற �க�. கா� 

இ����� ஒள� த�� வசிய� ெகா�ட 

�க�... இ�தைன ஆ�� வா��ைகய�� 

இ�ப�ெயா� ஈ��ைப அவ� ெப�றதி�ைல. 

இத�� �� பல ேபைர� கா�பா�றி 

இ��கிறா�... பல ெப�கைள� ச�தி�� 

இ��கிறா�. ஆனா� பா��த�ட� பதி�த 

உ�வ� இ� தா�. பா� நிலவ�� பாதி 

ஒள� �ட அவ� �க�தி� ப�டா� 

ெவ�ண�ற ேமக� ேபா� பர�� வ���� 

ஒள� வ�� �. அவள�� �க�தி� �ட� வ��ட 

க�ைண��, திர�ட ��தலி� மண�� 

அவைன மய�க� ெச�த�. இ�தைன நா� 

அவ� கா��� ெகா����த� இ�த 

ேதவைத�கா� தாேனா...!! என மன� 
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ஏ�கிய�. ஆனா� அவன�� கடைம 

உண�� காதைல க���ப��த, ந�ைர� 

ெகா��� மய�க�ைத� ெதள��தா�.

மய�க� ெதள��தவ�, ஒ� ஆண�� 

ைகய�� இ��பைத பா��த�ட� 

அவசரமா� வ�லகி நி�க, ஆதி�த� அவ� 

மைற�த ெவ�க�ைத� க�� ெத�யாம� 

சி��தா�.

சிறி� ேநர� இ�வ�� பா�ைவயா� 

பா���� பா��கா� ேபா� பா���� 

ெகா�ேட நி�க, இ�தியா� ஆராதனா வா� 

திற�தா�. 

“��... கா�பா�றியத�� மி�க ந�றி...” எ�� 

ெசா�னவ�, ப�� எ�ன ெசா�வெத�� 

ெத�யாம�,

“ந��க� யா�...” என� ேக�க,

“நா� யாெர�� அவசிய� உன��� ெத�ய 

ேவ��மா?” என ம�ேக�வ� ேக�டா�.

அவ� எ�ன ெசா�வெத�� ெத�யாம� 

வ�ழி�க,

அவ� அவ� ப�� பா�ைட பா��� 

ரசி��� ெகா�ேட,

“நா� ஆதி�த�... இ�த� கா�ைட 

பா�கா�பவ�...” எ�� ெசா�ல,

“ஒ... அ�ேபா� ந��க� ெப�ய ேபா� வர� ரா... 

அதனா� தா� எள�தா� அவ�கைள ெவ�ல 

���ததா?? ஆனா� அவ�க� அைனவ�� 

உ�கேளா� ேச��தவ� தாேன...? எ�ப� 

ந��க�...” என� ேக��� ெகா�� பா��க,

“ந� ெசா�வ� ஒ� வைகய�� உ�ைம... 

ஆனா�...” என நி��தியவ�,

“உ� ெபயெர�ன?? ந� எ�ப� இ�ேக 

இவ�கள�ட� மா��னா�?” என� ெத�யா� 

ேபா� ேக�டா�.  ஆ�... அவ� ச�திைய 

ெகா�� அறிய ��யாத� எ��மி�ைல... 

இ���� ேக�டா�.

அவ� ேக�ட�� அவ� �க� 

ேசா�வைட�த�. ப��,  “நா�...” என 

ஆர�ப��� எ�ப� அவ� மா��னா� 

எ�ப� வைர� ெசா�னவ�, இன� எ�ன 

ெச�ய ேபாகிேற� என நிைன��� 

ெகா�ேட ���தா�.

“ஓ... அ�ப�ெய�றா� உ�ைன� சிைற 

ப���த� இ�நா��� இளவேலா?” என 

ேயாசி�க ஆர�ப��தா� ஆதி�த�.

“ஆ�...” என தைலயா��யவ�, இன�ெய�ப� 

வ��  ெச�வ�, த�ைன ஏ�பேரா என 

ேயாசி�தா�.

அவ� சி�தைனைய� க�ட��, 

“ஆராதனா... மனதி� எைத� ப�றி�� 

நிைன�� கவைல ெகா�ளாேத... உ� 

வ�� �� க���பா� உ�ைன மதி�� 

ஏ�ப�...” என� ெசா�ல��,

அவ� ெம�லிய ��னைக�ட�, “ந�றி! 

அ�ப��தா� நா�� ந�ப��ைக ெகா�ள 

ேவ���” எ�� ெசா�லியப� அம��தா�. 

அவள�� மன� வர� வ�ம� 

ெசா�லியவ�ைற நிைன��� பா���� 

ெகா����த�. ஒ�ேவைள அவ� 

ெசா�வ� ேபா� த� ெப�ேறா� அவைள 

ஏ�கவ��ைலெயன�� எ�ன ெச�வ� என 

ேயாசி��� ெகா����தா�.

அவ� �க� கா��ய ேவதைனைய 

ஆதி�த� பா��த�ட�, அவ� மன� 

ேவதைனயைட�த�. 

உடேன, த� ச�திைய� ெகா�� 

அ�வ�ட�ைத ெவள��ச�ப��தினா�. 

மர�கைள�� ெச� ெகா�கைள�� 

மகி��சியா� இ��க ஏவ�னா�.. 

பறைவகைள ராக�க� இைச�க� ெசா�லி 

க�டைளய��டா�. 

க�கைள �� இ��தவ�, பறைவகள�� 

ச�த� க�� எ��தவ�, அ�வ�ட�தி� 

ெத�வக� � த�ைம க�� ெம�மற�தா�. 

அ�ப�ெயா� அழகிய வன�ைத இ�வைர 

அவ� பா��ததி�ைல. அ��� 

பறைவகள�� ��கார� அவ� கவைலைய 

ேபா�கவ�ல� ேபா�� இ��த�. 

ஒ�ெவா� இட�ைத��, மல��த 

��கைள��, ஒள��� மர�கைள�� 
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பா��தவ�,  சலசலெவன பா�� 

அ�வ�ைய� பா��க, அ�வ�ய�� 

உ�ேளய���� ெவள�ேய வ�தா� 

ஆதி�த�.

அ�ேபா� தா� �த� �ைற 

ெவள��ச�தி� அவைன� பா��தா�. ஆற� 

உயர�. திடகா�திரமான உ�வ�. எ�ேக�� 

சைத ேபா�� காண�படவ��ைல. ப�� 

த��� ���� பவள�� மாைலகளா� 

க��தி� இட�ப�� இ��க, ச�தன��, 

வ�� திய�� மன� கல�� வச�  �க�தி� ஒ� 

வத�  ஈ��ைப� ெகா�� வ�தி��தா�. 

க��பா�... இ�ைல இ�ைல... மாநிறமா� 

இ��தா�� கைளயா� இ��தவன�� 

�க�ைத� பா���� ெகா�ேட இ��கலா� 

ேபா� இ��த�.

�த� �ைற பா���� ஒ� ஆடவைன 

இ�ப�யா பா��பெதன மன� 

இ���ைர�தா��, அவள�� க�க� 

பா�ைவைய வ�ல�கவ��ைல. அவைனேய 

பா���� ெகா����தா�. அவ�ேம 

அவைளேய பா���� ெகா�� வ�தா�. 

ைககள�� ��கைள ெகா�� கீ�ட� ேபா� 

த��தவ�, அைத அவள�� தைலய�� 

ைவ��வ���, 

“ஆராதனா... எத�காக�� கவைல 

ெகா�ளாேத... இேதா... இ�ேபா� இ�த 

இட�தி� அரசி ந�தா�... இேதா... இ�ேக 

ேசவக� உன�கா� ேசைவ ெச�ய 

கா�தி��கிறா�....” என� �றி பாதி �ன��� 

தன� வண�க�ைத ெச��த, அவ� 

அ�ப�ேய அைசயாம� சிைலயா� 

நி�றா�.  எ�ன ெச�வெதன ெத�யாம� 

வ�ழி�தவைள, அைழ��� ெகா��, 

��கைள�� மர�ைத�� ெகா�� ெச�த 

ஆசன�தி� அமர� ெச�தவ�,

“ேதவ�ேய... உ�க� கவைலகைள மற�க ந� 

நா��� ப�ரைஜக� ஆட� பாட�கைள 

ஏ�பா� ெச�தி��கி�றன�... அைத 

ரசி���ப� தா�ைம�ட� 

ேவ���ெகா�கிேற�” என� ெசா�ன��, 

“எ�ன?” எ�ப� ேபா� அவ� பா��க,

பறைவக��, �ய�, மா� ேபா�றைவ�� 

அ�ேக வ�� ஆ�ய�. அேதா� 

பறைவகள�� ஓைச அவள�� மனைத� 

ெகா�ைள ெகா�ட�.

ெகா�ட கவைலக� அைன��� மற�� 

அ�ேக பறைவகைள�� வ�ல��கைள�� 

பா���� சி���� ெகா����தா�.

கவைலக� வ�லகியதாேலா எ�னேவா, 

அவள�� �க� ெத�வக� �ைத� 

ெகா����த�. அைத பா���� ெகா�ேட 

இ��தா� ஆதி�த�. அவன�� மன� 

இ�தைன நா� தன�ைமைய� க�� 

வ��தியதி�ைல. ஆனா� இ�ேபா� 

ஆராதனா அவைன வ��� ெச��வ��டா� 

எ�ன ெச�வ� என வ��திய�.

இ���� மனைத� திட�ப��தி� 

ெகா�டா�. அவ� இ���� வைர 

அவைள ச�ேதாசமா� ைவ��� ெகா�ள 

ேவ��ெம��. 

அவன�� க�க� அவைள வ��� 

ெச�லவ��ைல... வான�தி� ேதவைதயா� 

ேதா�றியவைள க�கள�� சிைற எ���� 

ெகா����தா�. ரசி��� ெகா����தவ� 

தி��ப� அவைன� பா��க, நிலெவாள�ய�� 

��யனா� இ��தவன�� ெம�லிய 

��னைக மய�க, அவ� அவைனேய 

பா���� ெகா����தா�. ம�றைவ யா�� 

மனைத வ��� மைறய, அவன�� உ�வ� 

ம��� உ�� ெகா�ள, பறைவகள�� 

மய��� ஓைச, அவைள இ��லைக 

வ��� ெச�ல� ெச�த�. இ�வ�ேம 

த�கைள� ��றி��ளைத மற�� த�க� 

மனைத� ெகா�� பயண��தன�.

அ�ேக அவ� த�ைன மற�தி��க, இ�ேக 

வர� வ�ம� ேகாப�கடலி� ெகாதி��� 

ெகா����தா�. அவனா� ��கி� 

கா����ேள ேபாக ��யவ��ைல. 

ெச�றவ�களா�� அவைள� க��ப���க 

��யவ��ைல. �த� �ைற  ேதா�வ�... 

அ��� ஒ� ெப�ண�ட� எ�ப� அவைன 

���கனா� மா�றிய�. அ�ப�ட 

ேவ�ைகயா� சீறி� ெகா����தா�.

நில� மல��... 
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1. Penmai Special Contest: 

Valentine’s Day Contest - Mary 
Daisy

2. Neeya Naana Winner - Ramya & Dania

3.  Penmai’s Super Star:

Best Contest Winner -  Geetha A

Penmai’s Special Contest - Women’s Day 
Contest

�eeya �aana - �arch �onth �ontest.
இ�ைறய �ழலி� ெப�கள�� 

பா�கா�ப��ைம�� யா� காரண�.

ச�கமா? அ�ல� அரசா�கமா?

�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
Contest Winners

March Month Contest

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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