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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

இ�திய� ேத�த� வரலா�றி� ஒ� �திய அ�தியாய� 

ெதாட�க�ப���ள�. அ�தா� ேநா�டா! உ�ச ந�திம�ற�தி� 

உ�தர��ப�, ேபா��ய��� ேவ�பாள�கள�� யா���� வா�கள��க 

வ���ப� இ�ைலெயன�� அைத� பதி� ெச�வத�� வா���பதி� 

இய�திர�தி� இ���� ேநா�டா (NOTA) ெபா�தா� அ��தி அ�த 

ெதா�திய�� ேபா��ய��� எ�த ஒ� ேவ�பாள���� வா�கள��க 

வ���பவ��ைல எ�� பதி� ெச�யலா�. 

 

��ற�ப��னண� உ�ள ேவ�பாள�க��� வா��க� அள��காம�, 

வா�கள���� கடைமைய�� வண� ா�காம� �திய அரசிய� வ��ய��� 

வழிவ���� இ�த �திய �ைறைய பய�ப���ேவா�.

 

ேநா�டா �றி�த �� வ�வர�க� 70 சதவத� � ம�க���� ெத�யா�. 

ப��பறி� இ�லாத வா�காள�கைள அதிக� ெகா�ட நம� நா��� 

ேநா�டா �றி�� ேம�� த�வ�ர ப�ரசார� ெச�தா�தா� ந� ம�க��� 

ேபாதிய வ�ழி��ண�� ஏ�ப��. உ�க���� ெத��தவ�கள�ட� ந��க�� 

இ�த �திய வசதிைய� ப�றி  பகி��� ெகா���க�.

 

“ஜனநாயக�தி� வா���ைம எ�ப�, ப��தவ� - ப��பறிவ�றவ�, ஏைழ - 

பண�கார�, உய��த ஜாதி - தா��த ஜாதி எ�கிற எ�தவ�த� பாரப�ச�� 

இ�லாம� அைனவ�� வா�கள��ப�. வா�கள��ப� ஒ�ெவா� 

��மகன�� அ��பைட உ�ைம. �ைறகைள அர� கைளயாவ��டா�, 

வா�காள�களான நா� அர�கைள மா��ேவா�.

 

நம� வா���ைமைய� பய�ப��தி, ேந�ைமயானவ�கைள� 

ேத��ெத��ேபா�, வா�கள��ப� நம� கடைம; தவறாம� 

வா�கள��ேபா�, ஊழல�ற அரைச உ�வா��ேவா�! உ�ைமயான 

ம�களா�சி மலர���!!

அைனவ���� தமி� ��தா�� ந�வா����க�!!!

மல� 2



இத� 7
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According to me, just plain milk will do, 
for the children's growth in all aspects. 
It has all the necessary and essential 
nutrients for the child to grow.

But, these health drinks, which are 
available in the market, surely add the 
taste to the plain milk. 

 This way, we can tempt the child to 
drink the ESSENTIAL MILK.

 According to me, this is the only 
benefit of the health drinks. 

 No specific development of the 
children has been proved 
by these drinks.

 This seems to be 
a MYTH among 
the mothers, 
due to the 
inuence of the 
advertisements.

 But there seems 
to be no harm in 
using them.

...PriyagauthamH

There is no need for these health 
drinks if a child is given a nutritive well 
balanced diet.They do need vitamin 
supplements though.

UK Health Departments recommend 
that all babies aged from six months 
onwards should be given a supplement 
that contains vitamins A, C and D, such 
as Healthy Start vitamin drops, unless 
they are drinking 500ml (about a pint) 
of infant formula a day (infant formula 
has vitamins added to it). You can 

continue to give young children a 
supplement containing vitamins A, C 
and D until they are five years old, as 
this will help to make sure that they are 
getting enough of these vitamins. This 
is especially important when they are 
learning to eat a variety of foods and if 
they are fussy eaters. 

I have also always had this question 
about health drinks. As I don’t give it to 
my DD,I always feel am I doing the 
right thing?if it is not needed why do 
they have so many varieties in the 

market? One of my doctor 
friend reassured me that 

except for young 
children with some 
chronic 
illness(illness may 
disrupt their food 
habits) normal 

healthy children do 
not need health 

drinks.

...Gkarti

My mom always used to say, "Anything 
which is packed and marketed can 
never be cent percent safe for a child”is 
it a health drink or canned baby food. 

...Rudhraa

 Health drinks just all get attracted to 
ads and addicted to the taste.

 To me home made ragi malt is 
healthier. Even it is safe and highly 
nutritious for kids and others too..

Is it good to give Health Drinks Is it good to give Health Drinks 
to very Small Children?to very Small Children?

MAMMAS PAGE

...JV_66 @ Jayanthy
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MAMMAS PAGE

...JV_66@Jayanthy

ப��ைச��� ப���� ப��ைச��� ப���� 
��ைளகைள உ�சாக�ப����க�...��ைளகைள உ�சாக�ப����க�...

ப��ைச சமய�தி� ந� �ழ�ைதக� எ�ேபா�� 

ப���, மிக�� கைள�� இ��பா�க�. 

அவ�க� �ைள�� அ�வ�ேபா� சிறி� ஓ�� 

ேதைவ.

ஆகேவ, ப���� ேபா� ஒ� 1 மண� ேநர�தி�� 

ஒ� �ைற சிறி� ஓ�� எ���� வைகய��, 

ஒ� 10 நிமிட� அவ�க���� ப���த பாட� 

எைதயாவ� ேக�க� 

ெசா�லலா�.

இ�ைல, வைரவ� 

ப����� எ�றா�, 

சி�னதாக எதாவ� 

வைரய� ெசா�லலா�.

��� மண� 

ேநர�தி�� ஒ� �ைற, 

வ�� ���� 

ப�க�திேலேய அ�ல�, 

வ�� �� ெமா�ைட 

மா�ய�ேலேய, திற�த 

ெவள�ய�� 

நைடபய��� வர� ெசா�லலா�.

அ�வ�ேபா� ெவள��கா�� 

ப�வதா�, உட��, மன�� 

���ண��சி ெப��.

இ�வா�, அ�வ�ேபா�, �லா�� 

ெச�வதா�, அவ�க���� 

உடலளவ���, மனதளவ��� 

ேசா�வைடயாம�, உ�சாகமாக 

ேம�� ப��க வ����வ�.
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Should I breastfeed from both 
breasts each time I feed my baby?

Take your cue from your baby. She 
may want to have milk from one or 
from both breasts at each feed. You 
can start feeding her from, say the right 
breast at one feed and from the left at 
the next.

What causes soreness of nipples?

Some mothers get sore or cracked 
nipples in the first week of 
breastfeeding because of poor 
positioning of the baby on the breast. 
The baby does not have enough of the 
breast in her mouth and she suckles 
only the nipple, thus hurting it.

Do remember that frequent or 
prolonged suckling does not cause 
sore nipples. 

Another possible cause of sore nipples 
is introducing the child to artificial 
‘nipples’ like the teat of a bottle, a 
pacifier or a nipple shield in the first 
weeks of life. This can affect proper 
suckling at the breast, resulting in sore 
nipples.

Also, if a mother takes the baby off the 
breast without first breaking the suction 
(by putting a finger between the breast 
and the baby’s mouth), she may get 
sore nipples.

Breastfeeding must be continued 
despite sore or cracked nipples. 
However, the baby should be 

positioned properly on the breast with 
enough of the breast in her mouth.

Expose the nipples to air (and also the 
sun, if possible) and apply a drop of 
hind milk to the cracked nipples.

The soreness usually settles down 
within a few days. If the soreness 
persists or if it suddenly appears after 
a week or two of delivery, it is usually 
due to a fungal infection. The area 
around the nipple feels itchy and the 
pain seems to shoot down into the 
breast. The baby may also have thrush 
(white curd-like patches inside the 
mouth that are not easy to remove). 
Your doctor will prescribe a local 
application for the nipples as well as 
the baby’s mouth. Sometimes, you 
may also need to be given an oral 
medication. 

It is important to remember that a little 
tenderness of the nipples, when you 
begin to breastfeed, is quite normal in 
the first 2 or 3 days after 

delivery.
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PREGGERS GUIDE

Iron rich foodsIron rich foods
during Pregnancyduring Pregnancy

...Gkarti @ Karthiga

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

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

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

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

 ப�ரசவ வலி வ���, �ழ�ைத ெவள�ய�� 

வராம� இ���ேபா�, 4 கிரா� ���ம� �ைவ 

பாலி� கைர�� ���க� ெகா��தா� 

உடன�யாக �க�ப�ரசவ� ஆ��.

 க��ப�ண�க�           

ெவ�றிைல�ட� 

சிறி� ���ம� 

�ைவ ேச���� 

சா�ப��டா� 

எள�தி� ஜர� ணமா��.

 �ழ�ைத ப�ற�த��, 3 கிரா� ���ம� 

�ைவ வ��தாக அைர�� 

சா�ப��டா�, வய��றி� இ���� 

அ���க� ந����.

 அதிக வயைத� கட��� ��ெப�தாத 

ெப�க��� தின�� பாலி� 

���ம� �ைவ கல�� ெகா��� 

வ�தா� ஆேற மாத�தி� ��பைடவா�

...Parasakthi
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PREGGERS GUIDE

What to pack for labour?
 Copies of your medical records.
 Slippers
 A nightdress or a comfortable dress to wear 

during labour.
 Digital camera or camcorder.
 Things to help you relax or pass the time, 

such as books, magazines, games and so on.
 Pictures of someone or something you love. 

They could be the inspiration you need to see 
you through to the end.

 Mobile phone and charger, if you are planning to use one.
 Music to listen.
 Snacks (if the hospital does not have a canteen).
 ATM/credit cards for emergencies.
 Medical insurance papers (if any).
For after the birth:
 You will need loose comfortable clothes to wear while you're in hospital and for 

the journey home. It will take a while for your tummy to go down, so you'll still 
be wearing maternity clothes when you come home.

 Nursing bras. Take two or three.
 Maternity/sanitary pads. Bring a couple of packs.
 Nightdress: Front-opening ones are useful in the early days of breastfeeding.
 Feminine wipes, or clean soft cotton sarees that can be cut into napkins and 

used to gently wipe and dispose.
For your baby:
 A couple of outfits for the initial days (cotton dresses).
 A cotton roll and some cotton buds to clean your baby.
 A few soft cotton sheets.
 Baby waterproof sheet / rubber sheet to keep your bed from getting wet.
 A soft towel and a few hand towels.
 Baby blanket. Take a warm one if the weather is cold.
 Nappies.
 Small bibs. Babies sometimes take out curdled milk while burping. The bibs 

will protect the baby’s clothes from getting messed up.
 A warm woolen cap and a few pairs of cotton socks, 

mittens and booties - especially in winters.
 Small hand towels and napkins. You may need to wipe 

the baby from time to time and these hand towels are 
very useful and handy.

 A foldable mosquito net especially if you have a lot of 
mosquitoes, ies and insects hovering around your 
home.

...Chitrakumar
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in Summer
Dry     kin Care

...Gkarti @ Karthiga

BEAUTY LOUNGE

Summer is here, and you can't wait to 
plunge into the pool or head for the 
beach. But before you rush out to 
sample the joys of summer time, 
make sure you are following a diet 
and routine. Here are some 
suggestions to keep your skin looking 
beautiful all summer long.

Stay hydrated
 Your body tends to lose a lot of 

moisture in the summer, so it’s 
important to regularly replenish the 
H2O.

 Drink a lot of water and 
liquids and your skin will 
stay soft and moisturized 
as well.

Sun protection
 If you can, try and stay 

indoors between 11 am 
and 3 pm. That’s when the 
sun’s rays are the 
strongest and can have an 
adverse effect on your 
skin.

 Also, don’t forget to apply 
that all-important 
sunscreen 30 minutes 
before you step out.

 If you’ve been out in the sun for a 
few hours, touch it up again so 
you’re well protected.

Use a toner
 It’s important to keep your pores 

closed and skin cool by using a 
toner.

 Look for a brand that suits you or 
try rose water.

 Its natural cooling properties make 
it an excellent toner for the hot 
season.

Go for a water-based moisturizer

 Don’t make the mistake of skipping 
the moisturizing routine altogether 
as its essential for your skin to 
remain hydrated. 

 However, if you find your regular 
moisturizer too oily, go for a water-
based one.

Cleanse your face twice a day
 At least! This is important to do 

even if you’ve been home all day 
and feel like your skin is clean.

 Cleansing and moisturizing your 
skin before sleeping is an absolute 
must.

Exfoliate
 More than the rest of the 

year, it’s really important 
to exfoliate your skin in the 
summer to remove dead 
skin and improve blood 
circulation to the face.

 Choose from any of the 
cosmetic scrubs available 
in the market or make one 
at home.

 Try this simple one using 4 
to 5 tbsp of gram our, a 
pinch of turmeric, 5 – 6 
drops of rose water and 

milk or yogurt.
 Mix it into a paste and use it to 

exfoliate your face. Follow it up 
with a face mask and moisturizer.

Don’t like your tan?
 Gram our can also be used as a 

facemask to get rid of an uneven 
tan. 

 Mix it with yogurt and a few drops 
of lemon and apply and leave it on 
your face till it’s dry. 

 The citrus properties of the lemon 
are very effective in removing the 
tan.
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FASHION TODAY

Attractive
Diamond Jewellery

Smahi @ Maheswari
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Deepa Bala

KIDS CORNER

Method:

Step 1: Take a handkerchief and start rolling it diagonally from one end.

Step 2: Once completely rolled, fold into half and tie a rubber band two inches 
from the fold.

Do you know what you have just made is a bunny rabbit? Well, there is one little 
thing that the bunny needs - his features.

Step 3: Stick the two black bindis for the eyes and the third one for the nose. 
Now cut the red bindi into a half moon shape and stick it to make the bunny's 
mouth. If you do not have bindis, use buttons.

Your bunny is ready to hop, skip and jump!

Fine towel material or annel is is best for making bunny rabbits. However, you 
can use any cloth. Here we have used a handkerchief.

Things Needed:
 
1. Handkerchief
2. Rubber band
3. Three black and one red bindi or buttons

Buthir Balam Sloka

Buthir Balam Yasotheiryam Nirbhayathvam 
Arogathaam
Ajatyam Vaak Paduthvaam cha Hanumath 
Smaranaath Baveth

Meaning

He who meditates on Lord Hanuman, Would be 
blessed with knowledge, strength, Fame, 
courage, fearlessness, health, Tirelessness and 
mastery over words.
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CRAFTS GALLERY

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Apr 2014                               13



HEALTH TIDBITS

Durgasakthi


 ��ள�கி� கிழ�� சி�ந�� ெப����, 

�ள���சி��டா���. இைல பசிைய� ���� 

சி�ந�� ெப��கி� தா� பல�ெகா����.

 சைம���ண அதி��திர�, ந��தைட, வய��� 

எ��ச�, ஊதின உட��, �ைட�ச�, வாத�, வ�� க�, 

�வாச� காச�, கபேநா�, இ�ம� ஆகியைவ த���.

 ��ள�கி�சா� 30 மி.லி. காைல, மாைல ெகா��க� 

சி�ந�ரக� ேகாளா�, ந��தாைர� ��ற�க� ந����.

 இைல�சா�ைற 5 மி.லி. ஆக நா�ேதா�� 3 ேவைள 

சா�ப��� வர மல�க��, சி�ந���க��, �தக�க�� எள�ய வாத ேநா�க� 

த���.

 இ�த ��ள�கியா� வாத ேநா�, ந��வ��� பைடயான கர�பா�, 

வய��ெற��ச�, நர�� �ைல என�ப�� உட� நர�� வலி, காசேநா�, 

தைலவலி, மய�க�, ஆ��மா எ�ற இைர��, க��� எ�ற சீதேபதி 

ஆகியன �ணமா��. சி�ந�ரக�ைத ந�� இய��� �ண�ைடய�. 

அதனா� சி�ந�ைர� ெப��கி ந��ெகா�ைவ எ�ற உட� வ�� க�ைத� 

�ைற���. வார� இ��ைற இதைன உணவ�� ேச��க ேவ���. 

ெபா�ய�, சா�பா� எ��� ெச�� சா�ப�டலா�. ெவ�ைள ��ள�கி 

மி�க �ண�ைடய�.

 இதைன இ��� சா� ப�ழி�� 30-50 மி.லி. அள� காைல, மாைல ெவ�� 

வய��றி� ���க ேவ���. இ� சா�ப���ேபா� உணவ�� �ள� 

தவ���க��. ேமேல �ற�ப�ட அைன�� ேநா�க�� �ணமா��. ப�ற 

ம���கேளா� இ� இ�த ேநா�க���� �ைண ம��தா��.

 க���ற தா�மா�க� இதைன வார�ேதா�� சா�ப��� வ�தா� 
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) Electrolytes
Sodium   39 mg
Potassium  233 mg

Minerals
Calcium  25 mg
Copper   0.050 mg
Iron   0.34 mg
Magnesium  10 mg
Manganese  0.069 mg
Zinc   0.28 mg

Phyto-Nutrients
Carotene-ß  4 µg
Lutein-zeaxanthin 10 µg

Nutrients
Energy   16 Kcal
Carbohydrates  3.40 g
Protein   0.68 g
Total Fat  0.10 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  1.6 g

Vitamins
Folates   25 µg
Niacin   0.254 mg
Pyridoxine  0.071 mg
Riboavin  0.039 mg
Thiamin  0.198 mg
Vitamin C  14.8 mg
Vitamin A  7 IU
Vitamin K  1.3 µg
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�ழ�ைத�ேப� எள�தா��. சி�ந�� மி�தி�� கழி��. ைக, கா� வ�� க� 

வரா�.

 இத� வ�ைதைய� ��ந�ராக – காசாய� ெச�� சா�ப��� வ�தா� தா� 

வ���தி உ�டா��.

 சிவ�� ��ள�கி இைலைய உல��தி ச�� ேபாலா�கி அதைன எ��� 

சா�பலா�கி, சா�பலி� ெகா�ச� எ��� ஆமண�� எ�ெண�வ��� 

�ழ�ப� ஒ� ெவ�ைள� �ண� ம�� தடவ� பா��ண� ம�� சில தின�க� 

ேபாட �ணமா��.

 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� ஏ�ப�� தவ��� நிற��ள ��ள� 

மைற��.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

...Parasakthi

HEALTH TIDBITS

இர�த� உைறத� �ணமாக:

ெந�லி�காைய ெதாட��� சா�ப��� வர 

இர�த� உைறவைத� த��கலா�.

இர�த� வ���தியாக:

ெச�ப��தி �ைவ ெவ�� வய��றி� சா�ப�ட 

ர�த� வ���தியா��.

இர�த ேசாைகைய� ேபா�க:

தினச� ெகா�யா�பழ� சா�ப��� வ�தா�, 

இர�த ேசாைகய�லி��� வ��படலா�. ேம��, 

ப�� �க�கா� ேவ� கஷாய� சா�ப�ட, 

ர�தேசாைக ந����.
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HEALTH TIDBITS

EMERGENCYCARE
...PriyagauthamG

Hypoglycaemia (Low Sugar ) 
This is a very serious emergency. Any 
diabetic should be aware of this and know 
how to manage it.
What is diabetes?
The amount of sugar in the blood is usually 
controlled by a hormone called insulin, 
which is produced by the pancreas (a gland 
behind the stomach).

When food is digested and enters your 
bloodstream, insulin moves glucose out of 
the blood and into cells, where it is broken 
down to produce energy.
However, if you have diabetes, your body is 
unable to break down glucose into energy. 
This is because there is either not enough 
insulin produced to move the glucose, or 
the insulin produced does not 
work properly.
Diabetics are treated 
with tablets or insulin 
injection depending on 
the type. They are 
more prone to 
uctuations in their blood 
glucose levels. Too much glucose damages 
organs. On the other hand reduction in the 
blood glucose level can be life threatening. 
So it is very important to recognise the 
symptoms and treat appropriately.
Causes: In a Known diabetic

 Skipping a meal.
 Over dosage of antidiabetic tablet 

or insulin injection. 
 Diabetic exercising without taking 

proper meal but still taking 
medication.

 Diabetic consuming excess alcohol.
 In Non diabetics Hypoglycemia is 

less common/rare. Certain 
medication and medical conditions 
cause it.

Symptoms to look for 
 Feeling hungry, Sweating, 

Dizziness, Tiredness (fatigue),  
Blurred vision

 Trembling or shakiness, 
 Fast pulse or palpitations
 Tingling lips, Irritability

 Difficulty concentrating, Confusion
 Disorderly or irrational behavior, 

which may be mistaken for 
drunkenness

Management 
 In most cases, hypoglycaemia can be 

self-treated when you recognise the 
symptoms. The immediate treatment for 
hypoglycaemia is to have some food or 
drink that contains sugar, such as 
dextrose tablets or fruit juice, to correct 
your blood glucose levels.

 After having something sugary, you may 
need to have a longer-acting "starchy" 
carbohydrate food, such as a few 
biscuits or a sandwich.

 Never try to put food or drink into the 
mouth of someone who is drowsy or 

unconscious, as they could choke. 
This includes some of 

the high sugar 
preparations 
specifically 
designed for 
smearing inside the 

cheek.
 If person has lost consciousness it is an 

EMERGENCY, call ambulance. If the 
person carries Glucagon injection, It 
needs to be given as soon as possible 
by someone who knows how to inject it.

Prevention 
 If you have diabetes, sticking to your 

medication plan and eating regular 
meals can help prevent hypoglycaemia.

 When exercising or indulging in 
strenuous physical activities balance the 
medication and diet. Initially it needs to 
be done with doctor's advice. It is also 
important to monitor your blood sugar 
(glucose) levels.

 Spot the signs early and make others 
aware. Carry sugary food with you.

Points to note: 
If you had read the previous post on 
fainting you would have understood that the 
symptoms are similar. So it is important to 
carry a card advising and warning others of 
your diabetes to avoid hypoglycemia being 
mistaken for a simple faint.
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தமி�நா��� ப�ேவ� இட�கள�� சி�ரா 

ெபௗ�ணமி வ�ழா ெகா�டாட�ப�டா��, 

ம�ைரய�� தா� சி�ரா ெபௗ�ணமி வ�ழா 

சிற�பாக க�த�ப�கிற�. சிவப�ரா� 

நிக��திய 64 தி�வ�ைளயாட�க��, 

�தலாவ� இ�திர�சாப� த���த படல�. 

ஒ��ைற வ���ரா�ர�, வ��வ�ப� 

எ�ற இ�வைர ேதேவ�திர� ெகா�றா�. 

அவ�க� ப�ற�பா� அ�தண�க� ஆனதா� 

இ�திரைன ப�ர�மஹ�தி ேதாஷ� 

ப����� ெகா�ட�. அதிலி��� வ��பட 

த� ��ைவ நா� உபாய� ேக�டா�. 

��பகவா� அவன�ட� �ேலாக� ெச�� 

ப�ேவ� சிவ�தல�கள�� வழிப�டா� 

ஓ�ட�தி� உ� ெக�த� ந���� எ�� 

�றினா�. அத�ப� இ�திர� காசி �தலிய 

பல �தல�கள�� வழிப�� ெத�� 

ேநா�கி வ�தா�. ஓ�ட�தி� கட�ப 

மர�தி� கீ� ெச�ற�ட� த�ைன� 

ப�றிய���த ேதாஷ� வ�லக� க�டா�. 

இ�திர� மகி��சியைடய அவ� �� 

கட�ப மர�த�ய�� சிவெப�மா� 

தி�ஆலவா� ேசாம��தர� அவ��� 

கா�சி ெகா��தா�. இ�திர� 

சிவெப�மா��� ேகாவ�� க�ட நிைன�� 

ேதவேலாக�தி� இ��� ஒ� வ�மான� 

வரவைழ�தா�. இ�தல�� இைறவ��� 

இ�திர� வ�மான� அைம�ததா� அத�� 

இ�திர வ�மான� எ���, வ��ண�� 

இ��� வ�ததா� வ��ண�ழி வ�மான� 

எ��� ெசா�ல�ப�கிற�. ஆலய� எ��த 

இ�திரன�ட� ஒ�ெவா� வ�ட�� சி�ரா 

ெபௗ�ணமி நாள�� எ�ைன இ�� வ�� 

வழிப�க எ�� க�டைளய��டா�. 

அத�ப� ஒ�ெவா� வ�ட�� சி�ரா 

ெபௗ�ணமி நாள�� இ�திர� இ�� வ�� 

வழிப�கிறா� எ�� தி�வ�ைளயாட� 

�ராண� ��கிற�. அதனா� தா� 

சி�ராெபௗ�ணமி ம�ைரய�� சிற�பாக� 

க�த�ப�கிற�.

பா��ய ம�ன��� அ�ப�ைக மகளாக� 

ப�ற�� ந�லா�சி ெச�த ஊ� ம�ைர. 

சிவ� 64 தி�வ�ைளயாட�க� நிக��திய 

இட�. சிவேன எ�லா� வ�ல சி�தராக 

எ��த�ள���ள அதி அ��தமான 

தி��தல�.ெத�னா�ைடய சிவேன 

ேபா�றி  என சிவ ப�த�களா� �ற�ப�� 

�ேலாக� உ�வாக� காரணமாக இ��த 

தல�.

இ�திர�, வ�ண பகவா� வழிப�ட தல�. 

இ�தல� சிவ�தல� எ�றா�� 64 ச�தி 

பட� �க�� �த�ைமயானதாக� 

க�த�ப�கிற�. நவ�ரஹ� தல�க�� 

�த� �தலமாக வ�ள��கிற�.

இ�ேகாய�� 14 ேகா�ர�க�ட��, 5 

வாய��ட�� அைம���ள�. கைலயழ�, 

சிைலயழ�, சி�ப ேவைல�பா�கள�� 

சிற�� வ�ள��கிற�. ெத�� ேகா�ர� மிக 

உயரமான�.

பா�கடைல� கைட�தேபா� நாக� 

உமி��த வ�ஷ�ைத, சிவ� அமி�தமாகிய 

ம�ைவ ெதள��� ந��கி �ன�தமா�கியதா� 

ம�ைர எ�ற ெபய��, சிவ��� 

அண�கலனாய���த பா�� வ�டமா�� 

��றி வாைல வாயா� க�வ� ம�ைரய�� 

எ�ைலைய� ���� கா��யதா� 

ஆலவா� எ�ற ெபய��, கட�ப மர�க� 

நிைற�� காண� ப�டதா� 

கட�பவன�எ�ற ெபய��, ம�ைரைய 

அழி�க வ�ண� ஏவ�ய ஏ� 

ேமக�கைள�� த���� வ�தமாக 

ெப�மா� த� 

சைடய�லி��� அ��ப�ய 

நா�� ேமக�க�� நா�� 

மாட�களாக �� இ��� 

கா�ததா� 

நா�மாட��ட� எ�ற 

ெபய�� ஏ�ப�ட�.

SPIRITUAL PAGES 

...Sumathisrini
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தல� சிற��:

அ�மன�� ச�தி பட� �க�� 

�த�ைமயான�. ராஜ மாத�கி 

சியாமளபட� � என� ெபய� ெப�ற பட� �. 

ம�னா�சி அ�ம� சிைல மரகத� க�லா� 

ஆன�. �ேலாக� ைகலாச� எ��� 

அைழ�க�ப�கிற�. இ�தல�தி� ெபய� 

ேக�டாேலா, ெசா�னாேலா ��தி 

கிைட��� எ�ப� ஐத�க�. கப�ல�, பரண�, 

ந�கீர�, ேபா�ற சா�ேறா�க� வா��த 

ெப�ைமமி� ஊ�. ஐ�� சைபக�� 

ம�ைரய�� ெவ�ள� சைப அைம���ள�

நா� ெபா�வாக சி�ப�கள�� அழைக� 

காண� க� ேகா� ேவ��� எ�� 

ெசா�வ� வழ�க�. இ�த� ேகாய�லிேலா 

��� ேகா� சி�ப�க� உ�ளனவா�. 

இவ�ைற� காண எ�தைன� ேகா� 

க�க� ேவ��ேமா.

தி�மைல நாய�க��� த�ராத வய��� 

வலி ஏ�ப�ட ேபா� ெத�ப��ள� 

க��வதாக ேவ���ெகா�டா�. அ�வா� 

ேநா� ச�யான�� ெத�ப��ள� 

ேதா��� ேபா� ப�ர�மா�ட வ�நாயக� 

சிைல கிைட�த�. �வாமி ச�னதி 

ெச��� வழிய�� ெத�� ேநா�கி 

����ண� வ�நாயகைர ப�ரதி�ைட 

ெச�தன�. வ�நாயக� ச���தி அ�� 18 ப� 

அ�சிய�� ஒேர ெகா��க�ைட ைவ�� 

வ�நாயக��� பைடய� நைடெப��.

தி�வ�ழா�க�:

சி�திைர� தி�வ�ழா சி�திைர மாத� 

வள�ப�ைறய�� 12 நா�க� நைடெப��. 

ைவகாசி மாத�தி� 10 நா�க� வச�த 

வ�ழா,தி�ஞானச�ப�த� வ�ழா, ஆ� 

மாத�தி� �ைள�ெகா�� வ�ழா, ஆவண� 

மாத�தி� 12 நா�க� �ல� ெப�வ�ழா, 

�ர�டாசி மாத�தி�நவரா�தி� வ�ழா, 

ஐ�பசி மாத�தி� 6 நா�க� ேகாலா�ட 

உ�சவ�,அ�னாப�ேஷக�, கா��திைக த�ப� 

தி�வ�ழா, 1008 ச�காப�ேஷக�, மா�கழி 

மாத�தி� 4 நா�க� எ�ைண� கா�� 

உ�சவ�, ைத மாத� ச�கரா�தி வ�ழா, 

ைத� �ச�த�� வ���� மா�ய�ம� 

ெத�ப� �ள�தி� ��தேர�வர�, 

ெத�ப�தி� உலா வ�� ெத�ப�தி�வ�ழா, 

மாசி மகா சிவரா�தி� சக�ர 

ச�காப�ேஷக�, ப��ன� மாத�தி�, 

ம�னா�சி அ�ம��, ��தர��, ெச��� 

தி�வா��ைடயா� ேகாய�லி� எ��த�ள� 

என வ�ட� ��வ�� இ�ேகாய�லி� 

தி�வ�ழா� ேகால� தா�.

ெபா�றாமைர��ள�, ஆய�ர�கா� 

ம�டப�, அ�டச�தி ம�டப�, ம�னா�சி 

நாய�க� ம�டப�, �தலி� ப��ைள 

ம�டப�, ஊ�ச� ம�டப�, கிள����� 

ம�டப�, ஆ�கா� ம�டப�, 

தி��க�யாண ம�டப�, க�ப�த� 

ம�டப�, �� ம�டப�, 5 இைச� 

��க� ேபா�றைவ இ�ேகாய�லி� 

சிற�ப�ச�க�. இ���ள சிவ� �ய�� 

���தியாக வ�ள��கிறா�. சிவப�ரா� 

நடன� ஆ�ய ப�சசைபக�� இ�தல� 

ரஜத (ெவ�ள�) சைபயா��. இ�தல�தி� 

ம��� தா� பா��ய ம�ன��காக 

நடராஜ� கா� மாறி இட� கா� ��கி 

ச�தியா தா�டவ� ஆ���ளா�.

ம�ைரய�� நட��� சி�திைர தி�வ�ழா 

தமிழக�தி� மிக ��கிய தி�வ�ழா 

ஆ��. இதி� ம�னா�சி�� 

தி��க�யாண��, அழக� ஆ�றி� 

இற��� ைவபவ��  க�� வ�தா� 

வா��ைக ��வ�� இன�ைமயாக 

கழி�� எ�ப� ந�ப��ைக.

அழக� ஆ�றி� இற��த�: 

மகாவ��� இ�த உலைக அள�க தன� 

தி�வ�ைய ��கினா�. அ�ேபா� 

ப�ர�ம�, தி�மாலி� ��கிய தி�வ�ைய 

க�வ� �ைஜ ெச�தா�. அ�ப� க�வ�ய 

ேபா� மகாவ���வ�� கா�சில�� 

(��ர�) அைச�� அதிலி��� ந����ள� 

ெதள��� அழக�மைல ம�� வ���த�. 

க�ைகைய வ�ட �ன�தமான� இ�த� 

த���தேம.  இ�த த���த�தி� அம��� தா� 

�தப� எ�ற மக�ஷி ெப�மாைள 

நிைன�� தியான�தி� இ��தா�. 

அ�ேபா� 

மக�ஷிைய 

காண  

��வாச 

�ன�வ� 

வ�தா�. 

ெப�மாள�

� 

நிைன�ப�� 

இ��ததா�, 

��வாசைர 
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ச�யாக உபச��கவ��ைல. ேகாபமைட�த 

��வாசேரா, "ம��க பவ' அதாவ� 

"ம��கமான ந� ம��கமாகேவ (தவைள) 

ேபா' என சாபமி�டா�.

சாப� ெப�ற �தப�, "��வாசேர, 

ெப�மாள�� நிைன�ப�� இ��ததா� 

த�கைள கவன��கவ��ைல. என�� சாப 

வ�ேமாசன� த�த�ள ேவ���'' என 

ேவ��னா�. அத�� ��வாச�, ேவதவதி 

எ�கிற ைவைக ஆ�றி� தவ� ெச�. 

அழக�ேகாவ�லி� இ��� ெப�மா� 

வ�வா�. அ�ேபா� உன�� சாப 

வ�ேமாசன� கிைட���,'' எ�றா�. அழக� 

ேகாவ�லிலி��� ெப�மா� கிள�ப� 

ம�ைர த�லா�ள�தி� ஆ�டா� 

ெதா��த மாைலைய ���� ெகா�� 

�திைர வாகன�தி� ஆ�றி� 

இற��கிறா�. சி�ரா ப��ணமி�� ம�நா� 

ேத�� ம�டப�தி� க�ட வாகன�தி� 

ம��க மக�ஷி�� கா�சி த�� 

சாபவ�ேமாசன� த�கிறா�. அழக� 

ேகாவ�லிலி��� ம�ைர வ��, ம���� 

ேகாவ�� தி��ப� ெச��� வைர அழக� 

�மா� 7 வாகன�க� மா�கிறா�.

மாசிய�� ேத�� ம�டப�தி� நட�த 

வ�ழா: 

ம��க மக�ஷி�� கா�சி 

ெகா��பத�காக அழக� ேகாவ�லிலி��� 

ெப�மா� ேத�� ம�டப�தி� சி�ரா 

ப��ணமி�� ம�நா� கா�சித�� 

சி�திைர தி�வ�ழா ஒ� ப�க� நட�� 

ெகா����த�. அேத ேபா� ம�னா�சி 

தி��க�யாண� தி�மைல நாய�க� 

கால�தி�� ��� வைர 

மாசி�ெப�வ�ழாவாக ெகா�டாட�ப�� 

வ�த�. ைசவ�தி�� தன� வ�ழா. 

ைவணவ�தி�� தன�வ�ழா எ�ற 

ெகா�டாட�ப�� வ�த�. தி�மைல 

நாய�க� இர�� வ�ழாைவ�� ஒ�றா�கி, 

ைசவ, ைவணவ ஒ��ைம தி�வ�ழா 

ஆ�கி வ��டா�. அழக�ேகாவ�லி� தா� 

ல��மி, ெப�மாைள� ைக�ப���தா�. 

அ���த� க�யாண ��தரவ�லி 

எ��� ெபய� ெப�றா� அ�ைன. இ�த 

தி�மண�ேகால� அைனவ� மனைத�� 

தி��� ெகா�ட�. ம�க� மனைத 

ெகா�ைளய��டதா� இவ� ‘க�ளழக�' 

ஆனா�.

ப�ைச ப����தி, த�க� �திைர 

வாகன�தி� ப�த�க� ெவ�ள�தி� 

மித�தப� அழக� ஆ�றி� இற��வா�. 

வரலா�� சிற��மி�க இ�நிக��சிைய 

காண ம�ைர ம��ம�லா� ப�ேவ� 

ப�திகள�� இ���� ல�ச�கண�கான 

ப�த�க� ைவைகய�� திர�வ�. 
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இேய����� தர�ப�ட த����, 

அநியாயமான த����. அவ���� தர�ப�ட 

த�டைன ெகா�ைமயான த�டைன, 

உ�ைமய�� உய�� பறி�க� ப�ட�, 

ந�திய�� �ர� ெந��க� ப�ட�. எவைர�� 

த���ப�டாத��க� எ�� ெசா�னவ���, 

அநியாய� த����, அள� பா��காம�, 

அ��கி ���கி த� வா�ைவ�� 

ம�ன��ைப�� வழிய வழிய 

அள�தவ���, எதி� மாறாக எவ�ேம 

எதி� பா��காத அள��� ��ப�க��, 

அவமான�க�� வைரய��றி 

அள��க�ப�டன. காரண� எ�ன?

“அவ�க�, ஒழிக, ஒழிக! அவைன� 

சி�ைவய�� அைற��”, எ�� 

க�தினா�க�. அ�ெபா�� ப�லா�� 

இேய�ைவ சி�ைவய�� அைற�மா� 

அவ�கள�ட� ஒ��வ��தா�”. (ேயாவா�: 19 

: 15, 16).

மன�த�கள�� இதய� இ�கி� ேபா� 

வ��ட�. இேய�வ��, ம��பைர� காண�� 

ஏ�க�� க� இ�லாம� ேபா�வ��ட�. 

த�க� பைழய வா�ைவ��, தவறான 

வழிகைள�� வ���வ�ட வ���பாத �த� 

தைலவ�க�, இேய� ���திய �� 

வா�ைவ� ெபா����ெகா�ள 

��யவ��ைல. இேய� ��றம�றவ� 

என� ெதள�வாக� ெத���ெகா�ட 

ப����, அரசிய� ஆதாய���காக, 

ந�தி�காக ஆப���கைள� ச�தி�க 

ஆ�ைமய��றி ப�லா�� அவைர 

வ��தைல ெச�ய ��வரவ��ைல. நா� 

எ�ப�?

இேய�, வ�லைமைய, மகிைமைய� 

ேத�� “அரச ெமசியா” அ�ல. மாறாக 

அவமான�கைள, சி�ைவைய, சாைவ 

அைண��� ெகா�கிற “ஊழிய ெமசியா”. 

வலிைமய��ைமையேய தன� 

வலிைமயான க�வ�யாக��, பா�கைளேய 

தன� பயண� பாைதயாக�� இேய� 

ேத��ெத��தா�.

அ�ப��வழி வா�வ� உய��த ெநறி என 

உண��தா�. உ�ைம��� ந�தி��� �ர� 

ெகா��ப�தா�, ஓதேவ��ய ேவத� 

என� ெதள��தா�. உ�ைம��� மான�ட 

வ��தைல��� கர� ந���வேத ந�பண� 

என ��� ெச�தா�. எதி���க� நிைற�த 

��கிய வழிய�� பயண� ெச�ய 

��வ�தா�.

இ��லக� வலிைமய��ைம என�க�தி 

ஒ���வைத, வலிய�ெச�� 

ஏ���ெகா�டா�. த� ல�சிய 

வா���கா� மன�தரா� உ�வா�க� ப�ட 

சி�ைவைய, இேய� ஏ���ெகா�கிறா�.

இேய� வ���ப�ய���தா�, அக�ற 

பாைதய�� ஆப�தி�றி நட�தி��கலா�. 

��ப�கைள� ���ெபன 

�ர�திய���கலா�. ஆனா� இேய� இைற 

த�ைதய�� பண�யாளனாக, இைறயரசி� 

����� ஊழியனாக இல�சிய� 

பாைதய�� பயண� ெச�யேவ 

வ���ப�னா�. 

இைற இேய�வ�ட� இ��த இ�த 

மனநிைல, இைறயரசி� உய��த 

வ��மிய�க��காக எைத�� இழ�க� 

தயாரா�� வர� � ந�மிட� இ��கிறதா? 

“வா�� ஒ� ���� – அண���ெகா�

வா�� ஒ� எதி�ந��ச� – கட�� ெச�.

வா�� ஒ� �ைம – �ம��ெகா�”.

இேய� த� பயண�தி� எ�தைனேயா 

�ைற இடறி வ���தா�. ஆனா� 

அ�தைன �ைற��, எ��சி�ட� எ��� 

நிமி��� நட�தா�. எத�காக...? பாவ� 

ெச�த ந�ைம பாவ�தி� இ��� 

வ��வ��பத�காக.

“உ�ைமய�� இ� மன�த� கட�ள�� 

மக�”. (மா�� : 15 :39)

இேய�வ�� 

மரண� ஒ� 

இய��ைக 

நிக��சி 

அ�ல. அ� 

எதி� பாராத 

வ�ப��� 

அ�ல. 

தி�டமி�� 

ெச�ய�ப�ட 

ஒ� அரசிய� 

ெகாைல. 

ஆனா� 

இேய���ேகா 

அவர� சா� 

ஒ� வர�  

மரண�. ஒ� 

தியாக 

ேவ�வ�.

...Infaa
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“ேயாேச�� ெம�லிய �ண� ஒ�ைற 

வா�கிவ��, இேய�வ�� உடைல இற�கி� 

�ண�யா� ��றி� பாைறய�� ெகா�� 

ைவ�தா�”. (மா��: 15 : 46). 

உலக வரலா�றி� ப�ற�� வா��த 

மன�த�க� ம��� மைற�� வ��டா�க�. 

ஆனா� இேய� ம��ேம ப�ற�பத��� பல 

ஆ��க��� ��னேம உலக�தா� 

எதி� பா��க� ப�டவ�. அவ� 

வா��தேபா� இவைரேபா� இ�வைர 

எவ�ேம எ�ேபா�� ேபசினதி�ைல எ��, 

அவர� ேப�சா�, ம�களா� �க��� ேபச� 

ப�டவ�. அவ� ஆ�றிய ெசய�களா� 

அதி��� ேபானவ�க�, மகி��� 

ேபானவ�க� ஆய�ர� ஆய�ர�.

அவ� ம��� அட�க� ெச�ய�ப�டேபா�, 

அவ�ைடய க�லைற�� காவ� ேபாட� 

ப�ட�. இேய�, உலகி� உ�ைம; அவ� 

உய���பா� எ�ற பய�. இேய�, 

இைறவன�� ந�தி; அவ� ெவ�றி ெப�வா� 

எ�ற அ�ச�. எனேவதா� க�லைறய�� 

இேய�ைவ �� ைவ�கிறா�க�.

������ள� ைவ��வ��டதாக 

ெவ�றிவ�ழா ெகா�டா�கி�றன�. ஆய�ர� 

ைகக� மைற�� நி�றா�� ஆதவ� 

மைற��வ��மா? ஆைணய��ேட 

த��தா�� அைலகட� ஓ���வ��மா? 

நா� வா�� ம�ண��� இைறயரசி� 

இல�சிய�கைள� �ழிேதா��� 

�ைத��� �ய�சிய�� பல� ஈ�படலா�.

எ�லா� ���� ேபான� என 

������ள� ைவ�கலா�. ஆனா�� 

இேய� ந� ஒ�ெவா�வ��� உய���� 

நி�ப� நி�சய�.

இேய�வ�� உய���ைப� ப�றிய �த 

அறிஞ� ஒ�வ� ப��வ�வனவ�ைற� 

��வா�...., “கிறி�தவ�க� ெவ�ைமயான 

க�லைற வாச�தி� வா�பவ�க�”. 

இேய�வ�� உய���� அவராேலேய 

�����ேய அறிவ��க�ப�ட ஒ�றா��. 

“ம�மக� மான�ட�கள�ட� ைகயள��க� 

ப�வா�. அவ�க� அவைர� ெகா�வா�க� 

��றா� நாள�� உய���ேப�”,

எ�� தி��ள� ப�றிய இைற மக�, 

உய���ெத��திராவ���, உலைக 

ஏமா�றிய ேபாலிகள�� வ�ைசய��, 

இேய��� இட� ெப�றி��பா�. 

நம� ச�தாய க�லைறய�ேல 

சதாகால�� சமாதியாகி இ����. இேய� 

உய���காவ��டா� வ��வாச� வண� ான� 

எ�கிறா� ப�ல�யா�. இேய�ைவ� ேபால 

உய��ேபா� எ�ற ந�ப��ைகைய நா� 

ெகா���ேளாமா? 

ெப�� மகி�ேவா� இேய� உய���தைத, 

சீட�க��� அறிவ��க� ெச�ற ெப�க� 

நம��� க���த�� பாட� 

எ�னெவ�றா�, ஒ�ெவா� 

கிறி�தவ�� உய���ப�� மைற 

உ�ைமைய உலகின��� எ���ைர��� 

மைற பண�யாளராக வாழ அைழ�க� 

ப���ேளா� எ�பதா��.

கிறி��வ�� உய���ப�� மைற 

உ�ைமைய உண���, உய�ேரா�, 

உய�ேரா�டமா� உலகி� உலாவர 

�ய�ேவா�. 

ேதாழிக� அைனவ���� ஈ�ட� 

(உய���� ெப�வ�ழா) ந� வா����க�.

ஈ�ட� (இேய��� உ����� ெப��ழா)

இேய�வ�� வா��ைதகள�� வச�ப�ட 

ம�க��, அவைர இைறமக� எ�பைத 

��ைமயாக� ����ெகா�ளவ��ைல. 

இேய�வ�� வ�ல ெசய�கைள� க�� 

மைல��� ேபான ம�க��, அவ� இைற 

மக� எ�பைத ��ைமயாக� ���� 

ெகா�ளவ��ைல. ஆனா� இேய�வ�� 

மரண� தா�, அவ� யா� எ�பைத 

உல��� உண��திய�.

இேய� க�பர� �ேதா� வர�  மரண� 

அைட�தைத� பா��த ���வ� தைலவ�, 

“உ�ைமய�� இ� மன�த� இைறமகனாக 

இ��தா�”, எ�� சா�� பக��தா�. 

இேய�வ�� ல�சிய உண�����, 

அ��த��ள மரண�தி��� நா� வர�  

வண�க� ெச���கிேறா�. சி�ைவய�� 

ம��த இேய�ைவ ச�தி�த� ப�ற�, அவர� 

பா�கைள சி�தி�த ப�ற� அநியாய�, 

அ�கிரம� இவ�றி� ந�ேவ நா� அைமதி 

கா�க ��யா�. உ�ைமைய உய��ப��க, 

ந�திைய நிைல நி��த அ�சா� 

ேபா��ேவா�. �� மன�தராக வா�ேவா�. 

“ஆ�..... “நா� இழ�பத�� ஒ��மி�ைல. 

ெப�வத�ேகா இைறயர� உ��”.
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'தி�திைய' எ�ப� அமாவாைச அ�ல� 

ெபௗ�ணமிய�லி��� ��� நா� கழி�� 

வ�� நா�. 'அ�ய தி�திைய' எ�ப� 

சி�திைர மாத� அமாவாைச ���த 

வள�ப�ைறய�� ��றா� நா�. 

வள�ப�ைற�ேக ஒ� சிற����. இ�ளா� 

இ��த வான�தி� நிலா ஒ�ெவா� நா�� 

வள��� �� நிலவா� மா�வேத ஒ� 

அழ�தா�.இைத ைவ��� பா��ைகய�� 

அ�ய தி�திைய அ�� ெச��� கா�ய�க� 

வள�ப�ைற ேபால வள��; அ�சய பா�திர� 

ேபால �ைறவ��றி இ���� எ�� 

ெபா�ளாகிற�.

'�ய�' எ�றா� ேத��� ேபாத� அ�ல� 

�ைற�� ேபாத� எ�� அ��த�. 'அ�ய�' 

எ�றா� அழிவ��றி வள�வ�, 

�ரணமான�, �ைறயாத�, அழியாத பல� 

த�� எ�� ெபா��.

இ�த நாள�� பல சிற�� நிக��க� உ��. 

அைவ:

∙ தி�மகள�� எ�� அவதார�க�� 

ஐ�வ�ய ல�மி ம��� தா�ய 

ல�மி ேதா�றிய� இ�த� 

தி�நாள��தா�.

∙ இ�த ��ண�ய நாள�� தா� 

தசாவதார�க�� ஒ�றான பர�ராம 

அவதார� நிக��த�.

∙ மேஹாதய� எ�� நக��, வண�க� 

ஒ�வ� அ�சய ��திைய தின�தி� 

மகிைமைய� ேக�வ����, அ�நாள�� 

க�ைகய�� ந�ரா�வ���, ப���� 

த��பண� ெச�வ�ட�, ேகாதான�, 

�வ�ணதான�, �மிதான� 

ேபா�றவ�ைற� ெச��, ம�ப�றவ�ய�� 

'�சாவதி' நா��� அரசனான�� 

��திைய தின�தி� மக��வ�ைத 

உண���� ஒ� கைத தா�. எனேவ 

இ�த தின�தி� வ�சிறி, �ைட, �வ�ண� 

ஆகியவ�ைற தான� ெச�வ� அழியா� 

பலைன� த�� எ�ப� வ�ேசஷ�.

∙ மஹாபாரத� கைதய��, ெகளரவ� 

சைபய�ேல ெகளரவ� பறி ேபா� 

அவமான� ேந���வ��ட அ�ச�தி�, 

அவல��ரலி�அபய�! அபய�! எ�� 

அலறினா� திெரளபதி. இ��த 

இட�திலி��ேத 'அ�ய�' எ�றா� 

க�ண�. �ைறயாம� வள��த� 

திெரளபதிய�� ேசைல. கா�க�ப�ட� 

பா�சாலி� க��, இ� நிக��த�� ஒ� 

��திைய தின�தி�தா�.

∙ பா�கட� கைடய�ப�டேபா�, 

அ�த�ேதா� அவத��த மைலமக�, 

'அக�மி�ேல�' எ�� மாலவ� 

மா�ப�� நிைலயான இட� ப���த� 

��திைய திதி நாள��தா�.

∙ மஹால�மிய�� பா�ைவ ப�டதா� 

ப�ைற நிலவாக� ப�ற�த ச�திர�, 

அ�சயமாக� ெப�கி வள��த 

��மதியாக� ப�ரகாசி�தவ� 

ஒ�சமய�, மதிெக�ட ெசயலா�, சாப� 
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ெப�� (�யேராக�) அவ� உட� 

ேத��தேபா�, அபய� எ�� 

இைறவைன� த�சமைட��, சாப 

வ�ேமாசனமாக அ�யவர� ெப�ற�� 

இ�த ��திைய தின�த��தா�.

∙ ஈ�வர� ப��சாடன� தி��ேகால�தி� 

வ�� காசிய�� அ�ன�ரண�யான 

அ�ப�ைகய�ட� ப��ைச ெப�ற ப�� 

த�க�திலான அ�சய பா�திர�திலி��� 

�வ�ண கர��யா� உணைவ� 

ெகா���, அகிலா�டநாயகி உல��� 

அ�ன� வழ�க� ெதாட�கிய�� 

இ�தி�நாள�� தா�.

∙ சேகாதர� ராவணனா� வ�ர�ட�ப��, 

வ�ைமய�� வா�ய �ேபர�, ஈட�ற 

தவ�தா�, ஈ�வரன�� ஆ�ைஞ�ப�, 

தி�மகைள வழிப�� ச�கநிதி, ப�மநிதி 

எ�ற ஐ�வ�ய கலச�கைள� ெப�ற 

நா�� அ�சய ��திைய நாள��தா�.

∙ வனவாச�தி�ேபா� க�� தவ� ெச�த 

த�ம�� ��னா� கா�சி த�த 

��யபகவா�, அ�னவள� ��றாத 

அ�சய�பா�திர�ைத அவ��� 

அள��த�� இ�த நாள��தா�.

∙ ஏ�ைம எ�பத�ேக எ����கா�டாக 

இ��த �ேசல�, க�ண� �றிய 

'அ�ய�' எ�ற ெசா�லா� 

�ேபரவா�� ெப�ற�� ��திைய தின� 

ஒ�றி� தா�.

∙ தமி� வ�ட�களான அ�ப� 

வ�ட�க�. 'ப�ரபவ' என� ெதாட�கி, 

'அ�ய' எ�� நிைறவைட��. 'அ�ய' 

வ�� ��ய� காரண�, கால�தி�� 

��வ��ைல; அ�யமா� அைவ 

வள��� அ��த �ழ�சி ஆர�பமா�� 

எ�� உண�ததேவ தா�.

அ�சய தி�திைய அ�� எ�ன ெச�ய 

ேவ���?

அ�ைறய தின� அதிகாைலய�ேலேய எ��� 

ந�ரா�வ���, �ைஜ அைறய�� ேகாலமி��க�. 

அத�ேம� ஒ� மைன� பலைகைய� ேபா�� 

ேமேல வாைழய�ைல ஒ�றிைன இ��க�. 

இைலய�� ந�ேவ ெகா�ச� ப�ச�ைய� 

பர�ப� அத�ேம� ஒ� ெச�ப�� ந�� நிர�ப� 

மாவ�ைல, ம�ச� தடவ�ய ேத�கா� ைவ�� 

கலசமா���க�. (அத�� கா�கைள� 

ேபா�வ�, கா�கைள� பர�ப� அத� ந�ேவ 

கலச�திைன ைவ�ப� எ�லா� அவரவ� 

வழ�க�ப� ெச�யலா�.) கலச�தி� அ�ேக 

ஒ� ப�, ஆழா�� அ�ல� ஒ� ட�ள�� 

ெந� நிைற�� ைவ��க�. கலச�தி��� 

ெபா��, � ைவ��க�. ல��மி நாராயண� 

பட� இ��தா� அதைன�� ைவ�� 

அல�க���க�. ப��ன� ���வ�ள�கிைன 

ஏ�றி ைவ��க�. ம�ச� ப��ைளயா� ப���� 

வாைழய�ைலய�� வல�ப�கமாக ைவ��க�.

ந��க� �திதாக வா�கிய ெபா�ைள கலச�தி� 

��பாக ைவ��க�. வ�ைல உய��த 

ெபா�ளாக�தா� இ��க ேவ��� 

எ�பதி�ைல. அ�சய தி�திைய நாள�� 

எ�ேலாரா�� வா�க ���த ெபா�ளான 

உ�ைப வா�கி ைவ�தாேல ேபா��. 

அ�டல��மி கடா�ச� உ�க� வ��  ேத� 

வ��வ���. �தலி� வ�நாயகைர ேவ��� 

ெகா���க�. ப��ன� கலச�தி� 

மகால��மிைய எ��த���ப� 

ப�ரா��தி��க�. உ�க���� ெத��த 

வ���ல��மி, சிவ�பா�வதி, �ேபர�, 

�திகைள� ெசா���க� அ�ல� ேக��க�. 

�ேசல�� கைதைய� ப��ப�, ேக�ப�, 

ெசா�வ�� சிற�த�. ப��ன� அவரவ� 

வழ�க�ப� �ப த�ப ஆராதைனக� 

ெச���க�. இ�த �ைஜய�� பாயச� அ�ல� 

ச��கைர கல�த பா� நிேவதி�ப� சிற�பான�. 

அ�ைறய தின� மாைலய�� சிவாலய�, 

ெப�மா� ேகாய�� எ�� உ�களா� இய�ற 

தல�தி��� ெச�� த�சி��க�. அத� 

ப��ன� ம���� �ப த�ப ஆராதைனைய 

கலச����� ெச��வ���, கலச�திைன 

வட��� ப�கமாக நக��தி ைவ��க�. 

உ�ணாவ�ரத� இ��ப�, எள�ய திரவ 

ஆகார� ம��� உ�ப� எ�லா� அவரவ� 

வசதி, உட�நல�ைத� ெபா��த�. 

கலச�திைன நக���வ� வ�ரத�திைன 

நிைற� ெச��வ��டதாக அ��த�. 

பய�ப��திய அ�சி, கலச� ேத�கா�, ம�ற 

ெபா��கைள வ�� � உபேயாக�தி�� 

பய�ப��தி� ெகா�ளலா�. 

இ�நாள�� வா�க�ப�� எ�த� ெபா��� 

இ�ல�தி� �ைறவ��றி நிைற�தி���� 

எ�ப� ந�ப��ைக. எனேவதா� இ�நாள�� 

த�க� வா�க வ����கி�றன�. ஆனா� 

இ�வள� வ�ைல உய��த ெபா�ைள 

அைனவரா�� வா�க இயலா�. அத�காக 

மன� தளர ேவ�டா�. நம�� மிக�� 

உபேயாகமான ெபா��கைள வா�கி� 

பயனைடயலாேம. அ�� உ��, அ�சி ம��� 

ேதைவயான ஓ�� ஆைடக�, ஏதாவ� ஒ� 

சி� பா�திர� என வா�கலா�. எ�ப��� நா� 

மாதாமாத� மள�ைக� ெபா��க� வா�கி ஆக 

ேவ���. அதைன இ�மாத�தி� ம��� 

இ�த அ�சய தி�திைய நாள�� வா�கி வள� 

ெபறலாேம. வட இ�தியாவ�� இ�நாைள 

அகஜி� எ�ப�. �மகால��மி வ���வ�� 

மா�ப�� இ�நாள��தா� இட� ெப�றா�. 
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�ல��மியானவ� ைவ��ட�தி� மகால��மியாக��, பா�கடலி� �ல��மியாக��, 

இ�திரன�ட� �வ��க ல��மியாக��, அரச�கள�ட� ராஜ ல��மியாக��, வர� �கள�ட� ைத�ய 

ல��மியாக��, ���ப�தி� கிரக ல��மியாக��, ப��கள�� ேகாமாதாவாக��, யாக�கள�� 

த�சிைணயாக��, தாமைரய�� கமைலயாக��, அவ��பாக� அள����ேபா� �வாகா 

ேதவ�யாக�� வ�ள��கிறா�. இ�ப� சகல ேயாக�க���� ஆதாரமாக வ�ள��பவ� 

ல��மிதா�. எனேவ, அ�சய தி�திைய அ�� �ம� நாராயணன�� இைணப��யாத ேதவ� 

�ல��மிைய� �ஜி�க ேவ���. ந� இ�ல�தி� சா�திர�ப� �ைஜ ெச�பவ�க��� 

தி�வ��� ல��மி கடா�ச�� கி���. அ�� ெச��� தானத�ம�தா� மரண பய� ந��கி 

உட� நல� உ�டா��. அ�னதான�தா� வ�ப�� வ�ல��. ஏைழ மாணவ�கள�� க�வ��� 

உதவ�னா� ந� ���ப �ழ�ைதகள�� க�வ� ேம�ப��. தானத�ம�க� ெச�தா� எம ேவதைன 

கிைடயா�. நலி�தவ�க��� உதவ� ெச�தா� ம�ப�றவ�ய�� ராஜேயாக வா��ைக அைம��. 

ஆைடக� தான� ெச�தா� ேநா�க� ந����; ��ேனா��� த��பண� ெச�தா� வ�ைம 

ந����. அ�சய தி�திைய அ�� ஆலிைலய�� மி����ஜய ம�திர�ைத ஜப���, அைத 

ேநாயாள�கள�� தைலயைணய�� அ�ய�� ைவ�தா� ேநா� வ�ைரவ�� �ணமா�� எ�ப� 

ந�ப��ைக.

அ�சய தி�தி�� அத� வழிபா�� அைம���: 

அ�சய தி�திைய நாள��, �ைஜயைறய�� �லெத�வ இ�ட ெத�வ�கைள வண�கி வழிப�� 

ேபா�, �ைஜய�� ெதாழி� ஆவண�க�, பண� இவ�ைறெய�லா� ைவ�� அவ�க����ய 

ம�திர�கைள�� உ�ச���, வல���� ச�கி� த���த�, பா� ேபா�றைவ ைவ�� சாமி�� 

நிேவதன� ெச�ய ேவ���. ேம�� இ��ட� அ�க���, வ��வ�, �ளசி, ம��ெகா���, 

ம�லிைக, ெச�தாமைர மல�களா�� வ�� ��� வ�யாபார �தல�கள��� வழிப�டா�, 

ெதாழி� ��ேன�ற�� ���ப வ���தி�� ஏ�ப��.

உட� ஊன��றவ�க� மிக�� ��டாக இ��பவ�க��� அ��� வ�ேசஷமான அ�சய 

தி�திைய �ைஜ! � சன�� வர� மா�ட �ப�தி� வ�ள��ள�தி� அ�சய தி�திைய அ�� 

ப��ைச ஏ��, அ�னதான� அள���� தன�� ஏ�ப�ட ஊன� ��ற�கைள� ேபா�கி� 

ெகா�டா�. எனேவ, உட� ஊன��றவ�க�, மிக�� ��டாக இ��பவ�க� தி�திைய� திதி 

நா�கள�� ேம�க�ட அ�சய� தி�திைய� தல�கள�� ம��� � சன�� வர� தன�� சிற�� 

ெகா���ள இட�கள�� � சன�� வர��� நவதான�ய�க�� ஏைனய ப��� வைகக�� 

பதி�த ச�தன அ�சய� கா��� சா��தி, �� ��தி� பாதா� ப���களா� சக�ரநாம 

அ��சைன ெச�� வழிப�� வ�தா� உட� வைக� ��ப�க� தண�யலா��. வழிபா����� 

ப�ற� தா�ய�கைள�� ��தி�கைள�� தானமாக ஏைழக��� அள��தி�க.

அ�சய தி�திைய வழிபா�:

ெச�வ�தி�� அதிபதியான ல��மி���ய நாளாக இ��பதா� ல��மி ச�நிதிய�� ெந�த�ப� 

ஏ�றி ெச�தாமைர மலரா� அ��சி�ப� ந�ைம அள����. கி��ண��� �ேசல� அவ� 

அள��த நா� எ�பதா�, கா��சிய பா�ட� அவ�, ெவ�ல� ேச��� கி��ண��� 

ைநேவ�ய� ெச�வ� சிற��. ப��� வழிபா�����ய நாளாக அ�சய தி�தி

ைய திக�கிற�. இ�நாள�� ப���த��பண� ெச�வ��, ப�வ��� 

கீைர, பழ� ெகா��ப�� ந�ல�. ல��மி நாராயண��� 

�ளசி��, யைவ எ��� தான�ய�ைத�� (ேகா�ைம 

ேபா� இ����) பைட�� வழிப�டா� ல��மி கடா�ச� 

உ�டா��. அ�சய தி�திைய நாள�� வ�� ���� 

ேதைவயான ெபா��கைள வா��வ� சிற��. 

�ழ�ைதகைள� ப�ள�ய�� ேச��க��, �திதாக 

ெதாழி� ெதாட�க��, �� �ய�சிகள�� 

ஈ�பட��, க�டட�பண� �வ�க�� இ�நா� 

உக�ததா��. த�க ஆபரண�கைள அ�சய 

தி�திைய நாள�� வ���ப��ட� வா��வ�. 

ம�ச�, உ��, பலசர�� சாமா�க�, 

வழிபா�����ய �ைஜ சாமா�க�, ��தாைட, 

��தக�, மி� சாதன�க�, � வல� �, கா� ேபா�ற 

வாகன�க�, க��மான ெபா��க�, இ�ப� 

எைத�� வா�கலா�. இத� �ல� ஆ�� 

���� �ப��சமாக அைம�� எ�ப� ஐத�க�.
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நம: ��வாய கிரேய ப�சிமாயா�ரேய நம:

�ேயாதி�கணானா� பதேய தினாதிபேதேய நம:

ஜயாய ஜயப�ராய ஹ�ய�வாய நேமாநம:

நேமா நம: ஸஹ�ரா�ேஸா ஆதி�யாய நேமா நம:

-ஆதி�ய ��தய�

ெபா��: கிழ�� திைசய�� உ�ள ப�வத�தி� 

இ��பவ��� நம�கார�. 

ேம��� திைசய���ள மைலய�� இ��பவ��� 

நம�கார�. ந�ச�திர�க�, 

கிரக�க� ேபா�றவ�றி�� அதிபதி�மான த�க��� 

நம�கார�. ெஜய��பவ�� ெஜய�ைத�� 

ம�கள�ைத�� ெகா��கிறவ�� ப�ைச� 

�திைரையவாகனமாக� ெகா�டவ�� 

ஆய�ர�கண�கான கிரண�க�ட� ��ய ��ய 

பகவாேன, த�க��� ம���� ம���� நம�கார�. 

மக�தான இ�த �திைய அக�திய�டமி��� 

ராமப�ரா� உபேதசமாக� ெப�றி��கிறா�. ெபா�க� தி�நாள�� இ�த ��ய 

�திைய� பாராயண� ெச�ய ேநா�க� ந����; எ�லா ெசய�க�� ெவ�றி 

கா��.

ஏ�ர� 

13 - ப��ன� உ�திர� 

14 - தமி� வ�ட� ப�ற��  

18 - ச�கடஹர ச���தி 

18 - �ன�த ெவ�ள�

20 - ஈ�ட�  

20 - ச�� 

25 - ஏகாதசி 

26 - ப�ரேதாஷ� 

ேம

2 - அ�ய� தி�திைய 

5 - ச�� 

10 - ஏகாதசி 

12 - ப�ரேதாஷ�

SPIRITUAL NOTEBOOK 

SPIRITUAL PAGES


Datchu @ Mythili

ம��லக�தி� ப�றவ� மாசற 

எ�ண�ய ெபா�ெள�லா� எள�தி� ���ற

க��த� உைடயேதா� கள��� மா�க�

ப�ணவ� மலர� பண��� ேபா��ேவா�!

தமி� ம�திர�
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தமி� சின�மா 100 ஆ��கைள ெதா��வ��ட�, இ��� எ�னடா அேத 

காத�, ச�ைட, பா���� பட� வ�� ��சாேவ ேயாசி�க மா�ட�களா 

எ�� சலி���ெகா�� ஆத�க�ப�� ம�கேள... இேதா இேதா 

உ�க��காகேவ ப�ைணயா�� ப�மின��� பட�.

எ�னடா ேபேர வ��ல�கமா இ��ேக எ�� �திதாக� ப��பவ�க� 

நிைன�கலா�. நா�� ���பட� வ�� ேபா� இ�ப� தா� நிைன�ேத�. 

ஆனா� பட� ஆர�ப���� ேபாேத என�� வ�ள�கிவ��ட� ‘ப�மின�’ யா� 

எ��. அட... ந�ம ப��மிய� ப�மின� கா� தா�க அ�.

கைத�கள� ெரா�ப எள�ைமயான� தா�. ஊ�� ஒ� ப�ைணயா� 

(ெஜயப�ரகா�). அவ� எ�ேபா�� ஊ� ம�க����, த�ைன� ��றி 

இ��பவ�க���� ந�லேத ெச�பவ�. ஒ� �ைற ந�ப� ச��க� 

வ�� ��� ெச��� ேபா� ந�ப�� ப�மின� காைர பா��க ேந��கிற�. 

அதிலி��� அவ� கவன� ��வ�� அ�த கா�� ம�ேத இ��கிற�. 

அத�காகேவ ந�ப� வ�� ��� அ��க�� ெச�� வ�� ப�றிேய க�சனமாக 

வ�சா��தவா� இ��கிறா�. ஒ� �ைற அ�த ந�ப� அவ�� மகைள� 

பா��க ஊ���� ெச�லேவ��ய நிைலய�� அ�த� காைர ப�ைணயா� 

வ�� �� வ���� ெச�கிறா�. ப�ைணயா�ட� பா�� க��த ஒ�வைன 

ம���வமைன��� ���� ெச�ல வ�� எ���� ப� ேக�க, அவ��� 

ஓ�ட� ெத�யா� எ�� ெத�கிற�. 

ப�� அ�த ஊ�� �ரா�ட� ஓ��� ��ேகசைன (வ�ஜ� ேச�பதி) அைழ�� 

ம���வமைன ெகா�� ெச�கி�றன�. ப�� அ�த கா� ஊ� ம�க� 

அைனவ���� ப���தமானதாக மாறி வ��கிற�. ப�� கதாநாயகி மல� 

(ஐ�வ�யா) அறி�க� ஆகிறா�. அவ�� உறவ�ன� இற�ப�� ேபா� 

��ேகசைன ச�தி�கிறா�. க�ட�ட� 

��ேகச� காதலி� வ���� வ��கிறா�. 

ப�� கதாநாயகி�� காதலி�க� 

ெதாட�கி வ��கிறா�. ப�� 

இர�� பாட�க� என 

பட� ெச�� 

...Srija Bharathi
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ெகா����க, ப�ைணயா�� மைனவ� ப�ைணயாைர கா� ஓ�ட� 

ெத�யாதவ� எ�� க��ேப�றி அவைர கா� ஓ�ட க��� ெகா�ள 

ைவ�கிறா�. �தலி� எ��சலாக� க��� ெகா���� ��ேகச�, ப�� 

ப�ைணயா� ம��� அவ�� மைனவ� அ�ைப� பா��த�� நி�சய� க��� 

ெகா��ேத ஆக ேவ��� என ��ெவ��கிறா�. ப�ைணயா�� மைனவ� 

த�க� தி�மண நா� அ�� ப�ைணயா� கா� ஓ�� த�ைன� ேகாவ���� 

அைழ��� ெச��மா� ேக�கிறா�. அவ�� உ�சாகமாக ��ேகச� 

இ���� ைத�ய�தி� ஒ��� ெகா�கிறா�. ப�� ஒ� நா� ச��கம�தி� 

மக� (சிேனஹா) ப�ைணயா� வ�� ��� வ�கிறா�. த� த�ைத இற�� 

வ��டதாக�� அவ� கைடசியாக த�கள�ட� ஏதாவ� ெகா��� இ��தா� 

அைத� தன��� ெகா��தா� உதவ�யாக இ���� எ��� ேக�கிறா�. 

ப�ைணயா� ப�திர�க� அைன�ைத�� ெகா���வ���, கா� ப�றி 

ெசா�லாம� வ��� வ��கிறா�. அவ�� மைனவ� அ� தவ� எ�� �றி 

வ�� சாவ�ைய சிேநஹாவ�ட� தர� ெசா�ல, அவ�� ஒ��� ெகா�கிறா�. 

ஆனா� சிேனஹா கா� இ�� இ��ப� தன��� ெத��� எ���, அ� 

த�ைதய�� நிைனவாக இ�ேகேய இ��க��� எ��� �றிவ�ட 

அைனவ�� மிக�� மகி��சி அைடகி�றன�. 

ப�� ப�ைணயா� ெசா�த வ�� எ�ற நிைலய�� உ�ைமயாக ஓ�னா�. 

��ேகசன�ட� ேகாவ�� ெச��� நாைள� தவ�ர நா� எ�ேபா�� கா� 

எ��க மா�ேட� எ���, இ� எ�ேபா�� உன�� உ�ைமயான� தா� 

எ��� ��கிறா�. நா�க� இன�ைமயாக� ெச�ல ப�ைணயா�� மக� 

வழ�க� ேபா� வ�� �� இ��� எைத எ���� ெச�லலா� என 

எ�ண�ேதா� வ�பவ�, இ��ைற கா� தன�� ேவ��� எ�� ச�ைட 

ேபா�� வா�கி� ெச�� வ��கிறா�. அைனவ�� மி��த வ��த� 

அைடகி�றன�. காைர எ�வா� மைற�கமாக� ேக��� அவ�� ெப� 

தி��ப�� தரவ��ைல. ப�� ��ேகச� அ�த� காைர எ�வா� ெப�றா�? 

ப�ைணயா�, அவ� மைனவ�ய�� ஆைசைய நிைறேவ�றினாரா? எ�பைத 

பட�தி� பா��� ெத��� ெகா���க�.

ைடர�ட� அ���மா�� �த� பட�. ஒ� பட� ெவ�றியைடய 

எ�ென�ன அ�ச�க� ேவ��ேமா அைன�ைத�� அ�ள�� 

ெகா��தி��கிறா�. வ�ஜ� ேச�பதி இ�த பட����� ச�யான ேத��. ேவற 

யா�� ந��தி��தா� ந�றாக இ���� எ�ற இர�டாவ� ேயாசைனேய 

ேதைவ இ�ைல. எ�த� பட�தி�� ெப�ய intro சீ� இ�லாம� வ�கிறவ�, 

எ�னடா இ�த� பட��ல ப���அ� எ�லா� ஓவராக இ��கிறேத எ�� 

பா��தா� அைத�� கைடசிய�� காம�யாக ெச�தி��கிறா�. கதாநாயகி 
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ஐ�வ�யா ெகா��த பா�திர�ைத மிக�� க�சிதமாக ெச�தி��கிறா�. பட 

பட என� ேப�சி� ெபா��� த��கிறா�. பை� டயாக வ�� பாலா, பட�தி�� 

ேம�� ெம����ய ��கிய கதாபா�திர�. அவ� வ�� அைன�� 

கா�சிகள��� சி������ ப�ச� இ�ைல. 

அேத ேபா� ப�ைணயா� கதாபா�திர���� ெஜயப�ரகா� ச�யான ஆ� 

தா�. அவ�� பல �க�கைள இ�த� பட�தி� பா��க ���த�. அவ�க 

மைனவ�யாக வ�� �ளசி ெரா�ப ெரா�ப ந�றாக ந��� இ��கிறா�க�. 

இர�� ��� இட�கள�� இ�த� பட� க�ண��  வர ைவ�� வ��ட�. 

ெரா�ப நா� கழி�� க�ணே� ரா� பா��கி�ற பட� இ� தா�.

இைச ம��� பாட�க� எ�லாேம ப� ��ப�... ஜ��� ப�ரபாகரன�� �த� 

பட�. அவ� இர�� பா��� எ�திய���கிறா�. 

‘எ�க ஊ� வ��’ பா�� ஆர�ப���� ேபா� ச�தியமாக என�� உட�� 

��ல��� வ��ட�.. ஏேதா நாேன அ�த வ��ைய ஓ��ன மாதி� ஒ� 

உண��. ப�ற�, ‘ேப�ேற� ேப�ேற� காத� ெமாழி’ பா��, ‘உன�காக 

ெபாற�ேதேன ேபா�ற பாட�க� மிக�� ந�றாக இ��தன. ப�ைணயா� 

ம��� அவ� மைனவ�ய�� காதைல அழகாக எ���� கா����ளா� 

ஒள��பதிவாள� ேகா��. பட�தி�� அவ� ேம�� ஒ� பல� எ�ேற 

�றலா�. காைர ைவ�� பட� எ��ப� சாதாரண கா�ய� இ�ைல, ஆனா� 

அைத, இ�த அைன��� �� �க�க�� ைகயா�ட வ�த� மிக�� 

அ�ைம.

ெமா�த�தி� தி��தியாக ஒ� பட� பா��த உண��. யா��� யா� ேம� 

அத�த� காத� எ�� ப��ம�றேம ைவ�கலா�. ப�ைணயா�� 

ப�மின��மா? ப�ைணயா�� அவ�� மைனவ��மா? ��ேகச�� 

ப�மின��மா? பட�தி� ஒ�ெவா� கா�சிைய�� தி��ப� 

தி��ப பா��க ஆவ� எ�கிற�. 

க���பாக அைனவ�� 

���ப��ட� 

ைத�யமாக 

பா��கலா�.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

பைன ��� - 8

பா� - 400 மி�லி

ச��கைர - 200 மி�லி

ேராஜா எச�� - சிறிதள�

ெச��ைற:

 பாைல, அேத அள� த�ண��  

ேச��� ந�� கா��சி ஆற 

ைவ�க��.

 பா� ஆறிய�ட�, அதி� 

சிறிதள� ேராஜா எச�ைச�� 

ச��கைரைய�� ேச��� 

ந�றாக� கல�க��.

 பைன ��ைக� ேதா� ந��கி, 

வழவழ�பான உ�ப�திைய 

ம��� எ���� ெகா�ள��. 

 இைத மி�சிய�� ேபா�� 

ந�றாக அ���� ப�ற� 

பா�ட� ேச��க��.

 ப�ற� இ�த� கலைவைய 

ப���ஜி� சில நிமிட�க� 

ைவ�க��.

 �ைவயான ஜி� ஜி� ��� 

பான� தயா�.

 ேகாைட�� ஏ�ற சிற�த வைக 

பான� இ�. இைத ெச�வ�� 

எள�ேத. உட� ெவ�ப�ைத� 

தண��� உட���� �ள���சி 

அள����.

RECIPE OF THE MONTH

...Parasakthi

...Parasakthi
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RECIPE OF THE MONTH


...JV_66 @ Jayanthy

ேதைவயான� 

ெபா��க�:

ப�� �� - 1 க� (��வ�ய�)

ெவ�ள� - 1 க� 

(��வ�ய�)

ச��கைர - ேதைவ�ேக�ப 

எ�மி�ைச சா� - 2 

���� 

உ�� - ஒ� சி��ைக

ெச��ைற:

 ப�� ��ைட ேதா� சீவ� 

ந�றாக� 

��வ��ெகா�ள��.

 ெவ�ள�ைய�� அேத 

ேபால ேதா� சீவ�� 

��வ��ெகா�ள��. 

அத�� ��ன� , 

சிறிதள� ெவ��� 

பா���, கச�� 

இ�லாம� இ��கிறதா 

எ�� ஆரா��� 

ெகா�ள��.

 மி�சிய�� இ� 

இர�ைட�� ேபா��, 

ச��கைர, உ�� ேச��� 

ந�றாக 

அைர���ெகா�ள��.

 ெவள�ய�� எ���, 

அதி� எ�மி�ைச�சா� 

கல��, ஐ� 

க��கைள� ேபா��, 

ஜூஸாக� தர��.

 5 வய��� உ�ப�ட� 

�ழ�ைதக��� ம��� 

இைத வ�க��� 

தர��. ம�றவ�க� 

வ�க�டாமேலேய 

���கலா�.உட���� 

�ள���சி��, ர�த 

வ���தி�� த�� 

சிற�த �ள�� பான� 

இ�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ந�ல ப��த இன��� மா�பழ� - 4

பா� - 2 க�  

ஐ�கி�� அ�ல� ெவ�� கி�� - 3 

��� (vannila preferable)

ச��கைர - ேதைவயான அள� 

(ேச��காவ��டா�� பரவாய��ைல)

ெச��ைற:

 மா�பழ�கைள� க�வ�, ேதா� சீவ�, 

ெகா�ைட ந��கி, சி� ���களாக 

மி�சிய�� ேபாட��.

 அதைன �தலி� ஒ� ப�ஸ� 

ெகா��� அ���� ெகா�ள��. 

அத� ேம� பா�, ஐ� 

கி��/கி��/ச��கைர ேச��� 

ம���� ந�றாக அ���� 

ெகா�ள��.

 கைடசியாக சில ஐ� 

��ட�கைள�

� ேச��� ஒ� 

ப�ஸ� ெகா��� இற�கினா� 

மிக� �ைவயான மி�� ேஷ� ெர�.

 ப�மா��ேபா� அத� ம�� ஒ� 

��� ஐ���� இ��� 

ெகா��தா�, க�ண���� 

நாவ���� �ைவ ���.

 மா�பழ�தி� அளைவ� ெபா��� 

பாலி� அளைவ� ���/�ைற��� 

ேச��க��.

 சில��� இ�த ேஷ� ��ன�� 

சா�ப�ட� ப�����, ம�ற சில��� 

����� பத�தி� ப�����, 

அத�ேக�ப பா� அளைவ 

மா�றி�ெகா�ள��.

 சகஜமான ஐ�ட� தா� ஆனா�� 

�ைவயான�, நிைறய ேப��� 

ப���தமான�.

 ...sbsudha
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RECIPE OF THE MONTH

KambukoozhKambukoozh
...Krrishna

Ingredients: 

Kambu - 1 cup 

Water - 2 cup 

Curd/butter milk - 1 cup

Salt

Method:

 You  can get broken kambu or 

whole kambu in all shops.

 If broken kambu for 1 cup of 

kambu put 2 cup of water in a 

pan.Give 4 to 5 whistle in cooker.

 If whole kambu put in mixer jar 

give one whipe.

 Once kambu allow to cool.

 To make koozh, take the mixer jar, 

put boiled kambhu, salt, water and 

curd/butter milk.

 Beat the kambu for 1 minute and 

have it.

 Smalll onion, mango pickle, any 

poriyal will go as good side dish 

with this .

Notes:

 You take boil kambu instead of 

rice. It will yummy with sambar 

and green dal, try it.

 Kambu keeps body cool. Prepare 

kambhu in night. Make koozh in 

morning.

 Using kambu you can make dosa 

/roti/idli too.

 People who want to reduce wait, 

can have one glass of kambu 

koozh daily in the morning as 

breakfast.

Benefits:

 The presence of phytic acid and 

niacin in bajra helps in lowering 

the cholesterol.

 Being rich in fiber content, bajra is 

good for diabetics, keeping the 

glucose levels normal.

 This whole grain supports weight 

loss as the high fiber content 

leads to a feeling of fullness for a 

prolonged period of time.
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Ingredeints:

Mango pulp

Curd - preferably not very sour 

Sugar - optional 

Elaichi powder – A pinch 

Method:

 Buzz all the ingredients listed 

above in mixie with some ice 

cubes. 

 Serve cold.

Method:

 Take curd in a bowl, add water and churn it well.

 Grind the ingredients under 'to grind' to a coarse paste.

 Heat oil in a kadai and temper the items.

 Add it to the buttermilk along with salt and chopped 

coriander leaves.

 Adjust quantity of water as per your liking.

Ingredients:

Thick curd (Yogurt) - 1 cup

Water - 2 cups

Coriander leaves - 2 tsp (finely 

chopped)

Salt - to taste

To grind:

Jeera - 1 tsp

Green Chillies - 1

Ginger - a small piece (chopped)

To temper:

Mustard seeds - 1/2 tsp

Hing (Perungayam) - a generous 

pinch

Curry leaves - 5 to 6 (chopped)

Oil - 1/2 tsp

...PriyagauthamH

Mangao LassiMangao LassiMangao Lassi

RECIPE OF THE MONTH

...Sudhavaidhi

Neer More
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RECIPE OF THE MONTH

Ingredients:

Vaazhai thandu - 1/2 cup, (finely 

chopped) 

Buttermilk - 1 cup

Coriander leaves - few

Salt – To taste

Method:

 Churn the buttermilk in mixie and 

make it watery, add salt, chopped 

vaazhai thandu, coriander leaves.

 Keep it for 10 mins, and then eat 

vaazhai thandu pieces with the 

butter milk.

 This is very cool recipe and 

remedy for both summer related 

constipation and urinary infection 

also.

...Madonna

Vaazhai Thandu More

Ingredients:

Lemon - 2

White Sugar - 1/2 cup

Fresh mint - 1 springs

Water - 1 1/2 ltr to 2 ltrs

Red chilli or green chilli - 1

Method:

 Squeeze the limes and store the 

juice in a bowl.

 In a large bowl, add sugar 

to lime juice and stir it until 

dissolved.

 Then add mint springs and stir 

again.

 Now add water and mix well. Then 

add sliced chillies.

 Cover the bowl with a lid. Keep it 

in a fridge for 4-6 hours.

 Drink it after the time.

Ilaneer Cocktail ...PriyagauthamH

...AnguAparna

Pepper-Mint Lemonade

Ingredients:

Tender coconut water

Lemon 

Ilaneer Vazhukkai – Chop into 

small pieces

Sugar 

Mint leaves 

Method:

 Squeeze the lemon. To the 

lemon juice add the tender 

coconut water, sugar and 

mix until the sugar 

dissolves. 

 Mix the ilaneer vazhukkai.

 Serve garnished with ice 

and mint leaves.
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RECIPE OF THE MONTH

Method:

 If using jelly prepare according to 

pack instruction and set i. When set 

chop to serving size pieces.

 The falooda sev is actually made 

from corn our. Some people use 

cooked vermicelli. But i like it with the 

falooda sev only.

 All it needs is soaking in some hot 

water; from dry state it becomes 

pliable and soft. It looks like cooked 

rice noodles now.

 Falooda seeds - called as sabja 

/tukmaria /takmaria/holy basil seeds - 

main ingredient as it is supposed to 

be a digestive aid and coolant.

 Again all it needs is just soaking for 

1/2 - 1 hour in some water. Use 

plenty of water to soak. Otherwise it 

will become lumpy. After soaking the 

seeds will have a transparent gel like 

outer layer and a black centre (like 

tadpole).

 Now for assembling the falooda.

 Need tall serving glasses.

 Coming to the varieties, imagination 

gives a lot of new avours rather than 

the usual pink colored rose avour 

Falooda.

Traditional rose falooda:

 Mix the boiled, cooled milk with rose 

syrup. Check sweetness and adjust 

accordingly.

 Remember that you will be using ice 

cream too. But at the same time both 

the falooda seed and sev are 

tasteless and avourless.

 In the glass add the fruit salad (if 

using).

 Add the jelly (if using).

 Now add a layer of the soaked sabja 

seeds.

 Add a layer of the cooked falooda 

sev.

 Pour the prepared rose milk.

 Top with ice cream of chosen avour. 

Serve. 

Variations: 

 To prepare a badam avour:

 Use almond kulfi, also instead of rose 

milk use milk mixed with condensed 

milk and avoured with a badam 

drink (MTR Badam drink mix).

 So in the glass add 

the soaked sabja 

seeds, then the 

cooked falooda 

sev, then 

condensed milk 

/milk/ badam mix, 

topped with kulfi 

and garnished with 

chopped 

pistachios.

...PriyagauthamH

Main Ingredients: 

Ice cream avour(s) of your choice 

Falooda sev 

Falooda seeds 

Rose syrup 

Boiled cooled milk 

Optional: 

Chopped nuts to garnish 

Fruit salad 

Fruit jelly of choice 

Condensed milk 
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RECIPE OF THE MONTH


...Revathivenu

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெகா�தம�லி த�� 

ேமா�

ெப��காய� 

உ�� 

ஐ� க�� – ேதைவயானா� 

ேச���� ெகா�ள�� 

ெச��ைற:

ெகா�தம�லி தைழைய 

சைமய��� உபேயாகி�த ப��, 

அத� த�ைட வண� ா�காம�, 

ந�� க�வ�, ெப��காய�, உ�� 

ேச��� மி�சிய�� அைர�க��.

இைத ேமா�ட� கல�� 

ப�கலா�.

இ� ேகாைடகால���� ஏ�ற 

உபேயாகமான பான�. 

ேதைவயானா� ஐ� க�� 

ேச���� ெகா�ளலா�.

...Jv_66 @ Jayanthy



ேதைவயான� ெபா��க�:

உதி��த மா�ைள 

����க� - 1/2 க� 

ேசாள� (இைத உதி���� 

ெகா�ள��) - 1/2 க� 

�ள��காத தய�� - 1 க� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

ெகா�தம�லி - சிறிதள� 

ெச��ைற:

 ேசாள�ைத உதி��� 

ேவக ைவ��� 

ெகா�ள��.

 தய�ைர� கைட�� 

ெகா�� ஒ� க�ப�� 

எ���� ெகா�ள��.

 இ�த� தய���, மா�ைள 

����க�, ேவக 

ைவ�த� ேசாள� 

இர�ைட�� கல�க��.

 உ�ைப� ேச��க��.

 ெகா�தம�லிைய 

ெபா�யாக ந��கி� 

ேபாட��.

 வ���ப��ளவ�க

� காலா நம� 

(க��� உ�� 

ப�ட� - இ� 

ஜிக�த�டா 

ேபா�றவ���� 

உபேயாக�ப���வ�) 

சிறிதள� 

ேச���� 

ெகா�ளலா�.

 ��ைம

ைய� 

தர���ய 

ெர�தா 

தயா�.
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Ingredients:

Warm milk – ½ glass

Methi seeds – 1 tsp

Curry leaves – 6 – 8 leaves

Curd – 1 tsp 

Method:

 Take half a glass of warm milk, 

add 1 tsp of methi seeds, 6-8 

fresh curry leaves, 1 tsp of curd 

and mix well and keep it in a 

warm place to ferment.

 Prepare this in the night and go to 

sleep.

 Next morning, eat it up fully after 

brushing your teeth on an empty 

stomach.

 It keeps our body coo, stops hair 

fall, useful in menopausal age to 

overcome anemia,fatigue etc.

...Gshanthi

Curd with Methi seeds

RECIPE OF THE MONTH

...AnuKP

Watermelon &
Lemonade Juice

Ingredients:

Cut watermelon slices - 4 cup

Lemon juice - 1/2 cup

Ice - As needed 

Sugar syrup - As much required

For Sugar Syrup:

Cup Sugar - 1 cup

Water - 1 cup

Preparation:

 Heat both of that and bring to boil 

it; still sugar is dissolved.

 This is very easy homemade 

recipe.

Method:

 Blend watermelon until smooth.

 Strain all pulp of water melon.

 Mix water melon juice with lemon 

juice.

 Add sugar syrup & ice cube
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN

Simple and filling . Kids will love it.

Ingredients:
For dosa: 
Dosa batter - As required
Oil  

For Egg: 
Eggs - 3 to 4
Onion - 1 medium

Tomato - 1 medium 
Green chilly - 1 - 2 as per taste 
Coriander leaf - 1 tbsp
Cabbage - Handful 
Salt - To taste 
Pepper powder - 1/2 tsp or as per 
taste 
Turmeric powder - Pinch 
Oil - 1 tsp

Method:
 Chop onions, green chillies and cabbage finely. Remove seeds from tomato 

and chop it finely too.
 Heat oil in kadai.
 Add cabbage saute for a minute.
 Add onions, green chillies and saute until onion slightly translucent.
 Add tomatoes and cook for couple of minutes.
 Now add the turmeric powder, salt and pepper powder and mix well.
 Remove from ame and let it come to room temperature.
 Beat the eggs well. Add the cooled onion-veg masala and mix together.
 Heat dosa tawa.
 Pour a ladleful of dosa batter and spread as usual.
 Now pour a ladle of the prepared egg mix over the dosa.
 Sprinkle some oil and cook in medium ame.
 Flip and turn over and cook other side too.
 Serve hot with chutney of choice.
 lastly, can use carrots/mushrooms/capsicum or any veg of choice too.ily's 

taste.
 Goes well with rice and parottas.

...Priya Gautham
Egg Dosa

Priya�s Kitchen
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN

Mahi�s Kitchen

ேகாழி மிள� வ�வ�

ெச��ைற:

 ேகாழி�கறிைய ந�றாக� க�வ� த�ண��  இ�லாம� வ��� வ��� 

அதி� தய��, ம�ச� ��, சிறிதள� உ�� ேச��� ந�� கல�� 

ைவ�க��.

 ெவ�காய�, ��� இர�ைட�� ெபா�யாக ந��கி ைவ�க��. ப�ைச 

மிளகாைய ந�ள வா�கி� கீறி ைவ�க��.

 �ைட மிளகாைய�� ெப�ய ���களாக அ��� ைவ�க��.

 வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி �டான��, ெபா�யாக ந��கிய ���, 

ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா� இவ�ைற ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக� ேச��� 

ந�றாக வத�க��.

 ெவ�காய� ந�றாக வத�கிய�ட�, தய��� ஊறைவ�த ேகாழிைய� 

ேச��� ந�றாக� கல�� �� ேபா�� ேவக ைவ�க��. ேகாழி ந�றாக 

ெவ�� அதி� இ���� ந�� எ�லா� ���ய�� �ைடமிளகாைய� 

ேச���, அ��� ேசாயாசா�, ேதைவயான அள� உ�ைப�� ேச��� 

சிறி� ேநர� வத�கேவ���.

 �தலிேலேய ேகாழிைய தய��� ஊறைவ��� 

ேபா� சிறி� உ�� ேச��தி��பதா� 

கைடசிய�� பா��� ேச��க��.

 கைடசியாக மிள���� ேச��� 

ந�றாக� கல�� அ��ைப 

அைண�� வ�ட��. மிள���� 

ேச��த ப�ற� அதிக ேநர� 

அ��ப�� ைவ�� சைம�க� �டா�.

 �ைவயான இ�த ேகாழி�கறி மிள� 

வ�வைல ெவ�காய சா�பா�,  ரச� 

சாத��ட� ைச� ��ஷாக ைவ�� 

சா�ப�ட மிக�� அ�ைமயாக இ����.

ேதைவயான� ெபா��க�:

எ��ப��லாத ேகாழி கறி - 1/2 கிேலா 

ெவ�காய� - 1

��� - 5 ப� 

ப�ைச மிளகா� - 4

�ைட மிளகா� - 1

தய�� - 1 ேடப�� ��� 

ேசாயா சா� - 1 ேடப�� ���

ம�ச� �� - 1/4 ���� 

மிள���� - 2 ���� 

எ�ெண� - 2 ேடப�� ���

உ�� - ேதைவயான அள�.
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN

Jayanthi�s Kitchen
ரா�மா மசாலா

ேதைவயான� ெபா��க�:

ரா�மா (இ� க��பாக�� 

இ����, ப�ர�� ஆக�� 

இ����,எ� ேவ��மானா�� 

பய�ப��தி� ெகா�ளலா�) - 1/2 

க� 

ெவ�காய� - 1 

த�காள� - 1 

இ�சி - சி� ��� 

��� - 2 ப� 

மிளகா��� - 1 ���� 

தன�யா��� - 1/2 ����

கர� மசாலா� �� - 1/2 ����

ம�ச� �� - 1/4 ����

உ�� - 1/2 ����

தாள��க� ேதைவயானைவ:

சீரக�, லவ�க�ப�ைட, எ�ெண� 

(4 ����)

ெச��ைற:

 �தலி� ரா�மாைவ �த� நாேள ஊற ைவ��, ம�நா� ��க�� 

சி�மி� ைவ��, 7 ச��� வைர ைவ�� ேவக வ�ட��. இ� ேவக ேநர� 

எ���� ெகா���. 

 த�காள�, ெவ�காய�, ���, இ�சி இவ�ைற ந�� 

அைர���ெகா�ள��.

 கடாய�� எ�ைண ஊ�றி, அதி�சீரக�, ப�ைட இவ�ைற� ேபா��, ப�ற� 

அ��ைப சி�மி� ைவ��, மிளகா� ��, தன�யா���, கர� மசாலா 

இவ�ைற� ேபாட��.

 இ�ேபா� அைர�த வ��ைத� ேபா�� ந�� கிளற��. 

 இ�ேபா� உ�� ேபா��, ேவக ைவ�த ரா�மாைவ� ேபா�� ந�� 

கிளற��.

 எ�லா� ேச��� கிேரவ� பத�தி� வ�த�ட�, ெகா�தம�லி �வ� 

இற�க��.

 இ� ப�சாப� ைச� ��. ச�பா�தி�� மிக� ெபா��த�.
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PENMAI�S KITCHEN QUEEN

Ramya�s Kitchen
Mixed Vegetable Thick Soup

Ingredients:
Radish - 1 medium (diced)
Carrots,- 1 medium (diced)
Beans - 1/2 cup (diced)
Cabbage - 1/2 cup (diced)
Cumin seed - 1 tsp
Black pepper powder - 1 tsp 
Salt - To taste
Turmeric powder - 1/2 tsp
Cream - optional

...Ramyaraj

Method:
 In pressure cooker with vegetables add a half glass water, cumin seeds, salt 

and little turmeric powder, then close the lid and keep it for three whistles.
 When the vegetables are completely cooked, strain and reserve the liquid.
 Cool the vegetables. Finely grind it in mixie with water. Then filter it and 

transfer into a deep pan, add that reserved liquid and adjust consistency.
 It should be little thick. Bring the soup to a boil. Adjust salt, add pepper and 

stir. Serve hot. 
 If you like to add cream you can add.

Benefits:
 While bulking meals up with low calorie options such as vegetable soup on a 

regular basis is a great way to load up on nutrition in general, for those 
wanting to drop a couple of kilos quickly, replacing the evening 
meal with a vegetable based soup is a safe way to do it.
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CITIZEN�S PANEL




இ�திய நாடா�ம�ற� ேத�த� 

வ�� ஏ�ரலி� நைடெபற உ�ள�. 

இ�த� ேத�தலி� வா�காள�க��� 

ஆ�ச�ய� த�� சில �றி�ப�ட�த�க 

அ�ச�க� உ�ளன. வா�காள� 

வா�கள���� ��ன� தா�க� 

வா�கள��க வ����� ேவ�பாளைர� 

ச�யாக� ேத�ெத��தி��கிேறாமா 

எ�பைத உ�தி�ப��தி�ெகா�ள வசதி 

ெச�ய�ப���ள�. இ�திய உ�ச 

ந�திம�ற உ�தர��ப�, �த��தலாக 

வ�� ேத�தலி� ேசாதைன �ைறய�� 

சில ெதா�திகள�� இ�த வசதி 

ப�ேசாதி�க�பட உ�ள�.

இ�த வசதிய��, ஒ� வா�காள� தா� 

வா�கள��க வ����� 

ேவ�பாள��கான ப�டைன மி�ன� 

இய�திர�தி� அ��திய�ட� ஒ� 

ப���� அ�� ெவள�வ��. அதி� 

ேவ�பாள�� வ�ைச எ�, ெபய�, 

ேத�த� சி�ன� ஆகியைவ 

இட�ெப�றி����. எனேவ வா�காள� 

தன� ேவ�பாள�� தகவ�கைள 

உ�தி�ப��தி�ெகா�� ப��ன� 

வா�கள��கலா�. தா�க� வா�கள��க 

வ����� ேவ�பாள����தா� 

வா�ைக� ெச���கிேறாமா எ�பைத 

வா�கள���� ��னேர உ�தி� 

ப��தி�ெகா�ள வா�காள��� 

உத�வேத இ�த வசதிய�� ேநா�க�. 

ேத�த� �ைறேக�ைட� 

க��ப���க��, ேத�� ���கைள� 

தண��ைக ெச�ய�� இ� உத��.

ேத�தலி� ேநா�டா (NOTA) எ��� 

வசதி ஏ�ப��த�ப���ள�. இத� 

�ல� இ�திய வா�காள�க� 2014 

ேத�தலி� �த��ைறயாக ேம�க�ட 

ேவ�பாள�கள�� ஒ�வ�மி�ைல என 

வா��� பதி� ெச�ய வா��� 

அள��க�ப���ள� எ�கிற� ேத�த� 

ஆைணய�

மி�ன� இய�திர�தி� 

ேவ�பாள�கள�� ெபய�க���� கீேழ 

இ�தியாக இவ�கள�� ஒ�வ�மி�ைல 

(NOTA) எ�� 

�றி�ப�ட�ப������. இ�த� 

ப�டைன அ���வத� �ல� 

வா�காள� எ�த ேவ�பாள���� 

வா�கள��க வ���பவ��ைல எ�பைத� 

பதி�ெச�ய ����. இ�த வசதி, 

தி�லி, ராஜ�தா�, ம�திய�ப�ரேதச�, 

ச���கா� ம��� மிேசாரா� 

ச�டம�ற� ேத�த�கள�� 

வா�காள�க��� 

அறி�க�ப��த�ப�ட�. இ�ேபா� 

நாடா�ம�ற� ேத�தலி� இ�தியா 

��ைம��� அமலா�க�ப�கிற�.

ேத�த� ஆைணய� ேத�த� 

க�காண��� ெச�தியாள� எ��� 

க�வ�ைய�� அறி�க�ப���கிற�. 

இத� �ல� ம� வ�நிேயாக�, 

பண�ப�மா�ற�, அள��� அதிகமான 

ேத�த� ெசல� ேபா�ற 

வ�திம�ற�கைள� க��ப���க இய��. 

இ�த� க�வ�, ��ற� நைடெப�� 

ேநர�, இட�, ��றமிைழ��� நப�� 

�ைக�பட� ேபா�றவ�ைற 

உடன�யாக அ�கி��ள ேத�த� 

ஆைணய க�காண��பாள�க��� 

அ��ப�வ���. ஆ��ரா�� 

ெதாழி���ப�தி� இ� ெசய�ப��.

ேத�த� ெசல�கைள� க�காண���� 

நப�கைள ம�திய அர� நியமி�கிற�. 

இவ�க� ேவ�பாள�கள�� ேத�த� 

ெசல�கைள� க�காண��பா�க�. 

அைன��� க�காண��பாள�கள�� 

வ�வர�க�� உ��� 

ெச�தி�தா�கள�� ப�ர�ரமா��. 

எனேவ ெபா�ம�க� எள�தி� 

இவ�கைள அ�க இய��.

இ� ேபாக ேவ�பாள�க� த�க� 

ேவ��ம�ைவ�� அப�டவ��ைட�� 

இைணய� வழியாக� பதி�ெச�ய 

வா��� வழ�க�ப���ள�. ேத�த� 

ெசலவ�� வர��� 

உய��த�ப���ள�. இ�த� ேத�தலி� 

மா��� பாலின�தின� வா�கள��க 

வசதி ெச�ய�ப���ள�.

 Invisible
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ஏ�! எ� இட� க� �����, அ��� எ�ன� அ��த�? எ�� 

ெவ�ள�தியா� ஒ� சி�மி த� ேதாழிய�ட� ேக�டா�. அவ�� அத�� 

‘உன�� ந�ல� நட�க�ேபாகிற� எ�றா�. ச�ன� பா��பைத அவ���� 

வ�ைத�த� யா�? நி�சய� அவ� ெப�ேறா�கேள. 

�ைன ���ேக ெச�றா� ெக�த�, காக� கைர�தா� வ���தின� 

வ�வா�க�, ெவ�ள��கிழைம ெபா��க� ெதாைலத� �டா�, க�ணா� 

உைடய� �டா�, பா� தி��� ேபாக��டா�. நா� வ�� �� �� ஊைள 

இட��டா�. இ� ேபாதாெத�� ஒ�ெவா�வ�� தன��தன�யாக சில 

�றிய�� கைள ச�ன�கைள நிமி�த�கைள ைவ���ளன�. ம�ச� ச�ைட 

அண��தா� ந�கா�ய�க� நைடெப��, வல� கா� த�மாறினா� ந�ல�. 

இ��� எ�னனேவா... எத�� இ� எ�லா�?

எத�� எ�பைத வ�ட, ஏ�? எ�� ேக�டா� ச�யா� இ����. வ�ைட: 

பய�. ேதா�வ�ைய� க�� அள��� மி�சிய பய�. அ�த பய�ைத எ�ப�� 

ேபா��வ�? நட�க� ேபாவ� நம�� சாதகமாக� தா� இ���� எ�ற 

ேந�மைற சி�தைனைய �யமாக உ�டாகி�ெகா�ள இயலாைம.  அ�த 

இயலாைம தா� ஏேதா ஒ� ெவள���ற சா�திய��ைற ேத�கிற�. ெசய� 

நட��� ��னேர எ�ப� சா�திய ��கைள� காண����?. 

��யாத�லவா...? அ�த ெவ�றிட�ைத நிர�ப�தா� ச�ன�க�.

சில ேவைளகள�� ச�ன�க� மிக ேமாசமானதாக உ�ள�. எதிேர வ�தைவ 

வ�வைத� க�டா� கா�ய� ைக�டா� எ�� அவ�க� காதி� ப�மா� 

ெசா��த� ேபா�ற இழிவான ம�டமான ச�ன�க� மிக க���க�த�க�. 

ச�ன� பா��பேத இயலாைமய�� ெவள��பா� எ�� ேபா� அைத ைவ�� 

ம�றவ� மன� ேநாக� ெச�வ� நி�சய� ச�ய�ல.

ேத�காய�� � வ��தலி� ெதாட�கி, 

க�ைதய�� �க�தி� வ�ழி�ப� வைர  

எ��ேம அவசியமான� அ�ல. 

ச�ன� பா��ப� அநாவசியமான� 

எ�றா�� �ட நா� பா���� 

ச�ன�க� யாைர�� பாதி�ப� 

இ�ைலேய, ப�ற� நா� ஏ� ச�ன� 

பா��பைத ைகவ�டேவ��� 

எ�கிற�� களா? காரண� உ�ள�. 

உ�க� ப���பான�, ெவள� ேநா�கி 



...ஏக� @ Arunkumar S.K
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இ���� ப�ச�தி� அ� கிைட�கலா�, கிைட�காம� ேபாகலா�. 

உதாரணமாக ந��க� ம�ச� ச�ைடைய அண�கிற�� க� எ�� 

ைவ���ெகா�ேவா�, சாைலய�� ெச��� ேபா� ேச� அ���வ��டேலா,  

காக� எ�ச� இ��வ��டாேலா உ�க� மன� ந�ப��ைகைய இழ�க� 

�வ�கி வ���. ந��க� நிஜமாகேவ திறைமசாலிதா� ைத�யாமானவ� தா�. 

உ�களா� எ�லா� ����. இைத ந���க�. உ�கள�� �� ஆ�ைம�� 

பய� எ��� ேபா�ைவயா� ேபா��த�ப���ள�. அைத� கழ�� எறிய 

உ�க��� ஆைச. அத� ெவள��பாடாக� தா� ச�ன� பா��த�, 

ெச��ெம�� ேபா�ற எ�லா�. 

ச�ன� பா��காம� இ��ப� க�னமா உ�க���? பரவாய��ைல ஆனா� 

அத� திைசைய ெகா�ச� மா���க�. ப�ற��� உபேயாகமாக மா���க�.

அ� உ�க��� நி�சய� ஆ� மனந�ப��ைகைய� த��.

க��� ச�ைட�காரைர க�டா� கா�ய� ைக�டா� எ�� ந��கிற�� களா? 

இன� ‘ெபா� ேபசினா� கா�ய� �டா�’ எ�� ந���க�. க�ைதைய� 

பா��த� ந�ைம நட��� எ��� ந��வைத வ�ட ‘இ�லாதவ��� 

உதவ�னா� ந�ைம வ��’ எ��� ந���க�. க�ணா� உைட�தா� 

ெக�த� இ�ைல. ேசா�ேபறி�தனமாக இ��தேல ெக�த�. 

வயதானவ�க��� உத�த�, ப�ளா��� ெபா��கைள 

உபேயாக�ப��தாைம ேபா�ற பல ந�ல வ�சய�க� உ�ள� ந��க� 

ச�னமா� ஏ���ெகா�ள. அைத வ���வ��� காக��, க�ைத��, 

�ைன�� உ�க��� ச�னமா� ெகா��த� அறியாைமய�� 

சி�னமாக�தா� ேதா��கிற�.

 

��தவ�க�, ெப�யவ�க� அ�ப� இ��பா�கேளயானா�, அ� அவ�க��� 

ெசா�ல�ப�ட�. அேதா� அவ�க� பா��த உலக�� ேவ�, சிறிய�. 

ந��க�� நா�� அ�ப� 

அ�ல, இ�ட�ெந�, ஈெமய��, 

அறிவ�ய� ��தக�க�, 

அறிைவ வ���தியாக��� 

நிக�சிக� ேபா�ற பல 

வ�ஷய�க� ந�ைம� ��றி 

உ�ள�. ஆகேவ நா� ச�ன� 

பா���� வ�த�ைத ெகா�ச� 

மா�றினா� நா����� 

உ�க���� �ட ந�ைம 

ப�ற���.
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�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�

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

ேவளா�ைம ெச�த� ெபா���.ேவளா�ைம ெச�த� ெபா���.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

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

வ�த வ���தினைர� ேபண� அவ�க��� உத�வத�ேக ஆ�.வ�த வ���தினைர� ேபண� அவ�க��� உத�வத�ேக ஆ�.

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

82. வ���� �ற�ததா� தா��ட� சாவா 82. வ���� �ற�ததா� தா��ட� சாவா 

ம��ெதன��� ேவ�ட�பா� ற��.ம��ெதன��� ேவ�ட�பா� ற��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

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

சாைவ� த���� ம��ேத எ�றா��, வ���ப� த�க� அ��சாைவ� த���� ம��ேத எ�றா��, வ���ப� த�க� அ��

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

83. வ�வ���� ைவக�� ஓ��வா� வா��ைக 83. வ�வ���� ைவக�� ஓ��வா� வா��ைக 

ப�வ�� பா�ப�த� இ��.ப�வ�� பா�ப�த� இ��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

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

ெக��� ேபாவ� இ�ைல.ெக��� ேபாவ� இ�ைல.

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

84. அகனம��� ெச�யா� உைற�� �கனம��� 84. அகனம��� ெச�யா� உைற�� �கனம��� 

ந�வ���� ஓ��வா� இ�.ந�வ���� ஓ��வா� இ�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

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

மன� மகி��� �� இ��பா�.மன� மகி��� �� இ��பா�.

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

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

மி�சி� மிைசவா� �ல�.மி�சி� மிைசவா� �ல�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

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

வ�ைத�க�� ேவ��மா?வ�ைத�க�� ேவ��மா?

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

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: வ���ேதா�ப�

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

ேவளா�ைம ெச�த� ெபா���.

வ�ள�க� :

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

வ�த வ���தினைர� ேபண� அவ�க��� உத�வத�ேக ஆ�.

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

82. வ���� �ற�ததா� தா��ட� சாவா 

ம��ெதன��� ேவ�ட�பா� ற��.

வ�ள�க� :

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

சாைவ� த���� ம��ேத எ�றா��, வ���ப� த�க� அ��

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

83. வ�வ���� ைவக�� ஓ��வா� வா��ைக 

ப�வ�� பா�ப�த� இ��.

வ�ள�க� :

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

ெக��� ேபாவ� இ�ைல.

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

84. அகனம��� ெச�யா� உைற�� �கனம��� 

ந�வ���� ஓ��வா� இ�.

வ�ள�க� :

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

மன� மகி��� �� இ��பா�.

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

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

மி�சி� மிைசவா� �ல�.

வ�ள�க� :

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

வ�ைத�க�� ேவ��மா?

Explanation :
Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his 
guests, eats what may remain?
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா நானாவ�� 

த�����, அதி� சிற�பாக ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

இ�ைறய �ழலி� ெப�கள�� 

பா�கா�ப��ைம�� யா� காரண�.

ச�கமா? அ�ல� அரசா�கமா?

இ�ைறய இ�திய� �ழலி� ெப�கள�� 

பா�கா�ைப� �றி�� ந� ெப�ைமய�� 

இ�த� தைல�� மிக�� ெபா��த�. 

ச�கமா அ�ல� அரசி� �ைறபாடா 

எ�பைத ப�றிய ந� ேதாழைமகள�� 

க����க� அ��த�.

ெப��பா�� ெப�க� பா�கா��� ப�றிய 

இ�த ேக�வ�க��� இ�ைறய 

ஊடக�க�, ம��� அத� ம�� வ�ம�சன�, 

க��� ெசா�பவ�க� “அவ� ஏ� அ�ப� 

ஆைட அண��� இ��தா� எ���, அ�த 

இட�தில அ�த� ெப���� எ�ன 

ேவைல எ���, ேசைல க��� ேபா� 

இ�லாத ப�ர�சைன ஜ�� � � ஷ�� 

அண��ததா� தா� வ�த� எ��� இ�ேக 

யா�� அத��� ைதய� ேபாடாத� 

மிக�� ச�ேதாஷ�. இ�த ேநர�தி�, ந� 

ெப�ைம ேதாழைமக� ச�க� 

ெபா���ண��� இ�த� தைல���� பதி� 

ெசா�னத�காக எ� பாரா��கைள� 

ெத�வ���� ெகா�கிேற�.

அர�� ெப�க��� எதிராக 

வ�ெகா�ைமகைள த��க 

∙ Nirbhaya act 

∙ வரத�சைண த���� ச�ட�

∙ ���ப வ��ைற த���� ச�ட�

∙ ேவைல ெச��� இட�தி� 

�����த� (Protection in Work plaace

∙ The Indecent Representation of Women என 

பல ச�ட�க�

∙ அமில வ�� � ெப�க��� எதிராக 

நட��� ேபா� அைத� த��க 

அமில வ��பைன ஒ��� 

ப���த�

∙ மகள�� காவ� நிைலய�

∙ Help Line

∙ Child Abuse ம��� ெப�க��� 

எதிரான ��ற�க� ப�றிய 

வ�ழி��ண��, ேம�� ச�ட�க� 

ப�றிய வ�ழி��ண��

∙ தமிழக அரசி� 13 அ�ச� தி�ட�

என அர� த� ப�கி��� ெச�தா��,

∙ காலாவதியான ச�ட�க�

∙ கைடப���க� ப�� நைட�ைறக�

∙ �ைற�த த�டைன அள�

∙ எள�தி� த�ப ைவ��� ந�தி 

ப�பாலன�

∙ பா�கா��� �ைறபா�

∙ ம� வ��பைன (ெப��பா�� 

நட��� அைன�� வ�த 

��ற�க���� ��ேய �த� 

காரண�) ேபா�ற �ைறக� தா� 

காரண�.

இத� ெவள��பாேட:

∙ ெட�லி ம���வ க��� மாணவ� 

(Nirbhaya-Brave Heart) க�பழி��

∙ ேகாகிலவாண�, காய�தி�, 

ேஹமலதா த�ம�� ேப��� 

எ���

∙ ச�கா ம��� வ�ேனாதின� ம�தான 

அமில வ�� �

∙ ெச�ைன உமா மேக�வ� IT 

Employee க�பழி�� ம��� ெகாைல

∙ ெப�க�� ATM ெகா�ைள

∙ வட கிழ�� மாநில�கள��, 

எ�ைல��ற மாநில�கள�� ம��� 

பழ���ய�ன ெப�க��� எதிரான 

��ற�க� நட�பத�� சா�சி

ச�க� 

இன� ச�க� எ�� நா� எ��� 

ெகா�டா�,

ெதாழி���� பண�தி��� ேபா�� 

ேபா�� ந� க�வ� �ைற, தன� மன�தன�� 

வள��சி�� உத�� நா� வ�� வைர 

...Surya
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இ�த ��ற� ம��� அ�ல எ�த 

��ற�� இ�த ம�ண�� இ��� ந��க 

��யா�. மாற ேவ��ய� க�வ� �ைற 

தா�. 

அத�காக க�வ� ம�� பழி ேபா�� வ��� 

தன� மன�த� இதிலி��த� த�ப��க 

��யா�.

∙ ���ப க�டைம��

∙ ெகா��கப�கி�ற க�வ� ம��� 

ெபறப�கி�ற அறி�

∙ ஊடக உலக�

∙ moral values

∙ ����ற�தி� தா�க�

என இ�த ���� ப�கள��� தா� ஒ� 

மன�தன�� ச�க வா��ைக ம�தான ந�ல 

ம��� த�ய பதி�கைள ெச�ய 

ைவ�கிற�.

ஊடக� ��ப�ய எ�சி�கைள மிதி�காம� 

கைர ேச�கி�ற ச�க� அைம�� நா� 

வ�� வைர எ�த ந�லவ�ைற�� இ�த� 

ச�க� ெபறா�, ெபற ��யா�.

ம��யாவ�� பா�ைவ படாத கிராம, சி� 

நகர பழ���ய�ன ம��� மைலவா� 

ெப�க� ப�� �யர� ெப��பா�� 

கண�கி� ெகா�வதி�ைல. இ� ந� 

ச�க�தி� �ட�தன�.

���ப வள��� �ைறய�� வள�ள� 

ப�வ�தி� ஆணாக இ��தா�� 

ெப�ணாக இ��தா�� ச�க�தி� ம�� 

ந�ல வ�த பதி�கைள ஏ�ப���கி�ற 

�ழ�ைதகைள உ�வா��வ� ஒ�ெவா� 

���ப�கள�� கடைம. 

Moral and Ethical Based Education எ�த 

கைடகள���, க�வ� நி�வன�கள��� 

கிைட�கா�. அைத அள��க ேவ��ய 

கடைம ந� ைககள�� தா�.

ஆைட �றி�த �த�திர� எ�ப� 

ெப�கள�� ப��. அ� அவ�க� 

�த�திர�� �ட, ஆனா� ேம�க�திய 

சி�தைன ��ைம ெபறாத நிைலய�� 

அத� த�ேபாைதய வள��சி நிைலைய 

உண��� ஆைட �த�திர��ட� �டேவ 

அைவ �றி�� வ�ழி��ண��� க�வ��� 

ஆ���� ெப����� அவசிய�. 

ெப�ண�ய� ம�தான ந� பா�ைவ 

இ��� ெகா�ச� வ��ய���!

ெப�ைம வா�க எ�� ��தி� 

ேவாமடா!

ெப�ைம ெவ�க எ�� ��தி� 

ேவாமடா!

இன� ந� ெப�ைம உ��ப�ன�கள�� 

க����கைள� பா��ேபா�.

ேகாைத �ேர� 

ெப�க� உைடகள��� ேவைலய��� 

அத�த� ப�யான �த�திரேம ெப�கள�� 

பா�கா�ப��ைம�� ��கிய� காரணமாக 

அைமகிற�. 

ரவ� அ�ப�� 

Over the last few decades, due to the 

influx of multinationals and IT companies, 

there has been more women in the 

workforce exposed to the western trends. 

Love marriages resulting from workplace 

relationships have become more common. 

To what extent these trends affect our 

traditional fabric remains to be seen. But a 

few symptoms have raised red flags for 

sure.

வ�ஜி ேவதாசல� 

ெப�க��� நட��� ெகா�ைம��� 

காரண� இ�த ச�க� தா�. அரசிய� 

எ�ப� நா� ேத�� ெச��� ஒ� அர�. 

ஆகேவ ச�க ��நிைலக� தா� 

எ�லாவ�றி��� காரண�. ச�க�ைத� 

���� கா��� �� ெப�க� 

வ�ெகா�ைம�� ஆளாக� காரண� 

சின�மா தா�.

ஆசி� வ�� ��க�, க�பழி�� நட�க எ�ன 

காரண�? ேதா�வ�கைள� தா�கி� 

ெகா��� மன நிைல ஆ�க��� 

இ�ைல.
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ஒ� ச�தாய மா�ற�தி�� ந�ைம� 

ேபா�ற ச�தாய�தி� இ��� தா� 

எ�தைனேயா மகா தைலவ�க� எ�லா� 

ெச�� இ��கிறா�க�. ந�ைம 

பா�கா��� உ�திைய நா� ைகய�� 

எ��ேபா�. நாேம ஒ� ஆர�பமாக இ��க 

�� வரலாேம. நா� �� வ�கிேற� 

ேதாழிகேள.

நம�� நட��� வைர எ�லாேம ெவ�� 

ச�பவ� தா�. அத�� இ�த ச�க� 

ஆகிய நா� மாற ேவ���.

ேம� ெட�ஸி 

ெப���� பா�கா�� இ�லாம� 

இ��பத�� காரண� நிைறய உ�ள�. 

ச�க� இத�� ��கிய� காரண�. 

ஆனா� அரசிய� அைம��� ச�ட�க� 

இைத மைற�கமாக ஊ��வ��கிற�; 

க��� காணாத� ேபா� நட�கிற�.

பண� ெகா��� ச�ட�ைத மா�றி 

�லபமாக ��றவாள�க� த�ப���� 

ெகா�கிறா�க�.

if anyone did wrong give severe 

punishment.

Why you didn't do that quickly?

Why you take more years for justice? 

Why you forgive and forget?

ெப�க��� ச�க�� அரசிய� 

ச�டதி�ட�க�� ேச��� பா�கா��� 

ெகா��தா� தா� உ�ைமயான 

��ைமயாக பா�கா�� ெப�க���� 

கிைட���. 

ச�ட� உ�வா��பவ�கேள ச�ட�ைத 

ம�றலாமா? அரசிய�வாதிக� ெச�தா� 

த�ப��ைல, சாதாரண மன�த� ெச�தா� 

அ� மிக ெப�ய தவறா? யா� ெச�தா�� 

தவ� தவ� தாேன?

பணகார�க��� ஒ� ந�தி!

ஏைழக��� ஒ� ந�தி! 

அர���ைறய�ன��� ஒ� ந�தி!

இ� தா� இ�ைறய நிைல. 

ச�க�ைத பா�கா�க ேவ��ய தைலேய 

(அர�) ச�ட�ைத மதி�கவ��ைல எ�றா�, 

எ�ப� ��ைமயான பா�கா�� 

கிைட���?

இ�த� ச�க� ந�லேதா ெக�டேதா, அர� 

அத� கடைமய�� ச�யாக இ��தா� 

ச�க� பா�கா�பாக இ����. ஒ� 

ெப���� அந�தி இைழ�க�ப��ெபா�� 

அரசா�க� எ�த அள� உதவ� ெச�கிற�? 

ச�க� எ�த வ�த க�ேணா�ட�தி� 

அ�த� ெப�ைண பா��கிற�? 

பாதி�க�ப�ட ஒ� ெப�ைண ஒ� evidance 

ஆக� தா� பா��கிறா�க�. அ�த� 

ெப�ண�� மன நிைலைய� பா��ப� 

இ�ைல. தவ� ெச�தவ� திமிராேக� 

ேப�வா�. ஆனா� பாதி�க�ப�ட ெப� 

�ன�� ��கி ெவ�க�ப�� 

அவ�ைத�ட� ேபாராடேவ���!

ல�மி 

ெப�கள�� பா�கா�ப��ைம�� யா� 

காரண� ச�கமா? இ�ைல அரசா�கமா? 

எ�ைன� ேக�டா� இைவ இர��� தா� 

காரண� எ�� ெசா�ேவ�. அைத�� ம�றி 

ஒ�� இ��கிற�. அ� தன�மன�த 

ஒ��க�. அ� ச�யாக இ��தா� இ�த 

ேக�வ�ேய வ�தி��கா�.

ெப�க� ெவள�ேய வர க���பாக 

நா��� ச�ட தி�ட�க� அத�� 

உ��ைணயாக இ��கேவ���. அ�ப�� 

பா����ேபா� ச�க�ைதவ�ட அரசி� 

ச�டதி�ட� க�ைமயாக இ��தா� 

ெப�க��� பா�கா�� க���பாக� 

கிைட��� எ�ப� எ� க���. 

அைனவ���� ஒேர மாதி� ச�ட�க� 

அம�ப����ேபா� அ�த இட�தி� 

தவ�க� �ைற�க�ப��. ஒ�ெவா�வ�� 

அவரவ� ெச�தைத நியாய�ப���வ�. 

அைனவ���� ெபா�வான ஒ� ச�ட� 

இ����ேபா� அைனவ�� அைத 

ப��ப��வ�. 

இ�ைறய ெப�கள�� பாலிய� 

வ��ைற�� எதிரான ச�ட தி�ட�க� 

இ��� க�ைமயா�க�ப�டா� 

க���பாக ��ற�க� �ைற��. அரசி� 

க�வ��தி�ட�தி� மா�ற�ைத� 
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ெகா��வ��ேபா� இள� ப�வ�தி� 

வ�� வய� ேகாளா� சீ�ேக�க� சீ� 

ெச�ய�ப��.

க���பாக ஒ�ெவா� ப�ள�ய��� 

ெப�க���, ஆ�க��� என தன��தன� 

மனநிைல ஆேலாசக� இ��கேவ���. 

மனதி� ேதா�றியைத ெவ�க�படாம� 

ேக��� ��நிைலைய அவ�க��� 

உ�வா�கி� தரேவ���.

�தலி� இத�ெக�� தன�யாக ஒ� 

அைம�ைப ஏ�ப��தி அ�� ெப�க� 

எ�வ�த தைட�� இ�றி த�கள� 

மன��மற�கைள ெகா�ட தி�ட� 

ெகா��வரேவ���. அ�� இ��பவ�க� 

அத�ெக�� க�வ� அறி� ெப�� 

இ��கேவ���.

ெப�கள�� இ�த பா�கா�ப��ைம ஒ� 

ச�ேவேதச ப�ர�சைன. இைத ச�க�தா� 

ச� ெச�வ� மிக�� க�ன�. ச�ட�தி� 

�ல� அவ�ைற நா� க����� ெகா�� 

வரலா�.

க����� ெத�யாம� பல 

வ�ெகா�ைமக� ெப�க��� நட�� 

ெகா�� தா� இ��கி�றன. இத�� 

ெப�க��� எ�� ெபா�வான 

தி�ட�கைள ெகா�� வரேவ���. 

அவ�கள� உண��கைள பாதி��� 

வைகய�� வா��ைதகைள 

பய�ப��தினா�� த�டைன உ�� 

எ�� ெகா�� வ�தா� தா� அ� 

����� வ��.

ச�ட� எ�ப� ம�ன��பத�� அ�லாம� 

த���பத�� என க�ைமயாக இ��தா� 

க���பாக அைனவ�� ப��ப��வ�.

இ� ச�க ப�ர�சைன அ�ல. ஒ� நா��� 

ஆண�ேவரான ெப�கள�� ப�ர�சைன. 

ச�க�தா� இைத� த���க ��யா�. 

ச�ட�தினா� ம��ேம ����. அைத 

ெசய�ப���� அதிகார� அைனவ���� 

ெபா�வா�க�படேவ���. அைத� தா� 

இ�� நா� ெசா�ல வ�கிேற�.

�ழ�ைதக��� ெதா� உண�� பா�கா�� 

�ைறைய� ெசா�லி ெகா����ேபாேத 

இைத ெச�தா�, ந� இ�ப� ெச�தா� 

அவ��� த�டைன கிைட��� எ�ற 

வ�ைதைய ேச��� அவ�க� மனதி� 

ஊ�றிவ�டேவ���.

அேத ேபா� ஆ�க���� இைத 

ெச�தா� உன�� த�டைன. அைனவ�� 

��னா� ந� அசி�க��வா� என� 

ெசா���ேபா� க���பாக அ�த� 

தவைற ெச�ய அவ� ேயாசி�பா�.

ெப�க�� ஆர�ப�திலி��ேத அைத 

ைத�யமாக எதி�ெகா�ள 

பழகி�ெகா�டா� அத�� ப��பறி� 

ேதைவ இ�ைல.

ப�ேரமா பரண� 

Society:

Though the modern girls dressing, etc plays a major 

role, when a girl faces such threat or a victim of it, 

we the society fail to support her but mock at her - 

"May be it is her fault " without even asking for the 

truth.

The Govt. should deal with the culprits severely as 

soon as possible instead of so many trials. Thus it 

should create a fear among public to commit the 

mistake knowing the immediate severe punishment.

ர�யா ரா� 

இ�ைறய �ழலி� ெப�கள�� 

பா�கா�ப��ைம��� காரண� ச�க� 

தா�. ஆனா�, அைத சீ�ப��த, 

ெப�க��� பா�கா��� ெகா��க நம�� 

இ�ேபா� ச�ட�தி� உதவ� ேதைவயாக 

இ��கிற�, அைத அரசா�க� தா� ெச�ய 

ேவ���.

நம� நா��� தன� மன�த ஒ��� 

எ�பேத இ�ைல. ந�ைம 

எ�லாவ�றி��� ச�ட�ைத ெகா�� 

மிர��� நிைலய�� தா� நா� இ�ேபா� 

இ��கிேறா�. இ� தா� ந� நா��� 

இ�ேபாைதய நிைல. நா� இ�ேபா� 

எ�லாவ�ைற�� ��� எ�� 

ஆ�கினா� தா� மதி�கிேறா�; அத�ப� 

நட�கிேறா�. ஏ�... நம�ேக எ�ேக எ�ப� 

நட�� ெகா�ள ேவ��� எ�� 
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ெத�யாதா?

நா� இைதெய�லா� எத�� ெசா�கிேற� 

எ�றா�, நா� இ�ேபா� தவ� ெச�தா� 

த�டைன எ�றா� தா� அைத 

மதி�கிேறா�. இ�ைல எ�றா� அைத 

க�� ெகா�வேத இ�ைல 

அத�காக�தா�.

சி� வயதிலி��ேத ஆ� �ழ�ைதகள�ட� 

ெப� �ழ�ைதகள�� சிற�ைப� ெசா�லி 

வள��ப� ந�ல�.

நாக�க உைடகைள�� க�ண�யமாக 

அண�ய ����, �டைவய��� 

கவ��சியாக� ேதா�ற ����.

இ�ெனா� வ�ஷய� நம� நா��� 

ச�ட�, பண� இ��பவன�ட� ஒ� 

மாதி���, பண� இ�லாதவன�ட� ஒ� 

மாதி��� இ��ப� உ�ைமேய.

நம� நா��� ச�ட� நிரபராதி�� 

த�டைன கிைட��வ�ட� �டா� எ�� 

ேநா�க�தி� உ�வான�. ஆனா� அைத� 

பய�ப��தி நிைறய ��றவாள�க� 

த�ப��� வ��கி�றன�.

 ேபக�

பாலிய� ��ற�க� நட�க உைடக� ஒ� 

காரண� அ�ல எ�ப� எ���ைடய 

க���. இ��� ஒ�ப� ேமேல 

ெசா�னா�, ஆ��கான ேதைவதா� 

இெத�லா�. நட�க ஒ� காரண� எ�ப�� 

எ�ேனாட க���. உைடக� காரண� 

இ�ைல எ�� ெசா�வதா� இ� ேபா�ற 

உைடக� நா� ஆத��கிேற� எ�� 

அ��தம�ல.

�வ�ழி 

அள��கதிகமான ��ேபா�� சி�தைன 

எ�ற ெபய�� ெசய�ப�� ஒ��கீன�, 

மார� ெதாைல�கலா�, உதறி எறியலா� 

எ�ற க���. கைல இல�கிய� எ�ற 

ெபய�� ஆபாசமான சி�த���. இ��� 

ஒ� காரண� இ�� ெப�கள�� எதிரான 

ெசய�க���.

"சி�தி��� பா��� ெசயைல மா�� 

தவ� சி�சா� இ��ைகய�� 

தி��தி�ேகா.

ெத���� ெத�யாம நட�தி��தா 

தி��ப�� வராம பா����ேகா” 

எ�ற ெபா�னான கால�க� ேபா�,

"த�ெப�லா� த�ேப இ�ைல

ச�ெய�லா� ச�ேய இ�ைல

த�ைப ந� ச�யா� ெச�தா�

த�� இ�ைல த�� இ�ைல"

ராதா �ரா� 

ச�க�ைத ஒ��� தா� அரசா�க� 

அைமகிற�. எ�த ஒ� ச�க�தி� 

ெப�க��� ச�யான பா�கா�ேபா 

உ�ைமேயா கிைட�கிறேதா, அ�ேவ ஒ� 

சிற�த நாடாக வ�ள���.

 

ெச�வ� பா��ய� 

அரசா�க� ச�ட�தா� ேபா��. அைத 

எ�தைன ேப� மதி�கிறா�க�? சம�ப�தி� 

நட�த ஒ� ��ற�தி�� ��� த�டைன 

வ�தி�தா�� இ��� ந� நா��� 

வ��ற�க� நட�க�தாேன ெச�கி�றன? 

அ��� இ�ேபா� ஊடக�க� எ�த 

�ைலய�� நட�தா�� ெவள��ச����� 

ெகா�� வ��வ��கிறா�க�. அ�ப��� 

��ற�க� �ைறயேவ இ�ைலேய?

ஆ� ம�கைள� ெப�ற தா�மா�க� 

சி�வயதிலி��ேத ெப�கைள மதி�க� 

க��� ெகா��தா� ஒழிய, இ�த 

ப�ர�சிைனக� த�ரா�. அேத ேநர� 

ெப�க�� ெகா�ச� கவனமாக நட�� 

ெகா�ள ேவ���. இ�ைறய 

கால�க�ட�தி� நிைறய ப��� ெப�ய 

பதவ�கள�� இ��தா��, ந� எ�ைலைய 

உணரேவ���. ந� பா�கா�ைப 

கவன�தி� ெகா�ள ேவ���. எ�னதா� 

ஆ�கேளா� நா� சமமமாக வ�� 

வ��ேடா� எ�றா��, எ�லா ஆ�க�� 

ஒேர மாதி� இ��பதி�ைல எ�பைத 

க��தி� ெகா�ள ேவ���. எ�லா 

க���பா�க�� ெப�க��� 

ம���தானா எ�� ேக�பவ�க���. 

பாதி�� ெப�க����தாேன?

ச�ட���� ஒ� ெப�ண�� வலி 
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ெத�யா�, ச�ட�ைத எ�திய� ஆ�தா�. 

பாதி�க�ப�ட ெப�ண�� வலி 

நம���தா� ெத���.

 ெகௗ� ேமாக�

இ�ைறய �ழலி� ெப�கள�� 

பா�கா�ப��ைம��� காரண�

ச�கேம எ�ப� என� க��தா��.

ெபா�ம�கள�� பா�கா���� 

ஏ�றவைகய��தா� அரசா�க� ச�ட�க� 

இய�றி நைட�ைற�ப��த 

நடவ��ைகக� எ��கி�ற�. ஆனா� 

பதவ� ஆைச, ெபா�� ஆைச, ம� ஆைச, 

ெப� ஆைச எ�பவ�றா� ேபராைச 

ெகா��� ச�கேம அ�ச�ட�கைள ம�றி 

நட�கி�ற�.

ெப�கள�� ப�ர�சைனகைள உ�ய 

�ைறய�� ைகயா�� பா�கா�க 

ேவ��ய காவ��ைறய�னேர, ேவலிேய 

பய�ைர ேம��த கைதயாக நட�பத��� 

காரண� அ�த� பதவ�ய�� அம��தி���� 

நப�� �யநலேம அ�றி அரசா�க� 

அ�ல. அ�த நப� த�ய எ�ண� 

ெகா�டவராக இ��கலா�, ல�ச� 

ெச��தி பதவ� ெப�றவராக இ��கலா�, 

பதவ� உய��/இடமா�ற� இவ�ைற 

க��தி�ெகா�� த�யவ�றி�� �ைண 

ெச�பவராக இ��கலா�. ச�தாய�தி� 

இ���� இ�ப�யான எ�ண�க� 

ெகா�டவ�களாேலேய ெப�கள�� 

பா�கா�� ேக�வ���றியாகிற�.

ெப�ைண ஒ� ேபாக� ெபா�ளாக 

ம��ேம பா���� ச�க� இ����வைர 

அவ��� எ�ேபா�ேம பா�கா�� இ�ைல.

ேலகா 

இ�ைறய ச�ட� எ�னெவ�றா�, தவ� 

ெச�தவ��� பா�கா���, நா� ேவைள 

சா�பா�� ேபா�கிற�. ச�க��, 

ம�க�� யா� ம�� ��ற� �ம�தலா� 

எ�� ேத�கிற�. ஊடக� அ�� ேவ�, 

ஆண� ேவராக அலசி மா��� ெகா�ளாம� 

தவ� ெச�வ� எ�ப� எ�� நிைறய ேப� 

க���ெகா�ள வழி வ��கிற�.

நா�� �ட இ�த தைல�� ெகா��� 

இ��கிறா�கேள எ�� ந��ைடய 

க��ைத� ெசா�கிேறா�. ஒ� வார� 

ேயாசி�ேபா�, மி�சி� ேபானா� ஒ� 

மாத� ேப�ேவா�. ப�ற� ந� நைட�ைற 

வா��ைக�� தி��ப� வ��ேவா�. இ� 

தா� இ�ைறய யதா��த�. 

இ� மாதி� ��ற�க� ெச��� 

��றவாள�ைய ந� வத� ிய�� ���� 

ெகா�றா�க� எ�ற ெச�தி ெவள�யானா� 

தவ� ெச�ய ேவ��� எ�� 

நிைன�பவ�� பய�ப�வா�. ஆனா� 

இ�� நட�ப� தா� நம�� ெத��ேம. 

த�டைனக� அதிகமா�க�ப�டா� 

ம��ேம ��ற�க� �ைற��, மைற��.

அ� 

ெப�கள�� பா�காப��ைம��� காரண� 

ச�க�.

 Because Government announces so many 

rules and regulation for ladies. They can't 

come and tell every place. 

So "if one person is perfect one family 

should get benefit" 

"If one family is perfect one village will 

perfect"

" If one village is perfect one city will 

perfect "

" If one city will perfect one state will 

perfect".

It all will happen means Government will 

happy.

இ�த ந�யா நாவ�� ப�� ெகா�� த�த� 

க����கைள� பதி� ெச�த அைன��� 

ேதாழைமகள�� க����க�� அ�ைம. 

இதி� சிற�பாக வ�வாத� ெச�� ப�� 

ெவ�ற ேதாழி  ெப�ைமய�� ல�மி��

வா����க��, பாரா���க��.
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...sbsudha

வ�ழி�ெத��� கட�ைள� ெதா�� 

காைல� கட�கைள ���ேத�. ப�� 

ஜ�ன� திைரைய வ�ல�கி ெவள�ேய 

பா��க, எ��� ெவ�ைள ேபா�ைவ... 

பன� �� அைன��� ெவ�ைள ெவேள� 

என ப��� ெபாதியாக மி�ன�ய�... �ள�� 

வா�� எ��� ஒ� ேவைல�� ச�யாக 

ேநர�தி� நட�க வ�டா� பன� 

ப��தினா��, அத� அழ� தன�தா�... 

ரசி�� நி�றா� ேவைல�� ேநரமா�� 

என ேயாசி�� வ�ைர�ேத�.

நா� சஹானா, இ�ேக கனடாவ�� 

தன�யா� நி�வன�தி� ேவைல ெச�� 

வ�கிேற�.

தன�யாக எ� 

ெசா�தமான 

வ�� �� 

வசி�� 

வ�கிேற�. 

ஏ�? அ�த� 

ேக�வ��� 

எ�ன�ட� 

பதி� இ�ைல. 

ஆ�... 

மணமாகிய�, 

கணவ�� 

இ�ன�� உய��ட� 

தா� இ��கிறா�. 

ஆனா� 

எ��ைடயவனாகவா 

எ�றா� ச�ேதகமாக இ�ைல 

எ�ேற தைல ஆ�ட� 

ேதா��கிற�. ச� அ�தா� 

ேபாக���... ம�க� இ�ைலயா, 

உன�ெகன உ�ைன� தா�க 

யா�மி�ைலயா என ந��க� ேக�ப� 

காதி� வ��கிற�.

ெப�ேறேன... ஆைச ஆைசயாக மணமான 

�திதிேலேய ஒ� மகைன� ெப�� 

அ�பாக வள��ேத�... ஆனா� அவ� 

ம��ெம�ன?

க��� ���� தி�மண� நட�த�. 

ப��ேனா� இ�ேக கனடா வ�� �� 

ெபய��� வாழ ேவ�� வ�த�. கால 

ஓ�ட�, இ�ப�தி ஐ�� ஆ��க� ஓ� 

மைற�� வ��டன. இ�ேபா� நா� 

ஐ�பைத ெந��கி� ெகா����கிேற�. 

காேதார� நைர �� அைத உ�தி 

ெச�கிற�. என��� நாேன 

சி����ெகா�கிேற�. கணவ� வ���� 

ெச�ற பாைதய�� மக�� �ட.

தன�ைம உண�� வா��கிறதா எ�றா�... 

இ�ைல. நா� மகி��ட� ச�ேதாஷமாக 

வா�கிேறனா எ�றா�, ேம ப�... 

இ��கலா� என பதி� �ற ேந��.

தினச� அேத ேவைல, அேத ம�க�, 

அேத ேலா�க� ரய�� எ��� ெச�வ�... 

மாைல இேத 

வ�� ��� 

ம���� 

தன�ைமய�� 

�ைழ�� 

�ள���� 

அட�கமாக 

���� 

ெகா�வ�... 

என 

வா��ைக� 

ச�கர� ஓ�� 

ெகா����த�. 

ஏேதா ெசா�ெலாணா 

ெவ�ைம மனைத� 

����ெகா�� 

வா��ய�. இ�த நிைல 

ெவ�பன� ேபா��த 

�ள��கால ேவைளகள�� மிக 

அதிகமாக� ேதா���.

���... எ�ன வா��ைக இ�? என 

ெவ�ைமைய ஒ��கியப� மாைல 

வ�� ��� �ைழ�ேத�. அ�� ேவைல 

ப� ெகா�ச� அதிக�தா�. �ள��சாதன� 

ெப��ைய திற�� இ��தைத �ட ெச�� 

உ��வ��� ெதாைல�கா�சி ெப��ய�� 

��ேன அம��ேத�.

அ�ப�ேய அ�ேகேய அம��தப� உற�கி 

இ��க, பாதி இரவ�� வ�ழி�� எ�ேக 

இ��கிேற� என உண���, எ� 

அைற��� ெச�� க��லி� ப��� 

அ�ப�ேய உற�க�ைத� ெதாட��ேத�.
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காைல �ழி�த�� ‘���’ என எ� 

ைகேபசி சி��கிய�. ெமேச� 

வ�தி��க� ��� என ஆவ�ட� 

எ���� பா��ேத�. ஆ� அவ�தா�. 

“சில மண���ள�க� அவகாச� உ�ள�, 

���தா� அைழ�பாயா ெச�ல�” என 

வ�தி��த�. மன� ��ள�ய�.

அவ�, யாரவ�, என��� அவ���� 

எ�ன உற�... பல ேக�வ�க�... ஆனா� 

அவ�றி�ெக�லா� பதி� ஒேர வா��ைத. 

அ�தா�... அ��, காத�. 

ப�ள� நா�கள�� உட� ப��தவ�. 

எ�ைன உய�ராக அ�ேபாேத 

காதலி�தவ�. பா�ைவயா� மனைத� 

ப�மாறி�ெகா�ேடா�. தின�� 

அவைன� கா�பேத உ�சாகமாக இ��த 

ேநர�. க�கள�� கன�கேளா�, அவைன 

மனதி� �ம�� தி��ேத�. மன��� 

இன�ைமயானவ�... சா�ேக�. அவ� 

அ�ைன�� ச�கீத�தி� ெப�� நா�ட� 

இ��ததா�� சா�ேகசி ராக� மிக�� 

ப����� எ�பதா�� அைதேய 

அவ���� ெபயராக ைவ�ததாக� 

��வா�.

 

“உன��� அ�ப��தாேனா?” எ�றா� 

�த� ச�தி�ப��. 

“ஆ�” எ�� ��னைக�ேத�.

நா� அவ�ட� ப�ன�ெர�டா� வ��� 

வைர ப��� ேவேற க���ய�� 

ேச��ேத�. அ�ேபா�� ப� இற�க�தி� 

க�� ேபசி வ�ேதா�. ��றாமா�� 

நா� ����� ��ேப எ� அ�ைன 

என��� என அ�காவ���� ஒ�றாக 

வர� பா��� ஒேர ேமைடய�� தி�மண 

ஏ�பா�� ெச��வ��டா�. நா� 

எ�வள� த���� அ�� 

எ�படவ��ைல. த�ைத இ�ைல, 

ஆதலா� தன��� இ� வய�� 

ெப�கைள கைரேய�ற அவ� 

அவசர�ப�டா� எனலா�.

என�� நி�சய� நட�கவ����� அ�த 

தின� என�� நிைனவ�� உ�ள�. அவ� 

எ�ைன ப� இற�க�தி� க�டா�. 

எ�னா� அவைன� க�ேணா� க� 

காண ��யவ��ைல, தைல �ன��ேத�. 

எ�னால எ� தி�மண�ைத த��க 

��யவ��ைல, அவ� காதைல மனதார 

ஒ���ெகா�ள�� ��யவ��ைல. 

அவைன ஏெற���� 

பா��தா� அ�� 

வ��ேவேனா எ�ற நிைல.

அ�ேக நட�� ஆதரவாக எ� ைகேயா� 

ைக ேச��தா�. 

“ெச�ல�, ந� �� � இ�ேபா ஒ� 

வா��ைத ெசா�னா�� ேபா�� டா... 

நா� உ�ைன இ�த �ணேம 

எ��ைடயவளா�கி� 

ெகா��வ��ேவ�... இேதா பா�” என 

ம�ெறா� ைகயா� பா�ெக��லி��� 

அழகிய ேமாதிர� ெப��ைய எ���� 

திற�தா�. அதி� என�காக அவ� 

வா�கிய நி�சய ேமாதிர� ஒள���த�,

ஆனா�, என���தா� அ�ேபா� 

அவ�ட� ெச�ல மன� இட� 

ெகா��கவ��ைல. த�ைத இ�றி எ�க� 

இ�வைர�� தன�ேய வள��க அ�ைன 

ப�ட க�ட� நா� அறியாதவ� அ�ல... 

அவைள ஏமா�றி அவமான�ப��தி எ� 

வா�ைவ பா����ெகா�� ெச�ல 

என�� மன� ஒ�பவ��ைல. 

“எ�னால ��யல ேகஷு” என 

அ�ேத�. அவ� அ�த ேமாதிர�ைத எ� 

ைகய�� திண��தா�.

“எ�ேபா எ�ன��கி எ�ைன வ�� 

ேசர��� ேதா�ேதா அ�வைர இ� 

உ�ேனாடேவ இ��க���, நா� அ�த 

நா��காகேவ கா�தி��ேப�. இ�ேபா�� 

ெசா�ேற� ெச�ல�, ந� �� � ஒேர 

வா��ைத ெசா�ல ேவ��ய� ம��ேம 

பா�கி” என வ�ர�தி�ட� நட��வ��டா�.

க�யாண ேமைடய�� எ� வ��கால 

கணவ�ட� நா� அம�� ேநர� 

வைரய��� �ட எ� மன� 

அைலபா��த�. எ� காதலா, எ� 

அ�ைனய�� க�ரவமா என மன� 

ெகா�தள��த�. அ�ைனய�� அ�� 

அ�ேக ெஜய��த�.

மன�வ�� ‘இ�தா� இன� 

என���டான வா��’ என 

மனதிட��ட� ேமைடய�� அம��ேத�. 

மனைத க�லா�கி மனதார தாலிைய 

ஏ�ேற�. ���� ���ப�, ப�பல 

ப�ர�சிைனக�, �ச�க�, ெகா�ைமக� 

என நட�த� எ� ���தன�.

எ�த ேநர�தி�� அ�பான ஒ� 
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வா��ைதேயா அரவைண�ேபா ‘ேபா�� 

வ��மா உன�� நா� இ��ேக�’ எ�ற 

ஆ�தேலா ெசா�ல� �ட ேதா�றாத 

ஒ�வ� எ� கணவ�. அ�தைன�� 

சகி�ேத�. ப��ைளைய�� 

ெப�ெற��ேத�. 

ப��ேனா� “நா� கனடா ெச�கிேறா�, 

நா� ��ேன ெச�கிேற�... ந� ப��ேன 

வ�� எ�ைன ேச���ெகா�” என வ�ைட 

ெப�றா�.

‘ச� இன� நா� ம��ேம... எ� வா��� 

மல�ேமா?’ என நா� நிைன�தி��த 

ேநர� அ�.

ஆவ�ட� நா�� கனடா 

பயண�ப�ேட�. அவ�ட� ேச��� 

ஆைச ஆைசயா� ���தன� 

ைவ�ேத�.

அவ� த�மாறி 

கா� ஊ�ற 

�ய�� 

ெகா����

தா�. நா�� 

சி� 

ேவைலக� 

ெச�� 

���ப���� 

உதவ�யாக 

இ��ேத�. 

அவேனா நிைலயாக 

ஒ� ேவைலய��� 

நி�லா� ���ப���� 

என எ�த பார�ைத�� 

�ம�கா� வ��ேட�றியாக 

இ��தா�.

“எ�தைன நா� இ�ப�...? இ�தியாவ�� 

அ�ப� இ��தா� ச�, இ�ேக�� 

அ�ப�ேய எ�றா�...?” என ேக�வ� 

ேக�ேட�. 

“இ�ப��தா� இ�வேளாதா� ����” 

என அைற�தா�. மன� ��வ�மாக 

உைட�ேத ேபான�. நா� ப��தப�ேய, 

எ� திறைமகைள வள��தப�ேய 

ேவைல��� ெச�ேற�. ப��ைளைய 

வள��ேத�... வ�� ைட பராம��ேத�... 

வ�ட�க� இர�� ஓ� மைற�தன.

அவ���� என��மான ��கமான 

உற� ெம�ல ெம�ல ப�ள� பட� 

�வ�கிய�. ஒ� ேநர�தி� அவ� ேவ� 

ஒ� ெப�ண�ட� 

ெதாட�� ெகா���ளா� 

என� ெத�ய வ�த�. 

அதி��ேத�... ச�ைடய��ேட�. 

எ�த வ�த ப�ரேயாச��� இ�றி அவ� 

வழிய�ேலேய அவ� ெச�றா�. 

‘இன� இவைன� தி���வ� 

எ�னாலாகா�, அ�ப� அவ��� 

ேவ�டாத மைனவ�யாக இ��ப� எ� 

தைல எ��� அ�ல’ என�ேதா�றிய�. 

அவன�டமி��� வ�லகிேன�. தன�ேய 

வாழ� க���ெகா�ேட�. எனெகன வ��  

வா�கிேன�. ப��ைளைய க��� 

க���மாக இ�லாவ���� அ�பாக 

வள��ேத�.

அ�த நிைலய�� இ�தியா வ�ேத� 

அ�ைனைய 

காணெவன. 

ப��ைள ��� 

வய� 

சி�வ�... 

அவைன 

அ�ைனய�ட� 

ஒ���ெகா��

�வ��� நா� 

பைழய 

க������ 

ெச�� வரலா� 

என கிள�ப�ேன�.

வழிய��, அவ�, எ� 

சா�ேக� க�டா�. 

எ�ைன� க�ட க�கள�� 

மி�ன� ேதா�றி மைற�த�. 

அேத ஒழிய ஒள� ம�கிய 

க�க�, தள��த நைட, ேசா��த 

�கெமனேவ இ��தா�. 

“ஏ� இ�த நிைல?” எ�ேற� 

ஆ�ர��ட�.

“ந� இ�லாத உலக�திேல நி�மதி 

இ�ைல... உ� நிைன� அ�லாத 

இதய�திேல சி�தைன இ�ைல” என 

பாட� ெசா�றியா ெச�ல�” என 

வற�சியாக சி��தா�.

“அ�ேபா ந��க க�யாண� 

ப�ண��கைலயா?” எ�ேற� ��ற 

உண��ட�. 
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“என��தா� க�யாண� ஆய���ேச” 

எ�றா� எ�ைனேய பா���. 

நா� ��வ� ���கி அவைன க�ேட�. 

“��யைலயா ெச�ல�?” எ�றான.

“நா� எ�ன��கி உ�ைன ச�தி�ேசேனா, 

ந� எ�ேபா எ� மன பட� �தி� வ�� 

அம��தாேயா அ�ன��ேக உன��� 

என��� க�யண� ஆய���� ெச�ல�” 

எ�றா� உ�ைமயான உண��ட�. 

நா� சிலி���� ேபாேன�. ‘இ�ப��� 

ஒ��தனா, இவைன அைடய நா�தா� 

ெகா��� ைவ�கவ��ைல’ என� 

�வ�ேட�.

“ந� எ�ப� இ��ேக? ப��ைள தாேன, 

எ�ப� இ��கா�? உ� அவ� எ�ப� 

இ��கா�?” என வ�சா��தா�. 

அ�ேக உ�ள காப� ஷா�ப�� 

அம��� எ� நிைலைய� 

�ற� �வ�கிேன�. 

அதி��தா�. 

யா�டமா�� 

பகி���ெகா�ள 

ேவ��� என 

தவ��ேத� ேபா��, 

அவன�� அ�பான 

வ�சா��� எ� மைட 

திற�த�.

“எ�ன�மா இெத�லா�?” என� 

கவைல�ட� ேக�டா�. 

“எ�ன�த ெசா�ற� ேகஷு, இதா� 

எ��ைடய வா��” எ�ேற� 

வ�ர�தி�ட�. 

“அ�ேபா அ�ேக தன�யா சி�ன 

�ழ�ைதைய�� ைவ���ெகா�� 

எ�ப� சமாள��கற?” எ�றா�. 

“ஏேதா நட���, ைகய�ல உ�ேயாக� 

இ���... மனதில ெத�� இ���... 

வா�� ஓ��” எ�ேற�.

அ�ேக நா� இ��த� ��� வார�க�. 

நா� கிள�ப ேவ��ய ேநர�� வ�த�. 

அவைன� ச�தி�� வ�ைட ெபற மன� 

���த�. அவன� வ�� ��ேக ெச�ேற�.

 

“வா ெச�ல�” என மனதார 

வரேவ�றா�. 

“நா� ஊ��� கிள�ப� ேபாேற�” 

எ�ேற� மனதி� வலிைய அட�கி. 

“�� ேபா�தா� ஆக�� இ�ைலயா 

எ�ன ப�ணற�” எ�றா�. 

“ேகஷு, நா� தன�யா அவதி�ப�� 

ெநா���ேட�, இன� எ�த 

அவ�ைத��பட ெத�ப��ைல ேபால 

�வ�� ேபா�� மன�” என அ�ேத�. 

அ�த எ�ைன ைக� ப���� இ��� 

த� மா�ேபா� ேச����ெகா�டா�. 

அ�ப�ேய அைண�த வா�கி� 

�வ�ேறா� ச��� கீேழ தைரய�� 

அம��தா�. எ�ைன த� ைக 

அைண�ப�� ைவ���ெகா�டா�. அவ� 

க�க�� கல�கிேய இ��தன.

“ேகஷு, எ�ைன... எ�ைன 

வ��... ந��க...” என� 

திணறிேன�. அவ� 

எ� �க� நிமி��தி 

எ�ைன ேநராக� 

க�டா�. நா� 

ெசா�ல வ�தைத 

கிரகி�தா�. 

 

“����டா ெச�ல�, 

ஆனா இ� ேவ�டா�, ந� இ��� 

�ைற�ப� அவ� மைனவ�... 

உன���� ஒ� மக� இ��கா�... 

அவ��� த�ைத�� ஒ� அைடயாள� 

ேவ��, இ�த� ப��� வயசில ந� 

அவ���� த�ைத இ�லாத வா�ைவ, 

ப��ைவ ���க�மா, இ�ெனா�வைன 

த�ைத�� ெகா�� நி��த�மா, 

அவ� மன� எ�ன பா�ப��� ேயாசி 

ெச�ல�, பாவ� இ�ைலயா அவ�, 

அ�த ப��� மனைச தவ��க வ�டாேத. 

ந�லப� தி��ப�� ெச�. உ� கணவ� 

ந�லப� தி��தி வ�வாேனா எ�னேமா 

மா, உ� ப��ைள உன�கி��காேன 

ெச�ல�” எ�றா�.

 

அவன�� ஆதரவான வா��ைதக� எ� 

க�ணை� ர� �ைட�கவ��ைல.... 

ெப��கிய�. 

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Apr 2014                               55



“எ� ப��ைள�காக பா��கற�� க ேகஷு, 

அ�ேபா நா�, எ� வா��, எ� மன�?” 

எ�ேற� ேக�வ�யாக.

“உ� மனசி� நான���கிேற�. எ� 

மனசி� ந� இ��கிறா�. எ�ெற���, 

எ�த ேநர�தி�� உன�காக நா� 

இ��ேப� டா ெச�ல�. எ�ைன 

ந�பலா�. கால� கன��� நம��� ந�ல 

வா�� ஏ�ப��. ஆனா அத���டான 

ேநர� இ�ேபா� த��தத�ல டா” என 

ைத�ய� �றினா�. 

“எ� ெச�ல� தளர மா�டா, �வள 

மா�டா, தைல நிமி��� சி��த �கமா� 

தா� எ�லாவ�ைற�� எதி��� நி�� 

சமாள��பா” எ�றா�.

ெம�ல �க� �ைட�� மனேத 

இ�லாம�, ஆனா�, அவ� ெசா�ன 

வ�ஷய�கைள க��தி� ெகா�� எ� 

மக��காக என... இ�ன�� நா� 

இ�ெனா�வன�� மைனவ�தா�... 

நா�க� ப���தி��தா�� ச�ட�ப� 

ப��யவ��ைல எ�பைத நிைனவ�� 

ெகா�� ெந��ெகா�ளா வ��த�ட� 

அவன�ட� வ�ைட ெப�� கனடா 

தி��ப�ேன�.

வ�ட�க� ஓட எ� கணவன�� 

ஈன�ெசய�க� ேம�� ேம�� எ� 

கா�கள�� வ�ழ நா� அவைன 

�ைற�ப� ப��ய ேவ��தா� வ�த�.

ப�� வ�ட�க� ஓ� மைற�தன. 

க���ய�� காெல��� ைவ��� 

வய�, மக���. கணவன�� சாய� 

�ண நல�க� ப�கி���ெகா�� 

ப�ற�ததாேலா எ�னேவா எ� மக� 

வளர வளர அவ� த�ைத ந�லவ�, 

நா� தா� தவ� ெச�தவ�, எ�ப� 

ேபால ேபச� �வ�கினா�, நட�க� 

�வ�கினா�. எ���� ெசா�ல சி� 

ப��ைள அ�ல, ேதா��� ேம� வள��த 

ப��ைள. நா� ம���� ஒ� ��தமா என 

அச�� ேபாேன�. அட�கமா�டாம� 

ேக�வ� ேக�க, வ�� ைட வ��ேட ெச�� 

த�ைத�ட� வாழ� �வ�கிவ��டா�.

க���� ப��ைப�� ���காம� 

ேவைல�� ேதடாம� வ�� �� அம��� 

ேநர�ைத வண� ா�கி�ெகா�� 

அைல�தா�. ெவ��ேத�... ெசா�லி 

ெசா�லி �வ�ேட�.

கால� எ�ன�ட� ஏ� 

இ�வள� ெகா�ைமயாக� 

ேபான� என நா� ேக�வ� 

ேக���ேபாெத�லா�, இ�ைல 

அ�வள� ெகா�ைமயான� அ�ல என 

நி�ப��ப� ேபால அவ�... எ� ேகஷு 

என��� ேதா� ெகா��தா�.

கணவன�� ப���, மகன�� மன 

�ண�க�, தன�யான வா�வ�� 

அவல�க� என அ�தைனைய�� நா� 

கட�� ெவ�றிகரமாக வா��� தா� 

வ�கிேற�, இ���, ஆ�... உ�ைம, 

ஆனா� அத��� காரண�, எ�ைன வாழ 

ைவ��� அ�த ச�தி, அத� ெபய�தா� 

ேகஷு.

 

எ� ேகஷு. ெதாைல �ர�தி� 

அம���ெகா��, ெவ�� வா� 

வா��ைதகள�னா� மனதி� அ�ைப� 

ப�மாறி, எ�ைன உ�சாக�ப��தி, 

எ�ைன �வ�� ேபாகாம� ம���, எ� 

�ய� �ைட�கிறா� எ�னவ�.

நி�த�� அ�லாவ���� பல நா�� 

அவன� ஈெமய��, அ�ல� ைகேபசிய�� 

ெமேச� என எ�ைன சா���வ�டாம� 

தா��� மரமாக அவ� தா�கி 

வ�கிறா�. அவன� அ�பா� எ�ைன 

ெவ�றியைடய ெச�� வ�கிறா�.

மண� ��யாமேலேய மன� ஒ�த 

த�பதிக� ேபா�றெதா� அ�ைமயான 

��த�ட� நா�க� ெதாைல�ர 

வா��ைகைய வா��� வ�கிேறா�. 

இ��� இ�த ஐ�ப� வயதி�� அவ� 

என�காக மண� ��யாம� வ�ரத� 

கா�கிறா�.

நா�க� எ��ேம உடலா� ேசரவ��ைல, 

�ய�சி�கவ��ைல, ஆனா� மனதா� 

ேச��� பல வ�ட�க� ஆகி�றன. 

எ�த ேநர�தி�� எ�ன ேவ�� 

வ�தேபா��, “ேகஷு” என நா� அவைன 

அைழ�க ����.

“எ�னடா ெச�ல� எ�ன ப�ர�சிைன?” 

என அவ� ைக ெகா��க... 
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சா���ெகா�ள என�காக நி�றா�, 

நி�கிறா�.

வயதி� வ�வ� காத� தா� ஆனா� 

அ� உட� கவ��சி மனதி� ெகா�� 

ஏ�ப�வ� பல சமய�கள���. ஆனா� 

இ� எ�னவ�தமான காத�, எ�ன 

வ�தமான அ��, அவைன� ப�றி 

நிைன���ேபாேத மன� கிள�கிற�. 

பைழய எ�ண ஓ�ட�கள�லி��� 

ம��� அவைன உடேன அைழ�ேத�. 

“ஹா� ெச�ல�” எ�றா� எ�ேபா�� 

ேபால ஆைச�ட�.

“ெசா���க ேகஷு எ�ப� இ��கீ�க?” 

எ�ேற�. 

“ந�லா இ��ேக�டா, உ�ைன� 

காணாத க��� க�ண�ல, உ�ைன 

எ�ணாத ெந��� ெந�ச�ல... ந� 

ெசா�லாத ெசா��� ெசா�ல�ல... ந� 

இ�லாம� நா�� நான�ல” எ�றா� 

காேதார�.

 

நா� அவன�� அ�ப�� உ�ள� உ�கி� 

ேபாேன�.

“உன�� ஒ� �� ��� 

ெசா�ல���...” எ�றா�. 

“எ�ன அ�?” எ�ேற� ஆவலாக.

“நா� உ�ைன� காண ெவ� வ�ைரவ�� 

வர�ேபாகிேற�” எ�றான. 

என�� மகி��சிய�� தி����கா�ய�. 

“எ�ன ெசா�ற�� க, ந��களா, இ�ேகேய 

வர� ேபாற�� களா?” என� தி�கிேன�. 

“எ�ன தி���?” எ�ேற�. 

“ெகா�ச� ேவைல வ�ஷய� இ���. 

�டேவ உ�ைன�� பா��க��� 

மன� கிட�� தவ���� அதா�” எ�றா� 

�ர� �ைழ��.

“ேகஷு” எ�� வ��மிேன�. 

“எ�னடா, நா� 

வர�ேபாேற�� 

ெசா�ன�ேம இ�ப� 

இேமாஷன� ஆகி�டா எ�ப�? 

இ��� நா� எ�ென�னேமா ேபச��, 

பகி����க��, ந�ல பல ���க� 

எ��க�� இ�ைலயா?” எ�றா� 

�டகமாக. 

“எ�ன ���?” எ�ேற� ஆவ�ட�. 

“அைத அ�ேக வ�� ெசா�ேற�. 

சன��கிழைம மாைல நா�� மண��� 

எ� வ�மான� அ�ேக இற���. 

உ�ைன� ச�தி�க ஆவ�ட� 

கா�தி��ேப�. சி � ைம ஏ�ச�” 

எ�றா�.

‘எ�ன ��வாக இ����, எ�ன 

ெசா�ல� ேபாகிறா�, இன�யா�� 

என�� வ���மா, இ�ேபா� அவைன 

நா� மண�க ����தாேன, எ� 

வா�வ�� நா� இ�வைர ஒ� �க�� 

காணவ��ைலேய, அவ��தா� எைத 

அ�பவ���வ��டா�? எ�கைள 

இைண�பாயா இைறவா?’ எ�� 

ேவ��ேன�.

அவ� வர�ேபாவைத அறி�� எ� 

உடலி� �திய ர�த� ஓ�ய� ேபால ஒ� 

மகி��சி பரபர��, இதய� 

அ����ெகா�ட�. ப�வ வய� ம�ைக 

ேபால உ�ள� ��ள�ய�. ‘வர��� 

ந�லேத நட�க���’ என 

��னைக�ட�, அவ��� மிக�� 

ப���தமான பாடைல �����தப� 

எ� ேவைலகைள� பா��ேத�.
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CONTESTS  &  REWARDS

1. Penmai Special Contest: 

Women’s Day Contest - Lashmi

2. Neeya Naana Winner - Lashmi

3.  Penmai’s Super Star:

Best Innova�ve Thread 
Starter  -  Ramyaraj

March Month
Contest Winners

Penmai’s Special Contest - தமி� 

��தா�� சிற��� ேபா��

�eeya �aana - �pril �onth �ontest.

ந� பார�ப�ய பழ�கவழ�க�க�, 

ச�ப�ரதாய�க� ெவ�� அ�ஞானமா 

(�டந�ப��ைகயா) அ�ல� ெம�ஞான 

க����களா?

�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.
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