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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

ந� ெப�ைம ேதாழி இைணய உலகி� கா� பதி�� ஆ� வ�ட�கைள 

ெவ�றிகரமாக கட��, ஏழாவ� அகைவய�� அ�ெய��� ைவ�க� 

ேபா�� இ�த இன�ய த�ண�தி�, ெப�ைமய�� ஆ�க� பாைதய�� 

உ��ைணயாக இ��த ந� இைணய ந����ப�ன�க�, வழிகா��க�, 

தைலைம வழிகா��க� ம��� ெப�ைம தள�தி� நல� வ���ப�க� 

அைனவ���� எ�க� ந�றிக�. உ�க� அைனவ�� ஒ��ைழ�பா� 

ம��ேம ெப�ைமய�� இ�தைகய வள��சி சா�திய� எ�ப� 

ம��க��யாத உ�ைம. 

 

இ�த இன�ய த�ண�தி� ம��ெமா� மகி��சியான வ�ஷய� ஒ�ைற 

உ�க�ட� பகி��� ெகா�ள வ����கிேறா�. நா� வள��ேபா� 

ந�ைம� ேச��த ந� ச�தாய�தி��� ந�மா� ���த அள� பய�த�க 

ெசய� ெச�யேவ��� எ�� மனதி� எ�ேறா ேபா�ட வ��� இ�� 

�ைள வ��� உ�க� �� �ள�� வ����ள�. ஆ�... ெப�ைம 

அற�க�டைள! ந� ச�தாய நல��காக ந�மா� இய�ற �ய�சிக� 

எ��க�� ெசய�பட�� ெப�ைம அற�க�டைளைய நி�வ� உ�ேளா�.

ெப�கைள ெபா�ளாதார�தி� உய���� ெபா���, அவ�க� 

ேம�ெகா��� �யெதாழி��� உத�வ�. "தன�ெயா� மன�த��� 

உணவ��ைலெயன�� ஜக�திைன அழி�தி�ேவா�" எ�ற ந� ��டா�� 

கவ� பாரதிய�� தா�ம�க� ேகாப�தி�� பதிலள���� வ�தமாக பசி, 

வ�ைமைய ஒழி�ப�. ம��� வ�ைமய�� உ�ள க��ப�ண�க��� 

ஆேரா�கியமான உண�� ம���வ உதவ�க�� ெச�வ�. ஏைழ 

மாணவ�கள�� க�வ��� உத�வ�. �மி ெவ�பமயமாதைல தவ����� 

ெபா����, �����ழைல கா��� ெபா���� ெச�க� ம��� 

மர�க��கைள ந�வ�ட�, அவ�றி� வள��சிைய க�காண���, 

பா�கா�� வள��ப�. ந� வா��ட� இர�டற கல��வ��ட பல 

ேகாய��க� இ�� சிதிலமைட��, உ���ைல�� உ�ளன. அ�தைகய 

ேகாய��கைள� ேத��ெத��� ���ப��ப�.

ந�லேதா� இ��ய�சி�� த�னா�வல�க� எ�க�ட� ைக�ேகா��� 

உ�க� ஆதரைவ ெப�ைம இைணய�தி�� த�த� ேபா� 

அற�க�டைள��� த�வ�� க� எ�� ந��கிேறா�. எ�க� 

ெசய�தி�ட�க� யா�� ஒேர நாள�� ெசய�ப��த�பட� ��யத�ல. 

ஆனா� இன� வர���ய நா�கள�� ேம�ெசா�ன தி�ட�க� யாைவ�� 

ெச�ைம�ற ெசய�ப���ேவா�.

ெப�ைம அற�க�டைளய�� ெதாட�க வ�ழா, ேம மாத� 20-� ேததி 

அ�� நைடெபற இ��கிற�. உ�க� அைனவைர�� இ�வ�ழாவ��� 

இன�ேத வரேவ�கிேறா�. 

 

அறேம அகில� கா���! அற� ெச�ய கர� ேகா��ேபா�!!
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May 20th, 2014

Tuesday

5.00 pm to

6.00 pm

Hotel Arcadia,

Coimbatore

Mr. P.Susai Manickam

Addl. SP & Principal PTC,

Tamilnadu Police, 

Chennai.

&

Mrs. Sashi Chandran

Founder & Director, 

Nityagurukula, 

Coimbatore.

Solicit your gracious

presence for the Inauguration of

“Penmai Charitable Trust”

Chief Guest

Padmashri Dr. K.G.Bhakthavatchalam

Chairman - KG Hospital,

Coimbatore.

Guest of Honour

With Best compliments from...

“Penmai Team”

Penmai.com
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The Penmai’s Team

Administrator (நி�வாகி) - E. Ilavarasi Johnson

Super Moderator (தைலைம வழிகா��) - K. Parasakthi, Sumathi Srinivasan, G. Karthiga and 
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ெப�ைம இ�� எ�ப� 

திக�கிறா�, த�க� வா�வ�� 

எ�தைகய ��கிய��வ� 

ெப�கிறா� எ�ப� ப�றி 

ெப�ைம ேதாழைமகள�� 

க���க�. 

...Sriramajayam
ெப�ைமய�� என�� அைன�� 

ப�திக� ப���த�. �றி�பாக 

ந�ப�கள�� ஆேலாசைன, க���ைர, 

அறி�ைர, அற�ைர, ந��ைர, அறிவ��� 

ேபா�றவ�ைற��, ம��� ந�ப�கள�� 

உலக�தி� நா��� தகவ�க� ம��� 

பல.

...Gowrymohan
கவ�ைத எ�ற ெபய�� ஏதாவ� 

எ�தேவ��� எ�ற என� ந��டகால 

ஆைச 'ெப�ைம' இைணயதள�தி� 

நிைறேவறி��ள�. ச�ேயா, ப�ைழேயா 

மனதி� ேதா�றியைத தய�கமி�றி 

எ��� ைத�ய�ைத�� 

மனநிைறைவ�� 'ெப�ைம' த���ள�. 

இத�� 'ெப�ைம' ேதாழ�, ேதாழிய�� 

ஊ�க�� வ�ம�சன�ேம ��கிய� 

காரண�களா��.

...Naliniselva
நி�சயமாக எ� திறைம ெம�ேகறி 

இ��கிற� எ�� தா� ெசா�ேவ�. 

நா�� ேப� பா��� பாரா��வ�, நா� 

இ��� ந�றாக� ெச�யேவ��� 

எ�ற ஊ�க�ைத ெப�ைம வைல�தள� 

ெகா��கிற�. ம�ற ச�க 

வைல�தள�கைள� ேபா� ெவ�� 

ெபா��ேபா�� அ�ச�க� ம��� 

அ�லாம� கவ�ைத, ஓவ�ய�, 

ைகவ�ைன� ெபா��க� ெச�வத�� 

நா� க���ெகா�ேட�. ந� ெப�ைம 

ேதாழிகள�� �ல� நா� ேப�ப� 

�வ��லி� ெச��� �ைறைய� 

க���ெகா�ேட�.

...Thenuraj
ெப�ைமய�� எ�ன இ�ைல?  அரசிய� 

ேபச ேவ��மா, அழ�� �றி��க� 

ேவ��மா, ம���வ �றி��க� 

ேவ��மா, சைமய� �றி��க� 

ேவ��மா, ேதாழிக�ட� ேபச 

ேவ��மா, இ�தைன சிற�� 

அ�ச�க�ட� இ���� ெப�ைமைய 

யா��காவ� ப���காம� ேபா�மா? 

இைவ அைன��� தா� என��� 

ப���க� காரண�.

...Subhasreemurali
ெப�ைமய�� என�� எ�லாேம 

ப����� �றி�பாக எ�றா�, “Today sms” & 

“Thought for theday” இைவ இர��� தா� 

காைலய�� நா� �தலி� பா��ப�. 

ந�ல நைக��ைவ�� ந�ல 

க���க�� அ�த நாைள 

���ண��சி�ட� இ��க உத�கிற�. 

என�� நிைறய ந�ப�க� 

கிைட���ளன�. அைத வ�ட ��கிய�, 

இ�� உ�ள ந�ப�க� மிக�� அ�பாக 

  

Penmai
Today vs 2020!

...
Sujij

ey
a

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine May 2014                                    6



நட�� ெகா�கிறா�க�. ெபா�வாகேவ 

இைணய தள�கள�� ெப�க��� 

பா�கா�� இ���மா எ�ற ஐய� 

இ����. என�� ெப�ைமய�� அ�த 

பய� இ�ைல. இ�த ��கிய 

காரண�தி�காக நா� ெப�ைமய�� 

இ��பத�� ெப�ைம�ப�கிேற�.

...Angu Aparna

ெப�ைமய�� இ��பத�� 

ெப�ைம�பட� காரண�க� ப�பல. 

அதி� �தலாக� ெசா�ல 

ேவ��மானா�, ந�ல உ�ள�கள�� 

ந�� கிைட�த�. யாெர�ேற ெத�யாத 

ேபாதி��, ந�ெப�� அழகான 

ப�த�தி�, பல ந�ல உ�ள�கைள 

எ��ட� இைண�தவ� தா� 

ெப�ைம. (ெப�ைமைய�� ேச��� 

தா�, இவ� தா� என� ��கிய 

ம��� ெந��கிய ேதாழி இ�ெபா��). 

ெரா�ப க�டமான சமய�கள�� அ�ல� 

மன� ச� இ�லாத த�ண�கள�� நா� 

ேதா� சா��� இைள�பா�� இட� 

ெப�ைம தா�. 

நா� பா��த வைரய��, ெப�ைம 

நிைறய �� எ��தாள�கைள��, 

கவ���ய�கைள�� உ�வா�கி 

இ��கிற�. இைத நிைன�� நா� 

ெரா�பேவ ெப�ைம�ப�கிேற�.

 

...Kirthika99 @ Karkuzhali

இ��� நா� எ� 

ேதாழிக�, 

உறவ�ன�க�, ஏ� 

ச�தி��� �� 

நப�கள�ட� �ட 

ெப�ைம ப�றி 

�ற� 

தய�கியதி

�ைல. 

வ�� �� 

ெபா�� 

ேபாகவ��

ைல எ�� 

��பவ�க

ள�ட� நா� 

ெப�ைமய�� 

இைண�மா� 

ைத�யமாக 

ப���ைர ெச�ேவ�. இத�� ��கிய 

காரண� இ���ள பா�கா�� (security) 

ம��� ேதைவ இ�லாத ம�ட ரகமான 

க����கைள இ�� எவ�� 

பதிவ��வ�� இ�ைல, பதிவ�ட 

அ�பதி�ப�� இ�ைல எ�பேத ஆ��.

ெப�ைமய�� ம��ேம ஒ� ேந�மைற 

எ�ண�கைள வள���� பதி�க� 

அதிக� உ�ள�. எதி�மைற 

எ�ண�கைள பகி��� ெகா��� 

ேபா�� இ�லாம� இ��ப� என�� 

ப���தமான வ�ஷய�கள�� ஒ��.

ேபா�� ேபா��� ெகா�� ந�ல 

வ�ஷய�கைள பகி�� ெபா�� 

இய�ைகயாகேவ ந�ைம� ��றி ந�ல 

எ�ண அைலக� இ����.

...Vijivedachalam

ெப�ைமேய! உலகி� ெவ�ேவ� 

ஊ�கள�� ெவ�ேவ� நா��� ��த 

ந�மண மல�கைள ந� ேச��� 

��ேதா�டமாக மா�றிவ��டாேய. 

அதனா� உ�ைன� ப�����.

ஆதரவ�� வ�� ெப�க���, தா� 

ேபால ஆ�த� ��� ேதாழைமகைள 

பா��� ெம� சிலி��� நி�ேப� .அ� 

என��� ப�����. சைமய� அைற�� 

த�ண��  ���க ம��ேம ெச�ற நா�, 

இ�� சைமயலி� கி�லா� எ�� 

ெபய� வா�கிய�னா� தாேன! தன� தி� 

அைம�� என�� சைமய� ெசா�லி� 

ெகா��த உ�ைன என��� ப�����.

�ழ�ைத ப�றி எ� மனதி� ஆய�ர� 

ேக�வ�கேளா� நா� இைணய�கைள 

ேத�யேபா� தா� ெப�ைமைய �த� 

�ைறயாக� பா��ேத�.

ெவ�ேவ� தல�கள�� chatting, dating 

எ�� கலா�சார சீ�ேக���� 

வழிவ��கிற�. ஆனா� ந�, தா�ைம, 

ந��, சைமய�, ஆ�மிக�, கைதக�, 

�ழ�ைத பரா�ம��� எ�� 

ேம�ைமயான பகி��கைள ம��� 

ெகா��� எ�க� எ�ண�கைள சிதற 

வ�டாம� பா�கா�கி�றாேய, அதனா� 

நா� உ�ேனா� இ��பைத 

  

...Sangichandru
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ெப�ைமயாகேவ 

நிைன�கி�ேற�.

Modernism எ�ற 

ேபா�ைவய��

லாம� homely 

ஆக 

இ���� 

ெப�ைம

ைய� 

பா��� 

ெப�ைம�ப

�கி�ேற�.

...Gkarti
I Love its dedication 

and hard work and have 
taken us to newer conceptions of life 

too. Penmai’s rules drive us, Penmai’s 
regulations discipline us, Penmai’s contests 
uplift us and Penmai’s awards motivate us! 

Its,
 A teacher when I have doubt.
 A platform when I want to express myself.
 A place where I can share my knowledge.
 A place to meet new friends.
 A place to tell everyone about my school 

and college.
 A place to evaluate myself.
 A place where I get appreciated for my 

achievements.
 A place to tell people about the place I 

belong to.
 A place to list my town.
 A place to write my feelings regarding 

anything

...Gayathri_doll

எ�ேனாட கவ�ைதக����, 

அ�வ�ேபா� நா� பதி� ெச��� 

கைதக���� ந�ல வரேவ�� 

கிைட��� ேபா� ச�ேதாஷமா��, 

உ�சாகமா�� இ��கிற�.  ேயாசி�க 

��யாத, ஆனா�, மிக�� பய��ள 

வ�ஷய�கைளெய�லா� நா� க��� 

ெத��� ெகா�கிேற�.

ஒ�ெவா�வ�� தன��ப�ட 

திறைமகைள ெவள� ெகா�� வர ஒ� 

ந�ல ��� ேகாலாக ெப�ைம 

வ�ள��கிற�. 

2020-ஆ� ஆ��� ெப�ைமய�� 

வள��சி எ�தைகயதாக இ��க 

ேவ��� எ�ப� ப�றிய ெப�ைம 

ேதாழிகள�� கண���க�� 

வ���ப�க��:

எ�ைன ெபா��த வைர ெப�ைம 

இ�ேற தர�தி� No.1 எ�ேற 

க��கிேற�.

எனேவ இ�த� தர� ெகடாம� ந�ல 

வ�ஷய�கைள ம��ேம ெகா�ட ஒ� 

வைல�தளமாகேவ 2020 �� ெப�ைம 

இ��க ேவ���/இ����.

இ�� ப�பல எ��தாள�க� 

ெப�ைமயா� உ�வாகி 

ெகா����கிறா�க� எ�ப� 

அைனவ�� அறி�தேத. அதி� 

நி�சய�மாக பல� ந�ல நிைல�� 

உய��� ெப�ைமய�� �கைழ எ���� 

ெசா��� கால� 2020 ��ேளேய 

வ��வ��� நி�சயமாக!

ெப�கள�� தா� வட� ாக இ��க 

ேவ���. ெப�கள�� அைன�� 

ேதைவகைள�� ���தி ெச��� ஒ� 

��� ேபால இ��க ேவ���. 

Modernism  இ�லா homely website ஆக 

இ��ப� தா� ெப�ைமய�� அழ�. 

அ�த அழ� மாறாம� எ��� 

இளைமேயா� இ��க ேவ���.

ெவ�றி ெப�றவ�க��� அழகான சிறிய 

வா��� அ�ைடக� ப�சாக 

அ��ப�னா� ந�றாக இ���� எ�ப� 

என� க��தா��. ேபா��ய�� கல�� 

ெகா�� ெவ�றி ெப�பவ�க��� 

நிைறய ப��க� ெகா��கலா�. 

ஒ� ��கியமான ேவ��ேகா�, 

ம���வ �றி��கைள ஏதாவ� ஒ� 

ம���வைர� ெகா�� தர ���மா? 

அவ�ட� நா�க� ேநர�யாக ேபசி 

  

...g
karti

Penmai 2020!Penmai 2020!
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எ�க� ச�ேதக�கைள ேபா�கி� ெகா�ள 

உதவ ேவ���.

ெப�கள�� ேவைல வா��ப��� 

ெப�ைம �� நி�� உதவ ேவ���. 

ெப�க� வ�� �� இ��� ேவைல 

வா���க� ெபற தி�கைள உ�வா�க 

ேவ���. ெப�கள�� நா� ���பாக 

இ��க ேவ���. இ�� ேபா� எ��� 

ேபேரா�� �கேழா�� வ�ள�க 

ேவ���.

Wouldn't it be great to see with Penmai 
Rankings in the top 50,000+. From there, we 
can work towards it getting into the top ranks 
beginning with 10000... then 5000... then in 
2020 – Its be in 1000... not an impossible goal 
considering the vast number of members. 

What we should do is start a strong 
promotional campaign of not the site alone but 
of individual posts too. Make liberal use of the 
share buttons at the bottom of resource 
articles and forum posts. Share links of posts 
at Google+, Facebook, Twitter, personal blogs, 
public forum sites, etc. Don't just share our 
own posts. If we come across any post liked, 
share it with all and sundry.

Wish to increase Penmai’s rankings nationally 
and internationally. 

எ�ேனாட எதி�பா��� எ�னெவ�றா� 

இைணய�ைத�� 

தா�� ெப�ைம 

ந� ச�தாய�-

���� 

வரேவ���. 

பாரதி க�ட 

��ைம� 

ெப�ணாக, 

ந� 

ெப�ைம 

ந� 

ச�க�-

தி�� Virtual 

ஆக 

இ�லாம� 

Physical ஆக 

ஏதாவ� ஆ�க� 

��வமான ெசய�க� ெச�ய ேவ���. 

இைணய ம�க� ம��மி�றி, இதர 

எ�லா தர�� ம�க�� ப��க���ய 

வைகய�� ெப�ைம மி� இத� அ�சி� 

வர ேவ���. மாத இதழாகேவா 

அ�ல� மாத� இ��ைறேயா 

ச�க�தி� வல� வர ேவ���. அேத 

ேபா�, ெப�ைம மி� இத� தமி� 

ம��� ஆ�கில�தி� தன�� தன�யாக 

வ�தா� இ�ன�� ந��. 

அேத ேபா� ெப�ைமய�� நிைறய ேப� 

இ�வா��ைக, தா�ைம, �ழ�ைத 

வள��� ச�ம�தமாக எ�லா� நிைறய 

அறி�ைரக� ��� எ�லா� 

த�கிறா�க�. அைவ அைன�ைத��, 

ஒ�ெவா�றாக ஒேர ெதா��பாக 

அைனவ�� க���கைள�� 

அறி�ைரகைள�� ெப�ைம மி� இத� 

ேபா�ேற ெகா��க �யலலா�. அதாவ� 

�ழ�ைத வள��� எ�றா�, அ� 

ச�ம�தமாக இ��பைத எ�லா� ஒேர 

PDF இ� ெகா��கலா�. 

ெப�ைம சா�ப��, ��தா�� ப�சாக 

ஆ��� உ��ப�ன�க� அைனவ���� 

ைட� அ��பலா�. பல பல ேபா��க�, 

பல தர�� சா��� ைவ�கலா�. 

ந� நா�� ேபா�� ேபா��, ந� 

ெப�ைம ேதாழிகள�� ேக�வ�க��� 

பதி� ெசா�ல Health Professionalists, Family & 

Relatioship Advicers, Counselors, Psychologists 

ஒ� சில� ந� ெப�ைமய�� இ��க 

ேவ��� எ�ப� என� வ���ப�. 

ப�ர�ேயகமாக மக�ேப����, �ழ�ைத 

வள������ இ��தா� ந�றாக 

இ����. அேத ேபா� மாணவ�க��� 

Counseling, Technology Oriented Persons Guidance 

கிைட��� வைகய�� இ��கேவ���. 

இைணய உலகி� ம��மி�றி, இ�ைறய 

நட�� உலகி�� ெப�ைமயவ� 

�ர�சிக� பல�� ��ைமக� பல�� 

���திட ேவ��� எ�பேத எ� 

வ���ப�.

  

...
Sujij

eya
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How to reduce body heat in babies?

Mammas Page

...JV_66 @ Jayanthy

 Take some castor oil and apply it on 
the lower part of the stomach.

 Now, take one betel leaf, heat 
(warm) it very lightly and keep it on 
the applied castor oil.

 Leave it for some time. After that, 
remove the betel leaf.

This is a home remedy, and she might 
get relieved by this simple treatment. If 
it does not work, please try for one 
more day, and if it continues, please 
consult a pediatrician.

...Parasakthi

 Apply castor oil on her tummy and 
toes. That will reduce the body heat 
in her.

 Also, give her water frequently in day 
time.

...nlakshmi

 One thing is apply oil massage daily 
to her body. 

 Next you do not take heat producing 
food, if you are breast feeding.

 Check if she is in diapers, there may 
be rashes .check thoroughly for little 
red spots.

 If she is not wearing diapers, check if 
she is in wet 

clothes for a 
while. Even 
wet 
clothes 
will start 
infection 

rashes. When she is 
lying on the oor, 
use korapai 
covered with any 
cotton saree, not 
plastic mat or bed.

 If her body is 
generally a heat 
body, start liquids 
now, like apple 
juice, a little bit 
yoghurt, only a couple of spoons, 
and continue with your feeding. You 
take a lot of yoghurt type foods, 
juice, etc.

 You should check with your 
pediatrician, to rule out if she has 
any urinary tract infections. 

...Rudhraa

 Applying castor oil gives instant 
relief.

 And also try these tips, avoid giving 
foods that produce heat in summer 
season like brinjal, pine apple etc. 

 Make her to eat lot of fresh cool fruits 
like water melon, coconut water, 
Pathaneer, nungu etc.

 Apply gingelly oil in her head and 
wash her hair, this also cools the 
body.

 Get consult with a doctor to know the 
reason behind baby’s stomach pain. 

Here are some home remedies:

 Try applying castor oil on stomach 
and foot of baby. 

 If you are in breast feeding be sure 
that you are not in taking foods that 
produce heat.
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...JV_66@Jayanthy

ந� �ழ�ைதகைள, மாைலய�� ப�ள�ய�லி��� வ�த ப�ற�, சீ�ைடைய�  

க���பாக மா�ற� ெசா�லி வ�ட��.

சில தா�மா�க�, இ�த சீ�ைட ம�நா� ேதா��க ேவ��ய�தாேன, 

அதனா�, அைதேய இ�� ேபா��� ெகா�ள��� எ�� வ��� வ��வைத 

நா� பா��தி��கிேற�.

இதனா�, அ�த உைட ஏேத�� கைற ப�ேடா அ�ல� கிழிய ேந��ேடா 

வ�டலா�. அதனா�, ேவ� உைட அண�வேத உசித�.

அேத ேபா�, ப�ள�ய�லி��� வ��, உ�ட ப�ற�, க���பாக ஒ� 

மண� ேநரமாவ� ந�ப�க�ட� ெவள�ய��, 

அதாவ� பா��, ைமதான� ேபா�ற 

இட�கள�� ஓ� ஆ� வ�ைளயா�மா�  

நி�ப�த�ப��தியாவ � அ��ப 

ேவ���. இ�தா� உட� 

நல�தி���, எ���க� 

வ��ற�� உத��.

நா� எ� மகைன 

இ�ப��தா� நி�ப�த�ப��தி 

அ���ேவ�. ெவள�ய�� ஒ� 

மண� ேநரமாவ� வ�ைளயா�னா� 

தா�, வ�� �� க����ட�� 

ஒ� மண� ேநர� ெசலவ�டலா� 

எ�� ஒ�ப�த� ேபா��� 

ெகா�ேவா�. 

இ�த� கால� �ழ�ைதக�, ெவள�ய�� ெச�� 

வ�ைளயா�வேத இ�ைல. அதனா�, இ�த �ைறைய� ப�� ப�றி� 

பா��கலா�. 

ேம�� வ�ைளயா� வ��� வ�த ப�ற�, 6 மண� இ�ைல 6 1/2 மண���, 

�ைஜ அைற��� ெச�� (சாமி�பட�தி� ��), �ைற�த� பதிைன�� 

நிமிட�களாவ� சில �ேலாக�கைள� ெசா��மா� பண��க ேவ���.

அவ�க���� ெத�யாவ���, ந��க� �ேலாக� ��தக�திலி��� ப���, 

அவ�கைள� தி��ப� ெசா�ல ைவ�க, நாளைடவ�� அவ�க��� 

மன�பாடமாக ெசா�ல� ெத��� வ���. 

Mammas Page

Parenting Tips
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting ChecklistA Parenting ChecklistA Parenting Checklist



Would washing the breast before 
and after each feed and 
application of any cream or 
ointment help In the prevention or 
treatment of sore or cracked 
nipples?

No. It is just the opposite. Daily 
bathing is enough. Never wash your 
nipples with soap. Frequent washing 
or cleaning of the breast is likely to 
remove the anti-bacterial lubricating 
oil produced by the Montgomery's 
glands present in the areola. This 
can lead to dryness and thus 
contribute to soreness of nipples. 
Avoid using creams or ointments sold 
in the market for the prevention or 
treatment of sore or cracked nipples. 
They may actually add to the 
problem.

My baby is one month old and has 
been exclusively breastfed. How 
do I know that she has been 
getting enough breast milk? 

A baby who is having only mother's 
milk and nothing else and who 
urinates 6 to 8 times or more in 24 
hours is getting 
enough breast 
milk.

If you fail 
to count 
the 
number 
of times 
she 
passes 
urine, 
look at 
the color 
of her 
urine. A 
light-colored 
urine most of the 
time is an indication 
that she is getting enough breast 
milk. An occasional passage of dark 
urine can be ignored. However, in the 
first few days at the hospital after 
delivery, the frequency of urine may 
be less as the colostrum has less 
amount of water in it. Also, if the baby 
is kept wrapped up all the time, she 
may sweat and thus may pass less 
urine. This urine may also appear 
dark in color.
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...Rthilag

Breast milk is the best for baby growth and it is non-allergenic.  
Breast pumps are useful for working mothers and mothers with 
babies who don't want to suck. I am a working mother. My first 
child was a poor sucker and she didn't want to breast feed from 
second week of her birth. So, I used to express milk with my 
hands 3 times a days for 10 months. It was so painful and breast 
may sag. I didn't want to go through same pain again.

Two of my colleague used breast pumps of different brands 
(medela and Avent) and both were happy with their respective brands. Since I 
bought medela mini electric (costs around 7k), I wanted to share details about 
that. So, please don't consider this a recommendation. Medela has other high 
end models, but I didn't want to invest more. Though medela comes with different 
breast shield size, I found only a single size in shop and it is standard size (24 
mm). We can adjust the vacuum speed and it can be battery operated. I didn't 
use batteries till now. But, women from Tamilnadu need batteries. I set the speed 
which I was comfortable. Collection was simple and painless. I am in my third 
month and collected 40 ml of milk in 10 minutes from one breast. My breast was 
not tight during the collection time. Others may do better than me. I made a 
mistake when I used the pump for first time. I didn't hold the pump properly. So, 
referred to the YouTube videos on avent and medela.Avent posted a useful 
video. Then, I held the pump as suggested in the video. I was standing for few 
trials of collection. Later, I collected in sitting posture. 

I will continue to post my experience with breast pump. I haven't started storing 
milk. My friend's experience are to collect milk in medela's BPA free containers 
(they don't accumulate gas which causes colic in babies), put it bag with ice 
packs and store it in freezer and later microwave it before feeding. There are 
other brand containers and feeding bottles to prevent colic in babies. Medela 
itself come with a bag. I didn't buy this bag yet. It carries 4 bottles and comes 
with ice container. Ice container contains some sort of liquid and needs to be 
refrigerated for 8 hours before each usage. They say no need to refrigerate if ice 
packs or ice container are used. But, I am not sure.SinceTamilNadu has power 
issues and high temperature, storing procedure may vary.

Also, shops have steam sterilizer for bottles and steel 
bowls. I didn't buy one yet. But, I find this as a good 
option as washing in hot water may degrade the plastic. 

Let us all promote breast milk for babies and make our 
kids healthy and strong.

Preggers Guide

Breast Pumps
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 Drink at least 10 glasses of water every day. It’s very good 
for Hair. 

 And try to include fresh fruits and vegetables in your daily 
diet.

 Use a mild herbal shampoo to wash hair. Always follow up 
with a conditioner that suits for your hair type.

 Heat the coconut oil little bit (not too much) then apply it on 
your scalp 10 minutes before taking bath. Do it at least a 
week.

 In hot water, dip a towel and tie it around your hair just like 
a turban. Leave it on for 5 more minutes.

 Do repeat this process 3 to 4 times. It helps the oil to be 
absorbed in scalp & hair much better.

 Make a Paste of 4 tsp lemon juice, 4 tsp coffee powder, 2 
raw eggs, 2 tsp Coconut oil and some curd to henna 
powder.

 Use this pack 3 times a month for soft and smooth hair.
 Apply coconut oil on your hair and leave overnight.
 Next day, In the morning apply lemon juice on the scalp 

and wash it off after half an hour.
 Soak a handful each of dried amla, reetha and shikakai in 

a litre of water overnight.
 The next day, boil till the water is reduced to half the 

original quantity and do let it cool.
 Now strain and use this mixture to rinse your hair.
 Store the remaining quantity in the fridge.

 Mix 1 tsp of honey with 2 tsp of lemon  juice.
 Apply this mixture all over the skin which has dark patches.
 Leave it for 15 mins and wash your skin with warm water.
 Do this regularly.

This will help you to remove dark patches on your skin.

Hair care tips for healthy & long hair
...Gkarti @ Karthiga

...ParasakthiRemedy for dark patches

Beauty Lounge
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Nishahameetha

Fashion Today
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Subramanya Sloka

Subramanyam Subramanyam Shanmukhanatha 
Subramanyam; 
Subramanyam Subramanyam Shanmukhanatha 
Subramanyam; 
Shiva Shiva Shiva Shiva Subramanyam;
Hara Hara Hara Hara Subramanyam;
Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam;
Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam

Deepa Bala

Method:

Step 1: By making small hole in the 
egg empty its contents. Take the first 
egg and stick the cotton to it to the 
head size of the snow man. Then to 
the second egg stick the cotton little 
more than the first one. This will be 
the middle part of the snow man. 
Then to the third egg stick lot of 
cotton since this is the last portion of 
the snow man which will be very big.

Step 2: Join the eggs together.

Step 3: Once you have joined the 
eggs together stick the black stickers 
as the snow man eye, mouth and 
also for buttons. Then take the red 
varnish paper and make a small 

cone 
out of 
it. Just 
stick it 
at the 
place of 
the nose. 
For the cap use 
the disposable cup and cut it to the 
shape of the cap. Then take the 
remaining red varnishing paper and 
stick it around the glass. Make sure 
that the diameter of the glass fits into 
the snow man's head.

Step 4: Then tie the red Satan ribbon 
around the neck as a bow.

Step 5: The beautiful snow man is 
ready.

Things Needed:
 
1. Egg shell (or any round material) - 
2. Cotton
3. Glue
4. Red satan ribbon
5. Red varnish paper
6. Black stickers

7. Disposable glass
8. Scissors

Snow Man Craft Work

Kids Corner
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Crafts Gallery

Origami Guitar
by Laddubala @ Latha

Wallhanging 
by Durgasakthi

Eyes - Pencil Drawing
by Suji Jeya
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Naliniselva

கிரா�� எ�ப� ஒ� �வ�� 

ெமா�� ஆ��. இ�த மர�தி� 

ெமா��, இைல, த�� 

ேபா�றவ�றிலி��� எ�ெண� 

எ��க�ப�கிற�. கிரா�ப�� பலவ�த 

ம���வ �ண�க� உ�ளன.

எ�ன ச��?

கா�ேபா 

ைஹ�ேர�, 

ஈர�பத�, �ரத�, 

வாலைட� 

எ�ெண�, 

ெகா���, 

நா��ெபா��, 

மினர�, 

ைஹ�ேரா�ேளா�

� அமில� 

சா�ப�க�, கா�சிய�, 

பா�பர�, தயமி�, �ேபா 

ப�ேளவ��, நயாசி�, ைவ�டமி� சி 

ம��� ஏ ேபா�றைவ உ�ளன. 

எ�ன பல�க�?

கிரா��, ஊ��வ��த�, ���த� 

உ�டா��� ெபா�ளாக உ�ள�. 

ப� வலிகைள� ேபா��வ�ட� 

வய���� ெபா�ம��� மிக� 

சிற�த நிவாரண�. உடைல� 

ப�மனைடய� ெச�ய��, 

வள��சிைத மா�ற�பண�க��� 

உதவ��, ��ைட 

சம�ப��த��, ர�த 

ஓ�ட�ைத 

�ைற�ப��த�

� இ� 

பய�ப�கிற�. 

ஜர� ண 

உ���கள�� 

�ர��� 

ெநாதிகைள 

கிரா�� 

ஊ��வ��கிற�. இதனா� 

ஜர� ண�ேகாளா�க� ந���கி�றன.

கிரா��� ெபா�ைய வ��� அைர 

கிரா� ேதன�� �ைழ�� 

சா�ப��டா� வா�தி நி���. 

கிரா�ப�� உ�ள வ�ைற�க� 
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) Vitamin E  0.19 mg

Electrolytes
Sodium   94 mg
Potassium  370 mg

Minerals
Calcium  44 mg
Copper   0.231 mg
Iron   1.28 mg
Magnesium  60 mg
Manganese  0.256 mg
Phosphorus  90 mg
Selenium  7.2 µg
Zinc   2.32 mg

Nutrients
Energy   47 Kcal
Carbohydrates  10.51 g
Protein   3.27 g
Total Fat  0.15 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  5.4 g

Vitamins
Folates   68 µg
Niacin   1.046 mg
Pantothenic Acid 0.338 mg
Pyridoxine  0.116 mg
Riboavin  0.066 mg
Thiamin  0.072 mg
Vitamin C  11.7 mg
Vitamin A  13 IU
Vitamin K  14.8 µg
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ப��� ஒ� ெபா�� 

வய��றி��ள சில உ���கைள 

வ�ைற�பைடய� ெச�� 

வா�திைய� த��கிற�. 

சிறி� சைமய� உ��ட� கிரா�ைப 

ச�ப�� சா�ப��டா� ெதா�ைட 

எ��ச�, கரகர�� ந��கி ெதா�ைட 

ச�யா��. 

ெதா�ைட அைட�பா� ஏ�ப�� 

எ��சைல� தவ���க, ��ட கிரா�� 

மிக� சிற�த�. 

கிரா�� எ�ெண� ��� 

�ள��ட� ேத� ம��� 

ெவ�ைள� ���� சா� ேச��� 

ப��ைக��� ேபா�� ��� 

சா�ப�ட ஆ��மாவா� ஏ�ப�� 

�வாச� �ழ� அழ�சி ச�யா��. 

��ப� மி�லி ந��� ஆ� 

கிரா��கைள� ேபா�� ெகாதி�க 

ைவ�� அ�த� கசாய�தி� ேத� 

கல�� ���தா� ஆ��மா 

க���ப��.

ச�ம� ப�ர�ைனக���:

கிரா��, ெவ�றிைல, மிள� 

இவ�ைற ெம�� தி�� ேமா� 

���தா� வய��� உ��ச� 

�ணமா��. 

திரா�ைச� சா�ட� கிரா��, மிள� 

ெபா�யாக அைர�� ந��ட� 

ப�கிவர சி�ந�ரக� ேகாளா� 

ந����.

�ளசி� சா��ட� ேத�, கிரா��� 

�� ேச���� சா�ப��� வர 

நர��� தள��சி ந����.

எ�மி�ைச� சா��ட� கிரா��, 

ஓம� ெபா�யா�கி ���தா� 

வய����ேபா�� நி���.

வச��ட� கிரா�� ைவ�� ந�� 

ெதள��� வ��தாக அைர�� 

ேதம� ம�� தடவ�வர, ேதம� 

மைற��. கறிேவ�ப�ைல, கிரா��, 

��� ேச���� �ைவய� ெச�� 

சா�ப��� வர ேதா� ேநா�க� 

�ணமா��.

���, கிரா�� இவ�ைற எ��� 

கஷாய� ேபா�� ��� ேவைள 

ப�கி வ�தா� ைக, கா�, ��� 

வலி �ணமா��.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies

...PriyamohanK

எ�மி�ைச சா�, பய�த� ப��� மா�, ேவ�ப�ைல ம��� க��� ம�ச� 

ஆகியவ�ைற ஒ�றாக ேச��� அைர�� அைத கா� ெவ���கள�� �சினா� 

கா� ெவ��� மைற�� கா� பளபள�பாக மா��.

கா� ெவ��� மைறய
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It's important to have a well-stocked first aid kit in your home to deal with minor 
accidents and injuries.

Your first aid kit should be locked and kept in a cool, dry place, out of reach of 
children.

Many people also keep a small first aid kit in their car for emergencies.

A basic first aid kit may contain:
 Plasters, in a variety of different sizes and shapes.
 Small, medium and large sterile gauze dressings.
 At least two sterile eye dressings.
 Triangular bandages.
 Crêpe rolled bandages.
 Safety pins.
 Disposable sterile gloves.
 Tweezers.
 Scissors.
 Alcohol-free cleansing wipes.
 Sticky tape.
 Thermometer, preferably digital.
 Skin rash cream such as hydrocortisone or calendula.
 Cream or spray to relieve insect bites and stings.
 Antiseptic cream.
 Painkillers such as paracetamol (or infant paracetamol for children), aspirin 

(not to be given to children under 16), or ibuprofen.
 Cough medicine.
 Antihistamine tablets.
 Distilled water, for cleaning wounds and as an eye bath.
 It may also be useful to keep a basic first aid manual or instruction booklet 

with your first aid kit.
 Medicines should be checked regularly to make sure that they are within their 

use-by dates.

இ� ம��� அ�லாம� ஆ��மா, wheezing, உ�ளவ�க� inhalers , 

ெந�� வலி இ��பவ�க� அத�கான மா�திைர, spray (நா�கி� 

அ�ய�� ைவ�ப�, ச��கைர ேநாயாள�க� dextrose மா�திைர/oral 

glucose gel/ glucose ேபா�றைவ�� தவறாம� ைவ�� இ��க 

ேவ���.

Health Tidbits
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வா�வ�� பதினா� ேப�கேளா�, 

அ�டல��மிக� த�� எ�� 

ஐ�வ�ய�கைள�� ேச���, த�ைன 

வண��பவ�க��� அ��பவ� தா� 

ைவபவல��மி. 

ைவபவல��மி வ�ரத �ைஜ மகிைமயா� 

ப�லாய�ர�கண�காேனா� 

பலனைட���ளன�. ைவபவல��மி 

�ைஜ�� க�ைமயான நியம�க� எ��� 

ேதைவய��ைல. வ�� �� இ��தப�ேய 

��ைமயான ப�திேயா� ைவபவ 

ல�மிைய மனதார வழிப�டாேல உ�க� 

ச�கட�கைள ந��கி சகல 

ஐ�வ�ய�கைள�� த�வா�. �ைஜ 

ெச�வத�� வ�� ைட�� 

�����ற�ைத�� 

��ைமயாக 

ைவ��� ெகா�ள 

ேவ���. ப�தி��, 

ந�ப��ைக�� 

ெகா�� ெச��� 

�ைஜ பல மட�� 

பலைன� 

ெகா���ெம�ப� 

ச�திய�, 

�மகால��மிய�� 

அ�சமான 

�ைவபவல�மி

ைய� �ஜி�பதா� 

ேக�ட� கிைட���. 

நிைன�த� நட���. .

மகால��மி, ைவபவல��மியாக வ�த 

கைத��, அத� மகிைம��:

தி��பா�கடலி� அமி�த� கைட�த ேபா� 

அதி� இ��� ெச�தாமைர மல�� 

அம��த வ�ண� �மகால��மி 

ேதா�றினா�. அ�த மகால��மிைய 

ேதவ�க��, �ஷிக�� வண�கி '���த�' 

எ�ற ம�திர�ைத ெசா�லி �தி�தா�க�. 

க�ைக, ய�ைன, சர�வதி ேபா�ற 

��ண�ய நதிக� ெச�தாமைர மல�ம�� 

அம��தி��த மகால��மிைய ந�ரா��ன. 

எ�� தி��கள��� உ�ள அ�ட 

தி�கஜ�க� (யாைனக�) த�க� 

�தி�ைகயா� ந�ைர �க��� 

�மகால��மி�� தி�ம�சன� ெச�தன. 

தி��பா�கட� ஆ� உ�வ� ெகா�� 

ப�கஜ (தாமைர) மாைலைய��, 

தி�வாபரண�கைள�� சம��ப��த�. 

க�தவ�க� பாட, அ�சர�க� நடனமா�� 

ெகா����தன�. ல��மிேதவ��� 

நட��� இ�த ைவபவ�ைத� பா��� 

மகாவ��� மகி��� ெகா����த 

ேவைளய��, ��யன�� மக� ேரவ�த� 

பா�கடைல கைட�� ேபா� ெவள�வ�த 

'உ�ைச சிரவ�' எ�ற �திைரய�� ேம� 

ஏறி தி�மாைல வழிபட ைவ��ட� 

வ�தா�. அ�த �திைரைய க� 

இைம�காம� பா���� ெகா����தா� 

மகால��மி. அ�ெபா�� தி�மா� 

மகால��மிய�ட� இவ� யா�? எ�� 

ேக�டா�. ேதவ� 

இ��திைரய�� 

லய��� 

இ��ததா� 

தி�மா� 

ேக�வ�ைய� 

ேக�கவ��ைல. 

பதி�� 

அள��கவ��ைல. 

தி�மா� ேகாப� 

ெகா�� 

மகால��மிைய “ந� 

ெப� �திைரயாக 

�ேலாக�தி� 

ப�ற�பாயாக” எ�� 

சப���வ��கிறா�. 

இைத� க�ட ேரவ�த� �ர�தி� 

இ��தப� ெப�மாைள வண�கிவ��� 

ெச�� வ��டா�.

தி�மாலி� சாப�தி�ப� காள��தி நதி��, 

தமஸா நதி�� ச�தி��� இட�தி� 

�மகால��மி ெப� �திைரயாக 

அவத��� வா��� வ�தா�. ��யன�� 

மைனவ� உஷாேதவ� த� கணவன�� 

உ�ர� (ெவ�ப�) தா�காம� த��ைடய 

நிழைல (சாயாேதவ�) ெப�ணா�கி வ��� 

�திைர வ�வ�� காள��தி நதி��, தமஸா 

நதி�� ச�தி��� இட�தி� ச�ச���� 

ெகா����தா�. ெப� �திைரவ�வ�� 

இ��த மகால��மி உஷா ேதவ�ய�ட�. 



...Parasakthi
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“உ� கணவ� உன�காக த� உ�ர�ைத� 

�ைற��� ெகா�� உ�ைன வ�� 

ேச�வாராக; உ�க��� அ�வ�ன� 

ேதவ�க� �ழ�ைதகளாக ப�ற�பா�களாக” 

எ�� வரமள��தா�.

�மகால��மி இ�லாத ைவ��ட� 

கைளய�ழ�� ர�யமி�லாம� 

கா�சியள��த�. மகால��மி ேதவ� 

இ�லாத ைவ��ட�தி� 

மகாவ������ மகி��சிய��ைல. 

அதனா� மகாவ��� ஆ��திைர 

வ�வ� ெகா�� ெப��திைர வ�வ�� 

இ���� �மகால��மிைய 

ைவ��ட�தி�� அைழ��� ேபாக 

வ�தா�. அ� சமய� இ�வ���� ஒ� 

ஆ� �ழ�ைத ப�ற�த�. அேத ேநர�தி� 

யயாதிய�� மக� ��வ� ப��ைள வர� 

ேவ�� தவ� இ��தா�. மகாவ��� 

அவ��� த�கள�ட� உ�ள 

�ழ�ைதைய� ெகா����ப� 

�மகால��மிய�ட� �றினா�. 

�மகால��மி அத�� ச�மதி�கவ��ைல. 

அ�ேபா� மகாவ��� மகால��மிய�ட� 

“ச�தான ைவபவ�ைத� ெகா�; இதனா� 

ைவபவல��மி என �ேலாக�தி� 

உ�ைன அைனவ�� �ஜி�பா�க�. நா� 

உ�ைன� ேத� வ�த� ேபா� 

ைவபவல��மியான உ�ைன �ஜி��� 

ெப�க� த�க� கணவேனா� ேச��� 

மகி��சியாக ���ப வா��ைக 

வா�வா�க�. உ�ைன 

வண��பவ�க��� அவ�க�ைடய 

சாப�க�, ேதாஷ�க� ந����. நா� 

உ�ேனா� ��ய���� ப�த�க� 

ேவ��� எ�லா வர�கைள�� 

ெகா��ேப�” என பல வர�க� 

ெகா��கிறா�. ப��ன� த�க� 

�ழ�ைதைய ��வஸு��� ெகா��� 

ஆசீ�வதி�கி�றன�.

அ�ேபா� ல�மி, 

ம�கேள ம�களதாேர

மா�க�ய ம�கள�ரேத

ம�களா��த� ம�கேளஹி

மா�க�ய� ேதஹிேம ஸதா. 

எ�ற �ேலாக�ைத அ�ள�, 

“நா� அ�ள�ய இ�த �ேலாக�ைத 

தின�� தி�வ�ள���� அம��� 

ஒ�ப� �ைற ெசா��� ப�ைதகள�� 

இ�ல�தி� அ�டல��மிக�� வாச� 

ெச�வேதா�, மா�க�ய பல� ெப�� 

��திர� ேப�க�ட� ஆேரா�கியமாக 

வா�வா�க�'' எ�� ெசா�லிவ��� 

இ�வ�� ைவ��ட� ெச�றா�க�.

�ைஜ���ய ெபா��க�: 

�ைவபவ ல��மிபட� ம��� ய�திர�

ெவ�ள�, ப��தைள, ெச�� ஆகியவ�றி� 

ஏதாவ� ஒ�றினா� ெச�த �ட� 

அ�ல� ெச�� - த���த�, அ�சி, ேத�, 

ம�ச� ெபா�, ���ம�, ச�தன�, 

ெவ�றிைல, பா��, பழ�, ��ப�, 

ஊ�ப�தி, க��ர�, சா�ப�ராண�, ேத�கா�

தாலி�சர�, அ��சைன ெச�ய ���ம�, 

��ப� அ�ல� நாணய�க� ஆசன� 

பலைக, ைநேவ�திய� - ச��கைர� 

ெபா�க� அ�ல� பாயாச�.

வ�ரதமகிைம: 

இ�த� கைதைய ெவ�ள��கிழைமேதா�� 

வ�ள�ேக�றி ைவ�� ப��தா� சகல 

ஐ�வ�ய�கைள�� ெபறலா�. 

ஒ�ெவா� ெவ�ள��கிழைம�� �ைஜ 

���தப�� உ�களா� இய�ற அள� 

ைவபவ வ�ரத �ைஜ ��தக�கைள வா�கி 

அத�ட� ெவ�றிைல பா��, ம�ச�, 

���ம�, தாலி� சர�, ஒ� �பா� 

நாணய�, வாைழ�பழ� ஆகிய ம�கள� 

ெபா��கைள ைவ�� �ம�கலிக��� 

தான� ெச�தா� ெச�வ� ெப���. 

��திரபா�கிய�, தாலி பா�கிய�, உட� 

ஆேரா�கிய�, உ�டா��. வழ��க� 

ெவ�றியைட��, மனதி� ச�ேதாச��, 

நி�மதி�� உ�டா��. 

இ�த �ைஜைய �ேபர த�பதிக� 

ெச�ததா� அவ�க��� ச�கநிதி��, 

ப�மநிதி�� கிைட�தன. இ�த �ைஜைய 

ெவ�ள��கிழைம ெதாட�கி 11-வ� 

ெவ�ள��கிழைம ���தி ெச�வ� 

வ�ேசஷ�. இ�த �ைவபவ ல��மி 

�ைஜ�� க�ைமயான நியம�க� எ��� 

கிைடயா�. தன�யாகேவா அ�ல� 

�ம�கலிக� (9, 11, 21, 51, 101 

எ�ண��ைகய��) ��ய���ேதா �ைஜ 

ெச�யலா�.

1. இ�த �ைஜ�� இ�தைன 

Spiritual Pages 

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine May 2014                                    22



ெவ�ள��கிழைமக� தா� எ�ப� 

இ�ைல. ப�த�க� த�க� மனதி� 

நிைன�த� நிைறேவறிய ப��னா�� �ட 

ந�றி ெச���� ெபா��� �ைஜைய� 

ெதாட��� ெச�யலா�. 

2. ப�த�க� ஊ��பயண� ேம�ெகா��� 

ேபா� �ைவபவ ல��மிய�� பட� 

அ�ல� த�க நைககைள� ெகா�� 

இ��த இட�திேலேய இன��� 

ைநேவ�திய� (ெவ�ல�, ச��கைர, 

பழ�க�) ெச�தா�� பல� கிைட���.

�ைவபவ ல��மி வ�ரத �ைஜ �ைற:

�ைஜைய ெவ�ள�� கிழைம மாைல 

வ�ள�ேக��� ேநர�தி� ஆர�ப��க 

ேவ���. �ைஜ ெச��� இட� மிக�� 

��ைமயாக��, அைமதியாக�� 

இ��த� அவசிய�. �ைஜைய 

ஆர�ப���� �� ைக, கா�கைள ��த� 

ெச�� வ��� தி�வ�ள�� ஏ�றி ைவ�க 

ேவ���. 

ஒ� மைன�பலைகைய ேபா��� கிழ�� 

�கமாக உ�கார ேவ���. ஆசன 

பலைக�� �� ேகாலமி�� அத� ேம� 

அ�சிைய ச�ரமாக பர�ப� சமமாக நிரவ� 

வ�ட ேவ���. அ�சிய�� ேம� ��ண 

��ப�ைத ைவ�� அதி� ஏல�கா�, 

கிரா��, வாசைன கலச திரவ�ய�க�, 

ப�ைச� க��ர�, ���ம�� இைவகைள� 

ேச��த த���த�தா� நிர�ப� ைவ�க��. 

கலச�தி� ேம� த�� அ�ல� கி�ண� 

ைவ�� நாணய�களா� நிர�ப ேவ���. 

கலச�தி� அ�கி� � ைவபவ ல��மி 

ய�திர�ைத��, � ைவபவ ல��மி 

பட�ைத�� ைவ�க ேவ���. கலச�, 

ய�திர� ம��� ல��மி பட�தி�� 

ச�தன� ���மமி�� ��களா� 

அல�க���� ெகா�ள��.

கலச�தி� �� ம�ச� ப��ைளயாைர� 

ப���� ைவ�க ேவ���. ெவ�றிைல, 

பா�� தா��ல� ம��� நிேவதன� 

ெபா��கைள ஒ� த��� நிர�ப� 

கலச�தி� ��� ைவ�க ேவ���. 

�தலி� வ��ேன�வர �ைஜைய� ெச�த 

ப�ற� �ைவபவ ல�மி �ைஜ ெச�ய 

ேவ���. “��லா� பரதர� வ���� 

சசிவ�ண� ச���ஜ� �ரஸ�ன வதன� 

�யாேய� ஸ�வ வ��ேனாபசா�தேய” எ�ற 

கணபதி ம�திர� ெசா�லி �ைஜைய 

ஆர�ப��க ேவ���.

மகால�மி அ�ள�ய 

“ம�கேள ம�களதாேர

மா�க�ய ம�கள�ரேத

ம�களா��த� ம�கேளஹி

மா�க�ய� ேதஹிேம ஸதா.”

எ�ற ம�திர�ைத��, “���த�” ம��� 

ல�மி �ேதா�ர� ெசா�லி � ைவபவ 

ல�மிைய வழிபடலா�. கலச�தி��ள 

ந�ைர �ைஜ ெச�தவ� சிறிதள� 

உ�ெகா�� த� வ�ரத�ைத ����� 

ெகா�ளலா�. ம�தி��ள த���த�ைத 

த�ம���, வ��  ��வ�� ெதள����, 

வ�தவ�க���� த���தமாக 

ெகா��கலா�. ம�த��ளைத �ளசி� 

ெச�ய�� ஊ�ற ேவ���. கலச�தி� கீ� 

உ�ள அ�சிைய அ�சி� பாைனய�� 

ேபா�� ைவ��� ெகா�ளலா�. 

வ�ரத�ைத ���தி ெச�கி�ற அ�� 

ச��கைர� ெபா�க� ைநேவ�திய 

ப�ரசாத�� ெகா��க ேவ���. 

�ைஜய�� ைவ���ள நாணய�ைத 

ப�திர�ப��தி ஒ�ெவா� �ைஜ��� 

உபேயாக�ப��த��. அ�த நாணய�கைள 

ெசல� ெச�ய��டா�. 

� ைவபவ ல��மி வ�ரத�ைத 

ேம�ெகா�பவ�க����, அதி� கல�� 

ெகா�பவ�க���� ெச�வ� ெப���, 

அ�ட ஐ�வ�ய�� உ�டா��. 

மா�க�ய பா�கிய� பா�கிய� 

உ�டா��. மனநி�மதி உ�டா��. 

நிைன�த கா�ய� ைக���.
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மஹாேதவா�ஜாத� சரவணபவ� ம��ரஸரப�

மஹ�த�வாந�த� பரமலஹ�� ம��ரம�ர�

மஹாேதவாதத� � ஸுரகண�த� ம��ரவரத�

�ஹ� வ��நாத� மம ��தி பேஜ ���ரகி�ஸ�

- ஸு�ரம�ய ப�சக �ேதா�திர�

ெபா��: மகாேதவன�டமி��� உ�டானவேர, சரவண� 

ெபா�ைகய�� 

அவத��தவேர, ��ரம�யேன, நம�கார�. 

ம�திர�க��� �லமானவராக 

வ�ள��பவேர, சிற�த த��வமாக� திக�பவேர, ஆன�த 

வ�வ�னேர, ��ரம�யேன, நம�கார�. 

பர�ெபா�ளாக� திக�பவேர, ம�ரமான ம�திரவ�வா� 

அ��பவேர, மகாேதவ���� ேம�ப�டவ�� ேதவ�களா� ேபா�ற�ப�பவேர, 

��ரம�யேர நம�கார�. உ�ைம� �தி�ேபா���, ேகா�ய வரம��� 

தயாபரேன, வ�ள�ய�� மணாளேர, க��மைலய�� வாச� ெச��� �கேன, 

உ�ைம எ� இதய��ைகய�� ைவ�� தியான��கிேற�. 

(ைதகி��திைக அ�� இ�த� �திைய பாராயண� ெச�தா� ��க�ெப�மா� 

அ�ளா� ேவ��ய ெபா�� வ�ைரவ�� கி���. ர�த ச�ப�தமான ேநா�க� 

வ�ல��)

Datchu @ Mythili

��னவேன யாைன �க�தவேன ��தி நல�

ெசா�னவேன ��ெம�� �க�தவேன ம�னவேன

சி�பரேன ஐ�கரேன ெச�சைடய� ேசகரேன

த�பரேன நி�தா� சர�
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17 - ச�கடஹர ச���தி

20 - ச�� 

24 - ஏகாதசி 

26 - ப�ரேதாஷ�

ஜூ� 

3 - ச�� 

9 - ஏகாதசி 

10 - ப�ரேதாஷ�
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தி� ரஜின�கா�� ந��� ெவள�வ�த 

பட� நா� சிக�� மன�த�. மிக�ெப�� 

ெவ�றி அைட�த பட� எ�� �ட 

ெசா�லா�. அேத ெபய�� ம���� 

ெவள� வ���ள பட� நா� சிக�� 

மன�த�. வா��க� பட�ைத� 

பா��கலா�.

நா�� நப�க� ரய�லி� ���கிறா�க�. 

அவ�கைள த��� ேக��� 

காவலதிகா�ைய ெகாைல ெச�கிறா�க�. 

இ�ப� ஆர�ப��கிற� பட�. இ�திர� 

(வ�ஷா�) த� ந�ப�க� ஜக� ம��� 

��த� ரா��ட� ெச�� ஒ�வ�ட� 

��பா�கி வா��கிறா�. த��ைடய ைட�ய�� 

ேவ� த��� ேக�க�� எ�� எ�தி 

ைவ�தி��கிறா�. நம��� இ��� ஏேதா பழி 

வா��கிற பட� எ�� நிைன�க� ேதா��கிற�. 

இ�திர� த��ைடய ைட�ய�� இ���� 

வாசக�கைள பா��� ெகா�ேட ந�ைம 

ப��ேனா�கி இ���� ெச�கிறா�. 

இ�திர� அ�மா 

ஒ� ப�ள�ய�� 

ேவைல 

பா��கிறா�. 

அ�ேகதா� ந�ம 

��� இ�திர�� 

ப��கிறா�. 

இவ��� 

நா�ெகாெல�சி 

(narcolepsy) எ�� 

அைழ�க�ப�� ஒ� வ�தமான ���� ப�ர�சிைன சி�வய� �த� இ��கிற�. 

ஏதாவ� ச�த� ேக�டாேலா அ�ல� உண��சி வச�ப�டாேலா இவ� எ�த இட�, 

எ�த ேநர� எ�� பா��காம� ��கி வ��வா�. ஆனா� இவ��� ��கி� 

ெகா������ ெபா�� நட��� அ�ல� ேக��� வ�ஷய�க� மனதி� பதி�� 

வ���. இைத எ�த ம��தா�� �ண�ப��த ��யா� எ�� ெசா�லிவ��கிறா�க� 

ம���வ�க�. பல� ப�ர�சிைனக��� ந�ேவ வள��� ப��ைப ���கிறா�. இ�த 

ப�ர�சிைனயா� ேவைல கிைட�கவ��ைல. ஆனா� இ�த ப�ர�சிைனயாேலேய �த� 

ச�பள� வா��கிறா�. வ�� �� இ��தப�ேய ச�பாதி�கிறா�. இவ� ைட�ய�� எ�தி 

ைவ�தி��தப�ேய ஒ�ெவா�றாக ெச�� வ�� இவ�, சாைலய�� தன�யாக நட�க 

...Geetha A @ Anu
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நிைன�கிறா�. அத�ப�ேய ெச��� ெபா��, சாைலய�� ��கி வ��கிறா�. 

இவைர பய�ப��தி ஒ�வ� அனாைத ப�ண� �ைத�க ேவ��� எ�� 

ெசா�லி ப��ைச எ��க, அ�ேக வ�� ம�ரா (ல�மி ேமன�) ப�தாப�ப�� பண� 

ெகா��கிறா�. அ��த நாேள உ�ைம ெத�ய வ�கிற�. ���வ� ஒ� வர� எ�� 

ெசா�ல, இ�திர��� காத� வ�கிற�. ம�ராைவ மா�ப��ைள பா��க ம�நா� 

வ�கிறா�க� எ�� ெத��� வ���கிறா�. சில ேக�வ� ேக�� தன�� அ�த 

மா�ப��ைள ஒ�� வரவ��ைல எ�� ெசா�லி வ��கிறா�. இ�திர�� இவ�� 

ந�ப�களாகி, ப�� காதல�களாகிறா�க�. இவ�க� தி�மண���� ம�ராவ�� த�ைத 

ஒ��� ெகா�வதி�ைல,ஏெனன�� இவரா� �ழ�ைத�� த�ைதயாக ��யா�. 

உண��சி வச�ப�டாேல இவ� ��கி வ��வா� எ�பதா�. 

இவ�க� இ�வ�� ெவள�ேய ெச��� ெபா��, கா� ஒ�� இவ�க� ம�� ேமாத 

அ�த அதி��சிய�� இ�திர� மய�கி வ��கிறா�. அ�த கா� இவ�க��� வழி 

ெகா��காம� இ��கிற�. இவ� கீேழ இற�கிய�� நா�� நப�க� ம�ராைவ� தா�கி, 

க�பழி�� வ��கிறா�க�. இ�த ச�த�க� ம��� இ�திரன�� காதி� வ��கிற�. 

இதனா� ம�ரா ேகாமாவ�� வ��கிறா�. அ�த நா�� நப�க� யா�? அவ���� 

ம�ராவ���� எ�ன பைக? ம�ரா ம��� வ�தாரா? இ�திர� எ�ன ெச�� க�� 

ப���க� ேபாகிறா�? இைவெய�லா� மிக அழகான தி��ப�க�ட��, 

அதி��சிக�ட�� ெசா��வ� தா� மி�ச� கைத.

வ�ஷாலி� மிக இய�பான ந��� இ�த பட�தி� பல�. அ��க� ���வதாக���, 

இ�த �ைறய�� இ��� எ�ப� ெவள�வ�வ� எ�� ேயாசி�பதாக���, ம�ராைவ 

ல��வதாக��� மிக அச�த�.

ல�மி ேமன�� த� ப�ைக அழகாக� ெச�� இ��கிறா�. ேகாப�தி��, அழகான 

காதலி�� அ��த வ�� �� ெப�ைண பா��ப� ேபா� இய��.

ஜக� வ�� இட�கள�� ந�ல கலகல��. அ�மாவாக வ�� சர�யா ெசா�ல 

ேவ��மா? ஃ�ர�டா? ேக� �ர�டா? எ�� ேக�பதாக���, எ� ைபய� 25 

ஆய�ர� �பா� ச�பாதி�கிறா� எ�� மைற�கமாக ெசா�வதிலாக��� அச�த�.

திைர�கைத மிக அ�ைம. கா�சிைய நக��தி இ���� வ�த��, அதி� இ��த 

வ��வ����� அ�ைம. தி�.தி�ைவ நா� பாரா��ேவா�. ஆனா� ஒ� சில 

இட�கள�� இ��� ெகா�ச� அ��த� இ��தி��கலா�. ப��னண� இைசைய 

ெகா�ச� �ைற�தி��கலா�. சில ேநர�கள�� ேப�வ� ேக�காத அளவ���� இைச 

��கலாக இ��த�. ர��க�ட� கதாநாயகி ேபாரா�� ெபா��, மைழ ெப�கிற�. 

வ�ஷா��� த�ண�� � ��க� வ�வதி�ைல எ�ப� ெத��த நாயகி, அவைர 

மைழய�� த�ள� இ��கலா�. இ�ப� சி�ன� சி�ன ஓ�ைடகைள தவ���தி��கலா�.

இைச ஜி.வ�. ப�ரகா�. இ��� ெகா�ச� ெமன�கி����கலா�. ஓ ெப�ேண!!, 

இதய� உ�ைன ேத�ேத, பாட�க� பரவாய��ைல.

ெமா�த�தி� நா� சிக�� மன�த�, ெகா�ச� நிறமா�ற�.

ந��க�� பட�ைத பா��� வ��� உ�க� க��ைத� ெசா���க�. ந�றி
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ெவ�தய� - 4 ���� 

வரமிளகா� - நா��

ம�லி - 3 ���� 

சீரக� - 1 ���� 

சி�ன ெவ�காய� - 100 கிரா� 

��� - 10 ப�

�ள� - ஒ� எ�மி�ச�பழ� அள�

ேத�கா� ��வ� - 1/2 க�

கறிேவ�ப�ைல - ஒ� ெகா��

உ�� - ேதைவயான அள�

ந�ெல�ெண� - தாள��க

க��, உ��த� ப��� - தாள��க

ெச��ைற:

 ெவ�தய�ைத �த� நா� இரேவ ஊற ைவ�� வ�ட��.

 வரமிளகா�, ம�லி ம��� சீரக� இவ�ைற வ��� அைர�க��.

 ேத�காைய� ��வ� தன�யாக அைர�� ைவ�க��.

 சி�ன ெவ�காய�ைத� ேதா���� இர�டாக��, ம��� ��ைட 

ெபா�யாக�� ெவ�� ைவ�க��.

 அ��ப�� வாணலிைய ைவ�� ந�ெல�ெணைய ஊ�றி காய ைவ�� 

க��, உ��த� ப��� ம��� கறிேவ�ப�ைல ேபா��� தாள��க��.

 ஊற ைவ���ள ெவ�தய�ைத வ�க�� எ��� வாணலிய�� ேபா�� 

வத�க��.

 இ� வத�கிய�� ெவ�� ைவ���ள ��� ம��� ெவ�காய�ைத� 

ேபா�� வத�க��.

 ப�� அைர�� ைவ�தி���� மிளகா� வ��திைன� ேபா�� வத�க 

ேவ���. ப�� அைர�� ைவ���ள ேத�காைய� ேபா�� வத�கி, 

�ள�ைய கைர�� ஊ�றி, ேதைவயான அள� உ�� ேச��� �ழ�ைப 

மிதமான ���� ெகாதி�க வ�ட��.

 �ழ�� ெகாதி��, எ�ெண� ெதள��த�� இற�கி� ப�மாற��.

...AnguAparna

Recipe of the Month

Summer Healthy Recipes
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...Anusuya.M

Ingredients:
Kambu rice - 1 cup
Cold buttermilk - 2 cups
Water - 1 cup
Salt - To taste

Method:
 Roll the leftover kambu sadam into small balls.
 Mix the sadam along with cold buttermilk and water.
 Add salt according to your taste.
 Serve with raw onion or vadams or pickle or coconut thuvaiyal of your choice.

Ingredients: 
Kambu - 1 cup
Water - 4-5 cups
Salt - To taste

Method:
 Clean the grain from dust particles and drain completely. Keep aside for 15 

more minutes. Blend it into a mixer and grind to coarse powder.
 Heat 5 cups of water in a vessel. Add ground kambu to the water once it starts 

boiling.. 
 Stir well and add salt to taste.
 By reducing the ame, keep stirring and allowing it to cook for 15 to 20 

minutes, till the grains go soft.
 The grains will be very soft and Stir in between to prevent the mixture sticking 

to the pan.
 Once cooled you can roll it into small balls and serve.
 Serve it with pearl onion, green chillies, butter milk and curd.

Kambu Sadam 

Recipe of the Month

...Anusuya.MKambu Koozh 
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...Ramyaraj

Ingredients:

Amaranth - 2 cups (chopped) 

Onion - 1 

Tomato - 1

Garlic - 4 akes

Red chilli - 2 (optional) 

Black pepper - 1 tsp

Cumin seeds - 1 tbsp

Turmeric powder - 1/2 

tsp 

Water - Required 

Salt - To taste

Butter -  Optional

Method: 

 In a pressure cooker add 

chopped amaranth, onion, 

tomato, garlic, cumin seeds, 

turmeric powder, and salt. With that 

add more water then close the lid and keep for 3 whistles.

 When the vegetables are completely cooked, strain and reserve the 

liquid.

 Take a pan add butter and that 

reserved liquid. Bring the soup to a 

boil. Adjust salt, add pepper and stir. 

Serve hot.

Tips: 

For kids we can add the corn our 

mixed with 1 tbsp water and finally add 

some cream to taste rich. 

Recipe of the Month

Sirukeerai (Amaranth)
or

Arai keerai (Amaranthus) Soup 
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Ingredients:

Pumpkin - one cup (cubed pieces)

Thick butter milk - 3 cup

Turmeric powder - Half spoon

Green chilies - 3 to 4

Grated coconut - ½  cup

Salt - As required

Grinding:

Toor dal - 1 tbsp

Coriander - 2 tbsp

Jeera - 1 tbsp

Preparation:

 Put little hot water and grind it.

 Then add coconut and green chilies also then grind it nicely.

Method:

 Cook pumpkin nicely.

 Take butter milk add turmeric powder, boiled pumpkin , add salt as 

 required.

 Now add the grind paste also.

 Heat 2 spoon of 

coconut oil add 

mustard seeds ,curry 

leaves, red chili (2). 

Add the mixed butter 

milk. Keep it for only 5 

minutes (when bubble 

comes).

 Decorate with 

coriander leaves.

 Potato fry is best 

combination.

...ANUKP

Recipe of the Month

Mor Kuzhambu
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Main Ingredients: 

Thinai Arisi - 1/2 cup

Big onion - 1 (chopped finely)

Water - 3 cups

Salt - To taste

Oil - 1 tsp

Coconut oil - 1 tsp

Mustard seeds - 1 tsp

Urad Dal - 3/4 tsp

Curry leaves 

Green chilli - 1 chopped

Method:

 Dry roast 1/2 cup of thinai arisi for about 3 mins.

 Heat oil in a pan and add mustard seeds, urad dal, green chili, curry leaves to 

temper.

 Add Onions and fry it for a while.

 Add a glass of water and bring it to a boil.

 Now add Thinai arisi and keep stirring over low ame for about 10 minutes.

 Serve hot with sugar.

Thinai Upma
...Anusuya.M

Recipe of the Month

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine May 2014                                    32



ேதைவயான� ெபா��க�:

ெவ�ைட�கா� - 15 

ெபா��கடைல மா� - 1 ேடப����� 

ேசாளமா� - 1 ேடப�����

�ழ�� மிளகா� �� - 1 ���� 

சா� மசாலா - சி��ைக

உ�� - �ைவ�� ஏ�ப 

இ�சி ��� வ��� - 1/2 ����  

எ�� - 1 ேத�கர�� 

�ள��த ெக�� தய�� - 1 அ�ல�1 ½ ேடப�����  

த�ண��  - ெதள��க சிறி� 

எ�ெண� - ெபா��க� ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 ெவ�ைட�காைய க�வ� ஈர� ேபாக� �ைட�� ���காக��, 

ந�ளமாக�� ெவ�ட��.

 ெபா��கடைல, ேசாள மா�கைள உ��, மிளகா�, சா� ��ட� ந�� 

கல�� ெகா�ள��.

 ெவ�� ைவ���ள ெவ�ைட�காைய இதி� ேபா�� ேலசாக� ப�சிற��. 

ெவ�ைட�காய�� ப��ப�� த�ைமயா� ஒ� ெம�லிய ேகா��� ஒ���.

 ெவ�ைடைய ஒ� த��� உதறி எ���� ெகா�ள��.

 ம�தி உ�ள ப�சிறிய மசாலா மா� கலைவய�� தய��, எ��, இ�சி ��� 

வ��� ேச��� ெக��யான ப�ஜி மா� ேபா� சிறி� ந�� ெதள��� 

கைர�க��.

 எ�லா ெவ�ைட�காைய�� இதி� கல�� ப�சிற��.

 வாணலிய�� எ�ெண� காயைவ�� அதி� ெகா�ச� ெகா�சமாக 

ெபா��� எ��க��.

 �டான மாைல ேநர�சி���� ப��ைளக���� தயா�.

Priya’s Kitchen

Penmai’s Kitchen Queen
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Penmai’s Kitchen Queen



Mahi’s Kitchen

ேதைவயான� ெபா��க�:

ரைவ - 1 க� 

ச��கைர - 1/2 க� 

ேத�கா� ��வ� - 1/4 க� 

ஏல�கா� ெபா� - 1/4 ���� 

��தி� ப��� - சிறிதள�.

ெந� - 2 ���� 

உ�� - ஒ� ப���

ெச��ைற:

 �தலி� வாணலிய�� ஒ� ���� ெந� வ��� ெபா�யாக ந��கிய 

��தி� ப��ைப வ��� எ��� ெகா�� ரைவைய�� மிதமான ���� 

நிற� மாறாம� வ��� எ��� ெகா�ள��.

 அேத வாணலிய�� 1/2 ��� ெந� வ���, 1 1/2 க� த�ண��  ஊ�றி உ�� 

ேச��� ந�றாக ெகாதி�கவ��� வ��� ைவ�த ரைவைய ேச��� கல�� 

�� ேபா�� அ��ைப மிதமான 

த�ய�� ைவ�� ேவக வ�ட��.

 ரைவ ந�றாக ெவ�த�� 

அ��ைப அைண�� 

வ��� ஏல�கா� 

ெபா�, ம�தி உ�ள 

1/2 ��� ெந� 

ஊ�றி, ந�றாக 

கல�� 

ஆறவ��� 

ச��கைர, 

��தி� ப���, 

ேத�கா� ��வ� 

ேச��� ந�றாக� 

கல�� ப�மாற��.

 �ைவயான ரைவ ��� 

மாைல ேநர சி����யாக 

சா�ப�ட �ைவயாக இ����.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

வ�மா�கா� - 1 கிேலா (உ��ைட வ�தா� 

ந�றாக

இ����. ந�ள வ� கச���த�ைம உைடய�)

க� உ�� - 200 கிரா� 

மிளகா� �� – ஒ� ெப�ய கர�� ��வ�� 

ம�ச��� - 1 ½ ����

க�� - 4 ����

வ�ள�ெக�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 வ�மா�கா�கைள ந�றாக� க�வ�, அ�ய�� 

ஓ�ைடக� உ�ள �ைடய�� ேபா�� 

சா��� ைவ�க��. அ�ேபா�தா� த�ண��  ந�றாக வ���. இைத �த� 

நா� இரேவ ெச�� ைவ�� வ�ட��.

 ம�நா� வ�மா�கா�கைள ந�ல ஒ� கா��த �ண� ெகா��, ெகா�ச�� 

ஈர�பைச இ�லாம� �ைட�� வ�ட��.

 ஒ� பா�திர�தி� வ�ள�ெக�ைணைய ஊ�றி� ெகா�ள��.

 இைத எ���, �ைட�� ைவ�த வ�மா�கா�க���� தடவ��.

 க�ைக ெவ�ய�லி� ந�றாக� காயைவ��� ெகா�ள��.

 இ�ேபா� க�ைக மி�சிய�� ந�றாக ைமய அைர���ெகா�ள��.

 ப�ற� அதி� த�ண��  வ��� ந�றாக அைர���ெகா�ள��.

 மி�சிய�� க� உ�ைப ந�� ெபா�யாக அைர���ெகா�ள��.

 இ�ேபா� ஒ� ெப�ய பா�திர�தி�, ெகா�ச� மிளகா����, ெகா�ச� உ�� 

(அைர�த�), ெகா�ச� க�� கைரச�, ெமா�த ம�ச� �� இவ�ைற� 

ேபா��, அத� ம�� ெகா�ச� வ�மா�காைய� (வ�ள�ெக�ைண தடவ�ய�) 

ேபாட��.

 ப�ற� ம����, வ�மா�கா�க� ம�� ��ன� ெச�த� ேபாலேவ எ�லா 

ெபா��கைள�� ேபா��, அத� ம�� வ�மா�கா�கைள� ேபாட��.

 இேத ேபால எ�லா மா�கா�கைள�� ேபா�� ���� வ�ட��.இைத ஒ� 

ெப�ய ��ைய� ேபா�� �� வ�ட��.

 இைத ம�நாள�லி���, ��ைய� ப�����ெகா��, பா�திர�ைத ேம�� 

கீ�மாக� ���கி வ�ட��.

 தின�� இேத ேபால மற�காம� ���க ேவ���. ஒ� வார� வைர 

���க ேவ���. �திதாக ெச�பவ�க�, பா�திர�ைத� ��கி ���க� 

ெத�யாவ��டா�, ஒ� கர��யா� ேமேலா� கீழாக� கல�க��. உ��, கார� 

எ�லா� ந�றாக ஒ�ேசர� கல�க�பட ேவ���.

 ப��ன�, சில �ளா� பா���கைள ந�றாக� க�வ�, ெவ�ய�லி� ஈர� ேபாக� 

காய ைவ��� ெகா���க�. அத� ��க�� ந�றாக� காய ேவ���.

 ப�� கா� ஜா��கள��� ேபா�� ைவ�கலா�.

 இ�த பா���கள��, தயாரான மாவ��கைள எ���� ேபா��, ஃப���ஜி� 

ைவ��, ஒ� வ�ட� வைர உபேயாகி�க��.

 அதிக அள� ேதைவ�ப�ேவா�, உ��, கார� அத�ேக�ப ேபா��� ெகா�ள��.

Penmai’s Kitchen Queen

Jayanthy’s Kitchen
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ெச��ைற:

 �தலி� அ�சிைய�� ப��ைப�� 

ேச��� 1 மண� ேநர� ஊற ைவ��� 

ெகா�ள��.

 ெவ�� வாணலிய�� ெவ�தய�, 

கடைல�ப���, தன�யா ேபா�� சிவ�க வ���, 

ஆறைவ�� ெபா�யாக அைர�க��.

 ��க�� எ�ெண� ஊ�றி, அதி� க�� தாள���, ப�� சி�ன 

ெவ�காய�ைத� ேபா�� வ�த�க��. அேதா� ��ைட�� ேச��� 

ந�றாக சிவ�க வத�கி� ப�� த�காள�ைய��, ம�ற கா�கைள�� ேச��� 

கிளற��.

 ப�ற� அதி� ெப��காய�, சா�பா� ெபா�, உ�� அேதா� அைர�� 

ைவ���ள ெபா�ைய� ேபா�� ந�றாக கிளறி, 1 க� அ�சி ப�����, 2 

க� எ�� த�ண��  வ��� ேம��, 1 க� ந�� அதிகமாக வ�ட ேவ���. 

அ�ப� எ�றா� இதி� நா�� க� ந�� வ�ட ேவ���.

 த�ண��  ெகாதி�த�� அதி� அ�சி ப��ைப� ேபா��, உ��, கார� ச� 

பா���, ��கைர �� மிதமான த�ய�� 3 வ�சி� ைவ�க��. ��கைர 

திற�த�� அதி� இர�� ��� ெந� வ�ட��. கைடசிய�� சிறி� 

ெகா�தம�லி �வ� ப�மாற��.

 �ழ�ைதக� �த� ெப�யவ�க� வைர இ�த ப��� சாத�ைத வ���ப� 

சா�ப��வா�க�. �டாக சா�ப��டா� தா� ந�றாக இ����. உ�ைள 

வ�வ� இத�� ெதா���ெகா�ள ஏ�ற�. 

ேதைவயான� ெபா��க�:

அ�சி - 1 க� 

�வர� ப��� - 1/2 க�

சி�ன ெவ�காய� - 1/2 க� 

த�காள� - 1 ெப�ய� 

��� - 10 ப� 

ெப��காய� - 1/2 ��� 

கார� - 1 ந��கிய� 

ப�ைச ப�டாண� - 1/2 க� 

கடைல ப��� - 1 ��� 

ெவ�தய� - 1/4 ��� 

தன�யா - 1 ��� 

சா�பா� ெபா� - ேதைவயான 

அள� 

உ�� - ேதைவயான அள�

Penmai’s Kitchen Queen


Ramya’s Kitchen
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ச�பா�தி - 8

ெவ�காய� - 2

த�காள� - 1

ப�ைசமிளகா�

இ�சி ��� ேப�� - சிறிதள�

கர� மசாலா - 1/2 ���

ெகா�தம�லி��� - 1 ���

மிளகா��� - 1 ���

ம�ச� �� - 1/2 ���

த�ண��  - சிறிதள�

உ�� - சிறிதள�

ெந� - சிறிதள�

எ�ெண�- சிறிதள�

ேசாள மா� - சிறிதள�


Deepika’s Kitchen

Penmai’s Kitchen Queen

ெச��ைற:

 �தலி� ச�பா�திகைள சி� சி� 

���களாக ெவ�� ைவ��� 

ெகா�ள��.

 ஒ� கடாய�� ெந� + எ�ெண� 

ேச���, அத�ட� ெவ�காய� ேச��� 

வத�க��.

 அத�ட� இ�சி ��� ேப�� ேச��� 

ப�ைச வாச� ேபா�� வைர வத�கி, 

ப�� ப�ைச மிளகா� ேச��� வத�க��.

 அத�ட� த�காள� ம��� உ�� ேச��� 

வத�க��.

 ப�� அதி� ம�ச� ��, மிளகா� ��, 

ெகா�தம�லி ��, கர� மசாலா, உ��, 

த�ண��  ேச��� ெகாதி�க வ�ட��.

 ெகாதி�த�� அதி� சா�பா�தி� 

���கைள ேச���� கி�ட��.

 ப��ன� கைடசிய�� ேசாள மாைவ 

த�ண�� � ேச��� சா�பா�தி� 

கலைவய�� ேச��க��.

 அ��ைப அைண�� �டாக� ப�மாற��.
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Ingredients:
Rice - 2 cup
Peas - 1/2cup
Methi (vendhaya keerai) - 1/2 cup (only leaves)
Big onion- 3 sliced
Tomato - 1 chopped
Ginger garlic paste - 1 tsp
Green chilly - 2 to 3
Curry masala items - (cinnamon-1, cloves-3, cardamm-3)
Garam masala - 1 spoon
Ghee 
Refined oil
Salt
Mint and coriander leaves - few
Fennel seeds - a spoon

Method:
 Use a pressure cooker for easy 

cooking.
 Pour oil and ghee in cooker and 

heat it.
 Add the curry masala items and 

fry it.
 Then add the sliced onions and 

saute till it becomes golden 
brown, add green chillies and 
add ginger garlic paste.

 After the raw smell goes away 
add tomato and add little salt so 
that it becomes mushy.

 Add methi leaves, rice and peas 
and then add 5 cups (1 cup rice 
= 2.5 cups of water for normal 
rice).

 Add garam masala and salt.
 Add mint and coriander leaves
 close the lid. After 1 whistle sim it 

for 10 mins and serve with 
raitha.

Penmai’s Kitchen Queen

Suji’s Kitchen

Methi Peas Pulao 
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Ingredients:
All purpose our - 250 grams
Butter - 250 grams
Sugar - 250 grams
Milk - 1/2 cup
Eggs - 4
Vanilla essence - A few drops

Method:
 Break eggs in a bowl & add Vanilla 

essence. Beat well with an electric 
beater for 8-10 minutes until the 
consistency comes to a ribbon stage 
(I've not tried with hand beater, 
guess it will take around 13-15 
minutes).

 Cream together butter and sugar in 
another bowl , till uffy with electric 
beater at low speed for 2-3 minutes.

 Sieve our in to creamed mixture, add the beaten eggs and mix well.
 Add milk and mix well again.
 Pour the mixture in a cake tin and keep in the preheated oven.
 Bake for 25-30 minutes (Depends on the oven. So check whether the cake is 

baked after 30 mts with the help of a tooth-pick).
 Remove from heat and let the cake stand for 15 minutes.
 Demould and cut in to slices.

Note: 
 Preheat the oven at 180 C (Cooking 

range or electric oven and not 
Microwave)

 Before pouring the mixture in a 
cake tin or a cake plate, grease it 
with butter and dust with our so 
that the cake doesn’t stick to the 
plate.

 You can add 1/4 th tsp of baking 
powder, 1/4 th tsp of baking soda 
and a pinch of salt for additional 
softness and taste.

Penmai’s Kitchen Queen

Deepa’s Kitchen

Sponge Cake
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Ingredients:
Oil
Potato - 250 gms
Salt
Red chili powder

Method:
 Boil the potatoes smoothly without over 

boiled and remove the skin and mash 
the potatoes in hand by adding salt and 
two tsp chili powder. 

 And take a pan and pour oil in to it. Now 
take the mashed potatoes and spread 
them like pakkoda pieces in the oil. 

 And after frying, it looks similar to chicken 
65, but tastes yummy than the chicken. 

Note: 
 If the potatoes are over cooked, then it will be 

spread in the oil instead of frying like pieces. To 
avoid this, i.e. If you over cooked unfortunately you 
can add some amt of rice our to give grip.

Penmai’s Kitchen Queen

Sara’s Kitchen

Chilli Potato
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�ழ�ைதகைள பராம��பத�காக 

அர� ெப� ஊழிய�க� ெதாட��� 2 

ஆ��க� வ���� எ����ெகா�ள 

உ�ச ந�திம�ற� அ�மதி 

வழ�கிய�.

 

ககாலி ேகா� எ�ற அர� ெப� 

ஊழிய� தன� மகைன ேம� நிைல� 

ேத���� தயா� ப���வத�காக 730 

நா�க� வ���� ேக�டா�. அவ��� 

அ�மதி ம��க�ப�டைத� 

ெதாட��� ம�திய நி�வாக� 

த���பாய�தி� �ைறய��டா�. 

அவர� ேகா��ைகைய ம�திய 

நி�வாக� த���பாய� ஏ�� அ�மதி அள��த�. ஆனா� அ�த அ�மதிைய 

ெகா�க�தா உய� ந�திம�ற� ர�� ெச�த�.

இைதய��� ககாலி ேகா� உ�ச ந�திம�ற�தி� ேம� �ைறய��  ெச�தா�. இைத 

வ�சா��த ந�திபதிக� எ�.ேஜ.�ேகாபா�யாய, 

வ�.ேகாபால ெகளடா ஆகிேயா� உய� 

ந�திம�ற�தி� த���ைப த��ப� 

ெச�தன�.

அவ�க� அள��த த���ப��, 

"ச�ட�ப��� 43-சி ய�� ப� அர� 

ெப� ஊழிய�க��� 18 வய��� 

�ைறவான �ழ�ைதக� இ��தா�, 

அவ�க� தன� 

பண��கால����� 2 

�ழ�ைதக� வைர 2 

ஆ��க� (730 நா�க�) 

ெதாட��சியாக வ���� 

எ���� ெகா�ளலா�.

இ�த வ���ைப அவ�க� 

�ழ�ைதக� பராம����� 

ம��ம�ல அவ�கள�� 

ேம�ப��� ம��� 

உட�நல��ைறவ�� 

ேபா�� 

எ����ெகா�ளலா�'' எ�� 

த���� அள��தன�.

Citizen’s Panel

 Silentsounds @ Guna
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�ழ�ைத வள��� எ�ப� 

ெப�ேறா�க���� �ழ�ைத��� 

இைடேய நட��� ஒ� ப�மா�ற� 

எ�ப� ேபாலேவ ந� மனதி� ேதா�ற� 

உ�ள�. ஆனா� அ� அ�ப�ய�ல.அ� 

மிகெப�ய வ�ட�. மிக�ெப�� 

எ�பதாேலேய நா� அ� ப�றி 

வ�ழி��ண�� இ�றி இ��கிேறா�.

ந�ைம� ெபா��தவைர �ழ�ைத 

வள���, அ�மாேவா, பா��ேயா 

அதிகப�ச� ெப�ய�மாவ�� கடைமயாக 

���ப�தி���, நா�� �வ����� 

நட��� வ�ஷயமாக� ெத�கிற�. ஒ� 

வைகய�� அ��� ச�தா�. �ழ�ைத�� 

உண� ஊ��வதி� ெதாட�கி, அ��க� 

உைடமா��வ�, உற�க ைவ�ப� எ�ற 

அ��பைடய�� பா��ைகய�� அ� ச�ேய.

ஆனா� ந�றா� சி�தி��� பா��தா�, 

அேதா� ���� வ��கிறதா �ழ�ைத 

வள���? அைவ உட� சா��தைவேய. 

மன�சா��தைவ எ�ேக? நா� கண�கி� 

ெகா��� வள��சி எ�ப� உட� 

சா��தேத தவ�ர மன� சா��த� எ�ேக? 

இர��� ேச��த� தாேன வள��சி.

உட�, மன� இர�� வள��சி�� 

ெப�றவைர� சா��தேத எ�ப� ந� 

எ�ண�. �ர இ��� பா�ைகய�� 

ச�யாக� ேதா�றினா��, அ� �� 

உ�ைம இ�ைல. வ�� ������ 

வாச��� ெவள�ேய�� இர�� உலக� 

உ�ளதாக பா��கிேறா�. இ��தா� ந� 

��தலி� கீற� வ�����ள� ேபா� 

ெத�கிற�. 

ஏேதா ெதாழி�சாைலய�� வ�ைசயாக 

நக�� தகரட�பா�கள�� அைட�க�ப��  

ெபா�ளாகேவ ம�றவ�கைள� 

பா��கிேறா�. �ழ�ைதகைள� �ட. 

உைட���பா��த ட�பாவ�� உ�ள 

ெபா�� ச�ய��ைல எ�ற�� 

தயா��பாளைர தி��வ� ேபா� 

�ழ�ைதகைள�� தி��கிேறா�. 

அவ�கள�� ெப�ேறா�கைள�� 

தி��கிேறா�. இ�ப�தா� உ�ள� ந� 

மேனாநிைல. ச�, �ழ�ைத எ�ேபா� 

ெப�யவ�க� ஆகிறா�க�? இ�த 

ேக�வ�ைய எ�தைன ேப�ட� 

ேக�டா�� பதி� வ�ேம தவ�ர வ�ைட 

வ�வதி�ைல. ஏெனன�� அ� நம��� 

ெத�யா� அ�ல� ெசா�ல�படவ��ைல 

அ�ல� ேதைவய�ற� எ�ற நிைன��. 

அரசா�க� ெசா�வைதேய நா�� 

எ���� ெகா�ேவா� பதிென�� வய� 

வைர அவ�கைள� �ழ�ைதகளாக� 

ெகா�ேவா�. எ�ேபா� ஒ� �ழ�ைத 

நட�க�� ேபச�� க���ெகா�கிறேதா 

அ�ேபாேத பாதி தயாராகிவ��டதாக��, 

ெப�றவ�கைள� பா��� ‘ஏ�’ எ�ற 

ேக�வ�ைய எ��ப�ய�ேம ��ைமயாக 

வள���வ��டதாக க�பைன 

ெச��ெகா�கிேறா�. நிஜ� அ�வா? 

இ�ைல. ச�வ நி�சயமா� இ�ைல.

...ஏக� @ Arunkumar S.K

�ழ�ைத வள��ேபா�
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�� ெசா�ன�ேபால வ�� ������ 

ெவள�ேய�� இர�� உலக� 

கிைடயா�. வ�� ���� இ��பவ�� 

உலகவாசிக�தா�. உலகவாசிகேள 

வ�� ������ இ��கிறா�க�. 

எ����கா�டாக, உ�க� ப�க�� 

வ�� �� �ழ�ைத உ�கள�� 

�ழ�ைதேயா� வ�ைளயா�வ��� உ�க� 

வ�� � அ�டாவ�� த�ண��  ���க 

��ப�ைகய�� ந��க� அைத 

கவன��கிற�� க�; அ��கான ைககேளா� 

த�பள� எ��� அ�டா ந����� 

வ��கிறா�, ந�ைர வா�ைவ�� 

அ���கிறா�, உடன�யாக ‘சீ’ எ�ற 

நிைன�� வ�� ஒ���ெகா�கிற�. 

‘வள��� ச�ய��ைல’, ‘��த� 

க���தர�படவ��ைல’ எ�� 

ப��ைளய�� ெப�ேறாைர� க��� 

ெகா�கிேறா�.

உ�கள�� வ�� �� ெச�ய�� ��த 

ேராஜாைவ ேவெறா�வ�� ப��ைள 

பறி�கிற� எ�� ெகா�ேவா�. உடேன 

‘தி���’� ப�ட� க���கிற� மன�. 

�ழ�ைதக��� என�, உன� எ�ற 

பா�பா� இ�ைல. நா�, ந�, என�, உன� 

எ�பன ப�ற�த ப��னேர ‘தி����’ , 

‘ெபாறாைம��’ ப�ற�தன. 

அவசரமா� வ��ேயா��� 

ெச��ைகய�� ���ேக சி�வ� 

பா�கிறா� எ�� ெகா�ேவா�. உடேன 

அவைன� தி��கிேறா�. ந� 

வைசக���� ப��ேன சி�வன�� 

பா�கா�� உ�ளெத�றா��, எ��சேல 

ந�ைம அதிக� உ��கிற�. ஆக� 

�ழ�ைதகைள, நா� �ழ�ைதகளாக� 

பா��க� தவறிவ��ேடா� எ�ேற 

ேதா��கிற�. அவ�கள�� 

அறியாைமைய� �ைறயாக� 

பா�கிேறாேம தவ�ர, அைத 

ஏ���ெகா�ள ம��கிேறா�. காரண� 

அவ�க� ேவ� உலக�ைத� 

சா��தவ�க�!

ஒ�ைற ���� ெகா���க�. திற�த 

மனேதா� ஏ��ெகா���க�; எ�லா 

�ழ�ைதகள�� வள��சிய��� நம�� 

ப����. உட� சா��த வள��சிைய 

அேதா� ஓரள� உ�ள� சா��த 

வள��சிைய ம��ேம ெப�ேறாரா� 

வள��க ����. ம�றைவ இ�த 

உலக�தி� ைகய�� உ�ள�. ந� 

ைகய��தா� உ�ள�. �ழ�ைதக�� 

நா��� ப�ரைஜக� தா�. அவ�க� தா� 

நாைளய ெகா��க� வா�கலி��, 

உலகமா�ற�தி��, ச�தாய 

தி��ப�கள��� ��கிய�ப�� 

வகி�க�ேபாகிறவ�க�. இ�� 

அவ�கைள� காய�ப��திவ���, 

மனவள��சிய�� சலன�ைத 

உ�டா�கிவ��� ப��னாள�� இைளய 

ச�தாய� ‘ச�ய��ைல’ எ�� ெசா�வ� 

எ�வைகய�� நியாய�? 

�ழ�ைத அ��கான ைககேளா� ந�ைர 

எ��தா� அவ�கள�� ெப�ேறா�கைள 

பழிெசா�லாத��க�. எ�லா 

ெப�ேறா�க���� எ�லா 

ச�த�ப�கைள�� ைகயா�� �ைறைய 
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க���ெகா��க இயலா�. அ�ல� அ�த 

வா��� கிைட�கா�. ஆனா� நா� 

க���ெகா��கலாேம! இதி� 

தவெறா��� இ�ைலேய. இ� ந�ல 

எதி�கால ச�தாய� உ�வாக 

காரணமா� இ��கலாேம.

‘இைத� ெச�யாேத‘ எ�� அதிகார�ைத 

கா�டாத��க�. ’தி���’ ெசா�லாத��க�. 

அவ�கள�� அறியாைம� ேபா���க�. 

ஐ�� நிமிட�க� ெசலவ��� அவ�கள�� 

தவைற உண����க�. அ�ப� ந��க� 

ெசல� ெச�ய� ேபா�� நிமிட�க� 

நாைளய ச�தாையேய மா�றலா�. 

உ�கள�� அவசர�ைத �ழ�ைதய�� ம�� 

திண��காத��க�. அவ�க� உண��� 

ெகா�ளேவ��� எ�� பலா�கார� 

ெச�யாத��க�. ‘அவசர�’ எ�ப� எ�ன 

எ�� �ட� ��யாத ப�வம�. எ�ேபா� 

ேவைல வ�கிறேதா அ�ேபா� 

கால�ெக�ெவ�� ஒ��  வ�கிற�. 

அ�ேபா�தா� ‘அவசர�’ எ�ப� 

வ�கிற�. �ழ�ைதக��� ‘ேவைலேய’ 

ெத�யாேத ப�� எ�ப� ‘அவசர�’? 

உ�கள�� அவசர நிமிட�தி� யா� 

���கி�டா�� ேகாப� வ�வ� இய�� 

தா�. ஆனா� �ழ�ைதக� 

���கி�டா� ம��� காய�ப��தாம� 

வ�லகி�ெச���க�.

உ�கள�� �ழ�ைத�� வாச��� 

ெவள�ேய உ�ள உலக�ைத(!) 

எதி�ெகா�ள�தா� ேபாகிறா�க�. 

அ��� அறியாைமேயா�. அ�ேபா� 

ந��க� உலக�தா�ட� ெபா�ைமைய 

எதி�பா��ப�� களா அ�ல� வைசகைள 

ஏ�ப�� களா? நி�சயமாக ‘�ழ�ைதக� 

தாேன’ எ�� வ�கால�� வா�க�தா� 

ேபாகிேறா�. ஆனா� அ� ந� 

�ழ�ைதயாக இ��தா� ம��ேம.  இ�த 

��கிய எ�ணேம, �ழ�ைதகைள� �ட 

ெபா�ளாக இ�ெனா�வ�� 

உைடைமயாக, தவ�க��� 

ெப�ேறாைர� �ைற ெசா��� 

பழ�க�தி��� காரண�. இ�த 

எ�ண�ைத ெகா�ச� 

மா�றி�ெகா�ேவா�. பதிென�� வய� 

வைர உ�ள �ழ�ைதகைள, 

அறியாைமைய �ம�பவ�களாக�� 

உ�க� ப��ைளக�ேபால�� பா��க�. 

�ழ�ைதக���� தவ�கைள� 

தி��திெகா�ள உதவ� ெச���க�. 

�ழ�ைத வள��� எ�ப� தன��ப�ட 

���ப� ெபா��த� அ�ல எ�� 

உண��க�. ந��க�� நா�� �ட 

�ழ�ைத வள��சிய�� ப���ளவ�க� 

எ�� உண��க�. நி�சய� ந�ல 

இ�தி  உ�வா��.   யா
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...Parasakthi

�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய��ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: இன�யைவ �ற� அதிகார�: இன�யைவ �ற� 

96. அ�லைவ ேதய அற�ெப��� ந�லைவ96. அ�லைவ ேதய அற�ெப��� ந�லைவ

நா� இன�ய ெசாலி�.நா� இன�ய ெசாலி�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ப�ற��� ந�ைம த�� இன�ய ெசா�கைள மன�தா� எ�ண�� ெசா�னா�, ப�ற��� ந�ைம த�� இன�ய ெசா�கைள மன�தா� எ�ண�� ெசா�னா�, 

அவ����, நா���� அற� வள��; பாவ�க� �ைற��.அவ����, நா���� அற� வள��; பாவ�க� �ைற��.

Explanation :Explanation :
If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish 
and his virtue increase.and his virtue increase.

97. நய�ஈ�� ந�றி பய��� பய�ஈ�� 97. நய�ஈ�� ந�றி பய��� பய�ஈ�� 

ப�ப�� தைல�ப��யா� ெசா�.ப�ப�� தைல�ப��யா� ெசா�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ப�ற��� ந�ைமைய� த��, இன�ய ப�ப�லி��� வ�லகாத ெசா�, இ�ைம�� ப�ற��� ந�ைமைய� த��, இன�ய ப�ப�லி��� வ�லகாத ெசா�, இ�ைம�� 

உலக�தாேரா� ஒ��ைமைய��, ம�ைம�� அற�ைத�� ெகா����.உலக�தாேரா� ஒ��ைமைய��, ம�ைம�� அற�ைத�� ெகா����.

Explanation :Explanation :
That speech which, while imparting benefits ceases not to please, will yield That speech which, while imparting benefits ceases not to please, will yield 
righteousness (for this world) and merit (for the next world).righteousness (for this world) and merit (for the next world).

98. சி�ைம�� ந��கிய இ�ெசா� ம�ைம��98. சி�ைம�� ந��கிய இ�ெசா� ம�ைம��

இ�ைம�� இ�ப� த��.இ�ைம�� இ�ப� த��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ப�ற��� மன���ப� தராத இன�ய ெசா� ஒ�வ��� இ�ைமய��� ப�ற��� மன���ப� தராத இன�ய ெசா� ஒ�வ��� இ�ைமய��� 

ம�ைமய��� இ�ப� த��.ம�ைமய��� இ�ப� த��.

Explanation :Explanation :
Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in 
the next.the next.

99. இ�ெசா� இன�த�� ற� கா�பா� எவ�ெகாேலா99. இ�ெசா� இன�த�� ற� கா�பா� எவ�ெகாேலா

வ�ெசா� வழ�� வ�.வ�ெசா� வழ�� வ�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ப�ற� ெசா��� இன�ய ெசா�க�, இ�ப� த�வைத உண��தவ�, ப�ற���� ப�ற� ெசா��� இன�ய ெசா�க�, இ�ப� த�வைத உண��தவ�, ப�ற���� 

தன��� ��ப� த�� க�� ெசா�கைள� ேப�வ� எ�ன பய� க�திேயா?தன��� ��ப� த�� க�� ெசா�கைள� ேப�வ� எ�ன பய� க�திேயா?

Explanation :Explanation :
Why does he use harsh words, who sees the pleasure which sweet speech yields?Why does he use harsh words, who sees the pleasure which sweet speech yields?

100. இன�ய உளவாக இ�னாத �ற�100. இன�ய உளவாக இ�னாத �ற�

கன�இ��ப� கா�கவ�� த��.கன�இ��ப� கா�கவ�� த��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

மன�தி�� இ�ப� த�� ெசா�க� இ��க, அவ�ைற வ���வ���� ��ப� மன�தி�� இ�ப� த�� ெசா�க� இ��க, அவ�ைற வ���வ���� ��ப� 

த�� ெசா�கைள� ��வ�, ந�ல பழ� இ��க ந���காைய உ�ப� த�� ெசா�கைள� ��வ�, ந�ல பழ� இ��க ந���காைய உ�ப� 

ேபாலா��.ேபாலா��.

Explanation :Explanation :
To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit 
when there is ripe.when there is ripe.

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: இன�யைவ �ற� 

96. அ�லைவ ேதய அற�ெப��� ந�லைவ

நா� இன�ய ெசாலி�.

வ�ள�க� :

ப�ற��� ந�ைம த�� இன�ய ெசா�கைள மன�தா� எ�ண�� ெசா�னா�, 

அவ����, நா���� அற� வள��; பாவ�க� �ைற��.

Explanation :
If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish 
and his virtue increase.

97. நய�ஈ�� ந�றி பய��� பய�ஈ�� 

ப�ப�� தைல�ப��யா� ெசா�.

வ�ள�க� :

ப�ற��� ந�ைமைய� த��, இன�ய ப�ப�லி��� வ�லகாத ெசா�, இ�ைம�� 

உலக�தாேரா� ஒ��ைமைய��, ம�ைம�� அற�ைத�� ெகா����.

Explanation :
That speech which, while imparting benefits ceases not to please, will yield 
righteousness (for this world) and merit (for the next world).

98. சி�ைம�� ந��கிய இ�ெசா� ம�ைம��

இ�ைம�� இ�ப� த��.

வ�ள�க� :

ப�ற��� மன���ப� தராத இன�ய ெசா� ஒ�வ��� இ�ைமய��� 

ம�ைமய��� இ�ப� த��.

Explanation :
Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in 
the next.

99. இ�ெசா� இன�த�� ற� கா�பா� எவ�ெகாேலா

வ�ெசா� வழ�� வ�.

வ�ள�க� :

ப�ற� ெசா��� இன�ய ெசா�க�, இ�ப� த�வைத உண��தவ�, ப�ற���� 

தன��� ��ப� த�� க�� ெசா�கைள� ேப�வ� எ�ன பய� க�திேயா?

Explanation :
Why does he use harsh words, who sees the pleasure which sweet speech yields?

100. இன�ய உளவாக இ�னாத �ற�

கன�இ��ப� கா�கவ�� த��.

வ�ள�க� :

மன�தி�� இ�ப� த�� ெசா�க� இ��க, அவ�ைற வ���வ���� ��ப� 

த�� ெசா�கைள� ��வ�, ந�ல பழ� இ��க ந���காைய உ�ப� 

ேபாலா��.

Explanation :
To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit 
when there is ripe.
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா 

நானாவ�� த�����, அவ�றி� சிற�பாக 

ேபசியவ�றி� ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

ந� பார�ப�ய பழ�கவழ�க�க�, 

ச�ப�ரதாய�க� ெவ�� அ�ஞானமா 

(�டந�ப��ைகயா) அ�ல� ெம�ஞான 

க����களா?

இ�த வார ந�யா நானாவ�� ந� இ�திய 

ச�க� ெகா���ள பழ�க வழ�க�, 

ச�ப�ரதாய� ப�றிய இ�த பதி� மிக�� 

அ�ைம. ந� ேதச� கைலகள�� 

அ��கா�சியக� எ�ப� உலக வழ��.

இ�திய ச�க�தி� எ�லா மத�தி�� 

சில பழ�கவழ�க�க�, ச�ப�ரதாய�க� 

உ��. இதி� ெப��பா�� அறிவ�ய� 

சா��த உ�ைமக��, சிலவ�றி�� 

எ�த ெபா��� அ�� 

�டந�ப��ைகேயா� இ��ப�� உ��.

ேயாகிக�, சி�த�க�, ேவத ��தக�க�, 

ெம�ஞான க����க� �றாத அ�ல� 

வ�ள�காத சில வ�ஷய�க� �ட சில 

எதா��த ெசயலான ந� ச�ப�ரதாய�க�, 

பழ�க வழ�க� ந� சாமான�ய��� 

ெசா�லி வ��கிற�. இ�ேவ 

பழ�கவழ�க�க� ம��� 

ச�ப�ரதாய�க� ெவ�றி ெப�கி�ற 

இட� ஆகி�ற�.

உதாரண� வ��தி (தி�ந��) ைவ�ப� 

எ�� எ���� ெகா�ேவா�. இ�த 

உலக� ஒ� மாைய! வ�தவ� எ�லா� 

ஒ� நா� ேபாக�தா� ேபாகிேறா�. 

யா�� நிர�தரமா� த��� இட� 

அ�ல, ஒ� நா� நா� சா�பலாக� தா� 

ேபாகிேறா�. ெரா�ப ஆ�ட� ேபாடாேத 

எ�� ஒ�ெவா� மன�தைன�� 

நிைன� ப����.

ெமா�ைட அ��ப� ப�றி 

நா�திகவாதிக� ெசா��� ேபா�, 

“ெவ��னா� வள�� எ�பதா� தா� 

��ைய ெவ��கிறா�க�. 

இ�ைலெய�றா� ைக காைல ெவ��� 

ெகா�ள ேவ��ய� தாேன!” எ�� 

��வ� உ��. இதி� உ�ள 

அறிவ�ய� உ�ைம எ�னெவ�றா�, 

நா� வா�� ப�தி அயன ம�டல� 

ப�தி. இ�� கா�� ெவய�லி� அள��, 

ேச�� அ��கி� அள�� தின�� 

�ள��பவ�க���� தா� ெத���. நா� 

தின�� ந� உடைல ��ைம�ப��தி� 

ெகா�டா�� �� இற�க� ெச�யாத 

வைர தைலய�� ேச����ள அ��� 

ந���வ� இ�ைல. 

சட��க� ெப��பா�� கலா�சார� 

பதி�க��� காரண�ைய அைம�கிற�,

இ� ேபாலேவ இ�லா�தி�� உ�ள 

circumcision �ைற ம��� ஹலா� 

�ைறய�� தயா���� இைற�சி இைவ 

எ�லா� ��த� ேபா��� சட��க� 

தா�.

ேம�� �� வா��த�, த� மிதி�த�, 

அல� ���த�, கா� ���த�, ெம�� 

அண�த�, அைரஞா� கய�� அண�த�, 

ச�மண� இ�� உ��த�, வ�ரத� 

ேம�ெகா��த�, சில நா�கள�� 

(அமாவாைச) அைசவ உண� 

உ�ெகா�ள��டா� எ�ப�, கா�� 

அண�த� எ�பன ேபா�ற சில உட� 

ம��� மன�பய��சிகைள கட�ள�� 

ெபயரா� நா� இ� நா� வைர� 

ெதாட��� ப��ப�றி� ெகா�� தா� 

வ�கிேறா�.

சில சமய� இ�த� சட��க� த��வ� 

��ைபகைள ந��கி வ���, உ�ைமயான 

அறிவ�ய� ேதட��� ெசய� வ�வ� 

ெகா��பைவ. எ�லா மத�க����, 

எ�லா �வ�ய�ய� ப�தி�� சில 

பழ�கவழ�க�க� ம��� 

ச�ப�ரதாய�கைள� �ம�� ெகா�ேட 

தா� வ�கிற�.

...Surya
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உ�ைமயான சட��கைள ஒ�ெவா� 

மன�த�� உ� அ��த��ட� 

ேம�ெகா�டா� மா�ட� தைழ���. 

அ�லைவ ஓ���, ந�லைவ நா��� 

ந�மிட� வ��. இன� ந� ெப�ைம 

ேதாழைமகள�� க����கைள� 

பா��கலா�. 

ெச�வ� பா��ய� 

ப��ைகய�லி��� எ�வதி� இ��� 

ஆர�ப��கிற� ந� ெப�யவ�கள�� 

அறி�ைரக�.

வல� ப�க� தி��ப� எழ ேவ��� 

என� ெசா�வதி� அ��த� எ�ன 

ெத��மா? ந� உடைல� ��றி இ� 

கா�த வைளய�க� உ�ளன. இவ�றி� 

�தலாவ� காலிலி��� தைல���, 

தைலய�லி��� கா���� வல� 

வ�கி�ற�. இர�டாவ�, இட� 

ப�கமி��� ��ப�க� வழியாக வல� 

ப�க�����, வல� ப�கமி��� ப�� 

பாக� வழியாக இட� ப�க�� வல� 

வ�கிற�. இ�த வைளய�தி� 

திைச�ேக�றவா� ந� உட� 

அைச��ேபா� வைளய�தி� ���க� 

இ��கி�றன. எதிராக அைச��ேபா� 

உட� தள�வைடகிற�. வல�ப�க� 

தி��ப� எ��ேபா� வைளய�தி� 

���கைள இ�க�ெச�கிற�. 

இதனா�தா� வல��ற� எழ ேவ���. 

வ�ழி�த�� இ� ைககைள�� வ���� 

ல��மி, சர�வதி, ெகௗ� எ�ற 

ேதவ�யைர த�சி��,

கரா�ேர எசேத ல��மி 

கரம�ேய சர�வதி 

கர�ேல ��தா ெகௗ� 

ப�ரபாேத கரத�சன� 

என� ெசா�லேவ���. இ� 

ஏென�றா�, நா� ����ேபா� 

ர�தஓ�ட� �ைறவாக இ����. க� 

வ�ழி�த�� ேவகமாக எ��ேபா� 

இதய����� ேவகமாக அதிக����. 

இைத� தவ���க�தா� ெம�வாக 

எ��� ம�திர�க� ெசா���ேபா� 

இதய� த� ெசய�பா�ைட 

அைமதியாக� ெதாட�கிற�. வ��ஞான 

வ�ள�க� இ�தா�. 23 சதவ�கித இதய 

ேநாயாள�க� ப��ைகய�லி��� 

எ��ேபா�தா� மாரைட���� 

ஆளாகி�றன� எ�கிற� ��ள�வ�வர� 

ஒ��.

இ� பலமாக இ���� ேபா�, சிலர� 

கா� அைட�� ‘ெஙா��’ எ�� ச�த� 

வ��. இதிலி��� த�ப அ�ஜுனா 

எ�றா� ேபா��. கா� அைட�கா�. 

‘அ�’ எ�� ெசா��� ேபா�, நா�� 

ம��� ேம� தாைடைய� ெதா��. ‘ஜு’ 

எ��� ேபா� வா��வ��� கா�� 

ெவள�ேய��. ‘னா’ எ��� ேபா�, வா� 

��ைமயாக� திற�� கா�� ெவள�ேய 

ேபா��. இ�ப� கா�� 

ெவள�ேய�வதா� கா� அைட�கா�. 

அத���தா� அ�ஜுனாைவ ந�மவ�க� 

�ைண�� அைழ�தா�க�. அ�ஜுன� 

கி��ண ப�த� எ�பதா�, அவ� 

ெபயைர உ�ச��ப� மன��� பல� 

எ�ற ஆ�மிக� காரண��ட�, கா� 

அைட�� வ�ட��டா� எ�ற அறிவ�ய� 

காரண�� இதி� �ைத�� கிட�கிற�. 

��ேபா�கான சி�தைனக�� 

இ��தி��கி�றன. ந�மா� ஒ��� 

ெகா�ள ��யாதைவக�� 

இ��தி��கி�றன. இ�ைறய 

கால�தி�� எ� ச�வ�ேமா அவ�ைற 

நா� ஏ���ெகா�ள ேவ��ய�தா�. 

ந� எ�ேலா���� ரா� கால� ப�றி 

ெத���. ந�மா� இ�� கவன��க 

��யா�, ��கியமான ேவைலக� 

இ����ேபா� இவ�ைற� பா��� 

ெகா����தா� ந� ேவைலேய ெக�� 

வ���. ஆனா� நிைறய 

ம���வமைனகள�� அ�ைவ 

சிகி�ைசக��� ந�ல ேநர� 

பா��கிறா�க�. ப�ரசவ�, இதய 

சிகி�ைசக��� பா��கிறா�க�. எ�லா� 

ந�ப��ைகதா�. கால���� 

த��தா�ேபா� நா� கைட ப���க 

ேவ��ய�தா�.
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ெஜயல�மி 

தி��� ��தி ேபா�த�,

இ� இ��தா� அ�ஜுனா எ�� 

ெசா��த�, ெவள�ேய ெச���ேபா� 

��� ேப� ேச��� ேபாகாம� 

இ��த�, வ�� �� வ�ள�ேக���ேபா� 

ப�� வாச� அைட��, �� வாச� 

திற�� ைவ�த� (ப�� வாச� திற�� 

ைவ�தா� �� வாச� வழியாக வ�� 

ல�மி ப�� வாச� வஷியாக� ேபா� 

வ��வாளா�), கா�ைக�� உண� 

ைவ�த�, வாச� ப�ய�� உ�காராம� 

இ��த�, இ� ேபா�� ��ேனா�க� 

ெசா�ன வ�ஷய�கைள நா� ப�� 

ப�றலாேம, இதி� நம�� எ�ன க�ட� 

இ��கிற�? எ� நா� வா�� 

��நிைல�� ஒ�� வரவ��ைலேயா, 

தவ���க ேவ��ய க�டாய� 

��நிைலய�� ம��� அைத வ��� 

வ�டலாேம!

பவான� ெச�தி� 

ந� பார�ப�ய பழ�க வழ�க�க�, 

ச�ப�ரதாய�க� அ�ஞான�� (�ட 

ந�ப��ைக��) ெம�ஞான�� கல�த� 

எ�ப� எ� க���.

கிரகண� (eclipse) ேந�� ேபா� ெவள�ேய 

ெச�லாம� இ��க ேவ��� எ�ப� 

ெம�ஞான�. ேக� வ�ைளவ���� �ற 

ஊதா� கதி�கள�� (UV rays) இ��� 

ந�ைம கா��� ெகா�வத�� ெவள�ேய 

ெச�லாம� இ��க ேவ���.

இர� ேநர�கள�� வ�� ைட 

ெப��க��டா�, நக�கைள 

ெவ�ட��டா� எ�� ெசா�வ� 

ஏென�றா�, ��, அ��� க����� 

ச�யாக ெத�யா� எ�பதா�.

ெமா�ைட ேபா�த�, கா� ���த�, 

தி�வ�ழா எ�லா� ஒ� sort of get together. 

ப��ைகக� மனதி�� ச�ேதாஷ� 

ம��� உ�சாக� தர���ய�. இ� ந� 

கலா�சார�தி� அைம��.

ஊைர� ��� தி�மண� ெச�� 

வ���� ைவ�ப�, மணம�கைள 

மனதார வா���வத�� ம��� 

எ�ேலா�� சா�சியாக அைமவதா� 

ஒ� பா�கா�பாக அ� திக�கிற�. 

இ��� ந� கலா�சார�தி� அைம��.

அ�ஞானமாக நா� க��வ�,

வ�தைவக�, �ழ�ைத ேப� 

இ�லாதவ�கைள, ச�க வா�வ�லி��� 

ஒ���வ�, ந�ல கா�ய�க���� 

தட�கலாக� க��வ� 

அ�ஞானமாகேவ� க��கிேற�. எ�த 

வ�த�தி�� அ� ெம�ஞான� ஆகா�.

மாதவ�டா� கால�கள�� ெப�கைள� 

த��டாக� க��வ� எ�ப� ெம�ஞான� 

ஆ�� எ�� ெத�யவ��ைல. 

அ�ஞானமாகேவ க��கிேற�.

�ண� சலைவ ெச�பவ�கைள ப�� 

வாச� வழியாக வர� ெசா�வைத 

அ�ஞானமாகேவ க��கிேற�.

வ�� �� எ�ேலா�� சா�ப��ட ப��ன�, 

கணவ� சா�ப��ட த��� ெப�க� 

சா�ப��வைத�� அ�ஞானமாகேவ 

க��கிேற�. அவ�க��� ம��� 

பசி�காதா?

ர�யா ராஜ� 

நம� ��ேனா�க� வா��த கால�தி� 

அவ�க� க��ய ேகாவ��கைளேய 

எ��� ெகா�ேவா�. எ�தைன சிற�� 

வா��த�, அறிவ�யேலா� ெதாட��� 

உ�ள�. இ�ைற��� பல 

ெவள�நா�க� நம� சி�ப� 

கைலகைள��, ேகாவ��கைள�� 

ஆ�ச�யமாக பா��கி�றன�.

அவ�க� க��ய வ�� ைட எ��� 

ெகா�டா�, எ�ப� பா��� பா��� 

க��னா�க�. கிழ�ேக பா��� வாச� 

ைவ�தா� காைல ��ய� கதி�க��, 

ந�ல கா��� அைற��� �ைழ��. 

அேத ேபா� அலாரேம இ�லாம� ��ய 

ஒள�ப�ட உட� ��ெப�லா� ம�க� 

எ��� வ��வா�க�. வடகிழ�� 

�ைலய�� கிண� இ��தா� 
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கிண�றி� த�ண��  ந�றாக ஊ�றாகி, 

ெப���. ெத�கிழ�� �ைலய�� 

சைமயலைற இ��தா� ெந���, கா�� 

ெதா�தர� இ�லாம�, ஆடாம� 

அைசயாம� நி�� எ���.

இத��� தா� ந� ��ேனா�க� வ��  

க�ட ஆர�ப���� ேபாேத திைசக� 

பா��� அத���ய வைகய�� 

க��னா�க�. ஆனா� இ�ேபா� வ��  

க��� அைம�ைப� ப�றி எ��ேம 

ெத�யாம� வா�� எ�ற ெபய�� 

ப�கார�க� எ�� ெசா�லி ந�றாக� 

க��ய வ�� கைள இ��க ைவ�ப�, 

இ��க� ெசா�ன ஆேலாசைன�காக 

ல�ச�கள�� க�டண� வா��கி�றன�.

பழ�கால�தி� �ழ�ைத 

ப�ற�கவ��ைலெய�றா� ேவத� க��� 

ேத��த வ��ன�கைள��, சிற��மி�க 

ம���வ�கைள�� அைழ�� 

‘��ரகாேம�ட யாக�’ என ஒ� 

யாக�ைத� ெச�வா�க�. எ��� அ�த 

யாக�தி� �லிைககைள ேச��பா�க�. 

�லிைககள�� �ைகைய அைனவ�� 

�வாசி�பா�க�. �லிைகக� கல�� 

தயா� ெச�த பானக�ைத 

அ���வா�க�. �லிைககள�� ச�தி 

கல�த இ�த அறி� ��வமான யாக�தி� 

உ�ைமயான கட�� ப�தி��, ேவத 

ம�திர�க�� ேச�� ேபா� உட�, 

மனதி� �ைறக� ந��கி க��த��� 

அைடவா�க�.

ேகாைத �ேர� 

��கால�தி� ஊ�� ேகாய�� 

ேகா�ர�ைத வ�ட உயரமாக எ�த� 

க��ட�� இ��க��டா� எ�� ஒ� 

எ�தாத ச�ட� இ��த�. எ�ன 

காரண�?!

ேகாய��கைள�� உயரமான 

ேகா�ர�கைள�� அத�ேம� இ���� 

கலச�கைள�� பா��தி��ப�� க�. 

அத�ப�� ஒள��தி���� ஆ�மிக 

உ�ைம ெத�யவ��ைல. ஆனா� 

அத�ப�� எ�வள� ெப�ய அறிவ�ய� 

ஒள��தி��கிற� என இ�ேபா�தா� 

ெத�கிற�.

ேகா�ர�தி� உ�சிய�� த�க�, ெவ�ள� 

ெச�� (அ�ல�) ஐ�ெபா�னா� 

ெச�ய�ப�ட கலச�க� இ����. 

இ�கலச�கள��� அதி� ெகா�ட�ப�� 

தான�ய�க��, உேலாக�க�� 

மி�கா�த அைலகைள ஈ���� ச�திைய 

கலச�க���� ெகா��கி�றன.

ெந�, உ��, ேக�வர�, திைன, வர�, 

ேசாள�, ம�காேசாள�, சலைம, எ� 

ஆகியவ�ைற� ெகா��னா�க�. 

�றி�பாக வர� தான�ய�ைத அதிகமாக� 

ெகா��னா�க�. காரண�ைத� 

ேத��பா��தா� ஆ�ச�யமாக 

இ��கிற�. வர� மி�னைல� தா��� 

அதிக ஆ�றைல� ெப�றி��ப� என 

இ�ேபாைதய அறிவ�ய� ��கிற�.

உ�சிேவைளய�� கிண�ைற எ��� 

பா��க��டா� ெசா��வ� ஏ�?

உபேயாக�ப��தாத கிண�கள�� 

ந��கா�� உ�வாகி இ����. 

உ�சிெவய�� ேநர�தி� கிண�றி� 

��யஒள� வ���. ��ய ஒள�யா� 

ெவ�பமைட�த ந��கா�� வ��வைட�� 

ேமேல வ��. அ�த ேவைளய�� நா� 

கிண�ைற எ���பா��தா� 

அ�வா�வா� தா�க�ப�� 

கிண����� வ�ழ வா��� அதிக�. 

எனேவ உ�சிேவைளய�� கிண�ைற 

எ���பா��க��டா�.

இ�த ந�யா நானாவ�� ப�� ெகா�� 

த�த� க����கைள பதி� ெச�த 

அைன��� ேதாழைமகள�� 

க����க�� அ�ைம. இதி� சிற�பாக 

வ�வாத� ெச�� ப�� ெவ�ற ேதாழி 

ர�யா ராஜ��� ெப�ைமய�� 

வா����க��, பாரா���க��.
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“அ�மா பசி�கி� மா".

"அடடா க�������� 
பசி��தாடா ெச�ல�".

"ஆமா" எ�� அ�த 5 வய� �ழ�ைத 
த� தைலைய ஆ��ய�.

"ந� ேபா� வ�ைளயா� ராசா... அ�மா 
ெகா�ச ேநர��ல சைமய� 
ெச�சி�ேற�".

"ேபா�மா... நா� ெவளயாட� 
ேபாகல".

"ஏ� டா ராசா?"

"ஒ��மி�ல�மா
".

"அ�மா உ�கி�ட 
கா� 
இ��கா�மா?"

த� அ�வய�� 
கல�கிய� 
ெச�பக����.

“ெசா��... ஏ� 
அைமதியா இ��க?"

ெச�பா த� க�கள�� வ�� 
க�ணை� ர �ைட��� ெகா��,

"எ� ரா�� ����� எ�ன 
ேவ��... அ�மா� கி�ட ேக�?"

அ��ெச�வ� தைலைய� �ன���� 
ெகா�டா�.

"ந� இ�� தா� எ�ன ேவ��� 
ேக�ப... ஆனா எ��� வா�கி� 

தரமா�ட" எ�� மழைல ெமாழிய�� 
ெச�வா த� அ�மாவ��� பதி� 
ெசா�னா�.

ெச�பக�தி�� ����வ��ட�.

"ராசா தி�வ�ழா�� ேபாக�மாடா 
ெச�ல�?"

"�����”

“வரத� அவ� அ�பாேவாட 
தி�வ�ழா�� ேபாய���கா� அ�மா. 

நாைள�� 
ப�ள���ட� 
வ�தா அவ� 
வா�கின 
ெபா�ைமய 
எ�லா� ெகா�� 
வ�� 
கா��வா�" 
எ�� ெச�வா 
ஏ�கமாக� ேபச 
ேபச 
ெச�பக�தி�� 
உய�� ேபா�� 
வலி ஏ�ப�ட�.

"ெச�வா ��� நாைள�� க���பா 
அ�மா ���� ேபாேற�, வா 
சா�ப�டலா�".

"அ�மா ெகாழ�� ேசா� தான 
அ�மா?"

“ஆமா டா ெச�ல�... வா வா அ�மா 
ஊ�� வ��ேற�”.

"ந� தி�வ�ழா�� 
����ேபாவ�யா�� ெசா��?"



...Viji Vedachalam
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"அதா� நாைள�� ேபாலா�� 
ெசா��ேற�ல வாடா".

"அ�ேபா சா�ப��ட ப�ற� இ�த 
�ெரௗசர �வ�சி ைவ அ�மா... இ� 
தா� ��சா இ���".

இ�த� ப��� வயதி� த� 
ப��ைள�� வ�ைமய�� ெமாழி 
��ய ஆர�ப��� வ��டேத எ�� 
ெச�பக�தி�� க�கள�� க�ண��  
ெப��ெக��த�.

ெச�வாவ��� உண� ஊ��வ��� 
ெச�பா�� சா�ப���� 
ப���ற�கினா�.

காைலய�லி��� ெச�வா �ஷியாக 
இ��தா�.

"ஏ �����மா�... நா� இ�ைன�� 
தி�வ�ழா ேபாேறேன... எ�க அ�மா 
������ ேபாேற�� 
ெசா���ேச".

த� மக� ேப�� அழைக� க�� 
ரசி��� ெகா����தா�.

"அ�� வா ப�ள���ட���� 
ேநரமா���ல?"

“ேவைல ெச�யற அ�மா�கி�ட 
இ�ைன�� 200 �வா ேக�� 
வா�கியாற��...
எ� ராசா�� ேவ��யெத�லா� 
வா�கி� தர��” எ�� மன���� 
ேபசி� ெகா�டா�.

"அ�மா சா��கால� ந� சீ�கிர� 
வ���".

"ச� ெச�வா... ந� ப�ள���ட� ேபா".

ெச�வா ஆவேலா� ப�ள���ட�தி� 
கைடசி மண� எ�ேபா� அ���� 
எ�� வ��பைற வாசைலேய� 
பா���� ெகா����தா�.

"��� இ�ைன�� தி�வ�ழா�� 
வ�வ இ�லடா? அ�மா�� நா�� 
ேபாேறா�... என�� எ�லா� 
வா�கி� தாேர�� அ�மா 
ெசா���ேச... ஜாலி".

"ஏ ெச�வா... நா�� எ� அ�பா� 
�ட வ�ேவேன".

ப�ள� மண� அ��த�� ெச�வா�� 
����� த�க� ��ைச வ�� ���� 
பற�தன�.

அ��...

ெச�பா தா� வ�� � ேவைல 
ெச��� அ�மாவ�ட�, "அ�மா ேவல 
���சி�ேட�”.

"ச� ெச�பா, ெகா�ச� சாத�� 
ெகாழ��� எ����� ேபா... எ�ேபா 
ெகா��தா�� ேவ�டா�� 
ெசா�ற"

"பரவா�ல அ�மா... நா� ெச�யற 
ேவைல�� ந��க பண� 
ெகா��கற�� கேள... அ�ேவ 
ேபா��மா"

"உ�ேனாட இ�த ந�ல �ண� தா� 
ெச�பா என�� ப���சி���".

"அ�மா உ�க� கி�ட ஒ�� 
ேக�க��... ேக�க ��சமா இ���".

“ேக��மா?"

"அ�மா நா� மாசா மாச� உ�க 
கி�ட 100 �பா ெகா��� 
ேச��ைவ�க 
ெகா��ேபன��ைலயா�மா?"

“ஆமா... அ�ெக�ன?"

"அ�ல இ��� ஒ� 200 �பா 
ெகா��கேள�".

"உ� கா� ேக�க ஏ� ெச�பா 
இ�ேளா ��ச�ப�ற?"

"இ�தா 200 �பா... எ����மா 200 
�பா?"

"ந�ம ஊ� தி�வ�ழா�� ேபாக��� 
ெச�வா ஒேர அட� மா... 
இ�ைன�� க���பா ����� 
ேபாேற� ெசா�லி இ��ேக�... 
��ள ெர�� நாளா ஏ�கமா 
ேக��றா�மா".

"ச�... ச� ெச�பா ����� 
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ேபா��� வா.. .�ழ�த ��ள 
ஆைச�ப�றா�ல".

ெச�பா ச�ேதாஷமாக த� ��ைச 
ேநா�கி ஓ�ட�� நைட�மாக� 
ெச�றா�.

அ�ேக அவள�� ��கார� ��ஷ� 
இ��பைத� பா��� இவ��� ��கி 
வா�� ேபா�ட�.

"ஏ வா� எ� த�ம ப�தின�... ந� ேவல 
ெச�யற அ�மா�கி�ட கா� 
வா�கினத பா����� தா� வ�� 
இ��ேக�... ஒ��கா காச ெகா�... 
இ�ல, இ�க ஒ� ெகால வ���".

ெச�வா ேகாழி� ��� ேபால 
���� உ�கா��� இ��தா�.

வ��க�டாயமாக அவ� 
ைகய�லி��� ப���கி� ெகா�� 
ெச�றா� அ�த ெகா�ர அர�க�. 
ெச�வா ஓ� வ�� அவ� 
அ�மாைவ� க���ப����� 
ெகா�டா�.

"அ�மா தி�வ�ழா�� நாம 
ேபாைலயா?” எ�� பாவமாக� 
ேக�பைத� பா��� ெச�பாவ�� 
மன� வ��மிய�.

"யா� ெசா�னா நாம 
ேபாகைல��?"

ெச�வாவ�� க�க� மி�ன�ய�.

"வா ராசா ேபாலா�".

�� ேபாைதய�� ெச�பா 
ைகய�லி��த ����� ைபைய 
ம��� எ���� ெகா�� 
ேபா�வ��டா� அ�த� பாவ�.

200 �பாைய ெச�பா 
��தாைனய�� ���� ைவ�� 
இ��தா� இவைன� பா��த��.
 
தி�வ�ழா�� ேபான�� 
ெச�வா��� தைல�கா� 
��யவ��ைல.

"அ�மா ப�� மி�டா� வா�கி� தா".

"அ�மா அ�க� பா� ��பா�கி. ேஹ, 
கல� க�ணா�... வா�கி�க�டா 
அ�மா?"
அவ� ேக�டெத�லா� வா�கி� 
த�தா� ெச�பா.

அவைன ரா��ன�தி� ஏ�றிவ��� 
அவ�� அவன�கி� அம��� 
ெகா�டா�.

ெச�வா ச�ேதாஷ�தி� க�தி� 
ெகா����தா�.

"அ�மா ஆர�� கல� ப��, ந�ல 
கல�, ப�ச கல� ப�� ேவ��”.

ெச�வா ேக�ட எ�லா� வா�கி 
ெகா��தா�.

"ராசா ேபாலாமா?”

"அ�மா நாைள�� நா� 
எ�லா�கி�ட�� ெசா��ேவ�... 
தி�வ�ழா ேபாேன��".

"ச�டா ராசா... எ� ராசா எ� 
ெச�ல�... அ�மா�� ��த� 
ெகா�டா".

“உ�மா... உ�மா... ேபா�மா அ�மா?"

"ேபா�� ராசா... வா ேபாலா�”. தா� 
வா�கிய� ெபா��கைளெய�லா� 
ரசி�த ப�ேய ெச�வா த� 
வ�� ���� வ�� ெகா����தா�.

அ�ேக வழிய�ெலா� சி�வ� 
ஏ�கமாக தி�வ�ழா நட�பைத� 
பா���� ெகா�� இ��தா�.

ெச�வா அவ� அ�மாவ�� ைகைய 
உதறி வ��� அ�த� சி�வைன 
ேநா�கி� ெச�றா�.

"ேட� ெச�வா... எ�கடா ஓடற... 
நி��ேவ... ஓடாத".

ெச�வா அ�த� சி�வன�ட� ெச�� 
"இ�தா இ�த ப�ன ெவ�சி�ேகா".
அ�த சி�வ� �க�தி� சிறியதா� 
��னைக அ��ப�ய�.

ெச�வா அ�த� சி�வ��� டா�டா 
கா��யப�ேய அவ� அ�மாைவ 
ேநா�கி� ெச�றா�.
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கி.ப� 2020

கிேழ வ���தவைள தா�கி� ப���த 

ஆதி�தன�� ைகக� அ�ப�ேய நிைல�க, 

ைமய� ெகா�ட க�க� அவைளேய 

பா���� ெகா����த�. 

எ�தைனயா��க� கழி�� அவன�� 

உய�ைர பா��கிறா�. எ�கேயா அைழ�� 

எ�ப�ேயா வா��� இ�தைன 

ஆ��க� யா��கா� கா��� 

ெகா����தாேனா அவைள க�கள�� 

கா�கிறா�. ெபா�ேயாெவன இ��த 

இ�த ச�தி�� அவ��� 

உ�ைமெய�� உைர�த� பாைவ 

அவ� ேப�� ேபா� தா�.

தா�கி ப���தவன�� வைலய�� 

அவைனேய பா��தப� இ��தவள�� 

மன�� எ��மி�லாம� சலன� 

ெகா�ட�. ஆ�... பா��த ெநா�ய�� 

ஒ�வைன பா��தப�ேய நி�றவ��� 

தா� ெச�வ� மட�தனெம�� 

ெத���� அதிலி��� ம�ள 

��யவ��ைல. க�கள�� எ�ேவா 

கா�த� ெகா�� இவைள ஈ��ப� ேபா� 

ேதா�றிய�.  சிறி� ேநர�தி� 

ெகா������ ெப�ைமய� அவைள 

நிைன��� ெகா�� வர, 

“��... மி�ட�... ேத��� ேபா� 

ெஹ�ப�� ம�... ேக� �?? அ� ஆ�ைர� 

ந�...” என� ேபச, 

அவேனா அ�ேபா� தா� நிைன� 

ெப�றவனா�, “ஒ... சா� அ�� 

ெவ�க�...” எ�ற ப� அவைள வ���� 

அவைளேய பா��தப� நி�றா�.

அவ� எ��� ேபசாம� நி�பைத 

பா��தவ��� எ�ன ெசா�லிவ��� 

அ�கி��� ெச�வெத�� ெத�யாம� 

�ழி��� ெகா�ேட நி�க, அவள�� 

மனைத அறி�தவ�,

ெமலிதா� சி���� ெகா�ேட, 

“ஆராதனா என�கா� பா��க 

ேதைவய��ைல... ந��க� ேபாகலா�...” 

எ�றா�..

“ஹா�...” என �ழி�தவ� �ைள எ�ப� 

அவ��� த� ெபய� ெத��ெம�� 

ேவைல ெச�ய,  அ�ப�ேய நி�றவைள 

பா��தவன�� �ைள�� அவ� 

நிைன�ப� ���த�. ம���� பதி� 

ெசா�னா� ேவ� மாதி� ����வ���, 

ஆனா� ெசா�லாம� இ��தா�� 

அவ��� பல ேக�வ�க� எழலா� என 

உண��தவ�,  உடேன,

“சா�... மி�... ��...” என 

இைடெவள�வ���, 

“வ�� என�� ெத��தவ�க� உ�ைன� 

ேபாலேவ இ��பா�க�. அவள�� ெபய� 

ஆராதனா. அதா� அேத ெபயேர 

உ�கைள� பா��த�ட� வாய�� 

வ��வ��ட�” என� ெசா�ல, 

“ஓ...” என இ��தவ�, 
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“ைப ேத ேவ எ�ேனாட ெபய�� அேத 

தா� மி�ட�..." என ஆர�ப���  ெபய� 

ெத�யாததா� அ�ப�ேய வ��� 

வ��டா�.

“��... எ�னெவா� ஒ��ைம...” 

எ�றவ�, “எ�ேனாட ெபய� ஆதி�த�... 

ெபய� ெசா�லிேய அைழ�கலா�... 

மி�ட� ம�ட� என இ��க� 

ேதைவய��ைல” எ�றவா� 

��னைக�க, 

அவ�� ��னைக��வ���, “அ�ப�ேய 

ஆக��� ஆதி�த�...” எ�றவ�,  

“ேநரமாகிவ��ட�... எ�ைன 

கா�பா�றியத�� ம���ெமா� ந�றி... 

ம���� வா��ப���தா� ச�தி�கலா�... 

பா�...” என� ெசா�ல,

அவ�� ��னைக�ட� தைலயைச�க 

அவ� வ�ைடெப�றா�.

அவ� ெச�றப�ற��, அவ� ேபா�� 

திைசைய பா��தப�ேய நி�றவன�� 

மன�, 

“ேதவ�ேய... எ�தைன வலி... எ�தைன 

தவ�... எ�தைன ஆ��க�... 

இ�தைன�� அவள��  க�கைள 

பா��த இ�ெநா� ெபா�யா� கழி�த� 

எ�ேனாேவா!!! எ�னவைள, எ� உய��� 

கல�தவைள க�ட ெநா� இ�... 

இ�ெநா� இ�ப�ேய உைற��வ�ட� 

�டாதா?” எ�றவாேற இதய� ����� 

ெகா����த�.

ஆனா� அவ���� ெத�கிற�... 

ச��திர� தி���கிற�... த��ைடய 

ேதவைதைய� கா��� ெபா��� 

இ�ேபா� அவ� ைகய��. 

பல �க�க��� ���... அவன�� 

காதி� ஒலி�த �ர� ம���� 

இ�ேபா�� ஒலி�த�.

“ஆதி�தா... ெபா�ைம ெகா�... ெத��� 

தா� அ�ேற ெசா�ேன�... கா�பேதா� 

வ���� வ��ெவ��... எ�ன ெச�வ�? 

எ�ன தா� �றி நட�க� ேபாவைத 

ெசா�னா��, நட�ப�� நட�பைத 

த��ப�� அவனா� ம��ேம ����... 

கவைல ெகா�ளாேத... ேகாப�தா� ந� 

இ�வா��ைக �ற�கலா�. ஆனா� உ� 

உய�� அவைள நிைன�� ����� 

ெகா�ேட இ����.. இ�ேபா இ���� 

நிைல மாறலா�...  அத�கான அறி�றி 

க��� ெத�கிற�...” என� ெதாட��த 

அ�த அ�யன�� வா�� அவன�� காதி� 

ஒலி�த�.

(�மா� 600 வ�ட�க��� ���)

இ�வ�� த�ைன மற�� பா��தி��க, 

இ�வ���� ஒேர சலன� தா�. ஆ�... 

பா��த �த� ெநா�ய�லி��� அவன�� 

ெத�வக� � அவைள ெகா�ைள 

ெகா�ட�. க�கள�� எ�ன கா�த� 

ெகா����தாேனா? ��னைகய�� 

����கைள மைற�� 

ைவ�தி��தாேனா? �க�தி� ��யன�� 

ஒள�ைய ெகா����தாேனா? இ�ைல 

ெமா�த�தி� அவ� உ�ேவ ேதவன�� 

சாயலி� இ��தேதா? அவ� மன� 

அ�ேக இ�ைல. இ�தைன நா�கள�� 

அ�ைமய�பைன தவ�ர ேவ� யாைர�� 

நிைனயாத மன� இ�� இவைன� 

தவ�ர ேவ� யாைர�� 

நிைன�கவ��ைல. 

இத��� ெபய� தா� கா�த�வ� 

எ�பேதா? என ேயாசி�தப� 

அவைனேய� பா���� ெகா����தா�. 

அவ�ேம அவைள ம��ேம பா��தப� 

அம��தி��தா�. இ�வ�ேம அவ�கைள 

ம��ேம நிைன�தி��க, இைறவ� 

ேபா�ட ���ைச, அ�ய� ெசா�ன 

வா�ைக மற��வ��டன�. 

வர� வ�ம� ேகாப�தி� �தி��� 

ெகா����க, அ�ேக அர�மைன��, 

அ�தரசன�� வ�� � ஆராதனாைவ 

காணாம� தவ���� ெகா����த�. 

எ�ன நட�த� என� ெத�யாம� 

ெப�றவ�களா� வ��திய மன� ஊைர 

நிைன���  கல�கிய�. 

ஒ� �ைறயாவ� த� ெப�ண�� 

லய�ைத பா���வ�ட ேவ��ெம�� 
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தவ���� மனேதா� ெதாட��� ேத�� 

ெகா����தன� ஆராதனாைவ� 

ெப�றவ�க�.

அரச� வர� ேகசவ�, ஒ�ற�கள�� �ல� 

வர� வ�ம� இர�� நா�க� ��� 

ம���� ஒ� ெப�ைண ஆடலைவ��� 

ெகா�� ெச�றதா� ேக�வ�ப�ட�ட�, 

அவ�� கவைல அதிக��த�. இ�தைன 

நா� ந��� ெப�கள�ட� அவ� த� 

ேவைலைய கா��யதி�ைல. ஆனா� 

இ�ேபா� எ�ைலகைள 

உைட�ெத��தா� எ�ற ேபா� அரசரா� 

அதிக வ��த� ெகா�டா�. தா� 

த�ைதயா� ச�யா� 

கவன��கவ��ைலேயா எ�ற கவைல 

ேமேலா�கி நி�ற�. ெவ�ள� 

அைணைய உைட�த ப��� ந�றாக� 

க�டவ��ைலேயா என� கவைல�ப�� 

எ�ன பய�?

மன� ெகா�ட கவைலேயா� 

இ�தியா� வர� வ�ம� இ���� 

ஆடலைவ�� தாேன ெச�� பா��க 

��� ெச�� கிள�ப� இ��கிறா�. 

�ரவ�ய�� மிக ேவகமா� பற�த அவ�, 

ஆடலைவய�� அரசனா� இ���� 

அ�மதி ேக�� நி�ற ேபா� தா� 

அவ��� இ��� வ��த� 

அதிகமான�. 

�தலிேல ேகாப�தி� ��ெகா����த 

வர� வ�ம��� த�ைத இ�ேக வ�த� 

ெத��த�� இ��� ேகாப� 

அதிகமான�. ெச�தி ெகா�� வ�த 

வர� ன�ட� பா��க ��யா� தி��ப� 

ேபாக� ெசா� என க�டைளைய 

ெகா���வ��� உ�ேள அவ� 

அைறய�� அ�ப�ட �லியா� ��றி� 

ெகா����தா�. 

வ�மன�� வா��ைதைய ேக�ட 

அரச��ேகா வ��த�தி� ெந�� 

வலி�த�. இ���� ெச�ய வ�த 

ேவைலைய க��தி� ெகா�� அரசரா� 

க�டைளகைள ப�ற�ப��க, அத��� 

அ�ேக வா��ப��லாம� ேபானப� 

இ��த�. அைன��� வர� வ�மன�� 

க����� இ��ததா� அரசரா� 

ஒ��� ெச�ய இயலவ��ைல. 

இ�தியா� தன� ஆ�சி அதிகார�ைத 

பய�ப��தி மிர�� உ�ேள ெச�ல, 

அ�ேக வ�ம� ேகாப�தி� �தி��� 

ெகா����தா�.

உ�ேள ெச�ற அரச� ேப�� ��, 

வ�ம�, 

“த�ைதேய... ெசா�னா� ���� ெகா�ள 

மா��ேரா...? இ�ேபா� எத�� இ�ேக 

வ���ள�� ...?” என� ேக�க, ேகாப�தி� 

அரச�� க�த ஆர�ப��தா�.

“வ�மா... �தலி� ம�யாைதயா� ேபச� 

பழ�. நா� எத�� வ�தி��கிேறென�� 

உன�ேக ெத���. ப�� எத�� 

ேக�வ�கைள ேக�கிறா�. ந� தவ� 

ெச�ய ஆர�ப���� ேபாேத த�� 

தி��தாம� உ� அ�ைனய�� 

க�ண�� �கா� பா��த� எ�வள� 

ெப�ய ��டா� தனெம�� இ�ேபா� 

���த�. ஆ�ைட க��� மா�ைட 

க��� மன�தைன க��ப� ேபா�, ந� 

நட�� ெகா�கிறா�. இன�ேம�� 

ெபா���� ெகா����க ��யா�... 

அரசனா� உ�ைன க���க 

ேவ��ய� எ� கடைம. உடேன 

அ�ெப�ைண வ���வ��. ெச�தி 

ேக�வ��ப�� தா� வ�ேத�. அேதா� 

அ�ெப� யாெர��� ெத�ய 

ேவ��ய���கிற�” என ேகாபமா� 

ஆர�ப��� க�டைளய�� ���தா�.

அவ� ேபசியைத� ேக�ட�� ேவகமா� 

சி��தவ�, 

“த�ைதேய... இ�த வ�ம��� யா�� 

க�டைளய�ட ��யா�... அ��� 

அவன�� தன��ப�ட வ�சய�தி� 

அவ��� அவேன அரச�. ந��க� 

ெசா�வைத எ�னா� ெச�ய இயலா�... 

ேம��...” என அைமதியானவ�, 
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“ந��க� ேக�வ��ப�ட வ�டய�� தவ�. 

வ�த ேநர�� தவ�. �தலி� எ� 

ேகாப�ைத ேபா�க வழி வைக ெச�ய 

ேவ���...” எ�ற ப� அ�த இட�ைத 

வ��� நகர� ெச�றா�.

அவ� ெசா�னைத ேக�ட��, “வ�மா... 

ஒ� த�ைதயா� இைத� ேக�கிேற�... 

அவைள வ���வ��...” எ�ற��,

அவ� த�ப��� ெச�ற ேகாப��ட� 

இ��பவ��� இ��� அதிகமாக, 

“த�ைதேய... த�ைத�� ம�யாைத 

தராம� நட�தா� எ�ற 

அவ�ெபயைர�� என�� தர 

வ���ப�னா� இ�ேகேய இ��க�. 

இ�ைல ெச�� வ���க�” என� 

ெசா�லிவ��� அ�த இட�ைத வ��� 

நக��தா�.

அவ� ெச�ற�� அ�ேக இ��� 

கிள�ப�ய அரச���, தா� ெச�த 

தவ�க� அைன��� ���த�. 

த�ைதயா� மகைன ந�றா� 

வள��கவ��ைல. அரசனா� இ��� 

தைலைமைய�� ந�றா� 

கவன��கவ��ைல. இத�� ேம� தா� 

உய�ேரா� இ��� எ�ன ெச�வெத�� 

நிைன��� ெகா�ேட �ரவ�ய�� ஏறி 

அம��தவ�� �திைர, அவ�� 

மனய�ய���� ஏ�ற வைகய�� 

மைலய�� ம�� ஏற ஆர�ப��த�.

இ�ேக ஆதி�த�, ஆராதனா இ�வ�� 

மன�� ஒேர ேந�ேகா��� 

இ��தா�� அவ�கள�� தய�க�ப�ட 

மன� ெசா�ல ��யாம� தவ��த�. 

ெம�ல இரைவ ேபா��திய கா����, 

��யன�� ஒள� ப�� ெவ�ைம 

ெபா��திய ேபா�ைவயா� வ��ய 

ஆர�ப��த�.

காைல� �ய�லி� ச�த�ேதா�, மல��த 

மகர�த�கள�� மன� ெகா�ைள 

ெகா�ள, இரவ�� அ�லி ெவ�க�தி� 

���கி� ெகா�ள, அ�த ெச�வ�லிய�� 

வ�ண� அவ� க�ன�தி� ��ெகா�ள 

அவ� அம��தி��தா�.

அவேனா... இன� இவைள� 

கா�ேபாேமா? என� கவைலேயா� 

அவைள� பா��தவ�, காைலய�� 

ெச�ய ேவ��ய பண�கைள உண��� 

அவைள அவன� ேகா�ைடய��, 

ம�திர�கள�� உதவ��ட� காவலி� 

ைவ��வ���, தன� பண�ைய� பா��க 

ெச�றா�.

ெச��� ��, “ஆராதனா... எ�காரண� 

ெகா�� இ�த இட�ைதவ��� 

ெச�லாேத... ஆப�� ��றி�� 

வ�யா�ப��� இ��கிற�... வான�ைல��, 

ச��� �றி�� அைதேய 

��ன����கிற�. எ�த ��நிைலய��� 

இ�த இட�ைத வ��� நகராேத...” எ�� 

ெசா�லிவ��� அ�வ�ட�ைத வ��� 

நக��தா�. 

அைமதியா� தைலயா�� ஒ��� 

ெகா�டவ�, அ�ேக இ���� 

வச�த�ைத ரசி��� ெகா����தா�.

அ�ைமய�ப� ேகாவ����� ெச�� 

வழ�க� ேபா� தன� கடைமைய� 

ெச�தவ� ப�� வான�ைலைய 

ஆரா��தா�. 

“அ�ைமய�பா... இ�நா� வைர எ�வ�த 

ெதா��மி�றி இ�மைலைய காவ� 

ெச�ேத�. எ� த�ைதய��ட கடைமைய 

இ�நா� வைர தவற�மி�ைல. ஆனா� 

இ�ேறா �றிக� தவறா� கா��கி�றன. 

அ�ேய� ெச��� ப�ைழைய 

ம�ன��பாயாக. தவைற இைழ�கமா� 

ப�ைழ ெபா��பாயாக. ெபா��ைப உ� 

மைலய�� ெப�ைமைய கா�க என�� 

வ�ல வலிைமகைள த�வாயாக. 

எ��� ந�ேய எ��� தவ�கைள 

த���பாயாக. அ�ைமய�பா... 

அ�ைம�� அ�ப�� ஒ�றா� சரண� 

ெகா�ட அ�ேப உ�வான சிவேன... எ� 

வழிைய ந�ேய ேத��ெத�...” என 

தியான�தி� ஆ��தா�.
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இவ� தியான�தி� ஆழ, அ�ேக 

வர� ேகசவ�, தா� ெச�த ப�ைழக� 

அைன��� ேபாக, மைலய�லி��� கீேழ 

வ�ழ மைலேயறி� ெகா����தா�. 

வ�� �தா�� ேமலி��� ேம�ைமயா� 

வழ�  ேவ��ெம�� நிைன�தவ�, 

இ�தியா� அ�ைமய�பன�ட� தா� 

ெச�த ப�ைழக��� ம�ன���� ேக��� 

ெகா����தா�. 

மைலய�� �ைகய�� லய�தி��த 

ஆராதனா���,  �திைரய�� கைன�� 

பய�ைத� தர, �ைக��� இ�����த 

ப�திய�� ெச�� அம��தா�.

ேமேல ஏறிய வர� ேகசவேரா, 

“அ�ைமய�பா... இ�த பாவ� 

ெச�தவைன� கா�பா��. த�ைதயா� 

மகைன ந�வழி�ப��த� 

தவறிவ��ேட�... அரசனா� ம�கைள 

கா�க தவறி வ��ேட�... எதி� அரச�க� 

தா� பைகவ�க� என ெகா����த 

நா�, எ� மகைனேய எ� ம�க��� 

எதி�யா� வள���வ��ேட�. பாச� 

க�கைள ��யதா� பண� க�கைள 

வ��� வ�லகி� ெச�றேதா? எ�தைன 

தவ�க� இைழ��வ��ேட�? எ�ைன� 

சர��க ஏ��� ெகா�ள�பா. இ�தைன 

நா�கள வ�ம� தவறிைழ��� ேபா� 

ேச�� ெப�க� தாேன என கவைல 

ெகா�ளாம� இ��த� எ� தவேறா? 

அவ�� இ�நா�� ம�க� தாேன? 

அசிர�ைதயா� ஆ�சி ெச�� ம�கைள� 

கா�க மற�த இ�த ம�னைன உய�� 

ெகா�ள�பா... எ�ைன ம�ன��� வ��.

அ�தா... எ� ஆ�ய�� ந�பேன... உ� 

ெப�ைண... இ�நா��� அைம�ச�� 

ெப�ைணேய கா�க ��யாம� ேபான 

என�� உய�� வாழ� த�திய��ைல. 

அரசனா� அறவழி ெகா�ளவ��ைல. 

த�ைதயா� மகைன 

ந�வழிப��தவ��ைல... எ�ைன 

எ���� ெகா�” என� ெசா�லிவ���, 

இைறவைன வண�க ம�திர�ைத சப��க 

ஆர�ப��தா�.

உ�ேள மைற�தி��த ஆராதனா��� 

அரச� உய�� வ�ட� ேபாவ� மி��த 

வ��தைத அள��த�. உண��த இவ� 

இற��வ��டா� இ�த நா�ைட கா�ப� 

யா�? வர� வ�ம� ஆ�சி�� வ�தா� 

இ�நா��� உ�ள ெப�கள�� 

நிைலெய�ன? என நிைன�தவ� மன� 

உடேன ெச�� அவைர� கா�க� 

ெசா�லிய�.

ெவள�ேய ஓ� வ�தவ��� ஆதி�த� 

ெசா�ன� நிைனவ�� வ�த�. ‘ 

எ�காரண� ெகா��� இ�வ�ட�ைத 

வ��� நகராேத... ஆப��’ எ�ற 

வா��ைதக� ஒலி�தா��, த�ைன வ�ட 

நா� ��கியெம�ற நிைலய�� அைத 

ம�றி பா�கா�� வைளய�ைத ம�றி 

ெவள�ேயறினா�.

அவ� ெவள�ேயறி ேமேல ெச�ல��, 

அவைள� ேத� வ�த வர� �க� அவைள� 

க�� ெகா�ள�� ச�யா� இ��க, 

அ�ேக பய�� ெச�றவ� க�கைள 

��ய ப� மைலய�� ேமேல அரசைர 

ேநா�கி ஓட ஆர�ப��தா�.

கா�க� ெச�றவ�, காவலா� மாற� 

ெச�றவ� அைத ெச�தாளா? இ�ைல... 

அவைள� கா�க ஓ�னா�. தியான�தி� 

அம��தவ� மன� ப�தவ��தா�� 

அவனா� எழ  ��யவ��ைல. ம�திர 

ச�கர�தி� அம��தவன�� தியான� 

���த ப�றேக எழ ����. எ�ன� 

ெகா�ைமய��? மல��த காத� மண� 

வ�� � ��ேப ப����வ��ேமா?

ப��னா� ஒ� பாைவ உய���கா� 

தன� மான�தி��கா� ேபாரா�கிறா� 

எ�பைத மற�� இ�ேக அரச� தன� 

இ�ன�க� ேபா�க உலைக மற�� 

தவ� ெச�� ெகா����கிறா�. அரச� 

பாைவைய கா�பா��வாேரா?

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

Tamizh Newyear Contest - Sbsudha

2. Neeya Naana Winner - Ramyaraj

3.  Penmai’s Super Star:

Best Serial Story Writer - Infaa

April Month
Contest Winners

Penmai’s Special Contest - Penmai 6th 
Anniversary Contest

�eeya �aana - �ay �onth �ontest.

��ேநர� ேவைல��� ெச��� 

ெப�களா� த�கள�� ேவைல ம��� 

���ப ெபா���கைள ச�வர� 

கவன��க ��கிறதா? இ�ைலயா? 

�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.

Contests & Regards

May Month Contest
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support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220

Submit your works

or questions to

Penmai.com

admin@penmai.com

Write us

your feedback to

8344 143 220

For advertisement

please contact
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