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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

�த�திர இ�தியாவ�� வரலா�றிேலேய மிக அதிகமாக 66.4% 

வா��க� பதிவாகி, �த��ைறயாக நேர�திர ேமா� 15-வ� 

ப�ரதமராக பதவ�ேய���ளா�. கா�கிர� அ�லாத ஒ� க�சி 

தன�� ெப��பா�ைம ெப�� ெவ�றி ெப�ற� இ�ேவ �த� 

�ைற. 10 ஆ��கால� ஆ�சியைம�த கா�கிர� எதி��க�சி 

வ�ைசய�� அமர��ட த�தி ெபறவ��ைல. இத�� கா�கிர� 

அரசி� ம�தான ேகாப��, ஏமா�ற�, ஊழ� ேபா�றைவேய 

��கிய� காரண�க�. 

 

கா�கிர� ஆ�சிைய எ�ெத�த காரண���காக ம�க� 

�ற�கண��� ேதா�க��தா�கேளா அ�த� காரண�கைள ���தி 

ெச�வேத ேமா�ய�� தைலைமய�லான அர� ம�க��� ெச��� 

மிக�ெப�ய ந�ைம.

 

வ�ைம ஒழி��, இய�ைக வள� பா�கா�த�, வ�வசாய� 

��ேன�ற�, அ�தியாவசிய� ெபா��கள�� வ�ைல ஏ�ற�ைத� 

க���ப���த�, ெதாழி��ைற ��ேன�ற�, ேவைல வா���, 

பணவ�� க�ைத� �ைற�த� எ�� பல சவா�க� இ�த அரசி�� 

�� ��ன���த�ப���ள�. 

 

இ�தியா பல ெமாழிக�, ப�ேவ� சமய�க�, ந�ப��ைகக�, 

கலா�சார�க� ெகா�ட ம�களா� ஆன�. அவ�கள� சமய� 

சா��த ெகா�ைகக� எ�வாய���, அவ�க� அைனவைர�� 

இண�கமாக, ஒ��ைம�ட� வழிநட��� ��கிய� ப��� 

உ�ள�. 

 

ப�ரதமராக� பதவ�ேய�ற சில நா�கள�ேலேய ம�திய 

அைம�சக�கள�� அதிகா�க� ம��� ஊழிய�க� ஆ� நா�க� 

ேவைல ெச�ய ேவ���, அரசி� அ�மதிய��றி 

அரசிய�வாதிக� ெவள�நா� ெச�ல ��யா� ேபா�ற சில 

ந�ல �தி��சியான மா�ற�க��� வ��தி���ளா�. 

 

இ�த ந�ல மா�ற�க� ந����, நிைல�� ம�கள�� 

ேதைவயறி�� ந�பண�க� பல ெச�� இ�தியாைவ ��ேன�ற 

பாைதய�� ெகா��ெச�ல ேவ�� ேமா�ய�� தைலைமய�லான 

அர��� வா����கைள� ெசா�ேவா�!

மல� 2



இத� 9
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ள�� ல்க  ெப�ைம

கள��ல்
ெப�ைம!

Penmai Foundation�s Work

Penmai Charitable Trust &
Vilankurichi Residencies

Planted 200
Plant Saplings

for World Environment Day!

www.penmaifoundation.com
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...PriyagauthamH

 A reward system will work. .i.e. get a 
REWARD CHART (simply make one) 
and buy some gold, silver, bronze 
star stickers. 

 Every time he tidies after play or 
using stuff reward appropriately with a 

sticker on chart, based on number and 
color of star accumulated at end of month 

reward with a simple gift.

 You can initially chat and help him with the task. Use tell, show, do.

 For example, when you finish kitchen work call him and show the mess. 
Explain that it is not nice to leave the counter top messy and you are going to 
clear it. Encourage him to help you. Gradually make him understand the 
concept.

 Encourage him to apply the same principle for his things too.

 Explain that things scattered haphazardly can lead to falls and accidents.

 Make him feel like a big boy who is his mom's chief helper. This assignation of 
an important role will make him happy and he will feel responsible. Always 
appreciate with words and thank him for reducing your work load.

...JV_66 @ Jayanthy

 You can tell the child, once he finishes 
playing with few toys and switching 
over to the next toy, ask him to keep 
the previous toy in its original 
place, so that he need not go in 
search of it if it is just thrown 
anywhere he likes.

 Tell him, whenever he wants a 
specific toy, the next time, he 
can go to his play shelf and 
take it immediately, if he is 
keeping them correctly after playing.

How to teach a child to

place things correctly?

MOMS VS KIDS
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 And he can tell his other tiny friends, that he has kept his scooter toy in the 3rd 
rack.....like that. and if his friend finds it there, he will also keep his toys in the 
similar way.

 You can provide him few shelves with separate racks having small 
compartments, where each and every toy could be placed separately.

 You can also play with him in the following manner.

 First ask him to keep all the toys in separate racks. 

 Then, tell him to ask you to find out the specific toys correctly. 

 You find them and bring it to him. 

 Now tell him, that you were able to find them correctly, only because, he has 
kept them exactly in the same place after playing. Also tell him that if he had 
thrown them away, you couldn't have found the toy correctly.

 For each and every correct deed, you need to praise him.

 If he is not following them immediately, please do not scold him, but tell him, 
that he is going to follow it next time, so that it is going to be very easy. This 
will cultivate him the habit of keeping the things in its place.
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�த� க�டமாக, �ழ�ைதகள�டேமா 

அ�ல� அவ�க� எதி��, 

ம�றவ�கள�டேமா, "எ�ேபா பா��தா�� 

இவ�க ���ல, வ�� ��பாட� 

ெகா��� ைகைய ஒ��கறா�க" எ�� 

ெசா�லேவ ேவ�டா�.

இ�ேவ �ழ�ைதக� மனதி� 

வ�� ��பாட� ப�றிய ஒ� ெப�ய 

ெவ���, பய� ேபா�றைவ உ�வாக� 

காரணமாக அைம�� வ���.

இ�ேபா� அவ�கைள எ�ப� வ�� ��பாட� 

ெச�ய ைவ�ப� எ�பைத� பா��ேபா�.

��லிலி��� வ�த�ட�, சா�ப�ட 

ஏதாவ� ெகா���, அவ�கைள 

வ�ைளயாட� ெசா�லி வ���, மாைல 6 

மண��� ேம� வ�� ��பாட� ெச�ய 

உ�கார� ெசா�லலா�.

அைத� ெச�ய, ந�ல ஏ�வான 

��நிைலகைள உ�வா�க ேவ���. 

த��த ேடப��, ேச�, ேவ� எ�த ச�த�, 

அதாவ�, �வ� ேபா�றைவ இ�லாம�, 

ந�ல ெவள��ச� இைவ எ�லா� ச�யாக 

இ��கிறதா எ�� ச� பா���� 

ெகா�ள��.

அ��த� அவ�கள�ட�, இ�த home 

ேஹா� ஒ�� எ�ப� ��லி� 

ெசா�லி� த�த பாட�கைள தி��ப ஒ� 

தர� ெச��� �வ�ஷ� தா� எ���, 

இதனா� மனதி� ந�றாக� பதி�� 

எ��� எ���� ெசா�ல ேவ���.

���த வைர அவ�கைளேய 

எ�லாவ�ைற�� ெச�ய ைவ�க 

ேவ���. இைத �தலிேலேய ெசா�லி 

வ�ட ேவ���. 

"ந�ேய ெச�தா� தா� உன��� ����, 

மனதி� ந�றாக� பதி��, ம���� பல 

தடைவ� ப��காம�, ப��ைசகள�� 

ந�றாக மா�� வா�க ����" எ�� 

எ���� ெசா�ல��.

ஆனா� அேத சமய�, "உன��� 

��யாதைத ம��� நா� ெசா�லி� 

த�ேவ�, அ��� ஒ�� ம���தா�, 

அைத� பா���, ம�றைத ந�ேய ெச�ய 

ேவ���" எ��� ெசா�ல��.

எ�லாவ�ைற�� ந��கேள ெச��� தர 

ேவ�டா�. அவ�க��� ஒ� ெபா��� 

வராம�, ஒ��� ��யாம� ேபா� 

வ���.

அேத சமய�, அவ�க� ப�க�திேலேய 

உ�கா��� ெகா�� இ��காம�, 

அ�வ�ேபா� அவ�கைள �ர�திலி��� 

க�காண���� ெகா��, சில சமய� 

கி�ேட வ��, "எ�லா� ���தா" எ��� 

ேக�க� தவற ேவ�டா�.

இ�ப�� ெச�தா�, அவ�கேள 

ெபா���ட�, வ���ப��ட�, பய� 

இ�லாம�, தாேன ெச�வா�க�.

ஓ���ைற தவறாக� ெச�தா�� 

பரவாய��ைல. ப�ள�ய�� ��ச� 

தி��னா�� பரவாய��ைல. அத�காக 

அ��காம� எ���� ெசா�னா� ���� 

ெகா�வா�க�.

எ�ேபா� எ�லா� கவன� சிதறாம� 

ஒ��காக� ெச�கிறா�கேளா, 

அ�ேபாெத�லா� பாரா�ட� தவறாத��க�.

...JV_66@Jayanthy

�ழ�ைதக�� ���� பாட�கைள 
ம����யாக ெச�ய ைவ�ப� எ�ப�?
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

But why do most of my friends 
complain that they are not getting 
enough breast milk?

If a child cries more often, many 
mothers, grandmothers or 
maidservants start assuming that the 
baby has been remaining hungry and 
is not getting enough breast milk. They 
often forget that crying in a baby is not 
always due to hunger. She probably 
wants to be held and cuddled for more 
body contact. She may need to suckle 
the breast simply for comfort. She may 
have a wet nappy or colic or may be 
feeling hot or cold or just not feeling 
well.

A large number of mothers also start 
assuming wrongly that they are not 
producing enough milk if the child’s 

hand goes to her mouth and she starts 
sucking her fingers. This sucking is 
due to the rooting reex. If anything 
touches the baby’s cheeks, including 
her own fingers, she tends to turn her 
mouth in that direction. This is called 
rooting. 

Mothers also worry that the baby is not 
getting enough if she feeds for a 
prolonged period or if she finishes her 

  

Help Babies!

Support 
Breastfeeding
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breastfeed fast. Some babies are fast 
feeders; others are slow. Also, as 
babies grow older, they may finish the 
feed in a shorter time compared to the 

early days when they suckled for a 
longer period.

Some mothers wrongly start 
assuming that they are not producing 
enough milk if the breasts feel soft. 
‘Congested breasts’ is a phenomenon 
of only the early days or if frequent 
suckling is not emptying the breasts. 
When the supply and demand of 
breast milk are well adjusted between 
the mother and the baby, the breasts 
should and do feel soft. In any case, 
the mother should note the colour of 
the urine and count the number of 

times the baby passes urine and 
onlythen decide if her baby is getting 
enough milk or not.

The cause may be as simple as the 
mother beginning to smell different; for 
example, if she eats a lot of garlic, or 
uses a new kind of soap or perfume.

On the other hand, it may be 
something serious, For instance, a 
baby who stops suckling may have 
developed a serious infection or may 
have suffered brain damage. 

Other cases include a very small baby 
weighing less than 1800 gms who 
needs expressed breast milk given 
with a cup or bondla (also called 
paladai or jhinook) until she can suckle 
more strongly; a baby having a blocked 
nose due to a cold or one having 

thrush (a fungal infection) in her mouth; 
a baby who is used to the teat of a 
bottle, and one who has been 
separated from the mother for some 
time. 

Sometimes, a mother may have an 
oversupply of milk and a large amount 
of milk may pour into the baby’s mouth, 
making her choke. In such cases, we 
advise the mother to express some 
milk before each feed. Or the mother 
could lie on her back, and keep the 
baby on her chest and then 
breastfeed. Sometimes, of course, the 
baby may really not be getting enough 
milk.

Why do some babies suddenly

stop breast feeding?
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...Angu Aparna

ெச�ய ேவ��யைவ:

 தின� நிைறய கா�கறிக�� பழ�க�� சா�ப�ட ேவ���

 நிைறய த�ண��  ���க ேவ���. ஒ� நாைள�� ��� �த� நா�� 

லி�ட� வைர ���கலா�.

 தின�� நைட�பய��சி ேம�ெகா�ள ேவ���.

 வ�� �� உ�ள சி� சி� ேவைலகைள� ெச�யலா�.

தவ���க ேவ��யைவ:

 எ�ெண� கல�த உண��ெபா��கைள தவ���க ேவ���.

 க��ப�தி� ஐ�தாவ� மாத�தி� இ��� க�னமான ேவைலகைள 

தவ���த� ேவ���.

 ஒேர நிைலய�� ��க� �டா�. கவ���� ப��� ��க� �டா�.

 ந��ட �ர பயண�கைள� தவ���த� நல�.

 ப�பாள� ம��� எ� ேபா�ற உண�கைள ேச��க� �டா�.

...Sumathi Srini

 ஆ�ப��, ேத�, ேராஜா இத�, ���ம��, ஏல�கா� அைர�� இர�� 

கிரா� அள� சா�ப�டலா�.

�க��ரசவ� அைடய எ�ய வ��ைறக�
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 Make a mixture of Oatmeal, 
Yogurt, Honey and Ground 
Almonds or sweet almond 
powder.

 Apply this paste on your skin 
and wash it after 20 mins.

Yogurt & Turmeric Mixture:
 Mix 2 teaspoons of yogurt 

with a pinch of turmeric 
powder.

 Stir together well.
 Now apply this paste on 

your face
 Stay for 15 minutes & 

Wash with warm water.
 Do this regularly to get 

glowing skin.

This mixture helps to remove tan and keep your skin fresh, glow, soft and healthy.

...Parasakthi

...Parasakthi

Face Pack for 

Glowing Skin

Skin Whitening

Face Pack
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gkarti @ Kartiga

Royal Anarkali Salwars
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Deepa Bala

Method:

 Gather together all of your materials.

 Cover your surface with newspaper 
and place the small plate on it, 
bottom side up.

 Paint the entire bottom of the paper 
plate yellow with the craft paint. Set 
aside to dry. 

 While you're waiting on the paint to 
dry, cut out 25 2-inch squares out of 
the yellow tissue paper. If you're 
making these for a pool party, you 
may want to have an adult cut out 
the squares ahead of time. You can 
cut several squares at a time by 
stacking several pieces of tissue 
paper together before you cut them.      

 Once the paint is dry, poke your 
finger into center of a tissue square 
so that the tissue square is covering 
your finger (see photo). Dip the end 
of your covered finger into a little 
craft glue. 

 Turn the paper plate over (so the 
painted side is now face down) and 
glue the tissue squares to the 
outside edge of the plate (see 
photo). Repeat this until you have 
tissue paper squares all the way 
around the outside of the plate 
making the sun's rays. 

 Glue or tape your piece of string or 
yarn to the top part of the plate to 
make a hanger. Put a little glue on 
each end of the string and adhere it 
to the plate, leave the string a little 
loose in the middle to hang the sun 
once you're finished. Set plate aside 
and wait for the glue to dry. 

 While you give the glue a few 
minutes to dry, cut out a mouth for 
your sun from black construction 
paper. To make a smiling mouth, 
trace 1/3 of the way around a small 
glass, then draw in a second curving 
line that makes the mouth narrow at 
the edges and wider in the center. If 
you'd like you can add two small 
triangle shapes to each end of the 
smile for dimples (like in the photo).

 Cut out the mouth. If you're making 
these for a party, you may want to 
cut out several months ahead of time 
and prepare them for the kids to 
paste on. 

 Once your plate is totally dry, ip it 
over so the painted side is up. 

 Glue on the wiggly eyes and the 
mouth. 

 Hang your craft on a wall or door 
using the string on the back.

Things Needed:
 
1. Small paper plate - 1 
2. Yellow tissue paper
3. Yellow craft paint
4. White glue or tape

5. String or yarn - 1 (2 - 3 inch piece)
6. Paint brush - 1 
7. Black construction paper -  1 
Sheet
8. Wiggly eyes - 2
9. Newspaper (to cover surfaces)
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Meenakshi Sunthareshwarar
by Sbsudha

Lord Shiva
by Dayamalar

Lord Siva - Modern Art
by Gkarti

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Jun 2014                               15



Subhasreemurali

  
..

.A
n

g
u

 A
p

a
rn

a

N
u

tr
it

io
n

a
l 
V

a
lu

e
 o

f 
T
a
m

a
ri

n
d

 (
F

o
r 

1
0
0
 g

m
s
)

Vitamin E  0.10 mg

Electrolytes
Sodium   28 mg
Potassium  628 mg

Minerals
Calcium  74 mg
Copper   0.86 mg
Iron   2.80 mg
Magnesium  92 mg
Phosphorus  113 mg
Selenium  1.3 µg
Zinc   0.10 mg

Phyto-nutrients 
Carotene-ß  18 µg

Nutrients
Energy   239 Kcal
Carbohydrates  62.50 g
Protein   2.80 g
Total Fat  0.60 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  5.1 g

Vitamins
Folates   14 µg
Niacin   1.938 mg
Pantothenic Acid 0.143 mg
Pyridoxine  0.066 mg
Thiamin  0.428 mg
Vitamin C  3.5 mg
Vitamin A  30 IU
Vitamin K  2.8 µg

���� உட�நல� பய�க�

அ�றாட சைமயலி� அதிக� 

பய�ப��த�ப�� ெபா�� �ள�. 

�ைவ�காக பய�ப��த�ப�� �ள�ய�� 

ச���க�� ம���வ�பய�க�� 

இ��ப� க�டறிய�ப���ள�. 

�ள�யமர� இ�தியா ��வதி�� ெவ�ட 

ெவள��ப�ரேதச�கள���, 

ெத�ன��தியாவ���, இமயமைல� 

ப�திகள��� இய�ைகயாக 

வள��க�ப�கிற�. வ�ைதய�� ப���, 

கன�க�, த��� ப�ைட ம��� 

இைலக� ம���வ� பய� ெகா�டைவ.

ெசய�திற� மி�க ேவதி�ெபா��க�:

வ�ைதய�� 

ப��ப�� 

பாலசா�கைர�

க� உ�ளன. 

பாலசைம�, 

க���கி�, 

நா�ட�ஷிய� 

டம��, 

ஃபா�ஃபா��� 

அமில�, 

எ�தனாலைம

�, ெச�� 

ஐேனாசி�டா�, ம��� ஹா�டைன� 

எ��� இரசாயன� ெபா��க� உ�ளன.

ைவ�டமி� ஏ, ப�, �ேபாஃ�ேளாவ��, 

நியாசி�, கா�சிய�, இ���, பா�பர�, 

ெகா���ச��, கா�ேபாைஹ�ேர�, �ரத� 

ேபா�ற ச���க� காண�ப�கி�றன.

அஜர� ண� ேபா���:

�ள�யான� ��ைம அக�றி, வா�� 

அக�றி, மலமிள�கி, �வ��ப�, 

ஊ�க���. வ�ைதய�� ப��� பா�ட� 

கல�� ேபதி ம��தாக பய�ப��. 

ஊ�க����. கன��த கன�க� ��சிகைள 

அக���, 

அஜர� ண�ைத� 

ேபா��� 

மிதமான ேபதி 

ம��தா��. 

உடைல� 

�ள�ர�ெச���. 

ஈர��� 

ந�ம���. 

இைலகள�� சா� 

இர�த 

�ல�தி��� 
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GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies ...Bhavani Senthil

ஓம� �ழ�ைதக��� மிக�� உக�த�. சிறி� ஓம�ைத 

ெவ�� வாணலிய�� (க�கிவ�டாம�) வ���, அதி� 

இர�� க� த�ண��  ேச��க��. இைத கா� க� 

ஆ��வைர ெகாதி�க வ�ட��. ப��� இைத வ�க��, 

வார� ஒ� �ைற �ழ�ைதக��� ெகா��க��. இ� 

ெபா�வாக உட� நல�����, ஜர� ண��தி��� மிக�� 

ந�ல�. 

வ�ரள� இ�சிைய எ����ெகா��, ேதா����, மி�சிய�� அைர���ெகா�ள��. 

இைத த�ண�� � ெகாதி�க வ�ட��. வ�க�� ���க��. இ� ெப�யவ�கள�� 

அசி���ைய� ேபா�கவ�ல�.

சி�ந�� கழி�தலி� ேபா� வலிைய�� 

�ண�ப����. த���ப�ைட 

�வ����ள� கா��சைல� ேபா���.

�ள�ய�பழ� உட� உ�ண�ைத 

ஏ�ப����, வாத� ெதாட�பான 

வ�யாதிகைள� தண���� 

�ண�ப����. �ள�ய�பழ�தி� உ�ண 

ச�தி 82 காேலா�யா��. 

�ள�ய�பழ�தி� பைழய �ள�, �திய �ள� 

எ�ற இர�� வைக உ��. 

இ�வைக� �ள�ய�� �ண�� ஒ�ேற 

எ�றா�� ����ள�ைய வ�ட பைழய 

�ள��ேக ேவக� அதிக�. �ைல 

ெதாட�பான வ�யாதிகைள� 

�ணமா���. அதிக அள� �ள�ைய 

சா�ப��டா� ர�த� ����

ர�த க�� அக���:

உடலி� எ�காவ� அ�ப�� ர�த� 

க�� வ�� க� ஏ�ப�டா� �ள�ைய ஒ� 

அள� எ��� அேத அளவ��� உ�� 

ேபா�� ெகா�ச� த�ண��  வ��� 

ந�றாக ப�ைச�� அைத ��ட��ழ�� 

ேபால கைர�� எ��� வ�க�� ஒ� 

இ���� கர��ய�� வ���, அைத 

அ��ப�� ைவ��, ந�றாக� ெகாதி�க 

ைவ�� அைத தா�க���ய ���ட� 

வ�� க�தி� ேம� கனமாக� ப��� 

ேபா��வ�ட ேவ���. தினச� காைல, 

மாைல பைழய ம��ைத� க�வ� 

வ��� �திதாக� ப��� ேபாட 

ேவ���. இ�த வ�தமான ��� நா� 

ப��� ேபா�டா� வ�� க� வா�வ���. 

வலி த���.

ப�வலி �ணமா��:

ப�வலி ஏ�ப�டா� ேதைவயான அள� 

ெகா�ச� �ள�ைய எ��� அேத அள� 

உ����ைள�� எ��� இர�ைட�� 

ந�றாக� ப�ைச�� ப�லி� வலி��ள 

இட�தி� அைடயாக ைவ�� 

அ��திவ�ட ேவ���, ப�� வாைய 

���ெகா�ள ேவ���. வாய�� 

உமி�ந�� ஊறினா� அைத ��ப�வ�ட 

ேவ���. கா� மண� ேநர� கழி�� 

�ள�ைய�� ��ப�வ��� ெவ� 

ெவ��பான ெவ�ந�� ெகா�� வாைய 

பல�ைற ெகா�பள��க ப�வலி 

�ணமா��. தினச� காைல, மாைல, 

ேதைவயானா� மதிய� �ட இ�த 

�ைறைய ைகயாளலா�.
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இ�தய� ச�ம�த�ப�ட ME (medical 

emergency)ய�� ெந�� வலி ம��� 

ஹா�� அ�டா� என இ�வ�ர�� 

வ�ஷய�கைள ம��ேம இ�� எ�வா� 

�� ெச�ய ேவ��� என� 

�ற�ேபாகிேற�.

 

ஒ� emergency ஏ�ப�� ேபா� ஒ��� 

ெச�யாம� இ��பைத வ�ட ந�மா� 

���த உதவ� ெச�வ� ஒ� உய�ைரேய 

கா�பா�ற ��யதா��.

ெந�� வலி ம��� ஹா�� அ�டா� 

இ� ேவ�, ஆனா� ெதாட��ைடய 

வ�ஷய�க�. ஒ�வ��� ெவ�� ெந�� 

வலி ம��� ஏ�ப��, த�க ம���வ 

சிகி�ைசய�னா� அவ�� வலி மைற�� 

வ�டலா� அ�ல� ெந�� வலியாக 

ஆர�ப��த� full blown ஹா�� அ�டா� 

ஆக�� மாறலா�. 

Remember 
people do 
suffer heart 
attacks with no 
warning signs 
and also with 
no preceding 
chest pain 
(esp. 
diabetics).

Remember not 
all chest pain 
are cardiac 
related. Lung 
problems 
(�ைரயர� �), problems in oesophagus 

(உண� �ழா�), pancreas (கைணய 

அழ�சி), even shingles (அ�கி) can also 

cause chest pain.

Suspect cardiac related emergency in a 
person complaining of chest pain if 
There is history of heart problems, 

previous heart attacks or episodes of 
chest pain.
Diabetes, Hypertension, Obesity, High 
Cholesterol.
Smokers, excess Alcohol use.

Heart Attack Symptoms:
 Chest discomfort that feels like 

pressure, fullness, or a squeezing pain 
in the center of your chest; it lasts for 
more than a few minutes, or goes away 
and comes back.

 Pain and discomfort that extend 
beyond your chest to other parts of 
your upper body, such as one or both 
arms, back, neck, stomach, teeth, and 
jaw.

 Unexplained shortness of breath, with 
or without chest discomfort

 Other symptoms, such as cold sweats, 
nausea or vomiting, lightheadedness, 

anxiety, 
indigestion, and 
unexplained 
fatigue.

What to do before 
Paramedics arrive?
If you see someone 
who appears to be 
having a heart 
attack, call an 
emergency service 
(doctor/ambulance/I
n TN-108, in UK-
999, in USA -911) 
right away. Then, 

follow these steps:
 Try to keep the person calm, and have 

them sit or lie down.
 If the person is not allergic to aspirin, 

have them chew and swallow a baby 
aspirin (It works faster when chewed 
and not swallowed whole).

 If the person stops breathing, you or 

...PriyagauthamH

Cardiac Emergencies 
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someone else who is qualified should 
perform CPR immediately. If you don't 
know CPR, the emergency operator 
can assist you until the Emergency 
Medical Service (EMS) personnel 
arrive.

 In the case of a plain chest pain 
administering the persons own 
medication will relieve the pain.

Angina pain (Chest pain) develops if part 
of your heart muscle does not get as 
much blood and oxygen as it needs. It is 
usually caused by narrowing of your 
coronary arteries due to a build-up of a 
fatty substance called atheroma. The 
narrowing makes it more difficult for blood 
to ow to your heart muscle. GTN works 
in two ways. It relaxes blood vessels in 
your body (causing them to widen) and 
this reduces the strain on your heart, 
making it easier for your heart to 
pump blood. It also relaxes 
and widens the coronary 
arteries which 
increases the 
ow of 
blood 
to 

your 
heart 

muscle.

How to take glyceryl 
trinitrate:

Spray: spray one or two sprays 
under your tongue when a pain 

develops. Close your mouth immediately 
after using the spray. Your pain should 
ease within a minute or so. If the first dose 
does not work, take a second after five 
minutes. If the pain continues for 15 
minutes despite taking GTN, then call an 
ambulance.

Sublingual tablets: place one tablet under 
your tongue when a pain develops and 
allow it to dissolve. Your pain should ease 
within a minute or so. If the first dose does 
not work, take a second tablet after five 

minutes. If the pain continues for 15 
minutes despite taking GTN, then call an 
ambulance.

Acting quickly in response to heart attack 
symptoms can save lives. If given within 
an hour of the first heart attack

 symptoms, clot-busting and artery-
opening medications can stop a heart 
attack. Waiting longer than 1-2 
hours for treatment can 
increase damage to the 
heart and reduce the 
chances of 
survival. 
About 
half 

the 
people 

who die from 
heart attacks do 

so within the first hour 
after heart attack 

symptoms begin.

Be Prepared:
Nobody plans on having a heart attack. It 
is best to be prepared, just in case. Here 
are some steps you can take before heart 
attack symptoms occur:
 Memorize the list of heart attack 

symptoms and warning signs; 
remember that you need to call EMS 
within 5 minutes of when heart attack 
symptoms begin.

 Talk to family and friends about the 
warning signs and the importance of 
calling EMS immediately.

 Know your heart disease risk factors 
and do what you can to reduce them.

 Create a "heart attack survival plan" 
that includes information about 
medicines you are taking, allergies, 
your doctor's number, and people to 
contact in case you go to the hospital. 
Keep this information in your wallet.

Actin
g quickly in

 re
sponse to

 heart a
tta

ck 

symptoms can “S
AVE LIVES”
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Sriramajayam

ெப� 1: எ�ன� உ� 

��ச� எ��ேம ேபச 

மா��கிறா�.

ெப� 2: இ�ப அவைர 

ைசல�� ேமா�� 

ேபா����ேக�.

Sudhavaidhi

ப��ைச�கார� 1: அ�த 

சின�மா ேபா��டைர ஏ� 

இ�ேளா ேநரமா உ�� 

பா���கி�� இ��க?

ப��ைச�கார� 2: ஒ��� இ�ைல, 

ெர�� வ�ச���� ��னா� அ� 

நா� தயா��ச பட�.

Selvipandiyan

தா�தா: அ�த� கால� மாதி� 

வரா�டா ேபரா��.

ேபர�: ஏ� தா�தா...?

தா�தா: அ�த� கால��ல எ�ைன 

கைட��� ேபாக� ெசா�லி 

எ�க�மா எ� ைகய�ல ஒ� �பா� 

தா� ெகா��பா�க.

ேபர�: ச�.

தா�தா: நா அ����ளேய அ�சி, 

�ள�, கா�கறி, பழ� எ�லா� 

வா�கி��, கைடசிய�ல 

சா�ேல��� வா�கி சா�ப��ேவ�.

ேபர�: அ�ப�யா...? 

தா�தா: ஆமா�டா... இ�ப� 

ெசா��, இெத�லா� இ�த� 

கால��ல நட��மா�...? 

ேபர�: நி�சயமா ��யா� தா�தா, 

இ�ப�தா� எ�லா� கைடய�ல�� 

ேகமரா வ����கா�கேள... 

தி��னா கா��� ெகா�����. 

      தா�தா: ???

Priyasarangapan

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

ந�ப��2: தவைண

�ைறய�ேல

வா�கின�!

Thenuraj

Interviewer: இத�� �� ேவைல 

பா��த நி�வன�தி� உ�க� 

சாதைனக� எ�ன..? 

Job Seeker: அ�ப� ஏ�� இ��தா நா� 

ஏ� ேவைல ேத� இ�ேக வ�கிேற�... 

அ�த சாதைனகைள ெப�சா ப��ட� 

ப�ண� அ�ேகேய ேவ���கிற 

அள��� ச�பள�ைத� கற����க 

மா�ேடனா..?
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ஒ�ெவா� ைவகாசி மாத�தி�� 

ச�திர� ஆன� ெபௗ�ணமி நாள�� 

வ�சாக ந�ச�திர�தி� ச�ச����. 

அதனாேலேய இ�த மாத� "ைவசாக' 

மாத� எ�� வழ�க�ப�கிற�. 

ப��னாள�� இ� ம�வ�, தமிழி� 

‘ைவகாசி' எ�றான�. இ�த மாத 

ெபௗ�ணமி நாைள ‘ைவகாசி வ�சாக�' 

எ�� �றி�ப��கிேறா�.

இ�த நா� ப�பல வ�ேசஷ�கைள� 

ெகா���ள�. ��க�ெப�மா� 

அவத��த நா� ைவகாசி வ�சாக�.ஆ�திர 

மாநில�, சி�மாசல�தி� நரசி�ம 

���தி�� வ�ட� ��வ�� 

ச�தன�கா�� சா�ற�ப������. 

ைவகாசி வ�சாக�த�� ம��ேம 

ச�தன�கா�� ந��க� ப�� நரசி�ம� �� 

உ�வ��ட� கா�சித�� அ�� 

பாலி�பா�.

��த� அவத��த நா�� இ�த நா�தா�. 

சி�தா��த� ��தராக சி�தி ெப��, 

நி�வாணமைட�த�� இேத நாள��தா�. 

எமத�ம� ப�ற�த நா�� இ�ேவ. அ�� 

யம��� �ைஜ ெச��, ேநா�க� 

அ�டாம� இ��க ேவ��வ�.

ைவகாசி வ�சாக�த��தா� இ�திர�  

�வாமிமைல ��கைன வழிப�� 

ஆ�ற� ெப�றா�. தி�மழபா�ய�� ஈச� 

ைவகாசி வ�சாக நாள�� தி�நடன� 

��கிறா�. ந�மா�வா� அவத��த நாளான 

ைவகாசி வ�சாக�ைத தி�ெந�ேவலிய�� 

உ�ள ஆ�வா�தி�நக�ய�� ெவ� 

வ�ம�ைசயான வ�ழாவாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. பரேம�வர� 

அ���ன��� பா�பதா�திர� 

வழ�கிய�� ைவகாசி வ�சாக�தி�தா�. 

சிவெப�மா��� உக�த நாளான இ��, 



...JV_66

ைவகா� �சாக�
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கலச �ைஜக� ெச��, 

ச�தன அப�ேஷக� 

ெச�� வழிப�வ� 

வ�ேஷச�.

அைன�� அ�ம� 

ேகாவ��கள��� 

ைவகாசி 

வ�சாக� 

சிற�பாக� 

ெகா�டாட�ப�

�. மா�ய�ம�, 

திெரௗபதி 

அ�ம�, 

காள�ய�ம� 

ேகாவ��கள�� 

அ�ைறய 

தின� த�மிதி 

வ�ழா சிற��ட� 

நைடெப��.

��பேகாண�தி� உ�ள ெப�மா� 

ேகாவ��கள��  க�ட ேசைவ, கா�சி 

வரத� ஆலய�தி� க�ட ேசைவ, 

��பேகாண�தி� உ�ள  

ஆதி��ேப�வர� த���தவா�, இைவ 

அைன��� இ�த ைவகாசி வ�சாக�த�� 

தா� நைடெப��. 

தி�வாைன�ேகாவ�� ஜ��ேக�வர� 

ஆலய�தி� ைவகாசி வ�சாக�த�� ஏக 

வச�த� எ��� வ�ேசஷ� நைடெப��. 

அ�� அ�னாப�ேஷக��, பா� 

மா�கா� நிேவதன�� ெச�வா�க�. 

பழன�ய�� ைவகாசி வ�சாக�த�� 

ப�த�க� மைலய�வார�ைத வல� 

வ�வ�.

தி��ெச�ேகா��� ைவகாசி வ�சாக�ைத 

ஒ�� 14 நா�க� தி�வ�ழா நட���. 

இ�த நாள�� அ��தநா��வர� ேத�� 

வல� வ�வா�.

க�ன�யா�ம�ய�� உ�ள �ம� 

அ�ம��� ஆரா�� வ�ழா நட��வ�� 

ைவகாசி வ�சாக�தி�தா�. 

�ழம�த� எ�ற இட�தி� ‘ேப�� 

ெப�மா�’ எ�ற ெபய�� 

வ��� பகவா� அ�� 

பாலி�கிறா�. இவைர� 

த�சி��� ேபா� 

ந�ைம ேநா�கி� 

����வ�ட� 

ேப�வ�ேபால� 

ேதா��வா�. நி�ற 

ேகால�தி� 

எ��த�ள�ய���

�� ெப�மாள�� 

தி�வ�க� 

ஒ�� ���ற� 

ேநா�கி�� 

ம�ற� ப���ற� 

ேநா�கி�� 

அைம���ள�. 

ைவகாசி வ�சாக� 

தி�வ�ழாவ�� 

இ�த� ேப�� ெப�மா� தி��ேகாவ�லி�, 

அ�க� ப�க�தி� உ�ள அைன��� 

ெப�மா� ேகாவ��கள�� இ���� 

ேச���, 16 க�ட ேசைவ வ�ட�ேதா�� 

சிற�பாக நைடெப��.

வ�ளலா� அவ�க� ச�திய ஞான 

சைபைய நி�வ�ய நா� ைவகாசி 

வ�சாக� அ��தா�.

ைசவ�, ைவணவ� இர���� உ�ள 

ஆ�வா�க�, நாய�மா�க�, இவ�கள�� 

சில�� கா�சி�ெப�யவ� ஆகிேயா� 

அைனவ�� இ�த மாத�தி� 

ப�ற�ததா��, ப�பல ெத�வ�க���� 

சிற�பான மாத� ஆனதா��, இ�த 

ைவகாசி மாத�ைத, ‘மாதவ மாத�’ 

எ��� ��வ�.

ைவகாசி வ�சாக�த�� அைன��� 

கட��க���� சிற�� வழிபா�க�, 

பலவ�தமாக நைடெப�றா�� அ� 

��க����ய சிற�� நாளாகேவ� 

க�த�ப�கிற�. 

அ�ைறய தின� பா�காவ� உ�பட 

ப�வைக� காவ�கைள எ����ெகா��, 

ப�த�க� கா� நைட� பயணமாக� 

ப�ேவ� ��க� ஆலய�க���� 

ெச�� த�க� ேவ��த�கைள 
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நிைறேவ��வ�.

தி��தண�ய�� உ�ள  பல த���த�கள��, 

�மார த���த�� ஒ��. இதி� ைவகாசி 

வ�சாக�த�� ந�ரா�, ��க� 

ெப�மாைன வழிப�டா� சகலவ�தமான 

ேதாஷ�க�� ந���� எ�� 

ெசா�ல�ப�கிற�. ைவகாசி 

வ�சாக�த�� தி��தண� ��க� 

ேகாவ�லி� வழ�க�ப�� பாதேர� எ�ற 

ச�தன�� வ��தி��, ம���, 

தி��ெச���� வழ�க�ப�� ப�ன��  

இைலய�� தர�ப��  வ��தி�� 

ப�த�க��� உ�ள த�ராத வ�யாதிக� 

அைன�ைத��  த����� 

அ�ம��தா��. ப�ன��  இைலய�� 

காண�ப�� ப�ன�� நர��க� 

��கன�� ப�ன�� கர�களாக� 

க�த�ப�கி�றன.

ைவகாசி வ�சாக�த�� 

��க�ெப�மா��� வ�ரதமி��� 

மன��கி ேவ��� ெகா�டா� 

ேவ��ய வர� கிைட��� எ�ப� 

உ�தி. அ�� வ�ரதமி��பதா�, 

ம�க�ெச�வ� இ�லாேதா��� 

மழைலக��, தி�மண� ஆகாேதா���, 

தி�மண�தைட ந��கி ந�ல வ�த�தி� 

தி�மண�� நைடெப��.

வ�ரத� இ���� �ைற:

ைவகாசி வ�சாக�த�� காைலய�� 

எ��� ந�ரா�, வ��தி அண��� ெகா�� 

��க� பட�தி� ��நி�� �தலி� 

வ�நாயக� அகவ� பா� வழிப�ட� ப�ற�, 

��க����ய அைன�� 

�ேலாக�க�, க�தச�� கவச�, 

க�த�� கவச�, க�த� அ��தி, 

��ரமண�ய ஷாடச நாமா�க� �றி 

அ��சி��, �பத�ப� கா�� ைநேவ�ய� 

ெச�� வழிப�டா� ��கன�� அ�� 

ப��ரணமாக� கி���. அ�� 

ேகாய����� ெச�� வழிப�டா� 

வ�� �� உ�ள �ழ�ைதக� அறிவ�� 

சிற�� வ�ள��வா�க�. அ�� ஒ� 

ேவைள ம��ேம உண� உ�� 

வ�ரதமி��கலா�. ��யாதவ�க�, நா� 

��வ�� பா�, பழ� ம��ேம உ�� 

வ�ரதமி��கலா�. ேகாவ����� ெச�� 

வ�ள�ேக�றி வழிபடலா�. ��க� 

ேகாவ�� மைல உ�ள இட�கள�� 

உ�ேளா�, மைலய�வார�ைத வல� 

வ��, ப��ன� ��கைன வழிபடலா�. 

காவ� எ��க ேவ��� ெகா�டவ�க�, 

��வாக� காவ� எ���, ��க 

நாம�ைத உர�க� �றி�ெகா�� ெச�� 

��கைன வழிபடலா�. 

ேதவ�க�� அ�ர�க�� அமி�த�ைத 

அைடவத�காக  பா�கடைல� கைடய, 

அவ�க��� அமி�த� கிைட�த�. அைத 

அவ�க� உ�ட� அைன��� இ�த 

ைவகாசி மாத�தி�தா�. இதனா� 

ைவகாசி மாத ஏகாதசி, �வாதசி, 

திரேயாதசி, ெபௗ�ணமி தின�கள�� 

ெச�ய�ப�� தான, த�ம� ப�மட�� 

பலைன� த��.

இ�த ஆ�� ைவகாசி மாத�தி� ��ய� 

�ஷப�தி� ச�ச��கிறா�. அ�கி��� 

ஏழா� பா�ைவயாக வ���சிக�ைத� 

பா��கிறா�. ைவகாசி நா�கா� 

நாள�லி��� (ேம 17 �த�) ���� 

�ஷப�தி� வ�� றி��கிறா�. அவ�ைடய 

பா�ைவ�� வ���சிக ராசிய�� 

வ��கிற�. (வ�சாக�தி� நா�கா� பாத� 

வ���சிக�தி���ய�) வ�சாக ந�ச�திர�, 

தன� அதிபதியான ��வ�� 

பா�ைவைய� ெப�வ� சிற��. வ�சாக 

ந�ச�திர ேதவைத ��க�. அவைர� 

��ய� இ�நாள�� வண��வதாக 

ஐத�க�. எனேவ, இ�த ஆ�� வ�ரத� 

இ��பவ�க� ��கேனா� ��ய�, �� 

அ�ைள�� ெப�� மகி�வ�.

இ�வள� சிற���கைள� ெகா�ட 

ைவகாசி வ�சாக�த�� ��க� உ�பட 

அைன��� கட��கைள�� வழிப��, 

வா�வ�� நலமைன��� ெப�ேவாமாக.

இ�த வ�ட� ைவகாசி வ�சாக� ஜூ� 11 

அ�� வ�கிற�.
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வ�ள�� ஏ��� திைசக�� பல�க��:

 வ�ள�கி� த�ப� கிழ�� �கமாக ஏ�றி, 

வழிப�வதனா� ��ப�க� ந��கி வசீகர� கி���.

 ேம�� �கமாக ஏ�றினா� கிரகேதாஷ� ப�காள� 

பைக உ�டா��.

 வட�� �கமாக ஏ�றினா� க�வ� ம��� 

�பகா�ய�கள�� ஏ�ப�� தைடக� ந��கி��. 

ெச�வ� உ��.

 ெத�� �கமாக ஏ�றினா� அபச�ன�, 

ெப��பாவ� உ�டா��.

வ�ள�கி� மகிைம:

கா��திைக மாத�தி� வ�ள�� தான� ெச�தா� ப�ர�மஹ�தி ேதாஷ� ந����. நா� ேதா�� 

இ�ல�தி� த�ப� ஏ�றி வழிபா� ெச�தா� ��ண�ய பல� கிைட���. 

வ�ள�ேக��� �க�தி� பல�:

���வ�ள�கி� ஒ��க� ஏ�றினா� - ம�திமபல�

���வ�ள�கி� இ��க� ஏ�றினா� - ���ப ஒ��ைம

���வ�ள�கி� ���க� ஏ�றினா�- ��தி �க�, க�வ�, ேக�வ�கள�� வ���தி

���வ�ள�கி� நா���க� ஏ�றினா� - ப�, பா�, �மி, ேச��ைக

���வ�ள�கி� ஐ�� �க� ஏ�றினா� - பை� ட நிவ��தி, ஐ�வ�ய ல�மி கடா�ச� 

ஆகியைவ� ெப���.

மிக ��கியமாக கவன��க ேவ��ய�:

��� வ�ள�ைக தானாக அைணயவ�ட��டா�. ஊதி�� அைண�க� �டா�. ��ப�தா� 

அைண�க ேவ���.

ெச�வா�, ெவ�ள��கிழைமகள�� ஐ�� �க� ெகா�ட ���வ�ள�ைக ஏ�றி தி�மகைள 

வழிபட ேவ���.

தப�  வழிபா��� சிற�ப�ய��க�:

ப� ெந�: ெச�வ� ெப���

உட� ஆேரா�கிய�ந�ெல�ெண�: 

�க� தா�ப�திய �க�வ�ள�ெக�ெண�: 

 ஜவ�  �க�, ஞான�இ��ெப�ெண�:

��ேனா�கள�� ஆசி.��க எ�ெண�: 

ேம��றிய ஐ�� வைகயான எ�ெண�க� கல�� த�ப�ைத ஏ�றி வ�தா� ���ப�தி� 

ேம��றிய ந�ைமக�� சகல ஐ�வ�ய�க�� உ�டா��. 

�ள�ேக��வத� பல�க�
Sudhavaidhi
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நாரதாதி மஹாேயாகி ஸி�த க�த�வ ேஸவ�த�

நவவை� ர: �ஜிதா���� ேதஹிேம வ��லா� ��ய�

பகவா� பா�வதி ஸூேநா �வாமி� ப�தா�திப�ஜன

பவ� பாதா�ஜேயா�ப�தி� ேதஹி ேம வ��லா� ��ய�

-ஸு�ரம�ய �லம��ர �ேதா�ர� (�மார த��ர�)

ெபா��: ெபா�� ெபா��: நாரத� �தலான சிற�த 

ேயாகிகளா�� சி�த�களா�� க�த�வ�களா�� 

வண�க�ப�டவேர ��க� ெப�மாேன, நம�கார�. 

வர� பா� �தலான ஒ�ப� வர� �களா� �ஜி�க�ப�ட 

பாத�கைள உைடயவேர, நம�கார� எ� வா�வ�� 

வள� ேச��க அ�� ��வர� ாக! பகவாேன, பா�வதி �மாரேன, ஈசேன, ெச�வா� 

கிரக பாதி��கைள ந���பவேர, ப�த�த� கவைலெய�லா� ேபா��� 

��க�ெப�மாேன நம�கார�. (ைத��ச தின�த�� இ�த �திைய பாராயண� 

ெச�தா� ��க� ெப�மா� அ�ளா� ெச�வா� ேதாஷ� த���. ெச�வ வள� 

ெப���). 

ஜூ� 

16 - ச�கடஹர ச���தி 

18 - ச�� 

23 - ஏகாதசி 

24 - ப�ரேதாஷ� 

29 - ர�ஜா� ேநா�� ஆர�ப� 

ஜூைல 

3 - ச�� 

4 - ஆ��ரா த�சன� 

8 - ஏகாதசி 

10 - ப�ரேதாஷ� 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

��கேன! ெச�தி� �த�வேன! மாேயா�

ம�கேன! ஈச� மகேன! ஒ�ைக �க�

த�ப�ேய! நி��ைடய த�ைட�கா� எ�ெபா���

ந�ப�ேய ைகெதா�ேவ� நா�!

ெச�வா� ேதாஷ� ��க, ெச�வவள� ெப�க

தமி� ம�திர�
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ேகா�ைட� ப��ன�. கலி�க �� எ�கிற அ��த��த இர�� ரா�ய�க�. 

பைகைம�ட� இ��கி�றன. இதி� ேகா�ைட� ப��ன�தி� பைட� தளபதி 

ரஜின�. .ேகா�சைடயா�. வர� �தி��. நடன�தி�� மிக�சிற�த மன�த�. அவ��� 

இைணயாக ேஷாபனா. அவ�க��� ராணா. ேசனா. எ�� இர�� மக�க�. 

ராணாவ�� அைசவ���. வா��ைதக��� ேகா�ைட� ப��ணேம தைல 

வண��கிற�. இதனா� ெபாறாைம ெகா��� அ�த நா��� ராஜா நாச�. 

.அவைர சில காரண�க��காக. ேதச� �ேராகி எ�� ��ற� சா�� . .மரண 

த�டைன வழ��கிறா�. அவ� சா�� ���. ெசா�ன வா��ைதகைள. மக� 

ேகா�சைடயா� ரணதர� � . .எ�வா� கா�பா��கிறா�. எ�கிற 

அ��லிமாமா.கைத�� ரஜின�ய�� �க�ைத அன�ேமஷ� ெச�� பட� எ��� 

இ��கிறா�க� எ�� வ�ம�சன�ைத ���� வ�டலா�. .ஆனா�. அ�ப� ���� 

வ�ட��யா� எ�ப�தா���கிய�. 

இ�தியா வரலா�றி� �த� �ைறயாக motion. picture technology �ட� எ��க� ப�ட 

பட�. அ��� ந�மவ�களா� எ�ப�தா� சிற��. 

ஈ�ற ெபா�தி� ெப��வ��� த�மகைன� 

சா�ேறா� என�ேக�ட தா�. 

த�க� மகைள நிைன�� ெப�ைம படலா�. ெப�றவ�க� இ�வ��. 

�தலி� பட�ைத இய�கிய இய��ன�. ரஜின� சா� in இைளயமக� 

ெசௗ�த�யாைவ பாரா��ேய ஆகேவ���. தன த�ைதைய இ�தைன வயதி�� 

ஹே� ராவாக நிைன�� அவைர ெச��கி இ��கிறா�. .

ரஜின� சா� ேநர�யாக ந��ப�ேபா� கா�� இ��தா� இ�தைன energetic காக 

கா�� இ��க���மா எ�ப� ச�ேதகேம. 

3D. ம��� 2D ய�� ெவள�யாகி��ள இ�பட�. நா� வழ�கமாக எதி�பா���� 

தைலவ� படமாக இ��கா�. அ�த எதி� பா��ப�� ெச�பவ�க��� ஏமா�ற� 

அதிகமாக இ����. 

ஆனா� அன�ேமஷ� technology எ�� பா���� ெபா��. ஒ�ெவா� frame �� 

ெச��க� ப����கிற�.

அைன�� கதாபா�திர�கள�� இய�பான. .உண��க�.பா�திர�தி�ேக�ப 

வ��தி��ப�. மிக�� அ�ைம. 

ந�க� நாேக� அவ�கைள ெப�ைம� ப���� வ�தமாக ம���� ந�மிைடேய 

கா�� இ��ப� அளவ��லா மகி��சி.  

ேகா�சைடயா� ரஜின�ய�� eight packs உ�வ அைம��. அவ�� அறி�க 

சிவ�தா�டவ�. ஒ� மாய உலக�தி��� ந�ைம இ�� ெச���. 

...Chitramumbai


T H E   L E G E N D
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கைதயைம� ப�ற� ஏ�ற அர�க அைம��க�. .அத� வ�வ�க� . சில 

சமய�கள�� ெசய�ைக �ட இ�தைன அழகா. என வ�ய�க ைவ�கிற�. 

ந��கேள. இ� ரஜின� பட� அ�ல. அவ�� �க�ைத ைவ�� எ��க� ப�ட 

அழகிய ைகவ�ண�. அ�த எ�ண��ட� ெச�றா� பட�. ெசா�ல 

வா��ைதக� இ�ைல. 

பட�தி� வசன�க�. .

ெதள��ைர��. ���ைர��. ெதள��த ந�ேராைட ேபா� ெத��த ப�ற�. ���ைர 

எத��. 

ெப�றவ�கைள நி�ணய��ப� வ�தி. ந�ைப நி�ணய��ப� மதி. 

மா�ற� ஒ�ேற மாறாத�. மா�வெத�லா� உயர�தி�. மாறாத� ம�����. 

எதி��� நா� ெகா���� �த� த�டைன ம�ன��� ேபா�றைவக� மனைத 

அ���. 

பாட� கா�சிக��கான இய�ைக கா�சிக� உ�ள�ைத ெகா�ைள ெகா���. 

பாட�க� ஓரளேவ மனைத நிர��கி�றன. ஒ�ேவைள. ேக�க. ேக�க ந�றாக 

இ���ேமா?

ஆக ெமா�த�தி�. .இ�திய வரலா�றி� �த� �ய�சிைய. அ��� தைலவ� 

வ�வ�தி�. ரசி�கலா�. .


T H E   L E G E N D

மா�ற� ஒ�ேற மாறாத�. 

மா�வெதல்லா� உயர��ல். 
மாறாத� ம�����. 
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ெச��ைற:

 ப�ச�சிைய ஊற ைவ�க��.

 ப�ச�சிைய ந�றாக ைமய 

அைர���ெகா�ள��.

 இைத ஒ� நா� ��வ�� 

�ள��க ைவ�க ேவ���.

 ஜ�வ�சிைய ஊறவ�ட��.

 ப�ைச மிளகாைய 

அைர���ெகா�ள��.

 ம�நா�, ஒ� ெப�ய அ� 

கனமான பா�திர�தி� 1 : 2 ½  

எ�ற கண�கி� த�ண��  

வ���, அ� ெகாதி��� ேபா�, 

ஜ�வ�சிைய� ேபா�� ெகா�ச� கிளறி வ���, அ��ைப சி�மி� ைவ��, 

இ�ேபா� அைர�� ைவ���ள அ�சி மாைவ ஒ� ைகயா� 

வ����ெகா�ேட, ம� ைகயா� கிளற ேவ���.

 உ��, அைர�த ப�ைசமிளகா� இவ�ைற� ேச��க��.

 சிறிதள� இைடெவள� வ���, இர�� நிமிட�க��� ஒ� �ைற 

கிளறி�ெகா�ேட இ��க ேவ���.

 ெக��யாக வ�� ேபா�, நிற� மாறி இ��தா�, ெவ�� வ��டைத அறி�� 

ெகா�ளலா�.

 இ�ேபா� இற�கி ைவ��, ஆறிய ப�ற�, ஒ� ெப�ய ப�ளா��� கவ��, 

உ�க��� வ���பமான அ�சி� இ�த ப�ச�சி வடக�ைத� ப�ழி�� 

ெகா�ளலா�.

 ந�றாக� காய ைவ��, கா�� �காத ட�பாவ�� எ��� ைவ��� 

ெகா�ள��.

 இ�ெனா� �ைறய��, ப�ச�சி மாைவ (ஊற ைவ�� அைர�காம�) 

அ�ப�ேய ெம�வாக� �வ�� ெகா�ேட கிளறி, ேவக ைவ��� இ�த� 

�ைழ� தயா��கலா�.

 இ�ப�� ெச�தா�, கைடசிய�� ஆறிய ப�ற�, ஒ� �� எ�மி�ச�பழ� 

சா�ைற� ப�ழி�� ப�ற� உபேயாக�ப��த��.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ச�சி - 1 கிேலா 

ஜ�வ�சி - ¼ கிேலா 

ப�ைச மிளகா� – 10

உ�� - 2 ½ ���� 

...Parasakthi

Pickle & Vathal Recipes

ப�ச�� வடக�
...JV_66 @ Jayanthy

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Jun 2014                               29



...Anbu Purush

Method:

 Wash capsicum and wipe with a clean cloth and chop by deseeding.
 In a dry pan, fry fenugreek seed and mustard seeds one by one.
 Dry red chilli in sun for one hour. Now grind mustard, fenugreek, chillies and 

salt.
 Keep it aside.
 In a pan, pour oil when the oil is hot, add little mustard and when it is 

splattered, add curry leaves and asafoetida and the chopped capsicum and fry 
a little, the moisture in the capsicum should be evaporated and the capsicum 
should not fried to crispy. 

 Add tamarind pulp, and 
boil. After few minutes 
add the ground 
powder, turmeric 
powder and boil till the 
gravy thickens and oil 
separates.

 Nobody will identify 
that is made of 
capsicum. 

 It will last for 15 days if 
kept at room 
temperature. Nearly 
for 3 months if 

Ingredients:

Capsicum - 1 kg
Tamarind pulp - 250 gms
Red chillies - 150 gms
Fenugreek seeds - 2 tsp
Mustard Seeds -  2 tbsp
Sesame oil - 300 gms
Salt - To taste
Asafoetida - A bit
Turmeric powder - A pinch

Capsicum Pickle or Thokku
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...PriyagauthamH

ெச��ைற:

 வாணலிய�� எ�ெண� வ��� 

கா��த��, க�� தாள��� 

,ெப��காய� ேச��� அைண�� 

வ�ட��. எ�ெண� �டாக 

இ���� ேபாேத தன� மிளகா� 

ம��� ெவ�தய, க�� ��கைள 

ேச��� த�யாம� கிளற��.

 இதி� அ��� ைவ���ள 

மா�கா� இ�சி, 

எ�மி�ச�பழ�ைத��, சாைற�� 

ேச��� ந�றாக� கிளற��. 

��க� கா�கைள ���� ேகா� ெச�� இ��க ேவ���. 

 கா��த க�ணா� ���ய�� ேபா�� ஒ�றிர�� நா� ெவய�லி� 

ைவ�க��. ஈர� படாம� கா��த கர��ய�� எ��� உபேயாகி�க��. 

 �ள�� சாதன� ெப��ய�� ைவ�க ேவ���. 2-3 வார� ெகடாம� 

இ����.

 தய�� சாத�தி�� ஏ�ற ேஜா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

மா�கா� இ�சி - ெபா�யாக 

ந��கி�ெகா�ள��

தன� மிளகா� �� 

வ��� ெபா��த ெவ�தய 

ெபா� & க��� ெபா� 

உ�� 

எ�மி�ைச� சா�

தாள��க:

ந�ெல�ெண� 

க�� 

ெப��காய� 

மா�கா� இ�� ஊ�கா� 
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ெச��ைற:

 கா� கிேலா பாக�காைய வா�கி க�வ�, வ�ைத ந��கி. ெபா�யாக 

ந��க��. இ��ட� ஒ� இ�� ந�ள இ�சிைய�� ேதா� சீவ� ெபா�யாக 

ந��கி� ேச��க��. நா� ப�ைச மிளகாைய�� அ�ப�ேய ெபா�யாக 

ந��கி� ேச��க��. 

 ஆ� எ�மி�ச�பழ�ைத� ப�ழி�� ேமேல ஊ�றி பா��லி� ைவ�க��. 

 தின�� ���க ேவ���. ச�� ேபாகா�, கச�� ெத�யா�, ��சிக� 

சா��. மாகாள��கிழ�� ஊ�கா� வ�� �� இ��தா� ஒ� கர�� 

எ���� ேச��க ந��ட நா�க� ெகடாம�� இ����.

ெச��ைற:

 ப�ைச மிள� நவ�ப� �ச�ப� மாத�கள�� கிைட���. இைத ந��� 

க�வ� வ�க�� வ�ர� ந�ள��ள ெகா��கைள ஒ� இ�� ந�ள���� 

க�த�ேகாலா� ெவ�� க���� ஒ� ப�� ேபா��, ஒேர ஒ� 

எ�மி�ச�பழ� வ���ப�னா� ெவ��� ேபா��, ஈரமி�லாத பா��லி� 

ேபா��, தின�� ���கி ைவ�க��. 

 நா�� நா�கள�ேலேய க��பாக மாறி உ��� ந�� வ����ெகா���. 

ெவய�லி� ைவ�கேவ ேவ�டா�. 

 ேமா� சாத���� ��ப� �ைண. இ�த ஊ�கா��� எ�லா� எ�ெண� 

ேதைவேய இ�ைல எ�பதா� எ�ேலா�� சா�ப�டலா�..

பாக�கா� ஊ�கா�
...Kasri66

...Kasri66

ப�ைச �ள� ஊ�கா�

ேதைவயான� ெபா��க�:

பாக�கா� - ¼ கிேலா 

இ�சி - ஒ� இ�� 

ப�ைச மிளகா� - 4

எ�மி�ச�பழ� - 6

உ�� - ேதைவயான அள� 

ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ைச மிள�

க� உ�� 

எ�மி�ச�பழ� (வ���பமி��தா�)
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ெச��ைற:

 ெப�ய ெந�லி கிைட��� ெபா� வா�கி� 

க�வ� ஃ��ச�� ஒ�நா� திற�� 

ைவ�க��. ம�நா� ேதாெல�லா� ���கி 

இ����. இைத �மா� ப�ென�� மண� 

ேநர� ெவள�ய�� ைவ�க ேவ���.

 இர� ெவள�ய�� ைவ�தா� காைல வைர 

ெவள�ய�� இ��க���. 

 இ�ேபா� ைக வ�ர�களா� அ��த, 

ெகா�ைட ஆ� ப�திகளாக� ப����. இ��ட� 

ெகா�ச� க����, ேதைவயான ப�ைச மிளகா� (மிளகா� கார� �ைறவாகேவ 

ேபா��. ப�� ெந�லி�� நா� மிளகா� ேபா��) ேபா�� மி�சிய�� வ��� வ��� 

அைர�க��. இத�� ந�� எ��� ேவ�டா�. உ�� ம��� ெந�லிய�� உ�ள ந�ேர 

ேபா��. 

 ேத�கா� ��வ� ேபால வ�த�� எ��� ஒ� த��� பரவலாக� ேபா�� 

வ�� ����ேளேய அைர மண� திற�� ைவ��வ��� கா��� �காத ட�பாவ�� 

ேபா�� ப���ஜி� ைவ�க��.

 ெவய�� கால�தி� ேமா� சாத����� ெதா��� ெகா�ளலா� அ�ல� ேமா�சாத� 

ப�ைச��ேபா� சிறி� கல�கலா�. 

 ப��த� ேபாேல வா� கச��� ேபா�, ஒ� சி��ைக வாய�� ேபா�டா� ந�றாக 

இ����. 

 க��ப�ண�க� மச�ைகய�� ேபா� �ள� வாய�� ேபா���ெகா�டா� �ம��வ� 

நி���. 

 அவசர���� தய��� கல�தா� ப�ச� தயா�. க�� ம��� தாள��தா� ேபா��. 

ெந�லிய�� �வ��� ம��� இ��பதா� மிளகாைய� பா��� ேச��க��. கார� 

ப�தாவ��டா� மிளகாைய இ��� ெகா�ச� தன�யாக அைர��� ேச��கலா�. 

சில� இதி� க�ைக ஒ� அைர ��� அள� வாணலிய�� வர�டாக வ��� 

அைர��� ேச��ப�.

ெந���கா� ெபா� ஊ�கா�
...Kasri66

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெப�ய ெந�லி�கா� 

ப�ைச மிளகா�

க� உ�� 
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ஆவ�கா� மா�கா� - 1 டஜ� (இ� ந�ல 

�ள��பாக இ����)

க� உ�� - 1 ½ ஆழா�� 

மிளகா� �� - 2 ஆழா�� 

க�� - ¼ ஆழா�� 

ந�ெல�ெண� - 2 ஆழா�� 

ெவ�தய� - 1 ����  (வ���பமி��தா�)

ெவ�ைள ெகா�ைட�கடைல - 5 ����  

(வ���பமி��தா�)

ெச��ைற:

 ஆவ�கா� மா�கா�கைள கைடய�ேலேய 

ஓ��ட� ெவ��� த�வா�க�

 இ�ப� ெவ�� வா�கி வ�தா�, ப�ற� 

அைவ எ�லாவ�ைற�� ந�றாக� 

க�வ�, �த� நா� இரேவ, அ�ய�� 

ஓ�ைட உ�ள �ைடய�� ேபா��, 

சா��� ைவ�� வ�ட ேவ���.

 இ�லாவ��டா� ந��க� மா�கா�க� 

வா�கி வ��, ந�றாக� க�வ�ய 

ப��ன�, ஓ��ட� ெவ�ட ேவ���. 

ஒ�ெவா� ��ட�� ஓ��ட� இ��க 

ேவ���.

 க��, ந�ெல�ெண�, உ�� இவ�ைற 

ெவ�ய�லி� ந�றாக� காய ைவ�� 

எ��க��.

 மிளகா� �� ���தவைர ந��கேள 

ெமஷின�� அைர�ப� ந�ல�. இைத�� 

ெவ�ய�லி� காயைவ�� எ���� 

ெகா�ள��.

 க�ைக ந�ல ைநசாக அைர��� 

ெகா�ள��.

 க� உ�ைப ந�ல ைநசாக 

அைர���ெகா�ள��.

 இ�ேபா� ஒ� ெப�ய பா�திர�தி�, 

சிறிதள� உ��, க��� ெபா�, மிளகா� 

��, ந�ெல�ெண� இெத�லா� 

�தலி� ேபா��, அத� ம�� சிறிதள� 

ெவ�� ைவ�த மா�கா�கைள� 

ேபாட��.

 இேத ேபால ம���� ம���� ெச��, 

ெமா�த ப�ட�கைள�� பா�திர�தி� 

ேபா�� வ�ட��.

 வ���ப��ளவ�க� ப�ைச ெவ�தய�, 

ப�ைச ெகா�ைட�கடைல இவ�ைற 

ெமா�த ஊ�கா� ம��� அ�ப�ேய 

ேபா�� வ�ட��.

 இ�ேபா� அ�ப�ேய கல�காம�, ஒ� 

��தமான ெவ�ைள� �ண�ைய� 

ெகா�� அ�த� பா�திர�தி� ேம� 

பாக�தி� ேபா�� க�� ைவ�� 

வ�ட��.

 ம�நா�, அைத� திற�� அைத 

அ�ேயா� தைல, கிளறி வ�ட��.

 இேத ேபா� தின�� கிளற��. ஒ� 

வார���� இ�ப� ெச�� வர��.

 சில �ளா� பா���கைள ந�றாக� 

க�வ�, ெவ�ய�லி� ைவ��, (��ய��� 

�ட ஈர�பத� சிறிதள� �ட 

இ��க��டா�) அதி� இ�த 

ஊ�காைய� ேபா��, அ��த ��, 

ஃப���ஜி� ைவ��, வ�ட�கண�கி� 

உபேயாகி�கலா�.

 இதி� ��கியமான வ�ஷய�, இ�த 

ஊ�கா���, ெசா��� �ட த�ண�� , 

எ�த இட�தி�� ேச��க� �டா�. 

ஈர�பத� இ��க��டா�.

 ெபா�வாக எ�ேலா�� உ��, கார�, 

எ�ெண� இவ�ைற, ஒேர அள� 

எ���� ெகா�வா�க�. உ�� நாளாக 

நாளாக ந�றாக ஊ�� எ�பதா�, நா� 

உ�� அளைவ� �ைற��� ேபா�ேவ�. 

சிறி� நாள��, அள� ச�யாகி, ந�ல 

�ைவயாக இ����.

 ெவ�ைள� �ண� இ�லாவ��டா�, 

கா�� �காம� அ�த� பா�திர�ைத �� 

ைவ�க ேவ���. 

ஆவ�கா� ஊ�கா�
...JV_66 @ Jayanthy
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...JV_66 @ Jayanthy

மா�கா� ெதா�� 

ெச��ைற:

 மா�காைய ேதா� சீவ� வ���, ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ெமா�த 

மா�காைய�� சீவ�� ெகா�ள��.

 ெவ�தய�ைத க�க வ���� ெபா���� ெகா�ள��.

 ஒ� அ� கனமான வாணலிய��, எ�ெணைய வ���, க��, ெப��காய� 

தாள��க��.

 அதி� சீவ�ய மா�காைய� ேபா��, அத� ம�� உ��, மிளகா� ��, 

ம�ச� ��, ெவ�தய�ெபா�  எ�லாவ�ைற�� ேபா�� ந�றாக� 

கிளற��.

 அ��ைப மிக�� சி�மி� ைவ��, ஒ� �� ேபா�� �ட��.

 அ�வ�ேபா� கிளறி வ�ட��. இ� அ�ப�ேய ேவக ேவ���.

 நா� சிறி� �ட த�ண��  ேச��பதி�ைல. எ�ெணய�ேலேய ேவக 

வ��ேவ�. அ�ேபா�தா� சீ�கிர� ெக��� ேபாகாம� இ����.

 ெவ�த ப�ற�, ஆற வ���, கா��� �காத பா��லி� ைவ��, ப���ஜி� 

ைவ�� உபேயாகி�க��.

 ஒ�� அ�ல� இர�� மாத�க� வைர க���பாக ந�றாக இ����.

ேதைவயான� ெபா��க�:

கிள� ��� மா�கா� (ெப�க�ரா) - 2

மிளகா� �� - 5 ����

உ�� - 4 ����

ம�ச��� - 2 ���� 

ெவ�தய� �� - 1/2 ���� 

தாள��க - க��, ெப��காய� 

ந�ெல�ெண� - 7 ���� 
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Ingredients:
Mutton - 250gm 
(chest piece is good for soup)
Small onion - 4 nos 
Ginger - Small piece
Garlic - 3 akes
Tomato - 1 (small size)
Turmeric powder - Half spoon
Pepper - 1 tbsp
Jeera - 1 tbsp
Salt - Required

Method:
 First you grind ginger, garlic, small 

onion, jeera and pepper together (don't 
make it fine paste).

 In a pressure cooker add mutton and 
then add grinded masala with that add 
salt, turmeric powder and close the lid.

 Cook for 15 minutes, minimum 7 
whistle.

 Finally adjust salt and Serve hot.

Anu’s Kitchen

Homemade Mu�on Soup
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ேதைவயான� ெபா��க�:

சி�க� - 1/2 கிேலா

தய�� - சிறிதள�

ம�ச��� - 1 ����

இ�சி ��� ேப�� - சிறிதள�

கடைலமா� - சிறிதள�

ைமதாமா� - சிறிதள�

ேசாளமா� - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�

மிளகா���� - 2 ����

ெகா�தம�லி��� - 2 ����

கர� மசாலா �� - 1 ����

ெவ�காய� - 2 

த�காள� - 2

ப�ைசமிளகா� - 4

த�காள� சா� - 2 ����

ெச��ைற:

 �தலி� சி�கைன ந�றாக� க�வ�, சி� சி� ���களாக ெவ�� 

ைவ��� ெகா�ள��.

 அதி� கடைலமா�, ைமதாமா�, ேசாளமா�, தய��, ம�ச���, சிறிதள� 

மிளகா����, இ�சி ��� ேப��, உ�� ேச��� கல�� ஒ� மண� 

ேநர� ஊற வ�ட��.

 ஒ� மண� ேநர� கழி�� ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி சி�க� 

���கைள� ெபா��� எ��க��.

 ம�ெறா� வாணலிய�� சிறதள� எ�ெண� ேச��� ெவ�காய�, த�காள�, 

ப�ைசமிளகா� ேச��� வத�க��.

 வத�கிய��, அதி� ெகா�தம�லி���, மிளகா� ��, கர� மசாலா, உ�� 

ேச��� வத�க��.

 ப��ன� அதி� ெபா��� ைவ�த சி�க� ���கைள� ேச��� கிளறி 

வ�ட��.

 கைடசிய�� ேசாளமாைவ சிறிதள� த�ண��  ேச��� வத�க��.

 அ��ைப அைண��� �டாக ப�மாற��.

Deepika’s Kitchen

��க� ம���ய� 
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ேதைவயான� ெபா��க�:

நா��� ேகாழி - 1 கிேலா 

சி�ன ெவ�காய� - 1 க� 

த�காள� - 1

��� - 4 ப� 

இ�சி - சிறி� 

சீரக� - 2 ��� 

மிள� - 1/2 ���

ம�லி (தன�யா) - 1 ���

கா��த மிளகா� - 8

ேத�கா� - 1/2 க� 

ம�ச� �� - 1 ��� 

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 ெவ�� வாணலிய�� சீரக�, மிள�, தன�யா ம��� கா��த மிளகாைய 

ேபா�� ந�றாக வ���� ெகா�ள��.

 மி�ஸிய�� வ��த மசாலா�ட�, இ�சி, ��� ம��� ேத�காேயா� 

சிறி� ந�� வ��� ந�றாக அைர��� ெகா�ள��. கைடசிய�� அதி� பாதி 

க� சி�ன ெவ�காய� ேச��� ஒ� �ைற ம��� மி��சிைய ��ற��. 

அதாவ� ெவ�காய�ைத� த��� ெகா�ளேவ���.

 ��க�� எ�ெண� வ��� அ� கா��த�� ம�தி இ���� சி�ன 

ெவ�காய�ைத ெபா�யாக ந��கி அதி� ேபா��, அ� ந�றாக 

வத�கிய�ட�, ம�ச� �� ேச��� ��த� ெச�த நா��� ேகாழிைய 

அதி� ேபாட��. அதி� சிறி� உ�� ேச��� ந�றாக வத�கி, ப�� அதி� 

த�காள� ம��� அைர�� ைவ���ள மசாலாைவ� ேபா�� சிறி� ந�� 

ேச��� ��, �தலி� ��� வ�சி� ைவ�க��. 

 ��கைர� திற�� உ��, கார� ச� பா���, ேகாழி�கறி ந�றாக ெவ�� 

வ��டதா எ�� பா��க ேவ���. இ�ைலெய�றா� தி��ப ��, 

ேதைவயான அள� வ�சி� ைவ�க��. 

Ramya’s Kitchen

நா��� ேகா� �ழ�� 
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Method:
 Chop the potatoes into medium size cubes.
 Chop the Cauliower into medium size cubes. Boil with water and dry it.
 Chop the tomatoes finely.
 In pan heat oil, add cumin seeds and fry it turns golden brown color.
 Now add chopped onions and saute it.
 Add chopped potatoes, tomatoes, turmeric powder, boiled channa, salt and mix 

well. Close the lid and allow it to cook for 10 mins.
 Afterwards, add chopped and boiled Cauliower pieces and ginger. Saute it for 

some mins. Again cover the lid and cook for an additional 10-15 mins.
 Now add coriander powder and garam masala. Stir for a minute.
 Spicy and hot Aloo Gobi with Channa dal is ready to serve.
 Garnish the recipe with cilantro leaves and servehot.

Ingredients:
Cauliower - 1 (Medium size)
Potato - 2 Nos (Medium size)
Channa - 1 Cup (Soaked and boiled)
Cumin seeds - 1/2 tsp
Onion - 1 (finely chopped)
Ginger - 1 inch
Turmeric Powder - 1/2 tsp
Salt - As needed
Coriander seeds - 2 tsp (Grind It)
Garam masala - 1 tsp
Coriander leaves - Handful
Tomato - 1

Aparna’s Kitchen

Aloo Gobi with Channa Dal
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Preethi.Aarthi

உ� க�ண�� ெதாைல�ேதனா...

உ� க�ன���ழிய�� ெதாைல�ேதனா...

உ� ேப�சி� ெதாைல�ேதனா...

உ� ��சி� ெதாைல�ேதனா...

உ� க�ள�தன�தா� ெதாைல�ேதனா...

உ� �ழ�ைத�தன�தா� ெதாைல�ேதனா...

உ� நைடய�� ெதாைல�ேதனா...

எதி� ெதாைல�ேத� என ெத�யவ��ைல...

ஆனா�

உ�ன�� ெதாைல�� ெகா�ேட இ��க 

ேவ���...!

ஏெனன�� உ�ன�� ெதாைல�� 

ேபா�

கிைட��� �க�ைத ேவெறதி�� 

க�டதி�ைல

க�வேன...!!!

Nivetha.J

எ� இதய�தி���

��� ைவ�க�ப����த

எ� உண��க� 

அைன���

��� வ�ட� 

ப�டாய���....!!

உ�னா� ம��ேம

எ��ப ���த அ�த 

உண��க���

இ�� வ��தைல 

கிைட�தாய���...!

உ� க�கைள

ச�தி��� �ண�வ��றி..

தைல �ன��த எ� வ�ழிக�..

இ�ேபா� இைம ��

உ� ேதாள�� சா��� வ�ட

���கி�றன....!

ந�ப�கள�� ெதா�ைகைய �ட

இய�பா� ஏ�ற மன�..

இ�ேபா� உ� ஒ�ைற வ�ர�

த��டலி�.. ஏேனா...

தகி��� ேபா� வ��கிற�..!

ச�ைடய��� �� வர� 

�வ�கிய

எ� ெவ�க��, நாண��..

உ� ��ேன உைட�� ேபாக..

உ� மா�ப�� �க� �ைத�ேத..

எ�ைன மைற�� ெகா�கிேற�...!

வா�நா� ��ைம���

ைகதியாகி வ�ட தயா� தா�...!

உ� அைண�ப��

சிைறப�� வ�ட ேந��தா�..!

ெமா�த�தி�...

உ� பா�ைவ��...

உ� வா��ைத��...

வ�� �த ��யாத எ�ைன...

உ� �ப�ச�

ெவ�� வ��ட�...!!!!

Femila

ெசா��க�தி� இ�ப�ைத

உணர ைவ�கிறா� - சகிேய

ந� �ர இ���� உ� நிைன�களா�...!

நரக�தி� ேவதைனைய

உணர ைவ�கிறா� - அ�ேப

ந� அ�கிலி���� வ�லகி இ��பதா�...!!!

Abivenu

எ�னவ�

எ� வ�� � ��ெச�க� 

ம��� ��பேத இ�ைல...

எ�னவ� அழேகா� ேபா��ய�ட  

பய� ெகா�டேதா...!

�ைதக க�
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ெசா�தமாக வ��  வா�கேவ��� எ�� எ�லா����தா� ஆைச இ��கிற�. 

நகர�தி� இ���� வாடைக ஏ�ற�ைத தா���ப���கேவ ��யவ��ைல. இேதா� 

ெகா�ச� ேச��� ேலானாக� க��னா� ெசா�த வட� ாவ� வா�கலா�. இ�ப��தா� 

ந��தர ம�க� பல� கன� க��ெகா����கி�றன�. ஆனா�, எ�தைன ேப�� 

கன� நிைறேவறி�ெகா����கிற�? இைத�ப�றி ேக�டா�, எ� ச�பள���� யா� 

வ�� � ேலா� த�வா�க�? �வல� � வா�கேவ படாத பா�ப��வ��ேட�. இதி� 

ெசா�தவ��  ேவறா என அ����ெகா�வா�க�.

ச�பள� �ைற� எ�றா� வ��  வா�க ��யா� எ�� யா� ெசா�ன�? கணவ�- 

மைனவ� இ�வ�ேம ேவைல�� ெச��� இ�த நகர வா��ைகய�� 

எ�லாவ����ேம வழி இ��கிற�. ெகா�ச� ேயாசி�தா� ேபா��. நி�சயமாக த��� 

கிைட���. இ�ேபா� ந��தர ச�பள�கார�க� வசதி�காக�தா� ஜாய��� ேலா� 

உ�ள�. கணவ� - மைனவ� ம��ம�ல ர�த உற� ெகா�ட சேகாதர�, சேகாத�, 

ெப�ேறா� என இைண��� ேலா� ேபா�� வ��  வா�கலா�. உதாரணமாக, ந��க�� 

உ�க� மைனவ��� ேவைல�� ெச�பவ�க� என ைவ���ெகா�ேவா�. இ�வ�� 

ந��தர வ�வா� ப��வ�னராக இ��தா� ேலா� ம��க�ப��. ஆனா�, இ�வ�� 

இைண�� கட� ேக�� வ��ண�ப����ேபா� வ�வா� உய���வ���. எனேவ 

கட� கிைட�பத�கான வா���க�� அதிக�.

கணவ�-மைனவ� ேச��� வ��  வா��வத�� இ� ெபா����. ஆனா�, ர�த உற� 

 Datchu @ Mythili

ேச��� ேலா� வா��னா� 
�ைம �ைற�� வ��ச�ைக�� �ைட���
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ெகா�டவ�க� ேச��� ேலா� வா��வைத சில வ�கிக� ஏ���ெகா�வதி�ைல.

ேச��� வ�� ��கட� வா��வ� எ�ப�, ேச��� வசி�பைத �றி�கிற�. இ��றி�� 

ஹ�சி� ேலா� வழ��� நி�வன அதிகா� ஒ�வ� ��ைகய��, ‘வ�� ��கட� 

ேக�� வ��ண�ப� ெச�பவ�, மைனவ�ைய கட� ��டாள�யாக ேச��� ெசா�� 

வா���ேபா�, வா�க�ப�� ெசா���ைமய�� இ�வ�� ப��தார�க� எ�� 

�றி�ப�ட ேவ��ய க�டாய� இ�ைல. ஆனா�, ெப�ேறாைரேயா, சேகாதர� 

அ�ல� சேகாத�ைய ��டாக ேச��� கட��� வ��ண�ப��தா�, வா�க�ப�� 

ெசா�தி� இ�வ���� உ�ைம உ�ள� எ�ப� க�டாய�’ எ�றா�.

இ�ப� ேச��� வ�� ��கட� வா���ேபா� வ�மான வ�க� ச�ட� ப��� 24� கீ� 

வ�� தி��ப ெச���வதி��, அச� ெதாைக தி��ப வ�வ�ல�� ெபற வைக 

உ�ள�. எனேவ, ேச��� ேயாசி�� ெசய�ப�டா� கன� நிைறேவ�வ� நி�சய�. 

ந�ப�க� ேச��� ெசா�� வா�க ேலா� கிைட��மா? ேச��� வசி�ப� எ�� 

வ��ேபா�, ந�ப�க�ட� ேச��� வசி�ப�, சேகாத��ட� வசி�ப�, தி�மண� 

ஆகாம� ஒ� ஆ�� ெப��� ேச��� வா�வ� எ�� வ��ேபா�, இவ�க� 

ஜாய��� ேலா� ேக�� வ��ண�ப��க ��யா�.

ந�ப�க�, சேகாத�க�, 

தி�மணமாகாம� 

ேச��� வசி��� 

த�பதிக� ஒ� 

ெசா���� உ�ைம 

உைடயவ�களாக 

இ��கலா�. ஆனா�, 

அவ�க� ேச��� 

கட� ேக�� 

வ��ண�ப��பவ�களாக 

இ��க ��யா�. 

கட� வா��பவ�க� 

யாேரா� 

ேவ��மானா�� 

ேச��� கட� வா�கிவ�ட 

��யா�. அவ�க� தி�மணமான த�பதி அ�ல� 

ர�த உற� உைடயவ�களாக இ��ப� அவசிய� எ�� அதிகா� ஒ�வ� �றினா�.

Home
     Loan
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வ�கி ஒ�றி�� பண� ெச��த உ�ேள 

ெச�ேற�. மிக ந��ட வ�ைச. தி�ெரன 

வ�ைசய�� ப��ப�க� நி�றி��த 

ந��தரவய� ெப�மண� மய�கி� 

ச��தா�. உடேன ��ச� �ழ�ப� 

உ�டான�. ஆனா� உதவ�யவ�கள�� 

எ�ண��ைக தா� வ��த�படைவ�த�. 

வ�ைசய�� �� ப�க� இ��த பல�� 

தி��ப� பா��தனேர தவ�ர இட�ைத 

வ��� நகரவ��ைல. க�ட�தி� ப�ற��� 

உத�வைத வ�ட பண� ெச���வ� 

ெப�தா� ேபா�வ��டதா?

நக��தா� த�க� இட� ேபா�வ���; 

கா�தி��� வண� ��க�ப��; அ��த 

ேவைல பாதி�க�ப��. ஆகேவ 

ப�தாப�ப�� வ���, இலவசமாக 

அறி�ைரகைள� ெசா�லிவ���. எ�த 

வ�த உ��த�மி�றி ெதாட��� 

நக�கிேறா�. எ�கி��� க�ற� இ�த 

பழ�க�? அ�ல� க�றைத மற�ததனா� 

வ�ததா?

எ�ேலா���� மன� உ�ள�. ஆனா�� 

ேவைல உ�ளேத எ�� காரண� 

ெசா�கிறா�க�.

ச�, ந� நக�� எைத ேநா�கிய�? அ�த 

நக��தா� 'உத��' பழ�க�ைத  

மற�க���வ��டதா? மன�த�ைத 

மற��வ��� மன�த� எ�ேக ெச�கிறா�? 

அ�வள� ��கியமா ந� ேதட�? 

ந� நக�ைவ� ப�றி நம�� ஒ� ெதள�� 

கிைட�தா� நா� ெச�வ� ச�யா எ�� 

��� ெச�ய இய��. நக��, ேதட�, 

ஓ�ட� எ�லா� வா�ைகைய� 

த�கைவ��� ெகா�ளேவ. இதி� ஒ��� 

தவறி�ைல. 

ஆனா� நா� 'த�கைவ�தைல'� தா�� 

ெசா�ைச ேநா�கி அ�லவா 

ஓ��ெகா���கிேறா�. நட�� 

ெசா�ேவா� வ�� வா�க ஓ�கிறா�. 

வ��ய�� ெச�பவ� 'கா�' வா�க 

ஓ�கிறா�. ��க� ஆய�ர�ைத ேநா�கி 

ஓ�கி�றன. ஆய�ர�க� ல�ச�கைள 

ேநா�கி ஓ�கி�றன. ல�சேமா ேகா�ைய 

ேநா�கி. 

த� ���கைளேய வ����� பா�ைப� 

ேபால, வா�வத�காக ேதட� �வ�கிய 

நா� அ�த ேதடலிேலேய 

வா��ைகையேய ெதாைல��வ��ேடாேம. 

 

இ� தவற�லவா? எ�� ேக�டா�, கால� 

மாறிவ��ட�. வா�ைக�� மாறிவ��ட� 

எ�கிறா�க�. மன�த� ஏ� மாறினா�? 

எ�� ேக�டா� வா��ைகதா� 

மாறிவ��டேத எ�கிறா�க�. 

வா��ைக ேவ�, மன�த� ேவறா? உலக� 

ேவ�, மன�த�க� ேவறா? கால� 

மாறியதா� மன�த� மாறிவ��டானா? 

அ�ல� மன�த� மாறியதா� கால� 

மாறியதா? பதி� நம��� ெத��தா�� 

ெசா�ல�ேபாவதி�ைல.

தவ�கைள நா� ெச��வ��� உலகி� 

ம�� பழிேபா�கிேறா�. ந� சி� ��திய�� 

ெசய��� ச�ைப�க�� க��கிேறா�. 

நா�தா� உலக� எ�பைத மற�� 

வ��ேடா�. நா�� நா� ெச��� 

...ஏக� @ Arunkumar S.K

ெசா��� ம�த�� 
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ெசய��தா� வா��ைக எ�� இ��� 

���� ெகா�ளேவ இ�ைல. 

எ�ேபாெத�லா�, யாரா� எ�லா� 

உலைக�� �ைற� ெசா�ல� 

�வ��கிறா�கேளா அ�ேபாேத அவ�க� 

ஏேதா தவ��� த�கைள தயா� ெச�� 

ெகா����கிறா�க� எ�� நி�சய� 

வ�ள�கி�ெகா�ள ��கிற�.

மன�தாப�மான�ைத �ம��ெகா�� 

ஓ��க�. ஏெனன�� ந��க� ம�றவ�ட� 

எதி�பா��ைகய�� யா�� அ� த���� 

ேபானதா� ெசா�லிவ�ட��டாத�லவா?

ல�ச�க� ஏ� ேகா�ைய ேநா�கி 

ஓடேவ���? சில ேகா�க� ஏ� ஆய�ர� 

ேகா�கைள ேநா�கி ஓட ேவ���? அ�த 

ேகா�க� அவ�கைள பா�கா�பாக 

ைவ�க� ேபா�மானதா� இ�லாம� 

ேபா�வ��ேமா எ�ற ந�ப��ைகய�ற 

சி�தைனேய இ��� ��ேநா�கி� 

த��கிற�. யா� ம��� யா����, நம�� 

ந�ப��ைக இ�ைல. 

ெப�றவ�க� �ட ப��ைளகைள 

ந��வைத� �ைற��� ெகா�ள� �வ�கி 

வ��டா�க�. த�க� ப��ைளக� 

ம�த�லாம� 'ெப�ஷ� �ளா�' உ�� 

எ�� ந�ப��ைக ெகா�கிறா�க�. தன� 

ெபய�� இட� உ�ெட�� நி�மதி 

ெப���� வ��கிறா�க�. வ�கிய�� 

பண� உ�� யாைர ந�ப��� நா� 

இ�ைல எ�கிறா�க�. க�யாண� 

ஆனா� அவ�க� வழிகைள அவ�க� 

பா���� ெகா�ள�ேபாகிறா�க� ந�ைம 

யா� க��ெகா�ள� ேபாகிறா�க� எ�ற 

அவந�ப��ைக ேப�ைச அதிகமாக 

ேக�க��கிற�. ேக�பத�ேக ��சமாக 

உ�ள�. நா� ம�றவ�க� ம�� அ�கைற 

இ�றி இ��பதா� நம� ப��ைள�� ந� 

ம�� அ�கைற இ�லாம� இ���ேமா 

எ�ேற மன� சி�தி�க ைவ�கிற�.

��ன� ெசா�ன� ேபா� வ�கிய�� 

வ�ைசைய கைல�காம� உதவ� 

ெச�வைத சாதாரணமாக 

எ����ெகா�டத� வ�ைள� 

வ�� ������ வ�� ெப�றவ�க���� 

ப��ைளக���� இைடேய ���� 

வ��ட�.

உலகி�ேக நாக�க� க���ெகா��த நா� 

இ�� நாக�க� அ�றவ�களாக 

இ��பைத உணர��யவ��ைலயா? 

மன�த� அ�ற மன�த�க� நி�வாண�க�. 

ெவ�க�படேவ��யவ�க�. தைல�ன�ய 

ேவ��யவ�க�. க����ள�க�. 

நிஜ� எ�னெவன��, நம� ஓ�ட� 

அ��பைட� ேதைவ�காக இ�ைல. அ�ப� 

இ��� இ��தா�, எ�ேறா நா� 

நி�றி��ேபா� வாழ��வ�கி இ��ேபா�. 

இ�ப� வாழாமேல ஓ��ெகா����க 

மா�ேடா�. 

ந� ேதைவ ெசா�ைச ேநா�கிேய உ�ள�. 

'ெசா��' த� வ�வ�ைத 

மா�றி�ெகா�ேட இ��கிற�. ஆகேவ 

அ� ஓ�ட�ைத நி��த 

அ�மதிபதி�ைல. அத� ேபா�கி�� நா� 

ஓ�வ��� வா��ைக மாறிவ��டதாக��, 

மன�த� ���கி ேபா�வ��டதாக�� 

ெசா�லி� ெசா�லி ப�ற�� உத�� 

மன�பா�ைமய�� ம� 

அ�ள��ேபா�கிேறா�. ப��ன� நம�� 

அ�த உதவ���, மன�த�� ேதைவ�ப�� 

ேபா� கிைட�காம� தி�டா�கிேறா�. 

ப��ன� ம���� மன�த� இ�ைல எ�� 

உ�தியாக  ப�ரச�கி�கிேறா�.

ச�ேற நிதானமா� சி�தி��� பா��க�. 

எ�ேலா���� வாழ�காரண� உ��. 

ேதைவ உ��. அத�கா� மன�த� 

ெகா�� வாழேவ�டாேம. ப�� நா� 

வா�வதி� அ��தமி�றி� ேபா��.

மன�த� ���வாழ�ைக ப�ராண�. 

இ�ேபா� ந��� இ���� வற�� 

ேபான மன�த�ைத ந���றி வள��காம� 

ேபானா� ந� ���வா��ைக நி�சய� 

பாதி�ப����ளா��. அ� 

வா��ைகையேய �ன�யமா�கிவ���. 

அ��த��ள வா�ைவ வாழ ப�றேரா� 

ேச��� வா��க�. சி�வயதி�, 

ப�ள�ய��, காைல ��ைகய�� 'இ�திய� 

அைனவ�� எ� உட� ப�ற�ேதா�' எ�ற 

ச�திய�ப�ரமாண� எ��ேதாேம 

நிைன��ளதா? நா� உட� ப�ற�தவ�க� 

எ�� ந�ப� வா�ேவா�. வளேமா� 

இ��ேபா�.
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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.

��ேநர� ேவைல��� ெச��� 

ெப�களா� த�கள�� ேவைல ம��� 

���ப ெபா���கைள ச�வர� கவன��க 

��கிறதா? இ�ைலயா? - Can a working 

women (full time) balance between work 

and family efficiently?

இ�ைறய நவன�  உலகி� ஆ�க��� 

நிகராக ெப�க�� ேவைல��� ெச��� 

நிைல வ���ள�.

ேபாதிய க�வ�யறி�, எ�தைகய 

ெசய�கைள�� திற�பட ����� 

த�ைம அவ�கள�ைடேய உ�� எ�பைத 

த�ேபா� தா� இ�த� ச�க� உணர� 

ெதாட�கி��ள�.

ெபா�ளாதரா� ��நிைலய�� இ�� ஆ�, 

ெப� இ�வ�� ேவைல��� 

ெச�லேவ��ய நி�ப�த�� த�ேபா� 

உ�ள�.

இ�தைகய �ழலி� ெப�க���� தா� 

இர�ைட ெபா��ைப ஏ�க ேவ��ய 

�ழ� நில�கிற�.

கட�த தைல�ைற வைர சைமய� 

ேபா�றைவ ெப�க� வ�ஷய� என 

நிைன�த ஆ�க� இ�� வ�� � ேவைல 

அவசிய� ெச�ய ேவ�� உ�ள�. இ�த 

வ�ஷய�தி� வ�� ��� வ��  ெப��� 

மா�ப�கிற�. ஒ� ப�க� சைமய�, வ�� � 

ேவைல, �ழ�ைதக��� பாட� ெசா�லி� 

த�த� ேபா�றைவ ெப�க� ெச�ய 

ேவ��ய�, அவ�க� ேவைல�� 

ேபானா� எ�ன, ேபாகா�டா� எ�ன 

எ�ற �திய�� இ���� ஆ�க�� 

உ�ளன�. (ந�ல ேவைல இவ�க� 

�ைறவான சதவத� � என நிைன�கிேற�). 

காைல ேநர�தி� �� சைமய�� தாேன 

���� (மைனவ� �ழ�ைதைய கிள��� 

ேவைல ம��� ெச�வா�) மைனவ��� 

�ப� பா�ஸி� ேபா�� த�� ப�� 

அ�வலக� ெச��� ஆ�க�� 

உ�ளன� (இவ�க�� மிக �ைறேவ). 

கணவ� ஓரள� வ�� � ேவைலைய 

ப�கி�டா��, ெப��பாலான ��கிய 

ேவைல ெப�க� ெச�கி�ற 

���ப�க� தா� நிைறய உ�ளன. 

��� இ��த� ேபா� ஆ�க� 

ெப�க� ம�� அதிகார� (dominate) ெச�ய 

��வதி�ைல. ெபா�ளாதார �த�திர� 

வ�த ப��, ெப�கைள சமமாக 

நட��வ� இய�பான ஒ�றாக ஆகி 

வ�கிற�. ெமா�த�தி� கணவைன 

ெபா��த வைர வ�� � ேவைல ஓரள� 

அதிக��ப� தவ�ர ெப�ய பாதி�� 

இ�ைல. 

வ�� �� யாேர�� ெப�யவ�க� 

இ��தா� ெப�க� ேவைல�� ெச�வ� 

எள��. ெப�யவ�க� �ட இ��ப�, 

இ�ைறய நிைலய�� பல காரண�களா� 

க�டமான ஒ�றாக உ�ள� (சில ேநர� 

வயதானவ�க���� ேச��� ேவைல 

ெச�வதா�, ேவைல�� ெச��� 

...Sumathisrini
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ெப�ண�� ேவைல இ��� 

அதிக��கிற�).

ெப�யவ�க� உட� ��யாத நிைலய�� 

ெப�க� �� ேநர ேவைலயாக 

இ�லாம� ஒ� நாைள�� 4 அ�ல� 5 

மண� ேநர�க� ெச�ய ��ய ேவைல 

ெச�வ� பல வ�த�கள�� பய� த��. 

ெப�க� ேவைல�� ெச�வதா� 

கிைட��� ெப��பாலான பல�க� 

கிைட�� வ���. ேம�� அவ�க��� 

ச�� ஓ��� �ழ�ைதகைள பா��� 

ெகா�ள�� ����. 

ெப�க� ேவைல�� ெச�வைத 

தவ���கேவ ��யாத இ�ைறய �ழலி�, 

ஆ�க� அவ�கள�� ேவைலகள�� 

���தவ�ைற தா�க� எ��� உத�வ� 

இ�த ப�ர�சைன�� ஒ� ந�ல த��வாக 

இ��க ����! இ� ப�றிய ��த�� 

இதைன ேநா�கிய ஆ�கள�� 

ெசய�க�� இ�ைறய அவசிய� ேதைவ.

ேம�� இ�த தைல��� �றி�த ந� 

ெப�ைம ேதாழைமகள�� க����கைள� 

பா��ேபா�.

ச�மா 

ப��ைளகைள கவன���� ெகா�வ� 

க�ட�. ஏதாவ� �ழ�ைத கா�பக�கள�� 

வ��� வ��கிறா�க�. கணவ�, மைனவ� 

இ�வ�� ேச��� ேநர� ெசலவ��வ� 

அ�தாகி வ��கிற�. கிைட��� 

ேநர�ைத�� �ண� �ைவ�ப�, வ�� ���� 

ேதைவயான ெபா��க� வா��வ�, 

இவ�றி��� தா� ெசலவ�ட��கிற�.

 

தப� �கா ராண� 

எ�ைன� ெபா��தவைர��� க�ட� 

எ�� தா� ேதா��கிற�. ஏென�றா�, 

கணவ�, மைனவ� ேவைல��� ேபாவதா� 

இ�வ���ேம ேவைல ெட�ஷ� 

இ����. அதனா� இ�வ�ேம எைத�� 

பகி��� ெகா�ள ��யா�. அ� எ�ைன� 

ெபா��தவைர அ� ஒ� இய�திர 

வா��ைகயாக� தா� இ����. 

�ழ�ைதகைள�� கவன��க ��யா�, 

அவ�க�ட� ேநர�� ெசலவ�ட ��யா�.

 

பவான� ெச�தி� 

எ�ைன� ெபா��தவைர �� ேநர� 

ேவைல�� ெச��� ெப�களா� ேவைல 

ம��� ���ப ெபா���கைள 

கவன���ெகா�ளவ� ெகா�ச� க�ன�. 

ேவைல��� ெச��� ெப�கைள 

எ���ெகா�ேவா�.

காைல எ��த�ட�, ேவைல எ�லா� 

அர�க பர�க �����ெகா��, தா�� 

கிள�ப�, ப��ைளகைள�� ப�ள�க��� 

கிள�ப�வ���, தன��, ப��ைளக�, 

கணவ� எ�ேலா���� காைல சா�பா�, 

ம��� மதிய சா�பா� தயா� ப�ண�, 

காைல சா�பா� சா�ப�டைவ�� 

எ�ேலா�� அவரவ� ேவைல��� 

�ற�ப��� ெச�வ�.

அ�வலக� ெச�� அ�� உ�ள 

ேவைலகைள ����, மாைல, அ�ல� 

இ�தியாவ�� IT company எ�றா� இர�� 

ஆகலா�. வ��  தி���� ேபா� அ�த 

ெப� ��ப� டய�டாக இ��பா�. வ��  

தி��ப�னா�, சி� வய� �ழ�ைதக� 

எ�றா� அவ�கைள கவன���, இர� 

உணைவ தயா��� எ�ேலாைர�� 

சா�ப�ட ைவ��, வ�� � ேவைல (பா�திர� 

க��வ�, வ��  ெப���வ� ேபா�றைவ) 

ஏ�� இ��தா� ����� ���� ேபா� 

அ�பாடா எ�� இ����. ம�ப��� 

அ��த நா� இேத �ழ�சி� ெதாட��.

இதி� ப��ைளக��ேகா, வ�� �� 

உ�ளவ��ேகா உட�� ச�ய��ைல 

எ�றா� இ��� ேவைல 

ஜா�தியாகிவ���. இதி� அ�த 

ெப���� ஓ�� எ���� ேநர� 

�ைற� ம��ம�லா�, எ�ேபா�� மன 

உைள�ச� தா� இ����. இைத ���க 

ேவ���, அைத ���கேவ��� எ��. 

இத�கிைடய�� ப��ைளக�, ���ப��ட� 

ேநர� எ�ேக ெசலவ��வ�?

இ�த� கால�கள�� கணவ�� உதவ� 

ெச�கிறா�க�. ஆனா��, 70-75 சதவத� � 

ேமேல �றிய����� ேவைலகைள 

ெப�க� தா� ெச�கி�றன�.
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ஆனா� 

இ�ெபா�� உ�ள கால�கள�� ஆ��� 

நிகராக ெப�க�� க�வ� க�� 

ெகா�வதா�, ெப��பாலானவ�க� 

ேவைல��� ெச�லேவ வ����கி�றன�. 

எ�ைன� ெபா��தவைர ெப�க� 

ேவைல��� ெச�ல���. ஆனா� 

அவ�க�ைடய கடைமகைள ெச�வத�� 

ஏ�வாக ேநர� அைமய ேவ���. 

ெகா�ச� flexible timings and hourly basis job are 

perfect for women. ���ப� ெபா���கைள�� 

கவன���ெகா�ள ����. ஆைச�ப�� 

career growth-� ெப�க���� கிைட���. 

இர�ைட�� சமாள��க, கணவ�, வ�� �� 

உ�ளவ�க�ைடய உதவ� க���பாக� 

ெப�க���� ேதைவ. இ�ப� 

எ�ேலா�ைடய உதவ��� இ��தா� 

ெப�க� இர�ைட�� ச�வர� 

ெச�யலா�. இ�ைலெய�றா� 

இர����� இைடேய மா��� ெகா�� 

வ�ழி�க ேவ��ய� தா�.

���ப உ��ப�ன�கள�� உதவ�ைய� ெபற 

இயலாதவ�க�, இர��� எ� ��கிய� 

எ�� க�தி அத�ேக�றா� ேபா� 

��ெவ����ெகா�ள ேவ���. அ�ப� 

��ெவ����ெகா�வ� ந�ல��காக 

எ�றா� எைத வ��� ெகா��கிேறாேமா 

அைத� ப�றி கவைல�படாம�, ஒ� 

ேவைலைய ந�லப�யாக ெச�ய 

��கிற� எ�ற தி��தி�ட� 

ச�ேதாஷமாக இ��க ேவ���.

ஷா�ச�70

In today's scenario the husband 

and wife both work towards 

creating a balance with their work 

life as well as at home with 

their children. But it is still 

difficult for women as she has to 

play multiple roles of a cook, a 

family maid, a tutor, a nurse as 

well as cater to the demands of 

office work. This can leave a 

working woman stressed and anxious; 

more so if the family is not supportive. 

The paper calls for improving the 

working conditions of the working 

women along with a fundamental 

change in the attitudes of the family 

members and other relatives.

ர�யா ரா� 

ேவைல��� ெச��� ெப�களா� 

வ�� ைட��, �ழ�ைதகைள�� ச�யாக 

கவன��க ��யா�. அவ�க��� 

சைமய� ெச�ய ேநர� இ��கா�, 

அதிகமான ெட�ஷ� இெத�லா� ச� 

தா�. ஆனா� என��� ெத��� 

ேவைல��� ேபா�� ெப�க� சில� 

வ�� �� இ���� ெப�கைளவ�ட 

வ�� ைட��, �ழ�ைதகைள�� ந�றாக� 

பா���� ெகா�வைத நா� பா��� 

இ��கிேற�. அவ�கள�ட� ஒ� ஒ��� 

இ����, எ�லாவ�றி��� ேநர� ஒ��கி 

இ��பா�க�.

வ�� �� இ���� ெப�கேளா இ�ைல, 

ேவைல�� ெச��� ெப�கேளா த�க� 

கடைமகைள� ச�வர ெச�ய ேவ��� 

எ�� நிைன�பவ�க� ேவைல���  

ேபானா��, ேபாகாவ��டா�� 

ெச�வா�க�. அதனா� வ�� �� இ���� 
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ெப�க� தா� த�க� ேவைல ம��� 

���ப� ெபா���கைள ச� வர கவன��க 

���� எ�பைத எ�னா� ஏ���ெகா�ள 

��யா�. அ� அ�த ெப�ைண� 

ெபா��த�.

ேவைல��� ேபா�� ெப�ேறா�� 

�ழ�ைதக� ம��� த�ய 

பழ�கவழ�கதி�� அ�ைம ஆவ� 

இ�ைல. எ�த ���ப�தி� ெப�ேறா� 

ப��ைளகைள கவன��காம� 

இ��கிறா�கேளா அவ�க� �ழ�ைதக� 

எ�ேலா�� தா� பாதி�கப�கி�றன�. இ� 

அ�த ெப�ேறாைர� ெபா��த�. 

ேவைல�� ெச�வேதா... ெச�லாேதா 

இ�ைல ப�ர�சைன, வ�� �� இ��தா�� 

�ழ�ைதகைள கவன��க ேவ��� அ� 

தா� ��கிய�.

ெப�க� ேவைல��� ெச�றா�� 

அவ�க� ���ப� ெபா���கைள 

ந�றாகேவ ெச�ய ���� அ� அ�த 

ெப�ைண� ெபா��த�

 ெகௗ� ேமாக�

�� ேநர� ேவைல��� ெச��� 

ெப�களா� த�கள�� ேவைல ம��� 

���ப� ெபா����கைள ��ைமயாக 

கவன��க ��யா� எ�ப� என� க���.

வ�� �� ேவைல�� ந�பகமான ஆ�கைள 

ைவ�தி��தா��, இ�லாவ��டா� 

ெப�ண�� அ�ல� கணவன�� ெப�ேறா�, 

சேகாதர�கேளா �ைண�கி��தா�� ஒ� 

இ�க�டான ��நிைல வ�� �� 

நில��ேபா� அ�வலக�தி� அவளா� 

��ைமயாக ேவைலய�� கவன� 

ெச��த ��யா�. அேதேபா� 

அ�தியாவசிய ேதைவ�� வ���ைறய�� 

இ����ேபா� அ�த ேதைவய�� �� 

மன�ட� ஈ�பட ��யா�, 

அ�வலக�தி� தன� ெபா��ப���ள 

ேவைல� ப�றிய நிைனவாகேவ இ����.

ஒ� தாய�� கவன��ைப எவரா�ேம 

ஈ�ெச�ய ��யா�. �ழ�ைதக� 

ெச��� பாைதைய அவதான��க 

ெப�ேறா�� �� கவன� ேதைவ. 

அவ�க� ெச��� ப�ைழகைள ச�யான 

சமய�தி� அவதான��� ேகாப� 

ெகா�ளா�, ஆர�ப�திேலேய அ�பா��, 

அரவைண�பா�� தி��த ����. ஒ� 

தாயாேலேய �ழ�ைத�ட� அதிக ேநர� 

ெசலவழி�க ����. அவ�� 

ேவைல��� ெச�பவளாய��, �ழ�ைதக� 

ெச��� ப�ைழகைள உட���ட� 

க��ப���க ��யா�. கால� கட�� 

தி��த �ய�வ��, ேவைல� ப��ட� 

கைள��� ேச��� அவ�க�ட� எ��� 

வ��வ�� பயன�றதாகிவ���. 

�ைண�கி��பவ�கள�� அ�கைற�� 

ெப�ேறாைர� ேபால இ��கா�.

கணவ���� �ழ�ைதக���� 

வ���பமான உண� வைககைள� பா���� 

பா��� சைம��, அ��ட�� 

பாச��ட�� ஊ�ட ஒ� தாயா� 

ம��ேம ����. காைலய�� ெச�� 

மாைலய�� வ�� தா�ட�, �ழ�ைத 

ெச�ல� ெபாழி�� அட�ப�����ேபா� 

தாய�� ெபா�ைம�� பற��வ���. 

அ��� ஓ� ஒள���வ���. இதனா� 

�ழ�ைதகள�� அ��� பாச�� 

ப��ப�யாக இட� மா�கிற�.

�� ேநர ேவைல��� ெச��� ெப�, 

உற�கள�� �ைண�ட� ெபா����கைள 

சமாள����ெகா�� ெச�ல ���ேம 

தவ�ர ச�வர� கவன��ப� சிரமேம.

சதீால�மி N

நா�� ேவைல��� ெச�கிேற�. 

வ�� ைட�� கவன��கிேற�. �டேவ 

கைத�� எ��கிேற�. இைவ 

எ�லாவ�ைற�ேம நா� ந�றாக� 

ெச�கிேற� எ�� ெசா�ல 

��யாவ��டா��, எ�னா� இைவ 

அைன�ைத�� ஓரள��� சமாள��க 

��கிற�.

அத��� காரண�, ஒ� இட�தில 

இ����ேபா�, ம�ெறா� இட�தி� 

இ���� ப�ர�சைனகைள நா� உ�ேள 

எ��� வ�வதி�ைல. ஆப��  ெட�ஷ� 

ஆப�ேசா�! வ�� �� இ���� க�ட�க� 

வ�� ேடா�! கைதய�� �ழ�ப�க� 

கைதேயா�!
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இைவ எ�லாவ�றி��� ேமலாக, என� 

���ப�தின� எ�ன�ட� ெகா������ 

��தேல ஒ� ெவ�றிகரமான 

வா��ைக��� காரணமா� அைமகிற�.

ேவைல��� ெச�வதா�, நா� 

சைமயலி�� எ�த� �ைற�� 

ைவ�பதி�ைல. அ�ப�ேய நா� 

ைவ�தா��, எ� வ�� �ன� அைத� 

ெப��ப���வ� இ�ைல.

ஒ� ெப� நிைன�தா�... ��� அ�ல 

ப�� ேவைலகைள� �ட� ெச�யலா�.

ல�மி 

ஒ� நா�ைட� �ட நி�வாக� ெச�� 

வ�டலா�. ஆனா� ���ப உ��ப�ன�கைள 

தி��தி ப���வ� எ�ப� மிக�� 

க�ன�. வ�� �� இ���� ெப�களாக 

இ��தா�� ச�, ேவைல��� ெச��� 

ெப�களாக இ��தா�� ச�, ஒ� சில 

ெபா���கைள ெப�க� ம��ேம 

ெச�யேவ��� எ�ற �ைற இ��� 

ந�மிடேய இ��� வ�கிற�. ஆனா� 

ேவைல��� ெச��� இட�கள�� 

ஆ�க��� நிகராக ெப�க�� ேவைல 

ெச�யேவ���. இ�த� ��நிைலய�� 

ெப�க� ���ப� ெபா��ப�� ெகா�ச� 

த�மாறி� ேபாகிறா�க�.

�ழ�ைத, கணவ�, மாமனா�, மாமியா� 

இவ�கள�� யா��காக இ��தா�� 

அவ�கள�� மனநிைலைய உடேன 

ெவள�ப���வ� அ�த வ�� �� 

ெப�கள�ட� தா�. அ�த� ெப�க� எ�ன 

மனநிைலய�� இ��தா�� அைத� ப�றி 

கவைல�பட மா�டா�க�. அவ�க� 

ச�ேதாசமாக இ��தா� அ�த ெப��� 

ச�ேதாசமாக இ��பா�. அவ�க� 

ேகாபமாக இ��தா� அத�� வ�கா�� 

அ�த� ெப�தா�. அவ�க� ேகாப�ைத 

அவ� ெபா����ெகா�ளேவ���.

ேவைல��� ெச��, அ�� 

பல�க�கைள சமாள��� வ��� வ�� ��� 

வ�� ெப�க� இ��� வ�� � 

மன�த�கைள சமாள��கேவ���.

இ�த ��நிைலய�� அவள� உண��கைள 

அவ� எ�� ெகா��வா�? ேயாசி��� 

பா��க�. மனதி���ேள ���கி நசி�� 

ேபாவா�.

இ�� ேவைல��� ெச��� 

ெப�ேறா�கள�� �ழ�ைதக� ப��� ந�ல 

நிைலய�� இ��கீறா�க�. ஆனா� 

அவ�கள�ட� ப���ேப இ��கா�. எைத�� 

உண�����வமாக பா��காம� 

�ரா��கலாக இ��பா�க�.

���ப�தி� வ�ேசஷக��� �றி�ப��ட 

ேநர�தி� ெச�ல��யா�. இதனா� 

உறவ�ன�கள�ைடேய மனவ��த� 

ஏ�ப��. �ழ�ைதக���� 

உறவ�ன�கள�� ெதாட�� இ�லாம� 

ேபா��.

ேவைல��� ெச��� ெப�க� இ���� 

இட�ைத, ��நிைலைய அ�ச��� 

வாழ�ைகைய நட��கிறா�கேள தவ�ர, 

வாழ�ைகைய வா�வ� இ�ைல. 

ப���தமான வா��ைகைய மற�� 

கிைட�த வாழ�ைகைய�தா� 

வா�கிறா�க�. ���ப�ைத�� அ�வாேற 

ெகா�� ெச�கிறா�க�.

��கான�த� 

ேவைல��� ெச�பவ�க� இர�� 

வ��கைள ஒேர ேநர�தி� ேச��� 

இ��பதா� ஏ�ப�� ��ப�ைத 

க���பாக அ�பவ��பா�க�. வ�� �� 

இ��பவ�கள�� ஒ��ைழ�� இ�லா� 

ேபானா� அவ�களா� ஒ��� ெச�ய 

இயலா�. அ�ச��� வா�கிறா�கேள 

தவ�ர, வா��ைகைய அ�பவ��� 

வா�வ� இ�ைல எ�ப� ����� �� 

உ�ைம.

இ�த ந�யா நானாவ�� ப�� ெகா�� 

த�த� க����கைள பகி��� ெகா�ட 

அைன��� ேதாழைமக�� வாத�க�� 

அ�ைம. இதி� சிற�பாக வ�வாத� ெச�� 

ப�� ெவ�ற ேதாழி ல�மி�� 

ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��.
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தமிழ� ப�பா� - அதி� ��கியமாக 

வ���ேதா�ப�, வ�� � பழ�க வழ�க�க�, 

உண�� கைல எ�பைத� ப�றி இ�ேக சில 

வ�ஷய�கைள பகி���ெகா�ள 

ஆைச�ப�கிேற�.

இதி� நம�� ெத�யாத பல வ�ஷய�க� 

இ��கி�றன. ெத��தி���� மற�தி�ட பல 

வ�ஷய�க� இ��கி�றன. இதி� என�� 

ெத��தைவ சில, ேக�� அறி�தைவ சில, 

இைணயதள�தி� ப��� அறி�தைவ சில 

என� கலைவயாக பதிய� ேபாகிேற�.

வ���ேதா�ப� - தமிழ� ப�பா��� மிக 

��கியமான ஒ��.

வ�தவ�கள வா�க என அைழ�கவ��ைல 

என� ேகாப�ப�� ேபாக, க�யாண�கேள 

நி�� ேபாய����, உற� �ைறக� வ��� 

ேபாய����, ெவ��, ����� பழி பாவ� 

ஏ�ப�� ேபாய����. ந�ம ப�பா��ல 

அதனாேலேய வ���ேதா�ப��� ெரா�ப 

��கிய��வ� ெகா��க� ப�����. 

வ���ேதா�ப�ல ��கியமான ப��, வா� 

வா��ைதய�ல வண�கி� ேப�வ�. அ��த� 

வய���� பசிைய ஆ��வ� என 

இர�டாக� ப���கலா�.

“வா�க அம��க”� மி�வ�சிறிய �ழல 

வ��� பாைன ந�ேரா, �ள��சாதன� 

ெப��ய�லி��� �ள���த ந�ேரா ெகா��� 

மல��த சி��ேபாட ேப��க. வ�தவ�க 

மன� �ள���� ேபாவா�க. எ�ன 

ேகாவமி��தா�� கைள�� இ��தா�� 

பைக பாரா�டாம வ�தத மற�� �ள���� 

ேபாவா�க. வ�த இட� ந�ல இட� என 

மனதி��� இத� ேதா���.

 

வ�� ��� வ�த வ���தின�க��� ம��ேம 

அ�ல, ந�ம வ�� � மன�த�கைள�� 

இ�ப�தா� கவன��க��� எ�க�மா 

க�� ெகா��த�. ெவள�ய�ல ேபாறவ�க, 

ப��ைள�கேளா, ெப�யவ�கேளா எ�ன 

ேவதைனய��� தி��பலா�, உைழ��� 

கைள�� வரலா�, எ�தைனேயா 

ேசாதைனகைள�� ஆப��கைள�� 

ேபாரா�ட�கைள�� ச�தி��வ��� வ��  

தி��பலா�. சி� ப��ைளக� நா� 

��வ�� அ�ைனைய� காணா� 

ப�ள���� ெச�� ப��� பாட�, வ�� �� 

கண��, அ�ேக வா�தியா�கள�� தி�ட� 

என பல�� அ�பவ��� தா� ம� ேத� ஓ� 

வ�ததாக�� இ��கலா�. அ�த ேநர� 

எவராகி�� அவ�க��� ேதைவ... வா... 

வ�தாயா... உ�ேள வா! என அ��ட� 

அைழ�� அமர ைவ�� �ள���த 

கா����� ந����� வழி ெச���க. மன� 

ஆ��.

அ��த� வய����பா�ைட கவன��� 

ெச���க. �ேழா க�சிேயா இ��க�ேதாட 

ப�மா��க. சா�ப�ட அம��ேபா� எ�த 

வ�ஷய�� ேபசாத��க. அவ�கள� 

ப�றியேதா உ�கைள� ப�றியேதா, வ�� �� 

ப�ர�சிைனகைள ப�றியேதா, எ��ேம 

ேபசாத��க. �தலி� வ�தவ�க பசி 

ஆற���, வய�� �ள�ர���. வய�� 

�ள���தா� மன� ச�யாக ேயாசி���, எ�த 

வ�ஷய�ைத�� ந�லப� ஏ���, அலசி 

ஆரா��� பா���� திட� மன��� உண� 

ெகா����. அ�த நிைலய�� மைல ேபா�ற 

ப�ர�சிைனைய�� மல� ேபால 

ெவ��வ�டலா�. ேவ�டாத 

த�ழ� ப�பா�க�� கலா�சார�க��
...Sbsudha
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வ���தினராகேவ இ��தா�� 

இ��க�ேதா� வா�ேவ�க பழ��க. ஒ� 

ேவைளேயா, ப�� நாேளா, உ�களால 

���சத வய�றார ப�ண��ேபா��க. எ�த� 

ெக�தைல நிைன�� அவ�க வ�தி��தா�� 

வய�� �ள���ேபா� மன� ஆ��. பைக 

மற���. உ�க இ��க� அவ�க 

�க�ைத�� மலர� ெச���. ந�� 

பாரா�ட� ெசா���.

வ�� �� பழ�க�க�:

இத� ெதாட�பான சில வ�� � பழ�க 

வழ�க�க� இ�ேக ெசா�ல வ���பேற�.

வாசைல அைட�த�ட� ேகால�ைத� 

கா�கிேறா�. அட என ச�ேதாஷ�ப�கிற� 

மன�. க�ைண நிைற��� ேகால�கைள 

அ�த கால�தி� அ�சி மாவ�� ம��ேம 

ேபா�� வ�தன�. எ���, ��, ��சி 

ேபா�றவ�றி�� அ� உணவாக� ��� 

எ�பதா�.

நா� உ�ேள �ைழ��ேபா�, காைல ந�� 

வ��� க�வ� வ��� உ�ேள வ�� வழ�க� 

ந� வ�� கள�� உ��. இ�ேபா� அைனவ�� 

ெச��ேபா�� ��ேசா�� ந���ட� வைர, 

சைமய� உ� வைர வ�� வ��கி�றன� 

எ�ப� ேவ� வ�ஷய�.

ஏ� அ�ப�� ெசா�ல�ப�ட�? நா� 

எ�ேக�� ேபாேவா�, எைத�� ந� கா�க� 

மிதி��� வா��� உ��. அ�த� 

கி�மிகைள நம� வ�� ���� ேச��க 

வ�டாம� ெவள�ேய அ�ப�ேய வ�ர�� 

அ��க ந� ��ேனா� ெசா�லி� ெகா��த 

அ�ைமயான வ�ஷய� தா� இ�த� பழ�க�.

ெச��ைப கழ�� வாய�லிேல ைவ��வ��� 

கா�கைள ����, �ற�� ந�� 

க�வ��ெகா�� உ�ேள வ��ேபா� ந� 

கா�க� ��தமைட��, கி�மிக� 

அழி�க�ப�� வ���. அ� ம��ம�ல 

கா�கைள �ள���த ந�ரா� ந�� 

க���ேபா� எ�ேப�ப�ட �����, நட�த 

அய��சிய��� கைள�தி���� கா�க��� 

ந�லெதா� �ள���சி, ந�லெதா� இத� 

த�கிற�. அ�த� காலி� ப�ட �ள���சி ந� 

தைல வைர ெச�� அைடகிற�. இ�ேபா� 

இ�த ந�ைமைய அைடய ஆய�ரமாய�ர� 

ெசல� ெச�� foot reflexology என, pedicure என 

பா�ல����, �பா���� ெகா�� 

அ�கிேறா�. இ�த எள�ய �ைற�ெகா�� 

காைல ஒ� நாள�� பல �ைற �ள���த 

ந�ரா� க�வ�னாேல பாதி வ�யாதிக� ந���� 

என� ெசா�ல�ப�கிற�.

வாசைல தா�� உ�ேள வ�ேவா�. அ�த� 

கால� ெதா�� இ�ேபா�� �ட சில பல 

இட�கள�� நம�� ேவைல ெச�ேவா� 

வ�� ��� வர��டா� என ஒ� வ�தி 

உ�ள�. இ� �ட ந�ப��ைக, ேமேலா�, 

கீேழா� பாரா�ட� �டா� என� ெசா�லி 

ேபசி இ�த வழ�க� ெம�ல மைற�� 

வ�கிற�, ச�ேதாஷமான வ�ஷய�. ஆனா� 

அ�த� கால�தி� ஏ� அ�ப�� 

ெசா�ல�ப�ட� ெத��மா ந��கேள?

அ�நாள�� ெப��பா�� உழ�� ெதாழி� 

ம��ேம நட�� வ�த�. அ�ேக 

ேவைல ெச�ேவா� கள�� 

ேம���, ேச�றி��, சகதிய��� 

கா� பதிய... நா�� நடேவ���, 

ைகக� பதிய ேவைல 

ெச�வா�க�. அ�த� ேச�� சகதி 

கா�கள�� �சி�ெகா�� அதனா� 

கி�மிக� ெதா��� அபாய� 

உ��.

அவ�க��� ேபாதிய ப��� வசதி 

அறி� ஆேலாசைனக� 

இ�லாததா�, உலக ஞான� 

எ�ப� ஏ�ப����கவ��ைல 

எ�கிற காரண�தா� ைக 

கா�கைள ந�� க�வ ேவ��� 

எனேவா, த�கைள ��தமாக 

ைவ���ெகா�ள ேவ��� 

எ�ேறா அறியாம� இ��தன�. 
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அ�ப��ப�ட நிைலய�� நம� வ�� �� 

உ�ேள அ�ப�ேய �ைழய ேவ�டாேம... 

கி�மிகைள பர�ப ேவ�டாேம எ�ற 

ந�ெல�ண�தி�தா� அவ�கைள ெவள� 

வாச� வழிேய �ைழ�� ப�� க��� வ�� 

ேவைல பா����ப� ெச�தன�.

அ��த� �ள��� ���� ெந�றி�� 

இ���ெகா�வ�... வ��தி எ�� சா�ப� 

ப�மா�� சாண�திலி��� ெச�ய� 

ப�வதா��. அ� மிக� சிற�த கி�மி நாசின�. 

அதனா�தா� அதைன ெந�றிய�� 

�சி�ெகா���ப� ெசா�ல�ப�ட�. �டேவ 

ெத�வ வழிபா�ைட�� ப��ைளக��� 

எ���� ெசா�ல இ��� உதவ�யான�.

இ�ேபா� சா�பா���� வ�ேவா�.

வாைழ இைலய�� உண� ப�மாற�ப�ட�. 

வாைழ இைலய�� அ�வள� ச�� 

இய�ைகயாக நிைற���ள�. அதி� anti 

oxidants நிைறய உ�ள�. �டான உண�ட� 

ேச��� வாைழ இைலய�� ச��� உ�ேள 

ெச�ல இ� உத�� என உபேயாக�தி� 

இ��தன. அ� ம��ம�லா� உணைவ 

உ�டப�� அ�த வாைழ இைலகைள ப�� 

ெதா�வ�தி� க�ட�ப������ ப�வ��ேகா 

எ�ைம�ேகா உணவாக� ெகா���வ�ட 

����. எைத�ேம வ��  என �ர எ��� 

பழ�க� தமிழ�க��� இ�ைல.

தைரய�� ப�மாசன�தி� அம��� �ன��� 

உணைவ அ�ள� வாய�� உ���ேபா� 

வய�� மட�கி சா�ப��� உணைவ உடேன 

ஜர� ண��க உத�கிற�. ச�மணமி�� 

அம�ைகய�� உடலி� ேச����ள 

அனாவசிய வா��க� ெவள�ேய�ற� 

ப�கி�றன.

ஆ�க� ப�ேசஷன� எ�ற ஒ�ைற கைட 

ப���� வ�தன�. ��கியமாக ப�ராமண 

வ��ைப ேச��ேதா�, வாைழ இைலைய� 

��றி ந�ரா� ��திக��ப� இ�த வழ�க�.

ஏ� ெச�ய�ப�ட�? சா�ப��� இட�தில 

ஏேத�� எ��� ��சி இ��தா�� அ�த ந�� 

ேகால�ைத� தா�� உ�ேள வரா�. 

சா�ப��� இைல��� எைத�� இ�த 

ந��ேகால� அ�ட வ�டா�. அேத ேபால அ�த 

ந��� ஒ� சில �ள�கைள ைகய�� ஏ�தி� 

���பா�க�. ஏ� இ�ப�? எ�ேபாேதா, 

எ�ேகேயா, எ�த நிைலய�� சா�ப��டேதா, 

ந�� அ��தியேதா, வய���� பாைத 

ெதா�ைட �ழிய�லி��� கா��� 

ேபாய���க� ���. அதைன அ�த ந��� 

சில �ள�க� உ�ேள ெச�� உண� 

வ�கி�ற� கா�தி�, என� ���. 

பாைதைய ஈர�ப��தி உணைவ �லபமாக 

சி�காம� �ைர�� ஏறாம� கா��� ெகா�ள 

ெச�ய�ப�ட�. அேத ேபால ப�மாற�ப�ட 

அ�ன� என�ப�� சாத�ைத �தலி� சில 

ப��ைகக� ம��ேம எ��� உ�ப�. இ� 

ஏ�...? ெம�ல ெம�ல வய���� பாைதைய 

உண��� பழ�க� ப��திய �ைற இ�.

ெந� இ�ட சாத� �தலி� பாைதைய தயா� 

ெச���. அத� ப�� பாயச�, இைலய�� 

வல� ைக ஓர�தி� ஒ� �ள�, உணைவ 

இன��பாக ஆர�ப��க... ஆனா� நிைறய 

உ�ணாம� சில �ள� �சி�� ம��ேம, ஏ� 

எ�றா� இன��� எ�ப� ம�ற உணைவ 

உ�ணவ�டாம� த���, வய�� நிைற�த� 

எ�� ேதா�ற�ைத� ெகா��க� ��ய� 

எ�பதா�. அ�ன� மா�� ச��, ப��� 

�ரத� ச��, அத� ப�� கா�கறி வைகக� 

பலவ�த தா��க� ம��� ஊ�ட�ச���க� 

த�வதா��. கீைர வைகக� இ���� ச�� 

ெகா�டைவ. கைடசியாக தய�� ெகா��� 

ெகா��ப�.

இைலய�� ப�மா�� வ�த� என ஒ� 

வழ�க� உ��. இைலய�� �ன�, இட� 

ப�க�தா� இ��க ேவ���. �ள���த ந�� 

ெகா�ட ெசா�� இட� �ன�ய�� 

அ�கி�தா� ைவ�க ேவ���. சா�ப��� 
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ெபா�� இட� ைகயா� எ��� ���க இ� 

வசதியாக இ����, அதனா� இ�ப�.

இைலய�� ேம� கீ� என இர�� பாக�. 

கீ� பாக� ��கியமான உண� வைககைள 

�றி��� இட�. ேமேல உ�ள� அத�� 

ேதாதாக ��� ேச���� உண� 

வைகக��கான இட�.

இைலய�� கீ� பாக�தி� வல� �ன�ய�� 

இன��த பாயச வைகக�, அதைன அ��� 

ேமேல, வல� ப�க ஓர�தி� இன��� ம��� 

தய�� ேச��த ப�ச� வைகக�. அத� இட� 

ப�க�தி�, வத�கிய கார கறி வைகக�, 

அதைன அ��� ப�ைச கா�கறி வைகக�. 

அதைன ஒ�� ���, இட� ைக ஓர�தி� 

வைட, அ�பள�, ஊ�கா� வைகக�, உ�� 

என ப�மாற ேவ���.

கீ� பாக�தி� இட� ைக ஓர�தி� 

சி�திரா�ன�க� என�ப�� கல�த சாத�, 

அதைன அ��� வலதி� ேமா� �ழ��, 

வ�ற� �ழ�� ேபா�றைவ. அதைன 

அ��� சாத� ப��� அத� ேம� ெந�, 

அத� ேம� சா�பா�, �ழ�� ரச வைகக�, 

இதைன அ��� அேத இட�தில பாயச�, 

கைடசியாக தய��.

இ� தமிழக�திேலேய �ட ஓ�ட���� 

ம�ற இட����� மா�ப�� இ����.

தமிழ�கள�� உண�� தயா���க� ந�ைம 

ெரா�பேவ ேயாசி�க, ஆ�ச�ய�பட 

ைவ�கி�றன.

பலதர�ப�ட �ைபச� என�ப�� 

தாள��க�ப��, �ைவ ���� வ���க� 

ந� உணவ�� அ�தின�� ேச��க�ப�� 

வ�தன. இைவ உட��� ஊ�ட� அள��க� 

��யைவ. நாவ���� �ைவ ����. 

உட���� ஆேரா�கிய� ெகா���� 

வைகக�. 

இதி� ��கியமானைவ �ள�, ெகா�தம�லி 

வ�ைதக�, ஜர� க�, இ�சி, ���, மிள�, 

லவ�க�, ப�ைட, ஏல�கா�, ெவ�தய�, 

மிளகா�, இ�த சில ெபா��கைள 

ைவ���ெகா�� வ�த வ�தமாக சைம�� 

அச��� ந� தமி� ெப�கள�� 

ைக�திற��� ஈேட�.

ச�க கால உண� வைகக� சில:

ச�க கால�தி� ப�மாற�ப�ட பல உண� 

தயா���க� இ�ேபா� வழ�கிேலேய 

இ�ைல, பழ�க�தி�� இ�ைல 

எ�றாகிவ��ட�. சா�சி�� சில:

க��ப�� பாயச�, அதிம�ர�, ப��தி பா� 

ஹ�வா, க��ப�� அ�ப�, க�� ஹ�வா, 

திைன மா� அதிரச�, ராகி ���, பானக�, 

ேக�வர� த�� வைட, ���ம�லி சாத�, 

��� ம�லி காப�, க�� ேதாைச. இவ�றி� 

எைதேய�� இ�த கால�� ம�க� 

ேக�வ�யா�� ப����பா�களா? 

ச�ேதக�தா�.

ந� அ�ைத, பா��மா�க� உணைவ அ�த�த 

சீேதாஷண நிைல�� ஏ�ப மா�றி� ��� 

ெவ�ேவ� கலைவயாக� த�வதி� மிக�� 

ேத��தவ�க�. ேகாைடய�� ந�� கா�க�, 

ேமா�, இளந�� என உட���� �ள���சி 

த�� உண�கைள� பைட�தன�. ப��ைப 

�ைற�தன�.

மைழ�கால�தி� உட��� �� ஏ��� 

ெபா��கைள, ெகா�ச� �ள���� ��ய 

உண�கைள� பைட�தன�. �ள�� கால�தி� 

உ��, �ள�, கார� என காரசாரமான 

உணைவ� பைட�தன�. இதனா� உடலி� 

ெதா�� காணாம� ேபா��, ������ 

ெப��� என அறிய�ப�ட�.

அேத ேபால எ�த உண�ட� எைத� 

ேச��தா� ஜர� ணமாக உத�� என அவ�க� 

ந�� அறி�� ைவ�தி��தன�. ப��� 

உ��ைட� �ழ��, ப��� �ைவய� என 

ெச���ேபா�, அதிகமான ப��ப�� 

�ரத�ச�ைத ஜர� ண��க ��� ரச�, மிள� 

ரச� என ைவ�தன�.

காரசார உண� பைட���ேபா� க���பாக 

அத�ட� தய�� ப�ச� இ����. 

கார�தினா� ஏ�ப�� உட� ���ைன அ� 

த����ெகா��� என இ�த ஏ�பா�.

உண�� கைலய�� அ�த கால�� 

ெப�ேயா�க� க������ ேபாகாமேலேய 

�கி� வா�கிேயா� ஆவ�. அவ�கேள ஒ� 

நடமா�� கலா�சாைல.

இ�ேக நா� ெசா�லி இ��ப� 

அைன��ேம மிக�� எள�ைமயான பழ�க 

வழ�க�க�, அத� ந�ைமக�. இதி� 

ெப��பாலானைவ நா� இ��� 

கைடப���� வ�கிேறா�, மி�சவ�ைற�� 

கைடப���க �ய�றா� ந�� எ�பைத� 

ெசா�ல வ����கிேற�.  
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...Subhasree Murali

��ைம�ெப���ைம�ெப�

“ட�…ட�…ட�”,  “ட�…ட�…ட�…”அச�� 

உற�கி� ெகா����த ம�ரா��� கனவ�� 

ேக�ப�� ேபா� இ��த� அ�த� ச�த�. 

�ர�� ப��தவ��� தி�ெக�ற�. 

ேர�ய� �வ� க�கார� ந�ள�ர� இர�� 

மண� என� கா��ய�. அ�கி� அவ� 

த�ைக ம�னா ந�ல உற�க�தி� 

இ��தா�.

ம�ராவ�� தாய�� த�ைக�� உட�நிைல 

ச�ய��ைல என� தகவ� வரேவ, 

ம�நாேள தி���வதா�� �றி ம�ராவ�� 

தா�� த�ைத�� தி��சி�� த�ைகைய� 

காண அவசரமாக� ெச��வ��டன�. 

ப�.ெட� இர�டா� வ�ட� ப���� 

ம�ரா��� தி�ெர�� காேலஜி� �� 

கிைட�கா�. த�ைக ப�ன�ெர�டா� 

வ��� ப��கிறா�.ஆதலா� இ�வ�� 

ஊ���� ேபாகவ��ைல.

அ� ஒ� இர��� ப��ைகயைற� 

ெகா�ட அ���மா� ��ய����. 

எ�ெபா��� ம�ராதன�யாக த� அைறய�� 

ப���� வழ�க� ெகா�டவ�. அவ� 

ெப�ேறா�� 

த�ைக�� ெப�ய ெப��மி� ப��பா�க�. 

இ�� த�ைக தன�யாக ப��க பய�படேவ 

இவ�� த�ைக அைறய�� வ�� 

ப��தா�. 

ம�ப��� அேத ச�த� ேக�ட�. 

எ�ெபா��� அவ� ெப�ேறா� சி�ன 

டா��ைல�ைட தைலயைண அ�ய�� 

ைவ�தி��பா�க�. அைத எ��க இ���� 

�ழாவ�னா�. ஆனா�அமி�தா�ச� 

பா���தா� ைகய�� அக�ப�ட�. 

பத�ட��ட� இ��தவ�, அைத�  த� 

ைந�� பா�ெக��� ேபா��� 

ெகா�டா�. க��லிலி���இற�கி 

இ���ேலேய ெம�ல நட�� 

அைற�கதவ�� சாவ���வார� வழியாக 

ஹாைல� பா��தா�. ஹாலி� 

ைந�ேல�� ெவள��ச�தி� ஓ� உ�வ� 

அைசவ� ெத��த�. அவ� �வாசேம 

நி��வ��� ேபா� உண��தா�. 

ஏ.சி.ய��ெம�லிய “உ���” எ�ற 

ச�த�ைதவ�ட படபட��� அவ� 

இதய���ப�� ச�த� 

��லியமாகஅவ���� ேக�ட�. உட� 

���� வ�ய��த�. எ�ன அவல� 

நட��ேமா என எ�ண�� பதறினா�. 

ேபா���� தகவ� ெகா��கலா� என 

எ�ண�யவ��� அ�ெபா��தா� த� 

ைகேபசிைய அவ� அைறய�ேலேய வ��� 

வ�த� நிைன��� வர, தி�டன�ட� 

வசமாக மா���ெகா�ளதா� 

இ�ப�ெய�லா� நட�கிறேதா என 

நிைன�தவ� க�ண�� ந�� ���ய�. 

இ�த நிைலைமைய சமாள��ேத ஆக 

ேவ���, ேவ� வழிய��ைல.மனைத 

திட�ப��தி� ெகா�டவளா� ம�ப��� 

சாவ���வார� வழியாக� பா��தா�. 

அவ� ஹாலி� க�ேபா�ைட சலி��� 

ெகா�ேட சிலவ�ைற த� ைப��� 

ப�திர�ப��தினா�. ப��ன� ம�ராவ�� 

அைற��� ெச�றா�. அ�த அைற இவ� 

இ��த அைற�� இட��ற�தி� 

ஒ��னா�ேபா� இ��கேவ இவளா� 

அ�ேகபா��க��யவ��ைல. ம�ரா��� 

ஒ� நிமிட� “ஐேயா ெச�ேபா� ேபா�ேச” 

என� ேதா�றிய�. உய���ேக 

உ�திரவாத� இ�லாத நிைலய�� இ�ப� 
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எ�ணமா என� த�ைனேய க��� 

ெகா�டா�.

ெம�ல ஓைச�படாம� கதைவ� திற�� 

வல��றமி���� சைமய�க��� 

�ைழ�தா�. இ���� மிக ேலசாக 

ெவள��ச� இ��த�. கலவர��ட� 

இ��தா�. எ�த ெநா��� 

அவ�அ��வரலா�. மிளகா�ெபா� 

ட�பாைவ எ����ெகா�டா�. 

மிள��ெபா� அவசர�தி� ைகய�� 

அக�படவ��ைல. ெப��காய�தா� 

கிைட�த�. “தின�� சைமயைற�� 

வ�தா� ெத���. ஆ��� ஒ�தர� 

அமாவாைச�� ஒ�தர� வ�தா� 

இ�ப��தா�” என இ�நிைலய��� 

த�ைன ெநா�� ெகா�டா�.

அ�த� தி�ட� வ�� ச�த� ேக�கேவ, 

ேக� சிலி�ட� அ�கி� இ��த 

ச�தி�த�ைன� ���கி மைற��� 

ெகா�டா�. அவ� த� ைபய�� 

எைதேயா திண��தவா� ெவள�ேய 

வ�தா�. அ� த� ெச�ேபாேனா என 

மன� அ�லா�ய�. சைமய�க��� 

�ைழ�தவ����� ���� பா��தா�. 

அவ� இதயேம பய�தி�ெவ���வ��� 

ேபா� இ��த�. ேலசான ெவள��ச�தி� 

அவ� �க� ��வ�மாக� 

ெத�யவ��ைல. அவ�� அவ� க�ண�� 

சி�கவ��ைல.

அவ� கவன� அ��� த�ைக ம�னா 

ப��தி���� அைறய�� இ��த�. அவ� 

அ�த அைறைய ேநா�கி நட�க, இவ� 

ெம�ல தவ��தவாேற ெவள�வ�தா�. 

எ�ேக அவ� உ�ேள ெச��வ��வாேனா 

த� த�ைக�� ஆப�� ேந���வ��ேமா 

என பய�தா�. 

கட�ைள ேவ��� ெகா�டா�. அவ� 

அைற�கதவ��ைக�ப��ய�� ைகைய 

ைவ�க, அவ� த�ைன�� ம�றி த� 

ைந�� பா�ெக��� இ��த அமி�தா�ச� 

பா��ைல  அவ� ேம� எறி�தா�. அ� 

அவ� ��கி� ப�� கீேழ டணா� என 

வ���த�. அவ�  அதி��சி�ட� 

தி��ப�னா�. ”யார�...? க�தி கலா�டா 

ெச�சா உய�� ேபாய��� ஜா�கிரைத” 

எ�றா� கரகர�பான �ரலி�.

அவ��� ச�த நா��� நி��வ��ட�. 
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பய�தி� 

உைற��வ��டா�

. ��டா�- 

தனமாக ெச��-

வ��ேடாேமா 

எ�� �ட 

ேதா�றிய�. 

ம�கணேம 

இ�ைல இவைன 

சமாள��ேத ஆக 

ேவ��� என 

த���கமான 

��ேவா�, ”ெவள�ேய 

ேபா��... இ� எ� வ�� ” 

என� �ர� ெகா��தா�.

”ஓ...ெபா�ணா? ெவள�ேய ேபாைல�னா 

எ�ன ெச�வ?” எ��கி�டலாக� 

ேக�டவா� ைல�ைட ஆ� ெச�தா�. 

அவ� ைகய�� க�தி மி�ன�ய�. 

”உ�னால எ�ைன ஒ��� 

ெச�ய��யா�” எ��� �றியேற 

அவைள ேநா�கி ஓ� அ� 

எ���ைவ�தா�. அவ� மனதி� 

ெச�யேவ��யவ�ைற தி�ட�த���� 

ெகா�டா�.அவள�� ெதள�வான �க� 

அவைன� ெகா�ச� அச�திய�. 

இ�வ�� எதி�எதிராக இ��தன�. அவ� 

ச�ெட�� ேவ�திைசைய� பா��� 

”அ�பா” என� �வ அவ�� அ�திைசைய 

ேநா�கி �க�ைத ேலசாக� தி��ப அ�த 

ெநா�ய�� மிளகா�ெபா�ைய அவ� ேம� 

�வ�னா�. அவ� ேநராக இ��தா� 

நி�சய� அவ�  ேம� �வ��யா�. 

எ�ப���சமாள���வ��வா�. எனேவ 

அவைன� திைசதி��ப இ�ப�� ெச�தா�. 

அவ� ”ஐேயா” என அலறி� ெகா�ேட 

ேகாப��ட� அவ� ேம� க�திைய 

���மதி�பாக ெச��த �ய�றா�. 

அவ� லாவகமாக நக�ந�, ேம�� 

மிளகா�ெபா�ைய அவ� ேம� 

�வ�னா�. அவ� சமாள��க ��யாம� 

கீேழ வ���தா�. கார�� எ��ச�� 

உய�ேர ேபா�வ��� ேபா� 

இ��த�.க�ண�� த�ைய ைவ�� 

ெகா��திய� ேபா� ���தா�. 

அ�ெபா�� எதி�பாராத வ�தமாக அவ� 

ைகய�� த�ண��  நிைற�த ெசா�� 

சி�கேவ, அவ� �க�தி� த�ணை� ர 

ஊ�றி�ெகா�டா�. 

அவ��� “ப�” எ�� இ��த�. 

அவசரமாக அவ� ைகய�� இ��த 

ெசா�ைப� ப���கினா�. ந�லேவைளயாக 

அவ� க�ைண திற�க��யவ��ைல. 

ப�ற� அவ��� ெப��காய�தி� 

வ�ம�ைசயாக அப�ேஷக� ெச�தா�. 

பய�கரமாக ��ம ஆர�ப��தா�. எ�ேக 

அவ� �தா���வ��வாேனா என 

அவ�ேம� ைகய��கிைட�த பா�திர�ைத 

வச� ினா�. அதனா� அவ�� 

அ��ப�வா�. பா�திர� கீேழ வ��� 

ச�த� அ�கமப�க�தினைர எ����. 

அவ� ெச�த ஒேர ைக�க�ய� வாச� 

கதைவ திற�ேத ைவ�த�. அவ� 

ெவள�ேய ெச�� ப�க�� வ�� �� காலி� 

ைப�ைல பல �ைற அ��தினா�. 

ப�ற� ”கா�பா���க... தி�ட�... தி�ட�” 

என�க�தினா�. அத��� த�ைக 

ெவள�ேய வ�தா�. ஒ� நிமிட� பய�தா�. 

ஆனா� நிைலைமைய ெநா�ய�� 

�கி�தவா� �ட�ப�ைத எ��� 

தி�டைன த� ப���� வ�ளாசினா�. 

இ�தைன தா��த�கைள தா�க 

��யாம� மய�கி வ���தா� தி�ட�.

அ�க�ப�க�தின� உதவ��� ஓ� வ�தன�. 

ஒ�வ� ேபா���� தகவ� ெகா��தா�. 

ச�� ேநர�தி� காவ��ைறய�ன� அ�� 

வ�தன�. ம�ரா இ��ெப�ட�ட� 

நட�தவ�ைற� �றினா�. 

இ��ெப�ட�“ெவ�ட� ம�ரா... �ண��சலா 

ந��க ெச�ச கா�ய���� பாரா���க�. 

��திசாலி�தனமா ெசய��ப�� 

இ��கீ�க”. அ�க�ப�க�தின�� 

அவைள� �க��தன�. தி�டைன ேபா�� 

இ���� ெச�ற�. இ��ெப�ட� 

ம�ராவ�ட� “நாைள�� �ேடஷ��� 

வ�� உ�க ெபா��கைளெய�லா� 

ச�பா��� வா�கி�� ேபா�க” எ�றா�. 

அவ�� ச� எ�றா�.

தி�ட� ைபய�� இ��த ம�ராவ�� 

ெச�ேபா� அவைள� பா��� “அ�பாடா 

என�� ெகா�ச� ெர�� கிைட�சி��ேக” 

எ�� ச�ேதாஷ�ப�ட�. அ� யா� 

காதி�� வ�ழவ��ைல... ம�ரா உ�பட.
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Buy Now Buy Now Buy Now 

Free shipping
across India.

International Shipping 
also Available.

Traditional Paintings
@ www.MyAngadi.com
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1. Penmai Special Contest: 

Penmai 6th Anniversary Contest - 
Chitramumbai

2. Neeya Naana Winner - Lashmi

3.  Penmai’s Super Star:

Best Kitchen Queen -  smahi@Maheswari

May Month
Contest Winners

Penmai’s Special Contest - World 
Environment Day Slogan Contest

�eeya �aana - �une �onth �ontest.

தி�மண�தி��� ப���� ெப�க� 

(ஆ�/ெப�) ந�ைப உ�ைமய�� 

ெதாட�கிறா�களா? 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.

June Month Contest
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For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220

Submit your works

or questions to

Penmai.com

admin@penmai.com

Write us

your feedback to

8344 143 220

For advertisement

please contact
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