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ெந�����ேள 
இ�னாெர��!
��ய ெதாட�கைத

��மண����� ���� 
ெப�க� “ந�ைப” உ�ைம�� 
ெதாட��றா�களா? இ�ைலயா?

ஆேரா��யமான �வாத�!



ரமதா�

LEARN CPR 
SAVE LIFE!





அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

ேதா�வ�கைள� ச�தி�காத ெவ�றியாள�க� இ��கேவ ��யா�! 

ேதா�வ�கைள அ�பவ�களாக ஏ���ெகா�� அதைன� சமாள���, 

ெவ�வ� தா� வா�ைக. உலகி� உ�ள எ�த உய��ன�� த�ெகாைல 

ெச�� ெகா�வதி�ைல மன�த இன�ைத� தவ�ர.

��ென�ேபாைத�� வ�ட இ�ேபா� அதிக��தி��கிற� ப�ள� க��� 

மாணவ�கள�� த�ெகாைலக�. இ� அைனவ�� இதய�ைத�� 

உைறயைவ�கிற�. இ�தியாவ�� ம��� 20 சதவ�கித� த�ெகாைலக� 

நட���ளதாக��, இதி� 15 - 29 வய� உ�ளவ�க�தா� அதிக� த�ெகாைல 

ெச�� ெகா�கி�றன� எ�� உலக �காதார நி�வன� �றி�ப����ள�. 

மன�த�கள�ட� மன�வ��� ேபசாம� இ��பேத த�ெகாைலக��� ��கிய� 

காரண�.  ேவைல, பண�, �.வ�, இ�ட�ெந� எ�� உண��கள�றவ�றி� 

ப��னாேல மன�த� ஓ��ெகா����கிறா�. ப��ைளகள�� �ர�கைள 

கா�ெகா���� ேக��, அவ�கள�� உண��க��� மதி�பள��தாேல ேபா�� 

75 சதவத� � த�ெகாைலக� நட�கா�. 

 

�ழ�ைதக���� ேதா�வ�ைய க���ெகா��க ேவ���. சி�வயதி� 

இ��ேத ேதா�வ�ேய �டா�, எ�ேபா�� ந�தா� ெவ�றி ெபற ேவ��� 

எ�� திண��க��டா�. அ�ப� திண��க�ப�� வள��க�ப�� �ழ�ைத 

ெவ�றி ேதா�வ�கைள ப��வ�ப�� பா���� மனநிைல 

இ�லாதவ�களாகேவ வள�கி�றன�.

 

�ழ�ைத ேம� ந� ஆைசகைள� திண��க��டா�. �ழ�ைதக��� ப��� 

ம��� தா� வா�ைக எ�� தவறான பாட� க�ப���, 'ப�.. ப�...' எ�� 

நி�ப�தி�க� �டா�. மதி�ெப� ம��ேம வா��ைக அ�ல. டா�ட�, 

இ�ஜினய� � ஆனவ�க� ம��� தா� இ�த உலகி� வாழ ���� எ�� 

இ�ைல. ஒ�ெவா�வ�ட�� ஒ�ெவா� தன��திறைம இ����, அதி� 

சிற�பாக வர அவ�க��� ஊ�கமள��� அத�� நா� உ��ைணயாக 

இ��கேவ���. அதிக மதி�ெப�க� ெப�பவ�க� ம��� அறிவாள�க� 

அ�ல. வா�வ�� த�ன�ப��ைக, உைழ�� இ��தா� எதி�� ெவ�றி ெபற 

���� எ�பைத �ழ�ைதக��� ��யைவ�ப� ெப�ேறா�� கடைம.

 

வா�வ�� எ�ன நட�தா�� உ�ைன ேநசி�க நா� இ��கிேற� எ�� 

ெப�ேறா�க� த� ப��ைளகள�� மனதி� பதிய ைவ�க ேவ���, அத�ப� 

ேநசி�க�� ேவ���.

மல� 2
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...Sumitra

 First you set example yourself. In 
front of your daughter, if you drink 
coffee and give milk only to your 
daughter how she will take! 

 Children are very fond of repeating 
the things done by their parents! 
Hence in your house, make all of 
you drink milk only including the 
daddy, mummy, grand mother, grand 
father and whom so ever available! 

 In front of your daughter they should 
praise the taste of milk and drink 
milk only. 

 Then she will slowly attract towards 
milk and start drink milk on her own. 

 This method I adopted in my house 
and got succeeded. You can also try. 

...Jv_66 @ Jayanthy

Some children don’t like to drink milk.

 You can encourage her to drink milk 
by telling that, she could have strong 
bones and teeth if only she is 
drinking milk and its products.

 Tell her that she could play all the 
games, study well, have lengthy 
hair, could see properly, and bite 
everything very well if she is drinking 
milk and other healthy foods.

 You can tell her that if milk is not 
taken, then if she is biting any hard 
things, her teeth would be affected 
and it may pain.

 Give examples of the elders like you.

 Each and every time, she drinks 

MOMS VS KIDS

MAMMAS PAGE

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine July 2014                               5



milk, you can praise her as GOOD 
GIRL.

 You can give her milk in different 
attractive glasses with different 
shapes.

 Even after telling these, if she is 
reluctant to drink milk, then you can 
try the following.

 Soak the Cereals like Kellogs, Corn-
flakes with different shapes, in plain 
milk. After few minutes, remove the 
extra milk from the bowl (due to 
which she may object to eat).

 You can make Oats porridge with 
milk without adding water (instead of 
water, use milk), add some sugar or 
honey in it and give it in solid form.

 You can makeragi porridge with milk 
(instead of water), and give it in solid 
form, along with sugar.

 You can mix the milk with natural 
fruit juices and give her.

 By these way, the milk will could be 
included in her diet which will be 
healthy.

 Does drinking milk affect her in any 
way? I am asking this, because, very 
few children may be Lactose 
Intolerant, for whom the intake of 
milk will not be digested and they 
might have loose motions or some 

allergy like rashes, due to drinking 
milk. They have to be tested for this. 
If nothing like this happens, then 
you need not worry about this. 
Proceed with the above 
suggestions.

...Sasishree

 Mix the elaichi powder with sugar 
and it becomes elaichi flavour. Then 
add it with milk. Your daughter may 
like this flavoured milk.I hope it may 
help you.

...PriyagauthamH

  Do try Soy milk, Rice milk , Almond 
milk . These are alternatives to dairy 
milk used for lactose intolerant 
people. Their nutritional values differ. 
Also if child has nut allergy can’t give 
almond milk. So research before 
giving these.

 If she likes Yoghurt /Curd then you 
can instead encourage her to 
consume the same  either plainly or 
as lassi , or fruit  yoghurts.

 Try giving cheese , paneer etc . 
These are all milk products only. 

 Home made milkshakes with fresh 
fruits.  Homemade ice creams with 
fresh fruits, Homemade custard with 
fruits etc are also other ways to give 
milk. Just be wary of added sugars.

 Do not focus on drinking milk alone. 
If you do so she may be put off 
totally. 

 Instead try and give it to her in other 
forms or hidden in foods that she 
consumes.

MAMMAS PAGE
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சி� வயதிலி��ேத �ழ�ைதகைள 

ெபா� ெசா�ல அ�மதி�க ேவ�டா�.

எ�த ஒ� சி�ன வ�ஷய���காக�� 

ெபா� ெசா�ல ேவ�டா� எ�ேற 

வலி���த ேவ���. இைவ சி�ன� 

ெபா� தாேன எ�� அ�மதி�தா�, 

அ�ேவ, ெப�ய ெபா� ெசா�ல 

அ�மதி த�த� ேபால ஆகி வ���.

ஆகேவ, அவ�க� சி�ன� ெபா� 

எதாவ� ெசா�ல ேந��தா� அைத 

உடேன க���� வ�ட��.

உ�ைமய�� உய��, ேந�ைமய�� 

ேம�ைம, இவ�ைற வ��வாக எ���� 

ெசா�ல��. இவ�ைற� 

கைட�ப���பதா�, சிறிய ��ப� 

ேந��தா�� மன���� ��ற 

உண�வ��லாம� இ��கலா� எ�பைத 

எ���� ெசா�ல��. இைத சிறிய 

வயதிேலேய ெசா�னா��, அவ�க� 

ப� மர�தாண� ேபால பதி��� 

ெகா�வா�க�.

அவ�க� ெபா� ெசா�வ� ேபால� 

ேதா�றினா�, உடேன அவ�கள�ட� 

"எ�ேக... எ� க�ைண� பா���� 

ெசா�" எ�� ெசா�ல��. 

அதிலி��ேத, அவ�க� ெசா�வ� 

ெபா�யா, உ�ைமயா எ�ப� ெத��� 

வ���.

அ�ப� அவ�க� ெபா� ெசா�ன� 

ெத��தா�, �றி�ப��ட சில மண� 

ேநர�, அவ�க�ட� ேபசாம� இ���, 

இ�தா� த�டைன எ�� 

வலி���த��.

ப��ன�, அவ�க��� ஓரள� நிைன� 

ெத��த�ட�, "ெபா�ைம�� 

வா�ைம�ைட��" எ�ப�, மிக மிக 

ஆப�தான ேநர�தி�, அதாவ� உய�� 

ேபா�� நிைல, இ�த மாதி� ேநர�தி� 

ம��� ெபா� ெசா�ல அ�மதி 

உ�� எ�பைத உதாரண��ட� 

எ���� ெசா�ல��.

எ�லாவ����� ேம�, இைத 

ெப�யவ�களான நா�� உ�தி�ட� 

கைடப���க ேவ���.

...JV_66@Jayanthy

MAMMAS PAGE
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Should a working woman get her 
baby used to bottle-feeding?

As per Central Government rules, a 
woman is entitled to 4% months’ paid 
maternity leave. She is also allowed to 
take any leave due to her after that 
period. Working mothers can 
breastfeed the baby when she is at 
home and breastfeed more often 
during holidays. When she is at work, 
expressed breast milk, mashed 
banana and other fruits, homemade 
soft foods, and beaten curds or 
buttermilk can be given to the baby. If 
essential, artificial milk can also be 
given.

Expressed breast milk can be stored 
for at least 4 hours at room 
temperature without getting spoiled. 
Avoid bottle feeding. Babies easily get 
used to taking milk directly from a 
small glass or a bondla.

A tragic situation arises when the 
mother introduces the bottle in the first 
weeks after delivery for the 
baby ‘to get used to the 
bottle’. As the process of 
sucking through the artificial 
nipple of the bottle is 
different from suckling at the 
breast, the baby may start 
preferring the bottle and 
avoid breastfeeding. This 
may lead to failure in 
breastfeeding. 

Is it true that green motions 
mean that the baby is not 

getting enough milk?

Not really. If the baby is active and 
passes urine normally, the green 
motions are normal. The so-called 
‘starvation stools’ are seen in an 
emaciated child who passes traces of 
green mucus in place of normal stools. 
This baby does not gain weight and 
looks miserable.

Is allergy to mother’s milk common?
Allergy to cow milk or powder milk is 
quite common, but not allergy to breast 
milk. That is why we advise exclusive 
breastfeeding for 6 months. In the first 
months of life, the baby’s intestines are 
not fully matured and foreign 
substances present in cow, buffalo or 
powder milk may enter the system of 
the baby through the immature 
intestine. Such babies are more prone 
to allergic diseases like allergic milk 
intolerance with severe vomiting and 
diarrhea and allergic rash, asthma or 
eczema.
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க��ப�ண�� ெப�க��� ப�ரசவ வலி ஏ�பட� ேபாகிற� எ�றா� அத�� சில 

அறி�றிக� உ��. அ�த அறி�றிகைள ��ேப ெத��� ெகா�டா�, அ�த வலி 

ஆர�ப��பத�� ��னதாகேவ ம���வமைன�� ெச�� வ�டலா�. 

அைவ:

 ெப�க��� ப�ரசவ வலி வ�வத�கான அறி�றிகள�� ��கியமான� ��� 

வலி தா�. எ�ேபா� ��� வலி சாதாரணமாக வ�� வலிைய வ�ட 

அதிகமாக வ�கிறேதா, அைத ைவ�� ப�ரசவ வலி வர�ேபாவைத அறி�� 

ெகா�ளலா�.

 ெப�க� க��பமாக இ����ேபா� �ழ�ைதய�� வள��சியா� க��ைப 

வ��வைட��. அ�ேவ �ழ�ைத ெவள�ேய வர� ேபாகிறெத�றா�, அதாவ� 

ப�ரசவ வலி ஆர�ப��க� ேபாகிற� எ�றா�, அ�த க��ைப ����வத�� 

ஆர�பமா��. அ�வா� க��ைப �����ேபா� எ�த ஒ� வலி�� 

இ��கா�. ஆனா� ந�� ���� கவன��தா� க��ைப ����வைத 

அறியலா�. ஆகேவ அைத ைவ�� ந�� அறி�� ெகா�ளலா�.

 க��ைப வா� �ழாய�லி��� அதிகமான அளவ�� சள� ேபா�ற திரவ� 

ெவள�ேயற ஆர�ப����. அ�வா� வ�வைத� ேபா� ெத��தா� அைத 

ைவ��� அறி�� ெகா�ளலா�.

 சில ேநர� க��ைபய�லி��� இர�த� வ�ய ஆர�ப����. அ�வா� 

நிக��தா�, உடேன ம���வைர அ�க ேவ���.

 ஏழாவ� மாத�தி�� ேம� அ��க� சி�ந�� 

அதிகமாக வ�வ� ேபா� இ����. ஆனா� 

அ�ேவ ப�ரசவ� நிகழ� ேபாகிற� எ�றா�, 

அ�ேபா� ச�� வ��தியாசமாக உண�வ�� க�. 

ெசா�ல�ேபானா� வய��றி� ஒ��ேம 

இ��கா�, இ��ப��� அவசர� எ�ப� 

ேபா� இ����. ஏெனன�� அ� வய��றி� 

இ���� �ழ�ைத ெவள�ய வ�வத�கான ஒ� 

அறி�றி.

 ஏழா� மாத�திலி��� வய��றிலி���� 

�ழ�ைதய�� அைசைவ ந�� உணர ����. 

ஆனா� ப�ரசவ வலி வ�வத�� ��, 

�ழ�ைத அைச� �ைற�� வ���. ஏெனன��, 

அ�ேபா� �ழ�ைத ெவள�ேய வ�வத�� 

ச�யான ஒ� நிைல அைம�� இ��பேத 

காரண�.

ேம��றியைவேய ப�ரசவ வலி வ�வத�கான 

அறி�றிக�. ஆகேவ இ�த மாதி�யான 

அறி�றிகைள ந��க� உண��தா�, உடேன 

ந��க� ம���வமைன��� ெச�வ� ந�ல�.

க����� ெப�க��� �ரசவ வ� 
ஏ�பட� ேபாவத�கான அ���க�

PREGGERS GUIDE

...Gathya
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Have you been thinking that a 
shampoo that gives good lather/foam 
is a best shampoo? I used to assume 
that the more foams a shampoo 
makes, the best it is… But its wrong!! 
Actually this lore has been widespread 
for a while here. Do you know why 
some shampoos give more 
lather/foam?? It’s because of SLS 
content in them.

SLS – Sodium Lauryl Sulfate, It’s an 
effective cleansing agent, which 
basically means a “Detergent” that is 
present in a wide range of personal 
hygiene products including shampoos/ 
floor cleansers. Yup it cleans only the 
surface of anything that’ll be touched 
by it.

SLS is a harsh chemical on the hair 
and scalp, our hair & scalp absorbs 
everything we put on it. These sulfates 
not only will make your hair fall out, but 
also dry out your hair and scalp. One 
of My good friends said that when you 
smell a shampoo that contains SLS 
and get some of this product in your 
nose, it’ll cause your nose burn and in 
some cases even bleed.

Yup it’s very important to know what 
we’re using on our hair. A good thing is 
that you can overcome all the damage 
by switching to a sulfate free 
shampoo. So which shampoo do you 
use? SLS based or non SLS based?

BEAUTY LOUNGE

‘SLS’ FREE 

SHAMPOO
...Gkarti

Here’s the List of SLS free shampoo.

 Pureology Nano Works Shampoo
 L’OREAL Paris Ever Strong 

Hydrate Shampoo
 Paul Mitchell Awapuhi Wild Ginger 

Moisturizing Lather Shampoo
 Giovanni Smooth as Silk Shampoo
 Organix Rejuvenating Cherry 

Blossom Ginseng Shampoo
 Neutrogena Triple Moisture Lather 

Cream Shampoo
 Schwarzkopf BC Bonacure Color 

Save Sulfate Free Shampoo

 The Body Shop Banana Shampoo
 Johnson’s Baby Shampoo
 Himalaya Herbals Anti-Hair Fall 

Shampoo
 Jovees Anti Hair Loss Shampoo
 Biotique Shampoo
 Kiehl’sCastille
 Aveda Sap Moss Shampoo
 Burt’s Bees Doctor Burt’s Herbal 

Treatment Shampoo with Cedar 
Leaf and Juniper Oil

 Avalon Organic Botanicals
 Hamadi Hair Washes
 Lavera Organic Shampoo
 Desert Organics Coconut Shampoo
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Peacock Feather Earrings

FASHION TODAY

Laddubala
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Deepa Bala

Method:

Step 1: Soak the thread in salt water for some time. 
Leave it to dry. Repeat this two to three times.

Step 2: Now tie this thread to the ring and suspend 
it. Ask someone to burn the thread from the middle.

The ring will not fall. Perfect the trick by practicing, 
but do not perform where there is a strong wind 
current. 

When an apple fell on Newton's 
head, he formulated the law of 
gravity. According to this law, every 
object is attracted towards the centre 
of the earth with a force called the 
gravitational force. 

But if Newton were to see this ring 
suspended in mid-air without any 
support, one wonders what he would 
have done.

Things Needed:
 
1. A ring
2. Cotton thread
3. Matchbox
4. Salt

Against the law of gravity!

Adilakshmi Sloka 

Adhilakshmi Namasthesthu Parabrahma
Swaroopine Yeshodhehi Dhanamdehi
Sarvakamamcha Dehimey Mangaley
Mangaladhare Mangalya Manggalapradhey
Mangalartham Mangalesi Mangalyam Dehime 
SadaaaMe Sadaaa

KIDS CORNER
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CRAFTS GALLERY

Quilling Earrings
Charru Preetha

Aarthi Plate
Bhuvanaprabhu

Quilling Birds - Naliniselva
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tnkesavan

ெகா�தம�லி கீைரய�� ஏ,ப�,சி உய�� 

ச���க��, ��ணா��� ச���, 

இ���� ச���க�� உ�ளன. 

மன�தன�� உடைல வ�வா��� 

அ�தைன ச���க�� இதி� 

இ��கிற�.

எ�ன பல�க�?

 இர�த�தி� கல���ள 

ச��கைரைய �ைற�கிற�. 

இ��லி� �ர�ைப� ���கிற 

ஆ�ற� இ��பதா�, ச��கைர 

ேநாைய� �ைற��� 

த�ைம வா��த�.

 ெகா��ம�லி 

இைல�ட� கறிேவ�ப�ைல, 

�தினா, சி�ன ெவ�காய�, 

���, இ�சி, ேத�கா� 

ேச��� �ைவய� ெச�� உ�� வ�தா� உட� �� தண�வ�ட�, ப��த 

�� தண���, சி�ந��, வ�ய�ைவைய� ெப����.

 க�க� பல�ப��. ப��த� தைலவலி ந����.

 சள�, வற�� இ�ம� ம��� ��கைட�� �ணமா��.

 ேநா� எதி��� ச�தி அதிக����.
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Vitamin E  2.50 mg

Electrolytes
Sodium   46 mg
Potassium  521 mg

Minerals
Calcium  67 mg
Iron   1.77 mg
Magnesium  26 mg
Manganese  0.426 mg
Phosphorus  48 mg
Selenium  0.9 mg
Zinc   0.50 mg

Phyto-nutrients 
Carotene-α 36 mcg
Carotene-ß 3930 mcg

Nutrients
Energy   23 Kcal
Carbohydrates  3.67 g
Protein   2.13 g
Total Fat  0.52 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  2.80 g

Vitamins
Folates   62 mcg
Niacin   1.114 mg
Pantothenic Acid 0.570 mg
Pyridoxine  0.149 mg
Riboflavin  0.162 mg
Thiamin  0.067 mg
Vitamin C  27 mg
Vitamin A  6748 IU
Vitamin K  310 mcg

ெகா�தம�� இைல�� 
உட�நல� பய�க�

HEALTH TIDBITS
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EMERGENCY CARE

...PriyagauthamH

Important points to note:

Safety first - Safety of the collapsed 
person as well the person trying to help. 
So if on a road ensure no risks of further 
injury to either person.

Remember electrical accidents. Always 
check if safe to approach.

Be aware and take care not to cause 
neck injuries. But this should not stop 
you from helping someone.

Call for help... ring for ambulance.

Due to reasons of hygiene and spread 
of blood borne diseases if you do not 
want to give mouth to mouth resus, it is 
fine. But at least start cardiac 
compressions.

After ensuring that it is safe to approach 
the collapsed person, try and shout to 
get their attention. Hello, are you there? 
Are you ok etc... try and talk close to 
their ears or gently shake the shoulders. 
If non responsive, check for signs of 
breathing, i.e chest rising and falling... 
placing ears close to nose to hear and 
feel breath. 

யாராவ� ேப�� ��� இ�லாம� 

உண�வ�� இ��தா� (Cardiac arrest as a 

result of Heart attack) ந�மா� அவ�க��� 

எ�வா� உதவ ���� எ�� 

பா��கலா�.

உடன�யாக ��த கதிய�� 

ெசய�ப�டா� இ�தய� ம��� ��� 

நி�றவ��� �ைளய�� நிர�தர 

மா�பா�க� வராம� தவ���கலா�.

ந� �ைள�� ஒ� 5 நிமிடேம �ட 

ப�ராணவா� (oxygen) கிைட�கவ��ைல 

என�� ந� ெமாழி தி��க� (neurons) 

ம��க �வ�கிவ���. இத� 

ப��வ�ைள� நிர�தரமாக இ����. 

அதனா� ஹா�� அ�டா� வ�� இதய� 

நி��வ��டா� உடலி� ர�த ஓ�ட�� 

நி��வ��வதா� �ைள 

பாதி�க�ப�கிற�.

CPR - Cardio Pulmonary Resusitation (இதய� 

ம��� �ைரயர� � ெசய�பா�ைட (ம�� 

உய���� �வாச�) நா� �வாச�ைத 

அவ�கள�� வாய�� ெச���வ� ம��� 

இ�தய�ைத மசா� ெச�வத� �ல� 

உடலி� ர�த ஓ�ட�ைத ெதாடர� 

ெச�� �ைள�� ேதைவயான 

ப�ராணவா� கிைட�க� ெச�யலா�.

இைத ெச�ய ந�மிட� ஆ��ல�� 

அ�ல� emergency medical technician-ட� 

இ��ப� ேபா� சில பல உபகரண�க� 

�ட ேதைவ இ�ைல.

த� ைகேய தன�� உதவ�. அ�த� 

கர�கைள ெகா�� நா� இ�தய மசா� 

ம��மாவ� ெச�யலா�.

Cardio Pulmonary Resusitation

HEALTH TIDBITS
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If you know to check pulse, check 
Carotid Pulse. If not sure about this, it is 
ok. Just start chest compressions.

If you have not been trained in CPR or 
are worried about giving mouth-to-
mouth resuscitation to a stranger, you 
can do chest compression only (or 
hands only) CPR.

To carry out a chest compression:
 Place the heel of your hand on the 

breastbone at the centre of the 
person’s chest. Place your other 
hand on top of your first hand and 
interlock your fingers.

 Using your body weight (not just your 
arms), press straight down by 5 – 6 
cm on their chest.

 Repeat this until an ambulance 
arrives.

 Try to give 100-120 chest 
compressions a minute.

Some clarifications regarding Chest 
compression:
For the CPR to be effective it has to be 
hard and fast... i.e... ‘Hard’ means 
pushing on the chest to a depth of 5 cm 
to 6 cm, and ‘fast’ means 100-120 
compressions a minute, roughly the 
same speed as Stayin’ Alive by the Bee 
Gees.

How long do you do CPR?
Rescuers should continue to deliver 
Hands-only CPR until professional help 
arrives and takes over, or they become 
exhausted. You can also stop chest 
compressions if the casualty shows 
signs of regaining consciousness, such 
as coughing, opening their eyes, 
speaking, moving purposefully, as well 
as breathing normally. Ideally, if there is 
more than one rescuer they should 
swap over every two minutes until a 
defibrillator arrives to prevent tiredness.

Hands-only CPR will help keep some 
oxygenated blood going to the brain 
before a defibrillator arrives and is an 
important link in the chain of survival.

Hands-only CPR works best when an 
ambulance arrives within a few minutes. 
But even when help takes longer to 
arrive, Hands-only CPR is better than no 
CPR, so carry on until an ambulance 
arrives.

If there are other injuries what takes 
priority?
Cardiac arrest takes priority over 
anything else, so yes. If you don’t give 
Hands Only CPR then you are reducing 
the chance of the casualty surviving. It 
may seem a difficult decision but saving 
someone’s life takes priority over other 
injuries.

I gave only CPR broad over view. I have 
not gone into technical details or 
intricacies. My aim is for a person to be 
able to help a collapsed individual until 
appropriate medical help arrives.

Hope it is not too complex.

HEALTH TIDBITS
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ஆவண� மாத அவ��ட ந�ச�திர�த�� 

��� அண�பவ�களா� சிற�பாக� 

ெகா�டாட�ப�� ஒ� ப�தி��வமான 

ப��ைக இ�. இ�த நாள�� பைழய 

��ைல கழ�றிவ���, �திய ��� 

அண��� ெகா�வ�. இைத 

���கமாக�தா� ெச�ய ேவ���. 

வ�� �� ���கைள ைவ�� காய�� 

ம�திர� ஜப��� ப�� ��� 

ேபா�வா�க�.

அ�தண�களாக ப�ற�த ஒ�ெவா�வ�� 

எ�� வயதி� உபநயன� எ�� 

��� சட�ைக நட�தி� ெகா�ள 

ேவ���. அதி��திசாலியாக, மஹா 

ேமதாவ�யாக இ��தா� ஐ�� வயதி� 

�ட ��� ேபா�� வ�டலா�. 

பதினா� வயதி�� ேம� உபநயன� 

ெச�வ� எ�ப� ேபரள��� 

மா�திரேம எ�� சா�திர�க� 

��கி�றன.

உப நயன� எ�ற இர�� ெசா�கள�� 

அ��த� ‘காய�� ம�திர�ைத� க��� 

ெகா�வத�� ��வ�� சம�ப� 

அைழ��� ெச��த�’ எ�� ெபா��.

இ�வா� ��� அண�பவ�க� 

தின�� காைல, மதிய�, மாைல 

��� ேவைள�� காய�� ம�திர� 

ெசா�ல ேவ���. ��� 

அண��தவ�க� தின�� காய�� 

ம�திர�ைத �ைற�த� 144 �ைற 

காைல, ந�பக�, மாைலய�� ஜப��� 

வரேவ��ய� கடைம. 

��� அண�வ����ேபா� �� 

ெசா�லி� த�� ஜப� "ஓ�, ���வ, 

�வஹ, த�, ஸவ���, வேரா�ய�, 

ப�ேகா, ேதவ�ய, த�மஹி, திேயா 

ேயாந, �ரேசாதயா�' எ�பதா��. 

இ�ம�திர�ைத தின� ��� ேவைள 

ைக ேம� �ண� ேபா�� ��, 108 

அ�ல� 1008 �ைற ஜப��க பாவ� 

நிவ��தியா��.

காய�� ம�திர� ஜப��தா� ��ப�, 

எதி�பய� ந����. �க�தி��, 

உடலி�� ஒ�வ�த ேதஜ� 

உ�டா��. ��� அண��த 

அைனவ�� �தலி� ேதவ�க����, 

ப��ன� �ஷிக���� த��பண� 

(எ���, ந��� கல��  தாைரயாக 

வ��வ�) எ��� சட�ைக� 

ெச�கி�றன�.

காய�� ம�திர ச�தி:

ஒ� ப�ராமண� �ைற�ப� 

காய�� ஜப�திைன த� 

��� வயதிலி��� 

தவறாம� ஓதி வ�தா�. 

இவ��� ஒ�சமய� பண� 

த���பா� ஏ�ப�டதா�, 

அரசன�ட� ெச�� த� 

��� எைட��� த�க� தர 

ேவ��ெமன� ேக�டா�. 

ம�ன�� ��ைல தராசி� 

ைவ�� ம� த��� 

த�க�ைத ைவ�தா�. எ�வள� 

த�க� ைவ�தா�� தரா� 

சமமாகவ��ைல.

ஆவ� அ��ட� 
...Sumathisrini
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ம�தி�ய�ட� ஆேலாசைன ேக�ட 

ம�ன�, அ�தணைர ம�நா� வ�� 

ச�மான� வா�கி� ெகா��மா� �றி 

அ��ப� வ��டா�. ம�நா� வ�தவ�� 

��ைல எைட ேபாட� ெச�தன�. 

எ�ன ஆ�ச�ய�! உடேன எைட 

சமமாகி வ��ட�. இத�கான 

காரண�ைத ம�தி�ய�ட� ேக�டா� 

ம�ன�.

"ம�னா... இவ� எ�ேபா�� காய�� 

ம�திர�ைத �ைற�ப� ஜப��பவ�. 

��� வய� �த� ேந�� வைர 

ஜப��க� தவறவ��ைல. ஆனா� ேந�� 

அவ� ஜப��தைல ச�யாக� 

ெச�யவ��ைல. அதனா� காய�� 

ம�திர ஜப�தி� பல� 

�ைற��வ��டதா� எைட 

எள�ைமயாக� சமமாகி வ��ட�'' 

எ�றா�.

வ�ரத �ைற: 

கணபதி �ைஜ�ட� இ�வ�ரத�ைத 

�வ�கி, ��யாவாகன� ெச�த ப��, 

ப�சக�ய� அ��தி உட�, மன�, 

இ��ப�ட�கைள� ��தமா�கி� 

ெகா�ள ேவ���. இ�ேவைளய�� 

கிழ�� �ன�யாக வாைழ இைல 

ேபா��, அதி� அ�சி பர�ப� 7 

ெகா�ைட� பா��க� ைவ��, அதி� 

ச�த�ஷிகைள ஆவாஹன� ெச��, 

த�பாராதைன ெச��, ைநேவ�திய� 

பைட�க ேவ���. ப��, 

ச�த�ஷிகைள 

ேவ�� 

ேஹாம� ெச�ய 

ேவ���. 

அதி� அர� 

அ�ல� �ர� 

சமி���க� 

(��சிக�), 

ச��மா�, ெந�, 

ெந�ெபா� 

ஆகியவ�ைற 

ம�திர� ெசா�லி 

அ�ன�ய�� இட ேவ���. ப��, �திய 

��� அண��� ெகா�ள ேவ���. 

இ�ேவைளய�� ப�ச�த�கைள�� 

வழிபடலா�.

தி�மண� ஆகாத ஆ�க� ��ைல 

��வ����, வயதி� ��ேதா���� 

தானமாக� தரலா�. �திய ��� 

அண��த அைனவ�� �தலி� 

ேதவ�க����, ப��ன� �ஷிக���� 

த��பண� ெச�கி�றன�. இவ�கள�� 

த�ைதைய இழ�தவ�க� 

ேதவ�க����, �ஷிக���� 

த��பண� ெச�தப�ற� த�க�ைடய 

ப���க���� த��பண� ெச�ய 

ேவ���. இத�� ப�ற� ��வ����, 

வயதி� ��ேதா���� ெவ�றிைல 

பா��, பழ� ம��� அவ�க� 

ச�தி��� த��தா�ேபா� 

காண��ைககைள அள��� அவ�கள�� 

ஆசி�வாத� ெபற ேவ���. ��� 

அண��� வ�� ஆ�கைள, ெப�க� 

வாசலி� ம�கள ஆர�தி எ��� 

வரேவ�ப�.

சில சமய� ஆவண� மாத�தி� இர�� 

அமாவாைசக� வ�வதினா� 

ேதாஷமாதலா� அ�த மாத�தி� 

உபநயன�, க�யாண� ேபா�ற 

சட��க� ெச�ய மா�டா�க�. 

ஆைகய�னா�தா� ஆவண� அவ��ட� 

ஆ� மாத�திேலேய வ�� வ��கிற�.

பல�:

இ�வ�ரத� 

இ��� ��� 

அண��� 

ெகா�� காய�� 

ஜப� ெச�பவைர 

எ�வ�த 

��ப�� 

ெந��கா�. 

எதி�கள�� 

ெதா�ைல 

�ைற��.
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“ப��மி�லா� ஹி�ரஹுமா� 

நி�ரஹ�� ” 

இ�லாமிய�கள�� கடைமகள�� 

மிக�� ��கியமானைவக� ஐ��. 

அதி� ம◌ுதலாவ� கலிமா எ�� 

ெசா�ல�ப�� "லாய�லாஹ 

இ�ல�லாஹு �ஹ�ம� 

ர���லாஹு" எ�� ெசா�லி 

இ�லாைம ஏ�� ஈமா� 

ெகா�வ�. இ� தா� ஆர�ப�.

இர�டாவ� சலா� என�ப�� 

ெதா�ைக. தின�� ஐ�� 

ேவைளக� இைறவைன வண�க 

ேவ���.

��றாவதாக ெசா�ல�ப�� 

��கியமான கடைம ேநா��.

நா�காவ� ஜ�கா� எ�� 

ெசா�ல�ப�� ஈைக.

ஐ�தாவ� ஹ� எ�� 

ெசா�ல�ப�� �ன�த யா�திைர.

இதி� ��றாவ� கடைமயான 

ேநா�� தா� ரமதா� மாத�தி� 

கைடப���ப�.

ரமதா� எ�ப� 

இ�லாமிய�க� 

வ�ட�தி� 

ஒ� 

மாத� ேநா��� ேநா��. 

இ�லாமிய மாத�கள�� ரமதா� 

மாத�தி�� மிக�� சிற��. வான�� 

ேதா��� �த� ப�ைறய�� 

ஆர�ப��� 30 நா�க� ேநா�� 

ைவ�க ேவ���. ஒ�ெவா� 

நா�� பக� ெபா�தி� ேநா�� 

ேநா�க ேவ���.

இைறவன�டமி��� தி� ��ஆ� 

இற�கிய� இ�த மாத�தி� தா�.

அதி�� இ�தி ப�� நா�க� மிக�� 

சிற��ைடயைவ, அ�த நா�கள�� 

ஒ�ைற� பைட எ�� ெசா�ல�ப�� 

21, 23, 25, 27 ஆகிய இர�கள�� 

ஒ�றி� தா� "ைலல��� கத�" 

இற�கிய�. அ� எ�த நா� எ�� 

�றி�ப��� ெசா�ல இயலாததா�, 

எ�லா ஒ�ைற� பைட இர�க�� 

மிக�� சிற��. இ�த இர�கள�� 

அதிக� ெதா��, ‘�ஆ’ 

என�ப�� 

ேவ��த�க��, 

‘த�பா’ என�ப�� 

ம�ன���� 

ரமதா� 
...Salma
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அதிக� ேவ��வ� ந�ல�. இ�த 

ேநா�� நா�கள�� தா� மல��க� 

எ�� ெசா�ல�ப�� ேதவ�த�க� 

�லமாக கட�� ேபான வ�ட�தி�� 

உ�டான ந�ைம, த�ைம� ப�றி 

கண�� பா��க�ப�கி�றன எ��� 

ெசா�வா�க�.

ேநா�� ேநா�பத� �லமாக நம�� 

ெபா�ைம, நிதான� எ�லா� 

அதிக��கிற�. வ�ட� ���� 

உைழ��� ந� உட��� இ�த 

மாத�தி� ஒ�� கிைட�கிற�. இ� 

ஆேரா�கிய�தி��� ந�ல�. அேத 

ேபா� தின�� உணவ��றி 

க�ட�ப�� ம�கள�� க�ட�ைத 

நா�� ப��ேபா�, அவ�க��� 

உதவ ேவ��� எ�ற எ�ண�� 

வ�கிற�. அத��� தா� 

நா�காவ� கடைமயான ஜ�கா� 

எ�� உ�ள�. இ�த ேநா�� 

கால�தி� ஜ�கா�ைத ெச��தி 

நா�� இைறவன�ட� பல� 

ெப��, வ�ைமய�� வா�� 

ம�க���� உதவ� ெச�வ� 

எ�வள� மக�தான�!

ஜ�கா� 

நா� ச�பாதி��� ஊதிய�கள�� 

ஒ� �றி�ப��ட ப�ைக, வ�ைமய�� 

வா�� ம�க��� ெகா��� 

உத�வ� தா� ஜ�கா�. அ� மாத� 

ெப�� ஊதிய�தி� ம��� அ�ல, 

நா� ைவ�� இ���� ேசமி��, 

நைக, வ��  ம��� எ�லா 

ெசா��கள�� மதி�ப��� ஒ� 

�றி�ப��ட ப�திைய ஒ�ெவா� 

வ�ட�� கண��� பா��� 

க�ட�ப�பவ�க��� ெகா��க 

ேவ���.

இ�த� சிற��க� உ�ள ரமதா� 

மாத�தி� நிைறய ந�ைமக� 

ெச�� எ�லா� வ�ல இைறவன�� 

ஆசிைய� ெப��, ஜ�ன� எ��� 

ெசா�க�தி��� ெச�ல �ய�சி 

ெச�ேவா�. ஆம��.

SPIRITUAL PAGES

“����லா� 
��ரஹுமா� 

��ர��” 

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine July 2014                               20



ரமதா� மாத� இ�லாமிய மாத�தி� 

ஒ�பதா� மாத�. ரமதா� மாத� 

இ�லாமிய மாத�கள�� மிக சிற�� 

மி�க மாத�. பல சிற��கைள� 

த��� அட�கிய ஒ� �ன�த மி�க 

மாத�.

�தலாவ� சிற�� ேநா��. ேநா�� 

எ�ப� இ�லாமி� ஐ�� ��கிய 

கடைமகள�� ஒ�றா��. ��ய 

உதய�திலி��� ��ய மைற��வைர 

உண�, த�ண��  எ��� 

உ�ெகா�ளாம� இ��பேத 

இ�லாமிய ேநா�பா��. இ�த 

வண�க� ப�வமைட�த, ��தி சீ� 

நிைல��ள, உட� ச�தி ெப�ற, 

இயலாைம அ�ற ஒ�ெவா� 

��லிமி� ம��� க�டாய� 

கடைமயா��.

அ���லா� இ�� உம� 

அறிவ����ளா�. அ�லா�வ�� �த� 

(ஸ�ல�லாஹு) �றினா�க�:

இ�லா� ஐ�� ��க� ம�� 

அைம�க�ப�ட�.

 வண�க�����யவ� 

அ�லா�ைவ தவ�ர ேவ� 

யா�மி�ைல. �ஹ�ம� 

(ஸ�ல�லாஹு) அவ�க� 

அ�லா�வ�� �த� ஆவா�க� என 

உ�திெமாழி ��வ�.

 ஐ�� ேவைல� ெதா�ைக.

 ஜகா� (கடைமயா�க�ப�ட த�ம�) 

வழ��வ�.

 ரமதா� மாத�தி� ேநா�� 

ைவ�ப�.

 இைறய��ல� �ன�த 

காபா��� த�சி�க 
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ெச�வ�" (ஸஹஹ� ு� �கா�, 

ஸஹஹ� ு� ��லி�).

ேநா�ப�� ேநா�க�:

அ�லா� ��ஆன�� ��கிறா�:

"ந�ப��ைகயாள�கேள! உ�க��� 

����ளவ�க� ம�� 

கடைமயா�க�ப����த� ேபா� 

உ�க� ம��� ேநா�� இ��ப� 

கடைமயா�க�ப���ள�. (அதனா�) 

ந��க� இைற அ�ச�ைடயவ�களாக 

ஆகலா�”

(�ரா அ�பகறா 2:183)

ேநா�� இைற அ�ச�ைத 

அைடவத���ய ஒ� வழி. 

இைறய�ச� எ�ப� அ�லா� ந�ைம 

பா����ெகா����கிறா� எ�ற 

நிைன�ப�� தவறான ெசய�கைள 

த��� அ�லா� ஏவ�யைத 

���வதா��.

ேநா�� மன இ�ைசகைள க��ப��த 

உத�கிற�, பாவ� ெசய�கள���� 

த��கிற�. ேநா�� மனதி� தான�தி� 

வ�ைதைய வ�ைத�கிற�. ேநா�� 

இ���� சமய� ப��ன�, தாக�தி� 

ெகா�ைமைய உண�கிறா�க�. 

ஏைழகள�� பசிைய உண�கிறா�க�. 

தான�தி� மகிைமைய உண���கிற�

ேநா�ப�� பல�க�:

ஆ�ம�கவா�யாக பல பல�க� 

அைடவ�ட� உலக �தியாக�� பல 

பல�க� அைடகிறா�க�.

நப�(ஸ�ல�லாஹு) �றினா�க�:

"எவ� ேநா�பாள��� அவ� ேநா�� 

�ற�க உண� ெகா��கிறாேரா 

அவ��� அ�த ேநா�பாள�ய�� �லி 

(ேபா�� �லி) கிைட���. என��� 

அ�ேநா�பாள�ய�� �லிய�� �ைற� 

ெச�ய�படா�".

ஒ�றாக ேநா�� �ற���ேபா� உற� 

பல�ப�கிற�. ஒ�வ��ெகா�வ� 

பாச� அ�� வள�கிற�.

ேநா�� இ��பதா� உட� �தியாக�� 

பல� அைடகிறா�. எ�� 

மண�ேநர���� ேம� ேநா�� 

இ��பதா� உடலி��ள 

அதிக�ப�யான ெக�ட ெகா���க� 

கைர�க�ப�கி�றன. உட��� ஒ� 

���ண��சி வ�கிற�.

ைலல��� கத�:

அகில உலகி��� வழிகா��யான 

இைறமைற �ன�த ��ஆ� ரமதா� 

மாத�தி�தா� நப� �ஹ�ம��� 

(ஸ�ல�லாஹு) இற�க�ப�ட�.

நப��� ��ஆ� இற�க�ப�ட அ�த 

இரைவ� தா� ைலல��� கத� இர�. 

இ�த இர� ஆய�ர� மாத�க��� 

சமமான�.

அ�லா� ��ஆன�� ��கிறா�:

“இ�த மாத�தி� ஓ� இர� வ��. 

அ� ஆய�ர� மாத�ைதவ�ட சிற�த�. 

ைலல��� கத� எ�த இரவ�� வ�த� 

என �றி�ப���� �ற��யா�. 

ஆனா� மாத�தி� கைடசி ப�தி� 

ஒ�ைற�பைட (odd days) அதாவ� 21, 

23...... 29 இ�த நாள�� எதாவ� ஒ� 

நாள�� வரலா�

ஈ�� ஃப���:

ஈ�� ஃப���, ரமதா� மாத�தி� 

��வ�� ெகா�டாட�ப�� தி�நா�. 

ந�றிைய�� ச�ேதாஷ�ைத�� 

ெகா�டா�� நா�. இ�நாள�� 

ஏைழக��� உணவள��� ெகா�டா� 

மகி�வ�.

ஈைக ெதா�ைக ப�லாய�ர�கண�கான 

����க� ஒ���� ஏைழ 

பண�கார� எ�ற பா�பா��றி ஓ�றாக 

நி�� ெதா�வ�. அழகிய 

வா����கைள�� ஒ�வ��ெகா�வ� 

பகி���ெகா�வ�.
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மகால��மி, பா�கடலி� 

அவத��தவ�. மகாவ���ைவ 

மண�தா�. வ��� �மிய�� 

அவதார� ெச�த நா�கள�� 

சீதாவாக��, ப�மாவதியாக��, 

�ளசியாக��, ஆ�டாளாக��. 

இ��� பல வ�வ�க� எ��� 

வ�தவ�. �ேலாக�தி��, அவ� 

அவைர� ைக�ப���தா�. ெச�வ�தி� 

அ�சமாக இ���, ந� பாவ, 

��ண�ய�தி�ேக�ப��, 

வ�தி�பல��ேக�ப�� ெச�வ�ைத 

வழ��� அவ��� ந�றி 

ெத�வ���� வ�ரதேம வரல��மி 

வ�ரத� ஆ��.

இ�த வ�ரத�ைத ேம�ெகா�வதா� 

ம�கள�, ந��ட ஆ��, �க�, ெச�வ�, 

உட�நல� ஆகியைவ உ�டா��. 

தி�மண� ஆகாத க�ன�� 

ெப�க���� தி�மண� நட���. 

அ�ட ஐ�வ�ய�க�� ந�ைம 

வ�� ேச��. ெப�க� 

ம��மி�லாம�, ஆ�க�� �ட 

அ�ச��க���ய அ��தமான வ�ரத� 

இ�.

ஆ� மாத ெபௗ�ணமி�� ��வ�� 

ெவ�ள��கிழைமய�� வரல��மி 

வ�ரத� அ����க�ப�கிற�. இ�த 

வ�ட� இ�வ�ரத� ஆக�� 

௮ ஆ� ேததி வ�கிற�.

சகல ெசௗபா�கிய�கைள�� த�� 

ல�மிைய வண��வதா� 

வரல�மி வ�ரத� (வர� த�� 

ல�மி வ�ரத�) 

எ�றைழ�க�ெப�கி�ற�. மிக�� 

ப�தி சிர�ைதேயா��, ம�ேயா�� 

இ�நாள�� ேநா�ப���� வழிப�டா� 

சகல ெசௗபா�கிய�க�� ெப�� 

�ம�கலியாக வாழலா� எ�ப� 

ஐத�க�. இ�வ�ரத�ைத நியம வ�தி�ப� 

வ�� �ன�� அ����பதனா� 

இல��மிேதவ� வ�� ��� 

வாச�ெச�வா�. இயலாதவ�க� 

ஆலய�கள��� இ� வ�ரத�ைத 

அ����கலா�.

வ�ரத� ேம�ெகா��� �ைற:

வரல��மி வ�ரத� இ��பவ�க� 

�த�நாேள, வ�� ைட ந�றாக 

ெம�கி� �ைட��� ேகால� ேபாட 

ேவ���. வ�� �� ெத�கிழ�� 

�ைலய�� சி� ம�டப� அைம��� 

ெகா�ள ேவ���. அ�வ�ட�தி� 

...Sumathisrini

வர�கைள வ����� வரல�� �ரத� 
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ஒ� பலைகைய ைவ�� அதி� 

ச�தன�தி� ெச�த ல��மிய�� 

வ�வ�ைத ைவ�கேவ���. 

ெவ�ள�� சிைலக�� ைவ�கலா�. 

சிைல�� ம�ச� ஆைட அண�வ���, 

தாழ��வா� அல�கார� ெச��, 

எதி�� வாைழ இைல ேபா�� அதி� 

ஒ� ப� ப�ச�சிைய பர�ப ேவ���. 

�ன�த ந�� நிர�ப�ய ��ப�ைத 

அ�சிய�� ந�வ�� ைவ�க ேவ���. 

ேத�கா�, மாவ�ைல, எ�மி�ைச, 

பழ�க�, த�கநைக ஆகியவ�ைற�� 

இைலய�� பைட�க ேவ���. 

ெகா��க�ைட ைநேவ�ய� ெச�ய 

ேவ���. ப��� �ைஜ ெச�ய 

ேவ���. அ�ேபா�, 

அ�டல��மிக��� வ���பமான 

அ�க���ைல சிைல ம�� �வ� 

�ஜி�ப� ந�ல�. ஏைழ �ம�கலி 

ெப�க��� ம�ச� கய�ைற வல� 

ைகய�� க��, ேத�கா�, ���ம�, 

�திய ஆைடக� ெகா��க ேவ���. 

�ைஜ��� ப�ற�, ��ப�தி��ள 

�ன�தந�ைர ெச� அ�ல� மர�க��� 

ஊ�றிவ���, ��ப�ைத ஒ� 

ெப��ய�� ைவ�� ப�திர�ப��த 

ேவ���. அைத ��தமான இட�தி� 

ைவ�க ேவ���. ேவ� 

�ைஜக��� இைத� பய�ப���� 

ேபா� ம��ேம எ��க ேவ���. 

ெசா�த உபேயாக�தி�� 

பய�ப��த��டா�. அ� ெநள��� 

வ��டாேலா, ப�ற ப�� ஏ�ப�டாேலா 

யா��காவ� தானமாக� ெகா��� 

வ�ட ேவ���. ச�தன�தி� ெச�த 

ல��மிய�� உ�வ�ைத ம�நா� 

ந��நிைலகள�� கைர�� வ�ட 

ேவ���. 

�ம�கலி� ெப�க� இ�த 

வ�ரத�தி�ேபா� தாலி� கய��ைற 

ைவ�� �ைஜ ெச��, அதைன 

அண��� ெகா�வா�க�. இதனா� 

அவ�க� த���க �ம�கலியாக 

இ��பா�க�. இ�த வரல��மி 

வ�ரத�ைத கைடப����� ���ப�தி� 

உ�ள �ழ�ைதக��� உய��த 

ஞான� கி���. �ம�கலி� 

ெப�க��� ம�கள வா��ைக 

அைம��. மா�க�ய பா�கிய� 

நிைல�� ந�����. ���ப�தி�� 

எ��வ�த ஐ�வ�ய�க� உ�டா��. 

இ�த வ�ரத� ேம�ெகா�ேவா� 

வ���ப�ய நல�க� எ�லா� கி���.

தன�யாக வ�� �� வ�ரத� அ����க 

இயலாதவ�க� அயலி� உ�ள 

ஆலய�கள�� நைடெப�� வரல�மி 

�ைசககள�� கல��� வ�ரத� 

அ�����கலா�. உ�ள� 

��ைம�ட�� உட� 

��ைம�ட�� ஆசாரசீல�களாக 

அ�ட இல��மியாக 

வ�ள��� அ�ப�ைகைய 

வழிப�டா� அ�ப�ைகய�� 

அ�� கிைட�� 

மகி��சியான வா��ைக 

அைம��வ���.

வ�ரத தின�த�� ல��மி 

�தி, ல��மி வரலா� 

ேபா�றவ�ைற� ெசா�லி 

த�கைள ��ைமயாக 

வழிபா��� ஈ�ப��தி� 

ெகா�ள ேவ���. அ�� 

மாைல �ம�கலி� 

ெப�கைள வ�� ��� 
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அைழ��, �ைஜ ���த�� ம�கல� ெபா��க�ட� த�சைண�� ைவ��� 

ெகா��� அ��ப ேவ���.

ேதசிக� அ�ள�ய � ��தி:

க�யாணானாமவ�கல நிதி காப� கா��யா�மா

நி�யா ேமாதா நிகமவசஸா� ெமௗலி ம�தாரமாலா

ஸ�ப�தி�யா ம�வ�ஜய�ந� ஸ�நித�தா� ஸதாேம

ைஸஷாேதவ � ஸகல�வந �ரா��தநா காமேத�ஹு

ெபா��: 

எ�லாவைக ம�கள�கைள�� அ��பவேள, மகால�மிேய நம�கார�. 

ெவ�� வா��ைதகளா� அள�� வ�ட ��யாத எ�ண�ற க�ைண 

ெகா�டவேள, நம�கார�. எ�ெற��� ஆன�த� அள��பவேள நம�கார�.

ேவத�கைள அழ� ெச��� ம�தார� �மாைல ேபா�றவேள நம�கார�. 

�ம� நாராயணன�� ஐ�வ�யமாக �ள��பவேள, நம�கார�. உலக 

ம�க��� காமேத�ைவ� ேபா� ேவ��ய வர�கைளெய�லா� 

த�த��பவேள, மகால�மிேய உன�� நம�கார�.

இ�த �ேலாக�ைத வரல�மி வ�ரத நாள�� மகால�மிய�� தி���வ� 

பட�தி� �� ெந� வ�ள�ேக�றி, தாமைர� � ��� பாராயண� ெச�தா�, 

ேவ��� வர�ைத ேவ��யவாேற அ��வா� தி�மக�. 

அைன�� வள�கைள�� வா� வழ��� வரல��மிைய வழிப�� நல� 

ெப�ேவாமாக!
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பால ���தா�டக�

இ�தவ� ர�யாமள ேகாமளா�க�

இ��ராதி ேதவா��சித பாதப�ம� 

ஸ�தான க�ப��ம மா��தானா�

பால� ���த� மனஸா �மராமி

ெபா��: ந�ேலா�பல மல�� நிற� 

ெகா�டவேர! கி��ணா, நம�கார�. 

ேபரழ� ெகா�ட ச�ர� ெப�றவேர, 

இ�திர� �தலான ேதவ�களா� 

�ஜி�க�ப�ட அழ� பாத�கைள 

உைடயவேர, நம�கார�. வ���ப� 

ேவ��ேவா�

�� ��திர 

பா�ய� 

அ��பவேர, 

க�பக 

வ���ச� 

ேபா� 

ப�த�க��� அைன�� பா�கிய�கைள�� 

அள��பவேர, கி��ணா, நம�கார�.

ஜூைல

15 - ச�கடஹர ச���தி 

17 - ச�� 

22 - ஏகாதசி 

24 - ப�ரேதாஷ� 

26 - அமாவாைச 

29 - ர�ஜா� ப��ைக  

ஆக�� 

2 - ச��

3 - ஆ� 18  

7 - ஏகாதசி 

8 - வரல�மி வ�ரத� 

8 - ப�ரேதாஷ� 

10 - ஆவண� அவ��ட�   

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

கணபதி எ�றிட� கல��� வ�வ�ைன

கணபதி எ�றிட� கால�� ைகெதா��

கணபதி எ�றிட� க�ம� ஆதலா� 

கணபதி எ�றிட� கவைல த�� ேம.

மழைல வர�� சகல பா��ய�க�� ெபற

த�� ம��ர� - கணப� ��

SPIRITUAL PAGES
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ெச��ைற:

 உ�ைள� கிழ�ைக ��த� ெச�� ேவக ைவ�� எ��� அத� ேம� 

ேதாைல ந��கி ந�றாக மசி�� ைவ�க��.

 ெப�ய ெவ�காய�ைத ெபா�� ெபா�யாக ந��கி அைத கிழ��ட� ேச��� 

கல�� ைவ�க��.

 இ�சி ம��� ��ைட ேதா� ந��கிவ��� அேதா� ப�ைச மிளகாைய� 

ேச��� அைர�� எ���� ெகா�ள��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� வ���� கா��த��, க��, உ��த�ப��� 

ம��� கறிேவ�ப�ைல ேபா�� தாள��த ப��, அைர�� ைவ���ள இ�சி 

��� வ��ைத� ேபா�� ப�ைச வாசைன� ேபாக வத�க��.

 ப�� சிறி� ம�ச� �� ம��� உ�� ேச��� சில நிமிட�க� வத�கிய ப��, 

கல�கி ைவ���ள உ�ைள� கிழ�� ம��� ெவ�காய�ைத� ேபா��, 

சிறி� ேநர� வத�கிய ப�� ெகா�தம�லி இைல ேபா�� கிளறி இற�கி 

ைவ�க��.

 இ�ேபா� இ�ெனா� பா�திர�தி� கடைல மா�, ேசாடா ம��� ம�த��ள 

உ��, ம�ச� ��, மிளகா�� �� 

ஆகியவ�ைற ஒ�றாக� ேச��� சிறி� 

த�ண��  ேச��� ெக��யாக ப�ைச�� 

ெகா�ள��.

 ப�� ஏ�கனேவ தயா��� ைவ���ள 

உ�ைள� கிழ�� மசாலாைவ 

அளவான உ��ைடகளாக� ப���� 

அைத மாவ�� ேபா�� எ��� 

எ�ைணய�� ேபா�� ெபா��க��.

 உ�ைளகிழ�� ேபா�டா, சிவ�� 

ெபா�ன�றமாக ெவ�த�� இற�கி 

�டாக ப�மாற��.

ேதைவயான� ெபா��க�:

உ�ைள�கிழ�� - 1/2 கிேலா

ெப�ய ெவ�காய� - 2

ப�ைசமிளகா� - 2

இ�சி - ஒ� சிறிய ���

��� - 2 ப�க�

ம�ச��� - 1 ���� 

மிளகா��� - 1/2 ���� 

உ����� - 2 ���� 

க�� - 1 ���� 

உ��த�ப��� - 1 ���� 

கறிேவ�ப�ைல - ஒ� ெகா��

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

கடைல மா� - 2 க�

ஆ�ப�ேசாடா - ஒ� சி��ைக 

(வ���ப�ப�டா�)

ெகா�தம�லி - சிறிதள�

...Parasakthi

RECIPE OF THE MONTH

வைட, ப��, ேபா�டா  
ப�ேகாடா ெர���
வைட, ப��, ேபா�டா 
ப�ேகாடா ெர���

உ�ைள�கிழ�� ேபா�டா

...Angu Aparna
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

உ��த�ப��� - ½ ஆழா��

ப�ைசமிளகா� - 2 

உ�� - ¼ ���� 

எ�ெண� - ெபா��ெத��க 

தய�ைர� தயா� ெச�ய:

ெக���தய�� - 3 க�

ப�ைசமிளகா� - 1 

ேத�கா� ��வ� - 1 க� 

உ�� - ¼ ���� 

ெகா�தம�லி தைழ - 1/2 க� 

ெச��ைற:

 உ��ைத 2 மண�ேநர� ஊற ைவ��, ப�ைசமிளகா�, உ�� ேச���, 

ைநசாக அைர���ெகா�ள��.

 இத�� ந�� வ��� அைர�காம�, சிறிதள� ெதள����ெகா�� 

அைர�க��.

 மி�சிய�� ேத�கா� ��வ�, உ��, ப�ைசமிளகா� இவ�ைற த�ண��  

வ�டாம� அைர�� ைவ�க��.

 �ள��ப��லாத ெக���தய�ைர ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ேபா�� அதி� 

இ�த அைர�த வ��ைத� ேபா��, ந�றாக� கல�க��. இ�ேபா� 

அ��ப�� ஒ� கடாய�� எ�ெணைய வ���, ந�� கா��த ப�ற�, 

அைர�த உ��ைத எ��� வைடகளாக ��� எ��க��.

 அ��ைப சி�மி� ைவ�� ெச�ய��. இ�லாவ��டா� ேவகா�.

 இ�த வைடக� ெமா�ெமா�ெவ�� ஆ�� வைர அ��ப�� இ��க� 

ேதைவய��ைல. ஆனா� ேவகாம�� எ��� வ�ட��டா�.

 ெவ�த�ட� எ���, தயாராக ைவ���ள தய��� கலைவய�� ேபா�� 

வ�ட ேவ���.

 ��கியமான� வைட ந�ல �டாக இ���� ேபாேத தய��� ேபாட 

ேவ��ய� தா�.

 ெகா�ச� ஊறிய�ட�, அ�த வைடகைள� தய��� தி��ப�� ேபா�� 

ேம�� சிறி� ஊற ைவ�க��.

 இ�ேபா� எ�லா வைடகைள�� இ� ேபாலேவ தய��� ேபா�� ஊற 

ைவ�க��.

 க�வ�ய ெகா�தம�லிைய ெபா�யாக ந��கி, இ�த வைடகள�� ம�� �வ� 

அல�க���� ப�மாற��.

 வ���ப��ளவ�க�, 

சிறிதள� ��திைய இ�த 

வைடகள�� ேம� �வலா�. 

��வ�ய கார� �ட� 

�வலா�.

 அேத ேபால 

வ���பமி��தா�, சிறிதள� 

ச��கைரைய�� தய�� 

கலைவய�� ேச��கலா�.

தய�� வைட 

...JV_66 @ Jayanthy

RECIPE OF THE MONTH
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ேதைவயான� ெபா��க�:

கடைல�ப��� - 1க�

கா��த மிளகா� - 3 (கார�தி�� ஏ�ப)

ேசா�� - ½ ���

சி�ன ெவ�காய� - 1/2 க� ெபா�யாக ந��கிய�

இ�சி - சிறிய ��� 

கறிேவ�ப�ைல - சிறி� ெபா�யாக ந��கிய�

ெகா�தம�லி - ெபா�யாக ந��கிய�

உ�� - ேதைவயான அள�

ஓ�� - 1/4 க�

எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 �தலி� கடைல�ப��ைப இர�� மண� ேநர� ஊற ைவ��� 

ெகா�ள��. அத�டேன மிளகா� வ�றைல�� ஊற ைவ��� 

ெகா�ள��.

 மி�ஸிய�� ேசா��, மிளகா� வ�ற� இர�ைட�� �தலி� அைர��� 

ெகா�ள��. அத�ட� கடைல ப��ைப�� ெகாரெகார�பாக அைர��� 

ெகா�ள��. கைடசியா ந��கி ைவ�தி���� இ�சி, ெவ�காய�, 

கறிேவ�ப�ைல, ெகா�தம�லி, உ�� அைன�ைத�� மா�ட� ேச��� ஒ� 

��� ��றி� ெகா�ள�� 

 கைடசி �ட� ேவ�டா� எ�� நிைன�பவ�க� அைர�காம� அ�ப�ேய 

கல�� ெகா�ளலா�.

 கைடசியாக அைர�த 

மா�ட�, ஓ�� 

ேச��� �டான  

எ�ெணய�� ெபா��� 

எ��க��. 

 ெமா�ெமா��பான 

வைட ெர� இ� 

மசா� வைடய�� 

�ைவைய ஒ�� 

இ����. 

...Durgasakthi

ஓ�� வைட 

RECIPE OF THE MONTH
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ேதைவயான� ெபா��க�:

பால� - 10 இைல 

கடைல மா� - 1/2 க� 

அ�சி மா� - 1/4 க� 

ஓம� அ�ல� சீராக� �� - 1/2 ���� 

ப�ைச மிளகா� - 2 (ெபா�யாக ந��கிய�) 

ஆ�ப ேசாடா - 2 - 3 சி��ைக 

ெப��காய� �� - 2 pinch சி��ைக 

எ�ெண� - ெபா��க� ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 பால� இைலக� ெப�யதாக இ����. ெகா�ச� ம��ய� ைச� எ���� 

ெகா�டா� ந�ல�. மா�ட� ம�ற எ�லா� ெபா��கைள�� கல�� 

ப�ஜி மா� ேபா� கைர��� ெகா�ளேவ���.

 ஒ�ெவா� பால� இைலயாக மாவ�� ேதா��� எ�ெணய�� ேபா�� 

மிதமான ���� ெபா��� எ��கேவ���. 

 �ள� ச�ன�, ப�ைச ச�ன��ட� ப�மாறினா� மிக�� �சியாக இ����. 

த�காள� சாஸு� ெபா��தமாக இ����. 

ேதைவயான� ெபா��க�:

வாைழ�கா�/உ�ைள/ெவ�காய� - 1 

கடைல மா� - 1 க�

அ�சி மா� - 2 ���

தன� மிளகா� �� - 1 ���

ெப��காய� - 1/4 ���

ஆ�பேசாடா மா� - இர�� சி��ைக

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 உ�க���� ப���த காைய எ��� சீவ� ைவ��� ெகா�ள��. 

 ஒ� பா�திர�தி� கடைல மா�, அ�சி மா�, மிளகா� ��, ேசாடா மா�, 

ெப��காய�, உ�ேபா� சிறி� ந�� ேச��� ெக��யாக� கல�க��.

 வாணலிய�� எ�ெண� கா��த��, அ��ைப மிதமான த�ய�� ைவ��, 

காைய எ��� ப�ஜி மாவ�� ேபா�� எ���, ப�� எ�ெணய�� ேபாட��. 

 ப�ஜி ெபா�ன�றமாக ெவ�த�� எ��� �டாக� ப�மாற��. 

பால� ப�ேகாடா 

...Sbsudha

...Ramyaraj

வாைழ�கா�/உ�ைள/ெவ�காய ப�ஜி 
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ஜி மிளகா� 

கடைல மா� - ½ க� 

ெபா��� கடைல - ½ க� 

ேத�கா� - ½ க� 

சீரக� - 1 க� 

மிளகா� �� 

ெப��காய� �� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

ேசாடா உ�� - ஒ� சி��ைக

எ�ெண� - ெபா��க� ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 ப�ஜி மிளகாைய ந�ள வா��� �லி� ெச�� ஒ� ஃேபா��கா� உ�ேள 

உ�ள வ�ைதகைள ந��க��. 

 அைர க� ெபா��கடைல�� அைர க� ேத�கா� ��வைல�� உ�� 

ேவ��ய� ேபா��, ஒ� ��� சீரக�� ேச��� மி�சிய�� அைர�க��. 

ந�� ேவ�டா�, வ����பவ�க� இர�� ப� ��� ேபா��ெகா�ள��. 

மிளகாய�� கார� உ�ளதா� கார�� ேவ�டா�.

 அைர�த இ�த ெபா�ைய மிளகா���� �டஃ� ெச�� ைவ�க��.

 கடைல மா� அைர க� எ��� அதி� உ��, மிளகா� ��, 

ெப��காய��� ேச���, ேசாடா உ�� ஒ� சி��ைக ேச��� ேதாைச 

மா� பத���� கல�� 

ெகா�ள��.

 �டஃ� ெச�த 

மிளகா�கைள மாவ�� 

ேதா��� எ�ெணய�� 

ெபா��க��. 

 �டஃ� ெச�ய ெவ�� 

மசி�த உ�ைள�கிழ�� 

ெபா�மாைச�� 

உபேயாகி�கலா�.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

வாைழ�� 

கட��ப��� -  1 க� 

மிளகா� - ேதைவயான அள� 

ெப��காய�ெபா� 

ம�ச� ெபா� 

ேசா�� (வ���பமி��தா�)

உ�� - ேதைவயான அள� 

எ�ெண� - ெபா��க� 

ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 வாைழ��ைவ ஆ��� ேகா� ந��கி �மாரான அளவ�� ந��கி ைவ�க��. 

கடைல� ப��ைப ஒ� க� எ��� கைள�� ேதைவயான மிளகா�ட� 

ெர�� �� மண� ேநர� ஊற ைவ�க��. 

 ஊறிய�� மி�சிய�� ஒ�றிர�டாக அைர���ெகா��, 

ெப��காய�ெபா�, ம�ச� ெபா�, ேசா�� (இைத வ��டா�� 

பரவாய��ைல) உ��� ேபா�� ெக��யாக ப�ைச�� ெகா�� இ�த மா� 

ெகா��� ம��� ஆ��� ைவ�த வாைழ��ைவ�� கல�� ந�� 

ப�ைசய��. 

 வாைழ�� வைடய�லி��� உதி��� ேபா�� எ�பதா� ந�றாக அ��தி 

உ��� வைடயாக� த�� 

எ�ைணய�� ெபா��க��.

�றி��:

 இைதேய ேவ� �ைறய��� 

ெச�யலா�. ெவ�� ெபா���கடைல 

மாைவ ஒ� க� எ����ெகா��, 

உ��, கார� ேபா��, ஆ��� ைவ�த 

�ைவ�� கல�� வைடயாகேவா 

பேகாடா�களாகேவா ெபா��கலா�.

 ெபா��கடைல மா� எ�பதா� 

ெமா�ெமா��பாகேவ இ����.

வாைழ�� வைட 

...Kasri66
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ெப�ய ெவ�காய� - 3

கடைல மா� - 1/2 ஆழா�� 

அ�சி மா� - 4 ���� 

மிளகா� �� - ¼  ���� 

உ�� - 1/4  ���� 

எ�ெண� - ெபா��ெத��க 

ெச��ைற:

 ெவ�காய�ைத கார� சீவ�ைய� ெகா�� ந�றாக� ��வ��ெகா�ள��.

 இைத ஒ� ெப�ய பா�திர�தி� ேபா��, அதி� கடைல மா�, அ�சி மா�, 

உ��, மிளகா� ��, கா��சிய எ�ெண� ஒ� கர�� வ��� ந�றாக� 

ப�சிறி� ெகா�ள��. த�ண��  வ�ட ேவ�டா�. சிறி� ேநர�தி� தாேன 

இளகி� ெகா���.

 கடாய�� எ�ெணைய� காய ைவ�க��.

 இ�ேபா� ப�சிறி ைவ���ள கலைவைய ஒ� �ள� ேபா��� பா��க��. 

அ� அ�ப�ேய உ�ள��கி ேமெல��ப� வ�தா�, எ�ெண� ச�யாக� 

கா����ள� எ�� ெகா�ளலா� .

 இ�ேபா�, சிறி� சிறிதாக, அ�த� கலைவய�லி��� கி�ள� எ�ெணய�� 

ேபா��, ேகா�ட� ப�ர�� கல�� வ�த�ட�, ச�த� அட�கிய�ட� 

ஒ� வ�த��� 

ைவ��, ப�ற� 

ப�மாற��.

 அ��ைப சி�மி� 

ைவ�� 

ெச�தா� 

ந�றாக ேவ��.

 இேத ேபால 

��ைடேகா� 

பேகாடா�� 

��வ�� 

ெச�யலா�.

ெவ�காய ப�ேகாடா 

...JV_66 @ Jayanthy
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...Ramyaraj

ெம� வைட 

ேதைவயான� ெபா��க�:

உ��த� ப��� - 2 க�

சி�ன ெவ�காய� - 1/2 க� 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

ப�ைச மிளகா� - 1 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

கறிேவ�ப�ைல - சிறி� 

(ெபா�யாக ந��கிய�) 

இ�சி - சிறிய ��� 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 �தலி� உ��ைத 30 - 40 நிமிட�க� ஊற ைவ��� ெகா�ள��. 

 உ��தி� உ�ள ந�ைர வ�க�� கிைர�ட�� ேபாட��, அேதா� 

இ�சிைய ேச��� அைர�க��, ெமா�தமாக ந�� ஊ�ற� �டா�, சிறி� 

சி�தாக ெதள��க ேவ���.

 ைமய அைர�க ேவ���, மாைவ எ���� ேபா� ைகய�� மா� 

ஒ�டாம� இ��க ேவ���.

 ப�� அதி� அ��� ைவ�தி���� ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா�, 

கறிேவ�ப�ைல, உ�� 

எ�லா� ேச��� 

ந�றாக� ப�ைசய 

ேவ���. 

 வாணலிய�� 

எ�ெண� கா��த�� 

சி�, சி� வைடகளாக� 

த��� ேபாட 

ேவ���. எ�ெண� 

���காம� அழகாக 

வ��. 
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ேதைவயான� ெபா��க�:

க��� உ��� - 1 க� 

மிள� - 1 ���� 

ேத�கா� - ஒ� ��� (சிறிய சிறிய 

ப�லாக ெவ��� ெகா�ள��)

ெப��காய� - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 உ��ைத� க�வ� �மா� இர�� 

மண� ேநர�க� த�ண�� � 

ஊறைவ�க ேவ���. உ��� 

ேபா�டா ெச�வத�� ெவ�ைள 

உ��ைத வ�ட க��� உ��ைத 

பய�ப��தினா� ேபா�டா 

மி��வாக��, �ைவயாக�� 

இ����.

 உ��� ந�றாக ஊறிய��, ேதா� 

இ�லாம� க�வ� எ���, 

உ��ைத கிைர�ட�� ேபா�� 

ைமய அைர�� எ���� 

ெகா�ள��. மாைவ எ���� ேபா� 

ைகய�� ப�� ேபா� இ���� 

பத�தி�� அைர�� ஒ� 

பா�திர�தி� எ���� ெகா�ள��.

 அைர�� ைவ���ள உ��� 

மா�ட� ெவ�� ைவ���ள 

ேத�கா�, மிள� (மிளைக� த��� 

ேபாட ேவ���), ெப��காய� 

ம��� ேதைவயான அள� உ�� 

ேச��� மா� அ��காம� ந�றாக 

கல�� ெகா�ள ேவ���.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி 

�டா�கி� ெகா�ள��.

 ைகய�� த�ணை� ர ேலசாக� 

ெதா��� ெகா��, மாைவ ம��ய� 

ைச� உ��ைடகளாக உ��� 

எ�ைணய�� ேபாட ேவ��� 

(ெப�ய உ��ைடகளாக� ப���க� 

�டா�. அ�ப� ப���தா� பாதி 

ெவ��� ேவகாம�� இ����).

 ஒ� ப�க� ெவ�த�� கர��யா� 

தி��ப�� ேபா�� ேவகவ��� 

எ��க��..

 இேத ேபா� ம�த��ள மாைவ 

உ��ைடகளாக� ப���� 

எ�ைணய�� ேபா�� ெபா��� 

எ��க��.

 இ�த உ��� ேபா�டா ேமேல 

ந�ல ெமா� ெமா��பாக�� 

உ�ேள மி��வாக�� இ����.

 இத�� ேத�கா� ச�ன� 

ெபா��தமான ைச� �� ஆ��.

�றி��: 

வ���ப� இ��தா� ெவ�காய�, 

ப�ைச மிளகா�, கறிேவ�ப�ைல 

ேபா�றவ�ைற�� ேச���� 

ெகா�ளலா�.

உ��� ேபா�டா

...Angu Aparna
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ர� �ைல� - 5

அ�சி மா� - 1/4 க� 

தய�� - 1/2 க� 

ப�ைச மிளகா� - 2 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

இ�சி - சிறிய ��� 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

ெவ�காய� - 1 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

சீரக�- 1/2 ���  

கறிேவ�ப�ைல, ெகா��ம�லி (ெபா�யாக அ��த�) 

உ�� - ேதைவ�ேக�ப 

த�ண��  

ெச��ைற:

 �தலி� ப�ர� ���கைள ஓர� ந��கி, சிறி� த�ண��  ெதள��� ப�ைச�� 

ெகா�ள��.

 அத�ட� அ�சி மா�, தய��, மிளகா�, இ�சி, ெவ�காய�, சீரக�, 

க�ேவ�ப�ைல, ம�லி, உ�� ேச��� வைட மா� பத�தி��� ப�ைசய��.

 வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி காயவ�ட��. ைகய�� எ�ெண� ேத��� 

வ��� மாைவ உ��ைட� ப���� ப�� ந�வ�� �ழிய��� எ�ைணய�� 

ெபா��� எ��தா� �ைவயான ெம�வைட தயா�.

 இ� பா�பத��� �ைவ�பத��� உ��தவைட ேபாலேவ 

இ����.

 ேத�கா� ச�ன��ட� ப�மாற��.

�றி��: 

 இ� எ�ெண� அதிக� 

���கா�. 

 ஒ� ப�ர���� ஒ� 

சிறிய வைட வத� � 

கண�கி��� 

ெகா�ளலா�.

Suji’s Kitchen - இ��ட�� ெம� வைட 
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ேதைவயான� ெபா��க�:

சி�க� - 1/2 கிேலா

ெகா�தம�லி� �� - 2 ����

மிளகா� �� - 1 ����

மிள� �� - 1 ����

ம�ச��� - 1/2 ����

நில�கடைல �� - 2 1/2 ����

ப�ைச மிளகா� - 3 

கறிேவ�ப�ைல 

தய�� - 2 ����

உ�� - ேதைவயான அள�

ெந� + எ�ெண� - 3 ����

ெச��ைற:

 சி�கைன ந�றாக� க�வ� ைவ��� ெகா�ள��.

 இர�� ைக�ப�� அள� நில�கடைலைய ந�றாக மி�சிய�� தி���� 

ெபா�யாக ஆ�கி� ெகா�ள��.

 ஒ� பா�திர�தி� சி�க�, தய��, உ��, ம�ச���, மிளகா���, 

ெகா�தம�லி� ��, மிள� ��,  நில�கடைல ��, ப�ைச மிளகா�, 

கறிேவ�ப�ைல ேச��� ந�றாக கல�� 1 to 1 1/2 மண� ேநர� ஊற 

வ�ட��.

 அத� ப�ற� ஒ� வாணலிய�� ெந� + எ�ெண� ஊ�றி கறிேவ�ப�ைல 

ேச���, இ�த� கலைவைய�� ேச��� நில�கடைலய�� ப�ைச வாச� 

ேபா�� வைர 

ந�றாக� கிளறி 

வ�ட��.

 ப�� சி�க� 

ேவ�வத�� 

ேதைவயான அள� 

த�ண��  ேச���� 

ெகாதி�க வ�ட��.

 சி�க� ெவ�� 

கிேரவ� பத�தி�� 

வ�த�� அ��ைப 

அைண��, �டாக 

�லா�, 

ப��யாண��ட� 

ப�மாறினா� 

ந�றாக இ����.

Deepika’s Kitchen - ப�ன� சி�க�
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PENMAI’S KITCHEN QUEEN

ேதைவயான� ெபா��க�:

இறா� - 1/2 கிேலா

சி�ன ெவ�காய� - 1/2 க� 

ெபா�யாக ந��கிய� 

த�காள� - 1 ெப�ய� 

ப�ைச மிளகா� - 1 கீறிய�

இ�சி, ��� வ��� - 2 ���

மிள� �� - 1/2 ���

தன� மிளகா� �� - 1/2 ���

�ழ�� மிளகா� �� - 1 ���

ெகா�தம�லி - சிறி�

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 �தலி� இறாைல ��த� ெச�� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� கா��த�� ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா� ேச��� 

ந�றாக வ�தக��. ப��� அதி� இ�சி, ��� வ��� ேச��� வத�க��.

 இ�சி, ��� வ��� வத�கிய�� அதி� இறாைல� ேபா�� மிள� ��, 

உ�� ேச��� சிறி� ேநர� வத�க��. அ��� அதி� த�காள� ேச��க��.

 த�காள� ந�றாக மசி�த�� அதி� தன� மிளகா� ��, �ழ�� மிளகா� 

�� ேச��க�� ப��� அதி� ந��வ��� ேவக ைவ�க��.

 ந��வ�றி எ�ெண� ேமேல வ�த�� உ��, கார� ச� பா���, 

ெகா�தம�லி �வ� இற�க��. 

Ramya’s Kitchen - இறா� ெதா��
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பண� �ைற�, உடன�யாக 

��ேயறலா� எ�பதா� ப�ளா� 

வா��வ�தா� இ�ேபா� 

ப�ரபலமாகிவ��ட�. இ��தா��, தன� 

வ��  க�ட ேவ��� எ�ற ஆைச��ள 

பல�, நகர�ைத வ��� ெவ� ெதாைல� 

ெச�றா��, ஒ� கா� கிர��� 

வா�கியாவ� வ��  க�ட ேவ��� 

எ�� ஆைச�ப�கிறா�க�. சில� ��வக�  

இட� இ��தா� அதி� வ��  க�ட 

தி�டமி�வா�க�. எ�ப�ேயா, வ��  

க��பவ�க� சில வ�ஷய�கைள 

க���பாக ெத��� 

ைவ�தி��கேவ��ய� மிக அவசிய�. 

மைனைய ச�ர� ெச���ேபா� �ைல 

ம�ட� ெகா�� 90 �கி� இ���� 

வைகய�� அைம�கேவ���. 

அ�திவார� அைம���ேபா� ம� 

ப��மான� இ�லாவ��டா� திமி� 

க�ைடயா� ந�றாக அ��தப�ற� 

கா�கி�� ேபாடேவ���.

அ�திவார���� பதிலாக ப��ல� 

அைம�� வ��  க��பவ�க��� 

ப�ர�ைன இ��கா�. ந�ல அ�பவ� 

வா��த ெபாறியாளைர ேத�� ெச�� 

பண�ைய ஒ�பைட�தா� க��மான� 

காலாகால���� நிைல�� நி���. 

உ�க� ேம�பா�ைவய�� 

க��மான�பண�க� நைடெப�றா�, 

எ�லா நிைலகள��� வா�ட� ெலவ� 

��� பய�ப��த�ப�கிறதா என 

கவன���க�. அ�திவார�, ெப�� 

லி�ட�, கா�கி�� என அைன�� 

க��மான நிைலகள��� ெலவ� 

��� அவசிய� பய�ப��த 

ேவ���. கத� ஜ�ன� 

ெபா����ேபா�� வா�ட� 

ெலவ� ��� 

பய�ப���வ� அவசிய�. 

ெச�க�கைள த�ண�� � 

நைன�த ப�றேக க�ட 

அ�மதி�கேவ���. 

ெச�க� �வ� ஒ�ெவா� 

அ��காக க���ேபா� ��வ�� 

����க�லாக ைவ�� க�ட�ப�கிறதா 

எ�பைத க�காண���க�.

�வ� க���ேபா�� இைண�� 

வ��ேபா�� க���க� 

உைட���ேபா�� க�ட ேவ���. ஒேர 

நாள�� 5 அ��� ேம� க��வத�� 

ெப��பா�� அ�மதி�காத��க�. 

அ�ேபா�தா� தர� �ைறயாம� 

இ����. ெச�க� �வ�ட� கால� ப��  

இைண���ேபா� க�ப� வைல ைவ�� 

க�ட ேவ���. கலைவய��ேபா� 

மண�, ஜ�லி சிெம��, த�ண��  

ச�யான வ�கித�தி� கல�க ேவ���. 

�றி�பாக மணைல ந�றாக 

சலி��வ��ேட க�டேவ���. 

க��ட���� காைல, மாைல 

இ�ேவைள�� த�ண��  வ�ட�ப�கிறதா 

எ�பதி� கவன� ெச��த ேவ���.

ப�க� அைம���ேபா�, அைன��� 

ஒேர மாதி�யாக உ�ளதா என� 

பா��க�. எல����க� பாய��� 

அைம���ேபா� அைன�� இட�தி�� 

சம அள� உயர� இ��கேவ���. எ�த 

இட�தி� எ�ன மி�சாதன� 

ைவ�க�ேபாகிற�� க�, மி�வ�சிறி, ைல� 

எ�� அைம�ப� எ�பைத �����ேய 

தி�டமி�� அத�ேக�ப எல���� 

பாய���, சீலி� 

கிளா��க� 

அைம�

 Datchu @ Mythili

ெசா�தமா வ��  க��ற�� களா? 

இைதெய�லா� கவன��க மற�காத�� க!

CITIZEN’S PANEL
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...Parasakthi


�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய��ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: ெச��ந�றி�அறித��அதிகார�: ெச��ந�றி�அறித��

106. மறவ�க மாச�றா� ேக�ைம �றவ�க 106. மறவ�க மாச�றா� ேக�ைம �றவ�க 

��ப��� ��பாயா� ந��.��ப��� ��பாயா� ந��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

உ� ��ப��� �ைணயாக நி�றவ�� ந�ைப வ�டாேத; அறி� உ� ��ப��� �ைணயாக நி�றவ�� ந�ைப வ�டாேத; அறி� 

ஒ��க�கள�� ��ற� இ�லாதவ�� ந�ைப மற�� வ�டாேத.ஒ��க�கள�� ��ற� இ�லாதவ�� ந�ைப மற�� வ�டாேத.

Explanation :Explanation :
Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity. Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity. 
Forget not be benevolence of the blameless.Forget not be benevolence of the blameless.

107. எ�ைம எ�ப�ற��� உ��வ� த�க� 107. எ�ைம எ�ப�ற��� உ��வ� த�க� 

வ��ம� �ைட�தவ� ந��.வ��ம� �ைட�தவ� ந��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

த� ��ப�ைத� ேபா�கியவ�� ந�ைப ஏேழ� ப�ற�ப��� ந�லவ� த� ��ப�ைத� ேபா�கியவ�� ந�ைப ஏேழ� ப�ற�ப��� ந�லவ� 

எ��வ�.எ��வ�.

Explanation :Explanation :
(The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of (The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of 
those who have wiped away their affliction.those who have wiped away their affliction.

108. ந�றி மற�ப� ந�ற�� ந�ற�ல� 108. ந�றி மற�ப� ந�ற�� ந�ற�ல� 

அ�ேற மற�ப� ந��.அ�ேற மற�ப� ந��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ஒ�வ� நம��� ெச�த உதவ�ைய மற�ப� அற� அ��; அவ� ெச�த ஒ�வ� நம��� ெச�த உதவ�ைய மற�ப� அற� அ��; அவ� ெச�த 

த�ைமைய அ�ேபாேத மற�ப� அற�.த�ைமைய அ�ேபாேத மற�ப� அற�.

Explanation :Explanation :
It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the 
very moment (in which it is inflicted).very moment (in which it is inflicted).

109. ெகா�ற�ன இ�னா ெசய��� அவ�ெச�த 109. ெகா�ற�ன இ�னா ெசய��� அவ�ெச�த 

ஒ��ந�� உ�ள� ெக��.ஒ��ந�� உ�ள� ெக��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

��� ந�ைம ெச�தவேர ப��� ந�ைம� ெகாைல ெச�வ� ேபா�ற ��� ந�ைம ெச�தவேர ப��� ந�ைம� ெகாைல ெச�வ� ேபா�ற 

த�ைமைய� ெச�தா�� அவ� ��� ெச�த ஒ�ப�ற ந�ைமைய த�ைமைய� ெச�தா�� அவ� ��� ெச�த ஒ�ப�ற ந�ைமைய 

நிைன�த அளவ�� அ�த�ைம மைற��.நிைன�த அளவ�� அ�த�ைம மைற��.

Explanation :Explanation :
Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the 
thought of one benefit (formerly) conferred.thought of one benefit (formerly) conferred.

110.  எ�ந�றி ெகா�றா���� உ���டா� உ�வ��ைல 110.  எ�ந�றி ெகா�றா���� உ���டா� உ�வ��ைல 

ெச��ந�றி ெகா�ற மக��.ெச��ந�றி ெகா�ற மக��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

எ�தைன ெப�ய அற�கைள அழி�தவ���� பாவ�ைத� க�வ வழிக� எ�தைன ெப�ய அற�கைள அழி�தவ���� பாவ�ைத� க�வ வழிக� 

உ��. ஆனா�, ஒ�வ� ெச�த உதவ�ைய மற�� த�ைம ெச�பவ��� உ��. ஆனா�, ஒ�வ� ெச�த உதவ�ைய மற�� த�ைம ெச�பவ��� 

வழிேய இ�ைல.வழிேய இ�ைல.

Explanation :Explanation :
He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for 
him who has killed a benefit.him who has killed a benefit.

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: ெச��ந�றி�அறித��

106. மறவ�க மாச�றா� ேக�ைம �றவ�க 

��ப��� ��பாயா� ந��.

வ�ள�க� :

உ� ��ப��� �ைணயாக நி�றவ�� ந�ைப வ�டாேத; அறி� 

ஒ��க�கள�� ��ற� இ�லாதவ�� ந�ைப மற�� வ�டாேத.

Explanation :
Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity. 
Forget not be benevolence of the blameless.

107. எ�ைம எ�ப�ற��� உ��வ� த�க� 

வ��ம� �ைட�தவ� ந��.

வ�ள�க� :

த� ��ப�ைத� ேபா�கியவ�� ந�ைப ஏேழ� ப�ற�ப��� ந�லவ� 

எ��வ�.

Explanation :
(The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of 
those who have wiped away their affliction.

108. ந�றி மற�ப� ந�ற�� ந�ற�ல� 

அ�ேற மற�ப� ந��.

வ�ள�க� :

ஒ�வ� நம��� ெச�த உதவ�ைய மற�ப� அற� அ��; அவ� ெச�த 

த�ைமைய அ�ேபாேத மற�ப� அற�.

Explanation :
It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the 
very moment (in which it is inflicted).

109. ெகா�ற�ன இ�னா ெசய��� அவ�ெச�த 

ஒ��ந�� உ�ள� ெக��.

வ�ள�க� :

��� ந�ைம ெச�தவேர ப��� ந�ைம� ெகாைல ெச�வ� ேபா�ற 

த�ைமைய� ெச�தா�� அவ� ��� ெச�த ஒ�ப�ற ந�ைமைய 

நிைன�த அளவ�� அ�த�ைம மைற��.

Explanation :
Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the 
thought of one benefit (formerly) conferred.

110.  எ�ந�றி ெகா�றா���� உ���டா� உ�வ��ைல 

ெச��ந�றி ெகா�ற மக��.

வ�ள�க� :

எ�தைன ெப�ய அற�கைள அழி�தவ���� பாவ�ைத� க�வ வழிக� 

உ��. ஆனா�, ஒ�வ� ெச�த உதவ�ைய மற�� த�ைம ெச�பவ��� 

வழிேய இ�ைல.

Explanation :
He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for 
him who has killed a benefit.
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா நானாவ�� 

த�����, அதி� சிற�பாக ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

தி�மண�தி��� ப���� ெப�க� 

(ஆ�/ெப�) ந�ைப உ�ைமய�� 

ெதாட�கிறா�களா? இ�ைலயா? (After 
marriage, friendship is (Male/Female) 
really maintained by ladies or not?)

ந� எ�ேலா�ைடய வா�வ��� ந�� ஒ� 

��கிய இட�ைத வகி�கிற�. ந� �க 

��க�கைள பகி��� ெகா�ள ம��ம�ல, 

ந� ச�ேதாஷ�கைள பல மட�� 

அதிக��க��, ��ப�கைள ��றி�� 

�ைற�க�� நம�� எ�ேபா�ேம ஒ� ந�� 

ேதைவ�ப�கிற�.

இ�வ���மிைடய�� ஒ� ந�ல 

அைலவ�ைச உ�வா�மிட�தி� 

ந�லெதா� ந�� அைம��வ���. ந�ல 

ந���� வய� ஒ� தைட கிைடயா�; 

ஆ�-ெப� பா�பா�� இ�ைல. 

ெசய�க�ய யா�ள ந�ப�� அ�ேபா�

வ�ைன�க�ய யா�ள கா��.

எ�கிறா� வ��வ�,

ந��� ெகா�வ� ேபா�ற அ�ய ெசய� 

இ�ைல. அ�ேபா� பா�கா���� ஏ�ற 

ெசய�� ேவெறா�றி�ைல.

ந�ல ந�� கிைட�பெத�ப� அ��. ந�ல 

ந�� கிைட��வ��டா�, ப��வ� மிக மிக 

சிரம� தா�. இ��தேபா�� ந�ல 

ந�ப�க� சில ச�த��ப ��நிைலகளா�

ப��ய ேவ��ய ச�த��ப�க� 

ஏ�ப�வ���. அதி�� �றி�பாக ஆ� 

ெப� ந�� எ�ப� ேக�வ���றியான 

வ�டயமாக இ��ப���.

ஆ�� ெப��� ெந��கிய 

ந�ப�களாக இ��பா�க�. ஆனா� 

அவ�க� வ���பாமேலேய சில ச�த��ப 

��நிைலக� அவ�கைள ப��வ��� இ��� 

ெச�வ���. பல ெந��கிய ந�ப�க� 

அவ�க� வ�ர�பாமேலேய ப��ைவ 

ச�தி�தி��கி�றன�. பல கால� 

ந�ப�களாக ப���கேவ ��யாத 

நிைலய�� இ��த ந�ப�கள�� ப��ைவ� 

பா��தி��கி�ேறா�.

ஆ� ெப� ந�ப�க� ப��ெவ�ப� 

அதிகமாக ெப���� தி�மண� 

ஏ�ப�கி�றேபா� நிக�கி�ற�. தி�மண� 

எ�� வ�கி�றேபா� ந�� வ�டய�தி�� 

பல வ���� ெகா����கைள 

ெச�யேவ�� இ��கி�ற�. அைத�� 

தா�� ந�� ெதாடர ேவ��ெம�றா� 

பல ப�ர�சிைனகைள�� 

எதி�ேநா�கேவ��ய நிைல��� 

த�ள�ப�கி�றா� அ�ெப�. இேத நிைல 

ஆ�க���� இ�லாம� இ�ைல... 

இ��கி�ற�. ஆனா� மிக மிக அ��. 

இவ�க� ந���க� ெதாட�வைத 

வ����கி�றனரா இ�ைல த� 

வா��ைக� �ைணம�� 

ச�ேதக�ப�கி�றனரா? சில�, தா� 

யா�ட�� ந�� ைவ��� ெகா�ளலா� 

த� �ைண ந���கைள இழ�க ேவ��� 

எ�� வ����கி�றன�. இ�வாறான மன 

நிைலக� மாறேவ���. ந��க� 

நிைல�கேவ���.

...Sumathisrini
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இத�� மாறாக பல ந���க� 

தி�மண�தி�ப�� ெதாட�வ����. 

தி�மண�தி�� �� அ�த ஆ��ேகா, 

ெப���ேகா ம��ேம ந�பரா� 

இ��தவ�, இ�வ���� ந�பரா�, 

���ப ந�பரா� மாறிய வ�த�� உ��. 

ேம�� இ�த தைல��� �றி�த ந� 

ெப�ைம ேதாழைமகள�� க����கைள� 

பா��ேபா�.

கீதா

எ� க����ப� ெதாடர ��யா�. 

��யா� எ�� ெசா�வைத வ�ட ேநர� 

கிைட�கா�. ஏென�றா� கணவ�, அவ� 

���ப�, �ழ�ைத எ�� பா�கேவ ேநர� 

ச�யாக இ����. அ��� ேவைல��� 

ெச��� ெப� எ�றா� ெசா�லேவ 

ேவ�டா�. எ�ேபாதாவ� 

ெதாைல�ேபசிய�� ேவ��மானா� 

ேபசி�ெகா�ளலா�.

ேம� ெட�ஸி 

After marriage  can't continue their 
friendship by all women. Women may be 
house wife, or working woman... anything... 
but can't give more importance to their 
friends. Because women have lot of work 
schedule in their home & office. Also want to 
manage the relation with family. So they 
may wish to see, to speak, to meet, to invite 
their friends. But can't do in real life. Girl 
relation may be allow by them (some friends 
only...not all girl friends) But boys can't. If 
any boy friends related to her husband 
relation, then no problem, else it's 
impossible.

ஆய�ர����� ேம�ப�ட இைழக� 

ேச��� தா� ஒ� ஆைடேய 

ெந�ய�ப�கிற�. இதி� ஒ� இைழ 

அ��தா�� அத� அழ� �ைற�� 

வ���!!! அ� ேபால� தா� ந���. ெப� 

ேதாழிய� ம��� ேபா��, ஆ� ேதாழ� 

ேவ�டா� எ�� நிைன�தா� அ� எ�ன 

ந��?

ஆ� ெப� இ�வர� ந��� ெதாட��தா� 

தாேன அ� உ�ைமயான, மா� ம�வ�ற 

ந��?

மனதி� ��ைம இ��தா� ந�� 

பாரா��வதி� தவேற இ�ைல. 

வா��� கிைட��� ெபா�� பய�ப��தி 

உ�க� இளைம நிைன�கைள அைச 

ேபா��க�.

ர�யா ராஜ�

ெப�க� த�கள�� ந�ைப 

ெதாடர��டா� எ�� எ�ேபா�� 

நிைன�பதி�ைல. அவ�கள�� 

��நிைலகளா� அவ�களா� ந�ைப 

ெதாடர ��யாம� ேபாகிற�. அைத 

அவ�க�� அ�ப�ேய வ��� 

வ��கி�றன�. 

தி�மண� ஆன�� அதிக� ெப�க� 

ேவ� �� ஊ���� ெச�கி�றன�. அ�ப� 

ெச��� இட�தி� அவ�க��� இய�� 

வா��ைக பழகேவ சிறி� நா�க� ஆ��. 

அத� ப�ற� �ழ�ைத உ�டாகிவ��டா� 

அவ�க��� ஏ�ப�� உட� 

உபாைதகளா� அவ�களா� சிறி� கால� 

ேவ� எைத� ப�றி�� நிைன�க 

��யா�. ப�� �ழ�ைத வ�த�� 

�ழ�ைதைய கவன��கேவ ேநர� ச�யாக 

இ��கிற�. 

இ�ப�ேய சிறி� வ�ட�க� ெச�ல... 

அவ�கள�� ந�ப�கள�� ெதாட�� வ���� 

ேபா�வ��கிற�. ப�� �ழ�ைதக� 

ப�ள���� ெச�ற�� ந�ப�கைள 

ேத�னா� அவ�க� இ�ேபா� ேவ� 

ஊ��� ெச�றி��பா�க� அ�ல� 

அவ�க� ேவைலய�� ���ரமாக 

இ��பா�க�. 

எ�ேலா�� ஒ� கால�க�ட�தி� 

அவ�க� ேவைல, ���ப� எ�� 

ப�ஸியாக இ��ேபா� ஆனா� சிறி� கால 

இைடேவைள��� ப�றகாவ� நா� ந� 

ந�ப�கேளா� ம���� ெதாட�� ைவ��� 

ெகா�ளேவ���. இ�ைலெய�றா� 

அ�ப�ேய ெதாடர ��யாம� ெச�� 

வ���. 

ெப�க� த�க� ந�ைப� ெதாடர 

��யாம� ேபாவத�� த�க� கணவ�, 

���த வ�� �னைர காரணமாக� 

ெசா�வைத எ�னா� ஏ�க ��யா�.



www.Penmai.com                                Penmai eMagazine July 2014                               43



தப� �கா ராண� 

வ�� �ைன நி�வகி��� ெகா������ 

ெப�க��காவ� எ�ேபாதாவ� ேநர� 

கிைட��� ேபா� ெதாட�� ெகா�� 

ேபசலா�. ஆனா� ேவைல��� ெச��� 

ெப�களா� அ� �ட ��யா�. வ��  

கணவ�, �ழ�ைதகைள� பா��பத�ேக 

அவ�க��� ேநர� ச�யாக இ����. 

அைத�� தா�� ேநர� கிைட�தா� 

சிறி� ேநர� ஓ�ெவ��க� தா� 

ேதா��ேம தவ�ர ந�ப�கள�ட� ெதாட�� 

ெகா�� ேபசேவா, ெவள�ய�� ெச�� 

ச�தி�பத�ேகா ேநர� இ��கா�.

க�யாண�தி��� ப�ற� ெப�க� 

ந��கைள ெதாடரமா�டா�க� எ�பைத 

வ�ட அவ�க��� அத�கான ேநர� 

இ��கா� எ�பேத எ��ைடய க���.

 �ஜி

எ�ைன� ெபா��தவைர ந�� எ�ப� 

மன� ச�ம�த�ப�ட�. அ� யா� 

த��தா�� நி�காம� ���ப� ேபால 

யாரா�� அ�த ந�ைப மா�றேவா 

த��கேவா ��யா�.

தி�மண�தி��� ப���� ெதாடரலா� 

எ�பேத எ� க���. ந�� எ�ப� 

அவ�க� வ�� � வ�ழாவ�� �தலி� 

நி�பேதா, அவ�கள�ட� தின�� 

உைரயா�வேதா, எ�லா வ�ஷய�கைள�� 

பகி���ெகா�வேதா ம��� அ�ல. 

இைத�� தா�� ந� ேதாழி எ��� 

நம�காக இ��பா� எ�� ந��வேத. 

மாத� ஒ� �ைற ேபசி�ெகா�டா�� 

தின�� அவ���� ேச��� கட�ைள 

ேவ��வேத.

தி�மண�தி��� ப�ற�� ந�� 

ெதாடரேவ��� எ�றா� அ� ந� 

ைகய�� ம��ேம.

ேகாைத �ரா� 

It's difficult to maintain the friendship after 
marriage. Focus on life is changed to family 
and commitment and responsibilities are 
getting increased. Eventhough hough we 
thought to maintain time will not be there or 
the situation in the family will not be good.

ஏதாவ� ேவைல இ���ெகா�ேட 

இ����. அைத�� தா�� ந�ம 

ப�ெர��� கி�ட ேப��ேபா� தா� 

ஏதாவ� ��கியமான ேவைலைய ந� 

தைலய�� க��வா�க�. இதிலி��� நா� 

எ�ன ெசா�ல வ�கிேறென�றா�, 

ந�ைப நா� ெதாடராவ��டா��, ந� 

ந�ப�கைள நிைன��� ெகா��, 

அவ�க�ட� கழி�த நா�கைள 

நிைன���ேவா�. அ�ேவ உ�ைம.

 
Wisteria

Yes, after marriage friends circle is 
contacting and maintaining each other.
Both of them they know, what the 
responsibility are and works depends upon 
them after marriage. So whenever they 
have times contact each other.

After marriage time is tide schedule 
because new relationship and new born, 
health, festivals... everything in this 

marriage bond and also contact with friends 
is possible in our generation. Now a day, 
we have a lot of facility in technology. So it 
is easy to touch with friends. After marriage 
also... communication is easy now a day, 
but meets to directly is difficult one after 
marriage. After marriage, it is not possible 

to go out with friends.  Communication 
through mobile and online is possible one.

ெகௗ� ேமாக� 

ஆேரா�கியமான ந�ப�� �ல� இ� 

ப�திய�ன�� ேதைவ�ப�� ேநர�கள�� 

உதவ�க�, ஆேலாசைனக� ெப�கிறா�க�. 

ெபா�வாக ெப�கள�� ந�� இ� 

ப�திய�ன�� ���ப�ைத�ேம 

ப�ைண��வ��கிற�. அ�ேவ 

ஆேரா�கியமான�.

���ப�தி� ஏ�ப�� சி� சி� 

ப�ர�சைனகளா� உ�டா�� மன 

அ��த�கைள ெகா�� ஆ�த� 

ெப�வத�� ந�பகமான உற� ந��. 

அைத� தவறா� பய�ப���கிறா�க� 

ெப�க�. ���ப�தி� ஏ�ப�� 

ப�ர�சைனகைள ச� ெச��, ���ப� 

�ைலயாம� இ��பத�� வழி 
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ெசா�வ��, இ�க�டான ேவைளகள�� 

ஒ�வ��ெகா�வ� உதவ� ெச�வ�ேம 

சிற�த ந��. தி�மணமான ப���� இைத 

ெப�க� ேப�கிறா�க� எ�ப� உ�ைம.

ல�மி 

ந�� அ� ப�ற���ேபா� வ�வதி�ைல. 

ஆனா� இற�ப��� உய��ட� வா�� 

ப�சிரா�ைதயா� ந�� அத�� உதாரண�.

அவரவ�கள�� மன நிைலைய ெபா��த�. 

உன� ந�ைப ந� எ�ப� பா��கிறாேயா 

அைத� ெபா��ேத அ� உ��ட� 

ெதாட��.

தி�மண� ���த ப�� உ��க� �ைற 

மாறாம� இ����ேபா� ந��க� ம��� 

ஏ� மாறேவ���? அதனா� ெப�க� 

நிைன�தா� ந�ைப க���பாக� 

ெதாடரலா�. எ�ேபா� ந�ப�� �யநல� 

கல�கிறேதா அ�ேபா� ம��ேம அ� 

�டா ந�பாக இ����.

எ� ேதாழன�� ைக 

எ� ேம� இ��தா� 

அ�த வான�� 

எ� காலி� கீ� இ����!!!

இ� ��றி�� உ�ைம......

இ�த உண��ட� ��ய ந�� எ�த 

காரண�களா�� மைற��� ேபாகா�... 

அழி��� ேபாகா�.

ேகாைத �ேர� 

எ�ைன� ெபா��தவைர, இ� அவரவ� 

���ப� �ழைல� ெபா��த�. ந�ல ந�� 

எ�றாேல ஒ� ��த� இ����. தின�� 

பா��� ேபச ேவ��� எ�ற அவசிய� 

இ�ைல. எ��ைடய ��� வ�ட�தி� 

ஆ�க�, ெப�க� இ�வ�ேம உ��. 

இ�தைன ஆ��கள�� எ��ைடய 

ந�ப�க� எ�ற வ�ட�ைத� தா�� 

���ப ந�ப�க� எ��� அள��� 

வ�தாகி வ��ட�. இ�ேபா� அ��த 

தைல�ைறக�� அைத ஆைசேயா� 

ெதாட�கிறா�க�

சனா 

ந��... காரணமி�றி கைள�� ேபா�� 

கன�� அ�ல.

ெதாட�� ெகா�ளவ��ைல எ�� ப���� 

ெச�ல காத�� அ�ல.

����ெகா�ள ச�ைடய��� 

உற�க�� அ�ல.

இ�.... 

ச�ைடக� பல வ�தா��

தின�� ெதாட�� ெகா�ளாவ��டா��

காரணேம இ�றி எ��� அேத அ��ட�

உட� நி�ப� தா� ந��!

தி�மண� எ�பேத இ� மன�கைள 

ம��ம�ல இ� ���ப�தாைர இைண�� 

உற�கைள வள��க உத�� பாலேம. 

இ�தைகேய பாலேம ம�ெறா� உறைவ 

அ���ேபாக வழிவ���மா? நி�சயமாக 

இ�ைல. க���பாக ஆேணா ெப�ேணா 

எவராக இ��தா�� தி�மண�தி��� 

ப���� த�க� ந�ைப� ெதாடர ����.

ெப�க� ந�ைப ெதாட�வத�� 

ம�றவ�கள�� ப�ைக வ�ட அவரவ�� 

ப�ேக �த�ைமயான�. 

நா� நம� ந�ைப த� �ைணய�ட�� 

���த வ�� டா�ட�� எ���ைர�காவ��� 

அவ�க��� ந� ந�ப�� ஆழ� எ�வா� 

����? நா� அவ�க��� எ���ைர��� 

�ைறய�� தா� இ��கிற�, நா� ந� 

ந�ப�கள�ட� சகஜமாக ெவள��பைடயாக 

ெதாட�ப�� இ��க ��வ�� 

��யாத��.

நா� எ��ேம ந� ந�ப�கள�ட� ஈேகா 

பா��க��டா�. நம� ��நிைலகைள ந� 

ந�ப�க� எ�ப� உண��� ெகா�ள 

ேவ��� எ�� நா� நிைன�கிேறாேமா, 

அேத ேபா�� நா�� அவ�கள� 

��நிைலகைள உண���ெகா�வ� 

மிக�� அவசிய�.

இ�த ந�யா நானாவ�� ப�� ெகா�� 

த�த� க����கைள பகி��� ெகா�ட 

அைன��� ேதாழைமக�� க����க�� 

அ�ைம. இதி� ந�ப�� ஆழ�ைத��, 

அத� இ�றியைமயாத� த�ைமைய�� 

வலி���தி த� க��ைத� பதி�� ப�� 

ெவ�ற  அவ�க��� ேதாழி சனா

ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��. 
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...Sbsudha

“ேநரமா��, எ�வள� சாமா� இ�... 

ம�� ம��, ச�யான ப���கா�... 

என���� வ�� வா�சிேய... நாம 

எ�ன ப�� நா� �ரா ேபாேறா�, 

நால�� நா�தாேன, அ��கா இ�தைன?” 

என இைர�தா� க�ண�.

“இ�ைல�க, �ழ�ைத சாமா�தா� 

ெப��பா��... நா� பா��� ெகா�சமா 

ெரா�ப�� ேதைவயனைததா�க பா� 

ப�ண� இ��ேக�” எ�றா� ராதா.

“எ�னேமா, எைத ேக�டா�� ெர�யா 

ஒ� பதில ெவ�சி��ப�ேய...”

“த பா�, இ�ேபாேவ ெசா�ேற�, ந�லா 

ேக���ேகா… நாம ப�� ேபேராட 

ேபாேறா�, ச�க�ய� அச�க�ய�� 

எ�லா�� தா� இ����, அ�ஜ�� 

ப�ண��க��... நா� ேபேராட 

கலகல�பா பழக��... பைழய 

ப�சா�க� மாதி� அ�ேக�� வ�� 

நட���கி�� என�� அவமான�த ேத� 

����டாேத, எ�ன ���தா?” எ�றா� 

க���த �ரலி�.

‘��’ என தைலைய ஆ��னா� ராதா. 

“ைகய�� �ழ�ைத ப�ப� எ�� ப�மின�... 

இர�� வய� நிர�ப� ேபாகிற�... ம� 

ைகய�� அவ��� அ�யாவசியமான சில 

சாமா�க� அட�கிய ைப, என ெச��ைப 

மா���ெகா�� அவ� நட�க, அவ� 

��ேன இர�� ைகய�� இ� 

ேஷா�ட� பா�ட� நட�தா� க�ணா. 

வ�� ைட� ��� ம�ற வழ�கமான 

ேக�வ�கைள ேக�டப� அவ� ��ேன 

நட�க, �னகலாக அவ��� பதி� 

�றியப� அவ� நைட ேவக���� 

தா�� காைல எ��� ேபா�டா� ராதா.

‘��கா, இ�த ��� ந�லப�யா 

��ய��... எ�லா�� ந�லா 

இ��க��... எ� ேவ��த� எ�ன� 

உன��� ெத���... ந�லேத நட�க���’ 

என ெதா�தப� நட�� ஆ�ேடாவ�� 

ஏறினா�.

ஆப�ைச ெச�றைடய அ�ேக 

இவ�கைள� ேபா�ற பல ���ப�க�� 

வ�தி��தன�. இவ�கைள வ�ட மிக 

அதிகமான சாமா�க�ட� ���ப 

சேமதராக ஆஜராகி இ��தன�. 

சலசலெவன ஒேர ேப��� ச�த�மாக 

இ��த�.

ஆ� க�ண� ேவைல ெச��� 

க�பன�ய�� இ��� இ�த வ�ட� 

ேகாைடகால வ���ைற கழி�கெவன 

ஐ�� நா�க��� அவ�க� ��� ேநா�கி 

பயண�பட இ��தன�. ெச�ைனய�� 

இ��� ைம�� ேபா� அ�கி��� ேவ� 

ஒ�� எ����ெகா�� ��� ெச�� 

அைடய �ளா�.

ஆப�ச� ேகட�� இ��ேபா�� ஆ� 

���ப�க� ெமா�தமாக கிள�ப� 

இ��தன�. அதி� ஒ�ைறயா� வ�தவ� 

கா�ச� ம��ேம. மணமாகாதவ�... 

கவ��சியாக அல�க����ெகா�� 

நடமா�யப� இ��தா�. மா�ெக�� 

ப��வ�� ேமனஜராக இ��பவ�.

க�ணன�� ேமலதிகா�, வய� 

அ�பைத� தா��யவ�, அவ�� 

பா�ைவ �ட அவைள� த�வ�� ெச�ல 

மற�கவ��ைல, தய�கவ��ைல.

“க�ட�, இவ எ�ன இவ... இ�ேக�� 

இ�ப� �ர� ப�ண�� � வ�� ந�ம 

வய��தில ெந��ைப� ெகா�டறா” என 

அ����ெகா�டா� பாசி� மைனவ�.

ஒ� வழியாக ரய�ல���� ெச�றன�. 

வ��ய�� ஏறி அவரவ� சீ� ப�� என� 

பா��� சாமா�கைள அ��கி வ��� 

அம��தன�. அர�ைட கைள க��ய�. 

சின�மா, �ராமா, ேப���, அரசிய� என 

ஒ�� வ�டாம� அலச�ப�ட�. 

�ழ�ைதக� ரய�லி� அ�த� ப�க�� 

இ�த� ப�க�� ஓட, ெப�களா� 

அவ�கைள அட�க ��யாம� �ட ஓ� 

அவ�கைள ப���� இ��� வ�தன�.

���லா
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ப�ப� சம�தாக த� அ�ைனய�� ம�ய�� 

அம��� த� ைகய�� இ���� 

ெபா�ைம�ட� வ�ைளயா�னா�.

“ந��க�� இ��கீ�கேள வா�களா, 

அவள� பா��க, ப�ப� ��� எ�வேளா 

சம��, ந��க�� உ�க ேச�ைட��, 

இ�ப�ேய ெச�சீ�க இ�த ரய��ேல 

வ����� நா�க மா�திர� 

ேபா��ேவா�... ஆமா ெசா���ேட�” 

என ஒ� ஆப�ச� மாைனவ� அவள� 

இர�� ஆ� வா�கைள அட�கினா�.

“ஆமா, அவ சி�ன பா�பா... ��மா 

உகா��தி��கா” என ெநா��தா� 

அவள� ெப�ய வாலான பா�.

சா�பா� �ைட� திற�க�ப�ட�. �டான 

ப��ைவ சா�பா� மண�த�. அ�த 

க�பா��ெம�ேட கலகல�த�. 

இவ�கள�� சா�பா�� ேநர 

கலா�டாவா�.

அைனவ�� அைனவ���� பகி��� 

உ��� வ�ண� ஏேத�� ஒ� �� 

என ெச�� ெகா�� வ�தி��தன�. 

ராதா �சியான உ�ைள ப�டாண� 

மசாலா ெச�� வ�தி��தா�. நாவ�� 

கைர�த� �சி.

“ஹ�பா சாதா ஆ� ம�ட�� 

நிைன�ேச�, இெத�ன இ�ப� ஒ� 

�சி...?” என ெம�சினா� பாசி� மைனவ� 

காமா�ி. 

“ந�றி ேமட�” எ�றா� ��னைக�ட�. 

அ�ேபா�� �ட க�ணன�டமி��� ஒ� 

ஆேமாதி�ேபா ��சி��ேபா தைல 

அைச�ேபா இ�ைல. ஏ�, அவைள� 

தி��ப��� பா��கவ��ைல. அவ� 

ேப�ப� �ேள��� இ��� த�தைத 

யாேரா ேபால நா��காக உ��வ��� 

ேமேல ஏறி ப���� வ��டா�.

அவ��� ேநேர எதி� ப��தி� ஏறி த� 

ஜ�� � ���தா�ட� ப��தா� கா�ச�. 

நயன பாைஷக� �வ�கின.

ேப��ேக�� இ�வ� ைகய��� 

ஒ�ெவா� ப�தி��ைக இ��த�.

ம�ய�� �ழ�ைத ப�ப��ட� 

ராதா���தா� உ�ப� க�னமான�. 

“இ�க �� �ழ�ைதய, ந� சா�ப��” என 

வா�கி�ெகா�டா� காமா�ி. ேமேல 

ஒ� �ைற பா�ைவயா� அள�தா� 

அவ�. ‘இ�ப��� உ�� ஒ� ம�ஷ 

ெஜ�ம�’ எ�ப�ேபால.

“இ�ல இ��க��� ேமட�, அவ���� 

எ�ப��� சா�பா� ஊ�ட��... நா� 

ேமேன� ப�ண��ேப�, தா�� �” 

எ�றா�.

ராதா�� ப�ப��� உண� ெகா��� 

தா�� உ�� அைன�ைத�� எ��� 

க�வ� �� ைவ��வ��� ப�ப��ட� 

ெகா�ச ேநர� ெம�லிய �ரலி� 

ேபசியப� இ��தா�. சா�ப��ட உடேன 

ப��ப� ெக�ட வழ�க� என அவள� 

தி�ணமான ���. அதனால ப�ப��� 

கா��� ப���� கா��னா�. அ� 

கி�கி�ெவன சி��த�.

அ�வேபா� பா�ைவ அவைள�� 

அறியாம� ேமேல ேபாகாம� இ�ைல. 

க�ணன�� அைச�கைள க�காணாம� 

இ�ைல. மன� பைத�த�... அட�கினா�.

“உ� ெபா�� ஆனா�� சம��” 

எ�றா� இ�ெனா� ெப� வ�மலா. 

ராதா ��னைக�தா�. 

“க�ண� சா� ஒ��ேம ேபச� 

கா�ேம, ப�ப� அவ அ�பாைவ ேதடேவ 

மா�டாளா?” எ�றா� ராண�. 

“இ�ைல, எ� கி�ட ெகா�ச� ஒ��த� 

ஜா�தி, அவ� அ��� கைள�� 

வ�வா� இ�ைலயா, அதனால 

அவ�கி�ட அதிக� ேபா� ெதா�தர� 

ெச�ய மா�டா” எ�றா� ராதா ெம�லிய 

�ரலி�.

அவ�� ஒ� கீ� ப��தி� ப�ப�ைய 

அைண�தப� உற�கி� ேபானா�.

காைல ைம�� வ�தன�. இற�கி ஒ� 

ேஹா�ேடலி� �� எ��� �ள���, 

�ப� ���� ம���� ப�ரயாண�ைத� 

ெதாடர ���. அத�ப� இவ�கள�� 
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�மி� ேபா� ப�ப�ைய �ள��பா�� 

அவ�� �ள��� ���தா�. க�ணன�� 

�ண�கைள தயாராக எ��� ைவ�தா�.

“க�ண�, எ� �� ேடா� லா� ஆக 

மா�ேட���, ெகா�ச� வ�� 

பா�கற�� களா?” என� �ய�� �வ�ய�. 

“ேதா” என அ����ெகா�� ஓ�னா�.

அவ� ��ள� ஓ�வைத ைகயா� 

ஆகாம� பா��தப� நி�றா� ராதா. 

‘கட�ேள’ என மா�திரேம �ற ���த�.

அைனவ�� �ள��� ெர�யாகி 

சி���� உ��வ���, ேவன�� ஏறி 

��� ேநா�கி பயண�ப�டன�. ெர�� 

மண� ேநர� பயண�. ல�ச ேநர�தி� 

��ைக அைட�தன�. �சா���� ��கி� 

ெச�ய�ப�� இ��த�. ேபா� இற�கி 

அ�ேக காண�ப�ட இய�ைக �ழலி� 

அைனவ�ேம த�கைள மற�தன�.

அ�� மாைல ��ன��ெகன 

�ெபஷலாக ப�ப�ைய ப���ச� 

ஃப�ரா�கி� அல�க��தா� ராதா. ப��� 

கல�� அழகாக ம��� ம��பாக ப��� 

இற�க, க��� ��வ�� அழகிய 

�மா�கி� என�ப�� ேவைலபா� 

ெச�ய�ப�� டா� ேபால இ��தா� 

ப�ப�.

“ஐேயா, எ�னமா இ��கா...!!! அழ� 

ெகா�சற�... தி��� ��தி ேபா� ராதா” 

எ�றா� காமா�ி. 

“ஒேக ேமட�” என ��னைக�தா�.

“எ�ேக வா�கிேன இ�த �ரா�, ெரா�ப 

அழகா இ���?” எ�றா� ராண�. 

“ஆமா� என��� இ� ேபால வா�க�� 

பா” எ�றா� வ�மலா. 

“இ� வா�கல, நாேன ைத�ேச�” 

எ�றா� ராதா ��ச��ட�. அச��ேபா� 

அைனவ�� வாையைய ஆ ெவன 

ப�ள�தன�. 

“எ�ன ெசா�ேற, ந� ைத�சியா இ�த 

ப�ரா�ைகயா...?” என அவைள 

ஆ�ச�ய��ட� பா��தன�.

‘ஆமா, எ�ன ெப�ய சாதி���டா� 

ெம���கறா�க?’ எ�ப� ேபால 

க�ைல�� ம�ைண�� பா��ப� ேபால 

பா��தா� க�ண�.

“பரவய��ைலேய உ�க மைனவ�” 

எ�றா� கா�ச� �ட. 

அவ��காகெவன ஒ� அைர ��னைக 

ெச�தா�.

அ�� இர� கா�� பய� ஏ�பா� 

ெச�தன�. அைனவ�� வ�டமாக 

அம��� அர�ைட அ����ெகா��� 

ேஜா�� ெசா�லி�ெகா��� ேநர� 

ேபாக, “யாரா�� பாடலாேம” என 

ஒ�வைர ஒ�வ� ேக���ெகா�டன�. 

�தலி� ஒ� ஆ�� ப�� ஒ� 

ெப��� �மாராக� பா�ன�.

“ந� பாேட� ராதா, க���பா உன�� 

பாட� ெத���தா� இ����, 

உ�ைன பா��தா அ�ப� ேதாணற� 

என��” எ�றா� காமா�ி. 

“ஐேயா ேமட�, என��� பாட எ�லா� 

வரா�. ஏேதா �����ேப� 

அ�ேளாதா�” எ�றா� ��ச��ட�.

“அ�த �����ைபதா� நா�க�� 
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ேக�கேறாேம... பாேட� மா” எ�றா� 

பா�. அவ��� ம��க ��யாம� 

ேபான�.

‘பா��திப� கன�’ பட�திலி��� ‘எ�ன 

தவ� ெச�தைன’ய�� �வ�கி 

ஆல��ய�� பா��� ேச��� 

ெமா�தமாக பா� ���தா�. க�ணேன 

அச�� ேபானா� அவள�� �ரலி� 

ெநள�� �ள��, இன�ைம, �ைழ� க��, 

ேக��... ெசா�கி� ேபானைத� 

கா���ெகா�ளாம� மைற�தா�. 

அவைன ஒ� பா�ைவ பா��தா� 

கா�ச�. அதி� பல�பல அ��த�க� 

�ைத�� கிட�தன. க�ண���தா� 

பல�� ��யாம� ேபான�.

“ஏ��மா உன�� ெத�யாதேத 

கிைடயாேதா? பாடற, ைத�கற, ந�னா 

சைம�கற �சியா. இ��� 

எ�னெவ�லா� வ��?” எ�றா� 

காமா�ி அவ��� �க� வழி��. 

அவ� ெவ�க��ட� ��னைக�தா�.

‘எ�ன ெச�� எ�ன...’ என ெப���� 

ேதா�றிய�. எ�லா� ெத���தா�, 

��ஷைன ைக� ப��ய�� 

ைவ���ெகா�ளதா� ெத�யாம� 

ேபான�’ என க�த ேவ��� ேபால 

ேதா�றிய�. யா�� அறியாம� 

க�ேணார� �ள���த க�ண��  

����கைள� �ைட�� சி���ட� 

மைற�தா� ராதா.

அ�த இ�பமான �ள���த இர�� 

ெபா�தி� ஒ�ெவா�வ�� மன� ேபான 

ேபா�கி� காலார நட���, ஆ�கா�ேக 

அம���� ேபசியப� ெமளனமாக நைட 

பய��றப� இ��தன�. 

கா�ச�� எ��� தன��� நட�தா�. 

�கமாக இ��த� அ�த� �ள��. உடைல 

உ��தவ��ைல.

“கா��” என அைழ�தப� அவைள� 

ெதாட��தா� க�ண�.

“எ�ன இ�ேக?” எ�றா�. 

“உ�ேனாட ெகா�ச� தன�ைமய�� ைட� 

�ெப�� ப�ணலா��தா�” எ�றா�. 

“���” என நட�தா�.

ெம�ல அவ� ைகேயா� ைக ேகா���� 

ெகா�டா�. அவ� அவைன� தி��ப� 

ஒ� பா�ைவ பா��தா�.

“ந��க இ�தைன நாளா எ�ேனாட 

ெந��கி� பழகின�� க, 

பல�� ெசா�ன�� க, 

��கியமா உ�க 

மைனவ� ப�தி, 

‘பழ�கால�, ப���கா� 

பழக� ெத�யா�, இ�ப� 

பல��... எ�ைன� 

ேபா�ற ஒ� 

மைனவ�தா� ந��க 

உ�க மனசில 

உ�வக�ப��தி 

இ��த��க��...” 

எ�றா�.

“ஆமா� உ�ைமதாேன 

ெசா�ேன�” எ�றா� 

ெம�ல. தா� ெசா�வ� 

ெபா� என அவ��ேக� 

ெத��� அ� அவ� 

�ரலி� க�ட�.

சி�கைத
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“க�ண�, ஒ�� ந��க மகா ெபா�ய�, 

இ�ைல உ�க க�க� ஏேதா 

மாையய�னால க�ட�ப�����. அ� 

எ� ேமல இ��கற ேமாக� எ�� 

மாையயா இ��தா சா�... நா� அ��� 

ஆள��ைல... ந��க ெசா�ன ேசாக� 

கைதைய ேக�� நா� �ட உ�கைள� 

ேபா�ற ஒ� அழகிய �ணவானான 

ஆ�மகைன மண�க வ���ப�யதால, 

நா�� உ�க கி�ட ச�ைகயா 

நட��கி�ேட�.”

“ஆனா, உ�க மைனவ� ஒ� ெஜ�... 

அவ�க����ள எ�வள� திறைமக�...!! 

எ�ன ந�ல �ண�, ப��, அட�க�, 

எ�வள� அழகா ேபசறா�க... அதிராம 

அல�டாம, ஷி இ� ேசா ெமாட��. 

��கியமா ஒ�ெவா� அைசவ�ேல�� 

உ�க� ேதைவகைள ���� நட�கறா�க, 

ந��க அைத பாரா�டைலனா�� 

பரவாய��ைல, அைத அ�கீக��க� �ட 

உ�க��� மன� வரைல... வா� எ 

ேஷ� க�ண�... அ�� உ�க மக, ஷி 

இ� ேசா ���, ெபா�ைம மாதி� 

இ��கா... எ�வள� சம��, அழ�, 

இ�தைன �ழ�ைத�க இ�தைன ரகைள 

ப�றா�க, ஷி இ� ேசா ைந�... எ�ன 

சம�தா நட�����... அவேளா ந�லா 

வள��தி��கா�க உ�க மைனவ�.”

“இைத வ�ட வா��ைகய�ல இ��� 

எ�ன ேவ�� க�ண�? ந�ல 

மைனவ�... கணவ� மன� அறி�� 

நட��� மைனவ�... அழ� அட�க� 

நள�ன� திறைமக�... அ�ைமயான 

�ழ�ைத... நிைற�ச வா��ைக... ந��க 

தா� அவ�க��� 

லாய�கி�ைலேயா�� என�� இ�ேபா 

ேதா��...”

“ந��க ெச�யற தவ�க� உ�க��ேக 

ெத�யயைல�னா இ�ேபாவா�� 

ெத���ேகா�க... ெத��ேச 

நட��கி���க�னா உ�கைள� ேபா�ற 

�ச� ேவேற யா�மி�ைல�� 

ெசா�ேவ�... இ�ேபா�� ஒ��� 

ெக��� ேபாகைல, க� �ழி�����க... 

தி��தற வழிய� பா��க”.

“ந��க எ� ேமல ஆைச ெவ�சீ�க, 

என��� ெத���, உ�க ேமல ெகா�ட 

அ�பால நா�� அ�ப� ஒ� எ�ண� 

ெவ�சி��ேத�... ந�லகால�, இ�த 

���லா எ� க�ைண� திற�� 

ெவ�����... நா� ராதாகி�ட ம�ன��� 

ேக�க� ேபாேற�... அவ�கேளாட ந�ல 

ேதாழியா இ��க ஆைச�படேற�... ஏ� 

ெத��மா, என��� நாைள�� 

க�யாண� ஆ��, அ�ேபா அவ�கள� 

ேபால நா� நட���க��... ந�ல ேப� 

வா�க��� என�� ஆைசயா இ���... 

அவ�கேளாட ந�ைப நா� ெரா�ப 

உச�தியா நிைன�கேற� க�ண�...”

“�� ைந�” என நட��வ��டா�.

அவள� அ�க வைள�கள�� இ��த 

அழ� இ�ேபா� அவ� க����� 

ெத�யவ��ைல. அவ� அவ� மனைத� 

��க�திலி��� த�� எ��ப�வ��� 

இேதா ��ேனறிவ��டா�. அவ� தா� 

ேத�கி நி�� ேபானா�. யாேரா 

ம�ைடய�� அ��த� ேபால உைர�த�. 

நி�ற வா�கி� தி��ப�� பா��க, ராதா 

ப�ப��ட� கி��கி�� ���யப� சி��� 

மகி��தி��பைத� க�டா�.

அவ� க�ட அ�த �ண�தி� அவ�� 

உ��ண�� ெசா�ல, அவைன� 

தி��ப�� பா��தா�... அவைன�� 

அறியாம� ��னைக ��த�. அவ� 

க�க� ஆ�ச�ய�தி� வ���தன... 

அவ�� மிக அழகாக ெவ�க��ட� 

��னைக�தா�... அ�த ஆன�த�ைத 

ப�ப�ைய க�� அைண�� அத� ��� 

க�ன�தி� ��தமி�� 

கா���ெகா�டா�. அைத 

க�டவ���� அ�த ெநா� ராதாவ�� 

ேம� காத� 

ெபா�கிய�.

‘உ� மைனவ�ய�� �ண நல�கைள 

யாேரா ஒ��தி வ�� ெசா�ல ேவ�� 

இ��ேகடா மைடயா’ என� தாேன த� 

தைலய�� அ����ெகா�ள ேவ��� 

ேபால� ேதா�றிய�.

��னைக�ட� அவைள ேநா�கி� 

ெச�றா�... அவள�ேக ெந��கி 

அம��தா�... ப�ப� ��க� கல�க�தி� 

இ��தா�. 

சி�கைத
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சி�கைத

“ப�ப�ய ��, ��க� வ����� ேபால, 

எ�தைன ேநர� ந�ேய ெவ�சி��ேப... 

ைகய வலி�க� ேபாற�” என வா�கி� 

ேதாள�� சா��தி�ெகா�டா�. அவ� 

க�க� வ��ய அவன�ட� �ழ�ைதைய 

ந���னா�.. அவ�� ப�ப�ய�� 

க�ன�தி� ராதாைவ பா��தப�ேய 

��தமி�டா�... ராதா ெவ�க��ட� 

தைல கவ���தா�. 

“ேபாலாமா, �ள�� வ����ட� ேபா��” 

எ�றா� அவைள ைக அைண�ப�� 

ைவ�தப� ெம�ல காலாற நட�� 

அவ�கள�� �வா�ட�ைச அைட�தா�.

ப�ப�ைய க��லி� கிட�திவ��� 

ேசாபாவ�� வ�� அம��தா�.

ராதாைவ ேநா�கி ைக ந���னா�... வா 

என... அவ�� அவைன ெந��கி வ�� 

நி�றா�.

“ம�ன��ப�யா?” எ�றா� ஆ��த 

�ரலி�... அவ� வா� ெபா�தினா�... 

அ�த� ைகய�ைன ப���� த� ம� 

சா��� ெகா�டா�.

“நா�பதி� நா��ண�� ெசா�வா�க, 

என�� இ��� நா�பேத ஆகல, 

அ����ள ��தி இ�ப� ேபதலி�� 

ேபா��... க���� ��ன இ��கற 

ைவர� க� ெத�யாம ேபா��” எ�றா� 

தைல கவ����.

“�... அெத�லா� ஒ��ேம இ�ைல... 

ேபானத ேபச��டா�... மற��ட��” 

எ�றா� ெம�ல.

“அ�ேபா, இைதேய ந�ம ேதன�லவா 

ெகா�டா��ேவாமா?” எ�றா� க� 

அ��தப�. “ேபா�க” என அவ� ெந�சி� 

சா��தா�. 

‘இைறவா, ந� அைன��� அறிவா�, 

என�� ந�ைமேய ெச�வா�� நா� 

ப��ரணமா ந�ப�ேன�, ந� எ�ைன� 

ைகவ�டைல’ என� ெதா�தா�.

அ��� வ�த நா�க� ��கி� இய�ைக 

அழ�� எழி� ெகா��� காவ�� ஆ��, 

காப� மர�க�� என� ��றி வ�தன� 

ேத� நில� ேஜா�ைய� ேபால.

கா�ச� ெசா�ன� ேபால ராதாைவ 

ெந��கி அறி�க� ெச��ெகா�� 

ேபசினா�. ேபச� ேபச அவள�� 

ந��ண�� ெத�ய வ�த�, திைக��� 

ேபானா� ராதா. ந�ல ந��� ��த�� 

ஏ�ப�டன. ெந��கிய ேதாழிகளாகி� 

ேபாய�ன�. இதைன ஒ� வ�த 

ந��டேனேய பா��தி��� மகி��தா� 

க�ண�.

‘ஊ� உலக� ��றி ந�ல� ேக�ட� 

க�� அறி�� ���� மகி��� 

தி��ப�� தினச� வா��ைகய�� 

�ைழ�� திற�பட ெசயலா�றேவ 

���லா, எ� வா�வ�ேலா அ� மிக�� 

உ�ைமயாகி� ேபான�... எ� அ�ைம, 

எ� மைனவ�ய�� அ�ைம, கா�சன�� 

அ�ைம என அைன�ைத�� ��ய 

ைவ�தா� இைறவ�’ என நிைன�தப� 

��� ெத��ட�� உ�சாக��ட� 

வ�� ��� �ைழ�தா� க�ண�, ராதா 

ப��ெதாடர ைகய�� ப�ப�ைய ஏ�தியப�.
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"ேட� எ�னடா இ�ப� ����க�லா�ட� 

உ�கா��தி��தா எ�ன அ��த�?
க���பா ந� அ�த ெபா�பைளைய 

க�யாண� ப�ண��க�தா� ேபாறியா?
அ��� இர�டா� தாரமா? உன�ெக�ன 

ைப�தியமா ப���சி���" எ�� வ�ஜ� 

கா���க�த� க�த,

அ�த க�த��� கதாநாயகேனா ஒ��� 

ேபசாம� த� �� பர�� வ���த 

�ள�தி� க�கைள ஒ�ெவா�றாக 

அ��ப�ய�ப� அம��தி��தா�.

வ�ஜ� "ேப�டா… எதாவ� ேப�… அ�த� 

ெப�ய ம�ஷ�, அதா� உ� எ�.�... அ�த 

ெபா�பைளேயாட தா�தா, உ�க 

அ�மா�கி�ட வ�� ேபசின உடேன 

அவ�க�� ச�மதி�சி�டா�களா? 

இெத�லா� நட�கிற வ�ஷயமாடா?"

அத��� அவன�ட� பதி� இ�லாம� 

ேபாக,

"ஏேதா கைதல எ�லா� ப��சி��ேக�.. 

.ஆ�பைள�க வ�� �ல இ��� 

ெபா���கைள இர�டா� தாரமா 

ேக�� வ�றா மாதி�... ஆனா இ�க 

எ�லா� தைலகீழா இ�ல இ���... 

ஏ�டா உன�� வர�ேபாறவைள� ப�தி 

உன�� கனேவ இ�ைலயா?"எ�� ேக�க,

இ�ேபாேதா ந� கதாநாயகன�டமி��� 

��வ� ��கிய பா�ைவ... அ� ம��ேம.

வ�ஜ� "எ�னடா எ�ன பா�ைவ? ந� 

கைடசி வைர இ�ப� எ�ைன 

�ைற�சி�கி�ேட இ�... அவ�க 

க�யாண�ைத எ�த மாள�ைகல 

வ�சி�கலா� எ�கிற அள��� 

வ���டா�க"எ�� �ற, அ�ேபா�� 

ெமௗன� கா�த அவ� ேதாைள� ப�றி,

"ேட�... எழி� எதாவ� ேப�டா... இ� உ� 

வா��ைக, ந� ஏதாவ� ேபசினாதா� 

��ெவ��க����... ேப�டா?"எ�� 

உ��க, 

அவைன ெவ���பா�ைவ பா��த எழி� 

"நா� ேயாசைன ப�ண� �ட அவகாச� 

ெகா��காம எ�லா� நட���டா... நா� 

எ�ன ப�ற�? அவ�க 

சாதாரணமானவ�க இ�ல... ெப�ய 

ெதாழி� சா�ரா�ய�ைதேய க�� 

ஆ�றவ�க... அவ�க ��னா� 

நாென�லா� ��" எ�� �ற,

வ�ஜ� ெவ��� “அ��காக... ஒ� 

சாதாரண ம�ஷேனாட கனைவ� 

ெகா�ற� ஒ� உய�ைர� ெகா�றைத வ�ட 

ேமாச�. ந� ஏேதா பதிென�டா� 

��றா��ல வ�ற கதாநாயகி மாதி� 

ேப�ற. ந� ஆ�பைள தாேன? க�யாண� 

ேவணா�� ெசா�ற��� எ�ன?"எ�� 

ேக�க,

எழி� "எ�னால ��யலடா... எ� அ�மா, 

த�க�சி ச�ேதாஷமான �க�ைத� பா��� 

என�� ம����ேபச வா� 

வரமா�ேட���" எ�� �ற,

வ�ஜ� அவன�ட� �ைற�பா� பா�ைவ 

பா��� "இைத� ெசா�ல உன�� 

ெவ�கமாய��ைல? மனசில எ�ன 

நிைன�சி�� இ��ேக ந�? உ�க 

அ�மா��காக பா���கற���� ஒ� 

அள� இ�ைல... ஆ� மாைட அடமான� 

ைவ�கிற மாதி� உ�க�மா உ�ைன 

அடமான� ைவ�கிறா�களா?" எ�� க�த,

எழி� ேகாப��ட� அவ� ச�ைடைய� 

ப���தா�. "இ��� ேமல ந� ஒ� 

வா��ைத ேபசின அ�வள�தா�. இ� எ� 

வா��ைக... இைத எ�ப� வா�ற��� 

என��� ெத���. இ�ல இன�ேம ந� 

தைலய�டாேத... அ�வள�தா�" எ�� 

�றிவ��� தி��ப� நட�க ஆர�ப��தா�.

தள��த நைட�ட� ெச��� த� 

உய��ேதாழ� எழி� கா��திேகயைனேய 

க�கள�� க�ண��  ம�க 

பா����ெகா����தா� வ�ஜ� 

ஆன�த�.

எழில� கா��திேகய� ஒ� வார� ��� 

வைர �க�தி� ��னைகைய� தவ�ர 

ேவற எைத�� அண�யாம� 

ெந�����ேள இ�னாெர��
- Sakthi Thirumalai
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ெம�ைமயான பா�ைவ�� கன�வான 

�க�மாக அைனவைர�� த� கலகல 

ேப�சா� வைல��� வ�ழைவ�பவ�. 

மனதி� எ�தவ�த க�ள�� இ�றி 

அைனவ�ட�� பழகி ச�ேதாஷ 

அைலைய வச� �ெச�பவ�. ஆனா� அ�த 

�ணாதிசயேம தன�� எதி�யா� வ�� 

எ�� கனவ�� �ட எதி��பா��திராத 

இைளஞ�.

அ�பான தா��, அழகான த�ைக�ேம 

த� வா��ைக என அவ�கள�ட� த� 

உய�ைரேய ைவ�தி��தவ�... ஆனா� 

இ�ேறா அவ� வா��ைகேய தைலகீழாக 

மாறி�ேபான�. அத��� காரண� ஒ� 

ெப�. அ� ஏ� எ�� ேம�க�ட 

உைரயாடலி� இ��ேத ���தி����.

இன� எ�ன நட��� எ�� அ�த 

கட���ேக ெவள��ச�.

தள��த நைட�ட� வ��  வ�� ேச��த 

எழிைல வ�� �� �� ��ய���த 

மாெப�� ��ட� வரேவ�ற�.

அவ� அ�ைத, மாமா, சி�தி, சி�த�பா, 

ந��, சி�� அைனவ�� அவைன� 

���� ெகா�� அவ���� கிைட�த 

இ�த அதி��ட வா��ைகைய எ�ண�

எ�ண�� �ள�காகித� அைட�தன�.

"ம�ைர ெகா���ேசாழ� வ�ச���� 

ம�மகனா� ேபாகற� சாதாரண 

வ�ஷயமா...? அவ�க அ�தகால ராஜ 

பர�பைர ஆ�ேச... அ�த� ெபா�ைண 

�ட... த��... த��... அவ�கைள �ட நா� 

நிைறய வா�� �.வ�ல பா�தி��ேகேன... 

எ�ன க�பர� �... எ�ன அழ�...!!! உன�� 

எ�ேகேயா ம�ச� இ��� மா�ப��ைள" 

எ�� அவ� மாமா த���ெகா��க 

அைனவ�� அைத ஒ� மனதா� 

ஆேமாதி�தன�.

"எ�ன... இ�த கால��ல யா�தா� 

இர�டாவ� க�யாண� ப�ண��கைல...? 

ஏேதா அவ�கைள� ப�தி அரச� �ரசலா 

வ�தைத எ�லா� ந�பாத மா�ப��ைள... 

வ�த மகால��மிைய �� ப�ண��ேகா... 

அ�வள�தா� ெசா�ேவ�..." எ�� 

பய���த�� தவறவ��ைல.

அைனவ�ட�� த� உ�மனதி� 

வலிைய� கா�ப��காம� வ�� மா�ய�� 

நி���ெகா�டா� எழி�.

அ�ேபா� அ�ேக வ�த அவ� த�ைக 

காய�தி� "எ�ன அ�ணா... இ�பேவ 

கன� காண ஆர�ப��சி��யா?” எ�� 

ேக�க,

அவேனா �க� �ழி��� 

தி��ப��ெகா�� "ஆமா எ� கன�, 

ஆைச� ப�தா� இ�க எ�லா� 

நட��தா?" எ�� ெவ���ட� ேக�க,

அத�� பதி� "இ�ப உ� கன�, 

ஆைச�ெக�லா� எ�ன ப�ர�சிைன 

வ�த�" எ�� ம�ெறா�வ�� �ல� 

வ�த�.

அ� எழிலன�� தா� பா�வதிய�ட� 

இ���தா�.

எழில� ெமௗனமாக தாய�� �க� 

பா��க...

"ெசா��... எ�ன ப�ர�சிைன வ�த� 

உன��" எ�� �ரலி� க�ைம ஏற� 

ேக�க...

பா�வதி எ�னதா� த� ப��ைளகள�ட� 

கடலள� அ�� ைவ�தி��தா��, சில 

சமய� அவ� க�ைம��� �ர�� 

ப��வாத�தி��� யாரா�� ப�� 

ெகா��க��யா�. அத�� எழில� 

ம��� வ�திவ�ல�கா எ�ன?

எழில� அவைர� ��ைமயாக� பா���,

"ந��க எ�ைன ெப�த அ�மா தாேன?" 

எ�� ேக�க,

அவ� த�ைக காய�தி�ேயா, "அ�ணா 

எ�ன ேபசற?" எ�� அத�ட,

பா�வதிேயா சிறி�� 

அல���ெகா�ளாம�,

"28 வ�ஷ� கழி�� இ�ைன�� எ�ன 

தி�� ச�ேதக�?" எ�� ேக�க,

"ஏ�மா உன�� ெகா�ச� �ட 

மனசா�சிேய கிைடயாதா? நா� உ�கி�ட 

க�யாண� ப�ண�ைவ�க� ெசா�லி 

ேக�ேடனா? ஏ�மா இ�ப� க�யாண�கிற 

ேப�ல எ�ைன சாக��கிற" எ�� க�த,
பா�வதி "ச� க�யாண� ப�ண��காேத... 

கைடசி வைர��� இ�ப�ேய இ�... ஆனா 
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நா�� உ� த�க�சி�� உய�ேராட 

இ��கமா�ேடா�, பரவாய��லயா?" எ�� 

ெம��ரலி� அ��தமாக� �ற,

எழி� அதி��� "எ�ன�மா... ஏ�மா யாேரா 

ஒ� ெபா���காக இ�ப� எ�ைன 

வ�����ற�� க..? .அ�ப� எ�ன அ�த 

ெபா�� ேமல உன�� அ�கைற?" எ�� 

ேக�க,

இ�ேபா� ெமௗனமாக இ��ப� 

பா�வதிய�� �ைறயான�.

எழில� "எ�லா�� எ�ைன ஏேதா 

ேகாமாள�ைய� பா��கிற மாதி� 

பா��கிறா�க�மா... ெபா���க 

ம�மண� ப�ண��கிற� த���� நா� 

ெசா�லைல�மா. ஆனா நா� மனசள�ல 

இ��� இ���� தயாராகைல. எ�ைன 

வ����மா �ள�� ..."எ�� ெகா�ச,

அவ� கல�கிய �க�ைத� பா��த 

காய�தி��ேக த� தாய�� ம�� ேகாப� 

வ�த�. ஆனா� அவள���� தாைய 

எதி��� ேப�� ைத�ய� இ�லாததா� 

அைமதியாக நி�றி��தா�.

"எ�லா�� ெசா�ற மாதி� பண���காக 

இ�த க�யாண���� ந� 

ச�மதி�சி��கமா�ேட�மா... ஏ�னா 

உ�ைன� ப�தி என�� ந�லா� ெத���.

ெசா�த மக� கி�டேய பண� 

வா�கற��� ேயாசி�ேப... அ� 

ம��மி�லாம� நம�� இ�ேபா 

பண���� அ�வளவா அவசிய�� 

இ�ைல... அ��ற� ஏ�மா...?" எ�� 

க�கள�� ந�� த��ப� ேக�ட ேபா�� 

அைசயவ��ைல அ�த� தா�.

"அ�மா... ஏதாவ� ேப��மா... அ�த� 

ெபா�ைண� ப�தி எ�லா���ேம 

ெத���. அவ� �த� 

க�யாண�திலி��� ஏ� அவ� கணவ� 

வ�வாகர�� வா�கினா� எ��� 

ெத���. அ��ற� எ��� எ�ைன 

பலிகடா ஆ�க�பா��கிற?" எ�� 

ெதா�ைட கிழிய க�தினா�.
அவ� நிைன�� எ�லா� அவ� தா� 

எ�ப� த� தி�மண�ைத இ�ப��ப�ட 

��நிைலய�� நி�ணய��கலா� 

எ�ப�தா�.
அவனா� இ�த மாதி� தி�மண�ைத 

மனதா� �ட நிைன��� 

பா��க��யவ��ைல.

இ�த ேநர�தி� பா�வதி ம��� அவன�ட� 

எ�லா உ�ைமகைள�� �றிய���தா� 

ப��வர�ேபா�� ப�ேவ� சி�க�கைள 

த��தி��கலா�.

ஆனா� அவேரா "இ��� ஒ� வார�தில 

க�யாண�... உன��� ேதைவயான 

ப�தி��ைகைய எ����ேபா� 

எ�லா���� ெகா�. அ��ற� அ� 

வ����ேபா��,  இ� வ����ேபா��� 

ெசா�லாேத... கா� நாைள���ேபா� நாம 

அ�க�ப�க�� வ�� க��ெக�லா� 

ெகா����ேவா�.

ந� எ�ேளா �ல�ப ���ேமா �ல�ப��� 

கீேழ சா�ப�ட வா...கி�ச� ப�ண� 

வ�சி��ேக�" எ�� படபடெவன 

ெபா���வ��� கீேழ ெச�ல, எழிலேனா 

இைம�க மற�� அவைரேய 

பா����ெகா����தா�.

மன� ���� இயலாைமய���, 

ேகாப�தி�� கன�க, த� இ�தி பல� 

ெமா�த�� ேச��� ப�க�தி� இ��� 

ேராஜா�ெச� ெதா�� ம�� ஓ�கி உைத�க 

அ�த அழகிய மல�, �������கிய 

��� ந�தவன� த� ஆ�ைள 

�����ெகா�ட�.

அேத ேபா� தா� இன� அவ� 

வா��ைகயா? 

KS PLANNING AND CONSTRUCTION LTD

அ��த நா� காைல அ�வலக�தி� 

கண�ன� ம�� எழில� த� கவன�ைத� 

பதி�தி��க,

"உ�கைள� பா��க ஒ��த�க ெரா�ப 

ேநரமா� கா�தி��கா�க ஆ�கிெட��.சா�" 

எ�ற �ர� ஒலி�க,

எழில� ச�ெட�� நிமி��� பா��க, 

அ�ேக க�க� �க��ட� நி�றி��தா� 

வ�ஜ�.

எழி� கன��த �க��ட� "ேட� ேந�� 

ஏேதா ேகாப��ல ேபசி�ேட�... அ��காக 

இ�ப� ��சிைய ��கி ைவ�காேதடா... 

சா�டா ம�சா�"எ�� �ற,

வ�ஜ� "உ� சா�ைய ந�ேய வ�சி�ேகா... 
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உ�ைன� பா��க ஒ��த�க 

வ�தி��கா�க... பா�"எ�� சின��ட� 

�ற,

எழில� ச�ேதக��ட� "யா�டா பா��க 

வ�தி��கா�க...? ஏ� இ�வள� 

ேகாப�படற..." எ�� ேக�க,

"ஹு��... நா� ெசா�ற� எ���? ந�ேய 

பா��க� தாேன ேபாற..." எ�� அவ� 

�றி�ெகா������ேபாேத,

அ�ேக �யெலன உ�ேள �ைழ�தா� 

ஷாலின�.

வ�தவ� அவைன ��ற�சா��� பா�ைவ 

பா��க அவ� பா�ைவைய� ச�தி�க 

��யாம� தைல �ன��தா�.

எழில��, ஷாலின��� அ�த 

க�ெபன�ய�� ஒேர ேவைளய�� 

ேவைல�� வ�தவ�க�.

அைனவ�ட�� ெவ�ைள மன�ட� 

பழ�� எழில��, அதிக� ேபசாம� 

தா��� த� ேவைல��� எ�� 

இ���� ஷாலின���� நி��டன�� 

��றா� வ�தி இைட���� வ�ைளயாட 

இ�வ������ ஒ�வ�த ஈ��ைப 

சம�பகாலமாக உணர ஆர�ப��தி��த 

ேவைளய�� எழிலன�� தி�மண� ெச�தி 

இ�யாக வ�� இற�கிய�.

அவைள� க�� தைல �ன��த எழிைல 

க��,

"ஏ� இ�ப தைல �ன�யற? இ�வள� 

ேநர� ந�லாதாேன இ��ேத... எ�னா��" 

எ�� ந�கலாக வ�சா��தா� வ�ஜ�.

ஷாலின�ேயா கல�கிய வ�ழிக�ட� 

"எழி�... வ�ஜ� ெசா�னெத�லா� 

உ�ைமயா? உ�க��� க�யாணமா?" 

எ�� தி�கி� திணறி ேக�க,

எழி� இ��� தைல�ன��தப�ேய 

ெமௗன� கா�க,

"ெசா���க எழி�... உ�க ேப��, பா�ைவ 

எ�லா� நிைன�� நா� ேவற மாதி�..." 

எ�� �றிவ��� தய�க,
வ�ஜ� "ெசா��டா ந�லவேன... ெசா��... 

அ�த� ெபா�� ேக����ல... 

இ�ேபாவாவ� வாைய� ெதாற" எ�� 

அத�ட,
எழிேலா ச�ெட�� ஒ�வ�த த���க��ட� 

நிமி���,

"ஆமா ஷாலின�... என�� இ��� ஒ� 

வார��ல க�யாண�" எ�� �றி த� 

இ��பைறய�லி��� ப�தி��ைகைய 

எ���, "இேதா �த� ப�தி��ைக உன�� 

தா� தேர�... ெபா�� ந�ம எ�.�ேயாட 

ேப�தி தா�. ந� க���பா க�யாண���� 

வர��" எ�� �க�தி� எ�வ�த 

உண��சிைய�� கா�டாம� �றியவைன 

ஷாலின��� வ�ஜ�� இைம�க மற�� 

பா��தன�.

வ�ஜ� "ேட�... ந�யாடா இ�ப� ேபசற... ந� 

ெவள�ேய கா�டைல எ�றா�� 

மன����ேள ந� ஷாலின�ைய 

நிைன���� இ��ேக� தாேன 

நிைன�ேச�... ந� எ�னடா�னா இ�ப� 

ேபசற. உ�னால எ�ப�டா இ�ப� எ�லா� 

ேபச ����?" எ�� க�த,

எழி� "எ�ன ெசா�ற வ�ஜ�... நா� 

உ�கி�ட அ�ப� ெசா�ேனனா? ஏ� 

ஷாலின� நா� எ�பவாவ� த�பா ஒ� 

வா��ைத ேபசி��ேபனா... இ�ைல ஒ� 

பா�ைவ பா��தி��ேபனா...? எ�ைன ஏ� 

அ�ப� நிைன�ேச... ெசா��" எ�� �ற 

இ�ேபா� இ�வரா�� வாைய� திற�க 

��யவ��ைல.

எழி� "பா� ஷாலின�...உ�ைன என��� 

ப���சி��த�... நா� இ�ைல�� 

ெசா�லைல... ஆனா ப���சவ�க 

எ�லாைர�� க�யாண� 

ப�ண��க���மா? ெசா��... 

இெத�லா� ேப���� ஒ��வ��, ஆனா 

நைட�ைற வா��ைக�� ஒ��வரா�. 

நாம ெர�� ேப�� எ�ன காதலி�கவா 

ெச�ேசா�. பர�பர ஈ��� தாேன? ேபாக� 

ேபாக ச� ஆகி��... அ��ற� வ�ஜ� அ�த 

ந�த�பா�க� ைச� �ைச� ெர� 

ஆகி���... எ� ேடப�� ேமல இ��� 

எ����ேகா. நா� �.நக� ைச� 

வைர��� ேபாய��� வேர�" எ�� 

�றிவ��� சடாெர�� ெவள�ேயற 

ஷாலின��� வ�ஜ�� அவைன இைம�க 

மற�� பா��தன�.

ஷாலின� "இவ��� இ�ேளா 

க�ெந�சமா? ெசா�னா�தா� காதலா? 

அ�ேபா இ�ேளா நா� அவ� ேம� 

ெவ�சி��த அ���� ேப� எ�ன வ�ஜ�? 
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நா� அ�வள� ேகவலமாவா 

ேபாய��ேட� அவ���..." எ�� ந��கிய 

�ரலி� ேக�க,

வ�ஜ� "கா� ட�� ஷாலின�... அவ� 

அவனா இ�ைல... அதனால தா� இ�ப� 

ேபசி���ேபாறா�. ந� ெகா�ச� 

ெபா�ைமயா இ�" எ�� �ற,

ஷாலின� ஆ�திர��ட� நிமி��� 

"எ���... நா� எ��� ெபா�ைமயா 

இ��க��? அவேர மனைச 

க�லா�கி�� க�யாண� ப�ண���� 

ேபா�

நா� எ�ன ைப�தியமா? எ� 

தைலெய��� ப� எ�ன நட��ேமா 

நட�க���. நா� இ�ைன�ேக 

ேவைலைய �ைச� ப�ண�ேபாேற�. 

இ�ப� ஒ� �ேராகிைய� பா����கி�� 

எ�னால தின�� ேவைல 

ெச�ய��யா�... நா� ேபாேற�" எ�� 

�றிவ��� கதைவ� த�ள�வ��� 

ெவள�ேயற வ�ஜ� அவைள� த���� 

வழி ெத�யாம�,

"ஷாலின�... ஒ� நிமிஷ� நி��..." எ�� 

க�தியப�ேய அவ� ப��னா� ெச�ல,

அவளா� க�ெந�ச�கார� எ�� 

வ�ண��க�ப�டவேனா ஆப�ஸி� ெவள�ய� 

நி�றப� அட�கிைவ�தி��த க�ணை� ர 

ெவள�ேய�றினா�. ப��� ஒ� ����� 

வ�தவனாக த� வ��ைய �ய� 

ேவக�தி� கிள�ப�னா� எழி�.

SKYTECH SOFTWARE SOLUTIONS

மி�ெனாள� ஊ�ட�ப�ட அழகிய 

ெபயைர� தா�கி பல வ�ட�க� 

வரலா� பைட�� வானளாவ�ய 

உயர��ட� க�பர� மாக நி�றி��த� 

அ�த நி�வன�.

அ�த நி�வன�� ேக.எ� ���ஸி� 

அ�க� தா�... க�கிலி��� க����ட� 

வைர அவ�க� கா� பதி�காத �ைறேய 

இ�ைல எனலா�. இெத�லாேம 

ெகா��� ேசாழ� வ�சாவள�ய�� 

வ�தவ�க�ைடய அயராத 

உைழ�ப�லி��� வ�ததா��.
உைழ�� எ�றா� சாதாரண 

உைழ�ப��ைல அ�ர உைழ��... த� 

ர�த�ைத எ�லா� வ�ய�ைவயா� சி�தி 

அவ�க� உைழ�த உைழ��, இ�� 

தமி�நா��� மிக�ெப�ய 

ேகா��வர�கள�� ஒ�வராக அவ�க� 

���ப�ைத ��ேன�றி��ள�.

அ�த ெம�ெபா�� நி�வன�தி� நி�வாக 

இய��ன� ஒ� ெப�மண� எ�ப� 

இ��� ெப�ைம���ய வ�ஷய� தா�. 

ஆனா� அதி� ேவைல ெச�பவ�க��� 

கிலி ெகா���� வ�ஷய�� அ�தா�. 

அ�த நி�வன�தி� சிற�� 

எ�னெவ�றா� அதி� யாரா�� ஒ� 

வ�ட�தி�� ேம� தா���ப���க 

��யா�. ஆனா� அ�ப� ���தா�, 

ெவ�றி ெப�றா� அவ�கைள எ�லா 

நி�வன�க�� ேபா�� 

ேபா���ெகா�� ேவைல ெகா����. 

அ�த அளவ��� �க�ெப�ற நி�வன� 

அ�.

அ�ப��ப�ட நி�வன�தி� இய��ன� 

ேக.எ� ���ஸி� தைலவ� 

சிவ��நாத�� ேப�தி ைம�ேரய� 

ெகா��� ேசாழ�.
காைலய�லேய பரபர�பாக 

இய�கி�ெகா����த� அ�த நி�வன�.

அ�த நி�வன�தி� ெஹ�.ஆ� பதவ�ய�� 

இ���� ேகாப� காைலய�லேய த� 

ேவைலைய ஆர�ப��தா�.

"ேபான வார�தாேன வ��  எ��த��க? 

இ�ைன�� எ�ன வ�த�" எ�� 

��னா� நி�ற இைளஞைன 

வ��ெத����ெகா����தா�.

"இ�க எ�லாேம எ� தைலய�ல தா� 

வ�� வ����... ேச யா���� அ�கைற 

இ�ைல.

இ�வள� ேபைர�� நா� ஒ��தேன 

க�� ேம��க��னா நா� எ�ன 

ம�ஷனா மிஷினா?" எ�� ேக�க,

அ�த இைளஞ� பதி� ெசா�லாம� 

அவைனேய பா��க... "எ�ன... எ�ைன� 

பா��தா �� மாதி� ெத��தா?" எ�� 

ேக�க,

அவ�� பத�ற�தி� "ஆமா... ேகாப�." 

எ��வ�ட,
ேகாப� ெவ��� "எ�ன ெசா�ன... எ�ன 

ெசா�ன?" எ�� க�த,

அ�� இ��தவ�க� "ேபா��டா... இவ� 

��சா ச�திர�கியாேவ மாறி�டா� 



www.Penmai.com                                Penmai eMagazine July 2014                               56



ேபாலி���" எ�� தைலய�� 

அ����ெகா�டன�.

அவ� வ�� இ�த ஆ� மாத�தி� 

தின�� ஒ��தைரயாவ� தி�� 

அவ�கைள அவமான�ப��தவ��ைல 

எ�றா� அவ��� வ��யேவ ெச�யா�. 

அ�தைன ேப�� அதி��தி��� 

பய�தி��� காரண க��தாவாக 

திக�பவ�.

ஆனா� இ�ேறா அவ� ராசி�க�ட� 

அவ��� சாதகமாக இ�ைல ேபா��. 

அ� ஏ� எ�� பா��ேபா�.

இ�ப� சக��ேமன��� க�திவ��� த� 

இ��ைக�� வ�த ேகாப� அத� ேம� 

இ��த க�த உைறைய� பா��� 

�����றா�.

"எ�ன கவ� இ�...?" எ�� 

நிைன���ெகா�ேட ப�����ப��தவ� 

��க� ��கலாக அதி��� ேபானா�. 

காரண� அ� அவன� ேவைலந��க� 

க�த�.

"எ�ன... எ�ன இ�...?" எ�� 

திணறியவன�ட�,

"இன�ேம உ�க தைலய�ல எ�த� 

ெபா���� இ�ைல ேகாப�... ந��க 

இ�ைன�ேக ேவைலைய வ���� 

ேபாகலா�" எ�� எ�தவ�த ஏ�ற 

இற�க�மி�றி ஒலி�த� ைம�ேரய�ய�� 

�ர�. பதறி�ேபா� ப��னா� 

தி��ப�யவைன� க�� ேகலி� ��னைக 

��த ைம�ேரய� அவள�� 

ெம��கா�பாள�ன�, ேதாழி, அ�தர�க 

கா�யத�சி, �ைள அைன��மான ஜவ� ா 

எ�கிற ஜவ� ல��மிய�ட�,

"ஜவ� ா... இவைர ம�யாைதயாக இ�த 

இட�ைத வ���� ேபாக� ெசா��" எ�� 

�ற, 

ஜவ� ா "எ� ேமட�" எ�� ேகாப�ய�� 

அ�கி� ெச�ல,

ேகாப� 'ேமட�... ேமட�... நா� எ�ன 

ேமட� த�� ப�ண�ேன�?" எ�� 

ம�ப� ம�ப� ேக�க,

ைம�ேரய�ேயா ஒ��� �றாம� த� 

ேவைலைய� பா����ெகா����தா�.

"ேமட� இ�ப�ெய�லா� ேபாதிய 

வ�வர� இ�லாம எ�ைன ேவைலைய 

வ��� அ��ப��யா�. நா�� 

ேபாகமா�ேட�..." எ�� �ற,

ைம�ேரய�, "காரணமா... காரண�... ந��க 

இ�ைன��� ேபா����கிற ச�ைட 

என��� ப���கைல அதா�.. ேபா�மா? 

ஜவ� ா, இ��� இ�த ஆைள ஏ� இ�க 

வ��� வ�சி��க?" எ�� அனாயசமாக� 

ேக�க,

ஜவ� ா ேகாப�ைய இ����ெகா�� 

ெவள�ேய ெச�� வாய�லி� வ��டா�.

ேகாப� "ஏ�... ஜவ� ா, எ�லா� 

உ�னாலதா��... ந�தா� ஏேதா ேபா��� 

ெகா��தி��ேக... உ�ைமைய 

ெசா���... ெசா��" எ�� க�த,

ஜவ� ா வா��ேமைன அைழ�� அவைன 

ெவள�ய�� த�ள��றினா�.

"அ��� ேவைல ெச�ற இட�திலாவ� 

ஒ��கா இ�..." எ�� �றிவ��� 

அவைன ஒ� ��ைவ�ேபா� 

பா���வ���� ெச�ல, அவைள�� 

அ��ததாக த� பட�கா�� ெவள�ேயறிய 

ைம�ேரய�ைய�� ஒ�வ�த அதி��ட� 

கவன����ெகா����தா� எழில�.

"ேகாப� ெகா�ச� ��� தா�... �� 

மாதி� நட���பா� தா�... ஆனா 

அ��காக இ�வள� ெப�ய 

த�டைனயா? அ��� ச�ைட 

ப���கைலயாேம...! எ�வள� திமி�... 

கைடசியா இவ�கி�டயாவ� ேபசி 

க�யாண�ைத நி��தலா�� வ�தா 

அ��� நட�கா� ேபாலி��ேக... இ�த 

ைச���கி�ட நா� எ�ப� ெசா�லி� 

��யைவ�ேப�..." எ�� தைலைய� 

ப�����ெகா�� அம���வ��டா�.

(இ��� அறிேவா�)



சர�யா ராஜுவ�� 

“ம�திர���னைகேயா ம�ச� 

நிலேவா” கைத இ�கைத ���தப�� 

ெதாட��.
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Free shipping
across India.

International Shipping 
also Available.

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

Environmen Day Contest - Gowrymohan

2. Neeya Naana Winner - M.Sana

3.  Penmai’s Super Star:

Best Longstanding 
Member -  Silentsounds

June Month
Contest Winners

Penmai’s Special Contest - Art & Cra� Contest 
- Theme “Nature”.

�eeya �aana - �uly �onth �ontest.

ப��ைளகள�� எதி�கால� (க�வ�, ேவைல, 

தி�மண�), அவ�கள�� வ���ப�ப� அைம�தா� 

சிற�பாக இ���மா? அ�ல� ெப�ேறா�கள�� 

வ���ப�ப� அைம�தா� சிற�பாக இ���மா?

�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.

July Month Contest

CONTESTS & REGARDS
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