




அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

இ�தியாவ�� 68வ� �த�திர தின� இ��� இர�� நா�கள��.  நா� 

ம���வ�, வ��ெவள�, ெபா�ளாதார�, ரா�வ�, அ� ஆ�த உ�ப�தி, 

கிராம��ற வள��சி, க�வ�, உண� உ�ப�தி, ஏ��மதி, இற��மதி ேபா�ற 

பலவ�றி� ��ேன�ற� ெப�றி��தா��, ல�ச�, ஊழ�, ெகாைல, 

ெகா�ைள, பாலிய� பலா�கார�, சம க�வ�, �����ழ� சீ�ேக�, நதிந��, 

வ�ைம, த�வ�ரவாத� ேபா�ற பல  தைலயாய ப�ர�சிைனக��� நிர�தர� 

த��� காண��யாம� நா� த�தள���� ெகா��தா� இ��கிேறா�. 

��கிய ��ற�கைள� த��க இ�தியாவ�� ச�ட�க� பல இ���� அைத 

நிைறேவ��வதி� இ�ன�� பல சி�க�கேள இ��கி�ற�. 

த�வ�ரவாத�தா� “�த�திர தின” வ�ழாைவ��ட� ந�மா� த��த 

பா�கா�ப��றி �த�திரமாக� ெகா�டாட ��யவ��ைல.

 

"பாரத�" எ�றாேல உய��த கலா�சார� ேமேலா�கி��ள நா� எ�� 

உலக� ��வ�� அறிய�ப�� இ��த�. ஆனா� இ�� அ�த உய��த 

கலா�சார�  சீரழி�� ெகா����கிற�. இத��� சா��, சம�ப�தி� 

��தி�லிய�� ம���வ மாணவ��� ேந��த ெகா�ைம, ெச�ைன ஐ.� �ைற 

ெப���� ேந��த �யர ச�பவ�, ம��� ெப�க�� ப�ள� சி�மி�� 

ஏ�ப�ட ெகா�ர� எ�� அ��கி�ெகா�ேட ேபாகலா�. 

 

நா� �த�திரமாக நம� இ�திய ம�ண�� �த�திர� கா�ைற �வாசி��� 

ெகா����கிேறா�. ஆனா� �த�திர�ைத சிலரா� ம��� தா� உணர 

��கிற�. பல�� அ�ைம�தன மேனாபாவ�திலி��� வ��ப�கிறா�களா 

எ�றா�, அ� ேக�வ���றிேய. அர��, ஆ�சி�� அ�� நட��� 

நி�வாக�� ந��ைடய� எ�கிற எ�ண� ந�மி� பல���� இ�ைல. 

இ�திய� ��மகனான ஒ�ெவா�வ���� தவ�கைள� த��� ேக��� 

உ�ைம உ�ள�. ஆனா� ேக�பவ� சிலேர. ேத�தலி� ேபா��ய��பவைர 

"தைலவா" எ�றைழ��� தைலவண��கிேறாேம தவ�ர, நம�காக� 

பண�ெச��� ேசவக� தா� அவ�க� எ�� உணர ம��கிேறா�. 

 

பல �� ஆ��களாக அ�ன�ய�கள�ட� அ�ப��� கிட�த ந� இ�தியா, பல 

ந�ல உ�ள�கள�� உய�� தியாக�தி��� ப�� �த�திர� ெப�� இ�� 

ஜனநாயக நாடா� வ��  நைட ேபா�� எ��� நி�கிற�. இ�த� த�ண�தி� 

ந� �த�திர�தி�காக பா�ப�ட அைன��� தியாகிக���� ந��ைடய வர�  

வண�க�திைன ெச���ேவா�.

 

“அைனவ���� �த�திர தின வா����க�”

மல� 2
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...deepabala

At 3 years, you can expect a kid to:

 Say her name and age.

 Answer simple questions.

 Speak in sentences of five to six 
words or complete sentences.

 Speak clearly.

 Tell stories in part or full.

You can teach her:

 Alphabets

 Numbers

 Identifying colors

 Some Slogans

 Rhymes

 Shapes

...Jv_66 @ Jayanthy

 You can teach to know the address 
of the place, (at least the main area, 
though not the full address).

 Little by little, you can teach her to 
see and find the time from the wall 
clock (she should be very well aware 

of the 
small 
and big 
needles 
of the 
clock).

 She should be taught about the 
GOOD AND BAD TOUCH.

 She should know to brush her teeth 
on her own.

 She should know to clean herself 
after potty. (This should be taught in 
an extensive manner after where 
and how to clean her private parts). 
This will help her, when she goes to 
school.

 She should eat her food by herself, 
without spilling outside.

 She can be taught about the world 
and its main countries, with the help 
of a GLOBE. By next year, she will 
teach others.

 You can start teaching indoor games 
like chess, carom etc. along with the 
outdoor games, which they will play 
by themselves without our guidance.

 In short, at this age, whatever big or 
small matter, you teach, they will 
grasp them very easily.

ageP sammaM

What can be 
taught to a 3  
year old kid??

MOMS VS KIDS

What can be 
taught to a 3  
year old kid??
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...JV_66@Jayanthy

இ�ேபாெத�லா� எ�லா� 

ெத��கள���, நிைறய� ெத� நா�க� 

��றி� ெகா�� இ��கி�றன.

�ழ�ைதக��� இவ�ைற� க�டா� 

ெரா�ப பயமாக இ����. இதனா�, 

ெத�வ�� தன�யாக� ெச�ல பய�ப�வ� 

அ�ல� இ�த நா�க� கி�ேட வ�தா� 

பய�� ஓட ஆர�ப��� வ��வ�.

இதனா� ெப�ய ஆப�� தா� வ�ைள��. 

இவ�ைற� தவ���க கீ�க�ட 

�ைறகைள அவ�க���� ெசா�லி� 

தரலா�.

 நா� கி�ேட வ�� �க��� பா��தா�, 

உடேன பய�படாம� அ�ப�ேய சில 

ெநா�க� நி�� வ�ட� ெசா�ல��.

 உடேன அ�த நா� நக��� ெச�� 

வ�ட வா����� எ�� ெசா�ல��.

 ஒ�ேவைள, அ�த நா� நக��� 

ெச�லாம�, ப�� ெதாட��தாேலா, 

ேம�� நிைறய நா�க� 

வ��வ��டாேலா, உடேன பய�� ஓட 

ஆர�ப��காம� கீேழ �ன��� ஒ� 

க�ைல எ���, அவ�ைற ேநா�கி 

ஓ�க ம��� ெச�ய ேவ��� எ�� 

�ற��. க���பாக� க�ைல 

அவ�ைற ேநா�கி எறிய ேவ�டா� 

எ�� ெசா�ல��. இ�ேபா�, 

க���பாக எ�லா நா�� 

ஓ�டெம��� வ���. எத��� 

ைகய�� க�ைல ைவ��� ெகா�ேட 

இ��க� ெசா�ல��.

 ஆனா�, ம���� நா� ெதாட��தா�, 

ம�ப��� கீேழ �ன��� க�ைல 

எ��ப� ேபா� பாவைன ெச�தாேல  

நா�க� ஓ� வ���.

 �ழ�ைதக�ட� ந��க� சில நா�க� 

ெச��, இவ�ைற ெசய� �ைறயாக� 

ெச�� கா�ப��க��. சில நா�க� 

அவ�கைளேய ெச�ய� ெசா�ல��. 

அ�ேபா� பய�படாம� இ��க� 

பழ�வா�க�.

 நா� அ�த நா�கைள எ�தவ�த�தி�� 

�����தாத வைர, அைவ ந�ைம 

ஒ��� ெச�யா� எ��� 

அவ�க��� எ���� ெசா�ல��.

 தவ�ர, ந� ெத�வ�� உ�ள நா�க�, 

��கா�வாசி ந�ைம ஒ��� 

ெச�யா�. ந�ைம அைடயாள� 

ெத��� ெகா�ள�தா� �க��� 

பா��கி�றன எ��� எ���� 

ெசா�ல��.

�ல��கைள 
�ழ�ைதக���� 
பழ�க�ப����க�

Parenting Tips

ageP sammaM

�ல��கைள 
�ழ�ைதக���� 
பழ�க�ப����க�
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Although most women in developing 

countries initiate breastfeeding, the 

promotion of breast milk substitutes, 

changing societal values, urbanization, 

and the erosion of traditional support 

systems pose threats to breastfeeding. 

The benefits of breastfeeding and the 

differences between breast milk and 

breast milk substitutes need to be 

repeated to reinforce the message, 

educate new audiences, and sustain 

individual behavior change. 

Nutritional Benefits
Meets all of an infant's nutritional 

requirements for the first six months 

and is superior to any substitute. 

Changes in composition to meet 

baby's changing needs. Continues to 

be an important source of high quality 

protein, energy, vitamins (especially 

vitamin A), minerals, and fatty acids for 

older infants and toddlers. 

Health Benefits for infant: 
 Protects against illnesses and 

enhances the baby's immune 

system, providing long-term 

protection against diabetes and 

cancer.

Health 

Benefits 

for mother:

 Reduces risk 

of maternal 

postpartum 

hemorrhage.
 Helps shrink 

the uterus back to normal size.
 Delays return of menses, which 

helps to protect mother against 

anemia by conserving iron.
 Reduces risk of developing premeno 

pausal breast and ovarian cancer.

 

Benefits of 
Breastmilk 

& Breastfeeding
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During Pregnancy, you may have severe vomiting, due to which you may not feel 
like taking any intake. This is not a favorable condition.

 Now, it is the time, you have adjusted both your vomiting and adjust your 
regular intake.

 You need to have lesser to very lesser meals, than usual.
 The time frequency of the intake of meals should be increased.
 When you have severe vomiting, you can very well have 10 to 12 meals. By 

following this, you will also not starve, since you may vomit whatever you take 
in. At the same time, you will not vomit the whole intake, if you had taken a 
larger meal.

 You can do very lighter exercises, which will help a lot in inducing hunger.
 There are special exercises in yoga, which will increase the appetite. You 

can learn this from the hospital authorities, who have special Yoga 
instructors. Or, you can learn from a genuine traditional Yoga 
master, personally.

 You can eat, whatever you like, at this time. This is because, 
during this time, you may not like few food items, which you had 
liked most all these years.

 You can have healthy snacks in between the meals.
 Please avoid any type of junk foods and oily foods.
 You can try to change the food pattern, which you had followed 

all these years. This will create interest for you to 
take few more food items.

 It is a myth that you should eat for 2 
members, since you are having 
a child inside. You should 
have the normal food 
intake only.

So, never starve, since you 
feel like vomiting. You ought 
to have food either in any 
form.

...JV_66@Jayanthy

UIDG E SREGGERP

How to Increase

appetite
in Pregnancy?
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Though Turmeric has been used as 
beauty product over the centuries, it 
is popularly used spices. Normally 
we use turmeric to add color and 
taste to our food but also acts as a 
cosmetic.

Anti-Ageing

Turmeric is an excellent exfoliating 
agent which can help you beat the 
signs of ageing.

 Make a paste of gram flour and 
turmeric powder in equal 
proportions with water. 

 You can also make this paste in 
raw milk or curd.

 Apply it smoothly on your body 
and allow it to dry.

 Wash it off with 
lukewarm 
water and 
scrub your face 
gently in 
circular motion.

Wrinkles

You can use 
turmeric in mixing 
with other 

ingredients to head your wrinkles.

 Make a paste of rice powder and 
turmeric powder with raw milk and 
tomato juice. 

 Apply the paste and allow it to dry. 
 Lactic acid in milk helps to peel off 

the dead skin cells.
 Mix turmeric powder in buttermilk 

and sugarcane juice. 
 Apply this paste & wash it off once 

dried. 
 This will work the best for dark 

circles and wrinkles.
 Applying Turmeric-honey paste on 

the face and neck helps in 
exfoliating skin and keeps a check 
on pores.

Acne

Turmeric also reduces oil secretion 
in your face.

To prepare turmeric scrub:

 Squeeze a lemon to turmeric 
powder and add few drops of 
water to it. 

 Apply the paste on the acne 
affected area and leave it for 

NGEUOL YTUAEB

...Gkarti

TURMERIC
Beauty secrets of 

TURMERIC
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 about 15 minutes. 
 Then gently scrub it off your face 

with water.

Alternately, you can use turmeric 
powder and sandalwood mixture as an 
acne face pack and wash it off in 
approximately 10 minutes.

For acne scars:

Pat a pinch of turmeric with water and 
leave it on the marks for 15 minutes.

To control oil secretion:

 Make a paste of sandalwood 
powder and ground turmeric with 
orange juice.

 Apply the paste on your face for 10 
minutes and rinse it with lukewarm 
water.

Stretch marks:

 Applying the mixture of gram flour 
and turmeric in curd/raw milk/water 
can help women lighten the stretch 
marks.

Burns

 Make a Paste of turmeric and aloe 
vera gel. 

 Apply it on the burn and See how it 
heals the wound in no time.

Facial hair

 Mixture of Chickpea flour/gram flour 
with turmeric & little water can be 
used as a facial scrub to inhibit hair 
growth.

 Use this pack for a month to see the 
desired results.

Cracked heels

 Apply a mixture of coconut 
oil/castor oil and turmeric powder 
on cracked heels.

 Leave it for about 15 minutes before 
you head to take a bath.

 These remedies definitely give you 
a flawless skin naturally. 

 Do try & let us know! Take care.

Stretch marks:

 Applying the mixture of gram flour 
and turmeric in curd/raw milk/water 
can help women lighten the stretch 
marks.

Burns

 Make a Paste of turmeric and aloe 
vera gel. 

 Apply it on the burn and See how it 
heals the wound in no time.

Facial hair

 Mixture of Chickpea flour/gram flour 
with turmeric & little water can be 
used as a facial scrub to inhibit hair 
growth.

 Use this pack for a month to see the 
desired results.

Cracked heels

 Apply a mixture of coconut 
oil/castor oil and turmeric powder 
on cracked heels.

 Leave it for about 15 minutes before 
you head to take a bath.

 These remedies definitely give you 
a flawless skin naturally. 

 Do try & let us know! Take care.

NGEUOL YTUAEB
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Method:

Step 1: Cover the entire pack with a colored paper. Use glue to stick the paper.

Step 2: Draw a rectangle of 1 inch x 2 inches on the upper side of the pack. The 
rectangle should be in the middle of the pack.

Step 3: Cut out this rectangle with a blade or a paper cutter.

Step 4: Take the rubber bands and place them around the pack, along the 
length. They are the strings of your musical instrument. Pluck the strings and 
hear the sound! Also decorate the instrument the way you want to.

Your tango is ready to be played. The rectangular hollow in the middle of the 
instrument will ensure that any sound you create by plucking the strings will 
enhance the sound. Now all you have to do is get ready with a song. And let the 
music say the rest!

If you are interested in making 
music, why not start by making a 
music instrument from things easily 
available at home?

Things Needed:
 
1. An empty toothpaste pack
2. Three rubber bands
3. A sheet of colored paper
4. Glue
5. A blade or paper cutter

LET'S TANGO!

Sarvamangala Sloka

Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvaartha Sadhikey 
Sharanye Trayambakey Gowri Narayani Namostutey 

Meaning
I salute the three-eyed Divine Mother Narayani, who 
brings auspiciousness and who fulfils all the desires of 
the devotee (both spiritual and material).

Sloka for Kids

RENROC SDIK

Deepa Bala
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Raja Nanthana

சைமய� அைறய�� ��னண� 

இட�ைத� ெப�ற ெபா��கள�� 

��கியமான� க��. இதி� உ�ள 

ேஹாேமாப�ராசிேனாைல� எ�ற 

�ல�ெபா�� தைசக��� வ� 

ேச��ப�ட� உடலி� உ�ள 

ேதைவய�ற ெகா���கைள 

�ைற�கிற�. 

ேகாைட� கால�கள�� உடலி� 

ஏ�ப�� க��க��� க�� 

அைர��� �ச�ப�கிற�. க��ய�� 

ெதாட�க�தி� அைர��� �சினா� 

ஏ�ப�� இ��க�தா� க�� 

அ��தி� ேபா�வ��கிற�. க�� 

ெப�யதான ப��� அைர��� 

�சினா� இ��க�தா� க�� 

உைட�� அதி��ள சீ� ெவள�ேயற 

உத�கிற�.

அ�ம��ம�ல, பசிைய� ��� 

சி�கலி�லா ெச�மான���� 

உத�கிற�. ேநா� எதி��� ச�திைய 

அதிக��� ேநா� தா��தலி� 

இ��� பா�கா�� அள��கிற�.

க�கான� ைம�ேர� தைலவலி�� 

அ�ம��தாக� ெசய�ப�கிற�. 

அேதேபா� �ம�டா�� ஆ��த��, 

�ைற�த ர�த 

அ��த� 

ேபா�றைவக

ைள 

�ணமா��கி

ற�. ேதா� 

ேநா�க��

�� சிற�த 

ம��தா��.

ஜர� ண�ேகா

ளாறினா� 

பாதி�க�ப�ட
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Vitamin E-γ  19.82 mg

Electrolytes
Sodium   13 mg
Potassium  738 mg

Minerals
Calcium  266 mg
Copper   0.645 mg
Iron   9.21 mg
Magnesium  370 mg
Manganese  2.448 mg
Selenium  208.1 mg
Zinc   6.08 mg

Phyto-nutrients 
Carotene-ß  18 mcg
Lutein-zeaxanthin 508 mcg

Nutrients
Energy   508 Kcal
Carbohydrates  28.09 g
Protein   26.08 g
Total Fat  36.24 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  12.2 g

Vitamins
Folates   162 mcg
Niacin   4.733 mg
Pantothenic Acid 0.810 mg
Pyridoxine  0.397 mg
Riboflavin  0.261 mg
Thiamin  0.805 mg
Vitamin C  7.1 mg
Vitamin A  31 IU
Vitamin K  5.4 mcg

க��� உட�நல� பய�க�

BITSDIT HTLAEH

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Aug 2014                               12



வ�க��� க�� சிற�த ம��தா��. 

ஜர� ண�ைத� ���� ச�தி க���� 

உ��. தின�� உணவ�� க�ைக 

ேச���� ெகா�வ� ந�ல�. க�ைக 

ந�� அைர�� ெபா�யா�கி 

அத�ட� மிள� ெபா�, உ�� 

ேச��� காைலய�� ஒ� ���, 

அள� எ��� வாய�� ேபா�� 

ெவ�ந�� ���� 

வ�தா� 

ெச�மான 

ச�திைய� 

��� 

அஜர� ண� 

ேகாளாைற� 

ேபா���.

'க�� 

எ�ண�ற 

ச���கைள

��, 

ம���வ 

�ண�கைள�� 

சி�ன�சிறிய 

க�� த�னக�ேத ெகா���ள�.

க�கி� ேநா� எதி��� ச�தி அதிக� 

உ�ள�. க�கி� ெசலின�ய� அதிக� 

ெச����ள�. இதி� உ�ள 

ெம�னச� ிய� ஆ��மா 

ேகாளா�கைள ந���கிற�. க�கி� 

உய�தர கா�சிய�, மா�கன�� , 

ஒேமகா 3 ெகா��� அமில�, இ���, 

�ரத�, நா��ச�� ேபா�றைவ 

காண�ப�கிற�.

க�கிலி��� எ��க�ப�� 

எ�ெண� ெகா��� ச�� 

அதிகமி�லாத க�� எ�ெண� 

இதய ேநாைய� த����.  

ஒ�ெவா� �ைற�� க�� ம��� 

சீரக� ேபா�றவ�ைற� தாள��க 

ந��க� க�ெக�ெணைய� 

பய�ப��த��. க�கான� 

ெப�கள�� ெமேனாபா� கால 

சி�கைல ந���கிற�. ந�ல 

உற�க�ைத த�கிற�.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies ...Parasakthi

ந��க��� �ைறய

 ெவ�காய�ைத ெபா�யாக ெவ�� அதைன 

ஒ� ட�ள� த�ண�� � ேபா�� ந�� 

ெகாதி�க ைவ�� ���தா� ந���க��� உடேன 

�ணமா�� அ�ல� சி�ன ெவ�காய�ைத 

ப�ைசயாக�� சா�ப�டலா�.

BITSDIT HTLAEH
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EMERGENCY CARE
...PriyagauthamH

Seizures involve sudden involuntary 
alterations in behavior or 
consciousness resulting from 
excessive electrical activity in the 
brain. 

In itself a seizure is not an 
emergency. Usually the person 
knows their condition and also the 
management.

If someone is having a seizure:

 Loosen clothing around the 
person's neck.

 Do not try to hold the person 
down or restrain them. This can 
result in injury.

 Do not insert any objects in the 
person's mouth. This can also 
cause injury.

 Reassure concerned bystanders 
who may be upset and ask them 
to give the person room.

 Remove sharp objects (glasses, 
furniture, and other objects) from 
around the person to prevent 
injury.

 After the seizure, it is helpful to lay 
the person on their side to 
maintain an open airway and 
prevent the person from inhaling 
any secretions.

 After a seizure, the person may 
be confused and should not be 
left alone.

In many cases, especially if the 

person is known to have epilepsy, it 
is not necessary to call for an 
ambulance or doctor. 

A seizure is considered an 
emergency when:

 It lasts a long time (> 5 mins) or 
when multiple seizures occur 
close together and the person 
doesn't recover between seizures.

 Injuries have resulted from the 
seizure.

 The person experiences 
persistent breathing difficulty.

 The person having the seizure 
also has a fever.

 The person experiences 
persistent confusion or remains 
unconscious.

 The person is pregnant, is a 
diabetic, is injured or appears to 
have life-threatening conditions.

 This is the first time the person 
has had a seizure, or, in the case 
of an established epileptic, the 
seizure represents a marked 
change from the type or duration 
of seizure typically experienced.

 A seizure that has occurred in 
water.

 The person has hit his or her head 
during a seizure and becomes 
difficult to arouse, is vomiting, or 
complains of blurry vision.

If any of above noted or suspected 
call for medical help.

Epileptic Seizures 

BITSDIT HTLAEH
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கலா�சார�கள�� ப��ன�� 

ப�ைண�த� ந� பாரத�! இ�� நா� 

ெகா�டா�� ஒ�ெவா� 

ப��ைக�� ஒ�ெவா� ப��னண� 

உ��. இைவ ஒ�ெவா��� 

நம�� பல உ�ைமகைள 

உண���வதாக உ�ளன.

நம� ப��ைககள�� கி��ண 

ெஜய�தி�� எ��ேம தன� இட� 

உ��. ெத�னக�தி� 

'ேகா�லா�டமி' எ���, வட 

இ�தியாவ�� 'ெஜ�மா�டமி' 

எ��� இ� அைழ�க�ப�கிற�. 

தமி�நா���, �றி�பாக, யாதவ�க�, 

ெச��யா�க�, ப��ைளமா� ம��� 

ப�ராமண�க� இ�வ�ழாவ�ைன� 

ெகா�டா�கி�றன�. த�கால�தி� 

ேதேரா�ட� ம��� உறிய� 

நிக��சிக� நைடெப�கி�றன.

எ�ேபாெத�லா� உலக�தி� 

அத�ம� தைல ���கிறேதா, 

அ�ேபாெத�லா� பகவா� 

அவத��கிறா�. அ�த வைகய�� 

அத�ம�ைத அழி�க பகவா� 

கி��ண� �ேலாக�தி� வ�� 

ப�ற�த நாேள கி��ண 

ெஜய�தியாக� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. 

ஆவண� மாத� ேத�ப�ைற 

அ�டமிய��, ேராகிண� 

ந�ச�திர�தி� ந�ள�ர� ேநர�தி� 

சிைற��� வ�ேதவ�- ேதவகி�� 

மகனாக� கி��ண� அவத��தா�. 

ப�ற�தேபா� ச��, ச�கர�, தாமைர, 

கதா�த� ஏ�திய ைகக�ட� 

கி��ண� கா�சியள��தா�. 

ெப�ேறா�� ேவ��ேகா��� 

இண�க சாதாரண� �ழ�ைத 

வ�வானா�. 

��� வய� வைர 

ேகா�ல�தி��, 3 �த� 6 வய� 

வைர ப���தாவன�தி��, 7 

வயதி� ேகாப�ய� ��ட�தி��, 8 

வய� �த� 10 வய� வைர 

ம�ராவ��� கி��ணன�� இள� 

வய� கழி�த�. தன� ஏழாவ� 

AGESP LAUTIRIPS
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வயதி� க�சைன வ�� �தி, 

ெப�ேறாைர�� வ��வ��தா� 

கி��ண�.

இ�ப� க�ணப�ரான�� 

ெப�ைமயான� வ�ண��க 

��யாததா��. அவ�� வ��வ�ப 

த�சன�ைத எ�ப� வ�ண��க 

��யாேதா அ�ேபா� அவ�ைடய 

ெப�ைமகைள�� வ�ண��க 

இயலா�.

அவதார�க�� ஒ�வரான � 

கி��ண பகவான�� ெஜ�மா�டமி 

வ�� ஆக�� மாத� 17-ஆ� ேததி 

சிற�பாக 

ெகா�டாட�படவ���கி�ற�. அ�� 

ம�க� இன���க�, கார�க� ெச�� 

�றி�பாக சீைட வைகக� பல 

ெச�� க�ண��� நிேவதன� 

ெச�� மகி�வ�. 

அ�சி மாவ�னா� க�ணன�� 

கால�கைள இ�� ேகாபாலைன� 

த�த� இ�ல�க���� ெப�க� 

அைழ�ப�. அ�� பல ேகாவ��கள�� 

உறிய��  தி�வ�ழா நைடெப��. 

ம�களகரமான இ�நா�கள�� 

உலகி� உ�ள ப�த�க��� ந��ட 

ஆ�ைள��, ஆேரா�கிய�ைத�� 

கி��ண பரமா�மா அ�ள நா� 

அவைர கீத ேகாவ��த�, �ம� 

நாராயணய� �, � கி��ண 

க�ணா��த� ேபா�ற பல 

�ேதா�ர�களா� �தி�� 

வண��ேவா�. ஆய�பா� 

க�ணைன ஆராதி�ேபா�! 

வழிபா�� �ைற:

வ�� �� �ைழவாய�லி� 

�ழ�ைத நட�� வ�த� 

ேபா�ற 

பாத��வ��ைன 

மாவா� பதிய� ெச�ய 

ேவ���. கி��ண� சிைல�� 

��களா� அல�கார� ெச�ய 

ேவ���. அதி� �ளசி இ��தா� 

இ��� சிற��. ப�ற� 

கி��ண���� ப���த தய��, 

ெவ�ெண�, அவ� க���பாக 

ைவ�க ேவ���. சீைட, ����, 

ல�� ேபா�ற இன��� உண�கைள 

ைவ�கேவ���. ���த அள��� 

�ைஜைய மாைல 6.00 – 7.00 

மண���� ெச�தா� சிற��.

“ந� என�� ஒ� இைலைய� ெகா�; 

அ�ல� �ைவ ெகா�; இ�ைல ஒ� 

பழ�ைத� ெகா�; அ��� 

இ�ைலெய�றா�, ெகா�ச� 

த�ண��  ெகா�; எைத� 

ெகா��தா�� ப�திேயா� ெகா�. 

��தமான மன� உ�ளவ� 

ப�திேயா� ெகா��பைத நா� 

சா�ப��ேவ�” எ�றா� கீைதய�� 

க�ண�. பா�பா� பாராம� 

�ழ�ைத உ�ள� பைட�த 

க�ணைன வண�கினா� வா�நா� 

��வ�� கி��ண பரமா�மா, த� 
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ப�த�கைள த� க�ைண�ேபா� 

கா�பா�. 

ஊ�� உ�ள அ�தைன 

�ழ�ைதகைள�� க�ணனாக��, 

ராைதயாக�� அல�க��� 

ேகாவ���� அைழ��� 

ெச�வா�க�. ஆட�, பாட�, 

ேகாலா�ட நிக��சிக� நைடெப��. 

�ழ�ைதக� ஆ�வைத� பா���� 

ேபா�, க�ண� ஒ�ெவா� 

ேகாப�ய�கள�ட�� ஆன�த நடன� 

ஆ�ய த�ராத வ�ைளயா��� 

ப��ைளைய நிைன�ப����. 

இ�ேவடமி�ட �ழ�ைதக� 

��திசாலியாக ெசய�ப�கிறா�க�. 

க�ணன�� ப��ரண அ�� இ�த� 

�ழ�ைதக���� கிைட�கிற�. 

பல�க�: 

கி��ண ெஜய�திய�� க�ணைன 

வழிபட �ழ�ைத பா�கிய� 

கிைட���. மகி��சி த���, 

அக�ைத அக��, ���க �ண� 

�ழ�ைத�� ஏ�படா�. த�மசீலராக 

இைளஞ�க� வ�வா�க�. அரசிய� 

ஞான� உ�டா��. நி�வாக� திற� 

அதிக����. 

மாமனா� வழிய�� ெசா���க� 

கிைட���. தி�மண� தைடக� 

அக��, ெச�வ� ெப���. 

வய�கள�� வ�ைள�ச� 

அதிக����, ஆ�, மா�க� ப�கி� 

ெப���, கட� த���, பைகைம 

ஒழி��, ந�ப�க� ���� ெதாழி� 

ெச�தா� ெவ�றி ெப�வா�க�. �க� 

���, அைமதி நில��, ஆ�ற� 

ெப���, வ�ைம இ�லா வா�� 

அைம��. 

வழிபா� ெச���ேபா� ‘ேகாவ��தா’ 

எ�� அைழ�� வழிபா� ெச�தா� 

அதிக� பல�கைள� ெபறலா�. 

அத� ெபா�� ப��கள�� தைலவ� 

��ப��ட �ர��� 

ஓ� வ�பவ�. 

�மிைய தா��பவ�. 

இதனா�தா� 

ஆதிச�கர��, 

பஜேகாவ��த� 

பா��க� அ� 

மரண 

பய�ைத� ேபா��� ம�திர� 

எ�றா�. 

கி��ண ெஜய�தி வழி பா�ைட 

வ�� �� �ழ�ைதக�ட� 

ெகா�டா�� ேபா� கி��ண�� 

கைதகைள� ெசா�லி வழிப�டா� 

�ழ�ைதக� க�வ�ய�� சிற�� 

வ�ள��வ�. ராஜத�திர� 

அதிக����, அரசிய� சாண�கிய� 

த�ைம அதிக����. பாட�கைள 

தி�டமி��� ப���� 

��திசாலி�தன� ���. 

எள�ைமயாக��, ���கமாக��, 

���� ெகா��� ஆ�ற� 

அதிக����. 

க�ணப�ரான�� ேகா�லா�டமி 

தின�தி� அவைர� ப�றிய 

�ேதா�திர�கைள� ப���, 

�ைஜக� ெச��, அவ� அ�� 

ெப��, அறியாைமய�லி��� 

அக��, எ�லா நல�கைள�ம 

ெப��, ப��ரண ஆன�த�ைத��, 

பகவா� அ�கிரஹ�ைத�� 

ெப�ேவாமாக!

SPIRITUAL PAGESSPIRITUAL PAGES
AGESP LAUTIRIPS

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Aug 2014                               17



ஓ� க� கணபதேய நம

இ�� ம�கள�� ���த� கட�ளாக 

வ�ள��பவ� வ�நாயக� ெப�மா�. 

எ�த �ைஜயானா�� ச�, எ�த 

ெதாழி� ஆனா�� ச�, வா�வ�� 

நிக�� எ�தைகய ந�ல 

கா�ய�க� ஆனா�� ச�, வ��ன 

வ�நாயகைர �தி�ேத அைன�ைத�� 

ஆர�ப��கி�ேறா�.

�ழ�ைதக� �த� �தியவ� வைர 

அைனவ���� ப���தமானவ� 

வ�நாயக�. இவைர� பா��த 

மா�திர�திேலேய ந� மனதி� 

ப�தி�� அைமதி�� ேதா��கிற�. 

ப�ரணவ த��வ�ைத உண���� 

ஞான வ�வ�- ப��ைளயா�! ‘ப���� 

ைவ�தா� ப��ைளயா�’ எ�� ந� 

ைகயாேலேய ப���� ைவ�� நா� 

�ைஜ ெச�வதா� நம��� 

ப���தமான ெத�வமாக 

இ��கிறா�. 

எவ���� 

ப��ைள� �ண� 

ெகா��, 

ேக�ட வர� 

த�� 

ப��ைளயாக

� 

திக�வதா� 

ப��ைளயா

ராகினா� 

அ�த 

கேணச�. 

கட��கள�� 

வண��வத�� 

மிக�� 

எள�ைமயானவ�. 

�ய ப�திேயா� 

ந�ப��ைகேயா�  எ�கி��� எ�ப� 

வழிப�டா�� அவைர நிைன�தா�� 

ந�ல�� ���� ந�தி மகனவ�. 

அ�ப� தாவரமான ��ைல�� 

(அ�க���) அவ� ஏ��� ெகா�கிறா�. 

கா����வான எ��க��ைவ� �ட 

அவ� ம��பதி�ைல. அவைர� 

ெபா��தவைர �� மாைல 

ேபா�டவ�� ஒ��தா�; ேராஜா 

மாைல ேபா�டவ�� ஒ��தா�. 

வ��தியாசேம பா��க மா�டா�. 

த�ைன வண��பவ�� �ய 

மன�ைத�� அவ�க�, மன�தி� 

தன�� எ�தைகய இட� இ��கிற� 

எ�பைத ம���தா� பா��பா�. 

��ப��ட �ர��� ஓேடா� வ�� 

அ�� த�� ��ேதா�. 

வ�ைனகைள� த����� 

வ��ேன�வர�.

ப��ைளயா�, வ��ேன�வர�, 

கேணச�, கணபதி, 

கணாதிப�, ஐ�கர�, 

ஏர�ப�, 

இல�ேபாதர�, 

�கா�கிரச�, 

க�த��வச�, 

��ேதா�, 

ஒ�ைறம��ப�

ன�, 

�ஷிகவாகன

�, ேவழ�க�, 

கய�க�, 

ஓ�கார�, 

ப�ரணவ� 

ேபா�ற 

இ��� பல 

நாம�க� 

வ�நாயக��� 

வழ�க�ப�கி�றன.

�ைனகைள� கைள�� ��ேன�வர��
�நாயக� ச���� வ�பா�

...Parasakthi
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வ�நாயக� ச���தி வ�ரத�ைத� 

கைடப���ப� எ�ப�?

ஒ�ேவா� ஆ��� ஆவண� மாத 

வள�ப�ைற ச���தி� திதிய�� 

வ�நாயக� ச���தி வ�ரத� 

கைட�ப���க�ப�கி�ற�. வ�நாயக 

ச���தி தின�தி� அதிகாைலய�� 

எ��� ந�ரா� �ஷிக வாகனைன 

�� மனேதா� வண�க ேவ���. 

இ�த ந�ல நாள�� அதிகாைலய�� 

எ��� ந�ரா�, நி�ய க�ம�கைள 

நிைறேவ�ற ேவ���. வ�� ைட 

��த� ெச��, மாவ�ைல, ேதாரண� 

க�ட ேவ���. ப�ற� �ைஜ 

நைடெப�� இட�ைத� ��த�ப��தி, 

மா�ேகாலமி�� அல�க��க 

ேவ���. ஒ� மைனய�� 

(பலைகய��) ேகால� ேபா�� ஒ� 

தைல வாைழ இைலைய �ன� வட�� 

ேநா�கி இ���மா� ைவ�� 

ப�ச�சிைய இைலய�� பர�ப� ந�வ�� 

கள�ம�ணாலான ப��ைளயாைர 

ைவ�� வழிப�த� ேவ���.

�மிய�லி��� உ�வான எ��� 

�மி�ேக தி��ப� ேபாகேவ��� 

எ�ற த��வ�தா� கள�ம� 

ப��ைளயா�. கள�ம� ம���தா� 

எ�றி�லாம�, ம�ச�, உேலாக�, 

க�சிைல வ��ரக�கைள�� 

ைவ�கலா�. ம�ணா� ப��ைளயா� 

வ��கிரக� ெச�� ைவ�� வழிப�வ� 

வ�ேசஷ�! அழகான வ�ண �ைட 

அைம��, அத� கீ� வ�நாயகைர 

அம��தி, பல வ�ண மல�க� இ�� 

அல�க��க ேவ���. வ�நாயக��� 

ப���தமான அ�க���, 

ெவ�ெள��� மாைல அண�வ��� 

ச�தன-���ம திலகமிட ேவ���. 

இன��� ெகா��க�ைட, உ�� 

ெகா��க�ைட, அ�ப�, ��ட�, 

வைட, அவ�, ெபா�, நாவ�பழ�, 

வ�ளா�பழ�, வாைழ�பழ�, 

க�������, ெவ�ள��பழ�, 

ெகா��க�ைட ஒ�ெவா�றி�� 

இ�ப�ெதா�� எ�ற 

எ�ண��ைகய�� பைட�� நிேவதன� 

ெச�ய ேவ���. ��யாதவ�க� 

இவ�றி� ஏேத�� ஒ�ைற பைட�� 

வழிபடலா�. இைவ எ�லாவ�ைற�� 

வ�ட, வ�நாயக��� மிக�� 

ப���தமான ெகா��க�ைட. ேத�கா� 

��ண�ைத உ�ேள ைவ�� 

ெச�ய�ப�� ேமாதக�ைத பைட�த� 

வழிபடலா�. இதி�� ஒ� த��வ� 

இ��கிற�. ேமேல இ���� மா�� 

ெபா��தா� அ�ட�. உ�ேள 

இ���� ெவ�ல� ��ண�தா� 

ப�ர�ம�. அதாவ� நம��� இ���� 

இன�ய �ண�கைள மாைய 

மைற�கிற�. இ�த மாையைய 

உைட�தா� அதாவ� ெவ�ைள 

மா�� ெபா�ைள உைட�தா�, 

உ�ேள இன�ய �ணமான ெவ�ல� 

��ண� நம��� கிைட���. 

ப��ைளயா��� ��களா� 

அல�கார� ெச��, பைடய� இ��, 

வ�நாயக� �தி, வ�நாயக� அகவ� 

ேபா�ற வ�நாயக� பாட�க�கைள 

பஜைன ெச�� ஐ�கரைன 

வழிபட��. வ�நாயக� அ�ேடா�திர� 

ெசா�லி வ�� �� �ைஜகைள 

���கலா�. மாைலய�� அவரவ� 

ப�திய�� உ�ள ப��ைளயா� 

ேகாய��க��� ெச�� வ�ேசஷ 

�ைஜக�, அ��சைன, 

அப�ேஷக�கள�� கல�� ெகா�ளலா�. 

அ�நாள�� வ�நாயகைர மனதார 

ப�ரா��தி�� சித�கா� உைட�ப� 

சிற��. வழிபா� ���தப�� 

�றி�ப��டெதா� ந�னாள��, 

வ�நாயக� வ��கிரக�ைத ஊ�வலமாக 

எ���� ெச�� ந��நிைலய�� கைர�க 

ேவ���.  வ�நாயக ச���தி 

வ�ரத�ைத கைடப���பதா�, 

���ப�தி� ஒ��ைம��, நிைற��,  

க�வ�, ��ேன�ற��, ந�ல 

உ�திேயாக��, ெதாழி� 

��ேன�ற�� கிைட���.
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��தள� ���ணாகார� ��ேந�ர�ச ��யா�த�

��ஜ�ம பாப ஸ�ஹார� ஏகப��வ� சிவா��பண�

காசி ே��ர நிவாஸ�ச காலைபரவ த�சன�

கயா�ரயாேக�ேவ����வா ஏகப��வ� சிவா��பண�

       - ப��வா�டக�

ெபா��: வ��வ இைல ��� இத�கைள� ெகா�ட�. இ����ேம ச�வ, 

ரேஜா, தேமா �ண�கைள� �றி�பைவ. பரமசிவன�� ��� க�கைள�� 

இைவ நிைன�ப���கி�றன. பா�ய�, ெயௗவன�, வேயாதிக� ஆகிய ��� 

ஆ�� ப�வ�கைள அள��ப�� ��� ெஜ�ம பாவ�கைள� ேபா��வ�� இ�த 

வ��வ இைலய�� தன� �ண�. இ�த வ��வ�ைத பரேம�வரா, உம�� நா� 

அ��பண��கிேற�. காசி எ�ற மகா ��ண�ய தல�தி� வசி�த�, அ���ள 

காலைபரவைர த�சி�த�, கைய, ப�ரயாைக ேபா�ற தல�க���� ெச�� 

த�சி�த� ஆகியவ�றா� எ�தைன ��ண�ய� ேச�ேமா அைவ அ�தைன�� 

இ�த ஒேர ஒ� வ��வ இைலைய ஈச��� அ��பண��பதா�, எ�ைன� ேச�� 

எ�பைத உண�கிேற�. மகாேதவேன, உம�� நம�கார�.

(மகா சிவரா�தி� தின�த�� இ��திைய� �றி வ��வதள�களா� சிவ 

ெப�மா��� �ைஜ ெச�தா� அளவ�ற ��ண�ய� கி���.

ஆக��

13 - ச�கடஹர ச���தி 

16, 31 - ச�� 

17 - கி��ண ெஜய�தி 

21 - ஏகாதசி 

22 - ப�ரேதாஷ� 

25 - அமாவாைச 

29 - வ�நாயக� ச���தி   

ெச�ட�ப� 

5 - ஏகாதசி 

6 - ப�ரேதாஷ� 

12 - ச�கடஹர ச���தி

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

ச��க� கட�� ேபா�றி ! சரவண�(�) உதி�ேதா� ேபா�றி!

க�மண� ��கா ேபா�றி ! கா��திைக பாலா ேபா�றி!

த�மல� கட�ப மாைல தா�கிய ேதாளா ேபா�றி !

வ��மதி வதன வ�ள� ேவலவா ேபா�றி ! ேபா�றி !!

காசி, கயா த�சன பல� கி�ட

��க� �தி 

தமி� ம�திர�
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Moon Sign in Aries – Stars: Aswini 1-
4 Padam; Barani 1-4 Padam and 
Kirthika 1st Padam: 
You will have cordial relationship with 
relatives at home and Superiors at 
work, however, subordinates will try to 
mar your image. There are chances 
of work opportunities abroad. 
Reasonably good flow of 
money will help you to 
be financially sound 
and fulfill some of 
your dreams. 
Ailment of an 
elderly relative 
may be a cause of 
concern. 
Transition - 
Favorable

Moon Sign in 
Taurus – Stars: 
Kirthika 2-4 Padam, 
Rohini 1-4 Padam and 
Mrigasira(Mrigashirsh) 1,2 
Padam:
Cupid will strike the unattached 
Taurans. Your years of hardwork will 
reap great benefits. Avoid 
misunderstandings with seniors at 
work. Health may be a cause of 
concern so please go for regular health 
check-ups. Gambling and share market 
activities should be avoided. Transition 
– Moderately Favorable 

Moon Sign in Gemini - Stars: 
Mrigashira (Mrigashirsh)3-4Padam, 
Thiruvadarai (Ardra)1-4 Padamand 
Punarpoosa (Punarvasu) 1-3 Padam: 
Looking to buy an office or house, this 

is the right time. There are major 
possibilities of inheriting a good amount 
of wealth. Court matters will settle in 
your favour. Major misunderstandings 
with your siblings is foreseen. Transition 
– Favorable

Moon Sign in Cancer – 
Stars: Poonarpoosa 

(Punarvasu) 4th 
Padam, Poosam 

(Pushya) 1-4 
Padam,Aailyam 
(Ashlesha) 1-4 
Padam: 
Good time for 
both business and 
working class 
people. You will 

buy a new property 
during this period. 

Quarrels and fights 
with your life partner are 

foreseen. Minor health 
related problems is on cards, 

so do not ignore the symptoms. 
Transition – Very Favorable

Moon Sign in Leo– Stars: Makam 
(Magha) 1-4 Padam, Pooram 
(PurvaPhalguni) 1-4 Padam, 
Uttiram(Uttar Phalguni) 1st Padam:
You may travel abroad for better 
prospects, you will have good support 
of your family and relatives during this 
period. Gambling and share market 
activities should be avoided. You will 
buy a new asset very shortly. Transition 
– Not Favorable

Moon Sign in Virgo – Stars: Uttiram 

...Mals

Transit of Jupiter 
19th June 2014 to 14th July 2015
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(Uttar Phalguni) 2-4 Padam, Hastam 
(Hastha) 1-4 Padam,Chittarai (Chitra) 
1-2 Padam:
Promotion and increment is on cards, 
change of place for the benefit of you is 
also foreseen. You will perform spiritual 
ceremonies and may go on a 
pilgrimage too. Transition is favorable

Moon Sign in Libra – Stars: Chittarai 
(Chitra) 3-4 Padam, Swathi (Swathi) 
1-4 PadamandVisakam (Vishaka) 1-3 
Padam:
You will have a smooth and happening 
relationship both at home and work 
front. Your professional life will reach 
new heights, you will have good health. 
Do not splurge your money unwantedly 
this could lead to unwanted worries and 
debts. Transition is moderately 
favorable

Moon Sign in Scorpio – Stars: 
Visakakam (Vishaka) 4th Padam, 
Anusham (Anuradha) 1-4 Padam, 
Ketai (Jyeshta) 1-4 Padam:
You may take certain bold decisions 
during this period, most of the matters 
which you have pushed under the 
carpet may have to dealt with this time. 
One of your parent healths may be a 
cause of concern. Transition is 
moderately favorable

Moon Sign in Sagittarius – Stars: 
Moolam (Mool) 1-4 Padam, 
Pooradam (Purvaashada) 1-4Padam, 
Uttiradam (Uttarashada) 1st Padam:
Challenging times ahead with Sade 
Saathi waiting to plunge in from 
November 2014. Face your problems 
head on, do not procrastinate and get 
clouded with thoughts. Transition is not 
favorable.

Moon Sign in Capricorn – Stars: 
Uttiradam (Uttarashada) 2-4 Padam, 
Thiruvonam (Shravan)1-4Padam, 
Avitam (Dhanishta) 1-2 Padam:
Sudden rise in your career will boost 
your morale. If single, you will marry 
this year and if married, you will be 
blessed with a child during this period. 
Avoid arguments with superiors at 
work; this may lead to disappointments 
and mental anxiety. Transition is 
Favorable 

Moon Sign in Aquarius - Stars: 
Avittam (Dhanishta) 2nd Padam, 
Chadayam (Shathataraka) 1-
4Padams, Pooratahi 
(PurvaBhadrapada)1-3Padam:
Looking for a change in job, you will get 
a job of your choice during this period. 
Avoid arguments both at home and 
work front, this can leadto major 
disruption in your personal and 
professional life. Transition is not so 
favorable

Moon Sign in Pisces – Stars: 
Pooratathi (PurvaBhadrapada) 4th 
Padam, Uttiratathi(UttarBhadrapada) 
1-4 Padam, Revathi 1-4 Padam: 
You have suffered a lot in the past 2 to 
3 years and finally you will start a great 
phase ahead. Allyour sufferings will 
end, with better opportunities and 
success waiting at your door. You will 
be recognized for your good work. 
Health issues may crop up, so please 
take good care of your health. 
Transition is very favorable

I have been practicing Vedic Astrology, 
reading horoscopes and suggesting 
remedies for the past 10 years. All the 
above predictions are based on your 
Moon Sign and not on your Sun Sign.
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கைத ���கமாக� ெசா�னா�, 

ெபாறிய�ய� ப��� வ��� 

ேவைலய��லாம� இ���� 

கதாநாயக��� (ர�வர� - த��), 

ஒ� ெப�ய ேபாரா�ட�தி��� ப�� 

ஒ� ேவைல கிைட�கிற�. அைத 

ெக��க வ��ல� (அமிதா�) த� 

ஆ�க�ட� ���ேக வ�வா�க�. 

அ�த ��பைல ந�ம கதாநாயக� 

எ�ப� ெஜய��பா� எ�ப� தா� கைத. 

நாம வ��வாகக கைத�� ேபாகலாமா 

ந�ப�கேள?

எ��த�ட� த�� வ�� �� ெசா��� 

வா��ைத 'த�ட�ேசா�' என� தி��� 

அ�பா (ச��திர�கன�), எ�ேபா�� 

ஆதரவள���� அ�மா (சர�யா 

ெபா�வ�ண�), ஐ. � ேவைல��� 

ேபா� கா� வா�கி ெவ��ேப��� 

த�ப�, ப�க���� வ�� � கதாநாயகி 

(ஷாலின� - அமலா பா�) என 

ரகைளயான �ழலி� வா�கிறா� 

த��. உ�ைமய�� இைடேவைள 

வைர ெசம காெம�. �றி�பாக, 

த�ஷி� அ�த கால�� மாட� Swega 

ேபால ஒ� ��� ேமா�டா� 

ைச�கிள�� ேபா�� ேபா�, ந�ல 

காெம� (அ�த வாகன� த�ஷி� 

ைச� தா� இ����. ஹ � ஹ.� .).

வழ�க�ேபா� இைடேவைள வைர 

அமலா பாைல ல� ப��வா�. 

இைடேவைள வ�� ேநர�தி� 

த�ஷி� அ�மா சர�யா ெந�� 

வலியா� இற�கிறா�. இ� வைர 

ெசா�ன� இைடேவைள வைர.

த�ஷி� அ�மா இற��வ�ட, அத� 

காரணமாக த�ஷு�� ேவைல 

கிைட�கிற�. ஒ� அர� தி�ட���� 

தைலைம ெபாறியாளராக த�� ேபாக, 

அைத வ��ல� ��ப� ெக��க� 

பா��கிறா�க�. அைத த��, 

ேவைலய��லாத ப�டதா�க� ம��� 

அ���ள ம�க� ச�தி �ைண�ட� 

எ�ப� ெஜய��கிறா� எ�� 

தி��ப�க�ட� இர�டா� ப�தி 

கைதய�� கா��கிறா�க�.

வ��லன�� ஆ�கைள அ���ேபா�, 

த� உடைல கா��, வ��ல� 

ஆ�கைள பய� கா��வா�. நாேன 

இ�த� கா�சிைய� பா����ேபா� 

பய�� வ��ேட�. இைடேவைள��� 

ப�� வ�ேவ� வ�தா��, ெப�தாக 

காெம� ஏ�� இ�ைல.

ஆ�, ெசா�ல மற�� வ��ேட�. 

பட�தி� வ��லைன பா��� த�� 

ஒ� ெப�ய (ந�ளமான) வசன� 

ேப�வா�. ��ப� வசன�. ந�ம ேக�ட� 

வ�ஜயகா��ைத த�� ��தி வ��வா� 

எதி��கால�தி�. இத�� ேமல கைத 

ெசா�னா�, ந�லா இ��கா�. ஆக, 

ந��கேள பட�ைத� பா��க�.

எ� மதி�ெப� ஆ�/ப��.

ேவைல�ல்லா ப�டதா�
...Sriramajayam

wieveR eivoM

ேவைல�ல்லா ப�டதா�
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ெச��ைற:

 ரவா, அ�சிமா�, ைமதா ��ைற�� ந�றாக த�ண��  வ��� கல��, 

ேதாைச மா� பத�தி�� கைர���ெகா�ள��. 

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

ைவ��� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி மிள�, சீரக� தாள���, ப�� ெவ�காய�, 

ப�ைச மிளகா�, கறிேவ�ப�ைல எ�லா� ேபா�� வத�கி, ேதைவயான 

அள� உ�� ேச���, கைர�� ைவ���ள மா�ட� கல�� வ�ட��.

 சிறி� ேநர� கழி�� ேதாைச ஊ�றலா�. 

ேதைவயான� ெபா��க�:

ரவா - 1 க� 

அ�சி மா� - 1 1/2 க�

ைமதா - 1/2 க� 

சீரக�, மிள� - 1 ��� 

ெவ�காய� - ெபா��ெபா�யாக 

ந��கிய� 

ப�ைச மிளகா� - 2 

கறிேவ�ப�ைல 

உ�� - ேதைவயான அள� 

...Thenuraj

E MOH NT T HFO EPICER

ரவா ேதாைச 

Idli Dosa Recipes

“ேத�கா� ச���ட� 
சா���டா� 
ேஹா�ட� ேதாைச 
ேபா�ேற 
ெமா�ெமா�ெவ�� 
�ைவயாக இ����.”

Idli Dosa Recipes
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...ramyaraj

E MOH NT T HFO EPICER

ைம�� மசா� ேதாைச 

ேதைவயான� ெபா��க�: 

ேதாைச மா� - 1 க�

த�காள� - 1 

��� - 3 ப� 

கா��த மிளகா� - 3 

உ�ைள� கிழ�� - 3

கடைல� ப��� - 1 ��� 

ெவ�காய� - 1 (ந��கிய�)

ப�ைச மிளகா� - 2 (ெபா�யாக 

ந��கிய�)

ம�ச� �� - 1/2 ��� 

கறிேவ�ப�ைல- சிறி�

ெகா�தம�லி - சிறி� 

உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 �தலி� ேதாைச ம�� தட�� மிளகா� ச�ன� ெச�� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� சிறி� எ�ெண� வ��� த�காள�, ���, கா��த மிளகா� 

ேச��� வத�க��. ப�� அைத ஆற ைவ�� மி��ய�� அைர�� 

ெகா�ள��.

 இ�ேபா� ேதாைச�� மசா� ெச�ய ேவ���. 

 உ�ைள� கிழ�ைக ேவக ைவ�� மசி��� ெகா�ள��. வாணலிய�� 

எ�ெண� கா��த��, அதி� க��, உ��த� ப���, கடைல� ப��ைப 

ேச��� தாள��க��. ப�� அதி� ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா�, 

கறிேவ�ப�ைல ேச��� வத�க��. ெபா�ன�றமாக வத�கிய�� அதி� 

ம�ச ��, உ�� ேச��� ந�றாக� கிளறி, மசி�த உ�ைள� கிழ�ைக� 

ேச��� வத�க��. கைடசிய�� சிறி� ெகா�தம�லி �வ� இற�க��. 

 ேதாைச� க�லி� �தலி� ேதாைச ஊ�றிவ���, அ� ேலசாக ெவ�த��, 

அத� ேம� அைர�� ைவ�த ச�ன�ைய� தடவ��. ப�� அத� ந�வ�� 

உ�ைள மசாைல ைவ��� ��றி ெந� அ�ல� எ�ெண� வ�ட��. 

ேதாைச ெபா�ன�றமாக ஆன��, அைத பாதியாக �� எ��க��.

 �ைவயான மசா� ேதாைச ெர�. 

இத��� ெதா��� ெகா�ள ச�ன�, 

சா�பா� ெச�தா� ந�றாக இ����. 

�றி��: இ�லி ேதாைச இர����� 4 

க� இ�லி அ�சி��, 1 க� உ��� எ�ற 

கண�கி�, அ�சி, உ��ைத 

தன��தன�யாக ஊற ைவ�� அைர�க 

ேவ���.
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...Smahi

E MOH NT T HFO EPICER

ைசன��  �ைட� சி�லி இ�லி 

ேதைவயான� ெபா��க�:

இ�லி - 6

��� ப� - 3

�ைட மிளகா� - 1 (சிறிய� )

ப�ைச மிளகா� - 1

சி�லி சா� - 1 ���� 

ேசாயா சா� - 1 ���� 

த�காள� சா� - 1 ���� 

எ�ெண� - 2 ���� 

ெபா�யாக ந��கிய ெவ�காய� தா� - 1 

ேடப�� ���

ெச��ைற:

 �தலி� இ�லிகைள ெப�ய ���களாக க� ெச�� ைவ��� 

ெகா�ள��.

 ��� ப�கைள ெபா�யாக ந��கி ைவ���ெகா�ள��.

 �ைட மிளகாைய ந�ளவா�கி� ந��கி ைவ�க��.

 அ��ப�� வாணலிைய ைவ�� எ�ெண� வ��� �டான�� �தலி� 

ெபா�யாக ந��கி ைவ���ள ��ைட� ேபா�� வத�கி, அ��� ந��கி 

ைவ���ள ப�ைச மிளகா�, �ைட மிளகா�, ேமேல ெகா����ள சா� 

வைகக� இவ�ைற ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக� ேச��� சிறி� ேநர� வத�கி, 

கைடசியாக இ�லி ���கைள�� 

ேச��� ந�றாக� கல�� ெவ�காய� 

தா� �வ� �ட� �ட ப�மாற��. 

 �ழ�ைதக��� மிக�� ப���த இ�த 

ைசன��  �ைட� சி�லி இ�லி 

சா�ப��வத�� மிக�� �ைவயாக 

இ����.

�றி��: �ழ�ைதக��� தயா���� 

ேபா� ப�ைச மிளகாைய தவ���� 

வ�டலா�. 
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ேதாைச ெரசிப��
...Kasri66 @ Chithra

ெவ�� ���கல�சிைய ெர�� க� 

அ�ல� அைர கிேலா எ��� ந��� 

க�வ� ஊற ைவ��, ைநசாக 

அைர��, ஆ� அ�ல� ஏ� மண� 

ேநர� �ள��க ைவ�� ஃப���ஜி� 

ைவ�கேவ���. இதி� உ�� ேச��க 

ேவ�டா�. இ�தா� அ��பைட. 

இைத ைவ�� வ�தவ�தமாக 

ேதாைசக� ெச�யலா�.

ெவஜிட�� ேதாைச: 

அைர கிேலா அ�சி��, இர�� 

ெவ�காய�, ஒ� சி�ன கார�, ஒ� 

��� ெசௗ ெசௗ, ஒ� ��� 

ப�� ��, நா� ப�ைச மிளகா� 

ேவ���. 

ெவ�காய�ைத� ெபா�யாக 

ந��க��. ம�தி கா�கைள� 

��வ��. மிளகாைய ந�ளவா�கி� 

ப�ள�� வ�ைதகைள ந��கி ந��க��. 

ஒ� வாணலிய�� சிறி� எ�ெண� 

வ��� �தலி� ெவ�காய�ைத�� 

ப�� மிளகாைய��, கைடசிய�� ம�தி 

கா�கைள�� ேபா�� ந�� வத�கி, 

உ�� ேச��� (மாவ��� உ�� 

ேச���), மாவ�� ெகா��� கல��, 

ச�� ஆறிய�� ேதாைசகளாக 

வா��க��. வ���ப�னா� 

ேத�காைய�� ��வ� ேச��கலா�.

வ�ணமயமான, ச�தான ேதாைச.

சரீக ேதாைச:

இ�த மாவ�� ேதைவயானவ�ைற 

எ��� ஒ� ���� சீரக�ைத 

ஒ�றிர�டாக ெபா���� ேபா��, 

ஒ� �� ேத�காைய�� ��வ� 

ேச��கலா�. உ�� ெகா�ச� 

�ைறவாக� ேபா�டா� ேலசாக 

இன��பாக இ����. சீரக�ைத 

ைநசாக� ேபா�டா� ம��� வாசைன 

வ��வ��� எ�பதா� 

ஒ�றிர�டாக� ெபா���� ேபாட��. 

கார ேதாைச:

மாவ�� �� கிரா� சி�ன 

ெவ�காய�ைத��, ஒேர ஒ� ெப�ய 

ெவ�காய�ைத�� ெபா�யாக ந��கி 

வத�கி� ேச��க��. அ�ல� 

ெவ�காய�ைத அைர�� 

ப�ைசயாகேவ மாவ�� கல�கலா�. 

இ��ட� ஒேர ஒ� ேடப�� ��� 

கடைல மாைவ�� ேச���, 

ேதைவயான கார�ெபா�, ெப��காய� 

ெபா�, ந��கிய கறிேவ�ப�ைல, 

மற�காம� உ��� ேச���,க� 

கைர�� ெமலிதாக வா���, 

��கலாக எ��க��. அைடைய�� 

�ைவய�� மி�சிவ���. த�மனாக 

வா��தா� மி��வாக இ����.

ஆ�ப�:

அைர கிேலா அ�சி அைர�த� 

எ�றா� ஒ� ேத�கா� ேவ���. 

ேத�காைய� ��வ� அைர��, 

அ�ப�ேய மாவ�� கல�க��. பா� 

எ��க ேவ��யதி�ைல. ஒ� ��� 

ச��கைர ேச��க தி�தி�� ெத���� 
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ெத�யாம�� இ����. சாதாரண 

ேதாைசைய வ�ட ச�� ந���க� 

கைர���ெகா��, க�லி� 

எ�ெண� தடவ�, ெமலிதாக�� 

இ�லாம�, த�மனாக�� இ�லாம�, 

ம��யமாக வா��க��. த�ைய மிதமாக 

ைவ�க��. ��யா� �� 

வா��தா�� ேபா��. ஒ� ப�க� 

ெவ�த��, அ�ப�ேய எ��� 

ேத�கா� பா�ட� சா�ப�டலா�. 

ம�லிைக�� ேபால இ���� 

ேதாைச. இ�த ேதாைசைய 

அைனவ�� வ����வ�. 

ேகா�ைம ேதாைச:

இ�த அள� மா��� அைர க� 

அ�ல� ��கா� க� ேகா�ைம மா� 

ேதைவ. உ�� ேச���, ேகா�ைம 

மாைவ�� கல��, ெவ�காய�, 

ப�ைச மிளகாைய ந��கி 

(ப�ைசயாகேவ) ேச���, தாள��த 

க�ைக� ேச���, ந���க� கைர�� 

வா��க��. வய�� நிர�ப இ���� 

இைத சா�ப��டா�. ேகா�ைம 

ேதாைசைய� தன�யாக ெச�ய 

வ���ப�னா�, அைர கிேலா இ�லி 

அ�சி�ட� ஒ�றைர ஆழா�� 

ேகா�ைமைய�� ஊற ைவ��, 

அைர�� உ�� ேச��� �ள��க வ��� 

ம�நா� ெச�யலா�.

�ள� ேதாைச:

அைர�த�ட� ெச�ய ேவ��மா? 

�ள� ேதாைசைய அைர�த�டேனேய 

ெச�யலா�. ஒ� சிறிய உ��ைட 

�ள�ைய� கைர�� மாவ�� கல��, 

உ��, ெப��காய� ெபா�, ம�ச� 

ெபா� ேச���, கறிேவ�ப�ைலைய 

கி�ள��ேபாட��. ெகா�ச� 

எ�ெணய�� க�ைக��, 

வரமிளகாைய�� கி�ள��ேபா��, 

ெவ��த�� மாவ�� ெகா�ட��. இ� 

�ள���� உைர��மாக இ����. 

மச�ைகய�� ேபா� வா��� �சியாக 

இ����. சில சமய� �ள� கைரச� 

அதிகமாகி வ��டா� ேதாைச, க�ைல 

வ��� வரா�. அதனா� மாைவ 

அைர�க �ள� கைரசைலேய 

த�ண�� �� பதி� உபேயாகி�கலா�. 

அ�ப��� �ள� ந�� அதிகமாகி 

வ��டா� இர�� ���� 

அ�சிமாைவ� ேச��தா� ச�யாகி 

வ���.

ெவ�தய ேதாைச:

அைர கிேலா இ�லி அ�சி ஊற 

வ�ட��. அ��ட� ��� ���� 

ெவ�தய�ைத� தன�யாக ஊறவ�ட��. 

அைர��� ���, ப�ேத ப�� 

நிமிட�க��� 5 ���� 

உ��ைத��, ெவ�தய��ட� 

அ�ல� தன�யாக ஊற ைவ�� 

எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக 

அைர�க��. ெவ�தய� �ைறவாக 

இ��பதா� கச��� ெத�யா�, 

உட����� ந�ல�. ச�ேற 

சிவ�பாய����� இ�த ேதாைச.

ேதாைச ெரசிப��
...Kasri66 @ Chithra

E MOH NT T HFO EPICER
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RECIPE OF THE MONTH

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெவ�ைதய� கீைர - 2 அ�ல� 3 க��க�

���க� அ�சி - 2 ட�ள� 

ப�ச�சி - 2 ட�ள� 

உ��� - 1 ட�ள� 

ெவ�தய� - சிறிதள� 

ெச��ைற:

 இர�� வைகயான அ�சி, உ��� ம��� ெவ�ைதய�ைத ஒ�றாக� 

கல�� 4 மண� ேநர� ஊறைவ�க��.

 கீைரைய ந��கி�ெகா�ள��. ந��கிய கீைரைய ஊறைவ�த 

கலைவ�ட� ேச��� கிைர�ட� அ�ல� மி�ஸிய�� ேபா�� அைர�� 

எ��தா� மா� ெர�. ந��க� அ�ெபா�ேத அைத� பய�ப��தலா�.

 �டாக��, ெமா� ெமா��பாக�� ேதாைச ெர�. இ� கச��� என 

பய�பட ேவ�டா�. ெரா�ப�� �ைவயாக�� இ����. இத�ட� எ�த 

வைகயான ச�ன��� பய�ப��தலா�.
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ெவ�ைதய� கீைர ேதாைச ...smmadhumathi
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ேதைவயான� ெபா��க�:

இ�லி மா� 

�டஃ�ப�� ெச�ய:

உ�ைள�கிழ�� - 1/4 கிேலா

ெப�ய ெவ�காய� - 2 

த�காள� - 2 

ப�ைசமிளகா� - 2 

அ�ல� உ�க��� 

வ���பமான கறிகா�க�

உ�� - ேதைவயான அள� 

தாள��க:

எ�ெண�, க��, உ��த� 

ப���, ெப��காய� 

ெச��ைற:

 உ�ைள�கிழ�� அ�ல� ேவ� எ�த� கறிகா� உபேயாகி�க ேவ��ேமா, 

அவ�ைற ேவக ைவ�� எ���� ெகா�ள��.

 உ�ைள�கிழ�காக இ��தா� ம���, அைத ேதா� உ��� மசி��� 

ெகா�ள��. ம�ற� கறிகா�கைள அ�ப�ேய உபேயாகி��� ெகா�ளலா�.

 கடாய�� எ�ெண� வ���, க�� ம�றவ�ைற� தாள���, ப�ைச 

மிளகாைய� ேபா��, அதி� அ��� ைவ���ள ெவ�காய�ைத� ேபா�� 

வத�க��. உ�� ேச��க��.

 ேம�� த�காள�ைய� ேபா�� வத�கி, ப��ன�, உ�ைள�கிழ�ேகா 

அ�ல� ம�ற கறிகா�கேளா ேபா�� ந�றாக வத�கி, இவ�ைற� 

தன�யாக எ��� ைவ�க��.

 இ�ேபா� �டஃ�ப��  தயா�.

 இ�ேபா� இ�லி த���, ஒ� கர�� இ�லி மாைவ ஊ�றி, அத� ம�� 

இ�த �டஃ�ப��  1 அ�ல� 2 ���� ைவ��, அத� ம�� ம���� ஒ� 

கர�� இ�லி மாைவ ஊ�றி ைவ�க��. இேத ேபால எ�லா� த���� 

ெச�ய��.

 இ�லி ெவ�த ப�ற� எ���� ப�மாற��.

 �ைவயான �டஃ��  இ�லி தயா�.

 �ழ�ைதக� தின�� இ�லியா எ�� அ�கலா��காம� இ��க இ� 

ேபா�ற கல�ஃ�� இ�லி ெச�� ெகா��தா�, கறிகா�� உட���� 

ேச��� வ���.

�டஃ�� இ�லி ...Jv_66 @ Jayanthy
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ேதைவயான� ெபா��க�:

சி�பய�� - 200 கிரா� 

சீரக� - 1 ���� 

ப�ைச மிளகா� - 3 (ெபா�யாக 

ந��கிய�)

இ�சி - ஒ� வ�ர� அள� 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

ெப�ய ெவ�காய� - 1 

(ெபா�யாக ந��கிய�)

ம�ச� �� - 1/2 ���� 

கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள�

உ�� - ேதைவ�ேக�ப 

த�ண��  - ேதைவ�ேக�ப 

ெச��ைற:

 சி�பயைற 6 மண�ேநர� ஊற ைவ��, மி�ஸிய�� ெகாரெகார�பாக 

அைர��� ெகா�ள��.

 அதி� மா� பத�தி�� த�ண��  வ���, ேதைவயான உ�� ேச���, ஒ� 

மண� ேநர� அ�ப�ேய ைவ�க��.

 ஒ� மண� ேநர�தி��� ப��, அ�த மாவ�� ம�ச� ��, சீரக� ேச��� 

ந�றாக� கல�� ெகா�ள��. 

 ேதாைச�க�லி� எ�ெண� தடவ�, மாைவ ஊ�றி, அத� ம�� ந��கிய 

ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா�  ம��� இ�சிைய� �வ��. 

 ��றி எ�ெண� வ��� தி��ப� ேபா�� எ��� ப�மாற��.

�றி��:

 இைத �ைள க��ய பய��� ெச�தா� �ைவ ேவ� மாதி� ந�றாக 

இ����.

 சீரக� அதிக� ேச��தா� கச�� வ���.

 ந��கிய ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா� ம��� இ�சிைய ப�ைசயாக 

ேபாட� ப���கவ��ைல எ�றா� தாள���� ேபாடலா�.

 இத�� ேத�கா� ச�ன�ய�� இ�சி ேபா�� அைர�தா� மிக�� 

ெபா��தமாக இ����.

...Sujivspெபசர� (சி� பய�� ேதாைச) 
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ேதைவயான� ெபா��க�:

க�� - 1 ப� 

உ��� - 1 ட�ள� 

கா��த மிளகா� - 4 அ�ல� 5

கறிேவ�ப�ைல 

சீரக� - 3 ��� 

சிறிய ெவ�காய� - 1 க� 

ெவ�தய� - 2 ��� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:

 க�ைப ��த� ெச�� ெகா�ள��. 

 க��, உ���, ெவ�தய� இவ�ைற தன��தன�யாக 3 மண� ேநர� 

ஊறைவ�க��.

 க��ட� ெவ�காய�, கா��த மிளகா�, சீரக�, கறிேவ�ப�ைலைய 

அைர��� ெகா�ள��.

 ப��, உ��ைத ெவ�தய��ட� அைர�க��.

 உ�� ேச��க��.

 இ�ேபா� மா� தயா�. ��� அ�ல� நா�� மண� ேநர� வைர 

�ள��கைவ�� ேதாைச 

�ட��.

 ந�ல �ைவ�ட�, 

வாசைனயாக�� 

இ����.

 ேத�கா� ச�ன� இத�� 

ெபா��தமாக இ����.

�றி��: 

 காைலய�� ஊற ைவ��, 

மதிய� அைர��, இர� 

ேதாைச �டலா�.

 உட� ஆேரா�கிய�தி��� 

மிக��. 

க�� ேதாைச ...Dhivyasakthi
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ச�சி - 1/2 க�

�வர�ப��� - 1/4 க�

ேத�கா� - 1/2 ��

மிளகா� - 4 

சீரக� - 1/2 ����

மிள� - 10

உ�� - 1/2 ����

ெப��காய� - சி� ���

ம�லி�தைழ, கறிேவ�ப�ைல - சிறி�

ெச��ைற:

 அ�சி, ப��� இர�ைட�� அைர மண� ேநர� ஊற ைவ�க��. இத�ட� 

ேமேல ெகா����ள அைன��� ெபா��கைள�� ேச��� சிறிய ரைவ 

பத���� அைர��� ெகா�ள��.

 எ�ெணய�� க�� தாள���, அைர�� ைவ���ள மாவ�� ெகா�� 

கல�க��.

 ேதைவெயன�� சிறி� த�ண��  ேச��� கல�கி� ெகா�ள��.

 ேதாைச� க�லி� மாைவ ஊ�றி ேதாைச வா��க��.

 மா� ம��� வ��டா�, அ��த �ைற ேதாைச ஊ���ேபா�, ம��த மாவ�� 

ெபா�யாக அ��த ெவ�காய�, கறிேவ�ப�ைல, ம�லி�தைழ ேச��� 

ேதாைச வா��க��.

...Kasiri66 @ Chitra

சில நா�கள�� இ�லி அ�சிேய கிைட�கா�. அ�ேபா� எ�ன ெச�வ�? 

ப�ச�சிைய ஒ� ச�பட�தி� ேபா�� அ��தமாக �� ப�ரஷ� ��க�� 

சாத� வ��ப� ேபால ெவய��  ேபா��, 4 அ�ல� 5 வ�சி� வ�த�� 

அைண��வ�ட��. ஆறிய�� திற�� பா��தா� அ�சி ���கிய�����. 

இைத எ�ப��ேபாலேவ ஊற ைவ�� இ�லி ெச�யலா�.

கார ேதாைச ...Susibabu
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...rksvidhyaவர� இ�லி

ேதைவயான� ெபா��க�:

வர� - 3 ப�� (3 ட�ள�)

உ��� - 1 ப�� (1 ட�ள�)

ேதைவ�ப�டா�:

ெவ�தய� - சிறிதள�

ெவ�ைள ேசாயாப�� � -  சிறிதள�

ெச��ைற:

 ேமேல ெசா�ன வரைக 3 மண� ேநர� ஊறைவ�க��. உ��ைத 

அைர�பத�� 1 மண� ேநர� ��� ஊற ைவ�க��. 

 ப�� நா�ம� இ�லி மா� ேபா� அைர�க��. அைர��� சமய� 

ெவ�தய�, ேசாயாப�� � ேச��� அைர�க��. இ�லி மா� ெர�.

 �ட��ட இ�லி வா���, அைத, இ�லி, சா�பா�/கார� ச�ன�/ேத�கா� 

ச�ன�/ த�காள� ச�ன� ேச��� சா�ப�ட��.

 இ� உட� ஆேரா�கிய�தி�� ந�ல�. 

�றி��: 

 வரகி�� பதி� சாைம, �திைர வாலி இவ�ைற� ெகா��� இேத 

...Kasiri66 @ Chitra

சில நா�கள�� இ�லி அ�சிேய கிைட�கா�. அ�ேபா� எ�ன ெச�வ�?

அ�சிைய� �ைற�த த�ய�� ெபா�ன�றமாக வ���, ஊற ைவ�� 

அைர�கலா�. அ�ல� ைம�ேராேவவ�� அ�சிைய �டைவ��, ப�ற� 

ஊறைவ�� அைர�கலா�. இ�லி ச�யாக வராவ��டா�� ேதாைச 

க���பாக வ��.

அ�சிைய ந��� க�வ� ெகாதிந��� ஊறவ��� அைர�கலா�. அ�ல� 

ப�ச�சிைய ஊறைவ�� ந�� அைர��, கைடசிய�� ஒ� ப�� வ��த சாத� 

ேச��� அைர�� ேதாைச ஊ�றலா�.
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Mudakkathan Dosai ...Anbupurush

Ingredients:

Raw rice -  2 cups 

Jeera - 2 tsp

Red chillies -  4 to 5

Mudakkathan keerai - 1 to 1 1/2 

cup 

Salt - To taste

Method: 

 Soak the rice for about 4 to 5 

hours.

 Clean the keerai and wash 

and keep aside.

 Grind the soaked rice with all the ingredients and also keerai by adding 

water little by little.

 The batter must be little thinner than regular dosa batter.

 Now in a pan make dosa by pouring the batter in the middle and spreading 

it, add little oil and close the lid and cook when done, flip and cook on other 

side.

 This dosa will be very tasty, the 

keerai is little bit bitter, if you add 

more keerai dosa will become 

bitter. 

 It is very healthy.

 Serve with coconut chutney.

Note: No need for fermentation
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ேதைவயான� ெபா��க�:

பா� - 500 மிலி  

பழ����கள�� கலைவ - 50 கிரா� 

ச��கைர - 150 கிரா� 

க�ட�� ப�ட� - 3 ேடப�� ��� 

கி�� - 100 மிலி 

ெச��ைற:

 சிறி� பாலி�, க�ட�� ப�டைர கல�கி ைவ�க��. (�டான பாலி� 

கைர�தா�, க��யாக மா��).

 பாைல அ��ப�� ைவ�� �� ப�ண��. அதி� ச��கைரைய� ேபா��� 

கல�கி கா��ச��. ப��ன� அதி� க�ட�� கலைவைய ேச��� 

கா��ச��.

 ப��ன� ஆறைவ��, ஃப���ஜி� ைவ�� �� ப�ண�வ���, அேதா� 

ந��கி ைவ�த� பழ�கைள� ேபாட��. 

 ேதைவ�ப�டா� கி�� ேச����ெகா�ளலா�.

 �ைவயான க�ட�� பழ சால� தயா�.

Salma’s Kitchen

க�ட�� வ�� ��� சால�

Kasiri66

மா� �ள���வ��டா� எ�ப� ச� ெச�யலா�?

 ஒ� க� �ள��த மா�, ெர�� க� ேகா�ைம மா�, ேத�கா� ��வ�, 

ஏல���, ெவ�ல�, ��� வாைழ�பழ� மசி�� கல�� இன��� ேதாைச 

வா��கலா�.

 ஒ� க� பய�த�ப��ைப ெர�� மண� ேநர� ஊறவ���, இ�சி ப�ைச 

மிளகா�ட� அைர�� ப����� ஏ�ற உ�� ேபா��, ெகா�தம�லி 

கறிேவ�ப�ைல�� ேபா��, �ள��த ேதாைச மா�ட� கல�� ேதாைச 

வா��க ெபசர�� ேபாலேவ வ��.

 ஒ� கர�� �ள��த மாைவ க�லி� ஊ�றி, ேமேல ��வ�ய ேத�காைய� 

பர�திவ���, இ� �ற�� சிவ�கவ��� எ��தா� ெதா��� ெகா�ள ச�ன� 

�ட ேதைவய��ைல.

 மா� �ள��தா�, ேமேல ந��வ��� ச�� ேநர� அைசயா� ைவ�தா� ந�� 

ேமேல ெதள��� நி���. அைத அ�ப�ேய இ���வ��� ேதாைச வா��தா� 

�ள��� ேபா�வ���. சில� ெகா�ச� பா� கல�� ேதாைச ஊ��வ�.

EN QUHC EETI NK S’IAMNEP
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ேதைவயான� ெபா��க�:

சி�க� - 1/2 கிேலா

சி�ன ெவ�காய� - 15 to 2௦0

த�காள� - 3 ( ெப�ய�)

இ�சி ��� ேப�� - சிறிதள�

ம�ச� �� - 1 ����

மிளகா� �� - 1/2 ����

தய�� - 2 ����

ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள�

�தினா இைல - சிறிதள�

எ�ெண� + ெந� - 3 ����

த�ண��  - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ெபா��க� ேதைவயான� 

ெபா��க�:

ப�ைட - 2  

ஏல�கா� – 1

கிரா�� - 1

ெகா�தம�லி - 1 ����

மிள� - 1 ����

சீரக� - 1/2 ����

ெப��சீரக� - சிறிதள�

ெச��ைற:

 �தலி� ெபா��க� ேதைவயான� ெபா��கைள ஒ� வாணலிய�� சிறி� 

ேநர� வத�கி, மி�சிய�� ெபா��� தன�யாக ைவ��� ெகா�ள��.

 சி�கைன ந�� க�வ� உ��, மிளகா� ��, ம�ச� ��, தய�� கல�� 

ஒ� மண� ேநர� ஊறைவ�க��.

 அத� ப�ற� ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� + ெந� ஊ�றி, அ� கா��த�� 

சி�ன ெவ�காய� ேச���, ெபா�ன�ற� ஆ�� வைர வத�க��.

 ப�� அத�ட� இ�சி ��� ேப�� ேச��� ப�ைச வாச� ேபா�� வைர 

வத�க��. அத� ப�� த�காள� ேச��� வத�க��.

 த�காள� வத�கிய��, கல�� ைவ���ள சி�க� ���கைள� ேச��� 

வத�க��. ேதைவ�ப�டா� த�ண��  ேச��� ெகாதி�க வ�ட��.

 சி�க� பாதி ெவ�த��, ெபா�யா�கி ைவ���ள ெபா�, ெகா�தம�லி, 

�தினா இைல ேச��� ந�றாக� கிளறி வ�ட�� (சி�கைன ��வ�� 

ேவக வ��� வ�ட ேவ�டா�. ந�றாக ெவ��வ��டா� இ�த ெபா� 

சி�கன�� இற�கா�).

 இ�ேபா� உ�� ேதைவ�ப�டா� ேச���� ெகா�ளலா�. சி�க� ந�றாக 

ெவ�� த�ண��  வ�றிய�� அ��ைப அைண�� �டாக� ப�மாற��.

 இைத ெந� சாத�, ப��யாண�, ச�பா�தி, ேதாைச இவ��ட� ைவ�� 

சா�ப�டலா�.

�ைபசி சி�க� கிேரவ�

Deepika’s Kitchen

EN QUHC EETI NK S’IAMNEP
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ந�� - 1 கிேலா 

ெப�ய ெவ�காய� - 4 

த�காள� - 2 ெப�ய�

ப�ைசமிளகா� - 1 கீறிய�

இ�சி, ��� வ��� - 2 ���

மிள� �� - 1 ���

�ழ�� மிளகா� �� - 2 அ�ல� 3 ���

ெகா�தம�லி - சிறி�

உ�� - ேதைவயான அள� 

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 �தலி� ெவ�காய�, த�காள�ைய மி�ஸிய�� கரகர�பாக அைர��� 

ெகா�ள��.

 அ�கனமான வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி, அ� கா��த�� அதி� அைர�� 

ைவ�த ெவ�காய�, த�காள� ம��� ப�ைச மிளகா� ேச��� ந�றாக 

வத�க��.

 அ��� இ�சி, ��� வ��� ேச��� அ� வத�கிய�� அதி� ந�ைட� 

ேபா�� மிள� ��, 

உ�� ேச��� சிறி� 

ேநர� வத�க��. 

 கைடசியாக �ழ�� 

மிளகா� �� 

ேச��க��, ப��� 

அதி� ந�� ���� 

அள� ந��வ��� ேவக 

ைவ�க��.

 ந��வ�றி எ�ெண� 

ேமேல வ�த�� உ��, 

கார� ச� பா���, 

ெகா�தம�லி �வ� 

இற�க��. 

ந�� ெதா��

Ramya’s Kitchen

EN QUHC EETI NK S’IAMNEP
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Ingredients:
Rice - 1 cup
Moong dhal - 1/2 cup
Mixed vegetables - 1 cup chopped 
(potato, carrot, beans, green peas) 
Ginger garlic paste - 1/2 tsp
Green chilly paste - 1 tsp
Onion - 1/2 chopped
Water 
Salt

For Seasoning:
Oil - 1 tsp
Ghee - 2 tsp
Cashews - 1 tbsp
Pepper corns - 10-12
Jeera - ½ tsp
Mustard - ¼ tsp
Hing - Pinch
Clove - 1
Cinnamon - Small piece

Method:
 Soak rice/dhal for 15-20 mins.
 Heat the pressure cooker.
 Add the oil.
 Add the cashews and when they are slightly golden add the other ingredients 

listed under seasoning.
 Add the onions and saute for 2-3 mins.
 Add the green chilly paste and cook for 2 mins.
 Add the vegetables, mix and add salt.
 Add the ginger garlic paste, saute and cook for a further 5 mins.
 Add the measured water. I used rice, dhal: water in the 1:2 ratios.
 When liquid boils, add the soaked rice dhal, add the ghee, mix, check salt and 

then pressure cook for 3 whistles.
 Fragrant khichdi can be served with a pickle or had on its own.

Note: 
 This dish is very much like our pongal but with some variations.
 One pot dish and easy to prepare and can be cooked in pressure cooker..
 Rice, dhal and vegetables make it a complete meal.
 I prefer the milder version. You can modify the spices /chilly content to suit 

your taste.
 Also can avoid onion and garlic and can use just grated ginger. I also do this 

with some spinach added along with vegetables.
 Try making with broken wheat rava too instead of rice. Very tasty and healthy 

too.

Priya’s Kitchen

Gujarathi Khichdi 

EN QUHC EETI NK S’IAMNEP
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ேதைவயான� ெபா��க�:

ம�ட� - 1 கிேலா 

மிளகா� �� – 3 ேடப�� ��� 

ம�ச� �� - 1 ���� 

கர� மசாலா �� - 1 ���� 

மிள���� - 1 ���� 

சீரக��� - 1 ���� 

இ�சி ��� (அைர�த�) - 2 ���� 

சி�ன ெவ�காய� - 200 கிரா� 

��ைட - 5 

ப�ைச மிளகா� - 3

ேசாள மா� - 2 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

ம�ட� ெகா�ல�

ெச��ைற:

 ம�டைன ந�� ��த� ெச�� சிறி� ந�� வ��� மிளகா� �� ேச��� 

(வழ�கமாக உபேயாகி��� கார���� ெகா�ச� அதிகமாேவ ேச��க 

ேவ���. ெச�த ப�� கார� ெரா�பேவ �ைற�� வ���.) ம�ச�, 

கர�மசாலா, மிள����, சீரக���, இ�சி ���, உ�� ேச��� ��க�� 

இர�� வ�சி� ைவ�க��.

 ம�ட� ெவ�த�� ந�� இ�லாம� ��ட வ�ட��. ப�� இைத ஆற 

ைவ�க��.

 சி�ன ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா� இர�ைட�� ெபா�யாக ந��கி 

ைவ�க��.

 பா�திர�தி� ��ைடைய உைட�� ஊ�றி, ந�� �ைர�க அ��க��.

 அதி� அ��� ைவ�த ெவ�காய�, மிளகா�, உ��, ேசாள மா� ேச��� 

ந�� ��ைட� கலைவைய அ��க��.

 அ��ப�� ேதாைச� க�ைல ைவ��, மிதமான த�ய�� ேவக ைவ�த 

ம�டைன ��ைட கலைவய�� ப�ர��, ேதாைச� க�லி� இ�� ேலசாக 

��றி�� எ�ெண� வ�ட��. ெம�லிய த�ய�� ஒ� �ற� ெவ�த�� 

ப�ர�� வ�ட��. 

 ெகா�ல� ெர�. �ைவ வ��தியாசமாக�� ந�றாக�� இ����.

EN QUHC EETI NK S’IAMNEP

Gloria’s Kitchen
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உ�ைமய��, மன�த�க� 

மன�த�களாகேவ 

வாழ�ெத�யாதவ�க�. ஆனா� 

கட��  எ�ப� இ��க ேவ���? 

எ�ப� ெசய�பட ேவ���? எ�� 

ப��ய� ேபா�கிேறாேம அ�தா� 

நா� ெச��� மிக�ெப�ய 

நைக��ைவ.

கட�� ஓரறி� உ�ள 

உய��ன�கள�� ெதாட�கி 

ஒ�ெவா�றா� பைட�தா� 

கைடசியாக மன�தைன� பைட�தா� 

எ�றா� ஒ�வ�. உடேன என�� 

ஒ�� ேதா�றிய�. கட�� 

மன�தைன ஏ� கைடசியா� 

பைட�தா�? இ�ைல. கைடசியா� 

பைட�கவ��ைல. மன�த� த�ைன 

கைடசி�கி�ெகா�டா�. அ�ல� 

கட���� பைட��� எ�ண�ைத 

நி��திவ��டா� எ�ேற 

ேதா��கிற�.

கட�ைள ����ெகா�ள ந� அறி� 

நி�சய� ேபாதா� இ��ப��� 

கட��தா� மன�தைன� ���� 

ெகா�ளாத� ேபால ேபசி�ெகா�� 

இ��கிேறா�.,

கட���� ேவதைன 

இ��க���மா? 'இ�ைல' எ�� 

யா� ெசா�னா�� என�� 

எ�னேவா இ���� எ�ேற 

ேதா��கிற�. கட�ள�� ெபயரா� 

வ��� வ�ேராத�� 

வள��க�ப�கிற� எ�பேத 

கட�ள�� �த� ேவதைனயா� 

இ��க����. இத�� ேம� 

உய��ன�கைள� பைட�கேவ�டா� 

எ�� ��ெவ��க நாேம 

காரணமா� 

இ��கலா�. 

“அ�� கா�டேவ ேநர� 

இ�லாத வா��ைகய�� 

ச�ைட எத��?”

எ�தைனேயா 

ெப�யவ�க�, 

ஆ�மிக� ���தவ�க� 

'கட�� ஒ�வேர' 

எ�றா�� 

����ெகா�ள 

ம��கிேறா�. 

ஒ�வ�� கட�ைள 

ம�றவ� ஏ�காம� 

ேபானா� உடேன 

அவைர 'பாவ�'எ�ப��, 

அவ��� எதிராக �ற� 

ேப�த��,காய�ப��த

���, 

ச�ைடேபா�த��  

...ஏக� @ Arunkumar S.K

பாவ� கட��பாவ� கட��
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நட�கிற�. இ� இ�� ேந�ற�ல 

பல ஆய�ர� ஆ��களாக 

நட�கிற�. க�கால�தி� இ��ேத 

இ� இ��தா�� நம�� ெத��� 

ஆதார� ��வமாக ைசவ� 

ைவணவ�� ச�ைடய��டைத 

அறிகிேறா�.  

��டா�க��� ச�ைட இ�த� 

மிக�ப��ய�. எ�ப� ம�றவைர 

க�டாய�ப��தி, காய�ப��தி 

அ�ைப ேபாதி�ப�? கட�� 

அ�ப�� வ�வ� எ�றா� அைத 

அ�பாக�தாேன 

ெவள��ப��த����?

அரசிய� க�சிகைள� ேத��� 

எ��பதி� ெதாட�கி �ழ�ைத�� 

ெபய� ைவ�ப� வைர கட�ள�� 

ெபயைர ந�றாக 

பய�ப��தி�ெகா�கிேறா�. நா� 

ஆ�ம�க�தி� இ��� அ�வள� 

தா� க���ெகா�ேடாமா? 

��றிநட�பைத� பா��தா� 

அ�வள�தா� எ�� 

ேதா��கிற�. அைத� தா� 

வ�ேவகான�த�� சிகாேகா 

உைரய��, 'ந� ஆ�மிக� 

நைடவ�� ேபால இ��கிற�' 

எ�� ெசா�னா�. அதாவ� 

�ழ�ைத ேபா� 

ெதள�வ�றவ�களா� இ��கிேறா�  

எ�� ெபா��.

ெதா�டத�� எ�லா� கட�ள�� 

ெபயைர� ெசா��� எ�தைனேயா 

அேயா�கிய�கைள 

ெகா�ைமகைள��  நா� தின�� 

பா���� ெகா�� தா� 

இ��கிேறா�.“ஐேயா அ�பாவ� 

ம�கைள� ெகாைலெச�கிறா�கேள, 

ப�ைச� �ழ�ைதக� ப�தாபமாக 

இற�� ேபாகிறா�கேள”, கட�� 

எ�ேக ேபானா�? எ�ன தா� ெச�� 

ெகா�� இ��கிறா�? எ�� 

தவறாம� ேக�வ� ேக�கிேறா�. 

ஒ�ேவைள கட�� ந�ைம� 

பா���, “ந� எ�தைன ��ற�கைள�  

ேக�வ�ேக�� இ��கிறா�? 

எ�தைன அந�தி�� எதிராக �ர� 

ெகா��� இ��கிறா�? எ�� 

ேக�டா� எ�ன ெசா�வ�� க�?

அள��� ம�றி �ழ�ைதகைள 

ஏ��� எ�தைன ஆ�ேடாைவ 

நி�பா�� இ��கிேறா�? ேப��� 

ப��க��� நி�� ப�ரயான���� 

எ�தைன ேபைர உ�ேள வர� 

ெசா�லி இ��ேபா�?  வ���� 

ைலச�� வா��வதி�  ெதாட�கி 

பா�ேபா�� வா��வ� வைர��� 

அைன�� ���� வழிகைள�� 

ைகயா�ேவா�. ஆனா� வ�ப�தி�� 

ப��னா� அரசா�க�ைத 

அ�ைமயா� �ைற ெசா�ேவா�.

பண� ெகா��� ேவைல 

வா��ேவா�. ேவைல வா�கி� 

ெகா��ேபா�. ப��ன� ல�ச� 

வா��கிறா�கேள எ��� 

கத�ேவா�. 'ப�� சா ஹ�', ெம� 

ெடானா��, ேக.ய�.சி ய�� பல 

�� �பா� ேநா���கைள அ�ள�� 

ெகா��கிேறா�. உட��� த��கான 

�ள��பான�க� எ�� ெத���� 

பக���காக ���கிேறா�. ஆனா� 

உணவ��லாம� வா�� எ�தைன 

ேப��� நா� உண� ெகா��ேதா�? 

நா� பா��தவைர ெம� 

ெடானா�� வாசலி� இ��� 

ெவள�ேய வ�த  யா�� சில 

சி�லைறகைளதவ�ர ேநா��கைள 

இ�லாதவ�க��� 

ெகா��கவ��ைல. 
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உண� அவசிய�. உ�ப� 

எ�லா�� ெச�வ�. ேதைவ�� 

�ட. எ�� எைத உ�ப� ந� 

உ�ைம. எ�� ேவ��மானா�� 

உ�ணலா� ஆனா� நம�கா� நா� 

அநாவசியாமகா ெச��� ெசலவ�� 

ெகா�ச�ைத இ�லாதவ�க��� 

ெகா��க மன� வ�கிறதா?எ�பேத 

ேக�வ�.

கட�� நம�� ெச�வ� 

ெகா��கவ��ைல ந�ல ேவைல 

ெகா��கவ��ைல எ�கிேறா�. 

இ���� கட�ள�ட� ேக�ப� 

தவற�ல. இ���� நா� 

இ�லாதவ�க��� ெகா��காம� 

இ��கிேறாேம இைத எதி� 

ேச��ப�? 

யாேரா ம�கைள ெகாைல ெச�தா� 

நம�� ேகாப� வ�கிற�, க� 

��ேன இ����  மன�த�கைள 

உதாசினப���கிேறாேம இ� எ�ன 

நியாய�?

இைறவா எ�ைன ஏ���ெகா� 

எ�ேபா� ஆனா� நா� ஜாதிய�� 

ெபயரா� ேவ��ைம பா��ேபா�. 

எ�ேகா ஒ� ெப�ைண மானப�க� 

ப��தினா� ேகாப� வ�� அேத 

ேநர� ந� உட�ைப நா� 

ெக����ெகா�ேவா�. 

அநாவசியமாக ெசல� ெச�ேவா� 

இ�லதவ�க��� ெகா��க நம�� 

ைக வரா�.

ஆனா�.... கட�� நா� ேக�பைத 

எ�லா� தரேவ���?ேக�ட�ட� 

தரேவ���? 

ஆ�மிக� எ�ப�, கதா கால�ேசப� 

ேக�பேதா, தியான� ெச�வேதா, 

ெமா�ைட அ��பேதா, அல� 

���வேதா, � ராம ெஜய� 

எ��வேதா , � மிதி�பேதா, வைட 

மாைல ��வேதா நி�சய� இ�ைல. 

அ� ேவ�. 

மன�த� ேபா��வேத ஆ�மிக�. 

பசிைய பண�கார�� உணரேவ 

ர�ஜா� மாத ேநா�� இ��க 

ெசா�கிற� �ரா�. ஸ�லலா�� 

�ஸலா�- உ� இ�லாதவ�க��� 

உதவேவ ெசா�கிறா�. இ�� 

மத�� 'உதவ�ைய' க�ண� 

எ��� கதாபா�திர�தி� �ல� 

'ெகா��ப� எ�� வ��வ��டா� 

இ�ைல எ�ற ெசா�����தா� 

இட� இ�ைல' எ�� 

உண���கிற�. ைபப�ேளா ஒ� ப� 

ேமேல ெச�� 'ஏைழக��� 

இர��கிறவ� க��த��� கட� 

ெகா��கிறா�' எ�கிற�. 

இ�லாதவ�க��� ெகா��கவ�ல, 

ெகா��க ேவ��� எ�� 

நிைன�தாேல அ� கட�ைள 

அைட�� எ�கிற�.        

உதவ, நியாய�தி� ப�க� சா��� 

நி�க�தா� ெசா�கிற� மத��, 

கட���, ஆ�ம�க��, க�வ���. 

ம�றவைர �ைற ெசா�வதி��, 

கட�ைள ேக�வ�ேக�க�ேம நம�� 

ேநர� ச�யா� இ��கிற�. நம�� 

ந�ைம� தவ�ர இ�த உலக�தி� 

யாைர�� ேக�வ� ேக�க உ�ைம 

இ�ைல. இ�த உலகி� நட��� 

ந�ைம��� த�ைம��� நாேம 

ெபா���. த��� ந��� ப�ற� தர 

வாரா. இன�யாவ� கட�ைள 

ேக�வ� ேக��� �� அேத 

ேக�வ�கைள ந�ைம� பா��� 

நாேம ேக���ெகா�டா� உலகி� 

ப�ர�சைனக� பாதி ஒழி��வ���.
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...Parasakthi


�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய��ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: ந�� நிைலைம�அதிகார�: ந�� நிைலைம�

111. த�தி எனெவா�� ந�ேற ப�தியா� 111. த�தி எனெவா�� ந�ேற ப�தியா� 

பா�ப�� ஒ�க� ெபறி�.பா�ப�� ஒ�க� ெபறி�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

பைகவ�,�ந�ப�,�அயலா��எ����ப��வ�ன��ேதா���ந�தி�தவறா��பைகவ�,�ந�ப�,�அயலா��எ����ப��வ�ன��ேதா���ந�தி�தவறா��
ப��ப�ற�ப�மானா��ந��நிைலைம�எ���ெசா�ல�ப���ஓ��அற��ம��ேம�ப��ப�ற�ப�மானா��ந��நிைலைம�எ���ெசா�ல�ப���ஓ��அற��ம��ேம�
வா��ைக����ேபா��.வா��ைக����ேபா��.

Explanation :Explanation :
The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness 
also to his posterity.also to his posterity.

112. ெச�ப� உைடயவ� ஆ�க� சிைதவ��றி 112. ெச�ப� உைடயவ� ஆ�க� சிைதவ��றி 

எ�ச�தி� ேகமா�� உைட��.எ�ச�தி� ேகமா�� உைட��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ந�திைய உைடயவன�� ெச�வ� அழியாம� அவ� வழிய�ன���� ந�திைய உைடயவன�� ெச�வ� அழியாம� அவ� வழிய�ன���� 

பா�கா�பாக இ����.பா�கா�பாக இ����.

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.

113. ந�ேற த��� ந�வ�க�தா� ஆ�க�ைத 113. ந�ேற த��� ந�வ�க�தா� ஆ�க�ைத 

அ�ேற ெயாழிய வ�ட�.அ�ேற ெயாழிய வ�ட�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ந�ைமேய த�வதாக இ��தா�� ந�திைய வ��� வ�ல�வதா� வ�� ந�ைமேய த�வதாக இ��தா�� ந�திைய வ��� வ�ல�வதா� வ�� 

லாப�ைத, அ�ெபா�ேத வ��� வ��க.லாப�ைத, அ�ெபா�ேத வ��� வ��க.

Explanation :Explanation :
Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it 
should bring advantage, is without equity.should bring advantage, is without equity.

114. த�கா� தகவ�ல� எ�ப� அவரவ� 114. த�கா� தகவ�ல� எ�ப� அவரவ� 

எ�ச�தா� காண�ப ப��..எ�ச�தா� காண�ப ப��..

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

இவ� ந�தியாள�, இவ� ந�திய�றவ� எ�ற ேவ�பா�ைட அவரவ� த� இவ� ந�தியாள�, இவ� ந�திய�றவ� எ�ற ேவ�பா�ைட அவரவ� த� 

ெச�வ�, �க�, ப��ைளகள�� ஒ��க� ஆகியவ�றா� அறி�� ெச�வ�, �க�, ப��ைளகள�� ஒ��க� ஆகியவ�றா� அறி�� 

ெகா�ளலா�.ெகா�ளலா�.

Explanation :Explanation :
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of 
good offsprings.good offsprings.

115. ேக�� ெப��க�� இ�ல�ல ெந�ச��� 115. ேக�� ெப��க�� இ�ல�ல ெந�ச��� 

ேகாடாைம சா�ேறா�� கண�.ேகாடாைம சா�ேறா�� கண�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

த�ைம�� ந�ைம�� எ�லா���� ��ேப �றி�க�ப�� வ��டன; இைத த�ைம�� ந�ைம�� எ�லா���� ��ேப �றி�க�ப�� வ��டன; இைத 

அறி�� ெந�ச�தா� ந�தி தவறா� இ��ப� சா�ேறா��� அழகா��.அறி�� ெந�ச�தா� ந�தி தவறா� இ��ப� சா�ேறா��� அழகா��.

Explanation :Explanation :
Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to 
preserve evenness of mind (under both).preserve evenness of mind (under both).

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: ந�� நிைலைம�

111. த�தி எனெவா�� ந�ேற ப�தியா� 

பா�ப�� ஒ�க� ெபறி�.

வ�ள�க� :

பைகவ�,�ந�ப�,�அயலா��எ����ப��வ�ன��ேதா���ந�தி�தவறா��
ப��ப�ற�ப�மானா��ந��நிைலைம�எ���ெசா�ல�ப���ஓ��அற��ம��ேம�
வா��ைக����ேபா��.

Explanation :
The wealth of the man of rectitude will not perish, but will bring happiness 
also to his posterity.

112. ெச�ப� உைடயவ� ஆ�க� சிைதவ��றி 

எ�ச�தி� ேகமா�� உைட��.

வ�ள�க� :

ந�திைய உைடயவன�� ெச�வ� அழியாம� அவ� வழிய�ன���� 

பா�கா�பாக இ����.

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

113. ந�ேற த��� ந�வ�க�தா� ஆ�க�ைத 

அ�ேற ெயாழிய வ�ட�.

வ�ள�க� :

ந�ைமேய த�வதாக இ��தா�� ந�திைய வ��� வ�ல�வதா� வ�� 

லாப�ைத, அ�ெபா�ேத வ��� வ��க.

Explanation :
Forsake in the very moment (of acquisition) that gain which, though it 
should bring advantage, is without equity.

114. த�கா� தகவ�ல� எ�ப� அவரவ� 

எ�ச�தா� காண�ப ப��..

வ�ள�க� :

இவ� ந�தியாள�, இவ� ந�திய�றவ� எ�ற ேவ�பா�ைட அவரவ� த� 

ெச�வ�, �க�, ப��ைளகள�� ஒ��க� ஆகியவ�றா� அறி�� 

ெகா�ளலா�.

Explanation :
The worthy and unworthy may be known by the existence or otherwise of 
good offsprings.

115. ேக�� ெப��க�� இ�ல�ல ெந�ச��� 

ேகாடாைம சா�ேறா�� கண�.

வ�ள�க� :

த�ைம�� ந�ைம�� எ�லா���� ��ேப �றி�க�ப�� வ��டன; இைத 

அறி�� ெந�ச�தா� ந�தி தவறா� இ��ப� சா�ேறா��� அழகா��.

Explanation :
Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to 
preserve evenness of mind (under both).
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�!

இ�த மாத ந�யா நானாவ�� தைல��:

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?

ப��ைப ேத��ெத��ப� எ�ப� சி� 

வய� �தேல ஒ�வ�ைடய 

ஆ�வ�தி�� த��தவா� ேத��ெத��� 

ப��கேவ���. இ�த வ�சய�தி� 

யா�ைடய வ����த�� 

இ��க��டா�. வ����த� இ��தா� 

ப��� அவ� கடைம�காக ப��க 

ேவ��ய ��நிைலதா� உ�வா��.

ஆ�வ�தி�� த��தவா� ஒ�வ� 

த��ைடய ப��ைப ேத��ெத��� 

ப����ேபா� சாதைனக� பல அ�த 

ப��ப�� அவ� ��வா�. ந�லெதா� 

சாதைன ����ேபா� அவ��� 

ேவைல கிைட�பதி�� சிரம� 

ஏ�ப�வதி�ைல. ந�ல 

ச�பள�� கிைட�பத�� 

வா��பாகிற�. 

அவ��� 

ஆ�வ� 

உ�ள 

�ைறய�� 

ேவைல�� 

கிைட�� 

உ�சாகமாக 

பண��� 

ஆ��வா�. 

உ�சாகமாக 

பண�யா��� 

ேபா� பதவ� 

உய�� 

�லபமாக 

கிைட�� 

ெப�ய 

பதவ�கைள 

அைடவத��� வா��� கிைட�கிற�. 

ஆனா� ஒ� சில ெப�ேறா�க� 

ப��ைளகள�� வ���ப�ைத�� 

ஆ�வ�ைத�� அறியாம� காதி� 

வ���த ெச�திகைள��, ம�றவ�கள�� 

ஆேலாசைன�� ேக�� அ�த ப��ைள�� 

அவ��� வ���ப� இ�லாத ஒ� 

ப��ைப ப��க ெசா�லி 

க�டாய�ப���கி�றன�.

ஆ�வ� இ�லாத ப��ைப ெப�ேறா�க� 

அ�ல� தவறான ஆேலாசைனய�� 

ேப�� வ���ப� இ�லாம� ப��� 

எதி�காலேம ேக�வ� �றியா�� 

��நிைல உ�வாகிற�.

எனேவ ஒ�வ� ந�லெதா� ேவைல 

வா��� ப��கால�தி� கிைட�க 

ேவ��� எ�றா�  அவ� சி� வய� 

�த� ேத��ெத��� ப���� ப��ைப

ெபா��� அைம��.

இ�த வ�சய�தி� ெப�ேறா�க� 

ெபா���ட� அவ�க� ப��ைள�� 

அவ�க�ைடய ப��ைளய�� 

ஆ�வ�தி�� த��தவா� 

ப��ப�ைன ேத�� 

ெச�வத�� உதவ� 

ெச�யேவ���. 

வ���ப� 

இ�லாத 

ப��ைப 

ப��க� 

ெசா�லி 

நி�ப�த�  

ெச�ய��டா�.

சில ப��ைளக� 

யா�ைடய 

அறி�ைர�� 

இ�லாம� 

அவ�களாகேவ 

அவ�க��� 

ஆ�வ� உ�ள 

ப��ைப 

...Sumathisrini
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ேத��ெத��� ப��பா�க�. அவ�கைள 

அவ�க� ேபா�கிேலேய வ��� வ�ட 

ேவ���.

ேம��, இ�த� தைல��� �றி�த ந� 

ெப�ைம ேதாழைமகள�� க����கைள 

கா�ேபா�.

Sriramajayam

எ�ைன ெபா��தவைர மாணவ�� 

வ���ப��ட� த�ைதயா�� 

வ�மான�ைத ெபா��� எ�த ப���க�� 

ப��கலா�.

அைத வ���, இைத தா� அைத தா� 

த�க� �ழ�ைதைய �றி�பாக ப��ைப 

ப��க ேவ��� ெப�ேறா�க� 

க�டாய�ப��த� �டா�. மாணவ�க��� 

நா� ஒ�� ம��� ெசா�ல 

வ����கிேற�. உ�க��� எ�த ப��� 

ப���கிறேதா அ�த ப��ைப 

ேத��ெத��க�. அ�த சமய� உ�க� 

ெப�ேறா�� வ�மான�ைத பா��� ந��க 

ப��ைப ேத��ெத��க�. அதாவ� 

உ�க� வ�ர��ேக�ற ேமாதிர� அண�ய

ேவ���. 

ெப�ேறா�கேள, உ�க� �ழ�ைதைய 

க�டாய�ப��தி இைத ப�, அைத ப�, 

எ�� ெசா�னா�, உ�க� �ழ�ைத 

வ���ப� இ�லாத பாட�தி� கவன� 

ெச��த மா�டா�க�. மாறாக ேத�வ�� 

ேதா�வ�யைடவா�க�. அ� ம��ம�ல, 

சில மாணவ�க� த�ெகாைல 

ெச�வா�க�. ஆைகயா�, ெப�ேறா�கேள 

உ�க� �ழ�ைதய�ட� வ���ப� ேக��, 

அவ�க ேக��� ப��ப�� ேச��க��.

Salma

ெப�ேறா�க� வ����தலி� ேப�� 

ப��பைத வ�ட, தா�க� வ����� 

க�வ�ய�� ேச��தா� ந�� ப��க 

வா��� உ�ள�. ஆனா� ப��ைளக� 

ேத��ெத���� ப���, எ�ப��ப�ட� 

எ�பைத ப�றி அவ�கள�ட� ஆேலாசைன 

ெச�� ெகா�வ� மிக�� ந�ல�. 

எ�ேபா�ேம ப��ைளக� ந�லைத 

ம��ேம ேத��ெத��பா�க� எ�� 

ெசா�ல ��யாேத! அதனா� 

ெப�ேறா�க�, ப��ைளகேளா� கல�� 

ஆேலாசி�� ந�லைத ேத��ெத��பேத 

ந�ல�. ஆனா� ப��ைளக� 

வ���ப�தி�� ��கிய��வ� த�வ� 

ந�ல�.

Gita

ெப�ேறா� த�க� கன�கைள ப��ைளக� 

ேம� திண��காம� அவ�க� ஆைசகைள 

ேக�� அறி�� அைதேய ப��க ைவ�ப� 

ந�ல� எ�ப� எ� க���. அ�தா� 

அவ�க� ப���� ஆ�வ�ைத வள����. 

நம�� ப���காத ப��� எ�� அவ�க� 

ஆ�வ�ைத �ைற�க வா��� உ�ள�. 

ப��ைளக�� த�க� ெப�ேறா�ட� 

த�க� கனவ�ைன ெபா�ைமயாக எ��� 

�றி அவ�கைள ச�மதி�க ைவ�க 

ேவ��� எ�ப�� எ� க���

Deepikarani

க�வ� எ�ப� ஒ� தன�மன�தன�� 

அைடயாள�. ஒ� மாணவ�/மாணவ� 

அவ�கள� வ���பமான �ைறைய 

ேத��ெத��� ப��தா� ம��ேம 

அவ�களா� அதி� ெவ�றி அைடய 

����. ஒ�வ� தன�� ப���த ப��ைப 

ேத��ெத��க வ�டாம� ெப�ேறா�க� 

அவ�கள� வ���பைத திண��பதா�, அ�த 

ப��ைளக� மனதி� அ� ஒ� ஏ�கமாக 

மாறிவ���. அவ�களா� ந��க� திண��த 

ப��ைப ��மன�ட� ப��க ��யா�.

எ��ைடய க��� எ�னெவ�றா� 

ப��ைளக��� ப���தைத ப��க 

ைவ�பேத சிற�த�. ஒ�வ� ஒ� 

�ைறய�� சாதி�கேவ��� எ�றா� அ� 

அவ��� ப���ததாக இ��தா� ம��ேம 

���� தவ�ர திண��பதா� ��யா�. 

ெப�ேறா�க�� ப��ைளக�� அம��� 

ெதள�வாக த�கள� எ�ண�கைள 

அ��தவ�க��� ெத�ய ப����க�. 

வளமான எதி�கால� உ�க���/உ�க� 

ப��ைளக��� அைம��..

Arokiaruby

ப��ைளகள�� எதி�கால� அவ�கள�� 

வ���ப� (ெப�ேறா�கள�� 

வழிகா��த�ட��) அைம�தா� தா� 

ந�றாக இ����.

க�வ�ைய ெபா��தவைர மாணவ�கள�� 

வ���ப�தி�ேக வ��வ� ந�ல�. சி� 

வயதி� இ��ேத ெப�றவ�க� ந� இைத 
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தா� ெச�ய ேவ���, இைதெய�லா� 

ெச�ய �டா� எ�� சி� சி� 

வ�ஷய�தி�ெக�லா� அவ�கைள 

க�டயாப���வ�, மாணவ�கள�� 

மனதி� ைத�ய�ைத �ைற�கிற�. 

எ�லா வ�சய�தி��� ெப�றவ�கைள 

நா�� மனநிைல�� வ�� வ��கிறா�க�. 

தன�யாக ��� எ��க ��யாம� 

த�மா�கிறா�க�. சி� ேதா�வ�கைள 

�ட தா�க ��யாம� த�ெகாைல�� 

�ய�பவ�க� தா� இ�ெபா�� அதிக�. 

அதி�� �றி�பாக மாணவ�க� 

எ�ண��ைக தா� அதிகமாக இ��கிற�. 

அவ�க��� ப���த �ைறய�� ப���த 

க�வ�ைய க�றா� அவ�கள�� 

எதி�கால� ந�றாக இ����. அவ�கள�� 

ெத���� ெப�றவ�க� ந�ல� ெக�ட� 

எ��� ெசா�லலா�. க�வ�, ேவைல, 

தி�மண� எ�வாகி�� ப��ைளகள�� 

வ���ப�தி�� அைம�� ெகா��தா� 

அவ�கள�� வா�� சிற���.

Mary daisy

பச�க வ���ப�ப� திறைமகைள 

ெபா��� ெப�தவ�க budget �� ப�க� 

வராத ப��� சிற�த�.

சி�ன வயசி� இ��ேத ெப�தவ�க தா� 

பச�க �ட இ��கி�க. ேசா அ��க��� 

பச�கேளாட வ���� ெவ��� எ�லாேம 

அ��ப��.

ெவள� நா�கள�� எ�லாேம �ழ�ைதக� 

திறைமகைள சி�ன வயதிேல க�டறி�� 

அ�த பாைதய�� பய��சி ெகா��க 

ெதாட�கி வ��வா�க�. அேத ேபால நா� 

ந� �ழ�ைதக��� வழி கா�� அவ�க� 

ெச�ல ேவ��ய பாைதய�� உ�ள 

��க� ��க� ப�றி ெத��� 

�ழ�ைதகைள ��ேன�ற பாைதய�� 

ெச�ல உதவ ேவ���.

Gowrymohan

ப��ைளகள�� எதி�கால�, ெப�ேறா�� 

வழிகா�டலி� ப��ைளகள�� வ���ப�ப� 

அைம�தா� சிற�பாக இ���� எ�பேத 

என� க��தா��.

சில �ழ�ைதக� ெப�ேறா�� 

வழிகா�டைல இய�ைகயாகேவ 

ஏ�பவ�களாக இ��பா�க�. பல 

�ழ�ைதக� எதி�மைறயாகேவ 

ேயாசி�பவ�களாக இ��பா�க�. 

�ழ�ைதகள�� ந�ப�கள�� 

இய��கள��� இ� த�கி��ள�. த�ய 

உ�ள� ெகா�ட ந�ப�கைள இன� 

க�� ஆர�ப�திேலேய அக��வ� 

ெப�ேறா�� தைலயாய கடைமயா��. 

சி� வயதிேலேய உன�� இ�தா� ச� 

எ�� அவ�கள�� வ���ப�ைத 

ஆர�ப�திேலேய ம��பதா� ப��வாத� 

ேதா�றி அட� ப���பா�க�. ஆனா� 

அவ�கள�� ேபா�கிேல வ��� ச�யான 

த�ண� பா��� அவ�க� ேக�பதி� 

உ�ள ந�ைம த�ைமகைள அவ�க��� 

����ப� எ���� �றினா� 

����ெகா�வா�க�.

�ழ�ைதகள�� மாணவ ப�வ�திேல 

ெப�ேறா� மி��த அ�கைற ெகா�ள 

ேவ���. அவ�க� எ�த� பாட�கைள 

மி��த ஆ�வ��ட� க�கிறா�க�, எ�த� 

பாட�கள�� அவ�க� ��திசாலி�தன� 

அதிகமாக� ெத�கிற� எ�பைத 

அவதான��� அ�த� பாட�கள�னா� 

வ��கால�தி� அவ�க��� ந�ைம 

உ�டா எ�பைத அறிய ேவ���. 

�ழ�ைதக� ெத�� ெச�த பாட�க� 

ச�யாய�� அவ�க��� �ைணயாக 

இ��� ேம�� ேம�� வளர உதவ 

ேவ���. 

ெப�ேறா� த� �யநல�தி�காக�� �ய 

ெகௗரவ�தி�காக�� ப��ைளகள�� 

எதி�கால�ைத பாழா�க� �டா�. 

அவ�க� வ����� �ைறய�� ஆ�வ� 

மி�தியா��ேபா� அவ�க� அ��ைறய�� 

ெவ�றியைடவ� நி�சய�. அத�� த��த 

உதவ�கைள ெச�வ� ெப�ேறா� 

கடைமயா��.

ெப�ேறா�� வழிகா�ட�� ப��ைளகள�� 

வ���ப�� ஒ�றாக இைண��ேபா� 

வா�� சிற�பாக அைம��.

இ�த ந�யா? நானா? வ�வாத�தி� சிற�பான 

க����கைள� �றி ப�� ெவ��� 

ேதாழி ெகௗ� அவ�க��� மனமா��த 

வா����க�� பாரா��க��.
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...Sasishree

அ�பா: பதி�வயதி� 

ந�ப�கேளா� ேபா��ய��� நா� 

வள��த ம�ைசைய உ� ப��� 

உடைல� ��திய காரண�தி�காக 

இழ�க� �ண��த அ�கண�தி� 

நா� அ�பா எ�பைத ��ைமயாக 

உண��ேத� மகேள!

"மா ப�� மா �பா வத�� சா�ேத�மா 

"என ப��வாத� 

ப�����ெகா����த த� இர�� 

வய� மகைள எ�ப� 

சா�ப�டைவ�ப� என� 

திணறி�ெகா����தா� மதிவதன�. 

�ஜனன��� எ��ேம இர� உண� 

அ�பாவ�� ைகயா� உ�டா� 

ம��ேம வய������ ெச���. 

இ�ைலெய�றா� வாய��� �ட 

ெச�லா�.

இைத மதிவதன� அறி�தி��தா�� 

இ�� அவள� கணவ� ஆதி�ய� 

தன� ம���வ உைடைய மா�ற 

ப�� மண��� ேமலா�� 

எ�பதா�தா� இ�த� ேபாரா�ட�. 

மகள�� வய������ இர� 

உணைவ� ெச��த கட�த அ�ப� 

நிமிட�க���� ேமலாக மதி 

நட�திய ேபாரா�ட�தி� பல� 

��யேம.

ச�, த� கணவ� வ��வைர 

கா�தி��க ேவ��ய�தா� என 

அவ� எ�ண�ய சமய� வ�� � 

இளவரசியா�� க�க� 

��க�கல�க�தி� ந��தனமாட� 

�வ�கிவ��ட�. அ�ேபா� வ�� � 

அைழ��மண� ப��னண� 

இைசயைம�க மதி 

இைசயைம�பாளைர� 

காண�ெச�றா�.

"எ�ன�மா � சா�ப��டாளா" என� 

ேக�டப�ேய வ�� ��� வ�த� 

கணவைன மதி பா��த (�ைற�த) 

பாவைனய�� பதிைல� 

ெப���ெகா�டவ� மகைள� 

ேத��ெச�றா�. மகைள� 

�ய�ெல��ப� மதி ெகா��த 

உணைவ��� ���தப�� ம���� 

உற�க ைவ��வ��� வ�தா�.

இைவயைன�ைத�� 

பா����ெகா����த மதிய�� 

மனதி� ப�பல உண��சியைலக� 

கைரைய� கட�க� தயாராய�ன.

கணவ��� உண� ப�மாற எ��த 

மைனவ�ைய� ைகயம��தி தாேன 

இ�வ���� ப�மாறி எ���வ�� 

அவள�கி� அம��தப� "� ெரா�ப 

அட� ப�ண�னாளா மதி" என 

வ�னவ�னா�.

"�" எ�ற பதிலி� அவ� மனதி� 

ஏேதா வ��தமி��பைத 

உண���ெகா�டா� ஆதி�ய�. 
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கட�த ஒ� வ�டமாகேவ ம� 

இ�வா� அ��க� ேசா�வ�தா� 

எ�றா�� இ�� அவ� வ��த� 

அதிகமாக இ��பதாக உண��தா� 

மதிய�� கணவ�.

உணவ��தி ���தப�� மதிய�� 

அ�கி� அம��தவ� "மதி, இ�க 

பா�... எ�னா���மா" எ�றப� 

அவைள� த� ேதாள�� 

சா����ெகா�டா�.

"அ�பா ஞாபகமா இ����பா. நா�� 

� மாதி�தா� எ�ப�� அ�பா 

ப��னா�ேய ��தி����ேப�. ஆனா 

இ�ப அ�... �பா... நா... ைள��... ப�ற... 

��த... நா�" என� ேகவ�யவள�ட� 

"�... மதிமா அழாத�மா. இ�க பா�... 

நி�சயமா மாமாேவ நம�� ைபயனா 

இ��� ஒேர 

மாச�தில உ� 

ைகய�ல 

இ��க�ேபாறா�. 

ப��ன எ��� இ�த 

அ�ைக” என அத��யவ� ஒ�வா� 

அவைள சமாதான�ப��தி உற�க 

ைவ�தா�.

ஆனா�� மதி�� உற�க� 

வரவ��ைல. எ��� அம��தவ� 

த� ேம��ட வய��ைற� தடவ�னா�. 

அவள�� நிைன�க� ப��ேனா�கி� 

ெச�ற�.

மதிய�� அ�மா, மதி ப�ற�த ஒ� 

வ�ட�திேலேய உட�நல��ைற� 

காரணமாக தவறிவ��டா�. ராகவ� - 

மதிய�� த�ைத, அத� ப�ற� 

மக��காக ம��ேம வா��தா� 

எ�றா� அதி� �ள� �ட 

ெபா�ய��ைல. மதி��� அ�பாதா� 

எ�லாேம. அவ��� அவ� தாைய� 

�றி�த ஏ�கேம வராம� க��� 

க���மாக� பா����ெகா�டா�. 

�டேவ பா�� இ��தா�க� 

எ�றா�� அவ� அவ�ட� 

அ�வளவாக ஒ�றியதி�ைல. 

அ�பாவ�� ேதாழைம�ட� ��ய 

பாச� காரணமாக அ� அவைள� 

ெப��� பாதி�ததி�ைல.

ராகவ� மகள�ட� பாச�ைத 

ம��ம�லா� ேதைவயான ேநர�தி� 

க���பா� இ��க�� தவறியேத 

இ�ைல. ஒ��ைற ப���கவ��ைல 

எ�� உணைவ வண� ா�கியேபா� 

எ��� ேபசாம� ேசாமாலியா, 

எ�திேயா�ப�யா ேபா�ற நா�கள�� 

�ழ�ைதகள�� ப��ன��சா� ப�றி 

ப�தி��ைகய�� ெவள�வ�தி��த 

ெச�தி��றி�ைப� ெகா���� 

ப��க� ெசா�னா�. ப��ன� "மதிமா 

உன�� இ�ப எ�ன ���சேதா 

அ��ப� இன� நட���ேகா" எ�� 

�றினா�. அத� ப�ற� இ�� வைர 

மதி உணைவ வண� ா�கியேத 

இ�ைல.

அறி�ைர எ�ற ெபய�� எைத�ேம 

அவள�ட� அவ� திண��க 
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��ப�டேதய��ைல. இ� எ� 

க���; உன��� ப���தி��தா� 

இைத கைடப���கலா� எ�ற 

பாண�ய��தா� அவர� 

ஆேலாசைனக�� இ����. 

க���ய�� ேச�� ��� ஒ�நா� 

மகைள அைழ�தவ�, "மதிமா இன� ந� 

ெவள��லக�ைத� காண�ேபாகிறா�. 

ேவ�ப�ட �ண�கைள�ைடய பல 

மன�த�கைள� ச�தி�க�ேபாகிறா�. 

இன� இ�த உலக� உன�� நிைறய� 

க���த��. அதிலி��� ந�லைத� 

ப��தறிய� பழகி�ெகா� 

க�ண�மா. ஆ�ப��ைளகேளா� 

ேபசாேத என நா� ெசா�லமா�ேட�. 

உ� க�ைண ேநரா�� பா���� 

ேபசாதவன�டமி��� வ�லகிய��" 

எ�றா�. அத� காரணமாகேவ 

அவளா� த�ைதய�ட� 

ஒள��மைறவ��றி நட��ெகா�ள 

���த�.

தி�மண�தி�ேபா�� அவ� ஆதிய�� 

�ைக�பட�ைத��, வ�வர�கைள�� 

ெகா���, "உன��� ப���தா� 

ம��ேம இ�ப�றி ேமேல ேபசலா�" 

எ�றா�. ப���தி��கிற� என� தா� 

���வைர அைத�ப�றி அவ� 

ேபசவ��ைல. ப���தி��கிற� என� 

�றியப�� இ�வ�� டா�� ேகாவ�லி� 

ச�தி��� ெகா�டா�க�. 

தி�மண�த�� ���த வ�� ��� 

மக� ெச���ேபா� ப��வா�றாைம 

காரணமாக உ����� அ�தா�� 

அைத ெவள��கா��� ெகா�ளாம� 

மகைள சமாதான� ெச�தவைர� 

க�டேபா� ஆதியா� வ�ய�காம� 

இ��க ��யவ��ைல. 

தி�மண�தி��� ப�ற� த�க�ட� 

வ�தி���மா� ஆதி 

அைழ�தேபா�� ம���வ��டா�.

கட�த ஆ�� ேகதா�நா�தி�� 

ப�தி� ���லா ம��� 

ெச�லாதி��தி��தா�... என அவ� 

எ�ண�ய சமய� இ��ப�� '���' 

எ�� ஒ� உண�� ேதா�றி 

மைற�த�. ெதாட��� அ��த 

ஐ�தாவ� நிமிட� ம���� அேத 

உண��.

கணவன�ட� வ�வர� �றி 

ம���வமைன��� ெச�ற அ��த 

ஒ�மண� ேநர�தி� அதிகாைலய�� 

மதிய�� ��திரனான அவள� த�ைத 

அவத��தா�. மதி��, ஆதி�� 

அைட�த மகி��சி�� 

அளேவய��ைல. ஐ�� நா�க���� 

ப�ற� வ��  தி��ப�ய மதிைய 

அவள� த�ைத ��சி���ட� 

வரேவ�றா� �ைக�படமாக.

மக�: �த��ைறயாக நா� 

உ�க� மக� எ�பத�காக 

வ���கிேற�. மகனா� 

இ��தி��தா� தி�மண�தி�� 

ப���� உ�கைள� ப��ய 

ேந��தி��காேத அ�பா.
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அ�த ப�ர�மா�டமான தி�மண 

மஹா� ஒள�வ�ள��களா�� ம�க� 

��ட�தா�� நிர�ப� வழி�த�. 

அ�கி��த அைன�� ம�கள���, 

மணம�கள�� உ�றா� 

உறவ�ன�கள�லி��� அ�� ேவைல 

ெச��� பண�யா�க� வைர 

அைனவ�� �க�தி�� ப�ரகாச� 

மி�ன, மணமக� �க�திேலா அ��த 

ஜாம இ���. அ� ஏ� எ�� நா� 

�ற� ேதைவய��ைல.

வ�ஜ�ேயா வழ�க�ேபா� 

வான�தி��� �மி��� 

�தி���ெகா����தா�.

"ேட� இ���� ேம�� ந� ��மா 

இ��ேத�னா ந� ம�ஷேன 

கிைடயா�. ந� உ� வா��ைகைய 

ம��மி�லாம எ�லா� வா��ைக�� 

ேச��� �ழ�ப��� இ��ேக... ஏ�டா 

இ�ப� ப�ேற?” எ�� க�,

அவ� வா��ைகைய� ேபாலேவ 

அவ�� ஊைமயாகி இ��தா�.

வ�ஜ� ேம�� "ந� உ� வா��ைகைய 

ம��மி�ல... எ�லா� வா��ைக�� 

ேச��� பணய� ைவ�கிற எழி�... 

தய�ெச�� இ�த க�யாண�ைத 

நி���... அ�த ெபா����� 

உன��� ெகா�ச� �ட ஒ��வரா�... 

�ள�� டா" எ�� ெக�ச,

எழி�, "இ��� ேமல இ�த� 

க�யாண�ைத நி��தி எ��� 

ஆக�ேபாறதி�ைல வ�ஜ�... எ� 

தைலெய��� எ�ப�ேயா அ�ப�ேய 

ஆகி���ேபாக���. ஒ�ேவைள 

என�� இவதா� எ�� வ�தி�சி��தா 

அைத யாரால மா�த ����... 

இன�ேம இ�த வ�ஷய�ைத� ப�தி 

ஒ� வா��ைத ேபசினா, அ� நா� 

ெச�த��� சம� 
����தா?" எ�� அ��தமாக� �ற, 

அ�த மாதி� உண��சிகள�� அவைன 

ஒ� நா�� பா��திராத வ�ஜ� 

அதி��சி�ட� ெமௗனமாக, அ�த 

சமய� பா��� கத� த�ட�ப�ட�. 

வ�ஜ� தா� �தலி� ெதள��� 

ெச�� கதைவ� திற�க,

அ�ேக வ�த பா�வதி, "எ�ன வ�ஜ� 

உ� ந�ப��� மணேமைட�� 

வர��கிற எ�ணமி�ைலயா? 

இ�ைல ந� அவைன வரவ�டைலயா?" 

எ�� ச�ேதக� பா�ைவ�ட� ேக�க,

வ�ஜ�, "ஆ��� ந��க�� இ�ப� 

ேபசினா எ�ப�?" எ�� சிறி� 

ேகாப�� ஆ�றாைம�� கல�� 

ேக�க,

பா�வதி அவைன ைகயம��தி, 

"தய�ெச�� இ�த வ�ஷய�தில ந� 

இ���ேமல ெமன�கிடற� 

ப�ரேயாஜன�� இ�ைல வ�ஜ�... 

இன�ேம�� அவைன� �ழ�பாேத..." 

எ�� அ��தமாக� �ற,

எழி� ந�ேவ ����, "ஏ�மா எ� 

ேமல அவ� ஒ��தனாவ� 

அ�கைறயா இ��கிற� உ�க���� 

ப���கைலயா? ந��க 

கவைல�படாத��கமா... நா� உ�கைள 

ம�றி எ��� ெச�யைல. அ��கான 

ைத�ய�� என�� இ�ைல. ஏ�னா 

எ�ைன ��ெக��ப��லாத 

ேகாைழயா� தாேன வள��தி��ேக 

ந�... ஆனா ஒ�� நா� அ�த� 

ெபா�� க���ல தாலி க��ன 

அ��த நிமிஷ�திலி��� நைடப�ண� 

தா� ���சி�ேகா..." எ�� �ற, 

2
 

ெந�����ேள இ�னாெர��
- Sakthi Thirumalai
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உ�ேள பதறி� ���த மன�ைத 

மைற�� நி�ற பா�வதி ெமௗன��க,
"இ��ேக இ�த� �� ���கிறாேன 

அ�த வ�ஷய�ைத�� ெசா�னா 

எ�ன ெசா�வாேனா?" எ�� 

ெகா�தள��த மனைத அட�கினா�.

அவ� ெமௗன�ைத��, எழி� 

இயலாைமைய�� ஆ�தமாக 

பய�ப��தி�ெகா����த 

ேவைளய�� காய�தி� ��ள�மானா� 

�தி�� வ�தா�. அ���ள 

நிைலைமைய ச��� க�� 

ெகா�ளாம�,

"அ�மா... அ�ய� ந�ம மா�ப��ைள 

சாைர ��ப��� அ��ப�னா, ந� இ�ேக 

எ�ன ஃப��  ப�ண��கி�� இ��ேக".

"அ�ணா ேபா��, இ�ேக 

இன�ேமலாவ� ெச��ெம�� பட� 

ஓ�டாம, ெராமா�� பட� ஓ�ட 

மணேமைட�� வா�க பா��ேபா�" 

எ�� அவ�கைள இ����ெகா�� 

ெச�ல, ேவ� வழிய��றி அவைள� 

ப��ெதாட��� ெச�றா�க� தா�� 

ப��ைள��. ப��னா� நி�� பா��த 

வ�ஜ�� ஒ�வ�த கல�க��ட� 

அவ�கைள� ப��ெதாட��தா�.

த�க�ைத��, ைவர�ைத�� 

இைழ�� ெச�தா�ேபால ம�ேமைட 

மி�ன, தி�மண�தி���ய அ�தைன 

�ணநல�கைள�� ெகா�� 

அ�ன�சா�சியா� ேஹாம���ட� 

எ�ய, இ�வா�வ�� �த� 

ம�திர�க� ஒலி�க�பட, எழி� 

ெச�� அம��� இய�திர� ேபா� 

அ�ய� ெசா�னைத� ெச�ய 

ஆர�ப��தா�.

அவைன� க�ட பா�வதி�� ஏேதா 

ஒ�� அ�வய��ைற ப�ைச�தா�� 

ைம�ேரய��காக அைன�ைத�� 

�ழி�ேதா�� �ைத���ெகா�� 

�க�தி� ��னைகைய 

பதி���ெகா�� வைளய வ�தா�. 

காய�தி�ேயா இ� எ��� 

அறியாதவளாக த� ஒேர 

சேகாதரன�� தி�மண�ைத 

ச�ேதாஷ� மி�ன ெகா�டா�னா�.

வ�ஜேயா இன�ேம� தா� ெச�வத�� 

ஒ��மி�ைல எ�பதா��, எ�லா� 

த� ைகம�றி ேபா�வ��டைத அறி��� 

ெவ�ைமயான மன�ட� �க�தி� 

அ�ப�டமான அதி��தி�ட� எழிலி� 

அ�கி� நி�றி��தா�. இ�ப� 

ஒ�ெவா�வ�� பல பல 

உண��சிகள�� த�கைள� பதி�தி��க 

மணமக� அைறய�ேலா...

"எ��� இ�ேளா ேபைர ��ப�ட��... 

யா���� எ�ைன� ப�தி ெத�யாதா? 

என�� இ�வேளா ேப� ��னா� 

ம�ப��� இ�ப� ேபா� உ�கார 

ெகா�ச� �ட ப���கைல" எ�� 

க�தி�ெகா����தா� ைம�ேரய�.

சாதாரணமாக இ�த சமய�தி� 

மணமக� ேதாழிக� �ைட �ழ� தா� 

அம��தி��க ேவ���. ஆனா� ந� 

மணமக��ேகா ேதாழி ம��ேம... 

அ��� ஜவ� ா தா�. �டேவ அவ� 

தா�தா சிவ��நாத� க�பர� மாக 

அ�கி��த ேசாபா ஒ�றி� அவைள 

சிறி�� ச�ைட ெச�யாம� ெச�� 

அம��தா�. 75 வய� என யாரா�� 

ச�ெட�� �ற��யாத 

உட�க��ட��, க�பர� மான 

ேதா�ற�தி�� பா�ைவய�ேலேய 

எதிராள�ைய� ��சமாக �கி����� 

ஆணவ�� நிைறய� ெப�றவ�ட� 

ேபசேவ அைனவ�� தய�க, 

ைம�ேரய� ம��� வ�திவ�ல�கா 

எ�ன?

க�தி�ெகா����த ைம�ேரய� 

அவைர� க�ட�� வாைய க�சி� 

எ�� ���ெகா�டா�.

சிவ��நாதேரா, "எ�ன ப�ர�சிைன 

ஜவ� ா?" எ�� ைம�ேரய�ைய சிறி�� 

மதி�காம� ஜவ� ாைவ� ேக�க,

ஜவ� ா ேபசாம� ைம�திைய பா��க, 

 

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Aug 2014                               53



 

"அ�... அ�..." எ�� திணறிய 

ைம�திைய பா��� ஏளனமாக ஒ� 

பா�ைவ வச� ிய சிவ��நாத�,

"�ஹு�... நாைள���ள ேபசி�வ�யா? 

ந�ெய�லா� ஒ� க�ெபன�ைய 

நி�வாக� ப�ண�... ச� அைத ப�தி 

எ��� ேபசி��... இேதா பா� ஜவ� ா... 

அவ� இ��� அ�� நிமிஷ�தில 

மணேமைடய�ல இ��க��. ஏதாவ� 

உளறி�� இ��தா நா� எ�ன 

ெச�ேவ�� என�ேக ெத�யா�. இ�த 

க�யாண�ைத நா� அவ��காக 

ப�ணைல... இவ �த� 

க�யாண�தால நட�த அவமான�ைத� 

ேபா�க என�� கிைட�ச வழி 

இ�தா�. ��மா க�தி�� இ��தா 

நட�கிறேத ேவற..." எ�� �றிவ���... 

இ�ைலய��ைல... க�ஜி��வ��� 

ெச�றா�. 

இவ� எ�ப�ேம இ�ப��தா�. 

ைம�ேரய�ைய ஒ�ப� கீேழ ைவ�ேத 

பா��� பழ�க�ப�டவ�. அவ� 

எ�னதா� திற�பட நி�வகி�தா�� 

ேப�திய�� சா��ய�தி� அவ��� 

அ�வளவாக ந�ப��ைக இ�ைலதா�. 

அத��� காரண�� இ��கிற�.

அவ� ெச�ற�� ைம�திய�� அ�கி� 

வ�த ஜவ� ா,

 "ேபாலாமா 

ேமட�... 

ைட� ஆ��" எ�� அ��தமான 

�ரலி� ேக�க, அவைள� ��த� 

பா�ைவ பா��த ைம�தி ஒ��� 

ேபசாம� ெப���� வ�ட, ஜவ� ா 

ஒ��� �றாம� ெம�லிய 

��வ�ட� அவ� ைகய�� 

��ெச�ைட� த�� மணேமைட�� 

வழிநட�தினா�. அத�� ேம� 

அவள�ட� எ��� ெச�லா� எ�பைத 

உண��த ைம�தி ஒ��� ேபசாம� 

மணேமைட�� நட�தா�.

சிறி� ேநர�தி� ெக��ேமள� ஒலி�க 

��ப�� ��ேகா� ேதவ�க� 

சா�சியாக� ெகா�� அவ� க��தி� 

இர�டாவ� ம�கல நாைண 

ஏ�றினா� எழில� கா��திேகய�.

மணேமைடய�� இ��த அைனவ�� 

க�க�� பன��க அ�த� தி�மண� 

நட�ேதறிய�.

அ�யேரா ேஹாம� �ைகயா� 

க�கல�க, எழிேலா த� 

எதி�கால�ைத நிைன�� க�கல�க, 

ைம�திேயா இற�த கால�ைத 

நிைன�� க�கல�க, பா�வதி த� 

மகைன நிைன�� க�கல�க, 

வ�ஜ�ேயா த� ந�பைன நிைன�� 

க�கல�க, இ�ப� அைனவ�� 

க�ண�� � அ�த� தி�மண�ைத 

நிைற�த�.

ஒ�வழியாக தி�மண� ��ய 

அைன�� சட��க�� நைடெப�� 

மாைலய�� வரேவ��� இன�ேத 

நைடெப�ற�.

அ�கி��த அைனவ�� ேப��� 

இ�தா�, "ெபா���� இ� 

ெர�டாவ� க�யாணமா�ல..."

“அ�ப�யா... இ� எ�ேக�� இ�லாத 

��தா இ�ல இ���... பைச உ�ள 

இட�� மகைன� ேபா�� ப���சி�டா 

ேபால பா�வதி..."

"ெபா��� ெகா�ச� �சா�... 
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அதா� ெமாத ��ஷ� வ�வாகர�� 

வா�கி�டானா�."

"பண� இ��தாேல ��ச நா�ச� 

இ��கா� ேபால... ெர�டாவ� 

க�யாண�ைத இ�ப� தட�டலா 

ப�ணா�� தா� எ�ன...?”

"அ� ம��� இ�ைலயா�... ைபய� 

க�யாண� ���ச�� வ�� ேடாட 

மா�ப��ைளயா ேபாக�ேபாறானாேம? 

ந�ம வ��க��ல எ�ேகயாவ� இ�த� 

��� நட�தி��கா?" எ�� ஒ� 

ெப�� தி�ைய� ெகா��தி ேபாட,

இ�வைர அவ�க� ேபசியெத�லா� 

ேக�� இ��ட���� ேபாய���த 

எழிலி� �க� கைடசி வா�கிய�தி� 

தி��கி�� நிமி��த�.

இ� அவ� அறியாத ெச�தி... 

வ�� ேடாட மா�ப��ைளயா...? எ�ன 

ெசா�கிறா�க� இவ�க�...?

அவ� தி��கி�� நிமி��தைத� 

க���ெகா�ட ைம�ேரய� ஒ��� 

ேபசாம� வழ�க�ேபா� 

��னைக�ட� இ��க,

எழிலி� �க�திேலா எ��� 

ெகா��� ெவ��த�.

"சி��ைப� பா�... ெகா�ச� �ட 

ெவ�கமி�லாம... இவைள� 

பா��தாேல எ��சலா வ��..." எ�� 

நிைன�� �க�ைத ெவ��� 

தி��ப�யவ� பா�வதிய�ட�, "அ�மா 

நா� ெகா�ச� ேபச��..." எ�� 

�றிவ��� வ��வ��ெவன �மி��� 

ெச�ல,

அவேரா இன�ேம� இைத மைற��� 

பயன��ைல எ�� நிைன�� 

ைம�திய�ட� "அவ��� 

தைலவலியா�மா... நா� ேபா� 

மா�திைர எ���� ெகா����� 

வேர�..." எ�� ம��ப�� ெச�ல 

ைம�ேரய��� ெகா�ச� ேபால 

நிைலைம ���த�. எனேவ அேத 

��னைக�ட� தைலயா��னா�. 

அ�த� ��னைகைய வலி�ட� 

பா��த பா�வதி உடேன நக��� 

எழிலி� அைற��� ெச�றா�.

உ�ேள �ைழ�தவ� எழிைலேய� 

பா����ெகா�� இ��க, அவேனா 

எ�வ�த சலன�மி�றி, "இ� என�� 

அ�வளவா அதி��சியாேவ 

இ�ைல�மா... என�� ந��க எ�ைன 

ஒ��கி ைவ�கற�� க�� ந�லாேவ 

���சி���. ந� என�� ேவ�டா�டா... 

இ�த வ�� ைட வ��� ஒ��கி 

இ��� ெசா�ற�� க... எ�வளேவா 

அவமான�ப���ேட�, இ�த 

அவமான�ைத�� ப���� ேபாேற�. 

ஆனா�� வ�� ேடாட மா�ப�ைளயா 

எ�ைன ஆ�க��� எ�ேளா 

நா�மா கன� க���க... நா� 

உ�கைள�� த�க�சிைய�� சாகற 

வைர��� கா�பா�த��� 

நிைன�ேச� அ��ெக�லா� இட� 

ைவ�காேம ந��க... ச��மா... வ���க 

இைத� ப�தி நா� இன�ேம ேபச 

வ���பைல. ஆனா ஒ�� அ�மா... 

இன�ேம� நா� உ�ககி�ட எ�தவ�த 

ேப��வா��ைத�� வ���க�ேபாற� 

இ�ல. நா� ேபசற கைடசி வ�ஷய� 

இ�தா�" எ�� மனைத க�லா�கி� 

ெகா�� �ற, 

பா�வதி பதறி, "எழி�... வ�� ேடாட 

மா�ப��ைள எ�லா� இ�ல�பா... 

ந��� ைம�தி�� தன�யா அவ�க 

வ�� ல... தன�����தன� மாதி�தா�..." 

எ�� �ற அவ� ஒ��ேம ேபசாம� 

ெவ���பா�ைவ பா���வ��� 

ெவள�ேயறினா�.

பா�வதி பய�த வ�ஷய� நட�ேத 

வ��ட�. அவன�ட� �ற� தய�கிய 

காரண� இ�தா�. ஆனா�� எழி� 

ம�� எ�த த��� இ�ைல.

உ�சப�ச அதி��சிய�� த� மக� 

த�ன�ட� இ��த வ�லகிவ��டா� 

எ�ற எ�ணேம அவ� மனைத 

அ��க, ஆய��� அைத 

மைற���ெகா�� ெபா��க��ட� 
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அ�த அைறைய வ��� 

ெவள�ேயறினா� அ�த� தா�.

ஒ�வழியாக அைன��� சட��க�� 

தட��ட�க�� நிைறவைட��, 

த�பதிய� அவ�க��கான ப�ர�ேயக 

ப�களாவ��� அைழ�� வர�ப�டன�.

சிவ��நாத�, "இ�ைன�� ரா�தி� 

சட�� இ�ேகேய நட�க���. இ� 

அவ��காக க��ன ப�களா. 

இ�ேகேய அவ�க வா��ைக 

ெதாட�க���. இர�� நா� கழி�� 

ம�வ��  வ�சி�கலா�. நா� ந�லா 

இ���" எ�� �ற பா�வதி�� அைத 

ஆேமாதி�தா�.

ஆனா� எழி��� ஏேனா இ�த� 

ேப�� கச�த�. எ� ��ைட வ��� 

எ�ைன ப���சி��, ஏேதா ப��ைச 

எ��கிற மாதி� ேபா��� வர�மா? 

எ�� நிைன��, "ம�வெ� ட�லா� 

ஒ��� ேவணா�... நா�க 

இ�ேகேய இ��ேகா�" எ�� 

�றிவ�ட, உ�ைம காரண� ��யாம� 

சிவ��நாத� �க�திேலா ஏைதேயா 

சாதி��வ��ட தி��தி அ��ப�ய�.

பா�வதிேயா த� மகன�� வ�லகைல 

தா�க��யாம� ெபா�கி எ��த 

அ�ைகைய க���ப��தினா�.

ைம�ேரய�ேயா �க�தி� எ�த வ�த 

உண��சி�� கா�டாம� இ��க,

எழி��ேகா தா�க ��யவ��ைல. 

"இவ மனசில எ�னதா� நிைன�சி�� 

இ��கா?” ஒ� வா��ைத வாைய� 

திற�� ேபசமா�டாளா? எ�லா� 

திமி�... ம�ட�கன�" எ�� நிைன�த 

அேத ேவைளய��, அவ� மனசா�சி 

"ேட� பா��டா... ந� நிைன�கிற� 

அவ���� ெத��ச� உ�ைன 

உ�� இ�ைல�� ப�ண��வா... 

ஜா�கிரைத" எ�� அத�ட 

அைமதியானா�.

பல த�பதிய��� இன�ைமயான 

இரவாக� திக�கிற அ�த �த� நா� 

இர� எழி��� ேவ�ப�காயாக கச�� 

ேபாய���த�. அவனா� இ�ப��ப�ட 

ஒ� வா�ைவ மன�வ�� 

ஏ���ெகா�ளேவ இயலவ��ைல. 

அதி�� த� ���ப�ைத வ��� 

த�ைன அ�ேயா� ப���த இ�த� 

தி�மண�ைத அ�ெவ��தா�.

ஆனா�  அத�த ஒ�பைனய��றி�� 

அழ�ட� மிள���த ேபரழகியா� 

ைம�ேரய� அ�த அைறய�� 

�ைழ�தேபா�, ஒ� ஆ�மகனா� 

சில கண�க� சலன�ப��� தா� 

ேபானா�. ஆய��� அ��� சில 

கண�க� தா�. ப�� 

�தா���வ��டா�.

தன�� இ�த� தி�மண�தி� 

வ���பமி�ைல எ�பைத��, 

வ����தலி� ேப�� தா� 

தி�மண� ெச�தா� எ�பைத��, 

இ�ேபாைத�� இ�த� சட��க� 

எ�லா� ேதைவய��ைல எ�பைத�� 

ந�ல �ைறய�� அவ��� 

வ�ள�கிவ�டலா� எ�� 

��ெவ��தவ� ஏேதா ேபச 

வாெய��பத��� அவ� ேக�ட 

ேக�வ�ய�� அவ� அ�ேயா� 

த�மாறி� தா� ேபானா�.

அ�ப� அவ� ேக�ட� இ�தா�...

"நா� உ�க�கி�ட ஒ�� 

ேக�கலாமா?" எ�� அவ� வ�னவ,

எழி�� ஒ��� ேபசாம� 

தைலயா�ட,

ைம�தி சில நிமிட தய�க�தி�� ப�� 

ேக�ட ேக�வ� இ�தா�...

"உ�க... உ�க ேப� எ�ன?" எ�� 

அவ� ேக�க எழில� அ�அ�வா� 

அதி��தா�.

எழிலன�� அதி��சி�� அவ� ெபய� 

எ�ன எ�� ேக�ட� ம��� 
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காரணமி�ைல. ெபய� �ட� 

ெத�யாம� இவ� எ�ப� 

தி�மண�தி�� ச�மதி�தா� 

எ�ப�தா�.

ஒ�ேவைள ந�ைம ேபா� 

இவைள�� அவ� தா�தா 

வ����திய���பாேரா? ஆனா� 

�க�தி� அ�த� ேகாப� ெகா�ச� 

�ட இ�ைலேய. வரேவ�ப�� �ட 

��னைக மாறா �க��ட� 

இ��தாேள... நா� தாேன 

க�க�ெவ�� நி�றி��ேதா�?” எ�� 

பலவா� நிைன��கள�� ��க,

அவ� ��ேன ெசாட�கி�� 

இய���� வரைவ�தா� ைம�தி.

"ஏ� எ�னேமா ேபால ஆகி���க...? 

என�ேக ஒ� வார� ��னா� தா� 

இ�த க�யாண வ�ஷய� ெத���... 

ேவைல ெட�ஷ� ேவற ஜா�தி... 

அதா� ேபைர ேக�கேவ இ�ைல. 

த�பா நிைன���காத��க" எ�� த� 

ப�க நியாய�ைத ெம�லிய �ரலி� 

�ற,

அவ��� இ� ைம�ேரய�யா இ�ைல 

ேபயா? எ�ேற ச�ேதக� வ��வ��ட�. 

அவ� ேக�வ��ப�ட ைம�ேரய� இவ� 

இ�ைல... எ�ெவ�றா�� ெவ�� 

ஒ�� ��� ெர��தா�. இ�� 

எ�னவாய��� இவ���... எ�� 

அவ� �ழ�ப�னா�� ெவள�ேய 

கா���ெகா�ளாம� ெக��ட�,

"பரவாய��ைல... இ�பவாவ� 

ேக���கேள... எ� ேப� எழி�... 

எழில� கா��திேகய�" எ�� �ற 

அவ� �க� ஒள���த�.

சி��த�ப� ைம�தி "ேஹா... எ� ேப�" 

எ�� ஆர�ப��க

எழிேலா ைமயம��தி "ெத��� 

ைம�ேரய�" எ�� �ற அவ� 

தைலயா��னா�.

எழி��ேகா தைலய�� 

அ����ெகா�ளலா� ேபா� இ��த�. 

'இெத�லா� ஒ� �தலிர�... 

இ�ேபாதா� ேபைரேய 

ெத��சி�கிறா?" எ�� மன���� 

�ல�ப�னா�.

அ�ேவ பரவாய��ைல எ�ப�ேபா� 

அ��� அவ� �றிய வ�ஷய� 

இ��த�.

ஏெனன�� ைம�ேரய� ெதள��த 

�ரலி�,

“மி�ட� எழில� உ�க��� இ�த 

க�யாண��ல அ�வளவா 

இ�டமி�ைல�� நிைன�கிேற�... 

உ�க �கேம ச�ய��ைல... ந��க 

எ�ன ெசா�ல�ேபாற�� கேளா அைத 

நாேன ெசா�லிடேற�... இ�ேபாைத�� 

இ�த சட�� எ�லா� த�ள� 

வ�சி�கலா�... ந��க ப��� நி�மதியா 

����க. ெரா�ப டய�டா 

ெத�யற�� க... நா� உ�கைள ��ட�� 

ப�ணமா�ேட�..." எ�� சி� 

��னைக�ட� �றிவ��� 

ப��க�ெச�ற ச�� ேநர�தி� 

உற�க�� ஆர�ப��த ைம�திைய 

ைவ�த க� வா�காம� பா��தா� 

எழில�.

“எ�ன ெப� இவ�. அவ பா���� 

வ�தா�... ஏேதா ேபசினா 

��க�ேபா�வ��டா�? ெகா�ச� �ட 

பைழய ஞாபக� வராதா? இ� 

இர�டாவ� தி�மண� எ�ேற 

அவ��� ேதா�றவ��ைல ேபா� 

இ��கிறேத... �க�தி� சி� 

உண��சிைய�� கா�ட 

மா�ேட�கிறாேள... அ�ேயா என�� 

ம�ைடேய ெவ��சி�� 

ேபாலி��ேக...” எ�� தைலைய 

ப�����ெகா�� அம��த எழில��� 

அ�த �தலிர� வ��யா 

இராவாகி�ேபான�.

அவ� எ�லா �ழ�ப�க���� 

வ�ைட கால�திடமா அ�ல� 

ைம�ேரய�ய�டமா?
(இ��� அறிேவா�...)
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1. Penmai Special Contest: 

Art & Cra� Contest ‐ Mary daisy & Suji 
Jeya

2. Neeya Naana Winner ‐ Gowrymohan

3.  Penmai’s Super Star:

Best Poet ‐  Gayatri Doll

July Month
Contest Winners

Penmai’s Special Contest ‐ Independence 
Day Contest

�eeya �aana ‐ �ugust �onth �ontest.

இ�� ெதாைல�கா�சிகள�� வ�� 

வ�ள�பர�க� ந�ைம பய�பைவயா? 

தை� ம பய�பைவயா?

�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.

WARE DR SDNA TSETNOC

August Month Contest
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