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அ�� ெப�ைம� ேதாழைமக��� வண�க�, 
 
நா� ெகா�டா�� பல �ன�க�� �க ���யமான ம��� �ற�� 
வா��த �ன� �ழ�ைதக� �ன�. ந� நா��� ெப�கைள�� 
�ழ�ைதகைள�� எ�த அள��� ம���ேறாேமா, ேந���ேறாேமா 
அேத அள� ேநர�யாகேவா மைற�கமாகேவா ெவ��க��, 
�����த�� ப���றன�. 
 
க�சமான சத��த� �ழ�ைதக� ஊ�டச��� �ைறபா�டா� 
பா��க� ப���றன�. பல �ழ�ைதக�, �ழ�ைத� ெதா�லாள�களாக 
ப�����றன�. இைத�ட� ெகா�ைம ப��� �ழ�ைதக� 
ம����லாம�, தவ�� �ழ�ைதக� �ட பா�ய� 
�����த�க��� ஆளா��றன�. ஆ� �ழ�ைதக�� 
���ல�க�ல. ெப�க� பாரா�� இேத ம��� தா�, ெப� 
���க� ம��� �ைத�க�ப���றன�.
 
ஒ�ெவா� �ழ�ைதக� �ன�� ��டா� வழ�� ம��ேம 
��ய���ய �னம�ல. பல��� எ�டா� க�யாக இ���� 
அ��பைட� க��,  ஒ� ேவைள உண�, உடைல மைற�க உைட, 
��ைச�லாவ� த��� இட� ேபா�ற அ��யாவ�ய உ�ைமக� 
வழ��� �ன�� �ட. எ��கால உலைக ஆள�ேபா�� இ�த 
ெமா���கைள ம����பத�காக ம��� இ�த� �ழ�ைதக� �ன� 
ெகா�டாட�படாம� அவ�க� ப�� இ�ன�கைள கைளவத�கான 
�னமாக�� இ� வ�� �ழ�ைதக� �ன� ெகா�டாட�பட 
ேவ���.

�ழ�ைதக��� இைழ�க�ப�� ஒ�ெவா� அ���� ந�  எ��கால 
நா���� இைழ�க�ப�� அ��ேய!  �ழ�ைதக� த�க�� �ழ�ைத� 
ப�வ�ைத அத���ய ம����ேயா��, உ�ைமேயா�� அ�ப��� 
வளர���.

மல� 3



இத� 2
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...SBS @ Sankavi

 It's the best to continue one and only 
mother’s milk for 1st 6 months of 
baby’s life, if at all milk is sufcient.

 (Milk is said to be sufcient, if child 
passes urine 6-8 times a day and 
sleeps 2-3 hrs. after a feed).

 Supplementary foods have to be 
given only after 6 months that too 
iron rich food like ragi preferred.

 Mother's milk can be continued till 2 
yrs maximum. Please don't prefer 
formula feeds and bottle feeds as it 
has many disadvantages.

 If mother's milk is not sufcient, then 
give formula feeds as per doctor’s 
advice and that too not in bottles.

...Jv_66 @ Jayanthy

What is the necessary to give the 
formula milk?

 Even if you are not having enough 
milk to feed him, you can consult 
your doctor for more secretion and 
many foods will help in milk 
secretion.

 At least till one year, you ought to 

give your milk to the child. You can 
very well give upto 2 years.

 Till 6 months, only the mother's milk 
is enough for the child. It will give all 
the necessary nutrients for the child. 

 No other milk can be compared to 
this.

 In case you need to join the ofce, if 
you are working, you can pump your 
milk in a container and keep it in the 
refrigerator, so that, the person who 
takes care of the baby, can feed that 
milk.

 If only in extreme cases, that you are 
not able to feed the baby, then you 
can go for the formula milk. You can 
also give the plain cow's milk 
(boiled).

What is the right month 

to start formula milk for kid?
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�ழ�ைதக��� 10 வய� 
இ����ேபா����� ேப��வா��� 
ெசா�வ� ேபால, உற�க�� 
��மண� ெச�வ� 
ம���வ�பா�ைவ�� ந�ல� அ�ல 
எ�பைத வ����த ேவ���.

அவ�க��� மாமா அ�ல� அ�ைத 
மக�/மக� இ���, ப�வ வய�� 
அவ�க� �� காத� வய�பட வா��� 
உ�ள�.

�ல ��க�� 
ெப�யவ�க���, இைத 

ம��க� ேதா�றா�. 
�ல ��க�� 

எ�னதா� 
ம���வ 
�ஷய�கைள 
எ���� 
ெசா�னா��, 
��யவ�க� 

மன� ேநாக 

வா��� உ�ள�.

இதைன� த���க, ப�� வய����� 
அ�வ�ேபா� (அ��க� அ�ல, 6 மாத� 
அ�ல� வ�ட���� ஒ� �ைற) 
���� வ�� ��மா அ�ல� ��ய� 
�க���க��, இ� ேபா�ற கைதக� 
வ�� ேபா� எ���� ெசா�னா�, 
மன�� ந�றாக� ப��� ���. 
கைதக�� வ�வ� �ஜ� அ�ல 
எ�பைத�� ெசா�ல��. 

�ஜ��� இ�ப�� ��மண� 
ெச�பவ�க�� ச�த��ன� பா��� 
அைடய� ��� எ���, ஏேதா �ல 
���ப�க�� ம��ேம இ�ப� 
�கழாம� இ��கலா�, அத�காக ��� 
எ��க� �டா� எ���, இ��� 
ெகா�ச� ெப�யவ�க� ஆன �ற� 
ெசா�ல��.

...JV_66@Jayanthy

�ழ�ைதக�ட� 
��மண� ப�� ேபசலாமா?

MAMMAS PAGEMAMMAS PAGEMAMMAS PAGE
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist



Encouraging children to play and 
explore helps them learn and 
develop socially, emotionally, 
physically and intellectually. This 
helps children get ready for school.

Children play because it is fun. Play is 
also key to their learning and 
development. Playing, both structured 
and unstructured, lays the foundation 
for a child’s development of future 

learning and life skills. It helps children:

 Develop their knowledge, 
experience, curiosity and 
condence;

 Learn by trying things, comparing 
results, asking questions and 
meeting challenges;

 Develop the skills of language, 
thinking, planning, organizing and 
decision-making.
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Stimulation, play and being included in 
play with other children and adults are 
very important for children with 
disabilities or chronic illnesses, such as 
children with HIV.

When parents and other caregivers 
talk and interact with children in their 
rst language, it helps children develop 
the ability to think and express 
themselves. Children learn language 
quickly and easily through hearing and 
singing songs, having stories told or 
read to them, repeating rhymes and 
playing games.

Girls and boys need the same 
opportunities for play and interaction 
with all family members, including 
siblings and grandparents, and in 
activities outside the home. Play and 
interaction with the mother and the 
father help strengthen the bond 
between the child and both parents.

Family members and other caregivers 
can help children learn by giving them 
simple tasks with clear instructions, 
providing objects to play with and 
suggesting new activities. They should 
not dominate the child’s play.

All children need a variety of simple 

play materials that are suitable for their 
stage of development and learning. 
Water, sand, cardboard boxes, wooden 
building blocks, and pots and lids are 
just as good for facilitating a child’s 
play and learning as toys bought from 
a shop.

Parents and caregivers need to be 
patient when a very young child insists 
on trying to do something without help. 
Children learn by trying until they 
succeed. As long as the child is 
protected from danger, struggling to do 
something new and difcult is a 
positive step in the child’s 
development.

Children are constantly changing and 
developing new abilities. Caregivers 
should notice these changes and 
follow the child’s lead. Responding to 
and encouraging children help them 
develop more quickly.

As young children grow older they 
need opportunities to learn and 
socialize with other children of their 
age. Group learning activities, run by a 
trained caregiver or teacher at home or 
in a nursery school or kindergarten, are 
important in helping children get ready 
for school.
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எைட:
க��ப� கால��� க����க� எைட 12 �ேலா வைர �டலா�. இ�� க�, ப���ட�, 
அ�� உ�ள �ரவ� ஆ�யவ��� எைட 4.4 �ேலா, க��ைப��, மா�பக��1.1 �ேலா, 
ர�த அ�க��� 1 �ேலா, ெகா��� ேச�வ� 2 �ேலா, �� ேத��வ� 4 �ேலா�� ஆ��.

உண� �ைற:
���க� அ���� ைவ�ட�� � ச�� அ�க� உ�ள�. ஆனா� பா�� 
ெச�ய�ப�ட ���க� அ���� இ��� இ�ச�� ���க�ப�வதா� ச�� 
�ைட�கா�. ைவ�ட�� � ச�� ��� கைர�� த�ைம உ�ள�. ேவகைவ�� 
க��ைய வ������ ேபா� அ�� ெச�� அ�ச�� �ணா�ற�. அதனா� க��� 
த��� ���ப� ந�ல�. 

�ல�� உண�க�� இ��� ம��ேம ைவ�ட�� �12 ச�� �ைட��ற�. ர�த 
அ��க� உ�டாக ைவ�ட�� �12 ேதைவ. ர�த ேசாைக உ�டாவத�� இத� 
ப�றா��ைற�� ஒ� காரண�. ��, ��ைட, பா� இைற�� ஆ�யவ�ைற அ�கமாக� 
சா���� இ�ச�ைத� ெபறலா�.

Preggers GuidePreggers GuidePreggers Guide

க����க� ெத��� ெகா�ள 

ேவ��ய ���யமான �ஷய�க�!
...Jayakalaiselvi

�ன�� �ைற�த ெகா����ள பா� 750 ��� �ரா� அ���னா�, 
அ�ைறய� ேதைவ�� �மா� 80 ���கா� கா��ய�ைத� ���� 

ெச���. பா� சா��டாதவ�க�, ��ய வைக ��க�, ப�ைச� 
கா�க�க�, ேசாயா, ஆர�� ஆ�யவ�ைற� சா��டலா�.

க���ைத�:
ஏ�� ஒ� க� �ைத�ற�. அவ��� ெப��பாலானைவ ஆ� �த� ப�� 

வார�க�� �ைத�� ேபா��றன. ���பாக, 25 வய��� உ�ப�ட 
ெப�க��� க���ைத� ஏ�ப�வத�கான வா���க� அ�க�. இவ�க���� 
ப��� ஒ� க� �த� �ைதயலா�. ��ப�ைத�� வய��� ேமலானா� ஐ��� 
ஒ� க� கைலவத�கான வா���க� அ�க�.

க��ப��� ேபா� ஏ�ப�� எ�த ர�த� ேபா��� க���ைத�� 
ெதாட�கமாக இ��க����. ர�த� ேபா�� ஏ�ப�� அ�கமான ர�த 
இழ�� ஏ�ப�டா�, உடன�யாக ம���வ�ட� ஆேலாசைன ெப��க�.

ஒ� �ைற க���ைத� ஏ�ப�டா�, அ��த�ைற நலமான மக�ேப� 
அைட�� வா��� 80 ���கா� இ����. இர�� �ைற க���ைத� 
ஏ�ப����தா� 75 ���கா��, ��� �ைற ஏ�ப����தா� 70 
���கா� வா���� இ����.

உட�ப���:
உட�ப��� ெச�ய ����� க����க�, ��ேயாெதர� ��ண�� 
ஆேலாசைன ம��� உத��ட� ப���கைள ேம�ெகா�வ� ந�ல�. 
ப����� ேபா� கணவ� உட� இ��தா� இ��� �ற�பாக ப��� 
ெச�யலா�.
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Wondering how to get thicker eyebrows? Learn 
how to get thick eyebrows using these natural 
products.

Applying castor oil on eyebrows really helps in 
making eyebrows thick. Use castor oil before 
going to bed and leave it overnight.

How to make eyebrows thicker naturally?

 Applying Vaseline around eyebrows can 
moisturize the area and helping in thickening 
of eyebrows. Use Vaseline twice or thrice a 
day.

 Apply lukewarm coconut oil on your eyebrows and leave it over night. Coconut 
oil helps in inducing hair growth.

 Applying almond oil (Via Vitamin E) on your eyebrows daily will add volume to 
them.

 Massaging olive oil on your brows on a regular basis gives fuller and thicker 

ேதைவயான� ெபா��க�:
 க�ேவ��ைல - 100 �ரா�
 ம�தா� இைல - 50 �ரா� 
 ேவ��ைல - 20 �ரா� 
 �ள� இைல - 50 �ரா� 
 ேத�கா� எ�ெண� - 1 ��ட�

ெச��ைற:
 ேமேல ெகா����ள எ�லா 

இைலகைள�� ந��� க�� �� ஒ� 
ேப�ப� �� பர�� ைவ�� �ழ�� காய 
ைவ�க ேவ���.

 இ�த இைலக� காய 10 நா�க� 
ஆ����.

 ெதா��� பா��தா� சர சரெவ�� 
ச�த� ேக��� பத��� இ���� 
ேபா�, ஒ� ��வ� பா��ர��� 
ேத�கா� எ�ெண� ���, கா��த 
இ�த இைலகைள�� ேபா�� 12 

நா�க� ெவ��� ைவ�� எ��க 
ேவ���.

 இய�ைகயான ��ய ஒ��� ���� 
எ�ெண� �ேட� இைலக� 
எ�ெண�� ெநா��� ���.

 எ�ெண� ப�ைச �ற��� மா� 
வாசமாக இ����.

பய�க�: 
 தைல�� �ன�� ேத��பதா� உட� 

�����யாக இ����, �� ந�� 
வள��.

 வார� ஒ� �ைற உட�� ��வ�� 
ேத��� அைர ம� ேநர� ஊற ைவ��, 
�� பா��ப��� மா� ேத���� 
���தா� ேதா� �� �����.

 ேவ��ைல, �ள� ேச��பதா� ச�� 
ெதா�ைல இ��கா�, ேப� ெபா�� 
����.

...Gkarti

How to make Eyebrows Thicker?
...gkarti @ Karthiga

...Sarayu_frnds @ Sakthi

3 in 1 Home Made Hair Oil

Beauty LoungeBeauty LoungeBeauty Lounge
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Fashion TodayFashion TodayFashion Today

Attractive Cotton Chudithar
Mary Daisy
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Deepa Bala

Method:

Step 1: Fan fold the paper as shown in the gure. 

Step 2: Again fold it from the centre and stick the inner leaves of the paper with 
each other. 

Step 3: Break two sticks from the end of the broom stick and stick it to the fan as 
shown in the picture. This will make it easier to hold and to fan. 

Use bright colors to color your fan and carry it with you as it is likely to come in 
quite handy.

ThingsNeeded:
 
1. Paper 
2. One strand from the broom stick

3. Adhesive 
4. Colors

Paper Fan

Shanthakaram Sloka 

Santhakaram Bujaga sayanam Padmanabham suresam| 
Viswadhaaram Gagana sadrusam Megha varnam shubangam || 
Lakshmi kantham kamala nayanam Yogi hrid dyana gamyam | 
Vande Vishnum Bhava bhayaharam sarva lokaika natham || 

Meaning

I bow before the God Vishnu, Who is personication of peace, Who sleeps on his 
folded arms, Who has a lotus on his belly, Who is the God of gods, Who is the 
basis of earth, Who is similar to the sky, Who is of the color of the cloud, Who has 
beautiful limbs, Who is the consort of Lakshmi, Who has lotus like eyes, Who is 
seen by saints through thought, Who kills all worries and fears, And who is the 
lord of all the worlds.

Sloka for Kids

Kids CornerKids CornerKids Corner
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Roja123

ம���வ �ண�க�:
ம�ச� �ரண� உ�ெகா�டா� �ட� 
ேநா� �ைரவாக��, �ர�தரமாக�� 
���.

ப�ைச ம�சைள அைர��, வ���க�, 
�ல���க� ஆ�யவ��� ��னா� 
ேநா� ���.

ம�சைள� ��� எ����ேபா� எ�� 
�ைகைய ��� வ�யாக உ���� 
இ��தா�, ஜலேதாஷ�, ெகா�ய 
தைலவ�, தைல�கன�, ��ம� 
ேபா�றைவ �ணமா��.

ம�ச� �ைகைய வா� வ�யாக 
இ��தா�, ம�ேபாைத �ல��.
ம�சைள வ���� ெபா�யா�� 
ைவ���ெகா�� உட�� ேதா��� 
அைன�� வைகயான ��கைள��, 
�ைரேயா�தைல�� ����டலா�.

ம�சைள� ��� க�யா��ய 
�ரண�ைத உ�ெகா�டா�, 

ேமக���, ேதா� ெதாட�பான 
ேநா�க�, �கார�த�ைம, அ�சார� 
க��ச� ேபா�றைவ ����. வா�� 
ெதாட�பான மா��வ�, தைலவ� 
�ணமா��.

ம�சைள ந�றாக அைர��, த���� 
கைர��� ெத�ய ைவ��, ெத��த 
�ைர வ������, பா��ர��� 
த����ள ெபா�, ����ட� 
அ���� ைவ�� ந�றாக எ��தா�, �� 
��� உ�� �ைட���. இ�த உ�ைப� 
சா���டா�, �ட� ���க� 
ெவ�ேய� ���. ��நா�ற� ����.

ம�ச�� ேவ��ைல ேச��� அைர�� 
��டா� அைன�� வைகயான 
ந����, � ��ம�, 
�����கைள�� அ���� 
ச����டா��.

ம�ச��, ��ணா��� ேச���� 
கைர�� ஆர�� எ��தா�, ெதா�� 
ேநா��டா��� �����க� 
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) Electrolytes
Sodium   38 mg
Potassium  2525 mg

Minerals
Calcium  183 mg
Copper   603mg
Iron   41.42 mg
Magnesium  193 mg
Manganese  7.83 mg
Phosphorus  268 mg
Zinc   4.35 mg

Nutrients
Energy   354 Kcal
Carbohydrates  64.9 g
Protein   7.83 g
Total Fat  9.88 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  21 g

Vitamins
Folates   39 µg
Niacin   5.140 mg
Pyridoxine  1.80 mg
Riboavin  0.233 mg
Vitamin C  25.9 mg
Vitamin A  0 IU
Vitamin E  3.10 mg
Vitamin K  13.4 µg

ம�ச�� உட�நல� பய�க�
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அ���.
ம�ச� ��� ���பதா�, �லா� 
நா�ற�, க�றாைழ நா�ற� ����.
ம�ச��, ெந���ெபா��� சமமாக� 
கல��, �ன� உ�ெகா�டா� ���� 
க���ப��.

ம�ச�, ேவ��ைல, வச�� ேச��� 
அைர��, உட��� ��� ெக�டா� 
ேமக� ��, ேமக� பைடக�, 
வ�டமான பைடக�, ந���க�க� 
����.

�ன� அைர �ரா� அள�� ம�ச� 
ெபா� சா���டா�, வ������, 
வ� ����. வாத�ைத� க�����.
ம�சைள இ��ெப�ெண�� 
�ைழ��� தட�னா�, ��த ெவ��� 
�ணமா��.

ம�சைள ேவ�ப எ�ெண�� 
ேதா���� ெகா���னா� �ைக வ��. 
��� வ�யாக உ� இ��தா�, 
தைலவ� ����.
ம�சைள ந�ெல�ெண�� கல�� 
க��ர� ேச���� கா���, ��க���� 
ேபா�டா�, �ைர�� ஆறாத ��க� 
ஆ��.

ம�ச�, ���, வச�� ேச��� ேவ�ப 

எ�ெண�� ெகா��க ைவ�� 
வ�க�� ைவ���ெகா��, கா�� �ல 
��க� ��� வ�தா�, கா�� �� 
வ�த� ������.

ம�ச��, க��கா�� ேச��� 
அைர��� �ச, ேச��� �� 
�ணமா��.
அ�ப�ட ������ ம�சைள 
அைர��� ேபா�டா�, ���ர� �� 
ஆ����.

அ�ப�ட ��க�, இர�த�க���� 
ம�சைள� ப��� ேபா�டா�, 
இர�த�க��, ��க� ��� ேவதைன 
�ைற�� ���.
ெப�க�� �ற�� உ���� 
ேதா��� �ர��� �����, 
ம�சைள அைர��� ��னா�, �க 
எ�தாக ேநா� ����.

ெப�க��� �ழ�ைத �ற�த �ற� 
ஏ�ப�� வ��� வ�, �தக� ��க� 
ேபா�றைவ ம�ச� ெபா� 
சா���வதா� ����.

ம�சைள கஷாயமா��, �ரசவமான 
ெப�க���� ெகா��தா�, வ���� 
த����ள �ஷ �� ெவ�ேய� ���.

GrannyGrannyGranny
RemediesRemediesRemedies ...Parasakthi

�க�ப��னா� ஏ�ப�� த���க� �ைறய :

ெகா�ச� ப�கார�ைத எ��� த���� ேபா�� 
ைவ��� ெகா�ள ேவ���. அ�த த��ரா� 
�க�ைத �ல நா�க� ெதாட��� க�� வ�தா� 
�க�ப��னா� ேதா��ய த���க� �ைற��.
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கா���ைக மாத� ெபள�ண�ய�� 
கா���ைக ந�ச��ர� வ�� நா�� 
���ள�ேக�� வ�ப�வதனா� 
கா���ைக �ப� என� ெபய� ெப�ற�.  
கா���ைக நா�� வ�ைசயாக� 
���ள�ேக�� எ��� ெகா�டா�� 
வழ�க� �ராதன கால�ெதா�� இ��� 
வ��ற�. �ப� எ�ப� ந� உ�ள��� 
இ�ைள� ேபா�� ஒ� பரவ� ெச���. 
�ப� ஞான��� அ���. ம�கல��� 
��ன�. 

ப�ச �த�க�� ஒ�றான அ��ைய� 
���� ெச�வ�தா� இ�ப��ைக�� 
ேநா�கமா��. அ�� 
ெப��ேஜா�யா� ஆ�டவ� 
அ�வமாக��, உ�வமாக�� 
�ள��வ� ேபா�� அ���� 
�ரகா����ற�. அ���ேல பல 
�தமான �ப�க� ேதா��வ� ேபா� 
'�வ�' எ�ற நாம� ஒ�ேற பல 
த��வ�கைள� கட�� ப�பல ேஜா� 
�வ�பமாக� கா�� த��ற�. 
அ����� ச��யா� அ��� 
கைளய�ப��ற�.

ேஹாம��� எ���ற அ���� 
வா�லாக ஆ�டவ��� அ��பாக� 
அ����ேறா�. கா���ைக மாத� 
�த� ேத� ெதா�� கைட� நா� வைர 
�ன�� மாைல�� ��க��� 
ஆலய�க��� �ள�ேக�� ைவ��� 
ெகா�டா�வ�. �ன�� �ள�ேக�ற 
இயலாதவ�க� �வாத�, ச���த�, 

ெபௗ�ண� ஆ�ய ��� 
�ன�க�லாவ� தவறா� 
ந�ெல�ெண� �ள�ேக�ற ேவ���. 
கா���ைக மாத� 1, 28 ஆ�ய இ� 
ேத�க�� கா���ைக ந�ச��ர� 
வ�மா�� 28-� ேத� வ�� 
ந�ச��ர���தா� ���கா���ைக� 
ப��ைக ெகா�டாட�பட ேவ���.

�வ கா���ைக, ��� கா���ைக என 
கா���ைக இர�டாக 
ெகா�டாட�ப��ற�. இ�� ���ர 
அ�ர�கைள அட��ய ��நா� 
�வகா���ைக எ���, மகாப� 
ச�கரவ����� ஆணவ�ைத அட�க 
��� வாமன அவதார� எ��த நா� 
��� கா���ைக எ��� 
ெகா�டாட�ப��ற�.

இைறவ� ச�ந��� ஏ�ற�ப�� �ப 
ஒ��� ம�ைமைய மகாப� 
ச�கரவ����� கைத �ல� அ�யலா�.

���ற��� மகாப� ச�கரவ��� 
எ�யாக �ற����தா�. தா� 
அ�யாமேலேய, �ன�� �ள��� 
இ���� எ�ெண� ���� 
வ��ேபா�, �� ��� வ�த�. இத� 
காரணமாக க��ப��ரக���� 
ச�வகால�� �ள��� �ரகாசமாக ஒ� 
�ைற�� �ள����. அ�யாமேல எ� 
ெச�த ���ய கா�ய��னா� அ��த 
�ற��� மகாப� ச�கரவ���யாக� 
�ற�ைய அைட�த�. இைறவ� 



...Sumathisrini

கா���ைக ��நா� 

Spiritual PagesSpiritual PagesSpiritual Pages

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2014                              15



மகாப��� ��� ெகா��தேபா� 
மகாப��� ���ப�ப�, கா���ைக 
�ப� எ�லா இட�க��� �ற�பாக 
நைடெபற இைறவ� ���ள� 
ெகா�டா�.

அதனா� கா���ைக �ப�த�� 
அைனவ�� ��க��� மாைல�� 
�பேம�� ெந� ெபா��� உ��ைட 
ெச�� இைறவ��� ைநேவ��ய� 
ைவ�� வ�ப��றா�க�.

இைறவைன �ள�ேக�� வ�ப�வ� 
ெதா��ெதா�� வ�த பழ�கமா���, 
அ� எ�ெற��� நல� த�� 
வ�பாடாக�� க�த�ப��ற�. 
ைவ�ணவ ஆலய�க��� 
�ள�ெகா�� ெப�மா� எ�� ஒ� 
ெப�மாைன� ெகா�டா��னன�. 
அக�, எ�ெண�, ��, �டெரா� ஆ�ய 
நா��� அற�, ெபா��. இ�ப�, �� 
எ�ற த��வ�கைள உண��வ� 
ேபாலா��. ப�மகராஜ� தன� 
உட��ேல ேதா��ய ெவ�ப�ைத� 

கா���ைக �ரத���� 
�����ெகா�டா� எ�� �ராண� 
���ற�. எ�ெப�மா� த��� 
��வ� சா��� ஆ�ெகா�ட ேபா� 
தன� மைற� நாைள �ப�கைள ஏ�� 
உலேகா� அைனவ�� 
ெகா�டாடேவ��� எ�� 
அன�தைன� ப��� ேக�டா�.

ஒ��ைற அ��ைக ம�ஷா�ர�ட� 
ேபா� ���� ேபா� தவ�தலாக 
�வ��க� ஒ�ைற உைட����டா� 
எ��� அதனா� ஏ�ப�ட ேதாஷ�ைத 
�வ���ெச�� ெகா�வத��� 
கா���ைக �ன�த�� �ப� ஏ�� 
�ரத� இ��� ெப�மா�� 
ேபர�ளா� ேதாஷ �வ��� 
�ைட�ததாக ேத� �ராண� ���ற�.

கா���ைக� �ப�க� ஏ��� ேபா� 
�ற�ப�� ம��ர�:

�ட :பத�கா மதகா�ச ��தா
�ேல �தேய �சர�� �வா
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����வா �ர�ப� ந ச ஜ�ம பா�ந:
பவ�� ��ய� சவ பசா � ��ரா.

இ�த ம��ர�ைத� ெசா�� �ள�ேக�� 
வ�ப�வதா� இ�ைம�� அைன�� 
���ச�க�ட� வா��� 
எ�ெப�மா�� ேபர�ளா� �றவா� 
ெப�வா�� ெபறலா�.

�ப��� ஒ� கா�� இட��� �ேத� 
ம�கள� ெபா�க வாச� ��வா�. 
இ�கா���ைக �ன�த�� ெந�ெபா� 
ைவ�� �ேவதன� ெச�வ�. 

கா���ைக �ரத�ைத ப��ர�� 
ஆ��க� கைட����� நாரத மக�� 
ச�த��க���� ேமலான பத�ைய 
அட�தா�. ��ச�� ம�ன�, ப�ரத� 
����ைக �ரத��� பயனா� 
ேபரரசானா�க�.

�ப� ��நாைள ெகா�டாட ��ைட 
��தமாக �ைட�� அ�ல� அல�� 
���  இைழ ேகால� ேபாடலா�. 
வாச��� ேகால� ேபா�� �ள�� 
ைவ�தா� அழகாக இ����.

���� உ�ள அைனவ�� எ�ெண� 
ேத���� ���க ேவ���. ��ய 
ஆைடக� வா�� இ��தா� அ��� 
ெகா�ளலா�.

�வா� இட�ைத ��த� ெச�� ஐ�� 
�க �ள�ேக�ற��. ெவ�� 
�ள�ெக�றா� ெந� ம��� தா� 
ஊ�� �ள�ேக�ற ேவ���. 
ெவ�கல�, ��தைள அ�ல� ம� 
�ள�ெக�றா� ம��ேம 
ந�ெல�ெண� ��� �ள�ேக�ற 
ேவ���.

�� அக� �ள��கைள வா��னா��, 
பைழய அக�கைளேய 
பய�ப���னா��, ஒ� வார� ��ேப 
ஏேதா ச���ழைமய�� இர� 
���� த���� ேபா�� ைவ��, 
ம�நா� ஞா�� காைல�� காய 
ைவ�� எ��� ைவ��� ெகா�ள��. 
ப��ைக�� �த� நா� இரேவ, 
�ள��க�� ��கா� பாக� 
எ�ெண� ஊ��, ��கைள இ�� 
ைவ��� ெகா�ள��. �ள��க�� 
வ�ய வ�ய எ�ெண� ஊ�ற� �டா�. 
தைர �ணா��.

�ள��� ���� �ைனைய ந�றாக 
��ைமயாக ����� ேபா�, 
க��ர�ைத� ெபா���� ெகா�� 
�ரலா� அைத ெதா��� ெதா��� 
���தா� �ள�ேக��� ேபா� 
�லபமாக ஏ�ற ����. �� �ள��� 
உ�ேளேய இ���மா��, ஒ� ��� 
ேபால �ள��� ேஜா� �ட� 
��மா�� �ள�ேக�ற ேவ���. 
ெகா��� ��� எ��தா� ���ரேம 
�ள�� �� அ� வைர ெதாட��� 
எ���, எ�ெண� ேவ� �ேழ ����.

கா���ைக �பநாள�� எ�லா 
�ப�கைள�� �வா� அைற�� ைவ�� 
ஏ�� க��ர �பாராதைன ெச�த �ற� 
வாச�� ேகால��� ��� ப�க�� 
ஓர�க��� அழ� ��ர ைவ�கலா�.

�ப� ��நா�� அ�ைம ெப�ைமகைள 
உண���, �ள�ேக�� வ�ப��, 
வா��� சகல வள�கைள�� ெப�� 
ம��ேவாமாக!
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ஆதாேர �ரதம: ஸஹ�ர �ரண: தாரா�ப: ஸவாலேய
மா ேஹேயா ம��ரேக ����த க�ேடச வாச�ப�:
��ம�ேய ��� ந�தன: �னமேண: ��ர ���ட �தேல
நா� ம�மஸு ராஹு ேக� ��கர: ��யா� ஸேனா ம�கள�.

ெபா��: �ல��� க�ரவ�� �வா��டான��� 
ச��ர�� ம��ரக��� �ல�� அ�காரக�� 
அநாக��� �த�� �����ேல ���� 
���ரபகவா� ஆ�ைஞ��� ச�பகவா� 
���ைன��� நா�த�� ரா��� ம�ம� 
��த�� ேக�பகவா�� ��� எ�க��� 
எ�ேபா�� ந�ைமகைள� ெப��க���; எ�க� 
�யர�கைள �ல�க���.

(இ���ைய �ன�ேதா�� பாராயண� ெச�� வர 
ேகா�க�னா� �ைள�� �யர�க� அக�� 
ந�ைமேய �ைல���).

நவ�ப� 

10 - ச�கடஹர ச���தி 

12, 27 - ச�� 

18 - ஏகாதசி 

20 - ப�ரேதாஷ� 

22 - அமாவாைச     

�ச�ப� 

2 - ஏகாதசி

4 - ப�ரேதாஷ�

5 - தி�வ�ணாமைல த�ப� 

10 - ச�கடஹர ச���தி 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

ெத�ள� ெதள�வான ெத�வக�  ந�க�ைண 

அ�ள� வழ�கி வ�� அற�கடேல - ப��ைளயாேர 

ெப� ஊ�றா� ெபா�கிவ�� ேபரறி� திறைம தைன 

உ�தி�ட� உவ�தள��க வா!

ந�ைமக� ெப�க, �யர�க� �லக நவ�ரக �ேலாக�

�நாயக� �� 

த�� ம��ர�

SPIRITUAL PAGESSpiritual PagesSpiritual PagesSpiritual Pages

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2014                              18



க�ேரச� எ��ற க�� (��ட�) 
ெகா�க�தா �ைற����� த����, 
ெச�ைன �மான �ைலய����� 
ெவ�நா� ெச�ல �ய�� ெச��றா�. 
அ�ேபா� �மான �ைலய��� 
சம�தாைவ ச����றா�. சம�தா அழ�� 
பா��த�ட� மய�� த� ைக�� 
இ���� �மான� ேபா�� பா�ைச 
����, �ற� சம�தாைவ� ேத��றா�.

அ�� இர� சம�தாைவ ேத�� ேநர���, 
ஒ� ��ப� யாேரா ஒ�வைர 
����த����� ஓ��றா�க�. யா� 
எ�� பா��தா� அ� �வான�த� எ�ற 
இ�ெனா� �ஜ�. உடேன க�ேரச� த� 
ந�ப�ட� (ச��) �வான�ைத ப�க��� 
உ�ள ம���வமைன�� த� ந�ப� 
�லமாக ேச��� ���றா�. க�ேரச� 
த��ட� இ���� வா�� ம��� 
ம�ப�� ஆ�யவ�ைற  �வான�த��ட� 
த� ந�ப� �லமாக ைவ��றா�. �ற� 
க�ேரச� �வான�தமாக மா�, 
�வான�த� இ���� ��ேயா� 
இ�ல��� ேச�வா�. அ�� ேபான �ற� 
தா� ெத�ய வ��ற�, �வான�த� ஒ� 

ெப�ய ேபாரா� எ�ப�. அ��� �வசாய 
�ல�ைத ���� ேபாரா� ஆவா�. 
த��ைடய த���� �ராம��� 
இ���� �வசாய �ல�ைத ஒ� ெப�� 
ப�னா��� க�ெப��� பண�கார 
�தலா� அபக��க �ய�� ெச��றா�. 
ச�, ந�ல� ெச�ய �ைன��� 
�வான�த���� ஏ� இ�த �ைலைம? 
அ�த ��ப� யா�? ஆ� மாறா�ட� ெச�த 
�வான�த� (க�ேரச�) எ�ப� �ராம�� 
ம�கைள கா�பா���றா� எ�ப�தா� 
���கைத. 

கைட��� ெச�ைன��� ெச��� 
���ைர ��� நா�க� த��� 
�������, ஊைரேய பரபர�பா�� 
எ�லா �.� ��ப�க� ம��� ப���ைக 
��ப�க� ஆ�ேயா��� �வான�த� 
(க�ேரச�) ேப�� ெகா���� ேபா� 
பா��க�ேம... அ�ராச�ைக! ஒ� ெப�ய 
வசன� ேப�வா�. அதாவ� ஒ� ெப�ய 
பண�கார� 5000 ேகா� கட� வா��வா�, 
அைத� ����� ெகா��கமா�டா�. கட� 
வா��யவ� த�ெகாைல ெச�� 
ெகா�ள��ைல. கட� ெகா��தவ�� 

Movie ReviewMovie ReviewMovie Review

==MOVIE=REVIEW==
...Sriramayajam @ S.Viswanathan

க��க��
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த�ெகாைல ெச�� ெகா�ள��ைல. 
ஆனா�, ஒ� �வசா� ஐயா�ர� �பா� 
கட� வா��, அைத ����� க�ட 
��யாம� த�ெகாைல 
ெச��ெகா��றா�. இெத�லா� எ�ன 
�யாய� எ�� ெசா��வா�. அ��ற� 2 � 
ஊழ� ப�� ��னதாக� ெசா��வா�. 
ெச�சா��� பய�ேதா எ�னேவா, �ஜ� 
ம�ல�யா, 2 �, ெகா�ேகாேகாலா என� 
பலைர�� ெபய� ெசா�லாம� அ�டா� 
ெச�வா� இ�த �வான�த� (க�ேரச�). 
இ��� கைத ெசா�னா� �வார�யமாக 
இ��கா�. ��கேள பட�ைத பா��க�.

பட��� இைட��, "க���ச� எ�பைத 
ஒ� வ��� ெசா���க�" என� க��� 
�ைர�பட��� �வான�த� எ�� 
ெபய�� ந����ள �ஜ��ட� 
ேக��றா� அவ�� �ைர�பட� த�ைக.

"ப� அட��ய �� சா���� இ�� 
உன��� ெசா�த� அ�ல, அ��தவ��ேக 
ெசா�த�" எ��றா� �வான�த�.

அ�ேபா�தா� ெத��ற�, �வான�த� 
எ�ற ெபயைர ஏ� ைவ�தா�க� எ��. 
பட��� நா� க����� எ�� 
மைற�க� ெசா��றா� �வான�த�. 
�வான�த� எ�� பா��தா�, அவ� 
அர�ய��� வ�தா�� வ����வா� 
என� ேதா���ற�. �ஜயகா�ேத 
வ����டா�, �ஜ� வ�தா� எ�ன என� 
ேக����களா? இைளஞ�க� எ�லா�� 
அர�ய��� வ�வ� ந�ல�தாேன?

இ�பட��� �வான�த� - க�ேரச� எ�ற 
இ� ேகர�ட�� ந����ளா�. க�� 
�ஜ��ட� ��� த���� ச�� 
காெம��� ெவ��� க������றா�. 
�ஜ� (க�ேரச�) சம�தா�� காத� 
கா��க�� �க அழகாக 
கா��ய���றா�.
அ��� இைச�� ��� பாட�க� 
ர��க ���ற�. ��ன� இைச�� 
அ�ைம. பாட�க� படமா�க�ப�ட �த� 
ந�றாக உ�ள�. 

�த� பா� �மாராக� ெச��ற�. 
இர�டா� பா� பைழய பட� ரமணா 
ேபா� ெச�வதா� ஓரள� அம��� 
பா��கலா�. அதாவ� ரமணா�� 
�ஜயகா�� த� இைளய ம�க�ட� 
ேபாரா�வா�. இ�த க�� பட��� �ஜ� 
த� வயசான ம�க�ட� ேபாரா�வா�.

இய��ன� ஏ.ஆ� ��கதா� தா� 
இய��� ஒ�ெவா� பட���� ஒ� 
க��ைத� ெசா�வா�. அேதேபா� இ�த� 
பட���� ந�ல� க��ைத ைவ�� ந�ல 
பட�ைத இய����ளா�. 

ஆக, க�� ம�க�ட� ந�ல ேப�� படமாக 
அைம��. எ��ைடய ம��ெப� 7/10

Movie ReviewMovie ReviewMovie Review

==MOVIE=REVIEW==
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ெச��ைற:

 ஒ� பா��ர���, அ�� மா� ம��� ைமதா மா� இர�ைட�� ச������ 
ேபா��� ெகா�ள��.

 இத�ட� ெபா��த ச��கைர, உ��, எ� ம��� ேத�கா� பா� ேச���, 
��தள� த��� ஊ�� ேதாைச மா� பத���� ந�றாக கைர��� ெகா�ள��.

 �� ஒ� வாண��� எ�ெண� ஊ��, காய ைவ�க��. எ�ெண� ந�றாக� 
கா��த��, ���� அ�ைச எ�ெண�� ஒ� ��ட� ைவ�� எ��� �� 
அதைன� கைர�� ைவ���ள மா���� ைவ�க��. அ��� உ�ள எ�ெண� 
���னா� மா� அ��� ஒ��� ெகா���.

 இ�ேபா� ���� அ�ைச மா�ட� எ��� எ�ைண�� ���� ப�யாக 
ைவ�க ேவ���.

 மா� ெவ�த��, ��� ேநர��� அ��� இ��� ����. அ�ேபா� ேலசாக 
அ�ைச உத�னா� ���� த�யாக ���� எ�ெண�� ���.

 ���� ந�றாக ெவ�� ெபா��றமாக மா�� வைர ������� ேவக 
ைவ�� எ��க��. �� இ���� மாைவ�� இேத 
ேபால, அ�� ���காக ெபா��� எ���� 
ெகா�ள��.

 இ���ட� ��ய �ைவயான அ�� 
���� தயா�.

����: 
 ���� அ��, �ளமான 

க���� �ைன�� �த 
�தமான வ�வ�க�� 
இ����. இ� பா��ர� 
கைடக�� �ைட���.

ேதைவயான� ெபா��க�:

அ�� மா� - 2 க�
ைமதா - 1/2 க�
ச��கைர - 1 க� (ெபா���� 
ெகா�ள��
ேத�கா��பா� - 2 க�

ெவ�ைள எ� - 1 ���� 
(���ப�ப�டா�)
உ�� - 1 ���ைக
எ�ெண� - ெபா��க� ேதைவயான 
அள�

RECIPE OF THE MONTH

அ�� ����

...Angu  Aparna

Diwali Recipes
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ெச��ைற:

 பாதா� ப��ைப ����� 1 அ�ல� 2 ம� ேநர� ஊற ைவ�க��.
 ஊ�ய ப���கைள� ேதா� உ���, ��தள� த��� ேச���, ����� 

ைநசாக அைர���ெகா�ள��.
 ஒ� அ� கனமான கடா��, 2 கர�� த��� ேச��� ச��கைரைய� 

ேபா�� பா� ைவ�க��.
 ஒ� ���ைக ேகச� ப�ட� ேச��க��.
 2 க��� பத� வர ேவ��� - அ�த� பா� ெக��யாக வர� 

ெதாட���ேபா�, ��தள� எ��� இர�� �ர�க�� ைவ�� ����� 
பா��தா�, 2 க��க� வ��. இ�தா� ெக��� பா�.

 இ�ேபா� அைர�� ைவ�த பாதா� ��ைத அ�� ேச��க��.
 ந�றாக� �ள��ெகா�ேட இ����ேபா�, பா��ர��� ஒ���றா� 

ேபால வ��ேபா�, உ���ய ெந�ைய ேச��க��.
 ந�றாக� �ள�, பா��ர��� ஒ�டாம� 

வ��ேபா� இற��, ஒ� ெந� 
தட�ய அகல� த��� அ�ல� 
ேக� �ேர�� ெகா�ட��.

 அ� ெக�� ஆக� 
ெதாட���ேபா� 
��ைலக� ேபாட��.

 �ைவயான பாதா� ேக� 
தயா�.

ேதைவயான� ெபா��க�: 

பாதா� ப��� - 1 க� 
ச��கைர - 2 க� 
ெந� - 1 க� 
ேகச� ப�ட� - 1 ���ைக

...jv_66 @ Jayanthy

RECIPE OF THE MONTH

பாதா� ேக�
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ெச��ைற:

 ேகா�ைம�� ெச�ய ����னா� �த� நா� இரேவ ேகா�ைமைய ஊற 
�ட��. அ���� 12 ம� ேநர� ஊ�னா� தா� ந�� கா��. ரைவ�� 
ெச�ய ����னா� ஆ� ம� ேநர� ஊ�னா� ேபா��. அதனா� காைல�� 
ஊற ேபாட��. 

 இைத ந�� ேதாைச�� அைர�ப� ேபால �ைர�ட�� அைர�க��. ����� 
அைர�ப� அ�வள� ந�� வரா�. அைர�� ச�ைக எ�லா� ேபாக பாைல 
ெர�� �� ம� ேநர� ஊற ைவ�க��. 

 இ�த பா� ேமேல த���� �ேழ பா�மாக இ����. ேம��ள �ைர 
இ������, பா� ெர�� க� வ��ப� எ��க��. அதாவ� �ைர 
இ������ பாைல அள�க��. பா� 
ெர�� க� வ�தா� ச�. �ைற�� 
எ�றா� ெவ�� �� ��� 
ெர�� க� ஆ�க��. 

 ஒ� நா���� வாண��� 
ச��கைரைய� ேபா�� 
���� வைர �� ���, 
ச��கைர கைர�த�� ந�� 
ெகா���� ேபா� ெர�� 
��� பா� ��டா� 

ேதைவயான� ெபா��க�:

ச�பா ேகா�ைம அ�ல� 
ேகா�ைம ரைவ - 1 க�
ச��கைர - 3 க� ( �ல� ெர�டைர க� 
ேபா��� ெச�வ�)
ெந� - ¾ க� அ�ல� 1 க�

ஏல�கா� �� - ேதைவயான அள�
ேகச� கல� - ேதைவயான அள�
����  - ேதைவயான அள� (��ய�); 
��தாக �ய�� ெச�பவ�க� 10-���� 
12 எ���� ெகா�ள��.

...Kasri66 @ Chithra

RECIPE OF THE MONTH

ேகா�ைம அ�வா
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அ��� �ைர�� வ��. அைத கர��யா� எ���� ேபாட��. 

 இ� ப�க��� ஒ� அ���� 4 அ�ல� 5 க� �ைர ெகா��க�ட��. 
ெகா����ேபா� அ��ைப அைண�காம� ���� ைவ�க��. இ�ேபா� 
ச��கைர�� பா� வ������. ஒ� க��� பா� வ�த��, ேகச� கல� ேச���, 
எ��� ைவ������ ேகா�ைம பாைல ��� ந�� �ளற��. அ��� 
���ேலேய இ��க���. 

 பா� ந�� பா�ட� ேச��� ெகா�ட��, அ�வா ெக��யாக ஆர�����. 
இ�ேபா� ப�க��� அ���� இ���� ெகா� ��� ஒ� க� எ��� 
அ�வா�� ��� ���� �ளற��. 

 ���� ேகா�ைம பா� ெவ�� அ�வா பத���� வ��. ���� இ�ெனா� 
க� ெகா� �� ேச���� �ளற��. ெக��யான�� ��றாவ� �ளா� ெகா� ��. 
இ�ப� ெகா� �� ேச��� �ளற �ளற அ�வா க�ணா� ேபால ந�� ெவ�� 
வ��. அள�� ந�� கா��. 

 இ� ஏல��� ேபா�� ெந�ைய ெகா�ச ெகா�சமாக ஊ��� �ளற��. ெந� 
�ட நா� ெசா�ன அள� ���கா�. அ�ப�ேய ெந� அ�கமானா�� 
அ�க�ப� ெந�ைய அ�வா ெவ�ேய க�����. 

 அ�வா ஒ�டாம� வ�த�� ��ய ����ைய� ெகா�ச� அல�க��க 
ைவ�����, ��ைய அ�வா�� ெகா�� �ளற��. ேமேல அைர �� 
ெலம� ஜூ� ��� ஒ� �ள� �ள�னா� ச��கைர உைரவைத� த��கலா�. 
அ�வா��� ஒ� glossy look �ைட���. இ� அ�வாைவ ெந� தட�ய த��� 
ெகா��, ஆ�ய�� ��� ேபாட��. 

����: 

 ����ைய ேமேல ெந�ைய brush ப�� ைம�ேராேவ�� ேலசாக �� 
ப��� �� ��� க�ைட�� ��னா� வ��த ���� பா��க�� சா��ட�� 
ெமா�ெமா��பாக இ����.

 ெந� க��னா�� அ�தா� பத�. பா��ர��� ஒ�டாம� வ�தா�� பத� 
தா�. அ�க�ப� ெந�ைய வ��� ேவ� ���� ெச�ய உபேயா��கலா�.

 இ� ெகா�ச� ேவைல இ��தா�� ந�றாக வ��. 

இைதெய�லா� ெச�ய ேநர� �ைடயா� எ�பவ�க���� ஈ�யா ெச�ய ஒ� 
ெச��ைற ெசா�ேற�.

 ெர�� க� ேகா�ைம மாைவ (�மா� 400 �ரா�) ச�பா���� �ைசவ� ேபால 
�ைச�� ஒ� ��தமான ெவ�ைள� ���� ந�� ���� அ� ���� வைர 
�மா� நா� க� ��� ��� ைவ�க��. 

RECIPE OF THE MONTH
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 மா� அைசயாம� ெர�� �� ம� ேநர� இ��க���. இ�த மாைவ� 
��ைய ��� ெவ�ேய எ��காமேலேய ைககளா� �ைசய��. 

 பா� வ��. ����� மா� ஜ�� ேபால இ����. பாைல ம��� ���� 
���� (எ�லா� த������ேளேய ெச�ய��) பா� வ�� ��ைட 
��யதாக ஆன�� ந�� ���� எ����ெகா�ள��. 

 இ�த� பாைல அைர ம� ேநர� ைவ�தா� �� ேமலாக�� பா� �ழாக�� 
����. ேமேல��ள �ைர வ��� ேமேல �த� �ைற�� ெசா�ன� ேபால 2 
க� பா� எ��� அேத �ைற�� ��ைய� ெச�ய��. �ைர�ட� 
இ�லாதவ�க�, ேநர� இ�லாதவ�க� இ�ப� ெச�யலா�. இ� ��சயமாக 
ந�� வ��. 

 ச��கைர ம��� �ல� எ���� மா��� ெர�� ப�� எ�� ெச�வ�. இ��� 
அ�க� ேவ�டாதவ� �� க� எ��கலா�.

 இ�த ெர�டாவ� �ைற �ட ெச�ய ேநர� இ�லாதவ�க� ெர�ேம� அ�வா 
ெச�யலா�. இ� ஒ� ெர�� நா�தா� வ��. வ�வ� �ைட�கா�. இத�� ஒ� 
க� ேகா�ைம மா��� ஒ�ணைர க� ச��கைர ேதைவ.

 ஒ� க� மாைவ ஒ� வாண��� ெந� ���, ந�� வாசைன வ�� வைர 
வ��க��. ெந��� அள� இ�ைல. மா� ந�� வ�பட ேவ���. ப�க��� 
ஒ� பா��ர��� �ைர ெகா��க �ட��. மா� வ�ப�� ந�� மணமாக 
வ�த��, ெகா� �ைர ேகச��� ெச�வ� ேபால ��� மா� ெக��யான�� 
ச��கைரைய�� ெகா��, (அ��� ���� இ��க���) ேகச� கல�, ஏல��� 
ேபா�� ச��கைர ந�� ேச��� ெகா�ட�� ேமேல ���� ெகா�ச� ெந� 
��� த��� ெகா�� �����ப���கைள வ����ேபா�� அல�க��க��. 
இ� ெச�வ� �லப�. ��ஷ����� ஆ����. ச��கைரைய பா� வராம� 
ேநர�யாக ேச��பதா� ��� ேபாட வரா�.

����: 

 ெபா�வாக எ�லா அ�வா���� ந�ல ெந� ��� ெச�வ�தா� ந�ல�. 
டா�டா, ப� ெந� அ�வளவாக ந�றாக வரா�.

RECIPE OF THE MONTH
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ெச��ைற:
 ஒ� வாண�ைய அ���� ைவ�� �ேட��, அ�� ேத�கா� ��வைல� 

ேபா�� 5 �னா�க� வ��� எ���� ெகா�ள ேவ���.
 �� இ�ெனா� பா��ர��� ச��கைரைய� ேபா�� அ�� ஒ� க� த��� 

���, ெகா��க ைவ�க ேவ���. த��� ெகா��க ஆர����� ெபா�� 
பாைல ஊ�� �ல �னா�க� ��� இற�� எ���� ெகா�ள��. இதைன 
வ�க���� வ��� எ��� ெகா�ள��. இ�ேபா� வ��க��ய ச��கைர� 
பாைக ���� ெகா��க �ட��.

 பா� ெகா��க ஆர���த��, அ��ைப �தமான ���� ைவ��, வ��� 
ைவ���ள ேத�கா� ��வைல� ேபா�� ந�றாக� �ளற ேவ���. ேத�கா� 
��வ� ச��கைர� பா�ட� ந�றாக� கல�� ெக��யா�� வைர அ��க� 
�ள� �ட ேவ���.

 கலைவ ��� ெக��யா�ய�� ஏல�கா� �ைள� ேபா�� �ள� அ��ைப 
அைண�க��. �ற� இதைன ஒ� ெந� தட�ய த��� ெகா��, பர��� 
ெகா�ள��. இ� ஆ�ய�� ப��களாக ெவ�� எ���� ெகா�ள��.

����:
 ப�� �க�� ெக��யா�� வைர அ���� 

ைவ�க� �டா�. ஓரள� ந�றாக 
ேச��தா� ேபா� வ�த�ட� இற�� 
�ட ேவ���. இ�ைல எ�றா� 
ப�� ���க� ேபாட வராம� 
உ��யாக இ����.

 ேத�கா� ���� ேபா� 
ேமலாக� ��வ ேவ���. 
அ� ��ேயா� ேச��� 
��வ� �டா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ேத�கா� ��வ� - 4 க�
ச��கைர - 4 க�
பா� - ½ க�
ஏல�கா�� �� - ��தள� 

ேத�கா� ப��

...Angu Aparna
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RECIPE OF THE MONTH

ெச��ைற:

 �� உ��த� ப��� ஒ� க� எ�றா� ஒ� ���� ப�ச�� ேதைவ. இ�தள� 
ப��� எ����ெகா�டா� ச��கைர 400 �ரா� ேவ���. அ� த�ர ேகச� கல� 
அ�ல� �ேல� கல� ப�ட� கைட�� �ைட���. ஏல��� ேவ�டா�, ேரா� 
எெச�� ேபாடலா�. 

 உ��ைத�� அ��ைய�� அைர ம� ேநர� ஊற ைவ�� �ைர�ட�� த��� 
�டாம� ெவ�ெண� ேபா�� ைநசாக அைர�க ேவ���. இ�த மா� 
த���� ேபா�டா� ப�� ேபால ேமேல �த���. மாைவ வ���� �� 
ெகா�ச� ஜா��� கல� ேச��க��. 

 இ� ஒ� வாயக�ற பா��ர��� ச��கைரைய� ேபா�� ���� வைர �� 
��� ச��கைர கைர�த�� அ��ெக��� ஒ� க��� பா� கா��ச��. 

 பா� வ�த�� அ��� ெகா�ச� ஜா��� கல� ெபா� ேச��� ேரா� எெச��� 
ேச��� இற�க��. இ� ஒ� அ� த�ைடயான கடா� அ�ல� ஒ� �ரஷ� 
ேப�� எ�ெண� ��� ந�� காய �ட��. 

 ஜா��� ெர� இ��தா� அைத உபேயா��கலா�. இ�லா��டா� ஒ� கனமான 
பா��� கவ� எ��� அ�� மாைவ� ேபா�� ேமேல ஒ� ர�ப� பா�� 
ேபா�� இ��க� க��, ஒ� �ைனைய க����� ��ய��. ந��� ஓ�ைட 
��� ����� வைளய வைளயமாக� ��ய��. எ�ெண� ந�� கா��த�� 
அ��ைப �தானமாக ைவ�க��. 

 Induction stove இ��தா� ஒேர temperatureஇ� ைவ�கலா�. ஜா��� ����� க�� 
இ��தா� அ��ப�க� ேமலாக� ����, ெவ�த�� பா�� ேபா�� (அ�� 
��ட� ைவ�����) ஒ� தா�பாள��� எ��� ைவ�க��. 

����: 
 ஒ� ஜா��� ����, ப�க��ேலேய 

இ�ெனா�� ���தா� 
கைலயாம� இ����. இத�� 
அ� த�ைடயான வாண� 
தா� ேவ���.

ஜா��� 

...Kasri66 @ Chithra
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ெச��ைற:

 த�கா�ைய ந�� ேவகைவ�� அைர���ெகா���க�.
 அைர�த ��ைத வ�க�� சா� எ����ெகா���க�.
 ேகர�ைட ந�றாக ேவகைவ�� த�ேய எ��� ைவ���ெகா�ள��.
 ����� அைன�� பழ�கைள�� �� �டா� அைர�� ஒ�றாக 

ைவ���ெகா���க�.
 அ� கனமான பா��ர�ைத அ���� ைவ�� ச��கைர கைர�� அள� 

த��� ��� பா� கா���� ெகா�ளேவ���.
 �� அ�� அைர�த த�கா� சா�, ேவகைவ�� அ��� ைவ���ள ேகர� 

ம��� அைன�� பழ� �ைழ�� ேச��� ��� ந�றாக� ���யப�ேய 
இ��க��.

 ந�� ெகா��த�ட� அ��ைப �தமாக 
ைவ�� ேம�� ச�� ேநர� 
�ள�யப�ேய இ��க��.

 ஜா�� பத� வ�த�ட� 
இற�� ஆற ைவ��, ந�ல 
ட�பா�� ேபா�� 
ைவ���ெகா���க�.

 த��� ப�� �டாம� 

ேதைவயான� ெபா��க�:

த�கா� - 1 �ேலா
கார�- 1/2 �ேலா 
ச��கைர - 2 �ேலா 
வாைழ�பழ� - 5 (ந�� ப��த�)
அ�னா��பழ� - 4 (�ைல�)

பலா��ைள - 6 
ஆ��� - 2 
மா�பழ� - 1
ேப��ைச - 5 ���க� 

Sakthi’s Kitchen | Homemade Fruit Jam

PENMAI'S KITCHEN QUEEN
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ெச��ைற:
 வாண��� ��தள� 

எ�ெண� ேச��� அ�� 
த�கா� ம��� 
ெதா�ட�கா� ேச��� வத�க��. 

 ந�றாக வத��ய �ற� ��� ேநர� ஆற �ட��. �ற� ப�ைச �ளகா�, 
�ளகள� �� ம��� உ�� ேச��� அைர�க��. 

 ெதா�ைடகா� �ைவய� ெர�. 
சாத��ட� கல�� 
சா���டா� �க�� 
��யாக இ����.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ப��த ெதா�ட�கா� 
(ேகாவ�கா�) - 6 அ�ல� 7
த�கா� - 2இர�� 
ப�ைச �ளகா� - 
ேதைவ�ேக�ப 
உ�� - ேதைவ�ேக�ப

PENMAI'S KITCHEN QUEEN

Madhumathi’s Kitchen

ெதா�ட�கா�(ேகாவ�கா�) �ைவய� 

PENMAI'S KITCHEN QUEEN

Image credit: Jeyashris Kitchen
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ெச��ைற:
 �த�� ஒ� நா���� கடாைய அ���� ைவ�� அ�� ெவ�ெணைய� ேபா�� 

உ���, அ��ைப அைண�� ��� �ேழ இற��, அ�� ��தா, பாதா� த�ர 
அைன��� ெபா��கைள�� ேச��� க����லாம� ந�றாக� கல��, ���� 
அ���� ைவ�� �தமான ��� அ� ���காம� �ள�� ெகா�ேட இ��க��.

 கலைவ ந�றாக ெவ�� கடா�� ஒ�டாம� ���� வ�த�� அ��ைப அைண�� 
��� �ேழ இற�� ��� ேநர� ஆற �ட��.

 ைக ெபா���� ���� ஆ�ய�� உ�ள�ைக�� ��தள� ெந� தட��ெகா�� 
ேதைவயான அள�� கலைவைய எ��� உ��� ந��� ேலசாக அ��� ��� 
ெபா��த ��தா (அ) பாதா� ப���கைள ைவ�� அல�க���� ப�மாற��.

 கைட�� வா��ய �ைவைய� ேபாலேவ ���ேலேய தயா��த வா�� 
ேபா�டாேல கைரய���ய �ைவயான �� ேபடா �ைவ�க� தயா�.

����: 
 ���பப�டா� பா�� ஊறைவ�த 

���ம��ைவ�� 
ேச����ெகா�ளலா�.

 அைன��ேம பா� ெபா��க� 
எ�பதா� கவனமாக அ��ைப 
�தமான ��� ைவ�� ைக 
�டாம� �ள��ெகா�ேட 
இ��க ேவ���. 

 நா� இத��� 5% ��� 
��� ேச��� ெச�ேத�. 

ேதைவயான� ெபா��க�:

பா� ப�ட� - 1 க� 
க�ட��� ��� - 1/2 �� 
ெவ�ெண� - 3 ேட�� ��� 
பா� (அ) ��� - 1/4 க� 
ஏல�கா� �� - 1/4 ����

ம�ச� �� கல� - ஒ� ���ைக 
(���ப�ப�டா�) 
ஒ��ர�டாக ெபா��த ��தா (அ) 
பாதா� - ��தள� 

Mahi’s Kitchen

�� ேபடா

PENMAI'S KITCHEN QUEEN
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Method:
 In a bowl, combine milk and egg (slightly mix, don't beat more).
 In other bowl, take all purpose our. In that add chilli powder, pepper, salt 

(onion, garlic powder is optional) and mix it well.
 In a plate, take some bread crumbs.
 First take one piece of chicken dip it in egg mix, then in all purpose our, again 

dip it in egg mix, nally roll it in bread crumbs and keep it in a plate.
 Like this all the chicken pieces we have to do and keep it in a plate.
 In a pan pour oil, after it gets heated, keep the stove in medium ame, now fry 

the coated chicken.
 Cook until the coating gets brown.
 Drain on a paper towel-lined 

platter. 
 Serve immediately.
 It will be very tasty and 

crispy. Children Love 
this dish.

Ingredients:

Egg - 1
Milk - 4 tbsp
Chicken - 1 cup(cut into medium pieces)
All purpose our(maida) - 1/2 cup
Salt - To taste
Black pepper powder - 1 tsp

Chilli powder - 1 tsp
Onion powder - 1 tsp(optional)
Garlic powder - 1 tsp(optional) 
Bread crumbs - 1/2 cup 
Vegetable oil - As per requirement

PENMAI'S KITCHEN QUEEN

Ramya’s Kitchen

Crispy Fried Chicken

PENMAI'S KITCHEN QUEEN
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PENMAI'S KITCHEN QUEEN

ெச��ைற:
 ஒ� கடா�� ��தள� எ�ெண� ஊ�� ெவ�காய� 

ேச��� வத�க��. வத��ய�� த�கா� ேச��� 
வத�க��. த�கா� வத��� ேபா� ��தள� 
உ�� ேச��தா� �ைர�� வத�� ���.

 அ�� ��தள� ம�ச� ��, �ளகா� 
��, கர� மசாலா, உ�� ேச��� 
வத�க��. �ற� அைத இற�� 
ைவ�� ஆற �ட��.

 �ர�கைள த����� 
ேபா�� எ��� ைவ��� 
ெகா�ள��.

 அ�த �ர�கைள வத��� ேபா�� 
ந�றாக உ��ைட� ���� ைவ��� 
ெகா�ள��.

 ஒ� தவா�� எ�ெண� ஊ�� இ�த 
உ��ைடகைள வைட ேபால 
த���ேபா�� ��� எ��க��.

ேதைவயான� ெபா��க�:

�ர� - 10
ெவ�காய� - 2 
த�கா� - 2
ப�ைச �ளகா� - 3
ம�ச� ��

�ளகா� ��
கர� மசாலா - ��தள�
உ�� - ேதைவயான அள�
எ�ெண� - ேதைவயான அள�

Deepika’s Kitchen

�ர� அைட

PENMAI'S KITCHEN QUEEN
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Method:
 Fry the vathal in oil and keep aside.
 Fry onion,garlic,curry leaves, coconut (optional).
 Grind the fried items with half of sunda vathal.
 Add oil in a pan. Add mustard, urad dal, 

fenugreek and asafoetida.
 Add the paste, kulambu powder, 

tamarind extract, salt and allow 
to boil.

 When the oil gets separate, 
add some jaggery and 
remaining vathal.

Ingredients:

Small onion - 20 - 25 nos
Garlic pods - 10
Sunda Vathal - 4 tsp
Curry leaves
Kulambu powder
Jaggery 
Oil
Mustard seeds
Urad dal
Fenugreek 
Asafoetida
Salt
Coconut (Optional)
Tamarind

PENMAI'S KITCHEN QUEEN

Suji’s Kitchen

Vathakulambu

PENMAI'S KITCHEN QUEEN
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Penmai
Celebrity 
Talkshow

Q: ��க எ�ப� உ�க கைதக�ல வ�ற ெப�கேளாட மனச ம��� எ�தாம, 
ஆ�கேளாட உண��க�, அவ�க�� �ைன�ைப�� ேச��� ெசா����க�... 
அ��� அ��� எ�த�த �ைற���...? கனமான க��கள� எ����� 
எ��க��க�?

Ans: ஆ� மன�... ெப� மன� எ�� இர�� வைக இ�ைல. ம�த மன� எ�� ஒ� 
வைக தா�! அதனா� அ�த ���ைல�� ஒ� ந�லவ� எ�ப� �ைன�பா�... ஒ� 
ெக�டவ� எ�ப� �ைன�பா� எ�ற க�பைன ம��ேம!
ஆழமான க�... நா��� நட��� �ஷய�க� தா� க�!  I write things, I hear... I read... I 
see!

Q: கைத எ�த எ�ன எ�ன த��க� ேதைவ எ�� ��க� �ைன����க�? 
��யதாக ஒ�வ� கைத எ�த ேவ��ெம�றா� அவ�க��� உ�க�� அ��ைர 
எ�ன? 

ANS: கைத எ�த, “��க� ��களாகேவ  ��ைமயாக ேயா���க�”, அ� ேபா��. 
ேவெற�த த��ேயா, அ��ைரேயா ேதைவ இ�ைல எ�ப� எ��ைடய க���! 

Celebrity Talkshow

N.Sitalakshmi - Writer
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Celebrity Talkshow

Raks Anand - Blogger
Q: How many times do you try a recipe before blogging?

Ans: Apart from the authentic recipes and usual recipes, the new recipes, if it turns out good, 
I post immediately. If I am not confident about the method and taste - that is - if I make it up 
and bring the taste, I will try again to make sure it comes out perfect and then only post.
Because, I always care about reader friends -they should try and get it right, otherwise, my 
name only will get spoiled right

Q: யாரவ� உ�க�ட� ச�ேதக� ேக�டா� ��க� அ�த உணைவ ெச�� 
பா���, உ��ப���� ெகா�ட �ற� தா� ப�� ெகா����களா அ�ல� 
இ�வைர ெச�� பா��த அ�பவ�ைத ைவ�� ப�� ெசா���களா?

Ans: Since I try and post the recipes with step by step pictures and procedure, I will be 
double sure about the recipes, so I can clear their doubts by asking them back some 
questions.

எ�ைன ஒ� ேக�� ேக�டா� நா� நா�� ேக��க� ேக�ேப�. 
அ����ேத அவ�க� ெச�த தவ� ெத��� ���. So I can clear it.
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ந� உட��� இ���� எ���க� 
ஆேரா��யமாக இ��தா� தா� நா� 
�����பாக அ�றாட� ப�கைள 
�ைற��� ெச�� ���க ����. 
எனேவ எ��� ெதாட�பான 
�ர��ைனக��, �ற� 
பா����ெகா�ளலா� எ�� 
அச�ைடயாக இ��க��டா�. 

உட���ட� டா�டைர பா��� 
ஆேலாசைன ெப�� எ���க�� 
ஏ�ப���ள �ர��ைனகைள �����ட 
ேவ���. இ� ெதாட�பான ���கைள 
�ரபல ம���வ� கம� �பா� 
வழ����ளா�.உ�க� கா�� ���கா? 
அ�ல� ச�� பலமான அ�யா? PRICE 
�ைறைய ைகயா��க�.

P - Protection
R - Rest
I - Ice
C - Compression
E - Elevation

Protect - பா�கா�த� - பா��க�ப�ட 
இ�ப���ைன ேம�� ப�தாகாம� 
பா�கா�த� ேவ���.

Rest - ஓ�� - 48-72 ம�ேநர� அதாவ� 2 
�த� 3 நா�க� பா��க�ப�ட ப���� 
ஓ�� ெகா��க�.

Ice - ஐ� க�� - ��� ஒ�தட� 2 �த� 3 
நா�க��� ெகா��க�. உைட�த ஐ� 
க��கைள ஒ� டவ�ேலா அ�ல� 
பா���� கவ�ேலா பா��க�ப�ட 
ப���� �மா� 15 ��ட�க� ஒ�தட� 
ெகா��க�. 

 gowrymohan

Citizen's Panel

உட��� அ�ப�டா� 
உடன� ���ைசக�
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இதைன நா� ஒ���� 4 – 5 �ைற 
ெச���க�. ஐ� ைப�ைன 
அ�ப�ேய பா��க�ப�ட ப�� �� 
ைவ�� �டா��க�. இ� அ�க 
��ைம�னா� காய�ைத 
ஏ�ப����.

Compress - அ��த� - எலா��� 
அ�ல� ேப�ேட� ெகா�� அ�க 
இ��க� இ�லாம� ��� 
���க�. இ� ர�த ஓ�ட��ைன 
தைட ெச���ப� இ��க��டா�. 
இர� ��க� ேபாவத�� �� 
அதைன� கழ�� ���க�.

Elevation - காைல ச�� உயர 
ைவ�த�. இர�� தைலயைண 
ைவ�� காைல அத� �� ��� 
ைவ��� ெகா���க�.

அ�ப�ட ��� நா�க���� �� 
ஒ�தட�, மசா�, அ�ப�ட இட��� 
ெவ��� ஒ�தட� ெகா��த� 
ேபா�றைவ பா���ைன 
அ�க�ப��� ���.

��க� �ேழ ���� ����களா?

எ��� ��� என அ�சமாக 
இ���றதா? அத�கான அ���க�:
 தா�க��யாத வ���, ��க��.
 மா�ப�ட �ற�.
 நக��த ��யாைம, நகர 

��யாைம.
 அ�ப�ட இட��� 

���யாசமான வைள�, ெதா��. 
உடன�யாக எ��� ம���வைர 
அ�க��.

எ���� அ�சய�!
உட�� உ�ள 206 எ���க�� 
பா��� ேம� ைக, கா�க�� தா� 
உ�ளன. 52 எ���க� பாத�க�� 
உ�ளன.

ஒ�வ�� வா�நா�� ஒ�ெவா� 
பாத�� ��ைய, �மா� 10 
���ய� �ைற தைர�� 
ெதா���ற� (நட�ப�, ஓ�வ�, 
���ப�) இைவ அைன��� இ�� 
அட���.

�க��� 14 எ���க��, 54 
எ���க� இர�� ைகக��� 
உ�ள�. கா�� உ�ள எ��� �க 
�க� ��ய�. 2.5 ��� ��ட� �ள� 
உைடய�.

எ�த உட�ப���, இதய� 
����ைன ���, ர�த 
ஓ�ட��ைன ��� ந�� ��� 
�ட� ெச���றேதா, அதைன 
ஏேரா��� எ��ேறா�. இ� 
இைசேயா� ஒ��� 
ெச�ய�ப�வதா�, மன�ைன�� 
ம����யாக ைவ���ற�.

இ�வைகயான உட�ப���...
 இ�தய�, ர�த ஓ�ட�, 

�ைர�ரைல �� ெச���ற�.
 உட� எைட �ைறய உத���ற�.
 உட� இய�க� எ�தா��ற�.
 சைதக� ஆேரா��ய��ட��, 

இளைம�ட�� இ����றன.
 எ���� உ�� �ைல���.

Citizen's Panel
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எ� ந�ப� ஒ�வ� தா� எ��யதாக ஒ� 
வாசக�ைத கா���தா�. அ� “எ� 
ேதட� பண�ைத ேநா��யதாக 
இ��பதாேலேய நா� உதவா�கைர 
என�ப��ேற�”.

இ�த வ�க�� ெத��� வ�க� அவ� 
காய��� ஆழ�ைத ெத�ய�ப����ற�. 
இ� ெபா�ெமா� அ�ல இைளஞ�க�� 
‘�ேட�ெம��’.

இைளஞ�க� ம��ம�ல, உல�� உ�ள 
ஒ�ெவா�வ���� ஏேதா ஒ� ேதட� 
இ��கேவ ெச��ற�. ஆனா� நம�� 
இ���� ேதட�� ��கா� ப���� 
ேம� ���பா� வ�த ேதட� தா�. 

��க� ����னா�� 
���பா��டா�� பண�ைத ேநா�� 
ஓ�ேய �ர ேவ���. பண� ம��ம�ல, 
எ��� உ�க�� ேதடலா� 
நைடெப�வ��ைல. நா� �ய��க 
�����க ேத�� ெப�வைத இய�பாக 
ெச�ய��ைல. ஒ� க�டாய�தா�  
ெச��ேறா�. ஆனா� ந�ைம 
அ�யாமேல ெச��ேறா�.

ேதட���� ������� 
இைடேயயான ���யாச�ைத ந�மா� 
உணர ��ய��ைல. உணர�டாம� 
த��க�ப��ேளா�. இ�ேபா� ����� 
பா��க�, ��க� ‘எைதேயா’ 
ேத��ெகா�������க�. அ�; 
பணமாகேவா, அரசா�க ேவைலயாகேவா, 
அெம��க மா���ைளயாகேவா �ட 
இ��கலா�. அ�த ேதட�க� 
உ�ைம�ேலேய ��களாக உ�டா���  
ெகா�டதா? அ�ல� யாேரா�� 
���பா?

ச�ெட�� ப�� ெசா��ைக�� “நா� 
தா�” எ�� ெசா��ேவா�. ஆனா� அ� 
�ஜம�ல.

எ����கா�டாக, க��� இ�� 
ஆ��� உ�க��� அெம��கா�� 
அ�க ச�பள��� ேவைல �ைட�பதாக� 
ெகா�ேவா�. அேத சமய� ��க� 
�யெதா�� ெச�ய ஆைச�ப����க�. 
இ�ேபா� உ�களா� எ�ன ெச�ய 
���� எ�� �ைன����க�? எ��� 
��யா�. உ�க�� ஆைசைய� �ைத�க� 
ெசா�� உ�கைள� ��� ஒ� ��ட� 

...ஏக� @ Arunkumar S.K



ேதட�� �����
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ந�ச���� ெகா�ேட இ����. 

ந�றாக� ப��� அ�க ச�பள� வா��� 
இைளஞ� மா��� �றனா� 
ெப�ைணேயா, �தைவையேயா 
��மண� ெச�� ெகா�ள �ைன�பதாக� 
ெகா�ேவா�. இ�ேபா� அவ�� 
���ப� �ைறேவ�மா?  பண�����, 
ெப�ைம��� எ�ராக உ�க� ேதட� 
இ���ேமயானா� அத�� இ�மட�� 
எ���� எ��ப�க� எ�ேபா�� 
இ����.
ப�� ���த ஒ� இைளஞ� எ�ன 
ப��க ேவ��� எ�ற ஒ� ���� 
ஒ�ெவா� ஆ��� நட�� ெகா�ேட 
இ���ற�. ஆனா� அைவ 
‘வ�கா��த�’ எ��� ெபய�� நட�� 
ெகா�����ற�. உ�க���� என��� 
அ� ேவ� ேவ� ெபய�க�� நட��ற� 
அ�வளேவ.

�த��ர���� எ�� பத� அ�ைம�தன� 
இ�ைல, ���த�.

ஒ� இைளஞ� ‘இள�கைல த���’ 
ேச�வ� எ�வள� க�ன� எ�� நா� 
ெசா�� உ�க���� ெத�ய 
ேவ��ய��ைல. ஏ�? த��நா���  
த�� க�பைத எ�ேலா�� 
எ����றா�களா? இ�ைல. ச�தாய� 
ெச��� ���பான� த���� 
எ�ரானத�ல. அ� த�� க�பதா� பண� 
ச�பா��க இயலா� எ�பதா�.

��க� ேவ�� க�டேவா, �� 
உணவக�க�� ெச�� சா��டேவா, 
ெச�ேபா� இ�லாம� இ��கேவா, 
த�� ��தக� ப��கேவா �ட 
உ�க��� �த��ர� இ�ைல.

உ�க� உண�� ெதாட�� உைட, 
இ���ட� என எ�லாவ����� 
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���பான� உ�கைள அ�யாம� 
நட��ெகா�ேட தா� இ���ற�.

இ�த ச�தாய��� ��க� �த��ரமாக 
இ��பதாக எ��� 
ெகா������களா? ���பமானைத� 
ெச�வதாக எ�� ம���� 
ெகா����களா? இ�ைல. இைவ எ�லா� 
���த�� வ�வ�க�.

��க� எ�ன ேவைல ெச�ய ேவ���, 
எ�ன ப��க ேவ���, யாைர 
��மண� ெச�ய ேவ���, எ�ன உைட 
அ�ய ேவ���, வாகன� எ�ப� 
இ��க ேவ���, உ�க�� ெச�ேபா� 
க�ெப� எ�வாக இ��க ேவ���என 
ச�வ�� ���க�ப�டேத.
 
��க� எைத �யமாக ெச�வதாக 
�ைன����கேளா அைத ��களாக 
ெச�ய��ைல. இ�த ச�க� சா� 
ெகா��த ெபா�ைம ேபால உ�கைள� 
ெசய� பட ைவ��ற�.
 
உ�க�� ெச�ேபா� ‘உ�ள�ைக��  
�ள�’ இ��பேத �ற�த�. அ�ேவ 
ம���� எ�� உ�கைள இ�த ச�க� 
ந�ப ைவ���ள�. இ��� 
எ�வளேவா. இ�வள� ஏ� ��க� 
அ��� உ�ளாைட �த� உ�க�ைடய 
வா��ைக� �ைண வைர அைன��� 
���தேல. 

��க� இ��ய ��வன� தயா���� 
��� பான�கைள அ���வைதேயா, 
ெச�ேபா� இ�லாம� இ��பைதேயா 
இ�த� ச�க� ேகவல� எ��ற�. 
இயலாைம�� ���டாக� கா��ற�.
நா� ெதா���� இ�ட �� ேபால 
வா��ேறா�. உ�கைள���� எ�லா� 
இ��ப� ேபால உ�ள�. ஆனா� எ��� 

��க� வ�வைம�தத�ல. ��க� 
����ய� அ�ல. ஆனா�, “இ�ேவ 
��க� ����ய�”, “இத�காகேவ 
��க� வா����க�” எ�� எைதேயா 
ந�பைவ�� அைதேய த��ற�. 

உ�க���� ேதட� இ��பதாக 
�ைன�� ெகா������களா? இத�� 
“ஆமா�” எ�� ப�� ெசா��� பலேப� 
ஏமா�ற�ப�டவ�கேள. ஆ�, அ� 
அவ�க�� ேதட� அ�ல. அவ�க���� 
���க�ப�டைத� ேத�ய ஓ�ட� அ�.
��த�� இ��� ��க� த���க 
ேவ��மானா�, உ�க� வா��ைகைய 
வாழேவ��� எ�றா� இர�� 
�ஷய�கைள ெச�யேவ���. ஒ�� 
�ைறய வா��க ேவ��� (வா��க� 
ெதாட���க�); இர��, வா��� 
ேதட� பண�ைத ேநா��யதாக இ��க 
ேவ��ய��ைல எ�� உண�வ�.

இ�த உலக� ஒ� கத�ப�. எ�த ஒ� 
ேராஜா���� ம�ற �ைவ ேராஜாவாக 
மாற� ெசா��வ��ைல. எ�த ஒ� 
��க�� ம�ற �ல��கைள ��கமாக 
மாற உ��வ��ைல. ம�த� ம��� 
��டா�தனமா� ம�றவ�� �� 
த�ைன� ����� ெகா���றா�. 

இ�த உலக� சம�ைல�� இ��க 
ேவ�பா�� �ர�பா�க�� அவ�ய�. 
அைவேய ந�மா� 
�ைல���த�ப���றன; ��ேனா�� 
நக�����றன. ��க� இ�ேபா� யாராக 
இ�����கேளா அ� ‘நல�’. ஆனா� 
ம�றவ�கைள உ�கைள� ேபா� 
இ��கேவ��� எ�ற ���ைப 
ெச�யா��க�. ���த� இய�ைக�� 
எ�ரான� எ�� உண��க�.
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...Parasakthi


�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய��ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: அட�க� உைடைம �அதிகார�: அட�க� உைடைம �

126. ஒ�ைம�� ஆைமேபா� ஐ�தட�க� ஆ�றி� 126. ஒ�ைம�� ஆைமேபா� ஐ�தட�க� ஆ�றி� 

எ�ந��� ஏமா� �ைட��.எ�ந��� ஏமா� �ைட��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ஆைம த� நா�� கா�, ஒ� தைல ஆகிய ஐ�� உ���கைள�� ஆப�� ஆைம த� நா�� கா�, ஒ� தைல ஆகிய ஐ�� உ���கைள�� ஆப�� 

வ��ேபா� ஓ����� மைற��� ெகா�வ� ேபால, ஒ�வ� த� ஒ� ப�ற�ப�� வ��ேபா� ஓ����� மைற��� ெகா�வ� ேபால, ஒ�வ� த� ஒ� ப�ற�ப�� 

ெம�, வா�, க�, ���, ெசவ� ஆகிய ஐ�� ெபாறிகைள�� அற�தி�� மாறான ெம�, வா�, க�, ���, ெசவ� ஆகிய ஐ�� ெபாறிகைள�� அற�தி�� மாறான 

த�ைம வ��ேபா� அட��� ஆ�ற� ெப�வா� எ�றா�, அ� அவ���� ப�றவ� த�ைம வ��ேபா� அட��� ஆ�ற� ெப�வா� எ�றா�, அ� அவ���� ப�றவ� 

ேதா�� ஏ� ப�ற�ப��� - அரணாக இ��� உத��.ேதா�� ஏ� ப�ற�ப��� - அரணாக இ��� உத��.

Explanation :Explanation :
Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his ve senses, the Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his ve senses, the 
fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.

127. யாகாவா ராய��� நாகா�க காவா�கா� 127. யாகாவா ராய��� நாகா�க காவா�கா� 

ேசாகா�ப� ெசா�லி���� ப��.ேசாகா�ப� ெசா�லி���� ப��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

எைத� கா�க ��யாதவரானா�� நா ஒ�ைறயாவ� கா��� ெகா�ள எைத� கா�க ��யாதவரானா�� நா ஒ�ைறயாவ� கா��� ெகா�ள 

ேவ���. ��யா� ேபானா� ெசா���ற�தி� சி�கி� ��ப�ப�வ�.ேவ���. ��யா� ேபானா� ெசா���ற�தி� சி�கி� ��ப�ப�வ�.

Explanation :Explanation :
Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of 
speech and the consequent misery will ensue.speech and the consequent misery will ensue.

128. ஒ�றா�� த�� ெசா� ெபா��பய� உ�டாய�� 128. ஒ�றா�� த�� ெசா� ெபா��பய� உ�டாய�� 

ந�றாகா தாகி வ���.ந�றாகா தாகி வ���.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

த�ய ெசா�கள�� ெபா�ளா� ப�ற��� வ�� ��ப� சிறிேத எ�றா�� அ�த� த�ய ெசா�கள�� ெபா�ளா� ப�ற��� வ�� ��ப� சிறிேத எ�றா�� அ�த� 

�ைற ஒ�வன�ட� இ��தா� அவ���� ப�ற அற�களா� வ�� ந�ைமய� �ைற ஒ�வன�ட� இ��தா� அவ���� ப�ற அற�களா� வ�� ந�ைமய� 

த�ைமயாக� ேபா�வ���.த�ைமயாக� ேபா�வ���.

Explanation :Explanation :
If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned 
into evil.into evil.

129. தய� �னா� ��ட�� உ�ளா�� ஆறாேத 129. தய� �னா� ��ட�� உ�ளா�� ஆறாேத 

நாவ�னா� ��ட வ�.நாவ�னா� ��ட வ�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ஒ�வைன ம�ெறா�வ� த�யா� ��ட �� உட�ப��ேம� வ�வாக இ��தா�� ஒ�வைன ம�ெறா�வ� த�யா� ��ட �� உட�ப��ேம� வ�வாக இ��தா�� 

உ�ள��� காய� கால�தி� ஆறி�ேபா�வ���. ஆனா� ெகா�ய வா��ைதகளா� உ�ள��� காய� கால�தி� ஆறி�ேபா�வ���. ஆனா� ெகா�ய வா��ைதகளா� 

ெந�ைச� ��ட வ� அதி� ��ணாகேவ கிட�� ஒ� நா�� ஆறா�.ெந�ைச� ��ட வ� அதி� ��ணாகேவ கிட�� ஒ� நா�� ஆறா�.

Explanation :Explanation :
The wound which has been burnt in by re may heal, but a wound burnt in by the The wound which has been burnt in by re may heal, but a wound burnt in by the 
tongue will never heal.tongue will never heal.

130. கத�கா��� க�றட�க� ஆ��வா� ெச�வ� 130. கத�கா��� க�றட�க� ஆ��வா� ெச�வ� 

அற�பா���� ஆ�றி� �ைழ��.அற�பா���� ஆ�றி� �ைழ��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

க�வ� க�� மன��� ேகாப� ப�ற�காம� கா��, அட�கமாக வா�� ஆ�ற� க�வ� க�� மன��� ேகாப� ப�ற�காம� கா��, அட�கமாக வா�� ஆ�ற� 

பைட�தவைன அைடவத�கான ேநர�ைத எதி�பா��� அற� அவ� வழிய�� பைட�தவைன அைடவத�கான ேநர�ைத எதி�பா��� அற� அவ� வழிய�� 

�ைழ�� கா�� இ����.�ைழ�� கா�� இ����.

Explanation :Explanation :
Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, 
possessed of learning and self-control, guards himself against anger.possessed of learning and self-control, guards himself against anger.

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: அட�க� உைடைம �

126. ஒ�ைம�� ஆைமேபா� ஐ�தட�க� ஆ�றி� 

எ�ந��� ஏமா� �ைட��.

வ�ள�க� :

ஆைம த� நா�� கா�, ஒ� தைல ஆகிய ஐ�� உ���கைள�� ஆப�� 

வ��ேபா� ஓ����� மைற��� ெகா�வ� ேபால, ஒ�வ� த� ஒ� ப�ற�ப�� 

ெம�, வா�, க�, ���, ெசவ� ஆகிய ஐ�� ெபாறிகைள�� அற�தி�� மாறான 

த�ைம வ��ேபா� அட��� ஆ�ற� ெப�வா� எ�றா�, அ� அவ���� ப�றவ� 

ேதா�� ஏ� ப�ற�ப��� - அரணாக இ��� உத��.

Explanation :
Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his ve senses, the 
fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.

127. யாகாவா ராய��� நாகா�க காவா�கா� 

ேசாகா�ப� ெசா�லி���� ப��.

வ�ள�க� :

எைத� கா�க ��யாதவரானா�� நா ஒ�ைறயாவ� கா��� ெகா�ள 

ேவ���. ��யா� ேபானா� ெசா���ற�தி� சி�கி� ��ப�ப�வ�.

Explanation :
Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of 
speech and the consequent misery will ensue.

128. ஒ�றா�� த�� ெசா� ெபா��பய� உ�டாய�� 

ந�றாகா தாகி வ���.

வ�ள�க� :

த�ய ெசா�கள�� ெபா�ளா� ப�ற��� வ�� ��ப� சிறிேத எ�றா�� அ�த� 

�ைற ஒ�வன�ட� இ��தா� அவ���� ப�ற அற�களா� வ�� ந�ைமய� 

த�ைமயாக� ேபா�வ���.

Explanation :
If a man's speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned 
into evil.

129. தய� �னா� ��ட�� உ�ளா�� ஆறாேத 

நாவ�னா� ��ட வ�.

வ�ள�க� :

ஒ�வைன ம�ெறா�வ� த�யா� ��ட �� உட�ப��ேம� வ�வாக இ��தா�� 

உ�ள��� காய� கால�தி� ஆறி�ேபா�வ���. ஆனா� ெகா�ய வா��ைதகளா� 

ெந�ைச� ��ட வ� அதி� ��ணாகேவ கிட�� ஒ� நா�� ஆறா�.

Explanation :
The wound which has been burnt in by re may heal, but a wound burnt in by the 
tongue will never heal.

130. கத�கா��� க�றட�க� ஆ��வா� ெச�வ� 

அற�பா���� ஆ�றி� �ைழ��.

வ�ள�க� :

க�வ� க�� மன��� ேகாப� ப�ற�காம� கா��, அட�கமாக வா�� ஆ�ற� 

பைட�தவைன அைடவத�கான ேநர�ைத எதி�பா��� அற� அவ� வழிய�� 

�ைழ�� கா�� இ����.

Explanation :
Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, 
possessed of learning and self-control, guards himself against anger.
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அ�� ேதாழைமக��� வண�க�.

இ�த மாத �யா நானா�� தைல��:
அ�றாட� நட��� அ�கமான 
�ப���க��� யா� காரண�? 
ெபா�ம�க�� ���ற�களா? அ�ல� 
ந� அரசா�க��� ஒ��க�ற 
���ைறகளா? 

 ம�த�க�� மரண�ைத �ைள���� 
கார�க��, �ப���க� �த�ட��� 
இ��பதாக ேத�ய ��ற ப��க� 
கழக� ����ள�.

இ��யா�� �ப���க� 
அ�க��பத�� வாகன ஓ��க� 
ேவகமாக ெச�வேத காரண�. சராச� 
ேவக�ைத �ட 5 சத�த� அ�ேவக��� 
ெச�பவ�க��� �ப��னா� காய� 
ஏ�ப�� வா��� 10 சத�த��, மரண� 
ச�ப���� அபாய� 20 சத�த�� 
அ�க���� என ஒ� அ��ைக�� 
�ற�ப���ள�.

�ப�� நட�பத��, ���ைல 
ம��ேம காரண� இ�ைல. மன� 

ம��� உட��ைலதா� ���ய 
காரண�. ெப��பாலான �ப���� 
அ�ேவக�, ம� அ������ வாகன� 
ஓ��த�, �� ெப�� அ�யாத�, 
கவன��தற� ஆ�யைவேய �க ���ய 
காரண�க�.

இ��யா�� ஆ���� 1.42 ல�ச� 
ேப� �ப��� உ�� இழ���றன�. 
ஐ�� ல�ச����� ேம�ப�டவ�க� 
காய� அைட��றன�. இ�� அ�க 
அள�� �ப�� ஏ�ப�வத�� வாகன� 
ஓ��� ேநர��� ஏ�ப�� 
கவன��தறேல ���ய காரண�. கவன� 
�தற� ஏ�ப���� கார�க�� �த� 
இட��� ெச�ேபா� உ�ள�. 

�ப���க� நட�பத�� யா� காரண�? 
ம�த� தவ�க�தாேன. �ப��� 
பா��க�ப�� இ�வ�� ஒ�வ�தா� 
அ�த �றைல� ெச����பா�. அவ�ட� 
ேக�டா�, “ேபா���வா� எ��தா� 
நா� �ைன�ேத�” எ�பா�. 
அ�ப�டவ�ட� ேக�டா�, 
“அவ�தா� நா� �ரா� ெச�வத��� 
ேமா� ��டா�” எ�பா�. இ� �த� 

...Sumathisrini
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வைக �ப���க�.
இர�டா� வைக �ப���க�… 
சாைலக� ச���லாம� ப�ைல 
இ���� ெகா����ப�.

ேரா�ேடாரமாக இ����ற கைடகைள 
���ப����ேறா� எ�� ெசா�� 
நா�கண��� மணைல��, 
ெச�க�ைல�� ேரா�ேடாரமாக ெகா�� 
ைவ��றா�க�. சா��ட��ட 
ேநர��லாம� அர�க� பர�க ஓ�� 
ெகா����பவ��� க���, 
ம��மா ஒ� �ஷய�. ���பா� 
�ேழ ���றா�. அ�ப��றா�. ஆ�� 
ெக��யாக இ��தா� �ைழ�பா�. 
இ�ைலெய�� மரண� தா�.

ஆனா� இத�கான வ�ைய ஏ�ப��� 
ைவ����ப� யா�? இ�த இட��� 
�ப�� ஏ�ப�ட� எதனா�? மண� 
ெகா�����ப�னா�தாேன? அைத 
த��தா� தா� எ�ன?

�த�� �ப�ேத ஏ�படாம� இ��க 
எ�ன வ� எ�� ேயா��கலாேம. 
யா���ேம க�ஷ� ெகா��காம�, 
க�ஷ� வா�காம� ந�லெதா� சாைல 
வச�கைள ம�க��� ெச�� 
ெகா��ேபா� எ�ற அ�கைற 
அர�ய�வா�க����, 
ஆ��யாள�க���� இ��க ேவ���?
�ப��க� ப��ய ேபா�ய ����ண�� 
ந��ட� இ�ைல. �ப���கைள� 
த��பத�கான �ைறகைள� 
ெத���ெகா�வத� �ல�, ந� 
பா�கா�� உ��ெச�ய�ப��ற�.
ேம�� இ�த� தைல�� சா��த ந� 
ெப�ைம ேதாழைமக�� 
க����கைள� கா�ேபா�.

� ராமெஜய� @ ��வநாத� 
இ��ய நகர�க�� உ�ள ெப��பாலான 
நக���ற ேபா��வர�� வச�க� 
ேபா�மானதாக இ�லாம�� ம��� 
�ர��த �ைல��� காண�ப���றன. 
தர�, ெபா� ேபா��வர�� �ைற, 
ேதைவயான அள��� ஏ�றா� ேபா� 

இ�ைல. இத� �ைளவாக, 
���ப�தகாத வைக�� இ� ச�கர, 
��� ச�கர, நா�� ச�கர, ஆ� ச�கர 
ம��� ப�� ச�கர ஆ�ய ேபா��வர�� 
வாகன�க� �ைரவான ேவக��� 
வள��� வ��ற�. இத� காரணமாக, 
ேபா��வர�� ெந�ச� ஏ�ப�வ� 
ம��ம�லாம�, �ப��க�னா�, 
உ������ ஏ�ப���ற�. 
பலதர�ப�ட வாகன�களா��, 
பாதசா�களா��, ெந��சாைலக�� 
�ப���க� அ�கமாக ஏ�ப���றன. 
ேபா��வர�� ெபா�யாள�க� 
பா�கா�பான ேபா��வர���� 
வ�வைக ெச�த� ேவ���. சாைல 
�ப��கைள ����மாக த��க 
��யா�. ஆனா�, ேபா��வர�� 
ெபா��ய� சா��த ��ப�க� ம��� 
ேமலா�ைம �ல� �ப�� ��த�ைத 
ஒ� �����ட அள��� �ைற�க 
����. இத�காக ேபா��வர�� 
�ப���க� ���� ஆ��க� 
ேம�ெகா�ள�பட� ேவ���. 
�ப���க� எதனா� ஏ�ப���ற� 
எ�ற �ைறயான �சாரைண ம��� 
ஆ��கைள ேம�ெகா�டா�, அைத 
த��பத���ய வ�வைககைள க�ட�ய 
உத��. 

த�கா�க உ�ம� ைவ������ 
இளவய� வாகன ஓ��ன�க�, பா�ைவ 
�ைறபா� உ�ள ப��க�� எ�த�த 
ச��ைஞ (ைகயா� கா��� ��ன�) 
ெச�யாம� ஒ� பாைத����� 
ம�ேறா� பாைத�� ��ெரன மா�வதா�, 
இ�வைகயான �ப���க� 
ஏ�ப���றன. பாைத மா�� 
சமய�க�� அ��க� ��ேநா�� 
க�ணா�கைள உபேயா��பத� �ல�, 
இ�வைகயான �ப���கைள �ைற�க 
����.

ெகௗ� ேமாக� 
அ�றாட� நட��� �� �ப���க��� 
இ� ப���ன�� ஒ��க�ற �ைறகேள 
காரண�களா�� எ�ப� என� க���.
ெபா�ம�க�: 



www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2014                              44



 ேநர�ைத ��ட�டா� அவசரமாக 
ேவகமாக� ெச�வ�.

 �யா நானா ���வ� எ�ற ேபா�� 
மன�பா�ைம.

 ��ய �ர����� வாகன��� 
ெச�வ�.

 ெகௗரவ� எ�� ���ப��� உ�ள 
ஒ�ெவா�வ�� த��த� வாகன� 
பய�ப���வ�.

 ைக ேப��� கைத���ெகா��, 
ேபாைத�ட�, மன ச�சல��ட� 
வாகன� ெச���வ�.

அரசா�க�:
 ஓ��ன���� வாகன����� 

அ�ம��ப��ர� வழ��வ�,
 சாைல ��கைள ��ேவாைர ���� 

�����வ�,
 �ைறபா�க� உ�ள வாகன�கைள 

���� �����வ�, 
 க�ணா�, signal light இ�லாைம; �ைக 

க��வ�; ச�த� எ���வ�...
 வாகன�க��� ஏ�ற வைக�� 

பய�க�� எ���ைகைய 
க���ப��தாைம.

 ���யமான ச��க�� கெமரா�க� 
ைவ�� க�கா��காைம.

எனேவ அரசா�க��ன�� 
ெபா�ம�க�ன�� அல��ய� 
ம��ம�ல ல�ச ஊழ�ேம அ�கமான 
�� �ப���க���� காரண�களா��.

ர�யா ராஜ� 

இர��ேம தா� காரண�. ம�க� 
ஒ��காக ���ைறகைள ��ப�ற 
ேவ��� அ�ல� �� �ைறகைள 
ஒ��காக ��ப�றாத ம�கைள 
ச�ட��� உத�ேயா� தா� �ர�ட 
ேவ��ய� இ���ற�. அத�� 
அரசா�க��� ���ைறக�� ேதைவ. 
ஆனா�... ஒ��க�ற ���ைற அ�ல� 
அைத �ைறயாக உபேயா��க 
தவ�வ��, �ப�� ஏ�ப�வத�� 
காரண� தா�. 

இ�� நா��� ெபா� ம�க��, 
அல��ய� ம��� ெபா�ைம 
இ�ைமயா� சாைல ��கைள ��வ�� 
�ல� �ைறய �ப���க� நட��ற�. 

இ�த� கால��� ெப�றவ�க� த�க� 
��ைளகைள �� வய� �தேல சாைல 
�� �ைறகைள கைட���க� 
பழ���க�. நா� ஒ��காக சாைல 
��கைள ��ப��னா� தா�, ந� 
��ைளக���� அ�த பழ�க� வ��. 
நா� அல��யப���னா� அவ�க�� 
அ�வா� தா� நட�� ெகா�வா�க�. 
அ� அவ�க��ேக ஆப�தாக ��யலா�. 

ம�க�, சாைல �� �ைறகைள 
�ைறயாக� கைட���க ேவ���, 
அேத ேபா� அரசா�க�� ச�ட 
��ட�கைள க�ைமயா�க ேவ���. 
அ�ேபா� தா� ந� நா��� சாைல 
�ப��க�� ப�யா�� அ�பா� 
ம�கைள� கா�பா�ற ����. 

ெஜயாகைலெச�� 

ேநர� ெபா�னான�தா�. ஆனா� உ�� 
அத��� ேமலானத�லவா? இ�த 
உ�ைமைய அேனக� �ற�க��பதா� 
ஏ�ப�� �ப��க�தா� அேனக�. 
ச�ப��� ஒ� ம��� இற�த� 
இதனா�தா�. ச�யானப� ��ட��� 
�தானமாக பய��க ேவ���. ���ர�, 
���ர� எ�� அவசர�ப�� 
யமேலாக���� ���ர� ேபா��டா�. 
���ர� ேபாகேவ��ெம�� அ�க 
ேவக��� வாகன�கைள ஓ���ேபா� 
பல தவ�க� �க��.

��ட� எ�னேமா ந�ல ��ட�தா�. 
ஆனா� அ�த ஓ��ந�, ச���ழைம 
பக� ��வ�� ேவைல ெச����க� 
���. அவ�ைடய �தலா� வ�� 
�ரா��ைய �ட மன��லாம� இ�த 
ஒ��நைரேய அ���வா�. அவ���� 
ேவ� ஓ��ன� ைகவச� 
இ�����கமா�டா�. இ�த ஓ��ன�� 
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�ைட�க�ேபா�� அ�க ஊ�ய���காக 
இ�த ேவைலைய 
ஒ���ெகா�வா�.�க�வெத�ன? 
�ப�ைத ெவ��ைல பா�� ைவ�� 
அைழ�ப�தா�.

சாைல ��க� ந� பா�கா���காக 
ஏ�ப��த�ப�டைவ எ�ற எ�ண� 
ந��ைடேய இ�ைல. 

�ற�த ெந��சாைலக� வைள�க�� 
ேப�� ெச�ய�ப�வன. அ�ேபா�தா� 
வ�� வைள�� த�மா� 
வைளைவ��� அக�வ� �கழா�.

ெந��சாைலக�� �ைறய ேல�க� 
இ��தா� வாகன�க� �ைரவாக 
ெச�வேதா� �ப���க�� 
�ைற��றன. ஆனா� ஓ��ன�க� 
த�க� ���ைறகைள கைட���க 
ேவ���.

இ�ஃபானா 

ெபா�ம�க�� ���றேல!!! 

சாைல ச�யாக பராம��க�பட��ைல 
எ�� அ���� அ�ம��க�ப�ட 
ேவக�ைத�ட ேவகமாக� ெச�வேத 
�ப���� ���ய காரணமா��. இ� 
ஓ��வ� ம��� அ�ல. நா�சாைல�� 
க�ட�த��� 100�� 80 சத�த� 
ஓ��ன�க� அ�ேவக��ேல 
ெச���றன�. இ� மா�ற�பட 
ேவ��யத�லவா? ப��தவ�க�� 
சாைல��கைள ம��காம� ெச�வ� 
நாக�க� ஆ���டத�லவா? 
ந�நா��� ெந��சாைல�ைற, 
சாைலகைள ேம�ப��த எ�������, 
எ���ெகா�� இ���� �ய��கைள� 
ப�� நா� ப���ெகா�� இ���� 
�ைற�� இ��பதா� ஓரள��� 
அ�ேவ�. அரசா�க�ைத ம��� �ைற 
���ெகா�� ந� ம�க� ெச��� 
���ற�கைள காணாம� ��வ� 
எ�ப�?
ல�� 

�ப�� எ�ப� எதனா� ஏ�ப��ற�. 
கவன��ைற�, எ��� அவசர�, 
அல��ய� ேபா�� ம��� இ��ைகயாக 
நட��� �ப�� ேபா�றைவகளா� 
ஏ�ப��ற�. இ�� நா� எ�வள� தா� 
கவனமாக இ��தா��, �தானமாக 
நட�� ெகா�டா�� �ல 
�ப���கைள� த��க ��வ� இ�ைல.

ஏென�� சாைல பயண�, க��ட� 
இைவ எ�லா� த� ம�தைன� சா��� 
இ�ைல. இைவ எ�லா� அைனவ���� 
ெபா�வான ஒ� �ஷய�. அதனா� இ�� 
த�ம�த� ச�யாக இ��தா��, 
அரசா�க��� ��க� ச���லாம� 
இ��தா� க���பாக பா��� 
அைனவ���� தா�. ஒ�ெவா� 
ம�த���� ஒ�ெவா� ேதைவக�, 
அவசர�க� இ����. அ�ேபா� அவ� 
கைட����� வ��ைற அவ���� 
ச�யாக� படலா�. ஆனா� அ� 
அைனவ���� ந�ைம பய��மா?

அரசா�க� �ைறயான வச�கைள� 
ெச�� ெகா��க���. அைத �� த� 
ம�த� நட�க �ய���தா� அத�� 
த�டைன வழ�கலாேம த�ர 
ெபா���ைற அைம�பான இைவக��� 
த� ம�த�� �ய�� ம��� 
ெவ��ைய தரா�. மாறாக �ழ�ப�ைத 
ஏ�ப������. எனேவ அைனவ���� 
ெபா�வான ���ைறகைள உ�வா�� 
�ப���க� அ�ற இ�ைமயா� 
பயண�ைத உ�வா�க த� 
ம�த�கேளா� அரசா�க�� இைண�� 
ெசய�படேவ���. 

இ�த� தைல��� �� த�த� 
�வாத�கைள� ப�� ெச�த அைன��� 
ெதாழைமக�� க����க�� அ�ைம. 
இ�� �ற�பாக �வாத� ெச�� ப�� 
ெவ�ற ேதா� அவ�க���ர�யா ராஜ�  
ெப�ைம�� வா����க��, 
பாரா���க��.
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...Subhasreemurali

“பா�� நா� காேல� ேபா��� வேர�” 
என ஐ�வ�யா�� �ள�ப �ேட 
ெவ��ேசா� இ��த� அல� எ��ற 
அலேம� பா����. இர�� மாத���� 
��தா� அல� பா���� கணவ� 
பரேம�வர ஐ�ய� காலமானா�. வய� 
எ�ப�� நா�. இ�வ���� நா�� ஆ� 
��ைளக�, இர�� ெப� �ழ�ைதக�. 
மா���ைளக�, ம�மக�க�, ேபர�, 
ேப�� என எ�ெபா��ேம �� ���ழா 
ேபா� ேஜ ேஜெவன இ���� ���ப�. 
ஆனா� எ�ெபா��� உற�க� ந� 
�டேவ இ��ப��ைல. ��த மக� 
���ப�ைத� த�ர ம�றவ�க� 
அைனவ�� ெவ�ேவ� இட��� 
ேவைல�காரனமாக வாச�. 

பரேம�வர ஐ�ய� மைற��� 
அைனவ�� வ�தன�. கா�ய� ���த�� 
ெச����டன�. �த� �ைறயாக அல� 
பா�� ���� த�ைம�� 
ெகா�ைமைய உண��தா�. எ�லா 
ேவைலகைள�� ம�மகேள 
ெச����டா�. மக�� ம�மக�� 
ேவைல�� ெவ����டன�. ��த 
ேப���� ��மணமா� த�சா��� 
இ���றா�. இைளயவ� க��� 
ெச����டா�. மன� கணவைர 
�ைன�� வா�ய�. சா���� ��க 
ேவ��ய ேவைல ம��ேம இ��த�. 

த� அைற�� வ�த பா���� கணவ�� 
��ைவ �ைன��� பா��க ெந�சேம 
ெவ������ ேபா� இ��த�. ��யதாக 
மா��ய கணவ�� �ைக�பட�ைத 
பா��� அ����டா� அல� பா��. 
“ஏ�னா எ�ைன�� அைழ���� 
ேபா����� �டாதா… இ�க எ�லா�� 
பாசமா�தா� இ��கா. ஆனா ��க 
இ�லாம எ�னால இ��க ��யல�னா” 
என கத���டா�. தா�தா ப�ேல�� 
�றாம� மல�மாைல வ�யாக 
பா��ைய� பா��� ���த வ�ண� 
இ��தா�.
த�ைன� தாேன சமாதான� ெச�� 
ெகா�டா� பா��. அ�ெபா�� அவ� 
க��� 
பரேம�வர ஐ�ய�� ப�ைச �ற �ர��� 

ெப�� க��� ப�ட�. ஐ�ய� 
ஒ�ேபா�� அைத ம�றவ�க� ெதாட 
அ�ம��தேத இ�ைல. பா���� 
கணவ� ெசா�ைல எ��ேம ��ய� 
இ�ைல.

பா�� அலமா������ ������த 
ெப��ைய இற��னா�. ���த�� 
�ைட�தா� ெப��ைய. அத�� ஒ� 
����ட இ�ைல. ெப��ைய� �ற�தா�. 
பா�� அத�� தா�தா�� ெப�ேறா�� 
பைழய �ைக�பட�க�, �ல க�த�க� 
ம��� �ேராேநா��க� இ��த�. 
ம��� ெகா�ச� ��லைற கா�. 
இவ���ெக�லா� �ேழ 1960ஆ� வ�ட 
ைட�.

���� க�ணா�ைய ச� ெச�தவா� 
அைத� ����� பா��தா� பா��. 
���க� அ��� ப��� �ற��� இ��த 
கா�த�கைள �ரம�ப��� ப��தா�. 
அ�� �த�� அைனவ���� ��தா�� 
ந�வா���க� இ��த�. �ற� ெபா�க� 
வாழ���க�. ேம�� ம�ைக சாமா� 
பா�� �பா� 14.25 கா�. பா� கண�� 3 
�பா� என எ�லா� சாதாரணமாகேவ 
இ��த�. பா�� ஒ�ெவா� ப�கமாக 
����� ெகா����தா�. ெவ��� 
கா�த�ைத ���ப� ���காம� �ட 
இ��த சமய��� அ�த ப�க� க��� 
ப�ட�. 
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12 ��ரவ� எ�ற ேத��� ஐ�ய�� 
��� ��� ைகெய����, “இ�� 
எ� இ�பதாவ� �ற�தநா�. காைல�� 
���� ப�� ேவ��, அ�கவ���ர� 
அ��� ச��யாவ�தன� ெச�த �ற� 
அ�மா அ�பாைவ நம�க��ேத�. 
என�� ப�� �பா� தாைள ப�சாக அ�பா 
ெகா��தா�. எ�க� ���� இ��� ப�� 
��ட நைட�� இ���� 
ஜ����ேக�வர� ஆலய���� 
���ப�ேதா� ெச�ேறா�. அ�பா�� 
அ�ண�� ��ேன ெச�ல நா�� எ� 
இர�� த�ைகக� ம��� த�� �� 
ெதாட��ேதா�. ��னா� ம���� 
அ�மா�� வ�தா�. அ�� நா� �க�� 
ச�ேதாஷமாக இ��ேத�. பா���� 
அ�ணா�� ஐ�� மாத� �ழ�ைத 
����� வர��ைல.

ேகா��� எ� ெபய�� அ��சைன 
ெச�ய�ப�ட�. அ����த �ள�த��� 
நா�க� அம��ேதா�. அ�ேக எ�க� 
ப�க�� ��� �வா�நாத ஐ�ய� 
���ப�� இ��தைத அ�பா 
பா��த�ட� ேபச� ெச����டா�. 
நா�க�� �� ெதாட��ேதா�. அவ�� 
எ�ைன ஆ��வ��தா�. அ�ெபா��தா� 
நா� �த��ைறயாக ��ய அவதாரமாக 
ய�னாைவ பா��ேத�. அவ� �டைவ 
க�����தா� அவ�� இர�டாவ� 
மக�. ப�ைன�� வய� இ��கலா�. 
இ�தைன நா� பாவாைட ச�ைட�� �� 
��ைளயாக இ��தவ� இ�� ெப�ய 
ெப�ணாக� கா��ய��தா�.

கா�� ����, எ��க� ைவர ேபச�, 
ரா�ேகா� ம��� ப�� ��சல� 
ேபா�ட ஜைட, ேசைல�� ��� என 
பா��க �.ஆ�. ராஜ�மா� ேபா� 
இ��தா�”. இைத� ப��த�� அல�� 
பா��, தா�தாைவ �ைக�பட��� 
�லமாக ஒ� �ைற�ைற�தா�. 

பா�� ேம�� ப��தா�. ”ய�னா 
ப�தாவ� வைர ப������றாள. 
ஆ��ல� �ட ெகா�ச� ெகா�ச� 
ெத��ெமன அவ� அ�பா �ற� ேக�� 
இ���ேற�. அழகா� பா�வா�, 
நடனமா�வா�. ய�னா அல�கார� 
��ைய. எ� மன��� ��மாசன� 
ேபா�� அம�����டா�. இ��தா� 
�த��த�� �ற�த�ேபா� 

உண��ேத�”. இைத ப��ைக�� அல� 
பா���� க��� ைட��� உ��� 
தா�தா�� ைகெய��ைத நைன�த�. 

15 ��ரவ�, “ய�னா எ�க� ����� 
இ�� வ�தா�. அவ�க� ���� ஏேதா 
�ேசஷ� என அவ� ��� ப�ண�ைத 
அ�மா�ட� ெகா��தா�. எ� த�ைகக� 
ம��� ம���ட�� ேப�னா�. என�� 
அவ�ட� ேபச ஆைசதா�. ஆனா� 
ஏேனா ��சமாக இ��த�. அதனா� நா� 
எ� அைற�� இ��தப�ேய அவைள� 
பா��ேத�. “�லகா உ���ட 
�வகா��� சபத� கைட� பாக� 
இ��கா?” என எ� ெப�ய த�ைக�ட� 
�ன�� ெகா����தா� ய�னா.

என�� உடேன அவ� ேக�ட ��தக�ைத 
வா��� தர ேவ��� என மன� 
���த�. அ��த இர�� நா�க� 
அைல�� ���� எ� �ேந�த� ச�கர 
ராம�ட���� �வகா��� சபத� 
கைட� பாக�ைத இரவலாக� ெப�ேற�”.

18 ��ரவ�, “எ� ���� யா���ைல. 
ய�னா�� ���� அவ��, அவ� 
த���� ம��ேம. ��ஷா ெவ�க�பட� 
�டா� என மனைத ைத�ய�ப���� 
ெகா�� அவ� ������ ெச�ேற�. 
ய�னா�� த�� ��ைண�� அம��� 
�ைளயா�� ெகா����தா�. எ�ைன� 
பா��த��, “எ�ன அ�ணா இ�த 
ப�கம?” என� ேக�டா�. அவ�ைடய 
‘அ�ணா’ எ�ற வா��ைத ���ெக�ற� 

“ய�னா இ�லயா?“ என� ேக�ேட�.

“எ���?”

“இ�ல... இ�த ��தக�ைத� 
ெகா��க��…”

“யா�?” என� ேக��� ெகா�ேட 
ெவ�ேய வ�தா� ய�னா. எ�ைன� 
பா����� ��னைக�தா�. “வா�ேகா 
உ�கா��ேகா… அ�பா ெவ�ய 
ேபா���கா வர நா�யா��... ” 

“இைத� ெகா��கதா� வ�ேத�” என 
அவ�ட� ெகா��ேத� ��தக�ைத.
ய�னா�� ம�தா� ��ய ைகக� அைத 
வா��ன. வா��யவ� �க��� 
�ரகாச�, “உ�க��� எ��� �ரம�? 
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ெரா�ப ந��… ���ர� ப�����…”

“�ரமெம�லா� இ�ல… அவசர��ல... 
ெம�வா ப� நா� வேர�” என� 
�ள��ேன�. அத�� ேம� அ����க 
என�� ைத�ய��ைல.
எ� வா��ைக�� மற�க ��யாத 
நாளான� அ��.

22 ��ரவ�. இ�� நா�க� ��பேகாண� 
பயணமாேனா� எ� ��மண���� 
ெப� பா��க. அ�பா�ட� ேவ�டா� 
எ�� ��� அள� ைத�ய� என�� 
இ�ைல. ெப��� ெபய� 
அலேம�வா�. பா��க �மாராக 
இ��தா�. ய�னா மா�� அழ� இ�ைல. 
ப���, பா��, நடன�, ஆ��ல� �லைம 
எ��� ய�னா அள� இ�ைல. என�� 
மன� ஒ�ப��ைல. ஆனா� எ�ைன 
ஒ�வ�� ேக�க��ைல. அ�பாேவ 
எ�லா� ேப� ������டா�. அ�மா, 
ம�� எ�ேலா���� பரம ����. 
எ�ைன� த�ர அைனவ�� ம����யாக 
இ��தன�. “எ�னடா இ�� ��ன 
�ர�� மா�� �க�த ெவ����… 
ந�னா ���� ச�ம�� ஆ���காராேளாட 
ேப�” என அ�மா எ�ைன அத��னா�.

“எ�க ஆ�� ெபா���� த�� ந�னா 
ெத���. �ைண அம�களமா வா��பா“ 
என ஏேதா ��னா�. எ� கா�� எ��� 
�ழ��ைல. அ�பா ���த நா�� 
என��� அல����� ��மண� 
நட�த�. ஆனா� எ�னா� அல��ட� 
சகஜமாக நட�� ெகா�ள ��ய��ைல. 

“இர�ெடா� மாத��� ய�னா���� 
��மண� நட�த�. அவ� �ரண 
ம����ேயா� ��மண� ெச��� 
ெகா�டா�. அ� என�� அ���� 
அ��த�. அ�த ேகாப�ைத�� 
ஏமா�ற�ைத�� அல��ட� 
கா��ேன�. எ� ேகாப�ைத� தா�� 
ப�� �றாம� ெமௗனமாகேவ 
இ��பா�. நா� தா� ������� ேபா� 
மைன� எ�பவ� ய�னாைவ� ேபா� 
இ��க ேவ��� என க�பைன� 
ேகா�ைட க�� இ��ேத�. எ�லா� 
தைரம�டமா���ட�”. 

“இத�� ேம� இ�த ைட��� என�� 
ேவைல��ைல…

மைன� எ�பவ�, ந� இ�ட�ப� 
அைமயமா�டா”. அத�� ேம� ைட��� 
ெவ��� கா�த�க� ம��ேம 
�ல�ப�ட�.

க� கல��ய அல�� பா���� 
இ�ெபா��தா� அைன��� ெகா�ச� 
ெகாஞசமாக� ���த�. ��மணமா� 
��ட�த�ட ஒ� வ�ட� கால� த� 
கணவ� த�ைன, “ச�யான ஜட�ைத என 
தைல�ல க���டா” என எ��� 
���த�, ப��� பாச�� இ�லாம� 
இ��த�� காரண�. 

அத��� �ற� ைட��� ஒ��ேம 
இ�ைல என �ைன�த அல�� பா���� 
கைட� ப�க� க��� ப�ட�.

31 �ச�ப� 2008 எ�� ேத� ேபா�� அேத 
ைட��� இ��த�. 

”இ�த ைட��� இ��� ெசா�ல 
ேவ��ய� உ�ள�. அல� நா� உன�� 
�ைறய ெகா�ைம ெசஞ��ேட��. 
பகவா� அ��� என�� த�டைன 
தர��. உ� ெபா�ைம�� ெபா���� 
எ�ைன மா�����… ந�ம ஆ� 
�ழ�ைதகள எ�னமா � வள��� ஆளா�� 
இ��க. எ� மன�ல இ��த ய�னா 
ேபா��டா. இ�ேபா � ம��� தா� எ� 
மன�ல இ��க. ய�னா ஒ� மாைய… 
எ�ப� ம�ஷா இ��கறத ����� 
பற�கற��� ஆைச படறாேளா, அ�ப� 
நா� ெச���ேட�. உ���ட 
இைதெய�லா� ெசா�� ம���� 
ேக��ற அள� நா� ப��வ� படல... 
�ரா��� இ�ல. இைத � ப����ேபா� 
நா� உ�ேராட இ��க மா�ேட�. ஏ�னா 
உ� �க��ல ����ற த�� என���ல. 
எ�ைன ம������ அல�… எ�தைன 
ெஜ�ம எ��தா�� �தா� என 
ஆ���கா�யா வர��. 

மைன� எ�பவ� எ�ைன��ேம என�� 
எ� அல�தா�. இைத� த�ர என�� 
ேவற ஒ��� ெசா�ல� ெத�யல”.

இைத� ப��� ���த அல�� 
பா���� க�க�� ஆன�த� க��� 
வ��த�. 
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"��க வ��தா� ஆக��� 
வ����தைல. ஆனா� ��க 
வரைல�னா அ��கான 
�ைள�கைள�� ��க ச���க��... 
அ��� தயாரா இ��தா� வரா��க..." 
எ�� எ��ச�ட� வரேவ�பைற�� 
����ெகா�� எ�ல�ட� கட�த 
அைர ம� ேநரமாக 
நட���ெகா����த வா��வாத���� 
இ���ைர அ��தா� ைம�ேர�. �� 
அவ�� எ�வள�தா� ெபா�ைமயாக 
இ��ப�? க�ெப��� ஆ�� 
�ழா��� வர��� ஒ� வா��ைத 
��யத��,

"நா� எ�ன ேவைலெவ�� இ�லாத 
ெவ��யாளா? இ�ைல மான�ெக�ட 
ம�ஷனா? அ�ப�ேய ஒ� ெபா�ைம 
மா�� வ�� உன�� அ�யாளா� 
�ழா�� ��க�மா? அ��� ேவற 
ஆைள� பா�?" எ�� க�த ஆர���க, 
ப���� அவ�� ேபச அ� ஒ� 
����ேக வராம� ����ெகா�ேட 
ேபாக, அைத ஒ� ������ ெகா�� 

வர� தா� ைம�� தடால�யாக ேப�ய�.

ஆனா� அைத� ேக�ட எ�ல� ந��� 
����ட�, "எ�ன �ர��� 
பா����யா? இ��ெக�லா� ேவற 
ஆைள� பா�... இ��� பய�பட நா� 
ஒ��� ேகவலமானவ� இ�ைல..." 
எ�� க����� ��ைட ��� 
ெவ�ேயற த�க�மா பா�� த� 
வயைத�� �� ஓ��ெச��,

"ேபரா... ேபரா ���... இ�ப� ெபா��� 
ெபா����� �ள����ேய? 
ெகா�ச� ���" எ�� ெக�ச,

அவைர� ���� ஒ� பா�ைவ 
பா��தவ�, "தய�ெச�� இ�� 
தைல�டா��க பா��... அவைள 
�த�� ஒ� ெபா�ணா மா���க... 
இ�ைல�னா அவேளாட �த� 
க�யாண� மா�� தா� இ�த 
க�யாண�� ஆ��” எ�� �ற,

த�க�மா பா�� அ�����ேபா� 

ெந�����ேள இ�னாெர��
- Sakthi Thirumalai
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�����, "ேபராஆஆஆ... வாைய� 
க��... அவைள ப�� உன�� 
எ�ன�யா ெத���...? நா�� ேமல 
ப�ைல�ேபா�� இ�ப� 
ெசா����ேய�யா... அவ எ�ப�..." 
எ�� த�த��க, 

"பா���மா... உ�ேள வா..." எ�� 
உ����� வ�த அ��தமான �ர� 
அவைர� த��த�.

த�க�மா பா�� �����பா��க 
ைம��தா� க��ேகாவ� �க��� 
ெகா�ப��க, "உ�ேள ேபா பா���மா... 
இ� அவ� ��ட ஒ� வா��ைத ேப�ேன 
நா� எ�ன ெச�ேவ�� என�ேக 
ெத�யா�" எ�� க�த, அவ� ேப�ைச 
�ற ��யாம� தள��த நைட�� 
இயலாைம�� ெத�ய உ�ேள 
நட���ேபானா� த�க�மா பா��. 
அவ� ேபாவைதேய பா������ 
���� அவைன ஒ� பா�ைவ பா��த 
ைம�� எ�ல�ட�,

"இ��� எ�தைன ேப� மனைச 
க�ட�ப��த��� க�கண� 
க������ இ����க...? ஒ� வயசான 
பா�� அவ�க... ��ன வய�� இ��த 
எ�ைன வள��தவ�க... அவ�க 
��ட�ேபா�... ேச... எ�ைன 
அ��க�ப��த உ�க��� எ�லா 
உ�ைம�� இ���தா�. ஆனா� 
அ��காக உ�கைள ��கேள 
தா����கா��க... உ�க��� எ�ன 
�ர��ைன எ�� தய�ெச�� 
ெசா���க... அ�ேபாதா� எ�னா� 
எ�ன ����� பா��க����..." 
எ�� �ற,

எ�ல� எ�த ப��� ேபசாம� கதைவ 
படாெர�� சா����� ெவ�ேயற 
அவைன அய����ட� 
பா����ெகா����தா� ைம�ேர�.

"ஏ� எ��... ஏ� இ�ப�? எ�ைன 
���கேவ ���காதா உ�க���... நா� 
எ�ன ெச�சா உ�க���� �����? 
உ�க மனைச எ�னா� �����கேவ 
��யைல
எ��. நா� சாகற����ேளயாவ� 
உ�க��� எ�ைன ����மா எ��...?" 

எ�� த� மன���� ஆ�ர� 
ேபாரா�ட� நட�க அ�ப�ேய 
அம�����டா� ைம�ேர�.

கா� ேபான ேபா��� நட�த எ�ல� 
ேநராக ெச�ற இட� �ஜ��� �� 
தா�.

கதைவ� �ற�த �ஜ� ந�பைன� 
பா��� அ���ட�, "எ�னடா... 
இ���� எ�ன ச�ைட ேபா�ேட... 
யாைர ெவ��ேப��ேன?' எ�� த� 
வழ�கமான ேக��ைய� ேக�க 
அவைன �ைற�த எ�ல�, "ேட�... 
எ�ன ��டலா? என�� எ�ன ேவற 
ேவைல இ�ைலயா? ச�ைட� 
ேபா�ற�தா� ேவைலயா?" எ�� 
ேக�க,

���த �ஜ�, "உன�� க�யாண� ஆன 
நா����� அ�த ேவைலயா� தா� 
�������� இ��ேக... நா� ஒ�� 
ெசா�ல�டா? � உ� அ�மா த�க�� 
��ட
ேபசாம� இ��பதா� தா� அ�த 
�ர��ேரஷ�� இ�ப� எ�லா� 
நட����ேற. அவ�க ��ட ேப� 
எ��..." எ�� ேதாழனா� 
அைம��ப��த,

எ�� தைலைய� �����ெகா��, 
"எ�ைன ெகா�ச� ��யா �� �ஜ�. 
அவ�கைள� ப�� ேபசாேத... எ�ைன 
அவ�க ��� எ����டா�க.. .இ�ேம 
அவ�க �க��லேய ���க 
மா�ேட�... மா�ேட�...' எ�� 
����ைள�தனமாக� க��பவ�ட� 
எ�ன ெசா�வ� எ�� ெத�யாம� 
அ���� ��றா� �ஜ�.

�� அவைன மா�ற, "ச�... ��... 
இ�ேபா எ�ன �ர��ைன? எ�ன 
நட�த�?" எ�� ேக�க,

நட�த� அைன�ைத�� ��ய எ�ல�, 
"அவ��� ���டா...? உட�� ���க 
���... ேச..." எ�� த� மன�தா�கைல 
த��ைடய பா�ைவ�� இ��ேத த� 
ந�ப��� சம����தா� எ��. 
ெகா�ச� ெகா�சமாக அவ�ைடய 
க�ட�கைளேய எ�� �ற �ஜ��ேக 
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ைம���� �� ேகாப� வ�த�,

ஏென�றா� ம�றவ�க� �� அவ��� 
ெத��த ைம�ேர��� இ�ேபா� த� 
ந�ப� �� தா� ேக�ட 
ைம�ேர���� ���யாசேம இ�ைல. 
எ�லா�� அ��த ைம���� 
மன���� அத�� ச�ப�தேம இ�லாத 
ஒ� �ழ�ைத இ���றா� எ�ப� 
அைனவ���� இ��டக�டமாகேவ 
ஆ��ேபான�. எனேவ எ�ல�ட�, 
"எ��... � கவைல�படாேதடா... ��சய� 
இெத�லா� ஒ� ����� வ��. 
அவ��� ஒ�நா� இ��� ஆ��. � 
ேபசாம� �க�ைத க���� வா... � 
ேபா�ேற�..." எ����� ��ச���� 
�ைழய எ�ல�� ச�ேற 
ஆ�வாச�ப��
�க�ைத க���ெகா�� வர அவ� 
ைக�ேப� அைழ�த�. எ����பா��க 
�வ��நாத� தா� ேப�னா�.

"எ��... ��க ������ வரைல�� 
ைம�� ெசா�னா... ஏதாவ� �ரா�ளமா? 
எ�வா இ��தா�� ெசா���க... 
ஆனா� வராம� ம��� இ��கா��க... 
இ� ஒ� ெப�ய �ழா... ��க 
வரைல�னா எ�லா�� க�� கா� 
��� ைவ�� ேபச ஆர���பா�க... 
வ�� ஒ� ஒ� ம�ேநர� தைலைய 
கா����� ேபானா ந�லா இ����.." 
எ�� ேவ��னா�.

எ�ல��� எ��ச� உ�டாவத�� 
ப�� ஆ�ச�யமாக இ��த�. எ�ேபா�� 
�வ��நாத�ட� ஒ� க���� 
இ����. ஆணவ�ேப�� 
எ���பா����.  ���ப�தாைரேய 
எ�� ����� தா� ேப�வா�. 
ைம�ேர�ேய அவைர� க�டா� 
அட���ேபாவைத அவ� 
பா������றா�... ஆனா� அவ� 
இ�ப� ேவ��வைத� பா��க 
ஆ�ச�யமாக இ��தா��, "இ�ைல 
சா�... என�� வர����கைல... ேவைல 
இ���..." எ�� ப�ல��க,

�வ��நாத�� ேப�� க��ய�. "எ�ன 
எ�� இ��� சா� எ�� 
������க...? தா�தா�� 
���டலாேம? ச� அைத ���க... 

தய�ெச�� இைத� ெகா�ச� ேயா��க 
எ��. ��க வரைல�னா 
ேதைவ��லாத ச�ேதக���� வ� 
வ����. அதா� ெசா�ேற�..." எ�� 
���ேபாேத அவ� யா�ட�� இ�வைர 
இ�ப� ெக��ய��ைல எ�ற ேச��� 
அவ��� மைற�கமாக அவ� 
ேப�����ேத ெத�ய இைத 
ம��தா�� அவ� �ட�ேபாவ��ைல 
எ�பைத உண��தா�. ஏேனா அவ�ட� 
ைம��ைய�ேபா� எ��ெத����ேபச 
மன� வர��ைல. எனேவ

ப�ைல� க����ெகா��, "ச�... சா�..." 
எ�� �� ��, "சா�... என�� ச���� 
இ�ப��தா� ���ட வ��... ெகா�ச 
நா�� மா����ேற�" எ����� 
அவ� ப���� கா��ராம� 
����தா�. 

ம��ைன�� ஒ� ��ட ெப����ட� 
ைவ�த �வ��நாத� த� �� 
எ�ேகேயா பா��தவா� �����த 
ைம�ேர�ைய� பா���,

"ஒ� ��ன �ஷய�... இ�த �ழா��� 
எ�ைல� ���வ�வ�... அைத� �ட 
உ�னா� ெச�ய��யைல இ�ைல...? 
�ெய�லா� எ� சா�ரா�ய�ைத எ�ப� 
எ��� நட�த�ேபாேற... ஏ� இ�ப� 
இ��ேக ைம�ேர�?" எ�� க�த 
அ��ப�டவா� ����த ைம��, 

"தா�தா அவ� வேர�� ெசா�னாரா?" 
எ�� ேக�க,

அவ�, "ஆமா... வேர�� 
ெசா���டா�... எ�லா����ேட�� 
ேப�ற �ைற�� ஒ�� இ���... 
அ��� த��த மா�� ேபச��... இ� 
�ட உன�� ெசா���த�வா�களா? 
உ� ��ஷ� ��டேய உ�னா� 
ேபச��யைல எ�றா� � யா����ட 
ேப�ேவ?" எ�� அ��தமாக �னவ,

ைம�� ஒ��� ேபசாம� ெமௗ��க 
�வ��நாத� ெதாட��தா�..." உன�� 
ெத�யா� ைம��... நா� இ�த 
க�யாண�ைத நட�த எ�னெவ�லா� 
����ெகா�����ேக� எ��... உ� 
�த� க�யாண� மா�� நட���ட� 
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�டா��� ஒ�ெவா� ��ன 
�ஷய�ைத�� பா��� பா��� இ�த� 
��மண�ைத சாதாரணமா ெச�யைல... 
��ப� மா�� ெச������ேக�... 
அ��காக உ�க ����� வ�� உ�க 
வா��ைகைய நா� வாழ��யா�... 
�தா� உ� வா��ைகைய� 
பா����க��" எ�� �ற தைல 
����த ைம�ேர� அவைர 
ெவ���பா�ைவ பா���, "ச� தா�தா... 
��க ெசா�ற மா��ேய ஒ� ��ப� 
மா�� எ�க ��மண�ைத ெச�����க 
ச�. ஆனா� எ�� எ�ற க�����ட 
அைத ெச���ற��� ��னா� 
மன���வ ச�மதமா� ேக���களா 
தா�தா...?" எ�� ேக�க, அவ� அ�த 
ேக���� அவைள அ�����ட� 
பா��க, ைம�� அேத ����ட�,

"இ�த ைம�ேர� ��க உ��ெகா�� 
அ���ற அ��� எ�லா� ��பமா 
வைளவா தா�தா... ஆனா� எ�� அ�ப� 
இ�ைல... இ� உ�க���� 
ேபாகேபாக� தா�

ெத���... அ� ெத�யவ��ேபா� 
மனைச �ட�ப����ேகா�க... உ�கைள 
இ���� ெரா�ப எ���� ேப��ேட� 
ம������க..." எ�� ��� அ�த 
அைறைய ��� ெவ�ேயற, அவ� 
ேப��� �� சாரா�ச�ைத�� அ�ய 
�வ��நாதரா� ��ய��ைல.

ஆனா� எ�ைற��� த�ைன எ���� 
ஒ� வா��ைத �ட ேபசாத த� ேப�� 
இ�� ேப�ய வா��ைதக�� ஏேதா 
ஒ�� இ���ற� எ�பைத ம��� 
உண��தா�.

அ�வள� ேநர� த� மைன�ைய� 
ப�� �ல����� இ�ேபா� 
�ழா��� �ள�� ���� த� 
ந�பைன ேவ����ரகவா� ேபா� 
பா��த �ஜ�ைய� க�ட எ��, "எ�ன 
பா���ேற... நா� எ�� தா�டா... 
யாைரேயா பா���ற மா�� பா���ேற..." 
எ�� எ��� �ழ,

�ஜ� ந�கலாக, "இ�ைல... இ�க 
எ��... எ�� எ�� ஒ� மான�த� 
இ��தா� அவைன�தா� ேத����� 

இ��ேக�" எ�� எ��சலாக� �ற,

எ��, "ஏ�டா ��� எ�ைன 
�����கைலயா?" எ�� 
ஆ�றாைம�ட� ேக�க,

�ஜ�, "எ�னடா ���ச�க��... அைர 
ம�ேநர� ��னா� � ஆ�ய ஆ�ட� 
எ�ன... இ�ேபா ப�ற ேம�க� எ�ன... 
ஓ��ேபா��... இ�ேம வ�� 
�ல��ேன... அ�வள�தா�... 
எ�ைன�பா��தா ேகண�பய மா�� 
இ��கா... ப��... ேபாடா... ேபாடா 
ெவ�ேய..." எ�� அவைன தரதரெவன 
இ��� ெவ�ேய த�ள,

எ��, "ஏ� நா� ெசா�றைத� ேக�..." 
எ�� ��ய� �ஜ��� ���� 
கதைவதா� ெச�றைட�த�... 
ஏென�றா� 'படா�' எ�� கதைவ 
�����தா� அவ�.

இ� அவ�க���� சகஜ� தா�. ேகாப� 
எ�றா� ெவ�ேய த��வ�� �� 
சமாதானமா� அைண���ெகா�வ��. 
ந�� எ�றாேல அைண�ப�� 
அ��ப�� தாேன.

ஆனா� எ�ைல �ழ�ப ைவ�த� �ஜ� 
அ�ல... அவேனதா�.

"ஏ� நா� இ�ேபா �ழா���� 
ேபாேற�... ெப�ய ஜ�பமா ேப�ன� 
நா�தாேன... இ�ேபா அவ� ஒ� வா��ைத 
ெசா�ன�� �ள��ேறேன அ���� 
காரண� ம�யாைதயா... இ�ைல ேவற 
ஏதாவதா?" எ�ற உழ��ய மன�� 
தைல�� த��,

"�... ��மா �ழ�பாேத... அவ� ேம� 
ெகா�ச� ம��� ஜா��... 
அதா�..ம�த�ப� அ�த ரா�ச��காக 
எ�லா� ேபாகைல..."எ�� அத�ட, 
அவ� மனேமா, "நா� அவ ேபைரேய 
ெசா�லைலேய?" எ�� வாத� ��ய 
அைத ���� தைல�� த�� 
அமரைவ�தா�.

�� ஓ�� அைட�� தாமதமாக� ெச�ல 
அ�ேக அவ� வ�த�ற� தா� 
�ழாைவேய ஆர����மா� 
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�வ��நாத� �����தா� ேபா��.

அவ� வ�த��ற�தா� உைர 
ஆர����, �� ப�யாள�கைள 
ஊ������ வ�ண� ப��க� 
வழ�க�ப�டன.

த�ைன ஒ��ைற பா����ெகா�டா� 
எ�ல�... பரவா��ைல... ஃபா�ம� 
ச���� ஆட�பரமாக 
இ�லா��டா�� ச�� நாக�கமாக 
இ��த�� ���� தா�.

அவ� ம��க ம��க �வ��நாத� 
அவைன இ����ெகா�� ேமைட��� 
ெச�� அமரைவ�தா�.

அவ� க�க� அவைன அ�யாமேலேய 
�ேழ ஒ� ஓரமாக �����த 
ைம���ட�� �வா�ட�� ெச�ற�.

ைம��ைய பா��தவ� ச�ேற 
ஆ�ச�ய�ப�டா�. இ�த �ழா��� 
சாதாரண ஜா�ெஜ� �டைவ�� தா� 
வ����தா� அவ�.

க���� தா��ட� ேச��� ெம��ய 
ெச��... கா�க�� �ளா��� க�ம�. 
எ�ைமயாக இ��தா�� அ�ேவ 
அவ��� ஒ� க��ர�ைத� த����த�. 
எ�ப��� த� ச�ைடைய �ட அ� 
�ைல �ைற�தா�. ஆனா�� ��ைதய 
வ�ட�க�� அவ� இ�ப� 
எ�ைமயாக இ��த��ைல. ���த 
ஆட�பர�ைத ���பாத ேபா�� �� 
�� நைகக� �ல� த� தர�ைத 
ேம�ப����கா��வா�. ஆனா� இ�த 
ஆ�� அ� எ�லாேம மைற����த�. 
அைத �ைன�த எ�� கணேநர��� த� 
எ�ண�ைத கச�� எ��தா�. ஆனா� 
ைம�ேர�� �ைலேயா ேவ� மா��யாக 
இ��த�.

�வா, "ஏ� ேமட�... ெகா�ச� இ��� 
ந�ல �டைவயா, நைக எ�லா�..." எ�� 
ேக�க அவைள �ைற�த ைம��,

"எ� கணவேராட ச�பா�ய��� 
எ�வள� ஆட�பரமாக 
இ��க���ேமா அ� என�� 
ேபா��..." எ�� �ற, 

அவைள ������பா��த �வா, "ஏ� 
எ�ன ெசா�ேற... இெத�லா�... எ��..." 
எ�� ப�யா����� மா� 
ேதா�யாக� த� ேதா��ட� �னவ,

ைம�� ����, "ஆமா�... அவ�தா� 
மாசா மாச� சா�பா���� பண� 
ெகா���றாேர... அவ�, அவ� சா�பா�� 
ம����ல எ� சா�பா� ம��� இதர 
ெசல����... நா� அைததா� 
எ���ேற�. ெபா�டா���� 
இெத�லா� வா��� தராம� யா��� 
வா���தர� ேபாறா�. அவ� 
�த��த�� பண� ெகா��த�பேவ 
த�க�மா பா�����ட இைத�தா� 
ெசா�ேன�. அவ�க��� ெரா�ப 
ச�ேதாஷ�" எ�� �ற த� ேதா��� 
காதைல� பா��� மன� ெந���தா� 
�வா..

"ைம��... உ� காதைல எ�லா� 
அவ���ட ெசா�னா�தாேன அவ��� 
����. உ� கட�த கால�ைத� தா� 
ெசா�லேவ�டா�� ெசா���ேட... 
�ைற�த ப�ச� உ� மன� 
���சாலாவ� அவ� உ�ைன 
��ப��தாம� இ��பாேர... இ�ேபா 
பா� இ�த �ழா���� �ட சா� 
தைல��டதா� தா� வ����கா�... 
அவ� உ�ைன �����கேவ 
இ�ைலேய?" எ�� ச�கட�பட,

ஒ� ��னைக�ட� அவைள� பா��த 
ைம��, "அ�� எ�ப� பாட� இ�ைல 
�வா.. .ஒ� ��ச� ைவ�� �ளா� 
நட�த... அ� ஒ� உண��... 
உண���தா� ��ய��. இ�ேபா நா� 
ெசா�னா� அவ� ந���வாரா? எ�ைன 
மட�க��யா��� இ�ப� 
ந����யா�� ேக�பா�? எ�ன 
ெசா��ேவ� நா�... ெசா��. அவ� 
ந�லவ��� அவ� ெசா��யா என�� 
அவைர� ���ச�? அேத மா�� நா� 
ெசா�லாமேல அவ��� எ�ைன� 
���க��..." எ�� �����
ெமௗ��க, �வா ���ைலைய மா�ற 
ேவ��, "ச� ைம�� ��� ஆ�� 
�ழா�� இ�ைன�� இ���... 
மற��டைலேய..." எ�� ேக�க, ைம�� 
அவைள �ைற��, "எ�ப� 
மற�க����. அ�வள�தா� ஒ� 
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ம�ேநர��� எ�லா� ������... 
�ள��டலா�..." எ�� �ற �வா�� 
ஆேமா��தா�.

ஆனா� எ�� தா� ஆ�ர� ��� 
ெச��ய�� ெகா��ைலைய 
அைட���ெகா����தா�.

இ�த �ழா ஆர���த�� இ��த 
அவைன� பா���� அைனவ�� ��� 
வா��ய�க�, "���சா�� 
��ய�ெகா�பா �������க எ��..."

"சாேர உ�க��� ��ன� ெதாட��� 
ெகா����டாராேம... ஜா� வா��ைக 
எ��..."

"ைம�ேர� ேமட� ெகா�ச� ஒ� 
மா��யா இ��தா�� ���� இற�� 
உ�க வா��ைகைய ேசஃ� 
ப���க���க... ெபா���� 
ெபா��� ஆ��... பண���� 
பண�� ஆ��".

"ேமட�����ட இ�த அ�� அ�கைற 
எ�லா� எ���பா��க ��யா�தா�... 
ஆனா�� பண� இ��ேக... அ� 
ேபாதாதா?"

எ�� அவ�ட� வ�த அைனவ�� 
எ�னேவா �ட இ��� அவ�க� 
வா�ைவ ேந�� க�டவ�க� ேபா� 
ஏேதேதா ேக�க, எ�லனா� 
தா�க��ய��ைல. தா� இ�� 
வ�தேத தவ� எ�பைத உண��த அவ� 
���ைத� �ட த��������
ெச�ல எ�த��க அ�ேபா� 
ைம�ேர��� �ர� ஒ��ெப����� 
உத��ட� அ�த அைறைய �ைற�த�.

"�� ஈ����..�ெர���..." எ�� 
����ப�க� ெத�ய அ�சயமாக 
��னைக�த ைம��ைய� பா��� 
அைனவ�� அ����தா� ேபா�ன�.

��ேன... அவ�கைள� ெபா��தவைர 
���� எ�றா� எ�னெவ�ேற 
ெத�யாத ஒ� ேராேபா எ�� 
�ைன����தவ� ��ெரன இ�ப� 
��னைக�தா� அைனவ���� 
அ����யாக இ��காதா? அவ�க�� 

பாவ� தாேன?
 
"�� ஈ���� �ெர���" எ�� 
ஆர���தவ�" இ�க உ�ளவ�க 
எ�லா���� எ� வண�க�... எ�லா�� 
ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ����க... நா�� 
தா�.

உ�க��ெக�லா� க�ெப�ைய� ப�� 
ச�ேதாஷ� எ�றா� என�� எ�ேனாட 
எ�லேனாட வா��ைகைய� ப��ய 
ச�ேதாஷ�" எ�� ����� �� 
ெவ�க��ட� ���த அைனவ���� 
ெந�� வ� வராத �ைறதா�.

அவ� ��யைத� ேக�ட எ��� 
அ�ப�ேய அச���ேபா� ��க, �வா 
���ைப அட�கவ� ெத�யாம� ஒ� 
��� ��னா� ஒ��� ெகா�டா�. 
ஆனா� ைம�� �ட��ைல.

"நா� எ��� ேபச வ����ேக� எ�� 
�ல ேப��� ஆ�ச�யமா இ��கலா�. 
�ல ேப��� அ����யாக� �ட 
இ��கலா�. ஆனா எ�னா� இ�த 
ச�ேதாஷமான நா�� �றாம� 
இ��க��யைல. இ�ைனேயாட 
என��� எ����� ��மண� ஆ� 100 
நா�க� ��வைட�ற�. 
��மா�கார�க ம��� தா� 100 
நா�க� �ழாைவ� ெகா�டாட�மா? 
வா��� �க�ட� �க�ட இ�ப�ைத 
ர���ற நா�க ெகா�டாட��டாதா?

இ�த 100 நா�க� எ�� என��� 
ெகா��த� காத�... காத�... காத� 
ம��ேம... ேவ� ேவ� ப�மாண�க�... 
வா��ைதக��... வா��ைதகளா� 
ேகா��க�படாத
உண��க��... வா� எ ேம� �.ஈ�...! 
உ�க எ�லா���ேம ெத���. 
எ�லா���� ெத���. இ� எ� 
இர�டாவ� ��மண�... ஆனா� எ�� 
ஒ�நா� �ட அைத 
����கா��ய��ைல. எ� மனைச 
ெரா�ப நா��காக பா������டா�..." 
எ�� ���ேபாேத அவ� ��ய 
வா��ைதக� மன�� வ���ேபாக, 
அைத அவசரமாக அ��தவ�, "ேசா... 
எ�ைன இ�ேளா ந�லா 
பா������டவ��காக நா� எ�ன 
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ெச�ற�...? ந�� �ட ெசா�ல��யா�... 
இ�ைலயா?

உ�க���ட இைத எ�லா� 
ெசா�ற��காக இ�த ேமைடைய என�� 
த�தத�� ந��... நா� ��� தா�... 
ேராேபா தா�... ெம�� தா�... ஆனா� 
இ�த ெம����� இ���� 
ெப�ைண க������த எ���� 
எ� வா�நா� ���க 
கடைம�ப����ேக�..." எ�� 
����� �வாைவ� பா��க,

�வா த� க�ைட�ரைல உய���, 
"��ப� ம��... அ� ��..." எ�� 
வாயைச�க,

ைம�� ���ைப அட��, "எ�ைன � 
மா�� பா������ட எ� கணவ��காக 
ஒ� பா�� பாடலா�� இ��ேக�... 
எ� �ர� ேகவலமாதா� இ����. 

ெகா�ச� 
ெப�ய மன� 
ப�� 
அ�ஜ�� 
ப���ேகா
�க..." எ�� 
��� த� 
��னைக 
மாறாம� 
எ�லைனேய 
ைவ�த க� 
வா�காம� 
பா��� பாட 
ஆர���தா�.

ஆன�த� 

ஆன�த� பா�� 
மன� ஆைச�� ஊ�ச�� ஆ��
ஆன�த� ஆன�த� பா�� 
மன� ஆைச�� ஊ�ச�� ஆ��
ஆ�ர� ஆ�ர� கால� 
இ�த ஞாபக� � மைழ� ���
கா���� சார� ேபால� பா�ேத
��க�� ெத�ற� ேபால� ேத�ேத
� வ�� பாைத�� 
க�களா� தவ� இ��ேப�
ஆன�த� ஆன�த� ....
உ�ைன� பா��த நா�� தா�
க��� பா�ைவ� ேதா��ய�
உ�த� ேபைர� ெசா��� தா� 
எ�த� வாச� ேதா��ய� 
உ�ைன �� ைவ�க� தா� 
க��� இைமக� ேதா��ய�
உ�ைன� ��� பா��க� தா� 
��க� மாைல ஆ�ய�
� எ�ைன� ேச����� வைர��
இதய��� �வாச�க� இ�ைல 
� வ�� த��ய ெந��� 
யா���� இடேம இ�ைல 
பா��� பா��� ஏ��ய ெசா�த� 
வாச�� வ��� ேச��தேத
உ�ைன ��� எ�நா�� 
எ�த� �வ� வாழா�
உ�த� அ��� வா�வத�� 
ெஜ�ம� ஒ��� ேபாதா�
உ�ைன எ��� உ�ள��� 
ேவ� எ�ண� ேதா�றா�
கா�� ���� ேபானா�� 
காத� ���� ேபாகா� 
எ�ெக�ேகா ேத�ய வா�ைவ 
உ� ெசா�த� த�த� இ�ேக
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ச�த�க� ேத�ய வா��ைத 
ச��த� ஆன� இ�ேக
ஆைச� காத� ைகக�� ேச��தா� 
வா�ேவ ெசா��க� ஆ�ேம
ஆைச� காத� ைகக�� ேச��தா� 
வா�ேவ ெசா��க� ஆ�ேம

பா� ���� க���ட� அவ� ��ர, 
அ�ேக கரேகாஷ�க� அட�க ெவ� 
ேநர� ஆன�. அவ�� காத�, அ�� 
அைன��� அவ� �க� �ர��ப��க, 
அ� எ�லைன� த�ர அைனவ���� 
���த�. இ�வைர அவைன ஏேதா 
பண���காக வ�தவைன� ேபா� 
பா��த அைனவ�� இ�ேபா�� 
ம�யாைத�ட� பா��தன�. 
அ�ேபா�தா� எ�ல���� ���த�. 
ஆனா� அைத அவ� ந��பாகேவ 
�ைன�த� யா�ைடய தவேறா???

ஒ�வ�யாக அைனவ�� ைக�த�ட�� 
ஓய, அ����த அைனவ�� 
அவ�க��� வா��� ெசா�� மாய, 
�வ��நாத� �க��� எ��� இ�லாத 
ஒ� ��ம� ��த�. அவ�ட� 
������ ெச�ல ேவ��ய 
�ஷய�ைத� �ற அவ�� 
�ரகாச��டேன �ைட�ெகா��க,

எ�ல�ட� வ�த ைம��, "என�� ஒ� 
ேவைல இ���... அவசரமா ேபாக��... 
ப�சாய���� �ரா� இ����� 
ெத���... ������ேபான�� 
வ���கலா�" எ�� ��� ஓட எ�ல� 
ப�ைல� க��தா�. ஆனா�� அவ� 
இ�வள� அவசரமாக எ�ேக 
ெச��றா� எ�� ஆ�வ� ேமேலா�க, 

கா�� ஏ�ய ைம��ைய��, 
�வாைவ�� த��ைடய ைப��� 
��ய இைடெவ��� �� ெதாடர 
ஆர���தா� எ��.

கா�� உ�ேள காைர 
ஓ���ெகா����த �வா ைம���ட� 
"அ�ம�... இ�ைன�� ஃ�� ஃபா��� 
இ����க ேபாலேவ,. எ�னா ேப��... 
எ�னா பா��... ��யைல ேமட�.." 
எ�� ��ல��க அவைள� பா��� 
���த ைம��,

"��ேன எ�ன �வா...? எ�லா�� 
அவைர வா��� வ�த மா�� 
ேப�றா�க... எ�ைன� தா� த�பா 
ேப�னா�க... ேப����ேபாக��� 
எ�� ����ேட�. 
அவைர�ேபா�... அதா� இ�த �ளா�. 
இ�ேம எவனாவ� அவைர 
பண���காக வ�ேத�� ெசா�வா�..?' 
எ�� சா��யமாக� ேக�க அவைள 
ெந����யாக� பா��த �வா, "உ�ைன 
மா�� யா�ேம �ைடயா� ைம��... 
ம�தவ�க��� எ�ப�ேயா என�� � 
ப�ற� எ�லா� �ழ�ைத�தனமாக� 
தா� ெத���.
அ�தா� உ�ைன �யா இ��க 
ைவ��ற�... அ�த� �ழ�ைத�தன�ைத 
தா�தா�காக மைற���ேகா... ஆனா 
அ���டாேத... அ�தா� என�� 
ேவ��..." எ�� �ற, அ�ேக 
உண����கரமான �ழ� அர�ேகற இ�த 
ேப��னாேலா இ���னாேலா அவ�க� 
எ�ைல பா��கேவ இ�ைல.

�� �ழைல மா�ற �வா ைம���ட�, 
"ைம�� உ�ைமயாேவ இ�ைன�� 
�றாவ� நாளா? கெர�டா வரைலேய? 
எ�� ேக�க,

அவ�ட� அச� வ��த ைம��, 
"இ�ைல �வா... அ��� இ��� ப�� 
நா� இ���... ஏேதா வா��� வ�தைத 
ெசா�ேன�.." எ�� �ற, �வா ���ைப 
அட�க��யாம� ��ெர�� 
���க��வ��னா�.

அேத ேநர� அவ�க� காைர� �� 
ெதாட��� ெகா����த எ��, 
அவ�க� கா� �ைழ�த இட�ைத� 
பா��� �����றா�.

காரண� அ�த இட� ஆ�டா� ��ப� 
ஆ��. இ�� �த� ைம���� 
உ�ைமயான �க� அவ���� 
ெத�யவ�மா?

அவ� ெந����� இ��ப�, தா� தா� 
எ�� அ�வானா?

(இ��� அ�ேவா�)
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Traditional Tanjore 
Paintings CollectionM Y 

A N G A D I com

Call us @

83441-43220P
en

mai.
co

m
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1. Penmai Special Contest: 

Diwali Special Contest - Sangi Chandru

2. Neeya Naana Winner - Ramyaraj

3.  Penmai’s Super Star:
Best Comtest Par�cipant - Subhashree 
Murali

October Month
Contest Winners

Penmai’s Special Contest:

Children’s Day Contest

Neeya Naana - November Month:

மேனாைத�ய� ஆ� ெப� இ�வ�� 
யா��� அ�கமாக உ�ள�? 
ஆ�க��கா? ெப�க��கா? 

Penmai’s Super Star of the Month:

Penmai Panel will select the best player 
of Penmai every month, it may be like, 
Best Motivator, Best Poet, Best writer, 
Best Creator, Best Adviser etc. You can 
play any role like this, the thing you 
have to do is to give your best.

CONTESTS & REWARDSCONTESTS & REWARDSCONTESTS & REWARDS

November Month Contest
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For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220

Submit your works

or questions to

Penmai.com

admin@penmai.com

Write us

your feedback to

8344 143 220

For advertisement

please contact
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