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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

���ட� இ��யா எ�றா� எ�னெவ�� ெத�யாமேல பல�� ஆதர�க�!  
உலக� அ� ந�ன ெதா�� ��ப�தா� ��ன� ேவக��� மா��ெகா�ேட 
இ���ற�. ஆனா� இத� பல�க� எ�லா ம�க���� �ைட�ப��ைல. 
இதைன கைளவத�காக ���ட� இ��யா ��ட��� �ல�, தகவ� ெதா�� 
��ப� �ைறைய �ைறேய ேம�ப���வ�, அர� வழ���ற ேசைவக� 
அைன�ைத�� ஆ�ைல��� மா��வ�, �ராம�க��� அ�ேவக இைணய 
வச� (�ராம�க��� �ரா�ேப�� ெந��சாைலக�), வய�ெல� இைணய 
வச�, இைணய� �ல� அர� ேசைவக�, இைணய� க��, இைணய� வ� 
ம���வ�, ���ட� லா�க�, அைனவ���� ெதாைலேப�, அ�க அள�� 
ேவைல வா���க� எ�� அ����ெகா�ேட ேபாகலா�.  

இ�த� ��ட��� ���ய ேநா�க� இ��ய ச�க��� உ�ள கைடேகா� 
ம�த���� ���ட� ேசைவகைள� ெகா�� ேச��பதா��. ஆமா�! கா� 
வ���� க���� வ� இ�லாம� இ��பவ���� ���ட� ேசைவகைள� 
ெகா�� ேச��ப�. சாைலகேள இ�லாத �ராம�க��� �ரா�ேப�� 
ெந��சாைலக� அைம�ப�. ஆர�ப �காதார �ைலய� �ட இ�லாத ஊ�க�� 
�ரசவ�க��� ெப�கைள� க����க���� ைவ�� ெபா�நைடயாக 
அ��� உ�ள ட��க��� �ம�� ெச��� ம�க���  இைணய வ��� 
ம���வ� ெச�வ� எ�ப� �ர�களாகேவ உ�ள�. க��தள�� பா���� 
ேபா� ம��� இ�த� ��ட� ேதச��� ெப�� மா�ற�ைத ெகா�� வ�வதாக 
உ�ள�. ஆனா� இ�த மா�ற�க� கைட ேகா��� உ�ண உண� இ��, 
உ��த உைட���, இ��க இட��� வ��பவ�க���!? 

இ��� 20 ஆ��க�� இ��யா�� க�� வற�� ஏ�ப��, நா� உண��காக 
பல அ��ய நா�கைள நா�� அவல �ைல�� உ�ேளா�.  மர�க�  
ெப��வத�கான ��ட�கைள��, இய�ைக வள�கைள� கா�பத�கான 
��ட�கைள��, ந� �� இைண���கான ��ட�கைள��, நா�� த�ெகாைல 
ெச�� வற�ட ���� ��யா உற�க� ெகா��� �வசா�க�� மரண�ைத 
த���� ��ட�கைள�� எ��ெகா�� இ���� ம�க��� ���ட� 
இ��யா ��ட� கனவாக ம��� இ�����டா� ந�ைமேய! 

ச�க இைணயதள�க� உபேயா��ப�� இ��யா தா� உல�� இர�டாவ� 
இட��� உ�ள�. இைணய�பய�பா��� ��றாவ� இட�. இ�� நா� 
��றா� இட��� இ��� இர�டா� இட��� இ��ப� �னா 
�ல�யதா�தா�! ஆ� �னா�� �க�� (facebook)தைட ெச�ய�ப���ள�. 
இ�த பய��டாள�கைள பய�ப����-ெகா�� �க�� ேபா�ற ெப�ய 
��வன�க� ம�கைள எ�ேபா�� அத� அ�ைமகளாகேவ ைவ�க "net 
neutrality" ேபா�றவ���� எ���பாக உ�ள�. ம�ற ம�த�� ம�த� 
க�����த சாதன�க�� நா�ைட ஆளலா�, ந�ைம ஆள நா� ச�த��ப� 
ெகா��க��டா�. ஏ�கனேவ ���த தைல ��ராம� எ�ேபா�� 
அைலேப��� �ைரகைள ெவ���� பா���� ெகா������ இைளய 
ச�க� எ��� எ�ேபா�� இலவச இைணய� எ�றா�! 

இ��யா ���ட� மய� ஆ�� ��, ம�க�� அ��பைட ேதைவக� 
�ைறேவற ேவ���! உண��� உற�க� ெச��� 20 ேகா� ம�க��� 
உண�, ��தமான ����, �� இைண��, தைட��லாத ��சார�, 
ம���வமைனக�, ப����ட�க� இ�லா �ராம�க��� ப����ட� 
ேபா�ற இ��யைமயாத வச�கைள� ெச�த �� நா�க�  ���ட� 
இ��யாைவ வரேவ��ேறா�. நா� இைணய��� ப�யாற ��யா�, மர� 
வள��க ��யா�, �வசாய� ெச�ய ��யா� எ�ற �த�சன�ைத உணர 
ேவ���!





மல�  

 12இத�
3

www.Penmai.com                                                                  Penmai eMagazine Oct 2015



25 ப��ைக உண�க� ம��� பலகார�க�

11 ��த� பராம���
12 க��பாக இ���� ைககைள ெவ�ைளயாக மா�ற

05 11

07

20 �பாவ� 

07 அ�வா� �ழ�ைத ேவ��மா?

05 Moms vs Kids

14 ேவ�கடைல ெகா��� அ�ல! 

49 ெம��� �ல�

Shared contents.

credits goes to the righ�ul owner.

For Adver�sement Please contact,
support@penmai.com or call us at 8344143220

Write us your feedback to admin@penmai.com

The Penmai’s Team

Administrator (நி�வாகி) - E. Ilavarasi Johnson

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

JV_66@Jayanthy Venugopalan.

Moderators (வழிகா��க�) - Angu Aparna@Aparna,  Lali@Lalitha,  Rudhraa and Silentsounds@Guna.

43 Celebrity Talkshow - EN.Ganeshan

18 �ஹ�ர�

22

42

www.Penmai.com                                                                  Penmai eMagazine Oct 2015

17 சர�வ� �ைஜ 



M Y 
A N G A D I com

Traditional Paintings @

www.MyAngadi.comwww.MyAngadi.com

Call us @

83441 4322083441 43220

International ShippingInternational Shipping

also Availablealso Available

International Shipping

also Available

Free shipping across IndiaFree shipping across IndiaFree shipping across India

www.Penmai.com                                                                  Penmai eMagazine Oct 2015



Moms vs KidsMoms vs KidsMoms vs KidsMoms vs Kids

Mammas PageMammas PageMammas PageMammas Page

...Bhuvijai

He is child now. Don't get worry for that. Mostly toddlers do this. They attracted 
by others.

...Kkmathy

உ�க� மக� �� �ழ�ைத ேதா�.  ம�றவ�க� ெச�வைத� பா��� அேத 
ேபா� ெச�� பா��க ஆ�வ� ெகா�வா�க� �� �ழ�ைதக�. உ�கைள� 
பா��ேதா அ�ல� தன� ஆ��யைர� பா��ேதா அேத ேபால ெச�� பா��� 
இ��கலா�. 
ஆ� இ�ப� உைட உ���வா�க�, ெப�க� உைட இ�ப� இ���� எ�� 
ேலசாக அ����தலா�. உ�க� மக���� ���த கா���, ��க�க� 
ேபா�ட உைடக� வா��� ெகா��க�. 
எ�ேபா�� �ழ�ைதக� ஒ�ைறேய ெச�� ெகா�� இ��கமா�டா�க�.
�ல நா�க�� இைத மற�� ேவ� �சய��� கவன� ேபா����.
உ�க�� ஆ�ம �����காக மக�� நடவ��ைககைள கவ���க�. அேத 
நடவ��ைக ெதாட��தா� ஒ� �ழ�ைதக� நல டா�டைர பா��ப� ந�ல�.

I am totally confused and feared of my 
kid. He is now studying in UKG. 

Yesterday while I was out of room, he tries to wear like a saree in a towel. 
Soon seeing me he just put the towel down and said you go out of this 
room amma like that.

I ignored and gave him horlicks and after he drank I asked him softly what 
you are doing with towel he said nothing amma. I asked him again I saw 
you are tying it around you what you do I again asked him. He said amma 
nothing i won't do hereafter. I asked again what you do. You tried to wear 
dhoti or saree. He simply replied nothing amma.

I can't get what he is trying to tell. But I saw that he just wearing the towel 
as saree. Is there is anything wrong with him. Did he will change to cross 
dresser or transgender like that? I am so much worried from yesterday. 

Help me please. I want him to be good forever. 
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எ� ேதா� ஒ�வ� ெசா�ன�. அவ� 
கணவ�� த�� இ� ேபா�ற 
இய��ைடயவ�. அவ�� மா�ற� 16, 
17 வய�� ஏ�ப�டதா�. 
ஒ� ெப� ப�வமைடத� 10 �த� 14 
வய���� நட���. அேதேபா� 
ஆ���ைளக� 13 �த� 17 
வய���� அவ�க�� உட�� 
மா�ற�க� ஏ�ப��. 
ெப�கைள�ேபா� ஆ�கைள நா� 
க�� ெகா�வ��ைல.

இ�த வய�� தா� hormone changes 
நட��மா�. இ�த த�ண��� தா� 
ஆ���ைளக� உட��, மன�� 
ெப� ேபால உண�வா�களா�. 
அத��றேக நைட உைட 
பாவைனக�� மா�ற�க� 
ஏ�ப�மா�. ெப��பா�� 15 
வய��� ேம� தா� இ�ப� 
ேந�மா�. ஒ��ர�� இ��� �� 
வய�� ஏ�பட வா����டா�. இ� 
ஒ� டா�ட�� க���.

...Rudhraa

உ�க��� ெப� �ழ�ைத 
இ�லாம� இ��தா�, 'உ�க� 
மகைன ெப�ணாக� �ற����தா� 
ந�றாக இ�������' ேபா�ற 
ெசா�கைள ��கேளா, உ�க� 
உற�ன�கேளா ெசா��� 
ச�த��ப�ைத த���� ���க�.

அேத ேபா� �ழ�ைத�� பா�ன� 
ப��ய ேவ�பா�ைட உண����க�. 
யா��� எ�ன மா�� உைட 
உபேயா��பா�க� எ�� 
ெசா���க�, அவ� ஆ�மக�, 
ஆ� எ� ேபா�ற உைடகைள 
ேபா�வா�க� எ�� ெசா���க�, 
இைவ அைன��� ஒேர நா�� 
பாட� ேபா��ப� ேபா� 
ெசா�ல��டா� அ�வ�ேபா� 

��க� கைட�� அைழ��� ெச��� 
ேபா�, பயண��� ேபா�, ம�ற 
��ைளக�ட� �ைளயா�� ேபா� 
எ�� ெசா���க�. ��க� 
அவ��� அ��ைர ெசா����க� 
எ�ப� அவ���� ெத�யாத� 
ேபா� ெசா�லேவ���, 
ெசா����� ெகா�ச ேநர��� 
அவைன ேவ� ெசய�க�� ஈ�பட� 
ெச���க�. அைத� ப�� அவ� 
மன�� �ைத�தா� ேபா��, அ�க� 
����க இட� தர ேவ�டா�. 
அேதேபா� அ��க��� 
ெசா�ல��டா�.

ேம�� ��கேளா அ�ல� உ�க� 
��� ெப�கேளா ேசைல 
க���ேபா� ��வ� தா� எ�� 
அல��ய� கா�டா��க�. த� 
அைற�� மா���க�. இ� �ழ�ைத 
ப�வ�. அ��தவ�க� ெச�வைத 
அ�ப�ேய ெச�வா�க�.அதனா� 
கவைல�பட ேவ�டா�.

Mammas PageMammas PageMammas PageMammas Page
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''தா�ைம�� ெகாைட, �ழ�ைத�� 
வர�... தா��பா�! ஆேரா��யமான, 
அ�வான �ழ�ைத��... இ�த �� 
ஆகார�தா� ஆதார�. 
இய��ர�தனமாக தா��பா� 
ெகா��பைத�ட, அத� �ற�� 
அ���, ெகா��க ேவ��ய கால 
இைடெவ� அ���, அமர ேவ��ய 
ெபா�ஷ� ��ப��, பா�ட� 
அ�பான �ப�ச�� கல�� என 
தா��பா� �க���ேபா� அத� 
�ற��� பல�� பல மட�� 
���ற�!''

ம���வராக ம��� இ�ைல, 
அ�மாவாக�� அ�ப���� 
ேப��றா� ெச�ைனைய� ேச��த 
�ழ�ைதக� நல ம���வ� டா�ட� 
ஆன��. �ர�� ஃ��� ப�� ஆன�� 
ப���த தகவ�க�, அ�மா�க�, 
அ�மாவாக� ேபா�றவ�க� 
ஆ�ேயா�� அ�பான கவன����...

''தா�மா�க��� இய�ைக 
அ������� அ��தமான உட� 

தகவைம��தா� தா��பா�. 
க��த��த�டேனேய அத�கான உட� 
மா�ற�க� ஆர�����. மா�பக��� 
இ���� பா� �ர��க� ெம�ல ��ய, 
மா�பக�� ��வைட��. �ழ�ைத 
�லபமாக தா��பா� ���க, க��ப 
கால��ேலேய மா�பக� கா��க� 
ெவ���ட ஆர�����. இ�த 
இய�ைக மா�ற�க�ட� மா�பக� 
கா��கைள� ��த� ெச�வ�, 
ஒ�ேவைள, அைவ உ����தா� 
ெவ�ேய எ��� �� ��வ� என 
தா��பா� �க�ட, க����க� 
த�கைள� தயா�ப���� ெகா�ள 
ேவ���.
 
�க��ரசவ� எ��, �ழ�ைத �ற�த 
அைர ம� ேநர�����ளாக��, 
�ேச�ய� எ��, நா�� ம� 
ேநர�����ளாக�� தா��பா� 
�க���ட ேவ���. �ரச��த 
தா�மா�க���, �த� �த�� 
�ர��� ��பா� (Colostrum), 10 �த� 40 
���ேய இ����. ஆனா�, அ�� 
அட����ள ச���க����, அ� 

...Chan

“அ�வா�” �ழ�ைத 
ேவ��மா? 
அவ�ய� ெகா��க 
“தா��பா�”!

Mammas PageMammas PageMammas PageMammas Page
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தரவ�ல ேநா� எ����� ச����� 
இைண எ��� இ�ைல. எனேவ, 
தா�� உட��ைல� ேசா��, 
�ழ�ைத�� அ�ைக என எ�காரண� 
ெகா��� தவற����டாம�, 
��பாைல க�டாயமாக� �ழ�ைத��� 
�க�ட ேவ���.

ெபா�வாக, �ற�த �ழ�ைதக��� 
இர�� ம� ேநர���� ஒ��ைற 
பா� �க�ட ேவ���. அத��� 
ேதைவயான பா� இய�ைகயாகேவ 
தா�� உட�� �ர���. 'என��� பா� 
ப�தல' எ��ற கவைல, �ட�தன�. 
ஏென��, இர�ைட� �ழ�ைதகளாக 
இ��தா��ட ேதைவயான பாைல 
�ர�க ைவ��� தகவைம��, 
இய�ைக�� ஆ�ச�ய வர�. அத�ட� 
ச�தான ஆகார�, ம����யான 
மன�ைல என இ��ப�, அ�த� பா� 
�ர�ைப அ��த��த மாத�க��� 
அ�த� தா���� ெதாடர ைவ���. 
மாறாக, 'பா� ப�றா��ைற' எ�� 
ெசா�� தா��பா� த���� ப�ட�, 
ப��பா� எ�� ெகா����ேபா�, 
தா��பா� �ர�� �ைறவ�ட�, 
பா��ைல� க��வ�, �க��வ�� 
ச�யான �காதார� இ�லாம� ேபாவ� 
ேபா�ற காரண�களா� �ழ�ைத�� 
வ���� ேபா��� 
ஏ�படலா� 
ஜா��ரைத'' எ�� 
எ�ச��த ஆன��, 
ெதாட��தா� 
தா��பா�� 
த�ைமைய� 
��யைவ��� 
தகவ�கேளா�.

''��பா��� அ��� 
�ர��� பா�, 'ஃேபா� 
���' (foremilk), 
என�ப��. 
அைதய��� வ�வ� 
'ைஹ�� ���' 
(hindmilk). இைவ 
இர��� ெவ�ேவ� 

த�ைமக� ெகா�டைவ. ஃேபா� ��� 
எ�ப�, �ழ�ைத�� தாக�ைத� 
த��பத�காக� த��ராக இ����. 
அ��� வ�� ச�� அட���யான 
ெகா���, �ரத� என அைன��� 
ச���க�� அட��ய ைஹ�� ���, 
�ழ�ைத��� ேதைவயான ஊ�ட�ச�� 
ேதைவைய� ���� ெச���. 
�����ட கால இைடெவ��ேலா, 
�ழ�ைத அ��ேபாேதா, தா��பா� 
ெகா��கலா�. அைத அ���ய 
��ன�� �ழ�ைத அ��ற� எ�றா�, 
ப� த�ர ேவ� ஏேதா �ர�ைன 
எ�பைத� ����ெகா�ள ேவ���.

தா�� ஆேரா��ய�தா�, ேச���� 
பா� �ல� ப���த��க�ப�� 
எ�பதா�, தா��பா� �க��வத�� 
�� தா� ஒ� ட�ள� ஜூ� அ�ல� 
பா� அ���வ� ந�ல�. ேம�� 
பா���� தா�மா�க� இய�பாக 
எ���� ெகா�வைத�ட, அ�கமாக 500 
�ரா� கேலா�க� ம��� 25 �ரா� 
�ரத� �ைட�ப� ேபால உண� 
�ைறகைள அ�க�ப��த ேவ���. 
�ன�� �ைரக�, கா�க�க�, ப���, 
அைசவ� சா���பவ�க� ��, 
��ைட எ�� சா��டலா�. 
ெப��பாலான இ��ய� தா�மா�க� 
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ர�த� ேசாைக�ட� இ���றா�க� 
எ���றன ஆ�� ���க�. எனேவ, 
இ����ச�� மா��ைரைய�� 
டா�ட�� ஆேலாசைன�� �� 
எ���� ெகா�ளலா�'' எ�ற ஆன��, 
'பா� �க��வத�� ச�யான 
ெபா�ஷ� எ�?' எ�ப� ப���� 
�ள��னா�.

''ச�யான ெபா�ஷ�� �ழ�ைத��� 
தா��பா� �க�டா��டா�, அத� 
�ர�� �ைற�����. ச�யான 
ெபா�ஷ��� ���க�ட 
வ��ைறகைள கைட����கலா�. 
அைம�யான, கா�ேறா�டமான 
அைற�� பா� �க�ட ேவ���. 
�ேச�ய� ஆன தா�மா�க� ஆனா��, 
ப��த �ைல�� �ழ�ைத��� பா� 
ெகா��கேவ �டா�. ேநராக அம���, 
�ழ�ைதைய ம��� ைவ��, இட� 
மா��� பா� ெகா��பதாக இ��தா�, 
ைகைய 'எ�' வ�வ��� ைவ��, 
�ழ�ைத�� தைலைய� தா��� 
ெகா�ள ேவ���. வல� ைகயா� 
தைல ��ைய� ேகா� ��வ�, காைத 
ெம�ைமயாக வ��வ�, உடைல 
வ��வ� ேபா�ற 'மத�� ட�' 
ெகா���� ெகா�ேட இ��க 
ேவ���.

மா��� கா��கைள ம��� 
�ழ�ைத�� வா�� ைவ�தா� ச�வர� 
பா� வரா�, அ�த ஏமா�ற��� 
�ழ�ைத அைத� க����, இதனா� 
'�ரா� ����', அதாவ� கா��� �� 
ஏ�ப��, இ�ஃெப�னா� வ��� 
உ�டா��. இைத� த���க, மா��� 
கா�ைப� �����ள க���� 
ப��ைய�� �ழ�ைத ச��மா� 
ெகா��க ேவ���. இர�� ப�க 
மா���� மா�� மா�� பா� �க�ட 
ேவ���. �ழ�ைத பா� ���க� 
���கதா� பா� ஊ�� எ��ற 
அ��ய� உ�ைமைய தா�மா�க� 
அ�����க ேவ��ய�� அவ�ய�.
 
'�ர�� ��� ஃபா� �ெர�� �ேரா�', 

'க� ��� ஃபா� பா� �ேரா�' எ�� 
ஆ��ல��� ெசா�வா�க�. 
'தா��பா� �ழ�ைத�� அ����', 
'ப��� பா� ஆேரா��ய����' 
எ�ப�தா� இத�� அ��த�. �ழ�ைத 
அ��� �ற�� வளர, �த� ஆ� 
மாத�க��� தா��பா� ம��� 
�க�ட ேவ���. ஆ� மாத�க���� 
�ற� தா��பா�ட� இைண உணவாக 
�ட உண�கைள ஆர���கலா�. 
எ���, இர�� வய� வைர ம�ற 
உண�கேளா� தா��பா�� ெகா��� 
வ�வ� �ற�தேத. �ழ�ைத �ற�த 
��றாவ� மாத��� ேவைல��� 
ெச�ல ேவ��ய க�டாய��� 
இ���� ெப�க�, '�ெர�� ப��' 
ெகா�� பா� எ���. �ெட�ைல�� 
பா��ர��� ஃ����� 
ைவ���டலா�. இ� 24 ம� 
ேநர����� ெகடாம� இ����. தா�, 
அ�வலக� ���� வ��வைர, 
���� இ���� �ழ�ைத�� 
பா�கா�பாள�, ச�� �ல� அ�த� 
பாைல �ழ�ைத�� ெகா��கலா�'' 
எ�� வ�கா��ய ஆன��, தா��பா� 
�க��வதா� ெப�க���� 
�ைட��� 'ெம�ட�ன� ெப�ஃ��' 
ப���� ெசா�னா�.

''�ரசவமான ெப�க��� அ�க 
ர�த�ேபா�� இ����. இதைன 
'ேபா�� பா��ட� ����' 
எ�பா�க�. �ரசவ��� காரணமாக 
�������� க��ப�ைப, தா��பா� 
�க���ேபா� ����, பைழய 
�ைல��� ����வதா� இ�த 
ர�த�ேபா�� ������. க��ப 
கால��� ஏ�ப�ட அ�க� ப�ம�� 
தா��பா� �க���ேபா� தானாக� 
�ைற�����. ெகா���� ச��� 
�ைறவ�ட�, க���ைட (ஓவ�) 
���ேநா� ம��� மா�பக� 
���ேநா� வ�வத�கான 
வா���க�� �ைற��!'' எ�� 
���தா� டா�ட� ஆன��! தா��பா� 
�க��� அ��ய�� கைல�� 
���ததா ம���? 
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Disease can spread quickly when people are crowded together. All children living in 

congested conditions, particularly in refugee or disaster situations, should be immunized 

immediately, especially against measles.

SUPPORTING INFORMATION

Emergencies that make people ee their homes often lead to the spread of communicable 

diseases. Therefore, all displaced children under 15 years of age should be immediately 

immunized, especially for measles, at the rst point of contact or settlement.

Measles is even more serious when children are malnourished or living in conditions of 

poor sanitation.

 Diseases like measles spread very quickly. A child with measles needs to be kept away 

from other children, be examined by a trained health worker and be given a high dose of 

vitamin A.

 When there is an outbreak of measles in an area, children should be immunized. 

Neighbouring areas should be alerted and children immunized.

If routine child immunization has been disrupted, a trained health worker should be 

consulted to complete the immunizations according to national guidelines. If the child's 

vaccination record is lost and the parents do not remember which vaccines the child has 

received, it is safe to repeat doses.
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...gkarti @ Kartiga

தைல �� ெகா��த�ட� �� ெந�� ஏ�னா� அ�ல� தைல�� ெசா�ைட 
���தா�, ��ன ெவ�காய�ைத ைமயா� அைர�� தைல�� ேத��� அைர ம� ேநர� 
ஊற ைவ��, �� �ய�கா� �� அ�ல� அ�க� ெக��க�  இ�லாத ஷா�� ேத��� 
���க ேவ���. இதைன ஒ�நா� ��� ஒ�நா� ெச�� வ�தா� �� ந�� வள��.

வற�ட ��த� ெபா�� ெபற:
நா���ேகா� ��ைட�� ெவ�ைள� க�ைவ ம��� எ��� ���� ேத��� ப�� 
��ட� ஊற ைவ�� ���� வ�தா� ��ெபா�� ெப��. 

�� அட���யாக வளர: 
�ழ�� உல���ய க�ேவ��ைல இைலகைள அைர��� ெபா� ெச��, அதைன 
ேத�கா� எ�ெண�� ேபா�� கா��� வ�க�� தைல�� �ன�� ேத��� வ�தா� 
தைல�� அட���யாக��, க��பாக�� வள��. இ�த எ�ைணைய இர�� ேத��� 
ஊற��� காைல�� ���� �டலா�.  

ெக�க� ேஹ� ைட�னா� பா��க�ப�டவ�க� �ழ�� உல���ய ம�தா� 
இைலகைள அைர��� ெபா� ெச��, அதைன ெவ�� � �� ெகா��க ைவ�த ��� 
கல�� இர�� ம� ேநர� ஊற ைவ�� ��ன� தைல�� தட�, ��� ேநர� க��� 
���க��. இ�வா� ெச�தா� அல�� ச�யாவேதா�, ��த�� �ற� மா��.  

��த� க�ைமயாக:
ெந���காைய� ெபா�ைய ேத�கா� எ�ெண��� ேபா�� கா��� வ�க�� 
தைல�� ேத��� வ�தா�, �� க�ைமயா��. அேதா� �� உ��வைத த����. 

��த� ���வாக:
ெவ�� ெச�ப��� இைலகைள அைர�� தைல�� ேத��� ���தா� �� 
பளபள��ட��, ���வாக�� காண�ப��. 

ெபா�� வராம� த��க:
வார� ஒ� �ைறயாவ� தைல�� �தமான �����ள ந�ெல�ெண� ேத��� ���� 
வ�தா� ந�ல�. ேம�� த��� ெவ�தய�ைத ஊற ைவ�� அைர�� தைல�� ேத��� 
வ�தா�� ெபா�� �ர�சைன ���.

��த� பராம�����த� பராம���

Beauty LoungeBeauty LoungeBeauty Lounge
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பல���� �க� ஒ� �ற����, ைகக� ஒ� �ற���� இ����. இத�� காரண� 
ெவ�� தா�. ெவ��� அ�க� ���� ேபா�, ஒேர இட��� ��ய�க��க� அ�க� 
ப�வதா�, அ��ட� க�ைமயா��. நா� �க���� �ன�� பராம��� ெகா��பதா�, 
�க� அ�க� க�ைமயாவ��ைல. ஆனா� ைககைள பல�� க�� ெகா�வ��ைல. 
அதனா� தா� பல���� ைகக� ம��� ச�� க�ைமயாக இ���ற�. ேம�� இ�த 
க�ைமைய� ேபா��வத�� அழ� �ைலய�க���� ெச�� ����� ம��� இதர ச�ம 
���ைசகைள ேம�ெகா�வா�க�. இ����� அைவ த�கா�கேம த�ர �ர�தரம�ல. 
அ�ேவ இய�ைக� ெபா��கைள� ெகா�� ைககைள� பராம��தா�, க�ைம 
���வேதா�, ச�ம ெச�க�� ஆேரா��யமாக இ����. ச�, இ�ேபா� ைகக�� உ�ள 
க�ைமைய� ேபா�க உத�� �ல இய�ைக வ�க� எ�னெவ�� பா��ேபாமா!!!

த��:
த��ட� ��� ம�ச� �� கல��, அவ�ைற மாைல ேவைளக�� ைகக�� தட� 20-30 
��ட� ஊற ைவ�� க�வ ேவ���. இ�ப� �ன�� ெச�� வ�தா�, ைகக�� உ�ள 
க�ைமைய� ேபா�கலா�.

த�கா�:
த�கா�ைய ெவ��, அதைன க�ைமயாக உ�ள ைகக�� ேத��� 15 - 20 ��ட� ஊற 
ைவ�� க�வ ேவ���. இ�ப� ெச�வதா� அ�� உ�ள அ�ல� ைகக�� உ�ள 
க�ைமைய மைற���.

பாதா�:
பாதாைம இர�� ப���� ேபா� ��� பா�� ஊற ைவ��, ம�நா� காைல�� 
அதைன பா� ஊ�� அைர�� ேப�� ெச��, ைகக�� தட� உலர ைவ��, 
�� க�வ ேவ���. இ�ெசயைல �ன�� ெச�� வ�தா�, ைகக�� 
உ�ள க�ைம ���வேதா�, ைகக�� ெம�ைமயாக இ����.

ப�பா�:
ப�பா��� ச�ம க�ைமைய� ேபா��� ெபா�� உ�ள�. 
எனேவ ப�பா�ைய அைர�� அ�த ேப��ைட ைகக�� 
தட� ��� ேநர� ஊற ைவ�� க�� வர, ைகக� 
ெவ�ைளயா��.

ம�ச� ��:
ம�ச� ��� ச�சம அள�� பா� ம��� எ���ைச சா� 
ேச��� கல�� ேப�� ெச��, ைகக�� தட� உலர 
ைவ�� க��னா�, ெவ�லா� க�ைமயைட�த ைககைள 
ெவ�ைளயா�கலா�.

க�றாைழ: 
க�றாைழ ெஜ�ைல �ன�� ைகக�� தட� உலர ைவ�� 
க�� வ�தா�, க�ைமைய� ேபா�� ைகக�� �ற�ைத 
அ�க��கலா�.

“க��பாக இ���� ைககைள 
ெவ�ைளயாக மா�ற”

Beauty LoungeBeauty LoungeBeauty Lounge

...sujivsp @ Suja Gomathy
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Sujibenzic's Son 
Shanye's 
Pen Stand

Naliniselva’s Son

Kishore’s

Craft Work

Yaa Kundendu tushaara haaradhavalaa, Yaa shubhravastraavritha|

Yaa veenavara dandamanditakara, Yaa shwetha padmaasana||

Yaa brahmaachyutha shankara prabhritibhir Devaisadaa Vanditha|

Saa Maam Paatu Saraswatee Bhagavatee Nihshesha jaadyaapahaa||

Meaning

“May Goddess Saraswati, who is fair like the jasmine-colored moon, and 

whose pure white garland is like frosty dew drops; who is adorned in 

radiant white attire, on whose beautiful arm rests the veena, and whose 

throne is a white lotus; who is surrounded and respected by the Gods, 

protect me. May you fully remove my lethargy, sluggishness, and 

ignorance.”

Sloka for Kids

Kids CornerKids CornerKids Corner
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Narayani80

�ல�கடைல ���த �ட ந���ைகக� 
அவ ந���ைகக� இ��யா ��வ�� 
ச�வேதச ��வன�களா� ��ட��� 
பர���ட�ப���ள�. ந� நா��� 
�ல�கடைல சா�ப� 
ெச�ய�ப������ வய�� அ� 
ெகா�ைட ைவ��� ப�வ� வைர 
வய�� எ�க� அ�வளவாக 
இ��கா�. ஆனா� �ல�கடைல 
கா������ ப�வ���� �ற� 
எ�க� அள� கட�� ��� 
ேபா����பைத காணலா�.

�ல�கடைல ெச�ைய சா���� ஆ�, 
மா�, நா�, வய� ெவ�ேய ��� உ�ள 
பறைவக� எ�லா� ஒேர ேநர��� 
��� ேபா�வ� இத�� ந�ல 
உதாரண�. �ல�கடைல�� ேபா�� 
ஆ�� அ�க� இ��பதா� க����� 
ெப�க��� �க�� அவ�ய�.
எனேவ �ல�கடைலைய ெதாட��� 

சா���� ெப�க�� க�ப�ைப �ராக 
ெசய�ப�வ�ட� க�ப�ைப� க��க�, 
��க��க� ஏ�படாத� ம��ம�லா� 
�ழ�ைத� ேப�� உட� உ�டா��.

�ன�� ெப�க� எ���� ெகா�டா� 
மக�ேப� ந�றாக இ����. க��� 
�ைள ம��� நர�� வள��� �ற�பாக 
அைம��. க��த��பத�� ��ேப 
உ�ப� �க �க உ�தம�. இ�ைலேய� 
க���ற ���� எ���� 
ெகா�ளலா�.

�ர�� ேநாைய 
த����:
�ல�கடைல�
� மா�க�� 
ச�� �ைறய 
உ�ள�. 
மா�க�� 
ச��மா��ச�� 
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Electrolytes
Sodium   18 mg
Potassium  705 mg

Minerals
Calcium  92 mg
Copper   1.144 mg
Iron   4.58 mg
Magnesium  168 mg
Manganese  1.934 mg
Phosphorus  76 mg
Selenium  7.2 µg
Zinc   3.27 mg

Phyto-nutrients
Carotene-ß  0 µg
Crypto-xanthin-ß 0 µg
Lutein-zeaxanthin 0 µg

Nutrients
Energy   567 Kcal
Carbohydrates  16.13 g
Protein   25.80 g
Total Fat  49.24 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  8.5 g

Vitamins
Folates   240 µg
Niacin   12.066 mg
Pantothenic acid 1.767 mg
Pyridoxine  0.348 mg
Riboavin  0.135 mg 
Thiamin  0.640 mg
Vitamin A  0 IU
Vitamin C  0
Vitamin E  8.33 mg

ேவ�கடைல ெகா��� அ�ல! 
ஒ� ��ைக!!

ேவ�கடைல ெகா��� அ�ல! 
ஒ� ��ைக!!
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ம��� ெகா���க� மா�ற��� 
���ய ப�கா���ற�.நா� உ��� 
உண�� இ��� கா��ய� நம� 
உட��� �ைட�க�� பய�ப��ற�. 
���பாக ெப�க� �ல�கடைலைய 
ெதாட��� சா���� வ�தா� எ���� 
�ைள ேநா� வராம� பா�கா��� 
ெகா�ளலா�.

��த�ைப க�ைல� கைர���:
�ல�கடைலைய �ன�� 30 �ரா� 
அள��� �ன�� சா���� வ�தா� 
��த�ைப க� உ�வாவைத� த��க 
����. 20 வ�ட� ெதாட��� 
நட�த�ப�ட ஆ��� இ�த� தகவ� 
ெத�யவ���ள�.

இதய� கா���:
�ல�கடைல சா���டா� எைட 
ேபா�� எ�� நா� �ைன��ேறா�. 
உ�ைமய�ல. மாறாக உட� எைட 
அ�கமாகாம� இ��க ேவ��� எ�� 
�ைன�பவ�க�� �ல�கடைல 
சா��டலா�. �ல�கடைல�� 
ெர�வெர�ரா� எ�ற 
ச���ைற���ள�. இ� இதய 
வா��கைள பா�கா��ற�. இதய 
ேநா�க� வ�வைத�� த���ற�. 

இ�ேவ �க� �ற�த ஆ�� 
ஆ��ெட�டாக �க��ற�.

இளைமைய பராம����:
இ� இளைமைய பராம��க ெப��� 
உத��ற�. �ல�கடைல�� 
பா��னா�� எ�ற ஆ�� 
ஆ��ெட�� உ�ள�. இ� நம�� 
ேநா�வ�வைத த��ப�ட� 
இளைமைய பராம��க�� 
பய�ப��ற�.

ஞாபக ச�� அ�க����:
�ல�கடைல �ைள வள����� ந�ல 
டா�� ேபா�ற�. �ல�கடைல�� 
�ைள வள����� பய�ப�� 
��ட�� 3 �யா�� உ�ள�. இ� 
�ைளவள������ ஞாபக ச����� 
ெப��� பயன���ற�. இர�த 
ஓ�ட�ைத�� �ரா���ற�.

மன அ��த� ேபா���:
�ல�கைட�� ப��ேடாபா� எ�ற 
���ய அ�ேனா அ�ல� 
�ைற���ள�. இ�த வைக அ�ேனா 
அ�ல� ெசர�ேடா�� எ�ற 
�ைளைய உ�சாக�ப����. உ�� 
ேவ�� ெபா�� உ�ப���� 
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பய�ப��ற�. ெசர�ேடா�� �ைள 
நர��கைள ����ற�.

ெகா��ைப� �ைற���:
தைல�ைப ப��பவ�க��� ஆ�ச�ய� 
ஏ�படலா�. ஆனா� அ�தா� உ�ைம. 
�ல�கடைல சா���டா� ெகா��� 
ச�� அ�கமா�� எ�� ந��� பல�� 
�ைன����ேபா�. ஆனா� அ�� 
உ�ைம��ைல. மாறாக ம�த��� 
ந�ைம ெச��� ெகா��� தா� 
�ல�கடைல�� உ�ள�. 
�ல�கடைல�� உ�ள தா�ர� ம��� 
��தநாக ச�தான� நம� உட�� �ைம 
ெச��� ெகா��ைப �ைற�� ந�ைம 
ெச��� ெகா��ைப அ�கமா���ற�.

100 �ரா� �ல�கடைல�� 24 �ரா� 
ேமாேனா அ� சா��ேர�ேட� வைக 
ெகா��� உ�ள�.  பா�அ�சா��-
ேர�ேட� 16 �ரா� உ�ள�. இ�த 
இ�வைக ெகா���ேம நம� 
உட���� ந�ைம ெச��� 
ெகா��பா��.

பாதாைம �ட �ல�கடைல�� ந�ைம 
ெச��� ெகா��� அ�கமாக உ�ள�. 
�ல�கடைல�� உ�ள ஒேமகா-3 
ச�தான� நம� உட�� ேநா� எ���� 
ச��ைய அ�க���ற�.

அெம��க�கைள கவ��த �ல�கடைல:
உலக அள�� �னா��� அ��� 
இ��யா��தா� �ல�கடைல அ�க� 
உ�ப�� ெச�ய�ப��ற�. இ��� 
நா�க�� ம�க� ெப��க����� 
�ல�கடைல ���ய காரணமா��.

இ��யா�� �ழ�ைத� ேப��கான 
ம���க�� ��பைன வா����� 
�ல�கடைல உ��� வழ�க� 
தைடயாக இ���ற� ம��� �ல இதய 
ேநா��கான ம���கைள ��பைன 
ெச�ய ��ய��ைல. எனேவ 
இ��ய�க�ட� �ல�கடைல ���� 
தவறான தகவ�கைள பர�� 
�ல�கடைல ம��� �ல�கடைல 
எ�ெண� வைககைள 

பய�ப���வைத த�����டா�க�.

இத� காரணமாக �ழ�ைத��லாத 
த�ப�க� ெப����டா�க�. கட�த 20 
வ�டமாக இ��யா�� 
�ல�கடைல�� �ைல ெப�யமா�ற� 
ஏ�� இ�லாம� ஒேர �ைல�� 
��பைன ெச�ய�ப��ற�. ஆனா� 
இேத கால க�ட��� அெம��க�க�� 
உண�� �ல�கடைல�� ப�� 15 
மட�� �� இ��ப�ட� �ைல�� 
�� இ���ற�. இ��ய�க� 
அைனவ�� �ல�கடைல சா��ட 
ஆர���தா� அெம��க�க� 
�ல�கடைல அ�க� �ைல ெகா��� 
சா��ட ேவ��� எ�� க���தா� 
இ��ய�க�ட� �ல�கடைல ���� 
தவறான தகவ�க� பர�ப�ப���ள�.

க��ைப ேகாளா��� �������:
ெப�க�� இய�பான ஹா�ேமா� 
வள���ைய �ல�கடைல �ரா���ற�. 
இதனா� ெப�க��� �ைர�� 
�ழ�ைத ேப� ஏ�ப�வ�ட� 
ெப�க��� ஏ�ப�� மா�பக� க�� 
உ�டாவைத�� த���ற�. 
ெப�க��� ெப��� ேதைவயான 
ேபா�� அ�ல�,பா�பர�, கா��ய�, 
ெபா�டா�ய�, ��தநாக�, இ���, 
��ட��க�, ���டா�� அ�ல� 
�ல�கடைல�� �ைற���ள�. இத� 
காரணமாக ெப�க��� க��ைப 
க��க�, ��க��க� ஏ�ப�வைத�� 
த���ற�. ேபா�� ஆ�� ச���க�� 
�ர�� உ�ள�.

பாதா�, ��தாைவ �ட �ற�த�:
நா� எ�லா� பாதா�, ��தா, 
�����ப���க�� தா� ச�� அ�க� 
உ�ள� எ�� க���ேறா�. அ� தவ�. 
�ல�கடைல�� தா� இவ�ைற 
எ�லா� �ட அள��க�கமான 
ச���க� உ�ளன. ேநா� எ���� 
ச��ைய உ�வா��� ஆ�ற�� 
�ல�கடைல��தா� உ��.
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கைலவா�யா�ய சர�வ� இ�� பார�ப�ய��� க��� கட�ளாக� 
க�த�ப��றா�.  சர�வ� �ைஜய�� ��க���, அ�வலக�க��� �ைஜக� 
ெச�� வ�ப�வ� வழ�க�. அ�வா� வ�பா� ெச�வத�� ���, வ�ப�� 
இட�ைத ��ைம�ப��த ேவ���. ச�தன�, ெத��� ���ம� இட ேவ���. 
சர�வ��� பட�����, பைட�க�பட ேவ��ய ெபா��க���� ச�தன� 
ெத��� ���ம� இட��. பட���� ��க� ைவ�� அல�க��க ேவ���. 
அ�ைன�� பா�ைவ�� ��தக�கைள ைவ�� அத� ��பாக வாைழ�ைல 
���� அ�� பைடய��காக சைம�க�ப�டைவகைள ைவ�க ேவ���. 

வாைழ இைலைய ைவ�� அ�� ெபா�, கடைல, அவ�, நா�� ச��கைர, 
பழ�கைள ைவ�க ேவ���. எத��� �நாயகேர �தலானவ�. எனேவ ம�ச�� 
��ைளயா� ���� �ைஜ�� ைவ�� �நாயகைர வண��ய ��னேர 
சர�வ��கான �ைஜைய ஆர���த� ேவ���. �ைஜ�� கலச� ைவ�� அ�� 
அ��ைகைய �ைற�ப� எ��த�ள� ெச�� ���பதா� ��த� நல� 
�ைட���. நவரா��� நா�க�� அ�ைன�� அ��ெபற ஒ�ப� நா�க�� 
�ரத���� ���க இயலாதவ�க� சர�வ� �ைஜய�� ம��� அ�மைன 
���� வண��னா� ேபா��. அ��ைக�� அ�� �ரணமா� �ைட��� எ�ப� 
ந���ைக.

சர�வ� நம���ய� வரேத காம���
��யராப� க��யா�: ���� பவ�ேம சதா !!

ெபா��:
சர�வ� ேத�ேய! ேவ��ய வர�ைத த�பவேள! உன�� நம�கார�! நா� க�� 
கைலகைள ப��க� �வ���ேற�. என�� எ�ேபா�� ெவ��ைய த�த�ள 
ேவ���.

ஆ�த �ைஜ:
வா��� ந� உய���� உத�� ஆ�த�கைள ேபா��� �த� அவ�ைற�� 
இைறெபா�ளாக� பா��� வண��வேத ஆ�த�ைஜ. ஆ�த �ைஜய�� ��ய 
கர�� �த� ெதா�� இய��ர�க� வைர எ�லா வைக ெதா�� 

உபகரண�கைள�� க�� ��தமாக� �ைட�� எ�ெண�  ேபா�� 
ைவ�� �ைஜக� ெச�� அவ���� ஓ�� ெகா��ப��, �ற� 

எ��� ெதா����� பய�ப���வ�� ஆ�த�ைஜ�� 
�ற�ப�சமா��. ஆ�த �ைஜய�� எ�லா ஆ�க���வமான 

கா�ய�க��� ம��ேம இ�த உபகரண�க�, 
ஆ�த�கைள பய�ப���ேவா�, 
ம�ற அ��� ெச�ைகக��� 
பய�ப��தமா�ேடா� எ�� 
உ�� எ���� ெகா�வ� 
வழ�க�.

...Sumathisrini

சர�வ� �ைஜ சர�வ� �ைஜ 
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இைறவ� நம�� ெகா���� எ�லா நா�க�� ந�ல நா�கேள. ����க� 
கைட����� வ�� இ�லா�ய ஆ�ைட “���' ஆ�� எ�� ��வ�. 
இ�வா��� �த� மாத��� ெபய�தா� �ஹ�ர� எ�ப�. 

�ஹ�ர� எ�ற அர� ெமா�� ெசா����� த��� “�ல�க�ப�ட�' எ�ப� 
ெபா��. ேபா�க��, ச�ைட ச�சர�க�� இ�மாத��� �ல�க�ப�டதா�, 
“�ஹ�ர�' எ�ற ெபயைர இ�மாத� ெப���ள�.  இ�லா�ய வ�ட� எ�ப� 12 
மாத�கைள ெகா�ட�. அைவ ��வ�மா�: �ஹ�ர�, ஸப�, ர��� அ�வ�, 
ர��� ஆ��, ஜமா��� அ�வ�, ஜமா��� ஆ��, ரஜ�, ஷாபா�, ரமதா�, 
ஷ�வா�, ��கா�தா, ��ஹ� எ�பனவா��. 

இ�� ரமதா�� ேநா�� ைவ�ப��, ��ஹ� மாத��� ஹ� ெச�வ�� ��த� 
கடைமக�� �க ���யமானைவ.

ஒ�ெவா� மாத�� வா�� ேதா��� �ைறைய� ெகா�ேட கண�����றன�. 
�ைற ேதா��� �த� நா�� மாத� �ற���. இைறவ� மாத�கைள 
�லைவ�ெகா���, பக�ரைவ ��யைன� ெகா��� கண��ட ைவ�����றா�.

ரமலா� மாத�ைத�ேபால இ�த மாத�� �யாக��� மாதமாக� க�த�ப��ற�. 
ரமலா� மாத��� ைவ�ப� ேபால, இ�த மாத���� ேநா�� ைவ�ப� �ற�த� 
எ�� �ஹ�ம� ந� ஸ�ல�லாஹூ அைல� வஸ�ல� (ஸ�ல�லாஹூ அலா 
�ஹ�ம� ஸ�ல�லாஹூ அைல� வஸ�ல�) ����ளா�க�.

��� �த� மாதமா�ய �ஹ�ர� மாத���, 10-� �ைற நாளா�ய “ஆஷுரா' நா� 
�ஹ�ர� நா� எ��� ஆஷுரா நா� எ��� க�பலா �ன� எ��� 
அைழ�க�ப��ற�. இ�த நா���� பல �ற��க� �ற�ப���றன.

இ�லா�ய மைற��க� ம��� ந���ைகக��ப� இ�நா��தா� இைறவ� 
“��' எ��� ஒேர ெசா��னா� ��ைண�� ம�ைண�� பைட�தா�; ஆ� 
ம�த�க� ஆத� (அைல) அவ�க��, ஹ�வா (அைல) அவ�க�� �வன� 
ெச�றா�க�; ��ன�, இைறவ�ைடய ேகாப���� ஆளா� அவ�க� 
ம��ல��� அ��ப�ப�டன�; அ�� ெதா�� இைறவ�ட� ம����� 
ெப�றா�க� எ�� அ��ேறா�.

இ�நா��தா� ந� �ஹு (அைல) அவ�க�, த�ைம�� த�ைம� சா��தவ�கைள��, 
ெப�� �ரளய������ கா�பா��� ெகா�வத�காக இைறவ� க�டைள�ப�, 
க�ப� ஒ�� ெச�� அ�க�ப�� ெச�� ஜு� மைல�� �ைலெப�� 
கா�பா�ற�ப�டா�க�. ந� இ�ரா�� (அைல) அவ�க� ெகா��ேகா� ம�ன� 
ந���னா� ெந���� ��ட��� ��� எ�ய�ப�டேபா� அ����� ��தைல 
ெப�றா�க�.

...Salma

�ஹ�ர��ஹ�ர�
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இ�த நா�� ���ய��வ�ைத�� �ற�ைப�� க����ெகா�� ெப�மானா� 
�ஹ�ம� ந�க� (ஸ�) ����கைள �ஹ�ர� 10-� நாளான ஆஷுரா நா�� 
ேநா�� ேநா���ப�யாக� ����ளா�க�. இ�த ேநா�� அ�த நாைள� 
க��ய�ப���வேதா� இைறவ�ைடய ேபர�ைள� ெப�மள� ெப��� 
த��ற�.

ேம������ட அ�தைன �க���க���� ��தா��பாக ெந�ைச உ���� 
�க��� ஒ�� இ�த ஆஷுரா நா�� நட���ள�. இ� “க�பலா' எ�� இட��� 
நைடெப�ற ��த�ேபா� �க���யா��. க�பலா எ��� இட� இரா� தைலநக� 
பா�தா� அ�ேக அைம���ள மண�பா�கான ைமதானமா��.

�ஹ�ம� ந� (ஸ�) அவ�கள� ேபர� இமா� ஹுûஸ� (ர�) அவ�க� இ�த க�பலா 
ைமதான���தா� ய�� எ�� ெகா��ேகா� ம�ன�� ஆ���� எ�ராக� ேபா� 
ெதா��� �ரமரண� அைட�தா�க�.

இமா� ஹுûஸ�� (ர�), ெகா�ைமைய எ����� �ர� ெகா��தேதா� அ���� 
எ�ராக�� ேபா� ெதா��� ம�களா�� மலர உ�ைர� �யாக� ெச�தா�க�.

இமா� ஹுûஸ�� (ர�) அவர� சேகாதர� இமா� ஹஸ�� (ர�) �� 
�ழ�ைதகளாக இ��தெபா�� ந�க�� (ஸ�) ���� ஏ� �ைளயா�வா�க�. 
ெப�மானா� ந� (ஸ�) அ�� ெச��� அைண�� ��த��ட ேபர� ஹுûஸ� 
அவ�க�� தைல, எ���� வா��� இைரயா� ெகா�� எ��க�ப�ட�.

இமா� ஹுûஸ�ைடய (ர�) இ�தைகய �ரமரண� உல��ேக ஒ� பாடமாக� 
�க��ற�.

இ�த ஆஷுரா நாளான �ஹ�ர� 10-� நா�� ����க� அைனவ�� ேம���ய 
�க���கைள �ைன�ப���� ெகா���றன�. அ�� ேநா�� ேநா���றன�. இைற 
ந���ைகைய வ��ப���� இ��க���கைள மன��� ���� இைறவ�ட� 
�ஆெவ�� �ரா��தைன ����றன�. பாவம����� ேகா���றன�.
இ�ேதா� ����டாம�, ���பாக இமா� ஹுûஸ�ைடய (ர�) 
உ����யாக��� அ��பைடைய உண��� எ�த ெகா�ைக�காக அவ�க� 
பா�ப�டா�கேளா, உ�� �ற�தா�கேளா அவ�ைற வா��ைக��� கைட����க 
உலக ம�க� அைனவ���� இைறவ� அ����வானாக.

Abu Haraira (Allah be pleased with him) reported Allah's Messenger as saying:
The most excellent fast after Ramadan is God's month. al-Muharram, and the most excellent prayer 
after what is prescribed is prayer during the night.

Reference : Sahih Muslim 1163 a
In-book reference : Book 13, Hadith 261
USC-MSA web (English) reference : Book 6, Hadith 2611
(deprecated numbering scheme) 
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...Sumathisrini

�பாவ� �பாவ� 
Spiritual PagesSpiritual PagesSpiritual PagesSpiritual Pages

�பாவ� எ�ப�ேலேய அத� ெபா�� அட����ள�. �ப�கைள வ�ைசயாக 
ஏ�� ைவ�� வண��த� �பாவ� ஆ��. இ�� ���, ஒ� த�� ப��ைகேய 
�பாவ� ஆ��. 

�பாவ� ஐ�ப� அமாவாைச அ�� ெகா�டாட�ப��. இ���க� ம��ம�� 
இ�ப��ைகைய ���ய�க�� சமண�க�� ெவ�ேவ� காரண�க��காக� 
ெகா�டா���றன�. 

ெகா�டா�� �ைற:
�பாவ� அ�� அைனவ�� அ�காைல�� எ�வ�. இ�ல��� ��த 
உ���ன� ஒ�ெவா�வ� கா��� நல�� (ம�ச�� ��ணா��� கல�த 
கலைவ) இ�� ம��வ�. �� எ�ெண� ��ய� ெச�வ�. ம�க� ��தாைட 
உ��� ���ைவ��, ல�� ேத�ைய��, �ேபரைன�� வ�ப�வ�. 
�பாவ� அ�� ஒ�ெவா� இ�ல���� இ���க� �ைறய ெச�� 
ஒ�வ��ெகா�வ� ப�மா�� ெகா�வ�. ப��க� த�� ம��வ�. ெப�ேயாைர 
வண�� வா��� ெப�வ�. எ�ெண� பலகார�க��, இ���க�� 
உ�பதா� ெச�மான���காக �பாவ� ேல�ய� உ�ப� மர�. �பாவ�ய�� 
�ரா�வைத ம��� ��த �ராட� எ�� ெசா�வ�. ஏென��, அ�ைறய �ன�, 
அ�காைல�� எ�லா இட�க���, த���� க�ைக��, எ�ெண�� 
ல�����, அர��� சர�வ���, ���ம��� ெகௗ���, ச�தன��� 
�மாேத���, ��தாைட�� மஹா����� வ��பதாக 
க�த�ப�வேதயா��. அ�த �ராடைல� தா� 'க�கா �நான� ஆ�சா' எ�� 
ஒ�வ��ெகா�வ� �சா��ப�. அ�ைறய �ன� எ�லா ந�க�, ஏ�க�, �ள�க�, 
�ண�க���, �� �ைலக��� க�கா ேத� �யா��� இ��பதாக ஐ�க�. 

இ�வா� பல ம����கரமான �ஷய�கைள உ�ளட��ய �பாவ� ஏ� 
ெகா�டாட�ப���ற�? பல காரண�க� �ைடகளாக� �ற�ப���றன.
 ேம�� வ�காள��� கா�ைய வ�ப�வத�கான நாளாக 

ெகா�டா���றன�.
 இல�ைக ��த��� ராவணைன ெவ�� ராம�ரா� அேயா��யா 

����ய நாைள ெகா�டா�வதாக�� �ற�ப��ற�.
 ப�னா�� வ�ட�க� வனவாச� ���� 

அேயா�� ����ய �ராம�, நா� 
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����ய நாைள, �ப�க� ஏ�� ம���த நாைள, �பாவ� என� 
ெசா��றா�க�.

 மகாப��� க�வ�ைத அட��, ��� உலக�கைள�� வாமன அவதார� 
எ��� அள�� அ�த அரச�� ������� ேதவ�கைள� கா�த நாேள 
�பாவ�யாக� ெசா��றா�க�.

 �க�த �ராண��� ப�, ச���� 21 நா� ேகதார ெகௗ� �ரத� ����ற� 
இ��ன��� தா�. �ரத� ��வைட�த ��ன� �வ�, ச��ைய த��� ஒ� 
பா�யாக ஏ�� 'அ��தநா��வர�' உ�வெம��தா�.

 ���ய�க�� மத ��வான ��நான� �ற�த நாளாக� ெகா�டா��றா�க�.
 ைஜன�க� த�க� மத� தைலவரான மகா�ர� மகா��வாண� அைட�த 

நாளாக� �பாவ�ைய� ெகா�டா��றா�க�.
 ராஜ�தன �ர�க� இ�நாைள �ராமைன வ�ப�� நாளாக� 

ெகா�டா��றா�க�.
 மகாரா��ர��� நரக ச���� எ�� நா�� நா�க� ெகா�டா��றா�க�.
 உ��ர��ரேதச��� அ�ன�ர�ைய வண��, ���கண�� ெதாட��வ�. 

��� நா� �பாவ�ைய� ெகா�டா�வ�.
 பா�கடைல� கைட�தேபா� ேதா��ய �ேத�, �ேத��� �ேத�ைய 

உ�தாலக� எ�ற ��வ� மண��, �ேத�ைய மகா��� மண�த நாேள 
�பாவ� என� ெசா��றா�க�.

 ெத����யா�� ���ண� நரகா�ரைன வத� ெச�� இ��ேலாக ம�கைள 
கா�பா��ய நா� �பாவ� எ�� ெகா�டாட�ப��ற�. �யவ� ஒ�வ�� 
அ��� ம����ற ம�க� அ�� ெகா�டா�ய ெகா�டா�டேம இ��� 
�பாவ�யாக ெகா�டாட�ப�வதாக� க�த�ப���ற�.

�பாவ� இ��யா�� ம��ம�ல, நம� அ�ைட நா�களான வ�காளேதச�, 
இல�ைக, மேல�யா உ���ட நா�க��� ெகா�டாட�ப��ற�. ஆனா�, 
ெபய�க�� ெகா�டா�� �ைறக��� மா�ற� உ�ள�.

எ� எ�வா� எ��� பல� பல �ராண கைதகைள ெசா�னா�� இ���� 
�ல�� ஒேர க��� �யவ� ஒ�வ�� அ�ைவ� ெகா�டா�� நாேள 
�பாவ�. ம�த� பைட��� எ�ேலா�� எ�லா ந�ல ப��கைள 
ெகா����கா���� �ய எ�ண�கைள��, ெகா�ைககைள�� ��ெட��� 
ந�ல �டய�களா� மன��� ஒ� ஏ�� ெகா�டா� ம�����ேவா�.
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மா�க�ய பா�ய��, ம������ 
த�� ேகதார ெகள� �ரத� ஆ�� 
ேதா�� �ர�டா� மாத ���லப�ச 
தச� �த� ���ண ப�ச�� 
ச���த��றாக (ஐ�ப� மாத��� 
�பாவ� அமாவாைச) இ�ப�ெதா� 
நா�க� ைக�ெகா��� �ரதமா��. 

ேகதார ெகௗ� �ரத� அ�ைம 
ெகௗ�ேய அ����த �ரத�. 
அ�ைம ஐய�� இட�பாக� ெப�� 
அ��தநா��வராக ஆன� இ�த �ரத 
ம�ைம�னா�.

ேகதார ெகௗ� �ரத� அ�ச���� 
�ைற:
ஆ��ேதா�� �ர�டா� மாத� 
��லப�ச தச��� இ��ரத�ைத 
ஆர���க ேவ���. 
இ�ப�ேதா�ைழக� ெகா�ட�� 
இ�ப�ேதா� �����க� 
ெகா�ட�மான ��னா� 
உ�வா�க�ப�ட ம��ர� 
க��ைற ெச��ெகா�� 
அ�� �த� 
�வெப�மாைன 
ம�ணா� ஆ�க�ப�ட 
��ப����, 
��ப���� ���� 
இ��ர��ைத 
அ����க ேவ���. 
��ைமயான அழகான 
இட��ேல ம�ணா� 
ெச�ய�ப�ட 
�வ��க�ைத அைம�� 
��ப� ைவ��, ��க�, 
��வ� �த�யவ�றா� 
அ��சைன 

ெச�யேவ���. ஒ�ெவா� நா�� 
ேகதாேர�வர��� இ�ப�ேதா� 
எ���ைக ெகா�ட அ�ப�, 
வைட, பழ�, பா��, ெவ��ைல, 
பாயச�, ச��கைர அ�ன�, �� 
அ�ன� �த�ய ைநேவ��ய�கைள 
ைவ�� �ப�ப� கா���� 
ேசாேடாேபாசார �ைஜ ெச��� 
ேகேத�வரைன வ�ப�த� 
ேவ���. இ�ப�ேதா� நா�� 
�ைஜ�� ைவ�க�ப�ட 
இ��ப�ேதா� �����க� ெகா�ட 
��ைன இ�ப�ேதாராவ� ��யான 
அமாவாைச� ���� இட� ைக�� 
க���ெகா�ளேவ���.

இ��ர�ைத அ�ச��க� 
த��யானவ�க�:
ஐ�� மாத�க��� ேம� 
க����யாக இ�லாத ெப�க��, 
மாத�ல�� ��க�ெப�ற 
ெப�க�� 21 நா�க� 

...Sumathisrini

ேகதார ெகௗ� �ரத�
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�ரத���கலா�. ஏைனேயா� 
மாத�ல�� அ��ைற வ�த�� 
அமாவாைச� ���� ����ள 9 
நா�கேளா 7 நா�கேளா ��� 
நா�கேளா அ�ல� அ�ைறய 
�னேமா இ��ர��ைத அ����� 
21 �����ட க��ைற இட� 
�ஜ��ேலா அ�ல� ம��க��ேலா 
க��� ெகா�ளலா�. ேகதாரெகௗ� 
�ன��� பா�வ� சேமதரான 
�வெப�மாைன வ�படேவ���. 
ஆ�க�� இ��ர�ைத 
அ����கலா�.

�ரதபல�:
த�ப�க� ேஷமமாக இ��த��, 
����க��, வ�ைம ��� 

ெச�வ� ெப�வத���, 
க��ய�க��� �ைர�� 
��மண� நைடெப�வத��� 
�வன�ைள� ப��ரணாக� 
ெப�வத��� உக�த�. கணவ�� 
மைன��� க��ெதா���� 
ஒ��ைமயாக வாழேவ��� 
எ�பேத இ��ர��� அ��பைட� 
த��வமா��.

இ��ரத�ைத அ����ேபா� �வ 
ச�� அ�ளா� சகல 
ெசளபா��ய�க�� ெப�� ���க 
�ம�க�யாக வா��� 
��ேபறைடவ� என �ராண�க� 
����றன.
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வ��� ேபா�ற ேநா�க� ��க, 
வா��� ம���� ெப�க...

ந�ரா�� ஸ�த�த மார� - பாத
�ேலன சா�ரா�த ��டாப�மார�
க�ேட லஸ�ஸ�பஹார� - ேவத
ஸார� �ராக� ஜடாஜூட பார�
- ��சேபச �ேதா�ர�

ெபா��ெபா��: ெந��� க������ �ற�ப�ட ��ெபா�க�னா� 
ம�மதைன எ��� சா�பலா��ய ெப�மாேன நம�கார�. வல� பாத�தா� 
அப�மார� (வ���) எ�ற ேநா�� ேதவைதைய, 
ப�த�கைள �����தாம� இ��பத�காக 
அ����ெகா�� இ��பவேர, க���� 
பா��கைள மாைலயாக அ��தவேர நடராஜா, 
நம�கார�. ேவத�க�� சாரமானவேர, ���� 
ெவ���க��� அ�பா�ப�டவேர, ஜடா�� 
த��தவேர, நடராஜ� ெப�மாேன நம�கார�.

அ�ேடாப�    

19 - ச��  

21 - சர�வதி �ைஜ 

22 - வ�ஜயதசமி 

24 – ெமாஹர� 

25 – ப�ரேதாஷ� 

30 – ச�கடஹர ச���தி   

நவ�ப�           

9 – ப�ரேதாஷ� 

10 – த�பாவள� 

11 – அமாவாைச 

12 – க�தச�� ஆர�ப�  

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

பல� த�� �ேலாக�

��மகேள ���பா�கட� ஊட�� ேதவ� ெதாழ
வ�மகேள உலெக�லா�� எ�ெற��� வாழைவ���
ஒ�மகேள ெந�மா� உர�ேத உ�� உர�ெப��
த�மகேள த�ேய� தைல�� ��தாைள ைவேய.

��மக� �� 
த�� ம��ர�
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ப��ைக உண�க� ம��� பலகார�க�

Recipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the Month

ேலானாவாலா ��� (ேவ�கடைல உ��ைட)
...M.Muthulakshmi

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெபா�கடைல – 1 ½ க�
ச��கைர - 1 க� 
ெந� - 1 ேட�� ���

ெச��ைற:
 ெபா�கடைலைய ேலசாக வ��க��.
 ஒ� அ� கனமான வாண��� ெந�ைய ஊ�� �டா�க��. 
 அ�� ச��கைரைய� ேபா�� அ��ைப �தமான ��� ைவ�க��. 
 ��� ேநர��� ச��கைர கைர��, இள� வ��. �� ெகா�ச� ெகா�சமாக 

�ற� மா�, ேத� கல� வ��. அைத ந�� �ள� ��� உடேன அ��ைப 
அைண���ட��. இ�லா��டா� க�� கச�� த���.

 வ��� ைவ���ள ெபா�கடைலைய அ�� ெகா�� உடேன �ள�, ெந� 
தட�ய த��� ெகா�� த�ைடயான ��ண��� அ��ப��யா� சமமாக 
பர�� �ட��. �ள�� ேபாேத �� �லாக� ெத���. 

 ெந� தட�ய க��யா� ����� ெந���� ��ைலக��காக ேகா�க� 
ேபாட��. ���ரேம ெச� 
ஆ����. �க�� 
ெமா�ெமா��பாக இ����.

 ேத� பத� ெகா�ச� இளசாக 
இ��தா� ச�� ��டா� ேபா� 
அ��� ந�றாகேவ இ����. 
ஆனா� பய�கர �டாக இ��பதா� 
ைக ைவ�� உ��ைடயாக 
���கலாேம என �யல� �டா�. 
ெபா�����.

 இேத ேபா� �����ப��ைப 
வ���� ெச�யலா�.

 ேவ��கடைலைய வ���, ேதா� 
��� இேத ேபா� ெச�யலா�. 
பா��க கடைல ��டா� கல�� 
இ����. இ� ���� ெச�வ�. 
கடைல ��டா� ெவ�ல��� 
ெச�வ�, இ���� ச�� �ைற�த�.
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பா� ��டா� 
...Deepika Mahesh

ேதைவயான� ெபா��க�:
பா� – 1��ட� 
ேத�கா� – ½ �� (���ய�)
ச��கைர 

ெச��ைற:
 கடா�� பா� ம��� ேத�கா� இர�ைட�� ேபா�� ந�றாக� 

�ளறேவ���. அ� ெகா�ச� ���� வ��ேபா� ச��கைர ேச��� ந�றாக� 
�ளறேவ���.

 ��ைலகளாக� ேபா�� பத� வ��வைர �ளறேவ���.
 அ�த� பத� வ�த�ட� ெந� தட�ய த��� ெகா��, ெகா�ச� ஆ�ய�ட� 

��ைலகளாக� ேபாட��. 

ைக ����
...Durgasakthi

ேதைவயான� ெபா��க�:
அ�� மா� - 3 க�
உ��த� மா� – ¼ க� 
�ரக� – 100 �ரா� 
ெவ�ெண� – ½ க� 
டா�டா - 2 ேட�� ���
உ�� – ேதைவயான அள�
எ�ெண� 

ெச��ைற:
 ஒ� பா��ர��� அ�� மா�ட�, உ��த� மா�, உ��, �ரக� ேபா��, டா�டா, 

ெவ�ைணைய உ���, மாேவா� ேச��� ேதைவயான அள� த��ைர ஊ�� 
ந�றாக� �ைசய��. 

 �த�� ஒ� ேப�ப��/��தமான ப��� ���� ���� ெகா�ள�� (�க�� 
ெம��யதாக� ��ற��டா�).

 ���� ���ய �ற� ெகா�ச ேநர� உலர ைவ��, �ற� த��� ���ைக 
எ���� ெகா�ள��.

 வாண��� எ�ெண� ஊ��, கா��த�� ���ைக� ெபா��� எ��க��.

���� ���� �ைற: 
 ஒ� உ��ைட மாைவ எ���� ெகா��, க�ைட �ர�, ஆ�கா�� �ர� 

ம��� ந��ர� ஆ�ய ��� �ர�கைள� ெகா�� ����ைன� ��ற��. 
 க�ைட �ரலா��, ஆ�கா�� �ரலா�� மா�ைன ��� அ������, �ற� 

அதைன� ���� ���, வ�ட வ��� ��ற��.
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மா��பா�

ெபா�கடைல உ��ைட

...Durgasakthi

...Ponschellam

ேதைவயான� ெபா��க�:

���� - 1 க� 
ச��கைர - 1 ½ க�
ஏல�கா�/ேரா� எெச�� – ½ ���� 
ஃ�� கல�
மா��பா� ேமா��  

ேதைவயான� ெபா��க�:
ெபா�கடைல - 5௦௦ �ரா�
ச��கைர - 25௦ �ரா� 
ஏல�கா� ெபா� - ��தள� 
����ெபா� - ��தள� 
ேத�கா� – ௧ (��யதாக இ��தா� இர��)
�����ப��� - 5௦ �ரா�

ெச��ைற:
 ����ைய ந�� ைநசாக� ெபா���� ெகா�ள��. ெபா��த �����ட� 

ச��கைர ேச��� அ���� ைவ��, �தமான ��� ேலசாக ெக��யா�� வைர 
�ளற�� (ைக�� எ��� உ���� பா��தா� உ��ட வரேவ���. அத�� 
ேம� அ���� ைவ�� இ��தா� ெக��யாக� ேபா����. ேஷ� ப�ண 
��யா�). அ�த� பத��� இற�� எெச�� ேச��� �ளறேவ���.

 ���� கலைவ ��தாக ஆ�� வைர �ள��ட ேவ���.
 ஆ�ய�� ெகா�ச� ெகா�சமா ����� ேதைவயான ஃ�� கல� ேச��� 

ேமா��� ச��கைர� கலைவைய� ��, அ�� ����� கலைவ ேச��� அ��� 
எ��கலா�. ேமா�� இ�ைலெய�றா� ைகயாேலேய ���ப�ப�ட 
வ�வ�க�� ெச�� ெகா�ளலா�. 

ெச��ைற:
 ெபா�கடைலைய ந�றாக ����� அைர��� ெகா�ள��. அேத ேபா� 

ச��கைரைய�� அைர���ெகா�ள��.
 ேத�காைய� ��� எ����ெகா���க�. ��த�ைய ெந��� வ��� 

ெபா��� ைவ���ெகா�ள��.
 ேத�காைய ெப�ய வாண��� ைவ�� வத�க�� (ெபா���� �� வைர ��).
 ஒ� ெப�ய ச���� ெபா�கடைல, ��, ஏல�கா�, ����ெபா� ேபா�� ந�� 

�ளற��. ��ன� அ�� வத��ய ேத�காைய�� ேபா��, ����ைய�� 
ேபா��� �ட��ட உ��ைட ���க ேவ��ய�தா�. �ைவயான, ச�தான 
ெபா�கடைல உ��ைட தயா�.
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ெகா��க�ைட ெச�ய �த�� ேம� 
மா� தயா��க ேவ���. அைத 
ெச����� எ�ென�ன 
�ரண�கெள�லா� ப�ணலா� எ��� 
�ல ��� ����� பா��கலா�.

ேம� மா� எ�ப� தயா��கலா�?

ஒ�றைர க� ப�ச��ைய ந�றாக� 
கைள�� இர�� ம� ேநர� ஊற 
���க�. ஊ�ய�� �ைர�ட�� 
ேபா�� ந�றாக த��� ��� 
���கேவ அைர�கலா�. இ� ���க 
இ��தா�� பரவா��ைல. ���ைய 
�ட �ைர�ட�� அைர�ப� ெப��. 
ைநசாக அைர�கேவ��ய� ���ய�. 
அைர�த மா�ட� அைர ��� உ��, ஒ� 
��� ைமதாைவ� ேச��� ந�றாக� 
கைர���ெகா�ள��.

ஒ� வாண��� தாராளமாக 

ந�ெல�ெண� ��� அ�� ���க� 
கைர�த இ�த மாைவ (மா� ைநசாக 
இ��தா�� ெக��யாக இ��க� 
�டா�, அ�ப� இ��தா� ெகா�ச� �� 
ேச��� கைர�� ைவ�க��) ெகா�� ஒ� 
ம�தா� ைக �டாம� �ளறேவ���. 

இ�ேக ஒ� ���:

ஒ� கர�� பாைல ேச��தா� 
ெகா��க�ைட ெவ��பாக வ��.

�ள��ேபா� ஒ��வ� ேபால� 
ேதா��னா� இ��� ெகா�ச� 
ந�ெல�ெண� ேச��க��. த��� 
���ர� ���னா�� இ��� 
ெகா�ச� �� ேச��க��. 

ைக �டாம� �ள�ன மா� ஒ� ப�� 
ேபால ேமேல எ��� வர��. மா�� 
க�ணா� ேபால பளபளெவ�� 

...Kasri66

ெகா��க�ைட ப�ணலாமா?

Recipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the Month
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ெவ������. அ�வள�தா�, ேம� 
மா� ெர�. அ� ெகா�ச� ஆ�� வைர 
�ரண�க� ெச�� ைவ�கலா�.

�ரண�க�:
ேத�கா�� �ரண�:

ேத�காைய ஓ��லாம� � ேபால� 
��� ைவ�க��. ேத�கா� � உட� 
ெவ�ல�ைத�� ெபா���� ேபா��� 
�ளற��. இர��� கல�� 
ெவ�ல��� பா� ����ெகா�� 
ெக��யா��. அ�� ஏல��� ேபா�� 
இற�க��. அள� க�ணள�தா�. 
ெவ�ல� அ�க� ேபால� ேதா��னா� 
இ��� ெகா�ச� ேத�கா� ��வ� 
ேச��கலா�. ேத�கா� அ�க� எ�� 
ேதா��னா� இ��� ெவ�ல� 
ேச��கலா�.
ேத�கா� �ரண� தயா�.

கடைல�ப��� �ரண�:

அைர க� கடைல�ப��ைப ேவக 
�ட��. ைகயா� ந���� பா��தா� 
ந���� அள� ெவ�த�� த��ைர 
வ�க�� ப��ைப ����� 
அைர�க��. இ� மா� ேபால 
ெபா�யா��, ���தா� உ��ைட 
����� பத���� ��டா� 
உ���ப��� இ����. இ�� 
ெவ�ல��ைள�� ேச��� அைர�க��. 
�ரண� உ���� அள� ெவ�ல� 
ேச��த�� �����ட��. ெவ�ல� 
அ�கமானா� �������. 
ஏ�ெகெனேவ ப��� ெவ����பதா� 
ம�ப� �ளற ேவ��ய��ைல, 
ஏல��� ேச��� எ��க��. �ரண� 
ெர�.

கடைல�ப��� �ரண� ம�ெறா� �த�:
கடைல� ப��ைப ேவக ைவ�� 
அைர�� அத�ட� ச��கைர (அ�க� 
ச��கைர ேச��தா� �������) 
ேத�கா� ��வ� ேச��� அ�ப�ேய 
ப�ைசயாக ைவ�க ேவ��ய�தா�. 
வாசைன�� ஏல��� ேச��கலா�.

ெச�� பழ கடைல�ப��� �ரண�:

ேமேல ெசா�ன �த��ேலேய 
கடைல�ப��� எ��� ந�றாக ேவக 
ைவ�� ����� ேபா�� ெபா�யாக 
வ��ப� அைர�க ேவ���. ப��� 
எ��த அள��� இர�� ப�� 
ெவ�ல� எ���� ெகா�சமாக �� 
ேச��� கைர�த�� வ�க��, அைத 
பா� ைவ�க ேவ���. பா� த���� 
ேபா�டா� உ��ட வரேவ���, அ�த 
பத� வ�த�� ெவ�த ப���� 
ெபா�ைய� ெகா�� ��� ேபால உ�� 
உ�ராக வ�� அள� �ள� இற�� ஒ� 
ட�பா�� அ��� ைவ�க ேவ���.

இ�த மா�� ����கைள வ���� 
ேச��கலா�. ஏல��� ேபாட ேவ���. 
ெச�� பழ�க� (dried cherries) ��ன 
��னதாக க� ெச�� ேபாட ேவ���. 
ெச�� பழ� இ�லா��டா� ��� 
���� இ��தா� அ��� ேபா��. 
எ��ேம இ�லா��டா� கா��த 
�ரா�ைச ேபா�டா�� ேபா��. 
ஆ�ய�� �ரணமாக ைவ�கலா�.

����: இ�த �ரண� ெபா�யாக�தா� 
இ���� எ�பதா� ேம� மாைவ 
ெசா�� ேபால ெச��ெகா�� உ�ேள 
இ�த� ெபா�ைய அ��� ைவ�� 
���டலா�. 

எ� �ரண�:
க��� எ�ைள வற�� வாண��� பட 
படெவ�� ெபா��� ப� வ��� 
அத�ட� ெகா�ச� ெவ�ல� ேச��� 
����� ெபா��க��. ெவ�ல� 
ேச����ேபா� ம��� �தானமாக 
ேச��ப� ந�ல�. அ�கமானா�தா� 
க�ட�, ேபாதா��டா� ம�ப� 
இ��� ெகா�ச� ேபாடலா�. 
ஏல��� ேபா�� ஒ� �ைற அைர�� 
இற�க��.

ரைவ �ரண�:
அைர க� பா�ேப ரைவைய வற�� 
வாண��� வ��� ைவ�க��. அைர 
க� ெபா��த ெவ�ல��� ெகா�சமாக 
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�� ேச��� கைர�த�� வ�க��, இ�த 
ரைவ, ேத�கா� ��வ�, ����� 
���க�, ஏல��� எ�லா� ேச��� 
ேகச� பத� வ�� வைர �ளற��. 
ெவ�ல� பா� வர ஆர���த�� 
எ�லாமாக ேச��� ெகா���. 
ேவ��ெம�றா� ஒ� ��� ெந� 
ேச��� �ளறலா�. ந�றாக ஆ�ய�� 
ெந� தட�ய ைகயா� �ரணமாக 
உ��� ைவ�கலா�.

ேப��ச�பழ �ரண�:
அைர க� ேப��ச�பழ� எ��� ��க�� 
ேவக�ட��. த��� எ��� 
ேச��கேவ�டா�. சாத� 
ைவ���ேபா� ேமேல ஒ� பா��ர��� 
ைவ�கலா�, அ�ல� ெகா�ச� த��� 
��� வாண��ேலேய ேவக �டலா� 
அ�ல� ைம�ேராேவ�� ெர�� 
��ட� ைவ�� எ��கலா�.

ெவ�த பழ�கைள ந�றாக ம��க�� 
அ�ல� ������� ஒ� �ைற� 
��ற��. ெகா�ைட��ள ேப��ைச 
எ�றா� ெகா�ைடகைள ������ 
ேநர�யாக ����� அைர�தாேல 
ேபா��. �க�� �ைறவாக ெவ�ல� 
ேச��� (பழேம இ��� எ�பதா�) 
�ளற��. வற�� வாண��� ஒ� 
ேட����� கடைலமாைவ ந�றாக 
வாசைன வ��ப� வ��� ைவ�தா� 
அைத இ�த கலைவ�� ேச��க �ரண� 
ெக���ப��.

Dates n nuts �ரண�:
����, பாதா�, ��தா எ�� தலா ஒ� 
�� எ��� த��த�யாக வ��� ரைவ 
ேபால ெபா��க��. அ�� 
ெக��யா�� அள��� ேப��ச�பழ� 
ேச��� ஒ� �ைற ����� ���� 
எ��� ைவ�க��. இ�� ச��கைர, 
ெவ�ல� எ�� எ��� ேதைவ��ைல. 
பழ��� இ��ேப ேபா��. ைக�� 
ஒ��வ� ேபால இ��தா� ெகா�ச� 
ெந� தட��ெகா�� உ��டலா�.

பழ �ரண�:
மா�பழ��� ெச�ய ேவ��� இைத. 

ஆனா� �ச� இ�ைல எ�பதா� ேவ� 
பழ��� ெச�யலா�. ெவ�� கால��� 
மா�பழ� �ைட���ேபா� 
மா�பழ��� ப�ணலா�.

அ�னா� பழ� அ�ல� வாைழ�பழ� 
ந�ல இ��பாக� ேத��ெத��� ம��� 
ைவ�க��. அைர க� ேவ�கடைலைய 
ெகா���� ெகா�ச ேநர� ஊற ைவ�� 
ைநசாக அைர�க��. இ� ச�� ேபால 
இ����.

ேவ�கடைல மா��� த��த ெவ�ல� 
ேச��� அ���ேல��� �ளற��. 
ம��த பழ�ைத�� ேச��� 
�ளறேவ��ய�. ெகா�ச� ெந� 
ேச��தா� �ரண� ஒ�டாம� 
வ�����. பழ� ேச��ப� அளவாக 
இ��க ேவ���. ஆ�ய�� 
உ��டலா�. ����னா� எெச�� 
ேச��கலா�.

����: இ�ப� பழ�ைத ைவ�� 
�ரண� ெச�தா� அைத இ���த��� 
ைவ�� எ��த�� ெரா�ப 
���வா����. அதனா� ந�றாக 
ஆ��வைர கா����� எ��க 
ேவ���. ேமேல ேத�கா�பா� ��� 
��னா� தா� சா��டேவ���.

கார �ரண�:
அைர க� உ��ைத ஊறைவ�� 
����� அைர�க��. உ���, ப�ைச 
�ளகா�� ேச��� அைர�க��. அைர�த 
மாைவ ஒ� வாண��� 
ந�ெல�ெண� ��� க��, 
ெப��காய� தா��� மாைவ�� 
ெகா�� ப��� உ�� ேபால 
�ளறேவ���. �ைறய எ�ெண� 
இ���� எ�றா�� �ைவ�� டா�.

�ைறய �ரண�க� ெர�. இ� 
ெகா��க�ைட ெச�ய ேவ��ய�தா� 
ேவைல.

�ள�ைவ�த மாைவ ச�� ேநர� �� 
ைவ�தா� மா� பதமாக ெவ������. 
ைமதா ேச��ப� ெசா�� ��யாம� 
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வர��, பா� ேச��ப� ெகா��க�ைட 
ெவ��பாக வர��தா�. இ�த 
�ைற�� ெச�தா� ேம� மா� 
ெகா�சமாக� தா� ேதைவ�ப��, 
அதாவ� �ைறய ெகா��க�ைடக� 
�ைட���.

���:

கார �ரண� ைவ�தா� அைத மா��� 
ைவ�� ெர�டாக ம��� �� 
ஓர�கைள அ����ட��.இ��� 
�ரண� எ�றா� உ��ைடயாக ெச�� 
ேமேல ��� ேபால ேத�கா� 
வ�வ��� ெச�ய��. �லைத 
அ�ப�ேய உ����� ைவ�கலா�. 
இ�ப� ெச�வதா� எ�ெத�த வ�வ�  
எ�ன �ரண� ெகா�ட� எ�� 
ெத���ெகா�வ� �லப�.

ேஷ� வரா��டா� எ�ன ெச�வ�?
�ல� கைட�� �ைட��� மா��� 
ேம� மா� தயா��ப�. அ�� மா� 
�ைறய இ����. அைர�� ெச��� 
மா�� அ�த� �ர�சைன இ�ைல. 
அைர�க ேநர� இ�ைல எ�றா� 
ெர�ேம� மாைவேய ���க� 
கைர���ெகா�� அ�� தாராளமாக 
ந�ெல�ெண� ம��� ஒ� கர�� 
பா� ேச��� ேமேல ெசா�ன �ைற�� 
�ளறலா�. வாண��� ஒ�டாம� 
வ�த�� இற�� அ�ப�ேய �� ைவ�� 
��டா� அைர ம�ேநர� க��� 
ைக�� எ�ெண� தட��ெகா�� 
ம�ப� �ைச�� ெசா�� ெச�யலா�.

ெசா�� ெச�ய வரா��டா� ஒ� 
���கர��ைய �����ேபா�� 
ேமேல எ�ெண� தட� மாைவ 
ெம�தாக த����� ேலசாக 
உத�னா� கர�� shape� மா� 
கழ�����, அ�� �ரண�ைத 
ைவ�� ம��கேவா உ��டேவா 
ெச�யலா�. இ� நா� ச�ப��� ப��� 
ெத��� ெகா�ட ��.

ேம� மா� தயா��ப�� ெசா�� 
ெச�வ�� தைல�ேழ ��றா�� என�� 

வராேத, எ�ன ப�ணலா�?
யாைரயாவ� ெச�� தர� ெசா�� 
சா��டலா� எ�� க��காம� ஒ� 
ஐ�யா இ���ற�. �ர��� 
ெகா��க�ைட தயா��கலா�.

�ர� இ��� ெகா��க�ைட:
�ர� ஓர�கைள ������ த���� 
நைன�� ���� உ�ேள ேமேல 
ெசா�ன ஏதாவ� ஒ� �ரண�ைத ைவ�� 
�� ஒ�ட��. இைத இ���த��� 
ைவ���ேபா� ஒ�ேறாெடா�� 
ஒ�டாம� ைவ�க ேவ���. �டாக 
இ����ேபாேத ேமேல ெவ�ெணைய 
brush ப�� எ��க��. �ட��ட 
சா��டலா�. ஆனா� ப��ைக�� 
உக�ததா ெத�யா�.

�ெர� கார� ெகா��க�ைட:
ேமேல ெசா�ன� ேபால உ��� 
�ரண� ெச�யலா� அ�ல� 
கடைல�ப��ைப ேவக ைவ�� வ��� 
அ�� ெகா�ச� �ளகா���� அ�ல� 
�ள���� ேச��� உ��� ேச��� 
அைர�க��. மா� ேபால இ���� 
இ�� க�ேவ��ைல ெகா�தம�� 
எ�லா� ேபா�� ேமேல ெகா�ச� 
எ���ைச� சா� ��� கல�� �ர� 
�ைல���� ைவ�� �� �ைறய 
இைடெவ� ��� ஆ��� ேவக 
ைவ�க��. �டாக இ����ேபா� 
ெவ�ெண� தட� 
எ����டேவ���.

����: இ�த வைக�� ெகா��க�ைட 
ெச�வைத எ� ேதா��� அ�மா�ட� 
ேக��� ெத���ெகா�ேட�. எ�க� 
���� வழ�க��ைல எ�பதா� நா� 
ெச�த��ைல. 

ஆ��ரா�� இ��தேபா� அ�� 
உ��மா ெகா��க�ைடைய ல�� 
ேபால ஒேரயளவாக உ��� உ��ரா� 
எ�ற ெபய�� ெச�வைத� 
க�����ேற�. 
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Carrot Aval Kesari
...PriyagauthamH

Ingredients:

Carrot - 1 grated
Aval - ¾ th cup
Sugar - ¾ th cup 
Water - 2 ½ cups
Elaichi powder - pinch

Saffron - pinch (crush it)
Pachai karpooram - pinch (crush it) 
Ghee - 2 tbsp (i.e 6 tsp) 
Cashews - 5 (broken to small pieces)
Melon seeds - 1 tbsp 

Method: 
 Heat a non stick kadai.
 Toast the aval in low ame until a mild aroma comes.
 Rinse this aval in water once. Drain water immediately.
 Now toast the washed aval again in the dry kadai until the aroma comes. Use 

low ame. The aval will dry out. Keep it aside.
 Heat kadai and add a tsp ghee. Saute the grated carrot until raw smell 

disappears. Cool it.
 Pulse the toasted aval in mixie to a powder. Now add the sauted carrot and 

pulse it too. It will not become a paste. It will still be a powder only. See the 
piciture.

 Heat nonstick kadai and add 2 tsp ghee and fry the cashews until light golden. 
 dd the melon seeds and fry it too. Remove and leave aside.
 In same kadai add the required water and bring it to boil. When water is boiling 

add the powdered aval, carrot mix. Stir continuously to avoid lumps. Cook until 
the aval is well done. This is important. If need be adding some more hot 
water to let the aval cook. If you add sugar without cooking aval well, it will 
stay raw after addition of sugar.

 Once aval, carrot mix is cooked add the sugar. Stir well and cook until kesari 
comes together.

 Finally add the elaichi powder, crushed 
saffron strands, remaining one tbsp ghee 
and the crushed pachai karpooram. Mix well. 
You will notice the ghee oozing out. That's 
the stage to remove from ame.

 Garnish with the fried cashews and melon 
seeds.

Note: Have used equal amounts of sugar to 
aval. This gives a just sweet kesari. So if it is 
too light please adjust to suit your taste buds.  
 Also unlike regular kesari this consumes less 

ghee only. 
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Cheat's Milk Adai Pradhaman
...PriyagauthamH

Friends this is not your traditional adai pradhaman. I have used milk and sugar instead 
of coconut milk and jaggery and have steamed adais in idly plates not in banana leaf. 
Still it tasted good. Hence sharing the recipe.

For Adai:
Pacharisi - 3 handfuls
Grated coconut  - 2 handfuls

Method:
 ·Soak Pacharisi for 4 hrs . Drain rice and grind it with coconut to as ne and as 

smooth a paste with water. Make a thin batter.
 In your idly plates, coat a very thin layer of batter and steam it. Let it cool thoroughly. 

Peel it off the idly plate and chop to pieces. Use the entire batter to make adais.

For pradhaman
Full milk -  4 cups
Elaichi powder - few pinches
Saffron - Few strands soaked in milk
Chopped Cashews - 1 tbsp
Raisins - 1tbsp
Grated coconut - 2 handfuls 
Ghee -1 tbsp
Sugar - 1 to ½ cups 

Preparation:
 Toast the cashew, raisins in ghee.
 Grind the grated coconut in mixie until nely ground.
Procedure:
 Boil the milk. To this add the nely ground coconut and boil it again.
 Add the sugar and let it dissolve completely.
 Add the steamed adais along with half a glass of hot water and let the adais cook in 

milk.
 Finally add the elaichi powder, saffron and toasted cashew and raisins. Cook for few 

mins.

Note: The adais toughen if refrigerated. So please serve it warm or in room temp. Not 
sure if addition of coconut to rice batter was responsible for the toughness. Also I had 
smeared the idly plates with ghee to ease the removal. As I suspected it may have been 
a reason for toughening I have omitted that. Ensuring that it has cooled thoroughly will 
itself help in peeling adais.

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Oct 2015                  33



Recipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the Month

கஜுரா
...Gloria

ேதைவயான� ெபா��க�:

ைமதா - 1 க� 
ெவ�ெண� - ¼ க� 
ச�கைர - 2 ேட�� ���
உ�� - 1 ���ைக 
ேப���ப�ட� - ¼ ����
எ�ெண� ெபா��க

ெச��ைற
 ைமதா மா�� ெவ�ெணைய �டாக ஊ�� ந�� கல��� ப� இைழ��� 

�ைசய��. �� ச��கைர, உ�� ேச��� ெகா�ச� ெகா�சமாக ����� ந�� 
அ���� �ைசய��. 

 ���க�ைட ைவ�� ெகா�ச� ெமா�தமாக உ��� ��ன� ��னதாக� 
க�டமாக ெவ�� ெபா��க��.

பா� ேகாவா ேப�
...Girija Chandru

ேதைவயான� ெபா��க�:

பா� ேகாவா – ½ �ேலா (கைட�� 
வா��ய�)
பா� - 1 ��ட� 
ஏல�கா� - 4
���ம� – ��தள�  

ேகா�ைம மா� – ½ �ேலா 
எ�ெண� – ெபா��க�h ேதைவயான 
அள�
உ�� - ெகா�ச� 

ெச��ைற
 �த�� ேகா�ைம மாைவ, உ�� ேச��� ���� �ைசவ� ேபா� �ைச�� 

ெகா�ள��.
 �ற� �� �� ��களாக இ��� ெகா�ள��.
 பா� ேகாவாைவ �� �� உ��ைடகளாக உ���� ெகா�ள��.
 ����� ஒ� ேகாவா உ��ைட ைவ�� ���த வ�வ��� ெச�ய�� 

(உதாரண�: ��ேகாண�/நா�ேகாண�/ ேமாதக�/சேமாசா).
 எ�ெண�� ெபா���, இ�த ேப�கைள ெகா�ச� ஆற �ட��.
 ஒ� கடா��, பா� ைவ�� ½ ��டராக ���� வைர ந�� கா��ச��. 

�ற� ���ம�� இ��, ெபா� ெச�த ஏல�கா� ேபாட��. 
 பா� ந�� ஆ�ய �ற�, ெபா��த ேப�கைள பா�� ேபா�� ஊற ைவ�க��.
����: ேவ��ெம�றா�, ஆ�ய பா�� ேரா� எெச��, பாதா� எெச�� 
ேச��கலா�.
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கார ���ப�யார�

பா� ெகா��க�ைட 

...Amrudha

...Ramya Rajan

ேதைவயான� ெபா��க�:
ப�ச�� – ½ க� 
���கல�� – ½ க�
உ��� - ½ க�
ெவ�தய� - 1 ���� 

தா��க: 
க�� 

உ��த�ப��� 
கடைல�ப���
�����ப���
�ள�
ெப��காய�
க�ேவ���ைல

ேதைவயான� ெபா��க�:
ப�ச�� மா� - 2 க� 
பா� - 1 க�
த��� - 2 க� 
ஏல�கா� �� – ½ ���

ெவ�ல�/ச�கைர - ேதைவயான 
அள�
ேத�கா� ��வ� – ¼  க� 
உ�� – ½ ��� 

ெச��ைற:
 இ�� மாைவ� ேபா�, ேம� ��யைவகைள உ�� ேச��� அைர�� ���க 

ைவ���ெகா���க�. 
 ��தாக ந���ய ம���தைழ, ப�ைச �ளகா�, ���ய கார�, அத�ட� 

தா��க� ��ய ெபா��கைள� தா��� மா�ட� கல�� ெகா���க�.
 �� ���ப�யார�ச���� நந�ெல�ெண�ஊ��, மாைவ �� கர��யா� 

ஊ�� இ��ற�� ெபா���� வ��வைர ேவகைவ�� ஊ�யா� எ��க��.
 த�கா�, கார� ச���ட� சா��டலா�.

ெச��ைற:
 ப�ச�� மாைவ ஒ� பா��ர��� ேபா�� அேதா� உ�� ேச��� �ளற��.
 அ���� ��� த��� �ட ைவ��, அ�த �ைர� ெகா�� மா� �ைசய��. 
 ��� அைத �� �� உ��ைடகளாக உ���� ெகா�ள��. 
 ம�ெறா� பா��ர��� பா��, ��� ேச��� ெகா��க �ட��.
 ெகா��த�� அ�� உ��� ைவ�த உ��ைடகைள� ேபா�� ேவக �ட��. 

அேதா� இர�� ��� ப�ச�� மாைவ�� அ�� �� �ட ேவ���. 
 மா� உ��ைட பா� ெவ�த�� அ�� ச��கைர எ�றா� அ�ப�ேய ேச��க��. 

அ�ல� ெவ�ல�ைத கைர�� வ�க�� ஊ�ற��. 
 மா� உ��ைட ��தாக ெவ�த�� அ�� ஏல�கா� �� ம��� ேத�கா� 

��வ� ேச��� ஒ� ெகா� ��� இற�க��. �ைவயான பா� ெகா��க�ைட 
தயா�.
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த�� வைட 
...jv_66 @ Jayanthy

ேதைவயான� ெபா��க�:

உ��த�ப��� - ½ ஆழா�� 
ப�ைச�ளகா� - 2 
உ�� - ¼ ���� 
எ�ெண� - ெபா��ெத��க 

த�ைர� தயா� ெச�ய:

ெக���த�� - 3 க�
ப�ைச�ளகா� - 1 
ேத�கா� ��வ� - 1 க� 
உ�� - ¼ ���� 
ெகா�தம�� தைழ – ½ க� 

ெச��ைற:


உ��ைத 2 ம�ேநர� ஊற ைவ��, ப�ைச�ளகா�, உ��
 ேச��� ைநசாக அைர���ெகா�ள��.
 இத�� �� ��� அைர�காம� ��தள� ெத����ெகா�� அைர�க��.
 ����� ேத�கா����வ�, உ��, ப�ைச�ளகா� இவ�ைற த��� �டாம� 

அைர�� ைவ�க��.
 �����லாத ெக���த�ைர ஒ� ெப�ய பா��ர��� ேபா�� அ�� இ�த 

அைர�த ��ைத� ேபா�� ந�றாக� கல�க��.
 இ�ேபா� அ����, ஒ� கடா�� எ�ைணைய ���, ந�� கா��த �ற� 

அைர�த உ��ைத எ��� வைடகளாக� ��� எ��க��.
 அ��ைப ���� ைவ�� ெச�ய��. இ�லா��டா� ேவகா�.
 இ�த வைடக� ெமா�ெமா�ெவ�� ஆ�� வைர அ���� இ��க� 

ேதைவ��ைல. ஆனா� ேவகாம�� எ��� �ட��டா�.
 ெவ�த�ட� எ���, தயாராக ைவ���ள த��� கலைவ�� ேபா�� �ட 

ேவ���.
 ���யமான�, வைட ந�ல �டாக இ���� ேபாேத த��� ேபாட ேவ��ய� 

தா�.
 ெகா�ச� ஊ�ய�ட�, அ�த வைடகைள� த��� ����� ேபா�� ேம�� 

��� ஊற ைவ�க��.
 இ�ேபா� எ�லா வைடகைள�� இ� ேபாலேவ த��� ேபா�� ஊற 

ைவ�க��.
 இ�ேபா� க��ய ெகா�தம��ைய� ெபா�யாக ந���, இ�த வைடக�� �� 

�� அல�க���� ப�மாற��.
 ���ப��ளவ�க� ��தள� ���ைய இ�த வைடக�� ேம� �வலா�. 

���ய கார� �ட� �வலா�.
 அேத ேபால ���ப���தா�, ��தள� ச��கைரைய�� த�� கலைவ�� 

ேச��கலா�.
 �ைவயான த�� வைட தயா�.
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அவ� ெகா��க�ைட
...Uma Manoj

ேதைவயான� ெபா��க�:

ெக�� அவ� - 2 க�
த��� - 2 க�
உ��
எ�ெண�
ேத�கா� ��வ�

தா��க:
க��
உ��த�ப���
கடைல�ப���
க�ேவ��ைல
ெவ�காய� - 1 (ந���ய�)
ப�ைச�ளகா� - 1 (ெம�தாக 
ந���ய�)
ெகா�தம�� தைழ - ந���ய�

ெச��ைற:
 அவைல ெவ�� வாண��� வ��� ����� ஒ��ர�டாக அைர�க��.
 வாண��� எ�ெண� ��� தா���� ெபா��கைள� ேச��� அ�� �� 

ஊ�� உ�� ேச��� ெகா��க�ட��.
 �� அ�� வ��த அவைல� ேச��� ந�� �ளற��
 இற��ய�� ேத�கா� ��வ�, ெகா�தம�� ேச��� உ��ைட� ���� 

இ�� த��� ேவக�ட��
 த�கா� ச���ட� ேச��� சா���டா� அ�ைமயாக இ����... ச�தான�� 

�ட.

அவ� வைட 
...Thenuraj

ேதைவயான� ெபா��க�:

அவ� - 2 க� 
ெவ�காய� - 1
ப�ைச �ளகா� - 2
இ�� -- ���
க�ேவ��ைல - ��தள� 
ெகா�தம�� இைல – ��தள�

  
கடைல மா� - 2 ���� 
அ��மா� - 1 ���� 
�ளகா� �� – ¼ ���� 
ெப��காய��� - 2 ���ைக 
உ�� - ேதைவயான அள� 
எ�ெண� - ெபா��ெத��க 

ெச��ைற:
 ஒ� ெபௗ�� அவைல எ����ெகா��, அ�� 1 க� �டான �ைர ஊ�� 

ந�றாக� �ள�, �� 10 ��ட� ைவ�க��.
 ெபா�தாக ந���ய ெவ�காய�, ப�ைச �ளகா�, இ��, க�ேவ��ைலைய 

அவ�ட� ேச���, கடைல மா�, அ�� மா�, �ளகா� ��, ெப��காய�, உ�� 
அைன�ைத�� ேச���, ந�றாக வைட மா� ேபால கல�� ெகா�ள��. 

 ��� ஒ�ெவா� வைடயாக� த��, எ�ெண�� ெபா��ெத��க��. 
 �ைவயான அவ� வைட ெர�. ���பமான ச���ட� சா��டலா�.
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பாயச�
...Kasri66 @ Chitra

நவரா��� ப��ைக வ��ற�. இ�த 
ப��ைக�� ெதாட��� ஒ�ப� 
நா�க� �ன� �ன� ஒ�ெவா� பாயச� 
ெச�� பைட�ப� வழ�க�. இ�ேக �ல 
வைக ப��ைக�கால பாயச�க� 
ெச��ைறகைள ெசா��ேற�.

பா� பாயச�:

ஒ� ��ட� பாைல ��க�ேலேய ��� 
அ�� கைள�� வ�க��ய அைர க� 
ப�ச��ைய ேச��க��. அ��ைப ப�ற 
ைவ�� ��கைர �� ைவ�� �ட��. 
இ�ேபா� ��க� ெவ��ைட ேபாட 
ேவ�டா�. ெகா�ச ேநர��� ��க� 
ெவ�� (ெவ�� ேபா�� இட�) 
����� ��� ��தாக த��� வர 
ஆர�����. அ�ேபா� ெவ�� 
ேபா�� அ��ைப ���� 
ைவ���ட��. ச�யாக இ�ப� 
��ட�க� ஆன�� அ��ைப 
அைண�� �டேவ��� (என�� 
ஹா���� ��� ��ட� ��க�� 
இ�ப� இ�ப� ��ட� ைவ�தா� 
அத��� ஒ� ��� வ����� 
எ�பதா� ஒ� ��� வ�த�� 
அைண����ேவ�).

அ��ைப அைண�த �ற� ச�யாக ப�� 
��ட� க��� �ற�தா� ெகா�ச� 
ச�தன கல�� பதமாக அ�� 
ெவ������. இ�த� கலைவ �டாக 
இ����ேபாேத ஒ� க� ச��கைர (பா� 
இய�ைக�ேலேய இ��� �ைவ 
ெகா�ட� எ�பதா� ஒ� க� ேபா��, 
�ல��� ெகா�சமாக சா���டா�� 
�ைறய இ��� ேச��� சா���வ� 
����� எ�றா� ச��கைர அளைவ 
அ�க��கலா�) ேச��� �ளற��. 
ெகா�ச ேநர� அ��ைப ப�ற 
ைவ�கலா�, ஆனா� கலைவ ெகா���� 
�ைல�� ேபாகாம� பா��க��. 
அ��ைப அைண����� வாசைன�� 

ஏல���, ���ம�� ேச��� 
இற�க��.

ேமேல ெந��� வ��த ����, பாதா� 
shaves ெகா�� அல�க��கலா�. 
�ல��� �ராை� ேச��ப� ����� 
எ�றா� அைத�� வ��� ேச��கலா�. 

�லபமான �ைற�� �ைறய ேப� 
வ�தா�� ெச���ட� ��ய பாயச� 
இ�. இைத ஒ� ��தக��� ப��� 
பல�ைற ெவ��கரமாக ெச���ேள�. 
��ய ���ப� எ�றா� ேமேல த�த 
அளைவ அ�ப�ேய பா�யளவாக மா�� 
ெச�யலா�.

ெவ�ல� ேபா�ட பாயச�:

��கா� க� ப�ச���ட�, கா� க� 
பா��ப��� ேச��� கைள�� வ�க�� 
1:3 எ�ற அள�� ெவ�� பாேலா, 
அ�ல� பா�� த���மாக� கல�ேதா 
��க�� ெபா�க� ேபால ெச�� 
ெகா�ள��.

ெவ�த இ�த� ெபா�க�� ஒ� க� 
ெபா��த ெவ�ல� (ெவ�ல� 
ெவ��பானதாக இ��தா� ��கா� க� 
ெவ�ல�� கா� க� ச��கைர�� 
ேச��� ேபாடலா�, இ� �ற�ைத� 
����கா���) ேச���� கைர�த�� 
ேதைவயான பாைல ��� ஏல��� 
ேச��� இற�க��. ேமேல ெந��� 
வ��த ����, �ராை�களா� 
அல�க��க��.

����:
· இ�த பாயச�ைத ெச���ேபா� 

ெவ�ல�ைத ேநராக� ேச��காம� 
ெகா�ச� ��� கைர�� வ�க�� 
ேச��ப� ெவ�ல��� உ�ள க�, 
ம�, ��ைபக� பாயச� 
சா����ேபா� வா�� வ�� 

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Oct 2015                  38



Recipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the MonthRecipe of the Month

மா�டாம� கா���.
· ேமேல அவசர �ைற பா� 

பாயச� ெச�வ� ேபால ெவ�த 
சாத� ம��� எ��� ம��� 
ச��கைர�� ப�� கைர�த 
ெவ�ல� ேச��� ெச�யலா�.

· எ�த �ைறயானா�� ெவ�ல� 
ேச��� ெச��� பாயச�க�� 
�த�� ெவ�ல�ைத ேச��� 
�ற� பா� ேச��ப� ந�ல�. 
பா� �த�� ேச��� ��� 
கைட��� ெவ�ல� ேச��தா� 
பா� ���த� ேபாலா��. 
அ�ப� ���தா�ேபா� 
ஆனா�� இர�� ���ைக 
சைமய� ேசாடா (ஆ�ப ேசாடா) 
ேச��க ம�ப� ���த பா� 
ேநரா��.

ேத�கா� பா� ெவ�ல பாயச�:

இ��� ெச��ைற ேமேல ெசா�ன� 
ேபால�தா�. ெவ�த சாத��� இர�� 
கர�� எ��� சாதா பா�ட� ம��� 
ெவ�ல ��ட� ேச���� �ளற��. 

(ெபா�வாக எ�த பாயச� ெச�தா�� 
அ��ைப ��� அ�ேக இ�ேக 
நகராம� கர��யா� �ள��ெகா�ேட 
இ��தா��, அ��ைப ���� ைவ�� 
ெச�தா��, அ�����காம� 
வ�வேதா� பா� ெபா�� வ�யாம�� 
இ����)

ெவ�ல�� சாத�� கல�� 
ெகா�ட�� ேமேல ேதைவயான அள� 
ேத�கா� பா� ேச��� உடேன அ��ைப 
அைண�க��. இ� ேத�கா� 
வாசைன�ட� �ரமாதமா� இ����. 
இத�� ���� ேபா�ற அல�கார�க� 
ேதைவ��ைல. ����னா� ப� 
ப�லாக� ��ய ேத�கா� ���கைள 
ெந��� ெபா��� ேச��கலா�. 
இ� ேபா�ற பாயச��� ������ 
ப�� வ��த ேவ��கடைலைய ேதா� 
��� ��� ேலசாக ெந��� வ��� 
ேச��தா� ���யாசமான �ைவ�ட� 

இ����.

ேகா�ைம மா� பாயச�:

ஒ� அ���� ெவ��� தயாராக 
இ��க���. ெகா�ச� அ�கள� �� 
ைவ���ெகா�வ� நல�.

ஒ� வாண��� தாராளமாக ெந� ��� 
����, �ராை�கைள வ��� த�யாக 
எ��க��.

�� ெந��� ெர�� ��� ேகா�ைம 
மாைவ ேபா�� ந�றாக ெபா��ற� 
வ��வைர �தானமாக வ��க��. மா� 
வ�ப�ட�� �ேட மண��� அ�தா� 
கண��. உடேன ெவ��ைர ெகா�ச� 
ெகா�சமாக� ேச��� அேத சமய��� 
ைக �டாம� �ள��ட��. மா� 
ெவ�� ���ர� ெக���ப��. அைர க� 
ச��கைரைய ேச��� அ� கல�த�� 
ஏல���� ேச��� ெகா��த�� பா� 
ேச��� இற�கலா�. 

ெகா�ச� ஆ�ய�� பாதா� எெச�� 
ேச��தா�� பாதா� �� ேபால �ைவ 
த��. ேமேல வ��த ���� 
ப���கைள ேபா�� அல�க��க��.

கடைலமா� பாயச�:

ேமேல ெசா�ன அேத �ைறதா� 
எ�றா�� இ� அைத �ட வாசைன�� 
��� சா���� ப� இ����. ைம�� 
பா� ேபாலேவ வாசைன வ��.

ெந��� (இ��� ெகா�ச� அ�கள� 
ெந� எ��ப� ந�ல�. அ�கள� 
எ�றா� ெர�� ���) ப���கைள 
வ��� எ������, மா� ெர�� 
��� ேச��� ெவ��� ேச��� ைக 
�டாம� �ளற��. இ�த 
கடைலமா��� �� ச�ேற அ�க� 
ேதைவ, �ைறவாக ���, மா�� 
ச�யாக வ�படா��டா� மா� வாசைன 
வ�����.
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ந�றாக ெவ�� ேதாைச மா� 
ேபாலான�� ச��கைர ேச��� 
கைர�த�� பா� ேச��க 
ேவ��ய�தா�. அள� ேமேல ெசா�ன 
பாயச��� அளேவ. இற�� ஏல��� 
ம��� ேபா�� ���� ப���களா� 
அல�க��கலா�.

பா��ப���, ஜ�வ�� 
ெவ�ல�பாயச�:

இ�த கல�பட� �ரத நா�க��� 
ெச�யலா�. ெர��ேம உட��� 
��ைம எ�பதா� ஆேரா��யமான 
உண�� �ட.
ஜ�வ��ைய ஊற ைவ�க��. ஊ�ய 
ஜ�வ���ட� பா��ப��ைப கைள�� 
ேச��க��. ெர��� சம அள� 
எ��கலா�.

��க�� ேவக ைவ�� ெவ�ல� ேச��� 
ெகா��க ைவ�� பா� ேச��� 
இற�க��. ெரா�ப�� �லபமான 
ஒ��. ேமேல ஏல��� ����க� 
ேபாட மற�க ேவ�டா�. 

கடைல�ப��� ெவ�ல பாயச�:

ெர�� ேட����� 
கடைல�ப��ைப ேவக �ட��. 
ெச�வத�� ��ேபேய கா� க� அ�ல� 
ஒ� �� ப�ச��ைய ஊற ���க�. 
ஊ�ய�� ஒ� �� ேத�காைய ேச��� 
����� த��� ��� அைர��க�. .

கடைல�ப��� ெவ�த�� அைர�த 
��ைத� ெகா�� �ளற��. அைர�த 
���ட� �ைறய த��� ேச��� 
ைவ�க ேவ���. ஏ� எ�றா� அ�� 
அைர�தைத� ெகா�� �ள��ேபா� 
ெக��யாக� ெகா��க�ைட ேம� மா� 
மா�� ஆ����. ஆனா� அ�� 
ெவ����கா�, அதனா� �ைறய 
த��� ��� ைவ�க��. ���ரேம 
ெக���ப��. மா� ெவ�� ��ட� 
எ�� ேதா��னா� அ�� ��� 
ட�ள� பாைல�� ேச��� �ளற��. 

தளதளெவ�� ெகா����ேபா� 
ெவ�ல�ைத� ெபா��� ேச��க 
ேவ���.. இ�தள��� ஒ� உ��ைட 
ெவ�ல� ேதைவ�ப��.
.
(ெவ�ல��� �ைறய ��ைப இ���� 
எ�பதா� ெவ�ல�ைத த�யாக 
ெகா�ச� �� ��� கைர�� 
ெகா��த�� வ�க��� ேச��கலா�. 
பாைல �த�� ேச��காம� ெவ�ல 
�ைர ேச��� ெகா��க ��� 
கைட��� பாைல ேச��தா�� ந�ல�) 
எ�லா� ேச��� ெகா��த�� ஏல���, 
ப�ைச க��ர� ேபா�� ெந��� வ��த 
���� �ராை�கைள ேச��� 
இற�க��.

����: ேமேல ெசா�ன இ�த அள�� 
ெச�தா� ��� ��ட� ஹா���� 
��க�� ��கா�வா� வ��. �ைறய 
கா�� பாயச� இ�. ���� எ�� 
�ைறய ெத���, வா�� கைர��, 
���� எ��� சா���� பத��� 
இ����. உ�க� ேதைவ�ேக�ற 
��த��� ெச�� ெகா���க�)

பர���கா� பாயச�:

பா��க கார� பாயச� ேபாலேவ 
இ���� இ� �ைவ��� டா� தா�. 
ெசா�னா� ஒ�ய ெத�யா� எ�� 
ெச�த� எ��. பர���கா� 
இய�ைகயாகேவ இ���� �ைவ 
ெகா�ட�. அதனா� அ�க� இ���� 
ேதைவ�படா�. 

���ய பர���கா� (yellow pumpkin) ஒ� 
ப�ைத எ��� ேதா� �� கார� 
ேபாலேவ ����ெகா�ள��. இ�த 
��வைல ெந��� ந�றாக வாசைன 
ேபாக வத�க��. வத��ய�� ெகா�ச� 
பா� ேச��� ேவக �ட��. பா�� 
ந�றாக ெவ�த�� ேதைவயான ச��கைர 
ேச��� கைரய ��� ���� ேமேல 
ெகா�ச� ���ெம�� அ�ல� 
��ட�கா���ய பா� ேச��� 
இற�க��. ஏல��� ம��� ����, 
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��தா ப���கைள �� ேமேல 
அல�காரமாக ேபா�� ப�மாற��. 
��தா ப���க�� ��வ� தலா ஒ� 
��� ேச��� ����� ைவ�� 
தரலா�. பாதா� �� ேபாலேவ கல��� 
�ைவ��� இ���� இ�.

இைத இ��� ெகா�ச� �� ஆ���� 
சா��டலா�. அதாவ� ஒ� ��� 
கசகசாைவ�� ப�� ����, 
பாதாைம�� ெவ���� ஊற ைவ�� 
ேத�கா� ��வ�ட� அைர�� பா�� 
உ�ைள��ழ�� கலைவ ேவ��ேபா� 
கல�கலா�. ஆனா� இைத பாதா� �� 
எ�� ெசா�னா� ந�ைம 
ச�ேதக�ேதா� பா��பா�க�. 

ேச�யா பாயச�:

இ�ேபா� வ��த ேச�யா 
ெர�ேமடாக� �ைட��ற�, அ� 
இ�லா��டா�� ெந��� அைர க� 
ேச�யாைவ வ����ெகா�� ெகா��� 
��� ேவக �ட��. ேச�யா ெவ�த�� 
பா� ேச��� ெகா��த�� ச��கைர 
ேச���, கைர�த�� ேதைவயான பா� 
ேச��� ��� ேநர� �ள� இற�கலா�. 
இ� ெபா�வாக ஆற ஆற 
ெக��யா���� எ�பதா� பாயச� 
தளர இ��தா� கவைல�பட 
ேவ�டா�.

ேமேல வாசைன�� ஏல�கா� �� 
ேச��� ���� வைககளா� அல�கார� 
ெச�ய��.

(��தாக சைம�பவ�க��� ஒ� ��: 
ெபா�வாக ேவ��ய அள� ச��கைர 
ேச��� எ�� எ�லா இட���� 
ெசா�����ேற�, ேவ��ய அள� 
எ�றா� எ�ன எ�� ேக�டா� ஒ� க� 
அ��ேயா ேச�யாேவா எ�த வைக 
பாயச� எ�றா�� ச��கைர ஒ� க� 
எ�� கண��. ஒ� �ைற ெச�� 
பா��தா� நம� நா��� �ைவ ����, 
இ��� அ�க� எ�� ேதா��னா� 

அ��த �ைற கா� க� ச��கைரைய 
�ைற���ெகா�ளலா�, இ��� 
ப�தா� எ�பவ�க� ெகா�ச� 
����ெகா�ளலா�. இ� நா� ெச�� 
பா��த�� ஒ� ேநா��� ���� 
ைவ���ெகா�டா� அ��த �ைற�� 
உபேயாகமா�����.)

ஜ�வ�� பாயச�:

க� க�ணாக ஓரா�ர� தவைளக� 
����� பா��ப� ேபா����� 
ஜ�வ�� பாயச���� அ�ைம 
ஆகாதவ�க� யா�? �ரத நா�க��� 
ெச�ய���ய பாயச� இ�.

கா� க� ஜ�வ�� எ��தாேல ந�றாக 
கா��. ஜ�வ��ைய ஒ� ம� ேநர� 
அ�ல� ெர�� ம� ேநர���� ஊற 
ைவ�க��. �ல� ெவ���� ஊற 
ைவ��றா�க�. ெவ��� எ�றா�� 
�ைற�த� ஒ� ம� ேநர� ஊ�னா� 
ந�றாக இ����. ஊ�ன ஜ�வ��ைய 
���� வைர �� ��� ��க�� 
ைவ�� ேவக�ட��. ெவ�த 
ஜ�வ���ட� �டாக இ����ேபாேத 
அைர க� ச��கைர ேச��� ஒ� க� 
பாைல�� ேச��� �ளற��. எ�லா� 
ந�றாக ெகா��த�� இற�� ஏல��� 
ேச��� ெந��� வ��த ����, 
�ரா�ைச ேச��� இற�க��.

ஜ�வ���ட� ச��கைர�� ப�� 
ெவ�ல� ேச��� பாயச� ெச�யலா�. 
அத� �ைவ�� ந�றாக இ����. 
ெவ�ல� + ச��கைர எ�ற ேச��ைக�� 
ெச�வ�� ���யாசமாக இ����. 

பா�ேப ரைவ பாயச�:

இ� ேபால ஒ� சமய ச��� எ��� 
�ைடயா�. ஒ� அவசர ஆ��ர���� 
உத�வ� ரைவதா�. ��� 
���தா�யா? எ� ரைவைய எ�றா�, 
�� ஓ�ட� எ�� ஓ���பவ�க� �ட 
ரைவ பாயச� எ�றா� சா���வ�.
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க�� (க��) ந�ப�க��� ெதா�� ெதாட�க 
ந�ல ந�ல ஐ�யாவா ெகா����� 
இ���ற இைளஞ�. ����� ேபாகாமா� 
எ�ேபா�� ந�ப�க�ட� அவ�க� 
���ேலேய த���றா�. ேவைல எ��� 
எ��� ெசா��� ெகா��� அள� 
அவ�ட� இ�ைல. இர� ேநர��� 
பா�க�� ��� எ�� �� �ைளயா� 
வ�பவ�. ஒ� நா� அ�� அ�க� ெஜ��� 
அதனா� ஏ�ப�ட ச�ைட�� அ�த ப�கேம 
ெச�வ��ைல என ��ெவ���றா�. 
க��� ப�க���� ����காரராக வ�� 
�ரபாகர� (சா��) ேபா��� Informer ஆக 
இ���றா�. 

ஒ� �ைற ������� அ�கமாக ேப�� 
க�ைர ேபா�� அைழ��� ெச�ல அவைன 
அ����� �����றா� �ரபாகர�. 
க���� ��மண� ஆ� ஒ� வய�� 
ெப��ழ�ைத உ�ள�. மைன� அ�தா 
(ேர�� ேமன�) க��� ெசா�த அ�கா மக�. 
அழகான மைன�, �ழ�ைத என ெச��� 
க��� வா�ைவ மா��� ப�யாக 
ச�பவ�க� �க��ற�. �ரபாகர�� 
அ��க�தா� க����� ேபா��� �� �� 
ேவைலக� ெச��� வா���� Informer 
ஆ�� வா���� �ைட��ற�. 

க�� தா� �� �ைளயா�ய ��� பாைர 
ேபா��ட� ���� ெகா��க அ�த பா� 
����ைக�ட�ப��ற�. �� ஒ� நா�� 
�ரபாகர� க��� க� ��ேன ெவ��� 
ெகாைல ெச�ய�ப��றா�, அ��� 
இ���� அவைர கா�க ��யாம� 
ேபா�றா� க��. அத� �� எ�ன ஆ���? 

ஏ� �ரபாகரைன� ெகா�றன�? க�� எ�ன 
ஆனா�? பட� �க�� ��ய�, ஒ�றைர 
ம� ேநர� தா�. எனேவ கைத ேவகமாக 
நக��ற�. க��� மதயாைன���ட� 
பட��� அவ�� ந��� ெவ�வாக 
ேபச�ப�ட�. 

இ�த பட��� ச�� ���யாசமான 
நாயகனாக ந������றா�. அ�தாவாக 
வ�� ேர�� �க�� அழகாக இ���றா�, 
அைத �ட அழகாக ந������றா�. 
கணவைன� ெகா��� ேபா�� ச�, ���� 
ேபா� ச�, ெப�ைம ெகா��� ேபா�� ச�... 
எ�லா� பா�ைவ�� தா�. ஒ� வய� 
�ழ�ைத�� இ�த� �ழ�ைத அ�மாவா? 
எ�� ஆ�ச�யமாக இ���ற�. சா��ைய 
ெந�நா� க��� இ�ப� ஒ� பட��� 
���ய பா��ர��� பா��ப� �க�� 
எதா��தமாக உ�ள�. 

எைத�� க��ெகா�ளாம� ���� க�ைர 
�ரபாகர�� மரண� ����� 
மா���ற�. க��� ந�ப�க� பட���� 
காெம� மசாலா �வ �ய�� ெவ�� 
க���ளன�. ேபா�சாக வ�� ேட����� 
இ�த� பட��� ந��பத�கான வா��� 
ச�� அ�கேம, அைத ������ 
இ���றா�. சா���� மைன�யாக 
வ�பவ�� ந�றாக ந��ைப 
ெவ��ப�������றா�. 

ெமா�த��� நம��� ெத�யாம� காவ� 
�ைற�� நட��� �க ���யமான 
ெசய�கைள இய��ன� ந� க��� 
கா������றா� ேபா��.

...Srija Bharathi

Movie ReviewMovie ReviewMovie ReviewMovie Review
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Q: Religion-Spiritualism => Are they always connected/inter-linked??

Ans: Religion-Spiritualism இர��ேம ஒ�ைற ஒ�� சா�����க 
���த� எ�றா��, எ�ேபா�ேம சா��த� எ�� ெசா�� �ட 
��யா�. மத�க�� ஆழமாக ஈ�ப�பவ�க�� �ல� ஆ��க��� 
���யமாக இ��பைத�� பா������ேற�. அேத ேபா� ஆ��க 
ஞான� உ�ளவ�க� மத�க���, அத� சட��க��� ந���ைக 
இ�லாம� இ��பைத�� நா� பா������ேற�. ேசா�வைடய� 
ெச��� �ஷய� ெச�ேத ஆக ேவ��ய ���காத ேவைலக�.

Q: Turns U ON/OFF எ�� ஒ�� இ���� அ�லவா? அ�ப� 
உ�கைள உ�சாக� ப���� ஒ� �ஷய� எ�ன? 
ேசா�வைடய� ெச��� �ஷய� எ�ன?

Ans: எ�ைன உ�சாக�ப���� �ஷய� பா��� ம�த�க�, பா��� 
��தக�க�. ேசா�வைடய� ெச��� �ஷய� ெச�ேத ஆக ேவ��ய 
���காத ேவைலக�.

Q: ��க� ப��த�� உ�க��� �க�� ���த, உ�கைள� 
கவ��த ேம�ேகா�க� ப�� ெசா�ல ���மா?

Ans: ��� ந��� �ற� தர வாரா - �றநா��

உ� �வாத��, ேப��� அ�வா�கேளா� இ��க���. அைத 
��� ��� ��டா�கேளா� � �வாத� ெச�தா� ���� 
பா����ற பா�ைவயாள�க��� யா� ��டா� எ�ப� ெத�யாம� 
ேபா� ��� – ெப�னா�ஷா

Envy is ignorance. Imitation is suicide - Emerson

I am grateful to all those people who said “no”. It Is because of them I did it myself – Anonymous

The happiest people are rarely the richest, or the most beautiful or even the most talented. Happy people do not 
depend on excitement and fun supplied by externals, they enjoy the fundamental, often very simple, things of life – 
Jane Canfield

...gkarti

Session with The Writer 
En. Ganeshan

Session with The Writer 
En. Ganeshan

Celebrity TalksCelebrity TalksCelebrity TalksCelebrity Talks
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...Parasakthi



�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய��ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: �ற��றாைம அதிகார�: �ற��றாைம 

181. அற��றா� அ�ல ெசய��� ஒ�வ� 181. அற��றா� அ�ல ெசய��� ஒ�வ� 

�ற��றா� எ�ற� இன��.�ற��றா� எ�ற� இன��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ஒ�வ� அற�ைத� ெசா�லாம� பாவேம ெச�தா��, அ��தவைர� ப�றி� �ற� ஒ�வ� அற�ைத� ெசா�லாம� பாவேம ெச�தா��, அ��தவைர� ப�றி� �ற� 

ேபசமா�டா� எ�றா� அ�ேவ அவ��� ந�ல�ேபசமா�டா� எ�றா� அ�ேவ அவ��� ந�ல�

Explanation :Explanation :

Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him "he Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him "he 

does not backbite."does not backbite."

182. அறனழ�இ அ�லைவ ெச�தலி� தே� த 182. அறனழ�இ அ�லைவ ெச�தலி� தே� த 

�றனழ�இ� ெபா��� நைக.�றனழ�இ� ெபா��� நைக.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

அற� எ�பேத இ�ைல என அ���� ேபசி� பாவ�ைத� ெச�வைத� கா���� அற� எ�பேத இ�ைல என அ���� ேபசி� பாவ�ைத� ெச�வைத� கா���� 

ஒ�வைன� காணாதேபா� �ற�ேபசி� கா��ேபா� ெபா�யாக� சி��ப� ஒ�வைன� காணாதேபா� �ற�ேபசி� கா��ேபா� ெபா�யாக� சி��ப� 

ெப��ேக�.ெப��ேக�.

Explanation :Explanation :

To smile deceitfully (in another's presence) after having reviled him to his destruction (behind his To smile deceitfully (in another's presence) after having reviled him to his destruction (behind his 

back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) 

virtue.virtue.

183. �ற��றி� ெபா���ய�� வா�தலி� சாத� 183. �ற��றி� ெபா���ய�� வா�தலி� சாத� 

அற����� ஆ�க� த��.அற����� ஆ�க� த��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

�ற��றி� ெபா�யாக நட�� உய�� வா�தைல வ�ட, அ�வா� ெச�யாம� �ற��றி� ெபா�யாக நட�� உய�� வா�தைல வ�ட, அ�வா� ெச�யாம� 

வ�ைம��� இற�� வ��த�, அற��க� ெசா��� ஆ�க�ைத� த��. வ�ைம��� இற�� வ��த�, அற��க� ெசா��� ஆ�க�ைத� த��. 

Explanation :Explanation :

Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) 

virtue point out.virtue point out.

184. க�ண��� க�ணற� ெசா�லி�� ெசா�ல�க 184. க�ண��� க�ணற� ெசா�லி�� ெசா�ல�க 

��ன��ற◌ு ப��ேநா�கா� ெசா�.��ன��ற◌ு ப��ேநா�கா� ெசா�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ஒ�வ� �க�தி�� எதிேர �கதா�சண�ய� இ�லாம� ேபசினா��, அவ� ஒ�வ� �க�தி�� எதிேர �கதா�சண�ய� இ�லாம� ேபசினா��, அவ� 

எதி�� இ�லாம� இ����ேபா� ப��வ�ைளைவ எ�ணாம� அவைன� ப�றி� எதி�� இ�லாம� இ����ேபா� ப��வ�ைளைவ எ�ணாம� அவைன� ப�றி� 

ேபச ேவ�டா.ேபச ேவ�டா.

Explanation :Explanation :

Though you speak without kindness before another's face speak not in his absence words which Though you speak without kindness before another's face speak not in his absence words which 

regard not the evil subsequently resulting from it.regard not the evil subsequently resulting from it.

185. அற�ெசா��� ெந�ச�தா� அ�ைம �ற�ெசா��� 185. அற�ெசா��� ெந�ச�தா� அ�ைம �ற�ெசா��� 

��ைமயா� காண� ப��.��ைமயா� காண� ப��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

அற�ைத� ெப�தாக� ேப�� ஒ�வ� மன�தா� அறேவா� அ�ல� எ�பைத அற�ைத� ெப�தாக� ேப�� ஒ�வ� மன�தா� அறேவா� அ�ல� எ�பைத 

அவ� �ற�ேப�� இழிவ�ைன� ெகா�� க��ெகா�ளலா�.அவ� �ற�ேப�� இழிவ�ைன� ெகா�� க��ெகா�ளலா�.

Explanation :Explanation :

The emptiness of that man's mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness The emptiness of that man's mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness 

of reviling another behind his back.of reviling another behind his back.

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: �ற��றாைம 

181. அற��றா� அ�ல ெசய��� ஒ�வ� 

�ற��றா� எ�ற� இன��.

வ�ள�க� :

ஒ�வ� அற�ைத� ெசா�லாம� பாவேம ெச�தா��, அ��தவைர� ப�றி� �ற� 

ேபசமா�டா� எ�றா� அ�ேவ அவ��� ந�ல�

Explanation :

Though one do not even speak of virtue and live in sin, it will be well if it be said of him "he 

does not backbite."

182. அறனழ�இ அ�லைவ ெச�தலி� தே� த 

�றனழ�இ� ெபா��� நைக.

வ�ள�க� :

அற� எ�பேத இ�ைல என அ���� ேபசி� பாவ�ைத� ெச�வைத� கா���� 

ஒ�வைன� காணாதேபா� �ற�ேபசி� கா��ேபா� ெபா�யாக� சி��ப� 

ெப��ேக�.

Explanation :

To smile deceitfully (in another's presence) after having reviled him to his destruction (behind his 

back) is a greater evil than the commission of (every other) sin and the destruction of (every) 

virtue.

183. �ற��றி� ெபா���ய�� வா�தலி� சாத� 

அற����� ஆ�க� த��.

வ�ள�க� :

�ற��றி� ெபா�யாக நட�� உய�� வா�தைல வ�ட, அ�வா� ெச�யாம� 

வ�ைம��� இற�� வ��த�, அற��க� ெசா��� ஆ�க�ைத� த��. 

Explanation :

Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) 

virtue point out.

184. க�ண��� க�ணற� ெசா�லி�� ெசா�ல�க 

��ன��ற◌ு ப��ேநா�கா� ெசா�.

வ�ள�க� :

ஒ�வ� �க�தி�� எதிேர �கதா�சண�ய� இ�லாம� ேபசினா��, அவ� 

எதி�� இ�லாம� இ����ேபா� ப��வ�ைளைவ எ�ணாம� அவைன� ப�றி� 

ேபச ேவ�டா.

Explanation :

Though you speak without kindness before another's face speak not in his absence words which 

regard not the evil subsequently resulting from it.

185. அற�ெசா��� ெந�ச�தா� அ�ைம �ற�ெசா��� 

��ைமயா� காண� ப��.

வ�ள�க� :

அற�ைத� ெப�தாக� ேப�� ஒ�வ� மன�தா� அறேவா� அ�ல� எ�பைத 

அவ� �ற�ேப�� இழிவ�ைன� ெகா�� க��ெகா�ளலா�.

Explanation :

The emptiness of that man's mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness 

of reviling another behind his back.
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�.

இ�த மாத �யா நானா�� தைல��:
அர�ய�� இைளஞ�க� ஈ�ப�டா� 
ந�ைம �ைள�மா? அ�ல� வய� 
அ�பவ��க ����தவ�களா� ந�ைம 
�ைள�மா? 

இ�ைறய� கால�க�ட���, அர�ய�� 
இைளஞ�க� ஈ�ப�டா�தா� ந�ைம 
�ைள��. வய�� அ�பவ�� 
��கவ�க� ெப��பாலான ��ய 
வ��ைறகைள��, இ�� உ�ள 
ெதா���ப�கைள�� பய�ப��த ச�� 
தய��வா�க�. ஆனா� இ�ைறய 
இைளஞ�க�, இ�� உ�ள 
���ைலக��ேக�ப வ�நட��வா�க�. 
எ�த� �ைறயானா��, எ�ெபா��� 
வய� ����தவ�க� ம��ேமா அ�ல� 

இைளஞ�க� ம��ேமா இ��க ��யா�. 
வய� அ�பவ� ����தவ�க� ம��� 
இைளஞ�க� ஆ�ய இ� தர��ன�� 
ேச��த கலைவயாக�தா� இ��க����. 
இைளஞராக உ�ேள வ�தா� தா� அ�த� 
�ைற�� அ�பவ��கவராக ஆக 
����. அர�ய�� உ�ள எ�லா 
க��க��� 'இைளஞ� அ�' எ�ற ஒ� 
த� அ�ேய ெசய�ப��, ஏென�றா� 
இைளஞராக இ����ேபா� உ�ேள 
வ�தா� தா� ��சம�கைள 
க���ெகா�� அத�ப� �����, 
��ெவ��க�� வ�நட�த�� ����. 

இ�ைறய அ�ேவகமான வா��ைக 
ம��� அர�ய� ஓ�ட���� க���பாக 
வய� ����தவ�களா� 
ஈ�ெகா��பெத�ப�, இைளஞ�க�ட� 
ஒ����� பா����ேபா� ச�� க�ன�. 

...Sumathisrini
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ேம�� பார�யா� ��ய�ேபா� 
எ�லாவ���� 'பைழயன க�த��, 
��யன ��த��' எ�ற அ��பைட�� 
பா��க�ேபானா�, இைளஞ�களா� தா� 
அ�க ந�ைம �ைள�� எ�ப� 
உ��யா�ற�. இைளஞ�கைள அ�க 
அள�� அர�ய�� ஈ�பட ைவ�க 
த�ேபா� உ�ள வய� அ�பவ��க 
தைலவ�க� ஊ����� வ�வைக 
ெச�யேவ���.

ேம�� இ�த� தைல�� சா��த ந� 
ெப�ைம ேதாழைமக�� க����கைள� 
கா�ேபா�.

PriyagauthamH

 எ� க��� �த�� ப��தவ�களாக 
இ��க ேவ���. அ��� எ�லா 
ேவைல��� ஓ�� வய� இ���� ேபா� 
அர�ய��� ம��� ஏ� இ�� 
���ல��? 

அ�பவ� எ�ப� எ�லா �ைற��� 
ெபா�வான ஒ� ���ய� த��. ஆனா� 
அ�த அ�பவ�ைத ம��ேம ைவ�� ஒ� 
எ�ப� அ�ல� எ�ப� வய� நபைர 
ந�� ஒ� பய�க� �மான�ைத ஓ�ட 
அ�ம��பா�களா? இ�ைல தாேன?

வய�� ெப�ேயா�க� த�க� 
அ�பவ�ைத ெகா�� இைளயவ�கைள 
வ�நட��, அ��த தைல�ைற�� 
வ���வேத, இ�த நா��� 
எ���கால���� ந�ல� எ�ப� எ� 
க���.

Chan @ Lakshmi

இைளஞ�க� அர�ய�� ஈ�பட 
ேவ��மானா� அ� ஒ� நா�� நைட 
ெப�� ேம�� இ�ைல.

ஒ�வ� ெபா� ேசைவ�� த�ைன 
ஈ�ப���� ெகா�ள ����னா�, அவ� 
த�ைன� �ழ�ைத ப�வ��� இ��ேத 
எ�லா த�� உைடயவனாக �யா� ப���� 
ெகா�ளேவ���.

�த�� ந�ல தைலைம� ப��கைள 
வள���� ெகா�ளேவ���, ந�ல 
ெமா�ய��, எ�� அ�ைய�� 
கவர���ய �தமாக இ�ைமயான 
ேப��� �றைம, அ��தவ� �ைறகைள 
கா� ெகா���� ேக��� �பாவ�, ெபா� 
நல�� அ�கைற, ெபா�� ெசா��கைள 
ேப� பா�கா��� த�ைம, ப� வா��� 
�ண� இ�லாைம, �ய லாப� க���� 
ெகா�� கா�ய� ஆ�றாைம, 
ெதாைலேநா��� ��தைன ேபா�ற 
ப��க� அ��பைடயாக இ��ப� 
ந�ல�.

இ�� அர�ய�� ஒ� பத��� 
வ�வத�� ெப�� �த�� 
ேதைவ�ப��ற�. அ� சாமா�ய 
ம�களா� கன��� �ைன��� �ட 
பா��க ��யாத ெதாைக. அ�தைன 
ெப�� ெபா�� ெசல�� நட�த�ப�� 
ேத�த�� ெவ�� ெப�றவ�, தா� �த�� 
ெச�த பண�ைத எ��க �ைன��றா�.

இைத� த���க ேத�த� க�ஷ� பல 
க���பா�கைள ெகா��தா� வ��ற�. 
ஆனா� அைத நைட�ைற� ப���வ�� 
எ�தைன ��க�? அதைன�� �� பல 
தவ�க� நட���ற ேபா� ேத�த� 
க�ஷ� எ�ன ெச���?

இ�� ெபா�ம�க�� ப�� எ�ன?

ந�மா� அர�ய�� தா� ஈ�பட 
��ய��ைல. த��யான 
அர�ய�வா�ைய ேத�� ெச�யலா�. 
பண� ெகா���� அர�ய�வா�ைய, 
ெப�� பண� ெசல� ெச��� 
அர�ய�வா�ைய த���கலா�.

நா� த�� உைடய நபைர� பா��� ஓ�� 
ேபாட ஆர���� ��டா�, எ�லா 
க����  ந�� ப��த, �ய ஒ��க� 
உைடய, ெபா� நல�� அ�கைற உைடய, 
ெதாைலேநா�� பா�ைவ உைடய, ��ற� 
��ன� இ�லாத ஜா� அர�ய� 
ப�ணாத ேவ�பாள�கைள ேத�த� 
கள��� ��க ைவ�பா�க�.
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அ�� �ற�தவ�கைள நா� ேத�� 
ெச�தாேல ேபா��. நா� நல� ெப��. 
த���� அ��பைட�� ம��� ேத�� 
ெச�ேவா�. ேத�த� ெசல�கைள 
�ைற�ேபா�. அர�ய�� ந�ல� தா� 
எ�� ெபா� ம�க� ஆ�வ��ட� ப�� 
ெபற வ� ெச�� ெகா��ேபா�.

அைன�� ம�க�� ப�� ெபற வச�யாக 
அவ�க�� ேத�த�� ேபா�� ேபாட �ல 
வச�கைள ெச�� ெகா��கலா�.

ெப�ேயா�க�� வ�நட�த�� 
ஆ�வ��, ����� உைடய இ�ைறய 
இைளய தைல�ைற�ன� தைலைம� 
ெபா��� ஏ�� நட��னா� நா���� 
ந�ல�, இ� ������ ெபா����.

அர�ய�� ஈ�பட ஆ�வ�, த�னலம�ற 
ேசைவயா��� �ண�, ெபா� நல�� 
அ�கைற ���ய�. இத�� வய� ஒ� 
தைட இ�ைல.

மன�, உட� ஆேரா��யமாக உ�ள 
எ�ேலா�� இள� ��க�கேள.சாதைன, 
�ற��� ந�ைம ம��� ேசைவ ெச�ய 
வய� ஒ� தைட இ�ைல.

ப����� ஊ�� ஒ�ேவா� இட�ைத 
����� ெகா��� அ�ேக அவ�க��� 
ேதா��� �த� ச�க�ப�கைள 
பய��ள ப�கைள ெச�ய��� ஒ� 
ேபா�� ைவ��, ஆ�வ�ட� ப�ேக��� 
மாணவ ம�கைள அைடயாள� க�� 
அவ�க��� ப��க�, பாரா��கைள 
�க�ெப�ய அள�� ெகா��கலா�. 
இத� �ல� மாணவ�க�ைடேய ச�க 
ஆ�வ��ைன வள��கலா�.

ந� நா��� ம�க� ெதாைக�� 
இைளஞ�க� அ�க�. ம�தவள� ந� 
ெசா��. ந� நா�� இைளஞ�க�� 
�றைம, அ�ைவ ெவ�நா��ன� 
பய�ப���� ெகா��றா�க�. அவ�க� 
�றைம, அ�� ந� நா���� பய� 
ப�டா�,  நா� வள� ெப��.

நா���� ந�ைம ெச�ய ேவ��� எ�� 
�ைன��� ஒ�வராேலேய  ந�ைம ெச�ய 
����. இ� த� ம�த �ய�� இ�ைல. 
இத�� ஆ�� க��, எ�� க��, 
ெபா�ம�க� அைனவர� ஒ��ைழ��� 
அவ�ய�. இ� ஒ� ��� �ய��னா� 
ம��ேம ����.

வயதான தைலவ�க�, �றைம��, 
ஆ�வ�� ��க, நா���� ந�ைம ெச�ய 
�ைன��� இள� தைல�ைற�� வா��� 
அ��� அவ�கைள வ� நட�த ேவ���.

RathideviDeva

தைலைம ப�� எ�ப� இய�ைகயாக 
�ல��� இ��கலா�, �ல��� ப��� 
�ல� �ைட�கலா�. 

அவ�க��� ச�யான வ�கா��த� 
இ�லாத காரண�தா� �ற�பாக ெசய�பட 
ப��� அவ�ய�. இத�� ப�� 
கால��ேலேய, NCC, NSS ேபா�ற 
ப�����, இைத�� இைண�க 
ேவ���. க��� கால���, 
அ�மா/ேரா�ட� ச�க�க� அ�ல� த�� 
ெப�ற ச�க ஆ�வல�க� ெகா�ட 
ச�க�க� ஆ�ற� + ஆ�வ� 
உ�ளவ�க��� ப��� அ��க 
ேவ���. அர�ய�� ெப�ய 
�தைலக�ட� ��காம� அேத சமய��� 
சாம���யமாக ெசய�பட, 
இைளஞ�க�ட� ேவக� ம��� 
ேபாதா�.

இ�மா�ற� அ� ம�ட��� இ��� 
ெதாட��னா�, க���பாக அ�ய�� 
இைளஞ�க�� ப�� ��, �ைர�� 
இ��யா வ�லரசா��.

அர�ய�� இைளஞ�க� எ�ப� 40� 
இ��� 55 வய� வைர. அ�த 
கால�க�ட���, த� ���ப� ேதைவ 
அைன�ைத�� ஓரள��� �ைறேவ�� 
இ��பா�க�. இதனா� எ�த இட�பா�� 
இ�லாம� �� ��சாக ஈ�படலா�. 
இ�த வய����ப�டவ�க���� தா� 
�ேவக� இ���� அள��� ேவக�� 



www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Oct 2015                  47



இ����. அேதா� ெபா�ைம��, 
ப��வ��. இவ�களா� தா� 
��தவ�க�� அ�பவ�ைத��, 
இைளயவ�க�� ேவக�ைத�� ச�யாக 
பய�ப���� ெகா�ள ����. 

Sriramajayam @ Viswanathan

ஒ� நா��� உ�ைமயான வள�க�� 
ம�த வள� ���யமான�. அ��� 
இைளஞ�க�� ப�� மக�தான�. 
இ�ைறய இைளஞ�க� நாைளய 
தைலவ�க�. அவ�க�ைடய உைழ��, 
ேயாசைனக� ந� நா���� ேதைவ. இ� 
�க அவ�ய�. 

இைளஞ�க� அர�யைல பா��� 
பய�பட��டா�. ச�க� ப�யா�ற 
க���பாக அர�ய��� வர ேவ���. 
�ைற�த ப�ச� ப�� ேநர��� (Part Time) 
வர ேவ���. ஏென�றா�, அவ�க� 
அர��� �ைறய ��ைமயான 
ேயாசைனக� ெசா�வா�க�. 
அ�ம��ம�ல, இைளய ம�க��� 
�ைறய சவா�க� உ�ளன.

ஆனா� ெப��பா�� இைளஞ�க� 
த�யாக அர�ய�� ெரா�ப நா�� 
இ��க ��யா�. 

ந� நா��� சாதாரண இைளஞ�க� 
அர�ய�� வ�தா�, அர�ய� க���� 
ெகா� ���ப�, ��ட� ேச��ப�, 
ேகாஷ� ேபா�வ�, ேபா�ட� அ��ப�, 
ம��� இதர ேவைலக��� இைளஞ�க� 
ேதைவ�ப��றா�க�. யாரவ� ஒ� 
சாதாரண இைளஞ� ந�ல அர�ய� 
பத��� இ��தா�, க���� இ���� 
ெப��க� இைளஞ�கைள வளர 
�டமாடா�க�. 

அர�ய�� இைளஞ�க� ஈ�ப�டா� 
ந�ைம �ல சமய�தா� �ைள��. அேத 
ேநர��� வய� அ�பவ��க 
����தவ�களா� ந�ைம �ைள��. 
அ��� ெப��பா�� அ�பவ��க 
����தவ�களா� ந�ைமக� வ�� எ�� 

தா�க� ெபா�னான வரலா� காணாத 
���ைப வழ��மா� நா� அ��ட� 
ேக��� ெகா��ேற�. 

Gloria

இர�� ேப�ேம அர�ய��� ச� 
இ�ைல எனப� எ� க���.

அர�ய��� த��யானவ�க�, 
இைளஞ�� இ�லாம� ��யவ�� 
இ�லாம� ந�ம��ய வய�� 
இ��பவ�கேள அர�ய��� வ�வ� 
நல�. இவ�க��� அ�பவ�� இ���� 
நா�ைட� ப��ய ��ய கவைல�� 
எ�காவ� ஒ� �ைல�� இ����. அ� 
ம��� ேபாதா�, அ�ப� வ���றவ�க� 
ந�� ப��தவ�களாக இ��க ேவ���. 
அவ�க��� �ல �����ட த��கைள 
��ண��க ேவ���. அவ�க� வள����, 
அவ�க� ஆ��ய�க�, அவ�கைள 
அ��தவ�க�ட� வா��ய... ெத�வான 
அ��ைக ம�க��� சம����க 
ேவ���. 

ஒ� பா�ேபா�� ேவ��� எ�றா� �ட 
ந� ெபய�� ஒ� வழ��� இ��க��டா� 
எ�� ெசா��� ச�ட�, 
அர�ய�வா�க���� அைதேய ெசா�ல 
ேவ���. அவ�க� ��வய� �த� 
ச�க� ெதா��� எ�த அள� ஈ�பா� 
ெகா�� உ�ளன� எ�பத�� ஆதார�க� 
ெகா��க ேவ���. எ�தைன 
இ��தா��, அர�ய��� வர 
�ைன�பவ�க��� அ� யாராக 
இ��தா�� அ��பைட ம�தா�மான� 
ேவ���.

இ�த� தைல��� சா��த �வாத��� 
ப�� ெகா�ட ந� ேதாழைமக�� 
க����க� அைன��� அ�ைம. இ�� 
�ற�பாக த� க����கைள வ�����ய 
ேதா�  அவ�க��� chan @ Lakshmi
ெப�ைம�� சா��� வா����க��, 
பாரா���க��.
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ப�கைல�கழக �ைணேவ�த�� 
����� க��� ேச�ம���� அ��� 
இ��த ��யவைன ந�பேவ இயலாம� 
பா����ெகா����தா� வ�. அ��� 
���ெகா����த இல��யா�� 
�க��� ெம� ெம�வா� ந���ைக 
ேதா��வைத அவளா� உணர ���த�. 
த� பளபள��� ��கைள வ� ேம� 
ப��� இைமகைள ஒ��ைற அவ� 
ஏ�� இற�க அ�ணைன� ேபா� ெச�� 
அைழ�� �டலாமா எ����த� வ���!

ச��வனா இவ�?

ப�கைல�கழக மாணவ� தைலவனாக 
இ��தேபா� அவ� கால��� ரா��� 
எ�ற ெசா� �ட ேக�காத வ�ண� 
க���கா�தவனா இவ�? வ��ைற, 
அட���ைற எ�� சக மாணவ�க��� 
இைட�� எ�ன நட�தா�� எ�த��ட� 
எ�� �ட�பாராம� உ�ேள �ைழ�� 
இ� தர����� ெகா��க ேவ��யைத 
ெகா��� க���பா��� 
ைவ����தவனா இவ�? இ�ைல 
அவைன�ேபால ேவெறா�வனா எ�ன?

அ��தமான நா��� ��ய க�க�� 
அவ� தா� எ�� அ���� ெசா��ன. 
ஐ�� வ�ட�க� ��� இ��த 
இைளைம�� �����தன� மைற�� 
அ��த� அவ� ேதா�ற��� 
உைற����த�. 

அவேன தா�! அ�ேபா ப� 
வா���றானா எ�ன? அ��� 
இ�ப��தா� இ��க ேவ��� எ�ற 
ஊக�கைள வ� தாேன ெச����தா�? 
அவ� அவேளா� ேப�ய� �ட 
இ�ைலேய!

��தைன �ைக ��டெமா�� 

அவசரமா� அ�ேக அவ� �� பர�ய� 

ஒ��ெமா�த ப�கைல�கழக����� 
�ேராவா� தன� இ�� ஆ��� 
ச��வ� ஆ�� ெகா����த ேபா� 
தா� வ� த� �தலா� ஆ��� கால� 
எ��� ைவ����தா�. எ�லா 
மாண�கைள�� ேபால அவ���� 
அவ�ைடய இய�ைப��, நைட, உைட 
பாவைனகைள�� ������த�. ��� 
�பர�ய� அ�ல� �டா����� 
மாணவ� அவ�. அவ�கள� �ட�ைத� 
தா�� ெச��� ேநர�க�� அ��க� 
க��� ப�வா�. �ல நா�க���� 
�� அவ� தா� இ���� இட�களா� 
பா��� க��� ப��றாேனா எ�ற 
ச�ேதக� வ��� �ைள�த�! அவைன 
கவ��க ஆர���தா�. அத� �ற� 
உப�யாக அவ� உத��� ஒ� 
��னைக�� �ைள�த�. பத�ட�� 
அைத�� ��ய உ�சாக�� ேலசான 
������மா� வ��� நா�க� 
ேதவைத �ற�கைள க���ெகா�� 
பற�தன.

ஒ� நா� மாைல வ� ம��� லா�� 
த�யாக ஒ� ப�ேசாதைன�கா� 
மா���ெகா�டா�. அவ�க�ைடய 
������ ேவ� �� மாணவ�கேள 
வரமா�டா�க�. அ�த ஹா��  
இ��ற�� பல ���க��கான லா�க� 
தா� இ��த�. ந��ேல ��ய 
நைடபாைத ��� எ�ெர�ராக இ��த 
இர�� லா�க��� த��� �வ� 
�ைடயா�. ெவ�� க�� மைற���தா�. 
அ�ேக ேவ� �ட�ைத ேச��த 
மாணவனான ச��வ� உ�ேள 
�ைழ�த� ம��ம�லாம� அவ� 
இ��த லா��� எ�ராக இ��த லா�� 
அவைள பா���மா� இ��த ெப��� 

ெதாட� கைதெதாட� கைத
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அம���ெகா�� க�ன��� ைகைவ�த 
ப� அவ� இ��த அைர ம� ேநர�� 
�� எ��காம� அவைளேய பா��த ப� 
அம�����தா�.  

�வ�த �க�� பத�ட�மா� 
இைட�ைடேய அவைன 
பா����பா��� அவசரமா� ேவைலைய 
�����ெகா�� அவ� ஓட, அவேளா� 
ேபச எ�த �ய���� ெச�யாதவனா� 
அவைள� ெதாட��� வ�� 
ெகா����தா� ச��வ�. அவ� 
ஹா�ட� வைர மைல�பாைத�� 
நட�க, ��� �ல� வா�� ஏேதா 
பாடைல பா�யப� அவ�� ��ேன 
வ�� ெகா����தா�. ஆன�த 
படபட��ட� நட�� 
ெகா����தவ�� தைல�� ���� 
ெகா��ய ச�பவ� அ�ேபா� தா� 
நட�த�.

மைல�பாைத�� வ��� இ���� 
ஆ�க� ஹா�ட� ஒ�ைற� தா��� 
தா� இவ�க� நட�தாகேவ���. 
ச��� ெப��க���, மர�க�� 
�ேழ�� ���� மாணவ�க� 
ெத��தவ�க� அ�த வ�ேய ேபா�� 
ேபா� ��ட� ெச�வ���. அ��� 
ச��வைன அைடயாள� க�� 
ெகா�டவ�க� நட�பைத அ�மா��� 
��டா�க�. 

“ச��!!! ெசா�லேவ இ�ல...” எ�� 
�த�� ெப�தா� ஒ� �����ர� 
ேக�ட�.

�ற� ச��வ�� ெபயைர�ேக�ட�� 
அவன� ேதாழ�கெள�லா� ��,
“கேமா� ச��...” எ�ெற�லா� �ர� 
ெகா��க ஆர���க, அவ� ���த ப� 
“ேபாடா ேட�” எ�� ைசைக ெச�த ப� 
�டாம� அவ� ��ேன நட�� 
ெகா����தா�.

ச�ப��� அ�பாைவ இழ��, 
அவ�ைடய ேபா��� ேபாதாம�மான 
ஓ���ய��� தா�� அ�ண�� 

ப��ப� ம��ம�லாம� அவ�கள� 
���ப�ைத�� நட��யாக ேவ��ய 
�ைல�� இ��த ����ெப� வ��� 
அ�த �ர�க� பல�த உ��கைல 
ெகா��த�. இ�வைர தா� ெச�� 
ெகா����பத� அ��த� ���த�. 
������ பா��தா�. ச��வ� ேம� 
காத� எ�லா� அவ���� ேதா�� 
�ட��ைல. அ�த வய�� வ�கரமான 
ஆ� ஒ�வ� த� ��னா� வ�� 
இள�ெப��� உ�சாக� ம��ேம 
அவ�ைடய�. காத� எ�� ப�த��� 
இைண�� எ�ணேமா, �ைலேயா 
அவ��� அ�ேபா� இ�ைல. த� 
�ைணைய ேத��ெத���� ப��வ� 
அவ��� அ�த வய�� 
வ����டதாக�� அவ� ந�ப ��ைல.

அவ� ப��� ���க ேவ���. ெப�ய 
ம���வ� ஆக ேவ���. அ�மாைவ 
க� ேபால பா����ெகா�ளேவ���. 
இ� தா� அவ��� இல��ய�!

மாணவ� தைலவ�� காத� எ�ற 
ெபய�� உலா வ�வ� இ�ைல!

ம�நா� �த� த� வழ�கமான ேநர�ைத 
மா��னா� வ�. எ�ேபா�� த�ேனா� 
ேதா�க� உட����மா� 
பா����ெகா�டா�. அவைன� 
������ பாரா� வ��க�டாயமா� 
த���தா�. ��� நா�க���� �� 
ச��வ�� ப��� ���� காணாம� 
ேபானா�. ேம�ப��� ப��க� 
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ேபானதாக ேக���ப�டா�. அவ��� 
எ��� ேதா�ற��ைல. ஐ�� 
வ�ட�க�� இேதா அவ� 
இ��யா��� வ�� ���� வைர 
அவ� �ைனேவ அவ��� வர��ைல. 

இேதா இ�� காைல�� தா� ����� 
பான�� ��ய உ���னராக ெவ� 
ச�ப��� ���ைரயாளராக ��� 
�பர�ய� �ட��� இைண�� ெகா�ட 
ச�சய� �ைரர�ண� எ�ற 
அ��க��ட� ���� அவ� ��ேன 
ேதா���றா�. அ�� லா�� அவைள 
பா��த� ேபாலேவ அவ� ேப�� வைர 
பா����ெகா�ேட இ��தவ�, த� 
�ைற வ�த�� ேக�ட ேக��களா� 
அவ� ேவ��ெம�ேற ஆதார� 
இ�லாம� இல��யா �� வழ�ைக 
ேஜா��ப� ேபா�� த� வா����ேத 
����க �யல அவ� அ���� 
ேபானா�.

“�� வ�க�... எ�ன? ேபசாமேல 
�����க�?”
“.........”

“நா� ெசா�லவா? இ�த ச�பவ� நட�� 
ஒ� மாத���� ��ன� எ���ஷ�� 
இேத ��யாைவ ைவ�� உ�க���� 
இல��யா���� உரச� வ�த�. ஆமா? 
இ�ைலயா?”

“ஆமா� சா�... ஆனா�...”

“உ�... ச�பவ� நட�த ேபா�� ��க� 
இல��யாைவ�� ���னைர�� 
ைல�ர��� ெவ�ேய உ�ள 
பா�க��� ��யா�ட� ேச��� 
பா����க�. ைல�ர��� இ���� 
மாண�க� ெபா�வாக அ�ப�ேபா ஐ�� 
��ட� பா�க��� நட�ப��� எ�� 
���றா�க�. இல��யா �ட அ�ப� 
��யா அ������ ேபா� 
வ����கலா�. அவ� ��வைத ��க� 
பா��க��ைல. ��க� அ�ேக வ�த 
ேபா� அ�ேக யா�ேம இ�ைல. பைழய 
�ர��ைனைய ஞாபக� ைவ�� ��க� 
இவ�களாக� தா� இ��க ேவ��� 
எ����க�! ச�தாேன?”

“சா�... நா� இல��யா ��யா�� 
க�ன��� அைற�தைத� க�ேட�. 
அதனா� தா� உடன�யாக ஓ� 
வ�ேத�!”

“பா����களா? உ�க���� அத� �ற� 
நட�த� ெத�ய��ைல!”

“சா�... இ�ேக ேவ�� பல� இவ�க� 
பா�க��� இ��ததாக� 
ெசா�னா�க�!” 

“அவ�க�� ��யா ���த� எதனா� 
எ�� கவ��க��ைல! த�� 
��டா�க� எ�� ெசா�வ� 
�க�ெப�ய ��ற�சா�� வ�க�. 
ெகாைல���ற� சா��������க�! 
அ� உ�க��� ���றதா?”

“சா�... அவ� ��� ��� பய�� 
ஓ��ெகா����தைத� க�ேட�. 
அதனா� பய��� எ�ேகயாவ� 
கா�ைவ�� �ேழ ������கலா�. 
அவ� அ�ப� ���தத�� இவ�க� 
அவ�ட� நட�� ெகா�ட �ைற தா� 
காரண� எ�� நா� ெசா�ேன�. த�� 
��டதாக நா� �ற��ைல!”

அவ� உத�ைட ����னா�. வ��� 
எ�ன ெச�வெத�ேற ��ய��ைல. 

'ெவ��பைடயாக ���� ஒ� 
�ஷய�ைத இவ� எத�காக இ�ப� 
ெச��றா�? அைத� ேக���ெகா�� 
ம�ற இ�வ�� ஒ� வா��ைத �ட 
ேபசாம� இ���றா�கேள!'

“அ� �ட உ�க�� ஊக� தாேன வ�க�? 
�� இல��யா?”

“சா�...”

“��கேள பா��க�. ��க� �ட� 
ஹா�� இ��க��ைல.அத�� அ��த 
ேக� ��� இ��������க�. 
அ����� ஏ� பா�க���� 
ேபா��க�? இ�த ேக���� 
ஆதார���வமான ப�ைல� ெசா�னா� 
��க� �ரபரா� ஆவத�� ச�த��ப� 
இ���ற�!”
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“..........”

“அதாவ� ெகாைல���ற� 
சா�ட�ப�டவ� நா� ெகாைல நட�த 
இட��� அ�ைற�� இ��க��ைல 
எ�பத�� ஆதாரமாக எ�ேகயாவ� 
ேஹா�ட�� வர�� ப�ேவ��� த� 
ைகெயா�ப�ைத��, ேநர�ைத�� 
கா���பா�க� அ�லவா? அேத ேபால 
அ�த ேநர� ��க� ��யா �டய��� 
ஈ�ப����க��ைல எ�பத�� 
ஆதார� ேவ���. ���றதா?”

இல��யா�� �க� மல��த�. 

“நா�... நா�... ேபா� ேபச�ேபாேன�! 
அ�த சமய� நா� எ� ந�ப�ட� 
ேபா�� ேப��ெகா����ேத�. �ட� 
ஹா��� ச�த� ேக�க ேவ�டா� எ�� 
அைத�� தா�� பா�க� வ�ேத�. 
த�யாக� ேபாக பய��� 
ந��கைள�� அைழ�� வ�ேத�. அ�த 
ேநர� ��யா அ�ேக இ��தா�. நா�க� 
ேப� ���� �ள�� ��ேடா�. அ�த 
ேநர� நா� எ� ந�ப�ட� ேப�யத�� 
�ெட�� ���� ஆதார� இ����! 
வ�க� ெசா�ன� ேபால நா� அவைள 
அ��கெவ�லா� இ�ைல!”
“ஓேஹா... அ�த ந�ப�� ெபய� எ�ன?”

“... ர�ச�!”

“அதாவ� எ�.� ேவலா�த��� மக�!”

“ஆ... ஆமா�”

“சா� �� இல��யா. ��க� 
��றவா�யாக ����க�ப�டா���! 
உ�க� ந�ப� ர�ச� ��க� ெசா�ன 
ேநர��� அ�த�ெப� ��யா�ட� 
ஆபாசமாக ர�ச�ட� ேபா�� 
ேப�மா� ��க� �ர��யதாக 
எ�க�ட� ெசா����டா�. பல �த� 
வ�ட மாண�கைள��  இ�வா� 
��க� வ�����������களாேம?”

அ�ப�டமான அ��� இல��யா���. 
ர�சைன மைல ேபால ந�����தவ� 
அவேன இ�ப� கா���ெகா��த�� 
உைட�� அழ ஆர������டா�.

��கைள அகல���� ந�பேவ 
இயலாம� ச��வைன� பா��த வ�ைய 
ேநா�� �க ெம�தா� அவ� க� 
���ட ேவ���ேபானா� அவ�.

“சா� �� இல��யா. எ�ன நட�த��� 
��க�� உ�க �ர���� கைட� வைர 
ெசா�லேவ இ�ைல. அதனால தா� 
இ�தள� இற�க ேவ��யதா����. 
வ�க� ெசா�னைத வ��� பா���� 
ேபா� உ�க �ர���� உ�க��� 
உட�ைதயா இ�����கா�க. ர�ச�� 
அைத க�பா�� ப��னா�”. ச��வ� 
இல��யாைவ ேநா�� உத�கைள 
����னா�.

“ச���... ��க எ�ன நட�த��� 
பான��� எ���ைள� ப�ண 
���மா?”

“ேந�� ைந� வ�க� ���� 
வ�தவைன� ���� �சா��த�� அவ� 
ர�ச� அ��� வ�தவ� எ�� 
��பணமா���. இல��யா�� 
ந��க�� கைட� வைர எைத�� 
ஒ���ெகா�ளாததா� எ�க���� 
ச�பவ�ைத ேந�� க�ட சா��ய�க� 
இ�ைல. வ�க��� சா��ய� ேபாதா�. 
ஆகேவ ேபா��ட� உத� ேகாரலா� 
எ�� ��க� அ�ம� அ����க�. 
அத� ப� ேபா�சா� ைக� 
ெச�ய�ப�டவைன ர�ச��� 
அைழ�� வ�க�  இல��யா��� 
சாதகமாக ேபச ஒ���ெகா�டா�க� 
எ�� ெசா��ேபசைவ�� அ�த 
உைரயாடைல ப�� ெச�தா�க�. �ற� 
அ�த உைரயாட�ட� ேநராக எ�.� 
ேவலா�த�ைத ெதாட�� ெகா�ட ேபா� 
அவ�� அ��த��� ேப�� அ�த 
ைபய� நட�தைத� ெசா�� ��டா�. 
ச�பவ� நட�த அேத ேநர� இ�வ�� 
ேபா�� ேப�����றா�க�. ��யாைவ 
இவ�க� வ������ ேநர� அவ�� 
கா�ேலேய இ������றா�. இ�ேபா� 
இல��யா�� அைத 
ஒ���ெகா�����றா�க�”.

���... �ல ேநர� ெமௗன�. தம��� 
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�� �ர�� �வ�� 
ேப��ெகா�டா�க�. �ற� ெவ�ேய 
இ��த இல��யா�� ந��க� உ�ேள 
அைழ�க�ப�டா�க�.

�ைண ேவ�த� ெதா�ைடைய ேலசாக� 
ெச��னா�.

“ந� ப�கைலகழக���� க� ��வ� 
ேபால இ�த ச�பவ� அைம�� ��ட�. 
ஆதார���வமாக ����க�ப�ட இ�த 
��ற��� ேம� நா� எ���� 
நடவ��ைக சகல���� பாடமாக 
இ��க ேவ���! ��யா ந�லப�யாக 
�ணமைடவா� எ�� ந��ேவா�“. 
�ைணேவ�த� 
ேப��ெகா������ேபாேத  
உடன�யாக ைட� ெச�ய�ப�ட 
க�த�க� உைற��� �� ெச�ய�ப�� 
இல��யா���� ந�ப�க���� 
வழ�க�ப�ட�.

அ�த� ப�கைல�கழக ���ைறக�� 
ப� ரா��� எ�ற ெபய�� 
மாணவ�க�� உட�, உள நலைன 
பா���� நைட�ைறக��� �ைண 
ேபானதா� அவ�க��� 
ப�கைல�கழக��� அைன�� 
ெசய�பா�க�� இ���� வா�நா� 
தைட ���க�ப�� அ�� 
அ��ட�ப����த�.
வ��ட���� ஒ� ��ம� ெப����. 
உண�வ�ற �ைல��� பத�றமா� �� 
����ட��� ��யா��� தா� �யாய� 
ெச�� ��ட ெப��த� அவ���.

ைத�யமா� உ�ைம�கா� ேபாரா�ய 
அவ�� �ைணேவ�தரா� 
பாரா�ட�ப�டா�.

மன���� ச�ேதாச� �����டா�� 
அ�ேகேய ��� ச��வைன ம�ப� 
ஏ��� பா���� ���ச� 
இ�லாதவளா� ெம�ல ெவளேய�யவ� 
���ட�� ஹா���� �ைழ�� 
அ����த ேசாபா�� ெதா�ெபன 
���� �ைத�தா�. 

‘ஹ�பா... அவைளேய ெகா�ச ேநர� 

அர�� ேபாக ைவ�� ��டாேன!'

'இ�த �� �ட ெசா�ல��ைலேய...!'

அ�ண��� அைழ�தவ� அவ�டேம 
ெபா��தா�!

'ஹா... ஹா... ஹா...' ம��ைன�� அவ� 
����� ச�த� ேக�ட�.

“எ�லா����� அ�த� ெபா�� 
ஒ���க�ேம ஆ��! அதனால தா� 
உன��ேம ெத�ய ேவணா�� 
�ைன�ேசா�. ச�ேதாஷ� தாேன!” 
எ�றப� எ�ன த�டைன எ�பைத� 
ப�� �சா��� அ��� ெகா�டா�.

“��... அ�த ர�ச��� ப��ெம�� 
�ைடயாதா?”

“அ��� யாராவ� க��ைள�� 
ெகா��க��. ��யாேவாட அ�பா �ட 
ேப�ேன�. இைத இ�ேதாட ����க 
சா�� ெசா�றா�. ெபா�� �ஷய� 
எ�.� ச�ப�த�ப����கா�னா 
��யா�க� க�டைத�� எ���வா�க 
எ�ற� அவேராட பய�. ேவலா�த�� 
க�ஷன� ��ட ேப� இ��கா� ேபால. 
அ�த ெபா�� ���ெம��ைட அவேர 
பா����கேற��! ��யாேவாட அ�பா 
ஒ���கைல. எஜூேகஷ� 
�பா��ெம�� ேமல ைகவ�சா 
அவேராட அர�ய� வா��ைகேய 
பாழா���� ேவலா�த���� 
ந�லாேவ ெத���. மக� ப�ண 
ேவைலயால பய�� ேபா� இ��கற 
ம�ஷ� உடன�யா மகைன நா� கட�த 
�ளா� ப�ணறா�. ேபாக��� ��. 
இ� இ�த மா�� ஒ� ச�பவ� நட�க 
�டா�. அ�வள� தா�”.
“���...”

“ஏ� ஆ��... நா� இ�ேபா அ�ேக தா� 
வ���� இ��ேக�. உ�க ைவ� 
சா��லைர பா��க��”.

“ஓேக�ணா... � வா. நா� வ���ேற�”. 
�வ�� ப�டைன அ��� காைல க� 
ெச�தவ� தன�� எ�ராக இ��த 
ேசாபா�� அம��� ெகா����த 

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Oct 2015                  53



ச��வைன� க�� ��னதா� அ���� 
�க� �வ�தா�. எ�ன ெச�வெத�ேற 
ெத�ய��ைல. இவ� எ�ன 
�ைன���ெகா�����றா�. ஆ�க� 
வ�� ேபா�� இட��� ச�வ 
சாதாரணமாக ேசாபா�� சா��தப� 
இ�� ஆ�� மாண��ட� ஒ� 
ெல�சர� அம�����பானா?

ெம��ய ��னைகைய அவ��� 
பத�டமா� த�தவ� த� ��ேன இ��த 
�னச�கைள மா�� அ���னா�. 'வ�... � 
தா� ேதைவ��லாம� ெட�ஷ� ஆகற! 
அவ��� உ�ைன ஞாபக� இ��ேகா 
எ�னேவா?' 
“வ�... ���� ேநர� நா� ேப�னைத� 
பா��� பய����யா? � ��ன �த�ைத 
பா��� எ�ேக எ�ைன வ�� 
அ�����ேயா�� ஒ� ��ஷ� நா� 
பய�ேத ேபா��ேட�!”

அவ� எ��த எ���ேலேய வ� 
எ�ற�� இ�லாம� ஒ�ைம�� ேபச 
அவ� ���தா�. ேகாப�� வ�த�. 
ெவ�மேன தைலயைச�� ைவ�தா�.

“��ென�லா� ந�லா ேப��ேய... 
ெநைறய மா��ட... ெகா�ச� 
ெபா���டா ஆ���க! எ�ன? ஐ 
ைலன� எ�லா� ��சா? ப� அழகா  
இ���!” அவ� க�����யப� 
ெசா�ல அவ��� எ�ப� �யா�� 
ெச�வெத�ேற ெத�ய��ைல. 
ேபாதா��ைற�� அ�த வ�யா� ேபா�� 
மாணவ�க� ேவ� அவ�கைள 
�வார�யமாக ேவ��ைக 
பா����ேபா�ன�.

ஐ�� வ�ட���� �� ெவ�மேன 
க�களா� ேப��ெகா����� ��� 
மாயமா��ேபானவ� ���� வ�� 
ஏேதா ேந�� ஊட� ெகா�ட 
காத��ட� ேப�வைத�ேபால 
ேப�வ�� அவ��� ேகாப� தா� 
வ�த�.

“எ�ன ெசா���க சா�? ��க எ� �ட 
இ����தாேன ப��� ைட� 
ேப���க?“

“நா� வாயால ேபசறைத� ப�� 
ெசா�லைல! � ��ென�லா� 
க�ணாேலேய எ���ேட �ைறய கைத 
ேப��ேய... அ��� ஒ�நா� லா�ல 
ெதாட��� அைரம��� ேமல 
ேப�ேனாேம!”

ச��தைல�ட� ��ய�தனா� அவ� 
�யாய� ேக�க, அவ� பத�டமா� 
யா�� இ�த நாடக�ைத 
கவ���றா�களா எ�� பா��தா�. 
அவேனா அவைளேய பா����ெகா�� 
����ட� அம�����தா�. ��ேன 
இ��த ேப�ப� ெவ��ைட எ��� 
அவ� ம�ைட�� �� எ��� ��டா� 
எ�ன எ�� �ட ஒ�கண� ����தா� 
வ�. எ��� ெச�ல�� கா�க� 
���ய�!

“வ�கரா எ� ெந����க உ� ெபா� 
ம��� ���னா� ேபா�� அேத கண� 
எ� க��ற�கா எ� ெஜ�ம�க�� 
ஏ�க�க� ���...”
பாட�� கேரா�ேக ச��வ�� 
ெமாைப� �� ேடானாக சமய ச�த��ப� 
ெத�யாம� ஒ��க ேவ��ெம�ேற 
அைத ஆ�ச� ப�ணாம� ெதாட��� 
ஒ��க ��டப� ���������ட� 
அவைளேய பா��தா� அவ�.

�க� �டா���வ�க இ��� ெபா��க 
இயலாம� ச�ெடன எ��� அவைன� 
தா���ெகா�� நட�தா� வ�. 

வர���� ேபசறா�னா ந�லா நா� 
��� ����� வர ேவ��ய� தாேன! 
எ��� நா� இ�ப��ப�ேற�? 
த�ைனேய ����ெகா��!

அவ� ப�க�� இற�� கா�டா�� 
நட�க ெமாைப� ைவ�ேர�ட 
ஆர���த�. அவனா? படபட��ட� 
எ��� பா��தா�. ��ய ந�ப�! அவேன 
தா�!

எ��ேம இ�லாம� ��தா� வ�த ைக 
ந��க��ட� ஆ�ச� ெச�� ஹேலா 
ெசா�ல, ப���� இைடெவ� 
இ�லாம� ��த ச�த� ேக�ட�� 
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அ���� ப�ெட�� க� ெச�� 
��டா� அவ�.
எ�ன �ைன���ெகா�����றா� 
இவ�? ர�தமா� �வ�� ��ட �க�ைத 
ைககளா� ேத��� ����ெகா�� 
த�ைன யாராவ� கவ���றா�களா 
எ�� அவசரமா� பா��தா�.

ம�ப��� ெதாைலேப� ஒ��த�.

“ஹேலா”

“ேஹ� வ�... �� ஈ� ச��! நாம 
க�யாண� ப���கலாமா? நா� phD 
������ ெல�சரரா ஆ��ேட�. 
உன��� �ட�� ��ய�ேபா��. எ�த 
�ரா�ள�� இ�ைல!”

ம��ைன�� வ� உைற�� ேபா� 
��றா�.

“வ�... எ�ன ப�ைலேய காேணா�”.

“வ��... எ�க அ�ண� ��ட ேக��க!” 
ெசா����� க� ப����� �வ�� 
சா��� த�ைன சம�ப���யவ� எ�க 
அ�ண� யா�� ெத�யைல... ேபா� 
ேப�டா த�யா எ�� மன���� 
அவைன தா��தப� நட�தா�.

அவ� வ�� ந��க�ட� கல�� 
இல��யா ப��ய �பர�கைள� ெசா�� 
���த ேபா� ம�ப� �� அைழ�தா�. 
“ைவ� சா��லைர ����ேட�. நா� 
���ட�� ஹா�ல இ��ேக�. � எ�ேக 
இ��க?” எ�ற ப�!

ம�ப��� ���ைர�க ���ட�� 
ஹா��� ஓ�யவ� மன�� ச�சய� 
இ��� அ�ேக இ��பானா? எ�� 
ெம�தா� ஒ� ஏ�க� ஓ�ய�. இ��தா�. 
��மா இ��க��ைல. ���ட� 
ச�ைட ேபா���ெகா����தா�!

“ேட� ம�யாைதயா என�� வ�ைவ 
க�யாண� ப��� ெகா�!”
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“உன�கா? அவைளயா? ��யேவ 
��யா�!” �� 
�����ெகா����தா�.

“ேபாடா ேட�! ����� ேபா� 
க�யாண� ப���கேற� நா�!”

“�����தா அைத ப��டா 
பா��கலா�!”

“ேவணா�... � என�� �ரா�� 
ப����க!”

“நானா மா���ைள பா��க மா�ேட�� 
தாேன ெசா�ேன�!”
இ�வ�� ஒ�வைர ஒ�வ� 
�ைற���ெகா�� �ல ��ஷ� 
��றவ�க�, �ற� �����ெகா�� ஹ� 
ெச�� ெகா�ள வ� ெதா�ைடைய� 
ெச��னா�.

“எ�ன நட��� இ�க?”

“�ேராேபாச�...”

அ�ணா!!! என�� ெத��சாக��!”

“ந�ம �ஷா��ேதாட க��மா இவ�. 
எ�க��� �ைறய வ�ஷமா பழ�க�. 
ெகா�ச வ�ஷ���� ��னா� உன�� 
நானா மா���ைள பா��க� �டா��� 
�ரா�� வா��னா�. அவ ப��� 
��யற வைர மா���ைள பா��க 
மா�ேடா�. அ��ற�� எ�னா�� 
ஆ�� ெசா�ல��� நா� 
ெசா���ேட�. இ�ேபா � தா� ஒேக 
ெசா�� எ���ட ேக�க 
ெசா��யாேம!”

எைதேயா சா��தவ� ேபால �����த 
ச��வைன� பா��க அவ���� ���� 
ெப��ய�. அ�த கணேம தா� 
கா����த� இவ���� தா� எ�� 
அவ� மன� ஆ��தரமா� ��� 
ெச�த�. எ�றா�� த��ட� ஏக�ப�ட 
���தாள�கைள அர�ேக��யவைன 
ெகா�சமாவ� த���ேத ஆகேவ���! 
யா� ��ட உ� ேவைலைய கா�டற?

ெவ�கமா� ஒ� ���� ���தா�.

�ற� ைவ� சா��ல�� ���� 
ெதாட�பாக ���கமா� ெசா�� ��� 
�� ேபா� ��டா�. ச��வேனா� 
த�யா� ��க �த� �ைறயா� வ��� 
ச�ேதாஷ� �����ட�.

“வ����� ஈ��� ெவ�ேய 
ேபாலாமா?” அவ�� அேத �ைல�� 
தா� இ��தா� ேபா��. �ர�� 
�ைளயா���ைல. ெம��ய கரகர��!

“���...”

“ஏ� அதா� �� ஓேக 
ெசா���டாேன!”

“��ையயா க�யாண� ப���க 
ேபா��க? எ�ைன� தாேன?”

அவ� பாவமா� தைலயைச�தா�.
“ந�லா ேக���க�க. இ�����தா� 
எ� �ட ப��� ைட� ேப�����க. 
ப��� ைட� ேப�னவா�க �ட�லா� 
ெவ�ேய ேபாக ��யா�. நா� உ�க 
��ட இ��ெர� ஆக��. அ��றமா 
ேயா���ேற�!” ���காம� 
ெசா�னவைள ��கைள உ���யப� 
�ைற�தா� அவ�.

“இேதா பா��க... இ���� ேட ஒ�! 
ெசா�ல ��யா�. நா� இ���ேக 
ேவணா�� இ��ெர� ஆகலா�. 
இ�ைல ஒ� வ�ஷ� �ட எ��கலா�. 
அ� உ�க டால�ைட ெபா��த�. 
என�� ேல��� இ���. வர��மா?” 
�க��� ���த ��ைய தைலைய� 
���� ��ேன த��யப� நட�த வ�க� 
மன��� வா���� �� ���தப� 
அ�ேகேய ��� ��ட ச��வ� 
மன��� ஒ� ��ள� �ரவாகமா� 
ெப��ெக��க ஆர������த�.

ெதாட��...
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அட�� �ட�ப� அ�ல ெப�ைம 
ஆ��ப��ப� அ�ல ெப�ைம 
ஆ��ர� ெகா�வ� அ�ல ெப�ைம 
ஆேவச� ெகா��வ� அ�ல ெப�ைம 

அழகா� இ��ப� ம��� அ�ல ெப�ைம 
அ�வா� இ��ப� ம��� அ�ல ெப�ைம 
அ��தமா� ெஜா��ப� ம��� அ�ல ெப�ைம 
அைன��மா� அக�டமா� �ைறவ� ெப�ைம 

ச�ேதக��� ச��ப� அ�ல ெப�ைம 
ச�ேதாஷ��� ���ப� அ�ல ெப�ைம 
சலன��� ம��வ� அ�ல ெப�ைம 
ச�கட�க�� ���ப� அ�ல ெப�ைம 

���சா�யா� ��ெவ��ப� ெப�ைம 
ப��வமா� �ர�சைனக� ஆ�வ� ெப�ைம 
ப��ரமா� உற�கைள ேந��ப� ெப�ைம 
ப��கா� உண��கைள �ர�ப��ப� ெப�ைம 

���ேகாலா� ந�ைமக� ேதா��வ� ெப�ைம 
��டா மலரா� �க�த�க� �ர��வ� ெப�ைம 
�க�டா இ��பா� இ�ைம த�வ� ெப�ைம 
�ர�ட ேமகமா� அ�� மைழயாவ� ெப�ைம 

ெப�ைம க�����க�ெப�ைம க�����க�ெப�ைம க�����க�

ப�லா�ர� அ��க�ட� ேபா��� 
இ���� உ���ேத� உ� 
க�வைற��!

வ��� வள��த� நா�� வள��ேத�. 
ேம��ட வ�� ெதா�� “ஏ�டா 
க�ணா இ��� ���க��ைல” 
எ�� ெகா��� உ� ���க��
����ேத ேபாேன�...!

நா�� நக��தன; நா�� நக��ேத�
உ�ைன� ெதா�� பா���� ஆவ�� 
��� ேமா�ேன�. 

���க��� ப�லாக வ��ட� ��ய 

�னக� தா� ேக�ட�;

எ�ைன� க���ப���� ெகா�ேட�!
உைன� கா�� நா�� ெந���ய�...
க� ���ேத�...!

வரேவ�ற� உ� ம� எ��� ெம�ைத 
அ�ல... மரண� எ��� ெம�ைத...!

அ�ேபா�தா� உண��ேத�!
� எைன� ெகா��ய ேபா� 
கவ��க தவ�ய எ� �ைழைய...!!!

“ஏ�டா க�ணா இ��� 
���க��ைல?”

ெப� மக�

ெப�ைம ...Girijachandru

... Ishitha 
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உல�� வா�� அைன�� ம�த�க���� ெபா�வான வா��ைக ெந�ைய 
ெசா�வ� த�ர அவ� �ற�த� �த� கைட���க ேவ��ய ந�ல வ�கைள 
இர�ேட வ��� ெசா��ற�.

ெப�ேறா��� ம�யாைத, க�� க��� �ைற, ெதா�� ெச��� வ�க�, 
��யானவ� �த� அரசா�� ெச��� ஆ��யாள�க� வைர எ�வா� 
ெசய�பட ேவ��� எ�பைத� ெசா��ற� �ற�.

த� ஒ�வ� த� ��ற�ேதா� �� வா���,ேசா�ப� இ�லாம� உைழ��, 
�ய���ட� ெசய�ப��, ��ப� வ�� ேபா� �வளாம� த� ெசய�� 
மன உ���ட� ���ப��� ெசய�ப�டா� எ��� இ�ப� 
�ைல������ எ��ற� �ற�.

காதைல� ��� கா�ய�க� ஒ� தைலவைன�� 
தைல�ைய�� ப��யதாக இ����. ����ற�� 
ெசா�ல�ப���ள காத� உண��� ��க க����கைள 
ேவ� எ�த ���� காண ��யா�.

காத� ெகா��� ேபா� நம� உட�� ஏ�ப�� 
இரசாயன மா�ற�, மன� �ள��� �த�ெகா�� 
�ள��� ெசா�வ� அைன�� கால����� 
ெபா�வானதாக உ�ள�.

சமய ��கைள �ட ஆழமான க����கைள� 
ெகா�ட� �ற�.

வா��ைகைய நா� எ�ப� ர��� 
இ�ப�ட�,ெந��ட� வாழ ���� எ�பைத 
ெசா��� ����றைள ேவதமாக ஏ�� வாழ, 
ெவ�� ந�ைம ேத� வ��.

வ��வ� ெமா�ேய 
வா��ய� வ�

ெப�ைம க�����க�ெப�ைம க�����க�ெப�ைம க�����க�

...Jayanthi Balakrishnan
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September Month
Contest Winners

1. Penmai Special Contest: 

Teachers Day - Vimalthegreat @ Vimala

2. Neeya Naana Winner - Chan

3.  Penmai’s Super Star:

Best Player - Chan @ Lakshmi

Penmai’s Special Contest:

Navarthi Golu Special Contest

Neeya Naana:

���ட� இ��யா ��ட� இ��யா�� 
வள����� சாதக �ைளைவ 
ஏ�ப���மா அ�ல� பாதக �ைளைவ 
ஏ�ப���மா?

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.

October Month Contest

Contest and RewardsContest and RewardsContest and RewardsContest and Rewards
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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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