
 

 

 

Diwali Recipes 
Delicious Collection of Traditional Diwali Recipes from  

Penmai’s Kitchen Queens 

www.Penmai.com 

 

Our sincere thanks to all the members who had contributed their recipes in Penmai. 

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, all rights reserved by the 

respective contributors. Though the contents provided here are with good faith and free from 

errors, we do not warrant its accuracy or completeness.  
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Contributor: Angu Aparna 

காரா ��தி 
 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• கடைல மா� – 1 க
 

• அ�சி மா� – 1 ����  

• உ
� – ேதைவயான அள� 

• மிளகா���� – 1 ����  

• ��  – 3 ப# (ந&'கிய() 
• ேவ*'கடைல – 2 ����  

• கறிேவ
ப-ைல – 1 ஆ*'/ 

• எ�ெண� – ெபா�
பத3/ 

 

ெச��ைற 

1. அ�சி மாைவ கடைல மா�ட� ஒ�றாக' கல5( சலி�( எ �(' ெகா�ள 
ேவ� 6. 

2. சலி�( ைவ�(�ள மா�ட� அைர ���� உ
� ேச*�(' கல5( 
ெகா�ள�6. 

3. இ
ெபா:( மா�ட� த�ண;* ேச*�( ப<ஜி மாைவ வ-ட சிறி( தள*வாக 
கைர�(' ெகா�ள ேவ� 6. 

4. ஒ> வாணலிய-# ெபா�
பத3/� ேதைவயான அள� எ�ைணைய ஊ3றி@ 
Aடா'க ேவ� 6. 

5. தBைடயான கர�Cய-# சிறிய (ைளக� ெகா�ட �5தி' கர�Cைய 
எ �(' ெகா� , கர�Cைய@ வாணலிய-# உ�ள எ�ெண�'/ ேந* 
ேமேல ஒ> ைகயா# ப-C�(' ெகா� , மD ைகயா# ேவெறா> 
கர�Cய-# கைர�த மாைவ கர�C நிைறய எ �( �5தி' கர�Cய-� மE( 
ஊ3ற ேவ� 6. 

6. கைர�த மா� கர�Cய-# உ�ள (ைளகளF� ஊேட �/5( எ�ெணய-# 
வ-:5( ெபா�G6 பC ெச�ய, �5தி கர�Cைய மா� ஊ3D6 கர�C 
ெகா�  பரவலாக ேதாைச'/ &3றி� ேத�
ப( ேபா# ேத�'க ேவ� 6. 
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7. எ�ெணய-# மா�� (ளFக� சிறி( சிறிதாக வ-:5( ெபா�ய� ெதாடHகிய 
ப-ற/, �5திகைள' கர�Cயா# ேலசாக� தி>
ப-வ-B  ேமI6 ெமாD 
ெமாD
பாக ெபா��ெத 'க ேவ� 6. 

8. இJவாD கைர�த மா� K:வைதG6 �5திகளாக
 ெபா��ெத 'க�6. 
9. ெபா��( எ '/6 �5திகைள வCதB  அ#ல( ேப
ப�# ேபாB  

அதிக
பCயான எ�ைணைய வC�(' ெகா�ள�6. 
10. ப-ற/ ேவ*'கடைல, கறிேவ
ப-ைல, ந&'கிய ��ைட எ�ெணய-# ேபாB  

ெபா��( �5திய-# ேச*�(' கல'க ேவ� 6. 
11. ப-� ேதைவயான அள� உ
� ம3D6 மிளகா� �ைள' கல5( �5தி Aடாக 

இ>'/6 ேபாேத அவ3றி� மE( சீராக பரவலாக� �வ-' கல'க ேவ� 6. 
12. இ
ெபா:( &ைவயான காரா �5தி தயா*. 

 

�றி�� 

• ��ைட ேதா# உ��( ந&'காம#, ேதாIட� ��ைட ந&'கி@ ேச*'/6 
ெபா:( ந#ல வாசைனயாக இ>'/6. 

• வ->
ப6 உ�ளவ*க� அவைலG6 K5தி�
 ப>
ைபG6 பாசி பயD 
அ#ல( பாசி ப>
ைபG6 ெபா��( �5திGட� ேச*�(' ெகா�ளலா6. 
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Contributor: Jayanthi 

லவ�க ல�திகா 

 

ேதைவயான� ெபா��க�  

• ைமதா - 2 க
  

• லவHக6 - 25 

• ெந� - 2 ேடப-� ���  

• உ
� - 1/4 ���  

• எ�ைண – ெபா�'க� ேதைவயான( (ெந�G6 உபேயாகி'கலா6) 
 

ச��கைர� பா� ைவ�க ேதைவயான� ெபா��க� 

• ச*'கைர - 1 க
  

• த�ண;* - 1/2 க
  

• எIமி@ைச@சாD - 1/4 ����  

 

�ரண  ெச�ய ேதைவயான� ெபா��க� 

• ச*'கைர ேபாடாத ேகாவா - 250 கிரா6  

• உல*5த ேதHகா� ெபாC (வ->
ப
பBடா#) - 1 க
 (இ( கைடகளF# 
கிைட'/6) 

• ஏல'கா� ெபாC - சிறிதள�  

• ெபாC�த ச*'கைர - 3/4 க
  

• நD'கிய K5தி� ப>
� - 2 ���  

• நD'கிய ப-�தா ப>
� - 2 ���  

• கி�மி� - 2 ��� 

 

ெச��ைற  

1. ஒ> ெப�ய பா�திர�தி# ெந�ைய� தடவ-, அதி# ைமதா, உ
�
 ேபாB , 

த�ண;* ெதளF�(, ச
பா�தி மாைவ
 ேபால ப-ைச5( ைவ'க�6. இ( 1/2 

மண- ேநர6 ஊற ேவ� 6. 
2. இ
ேபா( ேவD ஒ> பா�திர�தி# ேகாவாைவ ந�/ உதி*�(, அதி# �ரண6 

ெச�ய' /றி
ப-B �ளவ3ைற ேச*�(, ந�/ கல5( ெகா�ள�6. 
3. இ
ேபா( ைமதா மா�' கலைவைய சிறிய உ>�ைடகளாக எ �(, 

ெம#லிய வBட வCவ-# �� ேபால ெச�( ெகா�ள�6. 
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4. இதி# ஒJெவா> ��ய-� ந ேவG6 கல5( ைவ�(�ள �ரண6 சிறி( 
ைவ�(, Kதலி# இர�  ஓரHகைளG6, ஒ�ற� மE( ஒ�றாக ந ைவ 
ேநா'கி Tட�6. இேத ேபால ம3ற பாகHகைளG6 Tட�6. இ( இ
ேபா( 
ேலய* ேலயராக TC இ>'/6. 

5. இத� ந வ-# இ
ேபா( ஒ> லவHக�ைத' /�தி ைவ'க�6 (பட�தி# 
கா�ப-�(�ள பC). இைவ இ
ேபா( ஒ> ச(ர வCவ-# இ>'/6. 

6. இேத ேபால எ#லா உ>�ைடகைளG6 தயா��(' ெகா�ள�6. 
7. இைவ' கா�5( ேபா� வ-டாம# இ>'க, இத� மE( ஒ> ஈர� (ண-ைய TC 

ைவ'கலா6. 
8. இ
ேபா( அ 
ப-# வாணலிைய
 ேபாB , எ�ைண அ#ல( ெந� வ-B , 

ந�/ Aடான ப-ற/, ெச�( ைவ�(�ள லவHக ல�திகா'கைள
 ேபாB , 

த;ைய' /ைற�( ைவ�(, இர�  ப'கK6 தி>
ப- ெமார ெமார
பாக 
எ 'க�6. 

9. எ�ைணைய' காய ைவ'/6 ேபாேத, ம3ெறா> அ 
ப-# ச*'கைர
 பாைக 
ைவ�( வ-ட�6. 

10. ேவD ஒ> பா�திர�தி# இ
ேபா( ச*'கைர
 பா/ ைவ�(, ஒ> க6ப-
 பத6 
வ5த(6 இற'கி ைவ'க�6. இற'கி ைவ�த ப-�ன*, அதி# எIமி@ைச@சாD 
ேச*�( கல'க�6. இதனா# பா/ ெகBCயாகாம# இ>'/6. 

11. இ
ேபா( ஒJெவா> லதிகா'கைள, ச*'கைர
 பாகி# K'கி, சிறி( ேநர6 
இ>'க ைவ�(, ஒ> ெப�ய தBC# எ �( ைவ'க�6. 

12. &ைவயான, இனF
பான லவHக ல�திகா தயா*. 
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Contributor: Anbupurush 

 

ஒ�ப�" 

 

ேதைவயான�  ெபா��க� 

• சிேராBC ரைவ – 1 க
  

• ைமதா - 2 க
  

• த�ண;* - 1 1/2 க
  

• எ�ெண� - 3/4 க
  

 

�ரண�தி#�� ேதைவயான� ெபா��க� 

• ேதHகா� - 3 TC  

• ெவ#ல6 (>வ-ய( - 1 1/2 க
  

• ஏல'கா� - 5  

• அ�சி மா� - 2 ேடப-� ��� (ேச*�( ெபாC�த()  

• கசகசா - 3 ேடப-� ���  

 

ெச��ைற 

1. மா� வைககைள சிறி( உ
� ம3D6 த�ண;* ேச*�( ப-ைச5( ெகா�ள�6. 
2. மாைவ ஒ> பா�திர�தி# TW/6 வைர த�ண ;* வ-B  TC ைவ'க�6.  

3. 2 மண- ேநர6 கழி�( மாவ-# இ>'/6 த�ண;ைர வC�( வ-B , ஒ> 
உரலி# இB  சிறி( சிறிதாக எ�ெண� ேச*�( ந�றாக இC'க ேவ� 6.  

இ#ைலெய�றா# உரலி# ஆBC' ெகா�ளலா6. மாைவ இ:�தா# ந�றாக 
ந;ளமாக வர ேவ� 6. ஒ> ஈர�(ண- ெகா�  TC ைவ'க�6. 

4. ேதHகாைய� (>வ-' ெகா�  (மிக�6 ெபாCயாக இ>5தா#  

ந#ல(), ஒ> வாணலிய-# ெவ#ல6 ம3D6 ேதHகா� ேச*�(  

வத'க�6. த�ண ;* &�Cயப-� (பா/ பத6 வர'Yடா() கசகசா, ஏல'கா� 
ேச*�( ந�/ கிளறி இற'கி ைவ�(' ெகா�ள�6. 

5. A  ஆறியப-� எIமி@ைச அள� உ>�ைட ெச�( ைவ�(' ெகா�ள�6.  
மாைவ �ரண�தி� 3/4 அள� உ>�ைட ெச�( தBைடயாக� 

தBC ந வ-# �ரண6 ைவ�( TC, ைகயா# தBC சிறிய சிறிய  

ச
பா�தி ெச�(, ேதாைச' க#லி# இB  &B  எ 'க�6. 
�ரணK6 மா�6 ஒேர பத�தி# இ>5தா# ஒ
பB  ஓர�தி# மா� 
ேசராம# எ#லா ப'கK6 �ரண6 இ>'/6. இ( மிக�6 மி>(வாக சா
ப-ட 
ந�றாக இ>'/6. 
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Contributor: Angu Aparna 

 

காஜு க�லி – எள(ய �ைற 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• K5தி�
 ப>
� – 1 கிேலா 

• ச*'கைர – 1 கிேலா 

• ெந� – சிறி( 

 

ெச��ைற 

1. K5தி�ைய Kதலி# 10-15 நிமிடHகZ'/ த�ண;�# ஊற ைவ'க 
ேவ� 6. 

2. ப-ற/ ஊற ைவ�(�ள K5தி�ைய மி'ஸிய-# ேபாB  ெகாரெகார
பாக 
அைர�(' ெகா�ள�6. 

3. இ
ெபா:( ச*'கைரைய க6ப-
 பா/ பத�தி# கா�@சிய ப-�� அைர�( 
ைவ�(�ள K5தி�ைய
 ேபாB  ெகBCயா/6 வைர கிளற ேவ� 6. 

4. பா/ இDகிய(6 ெந� தடவ- ைவ�(�ள தBCல ஊ3றி சிD சிD 
(� களாக ெவBC' ெகா�ள�6. 

5. கல'க# காஜு க�லி தயா*. 
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Contributor: Fatima15 

கா)� 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ைமதா - ½ கிேலா 

• ச*'கைர - ¼ கிேலா 

• ெந� - 75 கிரா6 

• அ�சி மா� - ½ ட6ள* 

• ேதHகா� பா# - ½ ட6ள* (1/4 KC ேதHகா�) 
• உ
� -ஒ* சிBCைக 

• எ�ெண� –ெபா�'க 

 

ெச��ைற 

1. ேம# உ�ள எ#லா ெபா>�கைள ஒ* பா�திர�தி# ேபாB  ச
பா�தி மா� 
ேபா# ப-ைச5( ெகா�ள�6.  

2. ெகா^ச மாைவ எ 5( ச
பா�தி க#லி# ெப�யதா உ>BC அைத 
ைட6மBேச
 ஆக ேவBC ெபா�்�( எ 'க�6. ந�றாக இ>'/6. ெச�( 
பா>Hக�. /ைற5த அள�6 ெச�யலா6. 
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Contributor: Jayanthy 

ப�ட� �+�� அ-ல. ��/ �+��  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அ�சி - 1 1/2 ஆழா'/  

• பய�த6ப>
� - 1/2 ஆழா'/ 

• கடைல
 ப>
� - 1/4 ஆழா'/  

• உ
� - ேதைவயான அள�  

• எ�ெண� - ெபா��ெத 'க  

• ெவ�ெண� - 2 ேடப-� ��� 

 

ெச��ைற 

1. ப>
�க� இர�ைடG6 ேலசாக வD�( வ-B 
 ப-�ன* மாவா'கி' 
ெகா�ள�6. 

2. அ�சி, ப>
� இர�ைடG6 ேச*�ேத அைர�(' ெகா�ளலா6. அ#ல( 
தனF�தனF மாவாக எ �(6 ஒ�றாக@ ேச*�(
 ப-ைசயலா6. 

3. மா� எ#லாவ3ைறG6 ஒ�றாக@ ேச*�(, அத� மE( ெவ�ெண�, கா�@சிய 
(Aடான) எ�ெண�, உ
�  இைவகைள@ ேச*�( ப-சிறி ைவ�(' ெகா�ள�6. 

4. Kதலிேலேய ெமா�த மாைவG6 ப-ைசய ேவ�டா6. 
5. அ 
ப-# எ�ெணைய ந�/ காய ைவ�( பாதி அள�, அ#ல( கா# அள� 

மா�, இைத மB 6 ப-ைச5(, இ5த KD'/ ெச�வத3கான அ@சி# மாைவ
 
ேபாB , எ�ெணய-# ெபா��( எ 'க�6. 

6. இர�  ப'கK6 தி>
ப-
 ேபாB , சடசட
� அடHகிய�ட�, ஒ> வCதBC# 
எ �( ைவ�(, ப-ற/ ஒ> ட
பாவ-# C`a ேப
ப* ேபாB , அத� மE( 

இ5த KD'/கைள அ 'க�6. 
7. ஒ> ெசB ெச�த�ட�, அ �த ெசB மாைவ
 ப-ைச5( ேமI6 ெச�ய�6. 
8. அJவ
ேபா( மாைவ
 ப-ைச5( ெச�தா# தா�  சிவ'காம# இ>'/6. 
9. ெவ�ெண� ம3D6 கா�@சிய எ�ெண� ேச*
பதா#  ந#ல கரகர
பாக�6, 

வாய-# ேபாBடா# கைரய�6 ெச�G6. 
10. அேத சமய6, ெவ�ைண ெரா6ப அதிகமாக
 ேபாBடா#, நK
பாக ஆக 

வா�
� உ�ள(. 
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Contributor: Prema Barani 

Basboosa - Arabic Sweet 

(Nothing  but easy Rava burfi) 

Ingredients 

• Rava - 2 cups 

• Sugar - 1 cup 

• Yoghurt ( curd) - 1 cup 

• Dry coconut ( fresh also no problem) - 1 cup 

• Ghee - 1/2 cup 

• Baking powder - 1 tsp 

Sugar syrup 

• Sugar - 1 cup 

• Water - 1 cup 

• Lemon juice - 1 tsp 

 

Method 

1. Mix all the above ingredients. Spread in a baking tray for 1" thickness. 

2. Bake in 175'C (up & down heating in cooking range) for 20 - 30 mins until the 

surface is light yellow & inside is little hard. 

3. Remove, cut in to squares and put back in to oven for baking further until it turns 

pinkish or brownish yellow in color. 

4. Prepare sugar syrup by boiling sugar and water until it boils (just sticky), add 

lemon juice, remove from heat and allow cooling. 

5. Remove the basboosa from the oven, pour the sugar syrup like spraying over 

these and ready to eat. Syrup should be cool over the hot basboosa pieces. 
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Contributor: Fatima 15 

 

ரவா 0வ 1�   

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• பா6ேப ரைவ – 2 க
 

• மி#' ெம�  C� - 1 

• K5தி� - 10 

• பாதா6 - 15 

• ப-�தா - 15 

 
 

ெச��ைற 

1. K5தி�, பாதா6, ப-�தா ஆகியவ3ைற மி'ஸிய-# ஒ�D இர�டாக  

உைட�(' ெகா�ள�6. 
2. ரைவைய ந�றாக வD'க�6. அ 
ைப அைண�( வ-B  அதி# 

மி#' ெம� , உைட�( ைவ�த நBC# பாதி ேபாB  ந�றாக'  

கல5( அைத ஒ> தBC# பர
ப- மEதி நB�  ேம# �வ- வ-#ைலக� 

ேபாட�6. ெரா6ப &லபமான �வ ;B. 
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Contributor: Kasri66 

அதிரச  

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• ப@ச�சி – 4 க
  

• பா/ ெவ#ல6  

• ஏல'கா� ெபாC  

• ெவ�ைள எ� 

• ெந� – 2 ���� 

• எ�ெண� – ேதைவயான அள� 

 

ெச��ைற 

1. இத3/ வ ;BCேலேய மா� அைர'கலா6. நாI க
 ப@ச�சிைய ந�/' 
கைள5( அைர மண- ேநர6 ஊற வ-B , வCதBCய-# வCய வ-ட�6. 

2. ந;ெர#லா6 வC5த(6, ஒ> டவலி# ஆற வ-ட�6. அ�சி ஈரமாக 
இ>'/6ேபாேத மி'ஸிய-# அைர'க ேவ� 6. இைத சலி'க 
ேவ�Cயதி#ைல. KC5தவைர ைநசாக அைர'கலா6. 

3. ெவ�ைள ெவேளெர�D �
ேபால இ>'/6 மாைவ அள5( ெகா� , மா� 
உ�ள அள�'/ K'கா# பH/ ந#ல பா/ ெவ#ல6 நD'கி
ேபாB  இள6 
பா/ (ைகய-# எ �தா# ெதா�G6 பத6) வ5த(6, அ( ெகா�Z6 மB 6 
மாைவ
 ேபாB ' கல'க�6. 

4. இ
பC' கல5த மாைவ ஒ> ச6பட�தி# TC ைவ�(, மDநா� அதி# 
ஏல'கா� ெபாC, ெவ�ைள எ�, ெர�  ���� ெந� ேச*�( ந�/ 
கல'/6பC ப-ைசய�6. 

5. வாணலிய-# எ�ெண� ைவ�( எ�ெண� கா�5த(6 ஒ> ப-ளா�C' 
ஷ;BC# எ�ெண� ெதாB � தBC, ஒJெவா�றாக ெபா�'க ேவ� 6. 
எ�ெண� Aடான(6 ெகா^ச6 மிதமான த;ய-# ைவ�(
 ெபா��தா# 
உ�ேளG6 ேவ/6. இ#லாவ-Bடா# ேமேல ந#ல ெபா� கல�I6 உ�ேள 
ேவகாமI6 இ>5(வ- 6. இ
பC
 ெபா��தைத ெர�  கர�CகZ'/ 
ந வ-# ைவ�( அ:�தி அதிக
பC எ�ெணைய வC�( எ 'க�6. 

6. இ( ெர�  நா� கழி5த ப-�தா� ச�யான பத�தி3/ வ>6. சில சமய6 
ெரா6ப கரகர
பாகி வ- வ(6 உ� .  
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�றி�� 

• ெவ#ல6 பா/ வ5(வ-Bடா# அதிரச6 க# ேபாலாகி வ- 6. இ5த அள� 
ெவ#ல�('/ மா� ெகா^ச6 அதிகமாக
 ப-C'/6. அதனா# பா/ ஒ> 
ெர�  Tc கர�C தனFயாக எ �( ைவ�( வ-B , மாைவ' கல5( 
ப-ற/ ேதைவ
பBடா# பா/ ேச*'கலா6. மா� பத6 ச3D தள*வாக� 
ேதா�றினாI6 மDநா� ெகBC
பB வ- 6. இள6 பாகாக இ>5தா# 
மாைவ அ�ேற தயா��( அ�ேற ெச�யலா6. 

• இள6பாகாக ெச�( மாைவ' கல5த(6, ஒ> சிறிய ��� தய-* வ-B 
 
ப-ைச5( ந�/ ஆறவ-B  ெச�தா# அதிரச6 மிக�6 மி>(வாக�6 
ெவளFய-# கரகரெவ�D6 இ>'/6. 
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Contributor: Kasri66 

த�ைட 

 

ேதைவயான� ெபா��க� 

• அ�சி மா�  

• உZ5( மா� – வD�( அைர�த(  

• ம^ச� ெபாC  

• கார
ெபாC 

• ெவ�ைள எ�  

• ேவ*'கடைல – வD�( ேதா# எ �த(  

• கடைல
 ப>
� – சிறிதள�  

• (வர6 ப>
� – சிறிதள�  

• ெப>Hகாய���  

• கறிேவ
ப-ைல  

• ெவ�ெண� 

 

ெச��ைற 

1. அ�சிைய ந;�# ஊற ைவ�(' கைள5( மி'சிய-ேலா அ#ல( மா� 
மிஷினFேலா  அைர�(' ெகா�ள�6.  

2. இ
பC' கைள5( உல*�திய மாைவ@ சலி�( ஒ> ஆழா'/ மா�'/ ஒ> 
ேடப-� ��� வD�( அைர�த உZ5(மா� ேபாB  உ
�, ம^ச� ெபாC, 

கார
ெபாC, ெவ�ைள எ�, வD�( ேதாெல �த ேவ*'கடைல (ஒ> 
/ழவ-ய-# ஒ�றிர�டாக ெபாC�த(), ெகா^ச6 கடைல
ப>
�6, 

(வர6ப>
�மாக ஊற ைவ�( வC�( அைதG6 ேபாB , ெப>Hகாய
ெபாC, 

ெபாCயாக நD'கிய கறிேவ
ப-ைல
 ேபாB  ெவ�ெண� (ஒ> ஆழா'/'/ 
அைர ேடப-� ��ன வ ;த6) ேபாB  ந�/ ப-சிற�6. 

3. இ5த மாைவ ெமா�தமாக ந;* வ-B 
ப-ைச5( அைர மண- ஊற வ-ட�6.  
ஒ> ெவ�ைள�(ண-ய-# மாைவ ஒ> சிறிய உ>�ைட எ �( ைகய-# 
எ�ெண� ெதாB 'ெகா�  ெமலிதாக� தBட�6. 

4. ஐ5(, ஆD தBCய(6 வாணலிய-# எ�ெண� ைவ�( கா�5த(6 
நா�ைக5தாக
  ேபாB 
 ெபா�'க�6. 
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5. எ�ெண� அதிக6 /C'காமலி>'க தBைடகைள அைர ேவ'காடாக 
இ>'/6ேபாேத எ �( வ-B  மE� 6 ச3D ஆறிய(6 ெபா�'கலா6.  
 

�றி�� 
தBைட'/ நா� இர�  க
 மா� (கைல5(ல*�திய() எ �( உZ5( மா� 
ேச*�(, உ
�, ெப>Hகாய
ெபாC, கார���, ெவ�ெண�@ ேச*�(, ெவD6 
ெவ�ைள எ� மB 6 அதிகமாக�6, ஒேரெயா> ��� கடைல
ப>
� மB 6 
ஊறைவ�(@ ேச*�( ப-சிறி
 ப-ைச5( சிறி( ேநர6 ஊற வ-B , ப-� சி�ன 
ப-ளா�C' கவ�# ெமலிதாக� தBC இர�Cர�டாக ெபா��(@ ெச�ததி# தBைட 
ெமலிதாக�6, கரகர
பாக�6, இர�  Kைற எ�ைணய-# ெபா�'க 
ேவ�டாதபCG6 நிைறய�6 கிைட�த(. ேவ*'கடைல ேச*�தா# ந வ-# அ( 
உதி*5( ேபா� வ- 6. ேமI6 (ண-ய-# தB 6ேபா( அ�தைன ெமலிதாக� 
தBட�6 வரா(. ஆனா# ந6 ெப�யவ*க� ெச�G6 Kைற இ( எ�பதா# 
எ:திேன�. 
 

4�0 

1. ெவ�ெண� அதிகமானா# மா� எ�ைணய-# ேபாBட(6 அ
பCேய 
கைர5(வ- 6. அதனா# தா� ஒ> ஆழா'/ மா�'/ அைர ேடப-� ��� 
ெவ�ெண� எ�ேற�. ேவ� மானா# K'கா# ��� ேபாடலா6.  

2. கார
ெபாCைய' /ைற�('ெகா�  ப@ைச மிளகாைய ந�/ வ-:தாக 
அைர�(' கல5தா# &ைவGட� கரகர
�6 Y 6. 

3. மா3D Kைறயாக, கார
ெபாCG6 ேவ�டா6, ப@ைச மிளகாG6 ேவ�டா6 
எ�றா#, நிைறய கறிேவ
ப-ைலைய
 ெபாCயாக  நD'கி
 ேபாB  
மிளைகG6 ெகாரெகார
பாக அைர�(@ ெச�தா# அ( ஒ> &ைவ. 
வறB  அ�சி மாவ-I6 ெச�யலா6.  

4. ேத�/ழ# மா� மE5(ேபானா# அதிேலG6 ெச�யலா6. 
5. ைமதா மாைவ இBலி�தBC# ேவகவ-B  ஆறிய(6 கBCகளF�றி சலி�( 

உ
�, ெப>Hகாய6, கார6, ஊற ைவ�த ப>
�
 ேபாB � தBடலா6. 
 
 

  
 


