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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

�றா��க�� இ�லாத மைழ, ெவ�ள� எ�� த��நா��� ���ய 
நகர�கைள �ழ��ய�����ட�. �ைலம����லா பல உ��க� ��� 
���ன. ல�ச�கண�கான ம�க� த�க� ��க� ம��� உைடைமகைள 
இழ�� த���, உண����, உைற�ட����� அ��தவைர எ���பா��� 
��ப� பலைர�� கல�க� ெச�த�. அர�ய�வா�க����, அரசா�க����� 
ல�ச� ெகா��த ைகக� அைன��� இ�� இய�ைக த��� �ல� 
ைககா�� ெச����ட�.  

��ைட��, த� உைடைமகைள�� இழ�தா�� ஒ�வ��� ஒ�வ� 
சைள�காம� உத� ெச�த� ெப�� �ய�ேப! இ�� ந� இைளய 
ச�தாய��� ப�� �க�� ேபா��த��� உ�ய�. த� உ�ைர�� 
ெபா��ப��தாம� பலைர கா�தன�.  இ�க�டான �ைல�� அரசா�க�ைத 
ம��� சா��� ��காம� ம�க� மத இன பா�பா��� ஒ��ைம�ட�� 
த�ன���ைக�ட� உத� ெச�தைத உலக� �ய�� பா���ற�. இேதா ஒேர 
வார��� �����ட� ந� தைலநகர� ெச�ைன. ��வ�� இய�� �ைல 
���பா��டா��, த� இ��ைப த�கைவ�� ெகா�ட�. 

இய�ைக ேப�ட� எ�றா�� அரசா�க��ட� ஒ���ைண�� இ�லாம�, பல 
ல�ச உ��கேளா� �ைளயா�ய� வ��த�����ய�. இய�ைக 
ேப�டைரதா� எ��ெகா�ள ��யா�. ஆனா�, அ� ���� ெச�ற 
ம�த�க��கான �வாரண�க� ெச�வ���, ேத�� �ட��� ��� இ��� 
ெப��� ேநா� ெதா��தைல த��ப��� ெம�தன� கா��வ���, �ற� 
ெச��� உத�ைய தா� ெச�ததாக� ���ெகா�வ� அத��� ெகா�ய�.  

�� பாைதகைள ஆ��ர ��� ெச�����, அத� வ��தட�கைள �� 
ெச�யாம� இய�ைகைய �ைற ெசா�வ�� பய��ைல. இய�ைக�� எ�ராக 
நட�தா� எ�ன நட��� எ�பைத இய�ைக நம��� பாட� �க�� 
இ���ற�. இ�த இய�ைக ேபர���� �க ���ய காரண�, ���ைலகைள 
ஆ��ர��த�, �க அ�க plastic பய�பா�க�. நா�� அரசா�க�ைத ம��� 
ந�� இ�லாம� ந� ப���� �ளா��� பய�பா�ைட க���ப���, 
��ைபகைள �ைறயான வ��� அக�� இய�ைகைய கா�ேபா�. 

இ�த மைழ ெவ�ள��ேக ம�கைள கா�பா�ற ��யாத அர�ய�வா�க� 
நாைள க�பா�க�, �ட��ள��� அ�உைல பா��� ஏ�ப�டா� ம�கைள� 
கா�பா��வா�க� எ�ப� ேக�����ேய. ேபாபா�� நட�த ேசாகேம 
இ��� நட���! ஜ�பா�� அ�உைலக� ெவ��ததா� மாெப�� உ�� 
ேசத�  ஏ�ப�ட� நா� அ��தேத. ஜ�பா� நா�� �ரதமரா� ேபா�மான 
��� ப�க� ெச�ய ��யாம� ரா�னாமா ெச�தா�. உ��ேசத�� உடேன 
���� �ட�ேபாவ��ைல, அத� தா�க� பல தைல�ைறக� தா�� 
இ���� அபாய�ைத�� நா� உணர ேவ���.

வ�� 2016 ச�டம�ற ேத�த�� ந�ல க��, ம���வ�, �வசாய��ைற 
வள���, ெதா���ைற வள���, தரமான சாைல வச�, ேப�ட� ேமலா�ைம 
ேபா�ற ம�க�� உ�ைமயான ேதைவகைள ���� ெச��� ஆ�� அைமய 
வ�வைக ெச�ேவா�. ��டகால� ���க� ெகா���� ம�த�க����, 
இய�ைக��� ����லா  ��ய ��ச��, அன���ச��, �� ��ச�� 
ேபா�ற ��ட�கைள ெசய�ப��த ேவ���. கட�� �ணாக� கல��� 
த��ைர த��பைணக� க����, ந�கைள இைண��� இய�ைகைய 
பா�கா�� �வசாய�ைத� ெப���, ப�ச� ப���ய�ற ந�லா�� 
ெகா���� அர� அைமய���. �ற�க�ேபா�� ��ய ஆ��� இைளய 
த�ழ�� ெவ��� பயண� ெதாட�க���!
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�ழ�ைதகைள ெவ�நா�க�� 
வள��ப� ம��மா  சவா�?�ற�� 
வள��த ந��ைர ��� வ�� இ�� 
������ பழ�வேத ெப�ய சவா� 
தா�. ந� பாைஷ�� இ�ைல... அட 
ஆ��ல�� இ�ைல... ெத��த 
��கள�� இ�ைல... ��தாக ஒ� 
பாைஷ ,அைத� ப���... இ��� 
ஒ� சவா� தா�. இ�ப� நா� வாழ� 

ெதாட��� ேபா� வ�� சவாைல� 
ெசா��� ெகா�� ேபாகலா�. 
உ�க� �ழ�ைதக�� �ற� - இைத 
ம�றவ�க� ��ட� ெச�வா�களா, 
அைத எ�ப� சமா��தா�க�? 

�ற�... இைத� ������� ��ட� 
ெச�ததாக இ�வைர எ� ��ைளக� 
வா�லாக நா� அ��� 
ெகா�ள��ைல. இ�� எ� 
��ைளக� ப���� பாடசாைல�� 

ெவ�நா��� �ழ�ைதகைள வள���� 
ெப�ேறா�க� ச����� சவா�க�
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ெவ�நா�டவ�க� ப��ப� �க 
�க��ைற�... ஆனா�� ேசா 
ஃ�ெர���. ��ைளக� �வ�ேம 
ெகா�சமாக �ள��� ெகா��� 
வய� வ�த��, நா� இல�ைகய�. 
அ��� த�ழ�. எ�க� 
பழ�கவழ�க� எ�� 
ஒ�ெவா�ைற�� ெசா��� 
ெகா��ேத�.���� �ைழ�தா� 
எ�க� �� அ�ப�ேய யா�� 
வா�� �ழ�� தா� எ�ேபா�� 
இ����. இத�� �த�� 
த�மா�னா� எ� கணவ�. 

காரண� அவ� இ�� வ�� 
இ�ப��ைய�� வ�ட�க��� 
ேம�. அவ� இல�ைக�� இ��தைத 
�ட இ����த�தா� அ�க�. 
ப��த�� இ��தா�.எ�ேபா�� 
த�� ேப��, த�� ��, உண��, 
இ�ப��தா� இ���� ��. 
அேதா� ���யமாக ��ைளக� 
ெந��கமாக� பழ�வ�� த�� 
��ைளக� �க� �ைற�. 
இ���றா�க�... பழ�� ச�த��ப� 
�ைற�. அ�ேவ என�� �க�� 
வச�யாக� ேபா���ட�. நா� 
இ�ப� எ�� அவ�க��� நா� 
�ைன�தைத� ெசா��� ெகா��க 
���த�.

�க� ��ய உதாரணமாக, ெவ��� 
பா���� கால�கைள நா� 
����� ெபா�வாக பா��க 
மா�ேடா� இ�ைலயா? இ�� 
அ�ப���ைல. ஆனா�, இ�நா��� 
��ைளக� எ�க� ����� 
�ைளயாட வ�தா�� வாச�� 
கால� கழ������தா� உ�ேள 
வ�வா�க�. அைத�� நா� 
ெசா�வ��ைல, எ� ��ைளகேள 
ெசா��� கழ�ட ைவ�பா�க�. இ� 

எ�க� வழ�க�... நா�க� 
இ�ப��தா�... எ�� ெசா�வ�� 
அவ�க��� எ�ேபா� தய�க� 
இ��ப��ைல... அைத நா� 
��வய�� இ��� ெசா��� 
ெகா��தா� ���வாகேவ 
ெசா�வா�க�. ெச�வா�க�.

உ�க� �ழ�ைதக�� ெமா� accent - 
ஆர�ப��� இைத எ�ப� 
சமா��தா�க�?

��தவ� இ�த �டய��� ெகா�ச� 
க�ட�ப�டா�. ��� வய�� 
ந�ச� ேபா�� ெபா�� ஒ�த 
வா��தைத ெநத�லா�� ெத�யா�. 
ஆனா� த�� சரளமாக� கைத�பா�.
அத� �ற� இவ� மக�ட� 
ெநத�லா��� கைத�க� 
ெதாட��னா� . ��ைளக� �வ�� 
பாடசாைல ெச�ல� ெதாட��ய 
��ன� தம���ேள ெப��பா�� 
ெநத�லா��� கைத�ப� 
அ�கமா�ய�. அவ�க அ�பா�� 
ெநத�லா��� தா� கைத�பா�. அ� 
க�டாயமா�ய�. ஆனா� 
��ைளக�ட� அ�க ேநர� 
இ���� நா� எ�ேபா�ேம த�� 
தா� கைத�ேப�. எ��ட� ஒ� 
வா��ைத ெநத�லா��� 
கைத�தா�� நா� ம�ெமா� 
ெசா�வ��ைல. அ�ேவ 
அவ�க��� த�ைழ� சரளமாக� 
ேபச �ைண ெச�த�. இ�ெனா�� 
�க�� ���யமான�. நா�� 
வய��� இ��� ��தக� 
வா��பா�க�.

�லக��� எ��� அவ�க� 
வய����ய ��தக�க�� 
ஆர����, ஆைசைய� 
கா����டா� �ற�, வா��காேத... 
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ேபா��... எ�றா�� ���த 
மா�டா�க�. இ� ெமா� அ���� 
�க�� உத��.

உைடக�, ந�ப�க�, 
ந��க�டனான பழ�க�க� 
(���யமாக �ேன� �ழ�ைதக�), 
ேபா��வர��, பழ�க வழ�க�க� 
�தலானைவ.

உைட �டய� �ர�ைன இ�ைல. 
அட... நா�கேள ���தா�. ப�� 
ந�ப�க� �வ���ேம இ�நா��� 
��ைளக� தா�.  ஆனா�� எ� 
��ைளக� �வ�� ெப�தாக வய� 
ேவ�பா� அ�க� இ�லாததா� 
அவ�க����ேள �க�� ெந��க�. 
இ�கால� ��ைளக� �க�� 
���சா�க�. �ல பல�டய�க� 
நா� ெசா��� ெகா��க� 
ேதைவ��ைல. பா�ைவைய 
ைவ�ேத ���� ெகா�வா�க�.
.
�� ஏ�... ���... இ�ேபாதா� 
ெப�யவ� ஆர�������றா�.
அவ� வ���� வய� �ைற�தவ�. 
ஒ�� இர�� ��� வய� 
ெப�யவ�க�ட� ப���றா�. அ� 
பலேவைளக�� �ரம� தா� இ�த 
வய��. ��வய�� இ��ேத 
அவ�க��� எ�ன�தமான 
ச�ேதக� வ�தா�� நா� �ட 
ெகா�ச� தய��னா��, எ� கணவ� 
இ��� ைவ�� அழகாக �ள�க 
ைவ����வா�... எ�லா 
�டய�க�ேம. அ�ேவ அவ�க��� 
அ�பா�ட� எைத�� கைத�கலா� 
எ�ற எ�ண�ைத உ�வா��, 
இ�ேபா� எைத�� தக�ப�ட� 
தய�க���� கைத�பா�க�. இ� 
�க�� ���யமான ஒ��. இ�� 
எ�� இ�ைல எ�� இ��தா��.

ப�� ேபா�வ�தா� சா���� 
��வத��� அ�� நட�த 
அைன�ைத�� ேக�� அ��� 
ெகா�ேவ�. இ�� பாடசாைல�� 
ஆ��யைர �ன� ச���கலா�. நா� 
ேவைல��� ெச�லாததா� �ன�� 
ஆ��யைர� ச���ேப�. இர�� 
வா��தைத கைத�ேப�.

�ழ�ைதகைள� க���ப� அதாவ� 
அவ�கைள ேநாக� ெச�வ�... மனேமா 
உடேலா... ��ற�. இ� 
ெவ�நா�க�� இ���� ஒ�ெப�ய 
�ர�சைன இ�ைலயா?

நா� ��வய�ேலேய அவ�கைள 
க����� �ைல வ�தா�, அவ�க� 
ெச�த �ைழைய உண��� "ஆமா� 
அ�மா. இ� எ� �ைழ. அதனா� 
தா� அ�மா ேப�னா�" எ�� 
ெசா�ல ைவ�� ��ேட 
��ேவ�.அதாவ� நா� உ�கைள� 
க���தா� அ� ��க� தவ� 
ெச�தா� ம��ேம.

நா� ெபா�வாக அவ�கைள 
அ�கைறயாக� கவ���� ேபா� 
க���ப� �ட த� ந�ைம�ேக 
எ�பைத அவ�க� ���� 
ெகா�வா�க�. அத�� ��ெபா�ேத 
கா��. இ� எ� அ�பவ�.

இ�ைல வ�தா� வா... ேபானா� 
ேபா... எ�� ��� ���� 
க����� ேபா�தா� அ� ேவ� 
மா��� �ர�சைனகைள� 
ெகா��வ��. இ��� எ� 
எ�ண�.
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ெப� �ழ�ைதக��� அவ�க� எ���கைள, ���யமாக இ��� 
எ���கைள உ��யா��� உண�கைள� தர ேவ���. இ�� ���ய 
ப�� வ��ப�, உ��� சா��த உண�க�.

உ��த�க�

ேதைவயான� ெபா��க�:
உ��� – ¼ �ேலா 
ெவ�ல� - 200 �ரா� 
அ��, ெந� - 50 �ரா� 

ெச��ைற:
 அ����, உ���� ேச��� ஒ� ம� ேநர� ஊறைவ�� ��� த��� 

ேச��� ெக��யாக அைர�க��.
 ெவ�ல�ைத� கைர��, வ�க�� ைவ��� ெகா�ள��. 
 வாண��� ெந� ��� அைர�த மாைவ� ேபா�� �ளற��.
 மா� ெவ�த��, ெவ�ல� கைரசைல� ேச��� ��ள வத�� இற�க��. 

இ�ேபா� உ��த�க� தயா�. 

உ��� - ந�ெல�ெண� உ��ைட 

ேதைவயான� ெபா��க�:
உ��� - 1 க� 
ெவ�ல� – ¼ க� 
ந�ெல�ெண� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:
 உ��ைத ெவ�� வாண��� ேபா�� வாசைன வ�� வைர வ��� 

ெபா���� ெகா�ள��.
 ெவ�ல�ைத� கைர�� வ�க�ட��.
 அ� கனமான பா��ர���, ந�ெல�ெண� 

ஊ��, கா��த�� ெபா��த ெபா�, ெவ�ல� 
கைரச� ேச���� �ள� இற�க��.

 ��ன� ஆற ைவ�� உ��ைட ���க��.
 இ�த வைக உண�� ப�ட�கைள அ��க� 

ெகா��� வர��.

...JV_66@Jayanthy

��ெப��ய ெப�க��� அவ�ய� 
தரேவ��ய உண� வைகக�

��ெப��ய ெப�க��� அவ�ய� 
தரேவ��ய உண� வைகக�
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Climate has changed and due to rainy 
and bad weather most of kids get sick 
and get cold, fever etc. It won't affect 
persons who have good immunity. Hope 
many of you follows good granny 
therapy to increase immunity and also 
some times the granny therapy to cure 
cold and flu easily without taking 
medicines (which has more side effects) 
if you know please share it here.

ப�வ�ைல மா� ��ட�, அ��க� 
ச� ஜுர� ேபா�ற �ழ�ைத��� ந� 
���� உ�ள ெப�யவ�க���� 
வ�� ெரா�ப க�ட� ெகா���� 
உ�க� ��க�� இைவ வாராம� 
இ��க எ�ன ெச���க�, வ�தா� 
எ�ய �ைற�� ச�ெச�ய எ�ன 
ெச���க� எ�� ப���� 
ெகா���க�. 

Please note, if you have fever please 
consult doctor immediately don't try any 
granny therapy, since now malarial and 
dengue fever too spreading quickly.

...Gowry Mohan

ச�� ெதா�ைல�� ��வைள 
�க�� ந�ல�. 

தா��பா� ����� �ழ�ைதக��� 
ச� ���தா�, தா� நா�ேதா�� 

��வைள ச�ப� ெச�� சா���� 
வர �ழ�ைத�� ச� ப��ப�யாக 
�ைற�� இ�லாம� ேபா����. 
இ� எ�க� ��� அ�பவ�. 

��வைள இைல - 25
ேத�கா� ��வ� - 2 ேமைச�கர�� 
��ய ெவ�காய� - 2
ப�ைச �ளகா� - 1
உ��, ேத���� - அளவாக
எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக� ேபா�� 
��ய உர�� இ��� ம�ய 
உண�ட� சா��ட��. ச� ��றாக 
���� வைர சா��ட ேவ���.
ெப�யவ�க���� இ� �க�� 
ந�ல�.

JV_66 @ Jayanthy
When my son was young, if he suffers 
from fever, initially, I used to give the 
crocin drop which was prescribed by the 
doctor for 1 or 2 times in a day. Along 
with this, I used to keep a cloth dipped in 
cold water over the temple (ெந��) and 
also in the genital part, which will 
subside the fever immediately. 

But if the fever still prevails, then 
immediately I used to rush to the doctor. 
This is because, my son sometimes used 
to get Febrile seizure (fits during fever). 

But he never used to get fever 

...Rudhraa

மைழ, ���கால
பா�கா�� ���
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frequently. so it was not a big problem 
for me.
He had good immunity power. Cold was 
quite common, once in 6 months, he 
used to get it. Cough... no... He didn't 
have it. For cold and to avoid cold, I 
used to follow the below.

ைக��ழ�ைத ஜலேதாஷ��னா� 
க�ட�ப�டா�, 
�ள�ெக�ைண�� 2 ��� ��� 
ேபா�� கா���, இள� ����, 
��ைட எ��� ��� , 
தா��பா�ட� �க�ட ேவ���. 
உடேன ஜலேதாஷ ச�, வ���� 
ேபா��� ெவ�ேய வ�� ���.

�ழ�ைத�� 8 மாத���� ேம�, 
��ைட ஒ� ப�� ப�க� எ��� 

ந�றாக ந���, 5 �ள� எ��� 
ந���, ஒ� �ளா� பா�� ேபா��, 
ஒ� ���� ம�ச��� ேச��� 
அ���� ைவ�� ��ட� கா���, 
அ�த� பாைல ம��� �ழ�ைத�� 
ெகா��தா� மா���ச� ����.

ச� ���� வைர �ன�� 
ெகா��க��. ேமாஷ�� ச� 
வ�����. அ�ல� வா�� 
ெச�தா� வ�� ���. இத��� 
�ற�, 15 - 20 நா�க��� ஒ� �ைற 
இ�த ��� �ரச� ெகா��� 
வரலா�. மா��� ச� க�டாம� 
இ����. இ�ம��� ���ர�ைத 
கஷாய� ெகா��கலா�.

For cold, I also used to give the 
Homeopathic medicine, Ocimum 
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Safe Motherhood And Newborn Health

Girls who are educated and healthy and who have a nutritious diet throughout their 

childhood and teenage years are more likely to have healthy babies and go through 

pregnancy and childbirth safely if childbearing begins after they are 18 years old.

Supporting Information 

Girls with more formal education are better equipped to fulll their potential in life. They 

tend to know about health-care practices and are less likely to become pregnant at a 

very young age. They are more likely to marry later, have fewer and better-spaced 

pregnancies, and seek prenatal and post-natal care. It is estimated that two maternal 

deaths can be prevented for every additional year of school attendance per 1,000 

women.

The healthy growth and development of a girl through adolescence helps to prepare her 

for healthy pregnancies during her childbearing years.

In addition to education and health care, girls need a nutritious diet during childhood and 

adolescence to reduce problems later in pregnancy and childbirth. A nutritious diet 

includes iodized salt and foods rich in essential minerals and vitamins such as beans 

and other pulses, grains, green leafy vegetables, and red, yellow and orange vegetables 

and fruits. Whenever possible, milk or other dairy products, eggs, sh, chicken and meat 

should be included in the diet.

Girls who stay in school are more likely to delay marriage and childbirth. Early 

pregnancy can have serious consequences for adolescents under 18 years old, 

particularly for those under 15 years old. Adolescent girls and their babies are at much 

higher risk of complications and death.

It is important to empower girls to avoid early pregnancy and inform both girls and boys 

about the risks of early pregnancy as well as sexually transmitted infections, including 

HIV. They both need to develop the skills to make healthy life choices that also support 

equality and respect in relationships.

Genital cutting of girls and women can cause severe vaginal and urinary infections that 

can result in sterility or death. It can also cause dangerous complications during 

childbirth.
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...Dwi-Rakhi

Most women who have a normal pregnancy can travel by air. The key things to watch 
out for is motion sickness that can get coupled with nausea and vomiting during the first 
trimester and make the symptoms worse. Hence travelling by air may not be advisable.

In the second or third trimester one needs to have a strong back to avoid back ache 
which can get aggravated due to long hours of sitting in the waiting lounge of the 
airport and the aircraft. Hence air travel can get uncomfortable during pregnancy. If 
there is an alternative mode of travel and back ache, nausea, motion sickness and 
swelling of the legs is an issue then one should reconsider air travel.

It's always best to clear flight travel with your obstetrician. One must be aware of the air 
lines rules and regulations regarding travelling during the pregnancy and if a fitness 
certificate or any other document needs to be carried by the expecting mother. 

While checking in it is advisable to always ask for the aisle seat and seating near the 
toilet. A pillow or a personal cushion should be carried or requested for extra support 
for the back.

During air travel the expecting women should wear comfortable footwear. One must 
make sure to lift ones legs high up and supported to prevent swelling off the legs and 
keep doing ankle rolls regularly to increase blood flow to the legs. Simple back stretches 
can be performed before and after takeoff and landing to prevent back ache and avoid 
prolonged sitting or standing. 

Air travels and the aircraft can dehydrate any normal individual so plenty of hydration 
is required. Many times the flight food served is not fresh and served hot by being micro 
waved one can plan a fresh meal at home or in the airport cafeteria before takeoff.

Take care… Happy Journey.

Travelling by Air 
during Pregnancy

Preggers Page

Travelling by Air 
during Pregnancy
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This Homemade Scrub helps to exfoliate the lips, thus leaving it soft and smooth and it 
also lightens dark lips. All the ingredients required to make this scrub are available in 
our kitchen. This homemade scrub will do wonder in treating Dry – Cracked lips. This 
scrub just contains brown sugar, honey and coconut oil. 

Brown sugar exfoliates the skin whereas honey is a natural moisturizer and leaves your 
lips soft and smooth and coconut oil heals cracked lips effectively. In addition, a few 
drops of pure vanilla give you the best scrub.

Things we need:
 Brown Sugar
 Honey
 Coconut Oil
 Pure Vanilla

Method:
 To make the scrub, mix the 

brown sugar & honey to a 
thick paste.

 Then add a few drops of 
coconut oil and pure vanilla to 
it. If you like Cinnamon, add a 
pinch.

 Mix well! Apply and gently 
massage the lips. Wash it off 
after a few minutes and apply a 
lip balm.

Note: Try to use it twice in a week 
to keep your lips soft and 

...gkarti @ Kartiga

Homemade Lip Scrub

for Dark Lips!

Beauty Lounge
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 தைல�� ���த�ட� ��தைல �வ ேவ�டா�. ஏென�� ��தலான� 
ஈரமாக இ���� ேபா� ��னா� ���� ����க� ம��� ���க� 
அ�கமாக இ����. இ�த �ைல�� ��ைப ெகா�� ��னா� 
��யான� ெகா�தாக ேவேரா� தா� வ��.

 ��தைல ��� ேபா� ம�ைட ஓ��� ந�� ப���ப� ந�� �வ 
ேவ���. ��த��, தைல�ச�ம�� ஒ�ற�ல. ஆகேவ ��தைல ��� 
ேபா� தைல�ச�ம��� ந�� ப��ப� ��னா� தைல�ச�ம��� இர�த 
ஓ�ட� அ�க��� ம���கா� ந�� வள��. இ�வா� �ன�� ெச�தா� 
��தலான� ந�� ஆேரா��யமாக வள��.

 ��தைல �த�� �வ ஆர����� ேபா� ��த�� �ைன�� இ��� 
ஆர���க ேவ���. ஏென�றா� ��த�� ����களான� 
�ைன�ேலேய அ�கமாக இ����. ஆகேவ அ�ேபா� �த�� இ�த 
����கைள அக��� �� ஆர���தா� ��த� உ�ராம� இ����. 
இ�ைலெய�றா� ��த� ேவேரா� தா� வ��.

 ேம�� ��தைல இ��கமாக 
க�ட��டா�. �ைறய ேப� 
இ�த மா��ேய ��தைல 
க����றன�. ��தைல 
ேபா� ைட� 
ேபாட��டா�. 
அ�ப� ேபா�டா� 
��யான� 
இைட�� க� ஆ� 
உ���.

...Narayani80

��த� ��� �ைற

Beauty Lounge
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Girija's 

son Kar�ik's 

Sketch

Durgasak�i's 
Daughter 
Mahasree's sketch

Saraswati Mahabhage

Vidye Kamalalochane

Vishwaroope Vishaalaakshi

Vidyam dehi namosthuthe

Meaning

“O, the great Goddess Saraswati, the lotus-eyed personied knowledge... 

O, large-eyed Goddess, taking the form of the whole universe, thou 

shower me with all the powers and glories of all knowledge that exist.”

Sloka for Kids

Kids Corner

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Dec 2015                  15



Chan @ Lakshmi

த�யா�� ம���வ� த�ைம 
த���ற�� வா��த�. உடைல 
சம�ைல�ப���� வாத, ��த, 
கப��� �ைலகைள ���ப���வ�� 
த�யா�� ப�� அ�க�. சைமய�� 
�ன�� த�யா ேச��காம� 
சா���பவ�க� இ��க ��யா�. 
மசாலா ெபா��� த�யாைவ�� 
ேச��� அைர�பா�க�. இ� 
ந�மண�ைத�� �ைவைய�� 
த�வேதா� �ரண ச��ைய�� 
����ற�.

�ரண ச��ைய அ�க��க நா� 
உ��� உண� ெச�மான� ஆகாம� 
அ�ரண� ேகாளா� ஏ�ப�� அதனா� 
வ���� உ�ள அபான வா� ��றமா� 
ேம� ேநா�� எ��� தைலவ�ைய 
உ�டா���ற�.

�ல சமய�க�� ��ேநா�� ெச�� 
�ல�ப��ைய� தா�� ��கைள 
ஏ�ப����ற�. �ரண ச�� ந�றாக 

இ��தா�தா� மல���க�, வ�� 
ம�த� ேபா�றைவ ஏ�படா�.நா� 
எ�தைகய க�னமான அதாவ� எ��� 
�ரணமாகாத உண�கைள 
சா���டா�� அத�ட� ம�� �ைத 
ெபா�ைய�� ேச����ெகா�டா� 
உண� எ��� �ரணமா��.

வா� ��நா�ற� ��க:
ப� இ���க�� உ�ள 
���களா��, �ட� அ�ல� 
வ���� ��களா�� �ல��� வா� 
��நா�ற� ���. இவ�க� ம�� 
�ைதைய வா�� ைவ�� ெம�வாக 
ெம�� உ���ைர இற��னா� வா� 
��நா�ற� ����.

இதய� பல�பட: 
ஒ� ��ட���� 72 �ைற ���� 
���� இதய� ஆேரா��யமாக 
இ��ப� அவ�ய�. இதய��� ���� 
���� த�ைமைய ெபா��ேத 
உட�� இர�த ஓ�ட� ��ெப��. 
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Electrolytes
Sodium   35 mg
Potassium  1267 mg

Minerals
Calcium  709 mg
Copper   0.975 mg
Iron   16.32 mg  
Magnesium  330 mg
Manganese  1.900 mg
Phosphorus  409 mg
Zinc   4.70 mg

Nutrients
Energy   298 Kcal
Carbohydrates  54.99 g
Protein   12.37 g
Total Fat  17.77 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  41.9 g

Vitamins
Folates   1 µg
Niacin   2.130 mg
Riboavin  0.290 mg 
Thiamin  0.239 mg
Vitamin A  0 IU
Vitamin C  21 mg

த�யா - பய�க�த�யா - பய�க�

Health Tidbits
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இதய� பல�பட அ��க� உண�� 
ம��ைய� ேச����ெகா�வ� 
அவ�ய�.

���த ஏ�ப� ��க: 
�ல��� ��� சா���டா�� 
ெச�மான� ஆகாம� ஏ�ப� 
வ��ெகா�ேட இ����. �ல 
சமய�க�� இ� ���த ஏ�பமாக�� 
மா��. இதைன� ேபா�க த�யா�ட� 
��� ேசா�� ேச��� வா�� ேபா�� 
ெம�� சா� இற��னா� �ல 
��ட�க�� �வாரண� �ைட���.

க�க� பல�பட: 
க�க�தா� உ��� �ரதான 
உ��பா��. க�கைள பா�கா�ப� 
ஒ�ெவா�வ�� ���ய 
கடைமயா��. ஆனா� இ�� 
உடைல�ட க�க��ேக அ�க 
ேவைல ெகா���ேறா�. 12 ம� ேநர� 
க����ட� �� ேவைல ெச�� �� 
ெதாைல�கா�� �� அம�பவ�க�� 
உ��. க�க� ேசா�வைட�� ேபா� 
உட��, மன�� எ��� 
ேசா�வைட��.

இர� ேவைல ெச�பவ�க����, 

ெவ�ப ஒ� உ�ள இட�க�� ேவைல 
ெச�பவ�க���� க�க� எ��� 
பா��பைட��. இவ�க� ம�� 
�ைதைய ��� இ�� ெகா��க 
ைவ�� ஆ�ய�� அ�த ��� 
க�கைள க�� வ�தா� க�க� 
���ண�� ெப��.

தைல���ற� ��க: 
ெகா�தம�� �ைத, ச�தன�, ெந�� 
வ�ற� இவ�ைற ��� ந�றாக ஊற 
ைவ�� வ�க�� அ�த �ைர அ��� 
வ�தா� தைல���ற�, ������ 
�ைற��.

��த� �ைறய: 
���, ம�� இவ�ைற சம அள� 
எ��� இ��� ைவ��� ெகா��, ஒ� 
க� த���� 1 ��� ெபா�ைய� 
ேபா�� கஷாய� ேபா� ெச�� 
அத�ட� பைனெவ�ல� ேச��� 
மாைல ேவைள�� அ��� வ�தா� 
��த� சம�ைல�� இ����.

நா�ப�ட ��க� ஆற: 
ம�� �ைதைய ந�றாக ����� 
அைர�� நா�ப�ட ��க� �� ப�� 
ேபா�டா� ��க� �ைர�� ஆ��.

Health Tidbits
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Narayani80 @Narayani

�ன�� இர� பேரா�டா 
சா���டா� தா� சா���ட ���� 
�ைட��றதா? ஆப�ைத �ைல 
ெகா��� வா�����க� எ�� 
அ��த�. இ�� த�ழக� ��வ�� 
பரவலாக காண�ப��ற� பேரா�டா 
கைட. அ�த பேரா�டா�� ஊ��� 
ஊ� எ�தைன வைக! அள��� 
�ைவ��� எ�தைன ேவ�பா�!! 
���நக� பேரா�டா, ������ 
பேரா�டா, ெகா�� பேரா�டா, ��� 
பேரா�டா... ெசா���ேபாேத நா�� 
�� ஊ�ேம! 

பேரா�டா�� கைத எ�ன ெத��மா?

பேரா�டா எ�ப� ைமதாவா� 
ெச�ய�ப�� உணவா��. இ� 
த�ழக� எ��� �ைட��ற�. வட 
மா�ல�க�� ெரா�ப�� அ��. 
இர�டா� உலக� ேபா�� ேபா� 
ஏ�ப�ட ேகா�ைம� 
ப�றா��ைறயா�, ைமதா மா�னா� 
ெச�ய�ப�ட உண�க� த�ழக��� 
பரவலாக� பய�பட� ெதாட��ன. 
பேரா�டா�� �ரபலமைட�த�.

பேரா�டா ெபா�வாக எ�ப� 
ெச�வா�க�?
ைமதா மா�� உ�� ேபா��, த�� 
��� �ைச��, அ��ற� எ�ெண� 

பேரா�டா�� �ைமக�

Health Tidbits
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���  உ���, ஒ�ெவா� 
உ��ைடைய�� த��, அ���, 
ெப�ய ைக���ைட� ேபா� பற�க 
���, அைத அ�ப�ேய ����, 
���ப வ�ட வ��� உ���, 
ேதாைச�க��� ேபா�வா�க�.

இ�ேபா� பேரா�டா�� 
�லெபா�ளான ைமதா�� தா� 
�ர�சைன ெதாட���ற�.

பேரா�டா ம��� இ�லா�, 
இ��� பல வைக உண� வைகக� 
இ�த ெகா�ய ைமதா����� 
தயா��க�ப��ற�. ந� �ற�த 
நா��� ெகா�டாட வா��� ேக� 
உ�பட ைமதா�� எ�ப� 
தயா���றா�க�?

ந�றாக மாவாக அைர�க�ப�ட 
ேகா�ைம மா� ம�ச� �ற��� 
இ����. அைத ெப�சா�� 
ெபரா�ைச� (benzoyl peroxide ) எ��� 
ரசாயன� ெகா�� 
ெவ�ைமயா���றா�க�. அ�ேவ 
ைமதா. Benzoyl peroxide நா� ���� 
அ���� ைட�� உ�ள ரசாயன�.
இ�த ரசாயன� மா�� உ�ள protein 
உட� ேச��� �ர����� 
கார�யா� அைம�ற�.

இ� த�ர Alloxan எ��� ரசாயன� 
மாைவ ���வா�க கல�க�ப��ற� 
ேம�� Artificial colors, Mineral oils, Taste 
Makers, Preservatives, Sugar, Saccarine, 
Ajinomotto ேபா�ற உப�ெபா��க�� 
ேச��க�ப��ற�. இ� ைமதாைவ 
இ��� அபாயகரமா���ற�.

இ�� Alloxan ேசாதைன �ட��� 
எ�க��� �ர�� ேநா� 
வரைவ�பத�� பய�ப��ற�, ஆக 
பேரா�டா�� உ�ள Alloxan 

ம�த���� �ர�� வர �ைண 
���ற�. ேம�� ைமதா�� ெச��� 
பேரா�டா �ரண���� உக�தத�ல. 
ைமதா�� நா�ச�� �ைடயா�. 
நா�ச�� இ�லா உண� ந� �ரண 
ச��ைய �ைற�� ���. எனேவ 
இர�� க���பா� 
த���க�படேவ���.

இ�� ச��க� எ��� இ�ைல. 
�ழ�ைதக��� இதனா� அ�க 
பா��� உ�ள�. எனேவ 
�ழ�ைதகைள ைமதா�னா� ெச�த 
bakery ப�ட�கைள உ�ண� 
த���ப� ந�ல�.

Europe union, UK ம��� China ஆ�ய 
நா�க� இ�த ைமதா� ெபா��கைள 
��க தைட �����ளன.

ைமதாைவ நா� உ�ெகா��� ேபா� 
���ரக� க�, இ�தய� ேகாள�, 
�ர�� ேபா�றைவ வ�வத�� பல 
வா���க� உ��. நம� அ�ைட 
மா�லமான ேகரள��� 
பேரா�டா�� �ைமக� ���� 
இ�ேபாேத �ர�சார� ெச�ய 
ெதாட�� ��டன�. ேம�� 
ைமதா�� �ைமக� ���� 
ஆரா��� ெச�� ஆ�வ��ைக�� 
சம������ளன�. 

இ�ேபாதாவ� நா�� ����� 
ெகா�ேவா�. ந� தைல�ைறைய 
கா�ேபா�.

ஆேரா��யமான, ந� பார�ப�ய 
தா�ய�களான  ேக�வர�, க�� 
ேபா�றவ�ைற உ�ெகா��, அ��ய 
உணவான பேரா�டாைவ �ற� 
த��ேவா�.
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மா�க� மாத� வள��ைற ஏகாத� 
�க�� ���ய��வ� வா��ததாக 
க�த�ப��ற�. ��ம�ைகயா�வா� 
இ�த ஏகாத�ைய ைவ��ட ஏகாத� 
உ�சவமாக� ெகா�டாட ஏ�பா� 
ெச�தா�. ஏகாத� எ�ற ெசா����� 
ப�ேனாரா� �ன� எ�� ெபா��. 
ஞாேன���ய�க� ஐ��. 
க�ேம���ய�க� (வா��, பாத�, 
பா�, பா�, உப�த�) ஐ��. மன� 
ஒ��  ஆ�ய ப�ெனா�ைற�� 
ெப�மா�ட� ஐ��ய�ப���� 
�யான� இ��பேத ஏகாத� �ரத�. 
உடலா�� உ�ள�தா�� 
ெப�மா�ட� ஒ�����பேத 
உபவாச�. ஏகாத��� ஹ�தன� 

(நாராயண�ைடய 
நா�) எ��� 

ெபய� உ��. 

ஏகாத� ேநா��ைன� ைக�ெகா�� 
ஒ��வேத ைவணவ�. எ�� 
வய��� ேம� எ�ப� வய� வைர 
மா�ட� யாவரா��� இ� 
ப�ச�க��� ஏகாத�ய�� 
உபவாச� இ��க ேவ��� எ��ற� 
சா��ர�.

ஏகாத� �ரத� அ����ப� எ�ப�?

ஏகாத� �ரத� இ��பவ�க�, �த� 
நாளான தச� அ�� ஒ�ெபா�� 
உ�ண ேவ���. ஏகாத�ய�� 
உ�ணாம��, உற�காம�� �ரத� 
இ��க ேவ���. அ�� �ள� 
ப��க� �டா�. �ைஜ�� ேவ��ய 
�ள�ைய �த� நாேள ப����ட 
ேவ���. 

ம�நாளான �வாத�ய�� 
��ேயாதய����� �ரா�, 

�ள����த� அ��த ேவ���. 
'பாரைண' எ��� பலவைக 

கா�க�க�ட� ��ய 
உணைவ உ�ண ேவ���. 

அக����ைர, 
ெந���கா� 
ம��� 
��ைட�கா� 
உண�� 
இட� 
ெப�த� 
அவ�ய�. 
அக����ைர
�� 
பா�கட� 
அ�த��, 
ெந�� 
ம��� 
��ைட�

...Sumathisrini

ைவ��ட ஏகாத�
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கா�� ல����� அ��� 
இ��பதாக ஐ�க�. அ�� பக��, 
'நாராயண நாராயண' எ�� 
���தவைர�� ெஜ��க ேவ���.

ைவ��ட ஏகாத� அ�� ைவணவ 
ேகா��க�� ெசா��கவாச� 
�ற�க�ப��. ��ப�� ��ேகா� 
ேதவ�க�� அ�ச���� �ரத� 
ஏகாத�. அதனா�, இ��ரத���� 
பாவ� ேபா��� ச�� உ�� எ�ப�.
ஏகாத�ய�� ெச�ய��டாத�: 

ஏகாத� �� (���யமாக ைவ��ட 
ஏகாத�) நா�க�� தா�, த�ைத�� 
�ரா��த� (�ைன�நா�) வ�தா� 
அ�� நட�தாம� ம�நா� 
�வாத�ய�� நட�த ேவ���. 
அ�� ேகா��க�� தர�ப�� 
�ரசாத�ைத� �ட சா��ட��டா�. 
(��மானவைர ேகா��க�� �ரசாத� 

ெகா��பைத� த���க ேவ���. 
�ழ�ைதக�, ேநாயா�க�, 
��யவ�க��� ெகா��கலா�) 
ஏகாத�ய�� உ�ணாம� 
இ��பவ�கைள ேக� ெச�� 
அவ�கைள உ�ண ைவ�பவ� 
நரக���� �க��ழான நரக���� 
ெச�வா�. இ�நா�� �ள� இைல 
ப��க��டா�. ேதைவயானைத 
�த�நாேள ப��� ைவ�� �ட 
ேவ���.

ைவ��ட ஏகாத�, வா�� கால��� 
ெச�வ�ைத��, வா����� ��, 
பரமபத�ைத�� தரவ�ல�. �ேலாக 
ைவ��ட� என �கழ�ப�� 
�ர�க��� அ��பா���� 
ர�கநாத�� அ�� அைனவ���� 
�ைட�க���. 
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இ�லா� அ�ல� ���� எ�ற 
ெசா�க�� அ��தேம இைறவ�� 
ெசா�க���� ��ப�பவ� எ�பேத 
ஆ��. 

இைறவ� ம�த�கைள பைட�தா�, 
அவ�க�  இைறவைன வ�ப�� 
�ைறைய அ�ய பல �த�கைள 
அ���னா�. அவ�கைள 
இ�லா�ய�க� ந� எ�ற ப�ட� 
����, அவ�க�� வ��� 
இைறவைன வ�ப�� வ���றன�.. 
அவ�க�� �க�� �ற�� வா��தவ� 
�ஹ�ம� (ஸ�ல�லாஹு அைல� 
வஸ�ல�) ந� ஆவா�க�. அவ�க� 
தா� இைறவ� நம�� அ��த இ�� 
ந� ஆவா�க�.

இைறவ� ��மைற�� (��� �� 
ஆ�) இ�� ந�, �ஹ�ம� எ�� 
������ உ�ளா�.
" ��� �� ஆ�" இவ�க� கால��� 
தா� வ�யாக இற��ய�. 
இவ�க���� ��ன� "��� �� ஆ�" 
ஐ ����வேதா, எைத�� ேச��பேதா, 
ேவ� எ�த மா�ற�க�� 
ம��க�ப�ட�.

நாைள ம�ைம எ�� ெசா�ல�ப�� 
���� நா��, அைனவ�� த�க�� 
�வ��க வா���காக இைறவைன 
ேவ��� சமய���, இவ�க� 
ம��ேம எ� ம�க��� ஜ�னா 
எ��� �வ��க� ேவ��� எ�� 
�ஆ ெச�வா�க� எ�� இைறவ� 
������றா�. அ�ப��ப�ட �ற�� 
வா��த ந� அவ�க�� �ற�த நா� 
தா�, �லா�� ந� எ�� 
அைழ�க�ப��ற�.

இவ�க� ச���� இ���� ம�கா� 
எ�ற இட��� இ�லா�ய�க�� 
மாதமான ர��� அ�வ� �ைற 12 ஆ� 
ேத�, 571 ad �� �ற�தா�க�. இவ�க� 
ம�னா�� 632 ad �� இற�தா�க�.

இ�லா�ய�களான நா�க� �ற�தநா� 
ெகா�டா�� வழ�க� �ைடயா�, 
எ��� இ�த நா�லாவ� ந� ந� 
ப�� அ���, இ�யாவ� இைறவ� 
ந�ைம இ�த உல��� அ���ய 
காரண�ைத அ���, ந�ைம 
�����ெகா�ேவாமாக!

...Salma

�லா�� ந�
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ப� ெபா��� மா�க� 
மா���ெதா�வ�
ைவ�ேகாலா� ��ற�ப�ட ஒ� 
�ழ�ைத ����� ேம��ப�க� 
வான��� ேநேர ஒ� ந�ச��ர�!
 
இ�தா�  �ற�த� �த� நா� ேக�� 
வ�� ���ம� கைத! மா�க� 
ச���த�ேம கைடக� வ�ண 
�ள��க� அல�கார�க�னா� 
��ன ��க��� அ��பைட�� 
நா� உைடகைள அல�கார�கைள 
ேத�யைல�ேறா�. �த �தமா� 
ேக�, பலகார�க� தயா���ேறா�. 
���� ���ம� மர� ைவ�� 
ந�ப�க� ��க��� ேபா��யாக 
அல�க���ேறா�. பால� �ற�� 
ைவ��ேறா�. இர�� ���� 
ந�ப�கேளா� இைண�� கேரா� 
�த�க� பா� ���ம� தா�தாைவ 
��க�� வரேவ��ேறா�. 
ப��கைள பர�பர� 

ப�மா��ெகா��ேறா�. இ�தைன 
கேளபர�க���� ஏைழமகனா� 
மா���ெதா�வ��� �ற�த 
இைறமகைன ம��� ெதாைல�� 
���ேறா�! உ�ேள ஒ����லா 
ஓ���� வ�ண� ���வ� ேபால 
எ�க� ���ம� அ��த��� வ�ண 
ெவ��ச�கேளா� கட�� ேபா�ற�!
 
���ம� எ�ப� உ�ைம�� 
எ�ன?

அ� ஒ� �ைலவா��� கைத!
இர�டா�ர� ஆ��க��� �� 
எ�ேகா ஓ� �ைல�� 
மா���ெதா�வ��� �ற�த 
ஏைழ��ழ�ைத�� இ�� உலகேம 
�ற�த நா� ெகா�டா��ற�. இ� 
�ைல�� ��றைல க����ற�. 

ப�ைடய கால��� ���ம� 
மரமா� ��க�� 

...naanathithi @ Ushanthy 

����ம� 
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அல�க��க�ப�� எவ���� மர� 
உைறப���� இற�� �டாம� 
ப�ைமைய கா��� ந���ைக�� 
��ன�. எ�த ��ப� வ�தா��  
இய�� மாறா உ�ைம ம�தனா�  
வா� எ�� இ�த மர� ஒ�ெவா� 
வ�ட�� நம�� அைடயாளமா� 
���ற�!

ம�த வா�� �க�� ���ய�. 
ஆனா� ந� வா�� வா�� 
�ைற�� �ல� கால காலமா� 
ச�த�க��� அைடயாளமா� 
�ைல�� ��க ����! அ�ைன 
ெதரசா �த�ெகா�� மைற�த 
அ��� கலா� ஐயா வைர 
எ��ைடய ��றா��ேலேய 
அத�� உதாரணமா�����றா�க�.
 
ந���ைக�� கைத!
ஏேரா� ம�ன� ெகா�ல��ர��ய 
ேபா� ெவ� சாதாரணமான த�ச�� 
அவ� மைன��� ேவெறா� ஊ�� 
அ��த ரா����� பா�கா�பாக 
�ழ�ைதைய ெப�ெற��-
����றா�க�! 
�ழ�ைத�� �ற�ைப 
அ���த அ�த ஒ�ைற 
ந�ச��ர� அ� 
ந���ைக�� ��ன�. 
நா� ���ம� 
மர�ைத அல�க���� 
வ�ண �ள��க� 
ேபா��ப� அ�த 
ந���ைகைய�தா�.
உல�� ந���ைகைய 
ெதாைல�� வா�� 
ஒேர ஒ� 
ம�த��காவ� 
��க� ஒ� 
��ெவ��யாக 
இ��க ���தா� 
ேதைவ��ள 

யா��காவ� உ�க� ����கத� 
�ற�தா� இ�த�கைத உ�க� �ல� 
அ��த� ெப��!
 
ெஜ��த ஒ� ���ப��� கைத!
இைறவ�� �ழ�ைதைய �ம�த 
மைன�ைய அ�த ஏைழ�கணவ� 
ச�ேதக�பட��ைல. அவைள 
ேப�கா�� இ�ப���� 
��ப���� உட� இ���றா�. 
அவ�க�� ஒ��ைம�� 
சமேயா�த�� ஒ� ம�னைனேய 
ேதா�க��� த�க� �ழ�ைதைய 
கா�க ைவ�த�! ���ப� எ��� 
ேபா� அ� ஒ� �க இ��கமான 
�ைண��. ஒ�ெவா� 
உ���ன���� சமமான அ��� 
ம�யாைத�� ச�த��ப�க�� 
வழ�க�படேவ���. ���ப�க� 
தா� ச�க�. ச�க� தா� இன�. 
இன� தா� நா�! ஒ�ெவா� 
வ�ட�� ���ம� மர��� �ழ 
பால� �ற�ைப அ��� 
அல�க���� ேபா� ந��ைடய 
���ப����� எ�த �த 
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மன�கச��� இ�லாம� மன� 
����ேப� ஒ�வ��ெகா�வ� 
அ�சரைணயாக இ��ேபா� எ�ற 
உ��ெமா� உ�களா� எ��க 
���தா� அ�ேக உ�க� 
���ப���� �ஜமான பால� 
�ற�� �க��ற�.
 
அ� தா�ைம�� கைத!
உலைக� பைட�த இைறவ�� 
�ழ�ைதேய மா���ெதா�வ��� 
ஏைழ� த�ச�� மகனாக� �ற�� 
வளர ���மா�� ந� வற�� 
ெகௗரவ�கைள��, சக ம�தைர 
ம��காத இய�ைப�� எ�ன 
ெசா�வ�? �த�தமா� ேக��க� 
பலகார�க� ெச�� ���ம� 
�ன�த�� உற�ன� ��க��� 
�ஜய� ெச��� நா� ச���� வ�� 
யாராவ� ஒ� ஏைழ����ப��� 
������ ெச�� ஒ� ப�� 
வழ������ேறாமா? இைறவ�� 
பைட��� அைனவ�� அைன��� 
சமமானைவேய! சா�, மத�, இன� 
எ�� ம�தைன ����� 
ேகா�கைள தா�� ஒ� காைல 
எ��� ைவ�க உ�களா� ���தா� 
இைறவ�� �ற�� அ��த� 
ெப��.  

���ம� எ�ப� ���லா 
அ��� கைத! ���� மா�த� 
நம�காக த�ைனேய த�த 
இைறமக�� �ற�த நா� இைத�ட 
ேவ� எைத�� ெசா���ட 
��யா�. இ� எ�த எ��பா���� 
இ�� ெகா��க�ப�� ப��க�� 
கைத! ந�ைம�ேபால சக 
ம�த�கைள ேந���க�. ப��கைள 
வழ���க�. ந�ைம ேபால ந�ல 
�ைல�� இ��பவ�கைள ���� 
உ�ைமயான ேதைவ�� 
இ��பவ�க��� உத� 

ெச���க�. 

இ�த ���ம� த��நா��� பா�ய 
ெவ�ள அன��த��� �� வ�வ�. 
கட�� ேபா�ற மாவ�ட�க�� 
ெவ�ள� வ��தா�� ம�க�� 
இய�� வா��ைக உடன�யாக 
�ரைடய�ேபாவ��ைல! இ� 
ேபா�ற ம�க��� ஆட�பர�ைத 
�ைற�� ந�மா� ���தைத 
ெச�ேவா�. இ�ப� ப�ேவ� 
இட�க�� த�சமய� ப�ேவ� 
ேதைவக� இ��கலா�. 
ெகா��பைத �ழ�ைதக���� 
க���த�ேவா�. அவ�கேள த�க� 
வய� ��வ�க��� த�களா� 
���த ப��ைன தர���. அ��� 
ப��த�மா� ���ம� �ன��� 
உ�ைம அ��த� ந� 
ஒ�ெவா�வ��� ��ர���!

அ�பான ���ம� வா����க�!
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சகல கா�ய ��� ெபற, �த� �ரக ேதாஷ�க� �லக

ஸ�ய�ரத ே��ரவா� ஸ�ய� ஸ�ஜனேபாஷக:
ஸ�க����பஸ�ஹார கா�ஸு�ணவா��:
வரதாபயஹ�தா�ஜ: வனமாலா�ரா�த:
ஸ�கச�ரலஸ�பா�: ஸரணாகதர�க:
- � வரதராஜ �ேதா��ர�. 

ெபா��ெபா��: ச�ய�ரத� எ�� ேபா�ற�ப�� கா���ர��� அ��� 
வரதராஜ� ெப�மாேள நம�கார�. அ�பா�கைள� கைரேய��� 
ஆப�பா�தவேர நம�கார�. பைட�த�, கா�த�, அ��த� ஆ�ய 
��ெதா��கைள�� ேம�ெகா����பவேர, ஒ� ச���ர� ேபால ��ய 
க�யாண �ண�கைள� ெகா�� அ�� மைழ ெபா�பவேர நம�கார�. 
தாமைர ேபா�ற கர�க�� அபய-வரத ���ைரகைள� தா�� ���பவ
ேர, வனமாைல�னா� �ரகா����றவேர, 
நம�கார�. ச�க�, ச�கர� தா��யவேர, 
சரணைட�ேதாைர� கா�பவேர, நா�� 
சரணைட�ேற�, எ�ைன�� கா�த���க�. 
(இ���ைய �ன�� பாராயண� ெச�� வ�தா� 
சகல கா�ய ���க�� ����. �த� �ரக 
ேதாஷ�க� �ல��.)

�ச�ப� - 2015

16 - ச��  

21 – ைவ��ட ஏகாதசி

23 – ப�ரேதாஷ�

24 – மிலா� நப� 

25 – கிறி��ம� 

26 – ஆ��ரா த�சன� 

28 – ச�கடஹர ச���தி 

ஜனவ� - 2016

1 – ஆ�கில� ��தா�� 

7 – ப�ரேதாஷ� 

10 - அமாவாைச 

14 – ேபாகி�ப��ைக 

15 – ைத�ெபா�க� 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

பல� த�� �ேலாக�

அ�சைன ைம�தா ேபா�� ! அ��ைன ெவ�றா� ேபா�� ! 
அ��ைன� க���� ெச�� அ� மைற�ண��தா� ேபா�� ! 
அ�லைல� ேபா��� கா��� அ�மைன பா�ேய ேபா�� !
அ�ச ெல�ற��� �ர� அ�மைன� ேபா��ேவாேம. 

ஆ�சேநய� �� 
த�� ம��ர�

Spiritual Pages
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�பாவ� ெர���
ேசா� ப��

நா� patisa soan cake�� ஒ� vahrehvah 
chef ெர��� �ைர ப������ேற� 
ெர�� வ�ஷ� ��னா�.. அைத 
ெசா��ேற�. இ� என�� ஈ�யாக 
வ�த�. ேலய� வராம ேக� மா�� 
ஆ����. காரண� இ�ேக �ைட��� 
ச��கைர�� அ�ப��தா� வ��� 
�ல� ெசா�னா�க�. ப� �ைவ�� 
ேசா� ப��தா�... �ைறய அள��� 
வ�த�.

ஒ�றைர க� ெந��� ஒ� க� ைமதா 
ஒ� க� கடைல மா� ேபா�� வாசைன 
வ�� வைர வ��க ேவ���. இ�� 
எ�லா இ������ ேபா�வைத �ட 
அ�கமா ஏல�கா� ெபா� ெச�� 
ேபாடேவ���.

இ�ெனா� அ���� ைக��� ைவ�த 
பா��ர��� இர�� க� ச��கைர 
எ��� ெகா�சமாக �� ேச��� பா� 
கா��ச ேவ���. பா�� இர�� 
ேட����� ேத� அ�ல� ெலம� 
ஜூ� ேச��தா� பா� ெக��யாகா�. 
கல�� அழகாக வ�மா�. இ� இ�ைல 
எ�றா�� பரவா��ைல. 

ெகா�சமா �� ேச��பதா� பா� ெரா�ப 
���ர� வ�����. ஒ� க��� 
த��� ைவ�� அ�� ஒ� ெசா�� 
பா� ��டா�, அ� க�ணா� மா�� 
உ�ளேவ���. உைடயாம ஜ�வ�� 
ேபால transparentஆ ர�ப� ப�� மா�� 
வரேவ��� (இ� என�� வர��ைல. 
பா� உடேன ���� ேபா���ட�).

இ�த பத� வ�த�� flat non stick தவா 
எ��� அ�� பாைக ��� ெமட� 

கர��யா� உ�ப�கமா த��� த�� 
��டா� பா� ஜ�� மா�� வ�� 
(என�� �� தவா�� ெமட� ��� 
க���பா ேபாட�மா�� 
கவைல�ேலேய ெசாத���ேட�). 
ெமட� ��� தா� ேபா�டாக 
ேவ��� எ�� chef ெசா�றா�. இ�த 
ஜ�� பா� ர�ப� ball மா�� ேச��� 
வ�த�� மா� கலைவ�� ெகா�� 
பாைக�� flour mixture ஐ�� incorporate 
ப��னா� ெர�. கைட��� ஒ� 
counter� ெகா�� மர�கர��யா� 
த��� த�� shape ெச��றா�. 

என�� பா� ச�யா வராம ம�ப� 
த��� ��� அ�ஜ�� ப�� ேக� 
ப���ேட�. ��ன அள� (1/2 cup 
measure) எ��தத�ேக �ைறய cakes 
வ�த�.

ஈ� �பாவ� ெர���

என�� ப�சண� ெச�ய�ெத�யா�, 
த�யாக� ெச�ய�� ைத�ய� இ�ைல, 
எ�பவ�க��� �ல ஈ� ெர���. 

��� (chikki):
இ� �ழ�ைத �ட ெச�����ப� 
�லபமான ���.

ஒ�றைர க� வ��� ேதா���த 
ேவ�கடைல (peanuts) ேவ���. 
கைட�� வா��ய ெர�ேம� கடைல 
�ட ச�தா�. அ�ல� ப�ைச கடைல 
வா�� ���� வாண��� ேபா�� 
வ��� ேதா� எ��க��. 
ைம�ேராேவ� அவ� இ��தா� அ�� 
��டமாக ெச�யலா�. வ��த �� 
ேதாெல��� ஒ� கவ�� ேபா�� 
ச�பா�� �ழ�யா� ஒ��ர�டாக 

...Kasri66 @ Chitra

Recipe of the Month

�பாவ� ெர���
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ெபா��� ைவ�க��.

ஒ�றைர க� கடைல�� ஒ� க� 
ச��கைர, இர�� ேட����� ெந� 
ேவ���. ேவ� ஒ��� ேவ�டா�.

அ� கனமான வாண��� ெந� ��� 
உ��ய�� ச��கைரைய� ெகா�ட��. 
கர�� எ�வ� ேபாடாம� ேவ��ைக 
பா��க�. ���� அ��� இ��க 
ேவ���. ச��கைர கைர�� ேத� 
ேபா� ஆ��. ���க கைர�த�� 
ஒேரெயா� �ைற கர��யா� 
கல����� ஒ� ���ைக ேசாடா 
உ�� ேச��� உடேன வ��த 
கடைலைய�� ெகா�� அ������� 
இற���ட��.

ச��கைரைய ெந��� ேபா��ேபாேத 
kitchen counter ேம� ஒ� அ���ய� foil 
ஐ ���� அ�� ேமேல ெந� தட� 
ைவ��க�. ச�பா�� �ழ�ைய�� 
ெந�யா� grease ப�� ைவ��க�. 

அ������� ேநராக இ�த foil ேம� 
ெகா�� �ழ�யா� சம�ப��த��. 
ெசக������ ஆ���� எ�பதா� 
உடேன ெச�யேவ���. ச�பா�� 
�ழ� ேவ�டா� எ�றா� ஒ� டபரா 
அ��� ெந� தட� use ப�ணலா�.

�டா இ����ேபா� �� ��ைல 
ேபாடலா�. இ�லா��டா� 
அ�ப�ேய உைட��� சா��டலா�. 
ெரா�ப �லபமாக ெச�ய� ��ய ��� 
இ�.

���:
 ேசாடா உ�� ேச��தா� கரகரெவ�� 

வ��. ேவ�டா� எ�றா� 
����டலா�.

 ச��கைர ெந��� கைர�தாேல 
ேபா��, ெகா�ச� ெவ�� 
ப���பா��கலா� எ�றா� 
ச��கைர க�� கச�பா����. 
கர��ைய ந��� use ப�ணேவ 

�டா�.
 ெவ�நா��� இ��பவ�க��� 

உ�� ேபா�ட கடைலதா� 
�ைட��� எ�றா� எ�லா 
departmental stores ேல�� 
�ைட�க���ய வ��த cashews, pista, 
almonds எ�வானா�� peanuts�� 
ப�� ேபா�� ெச�யலா�. ��சா 
இ����. 

Milk Pudding:

இ��� எ�ேக���தா�� 
ெச�ய���ய ஒ��. Bachelors, 
ப��ைக�� வர ��யா� எ�பவ�க� 
�ட ெச�� �ட���ய அள� 
�லபமான�.

���ெம�� அ�டா��கா�� �ட 
�ைட���. ஒ� �� வா�� ஒ� 
பா��ர��� ெகா���க�. அேத 
���� க���த�� அள�� எ��க�. 
அேத ���� பாைல�� அள�� 
எ��க�. ��ைற�� ஒ� fork ��னா� 
ந�றாக beat ெச�� ெகா�� அ�த 
பா��ர�ேதா� ��க���� இ�� 
ைவ�ப� ேபால ��� ப�ண��. 
மற�� ேபா� ெவ�� 
ேபா���டா��க�. ப�� ��ஷ� 
ஆ��� ைவ�� எ��� ஆற 
ைவ��க�. �ற� ஒ� ��� ெபௗ� 
அ�ல� க�ணா� பா��ர��� ெச� 
ெச�� ����� சாதா த��� , freezer� 
இ�ைல, சாதா த��� ைவ�� 
ெக��யா�� வைர ைவ�� ேமேல dry 
fruits, nut shaves �� சா��டலா�.

இ�ேக நா� ெச�ய ேவ��ய� 
கல�பட� ஒ��தா�. ��கேர ��ைய 
பா����ெகா���.

�லா� ஜா�� அ�வா:

�லா� ஜா�� ெச�ய �ேலா கண��� 
�க� �ர� ெச�யேவ���. எ�ெண� 
ைவ��� ெபா��கேவ���. 
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அ�தைன�� உட���� ெக�த� எ�� 
எ�ண� ெகா�டவரா ��க�? 

�லா� ஜா�� ��� வா�� �லா� 
ஜா�� ம���தா� ெச�யலா� எ�� 
யா� ெசா�ன�? அ�ேபா வா�க... நாம 
அ�� அ�வா ெச�� எ�ேலா���� 
அ�வா ெகா��கலா�.

��� உ�ள அள��� பா�, இர�� 
ப�� ச��கைர, ேகச� கல�, ��� ப�� 
ெந� ேச��� அ�வா ெச�யலா�. 

ெந��� ���� சார� ப���கைள 
வ��க��. �� ெந��� பா�ெக��� 
உ�ள ெபா�ைய� ேச��� ���� 
ேலசாக வ��� பா� ச��கைர ேச��� 
ஒ�டாம� வ�� வைர ெந��� ேச��� 
அ�வாவாக� �ளறலா�. ��ப� அ�வா 
�ைட���.

ர�மலா�:

இ� ெச�ய ரச��லா �� ஒ�� 
ேபா��. ச��கைர அைர �ேலா, இர�� 
��ட� பா� இர�ேட இர�� பாதா� 
ப���, கசகசா 3 ��� அள�.

ச��கைரைய �ர� ெச�� ெகா���க�. 
ச��கைரைய �ர� ெச�வ� எ�றா� 
ச��கைர�� ஒ�றைர �ளா� �� ��� 
பா� ேபா� ைவ�க ேவ���.. 
பாெக�லா� வர ேவ��ய��ைல, 
ச��கைர கைர�� ெகா��தாேல 
ேபா��, இற�� ஆற ைவ�க��. 

ரச��லா ���� உ�ள 
ரச��லா�கைள எ��� இர�� 
உ�ள�ைக�� ந��� ைவ�� அ��� 
அவ�ைற த�ைடயாக� ெச�� �க� 
�ர��� ஊற ைவ�க��. ச��கைர �ர� 
ெச��� ேநர��� கசகசாைவ�� 
பாதாைம�� ெவ���� ஊற 
ைவ�க��. இ� thickening agent 
எ�பதா� ஊ�ய�� ைநசாக அைர�� 
ைவ�க ேவ���.

இர�� ��ட� பாைல ��ட� கா��� 
பா� ���ய�� அைர�த பாதா� 
கசகசா கலைவைய� கல�� ெகா��க 
�ட��. இ�ேபா� அ�� வ�� ப�ைச 
வாசைன�� ேபா����.

ஏல��� ேச��� இற�� ைவ�� 
ஊ��ெகா������ ரச��லா�கைள 
எ��� பா�� �த�க ��� �ர��� 
ஒ� ட�ள� அள� ம��� எ��� 
பா�� கல�க��. 

�� temperature�� வ�த�� ����� 
ைவ�� ��ரா�க��.
ப�மா��ேபா� ஒ� ரசமலாைய க��� 
ேபா�� ேமேல ���ம��, பாதா� 
��வ� ேபா�� அல�க��� ��� 
ெகா�ச� பாைல ��� ெகா��கலா�.

காஜூ ப�� ேபடா:

அ���ேலேய ைவ�காம� ��சா ஒ� 
��� ப�ணலாமா?

கைட�� வா��ய ப�� எ�றா� 
உ���� ைவ�க��. ���� 
ெச�வதானா� பாைல ெகா��க ��� 
அ�� ெலம� ஜூ� ��டா� ����. 
���� வ�க��னா� ப�� ���� 
����. இைத ��ைட ேபால� க�� 
ேமேல ஒ� பா��ர��� த��� 
எ��� அைத ��ைட�� ேம� 
ெவ�� ேபால ைவ�தா� ப�� 
�ைட���.

எ��த ப�ைர உ���� ஒ� 
��ண��� அ��� அ��� 
அள�க��. இ� எ�வள� வ�தேதா 
அேத அள� அ��� ெசா�ல�ேபா�� 
சாமா�க�� எ��க��.

ப�� உ�ள அள��� பா� ப�ட�, 
வ��� ����� ெபா� ெச�த ���� 
ப�ட� (���� அைர���ேபா� 
���� ரைவ ேபா�தா� வ��, 
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அ�தா� taste �ட.), பா�யள� 
ெபா��த ச��கைர எ��� கல�க��. 
இர�� ெப�ய ��� அள� 
ைமதாைவ எ��� வாண��� 
வ��க��. இ�� எ��� ேச��க� 
ேதைவ��ைல. மா� ேகால� 
ேபாடவ�� அள� வ�பட ேவ���. 
அேத சமய� �வ�க� �டா�, ந�ல 
வாசைன�� வரேவ���. இ�ப� 
வ��த மாைவ கலைவ�� ெகா�� 
உ��ைட� ���� அைத 
த�ைடயாக� த�ட��. ஒ� ேவைள 
உ��ைட ���க வரா��டா� 
ெகா�ச� பா� ெத��� ���கலா�. 

ேபடாவாக� த�� ேமேல ஒ� ��தா 
அ�ல� கா��த �ரா�ைசைய 
ைவ�க��. ����� ைவ�� 
சா��டலா�.

����:
 ச��கைர இ�லாத ேகாவா 

�ைட�தா� அைத பா� ப�ட��� 
ப�� ேச��கலா�. அ�ேபா� 
ெபா��த ச��கைர அளைவ சம 
அளவா�க��.

 ���� ெபா��� ப�� வ��த 
ேவ��கடைல� ெபா��ட 
ேச��கலா�. அ�ேபா� ெபயைர 
Moong Phali Peda எ�� ெசா��� 
ெகா���க�. 

ஈ� சா�ேல�:
ஒ�றைர க� ச��கைரைய ெபா� 
ெச���க�. அ�� பா� த�யாக 
எ��� அத�ட� ஒ�� அ�ல� 
இர�� ��� ேகாேகா ப�ட� ேச��� 
ைவ�க��. 50 gm (��� ேட����� 
+ ஒ� ����) அள� ெவ�ெண�, ஒ� 
க� பா� ப�ட�, ஒ� ���ைக உ�� 
��ைற�� ேச��� அ�� warm water 
(பா� ப�ட��� ப�ைச த�� 
எ�றா� அல��, க�� 
க��யா����) ேச��� whisk அ�ல� 
ஒ� fork ��னா� கல�� ைவ�க��. 

இ�த� கலைவ�� ேகாேகா ப�ட� 
ேச��த ச��கைர ெபா�ைய�� கல�� 
ைவ�க��. இ�ேபா� த�யாக எ��� 
ைவ������ ச��கைர ெபா�ைய 
வாண��� ேபா�� அ��ைப ஆ� 
ெச���க�.

த��ெர�லா� எ��� ேவ�டா�. 
���� ச��கைர caramalize ஆ��. 
தாேன கைர�� �ர�� கல� ஆன�� 
(அ��� ���� இ��க ேவ���) 
பா� ப�ட� எ�லா� ேச��த 
கலைவைய கல�� �ளறேவ���. 
ெரா�ப ஒ��வ� ேபா� இ��தா� 
இ��� ஒ� ��� ெவ�ெண� 
ேபாடலா�. ஓரெம�லா� ஒ�டாம� 
ெபா�� வ�த�� ெந� தட�ய த��� 
ெகா�� ��ைல ேபாட��.

ெக��யாக eclairs சா�ேல� ேபால 
��டா� �ைட���. ெகா�ச� பத� 
த��னா�� ப� ேபா����. அதனா� 
ஓர� ஒ�டாம� வ��ேபாேத 
அைண������ �ள� த��� 
ெகா�ட��.

ஐ� பா�� (Ice Balls) 
��ன �ழ�ைதக� ��ேன ��� 
ெச�ய வரா� எ�� ெசா�ல ெவ�கமா? 
��க�ைட ைவ�� ��� எ�� 
அ���� ஏ�றாமேலேய 
ஏமா�றலாமா?

���� Marie biscuits இ��தா� அைத 
����� ேபா�� ைநசாக ெபா� 
ெச���க�. அ�� ��ய வ��த 
����, பாதா� ப���கைள கல�க��. 
����னா� ஏல��� ேச��தா� 
ந�றாக வ��. இ�த மா� ெக��யா�� 
அள���, அதாவ� உ��ைட ���க 
வ�� அள� ���ெம�� ேச��� 
ல�� ேபா� ���க��. ஐ� ெச� 
ெச��� �ேர�� ைவ�� freeze 
ெச�ய��. எ��த�� ந��� பா�யாக 
ெவ�� ைவ�தா� ந�ந�ேவ 
ப���கேளா� அழகா� ெத���. 
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இ�� ெகா�ச� சா�ேகா ��� அ�ல� 
ேகாேகா ப�ட� ேச��தா� அழகா� 
இ����. அ�ல� ஒ�ெவா� 
உ��ைட ந���� ஒ� ெஜ�� 
��டா� ைவ��� த�தா� �ழ�ைதக� 
உ�க��� ��ச� ��� எ�� ப�ட� 
த�வா�க�.

கடைல�ப��� கார ��ச�:

��� ெச�ய வரா� எ�பவ�க�� 
��ச� ப�ணலா�. எ�ப� 
எ����களா? ஒ� க� அவ�, ஒ� க� 
ெபா���கடைல, ஒ� க� ேவ��கடைல 
(இ� ேதா�ட� இ��கலா�, ப�ைச 
கடைலதா� ேவ���) எ��� 
ைவ�க��. அவைல ஒ� ெப�ய க� 
உ�ள ச�லைட�� ச��� உைட�த 
அவ� இ�லாம� பா��� எ��க��.

��ச� ெச��� �� காைல�ேலேய 
ஒ� க� பா��ப��ைப த�யாக�� 
அைர க� கடைல� ப��ைப 
த�யாக�� ஊற ைவ��க�. கடைல� 
ப��� அ�க� ேபால� ெத��� 
எ�பதா� அைர க� ேபா��. �ைற�த� 
நா� ம� ேநர� ஆன�� வ�க�� ஒ� 
டவ�� உல��த��. இ��� ெர�� 
ம� ேநர� காய���. ஈர��ட� 
ேபா�டா�� ஒ��� ெவ����டா�.

�த�� எ�ெண� ைவ�� அ�� 
ஊ�ன கடைல� ப��ைப ேபா�� 
ெபா���க�. ந�றாக� ெபா��� 
ேகா�ட� கல�� வரேவ���, 
ெபா���ேபா� வ�� ச�த� ��க 
ேவ���. கர��யா� அ�� ஒ� 
��ச� ேப�ப�� ேபாட��. அ�க�ப� 
எ�ெணைய ேப�ப� 
உ����ெகா���.
அ��� பா��ப��ைப அேத ேபால 
ெச�ய��. இைத இ�ெனா� ேப�ப�� 
ேபாட��. அ��� ெபா���கடைல, 
ேவ��கடைல எ�லா� த��த�ேய 

ெபா��� ஒ�றாக ைவ�க��. ����� 
ப��� ெரா�ப �� ேவ�டா� 
எ�பதா� கைட��� 
ைவ���ெகா�ேவா�.

அ��� அவைல ��ேப ெசா�ன 
மா�� உைட�த�, ��ைப எ�லா� 
��� ைவ����தா� அைத ஒ� 
ச�லைட�� ேபா�� எ�ெண���� 
அ���� உடேன எ��க��. இைத 
ஒேரய�யாக ேபாடாம� batch batch ஆக 
ெச�தா� ���ர� �ற� மாறாம� 
ெபா���. �� ஆ�� ��ேனேய 
இ�� கா� ��� ம�ச� �� �ளகா� 
�� ேச�����டா� அவ� ம�ச� 
கல�� �ைட���. கடைல� ப���, 
பா��ப��� எ�ெண� இ�லாம� dry 
ஆக இ����. இ�ேபா� ெபா��த 
எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக� ேபா�� 
ேவ��ய உ��, �ளகா� ��, ம�ச� 
�� ேபா�� ���க��. கைட��� 
எ�ெண� ���ேலேய ����ைய 
ெபா��றமாக வ��� ேச��� ஒ� 
ஈ��� க�ேவ��ைலைய 
கா��டேனேய ேபா�� அ��ைப 
அைண�க��. க�ேவ��ைலைய 
எ�ெண��� ேபா�ட�� பட 
படெவ�� ெவ����. பய�பட� 
�டா�.

இ�வள� தானா எ�றா� நம��தா� 
��� எ�லா� ெச�ய வராேத? ேசா, 
கைட�� இ�ேபா� உலகெம��� 
Haldirams, Garden, MTR ��� ஓம�ெபா� 
எ�லா� �ைட��றேத, அ�� �ைள� 
���, �ைள� ஓம�ெபா� வா�� 
இர�� க� அள� ேச��� ���க�. 
���ட� ேச��தா� ���� ெச�த� 
ேபாலேவ உ�� கார� எ�லா� 
அ���ெகா���. ப�ட� ����, 
காராேச� எ�� எ� �ைட�தா�� ஒ� 
க� ெநா��� ேச����டலா�.
உ�க� ெர�ேம� ��ச� தயா�.
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ரவா ல�� 
...Durgasakthi

ேதைவயான� ெபா��க�:
ரைவ - 1 க�
ச��கைர - 1 க�
ஏல�கா� - 3
ெந� - ½  க�
ெந��� வ��த ����,�ரா�ைச - ேதைவ��

ெச��ைற:
 ரைவைய ேலசாக ெவ�� கடா�� வ��� ைநசாக� ெபா��க��.
 ச��கைர, ஏல�கா� இ��ர�ைட�� ைநசாக� ெபா��க��.
 ரைவ, ச��கைர, ஏல�கா� இவ��ட� வ��த ����,�ரா�ைச ேச��� 

ந�றாக� கல�க��.
 ெந�ைய ேலசாக �� ெச�� ரைவ கலைவ�� ஊ�� ைக ெபா���� 

���� உ��ைடகளாக� ���க�� (ெந� ��� ��தாக �� ெச�� 
ேச��க��).
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அ�ரச� 
...Girija Chandru

 ப�ச�� மா��� ஒ� �ேலா��� ��கா� �ேலா பா� ெவ�ல� ேவ���.
 ப�ச��ைய ந�றாக� கைள��, த��ைர வ������ ப�������ல 

ந�றாக� பர�� �ழ�� காய ைவ�கேவ���.
 ��கா�வா� ஈர� கா��த��, ���� அைர��� ெகா�ளலா�. அ�ல� 

������ அைர��� ெகா�ளலா�. 
 மாைவ ந�றாக அைர��, ச��� த�யாக ஒ� பா��ர���  எ��� ைவ�� ��  

ைவ���ெகா�ள��. ெகா�ச� ஏல�கா� ��� ெபா� ெச�� மா�ட� கல�� 
ெகா�ள��.

 ��கா� �ேலா ெவ�ல�ைத� ெபா���, கனமான பா��ர��� ேபா�� கா� 
ட�ள���� �ைறவான த��� ��� �தமான ��� அ���� 
ைவ�கேவ���.

 ப�� ��ட��� பா� ெபா�� வ��. �ள��ெகா�ேட இ��கேவ���.
பா� பத� அ�ரச���� ��டா� பத�, இ�ைலெய�றா� உ��ைட�பத� 
எ�� ெசா�வா�க�.

 பாைக ��யள� எ��� ஒ� ��ன�த��� த��� ெகா�ச� 
எ����ெகா�� அ�த�பாைக த���� ���, ஆ�கா�� �ர�� 
உ���னா� ந�லா உ��� �ர�� ��டா�ேபால வரேவ���.அ�தா� 
பத�.

 உ��ைட ேபா� வர��ைலெய�றா�, பா� த���� கைர�����. பத� 
வ�தா� கைரயா�. பா� பத� தா� அ�ரச� ெச�வத�� �க�� ���ய�.

 இ�ேபா� பா� தயாரான�� அ��ைப அைண�� ��� பாைக எ��� �� 
ைவ���ள மா�� பாைக ெகா�ச� ெகா�சமாக ��� ம���கா�பால மாைவ 
ெம�வா� �ளறேவ���.

 கவனமாக, ைக�� பா� படாம� �ளறேவ���. பாைக ெமா�தமாக 
�ட��டா�. மா� ெரா�ப�� இள����.

 ந�றாக உ��� �ர�� மா� வ�த�� �� ெந� �����ைச�� எ��� �� 
ைவ���ட��.

 இர�� நா�க� க���, எ�ெண� காயைவ��, எ���ைச அள� அ�ரச� 
மா� எ��� ��டமாக� த�� 
எ�ெண�� ேபா�� ஒ� ெநா��� 
���� �டேவ���. ���ர� 
ெவ�����. ெரா�ப�� 
ேவக��டா� ���� ேபால 
ஆ����.

 ெபா��றமாக ஆன�� 
ஜ���கர���� எ��� இ�ெனா� 
கர��யா� ெம�ல அ��� எ�ெண� 
வ������, எ�ெண� வ��ைட�� 
அ�ல� ��� ேப�ப�� ேபாட��.
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ெச��ைற:
 பாதா� ப���கைள ெகா���� ��� ஊற ைவ�� எ���, அவ��� ேதா� 

உ��� ந�� அல� எ���� ெகா�ள��. நா� ேதா� உ��த� வா��ேன�. 
��� ேநர� ஊற ைவ�ேத�. இ� அைர�பத�� எ�தாக இ����.

 அல�ய பாதா� ப���கைள ��� த��� ��� ����� 
அைர�ெத��க��.

 அ���� வாண�ைய ைவ�� பாதா� ப��� ���, ச��கைரைய� ேபா�� 
நா�� ��ட�க� ந�றாக� �ளற ேவ���.

 �� பா�ப�ட� ேபா�� எ�� ��ட�க� ந�றாக� �ளற ேவ���.
 ��� ��தாக ெந� ேச��� ைக�டாம� �ளற��.
 இ���� ஏல�கா� ெபா� ேச���, ந�றாக� ���� அ�ல� ��� ப�� பத� 

வ�� ேபா� அ��ைப அைண�க��.
 ஒ� த��� ெந� தட� ப�� கலைவைய� ெகா�� ைடம�� ேஷ��ல க� 

ெச�ய��.

பாதா� ப��

காராேச�

...Chan @ Lakshmi
ேதைவயான� ெபா��க�:

பாதா� ப��� – 150 �ரா� 
ச��கைர – 1 ½ க� 
ெந� – 200 �ரா� 

பா�ப�ட� - 3 ேட����� 
���ம�� –  ��� (���பப�டா�)
ஏல�கா� ெபா�

ேதைவயான� ெபா��க�:
கடைல மா� - 2 க� 
அ�� மா� - 1 க�
�வ�� �ளகா� - 10 அ�ல� உ�க� 
ேதைவ�ேக�ப
�ள� - 1 ேட�� ���
�ரக� - 1 ேட�� ���

��� - 1 ��வ��
ெப��காய� - ���
உ�� – ேதைவயான அள� 
எ�ெண� – ேதைவயான அள� 

அைர�க:
�வ���ளகா�, ���, �ள�, �ரக�

ெச��ைற:
 கடைலமா�, அ��மா� உட� அைர�� ைவ���ள மசாலா, உ��, 

ெப��காய�, இவ�ைற காராேச� ெச�ய கா��� ெகா�� இ���� 
எ�ெண�� இ��� ஒ� ��கர�� எ��� மா�� ெகா�� ச�பா�� மா� 
பத���� �ைச��, காராேச� க�ைட இ��தா� ஒ� த��� ைவ�� ேத���, 
�� எ�ெண�� ேபா�� �தமான ��� ெபா��றமாக ெபா��� எ��க��.

 காராேச� ெவ�த�� எ�ெண� ச�த� அட��� வைர�� அ�ல� ைக�� 
ஒ�ைற எ��� அ���� பா��தா� க�னமாக இ��கேவ���, அ��க� 
�டா�. உ�க�ட� காராேச� க�ைட இ�லா��� ���� அ��� இ�� 
��ய��.

 அைர�� ��டதா� உ�க��� இநத கல�� �ைட���.
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ஈ� ல��
...Gloria

ேதைவயான� ெபா��க�:

கடைலமா� - 1 ¼ க� 
ச�கைர - 1 க� 
ஏல�கா� ெபா� - ¼ ���� 
ெந� - 3 ேட�� ���
த��� - ¾ க� 
ம�ச� கல� ெபா� - 1 ���ைக
���� �ரா�ைச - ெகா�ச� 
எ�ெண� - ��� ெபா��க� ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:
 �த�� கடைல மாைவ ேதாைசமா� பத���� கைர�� ைவ�க��. 

ச�கைர�� ¾ க� �� ேச��� ஏல�ெபா�, ம�ச� கல� ேச��� ெகா��க 
ைவ�க��.

 பாைக இர�� �ர�களா� ெதா�டா� �� ேபால வர ேவ��� (பா� ��ற� 
�டா�) இ�த பத��� அ��ைப அைண���ட��.

 எ�ெண�� 2 ேட�� ��� ெந� ேச��� �தமான ��� கைர�த கடைல 
மாைவ ���யாக� ேபா�� எ��க��.

 �க�� �வ��� வைர ெபா��க ேவ�டா�. சலசல�� அட��னாேல ேபா��. 
ந�றாக எ�ெணைய வ��க�� பா�� ேபாட��. இ�ப�ேய கடைலமா� 
��வைத�� ���யாக பா�� ேபாட��.

 ���ைய அ��க� �ள� �ட��. பா�� ேபா�ட ��� ந�� ெபால 
ெபாலெவன ஆ�� வைர ஆற �ட��.

 ஒ� அைரம� ேநர���� �ற� அ��ைப �தமாக ைவ�� ஒ� பா��ர��� 
ெந� ��� கா��த�� ����, �ரா�ைச �வ�க ைவ�� அ�ேலேய ���ைய� 
ெகா�� ேலசாக �� �தமாக ஏற �ளற��.

 அ�த� ���ேலஏ ேதைவயான ைசஸு�� ல�� ���க�� அ�வள� தா�, 
�ைவயான ல�� ெர�.

 ஒ�ேவைள பா� ச�யாக வராம� ���யாக� ேபா�� இ��தா� ெபால 
ெபாலெவ�� ஆகா�. ெகா�ச� �� ��ட மா�� இ����. அ�ப� 
ஆ���டா�, கைட��� பா��ர��� ெகா�� �� ப��வ��, �ட 
இர�� ��� ச�கைர ேச��� இர�� ��ட� ��� உைடயாம� �ள� ஆற 
��� �தமான ���� ல�� ���கலா�.

 ஒ�ேவைள பா� �����டா�, பா�� ேபா�ட ��� இ�����. 
இ�ேபா�� கவைல ேவ�டா�. ���ப �� ப���ேபா� 1 ���� 
த��� ேச���� �ள� �ட��.

 ஒ�ேவைள பா� இர�� க�� பத� தா����டா� ஒ��ேம ெச�ய 
��யா�. 
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�பாவ� தல �பாவ�... �சா�பா � 
�பாவ� ���� ஒ� வார� க��� 
பா�� பா��� இ��க�� யாேரா 
எ�ன �ைற�கறா�க... ஹா… ஹா… 
தல பட� இ��� ஓ��� தான�க 
இ���, அ�ேபா என�� இ��� 
�பாவ� ��யைல. ச� வா�க 
ேவதாள� கைத�� வ�ேவா�.

ஒ� ��ல� ��ட�ைத அ��க 
ெவ�நா�� ரா�வ� ��ட� ேபாட, 
ஆனா அ�த ரா�வ�ைதேய ெமர�� 
அேதாட அ�கா�ைய அவ�க ஆ� 
வ�ேச ேபா�� த���றா� ெப�ய 
��ல�. அ�பற� ந�ம தல கேண� 
(அ��) இ��ேரா. ெகா�க�தா 
ர��ேவ �ேடஷ�ல த�க�� 
த�ேழாட (ல�� ேமன�) 
இற��றா�. த�க��ைய அ�க 
இ��கற ெப�ய ஓ�ய� க����ல 
ேச��க வரா�. அவ�� ஒ� கா� 
டா��ல �ைரவரா ேச��� ஒ� 
வ�யா ெச��� ஆ�டறா�க. �த� 
சவா�யா �ேவதா (���ஹாச�) 

வரா�க. வ��லா இ���ற அ�த 
��ைள ஒ� ெபா� சா�� தயா� 
ப�� ெஜ��க� பா����. ஆனா 
அ�த சா�� ெசாத�� ேவற வ� 
இ�லாம தலைய ெபா� சா�� 
ெசா�ல உத� ேக�க, அவ�� 
ஒ����� ��ன அ� �ர�சைன ஆ� 
�ேவதாேவாட ேவைல கா�. ��ன 
ஒ� நா� சவா��ல அ�ஜு� 
(அ���) வ��ேபா� த�க��ைய 
காேல�ல இ��� ����� ேபாறா� 
தல. அ�ேபா த�ைழ பா��கற 
அ�ஜு��� அவைள� ���� 
ேபா���. ���ல �ைறயா 
ெபா�� ேக�� ��சய� 
ப���றா�க. இ��� ந��ல 
அ����, �ேவதா�� அ�ண� 
த�க�� ேவற. அத�� �ற� ஒ� 
கட�த� ��பைல ���க ேபா�� 
கா� டா��கார�க��ட உத� 
ேக�க, தல�� ஒ� ��� ெகா���, 
அத� �லமா ேபா�� அ�த ��பல 
ஒ��தைன ���கறா�க.

...Sriju
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இைத� ெத��ச ��ல�, யா� ��� 
ெகா��தா�க�� க�� ���� 
தலைய ஒ� க�ப�� வ�� ��� 
எ���றா�க. அ�பால தல 
அவ�கைள� ெபாற�� எ��கறா�. 
எ���? எ�ன? ஏ�? ஒ��� 
��யைல. இேத மா�� இ�ெனா� 
�ைற ஒ� இட��ல ��ல� ந�ப� 2 
��க அவைன�� ேபா�� த��றா� 
தல. �ேவதா இைத� பா����� யா� 
��� ேக�க அ��ற� தா� ஒ� 
�ளா�பா�. ெமா�ைட தைலேயாட 
ேவதாள� கேணஷா ந�ம தல ஆ�மா 
ேடா�மா�� ஒ� ஆ�ட�ைத 
ேபா�� ப�கா ர��யா ஃபா�� ஆ� 
இ��கா�. த�� அவ�க க�� 
ெத�யாத அ�பா அ�மாேவாட 
த�����கா�க.

ஒ� �ர�சைன�காக ேவதாள� 
கேண���ட உத� ேக�க, அவ� 
அேத �ர�சைன�� ேவற ஒ��த� 
அ�க பண� ெகா��தா��� 
அவ�க��� சாதகமா மா�டறா�. 
அ�பற� ெபா���கைள கட��ற 
��ப� த�ைழ கட����� ேபாக 
ஏேதா �த��ல தல �லமா எ�லா�� 
கா�பா�த�படறா�க. அ�த 
��ப��� எ�ரான சா�� த����ட 
இ���. இ� ெத��� அவைள 
ெகா�ல ��ல� வர, அ�மா அ�பா 
இற�� ேபா�டறா�க. அ�ப�ட 
த�ைழ ம���வமைன�ல 
ேச��கறா� தல. அ�த��� இ��த 
அவ��� �த� �ைறயா பாச�தால 
க��� வர உ�� ேபா��றா�. 
த���� பழ� எ�லா� மற�� ேபா� 
எ��� �ைன��ைல. தல ம��� 
ஞாபக� இ��கா�. அ�பற� எ�ன 
நட�த�? த���� எ�ன ஆ��? 
கேண� எ�ன ப��னா�? இ��� 
அ��ற� அ�த ��ல�கைள எ�ப� 
ெபாற�� ேபா�டா�, இெத�லா� 

தா� �� கைத.

இய��ன� �வா�� தல ேமல 
அ���� பாச� ேபால, ��மா 
அவைரேய ��� ��� பட� 
எ�����கா�. �ர� பட��ல பா�� 
ேக�� தல ஆ��ேட இ���ற மா�� 
இ�த பட��ல�� அ�ப�ேய 
வ���கா�. அ� ெகா�ச� ஓவ� தா�. 
தலேயாட Salt and Pepper அடடடடா... 
தல ���� அ�பப�பா... ெமா�த�ல 
ஐய�யேயா... பா��க�� பா��க�� 
பட�ைத ��க. ெபா���கைள 
ப�� தல ேப�ற வசன� அ�ைம. 
பட� ���க எ�த இட��ல�� 
யாைர�� ��ப���ற வசன� என�� 
ெத��� இ�ைல. ��ல� பட��ல 
தல ச�� ச���� Face reaction மா�� 
கல��வேர அேத மா�� தா� 
இ�ல�� ������கா�. 

ல��ேமன� ெபா�� ெரா�ப 
ந�லா ந������, இ�த மா�� 
ேகர�ட� எ�லா� அ�த ெபா���� 
க��தமா ெபா����. 
��தரபா��ய��� அ��ற� என�� 
இ�த பட��ல ெரா�ப ���ச�. ��க 
என�� யா� சா��� அ�த ெபா�� 
ேக��� ேபா� ெச�ம... ��� ஹாச� 
இ��ேரா �� த�ர ம�த� எ�லா� 
ெமா�ைக. எ��� � இ�ேபா 
ஃ�ேர���ள வர அ�ப��ற 
ேர���� க��பா வ��. 
என�ெக�னேமா �ல இட�க�� 
����� ட��� வா�� 
வ�ேதா�� ேதா���. ஏ�னா... 
அ�க எ�லா� அ� வா�� ந�லா 
ேக��ற மா�� இ��த�. �� ஓேக, 
ஆனா� அ�க�க ெகா�ச� ெமா�ைக 
தா�. ேகாைவ சரளா, அவ�க 
ெபா�� ேகர�ட�, ம��சா�, 
ம��� அ�கா�, த��ராைமயா, 
���ேலகா, அ������ இ�ப� பல 
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ேப� பட��ல ��� ��� வரா�க. 
அ��� பய��ள ெகா�ச� கா� 
வா����� ந�மைள, ஆ�மா 
ேடா�மா ம��� தா� என�� 
மன�ல ப��ச�. தல டா�� 
அ�ைம. ஆனா� BGM ெச�ம... ��மா 
ெத����. அ�ல அ��� அ����க 
ஆ� இ�ைல. ெதா����ப� ப�� 
��வா ேபச என��� ெத�யைல 
ஆனா� பட� ேவகமா ேபா��. 
ேகமரா ெரா�ப ந�லா ��� 
வ�����. �ர� பட��ல எ�ப� தல 
தா� பட� ��சா இ��தாேரா 
அ�ப� தா� இ���. எ�� 
ேநா���� எ�� ேநா���� தல. 
ெச��ெம��ல தல ஆ��!! எ�ன 
ந���. வ�ேவ� ெசா�ற மா�� 
த�க�� பாச��ல ந�மைள ஓவ�ேட� 
ப���வா� ேபாைலேய! ச�ைட 
ேபா�� ேபா� எ�லா� த�க�� 
பா��தா ஒ� �யா�� பா��கலனா 
ேவற �யா��� அழ�. ��ல� �ட 
க��பா� ஒ� டயலா� ெசா�வா�, 
“ேட� � அ��ச� �ட வ��கலடா... 
ஆனா இ�ேபா ந��கற பா�... அதா� 
வ����”��. அ��ற� தல ஒ� 
இட��ல, “உ�க பட�ைத எ� 
�ேய�ட�ல ஓ�டாத ெவ����லேய 
ெவ� ஆ����வா�. பட��ல இ�த 
மா�� ந�லா ��� பற��ற �� 
வசன� எ�லா� �ைறய இ���. 
இ�ட�வ� �� எ�லா� அ�ப� 
இ��த�. நா�க க�����ேட தா� 
பா��ேதா� பா� பட�ைத. 

ெமா�ைட ராேஜ��ர� �த� ��ல 
த�� ஒ� தடைவ ������ 
ேபா�பா�� ெசா��� ேபா� தல 
���பா� பா��க... கட�ேள 
அ���� அழ� ேபா�க. பட� 
���க தல �����காக கா������ 
இ��கலா�. ��ேயாட 3D 
�ள�க����� ெசம �ளா��. 
உன�� கா� ஓ�ட� ெத��மா�� 

ேக�ட�� �ேய�ட�ல வ�த� 
பா��க ச���. ஹா... ஹா... ஹா... 
ெசம ேமாெம��. ��ைய அவ� 
ெபா�டா�����ட ேபா�� 
ெகா����� ப��யமா ��பா� 
பா��க, “எ���டா ேபா�� 
ெகா��த”�� �� ேக�க, “உ�க 
ெபா�டா�� எ�ைன அ�ண�� 
ெசா�னா�க பா�”�� ெசா�� 
த�க�� ெச��ெம��ல ��பா�. 
ச�ைட ேபா�� ேபா� ���� 
ேபா�� ஆ�வா�, ப�கா ��ல�� 
இவ�. த�� ராைமயா ந���ல 
����டா�. அவ�க மைன� 
ேகர�ட�� ெரா�ப ந�லா 
ெச����தா�க. ல�� ேமன� 
தலைய �த� தடைவ பா���� ேபா� 
அவைர யாேரா அ���� ேபா�� 
ேபா���பா�க. ஐேயா சா� உ�கைள 
யாேரா ���ல �����கா�க�� 
��ள பத�ட�ப��. ஆனா� தல 
எ�ைன �ைறய ேப� ���ல 
�����கா�க�� ெசா�ற வசன� 
ெத�. இெத�லா� ேதைவயா 
அ�ப��னா, ேவணா� தா�... ஆனா� 
மா� கா�ட��ல. ெமா�த��ல இ� 
க���பா என�� தல �பாவ� தா�. 
பட��ல ��சா எ��ேம 
இ�ைலனா�� தல இ��கா�. 
அ��காகேவ பா��கலா�. ��மா 
ெத��க ����கா�க. 

நா� ெசா�ற� எ�லா� உ�க��� 
ெரா�பேவ �ைகயா ெத�யலா�. ஒ� 
தல ���யா நா� ெகா�ச� ஓவ� 
���அ� ெகா�����ேப�. 
ஆனா�� பட� பா��கேவ ��யாத 
அள� ெமா�ைக எ�லா� இ�ைல. 
க���பா ஒ� தடைவ பா��கலா�, 
எ�ைன மா�� தல ர�க�க� 
கண���லாம பா��கலா�.
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Q: ேக��� கட�� ��கற��� �� உ�க 
�ைட�ல ஒ� �ய அ��க� ெகா��க ���மா 
சா�? Of course உ�க�� ெபய� ம��ேம ேபா�� 
யா���� அ��க� ேதைவ��ைல. இ��தா�� 
உ�க�� �லேம உ�கைள� ப�� ெத��� 
ெகா�ள �ைறய ஆவலாக இ���ேறா�. 
அத�காக� தா� ேக��ேறா� Sir... Can you please...? 

Ans: எ�ைன� ப��� ெசா�ல ேவ��ெம�றா�... 
எ�� ஆ� �ழ �ள����� ��ைக ேபா��� 
ெசா��� அள��� ஒ��� இ�ைல.

ெஜயகா�த�, �ஜாதா, லா.ச.ரா. இவ�கைள எ�லா� 
எ��தாள�க� எ�� ெசா����� அேத 
வாயா� எ�ைன�� அ�ப�� ெசா�லா��க�. நா� ஒ� கைத ெசா��.

எ� ��க� �ல� இல��ய��� இட� ���க ேவ��� எ�ற 
எ�ண� இ�ைல. எ� கைதக� �ல� அைத� ப��பவ�க�� மன�� 
ஒ� �ைல�� இட� ���க ேவ��� எ�பேத எ� ஆைச.

பக�� கண��� ��ைள (Chartered Accountant) இர��� கைத ெசா�� 
எ�� வா��ைக க��� ெகா�����ற�. த��� 22 ஆ��ல��� 6 
எ�� ��க� எ��யா���ட�. இ��� �ைறய எ�த ேவ��� 
(கைத ெசா�ல ேவ��� எ�� ப��க��) எ�ற ஆைச (ந�பாைச) 

Session with the writer 
Mr.Varalotti Rengasamy @ Sridhar

– gkarti @ Karthiga
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மன�� இ���ற�. அைத� ெசா�ல மற����ேடேன! அைத� ப�� 
ெச�ய இ�த� ெப�ைம வைலதள�ைத�ட� �ற�த இட� ேவ� எ��� 
இ��க ��யா�.

என��� ேதா�க� அ�க�. �க��� ஆ�ர����� ேம�ப�ட 
ேதா�க�. எ� கைதக� �த� �த�� ஒ� ெப�க� 
வைலதள���தா� ெவ�வ�தன. எ��ைடய பல கைதக� Womens Era 
ேபா�ற ெப� ப���ைகக�� ெவ�யா������றன.

Q: '�த�' - இ�த ெபயைர ��� 'Varalotti Rengasamy'எ�ற ெபய�� எ�த 
ஆர���தத�� காரண�? 

Ans: 1997� ஆ�� எ� �த� கைத ந�ைக�� �டைவ ��த� இத�� 
ெவ�யான�. அ�� எ� ெபயைர ��ய�வதா �த� எ��தா� 
ெகா�����ேத�. �த� எ�ற ெபய� ஏேதா ��மா கதாநாயக� ெபய� 
மா�� இ���றேத எ�� �ல� ெசா�னா�க�. 
எ� அ�ைத இய��ன� �த�� ��ரமான ர�ைக. அவ�ைடய 
க�யாண� ப�� எ�ற பட�ைத அவ�க� �க�� �லா���� ேப�� 
ெகா����த ேநர���தா� நா� �ற�த ெச�� த��யாக வ�ததா�. 
அதனா� �த� எ�� ெபய� ைவ����டா�க�. இ� �ைள�கைத.

ெம�� கைத�� வ�ேவா�. ேமலா�ைம ெபா���சா� எ��� 
எ��தாள�� எ����கைள �க�� ����� ப������ேற�. 
அ�த� ெபய�� உ�ள �� தைள எ�லா� ேச�� வைக�� ஒ� ெபய� 
ைவ��� ெகா�ள ஆைச. வரெலா�� எ�ற ஊ�� ெபயைர�� 
(���நக��� அ�ேக இ���ற�) ெர�கசா� எ�ற எ� த�ைத�� 
(��கார� எ����ெகா�ட த�ைத - வழ�க�ஞ�. இ�� உ��ட� 
இ�ைல) ெபயைர�� இைண�� இ�த� ெபயைர ைவ��� ெகா�ேட�. 
ச� எ���� கவ��� இ�லா��டா�� ெபய�லாவ� கவ��� 
கா�டலாேம எ��� ஆைச�� ஒ� காரணமாக இ��கலா�. ெபய� 
ைவ�த ����தேமா அ�ல� மைற�த த�ைத�� ஆ�கேளா 
ெத�ய��ைல. ெபய� �ைல����ட�.
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...Parasakthi


�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�
�ற� இய�: இ�லற�ய��ற� இய�: இ�லற�ய�
அ�கார�: பய�ல ெசா�லாைமஅ�கார�: பய�ல ெசா�லாைம

191. ப�லா� ��ய� பய�ல ெசா��வா� 191. ப�லா� ��ய� பய�ல ெசா��வா� 
எ�லா�� எ�ள� ப��.எ�லா�� எ�ள� ப��.
�ள�க� :�ள�க� :
பல�� ேக�� ெவ��க�, பயன�ற ெசா�கைள� ெசா��பவ� பல�� ேக�� ெவ��க�, பயன�ற ெசா�கைள� ெசா��பவ� 
எ�லாரா�� இகழ�ப�வா�.எ�லாரா�� இகழ�ப�வா�.
Explanation :Explanation :
He who to the disgust of many speaks useless things will be despised by all.He who to the disgust of many speaks useless things will be despised by all.

192. பய�ல ப�லா��� ெசா�ல� நய�ல 192. பய�ல ப�லா��� ெசா�ல� நய�ல 
ந�டா�க� ெச�த�� ��.ந�டா�க� ெச�த�� ��.
�ள�க� :�ள�க� :
ஒ�வ� பல���� ��ேன பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�வ�, ஒ�வ� பல���� ��ேன பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�வ�, 
ந�ப�க���� �ைம ெச�வைத� கா���� ெகா�ய�.ந�ப�க���� �ைம ெச�வைத� கா���� ெகா�ய�.
Explanation :Explanation :
To speak useless things in the presence of many is a greater evil than to do unkind To speak useless things in the presence of many is a greater evil than to do unkind 
things towards friends.things towards friends.

193. நய�ல� எ�ப� ெசா��� பய�ல 193. நய�ல� எ�ப� ெசா��� பய�ல 
பா�� �ைர��� உைர.பா�� �ைர��� உைர.
�ள�க� :�ள�க� :
பயன�ற ெசா�கைள ����� ேப�� ஒ�வ� ேப�� அவ� பயன�ற ெசா�கைள ����� ேப�� ஒ�வ� ேப�� அவ� 
��ய�றவ� எ�பைத� கா�����.��ய�றவ� எ�பைத� கா�����.
Explanation :Explanation :
That conversation in which a man utters forth useless things will say of him "he is That conversation in which a man utters forth useless things will say of him "he is 
without virtue."without virtue."

194. நய�சாரா ந�ைம�� ���� பய�சாரா� 194. நய�சாரா ந�ைம�� ���� பய�சாரா� 
ப���ெசா� ப�லா ரக��.ப���ெசா� ப�லா ரக��.
�ள�க� :�ள�க� :
பயன�ற, ப��� இ�லாத ெசா�கைள ஒ�வ� பல�ட�� பயன�ற, ப��� இ�லாத ெசா�கைள ஒ�வ� பல�ட�� 
ெசா�னா� அ� ெசா�கேள அவைன ���ட� ேசராம� ெசா�னா� அ� ெசா�கேள அவைன ���ட� ேசராம� 
ந��ண�க����� ������.ந��ண�க����� ������.
Explanation :Explanation :
The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent 
with virtue, remove him from goodness.with virtue, remove him from goodness.

195. ��ைம �ற�ெபா� ���� பய�ல 195. ��ைம �ற�ெபா� ���� பய�ல 
��ைம �ைடயா� ெசா��.��ைம �ைடயா� ெசா��.
�ள�க� :�ள�க� :
இ�ய �ண�தவ� பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�னா�, அவ� இ�ய �ண�தவ� பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�னா�, அவ� 
ெப�ைம��, �க�� அ�ெபா�ேத ������.ெப�ைம��, �க�� அ�ெபா�ேத ������.
Explanation :Explanation :
If the good speak vain words their eminence and excellence will leave them.If the good speak vain words their eminence and excellence will leave them.

�ற� பா�: அற���பா�
�ற� இய�: இ�லற�ய�
அ�கார�: பய�ல ெசா�லாைம

191. ப�லா� ��ய� பய�ல ெசா��வா� 
எ�லா�� எ�ள� ப��.
�ள�க� :
பல�� ேக�� ெவ��க�, பயன�ற ெசா�கைள� ெசா��பவ� 
எ�லாரா�� இகழ�ப�வா�.
Explanation :
He who to the disgust of many speaks useless things will be despised by all.

192. பய�ல ப�லா��� ெசா�ல� நய�ல 
ந�டா�க� ெச�த�� ��.
�ள�க� :
ஒ�வ� பல���� ��ேன பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�வ�, 
ந�ப�க���� �ைம ெச�வைத� கா���� ெகா�ய�.
Explanation :
To speak useless things in the presence of many is a greater evil than to do unkind 
things towards friends.

193. நய�ல� எ�ப� ெசா��� பய�ல 
பா�� �ைர��� உைர.
�ள�க� :
பயன�ற ெசா�கைள ����� ேப�� ஒ�வ� ேப�� அவ� 
��ய�றவ� எ�பைத� கா�����.
Explanation :
That conversation in which a man utters forth useless things will say of him "he is 
without virtue."

194. நய�சாரா ந�ைம�� ���� பய�சாரா� 
ப���ெசா� ப�லா ரக��.
�ள�க� :
பயன�ற, ப��� இ�லாத ெசா�கைள ஒ�வ� பல�ட�� 
ெசா�னா� அ� ெசா�கேள அவைன ���ட� ேசராம� 
ந��ண�க����� ������.
Explanation :
The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent 
with virtue, remove him from goodness.

195. ��ைம �ற�ெபா� ���� பய�ல 
��ைம �ைடயா� ெசா��.
�ள�க� :
இ�ய �ண�தவ� பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�னா�, அவ� 
ெப�ைம��, �க�� அ�ெபா�ேத ������.
Explanation :
If the good speak vain words their eminence and excellence will leave them.
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�.

இ�த மாத �யா நானா�� தைல��:
�பாவ� ெகா�டா�ட��� ப�டா� 
ெவ��ப� அவ�யமா? 
அவ�யம�றதா?

கா�� மா�, ஒ� மா�, �� மா�, �ல 
மா� எ�� பல மா��க� ப�டா� 
ெவ��பதனா� உ�டா�ற�. ெவ�, 
ம�தா�� ெவ��ப���� �ைக�ல� 
கா�� ��ைமயாக மா� அைட�ற�. 
இ��யா ���க ஒேர நா�� எ�லா 
இட�க��� �ைக எ�வதா� இ�த 
நா��� ஒ��ெமா�த� கா�� 
ம�டல�� மா� அைட�ற�. இ� 
ப�ேவ� ேக�கைள, ேநா�கைள, 

அ��கைள உ�வா���ற�.

ெவ�ெவ��பதா� ஏ�ப�� 
அள��� அ�கமான ஓைச கா� 
ெச��, �ைள� பா���, மன 
அ���, இர�த அ��த� 
ேபா�றவ�ைற உ�வா���ற�.

ெவ�ம���க� �ைர��, �ல�ைத�� 
பாழா����றன. காைச� க�யா��த� 
எ�ப� ெவ� ெவ��பதா� 
�க��ற�.

ெவ� ெவ��ைக�� 
கவன��ைமயா� ��காய�க� 
ஏ�ப�� பல� இற���றன�. பல� 
க�ைமயாக� பா��க�ப���றன�. 

...Sumathisrini
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வானேவ��ைககளா� 
�ழ�ைதக��� ம���� எ�ற 
ஒ�ைற� த�ர இ�� ேவ� எ�த 
ந�ைம�� இ��பதாக� 
ெத�ய��ைல.  

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

Gowrymohan

ப�டா� ெகா��தாம� �பாவ� 
ெகா�டா�வ� க�ட�தா�. 
��வ�க� �த� ெப�யவ� வைர 
�ைன����ப� �பாவ� எ�றா� 
ப�டா� எ�ப�தா�. ஆனா� 
��ேன�வ�� ந�ன 
க������களா� ப�டா�க�� 
��ய�� தா�க�� அ�க��பதா� 
அைவ ஆப�ைதேய த���றன. 

தா�க� �ைற�த ப�டா�கைள 
பா�கா�பாக, �ைற�த அள�� 
தயா��� ��ய �ைல�� 
��பத��ல� ஆப�ைத 
த���கலா�. அளேவா� 
ப�டா�கைள வா�� �பாவ� 
ெகா�டாடலாேம. 

Thenu

எ�ைன� ெபா��தவைர�� 
அவ�யமா... அவ�ய� இ�ைலயா 
எ�பைத �ட, அதனா� வ�� 
பா���க� தா� க��� ���ற�. 
அதனா� ேதைவ��ைல எ��தா� 
ெசா�ல �ைன��ேற�. 
�ழ�ைதக�� ச�ேதாஷ�ைத�� 
ேயா��� பா��க ேவ�����ேக. 
அதனா� பா����லாத வைக�� 
பய�ப��தலா� எ��� ெசா�ல 

ஆைச தா�...!

PriyagauthamH

அள��� ��னா� அ��த�� ந�� 
தா�. அ� ேபா� தா� இ�த 
ப�டா��. ஒ� ப�க� உ�ப�� 
இட�க�� நட��� �ப��க�. அ�த 
ப�யாள�க��� ஏ�ப��, ச�ம, 
�வாச ம��� பல உட� நல�ேக�க�. 
�����ற மா� இ�ப� �ைறய 
ெநக�� �ஷய�க� ப�டா� 
�டா��� ெசா�ல ைவ���.

அளேவா�, ப�டா� ெவ��� 
ெகா�டாடலாேம. அேத ேபா� ேவற 
�ைறய improved items எ�லா 
�ைறக��� வ�த� ேபா�, 
environmentally more friendly ெவ�கைள 
க�� ���கலாேம.

Gloria

எ�ைன ெபா��த வைர�� 
அவ�யேம இ�ைல. �ழ�ைதக��� 
ச�ேதாச� எ�ற ஒ� �ஷய� உ�ைம 
தா�. ஆனா� அ�த� �ழ�ைதகைள 
ெகா�� தா� �வகா���� 
�னா��� ப�டா� உ�ப�� 
ெசய�ப��ற� எ�ப�� 
ேவதைனயான உ�ைமதாேன!

ஒ� நா� ச�ேதாஷ�ைத �ட 
பா��கா�� ���ய�... எ�ப��� 
�பாவ� எ�றா� ��தாைட, 
பலகார�, ��கல� எ�� இ���� 
தாேன? அ� ேபா�ேம... இ�ைலனா 
இ�ேக ெச�வ� ேபால அரசா�கேம 
ெபா� இட��� வான ேவ��ைக 
நட�தலாேம...? அ� பா�கா�பாக�� 
இ����... ��ைளக��� 
ச�ேதாஷ�ைத�� ெகா����... 
இ�ேவ எ� க���..
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 Sriramajayam @ Viswanathan

ெவ�கைள ெவ��� ஓேசாைன 
உ���ைலய ைவ�பத�ல �பாவ�. 
ஜா� மத�ைத ெபா��� ேதச� ��ர 
ந�வ��� பா�ப�வேத �பாவ�.

ப�டா� ெவ��பைத ����, ��க� 
�க� மலர இ�ப ஒ�ேய���ேவா�. 
க�லாைமைய இ�லாைமயா�� 
அ�� ஒ�ேய���ேவா�. எ��� 
ப��� சா�க� மைற��ட ஏைழ�� 
வா��� ஒ�ேய���ேவா�. பண� 
ெபா�� மன� �ைறய உைழ��� 
மக��வ ஒ�ேய���ேவா�. 
அ�பவ� ெவ���� ஓ� க�. 
அ���ேயா�� அரவைண�� 
ஒ�ேய���ேவா�. ஒ��ைம ஓ��ட 
பாச� �ைற��ட, ெந���� 
தா��ள� ஒ�ேய���ேவா�.

 Girija Chandru

�பாவ� ெகா�டா�ட��� ப�டா� 
ெவ��ப� - அவ�யம�ற�   
க� ��ேன கா� க� ஆ�த�. 
ச�த�க� வய� ��யாதவைர, 
�யா�ய�த�கைள உப�ர���ற�. 
ந� ெகா�டா�ட�க� ம�றவ��� 
��டா�ட� ஆக� �டா�.
ப�டா� ெவ��காத, ச�த� இ�லாத, 
��தமான நாளா� �பாவ� இ��தா� 
ந�� என ம��ேம ������ேற�.

  chan
 
�பாவ� சரெவ�களா� பல 
ஆப��க�, �����ற� மா� 
ப�டா��, இ�த ப�டா� 
ெவ��ப�� வய� ���யாச� 
இ�லாம� பல� ம���� அைடவ� 
எ�னேவா உ�ைமதா�.
  
���தவைர அ�க� ச�த� த�� 
ெவ�க� ����� ஒ��க�ப�டா� 
�க�� ந�ல�.
  

ப�டா� ெவ��ப�� �ல �ைமக� 
இ��தா��,,இ� வ�ட��� ஒ� �ல 
நா�க� ம��� use ெச�வதா��. பல 
ம�க��� இ� ேவைல வா��ைப 
அ��பைத க���� ெகா��, அர� 
�ல தர க���பா� 
ெச��,�����ற�ைத மா�ப��தாத 
�ல ெவ�க�, ம�தா��க� ெவ��க 
அ�ம� தரலா�.
ம�க�� ெபா��� உண��� 
யா���� ஆப�� �ைள��காத 
வைக�� ப�டா� ெவ��கலா�. 
ெவ��� ���த�� ���த வைர 
அவ�க� ���� �� இ���� 
ப�டா� ��ைபகைள ��த� ெச�தா� 
ந�ல�. ம��� � �ப�� 
ஏ�படாம��,ஏ�ப�டா� ெச�ய 
ேவ��ய �த�த� ப�� அ��� 
ெகா�வ� நல�.
இ�த� தைல��� சா��த �வாத��� 
ப�� ெகா�ட ந� ேதாழைமக�� 
க����க� அைன��� அ�ைம. 
இ�� �ற�பாக த� க����கைள 
வ�����ய ேதாழ� Sriramajayam 
அவ�க��� ெப�ைம�� சா��� 
வா����க��, பாரா���க��.
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வண�க� ெப�ைம ந�ப�கேள... 
ெப�ைம ��னத� மாதாமாத� பல �வார�ய ம��� பய��ள தகவ�கைள ந� 
அைனவ���� அ��� வ��ற�, அ�� ஒ� �� ��யா� எ��ைடய 
ெதாட�கைத�� �ல மாத�க� வ�� எ�பைத எ�� ம���ேற�. நா�ைட 
��வ���� ெபா��� உ�ள அர�ய�வா�க� எ�ப� எ�லா� இ��க ேவ��� 
எ��� ஒ� த�ம�த� �ைன�தா� எ�ென�ன மா�ற�க� ெகா�� வரலா� 
எ�பைத�� ெசா�ல �ைன�����ேற�. இ� ஒ� வழ�கமான காத� கைத தா� 
அ��� �ல ச�க க����க� ெகா�� எ��ைடய பா��� 
ெசா�ல����ேற�. த�க� ஆதரைவ ���� எ� பயண�ைத� ெதாட��ேற�. 

கன� ெம��பட ேவ���
ைகவசமாவ� �ைர�� ேவ���!

தன�� இ�ப�� ேவ���
தர��ேல ெப�ைம ேவ���!!

மல�க� ெமா�ட���� மல�� 
அ�காைல, பறைவக� த�க� ஒ��ட� 
�� ஒ�ைய வரேவ�க� ச�த�க� 
எ���யவா��, கட�� இ��� 
க�ரவ� த� ஒ��க�ைர� ��� ��தாக 
�ச நைடப��� ெகா����தவ�க� 
�ல� ச�� ��� அ�த அழைக ர���� 
ெகா����தன�. பழரச�, ��, 
ஆ��ேவத ��ைக ரச� என� கைடக� 
அ�க��. அவ� அவ�க�� 
ரசைன�ேக�றப�� பாட�கைள� 
ேக�டவா� நைடப���� ெச��� 
ம�க� என� காைல ேநர� கட�கைர 
எ�தைன �����பாக� ெசய�ப��ற�.
 
��� ேநர� கைத� ேப�யப� நட�� 
ெகா����த ச��� –  அப�ணா 
த�ப��ன� ஓ� ஓர��� ��ட� 
�ைற����பைத� பா��� ஏதாவ� 
�ர�சைனேயா எ�� அ��� ெச�� 
பா��தன�. ஒ� ���ய அர�ய� �ர�க� 
ம�க�ட� ேப�� ெகா����தா�. பல 
ஆ��களாக� கட�கைர�� வ�� 
ம�க� யா�� அவைர இ�வைர இ��� 
பா��த��ைல இ�ேவ �த��ைற. ஏ� 
எ�� ேயா��தா� இர�� �ைட. 

ஒ�� ேத�த� ெந���� 
ெகா�����ற� ம�ெறா�� அவ� 
உட��ைல காரணமாக இ��கலா�. 
ஆனா� 99.99% இ�� எ� உ�ைம என 
ம�கேள ��சய� அ�����ப�. 
இ��தா�� ம�கைள ஏமா���ேறா� 
என எ�� தைலவ�க� ெச��� 
தமா�க� தா� ேவ��ைகயாக 
இ���ற�. ச� அவ� எ�னதா� 
ெச��றா� ேப��றா� என 
மைற����த� கவ��தன� த�ப�க�.

“ஐயா, ��க இ�ப� எ�க �ட� ச�சமமா 
நைடப��� ெச�வ� எ�க��� 
�க�� ச�ேதாச�. உ�கைள மா�� 
தைலவ� தா� எ�க��� எ�ப�� 
ேதைவ” எ�� ��ட��� இ��த 
ஒ�வ� ��வ�� அ�த� தைலவைர 
�க��தா�. அ�த நப� யா� எ�� 
ெகா�ச� ஆரா��தா� அவ� 
உ�ைம�ேலேய �க��தாரா இ�ைல 
�கழ ைவ�க�ப�டாரா என� 
ெத�யவ��. ஆனா� அைத எ�லா� 
ஆராய நம�� எ�� ேநர� இ���ற�? 
ேபசாம� அவ� ெசா�வைத� ேக�க 
ேவ��ய� தா�.

“ம�கேளாட ம�களா இ��தா தாேன 
அவ�க மன�ைல ந�லா �����க 
����. இ�தைன நா� ஆ�� கால��� 
நா� ெச�ய �ைன�தைத ��தா� 

ெதாட� கைத

...Sriju @ Srija Bharathi
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ெச�ய ��ய��ைல. ஆனா� அத�கான 
��ட� எ�லா� ���யா���. 
ம�ப��� நா�க� ஆ���� வ�தா� 
ெச�ைன ��சய� ��கார� ெச�ைன 
தா�” என� தா� வ�த ேவைலைய 
�ைறவா� ெச�� ெகா����தா�.

“இவேராட த�டவாள� வ�டவாள� 
எ�லா� நம��� ெத�யாதா? இவைர 
அ�� வ�ஷ� ��ட��ேக நா� இ�த� 
பா�. இ��� அ�� வ�ஷ� 
ேவைறயா? இவ� ஏ� இ�ப�� காெம� 
ப���� இ��கா� அ��. ெச�ைன 
ஏ�கனேவ ��காரமா� தா� இ���, 
இ��� ேமல�மா அழ� ேவ��?” 
எ�� மைன��� கா�� ெம�வா� 
��னா� ச���. 

“தைலவ� நைடப����காக இ�� 
வ�����றா�. வா�க எ�லா�� 
நட����ேட ேபசலா�” என� கைல�� 
ெச�ற ��ட�ைத� கைலய�டாம� 
நைடப����� அைழ��... இ�ைல... 
இ�ைல இ��� ெச�றன� தைலவ�� 

ந�ம�க�.

“ஐேயா இ�த ஆ� �ட நட��ேற�� 
நா� எ�ேபாடா ெசா�ேன�. நா� எ� 
ஆைள பா��க வ�ேத�டா. அவ� அ�த� 
ப�க� இ��கா, இ�க எ�ன 
நட����� ��ட�ைத �ல��� 
பா��த� ஒ� ��தமாடா? இ�ப� 
அைலய���� ப���றா��கேள” 
என� �ல��யப� ஓ� இைளஞ� நட�� 
ெகா�ேட ��ய� அப�ணா கா�� 
ச�யாக �ழ, ���ைப அட�க ��யாம� 
ச�� த�� வ�தா�.

“எ�னா�� அ��? வா�� வ�தா? இ�தா 
த���” என மைன��� அ��� 
வ�தவ� அவ� தைலைய� ���க� 
ேபானா�. கட�த இர�� மாத�களா� 
அவ���� பழ�� ேபான ஒ�� இ�, 
எ�ேபா�� அவ� அ��� இ��� 
பா���� ெகா�ேட இ��பதா� 
��தமா�� ெசய�ப�டா� ச���.

“ஹா... ஹா... 

ெதாட� கைத
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அெத�லா� ஒ��� இ�ைல�க. 
அ�க ஒ��த� ��ட��ல 
ெபால����� ேபாறா� பாவ�. 
அைத� ேக��� ���� வ����� 
அதா� த�� வ���ேட�” எ�� �� 
நா�� மாத வ�ைற ���தவா� 
ெம�வா� ���தா�.

“வ�ேவ� மா�� அ�தா���ட ஒ� 
வா��ைத ேக�க�� அப�ணா” எ�� 
மைன�ைய� பா��க அவ� எ�ன 
எ�� ைசைக ெச�தா�. 

“இ�த� க���காரைன பா��� நா� 
ஒ�� ேக��ேற�. � அர�ய� 
ப���யா? இ�ைல அராஜக� 
ப���யா?” எ�� வ�ேவ� 
பா��� ேக�டவைன� க�� ேம�� 
���தா� அப�ணா.

“ச�... ச�... வா... �ள�பலா�. இ�ைலனா 
ந�மைள�� ��ட��ல 
ேச����வா�க. இ�தா� இ�ைச தா�க 
��யாம� தா� அவ� ஊைர ��ேட 
ஓ��டா�. அைத� சமா��க எ�ன 
எ�னேமா ப�� எ�லாைர�� �ைச 
����றா� ேபால” எ�� க��பாக� 
��னா� ச���.

“எ�ன�க ��க? எ�ன இ��தா�� 
உ�க ந�பேனாட அ�பா அவ�... 
அவைர� ேபா� இ�ப� எ�லா� 
ேபசலாமா?” எ�றா� அப�ணா.

“எ�ன அ�� �ேய இ�ப�� ேப�ற? 
உன��� தா� எ�லா� ெத��� 
இ�ைல? ெத��ேச இ�ப�� 
ேபசலமா?” எ�� மைன�ைய ேநா�க, 
“சா� ச��... ��மா �ைளயா����� 
ெசா�ேன�. வா... வா... எ� ஆ�டலா�” 
என அவ� ைகைய� ���� இ���� 
ெச�றா�.

ச��� – அப�ணா இ�வ�� காத���� 
�� ெப�ேறா� ச�மத��ட� ��மண� 
ெச�தவ�க�. ச��� ஒ� �ைர�பட 
உத� இய��ன�. �ைறய� 

���பட�க� ெச�� ந�ல ெபய� 
ெப�றவ�. இ�ேபா� �ைர�� பட� 
ஒ�ைற இய�க����றா�. அப�ணா 
க��ட�கைல�� ெபா��ய� ப��ைப 
���� ஒ� �ரபல ��வன��� 
வ�வைம�பாளரா� இ���றா�. 

����� வ�� ���� ����, காைல 
உணைவ தயா� ெச�� ம�ய���� 
எ��� ைவ�� அ�வலக� �ள�ப 
இ�வ�� வ���� ெச�ைக��, 
“ெச�ய� உ��ட� ேபச��� 
ெசா�னா� அ��, அவ��� வா��� 
ெசா�ல�� இ�ைல? சாய�கால� 
ஞாபக�ப���... அவ���� 
���டலா�” எ�� மைன��ட� 
��னா� ச���.

“ஆமா ச��... ேப� ெரா�ப நா� 
ஆ���� இ�ைல. எ�ேபா இ�க 
வ��றாரா�? இ�த வ�ச�ேதாட 
���� இ�ைல அவ�க���?” 
எ�றா� ேக��யாக.

“ஆமாடா, இ��� ஆ� மாச� தா� 
அ�பற� அவ� ெச�ைன வ�� ந�ம 
உ�ைர வா��வா�” எ�� எைதேயா 
�ைன��� ���தா�. அப�ணாைவ 
அவ� அ�வலக��� ������ த� 
அ�வலக� ேநா�� வ��ைய ெச��� 
அ�ைறய நா��கான ேவைல�� 
இ�வ�� ���ன�. 

அேத சமய� ம��ய ெச�ைன�� ஒ� 
ப����, காைல கட�கைர�� பா��த 
���ய� �ர�க� ���� ஒ� 
�ைக�பட�கார� அ�த அர�ய� 
தைலவைர �த�தமாக� பாவைன�� 
�ைக�பட� எ���� ெகா����தா�. 

“ந�ம தைலவ� எ�த� ேபா� 
ெகா��தா�� ெக�� தா�டா. எ�ப�� 
����றா� பா�, எ�ன ஒ� �கபாவ�” 
எ�� ஒ� ெதா�ட� �ற, “அவ� 
��னா ேத�டா... நட�தா ���ழாடா” 
என ேம�� ஒ�வ� ஜா�ரா த��யப� 
�����தன�. 
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“ஆமாடா, உ�கா�தா உ�சவ�, 
ெபாற�� ப��தா ெபௗ�ண�, ஆ�னா 
அமாவாைச இ�ப�ேய ெசா������ 
����க! ��க வர வர ெகா��த கா��� 
ேமல ����கடா. அ�தா� 
ெதா�ைலைய �ட இ��க இ�ைச 
தா�கைல. இ�த� க�ம�ைத எ�லா� 
பா��க��� எ�ற ��, ஆனா� ஒ� 
ந�ல �ஷய�... இ��க ப�ற காெம� 
எ�லா� ஒ�ெவா� ேத�த���� 
�த�தமா இ���டா சா�, எ�ப�ேயா 
நம�� இ��கைள வ�� ெபா�� 
ேபானா ச�. இ��க எ�லா� எ����� 
���த� ேபா�ேதா?” என� தைல�� 
அ���� ெகா�டா� தைலவ�� ப��த 
PA ச��க�.

“ேட� ச��க�... இ�க வாேவ, அ�த� 
க�ணா� எ�கேவ? நா� அெம��கால 
இ��� வா���� வ�ேத�ல” எ�� 
அவைன அத��னா�.
“ெபா��க� ச��� ப��ச என�� 
இ�த ேவைல ெரா�ப அவ�ய� தா�” 
என� ப�ைல� க��தப� வா���� 
��யவ�, “இேதா வ���ேட�க ஐயா” 
எ�� அவ� ேக�ட க�ணா��ட� 
அவ� ��ேன வ�தா�.

“இ���� தா�ேவ �� ேவ���ற�, 
என�� எ�ன ேவ��� எ�ைன �ட 
� தா�ேவ ெத��� வ����க” எ�றப� 
அவ� ேதாைள த���ெகா��� 
க�ணா�ைய வா��� ேபா��� 
ெகா�டா�.

“ஹு���... இ� ேவறயா? இ�த 
ம�ஷ� ந�மைள� ப�� ெநசமாேவ 
�க�றாரா? இ�ைல காெம� ப�றாரா? 
ச� ச� சமா��ேபா�” என மன�� 
�ைன��, “ஆமா�க�யா” எ�� 
இ��� ைவ�தா�.

“ய�பா ேபா�ேடா த��, எ�லா� 
ந�லா வ����� இ�ைல? இ�ைலனா 
ெசா�� ம�ப��� ��ேக�” 
எ�றவைர, “அெத�லா� ேவணா� ஐயா, 
எ�லா� ச�யா, ந�லா வ�����” எ�� 

பத�டமா� த� ேவைலைய ���� 
அ����� நக��தா� �ைக�பட� 
கைலஞ�.

“இ��� எ�ன ப���� 
இ����க? காைல சா�பா� தயாரா 
இ���. சா��ட வா�க எ�லா��” 
எ�றப� வ�தா� தைலவ�� மைன� 
அ�தா. உண� ேமைஜ��� அர�யேல 
ேபச�பட, வா�ைக�� இைத�த�ர 
ேவ� எைத�� ந� காதா� ேக�கேவ 
��யாதா எ�ற ஆத�க��� 
அைனவ���� ப�மா�� 
ெகா����தா� அ�தா. ேசனா�ப� 
ஆ��க���� ����ழ� அைம�ச�, 
கட�த நா�கைர ஆ��க�� அவ� 
ெச�த ந�ைமகைள� கண���டா� ஒ� 
��� ��� ேபா��. �ைமக� எ�� 
எைத�� ெப�தா� ெச�� 
ைவ�கா��டா�� ம�க�ட� 
ெச��� ந�ைமகைள� ப��தேத அவ� 
ெச�த �க� ெப�ய �ைம ஆ��. ஆ� 
பல� ெகா�� ம�றவைர �ர��வ�, 
ெகா�வ� என இ�லாம� ��ய 
வைக�� ஆன �ைமகைள� 
ெச�வ�னேம ெச�� வ�தா�. 

ம�ற க��கைள எ�� நைகயா�வ�, 
ேபா�ேடா, நைட�ப���, உட�ப���, 
ேயாகா, �ைளயா�� என ஏதாவ� 
ெச�� ம�க�� ெபா��ேபா�� 
அைம�சராகேவ அவ� �க��றா�. 
அவ�� மைன� அ�தா, க�� அ��� 
ந�றாக� �ற�தவ�. இ����� 
கணவைன �ட அ�மாக� ப��தவ� 
என� கா��� ெகா�ள மா�டா�, அ� 
தைலவ�� க�டைள�� �ட. 

“இ���� சா�பா� ெரா�பேவ ந�லா 
இ��� அ�மா. எ�ன �ேசஷ� 
இ���� வைட, பாயச� எ�லா� 
இ���” எ�றப� அைன�ைத�� 
�ைவ�தா� ச��க�.
“ெப�தவ��ேக ஞாபக� இ�ைல, 
உ�ைன� ெசா�� எ�ன ச��க� 
�ரேயாஜன�? ந�லா இ��கா இ��� 
ெகா�ச� ேபாடவா?” எ�� 
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அவ���� ப�மா�னா�.

“எ�ன அ�தா இ�ப�� 
ெசா���ேபா�ட? எ� மக� �ற�தநா� 
என��� ெத�யாதா? எ�லா� ஞாபக� 
இ���. ேகா��� 1008 ச�கா�ேசக� 
�ைஜ ெசா����ேக� சாய�கால�, 
ம�ய���� ஆ�ரம��� 500 ேப��� 
அ�னதான� ெசா�����ேக�. 
இ��� எ�ன?” எ�� த� மக�� 
ந�வா�ைவ� கா���� பண��� 
ம��ைப உய���� �� அ�தாைவ 
����� பா��க, மைனயா��� 
�����த ேகாப�ைத �ட இ�ேபா� 
ேம�� அ�கமான�.

“எ�லா� பண� பண� பண� தானா? 
இ� எ�லா� அவ� ந�லா 
இ��க��� ெச���களா? இ�ைல 
உ�க ெச�வா�ைக கா�பா���க� 
ெச���களா?” எ�� எ��ச�ட� 
����� அ����� ெச����டா�.

“இ�ேபா நா� எ�ன ெசா���ேட�� 
இவ இ�ப�� ேபாறாடா ச��க�. எ� 
ைபய� ேமல என�� ம��� பாச� 
இ�ைலயா எ�ன?” எ�� அவ�� 
எ��தா�.

“உ�க பாச� தா� என��� ெத��ேம, 
உ�க��ட எ�லா� எ�ைன� ��க 
வ���� அவ� அ�க ��ம�யா 
இ��கா�. ச� ேபா� அ�மாைவ 
சமாதன� ெச�ேவா�” என எ��� 
அவைர� பா��க ெச�றா�. 

அைற�� மக�� �ைக�பட�ைத� 
க������தவா� அம�����த 
அ�தா�� �ைலைய� பா��க 
ச��க����� பாவமா� இ��த�. 
எ�ன தா� இ��தா�� � ப��ற� 
த��டா ெந�ைட. உ�க அ�பா ேமல 
இ���ற ேகாப�தா� உ�க அ�மாைவ 
த����ற என� தைலவ�� மகைன 
வைசபா� ��� அ�தா�ட� வ�தா�.

“எ�னமா ��க, அவ� ெசா�னைத 
எ�லா� ெப�சா எ������ 

வ��த�ப���க. இ� எ�லா� நம�� 
எ�ன ��சா, எ�ப�� நட��ற� 
தாேன? இ��� எ�லா� வ��த�ப�டா 
நாம எ�க ேபாற�?” எ�� அவைர� 
ேத�ற �ய�றா�.

“ச� அ�தா� �ட�க���, எ� மக� 
ேபா� ப�ணானா? � ேப��யா? 
�ற�தா��� வா��� ெசா��யா? 
நா� எ�ேபா ேபசலா� அவ��ட” 
எ�றா� ஆ�வமாக.

“எ���� ெப�ய தைலவைர அ�தா� 
இ�தா��� ெசா���� இ����க, 
���... தைல��� இ� அழக�லேவ” 
எ�றவ� அவ�� �ைற�ைப� 
க�ட��, “சா� அ�மா, ��மா 
உ�லலா���. பா�� �ட� காைல�ல 
ேப�ேன� வா���� ெசா���ேட�. 
அவ� எ�கேயா அவரசமா �ள���� 
இ��தா�. அதனால சாய�கால� 
வ�த�� ����ேற�� ெசா�னா�. 
உ�கைள ெரா�ப �சா��சா�. 
உ�க���� ேச��� நா� வா��� 
ெசா���ேட�” எ�� அவைர� 
சமாதான� ெச�தா�.

“��� ச�” எ�� ம��� ����� 
ஆ�ரம� ெச�ல �ள��னா�. எ�னதா� 
கணவ� பண���ைர கா��னா�� 
�ழ�ைதக��� அ�� தாேன 
ேவ���. எனேவ அ��� ெச�� 
��னா� இ��� அைன�ைத�� 
கவ��க ��� ெச�தா�.

��ைப�� �க ���யமான 
ப�கைல�கழக� ஒ��� 
ஓ�ய��ைறைய� ேச��த மாணவ�க� 
வ��கால இ��யா எ�ற தைல��� 
த�க�� பைட��கைள வ�ணமாக� 
��� கா���� ைவ����தன�. அேத 
சமய� ��ைப�� ம�ெறா� ப���� 
நட��� �க��.
“எ����டா த�யா, இ������ 
பா��� இ�வள� ேநர� ����� 
இ��க �. ���ர� ���ர�. காைல�ல 
ேகா����� ேபாக��� ேந�� 
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எ�தைன தடைவ ெசா�ேன�” எ�� 
க���� உ��� ெகா����த 
ேகா�ைல ஓ�� ஒ� �� ���� 
எ���னா� பா��ய�. 

“ஏ சாலா ��” எ�� க��பாக 
எ��தவ�, பா��ய�� ேகால� 
க��, “ேபா�� ேபா�� த��கார�� 
ந�� உ�ைன எ� �ட� த�க 
ெசா�ேன� பா� எ�ைன� 
ெசா�ல��. எ�னடா இ� ேகால�, 
அட உன�� இ���� �ற�தநா� 
இ�ைல மற�ேத ேபா��ேட� பாேர�. 
ம�சா� ைந� உ�ேனாட ��� டா” 
எ�றப� எ��தா�.
“ஹா�� ப�� ேட ெசா�ல ����ைல 
நாேய உன��... ���ஆ வா �ஷ�ைத 
வா�� ஊ��ேற� உன��” எ�றப� 
ேவ��, ச�ைட�ட� �ள��னா�.

“ேட� ம�ைர �ரா? இ�த� ேகால��ல 
எ�கடா ேபாற �?” எ�ற ஆ�ச�ய��ட� 
எ��தா� பா��ய�� ந�ப� 
ேகா��.

“ேகா����� ேபாக��டா, நா� 
இ�ப�� ேகா����� ேபானா எ�க 
அ�மா��� ெரா�ப� �����. 
இ���� ேகா����� ேபா� சா� 
����� ஒ� ெச�� எ��� எ�க 
அ�மா�� அ��ப��”
 
“அட கட�ேள!!! ெத�வ���� வ�த 
ேசாதைனயாடா இ�. ேபா�ேடா 
எ��ேத உ��படாம ேபா�க ��� உ�க 
அ�பா��” எ�� �ன����� 
எ��� அவ�� �ள��னா�. ��� 
ேநர��� இ�வ�� தயாராக அ��� 
இ���� மகால��� ேகா����� 
ெச�றன�.

ேகா��� த�சன�, அ��சைன எ�லா� 
���� இ�வ�� ������ 
ெச�லாம� ஓ�ய� க�கா���� 
ெச�றன�. இ�வ���� ஓ�ய��� 
இ���� அ�த ஈ�பா� தா� காரண� 
என நா� எ��னா� அ� தவ�. 
பா��ய��� �க�� 

ேவ�ட�ப�டவ�க� ப��ெப�� 
க�கா�� எ�பதா� தா� இ�த ஆ�வ�.

“ேட� பா��யா, த��� ஒ� 
பழெமா� இ��� அ� உன��� 
ெத��மா? எ�� தா� எ�ெண��� 
கா���னா...” என இ��தவைன� 
ேபா�� ���� என� ைசைக ெச��, 
“�� என��� ெத��� ேபசாமா வாடா” 
என இ��தா�.

“எ�லா� ச�... ஆனா?” எ�� 
ஆ�ச�யமா� இ��� பா��ய�� 
உைடைய ேம�� ��� பா��த ேகா��, 
“இ�த �ைல�ல தா� ேபாக�மாடா? 
������ ேபா� �ர� மா����� 
ேபாக� �டாதா?” எ�� �ய�தா�.

“எ�லா� என��� ெத���, இ� 
எ�லா� ஒ� காரணமா தா�டா. � 
ேபசாம வ�யா இ�ைல �ரசாத��ல ைக 
ைவ�கவா” என அவைன �ர�� ப�ய 
ைவ�தா�. 

��ைப ப�கைல�கழக� 
மகாரா��ரா�� தைல��ற�த 
ப�கைல�கழக�க�� ஒ��, 
��ட�த�ட அைன�� �தமான 
ப���� உ�ளட��ய ப�கைல�கழக�. 
பா��ய� அ��� தா� த� இ�� 
ஆ�� அர�ய� சா��த ப���� 
ப���றா�. அர�ய����, 
ஓ�ய����� எ�ன ச�ப�த� எ�� 
ேக�டா� �ைட இ�ைல. 
பா��ய����, ஓ�ய����� எ�ன 
ச�ப�த� எ�றா� ஆ�ர� ெசா�லலா�. 
ப��ப� அர�ய�. ஆ��� அவ�� 
ஈ�பா� ஓ�ய���� ��� இ���ற� 
இ�ேபா�, காரண� எ�லா� நா� 
அ��த� தா�.

ப�கைல�கழக� பல ���க�, 
உ����க� ெகா�ட�. இ��� 
கைல����� ஓ�ய���கான 
ப�ட�ப���� உ�ள�. இ�� அ��� 
க�கா�� எ�பதா� எ�ேபாைத�� 
�ட� ��ட� ச�� அ�கமாக இ��த�. 
வ�பவ�க� எ�லா�� வ�ைச 
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வ�ைசயா� பா���� ெச�ல வ�வைக� 
ெச�ய�ப����த�. கா�ேபா��� 
எ��� ���� வ�ண� ஓ�ய���� 
ஒ�ெவா� ெபய��, அத�ேக�ற 
�ள�க�� ஆ��ல� ம��� ����� 
அ�ச��க�ப����த�. ஓ�ய� 
வைர�த மாணவ�க�� அ�ேக ஓ� 
இட��� ஒ�� �� வ�பவ�கைள� 
கவ���� ெகா����தன�. 
பா��ய� அ�த� க�கா����� 
�ைழ�த�� ேநராக மல��� எ�ற 
ெபயைர� தா��ய ெப�ைண ேநா��� 
ெச�றா�. உ�ேள வ��வைர 
கா����த ேகா�� பா��ய� ைக�� 
இ���� �ரசாத�ைத வா��ய�� 
தன��� அவ���� ச�ப�த� இ�ைல 
என ஓ�ேய ��டா�.

“வண�க� மல�” எ�றவா� 
ஜ���கைட ெபா�ைம ேபா� அவ� 
�� ைக ��� ��றா� பா��ய�.

“ஹா� பா��ய�” என உ�சாகமா� 
����தவ� அவ�� உைடைய� 
க�ட�� ச�� அ���தா�. அவ�� 
�ற�தநா� எ�ப� அவ� அ�யாத 
ஒ�றாதலா� இ�த உைட�� காரண� 
��யாம� ���தவாேற அவ�ட� 
�ன�னா�. “இ���� எ�ன 
�ேசஷ�? ப�� ேவ��, ச�ைட. ஆ� 
ேதா பஹு� ��த� ேஹ ேம�” எ�� 
�னா�ட� வா���னா�.

அவ�� �ய����� காரண� 
���தவ� ேபா� தைலயைச��, “ந�� 
ேஹ. இ���� எ� �ற�தநா� ேஹ, 
அதா� ேஹ ேவ�� ச�ைட ேஹ” எ�� 
அைர�ைற ����� உள� ைக �ைறய 
��டா�கைள அவ�ட� ���னா�.

“ேஹ... எ�ன பா��ய� ��க, 
ெசா�லேவ இ�ைல! �� � ெம� 
ேமா� ஹா�� ��ட��� ஆஃ� � ேட 
அ�� ஹா�� ஹா�� ப�� ேட. ��� 
எ�லா� இ��கா?” எ�� உ�சாகமாக� 
ைக����� மற�காம� அைன�� 
சா�ேல�கைள�� அ��� ெகா�டா�.

“ந��... ந�� ேஹ, த�� ைபய� த�� 
கலா�சாரேதாட வ����ேக�... உ�க 
வா��ைத ெகா�ச� த��� 
ெசா�லலாேம” என அவ� ேக�க, 
“க���பா” என �� ���தவ�, 
அவைன� ேபாலேவ ைக எ��� 
�����, “இ�த நா� ேபா� எ��� 
ம���� �ைற��லாம� இ��க���, 
இ�ய �ற�தநா� ந�வா����க�” 
எ�றவைள ����ட� பா���� 
ெகா����தா�. 

“ெச�த�� ஆஹா! இ�ப�ேத� வ�� 
பா�� கா��ேல” எ�� உ��யவைன, 
“இெத�லா� பார�யா��ேக 
ெபா��கா� பா��ய�” எ�றா� 
���தப�.

��� ேநர� ேப���� அவைன 
ஓ�ய�க� இ���� இட���� 
அைழ��� ெச�றா�. ��ட�த�ட 
ஐ�ப���� ேம�ப�ட ஓ�ய�க�, 
அைன��� ஏேதா ஒ� �த��� ச�க 
அ�கைற ெகா�டதாக இ��த�. �ல� 
ஒ� �சய�ைத ந�ல�தமாக�� 
ம�ெறா�வ� அைதேய 
ேவ��தமாக�� ������தன�. 
உதாரண����� ெப�க�� 
பா�கா��� ேக��� 
��யா�க�ப��ற� என� ச��� 
ேகாபமாக ஒ� ஓ�ய� இ��தா�, 
இ�ெனா�� ெப�க�� பா�கா�� 
நா��� ைக��� அவ�கைள� ��� 
உ�ள ம�த�க�� ைக��� தா� 
உ�ள� எ�ப� ேபா� வைர����தன�. 
அ�த இர�டாவ� ஓ�ய��� 
ெசா�த�கா� ந� நாயக�� நாய� தா�.

“எ�ப� இ��� பா��ய�? என�� 
இ�த �ஷய�ைத ெநக�வா ெசா�ல� 
���கைல. அதா� பா��வா 
வைர����ேக�. உ�கேளாட 
ேந�ைமயான க��� என�� ேவ��” 
என� �� அவ�� ப���காக 
அவைன� பா���� ெகா����தா�.

அவ�� ஓ�ய�ைத� ��ரமாக 
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ஆரா��தவ� ெம�வா� தைலைய 
ஆ��யப�, “��க எ�ன ெசா�ல 
�ைன�க��க�� உ�க ஓ�ய� 
ெசா���, அ�� என��� ெத��த 
அ��த� நா� ெசா�ேற�. ஒ� 
ெப�ைண� கா�கற ெபா��� ���� 
இ��� ஆர���ப��, �� நா��� 
அவ� ச����� ஒ�ெவா�வ�� 
அவைள எ�ப� எ�லா� பா�கா�தா� 
ந�றாக இ���� என�� ஒேர 
ஓ�ய��� அழகா� 
�ள��������க�” எ�� ����� 
நா� ெசா�வ� ச�தாேன எ�ப� ேபா� 
அவைள ேநா��னா�.

“எ�ஸா�� பா��ய�, �� சத�த� 
ச�. நா� எ�ன �ைன�� இைத 
வைர�ேதேனா அைத அ�ப�ேய 
ெசா���க!” எ�� �ஜமாகேவ 
அ�ச��தா�. “இ�ெனா� க���� 
இ��� பா��ய�, எ�லா ஆ�க�� 
ெக�டவ�க� அ�ல ந�ைம� ��� 
ந�ைம� கா�க �ைறய� ேப� 
இ��கா�க”.

“அட ஆமா இ�ைல! எ�கைள� ப�� 
உய�வா� ெசா�������க” எ�� 
�� ச�ைட காலைர ������� 
ெப�ைம ெகா�டா�. அவ� 
ெச�வைத� பா��� �ைளயா�டாக 
�ைற�தவ�, �� அவ�� ஓ�ய��� 
அ��� Sold எ�ற பலைகைய ைவ�தா�.

“எ�ன ப���க மல�? யா���� 
ெகா����க இைத!” எ�றா� அ����, 
ஆ�ச�ய� கல��.

“எ�லா� நம�� ேவ�ட�ப�டவ�க 
தா�. நா� அ�பறமா ெசா�ேற�. ��க 
வா�க நாம ஏதாவ� சா���� வரலா�” 
என� �� உணவக����� ெச�றன�.

மல���, ெபய��� ஏ�றா� ேபா� 
மல� ேபா�ற ��க� தா� 
அவ�ைடய�. அவ�� த�ைத 
அவைள� பா��த�� வா�� உ��த 
�த� வா��ைத. மல�� த�ைத 
ேதவ�ரகாச� ஒ� க�ஞ�, ��ைப�� 

��ன� ப���� ��� ஆ��யாக 
இ���றா�. அவ� மைன� ச�யவ�. 
அவ�� அேத ப���� க�த 
ஆ��யராக உ�ளா�. ேதவ�ரகாச� �� 
வய�ேலேய ��ைப�� ��ேய� 
��ட ���ப�, அவ�� த�ைத ஒ� 
���கைட �வ�� ெப�ய வ�மான� 
ஈ�� வ�தா�. 

ேதவ�ரகாச��� தா�, த�ைத 
மைற���� ��ன� அவ�� 
ெசா���கைள� ேதவ�ரகாச��� 
அ�ண� ஏமா�� அவ�� ெபய��� 
மா��� ெகா�டா�. இ����� 
ந���ைகைய� ைக �டாம� ேபாரா� 
ஆ��ய� ப��� ேச��தா�. எத�� 
இ�ப� ஏமா�� வாழ ேவ��� என 
எ�� ஒ� வ��ைல ைவ�� ஐ�� 
ஆ��க� க��� அ�ண� �� 
வழ��� ெதாட��� அ� இ�ேபா� 
நட�� ெகா�����ற�. ���� தா� 
இ��� வ�தபா��ைல. மல��� ஒ� 
அ�கா, அவ���� ��மண� ���� 
கணவ�ட� �ேன�� இ���றா�.

உண� உ�� ��� ேநர� ேப���� 
ம�ப��� க�கா�� இட���� 
வ�தன�. ��ட�த�ட அைன�� 
ஓ�ய�க�� ��� ��ட�. அ�த� 
க�கா���� வ�மான��� ஒ� 
ப��ைய �ரதம�� ��ைம இ��யா 
��ட����� த�வதாக ஏ�பா� 
ெச�ய�ப����த�. மல� அவ�� 
ஓ�ய�ைத அ��� இ��த ஒ�வ�ட� 
ெகா��� எைதேயா �� �� 
பா��ய�ட� வ�தா�. 

“��க இ���� ெரா�ப அழகா 
இ����க பா�, இ�த� ெக�அ� 
உ�க��� ெரா�பேவ ந�லா இ���” 
எ�� அவ� ேவ�� ச�ைட அழைக� 
பா��தவாேற ��னா�.

“� இ�ப� வ�ச க�� வா�காம 
பா��க��� தான நா� இ�ப� 
வ�ேத� இ����” என மன�� 
�ைன�தவ�, “ெபா���க ேசைல 
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க��னா ம��� இ�ைல, பச�க 
ேவ�� க��னா �ட� பா��க அழகா 
இ���� மல�” எ�றா�.

“ஹா... ஹா... அ��� ச� தா�. உ�க 
������ ேபா� ப���களா 
பா��ய�. அ�மா எ�ன ெசா�னா�க” 
எ�றா� ஆ�வமாக. “இ��� ேபசைல 
மல�, ������ ேபா�� தா� 
ேபச��” என� ����� த� தா�� 
�ைன�� ���னா�. அத��� மல�� 
அ��� யாேரா வ�� எைதேயா 
ெகா��க அவைள ேநா��னா�.

“இ� எ�ேனாட �ற�தநா� ப�� 
பா��ய�, ��க எ�ேனாட ந�பனா 
�ைட�ச� என�� ெரா�ப� ச�ேதாசமா 
இ���. உ�கேளாட எ�லா ஆைச�� 
இ�த வ�ஷ� �ைறேவ��” என 
வா��� அைத அவ���� ெகா��தா�.

“ேத��� மல�, ஆனா� இ�...” எ�� 
எ�ப�� ��வ� என� தய�க, “�ரதம� 
��ட����� ெகா��க ேவ��ய 
பா�� கா� நா� ெகா����ேட� 
பா��ய�, இ� எ�ேனாட �த� ப�� 
உ�க��� அ�ல ேபா� பாரப�ச� 
பா��ேபனா?” எ�� �� ���தா�.

“�ச... நா� அ�ப� �ைன�கேவ இ�ைல 
மல�, இ� என�� �ைல ம����லாத 
ப��. உ�க வா�� இ�த வ�ஷ� 
என��� ப��சா ��க எ�ன 
ேக�டா�� நா� வா��� தேர�” எ�� 
உ�சாகமாக� ����� அவ�ட� 
�ைடெப�� ����� வ�தா�.

க����� இ��� அ��� இ���� 
�ழ�ைதக� கா�பக� ெச�� இ��� 
ம��� இர� உண��கான ஏ�பா� என 
அைன��� கவ������ ����� 
வ�தவ� ேகா�ைல �ைற�தா�. 
பா��� ��� வ�தத��� 
������� �� ச��க���� 
அைழ�தா�. 

“உ���ட என�� எ�னடா ேப�� 

அ�மா��ட ெகா�டா” எ�� 
எ��த�ட� ச��க�ைத வ��தா�. 
“உன�காக இ�க நட��ற காெம� 
ெகா�ைமய தா��ற� இ�லாம நா� 
��� ேவற வா�க�மா உ���ட? 
எ�லா� எ� ேநர�டா” என� தைல�� 
அ��தப� அ�மா�ட� ெகா��தா�.

“எ�ப�டா இ��க, ேகா����� 
ேபா��� வ��யா? கா�பக� 
ேபா�யா? �ழ�ைத�க எ�ப� 
இ��கா�க? ப�� ஏதாவ� வா���� 
ேபா�யா? ச�ேதாசமா இ���யாடா” 
எ�றா� ம����யாக.

“��க எ�ப� அ�மா இ����க? நா� 
ந�லா இ��ேக�மா, கா�பக� 
ேபாேன�, ப��� ெகா����ேட�. 
ேகா����� ேபாேன�. �ைறய 
ேபா�ேடா� இ����மா... நா� 
அ��� ைவ�கேற� உ�க���” 
எ�றா� அவ�� அேத ம������.

�� தா�, மக��கான உைரயாட� 
��� அைன��� ெதா�� இ��யா� 
மக��� வா��� �� அைழ�ைப 
ைவ�தா� அ�தா. அவ�� அைழ�ைப 
ெதாட��� பா��ய��� வ�த அ��த 
அைழ�ைப பா��தவ� ம�����ட� 
அைத எ��தா�.

இ�வாறாக இ�த வ�ட �ற�தநா� 
அவ��� எ�ன எ�ன ெகா��த� 
எ�பைத நா� அ�ேவா�, ஆனா� இ�த 
வ�ட� அவ� வா��� எ�ென�ன 
ெகா��க� ேபா�ற� எ�பைத நா� 
ெபா������ பா��ேபா�.

மல��...

ெதாட� கைத
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ராகவ��� மன�� எ��ச�� 
ேகாப�� ெபா��ய�. க�ட�ப�� 
அைத ெவ��கா��� ெகா�ளாம� 
ப�க�� ��� ப�� ஐ�ய�� 
ேமதா�தன�ைத ேக��� 
ெகா����தா�. “நா� இ�த 
ப�டாைச ப�� கைட ஏ� இற�� 
வா��ேன�. வ�ஷ���� ஒ� நா� 
�பாவ� அைத ந�லா ெகா�டாட 
ேவ�டாமா எ� �ழ�ைத�க��� 
இ�த வ�ஷ �பாவ� �ெபஷ� 
இ�தா�”.
ஐ�ய�� மைன� ேகா�லா, “நா� 
எ�லா ப�ஷண�� ��லேய 
ெச�ேவ�...” என அைரம� ேநர� 
ெச�த கதாகாேல�சப� ராகவ�� 
தைல�� ஏற��ைல. மாறாக 
தைலவ� அ�க� ஆன�தா� ��ச�.

ப�� ஐ�ய�, “�� �� தாரா 
ப�டாைச க���பா உ�க 
பச�க��� வா��� ெகா��ேகா. 
அ� ஜ�� 3,999/- only“ என ேப�டா 
ெச��� கைடகார� �ைட�� ஒ� 

அ���ைட ������ ெச�றா�. 
அவ�க� �ள��ய��, அ�பாடா எ�� 
இ��த� ராகவ���. ராகவ�� ப�� 
வய� மக� அ����, ஏ� வய� மக� 
அப�ணா�� ��ய ப�டாைச� பா��க 
ப�க�� ������ ெச����டன�. 

“இ�பேவ ெசா���ேட� அ�த ப�டாைச 
இ�த �பாவ��� வா��ேய ஆக��... 
க�ச�தன� பா��காம ப�� ப�டாசா 
வா����ேகா” என ராகவ�� மைன� 
ப��� ஆ�ட� ேபா�டா�. 
ராகவ� அ������, “ப�� ப�டா� 
�ைல ெமா�த� எ�வள� ஆ�� 
ெத��மா?”
“ேபானா ேபாற�... அவ�க 
வா�����ககா�க... அதனால நாம 
வா��ேய ஆக�� ெசா���ேட�” என 
க��ஷ� ேபா����� அ����� 
நக��தா�.
ெதாைல�கா���� ��ன� ந�க�க�� 
ந�ைகக��, “�பாவ��� இைத 
வா���க�... அைத வா���க�” என 
�ள�பர��� ��ைய �ள��� 

ப�டா�
...Subhasreemurali

�� கைத
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ெகா����தன�. அவசரமாக ��ைய 
ஆஃ� ெச�தா� ராகவ�.

ம�நா� அ�வலக� ���த�� ஐய� 
ெசா�ன ப�டா� கைட��� ெச�� 
ராகவ�, “�� �� இ��கா?” என� 
ேக�க கைட�கார� �������, 
“இ�ைல“ எ�றா�. ராகவேனா 
அ��பாக கைடைய��� ெவ�ேய 
வ��, “எ�க ேத�ற� �� ��ல“ என 
வா���� �����தா�. 
அ�ேபா� அ�� ப�க��� �����த 
ேவ� ஒ�வ� ராகவைன ஏற இற�க 
பா������, “�� �� தா� 
ேவ�மா... ேவற ��சா �ைறயா 
இ���” .
“இ�ல என�� அ�தா� ேவ��” 
ராகவ��� ��ம�யாக இ��த�.
“எ���ட �� �� இ�ப இ�ல... ேவற 
ஒ��த�தா� �� ப�றா�... ேர� 
ெகா�ச� அ�க� பரவா��லயா?”
“பரவா��ல... ேர� அ�க�� ப�� 
ஐ�ய� ஏ�கனேவ ெசா�� இ��கா...”

அவ� யா�டேனா ேபா� ேப�னா�. 
��� ராகவ�ட�, “ெவ�� 
ப���க... இ�ப வ����...” 

அைரம� ேநர� கா�������� 
�ற� ஒ� ஆ�ேடா அ�� வ�த�. 
அ�� ஒ� ெப��� ேவ� ஒ� 
ஆ�� இற��ன�. அவேனா, 
“இ�தா� �� ��“ எ�றா� அ�த 
ெப�ைண� கா��. அ�த ெப��� 
நா�ேகா� ராகவைன ஒ� மா�� 
பா��� ���த�. ராகவ��� இதயேம 
ஒ� ��ட� �����ட�. எ�த 
ப��� ெசா�லாம� அ����� 
����� பா��காம� ஓ�னா�. அவ� 
க�டப� ���ய� கா�� ��யமாக 
���த�. 

இ�த �ஷய� ம��� ப����� 
ெத��தா� ெதாைல����வா�. 
மன�� மைற�� ைவ�தா�� 
��ைள� ேபால ச�யாக 
க��������வா�. ராகவ�� 
அ���ட� அ�� மாைல �� 

��ய�� தயவா� த����� ெகா�டா�. 
ராகவ�ைடய ஒேர �ர�சைன மற�. 
�ைறய ெசாத�ப�க� ெச�� 
ப����ட���� ஏக�ப�ட அ��சைன 
வா��� ெகா�வா�. 

ம�நா� த� அ�வலக ந�ப� 
மாதவ�ட� இைத� ��னா�. அவேனா 
���� ���த ���தா�. “�� ���� 
ப�� �� �� ேக�டா இ�ப�தா� ஆ��. 
பரவா��ல... எ�ப�ேயா உ� க�� 
ப�ேபாகல”.
“என�� ம��� ஏ�டா இ�ப� நட���? 
ேப� ேபா� ந�ப� எ�லா� அ��க� 
மற�� ேபா��... இ�ப�ேய ேபானா ஒ� 
நா� எ� பச�க மைன�ைய� �ட 
மற���ேவேனா�� பயமா இ��க... 
க�� பட� ��யா மா�� ஆ��ேவேனா? 
இ�த ப�டா���� ேபர பா� ��... �� 
�ேச...” என கவைல�ட� வா��ைத 
ராகவ�ட���� ெகா��ய�.
“ச� கவல�படாத ராகவா இ��� ஒ� வ� 
இ���”
“எ�ன?”
“என�� ெத��ச டா�ட� ஒ��த� இைத 
ப�� நா�ல ச� ப���வா�”
“�ஜமாவா?”
“நாைள�� உ�ைன நா� ����� 
ேபாேற�, கவைலய ��... ��ம�யா 
இ�...” 
“எ�ப�ேயா என�� ச�யானா ேபா��”

அ��த நா� காைல ப�� ம�யள�� இ� 
ந�ப�க�� அ�த ��வ���ேக� 
����� ச��� நட�தன�. வ� எ��� 
எ�ைம மா�க�. ெத�ைவ அைட��� 
ெகா�� ��� ெகா����தன. 
அவ�ைற� தா��� ெச�ல ���த 
�ரம�ப�டன�. �� ���த தகர ேபா�� 
ஒ��� 'ஞஞான�த� ��ைக சாைல' 
எ�� எ�� இ��த�. இ��டான அ�த 
���� உ�ேள பைழய கால�� ேமைச 
நா�கா��� தைல�பாைக�ட� ந��தர 
வய�ைடய நப� ஒ�வ� அம�����தா�. 
ஐ�� ேப� கா����தன�. ��ைக வாச� 
நா�ைய �ைள�த�. வ�ண வ�ண 
ம���க� ��ைவ�� வாச� ெச�தன. 
���ேநர கா�������� �ற�, “வா�க... 
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வா�க... வண�க�” என இ�வைர�� 
அைழ�� அமர� ெசா�னா� அ�த நப�. 
��ன�, “நா� தா� ைவ��ய 
�காம� ஞஞான�த�... இவ�தா� 
எ� ெகா�� தா�தா, தா�தா, அ�பா 
எ�லா�� ��ைக ைவ��ய� தா�. 
இ�ப நா�� எ� மக�� ெச�ேறா�”. 
�வ��� ��� �ைக�பட�க� 
ச�தன மாைல�ட� ெதா��ன. “நா�க 
�த�ல ���யமானவ�க��� 
ம��ைத� பய�ப��� பா��ேபா�. 
அ��றமா�தா� அைத 
ெபா�ம�க��� ெகா��ேபா�. 
எ�க��� உலக� �ரா �ரா�� 
இ���” ராகவ��ேகா மன��, “உ� 
தா�தா பா�� யாரா���தா 
என�ெக�னடா” என இ��த�. 

அ�ேபா� ெவ�ேய ெகா�� �ைள�த 
நா�� கா�ைடய அ�த 
���யமானவ� “��மா“ என� 
க��னா�. “இ�தா� அ�த 
���ய.....மானவரா?” எ�பைத� 
ேபால ராகவ� ந�பைன �ைற�க, 
ைவ��ய�, “ெசா���க... உ�க��� 
எ�ன �யா� ெசா�யா... �ர�கா... 
�லமா இ�ல...?”
மாதவ� அவசரமாக, “இவ� எ� 
ந�ப� ராகவ�. இவ��� மற� 
ெரா�ப அ�க�... அ��� உ�க��ட 
ஏதாவ�?”

“கவைலய ���க... மற�ைய இ�ேம 
மற�� ேபா���க... ேட� க���!! 
அ�த கஷடபா�க�� ம��ைத�� 
ம�த ம��ைத�� கஷாய�ைத�� 
இவ�க���� ெகா�... இ�த ம��ைத 
எ�லா� ப�� நாைள�� காைல�ல, 
ம�ய�, ரா��� சா����க... 
உ�க��� எ��ேம மற�� ேபாகா�... 
எ�லா மா��ைர�� கெர�டா 
சா����க. ேநா ைச� எெப���...“ 

இ���� க��� எைதேயா தட� 
தட� எ���� ெகா�� வ�� 
ெகா��தா�. இர�டா�ர� �ஸாக� 
���க�ப�ட�. ெப�ய ��ைடயள� 
ம��ேதா� இ�வ�� �ள��ன�. 

�த�� ம��ைத சா��ட� தய��ய 
ராகவ� மாதவ�� ந�ச���னா� 
சா��ட� ெதாட��னா�. ந�ல 
��ேன�ற� ெத��த�. சர�வ� சபத� 
�வா�ைய� ேபால மற�த� எ�லா� 
கடகடெவன �ைன��� வ�த�. “இ�த 
ப�ைச க� ���� ந�ம க�யாண 
சமய��ல ேபா�ட�தாேன?  “இ�த �ர� 
அ��� �த� நா� ����� 
ேபா���� ேபான�” என அைன��� 
�ைன�� ��ற�. ப����� ஏக 
ச�ேதாஷ�. �ழ�ைதக���� �� �� 
தாரா ப�டா� ச�யாக� �ைட�த�. 

�பாவ� அ�� காைல ராகவ� 
���ப�ேதா� ப�டா� ெவ��க� 
�ள��னா�. ப�க�� ��� ேகா�லா 
மா�, “ேஹ�� �பாவ�... இ�தா�ேகா... 
ஆ��ல ெச�ச ப�சண�” என� ��� 
ெகா�ேட ப���ைய ேநா�� வ�தா�. 
இ�வ�� வா���கைள ப�மா�க 
ெகா�டன�.

ராகவ� மன�� ம�தா�� ��த�. ராகவ� 
மா��� அ��� ெச��, “எ�ைன 
�ைன� இ��கா... நா�தா� ஜ��... ேபான 
ெஜ�ம��ல நா� உ� கணவ�... � ஜா� 
எ� மைன�... ந�ம காதேல 
ப�டா�லதான ஆர�����. ��� நா�� 
ஒேர க��ம�தா�ப ����...”

இைத� ேக�ட ேகா� மா��� அ����. 
ேகாப��ட� அவைன இைடம���, 
“ஐேயா ஏ�ணா இ�க பா��ேகா... 
க�ட�ல ேபாறவ� எ�னேமா உளறா�” 
என மா� ஓட, 

மா� ��னாேலேய ராகவ� ஓட... 
அவ�க� ��னா� ���� ப��� ஓட... 

இ�த அம��கள� எ��� ெத�யாத 
�ழ�ைதக� ம��� �ழ�ைத�தன� 
மாறாம� �� �� தாராைவ ச�ேதாஷமாக 
ெவ���� ெகா����த�.
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மைழ ேசத வாகன�க��� 
இ��ர�� �ைட��மா
எ�� ெத�ய ேவ��மா?

ெச�ைன, நவ. 20 - வட�ழ�� 
ப�வமைழயா� ஏ�ப�ட 
ெவ�ள�ெப���� ெச�ைன�� 
சாைல�� ெச�ற ஏராளமான 
இ�ச�கர வாகன�க� ப�தா� 
��� ��டன.

இ�ேபா� �றநக� ப���� 
��க� ��� ���� 
ைவ�க�ப�ட கா� ேபா�ற 
வாகன�க�� ெவ�ள��� ��� 
ேசத� அைட�� ��டன.

அவ�ைற ப�� ��� ச� ெச�� 
���� இய�க ேவ��மானா� 
ஆ�ர�கண��� 
ெசல� ெச�ய 
ேவ��ய �ைல 
ஏ�ப���ள�.

வாகன�க��� �� 
இ��ர�� 
ெச�தவ�க� 
ச�ப�த�ப�ட 
��வன�க�ட� 
இழ��� ெபறலா�.

இ��ர�� 
��ட�க�� 
''கா�பரஹ���'' 
இ��ர�� எ�ற 

�� இ��ர��, 3–� நப� 
இ��ர�� என இ�வைக ��ட�க� 
உ��.

வாகன� �ப�����ளா�� ேபா��, 
அ�� பா��க�ப�பவ���� 
இழ��� வழ�க�ப��.

�� இ��ர�� எ��� இ��தா� 
�ப��, �, ெவ�ள�, �ல ந��க�, 
���� ேபா�றவ��� ேபா� வாகன 
உ�ைமயாள� இழ��� ேகார����.

எனேவ �� இ��ர�� 
எ�����தா� தா� மைழ ெவ�ள 
ேசத���� இழ��� ெபற����.

த�ழக��� இ��ர�� ெச���ள 
1.50 ேகா� வாகன�க�� 60 ல�ச� 

மைழ பா��பா� 
வாகன இ���ர�� 

Citizen's Panel

...JV_66@Jayanthy
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வாகன�க� ெச�ைன, கா���ர�, 
��வ���� ஓ���றன.

இ�� 30 ல�ச� வாகன�க��� 
ம��ேம �� இ��ர�� 
உ�ள�.

த�ேபா� மைழ ெவ�ள��� ேசத� 
அைட�த 20 ேமா�டா� ைச���க�, 
30 கா�க�, 10 சர�� வாகன�க� 
ஆ�யவ���� இழ��� ேகா� 
ஓ�ய�ட� இ��ர�� 
��வன��ட� 
��ண�����ளன�.

இ�ேபா� ம�ற 25 கா���� 
��வன�க�ட�� இழ��� ேகா� 
��ண�ப� வ���ளன.

இழ��� ெப�வத�கான 
வ��ைறகைள ��வன�க� 
ெவ�����ளன.

மைழ�� பா��த வாகன�ைத 
ப�� பா���� ைமய���� 
ெகா�� ெச�ல ேவ���.

ெம�கா�� ேசத�ைத ஆ�� ெச�� 
''எ��ேம� கா��'' எ�ற உ�ேதச 
ெசல� அ��ைக வழ��வா�,

அத�ட� இ��ர�� 
��வன���� ெச�� அ�� த�� 
'�ைள� பா��' ப�வ�ைத ���� 
ெச�� உ�ேதச ெசல� 
அ��ைக�ட� சம����க 
ேவ���.

��ன� ச�ப�த�ப�ட இ��ர�� 
��வன� ம����டாளைர 
அ��� வாகன�ைத ஆ�� 
ெச���.

அவ� ேசத அ��ைக வழ��ய�� 
இ��ர�� ��வன� தா� ஒ�ப�த� 
ெச���ள ப�� பா���� ைமய��� 
வாகன�ைத ஒ�பைட�க 
ப���ைர���.

இ�ைலெய�� த�க� 
���ப�ப��� எ�� 
ேவ��மானா�� ச�ெச�யலா�.

வாகன� தயா��க�ப�ட ஆ�ைட 
ெபா��� ேத�மான� ெசலைவ 
����� ெகா�� இழ���� ெதாைக 
வழ�க�ப��.

ஆனா� த�யா� இ��ர�� 
��வன�க� மைழயா� பா��த 
வாகன�க��� இழ��� தர 
ேவ�டா� என ��� ெச���ளதாக 
தகவ� ெவ�யா� உ�ள�.

இத�காகேவ ''மைழ�� வாகன� 
இய�க ேவ�டா�'' என 
பா��தார�க�� ெச�ேபா�க��� 
எ�.எ�.எ�. அ��� வ���றன.
இதனா� ேசத� அைட�த 
வாகன�க��� இ��ர�� 
�ைட��மா? என வாகன 
உ�ைமயாள�க� த���� உ�ளன�.

இழ��� ேகா�� வாகன�ைத ப�� 
பா���� ைமய��� ைவ�� '�டா��' 
ெச����டா� இழ��� ேகார 
��யா�,

�ைறயாக ���ய� ெச��� 
வ�பவ�க��� ம��ேம இ��ர�� 
��வன�க� இழ��� வழ���.

அ�வா� வழ�க��ைல எ�றா� 
இ��ர�� �ைற ����� ைமய��� 
பா��தார�க� �ைற�� ெச�யலா�.
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November Month
Contest Winners

1. Penmai Special Contest: 

Sweets Garnishing Contest - Kasri66 @ 
Chitra

2. Neeya Naana Winner - Sriramajayam

3.  Penmai’s Super Star:

Best Cra� Maker- Durgasakthi

Penmai’s Special Contest: Newyear Contest

Neeya Naana:

த�ழக��� மைழ - ெவ�ள 
பா����� காரண� அரசா�க��� 
ெம�தன� ேபா�கா? அ�ல� 
ெபா�ம�க�� ெபா��ப�ற 
த�ைமயா?

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.

December Month Contest

Contest & 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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