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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

ஏ�த�வ� அ�ல� ஜ���க�� எ�ப� த�ழ�க�� 
�ர�ைளயா��. பழ�த�� இல��ய�க��� ���ெவ� 
நாக����� ஏ�த�வ� �க��தத�கான சா��க� பல உ�ளன. 
�ல�� உ�ைம ம��� பா��கா�� எ�ற ெபயரா�, தைட ேகா�� 
அைம��க��� இ�த �ராம��ற �ைளயா�ைட ப���� ெத�யா�, 
த�ழ�க� ப���� ெத�யா�, த�� கலா�சார� ப���� ெத�யா�. 
ேம�� இ� ேபா�ற �ைளயா�ைட� தைட ெச�ய� ேகா�வ��, ந� 
நா��ன காைள வைககைள அ���� உ�ேநா�க�� இ��ப� 
�க�� வ��த�����ய�.

�ெப��, ேபா���க�, ெம��ேகா ேபா�ற ெவ�நா�க�� காைள� 
ேபா� ���ய �ைளயா�டாக இ��� நைடெப��ற�. காைளகைள 
ஆ��ர���� ச�ைட���� ெகா�வேத இ�காைள� ேபா�� 
ேநா�க�. இ�ேமனா��� காைள� ேபா�� ச���க��� ����� 
ேவ�ப�டைவ. 

த�ழக��� பார�ப�ய �ைளயா�டான ஜ���க����, �ல�� 
வைத எ�ற ெபய�� தைட ேகா�வ� தவ�, அ�ப� �ல�� வைத 
எ�றா� �ன�� ����கண�கான மா�க� இைற���காக 
ெகா�ல�ப�வைத��, இ����� அ�ைட மா�ல�க��� அைவ 
அ�மாடாக வ��க�� தைல�ழாக �ட ெதா�க��� ெச�வைத 
தா� �த�� த��க ேவ���.

 கப��� ஒ� ம�தைன பல� ேச��� ���க �ய���பா�க�. 
இதைன வைத எ�� நா� ெசா�ல ���மா. கப� எ�ப� 
�ைளயா�ேடா, அேதேபா�தா� ஜ���க���. ஜ���க�� 
ெதாட�பாக ம��ய அர��, மா�ல அர�� எ��� வ�� 
நடவ��ைகக� த�ழக ம�க��� ெப��த ஏமா�ற�ைத 
ஏ�ப�����ளன. த�� மரேபா�� கலா�சார�ேதா�� ெந���ய 
ெதாட��ைடய ஜ���க��. 

ஜ���க�� ேபா�ற ந� பார�ப�ய �ைளயா��கைள தைட 
ெச�வத� �ல� காைளக�� பராம��� ம��� இன�ெப��க� 
நாளைட�� �ைற�� ந� உ�நா��� பா� ேதைவ��� அ��ய 
நா��� ைகேய�த ேவ���. இைத தா� கா��பேர� ��வன�க� 
எ��பா����றன.

எ�ப� ந� பார�ப�ய இள�� ம��� பத�ைர ���பான�க��, 
�ைக�காைய ஷா��க��, கடைலமாைவ ேசா�க��, ஆ� ம��� 
ேவ�ப����ைய ேப��க��, ம�ச� ேபா�றவ�ைற ���க��, 
இய�ைக உர�ைத ம��� ெவ�ப� ��ணா�ைக உர� ம��� 
����ெகா��க�� ஆ��ர��� இ�ைறய பல அ��யாவ�ய 
ேதைவக��� ெபா�ளாதார அ�ைமகளா� உ�ேளா�. த�ேபா� பா� 
வ�க�ைத� ��ைவ���ளன�. 

நா� ���க ேவ��ய ���ய த�ண� இ�! 
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Moms vs KidsMoms vs KidsMoms vs KidsMoms vs Kids

...JV_66

�ழ�ைதகைள� ��க ைவ�ப�� ஒ� 
கைலயாக�தா� உ�ள�. ெத�யாத 
ெப�ேறா�க��� இைவ 
உபேயாகமாக இ��கலா�.

 �ன�� ஒ� �����ட 
ேநர��ேலேய அவ�கைள உற�க 
ைவ�க� பழ�க�ப��தலா�. 
அதனா�, அ�த ேநர� வ��ேபா� 
தானாக அவ�க���� ��க� வர� 
�வ���.

 �� �ழ�ைதகைள ம�ய 
ேநர���� ��க ைவ�ேபா�. இ� 
ேபால ெச�வ� 2 அ�ல� 2 ½ வய� 
வைர ச�யாக இ����. அத��� 
�ற� ம�ய� அவ�க� அ�க ேநர� 
உற�� ��டா�, இர�� ��க� 
ப���வா�க�. அதனா� ம�ய� 
அவ�கைள� க�டாய�ப���� 
��க ைவ�க ேவ��� 
எ�ப��ைல.

 2 வய����ேத ���வத�� ��, 
ஒ� �ைற ப�கைள ந�றாக �ர� 
ெச������ ப���� 

My baby 2 years old not gets enough sleep. How to make her sleep properly 
without waking up. 

She is waking up for every 20 mins and crying. This is usual. I can't do my works 
properly.
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பழ�க��ைன� க��� தர��. 
��க�� அவ�க�ட� �ர� 
ெச�தா� தானாக இ�த� பழ�க� 
வ�����.

 ���� அைறைய ���வத�� 
ஏ�ப தயா�ப��த��. ெவ��ச� 
இ�லாம�, ச�த� வராம�, 
ப��ைக ந�ல ெம�ெத�� 
இ��ப� இவ�ைற எ�லா� 
கவ��க��.

 �ல �ழ�ைதக� ைக�� teddy bear 
ேபா�ற ெபா�ைமகைள 
ைவ���ெகா�� ��க 
����வா�க�. �ல� ைக�� 
���� தைலகா�ைய� 
�����ெகா�� ��க 
����வா�க�. அைத ஏ�பா� 
ெச�ய��.

 இர� உணைவ� க�டாய� உ�ண 
ைவ�க��. இ�லா��டா�, ந� 
இர�� எ���, ”ப���ற�“ எ�� 
ப���வா�க�.

 ஒ�ேவைள உ�ணாமேலேய ��� 
��டா� அவ�கைள� சா��� 
ைவ���ெகா�� பாைல �ைறய� 
ெகா��� �ட��.

 ���வத�� �� க�டாய� ���� 
க��க� ெசா�ல ேவ���.

 ந� இர��� ��க�  அலார� 
ைவ���ெகா�டாவ�, ஒ� �ைற, 
�ழ�ைதைய� ����ெச�� ���� 
க��க� ெசா�ல��. இதனா�  
ப��ைகைய நைன�ப� 
க���பாக இ��கா�.

 ப����� உைடைய ந�ல �சாக 
இ���மா� ப��� உைடைய 
அ�ய� ெச�ய��.

 கைதக� ெசா�� உற�க 
ைவ�கலா�. இத�காகேவ ���� 
கைத� ��தக�கைள�� 
உ�க���� ெத��த ந�ல ��� 
கைதகைள�� ெசா��� ��க 
ைவ�கலா�.

 இ�லா��டா� இ�ய இைசைய 

ேக�க ��� (இத��� பல 
உபகரண�க� உ�ளன) ��க 
ைவ�கலா�.

 �ல ெப�ேறா�க� �ழ�ைதகைள� 
��க ைவ���ேபா�, வா�� 
ைகைய� ��ப� ெசா�வா�க�. 
அ�ேபா�தா� �ழ�ைத ந�றாக� 
���� எ��� காரண� 
ெசா�வா�க�. க���பாக இ�த� 
பழ�க�ைத� த���க��.

If it is the case, you are asking about her sleep 
in the day time, and then some children may not 
sleep soundly during the day time after 2 or 3 
years. 

During this winter and rainy season, children 
may not sleep that much soundly in the day 
time. If you want to work, then engage them in 
some plays or works and continue with your 
works while you watch them also.

Engage them in some drawing, painting, block 
games, cooking games anything like these and 
be talking with them while you work.

You can also work along with them and explain 
all the works you do. They will also become 
interested in them and be quiet and calm during 
that time. By engaging them with your works, 
they will come to know various things.

They will come to know about the colors , 
shapes, of the dresses, clips to dry the clothes, 
various utensils used for various purposes, 
names of the veggies and fruits, how to keep the 
products in their own places and many more 
things.

Engage her in all your works and let her sleep 
on her own once she gets very tired. Then she 
will have a sound sleep. On the whole, you 
cannot expect her to sleep soundly during the 
day time.

Mammas Page
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...Kasri66 @ Chitra

நா�க� இ���� நா� ��ட�த�ட 
த��நா� மா��தா�, அதனா� 
��க� ெசா������� 
�ர�சைனக� வ�த��ைல. �த�� 
�ற�, இ� இ�ேக �ர�சைன இ�ைல, 
அ��� த�ர இ��யா �லப� 
continuity�காக ப��ப� 
இ�ட�ேநஷன� ���� தா�. 
ெமா� எ�றா� இ�ேக உ�ள accent 
�த�� ��பட��ைல. �ற� 
அ��� பழ���ட�. 

ம�றப� கலாசார� (culture) ப�� 
ெசா�வதானா�, எ�ைன� 
ெபா��தவைர ெவ�நா��� 
இ���� ெப�ேறா� எ�லா�ேம, 
தா�க� ெவ�நா��� இ��பதா� 
த�க� �ழ�ைதக� ந� கலாசார�ைத 
ெத��� ெகா�ள 
ேவ��� எ�ப�� 
ஆ�வமாகேவ 
இ��பா�க�.

எ� மக�க� 
ெரா�ப�� சம�� 
எ��தா� 
ெசா�லேவ���. 
த�ர�� உைட 
�ஷய�க�� நா�க� 
க���பா� 
���ப���, 
அவ�க� மன� 
ேகாணாதப�... காரண�, 
ஒ� ேவைள நா� 
���ப இ��யா 

ெச���ட ேவ�� வ�தா� 
அவ�க��� அ�ேவ ஒ� 
�ர�சைனயா� ஆ��ட��டா� 
எ�பத�காக. ெசா�ல ேவ��யைத 
ெசா�ல ேவ��ய �த��� 
ெசா�னா� இ�த� கால ��ைளக� 
ந�றாகேவ ���� ெகா�வா�க�.

ேரா� ெசா�ன� ேபால எ�க� 
���� க�டாய� த��� தா� 
ேப�ேவா�. இ��யா�� 
இ��தேபாேத த�� நா�ைட �ட 
ேவ� மா�ல�க�� இ��த�தா� 
அ�க� எ�பதா� அ�ேக�� இேத 
கைததா�. அ�த�த மா�ல ெமா�க� 
எ�லா� ெவ���தா�, அதனா� 
அ��� ஒ� �ர�சைன��ைல.

அ��ற�, இ��யா வ��ேபா� 
ேபா��வர�� etc... etc ப�� அவ�க� 

ெவ�நா��� �ழ�ைதகைள வள���� 
ெப�ேறா�க� ச����� சவா�க�!!! 
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எ�ன �ைன�பா�க� எ�றா�, எ� 
��ன மக� ஆ�ேடா�� ஏ�னா� 
தா�� பய�ப�வேதா�, 
எ�கைள�� ���� உ�ளா��வா�. 
ேபா��, ஆ�ேடா க�����... �� 
ேபா� ேசரமா�ேடா� எ�ற அள��� 
இ��பா�. இர�� நா� ஆக���, 
அ�த ride தா� ெப��, �����... 
எ�� கைத மா����. அவ�க��� 
இ�ேக இ�ப�, அ�ேக அ�ப� எ�� 
ந�றாகேவ ������ட�. 

இ�ேக ��த� ��த� எ�� ெவ��� 
behaviour எ�லா� தானாகேவ 
வ����ட�. இ���ள பழ�க�தா� 
இ��யா வ�தா�� ��ைபகைள 
ெத��� ேபாடமா�டா�க�. அ� 
��ன வய�� வ����டா� மன�� 
ப��� ேபா�ற�. 

ெவ�நா��� இ��ப�� 
இ�ெனா� வச� எ�னெவ�றா� 
ெமகா ��ய� எ�ற ெதா�ைல 
�ைடயா� (அ���� எ�க� ���� 
யா�� �� அ�க� பா��க 
மா�ேடா�). ��மா�க�� 
பா��ேபா� எ�றா��, 
எ�லாவ�ைற�� பா��ேத 
ஆகேவ��� எ�ற �ைல இ�ைல.

��� அ�ல� �ேபா��� 
ேசன�தா� அ�க� பா��ப�. 
உ�நா��� எ�ன நட��ற� எ�� 
இர� உண��ேபா� 
ேப��ெகா�ேவா�, அ�ேபா� �ற 
நா�க�� எ�ப�, ந� இ��யா�� 
எ�ப� எ�� ெசா�னா� 
அவ�க���� அ�� வள��ற�. 

இ�தா� எ� அ�பவ�. 
ெப�ேறா�க� எ�த நா��� 
இ��தா�� ந�ல பழ�க�கைள 
��ன வய�ேலேய �ழ�ைதக��� 

��ய ைவ����டா� ேபா��, 
அவ�களாகேவ ச�யான வ��� 
வ����வா�க� எ�ப� எ� 
எ�ண�. ���யமாக யா� ����� 
வ�தா�� அவ�கைள வரேவ�� 
அவ�க� ேக�பத�� ப�� ெசா�ல 
ேவ��� எ�ப� நா�க� 
ெசா���ெகா��த ஒ��. ஒ�ெவா� 
�ைற�� நா�க� இைத அவ�க��� 
ெசா�ல ேவ�� இ��காம� 
அவ�கேள இைத கைட 
����றா�க�. 

ஆனா� இ��யா ெச���ேபா� 
அ�ேக �ல உற�ன�/ந�ப�க� 
����� ெச�றா� அ���ள 
�ழ�ைதக� அ�ப� இ�ைலேய 
எ�ப� அவ�க� ேக��. இ��� 
நா� எ�ன ப�� ெசா�ல? தவ� 
ெப�யவ�க�ட��� தாேன? நா� 
எ�ன ெச���? 

...Replyuma @ Uma Udhai
நா� இ�� வ�� �ழ�ைத வள���� 
�ைறய ��க�க� ச���ேத�. அைத 
ப���� ெகா��ேற�.

கனடா multi- cultural country. 
இ��தா�� ப���� 
�ழ�ைதக���� �ற� , உண�, 
அவ�க� வ�பா�� �ைற ப�� 
�ழ�ைதக���� ேக� ெச�ய� தா� 
ெச��றா�க�. நா� எ� மகைன 
ஆ��ய�ட� ெச�� �ற� 
ெசா�ேன�. நா�� ப�� ெச�� 
ஆ��ய�ட�� ேப�ேன�. 
அவ�க�� தா�க� ச�ம�த�ப�ட 
�ழ�ைத�ட� ேப�வதாக� 
��னா�க�.

நா� எ� மக�ட� கனடா�� 
ப�ேவ� நா�க�� இ��� வ�� 
வ����றன�. அதனா� அவ�க� 
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�ற�, உண�, பழ�க வழ�க� 
மா�ப��. எ��� �ைற�தத�ல 
எ�� ��, இைத� ப�� ப���� 
வா��ப� தவ� எ�� 
அ�����ேன�. அ�த �ழ�ைத 
ெத�யாம� ெசா�� இ���� � 
அவ�ட� ச�ைட இடாேத 
ஆ��ய�ட� ெசா�னா� அவ�க� 
அ�த �ழ�ைத��� ��ய 
ைவ�பா�க� எ�� ��ேன�.

ந� பழ�க வழ�க�க� �ழ�ைதக� 
பழக ேவ��ெம�� �த�� 
ெப�ேறா�க� அைத கைட���க 
ேவ���. வள��த �ற� அவ�கேள 
க�� ெகா�வா�க� எ�ற வா��� 
ெவ�நா��� இ�ைல. அதனா� 
இள� வய� �தேல அவ�க� 
பழவழ�க �ைற ��ப�� 
பழ��னா�, வள��த �� அவ�க� 
அைத ம��� ��ப��வ�. அல��ய 
ப��த மா�டா�க� எ�� என�� 
ந���ைக.

எ�க� ���� உ�ேள வ�தா� 
ஊ�� இ��ப� ேபால� தா� 
இ����. எ�லா ப��ைகக�� 
ெகா�டா�ேவா�. வார� ஒ� �ைற, 
��யாத ப�ச��� மாத� ஒ�� 
அ�ல� இர�� �ைறயாவ� 
ேகா�� அைழ��� ெச�ேவா� 
(ேகா����� ������� இ���� 
�ர� ெபா���).

இ�ேக நா� கவ��த� 
ெப��பா�� த�� ேப�� 
�ழ�ைதக�, ���� ெகா�டா�� 
த�க� தா� ெமா��� ப�� 
அ��ப� இ�ைல. த�யாக �ளா� 
ேபானா�� எ�த ப��க� ெத��ற�, 
த�� ேப�னா�� ���� 
ெகா���றன�. ஆனா� ப�� 

ஆ��ல��� தா� த���றன�. எ� 
ேதா�க� எ�லா� கவைல�ட� 
��வ�.

நா�� எ� மக�ட� இ�த� 
பழ�க�ைத அவ� ஏ� வய� 
இ���� ெபா�� உண��ேத�. 
�ழ�ைத ேப�வ��ைல எ�� 
அ�ப�ேய ��� �டாம� நா� தா� 
அத� ���ய�ைத அவ�க���� 
ெசா�� ��ய ைவ�க ேவ���. 
எ�தைன ெமா� க��� 
ெகா�டா�� தா� ெமா� 
ெத�ய��ைல எ�ப� ெப�ைம 
இ�ைல எ�� எ���� �ற 
ேவ���.

நா� �த�� எ� �த� ைபய� 
த��� ேபச ேவ��� எ�� 
அவ�ட� நா�க� த��ேல தா� 
ேப�ேவா�. அவ� ���� 
ெகா�வா�. ஆனா� ��� வய� 
ஆ��� அவ� அ�த வய��� ஏ�றா� 
ேபா� ேபச ��ைல. நா�க� 
டா�ட�ட� கா���� ��� 
�ெபஷ����ட� ���� 
ேபாேனா�.

அவ�க� எ�க��� ெசா�ன �த� 
அ��ைர, "��க� க���பாக 
உ�க� �ழ�ைத�ட� உ�க� தா� 
ெமா��� தா� ேபச ேவ���. 
அவ� ப�� ெச�ல ஆர���த�� 
�ல வார�க�� அவ� ஆ��ல� 
பழ�� ெகா�வா�"எ�� ��னா�.

அ�ேபா� நா� ேவைல��� 
ெச�றதா� அவ� day care ெச�றா�. 
அ�க ேநர� அவ� அ�� தா� 
இ��பா�. ���� த��, day care -� 
ஆ��ல� எ�� அவ��� �ழ�ப� 
(�ல �ழ�ைதக��� இ�த �ர�சைன 

Mammas Page

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Jan 2016                  9



உ��. ெப��பா�� �த� 
�ழ�ைத��). �த�� ��க� ஒ� 
ெமா��� அவ�ட� ேப� 
ப���க� எ�� ��னா�. அதனா� 
நா�க�� அவ�ட� ஆ��ல��� 
ேப�ேனா�. நா�� வய�� அவ� 
ஓரள� ெத�வாக ஆ��ல��� ேபச 
ஆர���� ��டா�.

அவ��� 5 வய� இ���� சமய� 
நா� இ��யா ெச�� 2 மாத� 
த��ேன�. எ� ெப�ேறா���, 
மா�யா��� ஆ��ல� வரா�. 
அதனா� அவ� இ��யா�� த�க 
ஆர���த �ல வார�க�� த��� 
ெகா�ச� ெகா�ச� ேபச ஆர���� 
��டா�.

அத� �ற� கனடா வ�த�� நா�க� 
அவ�ட� த��� ம��ேம 
ேப�வ�. அவ�ட�� த��� ேபச 
வ�����ேவ�. TV பா���� சமய� 
த��� இ���� கா��� கைதக� 
you tube �ல� ேபா�ேவ� 
(ராமாயண�, மகாபாரத�, ���ணா, 
அ�மா�, ��ைளயா� கைத, ��� 
கைதக�, ����ற� கைதக�, 
ப�சத��ர கைதக�,  ஆ����� 
கைதக� எ�� �ைறய இ���ற�). 
ெர�ல� த�� கா���� சான�க� 
ேபாட மா�ேட�. அ�த�, ��வ� 
ேபா�ற �ைளயா��க�, கா���� 
சான�க� த�����ேவ�. 

அவ�க��� a, b, c ெசா��� த�� 
ெபா�ேத உ�� எ���, ெம� எ��� 
ெசா��� த�ேத�. ஊ���� 
ெச��� சமய� உ�� எ���, உ�� 
ெம� எ���க� உ�ள சா�� வா�� 
வ�� எ� ���� மா�� ைவ�ேத�. 
நா� ேவைல�� இ��தா�� எ� 
ைபய� த�யாக இ���� ெபா�� 
அைத ெசா��வா� 

கவ������ேற�.

இ�ேபா� எ� ெப�ய ைபய� 
ந�றாக த�� ேப�வா�. ெகா�ச� 
தகரா� இ��தா�� எ���� ��� 
ப��பா�. ��னவ� ேப�வா�.உ�� 
எ��� எ��வா�. த�ேய ப��க� 
ெத�யா�.

வார� ஒ� நா� அவ�க��� த�� 
ெசா��� ெகா��ேப�. இ��தா�� 
எ�க�ட� த��� ேப�னா��, எ� 
மக�க� இர�� ேப�� 
ஆ��ல��� தா� ேப�வா�க�. நா� 
கவ���� ெசா�னா� த��� 
ேப�வா�க�. அைத�� மா�ற �ய�� 
ெச��ேற�. இ� எ�லா� எ� 
�ழ�ைதக� தா� ெமா�ைய 
அல��ய�ப����ட� �டா� எ�� 
தா�.

ஊ���� ேபானா� �த�� �ைறய 
ேக��க� வ��. ஆனா� இ�ேபா� 
அ�க� இ�ைல. �த� இர�� 
நா�க� ெவ�ேய ேபாகாம� 
�����ேளேய இ��� ேபா� 
அ���ற� எ�� எ�ைன ெதா�ைல 
ெச�வா�க�. �த� ப�� நா� பக�� 
���, இர�� ����, �� ேபா�� 
���� உ�ளவ�கைள ஒ� வ� 
ஆ����வா�க�. ஒ� மாத� 
த��னா� ஒ� ப�� நா�� 
ப�க���� ��, எ�� �� எ�� 
ேபா� ெகா�ச� ெகா�சமாக 
�ைளயாட ஆர���� ��டா�க�. 
ந�றாக� பழ�� சமய� ம�ப� 
இ�ேக வ����ேவா�. அ� 
க�டமாக இ����. இர�� 
வ�ட���� ஒ� �ைற ஊ��� 
ேபாேவா�. இ�ேபா அவ�க��� 
அ� routine ஆ���ட�. ேபா�� 
ேப�வதா� அவ�க��� எ�லா 
உற�� ெத���.
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...chan @ Lakshmi

நா� கா��ச�  வ�தா� உடேன  4 ml 
Paracetamol ெகா��� உடேன 
டா�ட�ட� அைழ��� ெச�� 
��ேவ�. ம��� ெகா��காம� 
டா�ட�ட� அைழ��� ேபா�� 
�� கா��ச� அ�கமா� ஜ�� 
வ�� �டாம� த��கேவ இ�. இ� 
டா�ட� எ�க���� ெசா�ன�.

ம��� ெகா���� �� எ�வள� 
ஜுர� இ��த� எ�� ���� 
ைவ�� டா�ட�ட� �ற ேவ���. 
எ�த மா��யான கா��ச� எ�� 
ெத�யா�. அதனா� டா�ட�ட� 
ேபாவ� ந�ல�.

1 வய� வைர :
���பா�� ���த உட� ��� 

கஷாய� த�ேவா�.

கஷாய� ெச��ைற:
ெகா���� கா� க� ��� ��� 
ெபா��த �ள�, ஓம� ���, 1 ப� 
��� ைக�� ந���� ேபாட��. 
ெப��காய� ���, ெவ��ைல 
கா�� 2 அ�ல�  3 , ெகா��� 
ேவ��ைல 2 அ�ல� 3 ேபா�� ஊற 
ைவ�ேபா�.

இைத� ைகயா� ந���, ஒ� 
���� வ�க��, 2 அ�ல� 3 
ெசா�� ந�ெல�ெண� ஊ�� 
அைர ச�� ெகா��ேபா�. இ� ச�, 
இ�ம� வராம� த����.

ஒ� ட�பா�� �ள�, ஓம�, க�� 
ெப��காய� கல�� ைவ��� 
ெகா�� ஒ� ���ைக ேபா�டா� 

...Rudhraa

மைழ, ���கால
பா�கா�� ���
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ேபா��.

ச��ெதா�ைல��: 
1 வய� �� ேத�கா� எ�ெண�� 1 
அ�ல� 2 க��ர� 
அ�ல� ேத�கா� எ�ெண�� 
���ைக� � ேபா�� கா��� 
ெந���, ���� தட� ��ேவா�.

1 வய���� ��:
க�� எ�ெண�� 5 அ�ல� 6 
��� ேபா�� கா��� அ�த 
எ�ெணைய ெந���, ���� 
தட� ��டா� ச� ந�றாக� 
க���ப��. இ�த எ�ெணைய 
கா��� ைவ��� ெகா�� 
ேதைவ�ப�� ேபா� �� ெச�� 
உபேயா��கலா�. �ல 
�ழ�ைதக��� க�� எ�ெண� 
ஒ���ெகா�ளா�. ெபா� ெபா�யாக 
வ��. �த�� ெட�� ெச�� 
பா���� ெகா�ளேவ���. இ� 
எ� வடநா�� ேதா� ெசா�ன�.

�ழ�ைதயாக 
இ���� 
ேபா� 
�ன�� 
தைல�� 
த��� 
ஊ��ேவா�. 
���� 
���த �� 1 
��ட� 
த���� 
ஓம� ��� 
ேபா�� 
கா��� 
ைவ��� 
ெகா��, 
அைத 
வ�க�� �த 
���� 

���பா�� ���த �� தைல 
வ�யாக இ�த த��� ஊ�� ���க 
ேவ���. இ��� ச�, இ�ம� 
வராம� த����. இ� எ� 
வடநா�� ேதா� ெசா�ன�.

நா�க� ஆர�ப��� இ��� 
எ�டா� மாத��� இ��� 
ேஹா�ட� ெச�றா� அ�த உண� 
ெகா��� பழ� ��ேடா�. எ�ன... 
தரமான ேஹா�ட� ேபானா� 
�ர�சைன இ�ைல.

�ழ�ைத�� எ�� த�யாக சா��ட 
சைம�க��டா�, ஊ�� �ட� 
�டா� எ�� எ� மா�யா�, அ�மா 
இ�வ�� ெசா�� ��டா�க�. 
அதனா� எ�க� ���� எ�ன 
சைம�தா�� ெகா��� பழ�� 
��ேடா�. கார� எ�றா� த��� 
���க ேவ��� எ�� க�� த�� 
��ேடா�.

���யமாக எ�லா நா�க�, 
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இட�க� அைழ��� ெச�ேவா�. 
அ�� எ�ன உண� �ைட��றேதா 
அைதேய ெகா��ேபா�.

எ� �ல ேதா�க� infection ஆ� 
��� எ�� எ��� அைழ��� 
ெசா�லாம�, ெவ�ேய ெச�றா�� 
���� இ��� சா�பா� எ��� 
வ�வா�க�. அ�த� 
�ழ�ைதக���� தா� எ��� 
உட� நல� பா���ற�. இ� நா� 
அ�பவ��� க�ட�.
 
...Replyuma @ Uma

�த� ஆ� மாத��� �ழ�ைத�� 
ஜுர� வ�த�ட� .�ழ�ைத�� 
உ�ள�கா� ெந��� ெபா��� 
��� ேப� colone தட�னா� ஜுர� 
�ைற�� ���. இ� நா� எ� 
ெப�ய ைபய���� ெச�ேவ�. 
அவ��� infection இ�லாத சமய� 
�ணமா����. இ�ைலெய�றா� 
ம���வ�ட� அைழ��� 
ெச�ேவ�.

�ழ�ைத�� ஜுர� இ���� சமய� 
�����ட temperature அ�க� 
ேபானா� இ��� அ�ல� vacant stare 
வ��. ம��� ெகா��தா�� 102 
����� ேமேல ேபானா� ந�ல 
ெவ�ெவ��பான ��� ந�ல 
கா�ட� ��ைட நைன�� ந�றாக� 
���� (�� இ��க��டா�) அைத 
�ழ�ைத�� உட��� ைவ��  
�ைட�ெத��தா� உடேன 2 ��� 
�ைற�� ���. இ� டா�ட� 
ெசா�� நா� எ� இர�டா� 
மக��� ெச�த�. எ� ��ன 
ைபய��� ஜுர� வ�தா� ஒ� 
ம��� ஒ� �ைற ெச� ெச�� இேத 
ேபா� ெச�ேவ�.

�ழ�ைத�� இ�ம� இ��தா� 
ெப��பா�� ப��த �ற� தா� 
அ�கமா�� . உடேன �ழ�ைத 
வா�� எ��� ���. பா� ���ர� 
வா�� வரைவ�� ���. பா� 
����� �ழ�ைத எ�றா� பா� 
ெகா��� ஒ� ம� ேநர� 
�ைறயாம� ப��க ைவ�க 
ேவ�டா�. �ட உண� சா���� 
�ழ�ைத எ�றா� அைர வ�� ேபா� 
எ��� �ரண� ஆ�� உண� 
ெகா��கலா�.

�ழ�ைத�� வற�� இ�ம�, மா��� 
ச� இ��தா�, அைர க� பா�, அைர 
க� த��� கல�� இ�� 
பன�க�க��, ��� ம�ச� ��, 
��� �ள�� �� ேபா�� ந�றாக� 
கா��� �தமான ���� 
ெகா��தா� ச� கைர�� ெவ� 
வ�� ���.

ெப�யவ�க��� வற�� இ�ம�, 
ச� இ��தா� ேமேல ெசா�னைத 
ெச�யலா�. ம��� � ேபா�� 
சா���� ேபா� அ�� கா� ��� 
�ள�� �� ேபா�� ெகா��க 
ைவ�� சா���டா� இ�ம� 
�ைற�� ச� கைர�� ெவ� வ�� 
���.

க��ர வ�� இைல�� இர�� 
இைலைய அைர �ளா� த���� 
ெகா��க ைவ�� கா� �ளா� 
வ�த�� அ�� ��� ேத� கல�� 
���தா� ஜலேதாஷ�, ���� �� 
வ�த� �ைற�� ���. க��ரவ�� 
ெச�ைய ���� வள��கலா�. 
ேதைவயானேபா� உபேயாக�ப��. 
இ� ���� இ��தா� ���  
அ�டாம� கா���.
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Safe Motherhood And Newborn Health
Every pregnancy is special. All pregnant 
women need at least four prenatal care 
visits to help ensure a safe and healthy 
pregnancy. Pregnant women and their 
families need to be able to recognize the 
signs of labour and the warning signs of 
pregnancy complications. They need to 
have plans and resources for obtaining 
skilled care for the birth and immediate 
help if problems arise.

Supporting Information
When a young woman begins to be 
sexually active, she needs information 
about pregnancy and the risks of sexually 
transmitted infections (STIs), including 
HIV. She should be able to recognize the 
early signs of pregnancy. If she becomes 
pregnant, she should be supported to 
receive prenatal care early in the 
pregnancy from 
a trained health 
worker. She 
should learn 
about the normal 
phases of 
pregnancy and 
how to keep 
herself and her 
baby healthy 
during the 
pregnancy. She 
needs to know 
the warning 
signs of serious 

pregnancy complications.

A pregnant woman needs at least four 
prenatal visits with a trained health 
worker during every pregnancy. The first 
prenatal visit should take place as early 
as possible, ideally in the first three 
months (the first trimester) of pregnancy, 
and the other three visits can be 
scheduled to take place at predetermined 
times during the remainder of the 
pregnancy.

To help ensure a safe and healthy 
pregnancy, a trained health worker or 
skilled birth attendant should:

 Provide the pregnant woman with 
information on the changes occurring 
in her body.

 Check for high blood pressure, which 



Protect your 
Baby
Right 
from the 
Start...
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can be dangerous to both mother and 
child.

 Check for anaemia and provide iron-
folic acid supplements, ensure that the 
woman understands the importance of 
taking the supplements and explain the 
normal side effects, including 
constipation and nausea.

 Screen for night blindness to 
determine if the woman needs to be 
treated with vitamin A and, if 
necessary, prescribe vitamin A to 
protect the mother and promote the 
healthy development of the fetus.

 Review the mother's tetanus 
immunization status and give the 
dose(s) needed to protect her and her 
newborn baby.

 Encourage all pregnant women to use 
only iodized salt in food preparation to 
help protect their children from mental 
and physical disabilities and to protect 
themselves from goitre.

 Encourage all pregnant women to 
have more nutritious meals, increased 
quantities of food and more rest than 
usual.

 Prescribe antimalarial tablets and 
recommend use of an insecticide-
treated mosquito net where needed.

 Prescribe deworming medication, as 
necessary, from the second trimester 
onward to help reduce low birth 
weight.

 Prepare the mother and father for the 

experience of childbirth and caring for 
their newborn, give the mother advice 
on breastfeeding and caring for 
herself, and provide the father with 
guidance on how he can assist.

 Advise the pregnant woman and her 
family on where the birth should take 
place and how to get help if 
complications arise before and during 
childbirth or immediately after 
delivery.

 Provide referrals when needed to 
groups in the community that provide 
support and protect pregnant women 
living with violence.

 Advice on how to avoid STIs, including 
HIV.

 Check for infections during pregnancy, 
especially urinary tract infections and 
STIs, including HIV, and treat them 
with appropriate medications.

 Provide voluntary and confidential 
HIV testing and counselling.

A pregnant woman who is HIV-positive 
should consult a trained health worker for 
counselling on how to reduce the risk of 
infecting her baby during pregnancy, 
childbirth and breastfeeding and how to 
care for herself and her baby. A pregnant 
woman who thinks she may be infected 
with HIV should be supported to get 
tested and receive counselling. The 
father-to-be should also be tested and 
counselled.
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Seductive Nude Color:
This is one of the perfect colors for every soon-to-be bride. 

Make sure that the shade goes well with your skin tone. Just like your foundation, nude 
lipsticks come in different shades too; like beige, ivory, honey, sheer, etc. They are 
available in matte, glossy and shimmery finishes to match your outfit.

Style Tip: Play with your eye makeup (go for smokey eyes) and bronzer if you choose to 
keep the lips nude.

Cherry Red:
This is perfect for the brides-to-be who are planning to wear traditional Indian outfits. 
Cherry red goes with almost all Indian outfits, no matter what colour you choose. 

...gkarti @ Kartiga

Beauty LoungeBeauty Lounge
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Beauty Lounge

Make sure you choose a moisturizing lipstick to avoid the shabby, cracked look at the 
creases.

Style Tip: Keep the rest of the makeup subtle to avoid the over-the-top look.

Pretty Pink:
With shades of pink, you can never go wrong. Be it for your wedding or engagement. 
You can play with fuchsia, baby pink or hot pink, depending on the colour of your outfit. 
However, if your complexion is dusky, do try on different shades before the actual event 
to see which one goes well with the outfit.

Style Tip: Play with contrasts. For example, wear a hot pink lipstick with a turquoise or 
royal blue outfit, or fuchsia with an orange or green outfit.

Plum:
Plum is your colour if you wish to be bold and subtle at the same time. With simple eye 
makeup, this deep shade on your lips will give a super look with any outfit. However, 
plums go best with Indo-western wear or gowns.

Style Tip: Choose a glossy or shimmery plum shade to be the centre of attention.

Playful Choco:
The chocolate variety of brown is a must in every soon-to-be bride's makeup case. You 
can team the choco brown shade with Indian as well as western wear. 

So, chocolaty brown lips can be flaunted with sarees, lehengas, and even gowns.
Style Tip: Go for a super glossy choco brown to enhance your look. Mattes are not the 
best choice for special occasions.

Do Not Forget
No matter what colour you pick, make sure you remember these points:
 Don't forget to line your lips before applying the lipstick for a longer-lasting and 

well-defined effect.
 No matter what brand you choose, make sure your lipstick is from the long-lasting 

range.
 Have a clear gloss handy, and keep adding the glossy touches to keep the look from 

going dull.
 If you do not want too much shine, you can apply lip balm over your lipstick to keep 

your lips moist throughout the event.

Beauty LoungeBeauty Lounge
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ம�சைள அைர�����னா� தா� 
அழ� �ைட��� எ���ைல. ம�ச� 
கல�த �ரா� �ட அழைக� ����, 
ெத��மா!!!

��� க� த��ைர ெகா��க 
ைவ��க�. ப�� ம�ச� �ழ�� 
(அ�ல� க��� ம�ச�) ஒ�ைற 
அைர�� அத� சாைற எ���, ெகா� 
�ேரா� கல�� ஆ� ����க�. 
அ��� ஒ� ைக��� அள� 
�ள�ைய� ேபா�� ஆ� ���க 
ேவ���. �ற� 3 எ���ைச இைல 
அ�ல� அைர �� எ���ைச சா� 
ேச��� ஆ� ����க�. இ�தைன�� 
ஒ�ற� �� ஒ�றாக ெச�� 
���த��, கைட��� ஐ� க��ைய 
�க� ம��� க���� ப��க�� 
ேத��க� (ச�ம� �வார�க� 
��வைடயாம� இ��க ஐ� ஒ�தட� 
அவ�ய�). ��ன�, ஏேத�� ஒ� 
ஃேப� ேப�ைக �� �க�ைத 
அல��க�.அ��ற� பா��க�... 
`நாேன நானா... மா�ேனனா..!' எ�� 
உ�க� ��க� ����. அ�தள��� 
�ைட�� ைவ�த ��� �ள�காக 
உ�க� �க� ெஜா����.

�ச�� தா� ப�� ம�ச� �ைட���. 
இதைன காய ைவ�தா�, அ� க��� 
ம�ச�, ப�� ம�ச� �ைட�காத 
�ச��, மா�றாக க��� ம�சைள� 
பய�ப��தலா�. க��� ம�ச� 
வைக ம�ச� ேதா� ச�ப�த�ப�ட 
ேநா�க��� �க��ற�த ம��தா��. 
�ள� நா�ப�ட ெசா�, பைட 
�ர��க� �ட மைற�����.

�க�ப�, க����� ��க, �வ�பழ� 
ெபற:
��தா� ம�� ெபா� – 200 �ரா�
க��� ம�ச� ெபா� - 50 �ரா�
�லா��ழ�� ெபா� - 50 �ரா�
ேகாைர� �ழ�� ெபா� - 50 �ரா�
ந�னா� ேவ� ெபா� -50 �ரா�

ெச��ைற:
 இைவக� நா�� ம��� 

கைடக�� �ைட���றன. வா�� 
ஒ�றாக� கல�� ைவ��� 
ெகா�ள��. இதைன இர�� 
���� அள� எ��� பா� ��� 
���� �ழ�� �க�ைத ��� 
க��� �ைட�� ��� 
�க���� க���� ப��க��� 
�� ��� அம��� அைர 
ம�ேநர� க��� ����த ��� 
க�� �ட��.

 இேத ேபா� வார� இர�� �ைற 
ெச�� வர �க�ப�, க�����, 
இைவக� ����. ேம�� 
�க��� ேதா� ப���� உ�ள 
இற�த ெச�கைள அக���, �க� 
ெம�ைமயா��, �வ�பழ� 
�ைட���.

�க��� அ�ைம வ�, த��� ��க:
க�ேவ��ைல - ஒ� ைக���
கசகசா - ஒ� ����
க��� ம�ச� - ��ய ���

ெச��ைற:
 இதைன அைர�� �க��� �� 

அைர ம� ேநர� க��� ���� 
வர அ�ைம த��� 
மைற�����.

...Thenuraj

�க�ைத ெஜா��க ைவ��� 
ம�ச� �ரா�...!!!

Beauty Lounge

�க�ைத ெஜா��க ைவ��� 
ம�ச� �ரா�...!!!
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Dayamalar's 
Bro�er Drawing

Suma�i Srini’s 

Son Krishna’s 

Glass pain�ng

Maarutatulyavegam Jitendriyam
Buddhimataam Varistham,
Vaataatmajam Vaanarayoothmukhyam
Sriramdootam Saranam Prapadhye.

Meaning
I surrender to Lord Hanuman whose pace is rapid like wind and 
quick as the mind, who is very intelligent, who has constrained 
his sense organs and who is the son of Vayu (Pawan), the chief 
of monkey tribe and the messenger of Shri Rama. His pace is as 
rapid as the wind and as quick as the mind.

Sloka for Kids

Kids Corner
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மர�க�, ெச�க�, ெகா�க�, ��, 
��� அைன��� ஏேதா ஒ� 
வைக�� ம�த�க��� 
பய�ப��ற�. �ல வைக 
உண�கைள� ெகா����, �லவைக 
ம��தாக��, �ல வைக 
இ���ட�கைள உ�வா�க��, என 
இவ��� பய�பா�கைள அள�ட 
��யா�.

நா� ஒ�ெவா� இத��� ஒ�ெவா� 
மர��� ம���வ� பய�க� ப�� 
அ��� வ��ேறா�. இ�த இத�� 
மாமர�ைத� ப����, அத� 
ம���வ� �ண�க� ப���� ெத��� 
ெகா�ேவா�.

க�க�� ராஜ க�யாக மா�க�ைய� 
�������றன�. அ�ேபா� 
��க��� �த� க��� 
மா�க�தா�.

மாமர� ைசவ சமய��� ஒ� �ல 
�வாலய�க�� தல ���சமாக 
�ள���ற�. மாமர��� ���க� 
இ��யா தா�. ���பாக த��நா��� 
���ண�� மாவ�ட� அ�க மாமர� 
உ�ள மாவ�டமா��. 

மாமர�ைத, ஆ�ர�, எ��, ��ச�, 
�த�, ��ைர, மாைழ, மா�� என பல 
ெபய�க�� ��த�க� 
அைழ���றன�. மா, ெப�மர 
வைகைய� சா��த�. இ�� பல 
வைகக� உ�ளன.

இ���க� ப��ைக, ��� 
�ேசஷ�க�, ���ழா�க�� ேபா� 
மா�ைலைய ேதாரணமாக� ேகா��� 
வாச�� க��வா�க�. இ� ம�கள� 
ெபா�ளாக பய�ப��த�ப��ற�. மா 
இைல ஒ� ��� நா��யா��. 
����� வ�பவ�க��� ஏேத�� 
�வாச� ச�ப�த�ப�ட ேநா�க� 

Chan @ Lakshmi
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Electrolytes

Potassium  156 mg

Minerals

Calcium  10 mg
Copper   0.110 mg
Iron   0.13 mg  

Nutrients

Energy   70 Kcal
Carbohydrates  17 g
Total Fat  0.27 g
Dietary Fiber  1.80 g

Vitamins

Vitamin A  765 IU
Vitamin B6  0.134mg
Vitamin C  27.7g
Vitamin E  1.12mg
Vitamin K  4.2 IU

ஆேரா��ய�ைத அ���த�� 
மாமர�

ஆேரா��ய�ைத அ���த�� 
மாமர�

Health Tidbits

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Jan 2016                  20



இ��தா� அ� ம�றவ�க��� 
பரவாம� த���� த�ைம 
மா�ைல�� உ��. இதனா� தா� 
ந� ��ேனா�க� மா�ைல� 
ேதாரண�கைள� க�� வ�தன�. 
ேகா�ய�ைத ���� ெத���� 
ேபா� மா�ைலைய 
பய�ப���வைத ந� �ராம�க�� 
இ��� கைட����� வ��றா�க�. 
இத� இைல, �, ���, கா�, பழ�, 
���, மர�ப�ைட, ேவ�, ��� 
ேபா�றைவ ம��தாக� 
பய�ப��ற�. ���� உ�ளவ�க�, 
மா�� ெகா��� இைலைய எ��� 
உல��� ெபா� ெச�� �ன�� காைல 
மாைல 2 ��� அள� அ���னா� 
���� க���ப��.

மா�� ெகா��� இைலைய ேத� 
��� வத�� ����� ேபா�� 
ஊறைவ�� அ�த �ைர அ���னா�, 
�ர� க�ம�, ெதா�ைட�க�� 
ேபா�றைவ ����. ��காய� 
ப�டவ�க� மா இைலைய� ��� 
சா�பலா��, ெவ�ெண�� �ைழ�� 
�� வ�தா� ���� �ைர�� 
�ணமா��.

மா��
மா��ைவ �ழ�� உல��� எ��� 
ெபா��� ����� ெகா��க ைவ�� 
���ராக அ���னா�, 
வ����ேபா��, வ���� க��� 
ேபா�றைவ ����.

மா����
இள� மாவ��கைள எ��� கா�� 
��� காயைவ��, உ�� ��� ேபா�� 
ஊறைவ�� ெவ��� காயைவ�� 
ைவ���ெகா�� உண�ட� ேச��� 
சா���டா�, �ரண ச�� அ�க����. 
வா��, �ம�ட� ����.

மா�கா�
மா�காைய சைம��� சா���வ� 
ந�ல�. அ�ல� ஊ�கா� ெச�� 
சா��டலா�. மா�கா� அ�க� 

சா���டா�, ப���ைம, �� 
ஆறாைம, ப� ��ச�, �ர�� 
ேபா�றைவ உ�டா��.

மா�பழ�
ேகாைட�கால��� அ�க� �ைள�� 
மா�க� ���த �ைவ ெகா�ட�. 
மல���கைல� ேபா���, �ரண 
ச��ைய அ�க����, வ������, 
வா����ைண ஆ���. �ல ேநா�� 
பா��ைப� �ைற���.மா�பழ� 
அ�க ைவ�ட�� ச���க� 
�ைற�த�. இதைன �ைட��� 
கால�க�� அளேவா� சா���� 
வ�தா� �ற�த பயைன அைடயலா�.

மா�ெகா�ைட
மா�ெகா�ைட ப��ைப எ��� 
காயைவ�� ெபா��� கஷாய� ெச�� 
மாத�ல��� கால��� அ���னா�, 
அ�க உ�ர�ேபா�� க���ப��. 
ெவ�ைள�ப�த� �ணமா��. 
வ���� ���க� ���, 
வ������ ஆ��. வ����க���, 
வ����ேபா�� �ணமா��. 
மா�ப��ைப எ��� ெபா��றமாக 
வ��� �� ெச�� 1 ��� அள� 
எ��� ேத�� கல�� சா���� 
வ�தா� ச�ம எ��ச� ����.

மா�ப�ைடைய� ���� ெச�� 
அ���னா� ச�ம� ச�ப�த�ப�ட 
ேநா�க� ஏ�� அ�கா�. மா 
ேவ�ப�ைட வ������, 
����க��ச� ேபா�றவ�ைற ����.

மா����
கா� ��தெவ��� உ�ள ப���� 
மா���ைன� தட� வ�தா� ��த 
ெவ��� �ணமா��. ேதம�, பைட 
உ�ளவ�க� மா���ைன 
மா�பழ�சா�ட� கல�� ��னா� 
ேதம�, பைட ����. அள��லா� 
பய�கைள அ���த�� மாமர�ைத 
நா�� பய�ப��� ஆேரா��ய� 
ெப�ேவா�.
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Angu Aparna

உட� பா�கா�பாக இய�க� ப�� 
��ப� உண�க� உ�ளன. கா��, �� 
�ல� பர�� ேநா�� ெதா�ைற� 
��தமான ம�த�களா� �ட� த��க 
��யா�.

நா� சா���� ���யமான உண� 
வைகக� ந� உட�� ேச�� 
இ�தைகய ேநா� ��ம�கைள 
எ��� த��� அ��� ���. ேநா� 
பர�வைத� த���� அ�த� ப�� 
��ப� உண�க�.

ெவ�ைள� ���: ப�ைடய 
எ�����, பா�ேலா�யா��� 
அ��த�கைள �ைள���� 
�ணமா��ய ம�ண�� தாவர� இ�. 
�ட�� உ�ள ���க����� 
ம��� தைலவ� �த� ���ேநா� 
வைர பல ேநா�கைள�� �ணமா�க 
ெவ�ைள� ��� 
பய�ப��த�ப��ற�. 

உட�� ந�ைம ெச�ய���ய 
ெகாலா��ர� உ�வாக ���� 

ப�� மக�தான�.

ெவ�காய�: ெவ�ைள� ���ட� 
ேச��� வ�லைம ��க, �க���க 
ம��தாக ெவ�காய� ெசய�ப�� 
வ��ற�. ஜலேதாஷ�ைத 
ஏ�ப���� ந�� ��ம�கைள��, 
��� ேநா�கைள��, இதய 
ேநா�கைள�� த��� �����ற�.

ேநா�� ெதா�ைற� த��� உட�� 
ேநா� எ����� ச��ைய 
அ�க���ற�. ெவ�காய��� உ�ள 
அ��� எ�ற இராசயன� 
ெபா��தா� பா���யா�க�, ந�� 
��ம�க�, காளா� ேபா�றைவ 
உட�� ேசராம� த����றன. 
இ��ட� ���ேநா�� க��க� 
வளராம�� த����றன.

கார�: ேநா� எ����� ச�� ேவ�க� 
ந�� உ���பட கார��� உ�ள 
��டா கேரா��� உத��ற�. 
���பாக ந� உட� ேதா���, ச�� 
ச���� ேநா� எ����� 

த���க �டாத 
ப�� உண� வைகக� 

த���க �டாத 
ப�� உண� வைகக� 
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ெபா��க� ந�� ெசய�ப��ப� 
����ெகா�ேட இ��ப� 
கார�தா�.

ஆர��: ைவ�ட�� � 
ஒ��க�ப��த�ப�� ேசக��� 
ைவ�க�ப���ள�. இ�பழ��� 
இ�ட�ெபரா� எ�ற இராசயன� 
��வ�கைள அ�க� உ�ப�� 
ெச�வ� ைவ�ட�� �. 

கா�� ம��� �� �ல� பர�� 
ேநா�� ெதா��� ���கைள இ�த 
இ�ட�ெபரா�க� எ����� ேபாரா� 
உட�� அைவ ேசராம� 
அ����றன. ஆர�� �ைட�காத 
ேபா� எ���ச�பழ� சா� 
அ��தலா�.

ப��� வைகக�: பாதா� ப���, 
ேவ��கடைல ேபா�ற ெகா�ைட 
வைகக�� உ�ள ைவ�ட�� ஈ, 
ெவ�ைள இர�த அ��க� 
�ற�பாக� ெசய�பட� 
�������றன. இதனா� ேநா� 
எ����� ச�� அ�க���ற�.

ேகா�ைம: நர�� ம�டல��, 
�ைள�� ந�� ெசய�பட�� ��ய 
ெச�க� உ�ப���� உத�� 
ம��ர��, ேநா� எ����� 
ச��ைய அ�க����. ைதம� 
�ர���� �ைர�� ெசய�பட 
�ெரள� (ேகா�ைம) ெரா���� 
உ�ள ைப�டா��� (b4) எ�ற 
ைவ�ட�� உத��ற�. 

இ��ட� �ைரைய��, 
��ைடைய�� தவறாம� 
ேச����ெகா�ள ேவ���.

இறா�, �� ம��� ந��: அ��� 
ேபான ெச�களா� ேநா��, 

ேநா��ெதா��� ஏ�படாம� 
த��ப�� இவ��� உ�ள ��தநாக 
உ�� உத��ற�. எனேவ வார� ஒ� 
நா� இவ��� ஒ�ைற� ேச��� 
சா���� வர��. 

ேத��: ேத��� உ�ள ம���ய� உ�� 
ேநா� எ����� ெச�க� 
அ����டாம� பா�கா�ப�� ஒ� 
நா��� இரா�வ� ேபா�� 
ெசய�ப��ற�. �டான ேத�� ஒ� க� 
அ���வதா� ேநா�� ெதா�ைற� 
த����டலா�.

பாலாைட�க��: �� உ�பட பா� 
ச�ப�த�ப�ட ெபா��க�� உ�ள 
கா��ய�, ம���ய� உ��ட� 
ேச��� ெகா�� உட�� ேநா� 
எ����� த�ைம அைம�� க�� 
தவறாம� ஆ�ற�ட� ெசய�பட 
உத��ற�.

��ைட�ேகா�: �ட� ��க� ஆ� 
மட�� ேவக��� �ண� ெபற 
��ைட� ேகா�� உ�ள 
���ேடாைம� எ�ற அ�ல� 
உத��ற�. உண�� �ல� உ�ேள 
ெச���ள ேநா��ெதா�� 
��ம�க� ��ைட�ேகாஸா� 
உடேன அக�ற�ப���றன. இதனா� 
ேநா� எ����� ச�� அ�க���ற�. 

��ைட� ேகாஸஸு��� ��� 
ேநாைய� த���� ஆ�ற� உ��. 
ேம�க�ட உண��ெபா��க�� 
ஏ� உண�� ெபா��களாவ� 
�ன�� ந� உண�� இட� ெபற 
ேவ���. இைத� ெச�� வ�தா� ந� 
ம���வ� ெசல� �ைற�����.
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"ெபா�க� ப��ைக' எ�ற�ேம 
த�ழ�க�� ெந�செம�லா� 
ம������ தா�டவமா��. அ�த 
அள��� அைன��� தர��னரா�� 
ஆன�த�ேதா� ெகா�டாட�ப�வ� 
ெபா�க� ��நா�. இ� ெதாட���யாக 
நா�� நா�க�, நகர� �த� 
�ராம�க� வைர பரவலாக� 
ெகா�டாட�ப���ற�. எ��� 
�ராம�க��தா� இ�த� 
ப��ைக�� ெகா�டா�ட�க� 
அ�க�.

ேபா� ப��ைக
"ேபா�'ேயா� ெதாட���ற� 
ெபா�க� ��நா�. இ��ர��� 
"ேபா�' எ�ெறா� ெபய� உ��. 
எனேவ இ�நா�, இ��ர �ழாவாக�� 
இ�����க����. மைழ ெபா�ய 
ைவ��� கட��, வ�ண�. அவ��� 
அரசனாக� �க��� இய��பவ� 
இ��ர�. ேவத��� இ��ரைன ப��ய 
��க� பல இட� ெப���ளன.

மைழ ெப�தா�தா� ப��க� 
ெச����! உ��க� வா��! எனேவ 
ப�ைடய நா�க�� வ�ண�� 
அ�ப�யான இ��ரைன "ேபா�'ய�� 
����� வழ�க���த�. த�ேபா�, 
"பைழயன க�த��, ��யன 
��த��' எ�ற வைக�� ேபா�� 
ப��ைக ெகா�டாட�ப��ற�.

ெபா�க� ப��ைக 
ஆ�� ��வ�� �ல��� 
பா�ப�ட �வசா�, த� 
�ல�����, உைழ����� �ைண 
��ற மா�����, ��ய���� 
ந�� ெத����� �த� 
ெகா�டா�� ப��ைக ெபா�க�. 
அ�த ேபாக��� �ைள�த 

��ெந�ைல ��� எ��த ப�ச�ைய, 
���பாைன�� ெபா�க���, 
ேதா�ட��� �ைள�த இ��, ம�ச�, 
�ழ�� வைககைள க���ட� 
பைட��, ந�� ெத����� �ராம�� 
�வசா�� ��வாசேம ெபா�க�. 
எ�ைம��, உ�ேரா�ட�� �ைற�த 
இ�த� ப��ைக ஒ�ெவா� 
�ராம�க��� ஒ�ெவா� �தமாக� 
ெகா�டாட�ப��ற�. 
ெபா�க��வ� எ�� ெபா�வாக நா� 
�ைன�தா��, ெகா�டாட�ப�� 
�ைறக� ேவ�ப��ற�.

��ெப�லா� ���� ��ற��� 
அ��� ைவ��� ெபா�க��வ� 
அ�ல� ���� வாச�� 
���ப��ன� எ�ேலா�� �� ��� 
�லைவ���� ெபா�க� 
பைட�பா�க�. ஆனா� இ�கால��� 
அ� இயலா� 
எ�பதா�, அவரவ� 
��� வழ�க�ப� 
அ��ப�
ைய� 
��ைம 
ெச�� 
ேகால�
�வா�க� 

...Sumathisrini

உழவ� ��நா� உழவ� ��நா� 

Spiritual Pages

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Jan 2016                  24



அ����� ம�ச�, ���ம� 
இ�வா�க�. ��ய பாைன அ�ல� 
வழ�கமாக� ெபா�க� ைவ��� 
பாைன�� அவரவ� வழ�க�ப� 
ெபா�� ைவ��, பாைன�� க���� 
ம�ச� ெகா��ைன� க��, ��ன� 
�பமான ேநர��� ெபா�க� பாைனைய 
அ���� ஏ�� ெபா�க� ெச�வா�க�. 

பாைன����� பா� ெபா���� 
ேபா� ���� உ�ள அைனவ�� 
ஒ�றாக� ேச��� `ெபா�கேலா 
ெபா�க�' எ�� உர�க� ெசா�வா�க�. 
இ� ஆ�� ���� உ�க� ���� 
ஆன�த� ெபா�க� ெச��� வ�பா� 
எ�பதா� ��ச�படாம� �ர� 
எ��பலா�. 

ெபா�க� தயா� ஆன�� அவரவ� 
வழ�க�ப� �லெத�வ��� ��ேபா, 
இ�ட ெத�வ��� ��ேபா அ�ல� 
��ய�� ஒ���� இட��ேலா 
ைவ��, �ள�ேக��, ெபா����, 
��ேபா��, �ப, �ப� கா��� �ற� 
ெபா�கைல �ேவதன� ெச�வா�க�. 

இ� ந�� ெத����� ��நா� 
எ�பதா�, உ�க� வா��� உ�க�� 
��ேன�ற���� உத�ய உற�ன�க�, 
ந�ப�க� எ�ேலா�� எ�லா�� ெபற 
ேவ��� எ�� மனதார 
ேவ���ெகா�ளலா�.

மா��� ெபா�க�
கா�நைடகேள நம� நா��� 
ெச�வ��� அைடயாளமாக ஒ� 
கால��� �க��தன. 'ஆ�ர� 
ப��ைடய ேகா நாயக�' எ�ற ப�ட� 
ெபய�கெள�லா� �ழ�க��� 
இ��தன. 'ஏ�� ��னா�தா� உலகேம 
�ழ���ற�' எ�றா� ��வ��வ�. 
அ�த ஏ� �ைனைய ��ேன��� 
ெச�பைவ மா�கேள! இத� �ல� 
மா�கேள உலைக உ���ேபா� 
ைவ���ளன என� ��� 
�ைக��ைல.

அ�த மா�கைள� கட�ளாகேவ க�� 
வ�ப�வ�தா� மா��� ெபா�க�� 
த��வ�. ப��� உட�� ��ப�� 
��ேகா� ேதவ�க�� உைறவதாக� 
ெப�ேயா�க� ����றன�. எனேவ 
ப�ைவ வண��வத� �ல�, அைன�� 
ேதவ�க�� ஆ�க�� நம��� 
�ைட���றன.

மா��� ெபா�கல�� ப��க��� 
ம�ச� ��, ������, ���ம� 
ைவ��, மாைல ேபா�� வண��வ�. 
அத� ப���� ேதைவயான உணைவ�� 
பைட�ப�.

கா�� ெபா�க� 
அ��த நா�, கா�� ெபா�க� ��நா� 
அ�ல� க��� ெபா�க� ��நா� 
எ�� ���றா�க�. உழவ�க� த� 
��ற�தா�ட��, உ�றா�ட�� ��� 
�லா�, ம�����ட� ேப�� பழ� 
ம����யாக இ��க��, 
வ��கால��� நா� எ�ப� இ��க 
ேவ���, எைத ேநா��� 
ெச�லேவ��� எ�ற 
��ட�ட��காக�� 
ெகா�டாட�ப�� ��நா� கா�� 
ெபா�க�. உணைவ� ப���� 
ெகா���, �ல�� இ�லாத, 
�வசாய�� ெச�யாத ெபா� ம�க�� 
�ழா எ��� க�ஞ� க�ணதாச� 
���றா�. ம�ெறா� காரண�� 
�ற�ப��ற�. அதாவ�, க��ய�க� 
த� உ�ள��ட�ைக �� ெபா�க��� 
வண��� ��நா� எ�பதா� இைத 
க��� ெபா�க� எ��� 
அைழ��றா�க�.

ைத �ற�தா� வ� �ற��� எ�ற 
ெசா���ேக�ப, ெபா�க� 
ப��ைகைய ம�����ட� வரேவ�� 
ெகா�டா�, �ைஜ ெச�� எ�லா 
ேயாக�கைள�� ெப��, �ற�� 
ெப�ேவா�!
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�வ����, ��க���� உக�த 
�ரத�க�� ைத��ச� �க�� �ற�� 
வா��த�. �ழ�ைத பா��ய� 
இ�லாதவ�க�, ��மண� தைட 
ஏ�ப�பவ�க� �ரத� இ��� வ�தா� 
�ைர�� அைன�� �ர�சைனக�� 
���� ந�ைம உ�டா��. ைத��ச� 
ஒ�ெவா� வ�ட���� ைத மாத� �ச 
ந�ச��ர�� ெபௗ�ண� ���� �� 
வ�� ந�நா�� ��க��� எ��க�-
ப�� �ழாவா��. ந�ச��ர வ�ைச�� 
�ச� எ�டாவ� ந�ச��ரமா��. 
இ��ழா �� �ல� �ச  ந�ச��ர���� 
வ�� ேநர� நட�த�ப��ற�.

�ற��க�: 
'அ��ெப�� ேஜா� அ��ெப�� ேஜா� 
த�� ெப��க�ைண அ��ெப�� 
ேஜா�'  எ�� மகாம��ர�ைத உல���� 
த�த வ�ளலா� இராம��க �வா�க�  
ஒ� ைத மாத ெவ����ழைம �ன��ச 

ந�ச��ர�த��தா� ஒ�யானா�. 
இதைன� ����� �தமாக அவ� 
ஒ�யான வட���� அ��� உ�ள 
ேம�����ப���, ைத��ச�த��  
ல�ச�கண�காேனா� �� வ�ளலா� 
�ழாைவ� ெகா�டா��றா�க�. 
�வெப�மா� உமாேத��ட� இ��� 
�த�பர��� ஆன�த நடன� ஆ�, 
த�சன� அ��த நா� ைத��ச� எ�ப�.

ைத��ச �ரத �ைற:
ைத��ச�த�� அ�காைல�� எ��� 
�������, ����, உ���ரா�ச� 
அ��� �வெப�மாைன வ�ப�வ�. 
ேதவார�, ��வாசக� ேபா�றவ�ைற� 
பாராயண� ெச�வ�. உண� உ�ணாம� 
��� ேவைளக��� பா�, பழ� 
சா��டலா�. மாைல�� ேகா����� 
ெச�� �வ �ைஜ�� ப�ேக�� �வைன 
த���� �ரத�ைத �ைற� ெச�வ�.

...Sumathisrini

ைத��ச�
Spiritual Pages
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���ண�� ேபர�ளா� எ�லா� 
ேப�� ெப��ட...

இ��வர�யாமள ேகாமளா�க�
இ��ரா� ேதவா���த பாதப�ம�
ஸ�தான க�ப��மமா��தானா�
பால� ���த� மனஸா �மரா�
- பால ���தா�டக�

ெபா�� ெபா��: 
�ேலா�பல மலைர�ேபால க��ல வ�ண�� ேபரழ�� வா��த ��ேம� 
ெகா�டவேர, ���ணா... நம�கார�. இ��ர� �தலான ேதவ�களா� 
���க�ப�ட ��வ�கைள உைடயவேர, வ��� ேவ��ேவா��� எ�லா 
ேப�கைள�� ���பாக ���ர பா��ய� அ��� க�பக���� 
ேபா�றவேர... பால���தா, நம�கார� (���ண ெஜய��ய�� 
இ���ைய பாராயண� ெச�தா� ���ண�� 
��வ�� ����. �ழ�ைத� ேப� உ�பட எ�லா 
நல�க�� வ�� ேச��). ஜனவ� - 2016

14 – ேபாகி�ப��ைக 

15 – ைத�ெபா�க� 

15 - ச��  

16 – மா��� ெபா�க� 

21 – ப�ரேதாஷ�

24 – ைத��ச� 

27 – ச�கடஹர ச���தி

30 - ச�� 

ப��ரவ� - 2016

6 – ப�ரேதாஷ� 

8 – அமாவாைச 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

பல� த�� �ேலாக�

�கட� ச�கர ெச��க� ஐ�தலா�
சகட� ச�கர தாமைர நாயக�
அகட� ச�கர ���� யா�ைர
�கட� ச�கர ெம��பத� ேபா��ேவா�!

கணப� �� 
த�� ம��ர�

Spiritual Pages
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மைழ ம��� ��� கால உண�க�

இ�த மைழ�கால���� ெரா�பேவ 
ேதைவயான ைட��� இ�. 
மைழ�கால��� எ�ேலா���� கார 
சாரமா கரகர�பா ெகா��க ஏதாவ� 
இ��தா� ந�றாக இ���ேம எ�� 
இ����. ஆனா ��மான வைர மைழ 
கால�க�� spicy foodஐ த���ப� �க 
�க ந�ல�. இ� ேதைவ��லாத உட� 
உபாைதகைள வரைவ���. 

அதனா� இ�ேக நா� ப�ர� ேபாவ� 
அ�க� கார��லாத, உட����� 
ெக�த� தராத, அேத சமய� �டாக 
சா��ட���ய, ச�தான உண�கைள 
ம��ேம. இ� snack ேபாலதா� 
இ��க��� க�டாய� இ�ைல. 
Handyஆ ���� உ�ள ெபா��கைள 
ைவ���, �லபமாக� �ைட�க���ய 
ெபா��கைள ைவ��� ெச�வ�. 
அ�ப� �ல recipes ெசா��ேற�.

மசாலா ��:
இர�� க� ேகா�ைம மா�� 
ேதைவயான உ�� ேபா�� இர�� 
���� உ���ய ெந� (ெந� உ�� 
ச�ேற �டாக இ���மானா� ந�ல�) 
��� ைகயா� ��� �ட��. இ�� 
ஒ� ��� ஓம� ேபா�� கல�� 
�க�� �ைறவான அள� �� ேச��� 
ெக��யாக� �ைசய��. ைக�� 
ஒ��� ேபா���தா� ைக�� 
ந�ெல�ெண� தட��ெகா�� 
�ைசயலா�. 

(���: ச�பா���� �ைச��ேபா� 
மா�� எ�வள� அ�க� �� ���� 
�ைசய ���ேமா, அ�வள� �� 
ேச��� தளர� �ைசயலா�. ���� 
ஜ�� ஆேபா��. எ�வள�� 
ெக�வள� �ைற�த �� ���� 
�ைசயேவ��ேமா அ�வள� 
�ைறவாக �� ேச���� �ைச�தா� 

அ�க எ�ெண� ���காத உ��ன �� 
�ைட���)

இ�ப�� �ைச�த மாைவ ப�ைன�� 
��ட� ஊறைவ�� ��ன ��களாக 
இ��� ெபா��க��. இ� மாைல 
��ட� சா��ட ���பாக�� வ�� 
ெகடாதப��� இ��க���ய ஒ��.

Variations:
வய�� �ைற�தவ�க� இ��தா� ஒ� 
கா� ��� �ளகா� �� ேச��பேதா, 
அ�ல� இ�ேபா� இைளயவ�க� 
�����, எ�லா Departmental �ேடா�-
க��� �ைட�க���ய இ�டா�ய� 
ெஹ���களான Oregano, Thyme, Basil, 
Rosemary ேபா�றைவகைள ஓம����� 
ப�� ேச��பேதா ெச�யலா�. 

Dried Herbs தா� �ைட��� எ�றா� 
அைவக�� �ைவைய infuse (அத� 
�ைவ இற�க) ெச�ய ஒ� �� இ���. 
எ�த ெஹ�� எ�றா�� ெகா�ச� 
எ�ெண�� �ர�� மா�� ேச��� 
ஊற��டா� ேபா�� ��, �� 
�ைவக�� �� ெச�யலா�.

க�ேசா�:
இ� உ��ர� �ரேதச உண�. நம��� 
���. ��ைளயா� ச������ உ��� 
ெகா��க�ைட ெச�ய 
உ��த�ப��� ஊறைவ�� 
நறநறெவ�� அைர�� �ள� �ரண� 
ெச�வ� ேபால ெச�� ����� 
ைவ�� வைட ேபால த��� 
ெபா��ப�. இர�� சா���டா�� 
��ெம�� இ����ப�யான ெஹ� 
உண�. அைத நா� �லபமாக உ��� 
மா�� ெச�� சமா��கலா�. 
இ�ேபா� கைடக�� ப�ைச உ��� 
மா� �ைட��ற�. அ�ல� 
���ேலேய உ��ைத ேலசாக 

...Kasri66 @ Chitra
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வாண��� �ர�� ����� அைர�� 
ச��� ���� அைர�� ச��� தயா� 
ெச�யலா�.
உ��� மா� ஒ� க� எ��தா� அ�� 
இர�� ��� ேசா�� ெபா� 
ேச��கேவ���. ேசா�ைப 
���ேலேய ெபா��கலா� அ�ல� 
உ��ைத ெபா����ேபா� இர�� 
��� ேசா�ைப�� ேச��� 
ெபா��கலா�. இ�� ேதைவயான 
உ��, ெப��காய� ெபா� ேச��� �� 
���� �ைசய��. உ��� மா� 
�ைறய �� இ���� எ�பதா� �� 
ேச����ேபா� தளர இ����ப� 
ேச��தா� தாேன ெக��யா����. 
ஒேரெயா� உ�ைள��ழ�ைக 
ேவகைவ�� ேதாெல��� ம��� 
இ�த மா�� ேச���� �ைச�� 
அைரம� ேநர� ஊற�ட��. ப��க� 
ெப�யதாக� ெத��தா�� உ��� 
மா�� ேசா�� �� ேச��� ���க� 
�ைச�� ைவ�ப�தா� ெச�ய 
ேவ��ய�. இ�ேபா� �ரண� தயா�.

ேமேல ெசா�ன �ைற�ேலேய 
மாைவ� �ைச�� ைவ�� ெகா�ச� 
ஊ�ய�� ச�பா�� ேபால ��னதாக 
இ�� (ெகா�ச� த�யாகேவ இட��) 
ந��� ஒ� உ��ைட �ரண� 
ைவ�� ெகா��க�ைட ேபால �� 
ேலசாக� த�� வைட ேபா� ெச�� 
எ�ைண�� ெபா��க��. எ�ெண� 
���காத �� எ�� உ��ய க�ேசா� 
ெர�. காரமான எ�த வைக சாஸுட�� 
�டான ��ட�� சா��ட ந�றாக 
இ����.
���� �ர� இ��தா� அ��� 
�ேசா� ெச���டலா�.

�ர� க�ேசா�:
இ� ெரா�பேவ �லபமாக 
ெச�ய���ய ஒ��. ஒ� க� ம��த 
உ�ைள��ழ�� ேவ���. அ�� 
ேதைவயான உ��, கார�, கர� மசாலா 
ெபா� இர�� ���, ஒ��ர�டாக 
ந���ய ேசா�� கா� ��� ேச��� 
கல�க�� (ேசா���� ப�� ஓம� 
ேபா�வ�� ந�றாக இ����). 

இர�� �ர� �ைல� எ��� 
த���� நைன�� உடேனேய 
���� ேச��க��. �ழ��, �ர� 
�ைல� இர�ைட�� ந�றாக� 
�ைச�� �� ைவ�க�� ( சா���� 
�ர� எ�றா� இ��� ெத�யாம� 
இ����). 

இ� �ரண�, கா� அ�ல� அைர க� 
பா��ப��ைப ேவக �ட��. த��� 
ெகா��த�� ப��ைப ேச��தா� 
���ரேம ேவ��. அ�� ம�ச� �� 
ம��� உ�� ேச��க��. ப��� 
த���� கைர��ப� �ைழயாம� 
���வாக ேவக ேவ���. அளவாக 
த��� ேச��ப�� உ�� ேச��ப�� 
�ைழயாம� இ��க உத��.  இ�த� 
ப��ைப ஒ� ��� எ�ெண�� 
ேசா��, ெப��காய� தா��� 
வத�க��. த�யா ெபா�, வாசைன�� 
ஒ� ���ைக க��� உ�� (காலா நம�) 
ேச��� த��� வ��� வைர �ள�, 
மசாலா �� ம��� ெபா�யாக 
ந���ய ெகா�த ம��� தைழ ேச��� 
இற�க��. ெகா�ச� ஆ�ய�� �� 
உ��ைடயாக உ��� ைவ�க��. 

ேம� மா��� தயா� ெச�த �ர� 
�ழ�� மா�� ெகா��க�ைட�� 
ெசா�� ெச�வ� ேபால ெச�� உ�ேள 
ஒ� உ��ைட �ரண� ைவ�� ��ச� 
�ழாதப� �� வைட ேபா� த�� 
எ�ெண�� ெபா��க��. இ� 
இ��� ச��, கார ச���ட� 
சா��ட ந�றாக இ����. 
எ�ெணேய ேவ�டா� எ�றா� �ர� 
ைவ�� பா�ேப மசாலா சா���� 
ேடா�� ெச�யலா�. இ� ��ைப�� 
�க�ெப�ற street food, �ைறய 
கா�க�க�� இ��பதா� ச����� 
�ைற��ைல. 

Bombay Masala Sandwich Toast:
��� �ர� அ�ல� ஒ�� �ர�ைட 
�ட whole wheat sandwich �ர� இ��தா� 
நல�. அ��� ேப�க��� ெசா�� 
�ைல� ெச�யாம� ஒ� �� loaf ஆக 
வா��வ� ந�ல�. வா��ய loafஐ 
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serrated knife (ஓர�க�� ர�ப� ேபால 
ப� ப�லாக இ���� க��, ���� 
இ��க���ய�) ைவ�� �ள வா��� 
ெப�ய ெப�ய �ைல�களாக 
ெவ���ெகா�ள��. நம�� 
ேவ��ய thickness�� �ைல� 
ேபாடலா�. �� ச�ரமாக (rectangular 
slices) �ைல�க� தயா�. 

ந��� ைவ�க எ�லா வைக 
கா�கைள�� பய�ப��தலா�. 
ெவ�ள��கா�, த�கா�, ெவ�காய�, 
�ைட�ளகா� (capsicum), கார�, 
���� எ�� எ�லாவ�ைற�� 
வ�டமாக ெம�தாக slice ெச�ய��. 
உ�ைள��ழ�� ேச��ப� ந�ல 
heaviness ெகா����. உ�ைள��ழ�� 
ஒ�ைற ேவக ைவ�� ேதா� ��� 
வ�டமாக ெவ�� ைவ�க��. இ� 
ேவ�டா� எ�றா� ����டலா�. 

�ர��� இர�� �ைல� 
எ����ெகா�ள��. ஒ��� 
ெவ�ெண� தடவ��. 
இ�ெனா��� ��� ச�� தடவ��. 
(��� ச�� ெச�ய ஒ� க�� 
ெகா�தம��, ஒ� �� ��னா, 
கார���� ேவ��ய ப�ைச �ளகா�, 
����னா� இ��, அைர ��� 
ெவ�ைள எ� (optional), அைர ��� 
ெப��காய�, ஒ� ��� காலா நம�, 
ேதைவயான உ��, ேச��� ைநசாக 
அைர�� இர�� எ���ச�பழ�ைத� 
���� �ட��. இ� இர�� ��� 
நா�க� ஆனா�� ����� ெகடாம� 
இ����.  ெகா�தம���தைழ ந�ல 
ப�ைச �ற� த�� எ�றா�� 
ெலம�� உ�ள Alkaline reactionஆ� 
கல� மா����. அதனா� 
எ�லாவ�ைற�� அைர�� சைம��� 
�� ெலம� ஜூ� கல�கலா�.) 
இ�ேபா� ெவ�ெண� தட�ன 
�ைல� �� ெவ�ள��கா� 
���கைள ப�க� ப�கமாக 
அ��க��. அ��� அத� ேமேல 
இர�� ெவ�ள� �ைல� ந��� 
ஒ� த�கா� �ைல� எ�பதாக 
அ��க��. அத� ேம� உ�ைள, அத� 

ேம� �ைட �ளகா�, அ��� 
ெவ�காய� எ�பதாக அ��க��. 

எ�லாவ����� ேமேல கார�. 
இ�ப� ஒ�ற� ேமேல ஒ�� 
எ�பதாக அ��கலா�. அ�ல� 
வைக�� ஒ� காைய ப�க� 
ப�கமாக�� அ��கலா�. ந�ந�ேவ 
உ��, சா� மசாலா ெபா�, 
����னா� ஒ�� ெப�ப� ெபா� 
எ�� �� �ட��. கா�க�க��� 
உ�� கார� ேதைவ�ப�� அள� 
��னா� ேபா��. எ�லா 
கா�கைள�� அ���ய �� ��� 
ச�� தட�ய �ர� �ைலைச �� ஒ� 
��� pan அ�ல� சாதா ேதாைச 
தவா�� ைவ�� கா�க� ெவ� 
வராதப� ெவ�ெண� தட� ேடா�� 
ெச�யேவ���. ���� ேக� bake 
ெச��� அவ� இ��தா� அ�த 
�ேர�� ைவ�� ெவ�ெணைய 
இர�� ப�க�� brush ப�� ஐ�� 
��ட� ைவ�தா� �லபமாக இ����.

தவா�� ெச���ேபா� 
������வ� challenging ஆக 
இ���� எ�றா� ெப�ய சா���� 
�ர� slice உபேயா��� ெச�யலா�.
இ�ப� ேடா�� ெச�த ெப�ய 
�ைலைச நம��� ேதைவயான 
ேஷ��� நம��� ேதைவயான 
ைச�� ெவ�� ேமேல ெடாமாேடா 
ெக�ச� தட� அத� ேமேல ேச� 
(ஓம�ெபா�) �� ெகா�தம�� தைழ 
�� சா��டலா�. ப��க ெப�யதாக 
இ��தா�� ெச�வ� �லபேம. 
சா���� ேடா��ட� இ��தா� 
��னதாக எ�லா கா�கைள�� ந��� 
கல�� ந��� ைவ�� ேடா�� 
ெச�யலா�. 
Cheesy corn:
இ� �க �லபமான ெர���, 
எ�ேலா���� ெத��த�தா�. 
பழ���ேசாைல ேபா�ற 
கைடக��� ெப�ய departmental 
�ேடா�க��� ��� கா�� kernels 
பா�ெக��� ���றா�க�. மைழ 
��� நா�க�� இ�த பா�ெக�ைட 
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வா�� freezer� ைவ�தா� உட���� 
ெக�த��லாத ���ர� ெச�ய���ய 
உண� ��ட��� தயா� 
ெச���டலா�. �ஸு� ேச��பதா� 
வ�� �ர�����. எ�வள� 
ேப��� தயா� ெச��ேறாேமா 
அ�வள� க� (��ன க� ேபா��) 
கா�� kernels எ��� ேவக �ட��. 
ைம�ேராேவ� அ��� எ�றா� 
ைஹ�� ஒ�� அ�ல� இர�� 
��ட� ைவ�� எ��கலா�. அ��� 
எ�றா� உ�� ேச��� ேவக �ட��. 
அ�க ப�ச� ப�� ��ட� ேபா�� 
ேவக. ��டமாக �� எ��� ேவக 
��டா� ந�ல�.

ஒ� பா�� ெவ�ெண� ஒ� கர�� 
ேபா�� வ��த ெவ�த கா�� 
����கைள�� ேபா�� உ��, 
�ள���� ேச��� �ளற��. ந�ல 
வாசைன வ�த�� எ��� க�க�� 
ேபா�� �டாக இ����ேபாேத 
ேமேல �� ��வைல� ேபா�� 
சா��ட� தரலா�. அ�ல� அ���� 
இ��� இற����� �� �ைறய� 
��� ேச��� �ள� க�க�� ேபா�� 
ேமேல �ள� �� தரலா�. 
ெவ�ெண�, �� இர��� 
இ��பதா� ெஹ�யான உணவாக 
இ����. இைதேய �ர� 
�ைலஸுட� bake ெச�� 
சா��டலா�. ஒ�� ேக� ெச��� 
அவ�� ைவ��� ெச�வ�, அ��த� 
எ�ெண�� ெபா��� ெச�வ�, 
��றாவ� சாதா தவா�� ைவ��� 
ெச�வ� எ�� ��� வைக��� 
ெசா��ேற�.

Corn on Toast:
இத��� ேமேல ெசா�ன �ைற�� 
கா�� தயா� ெச�யலா�. அ�ல� �� 
இ�லாம� ைவ� சா� ெச�� தயா� 
ெச�யலா�. ேமேல ெசா�ன �ைற 
�லப� எ�பவ�க� அைத ெச�� 
ெகா�ளலா�. அைத ���பா-
தவ�க��� இ�த �ைற:
கா�� ����கைள ைம�ேராேவ�� 
அ�ல� அ���� உ�� ேச��� ேவக 

ைவ�� வ��� ைவ�க��. 

ஒ�� சா� (White Sauce):
ஒ�� சா� தயா� ெச�ய இர�� 
��� சாதா சைமய� எ�ெண�, ஒ� 
��� ைமதா மா�, அைர க� கா��� 
ஆ�ய பா� ேதைவ. ேமேல �ைவ��� 
த��த உ��, �ள���� ேவ���.
இர�� ��� எ�ெணைய 
வாண��� ��� அ�� ைமதாைவ� 
ேபா�� வாசைனயாக வ��க��. 
க�க��டா�. ந�ல வாசைன வ�த�� 
அ��ைப அைண���ட��. இ�த 
மா�� ஆ�ய பாைல� ேச��� உ��, 
�ள����� ேச��� க����லாம� 
�ளறேவ���. அைத ம�ப� 
அ���ேல�� �டாம� �ள�னா� 
��காக ��� ேபால சா� �ைட���. 
இ� இற�� �டலா�.

ெச��� �ைற:
ஓர�க� ���ய �ர� ��ட�கைள 
எ�ெண�� ெபா��� ேமேல corn 
mixture ைவ�� அத� ேமேல ந���ய 
த�கா� ���க�, ெகா�தம�� 
தைழக� �� சா��டலா�.

தவா�� ேடா�� ெச��� �ைற:
French Rolls, Foot longs, French Baguettes 
எ�� �ளமாக ப� ேபால எ� 
�ைட�தா�� அ�� ெச�வ� ந�றாக 
இ����. Baguettes எ�ப� �ளமாக 
ெகா�ச� half baked ேபா� இ����. 
அவ�ைற ம��� diagonal ஆக �ைல� 
ெச�யலா�. �� இர�ைட�� ந��� 
�ளவா��� ெவ�� ெவ�ெண� 
தட� ேடா�� ெச�� ேமேல கா�� 
mixtureஐ ைவ�� ெகா�தம�� �� 
சா��டலா�. French Baguettes எ�றா� 
ெவ�ெண� ெகா�ச� அ�க� 
இ����. ஆனா� ேட����� 
நா�ைக இ����. இைத அவ�� bake 
ெச�� சா��டலா�. இர�� 
ேவைள�� சா��டாம� இ��கலா� 
ேபால ெஹ�யான �� இ�.
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க��ரவ�� ப��
...Girija Chandru

ேதைவயான� ெபா��க�:
க��ரவ�� இைலக� - 10 (ப��த�ட� ந�� அல�� �ைட��, கா�� 
��க��)
கடைல மா� - 250 �ரா� 
அ�� மா� - 2 ேட�� ��� 
�ளகா� ெபா� - 1 ����
ெப��காய�ெபா� - ��தள� 
ப�ைச �ளகா� – 2 (��தாக அைர�த�)
உ�� - ேதைவயான அள�.
எ�ெண� - ப�� ெபா��க
(இ�த அள� இ�வ��கான அள�)

ெச��ைற:
 ப�ைச �ளகா� ��� + கடைல மா� + அ�� மா� + உ�� + �ளகா� 

ெபா� + ெப��காய�ெபா� ேச��� ேதைவயான �� ���, ெரா�ப�� 
த��� ஆக�� இ�லாம�, ெரா�ப�� ெக��யாக�� இ�லாம�, 
ப�� பத��� கைர�க��.

 �ற�, க��ரவ�� இைலகைள ப�� மா�� ���, எ�ெண�� 
ெபா���, �� பாக� ேம��, ேம�பாக� ��� ஆ��, ெவ�த�ட� 
எ��� �டாக ப�மாற��.

 ெதா��� ெகா�ள எ��ேம ேவ�டா� (ச��/த�கா� சா� 
உபேயா��தா�� ந�றாக தா� இ����).
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ேகா� �ழ��
...Chan @ Lakshmi

ேதைவயான� ெபா��க�:
ேகா� – ½ �ேலா
��ன ெவ�காய� - 1 க�
த�கா� - 1 ெப�ய ைச�
இ�� ��� ��� – 1 ேட�� ���
த�யா �ைத - 2 ����
�ரக� - 1 ����
�வ�� �ளகா� - 4
�ள� - 1 ����
ம�ச� - ���
ேத�கா��� - 2 ேட�� ��� (பா� எ��க)
க�ேவ��ைல – ���
ந�ெல�ெண� - 1 ���கர��
உ�� - ���

அைர�க:
கடா�� அைர ���� எ�ெண� ஊ�� கா��த�ட� ம��, �ரக�, �ளகா� 5, 
க�ேவ��ைல, �ள� (அ��ைப அைண�� ��� ேச��க��) ஆ�யவ�ைற 
ெபா��றமாக வ���, ����� ப�ட� ஆக அைர�க�� அ�ல� ��� த��� 
ஊ�� ேப�� மா���� அைர��� ெகா�ளலா�.

ெச��ைற:
��க�� ந�ெல�ெண� ஊ�� கா��த�ட� ெபா�தாக அ��த ��ன ெவ�காய� 
ேபா�� வத��, ெவ�காய� ெபா��றமாக வத��ய�ட�, இ�� ��� ��� 
ேச��� வத��, ப�ைச வாச� ேபான�ட� ெபா�தாக அ��த த�கா�ைய� ேபா�� 
வத��, த�கா� வத��ய�ட� ேகா�, ��� ம�ச��� ேச��� வத��, �� 
அைர�� ைவ�� இ���� மசாலாைவ� ேபா�� நா���ேகா� எ�றா� ப�� 
���, �ரா�ல� ேகா� எ�றா� நா� ��� ைவ�தா� ேபா��. �� �ற�� 
பா��� ேத�கா� பா� ஊ�� ஒ� ெகா� வ�த�� உ�� ச� பா���, க�ேவ��ைல 
ேச��� இற�க��.

����: இ� ���, மைழ கால��� ஏ�ப�� ச��� ந�ல�. �ழ�� தயா� ஆன 
உட� �டாக இ���� ேபா� ��� �ழ��ட� ந�ெல�ெண� ஊ�� ���ப� 
ச��� ந�ல�. நா� ெர�ேம� மசாலா ேபா�� ேகா�� �ழ�� ைவ�பைத �ட 
அைர�� ��� ெச�வ� மணமாக, ��யாக இ����. இ�� கார���� �ளகாைய 
�ட �ள� ��கலாக இ��க ேவ���. இைத சாத�, இ��, ேதாைச, 
ச�பா���ட� சா��டலா�.
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ெச��ைற:
 ஒ� வாண��� �ள�, வர�ளகா�, இர�� ப���க� ஆ�வ�ைற ப�ைச 

வாசைன ேபாக வ���� ெகா��, ����� ந�றாக அைர���ெகா�ள��. �� 
���� அைர���ெகா�ள��.

 ��ைட இத�ட� ேச���� அைர��� ெகா�ளலா�, இ�லா��டா� 
அ�ப�ேய ந��� �ழ��� ேபா��� ெகா��க �டலா�, 

 ���ப��லாதவ�க� ��� ேச��காம�� ெச�யலா�.
 அேத வாண��� க��, ெப��காய� தா���, ��ன� ��ைய� கைர�� 

ஊ�� உ�� ேச���� ெகா��க �ட��.
 இ�ேபா� அைர�� ைவ���ளவ�ைற அ�த ���த���� ேச��� ந�� 

ெகா��க �ட��. 
 ந�றாக� ேச��� வ��ேபா� ���ப��ளவ�க� ��தள� ெவ�ல� ேச���� 

ெகா�ள��. ேம�� ��� ெகா��த�ட� இற�� ைவ��, க�ேவ��ைலைய 
அ��� ேபாட��.

�ள� �ழ��
...JV_66 @ Jayanthy

ேதைவயான� ெபா��க�:

�� - எ���ைச அள�
�ள� – 1 ¼ ���� 
வர�ளகா� - 2 ���� 
உ��த�ப��� – 1 ���� 
�வர�ப��� - 1 ����

ெப��காய� - ேதைவயான அள�
ெவ�ல�  – ��தள� 
��� – 4 ப� 
ந�ெல�ெண� - 3 ����
க�� - தா��க 
உ�� - ேதைவயான அள� 

���� ரச� 
ேதைவயான� ெபா��க�:

க�ட����� - 5 or 6 ���க� 
�ள� – ¾  ���� 
�ரக� - 1 ½  ���� 
வர�ளகா� - 3

�வர�ப��� - 1 ���� 
�� - ��ய எ���ைச அள� 
உ�� - ேதைவ�ேக�ப 
க�� - தா��க 

ெச��ைற: 
 �த��  க�ட�����, �ள�, �ளகா�, �வர�ப��� ஆ�யவ�ைற வாசைன 

வ�� வைர வ���, கைட��� �ரக�ைத�� ேபா�� �க ேலசாக வ���, 
����� ைம�ய அைர���ெகா�ள��.

 ஒ� பா��ர��� ��ைய� கைர��, உ�� ேச��� ெகா��க �ட��.
 ��� ேநர� க���, அைர�� ைவ���ளைத� ேச���, ேம�� ந�� ெகா��க 

��� இற�� ைவ�க��.
 ��ன� க�� தா��� உபேயா��க��.
 இ�த க�ட����� தைச�� வ� ெகா����. உட� வ�ைய� ேபா��� 

அ�ம��தா��.
 இத� �டேவ �ள�, �ரக� ேச�வ� உட� உபாைதகைள� ேபா���.
 �ரக� ��தள� அ�கமாக� ேச��பதா� ரச� ந�ல வாசைன�ட� இ����.
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ெச��ைற:
 பர���கா�, ெவ�காய�, ���, ெகா�ச� ெவ�ட�� �டா� ��� ��க�� 

3 ��� ��� எ��க��. �டேவ 2 த�கா�ைய ம���� ெகா��, 
எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக� ேபா�� ந�� ம���� ெகா�� வ�க�� எ���� 
ெகா�ளேவ���. 

 �க�� ெக��யாக இ��தா� �டா� ேச���, அ���� ைவ�� இர�� ெகா� 
��� உ��, �ள� ேச��� ப�மாற��.

ப�ேகாடா 
...Deepika Mahesh

ேதைவயான� ெபா��க�:

கடைல மா� – 1 ½ க� 
அ�� மா� – ¾ க� 
ெவ�காய� 
ப�ைச �ளகா� 

���� ப��� 
�ைர (���ப�ப�டா�)
ெப��காய��� 
உ�� – ேதைவயான அள� 

பர���கா� �� 
...Deepika Mahesh

ேதைவயான� ெபா��க�:

பர���கா� (ம�ச� �ச��கா�)
ெவ�காய�
��� 
த�கா� 

உ�� 
�ள� 
ெவ�ட�� அ�ல� ��க� �டா� 

ெச��ைற:
 ெவ�காய�ைத ந��� அ�� ெகா�ச� உ�� ேபா�� ைவ�க��. அ�ேவ ��� 

�� ����ெகா���. 
 �ற� ேமேல ெசா�ன� ெபா��கைள ேச��� ெகா�ச� �டான எ�ெண� 

��� ந�றாக� கல�க��. த��� ேச��கேவ��ய அவ�ய� இ��கா�. 
ேவ��மானா� ��� ேச���� ெகா���க�. 

 �ற� அ���� ஒ� கடா� ைவ�� எ�ெண� �டான �� மாைவ� ேபா�டா� 
�டான ப�ேகாடா ெர�.

 ���ப� உ�ளவ�க� இத�ட� �ைரைய�� கல�� ெகா�ளலா�.
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Hera Kabab
...smmadhumathi

ேதைவயான� ெபா��க�:

பால��ைர - 5 க�� 
கடைல�ப��� - 1 க� 
உ�ைள��ழ�� - 4 (ேவகைவ�த�) 
���� - 10
�ரா�ைச - 10
பாதா� - 10
இ�� - ஒ� ��ய ��� 
��ைச �ளகா� - 4 

கர� மசாலா - 2 ���� 
உ�� - ேதைவ�ேக�ப 
ெவ�ெண� - 100 �ரா� 
அ�� மா� - 2 ���� 
கடைல மா� – 3 ���� 
�ரா�� - 2 
�ரக� - ½ ���� 

ெச��ைற:
 �த�� ����, �ரா�ைச ம��� பாதாைம ஊறைவ�� ெபா�� ெபா�யாக 

ந����ெகா�ள��.
 �ைரைய ஆ��� ந�றாக ேவகைவ��� ெகா�ள��. இ� ��� ஆ�ய�ட� 

அ�� இ���� த��ைர ந�றாக� ���� ��� �ைரைய ப�ைச �ளகா�, 
�ரா��, ப�ைட, �ரக� ம��� இ�� ேச��� ந�றாக ��� ேபா� 
அைர���ெகா�ள��. அைர�த ��ைத ஒ� வாண��� ெவ�ெண� ேச��� 
ந�றாக வத���ெகா�ள��.

 அ��� கடைல�ப��ைப ��க�� ைவ�� ௪ ��� �ட��. இைத�� �ைர 
வ��� ��� ேபா� அைர���ெகா�ள��. இதைன அைர�த �ைர�ட� 
ேச���, அ�� மா� ம��� கடைல மா�� உ��� ேச��� ச�பா�� பத���� 
�ைச�� ெகா�ள��.

 அ��� ேவகைவ�த உ�ைள��ழ�ேகா� ஊற ைவ�� ந���ய உல��த 
பழ�கைள உ�� ம��� 
��தள� கர� மசாலா ேச��� 
ந�றாக� �ைச�� 
ெகா�ள��.

 இ�ேபா� ச�பா�� மா� 
ேபா� �ைச�த மாைவ 
த�ைடயாக� த�� அத�� 
ேம� இ�த உ�ைள��ழ�� 
கலைவைய ைவ�� ஓவ� 
வ�வ��� 
உ����ெகா�ள��. இ�த 
உ��ைடைய எ�ெண�� 
ெபா��� எ��தா� �ைவயாக 
Hera Kabab ெர�.
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��ைட ப�� 
...Gloria

ேதைவயான� ெபா��க�:
��ைட - 4     ெவ�காய� - 2 (ெப�ய�) 
�ரக��� - ¼ ����   ம�ச��� - ௧ ���
சா� மசாலா - 1 ����   �ள���� - ½ ����
எ�ெண� - 1 ேட�����   க�ேவ��ைல - ெபா�யாக ந���ய� 

மசாலா ெசய�ைற:
 ��ைடைய ேவகைவ��� ெகா�ள��. 
 கடா�� எ�ெண� ��� கா���� ெவ�காய�, க�ேவ��ைல ேச��� 

வத��ய��, ெகா��க�ப�ட அைண�� மசாலா வைககைள�� ேச��� 
வத�க��.

 ���� ெவ�� பதமாக வ�த�� அ������� எ��� ஆற �ட��. 
 ப�� மா�� ஆ�ய கலைவைய ைவ��, அத� ேம� ெவ��ய ��ைட 

ைவ�க��. ேதைவயான வ��� ம��க��.
 ேமேல ��ைட கலைவ �சலா� அ�ல� ெவ�ெண� தட� ைவ�கலா�. 

ப�� மா� தயா��க ேதைவயான� ெபா��க�:
ைமதா - ½ �ேலா 
ேப���ப�ட� - ¼ ���� 
உ�� - ேதைவயான அள� 
எ���ைச�சா� - 1 ���� 
ெவ�ெண� - ௩௦௦ �ரா� 

ெச��ைற:
 ைமதா�� உ��, எ���ைச� சா�, 2 ேட�� ��� ெவ�ெண� ேச��� �� 

��� ச�பா�� மா� பத���� �ைச�� ைவ�க��.
 �ைச�த மாைவ ந�� பரவலாக உ��ட��.
 ெவ�ெணைய ெகா�ச� இலக ைவ�க��.
 ெகா�ச� ெவ�ெண� எ��� உ���ய மா�� பரவலாக� �� மாைவ ம��� 

(ந� �றமாக) ந�� உ��ட��. �� ���� ெகா�ச� ெவ�ெண� தட� 
எ�� �ைச ம��� உ��ட��.

 இ�ப� ஒ� நா�� அ�ல� ஐ�� �ைற ெச�தா� மா� இள� வ��. அ�த 
பத��� ெவ�ெண� தட� ம��� ஃ����� ைவ�க��. 20 ��ட� க��� 
எ��� ���� ெவ�ெண� தட� �த�� ம��த �ைச�� எ�� �ைச�� 
ம��� ஃ����� ைவ�க��.

 இ�ப� ஆ� அ�ல� ஏ� �ைற ெச�ய�� (ெவ�ெண� இ���� வைர). 
இ�ேபா� ப�� ெச�ய மா� தயா�. 

 அ�க ேநர� ெவ�ேய இ��தா� இள� ���. மசாலா தயாராக இ��தா�  
ஃ����� இ��� எ��த உடேன ப�� ெச�� ஓவ�� ைவ�க��.

 எ�தைன �ைற ம��� உ����ேறாேமா அ�தைன ேலய� வ��. ���� 
த�ைம ���.
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ஈ� ேகா�ைம ேரா�
...Angu Aparna

ேதைவயான� ெபா��க�:

ேகா�ைம மா� - 1 க�
ெவ�காய� - 3 ெப�ய� (ெபா�யாக ந���ய�)
��� - 10 ப� (ெபா�யாக ந���ய�)
�ளகா� ெபா� - ��தள�
உ��, எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:
 ேகா�ைம மாைவ ச�பா���� �ைசவ� ேபா� ந�� �ைச�� ப�� ��ட� 

ஊற ைவ�க��.
 ��� வாண��� ேதைவயான அள� எ�ெண� ஊ�� ெவ�காய�ைத� 

ேபா�� ந�றாக வத�க��.
 ந�� வத��ய�� �ளகா� ெபா�, உ�� ேச��� வத�க��. ��� அத�டேன 

ந���ய ��ைட� ேச��� வத�க��.
 எ�ெண� ���� வ�� ேநர��� அ��ைப அைண��, வத��யைவைய ஒ� 

பா��ர��� எ���� ெகா�ள��.
 �� ஆ�� 

ேநர�����, ேகா�ைம 
மாைவ ச�பா�� ேபா� 
வ�டமாக ேத���� 
ெகா�ள��.

 ெச�� ைவ�த மசாலா 
கலைவைய அ�� 
ைவ�� ேரா� ெச�� 
ைவ�க��.

 �� வாண��� 
எ�ெண� ஊ�� 
கா��த�� ேராைல 
ெபா��� எ��க��. 
�ைவயான ேகா�ைம 
ேரா� தயா�. ெக�ச� 
ேச��� ப�மாற��.
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த��, அவர� ந�ப� ச�� ம��� 
த��� அ�ைத ைபய� அர��� 
�வ�� ேச��� ஒேர க����� 
ப��� வ��றா�க�. த��� அ�பா 
ேக.எ�.ர���மா� வ�மானவ�� 
�ைற அ�வலக��� கண�� 
எ��பவராக ப����� வ��றா�. 
ர���மா�� மைன� ரா�கா 
���ப� தைல�. ந��தர 
���ப�தா� எ�றா�� இவ�கள� 
���ப��� ச�ேதாஷ����� 
�ைற��ைல. இ��ைல�� ஒ�நா� 
கதாநாய� எ�ஜா�சைன ேகா��� 
பா���றா� த��. பா��த�� 
அவ��� காத� ����ட, ெதாட��� 
அவைரேய ��� வ��, தன� காதைல 
ெவ��ப����றா� த��. ஒ� 
க�ட��� எ�ஜா�ச�� த�ைஷ 
காத��க� ெதாட���றா�. இ�வ�� 

காதல�களாக மா��றா�க�. 
அேதேநர���, ச�ஷு� 
எ�ஜா�ச�ட� �டேவ வ�� அவர� 
ேதா�ைய காத���றா�. த�ஷு�, 
ச�ஷு� காத� வைல�� ���, 
த�கள� காத�க�ட� ஊ� ��ற, 
அர����� இ�ப�� எ��ேம 
இவ�க� ெத���ப��ைல. இதனா�, 
அர��த�டனான இவ�க�ைடய 
ந��� ��ச� ஏ�ப��ற�. ஒ� 
க�ட���, இவ�க� காத� ெச��� 
�ஷய� அர����� ெத�ய, 
த��ட� இைத�ப�� ெத���காத 
ந�ப�க�ட� ேகா���� ெகா�� 
அவ�க�ட���� �ர�தரமாக 
���றா�. 

ஒ� நா�� எ� ஜா�ச�, தா� 
க��வ�� கன� இ�ல�ைத 

...Sriramajayam @ Viswanathan
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(வைர�பட�) த��ட� கா��, 
��மண����� �ற� இ�வ�� 
த�யாக இ�த ���� இ��க 
ேவ��� எ�� ெசா��றா�. ஆனா�, 
அ�பா, அ�மா �� அ�க பாச� 
ெகா�ட த�ேஷா, ெப�ேறாைர ��� 
த�யாக வர��யா� எ�� ���றா�. 
இதனா�, இவ�க���� க��� 
ேவ�பா� ஏ�ப�� �ர�தரமாக ���� 
ேபா�றா�க�.

த�� ப��� ������� த� 
அ�பா ேவைலெச��� வ�மான 
வ���ைற அ�வலக��ேலேய 
ேவைல�� ேச��றா�. அத� �ற�, 
இர�டாவ� கதாநாய� சம�தாைவ 
த�ஷு�� ெப�ேறா�க� ��மண� 
ெச�� ைவ��றா�க�. இ�வ�ைடய 
��மண வா��ைக�� ந�றாக� 
ெச�� ெகா������ �ைல��, 
ேக.எ�.ர���மா��� அவர� 
ேமல�கா� ெஜய��ரகா� �லமாக 
�ர��ைன வ��ற�. ேக.எ�. 
ர���மா� �� ����� ப�ட� க�� 
அவைர அவமான�ப����றா� 
ெஜய��ரகா�. இ�த அவமான�ைத 
தா�க ��யாத ேக.எ�.ர���மா� 
����ேபா�� த�ெகாைல 
ெச��ெகா��றா�. அவ�ைடய 
மரண���� �ற� த��� 
���பேம �ைல�ைல�� ேபா�ற�. 
���ப�ைத கா�பா�ற த�ஷு� 
�ைட�த ��யா� கைட�� 
ேவைலைய ெச��வ��றா�. 
இ��ைல��, சம�தா 
க��பமைட�றா�. ச�ேதாஷ�பட 
ேவ��ய இ�ேநர��� தன� 
���ப��� �ைலைய அ��த �க�� 
ேவதைனயைட�றா� த��. 
இ����, தன� அ�பா ���ள 
����� ப�ட�ைத த�� எ�ப� 
���னா�? எதனா� த� அ�பா 
த�ெகாைல ெச�தா�? த�� 
த��ைடய ���ப�ைத எ�ப� 

ேமேல ெகா�� வ�தா�? எ� ஜா�ச� 
எ�ன ஆனா�? எ�பேத ���கைத.

வழ�க� ேபா� �த� பா��� ��ய� 
கைத இ�லாம�, ந�ப�க�ட� 
அர�ைட, எ� ஜா�ச�ட� காத� என 
ஜா�யாக வ�� த��, ��பா��� 
ெபா��பான ���ப� 
தைலவனாக��, அ�பா ���ள 
கள�க�ைத �ைட�க �ைன��� 
ஆ�ேராஷமான மகனாக�� அழகாக 
ந������றா�. ச�ைட� 
கா��யாக���, ெராமா�� 
கா��யாக��� த�� தன� ப�ைய 
�ைறவாக� ெச�����றா�. 

இ�பட���, �த� �ைறயாக பட� 
���க வ��றா� ேக.எ�. ர���மா�. 
எ� ஜா�ச�, சம�தா, அர���, ரா�கா, 
ச�� ம��� �தா ஆ�ேயா�� 
ந���க� அ�ைம.

இய��ன� ேவ�ரா�, ந�க� த�� 
��ட��� உ�வான பட� 
எ�ற�ேம, இ�த பட���� 
�க�ெப�ய எ��பா��� இ��� 
வ�த�. அ�த எ��பா��ைப இய��ன� 
ேவ�ரா� ���� ெச�����றா� 
எ�றா� அ� உ�ைமேய. இ�த 
பட��� ஒ�ெவா� கா��ைய�� 
ெரா�ப�� ர��� எ������றா� 
எ�ப� ம��� ���ற�. அ�பா 
���ள �����ப�ட�ைத ேபா�க 
�ைன��� ஒ� மக�� ேவதைனைய 
அழகாக� ெசா������றா�. அேத 
ேநர���, இ�ப� ஒ� ���ப� 
நம��� ேவ��� எ�ற ஆைசைய�� 
ஏ�ப�������றா�. மைழ ச�ைட� 
கா���� �மர� ேகமரா�� ப� 
அழகாக இ���ற�. அ��� இைச�� 
பாட�க� ��டா���டன. 

�ள� பா���: ந�ல ���ப� கைத 
ம��� த��� ந���. 
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��க� எ�ப� சா�, ��ன வய�ல 
இ��ேத இ�ப� எ�����களா? 
இ�த எ��தா�வ� எ�ேபா� வ�த�? 
அ�த ஆ�வ�ைத உ�க���� இ��� 
எ�ப� ெவ� ெகா��வ���க�? 

39 வ� வய��தா� எ�த 
ஆர���ேத�. ஆனா� ப�� 
வய����ேத ப���ைகக� ப���� 
பழ�க� இ��த�. வா��ைகைய� 
ெகா�ச� உ���பாக� பா��க� 
க���ெகா�டா� ேபா��. அ�பற� 
எ�தாம� இ��ப�தா� ெப�ய 
க�ட�.

��ெர�� ��க� எ�த ஆர���த�� 
உ�கைள� ெத��தவ�க� ம��� 
ந�ப�க� எ�ப� React 
ப��னா�க�? ��க� எ��யைத 
ப��த �த� நப� யா�? �ைட�த �த� 
�ம�சன� �ைன� இ���றதா சா�?

நா� எ�த ஆர���� பல வ�ட�க� 
வைர நா� தா� எ���ேற� எ�� 
எ� ந�ப�க���� ெத�யா�. எ� 
எ��ைத எ�ேபா�� �த�� 
ப��பவ� எ� மைன�தா�. 
கைதைய அ���� �� அவ� 
ப�����வா�. அவ�ைடய 
�ம�சன� ெகா�ச� கா�டமாகேவ 
இ����. �த�� ெப�ய அள���� 
ேபச�ப�ட கைத எ��ைடய 
ஆைச�� ஒ� க�த� தா�. 
ெவ�நா��� கணவ� ேவைல 
ெச��றா�. இ�ேக மைன� த� 
உண��கைள� 
க���ப��த��யாம� த���றா�. 
இைத எ� மைன���, ெத��த 
�ல�� ஆபாச� எ�றா�க�. 
ெகா�ச� ஓவ� எ�றா�க�. இ��� 
�ல� "உ�களா� எ�ப� இ�ப� 

எ�லா� எ�த ���ற�?" 
எ�� ேக�டா�க�.

ஆன�த�கட�� ��வாக 
ஆ��ய�ட� ெதாைலேப��� ேப�� 
வா���� �ைட�த�. "இ� எ�ேனாட 
�த� கைத சா�" எ�� அவ�ட� 
மா�த���ெகா�ேட�. "ந�பேவ 
��யைலேய" எ�ற அவ�ைடய 
ப��தா� என�� ஊ�க�� 
உ�சாக�� த�த�.

வரெலா�� எ�ப� நா� தா� எ�� 
ெத�யாமேலேய ஒ� ந�ப� 
எ��ட� ெசா�னா� "இ�த வார� 
�கட�ல வ����கற கைதய� 
ப����களா �த�? யாேரா 
வரெலா��யா�. அவைன எ�லா� 
��க வ��� ��டா�தா� எ�ன?" 
எ�� ேகாப��� க��னா�. ���ைப 
அட��� ெகா�ள �க�� 
�ரம�ப�ேட�.

பா�ண�ைவ� ���� வைக�� 
கைத எ�த மா�ேட�. ஆனா� 
கைத�� பா�ண�ைவ� ப��� 
ெசா�ல ேவ��ெம�றா� 
தய�காம� �ரச��லாம� 
ெசா�ேவ�. எ� கைதைய ��றா� 
வ���� பாட� ��த�க��� 
ேபாட ேவ��� எ�� நா� 
ஒ� நா�� ெசா�ன��ைல. 
ஆனா� உ�ய வய�� 
ப��வமான மன� 
உைடயவ�க� ப���� 
கைதக�� பா�ண�ைவ 
கைத�� ேதைவ�காக� 
ேகா���� கா���ப� 
தவ��ைல எ�ப� எ� 
க���.

Session with the writer 
Mr.Varalotti Rengasamy @ Sridhar

– gkarti @ Karthiga

Celebrity Talks
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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

196. பய��ெசா� பரா�� வாைன மக�என� 196. பய��ெசா� பரா�� வாைன மக�என� 
ம�க� பத� ெயன�.ம�க� பத� ெயன�.
�ள�க� :�ள�க� :
பயன�ற ெசா�கைளேய பலகால�� ெசா�பவைன ம�த� என பயன�ற ெசா�கைளேய பலகால�� ெசா�பவைன ம�த� என 
ேவ�டா; ம�த�� பத� எ�ேற ெசா���க�.ேவ�டா; ம�த�� பத� எ�ேற ெசா���க�.
Explanation :Explanation :
Call not him a man who parades forth his empty words. Call him the chaff of men.Call not him a man who parades forth his empty words. Call him the chaff of men.

197. நய�ல ெசா���� ெசா��க சா�ேறா� 197. நய�ல ெசா���� ெசா��க சா�ேறா� 
பய�ல ெசா�லாைம ந��.பய�ல ெசா�லாைம ந��.
�ள�க� :�ள�க� :
��ய�ற ெசா�கைள� ெசா�னா�� பயன�ற ெசா�கைள� ��ய�ற ெசா�கைள� ெசா�னா�� பயன�ற ெசா�கைள� 
ெசா�லாம� இ��ப� சா�ேறா��� ந�ல�.ெசா�லாம� இ��ப� சா�ேறா��� ந�ல�.
Explanation :Explanation :
Let the wise if they will, speak things without excellence; it will be well for them Let the wise if they will, speak things without excellence; it will be well for them 
not to speak useless things.not to speak useless things.

198. அ��பய� ஆ�� அ��னா� ெசா�லா� 198. அ��பய� ஆ�� அ��னா� ெசா�லா� 
ெப��பய� இ�லாத ெசா�.ெப��பய� இ�லாத ெசா�.
�ள�க� :�ள�க� :
அ�ய பய�கைள ஆரா�� அ��ைடேயா�, ெப��பய� இ�லாத அ�ய பய�கைள ஆரா�� அ��ைடேயா�, ெப��பய� இ�லாத 
ெசா�கைள� ெசா�வா�.ெசா�கைள� ெசா�வா�.
Explanation :Explanation :
The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much 
weight in them.weight in them.

199. ெபா�����த ெபா�சா��� ெசா�லா� ம�����த 199. ெபா�����த ெபா�சா��� ெசா�லா� ம�����த 
மாச� கா�� யவ�.மாச� கா�� யவ�.
�ள�க� :�ள�க� :
மய�கம�ற �ய அ��ைன உைடயவ�, ெபா�ள�ற ெசா�கைள மய�கம�ற �ய அ��ைன உைடயவ�, ெபா�ள�ற ெசா�கைள 
மற��� ெசா�லா�.மற��� ெசா�லா�.
Explanation :Explanation :
Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even 
forgetfully speak things that profit not.forgetfully speak things that profit not.

200. ெசா��க ெசா��� பய�ைடய ெசா�ல�க 200. ெசா��க ெசா��� பய�ைடய ெசா�ல�க 
ெசா��� பய�லா� ெசா�.ெசா��� பய�லா� ெசா�.
�ள�க� :�ள�க� :
ெசா�க�� அற�, ெபா��, இ�ப� ஆ�ய பய�த�� ெசா�கைளேய ெசா�க�� அற�, ெபா��, இ�ப� ஆ�ய பய�த�� ெசா�கைளேய 
ெசா��க; பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�லேவ�டா.ெசா��க; பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�லேவ�டா.
Explanation :Explanation :
Speak what is useful, and speak not useless words.Speak what is useful, and speak not useless words.

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

196. பய��ெசா� பரா�� வாைன மக�என� 
ம�க� பத� ெயன�.
�ள�க� :
பயன�ற ெசா�கைளேய பலகால�� ெசா�பவைன ம�த� என 
ேவ�டா; ம�த�� பத� எ�ேற ெசா���க�.
Explanation :
Call not him a man who parades forth his empty words. Call him the chaff of men.

197. நய�ல ெசா���� ெசா��க சா�ேறா� 
பய�ல ெசா�லாைம ந��.
�ள�க� :
��ய�ற ெசா�கைள� ெசா�னா�� பயன�ற ெசா�கைள� 
ெசா�லாம� இ��ப� சா�ேறா��� ந�ல�.
Explanation :
Let the wise if they will, speak things without excellence; it will be well for them 
not to speak useless things.

198. அ��பய� ஆ�� அ��னா� ெசா�லா� 
ெப��பய� இ�லாத ெசா�.
�ள�க� :
அ�ய பய�கைள ஆரா�� அ��ைடேயா�, ெப��பய� இ�லாத 
ெசா�கைள� ெசா�வா�.
Explanation :
The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much 
weight in them.

199. ெபா�����த ெபா�சா��� ெசா�லா� ம�����த 
மாச� கா�� யவ�.
�ள�க� :
மய�கம�ற �ய அ��ைன உைடயவ�, ெபா�ள�ற ெசா�கைள 
மற��� ெசா�லா�.
Explanation :
Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even 
forgetfully speak things that profit not.

200. ெசா��க ெசா��� பய�ைடய ெசா�ல�க 
ெசா��� பய�லா� ெசா�.
�ள�க� :
ெசா�க�� அற�, ெபா��, இ�ப� ஆ�ய பய�த�� ெசா�கைளேய 
ெசா��க; பயன�ற ெசா�கைள� ெசா�லேவ�டா.
Explanation :
Speak what is useful, and speak not useless words.
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�.

ெச�ற மாத �யா நானா�� தைல��:
த�ழக��� மைழ - ெவ�ள 
பா����� காரண� அரசா�க��� 
ெம�தன� ேபா�கா? அ�ல� 
ெபா�ம�க�� ெபா��ப�ற 
த�ைமயா?

த�� நா��� ெபா��ப���ைற 
இர�� ெப�� ���கைள உ�ளட�� 
இ���ற�.  ஒ�� '�� வள��ைற' 
(Water Resources) ம�ெறா�� 
'க�டைம��' (Building Organization). இ�த 
�� வள��ைற தா�, ஆ�க�, ஏ�க�, 
�ள�க�, வ�கா�க� ம��� 
வா�கா�கைள� பராம��க ேவ���.  
இ�த� �ைற ெவ�� ேவளா�ைமைய 
ம��ேம ைமய�ப��தாம�, ெவ�ள� 
வ�� கால��� ஆப���க� 
ஏ�படாம� இ��க வ�வைககைள 
ேம�ெகா�ள ேவ���. ஆனா� நா� 
இ�� �� பாசன���� ம��ேம 

����ைம ெகா��ப�ேபா� 
ெத��ற�. கடேலார மாவ�ட�க�� 
உ�ள ஆ�க� �லமாக�தா�, 
அ�கமான மைழ���, ம��� �� 
ேத�க�க���� ெவ�ேய�ற�ப�� 
உப���� கட�� ெச�� ேச��ற�.   
அ�ப����க, அ�த ஆ�க�� 
க�டைம�ைப பா�கா�ப� எ�ப� 
இ�த� �ைற�� தைலயாய 
கடைமயாக இ��கேவ���. த� 
நப�கேளா அ�ல� ஒ� ��வனேமா, 
ஆ�க�� �� வராதைத� காரண� 
கா�� ஆ��ர��� ெச�வைத� த��க 
ேவ���. எ�காரண� ெகா��� 
ஆ�க�� அகல�ைதேயா அ�ல� 
அத� ேபா�ைகேயா மா��யைம��� 
ெசய�கைள ெச�பவ�கைள 
க�ைமயாக த�����ப� ச�ட�க� 
இய�றேவ���. 

இ�� த� நப�க�� ப�� 
எ�னெவ�றா�, இ�த 
ஆ�ேறார�க�� உ�ள �ளா��கைள 

...Sumathisrini
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வா��வைத� த���கேவ���, 
ேம�� ஏ�கைள ஆ��ர��� அ�� 
ேபா�� �ளா��கைள வா�க��டா�. 
ஆ�ேறார�க�� ��ைபகைள� 
ெகா�ட��டா�.  சா�கைடக���, 
வ�கா�க��� ��ைபகைள� 
ெகா�ட��டா�.  
��வள��ைற�ெக�� உ�ள அைம�� 
அத� ேவைலைய ச�வரெச�� 
��டா�, அதாவ� ��வள�கைள 
ஆ��ர��பவ�கைள த�����டா�, 
த� நப�க� ��வள�கைள ஆ��ர��� 
ேபா�� �ளா��கைள வா�க 
வ���லாமேல ேபா����. அ�த 
அைம�� அத� ேவைலைய ச�வர� 
ெச�யாத�னா�தா�, த�நப�க�� 
அ�� ேபா�� �ளா��கைளேயா 
அ�ல� அ�த இட��� க��� 
��கைளேயா வா��� ஒ� �ைல 
உ�வா�ற�. 

இ�� அரசா�க��� ெபா��ேப 
அ�க� எ�றா��, ெபா�ம�க�� 
த�க��கான கடைமைய ஆ�ற� 
தவற��டா�.  ேம�� இ�த� தைல�� 
சா��த ந� ெப�ைம ேதாழைமக�� 
க����கைள� கா�ேபா�.

Thenuraj

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

இர��ேம தா�...! அரசா�க� 
����ட� ெசய�படாம� 
����ெகா�� இ���ற� எ�� 
பல� ெசா��றா�க�. அர� இய��ர� 
எ�� ம�ேநர� ���னா�, உன�� 
நா� சைள�தவ� அ�ல எ�� 
ம�க�� தா� ப�னா� ம�ேநர� 
����றா�க�...! இ�� யாைர �ைற 

ெசா�வ�...?

ம��ய�தர ம�க�� ��டநா� 
கனவான ெசா�த��... எ�ப�ேயா ஒ� 
�� வா��னா� ேபா�� எ�ற 
ஆைச��, �� எ�� க�ட�ப�� 
உ�ள�? அத�� �ைறயான உ�ம� 
இ���றதா? ஆ��ர��க�ப�ட 
இட�க�� க�ட�ப�� உ�ளதா? 
எைத�� பா��ப� இ�ைல. 
எ�ப�ேயா �� �ைட�தா� ேபா�� 
எ��  வா���றா�க�. ஆனா� 
இ�ேபா�...! இ�ப� இர�� 
ப�க�ேம தவ� இ���ற�..

SinduLakshmi Jagan

ச�ப��� ெப�த ெப�� மைழ�� 
�த�த த��நா����� யா� காரண�? 
அர�ய�வா�க� ம��ேம எ��� �ற 
இயலா�... அேத ேநர���, ம�கைள 
ம��� �ைற �ற�� ��யா�! 
இத�ெக�லா� காரண� நா� 
அைனவ�� தா�.

த�ழக��� தைலநகர�� ஒ� 
கால��� �ராம� தா�!!! எ�த ஒ� 
நகர�� உ�வா�க�ப�� ேபாேத, 
நகர� ஆவ��ைல. ஒ� �ல/பல 
�ராம�கைள� ெகா�டேத ஒ� 
மாநகர�!அதனா�, ஒ� நகர� 
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உ�வா�க�ப�� ேபா�, அைன�� �� 
�ைலகைள�� அக�ற ேவ��� எ�ற 
அவ�ய��ைல. அ�ப� அக��னா�, 
எ�ன நட��� எ�பைத இய�ைக� 
தா�, நம�� பல பாட�க�� �ல� 
க��� ெகா�����டா�. இ� 
ேமலாவ� ந�லப�யாக அைனவ�� 
ஒ��ைண�� ெசய�ப�டா� பல 
ந�ைமக� நட���.

ஆ�க��வமாக எ��� 
ெச�ய��யா��டா� �ட 
பரவா��ைல. ஆனா�, அ��காம� 
இ��க� எ�ேற �� �ைட 
ெப��ேற�.

Sriramajayam

ச�யான நகர� ��ட�ட� இ�ைம, 
ச�யான �ய� �� வ�கா� அைம�� 
இ�ைம, ஆ�, கா�வா�க�, �ள�க� 
ஆ��ர���, ம��� கட�த கால 
ெவ�ள���ேபா� அத�கான 
காரண��ைன நா� உ�வா�� 
ெகா�ளாம� உதா�ன�ப���யேத 
இ�த ெவ�ள ேசத���� 
�த�ைமயான காரண�. இ� அரசா�க 
அ�கா�க�, அர�ய�வா�க�, ம��� 
ெபா�ம�க� ேச��� ெச�த ஒ� 
���� தவ� ஆ��.

இ�, ந� ம�க� எ�ன ெச�ய 
ேவ���? 
�த�� மைழ�ைர பா��காக 
ேவ���. மைழ �ைர, ஒ� 
��ைட�ேலா அ�ல� 
�ள��ேலா அ�ல� 
ஊர��ேலா அ�ல� 
க�மா�ேலா அ�ல� 
ஏ��ேலா அ�ல� ஆ��ேலா 
மைழ�ைர ேச��க ேவ���.

த�ழக��� மைழ - ெவ�ள 
பா����� காரண� 

அரசா�க��� ெம�தன� ேபா�கா? 
அ�ல� ெபா�ம�க�� ெபா��ப�ற 
த�ைமயா? எ�ப��, இ� அரசா�க 
அ�கா�க�, அர�ய�வா�க� ம��� 
ெபா�ம�க� ேச��� ெச�த ஒ� 
���� தவ� ஆ�� 

Gowrymohan

ெபா�மக� ஒ�வ� தன� ெசா�� 
வா���� ச�ட�ேராதமான 
ெசய�க�� ஈ�ப��றா�. பண� 
பைட�தவ� ல�ச� ெகா��� ெசா�� 
வா�� அ�ப���றா�. அரச 
பத�க�� இ��ேபா�� பண���� 
ஆைச�ப�� ல�ச� வா�� அவ��� 
உத��றா�க�. ெபா�ம�க�� 
அல��ய�� ேபராைச�ேம 
இ�ேபர��க��� ���ய 
காரண�களாக இ����றன.

இ�த� தைல��� சா��த �வாத��� 
ப�� ெகா�ட ந� ேதாழைமக�� 
க����க� அைன��� அ�ைம. இ�� 
�ற�பாக த� க����கைள 
வ�����ய ேதா�  SinduLakshmi Jagan
அவ�க��� ெப�ைம�� சா��� 
வா����க��, பாரா���க��.
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ெந�ச� ���த ��ைப மாநகர� 
பா��ய��� இ�ேபா� பழ��ேபான 
ஒ�றாக மா�ய�. ெச�ைன����� 
வ�தவ�க��� அ� ��தான ஒ�றாக 
இ�லா���� ��ைப நகர��� 
ஓ�ட� யாராக இ��தா�� �ணற��க� 
தா� ெச���. பரபர�பான காைல 
ேவைள�� யா�� யாைர�� க�� 
ெகா�ளமா�டா�க�. வ�த ���� 
யா�� �ர��யா� இ��த�. இ�ேபா� 
அ� அ�றாட ஒ�றாக மா���ட�. 
காைல ேநர� ேப���, ர�� பயண� 
எ�லா� ச�ப�� வரா� என� 
ேகா���, பா��ய�� ேச��� வ�� 
ஒ�ைற வா����டன�. இ�வ�� ஒேர 
க��� எ�பதா� ெச�� வர வச�யா� 
இ��த�. ேகா�� அேத க����� MBA 
ப�ட�ப��ைப ேம�ெகா��றா�.

பா��ய� ��ைப வ�� ��டத�ட 
ஒ�றைர வ�ட�க� ஆ�ற�. �ற�த� 
�த� ெச�ைன�ேலேய ப��� 
வள��தவ�. தன��� ���த எைத�� 
ைத�யமாக� ெச��� ����ள 
இைளஞ�. இ��யாைவ� 
ெபா��தவைர அர�ய� எ�ேபா�� 
சா�கைட தா� என அைனவைர�� 
ேபா� அைத ெவ���� தன��� ���த 
அர�யைல ப��பத�காக ��ைப 
வ�����றா�. 

�ற�த ஊைர ��� அவ� இ�� வ�� 
இ��பத�� அவ� த�ைத�� ஒ� 
���ய� காரண�. நா��� �� ஈ�பா� 
ெகா�ட இ�ைறய இைளய தைல�ைற 

...Sriju @ Srija Bharathi

ெதாட� கைத

���� ��� �ட� தா� க�ண�மா ��ய ச��ரேரா
வ�ட� க�ய �� க�ண�மா வான�க�ைம ெகா�ேலா
ப��� க��ல� �டைவ ப��த ந�வ�ர�
ந�ட ந����� ெத��� ந�ச��ர�கள�.
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அவ�. எ�ேபா�ேம ��தைனகைள� 
ெசயலா��� �ய���� ஈ�ப�பவ�. 
வய��ேக�ற ப��வ�, அ���ைற, 
ஞான� என அைன��� கல�த அ�மா�� 
ந�லவ�. 

“ேட� ம�ர�ரா, ப��� ���ச�� � 
உ�க அ�பா �ட� ேபா�� ேச��� 
த��நா�ைட� கா�பா����யா... 
இ�ைல ��ைப�ல க�� ஆர���க� 
ேபா�யா?” எ�றப� வ��ைய 
எ��தா�.

“கால�கா�தால ஏ�டா இ�த 
ெவ���ேப�� ஒ��கா வ��ைய� 
பா��� ஓ��” என அவ� தைல�� 
த�� அட��னா�. பரபர�பான ��ைப 
நக�� ப��கைள� கட�� க����� 
ச�யான ேநர��� வ�தைட�தன�. 

“ேந�� உ� �ற�தநா��� மல� எ�ன 
ம�சா� ெகா��தா? � கா�டேவ 
இ�ைலேய” எ�� ேயாசைனயா� 
ேக�டா�.

“அட�பா� ேந�� ைந� சர�� ஏதாவ� 
ேபா��யா? நா� அவ� ெகா��தைத� 
ப�� தானடா ரா��� எ�லா� ேப��� 
இ��ேத�. � �ட ந�லா கைத 
ேக��ேய!!” எ�� அ����யா� 
�ள��னா�.

“அ�ப�யா ம�சா�, நா� ேக�ேடனா?” 
என� ���� அவ�டேம ேக�� 
ேக�டவைன ஓ�� ���� ��த 
ேவ��� ேபா� இ��த�.

“க��ல படாம ஓ�ேய ேபா��” என 
அவைன� �ர����� வ������ 
ெச�றா�. 

இர�� வ�ட ப���� இ��� ஆ� 
மாத�கேள �� இ��த �ைல�� 
வ���� அ�கமான ேவைலக� 
இ��க��ைல. இ�� ஆ���கான 
கள�ப�, �ராெஜ�� என 
ஓ���லாம� உைழ�தா�. 

அர�ய� எ�றா� சாதாரண�, யா� 
ேவ��மானா�� ஆ�� ஆ�ட� என 
அவ� எ�ேபா�� �ைறவா�� 

க��த� இ�ைல. அர�ய� சாசன� 
ப�� ��தா� அ��த எவராக 
இ��தா�� அவ� �க�ெப�ய 
ராஜத���யாக வல� வ�வா� என 
ந���ைக உ�ளவ�. அர�ய�வா�க� 
எ�றாேல நா�ைட உ���பவ�க�, 
ஊழ� ெச�பவ�க� எ�ற எ�ண�ைத 
ம�க�ட� இ��� மா�ற ேவ��� 
எ�ப���, அைத ெவ�� ெசா�லாக 
அ�லாம� ெசயலாக ����க ேவ��� 
எ�ப��� ெத�வா� இ��தா� 
பா��ய�. அத� மா�றமாக� பல 
ஆ��களா� நா��� நட�� 
ெகா������ �வகார�ைத� 
���ட� ைக�� எ��தா�.

ெப�க��கான 50% சத�த இட 
ஒ���� எ�வள� ���ய� 
எ�பைத��, அ� நா�ைட எ�ப� ஒ� 
வள���� பாைத�� ெகா�� ெச��� 
எ�ப� ேபா�ற பல ஆரா���கைள 
ேம�ெகா�����றா�. இைத அவ� 
ெச�வத�� ���ய� காரண� அவ� 
தா� எ�� �ட� ெசா�லலா�. ஆ� 
ெப� சம� எ�ற க��� பல 
ஆ��களாக ஏ��ேலேய உ�ள�. 
ெப�க� அைன��� �ைற��� 
ஆ�க��� �கராக� சாதைன 
���தா�� அவ�க��� எ�� ஓ� 
அ��கார� அவ�யமானேத எ�ப�� 
�க�� ெத�வா� இ��தா�. 

காைல வ���க� ���த�� 
கள�ப��கான ேவைலக��காக� �ல 
��தக�க� எ��க �லக� ெச�� 
ெகா����தா�. ேபா�� வ��� 
க��� ��கா அ��� மல� 
அம�����பைத� க�� ப��ைப ச�� 
ஒ�� ைவ����� மல�ட� வ�தா�.

“மல� ஒ�� மல��� ந�ேவ... அடேட 
ஆ�ச�ய���!” எ�� அவேன க�ைத 
எ�ற ெபய�� ஒ�ைற� �� அவ� 
அ��� அம��தா�.

“தய� ெச�� க�ைத��ற ேப�ல 
எ�ைன� ெகா�லா��க பா��ய 
ம�னா” என� ைக எ��� ����டா�.

“அர�ய�ல இெத�லா� 

ெதாட� கைத
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சாதாரணம�பா” எ�றப� ேதாைள 
�ைட����� ����தா�.

“இ�க எ�ன ப����க மல�, �ளா� 
இ�ைலயா? இ�ைல ஏதாவ� ெமா�ைக 
�ளாஸா” 

“ஹா... ஹா... நா� எ�ைன��� �ளா� 
�� ப����ேக�, இ� Free Hour. 
அதா� ��மா ஏதாவ� வைரயலா��� 
இ�க வ�ேத�” எ�� ைக�� இ���� 
பட�ைத� கா��னா�.

அ�வள� ேநர� அவைளேய பா���� 
ெகா����தவ� அவ� ைக�� 
வைர�� ெகா������ பட�ைத� 
கவ��க��ைல. வ�ண���� 
இ�லாம� ெவ�� ெப��� ைவ�� 
அழகா� வைர����தா�.

��கா�� ஓர��� இ���� மர��� 
அ�� ஒ�� பழ�ைத ெகா��தப� 
����ெவன� ��� ேம�� 
�ைளயா�� ெகா����த�. அைத 
�க�� த��பமாக வைர����தா�.

“�ல� �ற��� ேபாேத அ�வா�யா, 
கைலநய�ேதாட �ற����பா�க�� 
எ�க அ�மா அ��க� ெசா��வா�க 
மல�, ��க அ�த வ�ைச �ழ�ைத ேபால. 
உ�க ைக�ல ஏேதா மாய� இ���” 
எ�� �ய�� பாரா��னா�.

“இெத�லா� ேக�க என�ேக 
��ல��பா இ��� பா��ய�, தய� 
ெச�� இேதாட �����க.” எ�� ைக 
எ��� ����டா�.

“உ�ைமயான பாரா���� 
ம�யாைதேய இ�ைல இ�த உலக��ல” 
எ�றப� வ���வ� ேபா� 
வல�டமா�� தைலயைச�தா�.

“ச� ��க எ�ன இ�க ����� 
இ����க? Final இய� வ�தா�� எ�ன 
ெப�ய �ளா��� �ைன�பா?” எ�� 
அவைன எ��னா�.

“யாைர� பா��� எ�ன ேப��?!! ஒ� 
வ��கால அர�ய� ேமைதைய� 
பா���! நா� ைல�ர� ப�க� 

ேபாகலா�� வ�ேத�. வ��ல 
உ�கைள� பா����� இ�க வ�ேத�. 
This is too much Malar, I am leaving” எ�� 
வராத ேகாப�ைத வரவைழ�� 
எ��தா�.

அவ� எ��த�� I am sorry எ�� 
ம���� ேக�பா� என எ��பா��� 
நகராம� ��றவைன� பா��� 
��னைக�� எ��� இ�த �� என� 
ைசைகயா� ேக��� �� அவ�ட� 
நட�தா�.

அர�ய����, ஓ�ய����� எ�ன 
ச�ப�த� எ�� யாராவ� ேக�டா� 
எ��ட�� ப�� இ�ைல. ஆனா� 
இ�த� காத� எ�லா� எ�ன ேவைல, 
ப��ைப பா��தா வ��ற�. 
பா��ய��� மலைர இ�த� 
க����� ேச��த நா� �த� ெத���. 
��ன� ��ன� ச����க� 
வா��ைக�� ெப�� மா�ற�ைத உ�� 
ெச��� எ�றா� அைத ந���தா� ஆக 
ேவ���. இேதா இவ�க�� ச���� 
ஒ� �ப�தா� �க��த� தா�, அத� 
�� நட�தைவக� தா� �� கைத.

ஒ�றைர ஆ��க��� ���...

�த� நா� க����� ெச�ல�ேபா�� 
பரபர��, ��ய �ழ�, ��ய ம�க�, 
����ய ப��� என உ�சாகமாக� 
�ள��� ெகா����தா� பா��ய�. 
ேகா���, அவ�� ஒேர க��� 
எ�றா�� வ���� �வ��வ�� 
நா�க� ���யாச� இ��த�. எனேவ 
த�யாக வ��ைய எ����ெகா�� 
க������ ெச�றா� பா��ய�. 
��ைப�� நகர ���� வாகன�ைத 
ஓ��� ெச�வ� அ�வள� எ�தான 
கா�ய� அ�ல. இ����� த�னா� 
���த ம��� ேவகமாக� ெச�ல 
�ய�� ெச�� அைன�� ��ன��� 
����ெகா�ைட ேபா� ��னா� 
��றா�.

க���ைய ெந���� ேவைள�� 
அ��� இ��த ��ன�� 25 �னா� 
என� கா��யப� இ��க அைன�� 
வாகன�கைள�� ����ெகா�� 

ெதாட� கைத
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��ேன வ�தவ� தன�� ��னா� 
இ��த ெவ�ைள ேஹா�டா 
ஆ��வாைவ ெத�யாம� 
த����டா�. �த�� பத�யவ� �� 
வ���� எ��� இ�ைல எ�பைத� 
பா��� ச�� ��ம�யாக வ���� 
உ�ைமயாளைர பா��தா�. வ��ைய 
யாேரா ������ இ��க எ��சலா� 
����யவ� த�ைன�ட� பத�டமா�, 
இ��தவ� அவ� வ��ைய 
பா��காம� த� வ��ைய ஆரா��� 
ெச�வைத� பா���� ேகாப� ச��� 
�ைற�த�. வ���� எ��� 
ஆக��ைல என அவ� உ�� ெச��, 
”மா�யா�தா எ�ைன� கா�பா���ட” 
எ�� வா� வ�ேய ��யவைன� 
பா��த�� ேகாப� ��தமா�� ேபான�. 
த� ஊ�� த�ழைன� க�ட 
ம������ அவைன �ைற�தப�, 
”எ�ன இ�?” எ�� ெஹ�ம�ைட 
கழ�டாம� ைசைகயா� ைககைள 
���தப� ேக�டவ�ட�, ”சா� ேமட�, 
மாஃ� ��ேய” எ�� ����� 
அவ�� ப�ைல எ��பாராம� ��ேன 
நக��தா�.

ந�ம ஊ��கார�க��� இ�தைன 
அவசரமா என� தைல�� அ��தப� 
ப�ைச �ள�ைக� பா��த�� பற�தா� 
அ�த �வ�. க���ைய அைட�த�� 
எ�ேபா�� வ��ைய பா�� ெச��� 
இட��� ������� ����யவ�� 
க�க�� ��ன�� இ��தவ� ��ப� 
ெத��த�. 

ஐ�ேத ��கா� அ��� ��ய� 
ஆஜா�பா�வாக �����தவைன� 
பா��தப� அவ� அ��� வ�தா�. 
அவ� எைதேயா ேயா��தப� ���� 
���� பா���� ெகா����தா�. 
த�ைன ேநா�� ஒ� ெப� வ�வைத 
உண��� அவைள� பா��தப� ��றா�.

அவ� அ��� வ�த��, ”Excuse me, Can 
you tell me the way to Seminar Hall Please” 
எ�� இவ� ஆ��ல��� �னவ, 
அவேளா, ”ேநரா� ேபா� வல� ப�க� 
ேபா�க Mr. ��ன�” என� ��டலா� 
ப�� �ற, அைத��ட உண�� 

�ைல�� இ�லாம� ந�� ����� 
அ����� நகர� ேபானா�. �� அவ� 
��ய� ெச���ல�கைள எ�� 
�ைள��� ெச�ல இர�� �னா� 
���த�. தா� த�� எ�� அவ� 
எ�வா� க�� ெகா�டா� என� 
��யாம� �� அவ� ��ய Mr.��னைல 
இைண��� பா��� அவ� யா� எ�� 
���� ெகா�டா� ந� அ�வா� 
கதாநாயக�.

“ஏ�க நா� த���� எ�ப�� 
க�������க? ��க�� த�ழா? 
��ன�� இ��ச� உ�க வ�� தானா? 
சா��க. இ�க ச�யான ேநர���� 
வர���� தா� அ�த அவசர�” 
எ�றப� ��னைக�ட� ஒ� 
�ள�க�ைத� ��னா�.

“எ� வ��ைய இ����� 
மா�யா�தா�� ந�� ெசா���கேள, 
அ��� ச�தமா... அைத வ��� தா� 
க�����ேச�” எ�� ����� 
�ேநகமா� ��னைக�தா�.

“எ� ேப� மல�, மல���. இ�க தா� 
BFA ஓ�ய� இர�டாவ� வ�ஷ� 
ப�ேற�, ��க காேலஜூ�� ��சா? 
எ�த� ேகா��?” எ�� த�ைன 
அ��க� ெச�� ��� அவைன� 
ப��ய �சாரைண�� இற��னா�. 
��ைப��, அ��� அவ� ப���� 
க����� ஒ� த�ழ� எ�றா� 
�சா��காம� இ��பாளா எ�ன?

“ஹா� மல�, எ� ேப� பா��ய�... 
��� பா��ய� தா�” எ�� 
எைதேயா �ற வ�� பா��� 
����னா�” இ�க MA ெபா��க� 
ச��� ேச�����ேக�. இ�ைன��� 
தா� �த� நா�. அதா� அவசர�, நாம 
இ�ெனா� நா� பா��கலா� மல�. Nice 
to meet you and Thank you” என� ����� 
அவ� கா��ய �ைச�� ஓ�னா�. 

“இ�த� கால��ல அர�ய� ப��பா? IAS 
ப��க� ேபா�றாேரா? ந�லா 
ச�பா��கலா��� �ைன�சா இ�ைல 
நா���� ந�ல� �ைன�சா?” எ�ற 
��தைனகைள ஓர�க�� ��� த� 
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வ����� நட�தா�.

�த� நா� க��� எ�பதா� பாட�க� 
எ��� எ��க�பட��ைல, 
க���ைய� ப���� அவ� 
ேத��த��த ப��� ப���� ��ய 
அ��க� படல� ம��ேம 
நட�ேத�ய�. யா� யா� த� வ���� 
இ��பவ�க� என� ��� ��� 
பா��தவ� க�க�� ைமதா மா� 
ம�கேள �ைறய� ெத��தன�. ந�ம 
ஊ��கார�க ஒ��த� �ட இ�ைலயா? 
எ�ன ெகா�ைம சா� இ�? எ�� 
க�கைள� �ழல ��டவ���� 
ெத����யாைவ ஒ��ய சாய�ட� 
ஒ�வ� க��� ப�டா�.

தன��� ெத��த அைர�ைற ����� 
அ��� இ���� ெப��ட� 
எ�ேவா உைரயா�� ெகா����தா�. 
இ�ேபாைத�� அவைன� ெதா�தர� 
ெச�ய ேவ�டா� ��ேன ேப�� 
ெகா�ளலா� என எ�� அவைன� 
���� ைவ��� ெகா�டா�. �� 
ேப���க� ���� எ��� ெச��� 
ேவைள�� அ�த ைபய�ட� ெச�� 
ேபசலா� என எ��தா�. 
“ஹா�, ��க த�ழா?” எ�� எ���� 
அவ�ட� �னவ, பா��யைன ேம�� 
��� பா��தவ�” அ�லா, மைலயாள� 
ஆ�” எ�� ச�சா��தா�.

“எ�ேட ேப� ���, ��க� த�ழா?” 
எ�றா� ஆ�வமாக.

ச� த�ேழா, மைலயாளேமா தன�� ஒ� 
ெத����ய� �ைட�தா� எ�ற 
ம������ அவ�ட� த�ைன� ப�� 
����� வ���� ச���கலா� என� 
�� �ைட ெப�றா�.

��� ேநர� அ��� இ��பவ�க�ட� 
அ��க� படல� ���� ம�ய உண� 
இைடேவைள��� க��� ேக��ைன 
அைட�தா�. ��ட�த�ட உய�தர ஐ�� 
ந�ச��ர உணவக� ேபா� 
கா��ய��த�. எ�ப��� ந�ம ஊ� 
சா�பா� �ைட�கா� என� 
ெத��தைமயா� ெரா��, ப��� மசாலா 
வா�� அம��� உ�ண இட� 

ேத�னா�.

இட� ேத�� ெகா������ 
ேவைள�� யாேரா ”ம�ைர �ர�” 
எ�� அைழ�ப� ேக�க ��� 
பா�ைவைய� ெச���னா�. 
”பா��ய�, இ�க இ�க” எ�ற �ர� 
வ�த �ைசைய ேநா�� ����யவ� 
க�க�� மல��� ெத�ப�டா�.

இ�க வா�க எ�� ைசைகயா� த� 
அ��� இ���� இ��ைகைய� ���� 
கா��னா�. உ�கார இட� �ைட�த 
ம�������, த�� ேபச ஆ� �ைட�த 
��ம���� அவ� அ��� ெச�றா�.

“ஹா� மல�, எ�ப�� இ�க தா� 
சா�����களா?” எ�� அவ� கா��ய 
இ��ைக�� அம��தா�.

“காேலஜூ�� சா�பா� க������ 
வ�தா ந�லாவா இ����. அதனால 
எ�ப�� இ�க தா�, �ல சமய� 
ெவ�ேய ேபா� சா���ேவ�. என�� 
நா�� ம� ேநர� தா� �ளா� 
இ����, சமா����கலா�” என� 
��யவாேற உணைவ உ�டா�.

“��� ஓேக மல�, உ�க ெசா�த ஊ� 
எ�? இ�க அ�பா அ�மா �ட 
இ����களா இ�ைல த�யாவா?”

“நா� �ற�த� வள��த� எ�லாேம 
இ�க தா� பா��ய�. அ�பாேவாட 
அ�பா���... அதாவ� எ�க 
தா�தா��� ம�ைர ப�க� தா�, ஆனா� 
அ�பா ��ன வயசா இ���� ேபாேத 
தா�தா இ�க வ�� ெதா�� 
ெதாட���டா�. அதனால அ�பாேவாட 
ப���, ேவைல எ�லா� இ�க தா�” 
எ�� ���கமா� ���தா�.

“ெரா�ப ந�லாேவ த�� ேப���க 
மல�, உ�க ேப�� ெரா�ப அழகா 
இ���. உ�க அ�பா ஒ� கலா ர�க� 
ேபால” 

“��க ெசா�னா�� இ�ைல�னா�� 
எ�க அ�பா ஒ� க�ஞ� தா�, த�� 
க�ைத எ�லா� �ரமாதமா எ��வா�. 
அ�மா, அ�பா இர�� ேப�� ��� 
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��ச��.” எ�றா� ெப�ைமயாக.

“இ�ேபா தா� ெத��� ��க ஏ� 
ஓ�ய� ேமல இ�வள� ஈ�பாடா 
இ����க��, அ�பா ெபா�� தான 
��க” எ�� ெம�தா� ��னைக�தா�.

“இ� எ�லா� உலக �ய� தான 
பா��ய�, ��க க���பா அ�மா 
ெச�ல� தான?” என எ��ேக�� 
ேக�டா�.

“��� ஆமா” எ�� தைலயா��யப� 
ச�� ச�தமாகேவ ���தா�.

“��க ��ைப வ�� எ�தைன நா� 
ஆ��?”

“ஒ� மாச� தா� ஆ�� மல�, நா� 
��ைப�� ெரா�பேவ ���. இ�க 
எ�ேனாட UG ப��ச ஒ� ைபயேனாட 
ெசா�த�கார� MBA ப���றா�. ேப� 
ேகா��, அவ� �ட தா� 
த�����ேக�”.

இ�த ேப��க��� இைட�� இ�வ�� 
உ�� ������தன�. மல� �ல 
சா�ேல�கைள வா�� ைப�� 
ைவ�தவாேற அவ�ட� நட�தா�

“ச� பா��ய�, என�� ெகா�ச� 
ேவைல இ���. இ�க தாேன 
இ��ேபா� அ��க� ச���கலா�” என 
�ைடெப�� அவ�� ��� ேநா�� 
ெச�றா�.

பா��ய��� �த� நா� அ�பவேம 
�க�� இ�ைமயாக இ��த�. மலைர 
ச���த� ேம�� ம����ைய 
ெகா��த�, வ�த �த� நாேள ஒ� 
ேதா�... அ��� த�� ெத��த ேதா�. 
ெச�ைன�� இ���� ேபா� அவைன� 
��� எ�ேபா�� ஒ� ந�ப�க� ��ட� 
இ��� ெகா�ேட இ����. இ��� 
எ�ப��� �ைறய ேபைர ச�பா��� 
��வா�. அவ� த� த�ைத உத�ைய 
எ�ேபா�ேம எ��பாராம� வா��� 
வ�தவ� எ�பதா� ��� ��தா� 
ஏதாவ� ப�� ேநர ேவைல�� 
ெச�வா�. ��ைப��� அ�ப� 
ஏதாவ� ெச�ய ேவ��� என ��� 

ெச�தா�. இைத எ�லா� �ட 
���யமாக த� த�ைத ெபயைர 
யா�ட�� உபேயா��கேவ �டா� 
எ�ப�� �க�� ெத�வா� இ��தா�. 
இ��வைர ேகா�ைல த�ர யா���� 
அவ� யா� மக� எ�ற உ�ைம 
ெத�யா�. ேகா��� அைத�ப�� 
யா�ட�� �� அவைன க�ட�ப��த 
மா�டா�. ெப�ேறா�க� யா�? எ�ன 
ெச��றா�க� எ�� யாரவ� ேக�டா� 
ெச�ைன�� இ���றா�க�, ெசா�த 
ெதா�� என� �� ������வா�.

க����� ேச��த இர�� மாத��� 
மல�� த�ைத �ல� ப�� ேநர த�� 
வ��� எ���� ேவைல �ைட�த�. 
�ழ�ைதக� எ�றாேல எ�ேபா�� த� 
��ய� இ���� பா��ய��� அ�த 
ேவைல �க�� ������த�. 
க����� அவ��� ந�றாக� பழ�� 
ேபா���த�. அவன� வ���� 
ெமா�தேம இ�ப� ேப� தா� எ�பதா� 
அைனவ�ட�� ந�றாக� ேப�� பழ�� 
ெகா�டா�. 

��ைப வ���, க����� ேச���� 
��ட�த�ட ஆ� மாத�க��� ேம� 
ஆ�ற�. ��ைபைய ���தவைர 
ந�றாக ���� பா�����தா�. மல�� 
ந�� எ�ேபா�� ேபா� இ�ைமயாக 
ெச�ற�. ��ைப�� உ�ள த�� 
ச�க��� உ���னரா� ேச��� பல 
ந�ல �ஷய�கைள ெச�� 
ெகா����தா�. ஒ� �ைற 
கட�கைர�� உ�ள ��ைபகைள 
அக��� ப��காக ச�க��� இ���� 
ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. பா��ய�, 
மல�, ேகா�� ம��� பல� அ�� கல�� 
ெகா�ள ��� ெச�தன�.

“மல�, நாைள�� காைல�� நாேன 
வ�� உ�கைள ����� ேபாேற�. 
ேகா�� ேநரா கட�கைர�� 
வ���வா�” எ�� ��யவாேற ஒ� 
சா�ேல�ைட அவ�ட� ���னா�.

மல�� ��டா� ைப��ய�ைத� ப�� 
ந�� அ�����த பா��ய� 
எ�ேபா�� இ� ேபா� ஏதாவ� ஒ�ைற 
அவ���� ெகா���� ெகா�ேட 
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இ��பா�. இ�தைன நா�க�� 
இ�வ���� பழ� ேபான ஒ�� அ�.

ம�நா� காைல ஆ� ம��� எ�லா� 
மல� ��� வாச�� இ��தா� 
பா��ய�. மல�� தா� ச�யவ� 
அவைன வரேவ�� ேத�� வழ��னா�. 
மல�� ���ப��ட� ந�றாக 
ஒ���ெகா�டா� பா��ய�. மல�� 
அ�கா �ழ�ைத ேவ�கா��� �க�� 
���த அ��� பா��ய� தா�. 
ேவ�கா��� ��� வய� தா� 
ஆ�ற�. ெச�ற�ைற ���ைற�� 
வ�த ேபா� தா�தாேவா� பா��ய� 
த�� வ��� எ���� இட���� 
வ�தவ�, அவ�ட� அ, ஆ க��� 
ெகா�டேளா இ�ைலேயா அ��ைள 
ந�றாக ����� ெகா�டா�. அ�த 
����ெப� ��ைப வ�த ஒ� 
வார��� பா��ய� �டேவ தா� 
எ�ேபா�� ���� ெகா����தா� த� 
����ட�.

���� உபச��� எ�லா� ���� 
�ள�ப ஆறைர ம� ஆன�. தாேன 
அைழ��� ெச�வதா� வ�தாேன 
அ�ப� எ�றா� ைப� இ�ைல கா� என 
�ைன����தவ��� வாச�� வாகன� 
எ��� இ�லாம� ேபாக அவைன� 
பா��தா�.

“ேபாகலாமா மல�?” எ�றப� 
வ�தவைன ����, ”எ�ப�?” எ�றா� 
ேக��யா�.

“ப�ல தா�” எ�� ��யவைன� க�� 
���� தா� வ�த� மல���. 

“இ� நாேன வ����க மா�ேடனா? 
நா� வ�� �� ப����ேற�� 
ெப�ைம ேவற” என அவ� தைல�� 
ெம�வா� ��� ைவ�� அவ�ட� 
நட�தா�.

��ைப�� காைலேநர அழைக 
ர��தவாேற இ�வ�� ேப���� 
பய��� கட�கைர சாைலைய 
வ�தைட�தன�. இவ�க��� ��னேர 
அ�� வ����த ேகா�� அ����த 
��ைபகைள ைக�ைற�ட� 
அ��ற�ப���� ெகா����தா�. 

பா��ய�, மல�� அவ�ட� 
இைண�� ேவைல�� இற��ன�. 
இவ�க� ெச�� ெகா����பைத 
பா��த �ல�� ���ப�ட� ��வர 
அவ�கைள�� த�க�ட� ேச���� 
ெகா�டன�. 

“ஆமா பா��ய� உ�க��� ��� 
எ�ப� ெத���? ��ல ப��சதா?” 
எ�� பா��த�� ேக�கேவ��ய 
ேக��ைய ஆ�மாத� க��� 
ஒ�வ�யாக ேக�� ��டா�. 

“ெரா�ப ���ரமா ேக����க மல�” 
என ��னைக�தவாேற ஆமா� எ�� 
தைலயைச�தா�.
“இ� எ�ன �த�பர ரக�யமா 
பா��ய�, உ�கைள� பா��த 
அ���ேக ���ேச�... அதா� 
ேக���கைல” எ�றவாேற இ�வ�� 
த�க� ப��ைய ��த�ப��� 
இ��தன�.

“ேட� ேகா��, இ�த ப�க� ���ச�. 
உன�� உத� ேவ�மாடா?” எ�றப� 
அவ�ட� வ�தா� பா��ய�.

“இ�த ப�க�� ���த�டா, நாம 
எ��பா��தைத�ட �ைறய ேப� 
வ���டா�க அதனால ந�ம ேவைல 
�லபமா ���ச� இ�ைல” எ�� 
ம�����ட� ��யப� அைனவ�� 
சாைல�ப�க� வ�தன�.

ேநர� ப�ைத தா�� இ��க 
அைனவ���� ப� வ��ைற ���ய�. 
ம�றவ�க� அைனவ�� த�க� 
இ���ட� ேநா��� ெச�ல பா��ய�, 
மல�, ேகா�� �வ�� அ��� 
இ���� ெத����ய உணவக����� 
ெச�றன�.

மல� ���� வார���� 
இ��ைறயாவ� இ��, ேதாைச 
க�டாய� இ���� எனேவ அவ��� 
���த ஆ�வ� இ�ைல, ஆனா� ம�ற 
இ�வ�� இ�� ேதாைசைய பா��� 
��ட�த�ட இர�� மாத�க��� 
ேம� ஆ�ற�. ப���கா�டா� 
��டா� கைடைய பா��த மா�� இ��, 
ேதாைச, ��, ெபா�க� என அைன��� 
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ஆ�ட� ெச�தன�.

“ஹேலா எ�ன இ�ேம ெஜ�ம����� 
சா��ட� ேபாற� இ�ைலயா?” என 
��ட� ெச�த மலைர ஒ��� ��� 
ந�றாக க�ட� ெதாட��ன�.

“� எ�ன மல� ெகா�ச� ெகா�சமா 
ெகா����� இ��க” எ�றவா� அவ� 
இைல�� ைக ைவ�த ேகா�ைல ஒ� 
அ� ைவ�� த����டா�.

“அட��, ேவ��னா இ��� ெகா�ச� 
வா�� ெகா���ேகா. எ� இைல�� 
ப�� வராேத” எ�� அவ��� ஒ� 
��� ைவ�தா�. ேகா��, மல�� ேப�� 
எ�ேபா�� ஒ�ைம வைக�� தா� 
இ����. அ� எ�னேமா இ�வ�� 
ேபச ஆர���த�� இ��ேத அ�வாேற 
ேப� பழ� ��டன�.

இ�வாறாக ����, சா�பா� என காைல 
உணைவ ���� த�க� ����� 
�ள��ன�.

“இ�ப�� நா� வ�� �ரா� 
ப�ணவா?” எ�� ேக�டவைன ைக 
எ��� ����� ேகா��ட� அ��� 
ைவ�தா�.

�வ���� ஒ� அழகான ந�� ஒ� 
பாலமாக அைமய, நா�க� 
இ�ைமயாக� ெச�� ெகா����த�. 
�ைட��� ேநர��� எ�லா� 
க����� கலா�டா, அர�ைட 
அ�வ�ேபா� ெபா�நல� என நா�க� 
ஓ�ய�. இத�� இைட�� மல�� 
ஓ�ய���� பா��ய� ��ர ர�க� 
ஆ����தா�. �லசமய� 
ஆேலாசைனக� வழ�� தா�� ஒ� 
கைலஞ� எ�� ������ 
ெகா����தா�. அ� நா� �த� மல�, 
பா��ய� ந�� ேம�� வ�வான�. 
பா��ய��� மல�� �� ந�ைப�� 
தா�� ஏேதா ஒ�� இ��பதா� 
���த�. அ�ப� ஒ� மா�ற� மல��� 
வ�ததா� ெத�ய��ைல, இ����� 
த� மன�� உ�ளைத உ�� ெச�யாம� 
அவ�ட� எ��� �றாம� 
இ���றா�. 

��க ெசா���க பா��ய� நா� 
ேக��ேற�, ��க ெசா���க 
ெச��ேற�, இ� ந�லா இ��கா? 
இ�ைல இ�? நா� ேபாகவா 
ேவ�டாமா, அ�மா இ�ப� 
ெசா�றா�க இ��தா�� ��க 
ெசா���க. இ�த �ர� ந�லா இ��கா? 
இ�ப� ��ய ெப�ய �ஷய�க� 
அைன��� அவ�ட� ேக�ட ��ேன 
ெத�� ெப�� அவ� 
��ம�யைட�தா�. மல� தன�� 
ெகா���� ���ய��வ� அவைன 
எ�னேவா ெச�த�. பறைவ�� 
சவாலா� அவ�� ��ைண ேநா��� 
பற�� ெகா����தா�.

க����� ஒ��ைற ேசா�வா� 
அம�����த மலைர� க�� ஏேதா 
�ர�சைன என ���தவ� அவ�ட� 
காரண� �ன�னா�.

“ஒ��� இ�ைல பா��ய�, எ�க 
�ளா�ல உேம��� ஒ� ைபய� 
இ��கா�. அவ� இ���� என�� 
ல� ெல�ட� ெகா����டா�. அதா� 
அவைன எ�ன ப�ணலா�� 
ேயா���ேற�” எ�� த� �ழ�ப�ைத 
அவ�ட� ப���� ெகா�டா�.

“எ�ன� ல� ெல�டரா?!!” என 
அ���தவ� மன�� பல எ�ண 
ஓ�ட�க�” மலைர ேவெறா�வ� 
����வதா? ஏ� என�� ேகாப� 
வ��ற�? மலைர யா� ����னா� 
எ�ன? நா� ஏ� இ�ப� அ���� 
அைட�ேற�?” என அவேன அவ��� 
பல ேக��க� ேக�� ப�� இ�லாம� 
மலைர ேநா��னா�.

“எ�ன பா��ய� இ�வள� 
ெட�ஷ� ஆ���க? ெல�ட� என�� 
ெகா��தா�, உ�க��� இ�ைல. ��க 
எ�ன தா� அழகா இ��தா�� உேம� 
அ�த மா�� ைபய� இ�ைல” என� �� 
ம�ம� ��னைக ���க, அவ� 
��வத� அ��த� ��ய, “�ைச எ�ன 
மல� ��க!” எ�� அவ� ச�தமாகேவ 
��னைக�க அவ�� ேச��� 
ெகா�டா� அவ� �����.
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“�� (chill) பா��ய�, இெத�லா� 
இ�த ஊ�ல சகஜ�. என�ேக இ��� 
��னா� �ைறய வ�����, 
அெத�லா� நா� க���கேவ 
மா�ேட�. இ���� ெல�ட� 
����றவ� நாைள�� நா� 
��யா��� ெசா�னா ேவற 
ெப�ைண பா����� ேபா��வா�. 
இ� எ�லா� நா� �ைறய 
பா�����ேக� பா��ய�. ஆனா� 
இ�த உேம� ெகா�ச� Sensitive மா�� 
ெத��றா�, அதா� ேயா���ேற�. 
எ�ன ெசா�� எ�ப� அவ���� ��ய 
ைவ��ற���” எ�� வழ�க� ேபா� 
ஆ� �த� அ�த� வைர �� 
பா��ய��� ெத��ப���னா�.

த� வா��ைக வரலா�ைற அவ� ��� 
ெகா������ ேபாேத பா��ய� 
மன�� ஆ�ர� ஓ�ய�. �ைறய க�த� 
வ����கா? எைத�� க���ெகா�ள 
மா�டாளா? அ�ப� எ�றா� நா� காத� 
ெச��ேற� எ�� ��னா�� அ�வா� 
தா� எ�ைன தவறாக �ைன�பாேளா? 
எ�ன ெசா�� இவ��� எ�ைன 
��யைவ�க? என மன� அைலபா��த 
ேபா� தா� அவ�� மன�ைல 
அவ��ேக ���த�. ந�� எ�பைத 
தா�� ��சய� ஏேதா ஒ�� இ���ற�, 
மல� தன�� ெவ�� ேதா� அ�ல 
அத��� ேமேல எ�பைத ம��� மன� 
ந�றாக உைர�த�.

“எ�ன பா��ய� என�� ேமல 
ேயா�����க? ஏதாவ� solution 
ெசா���க” எ�� மல� ேக�ட ேபா� 
தா� �க�கால���� வ�தா�.

“அதா�... உேம�... எ�ப� ெசா�� 
��ய ைவ�கலா���...” எ�� 
எைதேயா உள�னா�.

“நா� ேக�டைத என�ேக ���� 
ேக��க, ந�லா இ���” என� 
����� �ைடெப�றா�.

“மல� எ�ன ப�ண� ேபா��க?”
“���...” என ேயா��தவ�, “ெசா�ல 
மா�ேட�, ெச�யேற�” எ�� 
��னைக மாறாம� ����� 

அ����� நக��தா�. ��சய� அவ� 
ேப� உேமைஷ சமா��பா� எ�ற 
எ�ண��� நாயக� ம���ட� த� 
�ைன�� ���னா�.

மல�ட� ேப�� ேபா� எ�லா� எ�� 
உ�சாக�����, மன�� பர�� 
ம�������, எ�ேநர�� அவ�ட� 
இ���� த�ண���காக மன� 
ஏ��வ��, பல சமய�க�� த��ைல 
���� அவ� நட�� ெகா�வ�� என 
ப��ய� ��� ெகா�ேட ெச�ல 
அவ� மன� படபட�த�. ப�டா���� 
பற�ப� ேபா�, ம�ய��ப� ேபா�, 
இைளயராஜா�� பாட� கா�� 
ேக�ப� ேபா� என அைன��� 
அவ��� ந�ல ச�ன�களாக மாற 
மன�� உ�ளைத உ��யா� ந�ப 
ைவ�த�. அவ� இ�லாம� த� 
வா��� இ���� �� நா�கைள 
கட�கேவ ��யா� என ��� 
ெச�தா� அ�த ெநா�.

இ����� த� மன�� உ�ளைத 
காத��ட� ��� ைத�ய� இ�ைல 
அவ�ட�. ப�ைம�� இ��� 
ஒ�ைம�ேக மாறாதவ�, எ�த அள� 
அவ�ட� ம�யாைத ைவ�����றா� 
எ�பைத உணர ���த�. ம�யாைத 
காதலாக மா�மா? த�ைன�� ப��� 
ஒ�றா� �ைன�� ேகவலமாக 
எ����டா�? த�ேபா� இ���� 
ந��� பாழா�, த�ைன�ப��ய 
தவறான �ைன��� அவைள 
ஆ�ெகா�வைத அவ� ���ப��ைல. 
தா� உண��தைத ��சய� அவ�� ஒ� 
நா� உண�வா� எ�ற ந���ைக�� 
இ�ேபாைத�� ஒ� தைல�காதலனாக 
மா� மா��� மா��� காத���� 
ெகா�����றா�. அவ� காத� 
கா�ய� ெதாட�� இ��� ஒ� 
வார��� ஒ� வ�ட� ெந��க 
ேபா�ற�. மல�� மன�� இ� வைர 
பா��ய� ஒ� ந�ல ந�பனாக, 
ம�யாைத���ய நபராகேவ 
இ���றா�. இ�த ந�� காதலாக 
மா�மா? மல�� மன� மல�� வைர 
கா����ேபா�.
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அ�மா எ�� அல�யப�ேய 
������ வ�த அ�தைன� க�ட 
வ��, “எ��� ��� ��� 
வாைர�ேல இ�த க�� க�தேற” 
எ�� மகைன அத��னா�. 
க�க�� ஆைச��ன, “மா, ப�டா� 
வா�க கா� தாேற�� ெசா��ேய... 
��மா நா� கைட�� ேபாக��” 
என அவசர�ப���னா�.

ைந�� ேபான ����ட� 
ெபா�தலான ப�ய�ட� ���ற� 
இ��� வ�த த�ைதைய� 
க�ட�ட� அ�த�� மன� 
வா�ய�.

“எ�ன வ�� ெசா�றா� ந�ம 
பய...” எ�றப�ேய தன� கா�� 
உைடைய அ�ந�ெகா�� வ�த 
கணவைன கவைல�ட� பா��தவ�, 
“எ�ன�க... �பாவ� அ���� 
உ�க��� ���� இ��கா?” என� 
ேக�டா�.

“இ�ல�மா... அ���� �� 
ெசா���ேட�. அதனால �ற�� ப� 
��� இ��கா�க. அ�ல ���� 
ேபா��இ��கா�க. எ�ப��� �பாவ� 
அ���� காைல�ல வ���ேவ�... 
கவைல�படாேத. மா� வைகக� 
எ�லா� ெர� ப�� ெகா��தா��. 
இ� �தா� பலகார� ெச�ற ேவைலைய 
ஆர���க��, ேட� ராசா அ�மா��� 
ஒ�தாைச ப��டா” எ�� மக�� 
க�ன�ைத வ����� ேவைல��� 
�ள��னா� ���.

அ�த�ட� பண�ைத� ெகா��தா� 
வ��. தா�� ர��ைக ைதய� ��� 
இ��பதா� க�ட மக�� ெந�ச� 
வ���ய�. இ�தைன வ�ைம��� 
தன�காக ப��ைகைய �ற�பாக 
ெகா�டாட எ��� ெப�ேறா�� 
அ�� மனைத வ��ய�. தன� 
உ��ய�� உ�ள பண�ைத 
எ����ெகா�� கைட�� ெச�� 
ப�ய��,ர��ைக�� வா��னா�. 

...Jayanthy Balakrishnan

�� கைத
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1000வாலா சரெவ�ைய ஆைச�ட� 
வா��� ெகா�� �� ����னா�.

அ�மா ���� ���� ெகா�� 
இ��தா�. அ�த� ஆவ�ட� 
எ��� �ைவ��� பா��தா�. “� 
ெச�ற ����தா� ெப��மா” 
எ�� ெசா��ேய ஒ� டச� ��� 
���தா�. “மா எ���� மா 
�பாவ�?” எ�� ����னா�. 
ெச�வா��ழைமதா� �பாவ�. 
இ���� ஞா��தாேன ஆ��. ச� 
ெரா�ப மைழ ெகா��� அதனால 
���ைக எ�லா� ட�பா�� 
ேபா�� ேமேல எ���ைவ எ�றா�.

��க��ழைம வான� 
ெபா���ெகா�� ஊ��ய�. 
ெவ�ள� கைர�ைட�� ெவ�ேயற 
அவசரமாக ஒ� லா� ��� 
�ராம���� வ�த� அைனவைர�� 
உடேன வ���� ஏ�மா� அர� 
அ�கா�க� க�டைள இ�டன�. 
ம��தவ�கைள வ�க�டாயமாக 
லா��� ஏ��ன�. அ��ெகா�ேட 
வ����, அ�த�� ைக�� 
�ைட�த ெபா��கைள 
எ����ெகா�� வ���� ஏ�� 
ெச�றன�. பா�கா�பான இட��ல 
த�க ைவ�க�ப�டன�.

வ�� தன��� 
ெத��த நப�ட���� 
அைலேப�ைய 
வா�� கணவன�� 
தகவ� ெசா�னா�. 
அவ�� ஆ�த� 
வா��ைதக� ச�� 
ந���ைக அ��த�. 
ெச�வா���ழைம 
வ�த�, �பாவ��� 
வ�த�. ஆனா� 
அைனவ���� 
த�க� �� 
எ�னவா�யேதா 
எ�ற கவைலேய 
இ��த�. மைழ 

��ற�ட� ஒ�வ� ெச�� பா��� 
வ�த�� ெமா�த �ராம�� ��� 
����ேபா� இ��பதாக� ெசா�ல 
அைனவ�� க��� வ��தன�. ஒேர 
நா�� த�க� வா�� தைல�ழாக 
மா���டைத மன� ஏ���ெகா�ள 
ம��த�.

அ�த�, “மா... வா�மா ����� 
ேபாகலா�. இ���� �பாவ�மா.
����, �� �ர�, ப�டா� எ�லா� 
��லதா� இ���. வா�மா ேபாகலா�” 
என அ�� அட� ���தா�. ப�க��� 
இ��த ெப�யவ�, “க��... அழாேத 
ராசா, நாம அ��த வ�ஷ� ப��ைக 
ெகா�டாடலா�. இ�ப ந�ம �� 
எ�லா� ஆ��ல அ����� ேபா���� 
க��. நாம அ��த ேவைள உண��� 
ைகேய�த ேவ��ய �ைல�� 
இ��ேகா� ராசா... �����ேகாடா” 
எ�� அவ� தைலைய வ��னா�. “ேபா 
தா�தா... � ெசா�றத நா� ந�பமா�ேட�. 
அ�மா � ெசா�� நாம எ�ப ந�ம 
����� ேபாேவா� எ��” க�க�� 
க���ட� ேக�ட மக�� ேக���� 
எ�ன ப�� ெசா�வ� எ�� கல�� 
��றா� வ��.

இ� கைதய�ல... கட�� மாவ�ட��� 
த(க)��� கைத.

�� கைத
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ெசா��� ப��ர��� அச� (Original) 
ஆவண�க� ெதாைல����டா�, 
உடன�யாக அ� ெதாைல�த 
இட���� அ��� இ���� காவ� 
�ைலய���, ெதாைல�த 
ப��ர�க�� �வர�கைள� 
ெத�வாக எ��, ஒ� �கா� 
ெகா��க ேவ���. அ�� அ�த� 
ப��ர�கைள க������� 
த��ப� ேக�க ேவ���.

காவ� �ைலய அ�கா�க� உ�க� 
ம�ைவ ப�� ெச��ெகா�� 
ஆவண�கைள� க�����க 
�ய���பா�க�. காணாம� ேபான 
ஆவண�க� �ைட�தா�, �கா� 
ெச�தவ�ட� த����வா�க�. ஒ� 
�����ட கால����� 
க�����க ��ய��ைல எ��, 
க�����க ��ய��ைல (Non 
Traceable Certificate) என சா��த� 
த����வா�க�.

அதைன� ெப���ெகா�ட�ட�, 
அைத� கா���� த�க���� 
ெத��த வழ�க�ஞ� �லமாக 
இர�� �ரபலமான நா�த�க�� 
(ஒ� ஆ��ல நா�த�, ஒ� த�� 
நா�த�) ப��ர�க� காண��ைல 
எ���, ஒ� �����ட 
கால����� க�ெட��பவ� 
வழ�க�ஞ�ட� தரேவ��� 
எ��� �ள�பர� ெச�ய 
ேவ���.

ெதாைல�த ெசா�� ப��ர�கைள 
யாராவ� க�ெட���, 

வழ�க�ஞ�ட� த�தா�, நா� அ�த 
ஆவண�கைள ெப���ெகா�ளலா�. 
அ�வா� �ைட�க��ைல எ��, 
ப��ர� ப�� அ�வலக�க�� இ��� 
ெபற�ப�ட ப��ர�க�� நகைல 
(Certified Copies of the Documents) காணாம� 
ேபான அச� (Original) ஆவண�க��� 
ப�லாக� பய�ப����ெகா�ள 
ேவ���.

இ�ப� அச� ப��ர� காணாம� ேபான 
ெசா���கைள வா��பவ� கவ��க 
ேவ��யைவ எ�ன எ�பைத� 
பா��ேபா�.

காவ� �ைலய��� �கா� ெச�த��, 
அச� ெசா��� ப��ர�ைத� 
க�����க ��ய��ைல எ�� 
காவ� �ைலய� த�� சா��த�, 
ப���ைகக�� ெவ�யான 
�ள�பர�க� ேபா�ற ஆவண�கைள, 
த�க�� வழ�க�ஞ�ட� கா���� 
அவ� ஒ��த� த��ப�ச��� அ�த� 
ெசா�ைத வா���ெகா�ளலா�.

��தாக ப�� ெச��� ெசா�� 
ஆவண��� அ��� வ�� வாசக� 
க�டாய� இட�ெப��ப� பா���� 
ெகா�ள ேவ���. “இ�த� ெசா��� 
எ�த ��ல�க�� இ�ைல எ�� 
��பவரா�ய நா� உ�� அ���ேற�. 
��கால��� இ�த ெசா��� எ�த 
��ல�க� ஏ�ப�டா��, 
��பவரா�ய நா� ����� எ� 
ெசல�� ��ல�க�ைத ச�ெச�ேவ� 
எ�� உ�� அ���ேற�”.
அச� ஆவண� இ�லாத ெசா��� 

ெசா��� ப��ர�க� 
ெதாைல����டா� எ�னதா� ���?

...Silentsounds @ Guna

Movie ReviewCitizen's Panel
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ேம�, வ���� கட� 
வா���ேபா� ��க� வர வா��� 
இ���ற�. ��ன� ஏ�ப�ட �ல 
கச�பான அ�பவ�களா� �ல 
வ��க� கட� வழ�க தய�க� 
கா�ட����. ஏென��, 
��ெப�லா� ெசா��� 
ஆவண�கைள ெகாலா�ர� 
ெச�����யாக (Collateral Security) 
ெகா���, வ���� கட� 
ெப�வா�க�. ஆனா�, ப��ர� 
ப�� அ�வலக��� அ�வா� 
கட��காக ெகாலா�ர� ெச����� 
ெகா��பைத� ப�� 
ெச�யமா�டா�க�. அதனா� கட� 
ெப�வ� ��ல�க� சா��த�� 
ெத�யா�.

ஒ� �ல� ப�ேவ� காரண�களா� 
தா�க� வ���� ெகா��க 
ேவ��ய கடைன� ெகா��காம�, 
ேம���யவா� ெசா�� 
ஆவண�க� ெதாைல����ட� 
எ�� காவ� �ைலய����, ��� 
ப���ைகக��� �ள�பர� 
ெகா��� வழ�க�ஞ�ட� சா�� 
ெப�� ெசா��ைன 
�����வா�க�. ��கால��� 
ெசா�ைத வா��யவ��, கட� 
ெகா��த வ���� ��ம�ற�கைள 
நா��. ெபா�வாக, கட� ெகா��த 
வ��தா� ெவ�� ெப��. 
ஆனா�� ��ட கால ெதா�ைலக� 
உ�டா��. வா��யவ���� 
ந�ட� ஏ�ப��.

இ�மா��யான தவ�க� 
நட�கா���க, த�ேபா� வ���� 
ஆவண�கைள ைவ��� கட� 
ெப�றா�, Memorandum of Deposit of 
Title Deeds (MOD) எ�ற ஆவண� 
ப��ர� ப�� அ�வலக��� ப�� 
ெச�ய�ப��. இ� ��ல�க 
சா��த�� ெத�யவ��. 
இ�த�ைற கட�த 10 ஆ��களாக 

ெசய�ப�� வ��ற�.

ெபா�வாக, ெசா��� அச� ஆவண�க� 
ெதாைல����டா�, அ�த ெசா��� 
ம���, ச�ைத (Market) ம��ைப�ட 
ச�� �ைறவாகேவ இ����. ேம��, 
ஆவண�கைள ெதாைல�தவ� 
���க�ட �ைறைய ��ப��னா�, 
வா��பவ��� ந���ைக ஊ��வதாக 
இ����.
ஆவண�கைள ெதாைல�தவ�, 
அவ�ைடய மைன� அ�ல� மக� 
எவ��காவ� அ�த ெசா��ைன தான 
ெச���ெம�� (Settlement Deed) �ல� 
எ��� ெகா��கலா�. இத�கான ெசல� 
எ�ப� ெசா��� ம��� 25,00,000 
�பா��� ேம� இ���� �.33,000 
வைர ெசலவா��. அ�த 
ெச���ெம�� ப��ர���, அ�த 
ெசா��ைன வா��ய �வர�, ெசா��� 
ஆவண�க� �வர�, அைவ காணாம� 
ேபான �வர�, காவ� �ைலய��� 
�கா� ெகா��த �வர�, வழ�க�ஞ� 
�ல� ப���ைகக�� �ள�பர� 
அ��த �வர� ஆ�யவ�ைற �ைறயாக 
எ��� ப�� ெச�யலா�.

இ�த ெச���ெம�� ப��ர�ைத� 
ெகா��, �டாக இ��தா� ப�டா, 
��� வ� ர��, �� வா�ய ர�� 
ஆ�யவ�ைற ெசா�� ெச���ெம�� 
ெச�தவ� ேம�மா�ற� ெச���டலா�.

இதனா� அ�த ெச���ெம�� 
ஆவண��� உ�க� �ைக�பட��ட�, 
த�ேபாைதய �லாச�, அத���ய 
சா��க� ஆ�யைவ �ல� ��க�தா� 
அ�த ெசா��� உ�ைமயாள� என��, 
��க� அைத மைன��ேகா, மக��ேகா 
ெச���ெம�� ெச������க� 
என�� ��ல�க சா��த� �ல� 
ெத�யவ��. ��� உ�க� மைன�ேயா 
அ�ல� மகேனா இ�த ெசா��ைன 
ேம���ய ஆவண�கைள� கா�� 
�லபமாக ��கலா�.

Citizen's Panel
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December Month
Contest Winners

1. Penmai Special Contest: 

Newyear - Gowrymohan & Srija Bharathi

2. Neeya Naana Winner - Sindulakshmi 

3.  Penmai’s Super Star:

Best Poet - S.B.Chaithanya

Penmai’s Special Contest: kolam Contest

Neeya Naana:

நா��� வள����� ஊடக�க�� 
ப�� ச�யாக உ�ளதா அ�ல� ச�யாக 
இ�ைலயா?

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.

January Month Contest

Contest & Rewards
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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
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