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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

க�ள����� அ�ேக க��� மாண� த�ெகாைல / ெகாைல 
ெச�ய�ப�ட� ெப�ேறா�க�ைடய ெப�� மன அ��த�ைத 
ஏ�ப�����ள�. இ��� எ�தைன ஆ��க� ஏைழ ம�கைள 
ஏமா�� இ�ப� பண� ப���� ��ட� ப���� ெகா�ேட 
இ����!
 
க����� �க ���யமான க��ட�க� �ட ஒ��காக இ�லாம�, 
எ�த ஒ� உபகரண�க�� இ�லாம� இவ�க� ம���வரா� 
ம�க��� எ�ன ெச�ய ����? மாண�க� பல�ைற ம� 
ெகா���� எ�த ஒ� அ�கா�க�� நடவ��ைக எ��காம�, �� 
அவ�க�� உ�� ���த �� க���க��� இ������ ேபா�வ�� 
ந� நா��� நட��வ�� நாடக�க�� ஒ�ேற. இ�ேபா�ற இ��� 
பல ப��க�, க���க�, தரமான க��ட�க� இ�லாம��, 
க�வைறக� இ�லாம��, ேல� வச�க� இ�லாம��, ஆ��ய�க� 
இ�லாம�� எ�� பல இ�லாைமக�டேனேய நட�� வ���றன.
 
��பேகாண� ப�� எ��� பல �ழ�ைதகைள ப� வா��ய �� அர� 
ச�ட� இய�� நடவ��ைக எ��த�. அேதேபா� ப�� வாகன� 
�ப�����ளான �ற� அவ���கான நடவ��ைக எ��த� எ��  
எ�ேபா�� பல இ����கைள இழ�� அ�ப��த �� தா� இ�� 
நடவ��ைகக� எ��க�ப���றன. அ� ேபா�ற நடவ��ைகக�� 
�ல மாத��ேலா, வ�ட��ேலா மற�� ம�ப��� உ��ப� 
இழ��க� எ�� ெதாட�கைதயாகேவ உ�ள�!
 
எ�ேபா� அரசா�க� க���ைன த� க���பா��� ெகா�� 
வ��றேதா அ�ேபா� தா� இ� ேபா�ற மாணவ�க�� மரண���� 
������� வ��. ஆனா� இ�� தா� அரசா�க� ஏ�� நட�த 
ேவ��ய க��� �ட�ைத ேபாைத�ெபா�� ��பவ�க��, 
ேபாைத�ெபா��களான ம�பான�ைத அரசா�க�� நட�� வ��ற�. 
 
தைல ����� ப�� ெசா�ல���ய அ�கா�க� ெப�ேறா�, ம�க� 
ம��� ப���ைக�� ேக���� ப�� ெசா�ல ��யாம� ஓ� 
மைற��றன�. ���� ஆைண �ற��� அைம�ச�க� ைக�க���� 
ேமலவ�க�� கா�� ����� �ட���றன�. இ� ந� நா��� 
சாப�ேக�!  ��யைல ேநா�� பல ெப�ேறா�க��, எ��கால�ைத 
இழ�� பல இைளய தைல�ைற�ன�க�� இ����றன�!
 
ேபா��ேபா��� ெகா�� ப�� க�� ��தக�க�� அவ�க�� 
�ைக�பட�க� ம��� சாதைனக� இட�ெபற��, அவ�க�� 
எ��க��க�� சாதைனகைள ���க� ஒ�� மைற�ப�மாக இ��ப� 
�க�� வ��த�பட���ய �ஷய�. ந�ைம ெச�தா� ெபய�� 
�க�� த�னாேலேய வ�� எ�ற �த�சன�ைத உணராத 
அ���களாக இ��ப� ந� �ர��டேம!
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Moms vs KidsMoms vs KidsMoms vs KidsMoms vs Kids

stulip0110 @ Swapna

எ� மக��� இ�ேபா� 6 வய�. 
அவ��� ஒ� வய� இ���� ேபா� 
நா� இ�ேக வ�ேத�. அ� வைர எ� 
அ�மா ம��� எ� கணவ�� அ�மா 
�ைண இ��ததா� அவைள� த�யாக 
சமா��ப� தா� ெப�ய சவாலாக 
இ��த�. என�� அத� �� ெம�ல 
��� இ���� இ�ேக 
உ�ளவ�க�ட� பழ�� ேபா� 
ஓரள� �ர�சைன இ�லாமேல 
ெச�ற�. அத�� ���ய காரண�, 
இ�ேக இ��ய�க� �ைறய ேப� 
உ�ளதா� இ�ேக இ��பவ�க� 
ஓரள� இய�பாகேவ பழ�ன�.

3 வய�� இ��� அவ� இ�ேகேய �� 
��� ெச�வதா� அவ��� ெப�தாக 
ெமா�� �ர�சைன இ�ைல. அேதா� 

இ�ேக இ��பதா� வ�� 
ந�ைமகைள� ��ைளக��� 
�த�� ெசா��� த�வ� ந�ல 
பழ�கவழ�க�கேள. எ��தைத எ��த 
இட��ல ைவ�ப�, அைறைய ��� 
வ�� ேபா� ைல� ஆ� ப�� 
வ�வ� என� ��ன� ��ன 
�ஷய�க� �ட ஒ� �ைறயாக 
ெச�வா�. ��ைபைய� �ேழ ேபா�� 
பழ�கேம �ைடயா�. அ�ப� ��ைப 
�ைட இ�ைல எ�றா� அைத ைப�� 
ைவ�� அ�ல� எ��ட� ெகா��� 
��ைப� ெதா�� க��� 
ப��ேபா� அ�� ேபா��க� 
எ�பா�. இ� ேபால பல ந�ல 
�ஷய�க� இ��தா�� இ� வைர 
ஒ� �ல ச�த��ப�க�� அவ�ட� 
ெகா�ச� ெசா�� ��ய ைவ�க 
ேவ��ய க�டாய�� வ�த�. 
�த�� எ� மக��� ைகக�� �� 

ெவ�நா��� �ழ�ைதகைள வள���� 
ெப�ேறா�க� ச����� சவா�க�!!! 
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�� ��க� இ��க, அ� ந���� ஒ� 
�ஷயேம இ�ைல. ஆனா� இ�ேக 
அைனவ���� அ�ப� இ�லாம� 
இ��க, அவ�ட� ப��� ஒ� ெப� 
ெகா��� வ�� ப��� வைக 
ேபால. இவ�ட� எ�ன ைபய�க� 
ேபால உ� ைக�� �� என� ���ப� 
���ப� �ற அவ� எ��ட� 
�ைற��டா�. அ�ேபா� நா�� 
எ�னவ�� அவைள இ� ேபால� தா� 
நா� எ�பைத� ெசா��, நா� நாமாக 
இ��ப�� எ�த த��� இ�ைல. 
அத�� ெவ�க�பட�� ேவ�டா�. 
நா� இ�ப�� தா�, எ� உட� 
இ�ப�� தா�, என ைத�யமாக இ� 
என� ெசா��� ெகா��ேதா�. 
���ப�� அ�ப� ேப�� 
ேக�டேபா� அவ� எ� ேதா� 
இ�ப�� தா�. எ� அ�பா ேபால 
என��� இ�ப� இ���. ேவ� 
ேபசலாமா என� ெசா�னதாக� 
ெசா�னா�. அேத ேபா� அத� �� 
இ�ெனா� �ைற யாேரா உன�� ஏ� 
இ�ப� �ர�� ��� என� ேக�க 

இ� தா� நா� என ப�� ��யதாக� 
ெசா�னா�. 

நா� யா�? ந� ேவ� எ�? என� 
��ைளக���� ெசா�னா� அைத� 
���� நட��� ப��வ� 
��ைளக�ட� இ��பதாக�ப�� 
என��. இ�ேக இ���� ந�ப�க� 
ெச� த�ழ�களாக இ��க த�� 
ப��ைககைள ஒ�� ேச��� 
ெகா�டா�, இ��ய ஆைடக� 
அ��� என� ெகா�ச� ெகா�ச� ந� 
வா��ைக ப�� ெசா��� 
ெகா��ேபா�. நா� இ�� எ� 
மக�ட� த��� தா� ேப�ேவ�. 
எ�ன... அவ� ப�� ��வ� பா� 
த��� வ��, பா� ஆ��ல��� 
வ��. இ�� �� �ர��ைன இ�ைல. 
இ�ேக ��ைளக��� என வ�� 
ேசன� பா���� வய�� அவ� 
இ��பதா� இ�த ��ய� �ர��ைன 
இ�ைல தா�. 
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JV_66@ Jayanthy

7 மாத���� ேம�, இ��, ேதாைச, 
சாத� இைவகைள� ெகா��க 
ஆர���கலா�. ச�பா��ைய , பா�� 
ஊறைவ��, �� ��யாக� 
ெகா��கலா�. ��க� வைககைள� 
ெகா��கலா�. ெமா�த��� நா� 
சா���� அைன�� வைககைள�� 
பழ�க�ப��த ேவ���. இ�த� 
ப�வ��ேலேய ச��கைர�� ப��, 
ேதைன� பழ�க�ப���வ� ந�ல�. 
ச��கைர உபேயா��பதா�, �ைமதா� 
�ைள��. ேத� எ�ேபா�� 
உட��� �க�� ந�ல�. இ�ேபாேத 
பழ�கமா���டா�, ெகா�ச� 
ெப�யவ�களாக ஆன ��, ச��கைர� 
பழ�க�ைத மா��� ெகா�வ� 
க�னமாக இ���� .
ஒ� வய��� ேம�, நா� ெகா���� 
க�� மா�� பல மா�ற�க� ெச�ய 
ேவ���.

ேதைவயான� ெபா��க�:
ரா� – ½ �ேலா 
ப�ைச� பய� – ½ �ேலா
க�� -100 �ரா� 
ேவ�கடைல – ¼ �ேலா 
ெபா���கடைல – ¼ �ேலா 
பாதா� ப��� - 100 �ரா� 
ேகா�ைம – ¼ �ேலா 

ெச��ைற:
 இவ��� ரா�ைய ம��� �ைள� 

க�� உபேயா��க��.
 எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக� 

ேபா�� (இ�� ெபா���கடைல, 

பாதா� இவ�ைற ம��� வ��க 
ேவ�டா�),ெவ�� வாண��� 
ந�றாக� ப�ைச வாசைன ேபா�� 
வைர வ���, ந�ல ைநசாக 
அைர�� ைவ��� ெகா��, ஒ� 
கா��� �காத ட�பா�� ேபா�� 
ைவ�� �ட��. ேவ��மானா�, 
��� ெவ��� ைவ��� 
ெகா��, ��ைய ஃ��ச�� 
ைவ�� �ட�� (2 அ�ல� 3 கவ� 
ேபா��).

 இைத இ�ேபா�, ஒ� பா��ர��� 
2 ��� ேபா��, 1 ட�ள� த��� 
���, ந�றாக� கல��, அ���� 
ைவ��� �ள�, ெக��யாக ஆ�� 
�� இற�� �ட��. இ�� ��� 
பா� ���, ேத� அ�ல� 
ச��கைர� ேபா��� கல�� , கா�, 
� ேபா�� (அத�� ப��) 
ெகா��க��. 

 �ைறய தா�ய�க� ேச�வதா�, 
உட��� ேவ��ய கா��ய�, 
�ேரா�� , �னர��, 
கா�ேபாைஹ�ேர� எ�லா� இத� 
�லேம �ைட�� ���.

8 மாத �ழ�ைத�கான 
உண� �ைறக� 
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...Gloria

�ரா��� வ�ட��� இர�� மாத� 
தா� ெவ��. ம�ற ேநர� எ�லா� 
��� தா�. எனேவ ��ைளகைள 
கா�, க���, ெந�� ேபா�ற 
ப��கைள ந�றாக �� 
அ���ேவ�. ��மான வைர கா�� 
�����ெகா�ளாம�  பா���� 
ெகா�ேவ�. ப�� நா�க��� ஒ� 
�ைற �ள�, ���� அைர�� 
�ழ�� ெச����ேவ�. காைல 
ெவ�ேய �ள��� �� பா�� 
பன�க�க��, ெகா�ச� 
�ள���� கல�� ெகா��ேப�. 
இர� ����� பா�� இ��� 
த��� ேபா�� ெகா��க ைவ�� 
ெகா��ேப�. அ�வள� தா�. 
இ�ேக ��� கால ேநா�க� �ைறய 
வ��. எனேவ ைக ைவ��ய� 
எ��� ெச�வ� இ�ைல. ேநா� 

வ�தா� டா�ட�� ேபா� ��ேவா�.
 
...kasri66 @ Chitra

�ழ�ைதக��� ச� ����� 
��னா� �����ெகா�ேட 
இ����. ��கைட��, கா� வ� 
எ�ெற�லா� ெசா�லேவ ெத�யா�. 
அேதேபா� ஜுர� வ�தா� 
����ேபா� கன���. �� 
�ழ�ைதக� இ��தா� 
����/ைக�� எ�ேபா�� ஒ� 
ெத�மா��ட� ைவ����ப� ந�ல�. 
ம��ெகா� �ைற temp. check ப�ண 
ேவ���. Handy medicine paracetamol 
ேபால உடேன தரலா�. ஜுர� 
அ�கமானா� ஒ� ��ைட நைன�� 
உட�� ���க �ைட�� 
�டேவ���. ஆனா� 
�ைட�த�டேன ஒ� கா��த ��� 
ெகா�� ஈர�ைத �ைட�க 

...Rudhraa

மைழ, ���கால
பா�கா�� ���
மைழ, ���கால
பா�கா�� ���
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ேவ���. �டேவ ப�ட� 
ேபாடேவ���. இைத� 
ெச���ேபா� fan எ��� இ��க� 
�டா�. Temperature உடேன 
ம���ப��. உடேனேய டா�ட�ட� 
அைழ��� ேபாக ேவ���.
 
அ��ற� ச� ���� அத� கல� 
ப�ைசயாக மா�னா� ��� 
எ��காம� டா�ட�ட� 
ேபா��டேவ���. சாதாரணமா 
��கைட���� nasal drops 
ேபாடலா�. ேத�கா� எ�ெண�� 
க��ர�ைத ெபா� ெச�� கல�� 
மா��� தட� �டலா�. �க��ட� 
ஆ�� தடவலா� எ�றா�� �ல 
�ழ�ைதக��� அ� ��� 
எ��சைல� தரலா�. ��ேடா AC 
எ�றா� ஒ� ப��� �க��ட� 
ஆ�ைல� ேபா�� �வ���� 
ைவ���டலா�. தைலகா�, 
ேபா�ைவ எ�லாவ���� 
ேபாடலா�. �க�� ��ய 
�ழ�ைதக� எ�றா� ஒ� ம��� 
(mug) ெகா���� த��� ைவ�� 
அ�� �ல ��க� ேச��� க���� 
அ��� ைவ�� �டலா�. ஆனா� 
�ழ�ைதக� ைக�� எ�டாதப� 
பா���� ெகா�ள ேவ��ய� 
���ய�.

ச� கா��� ேபானா� ��� �ட 
��யா�. ெவ�ெவ��பான ��� 

��� உ�� ேச��� ஒ� ���வான 
�� ெகா�� உ��� த��ைர 
���� �ைட����டா� relief 
�ைட���. டா�ட�ட� ேக�டா� 
�ல handy drops த�வா�க�. ஆர�ப 
�ைல�� அைத ெகா��� relief 
�ைட�கா��டா� டா�ட�ட� 
ேபாகலா�.

ஜுர�, ச� எ�றா� �ரண ச�� 
�ைற��. அ�ேபா� க�டாய�ப��� 
ச��மா� க��, பா� ேபா�றைவ 
தர��டா�. க���� ெவ�� 
அ��ைய வ��� அைர�� ைல�டாக 
க�� தரலா�. அ�ல� ரச� சாத� 
ெப��. பா��� ப�� ெடாமாேடா 
�� ���� சா���வா�க�.

இர�� வய��� ேம� �ழ�ைதக� 
எ�றா� ���ேகாைவ எ�� Impcops� 
மா��ைரக� �ைட���. அ� ஒ� 
பா��� ஐ�ப� மா��ைரக� 
இ����. அைத ைகயாேலேய 
ெபா��� ஒ� ��� பா�� உைர�� 
ெந��, கா� �� �ற�, க�ன� எ�� 
தடவலா�. இ� sinus ெதா�ைலயா� 
அவ��ப�� ெப�யவ�க���� 
ந�ல ம���. ��மானவைர ��� 
கால��� ��ெல�� எ��ேம 
தராம� இ��ப�� ஒ� prevention. 
ெவ��கா�� படாம� 
பா����ெகா�வ�� ���ய�.

Mammas Page

My kid is now 4 years old. She is eating viboothi and 
balpam more. How to control her? If I scold she is 
doing it behind me and hides it.

...Ramyarajan
Even I used to do that. I like that taste. But later I came to know 
that people who have less calcium only will do like these. Consult 
your pediatrician. Give calcium rich foods to her.
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�ழ�ைத வள��� எ�பைத இ�� 
பல�� ஒ� ��ேநர ''ேவைலயாக'' 
�ைன��றா�க�. காரண� 
�ழ�ைதகைள� பா����ெகா�ள 
தா�தா, பா�� எ�ற �������ப� 
�ழ� இ�ைல. அதனா� தா� 
இ�ைற�� �ழ�ைதக� ��ேநர�� 
த�க� ெப�ேறா�க�� ெபா���� 
ம��ேம வள��றா�க�.
ஆ�� ேவைல, ��� ேவைல எ�� 
இர�� ப�க�� அ�லா�� 
ெப�ேறா�களா� �ழ�ைதக�� 
��ன� ��ன ��வாத�கைள� �ட 
தா�க ��யாம� ேகாப� வ�� 
���ற�.

த�ர இ�த�கால� ெப�ேறா�க��� 
மண� �� க��த�, ெபா�ைம 
ைவ�� �ைளயா�வெத�லா� ��த 
ேவ��. ெகா�ச ேநர� �ைட�தா��, 
அ�த ேநர�ைத �க�� பய��ளதாக 
க��க ேவ��� எ�� �ழ�ைதகைள 
கா�ப��, ச��த�, ��னா���, 
க����ட� எ�� ஏதாவெதா� 
�ஷய��� ஏற��ைறய� 
த�����றா�க�.

இ� ெக�ட��� ��யலா�, 
ந�ல��� ��யலா�. ஆனா�� 
ெப�ேறா�க�� மன�� ப��த 
ஆ��தரமான எ�ண�, ''ஐ��� 
வைளயாத� ஐ�ப�� வைள�மா!'' 
எ��ற அ��பைட �ஷய�தா�.

ெசா���ெசா�� 
வ�����வைத�ட ேநர�யாக 
கள��� இற������டலா� எ�ற 
வைக�� �ல ெப�ேறா�க� அ�த�த 

�ைற�� ��ண�கைள அ�� 
ெசய�� இற�����றா�க�. 
இத�� இைணயதள�க�� 
ேப�த�யாக இ����றன.

ெப�ேறா�க�� �ழ�ைதக� �தான 
இ�த எ��பா���, அத�காக 
ெப�ேறா�க� ��ப��� 
வ��ைறக� ந�லதாக�� 
��யலா�, ெக�டதாக�� ��யலா� 
எ��ற� ச�ப��� எ��க�ப�ட 
க����க��� ஒ��. ேம�� அ�த� 
க����க����, ''�ழ�ைத வள��� 
எ�ப� ஒ� ெப�ய �ஷயமான���� 
காரணேம இ�ைறய த�����தன 
���ப அைம���தா�.

�ழ�ைத வள��� எ�ப� ஒ� ெப�ய 
இ�� ஆனதா�தா� ெப�ய ெப�ய 
நகர�க�� �ழ�ைத வள��ைப� 
க��� ெகா��க என �ைறய 
ெவா��ா�� 
�ைள���������றன. ஒ� 
ம�ேநர க�ச��� ஃ�ஸாக �பா� 
500 ���� 2000 வைர ெட��, 
��ைப, ெப�க�� ேபா�ற 
நகர�க��� 500���� 1000 வைர 
ெகா�க�தா, ைஹதராபா�, ெச�ைன 
ேபா�ற நகர�க���, 
வ���க�ப�வதாக� ெத��ற�.

�ழ�ைத வள��� எ�ப� இ�ேபா� 
ஏ� ��ெர� �ைற�ததாக இ���ற� 
எ�� ைச�யா���� 
ேத�ெமா��ட� ேக�டேபா�, 
''இ�ைறய ந�ன அ�மா�க��� 
த�க� �ழ�ைத�� �தான 
������ைமதா� �ழ�ைத வள��� 

ேகாப�கார ெப�ேறா�க���... 

Mammas Page

Chan
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எ��� ெம�ைமயான 
�ஷய�ைதேய ஒ� �ர��ைனயாக 
ேப�� அள��� ெகா��ேபா� 
������ற�'' எ��றா�.

உதாரண���� த� �ழ�ைத 98% 
மா�� வா�����பா�... ஆனா�, 
அத�� ெப�தவ�க ச�ேதாஷ�பட 
மா�டா�க... ஏ� 100% வா�க��ைல; 
அவனா� ����.. ஏேனா அவ� 100 
மா�� வா�க��ைல எ�� எ��ட� 
வ�வா�க�. இ�த ������ைமதா� 
அ�பான ெப�ேறா�க� �ட 
ேகாப�கார ெப�ேறா�களாக 
மா�வத�� �த� காரண�.

இதனா� ேகாப� ம����லாம� 
மன அ��த�, ��க��ைம, எ�ப�� 
சா���வைத�ட �ைறவாக� 
சா���வ� அ�ல� அ�கமாக� 
சா���வ� எ�� ெரா�ேடஷ� 
ேவைலகெள�லா� பா��க�ப��. 
இைத ��ெர� டாலர�� ெலவ� 
(Stress tolerance level) எ�� 
ெசா��ேவா�. இ�த �ைல�� 
ெப�ேறா�க��� �ழ�ைதக� �� 
ெதா�டத�ெக�லா� ேகாப� வ��. 
ேதைவ��லாத எ��ச� வ��.

''�ழ�ைதக� எ�ேபா�ேம 100� 70 
ப�ச�� த�க�ைடய ெப�ேறா�� 
பழ�கவழ�க�கைள� பா����தா� 
�ஷய�கைள� க��� 
ெகா��றா�க�. ஒ� தா� ஓவ� 
��ெரஸுட� �ழ�ைத வள���� 
ஈ�ப�� ேபா�, தா�� ��ெர�தா� 
�ழ�ைத�� மன�� ப���. 
இதனா� அ�த� �ழ�ைத�� த� 
அ�மாைவ� ேபாலேவ 
ெட�ஷனாவத��� 
ேகாப�ப�வத��� தானாகேவ 
க���ெகா��ற�".

''�ழ�ைதக�� ேம� உ�க� 
���ப�கைள ���கா��க�. 
அ�ப�� ����� ேபா� அைத 
உ�க� ��ைளக� ம����. அ�த 
ேநர��� ேதைவ��லாம� ��க� 
ேகாப�பட ேந���. இதனா� 
�ழ�ைத�� உ�க� �� ெவ��� 
வரலா�. அ�த ெவ���, 
பா��பவ�க� ேமெல�லா� 
ெதாட��. இதனா� �����, 
ெவ���� உற��ைற ��கமாக 
இ��கா�".

"�ழ�ைத தவ� ெச�தா� 
ெப��பாலான ெப�ேறா�க� 
ேகாப��� ெக�ட வா�ைதகைள� 
ெசா��� �ழ�ைதகைள� 
���வா�க�. அ�த� வா��ைதகைள 
�ழ�ைதக� �லபமாக� 
க���ெகா��, ம�ற �ழ�ைதகைள 
அேத ெக�ட வா��ைதகைள� 
ெசா��� ���வா�க�. இதனா� 
அ�த� �ழ�ைதக� ெக�ட �ழ�ைத 
எ�ற ெபய�ட� ���� 
ஒ��க�ப��றா�க�. இ�ப� 
ஒ��க�ப�� �ழ�ைதக� ��னா�� 
பல ெக�ட பழ�கவழ�க�க�� 
���� ெகா�வத��� �ைறய 
வா��� இ���ற�".

''�ழ�ைதக���� த�ைன� ப��ய 
ந�ல அ���ராய� ஏ�ப��ப� 
ெப�ேறா�க� த�க� �ழ�ைதைய 
வள��க ேவ��� எ�பைத 
ஒ�ெவா� ெப�ேறா�� உணர 
ேவ���. �ழ�ைத��� தா� ஒ� 
ந�ல �ழ�ைத��ைல எ��ற 
எ�ண� வ����டாேல, 
அவ�க��� ெச�ஃ� கா�ஃ�ட�� 
இ�லாம� ேபா����. 
�ழ�ைதகைள ������ 
ெகா��வேதா, அ������ 
ெகா��வேதா ேநா ��!''
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Every pregnant woman and her family 
need to know that pregnancy and 
childbearing can have risks. They should 
be able to recognize the warning signs.

It is generally recommended that women 
give birth in a facility and with a skilled 
birth attendant, since complications 
cannot be predicted. For some women, 
this is even more important because the 
possibility of complications increases if 
they:

 are under 18 or over 35 years of age 
 gave birth less than two years ago 

 have had several previous pregnancies 
 have had a previous premature birth 

or a baby weighing less than 2 
kilograms at birth 

 have had a previous difficult birth or 
Caesarean birth

 have had a miscarriage or still birth
 weight less than 38 kilograms

are less than 1.5 metres tall
 have been through infibulation or 

genital cutting
 have HIV or other STIs.
A pregnant woman should be supported to 
recognize the signs of labour and know 



Safe Motherhood And Newborn Health
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when it is time to seek a skilled birth 
attendant to assist with the birth.
The signs of labour include any one of the 
following:
 painful contractions every 20 minutes 

or less
 the water breaks
 bloody, sticky discharge.

Warning signs during pregnancy 
include:
 anaemia (symptoms include paleness 

of the tongue and inside the eyelids, 
fatigue and shortness of breath)

 unusual swelling of legs, arms or face
 little or no movement of the fetus.

Signs that mean help is needed 
immediately include:
 spotting or bleeding from the vagina
 severe headaches, blurred vision
 convulsions (fits)

severe abdominal pain
 fever and weakness
 fast or difficult breathing
 labour pains for more than 12 hours.

During the prenatal visits, the pregnant 
woman and her family should be 
supported in preparing for the birth and 
possible complications by developing a 
plan that specifies:
 where the woman will give birth and 

where she will go if complications 
arise

 who will accompany her
 how she will get there

 what supplies she needs to take for 
herself and her baby

 what costs are involved and how they 
will be covered

 who will help take care of her family 
while she is away

 who can donate blood if it is needed.

Because conditions may change, the plan 
for the birth and possible complications 
should be updated during every prenatal 
care visit as the pregnancy progresses.

The plan for emergency care in case of 
complications should include the location 
of the nearest maternity clinic or hospital 
and the resources needed to quickly get 
the woman there at any time of the day or 
night.

All pregnant women should have access 
to a maternity clinic or hospital when they 
give birth. This is particularly important if 
the woman and her family are aware that 
the birth is likely to be difficult. In some 
cases, where distance and/or an expected 
risky birth are factors, it may be 
preferable to have the mother-to-be move 
closer to the clinic or hospital as her due 
date approaches so she is within quick 
reach of health services.

Health workers, families and communities 
need to give special attention to pregnant 
adolescents because they are at higher 
risk of pregnancy complications and in 
some cases they may lack the influence to 
make family decisions or ask for 
assistance.
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After the detection off the pregnancy and 
setting in off the nausea vomiting or 
extreme fatigue. The next evident change 
an expecting mother will see is change in 
her mood and behavior. She may feel very 
blue and weepy over trivial issues or 
nothing at all. Sometimes very small 
advices or personal remarks will trigger 
anger and resentments. 

It's very normal to feel this way. One must 
understand that the expecting mother feels 
that everything about her is changing her 
preferences about food. She does not like 
what she used to like before rather does 
not know what she likes. Some foods 
trigger vomiting and what they are? She is 
totally confused. It's all about discovering 
herself all over again. The nausea vomiting 
leads to lack of appetite dehydration 
fatigue and drop in the blood sugar levels 
which makes her very irritable.

Tired and unable to handle the normal 
usual day to day activities sets her tempers 

flying. Pregnancy is not a disability or 
disease its normal physiology, in the first 
trimester there are no physical changes 
either but lot off transformations are 
happening with in. 

 Hold on take it slow.
 Eat small meals to avoid hunger and 

anger acting up together. It can blow a 
simple situation out of proportion.

 Rest enough at this time. A body and 
mind rested well is at peace and calm 
and is more sensible in handling 
situations.

 Music, indulging in hobbies and 
activities that are calming, meeting 
people who are comfortable and 
supportive to be with can elevate the 
mother's mood.

Partners need to be more supportive and 
not take things too seriously, take each 
moment as it comes. Smile after a show 
down laugh after a heartfelt cry, let it go.

Pregnancy

M�d Swings

in �e first �imester

of Pregnancy!
...Dwi-Rakhi
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Dayamalar's 
Bro�er Drawing

Durgaramesh's 

daughter 

sketch

Srushti sthithi vinasanam sakthi bhoothe sanathani,
Gunasraye gunamaye Narayani namosthute.

Meaning
Hey goddess who is the power behind creation, upkeep 
and destruction. Hey goddess who is for ever, who is 
depended upon by three characters of Sathva, Rajas 
and Thamas and who is filled with all good 
characteristics, Our salutations to you, Narayani.

Sloka for Kids

Kid's Corner
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இ�தய படபட��, ம��� உய� ர�த 
அ��த� உ�ளவ�க� ��ைஸ 
உண�� ேச����ெகா�வதா� உட�� 
வள���ைத மா�ற��� ���ய ப�� 
வ��� உய� ர�த அ��த� ம��� 
இ�தய படபட�ைப ��� உடைல 
பா�கா���ெகா���. 

ெகா���� அள� ர�த��� அ�க� 
உ�ளவ�க� ��ைஸ ெபா�யலாக� 
ெச�� �ன�� உண�� 
ேச����ெகா�டா� ���� உ�ள 
ெல���� எ�� நா��ெபா�� இ�தய 
டா��காக ெசய�ப�வேதா� ர�த��� 
உ�ள ெகா��ைப கைர�� ர�த�ைத 
��தமா���.

ேம�� ர�த�ழா�க�� 
ஏ�ப������ அைட�ைப ��� 
இ�தய அைட�� ம��� இ�தய 
ச�ப�தமான ேநா����� உடைல 
பா�கா�கலா�. ேம�� ���வா� 
அவ��ப�பவ�க� உண�� அ��க� 
��ைஸ எ����ெகா�வதா� ர�த��� 
ச��கைர�� அள� க��ப��த�ப��. 
இதனா� ேநா�� தா�க� �ைற��.

��� சா���� வ�தா�, அ�� உ�ள 
ஃ�ேளேவானா��க� ���ேநாைய 
உ�டா��� ெச�க�� வள���ைய� 
த���, ���ேநா� வ�வத�கான 
வா��ைப� த����.

இர�த��� உ�ள ச��கைர�� 
அளைவ� க���பா��ட� 
ைவ�பத�� ��� ெப��� உத�யாக 
இ����. ஏென�� அ�� உ�ள 
கா�ேபாைஹ�ேர� ெம�வாக 
கைரவதா�, அ� இர�த��� அள��� 
அ�கமாக ச��கைர ேச�வைத� 
த����.

���� ஆ��-ஆ��ட���க�, 
�ேரா���, நா��ச��, கா��ள�� 
கா�ேபாைஹ�ேர�, ைவ�ட��க� 
ம��� க�ம�ச���களான 
ெபா�டா�ய�, ஃேபாேல�, கா�ப�, 
இ����ச��, மா�க��, பா�பர� 
ம��� ம���ய� இ��பதா�, இ� 
உட�� ஊ�ட�ச�� �ைறபா� 
ஏ�ப�வைத� த���, உடைல 
ஆேரா��யமாக ைவ��� ெகா�ள 
உத��.

Angu Aparna

..
.A

n
g

u
 A

p
a
rn

a

N
u

tr
it

io
n

a
l 
V

a
lu

e
 o

f 
B

e
a
n

s
(F

o
r 

1
0
0
 g

m
s
)

Electrolytes
Sodium   6 mg 
Potassium  209mg

Minerals
Calcium  37mg
Iron   1.04 mg
Magnesium  25 mg 
Manganese  0.214 mg
Phosphorus  38 mg
Zinc   0.24 mg

Phyto-nutrients
Carotene-ß  379 µg
Carotene-α  69 µg
Lutein-zeaxanthin 640 µg

Nutrients

Energy   31Kcal
Carbohydrates  7.3g
Protein   1.82g
Total Fat  0.34g
Cholesterol  0
Dietary Fiber  3.4g

Vitamins
Folates   37µg
Niacin   0.752 mg
Pantothenic acid 0.094 mg
Pyridoxine  0.074 mg
Riboflavin  0.105 mg
Thiamin  0.084 mg
Vitamin A  690 IU
Vitamin C  16.3 mg
Vitamin K  14.4 µg

��� ��� 
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ப��ெர�� ஆ��க��� 
ஒ��ைற �� ��ம ரா��� 
இ��க, ��ய� ��பரா��� 
இ��க மா� மாத��� ெபௗ�ண� 
�ன� அ�� மக ந�ச��ர� �� 
இ��பதான ேச��ைக நைடெப��. 
இ�த� ேச��ைக ப��ெர�� 
ஆ��க��� ஒ� �ைறேய வ��. 
அ�ைறய �னேம மகாமக� எ�� 
ெகா�டா�ப��ற�. ஆ�� 
ேதா�� வ�வ� மா�மக�.

ஒ� கால��� �ரளய� ஏ�ப�� 
உலகேம அ��� �ைல ஏ�ப�ட�. 
உ��கைள கா��மா� 
�வெப�மா�ட� 
ேதவ�க� 
�ைற��டன�. பல 
���ய 
�தல�க�� இ��� 
ம�, அ�த�, �வ 
ரா�க�� �வ 
����க� 
ஆ�யவ�ைற ஒ� 
��ப��� 
பா�கா�பாக 
ேசக��தா� 
�வெப�மா�. 
அத�� பா�கா�பாக 
நா�� ப�க�� 
நா�� ேவத�கைள 
ைவ��, ��வ�தா� 
அ����� ேம� 
மைல�� 
ைவ���ப� 
ெசா�னா�. 

�ரளய� வ�� அைன�� உ��க�� 
அ��� ெச�ல�ப�டன. அ�த�, 
�வ ����க� ைவ�க�ப�ட 
��ப�, �ரளய��� அ��� 
வர�ப�� ஒ� இட��� தைடப�� 
��ற�. �ரளய� வ��த�� 
ேவட� உ�ெவ��� வ�த 
�வெப�மா�, அ�ெப�� �ட�ைத 
உைட�� ���� உ��க� 
தைழ�க� ெச�தா�. �ரளய��� 
அ��� வர�ப�ட ��ப� ��ற 
இடேம ��பேகாண� 
என�ப��ற�. உ��கைள கா�த 
�வெப�மா��� ந�� 
ெத����� வைக�� 

...Sumathisrini

மா� மக�மா� மக�
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ஆ��ேதா�� மா� மக �ழா��, 
12 ஆ���� ஒ��ைற மகாமக 
�ழா�� ெகா�டாட�ப��ற�. 
அ�� ��ேப�வர� ேகா��� 
உ�ள மகாமக��ள���, ந�மதா, 
ய�ைன, ���, காேவ�, ேகாதாவ� 
உ���ட ப��ர�� ���ய 
ந�க� த�க�� பாவ�கைள ��� 
��த� அைடய மகாமக� �ள� 
வ�வதாக ஆ�ேறா�க�� 
�ராண�க�� �������றன.

இ�த நா�� ��பேகாண� 
ஆ���ேப�வர� ேகா��� �ற�� 
வ�பா�க� நட�த�ப���றன. 
மகாமக��ள� �ழ�� ேம�காக �� 
ச�ரமாக��, வடகைர��, 
ெத�கைர�� ��� உ�வைள���, 
�ழ��� �����, ேம��� 
அக��� ஒ� �ட�ேபால உ�ள�. 
இ��ள��� ��த �ரா�னா� 
அ�த� �ட�����ேளேய 
�ரா�ய� ேபா�ற� ஆ��. 
ெபா�வாக ஒ�வ�� பாவ� 
���ய���த� எ�� �ரா�னா�� 
���� எ�ப� சா��ர��. 
���ய� தல�க�� �ற�தவ�க� 
ெச�த பாவ� க�ைக�� �ரா�னா� 

����. ஆனா�, கா��� �ற�ேதா� 
��பேகாண��� �ரா�னா� தா� 
பாவ� �ல��. ��பேகாண��� 
�ற�தவ�க� எ��� ெச�ல� 
ேதைவ��ைல. மகாமக��ள��� 
�ரா�னாேலேய �ல����. 
“வாரணா �யா� ��த� பாப� 
��ப ேகாேண �நய� ய� 
��ப ேகாேண ��த� பாப�
��ப ேகாேண �நய� ய�”
கா��� ெச�த பாவ� 
��பேகாண��� ����. 
��பேகாண��� ெச�த பாவ� 
��பேகாண��ேலேய ����' எ�� 
�ேலாக� ���ற�.

இ�த மகாமக� �ள� �மா� 20 ஏ�க� 
பர��ைடய�. இ�நா�� இ�� 
வ�� ���தமாட இயலாதவ�க�, 
���� �ரா��ெபா��, ���ய 
ந�க��, ஏ� கட�� இ�த ��� 
கல�க��� எ�� �ரா��தைன 
ெச�ய ேவ���. இ�த ந�னா�� 
ேகா����� ெச�� இைறவைன 
வ�ப�த� பல ந�ைமகைள� த��.
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உ�னத� பத��� அ�கார�� ெபற...

�ரயாணா� ேதவானா� ���ண ஜ�தானா� தவ �ேவ
பேவ� �ஜா �ஜா தவ சரணேயா� யா �ர�தா
ததா � �வ� பாேதா�வஹன ம��ட�ய �கேட
��தா �ேயேத ச�வ� ���த கேரா�த�ஸ ம�டா. 
-ெஸௗ�த�ய லஹ�(25)

ெபா�� ெபா��: 
�வ ப���யான அ�ைனேய, நம�கார�. உ�க� ��வ�க�� 
சம����க�ப�� �ைஜக� எ�லா� ������க���� உ�ய �ைஜயா��. 
ஏென�றா� அ�த ������க�� உ�க�ைடய ���ண�கைள 
அ�ச���� ேதா��யவ�கேள. இ�வா� ������க���மான 
�ைஜ���யவேள, நம�கார�. அவ�க� �வ�� உ�க�ைடய 
��வ�கைள� தா��� ர��ன� பலைக�� அ�ேக த�தம� ��ட�க��� 
ேமலாக� த� கர�கைள� ���� எ�ேபா�� வ�ப�� 
வைக�� �ற�� ெப�றவேள, நம�கார�. 
(ஆ�ச�கர� அ��ய இ���ைய ெச�வா�, 
ெவ����ழைமக�� பாராயண� ெச�� வ�தா� 
அ�கார�, ��த� ச�ைககேளா� ��ய உய��த பத� 
�ைட���)

��ரவ� - 2016
13 – ச��  
20 – �ரேதாஷ�
26 – ச�கடஹர ச���� 
29 – ச��  

மா�� - 2016
6 – �ரேதாஷ� 
8 – அமாவாைச 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

பல� த�� �ேலாக�

பா�� ெத�ேத�� பா�� ப����ைவ
நா�� கல��ன�� நா� த�ேவ� - ேகால�ெச�
��க� க��க��� �ம�ேய � என���
ச�க� த�� ���� தா!

கணப� �� 
த�� ம��ர�
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நா��� கா�க�க� ெர���க�

�ர�ைட� �ைவய�

�ர�ைட� ��� உ�ள அள��� சம 
அள� க�ேவ��ைல, �ர�ைட உ�ள 
அள��� ஒ�றைர ப�� 
உ��த�ப���, இர�� ��� 
இ��, கார����� த��த �ளகா� 
(இ���� ேச�வதா� கார� அ�க� 
இ����, �ளகா� ���பாதவ�க� 
�ள� ேச��கலா�), க��� எ� 
இர�� ���, �ைவ��� த��த 
உ��, ����னா� ேத�கா� ��வ� 
ஒ� ��.

�த�� எ�ைள �டான வாண��� 
ேபா�� படபடெவ�� 
ெவ����வைர ைவ�க��. 
ெவ��த�� எ��� ைவ���ெகா�� 
ெகா�ச� ந�ெல�ெண� ��� 
�ள� அ�ல� �ளகா� வ���, 
அ�ேலேய உ��த�ப��� ேச��� 
வ��க��. எ��த�� ப���� 
ெப��காய� ெபா�யாக ேபா�டா� 
ச�யானப� வ�ப��. க��� 
ெப��காய� ேபா�வ� ச�யாக 
இ��கா�. அேத எ�ெண�� 
�ர�ைட, இ��� ���கைள�� 
க�ேவ��ைலைய�� ேபா�� 
ந�றாக வ��� எ��கேவ���. 

ஒ� உ��ைட ��ைய� கைர�� 
ைவ���ெகா�� வ��தைவக�ட� 
உ��, ஒேரெயா� ��� ெவ�ல� 
ேச��� அைர�க��. அைர�த 
�ைவய�� ����னா� க�� 
தா��� ேச��கலா�. ேத�கா� 
ேச��பதானா� ப�ைசயாகேவ 
ேச��கேவ���. இைத� ���ர��� 
கா� ப���டேவ���.

����:
���� ெதா���� ைவ�தாேல 

ேபா��, வள����ட� ��ய� 
�ர�ைட. �க�� �ைறவாக 
இ��தா� எ�த வைக� �ைவய��� 
வ��� அைர�கலா�. �ர�ைட� 
ேச��தா� அத� �ைவேய 
அ�க������.

�ர�ைட� ெதா��:
�ர�ைட� �ைவயைல �ட �லபமாக 
ெச���ட���ய� �ர�ைட� 
ெதா��. �ைறய நா�� 
ைவ����கலா�. இ�� ேதாைச�� 
ெதா���ெகா�ள ந�றாக இ����. 
த�� சாத��ட� ஊ�கா� ேபால�� 
சா��டலா�. சாத��� �ைச��� 
சா��டலா�.

இள� �ர�ைடைய ��� ெச�� ஒ� 
ெப�ய உ��ைட ���ட� (���� 
உ�ள கா��, ேகா� ��� ெகா�ச� 
ஊறைவ���ெகா�ள��) �ைறய 
�வ�� �ளகா�ட� ����� 
ப�ைசயாகேவ அைர�க��. அள� 
ேதைவ எ�றா� ஒ� உ��ைட 
���� ஐ�� �ளகா�, ஒ� க� 
�ர�ைட ���க� ேதைவ. 
����னா� ஒ� ��� ெவ�ல� 
ேச��� அைர�கலா�. 

ச�� ேபால இ���� இ�த ��ைத 
ஒ� வாண��� ந�ெல�ெண� 
���, க��, ெப��காய� தா��� 
அைர�த ��ைத�� ெகா�� ��ள 
வத�க��. ெகா�ச� எ�ெண� 
ேதைவ இத��. உ�� ேபா�� 
எ�ெண� ெவ�வ�� வைர வத�� 
ஆற��� எ��� ைவ�கலா�. இ� 
����� இ�லாம� ெவ��ேலேய 
ந�றாக இ����.

����:
�ர�ைட ���ய� எ�றா� ைக�� 

...Kasri66 @ Chitra

நா��� கா�க�க� ெர���க�
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ெதா�டாேல உட�ெப�லா� 
அ����. �ைறய �� ைவ�� 
இைத�� சைம�கலா� எ�றா�� 
டா�� ஆ�வ� த���க ��யா�.

ெகா�தவர�கா� ப��� உ��

கா�� தைல, வாைல ெவ�� 
எ������ ெபா�யாக ந��� 
ைவ�க��. கடைல� ப��ைப ஊற 
ைவ�� �ளகா�ட� அைர�க��. 
உ�� ம��� ம�ச� �� ேச��� 
ைவ�க��.
ந���ய காைய த�யாக த��� 
ெத��� �� ைவ�� வத�க��. 
கா���� ேதைவயான உ�ைப�� 
ேச��� �� வ���வைர வத�� 
இற�க��. இ�ெனா� வாண��� 
எ�ெண� ேச��� க��, ெப��காய� 
தா���, அைர�த ப��� ��ைத� 
ெகா�� வத�க��. அ��� ���� 
இ��ப��, �� ைவ����ப�� 
அ����காம� கா���. 
அ�வ�ேபா� ெகா�ச� எ�ெண� 
ேச��கலா�. ப��� ெவ�� வத�� 
உ��யாக ஆன�� வத��ய காைய� 
ேச��� ���� �ல ��ட�க� 
வத�� இற�க��. உ���த மசா� 
வைட ேபாலேவ இ���� இ�.

ெகா�தவர�கா� வ�ற�:

இைத ேமா�ட�, ேமா��லாம� எ�� 
இர�� �தமாக தயா��கலா�.

1. ெகா�தவர�காைய� க�� 
அ�ப�ேய ெவ���� உ��, ம��� 
ம�ச� �� ேச��� ைக�� ந���� 
வைர ேவக �ட��. வ��� எ��� 
ெவ��� காய �ட��. இர��, 
��� நா� ெவ��� ைவ�தா� 
ேபா��. ந�றாக கா��த�� டா�� 
கல�� மா����. ேதைவயான ேபா� 
ஒ� ைக �ைறய எ��� ெபா��� 
அ�ப�ேய சா��டலா�. வ�ற� 
�ழ��� ேபாடலா�.

2. ெகா�தவர�காைய� க�� 

இர�டாக ந��க��. தைல� 
ப��ைய�� வா� ப��ைய�� 
ெவ�� எ�ய��. ெவ���� ேபா�� 
ைக�� ந���� வைர ேவக ��� 
வ�க�ட��. உ�� ேபா�� ேவக �ட 
மற�க ேவ�டா�. ���த த�� ஒ� 
��ட� அள� எ��� அ�� அைர க� 
உ�� ேபா��, ெவ�� வ��த காைய� 
ெகா�� ஒ� நா� ���க ஊற 
�ட��. ம�நா� த���லாம� 
வ��� எ��� ெவ��� காய 
�ட��. ெவ�� ேபான�� பா� 
கா��த காைய ���� த��ேலேய 
ேபாட��. இர� ���க த��� 
ஊ�ய கா�கைள ம�ப� வ��� 
ெவ��� காய �ட��. ம�ப� 
மாைல�� ��த த��ேலேய ேபா�� 
ைவ�� எ�� த�� ந�� வ��� வைர 
ேபாட��. இ�த வ�ற� உ��� 
����மாக இ����. அள� ஒ� 
�ேலா கா��� ஒ� ��ட� த��, �மா� 
ஒ� க� உ�� (ேவக�� த����� 
ேச���).

மா�கா� இ��/White Ginger
இ��ட�� ஊ�கா�:

மா�கா� இ��ைய ேதா� �� 
��ைலகளாகேவா ெபா�யாகேவா 
பட��� கா��ய� ேபா� ந��� 
ைவ�க��. இைத ப�ைச �ளகா�ட� 
அ�ல� �ளகா� �� ேச��� எ�� 
இர�� �தமாக�� ேபாடலா�. 
ப�ைச �ளகா� ேச��ப� எ�றா� ஒ� 
ஈர��லாத ஜா��� ந���ய 
மா�கா� இ�� ��ட�க�ட� 
ந���ய ப�ைச �ளகாைய�� ேச��� 
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(கார� அவரவ� ���ப�), உ�� 
ேபா�� எ���ச�பழ� ���� 
�ட��. ேமேல ஒ� ��� 
எ�ெண�� க�� தா���� 
ெகா�டலா�.

�வ�� �ளகா� �� ேச���� 
ேபா�வ� எ�றா� ஒ� வாண��� 
ந�ெல�ெண� ��� க��, 
ெப��காய� தா��� ந���ய 
மா�கா� இ�� ��ட�கைள�� 
ேச��� ேலசாக வத�� ேமேல 
கார�ெபா� ேபா�� உ��� 
ேபாட��. இ� �வ�காம� ேலசாக 
வ��தாேல ேபா��. இற�� ந�றாக 
ஆ�� வைர ைவ����� ேமேல 
எ���ச�பழ� ���� ைவ�கலா�. 
ஒ� வார� வைர ெகடா�.

இ��� மா�கா� இ�� ஊ�கா�:
ேமேல பட��� �த�� இ��ப� 
இ��� மா�கா� இ�� ஊ�கா� 
ப�க��ேலேய இ��ட�� ஊ�கா�.

இைத ஒ� மா�த��காக ���� 
ெச�யலா�. ந�ெல�ெண� ���, 
க�� தா���, ���ய இ��ைய� 
ேச��� அைர ேவ�கா� ேவ�� வைர 
வத�க��. இ�� ம�ச� ��, 
�ளகா� ��, �� ேப��, உ�� 
எ�லா� ேபா�� ந�றாக ��ள 
வத�கேவ���. �த�� ஊ��ய 
எ�ெண� ெவ� வரேவ���. 
அ�ேபா� இர�� ேட����� 
ெவ�ல��� ேபா�� அ�வா ேபால 
வ��வைர �ள� இற�க��. இ� 
இ���, ����, கார� எ�� ந�றாக 
இ����.

ேவ�ப�� �ைவய�:

அைர க� ேவ�ப��ைவ ��த� ெச�� 
ேதைவயான �ளகா�ட� ெந��� 
வ��க��. �வ�க வ��தா� ந�ல�. 
ெகா�ச� க����டா�� �ைவ 
ெகடா�. வ��தைவக�ட� உ��, 
��, ெவ�ல� ைவ�� அைர�தா� 
�ைவய� தயா�. இ� �க�� 

ெகா�சமாகேவ வ��. பா��க 
ேல�ய� ேபா� இ����. சாத��� 
�ைச�� சா���வைத �ட த�� 
சாத��ட� ெதா���ெகா�ள ந�றாக 
இ����. ஜுர� வ�� ச�யான�� 
மா��ைர ம���களா�� ஜுர 
ேவக�தா�� வா� கச���. இ�த வா� 
கச�� ேபாக நா��� இ�த� 
�ைவயைல தட� ேமா� சாதமாக� 
சா���டா� மா��ைர ம���க�� 
ப�க �ைள�க� இ�லாம� ேபா��. 
ப��� ����ட�ப��.

அ��� எ�ைமயான ேவ�ப�� ரச�. 
ஒ� அவசர ஆ��ர���� 
ேவ�ப���� அ�� ெச��� ரச�� 
உத�வ� ேபா� ேவ� எ��� 
உதவா�. 

ேவ�ப�� ரச�:

ஒ� உ��ைட ��ைய அ��தமாக 
உ��� த���� ேபா�� ெகா��க 
�ட��. அ��� �க�� த�வாகேவ 
இ��க ேவ���. ஓர�க�� ��� 
ேபால ����ேபா� உ��, ம�ச� 
��, ெப��காய� ேபா�� 
ைவ�க��. இ�த ரச���� ரச�ெபா� 
எ��� ேவ��ய��ைல. �� 
உ��ைட கைலயாம� இ��கேவ 
அ��ைப ���� ைவ�ப�. 

���ேலேய ெகா��க ஆர���த�� 
ேமேல த��� ��� �ளா� 
�ைர���ேபா� இற�க��. 
இற��ய�� ஒ� வாண��� ெந� 
��� க��, நா� �ளகா� பா�யாக 
����ேபா��, ெர�� ேட�� 
��� ��த� ெச�த ேவ�ப��ைவ�� 
ேபா�� �வ�க வ��க��. 
கைட�யாக க�ேவ��ைல ேச��� 
க�ேவ��ைல கர கரெவ�� ஆ�� 
வைர வ��� ரச��� ெகா�� �� 
ைவ�க��. சா���வத�� ஒ� ம� 
ேநர� �� ெச�தா� ேவ�ப���� 
�ைவ ரச��� இற�� இ����. �� 
உ��ைட கைலயாம� இ��தா� 
கர��யா� எ��� ��� �டலா�. 
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��ைய உ���� ேபா�வத�� ப�� 
��ைய� கைர��� ெச�யலா�. 
கச�ேப ெத�யாத ரச� தயா�.

ேவ�ப�� சாத�:

சாத�ைத உ��யாக வ��க��. வ��த 
சாத�ைத தா�பாள��� ெகா�� 
ஆற�ட��. ஒ� வாண��� ெந� + 
ந�ெல�ெண� கல�� ைவ�� அ�� 
கார����� ேதைவயான ேமா� 
�ளகாைய��, ஒ� �� 
ேவ�ப��ைவ�� ேபா�� �வ�க 
வ��க��. ந�றாக ஆ�ய�� ைகயா� 
�ைச�தாேல ெபா������. ஆ�ய 
சாத��� இ�த� ெபா�, உ��, (ேமா� 
�ளகா��� உ�� உ�ளதா� 
கவனமாக ேபாடேவ���) ேச��� 
�ள�னா� ேபா� �ைசய��. ேமேல 
க��, உ��த�ப���, க�ேவ��ைல 
தா��க��. ����னா� இர�� 
உ��� அ�பள�கைள ெபா��காம� 
��� எ��� ேமேல ெநா���� 
ேச��கலா�. கச���லாத ேவ�ப�� 
சாத� ெர�.

பலா�கா� ெபா�ய�:

பலா�கா� எ�ப� seasonal veg. ெவ�� 
கால��� �ைட���. 
ைவ�ட��க�� இ����ச��� 
�ைற�த�. அ��க� உண�� 
ேச���வ�தா� ேநா� எ���� ச�� 
ெப���. BP Asthma ேபா�ற 
�ர�சைனக� உ�ளவ�க��� ந�ல�. 

ேகரளா�� இைத சைமய�� �ைறய 
ேச��பா�க�. உ�ேள பழ��ைள, 
ேகா�, ெகா�ைட எ�லா� ��சாக 
இ����ேபாேத ��ன� ��ன 
���களாக ந��� ��பா�க�. 
இ�த� ��ட�கைள வா�� காயாக 
வத�கலா�.

நம�� ேவ��ய ைச�� காைய 
ெவ���ெகா��, �� ��� உ��, 
ம�ச� �� ேச��� ேவக �ட��. 
ெவ�த�� வ�க�� ைவ�க��.

வாண��� க��, உ��த� ப���, 
கடைல�ப���, ெப��காய�, 
க�ேவ��ைல தா��� ெவ�த 
காைய�� ெகா�� ���பைச ேபாக 
வத�க��. கைட�யாக ேத�கா� 
��வைல� ேச��� இற�க��.

����: பய� அ�ல� காராம� கா� 
ஊறைவ��, ேவக ைவ�� கா� 
ேபாலேவா ��� ேபாலேவா �ட 
இைத ெச�தா� ந�றாக இ����.

வாைழ�� ���:

�ைவ �த� நாேள ஆ��� ந��� 
ேமா� கல�த ��� ேபா�� ைவ�க��. 
இ�ப� �த� நாேள ஆ��� 
ைவ�ப�தா� ந�ல�. �ைவ ���� 
ெகா���� ேபா�� ேவக �ட�� 
(இ�த ���� ச�� உ��. ேமேல 
ெசா�ன �ர�சைனக� உ�ள ெப�க� 
இ�த �ைர வ�க�� அ���வ�தா� 
ந�ல �ண� ெத���).

பா��ப��ேபா �வர�ப��ேபா 
�ைழய ேவக ��� ம��க��. 

த�கா�ைய��, ெவ�காய�ைத�� 
(optional ) ந��� வத�க��. இ��, 
ப�ைச �ளகா�, ஒ� த�கா�, ஒ� 
��� ெவ�காய� (optional ) ெகா�ச� 
ேத�கா�, ெகா�தம�� தைழ நா�� 
���� ப���க� எ�லாவ�ைற�� 
ைநசாக அைர�� ைவ�க��.

வத��ய த�கா� ெவ�காய��ட� 
ெவ�த �ைவ�� ���� ேபா�� �ல 
��ட�க� வத��, அைர�த 
��ைத�� ெகா�� வத�க��. 
எ�லா� ேச��� வத��ய�� ேவக 
ைவ�த ப��ைப�� ெகா�� உ�� 
ேபா�� இற�க��. ேமேல �ரக�� 
க�ேவ��ைல�� தா��கலா�.
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ெவ�தய� �ைர ேதாைச

வாைழ�கா� ப��தா� எ�ன ெச�யலா�?

...smmadhumathi

...smmadhumathi

ேதைவயான� ெபா��க�:
ெவ�தய� �ைர – 2 அ�ல� 3 க��க�, ���க� அ�� - 2 ட�ள� , ப�ச�� -  2 
ட�ள� , உ��� - 1 ட�ள�, ெவ�தய� - ��தள� 

ெச��ைற:
 இர�� அ��, உ��� ம��� ெவ�தய�ைத ஒ�றாக� கல�� நா�� ம� 

ேநர� ஊறைவ�க��.
 �ைரைய ந����ெகா�ள��. ந���ய �ைரைய ஊறைவ�த கலைவ�ட� 

ேச��� �ைர�ட� அ�ல� ����� ேபா�� அைர�� எ��தா� மா� ெர�. 
��க� அேபா�ேத அைத பய�ப��தலா�.

 �டான, ெமா� ெமா��பான ேதாைச ெர�. இ� கச��� என 
பய�படேவ�டா�. �க�� �ைவயாக இ����. இத�ட� எ�த வைகயான 
ச����� பய� ப��தலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:
ெவ�காய� - 2, த�கா� - 2, ப�ைச �ளகா� – ேதைவ�ேக�ப, �� - ஊறைவ�த� 

ெச��ைற:
 ப��த வாைழ�காைய ��க�� இர�� ��� ��� ேவகைவ�க��. 
 ேதாைல உ��க� �டா�. அ�ப�ேய ��க�� ைவ�க��. ���  ேபான�ட� 

அைத எ��� ேதாைல உ��� ந�றாக ம��க��.
 வாண��� ��தள� எ�ெண� ேச��� அ�� க��, கடைல�ப���, 

உ��த� ப���, ந���ய ெவ�காய�, ப�ைச �ளகா�, த�கா� ேச��� ந�றாக 
வத�க��. �ற� ம��த வாைழ�காைய� ேச��� உ��, சா�பா� அ�ல� 
ரச�ெபா� ேச��� ���த��� ��� ந�றாக வத�க��.

 வாைழ�கா� ெர��� ெர�.
 இைத �� அ�ல� ச�பா���ட� ேச��� சா��டலா� �ைவ �க�� ந�றாக 

இ����.
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���ழ�� ெபா�ய�
...Saveetha1982

���ழ�� ெரா�ப�� ம�ணாக இ����. எ�க� ���ல அ�� வா��� சா�� 
ைவ�� தா� இைத ��த� ெச�ேவா�. சா��� ஒ� ஓர��� ���ழ�ைக 
ேபா����� அைத இர�� ைககளா� ேத��� ��த� ெச�ேவா�.

நா� அள� எ�லா� ெசா�ல��ைல. எ�க� ���� எ�ப� ெச�வா�கேளா 
அ�ப�ேய ெசா�����ேற�. ��த� ெச�த �ற� ந�றாக� க����� 
��க�� ஐ�தா� ��� வ�� வைர ைவ�கேவ���. �ழ�� ���ர� ேவகா�, 
��தலாக இர�� ��� ைவ�தா�� தவ��ைல.

ெவ�� இற��ய �ற� ேதாைல எ��� த�யாக ைவ�க�� (இத�� ேவ�  
���� ெசா��ேற�). �ழ�� �க�� ��யதாக இ���� எ�பதா� ேநர�யாக 
சைமய��� உபேயாக�ப����ெகா�ளலா�. அள� ெப�தாக இ��பதாக 
�ைன�பவ�க� ��யதாக அ��� ெகா�ளலா�. அ���� கடா� ைவ�� 
எ�ெண���� க��, உ��� ேபா�� தா��க ேவ���. �ற� ெபா�யாக  
அ��� ைவ�த ��ன ெவ�காய� ேபா�� வத���ெகா�ள��. ெவ�காய� 
ேபா�ட �ற� க�ேவ��ைல ேபா�டா� ெவ��கா�. அதனா� அ��� அைத�� 
ேபா���ெகா���க�. எ�லா� ெகா�ச� வத��ய �ற� ���ழ�ைக�� 
அ�� ேச��� வத��� ெகா�ள��. ��� ம�ச� �� ேபா��� ெகா���க�. 
அ� ெகா�ச� வத��� ெகா�� இ��க���. இ�த ேநர��� நா�� ப�ைத 
ேத�கா�, ��� வர�ளகா� ேபா�� (����னா� ��� 
ேச����ெகா�ளலா�), ����� ேபா�� ��� எ����ெகா�ளேவ���. 
�ழ�� ெகா�ச� ந�றாக வத��ய �ற� ���யைத� ேபா�� ெகா�ச� ப�ைச 
வாசைன ேபா�� வைர வத�� �� இற�� சா��டலா�.

இ�� ம�ய�� ெச�யலா�. ம�ய��� ெகா�ச� ��ைய� கைர�� ஊ�� 
ெச�யேவ���. எ�ெண� ஊ��, க�� தா��த�� ெவ�காய�, ஒ� ��ன 
த�கா� ���பப�டா� ேபா��� ெகா�ளலா�. �ழ�ைக ேபா����� (ந�� 
ேவகைவ�� ம���� ெகா�ளேவ���), ெகா�ச� ��ைய ஊ�� ந�� �வ�க 
எ��� இற��� ெகா�ள��. தய� ெச�� நா� ெசா�ன எ�லாவ����� உ�� 
ேபாட மற�� �டா��க�.
 
அ�த� ேதாைல எ��� ைவ�க� ெசா�ேன� அ�லவா? இ�� ��யான �ைவய� 
ெச�யலா�. ெகா�ச� எ�ெண� ஊ��, உ��� ெகா�ச� ேபா�� �வ�க 
வ��� ஒ� �� ��� இ��, நா�� ப� ���, வர�ளகா� நா�� அ�ல� 
ஐ�� (கார� ேவ��மானா� இ��� �ட ேபா��� ெகா�ளலா�), ெகா�ச� 
�� ��� எ���� ெகா�ள��. எ�லாவ�ைற�� ேபா�� வத��, அ�த� 
ேதாைல�� ேச��� வத��, ஆற ைவ�� ����� ேபா�� அைர�� �ைவயலாக 
ெச���க�. �க�� ��யாக இ����. 

����: ேத�கா� ேவ��மானா� இர�� ப�ைத ேபா�� அைர��� 
ெகா�ளலா�.
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�ைள��ைர ம�ய�

க�த��கா�, வாைழ�கா� ெபா�ய�

...Premabarani

...Premabarani

ேதைவயான� ெபா��க�: 
�ைள��ைர - 1 க��, �� - எ���ைச அள�, த�கா� - 1, ��ய ெவ�காய� - 2, 
கா��த �ளகா� – 4 அ�ல� 5, 

ெச��ைற:
 வாண��� எ�ெண� ��� வடக� அ�ல� க��, உ��த�ப��� 

தா��� எ�லாவ�ைற�� ேச��� த��� ��� ேவகைவ�க��. ந�றாக 
ெவ�த�� ஆறைவ�� ����� அைர�� எ��க��.

 இ� சாத��ட� �ைச�� சா��ட ந�றாக இ����. 
 �� ேவ�டா� எ�� �ைன�பவ�க� இ�த �ைர�ட� ஒ� ப� ���, 1 

ப�ைச�ளகா� ேச��� இேதேபா� ேவகைவ�� ம��� சாத��ட� �ைச�� 
சா��டலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�: 
க�த��கா� - 6, வாைழ�கா� - 1, ேத�கா� - ��தள�, சா�பா�ெபா� - 1 ���� 
, உ�� - ேதைவயான அள�, ேசா�� - 1 ���� 

ெச��ைற:
 க�த��காைய 4 ���களாக ந��க��.
 வாைழ�காைய வ�ட வ��� ���களாக ந��க��.
 ேத�கா�ட� ேசா�� ேச��� அைர���ெகா�ள��.
 வாண��� எ�ெண� ��� வடக� அ�ல� க��, உ��த�ப��� 

தா��� க�த��கா�, வாழ�கா�, சா�பா�ெபா�, உ��, ேத�கா� ��� 
எ�லா� ேச��� ��� த��� ��� ��ள வத�� எ��க��.

 இ� எ�லா �தமான சாத����� ெதா���ெகா�ள ந�றாக இ����.
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���க�கா� ம�ய�

���க�கா� ேதா� �ைவய�

...Shrimathivenkat

...Shrimathivenkat

���க�காைய ந�� ெபா�யாக ந��� வாண��� எ�ெண� ��� க��, 
உ��� தா���, ெப��காய� ேபா�� இ�த ந���ய கா�� ேச��� ஒ� 
எ���ைச அள� �� கைர�� ��� நா�� க�ேவ��ைல�� ���� ேபா��, 
உ���, ம�ச� ெபா��� ேச��� கா� ந�றாக ேவ�� வைர ெகா��க �ட��. 
சா�பா��� ேபா�வ� ேபா� ப��ைப ேவகைவ�� இ�� ேச��க�� (இத�� 
பய�த� ப��ைப�� ேச��கலா�). இ��ட� த�யா, கடைல�ப���, உ��த� 
ப���, �ளகா� வ�ற�, ேத�கா� ��வ� எ�லாவ�ைற�� எ�ெண� ��� 
�வ�பாக வ��� �க�� ைநசாக இ�லாம� அைர��, ெகா���� ���� ��� 
இர�� ெகா� வ�த�� இற�� �டலா�. சாத���� �ைச�� சா��ட ந�றாக 
இ����.

ேமேல ெசா�ன ம�ய��� ���க�கா� ந���� ெபா� ேதாைல �� 
ந���ேவா�. அ�த ேதாைல �ணா�காம� �ைவய� அைர�கலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:
ந���ய ேதா� - 2 க�, �ளகா� வ�ற� - 8, உ��� - 2 ���, ெப��காய� – 
��தள� , �� - �� எ���ைச அள�, உ�� - ேதைவயான அள�, எ�ெண� – 4 
���

ெச��ைற:
 இர�� ��� எ�ெண� ��� க��, ெப��காய�, �ளகா� வ�ற�, உ��� 

ேபா�� ந�� வ��� த�யாக ைவ��� ெகா�ளள��. 
 �� இர�� ��� எ�ெண� ��� �� ைவ�த����� ேதாைல ந�றாக 

அல�� எ�ெண�� ேபா�� வத��� ெகா�ள��. உ��, ��, �ளகா�ட� 
இ�த� ேதாைல ேச��� அைர��, ேலசாக த��� ��� ைநசாக அைர�க��. 

 கைட��� உ���, க�� ேச��� ெகாரெகார�பாக அைர�� எ��க��. இத�� 
நா�� கா��த �ளகா�, நா�� ப�ைச �ளகா� ேச���, இ�� ேச��� 
அைர�தா� இ��� ��பராக இ����.
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மா�கா� ஜா� 
...Salma

பாக�கா� �வ�� காராம� 
பய� �ழ��

ம�ச� �ச��கா� ெபா�ய�

...Uma Manoj

...Uma Manoj

ப�ைர ஊறைவ�� ேவக ைவ��� ெகா�ளேவ���.
ஒ� பா��ர��� எ�ெண� ஊ�� க��, க�ேவ��ைல தா��� அ�� �� 
வா��� அ��த ெவ�காய�, த�கா� ேபா�� வத��, �� இ��, ��� 
ேபா�� வத�க ேவ��� �� பாக�கா� ேபா�� வத�க ேவ���.
அ�� ஒ� உ��ைட ஊற ைவ�த �� கைரசைல ஊ��, உ��, ம�ச� ��, 
�ளகா� ��, த�யா��� ேபா�� ெகா��க ைவ�க ேவ���. �� ��தள� 
ேத�கா� அைர�� ஊ��� ேபா� அ�� ெவ�த பயைற�� ேபா�� எ�ெண� 
���� வைர ெகா��க ைவ�� எ��தா� �ழ�� தயா�.

ப�� ேச��பதா� கச�� இ�லாம� �ழ�� �க ��யாக இ����.

ெம�தாக அ��த ம�ச� �ச� ஒ� க� எ���� ெகா�ள��.
கடா�� எ�ெண� ஊ�� க��, உ��த�ப���, க�ேவ��ைல, ந���ய 
���, ெம�தக அ��த ெவ�காய�, ப�ைச �ளகா� ேபா�� தா���, �� 
காைய வத�� உ�� ேபா�� ெம��ய ��� ேவக ைவ�� இற��, அ�� 
ேத�கா� ��வ� ேபா�டா� ெபா�ய� தயா�.
சா��ட இ��பாக இ����. ெபா�ய�� ெகா�ச� ப�ைச �ளகா� அ�க� 
ேச��க ேவ���.

மா�காைய� ேதா� �� க���ெகா��, �� �� ���களாக ��� 
ெகா�ள��. ஒ� ��க�� ஒ� �ளகா� ேபா��,ஒ� ���ைக உ�� ேபா��, 
�� ைவ���ள மா�கா� ���கைள ேபா��, த��� ஊ�� ந�� ேவக 
�ட�� . ெவ�த�� ��க�� உ�ள த��ைர ஒ� பா��ர��� வ��� 
ைவ���ெகா�ள��. �ளகாைய எ��� ���, மா�காைய ம��� ஆறைவ�� 
����� ச��கைர ேபா�� அைர���ெகா�ள�� (ேதைவ�ப�டா� வ��� 
ைவ�த த��� ேச��� அைர�கலா�).
�� ஒ� கடா�� ��� ெந� ேச���, அ�� ��� ���� ேபா�� வ��� 
அைத�� ேச��க��.

ஒ� பா��ர��� இைத ேச��� ைவ���ெகா�ளலா�. 

Recipe of the Month

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Feb 2016                  28



ெச��ைற:
 �த�� ��ைய� கைர�� சா� எ����ெகா�ள��.
 வாண��� ந�ெல�ெண� ��� அ� கா��த�� க��, உ���, ெவ�தய� 

தா���, ெவ�காய�, ���, ப�ைச �ளகா� ேச��� வத�க��.
 ��� அ�� த�கா� ேச���, த�கா� ந�றாக ம��த�� பாக�கா�/வாைழ�� 

ேபா�� ந�றாக ��� ேநர� வத�க��. அேதா� �ழ�� �ளகா� ��, உ�� 
ேச��� ��� �� ��� ேவக�ட��.

 கா� ெவ�த�� கைர�� ைவ�த ��ைய�� ேச���, கைட�யாக அைர�த 
ேத�கா� ேச��� ெகா��க ��� இற�க��. 

 இ�த� �ழ�� சா��ட �� �ழ�� ேபாலேவ �ைவயாக இ����. 

பாக�கா�/வாைழ�� �ழ��
...Ramyarajan

...Ramyarajan

ேதைவயான� ெபா��க�:
பாக�கா� ப��த� – ¼ �ேலா (ெபா�யாக ந���ய�) அ�ல� வாைழ��, 
��த� ெச�� ந���ய� - 1 க�, ெவ�காய� - 1 (ெபா�யாக ந���ய�), த�கா� - 
2 (ெபா�யாக ந���ய�), ��� - 4 ப�, ப�ைச �ளகா� - 1, �� - ஒ� எ���ைச 
அள�, �ழ�� �ளகா� �� - 4 ���, ேத�கா� ��� - 4 ���, உ�� - 
ேதைவயான அள�, ந�ெல�ெண� - ேதைவயான அள�, க��, உ���, 
ெவ�தய� - தா��க 

���க�கா�/�டல�கா�/�ைர�கா�
வாைழ�த�� ��� 

ேதைவயான� ெபா��க�:
ேமேல ெசா�ன கா�க�� எதாவ� ஒ�� – ½ �ேலா (ந���ய�), ெப�ய 
ெவ�காய� - 1, ��ப��� – ½ க�, ப�ைச �ளகா� - 3, க�ேவ��ைல - ேதைவயான 
அள�, �ரக� - 1 ��� , க��, உ��த� ப��� – ½  ���, ம�ச� �� – ½  ���
உ�� - ேதைவயான அள�, எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற: 
 ��க�� எ�ெண� ��� க��, உ��� தா���, �ரக� ேபா�� ெபா��த�� 

ெவ�காய�, ப�ைச�ளகா�, க�ேவ���ைல ேச��� வத�க��. 
 �ற� அ�� ந���ய காைய� ேபா�� ம�ச� ��, உ�� ேச��� ��� ேநர� 

வத��ய �� அ�� ப��ைப� ேச��� ேதைவயான அள� த��� ���, 
��கைர �� இர�� ��� ைவ�க��. 

 ேத�கா� ேச��க ����வ�க� ��� ேத�காைய �ள�, �ரக��ட� அைர�� 
ேச����ெகா�ளலா�. 
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பாக�கா� ெபா�
...Durgasakthi

...Sriniv

ேதைவயான� ெபா��க�:
பாக�கா� - 1, ெபா���கடைல – ½ க�, �ள� – ½ t����, எ�� – 2 ���� 
க�ேவ���ைல - 30, �ளகா� - 3, உ�� 

ெச��ைற:
 பாக�காைய ெபா�யாக ந��� ெவ�� வான��� அத� ஈர�பத� ���� 

வைர வத�க��. வத��ய�� அைர க� �ைட���. த�யாக எ��� ஆற 
ைவ�க��.

 �ற� வாண��� எ�ைள� ேபா�� ெபா��த�� இற�க��.
 அேதேபா� �ள�, �ளகா�, க�ேவ��ைலைய ெவ�� வாண��� 

வ��ெத��க��.
 இைவ அைன�ைத�� ����� ேபா��, அத�ட� ெபா���கடைல, உ�� 

ேச��� ைநசாக� ெபா��கேவ��ய� தா�.
 இைத இ��/ேதாைச��� ெதா���ெகா�ளலா�. இ�ைலெய�றா� 

சாத���� ேபா�� சா��டலா�.

ம�ச� �ச��கா� பா� ��� 

ேதைவயான� ெபா��க�: 
�ச��கா� - 1, க��, உ���, �ளகா� - தா��க, அ��, �ரக�, ேத�கா� - 
அைர�க 

ெச��ைற:
 அைர�க ேவ��ய ெபா��க�ட� ஒ� ேட�� ��� அள� �ரக�ைத கா� 

ம� ேநர� ஊற ைவ�� ைமய அைர��� ெகா�ள ேவ���. 
 ஒ� வாண��� எ�ெண� ஊ�� தா���� ெகா��, ெகா�ச� ெப�யதாக 

ந���ய �ச�� ���கைள� ேபா�� ேவக ைவ�க ேவ���.
 அைவ ெவ�த�ட� அைர�த ��ைத� ேச���, ெகா�ச� ச��கைர ேச��� 

ைக �டாம� �ள� இற�க ேவ���.
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வாைழ�த�� ெபா�ய�
...repplyuma

ேதைவயான� ெபா��க�:
வாைழ�த�� - ஒ� �ழ� �ள�த��, ம�ச� �� – ¼ ���, �வர� ப��� – 
½ ைக���, த�� - 1 ���, ேத�கா� ��வ� - 2 ��� , உ�� ேதைவ�ேக�ப

தா��க:
எ�ெண� - 1 ��� , வர �ளகா� - 2 (கார��ேக�ப ேச���� ெகா���க�), 
க�� – ¼ ���, உ��� – ½ ���, ெப��காய� ெபா� - ��தள�, 
க�ேவ��ைல 

ெச��ைற:
 வாைழ�த�ைட அ�வ� தா� ெப�ய ேவைல சைம�ப� �லப�.
 வாைழ�த�ைட ேம� ப�ைட ���, உ� த�ைட எ���� ெகா�ள��.
 வாைழ� த��� நா� இ����. அதனா� அைத �த�� வ�டமாக 

ெம�தாக ந��க��. அைத ந���� ேபாேத நா� வ��. அைத உ�க� 
ஆ�கா�� �ர�� ���� ெகா�ள��.

 ��� வ�டமாக அ��த�  த�ைட ெபா�யாக ந���, த�� கல�த த���� 
ேச��க��. இ�ைலெய�றா� வாைழ�த�� க������.

 அேத த���� �வர� ப��ைப�� ேச��� அைர ம� ேநர� ஊற �ட��.
 கடா�� எ�ெண� ���, தா��க� ெகா��த� ெபா��க� ேச��� 

தா���, அ��த வாைழ�த�� ம��� �வர� ப��ைப� (�ைர வ���) 
ேச��� ம�ச� �� ேச��� ����� �� ேவக �ட��.

 வாைழ�த�� ேவக த��� ேதைவ இ�ைல. அ�� உ�ள �ேர ேபா��.
ந��� �ள� �ட��. வாைழ�த�ைட ைகயா� ம���� பா��� 
ெவ�த�ட� உ��, ேத�கா� ��வ� ேச���� �ள� அ��ைப ���� 
�ட��.

����:
 வாைழ�த�� உ�� கார� அ�க� எ��கா� அதனா� பா��� ேச��க��.

�வ�� ப��ைப� ேச��க ���ப� 
இ�ைல எ�றா� கைட��� ேவக 
ைவ�த �வர� ப��� ஒ� கர�� 
ேச���� ெகா�ளலா�... ந�றாக 
இ����.

 வாைழ�த�� �� ச�� ம��� நா� 
ச�� �ைற�த�. உட�� உ�ள �� 
க�� ��க உத��. க���� 
ெப�க��� �க�� ந�ல�. 
ம��� உட��� ேச�� அ�க ��� 
ஆ�ைட கைர��� �ண� உ��.
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���ைக�கா� ெபா��த �ழ��
...repplyuma

ேதைவயான� ெபா��க�:
���ைக�கா� - 2, ெவ�காய� - 1 ��ய� ைச� (ெபா�யாக அ��� 
ெகா�ள��), த�கா� - 1 ��ய� ைச� (ெபா�யாக அ��� ெகா�ள��), ��� 
- 1 �� ��� (உ��� அ��� ெகா�ள��), �ளகா� �� – ½ ��� (சா�பா� 
�ளகா� ��), உ�� – ேதைவ�ேக�ப, ந�ெல�ெண� - தா��க, ம���தைழ 
தா��க: 
�ழ�� தா���� வடக� , க�ேவ��ைல 

ெச��ைற:
 கடா�� ந�ெல�ெண� ���, �ழ�� வடக� ேபா��� தா���,

���, ெவ�காய�, த�கா� ஒ�ற� �� ஒ�றாக� ேபா�� வத��, ��� 
���ைக�கா�, �ளகா� ��, உ��� ேச��� �ள�, ��� த��� ��� 
ெகா��க �ட��.

 அ��க� �ள�னா� ���ைக�கா� கச�� ���.
 5 - 7 ��ட� ெகா��க ��� ம��� தைழ� ேச��� அ��ைப அைண�� 

�ட��.
 இ� �� சாத��� ேச��� சா��ட��, சா�பா� சாத����� ெதா��� 

ெகா�ள�� ந�றாக இ����. 
 இேத ேபா� க�த��கா��� ெச�யலா�. ���ைக�கா�, க�த��கா�, 

த�டவைர ���� ேச���� ெச�யலா�, ந�றாக இ����.
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ப�ைச அவைர �����ப��� �ழ��
...Anbupurush

ேதைவயான� ெபா��க�:

ப�ைச அவைர - (ேதா� உ��� ப��ைப 3 ம� ேநர� ஊற ைவ�� ���� 
ப���� ேம� உ�ள ேதாைல எ������ ப��ைப ம��� எ��� ைவ��� 
ெகா�ள��). 1 �ேலா அவைர�� 300 �ரா� ப��� �ைட���, ��� – 6 ப�
ெவ�காய� - 1 (�ள �ளமாக அ��த�), சா�பா� �� - கார���� ஏ�ப, உ�� – 
�ைவ��� த�கவா�, த�கா� - 3, �� - �ைவ�� ஏ�ப, ேத�கா� – ½ �� (��� 
அைர���ெகா�ள��), க�த��கா� - 4 அ�ல� 5, க��, உ���, எ�ெண� - 
தா��க, க�ேவ��ைல, ெகா�தம��

ெச��ைற:
 ஒ� ��க�� எ�ெண� ��� க��, உ��� தா���, க�ேவ��ைல ேபா��, 

�ற� ���, ெவ�காய� ேச��� ந�றாக வத�க��. ெவ�காய� வத��ய�� 
த�கா� ேச���, 2 ��ட� வத��, �ற� ����ய ப��� ேச��� 5 ��ட� 
வத�க��. 

 ப��� ��� �ரா��ெபர�டாக ஆக மா��. இ�ேபா� க�த��கா�, ச�பா� 
�� ��, உ��, 2 ட�ள� த��� ஊ�� ��� ��� �ட��.
��க� ��� ��ட�� ��கைர� �ற�� அைர�த ேத�கா� ேச���, 3 ��ட� 
ெகா��க ைவ�க��. 

 �ற� ம��� தைழ �� �� ைவ�தா� சா�பா� ெர�. 

����: 
 இ� சாத��ட� �ைச�� சா��ட ஏ�வாக இ����. 
 இேத அள� �ைற��, ��, க�த��காைய� த����, ேத�கா�ட� கசகசா 

ேச��� அைர�� ��டா� இ��, ேதாைச��� ெதா���ெகா�ள ஏ�வான 
�ேர� தயா�. 

 ேமேல ெசா�ன �ேர��ட� இ���� ��� கர� மசாலா� �� ேச��தா� 
ச�பா��, ����� ெதா���ெகா�ள அ�ைமயான �ேர� தயா�.

Recipe of the Month

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Feb 2016                  33



வாைழ�� ���
...Chan

ேதைவயான� ெபா��க�:

வாைழ�� - 1, �வர�ப��� - 1 ��ன க� அ�ல�  ஊறைவ�த காராம� – 1 
��ன க�, ��ன அ�ல� ெப�ய ெவ�காய� -1 க� (ெபா�யாக ந���ய�)
த�கா� - 1, சா�பா� ெபா� - 1 ���� அ�ல� �வ�� �ளகா� �� - 1 ���� 
அ�ல� வர�ளகா� - 3, ேத�கா� � - 12 ேட�� ���, ��� ப� - 2
�ரக� - 1 ����, க��, உ���, க�ேவ��ைல, ம�ச��� - ���

அைர�க:
ேத�கா� �, ��� ப�, �ரக� (கார���� வர�ளகா� உபேயா��பதானா� 
அைத�� ேச��� அைர�க��)

ெச��ைற:
 வாைழ��ைவ ��த� ெச�� நர�� ���, ேமா� த��� அ�ல� ��� 

ம�ச� ேச��த த���� ��� ேநர� ஊற ைவ�தா� க��கா�. ��� 
உவ���� �ைவ ����.

 ��க�� �வர�ப��� அ�ல� காராம�ைய ேவகைவ��� ெகா�ள��. 
வாைழ��ைவ� ேச���� ேவக ைவ�கலா�.

 கடா�� எ�ெண� ஊ��� 
கா��த�ட� க��, உ���, 
க�ேவ��ைல� ேபா�� 
தா���, �� ெபா�தாக ந��� 
ைவ������ ெவ�காய�ைத� 
ேபா��, ��� உ�� ேச��� 
வத��, �� ெவ�காய� 
வத��ய�ட� ெபா�தாக ந��� 
ைவ������ த�கா� ேபா�� 
வத�க��.

 அ���, ேவக ைவ�� இ���� 
�வர�ப��� அ�ல� காராம�, 
வாைழ��ைவ ம��� ம�ச�, 
அைர�த மசாலா ேபா�� ��� 
த��� ஊ�� �� ைவ�� ேவக 
ைவ�தா�, ��� ேநர��� 
ந�றாக ெவ�� ���. இ� 
�ழ�� சாத�, ரச� சாத��ட� 
சா��ட ந�றாக இ����.
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த�பளா� �ழ��
...Gloria

கா�க�க� �ழ��� ேச��க:
ெமா�ைச�ெகா�ைட - 1 க� (ேவக ைவ�த�)
க�த��கா� - 3 
���ைக�கா� - 1
வாைழ�கா� - 1 
உ�ைள��ழ�� - 1 
அவைர�கா� - 1 க� 
இள� ேத�கா� ���க� - ½ க�

�ழ�� ��ட ேதைவயான� ெபா��க�: 
�� - எ���ைச ைச� 
��ன ெவ�காய� - 20 
��� ப� - 12 
க�ேவ��ைல - 1 ைக��� 
ப�ைச �ளகா� - 1 
த�கா� - 3 
வடக� - 1 ��� 
�ரக� - 1 ��� 
��� (ேதாேலா�) - 3
�ழ����� - 5 ேட�� ��� (�ளகா� ��, ம����� கலைவ)
ந�ெல�ெண�, உ�� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:
 ெவ�காய�ைத ந��� ைவ���ெகா�ள��.
 பா��ர��� ந�ெல�ெண� ��� கா��த�� வடக� ேபா�� தா��க��. 
 வடக� ெபா��த��, ெவ�காய�, ��� ேச��� வத�க��.
 �� த�கா�� ேச��� ந�� ���� வைர வத�க��.
 இ�ேபா� அ�� �ழ����� ேச��� ப�ைச வாசைன ேபா��வைர 

வத�க��.
 இ�ேபா� ��ைய ெக��யாக� கைர�� ஊ�ற��.
 இ�� ேதாேலா� உ�ள ���, �ரக�, ப�ைச �ளகா�, க�ேவ��ைல 

அைன�ைத�� ந�� இ��� �ழ��� கல�� �ழ�ைப ெகா��க �ட��.
ெகா� வ�த�� ேமேல ெகா����ள கா�க�கைள� �ழ��� ேச���, 
கா�க�க� ேவ�� வைர ெகா��க ைவ�� அ��ைப அைண�க��. 
�ைவயான �ழ�� தயா�.
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ப�ைச ��ைட�கா� �ழ�� 
...PriyagauthamH

ேதைவயான� ெபா��க�:
ப�ைச ��ைட�கா�, சா�பா� ெவ�காய�, ந�ெல�ெண� – 1 ேட�� ��� 
உ�� - �ைவ��, ம�ச� �� - ���ைக, ெப��காய��� - ���ைக 
வ��� அைரதத ெபா� - ேதைவயான அள�, �� - ெப�ய ெந���கா� அள� 
������� ெக��யாக� கைர�த�

தா��க: 
க��, உ���, க�ேவ��ைல

வ��� அைர�க: 
இ�த� ெபா� நாம அைர�� ��ட சா�பா���� ெச��� ெபா� ேபால� தா�. 
அ�த� ெபா� தயாராக இ��தா� அைதேய உபேயா��கலா�.
த�யா - 3  ���� , �வர� ப��� - 1 ���� , கடைல�ப��� - 1 ����  
உ��த� ப��� - 1 ���� , எ� - 1 ����, வர �ளகா� - 5-6, 
(அ�ல�கார���ேக�ப), ெவ�தய� - ���ைக, �ரக� – ½ ����, �ள� – ¼ 
���� , எ�ெண� - 1 ���� .

கடா�ல ஒ� ���� எ�ெண� ���, ேமேல வ��� அைர�க� 
ெகா����ளைத �வ�க வ���, ஆற ைவ��, ெகாரெகார�பான ெபா�யாக 
அைர��� ெகா�ள��.

�ழ�� ெச��ைற:
 ��ன ெவ�காய� ேதா� உ��� ��தாக ைவ�க��. ��ைட�காைய க��, 

�ைட��, ேலசாக இ��� ைவ�க��.
 வாண��� ந�ெல�ெண� ���, தா��க க��, உ���, க�ேவ��ைல, 

ெப��காய� ெகா�� தா���, ��ன ெவ�காய� ேபா�� வத�கேவ���.
 �ற� ��ைட�கா� ேபா��, வத��, அைர�த �ழ��� ெபா�, உ��, ம�ச� 

�� ேபா�� வத��, ெகா�ச� த�� ��� கா� ேவ�� வைர சைம�க��. 
 �ற� ���த��� ��� ப�ைச வாசைன ேபாக� ெகா��க ��� 

இற�கேவ���.
 ���ப�ப�டா� ��� ேத�கா� 

அைர�� ���, ெகா��க ைவ�� 
இற�கலா�.

����: இேத �ைற�� ஆனா�, 
���த��� �டாம� அ���கா� �ழ��� 
ெச�யலா�. அத�� �த�� அ���காைய 
க��, உல��� இ��க ேவ���. ��ன 
ெவ�காய� ேபா�வதா� ��� இ���� 
�ைவ வ��.
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இ�த வ�ஷ�ேதாட �ற�த பட��ல, 
ச�ேதகேம இ�லாம எ�லாேராட 
மன�ல�� இட� ���ச பட� தா� 
"பச�க - 2". அ�ப� எ�ன தா� இ��� 
இ�த பட��ல�� ேக�க��களா? 
Hyperactive disorder - இ�த ேநாயால 
பா��க ப�� �ழ�ைதகைள எ�ப� 
வ� நட�த ேவ��� எ�� இய��ன� 
பா��யரா� �க அ�ைமயா 
ெசா������றா�. வா�க கைத�� 
ேபாேவா�!

க��, ைநனா ெர�� ேப�ேம ஓவ� 
�� ��, வா� பச�க. அவ�க 
���ல�� ச�, ப����� ச� 
சமா��க ��யாம த���றா�க 
அவ�கள ெப�தவ�க. ஓ� அள��� 
ேமல ெபா��க ��யாம�, 
ப����� அவ�கைள �.�. ���� 
அ��� ���றா�க�. இ�ப�ேய 
��� மா��, மா�� ெவ��� ேபான 
அவ�க�� அ�பா�� அ�மா��, 

கைட��� இர�� பச�கைள�� 
ெர�ெட��ய� ����� 
ேச���றா�க�. அ�ேபா� தா� 
அவ�க� �ழ�ைதக� மனநல 
ம���வரான ��யா ம��� அவேராட 
��ச� மைன� அமலா பாைல�� 
ச����றா�க�.

அத��� �ற� எ�ப� ��யா��, 
அமலா பா�� ேச��� அ�த 
பச�கேளாட �றைமைய 
ெவ��ெகா�� வ��, அவ�க�ைடய 
ெப�ேறா�க��� பாட� ெசா��� 
த��றா�க�? இ� தா� ��� கைத.

பட��� க��ைடய ெப�ேறா�களாக 
வ�� ���கா�� ம��� ��யா, 
�டேவ ைநனாேவாட ெப�ேறா�களாக 
வ�� கா���� �மா� ம��� ��� 
மாத� எ�ேலா�ேம �ற�பான 
ந��ைப ெவ��ப��� இ���றா�க�.  

...Sindulakshmi Jagan
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ஒ� ெச�ைன அ���மா� 
������� பா���� சாதாரண 
த�ப�களாக வா������றா�க�. 
பட��� ��ப���ல வ�� அமலா 
பா��, ��யா�� கன�க��த�!

பட�ைதேய ��� ����வ� அ�த 
����பச�க க��� ைநனா�� தா�. 
த�கேளாட �� �� நட�பா� ந�ைம� 
க��� ேபா��றா�க� இர�� ேப��. 
பட��� ந�ைம ����ய ைவ�ப�� 
இவ�க� தா�. ��� ��ய அழ 
ைவ�ப�� இவ�க� தா�!!!    

பட��� இ�ெனா� ெப�ய �ள� - 
வசன�க�! "பச�க ெக�ட வா��ைத 
ேப�வ� இ�ைல, ேக�ட வா��ைதக� 
தா� ேப��றா�க�" ெதாட��, "ந�ம 
பச�க��� ம��ெப�கள தா� 
ெசா��� ெகா���ேறா�, ம��பான 
எ�ண�கைள இ�ைல" ��யற 
வைர��� எ�லா� ைக த��� 
வசன�க�! 

Family planning – இத�� ேடா�டலாக 
ேவற அ��த� ெகா������றா�  
பா��யரா�! அத�� அவ��� 

�ெபஷ� ைக�த�ட� ெகா��கலா�!! 
�ழ�ைத�க �ற�கற��� ��னா�ேய 
எ�ப�ெய�லா� இ���� இ���ற 
ேபர��� அவ�கேளாட 
எ��கால�ைத ��� ப�றா�க, 
ப����� ச�, ����� ச� 
எ�ப�ெய�லா� ��ைளக��� 
ப��� ���க�ப��ற�, 
ச�தாய���காக ெப�ெறா�க� 
த�க�ைடய பச�கைள 
எ�ப�ெய�லா� ெகா�ைம�-
ப����றா�க� - இ�ப� பல �த�சன 
உ�ைமகைள பட� ���க எ�த ஒ�� 
மைற�� இ�� கா������றா�க�!    

பாட�க� ெப��� ேபச�பட��ைல 
எ�றா�� ��ன� இைச �க�� 
அ�ைம. ��பா� பட��� ெகா�ச� 
நாடக�த�ைம இ��தா��, அ��� 
அழகாகேவ ெசா�����றா�க�!

பா��யரா� ஒ� ந�ல க���ட� 
பட�ைத அழகா வ�வைம�����றா�. 
ெப�ெறா�க� ம��� ெப�ெறா�க� 
ஆக�ேபா�ற அைனவ�� க���பாக 
பா��க ேவ��ய பட� இ�.
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ெபா�க�, க��� எ�லா� �ற�பா 
சா���� ஒ� பட�� பா����� 
�ம�சன�ேதாட வ���ேட�.  எ�ன 
பட�� ேக�க��களா? க� க� 
��க�... ர�� ��க�... இ�ப�� 
தா�க அ��க intro ெகா��தா�க. 
�ம�சன� ேபாற��� ��னா� 
ெசா���ேற�. நா�ைட ���த��, 
இ��யாைவ வ�லரசா�க��, ர�த� 
ெத��க ஆ�� பட�, ����� பட�, 
���� ேவ��, �ர�� ேவ��, 
ேவக� இ�ைல, ������ க�� 
இ�ப� எ�லா� ��க ெசா�ற ஆளா 
இ��தா இ�த� பட� உ�க��� 
இ�ைல. ெபா�க��� வ�த பட��ல 
���ப�ேதாட ச�ேதாஷமா 
�ழ�ைத�க எ�ஜா� ப�ற பட� 
பா��க��னா உ�க ெப�� சா�� 
இ� தா�.  

பட��ல கைத எ�லா� ஒ��� 

ெப�சா இ�ைல�க. வழ�கமான கைத 
தா�. �ேரா ர�� ��க� 
(�வகா���ேகய�) ேவைல இ�லாம 
ெவ��யா த� ந�ப� 
ேதா�டா���ட� (��) ெவ��யா� 
ஊ� ���� ெகா�����றா�. ர�� 
��க�� தா�தா அ�ய�காைள�� 
(ரா��ர�) ஆ� ��ைளக� 
அைனவைர�� ந�� ப��க 
ைவ�தா�. அவ�க� அைனவ�� 
���ப��ட� ெவ�நா��� 
ெச��� ஆ���டன�. ஒேர மக� 
ம��� ம�ைர�� இ���றா� 
அவ�� ��றா� மக� தா� ர�� 
��க�. அ�ய�காைள ��ட 
நா�களாக த� ���க ��ைட ��� 
அைத த� ��ைளக���� ெகா��� 
ெசா�ைத �����ட ேவ��� என 
எ���றா�. ஆனா� ��ைளக� 
யா�� இ��யா வர ���பாததா� 
அவ�� ஆைச� த��� ேபா�ற�. 

...Srija Bharathi
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ம�ெறா� ப�க� ர�� ��க� ஒ� 
ெப�ைண காத���றா�. அவ� ேவ� 
யா���ைல, த� த�ைத�� 
ெந���ய ேதாழ��, ��ர ர�� 
ர�க��, ர�� ��க��� ெபய� 
ைவ�தவ�மானவ�� ெப� 
கா���கா ேத� எ�� KD (���� 
�ேர�) தா�. �� வய�� அவ����, 
��க�� த�ைத��� �� 
மன�தாப� ஏ�பட அ� ெப�ய 
பைகயாக மா���ட�. த� 
த�ைத�� எ���ைப �� அவ� 
காதைல ஏ�காம� த�ைத�� 
ச�மத���காக கா������ மக�. 
ேவைல ெவ�� இ�லாததா� தா� 
இ�வா� எ�லா� நட��ற�. எனேவ 
ஒ� ெதா�� ெதாட�க த� 
தா�தா�ட� உத� ேக��றா� 
��க�. ேபர� �� ���த பாச� 
ைவ������ தா�தா இ�த ��ைட 
��றா� அ�� எ� ப�� உ� அ�பா 
ப�� �� உ� ப�� என அைன��� 
�ேய வ���ேகா. ஆனா� இைத 
எ�ப�யாவ� ���� எ�� 
ேக��றா�. 

இத� ந��� ஏழைர ��க� 
(ச���ர�க�) ம�ைர�� வச� 
பைட�தவ�க�ட� இ��� காைச 
கற��� ேப�வ�. ஒ��ைற ர�� 
��க�ட� அ�வா� ேக�க 
இ�வ���� �ர�சைன 
ஆர�பமா�ற�. அ�ய�காைள 
இற���ட அவ�� ெசா�த�க� 
எ�லா� வ�� கா�ய� 
ெச�ய����� ேவைள�� தா�� 
ஒ� ேபர� தா� என��� இ�த 
ெசா��� ப���� என வ�� 
����றா� ��க�. �� 
எ�னா��� எ�ப� தா� கைத. 
ெசா�ைத ��றாரா? ��கைன 
எ�வா� சமா��தா�? தன�� 
���பமான ெப�ைண மண�தாரா? 

எ�பைத நைக��ைவ எ�ற ஒ�ைற 
ம��ேம ைவ��� ெகா�� 
������றா� இய��ன� ெபா�ரா�.

பட� ெரா�ப கலரா இ���, ஏேதா 
ெத��� பட� பா���ற ஃ��. �வா 
வழ�க� ேபால ெரா�ப ெமன��டாம 
தன�� எ�ன வ�ேமா அைத� �ற�பா 
ெச�����றா�. �வா-�� கா�ேபா 
என��� �����. இ�ேல�� அ� 
ந�லா ெவா�� அ�� ஆ�����ற�. 
�� ெகா�ச� பட� எ�லா� 
வ�ைசயா ெமா�ைக ேபா�� 
ெகா���� இ��தா�. இ�த 
பட��ல ெகா�ச� கா�பா���டா�. 
�வாேவாட அ�பாவா வர ந�ம 
ஞானச�ப�த� சா�, ெசா�லேவ 
ேவ�டா� ெச�ைமயா 
ப������றா�. ���ப� 
ெசா�த��� பட��ல ஏக�ப�ட 
ேகர�ட� அ����� இ����� 
வ�� ேபா��. நா� ெசா�ன மா�� 
ெத��� பட� எஃப��. 

நா�� எ� அ�கா ைபய�� ந�� 
��.ர��கா�� அவ�க�� ேபா�� 
ேபா� ெதா�ைட ��ய க��னா 
இ�ெனா� ��� ���� �ேர��� 
ேப� ேபா�� ேபா� க���!! நா� 
அ�ப�ேய ஷா� ஆ��ேட�. ேட� 
பச�களா எ�னடா இ�??! இவ 
ேவ��� ேபெம� ஆ��டாளா��? 
அ�ப� ஒ� ச�த�. ஓேக தா� 
ந����� ெசா��ற அள� ெப�சா 
ஒ��� அ�த ��ைள�� இ�ைல. 
ேசா அைத� ெசா�� ��ற� இ�ைல. 
ஆனா� வர �� எ�லா� பச�க 
மய���றா�க. 

ரா��ர� தா�தா ேவ��ைய ெதாைட 
ெத�ய ம��� க��, ந�� எ��ைப 
க���ற �� எ�லா� இ�லாம� 
காெம��ல �������றா�. 
��ேயாட அ�பா, ஒ� ���� வர 
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மேனாபாலா, �ைளமா��ல ���� 
வர காெம� எ�லா� பட�ைத ர��க 
ைவ���. �ைர�கைத இ��� 
ெகா�ச� ந�லா ப�����கலா�. 
எ�க ெவ�ட, எ�க ஒ�ட�� 
ெத�யாம �ைறய �� sync ஆகாம 
இ��த மா�� என�� ேதா���. 

பட��ல ��ட�த�ட ஏ� 
பா���� �ைன��ேற�. அ� 
ஒ�� தா� எ�னால தா�கேவ 
��யல. இமா� சா� ேவற ைக�ல 
இ���ற ஒ� ப�� ��ைன மா�� 
மா�� எ�தைன பட���� 
ேபா�றா�. ஆனா�� நா� அைத�� 
பா���� தா� இ��ேக�. அ� ேவற 
�ஷய�. ேட� பட�ைத ேபாட� 
ெசா�னா பா�டா ேபா���கேளடா!! 
எ�னடா இ�ப� 
ப����கேளடா... அ��� �வா 
எ�லா பா����� ஒேர �ெட� தா� 
ேபா�றா�பல. எ� அ�கா ைபய� 
அ��� ஒ� �ெட�� ச�ைடைய 
��� ஆ��� இ��கா�. எ�ன�த 
ேபா�க. எ��ட��� ெசக�� 
ஹாஃ� எ�னா�ேசா ெவ�ட 
ேசா�ேப��தன� ப���டா� 
ேபால. ��காம ேபா���ேட 
இ���!! ��யைல.  

பட��ல வர ப�சாய�� ��, �� 
�வா காெம� க���ட�, தா�தா ஒ� 
க�ட��ல ப��ற அ��� 
இெத�லா� பட�ேதாட �ள�. 
ஒ�ெவா� க���ட���� 
அ�வள� �ளா��. என�� �வா 
�����, ஆனா� அவ� பட� 
எ�லா� ������ இ�ைல, ஆனா� 
இ�த� பட� ���ச�. அவ��� எ� 
வ�ேமா அேத மா�� ப���ேட 
இ��தா ந�லா இ������ 
�ைன��ேற�. ஒ� �க����� 
�ஜ� ெசா����பா� இவ� 

�����டா�... �ழ�ைத�க 
எ�லா�ைத�� �����டா��� 
அ� உ�ைம தா�, ெசக�� ேஷா 
பட���� �ட அ�தைன ���� 
��காமா ஜா�யா பா��தா�க 
பட�ைத. 

ர�� ��க�� ேப� 
வ���ேடாேம... எ�ப� தைலவைர 
உ�ள ெகா�� வர��� ெபா�ரா� 
ெரா�ப ேயா��� �ேரா�� 
அ�பாைவ ர�� ர�கரா மா���டா� 
ேபால. ஆனா� அவைர ��மா 
ெசா�ல��டா��க... தைலவைர 
ெரா�ப ����� ேபால அவ���. 
எ�ப�� அவ� �ைடலேய 
இ���றா�. மக��� அ�ைவ� �ட 
அவ� ப�ண மா�டா�. 
அ�ணாமைல தைலவ� தா� 
ப��வா� ����.

�� இ�த� பட��� ந�லா 
ெச�����றா�. �ல இட��� 
எ�லா� வ.ப.வா.ச வசன� மா��ேய 
ேப� க���� ப���றா�. அ��ற� 
பாவ� ந�ம ச���ரக��� இ�ப� 
ஒ� காெம� �� ேரா� ஆ��ேபா��. 
ச� இ� ைடர�ட� ட� ேபால�� நா� 
����ேட�. அேத ைடல� அேத 
வாடைக தா� பட�. 
 
அ�ேபா இ�த பட�ைத எ�லா� ஏ� 
பா��க�� அ�ப��� �த��கமா 
ேக�டா எ���ட ப�� இ�ைல. 
ஆனா� ��ட�த�ட ெர�ேட 
��கா� ம� ேநர� வ��த�படாத 
வா�ப� ச�க� பட� மா��... மா�� 
எ�ன மா��, அேத பட�ேதாட பா�� 
௨ வ���ேகா�க. பா��க���னா 
��க க���பா இ�த பட�ைத 
பா��கலா�. சா���ட ெபா�க�, 
க��� �ரண� ஆ���� நா� அ��த 
ர��� ேபா��� வேர�.
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��க எ��ய�� உ�க��� அ�க� 
வரேவ�� ம��� �ம�சன� 
�ைட�த� பைட�� எ�?

எ�த ஒ� எ��தாள���� வா�� 
எ��� ஊ�� ேக�� இ�. ஒ� 
தா�ட� உ�க� �ழ�ைதக�� எ�த� 
�ழ�ைத �க�� ����� எ�� 
ேக�க ��யா�. எ� கைதக� எ� 
�ழ�ைதக�. எ�லா� 
�ழ�ைதகைள�� எ���� �����. 
எ�றா�� ம�ற ��க�� �ல 
�ழ�ைதக��� அ�க வரேவ�� 
இ���� அ�லவா?

அ� ேபா� எ� த�� கைதக�� 
அ�க� வரேவ�� ெப�ற� த��� 
எ�ற ��கைத. அேத கைதைய 
"த�க��ேல ஒ� �ைற இ��தா��" 
எ�ற தைல��� ��நாவலாக ���� 

எ��ேன�. அ� ெஜயா 
���� ஒ�பர�பான�. 
ெஜயா ���� ஒ� 
அ�கா� �க��� தயா��பாள�ட� 
ெசா�னா� "எ�க� Vice President இ�த� 
ெதாடைர� பா���� க��� 
���னா�".

ஆ��ல��� 2013� ஆ�� 
ெவ�யான Oh My God எ�ற ��தக� 
அ�க� வரேவ�� ெப�ற�. எ� 
தா��� ம���வ� ெச�த ஒ� 
டா�ட��� அைத� ப�சாக� 
ெகா��ேத�. அைத� ப���� 
பா��த�� அ�மா�ட� ஃ�� 
வா��வைதேய ������டா�. 
ெகா�ச� அ�கமாகேவ த�ப�ட� 
அ���� ெகா����ேடேனா! எ�ன 
ெச�வ�. �ற���ண�.

Session with the writer 
Mr.Varalotti Rengasamy @ Sridhar

– gkarti @ Karthiga

Celebrity Talks
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�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�
�ற� இய�: இ�லற�ய��ற� இய�: இ�லற�ய�
அ�கார�: ��ைன அ�ச�அ�கார�: ��ைன அ�ச�

201. ��ைனயா� அ�சா� ���யா� அ��வ� 201. ��ைனயா� அ�சா� ���யா� அ��வ� 
��ைன எ��� ெச���.��ைன எ��� ெச���.
�ள�க� :�ள�க� :
�ைம எ��� மய�க�ைத� ெச�ய, ��ைன� ��ைன உைடயவ� �ைம எ��� மய�க�ைத� ெச�ய, ��ைன� ��ைன உைடயவ� 
பய�படமா�டா�; ெப�யவ�கேளா பய�ப�வ�.பய�படமா�டா�; ெப�யவ�கேளா பய�ப�வ�.
Explanation :Explanation :
Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the 
pride of sin.pride of sin.

202. �யைவ �ய பய�தலா� �யைவ 202. �யைவ �ய பய�தலா� �யைவ 
���� அ�ச� ப��.���� அ�ச� ப��.
�ள�க� :�ள�க� :
நம�� ந�ைம எ�� �ற���� ெச��� �ைமக�, நம��� �ைமேய நம�� ந�ைம எ�� �ற���� ெச��� �ைமக�, நம��� �ைமேய 
த�வதா�, �ைமகைள� ���� ெகா�யனவாக எ��� ெச�ய அ�ச த�வதா�, �ைமகைள� ���� ெகா�யனவாக எ��� ெச�ய அ�ச 
ேவ���.ேவ���.
Explanation :Explanation :
Because evil produces evil, therefore should evil be feared more than fire.Because evil produces evil, therefore should evil be feared more than fire.

203. அ���� எ�லா� தைலெய�ப �ய 203. அ���� எ�லா� தைலெய�ப �ய 
ெச�வா���� ெச�யா �ட�.ெச�வா���� ெச�யா �ட�.
�ள�க� :�ள�க� :
தன��� �ைம ெச�பவ���� �ைம ெச�யா� இ��பேத, அ��� தன��� �ைம ெச�பவ���� �ைம ெச�யா� இ��பேத, அ��� 
எ�லா� �த�ைம அ�� எ�� ��வ�.எ�லா� �த�ைம அ�� எ�� ��வ�.
Explanation :Explanation :
To do no evil to enemies will be called the chief of all virtues.To do no evil to enemies will be called the chief of all virtues.

204. மற��� �ற�ேக� �ழ�க ��� 204. மற��� �ற�ேக� �ழ�க ��� 
அற��ழ� ���தவ� ேக�.அற��ழ� ���தவ� ேக�.
�ள�க� :�ள�க� :
மற��� �ற���� �ைம ெச�ய எ�ணாேத; எ��னா� மற��� �ற���� �ைம ெச�ய எ�ணாேத; எ��னா� 
எ��யவ��� அற�கட�ேள �ைமைய� தர எ���.எ��யவ��� அற�கட�ேள �ைமைய� தர எ���.
Explanation :Explanation :
Even though forgetfulness meditate not the ruin of another. Virtue will meditate the Even though forgetfulness meditate not the ruin of another. Virtue will meditate the 
ruin of him who thus meditates.ruin of him who thus meditates.

205. இல�எ�� �யைவ ெச�ய�க ெச��� 205. இல�எ�� �யைவ ெச�ய�க ெச��� 
இலனா�� ம��� ெபய���.இலனா�� ம��� ெபய���.
�ள�க� :�ள�க� :
த� ஏ�ைமைய� ேபா�க� �ற���� �ைம ெச�யாேத, ெச�தா� ேம�� த� ஏ�ைமைய� ேபா�க� �ற���� �ைம ெச�யாேத, ெச�தா� ேம�� 
ஏைழ ஆவா�.ஏைழ ஆவா�.
Explanation :Explanation :
Commit not evil, saying, "I am poor": if you do, you will become poorer still.Commit not evil, saying, "I am poor": if you do, you will become poorer still.

�ற� பா�: அற���பா�
�ற� இய�: இ�லற�ய�
அ�கார�: ��ைன அ�ச�

201. ��ைனயா� அ�சா� ���யா� அ��வ� 
��ைன எ��� ெச���.
�ள�க� :
�ைம எ��� மய�க�ைத� ெச�ய, ��ைன� ��ைன உைடயவ� 
பய�படமா�டா�; ெப�யவ�கேளா பய�ப�வ�.
Explanation :
Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the 
pride of sin.

202. �யைவ �ய பய�தலா� �யைவ 
���� அ�ச� ப��.
�ள�க� :
நம�� ந�ைம எ�� �ற���� ெச��� �ைமக�, நம��� �ைமேய 
த�வதா�, �ைமகைள� ���� ெகா�யனவாக எ��� ெச�ய அ�ச 
ேவ���.
Explanation :
Because evil produces evil, therefore should evil be feared more than fire.

203. அ���� எ�லா� தைலெய�ப �ய 
ெச�வா���� ெச�யா �ட�.
�ள�க� :
தன��� �ைம ெச�பவ���� �ைம ெச�யா� இ��பேத, அ��� 
எ�லா� �த�ைம அ�� எ�� ��வ�.
Explanation :
To do no evil to enemies will be called the chief of all virtues.

204. மற��� �ற�ேக� �ழ�க ��� 
அற��ழ� ���தவ� ேக�.
�ள�க� :
மற��� �ற���� �ைம ெச�ய எ�ணாேத; எ��னா� 
எ��யவ��� அற�கட�ேள �ைமைய� தர எ���.
Explanation :
Even though forgetfulness meditate not the ruin of another. Virtue will meditate the 
ruin of him who thus meditates.

205. இல�எ�� �யைவ ெச�ய�க ெச��� 
இலனா�� ம��� ெபய���.
�ள�க� :
த� ஏ�ைமைய� ேபா�க� �ற���� �ைம ெச�யாேத, ெச�தா� ேம�� 
ஏைழ ஆவா�.
Explanation :
Commit not evil, saying, "I am poor": if you do, you will become poorer still.
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�.

ெச�ற மாத �யா நானா�� தைல��:
நா��� வள����� ஊடக�க�� ப�� 
ச�யாக உ�ளதா (த�னலம�� 
பாரப�ச��� ச�தாய��� 
அவல�கைள த�� ேக���றதா)?  
அ�ல� ச�யாக இ�ைலயா (ெவ�� 
ெபா��ேபா���காக, �யாபார 
ேநா�க�ேதா� ம��ேம உ�ளதா)?

ஊடக�க� ஒ� நா��� வள����� 
�க�� அ��பைட� ேதைவயாக 
இ��பதா�, க����கைள ெகா�ச� 
ஆழமாக ெசா�லேவ��ய க�டாய�.

எ�த� ெச��ைய�� தா�க�தா� 
�த�� தரேவ��� அ��� �ைவயாக, 
அத�ைடய �ர�க� அ�க� ���� 
வைக�� தரேவ��� எ�� ஒ�ெவா� 
ஊடக�� கள��� இற����றன. 
ஊடக�க� �க�� அ�க��� ��ட 
இ�ைறய �ைல��, ேபா���� 
காரணமாக�� ஊடக�க� ஒ� �யாபார 

ேநா�ேகா�தா� ெசய�ப��ற�. ச�க 
ேநா�க� �ைற�த ப�ச� இர�டாவ� 
ேநா�கமாகவாவ� இ��கேவ���. 
ஆனா� இ�ேறா அ� ேக��� 
��யா���ட�.  

ஊடக� எ�ப� அ�த�த� ப���� 
வள������, நா��� வள������ 
ஏ�ற வைக�� தா� ெச��கைள ஒ� 
ச�தாய��� பா�ைவ�� இ��� 
பா���, ம�க���� ெகா�� ெச�ல 
ேவ���. ஆனா� இ�� �ைலைம 
தைல��.  ஊடக�க� த�க�ைடய� 
பா�ைவ�����தா� எ�த ஒ� 
தகவைல��, ெச��ைய�� ம�க���� 
பர���ற�.  ம�க�� இ�ைறய 
அவசர�க��� ஊடக�க�� வா�லாக 
அத� ேபா��ேலேய ெச��கைள� 
ெத���ெகா��றா�க�, உ�ைம �ைல 
எ�ன எ�பைத எ�த ஒ� 
த�ம�தனா�� (அ�த �ஷய�ைத� 
சா��த ம�த�கைள� த�ர) 
க����பேதா, உண�வேதா ��யாத 
�ைல.  ேம�� இ�� 

...Sumathisrini
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ெதாைல�கா���� வ�� பல �க��க� 
ெபா��ேபா�� அ�சமாகேவ 
இ����றன. அைவ�� ஒ� ந�ல 
பழ�க�ைதேயா அ�ல� ஒ� ந�ல 
க��ைதேயா ��வதாக இ�ைல.  

ெதாைல�கா�� ��வன�தா�க�� 
லாப� ஒ�ைறேய ���ேகாளா� 
ெகா�� �க���கைள 
ஒ�பர����றன�. எ�த ஒ� �க���ைய 
எ��தா��, அ� ெச��யாகேவா 
அ�ல� ஒ� நாடகமாகேவா இ��தா�� 
இைட�ைட�� இ�த '�ள�பர�க�' 
அ�க� கா���க�ப�� 
(�ள�பர�க���ைட�� �க���க� 
வ��றேதா எ�� எ���வ�ண�), 
அத� �ல� வ�மான�ைத� 
ெப���வ�ேலேய 
�ைன�பா������ன�.
ேம�� ஊடக�க� 'வ��� கா���' 
ேவைலைய�� ெகா�ச� ெச��, ஒ� 
அரசைவைய ம���க� எ�ப� 
வ�நட��� ெச�வா�கேளா, அ�ப� ஒ� 
ச�தாய�����, அர���� ஒ� 
ம���யாக இ���, ஒ� பாலமாக 
ம�கைள�� அரசா�க�ைத�� 
ந��ைற�� இைண�கேவ���. 

இ�த ஊடக�க��� அ�ம�ய��� 
அைத க�கா��� வ�� 'REGISTRAR OF 
NEWSPAPERS FOR INDIA' (popularly known as 
'RNI') எ�ற ஒ� அைம��, ஊடக�க�� 
வ�� ெச��க�� தர�ைத�� 
அ�வ�ேபா� ஆரா��� அத� 
அ��பைட�� ஊடக�க�� 
அ�ம�ைய� �����தா� ஒ�ேவைள 
ெகா�ச� க���பா����� 
ெகா��வர வா������ற�. ேம�� 
இ�த� தைல�� சா��த ந� ெப�ைம 
ேதாழைமக�� க����கைள� 
கா�ேபா�.

Salma
எ�ைன� ெபா��தவைர ஊடக�க� 
��சயமாக �யாபார ேநா�ேகா�தா� 
ெசய�ப���றன. ஊடக�க� �லமாக 

பல� பய� அைட�தா��, அைவ 
க���பாக �யாபார�ைத� தா� 
�த�ைமயாக� ெகா�� 
ெசய�ப���றன. 

Rathidevideva
ஜனநாயக��� நா�கா� �� 
வ��ழ�� வ��ற� எ�பைத 
ஏ���ெகா�ள �வாதேம ேதைவ 
இ�ைல எ�� ேதா���ற�. 
ஊடக�க�, ப����ைகக� எ�ேபா� 
ச�க அவல�கைள த���ேக�� 
ம�க��� ����ண���ைய 
ஏ�ப���� த� கடைமைய ������ 
லாப� ஒ�ைற ம��ேம �� ைவ�� 
ெசய�பட �வ����டன. 
����ண�ைவ �ட இவ�க� இைத 
ெவ�� ேக��ைகயாக ம��ேம 
பா���றா�க�. ம�க�� உண��கைள 
ைவ�� �ைளயா�� ேக�ெக�டவ�க�. 
இவ�க� ைக�� இ���� ஆ�த��� 
ச��ைய உண��� ெச��றா�களா 
இ�ைல உணராம� ெச��றா�களா? 
மனசா��ைய கழ�� ைவ����� தா� 
கடைம�� ஈ�ப��றா�கேளா 
எ�னேவா?

Thenuraj
ஊடக�க� எ�� ஒ�� இ���றதா 
எ�ேற ெத�யாத, ��யாத �ைலதா� 
இ��…! இத�� ��� எ�ப�ேயா… 
ஆனா� ச�ப காலமாக ஊடக�க� 
ச�யாக இய�க��ைல எ�ப� தா� 
�த�சன�. அ� இய�க��ைலயா, 
அ�ல� இய�க ��ய��ைலயா 
எ�பெத�லா� அ�த கட����� தா� 
ெவ��ச�…! எ�ப� இ��தா��, அத� 
கடைமைய ��தளவாவ� ெச����க 
ேவ���.  ஊடக�க� ம�க��காகவா 
அ�ல� ஆ�பவ�க��காகவா? 

ஊடக�க� த�னலம�� பாரப�ச��� 
ச�க��� நட��� அவல�கைள த��� 
ேக�க ேவ���, ஆனா� இ�ேபா� 
அ��னாேலா அ�ல� ஆணவ���� 
அட��ேயா… ச�க� எ�� ஒ�� 
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இ��பைத மற��, �ஜா ���வ�� 
தா� ���ய� ப�� வ���ற�. இ�� 
அர�ய� ேபசலாமா எ�� 
ெத�ய��ைல… இ��தா�� �ல 
க����கைள ெசா�ல �����ேற�. 
அ� எ�னேவா ெத�ய��ைல, 
க�ணா�� ஆ���� இ��தா�, அவைர 
�ன� �� ேக��க� ேக�� �ைட�� 
இேத ஊடக�, இ�த அ�ைமயா� 
ஆ���� ம��� வா��� ெமௗன� 
கா��, ேக�க ேவ��ய அவ�யமான 
ேக��கைள� �ட ேக�காம�… நா�� 
ம�க��� ெப�� அ�� தா� ெச��ற�. 
இ�தா� பாரப�ச��� ெசய�ப�வதா? 
எ�ைன� ெபா��தவைர��� 
ஊடக�க� நா���காக… ம�க��காக 
இ�ைல… பாரப�ச��� ெசய�பட�� 
இ�ைல. ஒ�தைல�ப�சமாக, ெவ�� 
�யாபார ேநா�ேகா� தா� 
ெசய�ப��ற�. ெபா��ேபா�� ேதைவ 
தா�.. ஆனா� அ� ம��ேம ���ய� 
இ�ைல.. இவ�களா� ���தா�, 
ம�க��� ந�ல� ெச�ய���. 
இ�ைலெய�� ஒ���� ெகா�ள���. 
�ஜமாகேவ இ�த� ச�க��� �� 
அ�கைற உ�ளவ�க�, இவ�க� ெச�ய 
தவ�யைத ெச�வா�க�. 
 
Sriju
ஊடக� எ�ப� எ�லா� இ��க 
ேவ��� என அைத ஆர���தா�கேளா 
அ�� ஒ�ைற� �ட கைட���காம� 
வா��ைத�� வா��ைத ெதா�� த�ம� 
எ�ற ெபயைர ைவ��� ெகா�� 
ஒ�ெவா� ேசன�, ப����ைக என த� 
ப���� ஏதாவ� ெச�� 
ெகா�����ற�. இ� நம�� இ�ேபா� 
எ�லா� �கடமாக� தா� இ���ற�. 
இ�த �சய��ல நா� ம�கைள �ைற 
ெசா�ல மா�ேட�. அவ�க� எ�ன 
கா���றா�கேளா அைத� 
பா���றா�க�. அவ�க��� ந�ல� 
ெக�ட� எ�லாேம அவ�க� ெசா�வ� 
தா� எ�� இ���� ேபா� அவ�கைள 
எ�னெவ�� ெசா�� ��ய ைவ�ப�?

ஊடக�க� �ல� பல ந�ைமக� 
நட�த� எ�� �ல� ���ெகா�ேட 
இ���றா�க�. ஆனா� ��த அள� 
எ�� இ���றேத. ந�ல� vs ெக�ட� 
எ�� பா��தா�, ெக�ட� ம��ேம 
��ைட ��ைடயா� உ�ள�. ஒ� 
ெச�� �ைட�தா� அைத ைவ�� ஒ� 
வார� ஓ��வ�, எ�னேவா இவ�க� 
தா� ��ைய� ��� ���� த�டைன 
வா��� ெகா��பவ�க� ேபா�. ஆனா� 
ம�வார� ேவ� �ஷய� தைல��க 
இைத மற�� ��வா�க�. ஒ� இரா�வ 
�ர�� மரண� �ட �ல சமய�க�� 
இவ�களா� மற�க�ப��ற�. ஒ� 
ம�த� த� ேம� ம�ெண�ெண� 
ஊ�� � ைவ��� ெகா�வைத எ�லா� 
ேநர�யாக பட� ���பவ�கைள ��க 
ைவ�� �டலா� என� ேதா���. ஒ� 
உ�ைர கா�பா��வைத �ட உ�க� 
ெதா�� த�ம� உ�க��� 
���யமானதாக� ேபா���டதா?  
இெத�லா� பாவ��� உ�சக�ட� 
தாேன! நா��� வள��� எ�ப� 
ம�க�� வள���ைய ேம�ப���� 
ஒ��, எ�ைன� ெபா��தவைர அ�� 
ெப��பா�� ஊடக�க�� உத�ேயா, 
ந�ைமேயா இ�ைல எ�ேற 
ேதா���ற�. 

 Chan
ஊடக�க� ���� இ��யா 
எ���லாம� பல ேமைல நா�க��� 
க�ைமயான �ம�சன�க� 
��ைவ�க�ப��ற�. �ல சமய� அத� 
ெசய�பா��� ஐய� ேதா�றேவ 
ெச��ற�. உலகேம ைக�� 
அட����ட இ�த கால��� உலக��� 
எ�த �ைல�� நட��� �க��க� ந� 
அைனவ���� உட���ட� ெத��� 
���ற�. அ�� பர�ப�ப�� 
ெச��க�� எ�த அள��� உ�ைம 
இ���ற� எ�� நம��� ெத��ற�. 
இ���� ஒ��� ெச�ய ��யாத 
�ைல�� பல சமய� நா� க��� 
ெச�ல ேவ�� இ���ற�. அைன��� 
ெத���� ந�மா� ஆ��யாள�கைள 
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எ���� ேபாரா� ந� உ�ைமகைள 
ெபற�� ��ய��ைல. அவ�க�� 
தவ�கைள� த�� ேக��� ைத�ய�� 
வ�வ��ைல. இைவ எ�லா� ஒ� த� 
ம�தனா� ெச�வ� க�ன�. ஆனா� 
ஊடக�க� ம�க� ேபாரா�ட���� ப�க 
பலமாக இ��� அவ�க��� அவ�க�� 
உ�ைமகைளெப��� தர உத�யாக 
இ��கலா�. ஆனா� அவ�க� அ�ப� 
இ���றா�களா?
 ெபா�ம�கேள... நா�� ந� ெபா��� 
உண��� ந�ல தரமான ெச��கைள 
வழ��� ஊட�க��� ந� ஆதரைவ 
வழ�க ேவ���. ந� ம�க�� ஆதர� 
அவ�கைள ேம�� ஊ�க� அைடய� 
ெச���. நம�� ந�ல ெச��கைள� 
ெகா�� வ�வா�க�.

ந� �ைலைமயான ெச��கைள வழ�க� 
தவ�� ஊடக�க�� �தா அ�ல� 
அைன�ைத�� அ��� அவ�க�� 
வள������ ெத��ேதா ெத�யாமேலா 
மைற�கமாக ஆதர� அ���� 
ெபா�ம�களா?
ெபா�ம�கேள... நா��� ம��� 
ம�க�� வள����� அ�கைற இ�லாத 
நாலா�தர ஊடக�கைள� ��� எ�ய� 
தவறா��க�.

வ�கேநா��, சா�� �ைலக� 
ேபா�றவ�ைற �ல�காமேலேய 
ஊடக�க� ம�க� �ர�சைனக��� 
அ�க ���ய��வ� ெகா��க ����. 
அைத ெச�தா� வரேவ�ேபாமாக!

 Ramyaraj
ப���ைக �த��ர� எ�ப� இ�ேபா� 
இ�லேவ��ைல. ஆ��யாள�கைள� 
த��� ேக�க ��யாததா� தா�, 
த�க��� பா��� வராத ��மா 
�ைறைய� ப��ய ெச��கேள இ�ைறய 
ப���ைகக�� அ�க� வ��ற�. 
ஊடக�க� எ�ப� ந��ைல�� இ��க 
ேவ���. ம�க��� உ�ைமைய 
ம��� ெசா�ல ேவ���. ம�கைள 
எ���ெகா�ள ெச�ய ேவ���. 

இைதெய�லா� இ�ேபா� இ���ற 
ஊடக�க� ெச��றதா எ�றா� இ�ைல 
எ�ப� தா� வ��த�த�க உ�ைம.

 Lashmi
உல�� எ�த �ைல�� எ� நட�தா�� 
அைத நா� இ���� இட���ேக 
ெகா�� வ�� ேச���� க��ேய 
ஊடக�. ஊ��� �ைழ�� �ட��யாத 
இட��� �ட இ�த ஊடக��� 
பா�ைவக� �ைழ�� ���. உல�� 
அர�ய� �ர��, ேபா�, ச�க மா�ற�க� 
இைவ அைன����� ஊடக��� ப�� 
அள�ப�ய�. ேம�� க��, 
ேவளா�ைம, கைலக�, �ைளயா��� 
ெதாட�பான பல �க��கைள நா� 
இ����ட��� இ��ேத அ��� 
ெகா�ள உத�வ� இ�த ஊடகேம. 
 
�ல ஊடக�க� தவ� ெச���றன. 
ஆனா� அைவ ��க� எ�லா� 
ெசா��� அள��� ���க ��யாத� 
இ�ைல. அத�� ம�க� மன�� மா�ற� 
வரேவ���. உ�ைம� ெச��கைள 
த�� ஊடக���� ���ய��வ� 
ெகா��� ம�றவ�ைற த���க 
ேவ���. ஊடக� எ�ப� 
அத�ைடய� ப�ைய ெச�வேன 
ெச�� வ��ற�. �ல �ைறக� த���க 
��யாதைவ. கால��� மா�ற� 
க�டாய�. மா�றெமா�ேற மாறாத�.

ஊடக� �ைற��� ஊ��� இ���� 
கைளக� ���க�ப��, ஜனநாயக��� 
நா�கா� �� இ��� ெதா���� 
����� ���� எ�ற ந���ைகேயா� 
����� ெகா��ேற�.

இ�த� தைல��� சா��த �வாத��� 
ப�� ெகா�ட ந� ேதாழைமக�� 
க����க� அைன��� அ�ைம. இ�� 
�ற�பாக த� க����கைள வ�����ய 
ேதா� அவ�க��� Thenuraj 
ெப�ைம�� சா��� வா����க��, 
பாரா���க��.
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ெதாட� கைத

பா��ய� மன�� ேதா��ய காதைல 
மல���� ெத�யாம� ��� ைவ�� 
மலேர க�� ெகா�வா� என எ�� 
நா�கைள� கட��� 
ெகா�����றா�. மல��� 
இ�ேபாைத�� அவ� �� இ��ப� 
ந�� ம��� தா�, இ����� 
அவ�� எ��கால மனமா�ற�ைத 
அவேள அ�வா�. அவ�� 
மா�ற�ைத� காண  பா��யைன 
ேபா� நா�� ஆ�வமாக 
கா����ேபா�. அவ� �ைனவைலக� 
கட�� வ�த பாைதைய ���த சமய� 
மல�� அைழ�� கா�கைள எ��ய�.

“எ�ன பா��ய� இ�ைன�� ��� 
��� உ�கைளேய பா����� 
இ��ேக�. ��க ெவ��யா? இ�ைல 
நா� ெவ��யா?” எ�� ேக�டவாேற 
அவ�ட� நட�தா�.

“இர�� ேப�� தா�, 
��ெவ��� 
ரா�ெக�டா �ட 
ேபாேறா�... வா�க நாம 
ஆ�தான இட���� 
ேபாேவா�” என 
ேக������ 
�ைழ�தன�.

இவ�க� இ�வைர�� 
க�ட�� ஒ� �ர� 
அைழ�த�”. “ேட�, 
மல�, இ�க வா�க” என 

இ�வைர�� அைழ�தா� ேகா��.

“� எ�னடா ப��ற இ�க, 
�ள�பைலயா?” எ�றாவேற 
அவ�ட� வ�தன�.
“ெமா�ைக ம��, ஏதாவ� பட���� 
ேபாகலாமா? இ�க இ���றவ�க 
எ�லா� ச�மா�, ஷா���� உ�ைர 
வா��றா�க. தைலவ� பட� 
பா��க�� ேபால இ���” எ�� 
ச���� ெகா�டா�.

“என��� ஆைச தா�, ஆனா� எ�ன 
ப�ண? தைலவ� வ�ச���� ஒ� 
பட� தான ப�ணறா�” எ�றப� 
அவ� ���� ைக ைவ�தா� மல�.

“அெத�லா� என��� ெத�யா�, 
தைலவ� பட� பா��க��. அ��� 

...Sriju @ Srija Bharathi

காைல� ெபா���ேல க����� ேம�ைல ேம�
ேமைல� �ட�வாைன ேநா�� ��ேறா� ��ணக�ேத
����ைச�� ஞா��தா� ேக�� �ட����தா�
பா��த ெவ�ெய�லா� பகெலா�யா� ����ேற
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பா�ஷா படமா  இ��தா ெரா�ப 
ந�லா�����. இ�க எ�க CD 
�ைட��� நாம வா���� ேபா� 
���� பா��கலா� பா��யா” எ�� 
ஆ�வமா� ��யவைன� பா��� 
இ�வ�� ���தன�.

“��� ����� �ள��றடா �” எ�� 
அவைன ���யவா�CD �ைட��� 
இட���� அைழ��� ெச�றா� மல�.

��ைப�� ெந�ச� ���த இட���� 
���� த��CD வா��வத��� 
ேபா�� ேபா�� எ�றா� ��ட�. 
ஏதாவ� சா��டலா� என அ��த 
��ட�ைத� ��ட மல� ேவ�டா� 
எ�� ம��தா�.

“ேஹ...guys ப�க��ல தான எ�க ��, 
வா�க அ�ேகேய ேபாகலா�. அ�மா 
இ���� ���ல தா� இ��கா�க. 
ஏதாவ� ��யா சா���� எ�லா�� 
ேச��� தைலவ� பட� பா��கலா�. 
எ�க அ�மா�� தைலவ� ைப��ய� 
தா�. அவ�க�� எ�ஜா� 
ப��வா�க ���”.

“� ��மா ���டாேல நா�க வ�ேவா� 
மல�, அ��� ேசா� ேபா�� பட� 
கா��ேற�� ெசா�ன �ற� 
ேயா��ேபாமா!! ப�ப� எ�றா 
வ��ைய” எ�றப� பா��ய� 
வ�� ஓ�ட ேகா�� ஏ�� 
ெகா�டா�.

மல� ��ய� ேபாலேவ அவ�� 
அ�மா அ�� ஏேதா ேவ� ேவைல 
காரணமாக ���� எ��� ���� 
தா� இ��தா�. ஏ�கனேவ ேபா� 
ெச�� வ�வைத ����டதா� 
அவ�� அைன��� தயாராக 
ைவ����தா�. பா� பா�, க�ேசா� 
என வைகயா� சா���� அ�மாைவ 
பாரா��ய �� பட� பா��க ��� 
ெச�தன�.

மல� ���� ெப�ய �ைர உ�ள LCD 
�� இ��த�, அத�� ஏ�றா� ேபா� 
ேஹா� �ேய�ட� வச� எ�லா� 
ெச�� அ� ஒ� �� �ைரயர�க� 
ேபா� இ��த�.

“வா�!! மல� ெச�அ� எ�லா� 
�ரமாதமா இ���, இ�ப��� 
ெத�����தா இ�த ஒ� வ�ஷ� 
�ேய�ட��ேக ேபா���க 
மா�ேடாேம” எ�� உ�சாமாக ��ைய 
எ��தா� ேகா��.

“மல� அ�பா�� ��மா பா��கற� 
ெரா�ப� �����, எ�லா� அவ� 
ப�ண ேவைல தா�. உ�க���� 
������கா” எ�றா� ச�யவ�.

“சா� ஒ� கலா ர�க��� எ�ப�� 
������ேட இ��கா� இ�ைலடா 
ேகா��” எ�றா� பா��ய�.

“அவ� ம��மா ���பேம அ�ப� 
தா�டா. ந�ம மல� ஓ�ய�, அ�மா 
சைமய��� ��மா அச��றா�கேள” 
என ேகா��� ேச��� ெகா�ள...

“ச� ச� எ�லா�� எ�க ���ப�ைத 
�க��த� ேபா��, இ�ேபா தைலவைர 
பா��கலா�” எ�றப� ��ைய ஓட 
��டா�.

பட��� ��ப� �டா� ெபய� ேபா�� 
ேபா� வ�� “�ேஹ ேஹ ேஹ ேஹ” 
எ�ற ��ன� இைச�� ஏ�ப இ�� 
ேகா��� க��� ெகா����தா�.
“தைலவ��� இ�த� பட� ப�கா மா� 
இ�ைல டா” எ�� பா��ய�� 
ஆர���� பட� ���� வைர 
ரகைளயா� ெச�ற�. 

ஒ� வ�யாக �ைட�, மா� என 
��யப� பட�ைத� பா��� 
������தன�. ர���� ��லனா� 
ர�வரைன� த�ர யா�� ெச� ஆக 
மா�டா�க� என ர�வர���� ஒ� 
பாரா�� ப��ர�ைத வா��� 
���தேபா� மல�� த�ைத 
ேதவ�ரகச�� வ����தா�.

“அடேட, எ�ன அ�சய�. எ�லா�� 
இ�க தா� இ����களா?” 

“வா�க�பா இ���� எ�ன ���ர� 
வ�த மா�� இ���” எ�றப� 
அவ��� இ��ைகைய ெகா��தா� 
மல�.

“உ�கைள எ�லா� பா��கலா��� 

ெதாட� கைத
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தா� வ�ேத�”.

“இ�த ந�க� தான ேவ�டா�கற�”. 

“ஹா... ஹா... இ���� �ெபஷ� 
�ளா� இ�ைலமா அதா�” என ப�� 
����� ��� ேநர� பா��ய�, 
ேகா��ட� ேப�� ெகா����தா�.

“அ�பற� ேகா�� எ�ப� ேபா��� 
இ���MBA, எ�� எ�� ப��க�யா?” 
எ�றா� ��டலாக.

“ஏ� சா� ��க ேவற, ஏேதா ைக ேபான 
ேபா��ல ேபா�� சா�. எ�ப�யாவ� 
���க�ேம” எ�� ச���� 
ெகா�டா�.

“எ�ன ேகா�� இ�ப� ெசா���ட �? 
ச� ��, அர�ய� ப��� எ�ப� 
பா��ய� ேபா�� உ�க���?” 
எ�� பா��ய�ட� ����னா�.

“ந�லா� ேபா�� சா�, �ராெஜ�� 
ேவைல ஆர�����ேட�. அ��த 
மாச� ெகா�ச� ��ரமா இ�ல 
இற�க�� சா�” எ�� ெத�வா� 
ப��ைர�தா�.

“��ப� பா��ய�, என�� ெத��� 
��க ��சய� ந�லப�யா �����க. 
All the best உ�க இர�� ேப����” 
எ�ேனாட வா����க�”.

“ேத��� சா�” என ேகாரசாக ����� 
ச�யவ� அ��ததா� எ��� வ�த �ல 
பல �நா��கைள உ�ேள த����� 
ஒ� ஏ� ம� ேபா� �ள��ன�.

“ெரா�ப ந�லா எ�ஜா� ப�ேணா� 
மல�, உ�க ���ப� ெரா�ப அழ�” 
என ��யவ�� �ர�� �� ஏ�க� 
இ��ப� ேபா� ேதா��ய� மல���. 
இ����� அைத�ப�� எ��� 
ேக�காம� ��னைக ம��� 
உ���தா�.

“இ�ேம இ�ப� அ��க� ����� 
���� மல�” எ�� ெவ�கேம 
இ�லாம� ����� ேகா��� 
�ள��னா�.

மல� ���� உ�டேத வ�� �ர�� 

இ��க வ�த�� உட� ேசா��� 
ப��� உற����டன� இ�வ��. 
ஆ��த உற�க��� இ��த பா��ய� 
அைலேப��� அைழ�� வர அைத 
யாெர��� பாராம� ��க 
கல�க��ேலேய கா�� ைவ�தா�.

ஹேலா எ�� �றாம�, “”���” 
எ�� ச�த� வ�த� இவ�ட� இ���.

“பா��ய� ேக��தா? நா� மல� 
ேபசேற�” எ�� அவ� இர�� �ைற 
க��ய�� �ய உண���� வ�தவ�, 

“ஹா�... ேக��� மல�, சா� 
����ேடா�” எ�றா� அைர ��க 
�ைல��..
“ஓ.. Iபா��ய�, ��க ����� 
ப��ரமா ேபா���களா�� ேக�க� 
தா� ேபா� ப�ேண�. ��க ேபாற 
வ��ல எ��� �ர�சைன 
இ�ைல��ல?” எ�றா� பத�டமாக.

அவ� �ர�� பத�ட� பா��யைன 
ெதா��� ெகா�ள அவ�� 
பத�டமானா�.

”எ�னா�� மல�? ஏதாவ� �ர�சைனயா 
அ�க?” 

“ஆமா� பா��ய�. ��க ேபான 
வ��ல ஏேதா கலவர�� ெச�� 
வ�த�. நா� ெரா�ப ேநரமா உ�க� 
ேபா��� �ைர ப�ேற�. இர�� 
ேப�� ேபா� எ��கைல, அதா� 
ெகா�ச� பய� ஆ����”.

“சா� மல� வ�த�� அச��ல 
����ேடா�, எ��ேம ேக�கைல. ச� 
உ�க��� ஒ��� �ர�சைன 
இ�ைலேய?”

“அெத�லா� ஒ��� இ�ைல 
பா��ய�, எ�க ஏ�யால பத�ட� 
இ�ைல. ச� ��க ெர�� எ��க நாம 
நாைள�� காேல�ல பா��கலா�”.

“ஓேக மல� ேத���” எ�ற 
��னைக�ட� இ�வ�� அைழ�ைப 
ைவ�தன�. 

ம�நா� க��� எ��� கலவர� 
ப��ய ேப�ேச நட�� ெகா����த�. 
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அைனவ�� பரபர�பாக த�க� 
ப���� நட�தைவகைள� ப�� 
ேப�� ெகா����தன�.

காைல�ேலேய பா������ தன�காக 
கா������ ப� மல� ெச�� 
அ������தா�. எனேவ 
பா��ய��, ேகா��� அவ� 
வ�ைக�காக கா����தன�. 

“எ�ன ம�சா� ஏேதா ெப�ய கலவர� 
ேபால? நாம தா� ெபா��� இ�லாம  
����ேடாேமா?” என இ��தா� 
ேகா��.

“������ இ��தா ம��� எ�னடா 
ப����ேபா�? ��காம த���� 
வ�ேதாேம�� ச�ேதாஷ�ப��யா” 
எ�றா� பா��ய� த���த 
ம������.

இவ�க� இ�வா� ேப�� 
ெகா����க அவசர அவசரமாக 
உ�ேள �ைழ�த மல�  இ�வ���� 
ஒ� ஹாைய பற�க ��டா�. 

”���ரமா வ�����களா?”

“இ�ைல மல� இ�ேபா தா� வ�ேதா�, 
ெசா���க ஏதாவ� ���யமான 
�ஷயமா?” பா��ய� �ன�னா�. 

“இ�ைல பா��ய�, உ�க 
�ராெஜ���� ஒ� ெஹ�� அ�வள� 
தா�” எ�றவ� ேகா�ைல� க�ட��, 
“”இவ� ஏ� இ�க ��கறா�? ேஹா� 
உன�� �ளா� இ�ைலயா?” என 
அவ�ட� பா��தா�.

“ேட� எ�னடா நட��� இ�க? � 
தானடா ெசா�ன, மல� ெவ�� ப�ண 
ெசா�னா��” எ�� பா��ய�ட� 
����னா�.

“நா� பா��யைன தா� ெவ�� 
ப�ண ெசா�ேன�. � ஓ�� ேபா” 
எ�� அவைன� ��டலாக 
�ர��னா�.

பா��யைன ஒ��ைற 
�ைற����� மல� ம�ைட�� 
������ அ����� நக��தா�.

“இவைன க��ேப��னா எ�வள� 

ந�லா இ��� இ�ைல?” எ�� 
��யவ� பா��ய���� 
ேதைவயான தகவ� ��னா�.

“��ைப�ல இ��கற ஒ� ���யமான 
ெப�க� ச�க� சா�பா எ�க ஏ�யா 
ப�க� ச�ப��ல ஒ� �க��� நட�த�, 
அ��� ேபான ேபா� அ�க 
அ�மாேவாட ேதா� ஒ��தவ�க ப�� 
ெத�ய வ�த� பா��ய�. அவ�க 
அ�த ச�க��ல ஒ� ���ய� ���. 
உ�க �ராெஜ������ ேதைவயான 
உத� இவ�க �லமா உ�க��� 
க���பா �ைட���. நா� ஏ�கனேவ 
அவ�க��ட உ�கைள� ப�� 
ெசா�����ேக�. ஒ� நா� ��க 
ஃ��யா இ���� ேபா� ெசா���க... 
நாம ேபா� அவ�கைள� பா��கலா�” 
எ�றா� ���� �தானமாக 
ெபா�ைமயா�.

“இ� ெரா�ப ந�ல �ஷய� மல�, 
க���பா நாம அவ�கைள 
பா��கலா�. ேத��� ேசா ம�...” 
எ�றா� ம����யாக.

“இ�� ஓேக, ேநா ேமா� formalities 
பா��ய�. அ�ேபா நா� �ள�பவா? 
சாய�கால� பா��கலா�” என 
�ைடெப�� த� ��� ேநா��� 
ெச�றா�.

ெச�ைன மாநக�� ம��ய ப���� 
ேபா��வர�� ெந�ச� ஒ� ப�க� 
ம�கைள வா�� எ��க சாைல�� 
ஓர��� இ���� ��ைப 
ெதா��க��� �ேமாசன� �ைட�த� 
ேபா� அைத யாேரா ��வா�� 
ெகா����தன�. அட... இ� ந�ல 
�ஷய� தாேன எ�� எ���பா��தா� 
��ைப�ெதா��ைய ��� ப�� 
கா�ரா�க�,  ப����ைகயாள�க�, 
ெதாைலகா�� ��ப�க� என 
��ைபகைள �ட இவ�க�� 
எ���ைக அ�கமா� இ��த�. 

“த��� ேபா�க சா� ெகா�ச�, ���” 
என அ����தவ�கைள �ர��� 
ெகா����தா� நம� ச��க�.

“தைலவ� பா���யாடா ஊ� ��தமா 
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இ��க���� எ�ன எ�லா� 
ெச�யறா�. இவ� தா�டா இ�த 
ேத�த�ல�� ெஜ��பா�” என 
��ட��� ஒ� கைர ேவ�� க�த 
அவ� காைத ��க ேவ��� ேபா� 
வ�த� ச��க����.

“எ�லா� எ�ற ேநர� பா��யா... 
உ�ைன ெகா�ல��டா 
எ�லா����� � தா� காரண�. இ�த� 
ெகா�ைம எ�லா� ேக�க���� 
எ������ பா� என��” என 
மான�கமாக தைல�� அ���� 
ெகா�� ��ட��ட� ேபாரா�� 
ெகா����தா�.

�� �ன இரேவ ���ர� 
ப�யாள�கைள ைவ�� அ�த இட�ைத 
ந�றாக ��த� ெச�� ைவ����ததா� 
அ�� ஒ��� மைல அள� ��ைபக� 
இ�ைல. ஏேதா ஒ�� இர�� 
கா�த�க� ம��� ந� ம�க� ��� 
ைவ����த எ��� என ��ைப 
ெதா�� ச�� நாராசமாக� தா� 
இ��த�. அைத�� ைக�� ஒ� 
ைக�ைற, �க���� �க�� என 
அைன��� அ��� ப�த� �ர� 
த�� ��� ��த� ெச�� 
ெகா����தா� ந� அைம�ச� �கர�. 

�ல ம� ேநர� ���த ���ர� ப� 
�ைற� ெப��, அதாவ� அ�த இர�� 
கா�த�கைள� ெபா��� ேவ� 
��ைப� ெதா���� மா��� ப� 
�ைற� ெப�� ஊடக�கைள ச����� 
அ��த ப��� ஆய�தமானா�.

�� இ��த அைனவ�� வழ�க� 
ேபா� அவ�க�� ேக���கைணகைள 
�ச ஏ�கனேவ மன�� ெசய�ைகயா� 
ைவ����த ப��க�ட� அவ�கைள 
எ��ெகா�டா� ம���. 

“ேத�த� ெந����� இ���ற�னால 
ம��� தா� ��க இ�த மா�� எ�லா� 
ெச���� இ����க�� உ�க ேமல 
பல ��றசா��க� ெசா�ல�ப��... 
அ��� ��க எ�ன ெசா���க சா�?” 
எ�� ஒ� ��ப� ெதாட�க,
“இ� எ�லா� எ� வள��� ���காம� 
எ���க���ல இ��பவ�க� ��� 

ப��ெசா�க�. நா� எ�ேபா�� இ�த 
ம�க��� ேசவக� தா�, அைத 
மன�� ைவ��� ெகா���க�”.

“சா� ��க இ�ப� ��� ெப��� 
��ைப அ��ற�னால யா��� எ�ன 
�ரேயாஜன�? ம�க���ட 
����ண�� ெகா�� வர 
இெத�லா� ெச���களா? இ�ைல 
ேபா�ேடா�காகவா?”

“எ�ன த�� ேக�� ேக����க ��க... 
இ�ட���� ேக���களா? நா� ஒ� 
ம���... இ�ப� எ�லா� ேக�கற 
ேவைல வ��கா��க” எ�� 
ஏக�க���� க����� அ����� 
நகர, அ�ைறய �ன���� �ட�ட 
ெச�� �ைட�த ம������ 
அைனவ�� கைல�தன�.

ேநராக வ��ைய ����� 
அ���யவ� ���� ���� ச�தன� 
���ம� ச�த� ேசாபா�� அம��தா�. 

“எ�ன ேக�� ேக�கறா� அவ�? 
��ைப ெபா����� ெசா�லாம 
ெசா�றானா? யா� அவ� எ��க�� 
��கார� தான, அ��க தா� இ�த 
ேசா� எ�லா� பா�பா��க” எ�� 
எ��� ெகா����தா�.

எ�லா����� ஆ� இ�ைல என 
தைலயா��� ெகா����த ச��க�, 
அ�தா அவ� அ��� வ�� ��ப� 
க�ட�� ைக எ��� ����டா�.

“இ���� எ�க ேபா� எ�னடா 
காெம� ப���� வ���க” என 
ஹ�� �ர�� அ�தா ேக�க, எ�லா� 
அவ� ெசய�” என ேசனா�ப�ைய 
ேநா�� ைக கா��னா�.

“அ��� ���தா�, ��� ���த 
மா�ட” என� தைல�� அ��தப� 
இ�வ���� கா� எ��� வ�தா�.

“�����ழ� ம����னா ��ன எ�ன 
தா�டா ப�ண��. கா� 
வள��க���� ெசா���க... மரமா 
ந�� ைவ�ேச�. ��ைபயா 
இ����� ெசா���க... இேதா 
நாேன ��ைப அ��ேன�. எைத 
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ப�ணா�� ேக�� ேக�கா�க. 
எ�னேவ இெத�லா�?” என� த� 
பத��� தா� எ�ன ெச�ய ேவ���, 
ேவ�டா� என� �ட ெத�யாத 
�ைல�� �ல��� ம���ைய� பா��க 
ச�� க��பாக��, ேகாபமாக�� 
வ�த� இ�வ����.

“எ�ன ேவைல ெச�ய���� 
ெத�யைல, இவெர�லா� ம���. நா� 
எ�கடா ேபா���� இ��� 
ச��கா?” என அ�தா ந�க� அ��க,

“��மா இ��க அ�மா, அவ� கா�ல 
���� ெதாைல�சா அ���� 
க��வா�” என இவ� க��பானா�.

“இ�ப�ேய ப���� இ��க, உ�க 
தைலவைர ச���� வர�ேபாற 
ேத�த�ல நாேன ��க� ேபாேற� பா�” 
என ��டலா� ����� நக��தா�.

�� ��� ேநர� ேசனா�ப� 
�ல�பைல� ெதாடர அத�� ேம� 
ேக�க ��யாம� அ����� ந�வ 
�ய���தா� ச��க�. 

“ஐயா, நா� ேபா� அ�த ���காரைன 
ஒ� �� ������ வேர�. ��க 
ஒ��� கவைல�படா��க” என 
சமாதன� ����� அ����� 
நக��தா�.

யா�டமாவ� இைத� �� அவ� 
மனபார�ைத �ைற�க ேவ��� ேபா� 
இ��த�, பா��ய� அைலேப��� 
�ய���தா�.

ம� ஒ� ப�ெனா�ைற எ�� 
இ��த�, வ���க� ���� ஆ��ய� 
ஒ�வைர ச���பத�காக ெச�� 
ெகா����த ேவைள�� 
ச��க��� அைழ�� வர 
ேயாசைன�ட� எ��தா�.

“ெந�ைட எ�னடா ப��ற?” எ�ற 
ச��க��� ஏக�க��பான �ர�� 
���தவ�,

“மா���ைள நா� ெகா�ச� ��டா, 
அ�பறமா ����ேற� ச�யா” என 
��யவ� எ���ைன�� ப�ைல 
எ��பாராம� அைலேப�ைய ைவ�� 

��டா�.

“ேட�... ேட�... ேட...” என ம��ைன 
க��ய� ேபாைன ைவ��� ேபா� 
ேக�டா�� அைத பா��ய� 
க��ெகா�ள��ைல.

“ஊ� உலக��லேய எ��� இ�லாத 
ந�ப� என��, எ�லா� எ� ேநர�, 
மா���ைள ஆமா மா���ைள... 
இவ� எ�ன த�க��யவா என��� 
ெகா�����கா�. அ�ப�ேய 
ெகா��தா�� இ�ப� ஒ� 
மாமனா��� ம�மக� ஆகற 
ெகா�ைம யா���� வர� �டா� 
சா�” என ெபால����� அ�த 
���காரைன ப�� �சா��க� 
ெச�றா�.

பா��ய� ேபரா��யைர 
பா������ ெவ�ேய வர 
��ட�த�ட இர�� ம� ேநர� 
ஆன�. ப� வ��ைற� ��ள 
சா��டலா� என எ�� ேகா���� 
அைழ�தா�. அைழ�� 
எ��காமேலேய அைண�த�, ச� 
மல��� அைழ�கலா� என அவ��� 
�� ெகா��தவா� ����யவ� 
க�க�� ேகா���, ஒ� ெப��� 
ெத��தன�. 

ேகா�� ஏேதா காரசாரமாக அ�த� 
ெப��ட� ேப�� ெகா����ப� 
ேபா� ெத��த�. ஏதாவ� �ர�சைன 
ெச����டனா என எ�� மல�� 
அைழ�ைப ����� ேவகமாக 
அ��ட� �ைர�தா�.

ேகா��� அ�த� ெப��� ��� 
ேநரமாகேவ ேப�� 
ெகா�����றா�க� என அவ�க�� 
ேப��� வ�ேய பா��ய���� 
���த�. ஆனா�� அவ�கைள� ��� 
யா�� ேவ��ைக பா��க��ைல 
எ�ப� ேம�� ஆ�ச�ய� அவ���. 

“நா� ேபசற பாைஷ உன��� 
���தா?!! இ�ைல இ�ல? அ�ப�� 
தா� இ����. எ��� இ�ப� இ�ைச 
ப��ற?” என ேகா�� அ�த� 
ெப��ட� ெத�� ப���� 
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ெகா����தா�.

“Hey Gokul talk in english, I can't understand 
your language” என அவ�� தன�� 
எ��� ��ய��ைல எ�பைத 
�ள��� ெகா����தா�.

இ�வ�� ேப�ைச�� ேக�டவ��� 
ஒ��� ��யாம� இ��க ேகா��� 
அ��� ெச�றா�.

“எ�னடா �ர�சைன ேகா��? யா�டா 
இ�த� ெபா��?” எ�� அவ�ட� 
�ன�னா�.

“எ� ெத�வேம! வாடா ம�ைர �ரா... 
உன�� ேகா� ���ய�. இவ எ�ைன 
பாடா ப���றாடா. இவ��� ���ற 
மா�� தய� ெச�� எ� �ைலைமைய 
எ��� ெசா��டா” எ�� ைக எ��� 
����டா�.

“ேட�... எ�னடா �ர�சைன” எ�� 

ேம�� அ��தமாக �னவ� 
காரண�ைத ��னா�.

“இவ ேப� �வ�னா ��தா. எ�ேனாட 
�ளா� தா�டா, எ�ைன ல� 
ப�றாளாமா. இேதா இ�ேபா தா� 
ெல�ட� ெகா��� �ரேபா� 
ப��னா! என�� எ�ன�த 
ெசா�ற��� ெத�யைலடா. என�� 
இெத�லா� எ�ப� ம�சா� ெச� 
ஆ��” என ேசாக கைதைய� �ற 
பா��ய��� ���� தா� வ�த�.

“ஹா� �வ�னா, நா� பா��ய�. 
ேகா�ேலாட ஃ�ெர��” எ�பைத 
����� ��� த�ைன அ��க� 
ெச�� ெகா�டா�.

“ஹா�... Nice to meet you” என� 
��னைக�ட� அவ��� ைக� 
ெகா��தா�. 

“எ�ன �வ�னா இ�. ��க இவைன� 
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காத��க��களா? எ�ன ����” 
இ�ப� ேக�ப� ச�� ச�ேகாஜமாக 
இ��தா�� த� ந�ப��காக 
அைத�� ெச�தா�. 
“ஆமா நா� இவைர காத��கேற�, 
ெரா�ப நாளாேவ ெசா�ல���� 
�ைன���� இ��ேத�. இ�ேபா தா� 
ேநர� வ�����, I Really love him. Please 
make him understand” என அவ�ட� 
��ட�த�ட ெக��னா�.

பா��ய��� இ�ேபா� �ஜமாகேவ 
எ�ன ேபச எ�� ெத�ய��ைல. 
��றாமவ� த��ட�� அவ� 
இ�வா� ��ய� அவ��� 
எ�னேவா ேபா� இ��க ேகா��ட� 
����னா�. த� காதைல எ�ப��� 
����க ேவ��� என அ�த ெப� 
இ�வா� ெச�வ� ேபா� இ��த� 
அவ���.

“ம�சா� எைத�� எ��ேதா� 
க��ேதா��� இ�லாம �தானமா 
ேயா��� பா�டா. இ�ேபாைத�� � 
எ��� ெசா�ல ேவ�டா�, ஆனா� 
அ�த� ெபா�ைண ��டாதடா” எ�� 
��யவைன ஒ��� ��யாம� 
பா��தா� ேகா��.

“ேட� உ�ைன எ���டா 
����ேட�! � எ�ன ேவைல 
பா��கற?!!” எ�� பத�யவ� 
�வ�னா�ட� ����,

“Swapna, I can understand your situation, can 
you please give me sometime to think about it” 
என அவ� மனைத ��ப��தாம� 
����� பா��ய�ட� அ��ட� 
��� அக�றா�.

பா��யைன இ���� ெகா�� 
மலைர அைழ�தவா� ேக��� 
ேநா�� ெச�றா� ேகா��. 

“இ�த மல� எ�னடா ப��றா? 
எ�ன�ததா� ������ 
இ��காேளா” என க��பா� அவ� 
அைலேப��� அைழ�தவா� ேப�� 
ெகா����த� மல�� கா�க�� �ழ,
 
“த�மா� எ�னடா அவசர�? இ� 
வேர�” என அைழ�ைப ைவ����� 

ஐ�தாவ� ��ட��� ேக������ 
வ�தா�.

“எ�னடா உ� �ர�சைன, நா� 
������ இ��ேக�� � 
பா���யா?” என க��பாக அம��தா�.

“ச�... ச� அவ� ஏேதா ெத�யாம 
ெசா���டா� மல�, ��க ெகா�ச� 
ெபா�ைமயா அவ� ெசா�றைத 
ேக��க” என பா��ய� சமாதன� 
ெச�தா�. 

“ெசா��� ெதாைல எ�ன?” என 
ேகா�ைல ஏ��டா�.

“சா�...” என அவ� �க� பாராம� 
��யவைன� க�� ���� வ�தா�� 
அைத மைற��� ெகா��, “”ச�... ச� 
�ஷய�ைத ெசா��” எ�றா�.

“எ�ேனாட �ளா�ேம� ஒ� 
ெபா�� எ���ேட �ரேபா� 
ப���டா” எ�றா� பைழய �ைல 
மாறாம�.

“ஹா... ஹா... ஹா...” என வ��ைற� 
����� ெகா�� ���தவைள� க�� 
பா��ய���� ���� எ��� 
பா��த�. இ����� ந�ப�� 
��ெட���� பா�ைவ அவ�� 
���ேபா� த� ���ைப கல�காம� 
த��� ����ன. 

“���... மல� எ��� ���க��க?” 
என அவ�ட� ரக�யமாக �னவ, 

“��ன எ�ன பா��ய�, இவ��� 
ஒ� ெபா�� �ரேபா� ப����கா. 
எ�னால ந�பேவ ��யைல, ேகா�� � 
அ�வள� ெப�ய ஆளாடா!! உ� 
அ�ைம எ�க��� ெத�யாம ேபா�ேச” 
என க�ன��� ைக ைவ��� 
ெகா�டா�.

“இ�கேய �ற�� இ�கேய வள��� 
ந�லா ெந� ெகாழ�ைத மா�� 
இ���ற ��� உன��” எ�� 
க��பா� அவைள �ைற�க,
 
“ச�... ச�... சா� ேகா�� ைபயா... 
ெசா�� யா� அ�த� பா�ைவ இழ�த 
ப�ைம?” என ���� அவைன 
வ����க அவ� எழ� ேபானா�.
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“அ�ேசா... ச��யமா சா�. ��ட� 
ப�ண மா�ேட� ெசா��. 
எ�னா��?!!” எ�றா� �ஜ� ேச�ப� 
பா���.

“�ஜமாேவ ஒ� ெபா�� இவைன� 
காத���றா� மல�, நாேன பா��ேத�” 
எ�� ந�ப��� ப��� ேப�னா�.

“அவ�க ல� ப�றைத எ�லா� ��க 
ஏ� பா��ய� பா��க��க, 
த���ைல?” என ���� �த�� 
இ��� ெதாட�க, �ஜமாகேவ ேகா�� 
எ��� ெச����டா�.

“ெகா�ச� ஓவரா ேபா��ேடேனா” 
என நா�ைக� க��தவ�, அ����த 
ஜூ� பா�ெக�ைட ைக�� எ��தப� 
அவ� ��ேன ஓ�னா�.

“இ��கைள எ�லா� வ������... 
எ� தைல எ���” என பா��ய�� 
அவ�க� ��ேன ெச�றா�.

பா���� அ��� இ�வ�� 
வ������ ெகா����ப� ெத�ய 
அ�ேக �ைர�தா� பா��ய�.

“சா��� ஒ� சா� ேகா��. நா� ��மா 
�ைளயா�ேன�. இ��� எ�லா� 
இ�ப� ��ய� ஆக�மா? Chill out man” 
என� ெக�� த� ஜூ�� பா� ப�� 
ெகா��� சமாதான� ெச�� 
ெகா����தா� மல�.

“நாேன அவைள எ�ப� 
சமா��கற��� ெத�யாம இ��ேக�. 
� ேவற... உன��� தா� இ�த 
�சய��ல �ைறய அ�பவ� இ��ேக, 
அதா� உ���ட ேக�கேற�”.

“ேஹா� ந�கலா? ஏேதா இர�� �� 
அ�வள� தா�. எ�னேமா ெட�� 
ஒ�� வர மா�� �� ேபாடற. உன�� 
ஒ� உத��� �ைடயா� ேப...” எ�� 
வ��ைய எ��க� ேபானா�.

“ேஹ... இ�... இ�... ச� சா�... ெசா�� 
அ�த �வ�னாைவ எ�ன ப�ணலா�? 
இ�த பா��ய� ��ட ெசா�னா 
அவ� �தானமா ேயா��� ��� 
ப����றா�. எ�க ����� 

இெத�லா� ெச� ஆ�மா? த�� 
ெபா���னாேல நா� வ�ஷ� 
ேயா��பா�க. ��� பா�கா 
ேப��னா எ�ைன ெபாள���வா�க. 
என��� அவ� ேமல அ�ப� 
ஒ��� ஈ��� எ�லா� இ�ைல. 
ெஹ�� ப�� மல� ���” என 
அைன�ைத�� ெகா��� ���தா�.

“�வ�னா... ேப� ந�லா இ���. 
ெபா�� எ�ப��� நா� 
�சா��கேற�, பா��ய� ெசா�ன 
மா�� ெகா�ச� ெபா�ைமயா இ� 
ேகா��. அ�த� ெபா�� எ�ன 
உ�ைன நாைள�ேக க�யாண� 
ப���கவா ேபாறா? இ��� ேபா� 
இ�வள� ெட�ஷ� ஆகலாமா? வா 
������ ேபாகலா�. தைலவ� பட� 
பா��கலாமா?” என அவைன 
உ�சாகமா�க �ய���தா�.

“���... � ெசா�ற�� ச� தா�, நா� 
ஏ� இ�வள� ெட�ஷ� ஆக��? 
அ�த ெபா�ைண� ���கைல�னா 
அவ��ட அைத ெசா�ல எ�ன பய�? 
ெகா�ச� ஓவரா� தா� 
ேபா��ேடேனா?” என த� ெசய�� 
����ர�ைத உண��தா�.

“ெத��சா ச�...” என� ����� மல� 
த� வ���� ஏ� பற�� ேபானா�.

“ம�சா�, இவ��� � தா�டா ச�. 
���ர� இவைள� க�யாண� ப�� 
ெகா�ைம�ப���டா” எ�� 
பா��ய�ட� க��பாக� �ற,

“எ� ெச�ல�ைத நா� ஏ�டா 
ெகா�ைம ப�ண� ேபாேற�. 
உ�ைன� தா� ெகா�ல�ேபாேற�... 
பா����ேட இ�” என அவ�� 
வ��ைய எ��க...

“ேட�... ேட� நா� இ��� ஏறேவ 
இ�ைல. எ�ைன ����� 
ேபாகாதடா. இ��க க�யாண� 
ப�ணா ந�ம உ���� உ��ரவாத� 
இ�ைல ேபாலேய” என அவ� 
��னா�ேய ஓ�னா�.

மல��...
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எ� உ�� காத� ச��யா, 

நலமா? என� ேக�க மா�ேட�. 
��சய� � எ� �� ���த ேகாப��� 
இ��பா�. உ� ��வா� நா�� 
இ�� நல��ைல. உ��ட� நா� 
இ�த �ஷய�ைத ேபா�� ேபசலா�. 
ஆனா� அத�கான ைத�ய� எ��ட� 
இ�ைல. எ� மன�� உ�ளைத 
அ�ப�ேய இ�த க�த��� �லமாக 
உன��� ெசா��ேற�. �த�� 
எ�ைன ம������. உ�ேனா� 
கட�த நா�� நா�களாக ேபா�� 
ேபச��ய��ைல அத�� ஒ� 
எ���ரா ஸா�.

எ� ந�ப� �ல� இ�த ��� 
��மண� ப�� � அ�����பா� 
என �ைன��ேற�. கட�த நா�� 
நா�க�� எ�லாேம மா���ட�. 
இ�த ��மண��� என�� ��� �ட 
���ப��ைல. எ�தைன 
ெசா����, ம�றா��� ���� 
யா�� ேக�க��ைல. அ�ண�� 
அ���� அ�பா�� ப�க� 
சா�����டன�. எ� அ�மா ம��� 
உ�ேரா� இ�����தா� இ�த �ைல 
வ�மா?. “� இ�த ���� கைட� 
ைபய�. நா�க� எ�ன 
���ேறாேமா அைத�தா� � ேக�க 
ேவ���” என� ����டா� அ�பா. 
எ� �����, வா��ைக��� ��ய 
உற�. அ�பா��� ெத�வ ப�� 
அ�க� அதனா� இ�த ��� 
��மண� ���த�ட� �த�� �ல 
ெத�வ� ேகா����� ெச�ல 
ேவ��� எ�ப� அ�பா�� 
க�டைள. அதனா� ���ப��� 
பயணமாேனா�. 

���ப��� வ�ைச�� ��� ம� 
ேநர கா�������� �� 
ெவ�கடாஜலப��� த�சன� 

�ைட�த�. “� இ�ப� ெச����டாேய” 
என மன�ேலேய ��வாச� 
ெப�மா�ட� ச�ைட ேபா�ேட�. 
��வாச� ெப�மாேளா எ�ெபா��� 
ேபால ேமான� ��னைக�� “எ�லா� 
ந�ைம�ேக” என என�� ம��� 
ேக��� வைக�� ப�ல��தா�. �� 
���ப���� த�சன� ���த�ட�, 
ேவ� �ல ேகா��க���� ெச�� 
��மண த�ப��ன� �ைஜ ெச�ய 
ேவ��மா�. அ�பா�� ஆைணைய 
யாரா� �ற ����. எ��� எ� மன� 
ஒ�ட��ைல. ஒ�ெவா� ெநா��� உ� 
�ைன� தா� அைலக��த�. எ�லா� 
���� ெச�ைன�� வ�தா���. வ�� 
�த��ழைம மாைல ஆ� ம��� 
�ச�ஷ�. க�டாய� � வர ேவ���, 
அ��� க�யாண� ப�ேசா�. 

அ�� நா� ைத�யமாக எ� அ�பா�ட� 
ந� காதைல�ப�� ெசா�ல� ேபா�ேற�. 
இ�த �ைலைம�லா என �ைன�காேத. 
��சய� ந� ��மண���� அ�பா ஒ��� 
ெகா�வா�. ஏென�� அவ�� 
இ�ெபா��தா� காத��� ��மண� 
ெச�தவ� ஆ��ேற. அவ� ��மண�ைத 
�த�� நா� எ���ேத�. அ�மா�� 
இட��� ேவ� ஒ�வைர எ�னா� 
�ைன��� �ட பா��க ��ய��ைல. 
ஆனா� எ�ன ெச�வ� அ�பா��� 
�������றேத. �த�� என�� 
���ைய ���க��ைல. ஆனா� ��� 
எ�க� எ�ேலா� ��� பாச� 
ெபா���றா�. அவ�க� காத� ந� 
காத��� வ�வ�����ட�. ந� 
��மண���� இ� எ�த� �ர�சைன�� 
இ�ைல. �த�� எ� ேதா�யா� 
இ��தா�... �� காத�யானா�... 
இ�ெபா�� ��ய�ைர�� எ� 
மைன�யாக� ேபா�றா�. �ைர�� 
ச���ேபா�.

இ�ப��� உ� ஆ��� காதல� �ப�.

...Subhasreemurali

�� கைத

ேதா� ேதா� 
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அைன�� வா�காள�க��, த�க� 
ெமாைப� எ�கைள ப�� ெச�ய, 
ெமாைப� ேபா� �ல�, த�க�� 
வா�காள� அைடயாள அ�ைட 
எ�ைண, '1950' எ�ற எ����, 
எ�.எ�.எ�., அ����க�' என, 
த�ழக தைலைம ேத�த� அ�கா� 
ராேஜ� ல�கா�, வா�காள�க��� 
ேவ��ேகா� �����ளா�.

அவர� அ��ைக: நா� ��வ��, 
ஜனவ� 25� ேத�, ஆறாவ� ேத�ய 
வா�காள� �ன� ெகா�டாட�பட 
உ�ள�. இ�த ஆ��� ைமய 
ேநா��, 'ஆ�வமான ப�க���ட� 
ேத�த� நைட�ைறக�� 
ப�ேக�ற�' எ�பதா��.மா�ல 
அள�லான �ழா, கவ�ன� 
தைலைம��, 25� ேத� காைல, 
11:00 ம���, கவ�ன� மா�ைக�� 
நைடெப��.

�ழா��, 'ஆ�வமான 
ப�க���ட� ேத�த� 
நைட�ைறக�� ப�ேக�ற�' எ�ற 

ைமய�க��ைத உண���� வைக��, 
ப�� மாணவ�க�� கைல �க���க� 
நைடெப��.

ேம��, அ�ைறய �ன�, அர� 
அ�வலக�க�, ப��க� ம��� 
க��ா�க��, வா�காள� உ��ெமா� 
ஏ�க�ப��. ��யர� �ன�த�� 
நைடெபற உ�ள, �ராமசைப� 
��ட�க���, வா�காள� உ��ெமா� 
ஏ�க�ப��.

அைன�� வா�காள�க��, த�க� 
ெமாைப� ேபா�����, '1950' எ�ற 
எ����, த�க� வா�காள� 
அைடயாள அ�ைட எ�ைண, 
எ�.எ�.எ�., அ��ப��.

இத� �ல�, வா�காள�க�� 
ெமாைப� எ� ப�� ெச�ய�ப��. 
இத� �ல�, வா�காள� ேசைவ 
�வர�களான, ஓ���சாவ� �வர�, 
வா�காள� �வர� ���த தகவ�க�, 
வா�காள�� ெமாைப� எ����, 
அ�வ�ேபா� அ��ப�ப��.

வா�காள�க��� ேவ��ேகா�
ெமாைப� எ� ப�ய எ�.எ�.எ�., அ����க!

...Vijigermany

Movie ReviewCitizen's Panel
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January Month
Contest Winners

1. Penmai Special Contest: 

Pongal Kolam Contest ‐ Malarkodi 
Arumugham

2. Neeya Naana Winner ‐ Thenuraj

3.  Penmai’s Super Star:

Long Standing Member ‐ Vimalthegreat

Penmai’s Special Contest: Valentines Day 
Contest

Neeya Naana:

நா��� ெப�� வ�� �வாகர���� 
காரண� த�ப�க�ைடேய காத� 
இ�லாைமயா? /  ெபா�ளாதார� 
�த��ர� & ஈேகாவா?

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.

February 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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