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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

பல ப��க�� ேகாைட ���ைற ஆர������ட�. பல ந�ப�க� 
ம��� உற�க�� ேக��, "�� ��டா�சா? எ�ப� ேம��க��க 
பச�கள!" எ��. அத�� ப�� ெசா�வத��� அ��த ேயாசைன, இ�க 
ந�ல summer class எ��கறா�க எ�க த�ைக அவேளாட ெப�ைண 
அ�கதா� அ��� இ��கா. ��க�� ேச������கேள�. 
காைல�� ேபான சாய��ர� தா� அ��பறா�க! ேபா�ற உப 
ேயாசைனகேளா� பலர� க���க� சாதாரணமா���ட�. 
 
இ�� �ழ�ைதக� ஆ�, மா�க� அ�ல ேம��பத��. அவ� ந� 
��ைளக�. ேகாைட ���ைற, அவ�க�� வச�தகால�. இ�� நா� 
ந� �ழ�ைதக��� ந�ல� ெச��ேற� எ��, ��ச�, க����ட� 
க��, �ேபா�க� இ����, இ��, அபாக�, �ராம� அைண�� 
ப��� வ������� அ�டவைண ேபா�� அ�����வ� 
தவறான பழ�க�.  ெப�ேறா�� கன�கைள த�க� �ழ�ைதக� �� 
���ப� தவ�. 
 
இ�ேபா�ற ேகாைட வ���க��� அ���வத�� ப��, நா� 
எ�ப� ந� �� வய�� ��ம�யாக ெத� ��ைளகேளா� 
�ைளயா�� ���ேதாேமா அேதேபா� அவ�கைள�� அ�ப��க 
�டேவ���. ந� ெசா�த ம����� ெச�� அவ�க�� தா�தா 
பா��க�ட��, உற�ன�க�ட�� �ைளயா� ம�ழ���. 
 
அ�ப� உற�ன�க� ����� அ��ப ��யாத �ைல�� உ�ள 
ெப�ேறா�க�, இ�த ���ைற�� அவ�க�ட� ேச��� வைரவ�, 
ப�க��� உ�ள �ைளயா�� ைமதான���� அைழ��� ெச�� 
அவ�க�ட� �ைளயா�வ�, மர� ந�வ�, கா�க� ெச�க� ந�வ�, 
�� �� ைகேவைல� ெபா��க� ெச�வ� ேபா�ற ெசய�க� �ல� 
அவ�க�� எ�ண����� ம��ப��� அவ�க��� ���தமான 
ெசய�கைள ெச��� ���ைறைய பய��ள �ைற�� 
�ழ�ைதக�ட� அ�ப��கலா�. ���ப��ட� ேச��� ��ய 
���லா ேபா�றைவக���� ெச�� வ�தா� அவ�க� மன� ம��� 
இ�லாம� நா�� ���ண�� ெப�ேவா�. 
 
�ழ�ைதக�, அவ�க���� ���தமான ெசய�கைள� ெச���ேபா� 
தா� `எ�டா���' எ�ற ரசாயன� உட�� அ�கமாக �ர���. இ�த 
ேஹா�ேமா� தா� வ� �வார�ேபா� ெசய�ப�� �ைளைய 
ேசா�வைடயாம� �����பாக ெசய�பட ைவ���. �ழ�ைதக� 
ம����யாக இ��தா� ம��ேம �ைள�� அ����ற� 
அ�க����!
 
வா��� க����, பண�� ம��� எ�லாவ�ைற�� த���டா�.  
தா�தா, பா��, அ�ைத, மாமா, ��� ேபா�ற உற�க�� அ����, 
பாச���� �ைள�க���. நகர�� வா�ைக�� ெந�ச����� 
��� நா�க� அவ�க� �ைள இைள�பார���. இ�ப� 
இ�ல�க�� வள��க�ப�� ��ைளக� நாைள அ����� 
பாச����� தா� �த� இட� ெகா����. ெப�ேறா�க��� எ� 
�ற�த ��ேயா� இ�ல� எ�� ேதடா�. 
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Moms vs KidsMoms vs KidsMoms vs KidsMoms vs Kids

Jayanthy

1 வய���� உ�ள �ழ�ைத�� - 
ெச��ைற:

 கைட�� ரா� 1 �ேலா வா��, அைத 
ந��� க��, வ�க��, ��� ஒ� 
��தமான ெவ�ைள� ����  
அைத� ேபா��, ந�� ���� 
ைவ�� �ட��. இைத 1 அ�ல� 2 
நா�க� அ�ப�ேய ைவ�����, 
�ற� அ�த ��ைடைய� �ற�தா�, 
ரா� ந�� �ைள �������.

 இைத  ஒ� ெவ�� வாண��� 
ந�றாக�  ப�ைச வாசைன ேபா�� 
வைர வ���, ஆற ைவ��, மா� 
���� ெகா���, ந�� அைர�� 

ைவ��� ெகா�ள��. 
 ந�� வ��� ��வதா�, ���ர� 

ெக��� ேபாகா�.
 இைத �த�� �ன�� ஒ� ேவைள, 

ஒ� பா��ர��� 2 ��� எ���, ¾ 
ட�ள� த���� ந��� கைர��, 
��தள� உ�� அ�ல� ச��கைர� 
ேபா��, அ���� ைவ�� ைக 
�டாம� �ள�, ��� ெக��யாக 
ஆ�� ேபா� (க�� த�டாம� 
இ��க ேவ���) இற�� 
ைவ�க��.

 இ�� ேவ� ஒ��� கல�க 
ேவ�டா�. ஆ�ய �ற�, அ�ப�ேய 
ஒ� ��� �ல�  �ழ�ைத�� ஊ�� 
�ட��.

 ேபாக� ேபாக , உட���� ஒ��� 
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ெகா�ள ஆர���த �ற�, இர�� 
ேவைள, இ�த� �ைழ� 
ெகா��கலா�.

 �த�� எ�த �ட உணைவ 
அ��க�ப���னா��, ��தளேவ 
ெகா��க ேவ���. அ� 
உட����� பழக நா�� அ�ல� 
ஐ�� நா�க� எ��கலா�. 

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��, 
அைத 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�� 
ைநசாக அைர�� ைவ��� ெகா��, 
ஒ� கா��� �காத ட�பா�� ேபா�� 
ைவ�� �ட��. ேவ��மானா�, 
��� ெவ��� ைவ��� ெகா�� 
�த��ளைத ��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�� ���.
இ�த ச�� மாைவ எ�த வய�ன�� 
தயா���� ப�கலா�.

...Kasri66 @ Chitra

ெபா�வாக ஆ�மாத� �ழ�ைத�-
���ேத எ�லா சாமா�� கல�� ச�� 
மா� க�� தரலா� எ�றா�� ��ன 
�ழ�ைதக� எ�பதா�� �� உண� 
எ�பதா�� �ரண� ஆக� 
பழகேவ���. அதனா� �த�� சாதா 
சாமா�கைள வ���� ெகா��கலா�.

�த�� ஒ� ��� ெபா��� 
ஆர���� அேத அள�� இர�� 
��� நா�க� பழ�ய�� இ�ெனா� 
அைர ��� அ�க��கலா�. ஒ� 
ேவைள �ழ�ைத�� வ������ 
ேபாதாம� ேபானா� ம�ப� ப��� 
அ��. அ�ேபா� ெகா�சமாக த��� 
���க� த�� சமாதான�ப��� 
ைவ�தா� க�� ஒ���ெகா��றதா 
எ�� ெத���. ப��� அ��றேத 
எ�� அ�க� க�� ெகா�����டா� 
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ஒ���ெகா�ளாம� ேபாவ� ெத�யாம� 
ேபாக வா��� உ�� எ�பதா� இ�ப� 
ெச�வ�.

க��மா� அள�:
நா� ெசா�வ� ���� ����� 
அைர�� ெச��� �ைற.
 நா�� ப�� ���கல�� (இ�� 

அ�� ந�ல�) எ�றா� �� 
சாமா�க� எ�லா� ஒ� ப�� 
ேபாட�� (ெச�வைத �த�� ��ன 
��ண��� ெச�� ெகா�டா� 
மாத� இ��ைற ஃ�ெர� மா� 
தயா��கலா�). 

 ரா� (ேக�வர�), ெபா���கடைல, 
பா��ப���, ச�பா ேகா�ைம 
எ�லா� ஒ� ப�� எ��க��.

 ஜ�வ�� ��கா� ப�� எ��க�� 
(ஜ�வ�� ந�ல� எ�றா�� 
மல���க� ஏ�ப���� எ�பதா� 
அளைவ� �ைற�கலா�).

 பா�� ப�ட� இர�� ��� 
 ஓம� இர�� ��� 
இ�� ெச��ைற ஒ�ெவா����� 
ேவ�ப��.

�த�� ரா�ைய காைல�� ஊற ைவ�க 
ேவ���. ரா��� க�, ம� இ��ப� 
த���க ��யா�, அ� ��ன 
�ழ�ைதக��� ெரா�ப�� �ரம�ைத� 
த�� எ�பதா� எ�வள� ந�ல 
கைட�� வா��னா�� இர��, 
��� �ைற� க�� க� அ��� ஊற 
�டேவ���. 

ஒ� நா� ���க ஊ�ய�� ம�நா� 
வ�க�� ஒ� ��தமான ���� க��� 
ெதா�க��டா� அ��த நா� உ�ேள 
�ைள��� ���. இ�த� process 
��யேவ இர�� நா� ஆ����. 
�ைள ��ட ரா�ைய ஒ�ெவா� 
��யாக எ��� இ��� வாண��� 
(இ��� வாண��� ெச�வதா� 
இ���� ச��� �ைட���, ���ர� 
பதமாக வ�ப��) ேபா��� ெபா��க 

ேவ���. 

�த�� வாண�ைய ந�றாக� �� 
ப������, அ��ைப ���� ைவ�� 
ஒ� ��� அள� �ைள��ட 
ரா�ைய� ேபா����டா� மணமாக� 
ெபா���. பா�கா�� ெபா�வ� ேபால 
ெவ�ைளெவேளெர�� ெபா���. 
ேவ��மானா� �� ைவ��� 
ெபா��கலா�. க��காம� 
பா����ெகா�ள��. இ� ஒ� ேவைள 
�� அ�கமா� க����டா� அ��ைப 
அைண����� ம�ப� ஆ� 
ெச�யலா�. இ�ப� ெகா�ச 
ெகா�சமாக ெபா����ெகா�� 
����� ைநசாக அைர�� இர�� 
�ைற ச��க��. ரா��� உ�ள ேதா� 
�ல சமய� �ழ�ைத�� ெச��காம� 
ேப�யாக ஆர����� எ�பதா� 
ெகா�ச� கவனமாக இர�� �ைற 
ச��� ைவ�கலா�. ரா�ைய ம��� 
த�யாக இ�ப� ெச�� ெகா�ட �� 
ம�ற சாமா�கைள வ��க� 
ெதாட�கலா�.

ம�ற சாமா�கைள வ���� �ைற:
இ�� அ��ைய இர�� �ைற க�� 
உடேனேய வ�க�� ஒ� ���� 
பர�� காய ைவ�க��. அ�� ெகா�ச� 
ஈரமாக இ����ேபாேத ேமேல 
ெசா�ன �ைற�ப�ேய வாண��� 
ஒ�ெவா� ��யாக� ேபா�� 
ெபா��றமாக வ��க��. ந�ல 
வாசைனதா� ெபா��தத� 
அைடயாள�.

அ��� பா��ப��ைப இ�ப�ேய 
ஒ�ெவா� ��யாக வ��க��. இ��� 
�வ�க ேவ���, ஆனா� க�வ 
ேவ��ய��ைல. 
�ழ�ைத ெகா�ச� ெப�தாக 
ஆ��ேபா� பா��ப����� ப�� 
பா��பய� ேபாடலா�, அ��� அைத 
�ைளக��� ேபாடலா�.

ேகா�ைம எ�றா� ப�சா� 
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ேகா�ைமைய �ட ச�பா ேகா�ைமதா� 
���ர� ெச����, உட����� ந�ல�. 
இைத�� ெவ�ேம வ��தா� ேபா��, 
நைன�� வ�க�ட ேவ��ய� 
ேதைவ��ைல. வ��த ேகா�ைமைய 
வா�� ேபா��� பா��தா� �லபமாக 
க�படேவ���, இ�ேவ அைடயாள�.

ஜ�வ��ைய �டான வாண��� 
ேபா�டா� ெபா� ேபால ெபா��� 
ைச� ெப�தா��. இ�தா� 
வ�ப�டத� அைடயாள�. அ��ைப 
அைண����� அ�த ���ேலேய 
ெபா���கடைலைய ேபா�� 
ைவ�தா� ேபா��.

பா�� ெபா�யாக ேபா�வ� எ�றா� 
மாவா��ய �� கல�� ெகா�ளலா�. 
�ழ�ைத ெப�தா� ���� த�� 
அைர�பதானா� பா�� அ��ைய 
வ���� ேச��கலா�.

கைட�யாக ஓம�. ஓம� 
ெச�மான���� உத��, வாசைன த��. 
ஆனா� �டேவ �� ஏ�ப���� 
எ�பதா� �க� �ைற�த அள� ேபா��. 
ஆனா� ம� கல����ப� த���கேவ 
��யா� எ�பதா� இர�� ��� 
ஓம�ைத ���� வைர த��� ��� 
அைர ம� ேநர� ைவ����தா� க�, 
ம� ��ைபக� அ��� த�����. 
ேமலாக உ�ளைத ஒ� � வ�க���� 
வ�க�� ���� த���� அல� 
வ�க�ட��. இ�ப� ெச���ேபா� 
அள� ஒ�றைர ��� அளவாக� 
�ைற�����. இ�த ஓம�ைத வாண� 
�டாக இ����ேபா� ஈர��டேனேய 
ேபா�டா� படபடெவ�� ெபா���. 

இ� ேமேல ெசா�ன சாமா�கைள 
ஒ�றாக� கல�� ����� ெபா��� 
இர�� �ைற ���� ���� ச��� 
அைர�க��. கைட��� �த�ேலேய 
தயா� ெச��ைவ�த ரா� மாைவ��, 
பா�� மாைவ�� ேச��� ம�ப� ஒ� 
�ைற ச��தா� எ�லா� ச�யாக� 
கல�� ெகா���.

இ�த மா� பழ�ய�� ேசாயா, க��, 
பாதா�, ேவ��கடைல எ�� 
ஒ�ெவா�றாக� ேச��கலா�. ஒ�ெவா� 
ெபா�� ேச���� ேபா�� �ைற�த 
ப�ச� ஒ� மாத� அ� பழ�ய �� 
அ��த ெபா�ைள� ேச��கலா�.  இ� 
இ�த மாைவ எ�ப� எ�லா� 
�த�தமாக ெச�� தரலா� எ�� 
ெசா��ேற�.

�ல� இ�� ஏல�கா� ேச��பா�க�. அ� 
பா� ேச��த க��யாக ெச�ய ம��ேம 
பய�ப��. ேமேல ெசா�ன �த��� 
தயா� ெச�தா� அைத �� ேபால ெச� 
சா�� (semi solid) ஆக�� தரலா�. 
ெக��யாக சாத� ேபால�� தரலா�. 
பா���� ஹா���� ேபால�� 
தரலா�. ெச��ைறதா� ேவ�ப��.
1. ெகா�ச� உ�� ேச��� ெக��யாக 
க�� ேபால� ெச�� ���� ெச��� 
�ழ�� ஒ� கர�� ேச��� தரலா�.

2. அ�ல� ெக��யாக ெச�� �ள� ரச� 
கல�� ஊ�டலா�.

3. காைல உண� எ�றா� ��க�� ஒ� 
��� கார�, ஒ� ��� ����, ஒ� 
��� உ�ைள��ழ��, ஒ� த�கா�, 
ஒ� ��� �ைர ந���ய� ேச��� (ஒ� 
ப� ��� ேச��தா� ந�ல�) பா�� 
ைவ�� ெவ�த�� ஒ� ��� ெவ�த 
ப��� ேச��� த�கா� ேதா� ம��� 
�ழ�� ேதாைல ������ ����� 
அைர�� க���� கல�� �� ேபால� 
தரலா�. ேமேல கா� ��� ெந� ேச��� 
ஒ� ���ைக �ள���� ேச��கலா�.

4. அ�ல� எ�ேபா�� ேபால பா�ட� 
ச��கைர ேச��� கா���� தரலா�. 
ஏல�கா� வாசைன ����னா� 
ெகா�ச� ெபா��� 
ேச����ெகா�ளலா�.

இ�ப� �த�தமாக ெச�� த�தா� 
�ழ�ைதக� ���� அ�க நா� 
சா���வா�க�.
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Cold வ�தா� �ல சமய� ச� உட� 
ர�த� வ��. இ� உ� ���� 
ஈர�பத� �ைறவதா� தா�. அத�� 
�ழ�ைதக�� ����ர�� ��� 
ெந� தட� ���� �டேவ���. 
இைத மாத� ஒ��ைற ெச�யலா�. 
இதனா� ���� உ�ப�� 
ெம�ைமயாக இ����. இ� டா�ட� 
ெசா�ன�.

எ� ஆ��ர ேதா� ஆ��ேவத டா�ட� 
ெசா�ன�:
ச� ேநர��� ��� அைட���. 
அ�ேபா�.��க� ெச��� �� 
இள� ���� உ�ள ��� �� உ�� 
ேபா��, ���� �வார��� ௨ 
ெசா�� ஊ��னா�, அைட�� ��� 
��ம�யாக� ��கலா�. இ� 
ெப�யவ�க���� ெச�யலா�.

ச��� ��� தடவ� �டா� எ�� 
டா�ட�க� ���றா�க�. அதனா� 
இர�� ���� �� �ழ�ைத�� 
ச�ைட�� �� க���� அ�த neck 
lineஇ� ��� ��� தட� ��டா� 
அ�த மண���� �ழ�ைத ந�றாக� 
����.

ஒ� �� கர�� அ�� எ��� அ�� 2 
க��ர� ேபா�� ஒ� ���� 
���� �க��� பா��தா�, ��� 
அைட���� ந�ல�.

ஒ� இ�� எ��� ேதா� ��� (இ�� 
எ�ேபா�� ேதா� எ���தா� 
உபேயா��கேவ���. ேதா� �ஷ� 
த�ைம உைடய�), ��� ந�றாக� 
���தா� கா� ��� சா� 
�ைட���. அத�ட� ேத� கல�� 

ெகா��தா� ந�றாக� ச� 
க���ப��. ��� கால��� இ��� 
சா� அள� �ைற�� �ன�� ஒ� 
�ைற� ெகா��கலா�. 

200 �� பா��� 1 அ�ல� 2 கா��த 
ேப��ச�பழ��� ேகா�ைடைய ��� 
���, த�� பா�� ேபா�� கா��� 
ெவ�� பா� ம��� ��� கால��� 
த�தா� உட� �� ஒேர மா�� 
இதமாக ந�றாக இ����. �ன�� 
ஒ� ��ைடைய ேவக ைவ�� 
�ள���� �� த�தா� உட�� 
ேநா� எ����� த�ைம ந�றாக 
இ����. 

எ� �கா�, உ.� ேதா�க� ெசா�ன�: 
ஒ� ேட�� ��� ஓம� எ��� 
கடா�� �� ப�� அைத ���� 
ேபா�� ெபா�டல� க�� ச� 
எ�றா� �� ெந��, �� ��� 
இவ���� ஒ�தட� தரேவ���. 
�� ஆ� ��டா�, அ�த� 
ெபா�டல�ைத கடா�� ைவ�� �� 
ப�� ���� உபேயா��கலா�. 
இ�ேவ வா�, வ�� ெபா�ம� 
எ�றா� வ���� ஒ�தட� தர 
ேவ���. 

மைழ, ���கால
பா�கா�� ���
மைழ, ���கால
பா�கா�� ���

...Chan
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Summer has started and schools would be 
closed for vacation. Parents will be spending 
their afternoons and mid mornings with your 
nagging kids. Unless you make your kids 
engage in some activities you will not find even 
a little peace of mind. Needless to say you have 
a messy house to clean afterwards.

You can very well put them in front of the idiot 
box. But that would not help them much in any 
way. Instead, How about making some finger 
puppets with your naughty kid? It is easy, fun 
and you will get to spend some quality time with 
your little one.

Things needed: 
Fingers from used/waste rubber gloves
Glue,
Scissors,
Woolen threads for hair
Beads/sequein for eyes, nose

Method:
 If you don't have glove, try using old socks 

and make "hand puppet" (cover your hands 
instead of fingers).

 You can use card board cuttings for eyes, 
nose or else can make your kid draw 
eyes/nose and colour and stick it.

 Cut woolen thread in desired length and 
stick in the head.

Here are some sample pictures of finger 
puppets that I collected from internet. You can 
view them as example and let your kids 
imagination flow through his/her fingers.

P.S: think of some story like Snow White, 
Cinderella, Bheem, Krishna, etc and make the 
puppets accordingly. Make your kids narrate 
the story in a simple manner.

Madhuksharaa

Finger Puppets 
with your kids
Finger Puppets 
with your kids
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

Post-natal care for the mother and child reduces 
the risk of complications and supports mothers 
and fathers or other caregivers to help their new 
baby get a healthy start in life. The mother and 
child should be checked regularly during the first 
24 hours after childbirth, in the first week, and 
again six weeks after birth. If there are 
complications, more frequent check-ups are 
necessary.

Supporting Information
Post-natal care assisted by a skilled birth 
attendant is important to help ensure the survival 
and health of the mother and her newborn. 
During the first hours after childbirth and the 
first week and month of life, newborn babies are 
particularly vulnerable.

After childbirth the skilled birth attendant will:
 Check the mother's and baby's health 

regularly during the 24 hours after birth, 
during the first week, and again six weeks 
after birth.

 Advice and support the mother on how to 
continue breastfeeding the baby.

 Advise the new parents on how to prevent or 
delay another birth.

 Advise the mother on nutrition, rest, hygiene, 
immunizations, sleeping under an insecticide-
treated mosquito net in malarial areas, 
regular health check-ups and how to care for 
herself and her baby; advise the father to be 
supportive of these needs of the mother and 
child.

 Explain potential danger signs for the mother 
and her baby.

 Support the mother, father and family in 
preparing an emergency plan in the event 
complications arise.

 Advise mothers and fathers on STIs, including 
HIV, and if they are infected with HIV, how to 
care for themselves and their child and how to 

practise breastfeeding in a way that reduces 
the risk of infecting the child

 Counsel the mother who is HIV-positive and 
her partner to help them make informed 
decisions on future pregnancies and 
contraceptive methods. 

 Schedule the next follow-up visit for the 
mother and her baby.

For the mother and/or child with complications, 
the skilled birth attendant will:
 Explain to the mother any complications she 

or her baby had and the treatment received 
and how she should continue to care for 
herself and her baby at home.

 Provide the mother with medications if 
necessary and instructions on how, when, and 
for how long to administer them.

 Identify and administer missing 
immunizations to the mother, including 
tetanus toxoid.

 Advise the mother and father or other 
caregivers on how to best care for their baby 
if born too soon or too small, or with other 
special needs.

 Schedule frequent follow-up visits to assess 
the health of the mother and her baby.

The first days and weeks are especially risky for 
low-birth weight babies. The majority of newborn 
deaths occur in low-birth weight babies. Many of 
these babies could be saved with post-natal care 
provided by a skilled birth attendant who will:
 Identify and address the danger signs in a 

timely manner
 Provide extra support for breastfeeding, 

including expressing milk and cup feeding
 Ensure the baby is warm by helping the 

mother or other caregiver use skin-to-skin 
care, also known as the 'Kangaroo Mother 
Care' method.



Safe Motherhood And Newborn Health
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க��� ம�ச� ம�றைவகைள�ட 
ச�� மண� அ�க��ள�. ேம�� 
க��� ம�ச� வ�வான ��� 
நா��க� ம��� பா���யா எ���� 
ப��கைள� ெகா���ள�. 
இதனாேல ேதா� ேநா�கைள� 
ேபா��� த�ைமைய� ெப�ற�. 

ேதைவய�ற ��ைய ��� �க��� 
ெபா�ைவ� ெகா��க வ�ல�. இ� 
ம��ம�ல, ேதா� ச�ப�த�ப�ட 
ப�ேவ� �ர�ைனக���, க��� 
ம�ச� �ற�த �வார�. அழ� த�� 
க��� ம�ச�� பய�கைள இ�� 

கா�ேபா�.

�க� பளபள�க
 �ன�� சாதாரண ம�ச���� 

ப�லாக, க��� ம�சைள 
�க����� �� வ�தா�, �க��� 
ெபா�� ஏ�ப��.

 ெச���� ச�ம� ெகா�டவ�க�, 
ெவ�� ம�சைள �சாம�, 
இத�ட� பா�/த�� கல�� �� 
வ�தா� ந�ல பல� த��.

 எ�ெண� பைச ச�ம� 
உ�ளவ�க�, க��� ம�சேளா� 
ப��� கல�� உபேயா��தா� 
ந�ல�.

க���ம�ச� + �லா��ழ��

இ�த இர�ைட�� அைர�� 
�க��� �� வ�தா� �க� 
பளபள�பாக இ����.

க���ம�ச� + ப��தமா� + த��

இதைன ஒ�றாக� கல�� �க��� 
�� 30 ��ட�க� க��� ����த 
��� க�வ ேவ���. �க� 
பளபள�க இ� ஒ� �ற�த Pack.

க���ம�ச� + கடைல மா� + 
ப�ைச�பய� மா� + பாலாைட 

�க��� இய�ைக அழ� ேபண, 
ேமேல ெசா�ன நா�ைக�� கல�� 
�க��� தட� 10 ��ட� க��� 
����த ��� �க�ைத� க�வலா�.

...gkarti @ Kartiga

க��� ம�ச�
அழ�� ����க� 
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ேதைவய�ற �� ��க 

க��� ம�ச� ம��� ப�ைச� 
பய� ேச���, ந�றாக� க�� 
ெவ��� உல��� அைர�� 
ைவ���ெகா�� �ன�� 
ேத���� ���கேவ���. இ� 
உடன�யாக ��ைய� ேபா�� 
�டா�. ஆனா�, ��தாக ��கைள 
வளர�டா�. 

க��� ம�ச� + பா��பய� + 
ேகாைர� �ழ�� + ேராஜா இத�, + 
ெவ��ேவ� + ச�தன�. இைவகைள 
ந�றாக� க�� ெவ��� உல��� 
அைர�� ைவ���ெகா��, 
�ன�� ேத���� ����வ�தா�, 
ேதம� ம��� ேதைவய�ற ��க� 
ேபா�றைவ ����. 

�க�ப� ம��� ச�ம� 
�ர�சைனக� �ர 

 க��� ம�ச� ெபா�ைய, 
ெவ�காய� சா��� கல�� 
��னா�, ப��க� உைட��. 

 ேம�� அ�ப�� காய� வ�தா�, 
க��� ம�சைள அைர�� 
��ப���, அ�ப�ட இட��� 
தட�னா�, ��க�� வ��� 
�ைற��.

 க��� ம�ச� + ப��� கல�� 
ெவ��� ைவ�� �டா��, 
அைத �க��� ேத��� வ�தா� 
�க�ப��க� மாயமா����.

 ேவ�ப�ெகா��� + ஆர�� 
ேதா� + க��� ம�ச� சம 
அள� எ��� அைர��, க�ைம 
பட��த இட�க�� �� 5 
��ட� க��� க�வ ேவ���. 
இ��ைற ெச�� வர க�ைம 
ஓ����.

 க��� ம�ச� + �ள� 
இர�ைட�� ைமயாக அைர��, 

�க�ப� ம��� �க�ப� 
வ��க� இ���� இட�க�� 
�� வ�தா� ந�ல பல� 
இ����.

�ழ�ைதக� ம��� தா�மா�க��� 

 க��� ம�சைள நல�� மா�� 
கல��, ெப� �ழ�ைதக��� 
�ன�� �� ���க ைவ�� 
வ�தா�, ேதைவ��லா �� 
உ��வேதா� ச�ம� 
ெம�ைமயா��. 

 தா�மா�க� வார� ஒ� �ைற 
க��� ம�ச�� த�� ம��� 
��� ேத�கா� எ�ெண� 
கல�� தட� வ�தா� த��� 
மைற��. 

��ய� ெபா�/நல�� மா� 

க��� ம�ச� + ேகாைர �ழ�� + 
ேராஜா இத� + பாத� ப��� + 
பா��பய� + ப�ச�� + ச�பா 
ேகா�ைம + கசகசா + ��னா இைல 

இைவகைள ெவ��� காயைவ�� 
அைர�� ைவ���ெகா��, 
�ன�� ����� ேபா�, 
ேதைவயான அள� எ��� ���� 
வ�தா� உட� ��வ�� ந�மண� 
���. ேசா�� ேபாட��டா�. 
இ�வா� �ன�� ெச�� வ�தா� 
�ல நா�க�� ச�ம� பளபள���. 

 இ�� ெசா�ல�ப�ட ����க�� 
உ�க��� ேதைவயான ஒ�ைற 
ெச�� வ�தா�, பளபளெவ�� 
 உ�க� ச�ம� �ரகா����.

த�� 

��தா
��Beauty Lounge
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...Selvipandiyan

ெப� எ�றாேல ெபா� நைக தா�. 
அ��� ���பாக ��மண� ஆக� 
ேபா�� ெப� எ�றா�, 
அவ�க��� �த�தமான நைககைள 
அ���� ம���� ெப�வ� 
ெப�ேறா�க�� ஆைசயாகேவ 
இ��� வ���ற�. இ�� 
அ�க��� வ�� த�க��� 
�ைலைய ெபா��ப��தாம�, 
இ��� நைககைள வா�� ெகா�� 
தா� இ����றா�க�. அத�� 
���ய காரண� த�க��� ம��� 
எ�ெற��� �ைலயானதாகேவ 
இ���� எ�ப� தா�. இ�ப� அ�க 
�ைல ெகா��� வா��� நைககைள 
ேப�� பா��கா�ப� நம� 
கடைமயா��. நம� த�க நைககைள 
கைடக�� ெகா��� ��த� 
ெச�தா�, அ� நா� �த� �த�� 
அ��த ேபா� பள�பள�பாக 
இ��த� ேபா�� இ���� 
எ�ப�� எ�த ச�ேதக�� இ�ைல. 

ஆனா�, இ�� இ���� அவசர கால� 
க�ட��� நம�� அதைன கைடக�� 
ெகா���� ��த� ெச�வத�� ேநர� 
இ�ைல எ�� தா� ெசா�ல ேவ���. 
அதனா�, ���ேலேய இ���� 
ெபா��களான ஆ�டா��, அ���ய� 
பா�� ம��� ��க� ெகா�� 
நைககைள ��த� ெச�யலா�. எ�வள� 
�லபமாக ெச�யலா� எ�� வா�க 
ப��கலா�. இத��� �ற� நைககைள 
கைடக�� ��த� ெச�வத�� 
ெகா��கேவ ம����க�.

அ�ேமா�யா 
ைவர�க� தா� ஒ� ெப��� உ�ற 
ந�ப�. ஆனா� அைவ அ��காக 
இ���� ேபா� அ�ல. ஆகேவ ஒ� க� 
ெவ���ட�, ¼ க� அேமா�யாைவ 
கல�� ைவர நைககைள அ�� 15 
��ட�க� ஊற ைவ�க��. ��ன�, 
ெம�ைமயான �� �ரஷா� �த� 
இ���� அ��ைக அக�ற��. 
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த�� 

��தா
��Beauty Lounge

���பாக, அைம��க�� 
�ள�க���, ைவர��� 
அ��ப��க��� ந�றாக 
ேத��க��. 

��க� 
ெவ�ைள ��க� ெகா�� த�க� 
ம��� க�க� ப��த நைககைள 
��த� ெச�வ� �லபமான� அ�ல. 
ஆகேவ ஒ� ஜா� ��க�� 
நைககைள 10-15 ��ட�க� வைர 
ஊற ைவ�க��. அ�ம����� 
அ�வ�ெபா�� கல�க ேவ���. 
�� ெம�ைமயான �ரஷா� ேத��� 
�த� இ���� அ��ைக அக�ற��. 

ஆ�டா��
ஆ�டா�� மா��ைர வ��ைற 
த��ப� ம��ம�லா�, 
நைககைள�� ��த� ெச�ய ெப��� 
உத�யாக இ����. அத�� 
ெவ���� 2 ஆ�டா�� 
மா��ைரகைள ேபா��, அ�� 
நைககைள ேபா��, 2 ��ட�க��� 
�ற� எ��� அலச ேவ���.  

அ���ய�தா�
அ���ய�தா� ெகா�� ெவ��� 
பா��ர�கைள ��த� ெச�வ� 
ேபா�, ெவ�� நைககைள�� ��த� 
ெச�யலா�. ஆகேவ ஒ� த��� ஒ� 
��� அ���ய� பா�� ைவ��, 
அத� ேம� நைககைள ைவ�க��. 
�� அ�� ��� சைமய� ேசாடா 
ெத���, ெவ��� ஊ�ற��. இ� 
நைகக�� ப�� பா���� 
ெச���. ���பாக ெவ��ைர 
ஊ��� ேபா�, நைகக�� எ�லா 
ப�க�� ப��ப� ��� ஊ�ற 
ேவ���. ��ன� அதைன ெவ�ேய 
எ��� த��ரா� அலச ேவ���. 

த��� ம��� ேசா�� 
ெம�ைமயான �ைளக� உ�ள ��� 

ம��� ட�ைக� நைககைள �ற�பாக 
��த� ெச�வத��, ேசா�� ம��� 
த��ைர �ட �ற�த� ேவ� எ��� 
இ�ைல. எனேவ 2 க� ெவ���ட� ��� 
ைம�� ேசா�� ப�ட� கல��, அ�� 
��� மாைலைய ஊற ைவ��, �� 
ஒ�ெவா� ��ைத�� கா��த 
ெம�ைமயான கா�ட� �� ெகா�� 
�ைட��, காய ைவ�க�� (��� 
நைககைள அ�க நா�க� 
உபேயா��தா��, அத� பளபள�� 
எ��� �ைறயா�. அதனா� அ�வத�� 
தய�க� ேவ�டா�). ட�ைக� நைககைள 
��த� ெச�வத�� ேசா�� �ட ேதைவ. 
இ�ைல. ெம�ைமயான �ரைஷ 
ெவ���� ஊற ைவ�� க�கைள ேத���, 
��தமான ��யா� �ைட��, ��ட 
ேநர� காய ைவ�தாேல ேபா��.

உ�� 
நைகக�� த����ள மைற���ள 
அ���கைள�� உ�பான� ������. 
அத�� உ�ைப ��� கல��, அ�� 
நைககைள� ேபா��, ��� ேநர� ஊற 
ைவ��, �� ெம�ைமயான �ர� 
ெகா�� ேத��க ேவ���. இதனா� 
உ�பான� நைகக�� உ�ள 
அ���கைள ����� ������.

ெக�ச�
எ�ன ஆ�ச�யாமாக உ�ளதா? ஆ�, 
ெக�ச� ெகா�� க� ப��த நைககைள 
��த� ெச�தா�, க�க� ந�� 
ெஜா����. அத�� க� ப��த 
நைகக�� ��� ெக�ச�ைப தட�, 
வ�ட �ைல�� ேத���, �� ��தமான 
��� அலச ேவ���.

����: ெம�ைமயான க�களான ஓப� 
ம��� ��� நைககைள, ெக��க� 
அ�ல� க�ைமயான �ரா��பா� 
ெகா�� ��த� ெச�ய��டா�. ெவ�� 
ேசா�� ம��� த��� ெகா�� தா� 
க�வ ேவ���.
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Gloria’s Daughter
Esmi Sketch

Subham Karoti Kalyanam
Arogyam Dhana Sampadah
Shatru Buddhi Vinashaya
Dipa Jyotir Namostute

Meaning
I salute the One who is the lamplight that brings 
auspiciousness; prosperity, good health, abundance of 
wealth, and the destruction of the intellect's enemy.

(This sloka is to be recited while lighting lamp)

Sloka for Kids

த�� 

��தா
��Kid's Corner

Ramyaraj’s Son

Harish Sketch
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�ழ�� எ�றாேல ைகெய���� 
�����றவ�கைள�� த� ��யா� 
க��� ேபாட ைவ�� ��� 
மரவ��. �����ட �ச�� அ�க� 
�ைட���. �ழ�ைக� த���க� 
ெசா�� அ����த�ப��ற 
எ�ேலா���� மரவ����ழ��� 
அ�த� ப��ய�� உ�� எ�ப�� 
மா���க��� இ�ைல. 
இ�����, ம�ற �ழ��க�ட� 
ஒ���� ேபா�, மரவ���� 
ம���வ� �ண�க� அ�க�! 

எ�ேபா�� உ�ைள��ழ�ேக 
ேக�� அட� ����ற 
�ழ�ைதக��� ஒ� மா�றாக 
மரவ��� �ழ��� �த� �தமான 
உண�கைள ெச�� ெகா��கலா�. 

ஆ�ய நா�க�� ெப��பா�� 
���, ேவஃப�� தயா���� 
அ�க� பய�ப��ற�. 

க�ைப��ழ��, �����ழ��, 
மர��� �ழ�� என இத�� ேவ� 
ெபய�க�� உ��. 

88 சத��த மா��ச�� ெகா���ள 
மரவ����ழ�� ஏராளமான 
ம���வ� பய�க� ெகா�ட�. 
ஆேரா��யமான ப�ம��� 
உத��ற�. 

ஆ�ய நா�க��இைத�பத�ப��� 
���ேலேய க�� மா� ெச�� 
�ழ�ைதக��� ஊ��வா�க�. 
எ��� �ரணமா�� இ�த� க�� 
�ழ�ைத�� எைடைய அ�க��க� 
பய�ப��ற�. 

ர�த��� உ�ள �வ�ப��கைள 
அ�க��க� பய�ப��ற�. ர�த 
ஓ�ட�ைத அ�க��க�� 
பய�ப��ற�. க��ப கால��� 
�ழ�ைதக��� �ற� ஊன� 
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Electrolytes
Sodium   14 mg 
Potassium  271mg

Minerals
Calcium  16mg
Iron   0.27 mg
Magnesium  21 mg 
Manganese  0.383 mg
Phosphorus  27 mg
Zinc   0.34 mg

Nutrients

Energy   160 Kcal
Carbohydrates  38.06 g
Protein   1.36 g
Total Fat  0.28 g
Cholesterol  0
Dietary Fiber  1.8 g

Vitamins
Folates   27µg
Niacin   0.854 mg
Pyridoxine  0.088 mg
Riboflavin  0.048 mg
Thiamin  0.087 mg
Vitamin A  13 IU
Vitamin C  20.6 mg
Vitamin E  0.19 mg
Vitamin K  1.9 µg

மரவ�� �ழ�� பய�க�மரவ�� �ழ�� பய�க�

த�� 

��தா
��Health Tidbits
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ஏ�படாம� பா�கா��ற�.

இர�த��� ெகால��ராைல 
�ைற�க� பய�ப��ற�. 
இர�த��� ச��கைர�� அளைவ� 
�ைற�க உத��ற�. உட�� 
வள��ைத மா�ற�ைத அ�க��க� 
பய�ப��ற�. 40 வய��� ேம� ந� 
அைனவ���� எ���� அட��� 
�ைற��... 

���யமாக ெப�க���. வார� 
ஒ� �ைறயாவ� ஏதாவ� �த��� 
மரவ����ழ�ைக ேச���� 
ெகா�டா� எ���� அட��� 
�ைறயாம� பா�கா�கலா�. 
அ��ம� எ�� ஞாபக மற� 
ேநாைய �ண�ப��த 
மரவ����ழ�� பய�ப��ற�. 
உட�� ��� சம�ைலைய ச� ெச�ய 

உத��ற�. 

“வார� ஒ� �ைறயாவ� ஏதாவ� 
�த��� மரவ��� �ழ�ைக 
ேச���� ெகா�டா� எ���� 
அட��� �ைறயாம� 
பா�கா�கலா�."

 �ர� ம�சைள ��� ெபா� ெச�� ேத�கா� எ�ெண�� �ழ�� 
காைல��� இர��� ஆறாத ��க��� ேம� ேபா�டா� ���ர� 
�ணமா����.


 ெந��� ���� ப�ட இட��� ெப��காய�ைத அைர��� ��னா� 

எ��ச� �ைற�� ெகா�பள�� ஏ�படா�.

 ���, �ள�, ����, தாமைர இத�, ெவ�ல� ேச��� த���� ���� 

ெகா��க ைவ�� வ�க�� இர�� ஒ� ட�ள� சா���வதா� 
மாரைட�ைப� த��கலா�.



த�� 

��தா
��Health Tidbits

பா�� 
ைவ��ய�
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ேமஷ ரா��� ��ய� �ரேவ���� 
நாேள வ�ட� �ற��. இ�தா� 
த�����தா��. ேமஷ ரா��� 
��ய� �ரேவ��பதா� அ� ேமஷ 
மாத�. அ�த மாத��ய ெபௗ�ண� 
���ைர ந�ச��ர�த�� வ�வதா�, 
அ�த மாத�ைத நா� ���ைர எ�� 
அைழ��ேறா�.

ம�த வா��ைக எ�ப� இ����, 
கச��� கல�தேத. இைத எ���� 
கா��வைத� ேபாலேவ, வச�த 
கால��� மாமர�க�� 
மா�த��க��, மல�க�� ���� 
�����. அேத ேபா� ேவ�ப 
மர�க��� ேவ�ப� ��க� ���� 
�����. 

���ைர ��க�� �த� �ன�ைத 
�க ���யமான ப��ைகயாக த�� 
ம�களா� ெகா�டாட�ப��ற�. 
ப��� ��க�� கைட� நா�� 
��ைட ந�றாக ��� ��ைம 
ெச��, ேதைவ இ�லாத ��ைபகைள 
கைள�� ��ைட ��த�ப���வ�. 
���ைர �த� நா��, ��� 
வாச�� சாண� ெத���, வ�ண 
ேகால�க� இ�� அழ�� ப���வ�.

வா��ப�கைள ��த� ெச��, சாண� 
ேபா��, ம�ச� ம��� ���ம� 
இ��, �ைலவா��� மா�ைல� 
ேதாரண�கைள க�ட�ப��. 
இ�வா� ம�ச� ��, ெம��, 
ேகால��டா� ���� ��மக� 
வாச� ெச�வா� எ�ப� த�� 

...Sumathisrini

த�� 

��தா
��Spiritual Pages

த�� ��தா�� த�� ��தா�� 
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ம�க�� ந���ைகயா��.

ம�ச� ம��� ���ம� இர��� 
ேநா�����க��, ��ட 
ேதவைதக�� வாச�ப�ைய தா�� 
வராம� த���� ச��க�� �ட. 

ப�சா�க� ப��த� த�� வ�ட� 
�ற�� நா�� ���யமாக இட� 
ெப���ற�.

அ�காைல�� எ��� �ரா�ய �� 
ெப�ேறா� ெப�ேயா� ஆ�ெப�� 
��ன� �ைஜ அைற�� ��ய 
ப�சா�க�ைத ைவ�� அத��� 
ச�தன�, ���ம� இ��, மல��� 
அ����க ேவ���. �த�� 
�லெத�வ�ைத ����� �� அ�த 
ஆ���� உ�ய ேதவைதைய வ�பட 
ேவ���. அ��� நவ�ரக�க� 
ஒ�ெவா����� ஒ�ெவா� 
வ�ட�� ஒ� �ைற 
��வாக���ெகன ஒ��க�ப��ற�. 
இவ�கைள அ�த ஆ��� 
நவநாயக�க� எ�ப�.

ராஜா, ம���, ேசனா�ப�, 
ச�யா�ப�, தா�யா�ப�, 
அ�கா�ப�, ேமகா�ப�, 
ரஸா�ப�, �ரஸா�ப� இ�ப� 
அ�த ஆ�����ய 
�ரஹ�க����ய 
ம��ர�கைள� ெசா�� 
அ����கலா�. அ��� 
ப�சா�க�ைதேய ஒ� 
ேதவைதயாக� க�� க��ர 
ஆர�� கா�ட ேவ���.

��ன� ப�சா�க��� உ�ள 
பல�கைள ���� உ�ேளா� 
அைனவ�� ேக���ப� 
உர�க� ப��க ேவ���.

ப�சா�க� பல�கைள 

�ைறயாக� ப��க இயலாதவ�க�, 
ேகா��க�� நைடெப�� ''ப�சா�க 
படன�'' எ�� ப�சா�க� ப���� 
�க����� ப�ேக�கலா�. ஆ��ர 
மா�ல��� தைலநக�� ''ப�சா�க 
படன�'' அர� �ழாவாகேவ 
நைடெப��ற�.

அ�� மா�ல �த�வ� ம��� இதர 
அர� அ�கா�க� ��பாக ேஜா�ட� 
ஒ�வ� ப�சா�க� ப��பா�. 
அவ��� அர� ம�யாைதக� 
ெச�ய�ப��.

இ�த �ன��� இ���, கச��, 
உவ���, ����, �வ���, கா��� என 
அ��ைவக�� உண�கைள சைம�� 
���� பைட�பா�. அ�நா�� 
ேவ�ப�� ப�ச���, மா�கா� 
ப�ச��� ெச�வ� தா� �ற��.

இ� ெதா��ெதா�� ெதாட��� 
வ�� த�ழக மரபா��. அ�ைறய 
�ன��� பானக�, ��, ேமா�, 
ப���வைட ஆ�யவ�ைற 
ைநேவ��ய� ெச�வ� ��த� 
�ற��.
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ப��ண� அ�ல� அமாவாைச��� 
�ற� வ�� ��றாவ� �� 
���ைய. ���ைர மாத��� 
அமாவாைச�� �� வ�� 
வள��ைற ���ையேய 
அ�சய���ைய. சய� எ�றா� 
ேத�த� எ�� ெபா��. அ�சய� 
எ�றா� ேதயா�, �ைறயா�, 
வள�த� எ�� ெபா��. ���ைர 
மாத வள��ைற�� வ�� ���ைய 
நாேள அ�சய ���ைய 
என�ப��ற�. 

எ�லா நல�கைள�� �ைற�லா� 
அ��� ெகா���� இ�த� 
���ைய ந�னாைள அ�சய 
���ைய என அைழ��� ேபா��� 
ெகா�டா�ன�. அதனா� தா� �க 

�ைல�ய��ததாக� க�த�ப�� 
த�க�ைத அ�� ம�க� 
வா����றன�. மகாக� கா�தாச� 
அ��ய உ��ர காலா��த� 
எ��� ேஜா�ட ��, �� 
நா�க�� �க�� �ேசஷமான� 
���ைய எ�� ���ற�.

அ�ைறய �ன� 
அ�காைல�ேலேய எ��� 
�ரா����, �ைஜ அைற�� 
ேகால���க�. அத�ேம� ஒ� 
மைன� பலைகைய� ேபா�� 
ேமேல வாைழ�ைல ஒ��ைன 
இ��க�. இைல�� ந�ேவ 
ெகா�ச� ப�ச�ைய� பர�� 
அத�ேம� ஒ� ெச��� �� �ர�� 
மா�ைல, ம�ச� தட�ய ேத�கா� 
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ைவ�� கலசமா���க�. கலச��� 
அ�ேக ஒ� ப�, ஆழா�� அ�ல� 
ஒ� ட�ள�� ெந� �ைற�� 
ைவ��க�.

கலச����� ெபா��, � 
ைவ��க�. ல��� நாராயண� 
பட� இ��தா� அதைன�� ைவ�� 
அல�க���க�. ��ன� 
����ள��ைன ஏ�� ைவ��க�. 
ம�ச� ��ைளயா� ���� 
வாைழ�ைல�� வல�ப�கமாக 
ைவ��க�. ��க� ��தாக வா��ய 
ெபா�ைள கலச��� ��பாக 
ைவ��க�. �ைல உய��த 
ெபா�ளாக�தா� இ��க ேவ��� 
எ�ப��ைல. அ�சய ���ைய 
நா�� எ�ேலாரா�� வா�க 
���த ெபா�ளான உ�ைப வா�� 
ைவ�தாேல ேபா��. அ�டல��� 
கடா�ச� உ�க� �� 
ேத�வ�����. �த�� 
�நாயகைர ேவ��� 
ெகா���க�. ��ன� கலச��� 
மகால���ைய எ��த���ப� 
�ரா�����க�. உ�க���� 
ெத��த ���ல���, 
�வ�பா�வ�, �ேபர�, ��கைள� 
ெசா���க�. அ�ல� ேக��க�.
�ேசல�� கைதைய� ப��ப�, 
ேக�ப�, ெசா�வ�� �ற�த�. 
��ன� அவரவ� வழ�க�ப� �ப 
�ப ஆராதைனக� ெச���க�. இ�த 
�ைஜ�� பாயச� அ�ல� ச��கைர 
கல�த பா� �ேவ��ப� 
�ற�பான�. அ�ைறய �ன� 
மாைல�� �வாலய�, ெப�மா� 
ேகா�� எ�� உ�களா� இய�ற 
தல����� ெச�� 
த����க�.அத� ��ன� ���� 
�ப �ப ஆராதைனைய கலச����� 

ெச�����, கலச��ைன வட��� 
ப�கமாக நக��� ைவ��க�. 
உ�ணா�ரத� இ��ப�, எ�ய 
�ரவ ஆகார� ம��� உ�ப� 
எ�லா� அவரவ� வச�, 
உட�நல�ைத� ெபா��த�. 
கலச��ைன நக���வ� 
�ரத��ைன �ைற� 
ெச����டதாக அ��த�. 
பய�ப���ய அ��, கலச� 
ேத�கா�, ம�ற ெபா��கைள ��� 
உபேயாக���� பய�ப���� 
ெகா�ளலா�.

அ�ய ���ைய �ன�த�� 
ல��� ������� ெபா��கைள 
வா�க ேவ��� எ�பேத ஐ�க�. 
அ�த வைக�� பா��தா� அ�� 
���பாக வா�க ேவ��ய 
ெபா��க� ம�ச��, �ைன 
��யாத (ைக���த�) ப�ச��, 
ெவ��, க���� ஆ�யைவதா�.
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ப��� மாத� �ன��ச 
ந�ச��ர���, ���ணப�ச நவ� 
���� தா� ராம அவதார� 
�க��ததாக �ராண�க� 
ெத�����றன. ம�த� உல�� 
எ�ப� வாழ ேவ��� எ�பைத 
ம�க�� ஒ�வராக வா��� 
உலக���� உண���ய அவதாரேம 
� ராமாவதார�. ராம� அவதார� 
எ��த நாைளேய ராம நவ�யாக 
இ���க� வ�ப���றன�. 

அ�ட�, நவ� ��க� எ�றாேல, 
எ�த ஒ� ந�ல� கா�ய���� 
இற�காம�, இ�த� ��கைள ம�க� 
ஒ��கேவ, அைவ இைறவ�ட� 
ெச��, "ம�க� எ�கைள 
ஒ�����றனேர., நா�க� எ�ன 
பாவ� ெச�ேதா�?'' எ�� 
வ���னவா�. அத�� க�ைண 
வ�ேவ ஆன இைறவ� 
"உ�க���� ஏ�ற� த��ேற�. 
அைன�� ம�க�� உ�க� 
இ�வைர�� ெகா�டாட� 
ெச��ேற�'' எ�� வா�க��தாரா�. 
பகவா� உ��ய��தப�, நவ� 
���� ராமனாக��, அ�ட� 
���� ���ணனாக�� 
அவத���, ம�க� அ��� 
��கைள�� ெகா�டாட� 
ெச�தாரா�.

�ராம நவ�ைய, வட மா�ல�க�� 
ப�� நா� ெகா�டா� 
ம����றன�. ெத� ப����� 
ைவணவ ேஷ��ர�க�� 
உ�சவ�கேளா� ராமநவ� �ற�பாக 
ெகா�டாட�ப��ற�.

இ�த நா�க�� �ராமைர வ�ப�� 
�ரத� ேம�ெகா�வ�. பஜைனக�, 
ராமாயண� ெசா�ெபா��க� 
நைடெப��. ப�த�க��� பானக�, 
��ேமா�, ��ட�, ��� 
�த�யைவ வழ�க�ப��. 

ராமநவ� அ�� கைட���க 
ேவ��யைவ�� �ைஜ ெச��� 
���ைறக��: 

�ராம நவ�ய�� ��க�� 
மா�ைல க��வ� மா�ேகால� 
ேபா�வா�க�. 

ராமநவ� அ�� காைல எ��� 
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�ரா�, �ைஜ அைறைய ��த� ெச�� 
அல�க���, ப�டா�ேஷக ராம� 
பட���� ����, ெபா�� ைவ�� 
�ைஜக� ெச�ய�ப��. 
ைநேவ��ய�க� பைட�� ராம 
நாம� ெசா�� ���க ேவ���. 

�ராம� �ற�த�, ந�றாக அன� 
ெகா���� ெவ��� கால���. 
எனேவதா� �ராமநவ�ய�� 
பானக�, ��ேமா�, வைடப���, 
��� ேபா�றவ�ைற� தானமாக� 
ெகா��ப���. 

�ராம� �ற�தைத, தசரத� 
அர�மைன�� ேகாலாகலமாக� 
ெகா�டா�னா�. ம�க��� �ைறய 
தான த�ம�க� ெச�தா�. அைத 
மன�� ெகா�� இ��� 
�ராம�க�� பல ��க�� ெந� 
ம�க�� பண�� ைவ�� 
தானம��ப� வழ�கமாக உ�ள�.

�ராம� ��வா���ர ��வ�ட� 
இ��த ேபா��, ராம� 14 ஆ��க� 

வன வாச� இ��த ேபா��, �� 
ேமாைர��, பானக�ைத�� தாக 
சா��யாக அ���னாரா�. அதனா� 
ராம நவ���, ராம��� �� ேமா�, 
பானக� பைட�ப� ���ய�. 

பைட��, �ைஜ ைக�க�ய�க� 
ெச�வேதா�, �ராம நாம� 
ெஜ��ப��,ராம நாம�ைத �ற� 
ெசா�ல� ேக�ப��, 
�ராம�ரா�ைடய ��நாம�ைத 
எ�வ�� ���த ���ய�ைத� 
ெகா����. ராமாயண� ப��க 
இயலாதவ�க�, �ராம.... �ராம 
எ�� ெசா�னாேல ராமாயண� 
ப��த ���ய� �ைட���. 

அ��, � ராமஜய� எ��வ�, 
ம��� உபவாச� இ��ப� 
இர���, �க �க �ேசஷ�. அ�� 
ஒ� நா� இைத� ெச�வ�, 24 ஏகாத� 
அ�� ெச�வத��� சம�. 

ெஜ� � ராம
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����ரம ������ அ�ளா� எ�லா 
ெவ��கைள�� ெபற...
சலய� ��ர�ேன ப�� அ��த வாமன
பத�க�ர ஜ�த ஜனபாவன
ேகசவா �ரத வானமன�பா
ஜய ஜக�ச ஹேர 
 -ெஜயேதவ�� தசாவதார �ேதா��ர�

ெபா�� ெபா��: 
��வ�வ� த��த நாராயணா நம�கார�. ��வ�ப� ெகா�� 
����ரமனா�, ஆணவ�� அக�பாவ�� ெகா�ட மகாப� 
ச�கரவ���� தைல�� பாத� ப���, அவைன பாதாள உல��� 
ெச���, அவன� ெச��ைக அ��தவேர நம�கார�. அ�த� பாத��� 
�ர� நக������ மகாந� க�ைக உ�ப���ற�. அ�த க�ைகைய 
உலேகா� ந�ைம�காக� ��த ந�யாக ஓட� ெச�தவேர, நம�கார�. எ��� 
எ��� ெவ��ையேய கா�பவேர, உ�ைம� 
ெதா�ேவா���� அ�த ெவ��கைளேய 
அ��பவேர, நம�கார�. 

(இ�த� ��ைய ஓண� ப��ைக �ன��� உளமாற 
ஜ��தா�, ெச���க� ���, ெவ��க� அ�வ��க 
வாழலா�)

ஏ�ர� - 2016
12,28 – ச��  
14 – த�� வ�ட� �ற��
15 – � ராமநவ�  
19 – �ரேதாஷ�
22 – ��ரா ெபௗ�ண� 
26 – ச�கடஹர ச���� 

ேம - 2016
4 – �ரேதாஷ� 
5 – அ�ய ���ைய 
6 – அமாவாைச 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

பல� த�� �ேலாக�

உ����ற ெச�க��, உ����லக�, உண��ைடேயா�
ம����ற மா��க�, மா�ள� ேபா�, மல��கமைல
�����ற ��ெகா�, ெம�க�����ம ேதாயெம�ன
�����ற ேம� அ�ரா� எ�த� ����ைணேய.

அ�ரா� அ�தா� - ஞான�� ந���ைத�� ெபற
த�� ம��ர�
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ஜ�வ�� இ��

நா� சாதாரணமாக ெச��� இ���� 
ேபா�வ� ேபால 4:1 எ�ற ��த��� 
அ���� உ���� எ��கலா�. 
ஆனா� உ��� ஒ� க� எ�பத�� 
ப�� கா� க� ஜ�வ����, ��கா� 
க� உ���� எ��� ஒ� ��� 
ெவ�தய�ைத�� ேச��� இ�� 
ெச�யலா�. இ�� � ேபால 
ெம�ெத��� ெவ��பா�� இ�� 
�ைட���.

�வ�� அவ� இ��

�வ�� அவ� எ�ப� சாதா அவைல 
�ட ச�� �ைற�த�. இ�� இ�� 
ெச�ய வற�� வாண��� ஒ� க� 
�வ�� அவைல வ��� ரைவ ேபால� 
ெபா��க��. 

ஒ� வாண��� எ�ெண� ைவ�� 
க��, உ��த�ப���, 
கடைல�ப��� தா���, ஒ� 
���ைக ெப��காய�, கார����� 
ேதைவயான ப�ைச �ளகா� 
���க�, க�ேவ��ைல தா��� 
ஒ� ��� ப�டா�, இர�� ��� 
கார� ��வ� ேச��� �ர�� 
அ��ைப அைண�க��. இ�த� 
கலைவ �டாக இ����ேபாேத 
அவ� ரைவைய� ேச��� கல�� 
ைவ�க��. 

ஒ� க� த�� அ�ல� இ�� மா� 
ேபா�ற பத���� ேதைவயான த�� 
ேச��� �ைவ��� த��த உ��� 
ேபா�� ஒ� ���ைக ேசாடா உ�� 
ேச��� ஊற �ட��. ப�� ��ட� 

ஊ�னா� ேபா��. 

இ�� த��� �த�� வ��த ����, 
ஒ� ��� ெகா�தம�� + கார� 
��வ� ேச��� அவ� கலைவைய 
ேமேல ெகா�� இ�� ேபால 
ஆ��� ைவ�� எ��க��. 

த�ைட ��� இ��ைய எ��தா� 
����, கார�, ம�� தைல�� 
ைவ���ெகா�ட ம���� இ�� 
தயா�.

�வ�� அவ� ப�யார�

இ�� �ன�� சா��ட ேபா� 
எ�பவ�க� ஒ� நா� ேமேல ெசா�ன 
�ைற�ேலேய மாைவ தயா��� 
��� ப�யார� க��� எ�ெண� 
��� ப�யாரமாக� ெச�யலா�.

நா���� க� எ�றா� �த�� �� 
ெச�ய��, அ���ற� ந�றாக 
ெவ�த�� ���� ��� ஒ� ெசா�� 
எ�ெண� ேச��� �ற�� ைவ�� 
ெச�ய��. இ� �டாக� சா��ட 
ெமா�ெமா�ெவ�� இ����.

��தா�ய உ��மா ��ச�

வர� அ�ல� ��ைர வா� எ�� 
எைத�� உபேயா��� ��ச� 
ெச�யலா�.

ஒ� க� ��தா�ய�ைத� க�� ச�� 
ஊற�ட��. அத��� ஒ� பா�� 
எ�ெண� ��� க��, �ரக�, 
ேசா�� தா��� ப�ைச �ளகா�, 

ேத�� ேநர உண�க�ேத�� ேநர உண�க�
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இ��� ���க� ேச��� ெவ�காய� 
அ�ல� ேகா� ந���� ேச��� 
வத�க�� (ெவ�காய� ேவ�டா� 
எ�பவ�க� ேகா� ேச��கலா�).

அ��� த�கா� ���க�, கார�, 
���, ப�டா�, கா�ஃ�ளவ�, 
உ�ைள��ழ�� ேபா�றைவ தலா 
இர�� ��� ந���ய� ேச��� 
வத�க��. ெகா�ச� வத��ய�� 
கா� ��� ம�ச� ��, கா� ��� 
�ளகா� ��, கா� ��� த�யா� 
��, கா� ��� கர� மசாலா ேச��� 
இர�� அ�ல� இர�டைர க� �� 
ேச��� ெகா��க�ட��. 

ெகா��த�� ஊ��ெகா������ 
அ��ைய வ���� ேச��� �ைவ��� 
த�க உ�� ேபா�� ��க�� இர�� 
��� ைவ�� இற�க��. 

ெதா���ெகா�ள ெவ�ள��கா� 
அ�ல� த�கா� ப�ச� ெபா��தமாக 
இ����.

�� பரா�தா

ஒ� க� ப�ைச� ப�டா�ைய ேவக 
ைவ�� வ��க��. ஒ� ப�ைச 
�ளகா�ட� உ��� ேச��� 
ெகாரெகார�பாக அைர�� ேகா�ைம 
மா�� கல�� ச�பா�� மாவாக 
�ைசய��. �ைசய ஒ� ேட����� 
த�� ேச��கலா�. 

ெமா�தமான / த�மனான 
பரா�தா�களா� ெச�� 
உ�ைள��ழ�� மசா�ட� 
சா��டலா�.

பர���கா� �டஃ�� பரா�தா

ஒ� ��� பர���காைய ேதா� �� 
ெப�ய ���களாக ந��க��. 

வாண��� ஒ� ��� எ�ெண� 
ைவ�� இ�த பர��� ���கைள 
வத�க��. ெரா�ப �ைழயாதப� 
வத�க ேவ���. அைர ேவ�கா� 
ெவ�தா� ேபா��. இ�த 
���க�ட� ஒ� �� ��னா, ஒ� 
�� ெகா�தம�� தைழகைள ேச��� 
இர�� ��� ெபா���கடைல 
ம��� கார����� த��த ப�ைச 
�ளகா�, அைர ��� இ��� 
���க� ேச��� ����� 
அைர�க��. 

ேவ� கா� ேச��க ����னா� 
ம�ப� வாண��� எ�ெண� 
ைவ�� ெவ�காய�, ேகா� 
���கைள ெம�தாக ந���, வத�� 
கைட�யாக அைர�த ���� ேச��� 
த�யா� ெபா�, �ரக� ெபா�, 
ெப��காய� ேச��� ெக��யாக 
வ��வைர வத�க��. ெவ�த 
உ�ைள��ழ�� ேவ��� 
எ�றா�� ஒ�ைற ம���� 
ேச��கலா�. இ� stuffings.

ேம� மா��� சாதா ச�பா�� மா� 
ேபா��. அ�ல� இர�டைர க� 
ேகா�ைம மா��� ��� ��� 
ரைவ எ�ற கண��� ேச��� உ��, 
கா� ��� ஓம�, ேச��� ஒ� ��� 
ெந�ைய கா��� ஊ�� ைகயா� ��� 
ைவ�க��. �ைசய த�� ேச��கலா�. 

த�� ேச��ப� ந�றாக fluffyஆக வர 
உத��. மாைவ ச�பா�� ேபால� 
�ைச�� கா� ம� ேநர� ஊற 
�ட��.

ெச�� ைவ�த �ரண� ஆ�ய�� ஒ� 
உ��ைட மாைவ ச�பா��யாக 
இ�� ந��� �ரண� ைவ�� 
தவா�� ேபா�� ����� 
எ�ெண� ��� ���� 
பரா�தாவாக எ��க��. அ��� 
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���� இ��தா� சேமாசா ேபா�ற 
�ைவ�� பரா�தா �ைட���.

இத��� ெதா���ெகா�ள எ��ேம 
ேவ�டா�. கா� வ�டமாக க� 
ெச�� தரலா�. 

பர���கா� இய�ைக�ேலேய 
��ேகா� �ைற�த கா�. அைத 
�ழ��� ேபா�வைத �ட இ�ப�� 
ெச�யலா�.

��னா ம�� ப��� உ��

ம�ய உண��� �ரத�ச�� �ைற�த 
ப��� உ�� ெச�யலா�.
கடைல� ப���� �வர�ப���� சம 
அள� எ��� ஊற �ட��. 
ஊ�ய�� வ���� ேபா�� 
கார����� ேதைவயான ப�ைச 
�ளகா� அ�ல� �வ�� �ளகா�, 
இ�� ேச��� ெப��காய� ெபா�, 
உ��, ஆ��� ந���ய ��னா + 
ெகா�தம�� தலா ஒ� க� ேச��� 
����� ெகாரெகாரெவ�� 
அைர�க��.

வாண��� எ�ெண� ைவ�� க�� 
தா���, இ�த அைர�த ��ைத� 
ெகா�� வத�க��. ந�ந�ேவ 
த��� ெத��� வத�கலா�. ஈர� 
ந�றாக� ���ய�� ஒ� �ைற 
அ��ைப அைண����� �� 
ைவ���ட��. அ�த� ���ேலேய 
ப��� பதமாக ெவ�����. ம�ப� 
�ற�� ந�றாக� கல����� 
அ��ைப ஆ� ெச�� ����� 
எ�ெண� ��� �ற�� ைவ�� 
வத�க��. ���� ெச�வ� அ�� 
���காம� �ற� மாறாம� கா���.

இைதேய க�� தா��த �� 
ெவ�காய� அ�ல� �ற கா�க� 
ேச��� வத�� ப��� ��ைத� 

ேச���� ெச�யலா�.

���� ரச� ெச�த அ�� இ� balance 
ெச��� ச��ணவாக இ����.

ஜ�வ�� வடக� �த��� பாதா� 
����

இ� வைல�� ப��த ஒ��தா�, 
ஏ�ெகனேவ ஏேதா ஒ� �ெர��� 
ெசா�ன ஞாபக�. ெவ�� கால��� 
�� வ�ற� வடா� எ�� 
ேபா��ேபா� உ�� கார� ேச��காம� 
ஜ�வ�� வடக� ேபா�� ைவ�தா� 
ேவ��யேபா� எ�ைண�� 
ெபா��� ���ன பா�� ேபா�� 
ச��கைர� ேச��� �லபமாக பாயச� 
ெச�யலா� எ��. அைத எ� 
மா�யா�ட� ெசா�னேபா� அவ�க� 
உடேன ெசய� ப�����டா�க�.

இேதா பட�,

கைட�� �ைட��� இ��ட�� 
பாதா� ��� ப�டைர பா�� கல�� 
ஜ�வ�� வடக�ைத� ெபா���� 
ேச��� ெகா��க ����ளா�க�. 
இைத கைட�� �ைட��� 
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இ��ட�� ப�ட��� ப�� 
���ேலேய தயா� ெச��� �ைறைய 
இ�ேக நா� த��ேற�.

அைர க� பாதா� ப��ைப ெவ���� 
ேபா�� ஊற �ட��. த��� 
ஆ��ேபா� ப���� ஊ������. 
ப��ைப ைகயா� கச��னா� ேதா� 
கழ�� ���. ப���கைள வ��� 
ெகா�சமாக �� ேச��� ����� 
ைநசாக அைர�க��. 

அைர �ேலா ச��கைரைய� 
ெகா�சமாக �� ேச��� அ���� 
ஏ�ற��. ச��கைர கைர�� ெகா��க� 
ெதாட��ய�� ஒ� ��� பா� 
��டா� ச��கைர�� உ�ள அ��� 
�ைர�� வ��. அைத ��னா� 
������ அைர�த ��ைத�� 
ெகா�� கல�க��. இ�த� கலைவ 
கல�� ெகா��� ைகயா� ெதா�டா� 
���� ேபா� வ�த�� (பாெக�லா� 
வர ேவ�டா�) இற�� �ைறய 

���ம��, ேகச� கல� ���ைக 
கல�� ஆற�ட��. 

ஆ�ய�� க�ணா� பா���� 
ெகா�� ����� ைவ�கலா�. 
ேதைவ�ப��ேபா� ஒ� க� �டான 
பா�ேலா, கா��� ஆ�ன ����த 
பா�ேலா ேதைவயான அள� கல�� 
���கலா�. அ�ல� ேமேல ெசா�ன 
ஜ�வ�� வடக�ைத� ெபா��� 
ேச��� பாயச� ேபா� சா��டலா�.

��தா பா�

ேமேல ெசா�ன அேத �ைற�� 
��தா ப��ைப ஊறைவ�� 
அைர��� ெச�யலா�. இ�� ேகச� 
கல��� ப�� ஒ� ெசா�� edible green 
கல� ேச��கலா�. ���ம���� 
ேவ�டா�. ��தா பா�� ஜ�வ�� 
வடக� ேபா�டா� ���யாசமாக�� 
இ����.

ேதைவயான� ெபா��க�:

����த த�� - 2 க�, 
ேவ��கடைல - 1 க� (ந�� வ���� 
ெபா��த�), 
ப�ைச �ளகா� - ெபா�யாக 
ந���ய�
இ��, மா�கா� - ெபா�யாக 
ந���ய�, 
ெப��காய�, உ�� – ��தள� 

ெச��ைற:
 அைன��� ெபா��கைள�� ந�� 

கல�� சா��ட ேவ��ய� தா�.
 ேதைவெய�� ��தள� �� 

ேச���� ெகா�ளலா�.

வ����� இத� த��. ச�� 
�ைற�த� (இ���� ச���, 
�ேரா��� �ைற�த�).

த�� ேவ��கடைல ரா��தா
...Girija Chandru
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வாைழ�� அைட
...Chan

ேதைவயான� ெபா��க�:
���லக�� – ½ க�
ப�ச�� – ½ க�
�வர� ப���, பா��ப���, கடைல� ப���, உ��த�ப��� – அைன��� 
கல�� 1 க�
(இ�� �வர� ப���, கடைல ப��� ேச��� ¾ க� இ��க ேவ���, உ��த� 
ப���, பா��ப��� இர��� ேச��� ¼ க� இ��க ேவ���)
��ன ெவ�காய� – ½ க� அ�ல� ெப�ய 
ெவ�காய� - 1 ெபா�யாக ந���ய�.
வாைழ�� – ேதைவயான அள� (1 க� அ�ல� 2 
க�)
கா��த �ளகா� – 3
�ள� - 1 ேட�� ���
�ரக� - 1 ேட�� ���
ேசா�� - 1 ேட�� ���
இ�� - ஒ� ���
ேத�கா� ��வ� – ¼ க� (���பப�டா�)
ெப��காய� – ¼ ����
எ�ெண� & உ��

ெச��ைற:
 அ��ைய��, ப���கைள�� 3 ம� ேநர� 

ஊறைவ�க��.
 �� அ��ைய��, ப���கைள��, ேசா��, �ள�, இ��, ேத�கா� ��வ�, 

கா��த �ளகா�, �ரக� ேச��� மாவாக அைர�க��,
 ��ன ெவ�காய� ேச��தா� மா�ட� கைட��� ஒ� ��� �ட��.
 ��ன ெவ�காய� ெகாரெகார�பாக அைரபடேவ���. ெப�ய ெவ�காய� 

எ�றா� அ��� மா�ட� கல�க��.
 வாைழ��ைவ ஆ��� உ�ேள இ���� நர�ைப ���, ெபா�யாக ந���, 

உ�� ேச��� ஐ�� ��ட� ேவக �ட��. ஆ�ய�� ந�� ���� ைவ��� 
ெகா�ள��.

 அைர�த மா�ட� ேவக ைவ�த வாைழ��, ந��� ைவ�� இ���� 
ெவ�காய�, உ��, ெப��காய� ேச��� கல��, ��ன� ேதாைச�க�ைல 
அ���� ைவ�� எ�ெண� ���, ஒ� கர�� மாைவ �ட��. ஒ��ற� 
ெவ�த��, ம��ற� ����� ேபா�� ெபா��றமாக ேவக ��� எ��க 
ேவ���. 

 இ�ேபா� �டான அைட ேதாைச தயா� ஆ����. இைத ேத�கா� 
ச���ட� அ�ல� ெவ�ல��ட� ேச��� சா���டா� �ைவயாக 
இ����. வாைழ�� சா��டமா�ேட� எ�� ��� �ழ�ைதக��� 
இ�ப� ெச�� தரலா�.இ� அைன�� ச��க� �ைற�த சம� �ரான �டமான 
உண�.
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க�ட�� �ெர�
...Chan

ேதைவயான� ெபா��க�:
�ர� 
பா� – ½ ��ட�
க�ட�� ப�ட�
ச��கைர 
வாைழ�பழ�
ஆ���
மா�ைள
��ராெப� �ர�
பாதா�, ��தா, �����ப��� - 
அைன�ைத�� ெபா�யாக உைட�� 
ைவ��� ெகா�ள��
ஏல�கா� ெபா� – ��தள� 

ெச��ைற:

 க�ட�� �க�� ெக��யாக இ��க� 
�டா�. ேதாைச மா� பத����� ெச�ய�� (உ�க� எ�ேலா���� ெச�ய� 
ெத��� என �ைன��ேற�. அதனா� இ�� �ற��ைல)

 இர�� �ர� ���க� எ���� ெகா�ள��. இைத ேடா�� ெச��� 
உபேயா��கலா�. ேடா�� ெச�யாம� அ�ப�ேய�� உபேயா��கலா�.

 ஒ� �ெர� �ைலைச எ���� ெச�� ைவ���ள க�ட��� ��� (dip 
ெச��) ஒ� த��� ைவ�க��. �� அத� ேம� ெபா��� ைவ�� இ���� 
dry fruits, ஏல�கா� ெபா� ��, �� அத� �� ஒ� கர�� க�ட�� எ��� 
ேமேல ஊ��, ���� ஒ� �ெர� �ைல� எ��� ெச�� ைவ���ள 
க�ட��� ��� (dip ெச��) �ட��.

 இைத ஃ����� காைல ெச�� ைவ�� �ட��. மாைல க�ட�� 
��வைத�� �ர� ந�றாக இ���� ெகா���. இ�ேபா� �ர� ந�றாக 
dry ஆக இ����. serve ெச��� �� அேத த��� �ர� ேம� ���� 
க�ட�� ஊ�� மா�ைள, ஆ���, வாைழ�பழ� ���க� ேபா��, 
����னா� ��ராெப� �ர� ��� ஊ�� சா��டலா�. இ�லா��� 
அ�ப�ேய சா��டலா�.

 இ� ஒ� �தமான இ��� உ�ள பா�, dry fruits, பழ�க� உ�ள �ழ�ைதக� 
���� உ��� உண�.

 ப���� �ழ�ைதக��� காைல 11 ம��� அ��ல� மாைல�� தரலா�.
எ��� ெச�� �டலா�.
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மா�பழ ம�தா� பான�
...PriyagauthamH

ேதைவயான� ெபா��க�: 
மா�பழ� - 1 ெப�ய� (நா� �ைற�த வைக - அ�ேபா�ேசா, ேகச�, ப�கன�ப��)
கா���, ஆற ைவ��, ����ட�ப�ட ��கான பா� – ½ ட�ள�
ச��கைர – �ைவ�ேக�ப 
���� - 3
��தா - 3 
பாதா� - 3 
உல��த ெச�� பழ�க� - அல�க��க
ெவ�லா அ�ல� மா�பழ ஐ���� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:
 �த�� ����, பாதா�, ��தாைவ ெபா�யா ந��� ைவ��� ெகா�ள��.
 ெப�ய மா�பழ��� ேதாைல �����, பழ�ைத ம��� ெகா�ைட��லாம� 

ெவ�� எ����ெகா�ள��.
 அத�ட� பா�, இ��� ேதைவ�ப�டா� ச��கைர�� ேச��� ����� ைமய 

அைர��� ெகா�ள��.
 இ�த ��கான ��ே��ைக ப�மா�� 

�ளா�� ஊ��, ேமல ஒ� ��� ெவ�லா 
ஐ���� ேபா��, அ��த ����, பாதா� 
ேபா��, அல�கார���� ஒ� உல� ெச�� 
ைவ��� ெகா��க�. 

 �ைவயான மா�ேகா ம�தா� தயா�.

����: 
 நா� வைக மா�பழ� �ைவ� ெகா��கா�. 

இ�� மா�பழ அள� பா� அளைவ �ட� 
��தலாக இ��க ேவ���. பா� 
ந�றாக� ��ைமயாக இ��கேவ���. 
அ�ப� இ�ைலெய�றா� �ல ஐ� ��� 
ேச��� ����� அைர��� 
ெகா���க�. ��காக இ��க ேவ���.

 ச��கைர அள� – அவரவ� �ைவ�ேக�ப. 
 பழ� �க�� இ��பாக இ��தா� 

��த� ச��கைர ேதைவ�படா�. 
அேதேபா� ேமேல ஐ���� ேவற 
ேச���ேறா�. �ைன�� ைவ��� 
ெகா���க�. இ�ைலெய�றா� 
�க�����.

 மா�பழ�, பா�, ஐ����ட� உல� 
பழ�க�� �ைவ�� கல�த பான�.
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Sweet Corn Chicken Soup
...PriyagauthamH

Ingredients:
Sweet corn  - 200 gms (Canned)
For veg stock:
Carrot - 1 small (Chop into chunks)
White onion - 1 small (quarter it )
Celery - 1 stalk 
Basmati Rice - 2 tbsp
Chicken - 1 breast piece ( Skinless and fat free )
White pepper corns - 1 tsp 
Ginger - Small piece 
Mixed herb - A small Bunch 
Salt - As required 
Water
Egg white - from 1 egg
To Serve: Freshly ground pepper powder 

Preparing The stock: 
You can use veg stock or chicken stock. I prefer veg stock.

Veg stock:
In a pressure Cooker add the carrots, celery stalk, white onion, washed basmati rice. Add 1 ½ 
glasses of water and pressure cook for 4 whistles. Open the cooker. Separate the carrot pieces 
alone. Now pass the rest through a metal strainer. Mash and extract as much of the juice from the 
rice /celery /onion pulp. This is a fragrant Stock. Basically a rice konjee. I have used the basmatic 
rice for fragrance as well as to give the starch necessary to thicken soup. I have not used any 
cornstarch or corn flour to thicken soup.

Cooking the Chicken:
 In pressure cooker add the Cleaned Chicken breast, salt, the mixed herb bunch, ginger and 

pepper corns. Add about 1 - 1 ½ glasses of water and pressure cook for 3 whistles. Strain it. 
Now shred the cooked chicken. Leave aside. If you wish you can use the strained stock instead 
of hot water to thin the soup. I used bay leaf, fresh thyme, rosemary and basil to make the herb 
bunch.

 Strain the Tinned Sweet corn. In a microwave bowl add the sweet corn and pour water to cover 
it. Microwave high for 3 mins. Strain it, cool and run it in mixie to just cream it a bit.

 Heat a saucepan add the Strained Vegetable stock, reserved carrot pieces, Creamed corn, 
shredded chicken and bring to boil after adding some hot water if soup is too thick.  Adjust salt 
and finally add the egg white and stir continuously. Sprinkle some pepper and serve hot.

த�� 

��தா
��Recipe of the Month

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Apr 2016                  33



Ragi Choco delight Milkshake
...PriyagauthamH

Ingredients:
Ragi flour - 2 tbsp, Water - 1.5 cups, Milk - As necessary / required, Vanilla ice cream - To suit 
your taste, Plain cocoa powder or Drinking chocolate – 1 tsp only if using former or to your taste 
if using drinking chocolate, Ice cubes - Optional or as required.

Method:
 Dry toast the ragi flour in a pan for approx five minutes in low flame. The raw smell will go 

and a nice flavour of toasted ragi will come. Switch off and cool it well.
 Mix this cooled toasted ragi flour with half cup of water. Make sure there are no lumps.
 Bring a glass of water to boil. Add the mixed ragi liquid to this and stir in low flame for five 

minutes. The ragi porridge will thicken as it cooks. Use a low flame and cool it. It will thicken 
further on cooking.

 In a mixie jar, add the cooked ragi porridge, cocoa powder, vanilla ice cream, boiled cool milk 
and ice cubes. Blitz it well until mixed and frothy.

 Serve chilled.
 Optional serving with a dollop of ice cream, esp. for children.

Variations:
 I used only skimmed milk. But after chilling in fridge for a short while the milkshake became 

thick due to Ragi.
 I tried it with nutella instead of cocoa/drinking chocolate. It was delicious.
 Tried plain cocoa powder - It was a touch bitter as I preferred no added sugar. Just went with 

the ice cream sweetness alone. If using 
plain 100% cocoa powders use just a 
tsp.
Tastes equally good with drinking 
chocolate too. Just add it to suit your 
taste. So choice of chocolate flavouring 
is yours.

 If need be use sugar or any other 
sweetner like dates to get a sweeter milk 
shake. It is entirely your choice.

 My daughter's feedback - Well she did 
not have a clue that there was something 
else other than chocolate in the drink. 
She loved it.

 Now it is time for you all to try this drink 
on your unsuspecting kids. 
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Homemade Grape Squash 
...PriyagauthamH

Ingredients:
Black seedless grapes - ½ kg
Sugar - 200 gms 
Lemon -1 (Big)
Water 
Preparation: 
Clean a glass bottle with well fitting lid in hot water. Dry it well. Use this to store the prepared 
squash. Wash the black grapes well and drain all the water. 

Method:
 Take the grapes in a heavy bottomed vessel and add 1 cup water to it.
 Cook until the grapes are well done and you are able to crush and pulp the grapes with a ladle. 

Cool it well. Drain all the juice and leave it aside (will need this to make syrup). 
 In a mixie grind the cooked cooled grapes. To the cooked ground grapes add the drained juice 

plus the sugar.
 Cook it in a medium to low flame until the sugar dissolves and starts turning sticky and syrupy.
 Turn off the stove when the whole mix looks glossy and thick and sticky.

When it is still moderately warm add the juice from one 
big lemon to the squash and mix well.

 When completely cool transfer to the dry glass bottle 
and store in refrigerator.

 The flavour develops over 24 hrs. So don't worry if it 
does not have the smell of a shop bought squash. Also 
this is pulpy syrup with fruit bits and not clear syrup.

 This squash uses less sugar, has no artificial colors, 
preservatives or essence. The preservative is the sugar 
and lemon juice.

 It has a shelf life of 4 weeks if stored in refrigerator. 

To serve: Add water, Ice cubes to the required quantity of 
squash. Mix and serve.

Note:
I Used a very sweet variety of grapes and demerera sugar 
(which is slightly more sweeter than white cane sugar). So 
have used very minimal sugar to prepare the squash. But 
you may have to add more sugar depending on sweetness 
of the grapes.
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��னா ஜூ�

ஓ�� க�ட��

...Shrimathi Venkat

...Shrimathi Venkat

ேதைவயான� ெபா��க�:
��னா - ஒ� ைக���
ெவ�ல� - ��ய ��� 
இ�� - ��ய ���
ஏல�கா� - 2
�ரக� – ½ ���
எ���ைச – ½ ��

ெச��ைற:
 ஒ� ட�ள� �ைர� ெகா��க ைவ�� அ�� ெவ�ல�, �ரக�, இ�� (த��ய 

��) ஆ�யவ�ைற� ேபா�� ெகா��க ைவ�க��. 
 இர��  ��ட�க� ெகா��த �� ஒ� �� ��னாைவ ந�� ��த� ெச�� 

ெபா�யாக ந���� ெகா���� ��� ேபா�� உடேன அ��ைப அைண�� 
அைத ஒ� த�டா� �� ைவ�க��.

 ஐ��  ��ட�க� க��� ஒ� ட�ள� �� ��� எ���ைச� ����, ��� 
ேத� ��� அ���னா� உட� ேசா��, அச� எ�ப� வரேவ வரா�.

ஓ�� - 1 க�
பா� - 1 க� 
ஆ��� – 1
ஆர�� – 1
மா�ைள – ��தள� 
வாைழ�பழ� - 1 
ேப��ச� பழ� – ��தள�  (அவரவ� ���ப�ப� ��டா�க��)
ஃ�� கல� ம�ச� - ஒ� ���ைக (ேதைவெய��)
ச��கைர� ெபா� - 4 ���
ேத� - 2 ���
ேசாள மா� - 1 ���

ெச��ைற:
 ஓ��� கா��த பா�� ேச��� ஒ� ட�ள� த��� ேச���� ெகா��க 

ைவ�க��. ெகா����ேபா� ேசாள மாைவ ஃ�� கல� த���� கைர�� 
அ�� ேச��க��. 

 ஓ�� ெக��யான�ட� அ��ைப அைண��, ஆ�ய �ற� ச��கைர� 
ெபா�, ேத� ேச��� ����� அ��க��. க�ட�� ெர�. இைத ந���ய 
பழ� ���க�ட� ேச��� கல�க��. இைத ஃ����� ைவ�� ஒ�ம� 
ேநர� க��� ��ெல�� ெகா��கலா�.

 இ�� இ���� பழ�க�� ஓ��� நா�ச�� ���த�.
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Beetroot Pulao
...PriyagauthamH

Ingredients:
Cooked Basmati Rice  - 1 cup
Cooked Beetroot - 3 (chopped)
Onion - 1 (sliced)
Green chilly - 4 (sliced)
Ginger Garlic paste - ½ tsp 
Tomato - 2 (chopped)
Green peas - Handful
Garam masala powder - ½ tsp 
Red chilly powder - ½ tsp or to taste
Mint leaves - Handful (chopped)
Salt - To taste

To Temper:
Oil - 2 tsp
Ghee - 1 tsp
Elaichi - 1
Cinnamon - small piece
Jeera - ½ tsp 

Method:
 Heat oil and ghee in kadai, Temper with elaichi, jeera, cinnamon, Add onion cook 

until light golden, Add the ginger garlic paste and green chilly.
 Cook until raw smell disappears. Add the red chilly powder, garam masala powder 

and salt. Mix well and cook in low flame.
 Add the cooked beetroot, peas, tomato and mix well and cook until the tomato is 

mushy. Add the cooked rice and chopped mint leaves. Mix with the masala well with 
the rice. Serve the beetroot pulao with raita of choice.

Notes:
 When cooking basmati rice 

remember to add some salt.
 I have used precooked beetroot. 

Instead you can chop beets finely 
and saute with some water until 
cooked. Or can use grated 
beetroot.

 I have used mild spice level. 
Adjust chilly amount to suit your 
taste.

 Instead of using tomato can 
squeeze lemon juice in the end.

 Very healthy and easy to make 
one pot dish.

த�� 

��தா
��Recipe of the Month

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Apr 2016                  37



��ைக� ��ட�

��பலா ��ட�

...Shrimathi Venkat

ேதைவயான� ெபா��க�:
ெகா�� – ¼  �ேலா, வ�லாைர� �ைர – ½ க� (ெபா�யாக ந���ய�), ேத�கா� 
��வ� – ½  ��, இ�� ��� - 1 ���, ப�ைச �ளகா� ��� - 1 ���, பைன 
ெவ�ல�ெபா� - 2 ���, கர� மசாலா� ெபா� - 1 ���, உ�� - ேதைவயான 
அள�, ெகா�தம�� – ��தள� (ந���ய�)

ெச��ைற:
 ெகா�ைள �த� நாேள ஊறைவ�� கைள��, ம�நா� அைத ேவக ைவ��, 

வாண��� எ�ெண� ��� க��, உ��த� ப���, ெப��காய� தா���, 
ந��� அல�ய வ�லாைர� �ைரைய�� ேபா��, �ைர ேவ�� அள��� 
��தள� �� ���, ந�� ெவ�த�� ெகா�ைள� ேபா�� அ��ட� இ��, 
ப�ைச�ளகா� ��ைத�� ேபா�� ந�� �ள�, ேம�� பைன ெவ�ல� ��, 
உ��, ேத�கா� ��வ� எ�லா� ேபா��, ந�� கல�� கைட�யாக கர� 
மசாலா� �� ேபா�� இற��,ெகா�தம�� �� ப�மாறலா�.

 இ�� உ�ள ெகா�� உட� எைட�� ந�ல�. ெகா��� ேசரா�, வ�லாைர 
ஞாபக ச���� ந�ல�.

ேதைவயான� ெபா��க�:
ரா�மா - 1 க�, ேசாயா ��� - 1 க�, ெகா�� - 1 க�, வரக�� - 1 க�, ���ய 
ேத�கா� – ½ க�, �ளகா� வ�ற� - 4, ப�ைச �ளகா� - 4, க�ேவ��ைல – ��தள� 
கடைல� ப��� - 1 ���, த�யா - 1 ���, உ�� - ேதைவயான அள�, மா�கா� 
��வ� - 3 ���, எ���ைச ஜூ� - 2 ���

ெச��ைற:
 �த� நாேள ரா�மா, ேசாயா, ெகா�� எ�லாவ�ைற�� ந�� கைள�� ஊற 

ைவ��, ��ட� ெச�ய 2 ம� ேநர� ��� வரக��ைய� ��த�ப��� ஊற 
ைவ�க��. ��� எ�லாவ�ைற�� ந�� அல� ஒ�றாக� ��க�� உ�� 
ேபா�� ேவகைவ�� 4 ��� வ�த�ட� அைண��, எ��� வ�ய 
���,ைவ�க��.

 வாண��� எ�ெண� ��� த�யா, கடைல� ப��� வ���, �க�� 
�ளகா� வ���, அ��ட� ெப��காய�, ேத�கா� ��வ�, க�ேவ��ைல� 
ேச��� ந�� வ��� ெபா�யாக அைர�க��.

 வாண��� எ�ெண� ��� க�� தா���, ப�ைச �ளகா� ந���� ேபா��, 
வ�ய ��ட வரக��, ��ட� வைககைள� தா���, அத� ேம� அைர�த 
த�யா, �ளகா� ெபா�� ேச��� ந�� கல�க��. �ற� அ��ட� மா�கா� 
��வைல�� ேச���, ப�மா�� �� எ���ைச ஜூ� ேச��� ெகா�ச� 
ெகா�தம���� ேச��� ப�மாறலா�.

 ேசாயா ரா�மா �ரத ச�� �ைற�த�. வரக���� ெகா��� உட��� ந�ல�.
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Simple Broccoli Peas Rice
...Chill Queen

Ingredients:
Basmati rice - 1cup, Broccoli florets -  2 cups (blanched), Peas - ½ cup (I use frozen)
Green chillies - 2 (slit), Jeera - 1 tbsp, Ghee - 1 tbsp, Salt

Method:
 Let the rice start cooking in rice cooker in 2 cups of hot water.
 In a pan heat the ghee/oil. Add jeera, chillies, broccoli, peas one after other. Stir for 

a few seconds till the ghee is coated on all the florets.
 Now add the veg to the cooking rice. Add salt & stir in slightly.
 Let the cooker finish its cooking. Serve with raita.
 It is so flavorful and tastes wow.

Note: 
 Jeera gives flavor and taste, so do not reduce the quantity of jeera.
 If you add veg with rice in the beginning, broccoli and peas will be over cooked and 

the color will change.
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Veg fried Rice
...Chill Queen

Ingredients:
Basmathi rice - 1 ½ cups (Cook & cool, each grain remain distinct and not mushy)
Cabbage – ½  cup (Julienne - very thin long strips)
Carrot - 1 (Julienne)
Green beans – 10 - 12 (chop into very small pieces)
Capsicum - 1 small (julienne)
Leeks – small - 1 (chop as you like)
Green chillies - 2 (slit)
Garlic – 2 - 3 cloves (chop finely)
Soy sauce (Low sodium)-  1 tbsp
Oil -  2 tsp
Black pepper powder – 1 tsp 
Salt - As required

Method:
 In a big kadai/ Non- stick pan heat oil. Add garlic & stir, add chillies, stir, and then 

julienned carrot. Cook for 10 seconds.
 Now add green beans. Cook for 5 more secs, add cabbage and cook 10 secs, add 

capsicum, cook 5 secs and add leeks, soy sauce give a quick stir. After 10 secs add 
rice, sprinkle salt, mix everything for a few secs in low heat (I turn off my stove as the 
heat remains for some more time). Turn off the stove. Sprinkle pepper powder mix 
very well.

 Prepare rice, all veggis and keep everything ready. Cooking veggis and mixing takes 
hardly 5 mins. Veggis should not be fully cooked and they should be slightly crunchy. 
No need to fry the rice. 2 tsp oil is perfectly enough. Kadai/pan should be really big.

 No masala but tastes yummy!

Note: 
 Jeera gives flavor and taste, so do not reduce the quantity of jeera.
 If you add veg with rice in the beginning, broccoli and peas will be over cooked and 

the color will change.
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ேசாள� ��� 
...jv_66 @ Jayanthy

ேதைவயான� ெபா��க�:
��� கா�� (ேசாள�) – 1 ெப�ய� 
ெப�ய ெவ�காய� - 1
ப�ைச �ளகா� - 2
இ�� - ஒ� �� ��� 
��� – 2 ப�க� (���ப�ப�டா�) 
ம�ச� �� - ஒ� ���ைக 
�ள���� - ஒ� ���ைக 
பா� - ஒ� க� 
ைமதா மா� - 2 ���� 
உ�� - ேதைவயான அள�
ெவ�ெண� - 2 ���� 
ெகா�தம�� தைழ - ��தள� 

ெச��ைற:
 ேசாள�ைத ந�� ேவக ைவ�� உ����� ெகா�ள��.
 அ��ைப ��தாக ைவ��, ஒ� கடா�� ைமதா மாைவ ேலசாக வ���� 

ெகா�ள�� (வாசைன ேபாக ம��ேம).
 அைத எ��� த�யாக ைவ�� �ட��.
 ��ன� அேத கடா�� ெவ�ெணைய� ேபா�� உ���, அ�� ெபா�யாக 

ந���ய ெவ�காய�, ப�ைச�ளகா�, இ��, ம�ச��� ஆ�யவ�ைற� 
ேபா�� ந�� வத�க��.

 �ற� ைமதா மாைவ அ�� ேபா��� ேச��� வத�க��.
 இ�ேபா� பாைல ெகா�ச� ெகா�சமாக ���� ெகா�ேட �ளற��. 

ைமதா மா� க���த�டாம� பா���� ெகா�ள��. ேச��தா�
ேபால வ�த�ட� இற���ட��.

 இ�ேபா� இ�� ேவக ைவ�� உ���த ேசாள�, உ��, 
�ள���� ஆ�யவ�ைற� ேச��� �ளற��. 
ெகா�தம��� தைழைய ேமேல �வ��.
இ�ேபா� இைத எதேனா�� இைண��� 
சா��டலா�. �ெர��� ந��� 
ைவ�� சா���� ேபால�� 
அ�ல� ேவ� எதேனா�� �ட 
சா��டலா�.
இ�ைலெய�றா�, அ�ப�ேய 
ேவ��மானா�� சா��டலா�.
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�ேரா�� ெகா��க�ைட

த��ச� ��� ஜூ� 

...Girija Chandru

...jv_66 @ Jayanthy

ேதைவயான� ெபா��க�:
பய�த� மா� - 1 க� 
இ��,ப�ைச �ளகா� – ��தள�  
பத�ப���ய அ�� மா� - 2 க�
உ��;- ேதைவயான அள�

ெச��ைற:
 ெகா�ச� �ைர வாண��� ���, பத�ப���ய அ�� மா�ைன� ேச��� 

ெகா��க�ைட ேம�மா� ெச�� ெகா�ள��.
 �ற�, ேவ� ஒ� வாண��� ெகா�ச� �� ���, பய�த� மா�, இ��, ப�ைச 

�ளகா�, ��தள� உ�� ேச��� ந�� ெகா��க �ட��. இ�ேவ �ரண�.
 ேம�மா�� ெசா�� ெச�� �ரண�ைத உ�ளட��, ெகா��க�ைடகளாக ேவக 

ைவ�� எ��க��.
 இ�த� ெகா��க�ைடகைள காைல ேத���� ெச���� சா���டா�, 

இதமாக��, வ�� �ைற��� இ����. �ைன� ச�� அ�க� ஆ�� (10 பாதா� 
ப���கைள �ட �ரண��� ேச���� ெகா�ளலா�).

������:
கார� ���காதவ�க�, ெவ�ல� + �� + பய�த� மா� + 10 பாதா� ப���க� 
ேச��� இ���� �ரண�க� உ�டா�� ெகா��க�ைடக� ெச�யலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:
த��ச� பழ� – ��ய� 
பா� - ½ ��ட� 
ச��கைர – ேதைவ�ேக�ப 
���பப�டா� ஏதாவ� எச�� – ேரா�, ெவ��லா, ைபனா��� ேபா�றைவ 

ெச��ைற:
 த��ச� பழ�ைத ெவ��, இர�� அ�ல� ��� ��ட�க� எ��� 

�ைதைய ���, ேதா� ���, �� ��ட�களா��, ����� 
அைர���ெகா�ள��.

 பாைல அ���� ��யதாக ைவ�� ெகா�ச� ���ய�ட� ச��கைர� ேச��� 
ேம�� �ளற��.

 �ற� இற��ைவ�� ஆற �ட��. இ�� த��ச� ஜூைச� கல��, 
ேதைவ�ப�டா� எச���� ேச���, ந�றாக� கல��, அ�ப�ேய�� 
ெகா��கலா�. இ�லா��� ெகா�ச� ��ரைவ��� ெகா��கலா�.

த�� 

��தா
��Recipe of the Month

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Apr 2016                  42



...kasri66 @ Chitra

Mr. Ceramic Coated (Peter) Pan:

இவ� இ���� ந�ம எ�லா� 
������ க���பா 
ேதைவ�ப��றா�. 

Ceramic Coated Frying Pan/Kadai எ�ப� 
உ�ேள ��கா� ேபால ெசரா�� 
��ய�. பா��கேள� பட�... பல 
ைச�� உ�ள�. உ��ற� ெவ��பாக 
அ�ல� ப��பாக இ����. 
க����� வ��ற�. ெசரா�� 
அ�ல� neo film coated pan எ�� 

ேக�� வா�க ேவ��� (நா� 
வா��ய� Big Bazaar� 
தா�....ஆ�ைல� ஷா����� 
�ைறய brands உ�ள�).

இ�� எ�ன வச� எ�றா� ஆ�� 
அ�க� இ��ப��ைல. 
���ரமாக�� �டா�ற�.

இவரா� எ�ன பய�?

எ�ெண� க��� �ட 
கா�ட��டா� எ�� 
இ��பவ�க��� இ� ஒ� 
வர�ரசாத�. எைத�� ெச�யலா�, 
யா�� ெச�யலா�. நா� ��� 
எ�லா� இ�ேபா� அ�� ேடட�.... 
இ� இ��தா� ஆ�� தட���� 
அ���� ஏ��னா� ேபா��, 
ஒ�டாம� சைம�����ற�. 

எ�க� ���� �ழ��, ���, 
ெபா�ய�, பாயச�, ��� எ�� எ� 
ெச�தா�� அ��காம ச��காம 
இ�ேவ ���ப� ���ப ������ 
அ���� ஏ��. 

ேத��ப�� �லப� எ�பேதா� 
���� அ�ல� ��ய� ���� 
சைம�தாேல ���ர� 
ெவ�����ற�. ேகச�, அ�வா 
ேபா�றைவக� ெச�ய இ� perfect 
choice.

Potato fry, ப�ைச�கா�, ேகச� எ�� 
எ�லா� சைம�க� ப�வைத ேமேல 

சைமயலைற�� 
இ��க ேவ��யைவக�

சைமயலைற�� 
இ��க ேவ��யைவக�
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பட��� பா��க�...

ஏதாவ� ெபா�வைகக� ெச�ய 
ேவ��� எ�றா�� வ��கலா�. 
���ரமாக�� ஈவனாக�� 
வ�ப�����. ���யமாக 
ெசரா���� சைம�ப� 
ஆேரா��யமானதா�.

எ�ப� பராம��கலா�? 

��யதாக வா�� வ�த�� soft 
scrubberஆ� ���� ேசா� ெகா�� 
��� ெச�� ஒ� ��தமான ��யா� 
�ைட�� சைமய� எ�ெண� தட� 
ைவ�கேவ���. அ���� 
ஏ���ேபா� ைஹ �� ேவ�டா�. 
��ய� அ�ல� ���� 
சைம�����. �� ைவ�தா� 
உடேன ெவ�����ற�. ���� 
ெச���ேபா� சாதா பா� அ�ல� 
வாண�ைய �ட �ைற�த ெந� 
அ�ல� எ�ெண�ேய இ����. 

வ���� ேபா� சாதா வாண� 
எ���� ேநர�ைத �ட பா� அள� 
ேநர���ேக வ������. ஆனா� 
ெமட� ��� ம��� ஆகேவ 
ஆகா�.

�ேழ பட��� உ�ளப� Wooden Spatula 
அ�ல� Polyamide Plastic Spatula 
எ�றா� ெரா�ப ந�ல�. 
சைம�� ���த�� ���ட� 
ேத��க� ேபாடாம� ந�றாக 
ஆ�ய�� soft scrubber ெகா�� 
ேத��� ��தமான ��யா� 
�ைட�� ைவ�கேவ���.

இேத ேபா� பா��ர�க� இர�� 
��� இ��தா� ஒ�ற� ேம� 
ஒ�றாக ைவ�காம� ந��� ஒ� 

ெம��ய டவ� அ�ல� Pan Protector 
ைவ�� ப��ர� ப���னா� ��ட 
நா� உைழ���.
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ெச�ைன மாநகர��� சாதாரண 
அ���மா� ������� அ�மா 
(ெஜய�தா), த��, த�ைக�ட� 
வா��� வ�� �� (கா���), 
����� ெதா�ைல ெச�� 
ெஜ����� ெச�� வ��றா�. 
இதனா�, இவ�ைடய ���� 
யா�ேம இவைர ம��ப��ைல. ஒ� 
க�ட��� கா���ைய அவ�ைடய 
அ�மா ��ைட ���� �ர���றா�. 
இ��ைல��, கா����� வ����, 
ந�ப�மான �ேவ�, கா���ைய 
பேரா�� ெவ�ய ெகா�� வ��, 
ந�வ��ப��த �ைன��றா�. 

அத�ப�, தன��� ெத��த 
இட�க�� அவைர ேவைல�� 
ேச���றா�. ஆனா�, அ�த 
ேவைலெய�லா� கா����� 
���ப��ைல. இ��ைல��, 
ஒ�நா� ெப�ய ெதா�ல�பரான 

��ர� ஆ��யா��� (நாக�ஜூனா) 
ேவைலயா� ேவ��ெமன 
�ள�பர� வ�வைத பா��� அ�� 
இ�ட������ ெச��றா� ��. 

இ�ட������ �ைறய ேப� 
வ�தா��, ���� படபடெவ�ற 
ேப�� ��ர� ஆ��யாைவ �க�� 
கவ��ற�. இதனா�, அவைரேய 
தன�� உத�யாளராக �ய���றா�. 
ஆனா�, இவைர �ய��த� 
நாக�ஜூனா�� ெசயலாளராக 
இ���� ������� (தம�னா) 
நாக�ஜுனா�� நல� ������, 
ெந���ய ந�ப�மான �ரகா� 
ராஜூ�� ���க��ைல. 

நட�க ��யாத �ைல��, ச�கர 
நா�கா�� வல� வ�� 
நாக�ஜுனா��� ைக கா�க��� 
ம��� ேபா�வ�� ம��� 

...Sriramajayam
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ப��ைடக� ெச�ய �த�� 
கா��� தய��னா��, ஒ� ேநர��� 
நாக�ஜுனா�� ந�ல மனைத� 
����ெகா�� அவ�ட� ெந���� 
பழ��றா�. கா���, நாக�ஜுனாைவ, 
கா�� ம��� ைப��� ஏ��� 
ெகா�� ஊ� ���வ�, �� �� 
ேஹா�ட�க��� ெச�� சா�பா� 
வா��� ெகா��ப� என நாக�ஜுனா 
க��ராத ஒ� �� உலக�ைத 
கா���றா�. 

நாக�ஜுனா�� கா���ைய தன� 
த�� ேபாலேவ பா���றா�. 
ம��ற� ெசகர�ட�யான 
தம�னாைவ ஒ�தைலயாக 
காத���றா� கா���. இ��ைல��, 
கா����� த�ைக ஒ�வைர காத� 
��மண� ெச��ெகா�ள ேபா�றா�. 
அைத த��� ���த� ெச��� 
கா����� அவமானேம ����ற�. 
இ� நாக�ஜுனா��� ெத�யவர, 
இ�� தைல��� கா��� த�ைக�� 
��மண�ைத நட�� ைவ��றா�. 
இ����� நாக�ஜுனா – 
கா����டனான ந�� பலமா�ற�.

இ��ைல��, ஒ�நா� 
நாக�ஜுனா��� ��ெரன 
�����ணற� ஏ�ப�� 
ஆ�ப����� ேச��க�ப��றா�. 
அவ��� டா�ட�க� ��ர ���ைச 
ேம�ெகா�� வ���றன�. 
அவ��� ஏ�ப�ட இ�த 
�ைலைமைய க�� அைனவ�� 
க�கல����றன�. கைட��� 
நாக�ஜுனா �ண� அைட�தாரா? 
தம�னா�டனான கா����� காத� 
எ�னவா���? நாக�ஜூனா�� 
பைழய வா��ைக ரக�ய� எ�ன 
எ�பேத ���கைத. 

கா���, த�ெயா� ஆளாக ��� 
பட��� கைதைய ��� 
�����றா�. காத�, ெச��ெம��, 
நைக��ைவ என எ�லாவ���� 
���� கல������றா�. ம�றப� 
�� கா���� வ��றா�க� 
அ��கா, �ேரயா, ச�ப��� 
மைற�த க�பனா ம��� �ளா� 
பா��.

ேகா� ச�த�, இைச ந�றாக அைம�� 
உ�ளா�. இய��ன� வ��, பட��� 
�ற��. அ�ைமயாக இ�த பட�ைத 
ெகா������றா�. மத� கா��� 
வ��� அைம�த 'ேதாழா' பாட�� 
வ�க�, ம��� அைத� 
கா���ப���ய �த� ர�க�க� 
மன�� ��கா இட������ 
எ�ப�� ஐய��ைல. �ேனா��� 
ஒ��ப�� க�க��� இதமாக 
இ���ற�. ஒ� ந�ல பட�ைத 
ர����ப� ெச�����ற� இவர� 
ஒ��ப��.

�ள� பா��� - கைத 
ைமன� பா��� - பா�� கா� ேர� 
ெமா�த��� 'ேதாழா' 7/10 ம��ெப� 
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Q: �ைறய ேப� உ�க�� Krishna's Kiss 
வா������, Chanceேய இ�ைல 
எ�� ெசா�����றா�க�. Krishna's 
Kiss எ�த ேவ��� எ�� ���� 
எ�ப� எ�ண� வ�த�? அ��� A 
Love Letter from God - இ�த caption ேய 
���யாசமா இ���ற�. Krishna's Kiss - 
இ�த தைல�ைப ேத��ெத��க 
எதாவ� காரண� இ���றதா?

Ans: 2013 வைர கைதக� ம��ேம 
எ�� வ�ேத�. ��கைத, ��நாவ� 
�� நாவ�, ெமா�ெபய���� 
கைதக� எ�� வைக வைகயாக� 
கைதக� எ��ய�� கைத��லாத 
ஒ�ைற� ைகயா�டா� எ�னெவ�� 
ேதா��ய�. 
அ�ேபா� ைக�� �ைட�த� �கவ� 
�ைத. அைத� ��த �லாக 
ஆ��ய�தா� நா� ெச�த �க� 
ெப�� தவ�. அைதேய இைறவ� 
நம�� எ��ய காத� க�தமாக� 
பா��தா� எ�னெவ�� ேதா��ய�. 
அ�த ஆத�க��� �ைள�த�தா� 
க�ணா வ�வாயா எ�ற ��. 

பகவ� �ைத�� �ேலாக�கைள 
வா��ைதவா�யாக �ள�காம� அ�� 
ெபா������� அ�ைப ெவ��ச� 
ேபா��� கா�ட�தா� அ�த �ைல 
எ��ேன�. அைத எ��ய���� 
என�� �ைற� இ�ைல.
இ��� எ�����கலாேமா எ�� 
ேதா��ய�. ஆகேவ க�ணா 
வ�வாயா எ�ற �ைல ஆ��ல��� 
ெமா� ெபய��ேத�. அ�தா� Krishna's 
Kiss. ெபா�வாக நா� �ைதைய retire 
ஆன��� தா� ைக�� எ���ேறா�. 
அ�ேபா� நம��� ��க�தா� 
வ��ற�. ��க மா��ைரயாக பல� 
பய�ப��� வ�த �ைல ஒ� காத� 
க�தமாக மா��� �ய��தா� 

Krishna's Kiss. அைத� ப������ ஒ� 
25 வய� ெம�ெபா�ளா� 
அைலேப�னா�. �த� �ைறயாக 
�ைதைய� ப������ அ�ேத� 
எ�� ெசா��� ேபா� அவ� �ர� 
உைட����ட�. அ�ேபா�தா� 
என�� �ைற� ஏ�ப�ட�.

Q: ��. ேசா. ராமசா� (ப���ைகயாள� 
ம��� எ��ட�) அவ�க� ப�� 
உ�க� அ��ராய� எ�ன?

Ans: �ற�த எ��தாள�. நைக��ைவ 
ம�ன�. அ�வா�. ���சலானவ�. 
ந�ல ம�த�. 

2011� எ� வ�லைம தாராேயா �� 
ெவ���� �ழா ெச�ைன�� 
நைடெப�ற�. ப��ம�ற� ராஜா 
ெவ��ட பார� பா�க� அவ�க� 
பாரா��� ேப�னா�க�. கைட��� 
எ��ைடய ஏ��ைர.  நா� 
ேப�யைத� ேக�ட ஒ�வ� (அ�வைர 
அவைர� பா��த��ைல), 
"�ர��ல��� ேக��� ேபா� ேசா 
ேபசற மா��ேய இ������க. இ�க 
��� பா�தா ��க. ச���� 
ேபா����.”

ஆனா� என�� ச�ேதாஷமாக 
இ��த�. யாராவ� உ�கைள� 
பா���, "ஐேயா ��க� 
ஐ�வ�யா ராைய� 
ேபாலேவ இ�����க�" 
எ�� ெசா�னா� 
ச�ேதாஷமாக இ���� 
அ�லவா (அ� 
ெபா�யாக 
இ��தா��) அ�த 
�ைல��தா� நா� 
இ��ேத�.

Session with the writer 
Mr.Varalotti Rengasamy @ Sridhar

– gkarti @ Karthiga
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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�: ஒ��ர� அ�த�அ�கார�: ஒ��ர� அ�த�

211211. ைக�மா� ேவ�டா கட�பா� மா�மா�� . ைக�மா� ேவ�டா கட�பா� மா�மா�� 
எ�ஆ��� ெகா�ேலா உல�.எ�ஆ��� ெகா�ேலா உல�.
�ள�க� :�ள�க� :
�ற��� உத�வ�, அ��த�ைய� ெப�றவ� ���ப� ெச�வைத �ற��� உத�வ�, அ��த�ைய� ெப�றவ� ���ப� ெச�வைத 
எ��பா��� அ��; ஒ�வ� ெச�தத��� ���ப� ெச��தா� எ��பா��� அ��; ஒ�வ� ெச�தத��� ���ப� ெச��தா� 
ஆகேவ��� எ�றா� மைழ த�� ேமக�க��� இ�த உலக� ���ப ஆகேவ��� எ�றா� மைழ த�� ேமக�க��� இ�த உலக� ���ப 
எ�ன ெச���ட ����?எ�ன ெச���ட ����?
Explanation :Explanation :
Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds?Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds?

212. தாளா��� த�த ெபா�ெள�லா� த�கா��� 212. தாளா��� த�த ெபா�ெள�லா� த�கா��� 
ேவளா�ைம ெச�த� ெபா���.ேவளா�ைம ெச�த� ெபா���.
�ள�க� :�ள�க� :
�ய�� ச�பா��த ெபா�� எ�லா�, உைழ�க ��யாம� ெபா�� �ய�� ச�பா��த ெபா�� எ�லா�, உைழ�க ��யாம� ெபா�� 
ேதைவ�ப�ேவா��� உத�வத�ேக.ேதைவ�ப�ேவா��� உத�வத�ேக.
Explanation :Explanation :
All the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence.All the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence.

213. ��ேத �லக��� ஈ��� ெபறல�ேத 213. ��ேத �லக��� ஈ��� ெபறல�ேத 
ஒ��ர�� ந�ல �ற.ஒ��ர�� ந�ல �ற.
�ள�க� :�ள�க� :
ேதவ�க� உலக���� இ���ல���, உைழ�க ��யாதவ��� ேதவ�க� உலக���� இ���ல���, உைழ�க ��யாதவ��� 
உத�வ� ேபா�ற ேவ� ந�ல ெசய�கைள� ெப�வ� க�ன�.உத�வ� ேபா�ற ேவ� ந�ல ெசய�கைள� ெப�வ� க�ன�.
Explanation :Explanation :
It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of 
the gods.the gods.

214. ஒ�த தறேவா� உ��வா�வா� ம�ைறயா� 214. ஒ�த தறேவா� உ��வா�வா� ம�ைறயா� 
ெச�தா�� ைவ�க� ப��.ெச�தா�� ைவ�க� ப��.
�ள�க� :�ள�க� :
உைழ��� ச�� அ�றவ��� உத�பவேன உ�ேரா� வா�பவ�. உைழ��� ச�� அ�றவ��� உத�பவேன உ�ேரா� வா�பவ�. 
உதவாதவ� இ��தா�� இற�தவனாகேவ எ�ண�ப�வா�.உதவாதவ� இ��தா�� இற�தவனாகேவ எ�ண�ப�வா�.
Explanation :Explanation :
He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence). He who He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence). He who 
knows them not will be reckoned among the dead.knows them not will be reckoned among the dead.

215. ஊ�� ���ைற� த�ேற உலகவா� 215. ஊ�� ���ைற� த�ேற உலகவா� 
ேபர� வாள� ��.ேபர� வாள� ��.
�ள�க� :�ள�க� :
உல�� வள���� ேபா�ைக அ��� ெசய�ப�� ேப� அ�வாள�� உல�� வள���� ேபா�ைக அ��� ெசய�ப�� ேப� அ�வாள�� 
ெச�வ�, �� �ைற�த ஊ�� எ�லா���� ெபா�வாவ� ேபா� ெச�வ�, �� �ைற�த ஊ�� எ�லா���� ெபா�வாவ� ேபா� 
ெபா�வா��.ெபா�வா��.
Explanation :Explanation :
The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence 
approved of by the world, is like the full waters of a city-tank.approved of by the world, is like the full waters of a city-tank.

�ற� பா�: அற���பா�
�ற� இய�: இ�லற�ய�
அ�கார�: ஒ��ர� அ�த�

211. ைக�மா� ேவ�டா கட�பா� மா�மா�� 
எ�ஆ��� ெகா�ேலா உல�.
�ள�க� :
�ற��� உத�வ�, அ��த�ைய� ெப�றவ� ���ப� ெச�வைத 
எ��பா��� அ��; ஒ�வ� ெச�தத��� ���ப� ெச��தா� 
ஆகேவ��� எ�றா� மைழ த�� ேமக�க��� இ�த உலக� ���ப 
எ�ன ெச���ட ����?
Explanation :
Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds?

212. தாளா��� த�த ெபா�ெள�லா� த�கா��� 
ேவளா�ைம ெச�த� ெபா���.
�ள�க� :
�ய�� ச�பா��த ெபா�� எ�லா�, உைழ�க ��யாம� ெபா�� 
ேதைவ�ப�ேவா��� உத�வத�ேக.
Explanation :
All the wealth acquired with perseverance by the worthy is for the exercise of benevolence.

213. ��ேத �லக��� ஈ��� ெபறல�ேத 
ஒ��ர�� ந�ல �ற.
�ள�க� :
ேதவ�க� உலக���� இ���ல���, உைழ�க ��யாதவ��� 
உத�வ� ேபா�ற ேவ� ந�ல ெசய�கைள� ெப�வ� க�ன�.
Explanation :
It is difficult to obtain another good equal to benevolence either in this world or in that of 
the gods.

214. ஒ�த தறேவா� உ��வா�வா� ம�ைறயா� 
ெச�தா�� ைவ�க� ப��.
�ள�க� :
உைழ��� ச�� அ�றவ��� உத�பவேன உ�ேரா� வா�பவ�. 
உதவாதவ� இ��தா�� இற�தவனாகேவ எ�ண�ப�வா�.
Explanation :
He truly lives who knows (and discharges) the proper duties (of benevolence). He who 
knows them not will be reckoned among the dead.

215. ஊ�� ���ைற� த�ேற உலகவா� 
ேபர� வாள� ��.
�ள�க� :
உல�� வள���� ேபா�ைக அ��� ெசய�ப�� ேப� அ�வாள�� 
ெச�வ�, �� �ைற�த ஊ�� எ�லா���� ெபா�வாவ� ேபா� 
ெபா�வா��.
Explanation :
The wealth of that man of eminent knowledge who desires to exercise the benevolence 
approved of by the world, is like the full waters of a city-tank.
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�.

ெச�ற மாத �யா நானா�� தைல��:

ெப�க� தா�க� ��ண��த இல�ைக 
அைடய ����க�ைடயாக இ��ப� 
அவ�க�� �ய���மானமா? அ�ல� 
அவ�கைள� �����ள ���ப� ம��� 
ச�தாயமா?

ெப�க� ெப��பா�� ���ப� 
ம��� ெபா��� இ�லாத� 
கால�க�ட���, அதாவ� க���� 
ப��� ���� ேவைல��� ெச��� 
�ைல��, தா�க� ��ண��த இல�ைக 
அைடவ�� கா��� ���ர� அவ�க� 
��மணமா� ஒ� ���ப��� 
ெபா��ைப ைக�� எ���� ெகா�ட 
�� �ைறயேவ ெச��ற�. ேவைல��� 
ெச��� ஒ� ெப���� 
அ�சரைணயான கணவ� 
அைம����டா��... ���ப�ைத�� 
�ழ�ைதகைள�� மற�� அவளா� �� 
சத��த� ேவைல�� ����ட 
���� எ�� உ��யாக� ெசா���ட 
��யா�. காரண�... ஒ� தா�� மன�, 

�ழ�ைதகைள ைமயமாக ைவ�ேத 
சதாச�வகால�� ���� 
ெகா������. ஏென�� ஆ�கால� 
ெதா�ேட ெப�க�� ெபா����, 
கடைம�� ���ப�ைத� கா�ப���, 
அ�� உ�ள அ�க��ன�� ேதைவைய 
�ைறேவ��வ�ேலேய ைமய� 
ெகா�� �க����ள�. 

அைத�� தா�� �ல ெப�க� 
த�க�� இல�ைக அைடய ெவ�யாக 
உைழ�� சா��த�� �க�வ���. 
அத��� அவ�க�� ���ப� �ழேல 
காரணமாக இ�����கலா�. அதாவ�, 
���ப உற��ைறக�� அ���� 
அைட�த ெப�, த� ���ப��� 
அ�கைற� கா��வைத� �ைற��, தா� 
��ண��தைத இல�ைக அைட�� 
ச�தாய��லாவ� ஒ� உ�னத 
�ைலைய அைடேவாேம எ�� த� 
பாைதைய மா�� ெவ�� 
க�டவ�களாக�� இ��கலா�. ஆக 
ெமா�த� ெப�க� த� ���ப� 
ம��� ச�க� �ழைல ைவ�ேத 
த��ைடய ���கைள 
��மா���றா�.
ேம�� இ�த� தைல�� சா��த ந� 
ெப�ைம ேதாழைமக�� 
க����கைள� கா�ேபா�. 

RathideviDeva
ெப�க� தா�க� ��ண��த இல�ைக 
அைடய ����க�ைடயாக, 
த�கால���, �த�ைமயாக இ��ப� 
அவ�க�� �ய���மானேம. அத� �ற� 
தா�, ஏைனய (���ப�, ச�தாய�) 
����க�ைடக� வ���றன.

அவ�க��� த�க� �ற�க�� பல�� 
ெத�வ��ைல. ெத��தா�� அைத 
ப����� பா��க �ய�வ�� இ�ைல. 

...Sumathisrini
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அவ�கேள த�க��கான 
வைரயைறகைள ��ண���, த�கைள 
�ைறப����ெகா��, அத� 
�ற�ேகாைல அ��தவ�க�டேமா 
அ�ல� த�க� ைக�ெக��� 
�ர��ேலேயா ைவ�����, த� 
உலக�ைத �����ெகா��றா�க�. They 
feel secured in their comfort zone, from which 
they rarely want to step out. த�னா�� 
�றக��க ���� எ�� 
ந���ைகைய��, தா� �றக��� 
பற�க� ேதைவயான ச�ேபா��ைட�� 
ஏேனா த�ைன சா��தவ�கேள தர 
ேவ��� எ�� ந�� 
கா�����றா�க�. த�கைள தா�கேள 
�ட���ெகா�� ம�றவ�கைள �ைற 
��வ�� �யாய� இ�ைல. 

இ�த நைட�ைற��� ���ல�காக 
ஒ� �ல� த�க�� பல�ைத உண���, 
கனைவ �ைனவா�� வா�� 
�றக����பற��றா�க�.

Priyagautham
க���பாக ெப�கேளாட 
�ய��மானேம அவ�க��� இ���� 
����க�ைட. ஆனா�, அவ�க� 
அ�ப� ஒ� ��மான�ைத எ��க 
���ப��, ச�தாய�� ஒ� �த��� 
காரணமாக இ����றன� எ�ப� 
எ��ைடய க���.

Nithyamani
ெப�க� தா�க� ��ண��த இல�ைக 
அைடய ����க�ைடயாக இ��ப� 
அவ�கள� �ய ��மான�தா� எ�ப� 
எ��ைடய க���. ��மண���� 
�� �த��ரமாக �������� 
ெப�க�, ��மண���� �� 
������ அட�� ���ேறா�. �லேர 
தைடகைள உைட�� ெவ�ேய 
வ��றா�க�. நா� ெச��� ஒ�ெவா� 
ெசய���� நாேம காரண�. 
அ�ப�யா�� நம�� நாேம வைரயைற 
ைவ���ெகா��ேறா�. ெப�க� 

தம�காக ஒ���� ேநர� �க�� 
�ைற�. மன� ேசா�வைடயாம� 
இல�ைக�ப��ேய ����த� ஒ� நா� 
ைக����� எ�ப� எ��ைடய 
க���.

Chan
இ�த� ச�தாய� ஒ�ெவா� 
காலக�ட���� ெப�கைள� ��� ஒ� 
வ�ட�ைத� ேபா��� ெகா��தா� 
இ���ற�.

இைறவ�� பைட��� ஆ� உடலா� 
வ�ைம ���தவனாக��,ெப� 
மனதள�� வ�லைம ெப�றவளாக�� 
பைட�க� ெப�� இ���றா�க�. 
இ�ேபா� இ���� கால மா�ற��� 
ெப�க� ஆ�க��� �கராக க�� 
அ�� ெப��றா�க�. ஆனா� 
ஆ�களா� ம��� ெச�ய�ப�� 
ேவைலக� �ல உ�ளன. ெப�க� �ல� 
அைத எ�களா� ெச�ய ���� எ�� 
த��க� ெச�வ�� என�� உட�பா� 
இ�ைல.

ச�தாய��� உ�ள க���பா�கைள 
���ப�க� ெப��� �� 
���தா�� ���கா��டா�� 
ெப� எ�பவ� த� ���ப�ைத 
�ைன�� த� இல�ைக ��ண���� 
ெகா��றா�.

ப���� ப��ைப ைவ�� ந�ல பத�, 
�க� அைட�தா� ம��� தா� ெவ�� 
அ�ல. ந�ல �ைற�� ���பைத 
��வாக� ெச��, ந� �ழ�ைதகைள 
ந�ல ��மகனாக நா����� தர 
ேவ��ய ெபா��� நம�� இ���ற�. 
அைத �ற�பாக ெச�த அைன�� 
ெப�ம�க�� சாதைனயாள�கேள.

Girija Chandru
ெப�க� தா�க� ��ண��த இல�ைக 
அைடய ����க�ைடயாக இ��ப� 
அவ�கைள� �����ள ���ப� 
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ம��� ச�தாய� எ�� 
அ��ராய�ப��ேற�.

ெப�கைள அவ�க� ப����காக 
���ப�க� அ��க��ப��ைல. 
ெப�கைள ச�பா���� இய��ரமாக 
ம��ேம பா���றா�க�. (உதாரண�: I.T. 
க�ெப��� ேவைல பா��க ேவ���. 
�ைறய ச�பள� வா�க ேவ���. 
ஆனா�, ����� இ���வத�� �� 
வ�� �டேவ���. Oxymoron- �ரணாக 
இ���ற�. இல�� எ�� எ�லா� 
ேயா��க� �ட பய�ப�� �ைல�� 
ெப�கைள த�� ���றா�க�.

Gowrymohan
ெப� �ைன�தா� தா� ��ண��த 
இல�ைக ��சயமாக அவளா� அைடய 
����. ெப��� ��ேன�ற���� 
����க�ைடயாக இ��ப� அவ�ட� 
இய�ைகயாக �ைற������ அ��, 
பாச�, இர�க�, ப��, ெபா��� 
ேபா�ற �ண�க� தா�.

���ப ���ைல, ச�தாய ��ேக� 
இவ�ைற மன�� ெகா�� தன� 
���கைள எ����றா�.
தன� ேதா�ற��� கவைலெகா�� - 
அழ�/�ற� இ�ைலெயன 
தா��மன�பா�ைம ெகா�� 
�ட������� ெப��� உ��.

�ர�தர��லா �ற அழைக �ைன�� 
ஏ�க� ெகா�ளா�, எ�கால���� 
அ�யா அக அழைக ���� �டேவ 
ெம����� க�� அ��� அதனா� 
�ைட��� ந�ெபய�, �க�, ப�ட�, 
பத�, இைவகேள ேபரழ� எ�பைத 
அவ� உண�����டா� அவளா� 
சா��க��யாத� எ���ைல.

ெப�, த���ேள �ைத������ 
மனவ�ைம, ���, ஆ�ற� 
எ�பவ�ைற அ�யா�����றா�. 
இவ�ைற த�� எ���, தாேன, 

த���ேள ேபா������ தைளகைள 
உைட�ெத��� ெவ�ேய 
வ�வாேளயா�� அவ� 
��ேன�ற����� வள������ 
�ற�தைடக� ஒ� ெபா��ட�ல.

 KKmathy
எ�ைன� ெபா��தவைர இ� ����� 
ெப�க�ைடய �ய ��மான� தா�. 
ந��ைடய ��மான�கைள��, 
இல�ைக�� அைடய ���ப� எ�ற 
��ைட தா��� ெகா�� ேபாக 
��வ��ைல அ�ல� ���ப��ைல 
எ�ப�தா� காரண�. எ�வள� உய��த 
பத�க� வ��தா�� ெப�க� அ��� 
இ��� ���ப� எ�� ������ 
அட�� தா� இ��க ேவ�� 
இ���ற�. 

ேவைல எ�� வ�� ��டா� 
ஆெண�ன ெப�ெண�ன, ஒேர 
மா��தாேன இ����. ஆ�க� அ�க 
ேவைல எ�� இர� எ�த ேநர� ���� 
வ�தா�� ஒ��� ெகா�வா�க�. ஆனா� 
ெப�க� மாைல ேநர��ேலேய �� 
���ப ேவ���. இர� ேநர�க��� 
வர��டா�, மாைல ேநர��� ���� 
ேபா�றவ��� கல�� ெகா�ள 
��யா�. ேவைல �சயமாக 
ெவ����� ேபாக அ�ம� ேக�� 
��க ேவ���. இ�ப� பல 
�ர�சைனக� ெப�க���. 

ஒ�ேவைள இ�ைறய தைல�ைற 
ஆ�க�, இ�ேபாைதய ெப�க�� 
�றைமக��� ம��� ெகா��பா�க� 
எ�� ந��ேவாமாக.

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�  Chan @ Lakshmi
அவ�க��� ெப�ைம�� சா��� 
வா����க��, பாரா���க��.
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ெதாட� கைத

“எ�ன�?!! Suicideஆ? எ�னடா 
ேகா�� இ�வள� சாதாரணமா 
ெசா�ற?” எ�� அ���தா� மல�.

“ஆமா� மல�, இ�ேபா அவைள தா� 
பா����� வேர�. ��ய� எ�லா� 
ஒ����ைல ஆனா� இர�� நா� 
ெர�� எ��க ெசா�����கா�க.”

“எ�த ஹா��ட�? நா�� வேர� வா 
ேபாகலா�” எ�றா� பத�டமா�.

“இ�ேபா தான அவைள பா����� 
வேர�� ெசா�ேன�, ம�ப��� 
����ற. அவ ந�லா தா� இ��கா 
அவ��� எ�ன, அவ சாக���� 
எ�லா� எ� ம��� சா��டைல, 
��மா �ர����கா. அவ��� 
அவ�க ���ல மா���ைள 
பா���றா�க அதா� இ�ப�.”

“எ�ன�!!! உன�காக அவ த�ெகாைல 
�ய�� ப�����காளா?” எ�� 
அ���தவைள� க�ட ேகா���� 
க��பா� இ��த�.

“��ன எ���?” எ�� ேகாபமா� 
பாய,

“இ�ைல ஏதாவ� ப��ைச�ல 
fail��...” எ�� இ��தவைள� க�� 
ேகாப�ைத� தா�� ���� வர, 
”உ�ைன...” எ�� ெம�வாக அவ� 
க��ைத ெந��தா�.

“ேட�... ேட�... எ�னடா ப�ற?” 
எ�� பத�யப� �வர� ��யாம� 
ஓ� வ�� ேகா�ைல த����ட� 
இ� ைகக�. ேவ� யா� ந� நாயக� சா� 
தா�.

“மல� ��க ஓேக தான?” எ�றப� 
அவைள� பா��க அவேளா ���ைப 
மைற�க �ரய�தன�ப��� 
ெகா����தா�. 

“அ��ெக�டவேன, அவ��� எ�ன 
வ�த�. எ�லா�� ந�லா தா� 
இ��கா�க. ஆனா ���ற� எ�லா� 
எ� தைல�ல தா�” எ�� 
�ல��யப� எ��தா� ேகா��.

“நா�க ��மா ேப��� இ��ேதா� 
பா��ய�. ��க ஏ� இ�ப� �யா�� 
ப���க” எ�றா� மல� ��யாம�.

“ெத�யைல மல�, ���� அவ� உ�க 
க��ைத ெந��கறா மா�� வ�தைத� 
பா��த�� இ�ப� ப���ேட�. 
ம�சா� சா�டா” எ�றப� ேகா�� 
அ��� வ�தா�.

“சா�யாவ�, ��தாராவ�... ேபசமா 
ேபா��” எ�� ���யவ�, 
“அ�ப�யாடா உ� த�க�ைத நா� 
ெகா�ல� ேபாேற�! உ� பாச��ல 
பா�ச� ஊ�த” என அவ��� ம��� 
ேக��� �ர�� ��னா�.

“��றா... ��றா ம�சா� நம���ள 

...Sriju @ Srija Bharathi

ேக��� ஒ��ெல�லா� ந�த லாலா ��ற�
�த� இைச��தடா ந�த லாலா
���� �ரைல ைவ�தா� ந�த லாலா ��ைன�
���� இ�ப� ேதா��தடா ந�த லாலா
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இெத�லா� ஜகஜ�...” என ஒ� 
வ�யா� சமா��� �சய�ைத� 
ேக�டா�.

“எ�ன� �வ�னா ��� த�ெகாைல 
ப���டாளா?” என அ���தவைன 
நம��� ����ட� மல� ேநா�க, 
ேம�� ��� ஒ� பா�ைவ பா��தப� 
“ப���டாளா... இ�ைல, ��மா 
�ய�� ப����கா அ�வள� தா�” 
எ�� ����னா� ேகா��.

“ஆமா அவ எ�ேபா உன�� ��� 
ஆனா?” எ�� ��வ� உய��� 
ேகா�� ேக�க மல��� ���� 
அ�கமான�.

“��... சா� என�� ேமல உ�ைன 
கலா����� இ��கா�... அ� �ட� 
ெத�யாம ேப... ேப... �� ப�� 
ெசா���� இ��க பா�” என அவ� 
தைல�� த����� எ�த 
ம���வமைன எ�� �சா��தா� 
மல�.

“வா�க பா��ய� நாம ேபா� 
பா����� வரலா�.” என 
பா��யைன அைழ�தா�.

“இ�ேபா எ��� ��க இ�வள� 
அவசரமா ேபா��க? அெத�லா� 
ஒ��� ேதைவ��ைல” எ�றா� 
ேகா��.

“��ன உ�ைன மா�� ஒ� �� 
பய��காக �வ�னா ��� இ�வள� 
ெப�ய ��� எ��கலாமா? 
அெத�லா� த���� ெசா���� 
வேரா�. எ�ன பா��ய�?” எ�� 
மல� பா��யைன� பா��க அவ� 
க�ைட�ரைல உய���னா�.

“உ�க இர�� ேப���� ெகா��� 
ெரா�ப ஜா�� ஆ����, ேபா� 
ெதாைல�க” என� க��பா� 
����� அைற��� �ைழ�தா�.

மல�� வ��ைய அ�ேகேய 

������� பா��ய�� 
வ���� இ�வ�� �ள��ன�. 

“எ�ன பா��ய� இ�த ெபா�� 
இ�ப� ப���டா? �ஜமாேவ இ�த 
பயைல ெரா�ப ல� ப�றாேளா?”

“என��� அ�ப�� தா� ேதா�� 
மல�, ஆனா� ���ல 
இ���றவ�கைள �ர�ட இ�ப� 
ப����கா�� ேகா�� 
ெசா�னாேன!”

“May be she was helpless, அ�த ெநா�ல 
எ�ன ப�ற��� ெத�யாம �ட 
இ�ப� ப�����கலா� 
இ�ைலயா?”

“ெத�யைல மல�, ேகா�� ப�� 
அவ�க ���ல ெசா�����பாேளா 
இ�ைலேயா. Lets see...” எ�றவா� 
வ��ைய ம���வமைன�� 
�ர��னா�.

ம���வமைன�� உ�ேநாயா�க� 
���� த� அைற�� இ��தா� 
�வ�னா. அவ�� ���ப� பர�பைர 
பர�பைரயாக த�கநைக ெச��� 
ெதா��� ஈ�ப�பவ�க�. 
�������பமாக வா��� 
வ���றன�, எனேவ அவைள� ��� 
பல� இ��தன�.

தா�க� �வ�னா�� க��� 
ந�ப�க� என அ��க� ெச�தப� 
உ�ேள �ைழய ம�றவ�க� ெவ�ேய 
ெச�றன�.

இ�வைர�� க�� ��னைக�தவ� 
ெவ�ேய எ���பா��தா�. யா�� 
இ�லாத� க�� ம�ப��� 
இ�வைர�� பா��� ��னைக�தா�. 
�வ�� உைரயாட�� ��� ம��� 
ஆ��ல��� நட�த�.

“ஹா�, எ�ப� இ����க இ�ேபா?” 
எ�� பா��ய� ெதாட�க,
 
“Ya... I am ok, thank you” எ�றா� �� 
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��னைக�ட�.

“எ��காக �வ�னா இ�த ���? 
இெத�லா� த���ைலயா? எ��� 
உ�கைள இ�ப� க�ட�ப�����க” 
எ�றா� மல�.

“என�� ெத��� நா� Stupid ஆ 
இெத�லா� ப����ேக��... 
ஆனா� ேவற வ� இ�ைல, எ�க 
���ல எ�ைன க�யாண� ப�ண� 
ெசா�� force ப�றா�க. நா� 
ேவ�டா��� ெசா�னா அவ�க 
காரண� ேக�கறா�க. நா� எ�ன 
காரண� ெசா��ேவ�! I love Gokul 
இைத� ெசா�ல என�� பய� இ�ைல, 
ஆனா� ேகா����ட இ��� 
எ�தெவா� ப��� வராம� நா� 
எ�ப� ெசா�ற�? அதா� இ�த �ராமா. 
இ�ேபாைத�� க�யாண� ப�� ேபச 
மா�டா�க. எ�க ���ல ைவ��ற 
எ� ம����� எ�ேய சாகா�. நா� 
எ�ப� சாேவ� ெசா���க!! இ� 
ெத�யாம எ�ைன அ��� ���� இ�க 
ெகா�� வ�� ேச��தா�க” என 
பாவமா� ஆர���� ����� 
���தா�.

“I am sorry �வ�னா, நா� தா� 
உ�க���ட ேகா�ைல ெதா�தர� 
ப�ண ேவ�டா��� ெசா�ேன�. 
�யாயமா நா� ேப���க�� 
உ�க��ட” என வ���னா� 
பா��ய�.

“ேநா ேநா இ�ல யா� த��� இ�ைல 
பா��ய�, நா� தா� ெகா�ச� 
எ��பா��ைப ெரா�பேவ 
வள����ேட� ேபால,  இ�ேபா 
என�� ேகா�� ேநா ெசா�னா�� 
நா� வ��த�பட மா�ேட�” 
எ�றவ�� �ர� த�த��க ”But I need 
some time இ�ைலயா? I ll be okay” எ�� 
��னைக�தா�. 

�வ�னா��� எ�வா� ஆ�த� 
��வ� என� ெத�ய��ைல 

இ�வ����. ந�ப� எ�ன 
ேப�னா� எ�� எ��ேம 
அ�யாதவ�க� அவ� சா�பாக 
இவ�களா� எ�த�த உ���� 
ெகா��க இயலா� எ�ற �ைல�� 
அைம�யாகேவ இ��தன�. 

��� ேநர��� யாேரா இ� 
இள�ெப�க� உ�ேள �ைழய 
அவ�கைள அ��க� ெச�� ைவ�தா� 
�வ�னா. �� ��� ேநர� 
இ������ அ����� 
�ைடெப�றன�. பா��ய�, மல� 
இ�வ�� த��த�ேய �வ�னாைவ 
ப�� �சா��தவைர அைனவ�� 
அவைள�ப�� ந�ல�தமாகேவ 
��ன�.

மல� அ�� ேகா��ட� �வ�னா�� 
ெபய� ேக�ட�� பல�த��� 
அவைள� ப�� ெத��� ெகா�டா�. 
அவ�� ேதா�க� �ல� மல�� 
ேதா�க��� ேதா�களா� இ��க 
அவ�� ெமா�த �வர� �ைட�த�.

ப���� ப�ெக��, பா���ட�� 
மா�ல அள�� ெவ�� ெப�றவ�. 
காைல �ன�� வா���, உட�ப��� 
�� பா���ட� ப��� என 
�����பாக ஆர�பமா�� அவ� 
நா�. 

பா��ய� ெபா�வா� அவைள� 
பா��� ெத���ெகா�ட �ஷய�க� 
யா�ட�� ேகாப� ெகா�ளாம� 
அைம�யா� ேப� ���ைலைய 
ைகயா�� �ற�, யா�ட� எ�த அள� 
இ��கேவ��� என அவ� 
ைவ������ எ�ைல� ேகா� என 
அவைள �க�� ந�ல ெப�ணாகேவ 
கா��ய�.

இ�� இ�வ���ேம ��யாத ஒ�� 
ஏ�, எ�வா� இவ��� ேகா�� �� 
காத� �ற�த� எ�பேத!!! 

இ�வா� இ�வ�� த�க� 
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ேயாசைன�ேலேய வ���� வர 
எ��� ேபசாமேலேய �� வ�� 
ேச��தன�. 

ேகா�� ஏேதா ேயாசைன�� மா��� 
அம��� ெச�கைள ேவ��ைக 
பா���� ெகா����தா�. இ�வ� 
வ�� அரவ� ேக�� ���� 
எ�னா�� எ�� ைசைகயா� 
�ன�னா�.

இ�வ�� ஒ�ேசர ேதாைள� ���� 
ெத�யா� எ�ப� ேபா� ப�ல��தன�.

“எ�னடா ந�கலா? எ��� இ�ேபா 
இ�வள� அவசரமா ேபா��க? 
எ�ன�� ேக�டா ேதாைள� 
����னா எ�ன அ��த�?”

“நா�க ெசா�ற� இ��க���, � 
அவ��ட எ�ன ெசா���� வ�த?” 
எ�றா� மல�.

“நா� எ�ன ெசா�ேன�... 
அெத�லா� ஒ��� ெசா�லைல, 

எ�ன அவ �கா� ெசா�னாளா?” எ�� 
எ��னா�.

“அவ உ�ைன� ப�� ஒ� வா��ைத 
�ட எ�க��ட ேக�கைல, ேபசைல. � 
அவைள ல� ப�ணல�னா அவ��� 
ஒ��� இ�ைலயா�. அ�வள� 
தா� ெசா�னா, இ�ைலயா மல�” 
எ�� பா��ய� மலைர �ைண�� 
இ��க,
 
“அேத தா�, இ�ேம எ�லா� ��மா 
உ� ��னா� ����� இ��க 
மா�டாளாமா. அ��த மாச� ஏேதா 
ேநஷன� ெலவ� பா���ட� �� 
வ�தா�. அ�ல �� ஆ��வா. ேசா 
உன�� �ர�சைன இ�ைல ேகா��, 
ஈ�யா ��” எ�� மல�� த� 
ப���� எ� எ�� �� ேபா�� 
ைவ�தா�.

“அ�வள� தா� ெசா�னாளா?” எ�� 
�� வ��த� ஏமா�ற��ட� ேகா�� 
�னவ,
 
“இ�வள� ெசா�னேத ெப�ய 
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�ஷய� இ�ைலயா ம�சா�. �� 
எ�ப�ேயா அவ� ெதா�ைல இ�ேம 
உன�� இ�ைல” எ�� ைர��கா� 
ேப���� ������ ெச�றா� 
பா��ய�.  
 
“எ�ன மல� இ�ப� ெசா���� 
ேபாறா�? உ���ட �வ�னா த�யா 
எ��� ெசா�னாளா?” எ�� 
எைதயாவ� அ��� ெகா��� 
ஆவ�� ேக�டா�.

“த�யாவா? அெத�லா� எ��ேம 
ெசா�லைல ேகா��. உ�ைன அவ 
இ�ேம ெவ��� ஒ����வா. � 
ெவா�� ப���காத” எ�றப� த� 
வ�� சா�ைய எ��தா�.

“ேஹ எ�ன �ைன���� இ����க 
இர�� ேப��! ��க அ�க 
ேபாகைல�� யா� அ�தா?! ��க 
ேபான�னால தான அவ இ�ப� 
எ�லா� ேப�னா...” எ�� அவ�க� 
இ�வ�ட�� க��னா�.

“இ�ேபா எ��� � அநாவ�யமா 
க�தற?! உ���ட அவ ேநர�யா 
ெசா�ல���� எ�� பா����யா? 
ச� �� ெசா�ல ெசா��டலா�, 
அ�வள� தான?” எ�� மல� 
�தானமாக� ��னா�.

“மல� Don't do this. என�� 
�வ�னாைவ �������, ��க ஏ� 
இ�ப� எ�லா� ெச���க!” 
இ�வ���� எ�ன ெசா�� ��ய 
ைவ�ப� எ�ப� சமா��ப� என� 
ெத�யாம� த� மன�� உ�ளைத 
உைட�� ��டா�.

“எ�ன ெசா�ன?! இ�ேபா � எ�ன 
ெசா�ன?” எ�� ��கல��ட� மல� 
ேகா�� அ��� வர பா��ய� பத� 
அ��� ஓ�வ�தா�.

“என�� அவைள� �������, அவ 
இ�ப� ��டா� தனமா ஏதாவ� 
��� ப�ற� தா� ���கைல” எ�� 

இ�வ�� �க� பா��காம� ைககளா� 
தைலைய ேகா�யப� ��னா�.

“அ�ேபா � அவைள ல� ப��யா?!!!” 
எ�� மல� ஆவலாக� ேக�க,

“மல�, நா� ��சா ப�� ��ஷ� �ட 
அவ��ட ேப�ன� �ைடயா�. இ�ல 
ல� எ�லா� எ�க வ��! என�� அ�த 
ஐ�யா எ�லா� அ�ேபா இ�ைல 
ஆனா இ�ேபா...” எ�� ெசா�ல� 
ெத�யாம� அவ� இ��க,
 
“எ�னடா ெசா���ெதாைல ��சா” 
எ�� பா��ய� அவசர�ப��த,

“இ�ேபா அவைள ���கைல, 
ேவணா��� ெசா�ல மன� 
வரைலடா, அ�வள� தா�”.

மல�, பா��ய� இ�வ�� த�க� 
��ட� ச�� ெவ��யைட�தைத 
�ைன�� க�ள����� ���தவாேற 
ேகா�� ேபச��� என அைம� 
கா�தன�.

“ஆனா� ��க ஏ�டா அ����ள 
ஹா��ட� ேபா� இ�வள� ேவைல 
பா��� வ������க!! அவைள நா� 
இ�ேம எ�ப� பா��ேப�?” எ�� 
வ���னா�.

“நா�க ப�ண� இ��க���. � 
அவ��ட எ�ன ெசா�ன? அைத 
�த�� ெசா��” எ�றா� மல�.

“அவைள� பா��த�� ெரா�பேவ 
க�டமா ேபா�� மல�, அவ��� 
உட�� ச���ைல�� தா� ��� 
ெசா�னா ஹா��ட� ேபா� பா��தா 
Suicide attempt! என�� ெரா�ப 
அ����யா இ��த�. ேகாப� 
வ�தா�� அைத அ�ேநர� அவ��ட 
கா�ட� ேதாணைல” என �� 
இைடேவைள ��� அவேன 
ெதாட��தா�.

“ஏ� இ�ப� எ�லா� ெச�ச�� 
ேக�டா ���ல மா���ைள 
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பா��தா�க அவ�க��ட ெசா�� 
��யைவ�க ��யைல, அதா� 
இ�ப��� ெசா�றா, எ�னால தா� 
அவ இ�ப� ப���டாேளா�� 
ஒ� ��ற உண��� ேவற இ��� 
என��. இ�ப� எ�லா� ெச�யாத, 
எ�வா இ��தா�� ேப��கலா��� 
ெசா���� வ�ேத�. ���ர� �ண� 
ஆ��� வா�� ெசா���� 
வ�ேத�.”

“ஆனா� உ�க��ட இ�ப� 
ேப���கா�னா எ�னால அவ ெரா�ப 
காய�ப����கா�� தான அ��த�, 
ெரா�பேவ க�டமா இ���டா 
பா��யா” எ�� வ���னா�.

“இ�ேபா நா�க உ���ட ெசா�ன 
எ��ேம �வ�னா எ�க��ட 
ெசா�லைல, நா�க தா� ��மா நா� 
அ�� ��� ேபா�ேடா��� 
ெசா�னா எ�கைள ம���� 
����ேவ இ�ைல ேகா��...” எ�� 
ேக�டவாேற மல�, பா��ய� 
இ�வ�� ேகா�� அ��� இ��� 
ெம�வாக �ல�� ெச�றன�.
 
“எ�ன�!! Are you guys Crazy... 
��டாளாடா ��க. ஏ� இ�ப� எ� 
உ�ைர வா�க��க. எ�க இ���டா 
வ��க” எ�� க���� ஏக���� 
க��னா� ேகா��.

“எ�னடா ெரா�ப ���ற... � தான 
இ�த காத� க����கா� எ�லா� 
ேவ�டா�� ெசா���� இ��த 
அதா� நா�க அ�ப� ேப� உ� மனைச 
��ம�யா�கலாேம�� ந�ல 
எ�ண��ல தா�...” எ�� பா��ய� 
ெதாட�க,

“��க... என��... ��ம�... 
ெகா����டா��...” எ�� ஒ�ெவா� 
வா��ைதகைள�� ேக��யா� ேக�� 
தைல�� அ���� ெகா�டா� 
ேகா��.

“ச�... ச�... இ�ேபா எ�ன 
ப�ணலா��� ��ட� வ����க? 
�வ�னாைவ ல� ப�ண� 
ேபா�யா?” எ�� ஆ�வமா� 
ம�ப��� ஆர���தா� மல�.

“�த�ல உ�க இர�� ேபைர�� 
இ�க இ��� ேபாக� ெசா�ல� 
ேபாேற�” எ�� ����� அவ� 
��ற�� ெச�� ��டா�.

“எ�ன மல� இவ�, ந�மைள ேபாக� 
ெசா���� �ழ�� அவேன 
ேபா��டாேன” எ�� ���தப� 
மல�ட� வ�தா� பா��ய�.

“இவ� க���பா �வ�னாைவ 
க�யாண� ப����வா� 
பா��ய�. ந�ம ைபய��� அ�� 
வள������” எ�� ��னைக�தவா� 
�ைடெப�றா�.

“நாைள�� காேல�ல பா��கலா� 
பா��ய�, ேகா�ைல க���கா��க, 
அவ� ச�யா��வா�” எ�றப� 
வ��ைய எ��தா�.

இ�க காத��ேக வ�ைய காேணா�. 
இ�ல இவ க�யாண� வைர�� 
ேபா��டா எ�� ேயா��தவாேற 
ேகா�ைல� காண �ைர�தா� 
பா��ய�.

அேத ேநர� ஞா�� எ��� பாராம� 
ெச�ைன �����ழ� ம��� 
அ�வலக��� மாைல ேநர� 
ெந���� ெகா����த ேவைள �� 
மா�ப�வைத த��க எ�ன எ�ன 
நடவ��ைகைள அர� ேம�ெகா�ள 
ேவ��� எ�ப� ப��ய ஆேலாசைன 
��ட� நட�� ெகா����த�. 

சாய�ப�டைற க��க� ஆ� ம��� 
�ள�க�� ெகா�ட�ப�வ� தா� �க 
���ய காரண� எ�� 
அ�����தா�� அத�கான 
நடவ��ைக எ��� இ�வைர 
எ��க�பட��ைல. காரண� 
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சாய�ப�டைறக�� இ��� ம����� 
வரேவ��ய� ச�யாக வ�� 
ெகா����பதா� 
பா��க�ப�டவ�க��� �யாய� 
�ைட�ப� எ�ப� சா��யமானதா 
எ�� அ�ய��ைல.

“காரண� ெத���� நடவ��ைக 
எ��காம இ��தா ந�ம அரைச� தா� 
�ைற ெசா��வா�க. அ��காகவாவ� 
ஏதாவ� ப�ண�� தைலவேர” என 
ம����� அ��ைர வழ��ய� ேவ� 
யா�� இ�ைல ம����� ப��� 
��� அ�ப���� அர� அ�கா�.

“ஏதாவ� ஒ� சாய�ப�டைற நம�� 
க�ஷ� தராம இ���� இ�ைல 
அவ�க ஆைல�� �� ைவ��க, அைத 
கா�� சமா��கலா�” எ�ப� சா�சா� 
ம��� ேசனா�ப��� ேயாசைனேய.

“அ�பற� ச��க� நாைள�� மர� 
ந��ழா��� ஒ� ல�ச� மர�க�� 
ெசா�����ேதாேம அ� எ�னா��?”

“ஒ� ல�சமா?!! ஐயா ப�தா�ர� தாேன 
ெசா����ேதா�” எ�� அவ� 
�ழ�ப, ”ஏேல�... ைகெய��� 
ேபா�ட� ஒ� ல�ச����ேவ, 
அதனா� ேப�� ேபா� அ�ப�� தா� 
ேபச��” எ�� அவ��� ம��� 
ேக��� �ர��.

“இ�தா��� எ� எ�ல ெகா�ைள 
அ��க���� �வ�ைத இ�லாம 
ேபா��. ந�லேவைள இவ� 
�காதார��ைற அைம�சரா இ�லாம 
ேபானா�, இ�ைலனா ம��� 
மா��ைர�ல எ�லா� ைக 
வ����பா�” எ�� வழ�க� ேபா� 
மன�� �ன����� ���த மா�� 
தைலயா�� ைவ�தா�.

“தைலவேர இ��� நா� மாச��ல 
ேத�த�, இ�த தடைவ�� நாம தா� 
ஆ��ைய� ���ேபா� எ�த 
ச�ேதக�� ேவ�டா�” என� 

க���� ஆ� ஒ�வ� �ற 
அைனவ�� ப�க� ெத�ய இ��தன�.

க�� ���� ���� �� வ�� ேசர 
இர� எ�டா� இ��த�, அ�தா 
வழ�க� ேபா� சைம�தைத ேட��� 
ைவ�� ��� ��தக��� ��� 
��டா�.

“ச��கா வாடா சா��டலா�” 
எ�றப� உைடமா����� வ�தா� 
ேசனா�ப�.

“என�� ப� இ�ைல�க ஐயா, ��க 
சா����க” எ�றவா� உண� 
ேமைச�� இ��� ஒ� 
வாைழ�பழ�ைத ம��� எ���� 
ெகா�டா�.

ச��க�, பா��ய�� க���� 
ேதாழ�. க����� ேச��த 
�த�நாேள ந�பனானவ�. க�ளம�ற 
ேப��, பா��த�� ����� �க�, 
இ�ைமயா� ேப�� �ற� என ப��க 
வ������ ப����� ஏ�றவா� 
இ��தா�� அைத� தா�� எ�ேவா 
ஒ�� பா��ய��� ச��க�ைத 
ெந���ய ஒ�வனாக� கா��ய�. 
ெபா��க� ச��� ப��க 
வ�தவ�க� எ�றாேல ஒ�� IAS ஆக 
ேவ��� எ�ற �ைன��, 
இ�ைலெய�றா� அர�ய�� ���க, 
இ� த���� ெப�தா� ேவ� 
காரண�க� இ��க ��யா�. இவ�க� 
வ���� இ�ப�ைத�� ேப�� 
இ�ப� ேப� �த� ��ய வைக. 
பா��ய�, ச��க� �� இ���� 
�வ� அர�ய�� இற�க ேவ��� 
எ�பத�காகேவ இ�த� ��ைவ 
ேத��ெத��தன�.

அர�ய� சா�கைட எ�� இைளஞ�க� 
ஒ���ய� எ�லா� அ�த� கால�, 
இ�ேபா� எ�லா� அவ�க�� அ�� 
இற�� ��வார ஆர���� 
��டா�க�, ஆனா� �ல� அ�த� 
சா�கைட�� ேச��� �ரள�� 
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ெச���றன�. பா��ய��� 
ச��க�ைத பா��த �த� 
பா�ைவ�ேலேய அவ� �த� 
ரக�ைத� ேச��தவ� எ�� ���த�. 

ச���த �த� நாேள ப�� வ�ட��� 
இ��யாைவ எ�வா� மா�றலா� என 
ச��க� ஆ�வமா� ��யைத� 
ேக�ட பா��ய��� அவ� ேம� 
இ��த ந�ெல�ண� உடேன ந�பாக 
����த�.

ச��க��� ெசா�த ஊ� 
��ெந�ேவ� ப�க�, இ����� 
அவ� �ற�� வள��த� எ�லா� 
ெச�ைன தா�. த�ைத �ரகாச� ம��ய 
அர� ஊ�ய�. தா� �வகா� 
���ப�தைல�. அவ��� ஒ� 
த�ைக இ���றா� ச�க�. அ�ேபா� 
அவ� ப�தா� வ���� அ� எ��� 
ைவ����தா�. �� வய� �தேல 
ச��க���� அர�ய� ேம� ஆ�வ� 
இ��த� அத��� காரண� அவ�� 
தா�தா ெப�மா�சா�. ��ர 
அர�ய�� இ��த அவ� அ�� 
இ���� ந�ல� ெக�ட� �� 
அவ�� அர�யைல �ைத����தா�. 
அ�த �ைதேய ச��க������ 
மரமா� மா�����ற�. 

பா��ய�, ச��க� இ�வ�� 
ந��� ேவகமா� வள��த�, 
பா��ய� எ�ன தா� ெப�ய 
அர�ய� ���ப�ைத ேச��தவ� 
எ�றா�� எ�த�த ப�தா�� 
இ�லாம� பழ�வ� ச��க���� 
�ய�பாக இ��த�. கால�க� ெச�ல� 
ெச�ல ச��க� பா��ய� ����� 
வ�வ�, ேபாவ� எ�றா�ய�. 
ேசனா�ப� அ�ேபா� �க�� 
க��தாக அர�ய�� ஈ�ப��� 
ெகா����தா�. வ�� ேத�த�� 
ெவ�� பத�ைய வா��ேய 
ஆகேவ��� எ�ற �ைன��. 
�த�� ச��க�ைத� க�டா� 
ஏேனா தாேனா எ�� ேப�� 
ேசனா�ப� ேப��வா��� அவ� 

எ�ன சா� எ�� ேக�ட��� அவ� 
த� சா��கார� என� ெத��த�� 
இ��� ந�றாக� ேபச� 
ெதாட��னா�. அ�தா அ�ப� 
எ�லா� இ�ைல. அவ� எ�ேபா�� 
பா��ய�� ந�ப�க� ேம� த� 
பாச��� இ��பா�, எனேவ 
ச��க�ைத த� ��ைள ேபாலேவ 
பா���� ெகா�டா�. இ�வா� 
வள��த ந�� இ�ேபா� 
ஒ�வ��ெகா�வ� ஆ�தலா� மா�� 
அள��� வள������ற�.

ப��� ���� பா��ய� �ல 
மாத��� ��ைப��� ெச�ல, 
ச��க� அவ��� ேவைலயாக�� 
பா��ய� இ�லாத சமய��� 
���ப����� ஒ� ஆதரவாக�� 
இ���� ப� அ�தா, பா��ய� 
இ�வ�� ேக��� ெகா�ள 
ம����� ச�ம��தா�.   

இர� உணைவ ������� ��� 
ேநர� ச��க��ட� நாைள �ழா�� 
எ�ன ேபச ேவ��� என எ�� 
வா��� ெகா�� உற�க� ெச�றா�.

அ�தா இ�வ� ெச�ைகைய�� 
ஆ�றாைம�ட� பா���� 
ெகா����தா�, ச��க� �ள��� 
ேவைள�� அவைன ����னா�.

“ச��கா நாைள�� ச�க��� 
�ற�தநா� தான? இ�தா அவ��� 
இ�ல �� �ர� இ���. நா� வா��� 
ெசா�ேன�� ெசா�� அவ��ட 
ெகா����டா” எ�� ஒ� ைபைய 
���னா� அவ�ட�.

“அட எ�ன�மா ��க இெத�லா� 
�யாபக� வ������க? அவ 
ஏ�கனேவ நா� �ர� எ��� 
வ���டா அ�மா. உ�க ஆ��வாத� 
எ�க���� ேபாதாதா?” 

“ெரா�ப ��யாதடா என�ேக ஒ� 
மா�� இ���, எ� ��ைள�க��� 
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நா� ெச�ற�ல எ�னடா இ���, 
நாைள�� அவைள இ�க வர� 
ெசா��டா”

“அவ� ஒ� வாரமா ெசா���� 
இ��கா, இ�க வர�� வர��� 
ப��ைச நட��ற�னால ெகா�ச� 
��. நாைள�� க���பா வ�வா 
அ�மா.”

“ச� டா, பா��� ப��ரமா ேபா��� 
வா. நாைள�� �வகா�ைய�� 
����� வாடா.” 

“ச�மா, அ�ேபா நா� �ள��ேற�. 
�� ைந�” எ�� �ைடெப�றா�.

��க� காைல பரபர�பாக ��ய 
ம��� அவ�� பைடகேளா� மர� 
ந�� �ழா���� ெச�ல 
ஆய�தமானா�. ச��க�, ச�க� 
ம��� �வகா�ைய அைழ��� 
ெகா�� ேகா�� ெச�ற ைக�ட� 
அ�தாைவ பா��க வ����டா�. 

“அ�மா... அ�மா” எ�றவாேற 
உ�சாகமா� அ�தாைவ ேத�� 
ெச�றா�.

�வகா�, ச�க� இ�வ�� 
ேசனா�ப�ைய ச����� ேப�� 
ெகா����தன�. ச�க��� 
�ற�தநா� எ�� அ��� ஆ��வாத� 
ெச�� ஐ�தா�ர� ப�சாக� 
ெகா��தா�. 

“எ�கடா � ம��� வர? ச�க� எ�க?” 
எ�றவாேற ைக�� ேகச��ட� 
வ�தா�.

“இேதா வ���ேட� அ�தா அ�மா” 
எ�� அ�தாைவ� க���ெகா�� 
ேகச�ைய வா�� வா��னா�.

“ஆ��வாத� ���...” எ�� கா�� 
���� ஆ� ெப�றா�.

“�ர� ��பரா இ��� அ�தா அ�மா, 

என�� ���ச கல�. எ�ப� 
இ����மா” எ�� ��� ���� 
கா��னா�.

“உன�� எ�னடா ராஜா��... அ�சமா 
இ��க, வா�க �வகா� எ�ப� 
இ����க? பா��ேத ெரா�ப நா� ஆ�� 
இ�ைல. இ�க ப�க��ல தா� 
இ��ேகா��� ேப�, ஆனா 
பா����க ��யற� இ�ைல” 
எ�றவா� அவ���� ேகச� 
ப�மா�னா�.

“ச� ��க ேப��� இ��க அ�மா, 
நா� �ள��ேற�. ச�� உ�ைன 
காேல�ல ����� ேபாகவா? 
இ�ைல �ேய ேபா����யா?” எ�� 
ம����ட� ெச�ல� தயாரானா� 
ச��க�.

“� ேபா அ�ணா, நா� அ�பறமா 
ேபா���ேவ�. இ���� அ�தா 
அ�மா சைமயல ஒ� �� ���க��.” 

“��� சா������ ேபாடா” என 
அ�தா அைழ�க,
 
“ஐயா சா��டைல நா� எ�ப�? 
ேவ�டா� அ�மா” எ�� ��யவா� 
�ள��ய ேவைள ேசனா�ப� அவ� 
�� வ�� ��றா�.

“ஏ�டா இ�ப�? � ப���யா ெகட�க 
ப� எ� ேமலயா? ேவ�டா� சா�. 
சா������ வாடா” எ�றா�.

“அ�ப� எ�லா� இ�ைல�க ஐயா, 
நாம �ள�பலா�. வ�� சா��டலா�” 
என ����� எ�லா���� 
மைறவா� ஒ� டா�டா பற�க���� 
ெச�றா�.

��ைப��� வார��� �த� நா� 
அழகா� ��ய ேகா�� ேவக 
ேவகமா� ம���வமைன��� 
�ள��� ெகா����தா�. பா��ய� 
அவ� ெச�ைகைய க�� மன��� 
���தா�� ெவ�ேய கா��� 
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ெகா�ளாம� க����� �ள��� 
ெகா����தா�. 

“ேந�� இ�லாத மா�ற� எ�ன�...” 
என பா��ய�� வா� தானாக 
�����க ேகா�� அவைன 
�ைற�தா�.

“என�� ���த பாட� அ� உன��� 
����ேம...” என ேம�� 
ெவ��ேப�ற,

“���கா�டா உ�க இர�� ேபைர�� 
என�� ���கேவ ���கா�” என 
ேந�ைறய ேகாப��� க��னா�.

“�யா ேப�ய�... எ� அ�ேப �யா 
ேப�ய�!!” எ�� அத��� பா�டா� 
பாட,

“ெகாைல ���டா இ�க, வாைய 
���� ேபசாமா இ�” எ�� ேம�� 
க��பானா�.

“வாைய �� ��மா இ�டா...” என 
அத��� பாட இ� ேப�வ� 
�ரேஜான� இ�ைல என அ����� 
அக�றா� 
ேகா��. 

ேகா�� ேகாபமா� 
ெச�ற�� மல�� 
வா��அ� 
அைழ�� 
பா��ய� 
ெமாைபைல 
அைடய இவ�� 
ேவகமாக� 
�ள��னா�.

க����� 
வழ�கமா� 
ச����� 
இடமான 
பா����� மல� 
கா����க 

பா��ய� வ�� ேச��தா�. 

“வ�� ெரா�ப ேநர� ஆ�சா மல�, சா� 
நா� ேல�” எ�றப� வ�தா�.

“இ�ைல பா��ய� இ�ேபா தா� 
வ�ேத�, �வ�னாேவாட �ளா�ேம� 
ஒ� ெபா�� எ�ேனாட friend 
அவ���ட �வ�னா ப�� ேக�ேட�.

அவ�க��� எ��� ெத�யைல 
ேபால. அவ காேல��� வரைல ஏ�� 
ெத�யைல�� ெசா���டா�க” 
எ�� வ�த�� இ��� நட�தைத 
�ள��னா�.

“ந�ல� தான மல�, இெத�லா� ேபா� 
எ��� ெப�� ப������. அதா� 
ந�ம ஆ� காைல�ேலேய அ��� 
���� ஓ��டாேர அவ�கைள பா��க” 
எ�� ேகா�ைல� ப�� ��னா�.

“ஹா... ஹா... நா� தா� ேந�ேத 
ெசா�ேன�ல பா��ய�. இ��க 
எ�ப��� க�யாண� ப�����. 
ஆனா� கைட��ல ந�ம தைல 
உ��� அ� உ��” எ�� தைல�� 
ைக ைவ�தா�. மல� ��யத�� 
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�க����� எ�� வ�தா� 
ேபசேவ��� அ�லவா? எனேவ 
ேந�� எ�� ைவ�தைத எ��� 
மாறாம� அழகா� வா��� ���தா� 
ேசனா�ப�. வழ�கமா� இவ��� 
��ல�களா� இ���� 
ப����ைக�கார�க�, “சா� ஒேர ஒ� 
ேக��” என ஆர���க ேவ� 
வ���லாம�, “ேக��க�” எ�றா�. 
ச��க� இ���� எ�ன 
கா����ேகா என எ��யப� 
அவ�கைள ேநா��னா�.

“ஐயா ஒ� ல�ச� மர�க��க� நட� 
ேபாறதா ெசா�னா�கேள? ��க எ�ன 
ெவ�� �� ம��� நட��க” என 
எ���க�� ப����ைக ஒ�வ� 
ந�கலா� ேக�� எ��ப இ��ைற 
ச��க���ேக ேகாப� வ�� ��ட�.

எ�ன தா� ஊழ� ெச��றா� 
எ�றா�� ம��� எ�ற ம�யாைதைய 
ேவ�டாமா இவ�க���? எ�ேபா� 
பா��தா�� இவைர 
�����ைரயாகேவ நட��வ� 

ச��க���ேக ச�� ேகாப� வ�த�.

“எ�ன சா� இ�? எ�ன ேக�� 
ேவணா ேக�கலா��� �ைன���� 
எ�ன�ைத ேவணா ேக���களா? ஒ� 
ல�ச� மர�க�� நட அவ� எ�ன �� 
ேதா��ற ேவைலயா பா��கறா�? 
இ�ைல உ�க� க�� ஆ���ல இ��த 
ேபா� ��க இ�ப�� தா� 
ந���களா? ப����ைக���� �ல 
ம�யாைத இ���, அைத ��கேள 
ெக����கா��க. ந�க� ��ட� 
ப�ண அவ� எ�ன உ�க ப�க�� 
����காரரா? அைம�ச��� ஒ� 
ம�யாைத ேவ�டாமா? ேவற 
யா���� ேக�� ேக�க���னா 
நா�க ப����ைகயாள� ச���� 
ைவ��� ேபா� வ�� ேக��க. 
இ�ேபா எ�க��� அ��த�க�ட 
ேவைலக� �ைறய இ���” எ�� 
����� ேசனா�ப�ைய அைழ��� 
ெகா�� ெச�� ��டா� ச��க�.

மல��...
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'ெச�ேபா� சா��� இ����ேபா� 
ேப�யதா� ேபா� ெவ��� இைளஞ� 
ப�', 'இர� ���க சா��� இ��த 
ேபா� ெவ��� ஏ�ப�ட � �ப��� 
��யவ� ப�' என ெட�னால� 
ெதாட�பான கவன��ைற� ம��� 
தவ� ஏ�ப���� �ப��க� 
அ�க����ெகா�ேட வ���றன. 
ெமாைப�… `�� அ�� ேடா���' 
இ�ேக!

�த�� ேபாேனா� ெகா��க�ப�� 
�ச� ைகைட ��ைமயாக� ப���… 
அைத எ�ப�� பய�ப��த 
ேவ���, எ�ப�� ைகயாள� �டா� 
ேபா�ற �வர�கைள 
அ���ெகா���க�.

ேபா��� உ�ய ஒ��ன� சா�ஜைர 
ம��ேம பய�ப����க�. 
ந�ப�க�� சா�ஜைர ஓ� 
வா���ேபா�, ஒ� ��வன��� 
ெமாைப� ெச���� ம�ெறா� 
��வன��� சா�ஜைர� பய�ப��� 
ெச�ைட ேடேம� ஆ�கா��க�. 
ஒ�ேவைள ��க� சா�ச� ேபா� 
ைவ����தா�, �ைற�தப�ச� 
சா�ச� ேபா� ைவ������ 
ந�ப�� சா�ஜைரயாவ� 
பய�ப����க�.

ஆ�ைல� ஆஃபைர ந�� சா�ஜைர 
ஆ�ட� ெச�� ம�� �ைல�� 
வா��� பய�ப��தா��க�. அ�த 
தர��லாத சா�ஜ�, உ�க� 
ெச�ேபா�� ேப�ட�ைய 
ப�தா�����. ேம��, இ� 
பா�கா�பான�� அ�ல. ெச�ஃேபா� 
ெவ��த �ல �க��க��, ம�� 

�ைல சா�ஜைர� பய�ப���ய�� ஒ� 
காரண� எ�� க�����க�ப���ள�. 
ேப�ட� �ஷய���� ���ேக� 
த���� ஒ��னைலேய பய�ப����க�.

சா�ஜ� ���� �ள� பா����� ஒேர 
அள��, க��தமாக� ெபா���னா� 
ம��ேம அ�த �ள� பா���� சா�� 
ெச���க�. �மா��ேபாைன �ல 
நா�க��� ஒ��ைற ��� ேநரமாவ� 
���� ஆஃ� ெச��ைவ��க�. 
ேப�ட���� ஓ�� ேதைவ. இ� 
எ�ேலா���� ெத��த, ஆனா�… 
ெசய�ப��த ம���� ஒ� �ஷய�.

ெச�ேபா� சா��� இ����ேபாேத 
ேப�வ�, `வா��அ�' ெச� ெச�வ�, பட� 
பா��ப�, ேக� �ைளயா�வ�, ெஹ� 
ெச��� பா��� ேக�ப�… 
இைவெய�லா� ேபாைன �ைர�� 
�டா���. �ைளவாக �ப�� ஏ�ப��, 
உ���ேக ஆப�தாக ��யலா�… உஷா�!

ேபா� சா��� இ����ேபா� அைத 
தைலயைண��� �ேழ ைவ�கா��க�. 
கா�ேறா�ட��லாத அ�த இட�, ேபாைன 
அ�க �ேட���. இர� ���க ேபாைன 
சா��� ைவ����ப�, �க� ெப�ய 
தவ�. அ� ேபாைன �ேட���, 
�ப���� வ�வ����. 100% சா�� 
ஆன�ட� உடன�யாக சா���ைக 
�����ட ேவ���.

ேபாைன சா�� ெச��ெகா�ேட 
இ��கா��க�. ெபா�வாக, ேபாைன 
��தாக சா�� ெச��, ��ன� சா�� 
���த�� ���� சா�� ெச�தா� 
ேப�ட� ��ட நா� �����. இைத 'சா�� 
��சா��' ஃபா��லா எ�பா�க�.

...Silentsounds

ெச�ேபாைன பா�கா�பான 
�ைற�� பய�ப���� வ�க�  

ெச�ேபாைன பா�கா�பான 
�ைற�� பய�ப���� வ�க�  

Citizen Panel
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�ேட அம� �ம�� 
ப���ெகா����த�.

க�யா� ேவைல�கா�ைய 
ஆ������ெகா����தா�. 

சைமய� அைற�� பா�வ� ��� 
�ட ேநர��லாத அள��� ��யாக 
இ��தா�. 

ச�கர��� எ�லாேம ��தாக� 
ெத��த�. 

"ேகாம�! ���ர� இ�ேக வா, இ�த 
பட�ைத� �ைட... இெத�லா� 
�ைட�கறேத இ�ைலயா? ெகா�ச 
நாளா நா� ேவைலயா இ����டா 
�� எ�ப� �� ப��� இ��� 
பா�... வா, பட�ைத� கழ�ட நா�� 
ெஹ�� ப�ேற�. �ேழ ைவ�� 
ஈர��� ெகா�� �ைட�� தா..." - 
ேவைல�கா� ேகாம� நாைள வ�வ� 
ச�ேதக�தா� எ�ற அள��� 
இ��த� க�யா��� அ�கார�.

"தா... ெசா�றத� பா�... �ன�� 
படெம�லா� ெதாைட�ேகா��னா 
ந�மால ஆவா� தா�... எ�ேக அ�த� 
ெப�ய�மா... சமய����ேல ேபா� 
�����சா�கா����... அ�ேமா�.... 
தா.... ெப�ய�ேமா�... இ�கன ெச�த 
வா... ஆ� வரா�ேகா���� இ� 
இ��� அல�����?" எ�� 
பா�வ�ைய �� 
அைழ���ெகா����தா�.

இ�ேபா�� தைல�டா��டா� 
�ைலைம கவைல��டமா�� 
ேபா���த�. ச�கர� அைறைய 
��� ெவ�ேய வ�� ஹா� 
ேசாபா�� அம��தா�. 

"க�யா�!"

"���... எ�ன�னா... எ��� இ�ேக 
வ�� உ�கா�������க? ஒேர ���� 
���மா இ��ேக..."

"க�யா�... ெகா�ச� இ�ேக வாேய�... 
என�� ச� ����� ேபால இ���... 
தைலெய�லா� ஒேர பார�... இ�ேபா 
பா��� ����ெக�லா� ைவ����... 
அ��ற� ப�ணலா� அவைள� �ள�ப� 
ெசா��... ஒேர ச�த� ேபாடறா பா�..."

"உ�க��� ஒ��� ��யா��னா... 
இ��� எ�� நா�தா� இ���... 
இ�ேபாேவ ப�ணா�தா� அவ� 
வர�ேச ச�யா�����... ����� 
ெப��� அ��க ��யைலேய�� 
நா� கவைல�ப������ேக�... இ�த 
���� �ட ேவ�டா�னா எ���?"

"ேகாம� ��ச� ேபாடறா பா�... என�� 
இ��� தைலவ� தா� அ�கமாற�... 
ெகா�ச� ெபா����ேகா... நாைள�� 
நா�� வ�� ெஹ�� ப�ேற�... 
அ�கா�� இ���� ெரா�ப ��யா 
இ��கா�பல 
ெத�யற�... 
இ�ேபா என�� 
ெகா�ச� கா� 
இ��தா� 
ேதவைலேய..."

"��... 
கா����தானா 
இ�த 
ஆ�பா�ட�? 
இ��ேகா... 
பா�வ� 
அ�கா�ேட கா� 
கல�� தர� 
ெசா�ேற�..." 
எ�றப�ேய 
ைக�� இ��த 
பட�ைத 
�வ��� சா�� 

...kasri66 @ Chitra

��கைத

ைகேப��� வ�த தகவ�ைகேப��� வ�த தகவ�

த�� 

��தா
��
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ைவ�தா� க�யா�.

"அ�மா... ஐயா��� கா� 
�����ேபா� என��� தர� 
ெசா���மா... காைல�ல ெச�ச 
நா�டா... ஒ� கா� இ��தா ந�லா 
இ����..." இ� ேகாம�.

"க�யா�! �ேய உ� ைகயால கா� 
கல�� ெகா��வாேய�... அ�கா 
கல�தா �� ப�தேவ ப�தா�..." 
எ�ப�யாவ� அவைள உ�ேள 
அ��ப� பா�ப�டா� ச�கர�.
ஹா�� ேப�வ� எ�லா� பா�வ� 
கா�� �ழாம� இ�ைல. த�� 
எ�ப� சமா��க� ேபா�றா� எ�ற 
கவைலதா� அவ���. க�யா�ைய 
கா� கல�க உ�ேள அ��ப 
�ய���ப� �ட த�ைன ெவ��� 
வர� ெச��� உ��தா� எ�� 
அவ���� ��யாதா எ�ன?

க�யா�ேயா உ�ேள வ�வதா� 
ெத�ய��ைல. நா�தா� 
சமா��க�� எ�ப� ேபால 
அ��ைப அைண����� கா� 
�காஷைன மைற�� ைவ����� 
ேவ�ைவைய ��தாைனயா� 
ஒ���ெகா�ேட ெவ��� வ�தா�.

"உ�... எ�ன ��... எ�ன ��... 
ச�கரா... உ�ேள ெரா�ப நா� ��க 
��யைல�பா... வயசாறேதா�ேனா... 
அ��� �� தா�கைல... ெச�த நா� 
ஃேப� (Fan) அ��� உ�கா�தா 
ேபா�������..." எ�றப�ேய 
ேசாபா�� த�� அ��� அம��தா�.

"அ�மா... க�யா�... இ�தைன நா� 
அ��ப��ல ��ன� நா�ைக 
வற�டற�... உ� ைகயால ெகா�ச� 
கா� கல���� வாேய�..." எ�� 
எ��� அ�யாத� மா�� 
க�யா�ைய� ேக�டா�.

"இேதா�கா... இ�பதா� இவ�� 
கா� ேக�டா�. ��க உ�கா��ேகா... 
இேதா எ�லா���� கா� 
ேபா���� வேர�..." எ�றப�ேய 

சைமயலைற ேநா�� நட�தா�.

��வாரா பா�வ�... "க�யா�... 
�காஷ� ��� ேபா���மா... ��சா 
ேபாட��..."

"ேபாடேற��கா..."

இ�தா� சா�� எ�� ேகாம��� 
ேவைலைய ������� த��ைடய 
கா� �ேர�ைக எ��ேநா�� 
உ�கா��தா�. அ�கா�� த���� எ�ன 
ேப��றா�க� எ�� வ�� அவ���.

"ேகாம�! ��� கா����தா� 
கா����கயா?" எ�� 
ேக���ெகா�ேட பா�ெக��� ைகைய 
��� �� �பா� ேநா�ைட ெவ��� 
எ��� ேகாம��ட� ���யவாேற" 
ம���� கைட �ற����பா� 
இ�ேநர�.... ஒ� தைல வ� மா��ைர 
வா��வாேய�... ம�ைட ெவ����� 
ேபா����... அ����ேள உன��� 
கா� தயாரா���..." எ�றப� அவைள� 
�ர��னா� ச�கர�.

�� ப���ெகா�ேட அைர மன�ட� 
ேகாம� �ள��ய�� அ�கா�ட� 
வ�தம���, 

"எ�ன�கா... இ���� க�யா� 
ெகா�ச� ��யாசமா நட���கறா 
பா��யா? எ�ன ப�ற�? ஒ� நைட 
ேபா� டா�ட� ேகாபால ���ணைன 
ேபா� பா����� வ��ட��மா? 
�வா� ேபசற�ேச ��� ேகேள�... அவ 
எ�ன ெசா�றா��..."

"ஆமா�டா ச�கரா... என�� எைத�� 
ெசா�லேவ ��யல... இ�ேபா ���� 
ப�ண� எ�லா� ப�ண� ெசா�� ஒேர 
��வாத�... இ� எ�க ேபா� 
��ய�ேபாறேதா ெத�யல... � கா� 
சா����� �ள��... டா�டைர �த�� 
ேபா�� ��... எ�ன ெசா�றா� 
ேக�கலா�... �வா��� இ�ேபாதா� 
பா�ரா���யா இ����. ��ய���, 
அவைள skype-� ���கேற�..." 
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"ேபசாம �வா� ெசா�னப� 
ஆர���க ேவ��ய�தா� 
ேபா�����கா... டா�ட�� எ�ன 
ெசா�றா� பா��ேபா�... இ�த 
ேகாம� ேவற ந��ல எ��� 
உள�டாம� பா����க��".

கா� மண� ��ைக� �ைள�த�. 
�ட��ட கா� �ேர�ட� 
க�யா��� வ�தா�, மா��ைர�� 
ேகாம��ட� வ�த�. ச�� ேநர� 
கா� உ��ச�ப�� ச�த� த�ர 
எ����ைல. 

"ெவ� ��. நாேன ஒ� மா��ைர 
ேபா���ேகா�ேகா�� 
ெசா�ல��� �ைன�ேச�... 
ேகாம���ேட ெசா�� வா���� 
வ���ேடளா? மா��ைர சா���� 
ெகா�ச நா� க�ைண ��� 
ப����ேகா�ேகா... இ�ேக ���� 
��க அைலய ேவ�டா�".

"ப��கறதா?... இ�ேக ஒேர ��யா 
இ���... அ�ப�ேய காலாற 
ெவ��� ேபா��� வேர�. 
ெவ��கா�� ப�டா ெகா�ச� 
�ைற��" எ�� அ�கா��� 

க�ைண� கா��யப�ேய டா�டைர 
பா��க� �ற�ப�டா� ச�கர�.

"ச�, ெமாைபைல ஞாபகமா 
எ����ேகா�ேகா... நா� ல�� 
தயாரான�� எ� ஹா��ேபா�� 
���டேற�, அ�ேபா வ�தா�ேபா��. 
அ����ள ேகாம�ைய ைவ�� எ�லா� 
�ைட�� வ��டேற�".

"ய�ேமா�... ப�� பா��ர�, �� 
ேதா��கறெத�லா� எ�ேபா�மா? 
அ��த ஊ�� ேவைல�� நா 
ேபாேவணாவா?" ேகாம��� அவ� 
கவைல.

"இ���� �� ேதா��க ேவ�டா� 
ேபா... இ�த ேவைல ம��� 
ெச��யா�..." எ�� ேகாம�ைய 
க�யா� தாஜா ப���ேபாேத 
ச�கர� ெவ�ேய வ�தா�.

மன� ���க கவைல�� 
�����ட�த�.

'இ� எ�� ேபா� ����? எ�லா� ஒ� 
மா�� ேபா��ெகா������ ேபா� 
எவ� வ�� வய�ெத��சைல� 

ெகா���
ெகா��றா
�?'

ேபா�� 
டா�டைர 
����� 
தா� 
அவசரமாக 
வ�வைத� 
ெத����
��� ஒ� 
ஆ�ேடா
ைவ 
ைகயம���, 
"அைடயா� 
ேபா�பா..." 
எ�றவாேற 
உ�ேள 
அம��தா�.

"அைடயா�
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� எ�ேக சா�?"

"��ன� ��ேட ேபா, அ����� 
வ� ெசா�ேற�, ெகா�ச� 
�தானமா� ேபானா�� 
பரவா��ைல..." ேயா��க ேநர� 
ேவ�����த� ச�கர���.

ச�கர�� மன� �� ேநா��� 
பய��க ஆர���த�.

க�யா� ச�கர� வா��� வ�� 
ஏற��ைறய ��ப� வ�ட� 
ஆக�ேபா�ற�. ச�கர��� பா�வ� 
ஒேர அ�கா, �� வய�� 
��மணமா�, உடேன வ���� 
��ைள�� உ�டா�, அ� �ற��� 
�� கணவைன �ஷ ஜுர��� 
ப�ெகா������ �ற�ப�ட 
ேவக��ேலேய �ற�த �� 
வ�தவ�தா� பா�வ�. மக� வா�� 
க��ய ஏ�க��ேலேய தாயா� 
ப��ைக�� ���தா�. ந�ல 
ேவைள, ச�ேற ெசா�� ப���ள 
���பமாக இ��தேதா, எ�த 
�ர�சைன�� வர��ைல. 

�வா� �ற�த�� அவ����, 
த�ைன�ட ஏ� வய� ��ய த�� 
ச�கர���� தாயாக இ��� 
பா����ெகா�ள ஆர���த பா�வ� 
இ�� வைர ச�கர���� 
�ைணயாக இ���றா�. 

பா�வ��� ���த ��டா� 
ம�மக�� ரா�தா� ச���ைல 
எ�றேதா� �ழ�ைதைய�� 
க��ெகா�ளேவ��ைல. 
�ழ�ைத�� ப�ென�டாவ� 
வய�� �ைட��மா� �ல 
ல�ச�கைள மாமனா� ைகலாச� 
ம��� யா���� ெத�யாம� 
ஏ�பா� ெச�� ைவ����தா�. 

ம�மண� எ�பேத ெக�டவா��ைத 
எ�� �ைன��� ���ப��� 
�ற����த பா�வ���� �ழ�ைத 
�வா���, த���� ம��ேம 
வா��ைக எ�றா�� ேபான�. 

ச�கர�� த�ைத�� த�க� ெசா�ைத 
இர�டாக� ���� மக���� 
மக���� சமமாக எ�� 
ைவ����டா�. 

எ�ப��ப�ட ம�மக� வ�வாேளா, 
பா�வ�ைய��, �ழ�ைத �வா�ைய�� 
தன�� பாரமாக �ைன�� ஒ��� 
��வாேளா எ�ற கவைல ம��ேம 
ப��ைக�� �ட�த தாயாைர� ேதற 
�டாம� ைவ����த�. 
நடமாடா��டா�� ���ப��� 
அ�சா�யாக இ��� வ�த அவ�, த� 
கணவ�� �ர�� உறவான தாய�ற �� 
ெப� க�யா��� ெவ���தன�தா� 
ஈ��க�ப�� அவைளேய ம�மகளா��� 
ெகா�டா�. 

த� கவைலகைள� ேபா��� 
ம��தாக��, த� �ழ�ைதகைள 
த�னல��லாம� பா����ெகா��� 
ம�ெறா� தாயாக�� இ��பாளா 
க�யா� எ�ெற�லா� ேக�� அவ� 
ச�மத�ைத அ��த ��ேப ச�கர��� 
மண����ைவ�தா� அவ�. �ற� அ�க 
நா� இ��க��ைல.

க�யா��� ஒேர அ�கா. இவ���� 
��மண� ெச�த ைகேயா� அவள� 
த�ைத�� த� சேகாதர�க�டேனேய 
ெச����டா�. 

தாயா�� ேத�� ேசாைட ேபாக��ைல. 
க�யா� �க�� ந�ல ெப�. �� 
வய�� தாைய இழ�ததாேலா எ�னேவா 
நா�தனாைர தாயாகேவ பா��தா�. 
இ�தைன க�ட���� மன� தளராத 
மாமனாைர ெசா�த த�ைதைய �ட 
அ�க� ேந��தா�. ப�ேன� வயேத 
�ைற�த �வா�ைய� த� ேதா�யாகேவ 
�ைன�தா�. 
�வா��� அ�ப�ேய. பா��க ��ன 
ெபா�ைம ேபா���த க�யா�ைய 
'மா�' எ�� அைழ�கேவ 
���க��ைல அவ���. பா�வ� 
ம��� தா�தா�� வ����தலா� 
ேபானா� ேபா�ற� எ�� "ம��" 
எ�� அைழ�க ஒ���ெகா�டா�. 
எ�ேபா�� இ�வ�� ����ெவ�� 
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எைதேயா ேப��ெகா��� ����� 
ெகா��� இ��தேத ���� ஒ� 
கலகல�ைப உ�டா��ய�. 

க�யா� ���ைகயான ெப�. 
நா�தனா� இ�ப� சைமயலைறேய 
க� எ�� �ட�க �டாம� 
அவ�ட� இ��த ைதய� கைலைய 
ேம�ப��� ப��� �டைவக��� 
ைகேவைல ெச��� ப������ 
ேபாக ைவ�தா�. தா�� �டேவ 
த�சா�� ஓ�ய�கைலைய� க�றா�. 
இ�வ�� ேவைல ேநர� ேபாக 
���� இ��ேத ெதா�� ெச�ய� 
ெதாட��ன�. �வா�, தா�� 
ப���� ெக���கா� எ�� 
����� ம���வ� ப��� ப��க� 
ெச�றா�. த�யா� க�ெப��� 
இ��த ச�கர�� ���ப� ச�ேற 
மன� ம�ழ� ெதாட��ய ேநர� 
க�யா� ��ைள உ�டானா�.

���பேம ம������ �ைள�த�. 
�� அ�க��னைர வரேவ�க� 
தயாரான�. ஆனா� �ைன�த� 
எ�லா� நட����மா எ�ன? 
க�யா��� க��ைப�� ��க�. 
எ�ப�ேயா �ழ�ைத ந�லப� 
�ற�தா� ேபா�� எ�றா�� 
ேபான� �ைலைம. க�யா� 
ச�கர�� அ�ம�த� ���ர� 
�ற�த�� க��ைப�� த� 
ேவைலைய �����ெகா�� 
�ைட ெப�ற�.

எ�லா ��க�க���� இைடேய 
�ழ�ைத�� 'க�யா� �மா�' எ�� 
ெபய� ��� ம���தா� �வா�. 
��டா���� '���� க�ண�', 
க�யா��� '�மா�'. ����ெவ�� 
ஓ�� ��ைள யாைர�� ��மா 
இ��க �ட��ைல. பா�வ��� 
ைதயைல மற�தா�, க�யா��� 
த�சா�� ெப���� எ�றா� 
�ேலா எ�ன �ைல எ�ற 
�ைலைம�� வ�தா�. தா�தாைவ�� 
ந�றாக ��� வா��னா� �மா�.

�மாைர ப���� ேச��த ��ேப 

ெகா�ச� ஒ�� �ைட�த� 
ெப�க���. ��வாத� ���தா� 
ஊைரேய கல����வா� �ழ�ைத. 
ச�கர��� ம��ேம அட��வா�. �ல 
சமய�க�� ��� ேபா�� ���� 
ஒ�� ைவ�தா�தா� அட��வா�.

வா��ைக த� பா����� 
ேபா��ெகா����த�. �வா� ப��ைப 
������� ைகனகால��� 
ேம��ைல ப����ெகா����தேபா� 
த��ட� ப���� மாணவைன தா� 
����வதாக ஒ� ��ைட� 
ேபா�டா�. அ���� ேபானா� பா�வ�. 
த�ைத இ�லாத �ைற ெத�யாம� 
மாம�� பா�ட�� 
பா����ெகா���ேபா� ��மண� 
ம��� ெச�� ைவ�க மா�டா�களா 
எ�ன? இ�ேபா� ��மண���� எ�ன 
ேதைவ? ப����லாம� தா� ப�ட 
க�ட� மக���� வர� �டா� எ�� 
�ைன�� ப��� ெசா��ைவ�தா� 
தானாகேவ தன�� மணமகைன 
ேத��ெத��ப� ந�� ெக�ட 
ெசயலாகேவ ேதா��ய� அவ���.

ைபய� எ�ன மதேமா, எ�த ஊேரா 
எ�� ேக�டத�� �வா� ெசா�ன ப�� 
ேவ� பா�வ�ைய கல��ய�. ெகா���� 
ேபான பா�வ�ைய சமாதான� 
ப���யவ� க�யா�தா�. 

"இ��ேகா�கா... நா� ேக��ேற�" 
எ�� அைம��ப���யவ� 
"�ைளயாடாேத �வா�... ைபய� யா�, 
எ�த �ேட�ைட� ேச��தவ�? 
அ�மாைவ� ேகாப�ப��தாம� 
ெசா��..." எ�றா�. 

"அதா� ெசா�ேறேன ம��... ைபய� 
ப�சா�� �ற�� வள��தவ�. 
அவா��� அ�பா, அ�மா ெர�� 
ேப�ேம டா�ட�� தா�. ஒேர ��ைள 
ேவ�... ெரா�ப ந�லவ�..." எ�றவைள, 
"ஏ��... எவைனேயா ெகா�ைட ைவ�ச 
��ைக ���ப�யா?" எ�� ேக�� 
அைற�� ��டா� பா�வ�.

...ெதாட��
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March Month
Contest Winners

1. Penmai Special Contest: 

Women’s Day Contest ‐ Vimalthegreat

2. Neeya Naana Winner ‐ Chan

3.  Penmai’s Super Star:

Best Contributor ‐ Shrimathi Venkat

Penmai’s Special Contest: த�� ��தா�� 
�ற�� ேபா��

Neeya Naana:

இ�ைறய கால�க�ட���, ம�க� தா� 
த�க�ைடய தைலவைர� 
ேத��ெத���றா�களா..? அ�ல� பண� 
தா� தைலவைன ��ண���றதா?

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.

April Month Contest

த�� 

��தா
��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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