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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

ந� ேதா� ெப�ைம இைணய உல�� 8 ஆ��க� �ைற��� 
இேதா உ�க� அைனவ�� ஆதரேவா� 9வ� ஆ��� அ� எ��� 
ைவ��றா� (ேம 20). இ�வைர ெப�ைம�� இைணய பயண��� 
எ�கேளா� பய��� எ�க��� உ��ைணயாக இ��த 
ேதாழைமக� அைனவ���� எ�கள� ந��க�. இ� வ�� 
கால���� ெப�ைம�� இ�ய பயண� பல ��ய 
�ய��க�ட� ெதாட��.
 
த�ழக ச�டம�ற ேத�த��� இ��� �ல �ன�கேள உ�ள�. 
வா�க��ப� ��ம�களான நம� கடைம. 100 சத�த வா�க��ைப 
உ�� ெச�ய நம�காக ஏ�ப���யேத 'ேநா�டா'. 'ேநா�டா' 
எ�பத� அ��தேம, 'ேபா����� யாைர�� ���க��ைல' 
எ�ப� தா�.
 
வா�க��ப� எ�ப� ஒ� ��மக�� உ�ைமேயா, அ�ேபாலேவ 
அ�த� ெதா���� ���� ேவ�பாள� த��யானவராக இ�லாத 
ப�ச��� அதைன அர�ய� க��க��� உண��� ேநா�டா �ல� 
வா��க� ப�� ெச�� அதைன �ற�க��ப� வா�காள�க�� 
உ�ைம.
 
ேநா�டா எ�ப� வ��கால��� மா�ற�ைத� ெகா�� வ��. 
ேநா�டா�� வா�க��தவ�க� வா��க� ஒ�றாக� ேச��ேபா� 
அர�ய� ��ைம அைட��. ேநா�டா எ�ப� தவறான 
ேவ�பாள�கைள அைடயாள� கா��� ஆ�த�.
 
ேநா�டா எனப� ந� அர�ய� க����� ெகா��க�ப�� ஒ� 
எ�ச��ைக. ெபா�யான வா����கைள��, இலவச�கைள�� 
எ�க��� ெகா��கா��க� எ�ற ெச��ைய எ���� ெச��� 
���� ��ேட. ம�க�� ெத�� அர�ய� க��க��� ஒ� ந�ல 
பாட� த�� எ�ப�� எ�த �த மா��� க���� இ�ைல.
 
நம� வா���ைமைய� பய�ப��� ேந�ைமயான தைலவ�கைள 
ேத��ெத��ேபா�. 

வா�க��ப� நம� கடைம; 
தவறாம� வா�க��ேபா�, 
ஊழல�ற அரைச உ�வா��ேவா�!
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Moms vs KidsMoms vs KidsMoms vs KidsMoms vs Kids
My son hates studying and getting very 
low marks

My son hates studying and getting very 
low marks. I am so much unhappy.
I had made arrangements for tuition in 3 
subjects but still no improvement. His 
English fluency is very week. 

Due to this me and my husband has fight 
often. He is our only son.

...JV_66@Jayanthy

Hi friend,
Please don't worry. Many Children will 
be like this in their lower classes, even 

till their 10th board exams. Most of the 
boys will surely pick up during this 10th 
board exam and then start excelling in 
the further years. Usually only girls will 
be very good at studies from the 
beginning and it will be steady all 
throughout.

There are lots and lots of examples for 
this. Now, he is able to pass the classes, 
isn't it? Just leave like this. What 
arrangements you have done is quite 
enough. Now, your part should be: these 
are very important to improve them. 

If you are watching any TV Programs 
while he is studying or even if he is at 
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home, you may please stop these 
immediately.

Allow him to see the TV programs only 
while he is having dinner. Even this 
should be time limited. Because some 
boys will extend their eating time just to 
watch the TV program for a longer time.

You can help your son in his studies by 
teaching him the same lesson which the 
teacher had taught in the class, with lot 
more examples which you can connect 
to the day to day living. Try to make 
those lessons interesting. You can read 
these lessons before hand and hence you 
can teach him better.

Nowadays many CDs, Videos from 
youtube are all available, which can 
show the lessons practically. If the child 
watches these practically, it will surely 
emphasize in their mind. This will be of 
great help.

If they are studying about, for example, 
about a Post office or a bank, then you 
can take him to the real post office or a 
bank during his vacation or any weekly 
holiday (when the bank works) and 
explain everything practically. Even 
your husband can do this.

While he is going to higher classes, you 
can help him like this. You can write 
down the formulae in Maths, Chemistry 
and Physics etc. in few papers and stick 

them on the walls, all around the house. 
These can be changed over a period of 
time. When he happens to see these very 
often, it will get emphasized in his mind. 
You can buy a Hanging board to make 
him solve the maths problems.

If he is doing his Home works, you just 
don't go away from that place and do 
something else like watching TV or any 
other work. Please do sit next to him. 
Before starting, enquire him about the 
works to be done. Just guide him, how to 
do them and the priority also to be told. 
Tell him that you will also be next to him 
just because to help him but not to 
monitor him. He can ask any doubts 
whenever it raises.

Now you can sit beside him and read 
some book or do any household work 
like folding clothes or something like 
this. You should have an eye on his work 
but at the same time, you should not 
openly monitor his each and every step.

Next , coming to his English fluency, if 
he is studying in English medium, he 
will naturally acquire this, by talking to 
his teachers and friends (of course with 
most of the friends, they do talk in 
regional language).

What you can do is, at home, you can 
talk in English with him for at least 1 
year. In between you can talk in your 
mother tongue too. While talking, you 
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can ask him about any particular hard 
sentence in your mother tongue, that you 
do not know how to tell it in English 
(you just have to pretend like this just to 
create interest in him to talk in that 
language). Ask him to try to tell or once 
when your husband comes home, you 
both can ask him about it (you should 
tell about this to your husband, much 
earlier).

At the same time, you can ask him to tell 
about simple sentences to tell in English 
in a playful way. PICTIONARY game 
will also come to help.

The most important thing is, when he is 

doing any simple thing also, you should 
praise him immediately...like, if he is 
finishing his homework, just say him 
GOOD BOY. Pat him on his back now 
and then. If he is telling a proper 
English sentence, praise him GOOD. 
Only these things will improve him well 
instead of scolding and beating.

Last but not the least, which class he is 
studying in? If he is in the lower classes, 
please do not worry much. He will 
improve by himself. Little by little, just 
encourage him to study to become 
intelligent like his father and only the 
good education can make him earn well 
and be wealthier.
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ைக��ழ�ைதேயா அ�ல� இ��� 
ேபச� ெத�யாத �ழ�ைதேயா 
�டாம� ெதாட��� அ�தா�, 
எ�ென�ன ெச�ய ேவ��� எ�� 
பா��ேபா�.

�த�� �ழ�ைத�� ப� அ�ல� 
��க�, இதனா� அ�தா�, அவ�ைற 
கவ��க��.

இ� இர��� இ�ைலெய�றா� 
ஏ�கனேவ �ழ�ைத�� ஜுர� 
ேபா�� ஏதாவ� இ��தா�� 
இ�ப� ைந ைந எ�� அழலா�.

ேமேல ெசா�ன காரண�க� 

இ�லா��� ��க� �த�� ெச�ய 
ேவ��ய�, �ழ�ைத�� 
உ�ளாைடைய அ�ல� nappyைய 
அ����� பா��க�. ஏேத�� 
எ��� அ�ல� �� ���க� 
க��பதனா�� �ழ�ைத�� 
வ��கலா�. அேத ேபால 
ைக��ழ�ைதைய ப��க ைவ��� 
இட���� எ��� அ�ல� ���க� 
இ�ைலெய�பைத உ�� ெச�� 
ெகா�ள��.

அ��த காரண�ைத� க�����க, 
�ழ�ைத�ட� ேப��� 
ெகா����ெகா�ேட, அத� 
தைல����� கா� வைர 

ைக��ழ�ைத �டாம� 
ெதாட��� அ�தா�

ைக��ழ�ைத �டாம� 
ெதாட��� அ�தா�

...JV_66@Jayanthy
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அைன��� ப��கைள�� 
ஒ�ெவா�றாக ெம�வாக அ���� 
பா��க��. ��க� ேப�� 
ெகா��காம� இைத� ெச�தா�, 
�ழ�ைத அைத� ெச�ய �டா�.

இ�ப�� ெச���ேபா�, எ�த� 
ப��ைய அ����ேபா� �ழ�ைத 
�க�ைத �����றேதா அ�ல� 
க���றேதா, அ�த� ப���� 
�ழ�ைத�� வ� இ���ற� எ�� 
ச�ேதக�படலா�.

இ�� வ��� வ��� ம��� 
நாேம ஓரள� ைகைவ��ய� 
ெச��� பா��கலா�. 

�க�� ��ய �ழ�ைதயாக 
இ��தா�, வ���� �� 
�ள�ெக�ெணைய �த�ப� தட�, 
ஒ� ெவ��ைலைய சா��� ஏ��� 
�ள��� அைத� கா�� (அ�தள� 
�� ேபா��) ேலசாக� ��ப��� 

அ�த எ�ெண�� �� இ�த 
ெவ��ைலைய ைவ�� அ�ப�ேய 
இ��க �ட ேவ���. ��� 
ேநர����� �ற� இைத ������ 
ந�� �ைட�� �டலா�.

இதனா�, ���னா� ஏ�ப�ட 
வ�யாக இ��தா� உடேன ச�யா� 
���.

ம�ற �ழ�ைதக���, ஓம�ைத 
த���� ெகா��க ���� கா��� 
கஷாயமாக� ெச�� ெகா��கலா�. 
இதனா�, அ�ரண� காரணமாக 
�ழ�ைத�� வ��� வ�யாக 
இ��தா�, ��� ேநர��� ச�யா� 
���.

ேவ� எ�த பாக��� வ� 
இ��பதாக உ�க��� ச�ேதக� 
இ��தா��, உடேன ம���வ�ட� 
எ���� ெச�� கா�� உ�ய 
ைவ��ய�ைத ேம�ெகா�ள��.
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அ�த க�ைத ந��� பல��� ெத���. 
�ழ�ைதகைள� ப�� ேப�� வ�� 
ேபாெத�லா� அ�த க�ைத�� இலவச 
இைண�பாக வ��. இ�ேபாெத�லா� 
த�யா� ப�� ேமைடக��� அ�த 
க�ைத அ�க� பாட�ப�வ�தா� 
நைக�ர�. ஆ�. க�� ��ரா� எ��ய 
'உ�க� �ழ�ைதக� உ�க�� 
�ழ�ைதக� அ�ல... அவ�க� 
கா������ எ��கால வா��� மக�, 
மக�க�...' எ�� �வ��� க�ைத அ�. 
இ�� அ�த க�ைத ெத��த பல 
ெப�ேறா�க��� அத� ெபா�� 
ெத��� இ���றதா எ�� 
ெத�ய��ைல. ெத�����தா�, 
��சய� �ழ�ைதகைள இ�த அள��� 
பாடா�ப��த மா�டா�க�.

�ழ�ைதக� �� ��க� �த�� 
ெச����களா...?
ஆ�. பாடா�தா� ப����ேறா�. 
இ�� மைற�� ேபச எ��� 
இ�ைல. அ�ைம�� ஒ� 
�ரபலமான ெதாைல�கா���� 
�வாத �க���ைய பா��க 
ேந��த�. அ� ப��க� �����, 
அத� க�டண� ெகா�ைள 
����� �வா��க�ப�ட�. 
அ�� கல�� ெகா�ட நா�ப� 
வய� ம��க�த�க ெப�ம� 
ஒ�வ� ப�� க�டண�ைத, 
�ழ�ைதக� �� ெச��த�ப�� 
�த�� எ�றா�. எ�வள� 
வ��ரமான ெசா�க� இைவ. 
�ழ�ைதகைள ந� தைல�ைற 
ெப�ேறா�க� எ�ப� 
பா���றா�க� எ�பைத 
அ�ப�டமாக கா��� ெசா�க� 
அ�லவா இைவ. �ழ�ைதக���, 

ந�ல க�� அ��கேவ��ய� ந� 
கடைமதா�. இ�� மா�� க��� எ�� 
ஒ�� இ��க ��யா�தா�. ஆனா�, 
அேத ேநர� ந� �ழ�ைதகைள ப�தய 
��ைரகளாக பா��க ��யா� 
அ�லவா? ��ைரக� �� பண� 
ெச���, �ைளயா�வைதேய ந��� 
பல� எ����ேறா� எ�� ேபா�, 
�ழ�ைதகைள எ�ப� அ�ப� பா��க 
����?

அ��� ப�� ேகாைட ���ைற 
நா�க��, �ழ�ைதக�� 
எ��கால���காக எ�� ந�ைம நாேம 
சமாதான�ப���� ெகா��, 
அவ�கைள நா� ப����பா� 
இ���றேத... ��சய� ந�மா�, அவ�க� 
ப�� வ� உண�ைவ வா��ைதக�� 
வ��க ��யா�. காைல 7 ம� �த�, 

Chan

உ�க� �ழ�ைத�� ேகாைட 
���ைற உ�க��கானத�ல!
உ�க� �ழ�ைத�� ேகாைட 

���ைற உ�க��கானத�ல!
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இர� 7 ம� வைர என அ�டவைண� 
ேபா��, நா� அவ�கைள 
க�ட�ப���� ேறா�. காைல ��ச�, 
அ��� க�� ப���, அபாக�, 
���ெக� அ�ல� ேப���ட�, �ற� 
இ�� வ��� எ�� ப��ய� ���ற�. 
���ண����காக �ைளயாட�பட 
ேவ��ய �ைளயா��க��, இ�த 
அ�டவைண��� வ�வதா�, 
�ழ�ைதக���, �ைளயா��� �ேத 
ஒ� ெவ��� வ���ளைத நா� 
உண��ேறாமா...? 

�ற�� ப��� வ���க��, ��ேயா� 
இ�ல��:
நா� ெச���� இ�த வ��ைறகளா�, 
�ழ�ைதக��� �ைளயா��� �� 
ம��ம�ல, ெப�ேறா�க� �ேத 
ெவ��� உ�டா� உ�ள�. அவ�க� 
த�க� ச�த��ப���காக 
கா�����றா�க�, ச�த��ப� 
�ைட��� ேபா�, அவ�க�� 
வ�ம�ைத ����� ெகா��றா�க�. 
�ழ�ைதக��கான �ற�� ப��� 
வ���க� நட���, இேத 
த�ழக���தா�, ��ேயா� 
இ�ல�க�� ெப�� வ���றன. இ� 
ஒ���ெகா�� ெதாட��ைடய� எ�� 
உ�க��� ���றதா...? 

எ�லா� ���ற�. ஆனா� எ�ன 
ெச�வ�, கால� ெவ� ேவகமாக 
ஓ��ற�. அத� ேவக���� 
ஓட��ைல எ�றா�, ந� �ழ�ைதக� 
�� த�� �டமா�டா�களா...? எ�லா� 
ெத��ேத, �ல �ரம�ைத ெகா��க 
ேவ�� உ�ள�. நா�க� அவ�க��� 
��லனாக ெத��தா�� பரவா��ைல. 
எ�க��� அவ�க� நல�தா� 
���ய� - இ� பல ெப�ேறா�க�� 
எ�ண�. ஆனா�, ெப�ேறா�க�� 
இ�த பய�, �ழ�ைதக�� எ��கால� 
���த இ�த கவைலதா�, இ�� பண� 
ப�ண கா������ ப��க�, க�� 

சா��த ��வன�க��கான �த��. 
இ�த பய�ைத பய�ப���, இ�த 
��வன�க� ப�லா�ர� ேகா� பண� 
ஈ���ற�. 

ஒ�ைற ��க� ெத�வாக ���� 
ெகா���க�. இ�த பண� ப��� 
க�� ��வன�களா�, ஒ� ேவைள 
உ�க� �ழ�ைதக��� ச�ைத�� 
ேதைவயான க��ைய �க���ட 
����. ஆனா�, அவ�களா� எ��ேம 
�ழ�ைதக�� ந���ைகைய, 
இய�பான ஆ�ைமைய வள��க 
��யா�. 
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'இ� க�ைதக��� ஒ�� வ��. 
வா��ைக�� ஒ�� வ�மா...? அ��� 
அ�த க�ைத எ�த�ப�ட கால� 
ேவ�. இ�ேபா��ள கால� ேவ�' 
எ�� ��க� ெசா�வ� ேக��ற�. ச�. 
நைட�ைற�� உக�த ஒ� ��ைவ நா� 
ேத�ேவா�. �ைற�த ப�ச�, இ�� 
ேகாைட ���ைற கால�ைதயாவ�, 
அவ�க��கான வச�த கால� 
ஆ��ேவா�. இ�த இர�� மாத�, 
அவ�க��� எைத�� ���காம�, 

அவ�க��� இய�பாக எ�ன 
����றேதா, அைத ெச�ய, அைத 
வள���� ெகா�ள உத� ெச�ேவா�. 
���லா அைழ�� ெச�ேவா�. �� 
��தக�கைள அ��க� ெச�� 
ைவ�ேபா�. ஆனா�, இ� எைத�� 
���காம� ெச�ேவா�. ஒ� ேவைள 
உ�க� �ழ�ைதக���� 
��காேசாேவா, இ�ைல ��ராேனா 
�ட ஒ��� இ��கலா�. 

Selvipandiyan

ேகாைட கால�ைத, 
வச�த காலமா��ேவா�

ேகாைட கால�ைத,
வச�த காலமா��ேவா�

ெகா�ச� ெத�வாக ெசா�ல��மா...? இ�ேபா� ெம�ெபா�யாள��� அ�க 
ேதைவ இ���ற�. அத�காக உ�க� �ழ�ைதகைள, ��க� இ�ேபாேத தயா� 
ெச����க�. உ�க� �ழ�ைத�� வள��� ந�ல ேவைல�� ெச��ற�. மாத� 
ல�ச�க�� ச�பள�. ெசா�சான வா��ைக. பண� ஆ�ைமைய த��ற�. 
எ�லா� ச�யாக ேபா��ற ஒ� ந� நா��, ��ெர�� ெம�ெபா�� ச�ைத 
ச��ற�. ேவைல ேபா�ற�. ேவைலைய ந�� வா��ய கட� க��ைத 
அ����ற�. பண�தா� வள��த ஆ�ைம ப�� �ைத�ற�. ஒ� நா� ஆைச 
ஆைசயாக வள��த ��ைள த�ெகாைல ெச�� ெகா��றா�. இைத உ�களா� 
க�பைன ெச�� பா��க ���றதா...? இ� எ��� �ைக இ�ைல. 2008-� ஏ�ப�ட 
ெபா�ளாதார ம�த �ைல�� இ�தா� நட�த�. ����, எ�ேபா� 
ேவ��மானா�� நட�கலா�. 

ச� ���தா� எ�ன...? �ழ�ைதக��� ந�ல க�� ெகா��க ேவ�டா�. அவ�க� 
இ�ட���� வளர��� எ����களா...? இ�ைல. ��சய� இ�ைல. நா� ஒ� 
ேபா�� அ�ப�� ெசா�ல��ைல. ந�ல க�� ெகா��க ேவ��ய� ந� கடைம. 
ஆனா�, அத�காக எைத�� அள��� �� ���க ேவ�டா�. ��ரா�� 
வா��ைதக�ேலேய ெசா�ல ேவ��ெம�றா�,

“அவ�க��� ��க� அ�ைப� தரலா� - 
உ�க�� ��தைனகைள அ�ல!
ஏென�றா� அவ�க��ெக�� 
அழகான ��தைனக� உ��”!
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

A Parenting ChecklistA Parenting Checklist

A healthy mother, a safe birth, essential 
newborn care and attention, a loving family 
and a clean home environment contribute 
greatly to newborn health and survival.

Supporting Information
Newborns need to be carefully cared for 
around the clock, loved, kept clean and warm, 
and fed. Mothers and fathers or other primary 
caregivers who meet their basic needs 
contribute to building the foundation of the 
babies' future health, happiness, growth, 
learning and development.

A newborn thrives when she or he is:
 Exclusively breastfed from birth through 

the first six months on demand and at least 
eight times in a 24-hour period, 
contributing to bonding between the infant 
and the mother and giving the baby 
immunity against infections

 Loved and given affection, attention, 
encouragement and stimulation from her 
or his family members, helping the baby to 
grow and learn rapidly

A skilled birth attendant will:
 Respond to new parents' questions on 

caring for their newborn that may relate to 
breastfeeding, formula feeding, 
immunizations, bathing the baby, 
interacting with the baby, language 
development, sleeping patterns and more

 Inform the new parents of danger signs in 
an infant that require immediate medical 
attention. Help mothers and fathers 

develop their emergency plan in case 
complications should arise with their baby

 Provide the mother and father with a 
record of essential information about the 
baby at birth (weight, height, time of birth)

Babies born early or with low birth weight or 
babies with other special needs require 
special care, love and attention to ensure their 
survival and optimal growth and development.
A skilled birth attendant can play a critical 
role in instructing the mother and father on 
how to care for their baby with special needs.

Some babies may need extra care at a special 
care unit of a hospital until they are 
sufficiently developed or well enough to go 
home with the parents. If a baby is not yet 
able to breastfeed, the mother can express her 
milk and safely store it so it can be fed to the 
baby using a sterilized feeding tube, spoon or 
cup.

Caring for a newborn brings joy to the mother 
and father as well as anxiety and fatigue as 
they adjust to having full-time care of the new 
baby in their lives. Since newborns are 
generally dependent on their parents to 
provide for their every need, mothers and 
fathers need to take good care of themselves. 
Breastfeeding mothers especially need to eat 
more nutritious food, and all mothers should 
get more rest. A father can support the mother 
while she breastfeeds by caring for the 
household and other children or by caring for 
the newborn while she rests.



Safe Motherhood And Newborn Health
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...Swathi Pras
ஆ� மாத��� �ழ�ைத �ற�தா� 
���ப���� ஆகா� எ�ப� 
உ�ைமயா? ஆ� �ழ�ைத ெப� 
�ழ�ைத இர����ேம அ�ப�� 
தானா? �ள�க� ேதைவ.

...Chan
எ�ைக, ேமாைன�ட� ந�மவ�க� 
�ைறய ெசா�ெறாட�கைள� ���, 
��தாக� க������� 
ெகா�����றா�க�. ஆ� மாத��� 
ஆ� �ழ�ைத �ற�தா� ஆ��� 
பைட���, ஞா�����ழைம�� 
�ற�தா� நா� படாத பா� பட 
ேவ���,

���ைர�� ெபாற�தா ெப�தவ��� 
ஆகா�, ஆ��ல ெபாற�தா ��� 
ேபா��, ஐ�ப��ல ெபாற�தா 
ப��ல வா��, மா��ல வய��� 
வ�தா ேவ�யா� ேபாவா, என 
��டா�தனமான, �ட 
ந���ைகைய வள����ற பல 
ெசா�ெறாட�க� இ�� உலா 
வ���றன. இ�த மா��யான ெசா� 
வழ��க��� எ�த ஆதார�� 
�ைடயா�. இைவ ����� 
ெபா�யானைவ.

ஒ� �ல ��தலா�ட�கார�க� 
ப�கார� ெச�� பண� 
ச�பா��பத�காக உ�வா�க� 
ப�டைவ. இ� ேபா�ற ஏடா�டமான 
க���க�� கவன�ைத� 
ெச��தா��க�. எ�த மாத��� எ�த� 
�ழ�ைத �ற�தா�� அவ�க�� 
ஜாதக��� அைம���ள �ரஹ 

�ைல��ப�ேய வா��ைக அைம�� 
எ�ப�தா� உ�ைம.

எ�க� ���ப��� �ல� ஆ� 
மாத��� �ற�� இ���றா�க�.எ� 
ேதா�க� �ல� ஆ��� �ற�� 
இ���றா�க�.அவ�க� எ�ேலா�� 
��� �ற��மாக இ���றா�க�. 
க�பமாக இ���� ஆ� மாத��� 
�ழ�ைத ேபைர எ��பா��� 
இ��பவ�க� யா�� இைத மன�� 
ைவ�� �ழ�ப ேவ�டா�. �ல� 
அவசர�ப�� ஆ� மாத கைட��� 
�ேச�ய� ெச�வ� தவ�. நா� 
�ற��� ேநர��� ந�ல �ரக �ைல 
இ��ப� தா� ���ய�. மாத� 
அ�ல.

...jv_66 @ Jayanthy
��சயமாக இ�ைல.  இெத�லாேம 
க���கைதக� தா�. இேத ேபால 
பல�� ந���ைக�� ைவ��, 
�ைறய ேப� கவைல� 
ெகா��றா�க�. எ�த� �ழ�ைத, எ�த 
மாத��� அ�ல� ந�ச��ர���, 
�ன��� �ற�தா��, அ�த� 
�ழ�ைத�� ���ன ெஜ�ம�க�� 
க�மா�க�� ���ப�தா� அைம�� 
அவ�க�� ெதாட��த வா��ைக. 
என��� ெத����, எ�க� 
���ப���� �ைறய ேப� ஆ� 
மாத��� �ற��, ��� 
�ற��மாகேவ உ�ளன�.

ஆகேவ, இைதெய�லா� �ைன�� 
கவைல ெகா�ளேவ ேவ�டா�.

ஆ� மாத��� 
�ழ�ைத �ற�தா� 

ஆ� மாத��� 
�ழ�ைத �ற�தா� 
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எ��� த���ற� 
ெவ�ப�. ேகாைட 

கால��� அ�க� 
பா��க�ப�வ� 
ச�ம�தா�. ��� ேநர� 

ெவ�ேய ெச�� 
வ�தாேல �க� 

வா��ேபா����. 
இ�த கால���தா� 

ச�ம�ைத�� ��தைல�� அ�க� 
பா�கா�க ேவ�������. எனேவ 
ச�ம�ைத பா�கா�க �ல எ�ய 
ஆேலாசைனக� உ�க��காக... 
 இ�த ெவ��� தா�க������ 

ச�ம�ைத பா�கா�க பழ�சா�, 
கா�க�� சா�, �� ம��� த��� 
அ�க� எ���� ெகா���க�.

 எ�ெண� ச�ம� ெகா�டவ�க� 
ஒ� நா��� �ைற�த� நா�� 
�ைறயாவ� �க�ைத� க��� 
ெகா�வ� ந�ல�.

 ெவ��� �ள��� �� த�ைர 
��தள� �க�, ைகக�� ேத��� 
��த�ப����க�. த�� ேதா� 
வற�� த��பேதா� ெவ��� 
தா�க������ ச�ம�ைத� 
கா���.

 ேகாைட கால��� ஏ�ப�� 
க�����க� ம��� ப��க� 
மைறய ப�பா� பழ�சாைற 
�க��� தடவ��.

 எ�ேபா�� ேசா���� ப�லாக 
பா�� ப���, கடைல�ப���, 
�லா��ழ��, க��� ம�ச�, 
ெவ�ள� �ைத, ெவ��ேவ� 
ஆ�யவ�ைற கல�� அைர�த 

ெபா�ைய �� �க� க�வலா�.
 ஐ� ��� ெகா�� �க��� 

ேத��த�� ச� ���� 
உபேயா��ப� ந�ல�.

 பாலாைடைய இர� ப��க� 
ேபா�� ��, உத��� தட�� 
ெகா���க�.. இ� ெவ��ைப� 
த����.

 வார� இ��ைற, எ���ைச�சா�, 
ேத�கா� பா� ேச��� ���� 
வ�தா�, ச�ம��� உ�ள க�ைம 
மைற�� �ற� ���.

 ேத�கா�� பாைல தைல�� 
ேத��� ��� ேநர� க��த ��, 
���க ேவ���. இைத� 
ெதாட��� ெச�� வ�தா�, 
��த�� பளபள�� ஏ�ப�� 
ந�ல பல� �ைட���.

 தைல ��தமாக இ��தா� தா� 
ச�ம��� க�ைம படரா�. இத�� 
�ைக�கா�, பா��பய�, 
ெவ�தய�, �லா��ழ��, 
��க�ெகா�ைட ஆ�யவ�ைற� 
ேச��� அைர�� தைல��� 
ேத��� ���கலா�.

 வார� ஒ� �ைற தைல�� 
எ�ெண� ேத���� ���க 
ேவ���.

 �ைர, ப�ைச� கா�க�கைள 
அ�கமாக உண�� ேச���� 
ெகா�வ� ந�ல�. ேமா�, இள��, 
பழ�சா� இவ�ைற அ��� 
வ�தா�, உட���� ந�ல�. 
���த அள� உண�� கார�ைத� 
�ைற�� ெகா�வ�� ந�ல�.

...gkarti @ Kartiga

ேகாைட�கால 
அழ�� ����க� 

ேகாைட�கால 
அழ�� ����க� 
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Rosei's Son 

Suryan Drawing

Kids Corner 88888888rs oa fe  EY x !ce ell cen

Rosei's Son 
Veeman Drawing

Sloka for Kids
Poorvam Rama-tapo-vanaadi-gamanam Hatva Mrugam Kaanchanam
Vaidehee-haranam Jatayu-maranam Sugreeva-sambhashanam
Balee-nigrahanam Samudra-taranam Lankapuri-daahanam
Paschaat Raavana-kumbhakarna-hananam Etatdhi Ramayanam.

Meaning
Lord Rama went to the forest in order to fulfill the promise his father had given to one of his 
wives (Kaikeyi). In the forest, Seeta was attracted by the golden deer and Rama went after it. At 
that time, the wicked Ravana kidnapped Seeta. Jatayu tried to defend Seeta and save her, but was 
killed by Ravana. Lord Rama then befriended Sugriva and killed Vali, the unrighteous. He 
crossed the ocean and entered the city of Lanka. He then destroyed the city of Lanka, killed the 
wicked demons Ravana and Kumbhakarna and set Seeta free. This is the story contained in the 
Ramayana.
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இைறவ� இ��ல� உ�ய ப�ேவ� 
இய�ைக உண�� ெபா��கைளேய 
ம��தாக�� வழ������றா�. 
அவ��� ����ட�த�க ஒ��தா� 
வ����ழ��. இத� ���ய��வ� 
க����, இத�� அட������� 
ஊ�ட�ச��கைள மன�� இ����� 
'ஏைழக�� உண�'' எ�� �ற���� 
�ற�ப�வ� உ��.

ெகா� வைகைய� சா��த தாவரமான 
வ����ழ��, இ�����ைவ 
���த �ழ�� எ�பதா� ச��கைர 
வ����ழ�� எ�� ெபய� 
ெப���ள�. இ�த�ர, மரவ��, 
ம�ச� மரவ��, �ைம மரவ��, 
�வ�� வ��, �ன வ�� எ�� ேவ� 
பல வைகக�� வ����ழ��� 
அைடயாள� ெசா�ல�ப���ளன. 
இ�� ச��கைர வ����ழ��� 
���ய��வ�ைத�� & 
ம�ைம�ைன�� ேச��ேத அ�ய 
இ���ேறா�.

ெவ�ைம, �வ�� என 
இ��ற�க��� �ைள�� ச��கைர 
வ����ழ���� Ipomoea batatas 
எ�ப� தாவர� ெபய� ஆ��. இத� 
இ�����ைவ காரணமாக 
ஆ��ல��� Sweet potato எ�� 
அைழ�க�ப��ற�. ஆ�� ேவத��� 
ர�த க�தா எ�ற ெபயரா� 
�����வ� வழ�க�. 
அெம��காைவ தாயகமாக� ெகா�ட 
ச��கைர வ����ழ��, உண��காக 
இ��யா ��வ�� ப��ட�ப��ற�.

வ����ழ��� ம���வ �ண�க� 
���� ெதாட�பான �ர�ைனக��� 
�ற�பான ம��� எ�� ச��கைர 
வ����ழ�ைக� ெசா�லலா�. 
���� வ�ேயா� ெவ�யாத�, 
அ��க� ���� க��க ேவ��� 
எ�ற உண��, ��� ேநர��ட அட�க 
இயலாைம, �����தாைர எ��ச� 
ஆ�ய ��ப�கைள� ேபா��வத�� 
அ��த ம��தாக உத��ற� 
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Nutrients

Energy   86 Kcal
Carbohydrates  20.12 g
Protein   1.6 g
Total Fat  0.05 g
Cholesterol  0
Dietary Fiber  3 g

Vitamins
Folates   11µg
Niacin   0.557 mg
Pantothenic Acid 0.80 mg
Pyridoxine  0.209 mg
Riboflavin  0.061 mg
Thiamin  0.078 mg
Vitamin A  14187 IU
Vitamin C  2.4 mg
Vitamin E  0.26 mg

வ����ழ��வ����ழ��

Electrolytes
Sodium   55 mg
Potassium  337 mg

Minerals
Calcium  30 mg
Iron   0.61 mg
Magnesium  25 mg 
Manganese  0.258 mg
Phosphorus  47 mg
Zinc   0.30 mg

Phyto-nutrients
Carotene-α  7 µg
Carotene-ß  8509 µg
Crypto-xanthin-ß 0 µg
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வ����ழ��� ேவ��ப��.

இ�த ெவ�� கால���� ஏ�ற, 
தாக�ைத த��கவ�ல ம��� 
வ����ழ�� எ�� ெசா�னா�, 
அ� �ைக��ைல. இத� ��� 
தாவர�� கா��சைல� த��க��, 
ச�ம ேநா�கைள �ண�ப��த�� 
ெப��� பய�ப��ற�. 

ச��கைர வ����ழ�ைக ேவக 
ைவ�பதா� அத�ைடய 
இ�����ைவ ��வைத 
அ�����ேபா�. இத��� காரண�, 
ேவக ைவ���ேபா� 
வ����ழ��� உ�ள மா��ச�� 
Maltose எ��� இ���� 
ெபா�ளாக�� Dextrins எ�� 
இ���� ெபா�ளாக�� 
மா�ப�வ�தா�.

வ����ழ�� ம��தா�� �த�: 
வ����ழ��� இைலைய� ��� 
இ��� ���க� ெகா��பதா� 
வ�����ள ������க�, 
நா������ எ��� ம� ���க�, 
நாடா� ���க� உ�பட ேதைவய�ற 
���க� உட����� ெவ�ேய��. 

வ����ழ��� சா� எ��� 
ஏேத�� ஓ� எ�ெண�� 
இ���கா��� ேம���சாக� 
பய�ப���வதனா� ��க� 
�ைர�� ஆ��. ெதா�ேநா� 
��கைளேய ஆ��� வ�லைம 
வ����ழ��� சா��� உ��. 
இத� இைலைய அைர�� 
ேம���சாக� ��னா� ேத� 
க��னா� உ�டா�� வ� உடேன 
�ைற��. 
வ����ழ�� ஊ�ட�ச�� ���த� 
எ�றா�� அளேவா� பய�ப��த 
ேவ��� எ�பைதேய இ�த� 
பாட�� அ������றா� அக��ய�. 

வ����ழ�ைக அ��க� உ�பதா� 
ம�த�த�ைம உ�டா��, ப���ைம 
ஏ�ப��, கர�பா� எ��� 
ச�மேநா�� �ல�� உ�டா�� 
எ�ப� ேம�க�ட பாட�� ெபா�� 
ஆ��. எனேவ, அவரவ� உட� 
த�ைம�ேக�ப வ����ழ�ைக 
அளவ��� உ��வேத ���யமான 
ஒ�றா��.

இேதேபால நா� பய�ப���� 
மரவ����ழ��� எ�ண�ற 
ம���வ� பய� ெகா�ட�. இ��� 
ெசா�ல� ேபானா� ச��கைர 
வ����ழ�ைக� கா���� நம�� 
அ�க� ந�ைமகைள� தர���ய� 
மரவ����ழ��. 

Tapioca Cassava எ�ப� 
மரவ����ழ��� தாவர� ெபய� 
ஆ��. இத� தாவர� ெபயரான Tapioca 
எ�ப�ேலேய ஆ��ல���� 
அைழ�க�ப��ற�. �����ழ�� 
எ�� �ராம��ற�க�� 
ெசா�ல�ப�� இத�����தா� 
ஜ�வ�� உ�பட ப�ேவ� 
உண��ெபா��க��, மா��ச�� 
இ���� ெபா��க�� 
தயா��க�ப���றன.

�ேர�� நா�ைட� தாயகமாக� 
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ெகா�ட மரவ����ழ��, த�ழக� 
ம��� ஆ��ர மா�ல��� ெப��� 
�ைள��க�ப��ற�. ���பாக, 
ேகரள மா�ல��� ���யாக� 
ப��ட�ப��ற�. 
மரவ����ழ��� 26 �த� 40 
���கா� வைர�� மா��ச�� 
அட��உ�ள�. அ�ம��ம�ல... 
ஃ�ேளவனா���, ைவ�ட�� � 
ஆ�ய ச��க�� ���யாக உ�ளன. 

மரவ����ழ��� ேவ��ப�� 
ப�ைய� ���வதாக��, 

ஊ�ட�ச�� ��கதாக��, 
மல�ள��யாக��, காய�கைள 
ஆ��� �ற� ெகா�டதாக�� 
�ள���ற�. ேம��, 
மரவ����ழ��� Carotenoids 
எ��� ைவ�ட�� 'ஏ' ச�� 
���யாக உ�ள�. ேம��, Beta 
carotene, Lutein எ��� ச��ைன�� 
ெப�����ற�. மரவ����ழ�ைக 
உண�� ேச����ெகா�வதா� 
ர�த��� உ�ள ெகா����ச�� 
�ைறவதாக ஆ��க� 
ெத�ய�ப�����றன. 

 Avoid taking spicy foods in summer. 
 Take plenty of buttermilk instead of coffee and tea. 
 To reduce body heat take plenty of salads. 
 Add jaggery, palm sugar to fruit salads instead of white sugar.
 Add some saunf powder to lemon juice it keeps the body cool. 
 Painting white color on the walls outside reduces heat.
 Take watermelon and cucumber everyday .It reduces thirst .Helps in kidney 

functioning .Mooli keeps the body cool.
 Store water in small plastic bags in freezer to have plenty of ice in hand. 
 Take lime squeezed water in a bottle when you go out.Add some sugar and salt to it. 
 Take plenty of vegetables .Instead of tamarind add tomato. 
 Wear light cotton clothes. 
 Taking raw onions prevents urinary problems. 
 Take sugar candy whenever you go out it reduces thirst. 
 Mix sandalwood with rose water and apply over face and body. It keeps the body 

cool. Apart from these stay indoor, have plenty of water and fruits like mangoes, 
water melon, musk melon, etc. Finish your work early and avoid staying in the 
kitchen for long during the day. Do not venture out between 11 and 3. Enjoy the fresh 
air in the terrace at night.  Go to the beach in the evenings whenever possible. Take 
plenty of cucumber, coconut water, and butter milk. Wear cotton, apply sandalwood 
paste, it keeps you cool. Keep all the curtains drawn as the house becomes cool.

Summer CareSummer Care
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ஒ�ெவா� மாத���� வ�� 
�ற�பான ந�ச��ர� அ�ல� 
��ைய� ேத��ெத��� அத�கான 
ெத�வ�ைத வண��னா� �ற�பான 
வா�� அைம��. அ�த 
அ��பைட�� ைவகா� �சாக�, 
ஆ�� �ர�, ���கா���ைக, 
ைத��ச�, ப��� உ��ர�, மா� 
மக� ேபா�றைவக� �ற�பாக� 
ெகா�டாட�ப���றன.

ைவகா� �சாக�. ைவகா� மாத��� 
ச��ர� ப��ண� நா�� �சாக 
ந�ச��ர��� ச�ச����. 
அதனாேலேய இ�த மாத� 'ைவசாக' 
மாத� எ����� ��னா�� 
'ைவகா�' எ�றான�. இ�த மாத 
ப��ண� நாைள 'ைவகா� �சாக�' 
எ�� ������ேறா�. இ�த 
நா�� தா� ��க�ெப�மா� 
அவதார� ெச�ததாக சா��ர�க� 
����றன. "�' எ�றா� 'ப��' 
(ம��), 'சாக�' எ�றா� 
'ச�ச��பவ�' ம�� �� வல� 
வ�� இைறவ� எ�பதா�, 
'�சாக�' எ��� வழ��வ�. 

ைவகா� �சாக�த�� ��கைன� 
ெதா�தா� பைக �ல��. ��ப� 
����. இ�நா�� �ைட, ெச���, 
ேமா�, பானக�, த��சாத� 
�த�யவ�ைற தான� ெச�தா� 
மண�ேப� ����. மக�ேப� 
உ�டா��.

ைவகா� �சாக��� �ரத���� 
��கைன த���தா� சகல 
ந�ைமக�� �ைட���. 
'ேவ��� �ைன��ைல' 
எ�பா�க�. ேவலா� த� 
ப�த�க�� �ைனகைள அ��பவ� 
��க�. �சாக ��நா�� 
��க�ெப�மா��� �ரத���� 
மன��� ேவ��� ெகா�டா� 
ேவ��ய வர� �ைட��� எ�ப� 
உ��. 

�ழ�ைத இ�லாதவ�க� ைவகா� 
�சாக� அ�� பா�, பழ� ம��� 
சா���� �ரத���� ��க� 
ேகா����� ெச�� ேவ��� 
ெகா�டா� அ��த வ�ட� 
ைவகா� �சாக����� ம��� 

...Sumathisrini

ைவகா� 
�சாக�
ைவகா� 
�சாக�
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�ழ�ைத தவ�வ� உ�� எ�� 
அ�பவ�ப�டவ�க� ����ேபா� 
ெசா��றா�க�.

��மணமாகாத க��ய�க� 
�ரத���� ��க�ெப�மாைன 
ேவ��� ெகா�டா� �ைர�� 
��மண� நட��� எ�ப� 
ந���ைக. இ�த �ரத�ைத 
ஆ�க�� ேம�ெகா�ளலா�. 
அ�ைறய �ன� ப�த�க� பா� 
காவ� எ��� ஆ��க� 
ெப�மா��� பால�ேஷக� 
ெச�வ�. 

பா� �ட� �ம���, காவ�க� 
எ����, அல� ����� 'க�த��� 
அேராகரா, ��க��� அேராகரா' 
எ�� ��க�ெப�மா� �க�பா� 
அவ� ��ெகா������ 
ேகா��கைள ேநா��� ெச�� 
உளமாற ��கைன த���பா�க�.

��த� அவத��த நா�� இ�த 
நா�தா� . ��தா��த� ��தராக ��� 
ெப��, ��வாணமைட�த�� இேத 
நாள��தா�.

எமத�ம� �ற�த நா�� இ�ேவ. 
அ�� யம��� �ைஜ ெச��, 
ேநா�க� அ�டாம� இ��க 
ேவ��வ�.

ைவகா� �சாக�த��தா� இ��ர� 
�வா�மைல ��கைன வ�ப�� 
ஆ�ற� ெப�றா�. ��மழ�பா��� 
ஈச� ைவகா� �சாக நா�� 
��நடன� ���றா�. 

ைவகா� �சாக� ைவணவ�க���� 
���ய நாளாக� 
ெகா�டாட�ப��ற�. 

ைவகா� �சாக���தா� ப��� 
ஆ�வா�க�� ���யமானவராக� 
ெகா�டாட�ப�� ந�மா�வா� 
அவத��தா�.

எனேவ ந�மா�வா� அவத��த 
ஆ�வா� ��நக�, ������ள 
ைவணவ ���தல�களான 
நா��ேந�, ��������, 
நவ���ப� உ���ட அைன�� 
ைவணவ� தல�க��� 
ந�மா�வா�� ��ந�ச��ர� 
ெகா�டாட�ப��ற�.
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ஆ��, ஆேரா��ய�, ஐ�வ�ய� ���ட...

�க�ட பா�வ�நாத ேத���ரநாயக
ஆ��பல� ��ய� ேத� ஹர ேம பாதக� ஹர
ெகௗ� வ�லப காமாேர காள�ட �ஷாஸந
மா��தராபத�ேபாேத: ���ர�ந�தகா�தக
    - ம�கள �ேலாக�க�.

ெபா��ெபா��: க���� காள�ட �ஷ�ைத ���ப��ட� ஏ��� 
த��தவேர நம�கார�. கா�யாய�யான பா�வ��� கணவேர, ���� 
�ழைல தல��� நாயகேர, நம�கார�. என�� ஆ��, ஆேரா��ய�, 
ஐ�வ�ய� ஆ�யவ�ைற அ���ராக. �வெப�மாேன, எ� பாவ�கைள� 
ேபா�� எ�ைன� ��ைம�ப����க�. ெகௗ��� கணவேர, ம�மதைன 
சா�பலா��யவேர, தா� காள�ட �ஷ�ைத அ���, �ற அைனவைர�� 
கா�பா��ய �லேர, நம�கார�. ���ரஸ�ஹார� ெச�த��யவேர, 
காலகாலேன, எ�ைன ஆப��க����� கா�� 
அ���ராக.
(இ���ைய �ரேதாஷ �ன�க�� பாராயண� ெச�� 
வ�தா� ஆ��, ஆேரா��ய�, ஐ�வ�ய� 
ேம�ேம�� ����யா��. அைன�� �தமான 
பய�க�� ெதாைல��)

ேம  - 2016
12, 27 – ச��  
19 – �ரேதாஷ�
21 – ைவகா� �சாக� 
25 – ச�கடஹர ச���� 

ஜூ� - 2016
2 – �ரேதாஷ� 
4 – அமாவாைச 

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

பல� த�� �ேலாக�

�ைண�� ெதா�� ெத�வ��, ெப�றதா�� ���க��
பைண��, ெகா���� ப� ெகா�டேவ�� ப�மல���
கைண��, க�����ைல��, ெம�பாசா��ச��, ைக��
அைண�� ���ர ��த� ஆவ� அ��தனேம.

அ�ரா� அ�தா� - ���தவ� ஒ�� ேசர
த�� ம��ர�
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�ரயாண��� ேபா� எ���� 
ெச�ல���ய உண� வைகக� பல 
வைக�ப��. ��ய �ர� �ரயாண�, 
அ�க �ர� �ரயாண�, ர�� 
�ரயாண�, �மான� �ரயாண�, 
ெவ�நா��� �ரயாண�, ���� 
ேபால உ�லாச� �ரயாண� எ�� 
���கலா�. அ�ப�� பா��தா� 
��� ஆ�� ேபா��ேபா� ைக�� 
க�� எ���� ெச�வ�� ஒ� �� 
�ரயாண���தா� ேச��. அத��� 
த�கப� என��� ெத��தவைர 
����� ெசா��ேற�.

��ய �ர� �ரயாண�:
இ��, ேதாைச, ச�பா��, �� சாத�, 
த�� சாத� ேபா�றைவ இத�� 
ச�யாக இ����. ேமேல 
ெசா�னைவக� அேநகமாக 
எ�லா���ேம ெத������� 
எ�பதா� அ�� �ல ��� ம��� 
ெசா��ேற�.

இ�� எ�றா� ெதா���க ச�� 
ேபா�றைவ அ�க ெவ�லா�� 
�ேதா�ண �ைல மா�ப�வதா�� 
ெக���ேபாக வா���க� 
இ���ற�. அதனா� இ�� �ளகா� 
�� ெப��. இ��ைய pack ெச��� 
�� ஒ� �ைற �ழாய��� 
ஒ�ெவா� இ��ைய�� ேவகமாக� 
கா�� ைவ�தா� வற�� ேபாகாம� 
இ����. 
ப���� ெகா��த���வ� எ�றா� 
பா� ெத��� ைவ�கலா�. பா� soft 

ஆக ைவ�க உத�� எ�றா�� அ�க 
ேநர� தா�கா�. அதனா� 
ந�ெல�ெண� ேமேல ஊ�� 
ைவ�கலா�. அ�ல� �ைறய 
ந�ெல�ைண�� இ�� ெபா�ைய� 
கல�� இ���� ெவ��� மா�� 
வைர �ர�� ைவ�கலா�. இைத 
நா�காக க� ெச�� pack ெச�தா� ைக 
படாம� ஃேபா�� ��� அ�ல� �� 
��கா� ��� எ��� சா��ட 
வச�யாக இ����.

ேதாைச pack ெச�வ� எ�றா� 
ஊ�த�ப� ேபால ெமா�தமாக 
வா���� தரலா�. ேமேல இ�� 
ெபா�ைய தட� ைவ�கலா�. அ�ல� 
இ�� ெபா�ைய மா�ேலேய கல�� 
ஊ�த�பமாக வா��� எ���� 
ெச�லலா�.

��ன� ��ன வ�டமாக pan cake 
�ைட�� வா��� ��ன ெக�ச� 
பா��ைல எ���� ெச�றா� 
ேவ��யேபா� ெக�ச��ட� 
சா��டலா�.

அேத ேபால ��ன ைச� ஜா� 
பா��ைல வா�� எ���� 
ேபானா�� ச�பா�� 
ேபா�றவ��ட� சா��ட ந�றாக 
இ����. �ைட�த இட��� �ெர� 
�ர� வா�� சா��ட�� வச�.

அ�க �ர ர�� �ரயாண����:
ச�பா�� எ�றா� �ரயாண��� 

...Kasri66 
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ேபா� கா��� ேபா����. அதனா� 
எ�ெண� இ�லாத �கா ேரா��யாக 
ெச�� நா�காக ம��� ைவ�க��. 
இவ�ைற அ���ய� பா��� 
க�� எ���� ெச�றா� இர�� 
நா�க� ஆனா�� ெம�� ெம�� 
எ�� இ����. ��� ��� 
ச�பா��களாக த��த�ேய ���� 
pack ெச�தா� ேவ��ய 
ச�பா��கைள ம��� உபேயா��� 
�� பா�ெக�கைள அ��த ேவைள�� 
ைவ���ெகா�ளலா�.

ெதா��� ெகா�ள ஜா�, ெக�ச� 
அ�ல� ேவ��கடைல� ெபா� 
ந�றாக இ����. அ�ல� 
காரசாரமாக ஏதாவ� ஒ� ஊ�கா�� 
ேபா��.

ேவ��கடைல� ெபா� ெச��ைற:
ஒ� க� ேவ��கடைலைய வ��க��. 
ேதா� ��� ைவ�க��. வாண��� 
எ�ெண� ஒ� ��� ��� நா�� 
�வ�� �ளகா�, ஒ� ��� 
ெப��காய� ேபா�� உ�� ேச��� 
அ��ைப அைண�����, வ��� 
ெதாெல��த ேவ��கடைலைய� 
ேச��� ஒ� �ைற �ர�� ����� 
அைர�க��. ெரா�ப�� ைநசாக�� 
இ�லாம�, ெரா�ப�� 
ெகாரெகார�பாக�� இ�லாம� 
அைர�� ைவ���ெகா�டா� 
ேவ��யேபா� உபேயா��கலா�.

ேவ��கடைல�� எ�ெண� பைச 
இ���� எ�பதா� ��ட �ர� 
�ரயாண���ேபா� ந��� 
எ�ேகயாவ� த�� அ�ல� ேமா� 
�ைட�தா� வா�� ெகா�சமாக 
�ைழ�� ைவ���ெகா�டா� ச�� 
ேபால�� இ����, இ��, ேதாைச, 
ச�பா��, த�� சாத� 
எ�லாவ����� ெதா��� 

ெகா�ளலா�.

கைர�த மா� ேதாைச:
இ��� �ரயாண���� ஏ�ற ஒ��. 
ைமதா அ�ல� ேகா�ைம மா�� 
ெச�யலா�. அள�, நா�� ப�� 
ைமதா எ�றா�, இர�� ப�� 
அ��மா�, ஒ� ப�� ரைவ, உ�� 
ேச��� கைர�� எ�ெண�� க�� 
தா���� ெகா��, இ�� ப�ைச 
�ளகா� ��� அ�ல� �� �ள� 
ம��� ேச��� �ரக�, ெப��காய� 
ப�ைசயாக� ேச��� க�ேவ��ைல 
ெபா�யாக ந���� ேச��� ெகா�ச� 
ஊ�ய�� ெம��ய ேதாைசகளாக 
வா��� எ���� ெச�லலா�. 
ெமா�ெமா��பாக வா��காம� soft 
ேதாைசகளாக வா��தா� வற�� 
ேபாகாம� இ����. ேமேல ெசா�ன 
ேவ��கடைல� ெபா�ேய இத��� 
ந�றாக இ����.

��ேயாதைர எ���� ெச�வ� 
எ�றா� �ளகா��� ப�� �ள�� 
��ேயாதைர ெச�தா� அ�க நா� 
ந�றாக இ����. ஆனா� ெகா�ச� 
கார� ��கலாக�� இ��கேவ���. 

த�� சாத� எ���� ெச�வ� எ�றா� 
சாத��� த�� ஊ��� �ைசயாம� 
பா�ேலேய �ைச�� ஒேரெயா� 
கர�� த�� ேச���, உ�� இ�லாம� 
�ைசயலா�. உ�� ேச��தா� ���ர� 
������� எ�பதா� உ�ைப 
த�யாக எ���� ெச�லலா�. அேத 
ேபா� ேத�கா� ���க� ேச���� 
�ைச�தா�� ���காம� இ����. 
ேத�கா� ���பாதவ�க� அைத 
எ��� ைவ����� சா��டலா�. 
�ைறய தா��� ெச�� கா��த 
�ராை�, ெவ�ள��கா� கல�� 
�ைச�� ெச�லலா�. சாத� 
ெக��யாக� ேபானா� த��ேரா, 
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ச��கைர இ�லாத �டான பாேலா 
�ைட�தா� அைத ஊ��� �ைச�தா� 
�ெர� த�� சாத� ேபால இ����.
அ�க நா� ெகடாத ச�பா�� 
ேவ��� எ�றா� கா�ரா ேரா�� 
ெச�யலா�. 

கா�ரா ெரா�� ெச��ைற:
இத�� நா� வழ�கமாக ெச��� 
ச�பா�� �ைறேய ேபா��, ஆனா� 
�டேவ ஓமேமா, �ரகேமா, மசாலா 
�ேளா ேச��� கார���� �ளகா� 
��� ேச���� �ைச�� ஊற ைவ�த 
மாைவ ெம��ய ச�பா��யாக இ�� 
ஒ� ஃேபா�� ��னா� �ைறய 
�ைளக� இ�� தவா�� 
ெந�/எ�ெண� ��� 
ெச�யேவ���.

உ�பாம� வ�வத�காக�தா� ந��� 
�ைறய �ைளக� இ�வ�. ஒ� �ற� 
ஆன�� ம��ற� ���� ஒ� flat 
bottomed பா��ர�ைத ேமேல ைவ�� 
அ���னா� உ�பாம� அ�பள� 
ேபால flat-ஆக வ��. இ� எ�வள� 
நா� ஆனா�� ெகடா�. 
ெதா���ெகா�ள�� எ��ேம 
இ�லாம� சா��டலா�. இ� 
�மான� �ரயாண����� ஏ�ற Non 
messy food.

அ��� ம��� வைட... 
ம��� வைட உ�லாச� 
�ரயாண���� ஏ�ற�, �நா�� 
ேபால�� சா��டலா�, அேதசமய� 
வ�� �ர���ப��� இ����.

ம��� வைட ெச��ைற:
ஒ� க� ரைவ, ஒ� க� அ�� மா�, ஒ� 
க� ைமதா, ஒ� க� ேகா�ைம மா� 
எ�� நா�ைக�� சம அள� 
எ����ெகா�ள��. இ�� உ��, 
கார����� ேதைவயான ப�ைச 

�ளகா� (�ைதகைள ���� 
ெபா��ெபா�யாக ந���ய�), 
க�ேவ��ைல, ெகா�தம�� 
ெபா�யாக ந���ய�, ெவ�காய� 
ெபா�யாக ந���ய� எ�� எ�லா� 
ேபா�� கல�� ைவ�க��.

ஒ� கர�� ெந� அ�ல� வைட 
ெபா��க கா�� எ�ெணையேய 
�டாக மா�� ேச���� ��� 
ைவ�க��. இ�த மாைவ ெமா�தமாக 
�� ���� �ைசயாம� ெகா�ச 
ெகா�சமாக �� ேச��� �ைச�� 
ெச�வ� வைட கைட�வைர 
����பாக வ��. 
ெகா�சமாக த��� ேச���� 
�ைச�� ஒ� உ��ைட மாைவ 
பா��� ���� எ�ெண� தட� 
ெப�யதாக� த�� ைவ�க��. 
எ�ெண� ந�றாக ��ட�� 
அ��ைப �தமான ��� 
ைவ����� இர�� ப�க�� 
ெபா��ெத��க��.

அ�வள�தா� வைட தயா�. 
ெதா���ெகா�ள த�கா� ெக�ச� 
அ�ல� ச�� ெபா��தமாக 
இ����.

����:
அ�க கரகர�� ேவ��பவ�க� ரைவ 
அளைவ அ�க���� ெச�யலா�.
�ல� ேகா�ைம மா� இ�லாம� 
ெச�வா�க�. �ல� த�� 
உபேயா���� �ைச�� ெச�வா�க�.
�ேரா�� ரைவ அ�ல� ஒ�ப�� 
ரைவ �ைட�தா� அ�� ெச�வ� 
இ��� ந�ல �ைவ த��.

எ�லா வைக �ரயாண����� 
ெபா�வான ���:
எ�தைன ெவைர�� உண� எ���� 
ெச�றா�� �டேவ இர��, ��� 
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��� வைககைள எ���� ெச�றா� 
தாக� அ��கா�, �ரயாண அ��� 
ெத�யாம� energetic ஆக�� இ����. 
Short Journey எ�றா� ேகச� எ���� 
ெச�லலா�. அ�க ப�ச� இர�� 
நா� தா���. Long journey எ�றா� 
ேவ��கடைல உ��ைட, அ�ரச� 
ேபா�றைவ ந�றாக இ����. 
இைவகைள ����தா� ெச�ய 
ேவ��� எ�ப��ைல ந�ல தரமான 
��� �டா��� வா�� எ���� 
ேபாகலா�.

அேத ேபால ைகவச� ச��மா�, 
அவ�, ேத�, � பா��, ச��கைர, 
Horlicks, Digestive Biscuits ேபா�றைவ 
எ���� ேபாவ� சமய���� உத��.

��ன� �ழ�ைதக�ட� அ�ல� 
ெப�யவ�க�ட� �ரயாண� 
ெச�வதாக இ��தா� ஒ� க� 
ஹா����, ஒ� க� பா� ப�ட�, ஒ� 
க� அ�ல� அைர க� ெபா��த 
ச��கைர, அ�ல� எ�லா� சம ப��� 
ேச��� கல�� Air tight ஜா�� எ���� 
ெச�லலா�. ெகா���� ெவ��� 
�ைட�தா� இ��ட�� ���� 
�ைட���.

அேதேபால � பா�� எ���� 
ேபானா� பா� ப�ட��, ச��கைர� 
ெபா��� கல�� எ���� 
ெகா�ளலா�. ெவ���� � பா�ைக� 
ேபா�� பா� ��� கல�தா� 
இ��ட�� � தயா�. Girnar எ�ற 
brand இ��ட�� � பல flavorக�� 
�ைட��ற�, ெவ�� ெவ���� 
கல�தா� ேபா��, �ரயாண���� 
ெரா�ப�� வச�யாக இ����.

அவ� எ���� ெச�றா� ச�யான 
உண� �ைட�காத ேபா� ஒ� ��ன 
ட�பா�� க��ய அவைல 

ஊறைவ��� ���� ேத� கல�� 
சா��டலா�. இர��, ��� ம� 
ேநர���� ப� எ�� வ�� 
ெதா�தர� ெச�யாம� இ����.

அேத ேபால ெவ��� சா���டா� 
வ�� ேகாளா� ெச��� எ�பவ�க� 
வ���� ெபா��த ெவ�தய� ேபா�ற 
�ல எ�ய ��� ம���க�� எ���� 
ெச�லலா�.

�ேழ �ல ெர����கைள த��ேற�. 
�ரயாண��� �ர���� த��தப� 
ெச�� ெகா�ளலா�.

கா���ர� இ��:

ஒ� க� இ�� அ���� ��கா� க� 
உ��� எ�� எ��� இர�ைட�� 
ஒ�றாக�கல�� இர�� ��� 
�ைற அல� ஊற �ட��. நா�ைக�� 

Recipe of the Month 88888888rs oa fe  EY x !ce ell cen

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine May 2016                  26



ம�ேநர� ஊ�ய�� ����ேலேய 
த��� அ�க� ேச��காம� 
ெகாரெகார�பாக அைர�க ேவ���. 
சாதா இ���� அைர�பைத �ட�� 
ரைவயாக இ��தா� ந�றாக 
இ����.

இ�த மா�� உ�� ேச��� தாராளமாக 
ெப��காய� ெபா�ைய�� ேச��� 
���க�ட��. இரேவ அைர�� 
ைவ�தா� காைல�� ��������. 

ம�நா� ���த மா�� தா��� 
ெச�ய ேவ���. அத�� ��, 
மா�� ஒ� க� த�� ஒ� ஆ��� 
க�ேவ��ைல உ���ேபா��, ஒ� 
��� ����ெபா��� ேபா�� 
கல�காம� ேமலாக ைவ�க��. 

தா��க ெந� + ந�ெல�ெண� 
இர�ைட�� கல�� உபேயா��க 
ேவ���, அ��� தாராளமாக இ��க 
ேவ���. ெந� எ�ெண� mixture 
��ட��, �ள� ஒ� ���, �ரக� ஒ� 
��� ேபா�� ெவ��த�� (�ள� 
�ரக�ைத ��தாகேவா ஒ��ர�டாக 
உைட�ேதா ேபாடலா�) மா�� 
ேமேல இ���� த�� ����ெபா� 
க�ேவ��ைல �� �டாக ஊ�ற��. 
க�ேவ��ைல �டான எ�ெண� 
ப�ட�� படபடெவ�� ெவ����, 
இ� எ�லாவ�ைற�� கர��யா� 
கல�கலா�. 

����: 
த�� ஒ� க� கல�க 
ேவ�����பதா� மா� 
அைர���ேபா� அ�க� த��� 
�டாம� அைர�க ேவ���.

கல�த மாைவ எ�ெண� தட�ய 
��ன� ��ன ட�ள�க�ேலா, சாதா 
இ�� த��ேலா அ�ல� ஒ� 

அகலமான cooker pan-ேலா ஊ�� 
இ�� ேபால ஆ��� ேவக 
ைவ�க��. ஒ� க��ைய ந��� 
��டா� ஒ�டாம� வ�� வைர ேவக 
ேவ���. இ� சாதா இ��ைய �ட 
அ�க ேநர� எ����. இ�ப� 
ெச�தைத ந�றாக ஆ�ய�� 
சா���வ� ந�றாக இ����. 
இர�� நா� ஆனா�� ெகடா�, 
அ�க� எ�ெண�, ெந� ேச��தா� 
ந��� ஓ�ைட ஓ�ைடயாக 
spongyயாக இ�� �ைட���. பா�� 
ெச�தா� ��ன ��ன ���களாக 
க� ெச�� ைவ�கலா�. 
ெதா���ெகா�ள இ�� �ளகா� 
ெபா� ெப��.

����: �ல� ஒ� க���� அைர க� 
உ��� எ���� ெச�வா�க�, அ�க� 
உ��� இ��தா� இ�� ��சய� 
ந�றாக வ�வேதா� softஆக�� 
இ���� எ�பதா� ��கா� க� 
எ��ப�.

மசாலா ெபா�:
இ� �ரயாண��� ேபா� ெகா��க 
எ����ெச�லலா�. ெச�வ�� 
�லப�. ஒ� �ேலா அ���ெபா� 
வா�� ைவ�க��. �த�� கா� க� 
எ�ெண�� �ரக�, க�ேவ��ைல 
தா��� �� �ளகா� (��� 
����னா� இர�� அ�ல� ��� 
ப� ��ைட ந��� தா��கலா�) 
இர�டாக ந���� ேபா�� ஒ� க� 
ேவ�கடைலைய ேபா�� ெபா��த� 
ேபால வ��க��. கடைல�ேதா� 
ெவ��தா� கடைல வ�ப�ட� எ�� 
ெத��� ெகா�ளலா�.

அ��� அைர க� ெபா���கடைல 
ேபா�� வ��க��, ெபா���கடைல 
���ர� வ�ப�����. எ�ெண� 
�த�ேலேய �டாக இ��பதா� 
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ெபா���கடைல ேபா�ட�ட� 
அ��த சாமா�கைள� ேபாட 
ஆர���கலா�.

இ�, கார���� ேவ��ய �ளகா� 
��, உ��, ம�ச� �� ேச��� 
ெபா�ைய�� ெகா�� உ�� கார� 
ெபா��� ந�றாக� கல��� வைர 
���� அ��ைப அைண�க��.

இ� ஒ� வார� வைர ந��காம� 
ந�றாகேவ இ����. வ��க 
��தமான ந�ெல�ெண� 
உபேயா��தா� வாசைன வரேவ 
வரா�. 

ெவ�காய� ேவ��� எ�பவ�க� 
ெவ�காய� ேபா�ட க�வடா� 
இ��தா� அைத� த�யாக� ெபா��� 
ேலசாக உைட��� கல�கலா�. இ� 
எ� ேதா� ெசா�ன ��.

ைமதா�� ெச��� ைடம�� க��:

இ��� �ரயாண��� ேபா� சா��ட 
ந�றாக இ����. இ�� ெர�� 
��� வைககைள இ�ேக த��ேற�.

1. ேகா�ைம மா�, ைமதா மா�, ரைவ 
���� தலா ஒ� க� எ��� 
ைவ�க��. ஒ� ��� ேசாடா 
உ��ட� ��� ேட����� ெந� 
ேச��� �ைர வர� ேத��க��. 
�ைர�த�� எ��� ைவ�த 
மா��கலைவைய ெகா�� உ��, 
கார�, ெப��காய�, (��� 
����னா� அைத�� அைர�� 
��தாக� ேச��கலா�), �ரக� அ�ல� 
ெவ�ைள எ� அ�ல� ஓம� எ�� 
ஏதாவ� ஒ�� ேச��� �ர�களா� 
��� �ட��. மா� மண� ேபா� 
அ�ல� bread crumbs ேபா� இ��க 
ேவ���. இ�� த��ைர� 

ெத��� ெத��� �ைசய��. மா� 
�� மா� ேபா� ெக��யாக இ��க 
ேவ���. மா� ஒ���ெகா���ப� 
stickyயாக இ��தா� அ�ேலேய 
எ�ெண� �டாம� இ� ைகக��� 
எ�ெண� ��� 
ேத�������ெகா�� �ைசயலா�. 
த��� ேபாதாம� ேபான� எ�றா� 
ைகைய நைன���ெகா�� 
�ைசய��. இ� மா� ச�யான 
பத��� இ��க உத��. இ�ப�� 
�ைச�த மாைவ �ைற�த ப�ச� அைர 
ம� ேநர� �� ைவ�� �ற� 
ெம��ய ச�பா��களாக இ�� க�� 
அ�ல� pizza cutterஆ� ��� 
ெபா��கலா�.

����: இைதேய இ��பாக 
ெச�வதா� இ��தா� மா�ட� (ஒ� 
க���� கா� க� எ�ற அள��) 
ச��கைர�ெபா� ேச���, உ�� ஒ� 
���ைக ேபா��� �ைச�� 
ெச�யலா�. ஆனா� மா�� ச��கைர 
ேச��தா� ெபா����ேபா� ���ர� 
�வ����� எ�பதா� �ைய �தமாக 
ைவ��� ெபா��க��.

2. ைமதாைவ அ�ல� ேகா�ைம 
மாைவ ச��� ஒ� ��� ட�பா�� 
ேபா�� ��க�� சாத� ைவ��� 
ேநர� ைவ�� ���க�. �ற� 
ஆ�ய�� க����லாம� இ��க 
����� ஒ� ��� ���னா� 
ச�யா����. ம�ப� ச��� 
கா�ேறா�டமாக ைவ�� 
எ����ெகா�டா� ஆ� மாத� 
ஆனா�� ெகடா�. இ�ப� 
பத�ப���ய மா� 6 க� எ��தா� ஒ� 
க� ச�ஃ�ளவ� எ�ெண� ேதைவ. 
எ�ெணைய ம��� ந�றாக� கா��� 
மா�� கல�� உ��, கார� எ�லா� 
ேபா�� �ைச�� ேமேல ெசா�ன 
�ைற�� ெச�யலா�. இ�� இ��� 
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எ�றா� ஓம� ேபா�றைவ 
இ�லாம� உ��� ஒ� ���ைக 
ம��� ேபா�� ெச�� ெபா��த 
���ேலேய ேமேல ச��கைர� ெபா� 
�� ைவ�கலா�.

3. ைமதாைவ ஆ��� ைவ�� எ��� 
அத�ட� ஒ� க� மா��� ஒ� ��� 
வ��� அைர�த உ��� மா� 
ேச���� ெச�யலா�.

�� த�ைட:
நா�� க� ைமதா�ட� ஒ� க� அ�� 
மா� ேச��க��. உ��, ெப��காய�, 
�ளகா� �� ேச��� ந�ெல�ெண� 
���� ��ற��. மண� ேபா� மா� 
ெத��� வைர ��� �ட��. 
ந�ெல�ெண� உபேயா��தா� ஒ� 
���யாசமாக இ����. இ�� 
����னா� கரகரெவ�� ெபா��த 
வ��த ேவ��கடைல, எ� ேச��கலா�. 
அ�ல� ஒ� ��� உைட�த 
உ��த�ப��� ஊற ைவ�� 
ேச��கலா�. இ� மாைவ ச�பா�� 
மா� ேபால �ைசய��.

ஒ� பா��� ���� அ�ல� 
வாைழ�ைல�� எ�ெண� தட� 
மா� ஒ� ேகா�யள� எ��� �� 
த�ைடயாக� த�� ெபா��க��. �� 
த�ைட ெர�.

���� பேகாடா:
இ� ஒ� �த��� பா��தா� ெர� 
��� ேபால ஒ� ெர���, 
ேவ���ேபா�� �ெர�ஷாக ெச�� 
ெகா�ளலா�.

கா� �ேலா ைமதா + கா� �ேலா அ�� 
மா� கல�� ைவ�க��. இ�த 
மா�க��� ஏ�றப� கார� 
ேபாடேவ���. அவரவ� ���� 
அள��ப� ப�ைச �ளகா� 

எ��கலா�. �தமான கார���� 
நா�� �ளகா� ேபா��, அ�க கார� 
ேவ��பவ�க� �ளகாைய 
அ�க����ெகா�ளலா�.

ப�ைச �ளகா�ட� அைர க�� 
ெகா�தம�� தைழ, ஒ� �� 
க�ேவ��ைல ேச��� ேதைவயான 
உ��� ேபா�� ����� 
ெகாரெகார�பாக அைர�க��. உ�� 
இ��பதா�� ெகா�தம��, 
�ளகா�� உ�ள ஈர�பைசயா�� 
த��� ����ெகா���. 
ஒ� வாண��� அைர க� எ�ெண� 
��� எ�ெண� ேலசாக �� 
ஆன�� அ��ைப ���� 
ைவ����� கல�� ைவ�த 
மா�கைள�� அைர�த �ளகா� 
��ைத�� ேச���� �ளற��. 100 
�ரா� ����ைய�� இர�டாக 
உைட�� கல�� வ��க��. மா� ைக 
ெபா���� �� வ�� சமய��� 
அைர�த ���� உ�ள ஈர�பைச�� 
ேபா�����, ������ 
வ�ப������. இ�த மாைவ ஒ� 
த��� ெகா�� ஆற ைவ�க�� 
(���: அ�க அள�� இ�ப� மாைவ 
ெச�� ைவ���ெகா�டா� 
ேதைவ�ப��ேபா� ஒ� க� மா� 
எ��� பேகாடா ேபாடலா�). 

மா� ஆ�ய�� ஒ� ��� சைமய� 
ேசாடா மா� ேச���� கல�� த��� 
���� �ைசய��. ச�பா�� மாைவ 
�ட ெகா�ச� தள�வாக� �ைசய 
ேவ���. மாைவ �டான 
எ�ைண�� ப�ேகாடா ேபால 
���� ேபா��� ெபா��தா� 
அ�க� எ�ெண� ���காத 
அள��� �ைறய கா��ப�யான 
���� பேகாடா தயா�.

இர�� க� மா�� ெச�தா� �மா� 
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அைர �ேலா வைர பேகாடா 
�ைட���.

����: ெவ�காய�, ��� 
ேவ��பவ�க� மா� �ைச�� �� 
ெவ�காய�, ��ைட ��� ேச���� 
�ைசயலா�. இ�ப� ��� 
ேச��பதா� ெவ�காய��� உ�ள 
த��� மா� �ைசய எ���� 
த��� அளைவ �ைற����� 
எ�பேதா� பேகாடா����� 
ெவ�காய� உ���� ேபா�� 
அபாய�� இ�ைல.

வைல���� ெச�வதானா� ���� 
இ�லாம� மாைவ வ��� தயா� 
ெச��ெகா�� ச�பா�� மா� ேபால 
ெக��யாக� �ைச�� �� உ��ைட 
எ��� �� ேபால ���� இர�� 
�ைனகைள�� ஒ�� ைவ�க��. 
இ� ேபால மா� ���க 
ெச��ெகா�� எ�ெண�� 
ெபா��க��. த��� ேச���� 
�ைசவத�� �� சைமய� ேசாடா ஒ� 
���ைக� ேச��தா� ���� ���� 
தயா�. இைவகைள� த�ர கைட�� 
வா��� அ�ல� ���ேலேய தயா� 
ெச��� எ�த �த ����� 
�ரயாண���� ஏ�ற உண�தா�.
ெவ�நா��� �ரயாண���� எ�� 
�ல ���:

இ�ேக ெசா�வ� எ� அ�பவ��� 
ம��ேம...
ெவ�நா��� �ரயாண� எ�றாேல 
Sight seeing எ�ப�தா� �த� இட� 
ெப��. அ� conducted tour எ�றா�� 
நாேம ����பா��ப� எ�றா�� 
�ைறய பண� ெசலவ��� 
வ����� எ�லா இட�� ���� 
பா��காம� ேபாவ� எ�றா� மன� 
வ����.  �த� �ல நா�க� 
உ�சாகமாக இ��தா�� நம��� 

பழ�க�படாத உணவா��, ச�யான 
அள�, ச�யான ேநர���� சா��டாத 
உணவா�� ெகா�ச� உ�சாக� 
�ைறய வா���க� இ���ற�. 
அதனா� ெவ�நா�� ��� �ளா� 
ப���ேபாேத �ல ெர�ேம� 
உணைவ�� தயா� ெச�� எ���� 
ேபாகலா�, �ல இ��ட�� food mix 
கைட�� வா��ேயா, ���� தயா� 
ெச�ேதா எ���� ேபாவதா� 
அ�ேக�� ஓரள��� சமா��கலா�.

இ��ட�� food mix �டேவ ��ன 
travel cooker, Tumbler flask 
ேபா�றைவ�� எ���� ெச�லலா�. 
�டேவ food pack ெச�ய �ல packing 
materials ெகா�� ேபாவ�� உத�யாக 
இ����.

எ� அ�பவ� எ�றா� �த�� ஒ� 
�� ஊ��� ேபான�� சா��ட� 
பழ�கமான ஒ� உண� 
இ�����டா� சா������� 
ெத�பாக அ��த ேவைள ப�� �ளா� 
ெச�யலா�. அேத ேபால �ைறய 
������ ம�ப� சா��ட ெவ��� 
ேபாக அ��பாக இ����, அ�த 
சமய��� relaxed ஆக �ல எ�ய 
உண�கைள ேஹா�ட� ��ேலேய 
தயா����ெகா�டா� 
ம�நாைள�கான ெத�� �ைட���.

அ�� �த�� வ�வ� ��ன Travel 
Cooker, எ��ட� உ�ள travel cookerஐ 
ெச� ெச��� �ைறைய 
��ேயாவாக� ேபா��ேற�, இ�� 
ஒ�வ� தாராளமாக�� ��� 
ேப��� இர�� �ைற சைம�தா�� 
அ�ஜ�� ப�ணலா�.

இ��ட�� உ��மா ���:
ஒ� க� பா�ேப ரைவ�� அைர க� 
ேச�யா�� 
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கல��ைவ���ெகா�ள��. 
வாண��� தாராளமாக எ�ெண� 
ஊ�� க��, உ��த�ப���, 
கடைல�ப���, ெபா�யாக ந���ய 
ப�ைச �ளகா�, ெப��காய� 
எ�லாேம தாராளமாக� ேபா�� ஒ� 
�� ����ைய�� உைட��� 
ேபா�� ெபா��றமான�� ரைவ 
ேச�யா கலைவைய கல�� ேபா�� 
�ைவ�� ேவ��ய உ��� ேபாட��. 
ரைவ ெபா��றமான�� அ��ைப 
அைண����� ெப�ய த��� 
ெகா�� ஆற�ட��. ப�ைச �ளகா� 
ெபா��த� ேபால இ��கேவ���, 
���ப��ைல எ�றா� �வ�� 
�ளகா�� ஓேக, இ�த ��� ஒ� ப�� 
எ�றா� இர�� ப�� ெவ��� 
ேதைவ. 

Travel cooker-� இர�� ப�� �� 
ைவ�� ெகா��க ஆர�����ேபா� 
ஒ� ப�� ��� கல�� ��னா� 
�ள���� அ�வா பத� வ��ேபா� 
அைண����� �� ைவ�க��. 
ச�யாக ப�� ��ட� க���� 
�ற�தா� ெபாலெபாலெவ�� 
உ��மா தயா�. 

இ�� ����னா� எ���ச� பழ� 
��யலா� அ�ல� ெடாமாேடா puree 
வா��� ெச�றா� ஒ� ��� கல�� 
ெச�யலா�. ெவ�காய� 
����பவ�க� ஊ����ேத 
ெவ�காய வடக� ெபா��� எ���� 
ெச�� கல�� சா��டலா�.
����: Travel Cooker இ�ைல 
எ�றா�� எ�லா ேஹா�ட�க��� 
� பா� ேபால ைவ����பா�க�. 
அ�� ெகா��ைர தயா� ெச�� ஒ� 
ெபௗ�� ஒ� ப�� ரைவைய ேபா�� 
ெவ��� ஊ�� �� ைவ�தாேல ரைவ 
ந�றாக வ�ப����பதா� 
ெவ�����.

இ��ட�� ெபா�க�:

��கா� க� அ��ைய ����� 
ெப�ய ரைவ ேபால உைட�� ச��� 
கா� க� பா��ப��ைப�� ஒ� �ைற 
����� ��� கல�� ைவ�க��.

ெந��� ���� ப���, இ��, 
�ள�, �ரக� (ஒ��ர�டாக� 
ெபா���) ேச��� ���� 
ெபா��றமா�� வைர��, இ�� 
ெபா��� வைர�� ைவ�� அ�க�ப� 
ெந�ைய வ������ ஆற��� 
த�யாக pack ெச�ய��. இ�த 
கலைவ�� உ��, ெப��காய� 
ெபா��� ேச��� அ��தமான ��ன 
��ன கவ�க�� அ�ல� ��ன 
containerக�� எ��� ைவ�க��. 
ஒ�ெவா� க� அ�� ப��� 
பா�ெக����� ஒ� seasoning 
ெபா�டல� எ�� த�யாக pack 
ெச�யலா�.

Travel Cooker-� open pot method� தா� 
சாத� வ��க ����. அதாவ� �ற�� 
ைவ�� சைம�த�, அதாவ� 
ந�ந��� �ள��ெகா�ேட இ��க 
ேவ���. த��� �ைற��ேபா� 
ெவ��� அ�ல� சாதா த��� அைர 
க� ேச��கலா�. ஓரள� அ�� ெவ�த� 
ெத��தா� ேமேல அைர க� ெவ��� 
ேச��� ��கைர switch off ெச�� 
அ��தமாக �� ைவ�கலா�. ப�� 
��ட��� standing ைட� cooking-� 
சாத� தயாரா��. இ� சாதா சாத� 
வ��க, நா� எ���� ெச�ற ெபா�க� 
���� அ��ைய உைட�� 
ைவ����பதா� ெபா�க��� 
ேவ��ய பத��� சாத� �ைழ�� 
ெவ������. ெச�� வ������ 
seasoning-ஐ கல�� சா��டலா�. 
அ�க� ெந� இ�லாத �ைவயான 
ெபா�க� தயா�.
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ெதா��� ெகா�ள வ�ற� �ழ�� 
��� ேபால ஏதாவ� 
எ����ெச�றா� ெகா�ச� ெவ��� 
ேச��� ைவ�கலா�.

இ��ட�� ெலம� ைர� ���:
ஒ� கர�� ந�ெல�ைண�� க��, 
உ��த�ப���, கடைல�ப���, 
�வ�� அ�ல� ப�ைச �ளகா� 
தா��� க�ேவ��ைல ேபாட��. 
க�ேவ��ைல ெபா��� பட 
படெவ�� வ�த�� ம�ச� ��, 
ெப��காய� ேச��� அ��ைப 
அைண�� அ�த ���ேலேய இர�� 
எ���ச�பழ� ���� உ�� ேச��� 
கர��யா� �ள��ெகா�ேட 
இ��க��. இ� ச�� ேநர��� 
வாண� ���ேலேய ெக���ப��. 
ஆ�ய�� ��ன பா���� pack 
ப�ணலா�. 

ெந��� த�யாக ����, 
ேவ��கடைல வ��� pack ெச�� 
ைவ�க��. ேமேல ெசா�ன �ைற�� 
அ��ைய சாதமாக வ��� இ�த� 
கலைவைய� ேதைவயான அள��  
ேச��� வ��த ���� கடைல 
கல�தா� ெலம� ைர� தயா�. ���� 
எ���ச�பழ�ைத ���தா� 
த��தா� எ�றா�� அவசர���� 
ஊ�கா� சாத� ேபால ைக� 
ெகா����. ெவ�� தா���கைள 
ம��� எ���� ெச�றா�� 
அ�க�ேக �ைட��� ெலம� ைவ�� 
ெச�� ெகா�ளலா�. இேத ேபால 
ேத�காைய �வ�க வ��� ெச�தா� 
அ� ேத�கா� சாத� ���.

அ��ததாக இ�த� பட� பா��க�... 
இ�� எ�ென�ன ேதைவேயா 
அைவகைள� பட� ���� 
ேபா���ேள�....

Packing Material:
��ன ��ன ziplock covers, சா�பா� 
க�ட உபேயாக�ப�� use andandand 
throw containers வா��� ெச�லலா�. 
சமய���� உபேயாக�ப��.
அேத ேபால Aluminium Foil ஒ� ேரா� 
வா�� ெச�றா� �ர� சா����, 
ச�பா�� ேபால பா� ெச�யலா�. 
அ�த�த ஊ�� �ைட��� பழ�க� 
கா�க�க�, �ர� இவ�ைற ைவ�ேத 
take away packets தயா� 
ெச��ெகா�ளலா�. ேதைவ �ல 
��ட�க��, advance planning-� தா�.

DIY Ziplock:

அேத ேபால சா��ட, ெகா��க எ�� 
வா��� ெச��� chips ேபா�ற 
��ப�ட�கைள ���க சா��ட 
��ய��ைல எ�றா� அைத அ��த 
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ேவைள�� ப��ர�ப��த disposable 
water bottle-க�� க��ைத பட��� 
கா��யப� அ��� எ���� 
ெச�றா� �ற�த பா�ெக� கவைர 
க���� உ�ேள �ைழ�� �� 
ேபா�� �� ைவ�கலா�. இ� 
எ��� வராம� கா�பேதா� crispness 
ேபாகாம�� பா���� ெகா���.

Thermal Lining Lunch Bags:
பட��� உ�ள�ேபால ெத�ம� 
ைல�� ெகா�ட ைபக� இ�ேபா� 
�ைட���றன. வா�� எ���� 
ெச�றா� உண�� temperature-�� 
பா�கா���. பழ�க� 
ேபா�றைவகைள ஃ�ெர�ஷாக 
ைவ���. Liquid substances எ�றா� 
ெகா��னா�� ஆப���ைல. 

இ� travelling ேபா� கவ��க 
ேவ��ய General Tips �ல:

ெபா�வாக ���� �பா� எ�றா� 
அ�ேக ேஹா�ட�க�� complimentary 
Breakfast இ����. ���தவைர வ�� 
�ர���ப� �ர�, cereals, cut fruits, fresh 
juice எ�� unlimited-ஆக� த�வா�க�. 
ஓ�தாேன எ�� ஒ� �� ���� 
ைவ�தா� இர�� �� ம� ேநர� 
தா���. Healthy Breakfast எ�பதா� 
வ�� ெதா�தர� எ�ற ஆப��� 
இ��கா�. �ற� சா���� உணைவ 
carbs அ�க� இ�லாம� ஃ�ெர� 
fruits, digestive biscuits, Nuts, Dried fruits 
எ�� ��ன ��ன அள�� 
ெகா��தா� �����பாக இ����.

வ��த ேவ��கடைல, ேவ�கடைல 
உ��ைட, ேப��ச�பழ��ட� 
ெபா��த nuts உ��ைட எ�பைவக� 
Travel friendly Foods.

����ேபா� dehydrate ஆகாம� இ��க 

�ைறய த��� ���கேவ���. 
மைல உ�� ேபா�ற High Altitude-��� 
த��� தா� ந�ல ம���. 

��ன ��ன Glucose பா�ெக�� 
வா��� ெச�றா� கைள�� 
ஏ�ப��ேபா� ெவ�� த���� 
கல�� சா��டலா�.

இர� ����ய�� வ�� �ர�ப 
சா����� ப��தா� அ��த நாைள 
������ட� ெதாட�கலா�. 

ெவ��� வ�� வ��ைற� 
ெக����ெகா�ேட ஆகேவ��� 
எ�� ஆைச இ��தா� கைட� 
இர�� நாைள அத�ெக�� ஒ��� 
வ��ைற�� ப�ைச�� ஒ� ைக 
பா��கலா�.

எ�ப��� ஊ��� எ�� எ���� 
ெச�வ�� இ�த� ெபா��க� 
எ�லா� ஒ� ��ன Bag -ஐ 
ஆ�ர����. நா� உ�ள 
இட��ேலேய ெபா��கைள வா��� 
ெச�வ� Economical எ�ப�� 
ச�ேதக��ைல. 

ஜா� ேபா�றைவகைள ��ன� ��ன 
ஜாராக வா�� எ���� ெச�றா� 
��ச� �� இ��பைவகைள 
அ�ேகேய ������ வரலா�. 

இ�ெய�ன, ���ைறைய 
ஆேரா��யமாக� ெகா�டாடலா�.
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ெகா�தம�� ச�� 

��னா ச��

...Amrudha

...Amrudha

 ெகா�தம��ைய ந�� ��த� ெச�� ��� அல�� ெகா�ள ேவ���. 
 �� ����� அதைன� ேபா��, அ��ட� த�கா�, ���, ப�ைச �ளகா� 

ம��� �ரக� ேச���, ேதைவயான அள� உ�� ேச��த, ¼ க� த��� ஊ�� 
அைர�க ேவ���. 

 ��� அ��ட� 1 ���� எ���ைச சா� ேச��தா�, ச�� �ைவயாக 
இ����.

 வாண��� எ�ெண� ��� அ�� ெப��காய�, ப��� ஆ�யவ�ைற� 
ேபா�� வ��க��. 

 ��, ப�ைச �ளகாைய� ேபா�� வத�க��. 
 ப�ைச �ளகா�� �ற� ச�� மா�ய�ட�, ��னாைவ� ேச��� ��ன� அ�� 

�� ேச��� எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக ���� ஓ�� �னா�க� வத��, 
இற�� ைவ�� ஆற �ட��.
ச�� ஆ�ய�ட� உ�� ேச��� ெக��யாக அைர�ெத��க��.
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சா�� சா����
...kkmathi

ேதைவயான� ெபா��க�:
சா�� �� - 1 
ெவ�காய�
த�கா� - ெபா�யாக ந���ய�
இ�� ��� ��� 
�ளகா� �� 
உ��, 
எ�ெண� - ேதைவயான அள�.

ெச��ைற:
 வாண��� எ�ெண� ஊ�� கா��த��, ெவ�காய� ேபா�� 

ெபா��றமா�� வைர வத�க��. �ற� இ�� ��� ��� ேச���, ��� 
வத��, த�கா� ேச��� வத�க��. 

 த�கா� �ைழய ஆர���த��, �ளகா� ��, சா�� �� உ�ேள இ���� 
த�கா�� சா�ைற�� கல�� ��� ேநர� வத��, உ�� ேபா�� ெகா�சமாக 
த��� ஊ�� ெகா��க �ட��. �ற� �� ���கைள�� ேபா�� ேவக 
�ட��. ��ட ஆர����� ேபா�, சா�� ��கைள ந�றாக ம��� 
�ட��. ெகா�ச� ��காக வ�த�ட� இற�� �டலா�. 

����:
 ஒ��ர�� ம� ேநர��� சா���வதாக இ��தா� ெரா�� ���க�� 

ேம� ��� ப�ட� தட�, சா�� ச�பைல அத� ேம� தட�, ெவ�ள��கா� 
���க� (ெம��யதாக �ளவா��� ந���ய�. அேதா� அத� ஈர� ேபாக 
ந�றாக �ைட�� �டேவ���) ேவ��மானா� ��ைடகைள ெம�தாக 
ேதாைச ேபா� வா���, ெரா�� அள��� ெவ��, அத� ேம� ைவ��, 
இ�ெனா� �ைல� ெரா�� ேமேல ைவ��, இர�� ���களாக ெவ�� 
�ட ேவ��ய� தா�.  ��பரான சா���� தயா�. 

 அ�ேவ ெகா�ச� ேல�டாக சா���வதாக இ��தா�, சா���� ச�பைல 
ஒ� ட�பா�� ேபா�� எ���� ெகா�ள ேவ��ய� தா�. ேதைவயான 
ேநர���, �ேள��� ைவ��� ெகா�� ெரா���ட� சா��ட ேவ��ய� 
தா�. உட� ெவ�ள��கா� ���க�, அ��த ��ைட�ட� சா��டலா�. 
இர�� ��� �தமான பழ�கைள�� உட� ெகா�� ெச�லலா�.

 ெபா�வாக இ� ���� அ�ல� காைல உணவாக ேபா�� வ��� சா��ட 
எ���� ெச�லலா�.
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�ெர� ஊ�த�ப� 
...SindhuLakshmi Jagan

ேதைவயான� ெபா��க�: 
�ெர� - 4 �ைல� 
த�� - 3 ��� 
ரைவ - 3 ��� 
ைமதா - 3 ��� 
த�கா� - 1(ெப�ய�)
�ள�� �� - 1 ��� 
ெகா�தம�� தைழ - 2 ��� (ெபா�யாக ந���ய�)
இ�� – ½ ��� 
ப�ைச �ளகா� - 1 (ெபா�யாக ந���ய�)
உ�� – ேதைவ�ேக�ப 

ெச��ைற:
 �ெர��� ஓர�கைள எ��� ��� உ���� ���� ெகா�ள��.
 இத�ட� த��, ரைவ, ைமதா, உ�� ேச��� கல�� ெகா�ள��.
 �க�� ெக��யாக இ�லாம� ெகா�ச� த��� ேச��� ேப�� மா�� கல�� 

ெகா�ள��.
 �� ந��� ைவ���ள த�கா�, ப�ைச �ளகா�, �ள�� ��, ெகா�தம��� 

தைழ எ�லாவ�ைற�� கல�� ெகா�ள��.
 அ���� ேதாைச�க�ைல ேபா�� ��ன ஊ�த�பமாக ஊ��னா�, �ெர� 

ஊ�த�ப� தயா�.

����: 
 �ைய �ைற�� ைவ�� ெச�தா� ெமா�ெமா��பான ஊ�த�ப� �ைட���.
 இ�� ெவ�காய� ேச��காததா� �ைர�� ெக���ேபாகா�.
 ���� மா�� ெவ��� ெச�வத�� ஏ�ற உண� இ�.
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உ�ைள��ழ�� கார க� சாத�
...Girija Chandru

ேதைவயானவ� ெபா��க�:
பா�ம� அ�� - 3 க� 
உ�ைள��ழ�� - 1 �ேலா (��ன� ��ன ச�ர�களாக ெவ��� ெகா�ள��. 
ேதா� எ��க ேவ�டா� ஆ��ல��� ஒ� பழெமா� ெசா�வா�க�... 'cook the 
jacket of the potato, and throw the potato away" ேதா�� தா� அைன�� ச��க�� 
உ�ளன)
உ�� - ேதைவயான அள� 
கா��� �ளகா� ெபா� - 3 ��� (கார� ேவ��� எ�றா� 5 ��� 
ேபாடலா�)
ெவ�தய�ெபா� - 1 ��� 
�வ�� �ளகா� - 4
ந�ெல�ெண� - 2 கர�� 
���� - 20, ேவ�கடைல - 100 �ரா� 
க�ேவ��ைல - ெகா�ச� 
தா��க – க��, உ��த�ப���, கடைல�ப��� 

ெச��ைற: 
 பா�ம� அ�� (��� க�) + 6 க� �� ��� 15 ��ட� ஊற ைவ�க��.
 ஊற ைவ�ப�, அ�த பா�ம� அ�� ஒ�ேறா� ஒ�� ஒ�டாம� அழகாக த� 

த�யாக சாதமாக ெவ�� �ைட���.
 �ற�, ��க�� ைவ�� ��� ��� ேவக ���, எ��� ஒ� ெப�ய 

தா�பாள��� ெகா�� ஆற ைவ�க��.
 ஒ� ெப�ய வாண���, ந�ெல�ெண� ஊ��, க��, உ��த� ப���, 

கடைல� ப���, க�ேவ��ைல, ����, ேவ��கடைல ேபா�� தா��க��. 
 �ற�, உ�ைள��ழ�� ேச���, �� உ��, ெவ�தய�ெபா�, கா��� 

�ளகா� ெபா� ேச��க��. பா� வத��ய �ற�, �க�� �ளகாைய ெகா�ச� 
�� ேச��� அைர��, �ழ�ேகா� ேச��க��.

 ெகா�ச� �ட �� ேச��க ேவ�டா�. அ�த எ�ெண�ேலேய ந�� 
வத�க��� (எ�ெண� ேதைவெய�� ஊ��� ெகா�ளலா�).

 ந�� வத��ய ��, இற��, ஆற ைவ�த சாத�ேதா� ேச��� ந�� 
கல�க��.

������:
 அைனவ���� ���த உணவாக இ� இ����. ெந� நா�க� ெகடா� 

(காரண�, கார� அ�க� ேச���ேறா�).
 �ழ�ைதக��� ேவ��� எ�றா�, த�யாக, ெகா�ச� ேப��ச�பழ� + 

�ராை� + ெவ�ல� + ���� ெபா��� த�யாக ைவ��� ெகா��, கார� 
அ�க� எ�� ேதா��னா�, இ�த ����� ேச���� ெகா�ளலா�.ெதா��� 
ெகா�ள �ர�ேயகமாக எ��� ேதைவ இ�ைல. கார� �ைற�த ேந��ர�கா� 
��� ந�றாக இ����.
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வ���கார� �ைவய�
...Girija Chandru

ேதைவயானவ� ெபா��க�:
கடைல�ப��� - 1 க� 
ேவ�கடைல - 1 க� 
ேத�கா� ��வ� - ெகா�பைர ��வ� எ���� ெகா�ள��
�வ�� �ளகா� - 5
க�ேவ��ைல - ெகா�ச� 
ெப��காய�, உ�� - ேதைவயான அள� 
ெந� - ெகா�ச� 
ந�ெல�ெண� - ெகா�ச� 

ெச��ைற: 
 �த��, ெந���, ேத�கா� ��வைல� ேபா�� ந�� வத��� 

ெகா�ள��.�ற� எ��� த�ேய ஆற ைவ�க�� (�ர�� �ற� வ�� வைர 
��ள வத�க ேவ���).

 ஒ� வாண��� கடைல�ப���, ேவ�கடைல, உ��, ெப��காய�, 
க�ேவ��ைல, �வ�� �ளகா� அைன��� ேபா��, ந�ெல�ெண� 
ஊ��, ந�� வத��� ெகா�ள�� (ப��� �வ�க ேவ���). க��� 
�ைல�� �� இற��, ந�� ஆற ைவ�க��.

 �ற� �����, �த�� ப��� வைகயறா� ேபா��, �� அ�க� �டாம� 
�ைவய��� அைர�ப� ேபா� அைர�க�� (ெகா�ச� ெகார ெகார எ�� 
இ��க ேவ���). 

 ேத�கா� ��வைல, ெகா�ச �ட �� �டாம� ெபா���, �ைவய�� 
ேச��� ந�� கல�க��.

������:
 இ�த� �ைவய� இர�� நா�க� ெகடா�. எ�னடா, ேத�கா� ேச��� 

இ���றாேள எ�� கல�க ேவ�டா�. �ேர இ�லாத ெகா�பைர 
எ�பதா��, ெந� ��� ந�� ��ள வத��வதா��, �� ��� 
அைர�காம�, ெபா�யாக� தா� ேத�காைய ேச���ேறா� எ�பதா�� ெகட 
வா��� இ�ைல.

 சாத��ட� ேச��� சா��டலா�. இ�ைலெய�றா�, இ��, ேதாைச�� 
ந�ல ேம�� இ�த �ைவய�. 

 த�� சாத����� ெதா��� ெகா�ளலா�. அ�த கால��� ெவ� �ர� 
ேபா��ற �ன�கார�க� இ�ப� ெச�� எ���� ேபாவா�களா�. அதனா� 
இ�த� ெபய� "வ���கார� �ைவய�".
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36 ம� �ரயாண ேநர���� 
த��த மா�� உண� 

...Chan

நா�க� ��� ��ைப�� ர�� 
�ரயாண� ெச�த ேபா� ர��� உண� 
வா�� சா���வைத ���த வைர 
த���ேபா�. அ�ேபா� நா�க� 
���� இ��� தா� உண� எ���� 
ெச�ேவா�. ம�ைர வர ஆ��. 36 ம� 
�ரயாண ேநர���� த��த மா�� 
உண� ெச�� ந� ஊ� �ப� பா�� 
மா�� ெப�ய ைச�� ��ைப�� 
�ைட�ல� ��� �ப� பா�� 
�ைட���. அ�� த��த�யாக 
உணைவ ைவ��� ெகா�ேவா�.
ந� எ�ேலா�� எ��� ெச��� 
உண� வைககைள� தா� நா�� 
எ���� ெச�ேற�. �ைன�� 
இ���� அவ��� �லவ�ைற இ�� 
������ேற�.

இ�� எ�றா� இ�� �� ��� 
ந�ெல�ெண� தட� ைவ��� 
ெகா�ேவா�. அ� �ல ம� ேநர� 
காயாம� ���வாக இ��க உத��. 
அத�ட� ெபா� த�யாக ைவ��� 
ெகா�ேவா�. த�கா� ெதா�� அ�ல� 
��� ச�� (ெதா�� பத����) 
அ�ல� இ�� ச�� (ெதா�� 
பத����). அைத எ���� ெச�றா� 
ெக��� ேபாகா�. 

ச�பா�� எ�றா� ஆ� பேரா�டா, 
ேம�� பேரா�டா, சாதாரண ச�பா�� 
��ேகாண வ��� ம��� ேலய� 
வ�� மா�� �டேவ��� .இ� 
ெகா�ச� ���வாக ��ட ேநர� வைர 
இ����. ஆ� பேரா�டா எ���� 
ெச�றா� �த� ேவைள�� சா���� 
�ட ேவ��� .��ட ேநர� ைவ�� 
இ��தா� ெக��� ேபாக வா��� 
இ���ற�.

ேம�� பேரா�டா 2 நா�க� �ட 
ைவ�� சா��டலா�. ெவ�� ச�பா�� 
எ�றா� அத�� ெவ�� ெவ�காய�, 
த�கா�, ேசா��, �ரக�, �ளகா� ��, 
ம�ச� ��, உ�� ேபா�� ந�றாக �� 
இ�லாம� வத��� ெக��யாக� 
ெகா�� ெச�ேவா�. இ��� �த� 
நா� ம��� உபேயா��கலா�.

த�� சாத�, எ���ைச சாத�, 
��ேயாதைர ெகா�� ெச�ேவா�. 
அத�ட� கைட�� ���� ��� 
வா�� ைவ�� உபேயா��ேபா�.

நா�க� �ரயாண� ெச���ேபா� 
அளவாக� தா� சா���ேவா�. 
இைட�� வ�� ஊ�க����� 
ஃ�ெர�ஷாக பழ�க�, இள�� வ�தா� 
ம��� தா� வா��ேவா�. இ� 
ெப��பா�� நா� அைனவ�� 
ெச�த� தா�.

��� ேபா� ப�, கா� ஆ�யவ��� 
�ரயாண� ெச���ேபா� இைட�� 
ச�யான �காதாரமான கைடக� 
இ��கா�. ஆனா� இ�ேபா� ேநஷன� 
ைஹேவ வ�த �� அ�த �ர�சைன 
இ�ைல. பல ந�ல தரமான 
உணவக�க� இ����றன. இ�ேபா� 
நா�க� ஊ��� வ�� ேபா� எ�காவ� 
ெச�வத�� காைல ேநர� 
�ள���ேபா� அ�காைல�ேலேய 
�ள��வதா� வ��� இ���� 
உணவக�க�� காைல �ப� சா���� 
���ேறா�. இதனா� ேநர� ��ச� 
ஆ�ற�.

இ�ேபா� பல� ெவ�நா��� பயண� 
ெச��றா�க� .�ல� sotc ேபா�றவ��� 
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ெச�றா� அவ�க� ��வ�� இ��ய 
உண�க� த�� ���றா�க�. ஆனா� 
எ�கைள� ேபா�� �ல� த�யாக �� 
ெச�� ேபானா� நா� தா� உணைவ 
பா���� ெகா�ளேவ���. காைல 
ேநர� ேஹா�ட�� நம�� breakfast 
�ைட���. ம�ய� ம��� இர��� 
அ�� �ைட�பைத நம�� எ� ஒ�� 
ெகா��� எ�� பா��� சா��ட 
ேவ���. ���� பா��க� ேபா�� �ல 
நா�க�� நம�� ேநர� இ��கா�, 
சைம�க �� இ��கா�. ஆனா�� 
நா�க� ஒ� அவசர ேதைவ�� �ல 
சைமய� சாதைனகைள� ெகா�� 
ெச�ேவா�.

அவ��� �ல:
3 ��ட� எெல���� ைர� ��க�
ெக���
� bag
ச��கைர  
பா� ப�ட� 
இ��ட�� கா� ப�ட�
அ�ல�  
ஆ� இ� ஒ� � அ�ல� கா� ப�ட� 

இ�� �ைட��� அ�த ப�ட�� 
ெவ��� ம��� ஊ��னா� ேபா��. 
காைல�� நம�� � �ைட�� ���. 
இைட�� நம�� இ� ���க வச�யாக 
இ����. பா�ம� ைர� 1 �ேலா (இ� 
ேவகமாக �� ஆ��) (த�� ஊ�� 
சா��டலா�. காைல ேஹா�ட�� 
வழ��� த�ைர உபேயா��கலா�.
ப��� ெபா�, ெந� (எ�ெண� 
எ���� ெச�றா� க��� �ட வா��� 
அ�க�) ெந� பா��ைல ஒ� 
ட�பா�� ேபா�� எ���� 
ெச�லலா�. இ��ட�� ெலம�, 
��ேயாதைர ��� கைட�� வா�� 
எ���� ெச�லலா�. இ� ஒ� அவசர 
ேதைவ��� தா�. ெப��பா�� 
உபேயா��க ேநர� �ைட�கா�. 
���� ���ப எ���� ெகா�� 
வ�ேவா�. ஆனா� இ��ட�� �, 
கா� உபேயாகமா��.

நா�க� �ல மாத� இ�தா��� இ��க 
ேவ�� இ��த�. அ�� இ��ய 
உணவக� �க�� �ைற�. நா� �ன� 
pizza, pasta சா��ட ��யா�.

நா�க� த�� இ��த ேஹா�ட� ��� 
சைமயலைற இ�ைல. நா� எெல���� 
ைர� ��க� ைவ�� சைம��� 
சா���ேடா�. �ன�� சா�ட� 
ைவ����ேவ�. சா�பா�, �ழ�� 
ெபா�, �ல மசாலா எ���� ெச�� 
இ��ேத�. �வர�ப��� அ�ல� 
��ட�, ெவ�ைள ��ட� அ�ல�  
காராம� ஒ� 5 ம� ேநர� ெவ���� 
ைவ�� ��ேவ�. �� ைர� ��க�� 
அவ��ட� ெவ�� ெவ�காய�, 
த�கா�, அ�� �ைட��� ஏதாவ� 
கா�, சா�பா� ெபா� ேபா�� �ழ�� 
மா�� ெச�� ��ேவ�.

ஓ�� அ�ல� ரா� மா� �ராக� 
கைர�� ��� பா� ஊ�� க�� மா�� 
ெச�� ��ேவ�. இைத ெகா�ச� 
கவனமாக ெச�ய ேவ���. நா� இைத 
5 ��ட� ��க�� ெச�ேத�. 
இ�லா��� ெபா�� வ��� ���. 
ப�க��� ��� ெகா�� அ��க� 
�ற�� கல�� �ட ேவ���. நா� 
சைம�� ����� வைர பய�� பய�� 
ெச�ேவ�. ஏ� எ�றா� அ� ஒ� 5 
�டா� ேஹா�ட�. சைம�க அ�ம� 
இ�ைல. ஆனா�� எ� கணவ� 
ஆ��� இ��� பல� பல மாத�களாக 
இ��ததா� அவ�க� ெத���� ��� 
��டா�க� எ�� �ைன��ேற�. 2 
மாத�க� ெவ��� சா��டாம� நா� 
இ�த �ைற�� சமா��ேத�. இைத 
எ� கணவ� ஆ�� �சயமாக ெச�� 
இ��ததா� ெச�ய ���த�.

நா�க� ���� பா��க� ெச�� 
இ��தா� க���பாக ெச�� இ��க 
��யா�. கட�த �ைற ���, 
�ெப�� ெச�ற ேபா� எ���� 
ெச�ற ெபா��க� அ�ப�ேய ���ப 
வ�த�. இ��ட�� கா�, � ம��� 
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தா� உபேயா��ேதா�. இைத ��க� 
ப�ர ����ட��ைல. ஆனா� 
இ��� என�� ���யமாக� 
ேதா��யதா� எ���ேற�. 
ேவ�டா� எ�றா� இ�த� ப��ைய 
��� �ட��.

நா�க� எ�த� பயண� ெச�றா�� 
உண��� எ�வள� ���ய��வ� 
த��ேறாேமா அ�த அள��� �ல 
ம���க� எ���� ெச�வ�� 
கவனமாக இ��ேபா�. ஒ� pouch-இ� 
�ல அவசர���� உத�� ம���க� 
ைவ��� ெகா�ள��. அைவ:
paracetomol,ranitidine,pain killer, antacid, 
��� காரா, volini, cetrizine, ���, 
அ���தா�ச�, வ���ேபா���� 
ேவ��ய மா��ைர, ம��� ��க� BP, 
�க� ம��� எ��தா� அ���, ெத�மா 
��ட�, band aid இ� எ�லா� எ��� 
ைவ��� ெகா�ள��. இைத எ�லா� 
baggage- இ� ேபாட��.

�ழ�ைதக� இ��தா� அவ�க���� 
ேதைவயான fever, cold,அல�� 
வ����ேபா��, வா�� ேபா�ற 
ேநா�க���� ேதைவயான 
ம���கைள டா�ட�ட� ேக�� 
��தாக வா�� அவ�ட� ஒ� ெல�ட� 
வா�� ைவ��� ெகா�ள��. இைத�� 
baggage- இ� ேபாட��. cabin bag இ� 
ேவ�டா�.

ம�ற �ல ெபா��க�:
�ளா��� mug. இ� ெவ�நா��� 
நம�� டா�ெல� ெச��� ேபா� 
��த� ெச�ய ேதைவ�ப��. 
�ழ�ைதக� இ��தா� அவ�க��� 
ஷவ� இ� ���க ைவ�க �ல சமய� 
��யா� .அ�ேபா� mug- இ� த��� 
���� ���க ைவ�க வச�யாக 
இ����. அ�� எ�லா� பா��� 
உல�வாக இ����. நா� த��� 
��தாம� உபேயா��க ேவ���.

Universal adapter, எெல���� ��க�, kettle, 

knife, 2 ���, 1 ��ண�, 2 glass, 2 plate, 
scissors எ�லா� எ��� ைவ��� 
ெகா�ளேவ���. எ�வள� 
�ைறவாக ெபா��கைள எ���� 
ெச���ேறாேமா அ�வள� வச�யாக 
இ����.

நா� ெவ�நா���� �� ஏ�பா� 
ெச��� ஏஜ�� �ல� ெச�றா� 
அவ�கேள இ��ய� உண� எ�றா�,  
ைசவ, அைசவ உண�கைள� தயா� 
ெச�� த�� ��வா�க�. நம�� �ரம� 
இ��கா�. நா� த�யாக �� ெச�� 
ெச�றா� ைசவ உண� ம��� 
சா���பவ�க� எ�றா� ஐேரா��ய 
நா�க�� �க�� �ரம�. ெவ��� 
���� சா��ட ��யா��� 
அ�ேபா� காைல எ��� ���க� 
ேபா�� ேபா� சாத� ைவ�� ��டா� 
த��, ெபா� ைவ�� சமா���� 
ெகா�ள ேவ���.

இ��ய� அைசவ உண� 
உ�பவ�க���� �ட �ரம� தா�. 
அ�� மா�� இைற��, ப�� இைற��, 
அ�க� �ைட���. நா� �ல சமய� 
ேகா��க� ேத� அைலய ேவ���. 
கட� உண�க� இ����. ஆனா�� 
ெவ� இட�க�� கட� உண�கைள� 
த���ப� உ�தம�. அ���, அ� �ல 
சமய� �ைல அ�கமாக இ����. ந� 
ப�ெஜ� �ல சமய� வரா�.

அ��� எ�த இட� ெச�றா�� 
��டமாக இ���� இட�க�� 
இ��க ேவ��� .ஆ� நடமா�ட� 
�ைறவாக இ���� இட�கைள� 
த���� �ட ேவ���. ேமைல 
நா�க�� ���� பய� அ�க�. 
�ெப��� எ� hand bag 
�ற�க�பட��ைல,  க� 
ெச�ய�பட��ைல. எ� ப�ைச எ��� 
��டா�க�. அ�� பண� இ�ைல. 
அைன�� id கா��க�� இ��த�. 
பண� ெதாைல�ததா�� சமா���� 
ெகா�ளலா�. IId ம�ப��� இ�� 
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உ�ைள��ழ�� ஃ�ைர
...jv_66 @ Jayanthy

ேதைவயான� ெபா��க�:
உ�ைள��ழ�� – ேதைவயான அள�, க��, உ��த�ப���, எ�ெண�, �ளகா� 
��, ம�ச� ��, உ�� 

ெச��ைற:
 ேதைவயான அள� உ�ைள��ழ�ைக எ��� ந�றாக� க��, ���� 

���யாக ந���� ெகா�ள��.
 இைத� த���� ேபாட ேவ�டா�.
 ஒ� கடா�� 6 ���� எ�ெண� ��� க��, உ��த�ப��� தா���, 

��ன� ந��� ைவ�த உ�ைள��ழ�ைக� ேபா�� ந�றாக� �ள�, அ��ைப 
�க�� ��யதாக ைவ�� �ட��.

 இ�� ��தள� �ட த��� �ட��டா�.
 அ�வ�ேபா� �ள� �ட ேவ���.
 ேதைவ�ப�டா� ேம�� ��� எ�ெண� ேச���� ெகா�ள��.
 ஒ� க�ட��� ெவ����ட� ெத�ய வ�த �ற�, ேதைவயான அள� �ளகா� 

��, உ��, ம�ச� �� ேச���, ந�றாக� �ள�, ேம�� 5 ��ட�க� ைவ�� 
இற�க��.

 ந�� ஆ�ய �றேக pack ெச�ய ேவ���. இ�லா��டா� �� ���� 
ெகா���.

 இ�ப� ெகா�ச� �ட த��� படாம� இ�த உ�ைள ஃ�ைர ெச�வதா�, 
க���பாக 1 ½ நா� வைர ெக���ேபாகாம� இ����.

 ச�பா��, சாத வைகக� எ�லாவ����� ஏ�ற ைச��� இ�.

Recipe of the Month 88888888rs oa fe  EY x !ce ell cen

வ�� ���ப வா��வ� �க� ெப�ய 
தைலவ�. அேத ேபா� பா��� 
நா�க� ெச�ற ேபா� ேபா�� 
உைட�� இ�வ� வ�� எ�ேக உ�க� 
பா�ேபா�� எ�� ேக�டன�. எ� 
கணவ� தர� தயா� ஆ� ��டா�. 
அ�ேபா� எ�ேக உ�க� ப�� எ�� 
ேக�க�� எ� கணவ� �தா���, 
பா�ேபா�� தராம� பண�ைத ம��� 
த�� ��� வ�� ��ேடா�. 
ெவ�நா�க���� ெச��� ேபா� 
யாராவ� பண� ேக�� �ர��னா� 
த�� ��� அ�த இட�ைத ��� 
நக�வ� ���சா��தன�. எ�த இட� 
ெச�றா�� பா�ேபா��,id copy 

ெகா�� ெச�ல��. ஒ��னைல ��� 
ப��ரமாக ைவ�க ேவ���.

நா�க� ���த வைர எ�த ஊ� 
ெச�றா�� அ�த ஊ� உண�கைள 
நம�� சா��ட ���� எ�றா� �� 
பா��ேபா� .நா�க� வட இ��யா 
ெச�� ெத� இ��ய உண�கைள 
ஆ�ட� ெச�ய மா�ேடா�. அ�ேபா� 
ெத� இ��யா வ�தா� ெத� இ��ய 
உண� தா� ஆ�ட� ெச�ேவா�. எ�த 
பயண��� ேபா�� ���காக 
உ�ணாம�, ப��காக உ�டா� உட� 
உபாைதக� இ�லாம� பயண� 
இ�தாக இ����.
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த�� சாத�
...jv_66 @ Jayanthy

இ� ெத�யாதவ�க��காக ம��ேம.

 அ��ைய ந�� �ைழய வ��� எ��� ஒ� ெப�ய பா��ர��� ேபா�� ஆற 
�ட��.

 க��, உ��த�ப���, ப�ைச �ளகா�, ெப��காய� இவ�ைற� ேபா�� 
தா��� இத� �� ெகா�ட ேவ���. �த�� க��, இ� ெவ��� 
����� சமய� உ��த� ப���, �ற� ந���ய ப�ைச �ளகா�, 
கைட��� ெப��காய�ப�ட� - இ�ப� ேபா�� தா��க ேவ���.

 பயண���� எ���� ேபாவதாக இ��தா� �க� ��ய அள�� ம��ேம 
உ�� ேச��கலா�.

 ஒ�ேவைள அ�ேற உபேயாக�ப��� ��வதாக இ��தா�, ேவ��ய 
அள� (1 ����) உ�� ேச���� ெகா�ளலா�.

 ஒ� �ளா� அள� பாைல� கா��� ஆற ைவ��� ெகா�ள��.
 சாத� �தமாக ஆ�ய�ட� (ெரா�ப ஆ��ட� �டா� - அ�ேபா� ந�றாக 

�ைசய வரா�) ந�றாக� �ைசய ேவ���.
 இ�� பாைல� ேச��� ேம�� �ைசய��. ஒேர ஒ� ேட�� ��� அள��� 

ெக��� த�� ேச���, ந�றாக� �ைசய��.
 இ�த சாத�ைத இர�� நா�க���� �ட உபேயா��கலா�.
 ம�நா� உபேயா���� ேபா�, ச��கைர ேபாடாத கா���ய பாைல (�டாக 

இ��தா�� பரவா��ைல) இ�� ேச�����டா�, ம�நா�� ���காம� 
இ����. ேம�� தள��� ெகா����.
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பா��தசார� ேகா�� 
���கா��ச� தயா��ப� எ�ப�?

...kvsuresh

ேதைவயான� ெபா��க�:
ப�ச�� – 5 க�
ந�ெல�ெண� – 50 �ரா�
�ள� – 200 �ரா�

���கா��ச� தயா��க:
�� – 100 �ரா�

ந�ெல�ெண� – 100 �ரா�
கடைல� ப��� – 100 �ரா�
உ��த� ப��� – 100 �ரா�
ெவ�தய� – 10 �ரா�
�ரக� – 5 �ரா�
க�� – 10 �ரா�
ெப��காய� – ���
�����ப��� – 50 �ரா�
உ�� – ேதைவயான அள�
ம�ச� �� – 10 �ரா�

ெச��ைற:
 ���கா��சைல �த� நாேள ெச�� ைவ�க ேவ���.
 ��ைய ெக��யாக� கைர�� ைவ��� ெகா�ள��.
 ந�ெல�ைணைய வாண��� ைவ��, அ��ைப ெம�வாக எ�ய 

�டேவ���.
 எ�ெண� கா��த��, அ�� க��, கடைல� ப���, உ��த� ப���, 

ெவ�தய�, �ரக�, ெப��காய� எ�ற வ�ைச�� ேபா�� ந�றாக� �வ�க 
வ��க��.

 ��ன� அ�� ����� ப��ைப�� வ����ெகா��, ெக��யாக� 
கைர�� ைவ���ள ��ைய� ேச��க��.

 2 ��ட� ெகா��த�ட�, உ��, ம�ச� ெபா�ைய� ேச��� ந�றாக� 
�ளற��.

 ���� பா�யாக வ��� வைர� ெகா��க ���, இற�� எ��� ைவ�க��.
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ேதைவயான� ெபா��க�:
ெபா��த அ�பள�, ெப�ய ெவ�காய� - 1, த�கா� - 1, உ�� – ��தள�, 
�ளகா� �� – ���, ெகா�தம�� இைல, சா� மசாலா – ���, எ���ைச 
ஜூ� - �ல ��க�

ெச��ைற:
 ெபா��த அ�பள� அ�ல� ��ட அ�பள� எ���� ெகா�ள��. 
 �� ஒ� ��ண��� ெபா�யாக அ��த ெவ�காய�, �ைத ���ய 

ெபா�யாக அ��த த�கா�, �ளகா�� �� �க�� �ைற�த அள� அ�ல� 
ஓ� ப�ைச �ளகா� ெபா�யாக ந���ய�, ெகா�தம�� இைல, சா� மசாலா, 
எ���ைச ஜூ� �ல ��க�, உ�� கல�� ைவ��� ெகா�ள��. இ�த� 
கல�த கலைவைய ெபா��த அ�பள� அ�ல� ��ட அ�பள� �� �� 
ப�மாற��.

����:
 �க�� எ�தாக ெச�ய� ��ய �க� �ைற�த ெசல�� தயா��க� ��ய 

மசாலா பா�ப�ைட அ�க �ைல ெகா��� நா� ேஹா�ட�� 
வா���ேறா�.

 மசாலா பா�ப�ைட ����� சா���வா�க�. நா� ���� அ�பள� 
ெபா���� ேபா� �ல அ�பள�க�� ெச�� சா��டலா�.

 இ�� ����னா� �ல மா�ற� ெச�யலா�. சா� மசாலா த���க 
�ைன�பவ�க� த���கலா�. ப�மா��ேபா� ��� ஓம�ெபா� ேமேல 
�வலா� அ�ல� கார�, ெவ�ள��கா� ��� ேமேல �வலா�. இ�ப� 
உ�க���� ���த மா�ற� ெச�யலா�.

 நா� அ�பள� ெபா���� ேபா� அ�பள��� ைச� ெபா��� அைத 
இர�டாகேவா,, நா�காகேவா உைட��� ெபா��ேப�. இதனா� 
எ�ெணைய ம� உபேயாக� ெச�வைத� த���கலா�. ��� எ�ெண� 
உபேயா��� ெபா��� �டலா�.

 ம�ெறா� ���� ��தாக க� ெச�ய �ைன�பவ�க� உ��த�க�, 
ரா��க�, ேகா�ைம� க� ���� ேபா� க��க� (lumps) ேதா�றலா�. ந� 
எ�ேலா�ட�� இ�ேபா� blender இ���ற�. அைத உபேயா��� க��கைள 
��கலா�. ���� ெகா�� இ���� ேபா� க� ���� கடா� அ�ல� 
பா��ர�ைத ேவ� எ�யாத அ���� ைவ�� க��கைள ��கலா�. அ�ல� 
��� ���� ��� அ��ைப அைண�� ��� blender உபேயா��� 
க��கைள ��கலா�.

 �ல சமய� கைட� 2 அ�ல� 3 கர�� இ�� மா� �த� ஆ���டா�, 
அத�ட� 5 ேட�� ��� ேகா�ைம மா�, ஒ� �� ஓ��, ஒ� �� ரைவ 
எ�லா� கல�� ேதாைச மா� பத���� கல��� ேபா� க�� ேதா���, 
அைத உைட�க நா� ேநர�ைத ேவ�� ெச�ய ேவ�டா�, ெப�ய ��� 
ஜா�� மாைவ ஊ�� ஒ� ��� ���னா� க��க� உைட�� ���. எ�தாக 
அ�� ���ப�ப�டா� ��க� ெவ�காய�, �ள�, �ரக�, க�ேவ��ைல 
ேச��� ேதாைச �டலா�.

மசாலா பா�ப�
...Chan
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கார�கடைல
...Chan

ேதைவயான� ெபா��க�:
கடைல� ப���
�ளகா� �� – ��தள� 
�ள�� �� - ேதைவயான 
அள�
க�ேவ��ைல 
உ�� - ேதைவயான அள�
எ�ெண� - ெபா��பதர��

ெச��ைற:
 கடைல� ப��ைப �ைற�த� 3 அ�ல� 4 ம� ேநர� ஊற ைவ�க 

ேவ���.
 ஊ�ய ப��ைப �ர� ���� அ���� பா��தா� ��� ஆக �ர� 

�� உ�ேள ேபாக ேவ���. இ�த அள� ஊ� இ��தா� த��ைர 
வ��� ��� ப��ைப ஒ� கா�ட� ���� ேபா�� ந�றாக 
இ��க� க�� ��� ேநர� ைவ�தா�, ப���� ஒ����ள 
த��ைர �� உ��� ���. ஈர�பத� இ��தா� அ�க� 
எ�ெண� �����.

 இ�த ஊ�ய ப��ைப �� ��� அள� எ�ெண� கடா�� காய 
ைவ��, எ�ெண� ந�றாக� கா��த உட� �தமான ��� ப��ைப 
ேபா�� ேவக �ட��, ப��� ெவ�த�ட� எ�ெண� ெகா���� 
�ைல அட�� வ��, அ�ேபா� ப��ைப எ��� அ���� பா��தா� 
�ர� ெம�வாக உ�ேள ேபாகா�. ெமா� ெமா��பான த�ைம வ�� 
இ����, அ�க� ஃ�ைர  ெச�ய��டா�. க�ன� த�ைம வ�� 
���, ெவ�த�ட� ப��ைப ஒ�  kitchen ேப�ப� டவ�� ேபாட��.

 அைன�� ப��ைப�� தயா� ெச�� ைவ�த �� கா��த 
எ�ெண�� க�ேவ��ைலைய� ேபா�� எ��க��.

 �� காய ைவ�த ெவ�� கடா�� ப���, க�ேவ��ைல, உ��, 
��� �ளகா� ��, கார����� ேதைவயான �ள�� �� ேச��� 
ந�றாக� கல�� அ��ைப அைண�� �ட��. இ�� கார���� 
�ள� �ைவ அ�க� ெத�யேவ���.
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Ingredients:
Urad dhal - 125 gram
Channa gram dhal/ Bengal gram - 125 gram
Black sesame seeds - 2 tsp
Dry red chillies - 50 gram 
Curry leaves - 1 handful (dry)
Garlic cloves - 15
Asafoetida powder – ¼ tsp 
Salt - as required. 

Method:
 Dry roast both the dhal until it turns golden brown & then add the sesame seeds roast 

for 2 mins & keep it aside. Now add a little oil & add the dry red chillies & curry 
leaves and roast it for 2 minutes.

 Allow the ingredients to cool & then grind all along with the garlic cloves, asafoetida 
powder and required salt. Tasty and healthy idly podi is ready. 

Note: If you like you can also add drumstick leaves 1 handful along with curry leaves.

Idly podi

Bhuvana Ahilan’s Kitchen

Mudakathan keerai dosai
Ingredients:
Idly rice – ½ cup 
Saamai rice – ½ cup 
Varaghu rice  - ½ cup
Urud dhall – ½ cup 
Mudakathan keerai - 1 bunch
Fenugreek seeds (vendayam) - 1 spoon
Salt - as required

Method:
 Wash and soak the rice & urad dhal with one spoon fenugreek seeds (vendayam) for 

3 hours. Then grind it along with required salt & Mudakathan leaves to dosa 
consistency. Allow it for fermentation for 6 to 8 hours and then you can prepare dosa.

 Coconut chutney or Onion chutney goes well with this dosa.
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Ingredients:
Rava - 1 cup 
Rice flour - 1 tsp 
Curd – ¼ cup 
Onion - 1 (finely chopped) 
Capsicum ( colour of your choice) - 1 (chopped)
Bangalore tomato - 1 (chopped) 
Carrot - 1 (grated) 
Salt & oil - as required 
Method:
 Mix all the ingredients with some water & prepare a thick batter & add salt as 

required. Need not wait for fermentation you can use the batter instantly.
 Heat the tawa & prepare delicious Mini Rava Uttapam. The capsicum added gives a 

pleasant aroma to the dish. Serve hot with coriander chutney. 

Note: If you are spicy lovers you may add green chilly paste to the batter. Everyone will 
definitely love this dish.

Mini Rava Uttapam

Bread Sweet Kachori
Ingredients:
Bread - 5 or 6 slices 
Sugar – ½ cup
Grated coconut – ½ cup 
Ghee - as required

Method:
 Heat the kadai add sugar & grated coconut & mix well until it gets thickened. Now 

take the bread slices dip it in water slightly & make it as a bowl shape with your 
hands. 

 Keep the stuffing inside & close it, pat it like a vada with your hand. 
 Heat the tawa place the stuffed bread add some ghee & roast it on both sides. Your 

bread sweet kachori is ready.

Bhuvana Ahilan’s Kitchen
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...kasri66 @ Chitra

Aunty Whisk:

இவ�க ெரா�ப adjustable ேல�, கா� 
�� �ர�சைனேய இ�ைல, எ�த 
ேரா� ெகா��தா�� perfect-ஆ 
ெச�வா�க. Payment, அதா�க... 
maintenance, ெரா�ப �ைற�தா�.

Whisk எ�ப� ந�ம த�� கைட�� 
ம�� ேபால ஒ��. ந��� gaps 
இ��பதா� ந�றாக �லபமாக blend 
ஆ��. Wet ingredients ம����� 
இ�லாம மா�கைள கல�க� 
பய�ப��.

இ�� ஒ� advantage எ�ென�னா, இ� 
hand whiskஆ�� �ைட��� 
motorised/electronic whiskஆ�� 
�ைட���. ெமட� whisk�னா நா� 
��� பா��ர�க�� use ப�ண 
��யா�. Nylon whisk �ைட�சா 
ெப��. 

பா��க� பட��� �த�தமாக 
இ���றா�. (பட��� ��றாவதாக 

இ��ப� Nylon Balloon Whisk, 
கைட��� இ��ப� Nylon Spiral whisk)

இ�த�மா இ��தா� எ�ென�ன 
உபேயாக�?

1. த�� கைடவா�க.

2. ��ைட சா��டறவ�க��� 
��ைட அ��� ெகா��பா�க.

3. ப��, ேபா�டா, ரைவ ேதாைச, 
கைர�த மா�� ேதாைச, ேக� batter 
ேபா�றைவகைள� கல�க இவ�க 
ெப��. க�� த�டாம blend 
ெச�வா�க. '���'��� 
அ�ப�ேயதா�. 

ச�பா�� ெச�ய மா� �ைச��ேபா� 
உ�� �லசமய� ச�யாக� கல�கா�. 
மா�� உ��, மசாலா ச�பா�� 
எ�றா� மசாலா ெபா� ேபா�� 
whiskஆ� ந�றாக ஒ� �ைற 
கல����� ெச�தா� உ��, மசாலா 
ச�யானப� கல������.

சைமயலைற�� 
இ��க ேவ��யைவக�

சைமயலைற�� 
இ��க ேவ��யைவக�
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4. கா� � ேபா��ேபா� �டேவ 
ச��கைர�� ேபா���டா ��னா 
கல���வா�க.

5. ேமா�� உ��, அ�ல� ச��கைர 
ேபா�� ல�� ேபால 
சா��ட��னா ெப�ய ம�ைத ���� 
கைடய ேவ�டா�. ெவ�ெண� 
வ�� அள��� இவ�கேள அயராம 
உைழ�பா�க, அ� �ைற�த அள�� 
ெச�தா�� �ட.

6. ேமேல பட��� spiral whisk 
கைட�யாக இ��� பா��க�, அ� 
�ைற�த அள� பதா��த�கைள� 
கல�க� பய�ப��. அ�ல� கல��� 
பா��ர��� அ��ப�� த�ைடயாக 
இ��தா� spiral whisk 
உபேயா��கலா�. 

எ�ப� கல�க��?

Whiskஐ �ழ�றாம� side by side motion� 
கல�தா� ���ரமாக�� perfect-ஆ�� 
�ச�� �ைட���. ��ைட�� 
ம��� �ழ��� கல�கலா�.

����: 

���� whisk 
இ�ல�னா 
ெரா�ப 
கவைலெய�லா
� பட 
ேவ�டா�. 
ெப�ய ைச� 
fork spoon வா�� 
ைவ������க
�னா அைத�� 
use ப�� 
மா� 
கல�கலா�. 
(த�� ம��� 
கைடய 

��யா�.) ந��� ேக� இ��கறதா� 
க����லாம கல���. கா�ைற�� 
(air) ேச��� கல�ப�தா� fluffyness 
�ைட�க� காரண�. பைழய நா�� 
இ�த whisk  எ�லா� க������� 
��ேன �� (Peach) மர��� 
���கைள க�� ைவ�� (பா��க ந�ம 
ெத�ன��ைட�ப� ேபால 
இ���ேமா?) அைத�ெகா��தா� 
ேக���� மா� கல�பா�களா�, 
அ�ேவ ேக���� ஒ� �� flavor 
த����மா�. ேவ��மானா� 
���� ெத�ைன மர� இ��தா� 
�ெர�ஷா நால�� ஓைலகைள 
ப��� ந��� உ�ள ���ைய ���� 
�ைர ப�ணலா�.

இவ�களால ேவற எ�ன பய�?
இ��ேக, நாம ஓ�ைட ேபா�ட ெம� 
வைட/உ��� வைட ெச���ேபா� 
க� மா�� ஆகாம soft ஆ ெம� 
வைட�கற ேப��� ெபா��த 
���வா வர��னா இ�த whisk- ஐ 
ைவ�� அைர�த மாைவ ந�றாக 
கல�� ��� வைட ேபா��� 
பா��க, ��கேள இவ�க கா�ல 
�ழாம இ��க மா���க.
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ந�க�க�: �ஜ�, சம�தா, எ� ஜா�ஸ�, 
மேக��ர�, ராேஜ��ர�, ேப� 
ைந�கா, ரா�கா, �ர� 
ஒ��ப��: ஜா�� � ���ய��
இைச: �� �ரகா��மா� 
தயா���: கைல��� எ� தா� 
இய�க�: அ��

பட��� கைத ெப�தாக ஒ��� 
இ�ைல, அேத அ��� �ைவ�� 
��ச� க�ட பாஷா �ேடா�, ச��ய� 
�ேடா� தா�. ஆனா�� ர��க 
���ற�.

��க� �ஜ� ர�கரா? உ�க��� பட� 
���க ���� உ��! 
ஆர�ப�கா���� ேப� எ�றப� 
அ��க� ஆவதாக���, அ�த ேச�� 
�னாக��� ைந�கா�டனான அ�த 
��� �ேலஷ���பாக���, 
சம�தாைவ ல� ப��� ேபா�ஷ�, 
ெத� ேபா�� ஆக ேகாண�� 
ேச�ைடக�ட� ���வதாக��� 
எேமாஷன� ஆ� அ�வதாக���, 
�ற� ப� வா��வதாக���, ம�ஷ� 

��� ெபடெல������றா�. 
���பட�ைத�� தா�������� 
த� ம�த� இவ� தா�. 
ச�ேபா����� ேப� ைந�கா ம��� 
ெமா�ைட ராேஜ�த�!!

�ஜ� ேஜாச�பாக ேகரளா�� ேப�க� 
ைவ���ெகா�� ெமா�ைட 
ராேஜ�த� ம��� ேப� ைந�கா�ட� 
எ�த வ�������� ேபாகாம� 
�வேன�� வா�றா�! அ�ேபா 
பா��க,பா�பா�� ஒ� ��ச� ஏ� 
ஜா�ச�! அவ�க ேப� பாட�ைத 
ம��� கவ��காம ைல�டா 
ேஜாச����� ��� ��றா�க!! இ�த 
இட��ல ைந�காேவாட க��ட�க� 
ஆக��� ந��பாக��� ெச�ம! 
ேல�டா ����� வ�����, '� 
வ�� ��சைர பா��தா� ச�யா���' 
எ�� ேஜாச�ைப அைழ�� வ�� 
��ச� அவைர ெஜா�� ��� ேக��� 
எ�ேக� ஆ�, 'வ�� அ�� ஆ����'” 
எ�� ����� கா�� ஒ� உதாரண�. 
��ன��ழ�ைதைய ப�க� ப�கமா 
டயலா� ேபச �டாம ஒ� 

...Nanaathithi
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�ழ�ைத���ய ���ேபாட 
கா���ச��� அ���� ஒ� 
�ெபஷ� பாரா��. ேகரளா�� 
அழைக காமரா அ�ப�ேய அ�� 
வ�����ற�. அ�த ேப�க� �ட 
��ப�! ந�ம �ஜ� �ட ேஜாச� 
கார�ட�� தா� ெசம அழகாக 
இ��தா�. 

அ��ற� ஒ�நா� ஏ�ைய ஒ� ர�� 
ேமாத ஏ� ேபா��ல க��ைள�� 
ப�ண, அ�த �ர�சைனல ஒ� 
ேபா���� ேஜாச� ேமல ட�� 
வ����. �ஜ� �மா�� அவ� 
���ட�� �ஜ� அ�ப�ேய 
���டறா�. இைத� பா��த ஏ� 
ந�ரா���ல ��� ��யால அ�த 
ேபைர ேத� �ஜ� �மா�� ஒ� DC 
இ��தா�� க�������. ெத� 
ைந�ேடாட ைந�டா மைழல ஆ�ேடா 
������ �ஜைய ேத��� வர 
அ�ேக ர���கைள �ஜ� 
அ������க, � யா� யா� யா�? 
பா�ேபல எ�ன ப��������க? 
�ற ேபால க�ணாேலேய ஏ� ேக�க 
�ளா�பா� வ��.

ஜா� ம�� ரா�காேவாட ஒேர 

��ைளயா ���� ேபா�சா �ஜ� 
�மா� வ�றா�! அ�ல வ�ற ஒ�ப�� 
��ல ர���கைள �ர�� ஓடைவ�கற 
��, ���யாசமா இ��தா�� 
�ஜேயாட ந��பால ���� 
வரவ�சா�� இவ�க�லா� 
ர��யாடா? அ��� 

அ��ற� அ�த� �ழ�ைதகைள ��ைச 
எ��க ைவ�கறவ�கைள �ஜ� �ர�� 
எ���� ேபா� �ேய�டேர 
ெத����!!! ெசம!!! சம�தாைவ ல� 
ப�ற ேபா�ஷ��ல ேபா��� �ஜ� 
மா�ேலஷ�ல ேபசறைத �ஜ� 
ர�க�க� ெரா�ப ர���றா�க. 
ம�தவ�க ெகா�ச� ெந�ய�தா� 
ெச�றா�க. ப� ேமாச��ைல. 
ர��கலா�. ��� ெமாெம��� 
உ��!!!

சம�தா��� ெகா�ச� �ேகா� ப�ற 
ேரா�. அழகா இ��தா... ந�லா�� 
ப����கா. இ�த ஏ�ைய �ைன�சா 
தா� இ��� க��பா��. ஒ�டேவ 
இ�ல. ��மா ����ல ஓரமா ��கறா� 
ேபால!!! ேம�க��� ச��கைல! 
ேகரளா �ஜ� அழகா இ��தா�யா!! 
�ேச அவ���� ேபா�.
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அ�த ேர� ேக�, உ�ைமயான 
த��நா�ல நட�த ேகேசாட 
ெரபார�சா�. பாவ�. ���டரா வ�த 
மேக��ரேனாட ைபய� தா� அைத 
ப����கா�� ெத�யவர �ஜ� 
ஒ� நடவ��ைக எ��க மேக��ர� 
அவ��� ��ல� ஆகறா�. ந�ல 
சம�தா ஒ� ேப� ஷவ� �ழா�ல 
பா�� பாடற� அ�ப�ேய 
அைலபா�ேத ஷா��ைய 
ஞாபக�ப�����..அேத ��க�!!!

பாவ� �ஜ� ெச�ம டயலா�லா� 
ேப� ேபா�ைச ���காத சம�தாேவாட 
அ�பாைவ க���� ப�ணற ைட� 
அ�யாயமா ர��� உ�ேள வர அ�பா, 
“பா��மா பா�! ேபா��னா உ� 
ைல� இ�ப��தா�”�” ேகாபமா 
�ள�பறா�. சம�தா ��ல க�யாண� 
ேவணா�� ெசா�றேதாட ைந�கா 
��க��ல இ��� எ��� வ�� 
ேப��� �ஜைய ���ட 
�ளா�பா���ேக ெதாட�� 
ேபா��டறா�க. அ��ற� ��ைய 
ெத����கைல�னா ஏ��� தைல 
��க� ��கலா� ெவ��� �த��� 
மன����ள ேவதாள� �ரா���. 
ேசா ேஜாச�ேபாட ேப�க���� ேபா� 
ெமா�ைட ராெஜ�த��ட கைத ேக�க 
அவ�� ேக��மா ேக��� ��ைய 
எ��� �டறா�. 

சம�தா��� ரா�கா��� எ�ன 
நட�த�? ைந�கா�� �ஜ�� எ�ப� 
ேஜாச�பா ேகரளா வ�தா�க. இைத 
ப�ண� யா�? (எ�க��� 
ெத�யாதா���!) 

இெத�லா� �ளா�பா�ல வ��. 
ஆனா� �த� பா� �ளமா இ��தா�� 
என�� ������த�. ெசக�� 
ஹா�� �� ெசாத�பலாக�தா� 
ப�ட�. அ��த கா�� எ�னெவ�� 
�ழ�ைத��ேம ெத��� ��� ேபா� 
ெகா�ச� ���சா��தனமாக 

கா��கைள அைம����க �டாதா? 

ஐ �� க���� எ�� சம�தா 
ெசா��� ேபாேத �... �... ச�� 
ைட�� ��ளேரஷ��� ெர��� 
ெத�����. அ�வள� ர�த� ஓ� 
ெச���டா�க எ�� �ைன�கற அள� 
மய�கமா இ��கற சம�தா சடனா 
எ��� மா���� ேபா� 
த�����ள �த�கற �ழ�ைதைய 
ைக�� அக�ப�ட ��யால ��� 
ெகா�� வராம அ� எ�ப� அழகான 
டவ�� தைல, கா� எ�லா� மைற�� 
ெகா��வ�� �ஜ� ��ட ெகா��� 
ெச���ேபாற� ஆ�����.

அ���� ��ல�க� �� ெவ���� 
வைரயாவ� ��� பா����� ேபாக 
மா�டா�களா? அ�வள� ப�காயமா 
இ��த �ஜ� �ழ�ைதேயாட எ�ப� 
த��னா�� கா��சா இ�டர�டா 
இ������ேம!! இ�ப��தா� 
���யமான ��கைள எ�லா� 
அசா�டா க� ப�� கட�� 
ேபா�டறா�க. இ�ப��தா� இ���� 
எ�� ந�றாகேவ ெத��த காத� 
கா��கைள �� ேபா�� �ள��ய 
அள��� ஆ�� கா��க�� �ஜ�� 
�ல ��கைள எ�ப�� ெச�தா� எ�� 
���சா��தனமாக�� 
�����காக�� கா������தா� 
�ஜ� ர�க� ம��ம�லாம� 
சாமா�ய�� பட�ைத� 
ெகா�டா����பாேன! இ�ேபா 
மேக��ர��� இ�ேபா �ஜ� 
உ�ேராட இ��கற இட� ெத�ய, 
ம�ப� ைந�காைவ ெகா�ல வ�றா�. 
�ற� எ�ன நட�த�? �ஜ� அ�மா, 
சம�தா�காக ப� வா�கறாரா? எ�ற� 
தா� கைத!

ப�ேஸா� த������ ���த 
�ழ�ைதகைள கா�பா��� கா���� 
ந�பக�த�ைம இ�ைல. அத�காவ� 
ஏ�� ஐ�யாைவ பா��� ���சா�� 
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தனமாக கா������கலா�. அ��� 
இ�ைல.

அைத �ட �ைளமா��!! ��த 
அ��ய�, ஐ தன�... இ� எ�ன �� 
வண�கமா? அ��ற�, “� எ�ைன 
வரைவ�கல... � தா� எ� ��ட வ�த� 
மா����க!!” ச�பா இைத� �டவா 
ேவற மா�� ேயா��க மா���க 
��ட� அ��? இதனால பாவ� 
மேக��ர� தா� ச�ைப 
��லனா�டறா�.

ஒ�� ம��� ��யேவ இ�ல. ெவ� 
சாதாரண மசாலா� பட�க�� வ��, 
அ��� ��க�,,சா� ��ல�க� 
ேபாெல�லா� ேயா��க� �டா�! 
அ�தள��� ேமாசமான பா��ர� 
பைட���ள ��ல� தா� 
மேக��ர�. ஆர�ப கா��க�� 
க�களா�� உட� ெமா�யா�� 
��ல�தன��� �ர��� அவ� 
��ன� வ�� கா��யைம���களா� 
ப�தாபமா� ெத��றா�! இத�ேக� 
ேவைலெமன�ெக�� மேக��ர� வர 
ேவ���? கைட��� பாவ� வயசான 
ம�ஷ� �����க சா�... 
ெபாைழ��� ேபாக��� எ�� நாேம 
ெசா����ேவா� ேபா����ற�! 
���க ���க �ண��க� 
ப�����றா� ம�த�! அ�� 
எ�ன�மா இ�ப� ப���கேள�மா?
பட� ���க ெமா�ைட ராேஜ�த� 
ெச�ம!!! ��ப��!!! ��ப��!

அ���ட� தா� என�� ேகாப�! 
தய� ெச�� இ�ெனா� அைர�த 
மசாலாைவ அைர�கா��க� 
இய��னேர. அ��த��த பட�க�� 
எ�ேபா�ேம உ�கைள கா�பா�ற 
�ஜ� ம��� ந�ச��ர�க� 
வரமா�டா�க�. ெகா�ச� 
கைதைய�� ேயா���க�. ��மா 
கா��கைள�� ெப�ய ந�க� 
ப�டாள�ைத�� ைவ�� க�க�� 

��ைத ெச�� அ��த��த பட�கைள 
ஓ�டா��க�. ஒ� �றைமயான 
இ�ெனா� இய��ன�� வா��ைப 
உ�க��� ச�த��ப�க� த��ேபா� 
அைத பய�ப����ெகா���க� 
இ�ைலேய� ெகா�ச நா�ேலேய 
ம�க� ��� எ��� ��வா�க�. 
அ��த பட��லாவ� ேவேற�த 
பட��� சாய�� இ��கா� என 
ந��ேவா�!!!

ச� கைட��� பட� பா��கலாமா? 
�டாதா? �ஜ� ர�க�க� க���பாக 
பா��க�. �ைறய �ஜ� �ெபஷ� 
ெமாெம��� உ��. உ�க��� 
��சய� �����. ந��ைல 
ர�க�க�� க���பாக ஒ� தடைவ 
பா��கலா�. �ல பல ெகா�டா� 
ெமாேம��ைச மசாலா�பட�க��ேக 
உ�ய drawback-காக ��� ��டா� �க 
அழகான கா��க� �ல ���டான 
அ�பா, மக� ேபா�ஷ�, காத� 
ேபா�ஷ�, மா� ��க�, பட��� 
உ��. �ழ�ைத ெதா�லாள�க�, 
ேலப� ேசஃ��, ெப�க� பா�கா�� 
ேபா�ற ந�ல ஒ� ெமேசஜு� பட��� 
உ��. 

�� பாட�க�� இர�� ேத��ற�. 
ஆனா� இ�� �ஜ� டா���காக 
அ�க� ெமன��ட��ைல. ரா�� 
ரா�� பாடைல பட� ���த�� 
ேபா�டா�க�. அ�� அவர� பா��� 
ந�றாக ஆ����தா�. ��ன� இைச 
�ல ஆ�� ��க�� ந�றாக இ��த�. 
ஒ��ப�� க��� 
ஒ���ெகா�ளலா� ேபால அ�வள� 
அழ�! �ஜ�� ந��� எ�லா 
இட���� ந�றாகேவ இ��த�. 

லா��டா �ஜேயாட �ய� ெபா�� 
கைட� ��ல வ�றா ம�கேள.. 
அழ��ெபா��... ���சா �ஜ� 
ேபாலேவ இ��கா!! எ�ஜா�...!!!
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Q: ��க �ற��ைரயாளராக� ெச�ற 
�த� �ழா எ�? உ�க�ைடய �த� 
�ற��ைர எ�ன சா�? அைத� ப�� 
ெகா�ச� எ�க��� ெசா�ல ���மா? 

Ans: 1978� ஆ��. ஆக�� 23. ம�ைர 
��ம�ற வளாக�. எ��ைடய 
த�ைதயா� வரெலா�� ��வாச 
ெர�கசா� அவ�க�� ����வ�-
பட� �ற�� �ழா ம�ைர மாவ�ட 
��ப� �ற�� ைவ��றா�. அைற 
��வ�� வழ�க�ஞ�க�. 
த�ைதயா�� ���ப� சா�பாக நா� 
ேபச அைழ�க�ப�ேட�. ப��, 
க���க�� நட�த ேப��� 
ேபா��க�� ப�க��தைத 
������� பா��தா� நா� �த� 
�த�� �ற��ைரயா��ய� 
அ�ேபா�தா�. 

உைரயா��வைத�ட என�� �க�� 
���த �ஷய� ப���ய��த�. நா� 
ஒ� ப���யாள�. 1996� ஆ�� 
ேரா�ட� ச�க� நட��ய தைலைம� 
ப��� �கா�� �த�ைம 
ப���யாளனாக� ப�யா��ய� 
இ��� �ைன����ற�. �ல 
மாத�க��� ��னா� சா��� அ�ேக 
�ராம��ற� ���ைல�� ப��த ��� 
� மாண�க��� "ஆ��� �ற�" 
ப��� வ��� எ��ேத�. அ�த� 
�ழ�ைதக� வ�டார� த��� எ�ைன 
வா��� ந�� ெசா��ய ேபா� உ�� 
��ேட�. "நா�க� அழ�களாக எ�ன 
ெச�யேவ���" எ�� ஒ��� 
ேக�டா�.

"எ�ைன� ெபா��த ம��� எ�லா� 
ெப�க�� அழ�கேள. அழ��லாத 
ெப� எ�� யா�ேம இ�ைல. �ல 
ெப�க�� அழைக உடேன ���� 
ெகா�ள���� (உ-� ஹ��கா, 
நய�தாரா) ஆனா� �ல ெப�க�� 
அழைக� ���� ெகா�ள மன�� அ�த 

ரசைன ேவ���. அ�வள�தா� 
���யாச� எ�ேற�. 
அ�த� �ராம��� ெப�க� க�க�� 
�� ம�க� ைகத��ய கா�� இ��� 
மன�� இ���ற�.

Q: ஒ� ந�ல பைட�� எ�பத�� 
வைரயைற உ�கைள ெபா��த அள�� 
எ�ெவ�� �ைன����க�?
எ�த ஒ� �ஷய� அ�ல� ச�பவ� இ� 
எ����க�� ப�ய ேவ��ய� எ�� 
�ைன����க�?

Ans: ப��பவ� மனைத� ��ப��தாத, 
வ��ைறைய� ��டாத எ�த� 
பைட��� ந�ல பைட���தா�. 
ப��பவ�க�� மனைத ஏதாவ� ஒ� 
�த��� பா��ப� உ�தமமான 
பைட��.

இர�டாவ� ேக�� - �ல� எ�ேபா�� 
ைக�� ேகமரா�ட� ���� 
ெகா����பா�க�. க��� ப�டைத 
எ�லா� பட� ���பா�க�. இ� 
�ைக�பட�கைல க��� ேபா�. 
அ�த� கைல�� ஓரள� ேத��� 
ெப�ற�� எ�த� கா��ைய� பட� 
���க ேவ��� எ�� அவ�க��� 
ந�றாக� ெத���. அைத ம��� பட� 
���பா�க�. பட�� அ��தமாக 
இ����.

எ�த� ெதாட��� ேபா� 
எ�லாவ�ைற�� ப�ய ேவ��� எ�ற 
ஒ� ெவ� இ����. ஒ� கால��� ஒ� 
வார��� நா�� ஐ�� �� கைதக� 
எ������ேற�. ஆனா� கைல 
பழக� பழக எைத� ப�ய ேவ��� 
எைத �ட ேவ��� எ�� 
ெத������.  நா� ைவ������ 
ஒேர ��. எ� மனைத� பா��காத எ�த 
�ஷய�ைத� ப���� நா� கைத 
ப�ண மா�ேட� எ�ப�தா�.

Session with the writer 
Mr.Varalotti Rengasamy @ Sridhar
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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�

216. பய�மர� உ���� ப��த�றா� ெச�வ� 216. பய�மர� உ���� ப��த�றா� ெச�வ� 
நய�ைட யா�க� ப��.நய�ைட யா�க� ப��.
�ள�க� :�ள�க� :
�றரா� ���ப�ப�பவ�ட� ேச�� ெச�வ�, உ�ண� த��, �றரா� ���ப�ப�பவ�ட� ேச�� ெச�வ�, உ�ண� த��, 
க�த�� மர� ஊ��� உ�ேள ப�����பைத� ேபால எ�லா���� க�த�� மர� ஊ��� உ�ேள ப�����பைத� ேபால எ�லா���� 
ெபா�வா��.ெபா�வா��.
Explanation :Explanation :
The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a 
fruitful tree in the midst of a town.fruitful tree in the midst of a town.

217. ம��தா�� த�பா மர�த�றா� ெச�வ� 217. ம��தா�� த�பா மர�த�றா� ெச�வ� 
ெப��தைக யா�க� ப��.ெப��தைக யா�க� ப��.
�ள�க� :�ள�க� :
ெப�� ப�பாள�ட� ேச�� ெச�வ�, எ�லா உ���களா�� ம��� ெப�� ப�பாள�ட� ேச�� ெச�வ�, எ�லா உ���களா�� ம��� 
ஆ�� பய�ப�வ����� த�பாத மர� ேபால� ெபா�வா��ஆ�� பய�ப�வ����� த�பாத மர� ேபால� ெபா�வா��
Explanation :Explanation :
If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is 
like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease.like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease.

218. இட�� ப�வ��� ஒ��ர��� ஒ�கா� 218. இட�� ப�வ��� ஒ��ர��� ஒ�கா� 
கடன� கா�� யவ�.கடன� கா�� யவ�.
�ள�க� :�ள�க� :
ெச�யேவ��ய கடைமைய அ��த அ�வா�க�, த��ட� ெகா��க ெச�யேவ��ய கடைமைய அ��த அ�வா�க�, த��ட� ெகா��க 
இட� இ�லா� கால����, உைழ��� ச�� அ�றவ��� உதவ� தய�க இட� இ�லா� கால����, உைழ��� ச�� அ�றவ��� உதவ� தய�க 
மா�டா�க�.மா�டா�க�.
Explanation :Explanation :
The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are 
without wealth.without wealth.

219. நய�ைடயா� ந����தா னாத� ெச���ர 219. நய�ைடயா� ந����தா னாத� ெச���ர 
ெச�யா� அைமகலா வா�.ெச�யா� அைமகலா வா�.
�ள�க� :�ள�க� :
உைழ��� ச�� அ�றவ��� உத�� உ�ள� உைடயவ� வ�யவ� உைழ��� ச�� அ�றவ��� உத�� உ�ள� உைடயவ� வ�யவ� 
ஆவ�, ெச�ய���ய உத�கைள� �ற���� ெச�ய��யா� வ���� ஆவ�, ெச�ய���ய உத�கைள� �ற���� ெச�ய��யா� வ���� 
ேபா�தா�.ேபா�தா�.
Explanation :Explanation :
The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same.The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same.

220. ஒ��ர� னா�வ�� ேகெட�� அஃெதா�வ� 220. ஒ��ர� னா�வ�� ேகெட�� அஃெதா�வ� 
����ேகா� த�க �ைட��.����ேகா� த�க �ைட��.
�ள�க� :�ள�க� :
இ��பைத� �ற���� ெகா�����டா�, நாைள நம��� �ைம வ�ேம இ��பைத� �ற���� ெகா�����டா�, நாைள நம��� �ைம வ�ேம 
எ�� ெசா�னா�, த�ைனேய �ைலயாக� ெகா��� அ�த� �ைம எ�� ெசா�னா�, த�ைனேய �ைலயாக� ெகா��� அ�த� �ைம 
வா�க�த�கேத.வா�க�த�கேத.
Explanation :Explanation :
If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even 
by the sale of one's self.by the sale of one's self.

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

216. பய�மர� உ���� ப��த�றா� ெச�வ� 
நய�ைட யா�க� ப��.
�ள�க� :
�றரா� ���ப�ப�பவ�ட� ேச�� ெச�வ�, உ�ண� த��, 
க�த�� மர� ஊ��� உ�ேள ப�����பைத� ேபால எ�லா���� 
ெபா�வா��.
Explanation :
The wealth of a man (possessed of the virtue) of benevolence is like the ripening of a 
fruitful tree in the midst of a town.

217. ம��தா�� த�பா மர�த�றா� ெச�வ� 
ெப��தைக யா�க� ப��.
�ள�க� :
ெப�� ப�பாள�ட� ேச�� ெச�வ�, எ�லா உ���களா�� ம��� 
ஆ�� பய�ப�வ����� த�பாத மர� ேபால� ெபா�வா��
Explanation :
If wealth be in the possession of a man who has the great excellence (of benevolence), it is 
like a tree which as a medicine is an infallible cure for disease.

218. இட�� ப�வ��� ஒ��ர��� ஒ�கா� 
கடன� கா�� யவ�.
�ள�க� :
ெச�யேவ��ய கடைமைய அ��த அ�வா�க�, த��ட� ெகா��க 
இட� இ�லா� கால����, உைழ��� ச�� அ�றவ��� உதவ� தய�க 
மா�டா�க�.
Explanation :
The wise who know what is duty will not scant their benevolence even when they are 
without wealth.

219. நய�ைடயா� ந����தா னாத� ெச���ர 
ெச�யா� அைமகலா வா�.
�ள�க� :
உைழ��� ச�� அ�றவ��� உத�� உ�ள� உைடயவ� வ�யவ� 
ஆவ�, ெச�ய���ய உத�கைள� �ற���� ெச�ய��யா� வ���� 
ேபா�தா�.
Explanation :
The poverty of a benevolent man, is nothing but his inability to exercise the same.

220. ஒ��ர� னா�வ�� ேகெட�� அஃெதா�வ� 
����ேகா� த�க �ைட��.
�ள�க� :
இ��பைத� �ற���� ெகா�����டா�, நாைள நம��� �ைம வ�ேம 
எ�� ெசா�னா�, த�ைனேய �ைலயாக� ெகா��� அ�த� �ைம 
வா�க�த�கேத.
Explanation :
If it be said that loss will result from benevolence, such loss is worth being procured even 
by the sale of one's self.
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�.

ெச�ற மாத �யா நானா�� தைல��:
இ�ைறய கால�க�ட���, ம�க� 
தா� த�க�ைடய தைலவைர� 
ேத��ெத���றா�களா..? அ�ல� 
பண� தா� தைலவைன 
��ண���றதா?

இ��யா, �க�ெப�ய ஜனநாயக நா� 
எ�பத�� இ�த ேத�த� தா� 
அைடயாள�. இ�வைர��� உல�� 
�ல�ய ஆ�� வ�வ�க��, �ைற�த 
�ைம உைடய� இ�த ஜனநாயக� 
தா�. த�கைள ஆ�பவ�கைள 
கைட�ேகா� ம�த�� ��மா���� 
உ�ைம த�த�� இ�த ேத�த� 
�ைறதா�. ஓ�� ேபா�� 
கடைமைய� ெச��றவ�, இ�த 
உ�ைமைய� ச�யாக� 
பய�ப����றா�. அர�ய�வா�க� 
ஆ�ர� கன� க�டா��, ஒ�ெவா� 
�ைற�� இ��ய வா�காள�, தா� 
�ைன��� ���ைப தர தய��ய� 
இ�ைல. ெகா���� இலவச�க��� 
�ைல ேபாகாம�, ந� நா��� ��ட 
கால நல��� ேசைவ ெச��� 
தைலவைன� ேத��ெத��� 
ஓ�ட��ப� ந� கடைமயா��. 
ேம�� இ�த� தைல�� சா��த ந� 
ெப�ைம ேதாழைமக�� 
க����கைள� கா�ேபா�. 

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

இ�ெல�ன ச�ேதக�... பண� தா�...! 

Lashmi
�த� வா��ைதேய இ�ைறய 
காலக�ட���� ேக�����க... 
அ��ற� எ�ன 
பண�... பண�... பண�. ம�தனா� 
அ�ச��க�ப�� கா�த� இ�� 
ம�தைன ஆ�� தைலைமைய 
��ண���ற�.

Mary Daisy
நா��� தைலவைர ேத��ெத��ப� 
பணமா? ம�களா?

எ�ைன ெபா��த ம��� ம�க� 
தா� இ�� அ�க� ப�� 

...Sumathisrini
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ெகா��றா�க�. பண�ைத �ட ம�க� 
மன�� உ�ள தைலவேர ெவ�� 
ெப��றா�. பண� ப��� ேபசலா�. 
ஆனா� அைத ேப�வ� 
ம�த�/ம�க� தாேன?

வள��த நகர�க�� வா�ேவா�, 
ப��த ம�க�, ��தைன ெத�� 
��ேகா� ேத��ெத��ப� பண�ைத 
அ�ல! ந�லெதா� எ�� கால�ைத! 
�ராம �ற ம�கள தா� இ�� ப� 
ஆ�க�. �வர� ��யமா� சக��� 
கா� ைவ��றா�க�.

Girija Chandru

இ�ைறய கால�க�ட���, பண� 
தா� தைலவைன ��ண���ற�. இ� 
கைத அ�ல... யதா��த�.
பண� தா�, பண�, இலவச�க� 
ம��� தா� ��மா���ற�. 
இ�ைறய கால�க�ட���, பண� 
தா� தைலவைன ��ண���ற�.

எ�தைன ேப��� அர�ய� அ�� 
இ���ற�? எ�தைன ேப� ப���, 
உண���, அர�ய�வா�கைள ேத�� 
ெச���றன�? எ�தைன ந�ல, 
ம�க��� ந�ைம ெச�ய 
ஆைச�ப��, ெச��� 
அர�ய�வா�க� இ����றன�? 
அர�ய�வா��� அ��பைட க�� 
த�� உய��த ேவ�டாமா?

Chan

உல�� �க� ெப�ய ஜனநாயக 
நாடான இ��யா�� நைடெப�� 
ெபா��ேத�தைல பா��� உலகேம 
�ய��ற�. அ�ப� உலகேம 
�ய��� ெபா��ேத�த� இ�� 
�ைற�ப�, �யாமான �ைற�� 
நைடெப��றதா, பண� 

பைட�தவ�க� ெவ��ைய ��� 
ெச��றா�களா அ�ல� ம�க� த�க� 
���ப�ப� தைலவைர ேத�� 
ெச��றா�களா?

இ�� எ�ைன ெபா��தம��� 
ம�கேள ெபா��ேத�த� ���ைன 
��மா���றா�க�. எ�த �த��� 
ம�க� எ���� ��� 
ெபா��ேத�த� க��� 
க���கைள�� �� �ல சமய� மா� 
அைம�ற� எ�பைத� பா��ேபா�.

ெபா� ஜனமா�ய பல �க�கைள 
உைடய ந� வா�காள� ெப�ம�க�� 
�த� வைக ��வா�க�. 
அ�யாைமைய �ணமாக� ெகா�ட 
இர�டா� வைக ம�க� தா� ந� 
அர�ய�வா�க�� அ��த இல��.

இ�ப��ப�ட ம��� வா��த 
ஓ��கைள ந�ல 
ேவ��பாள�க���� ேபா�� 
உ�க� உ�ைமைய �ைல 
நா�டேவ��ய� உ�க� ெபா���. 
ஓ�� அ��ப� இ��ய ��மக�� 
உ�ைம, உ�க� உ�ைமைய 
எத�காக�� ���� த�� உ�கைள 
��க� அ�ைமயா��� 
ெகா�ளா��க�. ம�க� ���ேப 
மேகச� ���� எ�பத�ேக�ப ச�யான 
நபைர� ேத�� ெச�� .நா���� ந�ல 
தைலவைர� ேத�� ெச�� வழ��வ� 
ந� கடைம.

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

மல�� ேக���� ஒேர வ��� ப�� 
�ற ேவ��யவ� ஏேனா வா��ைத 
வராம� �ழ��னா�.

“எ�ன பா��ய� ���க��க, நா� 
அ�ப� எ�ன ேக�ேட�? ஐ�ல 
இ��கற� தா� உ�க �� ேபரா�� 
தான?” எ�றா� சாதாரணமாக.

“ஆ...மா�... மல�.” எ�� ���னா�. 

“ைந� ேந�... என�� இ�தைன நாளா 
ெத�யாேத... இ�வள� ெப�ய 
ேப��� ெந��ெச�ய� 
பா��ய� ந�ல த�� ெபய� 
இ�ைல” எ�� ெசா��� பா��தா�.

“இ�ைல அ�... நா� யா���ேட�� 
ெசா�ன� இ�ைல மல�. 
ேவ��ெம�ேற மைற�க ேவ��� 
என �ைன�தைத எ�ப� 
�யாய�ப��த ���� என 
�ழ��னா�.

“அ�ப�யா? ேகா����ட �டவா?” 
அவ� �ர� சாதரணமாக உ�ளதா 
இ�ைல ��ட� ெச��றாளா என� 
ெத�ய��ைல.

“இ�ைல அவ���� ெத���” எ�� 
ம�ப��� ெந��தா� ச�கடமாக.

“��� அ�ேபா என��� தா� 
ெசா�லைல�� ெசா���க” .

“அ�ப� எ�லா� இ�ைல மல� அ� 
வ��...”

“பரவா��ைல பா��ய�, நா� 
த�பா �ைன�கைல. ெசா�ல��� 
�ைன����தா ெசா�������க 
இ�ைல. ச� நா� �ள��ேற� உ�க 
�ளா��� வ�� ஐ� ெகா��கேற�, 
சாய�கால� பா��கலா�” எ�� 
����� எ�த�த ேகாப�, வ��த� 
இ�லாம� ெச����டா�.

ேசனா�ப�, ச��க� இ�வ�� 
கா�� வ�� ெகா����தன�.

“எ�னடா ச��கா இ�ப� ேப��ட? 
அ���� அவ� எைதயாவ� 
எ��வா�டா” எ�� ��யாம� 
ேக�டா� ேசனா�ப�.

“எ�ன ஐயா ��க... அவ� 
ேவ���ேன ேக�� ேக���� 
இ��கா� அ��� எ�லா� �ள�கமா 

...Sriju @ Srija Bharathi

கடைம ��வா����வா�
எ��� ப�ைட� கைத ேபேணா�;
கடைம ய�ேயா� ெதா�ல�ேயா�;
க�ெட� பதைன ெவ�ெட�ேபா�;
மடைம, ��ைம, ��ப� ெபா�
வ��த�, ேநா�, ம��ைவ ேபா�;
கடைம �ைன�� ெதாைல� ���
க��� ெற��� வா��வேம.

                                       - பார�யா�
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ப�� ேவற ெசா�ல�மா���. 
அவ��� �� ேப�ப� இ��தா 
நம�� இ�ைலயா நாம�� 
ேபா�ேவா� ��க இ��� எ�லா� 
கவைல�படா��க” எ�� ப�� ச�� 
காரமாக வ�த�.

“எ�னேமா ேபாடா � ெசா��ற 
ஆனா�� அவ� பா� அைத ேவற 
மா�� ேபா�வா�” எ�� அவ�� 
ெபய� எ�ன ஆ�ேமா எ�ற 
ேயாசைன�� இ��தா�.
“எைத ேவணா எ�ப� ேவணா 
ேபாட���. அ��காக அ�தைன ேப� 
��னா� உ�கைள இ�ப� ேப�ற� 
எ�லா� ச���ைல. யாரா இ��தா 
எ�ன ஒ� ம�யாைத ேவணாமா? 
பத��� இ�லா���� வய���?” 
ேசனா�ப� ேம� இ���� 
ம�யாைத�� வா��ைதக� ���தன. 

“� ெசா�ற�� ச� தா�டா... எ�ப� 
ந�கலா ேக�� ேக��றா� இ�ைல” 
எ�� இ�ேபா� தா� ���த� ேபா� 
அவ�ட� அேத ேக��ைய ேக�டா�.

“ச� இ�ேபா எ�க ஐயா ேபாக��? 
������ தான” எ�� ேப�ைச 
மா��னா�.

“ஆமா ச��க�, ேபா� சா������ 
ஆ�� ேபாகலா�” 

����� �ைழ�� ேபா� அ�தா 
ம��ேம இ��தா�. ச�க�, �வகா� 
இ�வ�� �ள�����தன�. 

இ�வைர�� பா��த�� உண� எ��� 
ைவ�தா� அ�தா, எ��ேம ேபசாம� 
அைம�யா� உ�டவ�கைள� க�� 
அ�தா �ழ��னா�. ேசனா�ப�, 
ச��க� இ�வ�� உண� உ��� 
ேபா� ேச��� அம��தா� வா� �� 
இ��ததாக ச���ரேம இ�ைல. 
ெவ��யா� ஏேத�� ேப�யப� தா� 
இ�வ�� உ�ப�. இ�� இ�த ��� 
மா�ற� ��யாம� அ�தா �ழ��� 

ெகா����தா�. எனேவ அவ�� 
எ��� ேபசாம� அைம�யா� இ�வ� 
�க�ைத�� பா���� ெகா�டா�.

“�க��� எ�லா� ந�லப�யா 
����தாடா ச��கா, ெசா�ன 
மா�� ஒ� ல�ச� க�� வ���களா 
இ�ைல அ�ல�� பா�ைய 
������களா?” எ�றா� 
ேசனா�ப�ைய ப�� அ��தவரா�.

“எ�ன�மா ��க�� இ�ப� 
ேப���க, உ�க யா���� எ�க ேமல 
ஒ� ம�யாைதேய இ�ைல” எ�றா� 
ேகாபமாக.
“எ�னடா இ�ப� ேபசற? எ�னா�� 
இ����? இர�� ேப�ேம 
ச���ைல” என அவ� ேகாப��� 
காரண� ��யாம� ேக�டா�.

“��க எ�லா� இ�ப� ந�க� 
ப�ற�னால தா� க�டவ� எ�லா� 
��ட�, ந�க��� ேக�� 
ேக��றா�.” 

“���ற மா�� ேப�டா ச��கா... 
ஏேதா ேகாப�ைத எ� ேமல கா�டாத. 
எ�ன பழ�க� இ� ெப�யவ�க��ட 
ேகாப�ைத கா��ற�. �வகா���, 
நா�� இ�ப� தா� வள��ேதாமா” 
என அவைன அட�க ச��க� அைம� 
ஆனா�.

�ஜமாகேவ அவ� ேம� இ��த 
ேகாப��� அ�தா அ�மா�ட� 
க��ய� தவ� என� ���த�. த�ைன 
மக� ேபா� பா���� ெகா�பவ� 
எ�பதா� இ�ப� எ�லா� ேப�வ� 
ச�யா? அவ� ேக�ப� ச� தாேன? தா� 
பா���� ேவைல�� ெபா�ைம 
எ�ப� எ�வள� அவ�ய� எ�� 
அவ� அ����, ப���� ெத��� 
ெகா�ட �ஷய�. இ���� இ�ப� 
எ�லா� அ��� ச� இ��� ச� 
ெபா�ைம இழ�� நட�ப� தவ� 
தாேன என உண��தா�. ��� ேநர� 
எ��� ேபசாம� �� அ�தா�ட� 
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ம���� ேக�டா�.

“சா� அ�தா அ�மா, நா� இ�ப� 
ேப����க� �டா�. இ�ேம இ�ப� 
எ�லா� ெச�யமா�ேட�” 
எ�றவ��� ேம�� ஒ� இ��ைய 
ைவ�தா� அ�தா.

“ெசா�� எ�னா��? யா� எ�ன 
ெசா�னா?” என ேக�டவ��� அ�� 
நட�தைவகைள �ள��னா�. 

“உன�� � ப�ண� ச��� 
ேதா�தா?”

“��க அ�க இ��தா எ�ன 
ப�������க அ�தா அ�மா?”
“இ�ேபாைத�� �� தா� ைவ�க 
���ச� த��, ��ைய அ�பறமா 
ெகா�ச� ெகா�சமா ந�ேவா� 
���சா வ�� அ�ப�ேபா ேபா�ேடா 
எ����� ேபா�க த���� 
ெசா�����ேப�.”

“இெத�லா� இ�க இ��� ெசா�ல 
ந�லா தா� இ����, அ�க இ��தா 
தா� ெத���” �க� பாராம� த�ைட 
பா��ேத ��னா�.

இவ�க� இ�வ�� ேப�� 
ெகா����பைத பா��த ேசனா�ப� 
தன��� அத��� ச�ப�த� 
இ�லாத� ேபா� இ��ைய 
������� எ��� ெச�� 
��டா�. இவ�க� இ�வ�� அவைர 
பா��த�� ேப�ைச� ெதாட��தன�.

“நா� �ஜமாேவ அதா� 
ெசா�����ேப�, என�� ெத��� � 
இ�வள� ேகாப�ப�ற ஆ� 
இ�ைலேய இ���� ஏ� இ�ப�?” 
எ�� மன�� அ���� 
ெகா����தைத ேக�டா�.

“என�ேக ெத�யைல அ�மா, எ�ப�� 
இ�ப� யாராவ� ேக�டா நா�� 
������ தா� இ��ேப�. ஆனா� 
எ���க���ல இ��� எ�ப�� 

இ�ப�ேய ப�ணா எ�ன�மா 
அ��த�? ம�யாைத�� ஒ�� 
இ����ல அ�மா. அதா� இ���� 
ந�லா ேப�����ேட�.” 

“உ�ைன எ�னேமா �ைன�ேச�டா 
ச��கா!! பரவா��ைலேய, உ�க 
ஐயாைவ ஒ��த� ��ட� ப�ணா 
இ�வள� ேகாப� வ�மா?” எ�றா� 
ஆ�ச�யமாக.

“எ�ன அ�மா எ�ைன ��ட� 
ப���களா?”

“�... �... �ஜமா ேக��ேற�டா, 
உன��� அவ���� இ�த 
ம�ஷைன �� �ட ���காேத ��ன 
எ�ப� இ�ப� எ�லா��� 
ேயா��கேற�.”
“நா�க அ�ப� இ��ேகா��னா 
அ��� ஒ� காரண� இ���, அ��காக 
ேரா�ல ேபாறவ� எ�லா� ஐயாைவ 
ப�� த�பா ேப�னா என�� ேகாப� 
வர�தா� ெச���.”

“ச�, ஆனா� அவ�க எ�லா� த�பா 
ேப�ற மா�� உ�க ஐயா ஏ� 
நட���க��? உன�� இ�ேபா வர 
ேகாப� அவ� த�� ப��� ேபா� 
ஏ� வரைல? அ�ேபா ஊ��� 
��னா� அவ� ெக�டவ� ஆ�ற��� 
��க�� தான காரண�?” என 
ேக��கைள �ச ச��க� ேப�ச�� 
ேபானா�.

“அ�தா அ�மா ெசா�வ� எ�தைன 
�ஜ�? இ�� அவ� ேம� கா��ய 
ேகாப�ைத ஏ� ஐயா தவ� ெச��� 
ேபா� நா� ��ய��ைல? அவ� 
இ���� பயமா இ�ைல எ�ைல 
�றாம� த� ேவைல�� இ��க 
ேவ��� எ�ற �யநலமா? இ�� 
அவ� ேம� எ��த உ�ைம ஏ� இத�� 
�� ேதா��ய� இ�ைல? நா�� 
பா��ய�� ஒ�� எ�� அவ� 
��வ� உ�ைம எ�றா� நா� 
அவ��� ந�ல� தாேன ெச�ய 
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ேவ���? ஆனா� நா� ஏ� இ�ப� 
இ���ேற�” என மனசா���ட� 
ேக�� ப�� �க��� நட��� 
ெகா����தா�. எ��� ேபசாம� 
உ�பைத ������� ைக க�வ� 
ெச�� ��டா�. 

அ�தா அத�� ேம� எ��� ேபச�� 
இ�ைல, ேக�க�� இ�ைல. ��ட 
நா�களாக இவ��� ��யைவ�க 
ேவ��யைத இ�� ெச����ேட� 
எ�ற மன ��ம� அவ���. 

ேயா��தவாேற வ�த ச��க� 
ேசனா�ப� அைற��� �ைழ�தா�. 
சா�� நா�கா��� ைககைள 
����ெகா��� சா��தப� 
ப�����தா�. அவ� மன�� எ�ன 
ஓ��ற� எ�ப� யா���� ��யா� 
எ�பதா� அைத� ப�� ேயா��காம� 
அ�வலக� ெச�வத�� எ���னா� 
ச��க�.

“ஐயா, ஆ�� ேபாக���� 
ெசா���கேள? வ�� எ��க� 
ெசா�லவா?” எ�றவ� �ர� ேக�� 
����தவ�,
 
“இ�ைல ச��க� இ�ேபா 
ேவ�டா�டா, நாம சாய�கால� 
ேபா��கலா�. ��� ����� 
ேபா��� சாய�தரமா வா” என� 
����� ம�ப��� க� ��னா�.

ச� என� தைலைய ம��� 
ஆ����� பல�தமான 
ேயாசைன�ட� �� வ�� ேச��தா�. 
அவ� எ��பா��த� ேபாலேவ அ�த 
ப����ைக�கார� ேக�ட ேக��ைய 
மைற����� ச��க� அ�வா� 
ேப�யைத ம��� அ�த �� ேசன� 
மா�� மா�� ஒ�பர��ய�. கா�� 
ேபா� எ��சலா� வ�தா�� அவனா� 
ஒ��� ெச�ய ��ய��ைல. 
ேபா���� இவ�க� க�� நட��� 
���� எைதயாவ� ெச�யலா� என 
ெச�வ�� இவ��� எ�ேபா� 

���ப��ைல. ேம�ட��� இ��� 
இ� ப�� இ�வைர எ��� 
ேக�காததா� ச��க���� ச�� 
��ம�.

�ழ�ப�க����, அைல�ச�� 
ேச��� க���� ஓ�� ெகா��க அ� 
�கமா� உற��� ேபான�. ம�ய� 
உற��யவ� மாைல நா�� ம��� 
ச�க� வ�த�� தா� எ��தா�.

“அ�மா இ���� ந�ல ஆ�ட�, 
வ�� �ைறய சா���ேட� இ�ேபா 
எ��� ேவ�டா� நா� அ�பறமா 
சா��டேற�” எ�ற ச�க��� 
உ�சாக� ேப��� க� ���தா�.

“ம� எ�ன�மா ஆ��?” எ�� 
அ�மா�ட� ேக�ட ேக���� 
த�ைக�ட� இ��� ப�� வ�த�.

“ம� நா� அ��, எ�னடா இ�வள� 
ேநர� ����� இ��க, சா��டாமா 
�����யாேம?”

“���... � எ���� இ�ப� வ�த�� 
க���� இ��க” எ�றா� க��பாக.
“ேஹா� ந�கலா, பா� எ� ந���க� 
என�� எ�ன எ�ன 
ெகா�����கா�க�� பா�” எ�� 
ஒ� ெப�ய ெட�� ம��� �ல 
ெபா��கைள� கா��னா�.

“ஏதாவ� இ�ல உபேயாகமா இ��கா? 
எ�லா� ��ன��ைள� தனமா...” 
எ�றப� அவைள த������ 
ெச�றா�.

“ேபாடா ��... � எ�னடா வா��� 
ெகா��த... எ�ைம” என அவைன 
க�டப� ���னா�.

“ச� அெத�லா� ��, காைல�ல ஐயா 
ெகா��த பண�ைத எ�ன� ப�ண? 
அ�ல தா� ��� வ��யா?” எ�றா�.

“ஹு���... அ�த� பண�ைத 
எ�லா� நா� ெசலேவ ப�ணைல. 
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அவ� பண� என�� ேவணா�. நா� 
காைல�ேலேய �ழ�ைதக� கா�பக� 
ேபா� ெகா����� தா� காேல� 
ேபாேன�” எ�றவைள ெகாைலெவ� 
பா�ைவ பா���� ெகா����தா� 
ச��க�.

“எ�னடா ஏ� �ைற��ற?” எ�� 
��யாம� �ன�னா� ச�க�.

“ஒ� ெப�ய ம�ஷ� ஆ��வாத� 
ப�� பண� ெகா��தா இ�ப�யா 
��ரா நட�ப? எ�ன �ைன���� 
இ��க உ� மன�ல?” எ�� 
க��யவைன� பா��க �வகா��ேக 
ச�� பய� வ�த�.

“எ�னடா த�� எ��� இ�ப� 
ெட�ஷ� ஆகற?”

“��ன எ�ன�மா? இவ எ�ன கா�ய� 
ப����கா பா��க.”
“அ�மா நா� எ�ப�ேம அவ� 
பண�ைத என�காக ெசல� ப�ண� 
இ�ைலேய�மா, இ� அ�ணா���� 
ெத���. ��ன எ��� இ�ப� 
க�தறா�” எ�றா� ��யாம�.

“இ�வைர��� எ�ப�ேயா ெத�யா�, 
இ�ேம� அ�ப� எ�லா� 
இ��க��டா�. ேசனா�ப� ஐயா 
நம�� அ�பா �தான�, அைத மன�ல 
வ���ேகா எ�ப��” எ�� ����� 
அ����� நக��தா�.

“இவ��� எ�ன� ���� அவ� 
ேமல இ�வள� பாச�, ம�யாைத 
எ�லா� வ��” எ�� ��யாம� 
�ல��யப� �வகா��� சைமய� 
அைற��� �ைழ�தா�.

ச�க���� எ��� ��ய��ைல 
ஆனா� ேசனா�ப�ைய ம��� நட�க 
ேவ��� என அ�ண� ���றா� 
என� ���த�. இ�ேம அ�வா� 
நட�� ெகா�ளலா� என ��� 
ெச�தா�.

ச�க��ட� ேகா���� ெகா�� 
வ�தவ� ேநராக ேசனா�ப� ����� 
வ�தா�. அவ� யாேராேடா 
ெதாைலேப��� ேப�� 
ெகா����ப� ேக�ட�.

“அ�ப� எ�லா� இ�ைல�க ஐயா, 
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அவ� ேவ���ேன ேக�� 
ேக�டா� அதா� ச��க� அ�ப� 
ேப��டா�. அவைன� ப�� நா� 
ெசா�� உ�க��� ெத�ய���� 
இ�ைல” எ�� அவ� தன�காக 
யா�டேமா ேப�� ெகா�����றா� 
என� ���த�. ச�� ச�கடமாக உ�ேள 
�ைழ�தவைன க�ட�� ேசனா�ப� 
அைழ�ைப ����தா�.

“வாடா ச��கா �ள��ேவாமா?” 
எ�� எ��� நடவாத� ேபா� 
ேப�னா�.

“ேபாகலா� ஐயா... யா���ட 
ேபா�ல...” என ஆர���தவைன,

“அ� ��மா எவேனா ெவ���பய... � 
வா” என� ����� அ�தா�ட� 
ெச�றா�.

“அ�தா, என��� ச��க����� 
கா� ேபா�மா” எ�றவா� 
வரேவ�பைற�� ேப�ப�ட� 
அம��தா�. 

இ�வ���� கா� எ��� வ�தா� 
அ�தா, ச��க��� �க� 
எ�ேபா�� ேபா� இ�லாம� 
வா�டமாக இ��பைத உண��தவ� 
எ��� ேக�க��ைல. கா�ைய 
ெகா������ அைம�யாக� 
ெச����டா�.

“���ர� ��டா �ள�ப��” எ�ற 
ேசனா�ப��� ேப��� ைகக� 
தானாக ேகா�ைபைய எ��த�.

“ஐயா நா� ��க� எ����� 
வேர�” எ�� ����� 
அ�தா�ட� வ�தா�.

“எ�னடா ேவ��? ச��கைர 
ப�தைலயா?” 

“இ�ைல அ�மா, நா�க த�� 
ப���ேடா� இ�ைல. ��க 
ெசா�ன� ெரா�ப ச�. ஐயா அ�ப� 

இ��கா��னா அ��� பல 
காரண�க� இ��கலா�. ஆனா� நா�க 
இ�ப� இ��கற��� நா�க ம��ேம 
தா� அ�மா காரண�. ஒ��த� ெச�ற� 
த���னா அைத அவ��� ��ய 
ைவ�க��. ஆனா� நா�க அைத 
��ய�� ைவ�காம, எ���க�� 
��யாம ��ட�த�ட அவ��� 
உட�ைதயா இ����ேடா�. இ�ேம 
ஐயா��� நட�கற ந�ல� ெக�ட� 
எ�லா��ேல�� என��� ப�� 
இ���. ��க எ�ைன ந���க அ�மா, 
உ�க���, பா��ய��� எ�லா� 
���ச மா�� ந�ம ஐயா மா�வா�” 
என� ேப����� ேகா�ைபைய 
ைவ������ ெச�றா�.

��ைப�� க��� ���� மாைல 
�வ�னாைவ காண� ெச�ல ேவ��� 
என மல� ��ய� �ைன� வர 
அவ��காக பா������ 
கா����தா� பா��ய�. ெவ� ேநர� 
ஆ��� அவ� வராததா� மல��� 
அைழ�தா�. 

ேபாைன எ��த��, “இேதா இர�ேட 
��ஷ� பா��ய�, On the way” எ�� 
�� ைவ�� ��டா�.

“இ�க இ��கற ேக�ப�ல இ��� 
வர��� இ�தைன ேநரமா?” என 
�ைன�தவ� வ��ைய எ��� 
தயாரானா�.

அவசரமாக ஓ� வ�தவ�, “சா� 
பா��ய�, லா�� minute ல ெகா�ச� 
ேவைல” எ�றப� அவ� வ��ைய 
எ��க� ேபானா�.

இ�வ�� �வ�னாைவ பா��� 
ேப���� ேகா��� மன 
மா�ற�ைத� ப����, அவ� 
அவ�ட� எ�ன ேப�னா� எ��� 
ெத��� ெகா�டன�. ேகா�� காதைல 
அவ�ட� ெசா�லா��டா�� இ�த 
மா�� ��டா�தன�ைத இ�ேம� 
ெச�யாேத எ�� ம��� 

ெதாட� கைத 88888888rs oa fe  EY x !ce ell cen

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine May 2016                  64



������றா�. ��சய� அவ� 
உ�ைன காத��பா� என அவ��� 
ைத�ய� ����� வ�தன� 
இ�வ��.

மாைல �ல� இர� ெந���� 
ெகா����க ம���வமைனைய 
��� ெவ�ேய வ�தன� இ�வ��.

“நா� அ�ப�ேய �ள�பேற� 
பா��ய�, நாைள��� பா��கலா�.”

“மல�, ��க எ��ேம எ���ட 
ேக�க�ேய.”

“எ�ன ேக�க�� பா��ய�? 
எ�னா��?” எ�றா� ஒ��� 
��யாம�.
“ெகா�ச� ேநர� �� ேபாகலாமா?” 

“ஏ�கனேவ ேநர� ஆ���� 
பா��ய�, �ள�பலாேம நாைள�� 
ேப��கலாேம” 

“அைர ம� ேநர� தா� மல�, உ�க 
����� ப�க� தாேன ���” 
எ�றவைன அத�� ேம� ம��க 
��ய��ைல மலரா�.

கட�கைர ஓர� இர� ேநர�கா�� 
இதமா� �� அ�த �ழைல 
ர��யமா��ய�. ��� ேநர� எ��� 
ேபசாம� ேவ��ைக பா��த மல�, 
“ெசா���க பா��ய� எ�ன 
�ஷய�” எ�� ஆர���தா�.

“மல�, ஒ� �ல காரண�க��காக 
ஒ��த� �ல உ�ைமகைள மைற�சா 
அ� த�பா?”

“எ�ன பா��ய�, ச�ப�த� இ�லாம 
ேபச��க?”

“ெசா���க மல�, நா� ெசா�ேற�”

“அ� அ�த காரண�ைத� ெபா��த� 
பா��ய�. அ� �யாயமானதாக 
இ��தா� த���ைல தா�.”

“���... அ�த மா�� நா�� �ல 
உ�ைமகைள உ�க���ட ெசா�லாம 
மைற����ேக� மல�” �க� பாராம� 
கடைல ேநா��� ��னா�.

“பா��ய�??” எ�றா� ��யாம� 
ேக��யாக.
“எ�ேனாட �� ேப� ெந��ெச�ய� 
பா��ய�. எ�க அ�பா ேப� 
ேசனா�ப�, த��நா� �����ழ� 
அைம�சரா இ��கா�. நா� எ�க 
அ�பா �ட ச�ைட ேபா���� தா� 
��ைப�� ப��க வ�ேத�. நா� ஒ� 
அைம�ச� ைபய�� யா���� 
ெத�யா�. ேகா����� இேதா 
இ�ேபா உ�க���� த�ர. இ�த 
�சய�ைத இ��� ேமேல�� 
உ�க��ட மைற�க��� என��� 
ேதாணைல. உ�க��� நா� 
உ�ைமயா இ��க���� 
ஆைச�ப�ேற� மல�” எ�� த� 
மன�� அ���� ெகா����தைத 
ேபா�� உைட�� ��டா�.

மல��� ஒ� ��ட� எ��� 
��ய��ைல, அவ� ��யைத 
எ�லா� ேக�டவ� மைல�ேத 
��டா�. த� ெபயைர அவ� 
�றாதத�� இ�தைன ெப�ய காரண� 
இ���� என அவ� �ைன�க��ைல. 
ஒ� அைம�ச�� மக� இ�வள� 
சாதரணமாகவா? என �ய�தா�. அவ� 
இ�தைன நா� த��ட� இைத ஏ� 
�ற��ைல எ�ற ேகாப� ஒ� �ற�, 
இ�ேபா� ஏ� ���றா� எ�ற 
ேக�� ஒ� �ற� என ��றா�.

“இைத எ�லா� �ட ஒ� ���யமான 
�ஷய� மல�, இ�த �சய�ைத நா� 
இ�தைன நா� யா����ேட�� 
ெசா�லாம� இ��தத�� எ� அ�பா 
ெபய� என�� எ�த �த��ைல�� 
உத�யா இ��க��டா���ற ஒேர 
காரண� தா�. அேத உ�ைமைய 
இ�ேபா நா� உ�க��ட ெசா�ற��� 
ேவற ஒ� காரண� இ���” எ�� 
����� அவ� �க�ைத ேந��� 
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ேநரா� பா��தா�.

அவ� க�க�� இ��� எ�ன 
மைற�� ைவ�����றா� எ�ப� 
ேபா� ேக��க� ெத�ய மன�� 
ைத�ய�ைத வரவைழ�� எ�ன 
ஆனா�� ச� எ�ற ����, “எ� 
பா� வா��ைகயா� வர�ேபாற 
ெபா�����ட இைத மைற�க நா� 
���பல” ����டா�.

மல��� ேம�� அ���� 
ேச���ெகா�ள தைல ���வ� ேபா� 
இ��த�. அவ� ேப�ய� உட�� 
ஏேதா உண���கைள பாய�ெச�ய 
ேப�ச�� ��றா�. பா��ய� 
இ��ைற அவைள உ��� 'மல�... 
மல�' எ�ற�� �ைன��� வ�தவ�, 
“ஹா�!!...” எ�� ���தா�.
“நா� ெசா�ன� ���தா மல�? நா� 
உ�ைன ����ேற�. என�� உ�ைன 
ெரா�ப �������. I love you...” 
எ�றா� அ��தமாக.

அவ�� ���� இ��� த�ைன 
ேவகமாக ����� ெகா�� எ��� 
ேபசாம� கடைல� பா��� ��றா�. 

“��க ஓேக தான மல�?” எ�றா� 
பா�ைவைய அவ�ட� இ��� 
�ல�காம�.

“���...” எ�� அவைன� பாராம� 
����� ���� வ�� இ���� 
இட����� ெச�றா�. பா��ய� 
அவ�ட� வ�� ��ன� அவ� 
வ��ைய எ��� ����� 
�ள����டா�. பா��ய��� 
எ�ன ெச�வ� எ�� ��ய��ைல 
அவ� இ���� மன�ைல�� 
அவைள த�ேய அ��ப மன��ைல. 
எனேவ அவ��� ெத�யா வ�ண� 
அவைள� �� ெதாட��தா�. மல� 
���� அ�ேக ெச�ற�� இவ� 
�ர��� இ��� அவைள� 
பா������ �� ����னா�. 

இவ�க� இ�வ�� கட�கைர�� 
வ�த�� இ��� இ�ேபா� மலைர� 
ெதாட��� பா��ய� வ�த� வைர 
என அைன�ைத�� ஒ� ேஜா� க�க� 
பா���� ெகா�ேட இ��த�. 

பா��ய� மன�� இ��த பார� ச�� 
�ைற����தா��, மல� எ��ேம 
ேபசாம� ெச�ற� வ��தமாக 
இ��த�. ஏேதா அவசர��� �� 
��ைள ேபா� தவ� ெச�� 
��ேடாேமா என எ��னா�. ஒேர 
சமய��� அவ�ட� அைன�� 
�சய�ைத�� �� இ��க 
ேவ�டாேமா என� ேதா��ய�. மல� 
இ�ேபா� எ�ன ெச�� 
ெகா����பா� என மன� ���த�. 
பல ��தைனக� உ��ேடாட 
அைற��� இ��� அ��� நட�� 
ெகா����தா�.

�ராெஜ�� �சயமாக ெவ�ேய 
ெச���த ேகா�� �வ�னாைவ 
பா������ வர ேநர� ஒ�ப� 
ஆ����த�. ������ வ�த�� 
அ��� இ��� நட�� 
ெகா������ பா��யைன 
���யாசமா� பா��தா�.

“எ�னடா ம�ைர �ரா இ����� 
அ����� நக� வல� ேபா�யா?” 
எ�ற ேகா��� ந�க��� ப��� 
இ�ைல ேக�டதாக�� 
ெத�ய��ைல.

“எ�னடா ம�சா� ஆ��?? ஏ� 
இவவள� ெட�ஷனா இ��க?”
 
“ேகா��... � எ�ேபாடா வ�த?!”

“அ� ச�... உன�� எ�னடா ஆ��? ஏ� 
இ�ப� இ��க?”

“ேட� இ���� எ�னா�� 
ெத��மா...?” என� ெதாட�� 
நட�தைத எ�லா� அவ�ட� 
��னா�.
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“எ�னடா ெசா�ற!! மல���ட 
எ�லா�ைத�� ெசா����யா?!! 
எ�ப�டா? ஏ�?” எ�� பத�னா�.

“ெகா���ேவ�... இ�வள� ேநர� 
கைத கைதயா அைத� தானடா 
ெசா�ேன�”.

“ஆமா� ஆமா�... ச� அவ எ�னடா 
ெசா�னா?”

“எ��ேம ெசா�லைல ம�சா�, 
அவபா���� வ��ைய எ����� 
�ள���டா...” எ�றா� ேசாகமாக.

“ஓ... ச� ��டா,  நாைள�� 
பா����கலா�” எ�றப� 
ேயாசைன�ட� த� ேவைலைய� 
பா��க� ெச�றா�.

����� வ�த�� இ��� மல�� 
�க� ச���ைல எ�பைத ச�யவ� 
க�டா�, சா��ட அைழ�தா�� ப� 
இ�ைல என �� உற����டா�. ச� 
ஏேதா உட�� ச���ைல ேபா�� என 
அவ�� எ��� ேக�க��ைல. 

மல� ப��ைக�� ���தவ� பல 
��தைனகைள �ம�� 
ெகா����தா�. ெபயைர மைற�தா�, 
தா� யா� எ�பைத மைற�தா�, 
காதைல� ெசா�னா�. இ� எ�லா� 
கனவா? �ஜமா? ஏ� என�� ம��� 
இ�ப� எ�லா� �க��ற�. 
பா��ய��� எ� ேம� காதலா? இ� 
எ�ப�... எ�ேபா�? என�� அவ� 
ேம� அ�ப� ஒ� எ�ண� வ�தேத 
இ�ைலேய. ஒ� ேவைள அவ��� 
�ைறய இட� ெகா��� ��ேடாேமா? 
�ச... இ�ைல அவ� அ�ப� இ�ைல, 
ந�லவ� தா�. ஆனா� ஏ� இைத 
எ�லா� மைற�க ேவ���? 
இ�ேபா� ஏ� காரண� �ற ேவ���. 
எ��ட� எைத�� மைற�க ���ப� 
இ�ைலயா அவ��� எ�� 
�ைன�தேபா� இ�ைமயா� 
இ��த�. அவ� உ�ைமைய 

மைற�தேபா� என��� �ட ேகாப� 
வ�தேத? எ�த உ�ைம��? என 
ப��கள�� ேக��க� ம��� 
மனைத �ைட�� ெகா�ேட இ��த�. 
ேயாசைன�� இ��தவ� எ�ேபா� 
உற��னா� எ�� ெத�யாம� 
உற��� ேபானா�. 

ம�நா� காைல ஒ� �த 
எ��பா���ட� க������ �ள��� 
ெகா����தா� பா��ய�. 
அ�ேபா� ெச�ைன�� இ��� 
அைழ�� வ�த�.

“ஹேலா?” யாெர�� ெத�யாததா� 
ேக��யா� ேக�டா�.

“ேட� ெச�யா, நா� தா� ச��� 
ேப�ேற�, எ�ப�டா இ��க?”
 
“ேட�... �யா, எ�னடா �� ந�பரா 
இ���?”
“எ�ேனாட ஆ�� ந�ப�டா”

“ஓ ச�டா, அ�� எ�ப� இ��கா, 
அ�மா அ�பா எ�லா�?”

“எ�லா�� ந�லா இ��ேகா�டா, 
ம�சா� நா� ெசா����ேத� இ�ைல 
���ரேம பட� ப�ண வா��� 
�ைட����� �ைட�����டா, 
இ�ேபா தா� தயா��பாள� ேபா� 
ப�� ஓேக ெசா�னா�. �த�� 
உன��� தா�டா ெசா�ேற�” 
எ�றா� �க�� உ�சாகமாக.

“மா���ைள எ�னடா ெசா�ற!! 
��யஸாவா!! ெரா�ப ச�ேதாச�டா” 
எ�� பா��ய�� �க�� 
ம���தா�.

“எ�லா� உ�ேனாட �றைம�� 
�ைட�ச ப��டா, ந�ம ��� 
வர�ேபாற ேநர�� �ட, எ�லாேம 
ந�லதா நட���. ���ர� 
எ�லா���� ெசா��டா, பட� 
�ைஜ�� நா� க���பா இ��ேப�” 
எ�� உ��ய��தா�.
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“� இ�லாம �ைஜேய இ�ைலடா, 
க���பாடா. நா� எ�லா���� 
ெசா��ேற�.” எ�� அைழ�ைப 
ைவ�தா�.

உ�� ந�ப�� ��ட நா� கன�, 
ல��ய� �ைறேவற� ேபா�ற� எ�� 
�ைன��� ேபாேத மன�� ��ம� 
�ற�த�. க������ ெச��� வ� 
எ��� ச���, அப�ணா�� 
�ைன�க� �ைணயா� வ�த�.

ப���கால� எ�றாேல 
அைனவ���� இ�ைமயான ஒ�� 
தா�, அ�� இவ�க� �வ�� 
���ல�கல. ஆறா� வ���� 
ஆர���த� இவ�க� ��ட�, ச��� 
அைம�, அப�ணா ச�யான ���, 
ெச�ய� இர��� கல�தவ�. 
க��� ���� காத�, க�யாண� என 
ச��� – அப�ணா வ�த ேபா� அவ�க� 
���� �ட எ���� இ�ைல, 
பா��ய�� த�ைத தா� அவ�கைள 
எ���தா�. சா� ��� சா� 
க�யாணமா? என� ெதாட�� எ�ன 
எ�னேவா ேப���டா�. 

ேசனா�ப����, பா��ய���� 
�� வய� �தேல ஒ� ந�ல 
உற��ைற இ��க��ைல. அவ� 
�� ேநர�� அர�ய� எ�� 
இ��பதாேலா, இ�ைல பா��ய� 
எ�ேபா�� அ�மாேவ க� எ�� 
இ��பதாேலா ெத�ய��ைல. 

காத� ��மண� எ�றா� த�ைத 
இ�ப� ���ரதா�டவ� ஆ�வா� 
என பா��ய� ச��� 
எ��பா��க��ைல. த� 
ந�ப�க��காக த�ைதைய எ���தா�, 
தா�� அவ� ப�க� இ���� 
�யாய�ைத க���� ெகா�� எ��� 
ேபசாம� இ��தா�. 

இ�வாறாக ெச�ல ஒ� க�ட��� 
ேசனா�ப����, பா��ய���� 
ெப�ய இைடெவ� �ழ ஆர���த�. 

அர�ய� ம��� கா��காக எ�ன 
ேவ��� எ�றா�� ெச�யலா� என 
த�ைத மா�யைத பா��யனா� 
ஏ��� ெகா�ள ��ய��ைல. 
அவ�� எ���ைப �� ச��� –  
அப�ணா��� ��மண� ெச�� 
ைவ�தா�. த� ப��� ���த�� 
ேத�ய க�� ஒ��� இைண�தா�, 
ம�க��� பல ேசைவக� ெச�தா�. 
�� ெச�ைன�� இ��க� 
���காம� ��ைப ெச�� ப��க 
��மான� ெச�தா�. இ����� 
தாைய��, அட�க ��யாத 
த�ைதைய�� எ�ன ெச�வ� எ�� 
ேயா��த ேபா� தா� உ�� ந�ப� 
ைக ெகா��தா�. 

ேசனா�ப�ைய சமா��க��, 
அ�தாைவ பா���� ெகா�ள�� 
ச��க�ைத �ட �ற�த ஒ�வ� 
இ��க ��யா� என எ��னா�. 
அேத சமய� அவ���� இ� ஒ� 
ேவைலயாக�� ஒ� அ�பவமாக�� 
இ���� என எ���� �� அவைன 
ச�ம��க ைவ�தா�.

இ� எ�லா� நட�� �மா� இர�� 
ஆ��க� ஆக�ேபா�ற�, ஆனா� 
எ��� மாற��ைல. ெசா�த ஊைர 
��� வ�� ேவ� இ��� ப��ப�, 
ேவைல பா��ப� எ�லாேம ெகா�ைம 
தா�. ெசா�த�க� இ���� அவ�க� 
அ��� நா� இ�லா� இ��ப� 
எ�வள� ெப�ய வ�. இ�வா� 
�ைன�க� கட�� ெச�ல க���ைய 
அைட�தா�.

அைனவ�� �ைனைவ�� 
ஒ������ மல�� �ைன� 
�ரதானமா� ஆ��ர��த�. இ�� 
எ�ப��� அவ�ட� இ��� ப�� 
வ�� எ�ற ந���ைக�� இ��தா�. 
வழ�க� ேபா� பா������ 
கா����தவ�� ேபா��� ஒ� 
அைழ�� வ�த�. ேபா�� ��ய 
ெச��ைய ேக�� பத� அ��� 
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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

Cellphone Safety... 
Do's and Don'ts...
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கட� �ைமயா� ���� த���� 121 
�வசா�க��� உத� ெச�வத��, 
ஐ.�., ஊ�ய�க� �� ேசக��� 
வ���றன�.

இத�காக அ��� எ�ற ெபய�� 
ெதா�� ��வன� ஒ�ைற 
ஆர����, அ�� ���ப 
��ளவ�கைள ேச��� �� ேசக��� 
மகாரா��ரா�� ப��� அ�க� 
�ைள�� 5 மாவ�ட�கைள ேச��த 
121 �வசா�க��� உதவ ��� 
ெச���ளன�. இ�த ெதா�� 
��வன� �ல� ஐ.�., 
ஊ�ய�க�ட���� �. 3 ல�ச� 
வ�� ெச�ய�ப���ள�. 
�வசா�க�� கடைன 
அைட�பத�காக �.85 ல�ச� 
வ���ப� என இல�� ��ணய� 
ெச�ய�ப���ள�. 

இ�த ப� ���� அ����� ��த 
உ���ன� ஒ�வ� ��ைக��, 
வற��யா� பா��க�ப�ட 5 
மாவ�ட�க� �த�� ேத�� 
ெச�ய�ப�ட�. இத� ��ன� 5 
ஏ�க� �ைறவாக உ�ள �வசா�க� 
க�ட�ய�ப�டன�. த�ெகாைல 
ெச�� ெகா�ட �வசா�க��� 
���ய��வ� அ��க�ப�ட� என� 
��னா�.

உ��� ெதா�� ��வன� ம��� 
த�னா�வல�க� அ��த 
அ��பைட�� இ�த தகவ� 
ேசக��க�ப�ட�. அ����� 
���ன� ச�ப�த�ப�ட 
�வசா�கைள ேந�� ச���� 

த�ேபாைதய �ைல ���� 
கண��ட�ப�ட�.

இ�த ���� கண���ப� வா�தா 
ப���� 25 �வசா�க� பய�பெபற 
உ�ளன�. அவ�க�� �.21,38,582 கட� 
அைட�க�பட உ�ள�. வா�� ப���� 
25 �வசா�க�� �.12,57,762 கட� 
அைட�க�பட உ�ள�. அமராவ� 
ப���� 27 �வசா�க�� �.18,34,402 
கட� அைட�க�பட உ�ள�. யவடாம� 
ப�� 25 �வசா�க�� �.12,72,104 கட� 
அைட�க�பட உ�ள�. அேகாலா ப�� 19 
ேகா� �.18,62,200 ேகா� கட� 
அைட�க�பட உ�ள�.

அ��� ��வன��� 
ஒ���ைண�பாள� ��ைக��, 
�ைலைம �க�� ேமாசமாக உ�ள�. 
இதைன த� நபராேலா, த� 
அைம�பாேலா, ெதா�� 
��வன�தாேலா, அர� அைம��களா� 
ம��ேமா ���க ��யா�. ��� �ய�� 
எ��தா� தா� ��தள� �வாரணமாவ� 
�ைட���. எனேவ, நா�க� ��தள� 
���த� ெச�வத�காக ெத��த நப�கைள 
ெதாட�� ெகா�� வ��ேறா�. 
வ���க�ப�� பண� ேந�ைடயாக 
வ���� ெச��த�ப��. �வசா�க�� 
ைகக�� ஒ�பைட�க�படா�. 

உத� ெச��� ��வன�க��� 
�வசா�க�� கட� �வர� 
அ��க�ப��. எ�க� இய�க��� 
இைணயதள��� ெவ��ட�ப�� என� 
��னா�. இ�த அைம��, ெவ�நா�ைட 
ேச��த த�னா�வல�க�, ��வன�க�� 
உத� ேக�க ��� ெச���ள�.

...Vijigermany

கட� �ைமயா� ���� 
த���� �வசா�க��� 
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ெச�ற மாத ���த�� ெதாட���...
“ெகா�ைட ைவ�ச �����ல, 
ெவ�� �����ல... ந�மளவா 
தா�... அ�ேகேய ெச��� ஆனவா..." 
எ�ற �� தா� அட��னா�. 

தா� தவறாக �ைன����த மாமனா� 
ைகலாச�, ேப���� ப�ென�� 
வய�� �ல ல�ச�க� �ைட��மா� 
ஏ�பா� ெச�� ைவ������ 
ேபா���பைத அ��த�� தன�� ஒ� 
ேபர� �ற�தா� ைகலாச� எ�ற 
மாமனா� ெபயைர ைவ�� 
�ராய���த� ெச�ய ����னா� 
பா�வ�. இ�ப� இ����ேபா� மக� 
ெகா�ைட ைவ�த ��ைக 
மண���� வ�தா� ைகலாச� �� 
எ�� ���ட ஒ� மா�� இ���ேம 
எ�ற கவைல�� இ��த பா�வ��� 
அவ� ப�சா� இ�ைல எ�� 
ெத��த�ேம மக� காத��பதாக� 
ெசா�ன �ஷய� ��தா�� 
ேபா���ட�. 

�ழ�ைத நல ம���வ� ப��த 
ம�மகைன� பா��த�ேம 
எ�ேலா���� ம����தா�. 
�வா��� வா�வாவ� �ற�க��� 
எ�ற எ�ேலா�ைடய ஆ��ட� 
அவ� ைக����தா� �வா�. ேம� 
ப��� ���த ைகேயா� இ�வ�� 
ல�ட� பயணமானா�க�. 

அவள� ��மண� ���� ��� 
வ�ட�க� க��த �ற� ஒ� நா� 
����ைபய� �மா��� ஒ�ப� 
வய�����. அ�ேபா� ந�ல 
ஜுர��� ���தா�. உட�� 
ேத�யேத ெப�ய �ஷயமா�� 
ேபான�. ���ேலேய இ� ம���வ� 
இ���� பய��லாம� ேபானேத 
எ�� �ைற பா�வ���. உட�� 
ச���லாத �மா��� ��வாத�� 
அ�கமா�� ேபான�. த�ைத�ேகா 
த�ளாத வய�, ச�கர���� ஆ��� 

ேவைல ப�, க�யா��� ��ைச உட�� 
எ����ததா� அவைன சமா��க அவ� 
ேக�டைத அ�ப�ேய 
�ைறேவ����வா�க�.

ஒ� நா� ெத��� வ�த ஐ� 
வ���கார�ட� ஐ� வா���தாெவ�� 
��வாத� ���தா� �ழ�ைத. 
எ�ேலா�� �த�தமாக சமாதான� 
ப���� பா��தன�. ேவைல�� 
ஆக��ைல. ச�கர� அ�ேபா�தா� �� 
�������தா�. ஆ���� ேவைல ��� 
காரணமாக ெபா�ைம இழ�� ���� 
ஒ�� ைவ�தா�, ��வாத� இ��� 
அ�கமா� ����ெகா�� ஐ� 
வ��ைய ேநா�� ஓ�னா� �ழ�ைத. 
யா�� எ��பா��காத அ�த ேநர��� 
ேவகமாக வ�த ஒ� த�� லா� 
சட�ெக�� �ேர� அ��த��தா� நட�த 
�ப�த� ���த�. 

க���� ��ேனேய நட�த �ப�ைத� 
க�� மய�� ���தவ�தா� க�யா�. 
நாைல�� நா� வைர �ைனேவ 
���ப��ைல. �வா� பற�� வ�தா�. 
எ�லா� ���த�... �ைன� வ�த�� 
க�யா� எ��� ேபச��ைல. அழ�� 
இ�ைல. �ழ�ைத ப���� இ��� 
வ�� ேநர� இ�ேக எத�� எ�ேலா�� 
இ���ேறா� எ�� ேக�டா�. 
�ழ�ைத�� மரண�ைத க� �� 
பா��தைத அவ� மன� 
ஒ���ெகா�ள��ைல. 

அவ� �ைலைய� க�� க� கல��ய 
ச�கரைன ம��� பா���, "ைகைய 
������ �ழ�ைத ஓ���டா� எ�� 
அ�ப�ேய �������கேள... அவைன� 
ேதட ஏதாவ� �ய�� ெச���களா?" எ�� 
ேக�டா�. 

அ���� ேம� அ����... எ�ன ெசா�வா� 
ச�கர�? ஏ�ெகனேவ தா� ���� ஒ�� 
ைவ�காம� இ�����தா� எ��� 
நட����காேதா எ�ற ஏ�க�, இ�� 

...kasri66 @ Chitra

ைகேப��� வ�த தகவ�ைகேப��� வ�த தகவ�
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அவைர க�யா� ������தா� 
�ட� த��, இவேளா 
எ�லாவ�ைற�� மற�தவ� ேபால� 
ேப��றா� எ�ற�� அவர� ��ற 
உண���தா� ெப��ய�.

���ப டா�ட� �வா�நாத� 
பா������ அவ���� ெத��த 
மனநல ம���வரான டா�ட� 
ேகாபால ���ண�ட� அ��� 
ைவ�தா�. அ�� �த� Dr. �.ேக. தா� 
க�யா��� ைவ��ய� பா��ப�. 
எ�ேபா�� ேபா� இ��பா� 
க�யா�, மாைல கணவ� வ��ேபா� 
�ழ�ைத �ைட�க�யா எ�� 
ேக�பா�, இ�ைல எ�ற�� 
�க�ைத� ெதா�க� 
ேபா���ெகா�� ேபா���வா�. 

�வா��� தன��� ெத��த 
ந�ப�ட� எ�லா� ேக���பா��� 
��டா�. இ� ��க�ைத 
ெவ������டா� ச�யா���� 
எ�பதாக� தா� எ�ேலா�� 
ெசா�னா�க�. க�யா�ைய� 
ெபா��தவைர �ழ�ைத ஐ���� 
வா��� தராததா� 
ேகா����ெகா�� ேபா���டா�, 
அவைன யா�� ேதட��ைல, தாேன 
ஒ� நா� அ�மா�ட� வ����வா� 
எ�ப�தா�.

எ�ேபா�� சாதாரணமாக�தா� 
இ��பா�, ெதாைல�கா���� 
��வாத� ����� 
�ழ�ைதகைளேயா, ஐ���� வ�� 
ச�த�ைதேயா ேக����டா� 
ேபா�� ெகா�ச ேநர� ச�கரைன� 
���வா�, வா��� த����கலாேம 
எ�� ஆத�க�ப�வா�, அத��� 
டா�ட� �. ேக. த�த ம��� 
எைதயாவ� ெகா��� அவைள ��க 
ைவ����வா�க�. இ�த 
�ைலைமைய� பா��த த�ைத�� 
உட��ைல ேமாசமைட�� அவ�� 
ேபா�� ேச��தா�. 

பா�வ��� ச�கர��தா� �டாம� 
�ய�� க�யா�ைய எ��� 
ெவ��� ெச�லாம� ப��ரமாக� 
பா����ெகா�டன�. ேவைலயா� 

�த�ெகா�� யா�� அவைள எ��� 
�சா����டாதப� பா����ெகா�டன�. 
�வா��� �ரசவ���காக� �ட பா�வ� 
ல�ட� ேபாக��ைல. இவேள 
பா�வ���� �ழ�ைதயா�� ேபானா�.

நாளாக நாளாக ச�யா���� எ�ற 
ந���ைக�� ேதய� ெதாட��ய�. 
மாமனா� இற�த ேபா� �ட '�மாைர 
அைழ�� வா எ�றா� ��க� 
ேபாகேவ��ைல, அ�பா ேபா���கா� 
பா��க�, இ�வ�� க�டாய� ஒ� நா� 
���� வர�தா� ேபா�றா�க�' எ�பா�.

டா�ட�� ஆேலாசைன�ப� அவைள 
�ைச ���ப த�சா�� ஓ�ய� 
வைரவ�� அவைள �� ேநர�� 
ஈ�ப��த� ெதாட��ன� ச�கர�� 
பா�வ���. கைல அவ� ைக�� ��� 
�ைளயா�ய�. �ைறய ஆ�ட�க� 
���தன, பண� ெகா��ய�, ச�கர� 
ேவைலைய ������ இைத மா�ெக� 
ெச�வைதேய �� ேநர� ெதா�லாக� 
ெச�தா�. 

இ�ப�ேய வ�ட�க� க��தன... இர�� 
வ�ட� ���தா� �வா��� கணவ� 
ஆேலாசைன�ப� அவ��� க����ட� 
ப���, �மா�� ேபாைன உபேயா��ப� 
ப��ெய�லா� ெசா���தர� 
ெதாட��ன�. ேபான வ�ட� வ�தேபா� 
�வா� ம���� எ�� ஒ� ேபா� ேவ� 
வா��� த������ ேபானா�. 
ெவ��� ெச�றா� ச�கர��, 
ல�ட����� �வா���தா� 
க�யா��ட� ேப�வா�க�. 

��தா நா� ெவ��� ெச�� ஆ�ட� 
���� வ�த ச�கர�ட� 
"பா��ேதளா�னா...? நா� ெசா�ன� 
நட�����... ந�ம �மா� இ�ப�தாறா� 
ேத��� வரானா�... என�� ெமேச� 
வ�����..." எ�� ஓ�வ�தா�. "எ�ன 
ஒள�ேற? எ�த ந�ப�ேல��� வ�����? 
கா�� பா��க���? எ�� அவ� 
ைக�ேப�ைய� ����யேபா� 
அவ��� எ�ன ேதா��யேதா, "இ�ல... 
இ�ல... நா� கா�ட மா�ேட�... அ��ற� 
��க ம�ப� அ��� அவைன� 
ெதார���டா? �ஹூ�... நா� 
மா�ேட�..." எ�� ைகைய 
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இ����ெகா�டா�.

"ந�பர�தாேன பா��க�ேபாேற�... 
�ேய கா�ேட�... பா�கேற�..." 
எ�ற�� அவ� ைக�� தராம� 
பா�ைவ��� ப��ப� �ர������ 
கா��னா�. அவ� ெசா�ன� 
உ�ைமதா�... "Amma, I will reach on 26th 
morning. Will come home by 10 a.m.- Kumar " 
எ����த�. எ�த ந�ப� எ�� 
பா��தா� Private Number எ����த�. 
கணவ� �� ந���ைக இ�லாம� 
உடேனேய அ�த ெமேச�ைஜ 
அ���� ��டா�. 

இ� எ�ப� சா��ய�? ஏதாவ� wrong 
ந�பரா����ேமா...? எ�த ந�ப� 
எ�� ெத��தாலாவ� 
ேப��பா��கலா�. இ�� அத��� 
வ���ைல. ஒ��� ெச�ய 
��யாம� ேபான� ச�கர���. 
எ�ேபா�� ேபா� டா�ட� த�த 
ம��ைத அ���� பல��ைல. 
உடேன டா�டைர அைழ��� 
ேப�னா�. 

அவ��, �வா��� எ�வளேவா 
�ைற ���ைச�� அைழ�� 
வர�ெசா�� ெசா���� ேக�காத� 
த�ேபா எ�� இ�ேபா� ேதா��ய� 
ச�கர���. 

�த� நா� சாதாரணமாக�தா� 
ெத��தா�. ச�, மற����பா� எ�� 
�ைன�தேபா� இ�� காைல �த� 
��ைட ஒ��க��, மக��� 
ப�ண�க� ெச�ய�� ஆர���தா��. 
இ� எ�ேக ேபா� ���ேமா 
ெத�ய��ைல. �ஷய� �வா��� 
ெத���க�ப�ட��, இ�த �ைற 
எ�ப�யாவ� எ�ேலாைர�� 
ச�ம��க ைவ�� ம���� ���ைச 
த����வ� எ�ற ��மான��ட� 
அவ�� �ைட�த �மான��� 
��ெக� ேபா����டா�.

"சா�, ��ன����� எ�ப� 
ேபாக��� சா�?" எ�ற 
ஆ�ேடா�கார�� �ர� ச�கரைன 
�க�கால���� அைழ�� வ�த�.

"ெல��� க� ெச�� ைர� ைச� �த� 
ெத��� ேபாக��பா.." எ�� வ� 
ெசா����� ம�ைய� பா��தா� 
ச�கர�. டா�ட� வர�ெசா�ன சமய���� 
இ��� ப�� ��ட�க� இ��தன.

ஆ�ேடா��� பண� த�� அ������ 
டா�ட� அைழ�பத�காக� கா����தா�.

"ஹ�ேலா, Mr. ச�கர�, ெஹா� ஆ� �? 
ேமட� எ�ப� இ��கா�க? மா��ைர 
ேவைல ெச�சதா?" எ�றப�ேய வ�தா� 
டா�ட�.

"ைப� டா�ட�. இ�ைலேய... 
அதனா�தாேன பத�டமா வ����ேக�..."

"ேடா�� ெவா�� ச�கர�. ��க 
அவ�கைள ���ெம����� ����� 
வா�க.. �வா��� எ�ேனாட ேந�� 
ேப�னா�க... அவ�க�� இைதேயதா� 
ெசா�றா�க... இ�ேபா இ�த ெமேச� 
வ�த�� ஒ� �த��� ந�ல����தா�. 
அவ�க எ��பா�கற மா�� யா�� வர 
மா�டா�க... நா�� அவ�க��ேட 
உ�ைமைய உைட�� ெசா��டலா�. 
எ�ப��� இ��கேவ இ��� ���ைச. 
ச�ப��டலா�... ைத�யமா இ��க. �ய� 
அ�" எ�� ேதாைள 
அைண���ெகா�டா�.

"இ�ல சா�, என�� ெரா�ப 
பயமா����... அவ தா��வாளா 
ெத�யைலேய. எ�ப�� ேபால எ�ைன� 
���னா �ட� ேபா�� சா�. அவைள 
இ�ேளா ஆ�வ��, ஆைச�மா� 
பா��கேவ பயமா இ��ேக..."

"இ�ைல�னா ஒ�� ெச�ேவா� 
ச�கர�! எ�ப��� யா�� 
வர�ேபாற��ைல... நாமேள ஒ��தைன 
ெச� ெச�� அ���� பா��ேபா�, 
எ�ப� �யா�� ப�றா�க��... உ�க 
மக� இ�����தா எ�ன வய����ேமா, 
அ�த வய�ல ஒ��தைர ெகா�ச� 
உ�கைள� ேபால ஜாைட அ�ல� ேஹ� 
�ைட� இ��தா� �ட ேபா��, 
அ���ேவா�... எ�ன?"

"இ�ைல டா�ட�, எ� பய� எ�ன�னா, 
அவைன த� மகனாகேவ அவ� 

��கைத 88888888rs oa fe  EY x !ce ell cen

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine May 2016                  74



�ைன���டா அ��ற� த��டேவ 
இ��க� ெசா���வாேள... அ��� 
யா� ச�ம��பா�கற�தா�..."

"ச�கர�... இ�கதா� நா� எ�ன 
ெசா�ல வேர�னா... அவ�டேம 
ெசா�� 'இத�பா��க�மா... நா� 
உ�க மக��ல... உ�க மக� இற�� 
இ�ப� வ�ட�க� ஆ��... எ�ைன 
உ�க மகனா ேவ�மானா �ைன�க... 
ஆனா உ�ைமைய�� 
ெத����ேகா�க�� ெசா�ல� 
ெசா�லலாேம..."

"�வா��� அைததா� ெசா�றாளா 
டா�ட�? எ�னேவா என�� ெரா�ப 
பயமா இ���... எ� ேபாறாத கால�... 
இ�ேபா எ��� இ�த ெமேச� 
வர��? என�� எ� க�யா� 
ேவ�� டா�ட�... இழ�தெத�லா� 
ேபா��..." ேபச��யாம� த��தா� 
ச�கர�. 

டா�ட���� ���த�. எ��� 
ெசா�லாம� ச�கர� ேதாைள 
ஆதரவாக� த��னா�. "ந�மா� 
���சைத ெச�ேவா�. 
எ�லா����� ேமேல கட��� 
ஒ��த� இ��கா�. அவ� ��ைய� 
பா����பா�. ந���ைக ைவ�க..."

ெம�ல� தைலயா��னா� ச�கர�.

"இ�ேபா ஆ��� எ�ன ெச�வ� 
டா�ட�? என�� ெசா�த��ல�� 
யா���ல... க�யா��� 
அ�கா���� இர��� ெபா���க 
தா�... ெவ���தா� யாைரயாவ� 
பா��க��..."

"�ைட�பா�க சா�, பண�ேதைவ 
யா����தா� இ�ல? ��க�� 
பா��க.. நா�� யாராவ� ெத��சா 
ெசா�ேற�..." எ�� எ��தா� டா�ட�.

�ைட ெப�� ெவ��� வ�த 
ச�கர��� மன� இ��� 
�ழ��ய�தா� ��ச�. யாைர� 
ேத�வ�? எ�ைனேபால ஒ�வனா�... 
ெகா���ள ��ைரைய ெகா��வா 
எ�ப� ேபால எ�ேக ���ப�?

இேத �ைல�� நா� நா� ஓ���ட�. 
டா�ட���� யா�� �ைட�க��ைல. 
ச�கர���� யா�� �ைட�க��ைல. 
ெகா��த ேநர���� ெட�வ� ெச�ய 
��யாம� ேபானேதா� ��சாக வ�த 
இர�� ஆ�ட� எ��கேவ��ைல. இ�� 
ெட�வ� ெச��� பட��ட� 
த�கா�கமாக ஆ�ட� எ��பைத 
���தலா� எ�ற எ�ண��ட� 
க�டமைர பா��க� கா����தா� ச�கர�. 

அ�த� கைட�� க����ட� ச��� 
நட�� ெகா����ததா� ெகா�ச� ேநர� 
கா����க ேந��த�. ச��� ெச����� 
ெவ��� வ�தவைன� பா��தேபா� 
இவ� ெகா�ச� ச��ப�� வ�வாேனா 
எ�� ேதா��ய�. ெம�வாக அவைன 
அைழ�தா�. ெம�ல �சா��� அவைன� 
ப��� ெத���ெகா�டா�. ம�நா� வ�� 
ச���பதாக� ெசா�� அவ� ைக�ேப� 
எ�ைண�� வா�� வ�தா�.

ஐ�தா� நா� அவைன� ச���� 
�ஷய�ைத� ெசா�னா�. ெரா�ப�� 
தய��னா�. "இ�க பா��பா... உ� 
ேப�� ெஜய �மா�� ெசா�ேற. அ��� 
�மா�� எ� மக� ேப� இ���.. எ� 
மக� இ�����தா உ� வய�தா� 
இ����... எ�ன.. ெகா�ச� ந�ல உைட 
அ�����கலா�... ெப�ய உ�ேயாக��� 
இ�����கலா�. உன��� ந�ல ெதாைக 
தேர�... உ��ெப�லா� வா���தேர�... 
ஒ� நா� எ� மைன��� மகனா� இேர�. 
டா�ட� எ�ன ெசா�றாேரா, அ�ப� 
ெசா���� � பா��ல ேபா�டலா�... 
இ�ல ஒ�ேவைள இ��� இர�ெடா� 
�ைற வர ேவ�����தா ந�லப� 
உன�� compensate ெச��டேற�..." 
எ�ற�� அைர மனேதா� 
ஒ���ெகா�டா�.

ம�நா� ���� அவைன ச���� 
டா�ட�ட� அைழ��� ெச�வதாக� 
ெசா�� ���� �ள��னா�.

ெஜய�மா��� அ�க� ப����ைல. 
க����ட� ச��� ெச��� ஒ� ��ன� 
கைட�� ேவைல. ச�பள� வா���� 
ைக��� ேபாதாம� எ�ேபா�� 
மைன��� இ� ெசா���� ஆளா�� 
அவல�ைல. ந��� ���மாக இர�� 
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�ழ�ைதக� ேவ�. அ�மா �ராம��� 
இ��த ��ன �ல�ைத 
ைவ���ெகா�� �ைழ��� 
ெகா����தா�. �ல நா�களாக 
மைன� ேபா�ட தா�����யா� 
அ�மா�ட� �ல�ைத ��� பண� 
த�மா� ேக���ெகா����தா�. 

தா�� �வன�ைத ����தர�� 
மன��லாம�, ��ைள�� 
ப�றா��ைறைய ேபா�க�� வ� 
ெத�யாம� த�மா�� 
ெகா����தா�. 

மைன��� ���க� தா�காம� 
ேபான வார�தா� ஊ���� ேபா� 
"இத�பா�... இ��� ஒ� மாச��ல 
�ல�ைத ��� பண� தரல... அ��ற� 
எ� த�ெகாைல ெச��தா� உன�� 
வ��... ஆமா�... ெசா���ேட�... 
எ� ச�பள� ���ப� நட�த� 
ப�தேவ��ைல... ��� வாடைக�ேக 
பா� ேபா���... உ� ம�மக�� 
ேவைல��� ேபாவ��னா � வ�� 
��ைள�கள� பா���க��... �ல� 
��த பண��ல ��னதா ெசா�தமா 
�� வா���ேவா�... உன��� 
கைட� கால���� இட� 
�ைட���..." எ�� தாைய 
�ர����� வ����தா�.

அ��� வ��ேபா� வர���. 
இ�ேபா வ������ சா�� 
ந�லாதா� இ���. இ�த ேவைல 
ெச�ய ஒ���ெகா�டா� க�சமா 
ஒ� ெதாைக கற��டலா� எ�� 
ெசா�ன� மன�.

தாேன ச�கர��� ெதாைலேப��� 
அைழ�� டா�ட�ட� வ�வதாக� 
ெசா�னா�. ஒ� ������ ந�ல 
ெதாைக ேப��ெகா�டா�. எ�ன 
ேபச��, எ�ப� நட��ெகா�ள�� 
எ�� பாட�க� ேக���ெகா�டா�.
ஆறா� நா��, ஏழா� நா�� ச�� 
பத�ட��டேனேய க��த�. ந��� 
ஒ� �ைற ெஜய��மா�ட� ஒ��ைக 
ேவ� நட�த�. 

�வா��� வ�ைக க�யா���� 
ெத���க�பட��ைல. �மா� காைல 

ப��ம� �மா��� வ��றா� எ�றா� 
�வா��� �மான� ப�தைர�� 
ெச�ைன�� இற��� எ�� 
எ��பா��க�ப�ட�. எ�ப��� அவ� 
�� வ�� ேசர �ைற�த ப�� 
ப��ெர�டைர ம�யாவ� ஆ�� 
எ�� �ைன�தா� ச�கர�.

இ�ப�தாறா� ேத� எ�ேபா�� ேபா� 
���த�. காைல நா� ம��ேக எ��� 
������� சைமய� �� ேவைலகைள 
������� ஒ� நைட ப�க��� இ��த 
��ைளயா� ேகா����� ேபா� ��� 
வ����டா� பா�வ�. ச�கர�� ���� 
���� ஒ� �ைற� காைய 
உைட����� வ�தா� த� ப����.

க�யா� ம��� அைம�யாக எ��� த� 
ேவைலகைள� கவ���, �மா���� 
���த ச��கைர� ெபா�கைல ஒ� �ைற 
�ைவ��� பா��� ����� 
ப���ெகா�டா�. ஒ�ப� ம� 
�மா��� ச�கர�ட� வ��, "ஏ�னா... 
ப�க��� அ�� ஐ���� கார� கைட 
�ற����தா� ஒ� �ேலா ெவ�லா 
ஐ���� வா���� வ����கேள�... 
�மா��� ெரா�ப� �����.." எ�� 
அவைர� �ர��னா�.

ச�கர�� மன� ஊைமயா� அ�த�. 
பா�வ��� க�க� �ளமா�ன. நா��காக 
உ�ேள ெச����டா�.அ�� 
ேவைல�கா� ேகாம�ைய வரேவ�டா� 
எ�� ெசா��யா���ட�. ம� 
ப�தான�. க�யா� உ�����, 
ெவ���� நட�க ஆர���தா� . ச�கர� 
ெஜய�மாைர ேபா�� ���� அவ� 
எ�����றா� எ�� ெத���ெகா�� 
����� வ�� வ�ைய இ�ெனா� 
�ைற ெசா�னா�.

ச�யாக ப�� ப���� ��� வாச�� ஒ� 
டா�� வ�� ��ற�. ைக�� ��ன 
�ராவ� ேப�ட� ச�ேற கைல�த 
தைல�ட� நா��காக உைட அ��த 
�மா� வ��ற��னா�. கா�� ைந� ஷூ 
ெத��த�. ெசா�னப� உைடைய உ��� 
ெகா�ச� கைள�த ேதா�ற��ட� 
வ����தா�. க�யா� ச�கரைன�� 
த���ெகா�� வாச��� �ைர�தா�.
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"வாடா க�ணா... �மா� தாேன... 
எ�ைன� ெத�யறதா? அ�மாடா... 
இேதா ��கறா� பா� அ�பா... ஏ�னா... 
��ேன வா�ேகாேள�... ந�ம 
�மா�தா�... �ழ�ைத எ�ப� 
வள����டா� பா��ேதளா...? 
அ�ப�ேய அ�பா, தா�தாைவ� 
ெகா�� ெவடெவட�� 
வள�����கா�" எ�� அவ� 
ைகைய� �����ெகா�டா�.

�மா� எ�ப� ேபச� ேபா�றாேனா 
எ�� ச�கர� கா����தா�. 
எ�ேலா�� ைக ேத��த ந�க�களா 
எ�ன...? எ�ென�ன ெசாத�ப� 
ேபா�றாேனா எ�� 
எ��பா����ெகா����தா�.

�மா� ச�ேற �ைளயா�டாக� தா� 
ஒ���ெகா�டாேனா எ�னேவா 
எ�� ஒ� ச�ேதக� அவ���.

�த�� அச�ைடயாக� ெத��தா�� 
க�யா�ைய� பா��த�� அவேன 
ச�� இள��தா� ேபானா�. 
������ இ�லாதப� ச�ெட�� 
இ�வ� கா��� ���� ��டா�. 
இ�தைன நா� ������தத�� 
ம���� ேவ� ேக�டா�. இேததடா 
வ�� எ�றா�� ேபான� ச�கர���. 

எ�ப��� காைல �����ைய 
சா������� உ�ைமைய 
அவ��� ெசா������ 
ேபாக�தாேன ெசா�ேனா�... இவ� 
ஏேதா �ஜ� ��ைள ேபால ந��� 
இ��� �ைலைமைய 
ேமாசமா������ ேபாக� 
ேபா�றாேன எ�ற கவைல அவ���.

டா��ைய அ������ உ�ேள 
அைழ�� வ�தா�.

ேசாபா�� வ�தம��தா�. 
"எ�ேபா, எ�ேக���� 
�ள��னேயா... ������ சா��ட 
வா" எ�� அவ� தைலைய� 
ேகா�னா� க�யா�. �மா� ச�ேற 
ெந��தா�. எ�ன ெச�வ� எ�� 
ெத�யாம� ச�கரைன� பா��தா�.

"எ�ன க�ணா பா�கேற... அ�பா எ�ன 
ெசா�வாேரா�� பா��கறயா? அ�பா 
பைழய மா�� இ�ல இ�ேபா..." எ�றா�.

அ�ேபா� ச�ெட�� பா�வ�, 
"���கா�டா� ேபாற�... 
சா��ட��ேம..." எ�றவாேற ெவ�ேய 
வ�தா�.

"யா��� ெத�யறதா �மா�? அ�ைதடா... 
எ�ேபா�� அ�ைத �டைவைய� 
�����ேட ���வேய... எ�தைன 
வ�ஷமா�� இ�ல... எ�ப� 
�ைன�����?" எ�ற�� தைல� 
ெபா��பாக எ��� பா�வ� கா��� 
���� ைவ�தா�. ஒ� வா��ைத�� 
ேபசேவ��ைலேய... ����� 
மற�����ேமா எ�� ச�கர��� 
கவைல.

"ைககா� அல���� வா..." எ�றவாேற 
அவைன� �ள�� பா��� ப�க� 
த���ெகா�� ேபானா�.

"எ�ன�பா... த�மா�றமா இ��கா? 
இதா� எ� க�யா�... ெகா�ச� 
அ�ஜ�� ப�� ச�யா நட���ேகா�பா" 
எ�� காேதா� ெசா�னா�.

"சா�, நா� �ைன�ச� ேவற, இ�க 
�ைலைம ேவறயா இ��ேக சா�... ேமட� 
ெரா�ப பாவமா ெத�யறா�க சா�..." 
எ�றா�.

"�... அ�மா�� ெசா��... ெகா�ச� 
எ�க மகனா மா�... உ�ைமைய 
ெசா���ேபா� ெசா���யா�..." எ�� 
பா������ த����டா�.

ஒேர ராஜ உபசார�தா� �மா���. 
��கலான ேதாைச எ�ன, ப�யார� 
எ�ன, �� எ�ன, வைட எ�ன... ச��கைர� 
ெபா�கெல�ன... �����கா�� 
ேபானா� �மா�.

சா���� வைர அவ� ேபச �ய�றா��, 
'சா����ேபா� ேபச� �டா�, எ�லா� 
அ��ற� ெபா�ைமயா ேப��கலா�... 
எ�க ேபா�ேபாேறா�' எ�� 
அட����டா� க�யா�.
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யா���� எ�ன ெச�வ� எ�� 
ெத�ய��ைல. சா���� 
�����ேபா�, "அ�பா உன��� 
���ச ெவ�லா ஐ���� �ட வா�� 
ைவ����கா� ெத��மா?" எ�றா�.

" ஏ�னா, ேபா� எ����� 
வா�ேகாேள�..." எ�� ச�கரைன�� 
�ர�����, "ஆனா ஒ�� ம��� 
�����ேகா �மா� க�ணா... அ�பா 
உ� ந�ல��காக�தா� அ���� 
வா���தரைல... � ேகா����� 
ேபா��ேவ�� ெத�����தா 
அ�ேபாேவ வா���த����பா� 
ெத��மா? அ�பா ெரா�ப ந�லவ�. 
அவ� ேமல � ேகாபெம�லா� 
வ���க� �டா�... ச�யா? 
அ�ேளாதா� நா� ெசா��ேவ�... 
இ�ேபா � ஐ���� சா���... 
கா��தாேல��� ெரா�ப 
அைல�சா��... ெச�த நா� நா� 
ப������� வேர�..." எ�� 
அவைன� ேபசேவ �டாம� 
ெசா����� உ�ேள 
ேபா���டா�. இ�தா� க�யா� 
எ�� �ைன���ெகா�டா� ச�கர�. 
யாைர�� ேபச �டாம���ப��� 
�ஷய�ைத �ைச ����வ��� 
டா�டேர� தரலா� இவ���.

"சா� எ�ன சா� இ�... எ�லா 
������� அவ�க�தாேவ 
இ���... ந�ைம� ேபச�டாமேலேய 
டபா��கறா�க அ�மா..." எ�றா�.

"ச�, �த�� ஐ���ைம ���பா... 
உ�க ஆர������..."

"சா�... ஐ���ெம�லா� ேவணா� 
சா�... என��� ���கா�... எ� 
��ைள�கதா� அ��� 
ஆைச�ப��க..." எ�� ஒ� பாச��ள 
த�ைதயாக� ேப�னா� �மா�.

ச�� ேநர� �வ�� ஆேலாசைன 
நட��ன�. டா�ட�ட�� ேபா�� 
ேப�ன�. எ�ப��� ச�� ேநர��� 
அவ�� சா��ட எ��� வ��ேபா� 
�ஷய�ைத ெசா����� 
�ள���டலா� எ�� ��மான� 
ெச�தன�. ஒ� ம�ேநர� 

க�����ட�. �மா� ெந�ய� 
ெதாட��னா�. உ�ேள ேபா� 
க�யா�ைய எ��பலா� எ�� எ��� 
ெச�றா� ச�கர�. 

மன�� ஏேதா ��யாசமா� ப�ட� 
ச�கர���. எ�ேபா�� இ�ப� ேசா��� 
�ட�க மா�டாேள எ�� �ைன�தப�ேய 
ேதாைள� ெதா�ட�� தைலச 
ச�����ட�.

"க�யா�ஈஈஈ..."

அத��� �� அ�த ���� யாைர�� க� 
ெகா�� பா��க� ச��க��ைல. 

ஒ� ேவைள அ��ட� வழ�க�ப�ட 
ேசா�ைற ��ற �மா�தா� ��ைள ேபால 
இ��� எ�லாவ�ைற�� பா���� 
ெகா�டா�. அ�� இர� �� ���ப 
��யா� எ�� மைன���� தகவ� 
அ���ன ைகேயா� ெச�ய ேவ�� 
யைவகைள ����� ெச����� 
ம�நா� தா� �� ����னா�.

ெஜய�மா�� மைன� வாெய�லா� 
ப�லாக அவைன வரேவ�றா�. 
�ராம������ மா�யா�� க�த� 
வ����த�தா� அவ� ம������� 
காரண�. மக� ெக� ைவ����த ஒ� 
மாத��� பா� ஏ�கனேவ க��� ��ட 
தா� வ�த �ைல�� �ல�ைத ����ட� 
ேபாவதாக�� எத��� ெபா�ைமயாக 
இ���மா�� ேக���ெகா�� தா� 
க�த� எ�����தா�. 

'�மா� எ�பவ�ட���� வ�த தவறான 
தகவ� ��ட����தா� வ����க 
ேவ���' எ�� அ�� �ல��ய 
பா�வ�ய�மா�� �ரேல அவ� கா�� 
ஒ����ெகா����த�.

'இ�ைல��ைல... அ�த தவறான தகவ� 
என�� தா��பாச�ைத உண��தேவ 
வ������' எ�� �ைன�தப�ேய எ� 
வ�தா�� நாேம ��வா� சமா��ேபா� 
எ�ற �ட மன��ட� �ல�ைத ��க 
ேவ�டா� எ�� தாைய� த��க 
�ராம�ைத ேநா��� �ரயாண� ெச�ய 
ஆர���தா� மன� ����ய ெஜய�மா�.

...���� 
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April Month
Contest Winners

1. Penmai Special Contest: 

Tamizh Newyear Contest  ‐ Raasitha

2. Neeya Naana Winner ‐ Chan

3.  Penmai’s Super Star:

Best Ar�st ‐ Durga Ramesh

Penmai’s Special Contest:  Birthday Contest

Neeya Naana:

ெதா�� க�� ப����� �ைழ��ேத�� 
�ைறைய ர�ைத ����ப� ந�லதா? 
அ�ல� ப���� ���ய��வ�ைத 
உண��த ���� �ைழ��ேத�ைவ� 
ெகா�� வ�வ� �ற�ததா? 

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.

May Month Contest

88888888rs oa fe  EY x !ce ell cen
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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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