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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

நட�தா� வா�, காேவ�! பா��� வ�த ேபா� ‘நட�தா� வா�’ எ�� 
வா���ய ��ற���காக இ�� நட�� �ட வர ம���றா�!
 
உல�� �ளமான ைந� ந� 11 நா�க�� வா�வாதாரமாக உ�ள�. எ���, 
எ�ேயா��யா, �டா� நா�க� ந�ைய ப����� ெகா�வ�� ��கமான 
��ைவ எ�� ���, ப���� வா���றன�. ஆனா�, ஒேர நா����� 
உ�ள 4 மா�ல�க�, த��ைர� ப����� ெகா�வ�� 
��றா���கண��� �ர�சைனக�.
 
 'த�ழக���� ம�தா�மான அ��பைட�� �� வழ���க�. அவ�கைள 
வாழ���க�' எ�� உ�ச ��ம�ற� அ����� உ�ள�. இவ�ைற �� 
வ��ைற�� ஈ�ப�வ��, அதைன� க���க ம���� அர��, நா� 
�த��ர இ��யா�� தா� வா��ேறாமா எ�ற ேக��ைய எ����ற�. 
PETA, ேக� ேபா�டா� ஜ���க�ைட தைட ெச�� ��ைய �ைலநா��� 
அரசா�க��, ச�ட�� ம�த�ட� ஏ� ெமௗ��� ���ற�. இ�� 
மா��ைன அைத சா��த அ��ய �யாபார�ைத �ட �வசாய�� அைத� 
சா��த ம�த வா��� தர� தா��� ��டதா?
 
மைழ ெபா���� ேபாெத�லா� இ�த கா��� �ர�சைன வ�� பல 
உ��கைள��, உைடைமகைள�� ப���� ெகா���. இ�, இ�� 
ேந�ற�ல... �.�. 11� ��றா�����ேத இ���ற�. அ�ேபாைதய ைம�� 
அர� கா��ைய� த��� அைணக�� அ�ேற த�ழ�க��� ேசாதைன 
ஏ�ப���ய�. அ�ேபா� �த�� இர�டா� இராஜராஜேசாழ� ெப�� 
பைட�ட� ெச�� த���கைள த����, அத� �ற� அவ�க�� 
�ய���� 17� ��றா��� ரா� ம�க�மா��, த�ைசைய ஆ�ட 
மரா��ய ம�ன�� ெப�� பைட�ட� �ற�ப�டன�. பைட ெச��� 
��ேப க�� மைழயா� அைண உைட�த வரலா�� இ���ற�.  
 
த��நா��� உ�ப��யா�� ெமா�த அ���� பா��� ேம� கா�� 
ெட�டா பாசன�ப���� �லமாக�தா� உ�ப��யா�ற�. உணைவ 
உ�ப�� ெச�த த�ைச� ப�� �வசா�க� �ல� �ல ஆ��க��� 
��ன� �ட உ�பத�� உண���  எ�ைய� சா���� வா�ைவ 
நட��ன�, �ல� அ�த இ��ைல எ���� இ���� ��தன�.  ம�க�� 
வா�வாதார� �ர�ைனகைள அர�ய��� அ�பா�ப�� �வா��க 
ேவ���. நம� மா�ல�ைத அவ�க� வ�காலாக�தா� பா���றா�க�. 
மா�ல�க� த��� �ர�சைனைய அர�யலா�காம� நா� அைனவ�� 
இ��ய�க� எ�ற உண�ேவா� �ர�சைன�� �ர�தர ��� காண �ைழய 
ேவ���.

ஈெயன இர�த� இ��த��; அதென�� 
ஈேய� எ�ற� அத��� இ��த��; 
ெகா�ெளன� ெகா��த� உய��த��; அதென�� 
ெகா�ேள� எ�ற� அத��� உய��த��; - �றநா�� பாட�
நா� இ���� இைற�� ��ேடா�! இ�� ெகா�ெளன� ெகா��� 
உயராம� ஈேய� எ�� ெசா�� இ�����டன�!
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Moms vs KidsMoms vs KidsMoms vs KidsMoms vs Kids
...Shenbasri

My son was recently detected with 
autism. I and my husband was very 
much upset with this. I didn't expected 
this result.

I don't know how to balance my life and 
how to move on. I was working 
previously before child birth and don't 
know how to continue my work. We are 
not financially stable too.

Kindly help me. Did anyone here have 
this experience?

...jv_66@ Jayanthy

Sad to note that your son is diagnosed 
as an autistic child.
But please don't worry. You can 
overcome this problem through proper 
training from the suitable training 
centre for Autism.

Both you and your son has to undergo 
these trainings. They will train you as 
how to handle these type of children. 
And your son will be given basic 
trainings depending upon his disability.

As I am not experienced in this, I am 

Mammas Page

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Sep 2016                  5



giving the suitable link which is shared 
by our friend Lakshmi. Please click the 
below link and you can get clarified in 
many aspects.

You can ask the doctor who has 
diagnosed the disability, about these 
training centers in your place or else 
you may please contact in the below 
phone numbers of the specific doctor.

டா�ட� ல��� �ஜய�மா�
ஆ��ச� ெதாட�பான 
ச�ேதக�க���
044 - 2235 3757, 2235 4784/85

And regarding your job and financial 
constraints,

You may need to assist your son to a 
great extent, depending upon his 
disability and hence you may not be able 
to go out for a 9- 6 job.

But at the same time, you can earn from 
your home itself. You may get trained 
for it. There are lots of opportunities. 
You may take home tuitions in the 
evenings. Many online jobs may 
also be available. Choose the 
genuine ones.

While you go for the 
Autism training, 
there you can find 
many other moms 
who may face similar 

situations. You can get assistance or 
suggestions from them too. Even the 
doctors may also suggest suitably.
Please don't worry about your son's 
disability. These type of children will 
surely excel in any field. Find it out in 
due course and train him well in that 
field. 

May God give you courage to face the 
situation and you can.

Another important suggestion is, if you 
plan to have another child, please do get 
the opinions of 2 or 3 gynaecologists 
and pediatrics. This is necessary 
because, in many cases, if the couples 
go for any more child, even those 
children may suffer with the same 
problem, especially male children.
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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�ைதேப�ைற 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

��சயமாக இ�ைல. Chan  ெசா��-
���ப� ேபால, 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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�ழ�ைதக�� எ��� வள����� கா��ய� அவ�ய�. ெப�ேறா�க� �ன�� 
எ�ென�ன� ெபா��கைள �ழ�ைதக���� ெகா��க ேவ��� எ�பைத� 
பா��கலா�.

�னச� உ�க� �ழ�ைத�� உண��ைற�� பா� உண�கைள 
அ�கள�� ேச���� ெகா���க�. அ�, பா�, த��, ேமா�, 
ெவ�ெண�, ெந� என எ�வாக ேவ��மானா�� 
இ��கலா�. இ������ கா��ய� ம��� உய�ரக 
�ரத�ச�� எ���க� ம��� தைசக�� வ�ைமைய 
அ�க��� ந�� வளர உத��ற�.

��ைட�� �ரத�, ைவ�ட�� �, ைவ�ட�� �2, 
�ேபா�லா�� ேபா�ற ஏைனய ஊ�ட�ச���க� 
�ைட���றன. இைவ �ழ�ைதக�� எ���க� 
ந�� ஆேரா��யமாக வளர பயன����றன.

��க�� �ரத�ச�� �ைறய இ���ற�. இ� 
ப�வமைட�த �ற�� ந�� வளர உத�� 
உணவா��. இ���, எ��� ம��� தைசக�� 
வ�ைமைய அ�க���� உணவாக� தா� 
�க��ற�.

வாைழ�பழ��� இ���� ெபா�டா�ய� 
ம��� கா��ய� எ���க��� பல� 
ேச���ற�. இதனா�, �ழ�ைதக� ந�� 
வள�வா�க�.

ேசாயா���� ஃேபாேல�, ைவ�ட���, 
�ரத� ச���க�, கா��� இ����றன. இைவ 
�ழ�ைதக�� தைச, ம��� எ���க�� 
வள����� �க�� ஊ�கம��� ந�� 
வளர�� உத���றன.

சா�ம�, �ைர ேபா�ற ��க� ைவ�ட�� � 
ம��� கா��ய� ச���க� �ைற�தைவ 
ஆ��. இைவ, �ழ�ைதக�� எ��� 
வள����� அ��யாவ�ய ஊ�ட�ச���க� 
ஆ��.

�ழ�ைதக�� எ��� 
வள����� கா��ய� அவ�ய�

�ழ�ைதக�� எ��� 
வள����� கா��ய� அவ�ய�

...Chan
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�ழ�ைத வளர வளர ��க�� 
வள����க�. ��தாக பல �ற�கைள 
��க� ெப����க�.

உ�க� ����� ��க� தா� ேரா� 
மாட�, எ�லா ெசய�பா�க�� 
���� உ�ள ெப�யவ�கைள 
அ�ல� அ�ணா, அ�கா 
ஆ�ேயா�ட���� �ழ�ைத�� 
பழ�கமா����.

�ழ�ைத வளர வளர ��க�� 
வள����க�. ��தாக பல �ற�கைள 
��க� ெப����க�. ��தாக� 
ப��ப� ேபா�. தவ�க� 
ஏ�படலா�. ����� ெகா�� 
�ழ�ைதைய அ�கலா�.

�ழ�ைத�ட� நா� 
ேப�வத�கான �ல ���...

�ழ�ைத ேப�� ேபா� 
���� கவ���க�. 
�ழ�ைத ேபச ஆர���தா� 
��க� ேப�வைத 
�������க�.
��க� எ�வள� ��யாக 
இ��தா�� அ��க� அைர 
ம��� ஒ� �ைற 2-3 
��ட�க� ேப��க�. 1 
ம� ேநர���� ஒ� 
�ைறயாவ� க�டாய� 
ேப��க�. ���!
��யா� எ��� 
ேவ�டா� எ��� 
தைலைய� ����� 
�ழ�ைதைய அ��க 

ேவ�டா�. க�டாய�ப��த 
ேவ�டா�. ெபா�ைமயாக� 
சமா��க ேவ���.
ேசா���� ஓ�� ெகா�ேட வள�� 
�ழ�ைத�� ஈ�ெகா��க 
ெபா�ேறா�� �ற�த உட� ம��� 
மனநல� பராம��க�படேவ���.
உ�க� ேகாப�ைத �ழ�ைத�ட� 
கா�ட��டா�. உ�க� மன� 
அைம��ப��வைர உ�க� ��ன� 
����ட� வரா��க�.
உ�க� �ழ�ைத�ட� ேச��� 
��க�� �ைளயா�னா� �ழ�ைத 
ம������ எ�ைல��� ேபா��.
எ� ெச�ய��டா� எ�பைத �ட எ� 
ெச�ய ேவ��� எ�பைத� ��ய 
ைவ��க�.

�ழ�ைத�ட� 
அ�க ேநர� ேப��க�!

�ழ�ைத�ட� 
அ�க ேநர� ேப��க�!

...Chan
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Rameshshan @ Ramesh Shanmugam

Article published by WHO

Child Injury Prevention

Burns can be prevented by keeping children 
away from fires, cooking stoves, hot liquids 
and foods, and exposed electric wires.

Supporting Information
Burning and scalding are among the most 
common causes of serious injury among 
young children. Burns often cause permanent 
scarring, and some are fatal. The great 
majority of these are preventable.

One of the most common types of burns is 
from direct contact with fires or flames or 
touching hot surfaces. To prevent this kind of 
burn:
 Keep young children away from cooking 

fires, matches, paraffin lamps, candles and 
flammable liquids such as paraffin and 
kerosene.

 Put stoves on a flat, raised surface out of 
the reach of children.

 If an open cooking fire is used, make it on 
a raised mound of clay, not directly on the 
ground. A barrier of mud, bamboo or 
other material or a playpen can also be 
used to keep young children out of reach 
of the cooking place.

 Do not leave small children alone near 
fires or to tend fires or cook.

 Keep children away from heaters, hot 
irons and other hot appliances.

 Never leave a child alone in a room with a 
candle or fire burning.

Another major cause of burns is scalding from 
hot liquids or foods. To prevent scalds:
 Turn the handles of all cooking pots away 

from the reach of children.
 Keep hot foods and liquids in a safe place 

and out of children's reach.
 Do not let children turn on the hot water 

tap in a bath or shower by themselves.
 Keep the temperature of water heaters 

below a medium setting to prevent 
scalding if children turn on the hot water.

 Teach children not to play rough around 
people with hot drinks or in the kitchen 
when meals are being prepared.

 Never hold a child when having hot liquids 
or foods.

Children can get a serious shock or burn if 
they come in contact with electricity. To 
prevent shocks and burns:
 Teach children never to put their fingers 

or other objects into electric sockets.
 Cover power sockets to prevent access.
 Keep electric wires out of children's reach.
 Cover bare electric wires, which are 

particularly dangerous, using insulating 
tape.
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1. Bleeding
Most small cuts don't present any danger to your 
child. But bleeding from large cuts may require 
immediate medical treatment. Depending on the 
type of wound and its location, there can be 
damage to tendons and nerves.

What to do:
For Minor Bleeding From a Small Cut or 
Abrasion (Scrape):

Rinse the wound thoroughly with water to clean 
out dirt and debris. Then wash the wound with a 
mild soap and rinse thoroughly. (For minor 
wounds, it isn't necessary to use an antiseptic 
solution to prevent infection, and some can cause 
allergic skin reactions.) 

Cover the wound with a sterile adhesive bandage 
or sterile gauze and adhesive tape. Examine the 
wound daily. If the bandage gets wet, remove it 
and apply a new one. After the wound forms a 
scab, a bandage is no longer necessary.
For Bleeding From a Large Cut or Laceration:

Wash the wound thoroughly with water. This will 
allow you to see the wound clearly and assess its 
size. 

Place a piece of sterile gauze or a clean cloth 
over the entire wound. If available, use clean 
latex or rubber gloves to protect yourself from 
exposure to possible infection from the blood of 

a child who isn't your own. If you can, raise the 
bleeding body part above the level of your child's 
heart. Do not apply a tourniquet.

Using the palm of your hand on the gauze or 
cloth, apply steady, direct pressure to the wound 
for 5 minutes (During the 5 minutes, do not stop 
to check the wound or remove blood clots that 
may form on the gauze).
 
If blood soaks through the gauze, do not remove 
it. Apply another gauze pad on top and continue 
applying pressure. 

Call your child's doctor or seek immediate 
medical attention for All large cuts or 
lacerations,

Or if you're unable to stop the bleeding after 5 
minutes of pressure, 
Or if the wound begins bleeding again (continue 
applying pressure until help arrives) 
Or if you're unable to clean out dirt and debris 
thoroughly,
Or there's something else stuck in the wound 
Or the wound is on your child's face or neck 
Or the injury was caused by an animal or human 
bite, burn, electrical injury, or puncture wound 
(e.g., a nail) 
Or the cut is more than half an inch long or 
appears to be deep - large.
Also the deep wounds can result in nerve or 
tendon damage.

...Kirthika99 @ karkuzhali shanmugam
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Coming to fashion side, watches are always on the top of one's shopping list. There're 
loads of brands in the market! Though buying a branded one sounds interesting, It's a 
really a difficult task to find out the right brand. Making your job easier, giving you the 
best watch brands in India & other countries. Come on friends, let's take a quick look 
at our list.  

Here's the List of Top Watch Brands..

...gkarti @ Kartiga

Beauty Lounge

Best Brands of Watches!!

Timex
Titan
Vacheron Constantin
Sonata, 
Rado, 
Tissot, 
CK
Police
DKNY.

Casio
Citizen
Fastrack
GUCCI
Maxima
Omega
Panerai
Rolex
Swatch
TAG Heuer
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த�ேபாைதய தைல�ைற�ன��� 
ெவ�ைள �� இள� வய�ேலேய 
வ�����ற�. இத�� �����ழ�, 
உண�� பழ�கவழ�க�க�, மன 
அ��த�, பர�பைர ேபா�றைவ 
���ய காரண�களாக இ��தா��, 
���� ேபா�ய பராம��� 
வழ�காத�� ���யமானதாக 
க�த�ப��ற�. ேம�� பல�� 
ெவ�ைள ��ைய மைற�க ப�ேவ� 
ேஹ� ைடகைள வா�� 
பய�ப�����றன�. ஆனா� 
அதனா� ெவ�ைள �� 
த�கா�கமாக மைற�ேம த�ர 
ேபாகா� அ�ப�ேய இ����.

அ�ம�����, ெவ�ைள ��ைய 
மைற�க க�ட க�ட ெபா��கைள 

வா�� ���� தட�வதா�, 
ப�ேவ� அல��க�� 
ஏ�ப���றன. ஆகேவ 
இவ�ைறெய�லா� த���க, 
இய�ைக �ைற�� ெவ�ைள 
��ைய எ�ப� க�ைமயா��வ� 
எ�� ேயா���க�. இ�� ெவ�ைள 
��ைய இய�ைக �ைற�� எ�ப� 
க�ைமயா��வ� எ�� ஒ��ல 
��� ெகா��க�ப���ள�.

ேத�கா� எ�ெண�
ேத�கா� எ�ெண�� ��� 
எ���ைச� சா� ேச��� கல��, 
அதைன தைல ���� தட� ந�� 
மசா� ெச��, ஊற ைவ�� அலச 
ேவ���. இதனா� நைர�� மைறய 
ஆர�����.

...KVSuresh

நைர ���கான 
இய�ைக ம���வ� 

நைர ���கான 
இய�ைக ம���வ� 

Beauty Lounge

Kvsuresh
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ெஹ�னா
ெஹ�னா எ��� ம�தா�� 
ெபா�ைய� ெகா�� ��ைய� 
பராம��தா�, �� அத� இய�ைக 
�ற�ைத� ெப�வேதா� ப��� 
ேபா�� ெம�ைமயாக�� இ����.

ெந���கா�
ெந���காைய ெவ��, ெவ��� 
உல���, �� அதைன எ�ெண�� 
ேபா��, அ�த எ�ெணைய 
�ேட��, �கா���� ப��ப� 
ந�� மசா� ெச�� வ�தா�, 
ெவ�ைள �� மைறவைத ந�� 
காணலா�.

க�ேவ��ைல
க�ேவ��ைலைய ேமா� ேச��� 
அைர�� ேப�� ெச��, அதைன 
தைல�� தட� ½ ம�ேநர� ஊற 
வ��, �� ���க ேவ���. இ�ப� 
வார� இ� �ைற ெச�� வ�தா�, 
���� ந�ல மா�ற�ைத� காண 
����.

ெவ�தய�
ெவ�தய�ைத அைர�� ேப�� 
ெச��, தைல��� தட� ஊற 
ைவ�ேதா அ�ல� அதைன ��� 

இர�� ப���� ேபா� ஊற ைவ��, 
ம�நா� காைல�� அ��ைர� 
ெகா�� ��தைல அல�ேயா 
வ�தா�, நைர �� மைற��.

ெந�
ெந� �ட ெவ�ைள ��ைய மைறய 
ைவ���. அத�� ெந�ைய 
�கா���� ப�� ப� ந�� மசா� 
ெச��, அலச ேவ���. இ�த 
�ைறயா� பல� ச�� தாமதமாக� 
�ைட���. இ����� இ�த 
�ைறயா� �ர�தரமாக ெவ�ைள 
�� வ�வைத� த��க ����.

�ள�
த��� �ள�� �� ேச��� ந�� 
கல��, அதைன தைல ����� தட� 
ஊற ைவ�� அலச ேவ���. இத� 
�ல�� ெவ�ைள �� மைற��.

�ளா� �
1 க� �ளா� ��� 1 ���� உ�� 
ேச��� கல��, அதைன� ெகா�� 
�கா��ைப ந�� மசா� ெச��, ஊற 
ைவ�� அலச ேவ���. இ�ப� 
வார� 2-3 �ைற ெச�� வ�தா�, 
ெவ�ைள ��ைய �ைர�� 
ேபா�கலா�.

Beauty Lounge
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KKma�y's

nephews 

drawing

Durgasak�i's daughter Mahasri's sketch

Sloka for Kids
Adaram Sloka

Adharam madhuram Vadanam madhuram 
Nayanam madhuram Hasitam madhuram 
Hridayam madhuram Gamanam madhuram 
Mathura dhipate rakhilam madhuram 

Meaning: 
Sweet are Your lips, sweet is Your face, sweet are Your eyes, sweet 
is Your smile, sweet is Your heart, sweet is Your gait, O Lord of 
Mathura, everything about You is sweet.

Kids Corner
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�ல�� மாவ�ட��� �ைள�� 
ேத�ைல, கா�க�க�, ����ட 
வைக மல�க�, பழ�க��� 
ம�க�ைடேய அ�க வரேவ�� 
உ�ள�. 

அ��� ���பாக� �ற ேவ��� 
எ�றா� ��ய� பழ���� 
ப��ரா��.

���� அ�ேக உ�ள ப��யா� அர� 
ேதா�ட�கைல �ைற ப�ைண 
ம��� த�யா� ப�ைணக�� 
��ய� அ�க அள�� சா�ப� 
ெச�ய�ப��ற�. அர� ப�ைண�� 
31 ��ய� மர�க� இ��தா�� 
அ�� 15 மர�க� ம��ேம கட�த 2 
ஆ��களாக பழ� த���றன.

�ழ�ைத பா��ய� த�� பழ�

��ய� பழ� உ�டா� �ழ�ைத 

பா��ய� �ைட��� எ�� ம�க� 
ந����றன�. அதனா� �ழ�ைத 
இ�லாதவ�க� ��ய� பழ�ைத 
வா�க அ�க ஆவ� கா����றன�.

அர� ேதா�ட�கைல ப�ைண�� 
��ய� பழ� ேக�� 123 ேப� 
��ப�� ெச���ளன�. அர� 
ப�ைண�� இ��� ��பைன 
�வ�க�பட��ைல

�யாபா�க� த�யா� ேதா�ட�க�� 
��ய� பழ�கைள வா�� ����� 
பல ப��க�� ��பைன ெச�� 
வ���றன�. ஒ� �ேலா �.400 �த� 
��பைன ெச�ய�ப��ற�.

Durian is Southeast Asian exotic fruit. It is 
mainly grown and exported from countries 
like Thailand, Malaysia and Indonesia. It is 
also widely consumed in these countries as 
well as the United States. 

Viji @ Vijigermany
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��ய� பழ� ம���வ� �ண�க���ய� பழ� ம���வ� �ண�க�

Electrolytes 
Sodium   2 mg
Potassium  436 mg

Minerals 
Calcium  6 mg
Copper   0.207 mg
Iron   0.43 mg
Magnesium  30 mg
Manganese  0.325 mg
Phosphorus  39 mg
Zinc   0.28 mg

Phyto-nutrients 
Carotene-α  6 mcg
Carotene-ß  23 mcg
 

Nutrients
Energy   147 Kcal
Carbohydrates  27.09 g
Protein   1.47 g
Total Fat  5.33 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  3.8 g

Vitamins 
Folates   36 mcg
Niacin   1.074 mg
Pantothenic acid 0.230 mg
Pyridoxine  0.316 mg
Riboflavin  0.200 mg
Thiamin  0.374 mg
Vitamin A  44 IU
Vitamin C  19.7 mg

Health Tidbits
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Durian is a common sight in many of these 
places when it is in season. Durian is a bulky 
fruit and is categorized under the bad smelling 
fruits found in Europe. However, people love 
it and actually call it the King of Fruits in 
Southeast Asian countries. In these countries, 
people even use durian in culinary 
preparations and also in desserts. In the 
United States, durian is eaten as a fruits and 
sometimes people make cakes or desserts out 
of it. 

Several people underestimate the value of a 
durian. First of all, it is a big and wholesome 
fruit. It is very high in nutritional values and 
vitamins. It has phosphor, calcium, Vitamin A, 
antioxidants, Vitamin C and many other 
important nutrients. Also, one durian can be 
nearly three hundred and fifty calories to eat.

Eating a durian for the first time is difficult. 
However, after that, people may learn how to 
love it. One has to put up with the sulfuric 
smell the fruit exudes while it is being cut. 
However, eating a lot of it can become acidic. 
Different people across the world have 
different opinions about the fruit. Some say it 
has exceptionally good tastes and some say it 
is just good. Overall, from a health point of 
view, durian is a wholesome and good fruit 
one should eat. 

Benefits of Durian
 Durian is full of phytonutrients, which are 

a source of great energy.
 It is high in proteins, and also has several 

antioxidants that are extremely good for 
the skin.

 The protein is also important for the body.
 Durian is used in several herbal products 

and food supplements because of the high 
protein and antioxidant values.



 It is used in anti-aging creams and health 
drinks.

 Also, you can have the juice of durian fruit 
as a complete meal replacement.

 It has all the important ingredients of a 
healthy meal.

 It also serves as the best weight reduction 
plan.

Usually fruit juices are loaded with calories 
and sugars. So, they end up making you put on 
more weight. However, durian has no sugars, 
and is low in calories. That is why it is used so 
extensively in health drinks.

How to choose a good Durian?

Never choose an over ripe durian fruit as you 
will only get the rich sulfuric taste and end up 
burping a lot. By default, the best durians are 
cultivated in Thailand and Indonesia. Always 
look for labels that advertise these countries. 
Once the durian has been plucked off the tree, 
it stops developing that unique taste. However, 
always get the ones whose stock is bright and 
appealing to the eyes. Some durians have 
holes in them which could have been made by 
a squirrel or the vendor. Avoid these fruits 
completely. Some vendors even cut the fruit 
and show it to you. You can buy this fruit if it 
was cut in front of you.

Health Tidbits
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அ�ஸலா� அைழ���(வர�)!!! 

இ�ஷா அ�லா� இ�த மாத� 
��ஹ� மாதமாக இ��பதா�, 
அத� �ற��கைள அ��� 
ந�அம�கைள ெச�� 
அ�லா��� ����ைய 
அைடவ� �ற�ததா��. 

��ஹ� மாத��� �த� ப�� 
நா�க� ெச��� எ�த ஒ� 
ந�ைமயான கா�ய�� ஏைனய 
ம�ற நா�க�� ெச��� 
அம�கைள �ட�� �ற�த� 
ஆ��. ஆனா� �காைத த�ர 
எ�ப� ந�(ஸ�) அவ�க�� 
ெபா�ெமா� ஆ��. 

இ�ஷா அ�லா� . இத� 
அ��பைட�� ��ஹ� மாத��� 
�த� ப�� நா�க�� ந�மா� 
���த அள� 
ந�Fலான ேநா��, 
தானத�ம�க�, 
ந�Fலான ெதா�ைகக�, 
தஹ�ஜு� ெதா�ைகக�, 

����க�,
��ஆ� �லாவ��க� ேபா�ற 
ந�ைமயான கா�ய�கைள இ�ஷா 
அ�லா� ெச�ேவா�.

ேம�� ��ஹ� மாத� �ைற 9 
அ�� அரஃபா நா�� ேநா�� 
ேநா�ப� ந�வ� ��ன� ஆ��. 
அரஃபா நா�� ேநா�� ேநா�ப� 
��ைதய ஒ� வ�ட����� 
ம��� ��ைதய ஒ� 
வ�ட����� அ� பாவ� 
ப�காரமாக அைம�� எ�ப� 
ந�(ஸ�) அவ�க�� 
ெபா�ெமா�யா��.

இ�ஷா அ�லா� இ�த 
ந�ெமா��� அ��பைட�� 
வ�� ��ஹ� மாத� �ைற 9 
அ�� அரஃபா நா�� நா�� 
ேநா�� ைவ�� �றைர�� ேநா�� 
ேநா�க ���� �தமாக இ�த 
ப�ைவ அ�க� அ�கமாக 
�ற���� ப���க�. 
இ�ஷா அ�லா� அ�ப� 
ப���ேபா� இ�த ப�ைவ பா��� 

...Salma

ப��� 

Spiritual Pages
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�ற�� ேநா�� ைவ�பாேரயானா� 
இ�ஷா அ�லா� அவ���� 
�ைட�த ந�ைமைய ேபா�ேற 
நம��� ந�ைமைய அ�லா� 
வழ��வா� அ�லவா. 

இ�ஷா அ�லா� நா� எ�ேலா�� 
ேநா�� ைவ�க அ�லா��ட� 
�ஆ ெச���க�.

ஏ� எ�றா� அ�லா� நாடாம� 
எ�த ஒ� ந�அமைல�� நா� 
ெச���ட ��யா�. �ஆ 
ெச���க�.

இ�த மாத��� தா� ஹ� எ��� 
��த யா��ைர��� ெச�வ�.

��ஹ� மாத �த� ப�� நா�க�� 
�ற��.

�� ஹ� மாத �த� ப�� 
நா�க�� �ற��க�� 

ெச�யேவ��ய ந�ல அம�க��.

எ�லா �க�� அ�லா���ேக 
உ�ய�. சா���� சமாதான�� 
அவ�ைடய �த� �ஹ�ம� ந� 
(ஸ�) அவ�க� ��� அவ�க�� 
ேதாழ�க�, உலக ����க� 
அைனவ�க� ��� உ�டாவதாக!

அ�லா� ந��� ெகா������ 
க�ைண�� காரணமாக நம� 
பாவ�க� ம���க�ப�வத���, 
அவ�ைடய அ�ைள நா� 
ெப�வத��� பல ச�த��ப�கைள 
நம�� ஏ�ப���� 
த������றா�. அ�த 
ச�த��ப�க�� ஒ��தா� �� 
ஹ� மாத��� �த� ப�� 
நா�களா��. 

இ�நா�க�� �ற��கைள 
ெசா���ற பல ��ஆ� வசன�க� 
ஹ��க� வ���ளன.

Spiritual Pages

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Sep 2016                  20



َ ْْ ََ َ ْ ٍٍوالفجر وليال عشر ( الفجر: ١-٢)ََ ِ

��ய�காைல�� �� ச��யமாக, 
ப�� இர�க�� �� ச��யமாக 89: 
1,2

ப�� இர�க� எ�� இ�� 
�����வ� �� ஹ� மாத��� 
�த� ப�� நா�களா��. என 
இமா� இ�� க�� (ர�) அவ�க� 
இ�� அ�பா� (ர�), இ�� �ைப� 
(ர�), �ஜா�� (ர�), ேபா�ற 
அ�ஞ�க�� ��ைற ஆதாரமாக 
�������றா�க�. இ�� க�� : 
8 / 413

َُ ُ َّْ ََ ْ َ َّ َ ْ ا اسم ا� �� أيام معلوماتوَُ 22:28ٍ و�ذكر ٍِ ِ

“அ�லா��� ெபயைர 
�����ட நா�க�� அவ�க� 
��வத�காக�� …. 22:28இ�� 
அ�பா� (ர�) ��னா�க�: 
�����ட நா�க� எ�ப� �� 
ஹ� மாத��� �த� ப�� நா�க� 
ஆ��. ( தஃ��� இ�� க�� )

ந� (ஸ�) ��னா�க� : “(�� ஹ� 
மாத� �த� ப�� நா�களான) இ�த 
நா�க�� ெச���ற எ�த� 
ெசய�� ம�ற நா�க�� ெச��� 
ெசய�கைள �ட அ�லா���� 
�க�� ���பமானதா��. எ�� 
ந� (ஸ�) ��னா�க�. ” 
இைற��த� அவ�கேள! 
அ�லா��� வ��� 
ேபாரா�வைத �டவா? �ற�த� 
எ�� (ந��ேதாழ�க�) 
ேக�டா�க�. “(ஆ�) அ�லா��� 
வ��� ேபாரா�வைத �ட�� 

�ற�த� தா�. எ��� ஒ� ம�த� 
த�ைன��, த� ெபா�ைள�� 
(இைறவ���) அ��ப��� �ர 
மரண� அைட�றாேரா அவைர� 
த�ர” (அவேர �க� 
�ற�����யவ�) என� ��னா�க�. 
அ���பாள�: இ�� அ�பா� 
(ர�) �� :�கா�: 969

(�� ஹ� மாத �த�) ப�� 
நா�க�� ெச�ய���ய ந� 
அம�க��� ஈடாக ேவ� எ�த 
நா�க�� ெச��� ந� அம�க�� 
அ�லா���� 
�க���யமானைவகளாக இ�ைல. 
ஆகேவ த��� – லாஇலாஹா 
இ�ல�லா�, த��� – அ�லா� 
அ�ப�, த��� -அ�ஹ�� 
��லா� ேபா�ற ���கைள 
அ�கமாக ெச���க� என ந� 
(ஸ�) அவ�க� ��னா�க�. 
அ���பாள�: இ�� உம�(ர�) 
ஆதார� : அ�ம� 5575

இ�� ஹஜ� (ர�) அவ�க� 
���றா�க� : �� ஹ� மாத��� 
இ�த� ப�� நா�க�� �ற����� 
காரண� இ�லா��� தைலயாய 
வண�க வ�பா�க� இ�நா�க�� 
ஒ��ேக அைம����பதா��! 
ெதா�ைக, ேநா��, த�ம�, ஹ� 
ஆ�ய யா�� இ�நா�க�� 
�ைறேவ�ற�ப���றன! இ�த 
�ைல ேவ� எ�த நா�க��� 
அைமவ��ைல! எனேவ நா� 
இ�நா�க�� �� வ�� 
ந�அம�க�� அ�க கவன� 
ெச���வ� �ற�பா��. 
ஃப�ஹு� பா� : 2 / 534
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�ர�மாைவ ேநா�� தவ� ெச�த 
ம�ஷ� எ��� அ�ர�, தன�� 
அ�� ேந��தா� ஒ� ெப�ணா� 
ம��ேம �கழ ேவ��� எ�ற 
வர�ைத� ெப�றா�. தன�� அ�ேவ 
�ைடயா� என ஆணவ� 
ெகா�டா�. ேதவேலாக��� �� 
ேபா� ெதா��� ேதவ�கைள� 
������னா�. ேதவ�க� 
அைனவ�� பராச���ட� 
�ைற��டன�. அவ�க�� ��ப� 
���க எ��ய ேத�, உ�ர�ப� 
ெகா�டா�. ������க�� 
த�கள� அ�ச�ைத�� அவ��� 
அ��� உத�ன�. ம�ஷ�ட� 
அவ� ேபா��டா�. �ல�ைத 
���ெகா�றா�. ம�ஷைன வத� 
ெச�ததா� ம�ஷா�ரம���� எ�ற 
ெபய� ெப�றா�. அ�த ெவ��� 
��நாைளேய �ஜயதச�யாக� 
ெகா�டா��ேறா�. இ�நா�� 
அ�பா� ேகா����� ெச�� 
வ�பட ேவ���.

�ஜயதச� �ன�த�� க��, கைல, 
ெதா��க� ஆ�யவ�ைற� 
ெதாட��னா� ெவ�� ��சய� எ�ற 
ந���ைகைய ம�க��� அ���� 
��நா� �ஜயதச� ��நா�.

வா���� வள� ேச��க���ய 
அ�ைவ அ���� கைலமகளா��, 
ெச�வ�ைத� த�� ��மகளாக��, 
��ைவ� த�� மைலமகளாக�� 
�ள��� அ�ைனைய, 
ெப�ைமைய� ேபா�� வண��� 
�ழா நவரா��� ���ழா. ம�க�� 
��ப� ��க எ��ய அ�ைன 
ஒ�ப� நா�க� ம�ஷா�ர� எ�ற 
அர�க�ட� ேபா��� அவைன 
வத� ெச�த நா� �ஜயதச� 
��நா�.

அ�ைன சா����வ� 
ம�ஷா�ரைன வத� ெச�த நாளான 
�ஜயதச� �ன�த�� �யைவக� 
அக�� ந�லைவக� நட�க���!

...sumathisrini

�ஜயதச� �ஜயதச� 

Spiritual Pages

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Sep 2016                  22



�ர�டா� மாத வள��ைற �ரதைம 
�த� நவ��றாக வ�� ஒ�ப� 
�ன�க� நவரா��� �ரத காலமா��. 
ப�தாவ� �ன� �ஜயதச� �னமா��.

ஒ�ப� நா�க� அ�ைன ச��ைய 
வ�ப�வதா� 'நவரா���' எ�ற 
�ற��� ெபய� ெப�ற�. நவரா��� 
நா�க�� ேத�ய� �வைர�� 
உளமார வண��னா� �ர�, ெச�வ�, 
க�� என அைன�� ந�ைமகைள�� 
ெபறலா�. நவரா����� �த� ��� 
நா�� இ�சா ச���� ேதா�றமான 
���ைக�� ஆ��� கால�. இ�� 
இைறவ� உலக�ைத வா���க 
������றா�.

ந��� உ�ள ��� நா�க�� 
ஞானச���� ேதா�றமான 
இல����� ஆ���கால�. இ�� 
இைறவ� ஆ�மா�க��� த�, கரண, 
�வன ேபாக�கைள� ெகா���� 
�ைறைய அ���றா�. 

இ�� ��� நா�க�� ��யா 
ச���� ேதா�றமான சர�வ��� 
ஆ���கால�. இ�� இைறவ� �� 
அ��தவா� அ�� வழ����றா� 
எ�ப� �வாகம��� 
உ��ைறயா��. ஆலய�க��� 
இ�ல�க��� ��ப� (உ�வ�) 
��ப� இைவகளா� ஒ�ப� 
நா�க��� வ�ப�பவ�க� 
நவரா����� ேவ��ய �ைச��� 
ேதைவயான ெபா��கைள 
அமாவாைசய�ேற ேசக���� 
ெகா�� அ�� ஒ� ேவைள உண� 
உ�� �ரதைம�� �ைஜ 
ெதாட�கேவ���. 

ெகா� ைவ�� வ�பா�
ஒ� கால��� த� எ��கைள 
அ��பத�காக மகாராஜா �ரதா, த� 
�� �மதா�� ஆேலாசைனைய� 
ேக�டா�. �� ��யப� ��ைமயான 
ஆ��� க�ம�ைண� ெகா��, கா� 
�ப�ைத� ெச��, அைத ஆவாஹன� 
ெச��, உ�ணா�ரத� இ���, கா� 
ேத�ைய ேவ��னா�. 

அ�த ேவ��த�� பயனாக அ�த 
மகாராஜா த� பைகவ�கைள அ���, 
�� ஒ� �� �க�ைதேய உ�� 
ப��னா�. “ஐ��த��� ஒ�றான 
ம�ணா� ஆன ெபா�ைமயா� 
எ�ைன ���தா�, நா� 
���ேபா��� சகல �க�கைள��, 
ெசௗபா��ய�கைள�� அ��ேப�” 
எ�� ேத� �ராண��� அ��ைக 
����ளப�, �ரதா மகாராஜா 
ெசய�ப�டதா�, அவ� பைகவ�கைள 
எ��� ����, அவ�க�� இ�ன�-
க����� ��தைல� ெப�றா�. 
எனேவ, அ��ைக��� ���த 
ெபா�ைமகைள� ெகா�� ெகா� 
ைவ�� வ�பா� ெச�வ� 
நவரா�����, ���பாக சர�வ� 
�ைஜ வ�பா��� ���ய அ�க� 
ெப��ற�.

ம�த� ப��ப�யாக த� ஆ��க 
��தைனகைள வள���, இ��யாக 
இைறவ�ட� கல�க ேவ��� எ�ற 
த��வ�ைத உண���வத�காகேவ, 
ெகா��� ப�க� அைம�க�ப��, 
அ�� ெபா�ைமக� அ��� 
ைவ�க�ப���றன. ஒ�ப� ப�க� 
அைம�ப� மர�. ஒ�ெவா� ப���� 
ஐ�க�ப� ெபா�ைமகைள ைவ�க 
ேவ���.

...sumathisrini

நவரா��� நவரா��� 
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1வ� ப� – ஓர�� உ��ன� (மர�, 
ெச�, ெகா�, மர ெபா�ைமக�)
2வ� ப� – இர�ட�� உ��ன� 
(ந�ைத, ச��, ஆைம ெபா�ைமக�)
3வ� ப� – ��ற�� உ��ன� 
(எ���, கைரயா� ெபா�ைமக�)
4வ� ப� – நா�க�� உ��ன� 
(ந��, வ��, பறைவ ெபா�ைமக�)
5வ� ப� – ஐ�த�� உ��ன� (ஆ�, 
மா�, ��க�, ��, நா� ெபா�ைமக�)
6வ� ப� – ஆற�� உ��ன� (ம�த 
ெபா�ைமக�)
7வ� ப� – ம�த��� அ�பா�ப�ட 
மக��க�, ��வ�க�.
8வ� ப� – ேதவ�க�, நவ��ரக�க�, 
ப�ச�த ெத�வ�க�.
9வ� ப� – �ர�மா, ���, �வ�, 
அ�ம�, �நாயக� கட�ள�. 
இ��ைற�ப� ெகா� ைவ��, 
��ெப�� ேத�யைர வண�� வ�� 
ேபா� க��, ெச�வ�, �ர� 
இ����� ந��ட� 

ெச��ேதா���. ந�மண��ள 
ச�தன�, � (��ப�), இைவக�ட� 
மா�ைள, வாைழ, பலா, மா 
�த�யவ��� க�கைள ���யாக 
ைவ�� ெந� ேச��த அ�ன�, வைட, 
பாயாஸ� �த�யைவகைள 
�ேவ��த� ேவ���. 

நவரா��� ���ழா எ�ப� ஆ��க 
�ழா ம��ம�ல, ைக�ைனஞ�க�� 
ைகவ�ண���� ெப�ைம ேச���� 
�ழா, உைழ��� உ�னத���� 
ம��ப���� �ழா.

“த�ம��� வா��தைன �� க���, 
த�ம� ம�ப��� ெவ���” எ�ப� 
இய�ைக �ய�. ெவ�� ��சய� எ�ற 
ந���ைகேயா� நா� ெசய�ப�டா� 
அத�ம� எ��� ���� அக�� 
த�ம� �ைலநா�ட�ப��.

...SowGayu
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��ய� க�யா ரா��� ச�ச���� 
���ய�� �ர�டா� மாத��� 
���ணப�ச� �ரதைம �த� 
அமாவாைச வைர உ�ள கால���� 
��� ப�ச�, மஹாளய� எ�� 
ெபய�. 

ந� ��ேனா�க� இ�த உலைக 
���� ெச�றா��, அ��� ேவ� 
�ற� எ��தா��, ந���� ந� 
ச�த���� அவ�க�� ெதாட�� 
இ��பதா� ந� ��ேனா�க��கான 
ந��ைய, ம�யாைதைய, 
வண�க�ைத, கடைமைய �ரா�த�, 
த��பண� �தலான சட�காக� 
ெச��ேறா�. அ�ேபா�, 
����க�� ப���� தாக����மாக 
எ��� த���� 
அ��ப���ேறா�.

ந� தா� த�ைத ம��� அவ�க�� 
��ேனா�க� இ�த உலைக ���� 
ெச�ற �ற�, ����க� என� 
ேபா�ற� ப��றா�க�. நா� வா�வ� 
�ேலாக���; அவ�க� வா�வ� 
���ேலாக���! ஒ�ெவா� 
மாத�� அமாவாைச �தலான 
���யமான நா�க�� அவரவ�� 
��க���� ����க� வ��, 
வாச�ப��� �� ���, த�க�� 
ச�த��ன� அ���� உபசார�கைள 
ஏ��, ஆ��வ���� ெச��றா�க� 
எ���, ஒ�ேவைள �ற�பாக� 
த��பண� ெச�யாம� ���, 
அதனா� அவ�க� மனவ��த� 
அைட�தா�, அ� சாபமாக மா� 
ந�ைம� பா��பதாக�� 
சா��ர�க� எ���ைர���றன.

ம�ற அமாவாைச நா�க�� 
��ேனா�க��� �� ெகா��க 
மற����டாேலா அ�ல� அத�கான 
வா��� இ�லாம� ேபானதாேலா 
தவற ��டவ�க�, இ�த மகாளய 
அமாவாைச �ன�த�� �� 
ெகா��தா� அ� அத�கான ��� 
பயைன�� அ��க வ�லதா��.

இ�நா� �க�� ���யமான 
மகாளய அமாவாைச நா�. 
��ேனா�கைள ���� ெச��� 
வைக�� த��பண� ெச�ய 
ேவ��ய� அவ�ய�. இ�நா�� 
���த�தல�க���� ெச�� எ�, 
த��� இைற��, அவ�கள� தாக� 
���க ேவ���. இ�த ���ய 
�ன�க�� ����க� வ�பா� �க� 
�ற�த பலைன ெகா����.

இ�த நா�� ஏைழ, எ�ேயா�, 
இ�லாேதா�, இயலாேதா��� 
ஆைட, ேபா�ைவ தான� ெச�வ�� 
அ�னதான� த�வ�� நல� 
பய���. காக���� உண��வ� 
�க �ற�பான�. ப�மா���� �ைர, 
பழ� ேபா�றவ�ைற�� யாைன�� 
பழ�க�, க���, ச��கைர ெபா�க� 
ஆ�யவ�ைற�� அ��பதா� 
பாவ�க�, ேதாஷ�க�, தைட ��� 
���ச� உ�டா��. 
நா�� ந�மா� இய�ற அள� 
மகாளய அமாவாைச �ைஜ��, 
த�பண�� �ைறயாக� ெச�� 
�தாைதய�� ஆ�ேயா� ஆன�த 
வா�� அைடேவா�! 

...sumathisrini

மகாளய அமாவாைச மகாளய அமாவாைச 
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இ�வா��ைக�� இ�ப� ெபற

ஆன�த மா� எ�அ�வா� �ைற�த அ�த�மா�
வான�தமான வ��உைட யா�மைற நா������
தான�த மான சரணார ��த� தவள�ற�
கான�த� ஆடர� கா�எ�� ரா���� க��யேத.

ஐ��த வ�வாக� �க�பவ� 
அ�ரா�. அ��தமாக��, 
அ�வாக��, ஆன�தமாக�� 
�ள���றா�. ேவத�களா�� 
அ�ய ��யாத அ��ைக�� 
��வ�� தாமைரக� ��ெவ� 
கா��ேல (�டைல��) 
��நட�
�� 
எ��ரா

�� தைல மாைலயாக �ள����றன.

அ�ேடாப� - 2016
1 – நவரா��� ஆர�ப� 
10 – சர�வ�/ஆ�த �ைஜ   
11 – �ஜயதச� 
12 – ெமாகர� 
13 – �ரேதாஷ� 

ெச�ட�ப� - 2016
14,28 – �ரேதாஷ�
20 – ச�கடஹர ச���� 
22 - ச��  
30 - அமாவாைச

SPIRITUAL NOTEBOOK 

Datchu @ Mythili

பல� த�� �ேலாக�

ெச��ய� உ�ெபா� ��வ��தாமைர; ��ைத��ேள
ம��ய� உ� ��ம��ர�; ���ர வ�ண�ெப�ேண!
���ய �� அ� யா�ட� �� �ைற �ைறேய
ப��ய� எ��� உ� த� பரமாகம ப�த�ேய.

அ�ரா� அ�தா� - ம��ர ��� ெபற
த�� ம��ர�
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��யா�, Fried rice, �லா� 
எ�ெற�லா� ெசா��வ�� எ�ன 
���யாச� எ�� ஏ�கனேவ NONG 
�ெர�� ெசா�னைத இ�ேக ம�ப� 
பா������ நா� ெச�வத�� 
“��யா�” எ�� ெபய� 
ெகா��ேபா�.

��யா�:

இ� எ�த அ����� ெச�யலா�. 
���ய �ஷய� இ� �ற��� 
�வ�பாக இ��க ேவ���. ைசவ 
வைக�� கா�க�க� ெப�ய ெப�ய 
���களாக இ��க ேவ���. 

கா�க�க� அள��� �ைறய இ��க 
ேவ���. கா� �ளவ� ேபா�வ� 
எ�றா� ெப�ய ெப�ய �வாக இ��க 
ேவ���. த�கா�, ���� 
ேபா�றைவ அவ�ய� ேதைவ. 
கைட��� �ர� ���கைள க� 
ெச�� ெபா��� ேச��க ேவ���. 

ெதா��� ெகா�ள ஆ�ய� ைர�தா 
ம��ேம ந�றாக இ����. 

�லா�:

இைத �ல� எ��� �லா� எ��� 
pilaf எ��� பல வைகக�� 
ெசா��றா�க�. ��யா���� 

இத��� எ�ென�ன ��யாச� எ�� 
பா��தா� �த�� பா�ம� அ��தா� 
இத�� ேவ���. ஆனா� அ��ைய 
��� சைம�கா� ேத�கா� பா��தா� 
சைம�க ேவ���. ேத�கா� பா� 
���க இ��தா�� பரவா��ைல.

இ�� கா�க�கைள ��ன� ��ன 
���களாக ந���� ேச��க 
ேவ���. கா�க�க� 
�ைறவாக�தா� இ��க ேவ���. 
அ��ேய அ�க� ெத�யேவ���.

�ர�, ����, த�கா��� இ�ேக ேநா 
எ���.

கார���� ப�ைச �ளகா� ம��ேம. 
பா��க இள� ப�ைச �ற���தா� 
இ��க ேவ���. கார �ளகா� 
ெபா�, ம�ச� ��, மசாலா �� 
எ��� �டேவ �டா�. மசாலா 
வாசைன�� �� spices ேபா�டா� 
ேபா��.

இத��� ெதா��� ெகா�ள சாதா 
உ�ைள��ழ�� ��� அ�ல� 
��மா ந�றாக இ����.

Fried Rice:

இ� ைசனா ஐ�ட�. பா�ம� அ�� 
ெப��. கா�க�க� ேச��ப� 

...Kasri66 

Biriyani Recipes
��யா� ெர���க�

Biriyani Recipes
��யா� ெர���க�
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எ�றா�� ந���ய கா�கைள ��� 
அள��தா� ேச��க ேவ���. 

ெந� சாத� ெச�� ேமேல ெவ�த 
கா�க�கைள� கல�� ெச�வ�.

ப�ைச �ளகா�, �ளகா� �� எ�� 
எ�த வைக��� கார� �டா�. பா��க 
ெவ��பாகேவ இ����. 

�ன உண� எ�பதா� ெதா��� 
ெகா�ள ம���ய� தா�. அ�� 
உ�ள காரேம இ�த வைக சாத���� 
ச�யாக இ����.

�ன�க���� ந� நா����� 
ெரா�பேவ ெதாட��. ந� நா���� 
�ன�க� ெகா�� வ�த உண� 
எ�பதா� ந� �ைற�� ெச��ேறா�. 
கா���� ெச�ய�ப�� Kashmiri Fried 
Rice� Dry Fruits, �ெர� ����, ப�� 
எ�� எ�லா� பா������ேறா�.

எ�லா ���யாச�� ெத��� 
ெகா�டா�� நம�� ைக�� வ�தைத 
ைவ�� சைம�ப�தா� ந� வழ�க�.

த�கா� த�� ��யா�:

இர�� அ�ல� ��� த�கா�கைள 
�ைத ��� ����� ைநசாக 
அைர���ெகா�ள��. 

���, கார�, கா� �ளவ�, 
�ைட�ளகா�, ப�ைச� ப�டா�, 
ப�� ���க� தலா அைர க� 
அள��� ெப�தாக ந���ய 
��ட�க� தயா� ெச�ய��. கா� 

�ளவ� ம��� ெப�ய ெப�ய 
��களாக ெச�� ெகா� ��� ேபா�� 
இர�� ��ட� ெபா��� வ�க�� 
ைவ�க��.

ஒ� ��� இ�� + இர�� ப�ைச 
�ளகா�கைள ��தாக அைர�க��.

ஒ� க� த��� இ�� �ளகா� ���, 
ம�ச� ��, �ளகா� ��, த�யா 
��, ெப��காய�, அைர ��� உ��, 
அைர ��� கர� மசாலா ேச��� 
ந��� ைவ�த கா�க�க�, கா� 
�ளவ�, ப�� எ�லாவ�ைற�� கல�� 
����� marinate ெச�ய��. 
�ைற�த� ��� ம� ேநர� இ��க 
ேவ���. காைல உண��காக 
அ�ல� ம�ய உணவாக காைல�� 
ெச�வ� எ�றா� �த� நா� இரேவ 
ெச�� ைவ�ப� மசாலா �ைவ infuse 
ஆக வ� ெச���.

ஒ� க� பா�ம� அ��ைய ந�றாக 
��ய� ஆ�� வைர க��, அைர ம� 
ஊற �ட��. ஊ�ய அ��ைய வ��� 
ெந��� வ��� உ��� ேச��� 
சாதமாக வ��க��.

ஒ� பா�� ெந� அ�ல� எ�ெண� 
��� �ரக� தா���, ஒ� ���� 
இைல� ேச��� உடேன த�கா� 
அைர�த ��ைத� கல�� ம�ச� 
��, �ளகா� ��, த�யா� ��, 
மசாலா� ��, ெப��காய� ேச��� 
(த��� நா� கல�த ம�ச� �� 
ேபா�றைவக� கா�க�க� infuse 
ஆ�� அள��ேக எ�பதா� ���� 
இ�ேக ேச���ேறா�) ெந� அ�ல� 
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எ�ெண� ���� ெவ� வ�� வைர 
வத�கேவ���. ெதா�� ேபா� 
வ�த�� த��� ஊ�ய கா�க�� 
கலைவைய ேச��� ���� ந�றாக 
வத�க��. அ��� ���� 
இ��க���. எ�ெண� ெவ�வ�� 
வைர வத�� உ�� ேச���, ெவ�த 
சாத� ஒ� ேலய�, கா�க� கலைவ ஒ� 
ேலய� எ�� அ��க��காக ேபா�� 
ேக� ெச��� அவ�� ைவ�� 
எ��தா� ����� உைர��மான கம 
கம ��யா� ெர�.

����:
ேக� ெச��� அவ� (Oven) இ�ைலேய 
எ�� கவைல ேவ�டா�. சாத� 
த�யாக மசாலா த�யாக 
ெச�தா�தா� இ�த� �ர�சைன 
எ�லா�. த�கா� + த�� கலைவ 
வத��ய�� ஊ�ய அ��ைய த�யாக 
ேவ� ஒ� வாண��� ெந��� 
வ��� இ�த மசாலா� கலைவ�� 
ெகா�� உ�� ேச��� எெல���� 
ைர� ��க� அ�ல� சாதா 
��க�ேலேய ெச�� �டலா�. காைல 
அவசர��� ெச�ய ஏ�ற �ைற இ�. 
அ���ட� ஒ� ��� ���ம�� 
ேச��ப� �ைவைய�� ��� 
�ற�ைத�� அழகாக� கா���.

த�� ேச��பதா� ந�ல ���� �ைவ 
ெகா���� எ�பதா� கார� அத�� 
ஏ�ப ேபாடலா�. த��� ஊற ைவ�க� 
���கா� எ�றா� ����ைய 
��தா�� அ�� infuse ெச�யலா�. 
அ�ல� அைர�த த�கா� 
���ேலேய மசாலா ெபா�கைள� 
ேச��� இர� ���க கா�க�கைள 
ஊற ைவ��� ெச�யலா�.

கா�க�க� ந�றாக ேவகாம� 
crunchyயாக இ��ப� இத� �ற��.

ேச�யா ��யா�:

இைத அ�� ேச�யா�� 
ெச�யலா�. இைத�ட ெம��ய 
ேச�யா இ��தா�� இைத� 
ெச�யலா�. ேச�யா உ�ள அள���� 
த��� எ��தா� ேபா��. 

கார�, ���, ேகா�, ெவ�காய�, 
கா��ளவ�, த�கா�, ப�டா� 
ேபா�ற கா�க�கைள 
உபேயா��கலா�. உ�ைள��ழ�� 
இ��தா�� ெபா�யாக ந���� 
ேச��கலா�. அ�ல� உ�ைள��ழ�� 
ேவக ைவ�� ��ய� ைச�� ந���� 
கல�தா�� ச�. 

ேச�யா ேவக அ�க� ேநர� 
ேவ�டா� எ�பதா� கா�க�கைள 
வத���ெகா�� மசாலா ேச���� 
�ற� ேச�யாைவ ேச��� த��� 
ேச��� ��ைவ�தா� உடேன 
தயாரா����. ம�ய� வைர �ைர 
ஆகாம� இ��ப�� இத� �ற��. 
ேச�யா ��ச���� ேச�யா 
��யா���� ���யாச� எ�றா� 
த��� அள�� மசாலா�� தா�.

1 ½ க� வ��த ேச�யா (ெம��ய 
ெவைர�� எ�றா� ந�ல�) ேதைவ. 
கா�க�க� கல�� ¾ க�  ேவ���. 
மசாலா அைர�க - ப�ைச �ளகா� 
ேதைவயான�, இ�� ��� ���, 
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நா� ����, ஒ� �� ெகா�தம��, 
ஒ� �� ��னா ேவ���. 
ேச�யா வ��காத� எ��தா� ேலசாக 
�வ��� வைர வ��� ெகா���� 
ேபா�� ஒ� ��ட� க��� வ�க�� 
����த ��� அ��� கா�� 
ைவ�க��.
ஒ� பா�� எ�ெண� ��� மசாலா 
�ைபச�, (�� ப�ைட, ேசா��, 
�ரா��, ஏல�கா�, �டா� அ��, Bay 
leaf ேபாடலா�) ேச��� ெவ�காய� 
ந���� ேச��க��. த�கா�ைய 
ெபா�யாக ந���� ேச��கலா� 
அ�ல� கார� ����� �தானமாக� 
��� அைத� ேச��� �டலா�. 

இ�ப�� ெச�வதா� ேதா� எ�லா� 
மா�டாம� ேவைல �லபமா��. 
அ��� ந���ய கா�க�கைள� 
ேச��� வத�க��. அைர�த 
மசாலாைவ� ேச��� ஒ� �ைற 
வத�� ேத�கா� பா� கா� க� 
எ���� கல�� கா� ேவ�� வைர 
�� ைவ�கலா�. ேத�கா� பா��� 
ப�� மசாலா அைர���ேபாேத 
இர�� ��� ேத�காைய அைர��� 
ெச�யலா�.

கா�க�க� ைக�� ந����ப� 
ெவ�தா� ேபா��. ேத�கா� பா� 
வ��� வைர ைவ�தா�� ேபா��. 
உ�� ேச���, ேச�யாைவ�� 
ேச���� கல�� Fork ��னா� கல�� 
அ��ைப அைண�� �� ைவ�க��. 
ஏ�கனேவ ேச�யா ெவ����பதா� 
மசாலா�ட� incorporate ஆன�� �� 
ைவ��� ேநர� ேபா��. �ழ�ைதக� 
����� ேச�யா ��யா� தயா�. 

����: 
உ�ைள��ழ�� ேச��பதாக 
இ��தா� ெவ�த �ழ�ைக ெப�ய 
���களாக ந��� மசாலா ேச���� 
�� கல�� வத�கலா�. 
ேச�யாைவ ேவகைவ��� 
கல�பத�� ப�� மசாலா கல�த�� 
வ��த ேச�யாைவ� ேச��� ேச�யா 
எ��த அள� த��� ேச��� 
கல�காம� �� ைவ�தா� த� 
�ைற�� ��யா� தயாரா��. 
த��� ���ய�� அ��ைப 
அைண�� �� ைவ�தா� ��யா� 
தயா�. 

பாக�கா� ��யா�:

எ�ன�? பாக�கா�� ��யா�யா? 
ெகா�ச� ெப�ய processதா� 
எ�றா�� ெச�தத�� பல� 
க���பாக இ����. �ைர ப��� 
பா��கலாேம!

�த�� ஒ� க� பா�ம� அ��ைய 
ந�றாக� க�� ஊற ைவ�க��. 
அ�க� ஊற ஊற அ�� உ��யாக�� 
�ைவயாக�� ேவ��.

நா�� �தமான அள� 
பாக�கா�கைள ேமேல உ�ள �� 
ேபா�ற ெச��கைள ேலசாக� 
�ர����� ஒ� ப�க� ம��� 
��� ெச�ய��. கா�� 
��கேவ�டா�. உ�ேள உ�ள 
�ைதகைள ம��� ஒ� ��னா� 
எ��� �ட��. இ�த� கா�கைள ஒ� 
��� உ�� கல�த ��� ேபா�� கா� 
ம� ேநர� ைவ�க��. இ�ப� உ�� 
கல�த ��� ஊற ைவ�பதா�� 
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ெச��கைள �ர�� ��வதா�� 
கச�� �ைற��. பாக�கா�� ேம� 
ேதா�� ெச��க� அட���யாக 
இ��தா� அ�த� கா�� கச�� அ�க� 
எ�� ெத��� ெகா�ளலா�. 
வா���ேபாேத அவரவ� �ைவ�� 
ஏ�றப� காைய ேத��ெத��க� ெச�ய 
உத�� �� இ�.

எ�லா ��யா���� ேபால இ�� 
அைர�க கைர�க எ�� ஒ��� 
இ�ைல. எ�லாேம whole spices தா� 
ேபாட�ேபா�ேறா�.

கா� கா� ம� ேநர� உ�� ��� 
ஊ�ய��, ெவ��� எ��� த��� 
ெகா�ச�� இ�லாம� உத�, ஒ� 
டவ�� காய ைவ�க ேவ���. உ�� 
ேபாக ேவ��� எ�� ம�ப� 
த���� க�வ� �டா�. �ள� 
உ�ேள �ட ஈர� பத� இ�லாம� 
உத� ப�� ��ட� ேபால காய 
ைவ�கலா�.

கா��த�� எ��� ஒ� அகலமாக flat 
bottomed pan-� தாராளமாக எ�ெண� 
��� நா�� கா�கைள�� ப�க� 
ப�கமாக ைவ�க��. ஈர� இ��தா� 
பட படெவ�� ெவ���� எ�பதா� 
ந�றாக உத�வ�. எ�ெண� 
�டா�� ��ேன இ�ப� ைவ�� 
�ட��. �தான� ��� கா�கைள� 
����� ���� ��� ேவக 
ைவ�க��. எ�லா� ப�க�� 
ெவ�த� எ�� ெத��த�� (ேலசாக� 
கல� மா�னா� ெவ�த� எ�� 
ெத��� ெகா�ளலா�) ஒ� �� 
����� ப��� ��தாக� ேச��க 
ேவ���. இ�� ெவ�காய� அ�க� 

ேதைவ��ைல. ஒேரெயா� ��ய� 
ைச� ெவ�காய�ைத� ெபா�யாக 
ந���� ேச��க��. 

கர��யா� �ள� காைய உைட�� 
�ட� �டா�. ெவ�காய��� ஒ� 
இ���� �ைவ இ���� எ�பதா� 
இ�ப� ேச���ேறா�. கச�� 
���தவ�க� ெவ�காய� 
இ�லாமேலேய ெச�யலா�.

பாக�கா�, ����, ெவ�காய� 
���� வத��ய�� அ�க�ப� 
எ�ெணைய வ��� எ����ட�� 
(இ�த எ�ெண��� ேவ� ேவைல 
இ���ற�).

அ��� இ�� ���, ஒ� ��� 
ெவ�ல�ெபா�, ஒ� �� ��னா 
இைலக�, ஒ� �� ெப�தாக ந���ய 
ெகா�தம��� தைழ எ�� இேத 
ஆ�ட�� ேபாடேவ��� (��னா, 
ம��ைய அைர�கேவா ந��கேவா 
ெச�யாம� ேபா�வ�தா� �ைவைய� 
����).

அ��� ம�ச� �� ேச��� அைர க� 
த�� ேச��க��. ம�ச� �� எ�ப� 
வா�� ேபா�டா� பய�கரமாக� 
கச���. கச��� கா�� �� கச��� 
ெபா�ைய ேபா��ேபா� கச��� 
�ைற��. கா� உைட�� �டாம� 
�தானமாக� கல���டேவ���. 
த�� ெக��யாக இ��தா� ���� 
இள� �����. அ� ���� வைர 
கா����க��.

அ��� �ளகா� ��, த�யா� ெபா�, 
கர� மசாலா� ெபா� ேச��� கல�� 
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�ட��. இ�த �ேட�� இ�த pan-ஐ 
அ�ப�ேய இற�� ப�க��� ைவ�� 
�டலா�. �� ைவ�தா� உ�ேள கா� 
ெவ�� �ைழ�� எ�பதா� �ற�ேத 
ைவ�க��. அ��� அ��ைய 
கவ��ேபா�.

ஒ� பா��ர��� த��� ைவ��, அ� 
ெகா���� ேபா� பாக�கா� வத��ய  
எ�ெணைய வ��� ைவ�ேதாேம, 
அைத� ேச��க��. கா�� உ�ள 
ப�ைச �ற� எ�ெண�� 
இற������� எ�பதா� ப�ைச 
கல�� இ���� இ�. அ��ைய 
வ�க�� இேத ெகா���� ேச��க��. 
த��� அ�� ���� வைர 
இ����ப� ைவ�க��. ஒ� �� 
எ���ச�பழ� ���� �ட��. 
அ�� உ�ராக�� ெவ��பாக�� 
ேவக எ���ைச� சா� ேச��ப�. 

பாக�கா� வத��ய எ�ெண�� 
ேச��பதா� அ�த� �ைவ�� அ���� 
infuse ஆ��. இ�� அ��� உ�� 
ேச��கலா�. பாக�காைய தாராளமாக 
உ�� ேபா�� ஊற ைவ����பதா� 
சாத� ம��� மசாலா சாமா��� ஏ�ற 
உ�� ேபா�டா� ேபா��. இ� �� 
�ைபெச� ேபாடலா�. அ�க� 
ேபா�டா� ��யா��� �ைவ 
ெக�� எ�பதா� ஒ� ஏல�கா�, ஒ� 
��� ப�ைட எ�� எ�லா� 
ஒ�ெவா�� ேபா�டா� ேபா��. 

இ�த அ�� சாதமாக ேவக 
ேவ��ய��ைல. ந�றாக ெகா��� 
அைர ேவ�கா� ெவ�த�� வ�க�� 
எ��� பாக�கா� வத��யத� ேம� 
பரவலாக த��� இ�லாம� 

பர���ட��. கல�க� �டா�.

ெவ�காய�ைத �ளமாக ந��� 
எ�ெண�� �ர�� ஆ��வைர 
வத�� ைவ�க��. இ� ஒ� ��� 
அள� இ��தா� ேபா��. Caramelized 
onion எ�� ெபய� இத��. இ� 
���யமாக� ேச��கேவ���. 
அ��� ஒ� ��� ���ம�� கல�த 
�ைர பரவலாக ஊ�ற��. அ��� 
�க� ெபா�யாக அ��த ��னா, 
ெபா�யாக அ��த ெகா�தம��� 
தைழ தலா ஒ� ��� பரவலாக� 
ேபாட��. ��யா� அ��த �� 
ச�யாக ��� �த� ஐ�� ��ட�க� 
வைர ���� ைவ�க ேவ���.

Caramelized onion, ���ம�� ��னா 
எ�� ��� �ற�க�� அ�ப�ேய 
இற���. மசாலா�� உ�ள 
ஈர�பத��, �� ைவ���ேபா� 
உ�ேள வ�� ஆ��� இ��பதா� 
த� �ைற�� ��யா� தயா� ஆ��. 
அ���� ந�றாக ஊ� ெகா���� 
பா� ெவ������ எ�பதா� ேச�யா 
ேபால �ளமாக அ�� தயாரா��. 
கல�கேவ �டா�. அ��ைப 
அைண����� இ��ெமா� ஐ�� 
��ட�க� அ�ப�ேய �� 
ைவ�������� அ�ப�ேய 
ேலயராக எ���� ப�மாற��.

ப��க ெப�யதாக� ெத��தா�� 
எ�லா சாமா�� தயாராக இ��தா� 
இைத �லபமாக ெச���டலா�. �� 
பாக�கா�ட� நா�� ப�� 
��யா�யாக ப�மாறலா�.
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ெவ� ��யா�
...Ahilanlaks

ேதைவயான� ெபா��க�:
பா�ம� அ�� - 2 க� 
ேத�கா� பா� - 1 க� 
���பமான கா�க�க� - 1 க� (நா� 
பய�ப���ய� ேகர�, ���, 
உ.�ழ��, ப�டா�)
ெவ�காய� - 1 (�ளவா��� 
ந���ய�)
��யா� இைல - 1
ம�ச� �� - 1 ���� 
கர� மசாலா ெபா� - 1 ���� 
ெந� - 4 கர�� 
உ��, எ�ெண� - ேதைவயான அள�
 

அைர��� ெகா�ள:
��னா இைல - ½ க�� 
ெகா�தம�� இைல – ½ க�� 
ப�ைச �ளகா� - 4
த�கா� - 5
��� - 10 ப� 
இ�� - 1 �� ��� 
ேசா�� - 1 ���� 
அ�னா� � - 2
க�பா� - ��தள� 
ப�ைட - 1 �� ��� 
�ரா�� - 3, ஏல�கா� - 3

ெச��ைற: 

 ேமேல �������ள அைன��� ெபா��கைள�� ெகா�ச� த��� 
��� அைர��� ெகா�ள��. அ��ைய க�� 20 ��ட�க� ஊற 
ைவ�க��. 

 �ெரஷ� ��க�� ெகா�ச� எ�ெண� ��� �டான��, ��யா� இைல 
ேபா�� ேலசாக வத�க��. ந���ய ெவ�காய�ைத� ேச��� வத��, 
கா�க�கைள�� ேச��� வத�க��. இத�ட� அைர�த ��ைத� ேச���, 
ம�ச� ��, கர� மசாலா� ெபா� ேச��� ந�ல வாசைன வ�� வைர 
வத�க��. ெந� ஊ��, ஊற ைவ�த அ��ைய� ேச��� ஒ�றாக� �ளற��. 

 ேத�கா� பா��, ேபா�ய அள� த���� ��� உ�� ேச��� ெகா��க 
�ட��. 

 ெகா��க ஆர���த�ட� ��கைர �� 
ெவ�� ைவ�� �ைற�த தண�� 10 
��ட� ேவக ைவ�க��. 

 ெகா�தம�� இைல ��, ெவ�காய த�� 
ப�ச�, உ�ைள��ழ�� ��ஸுட� �டாக 
ப�மாறலா�. 

 ���ப�ப�டா� வ��த �����ப��ைப 
ேமேல அல�க���� ப�மாற��.
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ெகா�ைட�கடைல ��யா� 
...Ahilanlaks

ேதைவயான� ெபா��க�:
ெவ�ைள ெகா�ைட�கடைல - 1 
க� (இர� ���� ஊற ைவ�த�)
பா�ம� அ�� - 2 க� 
ேத�கா� பா� - 1 க� 
த�கா� ஜூ� - 1 க� 
ப�ைச �ளகா� - 4 (�ளவா��� 
ந���ய�)
ெவ�காய� - 1 (�ளவா��� 
ந���ய�)
இ��, ��� ��� - 1 ����
ெகா�தம�� இைல - 1 
ைக���யள� (ெபா�யாக 
ந���ய�)
ம�ச� �� - 1 ���� 
உ��, ெந�, எ�ெண� - 
ேதைவயான அள� 

தா��க:
��யா� இைல - 1
ேசா�� - 1 ����
�ரக� - 1 ���� 
அ�னா� � - 1
ப�ைட - 1 �� ��� 
�ரா�� - 2
ஏல�கா� - 2

ெச��ைற: 

 ெகா�ைட�கடைலைய இர� ���� ஊற ைவ��� ெகா�ள��. அ��ைய 
க�� ��� ேநர� ஊற ைவ�க��.

 ��க�� எ�ெண�, ெந� ��� �டான�� ��யா� இைல, �ரக�, ேசா��, 
�ரா��, அ�னா� �, ப�ைட, ஏல�கா� ஆ�வ�ைற� தா��க��.

 ெவ�காய�, ப�ைச �ளகா� ேபா�� தா���, இத�ட� இ��, ��� 
��� ேச���, வத�க��. 

 ந�ல மண� வ�த�ட� ஊற ைவ�த ெகா�ைட�கடைல, த�கா� ஜூ�, 
ேத�கா� பா�, ம�ச� ��, உ�� ேச��� ந�றாக� கல�க��.

 ��� வ�த�ட� ெவ�� ேபா�� 10 ��ட�க� �ைற�த ��� ைவ�� 
அ��ைப அைண�க��. �ரஷ� இற��ய�ட� ந���ய ெகா�தம�� 
இைலகைள� ��, �டாக ெவ�காய த�� ப�ச�, உ�ைள ��ஸுட� 
ப�மாற��.
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கா�ஃ�ளவ� ��யா�
...Ahilanlaks

ேதைவயான� ெபா��க�:
பா�ம� அ�� - 2 க� 
கா�ஃ�ளவ� - 1 
ெவ�காய� - 1 (�ளவா��� 
ந���ய�)
த�கா� - 3 (ெபா�யாக ந���ய�)
ம�ச� �� - 1 ���� 
�ளகா� �� - 1 ���� 
�ள�� �� - 1 ���� 
�ரக� �� - 1 ���� 
கர� மசாலா� �� - 1 ���� 
இ�� - 1 �� ��� (ெபா�யாக 

ந���ய�)
��� - 8 ப� (ெபா�யாக 
ந���ய�)
எ���ைச சா� - 1 ���� 
ெகா�தம�� இ�ைல - ��தள� 
(ெபா�யாக ந���ய�)
உ��, ெந� - ேதைவயான அள�

தா��க:
�ரா��, ப�ைட, ஏல�கா�, 
��யா� இைல 

ெச��ைற: 

 அ��ைய� க�� 15 ��ட�க� ஊற ைவ�க��.
 கா�ஃ�ளவைர ��த� ெச��, �� ���களாக ந��� ஒ� பா��ர��� 

ெகா�ச� ெவ�ெவ��பான த���� உ��, ம�ச� ��, எ���ைச� சா� 
ேச��� ேபா�� 5 ��ட�க� ஊற ைவ�க��.

 ��க�� ெந� ��� �டான��, தா��த� ெபா��கைள ேபா�� 
தா��க��. ந���ய ெவ�காய�, த�கா� ேச��� வத�க��, இத�ட� 
ெபா�யாக ந���ய இ��, ��ைட�� ேச��� ந�ல மண� வ�� வைர 
வத�க��.

 �ற� ஊற ைவ�த கா�ஃ�ளவ� ���க�, ம�ச� ��, �ளகா� ��, 
�ள�� ��, கர� மசாலா� ��, �ரக� ��, உ��, ேதைவயான த��� 
ேச��� �ள� �� ைவ�க��.

 ��� வ�த�ட� ெவ�� ேபா�� அ��ைப �ைற�� 10 ��ட� ேவக 
��� அைண�க��.

 ெகா�தம�� இைல ��, ெவ�ள��கா�, ெவ�காய� ேச��த த�� 
ைர�த�ட� ப�மாற��.
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கா��� �லா�
...Girija Chandru

ேதைவயான� ெபா��க�:
���த பழ�க� - 1 க� 
ேத�கா� ��வ� – ½ க� 
ப�ைச �ளகா� - 3
��னா - ெகா�ச� 
இ��� ���க� - ��தள� 
பா�ம� அ�� - 1 க� 
உ�� - ��தள�  
ெந� - ��தள�  
�ர� ��ட�க� - ��தள� (ெபா��த�) 
மசாலா பா�ெக� – 1 (10 �பா��� லவ�க�, �ரா��, ேசா�� ேபா�றைவ 
உ�ள�)

ெச��ைற:
பா�ம� அ��ைய ெந��� வத��, ேவக ைவ��� ெகா�ள��.
மசாலா, ேத�கா� ��வ�, ப�ைச �ளகா�, இ�� அைர��� ெகா�ள��.
ம�ெறா� கடா��, ெந�, ��னா வத�க��. ��, பழ�கைள ேச��� வத�க��. 
�ற� உ�� ேச���, அைர�த மாலா ேச��� ந�� ெகா��க �ட��.
�ற�, பா�ம� சாத� ேச��க��.
இ��யாக �ர� ��ட�க� ேச��� ப�மா��க�.

����: ���ப�ப�டா�  ப�மா��ேபா� ��� சா� மசாலா ேச��கலா�.
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��� ெவ� �லா� 
...Kkmathy

ெச��ைற:

 வழ�க� ேபால அ��ைய� க�� ஊறைவ��, வ��� ைவ�க��. 
 ��க�� ெந� ஊ��, தா���� ெபா��கைள� ேபாட��. 
 �ற� ெவ�காய�, ��� க�ேவ��ைல, ப�ைச �ளகா� ேபா�� 

வத�க��. ��� ந�றாக வத��, ப�ைச வாசைன ேபான�ட�, வ��த 
அ��ைய� ேபா��, ஓ�ர�� ��ட�க� �ல �ைற ந�றாக� �ள� ���, 
�ற� த��� ஊ�� ெகா��க �ட��.

 அ�� த��� ெகா��த�ட�, ��� ெவ�, பா�, த��, உ�� ேச��� 
ந�றாக� கல��, �� ேவக �ட��. ெவ�த�ட� ஒ��ர�டாக உைட�த 
����, ���� ெந��� வ��� ேமேல ��, ந�றாக� �ள� �ட��. 

 க�ேவ��ைல வாசைன�ட� இ���� இ�த �லா�.
 க�ேவ��ைல ேவ�டா� எ�றா� ெகா�தம�� அ�ல� ��னா ஏதாவ� 

ஒ�ைற உபேயா��கலா�. 

ேதைவயான� ெபா��க�:
பா�ம� அ�� - 3 க� 
��� ெவ� - 1 க� (ேசாள�, 
ப�டா�, ேகர� ���� சம அள� 
கல�த�. ெர�ெம� பா�ெக� ஒேர 
ைசஸாக ெவ�ட�ப�� அைர 
ேவ�கா� ெவ������)
பா� - 1 க� 
த�� - ½ க� 
ெவ�காய� - 2
இ�� ��� ��� - 2 

ப�ைச �ளகா� - 2
����, ���� - 10,15
ப�ைட - 2
இலவ�க�� - 2
�ரா�� - 2
��யா� இைல - 1
க�ேவ��ைல - 2 ஈ��� 
ெந� - 3 ேட�� ���
த��� - 4 க� 
உ�� - ேதைவயான அள�
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ப�டா� �லா�
...Ahilanlaks

ேதைவயான� ெபா��க�:
பா�ம� அ�� - 2 க� 
ப�ைச ப�டா� - 1 க� 
ேத�கா� பா� - 1 க� 
ெவ�காய� - 1 (�க� ெபா�யாக 
ந���ய�)
��யா� இைல - 1
ஏல�கா� - 2
உ��, ெந� - ேதைவ�ேக�ப 

அைர��� ெகா�ள:
��� - 7 ப� 
இ�� - 1 ��ய ��� 
ேசா�� – ½ ���� 
ப�ைட - 1 �� ��� 
ேத�கா� ��வ� - 2 ���� 
த�கா� பழ� - 3
ெகா�தம�� இைல - 1 
ைக���யள� 

ெச��ைற:
 ேமேல ��ய ெபா��கைள அைர�� த�ேய ைவ�க��. அ��ைய ந�றாக� 

க�� 15 ��ட�க� ஊற ைவ�க��. 
 ��க�� ெந� ��� �டான�� ��யா� இைல, ஏல�கா� ேபா�� 

தா���, ந���ய ெவ�காய�ைத� ேச��� வத�க��. ப�ைச ப�டா�ைய 
இத�ட� ேச��� வத��, அைர�த ��ைத�� ேச��� ந�ல வாசைன வ�� 
வைர வத�க��.

 ேத�கா� பா�, த���, உ�� ேச���� ெகா��க �ட��. 
 ஊற ைவ�த அ��ைய ேச��� ந�றாக� கல�� ��� ��கைர �� �ட��.
 ��� வ�த�ட� ெவ�� ேபா�� �ைய �ைற�� 10 ��ட�க�  

சைம�க��. 
 ெவ�காய த�� ப�ச��ட� �டாக� ப�மாற��.
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காரசார கா�க� �லா�
...Girija Chandru

ேதைவயான� ெபா��க�:
���த கா�க�க� - 1 க� (ேவக ைவ�த�)
ேத�கா� ��வ� – ½ க�
ப�ைச �ளகா� - 3
ெகா��ம��, க�ேவ��ைல – ��தள� 
இ�� ���க� - ��தள�
பா�ம� அ�� - 1 க�
உ�� - ��தள� 
ெந� - ��தள�
�ர� ��ட�க� - ��தள� (ெபா��த�)
மசாலா பா�ெக� - ௧ (10 �பா��� லவ�க�, �ரா��, ேசா�� ேபா�றைவ 
உ�ள�)
�வ�� �ளகா� - 3
ெவ�காய�, ��� – ½ க�  (ெபா�யா�� அ��த�) 

ெச��ைற:
 பா�ம� அ��ைய ெந��� வத��, ேவக ைவ��� ெகா�ள��.
 மசாலா, ேத�கா� ��வ�, ப�ைச �ளகா�, இ��, �வ�� �ளகா� 

அைர��� ெகா�ள��.
 ம�ெறா� கடா��, ெகா��ம��, க�ேவ��ைல, ெந� ேச��� வத�க��. 

��, ெவ�த கா�க�க�, ெவ�காய�, ��� ேச��� வத�க��. �ற� உ�� 
ேச���, அைர�த மசாலா ேச��� ந�� ெகா��க �ட��.

 �ற�, பா�ம� சாத� ேச��க��.
 இ��யாக �ர� ��ட�க� ேச��� ப�மா��க�.
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சாதா (�ைள�) ��யா� 
...Kkmathy

ேதைவயான� ெபா��க�:
பா�ம� அ�� - 3 க� 
ெவ�காய� ெப�ய� - 2 (அ�ல� 
��ய ெவ�காய� 15)
இ�� ��� ��� - 2 ேட�� 
��� 
த�கா� - 2
�ழ�� மசாலா��� - 3 ேட�� 
��� 
கர� மசாலா� �� – ½ ���� 
த�� - 3 ேட�� ��� 
���� - 10

���� - 15
ப�ைட - 2 ��� 
இலவ�க�� - 2
�ரா�� - 2
ஏல�கா� - 2
��யா� இைல - 1
��னா, ெகா�தம�� - 1 ைக��� 
அள� 
த��� - 5 க� 
ெந� - 3 ேட�� ��� 
உ�� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:
 பா�ம� அ��ைய� க��, அைர ம� ேநர� ஊற ைவ�க��. �ற� �ைர 

வ��� ைவ�க��.
 ��க�� ெந� ஊ��, ப�ைட, �, �ரா��, ஏல�கா�, ��யா� இைலைய�� 

ேபா�� தா���, ெவ�காய� ேச��� வத��, ந�றாக வத��ய�� இ�� 
��� ��� ேச��� வத�க��. ப�ைச வாசைன ேபான�ட�, �ழ�� மசாலா� 
�� (இ�ேக உ�ள �ழ��� ��� ம��, �ளகா�, ம�ச�, ேசா�� எ�லாேம 
கல�� இ����), கர� மசாலா ேச��� �யாம� ேலசாக வத��, த��ைர ஊ�� 
ெகா��க �ட��.

 த��� ெகா��த�ட� பா�ம� அ��ைய� ேபா��, எ�டாக ந���ய த�கா�, 
த��, ��னா, ெகா�தம��, உ�� ேச��� ெகா��த�ட� ��கைர �� �ட��. 
நா� இ�ேக ைர� ��க� உபேயா��பதா�, அ�� ெவ�த�ட� ஆ� ஆ����. 
ஒ��ர�டாக உைட�த ����, ���� இர�ைட�� ��� ெந��� வத��, 
��யா� ேம� �� ந�றாக� �ள� ���, �� �ட��. 

 ப�� ��ட�க� க��� ேவ� பா��ர���� மா�� �ட ேவ���. இ�த 
��யா��� ��க�, ம�ட� �ேர� அ�ல� வ�வ� ேபா�றைவ ��ப� 
கா��ேனஷ�. 

Recipe of the Month

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Sep 2016                  41



Kashmir Biriyani
...Ahilanlaks

Ingredients:

Basmati rice - 1 cup
Milk - 1 cup
Saffron strands - 1 pinch
Kashmir chilly powder - 3 tsp
Cardamom - 2
Cloves - 2
Cinnamon - 1 inch stick
Cashews - 15

Badam - 15
Pista - 15
Walnut - 10
Dry grapes - 1 handful
Bay leaf - 1
Salt & ghee - as required

Method:
 In a kadai, heat some ghee & roast cashews, pista, walnut, badam & dry grapes & 

keep it aside. 
 Rinse the basmati rice, drain water & fry it in a pan with little ghee & keep it aside.
 Mix the saffron strands with milk.
 In a pressure cooker, heat little ghee add bay leaf, cardamom, cloves & cinnamon 

stick, add the milk with saffron strands along with rice, add salt, sugar mix well & 
close the lid. 

 Once the steam starts to come out close the lid with the weight & cook on low flame 
for 10 min.

 Once the pressure is released, open the lid, garnish with roasted dry fruits & serve 
hot.
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Baby corn Biriyani
...Ahilanlaks

Method:
 In a pan, heat oil & fry the panner cubes & keep it aside.
 Heat little ghee in a pressure cooker, add bay leaf, cinnamon stick, cumin seeds & 

then add chopped onion, chopped tomato & saute well.
 Add baby corn pieces, green chilly, garlic cloves, saute & add turmeric, chilly & 

garam masala powder & mix well.
 Add rice, water & salt mix well & close the lid. When it starts to steam close the lid 

with weight & simmer the flame & cook for 10 min.
 Once the pressure releases, open the lid, garnish with fried panner cubes & 

coriander leaves.
 Serve hot with onion or cucumber raitha & potato chips.

Ingredients:

Basmati rice - 1 cup
Baby corn - 1 cup (chopped & sliced)
Panner cubes - 1 cup
Onion - 1 (finely chopped)
Tomato - 3 (finely chopped)
Green chilly - 4 (slit into two)
Garlic - 4 cloves
Bay leaf - 1
Cinnamon - 1 inch stick

Cumin seeds - 1 tsp
Chilly powder - 1 tsp
Garam masala powder - 1 tsp
Turmeric powder - 1 tsp
Coriander leaves - 1 handful (finely 
chopped)
Salt, Oil & Ghee - as required
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ெவ�ட�� ��யா�
...Shrimathivenkat

ேதைவயான� ெபா��க�:

பா�ம� அ�� - 2 க�
ெப�ய ேகர� - 1
உ�ைள�ழ�� - 2
��� - 10 - 15
ப�டா� – ¼ க�
ம���தைழ - ���
��னா - ���
��ச�கா��� ேப�� - 2 ேட�� 
���
ெவ�காய� - 3
த�கா� - 3

ேசாயாச�� - 20 உ��ைடக�
�ளகா� �� - 2 ����
த�யா��� - 1 ����
�ரக��� - 1 ����
உ�� - �ைவ��
எ�ெண� - 2 ¼ ���கர��
ெந� - 2 ேட�� ���
ப�ைட, �ரா��, ஏல� - ���

ெச��ைற:

 அ��ைய ½ ம�ேநர� ஊற �ட��.
 ேசாயா உ��ைடகைள ெகா���� ��� ேபா�� 10 ��ட�க� ஊற ைவ��, 

�ைர ந�� ���� ைவ�க��.
 இ�த ��யா��� �ெபஷேல கா�க� �க�ெபா�யாக இ��ப�தா�. 

அதனா� அைன�� கா�கைள�� ப�டா� ைசஸு�� ந����
 ெகா�ள��.
 �ரஷ� ��க�� எ�ெண� ��� ப�ைட, �ரா��, ஏல� தா��க��.
 �ளமாக ந���ய ெவ�காய�, ெபா�யாக ந���ய த�கா� ேச��� வத�க��.
 இ�� ��� ேப�� ேச��� வாசைன வ�� வைர வத��, ம��, ��னா 

தைழகைள� ேச��க��.
 அைன��� வத��ய��, உ��, மசாலா� ெபா�க�, ேசாயாச��, கா�கைள 

ேச���� �ளற��.
 2 ¾ க� �� ேச��� ஊ�ய அ��ைய� ேச��� ெந� ��� �ள� ��கைர �� 

�ட��.
 2 ��� வ�த�� இற�� �ட ேவ���. ம�� இைலைய �� ப�மாற��.
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ப��� ெவ�ட�� ��யா�
...Shrimathivenkat

ெச��ைற:
 கடா�� ��� ெந� ஊற� அைர�க� ெகா��க�ப���ள ெபா��க�� 

ேத�கா� ��வ� ��கலாக வ���, ஆறைவ�� ����� அைர��� ேபா� 
ேத�கா� ��வ� ேச��� ைநசாக அைர��� ெகா�ள��.

 கா�க�க�, ெகா�தம��, ��னா, த�கா�, ெவ�காய�ைத� ெபா�யாக ந���� 
ெகா�ள��.

 ப��ைர� ���களாக ெவ�� ைவ�க��.
 ஒ� ��க�� ����ள ெந� ஊ�� ெபா�யாக அ��த ெவ�காய�ைத� ேபா�� 

வத��ய �� இ�� ��� ேபா�� ேச��� ப�ைச வாசைன� ேபாக வத�க��.
 அ��� அ�� த�கா�ைய� ேச��� வத��ய ��ன� அைர�த ���ட� 

ம�ச� �� ேச��� ந�� ��ள வத�க��.
 வத��ய கலைவ����� ெந� ���த�ட� ெபா�யாக ந���ய ெகா�தம��, 

��னா, கா�க�க�, கா��ளவ�, �� ���களாக ந���ய ப��� ேச��� 
��� வத�க��.

 த���ட� ஊ�ய பா�ம� அ��, த��, உ�� ேச��� ந�� கல�� ��கைர 
�� 2 ��� ��� ���� 5 ��ட� ைவ�� அைண�க��.
��� ேபான�ட� �ற�� ப�மாற��. 

ேதைவயான� ெபா��க�:

பா�ம� அ�� - 1 க�
ெக��� த�� - 1 க�
ெந� - 6 ேட�� ���
ம�ச� �� – ½ ����
���� இைல - 4
ப��� - 150 �ரா�
உ�� - ேதைவயான அள�
ெவ�காய� - 2
இ�� ��� – ½ ���
��� - 4 ப�க�
த�கா� - 2
��� - 8

ேகர� - 1
ெகா�தம��, ��னா - ��தள�
கா��ளவ� - 8 ��ய ��க�
அைர�க:
�ரா�� - 2
ப�ைட - 1 ��ய ���
ேசா�� - 1 ����
�ரக� - 1 ����
ேத�காய� ��வ� - 6 ேட�� ���
கசகசா - 1 ����
�ளகா� வ�ற� - 4
ப�ைச �ளகா� - 2
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��க� ��யா�
...Ramyaraj

Recipe of the Month

ெச��ைற: 
 �த�� ��த� ெச�த ேகா��� ��� �ளகா� ��, உ��, த�� 3 ��� 

ேச��� ஊற ைவ�க��. 
 அ��� பா�ம� அ��ைய ஒ� ட�ள�� அள�� பா��ர��� ேபா�� ஊற 

ைவ���ெகா�ள��. இத�� ��� தா� ��யா��� ேதைவயான 
கா�க�கைள ந��க ஆர���க ேவ���.

 ��க�� எ�ெண� ��� அ� கா��த��, ப�ைட, லவ�க�, ேசா��, ���� 
இைல� ேபா�� தா���, ெவ�காய�, ப�ைச �ளகா� ேச��� வத�க��.

 ெவ�காய� வத��ய�� அ�� இ�� ��� ��� ேச��� வத��ய�� 
��னா ெகா�தம�� ேச��க��.

 இ�ேபா� அ�� த�கா� ேபா�� வத��ய��, �ழ�� �ளகா� ��, கர� 
மசாலா� ��, ��யா� மசாலா, உ�� ேச��� அ�� ஊற ைவ�த ேகா�ைய� 
ேபாட��. ��� அ�� அைர ட�ள� �� ேச��� ��கைர �� ஒ� ��� 
ைவ�க��.

 த�யாக ஒ� பா��ர��� ஒ� ட�ள� அ���� 1 ½ ட�ள� எ�ற கண��� �� 
��� அ� ெகா��த�� அைத ��க�� ஊ�ற ேவ���. ேகா�ைய ேவக 
ைவ�க ஏ��கனேவ �� ேச�����பதா� ெமா�த ��� அள�� அைர ட�ள� 
�ைர �ைற�� �ட��. இ�ைலெய�றா� அ�� �ைழ�� ���. 

 �ைர ந�றாக வ��� ���, அ��ைய 
��க�� ேபா�� ஒ� ெகா� வ�த��, உ��, 
கார� ச� பா���, ��� எ���ைச� சா� 
ேச��� ��கைர �� �ட��.

 அ��ைப ���� ைவ�� ��� வர 
ஆர����� ேபாேத... அ��ைப அைண�� 
�ட ேவ���.

 ��ைமயாக ��� அட��ய�� தா� 
��கைர �ற�க ேவ���. ெந� ேச��க 
����னா� ��� ேச��கலா�.

ேதைவயான� ெபா��க�: 
��க� – ½ �ேலா 
பா�ம� அ�� – ½ �ேலா 
ெப�ய ெவ�காய� – 2 
த�கா� – 2 
ப�ைச �ளகா� – 3 
இ�� ��� ��� – 8 ��� 

��னா & ெகா�தம�� தைழ – 1 க� 
�ழ�� �ளகா� �� – 2 ���
கர� மசாலா – ½ ���
��யா� மசாலா – 2 ��� 
எ���ைச� சா� – 4 ��� 
உ�� – ேதைவயான அள� 
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ம�ட� ��யா� 
...Ramyaraj

Recipe of the Month

ெச��ைற: 
 �த�� பா�ம� அ��ைய� க�� அைரம� ேநர� ஊற ைவ�க��. அ��� 

��த� ெச�த ம�டைன ��� உ�� ம��� ம�ச� �� ேச��� ேதைவயான 
அள� �� ��� ��க�� ேவக ைவ�� ெகா�ள��. 

 ஒ� பா��ர��� த��� ெகா��க ைவ�� அ�� பா�ம� அ�� ேச��� ேவக 
ைவ�க��. அேதா� ப�ைட - 3, லவ�க� - 3, ��யா� இைல - 1, கர� 
மசாலா� �� – ½ ��� ம��� ��� அள� உ�� ேச��க��. 

 அ�� பா� ெவ�த��. �� இ�லாம� வ��� ைவ�க ேவ���.
அ� கனமான பா��ர� அ�ல� ��க� எ����ெகா�ள��.

 �த�� எ�ெண� ஊ�� அ� கா��த�� ப�ைட - 4, லவ�க� – 4, ��யா� 
இைல - 1 ேசா��, ஏல�கா� ேபாட��. 

 அ��� ெவ�காய� ேச��� �வ�க வத��, அ�� இ�� ��� ���, ப�ைச 
�ளகா� ேச��க��. 

 அ��� அ�� ��னா, ெகா�தம�� ேச��� வத�� அ� வத��ய�� த�கா� 
ேச��க��. 

 இர�� ��� �ளகா� ��, இர�� ��� கர� மசாலா, உ�� ேச��� 
வத��, அத�ட� த�� இர�� ��� �ட��. 

 கைட�யாக ேவக ைவ�த ம�டைன அ������ �ேரா�� ேச��க��. அ�த 
கலைவேயா� இ��� ஒ� க� ெவ��� ேச���� ெகா�ளலா�. 

 இ�த� கலைவ�� எ���ைச� சா� ேச���, ேவக ைவ�த பா�ம� 
அ��ைய� ேபாட��. கர��யா� �ளற� �டா�. ேமேல ��� ெந����, 
ஒ� த�� ேபா�� ��, அத�� ேம� கனமான பா��ர� ைவ�க��. 

 அ��ைப ���� ைவ�� இ�ப� ��ட� க���� �ற�� பா��க��. 
 �ைவயான ம�ட� ��யா� தயா�. இேத �ைற�� ��க� ��யா��� 

ெச�யலா�. 
 உ�� ேச���� ேபா� கவனமாக இ��க ேவ���. ��� ��தாக� ேச��க��. 

ேதைவயான� ெபா��க�:
ம�ட� - 1 �ேலா
பா�ம� அ�� - 1 �ேலா 
ெப�ய ெவ�காய� - 350 �ரா� 
த�கா� - 350 �ரா� 
ப�ைச �ளகா� - 4
��� - 100 �ரா�
இ�� - 100 �ரா� 
��னா இைல – ½ க�
ெகா�தம�� – ½ க�

ேசா�� - 2 ��� 
கர� மசாலா - 3 ��� 
த�� - 2 ��� 
ப�ைட
லவ�க�
ஏல�கா� 
��யா� இைல 
எ�ெண� - ேதைவயான அள�
உ�� - ேதைவயான அள� 
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ைஹதராபா� ��க� ��யா� 
...Chan

ேதைவயான� ெபா��க�:
��க� - ½ �ேலா 
பா�ம� ைர� - ½ �ேலா (நா� �ரக 
ச�பா உபேயா��ேத�. பா�ம� தா� 
உபேயா���க ேவ���)
ெப�ய ெவ�காய� – 3 (ெப�ய�)
ம����� - 1 ேட�� ���
�ரக�ெபா� - 1 ����
�ளகா� �� - 1 ேட�� ��� அ�ல� 
�ளகா� ேப��
��னா, ெகா�தம�� - தலா 1 ைக���
��� ��� – ½ ேட�� ���
இ�� ��� – ½ ேட�� ���
த�� – 5 ேட�� ���
எ���ைச� சா� - 2 ேட�� ���

���ம� � - ���
�ரக� - 1 ����
ப�ைச �ளகா� - 3
உ��
எ�ெண� - 2 ேட�� ���
�ரா�� - 6
ஏல�கா� – 6
ப�ைட - 1
��யா� இைல - 2
க�பா� – ���
Mace (javitri)
Shahi jeera - 1 ���� 
ெந� - 1 ����
��யா� மசாலா - 1 ���� (நா� ச�� 
மசாலா உபேயா��ேத�)

ெச��ைற:

�ெட� - 1
ஒ� பா��ர��� பா�ம� அ��ைய 
இர�� ம� ேநர� ஊற ைவ�க 
ேவ���. இ�ப� ெச�தா� சாத� 
�க�� ெம�வாக �ளமாக இ����. 
ெகா���� ��� ெந� 1 ����, 1 
�ரா��, 1 ஏல�கா�, ��� shahi jeera, 
��யா� இைல, அளவாக உ��� 
ேபா�� அ��ைய அைர ேவ�கா� ேவக 
ைவ�க��. ஐ�� ��ட�க� ேபா��.

�ெட� – 2
ெவ�காய�ைத deep fry ெச�� ேபாட 
ேவ���.கடா�� ஒ� ��� 
எ�ெண� ஊ�� கா��த�ட� 3 ெப�ய 
ெவ�காய�ைத �ளமாக அ���, அைத 
எ�ெண�� ேகா�ட� �ர�� கல� 

வ�� வைர வத�� ைவ��� 
ெகா�ேட� அ�ல� உ�க�ட� 
�ைர� �ர�� ஆ�ய� இ��தா� 
உபேயா��கலா�.

�ெட� - 3
�த� உ�ள ��ன, ம��ைய� க��, 
��த� ெச��, ெபா�யாக க� ெச��, 
ஒ� ��ண��� ைவ��� ெகா�ள��.

Recipe of the Month
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Recipe of the Month

�ெட� - 4
ம�ெறா� ��ண��� ����� 
���ம� � ஊற ைவ�க��. அ�� 
ஊ�ய �� ஒ� ேட�� ��� ேரா� 
வா�ட� கல�� ைவ��� ெகா�ளலா�.
�ெட� - 5
கடா�� ஒ� ��� எ�ெண� ஊ�� 
கா��த�ட�, 3 ெப�ய ெவ�காய�ைத 
�ளமாக அ���, அைத எ�ெண�� 
ேகா�ட� �ர�� கல� வ�� வைர 
வத�� ைவ��� ெகா�ள�� அ�ல� 
உ�க�ட� �ைர� �ர�� ஆ�ய� 
இ��தா� உபேயா��கலா�.

�ெட� - 6
Marinate ெச�� ைவ�� இ���� 
ம�டைன, அ���� ��க� ைவ�� 
எ�ெண� ஊ�� கா��த�� �ரா��-2, 
ஏல�கா�–2, ப�ைட-1, ��யா� இைல-
2, க�பா� ��� ேபா�� தா��� �த� 
உ�ள �ளமாக அ��த ெவ�காய�, 
த�கா� ேபா�� வத��, marinate ெச�� 
ைவ������ ம�ட� ேபா�� ந�றாக 
வத��, �� அைர க� த��� ஊ��, 
உ�� ச� பா���, ��கைர ��, 7 அ�ல� 
9 ��� �ட��.

�ெட� - 7
அேத ேபா� அ���� ஒ� பா��ர��� 
எ��த அ���� நா�� மட�� த��� 
எ���, ந�றாக� த��� ெகா��த��, 
அ�� ஒ� �ரா��, ஏல�கா�, ப�ைட-1, 
��யா� இைல-1, கா� ��� ெந�, 
��� உ�� ேபா��, �� அ�� ேபாட 
ேவ���. 6 அ�ல� 7 ��ட�க�� 
ெவ�� ���. உ�� உ��யாக ��கா� 
பத��� இ��க ேவ���. ெவ�த�� 
ந�றாக வ�க�� ைவ��� ெகா�ள��.

�ெட� - 8
இ�ேபா� அ� �க�� கனமான ஒ� 
ெப�ய பா��ர�ைத எ���� 

ெகா�ள��. அத� அ��ப���� ஒ� 
��� ெந� தட�, அத� �� ெர� 
ெச�� ைவ�� இ���� ம�ட� �ேர� 
ஒ� ேலய�, �� அத� �� ைர� ஒ� 
ேலய�, ைர� �� ��னா, ம��, �ர�� 
ஆ�ய�, �� ���ம� �, ேரா� 
வா�ட� கலைவ ��� ெத��க��. �� 
ம�ப��� ம�ட� ேலய�, அத� �த 
,ைர�, ைர� �� ��னா, ம��, �ர�� 
ஆ�ய�, �� ���ம� �, ேரா� 
வா�ட� கலைவ எ��� ��வ�� 
ேபா�� ���த ��, இ���� ேமேல 
ஒ� ��� ெந� ஊ��, ச�யான அள� 
உ�ள �� ேபா�� அ�த� பா��ர�ைத 
இ��கமாக �� ைவ�க��.

�ெட� - 9
இ�ேபா� த� ேபா�வ� எ�ப� எ�� 
பா��ேபா�. ஓவ� ைவ�� 
இ��பவ�க�, �த�� 180 ����� 15 
��ட�க� preheat ெச�� ைவ��� 
ெகா�ள��. இ�ேபா� ��யா� உ�ள 
பா��ர�ைத �� அ��� 20 ��ட��, 
�� ேம� அ��� 20 ��ட�� 
ைவ�தா� ச�யாக இ����.

2 வ� �ைற ஓவ� இ�லா���, 
அ���� ஒ� கனமான ச�பா��� க� 
ைவ��, அ�� ஒ� அைர க� �� ஊ� 
அத� ேம� பா��ர�ைத 30 ��ட�க� 
���� ைவ�க ேவ���. 3 வ� �ைற 
பா��ர���� ப�� ��க�� ேலய� 
ேபா�� ���� 10 ���� 15 
��ட�க� �க�� �ைற�த ��� 
ைவ�க ேவ���.

����:
��க� ைவ�� ெச�தா� ��க� த� 
��யா�, அ�ேபா� ��க�� ���  
��� ��டா� ேபா��.
���ம� � இ�லா��� த���� 
�டலா�.
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ஆ��� ��க� ��யா�
...Chan

ெச��ைற:
 பா��ர��� எ�ெண� ��� தா��க� ெகா����ளைவகைள� ேபா�� 

தா���, ��� ெவ�காய� ேச��� ந�� வத�க��.
 இ�ெனா� அ���� ஒ� பா��ர��� த��ைர� ெகா��க ைவ�க��.
 த��� ெகா��த �� அ��ைய� ேபா�� பா� ேவக ைவ�� வ��� �ட��. 

த� ேபாட ச�யாக இ����.
 ெவ�காய� வத��ய��, ��� ���, �� �ளகா� �� அ�ல� �ளகா� 

ேப�� ேபா�� வத��, �� இ�� ��� ேபா�� வத��, �த��ள �ளமாக 
அ��� ைவ���ள ெப�ய ெவ�காய�ைத� ேபா�� ந�றாக ��ள வத�க��. 
�� த�கா�, பா� ��னா, ெகா�தம�� ேபா�� வத�க��. இத�ட� ��க� 
ேபா�� வத��ய �� த�� ேச��� வத�க��.

 ந�� �ள�, �ைய ���� ைவ�� ��கைன ேவக �ட��. ��க� ெவ�� 
எ�ெண� ���� �ேர� பத� வ�� வைர ேவக 
�ட��.

 இ�ேபா� �த� உ�ள ��னா, ெகா�தம��, 
எ���ைச� சா� ஊ��, உ��, கார� ச� பா��� 
,பா� ேவக ைவ���ள சாத�ைத� ேபா�� 
கல�� 20 ��ட�க� �ைய ���� ைவ�� 
பா��ர�ைத ந�றாக �� அத� �� ஒ� 
ெவ��டான க� அ�ல� ஒ� பா��ர��� 
த��� ஊ�� ேமேல ைவ�தா� ஆ� ெவ�ேய 
ேபாகாம� த� ச�யா� இ����. 

 20 ��ட�க� க��� அ��ைப ஆ� ெச��, 
அைர ம� ேநர� க��� �ற�க��. ஆ��� 
��யா� எ�வள� சா���டா�� �க�டா�. 
காரண� அ�� ெந�, டா�டா ேச��ப��ைல.

ேதைவயான� ெபா��க�:

��க� – ¼ �ேலா 
�ரக ச�பா - 1 க�
ெப�ய ெவ�காய� - 2 (ெப�ய�)
த�கா� – 2 அ�ல�  3
�ளகா� �� - 1 ேட�� ��� 
அ�ல� �ளகா� ேப��
��னா, ெகா�தம�� - தலா 1 
ைக���
��� ��� – ½ ேட�� ���

இ�� ��� - ½ ேட�� ���
த�� – 1 ½ ேட�� ���
எ���ைச� சா� - 1 ேட�� ���
உ��
எ�ெண� - 2 ��கர��

தா��க:
�ரா�� - 6
ஏல�கா� – 6
ப�ைட - 1

Recipe of the Month
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இ� ெந�ைல மாவ�ட��� �ரபலமான உண�. ெப�க��� உட� பல� 
த�� உ��த� ப���. ��ெப��ய ெப�க��� ெகா��க�ப�� 
உண�க�� இ� �த�ைம வா��த�. இ��, ைவ�ட��, ேபா�� ஆ��, 
இ���, கா��ய�, ெபா�டா�ய�, ம��� �ரத ச��� உ�ள �ைறவான 
�� உண�.

ேதைவயான� ெபா��க�:
அ�� - 1 க� 
ேதா� உ��த� ப��� உைட�த� – ½ க� 
��� ப� - 10
ேத�கா� ��வ� – ½ க� 
உ�� - ேதைவயான அள� 

ெச��ைற:
 அ�� ம��� ப��ைப ஒ� �ைற ந�றாக� க�� ��� ��க�� 

ேபா��, ேத�கா� ��வ�, ���, ேதைவயான அள� உ�� ேச���, 
த��� ��� ��க� வழ�கமாக சாத� சைம�ப� ேபா� சைம�க��. 

 �ரஷ� இற��ய�ட� �டான உ��த� சாத��ட� ஒ� கர�� 
ந�ெல�ெண� ���, எ�� �ைவய�ட� சா���டா� அ�ைமயான 
�ைவ�ட� இ����.

உ��த� ப��� சாத�
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ெச��ைற:
 ஊ�ய கடைல� ப��ைப, �ளகா� வ�ற�, ேசா��, �ரக��ட� வைட�� 

அைர�ப� ேபால ����� அைர��� ெகா�ள��. இத�ட� ேத�கா� 
��வ�, க�ேவ��ைல, ெவ�காய�, உ�� ஆ�யவ�ைற� ேச��� ஒ� கடா�� 
�� இ��தா� எ��பத�காக 2 ��ட� ேலசாக வத�க��. 

 இள����� �� �� உ��ைடகளாக உ��� த�ேய ைவ��� ெகா�ள��.
 ஒ� கடா�� எ�ெண� ��� �டான��, க��, உ��த� ப��� தா���, 

��ன ெவ�காய�, ���, த�கா� ேச��� வாசைன வ�� வைர வத�க��. 
���கைரச� ேச���, ம�ச� ��, �ளகா� ��, சா�பா� ெபா�, உ�� ம��� 
அைர�த ��ைத� ேச��� ந�றாக� ெகா��க �ட��. 

 ப�ைச வாசைன ேபா� �ழ�� ந�றாக� ெகா��க ஆர���த�ட� அ��ைப 
�ைற�த ��� ைவ�� ஒ�ெவா� உ��ைடயாக உ�ேள ேபாட��. �ழ�� 
ெகா�ச� ���ேத இ��கலா�. 
ஒ�ெவா� உ��ைடயாக ெவ�� 
ேமேல வர அ��தைத� 
ேபாட��. ெமா�தமாக 
உ��ைடகைள� ேபா�டா� 
அ� ���� �ழ��ட� கைர�� 
ேபாக வா����ள�.

 ஒ�ெவா� உ��ைடயாக 
இ��ற�� ���� ேவக���, 
ெகா�தம�� இைல� �� 
அைண�க��. �டான 
சாத��ட� சா��ட �ைவயான 
ப��� உ��ைட� �ழ�� தயா�.

ேதைவயான� ெபா��க�:
�� - 1 ெந���கா� அள� 
த�கா� - 1
��� - 8 ப� {இ���� ெகா�ள��}
��ன ெவ�காய� - 6
ம�ச� �� - 1 ���� 
சா�பா� ெபா� - 2 ���� 
�ளகா� �� - 1 ���� 
உ��, எ�ெண� - ேதைவயான அள� 

அைர�� ெகா�ள:
�ரக� - 2 ���� 
ேத�கா� ��வ� - 2 ���� 

ப��� உ��ைட ெச�ய:
கடைல� ப��� - 1 க� (½ ம� ேநர� 
ெவ���� ஊற ைவ�த�}
�ளகா� வ�ற� - 8
ேசா�� - 1 ���� 
�ரக� - 1 ���� 
ேத�கா� ��வ� - 3 ���� 
ெவ�காய� - 1 (ெபா�யாக 
ந���ய�)
க�ேவ��ைல - 1 ைக���யள� 
(ெபா�யாக ந���ய�)
உ�� - ேதைவயான அள� 

ப��� உ��ைட� �ழ��
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இ� ெந�ைல மாவ�ட��� ஒ� 
�ெபஷ� உண�

ேதைவயான� ெபா��க�:
அ�� - 1 க� 
�வர� ப��� – ½ க� 
�� - 1 எ���ைச அள� 
���பமான கா�க�க� - 1 க� 
���ைக �ைர - 1 க� (உ���த�)
ம�ச� �� - 1 ���� 
�ளகா� �� - 1 ���� 

சா�பா� ெபா� - 3 ���� 
ெவ�காய வடக� - 10 
உ��, எ�ெண� - ேதைவயான 
அள� 

அைர��� ெகா�ள:
ேத�கா� – ½ க� 
�ரக� - 3 ���� 
��ன ெவ�காய� - 15
��� - 20 ப� 

ெச��ைற:

 ேமேல ��யவ�ைற� ெகா�ச� த��� ��� ந�றாக அைர�� த�ேய 
ைவ��� ெகா�ள��. ெவ�காய வடக�ைத ெகா�ச� எ�ெண�� 
ெபா���� த�யாக ைவ�க��.

 �ரஷ� ��க�� ெகா�ச� எ�ெண� ��� �டான�� ந���ய 
கா�க�கைள� ேபா�� வத�க��.

 ���ைக��ைரைய ேச��� வத��, ம�ச� ��, �ளகா� ��, சா�பா� 
ெபா�, உ�� ேச��� ேலசாக வத�க��. 

 இத�ட� அைர�த ��ைத� ேச���, ���கைரச� ஊ�� ந�றாக� 
கல�க��.

 அ��, ப��ைப� க�� இத�ட� ேச��� ெகா��க �ட��. ெகா���� 
ேபாேத ����, கார�, உ�� ச�யாக இ���றதா எ�� பா��க��. 

 சாத� ெகா��க ஆர���த�ட� 
ெவ�� ேபா�� அ��ைப� 
�ைற�த ��� ைவ�� 10 ��ட� 
சைம�க��.

 க��, உ��த� ப���, 
ெப��காய�, க�ேவ��ைல 
தா��� �ரஷ� இற��ய�ட� 
ெபா��த வடக�ைத�� ேச��� 
ந�றாக� கல�� அ�பள�, 
வ�த�ட� ப�மாற��.

��டா�ேசா�
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...kasri66 @ Chitra

எ�ேளா அழகழகா இ��கா�க 
பா����களா? �த� பட��� 
இ��பவ�க ெச��� ேவைலைய 
ந� ைக �ர�கேள அழகாக 
ெச�����. இ��தா�� 
இவ�கெள�லா� இ��தா� ந�ம 
பட���� (��ச���) அழ�தா�.

அ��� இர�டாவ� பட��� 
ப�ைசயா இ��கா�கேள... இவ�க 
பா��க ெரா�ப�� க�ைண� 
கவ��ப� இ��பா�க... ஆனா 
காைத� ���க... ேவ��ய 
சமய��� காைல வா��வா�க... 
இ��தா�� �ல சமய� 
அவசர���� உதவ�� 
ெச�வா�க�னா பா��கேள�.

சாதாரணமாக, நா� �ல வைக 
உண��தா� ெலம� ஜூ� 
ேச��ேபா�. பழ சால� 

ெச���ேபா� ஆ��� ேச��தா� 
���ர� �ர�� �றமாக மா����. 
அைத� த���க ெலம� ஜூைச 
ேமேல ெத��ேபா�. அத�� ப�ைச 
�ற��� இ���� இ�த ேல� 
உத��� வ�வா�. பழ����� 
இற�� ஜூைச எ���� த�வா�. 
ஆனா� ெத��க�தா� (spray) 
���� எ�ப�ேபா� இ����. 

�ைற�த அள� ஜூ� 
ேவ������� இட�க�� 
இவ�க� உத� க�டாய� உ��. 
அ�ப� எ�ென�ன பய�க� எ�� 
பா��கலா�.

����: இ�த Lemon Spray 
�ைட�கா��டா�� எ���ைச� 
சாைற த�யாக ��ேர பா���� 
ெகா�� உபேயா��கலா�. 

சைமயலைற�� 
இ��க ேவ��யைவக�

சைமயலைற�� 
இ��க ேவ��யைவக�

Lady Lemon Squeezer
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1. கா�க�, பழ�க� சால� 
ெச���ேபா� freshness, discoloration 
இவ���காக ேமேல ெலம� ஜூைச 
��ேர ெச�� ைவ�கலா�. இ� 
சால��� �ைவ�� ெப�ய 
மா�ற�ைத ெச�யா�, அேத சமய� 
பா��க�� �ெர�ஷாக இ����. 

2. ���� �ஜா� ைவ��� பழ�க� 
இ��தா� ��க�� ேமேல ெலம� 
��ேர அ�����டா� � வாடாம� 
�ெர�ஷாகேவ இ����. Indoor 
plants ைவ����தா� அ�� உ�ள 
��க���� ��ேர அ��கலா�.

3. � ஜா��� இ�ைல, � ெச��� 
இ�ைல எ�றா� ��மாேவ ���� 
ெலம� ��ேர ெச�� பா��க�, 
அல��ேய ெச�யாத Room 
��ேரயாக இ����.

4. தைல�� �����ேபா� 
கைட��� ஒ� �� எ���ைச� 
சா�ைற த���� கல�� ���தா� 

அ� இய�ைக க��ஷன�. ��ேர 
இ��தா� ேநர�யாக தைல�� 
��ேர ெச�� ெகா�ளலா�.

5. ���� உ�ள மர�சாமா�கைள 
பா�� ெச�ய� பய�ப��. இர�� 
ேட�� ��� ெலம� ஜூ�, 10 
ெசா�� ஏதாவ� ஒ� Essential Oil 
(Lemon Grass Oil/ Rose oil/ Sandalwood 
Oil), அைர க� ���� சைமய��� 
உபேயா���� எ�ெண� 
��ைற�� கல�� ���� உ�ள 
Wooden Furniture ேபா�றைவகைள 
��யா� �ைட�கலா�.

6. க�ணா� ஜ�ன�க�, �க� 
பா���� க�ணா� 
ேபா�றைவகைள �ைட�கலா�. 
��� ேட�� ��� ெலம� ஜூ�, 
அைர க� Rubbing alcohol (இ� ஊ� 
ேபா�� �� ைக�� தட�வ�) 
இர�ைட�� கல�� ��ேர 
பா���� ெகா�� ���� த��� 
ேச��� ��ேர ெச�� paper towel ஆ� 
�ைட�கலா�. �ேட பளபள���.

7. ெலம� ஜூ�, சைமய� ேசாடா 
இர�ைட�� �� ேப�� ேபால 
வ��வைர கல�� ���� உ�ள 
��தைள, ெச�� பா��ர�கைள 
பா�� ெச�� ��தமான ��� 
ெகா�� �ைட�கலா�. 
ேவ��மானா� ஈர� ��� 
ெகா��� �ைட�கலா�.

8. ��தைள பா��ர� ம���தானா 
பளபள���? உ�க� �க�� 
பளபள���. ஆமா�, ெவ��� 
அைல�� ெதா�� உ�ளவ�க� 
எ�றா� sun tan க�டாய� இ����. 
ெலம� ஜூஸுட� ெகா�ச� 
சைமய� ேசாடாைவ� கல�� தட� 
ச�� ேநர� க��� க�� வ�தா� 
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நாளா வ�ட��� blackheads, Sun tan 
ேபா�றைவ ேபா����.

9. ெலம� ��ேர ைவ�� எ�ெண� 
���ைக� �ட ேபா�கலா�. இர�� 
ேட�� ��� ெலம� ஜூ�, அைர 
க� white vinegar ம��� நா�� க� 
ெவ��� ேச��� எ�ெண� கைற 
உ�ள இட�க�� தாராளமாக ��ேர 
ெச�� ஊற ���� �ைட�தா� 
கைற ேபா�ேச... ேபா��ேத... It's gone 
தா�...!

Lemon Squeezer � உபேயாக�கைள� 
பா��ேதா�. இ�ேக ஒ� �� ம��� 
ப���ேற�.

எ���ச� பழ�ைத ��ைமயாக 
பய�ப��த எ�ன வ�?

எ���ச� பழ��� சா�ைற� 
������� நா� ேதாைல� ��� 
எ�����ேவா�. ஆனா� இ�த� 
சாைற �ட அத� ேதா��தா� அ�க 
ச�� இ���றதா�. 
அ� உண�� 
ேச��க�ப�வதா� 
���ேநா� தா�காம� 
த���மா�. 
ேதா�ட� 
உபேயா��க எ�ன 
வ� எ�றா� பழ�ைத 
freezer-� எ�� �த� 
ப�� ம� ேநர� 
ைவ�� எ��தா� 
பழ� க� ேபா� 
ஆ��. இைத� கார� 
����� அ�ப�ேய 
��� உபேயா��தா� 
��ச� ����லாம� 
எ�லா ப��ைய�� 
உபேயா����ெகா�

ளலா�. பட��� ��ச� �� 
இ�லாம� ஒ� எ���ச�பழ� 
���க உபேயா��க� த��ததாக 
ஆ�����ற� பா��க�.

Freezer� �ைறய ேநர� ைவ�க 
��யாம� ேபா�ற� எ�றா� பழ� 
��தாக� ��வ ��யாம� ேதா� 
வைர ம��ேம ��வ வ��. அ�த 
சமய��� எ�ன ெச�யலா� 
எ�றா� ம�ச� �றெம�லா� 
வ�த�� ெவ��ேதா� ெம�தாக 
ஆ����. இ�ேபா� பழ�ைத 
ெகா�ச� ெவ���� கா� ம� 
ேநர� ��� இ���மா� ைவ�� 
��� சாதாரணமாக ��வ� ேபா� 
ந���� ����க�. �ைறய ஜூ� 
வ������. ����� அ��ற� 
எத�� ���வ� எ�றா� அ�த zest-
ஐ �� ெலம� ைர� அ�ல� 
எ���ைச ரச� ெச�ய உபேயாக� 
ப���னா� சா� இ�லாமேலேய 
வாசைன ஆைள� ����. 
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Q: ெபா���� ெச�வ� கைதைய 
ஆ��ல��� ெமா�யா�க� ெச�த� 
ப��ய உ�க�ைடய அ�பவ�கைள 
எ�கேளாட ப���� ெகா�ள ���மா? 

ெபா���� ெச�வ� கைத�� 
எ��தாள� க�� அவ�க�, 
அவ�ைடய எ����க� �லமாக 
வாசக�கைள ேசாழ�க� வா��த 
வா��ைக��� எ���� ெகா�� 
ேபா� இ��பா�. �ைறய ேப� அ�த� 
கைதைய� ப������ அ�த 
தா�க������ ெவ�வ�வத�� பல 
நா�க� ஆ� இ���ற� எ�� 
ெசா�� இ���றா�க�. 
அ�ப��ப�ட ஒ� கைதைய ��க�, 
ஆ��ல��� ெமா� ெபய����ேபா� 
அேத அள� �வார�ய� �ைறயாம� 
உ�ேரா�டமாக� ெகா��க 
ேவ��ய� �க�� ���யமான 
�ஷயமாக இ�������. 
இ�ப�ெயா� ெப�ய ெபா���ட� 
ெபா���� ெச�வ� ெமா� 
ெபய���� ேவைலைய ெச�� 
இ����க�. 

ெபா���� ெச�வ� கைதைய 
ெமா� ெபய��� ெச�ய ேவ��� 
என ��க� �ைன�த ேபா�, இ� 
ெகா�ச� �லபமான� எ�� 
�ைன���களா? இ�ைல 
க�னமானதாக இ���� எ�� 
�ைன���களா? இ�த ெமா� ெபய��� 
ப�� ம�றவ�க�ட� ெசா��� ேபா� 
எ�ன ெசா�னா�க�? ெமா� 
ெபய���� ேபா� இைட�� ஏேத�� 
தய�க�/ெந�ட� இ��ததா?

அேத ேபால இ�த ேவைல�� 
உ�க���� �ைட�த மற�க ��யாத 
கெம�� எ�னெவ�� ெசா�ல 
���மா?

Ans: இ�� ெப�ய ��� 
எ�னெவ�றா� நா� 2010� ஆ�� 
வைர ெபா���� ெச�வ� 
ப��க��ைல. 2010� ந�ப�க�ட� 
பா���ேச��� ஒ� ��ட����� 
ெச�ேற�. அ�ேபா� ஒ� ந�ப� 
"ெபா���� ெச�வ�ல வர 
ஆ�வா��க�யா� ப��..." எ�� 
ஆர���தா�.
"ஐயா என�� ஒ��� ெத�யா�" 
எ�ேற�. ந�ப� ெபா����டா�.
"ேயா� இ�ேம உ�ைன கைத 
எ�தறவ�� ெசா���காத�யா! 
ெபா���� ெச�வ� ப��கேல�னா 
� ேவ��" எ�� ஏகவசன��� 
இற����டா�.
அ��த மாதேம வா��� ப��� 
���ேத�. அ�ேபா� ஒ� ெப�க� 
வைலதள��� ஆ�தான 
எ��தாளனாக இ��ேத�. 
ெபா���� ெச�வ� ப��த எ� 
அ�பவ�ைத ஒ� blog ஆக எ��ேன�. 
ஒ� ேதா�, "எ�க���� த�� 
ெத�யா�. எ�க��காக அைத 
ஆ��ல��� ெமா�ெபய��தா� 
எ�ன?"
�ைளயா�டாக�தா� ஆர���ேத�. 
நா�� அ��யாய�க� ���த�ட� 
������ேவா� எ��தா� 
�ைன�ேத�. ��ய��ைல. நா�� 
பாக�க� ������டன. 
எ��யைத யா� ெவ���வா�க�? 
ச�லைட ேபா��� 
ேத��ெகா����ேத�. யா�� 
நா�ட� கா���க��ைல. 
எ��ைடய ப��பாள� க�தா 
ெசா�க��க� அவ�க� ெசா�னா�க�. 
"ஐ�தாவ� பாக�ைத�� ����க� 
வரெலா��. நா� ெச�வ��� 
�ர�மா�டமாக ெவ����ேற�. 
இ�தைன��� அவ� ஆ��ல 

Session with the writer 
Mr.Varalotti Rengasamy @ Sridhar

– gkarti @ Karthiga
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��கைள அ�வளவாக 
ெவ���ட��ைல. 

ைக�� இ���� 4 ��தக�கைள 
���த�� அத�� உ�கார ேவ���.

ெப�க��� இ���� எ� ேதா� 
ஒ��� (ல�தா அவ� ெபய�) எ� 
ஆ��ல ��கைள review ெச��றா�. 
அவ� கட�த ஏ� வ�ட�களாக எ� 
எ��ைத உ���பாக� கவ��� 
வ�����றா�.
அவ� ெசா�வைத� ேக��க�. 
"ெபா���� ெச�வ� ேவைல 
ெதாட��ய�� உ�க� ஆ��ல 
நைட�� இ��� 
ெம�ேக�����ற�. கைத ெசா��� 
�ைற�� ந�றாக மா�����ற�."
ெபா���� ெச�வ� ெதாட��� �ல 
நா�க�� நா� The Lovers Park எ�ற 
எ� ஆ��ல �ைல ெவ���ேட�. 
அ�� ெமா�த� கைத�� ம�ைர Eco 
Park� நட�ப� ேபா� 
அைம����ேத�. அ�� �ைறய 
கதாபா��ர�க�. அவ�கைள� க�� 
ேம���� �றைம க�� என��� 
ெகா��த ப��.

Q: ஒ� எ��தாள��� ெப�ய ��� 
எ�? ��க� வா��ய �த� ��� எ� 
சா�? எத�காக வா����க�?

Ans: ��க���� இ���� ஒ� ஓ�� 
ெப�ற ஆ��ைய என�� ஒ� க�த� 
எ�����தா�க�. "வரெலா�� 
உ�க� கைதைய� ப���� ேபா� 
��க� எ� அ��� அம��தப� எ� 
ைகைய� ����� ெகா�� ெசா�வ� 
ேபா� இ���ற�." என��� �ைட�த 
ஞான�ட� ப�சாக இைத� 
க���ேற�.
அ��� சா���ய அகாட� ப�� ப��� 
ெசா�ல ேவ��� அ�லவா? இ�த� 
�பாவ���� �ல நா�க��� �� ஒ� 
இள� ெதா�ல�ப�, ஒ� ேகா��வர� 
���ப��� �ற�த ���பான 

இைளஞ� எ��ட� ெசா�னா�, 
"உ�க� க�ணா வ�வாயா 
��தக�ைத� 
ப����ெகா�����ேற�. எ�ைன 
ெரா�பேவ பா�������க�" எ�� 
ெசா�னா�.

எ� ���க� எ�லா� இ�த 
வ���தா� இ����. ச� உ�கைள 
ஒ�� ேக��ேற�. 2008� த��� 
சா���ய அகாட� ��� வா��ய� 
யா�? ெத�யா�. இ�ைலயா? ஆனா� 
உ�க��� எ��தாள� �ஜாதாைவ� 
ெத���. அவ� 2008� ஆ��தா� 
இற�தா�.

த�� ப��க� ெத��தவ�க� 
�ஜாதாைவ மற�க ��யா�. 
�ஜாதா��� ஒ� ��� �ட� 
�ைட�க��ைல. ஆனா� அவ�தா� 
இ�� ந� மன�க�� 
��வ�பெம��� ��� 
ெகா�����றா�. 
�ஜாதா��� ��� ெகா��க�படாத 
ஒேர காரண��னா� என�� ���க� 
ேம� ந���ைக ேபா���ட�.

1999� ஆ�� �கட�� ெவ�வ�த 
எ��ைடய ம���� கைத�� த�ழக 
அர�� மத ந��ண�க ��� 
�ைட�த�. 2013� ஆ�� எ��ைடய 
Madly in Love நாவைல� பாரா�� ஒ� 
அற�க�டைள �ரய�ன 
��ேஷா�தம� எ�ற ப�ட�ைத 
அ��த� (�ய�பவ�க�� ��ேனா� 
எ�� அைத ெமா�ெபய��கலா�).
எ�ைன�� ஒ� ெபா��டாக ம��� 
��� ெகா��பவ�க� மன� 
ேநாக��டாேத எ��தா� இ�த 
���கைள வா��� ெகா�ேட�. 
எ� எ��ைத ஆ��� ப��பவ�க�� 
ெம�யான பாரா��த�கேள நா� 
ம���� ���. இ�த ���ைன� 
ெபற இர� பக� பாராம� 
பா�ப���ெகா�����ேற�.
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...Parasakthi



�ற� பா�: அற���பா��ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய��ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: �க�அதிகார�: �க�

236. ேதா�றி� �கெழா� ேதா��க அஃதிலா� 236. ேதா�றி� �கெழா� ேதா��க அஃதிலா� 

ேதா�றலி� ேதா�றாைம ந��.ேதா�றலி� ேதா�றாைம ந��.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ப�ற� அறி�மா� அறி�கமானா� �க� மி�கவரா� அறி�க� ஆ�க; �க� ப�ற� அறி�மா� அறி�கமானா� �க� மி�கவரா� அறி�க� ஆ�க; �க� 

இ�லாதவ� உல� காண� கா�சி த�வதி��, தராம� இ��பேத ந�ல�.இ�லாதவ� உல� காண� கா�சி த�வதி��, தராம� இ��பேத ந�ல�.

Explanation :Explanation :

If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame. If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame. 

From those who are destitute of them it will be better not to be born.From those who are destitute of them it will be better not to be born.

37. �க�பட வாழாதா� த�ேநாவா� த�ைம 37. �க�பட வாழாதா� த�ேநாவா� த�ைம 

இக�வாைர ேநாவ� எவ�.இக�வாைர ேநாவ� எவ�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

�க� ெப��மா� வாழ��யாதவ� அத��� காரண� தாேம எ�� த�ம�� �க� ெப��மா� வாழ��யாதவ� அத��� காரண� தாேம எ�� த�ம�� 

வ��தாம�, த�ைம இக�வா� ம�� வ��த� ெகா�வ� எத�காக?வ��தாம�, த�ைம இக�வா� ம�� வ��த� ெகா�வ� எத�காக?

Explanation :Explanation :

Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, 

instead of grieving themselves for their own inability.instead of grieving themselves for their own inability.

238. வைசெய�ப ைவய�தா�� ெக�லா� இைசெய��� 238. வைசெய�ப ைவய�தா�� ெக�லா� இைசெய��� 

எ�ச� ெபறாஅ வ���.எ�ச� ெபறாஅ வ���.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

ப◌ுக� எ��� ெப�� ெச�வ�ைத� ெபறா� ேபானா�, இ�த ப◌ுக� எ��� ெப�� ெச�வ�ைத� ெபறா� ேபானா�, இ�த 

உலக�தவ��� அ�ேவ பழி எ�� அறி�ேதா� ��வ�.உலக�தவ��� அ�ேவ பழி எ�� அறி�ேதா� ��வ�.

Explanation :Explanation :

Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world.Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world.

239. வைசய�லா வ�பய� ���� இைசய�லா 239. வைசய�லா வ�பய� ���� இைசய�லா 

யா�ைக ெபா��த நில�.யா�ைக ெபா��த நில�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

�க� இ�லாத உட�ைப� �ம�த �மி, த� வள� மி�க வ�ைள�சலி� �க� இ�லாத உட�ைப� �ம�த �மி, த� வள� மி�க வ�ைள�சலி� 

�ைற� ப��.�ைற� ப��.

Explanation :Explanation :

The ground which supports a body without fame will diminish in its rich The ground which supports a body without fame will diminish in its rich 

produce.produce.

240. வைசெயாழிய வா�வாேர வா�வா� இைசெயாழிய 240. வைசெயாழிய வா�வாேர வா�வா� இைசெயாழிய 

வா�வாேர வாழா தவ�.வா�வாேர வாழா தவ�.

வ�ள�க� :வ�ள�க� :

த�ம�� பழி இ�றி� �கேழா� வா�பவேர உய�ர*ே◌◌ா� வா�பவ�; �க� த�ம�� பழி இ�றி� �கேழா� வா�பவேர உய�ர*ே◌◌ா� வா�பவ�; �க� 

இ�றி� பழிேயா� வா�பவ� இ���� இ�லாதவேர.இ�றி� பழிேயா� வா�பவ� இ���� இ�லாதவேர.

Explanation :Explanation :
�ose live who live without disgrace. �ose who live without fame live not.�ose live who live without disgrace. �ose who live without fame live not.

�ற� பா�: அற���பா�

�ற� இய�: இ�லறவ�ய�

அதிகார�: �க�

236. ேதா�றி� �கெழா� ேதா��க அஃதிலா� 

ேதா�றலி� ேதா�றாைம ந��.

வ�ள�க� :

ப�ற� அறி�மா� அறி�கமானா� �க� மி�கவரா� அறி�க� ஆ�க; �க� 

இ�லாதவ� உல� காண� கா�சி த�வதி��, தராம� இ��பேத ந�ல�.

Explanation :

If you are born (in this world), be born with qualities conductive to fame. 

From those who are destitute of them it will be better not to be born.

37. �க�பட வாழாதா� த�ேநாவா� த�ைம 

இக�வாைர ேநாவ� எவ�.

வ�ள�க� :

�க� ெப��மா� வாழ��யாதவ� அத��� காரண� தாேம எ�� த�ம�� 

வ��தாம�, த�ைம இக�வா� ம�� வ��த� ெகா�வ� எத�காக?

Explanation :

Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, 

instead of grieving themselves for their own inability.

238. வைசெய�ப ைவய�தா�� ெக�லா� இைசெய��� 

எ�ச� ெபறாஅ வ���.

வ�ள�க� :

ப◌ுக� எ��� ெப�� ெச�வ�ைத� ெபறா� ேபானா�, இ�த 

உலக�தவ��� அ�ேவ பழி எ�� அறி�ேதா� ��வ�.

Explanation :

Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world.

239. வைசய�லா வ�பய� ���� இைசய�லா 

யா�ைக ெபா��த நில�.

வ�ள�க� :

�க� இ�லாத உட�ைப� �ம�த �மி, த� வள� மி�க வ�ைள�சலி� 

�ைற� ப��.

Explanation :

The ground which supports a body without fame will diminish in its rich 

produce.

240. வைசெயாழிய வா�வாேர வா�வா� இைசெயாழிய 

வா�வாேர வாழா தவ�.

வ�ள�க� :

த�ம�� பழி இ�றி� �கேழா� வா�பவேர உய�ர*ே◌◌ா� வா�பவ�; �க� 

இ�றி� பழிேயா� வா�பவ� இ���� இ�லாதவேர.

Explanation :
�ose live who live without disgrace. �ose who live without fame live not.
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அ��� ேதாழைமக��� வண�க�.

ஆ� - ெப� ந��� �� இ�ைறய 
ச�தாய��� பா�ைவ ச�யாக உ�ளதா? 
தவறாக உ�ளதா?

இ�த� ச�தாய��� ஆ� ெப� ந�� �ல 
ேநர��� ச�ேதக�ைத ெகா���ள�. 
�லேப� ெச��� தவறா� உ�ைமயான 
ந����� �ட ம�யாைத இ�ைல. ��� 
ேப� ந�ப�களாக இ��தா� அ�� ஒ�வ� 
தவறானவராக இ��தா� அ�த ஒ�� 
ெமா�த ந�ப�கைள�� தவறாக� 
ெசா�வ� இ�த ச�தாய��� ேவைல. 
ஆ�� ெப��� பா���� பா�ைவ��, 
நட�� ெகா��� �த��� �வ���ற� 
இ�த மா�பா�.
இ�த� ச�தாய��� ஆ� ெப� ந�� �ல 
ேநர�க�� ��தமாக��, பல ேநர�க�� 
தவறான �ம�சன����� ஆளா�ற�. 
எ�வா�� ஆ� ெப� ந�� அவ�க� 
நட�� ெகா��� �த�ைத� ெபா��ேத 
க��க�ப��ற�.

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

Gowrymohan
இைளய 
தைல�ைற�ன� 
அவ�ய� 
அ���ெகா�ள 
ேவ��ய 
க����க�.

ந�� எ�ைல 
��� ேபா� 
ச�தாய� 
அவ�கைள 

தவறாக�தா� பா����.
இ�� எ�ைல �ற� எ�ப�,
 த� ஒ� ஆ�� த� ஒ� ெப��� 

ந��ட� அ��க� ச����� பழ�வ�.
 ���ப��� அநாவ�யமான தைல��.
 கால ேநர� பார�கா� கைத�ப�, ���� 

��வ�.
 ெதா��� பழ�வ�.
இைவ அ���பாைத���தா� அவ�கைள 
அைழ��� ெச���.
இ�ேவ என� க���.

RathideviDeva
ஆ� ெப� ந��� �� ெப��பா�� 
தவறான க��ேத உ�ள�. 

இத��� காரண�,
 ெதா����ப அ�ர வள���யா� 

ஏ�ப�ட தைல�ைற இைடெவ�.  
 ெப�ேறா�க���� ��ைளக���� 

இைட�� இ���� ந���ைக��ைம. 
 ெச�ற தைல�ைறைய� கா���� 

இ�ைறய தைல�ைற ெப������ 

...Sumathisrini
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ெபா�ளாதார� �த��ர�.

Ushanthy
ெதா�� ��ப�� கலா�சார�� மா� 
வ�� �ைல�� ஒ� இர���ெக�டா� 
பார�ப�ய�� இ�லாம� ந�ன�� 
இ�லாத ஒ� ��ச�� ெசா��க��� 
ச�தாய� மா���ெகா�����ற�. 
இ�ேக ஆ� ெப� ந�� ப��ய ச�யான 
��த� �த�� அ�த இைளய 
ச�தாய���� இ���றெத�� 
உ��யாக� ெசா�ல ���மா? அைதேய 
உ��யாக� ெசா�ல ��யாத �ைல�� 
ச�க��ன� அ�ல� ெப�ேறா�ன� 
பா�ைவ ச�யா தவறா எ�� எ�ப� ெசா�ல 
����?

�த�� ந�� எ�ப� எ�ன? ஒ�த 
ரசைனகைள ெகா�டவ�க�ைடேய 
ஆ�க��வ ேநா�கமாகேவா எ��ைட 
ேநா�க��ேலேயா உ�வா�� ெதாட�� 
தாேன? அேத ச�க��� ந�� எ�ற 
ேபா�ைவ�� �������� கைட��� �க 
இள�வய�ேல காத�� ��� பலைர 
உதாரணமாக� க�ட ெப��பாலான 
ம��ய வ���� ெப�ேறா� இ�வா� 
ெப� ந��ைன க���ப�� எ�ன தவ� 
இ���ற�? 
 
ெப�ேறா� த�க� ��ைளகைள 
அவதா��� அவ�க� அ�ந�ைப 
������ட� ைகயாள� ��யவ�களா� 
இ���� ப�ச��� அைத அ�ம��ப�� 
தவ��ைல. இ�ப� எைத�� ஆராயாம� 
தாேம ஏேதேதா க�பைன ெச�� ெகா�� 
அவ�கைள த��ப� ����� தவறா��. 
��ைள�� த�ன���ைகைய 
ெப�ேறா�� அ�ெசய� �ைத�� 
�ட����.

அேத ேவைள ��ைள�ட� இ�வாறான 
�����யான மன�ைல இ�ைல எ�� 
க���� ப�ச��� ெப�ேறா�க� 
�க�க����ட� இ��க ேவ��ய� 
க�டாயமா��. இ�ைலேய� ��ைள� 
க��ைய மற�� �ைசமா�ேபா�� 
சா��ய� �ட உ�வாகலா�.

Bhargavi
ந�ல ந�� எ�ப� ��த�, ஏ�ற� ம��� 
ந���ைகயா� உ�வா�� ஒ� உற�. 
ந��� ஆ� / ெப�, வய�, ச�தாய 
அ�த�� ேபத� �ைடயா�. �ராண 
கால��� �ெரௗப� - ���ண�, ச�க 
கால��� ஒ�ைவயா� - அ�யமா� 
ஆ�ேயா�� ந�� ந� ��ேனா�களா� 
ஏ���ெகா�ள�ப��, ேபா�ற�ப�டைவ.

இ�த� கால��� ஆ� / ெப� ந�� 
த���க ��யாத�. ப�ேவ� இட�க�� 
இ� பாலா�� ச����றா�க�. ந�ல ந�� 
இ��� மல��ற�.
 
தவறான ந��னா� ந� ச�தாய��� 
ெப��� பா��க�ப�வ� ெப�க�தா� 
எ�பதா� ெப�ேறா�� (பய��னா�) இ�த 
ந�ைப ����வ��ைல .

Ammu Abi
இl�ைறய கால�க�ட��� ஆ� ெப� 
ந�� எ�ப� ச�க�தா� ச�யாக 
ஏ��ெகா�ள�ப��ற�. காரண�, 
 ச�க��� ெப�க��� ஆ�களா� 

ஏ�ப�� �ர�சைனக� அ�க�. ஆனா� 
அேத சமய� ஆ� ெப� ந�பா� 
ஏ�ப�� ந���ைகயா� ெப�களா� 
ைத�யமாக எைத�� எ��ெகா�ள 
���ற�. 

 இ��� ெசா�ல�ேபானா� ஒ� 
ெப���� �ற�த� �த� அவ� 
���� பா���� ஆ�களா� 
பா�கா�ைப உண��றா� எனேவ ஒ� 
ஆ� ந�ப�� த�ைன� 
பா�கா�பா� எ�ற ந���ைகைய 
அவ� மன�� �ைத��ற�. அ�ேவ 
ஒ� ஆ�� வா��� ெப� எ�பவ� 
அ�பானவ� க�வானவ� எ�� 
உண��றா�. எனேவ ெப� 
ேதா��ட�� இைவ �ைட��� எ�� 
அவ� மன�� ப��ற�.

 இ�ெபா�ெத�லா� த�க� வா��ைக� 
�ைண�� ���ப��டேன ஆ� 
ெப� ந�� ��மண����� �ற�� 
ெதாட��ற� எ�றா� அ�தள� ம�க� 
ப��மாக இ���றா�க� எ�� அ��த�. 

எனேவ ந�ல ந�ைப இ�ச�க� 
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எ�ேபா�� ச�யாகேவ� பா���ற�.

Chan
ஒ�த மன ஓ�ட� உைடய இ�வ�ைடேய 
ஏ�ப�� ��த� உண�ேவ ந�� ஆ��. 
அ�� ஆ� ந�ப�, ெப� ந�� எ�� 
����� பா��பேத தவ�.

ஒ�ெவா� ச�தாய���� �ல 
நைட�ைற� பழ�க�க�, ச�தாய 
க���பா� ைவ�� இ���ற�. ந� 
ச�தாய���� ச�க கால��� இ��� 
ஆ�, ெப� ந�� ேபா�� 
பா�கா�க�ப�� வ�� இ���ற�. ஆ�, 
ெப� ந�� தவ� எ�� ஒ� ேபா�� 
�ற��ைல.

�ல ஆ�க��, ெப�க�� ந�� எ�ற 
ெபய�� ெபா� இட�க�� ந��ைடய 
கலாசார���� ஒ�வாத வைக�� �ற� 
�க� ���க ைவ��� வைக�� நட�� 
ெகா�வதா� தா� ஆ�, ெப� ந��க� 
தவறான க�ேணா�ட��� 
பா��க�ப��ற�..

இ�த மா�ற���� நா� இ��� �ல 
கால� ெபா�ைமயாக கா����க 
ேவ���, இ�ைறய தைல�ைறக� தா� 
நடவ��ைகக� �ல� ந� ச�க���� 
ந���ைக எ��� �ைதைய �ைத��, 
ஆ�� ெப��� ந��ட� இ��க 
���� எ�� வா��� கா��னா�, வ�� 
தைல�ைறக� ஆ�, ெப� ேபத��� 
இைண�� ந��ட� இ��க ����. 
அத�� இ��� �ல கால� நா� 
கா����ப� அவ�ய�. இ�ேபா��ள 
கால�க�ட��� ப��த ெப�� பத��� 
இ���� ம�க� �ட ஆ�, ெப� ந�ைப 
இ��� ச�யா� ���� ெகா�ள��ைல 
எ�ப� �க�� வ��தத�க உ�ைம.

Bhavani
ந�� எ�ப� �க�� உ�னதமான�. 
தாைய� ேபா�ற அ�ைப��, தக�பைன 
ேபா�ற அ��ைர��, சேகாதரைன 
ேபா�ற பாச�ைத�� தர���ய ந�� 
எ�ப�� எ�ைல ��ய� இ�ைல. ந�� 
�கமாக இ��கேவ���. �க��யாக 

இ��க��டா�. உ�ைமயான ந�� 
��ைமயான�. அைத� ���தவ� 
ேபா��வ�, ��யாதவ� ���வ�. இ�தா� 
ச�தாய�.

Girija chandru
எ�ைன� ெபா��தவைர,
ஆ� - ெப� ந��� �� இ�ைறய 
ச�தாய��� பா�ைவ தவறாக உ�ள�...

ஏ� எ�றா�,
ஆ� -ெப� �� ேப�னா� அ� காத� 
எ�� ���ைர ����றா�க�.
இ�லாத காதைல இவ�கேள 
உ�வா���றா�க�. இ�பாலா�� 
ப���� ப��க�� �ல ஆ��ய�கேள 
இ�ப� ெச��றா�க� எ�ப� ேவதைன�� 
உ�ய �ஷய�.  
உ�ைமயான ந�ைப ����� ெகா��� 
ப��வ� பல�ட��� இ�ைல.
 
Kkmathy
ச�தாய� எ�ப� ந�ைம� ெபா��தவைர 
உற�ன�க��, ந�ப�க�� ம��� தா�. 
நா� உ�ைமயாக இ���ேற�, 
ேந�ைமயாக நட�� ெகா��ேற�, 
ம�றவைர� ப�� என��� கவைல��ைல 
எ�� ெசா��� ெகா�ள ��யா�. நா� 
இ�த ச�தாயத��� ஒ� அ�க�, இைத 
யாரா�� ம��க ��யா�. 

ெப�ேறா�க� ந��� ப�ச���, 
உற�ன�க��, ம�றவ�க��, இ�த 
ந�ைப அ��க��பா�க�. இ��� பல 
ெப�ேறா�க� த�க� ��ைளகைள �க�� 
க���பா�ட� தா� வள��க 
�ைன��றா�க�. ெகா�ச� ெகா�சமாக� 
தா� ெப�ேறா�க�� இ�த மன�ைல 
மாறேவ���. அ�வைர நா�� 
ெபா�����க ேவ��ய� தா�. 

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� 
naanathithi @ Ushanthy அவ�க��� 
ெப�ைம�� சா��� வா����க��, 
பாரா���க��.
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மேக��ர�� ச��� இ��� 
��ட�த�ட அைனவ�� த���� 
��டன� எ�ேற �றலா�. ம��தா 
த� த�ைத�ட� அவ� காத� 
�சய�ைத� ��, “��க என�காக 
இ�வள� ேக�ெக�ட கா�ய�க� 
எ�லா� ெச���க�� நா� 
�ைன�கேவ��ைல�பா, நா� 
உ�க��� ஒ� ந�ல ெபா�ணா 
உ�ேராட உ�க க�� ��னா� 
இ��க���னா இ� எ�லா�ைத�� 
�����க, அ�மா இ�லாம வள��த 
ெபா�ைண இ�ப� க�ட�பட 
வ����ேய�� உ�கைள யா�� 
ேக�காம பா����ேகா�க அ�பா” 
எ�� த� மன�� உ�ளைத எ�லா� 
தய�காம� ����டா�.

ெப�ற மகேள த�ைன ெவ���� 
அள� த� ெசய�க� இ��ப� எ�� 
�க�� வ��� ேநராக 
ேசனா�ப��ட� ெச�� 
நட�தவ�ைற� �� ம���� 
ேவ��னா�. “உன���, உ� 
ைபய���� ெப�ய பாவ� 
ப�ண��� �ைன���ேட� ேசனா, 
எ�ைன ம�����, இ�ேம எ�னால 
உ�க ���ப���� எ�த� 
�ர�சைன�� வரா�.” எ�� ����� 
ெவ�நா���ேக ெச����டா�.

ேசனாப��� தா� இ�தைன நா� 
இவன� வ�சக� ெத�யாம� 
இவ�ட� பழ� மக� வா�ைகையேய 
பணய� ைவ�க ���� ��ேடேன 
எ�� இ��த�. பா��ய� த��ட� 
இ�ன�� �க� ெகா��� ேபசாத� 
அவ��� கவைலேய ெகா��த�, 
இ����� தன�� ஒ�� எ�றா� 
இ�வள� ெச��றா� எ�� மன�� 
��ம� �ற�த�. மேக��ர� ��ய�� 
இ��� பா��ய� மல� எ�ற 
ெப�ைண ����வ�� ெத�ய 
வ�த�. அவ� ப��� ���த�� 
அவ���� ���த ெப�ைணேய 
��மண� ெச���ட ேவ��� என 
��� ெச�தா�
ேசனா�ப�.

ேசனா�ப���, அ�தா�� அ��த 
இர�� நா�க�� 
ம���வமைன����� �� வ�தன�. 
ேசனா�ப�ைய ������� பா���� 
ெகா��� ப� ஒ� ெச��யைர 
�யமன� ெச�தன�. பா��ய�� 
மா�ற�ைத ேசனா�ப� உண��தா�� 
இெத�லா� எேதா கடைம��� 
ெச��றா� என எ�� அத��� 
வ���னா�. இ�வாறாக இ�வ�� 
க�ணா��� ஆ�� ெகா����க 
அ�தா��� ம��� எ�ேவா ���த�. 

...Sriju @ Srija Bharathi

��ப� ேகா� ஜன�க�� ச�க�
��ைம��� ெபா� உைடைம
ஒ���லாத ச�தாய�
உலக���ெகா� ��ைம

                                    - பார�யா�

ெதாட� கைத

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Sep 2016                  64



ஆனா� அவ� எைத�� ெவ��கா��� 
ெகா�ளாம� இ��தா�. பா��ய� 
இர�� நா�க�� ��ைப ெச�� 
��வா� எ�� ஏ�கனேவ அ��ததா� 
அவ���� ���தைவகைள ெச�� 
ெகா��� அச��னா�.

“இ�ேபா தானமா ஹா��டல இ��� 
வ���க, ெர�� எ��க அ�மா, நா�க 
பா�����ேறா�” எ�� பா��ய��, 
ச��க�� ��யத�� அவ� 
��வதா� இ�ைல,

“என�� ஒ��� இ�ைலடா, ��மா 
ப����ேட எ�லா� எ�னால இ��க 
��யா�. உ�க அ�பாைவ பா����க 
ேவ�டாமா” எ�� எ�ேபா�� ேபா� 
ப�பரமா� ���னா�.

ம����� �ப�� எ�� ெத��த�� 
அவைர� பா��க வ�பவ�க� ��ட� 
நா��� நா� அ�கமா�ய�. ���� 
ஓ�� எ��கலா� என வ�தவ�, அ�� 
வ�பவ�க��� �ள�க� 
��வைதேய ேவைலயாக 
ைவ����தா�. அவ� �ைல உண��� 
அவைர ��� கால� த�க� 

�ராம���� அ��� ைவ�கலா� என 
ேயாசைன ��னா� பா��ய�. 
அ�தாைவ�� சமாதான� ெச�� 
இ�வைர�� அ��த நாேள 
�ராம���� அ��� ைவ�தா�. �� 
ெச�ைன�� இ��� ெச�ய ேவ��ய 
ேவைலக� அைன�ைத�� ���தா�. 
�� ேவைலகைள ச��க� தா� 
பா���� ெகா�வதா� ��யதா� 
பா��ய� உடேன ��ைப 
�ள��னா�.
மல�ட� ��ய� ேபாலேவ இர�� 
நா� க��� ��றா� நா� ��ைப�� 
இ��தா� பா��ய�. த� �ராெஜ�� 
ேவைலகைள �� ���� ெச�� 
�����ட ேவ��� என அ�த 
ேவைல�� இற��னா�. ச�ேவ 
எ��ப�, �ைறய �ஷய�க� 
ேசக��ப�, ேந�� ெச�� ஆ�� 
ெச�வ� என நா�க� பற�த�.

�ராெஜ�� இ��க�ட ேவைலக�� 
பா��ய� அைல�� ெகா����க 
மல��� உட��ைல ச�யா� க���� 
ெச��வர� ெதாட�����தா�. 
அவ���� இ� இ�� ஆ�� 
எ�பதா� ஓ�ய� ப��ய �ராெஜ��� 
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அவ�� ச�� ��யாகேவ இ��தா�. 
ேவைல காரணமாக இ�வ�� ��ட 
நா�க� பா��காம� இ��ப� ேபா� 
இ��க ஒ�நா� மல� பா��யைன� 
ேத� அவ� அைற�� வ�தா�. ஆனா� 
அ�� யா�� இ�லாம� அ� 
������கேவ ேம�� க��பானா�.

“எ�க இ��க? நா� எ�வள� ேநர� 
இ�க கா���� இ��ேக�, இ�த 
ேகா�� பயைல ேவற காேணா�... 
ேபா� அ���� ம�ைர �ரா” எ�� 
பா��யைன ேபா��  வ��தா�.

“� இ�ப� ெசா�லாம ெகா�ளாம 
வ�தா எ�ப� மல�? இேதா � க�ைண 
�� ெதாற��ற����ள நா� உ� 
��னா� இ��ேப�” எ�� வசன� 
ேப� அைலேப�ைய ைவ�தா�.

“��க எ�லா� எ�க இ���டா 
வ��க?!!” எ�� ெம�வா� தைல�� 
அ���� ெகா�� அவ��காக� 
கா����தா�.

மல�� அைழ�� வ�த�� ேவைலைய 
பா��� ��� ��� ேவகமாக �� 
வ�� ேச��தா�. ப�ேய� வ�த 
பா��ய� மல� ப��� �வ��� 
உ�கா����ப� க�� அவ� 
இைடைய ��ள அவ� பய��� 
க����டா�.
“ஏ�... நா� தா� ப�����...” எ�� 
ேமேல� வ�தவ� அவைள 
அைண�க� ேபாக அவ� அ��� 
����ெவன ஓ�� ெகா����த 
ேவ�காைவ க�ட�� அவ�ட� 
ெச�றா�.

“வா�… ேவ� ���மா… ��க எ�ேபா 
வ���க?” எ�� ேவகமாக அவைள 
அ��� ெகா�டா�.

“அ���…” எ�� உ�சாகமா� 
அவ�� அவைன� க���ெகா�டா�. 
“��க எ�க  ேபா��க, ேல�...” எ�� 
ெச�லமா� �ைறப�டா�.

“சா� ெச�ல���, ஒ� அவசரமான 
ேவைல... அதா� ேல�, ச� ெசா���க 
ேவ� ����� எ�ன ேவ��? நாம 
எ�க ேபாகலா�?” எ�� ேக�டப� 
கதைவ� �ற�� உ�ேள ெச�� 
தயாரா� வ�தா�.

“அ���... என�� சா��, ஐ����, 
அ�பத� அ�த…” எ�� ெசா�ல� 
ெத�யாம� அழகா� ேயா��தவைள 
ஆ�வமா� பா��தா� பா��ய�.

“மத�� ேபா��” எ�� பாவமா� 
����� நா� எ�ன ெசா�ேன� 
எ�ப� ேபா� மலைர� பா��தா�.

“எ�ைன எ���� பா���ற, நா� 
எ�லா� ஒ��� வா���தர 
மா�ேட�. � ஆ�� உ�க ��த�பா 
ஆ��” எ�� ����� ��ேன 
நட�தா�. 

அ�த �ழ�ைதேயா ஏ�கனேவ 
எைதேயா மற�த ேயாசைன�� இ��க 
மல�� ��த�பா எ�ற வா��ைத�� 
மற�தைத ���� இ� எ�ன எ�� 
ேயா��க� ெதாட��னா�.  

பா��ய� மலைர ��ெதாடர 
ேவ�கா�ட�, “ேவ����� இ�ேம 
எ�ைன ��த�பா�� தா� 
���ட��, எ�க ����” எ�� 
அவ�ட� ேப�� ெகா�� வ�தா�. 
அ�த மழைல�� ��த�பா எ�ப� 
வராம� ேபாக ����, “��பா...” எ�� 
�� ���தா�.

“ஹா... ஹா... ஹா... சம������, 
உன�� எ�ப� வ�ேதா அ�ப�ேய 
����டா” எ�� ����� �வ�� 
ஷா��� மா���� �ற�ப�டன�. 
பா��ய� ேவ�காைவ த� 
வ���� ஏ��� ெகா�ள மல� அவ� 
வ���� வ�தா�.

இ�வா� பா��ய� காத� 
இ�ைமயா� ெச�� 
ெகா�����ற� எ�றா� அத�� 
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மல�� த�ைத�� ஒ� காரண� தா�. 
��ைப வ�த அ��த நா� மல� 
������ ெச�� ேதவ�ரகாச��ட� 
அைன�ைத�� �ள�கமாக �� 
ம���� ேவ�� மலைர மண�க 
���ப� ேக�டா� பா��ய�. 
இவைன� ப�� அவ� ஏ�கனேவ 
ேயா��� ைவ����ததாேலா 
எ�னேமா, “�த�� இ�வ�� ப��� 
����க�... ம�றைத ெப�யவ�க� 
�� ��� ெச�ேவா�” என �� 
ஒ�வா� ப��� வ�தா�.

இவ�க� ஒ� ப�க� எ�றா� ேகா�� 
�வ�னா ம�ப�க�. ேகா���� ஒ� 
�ரபல ப�னா�� ��வன��� 
க��� ேக�ப� இ�ட��� �ல� 
ேவைல �ைட�த�. �வ�னா த� 
���ப� ெதா�ைல ேம�� 
���ப��� அ�� எதாவ� 
ெச�யலா� என ��� ெச����தா�. 
ேகா�� ஒ� வ�யாக த� 
அ�ைன�ட� காத� �சய�ைத� 
����டா�. அவ� ேநர� வ�� 
ேபா� த�ைத�ட� �� ச�மத� 
வா��� த��ேற� என உ�� 
ெகா����ளா�. �வ�னா ���� 
எ���� இ��தா�� ��மண� ெச�� 
ைவ�� ��வா�க� எ�ற ந���ைக 
இ���ற�.

ேகா��, �வ�னாைவ�� இவ�க� 
ெச�ற மா��� ��ன��� வ��ப� 
அைழ�தன� பா��ய��, மல��. 
ேவ�கா தன�� ேவ��யவ�ைற 
எ�லா� ஒ�� �டாம� த� 
��பாைவ ேக�� வா��� 
ெகா�டா�. பா��ய�� த� 
ெச�ல��� எ�ற உ�ைம�� அவ� 
ேக�டைத �ட அ�க� வா��� 
ெகா��� அவ�� ��த�கைள 
ப�சா� ெப�றா�.

நா�வ�� ஒ�� ேச��� இர� 
உண��� ஆ�ட� ெச�தன�. ேவ�கா 
ஏ�கனேவ �ைறய சா�� 
சா������ததா� அவ��� எ��� 

ஆ�ட� ெச�யாம� த� ேதாைசைய 
அவ��� ஊ��னா� பா��ய�.

“ேவ� ெரா�ப ��� இ�ேல ேகா��” 
எ�� �வ�னா தா� க�ற த��� 
ேகா��ட� �னவ அைனவ�� 
���தன� ேவ�கா உ�பட.

“ேட� எ���டா ������க? ப� ேப� 
ந�ல ேப�றடா, அ�ப� தா� ெகா�ஜ� 
ெகா�ஜ� ேப� க���க��” எ�� 
அவைள உ�சாக�ப���னா� ேகா��.

“ஆமா �வ�னா… எ�ப��� 
த��நா�� ம�மக� ஆக�ேபாற... 
த�� ெரா�ப அவ�ய� ம�னா” எ�� 
மல�� அவ��� ஆதர� 
ெத���தா�.

“நா�� ��� ����கா 
(க����ேற�) ப�...” எ�� த� 
�ைலைய�� �ள��னா� ேகா��.

“அ� எ�னடா ப� ப��� ெசா��ற” 
எ�� பா��ய� ��யாம� �னவ,
“��பா, ப� ம�ல� (அ�ப��னா) 
ஏ�ச�” எ�� ேவ�கா வா�� 
ேதாைச�ட� ேவகமாக� �����, 
ேகா�ைல� பா��� அழகா� 
��னைக��, �� பா��ய�ட�, 
“��பா ஆ�ேகா ஏ ந� பதாதா? 
(��பா, உ�க��� இ� ெத�யாதா?)” 
எ�� �� வாைய �� ���தா�.

“பா�டா இ�த ��ன ந����� 
ெத���, உன��� ெத�யைலயா?” 
எ�� பா��யைன ��ட� ேக� 
ெச�� ஒ� வ�யாக உணவ������ 
அ����� நக��தன�.

ந�றாக� ���� ���த அ���� 
ேவ�கா சா���ட ��� ேநர��� 
உற����டா�. அவைள ெம�வாக 
எ��� ேதா�� சா���� ெகா�� 
பா��ய� நட�தா�.

“எ���ட ெகா�, நா� ����� 
வேர�” எ�ற மல�ட�, 
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“பரவா��ைல” எ�� ����� 
அவேன ��� வ�தா�.

“�வ�னா � எ�ப� வ�த ப�ஸா? 
இ�ைல வ��யா?” எ�றா� 
பா��ய�.

“வ�� ஒ�� பா��ய�” எ�றா� 
அவ�.

“ேகா�� � ந�ம வ��ைய எ����� 
ேபா� �வ�னாைவ அவ ���ல 
����� ந�ம ����� ேபா��. 
நா� மல�, ேவ�ைவ அவ�க ���ல 
����� ப�ல வேர�.” எ�றப� 
மல�ட� வ�� சா�ைய வா��� 
ெகா�டா�.

“மல� ப��ரமா ��னா� உ�கா��� 
இவைள வ���ேகா” எ�றப� 
ேவ�காைவ மல�ட� ெகா������ 
வ��ைய எ��தா�.

மல� ஓ��� வ�� பா��ய��� 
வச�யாக இ�ைல, அவ�� ��� 
��னா� இ���� ெகா�� இ��த�. 
மல� ந��� ேவ�காைவ ைவ�� 
அத�� �� அம���ெகா�� அவைள 
���தப� வ�தா�. 

“க�டமா இ��தா ���க பா��ய�, 
நா� ஓ��ேற�... ��க ேவ�வ 
���க” எ�றவ�ட�, இ�த ேநர��� 
வ��ைய ெகா��க மன��லாம� 
அவேன ஓ�� ஒ� வ�யாக �� வ�� 
ேச��தா�.
மல�� அ�கா ம� இவ�க��காக 
வாச�ேலேய கா����தா�. ம� 
ப�ைத தா�� ��டதா� அவ��� 
பய�, எ�ேக ேவ�கா ��க� எ�� 
இவ�கைள ப�����வாேளா எ��.

இ�வைர�� பா��� �������, 
“எ�ன இ�வள� ேல�?” எ�� 
ெபா�வாக ேக����� ேவ�காைவ 
ைக�� வா��� ெகா�� 
பா��யைன உ�ேள வ��ப� 
அைழ�தா�.

“இ�ைல�க ெரா�ப ேநர� ஆ����, 
நாைள�� காைல�ல வேர�” எ�றா�.

“ஒ� ��ஷ�” எ�றவ� உ�ேள 
ெச�� அ�மா, அ�பாைவ அைழ�� 
வ�தா�.

“உ�ள வா பா��ய�, ஒ� வா� கா� 
சா���� ேபாகலாேம” எ�றா� 
ச�யவ�.

“இ�ைல ஆ���, ெரா�ப ேநர� 
ஆ���� சா�... ேகா��, �வ�னா 
வ����தா�க... அ�ப�ேய ேப� ேப� 
ேநர� ேபானேத ெத�யைல” எ�� 
ேதவ�ரகாச�ைத பா��� ம���� 
ேவ��� ெதா��ேலேய ேக�டா�.

மல��� அவ� யா��� ெசா��றா� 
எ�ப� ��ய மன���� ����� 
ெகா�டா�. “எ�க அ�பாைவ பா��� 
இ�ப� ப��ற �” எ�� ர��தா�.

அவ�� ம������ ப�� ெசா�வ� 
ேபா�, “அதா� ெசா�றா�ல, ச� 
எ�லா�� ேபா� ����க, நாைள�� 
பா��கலா�” எ�� ����� உ�ேள 
ெச�றா�.

ம� ேவ�காைவ ���� ெகா�� 
ெச�ல அவைர� ெதாட��� மல�� 
தா�� ெச�றா�. �வ�� உ�ேள 
ெச�றைத உ�� ெச�� ெப���� 
��டா� பா��ய�.

“எ� வா�ைக�ல நா� யா���� 
இ�ப� பய�த� இ�ைல மல�, எ�ன 
மா�� �ைச� இ�?” எ�� அவைள 
இ��� க��� ெகா�டா�.

“ேஹ�!!! எ�ன இ�” எ�� வா� 
ேக�டா�� அவைன ��ய 
மன��லாம� அவைன� க��� 
ெகா�டா�. 

“உ�க�பா வரா� பா�...” எ�� �� 
ேவகமாக அவைள� ���தா�. 
“ஐேயா” எ�� ேவகமாக 
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அவ�ட���� உ�ேள 
ஓட�ேபானவைள இ���, “உ�க 
அ�பா �ள��ன ெட�ஷ��� � தா� 
ம���” எ�� �� அவ� ெந���� 
இத� ப��� இர� வண�க� �� 
அ����� �ள��னா�.

நா�க� ேவகமாக நக��� 
பா��ய��, மல�� த�க� இ�� 
ஆ�� �ராெஜ�ைட ெவ��கரமாக 
���தன�. மல� ேமேல ப��க 
ேவ��� எ�� உ��யா� இ��க 
ேதவ�ராகாச�, “உ� இ�ட�” எ�� 
�� �����டா�.

த�ைத�ட� ச�மத� ெப�ற�� 
��ைப�� உ�ள க��� 
அைன�ைத�� ������ 
ெச�ைன�� உ�ள க����� ேசர 
��ண�ப� ேபா�டா�.

பா��யைன அைழ�� �சய�ைத� 
�ற அவ��� �க�� ம����யா� 
இ��த�, எ�ேக இ����� ெச�ற�� 
மலைர� பா��கேவ ��யாேதா எ�� 
எ��யவ��� மல�ட���� 
இ�ப� ஒ� ெச�� வ�த�� மன� 
��க��த�.

“உன�� எ�த காேல�ல 
��������� ம��� ெசா�� 
ெச�ல�. ��ச�ைத எ�லா� நா� 
பா�����ேற�” எ�� �� அவைள 
இ�க அைண��� ெகா�டா�.

“உன�காக �ற��, வள��த ஊ� 
எ�லா� ����� வேர�, எ�ன 
ஒ��கா பா����ேகா” எ�றா� 
��னைக�ட�.

“இ��காக� தா� ேப� ஐ ல� �” 
எ�� �� ��த��டா�. “மல�, நா� 
இ���� ஊ��� �ள��ேற�. � 
காேல� எ�லா� ��� ப���� 
ேநரா அ�க வ���, உன�காக ஒ� 
��� உலக� அ�க இ���. you'll never 
regret for this decision baby” எ�� 
����� �ைடெப�றா�.

ேசனா�ப���, அ�தா�� ஒ� 
இர�� நா�க��� �� தா� 
�ராம������ இ�� வ�தன�. 
�ராம�� ���ைல இ�வ���� 
ந�றாக பழ���ட�. ேசனா�ப� ஒ� 
�� ம�தராக ெச�ைன�� வ�� 
ேச��தா�. அ�தா��� அவ�� 
மா�ற� ���த ம����ைய� 
ெகா��த�.

ம�நா� காைல பா��ய� யா���� 
ெசா�லாம� ெம�வா� ������ 
வ�� அ�தா �� ��றா�.

அவைன� பா��த��, “ேட�... 
பா��யா எ�னடா ெசா�லாம 
ெகா�ளாம வ�� ���ற? வா வா” 
எ�� உ�சாகமாக வரேவ�றா�.

“எ�லா� ஒ� அ���� ைவ��ய� 
தா�. ��ன எ�ன ��ஷ�� 
ெபா�டா���� ஊ��� ேபான�ல 
இ��� � எ�ன க���கேவ 
இ�ைலேய, அதா� ��க ஊ�ல இ��� 
வ�த�� நாேன வ���ேட�. ப��� 
���ச� அ�மா, இ�ேம ��ைப�ல 
நம�� எ�ன ேவைல ெசா��. அதா� 
நாம தா� த��நா�ைட 
கா�பா�த���� ��� ப�� 
வ���ேட�” எ�� ����� உண� 
ேமைஜ�� அம��தா�.

“ேட� ப�� �ள���யா? எ�ன 
இ�” எ�� தைல�� ���னா� 
அ�தா.

“அ�மா அெத�லா� �ைள�ல 
ப��யா��, � இ�ேபா இ�� 
த��யா மா��யா?” எ�� 
ேக����� அவேன எ��� ைவ�� 
உ�டா�.

“ஆமா... �ஜமாேவ உன�� ��ைப�ல 
ேவற ேவைல இ�ைலயா?” எ�� 
ந�கலா� ேக�டவைர ஒ� �ைற 
பா������,

“அ�மா உன�� ெத��மா?!! யா� அ�த 
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ச��க� பய ெசா�னானா? அவ� 
வா� இ��ேக” எ�� 
ெதாட��யவைன,

“அவ� ஒ��� ெசா�லைலடா, 
என�� உ� அ�பா தா� ெசா�னா�” 
எ�� �� அவ���� ப�மா�னா�.

“எ�ன� அ�பாவா? அவ��� எ�ப�... 
ஓேஹா அ�த மேக��ர� ேபா�� 
ெபா� எ�லா�ைத�� ெசா��� 
ேபா��டாரா? அ�மா அவ ேப� 
மல���, எ� காேல� தா�. ஓ�ய� 
ப��ன ப��� ப��கறா. ���ப� 
எ�லா� ந�ல ���ப� தா�. நா� 
அவ�க எ�ன ஆ��க�� எ�லா� 
�சா��ச� இ�ைல இ��தா�� அைத 
ஒ� காரணமா கா�� இைத ���தாம 
பா����ேகா�கமா” எ�� மன�� 
உ�ளைத ��னா�.

“உ� அ�பா ��ன மா�� இ�ைலடா, 
� எ���� கவைல�படாத எ�லா� 
ந�லப�யா நட���” எ�� அவ��� 
ஆ�த� ��னா�.

“ச� பா��யா… இெத�லா� ஒ� 
ப�க� இ��க���. � அ��� எ�ன 
ப�ணலா�� இ��கடா?”

“அர�ய� தா� அ�மா, ப��ச 
ப����� தான ேவைல பா��க��”

“அதா� எ�ன ப�ண ேபாற�� 
ேக�கேற�, க�� ஆர���க ேபா�யா 
இ�ைல ேம�ப��பா?”

“இ��� ��வா ேயா��கைல 
அ�மா. பா��கலா�” எ�� ����� 
சா���வ�� ��மரமானா�.

அத�� ேம� அவ�ட� எ�ன ேபச 
எ�� ெத�யாம�, “���” எ�� 
����� அ����� நக��தா� 
அ�தா.

பா��ய� சா���� ���த�� 
அவ��� ச�யாக அைழ�தா� மல�. 

“எ�ன ம�ைர �ர� ஊ��� 
ேபான�� எ�கைள மற�தா�சா” எ�� 
ஆர���� ெவ��� கைதகைள ேப� 
ஒ� ம� ேநர�ைத �ர��ன�.

“ேஹ... அ�மா அ�பா எ�ப� 
இ��கா�க? உட���� இ�ேபா 
ஒ����ைலேய?” எ�றா� மல� 
�ைன� வ�தவளா�.

“எ�ேபா ேக�க ேவ��யைத எ�ேபா 
ேக�கற �?” எ�� �������, 
“எ�லா�� ந�லா இ��கா�க. 
உ�ைன� ப�� இ�க எ�லா���� 
ெத������. இ��� இர�� 
வ�ச��ல க�யாண� உன�� ஓேக 
தான?” எ�றா� அேத ����ட�.

“எ�ன?!! எ�ப�? ஒ��ேம 
ெசா�லைலயா?” எ�றா� 
அ����யா�.

“என�காக உ�ைனேய 
�����கா�க�� ெத���� உ�ைன 
ேவ�டா�� ெசா�வா�களா எ�ன? 
எ�லா� காத�டா ெச�ல� காத�”

“உ��ட வாழ எ�ப� எ�லா� உ�ைர 
பணய� ைவ�க ேவ��யதா இ��� 
பா�”

“காத� வா�ைக�ல இெத�லா� 
சகஜ� ப�����, ச� � காேல� ��� 
ப��யா? ���ர� பா����� 
ெசா��” எ�� ேம�� அைர ம� 
ேநர� ேப���� அைழ�ைப 
ைவ�தா�.

சா���� ���த�� த�ைதைய� 
ெச�� பா��க ேவ��� என 
�ைன����தா�. அேத ேபா� உண� 
���த�� ேசனா�ப� அைற��� 
ெச�றா�. அவ� அ�த அைற��� 
உ�ைம�ட� �ைழ�� பல வ�ட�க� 
ஆ�ற�. �����த ேகாப�, ெவ��� 
எ�லா� இ�ேபா� ச�� 
�ைற����பதா� இ�ேபா� இ�� 
அ� எ��� ைவ��றா�. 
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ேசனா�ப� அ�ேபா� தா� ���� 
���� வ����தா�. உைட மா�� 
தைல ��� ெகா������ ேபா� 
பா��ய� உ�ேள �ைழ�தா�. 
க�ணா��� �ற� ���� 
இ��தவைர எ�ப� அைழ�ப� எ�� 
ச�� ேயா��தா�� ��� �ண� 
“அ�பா...” எ�றா� ஒ�வ�யாக.

ேசனா�ப��� த� காைதேய ந�ப 
��ய��ைல, எ�தைன வ�ட�க� 
ஆ�ற� இ�த வா��ைதைய� ேக��, 
இைத எ�லா� இ�தைன ஆ��க� 
இழ����டைத எ�� வ���னா�. 
எைத�� கா��� ெகா�ளாம�, 
“வா�பா... எ�ேபா வ�த? ப��� 
எ�லா� ���சதா?” எ�� ேப�ைச 
ஆர���தா�.

“காைல�ல தா� வ�ேத�, ப��� 
���ச�... இ�ேம இ�க தா�.”

“ந�ல� த��, எ�லா�� ஒ�ணா 
இ���ற� தான ச�ேதாச�. அ�மா � 
இ�லாம ெரா�ப வ��த�ப�டா, 
இ�ேம அ�த� கவைல இ�ைல.”

“���... ச��பா. உ�க உட�� எ�ப� 
இ���, வ� எ�லா� 
�ைற����சா...?”

“வ�யா... அெத�லா� எ�பேவா 
பற�� ேபா�� த��. � �ராம���� 
ேபா� இ��க�� ெசா��� ேபா� 
எ�ப� இ��ேபா�� வ��தமா 
இ��த�. ஆனா� அ�க இ��த ேபா� 
தா� ெத��ச�, � ெசா�ற� எ�லா� 
எ�க ந�ல�����. ஆனா� நா� 
தா� இெத�லா� �����காம உ� 
வா��ைகைய பணய� ைவ�க 
ேபா��ேட�. எ�ன ம����� 
த��” எ�றவ�� த�த��த �ர� 
பா��யைன அைச�த�.

“அ�பா... எ�ன�பா இ�! அெத�லா� 
ஒ��� இ�ைல�பா. அதா� 
எ�லா� ச�யா ேபா�ேச. இ�ேபா 
எ��� பழைச ப�� ேப�����. ��க 

என�� எ�ப�� ந�ல� தா� 
ப����க, என�� ெத����பா” 
எ�� அவைர� க��� ெகா�டா�.

“அ�மா ெசா�ன� மா�� ��க த�� 
ப��� ேபா� எ�லா� உ�கைள 
ெவ��காம ��க ப�ற த�ைப எ��� 
ெசா����க��. ��க ேம�� 
ேம�� த�� ப�ண நா�கேள 
காரணமா இ����ேடா�� 
�ைன��� ேபா� என�� ெரா�ப ��ற 
உண���யா இ����பா” எ�� 
அவ�� த� தவைற உண��� 
வ���னா�.

“இ�ைல த��, அ�ப� எ�லா� 
ெசா�லாத, உ� ேமல எ�த த��� 
இ�ைல. இ�ேபாவாவ� நா� 
�����ேட�� � ந���யா?” எ�� 
உ�ைமயாக வ���� ேக�டா�.

“எ�ன�பா ��க... அெத�லா� நா� 
எ�பேவா மற���ேட�. ச��க� 
எ�லா�ைத�� ெசா�னா�. ச����� 
எ�வள� ெப�ய உத� 
ப������க. ��க தா� அ�பா 
எ�ைன ம���க��” எ�� 
இ�வ�� மா� மா� ெபா��ன�.

“ச�... ச�... ெச��ெம�� �� 
���சா ெசா���க நா�க உ�ள 
வேரா�” எ�ற� ேவ� யா�� இ�ைல 
ச��க��, அ�தா�� தா�.

“ேட� எ�னடா இர�� மாச� ஆேள 
காணாம ேபா��� இ�ேபா வர” எ�� 
ேசனா�ப� க��ர� �ர�� ேக�க,

“இ�வள� ேநர� பாசமல� �வா�யா 
இ����க ஐயா, இ�ேபா எ�ன 
���� ெகௗரவ� �வா� வரா�” 
எ�� அத��� அவைர� கலா��தா� 
ச��க�.

“எ�னடா எ� அ�பாைவ ��ட� 
ப��யா?” எ�� பா��ய� 
அவ�ட� எ�ற, “அட�பா�களா!! 
அ�மா இவ�க ஒ�� ���டா�க 
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அ�மா... ஒ�� ���டா�க” எ�� 
அ�தா�ட� வர, அவேரா, “ச��கா 
நா�� அவ�க� க�� தா�டா” எ�� 
பா��ய�ட� ெச�றா�.

“ந�ல ���ப�டா சா�” எ�� ைக 
எ��� �������� க��பா� 
ெவ�ேயற� ெச�றவைன ேசனா�ப� 
���� ����னா�.

“எ�னடா � இ��ெக�லா� அச�ற 
ஆளா? வாடா... வாடா... � எ�ைன��� 
என�� ைபய� தா�” எ�� அவைன� 
த��� ெகா��தா�.

இ�தைன வ�ட�க�� அவைர� 
��டலாக, ேகாபமாக, க��பாக, 
ெவ��பாக பா������றா�. த�ைன 
அவ� எ�த இட��ல ைவ�����றா� 
எ�பைத �ல மாத�க� �� 
��ப�க�ட� இவ� ேபா�ட 
ச�ைடைய அவ� சமா��த �த��� 
ெத��த�. ஆனா� இ�ப� ஆைச 
வா��ைத ேப� அவ� இ�� தா� 
ேக��றா�. ஆன�த��� க�க� 
ேவ��க, “ஐயா...” எ�றப� ��றா�.

“எ�ன ெசா���� � எ�னடா 
க�ைண கச���� இ��க?” எ�� 
பா��ய� அவைன� த��� 
ெகா��தா�.

“��க இர�� ேப�� என�� ஒ�� 
தா�டா” எ�றப� ேசனா�ப� இ�வ� 
ேதா��� ைகேபா�� அைண��� 
ெகா�டா�.

“இ�ேபா என�� க�� ேவ���� 
ேபால, ச� ச� வா�க சா��டலா�. 
பா��யா � ச���-அப�ணா பா��க 
ேபா��� ெசா��ேய 
�ள�பைலயா?” 

“ஆமா அ�மா, நா� ேபா� பா����� 
வேர�. ச��� அ�பா அ���� 
எ�வள� உத� ப��னா�. ேந�ல 
ந�� �ட ெசா�லைல. நா� 

பா����� வேர�” எ�� 
�ள��யவ�ட�,

“த�� அவ�க எ�லாைர�� ஒ� நா� 
ந�ம ����� �����பா, நா� 
அவ�க��ட எ�லா� ம���� 
ேக�க��. ச����� கைட� 
வைர��� இ�த பட� �ஷய� 
ெத�யாம பா����ேகா�க. இ� அவ� 
ந�ல��காக ெசா�லைல, நா� 
அவ�க��� ப�ண பாவ���� 
ஏேதா எ�னால ���சைத ெச�யறதா 
�ைன����ேற�” எ�றா�.

“க���பா அ�பா, நா� இைத 
யா���ட�� ெசா�ல மா�ேட�. ��க 
கவைலைய ���க”

“ச��பா, ேபா��� வா” எ�� �� 
அவைன அ��� ைவ�தா�.

பா��ய� அப�ணா��� ���த 
இ���, கார�, சா�ேல� என 
அைன�ைத�� வா��� ெகா�� 
ச��� ����� வ�தா�. அ�� 
ஞா����ழைம எ�பதா� 
அைனவ�� ���� தா� இ��தன�.

“எ�ன ச�� �, எ�னால ��யைல 
��� �����” எ�� அப�ணா 
�ர�� ���த� வாச� தா���� 
கா�� ���த�.

“எ�ன அ�� �, ��மா �ழ�ைத மா�� 
ப�ணாத ஒ��கா எ��� நட” எ�� 
ச��� அவைள �ர��� 
ெகா����தா�. 

“��க இ��� ���தேவ 
இ�ைலயாடா? உ�க ��ைள வ�தா 
அைத�� வ���� இ�ப�� தா� 
ச�ைட ேபா���க ேபால” எ�றப� 
பா��ய� உ�ேள �ைழ�தா�.

“ேட� ம�சா�!!! எ�ேபாடா ஊ�ல 
இ��� வ�த நாேய...” எ�றப� 
உ�சாகமா� அவைன அைண��� 
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ெகா�டா� ச���.

“இ���� காைல�ல தா�டா 
வ�ேத�, சா���� ���� ேநரா இ�க 
தா� வேர�” எ�றப� அப�ணா�ட� 
வ�தா�.

“அ�� ���... ஐ ��� � ேசா ம�...” 
எ�� அவ�ட� வ�தவைன 
ம��காம� அவ� ைக�� இ��த 
சா�ேல�ைட ����னா�.

“எ�னடா இவ இ�ப� இ��கா?” 
எ�� ச���ைவ ஆ�ச�யமா� 
பா��தா� ச���.

“இ�ேபா ெத��தா எ� �ைலைம” 
எ�ப� ேபா� ச��� பா��க, “க�மேம 
க�ணா� சா�ேல�ைட ச��� 
ெகா����தா�.”

“அ��... இெத�லா� � ம�... அ�ேபா 
நா� �ள�பவா?” எ�றவைன, “ஒேர 
ஒ� சா�ேல� தா� வா���� 
வ��யா?” எ�� ேம�� 
க��ேப��னா�.

“�ள��ேற�, இ�ேபாேவ வாசைல� 
தா�டேற�” எ�� �ர வசன� 
ேப�யவ�ட�, “வ�� ேபா� இ��� 
இர�� ம��� ேபா�� ெச�யா” 
எ�றவைள எ�ன ெச�தா� த�� 
எ�� ேயா��தப� ேசாபா�� அவ� 
அ��� அம��தா�.

“சர�ட� அ��... எ�ைன ம�����” 
எ�� ைக எ��� ����டா�.

“அ�ப� வா வ���, எ�ைன� பா��க 
உன�� இ�தைன நா� ஆ����. 
ேபாடா ெச�யா” எ�� 
உ�ைமயாகேவ ேகா���� 
ெகா�டா�.

“சா� அ�� த�க�” எ�� கா�� ைக 
ைவ�� ேக�டவைன ���பா� 
ம����, ைக ��� ேதாேளா� 
அைண��� ெகா�டா�.

“அ�பா, அ�மா எ�க? ��க இர�� 
ேப�� எ��� ப�சாய�� ப���� 
இ����க?”

“ேமல தா�டா இ��கா�க, இவைள 
காைல�ல எ����� நட�க� ெசா�னா 
இ�ப� பாடாப��தறா. இ��� 
ப�ைன�� நா�ல ��� அ��ேவா 
இ�ைல ��� ச���ேவா 
வ���வா�க, ஆனா� எ�னால 
இவைள சமா��க ��யைல இ�ேபா” 
எ�� த� ேசாக�ைத ந�ப�ட� 
இற��னா�. 

“எ�னால ��யைலடா ெச�யா, நா� 
இ�தைன நா� ஒ��கா ேபாேன�, 
இ���� ��தமா ��யைல. ஆனா 
இவ� �டேவ மா�றா�” எ�� 
அவ�� �ைறப�டா�.

“அவ தா� ��யைல�� ெசா�றா 
இ�ைல, ���ேட�டா இ�த 
ேநர��ல அவ���� க�டமா தான 
இ���� பாவ�” எ�� 
அப�ணா��� வ�கால�� 
வா��னா�.

“ஏ�கனேவ அவ ெசா�ற ேப�� எ��� 
ேக�க மா�ேட�கறா, இ�ல � ேவற 
ச�ேபா��டா?” எ�றப� ேவ���க� 
வ�தா�.

“அ�பா, எ�ப� இ����க? அ�மா 
ந�ல இ����களா?” எ�� 
ேவ���க�, சர�யா�ட� 
ஆ��வாத� வா��னா�.

“ெச�யா ���யமான �சய�ைதேய 
ேக�க மற���ேட� பா�. யா�டா 
அ�த மல�!!” எ�� அப�ணா 
உ�சாகமாக� ேக�க அைனவ�� 
அவைன ஆ�வமாக பா��தன�.

பா��ய� நட�த கைத அைன�ைத�� 
��னா�, ��ைப�� க����� 
ேச��த� �த� நட�த�, காத� கைத, 
கட�த� கைத, ேசனா�ப� மன� 
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மா�ய� என ஒ�� �டாம� ��னா�.

“வா�... எ�னடா ெசா�ற இ�த �� 
மாச��ல ஒ� ம�சைன ���� 
ந�லவரா மா���ட!! ஒ� ெபா�ைண 
உசா� ப����க!! அடேட ெச�யா 
கல��ற ேபா” எ�� அவைன� த��� 
ெகா��தா� அப�ணா.

“எ�ன� � ஏேதா கைத ேக��ற மா�� 
ேக�கற...?” எ�ற ச����ட�, 
“ைடர�ட� ெபா�டா���� எ�ப� 
��� ப�ேற� பா�” எ�� அவேள 
அவைள ெப�ைம ���� ெகா�டா�.

“ச� ச� எ�லா� ந�லப�யா ���ச�, 
இ�ேம எ�த �ர�சைன�� இ�ைல 
ெச�யா உன�� எ�லா� ந�ல� தா� 
நட���. � ேம�ெகா�� 
ஆகேவ��யைத� பா�” எ�� �� 
சர�யா அவைன வா���னா�.

�� அைனவ�� பல நா�க� 
கைதகைள ேப� ம�ய உணைவ 
அ�ேகேய ����, அைனவ�� ஒ� 
நா� ����� வர ேவ��� எ�� 
ேக��� ெகா�� அ����� வ�தா�.

����� வ�த பா��ய��� ஒ� 
அ���� கா����த�, ேசனா�ப��� 
க��ைய ேச��த அைனவ�� இவ�� 
வர��காக கா����தன�.

ஒ��� ��யாம� உ�ேள 
�ைழ�தவைன அைனவ�� வரேவ�� 
வண�க� ைவ�க, இவ�� ப�� 
வண�க� ைவ�தா�

“எ�ன�பா நட��� இ�க? ஏ� 
எ�லா�� இ�க வ����கா�க?” 
எ�றப� த�ைத�ட� வ�தா�.

“வா பா��யா, உன�காக� தா� 
எ�லா�� கா����கா�க. வர� ேபாற 
ேத�த�ல ந�ம க�� சா�பா நா� 
��கைல, இ�த தடைவ � தா� ��க� 
ேபாற, நா� ��� ப���ேட�” 

எ�� அவ��� அ����ைய� 
ெகா��தா�.

“ேத�தலா? நானா? எ�ன�பா 
இெத�லா�... என�� அ�த அ�பவ� 
எ�லா� இ�ைல. நா� இ��� 
எ�லா� இ�ேபா தயாரா இ��ேகனா?” 
எ�� ேக�� ேக�டா�.

“எ�க எ�லாைர�� �ட இ�த 
பத��� � தா� த��யானவ�. � 
ைத�யமா இ�த ����� ச��� 
ெசா�� பா��யா, ம�த� எ�லா� 
�ேய க����வ, நா�க எ�லா� 
உ��ட இ��ேகா�” எ�� அவ��� 
உ�சாக� ஊ��னா� ேசனா�ப�.

“அ�பா ெசா�ற� தா� ச� பா��யா, 
நா� �ட இைத� தா� ெரா�ப நாளா 
ேயா����� இ��ேத�. காைல�ல 
�ட இைத� தா� உ���ட 
ேபசலா�� இ��ேத�. ஆனா இ�ேபா 
அ�பாேவ ேப��டா�” எ�� 
அ�தா�� அவ�� ச�மத�ைத 
ெத���தா�.

“எ�னடா பா��யா ேயா��கற? இ�த 
மா�� ஒ� வா��� �ைட��ற� 
எ�லா� க�ட�டா. உ�ைன � 
����க இைத ஒ� சவாலா 
எ����ேகாடா” எ�� ச��க�� 
�ற பா��ய� ேயாசைன�� 
ஆ��தா�.

ஒ� ��ட ேயாசைன��� �� 
த�ைத�� ����� 
ஒ���ெகா�டா� பா��ய�. க�� 
ேம�ட��� �� பா��யைனேய 
இ�த �ைற ���தலா� என ��� 
ெச�தன�.

எ�லா� ஒேர நா�� நட���ட 
பா��ய��� ஒ��� ��ய��ைல. 
இர� உற�க ெச��� ேபா� மல��� 
ேபா� ெச�� அ�� நட�த 
அைன�ைத�� ��னா�.
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“அர�ய�வா��� எ�லா� எ�க 
அ�பா ெபா�� ெகா��பாரா�� 
ெத�யைலேய பா��ய�” எ�� மல� 
ேக�க, “�ைளயாடாத மல�, நா� 
ப�ண� ச�தான?” எ�றா� ��யாம�.

“எ�ன ேக�� இ�? உ�கேளாட ஆைச 
இ� தான? எ�ன உ�க அ�பாைவ 
எ���� ��கற��� ப�லா அவ� 
சா�பா ��க��க. இ� எ�வள� ெப�ய 
�ஷய�, என�� ெரா�ப ச�ேதாசமா 
இ��� பா��ய�” எ�றா� �க�� 
ம����யா�.

“ெரா�ப ேத��� மல� ேப�, நா� 
பய���ேட இ��ேத�. இ�ேபா தா� 
ஒ� ைத�ய� �ைட���. இ�த ��ட� 
கால� �ரா �டேவ இ��தா எ�ன 
எ�னேவா சா��கலா� ேபாலேவ” 
எ�� மலைர� பாரா��னா�.

“இெத�லா� ெரா�ப ஓவ�... ச� ச� 
அ�ேபா நா� வ��கால ம��� 
ெபா�டா��யா?” எ�� ஆ�வமா� 
ேக�டவைள,

“ஆமா� Mrs.ம��� அ�ல எ�ன 
ச�ேதக�” எ�றா� ப�லா�.

“���” எ�� ப�� �� அைம�யா� 
இ��தவ�ட�, “இ� எ�லாேம 
உ�னால தா� என�� �ைட����� 
மல�. இெத�லா� எ� வா��ைக�ல 
நட���� நா� �ைன�கேவ இ�ைல 
மல�. இ���� இ�ேபா இ� நட�க � 
தா� காரண�. ஐ ல� � ேசா ம� மல�” 
எ�� மனமார ந�� ��னா�.

“என�� வா��ைதேய வரைல 
பா��ய�, ல� � �” எ�றா�.

இவ�க� வா��ைக�� இ�� ேபா� 
எ��� ம���� �ைற����க 
பா��ய��, மல�� தா�க� 
�ைன�தைத ெவ��கரமா� ெச�� 
���க நா�� அவ�கைள 
வாழ����� �ைடெப�ேவா�.

����! 
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���� ேராஷ� (பட��� ெபய� 
ச�மா�) - �ஜா ெஹ�ேட (பட��� 
ெபய� சா�) ந���� 
உ�வா������ 'ெமாெஹ�ேசா 
தாேரா' எ�ற ச���ர� ��ன� 
ெகா�ட �ைர�பட�ைத நா� ேந�� 
இர� பா��ேத� (ஆ��ல ச� 
ைட���).

லகா�, ேஜாதா அ�ப� ேபா�ற 
மாெப�� ெவ��� பட�கைள 
இய��ய ஆஷுேதா� ெகௗ�க� 
இய�க��� உ�வா������ இ�த� 
பட�, ெமாெஹ�ேசா தாேரா நாக�க� 
பர�ய கால���, ஆ��யாள�க���� 
��தைல ����க���� 
இைட�லான ேபாரா�ட�ைத� 
களமாக� ெகா�����ற�. 
ஆ��யாள�க�� தைலவ� [க�� ேப� - 
(பட��� ெபய� - மஹ�)] ��� ந��� 
ந��� ஒ� அைண க�� ���, ��� 
ந��� (ப��ைக��) இ���� 
த�க�ைத எ���றா�க�. இதனா� 
இ�த ந��� �ைர ந�� இ���� 
அைன�� �ராம ம�க�� ப��� 

ப����மா� இ���றா�க�. இ�த 
ஆ��யாள�� ஆ��ைய ந�ம கதாநாயக� 
���� ேராஷ� எ�ப� �ர�� எ���றா� 
எ�� பா�� கைத. �டேவ, கதாநாய�ைய 
எ�ப�� ����றா� எ�� ��� கைத.
இ�த பட��� �தைல ச�ைட, 
ைமதான��� ���� ேராஷ�� 
ஆ�ேராஷமான ச�ைட� கா��க� ம��� 
அைன��� பா����� அ�ைம. 
கைட��� அைண உைட��, ��� நகர� 
அ��� கா�� �க அ�ைம.

ெப�� ெபா��ெசல�� 
உ�வா������ இ�த� பட���� 
இைசயைம�����றா�. ந� இைச��ய� ஏ. 
ஆ�. ர�மா�.

பட��� �ள� பா���: 
1. அ�ைமயான இட�க� ேத��.
2. அ�த கால��� நகர��� ெச���.
3. க���� ���� அ��த ஒ��ப�� 
4. ைமதான��� நைடெப�� ச�ைட 
கா��க�.

எ��ைடய ம��ெப�: 8/10

...Sriramajayam

ெமாெஹ�ேசா தாேரா
��� �ைர�பட �ம�சன� 

Movie Review

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Sep 2016                  76



ஞா��� �ழைம 
ெதாைலகா���� ெச��ைய 
பா��த�ட� ஐேயாஓஓஓ!!!! 
����மா� இற�� ��டாரா என 
ச�தமாக ெசா��யப� ெந�ைச 
���� ெகா�ேட�. ஆ� என�� 
ேலசாக ெந�� அைட�ப� ேபா� 
இ��த�. ��� ேநர� ேப�ேச 
இ�ைல. அ�ப� எ�லா� 
இ��கா� என ேவ� ேசனைல 
மா��� பா���� அேத ெச�� வர 
எ�னா� ந�பேவ ��ய��ைல.
ெதா�ைட அைட�ப� ேபால 
இ��த�. ஏ��ெகா�ளேவ 
��ய��ைல. அ�ேயா எ�ப� 
இற�தா�? ஏ� இற�தா� என நா� 
அர�ற, ���� உ�ளவ�க� 
எ�ைன ஒ� மா�� பா������ 
ேவ� 
ேசனைல 
மா����டா
�க�. ஆனா� 
எ�னா� 
அ����� 
ெவ�வர 
��ய��ைல
. ஏேதா 
ெந����� 
ஒ� பார� ஏ� 
உ�கா��� 
இற�க 
ம��த�. 
இ�� வைர 
ஏ� இ�ேபா� 

வைர எ�னா� அ����� �ள 
��ய��ைல.

நா�� வ�ட�க��� ��� வைர 
����மா� ��மா��� பா�� 
எ��பவ� எ�ற ம��ேம ெத���. 
அ��� �ல பாட�கைள 
ேக����ேபா� வ�க� ந�றாக 
இ��க, பாடலாச�ய� யா� எ�� 
பா��ேப�. அ�வள� தா�. அவ� 
எ��ய “அ�லா�� ����” 
எ�ற ��தக�ைத ப���� வைர 
எ� மன�ைல இ� தா�. 
அைத�ப��� ���த�� 
�ைன�க�� ஓர������ 
����மா� என�� ���த 
பைட�பா�க�� வ�ைச�� 
�த� இட��� வ�� ��டா�. 

...Lashmi @ vijayalashmiravichandiran

இ��� ெகா�சநா� 
இ�����கலா� சா� 

- க�ஞ� நா.����மா� 

Citizen Panel
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உற�க�� உண��கைள அவ� 
ெசா�� இ��த �த� என�� 
�க�� ���� இ��த� க�ைதக� 
ப��க� �����. இ�த ��தக��� 
உற�கைள ப�� அவ� ெசா�ன 
�த� அ�த வா��ைதக�, எ��� 
நைட அ�த ��தக��� உ�ள 
அ�கா, அ�ண�, மாமா, அ�ைத 
என அவ�களாகேவ நா� 
மா��ேபாேன�. அ�த அள� 
யதா��தமாக ஒ� த�ைதைய� 
ேபா� ந�ைம ைக����� ���� 
ெச�வா� க�ஞ�. அத��� ��� 
அவைர ப��ய ெச��கைள� 
க���� ேத�� ப��ேத�.

���, “ேவ��ைக பா��பவ�“ 
எ�ற அவர� ம�ெறா� ��தக� 
வா��� ப��ேத�. அ�த 
��தக��� அவைர� ப��ய பல 
ெச��கைள� ப������பா�. 
அைத� ப����ேபா� ஒ� 
சாதாரண ம�த�� மன உண��, 
அவ���� ���தைத அவேன 
அ��� ெகா��� வைர அவன� 
ேதட� என எ�ய வா��ைதகைள� 
ெகா�� �க அழகாக ெசா�� 
இ��பா�. எ��ைடய 
எ�ண�க� �லவ���� அவ� 
எ���க� வ�வ� ெகா��� 
ேபா� இ��த�. அதனாேல அ�த� 
��தக� என�� ���த� எ��� 
ெசா�லலா�. ம�ற பைட��க� 
நா� ப��த��ைல. என��� 
���த ��தக�கைள எ�ேபா�� 
��தகமாக வா�� ெம�வாக 
ர���� தா� ப��ேப�. 
க���� ப��க மா�ேட�. 

த�ைதைய� ப�� எ�ேபா�ேம 
உய�வாக �� இ��பா�. என� 
உண��கைள அவ� பட����த� 
ேபா�� என��� ேதா���. ேத�ய 

��� வா�க அவ� ேமைட�� 
நட�� ெச�ற ேபா� பா��� 
ஆ���ய�ப�� இ���ேற�. 
எ�த�த ����� 
அல�ட���லாம� �க�� 
யதா��தமாக, சாதாரணமாக நட�� 
ெச�� அ�த ��ைத வா��வா�. 
அ�த எ�ைம என��� 
������த�. அவ� �க��� எ�த 
�தமான உண��கைள�� ந�மா� 
க�����க ��யா�. அவரா இ�த 
அள� ர��� பா�� எ�� 
இ���றா� எ�� நா� �ய�த 
த�ண�க� அ�க�.

என�� இல��ய�, இல�கண�, 
உவைம, உவமான� இெத�லா� 
ெத�யா�. ஆனா� க�ஞ�� 
பைட��க� என�� �க�� 
�����. அ�த அள� எ�ய 
நைட�� எ�� இ��பா�.

இ��யாக அவர� மக��� அவ� 
எ��ய க�த� க���� 
ப��ேத�. ஆ�றாைம�� ேவதைன 
ஒ� ெசா�� க��ராக �ேழ 
���த�.

ெரா�ப �த���ேறனா? எ�ன 
ெச�வ�...? இ�ேபா�� எ�னா� 
ஏ��ெகா�ள ��ய��ைல. 
அ�ைக வர��ைல. ஆனா� மன� 
கன��� �ட��ற�. 
ப����ெகா�ள யா���ைல. 
அதனா� உ�க�ட� 
ெகா���ேற�.

இ�ேபா� இ�த ெநா� �ட மன� 
இ��� ெகா�ச நா� ��க� 
இ�����கலாேம சா� என அர��� 
ெகா�ேட தா� இ���ற�.

Citizen Panel
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யாைர அ��வ�?
ப��� தைலைம ஆ��ய� ம��� 
மாவ�ட க�� அ�கா�.

எ�ென�ன ஆவண�க� தர 
ேவ���?
ம��ெப� ப��ய� நக�, ப�� 
மா��� சா��த�, க�டண� 
ெச���ய ர��.

எ�வள� க�டண�? 
உய��ைல� ெபா��ேத�� (10-� 
வ���) �.105. ேம��ைல 
ெபா��ேத�� (+2) ப��ய� �.505. 

கால வைரயைற: ��ண�ப� 
ெச�த����� 60 நா�க�.
நைட�ைற: காவ� �ைற�� �கா� 
அ��� 'க�����க 

��ய��ைல' என சா��த� 
வா��ய�ற�, ��� ப��த 
ப��/��வன��� �ல� ��ண�ப� 
வா�� அைத ���� ெச�� 
தா��தா�ட� ைகய�ப� வா�க 
ேவ���. அ�த ��ண�ப�ேதா� ஒ� 
க�த� ம��� இைண��க� ேச��� 
மாவ�ட க����ைற அ�கா��� 
அ��ப ேவ���. இ�த �வர�கைள 
அர�த�� ெவ���� அத� 
அ��பைட�� அவ� ப��� 
ேத����ைற இய��ந��� 
அ���வா�. த�� ேத�வ�க� 
ேநர�யாக ேத��� �ைற இய��ந� 
அ�வலக���� அ��ப ேவ���. 
ப�ட� ம��� அத�� ேம�ப�ட உய� 
க���� ச�ப�த�ப�ட 
ப�கைல�கழக�கைள அ�க 
ேவ���.

...kvsuresh @ Kothai

ம��ெப� ப��ய�! ெதாைல�தா�... 
எ�ப� ���ப� ெப�வ�?

Citizen Panel
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August Month
Contest Winners

1. Penmai Special Contest: 
Independence Day : Selvipandiyan

2. Neeya Naana Winner ‐ Ushanthy

3.  Penmai’s Super Star:
Best Par�cipant ‐ Girija Chandru

Penmai’s Special Contest:  Favourite Festival
Neeya Naana:

ெதாைலேப� ��வன�க� த�� 
ச�ைகக� உ�ைம�ேலேய ம�க��� 
பயன��க� ��யைவயா? அ�ல� 
த�கள� தரம����ைட (rating) 
ஏ���ெகா�ள ம�கைள ஏமா��� 
உ��யா?

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.

September Month Contest

Contests & Rewards

www.Penmai.com                   Penmai eMagazine Sep 2016                  80



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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