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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

ெப�ைம மி� இதழி� இர�டா� பதிவ�� �ல� ெப�ைமய�� அ�� ெந�ச�கைள 

ச�தி�பதி� மி�க மகி��சி. ெப�ைம இதழி�� ந��க� த�த அ�பான வரேவ�ப����, 

பாரா��க���� மி�க ந�றி. இன� வ�� அைன�� இத�க���� உ�கள� ேபராதர� 

இ���� எ�ற ந�ப��ைக�ட� ெப�ைம இைணய இதழி� இன�ய பயண�ைத 

தப� ாவள�ேயா� ெதாட�ேவா�.

இ� ெப�ைம மி� இதழி� தைல தப� ாவள�, �� ெப�ணாக உ�கள�ட� வைளய வ�� 

இன� வ�� ஒ�ெவா� இதழி�� ேம�� ெம�ேக�றி உ�க� க�க����, அறி���� 

வ���தள��பா�.

ஒள�மயமான, நா��� மிக ��கிய தப� ாவள� ப��ைக ெந��கிவ��ட�. நா� ��வ�� 

உ�சாக ெவ�ள�ைத� கைர�ரள� ெச��� ப��ைகய�� தப� ாவள��� ஒ��. தப� ாவள� 

எ�றாேல ந� பார�ப�ய �ைற�ப� தப� �கைள வ�ைசயாக ஏ�றி ைவ�ப� தா�. அக� 

வ�ள��கள�� எ�ெண� ஊ�றி தி�ய���, வ�� ��� உ��� ெவள��� �ட� வ��� எ�ய 

ெச��, வ��  ��வ�� ஒள� ெவ�ள�ைத நிர��வேத தப� ாவள�. ஆனா� இ�த தப� ாவள� 

ப��ைகய�� எ�ப� ப�டா� வ�தேதா ெத�யவ��ைல?

ப�டா� ெவ��பைத பா��தா� க�க��� வ���தாக�தா� இ����. ஆனா� அவ�றி� 

சில பல க�கிய ப�க�களாக ஒ�ெவா� வ�ட�� பல உய��ழ��க�, �ழ�ைத 

ெதாழிலாள� ெகா�ைம, �����ற ��நிைல மா�, ெவ�க� ெவ��பதா� ஏ�ப�� ஒலி 

மா� ேபா�றைவ ம�க� க�ண�� ப�கிறேதா இ�ைலேயா ஆனா� க��தி� �ள� �ட 

பதிவதி�ைல. 

ஹா�ப� தப� ாவள� எ�ற� ேபா� ஹா�ப� அ�� ேச� தப� ாவள� எ�ற வா���கைள தா�கிய 

தப� ாவள�ைய இ�� நா� ெகா�டா� ெகா�� இ��கிேறா� எ�பைத ம��பத�� 

இ�ைல. ப��ைக எ�றாேல மகி��சி ம��� நி�மதி நிைற�தைவயாக இ��க ேவ���. 

பய�ேதா��, பா�கா�� இ�றி��, பட பட��� இதய�ேதா�� ப�டா� ெவ��� தா� 

தப� ாவள� ெகா�டாட ேவ��மா? 

உ�ள�� இ�ைள ஒள� ெகா�� ந���� இ�த தப� ாவள� தி�நாைள ந� இ�ல�கள��  

வ�ள��க� ஏ�றி ெகா�டா�ேவா�. உ�க� அைனவ���� ெப�ைமய�� இன�ய 

தப� ாவள� ந�வா����க�. தப� ாவள� தி�நாள�� உ�க� மைனகள�� மகி��சி 

நிைறய���!!! ம�கல� ெபா�க���!!!
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Baby's & Mom's Guide
Food during lactation - rthilag

Pearl millet/ bajra/ kambu kanji:
Millets are highly nutritious, non-glutinous 
and not acid forming foods. Hence they 
are soothing and easy to digest. They are 
considered to be the least allergenic and 
most digestible grains available. 
Compared to rice, especially polished 
rice, millets release lesser percentage of 
glucose . Millets are particularly high in 
minerals like iron, magnesium, 
phosphorous and potassium. Pearl millet 
is tastier than finger millet/ragi

Kanji preparation:
 Dry roast the millet in low flame for few minutes. Allow it to cool and grind it 

coarsely. Store the powder in air tight container. 
 Boil 4 tablespoons of powder in 400 ml of water with salt. 
 Cook it under medium flame. this shall take 15-20 minutes to cook. Once cooked, 

allow it to cool .

Serving methods:
1. Add curd and water once the kanji is warm/cold.
2. Mix butter milk once the kanji is warm/cold.
3. Semi Solid: Add cooked rice and curd.

Finger Millet/ Ragi Dosai with karupatti (palm sugar) :
Finger Millet: rich in iron, calcium,magnesium, phosphorous and potassium.
Karupatti : rich in iron and calcium

In Villages, elders mix ragi koozh, karupatti and cooked rice for new mothers. Ragi is 10 
times rich in calcium compared to wheat. 

Preparation:
 Ratio of karupatti to Ragi powder is 3:1.
 Break the karupatti into pieces with the help of 

heavy object. 
 Now, grind the karupatti into powder. Mix the 

karupatti powder, store bought ragi powder 
and little amount of dry ginger powder.

 Store this powder in air tight container.

Dosai:
 Mix the 3 cups of powder with 1 cup of regular 

dosai batter . Now ,batter is ready to make 
ragi sweet dosai.
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Rameshshan @ Ramesh shanmugam
Article published by WHO

A baby should be able to:

 raise the head and chest when lying on her or his stomach

 reach for dangling objects

 grasp and shake objects

 roll both ways

 sit with support

 explore objects with hands and mouth

 begin to imitate sounds and facial expressions

 respond to her or his own name and to familiar faces.

Advice for parents and other caregivers:

 lay the baby on a clean, flat, safe surface so she or he can move freely and reach 

for objects

 continue to hold and cuddle the baby every day, giving consistent love and 

affection

 prop or hold the baby in a secure position so she or he can see what is happening 

nearby

 continue to breastfeed on demand day and night, and start adding other foods 

(two to three meals a day starting at 6 months; three to four meals a day from 9 

months)

 talk, read or sing to the child as often as possible, not only 

when she or he is hungry or getting ready to sleep.

Warning signs to watch for:

 stiffness or difficulty moving limbs

 constant moving of the head (this 

might indicate an ear infection, 

which could lead to deafness if 

not treated)

 little or no response to sounds, 

familiar faces or the breast

 refusing the breast or other 

foods.

By The
Age Of6


A Parenting Checklist


A Parenting Checklist

... will be continued in the next editions.
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HEALTH
TIDBITS

Many people are interested in having junk foods like pizza, burger, etc. They are junk foods 
then they should be discarded where? Into our stomach? Think a while. Even the oats wheat 
and corn flakes are also not good for our health.

Our ancestors have consumed food 
in the past based not only on the 
availability but on the basis which 
suits our country's environmental 
and weather conditions. People 
living in other countries and also our 
friends abroad can't be blamed. But 
those who are here can easily get 
small grains can use it in our diet 
no?

S m a l l  g r a i n s  l i k e  k a m b u , 
kezhvaragu, thinai, unpolished 
rice(brown rice) and sigapparisi etc. 
are very good for health, only vellai solam (makka solam is not so good). Here is some facts 
about rice, the benefits of small grains, calorific value and recipes etc.

There is not much difference between rice and wheat in calorific value. Of course rice is like 
a coolant. If we consume rice along with vegs and greens the effect will be very good. The 
problem is with the amount and mode of intake is not correct with the rice.

Moreover high intake of wheat will increase temperature of the uterus and thereby leads to 
polycystic ovary problem. Rice means not only the silky polished white rice, in those olden 
days it was known as kambarisi, thinaiarisi etc. So it is good to add these small grains atleast 
thrice in a week.

Thinai is rich in protein and Beta-carotene which is good for vision. Here is the calorific 
value of Thinai. 

Thinai Payasam

Ingredients
Thinai - 1cup, 
Jaggery - 3/4 cup(preferably palm jaggery), 
Milk - 1 cup
Cashew - 5 
Cardamom - 4
Dry grapes - 10
Ghee - 2 spoon

Traditional Healthy Foods - sspriya
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Method
 Cook thinai in 4 cups of water in a vessel, once it is cooked, 

add powdered jaggery to this.
 If there is impurities in jagger, then add jaggery and 3-4 

spoon water in a seperate kadai and keep heat it once it is 
dissolved, filter it and then add this to the cooked thinai. 

 Allow it to cook for 5 more minutes, then add milk.
 Fry cashew and dry grapes in ghee and add, then and 

powdered cardamom.
 This not only enriches the flavour, but also controls cold and 

induce digestion.
 Tasty thinai payasam is ready.

Thinai upma
Ingredients
Thinai - 1 cup
Onion - 1
Green chilly - 2
Mustard, Urad, Chana dhal - 1tspn each
Oil-1 spoon
Water - 4 cups
Curry leaves - a sprig 
Coriander for garnishing
Salt to taste.

Method
 Coarse grind the thinai in a mixie (rava size). 
 Heat a oil in a kadai, splutter mustard, Urad, Chana and curry leaves.
 Add onion and chilly and fry it. 
 Add the water, once it boils, add the thinai and salt . Cook it and garnish with coriander. 
 Quite same like rava upma preparation, but tasty and healthy.

More healthy traiditonal recipes are waiting... This page will be continued by the recipes and 
facts about grains by next month also.

- Sintu lingam

100 gms of thinai contains

Carbohydrate - 60.6 ,

Protein -12.3

Fat - 4.3

Fibre - 8.0

Minerals - 3.3

Iron 2.8

Beta-carotene 32.
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'அசி���' என�ப�� வய��றி� ஏ�ப�� அமில �ர�� ப�ர�சைனயா�, அவதி��ேவா� 

ஏராள�!  �றி�பாக மசாலா அதிக� ேச��க�ப�ட உண�கைள உ�ட ப��ன� 

இ�தைகேயா��� ெந�ெச��ச� ேபா�றைவ ஏ�ப�வ� அதிக�.  இவ�ைற 

த��பத���, �ண�ப���வத�கான எள�ய வழிக� இேதா! 

 பா���கள�� அைட�க�ப�ட பான�க� ம��� காஃப�� ெபா��கைள அறேவ 

தவ����வ���,  அத�� பதிலாக �லிைக ேதன��  அ��தலா�.  ேம�� தின�� 

ெவ�ெவ��பான ெவ�ந�� ஒ� ட�ள� அ��தலா�.

 தினச� உணவ�� வாைழ�பழ�,  த��சண�,  ெவ�ள� ேபா�றவ�ைற க�டாய� 

ேச����ெகா�ளேவ���.  இளந�� அ��தினா� இ�ன�� ந�ல�. அ� 

அமில�ர�� ப�ர�சைனைய த�����. 

 தின�� ஒ� ட�ள� பா� அ���வ�� ந�ல�தா�. இர� உணைவ ந��க� 

��க�ேபாவத�� இர�� அ�ல� ��� மண� ேநர�தி�� ��னதாகேவ 

����வ���க�. 

 ஒ�ெவா� உண� இைடேவைள�� இைடேய�� ந��ட இைடெவள� வ��வ�� 

அமில ப�ர�சைன�� ம�ெறா� காரணமாக அைம��வ��கிற�.எனேவ ெகா�சேம 

எ�றா�� அ�த�த ேநர�தி� உணைவ எ����ெகா���க�. 

 ஊ�கா�,  கார ச�ன� வைகக�,  வ�ன�க� ேபா�றவ�ைற க�ணா� பா��காம� 

இ��பேத உசித�.

 �தினா இைலைய ெகாதி��� ந��� ேபா��,  அ�த ந�ைர உண��� ப��ன� 

அ��தினா�� ந�ல பல� கிைட���.  கிரா�� ���கைள வாய�� ேபா�� 

ச�ப�னா�� �ண� கிைட���. 

 ெவ�ல�,  எ�மி�ைச,  வாைழ�பழ�,  பாதா� ப���,  தய�� ஆகியைவ�� 

உடன�யாக பல� தர���யேத. அள��� அதிகமான �ைக ப���ப�� ம��� ம� 

அ���வ�� அசி��� ப�ர�சைனைய அதிகமா�கிவ���. 

 �வ��க� ெம��வ�� ந�ல�.அதனா� �ர��� அதிக�ப�யான உமி� ந�� உண�� 

�ழாய�� உ�ள உணைவ நக��தி ெச�� ெந�ெச��ச� ஏ�ப�வைத த����. 

 இ�சி�� ஜர� ண�தி�� உத�� எ�பதா�,  அதைன சாறாகேவா அ�ல� 

ப�டராகேவா பய�ப��தலா�. 

 மதிய உண��� ஒ� மண� ேநர�தி�� �� எ�மி�ைச ந��� ச��கைர கல�� 

���ப�� பலனள��க��யேத. 

 இைவெய�லாவ����� ேமலாக ���ைக�கா�, ப�� �, �சண�, ��ைடேகா�, 

ேகர� ம��� ெப�ய ெவ�காய� ேபா�றவ�ைற அதிக அள� எ����ெகா�வ�� 

அசி��� ப�ர�சைனைய எ�� பா��காம� ெச��வ���. 

 ேமேல �றி�ப��டவ�றி� ப��ப��வதி� எ� சா�தியேமா அைத க�டாய� 

ப��ப�றினாேல, 'அசி���' அலறிய��� ஓ�வ���. 

'அசி���' ைய �ண�ப���� எள�ய வழிக�!
Sumitra
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BEAUTY
LOUNGE
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To make your own lip balm you need beeswax. There 
are different varieties beeswax, choose filtered 
beeswax because pure beeswax that it's 100% 
beeswax has been processed to get rid of any 
impurities such as dirt or pollen.

Jojoba Lip Balm 
Take 2 teaspoons of beeswax and add 2 ¼ tsp of 
jojoba oil in a small container. Melt the ingredients 
together in a low flame and stir. Remove it from heat 
and add few drops (6 to 7) of grapefruit essential oil. 
While hot take the mixture into a suitable container 
and let it cool.

Lemon Lip Balm 
Take a teaspoon of beeswax and melt it. Then add a 

teaspoon of petrolatum jelly and 4 to 5 drops of lemon oil. Remove it from heat and while 
hot take the mixture into a suitable container and let it cool.

Coconut Lip Balm 
Take 2 teaspoons of beeswax and add 2 ¼ tsp of jojoba oil in a 
small container. Melt the ingredients together in a low flame 
and stir. Remove it from heat and add few drops (6 to 7) of 
coconut oil. While hot take the mixture into a suitable 
container and let it cool.

Honey Lip Balm 
Take a tablespoon of petroleum jelly and 1/3 teaspoon of 
honey and melt together. Mix well, remove it from heat and 
while hot pour the mixture into a suitable container and let it 
cool.

Homemade Lip Balm - yams@Yamini

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2012                                                         10



வ�ள�ெக�ெண� ம��� ேத�கா� 

எ�ெண� இர�ைட�� சம அளவ�� கல��, 

அத�ட� �ளசி இைல ேச��� கா��சி ஆற 

ைவ�� எ��� ெகா�ள��.  இ�த 

எ�ைணைய இள� நைர உ�ளவ�க� 

தின�� தைலய�� தடவ� வர நைர �� 

வள�வைத த��கலா�.  ���� க��பாக 

அட��தியாக வள��.

ந�ெல�ைண�ட�,  ெந�லி�கா� ம��� 

க�ேவ�ப�ைல ேச��� அைர�த வ��திைன 

கல�� கா��சி ஆற ைவ�� எ��� 

ெகா�ள��.  வார�தி� ��� �ைற இ�த 

எ�ைணைய ேத��� தைல�� �ள��பதா� 

நைரைய க���ப��த ����. 

தைல�� ��தமாக இ��கேவ எ�ேலா�� 
வ����ேவா� ஆனா� இ�த ெபா�� ெதா�ைல 
மிக�� ப�ர�சைன ெகா��பதாக உ�ள� பல���. 
அைத ேபா�க இேதா ஓ� எள�ய வழி 

ஓம�ைத ெகா�� ெபா�ைக வ�ர�ட����.  
1/4 லி�ட� ேத�காைய எ�ெண� அ��ப�� 
ைவ�� �டா�கி �ைக வ�த�� அ��ைப 
அைண�� வ�டேவ���. 

�ைக அட�கிய�� அதி� 25gm ஓம�ைத 
ேபாடேவ��� படபடெவன ெபா���.  ப�ற� 
ச�த� அட�கி ஆறிய��, எ�ைணைய 
ப�திர�ப��தி பய�ப��தேவ���.  இ�த 
எ�ைணைய தின�� தடவ� வர ெபா�� 
ெதா�ைல அறேவ ந����.

ஆேரா�கிய �� உ�ளவ�க�� தடவ� வர �� 
பளபள என மி���, ���� ெச�ைமயா��.

Hair oil for dandruff  -  poovizi

Home Remedies for White Hair  -  adhithi
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 Get a bowl large enough to soak 
your feet with water. Fill the bowl 
with hot water, but make sure 
that the water is not burning hot 
or you will end up scalding 
yourself.

 Add about 1/2 to 1 cup of Epsom 
salt and 1/4 cup baking soda to 
the hot water. You can add a few 
drops of your favorite bath gel as 
well, if you want the fragrance.

 Now, soak your feet in the water 
for 10-15 minutes or until the water gets cold. Then, pat your feet dry, using a 
soft towel.

 The next step is exfoliation, using a scrub, to remove the dead skin from your 
feet. Use an apricot based scrub, apply it to your feet and rub gently.

 Now, take your scrub brush and massage your feet with it, in circular motions. 
This will help the dry skin get loosen.

 You can also use pumice stone for scrubbing your feet. Begin at the toes and 
rub the stone against your feet in a circular motion. Then, rinse your feet using 
warm water. Pat them dry using the towel.

 Af ter  you are  done wi th 
cleaning and scrubbing, apply 
some pe t ro leum je l l y  o r 
moisturizing lotion generously 
on your feet and wear socks. 
This will help your feet absorb 
the moisture.

 For best results, the procedure 
should be repeated every 
week. Twice a week will give 
you the best results.

 Tow  Ko eeH p Your Feet Soft & Smooth

 Tow  Ko eeH p Your Feet Soft & Smooth
...deepabala
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Sandiv
Art Gallery

 Tanjore Paintings 
 Glass Paintings
 Oil Paintings 
 Portraits

www.tanjorepaintings.co.in, Ph: 9345902455

Dayamalar

CRAFTS
GALLERY Crafts WorkCrafts WorkCrafts Work

Sangichandru

Color paper work
Kusudama Flower

Embroidery
Anchor Stitch

Jewellery making
Kundan stone necklace

Sowmyasri0209 
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Penmai Kids CornerPenmai Kids CornerPenmai Kids Corner
KIDS 
CORNER

Reciting nursery rhymes to young children helps improve their 

language and memory, and develops important rhythmic patterns.

Children love songs with repetitive action - like this one, 

where you touch the parts of the baby's body as you 

name them:

Head, shoulders, knees and toes, Two eyes, two ears, a 

mouth and a nose; As the baby gets older you can recite 

'One two buckle my shoe' as you climb the stairs, particularly once 

your baby starts walking. Also sing rhymes like 'Baa baa black sheep' - and when 

you get to the 'three bags full' hold up three fingers, then bend down one finger 

at a time as you 'distribute' the bags.

As you recite the rhymes, you can start talking to the child about the animals or 

objects being mentioned in the rhymes. For example, talk about the wool 

together, how it is shorn off the sheep and what happens next. Find a woollen 

garment for your child to feel.

- Deepa bala

NURSERY RHYMES

Painting by Shrinidhi,sowmyasri0209’s daughterPainting by 

Mallee 1974’s daughter
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There are hundreds of temples all over India in 
different size, shape and locations but not all of 
them are considered to be in the Vedic way.

Generally, the temples are located in a place 
where earth's magnetic waves pass through. In 
simple terms, these temples are located 
strategically at a place where the positive 
energy is abundantly available from the 
magnetic wave distribution of north/ south pole 
thrust.

Because of its location, where high magnetic 
values are available, the Main Idol is placed in 
the center, and also because they place a 
copper plate written with some Vedic scripts, 
which is buried, beneath the Main Idol's 
placement known as "Garbhagriha" or 
Moolasthan, the copper absorbs the earths 
magnet ic  waves and rad ia tes  to  the 
surroundings. Thus a person who regularly 
v is i ts a temple and makes clockwise 
pradakshina of the Main Idol's placement, 
automatically receives the beamed magnetic 
waves which get absorbed by his body. This is 
very slow and a regular visit will make him 
absorb more energy, known as positive energy. 

In addition, the Sanctum Sanctorum is 
completely enclosed on three sides. The effect 
of all energies is very high in here. The lamp that 
is lit radiates the heat and light energy.

The ringing of the bells and the chanting of 
prayers gives sound energy. The fragrance 
from the flowers, the burning of camphor give 
out chemical energy. The effect of all these 
energies is activated by the positive energy that 
comes out of the idol. This is in addition to the 
north/south pole magnetic energy that is 

absorbed by the copper plate and utensils that 
are kept in the Moolasthan.

Sumathisrini

The scientific explanation forThe scientific explanation for
visiting temple regularlyvisiting temple regularly

The scientific explanation for
visiting temple regularly

SPIRITUAL 
PAGES
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Spiritual Notebook - November Month - Rudhraa

11th - Dhanvantri Jayanti, Pradosham Vratam

12th - Hanuman Jayanti, Sivarathri

13th - Deepavali Festival, Lakshmi Puja, Amavasya

14th - Skanda Sashti Vratam begins

15th - Chitragupta Puja

16th - Sabarimala Temple opens, Karthigai Masam begins 

17th - Chadhurthi

19th - Skanda Sashti Vratam ends

24th - Tulsi Vivah, Ekadasi 25th - Pradosham

25th - Moharam

27th - Krithigai 

28th - Karthika Deepam Festival, Pournami

பா�
� ெத

ள�ேத�
� பா�

�� ப�
���

இைவ நா�
�� கல

����� நா�
 த�

ேவ�

ேகா
ல�ெச�

 ��க க
��

க��

�மண�ேய
 ந� எ

ன�� ச�
க� 

தமி� ���� தா.

தமி� ம�திர�

The water used for the Pooja is mixed with 
Cardamom, Benzoine, Holy Basil (Tulsi), 
Clove, etc is the "Theertham". This water 
becomes more energized because it receives 
the positiveness of all these energies 
combined. When persons go to the temple for 
Deepaaraadhana, and when the doors open 
up, the positive energy gushes out onto the 
persons who are there. 

The water that is sprinkled onto the people 
passes on the energy to all. That is the reason 
why, men are not allowed to wear shirts to the 
temple and ladies have to wear more 
ornaments because it is through these jewels 
(metal) that positive energy is absorbed in 

ladies. It is proved that Theertham is a very 
good blood purifier, as it is highly energized.
In addition, temples offer holy water (about 
three spoons). This water is mainly a source of 
magneto therapy as they place the copper 
water vessel at the Garbhagriha. It also 
contains cardamom, clove, saffron, etc to add 
taste and Tulsi (holy Basil) leaves are put into 
the water to increase its medicinal value! The 
clove essence protects one from tooth decay, 
the saffron & Tulsi leave essence protects one 
from common cold and cough, cardamom and 
benzoine known as Pachha Karpuram, acts as 
a mouth refreshing agents. This way, one's 
health too is protected, by regularly visiting 
Temples!!!

Dear friends,

Parasakthi's niece Aparna (4 yrs old) suffering from 

Blood cancer and she is in treatment,  Let we all 

pray for the little angel to recover from it. 

Let we just pause a minute for the little warrior who 

is fighting with Blood cancer and pray Lord 

Almighty to bless her with good health.  Let all our 

Prayers heal her and give a good health. Thanks 

for joining with us and praying for the little kid.

Group Prayer...
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Kumarigollapudi Kumarigollapudi 
bagged 1st prize bagged 1st prize 
for the Navarathri for the Navarathri 
Golu contest, she Golu contest, she 

is followed by is followed by 
Deivamalar and Deivamalar and 

UmaJ.UmaJ.

Kumarigollapudi 
bagged 1st prize 
for the Navarathri 
Golu contest, she 

is followed by 
Deivamalar and 

UmaJ.

Navarathri Golu - Kumarigollapudi
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Navarathri Golu - Deivamalar
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Stories behind Diwali - Rudhraa

There are few more days ahead for celebrating 

the Diwali in our houses. Diwali is the "Festival 

of Lights", It is the glorious occasion, which is 

celebrated by everyone in our Nation by 

lighting tiny diyas in and around the house. 

Like other festivals, Diwali also has some 

stories behind its celebration. 

Here, is the to share my knowledge of the 

stories and legends behind Diwali... 

Diwali - The day of Lord Shri Rama

One of the most famous legend behind the 

celebrations of Diwali is Lord Shri Ram. 

All knows about the story of Ramayanam. 

Ravanan, the king of Lanka kidnapped Sita 

Devi, Shri Ram's wife during their vanavasam. 

Lord Rama was defeated Ravana and their 

brothers in the war and finally sita was 

released from his custody. After 14 years of 

vanavas, on the arrival of Lord Ram along with 

his wife Sita and his brother Lakshmana, 

people of Ayodhya celebrated the day and 

decorated their homes and the city of 

Ayodhyaa by lighting small lamps all over, to 

give a warm and pleasant welcome to their 

beloved prince Shri Ram and Sita Devi and His 

brother Lakshman. 

Diwali and Goddess Lakshmi 

On the auspicious day of 

'Amavasyaa' in the Month 

of Karthighai, Lakshmi - 

The Goddess of wealth and 

prosperity was appeared 

during the churning of the 

ocean, which is known as 

'Samudra Manthan', by the 

"Arakkar" (demons) on one 

side and 'Devarkal' on the 

other side. So, The worship of Goddess 

Lakshmi by doing pooja for lakshmi on the day 

of Diwali became a tradition

Diwali - The day of Lord Krishna

Accordind to our South Indian myths and 

beliefs, Diwali is the day to celebrate the dead 

of demon Narakasuran.

Narakasuran was the ruler of Pragjyotishpur 

and he troubled women, Gods 
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(devar) and saints during his ruling. He had 

done wars with devars, and soon after the 

victory over Lord Indran during a war, 

Narakasur snatched away the Goddess Aditi 

who is the mother of devars. Goddess Aditi 

was the ruler of Suraloka as well as she is a 

relative of Satyabhama who is the wife of Lord 

Krishna. 

Narakasur also imprisoned sixteen thousand 

daughters of Gods and saints. 

Gods and saints were appealed to lord 

krishna. Finally With the help of Lord Krishna, 

Satyabhama defeated with Narakasur and 

released all the women from his Custody and 

restored the Mother Goddess Aditi. 

Diwali - The day of Pandavas 

The Great Idhihas 'Mahabharata' has an 

another interesting story related to the Diwali ie 

'Kartik Amavasyaa'.

According to the Mahabharata story, 'The 

Pandavas'- Five brothers Yudhishthhira, 

Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva, were 

sentenced to thirteen years banish by "The 

Kauravas" (Duryodhana and his ninety nine 

brothers), due to their loss in the game of dice. 

The Pandavas expended thirteen years in the 

forest and they returned to their kingdom on 

the day of 'Kartik Amavasyaa' which is known 

as Diwali. 

The people of Pandavas kingdom were so 

excited on the return of Pandavas to their 

kingdom. In order to welcome the Pandavas, 

People of the kingdom, celebrated the day by 

lighting the earthen lamps all over in their city. 

Diwali and Vikramaditya 

There is an another legend behind Diwali 

celebrations is one of the greatest King - 

Vikramaditya. 

The Mythological stories says that it was the 

day when the king Vikramaditya was 

coroneted. The people of his kingdom praised 

him and celebrated the day by lighting small 

lamps all over their house as well as in the 

cities. 
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வ�ரத �ைற ம��� கைத: 

வ�ரத�கள�ேல சிற�பான இட�திைன� 

ெப�� வ�ரத� ேகதார ெகள� வ�ரத�. 

தி��ைகலாய மைலய�ேல பரமசிவ�, 

பா�வதி சேமதராக வ�� றி��த ேவைள. 

வ�நாயக�� ��க���ட இ��தன�. 

��ப�� ��ேகா� ேதவ�க�� 

நா�ப�ெத�ணாய�ர� �ஷிக�� 

��ய���தன�. நாரத� இைச ம���னா�. 

ந�தி ம�தள� ெகா�ட, ஊ�வசி, ேமனைக, 

திேலா�தைம ஆகிேயா�� நடன� 

அம��களமாக நட�ேதறிய�.

அ�ேபா� அ�� வ�த ப���கி �ன�வ� 

வ�கட���� ஆ� அ�கி��தவ�கைள 

மகி��சி அைடய� ெச�தா�. ப�ற� 

உமாேதவ�ைய வ���வ��� சிவெப�மாைன 

ம��� ��றி வ�� வண�கின�. 

ேகாப��ற உமாேதவ� த�ைன ப���கி 

�ன�வ�� உடலிலி��த ச�திைய எ���� 

ெகா�டா�. அதனா� சைபய�ேல ேசா��� 

வ�� �தா� அ��ன�வ�. சிவெப�மா� 

ப���கி �ன�வ�ட� த�ெயா�ைற� 

ெகா��� அதைன ஊ��ேகாலாக� 

ெகா�� நட�க வழி ெச�தா�. ம���� 

உமாேதவ��� ஆ�திர� ஏ�ப�ட�. உடேன 

சிவெப�மான�ட� ேகாப����ெகா�� 

��ல��� வ��, ஒ� வ��வ மர�த�ய�� 

வ�� றி��தா�. ேதவ�ய�� வ�ைகயா� அ�த 

வனேம ���ெபாலி� ெப�ற�. அ�� 

வசி�த ெகௗதம �ன�வ� இ�தி�� மா�ற� 

ஏ� என அறிய �ைன�தா�. 

உமாேதவ�ைய� க�ட�ட� 

வ�ஷயம�கைள� ெத��� ெகா�டா�.

�ர�டாசி மாத� ��கில ப�ச தசமி 

ெதாட�கி ஐ�பசி மாத� கி��ண ப�ச� 

த�பாவள� அமாவாைச வைர��ள 

ேகதா��வர� வ�ரத மகிைம ப�றி 

வ�ள�கினா�. உைம அ�ைம�� வ�ரத� 

ேம�ெகா�� அ��தநா��வர� 

வ�வமானா�.

ஆ�-ெப� சம��வ� அறிய�படாத 

கால�தி� உமாேதவ� ெப���� சம 

உ�ைம ேக�� வாதா� அ���ைமைய 

ெப���த�தி��கிறா�. ஆண�� உடலி� 

பாதி�� ெப�ண�� உடலி� பாதி�� 

அ�ைவசிகி�ைச வாய�லாக� ெபா��தலா� 

எ�ற நவன�  வ��ஞான வ��ைத�� 

இ�நிக�� கா��கிற�. எதி�கால�தி� 

வ��ஞான�தி� ேராேபா�கைள�ேபால 

அ��தநா��வர�க� உ�வா�க�ப�டா� 

ஆ�ச�யேம�மி�ைல!

ேகதார ெகள� வ�ரத� 21 நா�க� 

கைடப���க�ப�கிற�. 2012 அ�ேடாப� 25-� 

நா� (ஞாய����கிழைம) ெதாட�கி, நவ�ப� 

மாத� 13-� நா� த�பாவள�� தி�நா� அ�� 

����கிற�.

 வ�� �� / �ைஜயைறய�� / வ��வ 

மர�த�ய�� / ஆலய�கள�� 

இ�வ�ரத�ைத ேம�ெகா�ளலா�.

 எ����ைட, ம�ச���ைட, 

அதிரச�, வாைழ�பழ�, ேத�கா�, பா��, 

ெவ�றிைல ஆகியவ�ைற 

நிேவதனமா�கி, ஒ�ேவைள உணவாக 

உ�� 20 நா� ேநா�ப���ப� பழ�கால 

வழ�க�.

 21 நா�க�� வ�ரத� ேம�ெகா�ள 

��யாேதா� 9 அ�ல� 7 அ�ல� 

�ைற�தப�ச� 3 நா�க� வ�ரத� 

அ����கலா�.

 ெகள� ேகதார வ�ரத�ைத 21 ஆ��க� 

அ����க ேவ��� எ�ப� 

சா�திர�. இயலாேதா� ஏ� 

ஆ��களாவ� கைடப���க ேவ���.

ெகள� ேகதார வ�ரத� கைடப���பதா� 

அ��� ெபா��� ேச��, அ��, 

அட�க�, அைமதி உ�டா�� 

மரண�ைத�� ��சமாக மதி�கி�ற ச�தி 

ேச��. க�வ�யறி�, பதவ� ப�ட�, ப��, 

பத�க� என பல வள�� ேச��. 

ெவ�றிக� ெதாட��. �ழ�ைத பா�ய� 

உ�டா��. மைன, வ�� , வாகன� வ�� 

ேச��.

ச�திெய�� உைமயா� நம��� கா��ய 

வழிய�� ெகள� ேகதார வ�ரத� இ��� 

வளமான வா�� ெப�ேவாமாக!

ேகதார ெகள� வ�ரத� - Kausalya
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ல��மி �ேபர �ைஜ - Angu Aparna

த�பாவள��� ம�நா� ல��மி �ேபர �ைஜ 

ெச�வ�. இ�த �ைஜ ெச�வதா� வ�ைம 

ந��கி வள� ெப���. தி�மக� 

தி�வ�ளா� ெச�வ� நிைற��. ப�ண�, 

���, ��ப� ெதாைல��.

�ைஜ ெச��� �ைற

"��லா� பரதர�' ெசா�லி கணபதிைய 

வண�கியப��, ல��மி, ���கா, 

சர�வதி�� ���ம�தினா� அ��சைன 

ெச��, ப�� �ேபர ��தி �றி �ேபரைன 

வண�க ேவ���. ல��மி�� �ேபர�� 

ெச�வ�தி� அதிபதிக�. 

ல�மி �ேபர ��தி

"ஓ� �ேபராய நம; ஓ� மகால��மிேய நம' 

என 108 �ைற ெசா�லி ல�மி �ேபர 

�ைஜ ெச�ய ேவ���.

தப� ாவள� �ைஜ ெபா��க�

த�பாவள� அ�� எ�லா ேதவைதக��, 

நா� �ைஜ ெச�ய உேபாேயாகி��� 

எ�லா ப��ைக� ெபா��கள�� வாச� 

ெச�வ� எ�ப� ��ேனா� வழியாக 

அறிய�ப�ட ெச�தி.

எ�ெணய�� ல��மி��, அர��� �ள�� 

கைலவாண���, ச�தன�தி� 

�மாேதவ���, ���ம�தி� ெகௗ� 

ேதவ��� , மல�� ேமாகின���, 

த�ண�� � க�கா ேதவ���, ��தாைடய�� 

வ�����, ப�சண�தி� அமி�த��, 

த�ப�தி� பரமா�மா�� உைறவதாக 

�ராண�க� ��கி�றன.

தப� ாவள� ந�� நிர��� ப��ைக

அ�கால�தி� ந� ��ேனா�க� 

த�பாவள��� �த� நாைள ந�� நிர��� 

ப��ைக எ�ப�. த�பாவள��� ��ைதய 

தின� ஒ� ெப�ய அ�டாைவ ��த� 

ெச�� ெபா����  அ�த பா�திர� 

���� ��தமான ந�ைர நிர��வா�க�. 

ப�� அ�த ந��� அர�, பலா, ஆ�, அ�தி, 

மாவ�ல�ைக ஆகிய ஐ�� வைக 

மர�ப�ைடகைள ஊற ைவ�பா�க�. 

ப�� ஊற ைவ�த அ�த ந�ைர ப��ன�ர� 3.00 

மண��ேக �டைவ�� வ��வா�க�. அ�த 

ெவ�ந���தா� த�பாவள� அ�� காைல 

க�கா �நான� ெச�வா�க�.

இ�வா� க�கா �நான� 

ெச�தவ�க��� நரக படல�, அகால 

மரண�, ேகார மரண�, ேராக� ஏ�படா� 

எ�ப� மர�.

யம தப� � எ�ப� எ�ன? எ�ெபா��, 

எத�காக இ�த தப� � ஏ�ற�பட 

ேவ���?

த�பாவள��� �த� நா� இர� யமத�ப� 

ஏ�ற ேவ���. ெப�ய அக�வ�ள�� 

ஒ�றி�, ���மாக எ�ைண ஊ�றி 

தி�ய��� த�ப� ஏ�ற ேவ���.

உ�க� வ�� � ெமா�ைடமா� அ�ல� 

ேம��ைரய��, மிக உயரமாக எ�வள� 

உயர� ைவ�க ���ேமா அ�வள� 

உயர�தி� யமத�ப�ைத ெத� திைச ேநா�கி 

ைவ�க ேவ���. இதனா� 

யமபய�/மரண பய� ந����.

கைத:

��யன�� ப��ைள யம�, ெப� ய�னா. 

இ�வ�� பாச�ப�ைண��ட� 

உ�ளவ�க�. ஒ�சமய� ய�னா த� 

சேகாதர� யமைன த� வ�� ��� 
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தப� ாவள� ம��� ெச��� �ைற - Sumathisrini

த�பாவள� எ�றாேல வ�� ��� வ��  வ����தா�. அ�� ஒ� நா� எ�லா 'டய�'ைட�� 

வ���வ��� வ�தவ�தமான பலகார�கைள ந�ப�கேளா��, உறவ�ன�கேளா�� பகி��� 

மகி��சியாக� ெகா�டா�� நா�. பலகார�க�ட� த�பாவள� ம���� அவசிய� 

இ����. இ�ேக த�பாவள� ம��� 

ெச�வத�கான �றி�� இேதா.

ேதைவயானைவ:

இ�சி - 50 கிரா� - (ெபா��ெபா�யாக 

ந��கிய�)

ஜர� க� – 2 ேத�கர��

மிள� - 11/2 (ஒ�றைர) ேத�கர��

தன�யா - ஒ� ேத�கர��

ஏல�கா� - 4

ெவ�ல� - 200 கிரா�

ெந� - 50 கிரா�

ெச��ைற:

இ�சி, மிள�, தன�யா, ஜர� க� இைவ எ�லாவ�ைற�� ஒ�றாக மி�சிய�� ேபா��, 

சிறிதள� த�ண��  வ��� ைநசாக அைர���ெகா�ள��. வ��� ெக��யாக இ��தா� 

இ��� சிறிதள� த�ணை� ர�� ேச���� ெகா�ளலா�.

இத�ட� ெவ�ல�ைத� ெபா�யா�கி ேச��� அ��ப�� ெமலிதாக எ�யவ���, 

க��யாகாம� கிளற��. இ�சி வ��� ��வ�� ெவ�� சிர� அள� ப��வ� 

வ�த�ட�, அ��ைப� ெதாட��� ெமலிதாக எ�யவ��� ெந�ைய� சிறி� சிறிதாக 

ஊ�றி� கிளற��.

இ�த�கலைவ க��� நிற��ட� ெக��யாக ஆன�ட� ஏல�கா�� ெபா�ைய��வ� 

ம�தமி���� ெந�ைய�� வ��� அ��ப�லி��� இற�கிவ�ட��. இ�ேபா� த�பாவள� 

ம��� தயா�. ேத�கர��யா� எ���மளவ���� ப��வமாக இ����. 

அைழ�� வ���� பைட�தா�.

த� சேகாத�ைய� காண வ�த யம� ஏக�ப�ட �ண�மண�க�, நைகக�, ப�சண�கைள 

சீ�வ�ைசயாக� ெகா�� வ�� ெகா��தா�.

ய�னா த� அ�ண��� த� ைகயாேலேய பலவ�த ப�சண� தயா��� சா�ப�ட 

ைவ�தா�. இதனா� மன� மகி��த யம� த�ைகைய "த���க �ம�கலி பவ' என 

வா��தினா�.

இதனா� த� சேகாதரனா� த� கணவ��� ஆப�தி�ைல எ�� ஆன�த�ப�டா�. 

இ�ப� பாச�ட� பழ�� உட�ப�ற��க��� யமபய� இ��கா�.

இ�ப�யாக வரலா� ��கிற�.

அ� �த� சேகாத�க��� த�பாவள� பண� ெகா���� பழ�க� உ�வான�. யம�வத� ியா 

ந�னாள�� சேகாதரைன ச�ேதாஷ�ப���� சேகாத�க��� வ�தைவ� ேகால� 

உ�டாகா� எ�ப� ம�கள�� ந�ப��ைகயாக உ�ள�.
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பாதா� ேக� - Akshu anitha

ேதைவயானைவ:

பாதா�, ச��கைர, ெந�  - தலா 1 க�,  பா� - 1/4 க�, ���ம � - சிறிதள�

ெச��ைற

 பாதாைம ந�� ேவக ைவ�� ேம� ேதா� ந��கி� ெகா�ள��. 

 பா�ட� ���ம�� ேச��� கல�� ெகா�ள��. 

 ேவக ைவ�த பாதாைம மி�சிய�� ேபா�� ைநசாக அைர�க��. 

 அகலமான வாணலிய�� ச��கைர ேபா�� 2 க� த�ண��  வ��� பா� கா��ச��. 

 பா� ெகாதி�த�� அைர�த பாதா� வ��ைத ேபா�� 1 க� ெந� ேச��� ந�றாக 

ேவ�� வைர கிளறி� ெகா�ேட இ��க��. 

 ந�� பத�தி�� வ�த�� ���ம� கல�த பாைல கல�� ெந� தடவ�ய ஒ� த��� 

ெகா�� ஆறிய ப�ற� 2 மண� ேநர� கழி�� ேதைவ�ப�ட வ�வ�கள�� 

��ட�களாக க� ெச�� ப�மாற��.

ரவா ல�� - Akshu anitha

ேதைவயானைவ

ரைவ, ச��கைர - தலா 1 க�, ��தி�, உல��த 

திரா�ைச, ஏல�கா���, ெந� - சிறிதள�.

ெச��ைற

 ஒ� வாணலிய�� ரைவைய ேபா�� 

ந�றாக வ���� ெகா�ள��. 

 அ� ஆறிய ப�ற�, மி�சிய�� ேபா�� 

த�ண��  ேச��காம� ைநசாக அைர��� 

ெகா�ள��. 

 வாணலிய�� சிறிதள� ெந� வ��� 

��தி�, திரா�ைச ேபா�� வ���, 

அைர�த ரைவைய ேச��� கிளற��. 

 இ�தியாக ஏல�கா���� ேச��� கல�� இற�க��. �� இ���� ேபாேத சி� 

சி� உ��ைடகளாக உ��� ப�மாற��.

காஜு க�லி - Akshu anitha

ேதைவயானைவ

��தி� ப���, ச��கைர - தலா 1 க�, ெந� - ேதைவயான அள�.

ெச��ைற

 ��தி� ப��ைப 20 நிமிட� ஊற ைவ�� மி�சிய�� 

ேபா�� ச��கைர ேச��� ைநசாக அைர�� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� ேதைவயான அள� ெந� வ��� அைர�த 

வ��ைத ேபா�� ப�ைச வாசைன ேபா�� வைர 

கிளற��. 

 ப��ன� ஆற ைவ�� ெந� தடவ�ய த��� அ�த 

கலைவைய பர�ப� ைடம�� வ�வ�தி� க� ெச�� 

ெகா�ள��.

Diwali Sweet RecipesDiwali Sweet Recipes
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அதிரச� - Roja123

ேதைவயானைவ

ெவ�ல� ெபா� - 2 க�, ப�ச�சி மா� - 2 க�, ஏல�கா� ெபா� - 1/2 ����, எ�ெண� - 

ேதைவயான அள� 

ெச��ைற

 ெவ�ல� ெபா�ைய ஒ� க� த�ண�� � கைர�� க�, ம�ேபாக வ�க��, ஒ� 

அகலமான பா�திர�தி� ைவ��� பா� கா��ச��.

 ட�ள�� த�ண��  ஊ�றி அதி� பாைக வ���ேபா� கைரயாம� நி�றா� ��றின 

பா� பத�! பா� ��றின க�ப�� பத� வ�த�� அ��ைப அைண�க��.

 உடேன ப�ச�சி மாைவ ெகா�ச� ெகா�சமாக பாகி� ெகா��� கிளற��.

 ஏல�கா� ெபா�ைய� �வ� கிளறி, ஒ� ��தமான ெவ�ைள� �ண� ேபா�� 

பா�திர�தி� வாைய �� க��வ�ட��.

 ம�நா� சி�சி� உ��ைடகளாக உ���, வாைழ இைலய�� அ�ல� ப�ளா��� 

கவ�� எ�ெண� தடவ� வ�டவ�டமாக� த�� எ�ெணய�� ேபா�� அதிரச� 

ந�� சிவ�த�ட� எ��க��.

 ஒ� நா� கழி�� ஊறிய ப�� சா�ப�ட��.

ேசாமாஸி - Roja123

ேதைவயான ெபா���க�

ைமதா - 1/4 கிேலா, ரைவ - ஒ� க�, வன�பதி - ஒ� ����, கசகசா - ஒ� ேடப�����, 

ெபா��� கடைல - ஒ� க�, ச��கைர - 1½ க�, ��தி� - சிறிதள� 

ெகா�பைர ேத�கா� ��வ�ய� - ஒ� க�, ஏல�கா� - சிறிதள�

ெச��ைற 

 ைமதா, ரைவ, வன�பதி ��ைற�� ேச��� ச�பா�தி மா� ேபா� ப�ைச�� 

ஈர��ண� ேபா�� ��ைவ�க��.

 கசகசாைவ வ���� ெபா���� ெகா�ள��.

 ெபா��� கடைலைய��, ச��கைரைய� ெபா���� ெகா�ள��.

 ��தி�ைய ெந�ய�� வ��� ெபா�யாக ந��க��.

 ெகா�பைர� ேத�காைய ��வ� ேலசாக 

வத�க��.

 கசகசா ப�ட�, ச��கைர� ப�ட�, 

ெபா���கடைல� ப�ட�, ��தி�, 

ஏல�கா�, ேத.��வ� அைன�ைத�� 

ேச��� �ரண� தயா���� ெகா�ள��.

 ப�ைச�� ைவ�த ைமதா மாைவ 

ேசாமாஸி அ�சி� உ��� ைவ��, 

ேசாமாஸி வ�வ� ெகா��� இத�� 

�ரண�ைத ைவ���� எ�ெணய�� 

ெபா��� எ��க��.

��றிய ேத�கா�� ��வ�, எ�, கசகசாைவ தன��தன�ேய 

வ���, ெபா��த ச��கைர�ட� கல�� �ரண� தயா��தா� 

ேசாமா� �ைவ���.

Vijigermany

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2012                                                         26



த�பாவள��� எ�த� ப�சண� ெச�வதாக 

இ��தா��, �தலி� சிறி� மாைவ 

எ��� ப��ைளயா� ப���� ைவ��, 

ப��ைக சிற�பாக நட�க ேவ��� எ�� 

ப�ரா��தி��� ெகா�� ஆர�ப���க�. 

ேவைல ���த�� மா�� ப��ைளயாைர 

ந��� வ��� வ���க�. ப�சண�கைள 

�ைஜயைறய�� ைவ��, இைறவ��� 

ைநேவ�திய� ெச��, ப�ற� 

பய�ப����க�.

சீைட, ������� ேதைவயான அ�சிைய 

அைரமண� ேநர� ெவ�ந��� ஊற ைவ�� 

வ��தப��, மாவாக அைர�கலா�. சீைட, 

���� சிவ�காமலி����. சீைட, 

���� எ�ெணய�� ந�றாக 

��கிய���� மா�, வாணலிய�� 

எ�ெண� ைவ�க ேவ���.

சீைட மாைவ� ப�ைச�� சிறி� ேநர� 

ைவ�க��. அத� ப�ற� ஒ� �ண�ய�� 

சீைடைய உ���� ேபாட��. ஒ� மண� 

ேநர�தி� �ண� ஈர�ைத இ���� 

ெகா���. ப�ற� சீைடைய� ெபா�� 

ெத��தா� ெவ��காம� இ����.

ேத��ழ�, ��ப�, ஓம�ெபா� ேபா�ற 

வ�ைற� ெச�வத�� ��, ����� 

�ழாய�� (நாழிய��) உ��ற�தி��, 

அ��தி� ப�ழி�� ேம� �ழாய�� 

வ�வ��பான ப�திய��� எ�ெண� 

தடவ� மாைவ� ேபா��� ப�ழி�தா� 

�ழாய�� மா� அதிகமாக ஒ��� 

ெகா�ளா�. எள�தாக�� ப�ழியலா�.

த�பாவள��� ேத�கா� எ�ெணய�� 

ப�சண�க� ெச�ய ��யாதவ�க�, 

தா�க� பய�ப���� எ�ெணேயா� 

சிறிதள� ேத�கா� எ�ெணைய� 

ேச��தாேல ேபா��. ப�சண� ேத�கா� 

எ�ெணய�� ெச�த� ேபாலேவ மணமா� 

இ����.

எ�தவ�தமான காரமாக இ��தா��, 

மா�ட� ஒ� �ழி�கர�� அள�, 

�டைவ�த எ�ெணைய� கல�� 

ெச�ய��. ெவ�ெண� ேச��காமேலேய 

ப�சண� உ�ேள மிக�� சாஃ��டாக�� 

ெவள�ேய கரகர�பாக�� வாய�� 

ேபா�டா� கைர��ப� இ����.

சீைட ெவ��காம� இ��க, உ���� 

ேபா� உ��ைடயாக உ��டாம�, 

ந�ளவா�கி� அ�ல� த�ைடயாக ெச�தா� 

சீைட ெவ��கா�.

�ேலா�ஜா�� ெச���ேபா� ச��கைர� 

பாகிேலேய அதிக ேநர� ஊறினா� 

உைட�� வ���. ஜா�� ஓரள� 

ஊறிய�� ேவ� ஒ� பா�திர�தி� எ��� 

ைவ��, ப�மா�� ேபா� பா� ேச���� 

ப�மாறலா�. 

உ�� ப�சண�க� ெச���ேபா� உ�ைப� 

த�ண�� � ேபா�� ந�றாக� கைர��, 

அ�த� த�ணை� ர ேமலாக வ�ட��. உ�ைப 

அ�ப�ேய மாவ�� ேபா��� ப�ைச�தா�, 

எ�ெணய�� ேபா�ட��, ெவ���� 

சிதறிவ���.

ந�ல ெமா�ெமா� ெவன வரேவ��ய 

�வ�� , ெம�ெத�� வ�தா� வாணலிய�� 

ெந� வ���� கிளறி, ஒ� ைக�ப�� ேசாள 

மா�, அ�சி மா� ேச��க��. 

ெமா�ெமா�ெவன ஆகிவ���. க�னமாக 

வ�தா� ெந� ம��� வ���� கிளறி 

இற�கினா� ஸாஃ�டாகி வ���.

 
த�பாவள��� உறவ�ன�க�, ந�ப�க��� 

ெப��பா�� �வ�� ைடேய ப�சள��ேபா�. 

எ�ேலா� வ�� ��� இன��� அதிகமாக 

இ����. இைத� தவ���க, பழ�க�, உல� 

பழ�க�, ப��� வைககைள� ப�சாக� 

ெகா��கலா�.

நாடா ப�ேகாடா ெச���ேபா� அ�சி மா�, 

கடைல மாேவா� இர�� ேடப�� ��� 

ேகா�ைம மாைவ�� ேச���� கல�� 

ெச�� பா��க�. ப�ேகாடா �� �டாக 

இ��ப�ட� �ைவ�� அ��தமாக 

இ����.

தப� ாவள� ப�சண ���! 

Vijigermany
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JUST 
RELAX...

Sriramajayam@Vishvanathan

Doctor: which soap u use? 
santa: Bajrang soap, bajrang paste, Bajrang brush. 
Dr: Is Bajrang an international company? 
santa: No bajrang is my room Partner.. 

Sriramajayam@Vishvanathan

ஒ� ஊ�ல ���சாமி�� ஒ��த� 

இ��தானா�. அவ��� சாேவ 

வர��டா��� ெரா�ப காலமா கட�ைள 

ேவ�� தவ� இ��தானா�.

ஒ� நா� கட�� ேந�ல வ�தாரா� “ப�தா 

எ�ன வர� ேவ��� ேக�” அ�ப��� 

ேக�டாரா�..

���சாமி�� ெரா�ப ஆ�வமா “கட�ேள 

என�� சாேவ வர��டா�”�� 

ேக�டானா�..

“ச� ப�தா அ�ப�ேய ஆக���”� 

ெசா�லி�� கட�� மைற�� ேபா��டாரா�.

���சாமி ெரா�ப ச�ேதாசமாகி�� வ�� ��� ேபா��� இ��தானா�. வழிய�ல யாேரா 

ஒ��த� ���சாமிைய கவன����கி�ேட வ�� “உ�க ேப� எ�ன?�� ேக�டாரா�..

அ��� ���சாமி அவேனாட ேபைர ெசா�ல��யாம

“���மி”

“���மி”

“���மி”�� ெசா�னானா� பாவ�

கைடசிவைர அவ��� ”சாேவ” வரைலயா�…

சாமிய�� background voice .. "வர� ேக��ற உன�ேக இ�தன அட��னா ����ற என�� 

எ�ேவாள� இ����..

Sintu lingam

Oruvan thaniya raathiri 12 manikku 
sudukaattula soap pottu kulichikittu irundhaan. 
Yaen theriyuma? 

Hamam irukka bayam yaen?

Vijivedachalam

ஏ�டா அ�த ஆள தி��ப� அ��ப��ட ?

அவ� 2012 காேல�ட� ேக�டா�.

ந�ம கி�ட ஆய�ர� காேல�ட�தாேன இ���...
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ெச��ர��ேவ! ெச��ர��ேவ! ஜி�ெல�ற கா�ேற!!........ எ�ற பாட��� தாவண� வ�சற 

ஊ�சலி� ஆ�� �ேதவ�ைய அ�வள� சீ�கிர�தி� மற�க ���மா எ�ன? ஆ� ம���� 

�ேதவ� தைல�கா��ய����� பட� இ�.  ஒ�ெவா� வயதி�� ெப�ைம அழகாக 

மிள��� எ�ப� எ�வள� உ�ைம.  அைத ெம�ப��தி��கிற� �ேதவ� அவ�கள�� 

நள�ன��,  அழ��.  ந��ப�� ம���� அச�திய���கிறா�.  ஒ� ெப� எ�தைனேயா 

அவதார�க� எ��கிறா�. ஒ� தாயாக, ஒ� மைனவ�யாக, ஒ� ம�மகளாக இ���� 

ெப�க���� மன� இ���� ம�றவ�கைள� ேபால, அதி� வலி�� இ���� எ�பைத 

அழகாக ெசா�லிய���கிறா�க�. 

கணவ�,  மைனவ�ைய எ�ப� மதி�க ேவ���,  அவ�ைடய திறைமைய எ�ப� 

ஊ�க�ப��த ேவ��� எ�ப�� ந�றாக ெசா�லிய���கிறா�க�.  சஷி(shashi )  எ�ற 

கதாபா�திர�தி� ந���� �ேதவ� அவ�க��� ஆ�கில அறி� �ைறவாக இ����. த� 

தா��� ஆ�கில அறி� இ�ைல எ�பைத அவமானமாக க��கிற� ெப��ழ�ைத. த� 

த�ைதய�ட� ம��� அைன�ைத�� பகி�கிறா�. ெமாழி அறி� தா����, �ழ�ைத��� 

இைடெவள� ஏ�ப���கிற�. ஒ� தா��� �ழ�ைதய�� வ�லக� எ�வள� ேவதைனயான 

வ�ஷய� எ�பைத அழகாக ெவள��ப��தி இ��பா�.  ஆ�கில� ெத�யாம� உைட�� 

அ��ெபா��, ந� க�கள��� க�ண�� . சஷி சி�ெதாழிலாக ல�� ெச�� வ��பைத 

கணவ� ேகலி ெச�வ�,  சி� வ�ஷய�தி� �ட மைனவ�ைய ஊ�க�ப��தாம� 

��ப���வ� எ�வள� வலிகைள உ�� ப��கிற� எ�பைத ஆ�க��� 

ெகா��தி���� ���.  அ�க�� ச��கைர� ெபா�கள�� வ�� ��தி�ைய�ேபா� 

நைக��ைவைய�� இய��ன� கல�தி��கிறா�.

சஷி ��நிைல� காரணமாக நி�யா�� ெச�கிறா� தன�யாக, அ�ேக�� ஆ�கில� ெநா�� 

வ��கிறா� சஷி. ஒ� ஆ�கில� க�� ெகா���� வ�ள�பர� பா��கிறா�. ஆ�கில வ��ப�� 

ேபா� ேச�கிறாரா ?  இ�ைலயா?  வா�ைவ எ�ப� �ைவயாக�� �வார�யமாக�� 

மா��கிறா�? இ� தா� கைத. இய��ன�� (Gauri Shinde) �ய�சிைய நி�சயமாக பாரா�ட 

ேவ���.  மிக ��ண�ய உண��கைள� �ட அழகாக ெசா�லிய���கிறா�.  பட� 

பா����� உ�கேளா� க��ைத�� இ�ேக பதி� ப���க.

சி�ன சி�ன வ�ஷய�க� �ட ந���� உைர���. சஷி ெச�தி�தாைள ைகய�� எ��� 

ப����� ேநர�, கணவ� "சஷி � ெகா�" எ�ற �ர� வ��. ெச�திதாைள கணவ� ைகய�� 

ெகா��� வ���, ஏ�கமாக பா��� ெச�வா�. 

�த� �ைற எ�ப�  ஒ�  �ைற  ம��ேம  வ��  வ�ஷய�,  அைத  ந�ப��ைகேயா��, 

ச�ேதாஷ�ேதா��  எதி�ெகா���க�  எ�� ஒ�  வசன�  வ��.  ெரா�ப ந�றாக 

இ����. சைமய� "ஆ� ெச�தா� கைல, அ�ேவ ெப� ெச�தா� ேவைல" எ�� ஒ� 

வசன� வ��, அழகாக ெசா�ல�ப������. 

ஒ� ெமாழி ெத��� ேபசினா� சிற�� ஆனா� ெத�யாத ெமாழிைய �ய�� ேபசினா� அ� 

அைதவ�ட சிற�� ஆமாதான�க! ! !  சி�ன சி�ன பாரா���க��,  ஊ�க�க�� 

ெப�க��� எ��ேம உ�சாக டான��. அ� அவ�கைள இ��� உயர�தி��� எ��� 

ெச��� ஒ� ஊ�தி. ச� ப��சி��,  பட�ைத பா����� உ�க க��த ெசா���க 

ேதாழிகேள!! ம���� ச�தி�ேபாமா....

Geetha A @ AnuReview
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�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : பாய�ரவ�ய�

அதிகார�: கட�� வா��� 

6. ெபாறிவாய�� ஐ�தவ��தா� ெபா�த��  ஒ��க 

ெநறிநி�றா� ந��வா� வா�.

வ�ள�க� :

ெம�, வா�, க�, ���, ெசவ� ஆகிய ஐ�� ெபாறிகள�� வழி� ப�ற��� த�ய ஆைசகைள அழி�� 

கட�ள�� ெபா�ய�ற ஒ��க வழிய�ேல நி�றவ� ெந��கால� வா�வா�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Long live they blest, who 've stood in path from falsehood freed; His, 'Who quenched lusts that from the sense-
gates five proceed'.
Explanation :
Those shall long proposer who abide in the faultless way of Him who has destroyed the five desires of the senses.

7. தன��வைம இ�லாதா� தா�ேச��தா�� க�லா� 

மன�கவைல மா�ற� அ��.

வ�ள�க� :

தன�� இைணய��லாத கட�ள�� தி�வ�கைள� ேச��தவ��ேக அ�றி, ம�றவ�க��� 

மன�கவைலைய� ேபா��வ� க�ன�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Unless His foot, 'to Whom none can compare,' men gain, 'Tis hard for mind to find relief from anxious pain. 
Explanation :
Anxiety of mind cannot be removed, except from those who are united to the feet of Him who is incomparable.

8. அறவாழி அ�தண� தா�ேச��தா�� க�லா� 

ப�றவாழி ந��த� அ��.

வ�ள�க� :

அற�கடலான கட�ள�� தி�வ�கைள ேச��தவேர அ�லாம� ம�றவ� ப�றவ�யாக கடைல ந��தி� 

கட�ப� க�ன�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Unless His feet 'the Sea of Good, the Fair and Bountiful,' men gain, 'Tis hard the further bank of being's changeful 
sea to attain. 
Explanation :
None can swim the sea of vice, but those who are united to the feet of that gracious Being who is a sea of virtue.

9. ேகாள�� ெபாறிய�� �ணமிலேவ எ��ண�தா� 

தாைள வண�கா� தைல.

வ�ள�க� :

எ��� ந�ல �ண�க��� எ�லா� இ��ப�டமான கட�ள�� தி�வ�கைள வண�காத 

தைலக�, �ல�க� இ�லாத ெபாறிக�ேபால, இ���� பய� இ�லாதைவேய

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Before His foot, 'the Eight-fold Excellence,' with unbent head, Who stands, like palsied sense, is to all living 
functions dead. 
Explanation :
The head that worships not the feet of Him who is possessed of eight attributes, is as useless as a sense without 
the power of sensation.

10. ப�றவ�� ெப��கட� ந���வ� ந��தா� 

இைறவ� அ�ேசரா தா�.

வ�ள�க� :

கட�ள�� தி�வ�கைள� ேச��தவ� ப�றவ�யாகிய ெப��கடைல ந��தி� கட�ப�; ம�றவ� ந��த�� 

மா�டா�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

They swim the sea of births, the 'Monarch's' foot who gain; None others reach the shore of being's mighty main. 
Explanation :
None can swim the great sea of births but those who are united to the feet of God.

ts;Std; gf;fk;
 - Parasakthi
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 ePah? ehdh?...ePah? ehdh?...ePah? ehdh?...

கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா 

நானாவ�� த�� ���, அதி� சிற�பாக 

ேபசியவ�றி�, ேம�ேகா�க��, கீேழ 

ெகா��க�ப��ள�.

தைல��

இ�ைறய வா��ைக �ைற�� எ� 

சிற�த� தன�����பமா� 

�������பமா� 

மன�த�, ச�க வா��ைக 

ேம�ெகா��வ��ட மி�க� எ�� 

ெசா��வா�க� அ�ப�ப�ட இ�த 

ச�க�தி� அ��பைட அள� தா� 

���ப�. இ�த ���ப அைம�ப�� 

இ�றய வா��ைக �ைற�� எ� 

சிற�த� தன����பமா? 

�������பமா?

தைல�� நம�� �தித�ல ஆனா� 

ஒ�ெவா�வ� பா�ைவய�� 

க����க��, ேகாண�க�� �திய� like 

“old wine in new bottle” எ�பா�கேள அ� 

ேபா� தா�.

இ�தியா ���ப அைம�ைப ைமயமாக 

ெகா�� வா�� நா�, இ�� ெப�� 

அளவ�� ���ப� தா�, த�ைத, 

கணவ�, மைனவ�, �ழ�ைதக� எ�ற 

அளவ�� ெப�கி��; உற�க� �ைட�ழ, 

சி� அளவ��� இ�� காண�ப�கிற�.

உற�க� �ழ வா�� ��� ���பமாக 

இ��தா�� ச�, அ�ல� தன� 

���பமாக இ��தா�� ச� 

மன�த�க���, �ழ��� ஏ�றா�ேபா� 

நிைற �ைறக� இர��� இதி� உ��. 

இர�டா� நிைல உற� ேபாரா�ட� 

ப�றி ந� தமி� ச�க� ெசா��ேம 

“வ�� ��� வ��  வாச�ப�” எ�� அ� 

இைத தா�.

��� ���ப�தி� வழிகா��� �ைண, 

ப���, �ண�� அ��த 

தைல�ைற�� ெசா�லி ெகா���� 

ப��வ�, இ�ப ��ப�கைள பகி��� 

ெகா��� இடமாக, ேவைல�� ெச��� 

ேபா� �ழ�ைதய�� தன�ைம ந���� 

இடமாக என பல ந�ைமக� உ��.

சில ேநர�கள�� உற� ேபாரா�ட�, 

ெபா�ளாதார ஏ�ற�தா��, privacy, �ைற 

கா�� உற�க� என ெப�� 

�ைறக�� உ��.

இ� ேபாலேவ தன� ���ப�தி�� நிைற 

�ைறக� உ��. சில�� அ�பவ�க�, 

சில�� ேதைவக� �������ப�தி� 

இ��பத�� ஒ�� வரா� எ�� 

நிைன�ப� தவ� இ�ைல. ஏெனன�� 

வா��ைக வா�வத�� தா� 

ப�ேசாதைன ெச�வத�� அ�ல.

“காலி� ஒ� ��� த�சா க�� 

கல��� க�ண�� ஒ� �சி ப�ட 

ைகதா� ஓ��” எ�ற வ�க� 

ஒ�ெவா�வ�� ேதைவ அ��பைடய�� 

உற�கள�� அவசிய�ைத ெசா��� 

“ச�சார� அ� மி�சார�” பட�தி� 

வ�க� தா�, இ�த பட� மன�த 

மன�கள�� ���க�, தவ���, கடைம 

உண��, உ�ைம, அ��, ஆதர�, எ�� 

பல ேகாண�கள�� மன�த உற�கைள, 

உண��கைள, ���ப நிைலைய�� 

ேகா��� கா��ய திைர�பட�.

சில இட�கள�� வ��� ெகா����, 

சில இட�கள�� தவ�� ெச�யாம��, 

- Surya
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சில இட�கள�� தவ��� இட� 

ெகா��காம�� நா� நக���கி�ற 

��� ���ப� �ட ஒ� ெப�வா�� 

தா�. 

தன� ���பமா? ��� ���பமா எ�ற 

வாத வ�வாததி� ந� ெப�ைம 

���ப��, ந� ���ப உ��ப�ன�கள�� 

க����க��� ஆதர�, மகி��சி, 

வ�வாத�, ேமாத� எ�� பல 

தள�க��� ெகா�� ெச�� இ�திய�� 

க���ப�� ைவ�திய� ெச�� அழகா� 

����வ����க�.

க����கைள அழகாக பதி� ெச�த 

ேதாழைமக����, க�ன� �ய�சிய�� 

க����கைள �� ைவ�த �� 

உ��ப�ன�க���� எ� மனமா��த 

வா����க�. 

�ைறேய அவரவ� க���கள�� 

அ��பைடய��,

ேதாழி வ�ஜி அவ�க�, ��� ���பேம 

சிற�த� எ�ற த� வாத�ைத, 

எ�ேபா�� ஆதர� கிைட��� எ���, 

ேம�� ஒ�ெவா� மன�தன�� �ண� 

ம��� ப��கள�� வ�ைள 

நா�றா�காளாக இ��கிற� எ�� த� 

ேமலான க���ட� ெதாட�கி��ளா�.

“வ��� ெகா��� வா�வைத 

க���ெகா��� இடமாக இ���� 

��� ���ப� தா� ந� பல� எ�ப� 

உலக உ�ைமேய”

தன� ���ப� தா� சிற�த� அதி�� 

வா�வ�� ெப�� ப�தி வா��� ���த 

���ப ெப�யவ�க��� �ைரவசி 

ேவ��� எ�� ெசா�லி அழகா� 

�����ளா� ந� ேதாழி ல�மி. 

இர�டா� நிைல காத�� அத� 

ெவள��பா��, உ�ைமயான� 

அ��தமான�. இ�� தா� இர�� 

பக�� நம�காக வ�� எ�� 

ெப�யவ�க� நிைன�ப���, 

அவ�க��� வழிவ��வ� ெநறிேய !!!! 

எ�ப� ேதாழி ேம�ய�� க���. 

தன�����தன� எ�ப� நம�� ப���ச 

friends �ட இ��� KFC சி�க� சா�ப�டற 

மாதி� எ�� வா��ைத ஜால�கள�� 

நாக�க ��கைள அ�ள� ெதள����ளா� 

ேம�. 

தமி� ���, ந��லக� ெசா��� 

அ�த ஊட�� �ட�� ேதைவ அத�� 

தன�ைம ேதைவ. ம�தி வா�� அ�த ெப� 

வா�வ��� அ�த ஆர�பகால அ�தள� 

இ�வ� தன�ைமய�� அைம�க ேவ��� 

எ�ற தா�ப�திய வா�ைகய�� உ�ைம 

வ�ள�க�ைத அழகாக ெதா����ளா� 

ேதாழி தி�யா. 

“நவன� �� ேம�க�திய�� ந� ப�� 

தைல�ைற�� அ��தமி�லாத 

வா�வ�� வழிகைள ெச�பன��� 

என��� வழி�ைணயா� வ�� ந� 

ெசா�த�க� இ��தா� நி�சய� 

ந�வழிைய வ���� த�வா�க� எ�ப� 

திலக� அவ�கள�� க���. 

ேதாழி ேபக� அவ�க�... “��த�� 

அ��த�� சில உ�ைமக�� ந� ��� 

���ப�தி� இ���� வைர தா� 

����” எ�ற க��ைத �� 

ைவ���ளா�. 

உ�ைமய�ேலேய ெப�க� தன�யாக 

ேபா� இ��க ஏ� ஆைச�ப�கிறா�க�

எ�� எ�க� ஊ�� நட��� சில 

வ�ஷய�கைள ெசா�கிேற�....

1. இ�த ெப���க��� நா� ஊழிய� 

ெச�ய�ேமா?...

2. இ�க நி�காத, அவ�கேளாட ேபசாத, 

எைத�� சி�கனமா ெச�� அ�ைவ�

ெச�யற�...(ஏ�?... இெத�லா� என�� 

ெத�யாதா?... ெப�சா ெசா�ல 

வ�தி�டா�க?...)

3. ச�பாதி�கிற பண�த ��ஷ� த� 

ைகய�� ெகா��காம இ��� 

ெப�யவ�க

ைகல ஏ� தர��?...

நித�சனமான ேக�வ� தா� ேதாழி த� 

ெபா���கைள த���கழி��வ���, உட� 

ப�ற�தவ�கைள உதறிவ��� ெச��� 

வா��ைக எதி�� அ��த� காணா�. 

அ� ஒ� உ�ைம வா��� ஆகா�!!!!

“��� ���ப� தா� வ���ப�, அழ�� 

ஆன�த�� ெகா�டா�� இட� 
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அ�தா� எ���, அதி� உ�ள நிைறேய 

எ�ைன கவ��தைவ எ�� அழகான 

எள�ைமயான  வாத�ைத ைவ���ளா� 

ேதாழ� வ��வநாத�”

“உற�� ேபாரா�ட�, ெபா�ளாதார 

ஏ�ற�தா�� இ�த இர��� காணாத 

���ப� உலகி� �ைற�தா� மன�த 

மன�க� ஒ�ப��கள�� வா��ைகைய 

நக��தி கழி�கிற�, அ�த இட�தி� 

வ�லகி இ��ப� வா��ைக ேதைவ 

�ட!!!! எ�ற க��� ெபாதி�த வாத�ைத 

�� ைவ���ளா� ெஜய�தி அவ�க�. 

ேதாழி இ��மதி அவ�கள�� க����ப�  

“உற�கைள அத� ேதைவகைள 

எள�தி� ���� ெகா�வதி�ைல 

ஏ���ெகா�வ�மி�ைல ந� இ�றய 

ச�க� ”

ஆனா� எ� அ�மா எ�ன�ட� ��� 

���ப�தி� வா��� பா�. அ�ெபா�� 

ெத��� உன�� வா��ைகய�� �� 

அ��த�� எ�� �றிய� ���� 

உ�ைம.

“ச�யான வழிகா��த�� ேந�ய 

சி�தைன�� அ��த��ள வா��ைக�� 

இ�� ெச��� அ� உய��த பண��� 

�ட”

ேதாழி ெச�வ� தன� அ�பவ�ைத 

ெகா�� தன� ���ப� சிற�த� எ�ற 

த� க��ைத �றி��ளா�. 

“அ�பவ� ெப�ய ஆசா�, த� �ழ�ைத 

ப�வ�தி� கிைட�காத ெப�றவ�கள�� 

அ�� வள��த ப�ற� கிைட�பதி� 

அ�த�தமி�ைல,”

சிலவ�திகைள கைடப���� சில 

வ�திகைள மா�றி அைம�� நா� 

ேம�ெகா��� வா�� சிற�பாக 

அைம�� அதி�� ��� ���ப� 

�ைறகைள ெபா����ெகா��� 

த�ைம என பல வழிகைள ெசா�லி 

வ����� வா�ைகைய அைம�� 

ெகா��வ� ப�றிய ேதாழி �வ�ழிய�� 

வாத� அழேக!!!

காத� தி�மண�� அத� ப�� வ�� 

சகி�� த�ைம இ�ைம�� நா� 

க��தி� எ����ெகா�ள ேவ��ய 

அவசிய�ைத ேதாழி ெசா�ன� 

கால���� ஏ�ற வாதேம.

ேதாழி ப��யா அவ�கள�� க����ப� 

“உற�க���� இைடெவள� ேதைவ 

எ�ப� நவன� � ெப�ெற��த 

ேபர�ப��ைளக�, நாக�க மா�ற� 

�யநல� ைககள�� ���ப� 

அைடபட��டா� எ�ப� எ�ேலா�� 

ேவ��வேத”

மன�த மன�� அத� ேபாரா�ட�� 

ெசா�லி மாளா�, அ� எ��� நிைல 

ெகா�ளா�, என��� வ����ெகா��� 

வா�வ� ந� கடைம எ�ப� ந� நா� 

�ண�கள�� அைடயாளேம எ�ற 

இ�வா�வ�� அ��பைட க��ைத 

வலி���திய ேதாழி �மி�ரா அவ�கள�� 

க��� வரேவ�க�த�க�.

ேதாழி ெகௗ� அவ�க� �றிய� ேபா�, 

“ஒ�ெவா� மன�தன�� ெவ�றி, ேதா�வ�, 

�யர�, இதி� ேதா�ெகா���� 

ேதா�க� ந� உற�கள�� ேதா�க�, 

அ��� ஆதர�� அவ�க� ைககள�� 

தா� இ��கிற�. நாக�க கலாசார 

காரண�கைள ஈ�� எ��ப� ��� 

���ப�தி� தா�" எ�ப� எ� ேமலான 

க����.

"இ�த ந�யா நானாவ�� தன� சிற�பான 

க����கைள ��ைவ�� ெவ�றிெப�ற 

ேதாழி �வ�ழி (Poovizhi) அவ�க��� 

வா����க�”

இ�த மாத� தி�கான தைல��,

தப� ாவள��� ப�டா� ெவ��ப� அவசியமான 

ஒ�றா? இ�ைலயா? 

உ�கள� க����கைள பகி��� ெகா���க�.

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2012                                                         33



Mushroom Gravy  - Akshu. Anitha

ேதைவயானைவ

ம���- 200 கிரா�, த�காள� - 1, ெவ�காய� - 1, க�� - 1 ����, சீரக� - 1 ����, 

கறிேவ�ப�ைல - சிறி�, மிளகா�� ��, கர� மசாலா, ம�ச� �� - தலா 1 ����, உ�� - 

ேதைவயான அள�

மசாலாவ���

த�காள� - 1, ேத�கா� - சிறிதள� 

ெச��ைற

 ஒ� கடாய�� சிறி� எ�ெண� வ��� கா��த�� க�� ெவ��க வ���, சீரக�, 

கறிேவ�ப�ைல ேபா�� தாள��க��. 

 ப��ன�, ெபா�யாக ந��கிய ெவ�காய� ேபா�� சிவ�க வத�க��. ப�ற� ெபா�யாக 

ந��கிய த�காள� ேபா�� ந�� வத�க��. 

 ந�� ேச��� வ�த��,  ெபா�யாக ந��கிய ம���,  ேமேல �றி�ப����ள 

ெபா�கைள�� ேச��� ந�� கல�க��. 

 ப�ற�, அைர�க ெகா����ள மசாலா ெபா��கைள அைர�� கடாய�� ேச���, �� 

ைவ�க��. 

 ம��� ந�� ெவ��, ேச��� கிேரவ� பத�தி�� வ�த�� இற�க��.

காளா� மிள� வ�வ� - Aparna

ேதைவயானைவ

காளா� - 500 கிரா�, த�காள� - 2, சீரக� - 1 ����, ஆன�ய� - 1, தன�யா �� - 1 ����, 

சி�லி �� - 1����, ��� - 5, இ�சி ��� ேப�� - 1 ����, ேசா�� - 1 ����, 

ம�லி இைல

அைர�க:

ேத�கா� - சிறிதள�, மிள� - 1 ����, சீரக� - 1 ����.

ெச��ைற:

 வாணலிய��, எ�ெண� வ��� ேசா�� ேபா�� தாள��த 

ப��,  இ�சி ��� ேப�� ம��� சிறிதாக ந��கி 

ைவ���ள ஆன�ய� ேபா�� ந�� வத�க��.

 ப�� த�காள� ேபா�� ந�� வத�கிய ப��, ேதா� ந��கி 

ைவ���ள ��ைட ேபா�� வத�கி, சி�லி ப�ட�, 

தன�யா �� ேபா�� காளாைன�� ேச���, 

த�ணை� ர ஊ�றி ந�� ேவகவ�ட��.

 அ� ெவ�த�ட�, மிள���, சீரக��� ேபா�� 

கல�கி வ�ட ேவ���. 

 கைடசிய�� அைர�த கலைவைய ேபா�� கிளறி, 

ம�லி இைல �வ� இற�க��.

 �ைவயான காளா� மிள� வ�வ� ெர�. 

RECIPE OF THE MONTH - OCTOBER

MUSHROOM	RECIPES
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ம��� ப��யாண� 

ேதைவயானைவ

ம��� - 200 கிரா�, ெவ�காய�- 2, த�காள� - 2, ���, இ�சி வ��� - 2 ����, ேசா�� - 
1/2 ����, ப�ைச மிளகா� - 3, �தினா, ெகா�தம�லி ெகா�ச� , தன� மிளகா� �� - 2 

����, ேகச� ப�ட� - சிறிதள�, எ�மி�ைச பழ� - 1/2, ப��யாண� அ�சி - 1/2 கிேலா, 

ேத�கா� சிறி�.

தாள��க:

ப�ைட,  லவ�க�,  ப���சி இைல ேவ��� எ�றா� ப��யாண� எச��,  எ�ெண� 
சிறிதள�, ெந� சிறிதள� அல�க��க ��த� ெந�ய�� வ��த�.

ெச��ைற:

 ம��� ந�� அலசி ��தப��த ேவ���. 

 ப�ற� சிறி�� இ�லாம� ெப��� இ�லாம� க� ெச�� ெகா�ள ேவ���.

  ெவ�காய� த�காள� ெபா�யாக அ��� ெகா�ள ேவ���. 

 ��� இ�சி ப.மிளகா� ேசா�� எ�லாவ�ைற�� மி�சிய�� ேப�� ெச�� ெகா�ள 
ேவ���. 

 ப�ற� ��க� �டா�கி தாள��க ெகா����ளைத தாள��க ேவ���. 

 அலசி ைவ���ள �தினாைவ ேபா�� வத�கிய ப�ற�,  ேப�� ெச���ளைத 
ேபாடேவ���. 

 த�ண��  ஊ�றி ெகாதி�க ஆர�ப��த�ட� அ�சி ேச���,  எ�மி�ைச சா� ப�ழி��, 
ேகச� ப�ட� ேபா��, அைர���ள ேத�கா�� ேச���, எச�� ேச��� கிளறி வ��� 
��கைர ��வ�ட ேவ���. 

 15&20 நிமிட�க� சி�மி� ைவ�� ப�ற� அைண�� வ�டேவ���.  கைடசிய�� 
ெகா�தம�லி �வ� ��தி� அல�க��க ேவ���. 

 �ைவயான ம��� ப��யாண� தயா�. 

�றி�� 

தன�யாக ெந�ய�� அ�சி வ��� ெகா�ள ேவ���. 
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தய�� ச�யாக உைரயாத கால�கள��, அைத உைர ஊ�றிவ���, அைத 

ம�ெறா� ெப�ய பா�திர�தா� கா�� �காதப� �� ைவ�தா� 

ந�றாக உைர��.

Jv66@Jeyanthi

Mushroom White Gravy (serves 5) - Nvishnudevi

Ingredients

Mushroom - 2 packets, Ginger garlic paste - 1tbsp, Cinnamon - 1, Cloves - 2, Onion - 4, 
Cashew - 100gm, Green chilli - 3 to 4, Salt - to taste, Milk - 300ml, Coriander - to 
garnish, Oil - to your need, Ghee - 2tbsp

If you feel cashew will add calories add roasted gram(pottu kadalai instead) 

Method:
 Pour the oil in pan say 3tbsp
 Saute onion. add ginger garlic paste, cashew, green chillies to it and fry it
 After the ingredients are fried, make it to paste in mixi
 Pour the ghee in pan add the cinnamon, cloves, mushroom to it and saute it
 Then add the white paste, milk to it. If the gravy is thick add some water and bring 

it to boil.
 Sim it for 5 mins and garnish it with coriander.
 Now the white mushroom gravy is ready to serve.

சி�லி ம��� கறி - Aparna

ேதைவயானைவ

காளா� - 1/2 கிேலா, ��� வ��� - 2 ேத�கர��, உ�� - ேதைவயான அள�, ப�ைச 

மிளகா� வ��� - 2 ேத�கர��, மா�கா�� ெபா� - 1/2 ேத�கர��, எ�ெண� - 2 

ேத�கர��

ெச��ைற

 காளா�கைள ந�றாக க�வ�, இர�டாக ந��கி� ெகா�ள��.

 ந��கிய காளா�ட� ��� வ���, ப�ைச மிளகா� வ���, உ��, மா�கா�� 

ெபா� ேச��� கல�கி கிளறி வ�ட��.

 ஒ� வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி மசாலா கல�த காளாைன� ெகா�� ந�� 

வத�க��.

 �சியான சி�லி ம��� கறி தயா�. 
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Lavanya’s KitchenLavanya’s KitchenLavanya’s Kitchen Lav @ Lavanya

Red Chori bean (Thatta payaru) kurma/curry

Ingredients
Onion - 1 cut in to small pieces
Tomato - 5 (small size) cut in to small pieces.
Red chori bean - 1 cup (soak in water for 6 hours/overnight)
Sorakkai - diced - 1 cup
zucchini - diced - 1 cup (optional)
Red chili powder - 1 teaspoon,
Dhania powder - 2 teaspoon, 
Cumin powder - 1 teaspoon, 
Pepper - 1/4 teaspoon (You can replace with 3 tea spoon of sakthi sambar powder too) 
Oil - 3 teaspoon
Salt - 1 teaspoon (to your taste)

Preparation:
 Heat the oil in pressure pan, add mustard seed / urad dal - when Mustard seed pop, Add the onion 

and saute for 5 min.
 When it turns golden color, add tomato, salt, a pinch of turmeric and saute till the tomatoes turn soft
 Add veggies, soaked red bean, all masala powder, saute for 2-3 mins
 Add 2 cups water, close the lid - cook in high flame till the first whistle.
 Reduce the flame to low after the first whistle, cook for 15 mins in low flame.
 Garnish with 1 table spoon of cilantro

This curry goes good with chapatti or rice. 

Penmai’s 
Kitchen Queen

�� ெச��� ேபா� அைத சிறி� கனமாக ேத��� ந�ல கா��த எ�ைணய�� 

ேபா�� உடேன கர��யா� அைத எ�ைணய�� அ�ய�� ேபா�� அ��திவ��� 

ப��� அத� இர�� ப�க�கள��� எ�ைணைய கர��யா� வா� வ���, 

ெவ�த ப�ற� எ��தா� நிைறய ேநர� �� உ�ப�ட� இ����.

Jv66@Jeyanthi
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�ைவயான ச�தான இ�லி ெபா�

ேதைவயானைவ

உ��த� ப��� - ஒ� க�, கடைல ப��� - அைர க�, 

ெகா�� - ஒ� ைக�ப��, எ� - இர�� ேடப�� ���, 

கா��த மிளகா� - கார�தி�ேக�ப, கறிேவ�ப�ைல - 

சிறிதள� 

ெப��காய� ெபா� - கா� ����, வ��பத�� 

சிறிதள� எ�ெண�

ெச��ைற

 �தலி� வாணலிைய அ��ப�� ைவ�� ஒ� 

��� எ�ெண� வ��� ேமேல ெகா����ள 

அைன�� ெபா��கைள�� தன��தன�யாக 

சிவ�க வாசைன வ�� வைர வ��ெத��க��. 

 ப�ற� அைன��� ந�றாக ஆறிய ப�ற� உ�� 

ேச��� மி�சிய�� ேபா�� சிறி� கரகர�பாக 

அைர�� கா�� �காத பா��லி� ேபா�� �� 

ைவ�க��.

 இ�த ெபா��ட� ந�ெல�ெண� ேச��� 

இ�லி�� ெதா�� சா�ப�ட ��ப� �ைவதா�.

Maheshwari’s KitchenMaheshwari’s KitchenMaheshwari’s KitchenSmahi @ Maheshwari
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Preethi’s KitchenPreethi’s KitchenPreethi’s KitchenPreethi4U

Oats Pongal

Ingredients :

Oats - 1 Cup

Moong dal - 1/2 Cup

Salt - to taste

Turmeric - A pinch

To Temper :

Oil - 1 Tsp

Pepper - 1/2 tsp

Jeera - 1/2 tsp

Ginger - Small piece

Curry leaves - 1 string

Method: 

 Pressure cook Moong dal with pinch of turmeric, Chop 
Ginger finely, Crush the pepper and keep it aside.

 Take oil in a pan and temper it with the items given 
under "to temper".

 Add 2 cups of water and salt and bring to boil.

 Now add oats and cooked Moong dal and mix it well.

 cook until you get the correct consistency.

 Serve it hot with sambar and chutney.

Notes :
Instead of oil you can also use Ghee.

www.Penmai.com                                Penmai eMagazine Nov 2012                                                         39



இ�லி�� அைர�த மாவ�� இர�� ேத�கர�� ந�ெல�ெண� 

வ���� கல�� ைவ�தா�, இ�லி மி��வாக இ����.

Nishahameetha

கா�சி�ர� இ�லி

ேதைவயானைவ:

���கல�சி - 1 ட�ள�

ப�ச�சி - 1 ட�ள�

��� உ��த� ப��� -2 ட�ள�

ெவ�தய� - 1ேத�கர��

உ�� - ேதைவயான அள�

சைமய� ேசாடா - 1ேத�கர��

தாள��க:

உ��த� ப��� - 2 ேத�கர��

கடைல�ப��� - 2 ேத�கர��

��தி� - 2 ேத�கர��

கறிேவ�ப�ைல - 2 ேத�கர��(ந��கிய�)

மிள� -2 ேத�கர�� (உைட�த�)

இ�சி - 2 ேத�கர��(ந��கிய�)

ெந� - 1 ேமைச�கர��

எ�ெண� - 2 ேமைச�கர��

ெச��ைற:

 அ�சி இர�ைட�� ஒ�றாக��,  உ���,  ெவ�தய�ைத ஒ�றாக�� ஊற 

ைவ�க��.

 ஊறிய�� உ��ைத ைநசாக அைர�� எ���� ெகா��, அ�சிைய ரைவ பத�தி�� 

அைர�� உ��, சைமய� ேசாடா ேச��� கல�கி மாைவ எ�� மண� ேநர� �ள��க 

வ�ட��.

 இ�லி ஊ�����, வாணலிய�� எ�ெண�, ெந� இர�ைட�� ஒ�றாக ஊ�றி 

கா��த�� கடைலப���, உ��த� ப���, ��தி� ேச��� சிவ�கவ���, மிள�, 

ெபா�யாக ந��கிய இ�சி, கறிேவ�ப�ைல ேச��� வத�கி மாவ�� ெகா�� கல�கி 

ைவ�க��.

 கல�கிய மாைவ ஒேரஅள��ள உயரமான க�கள�ேலா அ�ல� ட�ள�கள�ேலா 

எ�ெண� தடவ� அைர அளவ��� மாைவ ஊ�ற��.

 ��க�� ஒ� ட�ள� த�ண��  வ��� �ேடறிய�� மா� ஊ�றிய ட�ள�கைள அ��கி 

ெவய�� ேபாடாம� ேவகைவ�க��.

 க�தியா� ��தி பா��தா� ஒ�டாம� இ���� (10 - 15 நிமிட�க� ஆ��).

 அ�ேபா� எ���, சிறி� ஆற வ���, தைலகீழாக கவ���தா� இ�லி அழகாக வ��.

இத�� ெதா���ெகா�ள �ைவய� ேதாதான�.  கா� ( ப�� க�ககா�,  ெசௗ ெசௗ) 

அ�ல� ேத�கா��ைவய�. 

�றி��:

இ�த இ�லி இர�� நா�க��� �ட ெகடாம� அ�ப�ேய இ����. பயண�தி�� எ���� 

ெச�ல ந�றாக இ����. இைத இ�லி த��கள�� ேவக ைவ�க �டா�.

Satyasriram’s KitchenSatyasriram’s KitchenSatyasriram’s KitchenSatyasriram

Image courtesy: cooking-india.com
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Nisha’s KitchenNisha’s KitchenNisha’s KitchenNisha Hameetha

சி�க� ��கா ஃப�ைர

ேதைவயானைவ:

சி�க� - 1/2 கிேலா, சி�ன ெவ�காய� - 1/4 கிேலா, த�காள� - 2, இ�சி - சிறிய ���, ��� - 

10 ப�, வர மிளகா� - 15, ேசா�� - 1/2 ���, ம�ச� �� - சிறிதள�, கறிேவ�ப�ைல - 

சிறிதள�, உ�� - ேதைவயான அள�, எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற

 சி�கைன ��த� ெச�� க�வ� ெகா�ள ேவ���.

 இ�சி, ��ைட அைர�� ெகா�ள��. 

 ெவ�காய�, த�காள�ைய ெபா�யாக ந��க��.

 மிளகாைய சிறிதாக கி�ள� ைவ�க��.

 வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி கா��த�� ேசா��, தாள���, கி�ள�ய வரமிளகாைய 

ேபா�� ந��கிய ெவ�காய�, த�காள� ேச��� வத�கி, இ�சி ��� வ��ைத ேச��� 

வத�கி, கறிைய�� ேபா�� வத�கி, ம�ச� ��, அைர க� த�ண��  ேச��� உ�� 

ேபா�� ேவக ைவ�க��.

 த�ண��  ந�றாக வ�றி கறி சிவ�க ெவ�த�� இற�கி க�ேவ�ப��ைல, ெகா�தம�லி 

தைழ �வ� ப�மாற��.

 கறி தன��தன�யாக இ��க ேவ���.

 இ� ரச� சாத�, சா�பா� சாத��ட� சா�ப�ட �ைவயாக இ����.

மிள� ம�ட� மசாலா

ேதைவயானைவ: 

ம�ட� - 1/2 கிேலா (எ��ப��லாத�), ெப�ய ெவ�காய� - 4, மிள� ��- 2 ேடப�� ���, 

சீரக �� - 2 ேடப�� ���, ம�ச��� - 1/2 � ���, ப�ைச மிளகா� - 2, த�காள� - 3, 

கறிமசாலா �� - 1 � ���, ப�ைட - 3, கிரா�� - 5, உ�� - ேதைவயான அள�, எ�ெண� - 

ேதைவயான அள� 

ெச��ைற

 ம�டைன ேலசாக உ��, ம�ச� �� ேச��� ��க�� ேவக ைவ�க��.

 ெவ�காய�ைத ந�ளவா�கி� ந��கி ெகா�ள��.

 த�காள�ைய ெபா�யாக ந��க��. ப�ைச மிளகாைய கீறி ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ��� ப�ைட, கிரா�� தாள���, 

ெவ�காய�ைத ேபா�� ெபா�ன�றமாக ஆ�� 

வைர வத�க��.

 அ��� த�காள�, ப�ைச மிளகா� ��, மிள� 

��, சீரக ��, ம�ச� ��, கறிமசாலா 

�� ேச��� ந�� வத�க��.

 த�ண��  ேலசாக ேச���, ேவக 

ைவ���ள கறிைய வதி�கி 

ைவ���ள மசாலாவ�� ேச��� 

��ட வத�கி இற�க��. 

 அத� ம�� ந��கிய ெவ�காய�ைத 

�வ� ப�மாற��. 

 இ� சா�பா� சாத��ட� சா�ப�ட 

�ைவயாக இ����.
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ெப�ைம - Sumathisrini@Sumathi Srinivasan

சா�வ� க�கைள ��யப�ேய '���� சி�ப� ெம�ல ெம�ல திற�� வ�����... ��த� 

ஒ�� ச�தமி�றி ப�ற�� வ�����' எ�ற பாடைல ரசி��� ெகா����தா�. அவ��� 

எ�ேபா�ேம இ�த பாடலி� ஒ� லய��� ஏ�ப��. அ�ப� லய��தி��தவள�� காதி� 

அைழ�� மண� ஓைச ேக�ட�. கைர�� ைவ�தி��த ஆர�தி� த��ட� கதைவ� திற�தா� 

சா�வ�. வாசலி� சா�வ�ய�� மாமனா� வாகீச�, மாமியா� சா�தா, கணவ� சப�� 

ஆகிேயா� �ைட �ழ நா�தனா� உ�ரா ப�மிய வய���ட�, ைக நிைறய 

வைளய�க�ட�� ம�களகரமாக நி�றி��தா�. 

மல��த �க��ட� ஆர�தி� ��றி உ�ேள அைழ�� வ�த அ�ண� சா�வ�ைய அ��ட� 

அைண��� ெகா�ட உ�ரா, 'அ�ண�... எ� ம�மக� எ�ன ெசா�கிறா�...?' எ�ற 

ேக�வ��ட� நிைறமாத க��ப�ண�யாக இ��த சா�வ�ய�� ேம��ட வய��ைற ஆைச�ட� 

தடவ�னா�. 'அவ��� எ�ன... இ�த உலக���� எ�ேபா வரலா�� ���சிகி�� 

இ��கா�' எ�ற சா�வ�, த� மாமியா�, மாமனா�� ப�க� தி��ப�, 'சீம�த� எ�லா� 

ந�றாக நட�ததா...? ����... என��� தா� நிைறமாத� எ�பதா� உ�ரா� ���ய�� 

சீம�த�தி� கல�� ெகா�ள ��யவ��ைல...' எ�� வ��தினா�.

அத�� சா�வ�ய�� கணவ� சப��, 'அதனா� எ�ன சா�வ�....?, 

இ�ேநர�தி� ப�ரயாண� ெச�வ� ச�ய��ைல எ�பதா� 

தாேன உ�ைன அைழ��� ெச�ல ��யவ��ைல... 

அதா� சீ� (cd) இ��கிறேத... ப�ற� ேபா�� பா��� 

ெகா�ளலா�' எ�� சமாதான� ப��தினா�. 

��னைக�த சா�வ�, உ�ராவ�� ப�க� தி��ப�, 'வா 

உ�ரா..., சா�ப���வ��� ெகா�ச� ஓ�� எ� ப�ற� 

ேபசலா�' எ�� அவைள உ�ளைற�� அைழ��� 

ெச�றா�.

சா�ப��� ெகா�ச ேநர� ஓ�� எ���� ெகா�ட 

உ�ரா, த� அ�ண�ய�� ம�ய�� தைல சா���, 

'அ�ண�... இ�ப என�� எ�டா� மாத�... ஆனா� 

எ�ேபாதடா �ழ�ைத ப�ற���... எ�� இ�ேபாேத 

ஏ�க� ெதாட�கி வ��ேட�... உ�க��� டா�ட� 

எ�ேபா� ேததி ெகா��தி��கிறா�க�...?' எ�� 

ேக�டா�. 'இ�த வார�தி� எ�ேபா� 

ேவ��மானா�� ப�ரசவ� நட�கலா�... 

எ�லா� நா�மலாக இ��பதாக டா�ட� 

ெசா�னா� உ�ரா' எ�� பதி�ைர�தா� சா�வ�.

சா�வ��� தா� கிைடயா�. த�ைத ம��� தா�. 

கட�� கி�ைபயா� அவ��� அ�பான 

மாமியா�, மாமனா� கிைட�ததா� அவைள 

மகைள� ேபா� அரவைண�தா�க�. அதனா� 

சா�வ�ய�� ப�ரசவ�� அவ�ைடய ���த 

வ�� �ேலேய நட�கவ���கிற�. சா�வ��� 

ெப�ைம இைணயதள� நட�திய மகள�� தின சிற�� சி�கைத ேபா��ய�� 

“ெப�ைம” எ�ற தைல�ப�� இர�டா� ப�� ெப�ற கைத. 
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அவ�ைடய ெபய��� ஏ�றா�ேபா� 

சா�வக� மான �ண��ட�, 

எ�ேலா�ட�� இன�ைமயாக� பழகி, 

ம�றவ� ��ப� க�� இர��� �பாவ� 

ெகா�டவ�. 

சா�வ�ய�� பதிலா� தி��தி��ற உ�ரா... 

'அ�ண�... என��� �ழ�ைத 

ப�ற�த�ட� தா� எ� மாமியா� 

கிழவ�ய�� ��னா� எ� 

ராஜ�மார�ட� க�பர� மாக நட�க 

����.... அ�ப�பா.... க�யாணமாகி 

இர�� வ�ட�தி� �ழ�ைத� 

ப�ற�கவ��ைல எ�� எ�னெவ�லா� 

ேபசி எ�ைன ரண�ப��தினா�க�... ஏேதா 

எ� கணவ� எ�ைன ���� ெகா��, 

அ��ட� அரவைண�ததா� 

எ�லா�ைத�� சகி��� ெகா�ேட�... 

அ�ண�, உ�க��ேக ெத���, என�� 

�ழ�ைதக� எ�றா� ெகா�ைள ப��ய� 

எ��... ஏேதா கட�� இ�ேபா� தா� க� 

திற�� பா��� எ�ைன�� 

தாயா�கி��ளா�... இன�ேம� எ� வ�� �� 

நா� எ� ராஜ�மாரேனா� 

மகாராண�யா� வல� வ�ேவ�' எ�� 

��கலி�தா�. உ�ரா சா�வ�ைய ேபா� 

அ�லா� ச�� ���கானவ�. 

அத�� சா�வ�, ' ச� 

வ���மா...அவ�க���� 

ேபர��ழ�ைதைய சீ�கிர� பா��க 

ேவ��ெம�ற ஆவலி� ஏேதா ெசா�லி 

வ��டா�க�. இ�ேபா� அவ�க�� 

சமாதான� ஆகி இ��பா�க�... இன� 

எைத� ப�றி�� ேயாசி�காம� மனைத 

ச�ேதாஷமாக ைவ���ெகா�.... 

அ�ேபா� தா� எ� ம�மக�� ந�ல 

ப�யாக ப�ற�பா�... ச�யா?' எ�� 

உ�ராவ�� தைலைய ஆ�ர��ட� ேகாதி 

வ��டா�.

இர� கணவ�ட� கிைட�த தன�ைமய�� 

உ�ரா�டனான உைரயாடைல பகி��� 

ெகா�ட சா�வ� தி�ெரன 'அ�மா... எ�� 

இ��ைப� ப����ெகா�ட சா�வ� 

வலியா� �க� �ள��தா�. பதறி�ேபான 

சப��, 'எ�ன சா�வ�... எ�னா���மா' 

எ�� பைதபைத�தா�. அ�த வலிய��� 

ேலசாக ��வலி�தப�, 

'ஒ��மி���க... உ�க ைபய� ெவள�ய 

வர ெர�யாகி�டா�... சீ�கிர� 

அ�ைதய�ட� வ�ஷய�ைத� ெசா�லி 

காைர எ��க... ஆ�ப�தி� ேபாகலா�' 

எ�றா� சா�வ�.

சப�� உடேன த� தாய�ட� வ�ஷய�ைத� 

ெசா�லி, அவள�� �ைண�ட�, ஏ�கனேவ 

எ��� ைவ�த ெபா��க� அட�கிய 

ைப�ட� த� மைனவ�ைய 

ம���வமைன�� ெகா�� ெச�றா�. 

சா�வ�ய�� இர�� மண� ேநர� 

ேபாரா�ட�தி��� ப�ற� அவ��� �க� 

ப�ரசவ��ட�, ��ப� �வ�யலா� ஆ� 

�ழ�ைத� ப�ற�த�. சப�� இ�த� ச�ேதாஷ� 

ெச�திைய வ�� ��� ேபா� �ல� ெத�ய� 

ப��த �ய�சி�தேபா� உ�ரா தா� ேபாைன 

எ��தா�. ெச�தியறி�� ச�ேதாஷ�ப�டா� 

உ�ரா. 'உ�ரா அ�பாவ�ட�� இ�த� 

ெச�திைய ெசா�லிவ��' எ�� �றி ேபாைன 

ைவ�தா�.

த�ைதய�ட� ெச�திைய பகி��� ெகா�ள 

ேவ�� மா��ப�ய�� ஏறிய உ�ரா கா� 

த��கி 'அ�மாஆஆஆ...' எ�ற அலற�ட� 

ப�கள�� உ��டா�. மகள�� �ர� ேக�� 

பதறி�ேபா� த� அைறய�லி��� ெவள�ேய 

வ�த வாகீச� அவ�ைடய நிைலைய� 

க��... த� மக����, ம�மக���� 

ேபான�� தகவ� த�� வ���, ப�க�� 

வ�� டா�� �ைண�ட�, சா�வ� 

ப�ரசவ����ள ம���வமைன�� ெகா�� 

ெச�றா�. 

ம���வமைன வாசலிேல கா�தி��தன� 

சப�ஷு�, சா�தா��. உ�ராவ�� நிைலைய 

ப�ேசாதி�த டா�ட�... 'இவ�க க��ஷ� 

ெரா�ப சீ�யசா இ���... உடேன ஆ�பேரஷ� 

ெச�� �ழ�ைதைய ெவள�ேய எ��கேலனா, 

தாய�� உய���ேக உ�தரவாத� ெகா��க 

��யா�... ' எ�� ெசா�லிெகா����த 

ேவைளய�� உ�ராவ�� கணவ� 

உதய�மா�� அ�� வ�� ேச��தா�. 

வ�ஷய�ைத ேக�வ�� ப�� த� மைனவ�ய�� 

ஆ�பேரஷ��� அவ�க� ெகா��த 

ஆவண�கள�� ைகெய���� ேபா��� 

ெகா��தா�. ம���வ� ெசவ�லிய� �ைட �ழ 

அ�ைவ சிகி�ைச அைற��� �ைழ�� 

வ��டா�.

மண���ள�க� ேவகமாக� கைரய, சில மண� 

ேநர�க���� ப�ற� ெவள�ேய வ�த டா�ட�, 

'சா� சா�... எ�களா� தாய�� உய�ைர ம��� 

தா� கா�பா�த ���த�, �ழ�ைத 

வய��றிேலேய இற�� வ��ட�. ேம�� 

மா��ப�ய�� உ��� வ���ததி� 

அவ�ைடய க��ப�ைப�� ேசதமைட�ததா�, 

இன�ேம� அவரா� தாயாக ��யா�. ஆனா� 

இைத அவ��� உடன�யாக 

ெத�வ��காத��க�... இ�த அதி��சிைய� 
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தா��� நிைலய�� அவ�ைடய உட� 

நிைலேயா, மன நிைலேயா கிைடயா�. 

அதனா� இ�த ப�ர�ைனைய லாவகமாக 

ைகயாளேவ���' எ�றா�.

இ�த� ெச�திைய� ேக�� அதி��த 

உ�ராவ�� கணவ�, ெப�ேறா� ம��� 

அ�ண� ெச�வதறியா� திைக�� 

நி�றன�. கன�த மன��ட� சா�வ� 

ப�ரசவ��த அைற��� ெச�றா�க�. 

அ�ேக சா�வ� த� �ழ�ைதைய 

அ��ட� வ��ெகா���� ெகா�� 

இ��தா�. அைனவைர�� 

ச�ேதாஷ��ட� ஏறி�ட சா�வ�... 

அவ�கள�� கல�கமான �க�ைத� 

க�� எ�னெவ�� வ�னவ, அ�த� 

�யர� ெச�திைய� பகி��� 

ெகா�டா�க�. உ�ராவ�� கணவ� 

உதய�மா�� ப�தாப �க�ைத� க�ட 

சா�வ� மிக�� மன� ெநா�தா�.

ஒ� திடமான ���ட� அைனவைர�� 

பா��த சா�வ�, ' என�� ந�றாக� 

ெத���... உ�ராவா� இ�த� �யர�ைத 

ஒ� ேபா�� தா�க ��யா�. ச� இ�த� 

�ழ�ைத ேபானா�� பரவாய��ைல... 

ேவ� �ழ�ைத� ெப���ெகா�ளலா� 

எ�றா�, அ�த வழிைய�� அ�த� 

கட�� அைட��வ��டா�... நா� 

இ�ேபா� எ��த இ�த ��� உ�ராவ�� 

நல� க�தி எ�பைத ந��க� அைனவ�� 

���� ெகா�� இத�� ஒ��ைழ��� 

ெகா��க�...' எ�ற ப�� ைகேயா� ேபச 

ஆர�ப��தா�. 'என��� ப�ற�த இ�த� 

�ழ�ைதைய உ�ராவ�� �ழ�ைத என��றி 

அவ� ப�க�தி� ேபா�� வ���க�... என��� 

ப�ற�த �ழ�ைத ப�ற�த சில மண� ேநர�தி� 

இற�� வ��டதாக� �றிவ�டலா�...' எ�ற 

சா�வ�ய�� ேப�ைச இைட மறி��� ேபச வா� 

எ��த சப�ஷிட�, 'ந��க� எ�ன ெசா�ல� 

ேபாற�� க�� என��� ெத���... அ�ப 

நம��� �ழ�ைத... எ�� தாேன 

ேக�கிற�� க�...? நம�� வய�� இ��கிற�, 

வா���� இ��கிற�. ஆனா� உ�ரா��ேகா 

இ�தா� கைடசி வா���...' எ�� க�ண�� 

ந�� வழிய� �றினா�.

அவள�� இ�த ��ைவ� ேக�ட அைனவ�� 

அவள�� ெப��த�ைமைய எ�ண�� 

ேப�சிழ�� நி�றன�. சா�வ�ய�� அ�கி� 

ெச�ற சப�� அவள�� ெந�றிய�� 

ெம�ைமயாக ��தமி��... த� �ழ�ைதைய 

எ��� அத� ப��� க�ன�தி� த� இத� 

பதி��, த� த�ைகய�� கணவ� 

உதய�மா�ட� ெகா��தா�. 

ெப�ைமய�� சிற��� ெகாைடயான 

தா�ைமையேய வ���ெகா��த சா�வ�ய�� 

ெப�ைம ேம�� பல மட�� ப�ரகாசி�த�. 

இைத உண��ததாேலா எ�னேவா அ�த� 

சி�ன� க�ண� ��க�தி� த� சி�ன இத� 

வ���� சி��� 'ஒ��தி மகனா� ஓ� இரவ�� 

ப�ற��, ஒ��தி மகனா� ேவ� இட�தி� 

வளர' அ�ைத ம�ைய, அ�ைன ம�யா�கி� 

ெகா�ள தயாராகி வ��டா�.

ஒ�ெவா� �ைற��

உ�ன�ட� ேதா�கி�ேற� - என அறி���

ம�ெநா�ேய ம����

ச�ைடய�ட ��கி�ேற� - ஏெனன��

எ�னவேள...

உ�ன�ட� ேதா�ப��

உ�னா� ேதா�க��க�ப�வ�� 

ஒ� வ�த �கேம...

ெவ�றிேய �ைவ�தவ� வா�வ��

ெவ�றி தி�மகளா� வ�தவேள...

உன�� ெத��மா???

உ�த� ெவ�றி எ�ைன சா��

எ�த� ேதா�வ� உ�ன�� ேச��...

இதி� எ� ெவ�றி?? எ� ேதா�வ�??

- Saranyaraj
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"என�ெகன ஏ�கனேவ ப�ற�தவ� இவேளா 

இதய�ைத கய�� க�� இ��தவ� 

இவேளா ஒள� சி��� இ� க�க�..."

பர�வாஜி� இைச அைறெய��� 

நிைற�தி��க... ம�ய�� இ��த ேல�டா� 

எ�ைன ெகா�ச� பாேர� எ�� 

வ��வாைவ� ெக�சி� ெகா�� 

இ��த�... க�க� திற�தி��தா�� 

மன� எ�ேகா சிறக���� பற�க... 

ெச�ேபசி சி��கிய� �ட காதி� 

வ�ழாம� ச�ச���� ெகா�� 

இ��தா�...

"எ�ன�க... வ��வா இற�கி வ�ற 

மாதி�ேய ெத�யல... �ஹூ��த��� 

ைட� ஆ��... ந��கேள எ�ன�� 

ேக��க..." ராகா �தரன�ட� ெசா�லி� 

ெகா�� இ��தா�...

�தர� ம���� ெச�ைல உய���ப��க... 

எ�த பதி�� இ�லாம� ேபாகேவ... 

நா�ேக தாவலி� மா��ேக ெச�� 

அைற�கதைவ த��னா�...படபடெவ�� 

அைற�கத� த�ட�ப�� ஓைச... 

கன�லக�தி� இ��� ெவள�ேய வ�த 

வ��வா அவசரமாக ெச�� கத� 

திற�தா�...

“எ�னடா இ��� கிள�பாம இ��ேக... 

இ�ைன�� SRT வ�� � க�யாண� 

இ��கற� ெத��மா... ெத�யாதா... 

ஏ�கனேவ ேல�... ந� எ�ப ெர�யாகி எ�ப 

ேபாற� ?" �தர� வ��வாைவ� ேக�க...

தைலய�� த��� ெகா�டா� வ��வா... 

"ஐேயா ��தமா மற���ேட�... சா� 

அ�ணா... அ�ண�ய ����� ந� கிள��... 

எ�ப� மற�ேத�� என�ேக ெத�யல... 

இன� நா� ெர�யாகி வர ேல� ஆய���..." 

வ��வா தா� கன�லகி� இ��தைத 

மைற�க காரண� ேத�� ெகா�� 

இ��தா�...

"அவ�க ேக�டா எ�ன ெசா�ற�...?" 

�தர� ேக�க...

"எைதயாவ� ெசா�லி சமாள�... அ�ஜ�� 

ப�� �ள�� ..." ெக�சி� ெகா�� 

இ��தா� வ��வா...

வரவர ந� ஒ��� ச� இ�ல... 

எ�றப�ேய �தர� கீேழ இற�கி� 

ெச�ல...

"எ�ன ஆ��... வ��வா வரைலயா...?" 

ராகா ேக�க...

"��... �ைர�� �ஹூ��த� இ��கறேத 

மற����சா�... அவ� ெர�� நாளா 

ஆேள ச� இ�ல ராகா... ேவற உலக��ல 

ச�சார� ப�ண��கி�� இ��கா�..." 

"எ�ன�க ெசா�ற�� க... ந�ம 

வ��வாவா..." ஆ�ச�ய��ட� ராகமாலிகா 

�தரைன� பா��க...

"எ�லா� அ��ற� ெசா�ேற�... த�� 

ெர�யா... சீ�கிர� வா... ேபா� தைலய 

கா���� வ�திடலா�..." �தர� 

அவசர�ப��த...

"வ��வா...  �ப� ேடப��ள 

ெவ�சி��ேக�... எ����ேகா..." 

ராகமாலிகாவ�� �ர��� எ�த பதி�� 

இ�ைல...

- தி�மதி.�க�திரேம�... 
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"இன�ேம நாம ேபசற� எ��� அவ� 

கா�ல வ�ழா�... ந� வா..." எ�� 

ெசா�லியப� �தர� த� கா��� 

வ�ைர�� ெச�ல அவைன� 

ப��ெதாட��தா� ராகமாலிகா...

தி�மண ம�டப�...

"ஹேலா �தர�... ெவ�க�... ெவ�க�... 

வா�மா ராகா..." மண�ெப�ண�� த�ைத 

ப��நாத� வரேவ�க... 

'அடேட... �த�... வா�க... வா�க...' எ�� 

ெச�வராஜ�� எ��� வ�தா�... 

ப��னாேலேய �திகா�� வ�� 

வரேவ�றா�...

"ராகா... இவ� ெச�வராஜ� சா�... ேப��� 

க�பன� ஓன�... அவேராட ெபா�� 

�திகா... ந�ம ஆப�� ல தா� �ெரய�ன��... 

ப�� சா�, ெச�வா சா� ெர�� ேப�� 

�ேளா� �ெர���..." த� 

மைனவ�ைய��, மகைன�� 

ெச�வராஜ����, �திகா���� �தர� 

அறி�க�ப��தி ைவ�க... வண�க� எ�� 

ைக �வ��தா� ராகமாலிகா... ஆ�க� 

அைனவ�� ஒ� ப�கமாக ஒ��கி ேபசி� 

ெகா����க... 

"ந��க வா�க அ�கா..." எ�� ராகாைவ 

உ�ேள அைழ��� ெச�� 

அமரைவ�தா� �திகா... அவசரமாக 

ெச�� ஒ� �����ைக ெகா�� வ�� 

அவ� ைகய�� ெகா��தவ�... 

"த�� ���... உன�� சா�ேல�..." எ�� 

அவன�ட� ெகா��க... 

"அ�மா... இ�த அ�கா ெரா�ப அழகா 

இ��கா�க இ�ல..." எ�� பதி��� 

அவ�� ஐ� ைவ�தா�...

"ெரா�ப �வ�� டா ேபசறாேன... �ெளவ� 

பா�..." �திகா அவ� க�ன�ைத 

ெச�லமாக� கி�ள...

"எ�லா� அவ� சி�த�பாேவாட 

�ெரய�ன��..." ராகா யதா��தமாக� 

ெசா�னா�...

�திகாவ�� க�க� இ��� அ��� 

அைல பா��தன... வ��வா வ�ததாக� 

ெத�யவ��ைலேய... எ�ப� ேக�ப� ?

அைரமண� ேநர� எைத எைதேயா ேபசி� 

ெகா�� இ��தவ�... ந�ந�ேவ 

தி�மண�தி�� வ�தவ�கைள 

உபச��பத�காக எ��� ெச�ல... 

�திகாவ�� ������ ராகா��� மிக�� 

ப���தி��த�... ப�டா� ��சி ேபால 

இ��கிறாேள எ�� நிைன��� 

ெகா�டா�... இத�� ந�ேவ ராகா��� 

ெத��தவ�க� ேப��� �ைண�� வ�� 

ேசர...

"அ�கா... நா� த�ேணாட ெகா�ச ேநர� 

லா� ல இ��க��மா... இ�க ��ட��ல 

இ��தா ���� ைபய��� கசகச�� 

இ����..." எ�றப� �திகா ராகாைவ� 

பா��க... அவ� ச� எ�� தைல 

அைச�க�� த�ைண அைழ��� 

ெகா�� ம�டப�தி� �க�ப�� இ��த 

��ெவள��� வ�தா�... அ�ேக இ��த 

ஊ�ச�கள�� �ழ�ைதக� வ�ைளயா�� 

ெகா����க �திகா�� த���� ச�� 

ேநர� வ�ைளயா��� கா��� ெகா�� 

இ��தா�... ெம�வாக அவன�ட� ேப��� 

ெகா��க ெதாட�கினா� �திகா...

"த�� ��� வ�� ல யாெர�லா� 

இ��கீ�க...?"

"நா�, அ�பா, அ�மா, சி�த�பா..." 

ெவ�ள�யாக பதி� ெசா�னா� த��...

"த�� ���, அ�பா, அ�மா எ�லா� 

வ�தா��... சி�த�பா இ��� வரைலேய..." 

அவைன� ேபாலேவ ெவ�ள��தனமாக 

ைகவ���� அவ� ேக�க...

"சி�த�பாதா� ெர� ஆகேவ இ�ைலேய... 

இ�ைன�� ஹ�சிகாேவாட �ய� 

பாடறா�� அ�பா ெசா�னாேர..." த�� 

ம���� பதி� ெசா�ல... க��ெக�� 

சி��தா� �திகா...

மதிய� வ���� ���� அைனவ�ட�� 

வ�ைடெப�� �தர��, ராகமாலிகா�� 

தி��ப�� ெகா�� இ��தன�... த�� 

��க� கல�க�தி� இ��தா�... ���� 

மகைன ப��சீ��� ப��க ைவ��வ��� 

ராகா ��ேன அம��� ெகா�ள...

"அ�த �திகா ெபா�� ெரா�ப அழ��க... 

ந�ம த�� �டேவ ��திகி�� இ��தா... 

ந�ல ������... ஆப�� ல இேத மாதி� 

கலகல�பா இ��பாளா"  �திகாைவ� 
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ப�றிய ேப�� �வ�கிய�...

"வ��டா ெவ�கலகைட �ேடானா 

மா�தி�வா... நா� ெரா�ப ����டா 

இ��கற மாதி� ந��சி�கி�� 

இ��ேக�..." �தர� சி���� ெகா�ேட 

ெசா�ல...

"ெரா�ப ����� தா� ந��க... என�கா 

ெத�யா�... ந�ம வ��வா��� இ�த 

மாதி� ெபா�� அைம�சா ந�லா 

இ����... ஹூ�... நாம ஆைச�படற� 

எ�லா� எ�க நட���...?" ராகா 

ெப����ட� ெசா�னா�...

"நட�தா�� நட�கலா�... நாைள�� எ�ன 

நட���� நம�� எ�ப� ெத��� ராகா..." 

�தி� ேபா�டா� �தர�...

எ�னேமா ெபா� ெவ�� ேபசற மாதி� 

இ��ேக... ��யற மாதி� ெசா���க... 

ராகா வ�டாம� ேக��� ெகா�� 

இ��தா�...

"உ� ெகா��த� இ�ைன�� வராத��� 

காரணேம இவதா�... அவ� எ�னடா�னா 

வ�� ல அவள நிைன�� கன� க��கி�� 

இ��கா�... இ�த ெபா�� ப�� 

நிமிஷ���� ஒ� தர� ம�டப 

வாசைலேய பா���கி�� இ��கா... 

ஆப�� �� �ப� ���� அ���ைனேய... 

அ�ப இ��ேத வ��வா ஒ� ைட�பா தா� 

இ��கா�... அவனா வாய� திற�� 

ெசா�ல���... அ�வைர��� எ��� 

ெத��ச மாதி� கா���காேத..." 

�தர� ெசா�லி� ெகா�� இ��த 

ேபாேத வ��  வ�� ேசர... அ�ண� ஏ� 

ஒ� தி�சா� பா��கிறா� எ�� 

வ��வா��� �ழ�பமாக இ��த�... 

"சி�த�பா... இ�தா சா�ேல�..." ��க� 

கைல�த த�� அ�கி� வ�தா�...

"என�� எ���டா சா�ேல�... ந� சா�ப��..." 

எ�� வ��வா த�ைண� ��கி� 

ெகா�ள...

"இ�ல... �தி அ�கா உன�� தா� 

���க��� ெசா�னா�க... என�� 

ேவற சா�ேல� இ���..." த�� 

ெசா�ல... 

�தர�� ராகா�� ஒ�வைர ஒ�வ� 

அ��த��ட� பா���� ெகா�டன�... 

*******

"எ�ன வ��வா இெத�லா�?" ராகா 

ேக�க...

"ஐேயா அ�ண�... அவ� ஏேதா சி�ன� 

ைபய�... ��க� கல�க��ல ேபசிகி�� 

இ��கா�... ந��க ஏ�� த�பா 

நிைன�காத��க..." வ��வா பத�டமாக 

பதி� ெசா�ல...

"நா� ஒ��� ��கல ம�மி... �� 

அ�காதா� உ� சி�த�பா ஏ� 

க�யாண���� வரேல�� ேக�டா�க... 

இ�த சா�ேல� ெகா�� ேபா� மற�காம 

���� ெசா�னா�க... �ராமி� மா..." 

த�� ச�திய� ெச�� ெசா�ல... ஒ�ைற 

�பா� சா�ேல��� ெமா�த 

மான�ைத�� வா�கி வ��டாேள எ�� 

ெநா�� ேபானா� வ��வா...

அ�த ெபா�� யதா��தமா 

���தி����... ேமேர� �� �வ��  

த�வா�க இ�ைலயா... நா� �ள� 

வைர��� ேபாய��� வேர� அ�ண�... 

எ�� ச�ைப� க�� க��வ��� 

கிள�ப�னா� வ��வா... இன� இ�ேக 

நி�றா� இவ�க� ர�� தா�கா�...

�ள���� ேபான ேநர� ய�வ��, 

வ�ேஜ�, அ�வ�� எ�ேலா�� ஏ�கனேவ 

வ�தி��தா�க�... க��� கால 

ந�ப�க�... ந�� வ���� ேபா� 

வ�ட��டா� எ�பத�காக அ�வ�ேபா� 

இ�ப� ஒ� ச�தி��...

ஹா�டா வ��வா... ேகாரஸாக �ர� 

ேக�க... க��� கால ��ள� 

நைடேயா� ேஜாதிய�� ஐ�கியமானா� 

வ��வா... 

ந�ம ெச�ைலேய இ��� வ��வா 

ம��� தா� �� ப��... நா�� அவன 

மாதி�ேய அவசர�படாம 

இ��தி��கலா�... ய�வ�� �ல�ப...

ந� ஏ�கனேவ ஒ� ெச��� ேபா�டா�� 

மா�... இ�ேபா கவைல�ப�� எ�ன 

ப�ற�... அ�வ�� வா�� ெகா�� 
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இ��தா�...

த�, ஒ� �மா� எ�� ெர�ல� 

ஐ�ட�கைள ஆர�ப��க ெதாட�கின�... 

ந�ப�க� ஒ�� ேச��ேபா� 

ம���தா� த�, �மா� எ�லா�... ம�ற 

ேநர�கள�� நா�� ேப�ேம உ�தம 

��திர�க� தா�... 

ேட� வ��வா... இ��� எ�தைன நா� 

தா� இ�ப�ேய இ��க� ேபாேற... ஆ� 

அ�சமா இ��ேக... வா��ைகய 

அ�பவ��க ெத�யாம வண� ா�கேற... 

இ��� ேமல ேல� ப�ணாத ம�சி... 

ைல� இ� � லி� ேம�... � ஆ� 

ேவ��� �வ� ��... வ�ேஜ� 

வ��வாைவ உ�ேவ�றி� ெகா�� 

இ��தா�... 

இர� ஏ� மண�... ந�ப�கேளா� 

அர�ைட� க�ேச� ���� வ��வா வ��  

வ�� ேச��த ேபா� உ�ேவ�றிய 

ந�ப�கள�� ேப�ேசா� அ��த �மாலி� 

வ�� ய�� ேச��� ெகா�ள... ஷூைவ� 

�ட கழ�ற� ேதா�றாம� அ�ப�ேய த� 

அைற��� ெச�றா�... வ�கிய�� 

அவைன� ேத� வ�� க�டம�கள�� 

ெச� ந�ப�கைள த� ைட�ய�� �றி�� 

ைவ��� பழ�க� இ��த�... அவசரமாக 

ப�க�கைள� �ர��னா�... ��திகா எ�ற 

ெபய�� ம�� பா�ைவ நிைல�த�... ச�� 

ேநர� அைதேய ெவறி��� ெகா�� 

இ��தவ� அவள� எ���� டய� 

ெச�ய... 

���ன�� ஒள���த �திய எ�கைள 

�ழ�பமாக� பா��தா� ��திகா... தி�மண 

வ�� �� இ��� வ�� அ�ேபா�தா� 

ைந���� மாறி இ��தா�... அ��பாக 

இ��த�...

ஹேலா... ஹூ இ� �பக� ி�... ��திகா 

ஹிய�... எ�� அவ� ஆர�ப��க...

வ��வா... தி ஒ� �ர� அனேகா�டா 

ேபமிலி... ேகலியாக பதி� ெசா�னா� 

வ��வா...

�திகா��� இதய� ஒ��ைற 

எ���த�பா� எகிறி அட�கிய�... 

வ��வா... ந��க எ�ப�... எ�ேனாட ந�ப�... 

உ�க��� எ�ப�... வா��ைதக� 

த�மாற...

எ�ன... நா�� டா�� ஆ��... ைத�யமா 

சா�ேல� ���க ெத��சவ��� 

ைத�யமா ேபச�� ெத�ய��... 

உ�ேனாட ந�ப� க��ப���கற� 

அ�ேளா க�டமான ேவைலயா எ�ன... 

வ��வாவ�� �ரலி� ந�க� இ��� 

அதிகமாக...

ேகாபமா இ��கீ�களா வ��வா... நா� 

சாதாரணமா தா�... சா�ேல�... அ�வ��... 

ெசா�ல� ெத�யாம� த�மாறினா� 

��திகா...

ஏ� த�மா��... ெபா� ேப�னா த�மாற� 

தா� ெச���... ஐ ேநா வா� �வ� ஐ� 

�ப�� � ைம �ய� ேல�... அ�ைன�� 

�த� ஆப�� ல எ�ன பா��த�டேன உ� 

க�ல ெத��சேத காத� ேரைக... 

இ�ைல�� எ� ேமல ச�திய� ப�ண� 

ெசா�� பா��கலா�... வ��வா ேக�ட 

ேக�வ��� பதி� ெசா�ல ��யாம� 

ெமளனமாக இ��தா� ��திகா... இதய� 

படபடெவ�� அ���� ெகா�ட�...

நா� உ�ன ம�� ப�ண��... �மாேரா 

ஈவ�ன�� சி�� ஓ கிளா�... ப��  ல ெவய�� 

ப�ண��� இ��ேப�... ந� வரேல�னா 

ேநரா உ�க வ�� ��ேக வ�தி�ேவ�... 

���தா... மிர�டலாக ெசா�லிவ��� 

அவ� காைல க� ெச�ய தி� ப�ரைம 

ப���தவ� ேபா� உ�கா��� இ��தா� 

��திகா... எ�லாேம ஏேதா கனவ�� 

நட�ப� ேபால இ��த�... 

 

*******

ம�நா� காைலய�� வ��வா 

க�வ�ழி�தேபாேத தைல வ��ெண�� 

ெதறி�த�... ��க� கைல�� ��தின� 

நட�த� எ�லா� ஒ�ெவா�றாக நிைன� 

வர... �திகாவ�ட� ேபசிய�� நிழ� ேபால 

ஞாபக� வ�த�... தைலய�� அ���� 

ெகா�டா� வ��வா... ந�ப�க� 

உ��ேப�றியதி� ேபாைதய�� 

எ�ன�னேவா உளறி ைவ�தி��கிேற�... 

எ�ன நிைன�தாேளா... ம�ன��� ேக�க 

ேவ��� எ�� நிைன�� அவ��� 

கா� ெச�ய...
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"��மா�ன�� வ��வா..." உ�சாகமாக பதி� 

வ�த�...

"��திகா... ஐ ஆ� சா�... ேந�� 

�ெர��� �ட ெகா�ச� ����� 

பா���... அ�த 'ெப�ப�... ' உ�ககி�ட 

ஏேதா த�பா ேபசி�ேட�� 

நிைன�கேற�... எ�ன ேப�ேன�� 

��� ஐ ஆ� நா� �ள�ய�... 

ம�ன��சி��க �ள�� ..." வ��வா தண��த 

�ரலி� ேபச...

"ந��க ஏ�� த�பா ேபசைலேய சா�... MBM 

ப��சி�� ஆய�ர�ெத�� எ�ஸா� 

எ��ன அசி�ட�� மாேனஜரா தான 

ேப�ன�� க..." ��திகா வ�� பதி� 

வ��வா��� எ��சைல ��ட... 

"எ�ன ந�கலா... எ� டயலா� என�ேக 

�ப��  ஆ��..." வ��வா த� ப���� 

எகிறினா�...

"எ�ன சா� ப�ற�... கட� பா�கி ெவ�க� 

�டா��� ந��க தாேன ேப��ல 

ெசா�ற�� க... அதா� தி��ப� 

�����ேட�... ஓேக வ��வா... ந��க 

ேந�� ெசா�ன மாதி� ஈவ�ன�� சி�� ஓ 

கிளா� ப��  ல ம�� ப�ணலா�..." ��திகா 

ெசா�ல...

"வா�... நா� ெசா�ேனனா... ேநா... ேநா... 

அெத�லா� ேபாைதல நா� ஏதாவ� 

ெசா�னதா இ����... ந��க எ�க�� 

வரேவ�டா�... ேந�� நட�த எ�லாேம 

மற����க..." வ��வா அ�த� ப�� 

அ��க...

“அ�ேபா க�ல காத� ேரைக... ச�திய� 

ப���� டயலா� எ�லா� 

ேப�ன��க... அ��� ெபா�யா வ��வா..." 

��திகா வ��தமாக ேக�க... 

“அ�... அ�... அ�த மாதி� எ�லா� 

எ��� இ�ல... ேந�� ெகா�ச� 

����� ஓவரா அ��சி�ேட�... சா�... 

ந�தி�... ந�தி�..." த�மா�றமா� வ��வா 

ெசா�ல...

"ஏ� த�மா�� சா�... ெபா� ெசா�னா 

த�மாற�தா� ெச���..." அவ� 

வா��ைதகைள அவ��ேக தி��ப�னா� 

��திகா... 

"நா� ஒ�ேண ஒ�� ெசா�லி�� 

ெவ�சிடேற� வ��வா... பாய��� ந�ப� 

ஒ�... எ�ேப��ப�ட ேபாைதல இ��தா�� 

கெர�டா எ� ந�ப��� ஏ� ேபா� 

ப�ண� ேப�ன��க... எ�த ந�ப��� 

ேவணா�� ேபா� அ��� உளறி 

இ��கலாேம...!! "

"பாய��� ந�ப� �... ேபாைதல 

இ��கற�ேபா தா� மன�ல இ��கற 

உ�ைமக� எ�லா� ெவள�ய வ���� 

ேக�வ��ப����ேக�... ேந�� ந��க 

ேப�ன� தா� நிஜ� வ��வா... இ�ேபா 

ந��க ேபசற� ெபா�... அ�ப�டமான 

ெபா�... காத�ல �ட ஈேகா ேவ�மா 

வ��வா... � ேக� �� ைம ஐ�... ப� ஐ 

ேக� �� �வ� ஹா��... கா� இ�... 

ைப...!!"

��திகா ெசா�லி ���க அச�� 

ேபானா� வ��வா... ரா�ஷசி... ஆ���� 

பதிலாக "லா" ப��தி��கலா�... இ�ப� 

பாய��� பாய���டாக அ��கிறாேள... 

ந�யா வாய� ���� மா���கி��ேய... 

த�ைன�தாேன ெநா�� ெகா�டா� 

வ��வா... 

அ�த ச�பவ� அேதா� மற�� ேபாக��� 

எ�ப� ேபால அ��த ப�� நா�க�� 

வ��வா ைஹதராபா�தி� இ��க 

ேவ��ய ��நிைல... வ�கி ஆ�� 

வ�ஷயமாக ேபாய���தா�... இ�ேக 

�திகா���� அ�வலக�தி� ேவைல 

ச�யாக இ��க... இ�வ���� ேவ� 

சி�தைனக��� இடமி�லாம� ேபான�... 

ஒ�வைர ஒ�வ� பா��காத வைர தாேன 

இெத�லா�... இ�னா��� இ�னா� 

எ�� எ�தி ைவ�த ப�ற� காத� ேதவ� 

அ�வள� சீ�கிர� வ���வ��வானா 

எ�ன...!!

அ�த மாத இ�திய�� IPCC ேத�� �ச�� 

ந�ல ெச�தி ெகா�� வர 

ெச�வராஜ��� உ�சி �ள���த�... 

வ�� ைடேய தட�ட� ஆ�கி� ெகா�� 

இ��தா�... 

"ெரா�ப ச�ேதாஷமா இ���டா ���மா... 

உன�� எ�ன ேவ��� ெசா��டா... 

அ�பா இ�ேபாேவ வா�கி� �வ��கேற�..." 

உண��சி மி�திய�� ெச�வராஜ� ேபசி� 
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ெகா�� இ��க... 

"என�� எ�ன ேவ��� நாேன உ�க 

கி�ட ேக�கேற� பா... அ�ேபா ந��க 

��யா��� ெசா�லாம இ��தா 

ேபா��... ெநௗ ஐ ஆ� ஹா�ப� வ�� வா� 

ஐ ஹா�..." எ�ற மகைள அ�ேபா� 

பா��தா� ெச�வராஜ�...

"ைகேகய� வர� ேக�ட கண�கா எ�� 

த�பா ஏதாவ� ேக�� ெவ�க ேபாறா... 

மா��கி�� �ழி�க ேபாற�� க..." 

ெச�வராஜைன ேகலி ெச�� ெகா�� 

இ��தா� ம�னா�ஷி... அ�� வ���ைற 

நா�... �திகாைவ� ெபா��தவைர 

ம�னா�ஷி வ�தவ�தமாக சைம�பைத ��� 

ப���க தி�� வ��� மதிய� ஒ� ��� 

��க� ேபா�� எ�வ� வ���ைற 

நா�கள�� எ�த� படாத ச�ட�... 

மாைலய�� க� வ�ழி�தேபா� எ�காவ� 

ஊ� ��றினா� ேதவலா� ேபால 

இ��த�... �வ�ணேலகா��� ேபா� 

ெச�தா�...

"ேலகா... ��யா இ��கியா... ஏதாவ� 

ெவ�� �றி�கைறயா..." ��திகா ேக�க...

"எ�ன� ��தனமா ஒ� ேக�வ�... நா� 

எ�ைன�� எத ெவ�� �றி�சி��ேக�... 

ஆ�ேவ� ��... எ�ன வ�ஷய� 

ெசா��..." ேலகா எ�ேபா�� ேபா� பதி� 

ெசா�ல...

"ப��  வைர��� ேபாலா� வா... வ�� ல ெசம 

ேபா�... எ�கயாவ� ��த�� ேபால 

இ���..."

"க��� தி�ன �லியா... ப�ேத 

நிமிஷ��ல பற�� வேர�..." ேலகா 

ச�ேதாஷமாக பதி� ெசா�னா�... 

*******

 

மாைலய�� ம�ச� ெவ�ய�� ெம�ல 

ெம�ல உ�கி வான� வ�ண�கைள �சி� 

ெகா����த ேநர�... இதமான கட� 

கா�� ெந�றிய�� வ���த ��தைல 

அைச��வ��� ெச�ல... அைமதியான 

இடமாக ேத� அம��தா�க�...

எ�ன� தி��� ப��  ப�க�... ஷா�ப�� அ� 

இ��� ���ேவ... ேலகா ேக�க...

ேபான வார� ��லா ஆப�� ல ெஹவ� 

ெவா��... ெகா�ச� �லா��� ஆ 

இ��தா ந�லா இ���� �� 

ேதா��சி... ��திகா பதி� ெசா�லி� 

ெகா����த ேபாேத...

���... அ�க பாேர�... ேப�� ல ந�மள 

மிர��னாேன... அவ� வ��கி�� 

இ��கா�... ேலகா யாைரேயா �றி�ப�ட...

யா��... எ�� ��திகா பா�ைவயா� 

ேதட... வ��வா��, த��� 

ைகேகா��தப� �ர�தி� வ�� ெகா�� 

இ��தன�... 

ேஹ�... ஜ�கி� ப��... இ�க எ�ன� 

ப�ேற... ப��னா� �ர� ேக�� 

தி��ப�னா� ��திகா... அ�சனா சி�தி��, 

அவ� மக� வ�ேனா��� அ�ேகேய 

மணலி� அம��தா�க�... அ�சனா 

ம�னா�சிய�� த�ைக �ைற...

ேஹ� சி�தி... வா� எ ச��ைர�... எ�ன 

வ�� � ப�க� ஆைளேய காேணா�... எ�க 

வ�� ��� வர ைட� இ�ல... ஆனா 

அ�மா��, ைபய�� ஊ� ��திகி�� 

இ��கீ�க... ��திகா மிர�டலாக ேக�க...

நா� ேவற எ�க�� ேபாகல� அ�மா... 

வ�ேனா ெர�� நா� ��தி தா� 

ஹா�ட�ல இ��� வ�தா�... வ�ேனா 

�ட ெவள�ய ேபா� ெரா�ப நா� 

ஆ�ேச�� கிள�ப�ேன�... கெர�டா உ� 

க�ல மா��கி�ேட�... அ�சனா அவ� 

மிர�ட��� பய�தவ� ேபா� பதி� 

ெசா�லி� ெகா�� இ��தா�... 

கலகலெவ�� சி��தா� �திகா... அ�த 

சி��ப�� ஒலி கா�ேறா� கல�� வர... 

ஏேதா ஒ� வசீகர�தா� கவர�ப�டவ� 

ேபால தி��ப�� பா��தா� வ��வா... 

கா�ம�ர�� ���ம� �ைவ ெகா�� 

ைவ�த� ேபால உ�கா��தி��தா� 

�திகா... கடலி� அைலகைள வ�ட 

அவ��ேள அ��த அைலக� அதிகமாக 

இ��க... அவ� ம�� பதி�த பா�ைவைய 

அக�ற ��யாம� திணறி� ெகா�� 

இ��தா� வ��வா... க�ண�� ப�ட 

க�ைற ��ைய ஒ���வத�காக 
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தி��ப�ய �திகா வ��வாவ�� பா�ைவ 

த� ம�� ப��தி��பைத� க�டா�... 

மவேன... இ�ேளா ஆைசய மன�ல 

ெவ�சிகி�� ஏ�டா ப�லி� கா��ேற... 

மன���� நிைன�� சி���� ெகா�டா� 

�திகா...

எ�ன �� கா... நா� ேபசிகி�ேட 

இ��ேக�... ந� எ�கேயா ேவ��க 

பா���கி�� இ��ேக... வ�ேனாவ�� �ர� 

அவ� பா�ைவ� ப�மா�ற�கைள த��க...

க�ல உ��த� டா... ெசா��... எ�ன 

ேக�ேட... சமாள��தா� �திகா...

�� ��ய இ��� �ெவ�� ேட� 

இ���... அ����ள ஒ� ேபமிலி �� 

ேபாய��� வரலாமா... ந�, நா�, உ� 

அ�மா, எ� அ�மா... அவ� ந���� 

ெகா�ேட ேபாக...

��... உ� வ�� � நா�����... எ� வ�� � 

நா�����... ��... ேபமிலி �� னா 

என�� ��யாதா... இ��கற ெபாசிஷ� 

பா����� ெசா�ேற�... ைப தி ேவ ஷி 

இ� ேலகா... ைம ப�ெர�� அ� ெவ� 

அ� என�மி... �தி ேலகாைவ 

அறி�க�ப��த...

ெரா�ப ந�ல இ��ேரா ��... எ�ப��க 

இவேளாட �ெர��ஷி� ெவ�சி��கீ�க... 

எ�� ேலகாவ�ட� ேக��� 

ெகா����தா� வ�ேனா�...

இத�கிைடேய த�� �திகாைவ 

பா���வ�ட... ைஹ ��� அ�கா... எ�� 

�ஷியாக ஓ� வ�தா�... 

ேட�... கீழ வ����டாத... எ�றப�ேய 

வ��வா ப��னா� வர...

ைஹ... த�� ���... வா�க... வா�க... 

அ�மா வரைலயா... ந��க ம��� ஜாலியா 

வ�தி��கீ�க...�திகாவ�� ேக�வ� 

த���கா� இ��தா�� அவ� ����� 

பா�ைவ வ��வாவ�� ேம� தா� 

இ��த�...

சா�... வ�ைளயா�� தனமா ஓ� 

வ���டா�... � �ள��  ேக� ஆ�... 

த��... ேபசிகி�� இ��கா�க இ�ல... 

ேடா�� ��ட�� ெத�... வா ேபாகலா�... 

வ��வா த�ைண அைழ�க... 

இ�ல எ�ன சா� இ���... நா�க�� 

ஜாலியாதா� ேபசிகி�� இ��ேகா�... 

ெகா�ச ேநர� எ�கேளாட இ��க���... 

��திகா பதி� ெசா�னா�...

ேநா �ரா�ள� பா� ம�... தி��� அவ� 

சா�ேல� ேக�� அட� ப���சா 

உ�க��� தா� �ரா�ள�... வ��வாவ�� 

ேப�சி� இ��த ஜாைடயான அ��த� 

அவ� ம�ைடய�� உைற�க நா�ைக� 

க���� ெகா�டா�...

ஆஹா... த�� ���... இ�ேபா ேபா� 

ஜாலியா த�ண�ல கா� நைன�� 

வ�ைளயா��க... அ�ேபாதா� நா� 

ெந��� ைட� நிைறய டா�� 

த�ேவ�... சி��தப�ேய ��திகா த�ைண 

அ��ப� ைவ�க...

எ�ன� நட��� எ�ப� ேபா� ேலகா 

�திகாைவ� பா��தா�...

அ�சனா��, வ�ேனா��� �ற�பட 

தயாரானா�க�...

ஏ� சி�தி அ����ள... இ��� ெகா�ச 

ேநர� இ��கலாேம... ��திகா ேக�க...

இ�ல�மா... இ��டற��� ��தி வ��  

வ�� ேசர��� உ� சி�த�பாேவாட 

����� ஆ�ட�... ேகாவ���� ேபாய��� 

அ�ப�ேய வ�� ��� கிள�ப ேவ��ய� 

தா�... அ�சனா ெசா�லி� ெகா����க... 

வ�ேனா வ�� ��� வாடா... அ�ப�ேய 

ஹா�ட� ப�க� ஓ�� ேபாய�டாத... 

அ��ற� எ�ைன��� உ�கி�ட 

ேபசமா�ேட�... �திகாவ�� மிர�ட��� 

தைல அைச��வ��� வ�ேனா��, 

அ�சனா�� வ�ைடெபற... அவசரமாக 

வ��வாைவ பா�ைவயா� ேத�னா� 

�திகா... 

ேமட� யார ேதடற�� க... அவ�க 

அ�ேபாேவ கா� கி�ட ேபாயா��... அ�க 

பா�... வ�� கி�ட நி�கறா�களா... �� 

ேவற மாதி� ேபா�� ேபால இ��ேக... 

ேலகா வ�ப����� ெகா�� இ��க...
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சீ... ந�யா எைதயாவ� க�பைன 

ப�ண��காத... த�� ��� �தர� 

சாேராட ைபய�... எ�கி�ட �ேளா� 

ஆய��டா�... அ�ேளாதா�...

ஐேயா கட�மாதா... இ�த க��ள�ம�கி 

ெசா�ற க��� கைதய ந�பற அள��� 

என�� ச�தி ெகா� தாேய... ேலகா நாடக 

வசன� ேபச...

ந� எ�கி�ட அ�தா� வா�க ேபாேற... 

ைட� ஆ��... நா�ப�� கிள�பலா� வா... 

�திகா எ��தி��க... ேதாழிக� இ�வ�� 

கலகல�பாக ேபசியப� வ��  வ�� 

ேச��தன�.

அ�� இர� எ�வள� ேநர� �ர�� 

�ர�� ப��தா�� வ��வா��� 

உற�க�  ப���கவ��ைல... இர� ஒ� 

மண� வைர இ�ட�ெந�ைட அலசி 

ஆரா��� ெகா�� இ��தா�... இைமக� 

�ட ம��தன... வா��ைகய�� ஒ� நா� 

�ட இ�ப� ��க ��யாம� அவ� 

அவ�ைத� ப�டதாக நிைனவ��ைல... 

எ� உ�ைன ��க வ�டாம� ெச�கிற� 

எ�� ேயாசி��� பா�... வ�ைட ெத���... 

அவ� மன� அவ��� க�டைள இட...

ேயாசி�தா�... ேயாசி�தா�... எ�தைன 

�ைற ேயாசி�தா�� ம���� ம���� 

ஒேர �க�தா� க���ேன வ�� 

நி�ற�...

�திகா... �திகா...�திகா...

ைஹேயா... ைகய�� இ��த 

தைலயைணைய ��கி எறி�தா� 

வ��வா... ஏ�டா இ�ப� மாறி� 

ேபாய��ேட... அவ� மன� ேக�ட 

ேக�வ��� அவன�டேம பதி� இ�ைல...

ெவ� ேநர� கழி�� ��கியதா� ம�நா� 

காைலய�� எ��தேபாேத ேசா�வாக 

இ��த�... க�க� ெந���� தணலா� 

எ�ய... அ�ப�ேய �ள��� ���� 

ைடன�� ேடப���� வ�தா� வ��வா... 

"எ�ன வ��வா... ட�லா இ��கற மாதி� 

இ���... ைந� ச�யா ��கைலயா..." 

�தர� ேக�க...

"��..." எ�பைத� தவ�ர ேவ� பதி� 

இ�ைல... 

எ�னவாக இ���� எ�� ராகமாலிகா 

�தரைன� பா��க அவ� ந���� 

சி��ேபா� இ�லிைய சா�பா�� ேதா��� 

உ�ேள த�ள�� ெகா�� இ��தா�. 

அ�ேக ��திகா நி�மதியாக ��கி எ��� 

�ள��� ���� ஆப�� �� �ற�ப��� 

ெகா�� இ��தா�... 

"அ�மா... ேந�� அ�சனா சி�திய ப�� ல 

பா��ேத�... வ�ேனா� வ�தி��கா�... 

வ�� ��� வர ெசா�லி இ��ேக�..." 

��திகா ம�னா�ஷிய�ட� ெசா�லி� 

ெகா����த ேபாேத... 

"ஹேலா ெப�ய�மா... ந�லா 

இ��கீ�களா... எ�ன �தி �கா... 

இ�ேபாதா� �ேர�பா�டா..." எ�றப� 

வ�ேனா� வ�� ேசர...

"�� ஆ��டா உன��... உ�ைன� ப�தி 

தா� ேபசிகி�� இ��ேத�... வா... வா... 

�ப� சா�ப��... யா� ெப�ற இ�ப� 

ெப�க இ�ைவயக�..." ��திகா 

ம�னா�சிய�� சைமயைல கி�ட� 

ெச�ய... 

"இன�ேம இவ��� சைம�� ேபாடாத��க 

ெப�ய�மா... ந�லா உ�க சைமயல 

���கி�� எ�ப� ேபசறா பா��க... 

ெரா�ப�தா� இட� இவ���..." வ�ேனா� 

தன நாரத� ேவைலைய ஆர�ப��தா�...

"இ��க��� பா... இ�க இ��கற 

வைர��� தாேன... ேபாற இட��ல இ�த 

மாதி� வா� ���கா ேபச ���மா..." 

ம�னா�ஷி த� மக��காக ப��� 

ெகா�� வர...

"இ�த மாதி� நா� வா� ���கா 

உ�கி�ேட ேபசினா எ�னடா ெச�ேவ 

வ��வா..." மனதி��� ��திகா ேக�ட 

ேக�வ� அ�ேக வ��வாவ��� �ைர ஏற 

ைவ�த�...

[கன�க� ெதாட��...]
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ஒ� ���ப�தி� �ழ�ைத வர� எ�ப� மகி��சி த�� த�ண�... அ�த மகி��சிைய 

பகி����ெகா�ள ந� ��ற�, ந��, உறவ�ன�க� மிக�� ஆைச�ட� �ழ�ைதைய காண 

வ�வா�க�... �ழ�ைதைய பா��க வ�� நம� அ�ப����யவ�க� �தலி� ேநராக 

வ�� �ழ�ைதைய ���வா�க� ெதா��லி� ��கி ெகா�� இ���� �ழ�ைதகைள 

எ��ப���) ,  அவ�க� வாய�� ைக ைவ�� ெகா��வா�க�,  க�ன�தி� ��த� 

ெகா��பா�க�... சில� �ழ�ைத�� ��தாைடக� வா�கி வ�� உடேன அைத �ழ�ைத 

அண��� இ���� ஆைடகைள கைள�� தா�க� ெகா�� வ�த ஆைடகைள ேபா�� 

அழ� பா��பா�க�... இ��� சில ேப� தா�க� வா�கி வ�த இன��ைப �ட ப��� 

ெகா�சமா� ஊ���� வ��வா�க�...

ேயாசி�கலாேம.....

 �ழ�ைதைய பா��க வ�� 

அ�ப����யவ�கேள,  �தலி� 

�ழ�ைத பா��க வ��  வ�த�ட� 

ைக, கா�கைள ந�� அல�ப�ய 

ப�� வ�� ��� ெச���க�. . . 

அ�ல� �ழ�ைதைய ���� 

��பாகவாவ� ைக கா�கைள ந�றாக 

கி�மிநாசின� ேசா�� ைவ�� க�வ� வ��� �ழ�ைதைய 

����க�. அ�ப� ெச�தா�.. ந��க� ெவள�ய�� இ��� எ��� வ�� 

கி�மிக� �ழ�ைதைய அ�டாம� சிறி� தவ���கலா�...

 ���� �ழ�ைதைய எ���பவ�க� ெகா�ச� ேயாசி�� பா��க�... 

�ழ�ைதய�� ��க� எ�வள� ��கிய�... ஒ� தா� �ழ�ைதைய 

��க ைவ�க �ைற�த� 45 நிமிட� பா� ���க ேவ���...அத� 

ப���� ஒ� 45 நிமிட� அ��ழ�ைத ����.. அ�த நிமட�க� தாய�� 

��க�தி�� மிக�� ��கியமானைவ. . .  அ�ப�ேய அ�த தா� 

��கவ��ைல எ�றா��,  அைமதியா� ேநர� ெசலவழி�க 

வ����வா�. .  ஆதலா�. .  ��கி�� இ���� �ழ�ைதைய தய� 

ெச�� எ��ப� அைத ெகா�சாத��க�.  ஒ� 2 0  நிமிட� அ�ல� 3 0 

நிமிட�தி� அ�த �ழ�ைதேய எ��� வ���... அத� ��க�� ெகடா�.. 

அ�த தாய�� ெபா�ைம�� ேபாகா�... ஆைகயா� ேயாசி��க�..

MUST	KNOW	THINGS	BEFORE	VISITING	NEW	BORN

�ழ�ைதைய காண ெச�பவ�க� ேயாசி�க ேவ��ய வ�ஷய�க� 

nlakshmi @ Lakshmi
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 Don’t waste dirty water. You can use 
that dirty water to water your plants.

 Water your garden during early 
morning or late evening so as to 
reduce the evaporation.

 Wash vegetables and fruits in Bowl 
rather than washing them under tap.

 Teach your children to turn off your 
faucets tightly after each use.

 Do not let the water run when washing 
your hands.

- Lali 

 .�ழ�ைதைய ெகா��� ெபா� தய� ெச�� வாய�� ைகைவ�� ெகா�சாத��க�. 

�ழ�ைத�� ேநா� எதி��� ச�தி �த� மாத�கள�� மிக�� �ைற�... ஆதலா� 

ந��க இ�வா� �க�தி� ைக ைவ��, �க� ைவ�� ெகா��� ேபா� உ�க� 

�லமாக கி�மிக� �ழ�ைதய�ட� பரவ வா����ள�... எனேவ ேயாசி��க�...

 �ழ�ைத�� உ�க� அ�ைப கா�ட உடேன ந��க� வா�கி வ�தைத ேபா�� அழ� 

பா��தா� தா� ஆ�� எ�� அட� ப���காத��க�. . .  ப�ற�த �ழ�ைத�� 

எ�ெபா��� ெகா�ச� உபேயாகி�த �ண�கைள தா� �தலி� ேபா�வா�க�... 

�� �ண�களாக இ��தா�� அைத ஒ� �ைற �ைவ�� அத� ப��� தா� அைத 

ேபாடேவ���. .  இ�ைல எ�றா� அ�த �ண�கள�� உ�ள கி�மிக�, 

ரசாயன�க�, dye இைவ எ�லா� �ழ�ைதய�� உடைல உ����... அதனா�... 

ேயாசி��க�...

 ப�ற�த �ழ�ைத�� தய� ெச��... கைடய�� வா�கி வ�த தி�ப�ட�கைள ஒ� 

�ள� அளேவ�� அவ�க� நா�கி� ைவகாதி�க�... �ழ�ைத�� தா�பா� தவ�ர 

எ��� ந�லத�ல எ�ப� உ�க��ேக ெத���.. எனேவ ேயாசி��க�...

இைவ அைன��� த�க� �ழ�ைதக� எ�� வ�� ெபா�� நியாபக� இ����.. 

ம�ற �ழ�ைதைய பா��க ெச��� ெபா�� மற�� வ���. . .  எனேவ. . . இைத 

�ழ�ைதய�� தா� ெசா�னா��. . .  தவறாக எ��� ெகா�ளாம�. . .  உ�கைள 

அவமதி�ததாக எ��� ெகா�ளாம�... �ழ�ைதய�� ஆேரா�கிய�ைத ��ன���தி 

ேயாசி�� ெசய�ப��க�....

gkarti@Karthiga
SAVE WATER
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Here is a hot discussion by our Penmai 
members, regarding the infrastructure in 
India that need to be developed. The 
thread is created by Suganthiramesh and 
it won for the Popular thread contest.

Suganthiramesh
Everybody can easily say the most critical 
stage is in the power sector which needs 
more concentration now... right from the 
electricity usage at homes till the factories 
and industries everything is coming to a 
standstill because of this severe crisis... 

Is there any one sector of our society which 
is not affected by this power crisis... All the 
manufacturing units have reduced the 
number of shifts and there is a job loss for 
the labour group...

Crop cultivation is affected because of poor 
water supply which in turn needs electricity to 
run the motors...

Do our children wake up fresh in the early 
morning...They have a very much disturbed 
sleep because of these power shortages... 
How can they concentrate at school?!

Is it possible for you to do your household 
works without any interruption? What 
happens in the offices, factories and other 
work centres?? 

Of course we have so many sources of 
energy like hydro electricity, atomic power, 
windmill energy, solar power, and so on... But 
is there enough production in all these 
units... Why are they not concentrating in 
increasing the production of electricity? 
Sometimes we hear that the fault generators 
in the production centers are not even 
repaired for a long time... Should be 
ashamed to stay idle at such a critical stage 
of time..

Sun is free.. Atleast the government can 
concentrate in increasing the solar power... 
Let us not go back to the stone age... 
Supply of gas cylinders... Recently, the 

Government has announced that the home 
cylinders given under subsidy will be reduced 
to six per year... fine... if there is enough 
power supply we can use atleast electrical 
cookers and other appliances.. cutting both 
the edges i.e. power supply as well as 
cooking gas availability is not advisable... 

azmishara 
Water. In Tamilnadu we have to save water. 
We have to improve rain water harvesting. 
And also we are in the position of connecting 
the rivers as early as possible. There is a 
flood in one part of India and another end???

Some awareness should be made to save 
water in all over India. At any cause we 
should not waste a little bit of water. 

lavanyap@Lavanya
India is still in search of dreams. There is a 
lack in leadership and planning. We need 
more social reforms to face the challanges 
like road with massive patholes n trashes, 
crumbling buildings n collapsed bridges. 

Agriculture sector is the largest contributor to 
India's GDP. But its merely a shock to hear 
that in "Every 30 minutes an Indian Farmer 
Commits suicide". Farm lands are nowadays 
being changed as concrete jungles. Indian 
regime has to put effort for implementing 
better techniques through agriculture 
research. A new seed policy required for the 
superior quality of seeds. Government has to 
stimulate the agriculture sector by increasing 
the growth rate and irrigation area, improved 
water management and by improving the soil 

critical	stage	and	needs	high	priority
Which	infrastructure	in	India	is	in	a ???
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quality. Rurals must be educated about the 
new policies.

Geetha A@Anu
ஏதாவ� ஒ�� ம���தா� ப�றா��ைற 

எ�றா� ெகா�ச� மகி��சியாக இ����. 

ஆனா� நிஜமா ெசா�ல��னா எத எ�த, எத 

வ�ட... அ�வள� ப�ர�சிைன �வ��� கிட��� 

நா��ல. �த� வ�ஷயமா ேபச��னா நா� 

க�வ�யதா� ேபச��� நிைன�கிேற�. 

க�வ�: ஒ� அழகான பழெமாழி உ��. 

ஒ�வ� பசி�தி���� ெபா�� அவ��� 

ம�ைன� ெகா��பைத வ�ட, ம�� ப���பைத 

க��� ெகா��தா� அ� அவ��� வா�� 

��ைம��� �ட வ��, அவ�� இ��� 

சில��� க�� ெகா��கலா�. ஆனா� நம� 

க�வ� �ைற எ�ப�, ம�ைன எ�ப� 

சா�ப��வ� எ�� தா� க��� ெகா��கிற�. 

க�வ� எ�ப�, ஏ����ர�கா� ஆகிவ��ட�. 

ந�ல மதி�ெப� ம���தா� இ�றய க�வ� 

�ைறய�� ேநா�கமாகி வ��ட�. க�வ� 

எ�ப� உன��� இ���� அறியாைமைய 

ந��கி வ���, அறி� ஒள�ைய ஏ��வத��� 

பய�பட ேவ���. உ�ைன� ��றி நட��� 

ந�ல� ெக�ட�கைள அலசி ஆராய பய�பட 

ேவ���. 

உ�ைன அறிய பய�பட ேவ���. "உ�ைன 

அறி�தா� உலக�தி� ேபாராடலா�" ��மாவா 

பா�னா�க�. க�வ� �ைற ��ைமயாக 

மா�ற�பட ேவ���. வா��ைக�� உத�� 

வா��ைக க�வ�யாக ேவ���. க�வ���, 

ேக�வ��� ச�யாக இ��தா�, ம�த� 

எ�லா� த�னா� நட���. 2011 � 

கண�ெக��ப�� ப� க�வ�யறிவ��ைமய�� 

இ�தியா நா�காவ� இட�ைத ப���தி��கிற� 

எ�ப� மிக ேவதைன���ய வ�ஷய�. அ��� 

ெப� க�வ�ய�� மிக�� ப��த�கி இ��பதாக 

��கிற�. ெப� க�வ� எ�ப� இ�த நா��� 

வள��சி. க���பா இத நாம கிராம�கள�� 

வள��க��.

மி�சார�: ஒ� வசதி ஆர�ப� �தேல 

இ�ைல எ�றா� நம�� க�ட� ெத�யா�. 

ஆனா� அைத மிக�� பழகி, அத�� 

அ�ைமயான ப�ற� இ�ைல எ�றா� 

எ�வள� க�ட�. அைத�தா� இ�ெபா�� 

நா� அைத அ�பவ��கிற�. ஒ� 

���ப�தைலவ� எ�ன ப��வா� 

ஒ�ெவா� மாத��, வ�� �� எ�வள� அ�சி 

இ��கிற�, எ�வள� ப��ப���கிற� எ�� 

கண�ெக��பா�. ஒ� வ�� ��ேக இ�த 

நிைலைம எ�றா�, நா����? ெசா�ல�� 

ேவ��மா? பல ஆ��க��� ��ேப 

இைத அர� எதி�பா��� ெச�தி��க 

ேவ���. ேகரள அர� ��ென�ச��ைகயாக 

ேசாலா� ச�தி�� பாதி பண� இலவசமாக 

ெகா��பதாக ��� ெச�தி��கிற�. 

இைத�ேபால அைன�� மாநில�க�� ெச�ய 

�� வர ேவ���. இ�ெனா� வ�ஷய�, நா� 

ெபா� இட�கள�ேலா அ�ல� 

அ�வல�கள�ேலா, வண� ாக எ��� 

ெகா����தா�, எ�தைன� ேப� அைத 

அைண�க ேவ��� எ�� நிைன�கிேறா�. 

நதா ேபா�� எ�ற அல�சிய� ேமேலா�கி 

இ��கிற�. இைத அைன�ைத�� 

மா��ேவா�. ேம� நா�கைள�ேபால 

இ�ேக�� 24 மண� ேநர மி�சார� க���பாக 

உ��. நா� அைனவ�� �ய�சி ெச��, 

அைன�ைத�� கா�பா�றினா�.

தினமல� நாள�தழி� ெவள�யான ெச�தி 

ஒ�ைற இ�ேக பகிர வ����கிேற�. 

தமிழக�தி�, 1957�, மி�வா�ய� 

�வ�க�ப�ட ேபா�, 21 �ன���களாக இ��த 

தன� நப� மி� �க��, த�ேபா�, 

இ�தியாவ�ேலேய அதிகமாக, 1,080 

�ன���களாக உய��தி��கிற�. மி� 

ேதைவ���, உ�ப�தி���, இைடெவள� 

அதிகமாகி� ெகா�ேட இ��பதா�, 

மி�ெவ�ைட� �ைற�க ��யாம� 

மி�வா�ய� தவ��கிற�. ���கி 

வ�ட�ப���ள ேம���, வ���, 

வடெச�ைன, �ட��ள� ேபா�ற தி�ட�க�, 

நைட�ைற�� வ�தா��, ப�றா��ைறைய, 

ஓரள� தா� சமாள��கலா�; ந��ட கால� 

தி�ட�க�, இ�ேபா� ைக ெகா��கா�. 

தமிழக�தி�, தன� நப� மி��க��, மி� 

ேதைவ ஆகியவ�றி� உய�வ��, இேத நிைல 

ந���தா�, வ��கால�தி�� மி� 

ப�றா��ைற எ�ப� தவ���க ��யாத�.

 தமிழக அர�, சில ச�ைககைள அறிவ���, 

உடன�யாக ேசாலா� க�டைம�ைப, வ�� க�, 

ம���வமைனக�, வண�க வளாக�க�, 

ந�ச�திர ஓ�ட�க� ேபா�றவ�றி� 

நைட�ைற�ப��தினா� ம��ேம, 

ஏ��கமாக இ���� மி� �க�ைவ 

க���ப��த ����; மி� ப�றா��ைற�� 

ந����. ேசாலா� மி� தி�ட�தி�� அதிக 

ெசலவா�� எ�பதா�, அைத 

நைட�ைற�ப��த� தய�காம�, 

�ைற�தப�ச�, வ�� கள�லாவ�, ��ய 

ச�திைய� பய�ப��தி மி� உ�ப�தி 

ெச�தா� ஒழிய, தமிழக�தி� ேதைவைய� 

���தி ெச�ய இயலா�. மாநில அர� 

��ைமயாக��, உடன�யாக�� 

இ�தி�ட�ைத அம�ப��தினா� ம��ேம, 

த�ேபா��ள நிைலைமைய� சமாள���, 

ெவ�றி ெபறலா� எ�ப� உ�தி.
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vijivedachalam

நிைன�� ெகா�ேட� ந� எ� வா�� எ��

நா��திேயா�இ�ல�ேச��வைர.

உ�ைன நா� ெப�� எ��க ெப�ற வலி �ட 

மற�ததடா! இ�� ந� த�த வலி !!!

shaalam

மய�லிறேக ஆனா�� 

அளவ�� ம�றி ஏ�றினா� அ��

�றி�� ேபா�ெம�ப�

வ��வ� ெசா�ன�

உ� நிைன�கைள

எ�ன�யதய�தி� அதிக�

ேச��காேத க�ண�மா

வலி தா�காம� அ�

நி�� ேபா��...

Kalaineemu
அ�தி வான�சிக��  
வத� ிய�� சி� ப��ைள ேபா� - ந� 
வ�ைளயா�� ெபா�� 
ெத�றலா� மாறி உ� - கா��ழ� 
கைல�� வ�ட உ�ள� 
����த� சகிேய !

ngz;ik ftpf;Fapy;fs;

வா��ைக - Lashmi

க�கைள ைவ�� 

ேச�ைற கல�கி 

க�டட� எ��ப� 

நிமி��த ேபா�தா� 

நியாபக� வ�த� 

அடடா

அ�திவார� ேபாட

மற�ேத�...

Infaa@Infanta
எ� தி�மண�தி� �த� ப�...ேபான உட� பறி�த� ெச�ய�ப�ட�...எ� அைலேபசி��, சி� கா���...தி��ப� வ�த�...
அைல ேபசி�ட� �� சி� கா��...ைகவ�ட�ப�ட� எ� ேதாழிகள�� ேதாழைம ம��மா...
எ� உண��கள�� வ�கா��தா�...

Srijosh

உ�ைன ேநா�
கிேய

 

எ� பயண� 

ெதாட
�� 

எ� இற����
 ப��னா��...

ந� எ�
ைன 

ெவ��தா�
� 

நா� எ��� 

இ��ேப�
 

உ� நிைன�கள��....

ேகால� ேபா�வதி� கி�லா� அவ�;

��ள�ைய சி�கைவ�� ரசி�பா
� சில நா�;

��கைள மலரைவ�� ��னைக�பா� சில நா�;

வ�ண�க� ேச���
ைவ�� மகி�வா� சில நா�;

அ�தின�� த� பைட�ைப ரசி��� அவைள 

பைட�தி�ட ப�ர�ம�� ெப�மித� ெகா�வாேன!

 - Anitha Shankar
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Here is the monthly contest details: to get par�cipate and to know more informa�on about 
this, please register yourself in Penmai and view the details of the Contest in Contests and 
Rewards Forum. 

Popular Thread of the forum ‐ November Month ‐ Educa�on 
& Career
For November month, we had selected the forum “Educa�on 
and Career and all its sub‐forum for popular thread contest.

Special Contest ‐ Garnishing Sweets and Snacks!!!
Diwali, one of the remarkable fes�val in our country. Snacks 
and sweets plays an essen�al part in Diwali apart from 
crackers!!! Lets have a contest... Its quite impossible to select 
the winner without tas�ng the recipe, but yet we can have 
the contest as, Garnishing Sweets and Snacks.

Decorate your home made sweets and snacks recipes 
beau�fully, take a snap and post it here. Winner will get 
a�rac�ve prize from Penmai.

�eeya �aana ‐ �ovember �onth �ontest
இ�த மாத� தி�கான தைல��,

தப� ாவள��� ப�டா� ெவ��ப� அவசியமான ஒ�றா? 

இ�ைலயா?  உ�கள� க����கைள பகி��� ெகா���க�.

Penmai's Answering Wizard ‐ Top answerers contest !!!
Every month, ques�ons asked by the users will be indexed. So the members who is willing to 
par�cipate in this contest have to answers the ques�ons 
in that thread. 

The top answerer will be selected on the basis of the 
quality of the answers given by them to the ques�ons 
asked by the ques�oner.

Penmai's Super Star of the Month. 
Many of you dudes are much talented in many fields, we 
love to acknowledge your skills. So, here is the new 
contest to recognize your talents and encourage the performers.

 The Super Star of the Month, will be a surprise to everyone. You can't predict this field is being for the 
contest. The Penmai Panel will select the best player of Penmai every month, it may be like, Best 
Mo�vator, Best Blogger, Best Writer, Best Creator, Best Adviser, Best Beau�cian etc. You can play a 
any role like this, the thing you have to do is to give your best.

CONTESTS 
&REWARDS

November Month ContestNovember Month ContestNovember Month Contest
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Penmai.com conducts contests each 
month and selects the winner and 
announces prizes for them. 

Here is the announcement for the last 
month contest winners.
1. Popular Thread of the forum ‐ October 
Month ‐ Entertainment
Penmai.com's Popular thread contest winner 
for the Forum Entertainment is 
Suganthiramesh. She won the contest for the 
thread Which  infrastructure in India is in a 
cri�cal stage and needs high priority?

2. Top Contributor of the forum ‐ October 
Month ‐ Health
Penmai.com's Top contributor's contest 
winner for the Forum Health is sspriya@Priya. 
Hearty congratula�ons Priya! We had included 
most the important content’s of the winners 
in this Magazine too!! Its really very much 
worth to share here.

4. Penmai's Answering Wizard ‐ Top 
answerers contest ‐ October Month !!!
Penmai.com’s Top answerers contest winner is 
Sumitra, Congrats Sumitra. You had really 
done a great job by answering the ques�ons 
of the users. Preethi4u and Vaishnav stands 
next to sumitra. Congrats dears!!! 

Here is the gi� for Sumitra, Suganthi and 
sspriya “Flower shaped Lamp”.

3. Special Contest ‐ Navarathri Golu 
Contest!!!
The winner of the Special Navarathri Golu 
Contest!!! is kumarigollapudi, Deivamalar 
and Umaj stands next to Kumari . 
Here is the gi� for Kumari,

Here is the gi� for Deivamalar & Umaj,

5. Neeya Naana ‐ October Month winner!!!
நவ�ப� தி�கள�� ந�யா? நானா? 

ேபா��ய��, இ�ைறய வா��ைக 

�ைற�� எ� சிற�த� தன����பமா? 

�������பமா?" எ�ற ந�யா 

நானாவ�� தைல�ப�� தன� சிற�பான 

க����கைள ��ைவ�� ேதாழி 

�வ�ழி (Poovizhi)  ெவ�றி ெப���ளா�. 

அவ��கான  ப�� கவ�ஞ� ைவர���வ�� 

த�ண��  ேதச�. 

October Month Contest WinnersOctober Month Contest WinnersOctober Month Contest WinnersCONTESTS 
&REWARDS
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For Advertisements Please Contact
support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220

Submit your works or questions to Penmai.com
Write us your feedback to admin@penmai.com

For advertisement please contact - 8344 143 220
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