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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

“ம�ைகயராக ப�ற�பத�ேக - ந�ல 

மாதவ� ெச�திட� ேவ��� அ�மா”

இ�திய� தி�நா��� ெப��தவ� ெச�� ப�ற�த ம�ைகய�க��� பாலிய� 

ெதா�ைலகைள எதி�ெகா�வ� ஒ��� �தித�ல.

உலக�தி� எ�த நா�� ேபா�றாத அள��� ெப�ைண� ேபா�றி�� ந� 

பாரத நா�. ெப�ண��� ெப�ைம ேச���� வைகய��, ெப�கைள 

ெத�வமாக வண��கிேறா�, நா�ைட� தா�� தி�நா� எ���, ெமாழிைய 

தா�ெமாழி எ���, ஜவ�  நதிக���, காவ��, க�ைக, ய�னா, சர�வதி 

என ெப� ெபய�கைள ைவ��� ேபா��கிேறா�. 

ஆனா� நித�சன�திேலா நட�பைவ எ�லாேம ெப�க��� எதிரான 

அ��பைட மன�த ேநயம�ற ெசய�கேள. இ�� தி�லிய�� தாமின�ய�� 

(ேஜாதி) மரண� ெவள��ப�ட�, ஆனா� இ��� எ�தைனேயா தாமின�க� 

தின� தின� உலக� ��வ�� வ��ண�சி�� ஆளா�க�ப�� ெகா�ைம 

ெவள��லக�தி�� ெத�வதி�ைல. இதி� இல�ைகய�� ந� சேகாத�க� 

ப�� பா� மிக�� ேவதைன���ய�.

ெப�க� ம�தான பா�ைவய�� மா�ற� ஏ�ப�� வைர ெப�க��� எதிரான 

வ��ைற ெசய�க� ந����ேம... மன� எ�னேவா ��றவாள�க��� 

அதிகப�ச த�டைன ெகா��கேவ��� எ�� ப�த��கிற�. ஆனா� அறி� 

ம��� ெதள�வாக ������� ெகா�ேட இ��கிற�. ச�ட�கைள 

வ�ட மன�த ஒ��க�கேள மன�த வா��ைகைய ஒ���ப����. 

ஆ�மக�க� எ�ன ெச�தா�� ச� என நியா�ப���� ெப�ேறா�கேள 

�த� ��றவாள�க�. ஆ� �ழ�ைதைய வள����ேபாேத ெப�ைண 

மதி�க�� ேநசி�க�� க���ெகா��க�, ஏ�ற� தா��க�ட� 

வள��காத��க�. 

ெப�ைண� கட�ளாக பா��க ேவ�டா�, சக மன�த உய�ராக பா��தாேல 

ேபா��. இ�த மன�பா�ைமைய வ�� தைல�ைறய�ட� வள��க 

ேவ���. இ�லாவ��டா� இ��� எ�தைன ��றா��க� வ�தா�� 

பாலிய� சம��வ� ம��ம�ல அ��பைட மன�தேநய� �ட மலரா�!

ந� நா��� ெமா�த ம�க� ெதாைகய�� 50% ெப�க� எ�� இ���� 

நிைலய��, இ�தியா��� �த�திர� வ�� அ�ப� ஆ��க� �����, 33% 

மகள�� இட ஒ��கீ� மேசாதாைவேய நிைறேவ�ற ��யாம� பல 

வ�ட�களாக ேபாரா� வ�கிேறா�. நாடா�� தைலவ�கேள ெப�கைள 

சமமாக க�த ��வராத நிைலய�� சராச� மன�த�கைள�� ச�க�ைத�� 

சா�வதி� பயன��ைல!
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vs vs vs 
KidsKidsKids

...Harismom

My son Hari is now studying in 1st standard, he misses most of the things like pencil, 
scale, eraser, books etc in school..

How can I teach him not to miss his own items?

...JV_66 @ Jeyanthi

This is common with most of the children. To tackle this, you can do the following.

In the morning, while keeping the time - table and all the necessary things in the bag, 
you can ask him, what are all the things are kept in the bag. When he answers, you 
can note them in a paper and keep it in one of the pockets of the bag. Tell him about 
this.

Later  in the school, ask him to check his belongings, in the end of every period and 
keep them in it's place.

While coming back home, ask him to check his belongings according to your list. If 
s o m e t h i n g  i s missing, ask him to check with his friends.

This may improve his memory towards his 
belongings. And you can also encourage 

him, that he will be given his favorite 
dishes at home, i f  he br ings his 

belongings safely, so that money will 
not be wasted in buying them again 

and again.
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Parenting Tips

ப��ைக நைன���  பழ�க�

சி� �ழ�ைதகைள ைவ�தி���� ெப�ேறா��� ஒ� ேயாசைன. 

�ழ�ைதகைள, அவ�கள� இர�� வயதிலி��� ப�� வய� வைர, இர� 

ப��க� ெச���� ஒ��ைற ம��� ந� இரவ�� ஒ� �ைற எ�� சி�ந�� 

கழி�க� ெச�ய ைவ�தா�, எ�த வயதி�� ப��ைக நைன���  பழ�க� 

இ��கேவ இ��கா�. ஆனா�, இ�ேபாைதய தா�மா�க� ஒ� வ�ப�த 

வழ�கமாக, 3 வய� வைர �ழ�ைதக��� (இரவ��) டயாப� ேபா��வ��� 

வ��கி�றன�. இ� உட� நல�தி�� உக�தத�ல.  ேம�� அ�த �ழ�ைதக��� 

சி�ந�ைர� க���ப���� பழ�க� வராமேல ேபா� வ��கிற�. இதனா�, 

ப�ள����  ெச���ேபா� ப�ர�சிைன ஆகிற�.

ஆகேவ, இரவ�� ந�வ�� ஒ� �ைற எ��� ெகா���  

சிரம�ைத� பா��காம� ெப�ேறா� ெசய�ப�டா�, 

ந� �ழ�ைதக��� ஒ� ந�ல பழ�க�ைத 

க��� ெகா��த 

ச�ேதாஷ�ைத 

நா� 

அைடயலா�.

ந� �ழ�ைதக� vacation சமய�தி�, ந� உறவ�ன� வ�� க���, ஒ� நா� 

அ�ல� 2 நா� ெச�றா��, கிள��வத�� ��னா�, அவ�க��� 

ேவ��ய �ண�மண�க�, வ�ைளயா��� சாமா�க�, ��தக�க� (கைத), 

ம�ற எ���, அவ�கைளேய எ��� ைவ��� ெகா�ள� ெசா�லலா�. 

ைவ�பத�� ��ன�, அவ�கைளேய ஒ� checklist தயா� ெச�ய�ெசா�லி , 

அத�ப� எ�லாவ�ைற�� ெப��ய�� (அ�ல� ைபய�ேலா) எ��� ைவ�க� 

ெசா�லலா�. அ�த checklist அவ�க� ெப��ய�� ஒ� தன� இட�தி� 

இ��க���.

தி��ப வ��ேபா�, அ�த checklist இ� உ�ளவ�ைற� ச�பா���, 

எைத�� வ��� வ�டாம� எ��� வர� ெசா�லலா�.

இ�வா� ெச�வதா�, அவ�க���� சி� வயதிலி��ேத 

த� ெபா��கைள� பா�கா�பாக ைவ��� ெகா�ள� 

ெத��� ெகா�வா�க�.

... jv_66@Jayanthi
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Food during lactation - rthilag

Dill Leaves:

These leaves induce milk secretion. 

It is a good source of minerals like copper, potassium, calcium, manganese, iron, 
and magnesium. It is rich in many vital vitamins including folic acid, riboflavin, 
niacin, vitamin A, ß-carotene and vitamin-C. 

Dill seed/oil can also be used if dill leaves are not available. Many recipes can be 
done with dill leaves. It is known as "Sada kupi" in Tamil and "Sheppu" in Marathi. 

These leaves are easily available in Bangalore. These leaves have a unique 
flavour.

Some way to adding it to food:

1. Chop the bunch of leaves and add it in paruppu adai /ragi adai.

2. Instead of adding methi (vendhaya keerai) in aloo methi recipe, add the 
chopped dill leaves.

3. Chapathi: Chop the bunch of 
leaves. Mix the leaves with 200 gm 
of wheat flour. Add pinch of turmeric 
and salt. Mix all the ingredients well 
and knead into dough. Then, roll into 
chapathi.

4. Regular Bonda: While making regular 
bonda, onion, green chilli, and 
coriander leaves are added. Equal 
amount of coriander and dill leaves 
can be added while making 
bondas.

M
ammas

Page
Baby's & Mom'sBaby's & Mom's

GuideGuide
Baby's & Mom's

Guide

Dill leaves - Sada Kuppi (Tamil)
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By the age of 2 YEARS

A child should be able to:
 Walk, climb and run
 Point to objects or pictures when they are named (e.g., nose, eyes, ears)
 Say several words together (from about 15 months)
 Follow simple instructions
 Scribble if given a pencil or crayon
 Enjoy simple stories and songs
 Imitate the behaviour of others
 Begin to eat by herself or himself.

Advice for parents and other caregivers:
 Read to and sing or play games with the child
 Teach the child to avoid dangerous objects
 Talk to the child normally – do not use baby talk
 Continue to breast feed and ensure the child has enough food and a variety of family 

foods
 Make sure the child is fully immunized
 Encourage, but do not force, the child to eat
 Provide simple rules and set reasonable expectations
 Praise the child's achievements, provide 

reassurance when the child is afraid and 

continue to give consistent affection every 

day.

Warning signs to watch for:
 Lack of response to others
 Difficulty keeping balance while walking
 Injuries and unexplained changes in 

behaviour (especially if the child has been 

cared for by others)
 Lack of appetite.

  ...will be continued in the next editions.

...Rameshshan@RameshShanmugam
Article published by WHO
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Beauty

Lounge

How to Use Turmeric on the Face?     Gkarti@Karthiga

For centuries in India, a facial mask made with turmeric was applied to a bride's face 
before the wedding to make her skin radiant. Turmeric is also used to help cure 
acne, lighten and brighten the skin and fight age spots. It is fairly simple to make your 
own turmeric facial mask, using ingredients that are readily available. If it used 
weekly, this mask should produce positive results.

Things Needed:
Coconut oil
1/4 teaspoon turmeric powder
Moisturizer
Clean towel

Instructions:
1. Clean your face and neck thoroughly with warm water. Remove all cosmetics, 
make-up and lotions. If necessary, use a gentle soap. Pat your skin dry when 
finished.

2. Mix ¼ teaspoon of turmeric powder into a small amount of coconut oil. Stir this 
until you form a smooth paste.

3. Apply the turmeric paste onto your face and neck. Gently smooth it on, starting at 
the forehead. Make sure to keep the mixture away from your eyes.

4. Lie down and rest for 20 minutes. Use this time to banish 
stressful thoughts from your mind and relax. You may wish to 
listen to music, but either way, try to make this time 
uninterrupted.

5. Wash off the mask with warm water. Once 
your face is clean, splash it with cold water 
to close the pores. Gently dry it with a 
clean towel.

6. Apply a moisturizer to your face. 
The moisturizer will help your skin to 
continue to absorb the turmeric.

www.Penmai.com                                      Penmai eMagazine Jan 2013                                                    9



Fashion

Today Babies inBabies in
Traditional DressesTraditional Dresses

Babies in
Traditional Dresses

...vaishnav@vaishnavi
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Preggers

Guide
Before entering into
Labour Room - Tint@Usha

Few words before entering the labour room

Pregnancy is a natural, healthy time in a woman's life 
and giving birth is the normal end of a healthy 
pregnancy.

Just Relax!!  Erase all the Indian movie delivery 
scenes from your mind. That scene is not there in 
our Labour room.

Have your loved one next to you. They will give you 
a moral support.

“Fear significantly impedes a positive birth”, so throw 
all the fears sowed on you.

Labour is always taken as an awaited pain. So 
change the concept of pain.

Your doctor might have attended many labour in the 
same day and yours is one among that.  Your tension 
would cause pressure on doctor, so don't panic!!.

If you stay calm, you are helping your doctor to have 
a smooth delivery.

Believe in yourself.  By nature God has manifested 
tolerance in women.

In this journey, you will be surprised to know your 
ability to cope.

Birth is a life changing experience, so enjoy it.

"A grand adventure is about to begin".

All the best!!!
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க��ப கால�தி� ேபா� உ�க��� ஏ�ப�� ப�ர�ைனக� சாதாரணமானதா, 

இ�ைலயா எ�� ��வ� க�ன�. ஆனா�� கீ�க�டவ�றி� ஏதாவ� ஒ� 

ப�ர�ைன இ��தா�� உடேன உ�க� ந�ைசேயா அ�ல� டா�டைரேயா 

ெதாட�� ெகா�ள��.

உ�க� உட�நல� ந�றாக இ�ைல எ�� ந��க� உண�வ�

உ�க���� ேதா�றி��ள அறி�றி ப�றி ெதள�வாக ெத�யாத ேபா�� 

உட�நல� �ைற� இ��பதாக ேதா��� ேபா�� உ�க� டா�டைரேயா 

அ�ல� ந�ைசேயா ெதாட�� ெகா�ள��. உ�க��� ப�ர�ைன ஏதாவ� 

இ��தா� சிகி�ைச த�வா�க�. இ�ைலெயன�� வ��  தி��ப� வ�டலா�.

�ம�ட� ம��� வா�தி�டேனா அ�ல� அைவ 

இ�லாமேலா அ�வய��றி� வலி

அதிகமாக இ��தா� அ� அஜர� ண�ைதேயா,வய��றி� 

ைவர� இ��பைதேயா அ�ல� ந��க� உ�ட 

உணவ�� ஏேதா வ�ஷ�த�ைம இ��பைதேயா 

கா��கிற�. சில சமய�கள�� �� &  எ�ல�சியா எ�ற 

(அத�த பத�ற உண��, உய� இர�த அ��த�, சி�ந��� 

�ேரா��� காண�ப�வ�) ேநாய�� காரணமாக�� இ�த 

வலி ஏ�பட� ���. உ�க��� ப�ற�கவ����� 

�ழ�ைத�� பாதி�� வரா� இ��க �� & 

எ�ல�சியாவ��� உடேன சிகி�ைச அள��க�பட 

ேவ���.

கா��ச�

உ�க� உடலி� ெவ�பநிைல 37.5 �கி� ெச�சிய���  

அதிகமாக இ��தா� டா�டைர ெதாட�� ெகா���க�. 

உ�க��� ஏதாவ� ேநா� ெதா�றிய���க� ���.

கீேழ வ���� வ��டா� அ�ல� வய��றி� ஏதாவ� அ� வ���தா�

உ�க� டா�டைரேயா அ�ல� ந�ைசேயா ெதாட�� ெகா�� நட�தைத 

வ�ள���க�. க��ைபய�� உ�க� �ழ�ைத மிக�� ப�திரமாக இ����, 

எனேவ கவைல�பட ேவ�டா�. ஆனா� ஏதாவ� தைச இ��க� இ��தாேலா 

ப�ற����ப�லி��� ஏதாவ� திரவ� அ�ல� ர�த� கசி� இ��தாேலா உடேன 

டா�டைர ெதாட�� ெகா�ள��. 

Preggers

Guide

...Vijivedachalam

Tips forTips for
Pregnant WomenPregnant Women
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Crafts

Gallery

... Sangichandru... Sangichandru

    @ Sangeetha    @ Sangeetha

... Sangichandru

    @ Sangeetha

... Yamunan... Yamunan... Yamunan...Sangichandru@Sangeetha...Sangichandru@Sangeetha...Sangichandru@Sangeetha

Crafts Work

Paper Quilling Egg Case

Paper Quilling
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Kids 

Corner PenmaiPenmaiPenmai

Kids CornerKids CornerKids Corner

Homemade MagnetsHomemade MagnetsHomemade Magnets Deepa bala

Things needed
 Paper clips
 Magnet

Method to make Magnets

1. Straighten the paper clip.
2. Rub a magnet over the paper clip, at least 25 times in the same direction.
3. The magnet is ready.

Hide some small metal items in a dish of sand and the children can use their magnet to 

hunt for the 'treasures'.

Sumathisrini’s son

Aparajithan

Guhan

Sangichandru’s Son

Dayamalar’s Brother

Viswavarman
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Health

Tidbits

த�காள�ைய�, காயாக�� சைம�கலா�, பழமாக�� சைம�கலா�. ப�ைசயாகேவ 

சா�ப��வ� மிக�� ந�ல�. ஆனா� சா�ப��வத�� �� பழ�ைத� ��தமாக� 

க�வ�வ�ட ேவ���. 

கா�கறிகள�� மிக�� எள�தி�� வ�ைரவாக�� ஜர� ணமாக� ��ய� த�காள�! உட���� 

ஆேரா�கிய� அள���� ��� வ�தமான �ள���க�� த�காள�� பழ�தி� இ��கி�றன. 

ம�ற� கா�கள�� சிலவ�றி� ஒ�� அதிகமாக�� ம�ற இர��� �ைறவாக�� 

இ����. ம��� சிலவ�றி� இர�� அதிகமாக�� ஒ�� �ைறவாக�� இ����. 

ஆனா� த�காள�� பழ�தி� ���� ச�யான அளவ�� இ��கி�றன. 

�தலாவ�, ஆ�ப�� பழ�தி� இ���� ஃபாலி� அமில�. இ� பழ����� �ள���� 

த�ைம த�கிற�. 

இர�டாவ� எ�மி�ச� பழ�, சா�����, நார�ைத �தலியவ�றி� இ���� ‘சி���’ 

அமில� இத� �ள��� கி�மிகைள� ெகா�ல� ��ய�. 

��றாவ� ஃபா��ேபா�� அமில�. இ� நர�� நா�, நா� ச�ப�தமான ேநா�க��� 

மிக�� ந�ல�. 

சாதாரணமாக கா�கறிகைள� ெச�ய�லி��� பறி�த�ட� அத� ப�ைம �ைற�� வ���. 

ஆனா� த�காள�ேயா வாடாம� ப�ைமயாக இ����. ஆைகய�னா� இத� �சி�� ெவ� 

ேநர� வைர �ைறயாம� இ����.
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...vaishnav@vaishnavi
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Health

Tidbits Traditional
Healthy Foods

...sspriya

RAGI 

Ragi is an important source of vitamins and 

minerals such as thiamin, riboflavin, niacin, 

folate, selenium, zinc and iron. It is also very 

rich in calcium and amino acids.

The amino acid methionine is present in ragi 

which helps in anti-aging and to maintain skin, 

nails and hair and it has the property to 

reduce cholesterol.

With ragi you can prepare Roti, Dosa, 

Pakkoda, Murukku, Kali etc.

Nutritional value of Ragi

100g of ragi contains,
Carbohydrate - 72g
Protein - 8g
Fibre - 3.6g
Calcium - 350mg
Iron - 4mg

Ragi RotiRagi Roti

 Take required qty. of ragi flour. Take required qty. of ragi flour.
 To this add chopped onion, curry leaves, coriander leaves and green chilly or  To this add chopped onion, curry leaves, coriander leaves and green chilly or 

chilly powder, required salt.  Add water to this and prepare a dough.chilly powder, required salt.  Add water to this and prepare a dough.
 Then apply oil to the dosa tava and some oil in your fingers and pat a small  Then apply oil to the dosa tava and some oil in your fingers and pat a small 

ball of this dough into a Roti.  Turn to the other side.ball of this dough into a Roti.  Turn to the other side.
 Apply oil to both the sides and remove once it is cooked. Apply oil to both the sides and remove once it is cooked.
 The Roti will take some extra time to get cooked. The Roti will take some extra time to get cooked.

Ragi Roti

 Take required qty. of ragi flour.
 To this add chopped onion, curry leaves, coriander leaves and green chilly or 

chilly powder, required salt.  Add water to this and prepare a dough.
 Then apply oil to the dosa tava and some oil in your fingers and pat a small 

ball of this dough into a Roti.  Turn to the other side.
 Apply oil to both the sides and remove once it is cooked.
 The Roti will take some extra time to get cooked.
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Ragi Kali

 Boil 2 cups of water.
 Add one cup of Ragi flour to the boiling water 

and mix it thoroughly .
 Mix it often till it comes to a pongal like 

consistency.
 If it is not cooked well add another 1/2 cup of 

water.
 To this you can add salt if you like to have it 

with any side dish.
 You can also make it sweet by adding 

powdered jaggery.

Ragi Pakkoda

 Mix Ragi flour, chopped onion, chopped 
green chilli, ginger, curry and coriander 
leaves and salt to taste and 1 or 2 teaspoons 
of rice flour (if you wish).

 Sprinkle water and mix these together to a 
consistency you wish.

 Then deep fry this in oil in shapes you like or 
just pinch it into small pieces and fry in the oil.

 But if the water is less, then the Pakkoda will 
consume less oil and also it will be crispy.

Ragi Dosa 

 Same ingredients as roti.
 But pour water and make it to the ordinary 

Dosa batter consistency.
 While preparing the Dosa, you have to pour 

the batter starting from the edges towards the 
centre of the tawa, not in the centre as for the 
normal Dosa.

 For extra softness, we can add one or two 
ladle of regular Dosa batter to 2 cups of Ragi 
batter.
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Health

Tidbits Granny
Remedies!!!

...Parasakthi

Granny Remedy for Sinus Problem

If we eat “cumin with sugar candy” then sinus trouble will be cured.

1. Fry 3 teaspoon of cumin.
2. Grind the fried cumin to make powder.
3. Mix the cumin with the sugar candy.
4. Eat 2 times per day.

Granny Remedy for Throat Pain
If we drink the “asafoetida with hot water” then cough will be cured.

1. Take 2 1/2 teaspoon of asafoetida.
2. Mix it with the hot water.

Health Tips     Nishahameetha

If you are from a family where diabetics runs in the hereditary, try having few 
curry leaves every morning for 100 days. This is believed to prevent diabetics. 

Taking raw curry leaves daily helps prevent premature graying of hair. 

Are you having high blood pressure or excessive cholesterol - take raw garlic in 
empty stomach every day. This significantly reduces blood pressure and 
cholesterol. 

Indigestion? - Add 3-4 crushed cloves of garlic to boiling 
milk and drink it. It gives immediate relief. 

For asthma relief - take 3-4 
cloves of garlic. Boil it in 
milk and drink it every night. 
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Billboards & 
Banners

...nlakshmi@Lakshmi

Now-a-days it is being a fashion to put Billboards / Banners for anything and everything 
starting from Birthday to Obituary...!!!

Banners of live size of students who got good marks in their public exams and their schools' 
100% results.   

Banners of the marriage couples with their family members pictures. 

Some years back, if any 10th or +2 Student got School first / District First etc., their photos 
will be in the newspaper which was accepted as today's news is tomorrow's history, but 
putting the photo of teenage girls and boys in the banners for like 6 months or so in the 
highway… busy roads.... near TASMAC.  It may be for school advertisements purpose, but 
don't they think this will really jeopardize teen-agers safety.  Sometimes it may lead to 
accident also.

In the marriage banners displaying the photo of bride wearing more jewels, showing their 
family pride.  Sometimes parents of the marriage couples photos are shown in the top and 
bottom of the banner, where mom's are like jewelry shops. With the increasing gruesome 
killings and robberies for the jewels, do they really want the banners for this...???  Whom 
are they thanking for?  To the people in the road?  Why do they want this type of 
advertisements and announcements...???   really disgusting.

And this is topper of all,  a banner is seen with live size for a girl's Puberty function. The girls 
live size photo in the middle with her two "Murai Paiyan" - each one of them on the either side 
of the girl with all their names including the girl's in the banner. How people mind goes when 
it comes to advertisements? Do they even think how embarrassing it is for the girl and 
jeopardize her safety by putting the banner... those things which are not to be publicized are 
being publically put.

By seeing all this, only one 
thing comes in mind. It has 
become material ist ic and 
showing off how well they can 
afford, not thinking of any safety 
in mind of anybody they just 
want to show off.

Further, the coloring material 
will cause damages to the 
environment during rainy days.
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எ�தைன எ�தைன மா�ற� உலக� அைட�தா�� ெப�ைம�� எதிரான 

வ��ைறக��, ��ற�க�� மாற�� இ�ைல... அத� பாதி�� �ைறய�� இ�ைல. 

எ�தைனேயா ெகா�ைமகைள ந� கா�க� ேக�� வ��டன, அைத ஒ��கி� த�ள��� 

வ��ட�. 

வ�� ைட வ��� ெவள�ேய வரேவ ெப�க� ேயாசி�த கால�க��, பல அட�� 

�ைறக��� அட�கி அ��ப�ேய தி��பதி, ஆ�பைடயாேன ெப�மா� எ��� இ��த 

கால�க�� உ��. இைத எ�லா� தா�� ெவள� உலக�தி�� வ��, �த�திர� கா�ைற 

�வாசி�க ஆர�ப��தா�க�. அத���ளாகேவ பல இ�ன�கைள ந� ெப� �ல� பா��� 

வ��ட�. 

ஆனா� அைத எ�லாவ�ைற�� வ�ட இ�ெபா�� பல ப�ர�சிைனக��� ஆளாகி 

இ��கிறா�க�. ைசப� ��ற�க� �த� க�பழி�� வைர. இ�த வ�ஷய�கைள சாதாரண 

வ�ஷய�களாக வ��� வ�ட ���மா?  வ��� வ�டலாமா?  அ��� சம�பகாலமாக நா� 

அதிகமாக ேக�வ��ப�� அதி��சியான வ�ஷய� க�பழி��. அத�� ��� �ட நா� 

ேக�வ��ப�ேடா�, ஆனா� ந� மனைத அதிகமாக பாதி�கவ��ைல. காரண� 

ப�தி��ைகக� ம��� ெதாைல�கா�சிக� அைத ஒ� ெப�ய வ�ஷயமாக� 

க�தவ��ைல. இவ�க��� அதிக இலாப� த�� நிக��சி�காக��, த�க� 

க�சிகைள�ப�றி� ெப�ைம ேபச��, த�க��� வ�ள�பர� ேத��ெகா�ள�� ம��ேம 

இவ�க�. எ�தைன� ேசன�க� இ��தா�� ந�மா� எ� உ�ைம எ�� க�� ெகா�ள 

��யாத அளவ��� ெபா���, �ர��� ம��ேம நம��� கிைட�கிற�. அதனா� ந� 

நா��� நட�த எ�தைனேயா க�பழி��க� நம��� ெத�ய�� இ�ைல, ��றவாள�க� 

எ�வள� ேப� த���க�ப�டா�க� எ�ப�� ெத�யவ��ைல.

ஆனா� த�ெபா�� ஒ� க��� மாணவ��� 

தைலநகர� தி�லிய�� நட�த ஒ� 

ெகா�ைமயான பாலிய� பலா�கார� 

நா�ைடேய ெப�� 

அதி��சி���ளா�கி இ��கிற�. 

அ�த� ெச�திைய� ப��த�� 

க�ண��  வ�த�.  அ�த 

ஓநா�கைள அ�ப�ேய ெவ��� 

சா��க ேவ��� ேபா� ஒ� 

ஆ�திர� வ�த�. ஐ�தறி� 

ஜவ� � �ட இ�ப� ஒ� 

ேகவலமான ெசயைல� 

ெச�யா�. ஆனா� ஆ� 

ெச�கிறா�... அ��� ெகா�ச� 

�ட ஈ� இர�க� இ�லாம�. 

ெப� எ�ன அ�வள� ேகவலமான 

ெபா�ளா?  த� ேதைவ��� 

பய�ப��தி வ��� ��கி எறிய!  ந� தமி� 


















...Geetha A@Anu
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நா� இ�தியாவ�� 4வ� இட�தி� இ��கிற�. எ�வள� ேவதைனயான வ�ஷய�?

இத�ெக�லா� ம�திய�� ெப�க� ஆபாசமாக உைட அண�வதா� தா� இ�ப� நட�கிற� 

எ�� சில ேகாமாள�க� �வ�� ெகா����கிறா�களாேம?  அ�ப�� ெசா�பவ�க� 

அைனவைர�� பா��� நா� ேக�க வ����� ேக�வ� ஒ��தா�. சம�ப�தி� 

ைஹதராபா�தி� ஐ�� வய� சி�மி பாலிய� பலா�கார� ெச�ய�ப�டா�. அ�த ஐ�� 

வய� சி�மி அ�ப� எ�ன ஆபாச உைட அண��� வ�� மய�கி இ��பா� ெசா���க�?.

வ�ேனாதின� எ�ற ெப� திராவக வ�� ��� ஆளாகி இ��கிறா�. பா�னாவ�� ��� 

ேபரா� பாலிய� வ��ைற�� ஆளான ஒ� ெப� ேபா�சா�� ேமாசமான 

வ�சாரைணைய� தா�க ��யாம� த�ெகாைல ெச�� ெகா���கிறா�.  இ�த 

வ�வகார�தி� நா� சீ�தி��த ேவ��ய��, ெச�ய ேவ��ய�� ஏராளமாக இ��கிற�. 

ஆனா� ந� அர� ெச�� ெகா����ப� எ�ன?  பாலிய� பலா�கார� ெச�தவ�கள�� 

�ைக�பட�கைள ெவள�ய�ட� ேபாகிறா�களா�. ஏ�...? அவ�கைள� பா��� ம�த ெப�க� 

�ட�கி�ெகா�ளவா? ெத�யவ��ைல... எ�ேக ஓ�ைட எ�� ேத�னா�, கிழி�� ேபா� 

கிட�கிற� நா�, ைத�கேவ ��யாத நிைல��.

ஆ�கள�� க�ேணா�ட�ைத��, அவ�கள�� நிைன�ைப�� சீ�தி��த ேவ��ய 

க�டாயமான நிைலைம�� நா� த�ள�ப����கிற�. ப�தி��ைகக� ஒ� �ற� 

�வ��ெகா����கி�றன... க�பழி���� உைடதா� காரண� எ��. ஆனா� அ�த 

ப�தி��ைககள�� அ�ைட� பட� �த� ந��ப�க� வைர கவ��சி� பட�க� க�ைண�  

�ச ைவ�கி�றன. ெசா�வ� ஒ�� ெச�வ� ஒ��... ந� நா��� பழ�கமா அ�? 

ெப�ைண ெத�வமாக மதி��� நா� எ� நா� எ�� எ�னா� ெப�ைம ேபச ம��ேம 

��கிற�. எ�ேக ேபான� ெத�வ�?  ந� ெத�வமாக மதி�க ேவ�டா�, ஆனா� 

அவ��� உய�ேரா� சமாதி க�ட ேவ�டாேம.

இத�ெக�லா� ந�வ�� அரசிய� வாதிகள�� அ��த� இ�லாத வ�ள�பர� ேப���க� 

அ�வள�� மனைத பாதி��� வ�ஷய�க�.

என� ந�ப� ஒ�வ� அழகாக த� இைணய�தள�தி� �றி�ப�����தா�. அ�, 

அெம��காவ�� ஒ� மனேநாயாள� சம�ப�தி� ப�ள�ய�� �ைழ�� ப�ள� மாணவ�கைள 

ெகா��� �வ��தா�. அைத� �றி�ப���, அெம��கேன... ந� ஏ� அ�ேக உ�ள அ�பாவ� 

மாணவ�கைள� ெகா�� �வ��கிறா�? இ�ேக வா, இ�� நிைறய க�பழி�பாள�க�, 

ெகா�ைளய���� அரசிய�வாதிக�, ச�க�ைத� �ர��� �யநலவாதிக� 

இ��கிறா�க�. எ�க அர��� அவ�கைள� க���ப��த� ெத�யவ��ைல எ��...! 

உ�ைமதாேன...?

இத��� க�ைமயான த�டைனக� 

இ��தாேலய�றி இைத நா� ச� ெச�ய ��யா�. 

அைத நா� ெசய�ப��தினா� தா� இ�ப��ப�ட 

ஆ�க��� பய� ஏ�ப��. த� வ�� �� உ�ள 

ெப�கைள� ேபாலேவ ம�ற ெப�கைள�� 

பா��க�. அவ�க�� சக மன�த�க� தா�. 

ெப�கேள...! நா�� வ�ழி��ண�ேவா� ெசய�ப�� 

ந�ைம த�கா��� ெகா�ேவா�. எதி�ைய� தா��� 

உ�திைய ப��ேபா�. இன�ேம� எ� நா��� இைத� 

ேபா�ற ஒ� ச�பவ� நட�கேவ �டா� எ�� 

ப�ரா��தி�ேபா�. பாதி�க�ப�ட அைன�� 

சேகாத�க�� உடலா��, மனதா�� நல� ெபற 

ப�ரா��தி�ேபா�.
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We do not wish
to be treated as
Goddesses
We wish to be treated as
Equals...

93,000 pending Rape cases
Transfer them all to Fast Track

More than ten million 
Dalit women are raped.
While they are untouchable
but they are raped...India

stands3
when it comes
to rape cases...

அறி� ெகா�ட மன�த �ய��கைள

அ�ைமயா�க �ய�பவ� ப��தரா�;

ெநறிக� யாவ��� ேம�ப�� மான�ட�

ேந�ைம ெகா��ய� ேதவ�க ளாத�ேக,

சிறிய ெதா��க� த���த� ைம���� 

த�ய�லி��� ெபா��கிட ேவ��மா�;

நறிய ெபா�மல� ெம�சி� வாய�னா�

ந�ைக ��� நவன� �க� ேக��ேரா!

ஆ�� ெப��� நிகெரன� ெகா�வதா�

அறிவ� ேலா�கி இ� ைவய� தைழ��மா� 

�� ந�லற� ேதா���� ெப����

ேபா�� நி�ப� தா�சிவ ச�தியா�;

நா�� அ�ச�� நா�க�� ேவ��மா�;

ஞான ந�லற� வர�  �த�திர�

ேப� ந���� ெப�ண�� �ண�களா�; 

ெப�ைம� ெத�வ�தி� ேப��க� ேக��ேரா

- பா���சி�த� பாரதி

எ� எ�ப�ேயா ேசன�க����, 

ப�தி��ைகக���� அ�ப� ஒ� ெகா�டா�ட�... 

த�க� �த� ப�க�க��� ஒ� மாத�தி�� 

வ�ஷய� இ��ேக. 
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ப�ற�த ம�ைண� தாெய�ேறா�!

அ�ைன பாரதெமன ேபா�றிேனா�!!

ஓ�� நதிகைள ெப�ணாக� ேபா�றிேனா�!!!

ெபா�ன�யவ� காவ��யவ� என

அ�ைனயா�கி ைவ�ேதா�!

அைல கடைல�� அ�ைன எ�ேறா�

பாரத நா� பழ�ெப�� நா�

நாமத� �த�வெரன ெசா�ல ெவ�க

ேவ��ய நிைல இ�ேபா�!!

ப�ற� மைன ேநா�கா� ேபரா�ைம

ெகா�ட எ� ச�தாய�

த� மைன தவ���த யாவ�� த�ைக

என� ெகா�டா�ய ேபரா�ைம

சிைத�� ேபான ெகா�ைம

நாக�க ேதச�தி� மைற�� ேபானத�மா...

ந�ல வழ�க�க�

வாெள���� பலிவாஙக இதய�

����த�மா...!!!

மழைல �த� ம�ைகய� வைர

கயவ� ைகய�� அல�ேகாலமாக...

வாைள� த� ைகய�� ைவ�தி��ேபா�

வைளய� அண��தார�மா!

ஒ�ெவா� மக�� ஒ�ெவா� சேகாதர��

ஒ�ெவா� த�ைத�� இதய�

���க தவ��கிேறா�... தாேய

மா��� வ�� கயவ�கைள!

     ...Shaalam
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- Mr.&Mrs. Srinivasan







இ�ைறய ச�தாய ��ற�க��கான 

காரண�க��, அைத� கைளவத�கான 

த�� �க��:

எ�தைன எ�தைன மா�ற� உலக� 

அைட�தா�� வ��ைற – ெகாைல, 

ெகா�ைள, க�பழி��, ���ெவ���, 

இர�� நா�க��கிைடேய ேபா� - எ�ப� 

மன�த ம��� அைன�� உய��ன�க��� 

எதிராக��, நா��� நா� அதிக���� 

ெகா��தா� வ�கிற� எ�ப� 

ம��க��யாத உ�ைம....

இத�ெக�லா� அ��பைட காரண�, 

மன�த� த� த�ைமைய மற�� மனதி�� 

அ�ைமயாகி மன� ேபான ேபா�கி� 

வா��ைகைய அைமதிய��றி 

வா�வ�தா�.  தன�மன�த அைமதிேய 

���ப அைமதி���, ���ப அைமதிேய 

ச�தாய அைமதி���, ச�தாய 

அைமதிேய ஒ� நா��� அைமதி���, 

நா�கள�� அைமதிேய உலக அைமதி��� 

வழிவ����.  எனேவ அைமதியான 

வா��ைக�� மா�றியைம�க�பட 

ேவ��யைவ:

 இ�ைறய க�வ��ைற

 பா�ண��� - ஆ� ெப� 

கவ��சி��

 உைட நாக�க�

 வ�வாகர�� 

 ம� அ���� பழ�க� 

 ப�தி��ைகக�, கண�ன�, 

இைணயதள�க�

 ெவ�ள��திைர��, சி�ன�திைர��

இ�ைறய க�வ��ைற:

இ�ைறய க�வ� �ைறய�லி��� 

ஆர�ப��கேவ���.  இ�ப� 

ெசா��வதனா� நா� இ�ைறய 

க�வ��ைற ெக�தைல ெசா�லி� 

ெகா��கிற� எ�� �ற வரவ��ைல.  

ஆனா� ந�லைத� க���ெகா��க-

வ��ைல எ�ப� ம��� உ�தி.  

இர�� வைகயான ேதைவகைள – 

வா��ைக� ேதைவ (அ��, ஆ�ற�, 

இ�ப�, அறி�) ம��� அ��பைட� 

ேதைவ (உண�, உைட, உைறவ�ட�, 

வா��ைக��ைண) – ���தி ெச�வத��� 

�ைண ெச�கி�ற க�வ�ேய 

��ைமயான� க�வ�யாக இ��க 

����.

“க�வ� எ�ப� எ�ன?  அ� ��தக� 

ப��பா? இ�ைல.  அ� பலவைக�ப�ட 

அறிைவ� ேத��ெகா�வதா?  அ��� 

இ�ைல.  ச�க�ப�தி� (Will) ேபா�ைக�� 

ெவள��பா�ைட�� ஒ� க���பா����� 

ெகா�� வ��, பயனள���மா� 

ெச�கி�ற பய��சிேய க�வ�.  

இ�ைறய க�வ��ைறய�� ந� 

மாணவ�க� �திதாக ஒ�ைற�� 

க��பதி�ைல.  அேத ேவைளய�� 

த�ன�ட� உ�ளவ�ைற�� இழ�கிறா�.  

இ�த அ��பைட� க��ைத மற�த�தா� 

இ�தியாவ�� இ�ைறய நிைல��� 

காரண�. மாணவ�க��� இ�தைகய 

க�வ� அள��க�ப�மானா� அவ�க� 

மன�த�க� ஆவா�க�; வா�ைக� 

ப�ர�சைனகைள தா�கேள 

த�����ெகா�வத�கான ஆ�ற� 

ெப�வா�க�...  த�ேபாைதய நாக�க 

நா�கள�� அறிஞ�க� இைத ஆரா�வதி� 

ஈ�ப����கிறா�க�.  நம� நா��ேலா 

ப�லாய�ர வ�ட�க��� ��� இ� 

ஆரா��� ��� ெச�ய�ப�� வ��ட�.”

 ... வ�ேவகான�த�.
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பா�ண��� - ஆ� ெப� கவ��சி�� :

ம�ைவ வ�ட ம�ைக மிக�� ேமாசமான�.  

தி�வ��வ� �ண��சி வ���ப� எ��� 

அதிகார�தி� �த� �றளாக,

உ�ள� கள��த�� காண மகி�த��

க���கி�; காம�தி� உ��. (1281)

நிைன��� ேபாேத ெவறி���� 

�ண��, க�ட�டேன 

மகி��சி��டா��� த�ைம�� 

க����� இ�ைல.  ஆனா� காம�தி�� 

உ��.  க� – உ�டவ��� ம��� தா� 

இ�ப�ைத� ெகா����.  ஆனா� காம� 

கா�பவ� அைனவ���� கள��ைப� 

த��.

காம� அதிக����ேபா�தா� ப�ற� 

மைன ேநா��� தவறான மேனாபாவ�� 

வ�கிற�.  தி�வ��வ� ப�றன�� 

வ�ைழயாைம எ�ற அதிகார�தி� அழகாக 

ெசா�லிய���கிறா�. 

ேம�� ராமாயண�தி�� நா� இைத� 

காணலா�.  ராம�, இராவண� 

இ�வ���� ேபாரா�ைம சம� தா�.  

இ�வ�� ச�ைட ேபா�டா� 

ேபா���ெகா�ேட இ��க 

ேவ��ய�தா�.  ெவ�றி, ேதா�வ� 

எ�ப� யா���� கிைட�தி��கா�.  

ஆனா� ராவணன�டமி�லாத ஒ�� 

ராமன�ட� இ��த�.  அதனா� தா� ராம� 

ெவ�றி ெப�றா�.  அ�தா� மிக உய��த 

ப�பாகிய  “ேபரா�ைம” - ப�ற�மைன 

ேநா�கா� ேபரா�ைம..

உைட நாக�க�: 

இ�ேக மிக மிக ��கியமான ஒ�ைற� 

ெசா�ல ேவ���.  அ� த�கால உைட� 

பழ�க�. ேமைல நா�� நாக�க�ைத� 

ப��ப�றி ந� ெப�க� உைட� 

கலா�சார�தி� ெக���தா� 

ேபா�வ��டா�க�.  இ� ஒ�வைகய�� 

த�கால ராம�க� உ�வாவத�� ஒ� 

தைடயாக இ��கலா�. 

கடாஅ� கள��றி�ேம� க�படா� மாத� 

படாஅ �ைலேம� �கி�  (�ற� 1087)

இ�த �ற��� அ��த� ெத��தவ�கைள 

வ�ர� வ��� எ�ண�வ�டலா�.  அ�ைறய 

நா�கள�� ெப�க� ஆ�கள�� 

உண��கைள ��டா வ�ண� 

உைடயண��� இ��தா�க�.  ஆனா� 

இ�ைறய நா�கள�� இ��கமாக 

உைடயண��� (Jeans, 'T' Shirts, sleeveless, 

leggins etc.) இ�ைறய ஆ�கைள ெப�� 

மனச�சல�தி�� உ�ளா��கிறா�க�.  

இ�ைறய தைல�ைறய�ன� எ�தவ�த 

மனைத� க���ப���� பய��சிைய�� 

ேம�ெகா�ளாததா� மிக�� �லபமாக 

தவ� ெச�கி�றன�.

வ�வாகர��:

க�லாத மா�த��� க��ண��தா� 

ெசா���ற� அ�லாத மா�த�� 

கற���ற� – ெம�லிய 

வாைழ��� தான�� ற கா���ற� 

��றேம இ�லி� கிைச��ெதா�கா� 

ெப� எ�� ஔைவயாேர, கணவைன 

அ�ச��� நட�காத ெப�ேண 

���ப�தி�� எம� எ�� 

�றிய���கிறா�.  இ�ைறய தின�கள�� 

அதிகமான வ�வாகர�� வழ��க� 

வ�வத�� ஆ� ெப� இைடேய 

���ப�தி� வ����ெகா���� 

மன�பா�ைம இ�லாதேத மிக ��கிய 

காரண� ஆ��. 

ம� அ���� பழ�க�: 

அ��த� ம� அ���வ�.  இ�த த�ய 

பழ�க�தா� தா� இ�� ச�தாய�தி� 

பல ��ற�க� நட�கி�றன.  ம� 

அ��தியவ�க� தா� எ�ன ெச�கிேறா� 

எ�� ெத�யாமேலேய மதி ப�ற��� பல 

ச�தாய� ��ற�கைள� ெச�கிறா�க�. 

இ�த�பழ�க�� ெப��பா�� இள� 

வயதிேலேய� ெதா�றி�ெகா�கிற�.  

ப��னா�கள�� இ�த த�ய பழ�க�திலி��� 

ம�ள அவ�க� நிைன�தா�� ��யாம� 

ேபாகிற�.  

இ�த� த�ய� பழ�க�தி�� 

அ�ைமயானவ�கைள ெப�ற தாேய 

வ���பமா�டா� எ�பைத வ��வ�� 

தன� �றள�� �றிய���கிறா�.
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ஈ�றா� �க�ேத�� இ�னாதா� எ�ம��� 

சா�ேறா� �க��� கள�.   (�ற� – 923)

ம� அ���வ� தவ� எ�� ேபாதி�காத 

மத�கேள இ�ைல. 

ப�தி��ைகக�, கண�ன�, 

இைணயதள�க�: 

அ��த� ஊடக�க�. வ�யாபார 

ேநா�க��ட� தன� வ�மான�ைத� 

ெப��கி�ெகா�வைத ம��ேம ��கிய 

�றி�ேகாளாக� ெகா��, ெகாைல, 

ெகா�ைள, க�பழி��, ���ெவ���, 

க�ள�காத� ேம�� இதர 

ெச�திகைள�� ச�பவ�கைள�� 

க�பைன� கல�� �ைவபட ம�க� 

வ���ப� ப���� வ�ண� வ�வைம�� 

ம�க� மனைத ெப��� பாதி�பைடய�  

ெச��வ��டன.  ��கால�தி�� 

இ�தைகய ச�பவ�க� அ�ெகா��� 

இ�ெகா��மாக நிக��தா�� அ� 

ெப��பா�ைமயான ம�கைள 

ெச�றைடயவ��ைல. அ�� இ�ேபா�ற 

ச�பவ�க��� அதிக ��கிய��வ� 

ெகா��க�படவ��ைல.  அதனா� ம�க� 

மன�� ெப�தாக பாதி�க�படவ��ைல.  

ஆனா� த�கால�தி� ப�தி��ைகக�, 

அறிவ�ய� சாதன�க� ம��� 

க��ப����களாகிய ைகேபசி, க����ட�, 

இ�ட�ெந� இவ�றா� ெவ� வ�ைரவாக 

இ�தைகய த�ய ெச�திக� 

இல�ச�கண�கான ம�க��� வ�ைரவ�� 

பரவ� ம�க� மனைத ெப��� பாதி�� 

வ��டன. 

ெவ�ள��திைர��, சி�ன�திைர��: 

ெப�க� ஆபாசமாக ந��பைத�� தகாத 

உற�கைள�ெகா�ட கதாபா�திர�கள�� 

ந��பைத�� மா�றி�ெகா�டா�, 

த�கால இைளய ச�தாய�தின�ைடேய 

ந�ல மா�ற� க���பாக ஏ�ப��.  

��கால�கள�� கவ��சி ந�ைக எ�ேற 

தன�யாக ந�ைகக� இ��தா�க�. ஆனா� 

இ�ைற�� கதாநாயகிகேள 

கவ��சியாக�தா� ந��கிறா�க� – பண� 

ம��� �கழி�காக. ம�ற 

எ�லாவ�ைற�� த���ேக��� 

ெப�க�, ஏ� ெப�க� ஆபாசமாக 

ந��பைத த���ேக�பதி�ைல?  ெச�சா� 

ேபா��� உ�ள ெப� உ��ப�ன�க� 

சின�மா�கள�� வ�� கா�சிகைள மா�ற 

வைக ெச�தா� மிக�� ந�றாக இ����.  

ெப�க� தா�கேள இ�ப� ந��பைத 

நி��தி�ெகா�டா� ச�தாய�தி��� 

ெச��� ெப�ய உதவ�யாக இ����.  

இ�கால�ெப�க�, இளைமேய ேவ�டா� 

எ�� உதறி ��ைமைய ேக���ெப�ற 

காைர�கா� அ�ைமயா� ம��� 

ஔைவயா� இவ�கைள மனதி� நி��தி, 

ராவண�க� உ�வாவைத� 

த��கேவ��� எ�ப� இ�கால� 

ேதைவயாகிவ��ட�. 

ஆபாசமான சின�மா �வெரா��க�� 

ம�க� மனைத ெவ�வாக பாதி�கி�றன.  

சின�மா தயா��பாள�க�� அைத 

ெவள�ய��� திைர அர�க�க�� 

�வெரா��கைள ம�க� அதிகமாக ��� 

இட�கள���, வாகன ெந��க�யான 

இட�கள��� ஒ��வதா� பல ேவ�டாத 

வ�ைள�க���� (வ�ப���க� ம��� 

இதர...) வழி வ��கிற�. 

த�� �:

ேம��றிய அைன��� 

த�ய�பழ�க�கைள�� கைளய ேவ��� 

எ�றா�,  இவ���ெக�லா� 

அ��பைடயான 'மன�' எ�பைத த�ய 

பழ�க�திலி��� மாற வழி 

ெச�யேவ���.   ஐ�தி�  வைளயாத� 

ஐ�பதி� வைளயா� – எ�ற பழெமாழி�� 

ஏ�ப மன மா�ற�ைத நா� சி� 

வயதிேலேய ெகா�� வரேவ���  

அத�� ��கிய ப�கா�ற ேவ��யவ�க� 

ெப�கேள எ�ப� எ� தா�ைமயான 

க���.  இ�ைறய ெபா�ளாதார �ழலி� 

கணவ�, மைனவ� இ�வ�� ேவைல��� 

ெச�� ெபா�� ஈ�� ���ப� 

நட�தினா�தா� �ழ�ைதகைள 

(ம�ன��க�� �ழ�ைதைய – ஒ� 

�ழ�ைத��ேம� யா�� இ�ெபா�� 

ெப���ெகா�வதி�ைலேய!) ப��க 

ைவ�க ��கிற� எ�ப� உ�ைமதா�.  

�த� ஐ�� அ�ல� ஏ� வய� 

வைரயாவ� ெப�க� ேவைல��� 

ெச�லாம� �ழ�ைதைய ந�ல 
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காய�� ம�திர�

"ஓ�, ���வ�ஸுவ; 

த�ஸவ���வேரண�ய�, 

ப��ேகா ேதவ�ய த�மஹி, 

திேயா ேயா ந; ப�ரேசாதயா�"

Om bhūr bhuvah svah
tat savitur varenyam

bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo nah pracodayāt

�ைறய�� வள��� ந�ல ந�ல 

வ�ஷய�கைள மிக ��கியமாக ெப�ேறா� 

ம��� ெப�யவ�க��� கீ�ப�த� எ�ற 

ந�ல வ�ைதைய வ�ைத�� வ��டா� அ� 

ந�ல மரமாக வள��� ந�ல பயைன த�� 

எ�பதி� எ�ளள�� ஐயமி�ைல.

ஆணாக இ��தா��, ெப�ணாக 

இ��தா�� ஏ� வயதி��� மன��, 

ஐ�� �ல�க�� க���பா����� 

வரேவ��� எ�றா�, மனதி� காம� 

�ைழவத��� 'காய�� ம�திர�' 

�ைழயேவ���.  காய�� ம�திர� 

க���ெகா�ள ஆ�, ெப� ம��� ஜாதி, 

மத ேபத� இ�ைல. தின�� காைல�� 

மாைல�� �ைற�ததப�ச� 28 

�ைறயாவ� காய�� ம�திர� ெசா�னா� 

மன�க���பா� தானாக வ��வ���. 

இவ�க� வள��தப�ற�� தவ� ெச��� 

மன�பா�ைம வரா�.   

காய�� ம�திர�ைத� ப�றி�� அ� 

எ�வா� உடைல�� மனைத�� 

ந�ல�ைறய�� ைவ�கிற� 

எ�பைத�ப�றி�� அறிய இ��ட� 

இைண���ள காெணாள�ைய� காண��.

http://www.youtube.com/watch?v=0Wovyc4_k8Y

 ம�திர�தி� ெபா��: 

"உலைக� பைட�தவேர! ேபா�ற� 

த��தவேர! எ� மனதி� உ�ள 

இ�� எ��� மாையைய ந��கி, 

எ��ைடய அறிைவ��, 

ஆ�றைல�� ���� ஒள� 

பைட�த இைறவேன! 

உ��ைடய ேபெராள�ய�ைன 

தியான� ெச�கிேற�" எ�பேத 

இத�  ெபா�ளா��. ���கமாக 

�றினா� "நா� உ�ைன 

உணரேவ���" எ�பதா��.

கைடசியாக ஒ��, இ�த ��றா��� சி�த� எ�� தமிழக அரசா� 19 ஆ� சி�தராக 

அறிவ��க�ப�ட ேவதா�� மக�ஷி அவ�கள�� இர�ெடா��க� ப�பா��ைன  

எ�ேலா�� கைடப���தா� ந�ல� எ�� �றிய���கிறா�.  அ�த இர�ெடா��க� 

ப�பா��ைன  எ�ேலா�� அ�தின�� ப��� அத� வழி நட�ேபாமாக:

1.    நா� என� வா�நாள�� ப�றர� உட��ேகா மன��ேகா ��ப� தரமா�ேட�.

2.    ��ப�ப�� உய��க��� எ�னா� ���த உதவ�கைள� ெச�ேவ�.

வா�க ைவயக�!   வா�க வள�ட�!!
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M
ovie

Review

ந��ட இைடெவள���� ப�ற� ஒ� ந�ல பட�தி� 

வ�ம�சன�ேதா� உ�கைள ச�தி�கிேற�.

25 வ�ட�க��� �� ம�� ப���க� ேபான த�ைத 

தி��பவ��ைல.  தா� ந� இரவ�� வ�� �� ப��� உ�ள 

க�லைறய�� அம��� அ�கிறா�. மக��� ச�ேதக� வ��, 

ேதா���பா��க அ�ேக ஒ� எ���� �� ம���. இ�ப��தா� 

ஆர�ப��கிற� பட�.

ஆர�பேம ந�ைம நிமி��� உ�கார ைவ�கிற�. கைத 

வ��வ���பான �ைரமாக இ���ேமா எ�� எதி�பா��தா� 

அ�தா� இ�ைல�க.

தா� எ�தைர ைக� ெச�த��, அவ� ெசா��� கட�த கால 

ம�னவ�கள�� கைதேய "ந���பறைவ".  மிக�� ���� அ�ைம�ப�ட

நிைலய�� இ���� அ�ள�பசாமி (வ���), அவைர ம�வா�� 

ைமய�தி� ேச��� அவைர ���பழ�க�தி� இ��� ம��கிறா�க�. 

அவ� எ�தைர (�ைனனா) ச�தி�கிறா�.  இ�வ�� காத� 

வச�ப�கிறா�க�. 

ஆனா� ��கார� ம��ம�லாம� ஊ� ��வ�� கட� வா�கி 

���தி���� அ�ள�பசாமி�� ெப� ெகா��க ம��கிறா� தா�. 

அதனா� கட���� ெச�� ம�� ப���� ��ேனற நிைன�கிறா� 

அ�ள�பசாமி.

ஆனா� இவ� இல�ைக தமிழராக இ��� இ�ேக வ�� 

வள�வதா�, ம�னவ�க� கட���� அ�மதி�க ம��கி�றன�. 

எ�ப� இவ� அைனவ� மனைத�� ெவ��, கட���� ெச��, 

எ�தைர மண�கிறா�...?  அ�த எ������ யா�ைடய�...?

அ� ஏ� அ�ேக இ��கிற�...? எ�பேத 

கைத.

“அழகி"ய�� அழகாக ந� 

ெந�ச�கைள� ெகா�ைள�  

ெகா�ட ந�திதா தா� வயதான 

எ�தராக ம����. 

அேத மாறாத ேசாக�, 

ெந�ைச� ப�ழி�� அச�த� 

ந���. 

அ�ள�பசாமிய�� தாயாக 

சர�யா ெபா�வ�ண�.  

...Geetha A@Anu
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'எ�த� பழ�க�ைத�� உடேன நி��த��டாதா�... அ�ப� ப�ணா 

உசி� ேபாய��மா�...' எ�� ெசா�வதி�� ஆக���, மக���� 

ெச�ல� ெகா��பதி�� ஆக���, அ�த ெவ�ள�தி ந��ப�� ந� 

ெந�ைசஅ��கிறா�.

உ�ம� கான�யாக வ�� ச��திர�கன� ெகா�ச� வ�தா�� அவ� 

ெசா��� "ம�னவ�க� ெர�� ேபைர ��டா�க� எ�ப� 

சாதாரண� ெச�தியாகி வ��ட�".  "ப�தி��ைக�கார�க�� தமி� 

ம�னவ�க� இற�தா�க� எ�� ம��� ேபா��வ��கிறா�க�" 

ேபா�ற வசன�க� ெந�சி� ஆழ�பதிகி�றன.  நம����� 

எ�� த��� இ�த ப�ர�சிைன?  எ�� ந� ம�னவ�க� பா�கா�பாக 

கட���� இற��வா�க�?  அர� ஏ� இ�ப� ெம�தனமாக 

இ��கி�ற�?  எ�� ேக�க� ேதா��கி�றன. 

இளைம எ�தராக ந��தி���� �ைனனா ந��ப�� ஒ� ��� 

ப�ணாம�. அவ�� எள�ைம��, ஒ� ேசாக� கல�த 

��ைனைக�� மிக அச�த�.  கட���� ெச�றவ� வராம� 

ேத�� ெபா��, �ைனனா கத�� ெபா��, ந� க�கள��� 

க�ண�� .

வ���வ���� ெவ�ண�லா கப�� ��வ���� ப�ற� ஒ� ந�ல 

பட�.  ம�னவ�க� கட���� அ�மதி�காம�, "அ�த ஒ�த

க��மர��ல ஏறி�கா�� அ��ற� பா�கலா�" எ�� ெசா�ன��, 

வ�டா�ய�சி�ட� பய��சி ெச�� ஏறி நி��� ெபா�� 

நா�� அ�ேக ெஜய��ப�� ேபா� ஒ� உண��. 

ஒ�ெவா� ம�னவ மைனவ���, தா��, த�ைத�� எ�ப� 

ப�தவ��கிறா�க� ம�னவைன கட���� அ��ப� வ���...

அ�ப�பா... ெசா�ல ��யாத ேசாக�.

இைச யா��க...?  அட ர�நாத� அவ�க�.  பர�பர பறைவ ஒ�� 

எ�தைன �ைற ேக�டா�� சலி�கவ��ைல... வா����க�!

கடைல அ�ப�ேய ந� ��னா� அழகாக கா�� இ���� சீ� 

ராமசாமி அவ�க��� ஒ� ஓ ேபாடலா�க. த�ப� ராைம�யா, 

அ�பமா, பா�� ம��� வ���கரசி அைனவ�� அச�தி 

இ��கிறா�க�. அைனவ���� பாரா���க�!

கிறி��வ�, இ�லா� ம��� இ�� இ�ப� அைனவைர�� 

ஒ�றாக, ஒ��ைமயாக� கா�� இ��கிறா�க�. ஒ�� ப�டா� 

உ�� வா��.  நாம எ�ேலா�� ஒ��ைமயா இ�ப�ேய 

இ��க��.  எ�ன�க நா� ெசா�ற� உ�ைமதாேன...!!!

'எ�த� பழ�க�ைத�� உடேன நி��த��டாதா�... அ�ப� ப�ணா 

உசி� ேபாய��மா�...' எ�� ெசா�வதி�� ஆக���, மக���� 

ெச�ல� ெகா��பதி�� ஆக���, அ�த ெவ�ள�தி ந��ப�� ந� 

ெந�ைசஅ��கிறா�.

உ�ம� கான�யாக வ�� ச��திர�கன� ெகா�ச� வ�தா�� அவ� 

ெசா��� "ம�னவ�க� ெர�� ேபைர ��டா�க� எ�ப� 

சாதாரண� ெச�தியாகி வ��ட�".  "ப�தி��ைக�கார�க�� தமி� 

ம�னவ�க� இற�தா�க� எ�� ம��� ேபா��வ��கிறா�க�" 

ேபா�ற வசன�க� ெந�சி� ஆழ�பதிகி�றன.  நம����� 

எ�� த��� இ�த ப�ர�சிைன?  எ�� ந� ம�னவ�க� பா�கா�பாக 

கட���� இற��வா�க�?  அர� ஏ� இ�ப� ெம�தனமாக 

இ��கி�ற�?  எ�� ேக�க� ேதா��கி�றன. 

இளைம எ�தராக ந��தி���� �ைனனா ந��ப�� ஒ� ��� 

ப�ணாம�. அவ�� எள�ைம��, ஒ� ேசாக� கல�த 

��ைனைக�� மிக அச�த�.  கட���� ெச�றவ� வராம� 

ேத�� ெபா��, �ைனனா கத�� ெபா��, ந� க�கள��� 

க�ண�� .

வ���வ���� ெவ�ண�லா கப�� ��வ���� ப�ற� ஒ� ந�ல 

பட�.  ம�னவ�க� கட���� அ�மதி�காம�, "அ�த ஒ�த

க��மர��ல ஏறி�கா�� அ��ற� பா�கலா�" எ�� ெசா�ன��, 

வ�டா�ய�சி�ட� பய��சி ெச�� ஏறி நி��� ெபா�� 

நா�� அ�ேக ெஜய��ப�� ேபா� ஒ� உண��. 

ஒ�ெவா� ம�னவ மைனவ���, தா��, த�ைத�� எ�ப� 

ப�தவ��கிறா�க� ம�னவைன கட���� அ��ப� வ���...

அ�ப�பா... ெசா�ல ��யாத ேசாக�.

இைச யா��க...?  அட ர�நாத� அவ�க�.  பர�பர பறைவ ஒ�� 

எ�தைன �ைற ேக�டா�� சலி�கவ��ைல... வா����க�!

கடைல அ�ப�ேய ந� ��னா� அழகாக கா�� இ���� சீ� 

ராமசாமி அவ�க��� ஒ� ஓ ேபாடலா�க. த�ப� ராைம�யா, 

அ�பமா, பா�� ம��� வ���கரசி அைனவ�� அச�தி 

இ��கிறா�க�. அைனவ���� பாரா���க�!

கிறி��வ�, இ�லா� ம��� இ�� இ�ப� அைனவைர�� 

ஒ�றாக, ஒ��ைமயாக� கா�� இ��கிறா�க�. ஒ�� ப�டா� 

உ�� வா��.  நாம எ�ேலா�� ஒ��ைமயா இ�ப�ேய 

இ��க��.  எ�ன�க நா� ெசா�ற� உ�ைமதாேன...!!!
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Jokes

This is not your bill - tint @ Usha

 
A signboard outside a restaurant said:

"Eat as much as you can and let your 
grandchildren pay the bill".

A man entered the restaurant, ate as much as 
he can and when the waiter gave the bill he 
pointed to the signboard, "Don't you see, only 
my grandchild needs to pay for this bill".

The waiter said, "Sir, this is not your bill. This 
is your grandfather's bill".

Smahi

பாட� வ�:

நா� பா�� ம�ன ராக� ேக�க வ��ைலயா?

 
க��பவ�: ம�ன ராக� எ�ப�டா ேக��� 

��ணா��

 
பாட� வ�:

மைழ வ�� மைழ வ�� �ைட ெகா�� வா

 
க��பவ�: ேயா� யா��யா ..அ� வான�ைல 

அறிவ��பாளர ஹே� ராவா ேபா�ட�??

 
பாட� வ�

அவ� பற�� ேபானாேல

 
க��பவ�: அ��ெக�ன ப�ற� வ�தவ� 

அெம��கா மா�ப��ைள ஆ�ேச!! 

Sriramajayam@Vishwanathan

 
LKG பா�: மி� எ��� என�� கா� 

ப��ன�� க?

மி�: நா� கா� ப�ணேவ 

இ�ைலேய.

LKG பா�: அ��ற� எ�ப� எ� 

ெமாைப�ல "மி� கா�"�� வ�த�!!!.

Nalini selva
 
��ம� வ�ேத�� க�ண�� 

��மி�� �ழி�� பா��தா கெர�� 

ேபாய����!!!!

 
நா� என��தா� க�� 

ேபாய���ேசா�� பய���ேட� !!!!

Parasakthi

 
"Indian athlete lost gold medal in 
long jump”
 
Sardar reads it in news paper.
 
Sardar Said: Stupid fellow Who 
asked him 2 wear gold medal while 
jumping...

Ramyas

 
ேம� 1: வ��  ��பரா இ��ேக... எ�ப� 

க��ன�� க....

ேம� 2: எ�லா� எ�ேனாட 

"�ைளைய" �� ப�ண� தா� 

க��ேன�...

ேம� 1: கள� ம�ண�ேலயா 

க��ன�� க!!! ெரா�ப ஆ�ச�யமா 

இ����க!!!

ேம� 2: ????

Ramyas
 
� 1000 ெச��தி ஏ�ெட� dth� 

8மண� ேநர� ��ேப வ��வ�ப� 

பா��கலா�!

 
# கர�� க� ஆனா பண�த தி��ப� 

த�வ�� களா?
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Side Dish RecipesSide Dish Recipes

VegVeg &  & Non VegNon Veg

Side Dish Recipes

Veg & Non Veg

 - Nisha Hameetha

ேதைவயான� ெபா��க�: 

ந��கிய காளா� - 1 க�

ேத�கா� - அைர ��

ெப�ய ெவ�காய� - 1

சீரக� - 1 ����

மிள� - 1 ����

ெகா�தம�லி� �� - 2 ����

மிளகா�� �� - அைர ����

ம�ச� �� - அைர ����

ெகா�தம�லி� தைழ - சிறிதள�

எ�ெண� - ேதைவ�ேக�ப

உ�� - ேதைவ�ேக�ப

ெச��ைற:

 ேத�கா�, சீரக�, மிளைக அைர�� ைவ�க��.

 வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி �டான�� ெவ�காய�,காளா� ேபா�� 

வத�க��.

 அ��ட� அைர�த கலைவ, ெகா�தம�லி� ��, மிளகா�� ��, ம�ச� �� 

ேச��� சிறி� த�ண��  வ��� மிதமான ���� ெகாதி�க வ�ட��.

 ந�� ெவ�த�� ேதைவயான உ��,ெகா�தம�லி� தைழ ேச��� கிளறி 

இற�க��.

 �ைவயான மணமண��� காளா� �ழ�� தயா�.

மதிய சா�பா� ம��� இ�லி, ேதாைச, பேரா�டா ேபா�ற வைகக��� 

ெதா��� ெகா�ள ஏ�ற�.
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- Nisha Hameetha

ேதைவயான� ெபா��க�:

ேகாழி�கறி - 1/2 கிேலா

ெப�ய ெவ�காய� - 2

த�காள� - 2

ப�ைச மிளகா� - 3

��� - 12 ப�

ம�லி��� - 2 ����

மிள���� - 1 ����

ம�ச� �� -1 ����

ப�ைட - 2

கிரா�� - 2

க�ேவ�ப�ைல - சிறிதள�

ெகா�தம�லி� தைழ - சிறிதள�

எ�ெண� - ேதைவ�ேக�ப

உ�� - ேதைவ�ேக�ப

ெச��ைற:

 ேகாழி�கறிைய ந��கி ��த� ெச�ய��.

 ெவ�காய�, த�காள�, மிளகாைய ந��கி� ெகா�ள��.

 வாணலிைய அ��ப�� ைவ�� எ�ெண� ஊ�றி கா��த�� ப�ைட, 

லவ�க�, ���, ெவ�காய�, த�காள� ேபா�� வத�க��.

 ப�� ேகாழி�கறிைய ேபா�� வத�க��.

 இதி� மிள����, ம�லி���, ம�ச� ��, ேதைவயான அள� உ�� 

ேச���� கிளற��.

 சிறி� த�ண��  ஊ�றி வாணலிைய �� ைவ�க��.

 கறி ந�� ெவ�த�� க�ேவ�ப�ைல, ெகா�தம�லி� தைழைய ேபா�� 

சில நிமிட�கள�� இற�கிவ�ட��.

 �ைவயான சி�க� மிள� மசாலா தயா�.

இ� சா�பா� சாத�, ரச� சாத�தி�� ெதா��� ெகா�ள �சியாக 

இ����. அ�ல� ெவ�� சாத�தி��� �ட ேச��� சா�ப�டலா�.
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- Angu Aparna

ேதைவயான� ெபா��க�: 

ெப. ெவ�காய� - இர��

தய�� - ஒ� க�

ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ப�ைச மிளகா� - ஒ��

ெச��ைற: 

 ெவ�காய�ைத ந�ளவா�கி�

   ெம�லியதாக ெவ��� ெகா�ள��. 

 ப�ைச மிளகாைய நா�காக ெவ��� ெகா�ள��.

 ெகா�தம�லி இைலகைள க�வ� ம��ய� ைசசி� ந��கி� ெகா�ள��.

 தய�ைர ஒ� பா�திர�தி� ஊ�றி ந�றாக அ���� ெகா�ள��.

 ப�ற� இேதா�  ந��கி ைவ���ள ெவ�காய�, ப�ைசமிளகா�, உ��� 

ேச��� ந�றாக� கல�கி� ெகா�ள��.

 ப��ன� ெகா�தம�லி இைலகைள� �வ� ஒ� �ைற கல�கி வ�ட��.

�றி��:

இைத சிறி� ேநர� ப���ஜி� ைவ��வ��� ப�ற� எ��� 

ப�மாறினா� ந�ல ேட�� கிைட���.

இேதா� த�காள� ஒ�ைற�� (உ�க��� 

ப���தா�) ெபா�யாக ெவ�� ேச���� 

ெகா�ளலா�. ஆனா� த�காள� ேச��தா� 

ெகா�ச ேநர� கழி��� சா�ப��� ேபா� 

�ைவ மாறிவ���. உடேன சா�ப��டா� தய�� 

ப�ச� ந�ல �ைவ�ட� இ����.
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- Tint@Usha

Ingredients:

Red Capsicum – 1 or 2

Onion – 2 or 3 (Chopped)

Tomato – 1 (Medium)

Red Chillies (4 – 5)

Method
 Take Red Capsicum, remove the stem and discard the seeds and finely chop it.
 Heat oil in a pan and add mustard seeds, red chillies (4-6), add the chopped onion 

and then add red capsicum and salt. Cook till the capsicum and onions turn soft. 
Then add tomato to it.  

 Add coconut and remove it from heat. Grind all the ingredients, don't add water 
while grinding. 

 Capsicum chutney is ready. You can serve it with hot idli or dosa.

ேதைவயான� ெபா��க�:

த�காள� - இர��

ெப.ெவ�காய� - இர��

ேசா�� - ஒ� ேடப�� ���

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

கறிேவ�ப�ைல - ஒ� ஆ���

மிளகா� �� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற

 ெவ�காய�ைத ந�ளவா�கி� ச�னமாக ெவ���ெகா�ள��.

 த�காள�ைய� ெபா�யாக ந��கி� ெகா�ள��.

 கடாய�� எ�ெண� ஊ�றி �டான��, க�� ம��� ேசா�� ேபா�� ெபா�ய 

வ�ட��.

 க�� ெபா��த ப�� க�ேவ�ப�ைல, ந��கி ைவ���ள ெவ�காய�ைத� 

ேபா�� ந�றாக வத�க ேவ���.

 ெவ�காய� வத�கிய ப��, ெபா�யாக ெவ�� ைவ���ள த�காள� ேச��� 

வத�க ேவ���. அேதா�  ேதைவயான அள� உ���, மிளகா� ��� 

ேச��� வத�கி இற�க��.

 �ைவயான த�காள� ஆன�ய� ெதா�� ெர�. இ� ச�பா�தி�� ஏ�ற ைச� �� 

ஆ��

ச�பா�திைய த�காள� ஆன�ய� ெதா�� ம��� தய�� ெவ�காய� ைவ�� 

சா�ப��� ேபா� அத� �ைவேய தன� தா�.




- Aparna

Capsicum Chutney
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��ைட - 5

மிள� ெபா� - 1 ேடப�� ��� 

ம�ச� ெபா� - 1 ேடப�� ��� 

சா�� - ேதைவயான அள�

ேசாளமா� - 3 ேடப�� ��� 

ைமதா - 2 ேடப�� ��� 

ெவ�காய� - 2

த�காள� - 1 (அைர�த� )

மிளகா� �� - 1 ேடப�� ��� 

கர� மசாலா - 1 ேடப�� ��� 

இ�சி ��� ேப�� - 1 ேடப�� ��� 

ெச��ைற: 

 ��ைட, மிள�ெபா�, ம�ச�ெபா�, சா�� எ�லா� ஒ�றாக� ேபா�� ந�� 

கல�� ைவ�க��. இ�த கலைவய�� 2 ெப�ய ஆ�ெல� ேபா���ெகா�ள��. 

இ�ேபா� ஆ�ெல�ைட ந�ள ந�ளமா� க� ெச�ய�� (finger chips ேபா�). 

 இ�ேபா� ஒ� பா�திர�தி� ைமதா, ேசாளமா�,  இ�சி ��� ேப��,  சா�� 

த�ண� ெதள����ெகா�� ப�ஜி மா� பத���� கைர���ெகா�ள��.  

இ�ேபா� கடாய�� எ�ைண ஊ�றி (ெபாறி�பத�� ேதைவயான அள� எ�ெண� 

4 ேடப�� ���) �� ப�ண��. 

 க�  ப�ண� ைவ�த ஆ�ெல�ைட இ�த மா� கலைவய�� ஒ� ைக ேபா�� 

கல�� எ�ைணய�� ெபா��க��. இ� ேபால எ�லா ஆ�ெல� பை� ச�� 

ெபா��� தன�யாக ைவ�க��. இ�ேபா� கடாய�� 1 ேடப�� 

��� ஆய�� வ��� ெவ�காய� ேபா�� ந�றாக வத�க��. 

மிள�� ��, கர� மசாலா ேபா�� வத�க��. ப�� த�காள� 

ேபா��, சா�� ேபா�� ந�� வத�கி,  ��ைட ெபா��� 

ைவ�தைத��  ேபா�� ஒ� கிள� கிளற��. 

ெகா�தம�லி இைல �வ� இற�க��. ��ைட ம���ய� ெர�. 

இ� ெரா�ப வ��தியாசமாக இ����. ��ைட வாசைன 

ப���காதவ�க�  �ட இைத சா�ப��வா�க�. இைத அ�ப�ேய 

சா�ப�டலா�. காைல �பனாக ப��ைளக���� ெகா��கலா�... 

ச�தான�!!!

Penmai's 

Kitchen Queen

Nalini's KitchenNalini's KitchenNalini's KitchenNalini's Kitchen
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

மிளகா� �� - 1/4 க� (plain ) 

��� - 10 ப� 

உ�� - ேதைவயான அள�. 

ெச��ைற: 

 ��� ெபா��கைள�� மி�ஸி ஜா�� ேபா�� த�ண��  

வ�டாம� ெபா� ெச�தா� �ைவயான ��� மிளகா� ெபா� 

தயா�.

 இ�த� ெபா��ட� ந�ெல�ெண� கல�� இ�லி ேதாைச�ட� ெதா�� சா�ப�ட 

�ைவேயா �ைவ.

ேதைவயான� ெபா��க�:

ரைவ - 1 க� 

ச��கைர - 3/4 க�

ேத�கா� � - 1/4 க� 

ெந� - 1/2 க� 

ஏல�கா�� ெபா� -1/4 ���� 

��தி�� ப��� - சிறிதள� 

கி�மி� - சிறிதள� 

பா� - 2 ���� 

ெச��ைற: 

 �தலி� அ��ப�� வாணலிைய ைவ�� ரைவைய ந�றாக வ��க ேவ���. 

ேத�கா� �ைவ�� சிறி� ேநர� வ��� மி�ஸிய�� ஒ� ��� ��றி எ���� 

ெகா�ள ேவ���. வ��த ரைவ ந�றாக ஆறிய�� மி�ஸிய�� ேபா�� 

ெபா���� ெகா�ள ேவ���. ச��கைரைய�� ெபா���� ெகா��. அத�ட� 

ேத�கா�� �ைவ�� ேச��� ந�றாக கல�� ைவ��� ெகா�ள ேவ��� .

 ம���� வாணலிைய அ��ப�� ைவ�� ெந� ஊ�றி சி� ���களாக ெச�த 

��தி�� ப���, கி�மி� ேபா�� சிவ�க வ���,  ரைவ,  ச��கைர, ேத�கா� 

� கலைவய�� ேச��� ஏல�கா�� ெபா���, 2 ���� பா�� ேச��� �டாக 

இ����ேபாேத ல��களாக ப���க ேவ���. �ைவயான ரவா ல�� சா�ப�ட� 

தயா�.
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

ெகா�தம�லி இைல - ஒ� க��

சி�ன ெவ�காய� - 150 கிரா�
வர மிளகா� - ஒ�� (உ�க� கார�தி�� ஏ�ப 

ேச���� ெகா�ள��)

�ள� - சிறி�

கடைல� ப��� - சிறி�

உ�� - ேதைவயான அள�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 ெகா�தம�லி இைலகைள ந�றாக 

ந��� அலசி ��த� ெச�த ப�� அ�� 

த�ைட தவ����,  ம�றவ�ைற 

ெபா�யாக ந��கி�  ெகா�ள��.

 சி�ன ெவ�காய�ைத ேதா� 

உ���,  இர�டாக 

ெவ���ெகா�ள��.

 ப�ற� அ��ப�� வாணலிைய ைவ�� 

   எ�ெண� ஊ�றி அ� �டான ப��,  கடைல� ப���, உ��� ைவ���ள சி�ன 

ெவ�காய�, வர மிளகா� ேபா�� ந�றாக வத�க ேவ���.

 ெவ�காய� வத�கிய�� ெவ�� ைவ���ள ெகா�தம�லி இைலகைள ேபா�� 

வத�க ேவ���. ப�� �ள�ைய 

ேபா�� ஒ� தடைவ கிளறி 

இற�க ேவ���.

 இத�ட� ேதைவயான அள� 

உ�� ேச��� மி�சிய�� 

அைர�க��. �ைவயான 

ெகா�தம�லி ச�ன� தயா�.

இ�த ெகா�தம�லி ச�ன�, இ�லி, 

த�காள� ேதாைச, ேகா�ைம ெரா��, 

அைட ேதாைச, சா�பா� 

ஆகியைவக��� ஏ�ற�.

www.Penmai.com                                      Penmai eMagazine Jan 2013                                                    37



Penmai's 

Kitchen Queen
Ramya’s
Kitchen
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KitchenKitchen
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Kitchen

MILAGU KUZHAMBU (IYER METHOD)

Ingredients:

1. Tamarind - Size of three lemons
2. Salt - to taste
3. Red Chilly - 2
4. Black Pepper - 3 tsp
5. Urad dal - 2 tsp
6. Oil - 4 tbsp
7. Asafoetida - a sprig
8. Mustard - 1 tsp
9. Curry Leaves - a sprig
10. Water - as needed
11. Gingelly oil - as needed

Preparation Procedure:
 In a small kadai, add 1 tsp oil and roast the red chillies, pepper and orid dal 

such that urad dal turns light golden brown colour.
 Allow this roasted mix to cool for few minutes and grind them well in a mixer 

by adding little water in the form of a paste along with Tamarind.
 In a kadai, add 3 tbsp oil, 

season mustard and 
asafoetida.

 Put the paste in Kadai stir well 
occasionally since it may boil 
up and rise in the kadai.

 Allow it to boil for some more 
time till you think the Kuzhambu 
has become semi solid (i.e., 
neither too watery nor too very 
thick but thick to an extent).

 Add some curry leaves and 
switch off the stove. Hot yummy 
Milagu Kuzhambu is ready.
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ெபா�க� தி�நா� தமிழ� தி�நா�. தமிழ� த� வா�வ�� ெதா�ைமயான �வ�கைள 

ெகா�ட ஒ� ப��ைகயா��. உழவ�க� த�க� அ�வைடகைள ���� அ�த ேபாக� 

சிற��ற நிக��தத�� ��ய��� ெபா�க� பைட�� ெகா�டா�� உழவ�கள�� 

தி�நாேள ெபா�க�. 

��ய����, நில�தி��� வள�ப� ேச���� வா�ெபா��க� அைன�தி��மான 

பைட�� வழிபா�� நாளாகேவ ெபா�க� தி�நா� ெகா�டாட�ப�கிற�. நில� எ�ப� 

ேவ� எ�த ப�பா���� இ�லாத அளவ��� தமிழ� ப�பா��� அதி ��கிய��வ� 

ெப�ற ஒ��. ப�பா�ைடேய 5 நில�ப�திக� ெகா�ட திைண ஒ��க�களாக 

வ��தி��ப� தமிழ� ப�பா��� ம��ேம எ�ப� �றி�ப�ட�த�க�.

கிராமிய வா�வ��, அைன�� ப�பா��� த�ைமகேளா�� சிற��ற� ெகா�டா�� 

இ�த� ெபா�க� ப��ைகைய, நகரவாசிக�� தம�� உண� அள���� உழவ�க��� 

ந�றி ெச���� நாளாக� ெகா�டா�கி�றன�.

ச�ககால�தி�, ேவளா� கால�தி� ந�ல மைழ ெப�ய��, பய��க� ெசழி�க�� 

ெப�க� வ�ரத�ைத� கைட�ப���தா�க�. ைத �த� நாள�� இ�த வ�ரத�ைத 

���பா�க�. உழவ�க� மைழய�� உதவ�யா� ஆ� மாத� �த� உைழ��� ேச��த 

ெந�ைல மா�கழிய�� வ�� ���� ெகா�� வ�� தம� உைழ�ப�� பயைன �கர� 

ெதாட��� நாேள ைத�ெபா�க�. உைழ��� தமி� ம�க� தாேம க��ண���, தம� 

உைழ�ப��� உதவ�ய இய�ைக���, த�ேமா� ேச��� உைழ�த கா�நைடக����, 

தம� ந�றிைய�� மகி��சிைய�� ெத�வ���� வ�தமாக ச��கைர� ெபா�க� பைட�� 

வழிப�டன�.

ேபாகி� ப��ைக:

'பைழயன கழி��, �தியன �கவ���' ந�னாேள ேபாகி� தி�நா� ஆ��. தமி� ஆ��� 

மா�கழி மாத�தி� கைடசி நாள��, அதாவ� ெபா�க� தி�நாள�� �த�நா� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. ேபாகிய��, வ�� �� �ைரய�� �லா�� ெச�க�ப��. அ�ைறய 

தின�, வ�� �� ேத�கி� ேபாய����� ��ைபக�, ேதைவய�ற ெபா��கைள   

  அ��ற�ப��தி வ��  ��தமா�க�ப��. வ��  ம��ம�ல, மனதி� 

இ���� த�ய எ�ண�க��, தவறான எ�ண�க�� 

ந��க�படேவ��� எ�ப� இ�ப��ைகய�� உ�ளா��த 

த��வமா��. பழ��யர�கைள அழி�பதா� இ�ப��ைகைய� 

"ேபா�கி" எ�றன�. அ�த� ெசா� நாளைடவ�� ம�வ� "ேபாகி" 

எ�றாகிவ��ட�. ேபாகி� ப��ைகய�� ேபா� ேபாள�, வைட, 

பாயச� ேபா�றைவ இைறவ��� நிேவதன� ெச�ய�ப��.

இர�டா� நா� ைத�ெபா�க�:

ைத� தி�கள�� �த� நா�, தமிழ� தி�நாளா� 

ெபா�க� தி�நா�. அ� உழவ� ெகா�டா�ட� 

தி�நா�. 

Spiritual 

Pages 





...Parasakthi
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ெபா�கல�� அதிகாைல எ��� �ள���, 

வ�� � ��ற�தி� ேகால� இ��, சாண�தி� 

ப��ைளயா� ப���� ைவ��, தைல 

வாைழய�ைலய�� நிைற�ட� ைவ�� 

வ�ள�ேக�றி கதிரவைன வண�கி, 

ெபா�கலிட� ெதாட��வ�. �திய பாைன�� 

�திய ம�ச� கா�� க��, பாலி�� ெபா�க� 

ைவ�ப�. பா� ெபா�கி வ�� ேவைளய�� 

���ப� தைலவ�, மைனவ� ம�க�ட� 

�� நி�� "ெபா�கேலா ெபா�க�! 

ெபா�கேலா ெபா�க�!" எ�� உர�க� �வ� 

அ�சிைய இ�ைககளா�� அ�ள�� பாைனய�� இ�வ�. தன� �த� பயைன 

கதிரவ���� பைட��� ப�� ���ப�தா���� ��ற�தா���� ெகா��த ப��ேப தா� 

�க�வா�. இ� தமிழ�� ெதா�� ெதா�� வ�த ப�பா� ஆ��.

மா��� ெபா�க�

மா��� ெபா�க� எ�ப� ைத�ெபா�க� நாள�� ம�நா� ெகா�டாட�ப�� ஒ� 

ப��ைக ஆ��. இ� ப��� ெபா�க� அ�ல� க��� ெபா�க� என�� 

அைழ�க�ப�கிற�. உழ�� ெதாழி��� உ��ைணயாக வ�ள��� ஆவ�ன�தி�� ந�றி 

��� நாேள இ�நாளா��. த�க� வா�வ�� ஒ�றிய ப� ம��� இதர கா�நைடக��� 

ந�றி ெத�வ��பத�காக��, ப��கள�� எ�லா� ேதவ�க�� இ��பதா�� ப��கைள 

வண�கி வழிப�� நாளாக� ெகா�டா�கி�றன�.

அ�� மா�க� க��� ெதா�வ�திைன� ��த� ெச��, கா�நைடகைள� �ள��பா�� 

��த� ெச�வா�க�. மா�கள�� ெகா��க� சீவ�ப�� பளபள��� வைகய�� வ�ண� 

�சி, �ரான ெகா�ப�� ��ச� அ�ல� சல�ைக க��வ��வா�க�. க������ 

ேதாலிலான வா� ப�ைடய�� ஜ�, ஜ� சல�ைக க�� அழ� ப���வா�க�. தி�ந�� �சி 

���ம� ெபா����� �திய ��கணா� கய��, தா��� கய�� அண�வ���� தயா� 

ெச�வா�க�.

உழ��க�வ�கைள ��த� ெச�� ச�தன�, ���ம� ைவ�பா�க�. வ�வசாய�தி� பய� 

ப��த�ப�� அைன�� க�வ�கைள�� இேதேபால ெச�வா�க�. தா�பாள� த��கள�� 

ேதா�ட� கா�கள�� வ�ைள�த பய��, ப�ைசகைள ைவ��� ேத�கா�, �, பழ�, நா��� 

ச��கைர என எ�லா� �ைஜ�காக எ��� ைவ�பா�க�. ெதா�வ�திேலேய ெபா�க� 

ெபா�கி க��ர த�பாராதைன கா�ட�ப��. இத� ப�� ப�, காைள, எ�ைம என அைன��� 

கா�நைடக���� ெபா�க�, பழ� ெகா��பா�க�. 'ெபா�கேலா ெபா�க�... மா��� 

ெபா�க�... ப�� ெப�க... பா� பாைன ெபா�க... ேநா�� ப�ண��� ெத�ேவா� ேபாக...' 

எ�� �றி, மா� ெபா�க� 

உ�ட எ�சி� த�ணை� ர 

ெதா�வ�தி� ெதள���� 

பழ�க�� ெதா�ைமயான�. 

ஆனா� இ�ெபா�� ஒ� சில 

ப�திகள�� ம��ேம, இ�த 

பழ�க� கைட�ப���க�ப�கிற�. 

இ�நாள�� தமிழக�தி� பல 

ப�திகள�� ஜ�லி�க�� 

வ�ைளயா�� மிக சிற�பாக 

நைடெப��.
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ம�ச� �ைல வா��வ� ஏ�?

ம�கல�ெபா��கள�� மகால��மிய�� அ�சமாக� திக�� 

ம�ச� மகிைம மி�க�.  ம�ச� இ���� இட�தி� தி�மக� 

வாச� ெச�கிறா�. அதனா� தா� �ம�கலி�ெப�க� ம�சைள 

உடலி� �சி�ெகா�கிறா�க�.  ��தாைட அண���ேபா� அதி� 

ம�ச� தடவ� அண�கிேறா�.  எ�த �பநிக��சி எ�றா�� 

அைழ�ப�தழி� ம�ச� தடவ�� ெகா��கிேறா�.  தி�மண 

ைவபவ�கள�� ம�ச� இ��த� எ�� �ட ஒ� சட�� இ��த�. 

�ைன�றியாத அ�சிய�லான அ�சைத தயா���� ேபா� 

ம�ச� ேச���� தா� தயா��ப�.  எ�த �ைஜ எ�றா�� 

ம�சளா� ெச�த ப��ைளயாைர வண��வ�� ந� வழ�க�. 

�ம�கலிக� வ�� க��� வ�� ெச���ேபா� அவ�க��� 

ம�ச�,  ���ம� ெகா��� வழிய���வ�� ம�கல�தி� 

அைடயாள� தா�.  இ�ப� மகிைம மி�க ம�ச�கிழ��� 

ெச�ய�ைன ெபா�க� ந�னாள�� ���பாைனய�� க�� அ��ப�� 

ஏ��வ�. அ�த ம�சைள� ப�திர�ப��தி ம�நா� காைலய��" 

ம�ச� கீ�த� ' எ��� சட�காக�ெச�வ�. வ�� �� இ���� 

ெப�யவ�க� அ�த ம�ச� கிழ�கிைன� கீறி சிறியவ�கள�� 

ெந�றிய�� இ�� ஆசியள��ப�. வ�� �� உ�ள அைனவ�� சீ�� 

சிற��� ெப�� வாழேவ��� எ�பேத இ�சட�கி� ேநா�க�.

கா�� ெபா�க�:

கா�� ெபா�க� எ�ப� ைத�தி�கள�� ��றாவ� நா� இட�ெப�� வ�ழா ஆ��. 

கா�� ெபா�கைல க�ன�� ெபா�க� அ�ல� க�� ப��ைக எ��� அைழ�ப�. 

உ�றா�, உறவ�ன�, ந�ப�கைள கா�த� ம��� ெப�ேயா� ஆசி ெப�த� ேபா�ற 

சட��க� இ�த நாள�� சிற�ப�ச� ஆ��. 

ப�ேவ� தமிழ� வ�ைளயா��� ேபா��க�, ப��ம�ற�, உ� அ��த�, வ��� மர� 

ஏற� ேபா�ற ேவ��ைக வ�ைளயா��க�� இ�நாள�� ப�ரசி�தி ெப�ற ஒ�றா��. 

அ�கால�கள�� ெப�க� இ�நாள��, ெபா�க� ைவ��� பாைனய�� �� ம�ச� 

ெகா�திைன� க�� அதைன எ��� �திய த���க �ம�கலிக� ஐவ� ைகய�� ெகா��� 

ஆசி ெப�� அதைன க�லி� இைழ�� பாத�தி�� �க�தி�� �சி�ெகா�வா�க�.

...Deepa bala
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காதலாகி� கசி�� க�ண��  ம�கி

ஓ�வா� த�ைம ந� ெநறி�� உ��ப�

ேவத� நா�கி�� ெம�� ெபா�� ஆவ�

நாத� நாம� நம�சிவாயேவ.

தமி� ம�திர�

Q) மா�கழி மாத�தி� வாசலி�, ேகால�தி� ேம� சாண�தி�, 

பர�கி� � ைவ�ப� ஏ�?

A) மா�கழி மாத�தி�, வ�� � வாசலி� ேகால� ேபா��, அத� 

ந�வ�� சாண� ைவ��,  அதி� பர�கி� �ைவ ைவ�ப�, 

தமிழக�தி� வழ�க�.  ம�ச� வ�ண�தி� பர�கி� � 

இ��பதா�, அைத ைவ��� இ�ல�கள��, ம�கள நிக��சிக� 

நைடெப�� எ�ப� ஐத�க�.  � மல��தி��ப� ேபா�,  வ�� �� 

உ�ளவ�க��, மகி��சி�ட� இ��ப�. மா��� சாண� கி�மி 

நாசின� எ�பதா�, வ�� �� இ��ேபா��� ஆேரா�கிய� த��.

க�ன�� ெப�க� மா�கழி மாத�தி� ேகால� ேபா�� � ைவ�� 

வழிப�டா�, ந�ல வா��ைக அைம�� எ�ப� ந�ப��ைக.

Spiritual Notebook - Rudhraa

ஜனவ�

11 - ஹ�ம� ெஜய�தி

13 - ேபாகி� ப��ைக

14 - ைத�ெபா�க�, மகரேஜாதி த�சன�

15 - மா���ெபா�க�, தி�வ��வ� தின�

16 - ச�� வ�ரத�

24 - மிலா� நப�, ப�ரேதாஷ� 

26 - ெபௗ�ணமி

27 - ைத��ச�

22 - ஏகாதசி

ப��ரவ�

9 - ைத அமாவாைச

...Sumathisrini
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Science

Today

...Ramyas

Too much light at night appears to lead to weight gain, 
according to an American study of mice, by changing 
eating patterns.

The researchers found that mice exposed to a dim 
light at night over eight weeks had a weight gain that 
was about 50% more than other mice that lived in a 
standard light-dark cycle.

"Although there were no differences in activity levels or 
daily consumption of food, the mice that lived with light at 

night were getting fatter than the others," said Laura 
Fonken, lead author of the study and a researcher at Ohio State 

University.

Could light affect 
metabolism?

The study, which appears in the 
journal Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 
said the weight gain could be a 
sign that light has an effect on 
the metabolism.

"Something about light at night 
was making the mice in our 
study want to eat at the wrong 
times to properly metabolize 
their food," said Randy Nelson, 
co-author of the study and 
professor of neuroscience and psychology at Ohio State.

In humans, it would suggest that late-night eating might be a particular risk factor 
for obesity, Nelson said.

Sleeping With Light
On May Lead To

Weight Gain
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- Vijivedhachalam
சி���

ஆய�ர� கவ�ைதக� எ�தினா��
உ� மழைல சி��ப��� ��னா�
அைவ ெவ�� 
வா��ைதக� ஆகிவ��கி�றன...!!!









Dayamalar

Kalaineemu

உ� பா�ைவ ெகா��

எ�ைன வ�� வ�டாேத ெப�ேண

அைத தா��� ஜவ� � 

எ�ன�� இ�ேபா� இ�ைல

எ�ைன என�� ெத�யாம�

பா���� ேபா� உ� க�கள�� 

ெத��� ேநச�தி� 

எ� வ�ழி பா��தா� ம���

உன��� ���� ெவ�க�தி� வாச�தி�

அ� ெதாைல�� ெகா�� இ��கிற�.

எ�ைன பா��� உ� தைல

தைர ேநா��� ேபா�தா�

ெப�ைமய�� ெவ�க�ைத 

உண�கிேற� நா�....

காதல�...

Srijosh

எதி�பா���

இைறவன�� உ��யைல

நிர��� ஒ�வ�,

ஒ� ேவைளயாவ�

ஒ� ஏைழய��

வய��ைற நிர�ப

��வ�வாரா?

Rajasrishaya
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ts;Std; gf;fk;

�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : பாய�ரவ�ய�

அதிகார�: வா�சிற�� 

  16. வ���ப�� �ள�வழ� ி� அ�லா�ம� றா�ேக 

  ப���� தைலகா�� அ��.

வ�ள�க� :

ேமக�திலி��� மைழ��ள� வ�ழா� ேபானா�, ப����லி� �ன�ைய��ட இ�ேக கா�ப� 

அ�தாகிவ���

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

If from the clouds no drops of rain are shed. 'Tis rare to see green herb lift up its head. 

Explanation :

If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen.

17. ெந��கட�� த�ந��ைம ���� த��ெதழிலி 

தா�ந�கா தாகி வ���.

வ�ள�க� :

ெப��� இய�ப�லி��� மாறி ேமக� ெப�யா� ேபானா�, ந��ட கட� �ட வ�றி� ேபா��

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

If clouds restrain their gifts and grant no rain, The treasures fail in ocean's wide domain. 

Explanation :

Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back 

again (in rain).

18. சிற�ெபா� �சைன ெச�லா� வான� 

வற��ேம� வாேனா���� ஈ��.

வ�ள�க� :

மைழ ெபா���� ேபானா� ெத�வ�தி��� தின�� நட��� �சைன�� நட�கா�; 

ஆ��ேதா�� ெகா�டாட�ப�� தி�வ�ழா�� நைடெபறா�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

If heaven grow dry, with feast and offering never more, Will men on earth the heavenly ones adore. 

Explanation :

If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials.

19. தான� தவ�இர��� த�கா வ�ய�உலக� 

வான� வழ�கா ெதன��.

வ�ள�க� :

மைழ ெபா���� ேபானா�, வ���த இ��லக�தி� ப�ற���� த�� தான� இரா�; த�ைன 

உய���� தவ�� இரா�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

 If heaven its watery treasures ceases to dispense, Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence'. 

Explanation :

If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world.

20. ந��இ�� அைமயா� உலெகன�� யா�யா���� 

வா�இ�� அைமயா� ஒ���.

வ�ள�க� :

எ�தைன ெப�யவரானா�� ந�� இ�லாம� வாழ��யா�; அ�த ந�ேரா மைழ இ�லாம� 

கிைட�கா�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

When water fails, functions of nature cease, you say; Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way'. 

Explanation :

If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be 

the flowing of water.
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ePah?ehdh?...

ேம�� க�ணதாச� அ��த��ள 
இ��மத�தி� வடெமாழி �ேலாக� ஒ�� 
ெசா��வா�, ந�ல �ைணவ� எ�பவ� 
�... கரெணஷு ம�தி�

�ேபஷு ல�மி 
ேபா�ெயஷு மாதா.�
இ�ப� ப��க� த�ைம ெகா����பவேள 
சிற�த இ�ல� �ைணயாவா� எ�கிற� ந� 
ச�க�. 

"இ�வா�வா� எ�பா� இய��ைடய �வ���� 
ந�லா�றி� நி�ற �ைண�
�றள�� ெபா��: ெப�ேறா�, மைனவ�, ம�க� 
ஆகிய �வ���� ந�ல �ைணயா� 
திக�பவேன சிற�த ���ப தைலவ�!!!

ைத�ய�,  உ�திேயாக�, ��ஷல�சண� 
எ�கிற� ந� ��ேதா� வா��. ���ப� 
தைலவ� ���ப�தி� அ�க�தின��� 
பா�கா��� ெச�வ�� ஈ�� தரேவ��ய� 
அவ� கடைம.  இ�ல� தைலவ�, தைலவ� 
ப�றிய இ�க��� பழைம என���, இ� 
எ�லா� கால�கள��� எ�லா 
ச�க�தி���,  எ�லா கலா�சார�தி��� 
ெபா���கி�ற ஒ�ேற!!!! 

���ப� �ழ�, ேதைவ� க�தி இ�வ��வ� 
ைககள�� ஒ�வ� ைக ஓ�கி இ��ப� உ��. 
ஆனா� இ�வ� ைக�� சமநிைல அைடவேத 
ச�க ந�தி�� அழ�. 

இர�� ேப���� ெபா��� உ�� 

...Surya

கட�த மாத� 

நைடெப�ற ந�யா 

நானாவ�� த�����,  

அதி� சிற�பாக 

ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப��ள�.

தைல��

“���ப�ைத ந�ல �ைறய�� வழி 

நட��வதி� சிற�த ப�� யா���? 

���ப� தைலவ��கா? தைலவ��கா?”

���ப�ைத ந�ல �ைறய�� வழி 

நட��வதி� சிற�த ப�� யா���?

���ப� தைலவ��கா? தைலவ��கா? 

எ�ற சிற�� வா��த ���ப� சா��த 

இ�த� தைல�ைப ேத��ெத��� இ�த� 

பதி�ைப ெவள�ய��ட ேதாழி ச�தி�� 

ந�றி. ந�யா நானாவ�� கல�� ெகா�ட 

ேதாழைமக���� எ� ந�றிக�. 

"இ�லா� அக�தி��க இ�லாத� ஒ�றி�ைல

இ�லா�� இ�லாேள ஆமாய�� - இ�லா�

வலிகிட�த மா�ற� உைர��ேம� அ�வ��

�லிகிட�த �றா� வ���." என ஓ�வ�ய� ெசா�வ� ���ப தைலவ�ய�� ேம�ைம 

ப�றிேய.   ந�ல மைனவ� (இ�ல�தரசி) இ���வ��டா� ேபா�� அ�� எத��� �ைற 

இ��கா�.   அ�ப� ஒ�வ� அைமயாவ��� அ� �லி�கிட�� வா�� �த� ம��ய 

கா����� சம� எ�கிறா� ந� அ�ைவ!!!!





 ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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இ�த மாத� தி�கான தைல��,

இ�ைறய ச�தாய அவல�க���� காரண� தன� 

மன�தனா அ�ல� ச�கமா? 

உ�கள� க����கைள பகி��� ெகா���க�.

ெப���� ��த� ெபா��� உ�� எ�� 
த� �த� க��ைத �� ைவ���ளா� 
ேதாழி ர�யா!!!

ேதாழி ேம� அவ�க�,
“Mother is like a motherboard in CPU...
Without this motherboard no action...!

Father is like a CPU!!!!!!!!!
It covers and fullfill the motherboard!!!! 

Father + Mother = GOOD FAMILY”

த� கண�ன� ெமாழிய�� இ�ல�கள�� 
தைலவ� தைலவ�ய�� ப�ைக எ��� �றிய 
வ�த� அ��த�. இ�வ�� ப��� ேதைவ�� 
��கியமான�, �த�ைமயான� எ�� த� 
க��ைத ��ைவ�க,

தைலவ�ய�� ப�ேக ��கியமான� எ�� 
ேதாழி வ�ஜி ��ைவ�கிறா�. எைத�� 
தா��� உ�ள� ெப�க��� ம��ேம 
உ�ள�. ேம�� ெப�ைண� சா��ேத இ�த� 
ச�க� இய��கிற� எ�ற ெபா� வ�திைய 
ெதள�� பட� �றி��ளா�!!!!

சமஉ�ைம,  க�வ� ேபா�ற காரண�களா� 
ெப�ண�� எ�ண�, வலிைம (women 
empowerment) இ�த தைல�ைறய�� 
��ய���கி�ற�.  இதனா� ேபான� 
தைல�ைறவ�ட இ�த� தைல�ைற 
ெப�க��� சமஉ�ைம கிைட�� 
இ��கிற� எ�ப� ேராஜாபாரதிய�� வாத�!!!

"In present generation, women has given 
equal rights and education to men” த� 
யதா��த வ�கள�� �றிய �வ�ழிய�� வாத� 
சிற�பான�,

"�ம�பவ� எ��� ெப�தா� 
�(எ�லாவ�றி��)" இைத ஒ� ெபா��� 
ஆணா� மா�ற ��யா�.  ேம�� 
சகி��த�ைம, �ழ�ைத வள���, ��த�, 
அரவைண��, வலிைம ேபா�ற ெப�கள�� 
தன���வ� ெகா�ட ப��கத�ைம ப�றிய 
வ�க� அழ�!!!

அ�� - மன ஈ�பா�,
ந�ல பழ�கவழ�க�, 
பர�பர ந�ப��ைக, 
����ண��, 
ஒள��மைற� இ�லா� ஒ�வ��ெகா�வ� 
உ�ைமயாக இ��த�, 
வ����ெகா��த�, 
தா�� மன�பா�ைம இ�லாதி��த�, 
மன�வ���� ேப�த�, 
இ�வ�� ேச��� ���க� எ��த�, 
தவ�கைள அ�ப�னா� சீரைம�த�, 
இவ�ைடய உறவ�ன�ட�� 
ஆேரா�கியமான உறைவ� ேபண�, 
ந�ல ந�ப�க�, 
ேந�ைமயான உைழ��, 
கட�� ந�ப��ைக,
ச�வ�கித வள��சி எ�� இ�ல� தைலவ� 
தைலவ�ய�� ப�� �றி�� ஆ���� 
ெப����� ேதைவ�ப�� �ண நல�க� 
�றி�த ெகௗ� ேமாக� அவ�கள�� வாத� 
கால�தி� ேதைவ. இ�வ���� அதி� 
சிற��� ப�� உ�� எ�ற ேமலான வாத�ைத 
��ைவ���ளா�.  எைத  இ�ைறய ச�க� 
கைடப���க ேவ��� எ�ற உய� 
சி�தைனைய வ�ைத�தைம�� 
பாரா���க�!!! 

வ�� �� ெப�ண�� ப�� சிற��ற 
ேவ��ெமன�� ஆண�� ஒ��ைழ�� 
ேவ���.  ஆண�� ப�� நம� கலாசார�தி� 
அதிக� எ�ற வாத�க� �ல� ���ப� 
தைலவன�� ப�ேக அதிக� எ�� த� 
க��ைத ��ைவ�கிறா� ேதாழி ல�மி.

��� எ���� திற� த� ���ப அைம�ைப 
சிைதயாம� ைவ�கிற� எ�ற க��ைத 
��ைவ��, அைத� ெதள�வாக எ��பவ�க� 
���ப தைலவ�கேள எ�� ெசா�லி த� 
வாத�ைத ��ைவ���ளா� ேதாழி ல�மி. 

இ�த ந�யா நானாவ�� த� க����கைள� 
ெதள���பட� �றி, ப�� ெவ�ற ேதாழி ெகௗ� 
ேமாக� அவ�க��� ெப�ைமய�� சா�பாக 
வா����க�� பாரா���க��.

ச�தாய 

அவல�க�
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ேகாப��, எ��ச�மா� வ�� ைட வ��� 

ெவள�ேய வ�தா� அ�.  அவ� 

�க�தி� எ���, ெகா��� ெவ��த�.

'�ச.... காைலேலேய ப�ர�சைனைய 

ஆர�ப��சா��..... இன� இ�ைறய ெபா�� 

ந�லா ேபான மாதி�தா�.  மன�� 

ெபா��தவாேற கதைவ

இ��� ���னா�. 

'க�யாண� ஆகி ஆ� மாச��ல 

ஆறாய�ர� ச�ைட... �ச... ேபசாம 

க�யாணேம ப�ண��காம நி�மதியா 

இ��தி��கலா�' 

எ��ச� ேம�� அதிக��க 

ைகக�கார�ைத பா��தவ� அதி��தா�. 

'ேபா��... இ�ைன�� ேல�தா�... அ�த 

சி���சி ேமேனஜ� எ�ன ெசா�ல 

ேபா�ேதா?'  நைடைய எ��� ேபா�டா� 

அ�.

'�ச... ப� இ��� வரைலேய....' 

பத�டமா� நி�றி��தவள�� 

சி�தைனைய� கைல�த� ஒ� �ர�.

'அ�மா... ெர�� நாளா ப��ன�... 

எதாவ� த�ம� ப���க�மா...' ைக 

இ��கி� �ழ�ைத�ட� வா�ய 

�கமா� நி�றி��தா� அவ�.

ஏ�கனேவ இ��த எ��சலி� இ��� 

ேசர,

'ைக கா� ந�லா� தாேன இ���... 

ேபா� ஏதாவ� ேவைல ெச�� 

ப�ைழ�கிற��� எ�ன ேக�...' என� 

தி��யவ�, அத��� ப� 

வரேவ ஓ�� ெச�� ஏறினா�. 

அ�வலக�தி� ைகெய��� 

ேபா��ேபா� அைர மண� ேநர� தாமத� 

ஆகி இ��த�.  ேமேனஜ� அைழ�க�� 

பய��ட� அவ� அைறய�� �ைழ�தா� 

அ�.

'எ�ன�மா இ� தா� ேவைல�� வர 

ல�சணமா?  ந��க எ�லா� எ��� 

வ��க...?  ேநர�ைத� கைடப���க 

��யைலனா உ�க��ெக�லா� எ��� 

இ�த ேவைல...?'

இ��� க�டப� 

தி��� த���க, 

வாைய இ�க 

�� 

அைன�ைத�� 

ேக�� சகி��, 

'சா� சா�... இன� 

இ�ப� ஆகா�...' 

என 

ெம��ரலி� 

உைர�தா�.  

அத��� ஒ� 

ேடா� 

...Anitha Gowrisankar











www.Penmai.com                                      Penmai eMagazine Jan 2013                                                    48



வா�கிவ��� சீ��� வ�� வ���த 

ேபா� தைல வ�� வ��ெணன� 

ெதறி�க� ெதாட�கிய�.

காப� வா�கி� �����, ைதல� 

ேத���� வலி அட�கவ��ைல. அைர 

நா� வ���� எ����ெகா�� 

கிள�ப�னா�.  ச�பள� க� ஆ��.  

ஆனா� ேவ� வழி இ�ைல... இ���� 

நிைலய�� ைட� அ��க அவளா� 

��யா�.  ப� நி�ற�� இற�கியவ�, 

ஒ� ெப�ண�� கதறலி� ப�ேர� இ�ட� 

ேபா� நி�றா�.

அ�த ெப�... காைலய�� ப��ைச 

ேக�டவ�.... ஏ� அ�கிறா�?  

ஓ��ெச�� பா��தா� அ�.  

�ழ�ைதைய ம�ய�� ைவ���ெகா�� 

'ஒ' ெவன� கதறினா� அவ�.

‘ஐேயா... ேபாய���யாடா.... ஒ� ேவைல 

பா� �ட� ���க ��யாத பாவ� 

ஆகி�ேடேன'

சிைலயா� சைம�தா� அ�.  சிறி� 

ேநர�தி� ��ட� �ட.... பல�� 

ப�தாப�ப�� ப��ைச ேபா�டன�.

ெவறி�ப���தவ� ேபால ெவ��� 

எ��தா� அவ�.

‘கா�... இ�த கா� தா� எ�லா����� 

காரண�.  இத�காக�தா� எ�ைன எ� 

கணவ� வ��� ெச�றா�.  இேத 

கா��காக�தா� வ�� � ேவைல��� 

ெச�ேற�... அ�ேக�� ஒ�வ� 

ைகைய� ப���� இ��தா�... 

வ�ப�சார�தி�� ப��ைச எ��ப� ேம� 

எ�� தா� ப��ைச�கா� ஆேன�... 

ஆனா� இ�த� கா� எ� �ழ�ைதய�� 

உய�ைர ம���மா?'

எ�மைலயா� ெவ��தவ�, தி�ெரன 

சாைலய�� ���ேக ஓ�னா�.  

வ�ைர�� வ�த லா� அவைள ��கி 

அ��த�. அவ� உய��� ப���த�.

க� இைம��� ேநர�தி� எ�லா� 

���த�.  'ஐேயா...' என அர�றினா� 

அ�.  அவ� ெசா�ன ஒ�ெவா� 

வா��ைத�� சா�ைடயா� அ��த�.  

வ��கி�� நி�றா� அ�.

ஒ� உய�ைர� கா�காத கா� 

ெச�லா�காேச!

ஒ� உ�ைர� கா�காத 

கா� ெச�லா�காேச!
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அ�ணன�� நிழலிேலேய வள��தவ�... 

இ�த தி�� �ற�கண��ைப தா�க ��யாம� 

ம��கிறா�... வ��வா ேபா�ற ஒ� 

க�பர� மான ஒ� ஆ� மக� பாச� 

ேபாரா�ட�தி� சி�கி� தவ��பைத அவளா� 

தா�க ��யவ��ைல... அவ�ைடய 

வலிைமயான ேதாள�� சா��� ெகா�� 

இத�ெக�லா� காரண� தா� தா� எ�� 

ெசா�லிவ�டலாமா எ�� நிைன�தா�... 

ஆனா� எைத�� ெவள�ேய ெசா�ல� 

�டா� எ�� ராகா எ�ச��� இ��த� 

ஞாபக� வ�த�... ந�யாக எைதயாவ� 

உளறி� ெகா�� அவ� உ�ைன ெவ���� 

ப� ெச�� வ�டாேத ��திகா... எ�� தன�� 

தாேன ெசா�லி� ெகா�டா�...

ைகக� ேகா��தப� கா�க� �ைதய �ைதய 

கட�கைர மணலி� நட�� ெச�வ� 

அவ��� இதமாக இ��த�... எ�தைனேயா 

�ைற இ� ேபா�ற ஒ� கா�சிைய 

மனதி��� க�பைன ெச�� 

ைவ�தி��தா�... கடலி� அைலக� 

கா�கைள உரசி� ெச��� ேவைளய�� 

பாத�க��� கீேழ �மி நக�கிறேதா எ�� 

ேதா��ேம... இ�வ�� கட� அைலய�� 

கா� நைன�தி��க... அவ� கர�கைள 

ெக��யாக� ப�றிய���தா� ��திகா... 

இ�வ���� இைடேய இைடெவள� 

கண�சமாக �ைற�தி��த�... கா�� உரசி� 

ெச��� ேவைளய�� அவ� ��தலி� 

க�ைற �� ெந�றிைய மைற�க... 

அவைளேய ரசி��� ெகா�� இ��தா� 

வ��வா... அவ� �க�தி� சி�தைன�� 

சி���� மாறி மாறி� படர...

எ�ன ேயாசி��கி�� இ��ேக �தி... 

வ��வாவ�� ேக�வ� அவ� நிைன�கைள 

கைல�த�...

��... ஒ��� இ�ல வ��வா... ந��க 

ெசா�ன� தா� ேயாசி���கி�� 

இ��ேத�... எ�லா� ச� ஆய��� 

வ��வா... உ�க��காக நா� இ��ேக�... 

இ�ேபா கிள�பலாமா... இ��� ச�� ேநர� 

இ�� இ��தா� த�ைன�� ம�றி எ�லா 

வ�ஷய�� உளறிவ��ேவாேமா எ�� 

அவ��� பயமாக இ��த�... 

த� பா�ெக��� இ��� ஒ� சிறிய நைக� 

ெப��ைய எ��தா� வ��வா... அழகான 

மரகத� க� பதி�த த�க ேமாதிர�... அவ� 

உைட�� ெபா��தமாக இ��த�.. 

��னைக�ட� அவ� வ�ர�கைள� ப�றி 

கட� அ�ைன சா�சியாக அண�வ��தா�... 

அத�� ேம� த�ைன அட�கி� ெகா�ள 

��யாம� �திகாவ�� வ�ழிகள�� க�ண��  

ெப�கிய�..

��... எ�ன இ�... க�ண �ைட�சி�ேகா... 

பா�கறவ�க த�பா நிைன�க ேபாறா�க... 

வ��வா ெம�லிய �ரலி� எ�ச��க...

இ� ஆன�த� க�ண��  வ��வா... எ�� 

அவ� வா� ெசா�னா�� இவன�ட� ேபா� 

���பேம ேச��� நாடக� ஆ�கிேறாேம 

எ�� மனதி��� வலி�த�...

உைடய�� ஒ��ய மணைல த��யப� 

நட�தேபா� இ�வ���� எ��� ேபச� 

ேதா�றவ��ைல... அவ�ைடய மன� 

ஆ�கட� ேபா� அைமதியாக இ��க... 

அவ�ைடய மனேமா அைலகடலா� 

ஆ��ப���� ெகா�� இ��த�... 

இர�� நா� ேஹா�ட� சா�பா�... அைர 

�ைற சைமய� எ�� எ�ப�ேயா கழி�� 

வ��ட�... காைல வழ�க� ேபா� 

வ��வா��, �தர�� அ�வலக� 

ெச��வ�ட ராகா எ�ேபா�� ேபா� த� 

ேவைலகள�� ��கி இ��தா�... 

உட� நிைல ச�� ேதறி இ��ததா� வ��  

பைழய நிைல�� தி��ப�� ெகா�� 

இ��த�... இ��தா�� அள��� 

அதிகமான ேவைலகைள இ����ேபா�� 

ெச�ய��டா� எ�� �தர� க�ைமயாக 

எ�ச��தி��தா�... 

எ�னதா� ராகா எ�ேபா�� ேபால நட�� 

ெகா�டா�� �தர�, வ��வா இைடேய 

- தி�மதி.�க�திரேம�... 
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பைழய கலகல�� இ�ைல... ைடன�� 

ேடப�ள�� ��னா� எ�ேபா�� இ���� 

உ�சாக�, ேகலி கி�ட�� ேபான இட� 

ெத�யாம� காணாம� ேபாக... எ�ப� ச� 

ெச�வ� எ�ற ேயாசைனேயா� ேகர�ைட 

��வ�� ெகா�� இ��தா� ராகமாலிகா... 

அவள� ெச�ேபசிய�� ெகௗச�யா ��ரஜா 

ராமா ஒலி�க...

அ�கா... நா� �தி ேபசேற�... ெஹ�� 

இ�ேபா எ�ப� இ��� கா... ஏதாவ� 

ெஹ�� ேவ��னா ெசா���க... ேந�� 

�ட வர��� நிைன�ேச�... உ�க 

ெகா��த� தா� ப��  �� வர 

ெசா�லி�டா�... அவ� மன�ல இ��த 

காத� எ�லா� அ�வ�யா ெகா���டா� 

கா... �திகாவ�� �ரலி� ெவ�க� 

ெத��த�...

 
அ�ராச�க... அ�த அள��� ேபாயா�சா... 

��... நட��...நட��... அ�ேபா எ�க 

�ராமாவ நா�க �டா� ப�ற ேநர� 

வ�தா��... �த� கி�ட ெசா�லிடவா... 

ராகமாலிகா ேக�க...

ஐேயா... அவசர�படாத��க கா... ம�ப��� 

அவ� �ள�யமர� ஏறி�டா வ�பா ேபாய���... 

எ�க வ�� ல நா� �த�ல ேபசிடேற� கா... 

எ�லா� நி�சய� ஆகற வைர��� 

ெகா�ச� �� அ�ப��ேய க���� 

ப���க கா �ள�� ... அ�கா... இ�ெனா� 

வ�ஷய�... சா� கி�ட ெரா�ப ஹா�ஷா 

நட���க ேவ�டா�� ெசா���க... அவ� 

ெரா�ப ப��  ப�றா��கா... பா�கேவ 

க�டமா இ���... ேபாடற �ராமாவ 

ைல�டா ேபாட� �டாதா... பாவ� கா 

வ��வா...�திகா உ�கி வழிய... 

கலகலெவ�� சி��தா� ராகமாலிகா... 

எ�ன க�சன� டா... வ��வா ப��  ப�றேத 

உ�னால தா�க ��யைலயா... ந�ல 

ேஜா� தா�... இ�க �த� ம��� எ�ன 

ச�ேதாஷமாவா இெத�லா� ப�றா�... 

வா��ைகல ஒ� நா� �ட எ� த�ப� மன� 

ேநாக நா� ேப�ன� இ�ல �� 

ெபால�ப�கி�ேட தா� இ��கா� 

��திகா..ெகா��தேனாட மனச மா�த இ�த 

ஆ��லி ஆ�ட� எ�லா� ஆட ேவ�� 

இ���... ச�... நா� சா� கி�ட 

ெசா�லிடேற�... இன�ேம ெகா�சமா உ�க 

த�ப�ய தி���க... ��திகா ெரா�ப ப��  

ப�றா�� ெசா�லிடேற�... ெர�� 

ேப�� சீ�கிர� ஒ� ����� வா�க�மா... 

எ�க ஓவ� ஆ��� ப�ண� 

ெசாத�ப��ேவாேமா�� எ�க���� 

பயமா இ���... 

கலகலெவ�� சி��தா� ��திகா... உ�க 

ெகா��த� இ�ேபா இ��கற �ப��  � 

நாேன நிைன�சா�� இன� �ேல ஆகா�... 

அ�த ப�க� இ��கற ேகாப� எ�லா� இ�த 

ப�க� காதலா மாறி உ�கி ஓ�கி�� 

இ���... ச��கா... ���சா இ�ைன�� 

ஈவ�ன�� ஆப��  ���� ேபாற�ேபா 

அ�ப�ேய உ�கள வ�� பா����� 

ேபாேற�... ஒ� ைப� த��� ேர�� 

வரவா... வ�� ல தான இ��ப�� க... 

வ�� ல தா� இ��ேப� ��திகா... 

ஹா�ப�ட� ெச� அ� ஏ�மண��� 

ேமலதா�... அ�ப�ேய நா� இ�ேல�னா 

எ�ன... எ� ெகா��த� வ�� ல தா� 

இ��பா�... ந� வேர�கற வ�ஷய� 

ெசா�லிடவா...

சீ... ேபா�க�கா... நா� ேபா� ெவ�கேற�... 

��திகா ெதாட�ைப ����க நட�த 

வ�ஷய�கைள உடேன �தரன�ட� 

ெத�வ��க ேவ��� எ�� அவ��� 

டய� ெச�தா� ராகமாலிகா... 

மாைல ஐ�தைர மண�... ைக நிைறய ஆப�� 

பழ�க��, சா������� வா�கி� 

ெகா�� �தரன�� வ�� �� �ைழ�த ேநர� 

ேபா��ேகாவ�� நி�� கா� பான��� 

எைதேயா ஆரா��� ெகா����தா� 

வ��வா... 

���� ச�த� ேக�� தி��ப... ைகவச� 

ேவற ெதாழி� இ��� ேபால இ��ேக... 

எ�� கம�� அ��தப� இற�கினா� 

��திகா... 

ேஹ... ந� எ�க இ�க... அ����ள எ�ன 

பா�காம இ��க ��யைலயா...வ��வா 

வ���� இ��க... 

அடடா... ெரா�ப�தா� வழி��... நா� 

அ�காவ பா�க வ�ேத�... �திகா பதி� 

ெகா��தா�...

உ�ளதா� இ��கா�க... ேபா� ேபசி�� 

இ�... வ�திடேற�...வ��வா த� கா� 

பான�ைட ஆரா��த ப� ெசா�ல...

உ�ேள ேபானா� ��திகா... ஹாலி� 

ஒ�வ�� இ�ைல... அ�கா... அ�கா... எ�� 

இர�� �ைற �ர� ெகா���� ராகா 

வராததா� ைடன�� ேடப�� ம�� பழ�கைள 
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ைவ��வ��� கி�சன�� ெச�� பா��தா� 

�திகா... அ�ேக�� அவ� இ�ைல... 

�ழ�பமா� தி��ப�யேபா� சைமய� அைற 

வாசைல அைட�தப� அவைளேய பா���� 

ெகா�� இ��தா� வ��வா... உத��� 

ஒ� ேமாகன� ��னைக...

அ�கா... இ�ைலயா... திணறலாக� 

ேக�டா� ��திகா... அவன�ட� தன�யாக 

மா��� ெகா�ேடா� எ�� ெதள�வாக� 

���த�... உ�ள இ��கா�க �� 

ெசா�ன�� க...

எ�த பதி�� ெசா�லாம� அவைள 

ெந��கி வ�தா� வ��வா... அவ� 

க�கள�� ெத��த கிற�க� அவ���� 

கலவர�ைத ஏ�ப��த... 

அவசரமாக அவைன� தா��� ெச�ல 

�ய�றா� �திகா... அவைள ேபாகவ�டாம� 

அவ� இ��� அைண�க... 

வ���க வ��வா... �ள�� ... இெத�லா� 

க�யாண���� ப�ற�தா�... த�� 

ப�ற�� க... அவ� அைண�ப�� இ��� 

வ��பட ��யாம� திணறி� ெகா�� 

இ��தா�...

சி�ன வய�ல இ��� �வ��மி� அ��� 

பழகின ைக ��... அ�ேளா சீ�கிர� அைச�க 

��யா�... �மாேரா இ� ைம ப��ேட... 

அ��காக ஒ� சி�ன ���... �ள�� ... அவ� 

காேதார� ரகசிய �ரலி� ெசா�லிவ��� 

அவ� க�ன�தி� அ��தமா� இத� 

பதி�தா� வ��வா... உடலி� ெமா�த 

ெச�க�� த��� தாள�க� ேபாட... அவ� 

க�க� தாமாக ��� ெகா�டன... அவ� 

க�கள�� ம��� அவ� உத�க� 

வ�ைளயா�� ெகா�� இ��த�... 

த�ைன�� ம�றி அவ� ேதா�கைள இ�க� 

ப�றி� ெகா�டா� �திகா... 

ெம�ல அவ� உத�க� அவ� க��தி� 

பதிய ஆ�ைமய�� அவசர�ைத ெப�ைம 

அ�மதி�கவ��ைல.. நிைலைம 

அ��ம��வைத அறி�� அவன�ட� இ��� 

வ��பட �ய�றா� �திகா... 

அைண�தி��த அவ�ைடய உ�தியான 

கர�கைள இ�மியள� �ட அவளா� 

அைச�க ��யவ��ைல... ைக�� எ��� 

�ர�தி� க�தி ெத�பட அவசரமாக அைத 

ைகய�� எ��தா� �திகா... வ��வா... 

இ�ேபா ந��க எ�ன வ�டேல�னா எ�ன 

நாேன காய�ப��தி��ேவ�... �திகா 

ெசா�ல... ேஹ�... �தி... எ�ன இ�...  

அவ� ைகய�� இ��த க�திைய ப���கி 

�ர எறி�தா�... அத��� அவ� ஹா��� 

ெச�� வ��� இ��தா�.. ஹாைல� 

தா�� ேபா��ேகா ெச�� ����ைய 

�டா�� ெச�வத��� மன� 

படபடெவ�� டமார� ேபா� அ���� 

ெகா�ட�... 

த� வ�� ��� வ�� ெவ� ேநர� ஆகி�� 

�திகாவ�� படபட�� அட�கவ��ைல... 

எ�ன� ஆ��... ேபயற�ச மாதி� இ��ேக... 

ம�னா�சிய�� ேக�வ� திைச தி��ப...

வ�ற வழில ஒ� ஆ�சிட�� பா��ேத�... 

அதா� ஒ� மாதி�யா இ���... வா��� 

வ�தைத ��கினா� ��திகா... 

ஹூ�... எ�கயாவ� ஊைர� ��த 

ேவ��ய�... எைதயாவ� பா���� வ�� 

திகி� அ��� ேபா� உ�கா�தி��கற�... 

�ர� மா�தி�� வா.. ெச�னா ப��ரா ... 

�டா சா�ப��... இ�ைன�� அ�சனா��, 

வ�ேனா��� வ�தி��தா�க... சன�, ஞாய�� 

ெர�� நா� �ணா� ேபாலாமா�� 

ேக�டா�க... ந� வ�தப�ற� ேக�� 

ெசா�ேற�� ெசா�லி இ��ேக�...

ஜி�ெல�� த�ண��  �க�தி� ப�ட ப�ற� 

தா� சமநிைல�� வ�தா� ��திகா... 

வ��வா சன�யேன... தன�யா நா� உ� ைகல 

மா��ன�� எ�ென�ன ேவல ப�ேற... 

அவ� உத� ப��த க�ன�ைத ெதா��� 

பா���� ெகா�டா�... இ�த வார� 

அ�பாவ�ட� வ��வாைவ� ப�றி� ேபசிவ�ட 

ேவ���... இத�� ேம� தா�கா�... 

ைந���� மாறி ெந�றி�� ெபா���� 

��தைல அ��த வா�� ெகா����த 

ேபா� ெச�ேபா� சி��க... வ��வா 

காலி� எ�� ஒள���த�...

��...

எ�ன ��... அவசரமா எ�ேக� ஆகி 

ஓ��ேட... அ�ேளா பயமா... ெஹௗ வா� 

தி ���... க�திய காமி�சி மிர�டேர ந�...

உ�கள எ�ன ப�ற��ேன என�� 

ெத�யல வ��வா... இ�ேளா ஆைசய 

மன�ல ெவ�சிகி�� சாமியா� மாதி� ஒ� 

ேவஷ�... அ�பா கி�ட ந�ப வ�ஷய�த 

இ��� ெர�� �� நா�ல 

ேபசிடலா�� இ��ேக�... 
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ைர�.. ஆ� தி ெப��... ஒ� ேவைள இ�த 

வ��வாவ அவ��� ப���காம ேபாய��டா... 

?..���பா� அவ� ேக�க...

எ�ேனாட வ��  அ�தா�... ராம� இ���� 

இட� சீைத�� அேயா�தி �� ெசா�லி�� 

வ�தி�ேவ�... எ�த வ�ஷய�திைல�� எ� 

வ���ப���� ���க அவ� நி�னதி�ல 

வ��வா... அ�னால ெநக�வா தி�� ப�ண 

ேவ�டாேம... ��திகா ெசா�ல..

ெல� அ� ேஹா� பா� தி ெப��... 

நாைள�� ஈவ�ன�� ��சி ைட�ல ப��ேட 

���... ந��� நா�� ம��� இ��கறமாதி� 

�ைரவசி �� �ச�� ப�ண� இ��ேக�... ஐ 

வ�� ப� ெவய��� பா� �...

��� ஐ வ�� க�... ஆனா இ�ைன�� 

நட��கி�ட மாதி� எ�லா� எ��� 

�டா�... அ�க�� க�தி, ேபா�� எ�லா� 

இ����...� � �மாேரா... நா� வ�த�ேபா 

அ�கா எ�க ேபாய���தா�க வ��வா... 

த�� ����� ���ல இ��� 

வ��ேபாேத பவ� �... அவன ����� 

ஹா�ப�ட� ேபாய���தா�க... 

ஒ�.. அவ���� ��யாம ேபாய���சா... 

அ�கா எ�ப� சமாள��பா�க... ஓேக... ேட� 

ேக� வ��வா... ைப...

அட..��மா சாதாரணமா ைப ெசா�னா... 

�� க���மா...

அடடா... ேப�� ல ெவா�� ப�ணா 

அ��காக எ�லா����� �� ேக�ப��களா 

எ�ன... எ�ன �� ��யல...

நா� ���தத தி��ப� ெகா��க��... 

எ�த பதி�� ெசா�லாம� ேபாைன க� 

ெச�தா� �தி... சி���� ெகா�டா� 

வ��வா... 

எ�ன வ��வா... ேடப�� ��லா ���� ஆ 

இ���... ந��க வா�கி�� வ�த��களா... 

ஆ�ப�தி�ய�� இ��� தி��ப� வ�த ராகா 

ேக�க...

இ�ல அ�ண�... உ�க ப�ெர�� ��திகா 

வ�தி��தா�க... ந��க ஹா�ப�ட� 

ேபாய���கறதா ெசா�ன�� இத ���க 

ெசா�லி�� ேபாய��டா�க... 

வ��வாவ�� பதி� ராகா��� சி��ைப 

வரவைழ�க...

ஏ� வ��வா... உ�ள ��ப��� ஒ� க� காப� 

���தி��கலாேம... �ளா��ல ேபா�� 

ெவ�சி�� தான ேபாேன�... 

அ�... அ�... ேதாணல அ�ண�... வா� 

�சாம� ��கினா� வ��வா... 

�... �.. எ�� ஹா� ஜ�ன� ப�க� 

எைதேயா வ�ர��� ெகா�� இ��தா� 

�தர�...

எ�ன�க ஆ��... எ�� ராகா ேக�க...

தி���� �ைன... இ�ேபா�லா� நிைறய 

தி��� �ைன க��ல ப��... �தர� 

ெசா�ல...

சி���� ெகா�ேட ராகா உ�ேள 

ெச�றா�... த�� �வ�ைய ஆ� ெச�� 

ேசாபாவ�� ஏறி அம��தா�... 

எ�னடா உன�� கா�சலா இ���... �வ� 

��னா� உ�கா���ேட... எ�� �தர� 

அத�ட... 

ெகா�ச ேநர� பா...�ள�� ... எ�� ெக�சி� 

ெகா�� இ��தா� த��... 

அத��� ராகா ஒ� த��� சா�ேல� 

வைகக�� , வ��வா��� �திய 

ஆைடக�� ைவ�� �தரன�ட� தர... 

அ�வா�� வ�ஷ� பா� �வ� ப��ேட... 

எ�� அத� ேம� ஐ�பதாய�ர� �பா� 

ெதாைக�� �தர� ைவ��� ெகா��க... 

வா�க ம��தா� வ��வா...

என�� எ��� அ�ணா... அதா� உ� 

ேபமிலி ேவற... நா� ேவற �� ப���� 

ேபசி�ைடேய... உ�க ெர�� ேபைர�� 

அ�பா அ�மா �தான��ல 

ெவ�சி��ேத�... ஒ� நிமிஷ��ல ��வ� 

��ட கைல�கற மாதி� ேபசி ேபசிேய 

ேநாக�சி�ேட ணா.. வள��த �ழ�ைத 

வ��த��ட� ேபசிய� ேபால இ��த�... 

ச� வ��டா... ஏேதா ேகாப��ல ேபசி�ேட�... 

எ� ெபா�டா���� உட�� ச�ய��லனா 

என�� ெட�ஷ� ஆகாதா... உன���� 

ஒ��தி வ�ற�ேபா உன�� ெத���... 

�தர� ேபச...

எ�லா� வ�ற ேநர� தா�... இ��� 
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எ�ேளா நா� தா��ப���கரா��� 

பா��ேபா�... ராகா எ���� ெகா��க...

எ�ன அ�ண�... ஏேதா ஜாைடயா 

ேபசற�� க... பள����� ேப��க... என�� 

உ�ககி�ட ப���சேத அ�தா�... வ��வா 

அவள�ட� பாய..

ஓ... ேபசலாேம... �திகாேவாட ந� ப��  ேபான 

வ�ஷய� எ�க��� ெத��� வ��வா... 

அவேள என�� ேபா� ப�ண� 

ெசா�லி�டா... ஏ� வ��வா.. இ�தா� 

உ�க ஆைச�னா நா�க எ�ன ���கவா 

நி�க ேபாேறா�... �த�ைலேய 

ெசா�ற��� எ�ன தய�க�... ந��க 

காதைல�� ெவள�ய ெசா�லாம 

க�யாண�ைத�� த�ள� ேபா��கி�ேட 

இ��தா நா�க எ�ேளா நா� தா� 

ெபா�ைமயா இ��கற�... ெத��ேசா 

ெத�யாமேலா எ�கள அ�பா அ�மா �� 

ெசா�லி���க இ�ல... த�ேனாட 

ப��ைள�க��� ���ப� அைம�� தர 

ேவ��ய� அ�பா அ�மாேவாட கடைம 

தாேன... ந��களா உ�க காதல ஒ��கி�� 

இ��தா நா��, அவ�� இ�ேளா நாடக� 

ஆடேவ��ய அவசியேம 

இ��தி��கா�..ராகமாலிகா ேபசி ���க.. 

வ��வா அதி��� ேபானா�...

நாடகமா.. எ�ன அ�ண� ெசா�ற�� க... 

உட�� ச� இ�ல�� ஹா�ப�ட� 

ேபான�� கேள...

��.. அ� ம��� தா� நிஜ�... ம�த� 

எ�லாேம நாடக� தா�... இ�த மாதி� 

எ�லா� உ�ககி�ட ேபச உ�க அ�ண� 

மன� எ�ன பா� ப�ட��� என�� தா� 

ெத��� வ��வா.. எ�லாேம உ�க 

வா��ைகய ந��க உணர�� �� நா� 

ெச�ச� தா�... உ�க அ�ண� ேமல எ�த 

த��ேம இ�ல வ��வா... ��திகா இதி� 

ச�ப�த� ப����பைத எ�த வைகய��� 

ெத�வ��கவ��ைல ராகமாலிகா...

சா� அ�ணா... நா� உ�கள ெரா�ப த�பா 

நிைன�சி�ேட�... வ��வா �தரைன 

அைண��� ெகா�ள...

ேபான� ேபாக���...வ��டா... ஆ� ேத�� 

மர� மாதி� வள��தி��ைகேய தவ�ர 

மன�ல ந� இ��� சி�ன �ழ�ைத தா�... 

ெச�வராஜ� கி�ட ேபச��மா... எ�ேபா 

ச�ப�த� ேபச� ேபாலா�� ந�ேய 

ெசா�லி�...

�திகி�ட ேக���� ெசா�ேற� அ�ணா... 

வ��வா யதா��தமாக ெசா�ல... 

இ�ேபாேவ ெபா�டா�� ேப�ச ேக�க 

ஆர�ப��சி�டா�... எ�� �தர� வார... 

ராகா க�ெர�� சி��க... பைழய ��கல� 

வ�� �� ெதா�றி� ெகா�ட�... 

ம�நா� காைல... ப�ற�தநாள�� 

உ�சாக�ேதா� எ��தவ��� �தலி� 

�திகாவ�� �ரைல ேக�க ேவ��� எ�� 

ஆவலாக இ��த�... ேநர� பா��தா�... 

காைல ஏ� ��ப�... ெச�ைல ைகய�� 

ைவ��� ெகா�� ேபா� ெச�யலாமா 

ேவ�டாமா எ�� ேயாசி��� ெகா�� 

இ��த ேபாேத �தி காலி� எ�� ஒள�ர... 

ஹா� �ய�... ேஹ�ப� மா�ன��... எ�றா� 

வ��வா...

ெமன� ேஹ�ப� �ட��� ஆ� தி ேட 

வ��வா... நா� ெசெவ� ஒ கிளா� 

எ�தி�சி�ேட�... உ�க ��க�த ெரா�ப 

எ�லியா ��ட�� ப�ண ேவ�டாேம�� 

ஐ வா� ெவய���... ேந�� ைந� ெர�� 

மண��� தா� ��கிேன� வ��வா... ந��க...

நா� அ� ��வ�... ேந�� ைந� வ�� ல 

எ�லா� ��க� ஆய����... � ேநா வா�... 

எ�லாேம அ�ண�ேயாட �ளா�... � 

ேபா�� ம� பா� ேமேர�... அ��� 

ந�ல��� தா�... இ�ல�னா ேந�� 

அ�ேளா �வ��  ��� என�� 

கிைட�சி��கா�... ஏ� ேந�� ைந� 

அ�ேளா ேல� ��க� �தி... ஒ��ேம 

ெத�யாதவ� ேபா� வ��வா ேக�க...

ஹூ�... அ� வ��வா�கற ��� பா� கி�ட 

தா� ேக�க��... ேந�� ஈவ�ன�� ஏ� 

அ�ேளா �ர�� தனமா நட��கி���க 

வ��வா... எ�த ப�க� தி��ப� ப��தா�� 

ந��க எ�ன பா��� கி�� இ��கற 

மாதி�ேய இ���... ��திகா சி��கலா� 

ெசா�ல... வ��வாவ�� சி��� அ�த அைற 

��வ�� எதிெராலி�த�... 

ஐ வா�� � � � ைர� ெநௗ ��திகா... 

வ�� ��� வ�றியா... அவ�ைடய 

உண��க� அவைன�� ெதா�றி� 

ெகா�ள...

நா� எ�ப�... எ�ன ெசா�லி�� வ�ற�... 

அ�கா த�பா நிைன�பா�க... ��திகா 

தய�கி� தய�கி ெசா�ல... 
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உலக மகா ந���டா... அ�கா����, 

த�ைக��� !!...ப��  ேபான� வைர��� 

எ�லா� அ�ண� கி�ட உளறி ெகா�� 

இ��கிேய... இ��� எ�ன �� 

மைற�சிகி��... எ�லா���� எ�லா� 

ெத���... ைத�யமா வா...வ��வா ேகலி 

ெச�ய...

ஈவ�ன�� பா��� ல பா�கலா� வ��வா... 

�ள�� ... �� ம��� ேவணா இ�ேபா 

க�டேற�... ெசா�னப� �� க��னா�... 

பாதா� கீ�... ெம�வைட... ஆன�ய� 

ஊ�தா�ப�, கார� ச�ன�... எ�� ைடன�� 

ேடப�� அம�கள�ப�ட�... 

ேஹ�ப� ப��ேட வ��வா... ேபா� அ�பா 

அ�மா பட���� நம�கார� ப�ண��� 

அ��ற� சா�ப�ட வா... த��... 

சி�த�பா��� �ைஜ�� ப�ளவ�� எ��� 

ெகா�...�தர� ெசா�ல..

வா.. சி�த�பா எ�� ைகைய ப���� 

இ��தவைன... இ�டா... இ�டா... எ�� 

த��� நி��தினா� வ��வா.. ஒ� அழகிய 

த�க� ச�கிலிைய த���� 

அண�வ��தா�. 

ைஹ .. என�கா சி�த�பா... எ�� த�� 

��கலமாக... 

எ��� வ��வா இெத�லா�... �தி�� 

வா�கி இ��கலா� இ�ல... ராகா ேக�க...

ெர�� ேப���� தா� அ�ண�... �தி��� 

இேத �ைச�ல வா�கி ெவ�சி��ேக�... 

வ��வா பதி� ெசா�னா�...

அ�ேக ம�னா�சி��� , �திகா���� 

வ�வாத� நட�� ெகா�� இ��த�... 

எ�ன�... �� ப�தி அ�சனா கி�ட எ�ன 

ெசா�ல���... ம�னா�சி ேக�க... 

அ�பா �ணா� �� ந��க ஜாய�� 

ப�ணற�� களா... ��திகா ெச�வராஜன�ட� 

ேக��� ெகா�� இ��தா�...

இ�லடா ெச�ல�... ேப�ட� ேவைலய 

வ����� ெர�� நா� வர ��யா�... ந��� 

அ�மா�� ேபாய��� வா�க... ெச�வராஜ� 

ெசா�ல...

அ�மா... ந� ம��� ேபாய��� வாேய�... 

இ�த ஒ� ைட� ம��� எ�ன வ����... 

என��� ஆப��  ல ெகா�ச� எ���ரா 

ெவா�� இ���...

வ�ேனா� ேக�டா எ�ன ெசா�ல���... ந� 

வர��� அவ� ெரா�ப 

ஆைச�ப�வா��...

ெந��� ைட� ஜாய�� ப�ண�கேற�� 

ெசா��... அ�த உைரயாட��� ���� 

��ள� ைவ�தா� ��திகா...

அ�� மாைல அ�வலக� ���� 

வ�� ��� ெச�� ேவ� உைட மா�றி 

வ��வா �திகா��� கா� ெச�ய...

இ�ேபா தா� ஆப��  ���� வ�� ��� 

வ�ேத� வ��வா... கி� ம� ச� ைட� � ெக� 

ெர�... ெரா�ப டய�� ஆ இ����பா...

ேடா�� ப� இ� எ ஹ�றி ���... நாேன 

உ�ன ப�� அ� ப�ண�கேற�... எ�க 

ெவய�� ப�ேற �� ம��� ெசா��... 

இ�ல ேநரா வ�� ��ேக வ�� ச�ப�த� 

ேபசிடவா... 

அ� ெந��� வ��  ந�ல நா� பா��� 

ேபசி�கலா�... அ�மா இ�த வெ� க�� ல �� 

ேபாறா�க... அ�பா��, நா�� ம��� தா� 

இ��ேபா�... ைர� ைட� � �ப�� ... 

அ��காக தா� நா� �� �ேரா�ரா� 

அவா�� ப�ண��ேட�... ஓேக... நா� 

கிளாரா �வ�ல� வ�சி�ட�� ஏ�யால 

ெவய�� ப�ேற�.. ந��க ேநரா அ�க 

வ�தி��க வ��வா... எ�ேனாட ����ய 

அ�ேகேய பா��கி� ல ேபா���� 

ேபாய�டலா�... ஐ வ�� ப � ேத� அ� சி�� 

த��...

சா�ேல� வ�ண ��த� ெவா�� ெச�த 

ச�வா�� மிதமான அல�கார��ட� 

இற�கி வ�த மகைள ஆ�ச�யமாக 

பா��தா� ம�னா�சி... 

ெவள�ய ேபாறியா ��திகா... 

அல�காரெம�லா� பலமா 

இ���...ம�னா�ஷி ேக�க...

எ�ேனாட ப�ெர�� � ப��ேட மா... 

ேபாய��� எய�� த��� ��ள வ�திடேற�... 

ைந� என�� எ��� ேவ�டா�... 

அ�ேகேய ��ன� ���சி�ேவ�.. ந��� 

அ�பா�� சா�ப��� உ�க கி�ச� கைடய 

�ேளா� ப�ண���க... இ�ேபா என�� 

ஒ� ெலம� � ம��� ��...
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ம�னா�ஷி ெகா��த ெலம� �ைய ���� 

வ��� உ�சாகமாக ����ைய �டா�� 

ெச�தா�... கிளாரா ஜவ�ல�ய�� 

����ைய பா�� ெச��வ��� உ�ேள 

ெச�றா�... வ��வாவ�� மண��க���� 

ெபா��தமாக ஒ� அழகிய ப�ரா�ல� 

வா�கி�ெகா�� வாச��� வர�� 

வ��வாவ�� கா� வ�� நி�க�� ச�யாக 

இ��த�... ��ள� நைட�ட� வ�தவைள 

கா� கதைவ திற�� வ��� ஏ�றி� 

ெகா�டா�... வ�� ��சி ைட� ேநா�கி 

பற�த�...

ேஹ�ப� ப��ேட வ��வா... ��ய��ைக 

ப���தி��த அவ� ைகய�� 

ப�ரா�ெல�ைட மா��வ��டா� ��திகா...

ேத���... ஐ ஹா� கா� ச�தி� பா� 

�...த� வல� ப�க� மைற�� ைவ�தி��த 

கவைர எ��� ந���னா�... ப���� பா�... 

எ�ேனாட ெசெல�� உ� ேட����� 

ேம� ஆ�தா�� பா��கலா�... 

ப����� பா��தா�... ெவள�� ம�ச� நிற� 

�டைவய�� அ�க�ேக அட��த சா�ேல� 

வ�ண ஜ�ைக� ��க�... ��கள�� ம�� 

ெஜாலி��� ெகா����த ெவ�ைள நிற� 

க�க�... மனைத� ெகா�ைள ெகா��� 

அழகான �ைசன� சி�� �டைவ... 

ப���சி��கா... வ��வா �திகாவ�ட� 

ேக�க...

��.. ��னைக�ட� தைல ஆ��னா�... 

 
காத� ேஜா�க� ம��ேம அமர���ய 

தன�ைமயான அைற... ேக��� ைல� 

��ன� ேவ��� எ�� வ��வா 

ஏ�கனேவ ேக����ததா� 

ெம��வ��திக� ெபா��த�ப�டன... 

ேடப�� �ச�� ெச��� ேபாேத ��ன� 

ெம��� ேச��� ெசா�லி இ��ததா� 

ஐ�� நிமிட�தி� ஆ�ட� ெச�த� எ�லா� 

ேமைஜ�� வ�த�...

இ��� ஒ� மண� ேநர���� ேநா 

��ட�ப��... வ��வா ஐ��� �பா� 

தாைள ெவய��ட� ைகய�� அ��த அவ� 

சலாம��� வா�கி� ெச�றா�... 

ஹூ�.. ஏ�பாெட�லா� ெரா�ப 

ெராமா���கா இ���... எதிேர அம��தப� 

��திகா ேக�க... 

இ�ேளா ேக� இ��க�தா� இ�த ேக��� 

ைல� ��ன� � அ�ெர� ப�ேணனா... 

இ��� ஓப� ஹா�ைலேய உ�கா��� 
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சா�ப�����கலா�... ெசா�லி� ெகா�ேட 

அவ� இட� ைகைய ந��ட அைத� 

ப�றியப� எ��� அவ� அ�ேக வ�� 

அம��தா� ��திகா... 

�வ�� � ல இ��� �டா�� ப�ணலா�... 

எ�� வ��வா ெசா�ல... சிறிய 

கி�ண�கள�� ைவ�க�ப����த 

பாச�திைய அவ� ப�க� நக��தினா� 

��திகா... 

ச��� எதி�பாராம� அவ� இதேழா� இத� 

பதி�தா� வ��வா...அவன� அதிர� 

ெச�ைகயா� அவ� உடலி� உ�ள ர�த 

நாள�க� எ�லா� ேர� வ���� 

ெகா����க... தாள��யாம� க�ன�தி� 

பதி�தி��த அவ� கர�கைள ப�றி� 

ெகா�டா� ��திகா... எ�தைன ெநா�க� 

கழி�தனேவா... இ�வ�� ேமான தவ�தி� 

இ��� கைல�த ேநர�... 

நா� �வ��  �� ெசா�ன� இத�தா�.. 

சி���� ெகா�ேட வ��வா ெசா�ல... அ�த 

ெம��வ��திகள�� ெவள��ச�தி� ெத��த 

அவ� உ�வ� �திகாவ�� மனதி� 

ஓவ�யமா� பதி�த�... வ��வா தா� வா�கி 

ைவ�தி��த த�க� ச�கிலிைய அவ� 

ச�� க��தி� அண�வ��தா�.. 

�மா� கி�� � ைம �வ��  ேல�... ெஹௗ 

� � ைல� த�... 

எ��� ேபசாம� ெமளனமாக தைல 

ஆ��னா� ��திகா... அவ�ைடய 

அ�காைம, �ப�ச�, ��நிைல எ�லா� 

ஒ�� ேச��� ஏேதேதா கிள��சிகைள 

அவ���� ஏ�ப��தி இ��க... ெமௗன� 

ம��ேம பதிலாக வ�த�... அவ�ைடய 

நிைல அவ���� ���� தா� இ��த�... 

ெல� அ� ஹா� அவ� ��ன�... எ�� 

வ��வா ஆர�ப��க சா�ப��� ����� 

வைர இ�வ�� எ��ேம ேபசி� 

ெகா�ளவ��ைல... அ�த 

ெம��வ��திகள�� ெவள��ச�தி� அவ� 

ேதா�றேம கிற�க�ைத ஏ�ப��த அ��க� 

அவ� ம�� ப��த பா�ைவைய தவ���க 

��யாம� த�மாறினா� வ��வா... 

அவ���� அேத நிைல தா�... 

அவ�ைடய அட��தியான தைல ����, 

அளவான ெந�றி��, எ�ேபா�ேம 

ப�ரகாசமா� ெத��� வ�ழிக��, த��த 

உத�க��.. அத�� ேம�� அழ� 

ேச���� அளவான ஆனா� அட��தியான 

ம�ைச��... எ�ேபா�� ச�ைட காலைர ம�றி� 

ெத��� அ�த ச�தன நிற க����... 

அவ���� பா�ைவைய தவ���க 

��யாம� தா� ேபான�...

இ�ப�ேய ெர�� ேப�� மாறி மாறி பா��� 

கி�� இ��தா ைந� ���க இ�கேய 

இ��க ேவ��ய� தா�... என�� ஓேக... 

வா� அெபௗ� �.. வ��வாவ�� �ர� 

அவைள �யநிைன��� ெகா�� வர... 

அவசரமாக ைக க��வத�கான ஹா� 

வா�ட� ெபௗ� ேத�னா� ��திகா...

ேநர� பா��தா�... எ�� மண�ைய தா�� 

இ��த�... ேநர� ேபானேத 

ெத�யவ��ைல...

ெரா�ப ேல� ஆய���� வ��வா... எய�� 

த��� ��ள வ�றதா அ�மா கி�ட 

ெசா�லி�� வ�ேத�... ேபாலாமா... ��திகா 

ேக�க...

�� க��யா���னா கிள�பலா�... 

ேஹ� கமா�... எ�தன தடவ �� 

க��றதா�... சி��கலா� அவ� ேக�க... 

இ�த மாதி� எ���ரஷ� எ�லா� ���தா 

நா� ேவற மாதி� ஆய��ேவ� �தி... க� 

ெல�� ேகா... இ�வ�� ைக ேகா��தப� 

கிள�ப...

ம���� கிளாரா �வ�ல� பா��கி�கி� 

இ��� ����ைய எ���� ெகா�� வ��  

வ�� ேச��த ெபா�� மண� ஒ�பைத 

தா�� இ��த�... ெச�வராஜ� �ட 

ேப�ட�ய�� இ��� வ��வ��டா�...

த�வ�க� 

                      ...poovizi

த��ேபறிய 

எ� காய�கைள 

த�வ�வ��கிறா�...

நா� க�களா� ம��ேம

உண�கிேற�...

உ� ைக தடவைல 

த���க� மர�� ேபான 

காய�கைள நிைன���கிேற�. 
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Here is the monthly contest details: To 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 Contest ‐ Marriage, Family & Rela�onship

For January month, we had selected the forum “Marriage, Family 
& Rela�onship” and all its sub‐forum for popular thread contest.

Special Contest ‐ Kolam Contest
January month Special contest - Kolam 
contest. 
உ�க� ேகால�கைள �ைக�பட� எ��� 

ெப�ைமய�� பதி�  ெச���க�. 

�ைக�பட�கைள  பதி�  ெச�ய கைடசி 

நா� ஜனவ� 31.

�eeya �aana ‐ �anuary �onth �ontest
இ�த மாத� தி�கான தைல��, இ�ைறய ச�தாய 

அவல�க���� காரண� தன� மன�தனா அ�ல� 

ச�கமா? 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 any role like this, the thing you have to do is to give your best.

January January 
Month ContestMonth Contest

January 
Month Contest

Contest &
 

Rewards
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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 December Month ‐ 
Pregnancy & Fer�lity!
Penmai.com's Popular thread contest winner 
for the Forum Pregnancy and Fer�lity is Divya 
Kannan. She won the contest for the thread 
Maternity shopping checklist.

2. Penmai’s Super Star ‐ Best Creator
Penmai.com's Super Star contest winner for 
the December Month is Sangichandru. She 
won the award by exhibi�ng her wonderful 
and unique cra�s works in Penmai. 

3. Penmai's Answering Wizard ‐ Top 
answerers contest ‐ December Month !!!
Penmai.com’s Top answerers contest winner is 
Vaishnav. She had really done a great job by 
answering the ques�ons of the users. Sumitra 
and nlakshmi stands next to Vaishnav. 

4. Special Contest ‐ Penmai’s Tagline Contest!
The winner of the Penmai’s Tagline contest is 
Priyakash. Srividhyas81 and Deepa bala 
stands next to Priyakash.

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

ேபா��ய��, “���ப�ைத ந�ல 

�ைறய�� வழி நட��வதி� சிற�த 

ப�� யா���? ���ப� 

தைலவ��கா? தைலவ��கா?” எ�ற 

ந�யா நானாவ�� தைல�ப�� தன� 

சிற�பான க����கைள ��ைவ�� 

ேதாழி ெகௗ� ேமாக� (Gowrymohan)  

ெவ�றி ெப���ளா�. அவ��கான  ப�� 

டா�ட� அ���கலா� அவ�கள�� அ�ன� 

சிற�க�. 

December Month December Month 
Contest WinnersContest Winners
December Month 
Contest Winners
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-Venba
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-Sumathisrini
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-Vijivedachalam
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- Rama
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karkuzhali

- Karkuzhali Shanmugam
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- Nirmala
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- Venba
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- Rama
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- Sumathisrinivasan
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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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