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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

மன�த இன� ேதா�றிய ேபாேத காத�� ேதா�றி வ��ட�. ம�ண�� 

உய��கைள� ���ப��� நி�த� உய���ப���� ெகா������ மாெப�� 

ச�தி காத�. 

ஆ�டா�, வ��வ�, ஔைவ �த� பாரதி, ேஷ��ப�ய� வைர 

காதைல� பாடாத கவ�ஞ�க�� இ�ைல; இல�கிய�க�� இ�ைல. பல 

�க� �ர�சிகைள உ�வா�கிய� இ�த காத�... ஹி�ல� �த� சா�லி 

வைர காத� �ைழயாத மனேம இ�ைல. 

உண�� ப�ழ��கள�� ஒ�� ெமா�த� ேகா�ைவயா� பல �க�க� கட�� 

வா��, ஒ�ப�லாத உண�� காத�. காத� நம� ஆதி உண��; நாக�க 

மா�ற�ைத எதி��� ந�மிைடேய எ�சிய����� மர�கள�� ஒ��.

"இ�ைம மாறி ம�ைமயாகி��

ந�யாகி யெர� கணவைன

யானாகிய�நி� ெந��ேந� பவேள”

"யா�� ஞா��  யாரா கியேரா 

எ�ைத��  ��ைத�� எ��ைற� ேகள��  

யா�� ந���  எ�வழி அறி�� 

ெச��ல� ெபய�ந�� ேபால 

அ��ைட ெந�ச� தா�கல� தனேவ" 

காத� வா�வ�யைல கால� கட��� உலக� அறிய ைவ��� 

���ெதாைக� பாட�க� இைவ.

காத�, உய��க� யாவ����� ெபா�வான�. கா�ைக ��வ�ய�ட�� 

காத� உ��... இதி� அ�றி� பறைவய�� காத�� க��ெநறி�� 

ேபா��த����ய�... ஒ�ைற வ���� ம�ெறா�� ப��யா� அ�ப� 

ப��ய ேந��தா� த� உய�ைர மா����ெகா���. 

காத�, கால� காலமாக வா��� ெகா��தா� இ���� ஏேதேதா 

வழிகள��. கைதகள���, காவ�ய�கள���, திைரகள��� காதைல 

அ�கீக���� இ�த ச�க� நிஜ வா��ைகய�� ம��� இ��� காதைல 

அ�கீக��கவ��ைல!!!

“காத�” எ�ற ெசா� உலக� ��வ�� ஆ�கிற�, �க�க� 

�க�களாக... இ�த ஒ�ைற வா�ைதய�� ப�� இ���� ஈ��� ேவ� எ�த 

வா�ைத��� இ�ைல. 

காதலி� ப�மாண�கேள ந� வா�வ�� ெசா�த�க�. காத� இ�றி 

வா��ைகய��ைல!!! ஆதலினா� காத� ெச�வ�� !!!
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... jv_66@Jayanthi

ந�ல ெதா�த�, ேமாசமான ெதா�த�கைள அறி���த�

(Teach about Good Touch & Bad Touch):

ந� �ழ�ைதக��� அவ�க� ஆணாக இ��ப���, ெப�ணாக இ��ப���, 

அவ�கள� 3 வய� �தேல, good touch & bad touch �தலியவ�ைற� ெசா�லி� ெகா��க 

ஆர�ப��� வ�ட ேவ���.

இ� ஏேதா ெப� �ழ�ைதக��� ம���தா� எ�ற எ�ண� நிைறய 

ெப�ேறா��� இ��கலா�. ஆனா�, இ�த� கால�தி�, இ�பால���� இ� 

ெபா����.

அவ�க���� த�கள�� மா���ப�தி, கா�க��� இைடய�� ம��� ப���ற�, 

இவ�ைற அவ�கள�� அ�மாைவ� தவ�ர ேவ� யா�� ெதாட� �டா� எ���, 

ம���வ� �ட, அ�மாவ�� ��ன�ைலய��தா� ேசாதைன ெச�யலா� எ���, 

ேவ� யாராவ� ெதாட ேந��தா�, எ�ப�� த��க ேவ��� எ���, ம�றவ�கள�� 

கவன�ைத� கவ���, அ�த� ெசயைல� த��க ேவ��� எ��� ெசா�லி� தர 

ேவ���.

3 வயதிலி��� ெப� �ழ�ைதகைள, அவ�கள�� அ�ைன ம��ேம �ள��க ைவ�க 

ேவ���. த�ைத �ள��க ைவ�க ேந��தா�, அ�தர�க� ப�திகைள, 

அ��ழ�ைதையேய ��த� ெச��மா� �றலா�.

3 வயதிலி��� 2 

அ�ல� 3 

மாத�க��� ஒ� 

�ைற எ�� 

இ�வ�ஷய�ைத 

நிைன�� ப��தி� 

ெகா����கலா�. 

இைத  7 வய� 

வைர அ��க�� 

ெசா�லி� 

ெகா����கலா�. 

ப�ற�, அவ�க��ேக 

பழகி வ���. 

அ�ப� ஏதாவ� 

ேந��தா�, யாராக 

இ��தா��, 

த�ன�ட� வ�� 

ெசா���ப� தா� 

வலி���த 

ேவ���.

Parenting Tips
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...Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO

A child should be able to:
 Walk, run, climb, kick and jump easily
 Recognize and identify common objects & pictures by pointing
 Make sentences of two or three words
 Say her or his own name and age
 Name colours
 Understand numbers
 Use make-believe objects in play
 Feed herself or himself
 Express affection.

Advice for parents and other caregivers:
 Read and look at books with the child and talk about the pictures
 Tell the child stories and teach rhymes and songs
 Give the child her or his own bowl or plate of food
 Continue to encourage the child to eat, giving the child as much time as she or he 

needs
 Help the child learn to dress, use the toilet or latrine and wash her or his hands with 

soap and water or a substitute, such as ash and water, after defecating and before 
touching food and eating

 Listen to and answer all the child's questions
 Encourage creative play, building and drawing
 Give the child simple tasks, such as putting toys back in their place, to build 

responsibility
 Limit television watching and ensure that violent shows are not viewed
 Acknowledge and encourage positive behaviour and set clear limits
 Provide consistent affection every day
 If available, enrol the child in an early learning (play) activity with other children.

Warning signs to watch for:
 Loss of interest in playing
 Frequent falling
 Difficulty manipulating small objects
 Failure to understand simple messages
 Inability to speak using several words
 Little or no interest in food.

BY THE AGE OFBY THE AGE OFBY THE AGE OF

3 YEARS3 YEARS3 YEARS
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age Moms Moms Moms vs vs vs KidsKidsKids

Q) How to make my kid to eat veggies and 
keerai?
My daughter is not eating veggies and keerai.  I have 
tried lot of tantrums, but failed.  Help me friends.

Deepa Bala
If he/she is too young to try new dishes, simply mash the keerais and veggies and add it 
to their food. I did it for my kid since she too refuses to take in whatever way I give her. 
After 3 or 4 years, you have the liberty to try many new dishes.
 Try giving raw carrot and raw cabbage, sometimes they like it!
 Prepare fried rice or noodles or soups with all veggies.  Because generally kids love 

colorful dishes.
 You can also try veg lollipop.  I have tried and my kid liked it! 
 Take some carrots, beans, beetroot, potatoes, cauliflower and peas and boil them.  

Drain out the water and mash the boiled vegetable in a bowl.  Mix some crumbled 
bread in the mixture.  Add some green chilies and salt to taste.  Make oval shaped 
balls out of the mixture and insert them in the centre of the ball you have made.  Once 
you have inserted the stick deep fry them.

 If you do not want to deep fry them, you can flatten these balls a little and make 
different shapes like star, heart, moon etc and grill them in your oven or microwave at 
250 degrees for around 10 minutes.

Gayathri Arun
If your child does not like to eat veggies and greens include it in the non-veg dish like 
palak chicken. 
 Vegetables can be cooked in different ways to tempt your child.  Make chats using 

vegetables in different colors. 
 Use your creativity and include veggies in lunch. 
 Tell your child that he will be more stronger if he eats veggies. 
 If your child likes pasta you can include lots of vegetables and send it for lunch. You 

can add veggies in noodles also.
 Vegetable roll in chapati or parotta is also a good idea.
 Introduce the "one bite rule".  The vegetable that 

your child simply avoids by saying he won't like 
must be tried so tell your child to have a full 
mouthful of food, chew it slowly and then 
swallow so that she will get used to that 
particular food.

Appreciate your child when she has vegetables.

www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Feb 2013                                  7



க����� ெப���... 
தாமைர த���....  

��ளதா�சி� 

ெபா���மா... பா��� 

ந�லா சா�ப�� எ�ற 

வா��ைதைய� 

ேக�காம� இ��ேபா� 

இ�ைல. ெப� 

இன�தி� 

ெப�ைம��� 

அதிகப�ச 

அ�கைற��� உ�ய 

கால� மக�ேப� 

கால��, பா���� 

கால�� தா�.  இ�த� 

கால�தி� உணவ�� 

அதிக கவன� ேதைவ.

க��த��க ��� ெச�த உடேனேய ெப���� ேபாலி� ஆசி� அவசிய� 

எ�கிற� இ�ைறய அறிவ�ய�.  அதாவ� க��த��� நிக�வத�� 

��ப���ேத ேபாலி� ஆசி� (folic acid) எ��தி��கேவ���. அ�ேபா�தா� 

ப�ற��� �ழ�ைத நலமாக இ����.

இ�ைறய அறிவ�யலி� இ�த� ��ைற�தா� 'பரராசேசகர�' எ��� சி�த 

ம���வ �� க��ப�ண� ெப�க� தாமைர� �வ�� காைய�� த��� 

ப�திைய�� பாலி� சா�ப�ட ேவ��� எ�கிற�. தாமைர� த��� 

ேபாலி� ஆசி� நிைற���ள� எ�ப� இ�ைறய தாவரவ�ய� ெச�தி. 

க� உ�வான ெப�க� தினச� உணவ�� கீைர, பாசி�பய��, ப�ெந�, 

ப��பா� ேச���� ெகா�வ� ந�ல�. ப��பாலி� ப�� டா கேரா���க� 

அதிக� உ�ளன. இ� க��ப�ண�க��� மிக�� ேதைவ. 

�த� ��� மாத� வா�திைய ஏ�ப���� கால�. இ�த சமய�தி� 

வய����ேபா�� ஏ�படாம� பா���� ெகா�ள ேவ���.

 

ெதாட��� பழ�சா�க� எ���� ெகா�ள ேவ���. �றி�பாக 

மா�ைள�சா� வா�திைய ந��கிட உத�� ம��� இ����ச�� நிைற�த�� 

�ட.  இ�த� கால�தி� தவ���க ேவ��ய உண�க� க�தி��கா�, 

ம�காேசாள�, �� இ���� கட� ம��க�. 

...poovizhi

Preg
ger

s G
uide
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கவன��க ேவ��ய வ�ஷய�: 

க��ப�ண�� ெப�ண�� ெப�ேறா�� எவ��ேக�� ந��ழி� (Gestational Diabetes) 

ேநாய���ப�� அ�த ெப�ண���� அ�ேநா� ஏ�பட����. அைத� தவ���க 

ேலா�கைளசமி� (Low Glycemic) த�ைம�ைடய உண�கைள அதிக� எ����  

ெகா�ள ேவ���. அவ��� சில; நா� ெபா�� நிைற�த கீைர, ெவ�தய�, 

���க� ைக���த� அ�சி, ேக�வர� ேபா�றைவ.

நா�கா� மாத� �த�, மக� வளர �வ���. மல�சி�க�, காலி� �ர�� 

ஏ�படாம� இ��க பா�லி க�சி, ��ள�கி, ெவ�ள�, வாைழ�த�� 

ேபா�ற ப�ச�கைள சா�ப��� வரேவ���.  இ�த�கால� க�ட�தி� 

பசைல�கீைர, த���கீைர பாசி� பய��ட� சா�ப��� வர ேவ���.  

கா��த திரா�ைச, ��க�� தினச� சா�ப��� வர ேவ���.

தவ���க ேவ��ய உண�க�: எ�ெணய�� ெபா��த உண�க�.

ப�ரசவ�தி�� ப��:

�த� ஒ� வார�தி�� 

அதிக �ள�, கார�, 

எ�ெணய�� ெபா��த 

உண� ஆகிவ�ைற� 

தவ���க ேவ���. 

�வ���மி�க 

உண�கைள�� �த� 

ஏ� நா�க� தவ���க 

ேவ���.

ப�ற� ச�� 

மி��த 

உண�கைள 

ப��ப�யாக 

எ���� 

ெகா�டா� 

தா����, 

�ழ�ைத��� 

நல�.

Preg
ger

s G
uide
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CollectionCollection

Trendy Sarees
Collection

...smahi@Maheswari
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er

Homemade Finger PaintsHomemade Finger PaintsHomemade Finger Paints
Deepa bala

Things needed
 2 tb sp cornflour 
 6 tb sp water
 ½ cup of  boiling water
 Food colours 

Method to make homemade finger paints
 Put the water to boil.
 Mix the cornflour & water.  Add this to the boiling water.
 Stir over medium heat till it thickens.
 Remove from fire and spoon out portion into small bowls.
 Add food colours to make 4-5 shades of finger paint. Leave to cool.

Use these finger paints to have loads of fun with your child

Slokas for KidsSlokas for KidsSlokas for Kids

Vakrathunda Sloka

Vakrathunda Mahaakaaya Suryakoti
Samaprabha Nirvignam kurumey deva 
Sarvakaryeshu Sarvada 

Meaning

O Elephant headed large bodied Lord, radiant as a 
thousand Suns, I ask for your grace so that this 
task that I am starting may complete without any 
hindrances.
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Sumathisrini’s son
Aparajithan

Vignesh, Orphanage Boy’s Drawing
Shared by Divyakala
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Crafts
 Galler

y

...Naliniselva

Rangoli Drawing

Wooden Rangoli

Paper Quilling

Digital Painting

...Vijikrishnan

...Sujibenzic@Sujana

...Sangichandru
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...Silentsounds@Guna

மா, பலா, வாைழ என ��கன�கள�� ஒ�� எ�ற சிற�ைப� ெகா�ட 

பலா�பழ�தி� ப�ேவ� ந�ைமக� உ�ளன. ��கன�கள�� 

இர�டாவதாக�  க�த�ப�� பலாவ�� �ைவ�� ஈ� இைணய��ைல. 

பலா�பழ�தி� ேம�ேதா� கர��ரடாக இ��தா��, அத� 

உ�ப�திய�� இ���� பழ� �ைவயாக�� க�ைண� 

கவ�� நிற�தி�� காண�ப��. இ�த� பலா�பழ� 

ஊ�ட�ச�� மி�க�, ம���வ �ண� ெகா�ட�. 

நா��ச�� அதிக��ள பலா�பழ� ெச�மான���� ந�ல�. 

ைவ�டமி� ஏ, ப�, சி, கா�சிய� உ�ள��ட ச���க� நிைற�த 

இ�பழ� ��ைமைய�  த��க வ�ல�. கா�ேபாைஹ�ேர�, 

ெபா�டாசிய�, கா�சிய� ச��, �ரத�ச�� ஆகிய ச���க� 

உ�ள இ�த பலா�பழ�, ���ேநா� வராம� த����. 

ெபா�டாசிய� அதிக� இ��பதா�, இர�த அ��த�ைத �ைற�� இதய ேநா� 

வராம� த�கிற�. பலா�பழ�தி� இ����ச�� இ��பதா� அன�மியா வராம� 

த��பேதா�, உடலி� இர�த ஓ�ட�ைத� சீரா��கிற�. வய� �தி�தைல� த�ள�� 

ேபாட பலா�பழ� உத�கிற�. இ� வய� ஆவதா� ஏ�ப�� ேதா� ���க�ைத� 

த��கிற�. மல�சி�கைல ந��க� பலா�பழ� உத�கிற�. 

அ�சைர� �ணமா��� த�ைம ெகா�ட�. ர�த அ��த�ைத� க���ப����. 

கா��சைல �ணமா���. ேநா� எதி��� ச�தி உ�ள��ட ஏராளமான ந�ைமக� 

ம��� �ைவ ெகா�ட பலா�பழ�ைத நா�� சா�ப��� பய�ெப�ேவா�. பலா�பழ� 

ம��ம�லாம� பலா�பழ�தி� உ�ள வ�ைத�� ப�ேவ� ந�ைமகைள� ெகா�ட�.
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Energy   95 Kcal
Carbohydrates 23.5 g
Protein   1.72 g
Total Fat  0.64 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  1.5 g

Vitamins
Folates  24 µg
Niacin   0.920 mg
Pyridoxine  0.329 mg
Riboflavin  0.055 mg
Thiamin  0.105 mg
Vitamin A  110 IU
Vitamin C  13.7 mg
Vitamin E  0.34 mg

Electrolytes
Sodium  3 mg
Potassium  303 mg

Minerals
Calcium  34 mg
Iron   0.60 mg
Magnesium  37 mg
Manganese  0.197 mg
Phosphorus  21 mg
Selenium  0.6 mg
Zinc   0.42 mg

Phyto-nutrients
Carotene-ß  61 µg
Crypto-xanthin-ß 5 µg
Lutein-zeaxanthin 157 µg
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Sprouts - Sprouting is the process whereby seeds are germinated and eaten either raw 
or cooked. Sprouts like radish, alfalfa (Kollu), soybean, lentils and broccoli are excellent 
sources of protein and a wide range of different nutrients that can help in maintaining 
good health.

Experts said that there can be 100 times more enzymes in sprouts than uncooked fruits 
and vegetables. Enzymes are special types of proteins which can keep our bodies 
healthy and fit.

Sprouts contain include Vitamin A, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6, and Vitamin K. 4. 
Vitamin content increases dramatically. This is especially true of vitamins A, B -complex, 
C and E. 

The vitamin content of some seeds, grains, beans, or nuts increases by up to 20 times 
the original value within only a few days of sprouting. Research shows that during the 
sprouting process mung bean sprouts increase in vitamin B1 by up to 285 percent, 
vitamin B2 by up to 515 percent and niacin by up to 256 percent.

Apart from this, it is also rich in minerals such as Iron, Phosphorous, Magnesium, 
Potassium, Manganese and Calcium. 

Eating sprouts can be very helpful for people with digestive or bloating problems. They 
are also perfect for younger kids and 
elderly people.

Since sprouts are also high in fiber and 
low in calorie, it can contribute positively 
to any weight loss diet plan. Eating 
sprouts will let you enjoy nutrients without 
the extra calories. It will also make you 
feel fuller and stave off hunger longer. If 
you are looking for a way to lose weight, 
include sprouts in your diet.

Sprouts are alkalizing to your body. Many 
illnesses including cancer have been 
linked to excess acidity in the body.

...Gkarti @ Karthiga

Health 
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Granny
Remedies

ர�த உ�ப�தி�� உத�� அ��த� கன�       Sriramajayam

மா�ைளய�� இன���, �ள���, �வ��� ஆகிய ��� ரக�க� உ�ளன.

இன��� மா�ள� பழ�ைத� சா�ப��டா� இதய�தி���, �ைள��� 

மி�தியான ச�தி கிைட�கிற�. ப��த�ைத� ேபா��கிற�. இ�மைல 

நி���கிற�.

�ள��� மா�ைளைய� பய�ப��தினா� வய���� க��� ந���கிற�. ர�த 

ேபதி��� சிற�த ம��தாகிற�. தைட�ப�ட சி�ந�ைர ெவள�ேய��கிற�. 

ப��த ேநா�கைள நிவ��தி ெச�கிற�. �ட���கைள ஆ��கிற�. எ�த 

வைகயான �ட� ��ைண�� �ணமா��கிற�.

மா�ள� வ�ைதகைள� சா�ப��டா� ர�தவ���தி 

ஏ�ப��. சீதேபதி��� சிற�த நிவாரண� 

அள����. ெதா�ைட, மா��, �ைரயர� �, 

�ட��� அதிகமான வலிைமைய 

உ�டா��கிற�.

ஆ� த�ைமய�� பலவன� � உ�ளவ�க� 

மா�ள�பழ� சா�ப��வதா� மி��த 

ச�திைய� ெபறலா�. மா�ள�பழ�ைத� 

சா�ப��டா� வ��க� உடேன நி���. அதிக 

தாக�ைத� ேபா���.

மாதவ�டா� ச�ம�தமான ப�ர�சிைனக���

Parasakthi
வாைழ��ைவ ெபா�யாக ெவ�� அத�ட� இ�சி, ெவ�ைள� ���, 

மிள�, சீரக�, ேசா��, ெகா�தம�லி வ�ைத, கறிேவ�ப�ைல ஆகியவ�ைற 

இ���� ேபா�� த�ண��  வ��� கா��சி வ�க��� ெகா�ளேவ���. 

இதைன காைல, மாைல என இ�ேவைள ���� வ�தா� மாதவ�டா� 

ச�ம�தமான ப�ர�சிைனக� �ைற��.

Blackmoon@Latha
சாத� வ��த ந��, தய��, இர�ைட�� சம அள� எ��� கல�� ���தா�, 

மாதவ�டா� சமய�தி� வ�� வலி �ைற��.

Health 
Tidbits
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anitha.sankar 

ந�ைமேய மற�க ெச�� நம��� ஒள��� ெகா�� 

க�ணா��சி ஆ�� அ��தமான உண��.....

உண��ெபா�� ம�தா�� சிதற�களா� மன� ���� 

உ�சாக� ெதறி�க� ெச��� இன�ய உண��...

காத�....

ப��வாத�ைத ெஜய����...

ந�ைமேய ரசி�க ெச���...

சிறகி�றி பற�க ெச���...

ைகக� ேகா���� ��, 

மன�க� ேகா��� நி���...

ேச��தி���� ேபா� உலைகேய ெவ�ற கள��ைப த��; 

ப���தி���� ேபா� உலேகா� ந�ைமேய ெவ��க 

ெச���; உண�ேவ காத�...

காதேல ேவ�டா� என த�ப� ஓட நிைன�பவைர��, 

வச�ப��தி அ�ைமயா���...

காத� இ�லாத வா��ைக மிக�� ெவ�ைமயான�... 

ேச��தி���� காதல�கைள வ�ட 

ப���தி���� காதல�களா� நி�சயமா� உணர ���� 

அ� த�� வலிைய....

Butterfly04

காதல�க� தின� எ�ப� காத� 

ெச�பவ�க��� ம��� எ�றி�ைல.. 

இ� அ�ப�� தின�.. யாெர�லா� அ�� 

ெச�கி�றாகேளா, அவ�க� அைனவ�� 

ெகா�டாடேவ��ய தின�.. 

ெரௗ�திர� பழ� எ�� �றிய பாரதி 

�ட காத� ெச�வ��  எ��� 

ஆைணய��டா�... 































www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Feb 2013                                  18



Parasakthi

இ� மன�க��� இைடேயயான 

வைரய��க�பட ��யாத உண�� காத� 

ஈ�ட� ஓ�ய�ரா� இ� இதய�க� ந��கமற 

கல��, அ�ைப ப�ரதானமாக �வாசி�� 

உன�காக நா�, என�காக ந�! என 

க��ெதா�மி�� கால� ���� ெதாட�� 

ப�த� காத�!

நிைறகைள ஏ��, �ைறகைள மற�� த� 

�ைணைய அ�ப�ேய ஏ���ெகா�வ� காத�!!

த� �ைண�காக தன�� ப���தைத வ��� 

ெகா��� ப���காதைத ஏ���ெகா��� மன 

�தி��சிேய காத�!!!!

Yams@Yamini

காத�!

உண��க� எ�லா� இற�� கிட�பதா� நிைன�தி��க அைத 

உய���ப���� ஓ� அழகிய ���ேகா�!

உ�ைன ந� ம��� தா� அதிகமா� ெத��தி��பதா� க�வ�தி� 

இ��க அைத ெபா�யா��� ஓ� நிஜ� காத�!

உன�கா� வாழாம� இ�ெனா�வ��காகேவ ந� 

ப�ற�ெப��ததா� நிைன�க ைவ��� ஓ� அதிசய� காத�!

அ�மா ம�ைய மற�� உ� இைணய�� ம��காக ஏ�க 

ைவ��� அ�பா� காத�!

இ� உட�கள�� ஓ� உய�ரா� வாழ ெச��� ஓ� அதிசய� 

காத�! மரண�தா� ஓ� உய�� ப��ய அத� இைணயான 

உ�ைன�� ேச��� ெகா�� வ��� ஓ� ெகா�ைமயான 

அர�கனா� மா�ேம உ�ைம காத�!

Silentsounds

காத��� க�ண��ைல எ�ப� ெபா� 

காத� வ��ைத ��வ� க� எ�ப� தா� ெம� 

காதலி� க� நாவாகி ேப�வ� உ�ைம!

அ� காத��ேக உ�ய த�ைம.

ெஜ�ம�தி� ஜனன�க� 

காதலி�றி ஏ�? இ��லகி�!

உய��� உ����� 

உய���ப���� வ��தா�� காத�...

மா�ட�தி� மக��வ�� 

வா��ைகய�� சம��வ�� 

காத�..காத�..காத�..
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Surya

உலக� ெசா�ன �த� உ�ைம��, ெபா��� -

 இ�த காத�!!!

ஒலி ��ட�க� எ�லா� ஒ�� ேச��� ெமாழி��, 

இல�கண�� பைட�பத�� ��னா� வ�ழி���ட�க� 

ஒ�� ேச��� எ�தி� பைட�த காவ�ய� காத�!!!

கட�ள�� �டார�தி� கி�கி��த ரகசிய�க� ப�ரப�ச 

ெவள�ய�� கசி�தேபா� அ� காத� என�ப�ட�. 

ஆ� கட�� காதலி�தா�, காத� ெமாழி ேபசினா�. 

மன�தைன பைட�பத�� ��னா� அவ� �� ேநர 

ெதாழிேல காத�!!!

அ�த ெப�� ெத�வ�க��, ��� ேதவைதக��

காதலா� ேபசினா�க� 

காதைல� ேபசினா�க�

காதலி� ேபசினா�க�!!!

பல �க� �ர�சிகைள உ�வா�கிய� காத�. 

பல ேதச�கள�� எ�ைல� ேகா�கைள நக��திய� காத�

காத� சி�தா�த�கைள உ�வா�கிய�

பல த��வ�கைள ெப�ெற��த� காத�. 

ஆறறிவ�� அைர�ைறைய உண���வ� காத�, ஏழா� 

அறிவ�� எ�ைல� ேகா� காத�!!!

காத� எைத�� ேவ��ைம ப���வதி�ைல, சில 

ேநர�கள�� அைவ உண��கள�� ஒ��ைமய�� 

ேச�கிற�!!! ஆகேவ காத� ெச�வ�� !!! 
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Valent
ines

 Day

Gift 
Ideas

gkarti@Karthiga

 Gifts for Men - Watches, Perfumes, Handmade gifts, Shirts, 
 Gifts for Women - Red Roses, Teddies, Some Heart Shaped accessories, Diamond 

Ring Key Chains, Love you Cafe Mugs, CD's with good collections of lovable songs, 
A Photo frame(Pic of you and your fiance), Cute box - fill it with his favorite candies.

 Write a letter for him or her- Its a nice way to show how you feel

Gayathri

 Latest MP5 player with the 
choice of both of your 
favourite songs.

 Gold ring with both of your 
initials.

 Whatever gift you give him, 
include a greeting card or 
letter with your own message 
from your heart without being 
much poetic or dramatic but 
in a simpler way you usually 
communicate with him, 
expressing the depth of your 
love in your own style of 
writing.

Parasakthi

 For Men - Wallets, Latest Model mobile 
phones, Ipods

 For Women - Trendy handbags, 
pouches, Cute & lovely greeting Cards, 
Rings, Chains and bracelets, A locket 
with a photo slot, Perfume and Flowers

vijigermany

 Musical Love Card
 Diamonds or other beautiful jewellery
 A String of Love Notes
 Interesting Gadgets
 A card with 101 reasons 

‘why I love you so 
much’

 Album with pictures 
of his achievements 
and childhood 
memories

Sriramajayam

 Greeting card
 Teddy bear
 Apparels
 Leather gifts
 Handmade gift articles
 Photo frames or photo gifts
 Jewelry
 Heart shape gifts
 Mobile
 Ipad
 Love birds
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...nlakshmi

Valentine's Day... Well I came to know about this day Valentine's Day... Well I came to know about this day 
when I was a teenager. We were told that Valentine's when I was a teenager. We were told that Valentine's 
Day is the day to celebrate Love a.k.a Lover's day or Day is the day to celebrate Love a.k.a Lover's day or 
"Kadalar Dinam". There were many stories like guys "Kadalar Dinam". There were many stories like guys 
should wear a particular color if he din't have a Gird should wear a particular color if he din't have a Gird 
Friend and Girls should wear a particular color for the Friend and Girls should wear a particular color for the 
same and even there were visuals in local news of same and even there were visuals in local news of 
how other countries celebrate valentine's day which how other countries celebrate valentine's day which 
only include the "Kissing race".only include the "Kissing race".

Even now I heard nothing have changed in our country. There were protests for Even now I heard nothing have changed in our country. There were protests for 
celebrating valentine's day and even could see some bad behaviour on "the real celebrating valentine's day and even could see some bad behaviour on "the real 
Lovers" who were celebrating the Valentine's Day.Lovers" who were celebrating the Valentine's Day.

I was also under the same impression that only Lover's celebrate Valentine's I was also under the same impression that only Lover's celebrate Valentine's 
Day, until I came to States. Of course, Lovers are everywhere, even here who Day, until I came to States. Of course, Lovers are everywhere, even here who 
celebrates valentine's day but I also see a kid giving valentine day wishes to celebrates valentine's day but I also see a kid giving valentine day wishes to 
teachers, friends,  mom and dad, a husband celebrating valentine's day with his teachers, friends,  mom and dad, a husband celebrating valentine's day with his 
wife and vice versa.  Grandparents wishing their grand kids and presenting with wife and vice versa.  Grandparents wishing their grand kids and presenting with 
gifts, friends exchanging cards, sisters and brothers exchanging gifts and gifts, friends exchanging cards, sisters and brothers exchanging gifts and 
celebrating the day.celebrating the day.

So It's not just the day, where the opposite sex of same age group who have So It's not just the day, where the opposite sex of same age group who have 
mutual interest celebrate, it's a celebration of love and affection on mankind.mutual interest celebrate, it's a celebration of love and affection on mankind.

Well, everyone can think why a special day to appreciate love, appreciate dad Well, everyone can think why a special day to appreciate love, appreciate dad 
and mom.and mom.

My answer is Why not?My answer is Why not?

We have a day "Diwali/Halloween". Which is to celebrate a victory over bad/evil?We have a day "Diwali/Halloween". Which is to celebrate a victory over bad/evil?

We have a day "Pongal/Thanksgiving" which is to appreciate and thank everyone We have a day "Pongal/Thanksgiving" which is to appreciate and thank everyone 
and everything which led us where we are now.and everything which led us where we are now.
Why not valentine's day which is a pure celebration of love and affection which Why not valentine's day which is a pure celebration of love and affection which 
drives every living things be it humans or animals.drives every living things be it humans or animals.

Valentine's Day... Well I came to know about this day 
when I was a teenager. We were told that Valentine's 
Day is the day to celebrate Love a.k.a Lover's day or 
"Kadalar Dinam". There were many stories like guys 
should wear a particular color if he din't have a Gird 
Friend and Girls should wear a particular color for the 
same and even there were visuals in local news of 
how other countries celebrate valentine's day which 
only include the "Kissing race".

Even now I heard nothing have changed in our country. There were protests for 
celebrating valentine's day and even could see some bad behaviour on "the real 
Lovers" who were celebrating the Valentine's Day.

I was also under the same impression that only Lover's celebrate Valentine's 
Day, until I came to States. Of course, Lovers are everywhere, even here who 
celebrates valentine's day but I also see a kid giving valentine day wishes to 
teachers, friends,  mom and dad, a husband celebrating valentine's day with his 
wife and vice versa.  Grandparents wishing their grand kids and presenting with 
gifts, friends exchanging cards, sisters and brothers exchanging gifts and 
celebrating the day.

So It's not just the day, where the opposite sex of same age group who have 
mutual interest celebrate, it's a celebration of love and affection on mankind.

Well, everyone can think why a special day to appreciate love, appreciate dad 
and mom.

My answer is Why not?

We have a day "Diwali/Halloween". Which is to celebrate a victory over bad/evil?

We have a day "Pongal/Thanksgiving" which is to appreciate and thank everyone 
and everything which led us where we are now.
Why not valentine's day which is a pure celebration of love and affection which 
drives every living things be it humans or animals.
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 எ�ைன� 

பாதி�த இர�� 

வ�ஷய�க��

காக நா� 

இ�த� 

க��ைரைய 

எ��கிேற�. நா� 

எ�ைன� ��றி நட�த,  

நட�� ெகா������ 

வ�ஷய�கைள இ�ேக 

உ�க�ட� பகி�கிேற�. 

நி�சய� ந��க�� கட�� 

வ�தி��ப�� க�.

சம�ப�தி� ெப�ைம வாசகி ஒ�வ� தா� க���றி��பதாக��,  த� 

கணவ� ம��� அவைர� சா��தவ�க� ஆ� �ழ�ைத ம��ேம ேவ��� 

எ�� ேக�கிறா�க�. அவ�க��� நா� எ�ப� ��ய ைவ�ப�, இ� எ� 

ைகய�� இ�ைல எ��?

இைத� ப��த�� ஒ� �ற� இவைர� ேபால 

பாதி�க�ப������ சேகாத�கைள எ�ண� 

அ�வதா?  அ�ல� இ��� நா� எ�த 

��றா��� இ��கிேறா� எ�� ெத�யாம� 

இ���� இ�த ேகாமாள�கைள எ�ண�� 

சி��பதா? எ�� ெத�ய வ��ைல. இைத நா� 

சாதாரணமாக பா��க வ��ைல. ஒ� �ைற 

நா� எ��டய ஊ� ெச�வத�காக 

ேப��தி�காக� கா��� ெகா����தேபா�, 

எ�க�ைடய  ஊைர� ேச��த ெப�ைண� 

பா��ேத�. எ�ைன வ�ட� சி�ன�ெப�. 

��� ெப� �ழ�ைதகைள ைவ�தி��தா�. 

வய��றி�� �ைம. என�� அதி��சியாக 

இ��த�. 'எ�ன�மா இ�?' எ�� நா� ேக�க,  

'எ�ன�கா ப�ற�? ��� ெபா�ணா 

ேபாய���சி. அ��ததாவ� ைபயனா 

இ��காதா?' எ�றா�. என�� மய�கேம 

வ�� ேபா� இ��த�. அ��த�� ெப�ணாக 






...Geetha A@Anu
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Let�s not rub HER out...
STOP female foeticide. SAVE the girl child...

ேபா� வ��டா� எ�ேற�. ெவ�க� சி���ட�, தி��ப� �ய�சி ப�ண 

ேவ��ய�தா� எ�றாேள பா��கலா�!!! அ��ற� ரகசிய� �ரலி� 'ைபயன 

ெப�கல�னா யா�� மதி�கேவ மா�ேட�கறா�க அ�கா' எ�றா�. எ�ேக 

ேபா� ���� ெகா�வ�?  எ�ேக ஆர�ப��கிற� தவ�?  ஒ� ச�தாய� 

மதி�பத�காகவா ஒ� ஆ� ப��ைளைய ெப��� ெகா�கிறா�க�?  மதி�ப� 

எ�றா� எ�த வ�த�தி�?  இ�ப� ஆய�ரமாய�ர� ேக�வ�க�.

இத�� அ��பைட� காரணமாக நா� பா��ப� அறியாைமைய�தா�. 

கிராம�கள�� இ��� ெப�க��� ��ைமயாக� க�வ� அறி� இ�ைல. 

அ�ப�ேய இ��தா��, ��றி இ��பவ�க����, கணவ���� க���ப��� 

கிட�கிறா�.

இ�ப� இவ�க� ெப�ெற���� ஆ� ப��ைளகைள� தைல ேம� ��கி 

ைவ��� ெகா�டா�கிறா�க�. எத�ெக��தா�� 'அவ� ஆ� ப��ைள 

அவ� வழி�� ந� ஏ� ேபாற?' எ�� ெப�ைண� தா��தி��, ஆைண 

உய��தி�� ேபச ஆர�ப��கிறா�க�. இ�ேக இ��� ஆர�ப��கிற� ஆ� 

எ�ற தைல�கண�. நா� எ�ன ெச�தா�� த�ப��ைல எ�ற எ�ண�ைத� 

ெப�ேறா�க� அவ�க��ேக� ெத�யாம� ஏ�ப��தி வ��கிறா�க�. இதனா� 

இவ ெபா�பள எ�ற ஒ� தா�வான எ�ண� இய�ைகய�ேலேய 

ஏ�ப�கிற�. ெப�க� தன��� கீ� ப��தவ�க� எ�ற ஆழமான எ�ண� 

சி� வய� �த� உ�டாகிற�. 

ஆனா� இத�� வ�திவ�ல�கான ���ப�க�� இ��க�தா� ெச�கி�றன. 

இைத எ�லா� தா��, நிைறய திைர�பட�கள�� நா� பா��தி��கிேற�. 

ெபா�பைள�னா ஒ��கா அட�கமா இ��க��. எ�த� த�ைப�� த��� 

ேக�க �டா�. அ��ற� ஒ�வ� பய�� வ��டா�, உடேன 'ெபா�பள மாதி� 
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ேபா� ேசைல��, வைளய�� ேபா���ேகா' எ�� ெசா�வ�. ெப�க� 

எ�றா� ஆ��� அட�கியவ�, க���ப�டவ� எ�ற எ�ண� ெகா�ட 

ஆணாதி�க ச�தாய�. எ� �ல� �லிைய �ற�தா� அ��� வ�ர��ய 

ம�ைகய� �ல�. இ�த� ைகக� சைம�� ேபாட ம��ம�ல, சமய�தி� 

ச��திர� பைட�க�� ெச���. ஆ��ல� ���� ெகா�ள ேவ���. 

ெதா��ைல ஆ��� ைக, ெதா��லக� ஆ�� ைக எ�பைத மற�க 

ேவ�டா�. தா�மா�க� இைத �தலி� ���� ெகா�� ெப� 

�ழ�ைதகைள ஆ� �ழ�ைதக� ��� ம�ட� த��� ேப�வைத 

நி����க�.

சா�தி ர�க� பலபல க�பரா�;

ச�� ய�க� பலபல ெச�வரா�;

��த ெபா�ைமக� 

யா�� அழி�பரா�;

�ட� க���க� யா�� தக��பரா�;

கா�� மான�ட� 

ெச�ைக யைன�ைத��

கட� ள��கின� தாக� சைம�பரா�;

ஏ�தி ஆ�ம�க� 

ேபா�றிட வா�வரா�;

இைளய ந�ைகய�� எ�ண�க� ேக��ேரா;

   - பா���சி�த� பாரதி

எ�த வ�த�தி� இவ�க� உய��தவ�க�? ந��� ப�� மாத�, நா�� ப�� 

மாத�. உட� அைம�� ம��� வலிைமைய� தவ�ர ம�றைவ 

எ�லாவ�றி�� ந��� நா�� சம�. இைத ஒ�ெவா� தா�� த� 

�ழ�ைத��� ��ய ைவ��க�.

ெப�ைண� கவ��சி� ெபா�ளாக, ேகவலமான க�ேணா�ட�ேதா� 

பா��காம� அவ�� உ�ைன� ேபா� சைத��, இர�த��, உண��சிக�� 

ெகா�ட ம�ஷி எ�பைத உண����க�. உணராத ஆ�க� இன�ேமலாவ� 

உண��க�.

இைத� ேபாலேவ சில ���ப�கள�� ஆ� �ழ�ைத எ�ன ேக�டா�� 

வா�கி� ெகா��பா�க�. ெப� �ழ�ைத எைத� ேக�டா�� த�ள�� 

ேபா�வா�க�. அேதேபா� ப�ள�கள�� �ட வ��தியாச� இ����. 'அவ� 

ஆ�ப�ள ��ள... நாள� ப��ன ���ப�த� கா�பா��வா�... ந��க அ��த 

வ�� ���� ேபா� ஆ�கி� ெகா�ட� ேபாறவ, எ��� உச�த� ப�ள���ட�' 

“WHEN WILL DAUGHTERS
BE CELEBRATED AND 
NOT ABORTED”???

You Go... Anyway, they 
will kill me and then
worship me...
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எ�பா�க�. த�ைன 

ம��ம�ல, த�ைன� 

��றி��ள அைன�ைத�� 

கா�பா��� த�ைம 

ெகா�டவ� ெப�. ஒ� ெப� 

க�வ� க�றா� ஒ� வ��  

சிற���. ஒ� வ��  சிற�தா� 

ஊ� சிற���. ஒ� ஊ� 

சிற�தா� ஒ� மாநில� 

சிற���. ஒ� மாநில� 

சிற�தா�, எ� நா� சிற���. 

தய� ெச�� க�வ�ய�� 

பாரப�ச� பா��காத��க�. எ� 

ேதாழிக� அைனவ�� சிற�த 

க�வ�யாள�களாக��, சிற�த 

நி�வாகிகளாக�� வ�ள�க 

ேவ���. இன�ேம� வ�� 

ச�ததிக� நி�சய� சமமான சேகாதர, சேகாத� பாச�ேதா� இ��க 

இ�ெபா�தி��� பா�ப�ேவா�. இ� ந� ைகய�� தா� இ��கிற�. நா� 

நிைன�தா� நி�சய� ஏ�ற�தா��கைள� கைளயலா�.

எ�த� �ழ�ைதயாக இ��தா� எ�ன?  நா� அ�த�  �ழ�ைதைய� 

தா��ப��, நா���ப��, உய��க� அைன�தி� ம��� ப�� ைவ�� அ�ேப 

சிவ�, அ�ேப ேய�, அ�ேப அ�லா எ�� அத�� உண���ேவா�. வயதான 

கால�தி� ந� வலிைய��,  ேவதைனைய�� ���� ெகா�� ந�ைம�  

�ழ�ைதயாக பாவ���, ந�மிட� அ�� கா��� ப�ைப ந�மிடமி��� 

ஊ��ேவா�. ஆ� �ழ�ைதேயா, ெப� �ழ�ைதேயா அைத ரசி��க�. 

��ப���த நிைல த�ெபா�� மாறி இ��கிற�. அைத நா� 

ஒ���ெகா�கிேற�. ஆனா� வ�கித� மிக� �ைற�. சில இட�கள�� ெப� 

�ழ�ைதைய� ெகா�� வ��கிறா�களா�. எ��� ெபா�ேத க� 

கல��கி�ற�. அ�வள� ேவ�டாதவ�களா ெப�க�? தா�மா�கேள 

ெப�கள�� வ�கித� �ைற�� வ�வதாக ��ள� வ�வர�க� ெசா�கி�றன. 

நாைள ந��க� உ�க� ப��ைள�ேக ெப� ேத�� ேபா� சிரம�படலா�. 

கிராம��ற�கள�� நி�சய� வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த அரசா�க� �ய�சி 

எ��தா� ம��ேம ���ப�க���பா�, சி��ெகாைல,ம��� ெப� க�வ� 

ேபா�ற ப�ர�சிைனகைள த���க ����. 
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ஒ�ெவா� மாத�� ேத�ப�ைற ச���தசி 

எ�த நாள�� வ�கிறேதா, அ� "சிவரா�தி�' 

இர� ஆ��. இைத, 'மாத சிவரா�தி�' 

எ�ப�. மாசி மாத�தி� ேத�ப�ைற 

கால�தி� வ�� ச���தசி நாைளேய நா� 

மகா சிவரா�தி�யாக சிற�ப��கிேறா�. 

மகா சிவரா�தி�ைய� ப�றி ஏராளமான 

கைதக� �ராண�தி� உ�ளன. அவ�ைற 

ேக�ப��, ப��ப�� �ட ��ண�ய� த��. 

ப�ர�ேமா�திர கா�ட�தி� �ற�ப���ள 

ஒ� கைத இ�.

ச�ட� எ�� ஒ� ேவட� இ��தா�. 

அவ� ஒ�  அ�பாவ�. அவ��� ச��கா 

எ�ற மைனவ� இ��தா�. அவ� ெதாழி� 

கா��� ேவ�ைடயா�வ�. கா��� 

அைல�� வ�ல��கைள��, 

பறைவகைள�� ேவ�ைடயா�� ப���� 

அவ�ைற வ��� ஜவ� ன� ெச�� வ�தா�. 

ஒ� நா� அட��த கா����� 

வ�ல��கைள�  ேத� அைல�� 

ெகா����த ேபா�, வா�ய��த ஒ� 

ெப�ய வ��வ மர�தின�ய�� அ�றல��த 

�வா�, அழகிய சிவலி�க� ஒ�� 

�தியதாக� ேதா�றி இ��பைத� க�டா�. 

அ� ஒ� �ய�� லி�க�.

சிவலி�க�ைத� க�ட�� அவ��� 

ெம�சிலி��த�. அவ�� அ���, ப�தி�� 

ெப�கி� கைர�ர�ேடா�ய�. த�ைய�  

க�ட ெம�� ேபா� மன��கினா�. 

ைவ�த க� வா�காம� ெம� மற�� 

சிவலி�க�ைதேய� பா���� 

ெகா����தா�. பா��க பா��க 

பரவசமானா�. அவைன�மறியாம� அவ� 

க�கள�� ஆன�த� க�ண��  ெப�கி 

வழி�த�. அவ� உ�ள� ெபற�க�ய�  

ெப��ெச�வ�ைத� ெப�ற� ேபா� 

��கல�தா� �தி�� ��தா�ய�. 

த�ைன மற�தா�, த� நிைல மற�தா�.

தாேன� ேதா�றிய சிவலி�க�தி�� �ைஜ 

எ�ப� ெச�ய ேவ���? இைறவைன 

எ�ப� வண�க ேவ���? எ�ென�ன 

உபசார�க� ெச�ய ேவ���? 

எ�னெவ�லா� பைட�க ேவ��� எ�ற 

வ�வரெம�லா� அவ���� ெத�யா�. 

எ��ேம ெத�யாத ஒ� அ�பாவ� ேவட� 

அவ�. அ�ேபா� அ�ேக சி�கேக� எ�ற 

ம�ன� வ�தா�. ேவ�ைடயாட கானக� 

வ�தவ�, த� ப�வார�கைள� ப����, வழி 

ெத�யாம� அைல�� ெகா����தவ� 

ேவட� ச�ட� இ���மிட� வர 

ேந��த�. கானக�ைத ந�கறி�த ேவடைன� 

க�ட ம�ன��� மி��த 

ச�ேதாஷேம�ப�ட�. ேவடைன� ெகா�� 

கானக வழிைய� க��ப���� வ�டலா� 

என ந�ப�னா�.

ம�ன� சி�கேக� வ�தைத� �ட 

அறியாம� சிவலி�க�ைதேய� பா����  

ெகா����த ச�டைன� பா��� “ேவடா, 

இ�ேக எ�ன ெச�� ெகா����கிறா�?  

வழி தவறி வ�� வ��ேட�, கா�ைட வ��� 

ெவள�ேயற ேவ���... வழி கா��” எ�� 

ேக�க, ம�ன� �ர� ேக�� ச�ட� 

உண�� வர�ெப�றா�. “அரேச, எ�ைன 

ம�ன���க�, பாரா�கமா� இ��� 

வ��ேட�. எ��ட� வா��க� 

வழிகா��கிேற�” எ�றா�.  ெதாட���, 

“மகாராஜா இ�ேக இ���� சிவலி�க�ைத 

எ�ப� �ஜி�க ேவ��� எ�பைத என�� 

வ�ள�கமா� ���க�” எ�� மி��த 

பண��ட� ம�னன�ட� ேக�டா� ச�ட�.  

உடேன ம�ன� ப�காசமா� “ேவடேன, உ� 

ேதா� ைபய�� இ���� த�ணை� ர� 

...Sumathisrini

Spiri
tua

l Pages 
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ெகா�� 

வ�� 

சிவலி�க�தி� 

ம�� ஊ��. 

�டைலய�� ெவ�த 

சா�பைல�  ெகா�� வ�� 

சிவலி�க����� ��. ைக�� 

கிைட��� ��கைளெய�லா� 

ெகா�� வ�� சிவலி�க�தி� ேம� ைவ. 

ந� உ��� உணைவ� ெகாண� வ�� 

நிேவதனமாக ைவ. வ�ள�ேக�றி ைவ. இ� 

கர�க� ��ப� ��ப�� ேபா�” எ�� 

அல�சிய�ேதா� �றினா�. ம�ன� 

ெசா�ன வ�வர�கைளெய�லா� ச�ட� 

கவனமாக� ேக��� ெகா�டா�.

ம�ன� சி�கேக� �றியைதெய�லா� 

அ�ப�ேய மனதி� பதி��� ெகா�டா� 

ச�ட�. ேதா�ைபய�� த�ண��  

ெகா��வ�� சிவலி�க�தி�ம�� 

ஊ�றினா�. �டைலைய� ேத�� ெச��, 

ைக நிைறய ெவ�த சா�பைல 

அ�ள��ெகா�� வ�� சிவ லி�க�தி�ம�� 

�சினா�. ைக��� கிைட�த கா��� 

��கைளெய�லா� ெகா��வ�� 

சிவலி�க�தி�ம�� ைவ�தா�. தா� 

உ��� உணைவேய நிேவதனமாக� 

பைட�தா�. வ�ள�ேக�றி வழிப�டா�. 

இதைனேய உ�தியாக� ெகா�� தின�� 

�ைஜ ெச�� வ�தா�. இர�� பக�� 

அவ� நிைனவ�� சிவலி�கேம 

நிைற�தி��த�. ஒ� நா� �டைலய�� 

ெவ�த சா�ப� அக�படாம� ேபாய���. 

சிவ�ைஜ தைட�ப�ட�. இதனா� ச�ட� 

மி��த கவைல�ட� இ��தா�.

உ�ணாம� உற�காம� உ�சாகமி�றி� 

காண�ப�டா�. அவ��� எ��ேம 

ெசா�ல� ேதா�றவ��ைல. இதைன 

அவன� க��ைடய மைனவ� ச��கா 

அறி�� மன� மிக ெநா�தா�. கணவைன 

ேநா�கி, அ�பேர, ந��க� சிவ�ைஜைய� 

ெதாட��� ெச�ய ஒேர ஒ� வழிதா� 

இ��கிற�. நா� ��ய����� இ�த� 

��ைசைய� ெகா��தினா�, நா� அதி� 

வ���� ெவ�� சா�பலாேவ�. அ�த 

சா�பைல எ����ெகா�� ேபா� 

சிவலி�க�தி��� ���க�. உ�க� 

வ���ப�ப�ேய �ைஜ�� இன�ேத நட��� 

எ�றா� ச��கா. க�ள�கபடமி�லாத 

ச�ட�� அ�ப�ேய ெச�� ���தா�. 

�ைஜ ��வ�� வழ�க�ப� நி�மா�ய� 

ெகா�� ேபானா�. அ�� சிவரா�தி� 

எ�� அவ���� ெத�யா�. ெம� மற�� 

வழிப�ட நிைலய��, அவ� ெச�த 

��ண�ய�தா�, இைறவ� அவ� �� 

ேதா�றி அ��பாலி�தா�. அவ� மைனவ� 

ச��காைவ உய���ப��தா�. ��ைச�� 

��� இ��த� ேபாலாய���. ேவட� 

ச�ட� ஞான� வர�ெப�றவனா� 

இைறவைன� ேபா�றினா�. சிவகண�க� 

எதி�ெகா�ள கய�ைலைய அைட�தா�. 

எ��� ெத�யாம��, த�ைன 

அறியாம�� ெச��� சிவரா�தி� வழிபா� 

�ட பல� த��. இ�ப� அறியாம� ெச�த 

�ைஜ�ேக பல��� எ�றா� 

சிவரா�தி�ைய அறி�ேத �ைஜ 

ெச�பவ�க����, ஆலய� ெச�� 

�ைறேய வழிபா� ெச�பவ�க���� 

எ�தைகய ��ண�ய� வ�� ேச�� 

எ�பைத எ�ண� பா��க�.

ெச�வ� த�� சிவரா�தி�: மகாபாரத� 

சா�தி ப�வ�தி� சிவரா�தி�ய�� மக��வ� 

�ற�ப���ள�. அ�� ப��ைகய�� கிட�த 

ப�� ம�, சிவரா�தி� வ�ரத மகிைமைய 

பா�டவ�க��� ெசா�னா�. இ�வா� 

�ல�தி� ப�ற�த ம�ன� சி�திரபா�. 

அ�டவ�கிர �ன�வ� ஒ� சிவரா�தி� 

நாள�� ம�னைன� ச�தி�க வ�தா�. 

வ�ரதமி��த ம�ன� �ன�வ�ட�, ஐயேன! 

நா�  ��வர� எ��� ேவடனாக 

��ப�றவ�ய�� வா��ேத�. ேவ�ைடயா� 

மாமிச�ைத வ��ப� எ� ெதாழி�. ஒ�நா�, 

பகலி� மி�க� ஏ�� சி�கவ��ைல. 

இரவான ப�ற� மா� ஒ�ைற� ெகா�ேற�. 

கா��ேலேய த�கிவ��ேட�. 

மி�க�கள�டமி��� த�ப ஒ� மர�தி� 

ஏறி� ெகா�ேட�. பசிமய�க�தா� ��க� 

வரவ��ைல. இைலகைள� பறி�� கீேழ 

ேபா�டப� இ��ேத�. ெபா�� �ல��� 

வ��ட�. அ�த நா� சிவரா�தி� எ�பைத 

அ�ேபா� நா� அறி�தி��கவ��ைல. 

மரண� ஏ�ப�� எ� உய�� ந��கிய ப��, 

இ� சிவ�த�க� எ�ைன அைழ��� 

ெச�ல வ�தன�. ந� ேவ�ைடயாட� ெச�ற 

நா� சிவரா�தி�. அ�� ந� ஏறிய� 

வ��வமர�. மர�த�ய�� ஒ� சிவலி�க� 

இ��த�. ந� வ��வ இைலகைள� பறி��� 

ேபா�டப� இ��தா�. உற�க�� இ�ைல. 

அறியாம� ெச�தா��, சிவரா�தி�ய�� 

லி�க���� வ��வா��சைனயா� உன�� 

ந�கதி கிைட�த� எ�றன�. அதனா�, 

நாடா�� ம�னனாக சி�திரபா� எ�ற 

ெபய�� இ�ப�றவ�ய�� ப�ற��� ேப� 

ெப�ேற� எ�றா�. ப�தி�ட� சிவரா�தி� 

வ�ரத� இ��பவ�க�, எ�தைன ப�றவ� 

எ��தா�� பண�கார�களாக இ��ப�. 

அவ�கள� ச�ததி�� ெச�வவள��ட� 

திக��.
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சிவரா�தி� 

வ�ரத�ைற: சிவரா�தி� 

நாள�� உணேவ�� 

உ�ணாம� சிவ 

சி�ைதைன�ட� இ��கேவ���, 

��யாதவ�க� பா�, பழ� அ��தி�� 

வ�ரத� ேம�ெகா�ளலா�. ேகாவ���� 

ெச�� இைறவைன த�சி�� அறியாம� 

ெச�த பாவ�கைள� ேபா�கி அ��மா� 

ப�ரா��தி�க ேவ���. இர� ��வ�� 

வ�ழி�தி��� ஓ� நமசிவாய ம�திர�கைள 

ஜப��கேவ���.

சிவரா�தி� வ�ரத மகிைம: வ�ரத�க� 

பல�� அதைன� கைட�ப���ேபா��� 

ம��ேம பல� த��. மகாசிவரா�தி�ய�� 

வ�ரத� இ��பவ�க��� ந�கதி 

கிைட�ப�ட� ெசா��கேலாக பா�கிய�� 

கிைட��� எ�ப� ந�ப��ைக. ஒ�வ� 

ெதாட��� 24 வ�ட�க� சிவரா�தி� 

வ�ரத� இ���வ�தா� அவ� சிவகதிைய 

அைடவ�ட�, அவர� 21 தைல�ைறக�� 

ந�கதி அைட�� ��திைய அைடவா�க� 

எ�ப� ஐத�க�. அ�வேமத யாக� ெச�த 

பல�� கிைட���.

எனேவ சி�ைத மகிழ சிவ�ராண� ஓதி 

சிவ� அ�ளா� அவ� தா� பண��� 

ப�றவ� ெப�� ப�ண�� த���ேபா�.

ெத�னா�ைடய சிவேன ேபா�றி! 

எ�நா�டவ���� இைறவா ேபா�றி!!!

மாசி மக� எ�ப� மாசி மாத ெபௗ�ணமி�ட� 

��வ�� மக ந�ச�திர நாள�� இ���களா� 

ெகா�டாட�ப�� ஒ� சிற�பான நாளா��. 

அ�ைறய தின� 'கடலா�� வ�ழா' எ�� 

ெகா�டாட�ப�கிற�. அ�ப�ைக மாசி மக 

ந�ச�திர�தி� அவத��தா� மாசிமக� 

ெப�ைம ெப�கி�ற�.

ப�றவ�� ெப��கடலி� வ�� �� ��ப�கடலி� 

மா��த���� ஆ�மாவான� இைறவன� 

அ��கடலாகிய இ�பெவ�ள�தி� அமி��� 

திைள�க� ெச��� ந� நாேள மாசிமக� 

கடலா� த���தமா��. த���தமாட 

இயலாதவ�க� வ�ரதமி��� ேகாய����� 

ெச�� இ�நாைள� ெகா�டா�வ�.

ப�த��கா� கட�ந�ைர இைர�த ெப�மா�!

மக ந�ச�திர� தி�மா���� உக�த நா�. ந�� 

நிைல உ�ள இட�கள�� த���தவா� உ�சவ� 

நைடெப�வ� வழ�க�. இ�ப� 

த���தவா���� ெபய� ெப�ற 108 

தி�யேதச�கள�� ஒ�� தா� மகாபலி�ர�. 

இ�� மாசி மக�த�� ந�ரா�னா� அ�  

ராேம�வர�தி� ந�ரா�ய பலைன� த��. 

இத��� காரணமானவ� ��ட�க 

மக�ஷிதா�. தி��பா�கடலி� ப�ள� 

ெகா���ள ெப�மாள�� கால�ய�� 

அ�றல��த தாமைர மலைர ைவ�� வண�க 

ேவ��� எ�ற ஆவலி� இவ� மாம�ைல 

கட�கைரய�� மலைர ைவ��வ���, 

பா�கட��� வழி ஏ�பா� ெச�ய 

�ய�சி�தா�. அத�காக கட�ந�ைர ெதாட��� 

இைர��� ெகா����தா�. இவ�� வ�டா 

�ய�சிைய��, தளராத ப�திைய�� க�ட 

தி�மா� ஒ� �தியவராக உ��ெகா�� 

�ன�வ�ட� வ��, என�� பசி�� 
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கைள��மாக 

உ�ள�. ஊ���� 

ெச�� உண� வா�கி 

வா��க�. அ�வைர நாேன 

கட� ந�ைர உம�காக 

இைற�கிேற� எ�� அ��ப�னா�. 

�ன�வ�� உண� வா�கி வ�� 

பா��தேபா� கட� உ�வா�கி இ��த�. 

�தியவைர� காேணா�. அ�ேபா� ஒ� �ர� 

ேக�ட�. �ன�வ� அ�வ�ட�ைத� பா��க, தா� 

ைவ�த மலைர பாத�கள�� ைவ���ெகா�� 

தி�மா� தைரய�� ப�ள� ெகா�� �ஷி�� 

கா�சி த�தா�. �ம� நாராயணேன த� 

தி��கர�தா� ந�� இைற�த இ�த அ��தேச� 

கடலி� மக�த�� ந�ரா�வ� ெப�� 

��ண�ய�.

மாசிமக� சிற��

மாசி மாத� ��வ�ேம ��ண�ய ந�ரா�ட 

ஏ�ற �ன�த மாதமா��. இ�மாத� தவ�ர 

ேவ� எ�ேபாெத�லா� �ன�த ந�ராடலா� என 

�ராண�க� ெசா�கி�றன. அைவ: அமாவாைச, 

ப��ணமி, மாத�ப�ற��, இர�� அயன 

கால�க�, ெவ�ள��கிழைம, கா��திைக, 

சிவரா�தி�, மாசிமக�, மகாமக� நா�க�. 

மகாமக� தி�வ�ழாைவ �தலி� �வ�கி 

ைவ�தவ�, ப�ர�மேதவ�. 12 ஆ��க��� 

ஒ��ைற மாசி மக�த�� ��பேகாண� 

மகாமக� �ள�தி� �ன�த நதிக� யா�� 

வ�� கல�பதாக��, அ�� �ன�த ந�ரா�னா� 

��ண�ய�ேப�க� ந�ைம வ�� ேச�� 

எ��� மகா�ராண� ெசா�கிற�. அ�தினேம 

மகாமக�. மாசி மாத�தி� மாசி மக� 

ெப�வ�ழா ப��� தின�க� வைர 

நைடெப��. அ�வ�ன� ந�ச�திர� ��ய 

ந�நாள�� ெகா� ஏ�ற� ெச�� எ�டாவ� 

நாள�� ேதேரா�ட��, ப�தா� நாளான மக� 

ந�ச�திர� ��ய ெபௗ�ணமி நாள�� 

ப�ச���திக�� �ற�ப�� மகாமக த���த� 

�ள�தி� த���தவா� நட���. ப�ன�ர�� 

ஆ��க��� ஒ� �ைற மாசி மக� நாள�� 

��, சி�ம ராசிய��� ��ய�, ��ப 

ராசிய��� வ��. அ�நாேள மகாமக� 

ெப�வ�ழா. ராம�, ராவணைன வத� 

ெச�வத�காக சிவன�� ெபற ேவ��, 

அக�திய �ன�வ�� ஆேலாசைனைய 

நா�னா�. அ��ன�வ�, ��பேகாண� வ�� 

சில கால� த�கி இ�தல�தி��ள காசி 

வ��ேவ�வரைர வழிப�டா� உ��திரா�ச� 

ெபறலா� என��றினா�. அத�ப� ராம� 

இ�� வ�� வ��ேவ�வரைர வழிப��, த� 

உடலி� உ��திர அ�ச� ஆேராகண��க� 

ெப�றா�. அத� காரணமாக இ�வ�ட�� 

காேராண� என� ெபய� ெப�றதாக� ��வ�. 

இத� பைழய ெபய�, தி���ட�ைத� 

காேராண�. மகாமக� �ள�தி� வடகைரய�� 

உ�ள� இ�ேகாய��. 

மாசிமக�தி� வ�ள�� ஏ���க

�ர�க�தி�� எ�வள� சிற���ேடா 

அ�தைன�� ெகா�ட சிற�பான தி�யேதச� 

தி��ேகா����. ம�திர உபேதச� ெபற 

ேவ�� ராமா�ஜ�, தி��ேகா����� 

ந�ப�ைய 18 �ைற ேத� வ�த� இ�� தா�. 

உலக ம�க� அைனவ���� 'ஓ� நேமா 

நாராயணாய' எ�ற எ�ெட��� ம�திர�ைத 

ராமா�ஜ� உபேதசி�ததா� (ஓ� எ�ப� 

ஓெர���) தி�ம�திர� வ�ைள�த தி�யேதச� 

எ�ற ெப�ைம இத����. ேபரழ� 

ெகா�டவ� எ�பதா� இ�கி���� 

ெப�மா��� ெசௗ�யநாராயண� எ�ப� 

தி�நாம�. ெபா�வாக ேகாய��கள�� உ�சவ� 

வ��ரக�கைள ப�சேலாக�தா� அைம�ப�. 

ஆனா�, ��ைமயான ெவ�ள�யா� ஆன 

வ��ரக� இ���ள�. இைத ேதவேலாக 

இ�திரேன த�ததாக ஐத�க�. இ�ெப�மாைன 

தி�ம�ைகயா�வா�, ெவ�ள�யா� க�யா� 

மண�நிற வ�ண� எ�� ேபா��கிறா�. 

இ���ள தாயா��� தி�மாமக�, 

நிலமாமக�, �லமாமக� ஆகிய 

ெபய�க���. மகாமக� கிண� எ��� 

சி�ம�கிண� இ���ள�. இதி� 

மாசிமக�தி� ந�ரா�வ� சிற��. மாசிமக�த�� 

இ�� ெத�ப�தி�வ�ழா நைடெப��. 

ெசௗ�யநாராயண�ட� ஏதாவ� ேவ��ேகா� 

ைவ�� அ� நிைறேவறியவ�க�, 

ெத�ப��ள�தி� த�பேம�றி வழிப�வ� 
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வழ�கமா��. அ�த வ�ள�ைக ��திர பா�கிய�, 

தி�மண� ேபா�ற ேகா��ைககைள 

ைவ�பவ�க� வ�� ��� எ���� ெச�� 

�ைஜயைறய�� ைவ���ெகா�ளலா�. 

ேவ��த� நிைறேவறிய��, அ��த 

மாசிமக�த�� ம���� அ�த வ�ள��ட� 

ேம�� 3 அ�ல� 5 அக� வ�ள��கைள ஏ�றி 

ைவ�ப� மரபா��. 

�ள�தி� ந�ரா�� ஆ�

காவ��நதி ஏ� க�ட�களாக பா��� வள� 

ெப���கிற�. தைல�காவ��, அக�றகாவ��, 

ப�சநத�, ��பேகாண�, ம�தியா���ன�, 

மய�லா��ைற, காவ�����ப��ன� ஆகியன 

அைவ. இவ�றி� ந� நாயகமாக� திக�� 

தல� ��பேகாண�. ஒ� சமய�, ெவ�ள�தா� 

உலக� அழிய இ��த ேவைளய��, ம���� 

உய��கைள பைட�பத�கான பஜ� � தா�கிய 

அ�த ��ப�ைத ப�ர�மா ந��� மித�க 

வ��டா�. அ� ெவ�ள�தி� மித�� ஒ��கிய 

இடேம ��பேகாண�. மாசிமக�த�� 

��பேகாண� ��ேப�வர� ேகாய�� ப�ரதான 

வழிபா��� தலமாக� திக�கிற�. இ���ள 

த���த� மகாமக� த���த�. காசிய�� ஓ�� 

�ன�த க�ைக�� த� பாவ� த�ர ந�ரா�� �ள� 

இ�. ���தி, தல�, த���த� ஆகிய 

��றா�� ெப�ைம ெப�ற தல�. 

இேத ேபால வட இ�தியாவ�� 

��பேமளா எ�ற ெபய�� சிற�பாக� 

ெகா�டா�கி�றா�க�.

மாசிமக தல�

��ெனா� சமய�, ெவ�ள�தா� 

உலக� அழிய இ��த ேவைளய��, 

பைட���கல�க� தா�கிய 

அ�த��ட�ைத, ப�ர�மா 

ேம�மைலய�� ைவ�தி��தா�. ப�ரளய 

ெவ�ள� ெப��ெக��� அதி� மித�த 

�ட� ெத�ப�தி வ�� ேச��த�. 

ேவடனாக வ�த சிவெப�மா�, 

தி�வ�ைடம���� த�கினா�. பாண� 

ஒ�ைற எ��� �ட�ைத� 

�றிைவ�தா�. பாண� எ�த இட� 

பாணா��ைற ஆய���. இ��� 

��பேகாண���� வடகிழ�ேக உ�ள�. 

�ட� உைட�� ஐ�� இட�கள�� 

சிதறிய�. வடேம�ேக 

�வாமிமைலய���, ெத�ேம�ேக 

தாரா�ர�தி��, ெத�கிழ�ேக 

தி�நாேக�வர�தி��, கிழ�ேக 

தி�வ�ைடம�����, வடகிழ�ேக 

க������ அ�த� சிதறி வ���த�. 

இ�தல�கைள "ப�ச�ேராச� தல�க� எ�� 

�றி�ப��வ�. "�ேராச�” எ�றா� ��ப�� 

�ர�. அ�க�ேக இ�த தல�க� உ�ளதா�, 

இ�ெபய� ெப�றன

�ட�தி� வ�வ�� �ள�

��பேகாண� மகாமக��ளைத ேமலி��� 

பா��தா� �ட�ேபால கா�சியள����. 

இ��ள�தி� �ன�த ந�ரா�னா� அ�த� 

�ட�தி���ேளேய ந�ரா�ய� ேபாலா��. 

ெபா�வாக ஒ�வ�� பாவ� ��ண�யத���த� 

எதி� ந�ரா�னா�� ந���� எ�ப� சா�திர 

வ�தி. ��ண�ய� தல�கள�� ப�ற�தவ�க� 

ெச�த பாவ� க�ைகய�� ந�ரா�னா� ந����. 

ஆனா�, காசிய�� ப�ற�ேதா� ��பேகாண�தி� 

ந�ரா�னா� தா� பாவ� வ�ல��. 

��பேகாண�தி� ப�ற�தவ�க� எ��� 

ெச�ல� ேதைவய��ைல. மகாமக��ள�தி� 

ந�ரா�னாேலேய வ�லகிவ���. இதைன 

"��பேகாேண��த� பாவ� ��பேகாேண 

வ�ந�யதி” எ�ப�.

Spiri
tua

l Pages
தமி� ம�திர�
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பட� வ�வத�� ��ேப ெப�� எதி��பா��ப��� உ�ளாகி இ��த ஒ� பட�. ஓ...! 

க�� ப���சி���களா?  ச� பட� எ�ப� இ����� பா�கலா� வா�க.

��கியமாக� ெசா�ல ேவ��ய வ�ஷய�. இ� நா���� ெரா�ப� ேதைவயான 

��கிய ப�ர�சிைனகைள� ப�றிய படேமா அ�ல� க���� படேமா இ�ைல�க. 

���க ���க நைக��ைவைய ைமயமாக� ெகா�ட பட�. இதி� ��� 

கதாநாயக�க��, அவ�க� ��றி வ�வத�� ஒ� கதாநாயகி��, ��கியமான 

நிைறய� கதாபா�திர�க�� உ��.

கலிய�ெப�மா� (ச�தான�), ெச�ல� ெபய� ேகேக (க�யாண� �த� க�மா�திர� 

வைர),  பவ� �டா� (சீன�வாச�),  சிவா (ேச�) இவ�க� �வ�� ந�ப�க�. 

ெப�க� எ�றா� அ�வள� உய�� (அ�ப� ஒ� ெஜா��!). சிவாவ�� வ�� ��� 

அ�ேக உ�ள வ�� ��� ெசௗமியா (வ�ஷாகா) �� வ�கிறா�. ெசௗமியாைவ� 

பா��த��, ��� ேப�� காதலி� வ��கிறா�க�. இதனா� ந�ப�க���� 

ேபா����, ச�ைட�� வ�கிற�. ப��� சமாதானமாகி ஒ� ��வ��� 

வ�கிறா�க�. ��� ேப�� �ய�சி ெச�ேவா�. ெசௗமியா யாைர வ����கிறாேரா 

ம�றவ�க� வ�லகி� ெகா�ள ேவ��� எ��. 

ெசௗமியாவ�� மனைத� கவர இவ�க� எ���� �ய�சிேய க�ணா ல�� தி�ன 

ஆைசயா?

இ�த பட� 'இ�� ேபா� நாைள வா' எ�ற ேக.பா�கியரா� பட�ைத� த�வ� 

எ��க�ப����கிற�. ஆனா� எ�ன வ��தியாச� எ�றா� பைழய ம�ைவ ��� 

ேகா�ைபய�� ஊ�றி� ெகா��தி��கிறா�க�. ச�தான� இ�த பட�தி� �ல� 

தயா��பாள� அவதார�� எ��தி��கிறா�. தி� மண�க�ட� அவ�க� இய�கி 

இ��கிறா�க�. 

பவ� வ�� இட�கள�� ந�ைம�� அறியாம� சி��� வ�கிற�. ெசௗமியா மனைத� 

கவர அவ� த�ைதய�ட� நடன� பய�ல வ�� பவ�, அவ� சி�த�பாவ�ட� பாட� 

பய�ல வ�� ேகேக, சி�திய�ட� வ�� � ேவைல ெச��� சிவா, இ�த இட�கைள� 

��றி� கைத நக�கிற�. சில இட�க� ரசி�க ைவ�தா��, பல இட�க� ந�ைம 

ெநள�ய ைவ�கி�றன. உதாரண�தி�� இர�ைட அ��த வசன�க� ம��� 

வயதானவ�கைள அவ�, இவ� எ�� ெசா�லி ச�தான� கலா��ப� �க� �ள��க 

ைவ�கி�ற�. இைவகைள தவ���� இ��� ெகா�ச� ந�றாக நைக��ைவைய� 

ேச��தி��கலா�.

நிைறய திறைமயான கைலஞ�கைள வண� ��� வ��டா�க�. ேகாைவ சரளா,  ராஜா,  

வ��வ� கேண�, கேண�க�, ேதவத�ஷின�, சிவச�க� ம��� பல� 

...G
eetha A@Anu
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ந��தி��கிறா�க�. எ�த கதாபா�திர�� மனதி� நி�கவ��ைல. ெசௗ�யா இ��� 

�ட ந��ப�� அ�கைற ெச��த ேவ��ேமா?  நிைறய வ�ள�பர�  பட�கள�� 

பா���, நம�� ெந��கிய �கமாக ெத�கிறா�. கவ��சிைய� தாரளமாக வழ�கி 

இ��கிறா�.

பவைர கலா���� இட�க�, உதாரண�தி�� “நானாவ� காெம�ய�� ெத���, 

ஆனா ந� இ��� காெம�ய�� ெத�யாமேய இ��கிற பா� அ�தா� ெப�ய 

காெம�” எ�� ச�தான� கலா��ப� மிக ரசி��.

சிற��� ேதா�றமாக சி�� ம��� க�த� ேமன� வ�கிறா�க�. இைச எ�.தம�. 

அ�வளவாக ெந�சி� நி�கவ��ைல. 'ல� ெல�ட� எ�த ஆச�ப�ேட�' எ�ற பாட� 

ரசிக�களா� ரசி�க�ப�கி�ற�.

தவ���கேவ ��யாம� நிைறய இட�கள�� பைழய பட� ஞாபக� வ�கிற�. Old is 

Gold �� ��மாவா ெசா�னா�க. 

க�ணா ல�� தி�ன ஆைசயா? ச��கைர� �ைற�.  

இ��� ெகா�ச� ச��கைரைய� (நைக��ைவைய) ேச��தி��கலா�. ம���� 

ச�திேபாமா?  
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myworld @ Anitha

Physics would have been much easier...
If...
If...
If...
If...
The tree itself had fallen on Newton’s head 
instead of the Apple..!! 

kirthika99 @ Karkuzhali Shanmugam

Law Professor: Which is the most important 
LAW of Finance for Starting a New Business? 

Student: Father-in-Law!

smahi

ேம� 1: எ� ைபய� ஃப�� கிளா�ல பா� 

ப�ண��டா�.

ேம� 2: ேமல எ�ன ப��க ைவ�க� ேபாற�� க?

ேம� 1: ெசக�� கிளா� தா�.

ேம� 2: ????

Naliniselva

டா�ட�: ஆபேரஷ� ���� ந��க நட�ேத 

வ�� ���� ேபாகலா�.

ேநாயாள�: ஆ�ேடா���� �ட� கா� 

இ��காதா டா�ட�?

Silentsounds @ Guna

க�டம�: 2013 கால�ட�ல எ�ன 

�ெபஷ�? 

கைட�கார�: பவ� க�டாகிற ேநர�த 

ேபா����கா�க.

Naliniselva

மா�ப��ைள வ�� டா�: ெபா�� 

���சி��தா தா� சா�ப��ேவா�.

ெப� வ�� டா�: ெபா�� 

���சி����� ெசா�னாதா� 

சைமயேல ஆர�ப��ேபா�.

Ramyas

எ� ந�ப� ெசா�ன அ�த ��� 

வா��ைத:

அ�மா ெசா�ன வா��ைதைய வ�ட 

ெப�ய�, காதல�க� ெசா�ன 

வா��ைதைய வ�ட இன�ய�,

“ம�சி நா�� ஃெபய��”

Jokes
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�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : பாய�ரவ�ய�

அதிகார�: ந��தா� ெப�ைம

21. ஒ��க�� ந��தா� ெப�ைம வ���ப��

ேவ��� ப�வ� �ண��

வ�ள�க� :

தம���ய ஒ��க�தி� வா���, ஆைசகைள அ���, உய��த ேம�ம�கள�� ெப�ைமேய, 

சிற�தனவ��� சிற�த� எ�� ��க� ெசா�கி�றன.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

The settled rule of every code requires, as highest good, Their greatness who, renouncing all, true to their rule 
have stood. 
Explanation :
The end and aim of all treatise is to extol beyond all other excellence, the greatness of those who, while abiding in 
the rule of conduct peculiar to their state, have abandoned all desire.

22. வ�ள�க� �ற�தா� ெப�ைம �ைண��றி� ைவய��

இற�தாைர எ�ண��ெகா� ட��

வ�ள�க� :

ஆைசகைள வ��� வ�லகியவ�� ெப�ைம��, எ�ண��ைகயா� அள� ��வ�, இ�த உலக�தி� இற�� 

ேபானவ�கள�� எ�ண��ைகைய எ�லா� எ��வ� ேபாலா��.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

As counting those that from the earth have passed away, 'Tis vain attempt the might of holy men to say. 
Explanation :
To describe the measure of the greatness of those who have forsaken the two-fold desires, is like counting the 
dead.

23. இ�ைம வைகெத��� ஈ��அற� ��டா� 

ெப�ைம ப�ற�கி�� உல�.

வ�ள�க� :

இ�ைமய�� ��ப�ைத�� ம�ைமய�� இ�ப�ைத�� அறி��, ெம� உண���, ஆைசக� அ��� எறி�� 

அற�ைத�ெச�தவ�� ெப�ைமேய, இ��லகி� உய��� வ�ள��கிற�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, In this world take their stand, in virtue's robe 
arrayed. 
Explanation :
The greatness of those who have discovered the properties of both states of being, and renounced the world, 
shines forth on earth (beyond all others).

24. உரென��� ேதா��யா� ஓைர��� கா�பா� 

வரென��� ைவ�ப��ேகா� வ��த�.

வ�ள�க� :

ெம�, வா�,க�, ���, ெசவ� எ��� ஐ�� யாைனக�� த�த� �ல�க� ஆகிய ஊ�, �ைவ, ஒள�, 

நா�ற�, ஓைச ஆகியவ�றி� ேம� ெச�லாம�, அவ�ைற மன உ�தி எ��� அ��ச�தா� கா�பவ� 

எ�லாவ�றி�� சிற�ததாகிய வ�� �லகி�� ஒ�வ�ைத ஆவா�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

He, who with firmness, curb the five restrains, Is seed for soil of yonder happy plains. 
Explanation :
He who guides his five senses by the hook of wisdom will be a seed in the world of heaven.

25. ஐ�தவ��தா� ஆ�ற� அக�வ���� ளா�ேகாமா� 

இ�திரேன சா�� க�.

வ�ள�க� :

அக�ற வான�� வா�பவ�� இைறவனாகிய இ�திரேன, �ல�வழி� ெப��� ஆைச ஐ�ைத�� 

அ��தவன��வலிைம��� த��த சா�� ஆவா�

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell Indra, the lord of those in heaven's wide realms that 
dwell. 
Explanation :
Indra, the king of the inhabitants of the spacious heaven, is himself, a sufficient proof of the strength of him who 

ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;





 ...Parasakthi
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“இ�ைறய ச�தாய 
அவல�க���� 

காரண�  த� ம�தனா
?”அ�ல� ச�கமா

ePah?ehdh?...
...Surya

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 ச�தாய அவல�க���� காரண� தன� மன�தனா அ�ல� ச�கமா?”

ச�க பா�ைவேயா�, கால�தி� ேதைவ அறி�� ச�க ம�மல��சி���  ேதைவயான இ�த 

வ�வாத� ெப�ைம க����கள�தி� ஏ�ப���ள �தி��சிய�� அைடயாளேம.  ச�க�தி� 

அ��பைட அல� தன� மன�த�, தன� மன�தன�� ஒ�� ெமா�த ேச��ைக தா� ச�க�. 

எனேவ இ�வ�ர�ைட�� இ� ��வ�களாக�� காண ����, அேத சமய� ஒ����� 

ஒ�றாக�� காண ����.

அ�� த�ைத ேவதா�தி� மக�ஷி அவ�க� ெசா��வா�,�“ச�தாய அைம�ப���ள 

�ைறபாேட தன�மன�த� ��ற�க��� �லமா��. ச�தாய அைம�� �ைறைய 

ச�ீதி��தி� ெபா��க� சம��வமா� அைனவ���� கிைட���ப� ெச�தா� உலக 

ச�தாய�தி� ��ற� நிகழ இடமி�ைல”. 

இ� ச�க�தி� �ைறபா� எ���, இைதேய MGR அவ�ைடய பாடலி�’

“தன� ஒ� மன�த� தி��தி வ��டா� சிைற�சாைலக� ேதைவ இ�ைல இ��பைத 

எ�லா� ெபா�வ�� ைவ�ததாேல எ��பவ� யா�� இ�ைல ப�றவ�ய�� எவ�� 

ப�ைழகைள �ம�ேத வா��ைகைய� ெதாட�கவ��ைல - ப��� அவன�ட� வள��த 

�ைறகைள� ெசா�னா� வா��ைதய�� அட�கவ��ைல...” எ�� தன� மன�த 

ஒ��க�தி� ேதைவைய��, ச�க அைம�ப�� �ைறபா�ைட�� ஒ��ேக ெசா�வா�.  

உலகளாவ�ய பல சி�தா�த� இ�றள�� நிைல�� நி�� உலைக ஆ�வ�, ச�க� ம��� 

தன� மன�தைன ��ேன��வைத ேநா�கமாக ெகா�டதா� தா�. ம�ற இ�ன ப�ற 

சி�தா�த� அைத ேதா��வ��தவ� கால�திேலேய அமி���, அழி�� வ��ட�.

கா�திய, க��ன�ச, ெப�யா�ய� த��வ�� அைத ேபாதி�த தைலவ�க�� இ�றள�� 

நிைல�� நி�பத��� காரண� அவ�க� ச�க, தன� மன�த ப�ர�சைனக� ம��� அத� 

த���க� க�� வழி �றியதா� தா�. 

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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க��திைன பதி� ெச�த ெப�ைம 

ேதாழைமக� க����க� �ைறேய... 

“இ�ைறய ச�க அவல�க��� காரண� 

ம�ேவ; அ�த ம�ைவ ஒழி�� வ��டா� தா� 

தன� மன�த�� ச�க�� ஒ��ேக 

��ேன��” எ�� �றி  மாலின� ரவ� அவ�க� 

த� வாத�ைத �� ைவ���ளா�.

 அவ�கேளா “���ப� எ�ப� சிறிய ேகசவ�

அளவ�லான தன� மன�த�கள�� ��டைம�ேப.  

தவ�கைள ெச�ய வழி அைம��� ெகா��ப� 

ச�கேம” எ�� �றி��ளா�. 

“ஒ�வ� ெகாைல ெச�தா� அவன� வ�� �� 

உ�ள ம�றவ�க� ந�லவ�களா� இ��தா�� 

அவ�க���� அவ�ெபயேர வ�� ேச��. 

அைத�ேபால�தா� ஒ� ச�க�தி� ஒ�வ� 

ெச��� ��ற�தா� அ�த� ச�கேம 

தைல�ன�ய ேவ��யதாகிற�”  எ�� த� 

ெதள�வான க����க�ட�தன� மன�தன��  

ஒ��கமி�ைமேய ச�க அவல�க��� 

காரண� எ�� �����ளா� ��யா.

சி�� ைபரவ�  அவ�கேளா, “திைர�பட�தி� 

ஆதி�க�, ம�� பழ�க�, �டா ந��, ���ப 

அைம�� என பல வழிகள�� தன� மன�தன�� 

ஒ��க� ெக�கிற�. அவ�ைடய 

வ�ழி��ண�� இ�ைமேய இத��� காரண� 

எ���, இத�� தன� மன�தேன காரண�” 

எ�� த� க��ைத  �றி��ளா�.

“தன� மன�த ஒ��க� தா� ��கிய�, பணேமா 

ெபா�ேளா இைத ஈ�க�டா� எ���, 

கலா�சாரேம மன�த வா�வ�� நட�ைதைய 

த��மான��கிற�” எ��  ேதாழி ெவ�ண�லா 

அவ�க� �றி��ளா�. 

“தன� மன�த�க� ேச��த ெதா�திேய ச�தாய�, 

தன� மன�த� வள�� �ழ� ெபா��ேத அவ� 

வள��சி அைமகிற�. எனேவ தன� மன�தன�� 

ப�ேக இதி� அட�கி உ�ள�.  எ�லாவ�றி�� 

ந�ல வ�டய�கைள� கா�� ப��வ�ைத� 

ெகா����பா�க�. ஒ�ெவா� மன�த�� 

ந�ல�, ெக�ட� ப���தறி��, 

ெபா���ண��ட�� மன�த�த�ைம�ட�� 

தன� வா��ைகைய அைம��� ெகா�டா� 

���ப� ம��ம�ல, ச�தாயேம 

பாதி�பைடயா� எ�பதி� ஐயமி�ைல” எ�� 

ெதள�� பட த� க��ைத �றி வ�ய�க 

ைவ�� வ��டா� ேதாழி ெகௗ� ேமாக� 

அவ�க�.

“ச�தாய� எ�ற அைம�ேப தன�மன�தன�� 

���, எனேவ இதி� ச�க�தி� ம�� 

பழிேபா�வ� �ைறயாகா�.  தன� மன�த 

ஒ��கேம �த�ைமயான�, அ�ேவ ச�க 

வள��சி���, தா��சி��� ��கியமான 

காரண� ஆகிற�” எ�ப�   ேதவ�ச�க�

அவ�கள�� வாத�.

அவ�கள�� க��� உ�ைமய�� ேதாழி வ�ஜி 

தன�மன�தன�� பா�ைவய�� இ��� வ�தத� 

ெவள��பாேட. இ�த� க��� ச�க��ட� 

கல�� இ�லாம� அவன�� தன� சி�தைனய�� 

சாரா�ச�. எ�ப� ஒ� தன� மன�த� ச�க�ைத 

ெக��கிறா�, ச�க ப�கள��� இ�லாம� 

அவன�� ெசயலா� நைடெப�� த�ைம ப�றிய 

இ�த வாத� அ��த�...

“தன� மர� ேதா�பாகா�!!!  அ� ேபால, தன� 

மன�த� ச�க� இ�ைல. அைனவ�� 

ேச��த� தா� ச�க�. ஒ� சி� த����சிைய 

ைவ�� வ�ள��� ஏ�றலா�,��ைசைய�� 

ெகா��தலா�. அ� ேபால, ஒ� தன� 

மன�தன�� ெசய� ச�க�தி�� ந�ைமைய�� 

ெச�யலா�, த�ைமைய�� ெசயயலா�.  ஆக 

ஒ� தன� மன�தன�� ெசயலா� பல� 

அைடவ� இ�த ச�க�.  ஆகேவ தன� மன�த� 

ந�லவனாக இ�ைல எ�றா� பாதி�� 

அைடவ� இ�த ச�க�”.

ச�க அவல�கைள, சீ�ேக�கைள திைர 

மைறவா� �றாம� ேந� பட� �றி��ளா� 

ேம� ெட�ஸி  அவ�க�. “ஒ��க� எ�ப� 

ெப����� இ��க ேவ���, ஆ���� 

இ��க ேவ���. ஒ� ���ப�, ச�க�, ��றி 

உ�ளவ�க� ஒ� தன� மன�த��� எ�ன 

ேபாதி�க ேவ��� எ�� ெசா�லி, த� 

க����கைள� ���க� �றி வ�ள�க 

ைவ��வ��டா�.

இ�த ந�யா நானாவ�� த� ெதள�வான சீ�ய 

க����க�ட� த� வாத�ைத ��ைவ�� 

ப�� ெவ�ற  அவ�க��� ேதாழி வ�ஜயல�மி

ெப�ைமய�� வா����க�� பாரா���க��.
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

ைமதா மா� - 1 க�

அ�சி மா� - ¼ க�
வ��த ரவா - 2 ½ க�
ப�ைச மிளகா� - 3

இ�சி - சிறிய ���

சீரக� - 1 ����

��தி�� ப��� - 50 கிரா�

எ�ெண� - ேதைவயான அள�

உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற: 

 ப�ைச மிளகாைய ெபா�யாக ந��கி� ெகா�ள��.

 இ�சிைய� ��வ� ெகா�ள��.

 ��தி�� ப��ைப ெந�ய�� வ��� சிறிய சிறிய ���களாக ஒ���� 

ெகா�ள��.

 ஒ� பா�திர�தி� ைமதா மா�, அ�சி மா�, ரவா, சீரக�, ெபா��த ��தி� 

ப���, உ��, ��வ�ய இ�சி, ெபா�யாக ந��கிய ப�ைச மிளகா� ேச���, 

ேபா�மான அள� த�ண��  வ��� க��ய��லாம� கைர�க��.

 இ�த மா�� கலைவைய 

அைர மண�ேநர� ஊற 

ைவ�க��.

 ேதாைச� க�ைல �டா�கி, 

எ�ெண� வ���, க�லி� 

ஓர�தி� இ��� உ�ப�க� 

வ�� வைகய�� மாைவ 

ஊ�ற ேவ���.

 ேதாைசைய� ��றி எ�ெண� 

வ���, ��கலாக ெவ�த�� 

எ��க��.

 இதைன� தி��ப�� ேபாட� 

ேதைவய��ைல.

 இத��� ெதா���ெகா�ள 

ேத�கா� ச�ன� சிற�த ைச� 

��.

...Nisha Hameetha

Breakfast RecipesBreakfast RecipesBreakfast Recipes
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Moong Dal DosaMoong Dal DosaMoong Dal Dosa
...Angu Aparna

Ingredients:

Split moong dal - 2 cup
Ginger - 1 inch piece
Green chillies - 3
Cumin seeds - 1 tsp
Asafoetida - a pinch
Coriander leaves - Finely chopped
Big onion - 2 finely chopped
Oil - As needed for making dosa
Salt - to taste.

Method:
 Clean and soak moong dal for 4 hours.
 Grind it with ginger, green chillies and salt.  And keep the batter in vessel.
 The consistency of the batter may be neither thick nor thin.
 Add chopped onions, cumin seeds, asafoetida and finely chopped 

coriander leaves.
 Heat a nonstick dosa making tawa.
 Pour a ladle of the batter in the centre of the tawa and spread it out from 

the centre making dosa in round shapes.
 Drizzle a tsp of oil around the dosa.
 After it is cooked, flip it over to the other side. Wait for a few seconds till the 

other side is cooked, remove the dosa from tawa.
 Now hot moong dal dosa is ready to serve. Serve hot it with any chutney.
 Coriander chutney and tomato chutney goes well with moong dal dosa.
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Tip: Can also add fried ground nuts if required. Grated carrot can also be added Tip: Can also add fried ground nuts if required. Grated carrot can also be added 
for garnishing along with coriander leaves.for garnishing along with coriander leaves.

Ingredients :
Poha/Aval - 1 cup
Onion - 1 finely chopped
Ginger - 1 inch piece finely chopped
Green chillies - 1 finely chopped
Potato - 1 
Turmeric powder - a pinch
Salt - to taste
Lemon juice -1 tbsp
Mustard -1 tsp
Curry leaves - a sprig

Method:
 Wash aval / poha under running water for 2-3 minutes and drain all the water. 

Keep it aside.
 Heat a tsp of oil in a pan, add mustard seeds, curry leaves and when mustard 

splutters, add onions and saute till it turns transparent.
 Then add ginger, green chillies, turmeric powder and saute for a few more 

seconds.
 Add cubed potatoes and cook till potatoes are done or you can add cubed 

boiled potatoes. Add salt to taste.
 Then add the poha to the above sauté for a minute.
 Add lemon juice and mix well. Garnish with coriander leaves and serve hot.
 Quick breakfast is ready in just 10 minutes.

Tip: Can also add fried ground nuts if required. Grated carrot can also be added 
for garnishing along with coriander leaves.
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Aloo Poha Aloo Poha Aloo Poha 
...Anbarasi
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ேதைவயான ெபா��க�: 

ஓ�� - 200 கிரா�

ெவ�காய� - 1

அ�சிமா� - ½ க�

�ள��த தய�� - ¼ க�

மிள� சீரக� ெபா� - 1 ����

உ�� - ேதைவயான அள�

ெந� - சிறிதள�

க�ேவ�ப�ைல - சிறிதள�

ெகா�தம�லி�தைழ - சிறிதள�

ெச��ைற: 

 ஓ�ைஸ 15 நிமிட� சிறிதள� த�ண��  ேச��� ஊற 

ைவ�க��.  ப�� அைத மி�ஸிய�� ந�றாக அைர�க��.

 அைர�த ஓ�ஸி� அ�சி மா�, உ�� ேச��� கல�க��.

 வாணலிய�� ெந�வ��� மிள� சீரக� ெபா�, 

ெபா�யாக ந��கிய ெவ�காய�, க�ேவ�ப�ைல 

ேச��� ெபா���, இவ�ைற கைர�த மாவ�� 

ெகா�ட��.

 ப�� அதி� ெகா�தம�லி� தைழ, �ள��த 

தய�ைர� ேச��� ேதாைச மா� பத�தி��� 

கைர�க��.

 அ��ப�� ேதாைச�க� ைவ��� கா��த��, 

ெந� வ���, ெம�லிய ேதாைசகளாக வா��க��.

 இத�� ெவ�காய ச�ன� சிற�த கா�ப�ேனஷ�.

Oats, through their high fiber content help to remove the cholesterol 

from the digestive system and reduce the risk of heart disease. The 

Soluble fiber in Oats helps to remove the "bad" cholesterol.

...Nisha Hameetha
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By eating Oatmeal you can have some benefits like,
(a) Control your Weight.
(b) Reduce the risk for type 2 diabetes.
(c) Reduce high blood pressure.
(d) Reduce the risk of certain cancers.

Ingredients:
Urad dal - ½ cup
Oats - 1 cup
Idly Rava - 1 cup 
Salt - To taste

Method:
 First soak the urad dal in 1cup of water for about 5-6 

hours.
 Then drain the water and blend both urad dal and 

Oats into a fine paste.
 Now transfer the batter into a vessel and add Idly Rava and salt to it. Check the 

consistency of the batter and add more water if needed.
 Leave the batter for one whole night to make the fermentation. 
 Then next morning, steam cook the idly by pouring the ladle full of batter into the idly 

plates as you will cook the normal idly for about 10-15 minutes.
 Finally remove the idly and serve them with sambar/coconut chutney/ginger 

chutney/any chutney of your choice.

Ingredients:
Quaker Oats - 1 cup
Skimmed milk - ¾ cup
Cinnamon - 1 pattai
Cardamom - 2 pods
Honey - 1 tsp

Method
 In a vessel, take oats and skimmed milk together.
 Add cinnamon, cardamom and honey.
 Let this keep in stove in medium flame, till oats are done.
 Now oats kanji is ready to serve.

You can use chopped fruits and vegetables for garnishing.

Oatmeal KanjiOatmeal KanjiOatmeal Kanji

Oats IdliOats IdliOats Idli ...Sumitra

...Angu Aparna
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Gokila

பயைற ேவகைவ��� ேபா�, 1 ���� ச��கைர 

ேச��� ேவகவ��டா� சீ�கிர� ெவ��வ���. 

Akshu Anitha

ரவா ல�� ெச��� ேபா� ெவ�� வாணலிய�� 

ரைவைய ந�� வ���, அேத அள� ச��கைரைய 

எ��� இர�ைட�� தன��தன�ேய மாவாக அைர��� 

ப���தா� �ைவயாக இ����. ரைவ அள��ேக 

ெந�ைய�� ேச��க��.

Smahi
உ�� ஜா�ய�� இர�� ப�ைச மிளகாைய� ேபா�� 

ைவ�தா� உ�� ந����� ேபாகா�. 

ெவ�ைட�காய�� கா��கைள��, 

தைல�பாக�ைத�� ந��கி வ��� ைவ�தா� 

ம�நா� சைம�பத��� ��றி� ேபாகாம� 

இ����.

Nishahameetha
To make a healthy chicken dish remove the skin from the 
chicken. This will remove the major fat content on the 
chicken.

To get crisp, golden dosa add a teaspoon of fenugreek 
seeds to the urad dal and grind it. 

JV_66@Jayanthy

இ�லி மிக�� ெம�� ெம�� எ�� 

ம�லிைக ��ேபா� இ��க, 

ஊறைவ��� அ�சிேயா�, ஒ� ைக�ப�� 

ெக�� அவ�� ேச��� ஊற ைவ�� 

அைர�� இ�லி ெச�தா� அ�வள� 

மி��வாக இ����.
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ேதைவயான� ெபா��க�:

சைத அதிக��ள ம�� - ½ கிேலா

ெப�ய ெவ�காய� - ¼ கிேலா (ெபா�யாக ந��கிய�)

��ைட - 1

ப�ர� �� - ேதைவயான�

இ�சி, ��� வ��� - 1 ேடப�� ���

எ�மி�ைச சா� - 1 ேடப�� ���

மிளகா� �� - 1 ����

மிள� �� - ½ ����

ம�ச� �� - 1 ����

ெகா�தம�லி இைல - 1 (சிறிய க��)

ப�ைச மிளகா� - 6

எ�ெண� - ெபா��க

உ�� - ேதைவயான அள�

ெச��ைற:

 ம�ன�� ம�ச� �� ேச��� ேவக வ���, ��, ேதா� ந��கி �ளா�கி� 

ெகா�ள��.

 இதி� மிளகா� ��, உ�� ேச��� ந�� கல�க��.

 வாணலிய�� சிறி� எ�ெண� ஊ�றி அதி� இ�சி, ��� வ��� ேச��� 

வத�கிய��, ெவ�காய�, ப�ைச மிளகா� ேச��� வத�கி இற�க��. 

 இதி� ம�� கலைவைய� ேச��� எ�மி�ைச�சா� ஊ�றி கல�கி 

ந�ளவா�கி� உ��ைட 

ப����� ெகா�ள��. 

 ப��� ஒ� சிறிய கி�ண�தி� 

��ைட ஊ�றி அதி� உ��, 

மிள�� �� ேச��� ந�� 

கல�க��. 

 இதி� உ��ைடகைள 

நைன�� ப�� ப�ர� �ள�� 

ப�ர�� எ�ெணய�� ெபா� 

நிறமாக ெபா��� எ��க��.

 �ைவயான ம�� க�ெல� ெர�.


...Saravanakumari

www.Penmai.com                               Penmai eMagazine Feb 2013                                  44



Penm
ai's

Kitch
en 

Quee
n

...Rudhraa

Ingredients:

Coriander (Kothamalli) - 1 bunch

Coconut - ½ Shell

Urad dal - 2 tsp

Bengal gram dal - 2 tsp

Red chillies - 3

Salt - to taste

Oil - 3 tsp

Curry leaves - a sprig

Mustard seeds - 1 tsp

Method:

 Chop the coriander and coconut 

in to fine pieces.

 Heat the pan. Add 1 tsp of oil 

and fry urad dal and Bengal 

gram dal.

 Now add red chillies to the pan and fry for 10 secs and keep 

aside.

 Now saute the chopped coriander leaves for 2 mins.

 Now put the fried grams alone in a mixer jar and grind it after 

that add the coriander leaves to the mixer jar.

 Now add chopped coconut to it. Grind it 

to a fine paste.

 Heat oil in a pan, add mustard seeds, 

when it pops add curry leaves and add it 

to the thuvaiyal.

 Yummy Kothamalli thuvaiyal is ready. 

Goes well with 

sambar and rasam 

satham. Can also 

mix with hot rice and 

eat.
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...Smahi @ Maheswari






ேதைவயான� ெபா��க�:

ேகாழி�கறி (எ���ட�) - 1 கிேலா

ம�ச� �� - ¼ ���� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

வ��� அைர�க� ேதைவயான ெபா��க�:

சி�ன ெவ�காய� - 100 கிரா� 

��� - 1 

இ�சி - 1 இ�� ��� 

மிள� - 1 ���� 

ேசா�� - 1 ���� 

தன�யா - 1 ேடப�� ��� 

கா��த மிளகா� - கார�தி�ேக�ப 

ப�ைட - சிறிய ��� 

கிரா�� - 4 (அ) 5

கசகசா - 1 ���� 

ேத�கா� ��வ� - 5 ேடப�� ���

ெகா�தம�லி� தைழ - சிறிதள� 

எ�ெண� (வத��வத��) - 1 ேடப�� ��� 

தாள��க:

எ�ெண� - 5 ேடப�� ���

ேசா��� ெபா� - 1/2 ���� 

��� - 4 ப� (ந��கிய�)

த�காள�� பழ� - 1 ( ெபா�யாக ந��கிய�)

கறிேவ�ப��ைல - சிறிதள� 

ெச��ைற:

 �தலி� ேகாழி� ���கைள ம�ச� �� ேபா�� ந�றாக� க�வ�� ��த� 

ெச�� ைவ��� ெகா�ள ேவ���.

 அ��ப�� வாணலிைய ைவ��, ஒ� ேடப�� ��� எ�ெண� வ���, வ��� 

அைர�க� ெகா����ள ெபா��கைள� ேபா��, கைடசிய�� ேத�கா� �ைவ�� 

ேச��� ஒ� நிமிட� வத�கி, அ��ைப அைண�� ஆறிய�� மி�ஸிய�� ேபா��� 

சிறி� ெகா�தம�லி தைழைய�� ேச��� ைமய அைர�� எ���� ெகா�ள 

ேவ���.

 ஒ� பா�திர�தி� ��த� ெச�த ேகாழி� ���க�, அைர�த மசாலா� ேபா��, 

உ�ைப�� ேச��� ந�றாக ேவக ைவ�க ேவ���.

 ேகாழி மசாலா�ட� ேச��� ந�றாக ெவ�த��, ம���� அ��ப�� வாணலிைய 

ைவ�� தாள��க� ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ெவா�றாக� ேச��� ந�றாக 

வத�கிய��, ெகாதி�த �ழ�ப�� ேச���, ெபா�யாக ந��கிய ெகா�தம�லி 

தைழைய�� ேச���, ஒ� ெகாதி வ�த�� அ��ைப அைண�� வ�ட ேவ���.

 �ைவயான வ��� அைர�த� ேகாழி� �ழ�� தயா�. �டான சாத�, 

பேரா�டா�ட� ேச��� சா�ப�ட �ைவேயா �ைவ.
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ர�த நாள�கைள�� 

உய���தி�� 

உய��� ����.
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உய���ப��தாேய உய���தாேய

உய���தாேய எ� உய�� தாயா�

உைடயா ���ன�� 

���� ��வா�

இன��பா� உவ�பா� �வ��பா�

கச��மா� ந� இ��தா�

இற�ைக �ைள�கா ��ைல அ�வ�

��ைள அறியா வ�டைல� ப�வ�

வ��� சிறக��க மன� ��ட��ட

இேதா ெத��� வான� - ஐயேகா

ெவ�ட ெவள� க�ைண� ��ேத

எ�ேக என� ��

க�க� �ச ெம�க� ெக�ச 

�ைளயா சிறைக �ய�� இ��க...

கால�� கட�தா�...

கால�� கட�த�!

மன�த� �ைற�த கா���

மன�த� பறைவயா� நா�

இத� மற�� �க� மற��

மன� மற�� ��� மற��...

மற�� வ��ேட� தா� 

ஆ� - மர�� வ��ேட� நா�...

ஆய��� 

மர�ெகா�தி பறைவயா�

உ� நிைன�க�...!!!




Anupriya86

Gomathy Arun

மகர�த� கல�த ெத�ற�...

ேமாக� கல�த காத�!!! 

ஈர� கல�த கா��...

காத� கல�த பா�ைவ!!!

ெசவ�ைய� கிழி��� இ�...

சி� சி� ச�ைடக�!!!

பா�ைவைய� ெக���� மி�ன�...

மன�ைத� ெக���� 

மன�தாப�க�!!!

இ���� ப�� சார�... 

ஊட��� ப�� �ட�!!!

மைழ��ள�ய�� மைற�� கைறக�...

அ�ப�� கைர�� தவ�க�!!!

மைழய�� மாசி�லா இைலக�...

க�ள� கபடமி�லா உ�ள�க�!!!

மண� வ�� � ம�வாசைன... 

இ�ப� வ�� � காத�வாசைன!!!

ஆ�றி� ெவ�ள� ெப���...

உ�ள�தி� மகி��சி� ெப���!!! 

�மி�� அழ� மைழ...

இ�லற�தி�� அழ� காத�!!!




Saranya Raj

ெப�ேண...

ந� எ�ன மாயவைலயா...!

ஒ� �ைற உ�ைன பா��ேத�...

ம�ள ��யா �ழலி� சி�கிய� ேபா� 

மன� அைலபா�கிறேத...!

இ���� மனமைத ரசி�கிறேத...!

வ��ைதய��� வ��ைத...!!!
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எ�னா� ந�பேவ ��யவ��ைல. எ�ப� 

இ� சா�திய�?  ேந�� �ட மாமியா� 

வ�� ���� ெச�றேபா� ல��மிய�மாைவ 

பா��ேதேன... ந�றாக�தாேன இ��தா�. 

அத��� எ�னாவாகி இ����? 

நிைன��� பா��ைகய�� அதி��சியாக 

இ��த�. எ�ன ஒ� நி�சயம�ற 

வா��ைக! அ��த ெநா� நட�க� ேபா�� 

அதிசய�க� ெசா�லி மாளா�. வ�� 

அத��� ம�ப� எ�ைன ெச�லி� 

அைழ�தா�.

"ய�னா, கிள�ப���யா, சீ�கிர� ேபா.. 

நா� ஆப��ல இ��� கிள�ப��ேட�... 

ப�� நிமிஷ��ல வ���ேவ�". அவ� 

�ரலி� பத�ட� இ��த�.

"ஏ� வ�� எ�ன ஆ��? ேந�� 

ந�லா�தான  இ��தா�க... என�� 

ஒ��ேம ��யைலேய". 

"ெந�� வலியா�... தி��� தா�... 

ஹா�ப��ட��� ேபா� 

ப�ற����ளேய உய�� ேபா����. ச� ந� 

�த�ல கிள��." அவசரமாக ேபாைன 

அைண�தா�.

வ�� ைட� ���வ��� ெவள�ய�� இற�கி 

நட�க ஆர�ப��ேத�. ப�� நிமிட 

நைடய�� மாமியா� வ�� ைட அைட�� 

வ�டலா�. 

ல��மிய�மா வ�ேனா�தி� அ�ைத... 

அதாவ� எ� மாமனா�� அ�கா. 

மாமனா��� ஒ� அ�கா, ஒ� த�ப�. 

வ��வ�� வ�� �� எ�ேலா�ேம 

ப��காதவ�க�. இ�த� தைல�ைற தா� 

�த� �ைறயாக க��� வாசைல 

எ����ள�. அ��� ல��மிய�மாவ�� 

��ண�ய�தா�.

பதிைன�� வயதி� தி�மண� ����, 

ஒ� வ�ட�திேலேய கணவைன 

இழ�தவ�. த� த�ப�க� இ�வைர�� 

வள��� ஆளா�கிய� ம��� அ�லாம� 

அவ�க� �ழ�ைதகைள��  ந�ல 

நிைலைம��� ெகா�� வ�தி��கிறா�. 

இ�தைன��� ஒ��� ப��காதவ�. த� 

உைழ�� ஒ�ேற �லதனமா� 

ெகா�டவ�. ஆர�ப��தி� ஏேதேதா 

ேவைல ெச�தவ�, ெவ�காய வ�யாபார� 

ஆர�ப���, வ�யாபார�தி� ெநள�� �ள�� 

க�றா�. அ�றிலி��� ஏ��க� தா�. 

ெசா�தமாக வ��  க��� அள���. 

இ�ேபா� எ� மாமியா� இ���� வ��  

அவ� க��ய�தா�. அேத வ�� �� ப�� 

க��� தன�ேய வசி�� வ�தா�.

இள வய� தன�ைமேயா, தன�� யா�� 

இ�ைலெய�ற உண�ேவா, எ� எ�� 

ெத�யவ��ைல. அவ����ேள ஒ� 

வ�ட� ேபா���ெகா�� வா��தா�. 

யா�ட�� அ�பாக ேப�வ� இ�ைல. 

எ�ேபா�� ஒ� சி� சி���. ப�தாதத�� 

அவ�டய ெவ�காய வ�யாபார� க��� 

ெகா��த ெக�ட வா��ைதக� ேவ�. 

இைவ ேபாதாதா ந� ம�க���? 

ப�தரமா�� த�கமாக இ��தாேல 

உர�வா�க�. அதி� சில �ைறக� 

க���� ெத�ப�டா�... ேக�கேவ 

ேவ�டா�. அ�த ���ப�தி�� ச�, அ�த 

ெத�வ��� ச�, ல��மிய�மாவ��� ந�ல 

ெபய� இ�ைல. ேந�� ப� இள��பவ�க� 

�க�தி�� ப��னா� �க� �ள��தா�க�.

க�யாண� ���� வ�� ��� வ�த�� 

வ�ேனா� எ�ன�ட� ெசா�ன �த� 

வா��ைதக� என�� இ��� நிைனவ�� 

இ��கிற�. "ய�னா, எ� அ�ைத தா� 

இ�த ���ப�தி� ஆண� ேவ�. அவ� 

இ�லாவ��டா� நா�க� இ�த அள��� 

வ�தி��க ��யா�. உ� மாமனா�, 

மாமியா��� இ��த �தா����� நா�க� 

ந��ெத�வ�� தா� இ��தி��க��. 

ஆனா� பா��த�னா, அ�ைதய ப�தி எ��� 

த�பா ேப�வா�க... ந� ஏ�� கா�ல 

வா�கி�காத. அ��காக அ�ைத�கி�ட 

ந�லா ஒ���ேகா� ெசா�லல... ஏ�னா 

அவ�க��� அெத�லா� ப���கா�. ேசா, 

ந� உ�� உ� ேவைல உ��� இ�".

அ��த நா� எ� மாமியா� ெசா�னா�, 









 ம�த�
...breezy@Prana
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"ய�னா, வ��ேவாட அ�ைத ஒ� மாதி� 

அதனால பா��� நட���ேகா... ச�யான 

பஜா� அ�... அதனால அ�கி�ட�லா� 

ஒ��� வ���காத.."

ெர�� ேப�� ஒேர வ�ஷய� தா� 

ெசா�னா�க�. ஆனா� இ�வ� ெசா�ன 

வ�த�� வ��தியாசமாக இ��த�. ஆனா� 

வ�த ஒேர மாத�தி� அவைர நா� 

ந�றாக ���� ெகா�ேட�. 

ேந�ைமயான ம�ஷி, ��கி��� 

ப��னா� ேபச� ெத�யா�. எ�வாக 

இ��தா�� ேந��� ேந� ேக�� 

வ��வா�. அ�தா� அவ��� அர�கி� 

ப�ட�ைத வா�கி ெகா����ள�.

இைத எ�லா� எ�ண��ெகா�� 

வ�தவ� வ�� ைட அைட�த�� ேவக 

ேவகமாக அவ� அைற��� ெச�� 

பா��ேத�. 

மாமியா��, சி�ன மாமியா�� 

நி�றி��தா�க� கைத ேபசி�ெகா��. 

ல��மிய�மா க��லி� ���வ� ேபா� 

இ��த�. நா� ெச�ற�� மாமியா� 

அ�கி� வ�� எ�ன�ட� ஒ� அ�ைடைய 

ெகா��தா�.

"ய�னா, இ� எ�னா� ெகா�ச� பா�, 

ெந�� வலி�� மார ������ 

உ�கா�����, நா�க ேபா� ப�ணலா� 

ேபாேறா�... அ����ள பே� ராவ� திற�க� 

ெசா�லி இத எ��க� ெசா�லி�� 

அ�ப�ேய ப��தி���... அ�ேளா தா� 

உய�� ேபா����. இ� எ�ன அ�ைட?" 

மாமியா� ஆ�வமாக எ�ன�ட� ேக�டா� 

எதாவ� பண வ�ஷயமாக இ���� எ��.

அ�ைடைய வா�கி� பா��தவ� அதி��� 

ேபா�வ��ேட�. எ�ைன�� அறியாம� 

எ� க�கள�� இ��� க�ண��  வர 

ஆர�ப��த�. எ�ன மாதி�யான ம�ஷி 

இவ�! எ� இதய�ைத யாேரா அ��தி� 

ப���ப� ேபா� இ��த�.

"எ�ன ய�னா, அட எ�ன இ� 

ெசா��..." சி�ன மாமியா�� அவசர�...

"க� தான� ெச�வத�கான அைடயாள 

அ�ைட இ�" மிக� சிரம�ப�� ேபசிேன�.

"க� தானமா, இ� இ�த 

ேவைலெய�லா� ெச�� வ����கா...? 

ேவற ேவைல இ�ல, 

ஆ�ப�தி��ெக�லா� ��கி�� 

ேபா���, �க� எ�லா� வ�கார� 

ஆ���, அெத�லா� ஒ��� 

ேவணா�..." எ� மாமியா� ஆறாவ� 

அறிைவ கட� ெகா���வ��� 

ேபசி�ெகா����தா�. எ�ன ெஜ�ம�க� 

இைவ! என�� ேகாப� தைல�� ஏறிய�.

"நாம ஆ�ப��ட� எ�லா� ேபாக 

ேவணா�, ேபா� ப��னா அவ�கேள 

வ�வா�க, ஒ� இ�ப� நிமிஷ� தா� 

ஆ�� இ�த ஆப�ேரஷ���. க� வ�ழி 

ம��� தா� எ��பா�க... அதனால �க� 

எ�லா� வ�கார� ஆகா�. எ�ேபா�� 

ேபால�தா� இ����. அ�த வலில �ட 

நிைனவா இைத எ��� ���தி��கா�க, 

அவ�க க�ண தான� ெச�யா�டா 

அவ�க ஆ�மா சா�தி அைடயா�. ந��க 

ெகா�ச� ேபசாம இ��க" ேகாப�தி�ேட 

ேபசிேன�.

க�கள�� வழி�த க�ணை� ர 

�ைட���ெகா�ேட அ�த ேதவைதைய� 

பா��ேத�. இற��� வைர��, இற�த 

ப���� �ட ம�றவ�க��காகேவ வா��த 

ந�ல ஆ�மா... ப��தவ�க� சாதி�காதைத; 

சாதி�த ேமைத!!!. மனதார வண�கி 

நி�ேற�.

������ ��னா� ேபச� ெத�யா�. 

எ�வாக இ��தா�� ேந��� ேந� 

ேக�� ��வா�. அ�தா� அவ��� 

அர��� ப�ட�ைத வா�� ெகா��த�.
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எ�ன� இ�ேளா ேல�டா வ�ேற... மகள�� 

ைகய�� இ��த �டைவ பா�ச��, 

க��தி� மி�ன�ய �திய த�க� ச�கிலி�� 

ம�னா�சிய�� க�க��� த�பவ��ைல... 

எ�ன ஷா�ப�� ேபாய��� வ�றியா...? 

எ�� அவேள ��ைடைய �ழ�ப� வ�ட...

ஆமா�மா... பா��� எ�� மண��ேக 

���ச�... ச� வ�� ல வ�� ��மா தான 

இ��க ேபாேறா��� அ�ப�ேய 

ஜ�ள��கைட, நைக�கைட�� ஏறி 

இற�கி�� வ�ேத�... அ�பா ச�பாதி�கற� 

எ�லா� ேவற யா� ெசல� ப�றதா�.... 

��திகா சமாள��க...

அவள ஏ� ���ல ஏ�தி ���� 

வ�சாரண ப�ண��கி�� இ��ேக 

ம�னா�ஷி... அவேள டய�டா வ�தி��கா... ந� 

ேபாடா ெச�ல�... ேபா� �ர� மா�தி�� 

���... ெச�வராஜ� அவைள அ��ப� 

ைவ�க...

வ��டா� ேபா�� எ�� த� அைற�� 

வ�ைர�தா� ��திகா.

ம�நா�... ம�னா�ஷி... அ�சனா வ�ேனா� 

���ப�ேதா� �ணா� �ற�ப�� 

ெச��வ�ட... ஆப�� �� �� ேபா����தா� 

��திகா.

��ைட ேதாைச ெர� ெச�� ைடன�� 

ேடப�ள�� ைவ�தவ�...

அ�பா... சா�ப�ட வ�ற�� களா...?  உ�க��� 

ேப�ட��� ேல� ஆகல...? எ�� �ர� 

ெகா��க... 

இேதா வ���ேட�டா ெச�ல�... 

இ�ைன�� இெத�லா� உ�ேனாட 

����யா... ந��� �ணா� 

ேபாய���கலாேம ���மா... இ�க 

உ�கா�� இ�த ேவைல எ�லா� இ���� 

ேபா�� ெச�யேல�னா எ�ன...?  

ெச�வராஜ��� த� மக� மகாராண�ைய� 

ேபால இ��க ேவ��� எ�� எ�ண�.

நா� உ�ககி�ட தன�யா ேபச�� பா... இ� 

எ� வா��ைகய த��மான��க ேபாற 

வ�ஷய�... �� அவா�� ப�ணேத 

உ�ககி�ட இ� ப�தி ேபச�தா�... ��திகா 

ெசா�ல...

எ�னடா ���மா... ெரா�ப சீ�யஸா 

ேபசறடா... நா� உ�ன இ��� சி�ன 

ெபா�ணா� தா� நிைன���கி�� 

இ��ேத�... எ�ன�� ெசா��டா... அ�பா 

இ��ேக�... ெச�வராஜ� கவைலயா� 

ேக�க...

ந��க �த�ல சா�ப���க பா... அ��ற� 

ேப�ேவா�...

ந� எ�ன வ�ஷய�� ெசா���மா... 

எ�ன�� ெத�யாம என�� ஒ� வா� 

�ட உ�ள இற�கா�... ட�ள�� இ��த 

த�ணை� ர அவசரமாக� ���தா� 

ெச�வராஜ�. 

வ��வா யா� எ�பைத��, தன��� 

வ��வா���� ஏ�ப�ட காதைல�� ��றி 

வைள�காம� பள��ெச�� ெசா�னா� 

��திகா... ெச�வராஜன�� �க� �றி�� 

எைத�� உண���வதாக இ�ைல. 

���மா... உ� அ�மா உ�ன NRI �� 

க��� ���க�� ெசா�ன�ேபா நா� 

எ�ன ெசா�ேன�... ந� �த�ல ஆ��ட� 

ஆக��... அ��� அ��ற� தா� 

எ�லாேம�� ெசா�ேனனா இ�ைலயா...? 

நா� எ�ேளா ெப�ய இட��ல உன�� 

மா�ப��ைள பா�க��� 

நிைன�சி��ேக�டா... ெச�வராஜ� 

ெசா�ல...

இ�னால எ�ேனாட ஆ��ட� ேவைல 

ஒ��� ெக��� ேபாக� ேபாறதி�ல பா... 

இ��� ெகா�ச� இ��ர�� எ��� 

எ�னால �ரா��� ப�ண ����... 

வசதில இவ�க�� �ைற�� 

ேபாய�டல�பா... ெசா�த ப�களா, ெசா�த 

கா�� ந�ம வ�� ல எ�ன எ�ன இ��ேகா, 

எ�லாேம அவ�க கி�ட�� இ���... 

பண����� பண����� க�யாண� 

- தி�மதி.�க�திரேம�... 
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நட�க�மா... இ�ல மன����, மன���� 

ேஜா� ேச��க�மா�� ந��கேள ��� 

ப���க... மன�ல வ��வாவ 

ெவ�சிகி�� ந��க ெசா�ற ெப�ய இட��ல 

வா��ைக�ப��, ேவற ஒ��தேனாட எ� 

உட�ப ம��� ப�� ேபாட நா� தயாரா 

இ�ல�பா... IPCC �ச�� வ�த�� 

ேக���கேள... உன�� எ�ன ேவ�ேமா 

ெசா��டா... ெகா�� வ�� 

ெகா�டேற��... என�� வ��வா தா� பா 

ேவ��... த��மானமாக�  ெசா�னா� 

��திகா.

ெசா�லிவ��� அவ� பதிைல எதி� 

பா��காம� சைமய� அைற��� 

ெச�றா� ��திகா... இர�� ேகா�ைபகள�� 

�ட� �ட காப� கல�� ெகா�� வ�தவ�... 

�ப� சா�ப��ட�� ைகேயாட காப� 

ேக�ப��க�� அ�மா ெசா�லி�� தா� 

ேபானா�க... அவ� அ�ேக காப�ைய 

ைவ��வ��� த� அைற�� ெச�� 

கதைவ தாழி�டா� ��திகா... மன� 

படபடெவ�� அ���� ெகா�ட�... 

இ�வைர ெச�வராஜன�ட� எத�காக�� 

வாதி�� ��நிைல ேந��ததி�ைல... 

வ��வாவ�ட� ேபச ேவ��� ேபா� 

இ��த�... கா� ெச�தா�.

இ�ேபா தா� ஆப�� ல எ�ட� ஆய��� 

இ��ேக�... இ��� ெகா�ச ேநர��ல 

ப�ஸி ஆய��ேவ�... எ�ன வ�ஷய� ��....?

அ�பா கி�ட எ�லாேம ெசா�லி�ேட� 

வ��வா... 

��... எ�ன ெசா�னா�...? 

அவேராட �யா�� இ��� ச�யா 

ெத�யல வ��வா... அைமதியா 

ேக��கி�டா�... என�� தா� ெரா�ப 

படபட�பா இ��த�... அ�தா� ேபா� 

ப�ேண� வ��வா...

ைர�... அவேராட ஒபன� �ய� ெத��ச ப�ற� 

ேம�ெகா�� எ�ன ெச�யற��� 

ேயாசி�கலா�... ஐ ஆ� ஆ�ேவ� ெத� 

பா� �... இ�ைன�� ஆப�� �� ம�ட�� 

அ�ணா ெசா�னாேர... ெவா�...?

ஹூ�... ஐ வா�� � ேட� ெர�� அ�� 

ேகா இ� � �வ��  ����... தி ேஹா� 

ேட... 

ேக� ஆ� ஹன�... ைப... சி���� 

ெகா�ேட ெதாட�ைப ����தா� 

வ��வா... 

அ��  பக� பதிேனா� மண� அளவ�� 

ெச�வராஜ� �தரன�ட� ேபசி�ெகா�� 

இ��தா�... ச�� ேநர உைரயாட��� ப�� 

இ�வ�� �ற�ப�� வ��வாவ�� வ�கி�� 

ெச�றன�...  ��திகா மதிய�தி�� அ�சி 

கைள�� எல���� ��க�� ைவ��வ��� 

ெகா�தவைர ப���� ����, 

���ைக�கா� சா�பா�� ெச��  

ெகா����தா�... காதி� இ��த 

வா�ேம� �ேரயா ேகாஷைல ஒலி��� 

ெகா�� இ��க... ெச� ��கான� 

�திகா��� ேக�காமேல ேபான�... 

சைமய� ���� எ�லா� ைடன�� 

ேடப�ள�� அழகாக ைவ��வ��� அ�கடா 

எ�� ஹா� ேசாபாவ�� அம��� �வ�ைய 

ஆ� ெச�தா�... இ�ேபா� லா��ைல� 

அலற அவசரமாக ெச�� எ��தா� 

��திகா... 

எ�தன தடவ ேபா� ப�ற� ��மா... 

மதிய� ல�� ெர� ப�ண���யா...? 

ெச�வராஜ� அதிகாரமா� ேக�க...

ப�ண��ேட� பா... எ�ேபா ேவணா ந��க 

சா�ப�ட வரலா�... ��திகா அைமதியா� 

பதி� ெசா�னா�...

நா� ம��� வரேல�மா... உ�ன க���க 

ேபாற மா�ப��ைள ைபய�� ேச��� தா� 

வ�றா�... அவ���� ேச��� ல�� ெர� 

ப��... இன�ேம உ� இ�ட���� 

எ�லா� நா� வ�டறதா இ�ல... நா� 

எ�ன ெசா�ேறேனா அ�தா� ந� 

ேக�க��... இ��� ஒ� மண� ேநர��ல 

அ�க இ��ேபா�... அ����ேள 

மா�ப��ைளய வரேவ�க தயாரா இ�... 

ெச�வராஜன�� க�டைள �திகா��� 

வ�ேநாதமாக இ��த�...

அ�பா... நா� அ�ேளா �ர� வ��வா ப�தி 

ெசா�லி�� எ�ன ப�ண��கி�� 

இ��கீ�க...? எ�னால ேவற எவைன�� 

வரேவ�க ��யா�... ந��க யார ேவணா 

����� வா�க... ஐ ேடா�� ேக�... 

ேகாபமாக பதி� ெசா�லி �சீவைர 

ெடா�ெக�� ைவ�தா� ��திகா...
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மா�ப��ைள ைபயனாேம... வர��� ஓட 

ஓட வ�ர�� அ��கிேற�... சா�பா�� ஒ� 

ட�பா மிளகா�� ெபா�ைய அ�ள�� 

ெகா�� ப�மாறினா� உ�சி�� ந��� 

ெகா�� த�னா� ஓட�ேபாகிறா�... 

ஹூ�... காள� அவதார� எ��தவ� ேபா� 

உ�கா��தி��தா� ��திகா...

ஒ� மண� ேநர� கழி�� வாசலி� ஹார� 

ச�த� ேக�ட�... அவசரமாக எ��� 

சைமய� அைற�� ெச�றா� ��திகா... 

மா�ப��ைள ைபய��� ப�மா�வத�� 

எ�ேற ஒ� கி�ண�தி� சா�பாைர 

தன�யாக எ��� மிளகா�� ெபா�ைய 

அ�ள�� ெகா��� கல�கினா�... அத��� 

ெச�வராஜன�� �ர� ேக�க... 

���மா... மா�ப��ைள வ�தி��கா� பா�... 

வ�� வா�க�� ��ப��...

எ��ச� ம��� ெகா�� வ�த�... யா� 

அ�த ப��க�பதி எ�� ஆ�திர�ேதா� 

ஹா��� வர அ�ேக ெச�வராஜன�ட� 

ேபசி� ெகா����த� அவ� இதய� 

கவ��த வ��வா... வ�ழிக� வ��ய 

அவைனேய பா���� ெகா�� நி�றா� 

��திகா...

எ�ன�மா அ�ப� பா�கேற...?  இவ� தா� 

உன�காக நா� பா�தி��கிற மா�ப��ைள 

ைபய�... ப���சி��கா இ�ைலயா�� 

அவ� கி�டேய ெசா�லி�... ெச�வராஜ� 

த� ெப�ைண சீ��� பா��க...

அ�பா... எ�� ஓ��ேபா� அவைர க��� 

ெகா�டா�... மகள�� தைலைய ஆதரவா� 

வ��� ெகா��தா� ெச�வராஜ�... 

உ� ச�ேதாஷ� தா�டா என�� 

��கிய�... மா�ப��ைள கி�ட ேபசி�� 

இ�... வ�திடேற�... எ�� அவ�க� 

இ�வைர�� தன�யாக இ��கவ��� 

உ�ேள ெச�றா�..

எ�ன வ��வா... எ�ப� இெத�லா�... 

என�� ஒ��ேம ��யல... ��திகா 

வ��வாைவ� ேக�க...

ெச�வராஜ�� �தர�� ஒ�வைர 

ஒ�வ� ச�தி�� ேபசியைத��, ப��ன� 

இ�வ�� ேச��� வ�கி�ேக வ�� 

த�ன�ட� ேபசியைத��... வ�� ��� உடேன 

வரேவ��� எ�� வ����தியதா� 

ேப�� ேமேனஜ�ட� �ெபஷ� ெப�மிஷ� 

ேக�� வ�ததாக�� அவ� ெத�வ���� 

ெகா����தேபாேத சைமய� க��� 

இ��� ஆஆஆ எ�� ெச�வராஜ� 

அல�� ச�த� ேக�ட�... 

ஐேயா அ�பா... எ�� அர�� ேபா� 

உ�ேள ஓ�னா� ��திகா... வ��வா�� 

அேத ேவக�தி� ப�� ெதாட��தா�... 

அவசரமாக ஐ� வா�டைர மடமடெவ�� 

����� ெகா�� இ��தா� ெச�வராஜ�...

எ�ன�பா ஆ��...? ஏ� க��ன��க...? 

�க�தி� கலவர��ட� ��திகா ேக�க...

எ�ன�மா... சா�பா�ல இ�ேளா கார� 

அ�ள�� ேபா����ேக... மா�ப��ைள�� 

ப�மாறதா�ேச... ேட�� ப�ண� 

பா���ேவா�� ஒ� ��� தா� வா�ல 

ெவ�ேச�... வாெய�லா� எ���... அள� 

ெத�யாம ேபா����யா எ�ன...? ம���� 

அவ� த�ணை� ர மட� மட� எ�� ���க...

இத ஏ�பா வா�ல ெவ�சீ�க...? இ� 

அவ��காக கல�� ெவ�ச� பா... 

ஐேயா... எ�� வ��வா�� ேச��� அலற...

ஐேயா வ��வா... நா� உ�கள ெசா�லல... 

அ�பா ேபா�ல ெமா�ைடயா மா�ப��ைள 

ைபய�� ெசா�னா�... நா� யாைரேயா 

����� வ�� க�யாண���� எ�ன 

க�டாய� ப��த�ேபாறா��� 

நிைன�ேச�... அவன ஓட ஓட 

வ�ர�ட��� தா�... தன�யா சா�பா�ல... 

அச� வழி�� ெகா�� இ��தா� 

��திகா...

அவ� ெசா�னைத� ேக�� 

ெச�வராஜ��, வ��வா�� வ���� 

வ���� சி��க.... ��திகா அவசரமாக அ�த 

மிளகா��ெபா� சா�பாைர எ��� 

சி��கி� ெகா��னா�...

பா�� ேக���லா இ��க மா�ப��ைள... 

க�யாண���� அ��ற� அவ ஏதாவ� 

ேக�� ந��க மா�ேட�� ெசா�னா இேத 

கதி தா� உ�க���� எ�� ெச�வராஜ� 

சீ��� ெகா����க...

ந��க ெர�� ேப�� ெமாத�ல ைடன�� 

ேடப����� ேபா�க... எ�� வ�ர��� 

ெகா�� இ��தா� ��திகா... 
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ஒ� வழியாக அவ� ப�மாற 

ெச�வராஜ��, வ��வா�� 

இைடஇைடேய அவைள வ���� 

இ��தப� சா�ப��� ���தன�... 

இ�ப�ேம என�� அவ ஒ� �ழ�ைத தா� 

மா�ப��ைள... ந��க�� அவள ச�ேதாஷமா 

ெவ�சி�ேகா�க... என�� அ� ேபா��... 

ம�னா�ஷி ஊ�ல இ��� வ�த�� கல�� 

ேபசி�� ம�த வ�ஷயெம�லா� ��� 

ப�ண��கலா�... நா� மா�ப��ைளய 

ஆப�� ல வ����� வேர�டா ��மா.. 

ப�மிஷ� ல தா� வ�தி��கா�... 

அ����ள ந��� சா�ப��� ெர�� எ�... 

சாய�தர� ெர�� ேப�� எ�கயாவ�  

ஜாலியா ஊர� ��தி�� வா�க...

ந��க ��� கி�ட ேபசி�� வா�க 

மா�ப��ைள... நா� வ��ல இ��ேக�... 

நா��கா� ெச�வராஜ� இட�ைத வ��� 

நகர...

ேட� தி�டா... ஈவ�ன�� எ�க ேபாலா� 

ெசா��டா... அவ� க��ைத� ��றி த� 

ைககைள மாைலயா� ேபா�டப� ��திகா 

ேக��� ெகா����தா�...

எ�ன�... ��சா டா ேபா�� ேபசேற... 

வ�ைளயா�டா�  வ��வா மிர�ட...

என�� ல� �� அதிகமாய��டா 

அ�ப�தா�டா ேப�ேவ�... ��திகா அவ� 

காேதா� ெசா�ல...

ஹூ�... என�� ல� �� அதிகமானா 

எ�ன ஆ�� ெத��மா...? வ��வா அவ� 

இத�கைள ேநா�கி� �ன�ய... 

ஐேயா அ�பா... ேவ��ெம�ேற க�தினா� 

��திகா...

ைப... எ�� அவசரமாக வாச��� 

ஓ�னா� வ��வா... வ���� வ���� 

சி��தா� ��திகா.

இர�� நா� �ணா� �� ���� 

ம�னா�ஷி வ��  தி��ப�ய ேபா� 

ெச�வராஜ� த� மகள�� காத� 

வ�வகார�கைள ெத�வ��க... 

ஆகாய�தி���, �மி��மாக �தி�தா� 

ம�னா�ஷி...

நா� எ�னெவ�லா� கன� க���கி�� 

இ��ேக�... உ�ன அெம��கால இ��கற 

ைபய���� க��� ���க��... எ� 

ெபா�� அெம��கால இ��கறா�� 

ெப�ைமயா ெசா�லி�க��... ந�ம ெசா�த 

ப�த��ல எ�தன ேப� ெவள�நா�ல 

இ��கா�க... ம�னா�ஷி �ல�ப�� ெகா�ேட 

ேபாக...

வ��வா நிைன�சா�� ெவள�நா���� 

�ரா��ப� வா�கி�� ேபாக ����... 

அவ�க வ�கி� கிைளக� ெவள�நா�ல 

இ�ைலயா எ�ன... ��மா யாேரா எ�ேவா 

ெசா�றா�க�� ந��� அைதேய 

உளறிகி�� இ��காத�மா... எ�த நா�ல 

இ��ேகா�� ��கிய� இ�ல... 

வா��ைக�படற வ��  ந�பள ச�ேதாஷமா 

ெவ�சி��தா�கற� தா� என�� 

��கிய�... வ��வா வ�� ல இ��கறவ�க 

எ�லா�ேம பர�பர அ�����, ���ப 

அைமதி��� இ�பா�ட�� த�றவ�க... 

கைடசி வைர��� வா��ைக�� நி�மதி 

தர�ேபாற�� அ�தா�... எ� ��� 

யா��காக�� மாறா�...

ஆண� அ��தா� ேபா� ��திகா 

ெசா�லிவ�ட... இர�� நா�க� உ�ெர�� 

உரா���டா� ேபா� �க�ைத� ��கி 

ைவ��� ெகா����த ம�னா�ஷி இன� 

மகள�� ப��வாத�தி�� �� த� 

ப��வாத� ெச�லா� எ�� இற�கி 

வ�தா�... இ� வ�� டா�� கல�� ேபசி ஒ� 

�பேயாக �பதின�தி� தி�மண 

ைவபவ�ைத நட��வ� எ�� 

��வான�... 

��ற��, ந��� �ைட �ழ, எ� வ��� 

அள��� �ட இடமி�லாதப� க�யாண 

ம�டப� நிர�ப� வழி�த�... ெச�வராஜ� 

அ�த���ள ெதாழிலதிப�... �தர� �க� 

ெப�� வ��ட ஆ��ட�... வ��வாவ�� 

வ�கி� ேதாழ�கள�� ��ட�... க���� 

ேதாழ�கள�� ��ப�...  �தர� - 

ராகமாலிகாவ�� உறவ�ன�க�... 
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ெச�வராஜ� - ம�னா�ஷிய�� ���ப 

உறவ�ன�க�.... ெச�வராஜ� ேப�ட�ய�� 

ேவைல பா��பவ�க�... �தர� 

அ�வலக�தி� பய��சி ெப�பவ�க�... 

அவ�ைடய வா��ைகயாள�க�... அ�க� 

ப�க ந�ப�க�... ெத��தவ�க�... 

�திகாவ�� ேதாழிக� எ�� ம�டபேம 

நிர�ப� வழிய... �ப�ஹூ��த ேநர�தி� 

அைனவர� ஆசி�ட�� ெச�வ�.��திகா 

ெச�வராஜ�.... தி�மதி.��திகா 

வ��வாவாக பதவ� உய�� ெப��வ�ட... 

அைனவர� ஆசிக�� அ�சைத மைழயா� 

ெபாழி�� ெகா�� இ��த�...

ம�டப�தி� ெச�ய ேவ��ய� சட��க� 

���� வ�� ��� �ைற�ப� மணம�கைள 

அைழ�� வர... �தர� வ�� � ஐத�க�ப� 

பா��, பழ�� ெகா��� மணம�கைள 

வரேவ�றா� ராகமாலிகா... உற�கள�� 

��ட� ெகா�ச� ெகா�சமாக 

வ�ைடெபற... �தர� - ெச�வராஜ� 

இ�வ�� டா� ம��ேம இ��தா�க�... அ�� 

மாைல வைர �தர� வ�� �� இ��த 

வ��வா�� - ��திகா�� 

சா�தி�ஹூ��த� ெப�வ�� �� தா� 

நைடெபறேவ��� எ�ற சா�கிய�தா� 

மாைல ஏ� மண� அளவ�� ெச�வராஜ� 

வ�� ��� அைழ��� ெச�ல�பட... 

ம�தமி��த உற�கள��, ேதாழிகள�� ேகலி 

கி�ட�க��� ந�ேவ �தலிர� 

அைற��� கால� எ��� ைவ�தா� 

��திகா... அைற��� கா� ைவ��� �� 

ேலகா அவ� காதி� ஏேதா கி�கி��க 

அவைள� ெச�லமாக �ைற��வ���� 

ேபானா� ��திகா... 

�ட�ப�ட அைறய��� ஏசிய�� �ள�� 

சி�ெல�� தா�க... அவ��காக பா���� 

பா��� வ�வைம�க�ப�ட ேத�� மர 

க��� ேராஜா ம��� ம�லிைக 

மல�களா� அல�க��க�ப�� இ��த�... 

க��லி� அல�கார வைளவ�� ைக 

ஊ�றியப� அவைளேய பா���� 

ெகா����தா� வ��வா... அள��� 

அதிகமான அல�கார�க� எ��� 

இ�லாம� ஆ�கடலி� அைமதி ேபா� 

கா�றி� ஆ�ய ��த�, ��தலி� 

ெதா��� ம�லிைக� சர�க�, காதி� 

ெதா�கிய சிறிய மா�ைள நிற �ரா��... 

க��தி� பள��ெச�� ெத��த �திய 

தாலி� கய��, அத��� ேம� 

ெந�ைச�ெதா�� ஒ�ைற� ச�கிலி... 

அதி� V எ�ற எ��� மா�ைள நிற� 

க�களா� ெபாறி�க�ப�ட த�க டால�... 

அவ� அண��தி��த ெம�� நிற� 

ப���� ஏ�ற க�வைளய�க�... ெம�லிய 

ஒலி எ���� கா� ெகா��... தைலய�� 

இ��� கா� வைர பா�ைவயாேலேய 

அள�� ெகா�� இ��தா� வ��வா... 

வ��வா... வ��வா... இர�� �ைற அவ� 

அைழ�தப�ற� தா� த� ரசைனய�� 

இ��� ெவள�ேய வ�தா� வ��வா... 

அவ� ந���ய பா� ெசா�ைப வா�கி 

அ�ப�ேய அ�கி� இ��த ேமைஜ ம�� 

ெகா� ைவ�தவ�... அ��த நிமிட� 

அவைள த� கர�க���� 

சிைற�ப���தா�... ��ய���த ம�லிைக� 

சர� அவ���� �ேட�ற... அவ� 

காேதார� ப��த அவ� உத�க� 

அவைள�� ெநகிழ ைவ��� ெகா�� 

இ��த�... காத� ேதவன�� 

ஆலி�கன�தி� இ�வ�� தா�ப�திய 

வா��ைகய�� அ�ெய��� ைவ�க... 

இரவ�� வ�ைளயா�� வ���த� �ட� 

ெத�யாம� இ�வைர�� அ���� 

ேபா�ட� ேபா� உற�க ைவ�த�.

உட�ப�� வலிைய ம�றி க� வ�ழி�தேபா� 

காைல ஏ� ப�� எ�� க�கார� 

உண��திய�... இ��கமாக அைண�தி��த 

வ��வாவ�� கர�க� அவைள 

எழவ�டாம� த��க... அ�ப�ேய ப��தப� 

அவைனேய பா���� ெகா�� இ��தா� 

��திகா... இ�ன�� ஆ��த உற�க�தி� 

தா� இ��தா�... �த� �தலி� அவைன 

வ�கிய�� பா��ததி� இ��� ேந�� இர� 

அவ� காம வ�ைளயா�ைட ரசி�த� வைர 

எ�லாேம கன� ேபால இ��த�... 

அட��தியான ேராம�க� நிைற�த அவ� 

மா�ப�� �க� பதி��� ெகா�டா� 

��திகா... அவ� மா�ப�� �ர�ட த�க� 

ச�கிலி அவ� க�ன�ைத உரசிய�...

எ�னடா... ��க� கைல�� ேபா�சா...? 

அவ� ெந�றிய�� உத� பதி�� வ��வா 

ேக�க...

��... ந��க எ�ன அ����ேள க� 

�ழி�சி���க... அமலா பா�, ஹ�சிகா 

எ�லா� கன�ல வ�� 

ேபாயா�சா....��திகா ேவ��ெம�ேற 

ேக�க...
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அெத�லா� கைல�� ேபான கன�க�... 

எ�ைன��� கைலயாத கன� ந� ம��� 

தா�... அவ� ��தைல அைள�தப� 

வ��வா ெசா�லி� ெகா����க...

வ��வா... �ள��சி�� கீழ ேபாக��... 

ெரா�ப ேநர� கழி�� இற�கி ேபானா 

ச�கடமா இ����... 

��... தாராளமா... ���க ேவ��யத� 

������ ந� ேபாகலா�... வ��வா 

அவைள உ��ேப�ற... அவ� க�ன�தி� 

��தமி�� எழ �ய�றா�... அவ� ப�� 

ேம�� இ�க...

எ�ன வ��வா... �� க��யா�� இ�ல... 

வ���க... ��திகா அவ� ப��ய�� இ��� 

வ��பட �யல...

ஹூ�... அெத�லா� ப�ேபா� ேமேர�... 

இன�ேம நா� எ�ேபா ேக�டா�� �� 

ெச���ெம�� தா�... காத� ேதவ� 

எ�தி ைவ�த அ��த அ�தியாய� ம���� 

ஒ� காத� காவ�யமா� அ�ேக அர�ேகறி� 

ெகா�� இ��த�... 

அ��� த�ர �ள��� ���� கீேழ இற�கி 

வ�தேபா� மண� ஒ�பைத ெதா����த�... 

எ�ன�மா... மா�ப��ைள எ��தா�சா...? 

�ப��� ேநர� ஆ�ேத... ெப�ண�ட� 

ெம�லிய �ரலி� ம�னா�ஷி வ�னவ...

இ�ேபாதா� �ள��க ேபானா�... வர ேல� 

ஆ��... எ�� ��திகா ெவ�க��ட� 

ெசா�ல... மகள�� தய�க� தா��� ��ய...

ச�... �ப� ந� மா��ேக ெகா�� ேபாய��... 

ேநர� கழி�� இ�க வர ச�கடமா 

இ����... மகள�டேம �பைன� ெகா��� 

அ��ப�னா� ம�னா�ஷி.

��� நா�க� தா� வ�� �� இன�ைமயாக 

கழி�� வ�ட... ம���� வ��வா�ட� 

அவ� கிள�ப�யேபா�... ெச�வராஜ� - 

ம�னா�ஷி இ�வ���ேம க�ணை� ர 

அட�க ��யவ��ைல...

இேத ஊ�ல தான�மா இ��க ேபாேற�... 

ெர�� நாைள�� ஒ� �ைற 

வ�திடேற�... சி��சி�கி�� ச�ேதாஷமா 

அ��ப� ைவ�மா... எ�� ��திகா 

பலவாறாக சமாதான�ப��திய ப�ற�... 

ப��ய மனமி�லாம� அ��ப� ைவ�தன�...

வ��வா இர�� மாத வ���ைறய�� 

இ��க... உறவ�ன� வ�� � வ����, �ல 

ெத�வ� ேகாவ�� எ�� வ�ைசயாக 

சட�� ச�ப�ரதாய�க� இ��� ெகா�ேட 

இ��தன... இத�� ந�ேவ தாலி ப����� 

ேகா���� ைவபவ�� நட�ேதற... அ�ப� 

இ�ப� எ�� ��தாக இ�ப� நா�க� 

உ��ேடா� வ��ட�.

இத��� ெச�வராஜ� த� மக��, 

ம�மக�� ைநன�டா� ெச�ல ஹன��� 

ேப�ேக� �� ெச�� இ��தா�... ��ெட�லி 

ெச�� அ�கி��� வாடைக� கா� எ��� 

ைநன�டா� ெச�வதாக ஏ�பா� 

ெச�ய�ப�� இ��த�... 

சி�ன வய�ல இ��ேத அவ��� �ைள� 

�ராவ� அல�ஜி மா�ப��ைள... ஒ�� 

வாமி� ப�ண��வா... இ�ல மய�க� 

வ���பா... அ�னால ெட�லி வைர��� 

ஏசி ேகா�தா� �� ப�ண� இ��ேக�... 

அவைள�� ப�திரமா பா����ேகா�க... 

ெச�வராஜ� த� மகைள� ப�றி 

கவைல�பட...

தா� பா���� ெகா�வதாக வா�கள��தா� 

வ��வா... 

அ�� மாைல கட�கைர�� ெச��வ��� 

அ�ப�ேய ஊ��� ெச�ல சில 

�ெவ�ட�க�� வா�க ேவ�� 

இ��த�... த�ைண�� அைழ��� 

ெகா�� வ��வா��, �திகா�� கா�� 

கிள�ப...

சி�த�பா... என�� ஒ� ட�� �ள�ய� 

ப��... எ�� ஆர�ப��தா� த��... 

�திகாவ�� ம�ய�� அம��தப� அவ� 

ேக�க...

எ�னடா...? சி���� ெகா�ேட வ��வா 

ேக�க... 

ெகா�ச நா� ��னா� இவ�கள �� 

அ�கா�� தான ��ப��ேட�... இ�ேபா 

ஏ� சி�தி�� ��ப�ட ெசா�றா�க...? நா� 

எ� ப�ெர��� கி�ட �ட ேக�ேட�... 

அவ�க���� ெத�யல... த�ண�� ேப�� 

சி��ைப வரவைழ�க... 
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சி�த�பா ெபா�டா��ய சி�தி�� தா� 

��ப�ட��... ச�யா... அ���� காரண� 

எ�லா� ேக�க �டா�... எ�றப� ��திகா  

த� ேஹ�� ேப�கி� இ��� இர�� 

சா�ேல��கைள எ��� த�ண�ட� 

ெகா��தா�... இத�� ேம� ஏடா�டமாக 

ேக�வ� ேக�டா� எ�ன பதி� ெசா�வ� 

எ�� அவ��� பய�... 

இ��� இ�த சா�ேல� ���கற பழ�க�த 

உ� சி�தி வ�டைலடா... வ��வா 

���பாக� ெசா�ல...

எ�ன வ��வா... சி�ன ைபய� கி�ட 

இெத�லா� ேபசிகி��... எ�� ��திகா 

சி��க...

அேத சி�ன ைபய� கி�ட தா� ேமட� 

காத� �� அ���ன�� க... அ����ள 

மற����சா எ�ன... வ��வா அவைள 

மட�க...

அ���தா� அ�ைன�� ஈவ�ன�� ேபா�ல 

க�தி த������கேள... அ��ற� 

எ�னவா�... இ�வ�� காத� 

நிைன�கள�� ��கி இ��க... த�� 

சா�ேல�ைட வாய�� ேபா�� �த�ப�� 

ெகா�� இ��தா�...

அ�� வ��வா��, �திகா�� ஹன��� 

�ற�ப�� நா�... ரய��ேவ �ேடஷ��� 

ெச�ல இ��� ஒ� மண� ேநரேம 

இ��த�... எ��� ைவ�த லேக� எ�லா� 

ம���� ஒ��ைற ச� பா���� ெகா�� 

இ��தா� ��திகா... வ��வா த� ATM 

ம��� கிெர�� கா��கைள ச� பா���� 

ெகா����க... வழிய�� சா�ப��வத�� 

ேதைவயான உண�கைள ராகா ேப� 

ெச�� ெகா����தா�... த�� நட��� 

அமள�கைள ேவ��ைக பா��தப� 

உ�கா��தி��தா�... ெச�வராஜ�� - 

ம�னா�ஷி�� ேநர�யாக �ேடஷ��ேக 

வ�வதாக� ெசா�லி இ��தா�க�... �தர� 

��மண� த�பதிக� இ�வைர�� ரய��ேவ 

�ேடஷன�� வ��� வ�வத�காக தயா� 

ஆகி� ெகா�� இ��தா�...

�தி... �ெரய�� ��க�� எ�கடா...?  எ� 

ப��ல ெவ�சி��தேன...! வ��வா �ர� 

ெகா��க... 

அ�ேபா�தா� ஞாபக� வ�தவளா� 

தைலய�� அ���� ெகா�டா� ��திகா... 

சா� வ��வா... எ��� பா����கி�� 

இ��ேத�... அ�ப�ேய �ெர�ஸி� ேடப�� 

ேமல ெவ�சி�ேட�... ெகா�� வேர� 

இ��க... தடதடெவ�� ப� ஏறியவ� 

��க��கைள எ���� ெகா�� அேத 

ேவக�தி� தடதடெவ�� கீேழ இற�க... 

எதி�பாராத த�ண�தி� கா� ச��கி 

ப�கள�� உ��டா�... அ�மா... எ�� 

அலற� ச�த� ேக�� எ�ேலா�� 

ஓ�வர... அத��� ப�ய�� �ன�ய�� தைல 

ேமாதி ர�த� வழிய ஆர�ப��த�...

வலி தா�காம� மய�கிவ��டவைள கா�� 

அ�ள�� ேபா��� ெகா�� வ��வா 

ஆ�ப�தி��� பற�க... ப��னாேலேய 

வ�� ைட� ���� ெகா�� ம�ெறா� 

கா�� �தர�, ராகா, த�� �வ�� 

ெச�ல... ெச�வராஜ��� தகவ� 

ெத�வ��க�ப�� அவ�� ம�னா�ஷிேயா� 

அ�ேக வ�� ேசர... �திகா��� உ�ேள 

���ெம�� நட�� ெகா����த�.

எ�ன �தர�... ஊ��� கிள�பற ேநர��ல 

எ�ன இ�ப�... எ�ப� ஆ��...? ெச�வராஜ� 

தவ���ட� ேக�க...

நட�தைத� ெசா�னா� வ��வா... 

அைனவ�� மகி��சியாக இ��க 

ேவ��ய ேநர�தி� இ�ப� ஒ� ச�பவ� 

நட�த� எ�ேலா���� வ��தமாக 

இ��த�... 

இத��� டா�ட� ���ெம�� அைறய�� 

இ��� ெவள�ேய வர... "கீழ வ���த�ல 

ெந�தில ைல�டா ெவ�� ப�����... 

பய�படற மாதி� ஒ��� இ�ல... 

ைல�டா மய�க ம��� ���� ெர�� 

ைதய� ம��� ேபா����ேக�... மய�க� 

ெதள��ச�� வ�� ���� ������ 

ேபாலா�... ேநா ந�� � ெவா�" டா�ட�� 

ேப�� ச�� ெத�ைப� ெகா��தி��தா�� 

ஹன��� கிள�ப ேவ��ய ேநர�தி� 

இ�ப� ஆன� எ�ேலா���ேம வ��தமாக 

இ��த�...

தைல�� வ�த� தைல�பாைகேயா� 

ேபாய��ேற எ�� ஆ�வாச�ப�ட ேபா� 

வ��வா ம��� த� ைககள�� �க� 

�ைத�தப� அம��தி��க... 

ஆதரவாக த� த�ப�ய�� ேதா�கைள 

த��� ெகா��தா� �தர�... 
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ச�� ேநர�தி� மய�க� ெதள�ய �திகாைவ 

ைக�தா�கலாக அைழ�� வ�தா� 

ம�னா�ஷி... 

ந�ம வ�� ��ேக ����� ேபாய�டலா�க... 

உட�� ச�யான�� மா�ப��ைளேயாட 

அ���ேவா�... ம�னா�ஷி ெச�வராஜன�ட� 

ெசா�ல... அவ� வ��வாைவ� பா��தா�... 

ச� மாமா... அவ���� அ�மாேவாட 

இ��தா ��யா இ����... வ��வா 

ச�மத� ெத�வ��க... எைத�� ேப�� 

நிைலய�� ��திகா இ�ைல... அைர� 

க�க� �� இ��க... வ��வாவ�� ேதா� 

ேம� சா��தப� நி�றவைள 

ைக�தா�கலாக கா��� அைழ��� 

ெச�றா� வ��வா... 

ேபா� ந�லா ெர�� எ��மா... நா�� 

மாமா�� நாைள�� வ�� பா�கேறா� 

எ�� ராகா ெசா�லி� ெகா����க...

நாம எ�னேவா நிைன�க எ�னேவா 

நட�� ேபா�� �தர�... வ��த�ேதா� 

ேபசி� ெகா�� இ��தா� ெச�வராஜ�... 

மா�ப��ைள ��ல தாேன இ��கா�... எ�க 

வ�� லேய ஒ� வார� அவ�� 

இ��க���... எ�� அவ� வ���ப� 

ெத�வ��க... ச� எ�� தைல ஆ��னா� 

�தர�.

மா� ஏற ேவ�டா� எ�� கீேழ இ��த 

அைறய�ேலேய ��திகா ப���� ெகா�ள... 

தைலய�� இ��த க�� அ�வ�ேபா� வலி 

ஏ�ப��த... அ�� இர� ம��� 

மா�திைரகள�� உதவ�ேயா� உற�கி� 

ேபானா� ��திகா...

ம�நா� காைலய�� ம�னா�ஷி ெச�� 

ெகா��த �பைன �திகா��� தா� தா� 

ஊ��ேவ� எ�� வ��வா அட� ப���க...

என�� தைலல தான அ�ப�����... ைக 

கா� எ�லா� ந�லா� தாேன இ���... 

நாேன சா�ப�டேற� வ��வா... எ�� 

ஆ��பா�ட� ெச�� ெகா����தா� 

��திகா...

ம�னா�ஷி... இ�க வ�� பா�... எ�ற 

ெச�வராஜன�� ���ர� வ��  ��வ�� 

எதிெராலி�க... 

எ�னேவா ஏேதா எ�� வ��வா, ��திகா, 

ம�னா�ஷி �வ�� ஓ�வர... அ�ேக 

ெதாைல�கா�சி திைரய�� த��ப�றி எ��� 

ெகா����த�... வ��வா��, �திகா�� 

�� தின� ஹன����காக பயண� 

ெச�தி��க ேவ��ய ஏசி ரய�� ெப��க� 

த�ய�� க�கி சா�ப� ஆகிய���த கா�சி 

ஒள�பர�பாகி� ெகா�� இ��த�... ஒ� 

ெப��ய�� ப�றிய த� மளமளெவ�� 

அைன�� ெப��க���� பரவ ந� ஜாம 

ேநர�தி� இ�த ேகார� ச�பவ� நட�ததாக 

தகவ� ெவள�ய���� ெகா�� 

இ��தா�க�... உ�ேள இ��த அைனவ�� 

ெந��ப�� எ��� க��க�ைட ஆன 

ெச�திைய ெந�ச� ந��க பா���� 

ெகா����த ேநர�தி� ராகா, �தர�, 
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த�� �வ�� வ�� ேசர...

��� பா�த��களா �தர�...?  ேந�� ஒ� 

ேவைள �தி�� இ�த மாதி� ஆகாம 

இ��தி��தா இ�ைன�� எ� ெபா��, 

மா�ப��ைளேயாட நிைலைம எ�ன...?  

நிைன��� பா�கேவ ந���ேத... 

ெச�வராஜ� தள�வா� ேசாபாவ�� அமர... 

வ�� ல இ�த ��� பா���� தா� 

நா�க�� சீ�கிர� கிள�ப� வ�ேதா�... 

ெப�ய க�ட��ல இ��� 

த�ப��சி��கா�க... எ�த ெஜ�ம��ல 

ெச�ச ��ண�யேமா... ராகா 

ம�னா�ஷிய�ட� ெசா�லி� ெகா����க... 

ம�னா�சிய�� வ�ழிகள�� க�ண��  

அ�வ�யா� ெகா��ய�... ேநராக �ைஜ 

அைற�� ெச�� வ�ள�ேக�றினா�. 

எ��� ேபச� ேதா�றாம� வ��வா 

ெதாைல�கா�சி� திைரைய ெவறி��� 

ெகா����க... கா�� �ைழவத��� �ட 

இடமி�லாம� அவைன இ�க� ப�றி 

இ��தா� ��திகா...

 

ஒ� வார� கழி�� ைதய� ப���த ப�ற� 

ம���� வ��வா��, �திகா�� த�க� 

வ�� ��� �ற�ப�� ெச�றன�...

ஏ� ��திகா... அ�த �ெரய�� 

ஆ�சிெட��ைடேய நிைன�சி�கி�� 

இ��தா எ�ப�...?  ேவற எ�கயாவ� 

ேபாய��� வரலா� இ�ல... இ�ேபா ேபானா 

தா�... அ��ற� �ழ�ைத�� 

ஆயா���னா எ�க�� நகர ��யா�... 

ராகமாலிகா வ��த�ேதா� ெசா�ல...

ேவ�டா�கா... ைநன�டா� எ�க 

ேபாய�ட�ேபா��... ம�த ஊெர�லா� எ�க 

ேபாய�ட� ேபா��... உ�க� ெகா��த� 

இ�க ப�ற ேச�ைடய� தான அ�க�� 

ப�ண� ேபாறா�... �த�ல ந�ம ேச��ய 

பா�ேபா�கா... ந�ப வ��  தா� நம�� 

ெசா��க�... இ�த வ�� ��� எ�ன�கா 

�ைற�ச�...?  எ�ப�� கலகல�� 

ச�ேதாஷமா� தான இ��ேகா�... ��திகா 

மன���வமா� ெசா�லி� ெகா����த 

ேபாேத �தர� அ�� வ�� ேசர...

வ�� ராகா... இ�த அனேகா�டா ேபமிலி�� 

இ�ெனா� ஜூன�ய� வ�த ப�ற� �� 

ேப�� ேச��� ேபாவா�களா இ����... 

எ�� �தர� கலா��க...

வ��வா... அனேகா�டா ேம�ட�லா� 

ெசா�லி���களா...?  ��திகா அவ� ம�� 

பாய... 

மிளகா� ெபா� ேம�ட� �ட 

ெசா�லி�டா�... எ�� ராகா அவ� 

ப���� வார... 

வ��வா எ��� ஓட... ைகய�� 

கர��ேயா� ��திகா வ��வாைவ� 

�ர�த... இவ�க� இ�வ�� 

அம�கள�ைத�� ைக த�� ரசி��� 

ெகா�� இ��தா� த��...

�தர� - ராகமாலிகா, வ��வா - ��திகா, 

த��... இன� வர�ேபா�� ��� வ��வா 

அ�ல� ��� ��திகா இவ�க� 

அைனவ�� எ�ேபா�� இேத ேபா� 

ச�ேதாஷமாக, நி�மதியாக, ஒ��ைமயாக, 

பா�கா�பாக வாழ நா� அைனவ�� ஒ�� 

ேச��� வா���ேவா�...!!! 

ப���ைர:

இ�த� கைதைய �பமாக� தா� ���க 

ேவ��� எ�ப� ந� ெப�ைம� 

ேதாழிகள�� வ���ப�. அவ�கள�� 

வ���ப�ப�ேய மகி��சியான ���ப� 

கைதயாக �����ேள�. ஆனா� இ� 

ேபா�ற அகால வ�ப��கள�� ம��� வர 

��யாம� ேபானவ�கைள� ப�றிய 

வ��த� எ� மனதி� எ�ேபா�� இ��� 

ெகா�ேட இ��கிற�.  இவ�க� எ�ன 

பாவ� ெச�தா�க�?  இவ�க�� ஆய�ர� 

கன�க�ட� ப�ற�தவ�க� தாேன... 

வள��தவ�க� தாேன... வாழ 

நிைன�தவ�க� தாேன...?!  இத�ெக�லா� 

காரண� வ�தியா, ச�க வ�ேராதிகள�� 

சதியா?  உற�கைள வ���, உட� க�கி, 

இ�த உலைக வ��ேட மைற��, 

நிைன�களா� ம��ேம எ�சி நி��� �ய 

ஆ�மா�க��� இ�த� கைத 

சம��பண�...!!!

 

வா��ப���தா� ெப�ைம மி� இதழி� 

ம���� ச�தி�ேபா�... எ��� அ��ட� 

�க�திரேம�. 
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Penmai.com conducts contests each 
month and awards the winners with 
a�rac�ve prizes.

Here is the announcement for the last 
month contest winners.
1. Popular Thread - Marriage, Family & 
Rela�onship winner - JV_66 (Jayanthy) for 
the thread “Hey!!! Honey!!! I love this 
character of yours”.

2. Top answerers contest winner - Gayathri 
Arun.

3. Penmai Special Kolam Contest  Winner - 
Nalini Narayanan.

4. Neeya Naana Winner - Vijivedachalam.

5. Penmai’s Super Star - Best Poet - Shaalam 

January Month Contest WinnersJanuary Month Contest WinnersJanuary Month Contest WinnersCon
test

 & 

Rew
ards

Popular Thread Contest - Penmai’s Hub

Penmai’s Special Contest - Valen�nes day 
Haikoo Poem Contest

�eeya �aana - �ebruary �onth �ontest
இ�த மாத�தி�கான தைல��, காத� 

தி�மண�கைள ெசா�த�க� ம��� 

ச�க� அ�கீக��கி�றதா? இ�ைலயா?

Top answerers contest !!!
Every month, ques�ons asked by the users will 
be indexed.  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. 
 The Super Star of the Month, will be a surprise 
to everyone. Penmai Panel will select the best 
player of Penmai every month, it may be like, 
Best Mo�vator, Best Blogger, Best Poet, Best 
writer, Best Creator, Best Adviser etc. You can 
play any role like this, the thing you have to do 
is to give your best.

February Month ContestFebruary Month ContestFebruary Month Contest
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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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