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அ�� ெப�ைம ேதாழைமக��� வண�க�, 

தாயாக, த�ைகயாக, ேதாழியாக, காதலியாக, மைனவ�யாக, மகளாக எ�� பல 

ப�மாண�கள�� ந� வா�வ�� அைன�� க�ட�தி�� ந��கமற 

நிைற�தி��பவ�க� ெப�. எ�த ெமாழியானா��, எ�த இனமானா�� த� 

நா�ைட தா�நா� எ��� த� ெமாழிைய தா� ெமாழி எ�� தா� 

ெசா�வா�க�. அ�த அள��� ெப�ைம�� உலெக�கி�� அதிக 

��கிய��வ� அள��க�ப�கிற�. 

ப�ைடய கால�தி� ெப�க� ந�� ப��தவ�களாக��, ஆ�க��� 

ச�சமமாக வா��� வ�தவ�களாக�� இ��தத�� ஔைவயா�, கா�கி, 

ைம�ேரய� ேபா�றவ�கேள சிற�த ஆதார�. ஆனா� த�ேபா� ந� நா��� 

ெப�கள�� நிைல� ச�� �ர�பா�க� நிைற�ததாகேவ உ�ள�. ஒ� ப�க� 

ெப�க� ெதாழி� �ைனேவாராக��, நா��� தைலைம� ெபா��ப��� 

ம�ட� ��ய���கிறா�க�. ம�ெறா� ப�க� ெப� சி��ெகாைல, வரத�சைண� 

ெகா�ைம பாலின வ�ெகா�ைம எ�� ந��கி� ெகா�� இ��கி�றன�. 

பாலின� சம��வ�, க�வ� ம��� ெபா�ளாதார�தி� சமஉ�ைம 

ேபா�றைவக� இ�ன�� கான� ந�ராகேவ உ�ள�. இ�ேபா� ெப�க��� 

இ���� ப�ர�சைனய�� �த�ைமயாக கைளய ேவ��ய� பாலிய� 

வ�ெகா�ைம. அத�கான ச�ட� தி��த�க� ெச�� அதைன ச�யாக� 

பய�ப��தினா� ம��ேம ெப� ச�தாய� த� அ��� க�ட வள��சிைய 

ேநா�கி� ெச�ல ����.   

சில ெபா��பான தைலைம� ப��க�, அரசிய� ெபா���க� ேபா�றவ�ைற 

ெப�க� ஏ�� நட�தி வ�வ� ெப� ச�தாய�ைத அத� ��ேன�ற 

பாைதய�� ெச���� ஒ� ந�ல அறி�றிேய. 

இ�த மகள�� தின�த�� ���க ���க ெப�கைள� ெகா�� ம��ேம 8 

வ�மான�கைள இய�கிய� �ைப�ெஜ� நி�வன�. இ�த நிக�� ெப�கள�� 

திறைமகைள� ேபா��� வ�தமாக��, அவ�கைள அ�கீக���� வ�தமாக�� 

அைம�த� மகி��சி���யேத. எதி�வ�� கால�கள��� இ�ேபா� இ��� 

பல பல சாதைனகைள ந� �ல� சாதி��� எ�பைத ஐய� தி�பற உ�தியாக� 

�றலா�.

��ைமக� பல ெகா��, ேசாதைனகைள மன உ�தி�ட� எதி�ெகா�� 

சாதைனக� ஆ�கி, ெவ�றி வாைக �� உவைகக� பல அைட�திட 

உலெக�கி�� உ�ள ேதாழிக� அைனவ���� மகள�� தின வா����க�!!! 

ெப�கைள மதி�� அவ�க��� உ��ைணயாக ந�ேமா� வா�� 

சக ேதாழ�க��� ந�றிக�!!!

ெப�ண�� ெப��த�க யா�ள???

��ைம ெப�களா� நா� வல� வ�ேவா�!!!
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Mammas Page

... jv_66@Jayanthi

How to make your kid to eat food in a easy way? 

எள�ய �ைறய�� �ழ�ைதகைள சா�ப�ட ைவ�க சில ேயாசைனக�:

�ழ�ைதக� சா�ப�ட மிக�� ப���வா�க�. அவ�கைள வழி��� ெகா��வர சில 

ேயாசைனக�.

எ�த ஒ� பலகார�ைத�� ஒேர மாதி� ெச�� ெகா��தா� அவ�க��� அ��� 

வ���. வ��தியாச�ைத வ����வா�க�.

உதாரண����, ேதாைச, ச�பா�தி ேபா�றவ�ைற வழ�கமான வ�வ�தி� ெச�யாம�, 

வ�த வ�தமான நா�க�, மாநில�க�, ��ேகாண� ேபா�ற வ�வ�கள�� ெச��,  

“இ�ேபா ந� அ�த நா�ைட� சா�ப�ட�ேபாற பா�” எ�� அவ�க��� ஆ�வ�ைத உ�� 

ப�ணலா�. க���பாக அவ�க� ஆ�வ��ட� சா�ப���வ��வா�க�.

அேத ேபா�, கார� ேபா�றவ�ைற அ�ப�ேய ��தாகேவா, சிறியதாக ெவ��ேயா 

ெகா��காம�, ந�றாக� ��வ�, ��னா� எ���� சா�ப�ட� ெசா�னா� சா�ப��� 

வ��வா�க�.

ேம��, ஒ�ெவா� ச���ள ப�ட�ைத��, “இைத ந� சா�ப��டா�, உன�� ந�லா 

�� வள��, க�� ந�லா ெத���, வ�ைளயா��கள�� �தலாக வரலா�, ப��ப�� 

�தலாக வரலா�, உயரமாக வளரலா�” ேபா�� பலவ�ைற� ெசா�லி அவ�கைள� 

சா�ப�ட ைவ�கலா�.

அவ�கைள வ����தி� சா�ப�ட ைவ�பைத வ�ட, இ�த �ைறகைள� ப��ப�றினா�, 

ந�ல பல� ெத�ய வா��� உ��.

Parenting Tips
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Mammas Page

... vijivedachalam

Parenting Tips for Teenagers 

It is not 
very difficult task to 

manage the teenagers.

Because of hormone change, we feel some different 
activities in them.

 First one, their dressing code.
 Second, the crush in opposite sex.

 Third, always like to be lonely.
 Fourth, keep on dreaming.

 Slight diversion and less concentration from studies.
 Like to chat more with friends through mobile or internet.

To overcome these issues:
 You must  be a good friend to your daughter. 
 Talk openly to her.
 Guide her in a polite way. 

Try to give practice about meditation to your daughter .
 Indirectly monitor her activities.
 Don't use harsh words.
 Don't stress her to study.
 While she is studying you sit along with her.
 Keep the computer in the common 

places like hall or living room, so that 
they can't misuse the internet.
 Finally don't keep on watching 

them. Be friendly.
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A child should be able to:
 Move in a coordinated way
 Speak in sentences and use many different words
 Understand opposites (e.g., fat and thin, tall and short)
 Play with other children
 Dress without help
 Answer simple questions
 Count 5–10 objects
 Wash her or his own hands.

Advice for parents and other caregivers:
 Listen to the child
 Interact frequently with the child
 Read and tell stories
 Encourage the child (both girls and boys) to play and explore
 Listen to and answer all the child's questions, have conversations (with both 

girls and boys)
 Encourage creative play, building and drawing
 Limit television watching and ensure that violent shows are not viewed
 Acknowledge and encourage positive behaviour and set clear and consistent 

limits
 Provide consistent affection every day
 Enroll the child (both girls and boys) in an early learning (play) programme that 

helps to prepare the child for school.

Warning signs to watch for:
 Fear, anger or violence when 

playing with other children, which 
could be signs of emotional 
problems or abuse.

...Rameshshan@RameshShanmugam

Article published by WHO
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Mammas Page

Moms vs Kids
Q) How to get rid of thumb sucking habit of my daughter? Anybody has a proven 
or workable method to make kids to forget this habit of thumb sucking?

Parasakthi
When babies are growing they used to do some things like thumb sucking at some 
stage. Once they crossed that stage, they itself leave that habit and make another new 
habit.

If we restrict them or try to remove his/her finger often while he is thumb sucking, he 
fixed in his mind to repeat the same. So don't try to bring out the finger when he/she is 
thumb sucking. Just divert them into some other activities or games and change their 
mood. They would stop thumb sucking and concentrate on other activities.

Gayathri
First check whether your kid has any emotional issues, he might feel comfortable while 
sucking the thumb or your child just likes sucking the thumb that is the simple reason. 

Take a picture and show him that he looks bad while sucking the thumb and also tell him 
that his finger will smell bad and his friends will feel disgusting. Try not to be harsh with 
your child about it though, it will only make him feel bad and then go suck his thumb.

Encourage him by giving some positive commands like, since you understood that its a 
bad habit, I know you will stop this habit very soon. 

Take your time since you already made it a habit, whenever you notice that your finger is 
in your mouth you stop sucking immediately, this way you can stop soon.

I know you are trying to stop and you will stop soon etc. These kinds of motivational 
commands will make him feel good.  Also when you see him 
sucking his thumb, appreciate him saying that "wow, you didn't suck 
your thumb for long time'. 

He needs time, so give him time to change.  Don't worry too much, 
they will grow embarrassed about it more and not do it so much and 
then eventually stop doing it.

Vijivedachalam
Thumb sucking is a general habit.   But if you feel uneasy means, 
apply neem oil in his finger without knowing him, as per the 
psychological fact he won't like to suck his finger (by tasting the 
neem oil).  One of my grannies advised this.  Normally village 
grannies advice this tips for thumb sucking. 
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Preggers Guide

உ�க� க��ப�ைத உ���ப����
எ�ய �ய ப�ேசாதைன 

...Sumathisrini

மணமான ஒ�ெவா� ெப�ண�� எதி�பா��பாக இ��ப� தா�ைம நிைலைய 

அைடவ�. க��ப� த��தலி� �த� அைடயாள� மாதவ�டா� த�ள�� 

ேபாவ�.

இ�த நிைலய�� த� க��ப�ைத ஊ�ஜித� ப��தி� ெகா�ள ைவ�திய�கள�� 

உதவ� ேதைவ�ப�கிற�.

உ�ைமய�� உ�க� க��ப�ைத ந��கேள உ�தி ெச�� ெகா�ள ����.

ெபா�வாக க��ப� ஆன ெப�ண�� சி�ந��ேல hcG என�ப�� ஹா�ேமா� 

இ��பைத ைவ�ேத க��ப� உ�தி�ப�தப�கிற�. இ�த ஹா�ேமாைன� 

க�� ப���பத�காக இல�வாக� பய�ப��த� ��ய ��சிக� (STRIPS) 

இ�ேபா� எ�லா ஃபா�மசிகள�ேல�� கிைட�கிற�. இைத� பய�ப��திேய 

ெப��பா�� ைவ�திய�க�� உ�க� க��ப�ைத உ�தி�ப���கி�றன�.

இைத ந��க�� இல�வாக� வ�� �லி��ேத ெச�யலா�. �தலி� 

ஃபா�மசிய�லி��� அ�த� ��சி (STRIP) ஒ�ைற வா�கி� ெகா���க�. 

அைத வா��வத�� எ�த ைவ�திய�� ப���ைர�� ேதைவ இ�ைல. 

ெவ�மேன க��ப� ேசாதி��� ��சி (PREGNACY TESTING STRIPS) அ�ல� 

URINE hcG STRIP எ�� ேக�டாேல ஃபா�மசி ேவைல ஆ�க���� ெத���. 

அத� வ�ைல�� ெவ�� 50 �பா���� �ைற�தா�.

அ�த� ��சி அேனகமாக ெவ�ைள நிறமாக இ����. அத� ஒ� 

எ�ைலய�� ஒ� சிவ�� நிற� ேகா� இ���� (நிற� �றிய��  சில 

��சிகள�ேல ேவ�படலா�).

ந��க� ெச�ய ேவ��ய�. அ�த� ��சிய�� 

�றி�ப��ட �ைனைய உ�க� சி�ந��� 

அமி��தி� ப���க ேவ��ய�தா�. ப���க 

ேவ��ய ேநர�� ந��க� வா�கிய 

��சிைய� ெபா��� ேவ�படலா�. 

ெபா�வாக 1-2 நிமிட�க�.

ப���� ��சிைய ெவள�ய�� எ���� 

பா��க�. அ�த� ��சிய�� ஏ�கனேவ 

இ��த சிவ�� நிற� ேகா����� ப�க�தி� 

இ��ெமா� ேகா� �திதாக ேதா�றி 

இ��தா�, உ�க� சி�ந��� hcG எ�ற 

ஹா�ேமா� இ��கிற� அதாவ� ந��க� 

க��ப� த��� இ��கிற�� க� எ�� அ��த�. 
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Preggers Guide

�ழ�ைத�ேப� தாமதமா�� 

த�பதிய�க���:

எ�வ�த� காரண�� இ�லாம� 

�ழ�ைத�ேப� தாமதமா�� 

த�பதிய�க� ெச�வாைழ� பழ�கைள 

இர� ப��க� 

ெச���� இ�வ�� 48 நா�க� 

ெதாட��� சா�ப��டா�

�ழ�ைத உ�டாக வா���க� அதிக�.

The common symptoms are the following:The common symptoms are the following:
 A missed period A missed period
 Morning Sickness Morning Sickness
 Tender Breasts Tender Breasts
 Darkening of your areolas Darkening of your areolas
 Spotting Spotting
 Frequent Urination Frequent Urination
 Fatigue Fatigue
 Food cravings Food cravings
 Altered sense of taste Altered sense of taste
 Constipation Constipation

If you are having this symptoms have a home pregnancy test and make an If you are having this symptoms have a home pregnancy test and make an 
appointment with your doctor to confirm the good news.appointment with your doctor to confirm the good news.

The common symptoms are the following:
 A missed period
 Morning Sickness
 Tender Breasts
 Darkening of your areolas
 Spotting
 Frequent Urination
 Fatigue
 Food cravings
 Altered sense of taste
 Constipation

If you are having this symptoms have a home pregnancy test and make an 
appointment with your doctor to confirm the good news.

Chitrakumar
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Fashion Today

...Lavanyap

Pearl Flower JewelleryPearl Flower JewelleryPearl Flower Jewellery
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Gajaananam Sloka

Gajaananam Bootha Ganaathi Sayvitham 
Kapitha Jumbu Phala saara Bakshitham Umaa 
Sutham Shoka Vinaasha Kaaranam Namaami 
Vigneshwara Paadha Pankajam 

Meaning

I prostrate myself before the lotus feet of Vigneshvara 
(Ganesha), the son of Uma, who destroys sorrow, who is 
served by the host of angels, who has the face of an 
elephant, who partakes of the essence of kapittha and 
jambu fruits.

Slokas for KidsSlokas for KidsSlokas for Kids

Kids Corner

Fl   wer PrintingFl   wer PrintingFl   wer Printing
Things needed
 Small owers and leaves
 2 Waxed or grease proof papers
 Iron

Method to make homemade ower printing
 Arrange the owers on the waxed paper.
 Place another sheet of waxed paper on top.
 Iron carefully with a slightly cool iron. The wax in the paper will bind 

together and seal the owers inside.
 You can start out by going for a walk with the children. Help them pick 

owers and leaves for this activity. 
 This will help the children appreciate nature.

Deepa bala

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine Mar 2013                               12



Kids Corner

Sangichandru’s son

KIDS
CORNER

Dayamalar’s Brother
Vishwavarman Aparna’s Coloring
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Crafts Gallery

Kundan Rangoli
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Sofaset with Icecream stick

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine Mar 2013                               14













www.Penmai.com                             Penmai eMagazine Mar 2013                               15



“Malala has recently 

been nominated for the

2013 Nobel Peace Prize, 

the youngest person 

in history to receive 

the honour”.

Malala Yousafzai (1997) is a 15-year-old Pakistani girl who was shot in the head on the 
way home from school by the Taliban. Her only crime was criticising the Taliban’s strict 
rules against female education and standing up for her right to go to school.

Inspired by her activist father, Malala was involved in social justice from a young age. 
She first gained prominence at age 11, when she wrote a blog for the BBC for 10 weeks 
(under a pseudonym) detailing her life under Taliban rule. The blog was extremely 
popular and her real identity was later revealed when her father nominated her for an 
International Peace Prize. From there she started appearing on television, speaking 
against the Taliban’s ruling that banned girls from attending school. Her 
international status grew even more when she was featured in a 
New York Times documentary (which you can 
watch here). She continued to 
speak out 

a g a i n s t  t h e 
Taliban and was nominated for 

the International Youth Peace Prize and won the 
inaugural Pakistan National Youth Peace Prize in 2011 (now 

named the National Malala Peace Prize).

On the 9th October 2012, on her way home from school, Malala was shot in the head 
and neck by a masked gunman (two other children, Kainat Riaz and Shazia Ramzan, 
were also injured). The Taliban claimed responsibility for the attack, saying that Malala 
was “the symbol of the infidels and obscenity”. Straight after the incident Malala was 
taken to Peshawar Military hospital for an initial operation where part of her skull was 
removed to allow room for the swelling of her brain and was later own to the United 
Kingdom for further treatment. She would receive two further surgeries to insert a 
titanium plate in her skull and attach a cochlear device in her left ear to restore her 
hearing. Malala was released from hospital this month and is currently staying in her 
temporary home with her family in Birmingham and is expected to make a full recovery.
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- Malala Yousafzai
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Muthamma was India's first woman career diplomat 
and first woman Ambassador. She will be known for 
her successful crusade for women's equality in the 
male-dominated time she served. She brought a 
petition against the Indian government on the ground 
she was passed over for a promotion. Her case was 
upheld in a landmark 1979 judgment that led to 
changes for women in politics. 

Ms. Mallika Srinivasan heads the Tractors and Farm 

Equipment (TAFE) group. TAFE's turnover, a mere 

Rs.86 crore in 1985 - the year she joined - had risen 

to Rs.5,800 crore by 2010/11, making it the second 

biggest tractor company in India after Mahindra 

Tractors. Mallika Srinivasan is one of the most 

successful women CEOs in India.

Dr. Kiran Mazumdar Shaw, Chairman & Managing 
Director of Biocon Ltd., who became India's richest 
woman in 2004 (an estimated Rs.2,100 crore), was 
educated at the Bishop Cotton Girls School and 
Mount Carmel College in Bangalore. She founded 
Biocon India with a capital of Rs.10,000 in her garage 
in 1978 - the initial operation was to extract an 
enzyme from papaya. Her application for loans were 
turned down by banks then - on three counts - 
biotechnology was then a new word, thecompany 
lacked assets, and (most importantly) women 
entrepreneurs were still a rarity. Today, her company 
is the bigget biopharmaceutical firm in the country.

Great Women Personalities
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Neelam Dhawan, Microsoft India managing director, 

leads Microsoft's sales and marketing operations in 

the country. A Stephenian (graduated in 1980), she 

passed out of Delhi's Faculty of Management Studies 

in 1982. Back then, while she was keen to join FMCG 

majors like Hindustan Lever and Asian Paints, both 

companies rejected Dhawan as they did not want to 

appoint women for marketing.

Naina Lal Kidwai was the first Indian woman to 

graduate from the Harvard Business School. Fortune 

magazine listed Kidwai among the World's Top 50 

Corporate Women from 2000 to 2003. According to 

the Economic Times, she is the first woman to head 

the operations of a foreign bank in India (HSBC). 

Kidwai was awarded the Padma Shri this year.

Dr. Jatinder Kaur Arora, an outstanding scientist 
from Punjab, was conferred a national award for her 
work on women's development through science and 
technology. Dr. Arora, perhaps the first scientist to get 
such an award, is a doctorate in microbiology and has 
a brilliant academic record. An unlikely and fairly new 
contender on this list, she is serving as a joint director 
in the Punjab State Council for Science and 
Technology at present.
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Indra Krishnamurthy Nooyi, chairman and 

executive officer of PepsiCo, was according to Forbes 

magazine's 2006 poll, the fourth most powerful 

woman in the world. She was also named the #1 

Most Powerful Woman in Business in 2006 by 

Fortune magazine. She got her bachelor's degree 

from Madras Christian College in 1974, entered the 

Business Diploma programme at the Indian Institute 

of Management, Calcutta, and later moved to the US 

to attend the Yale School of Management. Nooyi 

serves on the board of directors of several 

organizations, including Motorola, the Federal 

Reserve Bank of New York, the International Rescue 

Committee, and the Lincoln Center for the Performing 

Arts.

Kiran Bedi, has been India’s first and highest 

(woman) ranking officer who joined the Ind ian Police 

Service in 1972. Her expertise includes more than 35 

years of creative and reformative policing and prison 

management.

She worked with the United Nations in New York as 

the Police Advisor to the Secretary General, in the 

Department of Peace Keeping Operations. She 

represented India in International forums on crime 

prevention, drug abuse, police and prison reforms 

and women’s issues.

She is a recipient of the prestigious Ramon 

Magsaysay Award (also called the Asian Nobel 

Prize), and several other national and international
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Aung San Suu Kyi Daughter of the father of modern-
day Burma, Suu Kyi is widely recognized as the 
symbol of pure democracy across Southeast Asia, 
and also the world over. Placed under house arrest 
and detained several times for her anti-government 
processes, this strong advocate of democracy is 
currently the leader of opposition in Burma. She has 
received several international humanitarian and 
peace awards alongside the United States of 
America's highest civilian honor, the Congressional 
Gold Medal.

Sunita Williams is an Indian American astronaut 
and a United States Navy officer who holds the 
record for longest space ight by a woman. She 
was awarded the Padma Bhushan, award to 
recognize distinguished service of a high order to 
the nation, in any field.. 

Wangari Maathai, the Kenyan environmentalist who 

began a movement to reforest her country by paying 

poor women a few shillings to plant trees and who 

went on to become the first African woman to win a 

Nobel Peace Prize.

Dr. Maathai, one of the most widely respected women 

on the continent, played many roles - 

environmentalist, feminist, politician, professor, 

rabble-rouser, human rights advocate and head of the 

Green Belt Movement, which she founded in 1977. Its 

mission was to plant trees across Kenya to fight 

erosion and to create firewood for fuel and jobs for 

women.
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Mother Teresa - The mother of poor and deprived 

people, Mother Teresa, born Agnes Gonxha Bojaxhiu, 

is considered a guiding light of peace and 

compassion. She founded the Missionaries of Charity, 

which is present in 133 countries. Members show 

compassion, relate and help the poorest of poor 

people as a motto of their life.

Kalpana Chawla was born in the small town of Karnal in the 

state of Haryana. In 1997, Kalpana Chawla did India proud 

by becoming the first Indian woman to go into space. She 

was selected by the NASA and went to space shuttle named 

Columbia as a mission specialist. Very soon she got another 

opportunity to go into space. This time also she was selected 

as a mission specialist in the seven-member crew. But 

unfortunately, the Columbia broke up on re-entry into the 

Earth's atmosphere. All the seven members perished.

To honour her, India's latest weather satellite METSAT has 

been named as Kalpana-I.

Chinnapillai comes from a small village called Pulliseri 

which is tucked into the Madurai district of Tamil Nadu. She 

is one of the five recipients of the Streeshakti award, 

awarded annually by the Union human resources 

development ministry in recognition of the pioneering work 

done by women in India. Though most of her compatriots 

would not recognise her, she has, over the last many years, 

been quietly organising poor and illiterate agricultural 

labourers of Tamil Nadu.
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ெப�ைம எ�ப� ெம�ைம,

பறைவ�� இற� �ட� ேதா���,

தா�� வ�ட��...

ெப�ைம எ�ப� உ�ைம, 

ெபா�யான பாச�க� �ட ேதா���,

தா�� உ�ைமயான அ���...

ெப�ைம எ�ப� க�ைண,

கட�� �ட ேதா���ேபாவா�,

தா�� க�ைண��...

ெப�ைம எ�ப� ெப��த�ைம,
ெத�வ� �ட ம���கம���� 

தவ�கைள,

தா�ைம ம�����...

உலக ெப�க� �ன� எ�ேற 
அ�யாத,
ப��காத, பாமர, பாரத� 
ெப����. 

�ம�க�யாக இ��க � 
அம�க�யாக ேவ��மா?
����, ���த �� அ��� 
வா�க� �ற�தாயா?
���ட� ��� �� �ழ�ைத 
ெபற� �ற�தாயா?
������, �ைற���மா� 
இ��க�தா� �ற�தாயா?
அ�� வா��� உ� வா�ைக 
தைன �ற�தாயா?
வாழ� �ற�த ���ம� ஒ�ைற 
மற�தாயா?

���ெத�� ேநர�,
இ� தா� ெப�ேண;
உ� �ழ�ைதகைள��,
அ�ேபா� ஆ�காேத க�ேண.

� ப��க ��ைல, ஆனா�
வா��ைக� பாட�மா,
இ��� ப��க��ைல?

���� வைர கா����காேத,
�ைர��� ��யைல� ேத�,
உ� ��தைல நா�, 
ந�ைமக� ேகா� -
உன��� உ� �ழ�ைதக����.







Sumitra...

Divideva...
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...vijigermany

Health Tidbits

Health Benefits of Onion

Amazing Health Benefits of Raw Onions 

Onions smell good when they are fried and your mouth 
stinks when you eat them raw. But if you knew all the 
health benefits of onions in the uncooked form, then you 
would probably not mind the stink that much. 

Here are some of the most important health benefits :
Onions Fight Cancer: Onions are best known source of 
quercitin, an antioxidant which benefits are so many that it 
is impossible to list all. 

Onions Are Heart Healthy: One of major health benefits of onions is that they are 
healthy for the heart. This is due to multiple reasons. Onions help in thinning the 
blood and avoid clotting of the blood. It reduces the levels of bad cholesterol that 
come from trans fats. 

Onions Detoxify Your Body: Onions are a rich source of sulphur. Thus, detoxification 
is included in the list of the health benefits of onions. Vitamin C presents in onion is 
a very potent compound to de-detoxify your system.

An Onion A Day Keeps Diabetes At Bay: The benefits of onions for diabetics have 
surprised many medical practitioners. A glass of onion juice (raw) can help lower 
blood sugar levels substantially. Many doctors believe that it works better at 
controlling blood sugar than many accepted medications for diabetes!
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Energy   40 Kcal
Carbohydrates 9.34 g
Protein   1.10 g
Total Fat  0.10 g
Cholesterol  0 mg
Dietary Fiber  1.7 g
Vitamins
Folates  19 µg
Niacin   0.116 mg
Pantothenic acid 0.123 mg
Pyridoxine  0.120 mg
Riboavin  0.027 mg
Thiamin  0.046 mg
Vitamin A  2 IU
Vitamin C  7.4 mg
Vitamin E  0.02 mg

Electrolytes
Sodium  4 mg
Potassium  146 mg

Minerals
Calcium  23 mg
Copper  0.039 mg
Iron   0.0.21 mg
Magnesium  10 mg
Manganese  0.129 mg
Phosphorus  29 mg
Zinc   0.17 mg

Phyto-nutrients
Carotene-beta  1 µg
Cryptoxanthin-beta 0 µg
Lutein-zeaxanthin 4 µg
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Health Tidbits

Leftover Rice 
பைழய சாத�

�த� நா� சாத�தி� ந���றி, ம�நா� சா�ப��� இ�த 

பைழய சாத�தி� தா� ப�6, ப�12 ஏராளமாக இ��கிற� 

எ�கிறா� அெம��காவ�� இ���� ஒ� ம���வ�. தவ�ர�� 

உட���, �றி�பாக சி� �ட��� ந�ைம ெச��� 

'���லிய�� ஆஃ� பா���யா�' (கவன���க�: 'மி�லிய�' 

அ�ல '���லிய�') ெப�கி ந� உண�� பாைதையேய 

ஆேரா�கியமாக ைவ�தி��கிறதா�! 

�டேவ இர�� சிறிய ெவ�காய� ேச��ேபா�, ேநா� 

எதி��� ச�தி அப�மிதமாக ெப��கிறதா�. அ��ற� ப�றி� 

கா��ச� எ�ன, எ�த� கா��ச�� ந�ைம அ�கா�! 

பைழய சாத�தி� மக��வ�ைத� ப�றி அெம��காவ�� 

வசி��� ந� இ�திய வ��ஞான� �ரத�� �றியதி� இ��� 

சில: 

 "காைலய�� சி����யாக இ�த பைழய சாத�ைத� 

���பதா�, உட� ேலசாக��, அேத சமய� 

�����பாக�� இ��கிற�. 

 இரேவ த�ண��  ஊ�றி �� ைவ�பதா� 

...Ramyas

Image courtesy: sharmispassions.com

இல�ச�கண�கான ந�ல பா���யா�க� இதி� உ�வாகிற�. 

 ம�நா� இைத ����� ேபா� உட� ��ைட� தண��பேதா� �ட���, வய��� வலி 

ேபா�றவ�ைற�� �ண�ப����. 

 அ�ம��மி�லாம� இதிலி���� நா��ச��, மல�சி�க� இ�லாம� உடைல சீராக 

இய�க� ெச�கிற�. இ�த� பைழய சாத� உண� �ைறைய சில நா� ெதாட��� 

சா�ப��டா� ந�ல வ��தியாச� ெத���. இர�த அ��த� க����� இ����, உட� 

எைட�� �ைற��. அல�ஜி, அ��� ேபா�றைவ �ட ச�ெட�� ச�யாகி வ���. 

 உட��� அதிகமான ச�திைய த�� நா� ���க ேசா�வ��றி ேவைல ெச�ய 

உதவ�யாக இ����. 

 எ�லாவ�றி��� ேமலாக ேநா� எதி��� ச�தி அதிகளவ�� கிைட�பதா�, எ�த ேநா�� 

அ�கி��ட வரா�. ஆேரா�கியமாக அேத சமய� இளைமயாக�� இ��கலா�. 

பைழய சாத�ைத எ�ப� ெச�வ�: 

 பைழய சாத�தி�� மிக�� சிற�த� ப�ெரள� ைர� எ�� அைழ�க�ப�� ைக���த� 

அ�சிதா�. ஒ� க� ச�� அ�ல� ம� ச��ய�� சிறி� சாத�ைத� ேபா��, ��தமான 

த�ணை� ர நிைறய ஊ�ற��. 

 ம�நா� சாத�ைத ந�� ப�ைச��, ேமா� சிறி� ேச���, சி�னெவ�காய� ேச���� 

���க 'ஜி�'ெல�� இ���� (மிக�� �டாக இ���� சாத�தி� த�ணை� ர ஊ�ற� 

�டா�.)

மதிய உண� ேநர� வைர �, காப� ேக�கா� வய��!
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Health Tidbits

இர�த ேசாைக��

தின�� ெகா�யா�பழ� சா�ப��� 

வ�தா�, இர�த ேசாைக 

ப�ர�சிைனய�லி��� 

வ��படலா�. ேம��, 

ப���க�கா� ேவ� கஷாய� 

சா�ப��� வர இர�தேசாைக 

ந����.

அ�ைம ேநா���

10 கிரா� ெவ�தய�, மிள� 5 

இர�ைட�� த��� ெபா� ெச�� 

த�ண��  வ��� கா��சி� 

ேகாைடய�� காைல, மாைல 3 

நா�க� ெதாட��� 

சா�ப��டா� அ�ைம ேநா� வராம� 

த��கலா�.

ப�வலி��

சாதாரண ப�வலி�� ஒ� ��� ��ைக 

வாய�� ேபா�� அட�கி� ெகா�டா� ப�வலி 

சிறி� ேநர�தி� �ைற��வ���.

அேத ேபா� கிரா�ைப ப�லி� வலி உ�ள 

இட�தி� ைவ��� ெகா�டா�� வலி 

�ைற�� வ���.

ப� வலி அதிகமாக இ��தா� க�ைக அைர��� 

ெபா� ெச�� ப�வலி இ���� க�ன�தி� ேம� ப�� 

ேபா�டா� �ணமா��.

Granny
Remedies
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...Sumathisrini

ஒ��கா�� கணவைன� ப��யாதி��க 

காரைடயா� ேநா��! 

மாசி�� ப��ன��� ��� ேவைளய�� 

ேநா�க�ப�வ� தா� காரைடயா� ேநா��. 

இ�த ேநா�ைப காமா�சி ேநா��, ெகௗ� 

வ�ரத�, சாவ��தி� வ�ரத� எ��� 

ெசா�வா�க�.

கணவ�� மைனவ��� மனெமா�த 

த�பதியராக வா��� இ�லற த�ம�கைள 

கைடப���ப� சிற�பானதாக� 

�ற�ப�கிற�. மைனவ�, ம�கைள 

பா�கா�� அற வா�� நட�தி வ�� 

���ப� தைலவ� ந��ட ஆ��ட�� 

ஆேரா�கிய��ட�� இ��க ேவ���. 

இ�லற த�ம�ைத சிற�பாக கைடப���கிற 

வைகய�� தா� த���க �ம�கலியாக 

இ��க ேவ��� எ�� ேவ��� 

ெகா�கிற வைகய�� �ம�கலி� ெப�க� 

இ���� வ�ரதேம காரைடயா� ேநா��.

இ�த ேநா�� �ைஜைய ெச�வதா�, 

கணவ�, மைனவ� இைடேய இ���� 

�ச�க� மைற��. ஜாதக�தி� அ�டம 

�தான கிரக ேதாஷ�க� ந����. 

ப���தவ� ஒ�� ேச�வா�க�. �ழ�ைத 

பா�கிய� தைட ந��கி வ�ச� �ள����� 

எ�ப� ஐத�க�.

சாவ��தி� வ�ரத�தி� சிற�ைப �ராண� 

வ�ள��கிற�. ெந�நா�க� ப��ைள�ேப� 

இ�லாமலி��த அ�பதி ம�ன�, 

மக�ேப� ேவ�� தான, த�ம�க� ெச�� 

வ�தா�. அத� பயனாக ஒ� ெப� 

�ழ�ைத ப�ற�த�. சா��தி�கா 

ல�சண�க� அைன��� ெகா����த 

அ��ழ�ைத�� சாவ��தி� எ�� 

ெபய��டன�. அவ��� எ�� 

வயதா��ேபா� அ�� வ�த நாரத�, 

அவள� எதி�கால�ைத� ப�றி �றி� 

ெச�றா�. தா�, த�ைதயைர ெத�வமாக 

மதி��� ச�யவா� எ�பவைன அவ� 

மண�� ெகா�வா� எ���, ச�யவா� 21 

ஆ��க� வைரதா� வா�வா� எ��� 

�றிய���தா�.

சாவ��தி� ச�யவாைனேய மண��, 

அவன� வா�நா� அதிக��க பல 

வ�ரத�கைள�� ேநா��கைள�� 

அ����தா�. ச�யவா�� சாவ��தி��� 

ேவ�� நா�� அரசனா� நா� கட�த�ப�� 

ஒ� கானக�தி� வசி�� வ�தன�. நாரத� 

�றிய���தப� ச�யவான�� இ�திநா� 

வ�த�. அ�� சாவ��தி� த���� 

ேகளாம� அவ� வ�ற� ேசக��க� 

கா����� �ற�ப�டா�. சாவ��தி��� 

உட� ெச�றா�. ந�பக� ேவைளய�� 

ச�யவா� சாவ��தி�ய�� ம�ய�� 

தைலைவ�� ப��தி��தேபா�, எமத�ம 

ராஜ� அவ� உய�ைர� பறி��� ெச�றா�. 

சாவ��தி�ய�� க��� திற�தா� 

எமத�மன�� உ�வ� அவ� க�க���� 

ெத��த�. அவ� த� கணவன�� உடைல� 

கீேழ கிட�தி வ���, எமைன� ப��ப�றி� 

ெச�றா�.

ெகௗ� �ரத�
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Spiritual Pages

அவள� கால� ஓைச ேக��� தி��ப�ய 

எமன�� பாத�கள�� வ���� சாவ��தி� 

வண�கினா�. அவைள 'த���க �ம�கலி 

பவ' எ�� எம� வா��தினா�. சாவ��தி� 

எமைன ேவ�� பல வர�கைள� 

ெப�றா�. அதி� வ�சவ���தி அ���ப� 

ேவ��ய வர� எமைன� திைக�க 

ைவ�த�. சா��யமாக த� கணவன�� 

உய�ைர அவ� ம��டைத அறி�தா� எம�.

சாவ��தி�ய�� பதிப�திைய ெம�சிய எம�, 

"இ�வைர எ�ைன யா�� பா��த� 

இ�ைல. உ� க�ப�� மகிைமயா� ந� 

ெவ�றி ெப�� வ��டா�. ந� எ�ன�ட� 

ேக��� ெப�ற வர�க� அைன��� 

நிைறேவ��. உலக� உ�ளள��, உ�ைன 

நிைன�� மாசி�� ப��ன��� ேச�� 

சமய�தி� வ�ரதமி��பவ�க��� உ� 

ஆசி கி���. அவ�க� மனெமா�த 

த�பதிகளாக வா�வா�க�'' என ஆசி �றி 

அ��ப�னா�.

சாவ��தி� கா��� கணவைன வ���� 

ெச�ற இட�தி��� தி��ப� வ��, அவ� 

உடைல� த� ம�ய�� கிட�தினா�. சிறி� 

ேநர�தி� ��க�திலி��� வ�ழி�ப� ேபா� 

ச�யவா� வ�ழி�ெத���, "உ�ைன� 

ேபா�ற ெப� ஒ��தி எ�ைன ம��� 

வ�ததாக� கன� க�ேட�'' எ�� 

�றினா�. அவ� உய�ைர எம� எ���� 

ெச�றைத��, எம�ட� ேபாரா� அவ� 

உய�ைர��, ேம�� பல வர�கைள�� 

ெப�� வ�த வ�வர�ைத�� சாவ��தி� 

�றினா�.

சாவ��தி��� ச�யவா�� த�க� 

������ தி��ப� வ�தன�. சாவ��தி� 

எமன�ட� ெப�ற வர�தி�ப� ச�யவா� 

ம���� த� நா�ைட� ெப�றா�. அவன� 

ெப�ேறா�க� க�பா�ைவ ெப�றன�.

சாவ��தி� அ����� வ�த ேநா�� 

அவள� கால� வைர ெகௗ� ேநா�� என� 

�ற�ப�ட�. அத� ப��ன� 'சாவ��தி� 

ேநா��' எ�ற ெபய� ெப�ற�. சாவ��தி� 

கா��� இ��� இ�த ேநா�ைப 

ேம�ெகா�டேபா� அ�� அவ���� 

கிைட�த காராமண�, கா� அ�சி 

ஆகியவ�ைற� ெகா�� காரைட ெச�� 

நிேவதன� ெச�தா�. அதனா� இ�த 

ேநா�� ேநா��� ெப�க� நிேவதன�தி� 

காரைட ைவ��,"உ�காத ெவ�ெண�� 

ஓரைட�� நா� த�ேவ�, ஒ��கா�� 

எ� கணவ� எ�ைன� ப��யாதி��க 

ேவ���' என ேவ�� ேநா��� கய�� 

க��� ெகா�வா�க�.

தி�மணமான ெப�க��� மா�க�ய 

பா�கிய� நிைல�க, கணவைர ேநா� 

ெநா�ய��றி கா�க இ�த ேநா�� கவசமாக 

இ��கிற�. இ�த ேநா�ைப ேநா�பத� 

பலனாக சாவ��தி� �� ப��ைளக�ட� 

ெசௗபா�கியவதியா� ப�லா�� கால� 

வா��தா� எ�ப� �ராண�. அவள� 

ச��திர�ைத ேநா�� தின�தி� ப��பதா� 

சகல ெசௗபா�கிய�க�� ெபறலா�.

'மாசி� கய�� பாசி ப���' எ�பா�க�. 

அதாவ�, காரைடயா� ேநா�� இ��� 

அண���ெகா�கிற ம�ச� சரடான� பாசி 

ப�கிற அள��� பைழயதானா���ட, 

க��திேலேய நிைல�தி����. ெப�க� 

த���க �ம�கலியாக இ��பா�க� எ�ப� 

ஐத�க�.

காரைடயா� ேநா�� ேநா��� �ைற:

ேதவ�ைய� ப�ரா��தைன ெச�� பட�தி� 

��னா� ேகால� ேபா�� இைல/த�� 

ைவ��, அதி� அைட, சிறி� ெவ�ைண, 

ெவ�றிைல� பா��, ம�ச� 

கய��கைள�� ைவ�� வ�ட ேவ���. 

ப�ற� கீ��க�ட �ேலாக�ைத� ெசா�லி 

ப�ரா��தைன ெச�� ஒ� கய��ைற 

அ�பாள�� பட�தி�� சா�திவ��� 

ம�றைத� தா� அண�ய ேவ���. த���க 

�ம�கலிகளாக இ���� வயதான 

ெப�கைள வண�கி அவ�க� ைகயா� 

சர� அண�வ� சிற��. ப�ற� அ�பா��� 

ைநேவ�ய� ெச��, க��ர ஆர�தி 

கா�ப��� �ைஜைய ���க ேவ���.

ம�ச� கய��ைற க��� 

ெகா���ெபா�� ெசா�ல ேவ��ய 

�ேலாக�.

ேதார� கி��ணாமி �பேக ஸஹா��ர�

தராமி அஹ�!ப���:ஆ��ய

ஸி�ய��த� ஸு��தாபவ ஸ�வதா.
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�ல� ெசழி�க ைவ��� ப��ன� உ�திர� - Rudhraa

ஆ��� நிைறவான மாதமாக வ�� 

ப��ன� மாத� ���ப ஒ��ைமைய 

உ�வா��� �ன�த மாதமாக அைமகி�ற�. 

ப��ன� மாத�தி� உ�திர ந�ச�திர��, 

ப��ணமி�� ேச�� நா� ந�ச�திர�தா�, 

ப��ணமிய�� பல� ��தலாக அைம�� 

நாளாக அைமகி�ற�. ஒ�ெவா� 

மாத�தி� ப��ணமி ெவ�ேவ� 

சிற��கைள நம�� த�வதாக 

அைமகி�ற�. அதி� ப��ன� ப��ணமி 

���ப ஒ��ைமைய உண���� நாளாக 

அைமவ� தன��சிற��.

ெபா�வாக `ப��ன� உ�திர�' என 

ந�ச�திர���� சிற�� த�� ப��ணமி 

நா� எ�ற�ட� அைனவர� உ�ள�� 

��கல� அைடய� காரண� ��க��� 

வ�ழா எ���� நா� எ�ற சிற�ைப� 

ெப�கி�ற�. தமி� கட�� ��ப�ரமண�ய�� 

ஆலய�க� அைன��� வ�ழா�ேகால� 

அைட�� தின� எ�� ம��ேம பல� 

அறி�� ைவ�தி��ேபா�.

இ�நாள��தா� ெத�வ� தி�மண�க� 

நைடெப���ள� எ�� நம� �ராண�க� 

நம�� ெதள��ப���கி�றன. எனேவ தா� 

ப��ன� மாத�தி� ந� ���ப�கள�� 

தி�மண� சட��கைள நா� 

நட��வதி�ைல. 

ெத�வ�தி�மண�க�:

ப��ன� உ�திர� தி�நாள�� ஆ�டா� 

நா�சியா� �ர�க ம�னைர கர�ப���த 

நா� ஆ��. இ�ேபாலேவ ராம� 

சீதாேதவ�ைய மண� ெச�த நா�� 

ப��ன� உ�திர� தி�நா� ஆகிற�. ரதிய�� 

ேவ��த��� இண�கி ம�மதைன 

சிவெப�மா� எ��ப��த�த நா� ப��ன� 

உ�திர� எ�பதா� இ�நா� ேஹாலி 

எ��� காம� ப��ைகயாக� 

ேபா�ற�ப�கிற�.

மஹாபாரத� அ���ன� ப�ற�த தின� 

ப��ன� உ�திர� எ�� ��வ� 

ம��ம�லாம�, அ���ன��காக அவ� 

�ல� உல���� கீைத கிைட�தைத� 

ேபா��� நாளாக�� ப��ன� உ�திர� 

சிற�� ெப�கி�ற�. சிவ� ச�திேதவ�ைய 

கர� ப���த நா� ப��ன� உ�திர ந�னா� 

என ஆகம�க� ெத�வ��கி�ற�. எனேவ 

பல சிவாலய�கள�� தி��க�யாண 

உ�சவ�க� சிவ� பா�வதி�� 

நட�த�ப�� நாளாக அைமகி�ற�. 

�ர�க�தி��, �வ��லி������� 

நைடெப�� ப��ன�� ெப�வ�ழா�க� 

இைறவன�� க�ைணைய 

ஒ�நிைல�ப���வதாக அைமகி�ற�.
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சப��� உ�திர��:

சப�மைல சா�தா அ�ய�ப� அவதார 

தின� ப��ன� உ�திர� எ�பதா� 

சப�மைலய�� 'ஆரா��வ�ழா' எ��� 

த���தவா� நிக��சி மிக�� வ�ம�ைசயாக 

நைடெப�கி�ற�. இைறவ� ந�ரா�ட�ப�� 

நதிய�� நா�� ந�ரா�னா� �ன�த�ப��த� 

ப�கி�ேறா�. பல ஆலய�கள�� 

நைடெப�� ப��ன� ப�ர�ேமா�சவ�க� 

நம� கலா�சார� ப��கைள��, ந� 

நாக�க� த�ைம�� நம���, உல���� 

ெத�வ��பதாக அைமகி�றன.

�ல வழிபா�:

ப��ன� மாத�தி�� உ�டான தன��சிற�� 

ந�ைம ஒ�� பட ைவ�பதாக 

அைமகி�ற�. ப��ன� உ�திர� பல 

���ப�கள�� �ல ெத�வ�கைள ேத�� 

ெச�� வழிப�� ந�நாளாக அைமகி�ற�. 

ப��ன� உ�திர� அ�� நா� ந� 

�லெத�வ�கைள வழிபட உக�த நாளாக 

அைமகி�ற�.

இ�நாள�� நம� �லெத�வ� 

ேகாவ��க���� ெச�� வழிபா� 

ெச�வ� ந� �ல� சிற�க உத�கி�ற�. 

நா� ந� �ல ெத�வ�கைள இ�த நாள�� 

ெச�� வழிபா� ெச�தா� நம� 

�தாைதய�� ப��ரண ஆசிக� நம�� 

கிைட�கி�ற�. அ� ம��மா... இ�� 

இ���� பரபர�பான ��நிைலய�� நா� 

யா� எத�காக ப�ற�தி��கி�ேறா� எ�ேற 

நம�� ��வதி�ைல என �ல��கி�ேறா�. 

ந� �லெத�வ� ேகாவ���� ெச�வத� 

�ல� நம� ெசா�த�க� எ�தைன ல�ச� 

ேப�, அவ�க� வா��� வ�� ��நிைலக�, 

அவ�க� ெச�� வ�� ச�க, ஆ�ம�க� 

பண�கைள ெத��� ெகா�வத� �ல�, 

நம� �ல ம�கள�� சிற��கைள�� 

ெசா�த�கைள�� ெத��� ெகா��� 

வா���� கிைட�பதா� ேவைல வா��ப�� 

உதவ�, தி�மண ப�த�க� ப�றிய 

வ�பர�க� ெத��� ந� ச�க��ட� 

இைணய, என �ல ெத�வ வழிபா� நம�� 

ந� �ல� சிற�ைப��, ெப�ைமைய�� 

உண���� ந�ல நாளாக ப��ன� உ�திர� 

அைமகி�ற�.

தி�மண �தல�:

��க� ெப�மான�� அவதார ேநா�கமான 

�ரைன ச�ஹார� ெச�தத�கான ப�சாக 

இ�திர� த� மக� ெத�வாைனைய 

��க��� மண� ����� த�த நா� 

ப��ன� உ�திர� அ�� தா� எ�பதா� 

இ�தி�மண� நட�த தி��பர���ற� 

��க�ெப�மான�� அ�பைட வ�� �� 

தன��த�ைம ெப�றதாக  அைமகி�ற�. 

தி��பர���ற� ��கன�� தி�மண� 

நிக��த �தலமாக ைம���ள�. இ�� 

நைடெப�� தி��க�யாண உ�சவ� 

கா�� ேப�றிைன அைனவ�� ெப�� 

வ�ணேம அைன�� ஆலய�கள��� 

��க�ெப�மா��� தி��க�யாண 

உ�சவ� நட�த�ப�� இைறவன�� 

ப��ரண க�ைண அைனவ���� 

கிைட���ப�யாக ெச�ய�ப�கி�ற�.

அேராகரா... அேராகரா:

நா� ��கைன 'அேராகரா' என 

அைழ�கி�ேறா�. ஒ�ெவா� 

மன�தைன�� ��றி ஒ� ஆேரா வ�ட� 

உ�ள�. இ�த ஆேரா வ�ட�தி� வைள� 

ந�ைம� ��றி��ள ஆேராைவ� ���� 

ெசயலி� நா� இ��தா� ந�ல ப��க� 

ந�ைம வ�தைட��. இைத�தா� 'அேரா 

அரா' என ��கைன வ�ள��பத� �ல� 

நா� ெப�கி�ேறா�. 

அதி� அ��� வ�� சி�திைர மாத� 

அ�கின�ய�� த�ைமைய அதிக�ப���� 

எ�பைத ��யன�� ந�ச�திரமான 

உ�திர�தி� அேரா அரா ேபா��ேபா� 

அ�கின�� தா�க�தி� இ��� ந� 
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�ல�ைத�� �தலி� ந�ைம�� கா��� 

ெகா�ள அேரா அரா எ�� பா�கா�� 

வைளய�ைத நம�� ஒ� மாத� ��பாக 

அைம��� ெகா�� வா�வா�� வாழ 

வழி வ��கி�ற� ப��ன� உ�திர�.

வ�ரத பல�க�:

ப��ன� உ�திர�தி�� ��ைதய நாள�� 

இ��� வ�ரத� இ��� நம� 

�ல�ேகாவ��க��� ெச�� வழிபட 

ேவ���. ந�மாலான உதவ�ைய 

வயதானவ�க���� ெச�வத� �ல� 

ெப�யவ�கள�� ப� �ரண ஆசிக� ந�ைம 

வாழ ைவ���. ெத�வ�தி�மண�கைள 

த�சி�பேத ந� வ�� �� ம�கள வ�ழா�க� 

நட�க ேவ��யைத நா� சி�தி�பத�காக 

அைம�தைவக� ஆ��. இ�த� தி�மண 

உ�சவ�தி� கல�� ெகா�� இைறவைன 

த�சி�க தி�மண� �� வ��. 

இைறவ� அவத��த ஆரா�� 

வ�ழா�கைள இ�� நிைன�பத� �ல� 

�ழ�ைத பா�கிய� உ�டா��. ப��ன� 

உ�திர வ�ரத� இ��� நாராயணைன 

ல��மிேதவ� அைட�தைத�ேபா� ந� 

வ�� �� ெப�க� கைட�ப����� 

வ�ரத�தி� �ல� வ�றாத ெச�வ� 

உ�டா��. கைலமக� ப�ர�மாைவ 

அைட�த நா� ப��ன� உ�திர� 

எ�பதா� இ�நாள�� �ழ�ைதக� 

ஆலய� ெச�� வண��வத� �ல� 

க�வ�ய�� சிற�ைப� ெப�வா�க�. 

க�வ���, ெச�வ�� ேச�வத� �ல� 

சிற�த ெதாழி� அதிப�களாக��, சிற�த 

ேவைலைய� ெப�பவ�களாக�� நா� 

அைமகி�ேறா�. லாப� ெப���, 

நி�மதி ெதாட��. உ�ேயாக உய��, 

க�வ�ய�� ேம�ைம என அைன�� 

ேயாக�� கிைட�ப�ட� ெசா�த�கள�� 

அ�சரைன�� அைம�� ���ப 

ஒ��ைம�ட�, ���ப பார�ப�ய 

ஒ��ைம�� உ�டா��.

அ�பைட வ�� க�:

ப��ன� உ�திர� பழன�, தி��ெச���, 

தி��பர���ற�, �வாமிமைல ேபா�ற 

அ�பைட வ�� க� ம��� எ�க�, சி�க� 

ேபா�ற ��க� ஆலய�கள�� மிக 

வ�ம�ைசயாக நைடெப�கி�ற�. 

சிவக�ைக மாவ�ட� ��ற���ய��, 

நைடெப�� ம�ச�காவ�, ேசவ�காவ�, 

க�பக� காவ� உலக� ப�ர�தி ெப�ற�. 

எனேவ நா� ந��� அ�கி� உ�ள 

��க� ேகாவ��க���� ெச�� ப��ன� 

உ�திர ந�னாள�� இைறவைன வண�கி 

ந�ைமக� ெப�ேவா�.

தமி� ம�திர�

மாசி� வை� ண�� மாைல மதிய��

வ��  ெத�ற�� வ�� கிள ேவன���

�� வ�டைற ெபா�ைக�� ேபா�றேத

ஈச� எ�ைத இைணய� ந�ழேல.

11 அமாவாைச

14 காரைடயா� ேநா��

17 கா��திைக

23 ஏகாதசி

24 ப�ரேதாஷ�

26 ேஹாலி, ப��ன� உ�திர�

27 ெபள�ணமி

29 �ன�த ெவ�ள�

31 ஈ�ட�

06 ஏகாதசி 

08 சிவரா�தி�

Spiritual	Notebook	-
	Rudhraa
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Movie Review

...Nisha Hameetha

KADAL

Manirathnam's Kadal has been generating huge waves of anticipations right from the 
time he unveiled the film's title followed by the tremendous response for AR Rahman's 
songs.  Lot of guesses over the film prevailed that includes a buzz about the film being a 
remake of yesteryear hit movie 'Alaigal Oyvadhillai' starring Karthik and Radha in lead 
roles. 

Gautham Karthik and Tulasi Nair play the lead roles while Arjun and Aravind Swamy 
have essayed significant roles and in fact, they're the leading protagonist and antagonist 
in this ick.  Rajeev Menon has handled cinematography and Jayamohan has written 
dialogues and screenplay for this film.

The film opens in the backdrops of a Christian seminary, where Sam (Aravind Swamy) is 
seen leaving his richness and joining here to become a priest.  In the same place, there 
is brother Bergsman (Arjun), who joined the seminary unable to bear the poverty.  When 
Bergsman is seen having an illicit affair with a woman, Sam takes it to the higher 
authorities, which apparently throws Bergsman out of seminarian life.  At this crucial 
point, he vows that he will seek revenge on Sam.  Instantly, the film shifts to a coastal 
area, where we see a young boy lying beside his dead mother and is left as an orphan 

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine Mar 2013                               32



on the streets.  The rest of this film is how he gets entangled between good and evil 
characters of Sam-Bergsman and what the way he finally chooses is.

Gautham Karthik has done a fabulous job making sure that his debut film remains as the 
best stroke in his showbiz.  His body language and mannerisms are commendable while 
dialogue delivery is awless. 

Tulasi Nair appears as a girl with childish innocence and it is justified with her childhood 
problem, which indeed is a twist in the tale.  Her childlike innocence turns our eyes in 
moist indeed. 

The ultimate show-stoppers are Aravind Swamy and Arjun.  It's really exciting to see 
Aravind Swamy winning applause with his introduction on the screens and his role has a 
deep impact in every one of us by the end of show. 

If Arjun played an anti-hero role in Mankatha, it's time to turn completely baddie here as 
he addresses himself as Satan.  Lakshmi Manchu doesn't get more scope, but does her 
part while Ponvannan sleepwalks through his role of gray shades.

The first 25 minutes of this film are very much engrossing that includes the title cards 
with 'Magudi Magudi' song ringing heavily in the backdrops.  But soon after the interval, 
the writing turns out to be fallible as Manirathnam embraces commercial elements and 
things become vague here. The audience becomes very much restless unable to guess 
what is actually happening there.  It's too cinematic and unrealistic that is not usually 
expected from a filmmaker like Manirathnam.

Obviously, it's AR Rahman transfixing us with his songs and background score.  
However, the improper placement of songs diminishes its vitality, which indeed becomes 
a disappointment to the fans. Except 'Magudi Magudi', we do not tend to find any songs 
pictured extraordinarily that includes the Chartbuster song 'Nenjukulla'. We do not find 
the traces of Rajeev Menon anywhere as there is over usage of filters and DI works. 
Where are the beautiful visuals, we saw in 'Kandukondein Kandukondein', 'Morning 
Ragas' and 'Guru'?  Editing is crisp and the transitions are very well done.

When we get ready for a Manirathnam film, we always brim with excitements to find 
something exceptional, but what happens here is Kadal doesn't live up to our 
expectations. If Manirathnam had maintained a crisp writing and made his point clear, it 
would have been a trademark film.

Movie Review
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Jokes

tint @ Usha

A mother was reprimanding her son for 
having stolen a pencil from school. 

The father of the family intervened, "Beta, you 
must not steal at school, if you need anything 
in the way of stationary, I can always get it for 
you from the office." 

gkarti @ Kartiga

Which is the most popular machine that 
engineering students frequently use..?

Think..
...
...
Think..
...
...
Xerox machine...!!!

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: ????

Raja Nanthana

Boy 1:  "மா�ள எ�ஸா�ல எ��ேம ெத�யலடா! 

ெவ�� ேப�பைர� ெகா����� வ���ேட�டா!

Boy 2:  நா�� தா�டா! ெவ�� ேப�பர�தா�டா  

ெகா��ேத�!

Boy 1: "அட ��டா� பயேல! ஏ� 

அ�ப�� ப�ண�ன! ��ச� நாம 

ெர�� ேப�� கா�ப� அ��சதா 

நிைன�க� ேபாறா�க!

Silentsounds @ Guna

ஒ�வ� தன�யா ரா�தி� 12 மண��� 

��கா��ல பய�படாம �ள����கி�� 

இ��தானா� ஏ�? 

ஏ�னா... 

"ஹமா�" இ��க பய� ஏ�..?” 

Gopi1cam

ேநாயாள�: டா�ட�, ந��க 

எ�தி�ெகா��த ம��� எ�த� 

கைடய��ேம கிைட�கைல..."

ம���வ�: "ேபனா ஒ��கா 

எ�தைல� கி��கி� பா��ேத�, அத 

எ����� ேபா� ஊெர�லா� 

��தி�� வ�தி��க…"

Anitha.Shankar

காதல�: எ�னா� இரெவ�லா� 

��க ��யவ��ைல க�ேண.

காதலி: பக� எ�லா� ேவல ெவ�� 

இ�லாம ��கினா, இ�� தா�டா 

மகேன...!
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ேதைவயான� ெபா��க�:

க�தி��கா� - 3 (ந��கிய�)

ெவ�காய� - 1 (ந��கிய�)

த�காள� - 1 (ந��கிய�)

வ��த சாத� - 2 க�

இ�சி ��� வ��� - 1/2 ���

க�� - 1 ����

கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள�

எ�ெண� - சிறிதள�

உ�� - ேதைவயான அள�

மிளகா�� �� - 1/4 ����

ம�ச� �� - 1/4 ����

கர� மசாலா - 1/4 ���

சீரக��� - 1/4 ���

ேசா��� �� - 1/4 ���

ெபா� ெச��ைற:

ப�ைட - 2

கிரா�� - 1

கடைல�ப��� - 1 ���� 

உ��த� ப��� - 1 ���� 

வரமிளகா� - 3

எ� - 1/2 ��� 

ேத�கா� (��வ�ய�) - 2 ���� 

ெச��ைற: 

 வ��த சாத� �டாக இ����ேபாேத ஒ� தா�பாள�தி� பர�ப� ைவ�க��.

 ெபா� அைர�க� ேதைவயான� ெபா��கைள கடாய�� ேபா�� வ��� ெபா�யாக 

அைர��� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ெண� வ��� க��, இ�சி, ��� வ���, க�ேவ�ப�ைல ேபா��� 

தாள��க��.

 ப�� அதி� ெவ�காய�, த�காள� ேபா�� வத�க��.  ப�� ந��கிய க�தி��காைய� 

ேபா�� 5 நிமிட� ந�றாக வத�க��. ப�� சீரக� ெபா�, ேசா��� ெபா� ேபா�� 

வாசைன ேபா�� வைர வத�க ேவ���. 

 ப�� மிளகா�� ��, ம�ச� ��, கர� மசாலா, அைர�� ைவ�த ெபா�, உ�� 

ஆகியவ�ைற ேபா�� வத�கி 5 நிமிட� �� ைவ�க�� (த�ண��  ேச��க �டா�,  

எ�ெண� ெகா�ச� அதிக� ேச���� ெகா�டா� �ைவயாக இ����).

 வத�கிய�� வ��த சாத� ேபா�� கிளற��. ந��கிய ெகா�தம�லி� இைல 

ேபா�� இற�க�� .

 �ைவயான க�தி��கா� சாத� ெர� (மசாலா ெபா� நிைறய அைர�� ைவ��� 

ெகா�டா� இ�த சாத� ெச�வ� எள��. கார� சாத�� இ�த� ெபா�ைய ைவ�� 

ெச�யலா�).

 இத�� ஆன�ய� ைர�தா ெதா��� ெகா�ள �ைவயாக இ����.

Receipe of the Month

Rice VarietiesRice Varieties

VegVeg  and and Non VegNon Veg

Rice Varieties

Veg and Non Veg

...swaga2008 @ Swathi

க�தி��கா� சாத� (Vangi Bath) 
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Receipe of the Month

...Parasakthi

Keerai Rice 

Ingredients:
Rice - 1 cup
Any Keerai - 1 Big bunch
Big Onion - 2
Tomato - 1
Garlic akes - 4
Green Chillies - 2
Sambar Powder - 2 tsp
Turmeric powder - a pinch
Oil - 1 tsp
Mustard Seeds - 1/2 tsp
Urad dhal - 1 tsp
Salt - To taste

Method:
 Cook the rice.
 Wash keerai and chop it finely.
 Chop the onions. Slice the green chillies into two.
 Chop the tomatoes and crush the garlic finely.
 In a kadai, pour the oil and when it is hot add mustard seeds. When it pops 

up add urad dhal and fry it till turns light brown.
 Then add chopped onion, green chillies, garlic and fry well.
 Then add tomato pieces and fry for few seconds.
 Add sambar powder, turmeric powder and salt and mix well.
 Now add chopped keerai and mix well.
 No need to add water. The keerai will get cooked with its own water 

content.
 Stir fry till all the water content in the Keerai is absorbed.
 Then finally, add the cooked rice and mix well with the keerai mix.
 Tasty Keerai Rice is ready to serve hot. 

Image courtesy: smahi@Maheswari
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

உதி�யாக வ��த சாத� - 2 க�

எ�மி�ச�பழ ரச� - 4 ேடப�� ��� 

ெவ�காய� - ஒ�� (ெபா�யாக ந��கிய�)

ெபா�யாக ந��கிய கா�கறிக� - 1/4 க� ( ப�� �, கார�, ப�ைச ப�டாண�) 

இ�சி (ெபா�யாக ந��கிய�) - 1 இ�� அள�

ப�ைச மிளகா� - நா��

ம�ச� �� - 1/4 ���� 

உ�� - ேதைவயான அள� 

தாள��பத��: 

எ�ெண� - 4 ேடப�� ��� 

க�� - 1/2 ���� 

சீரக� - 1/2 ���� 

கடைல�  ப��� - 1 ���� 

உ��த� ப��� - 1 ���� 

ெப��காய� -1/4 ���� 

கறிேவ�ப�ைல - சிறிதள�

ெகா�தம�லி இைல - சிறிதள� 

ெச��ைற: 

 �தலி� ந��கி ைவ�த கா�கறிகைள சிறி� உ�� ேபா�� ��கா� பத�தி�� 

ேவக ைவ�� ந�ைர வ��� ைவ�� ெகா�ள��. ப�ைச மிளகாைய ந�ளவா�கி� 

கீறி� ெகா�ள��. 

 அ��ைப ப�றைவ�� வாணலிய�� எ�ெண� ஊ�றி கா��த�� தாள��க� 

ெகா����ள ெபா��கைள ஒ�ெவா�றாக� ேபா�� க�ைக ெவ��க வ�ட��. 

க�� ந�றாக ெவ��த��, ந��கிய இ�சி, ப�ைச மிளகா�, ெவ�காய�, 

ேவகைவ�த கா�கறிக�, ம�ச� �� இவ�ைற ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக� ேபா�� 

இர�� நிமிட� வத�க��.

 கைடசிய�� எ�மி�ச�பழ ரச�ைத ஊ�றி அ��ைப அைண�� வ��� அதி� 

வ��� ைவ�த சாத�ைத� ேபா��� ேதைவயான அள� உ�ைப��, ெபா�யாக 

அ��த ெகா�தம�லி� தைழைய�� ேச��� ந�றாக� கிளறி �� ைவ�� ப�� 

நிமிட� கழி�� ப�மாற��.

 இ�ெபா�� வ��தியாசமான, �ைவயான ெவஜிடப�� ெலம� ைர� தயா�.

இத�ட� உ�ைள�கிழ�� வ�வ�, ெகா�தம�லி, �தினா �ைவய� ேச��� சா�ப�ட 

�ைவ ���.

�றி��: கா�கறிக� ேவ��ேபா� உ�� ேச��தி��பதா� கைடசிய�� உ�� ேச���� 

ெபா�� பா��� ேபாட��.

ெவஜிடப�� ெலம� ைர� 

Receipe of the Month

...smahi @ Maheswari
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ேதைவயான� ெபா��க�: 

பா�மதி அ�சி - 2 க�

ெப�ய ெவ�காய� - 2

த�காள� - 3

ேகர� - 1/2 க�

ப�� � - 1/2 க�

ப�ைச� ப�டாண� - 1/2 க�

ப�ைச மிளகா� -  3 அ�ல� 4

தன�யா��� - 2 ����

மிளகா�� �� - 1 ���� 

ம�லி, �தினா இைல - ைகயள� (ந��கிய�)

ேத�கா� பா� - 2 க�

இ�சி, ��� வ��� - 1½ ���� 

கசகசா, ��தி� வ��� - 2 ����

தய�� - 1/4 க�

உ�� - ேதைவயான அள�

த�ண��  - ேதைவயான அள�

தாள��க:

ெந� - 2 ேடப�� ���

எ�ெண� - 1 ேடப�� ���

ப�ைட - 2

கிரா�� - 2

ஏல�கா� - 2

ப��யாண� இைல - 2

ேசா�� - 1/2 ����

ெச��ைற:

 அ�சிைய� க�வ� த�ண�� � ஊற ைவ�க�� .

 ��க�� ெந�, எ�ெண� ஊ�றி �� ெச�ய��. தாள��க� ெகா����ள 

ெபா��கைள� ேச��� வத�க��.

 ப�� ப�ைச மிளகா�, இ�சி, ��� வ���, கசகசா, ��தி� வ���, ெவ�காய�, 

த�காள� ேச��� ெபா�ன�றமா�� வைர வத�க��.

 ப�� ேகர�, ப�� �, ப�ைச� ப�டாண�, தன�யா���, மிளகா�� ��, �தினா, 

ம�லி இைலக� ேச��� வத�க��.

 கைடசியாக ஊற ைவ���ள அ�சி ேச���, ேத�கா� பா�, தய��, ேதைவயான 

அள� த�ண�� , உ�� ேச��க��.

 ��க�� �� ேபா�� ேவக வ�ட��.

 ஒ� வ�சி� வ�த ப�ற�, த�ைய� �ைற�� ேம�� 5 நிமிட�க� ைவ�க��.

 �ைவயான ப���சி ைர� தயா�. இைத ��மா, தய�� ப�ச��ட� ேச��� 

சா�ப��டா� இ��� �ைவயாக இ����.

Receipe of the Month

ப���சி ைர� 
...Anu Sekaran
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Receipe of the Month

Corn Meal Maker Fried Rice 
...Sumitra

Ingredients:

Basmati rice - 1 cup

Onion sliced - 1

Meal maker - ½ cup

Fresh or frozen Sweet corn - ½ cup

Tomato Sauce - 1 spoon

Soya sauce - ½ spoon

Chilli sauce - ½ spoon

Pepper powder - ½ spoon

Salt - To taste

Olive Oil - As required 

Method:

 Cook basmati rice with salt and cool it.

 Cook the Meal maker for 5 minutes in hot water, adding some salt. Drain the hot 

water, wash it in running cold water and squeeze the excess water.

 In a pan, add oil and fry onion till brown.

 Add sweet corn and Meal maker, saute it for a few minutes until they are cooked.

 Add tomato and soya sauce. Saute it for a minute.

 Add pepper powder and salt. Saute for a minute. Add the rice and mix it well. Keep in 

low ame for about 2 minutes and serve.

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine Mar 2013                               39



ேதைவயான� ெபா��க�:

பா�மதி அ�சி - 1 க�

ப�ைச ப�டாண� - அைர க�

உ�� - ேதைவயான அள�

ெந� - அைர ���

எ�மி�ச�பழ� சா� - ஒ� ���

தாள��க:

எ�ெண� - அைர ேடப�� ���

ப�ைட, கிரா��, ஏல� - சிறி�

ெப�ய ெவ�காய� - அைர க� (ெமலிதாக ந�ளவா�கி� ந��கிய�)

வத�கி அைர�க:

எ�ெண� - அைர ேடப�� ���

�தினா - ஒ� க��

ெகா�தம�லி இைல - அைர� க��

��� - ��� ப�க�

இ�சி - ஒ� ���

ேத�கா� ��வ� - இர�� ேடப�� ���

ப�ைச மிளகா� - ஒ��

ெச��ைற:

 அ�சிைய� க�வ� 2 க� ந���றி அைர மண� ேநர� ஊற ைவ���ெகா�ள��.

 �தினா, ெகா�தம�லி இைலகைள உதி���� க�வ� ைவ��� ெகா�ள��.

 ெவ�காய�ைத ந�ளமாக ந��கி� ெகா�ள��.

 வாணலிய�� எ�ைண ஊ�றி �டா�கி வத�க� ெகா����ள ெபா��கைள 

ந�றாக ப�ைச வாச� ேபா�� வைர வத�கி, ஆற ைவ��� ெகா�ள��.

 இதைன� சிறி� ந�� வ��� மி�சிய�� அைர��� ெகா�ள��

 ��க� பா�திர�தி� எ�ைண வ��� �டா�கி தாள�த� ெச��, ெவ�காய�ைத� 

ேபா�� வத�க��.

 ஓரள� வத�கிய�ட�, ப�டாண� ேச��� வத�க��.

 அைர�த வ��� ேச��� ந�� வத�கி� ெகா�ள��.

 இ��ட� அ�சி ஊற ைவ�த ந�� ேச���, ெகாதி 

வ�த�ட� அ�சி, உ�� ேச����ெகா�ள��

 இ�தியாக, எ�மி�ச�பழ� சா� ம��� ெந� 

ேச��� ��கைர ��, ெவய�� ேபா�� 

வ�ட��.

 ஒ� வ�சி� வ�த�ட� த�ைய� �ைற�� 

ைவ�� நா�� அ�ல� ஐ�� நிமிட� கழி�� 

த�ைய அைண�� வ�ட��.

 சிறி� ேநர� கழி�� ெவய��ைட எ��� ��கைர�  

திற�க��. சாத� ெர�, ைர�தா�ட� 

ப�மாறலா�.

Receipe of the Month

�தினா ப�டாண� �லா�  
...Deepa Bala
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Tips... Tips...

Angu Aparna

ம�� �ழ�� மணமாக இ��க, இற��� ேபா� சிறிதள� 

ெகா�தம�லி இைல� �வ� கிளறி இற���க�. 

ம�� வைககள�� ெரா�ப�� ெபா�யான ம��க�, ஏ� 

ம��க�, ெக�ைட ம��க� ேபா�றைவ �ழ�����, 

ம�ற ம��க� வ��பத��� ஏ�றைவ.

Nishahameetha

உ�ைள�கிழ�ைக ேவகைவ��� ேபா�, அைவ 

ெவ�த�� ெவ��காம� இ��க சிறி� உ�ைப�� 

ேச��� ேவக ைவ�கேவ���. இதனா� 

உ�ைள�கிழ�� ெவ��காம� ந�ல பத��ட� 

இ����.

Sumitra

ேமா���ழ���� அைர���ேபா�, ஒ� த�காள�, ெகா�ச� 

கறிேவ�ப�ைல இைவ இர�ைட�� ேச��� வத�கி அைர�� 

�ழ�� ைவ�தா� மிக�� �ைவயாக இ����. 

smahi@Maheswari

���ைக� கா�க� ��றி வ��டா� அவ�ைற� ��கி 

எறி�� வ�டாம�, அவ�றி� உ�ேள இ���� வ�ைதகள�� 

ப���கைள வ��� உ�டா� நில�கடைலைய� ேபா�� 

�சியாக இ��ப�ட� உட���� ேபாஷா�ைக�� 

வ�ைவ�� ெகா����. 

Nishahameetha

த�காள� ��மா ெச��� ேபா� சிறி� ெவ�காய�ைத 

ப�ைசயாக அைர�� ஊ�ற��, ��மா வாசைன�ட� 

�ைவயாக�� இ����.
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ஒ� ���ட� 

அ�த சிவ�� நிற 

ஒ�ைற ேராஜா�ட� 

நி�� ெகா����தா�. 

பாலா ��� மாதமாக அவைள ஃபாேலா 

ெச�கிறா�. தன�யாக அவைள� ப���கேவ 

��யவ��ைல. எ�ெபா��� த� 

ேதாழி�டேன கா�சி த�கிறா�.

ேச எ�ன ெபா�� இவ...! �� மாசமா 

ஒ��த� ந�மைள பாேலா ப��றாேன... 

அ���� ஒ� பா�ைவயாவ� வ�� ேவா�� 

நிைன�கிறாளா...?

இ�ல அவ ஃ�ர�� ேவற ேதைவ 

இ�லாம� ெமாற���கி�� ேபாறா. 

இ�ைற�� காதல�க� தின�... எ�ன 

ஆனா�� ச� அவகி�ட எ�ேனாட 

காதைல� ெசா�லிேய ஆக��.

ஒ� ���ட� அ�த சிவ�� நிற ஒ�ைற 

ேராஜா�ட� நி�� ெகா����தா�. 

இவன� ஆவைல� ���� ெகா�ட� ேபா� 

அவள� த�சன�� கிைட�த�.

ஆனா� வழ�க� ேபா� அவள� ேதாழி 

�ைற��� பா���� ெகா�ேட ேபாக, 

இவன� கன�� க�ன� தைல நிமிராம� 

வ�� ெகா����தா�.

வ�� ெகா����த இ�வ�� இவைன� 

பா��த�� ேபசி� ெகா�டா�க�. "ேஹ� 

�ஜா இ�ைன�� அ�த ம�மத� அ�ேபாட 

நி�காறா��... எ�ேபா வச� � ேபாறா�� 

ெத�யைல".

�னா ேபசாம வர� ேபாறியா இ�ைலயா...? 

உன�� இேத ேவைலயா� ேபா��. யாேரா 

பா��றா�க... உன�� எ�ன... இன�ேம� 

இ�ப� ேப�ன உ��ட வர மா�ேட� பா�", 

ெசா�லிவ��� நைடைய எ�� ேபா�டா� 

�ஜா.

"உன�� எ�ன�... எ�லா�� 

எ�ைன�தாேன �றி ைவ�கிறா�க... நா� 

ேபச�தா� ெச�ேவ�. அழகா ஒ� 

ெபா�ைண� பா��திட� �டாேத... உடேன 

வ���வா��க...", அவள� ேப�சி� க�வ� 

சிறி� ஒள��தி��த�. 

�ஜா அத�� எ�த பதி�� ெசா�லாம� 

நட�தா�. பாலா 'ந�ம ஆ� தன�யா 

வ��ேபா� தா� காதைல� ெசா�ல�� 

அ�ப��� நிைன�சா இ�த ெஜ�ம��ல 

காதைல ெசா�ல ��யா�.  ேபசாம� அவ 

��னா�ேய ெசா�லிட ேவ��ய�தா�'. 

��ேனறி� ெச�� அவ�க� ��னா� 

நி�றா�.

அவ� ெச�ற�� �னா ேக�டா�, "எ�ன 

மி�ட�... உ�க��� ேவற ேவைலேய 

இ�ைலயா...?”

"ஏ� இ�லாம�... ICICI XXXXX இ� ப�ரா�� 

ேமேனஜ�, ேவற ஏதாவ� தகவ� 

ேவ��மா", ப�யமாக ேக��வ���, 

இவ�கள�டமி��� த�ள� நி�ற �ஜாவ�ட� 

ெச�றா�. 

"நா� உ�ைன மன���வமாக 

வ����கிேற�" எ�� ெசா�லி �ைவ 

அவள� ைகய�� ெகா��தா�.

காதல� தின�
- infaa @ Infanta
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ஆன�த� க�ண��  �ள���க ந���� 

வ�ர�களா� ெப��� ெகா�டா� �ஜா. 

ஆனா�� அவள� ேக�வ� ேக��� 

�க�ைத பா��� ெசா�னா� (அவள� 

பா�ைவ�� காரண� �ஜா க��� நிற�, 

ல�சணமாக இ��பா�, அவள� ேதாழி 

�னாேவா ந�ல கல� ம��ம�ல, 

அழகி�� �ட)

'இ�த �� மாசமா நா� உ�ைன 

பா���� வாேற�... உ�ேனாட ேசைவ 

ெச��� �ண�, அதாவ� ெட�லி ந� 

ெகா�� வர சா�பா�ைட வயசான அ�த 

பா���� ெகா���ற�... � வா�க உ�க 

அ�மா த�� காைச தின�� 

வயசானவ�க��� ெகா����� ந� � 

ைவ�காம� ேபாவ�...  ப�ல 

ெப�யவ�க��� உ�கார இட� 

ெகா��ப�... இ�ப� இ�த �ண�க� தா� 

உ�ேனாட மிக� ெப�ய அழேக'.

'அ�த அழைக நா� காதலி�கிேற�... 

என�� ந�தா� ேபரழகி... ஐ ல� �.'

அ��த காதல� தின�ைத அவ�க� த�க� 

மக�ட� ெகா�டா�ன�. 

இன� எ�லா காதல� தின�� அவ�க��� 

�� காதல� தின� தா�.

க��ைப�� �ற�� 
ஒ� க�ைவ �ம�� 
��� உ� மா� ேபானா�� 
���� ெப�ணா� 
�ற��� வரேம ேவ��� 
இைறவா...

jv_66

�ற�த� �த� ���� வைர

ெப�ேண � ெப�ற பல 

ேசாதைனகைள�� சாதைனகளா�க 

ேபாரா�ட�க� பல கட�� 

பாரா���கைள� �����ேபா� 

ெந��� ���வ� ஆன�த� 

ம��ேம !!! 



vijivedachalam...
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காைல 6.30 மண� அளவ�� இல�சி சி���� 

��ய� தன� த�க� கதி�கைள வச� ி இ�ைள 

வ�ல�கி� ெகா����க, கதிரவன�� வரைவ 

�ய��க� கீத� பா� வரேவ�க, ெத�றலி� 

இைசய�� ப�ைச� ப�டாைட உ��திய 

வய�க� அைச�தாட, வா��கா� ந�� 

சலசலெவ�� ஓ�� ெகா����த�.

[இல�சி - "Triplet City" எ�� சிலரா� 

அைழ�க�ப�� இல�சி தி�ெந�ேவலி 

மாவ�ட�தி� இ���� ப�ைம நிைற�த 

எழி� ெபா��திய சி���. ��ேகாண�தி� 

ைமய� ேகா��� ச�திைய ேபா� இல�சி  

ெத�காசி, ��றால� ம��� 

ெச�ேகா�ைடய�� ைமய� ேகா��� 

ச�தியாக அைம�தி��கிற�. இ�த� 

சி��ைர� ��றி 'சி�றா�' ம��� 

'வட�கா�' எ��� இர�� ஆ�க� 

ஓ�கி�றன வ�வசாய�, மர�ெதாழி� 

ம��� ம�பா�ட� 

ெதாழி�கேள இல�சிய�� ��கிய 

ெதாழி�கள].

 

வழ�க� ேபா� இல�சிய�� காைல� 

ெபா�தி� அழைக ரசி�த�ப�ேய தன� 

நைட�பய��சிைய ����வ��� 

வ�� ���ேள �ைழ�தா� ேசக�.  

வ�� �� வரா�டாவ�� அம��� ேசக� 

ெச�தி�தாைள ப���� ெகா����த ேபா� 

காப��ட� வ�த சா�தி அவன�ட� காப�ைய 

ெகா���வ���,

"க�ணா இ�ைன�� சா��தர� ச�ீகிர� 

வ���"

அ�ைன த�த காப�ைய ரசி�� ���தப�,

"எ��� மா? யா�� எ�ைன மா�ப��ைள� 

பா��க வரா�களா?" எ�� �றி 

க�சிமி��னா�.

சா�தி மகைன ேலசாக அ���, 

��னைக�ட�,"ேபா�கி�.."

"ச! எ� ப��� ெந�ைச இ�ப� 

ஏமா�தி��ேய மா!"

"ேட� வ�ைளயா�ன� ேபா��..  

இ�ைன�� யா� வரா�க�� நிஜமாேவ 

மற����யா?"

"அ�ணா அ��த வார� தா� 

வரா�.. ேஸா அ�ணா இ�ைல.. 

���.. ஹு�.. என��� 

ெத�யைல. ந�ேய ெசா�� மா..  

யா� வரா?"

"ெர�� நா� ��னா� ெசா�ன� 

மற�� ேபா��.. ந�ெய�லா� எ�ப� தா� 

ஒ� ��� நட��றிேயா!"

"அ�மா.. உன�ேக ெத��� ISO 

இ��ெப�ச�� ஒ� வாரமா எ�ேளா 

ப�ஸியா இ��ேத�! அ�த ேநர�தி� ந� 

எைதயாவ� ெசா�லிய���ப"

"ஆமாடா.. உ� அ�பா 'அவ��� இ�தைன  

ேலா� அ��ப�� இவ��� இ�தைன 

ேலா� அ��ப��' � மர�ைத க�� 

அ�றா�.. 

அ�ண�� அ�ண��� �ெராெஜ��, 







-   ()
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�ெராெஜ��� க����டைர� க�� 

அ�றா�க,

ந� உ� ��ைல� க�� அ�.. 

நா� தன�யா இ�த வ�� ைட� க�� 

அழேற�"

ேசக� எ��� அ�ைனய�� இ� 

ேதா�கைள�� ப�றி,

"எ� ெச�ல அ�மா��� �ட இ�ேளா 

ேகாப� வ�மா!" எ�� ெகா�ச, சா�தி 

�க�ைத தி��ப�னா�.

"எ�லா� அவ��� ச�ேபா���� ஆ� வர 

ைத�ய� டா" எ�� �றியப� கேணச� 

வ�தா�.

"யா��பா வரா?  ந��களாவ� ெசா���க?"

கேணச�,"எ�லா� உன��� 

ேவ��யவ�க தா�" 

"இ�ப�லா� ஹே� ராய����� �ட இ�ேளா 

ப���-அ� ����ற� இ�ைல.. உ�க 

ெர�� ேப� அல�ப� தா�கைல.. நா� 

சாய�கால� ெம�வா வ�ேத 

பா�����ேற�" எ�� �றி த� அைறைய 

ேநா�கி� ெச�றா�.

கேணச� ம�ம ��னைக�ட�, "யா� 

க�டா! வர� உ� ஹே� ராய�னா��ட 

இ��கலா�!"

ச�ெட�� தி��ப�� பா��த ேசக�,"அ�மா 

யா� வரா�க�� ெசா�ல� ேபாறியா 

இ�ைலயா!"

சா�தி �கமல��சி�ட�,"ச��க� 

அ�ணா, அ�தா அ�ண�, கீ��தி 

வரா�கடா க�ணா"

ேசக� வா�வ��� சி��தவ�,

"அ�த கீ�ப��ைள�கா இ�வள� ப���-அ�! 

அ�த �ர�� எ� ஹே� ராய�னா! ஐேயா 

ஐேயா.. ேபா�க�பா.." எ�� �றி சி���ட� 

த� அைற��� ெச��வ��டா�.

சா�தி சி� கல�க��ட�,"எ�ன�க இ�ப� 

ெசா�லி�� ேபாறா�?"

கேணச� ��னைக�ட�,"அவ�� கீ��தி�� 

ஒ��தைர ஒ��த� வா�ரெத�ன (கி�ட�) 

��சா! வ�� பா����கலா�"

"இ�ல�க.."

"கவல� படாத சா�தி.. எ�லா� ந�லப�யா 

தா� நட���.. அ�பற� இைத� ப�றி 

கீ��தி�கி�ட ேபசிராத.. ச��க� இ��� 

அவள�ட� ேபசைல..

இ�ெனா� ��கியமான வ�ஷய� மற��� 

�ட.."

"���.. ஞாபக� இ����க.."

"அ�மா ேசா�� எ����� வர 

மற���ேட�.. �ள��  மா.. ெகா�ச� 

எ����� வாேய�" எ�ற ேசக�� ச�த� 

�ள�யலைறய�லி��� வர�� சா�தி உ�ேள 

ெச�றா�.

அேத ேநர�தி� ெச�ைனய�லி��� �ற�ப�ட 

ச��க� ���ப� கா�� இல�சிைய 

ேநா�கி வ��� ெகா����தா�க�.  

ச��க� காைர ஓ�ட, அவ� அ�கி� மக� 

கீ�த�யா அம��தி��க, மைனவ� அ�தா ப�� 

இ��ைகய�� அம��தி��தா�.

FM ேர�ேயாவ�� ஒ�ெவா� 

அைலவ�ைசயாக மா�றி ெகா����த 

கீ�த�யா, ஒ� க�ட�தி� அைத 

அைண��வ���,

"அ�பா ெகா�ச� காைர நி����க.. நா� 

ப��னா� ேபாேற�"

ச��க� வ��ைய நி��திய�� ப��னா� 

ெச�ற கீ�த�யா அ�ைன ம�ய�� தைல 

ைவ��  க��� ப���� ெகா�டா�.

அ�தா மகள�� தைலைய வ�ட ச��க� 

ெமளனமாக வ��ைய கிள�ப�னா�.

அ�தாவ�� மன� ��� நா�க� 

ப��ேனா�கி ெச�ற�.

இர� 8 மண� அளவ��, கீ�த�யா�� 

அ�தா�� ெதாைல�கா�சி� பா���� 

ெகா����த ேபா�, கீ�த�யா 

"��" எ�ற சலி��ட� எ���� ெகா�ள,

அ�தா,"எ�ன கீ��தி?" 

"ஒேர ேபா� மா.. நா� சி�ட�-�� 

ேபாேற�" 

"அ�பா வர ேநர� தா�.. சா���� ேபா� 

சி�ட�ல உ�கா�" 

"��.. எ�னமா.."எ�� ெசா�லி� 

ெகா������ ெபா�ேத உ�ேள வ�த 

ச��க�,"எ�னா��! அ�மா��� 

ெபா����� எ�ன ஆ�கி�ெம��?" 

அ�தா,"ஒ� ஆ�கி�ெம���� இ�ைல.. 

சா���� சி�ட�ல உ�கா��� 

ெசா�லி�� இ��ேத�" 
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மக� �க�ைத பா��த ச��க�,"வ�� ��� 

வ�� ேபாேத என�� ஒேர பசி.. உ�க 

அ�மா ேவற வ�த�� வராத�மா 

வாசலிேலேய நி�க வ�� அைத வா�கி�� 

வா�க.. இைத வா�கி�� வா�க�� 

அ��ப��டா..

இ�ேபா ைவ�����ள ைபய� (fire) 

இ�சி�ேன �டா�� ஆகி���..

இ�ேபா ந� சி�ட�ல உ�கா����ட.. ந� 

வ��வைர சா�பா� ேபாட மா�டா..

�ள��  டா.. அ�பா ேம� க�ைண கா��.."  

அ�தா இைடய�� ைகைய ைவ��� 

ெகா��, "���.. வ�� ேபாேத வா�காம 

வ�த� உ�க த��.. அ�பற�.. எ�ப�! 

வாசலிேலேய நி�க வ�� அ���ேனனா!

ஒ� மண� ேநர� ேபாரா� 

அ��ப�ய���ேக�.." 

கீ�த�யா,"சா�ப�டலா�பா" 

அ�தா மகைள �ைற�க, கீ�த�யா இதழி� 

மிக சி� ��னைக�ட�, 

"எ�ன�மா? வரைல� ெசா�னா�� 

�ைற��ற.. வேர�� ெசா�னா�� 

�ைற��ற" 

ச��க�,"அ� ஒ��மி�ைல டா.. அவ 

ெசா�ன�ப ந� வரைலயா�.. அதா� இ�த 

�ைற��" 

"அ�பா�� மக�� ஒ�� 

ேச������களா..! "ஏேதா ெசா�ல வ�த 

அ�தா க�ட�ப�� அைத நி��தி, "வா�க 

சா�ப�டலா�" எ�� �றி உணவைற�� 

ெச�றா�.

அ�தா கவனமாக நி��தினா�� அவ� 

எ�ன ெசா�ல வ�தா� எ�பைத ��லியமாக 

அறி�த கீ�த�யாவ�� இதழி� இ��த மிக� 

சி� ��னைக மைற�த�.  

ச��க�  ச�தமி�றிெப���ெசா�ைற 

ெவள�ய���வ���, மகள�� ேதாைள த��, 

இய�பான �ரலி�,

"வாடா சா�ப�டலா�.. (உணவைற� ப�க� 

பா�ைவைய ெச��திவ���)

அ�மா ஏேதா ��சா �ைர 

ப�ண�ய���காளா�.. அைத �டா 

சாப��ற� ெப�ட�.. இ�லா�� ெரா�ப 

க�டமா ேபா���" எ�� �றி 

��னைக�தா�.

பதி��� ��னைக�க �ய�சி�� 

ேதா���ேபானா� கீ�த�யா. 

த� �ய�சி ேதா�வ�யைட�தைத உண��த 

ச��க�, மகள�� �ய�சிைய அறி��� 

அறியாதவ� ேபா�, த� க���ய�� நிக��த 

ச�பவ�ைத� ப�றி ேபசியப� உணவைற��� 

ெச�றா�. 

உற��� �� ச��க�,

"கீ��தி நாைளல இ��� அ�பா�� 

ெவேகஷ� �� �டா�� ஆ��.." எ�றவ� 

இர�� ெநா�க� இைடெவள� வ���,

"இ�த ெவேகஷ��� நாம இல�சி 

ேபாகலா�� ப�ளா� ப�ண���ேக�"

கீ�த�யா ஒ��� ேபசாம� ெவ�ைமயாக 

த�ைதைய� பா��தா�.

கணவ�� அறிவ��ப�� சி� பத�ற��ட� 

மகைள�� கணவைர�� மா�றி மா�றி 

பா��தா� அ�தா.

ச��க�,"நாளாைன�� காைலல கா�ல 

கிள�பலா� � ேயாசி��ேற�.. ந� எ�ன 

ெசா�ற டா?"

"ந��க�� அ�மா�� ேபாய��� வா�க"

"உ�ைன தன�யா வ�����.."

"நா� வரைல"

"ஏ�?"

க�ண�� வலி�ட� த�ைதைய� பா��தா� 

கீ�த�யா.

அ�தா ஏேதா �ற வர, ச��க� பா��த 

பா�ைவய�� அைமதியானா�.

ச��க�,"கீ��தி ச��� ேபான க�ட� 

எ�க��� ம��� இ�ைலயா! அைத 

ஏ��கி�� வாழ� பழக��.. 

இ��� எ�தைன நா� ேபானவைனேய 

நிைன�� உ�ைன�� க�டப��தி 

எ�கைள�� க�டப��த ேபாற? 

உ��ைடய பைழய ���ைப�� 

��ளைல�� பா��க நா�க ஏ�கி�� 

இ��ேகா�.."

கீ�த�யா,"��யைலேய�பா!" எ�� 

இயலாைம�ட� �றினா�.

அ�தா ெமளனமாக க�ண��  சி�தினா�.

ச��க�,"ந� இ�ப� வா�ய �க��ட� 

இ��தா ச����� ப����மா?"
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கீ�த�யா ேவதைன�ட� க�கைள 

��னா�. எ�ெபா��ேம சி��த �க��ட� 

இ���� ச��� அவ� மனக�ண�� 

வ�தா�. எ�ெபா�தாவ� அவள� �க� 

சிறி� வா�னா�� அவைளேய ��றி ��றி 

வ�� அவைள ெகா�சி சி��க ைவ��� 

ச���வ�� நிைனைவ த� சி�தைனய�� 

இ��� அக�ற ��யாம� தவ��தா�.

ச��க� மக� அ�ேக அம��� அவைள 

த� ேதா� ம�� சா���� ெகா�� இதமாக 

ேபச� ெதாட�கினா�.

"க�டமா�தா�டா இ����...

ந� இ�ப� இ��கிறைத பா��க பா��க 

எ�க���ெரா�ப க�டமா இ���டா..

எ�ேபா�� அைதேய நிைன���� இ��க 

�டா�..

உன�காக தாேன ெச�ைன வ�ேதா�.."

"இ�ேகேய இ��க ேவ��ய� தாேன! 

எ��� இ�ேபா இல�சி ேபா��� 

ெசா�ற�� க?

ெவேகஷ� ேபா��னா ேவற எ�ேகயா� 

ேபாகலா�.. இல�சி ேவ�டா�"

மகள�� தைலைய வ��யப�,

"கீ��தி நாம இல�சி�� தா� ேபாக� 

ேபா.."

"ேவணா�.."

"கீ��தி அ�பா ெசா�லி ������ேற�.. 

அ�பற� ந� பதி� ெசா��..

ந�ம இல�சி வ�� �ல ெகா�ச� ேவைல 

இ���.."

"அைத கேணச� மாமாவ� பா��க� 

ெசா���க"

"கீ��தி.. நா� ெசா�றைத ஃப�� ��சா 

ேக�..

இல�சி வ��  பழசா ஆகி����ல.. 

ப�டாச�(ஹா�), அரவ�� �(�ேடா� ��) 

சலீி� இற�கி�� வ��.. உடேன ச� 

ெச�யைல�னா full சலீி��� ேடேம� 

ஆகி��..

மா�� கத� ���ப���க ஆர�ப������.. 

அைத மா�த��..

கேணச� மாமா பா����பா� தா�.. ப� 

இ�ெனா� ேவைல�� இ���..

ைர� மி� வ���ற���� பா����� 

இ��த� உன�ேக ெத���.. இ�ேபா ஒ� 

பா��� ெச� ஆகிவர� ேபா� இ���.. 

ேஸா இ�த ெவேகஷ�ல ேபானா எ�லா 

ேவைலைய�� ����ரலா�..

நா� ம��� ேபானா ேபாதாதா� ந� 

நிைன�கலா�.. ப�..

ஏ�கனேவ கேணச� மாமா ெரா�ப நாளா 

����� இ��தா�..

நாம ேபாகேவ இ�ைல..

சப� க�யாண����� ேபாகைல.. அதா� 

இ�ேபா ேபாகலா�� ெசா�ேற�..

ேஸா ேவ�டா�� ெசா�லாத டா.." எ�� 

சி� ெக�ச��, ெப�� எதி�பா���மாக 

���தா�.

சிறி� ேநர� ேயாசி�தவ�,"என�� அ�க 

ேபா� அ����பா"

கீ�த�யாவ�� பதிலி� இ��ேத அவ� மன� 

இல�சி ெச�ல ஒ��� ெகா�ள ெதாட�கி 

வ��டைத ச��க� ����� ெகா�டா�. 

அவர� மன� மகி��த�, ஏெனன�� இல�சி 

ெச�ல அவ� ��ெவ��த ��கியமான 

காரண� ேவ�. 

த� ெந��கிய ந�ப� கேணசன�� 

இர�டாவ� மக� ேசக���� 

கீ�த�யா���� தி�மண�ைத நி�சய� 

ெச�ய ேவ��� எ�ப� தா� அ�த 

��கியமான காரண�.  

ச��க�,"ந� ேவ��னா ேசக� �ட 

������ ேபா.. அ�க ேபா� ெபய���� 

அ�� �ராஃ��  கிளா� எ�"

ச�ெட�� நிமி��த கீ�த�யா, "அ�த �ேன� 

�ேனகா �ட நா� ேபாறதா? ��மாேவ 

ப���வா�.. இ�ல அவ� ������ 

ேபா� நா� கிளா� எ��தா.. ெசா�லேவ 

ேவணா�.. எ�னேவா அவ� கி�ட நா� 

ச�பள� வா��வ� ேபா� காலைர 

��கிவ������ அ�த� �ர��"

இர�� வ�ட�க� கழி�� மகள�� ��ள� 

சிறி� எ���பா��க�� இ�வ�� அக�� 

�க�� மல��தன�. ச��க� த� ��� 

ச� எ�� நிைன�தா�.

ச��க�, "ெபய���� அ�� �ராஃ�� 

கிளா��� 10 ேட� ��� நாைள�� 

மற�காம அெனௗ�� ப�ண��டா"

கீ�த�யா,"10 ேடஸா”

"ஓேக.. ஒ� வ�� "

"3 ேட�ல வ��ரலா�பா �ள�� "

"ந� 10 ேட�� அெனௗ�� ப��டா.. 

அ�க ேபா� அ����னா ந��� அ�மா�� 3 
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ேட�ல கிள�ப� வ����க.. ச�யா?"

கீ�த�யா அைர மன�ட� 'ச�' எ�� 

தைலைய ஆ��னா�. 

ச��க�, "ெரா�ப நாளா ேக�க�� 

நிைன�ேச�.. ேசக��� எ���டா �ேன� 

�ேனகா� ேந� வ�ச?"

"இ�தன வ�ஷமா உ�க����  

ெத�யாதா! ந�ப ��யைலேய!"

ச��க�தி�� காரண� ெத��� தா� 

இ��தா�� மகள�� பைழய 

�����தன�ைத ெவள��ெகா�� வர இ�த� 

ேக�வ�ைய ேக�டா�.

ச��க�,"அவ� உ�ைன கீ�ப��ைள�� 

ெசா�னதா� �ேன�� ��ப��ேவ��  

ெத���.. ப� �ேனகா ெபய� காரண� 

ெத�யா�"

கீ�த�யா சி� ��னைக�ட�, "அ� ெப�சா 

ஒ��மி�ைல�பா.. அவ� 8� ப��சேபா ID 

கா��ல அவ� ேந� snekar� ப���� 

ஆகி���.. அ�ல இ���.. '�ேன� ேசக�'    

'�ேன� �ேனகா' � மாறி���"

ச��க� ��னைக�தா�. 

அ�தா �கமல��சி�ட� இ�வ���� பா� 

அ��த� ெகா��தா�.

கீ�த�யா உற�கிய ப��, த�க� அைறய�� 

அ�தா,

"எ��காக இ�ேபா இல�சி ேபாக��� 

ெசா�ற�� க?"

"நா� ெசா�னைத ந��� தாேன ேக���� 

இ��த!"

"உ�க வா� ெசா�னைத� ேக���� தா� 

இ��ேத�.. மன� ெசா�னைத� ேக�கைல"

ச��க� ��னைக�ட�, "கேணச�, 

ேசக��� ந�ம கீ��திைய ெபா�� 

ேக�கிறா�."

அ�தாவ��� ச�ேதாஷ�� கவைல�� 

ஒ�� ேச��� வ�த�.

அ�தா ச�ேதாஷமாக, "எ�ேபா�க அ�ணா 

ேக�டா�க?" எ�� ேக�டவ�, உடேன �க� 

வாட, "இ��� கீ��தி ஒ���க�ேம!" 

"ஒ���பா.. இ�த ப�� நா� ந�லா  

பழக���.."

"எ�ன�க ந��க..! எ�னேமா ேசக�� 

கீ��தி�� ��சா பழக�� ேபா� 

ேப�ற�� க!"

"ெர�� ேப�� எ�ேபா�� வ�ைளயா�டா 

ச�ைட ேபா�� பழகி��ற� ேவ�.. 

க�யாண� ப�ற எ�ண��ட� பழ�ற� 

ேவ�"

"���.. இ�த� க�யாண� ம��� 

ந�லப�யா நட�தா தி�ெச��� 

��க��� த�க ேத� இ��க���க"

ச��க� ��னைக�தா�.

சாைலய�� எதிேர வ�த லா�ய�� ஹா�� 

ச�த�தி� நிக� கால�தி�� தி��ப�னா� 

அ�தா.

காவ��ைற  அசி�ட�� கமி�ன�  

அ�வலக� தி�ெந�ேவலி மாவ�ட� 

காைல 11.30மண� அளவ�� அசி�ட�� 

கமி�ன� தியாேக�வ� ம��� 

இ��ெப�ட� ச�த�� இைடேய த�வ�ரமான 

வா��வாத� நட��� ெகா����த�.

தியாேக�வ�, "மி�ட� ெஜய�ரகா� 

ஆ�சிெட��ல இற�� ஒ� மாச��ல 

அவேராட டா�ட� �பாஷின� இற����கா.. 

எ�ப� �பாஷின�ய�� மரண�ைத �ைச�� 

இ�ேளா ச�ீகர� ைப� �ேளா� 

ப�ண�� க ச�த�� ?"

"சா�.. அ�த� ெபா�� ��� ேபா��� 

தா� இற������� ேபா��மா�ட� 

��ேபா�� ெதள�வா இ���.. ��� 

உ�����ள� தா� தா��பா� 

ேபா����த�"

"ந��க ேபா�� ேபா� கத� ���யா 

இ��த�?"

"அ�.. இ�ைல தா� ப� ச�வ��� கி�ட 

வ� ��சதி�.."சா

"அவ�க ெபா� �ட 

ெசா�லிய���கலாேம?"

"JP ஒ�ஃ� �ட அ�ப�� தா� ெசா�னா�க 

சா� அ�� ேபா��மா�ட� ��ேபா��…….."

"���� ேபா�� சாக� ேபாறவ ஏ� ��க 

மா�திைர சா�ட��?"

"கட�த ஒ� மாசமா அ� அவ ெட�லி 

ெரா���  சா�"  
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தியாேக�வ� ேயாசைனய�� இ��தா�.

ச�த��, "சா�.. ேபா�� மா�ட� ��ேபா��, 

�பாஷின� ைக�பட எ�திய ெல�ட�, 

ெம��க� ��ேபா��� எ�லாேம 

�பாஷின� மரண� த�ெகாைல�� தா� 

ெசா���.. வ�கீ� ��மா கிள�ப� 

வ��றா�"

தியாேக�வ� சிறி� க�ைண� ���கி, 

"���.. ேமேலா�டமா பா��தா ந��க 

ெசா�ன� கெர��.. ப� ஐ ப�� ச�தி� 

ப��ஸி.. ெல� ம� ைப�� அ��.."

"சா�.. � � ட�� ம�"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, "ஐ ேநா 

� ச�த�� .. ப� தி ேக� இ� � 

ஓ�ப��"

"ஓேக சா�" எ�� �றியப� ச�த�� எ��� 

ெகா�ள, அவன� ைகைய� ���கியப� 

தியாேக�வ� வ�ைடெகா��தா�. 

தியாேக�வ� அ�த ேகா�ப�ய�ைத 

இர�டாவ� �ைறயாக எ���� பா��தா�.

வழ�� - தி�ெந�ேவலி மாவ�ட�தி� 

�க�ெப�ற “Trend Setter” ஆைட ம��� நைக 

கைடய�� உ�ைமயாள� ெஜய�ரகாஷி� 

மக� �பாஷின�ய�� (17 வய�) மரண�ைத� 

ப�றிய வழ��.

�பாஷின� இற�பத�� ஒ� மாத� ��� 

தா� ெஜய�ரகா� கா� வ�ப�தி� 

இற�தி��தா�. இற�பத�� �� ெசா��க� 

அைன�ைத�� �பாஷின� ெபய�� எ�தி, 

கா�பாளராக (guardian) தன� த�ப� (சி�தி 

மக�) ப�ரதா�ைப நியமி�தி��தா�. 

�தலி� �பாஷின�ய�� ப�ேரத� ப�ேசாதைன 

அறி�ைகைய ப��தா�.

அ�த அறி�ைகய��, அ�த ெப� க��� 

இ�கி க��� எ��� ெநா��கி இற�ததாக 

�ற� ப����த�. ேம�� அவ� இற�த 

ேநர�தி�� அைரமண� ேநர� ��னதாக ஒ� 

��க மா�திைரைய உ�ெகா�டதாக�� 

�ற�ப����த�.

அ��� ம���வ பதிேவ�ைட� ப��தா�.

அதி� அ�த� ெப� ஒ� மாத காலமாக 

மன�ேசா�� காரணமாக தின�� இர� ஒ� 

��க மா�திைர எ���� ெகா�டதாக��, 

அவ��� ��� ஆ��களாக 'ைசன�' 

ப�ர�சைன இ��பதாக�� �ற�ப����த�.

அ��� ஒ� க�த�ைத ப��தா�.

அதி� அ�த� ெப� 'த� இற�ப���  யா�� 

காரண� இ�ைல எ���, மன உைள�ச� 

ம��� த�ராத தைலவலி� காரணமாக த� 

உய�ைர மா���� ெகா�ள 

��ெவ��ததாக' �றிய���தா�.

இ�த� தகவ�கைள பா���� ேபா� அ�த� 

ெப� �பாஷின�ய�� மரண� த�ெகாைல� 

ேபா� தா� ெத��த�, ஆனா� 

�பாஷின�ய�� ���ப வ�கீ��, அ�த 

ெப�ண�� த�ைத ெஜய�ரகாஷி� 

ந�ப�மான வழ�கறிஞ� கா��திேகய� 

'�பாஷின�ய�� மரண� ெகாைலயாக 

இ���ேமா எ�ற ச�ேதக� இ��பதா�, 

ம�வ�சாரைண ெச��மா�' AC 

தியாேக�வ�ட� வ��ண�ப� 

ெச�தி��தா�.

பலவ�தமாக ேயாசி�த தியாேக�வ���� 

இ�� ெகாைலயாக இ���ேமா எ�� தா�  

ேதா�றிய�.

"ேம ஐ க� இ� சா�?"

"எ�" எ�� தியாேக�வ� தன� 

க�பர� மான �ரலி� �றிய�� உ�ேள 

�ைழ�த இ��ெப�ட� திேன�, 

தியாேக�வ� �� வ�� நி�� வ�ைற�பாக 

ச��� அ���, "�� ஆஃ�ட� �� சா�" 

எ�றா�.

தியாேக�வ� சி� தைலயைச�ப�� அவன� 

வண�க�ைத� ெப��� ெகா��,

"�� ஆஃ�ட� �� திேன�..  உ�ைன� 

தா� எதி�பா����� இ��ேத�..

ேஹா� � ேநா ெவா� � ஆ� ஹிய�"

"எ� சா�.. JP டா�ட� ெட� ேக� � 

இ�ெவ��ேக� ப�ண� ேபாேறா�..

ச�த�� �� பதி� யாைர�� ந�ம ��ல 

ேச��� இ��கீ�களா சா�?"

"எ�.. மா��ெக� ஏ�யா�� ��சா 

�ரா��ப� ஆகிய����� இ��ெப�ட�"

திேன� ஆ�ச�ய� கல�த �ரலி�,

"சா�.. ��சா வர� ேல� இ��ெப�ட� 

தாேன!"

"ஏ�! ேல� இ��ெப�ட� ந�ம ��ல 

இ��தா உன�� எ�ன ப�ர�சைன?

(சி� ��னைக�ட�) ச�ேதாஷ�ப�வ�� 

நிைன�ேத�!"?"

திேன� ��னைக�ட�, "எ�னெக�ன 
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ப�ர�சைன? ச�ேதாஷ� தா�.. நா� 

உ�கைள நிைன�� தா� ேக�ேட�.."

"ஏ� என�ெக�ன?"

"அ� வ��.."

"நா� ெபா���க �ட அ�வளவா பழக 

மா�ேட� தா�.. அ��காக பழகேவ 

மா�ேட�� யா� ெசா�னா?"

திேன� சிறி� அச�வழி�தப�,"யா�� 

ெசா�லைல சா�.. நானா தா�..

அ�.. இ�த ெர�� வ�ஷமா நா� 

உ�கைள பா��� பழகியவைர ந��க.."

தியாேக�வ� ��னைக�ட�, "ேஸா 

எ�ைன சாமியா�ேன ��� ப�ண��ட.."

"அ�ப� இ�ைல.. சா�"

"ஓேக �� இ�.. நா� இ�த ��ெவ��க 

இர�� காரண�க�..

ப�� �ச�.. இற�தி��ப� ஒ� ெப� 

அ��� ைமன�..

ெசக�� �ச�.. கமி�ன� ெர�ெவ��.. 

மி�.லாவ�யா கமி�ன� சி�ட�'� 

டா�ட�"

திேன� அவசரமாக,"எ�ன ேந� சா� 

ெசா�ேன�க?"

"லாவ�யா.. ஏ�?"

திேன� பதி� ��� ��, "ேம ஐ க� இ� 

சா�?" எ�ற ெப� �ர� ேக�க��, 

தியாேக�வ�, "எ�" எ�றா�.

உ�ேள �ைழ�த இ��ெப�ட� 

லாவ�யாைவ பா��த�� திேன� 

�க�தி� எ��ச� கல�த சி� ெவ��� 

ப�ற�க, மனதி��, 'ைச.. அவேள தா�' எ�� 

நிைன�க,

தியாேக�வ��� ச��� அ���, "�� 

ஆஃ�ட� �� சா�" ெசா�லிவ���, 

திேனைஷ� பா��த லாவ�யா �க�தி�� 

அேத உண��சிக�, மனதி�� அேத 

எ�ண�, 'ைச.. அவேன தா�'.

திேனஷி� மன� சில வ�ட�க� 

ப��ேனா�கி� ப�ள�� ப�வ�தி��� 

ெச�ற�.

திேன� 11 ஆ� வ���� ப���� 

ெகா����த ேபா� அவ� வ��ப�� 

�திதாக வ�� ேச��தா� லாவ�யா.  'யா� 

�த� மதி�ெப� எ��ப�?' எ�� ப��� 

வ�ஷய�தி� அவ�க� இைடேய ெதாட�கிய 

ேபா��, சி�ன� சி�ன வ�ஷய�தி�� 

ெதாடர, எ�ெபா��� இ�வ�� எதி�� 

�தி�மாக நி�றன�.

12 ஆ� வ��ப�� இ�தி நா�, அதாவ� 

க�வ� வ���� (�ட� ��) ெதாட��வத�� 

��தின�  இைடேவைளய�� மர�த�ய�� 

திேன� தன� ந�ப�கள�ட�,

"தமி�ல என��� ப���காத ஒேர 

வா��ைத லா.வ.�.யா" எ�� �ற, 

அைத� ேக�ட லாவ�யா ேகாபமாக த� 

ேதாழிய�ட�,

"தமி�ல என�� ப���காத ஒேர வா��ைத 

தி.ேன.�" எ�றா�.

திேன� த� ந�பன�ட�, "நா� 

ெசா�லைல.. இவ��ெக�லா� அறிேவ 

கிைடயா�.. ச�யான ம�க� ேக�டா"

லாவ�யா ேகாபமாக, "ேட�.. யாைர� 

பா��� அறி� கிைடயா��� ெசா�ற?"

திேன� அல��� ெகா�ளாம�, "உ�ைன� 

பா��� தா����"

"உன��� தா�டா அறி� கிைடயா�"

"ெசா�தமாேவ ேபச ெத�யாதா?  எ�ேபா� 

பா��தா�� நா� ேப�வைதேய காப� 

அ���� ேப�" எ�� �றி ந�கலாக சி��க,

"ேட� ேவ�டா�"

"எ�ன ேவ�டா�?"

"எ�ன�ட� வ���காத"

"ஆமா இவ ெப�ய மகாராண�.. ேபா�.." 

எ�� �றிவ��� வ��பைற ேநா�கி� 

ெச�றா�. ெச��� வழிய��, "ய�பா 

இ�ைனேயாட வ��ட� சன�.. இன� எ� 

வா�வ�� இ�த �க�ைத� பா��கேவ 

மா�ேட�.." எ�� �றிய� லாவ�யா 

காதி� வ���த�.

திேனைஷ ஒ��� ெச�ய ��யாத 

ேகாப��ட� லாவ�யா�� வ��பைற��� 

ெச�றா�.

சிறி� ேநர� கழி�� திேனஷி� ந�ப� 

லாவ�யா அ�ேக இ��த மாணவ� ம�� 

சா�பை� ஸ  எறிய அ� லாவ�யா ம�� 

வ���த�.

திேனஷி� ந�ப� தைலய�� இர�� 

ைககைள�� ைவ��, 'ஐேயா' எ�� �ற, 
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திேன� சி��தா�.

'யா� எறி�த�' எ�றறிய லாவ�யா தி��ப�� 

பா��த ேபா� திேன� சி���� 

ெகா����க�� அவ��� ேகாப� 

��ய�.

லாவ�யா ேகாபமாக எ��� வ�� திேன� 

க�ன�தி� அைற��, மித மி�சிய க�ண�� 

ேகாப��ட�  'ஜா�கிரைத' எ�ப� ேபா� ��� 

வ�ரைல  ஆ��வ���� த� இட�தி��� 

ெச�� அம��தா�.

���சி வ���தா� �ட ேக��� 

அளவ��� வ��பைறய�� நிச�த� 

நிலவ�ய�. 

இர�� ெநா�கள�� திேன� �ய உண��� 

ெப�� எழ�� ஆசி�ய� 

வ��பைறய���ேள �ைழய�� ச�யாக 

இ��த�.

திேன� ேகாப��ட� ைக ���ைய இ�க 

�� ேமைஜைய ஓ�கி அ��தா�. 

எ�ன� தா� அவன� ந�ப�க� 

அவ���� சமாதான� ெசா�னா�� 

அவ���� ேகாப� �ைறயேவ இ�ைல.

மதிய� 3 மண��� ேம� கிள�பலா� எ�� 

ஆசி�ய� அறிவ���வ�ட, மாணவ�க� 

த�க���� நிைனெவா�ப� (autograph) 

வா�கி� ெகா����தன�.

மாைல கிள��� ேநர�தி� லாவ�யாைவ� 

ேத�ய திேன� அவ� வ�ைளயா��� 

திடலி� (playground) ேதாழிக�ட� 

இ��பைத� பா��த�� ேவகமாக� 

ெச�றா�

[அ�ேக ம�ற வ��ைப ேச��த (சில) 

மாணவ�க�� இ��தன�].

திேனஷி� ேகாப� அறி�த ேதாழ�க� 

ேவகமாக அவைன� ப�� ெதாட��தன�.

திேன� லாவ�யா �� நி�ற��, 

லாவ�யா எ��ச�, ெவ��� ம��� 

இக��சி கல�த பா�ைவைய பா��தா�.

திேன�, "எைத மற�தா�� இைத 

மற��றாத" எ�� �றி க�ண�ைம��� 

ேநர�தி� அவள� இர�� க�ன�கள��� 

அ��தமாக அைற��, அவைள� தி��ப�� 

பா��காம� ேவகமாக ப�ள� வளாக�ைத 

வ��� ெவள�ேயறினா�.

அத� ப�ற� இ�வ�� இ�� தா� 

ச�தி�கி�றன�.

திேன� ெவ���� எ��ச�மாக அவைள 

�ைற�க, பைழயைத நிைன� � பா��த �

லாவ�யா�� அவைன ெவ���� 

எ��ச�மாக �ைற�தா�.

இ�வ�� ஒ��ேக, 'அேத திமி�.. அேத 

ஆணவ�.. மாறேவ இ�ைல' எ�� 

மனதி�� நிைன��� ெகா�டன�.

தியாேக�வ� ேலசாக ெதா�ைடைய� 

ெச�ம��, இ�வ�� ச�ெட�� �க�ைத 

சீ� ெச�� தியாேக�வைர பா��தன�.

தியாேக�வ�, "ேஹா�.. அ�பா�� �ர� 

�வ� ப�சன� ெவ�ச�� � ேபா� வ�� 

ேகா ஆ�பேர� ம� இ� சா�வ�� தி� 

ேக�"

லாவ�யா ஆ�ச�யமாக பா��க, 

தியாேக�வ�� கண���� த�ைமைய 

ந�றாக அறி�த திேன� 

ஆ�ச�யமைடயவ��ைல, ஆனா� 

அவசரமாக,

"சா� ந��க நிைன�ப� ேபா� இ�ைல"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�, "நா� 

எ�ன நிைன�கிேற�� உன�� எ�ப�� 

ெத���?"

திேன�, "என�� ஓரள��� ைம�� 

��� ெத��� சா�.. ப�, உ�க ைம�ட 

�� ப��வ� க�ட� தா�.. நா� எ�ன 

ெசா�ல வ�ேத�னா.." எ�� �றி 

லாவ�யாைவ ஒ� பா�ைவ� பா���வ��� 

தியாேக�வைர பா��க, அவேனா 'ந�ேய 

ெசா�லி ��' எ�ப� ேபா� திேனைஷ 

பா���� ெகா����தா�.

திேன�, "நா�க 11�, 12� ஒ�னா 

ப��ேசா�.. எ�க���� ஒ�ேத ேபாகா�.. 

எ�ேபா�� ச�ைட தா�.. 12� லா�� 

ேட.. நா� ப�ணாத த���� இவ எ�ைன 

அ����டா (இைத ெசா��� ேபா� 

லாவ�யாைவ பா��� �ைற��வ��� 

தி��ப�னா�) பதி��� நா� அவைள 

அ��ேச�.. அ�பற� இ�ைன��� தா� 

பா��கிேற�" 

�த� நா� எ�பதா� ஏ�� ெசா�லாம� 

ேகாப�ைத அட�கி� ெகா�� லாவ�யா 

அைமதியாக இ��தா�.

தியாேக�வ� லாவ�யாைவ ஒ� பா�ைவ 

பா���வ��� திேனஷிட�,
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"இைதெய�லா� ஏ� எ�ன�ட� ெசா�ற?"

"அ� ந��க ேவற ஏ�� த�பா நிைன��ற 

�டாேத��"

தியாேக�வ� சி� ��னைக�ட�,"நா� 

அ�ப� எ�ன நிைன��ற ேபாேற�� ந� 

நிைன�ச?"

திேன�, "சா�" எ�� க�களா� சிறி� 

ெக�ச, தியாேக�வ� ��னைக�ட�,

"ஓேக..ஓேக.." எ�றவ� லாவ�யாைவ 

பா���,

"ந��க ஏ�� ெசா�ல வ����ற�� களா 

லாவ�யா?"

திேனைஷ �ைற��வ��� தியாேக�வ� 

ப�க� தி��ப�, த���கமான �ரலி�,

"பழைச� ப�றி ேபச வ���பைல சா�..

நா� ப�சன� வ�ஷய�ைத அஃப�சிய� 

வ�ஷய�தி� கல�பதி�ைல..

ஐ வ�� ேகா ஆ�ப�ேர� வ�� � சா�"

தியாேக�வ� ��னைக�ட�,"��" எ�� 

�றி திேனைஷ பா��க, அவ�,

"� ேநா ம� ெவ� சா�"

தியாேக�வ�, "ஓேக.. ெல�� ��க� 

அெபௗ� தி ேக�.. லாவ�யா இ� எ�ன 

ேக�? எ�ன�� உ�க��� ஏதாவ� 

ெத��மா?"

திேன� ந�கலாக,"இ�ைன��� தாேன 

சா� வ����கா�க.. எ�ன…....”

லாவ�யா திேனஷி� ேப�ைச மதி�கா�, 

தியாேக�வ�ட�,

"மி�ட� ெஜய�ரகா� டா�ட� ெட� 

�ைச�� இ��ெப�ட� ச�த��  �ேளா� 

ப�ண ேகஸ அ�ேவாேக� கா��திேகய� 

ெகா��த ெப��ஷ� அ��பைடயா வ�� � 

இ�ெவ��ேக� ப��ண�ேபாேறா� 

சா�.. 

மி�ட� ெஜய�ரகா� ஒ� ம�� ப�ஃேபா� 

தா� அ�சிெட��ல இற�தி��கா�.

மி�ட� கா��திேகய� மி�ட� 

ெஜய�ரகா� ப�ெர�� க� �க� 

அ�ைவச�" எ�� �றி ����வ��� 

திேனைஷ அல�சியமாக ஒ� பா�ைவ� 

பா��தா�. திேன� க�ட�ப�� தன� 

அதி��சி கல�த ஆ�ச�ய�ைத மைற�தா�.

தியாேக�வ� க�ண�� பாரா��த�ட�, 

"�மா��"

லாவ�யா ��னைக�ட�, "ேத�� � சா�.. 

மாமா, சா�.. கமி�ன� சா� கி�ட ேக��� 

ெத����கி�ேட�"

தியாேக�வ�, "��" எ�� �றி திேனஷிட�, 

"ச�த��  ேபா� கா�� �ரா� ப�ண 

ஏ�பா� ப��.. ஆ�ேசா �� 

இ�ஃபா�மர வ�� ச�த�� ைப பாேலா 

ப�ண� ெசா��"

திேன� சி� அதி��சி�ட�, "சா�"

"ந�, நா�,  ச�த��  ேச��� ேகஸ� சா�� 

ப�ண���ேகா� தா�.. ச�த��  சி�சிய� 

தா�.. ப�.. எ�த ��நிைல�� யாைர 

ேவ��னா�� மா�றலா�.. ேஸா நா� 

ெசா�ன��� ஏ�பா� ப��".

"ஓேக சா�.. ப�.. இ� ம�ட�ேன ��� 

ப�ண����களா?"

"ம�ட� ஆ� �ைச�! ெல�� 

இ�ெவ��ேக�..

ஒ�ேவைள ம�டரா இ��� ைப என� 

சா�� ச�த��  ��றவாள��ட� �ைண 

ேபாய���தா? அ��� தா� இ�த அ�ச�.."

"ஓேக சா�"

"அ�� ஒ� ேமா� தி�.."

"ேக� ����வைர ேக� �ைட�� 

எ��� ச�த��  கி�ட ெசா�ல மா�ேட� 

சா�"

தியாேக�வ� ��னைக�ட�, "��" எ�� 

�றி, �பாஷின� மரண� ச�ப�த�ப�ட� 

ேகா�ப�ய�ைத ந���, "ெர�� ேப�� 

ப���� பா��க" எ�றா�.

இ�வ�� ேகா�ப�ய�ைத வா�காம� 

ஒ�வைர ஒ�வ� பா��க, தியாேக�வ�,

"க� ஆ�.. சி� அ�� ��"

இ�வ�� தியாேக�வ� எதிேர அம��தன�. 

திேன� ேகா�ப�ய�ைத வா�கி 

இ�வ���� ெபா�வாக ப���� ைவ�க, 

இ�வ�� ப��க� ெதாட�கின�.

ேவைல  எ�� வ�த�� இ�வ�� ெசா�த 

வ���� ெவ��ைப மற�� ேகா�ப�ய�தி� 

��மன�ட� கவன�ைத� ெச��தின�. 

இைத கவன��த தியாேக�வ� இ�வைர�� 

ேச����ெகா�� வழ�ைக ெவ�றிகரமாக 

����வ�ட ���� எ�� ந�ப��ைக� 

ெகா�டா�.

சி�தைன ெதாட��...

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine Mar 2013                               52



�ற� பா�: அற���பா� 

�ற� இய� : பாய�ரவ�ய�

அதிகார�: ந��தா� ெப�ைம

26. ெசய�க�ய ெச�வா� ெப�ய� சிறிய� 

ெசய�க�ய ெச�கலா தா�.

வ�ள�க� :

ப�ற� ெச�வத�� ��யாத ெசய�கைள� ெச�பவேர ேம�ம�க�; ெச�ய ��யாதவேரா சிறியவேர.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Things hard in the doing will great men do; 
Things hard in the doing the mean eschew. 
Explanation :
The great will do those things which is difficult to be done; but the mean cannot do them.

27. �ைவஒள� ஊ�ஓைச நா�றெமன ஐ�தி� 

வைகெத�வா� க�ேட உல�.

வ�ள�க� :

�ைவ, ஒள�, ஊ�, ஓைச, நா�ற� எ�� �ற�ப�� ஐ�� �ல�கள�� வழி� ப�ற��� ஆைசகைள அ��� 

எறிபவன�� வச�ப�டேத இ��லக�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way 
Of all the five,- the world submissive owns his sway. 
Explanation :
The world is within the knowledge of him who knows the properties of taste, sight, touch, hearing and smell.

28. நிைறெமாழி மா�த� ெப�ைம நில�� 

மைறெமாழி கா�� வ���.

வ�ள�க� :

நிைறவான வா��� ெப�ைம உைடய ேம� ம�கள�� உய�ைவ, அவ�க� இ��லகி� ெசா�ன ம�திர� 

ெசா�கேள அைடயாள� கா��வ���.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

The might of men whose word is never vain, 
The 'secret word' shall to the earth proclaim. 
Explanation :
The hidden words of the men whose words are full of effect, will shew their greatness to the world.

29. �ணெம��� ��ேறறி நி�றா� ெவ�ள� 

கணேம�� கா�த� அ��.

வ�ள�க� :

ந��ண�களா� சி�மைல ம�� ஏறி நி�ற அ� ேம�ம�க�, தம��� ஒ� கண�ெபா��� ேகாப�ைத� 

ெகா����ப� க�ன�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

The wrath 'tis hard e'en for an instant to endure, 
Of those who virtue's hill have scaled, and stand secure. 
Explanation :
The anger of those who have ascended the mountain of goodness, though it continue but for a moment, cannot 
be resiste

30. அ�தண� எ�ேபா� அறேவா�ம� ெற��ய����� 

ெச�த�ைம ��ெடா�க லா�.

வ�ள�க� :

எ�லா உய��கள�ட�தி�� இர�க� ெகா�� வா�பவேர அறேவா�; அவேர அ�தண�.

ஆ�கில ெமாழிெபய���:

Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; 
And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give, 
Explanation :
The virtuous are truly called Anthanar; because in their conduct towards all creatures they are clothed in 
kindness.

ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;ts;Std; gf;fk;
...Parasakthi
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கட�த மாத� நைடெப�ற ந�யா நானாவ�� 

த�����, அதி� சிற�பாக ேபசியவ�றி� 

ேம�ேகா�க�� கீேழ 

ெகா��க�ப���ள�.

தைல��: காத� தி�மண�கைள 

ெசா�த�க� ம��� ச�க� 

அ�கீக��கி�றதா? இ�ைலயா?

மா�ட வ�ைதக� ம�ண�� 

வ���தேபா� அ�த வ�ைதக� �ைள�க 

உ� இ��� இய�கிய ச�தி காத�. 

காத� தா� ச�க நாக�க மா�றதி� 

ஆர�ப� ��ள�, சி�தைன வள��சிய�� 

ப�நிைல. 

சாதி,மத�, அரசிய� ேபத�, ெபா�ளாதார 

ஏ�ற�தா��, ெகௗரவ� என ஆய�ர� 

காரண�க� �றி இ�த� ச�க�� அத� 

அ��பைட அலகான ���ப�� இ�த� 

காத� தி�மண�கைள� �ற�கண��கிற�. 

எ�ண�க��, மன�க�� வ����, 

�ைளய�� ப��வாச� �ட�ப�ட 

நிைலய�� பல காத� இ�� 

அ�கீக��க�ப�கிற� எ�ப�� 

ம��பத�கி�ைல.

உலகி� வா�� எ�லா மன�த�க�� 

எதி�பா��ப� அ�கீகார� ஒ�� தா�. அ� 

தா� மன�தைன நிைலெபற� ெச��, அ�த 

வா��ைகைய அ��த� ெகா�ள� 

ெச�கிற�.  காதலி� ெவ�� கர� ப���� 

இ�லற�தி� �ைழ�� எ�லா 

காதல�க�� இ�த அ�கீகார� எ�பைத 

எதி�பா��கிறா�க�. 

க��திைன பதி� ெச�த ேதாழைமகள�� 

க����க� �ைறேய...

“இ�த� ச�க�� ச�, ெசா�த ப�த�க�� 

ச�, காத� தி�மண� எ�றா� ெகாைல 

��ற� ெச�தவ�கைள� ேபா� பா��ப� 

தா� வழ�க�. காத� ெச�வ� தா� 

உலக�திேலேய உ�ள ெப�ய த�� எ�ப� 

தா� இவ�கள� க���” எ�ற 

வாத��ட� காத� தி�மண� 

அ�கீக��கப�கிறேதா இ�ைலேயா, 

அைத� ெகாைல�  ��றமாக இ�ைறய 

ச�க� பா��கி�ற� எ�� �றி த� 

�த� க��ைத �� ைவ�தி��கிறா� 

மி�ரா.

வ�ஜி ேவதாசல� அவ�க� “சின�மாவ�� 

காதலி�தா� ஆன�தமாக பா���� நா� 

ந� வ�� �� ந� ைபயேனா, ெப�ேணா  

காதலி�தா� எதி��கிேறா�!!!  எ�தைன 

ெப�க�� ஆ�க�� த� காத��� 

இ�த ச�க�� ெசா�த�க�� அ�கீகார� 

தர ம��ததா� ேவ� வழி இ�றி ேவ� 

ஒ� தி�மண வா��ைக வா�கிறா�க� 

ெத��மா?” எ�� �றி நித�சன ச�க 

உ�ைமகைள ேபா�� உைட�� இ�த 

ச�க� காதைல, காத� தி�மண�கைள 

அ�கீக��ப� இ�ைல எ�� 

�����ளா�.

“இ�ெபா�ெத�லா� ெகௗரவ� 

த�ெகாைலக� காத� தி�மண�களா� 

அதிக����ள� எ�ப� மிக�� 

வ��த�பட ேவ��ய வ�ஷய�!!! ெப�ற 

ப��ைளக�ட� ந�ப�க� ேபா� எ�லா 

வ�ஷய�கள��� பகி��� பழ�� 

ெப�ேறா�க� �ட, காத� எ��� ��� 

எ��ைத த� ப��ைளகள�ட� ேக�வ� 

ப�டா� அத�� �தலி� ம��� தா�!!  

சாதி, மத�தி� அ��பைடய�� இ�� 

காதல�க� ப���க�ப�கிறா�க� எ�� 

த�ம�� கலவர�ைத ���தாரணமாக� 

ePah?ehdh?...
...Surya

ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...ePah?ehdh?...
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ெகா�� அதனா� ஏ�ப�ட இழ��� , 

ச�க அந�திைய�� எ���� 

�றி��ளா� .  ேம�� க�ரவ ந�� பா�ப�

ெகாைலக� இத�� ���தாரண�” 

எ�� ெப�றவ�கள�� அ���ைற�� 

காத� ேப�� வ�� �� வ�த உட� 

மாறிவ��கிற� எ�ற ���கமான 

வ�ஷய�ைத�� �றி வாத�ைத 

ைகயா���ளா�. 

“4,5,6,வ�ட�களா காதலி��� காதல�க� 

ெப�ேறா�க� ச�மத� கிைட�க எ�தைன 

ஆ�� �ய�கிறா�க� ?  இ�ைறய 

நிைல மாறிவ�கிற� , ப��ைளக� 

தய�காம� ெசா�த�கள�ட� ��ய ைவ�க 

ேவ���. அத���ய ந�ப��ைகைய�� 

ெப�ேறா�க� ப��ைளக���� ெகா��க 

ேவ��� எ�பேத எ� தன��ப�ட 

க��தா��. காதல�கைள ��ப���� 

ேநா�க� என�� இ�ைல, ந�� 

வ�ட�ேதா� ப��ைளகைள வள��ேபா�!

காத� தி�மண�தி� ேம��றிய இ�த 

��த� ேவ���, நி�சய� ேவ���.  

ெப�றவ�க���� நா� ேநர� ெகா��க 

ேவ���, இ�த� ��த� இைடெவள�, 

ெப�ேறா����, காதல�க���� �ைற�� 

ேபா� தா� ச�மத� இ�லாத தி�மண� 

நட���.  இ�த� ��தைல� ெகா�� 

வரேவ��ய� காதல�கள�� கடைம” 

எ�ற க����க�ட� காத� தி�மண� 

�றி�� �திய பா�ைவ, ெதள�வான 

க�ேணா�ட��ட� ேதாழி ��யா ச�திர� 

த� க����கைள ��ைவ���ளா� 

வ���.ேக. அவ�க� “ஏ���ெகா�வேதா� 

ம��� இ�த அ�கீகார� ��யவ��ைல 

இத��� ப�ற� வா�� �திய வா�ைகய�� 

அ�த�த நிைலய��� அ�த அ�கீகார� 

ேதைவ. உதாரண� ெசா�� வ�வகார�, 

���ப நிக��சிகள�� ��கிய��வ� 

எ�� இ�த அ�கீகார� ந��� ெகா�ேட 

தா� ேபா��. அைவ�� இ�த காத� 

வா��ைக��� ேதைவ” எ�� 

அழகாக� �றி��ளா�.

“காதலி�ேபா�, காதலி�க� க��� 

ெகா��ேபா�, காதைல காதலாக, 

இன�,ெமாழி, ஜாதி, மத� கட��.  

காதல�க� ெப�ேறா�� நிைல அறி�� 

எ�த ��ைவ�� எ��க ேவ���” என 

அழகான வா��ைத� ெசா�லி 

�����ளா� ேதாழி .ஆய�ஷா

“இ�ைறய� தைல�ைறய�� வ�� ��� 

ஒ� தி�மண�, காத� தி�மணமாக 

நட�கிற�. இ�ேவ ச�க அ�கீகார� தா� 

எ�� �றி, தவ� நட�பதா� தா� 

ெப�ேறா�க� காத� ம�� பய� 

ெகா�கிறா�க�” எ�� ெப�ேறா�� 

நிைலைய�� ெதள��பட� �றி��ளா� 

ெச�வா பா��ய�.

“ஜாதி மத ேவ�பா� ��� ேபா� 

இ�ேபா� இ�ைல.  இ�ைறய� 

தைல�ைற காதைல� ச�க� ம��� 

���ப�க� இர��� அ�கீக��கி�றன.  

��� ேபா� இ�ேபா� சாதி மத 

ேவ�பா� இ�ைல.  ஆனா� அவசர� 

காத�, உ�ைம த�ைம இ�லாத காத� 

இைவ தா� ெப�றவ�க� ம��� 

ச�க�ைத பய� ெகா�ள ைவ�கிற�” 

எ�ப� ேதாழி ய�� வாத�.ல�மி

“ெப�ேறா�க�, �ண�, ���ப� ப��னண�, 

வ�மான�/சீதன�, சீ�வ�ைச எ�பைவ� 

�றி�� ஆரா��� ஒ�� வ�தா� 

அ�கீக��பா�க� இ�லாவ��டா� 

சின�மாவ�� காதலி�தா� 
ஆன�தமாக பா���� நா� 

ந� வ�� �� ந� ைபயேனா, ெப�ேணா 
காதலி�தா� எதி��கிேறா�!!! 
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எதி��பா�க�.  சாதி ேவறாய�� 

ெசா�த�க�� ச�க�� ேச��� எதி��� 

நி���.  ெப�ேறா�க� த�க� 

ப��ைளகள�� மகி��சி�காக 

வ����ெகா���� எ�ண� இ��தா��, 

ெசா�த�க���� ச�க�தி��� பய�� 

அ�கீக��க மா�டா�க�” எ�ற 

வாத��ட�, அவ�க� எ���� ���� 

நி�சய� ச�க�தி� அ��பைடய�� தா� 

அைமகிற�, ச�க���� பய�� தா� 

இ��� ��� எ��க�ப�கிற� எ�ற 

க��ைத ��ைவ���ளா� ேதாழி ெகௗ� 

ேமாக�.

“ச�க� இ��� திற�த நிைலய�� 

காதைல��, காதல�கைள�� 

ஏ���ெகா�கிற� அவ�க� �ண�தி� 

அ��பைடய��. ஆனா� நம��� தா� 

�ண�� இ�ைல ந� காதைல 

��ென���� ெச�வத�� எ���,  

ச�க� ஆத��கிற� எ��� ெதள��பட� 

ெசா�லி��ளா� ேதாழ� .ஆஷி�

“கர� ேகா��த காத� ெந�ச� 

ேதா�வ���� ேபா� அ�த� ச�க� 

காத� �றி�த ��ைவ�� 

எதி�மைறயாகேவ எ��கிற�, காதலி� 

ெவ�றி ச�க�தி� ெவ�றி�� �ட” 

எ�� த� அ��த� தி��தமான 

வ�கள�� ெதள�� பட ைவ�� வ��டா� 

யா�மி� பா�.

“உ�ைமயான� காதைல இ�த� ச�க� 

அ�கீக��கிற�.  ��� ேபா� இ�ேபா� 

உ�ள ெப�ேறா�க� காத� எ�றா� காைத 

��� ெகா��  ேபாவ�  இ�ைல. 

ெகா�ச� ���� ெகா�ள�தா� 

ெச�கிறா�க�.  அ� நா� ெசா�லி ��ய 

ைவ�கிற வ�த�தி� தா� இ��கிற�. அ� 

ேபால நா�� நம��� ேதைவயானைத  

அைடய��னா ெதாட��� 

ேபாராடேவ���.  2 அ�ல� 3 �ைற 

�ய�சி ெச�� வ���, வ���வ�ட� 

�டா�” எ�ற வாத�தி� ஆ�பா�ட� 

இ�லாம�, அள��� அதிகமான 

அல�கார� இ�லாம� ச�க�, ���ப� 

எ���� ���க�, அத� உண��க� 

எ�ப��ப�ட �ழலி� எ��கிறா�க� 

எ�பைத சாமான�யன�� வா��ைதகள�� 

ெசா�லி வ��டா�க� ேதாழி .ேம� ைடசி

“காதலி�பவ�கைள ஏேதா ெச�ய� தகாத 

ஒ�ைற ெச�த மாதி� பா���� நிைல 

மாறி, மத� ஒ�றாக இ��தா� ேபா�� 

என அ�ெகா��� இ�ெகா��மாக 

காதலி�தவ�க� ேசஃ� zone� 

இைணகிறா�க�. மத� ேவறாக இ��தா� 

ெகா�ச� க�ட�. ப��வமான, நிஜமான 

ஒ��கான காத�, ந��ட நா� ப�����, 

ஆனா� நிைறேவ��. �பா��� காத��� 

அ�பா�� எ�பதி� ஐயமி�ைல” எ�ற 

க��ைத ��ைவ�� நிைலெப�� 

உ�ைம காத��� இட� உ�� 

ம�றைவ எ�லா� ச�க�தி� க�ண�� 

ப�வ� இ�ைல எ�� �றி ெதள�� 

ப��தி��ளா� ேதாழ�  அவ�க�.ஷால�

“காத� ெச�ய ைத�ய� ெகா�ட நம��, 

காதைல ப�மா�றி� ெகா�ள ைத�ய� 

உ�ள நம��, அைத� ெப�றவ�ட� 

ெசா�லி, அத�� ��ைவ வா�க ந�மா� 

��யவ��ைல. இ�த� ச�க� எ�ேபா�� 

உ�ைம� காத��� அ�கீகார� 

ெகா���� ெகா�� தா� இ��கிற�” 

எ�� ெசா�லி நிைற� ெச���ளா� 

ேதாழி .அ� ேசகர�

த� எதா��த வா�ைதகளா� த� 

க����கைள ��ைவ�� ப�� ெவ�ற 

ேதாழி  அவ�க���  ேம� ைடசி

ெப�ைமய�� வா����க��, 

பாரா���க��.

ேம�� இ�த ந�யா நானாவ�� ப�ெக��� 

ந�� வ�ட�க��� ஊ�க� ெகா��த 

காய�தி� அ��, � ராமஜய�, மஹி.ெஜ, 

�வ�ழி அவ�க��� வா����க��, 

ந�றிக��. 
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உ�னா� உ�டான 

�ழ�ப�தினா�� பய�தினா�� 

என�கான மனைத�ய�� 

ஆ�கள�� ம�தான ந�ப��ைக�� 

எ��� வ�ைத�க�படாமேல ெச�கிற�...

ந� ந�வா�வ��கான ஆைச�� 

உ� உ�ைம பாச�தி�கான ஏ�க�� 

எ�ேற�� நிைறேவ�மா 

இ�ைல க�ண�� ேல கைர�மா

மாறாத மா�ற� ந� வா�ைவ�� மா��மா...

வ�ைடெத�யா� ேக�வ�க�

எ��� ��காரமிட 

வா��ைக� பயண�தி� 

நா�� பயண��கி�ேற� 

வ��யைல ேநா�கி...!!!

உ�ைன� தா�மானவ� 

என அைழ�க ஆைச 

ந�ேயா ���மானவ� ஆனா�...

ந� உ��� 

பாச� உ�ைமயா 

உ� உளற� 

பாச� உ�ைமயா 

�ழ�ப�திேல கழிகிற� 

என� நா�க�... 

எ� ைக�ப���� 

ேதா� த�� 

எைன வா�வ�� 

��ேன�ற� பாைதய�� 

இ���ெச�வா� 

என நிைன�ேத� 

ஆனா�... 

உ� த�ளா�ட�தி�ேக 

ப�ற� ேவ��ெம�கிறா� 

உைன� தா�க...



���மானவ�
...accool @ sindhu

www.Penmai.com                             Penmai eMagazine Mar 2013                               57



NilabharathiNilabharathi

ேதவைத� கைதக� ேதவைத� கைதக� 

ேக����தா�� ேக����தா�� 

ேந�� பா��ததி�ைல நா�,ேந�� பா��ததி�ைல நா�,

ப�ர�மி�� ேபா� தா� ப�ர�மி�� ேபா� தா� 

நி�கிேற� நி�கிேற� 

மித� மி�சிய உ� அழகி�!!!மித� மி�சிய உ� அழகி�!!!

எ� இதய� தி�� எ� இதய� தி�� 

ேபானைத�� மற��!!! ேபானைத�� மற��!!! 

Nilabharathi

ேதவைத� கைதக� 

ேக����தா�� 

ேந�� பா��ததி�ைல நா�,

ப�ர�மி�� ேபா� தா� 

நி�கிேற� 

மித� மி�சிய உ� அழகி�!!!

எ� இதய� தி�� 

ேபானைத�� மற��!!! 

PriyachandranPriyachandran

ந� வ�� பாைதய�� தின� ��தி��ேத� ந� வ�� பாைதய�� தின� ��தி��ேத� 

எைன� க�� மல�� பா�ைவ�� தவமி��ேத�... எைன� க�� மல�� பா�ைவ�� தவமி��ேத�... 

இத�க� காத� ெசா�லவ��ைல இத�க� காத� ெசா�லவ��ைல 

க�க� ெசா�ன காதைல ந�ேயா உணரவ��ைல! க�க� ெசா�ன காதைல ந�ேயா உணரவ��ைல! 

��க� ெகா��� காத� ெசா�ல ஆைசதா�...��க� ெகா��� காத� ெசா�ல ஆைசதா�...

��ேதா�டமாக ந� இ��ைகய�� எ�த மலைர� ப�சள��க...!!!��ேதா�டமாக ந� இ��ைகய�� எ�த மலைர� ப�சள��க...!!!

கவ�ைதக� பல �ைன�ேத� மனதி��கவ�ைதக� பல �ைன�ேத� மனதி��

மனதி� உ�ளைத கா�றி� �� வ��ேட�!மனதி� உ�ளைத கா�றி� �� வ��ேட�!

கா�றி� கான� பா�ேன�...கா�றி� கான� பா�ேன�...

கா�றி� இைச�த கான� உ�ைன� ெதாடவ��ைலயா?கா�றி� இைச�த கான� உ�ைன� ெதாடவ��ைலயா?

ெமௗனமா� காத� ���த� ேபா�� ெமௗனமா� காத� ���த� ேபா�� 

இ�வ�� ேச��� காத� காவ�ய� இ�வ�� ேச��� காத� காவ�ய� 

பைட�ேபா� வ�வாயா எ� இதய ராண�ேய...!!! பைட�ேபா� வ�வாயா எ� இதய ராண�ேய...!!! 

Priyachandran

ந� வ�� பாைதய�� தின� ��தி��ேத� 

எைன� க�� மல�� பா�ைவ�� தவமி��ேத�... 

இத�க� காத� ெசா�லவ��ைல 

க�க� ெசா�ன காதைல ந�ேயா உணரவ��ைல! 

��க� ெகா��� காத� ெசா�ல ஆைசதா�...

��ேதா�டமாக ந� இ��ைகய�� எ�த மலைர� ப�சள��க...!!!

கவ�ைதக� பல �ைன�ேத� மனதி��

மனதி� உ�ளைத கா�றி� �� வ��ேட�!

கா�றி� கான� பா�ேன�...

கா�றி� இைச�த கான� உ�ைன� ெதாடவ��ைலயா?

ெமௗனமா� காத� ���த� ேபா�� 

இ�வ�� ேச��� காத� காவ�ய� 

பைட�ேபா� வ�வாயா எ� இதய ராண�ேய...!!! 

divideva @ Dhivyaவ�னா தா� உ�ைன� பா��த ெநா� 

எ��� மி�சிய� 

ெவ�� �ழ�ப�க� 

ம��ேம!!!

Rajasrishaya

காதேல! 

உன���தா� இ� �ழ�ைதக�,

ெவ�றவ�, ேதா�றவ� என,

ேதா�றவன�� ம��தா� 

உன�� பாச� அதிக�.

இ��க�தாேன ெச���,

ெவ�றவ� உ�ைன மற�� 

ெப�ைண மண�� ேபாகிறா�. 

ேதா�றவ� உ�ைன� கல�� 

மன� உைட�� ேபாகிறா�.

vijivedachalamvijivedachalam

நா� உன���நா� உன���

ெகா��த ெகா��த 

�வ�� ம�� உ�ள �வ�� ம�� உ�ள 

ப�னை� ர ப�னை� ர 

ரசி�கி�றா�…ரசி�கி�றா�…

அ� எ� அ� எ� 

க�ணெ� ர�� க�ணெ� ர�� 

ெத�யாம�…!!!ெத�யாம�…!!!

vijivedachalam

நா� உன���

ெகா��த 

�வ�� ம�� உ�ள 

ப�னை� ர 

ரசி�கி�றா�…

அ� எ� 

க�ணெ� ர�� 

ெத�யாம�…!!!

Vaiji @ Vaijayanthi Kalaiselvan
 

கா�தி
��தாேய

ா கா�
தி��தாேய

ா 

��யவ��ைலேயா எ� நிைல 

அறியவ��ைலேயா உ� மன� 

கனவ��� ைக ேகா
��ேப�

 

நனவ��� நி�றி��ேப�
 

எ� �க� தாேன
 உ� �க� 

இ�வ���மான கவ�ைத �க� 

நாெள�லா� ேபான
� எ� கடைமய�� 

கடைம ���� இைள�பாற 

இேதா உ
� கவ�ைதய�� நிழலி� நா�... 

?
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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.  Top answerers contest winner - Gayathri 
Arun.

2. Penmai Special Valen�ne’s Day Haikoo 
Contest  Winner - sujibenzic (Sujana).

3. Neeya Naana Winner - Mary Daisy.

4.  Penmai’s Super Star - Best Penmai Kitchen 
Queen- Nisha Hameetha.

February Month Contest WinnersFebruary Month Contest WinnersFebruary Month Contest Winners

March Month ContestMarch Month ContestMarch Month Contest

Popular Thread Contest - Beauty

Penmai’s Special Contest - Women’s day 
Contest.

�eeya �aana - �arch �onth �ontest
இ�த மாத�தி�கான தைல��, இ�ைறய 

�ழலி� ெப�க� ேசைல க��வைத 

வ����கி�றனரா? வ���பவ��ை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.

Contest  Rewards&
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Submit your works or questions toSubmit your works or questions to

Penmai.comPenmai.com

Submit your works or questions to

Penmai.com

Write us your feedback toWrite us your feedback to

admin@penmai.comadmin@penmai.com

Write us your feedback to

admin@penmai.com

For advertisementFor advertisement

please contact please contact 8344 143 2208344 143 220

For advertisement

please contact 8344 143 220

For Advertisements Please Contact

support@penmai.com or 

call us at 8344 143 220
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