
வசந்த மலர் 
ச
ெ
ப்
ட
ம்
ப
ர்
 2
0
1
6

 

அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்ெங்கத்தின் செளியீடு 





  அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம் 

   

தமிழ்த்தாய் ொழ்த்து 
நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்ததக் ககழிகலாழுகும் 

சீராரும் வதனகமனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில் 

கதக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும் 

தக்கசிறு பிதறநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுமம! 

அத்திலக வாசதனமபால் அதனத்துலகும் இன்பமுற 

எத்திதசயும் புகழ்மணக்க இருந்தகபரும் 

தமிழணங்மக! தமிழணங்மக! 

உன் சீரிளதமத் திறம்வியந்துகசயல்மறந்து 

வாழ்த்துதுமம! வாழ்த்துதுமம!! வாழ்த்துதுமம!!! 

-‘மன ான்மணீயம்’ சப. சுந்தர ார் 

திருமதி. கீதா ெதீஷ் 

ெெந்த மலர் ஆசிரியர் குழு 

திருமதி.  அபர்ணா பாஸ்கர் திருமதி.  பிரதீபா ப்னரம்குமார் 

திரு. ந. குமனரென் திரு. ஆதிமுத்து திரு. சிெக்குமார் சிெெண்முகம் 

சதாடர்பாளர்கள் 

திரு. னமாகன் னகாவிந்தராஜ் 

நிர்ொகக்குழு சதாடர்பாளர் 

வெஷ்ணவி செல்ெமுத்துக்குமரன் 

இவளஞர்குழு சதாடர்பாளர் 

திருமதி. அனிதா பாலு 

இயக்கு ர்குழு சதாடர்பாளர் 
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ெெந்த மலர் - செப்டம்பர் 2016 
தவலமுவை தவைக்க  

தமிழ்ப்பயிர் ெளர்ப்னபாம்  

இம்மலர் அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் கவளீயீடு. இம்மலரில் கவளியிடப்படும் படங்கள், 

கட்டுதரகள், ஓவியங்கள் மற்றும் இன்னபிற கபாருண்தமகளின் உரிதம பதடப்பாளதரயும், 

மலர்க்குழுதவயும் சார்ந்தது. இவற்றில் எங்மகனும், எப்மபாமதனும் எழக்கூடிய பிதழகளுக்கு மலர்க்குழுமவா, 

மகட்ம ா கபாறுப்மபற்காது. மலருக்கு அனுப்பி தவக்கப்படும் கபாருண்தமகதளத் மதர்ந்கதடுக்கவும், 

திருத்தி அதமக்கவும், மமலும் அவற்றிற்கு மறுகமாழி அனுப்புதல் குறித்து முடிகவடுக்கவும், ஆசிரியர் 

குழுவிற்கு முழு உரிதம உண்டு. 

ெெந்த மலர் 

பதிப்புக்குழு 

 

ஆசிரியர்: ஆதிமுத்து 

இதண ஆசிரியர்: ந.குமனரென் 

 

ஆசிரியர் குழு 

பிரதீபா ப்மரம்குமார் 

கீதா சதீஷ் 

அபர்ணா பாஸ்கர் 

சிவக்குமார் சிவசண்முகம் 

 

சதாடர்பாளர்கள் 

மமாகன் மகாவிந்தராஜ் 

அனிதா பாலு 

தவஷ்ணவி கசல்வமுத்துக்குமரன் 

 

இந்த இதழில் 

கல்விக் காய்ச்சல் - 2 4 

இராமாயணத்தில் சமகாதரத்துவம் 5 

காட்சியும் கவிததயும் 6 

அறிவியல் பக்கம் 7 

யாதும் ஊமர 8 

பிதழயறப் மபசு, பிதழயற எழுது-3 9 

விழியில் விழுந்து 12 

மநர்காணல் 13 

பாரதத் தாயின் பிள்தளகள் நாம் 15 

சதமயல் குறிப்புகள் 16 

திருக்குறள் படக்கதத 18 

மலவரப்பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கவளயும், ஆனலாெவ கவளயும் 

vmgats@gmail.com என்ை முகெரிக்கு அனுப்பவும். 

அட்தடப்படம் வடிவதமப்பு: ப்ரியா ெம்பத் 
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அதனவருக்கும் வணக்கம். மகாதடக்காலம் எப்படி ஓடியகதன்மற கதரியாத அளவுக்கு நாட்கள் 

பறந்மதாடினாலும் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்குள் ஏராளமான நிகழ்ச்சிகதள நமது தமிழ்ச் சங்கம் 

நடத்தித் தந்திருக்கிறது. தங்கள் கசாந்த மற்றும் அலுவலகப் பணிகளுக்கிதடயில் நம் தமிழ்ச்சங்க 

நிர்வாகக் குழு அயராது உதழத்து நல்ல நிகழ்ச்சிகதள நமக்காக நடத்திக் ககாடுத்திருக்கிறார்கள். 

குறிப்பாக, முப்கபரும் விழா பற்றி இங்மக குறிப்பிட மவண்டும். இயல், இதச, நாடகம் என்று 

அதனத்து அங்கங்களும் மிக அற்புதமான முதறயில் மமதட நிகழ்ச்சிகளில் 

பிரதிபலிக்கப்பட்டன. நடன நிகழ்ச்சிகளாகட்டும், வரலாறு சார்ந்த நாடகங்களாகட்டும், 

நதகச்சுதவயாகட்டும், நம் பாரம்பரியப் பதற நடனங்களாகட்டும், அதனத்து நிகழ்ச்சிகளும் நம் 

தமிழ்க் கலாச்சாரத்தத நம் இதளய ததலமுதறயினரும் அனுபவிக்கும் அளவுக்கு அருதமயாக 

இடம் கபற்றன. அமத மமதடயில் தமிழ் தமயம் சார்ந்த கருத்துக்களும் நம் சங்க 

உறுப்பினர்களிதடமய பரிமாறப்பட்டு, விவாதிக்கப்பட்டு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன. இது 

வரமவற்கத்தக்கது. 

நவராத்திரிப் பண்டிதக ஆரம்பமாகி வீடுகளில் ககாலு தவப்பதும், நண்பர்கள் மற்றும் 

உறவினர்கதள வீடுகளுக்கு அதழப்பதும் என்று அகமரிக்க மண்ணிலும் நம் கலாச்சார 

முதறகமளாடு ககாண்டாடப்பட்டு வருவது மனதுக்கு மகிழ்ச்சிதயத் தருகிறது. தமிழ் நாடு 

மற்றும் கதன்னக மாநிலங்களில் ஒரு விதமாகவும், இன்னும் வட மாநிலங்களில் சிறிது 

மாறுபட்ட வதகயிலும் நவராத்திரி ககாண்டாடப் பட்டாலும், கபாதுவான காரணங்கள் ஒன்மற. 

இப்படி எல்லா விதமான நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்மகற்று அனுபவிக்கும் பாக்கியம் அகமரிக்க 

மண்ணில் நமக்கு உண்டு என்மற கசால்லலாம். 

அடுத்ததாக வசந்த மலதரப் கபாறுத்த வதர, தீபாவளிதய ஒட்டி கவளியிடவிருக்கும் ஆண்டு 

மலர்ப் பதிப்புக்கு இன்னும் ஒருமாத காலமம இருக்கிறது. இந்த சூழ்நிதலயில் கசப்டம்பர் மாத 

இததழ நிறுத்தி விடலாமா என்ற எண்ணம் வந்து மபானதும் உண்தம. ககாஞ்சம் தாமதமாக 

கவளிவந்தாலும் வசந்த மலரின் குழுவினர் இந்தப் பதிப்பில் மிகுந்த அக்கதறயும் ஆர்வமும் 

காட்டியது இன்னும் நம்பிக்தகதயத் தருகிறது. 

தமிழ் கமாழியிலும், நமது இலக்கியத்திலும் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டும் நண்பர்களும், சிறந்த 

எழுத்தாளர்களும் நம்மிதடமய இருக்கிறார்கள். இருந்தாலும், அலுவலகப் பணிகளுக்கும், 

குழந்ததகளின் பள்ளி, அவர்களின் கல்லூரி என்று அடுத்தடுத்த மவதலகளின் காரணங்களால் 

கதாடர்ந்து அவர்களால் நிதனக்கும் அளவுக்கு எழுதி அனுப்ப முடிவதில்தல. இனி வரும் 

காலங்களில் நம் மலருக்கு எழுதி அனுப்புவதில் நம் நண்பர்கள் இன்னும் மநரம் ஒதுக்குவார்கள் 

என்று நம்புகிமறன். 

 

ஆசிரியரிடமிருந்து... 

ஆதிமுத்து 

அன்புடன், 

ஆதிமுத்து 
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கசன்ற இதழில் உயர்நிதலப் பள்ளிக்கு தயார் படுத்திக்ககாள்ளஉங்களிடம்  சில 
குறிப்புகதளப் பகிர்ந்து ககாண்மடன். இந்த இதழில் அட்லாண்டா மற்றும் பிற இடங்களில் 

உள்ள எனக்குத் கதரிந்த சில உள்ளகப் பயிற்சி (இன்கடர்ன்ஷிப்), கதாண்டு நிறுவனங்கள்

(Volunteer Opportunity ) மற்றும் ஆராய்ச்சி வாய்ப்புக்கள் (Research) விபரங்கதளப் பகிர்ந்து 

ககாள்கிமறன். 

ஜி.பி.ஏ கணிப்பு முவை  (GPA calculation): 

http://school.fultonschools.org/hs/westlake/documents/guidence/gpa-calculation-form.pdf 

உள்ளகப் பயிற்சி (இன்சடர்ன்ஷிப்): 

அறிவியல் (STEM) கதாடர்பான சில பயிற்சிகள்: 

NASA SEES  internships 

http://www.csr.utexas.edu/internship/ 

NASA OSSI : https://intern.nasa.gov/ossi/web/public/main/ 

http://cty.jhu.edu/imagine/resources/internships/science.html 

http://www.bu.edu/summer/high-school-programs/research/internship.shtml 

http://ucsc-sip.org/program-details/apply-now/ 

http://mitadmissions.org/blogs/entry/juniors_mit_and_other_summer_p 

https://www.cdc.gov/employment/menu_student.html 

உயிர்களில் மருத்துவ ஆய்வுக்கான பயிற்சி (biomedical) 

https://www.training.nih.gov/programs/sip 

http://simr.stanford.edu/ 

https://winshipcancer.emory.edu/education/summer-scholars/ 

விருப்பார்ெத் சதாண்டர் (Volunteering): 

http://www.northside.com/VolunTeen-Program 

https://www.choa.org/donors-and-volunteers/volunteer/teen-volunteers 

படிப்புதவித் சதாவக (Scholarships): 

http://www.coca-colascholarsfoundation.org/applicants/ 

http://www.siemens-foundation.org/programs/the-siemens-competition-in-math-science-technology/ 

https://student.societyforscience.org/intel-isef 

https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarships-by-state/georgia-scholarships/ 

http://www.fastweb.com/ 

கல்விக் காய்ச்ெல் (High School Fever)-2 

அபர்ணா பாஸ்கர் 

http://school.fultonschools.org/hs/westlake/documents/guidence/gpa-calculation-form.pdf
http://www.csr.utexas.edu/internship/
http://cty.jhu.edu/imagine/resources/internships/science.html
http://www.bu.edu/summer/high-school-programs/research/internship.shtml
http://ucsc-sip.org/program-details/apply-now/
http://mitadmissions.org/blogs/entry/juniors_mit_and_other_summer_p
https://www.cdc.gov/employment/menu_student.html
https://www.training.nih.gov/programs/sip
http://simr.stanford.edu/
https://winshipcancer.emory.edu/education/summer-scholars/
http://www.northside.com/VolunTeen-Program
https://www.choa.org/donors-and-volunteers/volunteer/teen-volunteers
http://www.coca-colascholarsfoundation.org/applicants/
http://www.siemens-foundation.org/programs/the-siemens-competition-in-math-science-technology/
https://student.societyforscience.org/intel-isef
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarships-by-state/georgia-scholarships/
http://www.fastweb.com/
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இந்திய மண்ணில் மலர்ந்த இருகபரும் இதிகாசங்களின் காரணமாக இந்தியா ஒரு இதணயற்ற 
ஞானபூமியாக கபாலிகிறது. இருகபரும் இதிகாசங்களும் சமகாதரத்துவத்ததத்தான் இருமவறு 

வழிகளில் விளக்குகின்றன. சமகாதரர்கள் மசர்ந்து வாழ்ந்தால் உண்டாகும் அளப்பரிய நன்தமகள் 

பற்றி இராமாயணம் மநர்மதறயில் விளக்குகிறது. பதகத்து வாழ்ந்தால் ஏற்படும் மபரழிவிதனப் 

பற்றி மகாபாரதம் எதிர்மதறயில் உணர்த்துகின்றது. இந்தியர்கள் இராமாயணத்தத 

காலங்காலமாக தங்கள் உயிரினும் மமலானதாகப் மபாற்றி வருவதற்குக் காரணம் இந்தியர்கள் 

சமகாதர உணர்வு மிக்கவர்கள்.  

 

"சிகாமகா" சர்வசமய மாநாட்டில், இந்தியரின் உயிர்க்குணம் சமகாதரத்துவமம என்பதத 

நிதலநாட்டும் வதகயில் ஆன்மீக சிங்கம் சுவாமி விமவகானந்தர் "எ து ெனகாதர ெனகாதரிகனள" 

என்று விளித்தார். இச்கசாற்களால் ஓரிரு நிமிடங்களில் உலகமம அவர் வசமானது.  

 

இராமாயண காவிய நாயகன் இராமனின் உயிர்பண்பாக, அவனது இரத்தத்தில் கலந்திருப்பது 

சமகாதரத்துவம். அப்பண்மப, இராமாயணத்தின் அடிநாதம். மகாசல நாட்டில், அமயாத்தி 

மாநகரில், தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருமகனாக அவதரிக்கின்றார் ஸ்ரீராமன். ராமனின் சமகாதரர்கள் 

மூவர் முதறமய பரதன், இலக்குவன், சத்ருக்னன் என்பது நாம் அறிந்தமத. தசரதர் மூத்த மகன் 

ராமனுக்கு முடிசூட்ட முடிவு கசய்கிறார். ஆனால், அவரின் மூன்று பட்டத்தரசிகளில் 

இரண்டாவது மதவியாகிய தகமகசி தன சகக்கிழத்தி மகாசதலயின் மகன் ராமன் பட்டத்திற்கு 

வரக்கூடாது, தன் மகன் பரதன் பட்டம் சூடி மன்னனாக மவண்டும் என்று விரும்புகிறாள். 

 

அவ்விருப்பத்ததத் தூண்டி வளர்க்கின்றவளாக தகமகசியின் அந்தரங்கத் மதாழி கூனி 

இருக்கிறாள். கூனியால் தூண்டப்பட்ட தகமகசி, தசரதனிடம், அவர் ஏற்கனமவ தனக்கு 

வழங்கியுள்ள இரு வரங்களின்படி ஒரு வரத்தால், தன் மகன் பரதனுக்கு முடி சூட்ட மவண்டும் 

என்றும், இன்கனாரு வரத்தால் இராமன் பதினான்கு ஆண்டுகள் வனவாசம் கசய்ய மவண்டும் 

என்றும் வலியுறுத்தி வரங்கதள கபற்று விடுகிறாள்.  

 

இததன அறிந்த நாமட ககாதிக்கிறது. நல்மலார்கள் கண்ணீர் விடுகின்றனர். தகமகசி இராமதன 

அதழத்து, 

"ஆழிசூழ் உலகசமலாம் பாரதன  ஆள நீ னபாய்  

 தாழிருஞ் ெவடகள் தாங்கி தாங்கரும் தெனமற்சகாண்டு 

 பூழி செங்கா ம் நண்ணி புண்ணியத் துவைகளாடி 

 ஏழிரண்டாண்டில் ொசென்று இயம்பி ன் அரென் என்ைாள்" 

 

இதுவதரயில் ராமனுதடய முகம் அழகில் கசந்தாமதரதய ஓத்திருந்ததாம். இததக் 

மகட்டவுடன் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியில், மலர்ச்சியில் கசந்தாமதரதய கவன்றுவிட்டதாம். 

"அன்றலர்ந்த கசந்தாமதரதய கவன்றதம்மா" என்பது கம்பசித்திரம். பறிக்கப்பட்டது ஒரு 

சாதாரணப் கபாருள் அன்று, சாம்ராஜ்யப் பதவி, தம்பிதயத் தன் உயிராகக் கருதி மநசிக்கும் ராமன் 

இததக் மகட்டு அதடகின்ற மனநிதலதய, மகிழ்ச்சி நிதலதயப் பார்க்கும் மபாது தான் 

ராமனின் சமகாதரத்துவ உணர்ச்சியின் உயர்வு நமக்குப் புலனாகிறது.  

  "என் பின் ென் சபற்ை செல்ெம் அடியன ன் சபற்ைதன்னைா" என்று அகமகிழ்ந்து காட்டிற்குச் 

கசல்கின்றான் ராமன்.  

 

*** ராமன் காட்டிய ெழியில் ெனகாதரத்துெத்வத ெளர்ப்னபாம் *** 

இராமாயணத்தில் ெனகாதரத்துெம் 

புலெர் குரு. சுபாசு ெந்திர னபாசு 
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மாடி வீட்டு 

மாந்தகரல்லாம் 

ஆண்டவன்மபால் 

ஆனமபாதும்... 

 

அரச மரத்து  

ஆணி மவரும் 

அரண்மதனக்மகார் 

அஸ்திவாரம் 

 

ஆதிமுத்து 

இந்தப் பகுதி உங்கள் கவிவதகளுக்காகக் 

காத்திருக்கிைது. 

இடது பக்கம் உள்ள காட்சிக்குப் சபாருத்தமா  

கவிவதகள் ொெகர்களிடமிருநது 

ெரனெற்கப்படுகின்ை . 

கவிவதகவள  vmgats@gmail.com என்ை 

முகெரிக்கு அனுப்பி வெக்கவும். 

சிைந்த  ஆண்டு மலரிலும் அச்னெறும். 

காட்சியும் கவிவதயும் 

ந. குமனரென் 

கவயிலிலும் மதழயிலும் 

உலககங்கும் 

ஓடித் திரிந்து 

ஒற்தற மூக்கில் 

சுள்ளிகள் கபாறுக்கி 

வீட்தடக் மகார்க்கவும் 

எங்களுக்கு வழியின்றிக் 

காட்தட நீங்கள் 

அழிப்பது நியாயமா? 



  அட்லாண்டா மாநகரத் தமிழ்ச் சங்கம் 
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வணக்கம் குழந்ததகமள! கசன்ற இதழில் பட்டாம்பூச்சிகளின் வாழ்க்தகச்  சுற்தற பற்றி 

நிதறயத் கதரிந்து ககாண்மடாம், இந்த இதழில் நாம் 

அதனவருக்கும் பிடித்த மதழதயப்  பற்றித் கதரிந்து 

ககாள்ளப் மபாகிமறாம்! 

மதழயானது வானிலிருந்து பூமிதய மநாக்கி வரும் 

நீதரக் குறிக்கின்றது. கடல், மற்றும் பல நீர் 

ஆதாரங்களிலுள்ள நீரானது சூரியனின் கவப்பத்தால் 

நீராவியாகி வாதன மநாக்கிச் கசல்கின்றது.வானில் 

மமகங்களுக்குச் கசன்ற நீராவியானது குளிர்ந்து நீராய் 

மாறி மீண்டும் பூமிதய அதடகின்ற நிகழ்மவ மதழ 

எனப்படுகின்றது. மதழ விழும்கபாழுது  கமாத்த நீரும் நிலத்தத அதடவதில்தல. அதில் ஒரு 

பகுதி  நீராவியாகி விடுகிறது. பாதலவனம் மபான்ற பகுதிகளில் கமாத்த நீரும் ஆவியாகி 

விடுவது உண்டு. இந்தியாவின் மமகாலயா மாநிலமம உலகின் அதிக மதழ 

கபாழியும்  இடங்களில் முதலிடத்தில் உள்ளது.  

 

அகமரிக்காவின் கமான்டானா மாநில பல்கதலக்கழக விஞ்ஞானிகள் 

மதழ கபய்விக்கும் பாக்டீரியாதவ கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதன் மூலம் 

வறண்ட பகுதிகளிலும் மதழ கபய்விக்க முடியும் என்ற நிதல 

ஏற்பட்டுள்ளது. தாவரங்கள் மமல் படரும் பாக்டீரியா காற்று மூலம் 

விண்ணுக்குச் கசல்கிறது. இந்தப் பாக் டீரியா மீது உருவாகும் ஐஸ் 

பல்கிப் கபருகுகிறது. இந்த ஐஸ்கட்டிகள் மதழ மமகங்களாக 

மாறுகின்றன. சில குறிப்பிட்ட கவப்பநிதலயில் மதழயாக 

கபாழிகின்றன. இந்த பாக்டீரியாக்கள் உலகம் முழுவதும் எல்லா 

பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன. மதழ கபய்யும் காலங்களில் தான் இந்த பாக்டீரியாக்கள் 

கபருகி வளர்கின்றன. இதவ 83 டிகிரி கசன்டிகிமரட் கவப்பநிதலக்கு உட்பட்ட இடத்தில் 

மட்டுமம வளர முடியும். தற்மபாது உலகம் கவப்பமயமாகி வருவதால் இந்த பாக்டீரியாக்கள்  

 

அழியும் நிதல கூட ஏற்படலாம். எனமவ இந்த பாக்டீரியாக்கதள கசயற்தக முதறயில் 

உருவாக்குவது குறித்தும் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு கசய்து வருகின்றனர் . இந்த வதக 

பாக்டீரியாக்கள் சூமடாமமானாசு சிரஞ்சிமய என அதழக்கப்படுகின்றது. மதழயானது பல 

கபயர்களில் அதழக்கப்படுகின்றது. அதவயாவன மாரி,ஆலி,மசாதன, தூறல், சாரல், 

ஆலங்கட்டி மதழ, ஆழி மதழ, பனி மதழ,கபய், துளி என்பனவாகும். 

குழந்ததகமள இந்த இதழில் எப்கபாழுதும் நீங்கள் ரசிக்கும் மதழ எவ்வாறு பூமிக்கு 

வருகின்றது என்பததத்  கதரிந்து ககாண்டீர்கள் ,அடுத்த இதழில்  

மவறு ஒரு அறிவியல் கசய்திமயாடு வருகிமறன் ....நன்றி ! 

(நன்றி-விக்கிபீடியா ) 

அறிவியல் பக்கம் - மவை 

பிரதீபா ப்னரம்குமார் 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
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மசாமமஸ்வரா ஆலயம், வட கமராலினா மாநிலத்தின் மமற்மக மதலகளுக்கு நடுமவ 
ரம்மியமாக அதமந்து இருக்கிறது. மவத ஆலயமாக 

கருதப்படும் இது மமற்கின் தகலாச மதல என்று 

கபயர் கபற்றது. இங்கு இருக்கும் மகத்துவமான 

லிங்கத்தத தரிசிக்கவும், இங்கு உலவும் 

தனித்துவமான அதமதிதயயும், காலமற்ற 

அதிர்வுகதள அனுபவிக்கவும் கவகு கதாதலவில் 

இருந்து மக்கள் வருகிறார்கள்.  

இந்தக் மகாவிலில் அதமந்து இருக்கும் விக்ரகங்கள், 

பிரஹாரம், மகாவில் முகப்பு அதனத்தும் இந்தியாவில் இருந்து வரவதழக்கப்பட்ட 46 டன் 

கிராதனட் கற்களால் கசய்யப்பட்டது. மமலும் இந்த ஆலயத்தில் அதனத்து தவபவங்களும் 

உண்தமயான மவத முதறப்படி நதடகபறுகிறது. இது ஒரு யாத்திதர ஸ்தலமாகவும், 

அவரவருதடய ஆன்மீக அறிதவ வளர்த்துக் ககாள்ள உதவும் இடமாகவும் உள்ளது என்றால் 

அது மிதகயில்தல. இங்கு பூதச கசய்யும் புமராகிதர்கள் அதனவரும் இந்தியாவில் முதறயாக 

மவதம் கற்றவர்கள். 

இந்த ஆலயத்தத திரு. தமக்மகல் மமாஸ் (Michael Ma-

mas) என்னும் ஒரு ஆன்மீக மயாகி 2011-ல் நிறுவினார். 

இவர் 35 ஆண்டுகளாக ஆன்மிகம் மற்றும் சுய 

முன்மனற்றம் பற்றிய வகுப்புக்கள் இந்தியா, 

ஐமராப்பா, அகமரிக்கா, கனடா மற்றும்  

உலககமங்கும்  நடத்தி வந்தவர். இவர் பகுத்தறிவு 

ஆன்மீக தமயம் CRS (Center of Rational Spirituality) 

என்னும் இலாப மநாக்கற்ற அதமப்தப 

உருவாக்கியவர். இவர் மகரிஷி மமகஷ் மயாகி 

அவர்களிடம் ஆன்மீகத்ததப் பயின்றவர் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. 

இங்கு ககாலுவீற்றிருக்கும் நந்தி மிகவும் அழகாகவும், கம்பீரமாகவும் சிவகபருமாதன மநாக்கி 

வீற்றிருக்கிறார். மகாவில் மட்டுமன்றி, மிகப் கபரிய யாக சாதல, தியான நிதலயம், ஆன்மீக 

கிராமம், இங்கு உலவும் பசுவினங்கள், பறதவயினங்கள் ஆகியவற்தறக் காண கண் மகாடி   

மவண்டும். 

நம்முதடய அன்றாட இயந்திர வாழ்க்தகயின் நடுமவ சிறிது ஆன்மீகத்ததயும், அதமதிதயயும் 

சுவாசிக்க அதனவரும் ஒருமுதறயாவது இந்த ஆலயம் கசன்று வர மவண்டும். இங்கு இரவு 

தங்கும் வசதியும், சுதவயான உணவும் பிரசாதமாக கிதடக்கிறது. 

யாதும் ஊனர (னொனமஸ்ெரா ஆலயம்) 

சிெக்குமார் சிெெண்முகம் 
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பிவையைப்னபசு, பிவையை எழுது – 3 

கீதா ெதீஷ் 

இந்தப் பகுதியில் நாம் சில முக்கிய எழுத்துகதள உச்சரிக்கும் வழிமுதறயிதனயும், 

அவற்றிற்கிதடமயயான கபாருள் மவறுபாட்டிதனயும் காண்மபாம்,  

 

லகர, ளகர, ழகர எழுத்துகள் 

 

இவ்கவழுத்துகள் ஒலியிலும் கபாருளிலும் மவறுபாடுதடயன. இப்படத்தில் லகர, ளகர, ழகர 

எழுத்துக்கதள ஒலிக்கும் முதறயிதனக் காணலாம்.  

 

‘ல’ - நுனி நா லகரம் - நுனி நாதவ முன் மமற்பல்லின் உள்பக்கம்  கமன்தமயாகப் 

படுமாறு  தவத்து 'ல' தவ ஒலிக்க 'ல'கரம் வரும்  

 

‘ள’ - ப ொது ளகரம்  -  'ள' ஒலிக்கு நுனி நாதவ மமலும் உள்பக்கம் நன்கு வதளத்து நடு 

அண்ணத்தில் அழுந்தப் பதியுமாறு தவத்து 'ள' என ஒலிக்க 'ள'கரம் வரும் 

 

‘ழ’ - சிறப்பு ழகரம் - நாதவ இன்னும் நன்றாக உள்பக்கம் வதளத்து,  மமல் 

அண்ணத்தில் நாகதாடாமல் 'ழ்ழா' என்று கமன்தமயாக  காற்தற விட்டால் அடிநாவின் இரு 

மருங்கும் மமல் கதடவாய்ப் பற்கதளத் கதாட்டு  

 

காற்தற கவளிமயற்றும் மபாது நுனி நாதவ இயல்பான நிதலக்குக்  ககாணரின் 'ழ'கரம் வரும். 
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ரகர, றகர எழுத்துகள் : ‘ர’ – இதடயின ரகரம் ; ‘ற’ – வல்லின றகரம் 

 

ர - நுனி நாதவ முன் மமற்பல்லின் உள்பக்கம்  லகர ஒலிப்புக்கு  இன்னும் 

ஒருபுள்ளி  உள்புரம் தள்ளிப் பட்டும் படாமலும்,  கதாட்டும் கதாடாமலும் நாவால் அதிரும்படி 

கமன்தமயாகக்  காற்தற கவளியிட்டு 'ர' ஒலிக்க 'ர'கரம் வரும். 

 

ற - நுனி நொவை இன்னும் சற்று உள்  க்கம் தூக்கி நொவை அதிரும்   டியொக 'ற்றொ...' எனக் 

காற்தற அழுத்தமாக கவளியிட 'ற'கரம் வரும். 

 

 

ணகர, னகர, நகர எழுத்துகள் 

 

‘ண’ -  ண ஒலிக்கு நுனி நாதவ மமலும் உள்பக்கம் நன்கு வதளத்து நடு அண்ணத்தில் அழுந்தப் 

பதியுமாறு தவத்து ‘ண' என ஒலிக்க 'ண'கரம் வரும் 

 

‘ன’,’ந’ - நுனி நொவை முன் மமற்பல்லின் உள்பக்கம்  கமன்தமயாகப் படுமாறு  தவத்து 'ன' தவ 

ஒலிக்க 'ன’'கரம் வரும் : ‘ந’ தவ ஒலிக்க ‘ந’கரம் வரும். 
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உன் நண்பன் யாகரனச் கசால் நீ யாகரனச் கசால்கிமறன் அப்படின்னு கசால்றதில்தலயா? 

அதுமபாலத்தான் இனகவழுத்துக்களும். சில ஒற்றுகளுடன் அதன் இனகவழுத்துகமள வரும்.  

 

ண – டண்ணகரம் எனப்படும் ; டண - இனகவழுத்துகள்   

********************************************************* 

மண்டபம் / மன்டபம்; ககாண்டாட்டம் / ககான்டாட்டம் – எது சரி?  

மண்டபம், ககாண்டாட்டம் – ஏகனன்றால் ‘ண்’ எனும் ணகர ஒற்றின் பின் அதன் 

இனகவழுத்தான டகரமம வரும். அதனால் தான் ணகரம் ‘ட’ண்ணகரம் எனப்படும். 

 

ன – றன்னகரம் எனப்படும் ; றன - இனகவழுத்துகள் 

***************************************************** 

கதன்றல் / கதண்றல் ; கண்று / கன்று – எது சரி? 

கதன்றல், கன்று – ஏகனன்றால் ‘ன்’ எனும் னகர ஒற்றின் பின் அதன் இனகவழுத்தான றகரமம 

வரும். அதனால் தான் ‘ன’கரம் ‘ற’ன்னகரம் எனப்படும்.  

 

ந - ‘த’ந்நகரம் எனப்படும் ; தந – இனகவழுத்துகள் 

**************************************************** 

பந்து / பன்து – எது சரி?  

பந்து – ஏகனன்றால் நகர ஒற்றுடன் அதன் இனகவழுத்தான தகரமம வரும்.  

 

மிக மிக முக்கியம் - ‘ந’கரம் உயிர் கமய்யாக ஒரு வார்த்ததயின் இதடயில் வருவது மிகவும் 

அரிது. புணர் கமாழியிடத்தும், வடகமாழியிடத்துமம கசால்லின் இதடயில் வரும். இதத 

நிதனவில் தவத்தால் பல கசாற்பிதழகதளத் தவிர்க்கலாம். கசான்நார் கசான்னார். 

 

இ + நாடு = இந்நாடு (புணர் கமாழி) 

அந்நியன் = வடகமாழி 

 

மமலும் சில எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விதடகபறுகிமறன். 

 

நந்நாடு  = நமது + நாடு ;  நன்னாடு = நல்ல நாடு 

முந்நூறு  = மூன்று + நூறு ; முன்னூறு = முந்ததய நூறு 

இந்நிதல = இந்த + நிதல ; இன்னிதல  = இனிய நிதல 

அந்நாதர = அந்த + நாதர ; அன்னாதர = அப்படிப்பட்டவதர. 

இந்நுதர = இந்த + நுதர ; இன்னுதர = இனிய உதர  

 

படங்கள்: நன்றி, இதணயம். 
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பல்லவி: 

 

விழியில் விழுந்து கநஞ்மசாடு கலந்திடும் 

   உயிதரப் பருகும் உன் ஞாபகம், 

ஒளியில் ஒளிந்து மஞ்சத்தில் மலர்ந்திட 

   அழமக மவண்டும் உன் ஞாபகம். 

 

காதலப் பனித்துளி மாதலச் சூரியன் 

எதிலும் உதனப் பார்க்கிமறன், 

கமாத்தமாய் மவர்க்கிமறன். 

 

இனி உந்தன் தஞ்சம் 

இதயமம ககஞ்சும் 

நாகளல்லாம் மநசம் 

நதிகயன மபசும் 

 

நீ வா வா என் கண்மணி.... (விழியில் ..) 

 

சரணம் - 1: 

வான்மமகமாய்ப் பார்த்மதன் - நீந்திடும் 

  விண்ணின் மீன்களாய்ப் பார்த்மதன் அனுதினம் 

நானும் பூமியில் பார்த்மதன் - மலர்ந்திடும் 

   பூவின் வண்ணமாய்ப் பார்த்மதன் அழகாய் 

 

நீயும் என்னுள்மள வந்தாய்  

என் மூச்சுக்காற்றாக நின்றாய் 

 

விழி பார்த்மதன் வழி மறந்மதன் 

முகம் பார்த்மதன் எதன மறந்மதன் - சுகமாய்ப் 

பார்த்மதன் தினம் விதரந்மதன் - கனகவல்லாம் 

உதனச் சுமந்மதன் நிதனவாய் 

 

ஜன்னல் மின்னலாய் வந்தாய் கபண்மண 

வண்ணம் ஆயிரம் தந்தாயடி 

 

என் முதலும் முடிவும் நீயாக வா... (விழியில் ...) 

 

சரணம் - 2: 

வா வா என்று கசால்ல வந்திடும்  

  வார்த்தத மாயமாய்ச் கசல்ல - முழுதாய் 

தா தா என்று ககஞ்ச தந்திடும் 

   மமாகம் என்னுள்மள ககாஞ்ச - அடடா 

 

கமாழிதய வழிமாற தவத்தாய் 

என் மனதில் புதுராகம் ததத்தாய் 

 

கசன்றாலும் வததக்கின்றாய் 

நின்றாலும் புததக்கின்றாய் - உயிமர 

ஒருநாள் நான் வாழ 

எதனப் பலநாள் நீ இறக்கச் கசய்தாய் 

 

மனதில் மாயங்கள் தந்தாய் ஏமனா 

கனவில் காயங்கள் கசய்தாயடா 

 

என் முதலும் முடிவும் நீயாக வா... (விழியில் ...) 

விழியில் விழுந்து... 

னகாபாலகிருஷ்ணன் 
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அண்தமயில் அட்லாண்டா தமிழ்ச்சங்கம் நடத்திய தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழாவிற்கு வருதக 
தந்திருந்த முதனவர் கு. ஞானசம்பந்தம் அவர்கதள நம் வசந்த மலர்க்குழு சந்தித்து உதரயாட 

சந்தர்ப்பம் கிதடத்தது. இந்த உதரயாடலின் முதல் பகுதிதயச் கசன்ற இதழில் படித்திருப்பீர்கள். 

இந்தப் மபட்டியின் இரண்டாம் பாகம் இமதா... 

னகள்வி: குழந்ததப் பருவத்தில் தங்களின் 

தாயின் பங்கு? 

 

என் தாயாரின் கபயர் விசாலாட்சி அம்மாள். 

அவர்களுக்கு 14ம் வயதில் திருமணம் 

நதடகபற்றது. 

ஆனால் அவர் தன் 47 வயதில் காலமானார். 

அவர் அதிகம் படிக்கவில்தல என்றாலும் தன் 

பிள்தளகதளப் படிக்க தவப்பதில் மிகவும் 

ஆர்வம் காட்டினார்.வீட்டில் 5 குழந்ததகள். 

என் அப்பா சதமயல் கதலயில் வல்லவர். என் 

21வது வயதில் அம்மா காலமானார் 

நான் இரண்டு தடதவ பியுசி மதர்வில் மதால்வியதடந்து, மூன்றாவது முதறயாகப் படித்துத் 

மதர்வு எழுத மவண்டிய முதல் நாள் அம்மா காலமாகி விட்டார். அதனால் அதற்கு அடுத்த நாள் 

அம்மாவின் இறுதிச் சடங்குகதள முடித்து விட்டு மீண்டும் நான் மதர்வு எழுதச் கசன்மறன். 

தந்ததயாரின் ஊக்குவித்ததலின் மபரில் மீண்டும் படிப்தபத் கதாடர்ந்து படித்து இந்த அளவுக்கு 

வளர்ந்திருக்கிமறன். 

 

தாயாரின் காலடி என் வீட்டில் இன்னும் இருக்கிறது. என் வீடு புதுப்பிக்கும் மவதல 

நதடகபற்றுக் ககாண்டிருக்கும் தருணம், என் அம்மாவின் காலடி சிகமண்ட் ததரயின் 

ஈரப்பதத்தினால் பதிந்து உலர்ந்து விட்டது. அவரின் காலடி பதிந்த அந்தப் பலதகதய அப்படிமய 

எடுத்து என் பூதஜ அதறயில் இன்னும் தவத்திருக்கிமறன். 

 

னகள்வி: உங்களுக்குத் தமிழ்ப் படிக்க ஆர்வம் எப்படி ஏற்பட்டது? 

என் தந்ததயார் என்தன மருத்துவராக்க மவண்டும் என்று மிகவும் ஆதசப்பட்டார். ஆனால் என் 

விருப்பத்தின் மபரில் தமிழ்ப் பயின்மறன். ஆனால், என் தந்ததயின் எல்லாக் கனவுகதளயும் 

நிதறமவற்றியிருக்கிமறன். என்னுதடய அப்பா என் ஆசிரியர். அவரிடம்தான் நான் வில்லிபாரதம் 

பயின்மறன். எழுத்தாளர் திரு. சுஜாதா அவர்கள் என் தந்ததயாரின் வில்லிபாரதச் 

கசாற்கபாழிதவக் மகட்கமவண்டும். கபரும்பாலும் நம் மக்கள் அதத நதகச்சுதவயின் 

அடிப்பதடயில்தான் கசாற்கபாழிவுகதளப் கபரும்பாலும் மகட்டுக் ககாண்டு இருக்கிறார்கள் 

என்று கூறுவார். 

னநர்காணல் - முவ ெர் கு. ஞா ெம்பந்தம் (பாகம்-2) 

ெெந்த மலர்க்குழு 
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நான் எங்கு மபசச் கசன்றாலும், என் தந்ததயாரிடம் ஆமலாசதன கபற்றுக்ககாண்டுதான் 

புறப்படுமவன். என் தந்ததயார் இறந்து நான் அவருக்குத் தீ தவக்கும் மபாது, ஒரு நூலகத்திற்மக தீ 

தவத்த அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. 

 

னகள்வி: பள்ளி நாட்களில் தங்களின் தமிழார்வம் பற்றிக் கூற முடியுமா? தமிழகத்தில் தமிழின் 

நிதல அப்மபாது எப்படி இருந்தது? இப்மபாது எப்படி இருக்கிறது? 

நான் படிக்கும் மபாது என் தந்ததயாரிடம் படித்தது மபாக, தியாகராஜர் கல்லூரியில்தான் 

இளங்கதல, மற்றும் முதுகதலப் பட்டம் கபற்மறன். பல்கதலக் கழகத்தில் எம்.பில், மற்றும் 

முதனவர் பட்டம் கபற்மறன். 

என்னுதடய மபச்கசல்லாம் நதடச்சுதவதயத் தழுவிமய உள்ள காரணத்தால், பல மபரும் 

என்தன ஒரு நதகச்சுதவயாளனாகமவ கருதுகிறார்கள். ஆனால் நான் இலக்கணத்தில் ஆராய்ச்சி 

கசய்திருக்கிமறன் என்பது பலமபருக்குத் கதரியாது. 

என்னுதடய எம்.பில். பட்டத்தின் ஆய்வு மசாழவந்தான் ஊரில் இருக்கும் மாரியம்மன் மகாயில் 

பற்றியது. அங்கு வாழ்ந்த அறிஞ்ர் பற்றிய ஆய்வு என்னுதடய ஆய்வு. அவர்தான் வ.உ.சி.க்கு 

இலக்கணம் கற்பித்தவர். மற்றும் 

பண்டிதமணி கதிமரசன் கசட்டியாருக்குத் 

தமிழும் கற்பித்தவர். அவருதடய தமிழ்ப் 

பணிதயத்தான் நான் ஆராய்ச்சி 

கசய்திருக்கிமறன். 

 

னகள்வி: மசாழவந்தான் மாரியம்மன்  

மகாயிலின் சிறப்பு என்ன? 

இந்தக் மகாவில் 11ம் நூற்றாண்தடச் 

மசர்ந்த கிராம மதவததயின் மகாவில்.  

மசாழவந்தானூர் என்ற அந்த ஊரின் 

கபயர் அங்கிருக்கும் கல்கவட்டில்தான் 

இருக்கிறது. மசாழவந்தான் என்ற கபயர் 

பாகனூர் குற்றத்து, சதுர்மவதி மங்கலம் 

என்று நாங்கு மவதங்களிமல ஓதுகின்ற அந்தணர்களுக்கு தானமாகக் ககாடுக்கப்பட்டது. 

"மசாழாந்தகம்" என்றால், பாண்டியதன கவற்றி ககாண்ட மசாழன். அமத மபால், மசாழதன 

கவற்றி ககாண்ட பாண்டியன், அதாவது, மதுதரதய கவன்ற மபாது "மதுராந்தகம்" என்று அந்த 

ஊருக்குப் கபயர்வந்தது. இததப் பற்றித்தான் நான் ஆராய்ச்சி கசய்திருக்கிமறன். 

 

னகள்வி: ஆசிரியர் பணி தவித்து, மவறு ஏதாவது தமிழ்ப் பணிகள் கசய்திருக்கிறீர்களா? 

ஊடகம் மூலமாகத்தான் நான் தமிழ்ப் பணி கசய்கிமறன். ஒமர மநரத்தில் நான் 5 ஊடங்களில் 

கதாடர்பில் இருக்கிமறன். நிதறயத் கதாடகள் எழுதுகிமறன். மஞ்சரி இதழில் "மகள்வி, பதில்" 7 

வருடங்களாக எழுதி வருகிமறன். 

 

கஜயா கதாதலக்காட்சியில் 14 வருடங்களாக நிகழ்ச்சிகள் வழங்கி வருகிமறன். 

மற்றும் திதரப்படத் துதறயிலும் பங்காற்றி வருகிமறன். நடிகர். திரு. கமலஹாசன் அவர்களின் 

"விருமாண்டி" திதரப்படத்தில் பங்மகற்று நடித்மதன். 
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தாய் மண்மண! 

முக்கால் கடதலயும் ஒரு கால் நிலத்ததயும் 

ககாண்டாய்  

காலம் கசய்த மகாலம் கதரியுமா? உனக்கு ! -

இன்று  

தண்ணீதர  அதடத்து தவத்து  

தகிடுதத்தம் ஆடுகின்றது   மக்கள் கூட்டம் ... 

தண்ணீதர தாதர வார்க்க  

தாதர தாதரயாய் கண்ணீர்  அங்மக ! 

ஊகரல்லாம் கவள்ளம் வந்து ஓராண்டு 

ஆகவில்தல ... 

ஓடும் நீதர உருப்படி கசய்ய ஒரு 

 ஏரி , குளம் விடவும் இல்தல இங்மக !-

இப்படியாய்  

மாடிதய கட்டி மண்ணாய் மபான உன்  மக்கள் -

அண்தட 

மாநிலத்மதாடு தண்ணீர் மபாராட்டம் 

 கசய்வகதன்ன கபருங்ககாடுதம!- 

அன்தனமய  

நீ கபாங்கி வந்தால் என்ன கசய்யும் 

 தண்ணீர் அதடக்கும் கூட்டம் -இன்று  

தராத தண்ணீர் என்றும் மவண்டாம் என்றால்  

எங்கு கசல்வர் மக்கதளக்  காக்க ? 

இமயம் முதல் குமாரி வதர  

இருப்பகதல்லாம் உன் பிள்தளகள்  ! 

அண்தட வீட்டாகரல்லாம்  இன்று  

கூடி நின்று பார்க்கின்றனர் !... 

கசாந்த வீட்டுக்குள் உன் மக்களுக்ககன்ன   

பிரிவிதனப்  மபாராட்டம் ? 

ஒன்றுபட்டு பிரிவிதன அகற்றி ! 

ஒற்றுதமயால்  உயர்ந்து காட்டி  

உன் பிள்தளகள் நாங்ககளல்லாம்  

என்று கசால்லும் காலம் என்று ? 

அதமதியாய் காத்து நிற்கும் அன்தனமய ! 

உன்மனாடு காத்து நிற்கும்  

கயதமயில்லாக் கூட்டம் இங்மக.... 

காலத்தின்  மமல் பழிதய மபாட்டு  

கடந்து கசல்கின்மறாம்  நல்  வழி மநாக்கி !! 

பாரதத்  தாயின் பிள்வளகள் நாம் ! 

பிரதீபா ப்னரம்குமார் 
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கெகெ அல்ொ 

னதவெயா  சபாருட்கள்:       

கசகச - 1 கப் 

சர்க்கதர - 1-1/2 க ப்                                                            

பால் - 200 மி.லி 

கநய் - 150 மி.லி 

செய்முவை: 

கசகசாதவ நன்கு கழுவி சிறிது மநரம் (சுமார் 1/2 மநரம்) ஊற தவக்கவும். பின்னர் பால் விட்டு மிக்சியில் நன்றாக 

அதரத்துக் ககாள்ளவும். அதரத்த விழுதில் சர்க்கதரதய மசர்த்து அடுப்பில் தவக்கவும். இதத நன்கு கிளறிக் 

ககாண்மட, பின்பு ஓரளவு ககட்டியானவுடன், சிறிது கநய் விட்டு மீண்டும் கிளறவும். சிறிதளவு தண்ணீரில் 

கிளறிய அல்வாதவ இரண்டு கசாட்டு விட்டுப் பார்த்தால், உருண்தடயாக மாறும். இந்தப் பதம் வந்தவுடன் 

உடமன அல்வாதவ அடுப்பில் இருந்து இறக்கி விடவும். இந்த பதம்  தான் கசகச அல்வாவிற்கு சரியான விகிதம். 

அதிக மநரம் விட்டு விட்டால் சர்க்கதர அல்வாவின் மமமல படிந்து விடும். சரியான பதத்தில் இறக்குவது மிகவும் 

முக்கியம். 

பயன்பாடு: 

குடல் புண், வாய்ப்புண், உடல் சூடு ஆகியவற்தற கசகச நீக்கும், ஆற்றும்  

ெவமயல் குறிப்புகள் 

திருமதி.கலாெதி சிெெண்முகம்  
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சகாள்ளு மொலா  

னதவெயா  சபாருட்கள்: 

ககாள்ளு - 1 கப் 

** முதல் நாள் இரமவ ககாள்தள ஊற தவக்கவும்** 

கபல்லாரி கவங்காயம் - 2 

தக்காளி - 2  

** கவங்காயத்ததயும் தக்காளிதயயும் 

கபாடியாக நறுக்கி தவத்துக் ககாள்ளவும்** 

சிவப்பு மிளகாய் - 5 

தனியா - 1 ஸ்பூன் 

சீரகம் - 1 ஸ்பூன் 

கவந்தயம் - 1 ஸ்பூன் 

கசகச - 1 ஸ்பூன் 

** இதவயதனத்ததயும் வறுத்து கபாடித்து தவத்துக் 

ககாள்ளவும் (கபாடி) ** 

சின்ன கவங்காயம் - 10 

பூண்டு - 5 

இஞ்சி - சிறிது 

பச்தச மிளகாய் - 2 

கருமவப்பிதல - சிறிது 

** இதவயதனத்ததயும் மிக்சியில் விழுதாக அதரத்து 

தவத்துக் ககாள்ளவும் (விழுது) ** 

கசய்முதற: 

 

முதல் நாள் இரமவ ஊற தவத்த 

ககாள்தள நன்கு மவக தவக்கவும். பிறகு 

கவந்த ககாள்ளில் கபாடியாக நறுக்கிய 

கவங்காயம் மற்றும் தக்காளி மசர்க்கவும். 

அதரத்து தவத்துள்ள கபாடி மற்றும் 

விழுதத இமதாடு மசர்த்து நன்கு 

கலக்கவும். இந்தக் கலதவதய குக்கரில் 

தவத்து 2 அல்லது 3 விசில் விட்டு 

இறக்கவும்.  

சுதவயான  ககாள்ளு மசால் கநாடியில் 

தயார். இதத இட்லி, மதாதச, சப்பாத்தி 

ஆகியவற்றுக்கு கதாட்டுக் ககாண்டால் ருசியாக இருக்கும். விருப்பம் உள்ளவர்கள் காளாதன 

சிறுசிறு துண்டுகளாக்கி மசர்த்து சதமக்கலாம்.  

 

பயன்பாடு: 

 

சிறுநீரகக் கற்கதள கதரக்கக் கூடிய ஆற்றல் ககாள்ளுக்கு உண்டு. மமலும் இது ககட்ட 

ககாழுப்தபயும் குதறக்க வல்ல ஆமராக்கியமான உணவு. இதத மாதம் இரு முதற 

சதமக்கலாம். 

ெவமயல் குறிப்புகள் 

திருமதி.கலாெதி சிெெண்முகம்  
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திருக்குைள் படக்கவத  

கீதா ெதீஷ் 
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