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தக்ைாைி சாதம் - ைீ தா சாம்பசிவம் பெஸிப்பி
தக்காளி

சாதம்.

ராயகஷ் ரகுநாதன்

தசய்முடறயில்.

ஒரு

சில மாற்றங்கள் உண்டு.
தபாதுவாகத் தக்காளி சாதம் நான் எப்படிப் பண்ணி இருக்யகன் எனில்
தவங்காயம்,

தக்காளி,

பச்டச

மிளகாய்

வதக்கிக் தகாண்டு அதில் சாம்பார்ப்
உப்புச் யசர்த்துக் தகாத்துமல்லி,

தபாடி,

புதினா

இடலகடளச்

யசர்த்துச்

சடமத்த சாதத்தில் இந்த தக்காளி மசாலாவுக்குத் யதடவயானடதப்
யபாட்டுக் கலந்து விடுயவன்.
இன்தனாரு
அதற்குப்

முடறயில் தக்காளிடய மட்டும்
பச்டச

மிளகாய்,

யசர்த்துக் தகாஞ்சம் யபால்

கரம்

வதக்கிக் தகாண்டு

காரப்தபாடி,
மசாலா

தனியாப் தபாடி

அல்லது

கிராம்பு தாளித்துக் தகாண்டும் பண்ணி
இதிலும் தகாத்துமல்லி,

புதினா

ஆண்டுகள் முன்னர்

என்

ஏலக்காய்,
இருக்யகன்.

இடலகள் யசர்ப்யபன்.
மாமி

பல

யதங்காய்ப் பாலும்,

தக்காளி+தவங்காயம்+பூண்டை
அடரத்துக் தகாண்ை மசாலாடவ நன்கு
மசாலா

சாமான்கள்

அரிசிடய ஊற டவத்து
டவத்திருந்தார்.
அப்படிப்

தாளிதத்தில் யசர்த்து பாஸ்மதி

அதில் யசர்த்து

அதுவும்

பண்ணயவ

வதக்கியும் யதடவப்பட்ை

நன்றாக

உப்புச் யசர்த்துக்

இருந்தது.

இல்டல.

குக்கரில்

ஆனாலும்

இப்யபா

நான்

சமீ பத்தில்

நம்ம ரங்க்ஸ் ராயகஷ் ரகுநாதனின் வடியயாடவப்
ீ
பார்த்துட்டு இந்த
மாதிரித் தக்காளிச் சாதம் ஒரு நாள் பண்ணு என்றார்.
சரினு யநற்றுப் பண்ணியனன். அதற்குத் யதடவயான தபாருட்கள்.
பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கிண்ணம் சுமார் 200 கிராம்
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தக்காளி

இரண்டை

எடுத்துக்

அதன் கண்டண எடுத்துவிட்டுப்பின்னர்
தசய்து

டவக்கவும்.

சிறிது யநரம்

கழுவி

தவந்நீரில்
கழித்து

ப்ளாஞ்சிங்

யதாடல

உரித்துக்

தகாண்டு தக்காளிடய மிக்சி ஜாரில் யபாட்டு நன்கு அடித்துச் சாறாக
எடுத்து

டவத்துக்தகாள்ளவும்.

மசியடலனாப்

ஒன்றிரண்டு

பரவாயில்டல.

எடுத்த

தக்காளித்துண்டுகள்

தக்காளிச் சாறு கீ ழுள்ள

பைத்தில்

யதங்காய்ப் பால்
தராம்பவும

எடுத்துக் தகாள்ள யவண்டும்.
தண்ண ீர்

கிண்ணத்துக்குள்ளாகத்

தாங்காது

யதங்காய்ப் பால்

பாஸ்மதி
என்பதால்

இருக்கட்டும்.

அரிசி
ஒரு

ஆதலால்

யதங்காய் தகாஞ்சமாகயவ இருக்கட்டும். நான் சின்னதாக ஒரு பாதி
மூடி எடுத்துக் தகாண்யைன்.
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தவங்காயம் ஒன்று நறுக்கிக் தகாள்ளவும். பச்டச மிளகாய்.
இங்யக ஒரு தவங்காயம் நறுக்கி டவச்சிருக்யகன். யதங்காய்ப் பால்
எடுக்கத் யதங்காய்,
தசய்திருக்கும்

நறுக்கிய பச்டச
தக்காளிகள்,

மிளகாய்,

பாத்திரத்தில் ஊறும்

ப்ளாஞ்சிங்
அரிசி

ஆகியடவ யமயல காணலாம்.
இஞ்சி யதடவயானால் ஒரு சின்னத் துண்டு. பூண்டு யசர்ப்பவர்கள்
இஞ்சிடயயும், பூண்டையும் சிடதத்துக் தகாள்ளவும். \
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தகாத்துமல்லி, புதினா இடலகள் தபாடியாக நறுக்கியது வடகக்கு
ஒரு

யமடஜக்கரண்டி.

தகாத்துமல்லி

மட்டும்

என்னிைம்

புதினா

கடைசியில்

இல்டல

தூவியனன்.

என்பதால்

வதக்கும்யபாது

யசர்க்கடல.
தாளிக்க எண்தணயும் தநய்யுமாக ஒரு யமடஜக்கரண்டி
ஏலக்காய், கிராம்பு, லவங்கப்பட்டை, யதஜ்பத்தா என்னும் மசாலா
இடல. இதில் கிராம்பு ராயகஷ் யசர்க்கடல. அயத யபால் யசாம்பு,
ஜீரகமும்

யசர்க்கடல.

மிளகாடயயும்

நான்

இடவ

இஞ்சிடயயும்

யபாட்டு

யசர்த்யதன்.
வதக்கிக்

பச்டச
தகாண்டு

தவங்காயத்டதப் யபாட்டு வதக்கியனன்.
மிளகாய்த்

தூள்

கால்

யதக்கரண்டி(காரமாக

இருப்பதால்

தகாஞ்சமாகப் யபாட்யைன்._
ஒரு யதக்கரண்டி தனியாப் தபாடி
அடரத்யதக்கரண்டி
யதடவயானால்

மஞ்சச்ள்

தபாடி

யசர்க்கலாம்.

நான்

(கரம்

மசாலாப்

தபாடி

யசர்க்கடல) தகாத்துமல்லி,

புதினா இடலகடள தவங்காயம் வதக்கினதும் யசர்க்கிறாங்க. அது
உங்களுக்குப்

பிடித்தால்

யசர்க்கலாம்.

நான்

யசர்க்கடல.

தவங்காயம் வதங்கியதும் தக்காளிச் சாடறச் யசர்த்யதன். அதில்
மிளகாய்ப் தபாடி, மஞ்சள் தபாடி, தனியாப் தபாடி யசர்த்துத் தக்காளி
ப்யூரிடய

நன்கு

சுண்டும்படி

தகாதிக்க

விட்யைன்.

யசர்ந்து வரும்யபாது யமயல எண்தணய் பிரியும்.
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சுண்ை டவச்ச தக்காளி ப்யூரி கலடவ

ஊற

டவத்த

அரிசியயாடு காய்ந்த

பட்ைாணி

அடரயவக்காைாக எடுத்துச் யசர்த்து டவச்சிருக்யகன்.
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யமயல

தசான்ன கலடவயில்

ஒரு

யசர்த்தது யமயல காணும் பைத்தில்
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கிண்ணம் யதங்காய்ப் பால்
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வதக்கிய தக்காளிச் சாறுக்

கலடவடயத்

யதங்காய்ப் பால்+பட்ைாண ீ+அரிசி யசர்த்த கலடவயில் யபாட்டு ஒரு
தரம்

நன்கு

கலந்து

விட்டு

)

அரிசி

உடையக் கூைாது)

உப்புத் யதடவயானடத யசர்த்து ஒரு தகாதி வந்ததும் குக்கடர மூடி
தவயிட் யபாட்யைன்.
அடணத்யதன்.

ஒயர

ஒரு

விசில்

குக்கர் திறக்க

தகாத்துமல்லிதூவி

வந்ததும்

அடுப்டப

வந்ததும் சாதம் தயார்.
விட்டு

பச்சடி,காரட் சாலட் ஆகியவற்யறாடு சாப்பிட்யைாம்.
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தவந்த சாதம் குக்கரில். பாஸ்மதி அரிசிடய குடறந்தது அடர மணி
யநரமாவது ஊற டவத்துவிட்டுப்
நீளமாகவும்,
தகாதிக்கவிட்டு

பின்னர்

மிருதுவாகவும்
ஒரு

இதில் யதங்காய்ப் பால்

சடமத்தால்

யவகும்.தபாதுவாக

கிண்ணம் யசர்ப்பது
யசர்ப்பதால்

ஒரு

உண்டு.

சுட்டி

மீ ண்டும் முதல் பக்கம் தசல்ல இங்யக கிளிக்குக
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தவந்நீர்
ஆனால்

தகாதி விட்ை பின்னர்

குக்கடர மூடுகியறாம். சாதம் மிருதுவாகயவ இருக்கும்.

இந்தப் பதிவின் ைருத்துகெைகைப் படிக்ை:

அரிசி
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கடத : குழந்டதயும் ததய்வமும் - வானம்பாடி
எங்கள்

தளத்தில்

நமக்குதான்

இன்று

புதியவர்.

ஒரு

2005

புதிய

எழுத்தாளர்

அறிமுகம்!

லிருந்து

பதிவுலகில்

இருக்கும்

வானம்பாடி வானம்பாடி எனும்

தபயரியலயய வடலத்தளம்

டவத்திருக்கிறார். சமீ ப காலங்களில் கீ தா அக்கா பதிவுகளில் அவர்
தபயர் பார்த்து, அவர் தளம் தசன்று என்று அறிமுகமானவர். சமீ ப
காலங்களில்

நம்

தளத்துக்கும்

வருடக

தந்து

தகாண்டிருக்கும்

அவடர வரயவற்கியறாம். கவிடதயும் அழகாக எழுதுகிறார்.
அவரிைமிருந்தும்

அவ்வப்யபாது

இனி

படைப்புகடள

ததாைர்ந்து எதிர்பார்க்கலாம் என்று நம்புகியறாம்.
குழந்டதயும், ததய்வமும்

எங்கள்

வட்டிற்கு
ீ

தினமும்

சிறிது

யநரம்

வந்து

தசல்லத் ததாைங்கினாள் தயஸ்ரீ.
ஏயனா அவளுக்கு என்டனப் பார்த்தால் மிகவும் பிடித்து விடுகிறது.
என்னவர்

என்டன

அடதப்யபாலயவ, என்

ராஜிமா

என்யற

தபயருைன்
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அன்புைன்

அம்மா

யசர்த்து

அடழப்பார்.
"ராஜிம்மா

"

என்யற

அடழக்கிறாள்!
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அம்மா

என்று

அவள்

மழடலயில்

அடழக்கும் தபாழுது தநகிழ்ந்து யபாகின்யறன்.
தயஸ்ரீயின் குடும்பம் இரண்டு வருைங்களுக்கு முன்பு தான் எங்கள்
பக்கத்து வட்டிற்கு
ீ
குடி வந்தனர். நான் பள்ளிக்கு கிளம்பும் முன்
ைாைா தசால்ல வந்து விடுவாள். பின் பள்ளி முடிந்து வடு
ீ திரும்பி
கதடவ திறக்கும் முன்யப வந்து காத்திருப்பாள். 'எனக்கும் தகாஞ்சம்
காபி குடுங்க ராஜிம்மா' என்பாள். எனக்கு பள்ளி விடுமுடற நாள்
என்றால் அவளுக்குத் தான் சந்யதாஷயம! யதாட்ைத்து தசடிகளுக்கு
என்னுைன் நீரூற்றுவாள். குளித்து முடித்து வந்து என்னிையம தடல
பின்னிக் தகாள்ள வருவாள். ஞாயிற்றுக் கிழடம அவளுக்காகயவ
அடை

தசய்து

ஊட்டி

விட்ைால்

சாப்பிட்டு

விடுகியறன்
அைம்

விடுவாள்.

இப்தபாழுததல்லாம்.

பிடிப்பாள்.

என்

புைடவ

அவள்

நான்

ஊட்டினால்

நுனி

பிடித்து

அம்மா

சமத்தாக

நைக்க

நான்

மயங்கித்தான் யபாகியறன்.
அவளுக்கு

கடத

என்னவருக்கு

யகட்கப்

மிகப்

அரண்மடனகளும்,

பிடிக்கும்.

பிடிக்கும்.

குட்டி

கடதகள்

தசால்ல

வளடமயான

காடுகளும்,

குடில்களும்,வயல்தவளிகளும்

, கம்பீரமான

யாடனகளும், சிங்கங்களும், மானும், யவைனும் ,தந்திரக்கார நரியும்,
அணிலும்,

நன்றியுள்ள நாயும்,

குடியானவரும், நல்ல

பூடனயும்

பண்புடைய

, எளிடமயான

ராஜாக்களும்,

சித்திர

குள்ளர்களும் , புத்திசாலியான ராணிகளும் , குறும்பு தகாப்பளிக்கும்
சிறுவர்களும் ,சிறுமியரும் அவருடைய கடதகளில் அழகாய் பவனி
வருவார்கள். இவரிைமும் ஒரு நல்ல கடத தசால்லி இருப்பார் என
அறிந்ததில்டல. தசல்லம் தகாஞ்சி "எனக்கு கத தசால்லுங்க மாமா"
என்பாள். கடதகளில் சஞ்சரித்து , "ம்" தகாட்டிக் தகாண்டு, அவள்
தூங்கிய பின் பூப்யபால தாங்கி அவள் வட்டில்
ீ
விட்டு வருயவன்.
யபாகிற
நாங்கள்

யபாக்கில்

விடளயாட்ைாய்

காணாத சந்யதாஷத்டத
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,
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தசால்ல யவண்டும். வறண்டு கிைந்த இைத்தில் சிறு ஊற்டறப் யபால
யதான்றி, தபருகி மகிழ்ச்சியாய் தபாங்கினாள் எங்கள் வாழ்வில்.
இவ்வளவு

என்னிைம்

ததரியவில்டல.
பாசமாகயவ
தயஸ்ரீ

தகாள்ள

பழகினாள் என்று

அவளுடைய

யபசுகிறாள்.

இருப்பது

எப்படி

அம்மா

அவள்

வித்யாவும்

மிகுந்த

கருவுற்றிருப்பதால்

பாதுகாப்பாகவும்,

வசதியாகவும்

எனக்யக

தன்

என்னிைம்

யவடலகடள

தசய்து

தசால்வாள்.

கைந்த

இருப்பதாய்

ஆண்டு தபரும் யநாய்த்ததாற்றின் தபாருட்டு சில மாதங்கள் வட்டில்
ீ
தனியாக இருந்த தபாழுது, மிகப்தபரிய ஆறுதலாக இருந்தாள்.
அவள்

யகட்கும்

யகள்விகளுக்கு

சலிக்காமல்

பதில்

தசால்வார்

என்னவர். "எதுக்கு உம்மாச்சி கண்ண குத்துது?" என்பாள் . "யமகம்
எல்லாம்

எங்க

யபாகுது?" என்பாள்.

சில

சமயம்

தராம்பவும்

வானவியல் ஆராய்ச்சி தசய்து , "ஏலியன் இங்க வண்டுச்சுனா , நா
அது கூை ஸ்யபஸ் கு யபாயவயன !" என்பாள். "எனக்கு இப்பயவ
ராஜிம்மா கூை ஸ்கூல் யபாகணும்" என்பாள். "என் பத்துயை கு புடு
தைஸ் யவணும்" என்பாள்.
எங்கள்

தமாழியும்

தகாஞ்சம்

தகாஞ்சம் யபசப்

பழகிவிட்ைாள்.

இறுகிய எங்கள் மனத்திற்கு இதமளித்தாள் .எனக்கும் அவருக்கும்
சிறிது பயமாக கூை இருந்தது. நான் வட்டின்
ீ
தவறுடம பிடிக்காமல்
பள்ளிக்கு யவடலக்கு தசல்லத் ததாைங்கி ஆறு வருைம் ஆகிறது.
இப்தபாழுது இருக்கும் வடு
ீ
தசாந்த வதைன்றாலும்,
ீ
பள்ளி தவகு
தூரம் தசல்ல யவண்டியதாய் இருந்தது.
என்

பள்ளிக்கு

அருகியலயய

நாங்கள்

வடு
ீ

பார்த்துக்

தகாண்டிருந்யதாம். வடு
ீ கிடைத்தபாடில்டல. அவர் என்டனப் பற்றி
நன்கு

அறிந்ததால்

இப்தபாழுது

மும்முரமாக

வடு
ீ

பார்க்கும்

யவடலயில் ஈடுபட்டுள்ளார் . குழந்டதக்காய் நான் ஏங்கிய ஏக்கம்
தகாஞ்சமில்டல.

தசல்லாத

யகாவிலில்டல
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யவண்ைாத

ததய்வமில்டல.
ரணமாகி

மின்நிலா 042

பார்க்காத

யபானது

பன்னிரண்டு.

டவத்தியமில்டல.

தான்

மிச்சம்.

ஆகிவிட்ைது

இதற்கிடையய, ஊருக்கு

யகள்விகளும்,

உைலும், மனமும்
வருைங்கள்

தசன்றால், தசாந்தங்களின்

யதடவயில்லாத

அறிவுடரகளும். எங்கும்

வியசஷத்திற்கும் தசல்வதில்டல. பிறரின் ஆதங்கமும், பரிகாசமும்
என்டன தமன்யமலும் வாட்டுவதால் தசாந்த ஊருக்கு தசல்வடதயய
நிறுத்தி

விட்யைாம்.

எப்தபாழுதாவது

தபற்யறார்

வந்து

தசல்வதுண்டு.
யநற்று தான் என்னவர் , பள்ளிக்கு பக்கத்தியலயய தனது நண்பரின்
அபார்ட்தமண்ட்
தயஸ்ரீயின்

வடு
ீ

காலியாவதாக

நான்காவது

அடழத்திருக்கிறாள்.

தசால்லியிருந்தார்.

பிறந்தநாள்

இன்று

என்று

காடல

அவள்

இன்று
அம்மா

மணிக்கு

10

வடு
ீ

பார்க்கச் தசன்யறாம். இருவருக்கும் பிடித்திருந்ததால் அட்வான்ஸ்
தகாடுத்து விட்டும் வந்து விட்யைாம் .
மனம்

தான்

நிடல

துணிக்கடைக்கு
எம்பிராய்ைரி

தகாள்ளவில்டல.

தசன்று

தசய்த

தவள்டள

frock

வரும்

வழியில், "Grasp"

நிறத்தில்

ஒன்றும்

மஞ்சள்

அதற்கு

பூக்கள்

ஏற்றார்

யபால

அழகிய கிலிப்சும் , யேர்யபண்ட் வாங்கிக் தகாண்யைாம்.
அன்பிற்கு

எல்டல

இல்டல

தாயன

...படக

தாயன

தகால்லும்

? எனக்யகா அன்தபன்னும் அமுது சிறிது சிறிதாக மிகுந்து , நஞ்சாகி
விடுயமா என பயமுறுத்துகிறது.
இன்று

மாடல

அம்மாவிற்கு
வந்து

நடைதபற்ற

யகக்

என்டனக்

பிறந்த

நாள்

ஊட்டிவிட்ைவள், என்ன

கட்டிப்

விழாவில்,

அவள்

நிடனத்தாயளா, ஓடி

பிடித்து, முத்தமிட்டு

, எனக்கும்

யகக்

ஊட்டிவிட்ைாள். அவள் தாத்தா, பாட்டி எங்கடள ஆசிர்வதித்தனர்.
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அவளிைம்

விடளயாடிவிட்டு

ஒன்பது

மணிக்கு

யமல்

தான்

வடு
ீ திரும்பியனாம். இரவு தவகு யநரம் உறக்கம் வரவில்டல.
இந்த

அன்பும்

ரயில்

சியநகம்

யபாலத்தாயனா?, என

மனதில்

குடமந்து தகாண்டு தவறுமயன கண் மூடி படுத்திருந்யதன். கானல்
நீராகி விடுயமா

இதுவும்

வடு
ீ

மாறினால்?

என

நிடனத்து

தவித்யதன். எத்தடனயயா முடற, என்னவரிைம் ஒரு குழந்டதடய
தத்து எடுத்துக் தகாள்யவாம் என்று தசால்லி இருக்கியறன்.
தமௌனம் மட்டுயம சாதிப்பார். ஆனால் இப்யபாது தூங்கியிருப்பார்
என

நிடனத்த

யபசத்

என்னவர் ,

ததாைங்கினார்.

இயதா

எழுந்து
இந்த

உட்கார்ந்து

தநாடி,விடியப்யபாகும்

இவ்யவடளயில், முதல் முடறயாக ஒரு குழந்டதடய தத்ததடுத்துக்
தகாள்யவாமா

? என

அவயர

தசால்ல

யகட்கியறன்.

தசால்ல

வார்த்டத வரவில்டல.தநகிழ்ச்சியில் கண்ண ீர் மட்டுயம வருகிறது .
இந்த வட்டியலயய
ீ
இருப்யபாம். தயஸ்ரீக்கு துடணயாய் இன்தனாரு
குழந்டதடய

உன்

விருப்பம்

யபால

வளர்ப்யபாம்

என்றும்

தசால்கிறார் !
ஆழமாக கண்கள் யநாக்கி, யதாள் சாய்ந்து தகாள்கியறன்! ஆதுரமாய்
தடல

யகாதி

புன்னடகக்கிறார்

நிஜமாய்!

இன்று

குழந்டதயும்,

ததய்வமும் ஒன்றாக கூடி என்னிைம் வந்தது யபால் உணர்ந்யதன்.
கடரப்பார்

கடரத்தால்

கல்லும்

கடரயும்

என்று

யகள்விப்பட்டுள்யளன்.இன்று கண்ணார கண்டு விட்யைன். கடரத்யத
விட்ைாள்

அவர்

மனடத! என்னவரின்

மனடத

இளக்கி, ததளிய

டவத்த தயஸ்ரீக்கு நன்றி தசால்ல யவண்டும் நாடள!

இந்தப் பதிவின் ைருத்துகெைகைப் படிக்ை : சுட்டி
மீ ண்டும் முதல் பக்கம் தசல்ல இங்யக கிளிக்குக
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கைள்வி பதில்ைள்
தநல்டலத்தமிழன் :
1. அரசு யபருந்தில் முதல் இருக்டக, எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்களுக்கு
ஒதுக்கியிருப்பாங்க.

அவங்கள்லாம்

அரசுப்

யபாவாங்கன்னு அரசு நம்பிக்கிட்டிருக்குதா?
#

1950

களில்

வந்த

ஆடண.

அப்யபாது

யபருந்தில்

பயன்படுத்தப்

பட்ைடத

அறியவன். இப்யபாது நிலவரம் இது யதடவயில்டல என்பயத.
& கடைசி நிமிைத்தில் முன்பதிவு தசய்பவர்களுக்கு அந்த இருக்டக
தகாடுக்கிறார்கள் என்று நிடனக்கியறன்.
2.

இவங்க

நல்ல

#

ஆளாளுக்கு

காைரிங்

பண்ணறாங்க

(திருமணம்

யபான்ற

வியசஷத்துக்கு) என்று யார் யாடர நீங்க சிபாரிசு தசய்வங்க?
ீ
மாறுபடும்

அளவடுகள்.
ீ

நம்

யதைல்

குடறந்த

தசலவில் நல்ல உணவா , ஆைம்பரமான சூழலில் நல்ல உணவா
என்பது முதலில் ததரிய யவண்டும். யமலும் எத்தடன தடலகள்
என்பதும் முக்கியம்.
& எனக்குத் ததரிந்து தசன்டனயில் எங்கள் ஆஸ்தான caterer ஒருவர்

இருக்கிறார். Mahalakshmi Catering Services - Nagarajan. Keelkattalai - Chennai
600117. எங்கள் குடும்ப கல்யாணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் சிறப்பான
catering தசய்தார்.
3.

பசிக்குது,

ைக்குனு

பண்ணிச்

சாப்பிைணும்னா

பண்ணுவங்க?
ீ
# உப்புமா, யகழ்வரகு அல்லது அரிசி தநாய் கஞ்சி.
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& வட்டில்
ீ
நிடறய ready made mix தபாடிகள் இருக்கும். அப்யபாடதய
விருப்பத்திற்யகற்ப ரவா யதாடச, டகக்குக் கிடைத்த மாவுகடள
எல்லாம் ஒவ்தவாரு ஸ்பூன் யபாட்டு மாவு கடரத்து வார்க்கும்
யதாடச,

அரிசிமாவு உப்புமா. சமீ ப காலத்தில்

kayjee தரகமண்ட்

தசய்த பாணி பூரி (pellets கிடைக்கின்றன - Amazon ) ஐந்தாறு எடுத்து

டமக்யரா யவவ் ஓவனில் பத்யத தநாடியில் சிறு பூரிகள் தபாரித்து ஃபிரிஜ் ல இருக்கும் யநற்டறய ரசத்டத பாணி பூரிகளின் மீ து ஊற்றி,
'ரசம் பூரி ' யாக சாப்பிட்டுவிடுயவன்!

*

பசிச்சு சாப்பிட்யை நாளாகிறது! யநரத்துக்கு சாப்பிடுகியறாம்!

4.

அம்மா

டகயால

'இதடனச்'

சாப்பிைணும்னு

நீங்க

இன்னும்

ஆடசப்படும் உணவு(கள்) என்ன?
#

பருப்புத்

துடவயல்,

வாடழப்பூ

வைகறி,

வற்றல்

குழம்பு

புளியயாதடர.
& அடை.

*

மிளகு குழம்பு, அடை,

5. ஒரு வருைமா உருப்படியா திடரப்பைம் எதுவும் வரடலயய.. நீங்க
பைங்கடள மிஸ் தசய்தீர்களா?

# நான் திடரப்பை ஆர்வம் அதிகம் உள்ள நபர் அல்லன்.
&

ஒரு

வருைமாவா?

எனக்குத்

ததரிந்து

பத்து

உருப்படியான திடரப்பைம் எதுவும் வரவில்டல!
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ஏஞ்சல் :

1, பச்யசாந்திகள் ..எப்படி இருக்கும் வடரயறுக்கவும் ? நான் யகட்ைது
மனித

உருவில்

உள்ள

பச்யசாந்திகடள

பற்றி

பச்யசாந்திகடள கண்டுபிடிப்பது எப்படி ?

-

இரண்டு

கால்

$ பச்யசாந்தி வளர்க்கப் யபாகிறீர்களா?
#

கண்டு

பிடிக்க

முடியுமானால்

அது

(மனிதப்)பச்யசாந்திகளின்

இயல்புக்கு முரணாகி விடும்.
& // இரண்டு கால் பச்யசாந்திகடள கண்டுபிடிப்பது எப்படி ?// தராம்ப
சிம்பிள். கால்கடள எண்ணிப்பாருங்க.

2, தகாஞ்சம் வயதில் தபரியவர்கடள எத்துடற சார்ந்திருப்பினும்
அவர்கள் தபாது தவளியில் விமரிசனத்துக்குள்ளாகும்யபாது மனது
கஷ்ைப்படுது

இதன்

காரணம்

தசய்திருக்கட்டுயம ஆனாலும்

என்ன

மனம்

?

அவங்க

தப்யப

வருத்தப்படுவதன் காரணம்

என்ன ?
$ எடதயாவது கவடலப்படுதல் சிலர் சுபாவம். Anxiety reducing drugs
உதவக்கூடும்.

# பிரமுகர்கடள ஆராதிப்பது ஒரு மனப் பாங்கு. அது தசயல்பைாமல்
இருப்பது அசாத்தியம்.
& யாரு அந்தப் தபரியவர்னு தசால்லிடுங்க.
3, ஒரு காலத்தில் சீரியஸாக எடுக்கப்பைாத சின்ன விஷயங்கள் கூை
இப்யபாததல்லாம்

சிலரால்

ஊதி

தபரிதாக்கப்படுகின்றன

பற்றி உங்கள் கருத்து ?
$ பின்யன அவர்கள் யபச்டச மற்றவர் யகட்கயவண்டுயம?
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விடரவில்

வசதிடயத்

தந்த

லட்சக்கணக்கான
விஞ்ஞான

வர்கடளச்

வளர்ச்சிதான்

காரணம். படிப்பவர் பக்குவம் தபறும் யபாது சரியாகிவிடும்.
4, உங்கள் வட்டு
ீ
கிச்சனில் எழுதப்பைாத சட்ைங்கள் எடவ ?
$ நிடறய - ஒரு பதியவ எழுதலாம்

ஒவ்தவாரு உணவுப் தபாருளுக்கும் யவறு கரண்டிகள்.
ைப்பாக்கடள உைனுக்குைன் மூையவண்டும்

பால் காய்ச்சும் பாத்திரத்தில் யவறு எதுவும் டவக்கக் கூைாது.
# எங்கள் கிச்சன் சர்வ சுதந்திர பூமி. எச்சிற்கலப்பு தவிர்த்து எல்லாம்
சரியய.
&

கிச்சனில்

ஒவ்தவாரு

தபாருளுக்கும்

ஒவ்தவாரு

இைம்

டவத்திருக்கியறன். அதது அதனதன் இைத்தில் இருக்கயவண்டும்.
எடதயும் யதடி எடுக்கயவண்டிய நிடல இருக்கக்கூைாது.
கிச்சன்

இருக்கக்

சிங்க்ல

துலக்கப்பையவண்டிய

கூைாது.

பாத்திரம்

அப்யபாடதக்கப்யபாது

எதுவும்

கழுவி

pending

டவத்துவிை

யவண்டும்.
5,//

100

வருஷம்

வாழணும்னா
?

யசர்ந்து

பிறந்த

இடணபிரியாம

உையனயய

வாழணும்

கல்யாணம்

//

இப்படி

ஆகியிருக்கணுயம

சும்மா ஜாலிக்காக யகட்யைன் .

$ 100 வருைம் என்பதும் ஒரு யபச்சுக்கு தசால்வது தாயன?
# நூறாண்டு ஆனாலும் கூை, பிரிவின்றி என்று தகாள்ளலாம்.
பானுமதி தவங்கயைஸ்வரன்:

கணிணி புழக்கத்திற்கு வந்த புதிதில் ஐ.சி.யூ.வில் டவப்பது யபால
அடத ஒரு குளிரூட்ைப்பட்ை தனி அடறயில் டவத்திருப்பார்கள்.,தூசு
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ஆகாது என்று நம் தசருப்புகடள அடற வாசலில் விட்டு விட்டு
பக்தியயாடு உள்யள தசல்ல யவண்டும். ஆனால் மடிக்கணிணி வந்த

பிறகு அத்தடன ஆசாரங்களும் அடித்துக் தகாண்டு யபாய் விட்ையத?
எப்படி?

$ PDP 11, IBM 1401 யபான்ற கணினிகள் ferrite core memory டிரான்சிஸ்ைர்
core drivers எல்லாமாக நிடறய சக்தி தவப்பம் உண்ைாக்குவதில்
வணானது.
ீ
அதனால், குளிரூட்ைப்பட்ை அடறயில் டவக்கப்பட்ைன.

Intel, amdhaal, VIC, Apple யபான்ற கணினிகள் சற்று குடறந்த power இல்
யவடல தசய்தன.

Lap top, tab, android phone கள் தவகு குடறவான சக்தியில் நிடறய
யவடல தசய்யக்கூடியடவ. எனயவ குளிர் விட்டுப் யபாச்சு !
இப்தபாழுது

புரிந்திருக்கணுயம

-

ஆச்சார

முடறகள்

யவண்ைாதவற்டற (தூசு) விலக்கி டவக்கயவ வந்தன என்று!
# அதுதான் விஞ்ஞான வளர்ச்சி.
எங்கள் ப்ளாக் திங்கற கிழடமக்கு அப்பாதுடர தரசிபி அனுப்பினால்
எப்படி இருக்கும்?
$

திங்கள்

கிழடமக்கு.

தின்கிற

மாதிரி

தரசிபி

யாரனுப்பினால்

என்ன?
# நான் அனுப்புவடதவிை நன்றாகயவ இருக்கும் .
& அமானுஷ்யமாக இருக்குயமா? ரகுவிற்கு சடமயல் ததரியுமா?
= = = = =

மின்நிலா சித்திடர சிறப்பிதழுக்காக - இந்தப் பைத்டத டமயமாக
டவத்து ஏயதனும் எழுதி அனுப்புங்கள். உங்கள் படைப்புகளின்
தடலப்பில் பைம் 210303 என்று குறிப்பிடுங்கள்.
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இந்தப் பதிவின் ைருத்துகெைகைப் படிக்ை : சுட்டி

மீ ண்டும் முதல் பக்கம் தசல்ல இங்யக கிளிக்குக
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எங்ைள் ஆசிரியர்ைள் மின்னூல்ைள்

LINK : INDIA : https://www.amazon.in/dp/B08BYVY5C3
US : https://www.amazon.com/dp/B08BYVY5C3
UK : https://www.amazon.co.uk/dp/B08BYVY5C3

\

LINK : INDIA : https://www.amazon.in/dp/B08C2ZGBYJ
US : https://www.amazon.com/dp/B08C2ZGBYJ
UK : https://www.amazon.co.uk/dp/B08C2ZGBYJ
24

மின்நிலா 042

LINK :
INDIA : https://www.amazon.in/dp/B08CXBPPYN
US

UK

: https://www.amazon.com/dp/B08CXBPPYN
:https://www.amazon.co.uk/dp/B08CXBPPYN

மீ ண்டும் முதல் பக்கம் தசல்ல இங்யக கிளிக்குக
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ைதம்பம் : ஸ்ரீொம்
ஆடச இருக்கு புத்தகம் படிக்க...

அதிருஷ்ைம் இருக்கு படுத்துத்

தூங்க!
நாய்

வாய்

உள்ள பல்வடக

டவப்பது

யபால

உணவுகளிலும்

என்பார்கள்.

நாய்

கண்தணதியர

ஒவ்தவான்றாக

வாடய

டவத்து ஒன்டறயும் முழுசாக சாப்பிைாதாம்.
அதுயபால நான் ஒயர யநரத்தில் டலட்ரீடிங், கனமான ரீடிங், மீ டியம்
ரீடிங் என்தறல்லாம் மனதில் நிடனத்து நால்வடகப் புத்தகங்கடள
வாசித்துக் தகாண்டிருந்யதன்.
புத்தகங்கள்,

அதில் ஒரு

அல்லது

சில விஷயங்கள் தபாதுவான
அலசப்பட்டிருந்தன..
மதபாசி எழுதிய
பங்கு',

ஒற்றுடம,

மூன்று

இரு

புத்தகங்களில்

அம்சமாகி மூன்று விதமாக

எஸ்ரா

'விடுதடலப்

எழுதிய

'எனது

இந்தியா',

யபாராட்ைத்தில் தமிழகத்தின்

முகில் எழுதிய 'அகம் புறம் அந்தப்புரம்' ஆகியடவ அந்த

மூன்று நூல்கள். அவற்டற ஒப்பிட்டுப் பார்பபதும் சுவாரஸ்யம்.
நடுவில்

மீ ள்வாசிப்பு

வடகயறாவாக தகாஞ்சம்

சுஜாதா,

தகாஞ்சம் சாண்டில்யன் என்று ததாட்டுக்தகாள்யவன்!
இதற்கு
நான்கு

நடுவியலயய புத்தக இடைக்காலக் கண்காட்சி
வடக

யசர்ந்தன.

புத்தகங்கள்

வாங்கிய

தகாடுத்திருக்கியறன்!

வாங்கி

அதில்

அதுவும் லிஸ்ட்டில்

அந்த லிஸ்ட்

ஏற்தகனயவ நிடறய

வர,

படிக்காத

ஏற்தகனயவ

புத்தகங்கள்

இருப்பதால் புத்தகக்கண்காட்சிப் பக்கம் யபாகக்கூைாது என்பதுதான்
என் நிடல. எங்யக முடிகிறது! வாங்கி வாங்கி அடுக்குகியறன்.
இந்த

யநரத்தில்

வட்டில்
ீ
புக்யரக்

டவக்கும் யவடலகள் ததாைங்க,

எல்லா யவடலகளிலுயம சுணக்கம் வந்தது. தபாருள்கடள இைம்
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மாற்றி

டவத்து,

அவற்டற

என்பது மறந்து, யதடும்யபாது குழம்பி...

எங்கு

டவத்யதாம்

இது முக்கியமாக புத்தகங்களுக்கு தபாருந்தும்.
புக்யரக் அடமந்ததும்

அடனத்துப்

புத்தகங்கடளயும்

தரம்பிரித்து

அடுக்குவதில் யநரம் யபானயதாைல்லாமல் படித்துக் தகாண்டிருந்த
புத்தகங்கள்,

அடுத்துப்

படிக்க

என்று

பார்த்து

எடுத்து

டவக்கப்

பட்டிருந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் யரக் குழுமத்தில் சங்கமிக்க...
படித்துக்

தகாண்டிருந்த

புத்தகங்கடள

யசர்த்யதாம் என்பது யதை யவண்டிய விஷயமாகிப் யபானது.

எங்கு

இந்யநரத்திலா நிதியாண்டு முடிவு வரயவண்டும்? அலுவலகத்தில்
கரும்புச்சாறு

பிழியும் தமஷின் ஒன்டற

எடுத்து

வந்து

டவத்து அதற்குள் என்டன நுடழத்துப் பிழிய முற்படுகிறார்கள்.
இடையில்

ஆர்வத்டதத்

கீ தாக்கா தசால்லிச் தசால்லி எனக்குள் அவ்வப்யபாது

தூண்டிய புத்தகம்

பத்திரமாக டவத்தாயிற்று.

ஒன்டறயும்

வாங்கி

நீண்ை நாள் ஆடச, திட்ைம்.

உள்யள

உையன

படிக்கப்யபாகியறாயமா இல்டலயயா, ஆர்ைர் தந்தால் உையன அது
டகக்கு

படுத்தியது....

கிடைத்திையவண்டும்.
பணம்

தகாடுத்திருந்தது.
வந்தது.

கட்டி

பத்து

யததி

அதுவா...

பைாத பாடு

நாட்கள் கழித்துதான் யததி

வந்த சமயம்

"யசதாரம் காரணமாக

விற்படனயாளருக்யக

தசய்தி

திருப்பி

அனுப்பப் படுகிறது".
உையன அயமசானுக்கு ததாடலயபசி, அவர்களிைம் யபாராடி என்ன
ஏது என்று நிடலடமடயக் யகட்டு அடுத்த இரண்டு நாட்களில்
புத்தகம்

தகாண்ைாச்சு.

டகக்கு

வரும்படி

ஆனால்...

இதுவடர
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இருக்கும் பிளாஸ்டிக்

யபப்படரக்

கூை

இன்னும்

புரட்டிப் பார்க்கவில்டல. யவடல பிழிகிறது!
ஆடச

இருக்கு புத்தகம்

படிக்க...

பிரித்துப்

அதிருஷ்ைம்

இருக்கு படுத்துத் தூங்க!
ஆனால்

இதன்

சுவாரஸ்யமாக
அத்திமடல

இடையயயும் யவதறாரு புத்தகம்

படித்துக்

யதவன்.

தகாண்டும்

அவ்வப்யபாது

வந்யதன்தான்.

ஒருவர்

தகாடுக்க யவண்டி

மூலமாக படிக்கக்
முடிந்த வடர

அது

வந்த சந்யதகத்டத

நரசிம்மமாவிைமும் யகட்டுத் ததளிவுற்யறன்.
உறவினர்

தவகு

கிடைத்ததால்

சீக்கிரம்

படிக்க

திரு

திருப்பிக்
முயற்சி

தசய்யதன். இன்னும் பாக்கி இருக்கு!
இதுதான் இப்யபாடதய நிடல!
=========================
இந்த

காபிடரட்

இன்னும்

தசல்லுபடியாகுமா

ததரியவில்டல! துப்பு அறியும் நாவல்!
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பார்றா...
'அன்டனயர்
அறியவன்...
அறியவன்..

தினம்'

அறியவன்...

இன்னும்

'தந்டதயர்
சில

இதுவுமா? இடத நான் இதுவடர அறியயன்!
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தினம்'

'தினங்'களும்

படழய கவிடத ஒன்று...
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=========================================================================
"எடத

எழுதினாலும்

பாராட்ைவாவது
யவண்டும்.

அடத

யவண்டும்.

இரண்டும்

நாலு

அல்லது

இல்டலதயன்றால்

யபர்

திட்ைவாவது

எழுதுவடதவிை

எழுதாமல் இருப்பது நல்லது"
இடதச்

தசால்லி

எழுத்தாளர்

மட்டுமல்ல...

இருப்பது

விந்தனுக்குச்
விந்தன்

யாராய்

இருக்கும்?

தசான்னதாம்

கடதகள்

தமாஷான அபிப்ராயம் ஒன்று கீ யழ!
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================
தகாயரானா

கட்டுப்பாடுகள்

திறக்கப்படுகின்றன.

தளர்ந்து

இப்யபாது

பள்ளிகள்

ஆனால் தபற்யறார்கள் இன்டறய நிடலயில்

"அபபாைா... ததால்டல விட்ைது" என்று மதன் யஜாக் மாதிரி ஆடிப்
பாடுவார்களா,

அனுப்புவார்களா?

இல்டல

பயத்துைன்

எனக்தகன்னயவா பள்ளிகள்
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பள்ளிக்கு

திறக்கப்படுவதில்

விருப்பமில்டல.

ஆனால்

என்பதும் சந்யதகம்தாயன!

மின்நிலா 042
எத்தடன
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தசன்ற வாரத்துக்கு முந்டதய வாரம் ஏயதா ஒரு பிரஸ்தாபத்தில்
தரட்டைவால் தரங்குடு பற்றி யபச்சு வந்தததால் என் யசமிப்பில்
யதடி எடுத்து பகிர்கியறன்.

ஒரு ஜாலிதான்!
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இந்தப் பதிவின் ைருத்துகெைகைப் படிக்ை : சுட்டி
மீ ண்டும் முதல் பக்கம் தசல்ல இங்யக கிளிக்குக
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பைம், பாட்டு, தைவல் & ைாப

ாைி :: ஸ்ரீொம்

உன் யபரச் தசால்லி பாடி வச்சா ஊறுதம்மா யதயன...
பைம்

தவளியான

ஆண்டு

1989.

ராமராஜன் தகௌதமி

நடித்த

திடரப்பைம். தபயர் தபாங்கி வரும் காயவரி.
பாைல்கள் கங்டக அமரன். பிடறசூைன். இடச இடளயராஜா.
அருண்தமாழியும் சித்ராவும் பாடியிருக்கும் பாைல். அருண்தமாழிக்கு
அழகான

குரல்.

அவர்

பாடிய

எதபரும்பாலான

பாைல்கள்

ேிட். ஆனால் அவர் பாடுவடதவிை புல்லாங்குழல் இடசப்படதயய
விரும்புபவர்.
இருப்பவர்.

இடளயராஜா

ட்ரூப்பில் பல

இடளயராஜாவின்

இடசயில் பல

வருைங்களாய்

பாைல்களிலும்

வரும் வரும் புல்லாங்குழல் இடசக்கு தசாந்தக்காரர் இவர்தான்.
ராமராஜன்

பாைல்கள் தபரும்பாலும்

இடளயராஜா இடசயில் பிரபலம்
தஜயவிலாஸ்

பஸ்ஸிலும்

பி

வி

அடைந்தடவ.

மதுடரயில்

ஆர் பஸ்ஸிலும்

அலுவலகம்

தசன்று வரும்யபாது தரமான ஸ்பீக்கர் தபட்டிகள் டவத்து அலறலாக
இல்லாமல் அழகாக பாைல்கள் ஒலிபரப்பபப்டும்.

அப்யபாது

யகட்டு

மனதுக்குள் நுடழந்த பாைல்கள் பல. அதில் இந்தப் பாைலும் ஒன்று.

கிராமத்துச் சூழ்நிடலயில் தமன்டமயான இடசயுைன் இனிடமயான
பாைல். அழகான மனதில் பதியும் குரல்கள்.
தவள்ளி தகாலுசு மணி யவலான கண்ணு மணி
தவள்ளி தகாலுசு மணி யவலான கண்ணு மணி

தசால்லி இழுத்தததன்ன தூங்காம தசஞ்சததன்ன
பாைாத ராகம் தசால்லி பாட்டு படிச்சததன்ன
கூைாம கூை வச்சி யசர்த்தததன்ன
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தவள்ளி தகாலுசு மணி யவலான கண்ணு மணி

தசால்லி இழுத்தததன்ன தூங்காம தசஞ்தததன்ன
துள்ளிக் குதிக்கும் தபான்னி நதிதான்
தமல்ல தமல்ல வந்து அடணக்கும்
மஞ்ச குளிக்கும் வஞ்சி மனச

தகாஞ்சிக் தகாஞ்சி அரவடணக்கும்
தபான்னி நதி யபால நானும் உன்ன
தபாத்திப் தபாத்தி எடுக்கட்டுமா

கண்ணு வழி யபசும் சின்னப் தபாண்ண
கட்டிக் கட்டி தகாடுக்கட்டுமா
காத்து காத்து நானும் பூத்து பூத்து யபாயனன்
யசர்ந்து பாடும் யபாது யதரில் ஏறலாயனன்

உன் யபரச் தசால்லி பாடி வச்சா ஊறுதம்மா யதயன
தவள்ளி தகாலுசு மணி யவலான கண்ணு மணி

தசால்லி இழுத்தததன்ன தூங்காம தசஞ்சததன்ன
பாைாத ராகம் தசால்லி பாட்டு படிச்சததன்ன
கூைாம கூை வச்சி யசர்த்தததன்ன
கண்ணத் ததாறந்யதன்
தநஞ்சில் விழுந்யத

உள்ளுக்குள்ள இன்ப சுகந்தான்
எண்ணம் முழுதும் தபாங்கி வழியும்
வாங்கினது நல்ல வரந்தான்

கண்ண ததாறக்காம மூடிக்கிட்யைன்
தநஞ்சில் வச்சு அடணச்சுபுட்யைன்

பூட்டு ஒண்ண யபாட்டு பூட்டிபுட்யைன்
சாவியத்தான் ததாடலச்சுபுட்யைன்
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உள்ள யபாயி நீதான் பாடுகின்ற பாட்டு
தமழுகு யபால நானும் உருகி யபாயனன் யகட்டு
காலதமல்லாம் யகட்டிைத்தான்
காத்திருக்யகன் பாட்டு

தவள்ளி தகாலுசு மணி யவலான கண்ணு மணி
தவள்ளி தகாலுசு மணி யவலான கண்ணு மணி
தசால்லி இழுத்தததன்ன தூங்காம தசஞ்சததன்ன
பாைாத ராகம் தசால்லி பாட்டு படிச்சததன்ன
கூைாம கூை வச்சி யசர்த்தததன்ன

தவள்ளி தகாலுசு மணி யவலான கண்ணு மணி

தசால்லி இழுத்தததன்ன தூங்காம தசஞ்சததன்ன

YOUTUBE LINK
= = = =
என் ததரிவு (KGG)
கீ யழ உள்ள பாைல் சரண வரிகடள எழுதியுள்ளவர், என்னுடைய
நண்பர், என்னுைன்

அயசாக்

யலலண்டில்

பணி

புரிந்தவர், பாலா

சிவசங்கரன்.
முன்தனாரு காலத்தில் வடலப்பூ பக்கங்களும் எழுதிக்
தகாண்டிருந்தார்.
>>>>

YOUTUBE LINK

= = = =
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சில கருத்துடரகள், பதில்கள் –
தநல்டலத்தமிழன்:

இரண்ைாவது பாைல் யகட்க நல்லாருக்கு... யதடித் யதடி என்
தபண்டம இழந்யதன் என்றால் என்ன அர்த்தம்?
பதில்கள்:
தகௌதமன் :
என் நண்படர வாட்ஸ் அப் மூலமாக யகட்டிருக்கியறன்.
வல்லிசிம்ேன்:

எல்லா வரிகளும் தனியாகப் பார்க்டகயில்
இருக்கிற அழடக விைப் பாட்ைாகக் யகட்கும்யபாது

மிக மிக இனிடம - நன்றி ஸ்ரீராம் ,.இதமான பாைல்.
தகௌதமன் ஜி பாைலும் நன்றாக இருக்கிறது.
இந்தக் காலத்துப் பாட்டு. இது வடர யகட்ைதில்டல.
@ தநல்டலத்தமிழன்

தபண்டமயின் குணம் யதடிப்யபாவது கிடையாது.
இவள் யதடியதால் என் தபண்ணுக்கான இலக்கணத்டதயய'
ததாடலத்யதன் என்கிறாயளா?
பாலா சிவசங்கரன் :
தநல்டலத்தமிழன் அவர்கயள, வல்லிசிம்ேன் கூறியுள்ளது யபால்,
யதடுதல் தபண்டமயின் குணமல்ல என்ற தபாருளியலயய
இவ்வரிடய எழுதியனன்.

இந்தப் பதிவின் கருத்துடரகடளப் படிக்க

: சுட்டி

மீ ண்டும் முதல் பக்கம் தசல்ல இங்யக கிளிக்குக
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நல்ல தசய்திகள்
டமசூர்

கதலக்ைராக

இருப்பவர்

யராேினி

சிந்தூரி.

வயது

36.

துணிச்சலாக தசயல்பட்டு தபண் சிங்கம் என யபர் எடுத்தவர். பல
டிரான்ஸ்ஃபர்கடள பார்த்த பிறகும் யநர்டமயான ஐ.ஏ. எஸ். ஆக
தசயல்படுபவர்.

ஒரு

வாரத்துக்கு

முன்,

குழந்டதகள்

மற்றும்

குடும்பத்தினருைன் குைகு மற்றும் சில சுற்றுலா ஸ்தலங்களுக்கு
காரில் தசன்றார். யபான இைத்தில் ையர் பஞ்சர் ஆனது. அந்யநரம்
பார்த்து கணவரும் இல்டல. யராேினி சற்றும் யயாசிக்கவில்டல;
ஜாக்கி

உதவியுைன்

ையடர

கழற்றி

விட்டு, ஸ்தைப்னி

ையடர

மாட்டினார்.

YOUTUBE LINK
====
மஞ்சள் மகிடம !
மஞ்சளில் எவ்வளவு 'குர்குமின்' உள்ளது?
நம்முடைய
கிருமி

பாரம்பரிய

நாசினியாகவும்

டவரஸ்

ததாற்று

வழக்கத்தில், மங்கலப்

மஞ்சள்

தபாருளாகவும்,

பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஏற்பட்ைவுைன்,

டவரடச

அழிக்கும்

புதிதாக

திறன்

மஞ்சளுக்கு உள்ளதா என்று ஆராயப்பட்ைது.தகாயரானா டவரஸ்,
நுடரயீரடல
ஏற்படுத்தி,

தாக்கும்

ரத்தக்

யபாது,

கட்டிடய

சுவாசப்

டபகளில்

உண்ைாக்கி,

ரத்தக்

தவடிப்டப

கசிடவ

ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கு காரணயம நம்முடைய யநாய் எதிர்ப்பு சக்தி

தான் என்றும் சில ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இதனால் நுடரயீரல்
இறுகி,

சுவாசிக்க

இயலாமல்

இறப்பு

யநரிடுகிறது.

இதற்கு,

'டசட்யைாடகய்ன் ஸ்ைார்ம்' என்று தபயர். இந்த நிகழ்வு நைக்காமல்,
'குர்குமின்'

தடுப்பதாக,

ததரிவிக்கின்றன.அவசியம்

ஆரம்ப

கட்ை

ஆய்வு

கள்

இல்டல'ஜிகா, சார்ஸ், தேபடைடிஸ்'

டவரஸ் கிருமிகள் பரவிய யபாது, மஞ்சள் நல்ல பலடன தகாடுத்து
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அதனால்

தசய்யப்படுகிறது.யவக

தான்,

தகாயரானா

டவத்து,

காய

டவரசுக்கும்

டவத்து,

தபாடி

ஆய்வு
தசய்த

மஞ்சடள விைவும், பச்டச மஞ்சள் கிழங்கில் தான் அதிக அளவு
குர்குமின் உள்ளது.
ஒரு

பச்டச

மஞ்சள்

கிழங்கில்,

2

-

9

சதவதம்
ீ

குர்குமின்

உள்ளது.மஞ்சடள தனியாக சாப்பிடுவடத விை, மிளகுைன் யசர்த்து
பயன்படுத்தினால், அதில் உள்ள குர்குமிடன முழுடமயாக உைல்
உறிஞ்சும்.

சித்த

தான்றிக்காய்

மருத்துவத்தில்,

யசர்த்யத

கடுக்காய்,

பயன்படுத்தி

தநல்லிக்காய்,

உள்ளனர்.

குர்குமின்

முழுடமயாக உைலில் யசர, மிளகு மற்றும் யதங்காய் எண்தணயுைன்
யசர்த்து சாப்பிைலாம்.தினமும், 30 - 75 கிராம் மஞ்சள் சாப்பிட்ைால், 2 - 9
சதவதம்
ீ

குர்குமின்

கிடைக்கும்.யமடல

நாடுகளில்

மஞ்சள்

விடளச்சல் கிடையாது என்பதால், இதில் உள்ள குர்குமிடன தனியய

பிரித்து, மாத்திடர வடிவில் பயன்படுத்துகின்றனர்; நமக்கு அப்படி
தசய்ய

யவண்டிய

அவசியம்

மருத்துவத்தில், நுடரயீரல்

இல்டல.நல்ல

பலன்சித்த

பிரச்டன, சளி, ஆஸ்துமா, இருமல்

இருந்தால், மஞ்சள், மிளகு தபாடிடய பாலுைன் யசர்த்து, குடிக்கச்
தசால்யவாம்.

சிறிது மஞ்சளுைன் மிளகு, யதங்காய் எண்தணய் யசர்த்து குடழத்து,
உணவிற்கு பின் சாப்பிட்டு வந்தால், மூட்டுகளில் ஏற்படும் வலி,
வக்கம்
ீ

நீங்கும்.

யதால்

வியாதி

இருந்தால்,

மஞ்சளுைன்

குப்டபயமனி இடல யசர்த்து அடரத்து, பிரச்டன உள்ள இைத்தில்
பூசினால், நல்ல பலடன தரும்.தும்மல், மூக்கடைப்பிற்கு மஞ்சடள
தீயில்

சுட்டு, அதன்

ஒற்டறத்

தடலவலி

வாசடனடய

முகர்ந்தால், சரியாவயதாடு,

குடறயும்.மஞ்சடள

யதய்த்து

குளிப்பதால்

யதால் ஆயராக்கியமாக இருக்கும். தபண்கள் ததாைர்ந்து மஞ்சள்
சாப்பிடும்

யபாது, மாதவிைாய்

இப்பிரச்டனகள்
யகாளாறு

பிரச்டனகள், நீர்க்கட்டி

இருந்தால், விைாமல்

சரியாகி, சீரற்ற

மாதவிைாய்

தசயல்பாடும் சீராக அடமயும்.
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வராது.

சாப்பிட்ைால்,

சரியாகும்; ோர்யமான்
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ைாக்ைர் ஜி.சதீஸ் குமார்,
சித்த மருத்துவர்,
தசன்டன.

ததாைர்பு எண் : 98400 25847
=====
18 மணி யநரத்தில் 25 கி.மீ சாடல: தநடுஞ்சாடல ஆடணயம் உலக
சாதடன.
புதுடில்லி:

யதசிய

மோராஷ்டிராவின்

தநடுஞ்சாடலகள்
யசாலாப்பூர்,

ஆடணயம்

கர்நாைகாவின்

சமீ பத்தில்

விஜய்புரா

இடையய தசல்லும் என்.எச்., 52-ல் 25.54 கியலா மீ ட்ைருக்கு ஒற்டற
வழி சாடல அடமத்து உலக சாதடன படைத்துள்ளது.
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இந்த

சாடல

ஆனது

அதிக

யபாக்குவரத்து

தநரிசல்

தகாண்ை

தபங்களூரு - சித்ரதுர்கா - விஜய்புரா - யசாலாபூர் - அவுரங்காபாத் இந்தூர் - குவாலியர் சாடலயின் ஒரு பகுதியாகும். அதில் தற்யபாது

விஜய்புரா - யசாலாபூர் இடையய 110 கி.மீ க்கு நான்கு வழிச்சாடல
அடமத்து வருகின்றனர். அக்யைாபர் 2021-ல் இச்சாடலப் பணிகடள

முடிக்க திட்ைமிட்டுள்ளனர். அதில் உலக சாதடன முயற்சியாக 25.54
கி.மீ சாடலடய 500 ஊழியர்கள் 18 மணி யநரத்தில் அடமத்துள்ளனர்.
இத்தகவடல
கட்கரி

தநடுஞ்சாடலகள்

உறுதிப்படுத்தினார்.

டுவிட்ைர்

பதிவில்,

புத்தகத்தில்

“இந்த

யசர்க்கப்பை

இது

துடறக்கான
ததாைர்பாக

விடரவுப்

உள்ளது.

பணி

யதசிய

மத்திய
அவர்

அடமச்சர்

தவளியிட்ை

லிம்கா

சாதடன

தநடுஞ்சாடலகள்

ஆடணயம் மற்றும் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள், திட்ை
இயக்குனர்கள், அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுக்கள்.” என கூறியுள்ளார்.
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கர்நாைக துடண முதல்வர் யகாவிந்த் கர்யஜாலும் தநடுஞ்சாடல
ஆடணயத்தின்

பணிடய

பாராட்டியுள்ளார்.

அவர்

தனது

அறிக்டகயில் “இந்த அரிய சாதடன தற்யபாது தசயல்பாட்டில் உள்ள
திட்ைங்களிலும், வரவிருக்கும்
அடமயும்.

இந்த

திட்ைங்களிலும்

தநடுஞ்சாடல

ததன்

தபஞ்ச்மார்க்காக

இந்தியாடவ

வை

இந்தியாவுைன் இடணக்கிறது. வைக்கு - ததற்குக்கு இது ஒரு மாற்று
பாடதயாக அடமயும். இச்சாடல பயண யநரம், வாகனங்கள் இயக்க
தசலடவ

தவகுவாக

மாநிலங்களின்
கூறினார்.
====

குடறக்கும்.

உள்கட்ைடமப்பு

யமலும்

மோ.,

வளர்ச்சிக்கு

கர்நாைக

உதவும்.”

என

எழுத்தாளர் R இந்துமதி அவர்களின் முகநூல் பதிவு :
சற்று முன் முகநூலில் ஒரு பதிவு கண்யைன். " மன அழுத்தமா..?
ததாைர்பு தகாள்ளவும். இலவச ஆயலாசடன "
ஆண்களுக்கு

தனித்தனியாகக்

ஒரு

நம்பர்.

தகாடுக்கப்

தபண்களுக்கு

பட்டிருந்தது.

ஒரு

ததாைர்பு

நம்பர்

தகாண்டு

யபசியனன். என் தபயர் தகாண்ை டசக்காலஜிஸ்ட் யபசினார். பாரத்
யசவா சங்க அடமப்பு என்றார், நம்பிக்டக ஏற்பட்ைது.
" இது

நிச்சயமாகப்

எத்தடனயயா

பல

தபண்களுக்கு

தபண்கள்

தவளியில்

உதவியாக

இருக்கும்.

தசால்ல

முடியாத

பிரச்சிடனகளில் சிக்கி மன அழுத்தத்தில் தவிக்கிறார்கள். யாரிைம்
தசான்னாலும்

சங்கையம.

சிக்கயல.

அது

எந்ததந்த

உருவில்

விஸ்வரூபம் எடுக்குயமா என்ற பயத்திலும் அடதத் தங்களுக்கு
சாதகமாக உபயயாகப் படுத்துவார்கயளா என்ற நம்பிக்டக இன்டம
காரணமாகவும்

உள்ளுக்குள்

அவர்களுக்தகல்லாம்
இருக்கும்.

தகுந்த

சிறந்த

மனநல

புழுங்கித்

தவிக்கிறார்கள்.

ஆறுதலாகவும்

வடிகாலாகவும்

நிபுணர்கடள

அனுப்பி

கவுன்சிலிங்

தகாடுப்பதாகவும் தசான்னார்கள். தற்யபாடதய முக்கியத் யதடவ
எனவும் பட்ைது. யதடவப் படுபவர்கள் ததாைர்பு தகாள்ளலாம்.
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தபண்கள் மன அழுத்தம் யபாக்க ததாைர்பு தகாள்ள டகயபசி எண்:-

7305087895.
====
தபண் குழந்டத பிறப்டப தகாண்ைாடும் கிராமம்.
ததலுங்கானா

கிராமம்

ஒன்றில், தபண்

குழந்டதகள்

பிறந்தால்,

தபற்யறாருக்கு ஊக்கத்ததாடக வழங்கி, ஊர்வலம் நைத்தி, இனிப்பு
வழங்கி விமரிடசயாக தகாண்ைாடும் வழக்கம் உள்ளது.
ததலுங்கானா மாநிலத்தின்,
ேரிதாஸ்பூர்

என்ற

வசிக்கின்றன.

தமாத்த

உள்ளது.

இந்த

கிராமம்

மிக

பஞ்சாயத்து

ததாடக, 1,200க்கு

விமரிடசயாக

கட்ைைம்,

அலங்கரிக்கப்படுகின்றன.
சிறிய

ஊக்கத்ததாடக

ஒன்றிடணந்து,

யமள

தபண்

பரிசாக

மாவட்ைத்தில்,

இங்கு, 300 குடும்பங்கள்

யசர்ந்தவர்களுக்கு

பஞ்சாயத்து வழக்கமாக டவத்துள்ளது.
கிராம

தரட்டி

உள்ளது.

மக்கள்

கிராமத்டத

பிறந்தால், அடத

சங்கா

குடறவாகயவ

தபண்

குழந்டத

தகாண்ைாடுவடத

வண்ண

மின்

குழந்டதயின்

விளக்குகளால்

தபற்யறாருக்கு,

வழங்கப்படுகிறது.கிராம

தாளங்களுைன்

கிராம

நைனமாடி,

மக்கள்

கிராமத்டத

ஊர்வலமாக சுற்றி வருகின்றனர்; இனிப்பு வழங்கப்படுகிறது.பிறந்த
தபண்

குழந்டதயின்

தபயரில், 1,000 ரூபாய்

வங்கியில், 'டிபாசிட்'

தசய்யப்படுகிறது.
'தபண் குழந்டதகள், கிராமத்துக்கு அதிர்ஷ்ைத்டத அளிக்கின்றனர்.
அவர்கள் மதிக்கப்பை யவண்டும் என்படத உறுதி தசய்யயவ, இந்த

வழக்கத்டத ததாைர்கியறாம்' என, ேரிதாஸ்பூர் கிராம பஞ்சாயத்து
தசயலர் யராேித் குல்கர்னி ததரிவித்தார்.
====
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ததன்டனயின் ஊயை வாடழ, யகாயகா, தகாய்யா மரங்கள்.
மதுடர

யைாக்நகடரச்

ததன்டனயில்

யசர்ந்த

ஊடுபயிராக

விவசாயி

இருளாண்டி

ராஜா

வாடழ, யகாயகா, தகாய்யா, பப்பாளி,

எலுமிச்டச மரங்கள் நட்டு லாபம் ஈட்டி வருகிறார்.

ஊடுபயிர் விவசாயம் குறித்து அவர் கூறியதாவது: யசாழவந்தானில்
பத்து

ஏக்கரில்

தசய்துள்யளன்.

ததன்டன

இங்யக

மற்றும்

தண்ண ீர்

வாடழ

பிரச்டன

மட்டுயம

குடறவு

நைவு

தான்.

700

மரங்கள் வளர்கின்றன. 2 கிணறுகள் மூலம் பாசனமும், கண்மாய்
மூலம் கிணற்றுக்கு தண்ண ீரும் கிடைக்கிறது. 7 ஏக்கரில் தநட்டை
ரகமும், மீ தி குட்டைரக ததன்டனயும் வளர்கின்றன. 50 நாட்களுக்கு
ஒரு

முடற

காய்கள்

விற்பதில்டல.

எடுத்து

முற்றிய

விடுயவன்.

இளநீருக்காக

காயாகயவ

தவட்டி

சந்டதயில்

விற்கியறன்.யைாக்நகரில் மூன்றடர ஏக்கரில் 300 ததன்டன மரங்கள்

இருந்தன. தண்ண ீரின்றி 200 மரங்கள் பட்டுப் யபாயின. பட்டுப்யபான
மரத்டததயாட்டி புதிதாக கன்று நட்டு வருகியறன். ததன்டனக்கு
ஊைாக வாடழ, தகாய்யா, பப்பாளி, யகாயகா, எலுமிச்டச மரங்கள்
வளர்க்கியறன்.
சில

இைங்களில்

அைர்

நைவு

முடறயில்

வாடழக்கன்றுகடள

தநருக்கமாக நட்டுள்யளன். முதலில் வளரும் வாடழ தபரிதாகும்.
பக்க வாடழகடள இடலகளாக தவட்டி விற்படன தசய்கியறன்.

யகாயகா பழங்கள் சந்டதயில் விற்கியறன். அவற்டற பதப்படுத்தும்
நுட்பம் ததரியவில்டல. தகாய்யா, பப்பாளிக்கு உள்ளூர் சந்டதயய

யபாதும். ஆங்காங்யக பீர்க்கு, புைடல, காய்கறி பயிர் தசய்து வட்டு
ீ
யதடவக்கு பூர்த்தி தசய்கியறன்.ஊடுபயிர் மூலம் ஈட்டும் வருமானம்

யதாட்ை பராமரிப்புக்கு சரியாகிறது. ததன்னங்காய்கள் மூலம் லாபம்
கிடைக்கிறது என்றார்.
இவரிைம் யபச: 86106 66411

-எம்.எம்.தஜயதலட்சுமி, மதுடர.
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அடசயாமல் மாறும் தலன்ஸ்.
தபாதுவாக, ஒளிப்பதிவு

கருவிகளில், ஜூம்

தலன்ஸ்

எனப்படும்,

தவகு ததாடலவு காட்சி ஆடிகள் மிகவும் சிக்கலானடவ. இந்த
ஆடிடய

திருகி, முன், பின்னாக

துல்லியத்டத,

காட்சியின்

நகர்த்தினால்தான்

விரிடவ

கூட்ையவா,

பைங்களின்

குடறக்கயவா

முடியும்.ஆனால், அதமரிக்காவிலுள்ள மாசாசூதசட்ஸ் ததாழில்நுட்ப
நிடலய

-

எம்.ஐ.டி., விஞ்ஞானிகள்

உருவாக்கியுள்ள

தலன்ஸ்

வித்தியாசமானது.
படழய 'சிடி' மற்றும் 'டிவிடி' தயாரிக்க பயன்படும் தஜர்மானியம்,
ஆன்டிமனி, தைலுரியம் ஆகியவற்றுைன், புதிதாக தசலினியம் என்ற
யவதிப்

தபாருடளயும்

கலந்து,

விஞ்ஞானிகள் தயாரித்துள்ளனர்.
இந்த

ஆடி

மீ து

தவப்பத்டத

புதிய

ஆடிடய,

தசலுத்தினால்,

எம்.ஐ.டி.,

அடத

அடசக்காமயலயய, காட்சியில் மாற்றங்கடள தகாண்டுவர முடியும்.

அயத சமயம், ஆடியின் கண்ணாடித் தன்டமயில், எந்த மாற்றமும்
ஏற்படுவதில்டல. ஆடியின் குவியப் புள்ளி மட்டும் தவப்பத்திற்யகற்ப

மாறுகிறது. இது ஜூம் தலன்சின் யவடலடய கச்சிதமாக தசய்யப்
யபாதுமானது.
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ட்யரான்கள், தசல்யபான்கள், இரவு

யபான்றவற்றுக்கான,

சிறிய

ஜூம்

பார்டவ

தலன்சுகடள

கருவிகள்
தயாரிக்க

வருங்காலத்தில் பயன்படும். இக்கண்டுபிடிப்டப பற்றிய ஆய்வுக்
கட்டுடர, 'யநச்சர் கம்யூனியகசன்ஸ்' இதழில் தவளிவந்துஉள்ளது.
====
கனிடய அளக்கும் கருவி.
கிைங்கில் டவத்துள்ள காய்கள், கனிந்துள்ளனவா? இடத கண்ைறிய
மனிதக் கண்கள், மூக்கு, டககள் தான் இன்னமும் பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன.

இந்த,

சுடளடயயும்,

ஒவ்தவாரு

என்று

யசாதிக்க,

21ம்

நுாற்றாண்டில்

குடலடயயும்,

நம்பகமான

பரவலாகவில்டல.அண்டமயில்
ஆய்வாளர்கள், இதற்கு

கூை,

ஒவ்தவாரு

பழுத்திருக்கின்றனவா

ததாழில்நுட்பங்கள்,

தான்,

ஜப்பாடனச்

தீர்விடன கண்ைறிந்துள்ளனர்.

இன்னும்
யசர்ந்த

மாங்காய்,

வாடழ யபான்ற கனிகடள, டகயால் ததாைாமல், யலசர் மற்றும்

பிளாஸ்மா அதிர்வடலகள் மூலம், துல்லியமாக பழுத்திருப்படத
கண்ைறிய முடியும் என, அவர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்.
மாம்பழத்தின் மீ து, அதிதிறன் யலசர் கதிடர பாய்ச்சினால், யதாலுக்கு

அடியில் பிளாஸ்மா குமிழ்கள் உருவாகும். அக்குமிழ்களின் மீ து,
'யலசர் யைாப்ளர் டவப்யராமீ ட்ைர்' கருவியின் அதிர்வடலகள் பட்டுத்
திரும்பும்யபாது,

பழத்தின்

காய்

மற்றும்

கனிந்த

தன்டமடய

ததரிந்துதகாள்ள முடியும்.
ஜப்பான்

விஞ்ஞானிகளுக்கு, இது

ஆரம்ப

கட்ை

தவற்றி

தான்.

மாங்கனி, உள்யள தகட்டிருந்தாயலா, வண்டு துடளத்திருந்தாயலா,
யலசர் கதிர்களின் கணிப்பு தவறாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனயவ,
இக்கருவியின்

துல்லியத்டத

யமலும்

ததாைர்கின்றன.
====
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கூட்ை,

ஆய்வுகள்
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தடர மட்ைத்திற்கு தசன்ற வடு
ீ 5 அடி உயரம் தூக்கி நிறுத்தம்.
கைலுார்

:கைலுாரில், சாடல

மட்ைத்டதவிை, தாழ்வாக

உள்ள

வட்டை,
ீ
5 அடி உயரத்திற்கு, 'ஜாக்கி' உதவியுைன் துாக்கி நிறுத்தும்
பணி நைக்கிறது.
கைலுார், யமற்கு யவணுயகாபாலபுரத்தில் வசிப்பவர் குருநாதன், 65;

அரிசி வியாபாரி. இவரது கான்கிரீட் வடு,
ீ தடரத்தளம், 1,700 சதுர அடி,
முதல்

தளம், 900 சதுர

அடி

என, தமாத்தம், 2,600 சதுர

கட்ைப்பட்டுள்ளது.கிட்ைத்தட்ை, 35 ஆண்டுகளுக்கு
இந்த

வடு,
ீ

பள்ளத்திற்கு

அவ்வப்யபாது
யபானது.

தண்ண ீர் புகுந்தது.

சாடலகள்

முன்

கட்ைப்பட்ை

யபாைப்பட்ைதில்,

இதனால், மடழக்காலத்தில்

அடியில்
2

அடி

வட்டிற்குள்
ீ

வட்டை
ீ
இடிக்காமல் யமயல உயர்த்த முடிவு தசய்த குருநாதன்,
தசன்டனடயச்

யசர்ந்த

தனியார்

கட்டுமான

நிறுவனத்டத

அணுகினார். தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள், 25க்கும் யமற்பட்யைார்,
120 ஜாக்கிகளின்

உதவியுைன், வட்டை,
ீ
5 அடி

உயர்த்தி, இரும்பு

தண்ைவாளத்தின் மீ து நிறுத்தியுள்ளனர். இடத, அப்பகுதி மக்கள்
ஆச்சரியத்துைன் பார்த்துச் தசல்கின்றனர்.
குருநாதன்

கூறுடகயில், ''12 லட்சம்

ரூபாய்

தசலவில், வட்டை
ீ

உயர்த்தும் பணி நைக்கிறது. ததாழிலாளர்கள் இங்கு தங்கி, ஒரு

மாதமாக பணியில் ஈடுபடுகின்றனர். இரண்டு மாதங்களில், பணிகள்
முடிந்து விடும்,'' என்றார்.
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இந்தப் பதிவின் கருத்துடரகடளப் படிக்க : சுட்டி
மீ ண்டும் முதல் பக்கம் தசல்ல இங்யக கிளிக்குக
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யபசும் பைங்கள் :: kayjees
ஸ்ரீரங்கப் பட்ைணத்டதப் பார்த்திருக்கியா ... நீ !
ஸ்ரீரங்கப்பட்ைணம் இந்தியாவின் கர்நாைக மாநிலத்தில் மாண்டியா
மாவட்ைத்தில் அடமந்துள்ள நகராகும். டமசூர் நகருக்கு அருகில்
அடமந்த

இந்நகரம்

சமய, பண்பாட்டு, வரலாற்று

சிறப்பு

மிக்க

இைமாகும்.
டமசூரிலிருந்து

13

கிமீ

ததாடலவில்

இந்நகரம்

உள்ளது.

கிருஷ்ணராஜ சாகர் அடணக்கட்டிலிருந்து தவளிவரும் காவிரி 8
கிமீ பயணித்து உண்ைாக்கிய தீவில் இந்நகரம் உள்ளதால் இடத தீவு

நகரம் எனலாம். காவிரியில் அடமந்த தீவுகளியலயய இது தான்

தபரிய தீவு ஆகும். டமசூடர தபங்களூருைன் இடணக்கும் ததாைர்
வண்டிப்பாடதயும் சாடலயும் இதன் ஊைாக தசல்லுகின்றன. (நன்றி:
விக்கிப்பீடியா)
இருநூற்று நாற்பது வருைங்களுக்கு முந்டதய நகரம் - - -
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இடத படழய பதிவில் பார்த்திருக்கியறாயமா ?
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யபார்டுல யாரு ஓட்டை யபாட்ைது?

அந்தக் காடரப் பின் ததாைர்யவாமா ?
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ஆனால் ஒருவர் முந்திச் தசல்கிறார்!

ஊேூம் - - - வழி கிடைக்கவில்டல!
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199 ரூபாய்க்கு என்ன கிடைக்கும்? ஜாங்கிரியா? தமிழ்ல
தசால்லுங்கப்பா !

ஓ ! ைாைா ஸ்டக !! ஓயக ஆசீர்வாதம்!
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பிருந்தாவனத் யதாட்ைம் வரயவற்கிறது!

அை! கார் வரிடச இங்கும் ததாைர்கிறயத!
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மறுபடியும் ஜாங்கிரியா!
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பாலத்தின் தடுப்பு சுவரில் ஓட்டைகள் இல்லாதிருந்தால் அங்யகயும்
விளம்பரம் எழுதியிருப்பார்கள் !
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தங்குமிைம் ?
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ஆ! orphanage !!
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கார்களும், மின்மாற்றியும், பீரங்கி வண்டியும் - என்ன combo !
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என்ன யகாயில்?
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அது யாரு?
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ஒத்டதக் கடை!
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யகாயில் யவலி !
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எங்கு தசல்கிறார்கள்?
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இந்தப் பதிவின் கருத்துடரகடளப் படிக்க : சுட்டி
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உங்கடளப்பற்றி நீங்கள்

வாரம் ஒரு வடலப்பதிவர்/ வாசகர் என்ற தடலப்பில்,

எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்கள் எழுதுகின்ற வடலப்பூக்கள்
பற்றி மின் நிலாவில் அடுத்த வாரத்திலிருந்து எழுத
இருக்கியறாம்.

வடலப்பூவர்களும், வடலப்பூடவயர்களும்,

வடலதமாட்டுகளும் வாசகர்களும் தங்கள் தபயர்,

வடலப்பூ தபயர், வடலப்பூ சுட்டி ஆகிய விவரங்களுைன்,
தங்கள் வடலப்பூவில் எந்த விஷயங்களுக்கு அவர்கள்
முன் உரிடம தகாடுத்து எழுதுகிறார்கள் , என்படதயும்,
அவர்கடள எழுத டவப்பது எது - அல்லது 'நான் ஏன்

எழுதுகியறன்' என்ற தடலப்பில் அவர்கடளப் பற்றிய
ஒரு சுயபுராணமும் எழுதி, அடத
engalblog@gmail.com

என்னும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பிடவக்கும்படிக்
யகட்டுக்தகாள்கியறாம்.

வடலப்பூ நைத்தாத எங்கள் ப்ளாக் வாசகர்கள்,

அவர்கடளப் பற்றியும், அவர்களுடைய படிக்கும் ஆர்வம்
மற்றும் எழுதும் ஆர்வம் குறித்தும் எழுதி அனுப்பலாம்.
எங்களுக்கு வந்து யசரும் அயத வரிடசயில், வாரம்
ஒருவர் பற்றிய விவரங்கடள தவளியிடுகியறாம்.
எங்கள் ப்ளாக் ஆசிரியர்கள் குழு.
இந்த மின்நிலா இதழ் பற்றிய உங்கள் கருத்துகடள,
engalblog@gmail.com
என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பவும் !

