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8.5/12 PT, Mukta Malar ExtraLight

8.5/12.5 PT, Mukta Malar Light

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை
ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது கன்றுப் ப�ொங்கல்
எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய
பசுவுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில்
எல்லாத் தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி
வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று மாடுகள்
கட்டும் த�ொழுவத்தினைச் சுத்தம் செய்து க�ொள்வார்கள்.
கால்நடைகளை குளிப்பாட்டி சுத்தம் செய்வார்கள். மாடுகளின்

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை
ஆகும் இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது கன்றுப் ப�ொங்கல்
எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய
பசுவுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில்
எல்லாத் தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி
வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று மாடுகள்
கட்டும் த�ொழுவத்தினைச் சுத்தம் செய்து க�ொள்வார்கள்.
கால்நடைகளை குளிப்பாட்டி சுத்தம் செய்வார்கள். மாடுகளின்

10/14 PT, Mukta Malar ExtraLight

10/14 PT, Mukta Malar Light

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு
பண்டிகை ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது
கன்றுப் ப�ொங்கல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய பசுவுக்கு நன்றி
தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில் எல்லாத்
தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி
வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு
பண்டிகை ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது
கன்றுப் ப�ொங்கல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய பசுவுக்கு நன்றி
தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில் எல்லாத்
தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி
வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று

8.5/12.5 PT, Mukta Malar Regular

10/14 PT, Mukta Malar Medium

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை
ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது கன்றுப் ப�ொங்கல்
எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய
பசுவுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில்
எல்லாத் தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி
வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று மாடுகள்
கட்டும் த�ொழுவத்தினைச் சுத்தம் செய்து க�ொள்வார்கள்.
கால்நடைகளை குளிப்பாட்டி சுத்தம் செய்வார்கள்.

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு
பண்டிகை ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது
கன்றுப் ப�ொங்கல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய பசுவுக்கு நன்றி
தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில் எல்லாத்
தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி
வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று

10/14 PT, Mukta Malar Regular

12/17 PT, Mukta Malar Medium

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு
பண்டிகை ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது
கன்றுப் ப�ொங்கல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய பசுவுக்கு நன்றி
தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில் எல்லாத்
தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி
வழிபடும் நாளாகக் க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல்
நாளின் மறுநாள் தமிழர்களால்
க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ஆகும்.
இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது கன்றுப்
ப�ொங்கல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.
மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய பசுவுக்கு
நன்றி தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில்

Source: https://ta.wikipedia.org/wiki/மாட்டுப்_ப�ொங்கல்
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14/20 PT, Mukta Malar SemiBold

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின் மறுநாள் தமிழர்களால்
க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது
கன்றுப் ப�ொங்கல் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வில்
ஒன்றிய பசுவுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில் எல்லாத்
தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி வழிபடும் நாளாகக்
க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று மாடுகள் கட்டும் த�ொழுவத்தினைச் சுத்தம்
செய்து க�ொள்வார்கள். கால்நடைகளை குளிப்பாட்டி சுத்தம் செய்வார்கள்.

16/22.5 PT, Mukta Malar Bold

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின் மறுநாள்
தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை ஆகும்.
இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது கன்றுப் ப�ொங்கல் எனவும்
அழைக்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய பசுவுக்கு
நன்றி தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில் எல்லாத் தேவர்களும்
இருப்பதாலும் பசுக்களை வணங்கி வழிபடும் நாளாகக்
க�ொண்டாடுகின்றனர். அன்று மாடுகள் கட்டும் த�ொழுவத்தினைச்
18/25 PT, Mukta Malar ExtraBold

மாட்டுப் ப�ொங்கல் என்பது தைப்பொங்கல் நாளின்
மறுநாள் தமிழர்களால் க�ொண்டாடப்படும் ஒரு பண்டிகை
ஆகும். இது பட்டிப் ப�ொங்கல் அல்லது கன்றுப் ப�ொங்கல்
எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வில் ஒன்றிய
பசுவுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதற்காகவும், பசுக்களில்
எல்லாத் தேவர்களும் இருப்பதாலும் பசுக்களை
Source: https://ta.wikipedia.org/wiki/மாட்டுப்_ப�ொங்கல்
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8/12 PT, Mukta Malar ExtraLight

8/12 PT, Mukta Malar Light

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage
of art being linked to social and cultural contexts. The earliest Indian
religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after
the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains started to
imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad
and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its sculptures and
bronzes, is represented by some of the finest figures of Siva in various
forms, Vishnu and his consort Lakshmi, Siva saints, etc., created by using

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage
of art being linked to social and cultural contexts. The earliest Indian
religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after
the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains started to
imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad
and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its sculptures and
bronzes, is represented by some of the finest figures of Siva in various
forms, Vishnu and his consort Lakshmi, Siva saints, etc., created by using

10/14 PT, Mukta Malar ExtraLight

10/14 PT, Mukta Malar Light

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural history, religions and philosophies, with the
production and patronage of art being linked to social and cultural contexts. The earliest Indian religion to inspire
major artistic monuments was Buddhism. Soon after the
Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains
started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette,
Elephanta, Aurangabad and Mamallapuram. The Chola

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural history, religions and philosophies, with
the production and patronage of art being linked to social and cultural contexts.The earliest Indian religion to
inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon
after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus
and Jains started to imitate them at Badami, Elephanta,
Aihole, Salsette, Ellora, Aurangabad and Mamallapuram.

8/12 PT, Mukta Malar Regular

10/14 PT, Mukta Malar Medium

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage of art being linked to social and cultural contexts. The earliest
Indian religion to inspire major artistic monuments was Buddhism.
Soon after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains
started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta,
Aurangabad and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its
sculptures and bronzes, is represented by some of the finest figures of
Siva in various forms, Vishnu and his consort Lakshmi, Siva saints, etc.,

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural history, religions and philosophies,
with the production and patronage of art being linked
to social and cultural contexts. The earliest Indian religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after the Buddhists initiated the rock-cut
caves, Hindus and Jains started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Aurangabad and Mamal-

10/14 PT, Mukta Malar Regular

12/16 PT, Mukta Malar Medium

The art of India is inextricably intertwined with the
country’s cultural history, religions and philosophies,
with the production and patronage of art being linked
to social and cultural contexts. The earliest Indian religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after the Buddhists initiated the rock-cut
caves, Hindus and Jains started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad and

The art of India is intertwined with the conutry’s cultural history, religions, philosophies,
with the production and patronage of art being linked to social and cultural contexts. The
earliest Indian religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after
the Buddhists initiated the rock-cut caves,

Source: www.incredibleindia.org
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14/19 PT, Mukta Malar SemiBold

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural history, religions and philosophies, with the production and patronage of art being linked
to social and cultural contexts. The earliest Indian religion to inspire major artistic monuments was Buddhism. Soon after the Buddhists initiated the rock-cut
caves, Hindus and Jains started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta, Aurangabad and Mamallapuram. The Chola period, remarkable
for its sculptures and bronzes, is represented by some of the finest figures of

16/22 PT, Mukta Malar Bold

The art of India is inextricably intertwined with the country’s cultural
history, religions and philosophies, with the production and patronage of art being linked to social and cultural contexts. The earliest
Indian religion to inspire major artistic monuments was Buddhism.
Soon after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains
started to imitate them at Badami, Aihole, Ellora, Salsette, Elephanta,
Aurangabad and Mamallapuram. The Chola period, remarkable for its
18/24 PT, Mukta Malar ExtraBold

The art of India is inextricably intertwined with the country’s
cultural history, religions and philosophies, with the production and patronage of art being linked to social and cultural
contexts. The earliest Indian religion to inspire major artistic
monuments was Buddhism. Soon after the Buddhists initiated the rock-cut caves, Hindus and Jains started to imitate
Source: www.incredibleindia.org
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ப�ொதுவாக, தமிழர்கள் காலை வேளைகளில் தேநீர் அல்லது காப்பி அருந்தும்
வழக்கம் உடையவர்கள். சிலர் நீர் அல்லது பழரசங்கள் அருந்தும் வழக்கமும்
உடையவர்கள். காலை உணவாக இட்லி, த�ோசை, இடியப்பம் ப�ோன்றவற்றை
சாம்பார், சட்னி ப�ோன்றவற்றுடன் உண்பர். அடிமட்ட, நடுத்தர குடும்பங்களில்
காலையில் ச�ோறுண்பவர்களும் உளர். பழைய ச�ோறு உண்ணும் வழக்கமும்
தமிழர்களிடம் உண்டு. உணவகங்களில் காலையில் வெண் ப�ொங்கல், வடை,
த�ோசை, இட்லி, பூரி ப�ோன்றவை கிடைக்கும். நன்பகல் உணவே தமிழர்களின்
முதன்மையான உணவு ஆகும். ச�ோறும் கறியுமே தமிழரின் முதன்மையான
நன்பகல் உணவாக விளங்குகிறது. பலவித பக்க உணவுகளும் மதிய
வேளைகளில் சேர்த்து உண்ணப்படுவதுண்டு. இரசம், தயிர், ம�ோர் ப�ோன்ற
நீர்ம உணவுகளும் மதிய உணவில் சேர்த்து உண்ணப்படுகின்றது.
பிற்பகலிலும் மாலையிலும் சிற்றுண்டிகளும் பழங்களும் உண்ணும்
வழக்கமும் பலருக்கு உண்டு. தேநீர் கடைகள், வெதுப்பகங்கள்

தமிழர் சமையல், பல நூற்றாண்டுகளாக தென் இந்தியா, இலங்கை மற்றும்
பிற நாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட, உலகின்
சிறந்த சமையல்களில் ஒன்றாகும். இயற்கையுடனும் காலநிலைகளுடனும்
இணைந்த ஒரு கிராமிய சூழலிலேயே இச்சமையல் வளர்ந்தது. பலவகை
உணவுகளை சுவையுடன் சமைக்க விருந்தோம்ப தமிழர் சமையற்கலை
வழிச�ொல்கின்றது. பல்வகை மரக்கறிகள் (காய்கறிகள்), சுவையூட்டும்
நறுமணம் தரும் பலசரக்குகள், கடலுணவுகள் தமிழர் சமையலில்
இன்றியமையா இடம் பெறுகின்றன. ச�ோறும் கறியும் தமிழரின் முதன்மை
உணவாகும். கறிகளில் பலவகையுண்டு; எடுத்துக்காட்டுக்கு, மரக்கறிக் குழம்பு,
பருப்பு, கீரை, வறை, மசியல், மீன் கறி என்பன. ப�ொதுவாக, தமிழர் உணவுகள்
காரம் மிகுந்தவை. தேங்காய், மிளகாய், கறிவேப்பிலை, வெங்காயம்,
உள்ளி, இஞ்சி உட்பட பல்வகை பலசரக்குகள் கறிகளுக்கும் பிற பக்க
உணவுகளுக்கும் சேர்க்கப்படுவது வழக்கம்.

விக்கிப்பீடியா

தமிழர் சமையல்
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Before 2000 BC the Aryans entered history and spread over Asia and Europe. Indo-Iranians entered India through Afghanisthan. Zend Avesta, the sacred book of
the Parsis contains several verses that are found in the Rig Veda. The Vedic Yama
is the Zend of Avesta and so on. According to Bhagwan Dass Gidwani, author of
the book “Return of the Aryans,” Aryans were originally from India and migrated
to various parts of the world. Swami Vivekananda too said that Aryans were from
India. A section of the media and some noted historians repeatedly harp on Aryan
Dravidian conflict and use it as a tool to divide North and South Indians into two
camps. Even if one were to agree that the Aryans were not more from India, what
these learned men tend to forget that the Hinduism of today is a product of Aryan
Dravidian cultures? Aryans are believed to have re-entered India around 1500 BC For
about the next five centuries they waged war within themselves and with Dasas,
Asuras etc. During this period there was a intermingling of customs, beliefs and
a new harmony evolved. Aryans brought with them cultural vitality and influence.
Their culture flourished in the Vedic Ashrams that were situated on the banks of
river Saraswati and in the heart of Sapta Sindhu, the land of seven rivers.

Millions of years ago, the land north of the Aravillis was under sea named the Sea of
Tethys. The Himalayas arose out of the sea. As time passed a huge land mass arose
with rivers flowing out of the mountains, bringing silt along with them. Thus was
created modern North India. Its immense fertility attracted pe-ople from distant
lands. Indians are a combination of various tribes. Negritos came from Africa, Proto-Australoids from Early Mediterranean, Mongolians, the Later Mediterraneans
identified with Dravidians, the Alpines considered pre-Vedic and Vedic Aryans. Uttar
Pradesh and Bihar were occupied by a race called CopperHeads. It is believed that
the Nagas, Asuras belonged to this stock. The languages are Kol limited to hill tribes,
Sino-Tibetan limited to East India and the Aryan, Dravidian languages.

By Sanjeev Nayyar
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Akhanda Conjuncts

க் + ஷ = க்ஷ

Akhanda characters
for combining matras

த + ி = தி | ட + ு = டு

Design alternates

அஇஜ

Language alternates

ைன = ைன | ைண = ைண

Design alternates

றா = றா | னா = னா

Small caps

typeface

typeface

Ligatures

affiliate fjord fire

affiliate fjord fire

Discretionary Ligatures

stamp

stamp

Oldstyle Figures

0123456789

0123456789

Tabular Figures

0123456789

0123456789

Superior / Inferior

H2O X3 Z(5)

H2O X3 Z(5)

Numerator /
Denominator

0/1 2/3 4/5 6/7 8/9

����������/0123456789

Arbitrary Fractions

1/2 1/4 3/4

1/2 1/4 3/4

Design alternates

august

august
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