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அன்புடடயீர்!
அடைவருக்கும் உளமார்்நத   

இனி�  தமிழ்  புததாணடு  நலவாழ்ததுக்்கள் ! 

இப்புத்தாண்டில்  நமது  சதான் ஆண்்டதானி்�தா  ்மிழ்ச் 
சங்கததின்  மூலம்  வெளி�தாகும்  இந் “மல்லிக்க “ மலர்,  
நம்  சங்கததின்  ‘மு்ல் இ்ழ்‘ என  வெருகமயுடன்  வசதால்லிக் 
வ்கதாள்கி்�தாம்.
இது  மு்ல் ்கதாலதாண்டிறக்்கதான  இ்ழ்.  இம்மலர்  ஆரம்பித்  
்நதாக்்க்ம,  நம் அகனெரிடமும் ஒளிநதிருக்கும்  தி�கம்ககை  வெளிக்  
வ்கதாணருெது  ்தான்!  நதான்கு  மதா்ததிறகு ஒருமுக�  இவ்வி்ழ்  
ெரப்்ெதாகி�து.  உங்களுக்கு விருப்ெமதான  பிரிகெத ் ்ர்நவ்டுதது,  
உங்கள்  ெகடப்பு்ககை எங்களுக்கு  அனுப்ெலதாம்.  உங்கள்  
ெங்களிப்பும், ஆ்ரவும் ்நது, ்மலும் இவ்வி்கைச் 
சி�ப்பிக்குமதாறு  ்ெண்டிக்  ் ்கட்டுக்வ்கதாள்கி்�ன். நன்றி !

அன்புடன்,
ஆசிரி�ர்-ஷீலா ரமணன்.
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மலலிட்க மலர் குழு:
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நற்குணன் ் ்கசவராம்
ஷீலா ரமணன்

்வலஅமுதா அரவி்நதன்

ஒருஙகிடணப்ாளர்்கள்:

இராஜகுரு ் ரமசாமி
்கார்ததி்்க�ன் சுப்ாநாயுடு
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தமிழ்ச் சங்கத் தரைவர் வாழ்த்துரை 

அன்புத  தமிழ் நநஞசங்களுக்கு,

நம் ் மிழ் சங்கததின் சதார்ெதா்க  

‘இனி� ் மிழ் புத்தாண்டு நல்ெதாழ்ததுக்்கள்!’

2018 ஆம் ஆண்டில், நம் சங்கததின் மு்ல் மு�றசி, வெருகமமிகு 
மு�றசி- ‘மல்லிக்க’ மலர்!  இம்மலரின் மு்ல் இ்ழில் உங்ககை 
எல்லதாம் சநதிப்ெதில் மிக்்க மகிழ்ச்சி! எல்லதா ெ�தினருக்கும் உரி� 
மலர் இது.. உங்கள் தி�கம்ககை , உல்கறி� வசய்யுங்கள். இவ்வி்ழில் 
வெளிெந் ெகடப்பு்களுக்கும், ெகடப்ெதாளி்களுக்கும் மனமதார்ந் 
ெதாரதாட்டுக்்கள்!  ்மலும் இனிெரும் இ்ழ்்களில் நீங்கள் உங்கள் 
ெகடப்பு்ககை அனுப்பி வெறறி வெ� ெதாழ்ததுக்்கள் !வ்தாடர்நது உங்கள் 
அகனெரது ஆ்ரவும் ் நது, ் மலும் ் மலும் சி�ப்ெகட�ச் வசய்யுங்கள்.

நன்றி! ெணக்்கம்!

அன்புடன்,

தடலவர் - இராஜகுரு ் ரமசாமி
சதான் ஆண்்டதானி்�தா ் மிழ்ச் சங்கம்

மல்லிக்க மலகரப் ெடிக்்க :  https://satamilsangam.org/newsletter
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எனதுயி்ர!
நீ உண்டதா�தா, உ�ஙகினதா�தா,
ஏதும் அறி்�ன், எனதுயி்ர,
நதான் உண்டு, உன் 
நிைலில் உ�ஙகி 
ெைமதாய் ெைர்ந்்ன்!
உன்கன உரமதாக்கி,
என்கன உயிரதாக்கி,
உருெதாக்கி� எனதுயி்ர!
இன்று நீ இல்கல! 
வ்தாகலதது விட்்டன்,

்விக்கி்�ன் எனதுயி்ர!
ஓய்ெறி�தா உன்னுடல்,
ஓயும் ெகர  
உகைததுவிட்டுச் 
வசன்�தா்�, எனதுயி்ர!
உன்னன்கெ �தார் ் ருெதார்- இனி
அனுதினமும் என் வச�லில் உன் 
எண்ணம் ்கதாண்கின்்�ன்
‘துணி்ெ துகண’ என  நீ ்கதாட்டி� 
ெழி ் தான் 
நதான் ெதாழ்கி்�ன் எனதுயி்ர!
என்றும் என்னுள்்ை்�  
இருப்ெதா�தா்க எனதுயி்ர!

்ேமதா சிெகுமதார்

எ
ன்
 அ
ம
்
மா!
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இனிய 2018 ஆம் ஆண்டின், கடந்த 3 மா்த 
காலம், நம் சான் ஆண்்டானி்யா ்தமிழ்ச் சஙகம் 
மூலமாக நடந்த நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நம் ்தமிழ் மககள் 
பஙகு ககாண்ட நிகழ்ச்சிகள் என ஒரு சிறு சுவையான 
க்தாகுப்பு உஙகளுககாக:

ஆஙகிலப் புத்தாண்டில் ஆஙகில ைாழ்ததுகக்�ாடுத 
துைஙகி, பின் ைர ் பாகும் கபாஙகவல எவைாகெல்லாம் 
ககாண்டா டலாம் என நம் மககள் திடடம் 
்பாடடனர். மு்தலில் நம் ஊர்களில் வைப்பது ் பால 
ஒரு கூட்டுப சபாங்கல் வைத்தால் என்ன என்ெ 
ஆவசயுடன், ம்கஷ் விஸைநா்தன் மற்றும் குழுவினர் 
முயற்சியால் ஜனைரி 14 ஆம் ்்ததி,  சான் 
ஆண்்டானி்யா இநதுக ்காவிலில் நம் மககள் 
அவனைரும் ஒன்று கூடி,ஆண்டாளின் திருககல்யாணம் 
முடிந்ததும், குருககள் ஆரம்பிதது வைகக, சிெப்பாக 
கூடடுப் கபாஙகல் வைதது பகிர்நது உண்டு, 
ககாண்டாடி மகிழ்ந்தனர் !

அ்தற்கும் முன்பு ஒரு நல்ல நாளில் (நமககு மகிழ்ச்சி 
்தரும் எல்லா நாளும் நல்ல நாள் ்தா்ன) காவல 
்ைவ�யில்  நம்   ்தமிழ்ச்   சஙகத   ்தவலைர் 
ர ா ஜ கு ரு வி ட மி ரு ந து ம் ,   க ச க க ர ட ட ரி 
கார்ததி்கயனிடமிருநதும் எனககு க்தாவல்பசி 
ைந்தது. நம்ப நீயா-ோனா ்்காபிோத் கடகசாஸ 
ைருகிொர், சான் ஆண்்டானி்யாவிற்கு கூப்பிடலாம் 
என நிவனககி்ொம், இங்க  நாமும் ஒரு விைா்த 
்மவட அவமககலாமா, கபாறுப்கபடுதது  நாம் 
பண்ணலாமா ? என்று கலநதுவரயாடிய்பாது,  நாம்  
்தான் ் ைவலனு ைநதுடடா கைள்வ�ககாரர்க�ாச்்ச,  
உட்ன ஒப்புகககாண்டு, அன்்ெ அவனைருககும் 
கசய்தி அனுப்பி,  பஙகு ககாள்பைர்கவ� ஒன்று 
கூடடி, ஒரு ஒலி உரு கலநதுவரயாடல்  (அ்தாஙக 
்பான் கான்பபஃகரன்ஸ) நடததி,  இைர்  இைர்  
இன்னார்  சார்பில் ்பசப் ்பாகிொர்கள் எனப் 
பிரிதது, ்மவட்யெத ்தயாராகி விட்டாம்.

சான் ஆண்டானி்�ா தமிழ்ச் சங்கம் நி்கழ்வு்கள் - நடநதவை
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ஜனைரி 21 ஆம் ் ்ததி,  இநதுக ் காவில் மஹாலக்ஷமி 
அரஙகததில்,  ் காபிநாததுடன் ் சர்நது  20 நபர்கள் 
கலநது ககாண்டு,  ‘அச்ரிக்கா வநததும அதி்கம ் ாறியது 
ஆண்்களோ, சபண்்களோ?’  என்ெ ்தவலப்பில் மிக மிக 
சுைாரசியமான, விறுவிறுப்பான 

 நீயா- நானா நடந்தது.  பல நூறு மககள் கலநது 
ககாண்டு, ஆரைாரம் கசய்து அமர்கக�ப் 
படுததினார்கள். ்காபிநாததுககும்  இது ஒரு மெகக 
முடியா்த நிகழ்ச்சியாக இருககும்.  விஜய் டீவியில் 
பஙகு ககாண்டது ் பால்ை ஒரு நல்ல அனுபைதவ்த 
எஙகளுககு ஏற்படுததிக ககாடுத்த ைாஜகுருவிறகும, 
்கார்த்தி்்கயனுககும நன்றிகள் பல. 

அது முடிந்த அடுத்த ைாரததி்ல்ய, ஜனைரி 27 
ஆம் ்்ததி, ்தமிழ் சஙகததின் சபாங்கல் சிறபபு 
நி்கழ்ச்சி்கள் அ்்த அரஙகில் நடந்தது.  பன்னிரண்டு 
ஆண்டுக�ாகச் சிெப்பாக நடநது ைரும் நம் சான் 
ஆண்்டானி்யாவின் ்தமிழ் பள்ளி மாணை, 

மாணவியினர்,  ்தமிழ்த ்தாய் ைாழ்ததுப் பாடி 
நிகழ்ச்சிவய துைஙக, சிநதுஜாவும், நபீஸாவும் 
அழகாகத க்தாகுதது ைழஙகினர்.  பலவி்தமான 
நடனஙகள்-கிராமிய நடனஙகள், பர்த நாடடியம், 
்மற்கததிய நடனஙகள் என சிறுைர்க்�ாடு ் சர்நது 
கபரியைர்களும் ஆடி சிெப்பு கசய்்தனர்.

இனிவமயான பியா்னா இவச காதுகவ� 
ைருட, அப்படி்ய எழுநது ஆட துள்�ல் பாடல்களும் 
இடம் கபற்ெது. இ்தன் நடு்ை இன்வெய முககிய 
பிரச்சவனயாக இருககும் ‘வீசா’ நிவலவம குறிதது, 
ந ம்   நண்பர்கள்   சிலர் ,   எப்படிகயல்லாம் 
விழிப்புணர்்ைாடு கசயல் பட ்ைண்டும் என்று 
ைநதிருந்தைர்களுககு எடுததுவரத்தனர். நம்வம 
்மலும் ்மம்படுததிக ககாள்� மா்தம் ஒரு முவெ 
கவ்த, இலககிய சநதிப்புககள் நடததி, இரண்டாம் 
ைருடதவ்த எடடிய ‘திண்ரண’ அவமப்பினர், அ்தன் 
ப ய ன்   ம ற் று ம்   க ட க ஸ ா ஸி ல் ,   ச ா ன் 

சான் ஆண்டானி்�ா தமிழ்ச் சங்கம் நி்கழ்வு்கள் - நடநதவை
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ஆண்்டானி்யாவில் மடடு்ம, அகமரிககப் கபாது 
நூலகததில் ்தமிழ் புத்தகஙகள் இருககும் சிெப்புச் 
கசய்திவயக கூறினர்.   ்தவலைர், கசககரடடரி 
மற்றும் சஙக உறுப்பினர்கள் நன்றியுவரயும், ைாழ்தது 
வரயும் ைழஙக விழா இனி்்த முடிந்தது.  நிகழ்ச்சிகள் 
அவமதியாக, சிெப்பாக நடகக, யூனிகைர்சிடியில் 
பயிலும் நம் மாணைர்கள் ஒரு குழு ைாகச் கசயல் 
படடது மிகச் சிெப்பான விஷயம்.  அருவமயான 
இரவு விருநதுண்டு அவனைரும் விவட கபற்ெனர்.

பிப்ரைரி மா்தம் 14, 15 ் ்ததிகளில் இஙகுள்� ஒரு 
மரு ததுைமவனயிலிரு நது ,   கீ ் ம ா   க ்த ரபி 
எடுததுகககாள்ளும் குழநவ்தகளுககு இரத்த உ்தவி 
்ைண்டும் என்ெ கசய்தி ைந்ததும், நம் சஙகதவ்தச் 

சார்ந்த நல்ல உள்�ஙகள் இைத்த தானம கசய்்தனர். 

மதார்ச்-30 ஆம் ் ்தி, ‘அவலக்ஸ் தி ஒண்டர்லதாண்ட்’:
ஸடாண்ட அப் காகமடியன் அகலகசின் நிகழ்ச்சி, 

இநதுக ் காவில்-மஹாலடசுமி ஹாலில் நவடகபற்ெது. 
அ்டயப்பா,, என்ன ஒரு எனர்ஜி ! ் மவடயில் கால் 
வைத்த கநாடியிலிருநது, ்மவட விடடு இெஙகும் 
ைவர, எஙகள் அவனைவரயும் கடடிப் ்பாடடார் 
மனுஷர்!   இவசயுடன் கூடிய நவகச்சுவை 
யில், ஒருத்தவர விடவில்வல்ய!  பாடகரிலிருநது, 
இவச அவமப்பா�ர்கள், நடிகர்கள் என மனுஷர் 
புகுநது விவ�யாடிவிடடார்!  யூ டியூபில் ‘மாமாஸ, 
மாமீஸ, வமனாரிடடீஸ’ பார்த்தைர்களுககுப் புரியும், 
இைருககு கர்னாடக இவசயும் எப்படி வக ைந்த கவல 
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என்று! இைருவடய ்தவல கிரீடததில் இன்னும் 
எ த ்த வ ன   ர க ம ா ன   தி ெ வ ம க   க ற் க ள் 
பதிககப்படடுள்�ன்ைா !  ைாழ்ததுககள் அகலகஸ!

நடநது வ்கதாண்டிருப்ெகெ: திண்கணக் கூட்டம்
2017 ஆம் ைருடததிலிருநது ஒவகைாரு மா்தமும் 

கவடசி ஞாயிற்றுக கிழவம, காவல 10 :30 -12 :30 , 
எடமன்ட ் காடி நூலகததில் ஒன்று கூடி அந்த மா்தம்  
ை ா சி த ்த   பு த ்த க ங க வ � ப்   ப ற் றி   அ ல சி 
ஆராய்நது,விைாதிதது மகிழ்கி்ொம். நூலகததில் 
நூற்றுககும் ்மற்படட ்தமிழ் நூல்கள் தினசரி 
ைாசிப்பிற்கு வைககப் படவுள்�து. அவனைரும் 
மா்தா மா்தம் திண்வண கூடடததிற்கு ைநது பஙகு 
ககாள்ளுமாறு,எஙகள் குழு சார்பாகக ்கடடுக 

ககாள்கி்ென்.

நடக்்க இருப்ெகெ:
ைரும் ்ம மா்தம்  1 9  ஆம் ்்ததி ,  சனிக 

கிழவம, தமிழ் புத்தாண்டு சிறபபு நி்கழ்ச்சி்கள், சான் 
ஆண்்டானி்யா இநதுக ்காவில்-மஹா லடசுமி 
ஹாலில் நவடகபெ உள்�து. அ்தவன அடுதது 
நடககப் ்பாகும் நிகழ்வுகள் அவனததும், அடுதது 
ைரும் (ஆகஸடு) காலாண்டு மலரில் காணலாம்.
Upcoming events: https://satamilsangam.org/upcoming-
events

நன்றி! ைணககம்!

-ஷீலா ரமணன்.
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1.  குைம்பில் உப்பு அதி்கமதாகி விட்டதால், ஒரு உருகைக் கிைஙக்க நறுக்கிப் ் ெதாடுங்கள்.அது உப்கெ ஈர்தது விடும்.
2.  உருகைக் கிைஙகு ெறுெல் வமதாறு வமதாறுவென இருக்்க,ெதாசித ெருப்கெ ெவுடர் ெண்ணித தூவுங்கள். 
3.  ் ்கதாழிக்்கறிக� ் யிரில் 10 நிமிடம் ஊ� கெதது,பி�கு ்கழுவினதால் சதாஃப்ட்டதா்கவும், ெதாகட இல்லதாமலும் இருக்கும்.
4.  குக்்கரில் சதா்ம் கெக்கும் ் ெதாது,2 வசதாட்டு நல்வலண்வணய் ் சர்தது கெத்தால்,சதா்ம் உதிரி உதிரி�தா்க ெரும்.
5.  நதாம் சகமக்கும் ்ெதாது, சுட்டுக் வ்கதாண்டதா்லதா,வ்கதாதிக்கும் வெதாருள் ெட்டுவிட்டதா்லதா, 
உட்ன ் ்ன் ் டவினதால்,எரி�தாது,வ்கதாப்ெளிக்்கதாது.

குைநக்்களுக்கு :
1.  ஏ்தாெது ்கட்டி ஏறெட்டதால்,சின்ன வெங்கதா�தக் உரசிப் ்ெதாட்டதால் ்கட்டி விகரவில் 
மக�யும்.
2.  குைநக்்கள் ் மதாஷன் ் ெதா்க பிரச்சகன இருந்தால், கிஸ்மிஸ் ெைம் 15 எடுதது, வெநநீரில் 
்கதாய்ச்சி பின் ெடி்கட்டிக் வ்கதாடுக்்கவும்.
3.  ெதாலில் சிறி்ைவு ஓமம் ்ெதாட்டுக் ்கதாய்ச்சி ெடி்கட்டிக் வ்கதாடுத்தால்,ஜீரணக் ்்கதாைதாறு 
ெரதாது.
4. சளி அதி்கமதா்க இருந்தால்,விக்கஸை விைக்கு சூட்டில் ்கதாட்டி வநஞ்சில் ் டவினதால், சளி 
குக�யும். 

சடம�ல மற்றும் 
குழ்நடத்களுக்்காை 
சிறு ் �ன் குறிபபு்கள்.

சு்தாÿ இரதாஜகுரு
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இந்த ைசந்த காலததில் (ஸப்ரிங 
சீசன்) நமது வீடுகளின் பின்புெததிலும், 
வி வ � ய ா ட டு   வ ம ்த ா ன ங க ளி 
லும் எறும்புகளின்  நடமாடடஙகள் 
கபரும�வில் இருககும். நாம் வீடடில் ் ைவல  
கசய்யும் ்பா்்தா, விவ�யாடும் ்பா்்தா 
எறும்பு கடிகக நிவெய ைாய்ப்புகள் உண்டு. 
இைற்றில் சிைப்பு எறும்பு கடித்தால், அ்தன் 
ைலியும், ்ை்தவனயும் விஷககடி ்பான்ெது. 
அலர்ஜி ் பால ஆகிவிடும்.

இ்தனால் என் அனுபைததில் இருநது 
ஒன்று கசால்கி்ென், இது உஙகளுககு 
ஒதது ைந்தால் பயன்படுஙகள். நாம் 
பயன்படுததும் ்பககிங ்சாடாவை 
ககாஞசம் எடுதது எறும்பு கடித்த 
இடததில வக பெகக அழுததித ் ்தய்ததுக 
ககாண்்ட இருஙகள், சில நிமிடஙகளுககு. 
சிறிது ்நரததில் அந்த எரிச்சலும், 
அரிப்பும் ககாஞசம் ககாஞசமாகக 
குவெநது விடும். கைளியில் ைாஙகிப் 
பயன்படுததிய கிரீம் ைவககவ� விட, 
இம்முவெ மிகவும் பயனுள்�்தாக 
இருககிெது.

வீட்டு 
வைத்தியம:

சிஙகார சிஙக ் ைண்டுமா:

தினமும் நாம் பயன்படுததும் சவமயல் 
அவெ சிஙக, ைாசவனயாகவும், ப�ப� 
என்றும்   இருகக ஒரு டிப்ஸ. நாம் 
பயன்படுததிய எலுமிச்வச பழத ்்தால் 
மற்றும் ஆரஞசு பழத ்்தால்கவ�, நம் 

்ைவல முடிந்த பின், சிஙககின் 
கழிவுகள் அகற்றும் பகுதியில் 
்பாடடு, ஆன் கசய்து, ்தண்ணீவரயும் 

தி ெ ந து   வி டு ங க ள் . 
எ ண் கண ய் ப்   ப வ ச ,   இ ்த ர 
அழுககுகளும் ்பாய் ,  சிஙக 
ப�ப�கைன்றும் ைாசவனயுடனும் 
இருககும்.

Dr. வித்யா பரூக

சான் ஆண்டானி்�ா 
தமிழ்ச் சங்கம் - Board of 

Trustees

எறும்புக் கடிக்கு 
   வீட்டு வைத்தியம்
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Mind 
Body Medicine

ஷீலா:  வணக்கம் டாகடர்.  இந்தியாவிலலலய முதன் 
முதலா்க இப்புதத்கம் எழுதிய உங்களுககு மனம் நிறைந்த 
பாராட்டுக்கள்!

இந்தப் புத்தகம் பற்றி ஒரு சிறு வி�ககம் 
ககாடுஙக்�ன்.

 டாகடர்:  நன்றி! நம் உடலில் ஏற்படும் நிவெய 
்நாய்கள், நம் மன எண்ணஙகளின், உணர்ச்சிகளின் 
பிரதிபலிப்்ப!  மனதில் ஏற்படும் Stress - 
மனஅழுத்த்ம, உடலில் ்்தான்றும் வியாதிகள்! 

இது அறிவியல் பூர்ை உண்வம. இவ்தப் பற்றிய 
நிவெய வி�ககஙக்� இப்புத்தகததில் இருககிெது.

ஷீலா: டாகடர், மனஅழுததினால் என்்னன்ன வியாதி்கள் 
வருகிைது?

டாகடர்: Blood Pressure ஜாஸதியாகலாம், Blood 
Sugar ஜாஸதியாகலாம், க்தாற்று்நாய்கள் எளிதில் 
க்தாற்றிக ககாள்ளும். உடலுககு எகஸர்வசஸ 
கசய்ைது ்பால, மனப் பயிற்சிகள் கசய்து 
ககாண்டால் இைற்வெத ்தவிர்ககலாம்.

‘்ன ் ருத்துவம’ 
பறறி 
டைாகடைர் 
சவங்கட் 
ÿனிவாசனுடைன் 
ஓர் ்ேர்்காணல்: 
ஷீைா ை்ணன்.
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ஷீலா: ஸார், உடம்பு முடியறலன்னா 
உங்கறை மாதிரி டாகடர்்களிடம் ் ெல்கிலைாம், 
மருந்து, மாததிறர வாஙகி ொப்பிட்டுக 
குணப்படுததிக ் ்காள்கிலைாம். இறதத தவிர 
லவை என்ன வழி்கள் இருககு?

ட ா க ட ர் :     ்தவிர்கக   முடியா்த 
வி ஷ ய ங க ளு க கு   ம ரு ந து ம் , 
ம ா த தி வ ர க ளு ம்   எ டு த து க 
ககாள்�த்தான் ்ைண்டும்.  நம் 
எண்ணஙகவ�க ககாண்்ட நிவெய 
வியாதிகவ�க குணப்படுத்தலாம், 
ைராமல் கூடத ்தடுககலாம். அது ்தான் 
இந்த புத்தகததில் இருககிெது.  உலகம் 
முழுைதும் இது குறிதது ஆராய்ச்சிகள் 
நடநது ககாண்டிருககிெது, குறிப்பாக 
அகமரி க க ாவில்   ஹா ர்ை ா ர்ட 
ப ல் க வ ல க   க ழ க த தி ல் 
கசய்திருககிொர்கள்! ்மலும் நான் 
ஹார்ைார்ட பல்கவலகழகததிற்குச் 
கசன்று பயிற்சி எடுககப் ் பாகி்ென்.

ஷீலா: அப்படியா, சிைப்பு டாகடர்! நீங்கள் 
எழுதிய இந்தப் புதத்கததிற்கு எப்படிப் பட்ட 
அஙகீ்காரம் கிறடததிருககிைது?

ட ா க ட ர் :    கசன்வன  ்பாரூர் 
ÿராமச்சநதிரா கமடிககல் கா்லஜ் 
அண்ட ரிகசர்ச் இன்ஸடிடூடடில், 
நான் கசன்று துடஙகி வைததிருககி்ென். 
மு்தல் ்படசில் 60 ககும் ்மற்படட 
மாணைர்கள் படிகக ஆரம்பிதது 
விடடனர். இந்தக ்கார்ஸஸுககுரிய 
புத்தகம் ்தான் “Principles of Mind -Body 
-Medicine”. இததுடன் ்யாகாவும், 
தியானமும் கசால்லித ்தருகி்ொம்.

ஷீலா: டாகடர், ஆசெரியமா இருகல்க, 
்மடிக்கல் ்காலலஜல தியானமா?

டாகடர்: ஆமாம்.15, 20 ைருடஙகள் 
முன்பு ைவர யாரும் நிவனததிருககக 
கூட முடியாது. ஆனால் அறிவியல் 
பூர்ைமான உண்வமகள் கைளிைர, ைர 
கமடிககல் காகலஜ்களில் கற்றுத ்தர 
ஆரம்பிதது விடடார்கள்.

ஷீலா: உங்கள் புதத்கததில் என்்னன்ன 
தறலப்பு்களில் அததியாயங்கள் இருககிைது?

டாகடர்: கமாத்தம் 16 அததியாயஙகள்-

Chapters. அதில் முககியமாக மனஅழுத்தம் பற்றி நிவெய 
இருககிெது .   நமககு ஸடகரஸ இருப்பவ்த எப்படிக 
கண்டுபிடிப்பது? இ்தனால் Immune  s y s t em  எப்படி 
பாதிப்பவடகிெது ? என க்தரிய ்ைண்டும். இ்தற்குப் கபயர் 
-Psycho Neuro Immunology.  எளிதில் க்தாற்று்நாய்கள் க்தாற்றிக 
ககாள்ளும். அவ்த தியானததின் மூலம் எப்படி சரி 
கசய்ைது?  இ்தற்கு என்ன அறிவியல் பூர்ைமான சான்றுகள்? 
என்பவை்ய இப்புத்தகம்.

ஷீலா: ஸட்்ரஸஸினால் முககியமா்க எது நம் உடறலப் பாதிககிைது?

டாகடர்: நம் ஜீரணசகதிவய மிகவும் பாதிககும்.  நம் குடல்களில் 
இருககும் பாகடீரியாககளுககும், மனஉணர்வுகளுககும் உள்� 
க்தாடர்புகள், இைர்க�ால், அைரது வீடு, அலுைலகம் எப்படிப் 
பாதிககப் படுகிெது ் பான்ெவையும் இப்புத்தகததில் உள்�து.

சவங்கட் ÿனிவாசன்
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ஷீ ல ா :  எ ம் ம ா தி ரி ப்  ப யி ற் சி ்க ள் 
்ொல்லியிருககிறீர்்கள் டாகடர்?

டாகடர்: நிவெய பயிற்சிகள் இருககிெது. 
முககியமாக தூககமின்வமககுப் பயிற்சி, 
நம்வம திடப் படுததிகக ககாள்ளும் 
திென்- Resilience என்்பாம். அடுதது நம் 
ம்னாபாைம் - அணுகுமுவெ. நாம் 
உலகதவ்த எப்படி அணுகுகி்ொம் 
என்பது மிக முககியம். நல்ல எண்ணஙகள் 
மடடு்ம நிரம்பி, அவனைரிடமும் இயல்பாகப் 
பழகக கூடியைர்கள் நீண்ட ைாழ்நாவ�க 
ககாண்டைர்க�ாகவும், மனதில் ச்தா ககடட 
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எண்ணஙக்�ா, நம்பிகவகயின்வம்யா 
ககாண்டைர்கள் குவெந்த ஆயுள் 
உவடயைர்க�ாய் இருப்பர். இக்தல்லாம் 
எ்தனால் ஏற்படுகிெது என ஆராய்ச்சி 
கசய்து கூெப் படடுள்�து.

ஷீலா: நல்ல எணணங்கறை வைர்ததுக 
்்காணடால் மனவியாதி்கறைத தவிர்க்கலாம், 
இல்றலயா டாகடர்?

டாகடர்: நிச்சியமாக! சமூகததின் 
்மலும், உடன் இருப்பைர்கள் ்மலும் 
நம்பிகவகயும் நல்கலண்ணஙகளும் நம் 
மனதில் அழுத்தம் ஏற்படாமல் ்தடுககும். 
கவடசியாக ‘Spirituality ‘- இதில் ஜாதி-
ம்த ் ப்தம் பற்றி ஏதும் இல்வல. நம்வம 
விட உயர்ந்த ஒரு சகதிவய நாடுை்்த 
Spirituality. இதில் அவனததும் அறிவியல் 
பூர்ைமாக   ஆராய்ச்சி   கசய்யப் 
படடுள்�து. அ்தற்குரிய ஆ்தாரஙகளும், 
க்தளிவுகளும் உள்� புத்தகம் ்தான் இது. 

ஷீலா: லபாரூர் தவிர, லவறு எங்்கல்லாம் 
இப்புதத்கம் அறியப் பட்டிருககிைது டாகடர்? 

டாகடர்: கபஙகளூரில் உள்� S. வியாசா 
என்ெ இன்ஸடிடூடடில் பாடமாக 
எடுததுக ககாள்� முடிவு கசய்துள்�னர். 
அ்்த ்பால மணிப்பால் நூலகததில் 
இ ப் பு த ்த க த வ்த   வ ை க க 
உள்�னர்.   ஓர�வு விஞஞானம் 

க ்த ரி ந ்த ை ர் க � ா ல்   நி வ ெ ய 
விஷயஙகவ�க கற்றுகககாள்� 
முடியும்.

்தவிர்கக முடியா்த விஷயஙகளுககு 
மருநதும், மாததிவரகளும் எடுததுக 
ககாள்�த்தான் ் ைண்டும்.  என் முழு 
விருப்பம் என்னகைன்ொல், இவ்த 
படிதது, உணர்நது, உஙகள் உடல் 
வியாதிகவ� மனப் பயிற்சிகள் மூலம் 
க்தளிவு படுததி, மனம் நன்ொக 
இருந்தால் மடடு்ம நம் உடல் நன்ொக 
இருககும்.   மருநது-மாததிவரகவ� 
முடிந்த�வு  ்தவிர்தது  பயனுெ 

்ைண்டும் என்ப்்த. வி�ககஙகவ�க ்கடடுத 
க்தரிநது ககாண்டவமககு நன்றி ஷீலா!

ஷீலா: நன்றி டாகடர்! ைாழ்ததுககள்!

ஷீைா ை்ணன்
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மு்கநூலில் மு்கதக் 
் ் டு ம் 

உ�வு்க்ை!  நண்ெர்்க்ைதாடு 
மு்கம் குடுதது உகர�தாடுங்கள் 
்நரதக் ெதாட்ஸ் ஆப்பில் 
்ெஸ்ட் வசய்�தாமல், ெதாசததுடன் 
அடி க் ்க டி  ஒரு  ெ தா ட் ல க் 
கெயுங்கள் !  டி ப் ரஷன் , 
ஸ்ட்வரஸ் உங்கள் டிக்ஷனரியில் 
இருக்்கதாது. ்ெதான் ஃப்ரீ ்ட 
வ்கதாண்டதாட ப்ரீ பிைதான் 
ெண்ணுங்கள். ்ககடசிெகர 
இச்சிறு்கக்க� ெடிததுவிட்டு 
்கருதது  வ ச தா ல்லுங்கள் . 
உங ்களுக்கு  ஒரு  ெ ரி சு 
்கதாததிருக்கி�து ....  

அரட்டை 
(சிறுகவ்த):

15
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நல்ல கருப்பு நிெததில் மணகக மணகக இருந்தது, 
அம்மா எனககாக்ை இந்த முவெ ககால்லிமவலயில் 
இருநது ைரைவழதது, ்தா்ன ைறுதது அவரததுக 
ககாண்டு ைந்த காபி கபாடியில் ்பாடட அந்த 
டிகாஷவன நல்ல சூடான பாலில் ் ைண்டும் ைவர 
்சர்தது, இரண்டு ஸபூன் பிரவுன் சுகர் கலநது, ஒரு 
டபரா கசடடில்   எடுததுக ககாண்டு ் சாபாவில் 
ைநது அமர்ந்த ் பாது அதிகாவல மணி 5:10. அனல் 
பெககும் சூடு! மனம் மயககும் மணம்! கண்கவ� 
மூடி ஒரு சில வினாடிகள் பிராணாயாமம்!  ஆஹா 
்பஷ் ் பஷ்   எத்தவன ் காடி இன்பம் வைத்தாய் 
இவெைா! 

காபியின் மீ்தான விருப்பம் எப்்பாதும் 
குவெந்ததில்வல எனககு அ்தற்காக அடிககடி காபி 

குடிப்பைள் அல்ல. நாள் ஒன்றுககு இரண்டு கப் ்தான். 
அதிகாவலயில் ஆ்தைனுககு முன்பாக எழுநது 
அன்வெய கபாழுதின் ் ைவலகளுககான திடடமிடல், 
ஒரு கப் காபி யுடன் ஆரம்பம் ஆகும். நா்ன 
்பாடடுகககாள்்ைன். அது எனக்க எனககானத 
்தனிவமயில். அப்புெம் மாவலயில் ஒரு கப், அது 
நிச்சயமாகத ்தனிவமயில் இல்வல, நாள் முழுைதும் 
என்ன நடந்தது என்பது பற்றி யாருட்னனும் 
்பசிகககாண்்ட அருந்த ்ைண்டும் என்று 
நிவனப்்பன். அதுவும் யாராைது ்பாடடுக 
ககாடுத்தால் கூடு்தல் சுவையாக உணர்ைதுண்டு.

கபரும்பாலான நாடகள், அதுவும் ்ைவல 
நாடகளில் மாவல காபி அைரைர்களின் நல்ல 
நடகபன்று கசால்லககூடிய அைரைர்களின் 

ை ா ழ் கவக   து வ ண யு ட ன் ்த ா ன் ,   எ ன் ன 
்ைண்டுமானாலும் ்பசலாம், சண்வட ைருைது 
உறுதி. . . சமா்தானம் அைரைர் குடும்பதவ்தப் 
கபாருத்தது.  

சில நாடகளில் மடடும் ்தான் மாவல ்ைவ� 
நண்பர்களுடன் அவமநதுவிடும். நண்பர்கள், 
கநாறுககுததீனி மற்றும் காபி என்பது ஒரு ஜாலியான 
காம்பி்னஷன்.

நல்ல நண்பர்க்�ாடு உவரயாடுைது அல்லது 
அரடவட அடிப்பது என்ப்தற்கு இவண எதுவு்ம 
இல்வல. அவ்த என்னகைன்று கசால்ைது? ஒரு நல்ல 
புத்தகம் ைாசிப்பது ்பால .. . ம்ஹ்ம். அல்லது 
கடற்கவர மணலில. காலாெ நடப்பது ் பால... ம்ஹ்ம் 
ஒவகைான்றும் ஒவகைாரு ைவகயான மகிழ்ச்சிவயத 

்தருைது. கிண்டல், ்கலி, பயனுள்� விஷயம் 
ப ய ன ற் ெ   வி ஷ ய ம்   இ ப் ப டி   எ து 
்ைண்டுமானாலும். மனதில் படடவ்த 
நண்பர்களிடம் ்பசலாம். சண்வடயிடடுக 
ககாள்�லாம். ஆனால் நல்ல நடபு நம்வம நல் 
ைழியில்   ம ா ற்று ்ம   ஒழிய   ்தை ெ ா க 
எடுததுகககாள்�ாது.

இப்படித ்தான், ஒரு நாள் மாவல   மணி 
ஐந்தவர இருககும், அது ைசந்த காலததின் ஒரு 
ைார இறுதி நாள், கைள்ளிககிழவம, மகவன 
்்தக ைான் ்டா ைகுப்பில் விடடு விடடு. 
பாககியார்டில் என் ைாழ்கவகததுவண 
்ைவல கசய்து ககாண்டிருகக. நான் ைழககம் 
்பால் சவமயல் அவெயில். காபி ்பா்டன் 
ப்ளீஸ என்று என் கணைர் உள்்� ைநது 
்கடகவும், என் ்்தாழி ்பான் கசய்யவும் 
சரியாக இருந்தது

என் ்்தாழிவயப் பற்றி கசால்லியாக 
்ைண்டும், மிகவும் அன்பானைள் ஆனால் 
் க ா ப க க ா ரி ,   ந ா ங க ள்   அ தி க ம ா க 
் ப சி க கக ா ள் ்ை ா ம்   எ ன் ப வ ்த வி ட 

சண்வடயிடடுக ககாள்்ைாம் என்ப்்த சரியாக 
இருககும். அைர்கள் வீடடுககு எஙகள் வீடடு 
ைழியாகத்தான் ்பாக்ைண்டும், ்பாகும் ைழியில் 
எஙகள் வீடடுககு காபி குடிககைருகி்ென் என்று 
்பான் கசய்திருந்தாள் 

நல்ல்தாய் ்பாய்விடடது நான் காபி ்பாட 
்்தவை இல்வல. அைள் ைந்ததும் அைவ� காபி 
்பாடச் கசால்்ைாம். யா்ரனும் ்பாடடுக 
குடுத்தால் நன்ொக இருககும். அரடவடககும் ஆள் 
கிவடத்தாயிற்று. அவழப்பு மணி ஓவச ்கடகவும் 
ஓடிச்கசன்று க்தவைத திெந்்தன், ஒ்ர சந்்தாஷம் 
்்தாழியின் முகததில், எனககும் ்தான். என் ் ்தாழிககு 
என் சவமயல் அவெயில் எது எது எஙகு உள்�க்தன்று 
க்தரியும், ைழககமான நலம் விசாரிப்புக்�ாடு என் 
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்்தாழி காபி ்பாட ஆரம்பிகக, குழநவ்தகவ� 
கைளியில் ் பாய் விவ�யாட கசால்லிவிடடு நான் 
கநாறுககுததீனிககாக ககாஞசம் முறுகவக ்தடடில் 
எடுதது வைத்்தன்

கீழ்ககண்ட இவைாொக எஙகள் அரடவடக 
கச்்சரி ஆரம்பம் ஆனது ....

்்தாழி: ஸப்ரிங சீசன் ஆரம்பிககவும் ககாஞசம் 
நல்லாயிருககு, இந்த ைருஷம் விண்ட ர் கராம்ப 
்மாசம், சான் அன்்டானி்யாவில் ஸ்னான்னு 
கசான்னா யாரும் நம்பமாட்டஙகொஙக.

நான்: ஸ்னா ைந்தது நால்லா்தான் இருந்தது, 
ஆனா காய்ச்சல் இருமல் பஃப்ளு ன்னு சிரமப்படடாச்சு.

்்தாழி: கார்ல ைரும்்பாது ஸரீ்்தவி 
கமல் ஹிடஸ ் கடடுககிட்ட ைந்்தன், 
என்ன அருவமயான பாடல்கள், 
கமலும் ஸரீ்்தவியும் நல்ல கபாருத்தம். 
சூர்யா ்ஜாதிகா, அஜித ஷாலினி 
மாதிரி இல்ல?

நான்: ஆமா ஆமா. ம்ம் ஸரீ்்தவி 
இ ன் னு ம்   க க ா ஞ ச   ந ா ள் 
இருநதிருககலாம். ஆனா பா்ரன் 
்்தசீயகககாடி ்பார்ததி இறுதி 
மரியாவ்த கசஞசிருககாஙக, இது பற்றி 
்சாசியல் மீடியாவில்   பயஙகரமா 
விமர்சனம் பண்ணாஙக. இநதியா 
முழுகக புகழ் அவடஞசைஙக�ாச்்ச 
அ்தனா்ல்ய இருககும்.

்்தாழி: அைஙக அழகும் நடிப்பும் 
யாருககும் ைராது.

நான்: கவல உலகிற்கு ் சவை கசய்்தைர்கள்ஙகெ 
முவெயில் அரசு மரியாவ்த கசஞசிருககாஙக.

்்தாழி: மற்ெ எத்தவன்யா துவெகள்ல எவை�்ைா 
்பரு சா்தவன பண்ணெைஙக இருககாஙக , 
அைஙகளுககு  அரசு   இன்னும்  ககாஞசம் 
முககியததுைம் குடுத்தா நல்லாயிருககும். அது 
மத்தைஙகளுககு ஒரு ஊககமாகவும் இருககும். இப்ப 
எப்படி இருககுன்னா. ஏ்்தா சினிமால பாப்புலர் 
ஆகெது்தான் கபரிய விஷயம் அது்தான் சா்தவன 
அப்படிஙகெ மாதிரி எனககு ் ்தாணுது.

நான்: சினிமாவுலயும் சீரியல்லயும் ்தான் 
கைளித்்தாற்ெததுககு அதிக முககியததுைம் இருககு. 
மககள் எல்்லாரும் கைளித்்தாற்ெததுககு்தான் 
அதிக முககியததுைம் குடுப்பாஙக

்்தாழி: அது்தான் மனுஷ இயல்பு, பார்கக அழகா 
இருககெது்தான் உட்ன கைனதவ்த ஈர்ககும். 
கலரடிச்ச காய்கறிகள் ்தா்ன அதிகம் விககுது. 
மின்னுைக்தல்லாம் கபான் என்று நம்பும் உலகம்.

நான்: ஆமா நல்ல கபாருவ� விககெதுககுகூட, 
புகழ் கபற்ெைர்கவ�   வைதது வி�ம்பரம் கசய்ய 
்ைண்டியிருககு.

்்தாழி: ைாழ்கவகஙகெ்்த புகவழ ்நாககிய ஒரு 
பயணம்்தா்ன. இப்்பா.  இன்ஸடாகிராம் ்பஸ 
புககில் இல்லா்தைஙக யாருன்னு கசால்லு? என்ன்மா 
்பா

நான்: என்ன கராம்ப சலிச்சுககிெ?  அப்ப 
எல்லாரும் எல்லா ்ைவலவயயும் ஏ்்தா ஒரு 
பாராடவடயும், புகவழயும் எதிர்பார்ததுத்தான் 
கசய்யொஙகன்னு கசால்ல ைர்றியா?

்்தாழி: எல்லாவரயும் ன்னு கசால்ல மாட்டன். 
ஆனா கபரும்பாலானைஙக, ம்ம். 
அ்தாைது ஒரு 95 கபர்ஸன்ட.

நான்: நான் ஒததுககமாட்டன், 
புகழ் அவடயணும்னு நிவனககெது 
ஒரு ்தப்பான விஷயமா எனககு 
படல. ைள்ளுை்ர கசால்லியிருககார் 

்்தான்றின் புககழாடு ் ்தான்றுக 
அபஃதிலார்         ்்தான்ெலின் 
்்தான்ொவம நன்று.

என்று பிெககும்்பா்்த புகழ் 
அவடை்தற்கான குணஙக்�ாடு 
பிெககணும் அப்படி இல்லன்னா 
பிெககாம இருககெது நல்லதுஙகொ்ர.

்்தாழி: அடக கடவு்�, அந்தக 
குெளுககு அப்படி இல்ல அர்த்தம். 
அ்தாைது ஒரு ் ைவல கசய்யெதுககு 

முன்னாடி அந்த ் ைவல கசய்யெதுககுத ் ்தவையான 
அறிவையும் திெவமயும் ை�ர்ததுககிடடு இெஙகணும், 
அப்படி இல்லன்னா அந்த ்ைவலய கசய்ய 
க்தாடஙகாம இருககெது நல்லதுன்னு அர்த்தம்.

நான்: (கிண்டலாக) ஓ ஓ்ஹா, நீ அப்படி 
கசால்றியா?

் ்த ா ழி :   ந ா ன்   க ச ா ல் ல ல ,   ை ள் ளு ை ர் 
கசால்ொர்.  நல்லைன்னு கசால்லிடடாஙகன்னு 
நாலு ் பர் கிடட அடி ைாஙகுன ைடி்ைலு மாதிரி 
எவ்�ா ்பர் இருககாஙக க்தரியுமா? புகழ் ஒரு 
்பாவ்த.

ந ா ன் :   அ ப் ்ப ா   ை ா ழ் கவக யி ன் 
அடிப்பவடத  ்்தவை புகழ்ன்னு கசால்றியா?

்்தாழி: அய்்யா நான் அப்படி கசால்லல. 
அடிப்பவடத ்்தவை நிம்மதி, அதிகபடசத ்்தவை 
புகழ், புகழுககு மயஙகி நிம்மதிவய இழககெைஙக 
நிவெய ் பர் ன்னு கசால்லைர்்ென்.

நான்: ம்ம் ...அடுத்தைஙகவ� அதிகமா புகழ்நது 

்வலஅமுதா 
அரவி்நதன்
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காரியதவ்த சாதிச்சிகிெைஙககூட 
நிவெய ் பர் இருககாஙக ்தான். அ்்த 
சமயததுல. ்தான் யாருன்னு கைளில 
அவடயா�ம் காடடாம ஆதம 
திருப்திககாக மடடு்ம ்சவை 
கசய்யெைஙகளும் நிவெய ்பர் 
இருககாஙக.  சரி அவ்த விடு, டின்னர் 
என்ன பண்ணலாம்? ் நதது டிவியில் 
ஒரு குருமா கரசிபி பார்த்்தன், நான் 
இப்்பா கசஞசிட்ென். நீ சாப்பிடடு 
பார்தது எப்படி இருககுன்னு கசால்லு. 
அப்படி்ய ககாஞசம் எடுததுககிடடும் 
்பா. பாதது பாதது சவமச்சாலும் என் 
வீடடுககாரருககு நல்லாயிருககு நல்லா 
இல்லன்னு எதுவும் கசால்ல க்தரியாது.

்்தாழி: நான் கசான்்ன்ன, 
ை ா ழ் கவக ் ய   பு க வ ழ யு ம் 
பாராடவடயும்  ்நாககிய  ஒரு 
பயணம்்தான்னு.

நான்:  (சற்்ெ ்காபத்்தாடு) 
்ைண்டாம்.  விடரு

் ்த ா ழி :     ் ஹ ய்   ப் ளீ ஸ 
்காபப்படா்த ,  எத்தவன நாள் 
உன்்னாட அவை�ைா நல்லா 
இல்லா்த டிஷ் எல்லாம் பாராடடி 
நல்ல்தா மாததியிருக்கன். ்பா அந்த 
குருமாவை சீககிரம் வை, எனககும் 
அப்டி்ய எப்படி கசய்யணும்னு 
கசால்லிகககாடு. உன்ன மாதிரி நல்ல 
ப்ரண்டஸ கிடட இருநது ்தான் நல்ல 
விஷயஙகவ� கததுககமுடியுது. என்ன 
ஒரு நல்ல நடபு எனககு!! (என்று 
கி ண் ட ல ா க   ஐ ஸ   வ ை த து 
சமா்தானப்படுத்த முயல.)

நான்: (கடும் ்காபத்்தாடு) 
அப்்ப ா   எ ந ்த   நடபு   நல்ல 
விஷயஙகவ� கததுககுடுககு்்தா 
அது்தான் நல்ல நடபுஙகிறியா? 
யார்கிடட இருநது நல்லவ்த கததுகக 
முடியவல்யா அைஙககிடட நடபு 
்ைண்டாம் ன்னு கசால்லுை ்பால? 
ஒரு ஆ்தாயததுககாக ஒருத்தர்கிடட 
பழகெது கராம்ப ்தப்பு மா.

்்தாழி: ஓ அப்படியா மா? நான் 
அப்படி கசால்லல. எல்லா நடபு்ம நல்ல 
நடபு்தான். உன் நண்பவன பற்றி கசால் 
நான் உன்வனப் பற்றி கசால்கி்ென் 
என்று   ஒரு பழகமாழி இருககு, அது 
உனககு மடடும் இல்ல உன்்னாட 

நண்பர்களுககும் கபாருநதும் . 
உன்்னாட நடபுககிடட இருநது நீ 
நல்லவ்த கததுககெ மாதிரி, உன் 
நடபும் உஙகிடட இருககிெ நல்லவ்த 
எடுததுககும், நண்பர்கள் ்கலி, 
கிண்டல் பண்ணுைாஙக்�ன்னு 
் ்த வ ை   இ ல் ல ா ்த   எ வ ்த யு ம் 
எடுததுககவும் கூடாது ் ்தவையான 
ந ல் ல வ ்த   வி ட வு ம்   கூ ட ா து . 
அவ்�ா்தான்.

நான்: அ்டஙகப்பா, இவ்�ா 
கசால்லிடட அப்டி்ய நல்லது எது 
ககடடது எதுன்னு கசால்லிடு, 
உனககு புண்ணியமா ் பாகடடும் 

்்தாழி: ஹி.ஹி கராம்ப சிம்பிள் 
. . உன் ைாழ்கவகததுவணககும், 
குழநவ்தகளுககும் எது நல்லவ்த 
்தரு்மா அது உனககும் நல்லது, எது 
நிம்மதிவய ககடுககு்மா அது 
ககடடது. ் பாதுமா?  சரி சரி, நான் 
கி�ம்பணும் நீ ்பாய் குருமா வை, 
்நரமாகுது.

ந ா ன் :   எ ன் ன து ?   கு ரு ம ா 
வைககணுமா? நீ இவ்�ா ்நரம் 
்பசினவ்த ் கடடதில் நான் கவ�ச்சு 

்பாய்ட்டன். அ்தனால நீ ்தான் டின்னர் 
கரடி பண்ணனும், ஏ்தாைது கஹல்ப் 
்ைணும்னா கசால்லு நான் கசய்ய்ென். 
மெககாம உன் வீடடுககாரருககு ்பான் 
் ப ாடடு   இஙக   ை ர ச்கச ால்லிடு 
டின்னர்ககு.

்்தாழி: க்தரியும். வீககன்ட ைநதுடடா 
நீ சவமககெதுககும் லீவு விடருைன்னு 
(என்று சிரிதததுக ககான்்ட எழுந்தாள்). 
காபி மடடுமல்ல உணவு கூட யா்ரனும் 
சவமதது நமககு பரிமாறினால் கூடு்தல் 
சுவை ்தா்ன?

அரடவட நிவெவுற்ெது.

உஙகளுககும் இது ் பான்று உவரயாட 
்ைண்டும் என்று ஆவசயா? புகழ், நடபு, 
டப்பு, டுப்பு என்று எஙக்�ாடு அரடவட 
அடிகக ஈகமயில் கசய்யுஙகள் இந்த 
முகைரிககு: satsemalar@gmail.com

Subject: Coffee with Amudha                                     

நன்றியுடன்,

்வலஅமுதா அரவி்நதன்

உன் நட்பும் 
உங்கிட்்ட இருக்கிற 
நல்லதை 
எடுத்துக்கும், 
நண்பர்கள் க்கலி, 
கிண்டல 
்பணணுவாங்்க 
கேன்னு கைதவ 
இல்லாை எதையும் 
எடுத்துக்்கவும் 
கூ்டாது கைதவயான 
நல்லதை வி்டவும் 
கூ்டாது. 
அவகோைான்.
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விண்கணத வ்தாடும் மகல்கள்!
ெசுகம�தான மரங்கள்!
பூததுக் குலுஙகும் 
ெண்ண, மண மலர்்கள்!
ெச்கச ெசும் புல்வெளி்கள்!
மகை வெதாழிநதிடும் ்கதார்்ம்கங்கள்!
ஒப்பில்லதா உயிரினங்கள்!
ெசும் ெயிர்்கள்!
உயிர்ப்பிக்கும் ஜீெநதி்கள்!
அகல்கள் ஆர்ப்ெரிக்கும் ்கடல்்கள்!
அருவி்கள், ஏரி்கள், குைங்கள்,
ெசந்ம், ் ்கதாகட, குளிர்்கதாலங்கள்!
அகனதக்யும் உன்னுள் 
அகணததிருக்கும் என் அன்கன்�!
நின்று, தினம் எகமக் ்கதாக்கும் 
உகம ஏன் ்கடவுள் 
எனக் கூ�க்கூடதாது?
சுறறுச்சூைகல ்கதாப்்ெதாம் 
இ�றக்கக� ் ெணு்ெதாம் 
சுறறுச்சூைகல ்கதாப்்ெதாம் 
இ�றக்கக� ் ெணு்ெதாம் 

இயறவகை 
அன்வனை

தா.ராஜமாணிக்்கம்
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்தடவ�ாை ந்ாருட்கள்:
அரிசி                   மூன்று ்கப் 

துெரம் ெருப்பு            ஒன்�கர ்கப்

சின்ன வெங்கதா�ம்     முப்ெது 

முருஙக்கக்்கதாய்        இரண்டு அல்லது மூன்று 

்கததிரிக்்கதாய்              ஆறு அல்லது ஏழு

ெதாகைக்்கதாய்             இரண்டு 

வ்கதாத்ெரங்கதாய்        இருெதக்நது

்சப்ெஙகிைஙகு           ெதது

்சகனக்கிைஙகு              ஒரு ்கப் நீைமதா்க  

                      நறுக்கி�து 

வெ பூசணி                     ஒரு ்கப் நீைமதா்க  

                      நறுக்கி�து 

முருஙக்க கீகர      மூன்று ்கப்  

 அடரக்்க ் தடவ�ாை ந்ாருட்கள் 

   புளி ஒரு வெரி� எலுமிச்கச அைவு, பூண்டு ெதது அல்லது 
ெதிகனநது ெல்    

மிை்கதாய் ெத்ல் 
2 5 ,  சீ ர ்க ம் ஒ ரு 
்மகஜக்்கரண்டி  

நசய்முடை:
ெருப்கெ நன்�தா்க குக்்கரில்  ் ெ்க கெதது  வ்கதாள்ைவும்  

,்சப்ெஙகிைக்க ்னி�தா்க ்ெ்க கெதது ்்தால் உரிதது 
வ்கதாள்ைவும் ,்சகனக�யும் வ்கதாத்ெரங்கதாக�யும் ் னி ் னி�தா்க 
அகர  ் ெக்்கதாடதா்க ் ெ்க   கெதது வ்கதாள்ைவும்.பின் அகனதது 
்கதாய்்கறி்ககையும் நீை நீைமதா்க நறுக்கி வ்கதாள்ைவும்  புளிக� 
்ககரதது கெததுக்வ்கதாண்டு ,அைநது வ்கதாள்ைவும் அகரக்்க 
்ெண்டி� வெதாருட்்ககை கம�தா்க அகரதது புளி ்ண்ணீரில் 
்ககரதது விடவும் பின் ஒரு குக்்கரில் அரிசி நறுக்கி� 
்கதாய்்கறி்கள்,அகரத் விழுக் ்ககரத் புளி ்ண்ணீர் ,்ெ்க 
கெத் ெருப்பு,்சகன வ்கதாத்ெரங்கதாய் அகனதக்யும்   5  
்கப் ் ண்ணீர் ஊறறி குக்்கரில் ் ெ்க விடவும்.ஒரு விசில் ெந்வுடன் 
குக்்ககர அகனதது விடவும் .குக்்கர் ஆறி� பின் கீகரக� 
சதா்ததுடன் ்கலக்்கவும் ,பின் அகர ்கப் நல்வலண்வணய் i ஊறறி 
்கடுகு வெருங்கதா�ம் ்கரு்ெப்பிகல ்தாளிக்்கவும் .்ககடசி�தா்க 
சின்ன வெங்கதா�தக் நன்�தா்க ெ்க்கி சதா்ததின்  ்மல் 
்ெதாடவும். சூடதான சுகெ�தான கூட்டதான்்சதாறு ்�தார். இ்கன 
சுற�மும் நட்பும் ் சர்நது உண்ணும்்ெதாது இன்னும் சுகெ கூடும்.

ெதாழ்்க ெைமுடன்,

தீபி்கா ராஜமாணிக்்கம்

சடம�ல 
குறிபபு 

தீபி்கா ராஜமாணிக்்கம் 20



2120

்தடவ�ாை ந்ாருட்கள் 
்்ங்கதாய்ப்ெதால்            மூன்று ்கப் 

எலுமிச்கச சதாறு           ்கதால் ்கப் 

குகட மிை்கதாய்            வெரி�து ஒன்று 

சின்ன வெங்கதா�ம்          ெதது அல்லது

         ெதிகனநது அகரப்ெ்றகு

முநதிரிப்ெருப்பு              ஒரு ் மகஜக்்கரண்டி 

சீர்கம்                     ஒரு ் ்க்்கரண்டி 

ெச்கச மிை்கதாய்             நதான்கு அல்லது ஐநது 

நசய்முடை 
அகரக்்க ்ெண்டி� ெ்தார்த்ங்ககை கம�தா்க 

அகரதது கெக்்கவும், 

 குகட மிை்கதாகெ நறுக்கி கெதது வ்கதாள்ைவும். 
சின்ன வெங்கதா�தக் ்்தால் உரிததுக்  வ்கதாள்ைவும், 
பி�கு சின்ன வெங்கதா�தக் நன்�தா்க ெ்க்கிக்  
வ்கதாள்ைவும், அ்னுடன் குகட மிை்கதாகெயும் ்சர்தது 
சிறிது ெ்ஙகி� பின்னர் உப்பு மஞ்சள்ப்வெதாடி ் ்கெ�தான 
அைவு ்சர்தது அகர ்கப் ்ண்ணீர் விட்டு வ்கதாதிக்்க 
விடவும். ்கதாய் நன்�தா்க வெந்வுடன் ்்ங்கதாய்ப்ெதாகலச்  
்சர்க்்கவும். உட்ன அடுப்பிலிருநது இ�க்கி கெததுவிட்டு 
எலுமிச்கச சதாறு அதில் ்கலக்்கவும். பி�கு ்கடுகு, சிறிது 
வெருங்கதா�ம், ்கரு்ெப்பில்கல ் தாளிதது விடவும். இந் 
குைம்கெ சதா்ததுடன் அல்லது இட்லி ்்தாகசயுடன் 
சதாப்பிடலதாம்.

 தீபி்கா தா.ராஜமாணிக்்கம் 

்தடவ�ாை ந்ாருள்்கள்:

வ்கதாததுக்  ்கறி - 1/2 கி்லதா

இஞ்சி - 1 சிறு துண்டு 

பூண்டு - 10 ெல் 

ெச்கச மிை்கதாய் - 7 

ெட்கட - 1 சின்னது 

கிரதாம்பு - 4 

்சதாம்பு - 3 டீஸ்பூன் 

சின்ன வெங்கதா�ம் - 10 

்்ங்கதாய் துருெல் - 3 டீஸ்பூன் 

மிை்கதாய் தூள் - 2 டீஸ்பூன் 

மஞ்சள் தூள்  - 1/2 டீஸ்பூன் 

உப்பு - ் ்கெ�தான அைவு 

அகரத் வெதாட்டுக்்கடகல 
வெதாடி - ் ்கெ�தான அைவு 

்கறி்ெப்பிகல - சிறி்ைவு 

வ்கதாததுமல்லி - சிறி்ைவு 

எண்வணய் - ் ்கெ�தான அைவு 

நசய்முடை:
வ்கதாதது ்கறிக� மிக்ஸியில் ெதது விநதாடி்கள் அகரதது 

வ்கதாள்ைவும். பி�கு இஞ்சி, பூண்டு, ெச்கச மிை்கதாய், ெட்கட, 
கிரதாம்பு, ்சதாம்பு, சின்ன வெங்கதா�ம், ்்ங்கதாய், மிை்கதாய் தூள், 
மஞ்சள் தூள், உப்பு ஆகி�ெறக� மிக்ஸியில் அகரததுக் 
வ்கதாள்ைவும். அகரத் ்கலகெக� ்கறியுடன் ் சர்தது ்கறி்ெப்பிகல 
மறறும் நறுக்கி� வ்கதாதது மல்லி இகல்ககையும் ் சர்க்்கவும். ெகட 
மதாவு ெ்ம் ெரும் ெகர வெதாட்டுக் ்கடகலப் வெதாடிக� ் ்கெ�தான 
அைவிறகுச்  ் சர்க்்கவும். 

ெதாணலியில் எண்வணய் ஊறறி அடுப்பில் கெக்்கவும். ்கதாய்ந் 
எண்வணயில் மதாகெ ெகட்கைதா்கத ் ட்டிப் ் ெதாடவும். வெந்தும் 
வ்கதாததுக் ்கறி ெகட ் �தார்.  ெதாழ்்க ெைமுடன்,

்ஜாசபபின் பரி�ாபி்ரம் 

்தங்காய்ப்ால 
குழம்பு அலலது 

நசாதி

 மடடன் 
ந்காதது ்கறி 

வடட 
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ஆகஸட 25, 2017 அகமரிககாவின் மெகக முடியா்த ஒரு நாள். இன்று ைரு்மா நாவ� 
ைரு்மா அல்லது  என்று ைரு்மா என்பது ்பால் ைந்தது ஹார்வி. அன்று ைவர 
அகமரிககாவின் சூொைளியின் ்ச்த ைரிவசயில் மு்தல் நின்ெ  2005 கதரீனாவுடன் 

இவணந்தது ஹார்வி. ஹார்வியின் ககாடூரததிற்கு ஆ�ானது ஹூஸடன் மாநகரம். அ்தன் ் ச்த மதிப்பீடு 
சுமார் 125 பில்லியன் அகமரிகக டாலர் ஆகும். நான்கு நாடகளில் மடடும் சுமார் 100 cm மவழ கபாழிநது 
இலடசகணககான வீடுகள் நீரில் மூழ்கின , சுமார் 30,000ககும் ்மலான மககவ� வீடவட விடடு 
கைளி்யற்றியது.

எல்லா இன்னல்களிலும் ஒரு அரிய ைாய்ப்பு இருககத்தான் கசய்கிெது. “உச்சிமீது ைானிடிநது வீழு 
கின்ெ ்பாதினும், அச்சமில்வல அச்சமில்வல அச்சகமன்ப தில்வல்ய”  என்று சர்ை்்தச ்சைா 
நிறுைனம் உட்ன க�மிெஙகியது. சுமார் 800 ்பர்ககாண்ட குழுவுடன் துயரததில் அல்லல்படும் 
மககளுககு உணவு, வீடு இழநது நிற்பைர்ககு ்தஙக இடம், கைள்�ததில் சிககிக ககாண்டைவர 
காப்பாற்றுைது, சுகா்தார முகாம் ் பான்ெ பல ் சவைகள் கசய்து மககளுககு ஏற்படட ் சா்தவனயிலும் 
சா்தவன கண்டது. ் சைாவின் முயற்சிககு அவனதது மாநிலததிலிருநதும் மககளின் ஆ்தரவு க்தாடர்நது 
கிவடத்தது, மு்தல் 10 நாடகளில் மடடும் சுமார் $250,000 திரடடியது. ் சைாவின் சா்தவனககுப் பரிசாக 
ஹூஸடன் சமுக அெககடடவ� (Greater Houston Community Foundation) ஹூஸடன் ்பரிடர் 
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்மலாண்வமப்  பணிககாக $397,600 
ைழஙகியது.

்தம்பி உவடயான் பவடககு 
அஞசான் என்பது ்பால் சான் 
அண்்டானி்யா ்சைா குழு, 
கமன்வமயாக பயன்படுததிய உவட, 
கபாருள் மற்றும் பண உ்தவி, 
ப ்த ப் ப டு த தி ய   உ ண வு   எ ன 
அ வ ன த வ்த யு ம்   ் ச க ரி த து 
ஹூஸடனுககு அனுப்பி வைத்தது. 2 சரககுைண்டிகள் 
முழுைதும் அடிப்பவட சுகா்தார்தததிற்குத 
்்தவையான  கபாருடகவ� (க்�ாராகஸ, 
மின்விசிறி, வகயுவெகள், நீர் அகற்றும் பம்ப், dust 
mask என பல) ஏற்றிச் கசன்ெது. முககியமாக வீடு 
மற்றும் உடவமகள் ் ச்தம் அவடந்தைர்களுககு FEMA 
என்னும் அகமரிகக நிறுைனததிலிருநது உ்தவிகபெ 
்்தவையான விண்ணப்ப  விைரஙகவ� க்தாவல்பசி 
முலம் இஙகிருந்த ைண்ணம் உ்தவிகசய்்தது.

ம ா ர் ச்   1 0 ,   2 0 1 8   ஹ ூ ஸ ட ன் ,   ச ா ன் 
அண்்டானி்யாவிற்கு அவழப்பு ககாடுத்தது, 
யாமிருகக பய்மன் என்ெது சான் அண்்டானி்யா 
்தமிழ்ச்  சஙகம். 35 ் பர் ககாண்ட குழுைாக (இதில் 

13 ் பர் SATS அஙகததினர்கள்) காவல 
6 மணிககு ஹூஸடவன ்நாககிப்  
புெப்பட்டாம்.  ஹார்வி கவர கடநது 
6 மா்தஙகள்்மல் ஆகிவிடடது, 
அவனைருவடய ைாழ்ைா்தாரமும் 
சுமூக நிவலககுத  திரும்பி விடடிருககும் 
என்பது எஙகள்  கணிப்பு .   திரு 
அஷ்லஷ் அமர் ஹூஸடனின் 
புெநகரில் உள்� ் ராஷ்ரான் எனும் 

கிராமதவ்தத  ்ததக்தடுததுள்�ார். ் ராஷ்ரானுககு 
குடடி கம்்பாடியா என்றும்  கபயர், 1985ல் 
கம்்பாடியாவிலிருநது இடம் கபயர்ந்தைர்கள் 
இைர்கள். சுமார் காவல 10 .30 மணிய�வில் 
் ர ாஷ் ர ானிலுள்�  பு த ்த   மடததி ற்கு ச்   
கசன்ெவடந்்தாம். ஊ்ர அவமதியாக இருந்தது, ஒரு 
்பார் நடநது முடிந்த ்பார்கக�ம் ்பால் 
காடசியளித்தது. மரததில் ஆணியடிககும் ஓவசயும், 
மரமறுககும் ஓவசயும்்தான் காதில் விழுந்தது, சாவல 
ஓரகமல்லாம் குப்வப ்காலமாக இருந்தது, 
க ை ள் � த தி ல்   சி க கி ய   வீ டு க ள்   இ ன் னு ம் 
சீர்கசய்யப்படாமல்  இருந்தவ்தக  கண்்டாம். 
ஹார்வியின் அ்காரதவ்த  நம்மால்  நன்கு 
உணரமுடிகிெது. 

நற்குணன்
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சிறிது சிற்றுண்டிககுப்  பிெகு 
எஙகவ� மூன்று குழுைாகப்  
பிரி த ்தனர் ,   இவ�யைர் கள் , 
க ப ண் க ள் ,   ஆ ண் க க � ன . 
இவ�யைர்கள் அவெகவ� தூய்வம 
கசய்்தல், சுைர்கவ�  ைர்ணமடித்தல், 
அஙகு பணி கசய்பைர்களுககு உ்தவி 
புரி்தல் என பல ்ைவலகவ�ச்  
கசய்்தனர். கபண்கள், இடிநது்பான 
வீடுகவ� அப்புெப்படுதது்தல், 
சாய்ந்த மரஙகவ� சீர்கசய்்தல், 
நிலஙகவ� சமப்படுதது்தல், ஒரு 
்தள்ளுைண்டி ககாண்டு குப்வபகவ� 
அகற்று்தல் என பல ் ைவலகவ�ச்  
கசய்்தனர். ஆண்கள், கபரிய ஒரு 
இயநதிர ைாகனம் ககாண்டு 
ச ாவல்யா ர ததில்   இருககும் 
குப்வபகவ� அகற்றும் பணியில் 
இெஙகினர். சாவலயின் இருபுெமும் 
வீடடில் பயன்படுததிய கபாருடகள், 
வீணான மரததுண்டுகள், பி�ாஸடிக 
சாமான்கள், எண்கணய்க கசிவுகள் 
என எஙகும் காடசியளித்தது. ் சறும் 

சகதியும் துச்சகமன எண்ணி அவனைரும் ்தன்வன அர்ப்பணித்தனர். 
மாவல 6 மணிய�வில் எஙகள் பணிகவ� நிறுததிகககாண்டு வீடு 
திரும்பி்னாம். 

ஹூஸடன் படட இன்னல்கவ� ஒருநாள் அனுபவித்்தாம், ஒன்று 
மடடும் நன்கு புரிந்தது, நாம் நல்ல கபாழுவ்த கழிககும் ஒவகைாரு 
்நரமும், பூமியில் சிலர் பல இன்னல்கவ� எதிர்ககாண்டு ்தான் 
இருகிொர்கள். நாவ� நமககு நடககப்்பாைது என்னகைன்று 
யாருககு்தான் க்தரியும்? நம் இன்னல்கவ� ்பாகக ்்தாழவம்ய 
வகககாடுககும் !

Dr. ேறகுணன் ் ்கசவைாம 
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5000 ஆண்டு்கள் ெைகம�தான இக்்ககலக� 
ஆயிரக்்கணக்்கதான சித்ர்்கள், ஞதானி்கள், 

ரிஷி்கள் குறிப்ெதா்க மச்்சநதிரநதா்ர், ்்கதாரக்்கநதா்ர், 
திருமூலர் ் ெதான்்�தார் ெதாழ்நதாள் முழுெதும் ெயிறசி வெறறு 
்கண்டுபிடிததுள்ைனர்.

்�தா்கதா ெலன்்கள்: 

முக��தா்க ் �தா்கதா ஆசனம் ெயிறசி வசய்ெ்ன் மூலம் 
ெல ் நதாய்்ககை குணப்ெடுத் முடியும். ் நதாய் ெரதாமல் 
்டுக்்க இ�லும்.முக��தா்க வசய்ெ்ன் மூலம் ெல அறபு் 
ெலன்்ககை வெ� இ�லும். 

்�தா்கப் ெயிறசியின் மூலம் உடலின் ெலவீனமதான 
ெகுதி்ககை ெலுெகட� வசய்கி�து. உடல் எகடக� 
சீரதா்க கெததுக்வ்கதாள்ை உ்வுகி�து. மரணதக் 
்ள்ளிப்்ெதாடுகி�து. சர்க்்ககர ் நதாய், ரத்அழுத்தக் 
்கட்டுப்ெதாட்டிறகுள் கெக்்க உ்வும். ரத்ததில் உள்ை 
வ்கதாழுப்கெ ்ககரக்்க உ்வுகி�து.

 இைெ�தி்ல்� முக��தா்க ெயிறசி வசய்்தால் 
மதாரகடப்பு, ெக்்கெதா்ம், சிறுநீர்கம், ்கல்லீரல் ் நதாய்்ககை 
ெரதாமல் ்விர்க்்கலதாம். ரத்ஓட்டதக் சீரதா்க கெக்்க 
உ்வும். எலும்பு்கள், ்கச நதார்்ககை ெலிகம�தா்க, 
உறுதி�தா்க கெக்்க உ்வும். முன்னதால் குனியும் 
ஆசனங்கள் மூலம் மூகைக்கு முக��தா்க ரத்ஓட்டத்க் 
வசலுததி, பிரதாணெதாயு அதி்கமதா்க உட்வசலுததி நீண்ட 
ஆயுகையும், ஞதாெ்க சக்திக�யும் வெருக்்க முடியும்.

 உைவி�ல் ரீதி�தா்க மனஅழுத்தக் ்கட்டுப்ெடுத் 
முடியும். ்ன்னம்பிக்க்க, சு�க்்கட்டுப்ெதாடு ெைர்க்்க 
முடியும். ்கெனச் சி்�லில் இருநது விடுெட்டு , 
மனஒருகமப்ெதாட்கட ெைர்க்்க முடியும். மதாணெர்்கள் 
்கறகும் தி�கன ்மம்ெடுத் முடியும். மன்நதாய்்கைதான 
மனஇறுக்்கம், அெரிமி் உணர்வு்கள், ென்முக� 
உணர்வு்கள், ெ�ம் ்ெதான்�ெறக� ்கட்டுப்ெதாட்டுக்குள் 
கெக்்க முடியும். 

மது, புக்கயிகல, சி்கவரட், இனிப்பு, எண்வணய் 
ெ்தார்த்ங்கள், ெதாஸ்ட்புட் ெக்க்ககை விட்டுவிட 
்ெண்டும். உணவு உண்டபின் ஆசனம் வசய்�க்கூடதாது. 
தூஙகி எழுந்பின் வெறும் ெயிறறில் அதி்கதாகலயில் 
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ெயிறசி வசய்� ் ெண்டும். 

தினமும் அகரமணி்நரம் ்ெ�தாமல் ்�தா்கதா ெயிறசி 
வசய்ெது நல்லது.

்�தா்கதா என்ெது உடல், மனம், அறிவு, உணர்வு, சமன்ெதாட்டிறகும் 
உ்விடும் ்ககல ஆகும். ெ்ஞ்சலி முனிெரதால்இக்்ககல 
இநதி�தாவில் ் ்தான்றி ெைர்நது ெழிெழி�தாய் ெரும் ஓர் ஒழுக்்க 
வநறி�தாகும். 

்�தா்கதாவின் ெல்்ெறு மரபு்கள் இநது, புத் மறறும் சமண 
ம்ங்களில் ்கதாணப்ெடுகின்�ன.்மலும் ்�தா்கதா ெஜர�தான 
மறறும் திவெததி� புத் ம் ்ததுெங்களில் ஒரு முக்கி� 
ெகுதி�தா்க விைஙகுகி�து.

வரலாறு:
 ்�தா்கம் என்� வசதால்லுக்கு இகண்ல் அல்லது 

இணக்்கமதா்க இருத்ல் என்று வெதாருள். ்�தா்கம் என்ெது 
இநதி�தாவில் உள்ை ஆறு ்ததுெமுக�்களில் முக்கி�மதான 
ஒன்�தாகும். ்�தா்கதாவின் ்்தாற�ம் விெதா்ததிறகு உட்ெட்டு 
இருக்கின்�து. இது ்ெ் ்கதாலததிறகு முன்்ெ ்்தான்றி 
இருக்்கலதாம் என்று ்கரு்ப்ெடுகி�து.சிநது சமவெளி நதா்கரி்கததின் 
்ைங்களில் உள்ை சில முததிகர்கள் ஒரு வெதாதுெதான ் �தா்கதா 
அல்லது தி�தான நிகல்ககை புள்ளிவிெரங்கள் ்கதாட்டி 
சித்ரிக்கின்�ன.

ஆரம்ெ நிகல ் �தா்க ெயிறசி்கள்

1. உட்்கடதாசனம்

2. ெதமதாசனம்

3. வீரதாசனம்

4. செதாசனம்

5. மயூரதாசனம்

6. சிரசதாசனம்

7. ்�தா்கமுதரதா

8. உததி்ெதமதாசனம்

9. ஜதானுசீரதானம்

10. ெக்ஷி்மதாத்தாசனம்

11. உத்தானெதா் ஆசனம்

12. நதாெதாசனம்

13. விெரீ்்கரணி

14. சர்ெதாங்கதாசனம்

15. மச்சதாசனம் மத�தாசனம்

16. சுப்்ெஜரதாசனம்  ரதாமலிங்கம் ் ்கதாவிந்ரதாஜ

17. புஜங்கதாசனம்

18. சலெதாசனம்

19. ்ணுரதாசனம்

20. ெச்சிரதாசனம்

்�தா்கததின் எட்டு அங்கங்கள்

1.இ�மம் (பின்ெற�்ெண்டி�கெ /எடுததுக்வ்கதாள்ைத 
்க்்ககெ) மி்ெதா்ம், சதாரதாதிருத்ல், ்ெரதாகச அற� 
்ன்கம ,வி்ெ்க மற� ்ன்கம மறறும் உரிகம 
வ்கதாண்டதாடதாதிருத்ல் .

2. நி�மம்(்கெனிக்்க்ெண்டி�கெ) புனி்ம், ் ெதாதுவமன்� 
மனம்/திருப்தி, ்கண்டிப்பு/ எளிகம, ்கற�ல் மறறும் ்கடவுளிடம் 
சரணதா்கதி.

3.ஆசனம், இ்ன் வெதாருள் அமர்்ல் அல்லது உடலின் 
நிகல.

4.பிரதாணதா�தாமம் (மூச்கச அடக்கு்ல்)ப்ரதாணதா , மூச்சு, 
அ�மதா, அடக்கு்ல் அல்லது நிறுதது்ல்.்மலும் ெதாழ்க்க்க 
ஓட்டதக்க் ்கட்டுெடுதது்ல் எனவும் வெதாருள்ெடும்.

5 .ப்ரத�தாேரம்(்னி�தா்க நீக்கு்ல்) பு� உல்க 
வெதாருள்்களில் இருநது ஐம்புலன்்ககையும் விலக்கு்ல்.

6.்தாரதாகன (மன ஒருகமப்ெதாடு/மனக் ஒரு நிகலப் 
ெடுதது்ல்) ஒ்ர வெதாருளின் மீது ்கெனதக் நிகலப் 
ெடுதது்ல்.

7.தி�தானம்(தி�தானம்) தி�தானதிறகு எடுததுக்வ்கதாண்ட 
வெதாருளின் உண்கமத்ன்கமக� ஆழ்நது சிநதித்ல்.

8.சமதாதி (ெ்ஞ்சலி) (விட்டு விடு்கல ஆ்ல்) 
உணர்வு்ககை தி�தானிக்கும் வெதாருளுடன் இகணததுவிடு்ல்.
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அடைவருக்கும் ‘மலலிட்க ‘ மலர் சார்்ாை வணக்்கங்கள்.

மு்ல் ்கதாலதாண்டு மலர் மணம் மிக்்க்தா்க ெந்கமக்கும். ஆயிரததிறகும்  
்மறெட்்டதாகரச்  வசன்�கடயும்  இம்மலகர  உருெதாக்்க,  ்ங்கள்  
்நரதக்யும்,  உகைப்கெயும்  வ்கதாடுத்கமக்கு  ஆசிரி�ர்  குழுவிறகு  
வநஞ்சதார்ந்  நன்றி்ககைக்  கூறிக்  வ்கதாள்கி்�ன்.  

்மலும் இம்மலரின் மு்ல் இ்ழுக்கு நல்ல ெகடப்பு்ககை அளித், 
அத்கன ெகடப்ெதாளி்களுக்கும் வநஞ்சமிகு நன்றி்ககைத வ்ரிவிததுக் 
வ்கதாள்கி்�ன். ்கக், ்கவிக், ்கட்டுகர, ெ�னுள்ை குறிப்பு்கள் , சதான் 
ஆண்்டதானி்�தாவின் சதா்கன�தாைர்்களின்  ்நர்்கதாணல்,  
குைநக்்களுக்்கதான  ெகுதி  என  ெரவிருக்கி�து. இப்வெதாழுது  ஈ-மலர்  
ெடிவில்  உங்களுக்கு  ெைஙகும்  நதாங்கள்,  ஆண்டு  மலரதா்கவும்  ் ர 
உள்்ைதாம்.  

அடுத்டுதது ெரப்்ெதாகும் இ்ழ்்களுக்கு உங்களின் ஆ்ரவும், 
ெங்களிப்பும் அெசி�ம் ்ருமதாறு ்ெண்டி, ெணஙகிக் ்்கட்டுக் 
வ்கதாள்கி்�ன்.

மிக்்க நன்றி !

வச�லதாைர்- ்கார்ததி்்க�ன் சுப்ா நாயுடு ,
சதான் ஆண்்டதானி்�தா ் மிழ் சங்கம்.

நச�லாளர் நன்றியுடர

27



PB2828


