திருவள்ளுவர் ஆண்டு-2049 / சித்திரை, ஏப்ரல் 2018

April 2018 | Volume 1 Issue 1 | சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்

அன்புடையீர்!
அனைவருக்கும் உளமார்ந்த
இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் !
இப்புத்தாண்டில் நமது சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்தின் மூலம் வெளியாகும் இந்த “மல்லிகை “ மலர்,
நம் சங்கத்தின் ‘முதல் இதழ்‘ என பெருமையுடன் ச�ொல்லிக்
க�ொள்கிற�ோம்.
இது முதல் காலாண்டிற்க்கான இதழ். இம்மலர் ஆரம்பித்த
ந�ோக்கமே, நம் அனைவரிடமும் ஒளிந்திருக்கும் திறமைகளை வெளிக்
க�ொணருவது தான்! நான்கு மாதத்திற்கு ஒருமுறை இவ்விதழ்
வரப்போகிறது. உங்களுக்கு விருப்பமான பிரிவைத் தேர்ந்தெடுத்து,
உங்கள் படைப்புகளை எங்களுக்கு அனுப்பலாம். உங்கள்
ப ங ்க ளி ப் பு ம் , ஆ த ர வு ம்  தந் து , மே லு ம் இ வ் வி தழ ை ச்
சிறப்பிக்குமாறு  வேண்டிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி !
அன்புடன்,

ஆசிரியர்-ஷீலா ரமணன்.
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்
சங்கம்
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ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்:

இராஜகுரு பரமசாமி
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தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் வாழ்த்துரை
அன்புத் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு,
நம் தமிழ் சங்கத்தின் சார்பாக
‘இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!’
2018 ஆம் ஆண்டில், நம் சங்கத்தின் முதல் முயற்சி, பெருமைமிகு
முயற்சி- ‘மல்லிகை’ மலர்! இம்மலரின் முதல் இதழில் உங்களை
எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி! எல்லா வயதினருக்கும் உரிய
மலர் இது.. உங்கள் திறமைகளை , உலகறிய செய்யுங்கள். இவ்விதழில்
வெளிவந்த படைப்புகளுக்கும், படைப்பாளிகளுக்கும் மனமார்ந்த
பாராட்டுக்கள்! மேலும் இனிவரும் இதழ்களில் நீங்கள் உங்கள்
படைப்புகளை அனுப்பி வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் !த�ொடர்ந்து உங்கள்
அனைவரது ஆதரவும் தந்து, மேலும் மேலும் சிறப்படையச் செய்யுங்கள்.
நன்றி! வணக்கம்!
அன்புடன்,

தலைவர் - இராஜகுரு பரமசாமி
சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
மல்லிகை மலரைப் படிக்க : https://satamilsangam.org/newsletter
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இதழின் உள்ளே
என் அம்மா- கவிதை	
நிகழ்வுகள்
சிறு பயன் குறிப்புகள்
வீட்டு வைத்தியம்
மன மருத்துவம்- ஓர் நேர்காணல்
அரட்டை வித் காஃபி
இயற்கை அன்னை- கவிதை
சமையல் குறிப்புகள்
ஹார்வி
ய�ோகா
நன்றியுரை- செயலாளர்
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என் அம்மா!

எனதுயிரே!
நீ உண்டாயா, உறங்கினாயா,
ஏதும் அறியேன், எனதுயிரே,
நான் உண்டு, உன்
நிழலில் உறங்கி
வளமாய் வளர்ந்தேன்!
உன்னை உரமாக்கி,
என்னை உயிராக்கி,
உருவாக்கிய எனதுயிரே!
இன்று நீ இல்லை!
த�ொலைத்து விட்டேன்,

தவிக்கிறேன் எனதுயிரே!
ஓய்வறியா உன்னுடல்,
ஓயும் வரை
உழைத்துவிட்டுச்
சென்றாயே, எனதுயிரே!
உன்னன்பை யார் தருவார்- இனி
அனுதினமும் என் செயலில் உன்
எண்ணம் காண்கின்றேன்
‘துணிவே துணை’ என நீ காட்டிய
வழி தான்
நான் வாழ்கிறேன் எனதுயிரே!
என்றும் என்னுள்ளேயே  
இருப்பாயாக எனதுயிரே!

ஹேமா சிவகுமார்
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சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச்

இனிய 2018 ஆம் ஆண்டின், கடந்த 3 மாத 

காலம், நம் சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
மூலமாக நடந்த நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நம் தமிழ் மக்கள்
பங்கு க�ொண்ட நிகழ்ச்சிகள் என ஒரு சிறு சுவையான
த�ொகுப்பு உங்களுக்காக:

ஆங்கிலப் புத்தாண்டில் ஆங்கில வாழ்த்துக்கள�ோடுத் 
துவங்கி, பின் வர ப�ோகும் ப�ொங்கலை எவ்வாறெல்லாம்
க �ொண்டா  ட ல ா ம் எ ன ந ம் ம க ்க ள் தி ட ்ட ம்
ப�ோட்டனர். முதலில் நம் ஊர்களில் வைப்பது ப�ோல
ஒ ரு கூ ட் டு ப் ப�ொ ங ்க ல் வ ை த ்தா ல் எ ன்ன  எ ன்ற 
ஆசையுடன், மகேஷ் விஸ்வநாதன் மற்றும் குழுவினர்
மு ய ற் சி ய ா ல் ஜ ன வ ரி 1 4 ஆ ம்  தே தி , ச ா ன்
ஆண்டோனிய�ோ இந்துக் க�ோவிலில் நம் மக்கள்
அனைவரும் ஒன்று கூடி,ஆண்டாளின் திருக்கல்யாணம்
முடிந்ததும், குருக்கள் ஆரம்பித்து வைக்க, சிறப்பாக
கூ ட் டு ப்  ப�ொ ங ்க ல் வ ை த் து ப கி ர் ந் து உ ண் டு ,
க�ொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் !
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அதற்கும் முன்பு ஒரு நல்ல நாளில் (நமக்கு மகிழ்ச்சி
தரும் எல்லா நாளும் நல்ல நாள் தானே) காலை 
வேளை யி ல் ந ம்  த மி ழ் ச் ச ங ்கத் தலைவ ர்
ர ா ஜ கு ரு வி ட மி ரு ந் து ம் ,  செ க ரெ ட ்ட ரி
கார்த்திகேயனிடமிருந்தும் எனக்கு த�ொலைபேசி
வந்தது. நம்ப நீயா-நானா க�ோபிநாத் டெக்சாஸ் 
வருகிறார், சான் ஆண்டோனிய�ோவிற்கு கூப்பிடலாம்
என நினைக்கிற�ோம், இங்கே நாமும் ஒரு விவாத 
மேடை அமைக்கலாமா, ப�ொறுப்பெடுத்து நாம்
பண்ணலாமா ? என்று கலந்துரையாடியப�ோது,  நாம்
தான் வேலைனு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரர்களாச்சே,  
உடனே ஒப்புக்கொண்டு, அன்றே அனைவருக்கும்
செய்தி அனுப்பி,  பங்கு க�ொள்பவர்களை ஒன்று
கூட்டி, ஒரு ஒலி உரு கலந்துரையாடல் (அதாங்க 
ப�ோன் கான்பஃரென்ஸ்) நடத்தி,  இவர்  இவர்  
இன்னார்  சார்பில் பேசப் ப�ோகிறார்கள் எனப்
பிரித்து, மேடையேறத் தயாராகி விட்டோம்.

சங்கம் நிகழ்வுகள் - நடந்தவை
ஜனவரி 21 ஆம் தேதி,  இந்துக் க�ோவில் மஹாலக்ஷ்மி 
அரங்கத்தில்,  க�ோபிநாத்துடன் சேர்ந்து  20 நபர்கள்
கலந்து க�ொண்டு, ‘அமெரிக்கா வந்ததும் அதிகம் மாறியது
ஆண்களா, பெண்களா?’ என்ற தலைப்பில் மிக மிக
சுவாரசியமான, விறுவிறுப்பான

நீயா- நானா நடந்தது. பல நூறு மக்கள் கலந்து
க �ொ ண் டு , ஆ ர வ ா ர ம்  செ ய் து அ ம ர்க்கள ப்
படுத்தினார்கள். க�ோபிநாத்துக்கும் இது ஒரு மறக்க 
முடியாத நிகழ்ச்சியாக இருக்கும். விஜய் டீவியில்
பங்கு க�ொண்டது ப�ோலவே ஒரு நல்ல அனுபவத்தை 
எங்களுக்கு ஏற்படுத்திக் க�ொடுத்த ராஜகுருவிற்கும்,
கார்த்திகேயனுக்கும் நன்றிகள் பல.
அது முடிந்த அடுத்த வாரத்திலேயே, ஜனவரி 27
ஆ ம்  தே தி ,  த மி ழ் ச ங ்கத் தி ன் ப�ொ ங ்க ல் சி ற ப் பு
நிகழ்ச்சிகள் அதே அரங்கில் நடந்தது. பன்னிரண்டு
ஆண்டுகளாகச் சிறப்பாக நடந்து வரும் நம் சான்
ஆ ண ்ட ோ னி ய�ோ வி ன்  த மி ழ் ப ள் ளி ம ா ண வ ,

மாணவியினர்,  தமிழ்த் தாய் வாழ்த்துப் பாடி
நிகழ்ச்சியை துவங்க, சிந்துஜாவும், நபீஸாவும்
அழகாகத் த�ொகுத்து வழங்கினர்.  பலவிதமான
நடனங்கள்-கிராமிய நடனங்கள், பரத நாட்டியம்,
மேற்கத்திய நடனங்கள் என சிறுவர்கள�ோடு சேர்ந்து
பெரியவர்களும் ஆடி சிறப்பு செய்தனர்.
இனிமையான பியான�ோ இசை காதுகளை 
வருட, அப்படியே எழுந்து ஆட துள்ளல் பாடல்களும்
இடம் பெற்றது. இதன் நடுவே இன்றைய முக்கிய
பிரச்சனையாக இருக்கும் ‘வீசா’ நிலைமை குறித்து,
ந ம் ந ண்பர்க ள் சி ல ர் , எ ப்ப டி யெல்லா ம்
விழிப்புணர்வோடு செயல் பட வேண்டும் என்று
வந்திருந்தவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தனர். நம்மை 
மேலும் மேம்படுத்திக் க�ொள்ள மாதம் ஒரு முறை 
கதை, இலக்கிய சந்திப்புக்கள் நடத்தி, இரண்டாம்
வருடத்தை எட்டிய ‘திண்ணை’ அமைப்பினர், அதன்
ப ய ன் ம ற் று ம்  டெ க ்ஸா ஸி ல் , ச ா ன்
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ஆண்டோனிய�ோவில் மட்டுமே, அமெரிக்கப் ப�ொது
நூலகத்தில் தமிழ் புத்தகங்கள் இருக்கும் சிறப்புச்
செய்தியைக் கூறினர்.  தலைவர், செகரெட்டரி
மற்றும் சங்க உறுப்பினர்கள் நன்றியுரையும், வாழ்த்து
ரையும் வழங்க விழா இனிதே முடிந்தது.  நிகழ்ச்சிகள்
அமைதியாக, சிறப்பாக நடக்க, யூனிவெர்சிடியில்
பயிலும் நம் மாணவர்கள் ஒரு குழு வாகச் செயல்
பட்டது மிகச் சிறப்பான விஷயம். அருமையான
இரவு விருந்துண்டு அனைவரும் விடை பெற்றனர்.
பிப்ரவரி மாதம் 14, 15 தேதிகளில் இங்குள்ள ஒரு
ம ரு த் து வ ம னை யி லி ரு ந் து , கீ ம�ோ தெ ர பி
எடுத்துக்கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு இரத்த உதவி
வேண்டும் என்ற செய்தி வந்ததும், நம் சங்கத்தைச்
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சார்ந்த நல்ல உள்ளங்கள் இரத்த தானம் செய்தனர்.

மார்ச்-30 ஆம் தேதி, ‘அலெக்ஸ் தி ஒண்டர்லாண்ட்’:
ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியன் அலெக்சின் நிகழ்ச்சி,
இந்துக் க�ோவில்-மஹாலட்சுமி ஹாலில் நடைபெற்றது.
அடேயப்பா,, என்ன ஒரு எனர்ஜி ! மேடையில் கால்
வைத்த ந�ொடியிலிருந்து, மேடை விட்டு இறங்கும்
வரை, எங்கள் அனைவரையும் கட்டிப் ப�ோட்டார்
ம னு ஷ ர் ! இ சை யு ட ன் கூ டி ய ந கை ச் சு வ ை
யில், ஒருத்தரை விடவில்லையே! பாடகரிலிருந்து,
இசை அமைப்பாளர்கள், நடிகர்கள் என மனுஷர்
புகுந்து விளையாடிவிட்டார்!  யூ டியூபில் ‘மாமாஸ்,
மாமீஸ், மைனாரிட்டீஸ்’ பார்த்தவர்களுக்குப் புரியும்,
இவருக்கு கர்னாடக இசையும் எப்படி கை வந்த கலை 

என்று! இவருடைய தலை கிரீடத்தில் இன்னும்
எ த ்த னை  ர க ம ா ன தி றமைக்  க ற்க ள்
பதிக்கப்பட்டுள்ளனவ�ோ ! வாழ்த்துக்கள் அலெக்ஸ்!

க�ொள்கிறேன்.

நடந்து க�ொண்டிருப்பவை: திண்ணைக் கூட்டம்

வ ரு ம்  மே  ம ா த ம் 1 9 ஆ ம்  தே தி , ச னி க் 
கிழமை, தமிழ் புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள், சான்
ஆண்டோனிய�ோ இந்துக் க�ோவில்-மஹா லட்சுமி
ஹாலில் நடைபெற உள்ளது. அதனை அடுத்து
நடக்கப் ப�ோகும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும், அடுத்து
வரும் (ஆகஸ்டு) காலாண்டு மலரில் காணலாம்.
Upcoming events: https://satamilsangam.org/upcomingevents

2017 ஆம் வருடத்திலிருந்து ஒவ்வொரு மாதமும்
கடைசி ஞாயிற்றுக் கிழமை, காலை 10 :30 -12 :30 ,
எட்மன்ட் க�ோடி நூலகத்தில் ஒன்று கூடி அந்த மாதம்  
வ ா சி த ்த பு த ்த க ங ்களை ப் ப ற் றி அ ல சி
ஆராய்ந்து,விவாதித்து மகிழ்கிற�ோம். நூலகத்தில்
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் நூல்கள் தினசரி
வாசிப்பிற்கு வைக்கப் படவுள்ளது. அனைவரும்
மாதா மாதம் திண்ணை கூட்டத்திற்கு வந்து பங்கு
க�ொள்ளுமாறு,எங்கள் குழு சார்பாகக் கேட்டுக் 

நடக்க இருப்பவை:

நன்றி! வணக்கம்!

-ஷீலா ரமணன்.
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சமையல் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கான
சிறு பயன் குறிப்புகள்.

1. குழம்பில் உப்பு அதிகமாகி விட்டால், ஒரு உருளைக் கிழங்கை நறுக்கிப் ப�ோடுங்கள்.அது உப்பை ஈர்த்து விடும்.
2. உருளைக் கிழங்கு வறுவல் ம�ொறு ம�ொறுவென இருக்க,பாசித் பருப்பை பவுடர் பண்ணித் தூவுங்கள்.
3. க�ோழிக்கறியை தயிரில் 10 நிமிடம் ஊற வைத்து,பிறகு கழுவினால் சாஃப்ட்டாகவும், வாடை இல்லாமலும் இருக்கும்.
4. குக்கரில் சாதம் வைக்கும் ப�ோது,2 ச�ொட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து வைத்தால்,சாதம் உதிரி உதிரியாக வரும்.
5. நாம் சமைக்கும் ப�ோது, சுட்டுக் க�ொண்டால�ோ,க�ொதிக்கும் ப�ொருள் பட்டுவிட்டால�ோ,
உடனே தேன் தடவினால்,எரியாது,க�ொப்பளிக்காது.

குழந்தைகளுக்கு :
1. ஏதாவது கட்டி ஏற்பட்டால்,சின்ன வெங்காயத்தை உரசிப் ப�ோட்டால் கட்டி விரைவில்
மறையும்.
2. குழந்தைகள் ம�ோஷன் ப�ோக பிரச்சனை இருந்தால், கிஸ்மிஸ் பழம் 15 எடுத்து, வெந்நீரில்
காய்ச்சி பின் வடிகட்டிக் க�ொடுக்கவும்.
3. பாலில் சிறிதளவு ஓமம் ப�ோட்டுக் காய்ச்சி வடிகட்டிக் க�ொடுத்தால்,ஜீரணக் க�ோளாறு
வராது.
4. சளி அதிகமாக இருந்தால்,விக்ஸை விளக்கு சூட்டில் காட்டி நெஞ்சில் தடவினால், சளி
குறையும்.

சுதாÿ இராஜகுரு
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வீட்டு
வைத்தியம்:
எறும்புக் கடிக்கு
வீட்டு வைத்தியம்

இ ந்த வசந்த காலத்தில் (ஸ்ப்ரிங் 

சீசன்) நமது வீடுகளின் பின்புறத்திலும்,
வி ளை ய ா ட் டு  மைத ா ன ங ்க ளி
லு ம் எ று ம் பு க ளி ன் ந ட ம ா ட ்ட ங ்க ள்
பெருமளவில் இருக்கும். நாம் வீட்டில் வேலை  
செய்யும் ப�ோத�ோ, விளையாடும் ப�ோத�ோ 
எறும்பு கடிக்க நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு.
இவற்றில் சிவப்பு எறும்பு கடித்தால், அதன்
வலியும், வேதனையும் விஷக்கடி ப�ோன்றது.
அலர்ஜி ப�ோல ஆகிவிடும்.
இதனால் என் அனுபவத்தில் இருந்து
ஒன்று ச�ொல்கிறேன், இது உங்களுக்கு
ஒத்து வந்தால் பயன்படுங்கள். நாம்
பயன்படுத்தும் பேக்கிங் ச�ோடாவை
க �ொ ஞ ்ச ம் எ டு த் து எ று ம் பு க டி த ்த
இடத்தில கை பறக்க அழுத்தித் தேய்த்துக் 
க�ொண்டே இருங்கள், சில நிமிடங்களுக்கு.
சி றி து நேரத்தி ல் அந ்த எரிச்ச லு ம்,
அரிப்பும் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாகக் 
குறைந்து விடும். வெளியில் வாங்கிப்
பயன்படுத்திய கிரீம் வகைகளை விட,
இ ம் மு றை  மி க வு ம் ப ய னு ள்ளத ா க
இருக்கிறது.

சிங்கார சிங்க் வேண்டுமா:
தினமும் நாம் பயன்படுத்தும் சமையல்
அறை சிங்க், வாசனையாகவும், பளபள 
என்றும்
இருக்க ஒரு டிப்ஸ். நாம்
பயன்படுத்திய எலுமிச்சை பழத் த�ோல்
மற்றும் ஆரஞ்சு பழத் த�ோல்களை, நம்
வேலை  மு டி ந ்த பி ன் , சி ங்க் கி ன்
க ழி வு க ள் அ க ற் று ம் ப கு தி யி ல்
ப�ோட்டு, ஆன் செய்து, தண்ணீரையும்
தி றந் து
வி டு ங ்க ள் .
எ ண்ணெ ய் ப் ப சை , இ த ர
அ ழு க் கு க ளு ம்  ப�ோ ய் , சி ங்க் 
பளபளவென்றும் வாசனையுடனும்
இருக்கும்.

Dr. வித்யா பரூக்
சான் ஆண்டோனிய�ோ
தமிழ்ச் சங்கம் - Board of
Trustees
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Mind

Body Medicine
‘மன மருத்துவம்’
பற்றி
டாக்டர்
வெங்கட்
ÿனிவாசனுடன்
ஓர் நேர்காணல்:
ஷீலா ரமணன்.

ஷீலா: வணக்கம் டாக்டர். இந்தியாவிலேயே முதன்
முதலாக இப்புத்தகம் எழுதிய உங்களுக்கு மனம் நிறைந்த
பாராட்டுக்கள்!
இந்தப் புத்தகம் பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம்
க�ொடுங்களேன்.
டாக்டர்: நன்றி! நம் உடலில் ஏற்படும் நிறைய
ந�ோய்கள், நம் மன எண்ணங்களின், உணர்ச்சிகளின்
பிரதிபலிப்பே! மனதில் ஏற்படும் Stress மனஅழுத்தமே, உடலில் த�ோன்றும் வியாதிகள்!
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இது அறிவியல் பூர்வ உண்மை. இதைப் பற்றிய
நிறைய விளக்கங்களே இப்புத்தகத்தில் இருக்கிறது.
ஷீலா: டாக்டர், மனஅழுத்தினால் என்னென்ன வியாதிகள்
வருகிறது?
டாக்டர்: Blood Pressure ஜாஸ்தியாகலாம், Blood
Sugar ஜாஸ்தியாகலாம், த�ொற்றுந�ோய்கள் எளிதில்
த�ொற்றிக் க�ொள்ளும். உடலுக்கு எக்ஸர்சைஸ் 
செய்வ து  ப�ோ ல , ம ன ப் ப யி ற் சி க ள்  செ ய் து
க�ொண்டால் இவற்றைத் தவிர்க்கலாம்.

ஷீலா: ஸார், உடம்பு முடியலைன்னா
உங்களை மாதிரி டாக்டர்களிடம் செல்கிற�ோம்,
மருந்து, மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டுக்
குணப்படுத்திக் க�ொள்கிற�ோம். இதைத் தவிர
வேற என்ன வழிகள் இருக்கு?
ட ா க ்ட ர் :
த வி ர்க்க  மு டி ய ா த 
வி ஷ ய ங ்க ளு க் கு ம ரு ந் து ம் ,
ம ா த் தி ரை க ளு ம் எ டு த் து க் 
க �ொள்ள த ்தா ன்  வே ண் டு ம் . ந ம்
எண்ணங்களைக் க�ொண்டே நிறைய
வியாதிகளைக் குணப்படுத்தலாம்,
வராமல் கூடத் தடுக்கலாம். அது தான்
இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது. உலகம்
முழுவதும் இது குறித்து ஆராய்ச்சிகள்
நடந்து க�ொண்டிருக்கிறது, குறிப்பாக
அ மெ ரி க ்கா வி ல் ஹ ா ர்வா ர் ட் 
ப ல்கலைக்  க ழ க த் தி ல்
செய்திருக்கிறார்கள்! மேலும் நான்
ஹார்வார்ட் பல்கலைகழகத்திற்குச்
சென்று பயிற்சி எடுக்கப் ப�ோகிறேன்.
ஷீலா: அப்படியா, சிறப்பு டாக்டர்! நீங்கள்
எழுதிய இந்தப் புத்தகத்திற்கு எப்படிப் பட்ட
அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கிறது?
ட ா க ்ட ர் :

சென்னை ப�ோ ரூ ர்

ÿராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ்

அண்ட் ரிசெர்ச் இன்ஸ்டிடூட்டில்,
நான் சென்று துடங்கி வைத்திருக்கிறேன்.
முதல் பேட்சில் 60 க்கும் மேற்பட்ட 
ம ா ண வர்க ள் ப டி க ்க  ஆ ர ம் பி த் து
விட்டனர். இந்தக் க�ோர்ஸுக்குரிய
புத்தகம் தான் “Principles of Mind -Body
-Medicine”. இத்துடன் ய�ோகாவும்,
தியானமும் ச�ொல்லித் தருகிற�ோம்.
ஷீலா: டாக்டர், ஆச்சரியமா இருக்கே,
மெடிக்கல் காலேஜ்ல தியானமா?
டாக்டர்: ஆமாம்.15, 20 வருடங்கள்
முன்பு வரை யாரும் நினைத்திருக்கக் 
கூட முடியாது. ஆனால் அறிவியல்
பூர்வமான உண்மைகள் வெளிவர, வர
மெடிக்கல் காலெஜ்களில் கற்றுத் தர
ஆரம்பித்து விட்டார்கள்.
ஷீலா: உங்கள் புத்தகத்தில் என்னென்ன
தலைப்புகளில் அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது?
டாக்டர்: ம�ொத்தம் 16 அத்தியாயங்கள்-

வெங்கட் ÿனிவாசன்
Chapters. அதில் முக்கியமாக மனஅழுத்தம் பற்றி நிறைய
இ ரு க் கி ற து . ந ம க் கு ஸ ்ட்ரெஸ்  இ ரு ப்பதை  எ ப்ப டி க் 
க ண் டு பி டி ப்ப து ? இ த ன ா ல் I m m u n e s y s t e m எ ப்ப டி
பாதிப்படைகிறது ? என தெரிய வேண்டும். இதற்குப் பெயர்
-Psycho Neuro Immunology.  எளிதில் த�ொற்றுந�ோய்கள் த�ொற்றிக் 
க �ொ ள் ளு ம் . அ தை  தி ய ா ன த் தி ன் மூ ல ம் எ ப்ப டி ச ரி
செய்வது? இதற்கு என்ன அறிவியல் பூர்வமான சான்றுகள்?
என்பவையே இப்புத்தகம்.
ஷீலா: ஸ்ட்ரெஸ்ஸினால் முக்கியமாக எது நம் உடலைப் பாதிக்கிறது?
டாக்டர்: நம் ஜீரணசக்தியை மிகவும் பாதிக்கும். நம் குடல்களில்
இருக்கும் பாக்டீரியாக்களுக்கும், மனஉணர்வுகளுக்கும் உள்ள 
த�ொடர்புகள், இவர்களால், அவரது வீடு, அலுவலகம் எப்படிப்
பாதிக்கப் படுகிறது ப�ோன்றவையும் இப்புத்தகத்தில் உள்ளது.
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எண்ணங்கள�ோ, நம்பிக்கையின்மைய�ோ 
க �ொண்டவர்க ள் கு றை ந ்த ஆ யு ள்
உடையவர்களாய் இருப்பர். இதெல்லாம்
எதனால் ஏற்படுகிறது என ஆராய்ச்சி
செய்து கூறப் பட்டுள்ளது.
ஷீலா: நல்ல எண்ணங்களை வளர்த்துக்
க�ொண்டால் மனவியாதிகளைத் தவிர்க்கலாம்,
இல்லையா டாக்டர்?
டாக்டர்: நிச்சியமாக! சமூகத்தின்
மேலும், உடன் இருப்பவர்கள் மேலும்
நம்பிக்கையும் நல்லெண்ணங்களும் நம்
மனதில் அழுத்தம் ஏற்படாமல் தடுக்கும்.
கடைசியாக ‘Spirituality ‘- இதில் ஜாதிமத பேதம் பற்றி ஏதும் இல்லை. நம்மை 
விட உயர்ந்த ஒரு சக்தியை நாடுவதே 
Spirituality. இதில் அனைத்தும் அறிவியல்
பூ ர்வ ம ா க ஆ ர ா ய் ச் சி  செய்ய ப்
பட்டுள்ளது. அதற்குரிய ஆதாரங்களும்,
தெளிவுகளும் உள்ள புத்தகம் தான் இது.
ஷீலா: ப�ோரூர் தவிர, வேறு எங்கெல்லாம்
இப்புத்தகம் அறியப் பட்டிருக்கிறது டாக்டர்?
டாக்டர்: பெங்களூரில் உள்ள S. வியாசா
எ ன்ற  இ ன் ஸ் டி டூ ட் டி ல் ப ா ட ம ா க
எடுத்துக் க�ொள்ள முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதே ப�ோல மணிப்பால் நூலகத்தில்
இ ப் பு த ்த க த ்தை  வ ை க ்க 
உ ள்ள ன ர் . ஓ ர ள வு வி ஞ ்ஞா ன ம்
தெ ரி ந ்த வர்கள ா ல் நி றை ய
வி ஷ ய ங ்களைக்  க ற் று க ்க ொள்ள 
முடியும்.
ஷீ ல ா : எ ம்மா தி ரி ப் ப யி ற் சி க ள்
ச�ொல்லியிருக்கிறீர்கள் டாக்டர்?
டாக்டர்: நிறைய பயிற்சிகள் இருக்கிறது.
முக்கியமாக தூக்கமின்மைக்குப் பயிற்சி,
நம்மை திடப் படுத்திக்க க�ொள்ளும்
திறன்- Resilience என்போம். அடுத்து நம்
ஷீலா
மன�ோபாவம் - அணுகுமுறை. நாம்
உ ல க த ்தை  எ ப்ப டி அ ணு கு கி ற�ோ ம்
எ ன்ப து மி க மு க் கி ய ம் . ந ல்ல  எ ண்ண ங ்க ள்
மட்டுமே நிரம்பி, அனைவரிடமும் இயல்பாகப்
ப ழ க க்  கூ டி ய வர்க ள் நீ ண்ட வ ா ழ்நாளைக் 
க�ொண்டவர்களாகவும், மனதில் சதா கெட்ட 
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தவிர்க்க முடியாத விஷயங்களுக்கு
மருந்தும், மாத்திரைகளும் எடுத்துக் 
க�ொள்ளத்தான் வேண்டும். என் முழு
விருப்பம் என்னவென்றால், இதை 
படித்து, உணர்ந்து, உங்கள் உடல்
வியாதிகளை மனப் பயிற்சிகள் மூலம்
தெ ளி வு ப டு த் தி , ம ன ம் ந ன்றா க
இருந்தால் மட்டுமே நம் உடல் நன்றாக
ரமணன்
இருக்கும்.   மருந்து-மாத்திரைகளை 
மு டி ந ்த ள வு  த வி ர் த் து ப ய னு ற 
வேண்டும் என்பதே. விளக்கங்களைக் கேட்டுத் 
தெரிந்து க�ொண்டமைக்கு நன்றி ஷீலா!
ஷீலா: நன்றி டாக்டர்! வாழ்த்துக்கள்!

மு

க நூ லி ல் மு க த ்தை
தே
டு
ம்
உறவுகளே!  நண்பர்கள�ோடு
முகம் குடுத்து உரையாடுங்கள்
நேரத்தை வாட்ஸ் ஆப்பில்
வேஸ்ட் செய்யாமல், பாசத்துடன்
அ டி க ்க டி ஒ ரு பாட்ல க்
வை யு ங ்க ள் ! டி ப்ர ஷ ன் ,
ஸ்ட்ரெஸ் உங்கள் டிக்ஷனரியில்
இருக்காது. ப�ோன் ஃப்ரீ டே
க�ொண்டா ட ப் ரீ பி ளா ன்
பண்ணுங்கள். கடைசிவரை
இச்சிறுகதையை படித்துவிட்டு
க ரு த் து ச�ொ ல் லு ங ்க ள் .
உ ங ்க ளு க் கு ஒ ரு ப ரி சு
காத்திருக்கிறது ....

அரட்டை
(சிறுகதை):
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நல்ல கருப்பு நிறத்தில் மணக்க மணக்க இருந்தது,
அம்மா எனக்காகவே இந்த முறை க�ொல்லிமலையில்
இருந்து வரவழைத்து, தானே வறுத்து அரைத்துக் 
க�ொண்டு வந்த காபி ப�ொடியில் ப�ோட்ட அந்த
டிகாஷனை நல்ல சூடான பாலில் வேண்டும் வரை 
சேர்த்து, இரண்டு ஸ்பூன் பிரவுன் சுகர் கலந்து, ஒரு
டபரா செட்டில் எடுத்துக் க�ொண்டு ச�ோபாவில்
வந்து அமர்ந்த ப�ோது அதிகாலை மணி 5:10. அனல்
பறக்கும் சூடு! மனம் மயக்கும் மணம்! கண்களை 
மூடி ஒரு சில வினாடிகள் பிராணாயாமம்! ஆஹா
பேஷ் பேஷ்   எத்தனை க�ோடி இன்பம் வைத்தாய்
இறைவா!
க ா பி யி ன் மீ த ா ன வி ரு ப்ப ம் எ ப ்ப ோ து ம்
குறைந்ததில்லை எனக்கு அதற்காக அடிக்கடி காபி

வ ா ழ்க்கை  து ணை யு ட ன்தா ன் , எ ன்ன 
வேண்டுமானாலும் பேசலாம், சண்டை வருவது
உ று தி . . . ச ம ா த ா ன ம் அ வ ர வ ர் கு டு ம்ப த ்தை ப்
ப�ொருத்தது.  
சில நாட்களில் மட்டும் தான் மாலை வேளை 
ந ண்பர்க ளு ட ன் அ மைந் து வி டு ம் . ந ண்பர்க ள் ,
ந�ொறுக்குத்தீனி மற்றும் காபி என்பது ஒரு ஜாலியான
காம்பினேஷன்.
நல்ல நண்பர்கள�ோடு உரையாடுவது அல்லது
அரட்டை அடிப்பது என்பதற்கு இணை எதுவுமே 
இல்லை. அதை என்னவென்று ச�ொல்வது? ஒரு நல்ல 
புத்தகம் வாசிப்பது ப�ோல ... ம்ஹ்ம். அல்லது
கடற்கரை மணலில. காலாற நடப்பது ப�ோல... ம்ஹ்ம்
ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையான மகிழ்ச்சியைத் 
தருவது. கிண்டல், கேலி, பயனுள்ள விஷயம்
ப ய ன ற்ற  வி ஷ ய ம் இ ப்ப டி எ து
வே ண் டு ம ா ன ா லு ம் . ம ன தி ல் ப ட ்டதை 
நண்பர்களிடம் பேசலாம். சண்டையிட்டுக் 
க�ொள்ளலாம். ஆனால் நல்ல நட்பு நம்மை நல்
வ ழி யி ல் ம ா ற் று மே  ஒ ழி ய  தவற ா க
எடுத்துக்கொள்ளாது.
இப்படித் தான், ஒரு நாள் மாலை  மணி
ஐந்தரை இருக்கும், அது வசந்த காலத்தின் ஒரு
வார இறுதி நாள், வெள்ளிக்கிழமை, மகனை 
தேக் வான் ட�ோ வகுப்பில் விட்டு விட்டு.
ப ா க் கி ய ா ர் டி ல் எ ன்  வ ா ழ்க்கைத் து ணை 
வேலை செய்து க�ொண்டிருக்க. நான் வழக்கம்
ப�ோல் சமையல் அறையில். காபி ப�ோடேன்
ப்ளீஸ் என்று என் கணவர் உள்ளே வந்து
கேட்கவும், என் த�ோழி ப�ோன் செய்யவும்
சரியாக இருந்தது

குடிப்பவள் அல்ல. நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு கப் தான்.
அதிகாலையில் ஆதவனுக்கு முன்பாக எழுந்து
அன்றைய ப�ொழுதின் வேலைகளுக்கான திட்டமிடல்,
ஒரு கப் காபி யுடன் ஆரம்பம் ஆகும். நானே 
ப�ோட்டுக்கொள்வேன். அது எனக்கே எனக்கானத் 
தனிமையில். அப்புறம் மாலையில் ஒரு கப், அது
நிச்சயமாகத் தனிமையில் இல்லை, நாள் முழுவதும்
என்ன நடந்தது என்பது பற்றி யாருடனேனும்
பே சி க ்க ொண ்டே  அ ரு ந ்த  வே ண் டு ம் எ ன் று
நி னைப ்பே ன் . அ து வு ம் ய ா ர ா வ து  ப�ோட் டு க் 
க�ொடுத்தால் கூடுதல் சுவையாக உணர்வதுண்டு.
பெரும்பாலான நாட்கள், அதுவும் வேலை 
நாட்களில் மாலை காபி அவரவர்களின் நல்ல 
ந ட ்பெ ன் று  ச�ொல்லக் கூ டி ய அ வ ர வர்க ளி ன்
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என் த�ோழியைப் பற்றி ச�ொல்லியாக
வேண்டும், மிகவும் அன்பானவள் ஆனால்
க�ோ ப க ்கா ரி , ந ா ங ்க ள் அ தி க ம ா க
பே சி க ்க ொள ்வோ ம் எ ன்பதை வி ட
சண்டையிட்டுக் க�ொள்வோம் என்பதே சரியாக
இருக்கும். அவர்கள் வீட்டுக்கு எங்கள் வீட்டு
வழியாகத்தான் ப�ோகவேண்டும், ப�ோகும் வழியில்
எங்கள் வீட்டுக்கு காபி குடிக்கவருகிறேன் என்று
ப�ோன் செய்திருந்தாள்
நல்லதாய் ப�ோய்விட்டது நான் காபி ப�ோட
தேவை இல்லை. அவள் வந்ததும் அவளை காபி
ப�ோ ட ச்  ச�ொல ்வோ ம் . ய ா ரே னு ம்  ப�ோட் டு க் 
குடுத்தால் நன்றாக இருக்கும். அரட்டைக்கும் ஆள்
கிடைத்தாயிற்று. அழைப்பு மணி ஓசை கேட்கவும்
ஓடிச்சென்று கதவைத் திறந்தேன், ஒரே சந்தோஷம்
த�ோழியின் முகத்தில், எனக்கும் தான். என் த�ோழிக்கு
என் சமையல் அறையில் எது எது எங்கு உள்ளதென்று
தெரியும், வழக்கமான நலம் விசாரிப்புகள�ோடு என்

த�ோழி காபி ப�ோட ஆரம்பிக்க, குழந்தைகளை 
வெளியில் ப�ோய் விளையாட ச�ொல்லிவிட்டு நான்
ந�ொறுக்குத்தீனிக்காக க�ொஞ்சம் முறுக்கை தட்டில்
எடுத்து வைத்தேன்
கீழ்க்கண்ட இவ்வாறாக எங்கள் அரட்டைக் 
கச்சேரி ஆரம்பம் ஆனது ....
த�ோழி: ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆரம்பிக்கவும் க�ொஞ்சம்
நல்லாயிருக்கு, இந்த வருஷம் விண்ட ர் ர�ொம்ப 
ம�ோசம், சான் அன்டோனிய�ோவில் ஸ்னோன்னு
ச�ொன்னா யாரும் நம்பமாட்டேங்கறாங்க.
நான்: ஸ்னோ வந்தது நால்லாதான் இருந்தது,
ஆனா காய்ச்சல் இருமல் ஃப்ளு ன்னு சிரமப்பட்டாச்சு.
த�ோழி: கார்ல வரும்போது ஸ்ரீதேவி
கமல் ஹிட்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே வந்தேன்,
என்ன  அருமை ய ான ப ாடல்க ள் ,
கமலும் ஸ்ரீதேவியும் நல்ல ப�ொருத்தம்.
சூர்யா ஜ�ோதிகா, அஜித் ஷாலினி
மாதிரி இல்ல?
நான்: ஆமா ஆமா. ம்ம் ஸ்ரீதேவி
இ ன் னு ம்
க �ொ ஞ ்ச  ந ா ள்
இருந்திருக்கலாம். ஆனா பாரேன்
தே சீ ய க ்க ொ டி  ப�ோ ர் த் தி இ று தி
மரியாதை செஞ்சிருக்காங்க, இது பற்றி
ச�ோசியல் மீடியாவில்   பயங்கரமா
விமர்சனம் பண்ணாங்க. இந்தியா
முழுக்க புகழ் அடைஞ்சவங்களாச்சே 
அதனாலேயே இருக்கும்.
த�ோழி: அவங்க அழகும் நடிப்பும்
யாருக்கும் வராது.

நான்: ஆமா நல்ல ப�ொருளை விக்கறதுக்குகூட,
புகழ் பெற்றவர்களை  வைத்து விளம்பரம் செய்ய 
வேண்டியிருக்கு.
த�ோழி: வாழ்க்கைங்கறதே புகழை ந�ோக்கிய ஒரு
பயணம்தானே. இப்போ. இன்ஸ்டாகிராம் பேஸ் 
புக்கில் இல்லாதவங்க யாருன்னு ச�ொல்லு? என்னம�ோ 
ப�ோ
நான்: என்ன ர�ொம்ப சலிச்சுக்கிற? அப்ப 
எல்லாரும் எல்லா வேலையையும் ஏத�ோ ஒரு
பாராட்டையும், புகழையும் எதிர்பார்த்துத்தான்
செய்யறாங்கன்னு ச�ொல்ல வர்றியா?
த�ோழி: எல்லாரையும் ன்னு ச�ொல்ல மாட்டேன்.
ஆனா பெரும்பாலானவங்க, ம்ம்.
அதாவது ஒரு 95 பெர்ஸன்ட்.
நான்: நான் ஒத்துக்கமாட்டேன்,
புகழ் அடையணும்னு நினைக்கறது
ஒரு தப்பான விஷயமா எனக்கு
படல. வள்ளுவரே ச�ொல்லியிருக்கார்
த�ோன்றின் புகழ�ொடு த�ோன்றுக
அஃதிலார் 	 
த�ோன்ற லி ன்
த�ோன்றாமை நன்று.
என்று பிறக்கும்போதே புகழ்
அடைவதற்கான குணங்கள�ோடு
பிறக்கணும் அப்படி இல்லன்னா 
பிறக்காம இருக்கறது நல்லதுங்கறாரே.

வேல்அமுதா
அரவிந்தன்

நான்: கலை உலகிற்கு சேவை செய்தவர்கள்ங்கற 
முறையில் அரசு மரியாதை செஞ்சிருக்காங்க.
த�ோழி: மற்ற எத்தனைய�ோ துறைகள்ல எவ்வளவ�ோ 
பே ரு ச ா தனை  ப ண்ணறவ ங ்க  இ ரு க ்கா ங ்க ,
அ வ ங ்க ளு க் கு அ ர சு இ ன் னு ம் க �ொ ஞ ்ச ம்
முக்கியத்துவம் குடுத்தா நல்லாயிருக்கும். அது
மத்தவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாகவும் இருக்கும். இப்ப 
எப்படி இருக்குன்னா. ஏத�ோ சினிமால பாப்புலர்
ஆகறதுதான் பெரிய விஷயம் அதுதான் சாதனை 
அப்படிங்கற மாதிரி எனக்கு த�ோணுது.
ந ா ன் : சி னி ம ா வு ல யு ம் சீ ரி ய ல்ல யு ம்  த ா ன்
வெளித்தோற்றத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இருக்கு.
மக்கள் எல்லோரும் வெளித்தோற்றத்துக்குதான்
அதிக முக்கியத்துவம் குடுப்பாங்க
த�ோழி: அதுதான் மனுஷ இயல்பு, பார்க்க அழகா
இருக்கறதுதான் உடனே கவனத்தை ஈர்க்கும்.
கலரடிச்ச காய்கறிகள் தானே அதிகம் விக்குது.
மின்னுவதெல்லாம் ப�ொன் என்று நம்பும் உலகம்.

த�ோழி: அடக் கடவுளே, அந்தக் 
குறளுக்கு அப்படி இல்ல அர்த்தம்.
அதாவது ஒரு வேலை செய்யறதுக்கு
முன்னாடி அந்த வேலை செய்யறதுக்குத் தேவையான
அறிவையும் திறமையும் வளர்த்துக்கிட்டு இறங்கணும்,
அ ப்ப டி இ ல்லன்னா  அ ந ்த  வேலை ய  செய்ய 
த�ொடங்காம இருக்கறது நல்லதுன்னு அர்த்தம்.
ந ா ன் : ( கி ண்ட ல ா க ) ஓ ஓ ஹ�ோ , நீ அ ப்ப டி
ச�ொல்றியா?
த�ோ ழி : ந ா ன்  ச�ொல்ல ல ,  வ ள் ளு வ ர்
ச�ொல்றார். நல்லவன்னு ச�ொல்லிட்டாங்கன்னு
நாலு பேர் கிட்ட அடி வாங்குன வடிவேலு மாதிரி
எவ்ளோ பேர் இருக்காங்க தெரியுமா? புகழ் ஒரு
ப�ோதை.
ந ா ன் :
அ ப ்ப ோ வ ா ழ்க்கை யி ன்
அடிப்படைத்  தேவை புகழ்ன்னு ச�ொல்றியா?
த�ோழி: அய்யோ நான் அப்படி ச�ொல்லல.
அடிப்படைத் தேவை நிம்மதி, அதிகபட்சத் தேவை
புகழ், புகழுக்கு மயங்கி நிம்மதியை இழக்கறவங்க 
நிறைய பேர் ன்னு ச�ொல்லவர்றேன்.
நான்: ம்ம் ...அடுத்தவங்களை அதிகமா புகழ்ந்து
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காரியத்தை சாதிச்சிகிறவங்ககூட
நிறைய பேர் இருக்காங்க தான். அதே 
சமயத்துல. தான் யாருன்னு வெளில
அ டை ய ா ள ம் க ா ட ்டா ம ஆ த ்ம 
தி ரு ப் தி க ்கா க ம ட் டு மே சே வ ை
செய்யறவ ங ்க ளு ம் நி றை ய  பே ர்
இருக்காங்க. சரி அதை விடு, டின்னர்
என்ன பண்ணலாம்? நேத்து டிவியில்
ஒரு குருமா ரெசிபி பார்த்தேன், நான்
இப்போ செஞ்சிடறேன். நீ சாப்பிட்டு
பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு ச�ொல்லு.
அப்படியே க�ொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டும்
ப�ோ. பாத்து பாத்து சமைச்சாலும் என்
வீட்டுக்காரருக்கு நல்லாயிருக்கு நல்லா 
இல்லன்னு எதுவும் ச�ொல்ல தெரியாது.
த�ோ ழி : ந ா ன்  ச�ொன ்னேனே ,
வ ா ழ்க்கையே  பு க ழை யு ம்
ப ா ர ா ட ்டை யு ம்  ந�ோக் கி ய ஒ ரு
பயணம்தான்னு.
ந ா ன் : ( ச ற ்றே க�ோ ப த ்தோ டு )
வேண்டாம். விட்ரு
த�ோ ழி :
ஹே ய் ப் ளீ ஸ் 
க�ோ ப ப்ப ட ா த , எ த ்த னை  ந ா ள்
உ ன ்ன ோ ட அ வ ்வளவ ா ந ல்லா 
இல்லாத டிஷ் எல்லாம் பாராட்டி
நல்லதா மாத்தியிருக்கேன். ப�ோ அந்த
குருமாவை சீக்கிரம் வை, எனக்கும்
அ ப் டி யே  எ ப்ப டி  செய்ய ணு ம் னு
ச�ொல்லிக்கொடு. உன்ன மாதிரி நல்ல 
ப்ரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் நல்ல 
விஷயங்களை கத்துக்கமுடியுது. என்ன 
ஒரு நல்ல நட்பு எனக்கு!! (என்று
கி ண்ட ல ா க ஐ ஸ்  வ ை த் து
சமாதானப்படுத்த முயல.)
நான்: (கடும் க�ோபத்தோடு)
அ ப ்ப ோ  எ ந ்த ந ட் பு ந ல்ல 
விஷயங்களை கத்துக்குடுக்குத�ோ 
அதுதான் நல்ல நட்புங்கிறியா?
யார்கிட்ட இருந்து நல்லதை கத்துக்க 
முடியலைய�ோ அவங்ககிட்ட நட்பு
வேண்டாம் ன்னு ச�ொல்லுவ ப�ோல?
ஒரு ஆதாயத்துக்காக ஒருத்தர்கிட்ட 
பழகறது ர�ொம்ப தப்பு மா.
த�ோழி: ஓ அப்படியா மா? நான்
அப்படி ச�ொல்லல. எல்லா நட்புமே நல்ல 
நட்புதான். உன் நண்பனை பற்றி ச�ொல்
நான் உன்னைப் பற்றி ச�ொல்கிறேன்
என்று   ஒரு பழம�ொழி இருக்கு, அது
உனக்கு மட்டும் இல்ல உன்னோட
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உன் நட்பும்
உங்கிட்ட இருக்கிற
நல்லதை
எடுத்துக்கும்,
நண்பர்கள் கேலி,
கிண்டல்
பண்ணுவாங்க
ளேன்னு தேவை
இல்லாத எதையும்
எடுத்துக்கவும்
கூடாது தேவையான
நல்லதை விடவும்
கூடாது.
அவ்ளோதான்.

ந ண்பர்க ளு க் கு ம்  ப�ொ ரு ந் து ம் .
உன்னோட நட்புக்கிட்ட இருந்து நீ
நல்லதை கத்துக்கற மாதிரி, உன்
நட்பும் உங்கிட்ட இருக்கிற நல்லதை 
எடுத்துக்கும், நண்பர்கள் கேலி,
கிண்டல் பண்ணுவாங்களேன்னு
தே வ ை இ ல்லாத  எ தை யு ம்
எடுத்துக்கவும் கூடாது தேவையான
ந ல்லதை  வி ட வு ம் கூ ட ா து .
அவ்ளோதான்.
நான்: அடேங்கப்பா, இவ்ளோ 
ச�ொல்லிட்ட அப்டியே நல்லது எது
க ெ ட ்ட து எ து ன் னு  ச�ொ ல் லி டு ,
உனக்கு புண்ணியமா ப�ோகட்டும்
த�ோழி: ஹி.ஹி ர�ொம்ப சிம்பிள்
. . உ ன்  வ ா ழ்க்கைத் து ணைக் கு ம் ,
குழந்தைகளுக்கும் எது நல்லதை 
தரும�ோ அது உனக்கும் நல்லது, எது
நி ம்ம தி யை  க ெ டு க் கு ம�ோ  அ து
கெட்டது. ப�ோதுமா?  சரி சரி, நான்
கிளம்பணும் நீ ப�ோய் குருமா வை,
நேரமாகுது.

ந ா ன் : எ ன்ன து ? கு ரு ம ா
வைக்கணுமா? நீ இவ்ளோ நேரம்
பேசினதை கேட்டதில் நான் களைச்சு
ப�ோய்ட்டேன். அதனால நீ தான் டின்னர்
ரெடி பண்ணனும், ஏதாவது ஹெல்ப்
வேணும்னா ச�ொல்லு நான் செய்யறேன்.
மறக்காம உன் வீட்டுக்காரருக்கு ப�ோன்
ப�ோட் டு இ ங ்க வ ர ச்ச ொ ல் லி டு
டின்னர்க்கு.
த�ோழி: தெரியும். வீகென்ட் வந்துட்டா 
நீ சமைக்கறதுக்கும் லீவு விட்ருவன்னு
(என்று சிரித்த்துக் க�ொன்டே எழுந்தாள்).
காபி மட்டுமல்ல உணவு கூட யாரேனும்
சமைத்து நமக்கு பரிமாறினால் கூடுதல்
சுவை தானே?
அரட்டை நிறைவுற்றது.
உங்களுக்கும் இது ப�ோன்று உரையாட
வேண்டும் என்று ஆசையா? புகழ், நட்பு,
டப்பு, டுப்பு என்று எங்கள�ோடு அரட்டை 
அடிக்க ஈமெயில் செய்யுங்கள் இந்த
முகவரிக்கு: satsemalar@gmail.com
Subject: Coffee with Amudha                                     
நன்றியுடன்,

வேல்அமுதா அரவிந்தன்

தா.ராஜமாணிக்கம்

விண்ணைத் த�ொடும் மலைகள்!
பசுமையான மரங்கள்!
பூத்துக் குலுங்கும்
வண்ண, மண மலர்கள்!
பச்சை பசும் புல்வெளிகள்!
மழை ப�ொழிந்திடும் கார்மேகங்கள்!
ஒப்பில்லா உயிரினங்கள்!
பசும் பயிர்கள்!
உயிர்ப்பிக்கும் ஜீவநதிகள்!
அலைகள் ஆர்ப்பரிக்கும் கடல்கள்!
அருவிகள், ஏரிகள், குளங்கள்,
வசந்தம், க�ோடை, குளிர்காலங்கள்!
அனைத்தையும் உன்னுள்
அணைத்திருக்கும் என் அன்னையே!
நின்று, தினம் எமைக் காக்கும்
உமை ஏன் கடவுள்
எனக் கூறக்கூடாது?
சுற்றுச்சூழலை காப்போம்
இயற்கையை பேணுவ�ோம்
சுற்றுச்சூழலை காப்போம்
இயற்கையை பேணுவ�ோம்

இயற்கை
அன்னை
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சமையல்
குறிப்பு

தேவையான ப�ொருட்கள்:
அரிசி
துவரம் பருப்பு
சின்ன வெங்காயம்

மூன்று கப்
  

ஒன்றரை கப்

		

முப்பது

முருங்கைக்காய்

இரண்டு அல்லது மூன்று

கத்திரிக்காய்

 	

வாழைக்காய்
க�ொத்தவரங்காய்

இரண்டு
 	

சேப்பங்கிழங்கு

இருபத்தைந்து
	பத்து

சேனைக்கிழங்கு

ஒரு கப் நீளமாக
		

வெ பூசணி   
முருங்கை கீரை 

ஆறு அல்லது ஏழு

நறுக்கியது
ஒரு கப் நீளமாக

		

நறுக்கியது

		

மூன்று கப்  

அரைக்க தேவையான ப�ொருட்கள்
புளி ஒரு பெரிய எலுமிச்சை அளவு, பூண்டு பத்து அல்லது
பதினைந்து பல்
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மிளகாய் வத்தல்
2 5 , சீ ர க ம் ஒ ரு
மேஜைக்கரண்டி

செய்முறை:

பருப்பை நன்றாக குக்கரில் வேக வைத்து க�ொள்ளவும்
,சேப்பங்கிழகை தனியாக வேக வைத்து த�ோல் உரித்து
க�ொள்ளவும் ,சேனையையும் க�ொத்தவரங்காயையும் தனி தனியாக
அரை  வேக்காடாக வேக   வைத்து க�ொள்ளவும்.பின் அனைத்து
காய்கறிகளையும் நீள நீளமாக நறுக்கி க�ொள்ளவும்  புளியை
கரைத்து வைத்துக்கொண்டு ,அளந்து க�ொள்ளவும் அரைக்க
வேண்டிய ப�ொருட்களை மையாக அரைத்து புளி தண்ணீரில்
கரைத் து வி ட வு ம் பி ன் ஒ ரு கு க ்க ரி ல் அ ரி சி ந று க் கி ய
காய்கறிகள்,அரைத்த விழுதை கரைத்த புளி தண்ணீர் ,வேக
வைத்த பருப்பு,சேனை க�ொத்தவரங்காய் அனைத்தையும் 5
கப் தண்ணீர் ஊற்றி குக்கரில் வேக விடவும்.ஒரு விசில் வந்தவுடன்
குக்கரை அனைத்து விடவும் .குக்கர் ஆறிய பின் கீரையை
சாதத்துடன் கலக்கவும் ,பின் அரை கப் நல்லெண்ணெய் i ஊற்றி
கடுகு பெருங்காயம் கருவேப்பிலை தாளிக்கவும் .கடைசியாக
சின்ன வெங்காயத்தை நன்றாக வதக்கி சாதத்தின் மேல்
ப�ோடவும். சூடான சுவையான கூட்டான்சோறு தயார். இதனை
சுற்றமும் நட்பும் சேர்ந்து உண்ணும்போது இன்னும் சுவை கூடும்.
வாழ்க வளமுடன்,

தீபிகா ராஜமாணிக்கம்

தேவையான ப�ொருள்கள்:
க�ொத்துக் கறி - 1/2 கில�ோ
இஞ்சி - 1 சிறு துண்டு
பூண்டு - 10 பல்

தேங்காய்ப்பால்
குழம்பு அல்லது

ச�ொதி

பச்சை மிளகாய் - 7
பட்டை - 1 சின்னது

மட்டன்
க�ொத்து கறி
வடை 

கிராம்பு - 4
ச�ோம்பு - 3 டீஸ்பூன்
சின்ன வெங்காயம் - 10
தேங்காய் துருவல் - 3 டீஸ்பூன்

தேவையான ப�ொருட்கள்
தேங்காய்ப்பால்
எலுமிச்சை சாறு

மூன்று கப்
 கால் கப்

மிளகாய் தூள் - 2 டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்
உப்பு - தேவையான அளவு

குடை மிளகாய்

பெரியது ஒன்று

அ ரை த ்த ப�ொ ட் டு க ்க ட லை
ப�ொடி - தேவையான அளவு

சின்ன வெங்காயம்

பத்து அல்லது

கறிவேப்பிலை - சிறிதளவு

			

பதினைந்து அரைப்பதற்கு

முந்திரிப்பருப்பு

ஒரு மேஜைக்கரண்டி

சீரகம்

ஒரு தேக்கரண்டி

பச்சை மிளகாய்  

நான்கு அல்லது ஐந்து

செய்முறை
அரைக்க வேண்டிய பதார்த்தங்களை மையாக
அரைத்து வைக்கவும்,
குடை மிளகாவை நறுக்கி வைத்து க�ொள்ளவும்.
சின்ன வெங்காயத்தை த�ோல் உரித்துக்  க�ொள்ளவும்,
பிறகு சின்ன வெங்காயத்தை நன்றாக வதக்கிக்
க�ொள்ளவும், அதனுடன் குடை மிளகாவையும் சேர்த்து
சிறிது வதங்கிய பின்னர் உப்பு மஞ்சள்ப்பொடி தேவையான
அளவு சேர்த்து அரை கப் தண்ணீர் விட்டு க�ொதிக்க
விடவும். காய் நன்றாக வெந்தவுடன் தேங்காய்ப்பாலைச்
சேர்க்கவும். உடனே அடுப்பிலிருந்து இறக்கி வைத்துவிட்டு
எலுமிச்சை சாறு அதில் கலக்கவும். பிறகு கடுகு, சிறிது
பெருங்காயம், கருவேப்பில்லை தாளித்து விடவும். இந்த
குழம்பை சாதத்துடன் அல்லது இட்லி த�ோசையுடன்
சாப்பிடலாம்.

க�ொத்துமல்லி - சிறிதளவு
எண்ணெய் - தேவையான அளவு

செய்முறை:

க�ொத்து கறியை மிக்ஸியில் பத்து விநாடிகள் அரைத்து
க�ொள்ளவும். பிறகு இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய், பட்டை,
கிராம்பு, ச�ோம்பு, சின்ன வெங்காயம், தேங்காய், மிளகாய் தூள்,
மஞ்சள் தூள், உப்பு ஆகியவற்றை மிக்ஸியில் அரைத்துக்
க�ொள்ளவும். அரைத்த கலவையை கறியுடன் சேர்த்து கறிவேப்பிலை
மற்றும் நறுக்கிய க�ொத்து மல்லி இலைகளையும் சேர்க்கவும். வடை
மாவு பதம் வரும் வரை ப�ொட்டுக் கடலைப் ப�ொடியை தேவையான
அளவிற்குச் சேர்க்கவும்.
வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி அடுப்பில் வைக்கவும். காய்ந்த
எண்ணெயில் மாவை வடைகளாகத் தட்டிப் ப�ோடவும். வெந்ததும்
க�ொத்துக் கறி வடை தயார். வாழ்க வளமுடன்,

ஜ�ோசப்பின் ப்ரியாபிரேம்

தீபிகா தா.ராஜமாணிக்கம்
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ஆ

ஹார்வி

கஸ்ட் 25, 2017 அமெரிக்காவின் மறக்க முடியாத ஒரு நாள். இன்று வருமோ நாளை 
வருமோ அல்லது என்று வருமோ என்பது ப�ோல் வந்தது ஹார்வி. அன்று வரை 
அமெரிக்காவின் சூறாவளியின் சேத வரிசையில் முதல் நின்ற  2005 கத்ரீனாவுடன்
இணைந்தது ஹார்வி. ஹார்வியின் க�ொடூரத்திற்கு ஆளானது ஹூஸ்டன் மாநகரம். அதன் சேத மதிப்பீடு
சுமார் 125 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஆகும். நான்கு நாட்களில் மட்டும் சுமார் 100 cm மழை ப�ொழிந்து
இலட்சகணக்கான வீடுகள் நீரில் மூழ்கின , சுமார் 30,000க்கும் மேலான மக்களை வீட்டை விட்டு
வெளியேற்றியது.
எல்லா இன்னல்களிலும் ஒரு அரிய வாய்ப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. “உச்சிமீது வானிடிந்து வீழு
கின்ற ப�ோதினும், அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே” என்று சர்வதேச சேவா
நிறுவனம் உடனே களமிறங்கியது. சுமார் 800 பேர்கொண்ட குழுவுடன் துயரத்தில் அல்லல்படும்
மக்களுக்கு உணவு, வீடு இழந்து நிற்பவர்க்கு தங்க இடம், வெள்ளத்தில் சிக்கிக் க�ொண்டவரை 
காப்பாற்றுவது, சுகாதார முகாம் ப�ோன்ற பல சேவைகள் செய்து மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ச�ோதனையிலும்
சாதனை கண்டது. சேவாவின் முயற்சிக்கு அனைத்து மாநிலத்திலிருந்தும் மக்களின் ஆதரவு த�ொடர்ந்து
கிடைத்தது, முதல் 10 நாட்களில் மட்டும் சுமார் $250,000 திரட்டியது. சேவாவின் சாதனைக்குப் பரிசாக
ஹூஸ்டன் சமுக அறக்கட்டளை (Greater Houston Community Foundation) ஹூஸ்டன் பேரிடர்
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13 பேர் SATS அங்கத்தினர்கள்) காலை 
6 மணிக்கு ஹூஸ்டனை ந�ோக்கிப்
புறப்பட்டோம். ஹார்வி கரை கடந்து
த ம் பி உ டை ய ா ன் ப டைக் கு
6 ம ா த ங ்கள ்மே ல் ஆ கி வி ட ்ட து ,
அஞ்சான் என்பது ப�ோல் சான்
அனைவருடைய வாழ்வாதாரமும்
அ ண ்ட ோ னி ய�ோ சேவ ா கு ழு ,
சுமூக நிலைக்குத் திரும்பி விட்டிருக்கும்
மென்மையாக பயன்படுத்திய உடை,
எ ன்ப து எ ங ்க ள் க ணி ப் பு . தி ரு
நற்குணன்
ப�ொ ரு ள் ம ற் று ம் ப ண உ த வி ,
அ ஷ லே ஷ் அ ம ர் ஹ ூ ஸ ்ட னி ன்
ப தப்ப டு த் தி ய உ ண வு எ ன
புறநகரில் உள்ள ர�ோஷர�ோன் எனும்
அ னை த ்தை யு ம்  சே க ரி த் து
கிராமத்தைத்  தத்தெடுத்துள்ளார். ர�ோஷர�ோனுக்கு
ஹூஸ்டனுக்கு அனுப்பி வைத்தது. 2 சரக்குவண்டிகள்
கு ட் டி க ம ்ப ோ டி ய ா எ ன் று ம்   பெ ய ர் , 1 9 8 5 ல்
மு ழு வ து ம் அ டி ப்படை  சு க ா த ா ர தத் தி ற் கு த் 
கம்போடியாவிலிருந்து இடம் பெயர்ந்தவர்கள்
தே வ ை ய ா ன  ப�ொ ரு ட ்களை  ( க ்ளோ ர ா க்ஸ் ,
இ வர்க ள் . சு ம ா ர் க ா லை  1 0 . 3 0 ம ணி ய ள வி ல்
மின்விசிறி, கையுறைகள், நீர் அகற்றும் பம்ப், dust
ர�ோ ஷ ர�ோ னி லு ள்ள  பு த ்த ம ட த் தி ற் கு ச்
mask என பல) ஏற்றிச் சென்றது. முக்கியமாக வீடு
சென்றடைந்தோம். ஊரே அமைதியாக இருந்தது, ஒரு
மற்றும் உடமைகள் சேதம் அடைந்தவர்களுக்கு FEMA
ப�ோ ர் ந ட ந் து மு டி ந ்த  ப�ோர்க்கள ம்  ப�ோ ல்
என்னும் அமெரிக்க நிறுவனத்திலிருந்து உதவிபெற 
காட்சியளித்தது. மரத்தில் ஆணியடிக்கும் ஓசையும்,
தேவையான விண்ணப்ப  விவரங்களை த�ொலைபேசி
மரமறுக்கும் ஓசையும்தான் காதில் விழுந்தது, சாலை 
முலம் இங்கிருந்த வண்ணம் உதவிசெய்தது.
ஓ ர மெல்லா ம் கு ப்பை க�ோ ல ம ா க இ ரு ந ்த து ,
ம ா ர் ச் 1 0 , 2 0 1 8 ஹ ூ ஸ ்ட ன் , ச ா ன்
வெள்ளத் தி ல் சி க் கி ய வீ டு க ள் இ ன் னு ம்
அண்டோனிய�ோவிற்கு அழைப்பு க�ொடுத்தது,
சீர்செய்யப்படாமல் இருந்ததைக் கண்டோம்.
யாமிருக்க பயமேன் என்றது சான் அண்டோனிய�ோ 
ஹ ா ர் வி யி ன் அ க�ோ ர த ்தை  ந ம்மா ல் ந ன் கு
தமிழ்ச் சங்கம். 35 பேர் க�ொண்ட குழுவாக (இதில்
உணரமுடிகிறது.
மேலாண்மைப் பணிக்காக $397,600
வழங்கியது.
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சிறிது சிற்றுண்டிக்குப் பிறகு
எ ங ்களை  மூ ன் று கு ழு வ ா க ப்
பி ரி த ்த ன ர் , இ ளை ய வர்க ள் ,
பெண்க ள் , ஆ ண்களெ ன .
இளையவர்கள் அறைகளை தூய்மை 
செய்தல், சுவர்களை  வர்ணமடித்தல்,
அங்கு பணி செய்பவர்களுக்கு உதவி
புரிதல் என பல வேலைகளைச்
செய்தனர். பெண்கள், இடிந்துப�ோன
வீ டு க ளை  அ ப் பு றப்ப டு த் து த ல் ,
சாய்ந்த மரங்களை சீர்செய்தல்,
நிலங்களை சமப்படுத்துதல், ஒரு
தள்ளுவண்டி க�ொண்டு குப்பைகளை 
அகற்றுதல் என பல வேலைகளைச்
செய்தனர். ஆண்கள், பெரிய ஒரு
இ ய ந் தி ர  வ ா க ன ம் க �ொ ண் டு
ச ா லைய�ோ ர த் தி ல் இ ரு க் கு ம்
குப்பைகளை அகற்றும் பணியில்
இறங்கினர். சாலையின் இருபுறமும்
வீட்டில் பயன்படுத்திய ப�ொருட்கள்,
வீணான மரத்துண்டுகள், பிளாஸ்டிக் 
சாமான்கள், எண்ணெய்க் கசிவுகள்
என எங்கும் காட்சியளித்தது. சேறும்
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சகதியும் துச்சமென எண்ணி அனைவரும் தன்னை அர்ப்பணித்தனர்.
மாலை 6 மணியளவில் எங்கள் பணிகளை நிறுத்திக்கொண்டு வீடு
திரும்பின�ோம்.
ஹூஸ்டன் பட்ட இன்னல்களை ஒருநாள் அனுபவித்தோம், ஒன்று
மட்டும் நன்கு புரிந்தது, நாம் நல்ல ப�ொழுதை கழிக்கும் ஒவ்வொரு
நேரமும், பூமியில் சிலர் பல இன்னல்களை எதிர்கொண்டு தான்
இருகிறார்கள். நாளை நமக்கு நடக்கப்போவது என்னவென்று
யாருக்குதான் தெரியும்? நம் இன்னல்களை ப�ோக்க த�ோழமையே 
கைக�ொடுக்கும் !

Dr. நற்குணன் கேசவராம்

5000

ஆண்டுகள் பழமையான இக்கலையை
ஆயிரக்கணக்கான சித்தர்கள், ஞானிகள்,
ரிஷிகள் குறிப்பாக மச்சேந்திரநாதர், க�ோரக்கநாதர்,
திருமூலர் ப�ோன்றோர் வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி பெற்று
கண்டுபிடித்துள்ளனர்.
ய�ோகா பலன்கள்:

ய�ோகா

முறையாக ய�ோகா ஆசனம் பயிற்சி செய்வதன் மூலம்
பல ந�ோய்களை குணப்படுத்த முடியும். ந�ோய் வராமல்
தடுக்க இயலும்.முறையாக செய்வதன் மூலம் பல அற்புத
பலன்களை பெற இயலும்.
ய�ோகப் பயிற்சியின் மூலம் உடலின் பலவீனமான
பகுதிகளை வலுவடைய செய்கிறது. உடல் எடையை
சீராக வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது. மரணத்தை
தள்ளிப்போடுகிறது. சர்க்கரை ந�ோய், ரத்தஅழுத்தத்தை
கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைக்க உதவும். ரத்தத்தில் உள்ள
க�ொழுப்பை கரைக்க உதவுகிறது.
இளவயதிலேயே முறையாக பயிற்சி செய்தால்
மாரடைப்பு, பக்கவாதம், சிறுநீரகம், கல்லீரல் ந�ோய்களை
வராமல் தவிர்க்கலாம். ரத்தஓட்டத்தை சீராக வைக்க
உதவும். எலும்புகள், தசை நார்களை வலிமையாக,
உறுதியாக வைக்க உதவும். முன்னால் குனியும்
ஆசனங்கள் மூலம் மூளைக்கு முறையாக ரத்தஓட்டத்ததை
செலுத்தி, பிராணவாயு அதிகமாக உட்செலுத்தி நீண்ட
ஆயுளையும், ஞாபக சக்தியையும் பெருக்க முடியும்.
உளவியல் ரீதியாக மனஅழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த
முடியும். தன்னம்பிக்கை, சுயக்கட்டுப்பாடு வளர்க்க
மு டி யு ம் . கவ ன ச் சி தற லி ல் இ ரு ந் து வி டு ப ட் டு ,
மனஒருமைப்பாட்டை வளர்க்க முடியும். மாணவர்கள்
கற்கும் திறனை மேம்படுத்த முடியும். மனந�ோய்களான
மனஇறுக்கம், அபரிமித உணர்வுகள், வன்முறை
உணர்வுகள், பயம் ப�ோன்றவற்றை கட்டுப்பாட்டுக்குள்
வைக்க முடியும்.
மது, புகையிலை, சிகரெட், இனிப்பு, எண்ணெய்
பதார்த்தங்கள், பாஸ்ட்புட் வகைகளை விட்டுவிட
வேண்டும். உணவு உண்டபின் ஆசனம் செய்யக்கூடாது.
தூங்கி எழுந்தபின் வெறும் வயிற்றில் அதிகாலையில்
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பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.

17. புஜங்காசனம்

தினமும் அரைமணிநேரம் தவறாமல் ய�ோகா பயிற்சி
செய்வது நல்லது.

18. சலபாசனம்

ய�ோகா என்பது உடல், மனம், அறிவு, உணர்வு, சமன்பாட்டிற்கும்
உதவிடும் கலை ஆகும். பதஞ்சலி முனிவரால்இக்கலை
இந்தியாவில் த�ோன்றி வளர்ந்து வழிவழியாய் வரும் ஓர் ஒழுக்க
நெறியாகும்.
ய�ோகாவின் பல்வேறு மரபுகள் இந்து, புத்த மற்றும் சமண
மதங்களில் காணப்படுகின்றன.மேலும் ய�ோகா வஜ்ரயான
மற்றும் திபெத்திய புத்த மத தத்துவங்களில் ஒரு முக்கிய
பகுதியாக விளங்குகிறது.

வரலாறு:
ய�ோகம் என்ற ச�ொல்லுக்கு இணைதல் அல்லது
இணக்கமாக இருத்தல் என்று ப�ொருள். ய�ோகம் என்பது
இந்தியாவில் உள்ள ஆறு தத்துவமுறைகளில் முக்கியமான
ஒன்றாகும். ய�ோகாவின் த�ோற்றம் விவாதத்திற்கு உட்பட்டு
இருக்கின்றது. இது வேத காலத்திற்கு முன்பே த�ோன்றி
இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தின்
தளங்களில் உள்ள சில முத்திரைகள் ஒரு ப�ொதுவான ய�ோகா
அல்லது தியான நிலைகளை புள்ளிவிவரங்கள் காட்டி
சித்தரிக்கின்றன.
ஆரம்ப நிலை ய�ோக பயிற்சிகள்
1.

உட்கடாசனம்

2.	பத்மாசனம்
3.

வீராசனம்

4.

சவாசனம்

5.

மயூராசனம்

6.

சிரசாசனம்

19.	தணுராசனம்
20.	வச்சிராசனம்
ய�ோகத்தின் எட்டு அங்கங்கள்
1.இயமம் (பின்பற்றவேண்டியவை /எடுத்துக்கொள்ளத்
தக்கவை) மிதவாதம், சாராதிருத்தல், பேராசை அற்ற
தன்மை , வி வேக ம ற ்ற தன்மை ம ற் று ம் உ ரி மை
க�ொண்டாடாதிருத்தல் .
2. நியமம்(கவனிக்கவேண்டியவை) புனிதம், ப�ோதுமென்ற
மனம்/திருப்தி, கண்டிப்பு/ எளிமை, கற்றல் மற்றும் கடவுளிடம்
சரணாகதி.
3.ஆசனம், இதன் ப�ொருள் அமர்தல் அல்லது உடலின்
நிலை.
4.பிராணாயாமம் (மூச்சை அடக்குதல்)ப்ராணா , மூச்சு,
அயமா, அடக்குதல் அல்லது நிறுத்துதல்.மேலும் வாழ்க்கை
ஓட்டத்தைக் கட்டுபடுத்துதல் எனவும் ப�ொருள்படும்.
5.ப்ரத்யாஹரம்(தனியாக நீக்குதல்) புற உலக
ப�ொருள்களில் இருந்து ஐம்புலன்களையும் விலக்குதல்.
6.தாரானை (மன ஒருமைப்பாடு/மனதை ஒரு நிலைப்
படுத்துதல்) ஒரே ப�ொருளின் மீது கவனத்தை நிலைப்
படுத்துதல்.
7.தியானம்(தியானம்) தியானதிற்கு எடுத்துக்கொண்ட
ப�ொருளின் உண்மைத்தன்மையை ஆழ்ந்து சிந்தித்தல்.
8.சமாதி (பதஞ்சலி) (விட்டு விடுதலை ஆதல்)
உணர்வுகளை தியானிக்கும் ப�ொருளுடன் இணைத்துவிடுதல்.

7.	ய�ோகமுத்ரா
8.

உத்திதபத்மாசனம்

9.

ஜானுசீரானம்

10.	பக்ஷிம�ோத்தாசனம்
11. உத்தானபாத ஆசனம்
12. நாவாசனம்
13. விபரீதகரணி
14. சர்வாங்காசனம்
15. மச்சாசனம் மத்யாசனம்
16. சுப்தவஜ்ராசனம்
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ராமலிங்கம் க�ோவிந்தராஜ்

செயலாளர் நன்றியுரை
அனைவருக்கும் ‘மல்லிகை ‘ மலர் சார்பான வணக்கங்கள்.
முதல் காலாண்டு மலர் மணம் மிக்கதாக வந்தமைக்கும். ஆயிரத்திற்கும்
மேற்பட்டோரைச் சென்றடையும் இம்மலரை உருவாக்க, தங்கள்
நேரத்தையும், உழைப்பையும் க�ொடுத்தமைக்கு ஆசிரியர் குழுவிற்கு
நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளைக் கூறிக் க�ொள்கிறேன்.
மேலும் இம்மலரின் முதல் இதழுக்கு நல்ல படைப்புகளை அளித்த,
அத்தனை படைப்பாளிகளுக்கும் நெஞ்சமிகு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்
க�ொள்கிறேன். கதை, கவிதை, கட்டுரை, பயனுள்ள குறிப்புகள் , சான்
ஆ ண ்ட ோ னி ய � ோ வி ன் ச ாதனையாளர ்க ளி ன் நேர்கா ண ல் ,
குழந்தைகளுக்கான பகுதி என வரவிருக்கிறது. இப்பொழுது ஈ-மலர்
வடிவில் உங்களுக்கு வழங்கும் நாங்கள், ஆண்டு மலராகவும் தர
உள்ளோம்.
அடுத்தடுத்து வரப்போகும் இதழ்களுக்கு உங்களின் ஆதரவும்,
பங்களிப்பும் அவசியம் தருமாறு வேண்டி, வணங்கிக் கேட்டுக்
க�ொள்கிறேன்.
மிக்க நன்றி !
செயலாளர்-

கார்த்திகேயன் சுப்பா நாயுடு

,

சான் ஆண்டோனிய�ோ தமிழ் சங்கம்.
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