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க�ொர�ோனாவை த�ொடர்கிறது

வெப்ப அழுத்தம்!

ஆனந்தி.ஜெ

சிலம்பம்
சுத்தும்

சித்தாமூர் கிராம மாணவர்கள்…!

மை–கள் இருந்–தால் வாய்ப்பு கிடைக்–காது. வாய்ப்–பு–கள்
திற–கிடைப்–
ப–வர்–க–ளி–டம் திற–மை–கள் பஞ்–ச–மாக இருக்–கி–

றது. இந்த முரண் தான் பல கிராம குழந்–தை–க–ளின் நிலை.
பெற்–ற�ோ–ருக்–கும் தனது குழந்–தை–களை நன்–றா–கப் பார்த்து
க�ொள்–ள–வேண்–டும் என்று ஆசை–தான். ஆனால், சில சூழ்
–நி–லை–யின் கார–ண–மாக அவர்–க–ளு–டைய குழந்–தை–களை
வளர்த்–தெடு
– ப்–பது சவா–லா–கக் கரு–தப்–படு
– கி
– ற
– து. இப்–படி இருக்க
சிலம்ப கலை மூலம், யாருக்–கும் தெரி–யா–மல் மறைந்–தி–ருந்த
சித்–தா–மூர் என்ற கிரா–மத்தை வெளி உல–கத்–திற்கு அறி–மு–
கப்–ப–டுத்–தி–யுள்–ள–னர் அக்–கி–ராம இளை–ஞ–ரணி குழு–வி–னர்.
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தமி–ழர்–க–ளின் பாரம்–ப–ரிய விளை–யாட்–

டு–க–ளில் ஒன்று சிலம்–பாட்–டம். இவ்–வி–ளை–
யாட்டை கற்று தர ஆங்– க ாங்கே பயிற்சி
மையங்–க–ளைத் த�ொடங்கி சிலர் பணம் சம்–
பா–தித்து வரு–கின்–றன
– ர். இவர்–கள் மத்–தியி
– ல்,
ஏழைக் குழந்–தைக
– ளு
– க்கு இல–வச
– ம
– ா–கப் பயிற்–
சி–ய–ளித்து, அறி–வுத்–தி–றன், கூட்டு முயற்சி,
தன்–னம்–பிக்கை, சகிப்–புத் தன்–மையை உரு–
வாக்–கியி
– ரு
– ப்–பத�ோ
–
டு, கிரா–மத்–திற்கே பெரிய
மாற்–றத்தை ஏற்–படு
– த்–தியு
– ள்–ளன
– ர், விழுப்–புர
– ம்
மாவட்–டம் காணை ஊராட்சி ஒன்–றி–யம்
அக–ரம் சித்–தா–மூர் இளை–ஞ–ரணி குழு.
‘‘ஒரு காலத்–தில் பசங்க எல்–லாம் ஓடி ஆடி
விளை–யாடி ர�ொம்–பவே ஆர�ோக்–கி–ய–மாக
இருந்–தாங்க. நாள–டைவி
– ல் த�ொழில்–நுட்–பம்
மாற்–றத்–தி–னால் த�ொலைக்–காட்சி, செல்–
ப�ோன் கார–ணம
– ாக குழந்–தைக
– ளி
– ன் உல–கம்
வீட்–டுக்–குள் சுருங்கி விட்–டது. இத–னால்,
பெரும்–பா–லான குழந்–தை–கள் உடல் ரீதி–
யா–க–வும், மன ரீதி–யா–க–வும் பாதிக்–கப்–பட்டு
வரு– கி ன்– ற – ன ர். இப்– ப டி, இயற்– கை – ய�ோ டு
கல்வி மற்–றும் கலை–களை எப்–ப–டி–யா–வது
புகுத்த வேண்–டும் என்–பது தான் எங்–க–ளு–
டைய ந�ோக்– க ம்” என்– கி – ற ார்– க ள் கிராம
இளை–ஞ–ரணி குழு.
ப�ொது– வ ா– க க் கிராம இளை– ஞ ர்– க ள்
சினிமா நடி–கர், நடி–கை–க–ளுக்–காக சங்–கம்
நடத்–து–வ–தும், கட்சி நடத்–து–வ–து–மாக பல

இடங்– க – ளி ல் பார்க்– கி – ற�ோ ம். இவர்– க ள்
மத்– தி – யி ல் தம்– மு – டை ய சிலம்– ப ம் விளை–
யாட்டை க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச–மாக குழந்–
தை–க–ளுக்கு புகுத்தி, நம் தமி–ழர் கலைக்கு
பெருமை சேர்ப்– ப து மட்– டு – ம ன்றி கிராம
குழந்–தை–க–ளின் தனித் திற–மை–களை வெளி
க�ொண்டு வரு–கின்–ற–னர் சித்தா–மூர் கிராம
இளை–ஞ–ரணி குழு.
‘‘சிலம்– ப ாட்– ட த்தை நாம் ஏன் கிராம
குழந்–தை–க–ளுக்கு கற்–பிக்க கூடாது என்று
ய�ோசனை வந்த ப�ோது நம்–மாழ்–வார் பற்–
றித் தெரிய வரு–கி–றது. இவ–ரு–டைய சார்–பில்
திருச்–சி–யில் இயங்கி வரும் ‘’மாற்–றம்–’’ என்ற
அமைப்–பு–டன் இணைந்து, இளை–ஞர்–கள்
குழந்–தை–க–ளி ன் வளர்ச்–சி–யை க் குறித்–துப்
பேசி–ய–ப�ோது சித்–தா–மூர் கிராம குழந்–தை–க–
ளுக்கு ஆத–ரவு கிடைத்–தது. முத–லில், சிலம்–
பாட்–டம் குறித்த விழிப்–பு–ணர்வை எங்–கள்
கிரா–மத்–தில் உள்ள நடு–நிலை பள்–ளியி
– ல் ஆசி–
ரி–யர்–களு
– க்–கும், மாண–வர்–களு
– க்–கும் விளக்–கி–
ன�ோம். முதல் முயற்–சியே மக்–க–ளி–டையே
நல்ல வர–வேற்பை பெற்றுத் தந்–தது.
நாள–டை–வில், ஊர் மக்–க–ளும், மாண–
வர்–க–ளும் தங்–க–ளது பங்–க–ளிப்பை காட்டி
வந்–த–னர். பின்–னர், மாண–வர்–கள் கற்–பித்த
கலையை வைத்து இயற்கை சார்ந்து ப�ொருட்–
கள் மூல–மாக த�ோர–ணங்–கள் கட்–டி–ன�ோம்.
அதுவே ஒரு த�ொடக்க விழா ப�ோல் எங்–கள்
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கிரா–மத்–தில் அமைந்–தது. இப்–படி
– யே நாளுக்கு
நாள் சிலம்–பாட்–டம் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வு
கிடைத்து அனை–வ–ரும் அறிந்து க�ொண்–ட–
னர். வாரத்–தில் ஞாயி–றுக்–கி–ழமை மட்–டும்
காலை முதல் மாலை வரை சிலம்–பம் வகுப்பு
நடக்–கும், இங்கு மாண–வர்–களு
– க்கு இய–ற்கை
உண–வ–ளித்து பயிற்சி அளிக்–கப்–ப–டு–கி–றது.
2019 ஆம் ஆண்டு மாண–வர்–கள் கற்–றுக்–
க�ொண்ட சிலம்ப கலையை
மக்–கள் முன் நிகழ்த்தி காட்–டிய
ப�ோது மிகப்–பெ–ரிய வர–வேற்பு
கிடைத்–தது. அதன்–பி–றகு மாண–
வர்–களி
– ன் வருகை நாளுக்கு நாள்
அதி–க–ரித்து தற்–ப�ோது, 100க்கும்
மேற்–பட்ட மாண–வர்–கள் பயிற்–
சி–யில் ஈடு–பட்டு வரு–கின்–ற–னர்.
இந்த முதல் முயற்சி எங்–களு
– க்–குக்
கிடைத்து மிகப் பெரிய வெற்றி.
பின்–னர், அதே வரு–டம், செஞ்–
சி–யில் மாவட்ட அள–வில் நடை–
பெற்ற சிலம்–பம் ப�ோட்–டி–யில்
எங்– க ள் மாண– வ ர்– க ள் கலந்து
க�ொண்டு வெற்றி பெற்று பரி–
சு–களை வென்–ற–னர். மற்–ற�ொரு
மாவட்ட அள–வில் நடந்த ப�ோட்–
டி–யிலும் கலந்து முதல் இடத்தை
வென்– ற – ன ர். குடி– ய – ர சு விழா,
சுதந்– தி ர விழா, பள்ளி விழா,
மற்– று ம் கிராம விழாக்– க – ளி ல்
கலந்து க�ொண்டு கிரா–மத்–தில்
மிகப்பெரிய மாற்–றத்தை ஏற்–படு
– த்–தியு
– ள்–ளது
– ”
என்று கூறும் இந்த இளை–ஞரணி, சிலம்பம்
கற்– ப – த ால் பெண்– க – ளி – டையே ஏற்– ப ட்ட
மாற்றங்–களை விளக்–கி–னர்.
“பல செய–லாற்–றும் சமூ–கத்தை உரு–வாக்–கு–
வதே எங்–களு
– டை
–
ய முதல் ந�ோக்–கம். மாண–
வர்–கள் சிலம்–பம் கற்–ப–தி–னால், பெண் குழந்–
தை–க–ளின் வருகை அதி–க–ரித்து வரு–கி–றது.
இத–னால், பெண் கல்வி மேம்–ப–டுத்–தப்–ப–
டு–கி–றது. முக்–கி–ய–மாக, மாண–வர்–கள் இயற்–
கை–ய�ோடு இணைந்து வள–ரும் சூழ்–நிலை
கிடைத்–துள்–ளது. ஒழுக்–கம், பெற்–ற�ோரை
மதிக்–கும் பண்பு ஆகி–ய–வற்–றைத் தெரிந்து
க�ொள்–கின்–றார்–கள். அது–மட்–டு–மல்–லா–மல்,
‘பனை–ய�ோடு விளை–யா–டு’ என்ற தலைப்பில்

விழுப்– பு – ர த்– தி ல் ஒரு ப�ோட்டி ஒன்று
நடந்–தது. இந்த நிகழ்ச்சி பனை மரத்தை
குறித்–தும், விவ–சா–யத்தை குறித்–தும் நடந்த
நிகழ்ச்–சி–யில் அன்–பு–மணி என்ற சிறு–வன்
விவசா–யம் குறித்து பேசிய வீடிய�ோ தற்–
ப�ோது சமூ–க–வலைத்–தளங்–க–ளில் வேக–மாக
பரவி வரு–கி–றது. இந்த வீடிய�ோ சித்–தா–மூர்
சி று – வ – னு க் – க ா ன அ டை – ய ா – ள – ம ா க
விளங்குகி–றது.
இயற்கை சூழலை பெருக்–கு–வ–
தற்–காக மாண–வர்–கள் தங்–க–ளது
கிரா–மத்–தில் சுமார் 300 மரக் கன்–று–
களை நட்டு வைத்து, பரா–ம–ரித்து
வரு–கின்–ற–னர். இத–னால், மாண–
வர்–கள் இயற்–கைய�ோ
–
டு இருப்–பது
மட்–டு–மல்–லா–மல், அவர்–க–ளுக்கு
தங்–கள் மீதான நம்–பிக்–கை–யும் ஏற்–
பட்–டுள்–ளது. முக்–கி–ய–மாக பெண்
குழந்–தைக
– ளி
– ன் பங்–கேற்பு மிக அதி–
க–மாக இருந்–தது. பெற்–ற�ோர்–களு
– க்–
கும் நம்–பிக்கை ஏற்–பட்–டுள்–ளது.
மாண–வர்–க–ளுக்–கி–டையே பெரிய
மாற்–றமே ஏற்–பட்–டுள்–ளது.
மாலை நேரத்– தி ல் பெண்
குழந்தை–களை வெளியே விட அச்–
சப்–பட்ட பெற்–ற�ோர்–கள் தற்–ப�ோது
தைரி–யம
– ாக அவர்–களை வெளியே
அனுப்பி வைக்–கின்–ற–னர். ஆண்–
க–ளுக்கு இணை–யா–கப் பெண்–க–
ளின் திற–மை–கள் வளர்ந்து வரு–கி–
றது. முக்–கி–ய–மாக பாகு–பா–டும் இல்–லாமல்
சமத்–து–வம் மேம்–ப–டுத்–தப்–படு–கி–றது. குழந்–
தைக–ளுக்கு ந�ோய் பாதிப்–பும் ஏற்–ப–டு–வ–து
குறைந்–துள்–ளது.
பாரம்–பரி
– ய கலை–களை நம்–மால் முடிந்–த–
வரை அழி– ய ா– ம ல் பாது– க ாப்– ப தே, முன்–
ன�ோ–ருக்கு நாம் செலுத்–தும் மிகப்–பெ–ரிய
மரி–யாதை. சாதி, மத, இன வேறு–பா–டின்றி
ஒற்– று – ம ை– யு – ட – னு ம், ஆர�ோக்– கி – ய – ம ா– க – வு ம்
மாண–வர்–கள் வளர்ந்து வரு–கின்–றன
– ர். வரும்
காலங்–க–ளில் எங்–கள் கிரா–மத்–தில் சிலம்–பம்
ப�ோன்ற விளை–யாட்–டு–கள் மூல–மாக புதிய
மாற்– ற ங்– க ளை உரு– வ ாக்– கு – வ�ோ ம்” என்று
கம்–பீர
– ம
– ாக கூறு–கின்–றன
– ர் சித்–தா–மூர் கிராம
இளை–ஞ–ரணி குழு.

பாரம்–ப–ரிய
கலை–களை
நம்–மால்
முடிந்–த–வரை
அழி–யா–மல்
பாது–காப்–பதே
முன்–ன�ோ–ருக்கு
நாம் செலுத்–தும்
மிகப்–பெ–ரிய
மரி–யாதை.
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ஸ்வேதா கண்–ணன்
முதல் பெண்
பிஷப் கால–மா–னார்
எபிஸ்–க�ோ–பல் தேவா–ல–யத்–தின் முதல்
பெண் பிஷப் பார்–பரா ஹாரிஸ், 89 வய–தில்
கால–மா–னார். அமெ–ரிக்–காவி
– ல் வசித்து வந்த
இவர், முதல் பெண் பிஷப்–பாக நிய–மிக்–கப்–
பட்டு பல எதிர்ப்–புக்–க–ளைச் சந்–தித்–தார்.
க�ொலை மிரட்– ட ல்– க – ளு க்கு மத்– தி – யி – லு ம்
புரட்–சி–க–ர–மான முடி–வு–கள் எடுத்து மக்–க–ளி–
டம் சமத்–து–வத்தை முன்–ம�ொ–ழிந்தார். பல
பெண்–க–ளுக்கு வழி–காட்–டி–யாக விளங்கிய
இ வ ர் , இ ரப்பை கு ட ல் ப ா தி ப் – ப ா ல்
மருத்து–வ–ம–னை–யில் அனு–ம–திக்–கப்–பட்–டுக்
கால–மா–னார்.

கடற்–ப–டை–யி–லும்
பெண்–க–ளுக்–குச்
சம உரிமை

பைட்ஸ்

ஹாண்ட் சானி–டை–சரை
கண்–டு–பி–டித்த பெண்!!

க�ொர�ோனா வரா–மல் தடுக்க நம்–மி–ட–மி–
ருக்–கும் ஒரே ஆயு–தம் ஹாண்ட் சானி–டை–சர்–கள்–
தான். சீனா–வில் க�ொர�ோனா த�ொடங்–கிய
– து
– மே,
சென்–னை–யி–லும் பலர் ஹாண்ட் சானி–டை–சர்
வாங்க த�ொடங்–கி–விட்–ட–னர். ந�ோய் கவ–ச–மாக
விலங்–கும் இந்த ஹாண்ட் சானி–டை–சரை கண்டு–
பி–டித்–த–வர் ஒரு பெண்–தான். லேட்–டின் பெண்–
ணான இவர், செவி–லிய
– ரு
– க்–கான கல்–லூரி
– யி
– ல்
மாண–வி–யாக இருக்–கும் ப�ோது தண்–ணீ–ரும்
ச�ோப்–பும் இல்–லாத சம–யம் கைகளை எப்–படி
சுத்–தம
– ாக வைத்–திரு
– ப்–பது என்ற ஆராய்ச்–சியை
மேற்–க�ொண்–டார். அப்–ப�ோது ஜெல்–லை–யும்
ஆல்–கஹ
– ா–லையு
– ம் இணைத்து கிரு–மிக
– ளி
– ட
– மி
– –
ருந்து காக்–கும் ஹாண்ட் சானி–டை–சரை 1966ல்
கண்–டு–பி–டித்–தார்.
ராணு–வத்–திற்கு அடுத்–த–தாக, கடற்–ப–டை–யி–லும்
பெண்– க – ளு க்கு சம உரிமை வழங்– க ப்– ப ட்டு, பணி
நிரந்–த–ர–மாக்–கப்–ப–டும் என்று உச்–ச–நீ–தி–மன்–றம் அறி–வு–
றுத்–தி–யுள்–ளது. நாட்–டுக்–காக சேவை–யாற்–றிய பெண்
அதி–கா–ரி–க–ளுக்கு மட்–டும் நிரந்–தர பணி–யில்–லா–மல்
சேவை–களை ரத்து செய்–வது ஏற்–றுக்–க�ொள்ள முடி–யாது
என்று கூறிய உச்ச நீதி மன்–றம், ஏற்–க–னவே நிரந்த
பணி இல்–லா–மல், ஓய்வு அளிக்–கப்–பட்ட பெண் அதி–கா–
ரி–க–ளுக்கு நியா–ய–மான ஓய்–வூ–தி–யம் அளிக்க வேண்–டும்
என்–றும் வலி–யு–றுத்–தி–யுள்–ளார்.
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பெண் காவ–லர்–கள்
தயா–ரிக்–கும் மாஸ்க்

தில்–லி–யைச் சேர்ந்த மூன்று பெண் காவ–
லர்– க – ளு ம், முகக்– க – வ – ச ம் வாங்க இய– ல ாத
மக்–க–ளுக்–காக மாஸ்க்–கு–கள் தயா–ரிக்–கின்–ற–
னர். இவர்–கள் தயா–ரிக்–கும் இந்த முகக்–க–வ–
சங்–கள், தூய்மை பணி–யா–ளர்–க–ளுக்–கும் ஏழை
மக்–க–ளுக்–கும் வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. இவர்–க–ளின்
பணி–யைக் கண்டு சில தன்–னார்வ த�ொண்டு
நிறு–வ–னங்–க–ளும் இவர்–க–ளு–டன் இணைந்து
மாஸ்க் தயா–ரிக்க த�ொடங்–கி–யுள்–ளன. துணி–
யால் சுத்–த–மான முறை–யில் தயா–ரிக்–கப்–ப–டும்
இந்த முகக்–க–வ–சங்–களை துவைத்து மீண்–டும்
பயன்–ப–டுத்த முடி–யும் என்–ப–தால், இது பல–ருக்–
கும் பய–ன–ளித்–துள்–ளது.

குடும்ப வன்–மு–றையா? உடனே
வாட்ஸ் அப் செய்–ய–வும்

இரண்டு மாதம்
ஓய்–வூ–தி–யம்

ஒட்–ட–கப் பால் டெலி–வரி
திரு–நங்கை
செய்த இந்–திய
சமு–
த
ா–யத்–தி–ன–ருக்கு
ரயில் துறை

உல–கெங்–கும் க�ொர�ோ–னா–வில் பாதிக்–கப்–
பட்–ட�ோ–ரின் எண்–ணிக்கை அதி–க–ரித்–து–வ–ரும்
நிலை–யில், அத–னால் அமல்–படு
– த்–தப்–பட்–டுள்ள
ஊர–டங்–கி–னால் வீட்–டில் குடும்ப வன்–மு–றை–
யில் பாதிக்–கப்–பட்–டவ
– ர்–களி
– ன் எண்–ணிக்–கையு
– ம்
அதி–க–ரித்–த–படி உள்–ளது. இதை–ய–டுத்து இந்–தி–
யா–விலு
– ம், மக–ளிர் பாது–காப்பு அமைப்–பின
– ரி
– ன்
சார்–பில், குடும்ப வன்–முறை
– ய
– ால் பாதிக்–கப்–பட்–
டுள்ள பெண்–கள், 7217735372 என்ற வாட்–சப்
எண்–ணிற்–குக் குறுஞ்–செய்–தி–கள் மூலம் புகார்
அளித்–தால் உட–ன–டி–யாக உத–வி–கள் வழங்–கப்
–ப–டும் என்று அறி–விக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
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கர்–நா–டக உயர்–நீ–தி–மன்–றம் திரு–நங்கை சமு–தா–யத்–தி–ன–
ருக்கு இரண்டு மாத ஓய்–வூதி
– ய
– த்தை முன்–கூட்–டியே வழங்க
வேண்–டும் என்று அர–சுக்கு உத்–த–ரவு பிறப்–பித்–துள்–ளது.
மேலும் அவர்–களு
– க்–குத் தேவை–யான அத்–திய
– ா–வசி
– ய ரேஷன்
ப�ொருட்–கள் வழங்–க–வும் அறி–வித்–தது. கர்–நா–ட–கா–வில் இது–
வரை திரு–நங்கை சமு–தா–யத்–தின
– ரு
– க்கு ஒவ்–வ�ொரு மாத–மும்
600 ரூபாய் ஓய்–வூ–தி–ய–மாக வழங்–கப்–பட்டு வரு–கி–றது. இம்–
முறை ஊர–டங்கு கார–ணம
– ாக இரண்டு மாத ஓய்–வூதி
– ய
– ம
– ான
ரூபாய் ஆயி–ரத்து இரு–நூறை வழங்–கிட வேண்–டும் என்று
நீதி–மன்–றம் உத்–த–ர–விட்–டுள்–ளது.

மும்–பை–யைச் சேர்ந்த பெண் ஒரு–வர், தன் டிவிட்–டர்
பக்–கத்–தில் ஒரு க�ோரிக்–கையை முன்–வைத்–தார். அதில், தன்
மூன்று வய–தான ஆட்டி–சம் குழந்–தைக்கு, ஒட்–டக பால் மட்–டுமே
குடிக்க முடி–யும் என்–றும், மற்ற பால்–களா
– ல் உடல் ஒவ்–வாமை
ஏற்–படு
– ம் என்–றும் குறிப்–பிட்–டார். ஆனால் ஊர–டங்–கின
– ால் ஒட்–டக
பால் கிடைக்–காம
– ல் தவிப்–பத
– ா–கவு
– ம் அப்–பதி
– வி
– ல் தெரி–வித்–தார்.
உடனே இதை அர–சாங்–கத்–தின் கவ–னத்–திற்கு க�ொண்டு செல்ல
மக்–கள் பல–ரும் அப்–பதி
– வை ரீட்–வீட் செய்–தன
– ர். இதை–யடு
– த்து,
இந்–திய ரயில் துறை–யின் உத்–தர– வு
– ப்–படி, ராஜஸ்–தா–னில் பிர–பல
ஒட்–டக பால் விநி–ய�ோ–கிக்–கும் நிறு–வ–னத்–தி–ட–மி–ருந்து இரு–பது
லிட்–டர் பாலை ஏற்–றிக்–க�ொண்டு மும்–பையி
– ல் அப்–பெண் வசிக்–
கும் பேண்ட்–ரா–வில் ரயி–லில் பால் டெலி–வரி செய்–யப்–பட்–டது.

லக்னோ பெண்–க–ளுக்கு இல–வச
சானிட்–டரி நாப்கின்–கள்

இந்–தி–யா–வில் ஊர–டங்கை முன்–னிட்டு, பெண்–
கள் பல–ருக்–கும் அத்–தி–யா–வ–சி–ய–மான ப�ொருட்–கள்
கிடைப்–பதி
– ல் தட்–டுப்–பாடு ஏற்–பட்–டுள்–ளது. குறிப்–பாக
சானிட்–டரி நாப்–கின்–கள் வாங்–கு–வ–தில் சிக்–கல் ஏற்–
பட்–டுள்–ளது. இதை–யடு
– த்து, உத்–திர பிர–தேச
– த்–தைச்
சேர்ந்த லக்னோ மாவட்–டத்–தில், பெண்–க–ளுக்கு
இல–வச சானிட்–டரி நாப்–கின்–கள், ச�ோப்பு, ஹாண்ட்
சானி–டை–சர் ப�ோன்ற அத்–திய
– ா–வசி
– ய ப�ொருட்–களை
அவர்–கள் வீடு தேடிச் சென்று வழங்க அரசு முடிவு
செய்–துள்–ளது. இதற்–காக பிரத்–தி–யே–க–மாக “சகி”
என்ற பெய–ரில் ஆறு வேன்–கள் மூலம் பெண்–க–
ளுக்கு இப்–ப�ொ–ருட்–களை வழங்–கி–வ–ரு–கி–றது.

க�ோடீஸ்–வ–ரி–க–ளின்
எண்–ணிக்கை 100

ஒரு மாதக் கைக்–கு–ழந்–தை–யு–டன்
பணிக்கு திரும்–பிய ஐஏ–எஸ் அதி–காரி

க�ொர�ோ–னா–வால்
அதி–க–ரிக்–கும்
விவாக–ரத்து

இ ந்த 2020ஆம் ஆண்– டி ல், உல– கி ல்
தங்– க ள் சுய– மு – ய ற்– சி – ய ால் க�ோடீஸ்– வ – ரி – க ள்
ஆன பெண்–க–ளின் எண்–ணிக்கை நூறைத்–
த�ொட்–டுள்–ளது. இதில் 16 நாடு–கள
– ைச் சேர்ந்த
பெண்–க–ளின் பெயர்–கள் இடம்–பெற்–றுள்–ளன.
அதில் 61 பெண்–கள் சீனா–வைச் சேர்ந்–த–வர்–
கள் என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. இந்–தி–யா–வி–
லி–ருந்–தும் இரண்டு பெண்–கள் இந்த டாப்
100 இடத்–தில் உள்–ள–னர். இப்–பெண்–க–ளின்
சரா–ச–ரி–யான வயது அறு–பத்தி இரண்–டா–க–வுள்–
ளது. மேலும், இதில் பலர் உற்–பத்தி, ரியல்
எஸ்–டேட், த�ொழில்–நுட்–பம், மீடியா ப�ோன்ற
துறை–க–ளில் அதி–கம் சாதித்–துள்–ள–னர்.

க�ொர�ோனா வைரஸ் தாக்–கு–த–லை–ய–டுத்து
பல அரசு அதி–கா–ரி–க–ளுக்–கும் மருத்–துவ ஊழி–
யர்–க–ளுக்–கும் பணிச்–சுமை அதி–க–ரித்–துள்–ளது.
இந்–நி–லை–யில் கடந்த மாதம் மகப்–பேறு விடு–
மு–றை–யில் சென்று குழந்தை பெற்–றெ–டுத்–தார்
ஆந்–தி–ரா–வைச் சேர்ந்த ஐ.ஏ.எஸ் அதி–காரி ஒரு–
வர். ஆனால் க�ொர�ோனா பாதிப்பு நாளுக்கு
நாள் அதி–க–ரிக்–கவே, இந்த அவ–ச–ரக் காலத்–தின்
நிலை–மையை உணர்ந்து விடு–மு–றையை திரும்–
பப்–பெற்று அலு–வல
– க
– த்–திற்கு தன் கைக்–குழ
– ந்–தை–
யு–டன் வந்–துள்–ளார். இச்–செய்தி மக்–க–ளி–டம் பரவி
பாராட்–டு–கள் குவிய, தன் குடும்–பம் க�ொடுத்த
ஒத்–துழை
–
ப்–பும் ஆத–ரவு
– ம் தான், அவர் நிம்–மதி
– ய
– ாக
பணிக்–குத்–திரு
– ம்–பக் கார–ணம் என்று கூறி–யுள்–ளார்.

ஒரு பக்–கம் எங்–குத் திரும்–பி–னா–லும் க�ொர�ோனா
பாதிப்–பி–னால் வீட்–டி–லேயே இருக்க ச�ொல்–லும் செய்தி
–க–ளுக்கு நடுவே, வீட்–டில் அதிக நேரம் இருந்–த–தால்
விவாக–ரத்து அதி–க–ரித்–து–விட்–ட–தாக சீன அதி–கா–ரி–கள்
தெரி–விக்–கின்–ற–னர். ஒரே வீட்–டி–லி–ருந்–த–தால் கருத்து
வேறு– ப ா– டு – க ள் அதி– க – ம ாகி இது– வ ரை இல்லாதளவு
விவாக–ரத்து விண்–ணப்–பங்–கள் அதி–க–ரித்–து–விட்–ட–தா–கக்
கூறப்–ப–டு–கி–றது. இதை கட்–டுப்–ப–டுத்–தத் தம்–ப–தி–க–ளுக்கு
அவர்–க–ளது முடிவை மறு–ப–ரி–சீ–லனை செய்–யு–மாறு கால
அவ–கா–சம் தரு–கின்–ற–னர்.
ஏப்ரல் 16-30, 2020
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ப்ரியா

‘‘பற்–கள் அழ–காக இருந்–தால், சிரிக்–கும்
ப�ோது நடிகை சினேகா ப�ோல் அழ–காக இருக்–
கும். ஒரு–வ–ரின் சிரிப்பை அழ–காக எடுத்–துக்
காட்–டும் பற்–களை பாது–காப்–பது அவ–சி–யம்.
உணவு சாப்–பிட்ட பிறகு தண்–ணீர் க�ொண்டு
வாய் க�ொப்–ப–ளிக்க வேண்–டும். அப்–ப�ொ–ழு–
து–தான் பல் இடுக்–கு–க–ளில் உணவு ப�ொருட்–
கள் தங்–காது. தினமும் காலை மற்றும் இரவு
படுக்கும் முன் பற்–களை துலக்க வேண்–டும்.
பற்–கள் இடுக்–கு–க–ளில் உள்ள அழுக்–கு–களை
நீக்க பிளாஸ் பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.மெல்–லிய
நூல் ப�ோல் இருக்– கு ம், பிளாசை பற்– க ள்
இடுக்–கு–க–ளில் விட்டு சுத்தம் செய்–ய–லாம்.
இப்– ப �ோது இன்– ட ர்– டெ ன்– ட ல் பிரஷ்– க ள்
கடை–க–ளில் கிடைக்–கி–றது. இவை பல் இடுக்–
கில் உள்ள உணவு ப�ொருட் களை அகற்ற
பயன்–படு
– ம். ஓரல் இரி–கேட்–டர், வாயில் தண்–
ணீரை வேக–மாக செலுத்–தும் கருவி. இதனை
பற்–கள் சுத்–தம் செய்ய பயன் படுத்–த–லாம்.
இவை தவிர வரு–டத்–திற்கு ஒரு முறை பற்–
களை பல் டாக்–ட–ரின் ஆல�ோ–சனை படி
சுத்–தம் செய்–வது அவ–சி–யம்.
பற்–களி
– ல் ஏற்–படு
– ம் மற்–ற�ொரு பிரச்–சனை
வாய் துர்–நாற்–றம். இதற்கு பல கார–ணங்–கள்

8

உள்–ளன. பற்–களி
– ல் கறை படி–வத
– ால் அல்–லது
பல் ச�ொத்தை அல்–லது வெங்–கா–யம் மற்–றும்
பூண்டு ப�ோன்ற உண–வு–களை அதி–க–மாக
உட்–க�ொண்–டது அல்–லது த�ொண்டை, வயிறு
அல்–லது நுரை–யீர
– லி
– ல் பிரச்னை... இவற்–றால்
வாய் துர்–நாற்–றம் ஏற்–படு
– ம். இந்–தப் பிரச்னை
உள்–ள–வர்–கள், ஒரு மணி நேரத்–துக்கு ஒரு
முறை தண்–ணீர் குடிக்க வேண்–டும். எவ்–வ–
ளவு தண்–ணீர் எடுத்–துக் க�ொள்–கிற
– ார்–கள�ோ,
அவ்–வ–ள–வுக்கு துர்–நாற்–றம் வீசாது.
பற்– க ள் எடுப்– ப ாக இருந்– த ால், அதை
கிளிப் ப�ோட்டு சரி–யாக்–க–லாம். சில சம–யம்
தாடை எலும்–பு–கள் தூக்–க–லாக இருக்–கும்.
அவர்–க–ளுக்கு அறுவை சிகிச்சை மூலம் சரி
செய்–யல
– ாம். புள�ோ–ரைட் பாதிப்–பால் பற்–க–
ளின் நிறம் பழுப்–பாக இருக்–கும். அவர்–களி
– ன்
முக அமைப்–புக்கு ஏற்ப பற்–க–ளுக்கு மேல்
செயற்–கை–யான கேப் ப�ோட்–டுக் க�ொள்–ள–
லாம். சிலர் சிரிக்–கும் ப�ோது பற்–க–ளின் ஈறு–
கள் கறுப்–பாக தெரி–யும். இது மெல–னின்
பிக்–மெட் அதி–க–மாக சுரப்–ப–தால் ஏற்–ப–டும்
விளைவு. அதனை ப�ோக்க ஈறு–கள் மேல்
இருக்–கும் கறுப்பு த�ோலை அகற்றி பிங்க்
நிற–மாக மாற்–ற–லாம். ஆனால், ஈறின் நிறம்

பற்களை
பராமரிப்பது

எளிது!
‘‘ப

ல் ப�ோனா ச�ொல் ப�ோச்–சு’ என்–பார்–கள். இந்–
தப் ப�ொன்–ம�ொழி எப்–ப�ோது த�ோன்–றி–யது
என்று யாருக்–கும் தெரி–யாது. ஆனால், பல– கா–ல–
மாக பற்–களை சரி–வர பரா–ம–ரிக்க வேண்–டும் என
பெரி–யவ
– ர்–கள் ச�ொல்லி வரு–கிற
– ார்–கள். ஏனெ–னில்,
பற்–கள்–தான் ஆர�ோக்–கி–யத்–துக்–கான வாசல்–’’ என்–
கி–றார் பிர–பல பல் நிபு–ணர் டாக்–டர் தீபா–லட்–சுமி.

மாறும் என்–ப–தால், எட்டு மாதத்–திற்கு ஒரு
முறை இதை மறு–படி செய்ய வேண்–டும்.
சில–ருக்கு சிரிக்–கும் ப�ோது ஈறு–கள் அதி–க–
மாக தெரி–யும். அதனை லிப் ரீப�ொ–சிஷ
– னி
– ங்
முறை–யில் சரி செய்–ய–லாம். அதே ப�ோல்
பற்–க–ளுக்கு இடையே அதிக இடை–வெளி
இருந்– த ால், கிளிப் ப�ோட– ல ாம் அல்– ல து
இடை–வெளி இருக்–கும் இடத்–தில் செயற்கை
பற்–களை ப�ொருத்–தல
– ாம்–’’ என்று ச�ொல்–லும்
டாக்–டர் தீபா–லட்–சுமி, பற்–களை பாது–காக்க
டிப்ஸ் தரு–கி–றார்.
செய்–யக் கூடி–யவை
 தின– மு ம் காலை– யு ம் மாலை– யு ம் பல்
துலக்க வேண்–டும்.
 இரவு படுக்– கு ம் முன் பல் இடுக்– கி ல்
உள்ள உண–வுப் ப�ொருட்–களை ‘பிளாஸ்’
க�ொண்டு சுத்–தம் செய்ய வேண்–டும்.
 ஒவ்–வ�ொரு முறை உணவு சாப்–பிட்ட
பிற–கும் வாய் க�ொப்–பளி
– ப்–பது அவ–சிய
– ம்.
 பால் சார்ந்த உண–வுக
– ள
– ை–யும், சத்–துள்ள
உண–வு–க–ளை–யும் சாப்–பி–டு–வது நல்–லது.
 எல்– ல ா– வ ற்– றை – யு ம் விட முக்– கி – ய ம்
பற்–க–ளில் சிறு பிரச்னை ஏற்–பட்–டால்
உடனடியாக பல் நிபு– ண ரை அணுகி

ஆல�ோ–சனை பெற வேண்–டும்.
 கண் எரிச்–சல், மூட்டு வலி, சரும பிரச்னை
இருந்–தால் அதற்கு பல் ச�ொத் தையும்
ஒரு கார–ணம் என்–ப–தால் அதற்–கான
சிகிச்சையும் எடுத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம்.
செய்–யக் கூடா–தவை
 கடி–னம
– ான உண–வுப் ப�ொருட்–களை முன்–
னால் உள்ள பற்–கள
– ால் கடிக்–கக் கூடாது.
கட–வாய் பற்–களை பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.
முன் பற்–கள் அசைவ உணவை கிழித்து
சாப்–பிட மட்–டுமே உத–வும்.
	பென்–சிலை கடிப்–பது மற்–றும் பிளாஸ்–
டிக் ப�ொருட்–களை பல்–லால் கடித்து
கிழிப்–பது, பூவின் நார் மற்–றும் துணி–யில்
உள்ள நூலை பற்–கள் க�ொண்டு அறுக்–கக்
கூடாது.
 புகை, பாக்கு, வெற்– றி லை ப�ோடக்–
கூடாது.
 குழந்–தைக
– ளு
– க்கு புட்டி பால் க�ொடுக்கும்
ப�ோது, அவர்– க ள் சாப்– பி ட்ட பிறகு,
உட– ன – டி – ய ாக தண்– ணீ ர் க�ொடுக்க
வேண்டும். இல்–லை–யென்–றால், பற்–களி
– ல்
பாக்–டீரி
– யா தங்கி கரை படி–யும் வாய்ப்பு
உள்–ளது.
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ந�ோய் எதிர்ப்பு
மண்டலத்தை வலுவாக்கும்

‘டிராகன் பழம்’

டி

ரா–கன் பழம் பல–வித நன்–மை–க–ளைக் க�ொண்ட பழம். உடல்
எடை குறைப்பு, செரி–மான அதி–க–ரிப்பு, க�ொலஸ்ட்–ரால் குறைப்பு,
ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியை வலு–வாக்–கு–வது, ஆற்–றலை அதி–க–ரிப்–பது
ப�ோன்–றவை இதன் பயன்–க–ளா–கும். ந�ோய் எதிர்ப்பு மண்–ட–லத்–திற்கு
ஒரு சிறந்த ஆற்–றலை க�ொடுப்–பது இதன் முக்–கி–ய–மான பல–னா–கும்.
வைட்–ட–மின் ‘சி’யின் அளவு அதி–க–மாக இருப்–பது ந�ோய் எதிர்ப்பு
சக்–தியை அதி–க–ரிக்க மிக–வும் பய–னுள்–ள–தாக இருக்–கும்.
உட–லின் மிகப்–பெரி
– ய ச�ொத்து இந்த வைட்–டமி
– ன் ‘சி’. செல்–களி
– ன்
வளர்–சிதை மாற்–றத்–தால் உரு–வா–கும் ப்ரீ-ராடிக்–கல் எனும் அடிப்–படை
கூறு–களை அழிக்க இந்த பழத்–தில் இருக்–கும் ஆண்டி ஆக்–ஸி–டன்ட்
தன்மை உத–வு–கி–றது. இத–னால் இத–ய–ந�ோய், புற்–று–ந�ோய் ப�ோன்–
றவை தடுக்–கப்–ப–டு–கின்–றன. வைட்–ட–மின் ‘சி’யைத்–த–விர வைட்–ட–மின்
‘பி’-யின் குழு–வும் அதி–க–மாக காணப்–ப–டு–கி–றது.
பி1, பி2, பி3 ஆகி–யவை ரத்த அழுத்–தத்தை கட்–டுப்–படு
– த்–துகி
– ன்–றன.
சரும ஆர�ோக்–கியத்தை
–
பாது–காக்–கின்–றன. க�ொலஸ்ட்–ரால் அளவை
குறைக்–கின்–றன. நார்ச்–சத்து மிக–வும் அதி–க–மாக டிரா–கன் பழத்–தில்
இருக்–கின்–றன. ஆகை–யால் குடல் இயக்–கங்–கள் சீராக்–கப்–பட்டு
உண–வு–கள் செரி–மான பகுதி சிறந்த செய–லாற்–ற–லு–டன் இருக்–கி–றது.
இத–னால் மலச்–சிக்–கல் ஏற்–பட
– ா–மல் தடுக்–கப்–படு
– கி
– ற
– து. குடல் எரிச்–சல்
ந�ோய், குடல் புற்–று–ந�ோய் வரு–வ–தற்–கான வாய்ப்–பு–களை தடுக்–கி–றது.
இந்–தப் பழத்–தில் காணப்–படு
– ம் கர�ோட்–டின், புற்–றுந
– �ோய்க்கு எதி–ரான
குணங்–களை வெளிப்–ப–டுத்–து–கி–றது. கட்–டி–க–ளின் அளவை குறைக்க
உத–வுகி
– ற
– து. ச�ோர்–வாக இருக்–கும்–ப�ோது, அடிக்–கடி உடல்–நல க�ோளாறு
ஏற்–ப–டும்–ப�ோது, பரு–வ–நிலை மாற்–றத்–தால் உட–லில் மாற்–றங்–கள் ஏற்–ப–
டும்–ப�ோது
– ம், புற்–றுந
– �ோய்க்–கான அறி–குறி
– க
– ள் த�ோன்–றும்–ப�ோது
– ம் இந்–தப்
பழத்தை உட்–க�ொள்–வது நல்ல பல–னைக் க�ொடுக்–கும்.

- வத்–சலா சதா–சி–வன், சென்னை.
ê‰î£ ªê½ˆ-¶-i˜!
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நிற்போம்..!

“க�ொ

ர�ோனா வைரஸ் தாக்– கி – ன ாலே
இறப்பு என்–பது நிச்–ச–யம் அல்ல.
அந்த வைரஸ் அதி–க–மாக பர–வக்–கூ–டிய தன்–மை–யு–
டை–யதே தவிர, அதி–லி–ருந்து மீண்டு வந்–த–வர்–கள்
நிறைய பேர் இருக்–கின்–ற–னர்” என்–கி–றார் மன–நல
மருத்–து–வர் வெங்–க–டேஸ்–வ–ரன்.
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க�ொர�ோனா வைரஸ் என்–பது பல்–வேறு
ந�ோய்–களை உள்–ள–டக்–கிய வைரஸ்–க–ளின்
பெரிய குடும்–பம
– ா–கும். இது சாதா–ரண
– ம
– ாக
நமக்–குப் பிடிக்–கும் ஜல–த�ோ–ஷத்–தின் பிறந்த
வடி–வ–மா–கப் பார்க்–கப்–ப–டு–கி–றது. ஆனால்
மனி– த ர்– க – ளு க்கு த�ொற்று ஏற்– ப – டு – வ – த ற்கு
முன்பு இடை–நிலை விலங்–கு–கள் வழி–யாக
நம்மை வந்–தடை
–
ந்த வைரஸ். ஆனால், மனி–த–
னால் ஆய்–வ–கங்–கள் மூலம் இந்த வைரஸ்
உரு–வாக்–கப்–பட்–டவை என்று வதந்–தி–யாக
மேற்–குல
– க
– த்–தால் ச�ொல்–லப்–படு
– கி
– ற
– து. சுமார்
பத்– த ாண்– டு – க – ளி ல் SARS-CoV, MERS-CoV
மற்–றும் SARS-CoV-2 ஆகி–யவை வ�ௌவால்
–க–ளில் இருந்து த�ோன்–றி–ய–தா–கத்–தான் CDC
ஆய்–வ–றி–ஞர்–கள் கூறு–கி–றார்–கள்.
அடுத்–தத
– ாக க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிக்–
கப்–பட்–டால் மர–ணம் உறுதி... கடு–மை–யா–
கப் பர–வும் வதந்தி. சீன ந�ோய்க் கட்–டுப்–
பாடு மற்–றும் தடுப்பு மையம் வெளி–யிட்ட
ஆய்– வ – றி க்– கை – யி ன்– ப டி, க�ொர�ோ– ன ா– வி ல்
பாதிக்–கப்–பட்–டுள்–ள–வர்–க–ளில் 81% பேருக்கு
லேசான பாதிப்–பும், 13.8% பேர் கடு–மைய
– ான
பாதிப்–புக்–கும் உள்–ளாகி
– யு
– ள்–ளத
– ாக ஆய்–வுக
– ள்
கூறு–கின்–றன.
கடு–மைய
– ான பாதிப்–புக்கு உள்–ளாகி
– ய�ோ
–
–
ருக்கு மூச்–சுத் திண–றல் அல்–லது கூடு–தல
– ான
ஆக்–சிஜ
– ன் தேவை என்ற நிலை–மையி
– ல் உள்–
ள–தா–கவு
– ம், 4.7% பேருக்கு மட்–டுமே சுவா–சக்
க�ோளாறு, உறுப்–பு–கள் செய–லி–ழப்பு ப�ோன்–
றவை ஏற்–பட்–டுள்–ளத
– ா–கவு
– ம், பாதிக்–கப்–பட்–ட–
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வர்–களி
– ல் 2.3% பேர் மட்–டுமே உயி–ரிழ
– ப்–புக்கு
ஆளா–வத
– ா–கவு
– ம், அவ்–வாய்–வறி
– க்கை கூறு–கி–
றது. உயி–ரி–ழப்–பு–கள்–கூட வய–தா–ன–வர்–கள்,
ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்–தவ
– ர்–கள், அடிப்–
படை சுகா–தா–ரத்–தைப் பேணத் தவ–றி–ய–வர்–
கள் ப�ோன்–ற�ோ–ருக்கே ஏற்–ப–டு–கி–றது.
உல–கமே க�ொர�ோனா அச்–சத்–தில் இருக்–
கும் இவ்–வேலை
–
யி
– ல், மன ரீதி–யாக நாம் எவ்–
வாறு தைரி–யம
– ாக இருக்க வேண்–டும் என்று
மன–நல மருத்–துவ
– ர் வெங்–கடே
–
ஸ்–வர
– ன் கூறு–
கை–யில், “இது ப�ோன்ற வைர–ஸின் தாக்–கம்
மனித சமு–தா–யத்–திற்கு புதி–தல்ல. ஆனால்,
நம் தலை–மு–றை–யில் அனு–ப–விக்–கும் மிகப்–
பெ–ரிய த�ொற்று. மற்ற த�ொற்–று–கள் ப�ோல்
இல்–லா–மல், தற்–ப�ோது இது உல–கையே தலை
கீழாக திருப்பி ப�ோட்–டுள்–ளது.
இந்த வைர–ஸின் தாக்–கம் குறித்து ஜன–
வரி மாதமே அறி–விப்பு வெளி–யா–கியு
– ள்–ளது.
ஆனால் நாம் இதன் சூட்டை உணர்–வத
– ற்கு
இவ்– வ – ள வு நாட்– க ள் ஆகி– வி ட்– ட ன.
அரசு இதற்–கான முன்–னெச்–ச–ரிக்கை
நட–வ–டிக்–கை–களை எடுக்–கும் ப�ோது
தான் மக்–க–ளுக்–கும் இது பற்றி தெரி–ய–
வந்–துள்–ளது.
வைரஸை பற்– றி ய செய்– தி – க ள்
தின– ச – ரி – க ள், த�ொலை– க்கா ட்– சி –
கள் மற்–றும் சமூ–க–ஊ–ட–கங்–க–ளில்
வெளி–யா–னதை கண்ட பிறகு தான்
மக்–கள் மன–தில் விட அது பற்–றிய பயம்
த�ொற்றி க�ொண்– டி – ரு க்– கி – ற து. ஆனால்
அதில் உண்மை எது, வதந்தி எது என்–பதை

ஆரா–யா–மல் பதட்–ட–மா–கின்–ற–னர். சிலர�ோ
அந்த சூழலை கிண்–டல் அடித்–தும் செய்–தி–
களை வெளி–யிட்டு வரு–கி–றார்–கள்.
மூன்–றா–வ–தாக நாம் அனை–வ–ரும் வீட்–
டிற்–குள் முடங்கி இருப்–பது. இது எல்–ல�ோ–
ருக்–கும் புதி–து–தான். ஆரம்–பத்–தில் பள்ளி,
கல்–லூ–ரி–க–ளுக்கு விடு–முறை என்ற ப�ோது
சந்–த�ோ–ஷ–மாக இருந்–த–னர். நாளடை–வில்
தடை–கள் அதி–க–ரித்த ப�ோது, எங்–கே–யும்
நகர முடி–யா–மல் இருக்க வேண்–டிய சூழல்
ஏற்–பட்–டுள்–ளது. நிறைய பேர் தனி–மையை
உணர ஆரம்–பித்–துள்–ளன
– ர். நாளாக நாளாக
அது அவர்–க–ளுக்கு ஒரு–வித மன நெருக்–க–
டியை க�ொடுக்–கல
– ாம். ஆனால், அதற்–கான
வாய்ப்பு இங்கு குறைவு. கார–ணம் நம்–மில்
பலர் குடும்–பம
– ாக அல்–லது நண்–பர்–களு
– ட
– ன்
சேர்ந்து தான் வசித்து வரு–கிற�ோ
–
ம்–’’ என்–றவ
– ர்
இந்த முடக்–கத்தை நேர்–ம–றை–யாக சிந்–திக்க
வேண்–டும் என்று விளக்–கி–னார்.
‘‘மனி–தன், எப்–ப�ோது
– மே இயங்கி க�ொண்டு
மற்–ற–வர்–க–ள�ோடு த�ொடர்–பி–லேயே இருந்து
பழக்–கப்–பட்–டவ
– ன். இந்த முடக்–கம் அவனை
ஒரு வித சிறை–யில் அடைத்து வைத்–திரு
– ப்–பது
ப�ோன்ற உணர்–வினை ஏற்–ப–டுத்–தி–னா–லும்,
அதை எப்– ப டி நேர்– ம – றை – ய ாக கையாள
வேண்–டும் என்–பதை தெரிந்–து க�ொள்–வது
பெரிய வித்–தைய
– ல்ல. இத்–தனை நாட்–களாக
–
ேவலை, படிப்பு என்று ஓடிக்–க�ொண்–டிரு
– ந்–த–
வர்–கள், இப்–ப�ோது குடும்–பத்–த�ோடு செல–
விட நேரம் கிடைத்–துள்–ளது. அவர்–கள�ோ
–
டு
சின்ன சின்ன விளை–யாட்–டுக
– ள், உத–விக
– ள்,
புத்–தக வாசிப்பு, படம் பார்ப்–ப–து… என
ஏரா–ள–மாக விஷ–யங்–கள் உள்–ளன.
ஒரு சில– ரு க்கு இந்த தனிமை அவர்–
களை உள்–ந�ோக்கி பார்ப்–ப–தற்–கான ஒரு
வாய்ப்பை ஏற்–படு
– த்–தியி
– ரு
– க்–கிற
– து. உங்–களை
சுற்றி இருக்க கூடிய, பல தூண்– டி – வி – டு ம்
விஷ–யங்–களை குறைக்–கும். தற்–ப�ோது தாங்க
முடி–யாத தனிமை யாருக்–கும் வர–வில்லை.
எப்–ப–டி–யும் வீட்–டில் நாலு பேரு–டன் தான்
இருக்–கி–ற�ோம். அதே ப�ோல் நீண்ட நாட்–க–
ளுக்கு இது ப�ோகும�ோ என்று சில–ருக்கு பயம்
இருக்–க–லாம். நாளைக்கு என்ன ஆகும் என்–
கிற கவலை தற்–ப�ோது வேண்–டாம். அர–சுக்கு
மிகப்–பெ–ரிய ப�ொறுப்பு இருக்–கி–றது.
நம்மை ஆளக்–கூடி
– ய அர–சுக
– ள் பற்றி
பல வித–மான விமர்–ச–னங்–கள் முன்–
னும் பின்–னும் வைத்–தா–லும் கூட,
அவங்– க – ளு க்– க ென்று சில கட–
மை–கள் இருக்கு, அதை செய்து
க�ொண்–டுத
– ான் இருக்–கின்–றன
– ர்”
என்–கி–றார் வெங்–க–டேஸ்–வ–ரன்.
கிரா– மங் – க – ளில் பி ன் – ப ற்– ற ப்– ப –
டும் சில வழி–மு–றை–கள் பற்றி கூறும்
வெங்–க–டேஸ்–வ–ரன், “வேப்–பி–லை–யும்,

மஞ்–ச–ளும் கிருமி நாசினி என்–பதை யாரும்
மறுக்க முடி–யாது. ஆனால், க�ொர�ோ–னாவை
வெல்–வ–தற்கு இது ஒன்று மட்–டுமே ப�ோது–
மான மருந்தா இருக்–குமா என்று ச�ொல்ல
முடி–யாது. இதை சாப்–பிடு
– ம் ப�ோது எதி–ரிப்பு
சக்தி இருக்–கிற
– து என்–கிற நம்–பிக்கை உத–விக
– ர
– –
மாக இருக்–கல
– ாம். இது சரியா? தவறா? மூட
நம்–பிக்–கையா? என்று கேள்வி எழுப்–புவதை
–
விட, அவர்–க–ளுக்கு இந்த சூழலை எதிர்
க�ொள்–வ–தற்கு இந்த நம்–பிக்கை உறு–து–ணை–
யாக இருக்–கி–றதா? இல்–லையா? என்–பது
மட்–டும்–தான் கேள்வி.
ப�ொது–வாக இது ப�ோன்ற பெருந் த�ொற்று
பர–வக்–கூடி
– ய காலக்–கட்–டத்–தில் எல்–ல�ோரு
– க்–
குமே ஒரு பயம் இருக்–கும். மருத்–து–வர்–கள்
உட்–பட. நமக்–கும் அந்த ந�ோயிக்–கான அறி–
கு–றி–கள் இருப்–பது ப�ோல் சிலர் உண–ர–லாம்.
இது உடல் சார்ந்த பயத்தை, பதட்–டத்தை
அதி–கப்–ப–டுத்–தும். த�ொட்–ட–துக்–கெல்–லாம்
பயப்–பட வேண்–டிய அவ–சிய
– ம் கிடை–யாது.
அப்–ப–டி–யும் உங்–க–ளுக்கு ர�ொம்–ப–வும் த�ொந்–
த–ர–வாக இருக்–கும் ப�ோது, ஹெல்ப் லைன்
நம்–பர் மூலம் மருத்–து–வரை அணு–க–லாம்.
இந்த நேரத்–தில் மது-புகைப்–ப–ழக்–கத்தை
உட–ன–டி–யாக விட–லாமா என்று சில–ருக்கு
த�ோன்–றும். உட–லும், மன–தும் இந்த பழக்–
கத்–திற்கு சார்ந்து இருப்–ப–வர்–க–ளுக்–கு–தான்
சிர–மம். மற்–ற–வர்–கள் விட்–டா–லும் ஒன்–றும்
ஆகாது. புகைப்– பி – டி ப்– ப – வ ர்– க ள் அதனை
தவிர்க்–கும் ப�ோது சில–ருக்கு இரு–மல் ஏற்–பட
வாய்ப்–புண்டு. அது க�ொர�ோனா என்று
பயப்– ப ட வேண்– ட ாம். விட முடி– ய ா– ம ல்
தவித்த பல–ருக்கு இது ஒரு வாய்ப்–பும் கூட.
மருத்–து–வர்–கள், செவி–லி–யர்–கள், சமூக
பணி ஆற்–றுப
– வ
– ர்–கள் அச்–சம் க�ொள்ள வேண்–
டாம். ப�ோது–மான முன்–னெச்–சரி
– க்கை எடுக்–
கும் ப�ோதே பாதி தைரி–யம் வந்–து–வி–டும்.
வரும் ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு எஜிக்–கேட் பண்–
ணுங்க. அர–சும் த�ொடர்ந்து பணி–யாற்றி
வரும் இவர்–க–ளுக்கு பாது–காப்–பான உப–க–ர–
ணங்–கள் வழங்–கும் ப�ோது ஒரு நம்–பிக்–கை–
ய�ோடு வேலை செய்–வார்–கள்.
எத்–தனைய�ோ
–
நாடு–களி
– ல் நாள் கணக்கா,
மாதக்–கண
– க்கா இது மாதிரி சூழ்–நிலை
–
கள
–
ை
அனு–ப–வித்–துள்–ள–னர். நம் சூழ–லுக்கு இது
புதிது. ஆனால், இது முடி–வுக்கு வரும். அப்–
படி நீண்–டா–லும் அதை எதிர் க�ொள்–வ–தற்–
கான மன�ோ–தி–டத்தை நமக்–குள் வளர்த்–
துக் க�ொள்–ள–லாம். நான் தனி–யல்ல, ஒரு
சமு– த ா– ய த்– தி ன் அங்– க ம். அர– சு ம் நம்மை
பாதுக்– கா ப்– ப – த ற்– கா ன நட– வ – டி க்– கை – க ள்
எடுக்–கும். உலக அள–வில் மனித இனத்–திற்–
கான பிரச்–சி–னை–யாக பார்க்–கப்–ப–டு–கி–றது
என்–பத
– ால் ஒன்று பட்டு நிற்–ப�ோம்” என்–றார்
மன–நல மருத்–து–வர் வெங்–க–டேஸ்–வ–ரன்.
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ஷம்–ரிதி

உ

ல–க–ளா–விய ஒரு அவ–ச–ர–நிலை
பேரி– ட – ர ாக இப்– ப �ோது உரு–
வெ– டு த்– தி – ரு க்– கி – ற து க�ொர�ோனா.
இந்த வைர–ஸால் உல–கின் பல்–வேறு
பகுதி–களி
– ல் உரு–வாக்–கப்–பட்–டிரு
– க்–கும்
பாதிப்பு மற்–றும் நிச்–ச–ய–மற்ற, குழப்–ப–
மான நிலை குறித்து நாம் அனை–
வ–ரும் அறிந்–திரு
– க்–கிற�ோ
–
ம். ஒவ்–வ�ொரு
நாளும் இத–னால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–
க–ளின் எண்–ணிக்கை அதி–க–ரித்–துக்
க�ொண்டேதான் இருக்–கி–றது. ஏற்–க–
னவே இந்த நச்–சுயி
– ரி
– ய
– ா–னது, தற்–ப�ோது
2019 நாவல் க�ொர�ோனா வைரஸ்
(2019-nCoV) என குறிப்–பிட
– ப்–படு
– கி
– றது. –
க�ொர�ோனா ந�ோயின் தாக்–கம் நம்
விழி–யின் வெண்ப–ட–லத்தை எவ்–வாறு
பாதிக்–கி–றது என்று பேசத் துவங்–கி–
னார் கண் நிபு–ணர– ான டாக்–டர் ப்ரித்தி
ரவிச்–சந்–தர்.

கண்ணீராலும்

க�ொர�ோனா
பரவும்!
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இது ஏன் க�ொர�ோனா வைரஸ் என
அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது?
லத்–தீன் ம�ொழி–யில் க�ொர�ோனா என்–றால்
கிரீ–டத்–தைக் குறிக்–கும். கிரீ–டத்–தின் மேற்–ப–ரப்–
பின் மீது இருக்–கிற கூர்–மு–னை–கள் ப�ோல இந்த
வைரஸ் மீதும் த�ொடர்ச்–சி–யான கூர்–மு–னை–கள்
இருப்–ப–தால் இந்த வைரஸ்க்கு அந்–தப் பெயர்
வைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. சீனா–வில் த�ொடங்கி,
உல– கி ன் எண்– ண ற்ற நாடு– கள ை அச்– சு – று த்தி
வரும் இந்த க�ொர�ோனா வைர–ஸின் த�ொற்று
பர–வல் ஏற்–ப–டா–மல் தடுப்–ப–தி–லும் மற்–றும் அந்த
த�ொற்–று ப
– ர– வ
– லி
– லு
– ம் கண்–கள் ஒரு குறிப்–பிட
– த்–தக்க
பங்கை ஆற்–றக்–கூ–டும்.
இது எப்–படி பர–வு–கி–றது?
 இந்த வைரஸ் ஒரு–வரின் எச்சிலை மற்–ற�ொ–ரு–
வர் த�ொடு–வதா
– ல் மற்–றும் காற்–றில் கிரு–மியி
– ன்
தாக்–கம் இருந்–தா–லும் பர–வக்–கூ–டும்.
 தும்–மல், இரு–மல் கார–ண–மாக உட–ன–டி–யாக
இது ஒரு–வரி
– ட
– ம் இருந்து மற்–றவ
– ரு
– க்கு பர–வும்
வாய்ப்–புள்–ளது. அவ்–வாவு பர–வும் ப�ோது அது
அவர்–க–ளின் நுரை–யீ–ரலை தான் முத–லில்
பாதிக்–கும்.
	வைரஸ் த�ொற்– று ள்ள ஒரு ப�ொருளை
த�ொட்–டுவி
– ட்டு அந்த கைக–ளால் கண், மூக்கு
மற்–றும் வாயை த�ொடும் ப�ோது இந்த த�ொற்று
பர–வு–கி–றது.

 விழி–வெண்–பட
– ல அழற்சி (மெட்–ராஸ் ஐ) ந�ோய்
பாதிப்–பு–டன் ஏர�ோ–சால் த�ொடர்–பின் வழி–யா–க–
வும் மற்–றும் கண்–ணி–லி–ருந்து வெளி–வ–ரும்
சுரப்–பு–க–ளின் வழி–யா–க–வும் த�ொற்–றுப்–ப–ர–வும்
சாத்–தி–ய–மி–ருக்–கி–றது.
 அண்–மை–யில் வெளி–நா–டு–க–ளுக்கு சென்று
வந்த நபர்–க–ளுக்கு சுவா–சப்–பாதை த�ொற்று
அறி–கு–றி–க–ள�ோடு விழி–வெண்–ப–டல அழற்சி
பாதிப்–பும் இருக்–கு–மா–னால் அவர்–கள் அதிக
எச்–ச–ரிக்–கை–யு–டன் இருக்–க–வேண்–டும்.
ந�ோயின் வெளி அடை–யா–ளங்–கள்
ஒரு–வ–ருக்கு ந�ோயின் பாதிப்பு இருந்–தா–லும்,
அவ–ருக்கு அதற்–கான அறி–கு–றி–கள் வெளியே
தெரி–யாது. இவ்–வாறு எந்–தவ�
– ொரு அறி–குறி
– க
– ளு
– ம்
வெளிப்–பட
– ாத நிலை–யிலு
– ம் கூட பாதிக்–கப்–பட்–டவ
– ரி
– –
டம் இருந்து மற்–றவ
– ரு
– க்கு பர–வும் வாய்ப்–புள்–ளது.
வழக்–கமாக
–
இத்–த�ொற்று அறி–குறி
– க
– ள், த�ொற்–றுக்கு
வெளிப்–பட்ட நேரத்–திலி
– ரு
– ந்து 2 முதல்-14 நாட்–கள்
கால அள–விற்–குள் தென்–ப–டக்–கூ–டும்.
விழி–வெண்–ப–டல அழற்–சியை
விளை–விக்–கக்–கூ–டும்
க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்–
பட்டு இருப்–பவ
– ர்–களு
– க்கு விழி–வெண்–ப–
டல அழற்சி பாதிப்பு இருக்–கும். இது
தான் ந�ோய் த�ொற்று பாதிப்–பின் முதல்
அறி–குறி. க�ொர�ோனா வைரஸ் பாதிக்–
கப்–பட்டு அதன் அறி–குறி கண் அழற்–
சி–யாக இருந்–தால், அவர்–கள் உட–ன–
டி–யாக கண் மருத்–து–வரை சந்–தித்து
அத– ன ால் பாதிப்பு ஏற்– ப ட்– டு ள்– ளதா
டாக்–டர்
என்று உறுதி செய்–து க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.
கண் இமை–க–ளில் உள்ள மெல்–லிய திசுக்–க–ளில்
இந்த வைரஸ் கிருமி எளி–தாக பர–வக்–கூ–டும்.
விழி–வெண்–ப–டல அழற்–சி–யின் அறி–கு–றி–கள்
கண்–சி–வத்–தல், கண்–ணி–லி–ருந்து நீர்–வ–டி–தல்,
கண்–எரி
– ச்–சல், வலி, மற்–றும் ப�ோட்–ட�ோஃ–ப�ோபி
– ய�ோ
ஆகி–யவை விழி–வெண்–ப–டல அழற்–சி–யின் அறி–கு–
றி–களா
– கு
– ம். த�ொற்று பாதிப்–புள்ள கண்–ணிலி
– ரு
– ந்து
வெளி–வ–ரும் நீர் சுரப்பு, த�ொற்று பர–வ–லுக்கு மிக
முக்–கிய கார–ண–மாக இருக்–கக்–கூ–டும்.
சுவா–சப்–பாதை த�ொற்–றின் அறி–குறி
– க
– ள் காய்ச்–
சல், இரு–மல், த�ொண்–டை–வலி, மூச்–சு–வி–டு–வ–தில்
சிர–மங்–கள், தலை–வலி ஆகி–ய–வை–கள் உள்–ள–
டங்–கும். தீவி–ர–மான த�ொற்று பாதிப்பு ஏற்–பட்டு
இருந்–தால், அது நிம�ோ–னியா, சிறு–நீ–ரக செய–லி–
ழப்பு மற்–றும் உயி–ரி–ழப்–புக்–குக் கூட வழி–வ–குக்க
வாய்ப்–புள்–ளது.
நாம் எடுக்–க–வேண்–டிய பாது–காப்பு
நட–வ–டிக்–கை–கள் என்ன?
 முத–லா–வதாக
–
மற்–றும் முக்–கிய
– மாக
–
. பீதியடை–
யா–தீர்–கள்!
 எளி–மை–யான தூய்மை நட–வ–டிக்–கை–களை

பின்– ப ற்– று – வ து பாது– காப்பை வழங்– கு ம்.
க�ொர�ோனா வைரஸ் மட்–டு–மல்ல மற்–றும்
பிற நச்–சு–யிரி த�ொற்–று–கள் நமக்கு வரா–மல்
தடுக்–கும்
 குறைந்–தது 20 ந�ொடி–க–ளுக்–கா–வது ச�ோப்பு
மற்–றும் நீரை க�ொண்டு அடிக்–கடி உங்–
கள் கைகளை கழு–வ–வும். ஆல்–க–ஹால்
அடிப்– ப – டை – யி – ல ான சானிட்– டை – ச – ரை – யு ம்
பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.
 குளிர்ச்– சி – ய ான பானங்– க ள் / குளிர்ந்த
உணவுப் –ப�ொ–ருட்–களை தவிர்க்–க–வும்
 சூடான பானங்–கள் மற்–றும் சூடான உணவுப் –
ப�ொ– ரு ட்– கள ை அதி– க – மாக எடுத்– து க்–
க�ொள்–ள–வும்.
 அதி–க–ளவு நீர் / பானங்–களை அருந்தி,
உட–லில் நீர்–சத்து கறை–யா–மல் பாது–காத்–துக்
க�ொள்–ள–வும்.
 உங்–கள
– து கைகள் அழுக்–கடைந்
–
தி
– ரு
– க்–கும்
ப�ோது அதைக் க�ொண்டு உங்–கள்
முகம், கண்–கள், மூக்கு அல்–லது
வாயை த�ொடா–தீர்–கள்.

உடல்–நல பரா–ம–ரிப்பு பணி–
யா–ளர்–கள், மருத்–துவ முக–கவ
– ச
– ம்,
கண்–கவ
– ச
– ம் மற்–றும் முக–பா–துகா
– ப்பு
உப–க–ர–ணங்–களை கண்–டிப்–பாக
அணி–ய–வேண்–டும். மேலும் இவர்–
கள் தங்–க–ளின் பாது–காப்–பினை
மிக–வும் கவ–ன–மாக பேண வேண்–
டும். தும்–மின
– ால�ோ, இரு–மின
– ாலே
அதில் உமிழ்–நீர் வெளி–வந்–தால்,
உட– ன – டி – ய ாக கைகளை ச�ோப்
ப்ரித்தி
க�ொண்டு கழு–விட வேண்–டும்.
 உங்–க–ளின் உடல் நிலை–யில் பாதிப்பு ஏற்–
பட்டு இருந்–தால், நீங்–கள் கண்–டிப்–பாக N95
அல்–லது அறுவை சிகிச்–சைக்–கான முக–கவ
– –
சத்தை அணிய வேண்– டு ம். உங்– கள ை
தனி–மைப்–ப–டுத்–திக் க�ொள்ள வேண்–டும்.
உடல்–நிலை சரி–யா–னா–லும், மேலும் 14
நாட்–க–ளுக்கு வீட்–டி–லேயே தனித்–தி–ருக்க
வேண்–டும். ந�ோய் அறி–கு–றி–கள் தீவி–ர–மாக
இருந்–தால், டாக்–டரை அணுகி மருத்–து–வ–
ம– னை – யி ல் உங்– கள ை அனு– ம – தி த்– து க்
கொள்–வது அவ–சி–யம்.
இது–வரை இந்த ரைவஸ்க்கு எதிர்ப்–புத்–திற
– ன்
உள்ள மருத்–துவ சிகிச்–சைய�ோ அல்–லது தடுப்–
பூசி மருந்தோ கண்–ட–றி–யப்–ப–ட–வில்லை. ந�ோய்
அறி–கு–றி–களை நிர்–வ–கிப்–ப–தும் மற்–றும் வைரஸ்
செயல்–ப–டும் நேரத்–தில் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வ–ரின்
அத்–திய
– ா–வசி
– ய அம்–சங்–களு
– க்கு ஆத–ரவ
– ளி
– க்–கும்
சிகிச்–சையைதான் நாம் வழங்கி வரு–கி–ற�ோம்.
எனவே, த�ொற்று பாதிப்–புள்ள நபர்–களை விரை–
வாக அடை–யா–ளம் கண்டு தனி–மைப்–படு
– த்–துவ
– து
மட்– டு மே இந்த வைரஸ் த�ொற்றை கட்–டு ப்–
ப–டுத்–து–வ–தற்–கான சிறந்த வழி–முறை.

ஏப்ரல் 16-30, 2020
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மகேஸ்–வரி நாக–ரா–ஜன்

ரியல் ஹீர�ோஸ்
நூற்–றாண்–டின் மிகப்–பெ–ரிய யுத்–தம் க�ொர�ோனா. கண்–ணுக்கு தெரி–யாத இந்த
இந்த
வைர–ஸு–டன் உலக நாடு–கள் அனைத்–துமே ப�ோராடி வரு–கின்–றன. க�ொர�ோ–னா–வால்

பாதித்–தவ
– ர்–கள
– ைக் காக்க மருத்–துவ
– ர்–களு
– ம் செவி–லிய
– ர்–களு
– ம் 24 மணி நேர–மும் சிகிச்சை
அளித்து வரு–கின்–ற–னர். இந்த யுத்–தத்–தில் மக்–க–ளைப் பாது–காப்–பது கட–மை–யென மருத்–
து–வர்–கள் துணிந்–த–தன் பலன் இன்று பல லட்–சம் மக்–கள் க�ொர�ோனா பிடி–யில் இருந்து
குண–ம–டைந்து இருக்–கி–றார்–கள். ஆனால் இந்த உயிர்–க�ொல்லி யுத்–தத்–தில் பிறர் உயிர்
காத்து தன்–னு–யிர் நீத்த பல மருத்–து–வர்–க–ளை–யும் நாம் நினை–வில் க�ொள்ள வேண்–டும்.
இவர்–களே இந்த உல–கின் உண்–மை–யான ஹீர�ோக்–கள்.

டாக்–டர் லீ வென்–லி–யாங்

க�ொர�ோனா வைரஸ் முதன் முத–லில் பரவ த�ொடங்–கிய
இடம் சீனா–வின் வூகான் நக–ரம். இங்கு மருத்–து–வ–ரான லீ வென்–
லி–யாங் க�ொர�ோனா வைரஸ் பற்றி முதன் முத–லில் உல–கிற்கு
அலா–ரம் அடித்–தவ
– ர். தனது சக நண்–பரா
– ன மருத்–துவ
– ர் எய் ஃபென்
என்–பவ
– ர் மூலமே மரு–த்து
– வ
– ர் லீ வென்–லிய
– ாங்–கிற்கு க�ொர�ோனா
வைரஸ் குறித்து தெரிய வந்–தது. இதைக் கேள்–விப்–பட்ட சீனா–வின்
சுகாதா–ரத்–து–றை–யும் காவல் துறை–யும் ப�ொய் தக–வல்–க–ளை–யும்
வதந்–தி–க–ளை–யும் பரப்–பு–வதை நிறுத்–தும்–படி லீ வென்–லி–யாங்கை
எச்–ச–ரித்–தது. ஆனால் ஒரே வாரத்–தி–லேயே அவ–ரது எச்–ச–ரிக்கை
உண்–மை–யா–னது.
க�ொர�ோனா வைர–ஸால் பாதிப்–ப–டைந்த பல ந�ோயா–ளி–க–ளுக்–கும் சிகிச்–சை–யைத்
த�ொடர்ந்–தார், ஜன–வரி 10-ல் டாக்–டர் லீ வென்–லி–யா–வுக்கும் க�ொர�ோனா த�ொற்று
பாதிப்–புக்கு உள்–ளா–னது தெரி–ய–வந்–தது. அதை–யும் மீறி மருத்–து–வக் கட–மையை நிறுத்–
தா–மல் செய்து வந்–தார். பிப்–ர–வரி 6 அன்று தனது 33 வய–தில் வைரஸ் த�ொற்–றுக்கு
பலி–யாகி, சீன மக்–க–ளின் மன–தில் நீங்–காத இடம் பிடித்–தார்.
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டாக்–டர் பெங் யின்–ஹுயே
கடந்த ஜன–வரி 25ம் தேதி டாக்–டர்
பெங் யின்–ஹுயே விற்கு திரு–மண
– ம் நிச்–
ச–யிக்–கப்–பட்டு இருந்–தது. க�ொர�ோனா
பர–வல
– ால், மக்–களை
க ா ப் – ப தே மு த ல்
கடமை என எண்ணி
திரு–மண
– த்தை தள்ளி
வ ை த் து
இ ர வு
ப க ல் ப ாரா – ம ல்
உழைத்– த ார். நாள–
டை– வி ல் இவ– ரு க்–
கும் க�ொர�ோனா
த�ொற்று ஏற்–பட
– வே,
விரை– வி ல் குண– ம –
டைந்து மீண்–டும் பணிக்கு திரும்–புவே
– ன்
என்று நம்–பிக்–கை–யில் இருந்த மருத்–
து–வரை க�ொர�ோனா உயிர் க�ொல்லி
காவு வாங்– கி – ய து. மக்– க – ளு க்– க ா– க த்
தனது திரு–ம–ண த்தை தள்ளி வைத்து
க�ொ ர � ோ – ன ா – வ� ோ டு ப� ோ ரா – டி ய
பெங் யின் ஹுயே–வின் வயது 29.

டாக்–டர் மார்–செல்லோ நடாலி
16000 இத்–தாலி மக்–களை காவு வாங்–
கி–யுள்–ளது க�ொர�ோனா. இன்று வீட்–டில்
இருக்– கு ம் நாம் அத்– தி –
ய ா – வ – சி ய ப�ொ ரு ட் – க–
ளின் தட்– டு ப்– ப ாட்டை
எண்ணி க�ோபம் க�ொள்–
கி ன் – ற� ோ ம் . ஆ ன ா ல்
ப�ோது– ம ான மருத்– து வ
பாது–காப்பு உப–க–ர–ணங்–
கள் இன்றி பல மருத்–
து–வர்–கள் இத்–தா–லி–யில்
பணி– ய ாற்றி வந்– து ள்– ள –
னர். இதில் 57 வய–தான
மருத்–து–வர் மார்–செல்லோ நடா–லி–யும் தன்
நாட்டு மக்–கள
– ைக் காக்க பாது–காப்பு உப–கர
– –
ணங்–கள் ஏது–மின்றி வெறும் கைக–ளால்
சிகிச்சை அளித்–துள்–ளார். இத–னால் இவ–ரும்
இந்–ந�ோ–யால் பாதிக்–கப்–பட்டு இறந்–தார்.

டாக்–டர் ஷீரின் ரூஹானி
62000 பேருக்கு மேல் க�ொர�ோ–னா–
வால் பாதிக்– க ப்– ப ட்– டு ள்ள நாடு ஈரான்,
இங்–குள்ள ஸ�ோஹாடா மருத்–து–வ–ம–னை–
யில் பணி– பு – ரி ந்த டாக்–
டர் ஷீரின் ரூஹானி,
க�ொ ர � ோ – ன ா – வா ல்
பாதிக்– க ப்– ப ட்ட மக்– க –
ளுக்கு சிகிச்சை அளித்து
வந்த நிலை– யி ல் இவ–
ரும் க�ொர�ோ– ன ா– வா ல்
பாதிப்–புக்–குள்–ளா–னார்.
இவர் தனக்–கும் சிகிச்சை
எ டு த் – து க் க�ொண்டே
ந� ோ ய ா – ளி – க – ளு க் – கு ம்
சிகிச்சை அளித்து வந்–தார். இவ–ரது உடல்
நிலை ம�ோச–ம–டை–யவே இவ–ரது உயி–ரை–
யும் உயிர்–க�ொல்லி ந�ோய் ஆட்–க�ொண்–டது.
ஒட்–டு–ம�ொத்த ஈரான் மக்–க–ளும் மருத்–து–வர்
ஷீரின் ரூஹானி மறை–வுக்கு கண்–கல
– ங்–கிய
– து.
இவ–ரைப்–ப�ோல உயிர் துறந்த மருத்–து–வப்
பணி–யா–ளர்–களை தியா–கி–கள் என்று அறி–
வித்–தது ஈரான் அரசு.

டாக்–டர் ஜீன்-ஜாக்

வடக்கு பிரான்–சில் உள்ள மருத்–
துவ–மனை
–
யி
– ல் பணி–யாற்றி ஓய்வு பெற்–ற–
வர் மருத்–து–வர்
ஜீ ன் - ஜ ா க் .
க�ொ ர � ோ ன ா
பர– வ ல் அதி– க –
ம ா – ன – தை த்
த �ொ ட ர் ந் து
த ன் – னு டை ய
சக மருத்– து வ
நண்–பர்–களு
– க்கு
உதவ மீண்–டும் மருத்–து–வம் செய்–யத்
துவங்–கி–னார். அவ–சர சிகிச்–சைப் பிரி–
வில் பல– ரு க்கு மருத்– து – வ ம் பார்த்த
இவ–ருக்கு க�ொர�ோனா ந�ோய் த�ொற்று
ஏற்–ப–டவே சிகிச்சை பல–ன–ளிக்–கா–மல்
இயற்கை எய்–தி–னார். சேவை செய்ய
நினைத்– த ால் வயது முக்– கி – ய – மி ல்லை
ம ன ம் இ ரு ந் – த ா ல் ப� ோ து ம் எ ன் –
ப–தற்கு மருத்–து–வர் ஜீன்-ஜாக் சிறந்த
உதாரணம்.
ஏப்ரல் 16-30, 2020
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டாக்–டர் உசாமா
ரியாஸ்

பாகிஸ்–தான்

நாட்டு எல்–லை–யில்
மருத்–து–வ–ராக பணி–யாற்றி வந்–த–வர் 26
வய– த ான டாக்– ட ர் உசாமா ரியாஸ்,
பாகிஸ்–தான் ஈரான்
எல்– லை – ய� ோர பகு–
தி–யில் க�ொர�ோனா
பாதித்த ந�ோயா–ளிக
– –
ளுக்கு முழு வீச்–சில்
மருத்–து–வம் பார்த்து
வந்–தார். தன் உயிரை
ப�ொருட்– ப – டு த்– த ா–
மல் பல ஆயி– ர ம்
மக்–களு
– க்கு சிகிச்சை
தந்த உசாமா ரியாஸ்
தேசிய ஹீர�ோ–வாக பாகிஸ்–தான் மக்–கள்
மன–தில் நீங்–காத இடம்–பி–டித்–தார். கார–
ணம் இவ–ரும் க�ொர�ோனா ந�ோயால்
இறந்து ப�ோனார்.

டாக்–டர் சத்–ரு–கன்
பஞ்–ச–வாணி
இ ந் – தி – ய ா – வி – லு ம் க�ொ ர � ோ ன ா
வைரஸ் அதி–க–மாக பரவி வரு–வ–தால்
மருத்–துவ
– ர்–கள் மற்–றும் செவி–லிய
– ர்–கள் 24
மணி நேர–மும் ந�ோயா–ளி–களை காக்க
ப�ோராடி வரு–கின்–றன
– ர். மத்–திய
– ப் பிர–தே–
சம் மாநி–லம் இந்–தூ–ரில் மருத்–து–வர் சத்–
ரு–கன் பஞ்–ச–வாணி
க�ொர�ோனா பாதிக்–
கப்–பட்–டவ
– ர்–களு
– க்கு
சி கி ச்சை வழ ங் கி
வந்த நிலை–யில், இவ–
ருக்–கும் க�ொர�ோனா
த�ொற்று இருந்– த து
ஆய்– வி ல் கண்– ட – றி –
யப்– ப ட்டு, அவ– ரு க்–
கும் தீவிர சிகிச்சை
அளிக்– க ப்– ப ட்– ட து.
ஆனால் சிகிச்சை பல–னின்றி இவ–ரும்
உயி–ரி–ழந்–துள்–ளார்.
இவ–ர்களைப் ப�ோலவே டெல்லி,
மும்பை, ஹைத–ராப
– ாத், பெங்–களூ
– ர்,
சென்னை ப�ோன்ற முக்–கி–ய–மான
நக–ரங்–களி
– ல் பணி–புரி
– ந்து வந்த மருத்–
து–வர்–களு
– க்கு க�ொர�ோனா த�ொற்று
ஏற்–பட்–டிரு
– க்–கிற
– து. மருத்–துவ
– ர்–களு
– ம்
செவி– லி – ய ர்– க – ளு ம் க�ொர�ோனா
ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு சிகிச்சை அளிப்
–ப–தால் இந்–ந�ோய்க்கு முதல் இலக்–
காகி வரு–கி–றார்–கள்,
க�ொர�ோனா உயிர்– க�ொ ல்லி
யுத்–தத்–தில் இந்த ஒப்–பற்ற மருத்–து–
வர்– க ள் க�ொடுத்த சிகிச்– சை – ய ால்
பா தி ப்– ப– டைந்த பல– ரு ம் கு ண –
ம– டை ந்து வீடு திரும்– பி – யு ள்– ள – ன ர்.
இவர்– க – ளு க்கு கை தட்டி ஒலி
–யெ–ழுப்பி நன்றி கூறு–வத�ோடு நம்
கடமை முடிந்–துவி–டவில்லை. மருத்–
து– வ ர்– க ள் ச�ொல்– லு ம் அறி– வு – ரை –
க–ளைக் கடை–பிடி
– த்து, தேவை–யின்றி
வீட்டை விட்டு வெளியே வரு–வதைத்
தவிர்ப்– ப – து ம், மருத்– து வ இடை–
வெ– ளி – யை க் கடைப்– பி – டி ப்– ப – து மே
மருத்–து–வர்–க–ளைப் பாது–காக்க நாம்
எடுக்–கும் முதல் முயற்சி.
குடும்–பத்–தைப் பிரிந்து இரவு பகல்
பாரா–மல் 24 மணி நேர–மும் நம்மை
காக்க உழைக்–கும் இவர்–களே இந்த
உயிர்–க�ொல்லி யுத்–தத்–தின் உண்–மை–
யான ப�ோரா–ளி–கள்.
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ஸ்வேதா கண்–ணன்

அ

ஜி.சிவக்–கு–மார்

ந்த அரங்–கமே மாண–வர்–கள், பெற்–ற�ோர்–கள் மற்–றும் ஆசி–ரி–யர்–க–ளால் நிரம்பி
இருந்–தது. மாண–வர்–கள் அனை–வ–ரும் ஒவ்–வ�ொரு வேஷம் பூண்டு தங்–க–ளின்
ஒத்–தி–கை–யைப் பார்த்–துக் க�ொண்டு இருந்–த–னர். இந்த காட்–சி–யினை விஎக்–செல்

என்ற கல்வி த�ொண்டு நிறு– வ – ன த்–
தின் ஆண்டு விழா–வில் ஒவ்–வ�ொரு
வரு–ட–மும் பார்க்–க–லாம். இதில் என்ன
பெரிய அதி–ச–யம் இருக்க ப�ோகி–றது.
எல்லா பள்–ளி–க–ளி–லும் ஆண்டு விழா
என்ற க�ொண்–டாட்–டம் அந்–தக் கல்–வி–
யாண்டு இறு–தியி
– ல் நடைபெ–றுவ
– து சக–
ஜம். ஆனால் இது மற்ற விழாப் ப�ோல்
கிடை–யாது. கார–ணம், இந்த பள்–ளி–
யில் படிக்–கும் ஒவ்–வ�ொரு மாண–வரு
– ம்
சிறப்பு குழந்–தைக
– ள். இவர்–களு
– க்–காக
ஒவ்–வ�ொரு வரு–ட–மும் கலை நிகழ்ச்–
சி–யும், விளை–யாட்–டுப் ப�ோட்–டி–க–ளும்
கல்வி நிறு–வன
– ம் நிகழ்த்தி வரு–கிற
– து.
ஒவ்–வ�ொரு ஆண்–டும் பெற்–ற�ோர்–கள்,
மாண–வர்–கள், ஆசி–ரி–யர்–கள், த�ொண்–
டர்– க ள் என அனை– வ – ரு ம் கலந்– து –
க�ொண்டு விழா–வாக க�ொண்–டா–டு–
வதை வழக்–கம
– ாக க�ொண்–டுள்–ளன
– ர்.
அது–ப�ோல இந்த ஆண்டு விழா–வாக
ஒரு இசை நாட– க த்தை இவர்– க ள்
உரு–வாக்–கி–யுள்–ள–னர்.

வி எ க் – ச ெ ல் , இ ந் – தி – ய ா – வி ல்
ம�ொத்–தம் 14 மையங்–களை இயக்கி,
அதில் சுமார் 65,000 குழந்– தை – க –
ளுக்– கு ம் அவர்– க – ள து குடும்– ப ங்– க – ளு க்– கு ம்
சிறப்– பு ச் சேவை வழங்கி வரு– கி – ற ார்– க ள்.
இசை, நாட–கம், விளை–யாட்டு எல்–லாம்
இக்–கு–ழந்–தை–க–ளின் பாடத்–திட்–டத்–தில் ஒரு
அங்–க–மா–கவே இருக்–கி–றது.
குழந்– தை – க ள், பெற்– ற�ோ ர்– க ள், ஆசி– ரி –
யர்–கள் அனை–வ–ரும் பங்–கெ–டுத்து அவர்–க–
ளின் கூட்டு முயற்–சியே இந்த கலை விழா.
குழந்–தை–களே இயக்கி நடித்த இந்த இசை
நாட–கத்–தின் பெயர் ‘ல�ோரி–ய–னின் கடைசி
இலை’. சுமார் ஐந்– நூ – று க்– கு ம் மேற்– ப ட்ட
பார்–வை–யா–ளர்–க–ளு–டன் சென்னை நாரத
கான சபா–வில் களை–கட்–டி–யி–ருந்–தது இந்த
நிகழ்ச்சி.
நாட–கம் ஆரம்–பிக்–கும் முன்பே குழந்–தைக
– –
ளின் கவ–னத்தை கலைக்–கும் வகை–யில் அதி–க–
மா–கச் சத்–தம் எழுப்–பா–மல், கேமரா ஃப்ளாஷ்
மூலம் பய–மு–றுத்–தா–மல், அமைதி காக்–கும்–
படி கேட்–டுக்–க�ொள்–ளப்–பட்–டது. பார்–வைய
– ா–
ளர்–க–ளும், அதற்–கேற்ற விதத்–தில், குழந்–தை–
கள் தடு–மா–றும் ப�ோதும், பயப்–படு
– ம் ப�ோதும்,
திடீ–ரென நாட–கத்–தைவி
– ட்டு வெளியே வந்–த–
ப�ோதும், அமைதி காத்து குழந்–தை–களை
உற்–சா–கப்–ப–டுத்–தி–னர்.
சிறப்பு குழந்–தைக
– ள
– ால், வார்த்–தைக
– ள
– ால்
பேச முடி– ய ா– வி ட்– ட ா– லு ம் அவர்– க ளிடம்
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ச�ொல்ல பல கதை– க ள் இருக்– கி ன்– ற ன.
அதை நம்–மி–டம் க�ொண்டு சேர்க்க தேர்ந்–
தெ–டுக்–கப்–பட்ட முறை–தான் இசை நாட–கம்.
இதை குழந்–தைக
– ளே இணைந்து இயக்–கியு
– ம்,
எழு–தி–யும் உரு–வாக்–கி–யுள்–ள–னர்.
ல�ோரி–ய–னின் கடைசி இலை, ஒரு வித்–தி–
யா–ச–மான ராஜா கதை. பிறப்–புக்–கும் இறப்–
புக்–கும் நடுவே இருக்–கும் வாழ்க்–கை–யின்
உண்–மை–யான ந�ோக்–கம் என்ன? ஒரு–வ–ரின்
வலிமை, அறிவு, நம்–பிக்கை இதை–யெல்–லாம்
உண்–மை–யில் அளக்க முடி–யுமா? நாம் வெற்றி
என்–றும் திறமை என்–றும் தூக்–கிக் க�ொண்–டா–
டும் அம்–சங்–களை உண்–மை–யில் நிர்–ணயி
– ப்–ப–
வர் யார்? இது–ப�ோன்ற கேள்–விக
– ளு
– க்கு நாம்
த�ொடுக்–கும் கட்–டுக்க–தைக
– ளை உடைப்–பதே
இந்த இசை நாட–கத்–தின் ந�ோக்–கம்.
இதில் ஏழாம் வகுப்பு மாண–வர்–களு
– ட
– ன்
எட்–டாம் வகுப்பு மாண–வர்–க–ளும் சேர்ந்து
பங்– கே ற்– று ள்– ள – ன ர். பலர் உள– வி – ய ல் ரீதி–
யா–க–வு ம், உடல் ரீதி–யா–க–வு ம் சவால்–கள்
உடை– ய – வ ர்– க ள். இந்– ந ா– ட – க த்தை காற்று,
நெருப்பு, பனி, வசந்–த–கா–லம் எனப் பிரித்து
அழ–காக பின்–னணி சூழல்–கள் அமைத்து,
குழந்– தை – க ளை அதற்– கே ற்– ற – ப டி வேடங்–
கள் அணி– வி த்து, இசை– யு ம் ஒளி– யூ ட்– ட –
மும் இணைத்து அழ–காக காட்–சி–ப்படுத்தி
அசத்–தி–னர்.

காத்–திருப்பார்கள். அவர்–க–ளுக்கு
விஎக்– ச ெல் நிறு– வ – ன ர் வசுதா
இப்–படி ஒரு விழாவை மேடையில்
ப்ர–காஷ் கூறும்–ப�ோது “எங்–கள் பள்–
காட்–டும்–ப�ோது நண்–பர்–கள், உற
ளி–யில் பயி–லும் சிறப்பு மாண–வர்–க–
வி
– ன
– ர்–கள் எல்–ல�ோரை
– யு
– ம் அழைத்து
ளுக்கு கல்–விக்கு அடுத்– த – ப– டி – ய ாக
வந்து தங்–கள் குழந்தையை மேடை–
வேலை–யும் கிடைக்–க–வும் நாங்–கள்
யில் காட்டி பெரு–மைப்–படு
– வ
– ார்–கள்.
பயிற்– சி – ய – ளி க்– கி – ற�ோ ம். குழந்– தை – க –
அவர்–க–ளின் அந்த சின்ன சந்–த�ோ–
ளின் திற–மை–யை–யும் விருப்–பத்–தை–
ஷத்–திற்–கா–கவே மூன்று மாதங்–கள்
யும் அறிந்–து–வ–ரு–ப–வர்–க–ளுக்கு இருக்–
உழைத்து, இது சாதா–ரண நிகழ்ச்சி–
கும் சவால்– க – ள ை– யு ம் ஆராய்ந்து
யாக இல்– ல ா– ம ல், சிறப்பு விழா–
அதற்–கேற்ற முறை–யில் பயிற்–சி–கள்
வசுதா ப்ர–காஷ்
வாக இருக்க வேண்டும் என்று
தரப்–ப–டு–கின்–றன. சிறு வயது முதல்,
முயல்வோம்.
ஆரம்– ப த்– தி – லி – ரு ந்தே இப்– ப – யி ற்– சி –
இக்–கு–ழந்–தை–க–ளுக்கு நாங்–கள்
களை த�ொ டங் கி விடு– வ – த ால்,
பயிற்– சி – ய – ளி க்– கி – ற�ோ ம் என்– ப தை
அவர்–க–ளி–டம் நல்ல முன்–னேற்–றம்
தாண்டி, அவர்– க – ளி – ட – மி – ரு ந்து
உரு–வா–கு–கி–றது.
நிறைய கற்– று க்– க�ொ ள்– கி – ற�ோ ம்
குழந்–தை–க–ளைத் தவிர்த்து பெற்–
என்–பதே உண்மை. தூய்–மை–யான
ற�ோர்–கள், உத–வி–யா–ளர்–கள், சமூக
அன்–பும் அக்–கறை
–
யு–டன் இந்த குழந்–
ஆர்– வ – ல ர்– க – ளு க்– கு ம், சிறப்பு குழந்–
தை–களு
– க்கு உத–வுவ
– து எங்–களு
– க்–குத்–
தை–க–ளைப் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்–வு–
தான் வர–மாக இருக்–கி–றது” என்று
டன், அவர்–களை எப்–படி கையா–
மகிழ்ச்சி ப�ொங்க கூறு–கி–றார்.
ள–வேண்–டும் என்ற பயிற்–சி–க–ளும்
உஷா சுரேஷ்
இந்–நிக
– ழ்ச்சி சிறப்பு குழந்–தைக
– ள்
அளிக்–கின்–ற�ோம். இத–னால் சிறப்பு
குறித்த விழிப்–பு–ணர்–வா–க–வும், அவர்–களை
குழந்– தை – க ளை பார– ம ாக பார்க்– க ா– ம ல்,
அவர்–களு
– க்–கான சரி–யான பயிற்–சியு
– ம் சிகிச்–
புரிந்–து–க�ொள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்–பா–க–வும்
சை–யும் அளித்–தால், அவர்–க–ளும் சாத–னை–
அமைந்–தது. இசை, நாட–கம், கலை நிகழ்ச்சி
யா–ளர்–களே என்று புரி–யும்.
என்–ப–தை–யும் தாண்டி, சிறப்பு குழந்–தை–க–
இங்கு பயின்ற குழந்– தை – க ள் பல– ரு ம்
ளின் அபா–ர–மான திற–மையை நமக்கு காட்–
ஐ.டி.சி க்ராண்ட் ச�ோழா, புஹாரி ரெசாட்,
டி–யது. குழந்–தை–க–ளுக்கே உரிய குறும்–பு–டன்
ரைடர்ஸ் கஃபே, சங்– கீ தா ப�ோன்ற பல
அதே சம–யம் நாட–கத்–தை–யும் முழு முயற்–
உண–வக
– ங்–களி
– ல் வேலை செய்–கின்–றன
– ர். பல
சி–யு–ட–னும் தீவி–ரத்–து–ட–னும் கையாண்–டது
நிறு–வ–னங்–க–ளுக்கு நேரில் சென்–றும் இவர்–க–
நம்மை மெய்–சி–லிர்க்–கத்–தான் வைத்–தது,
ளது சவால்–களை தாண்டி திற–மை–யை–யும்
இந்–நிறு
– வ
– ன
– த்–தின் அடுத்த கட்ட முயற்–சி–
பாருங்–கள் என்று வற்–பு–றுத்–தி–யுள்–ள�ோம்”
யாக, மாற்–றுத்–தி–றன் குழந்–தை–களை பரா–ம–
என்–கி–றார்.
ரிக்க சிறப்பு இல்–லங்–கள் அமைக்க முடி–வு–
சிறப்பு குழந்– தை – க – ளு க்– க ான சிறப்– ப ா–
செய்–துள்–ளன
– ர். பெற்–ற�ோர்–களு
– க்கு இருக்–கும்
சி– ரி – யை – ய ாக விளங்– கு ம் உஷா சுரேஷ்,
ஒரே பயம், நமக்–க–டுத்து நம்–கு–ழந்–தை–களை
“குழந்– தை – க – ள ை– வி ட பெற்– ற�ோ ர்– க ளே
கவ–னிக்க யார் இருப்–பார்–கள் என்–பது
– த
– ான்.
ஒவ்–வ�ொரு ஆண்–டும் இந்த விழா–வுக்–காக
அந்த கவ–லையை ப�ோக்–கத்–தான் இந்த இல்–
லங்–கள். இதில் ஒரு வீட்–டிற்கு தேவை–யான
அனைத்து வச–தி–கள் இருக்–கும். பெற்–ற�ோர்–
கள் சில நாட்–கள் வேலை கார–ண–மாக கூட
அவர்–கள் குழந்–தை–களை இங்கே விட்டுச்
செல்ல முடி–யும்.
சிறப்பு குழந்–தை–க–ளை–விட அவர்–களை
பார்த்– து க்– க�ொ ள்– ளு ம் குடும்– ப த்– தி ற்– கு ம்
சிறப்பு தேவை–கள் இருக்–கும். பெற்–ற�ோர்–
கள் எப்–ப�ோது
– ம் குழந்–தைக
– ளு
– ட
– னே இருந்து
அவர்–களை கவ–னித்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும்.
இது அவர்–கள் வளர்ந்த பின்–னும் சில சம–யம்
த�ொட–ரும். அத–னால் இக்–கு–ழந்–தை–க–ளுக்கு
பாது–காப்–பாக ஒரு வீடு என்–பது இன்–றி–ய–
மை–யா–த–தாக இருக்–கி–றது. குழந்–தை–க–ளின்
பெற்–ற�ோர்–களு
– ம் விருப்–பப்–பட்–டால் இங்கே
தங்–கி–யி–ருந்து, தன் குழந்–தையை தாண்டி
அனை–வ–ருக்–குமே சேவை செய்–ய–லாம்.
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ஆர்.சந்–தி–ர–சே–கர்

த

சினிமான்னா
எனக்கு
பயம்...

மிழ், தெலுங்கு, இந்தி திரைப்–பட
– ங்–க–
ளில் நடித்துக் க�ொண்–டும், நட–னக்
கலை–ஞ–ரா–க–வும் சுறு–சு–றுப்–பாக சுழன்று
வரு–கிற
– ார் மது–ஷா–லினி. தந்தை த�ொழி–ல–
தி–பர். அம்–மா–வைப் ப�ோல இவ–ரும் குச்–
சிப்–புடி நட–னம் கற்–ற–வர். தெலுங்–குத்
திரை–யு–ல–கில் அறி–மு–க–மாகி தென்–னிந்–
திய ம�ொழி–க–ளில் க�ோல�ோச்–சி–ய–வர்.

நடிகை
மது–ஷா–லினி
இ ய க் – கு – ந ர்
பாலா– வி ன் ‘அவன்
இ வ ன் ’ ப ட த் – தி ல்
‘ராசாத்தி ப�ோல…’
என்ற பாடல் மூலம்
தமிழ் இளை–ஞர்–கள்
மன–தில் குடி–பெ–யர்ந்–
தார். கம–லின் ‘தூங்–
கா–வ–னம்’ படத்–திற்கு
பி ற கு , த ற் – ப �ோ து
நீண்ட இடை–வெ–ளி–
விட்டு ‘பஞ்–ச–ராக்––ஷ–
ர ம் ’ ப ட ம் மூ ல ம்
தமி– ழி ல் ரீ எண்ட்ரி
க�ொடுத்–துள்–ளார்.
“எனக்– கு த் தமிழ்
க�ொஞ்–சம
– ா–தான் பேச
வரும். பாலா சாரின்,
‘அவன் இவன்’ படத்–
துல ச�ொந்த வாய்ஸ்ல
பேசி–னேன். ‘தூங்–கா–வ–
ன–’த்–துக்கு பிறகு நல்ல
ஸ் கி – ரி ப் ட் – டு க் – க ா க
வெயிட் பண்–ணிக்–கிட்–
டி–ருந்–த–தால தமிழ்ல
பிரேக் ஆகி–டுச்சு. சில
தெலுங்கு படங்–க–ளி–
லும் நடிச்–சி–ருக்–கேன்.
இந்தி வெப் சீரிஸ்–ல–
யும் நடிச்–சிருக்கேன்.
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இண்–டஸ்ட்–ரீ–ல–தான் இருக்–
கேனே தவிர சினி–மாவை
விட்டு எங்– கே – யு ம் ப�ோயி–
ட–ல” என்–ற–வ–ரி–டம் கேள்–வி
–க–ளைத் த�ொடுத்–த�ோம்.
நடிக்க வந்–தது பற்றி...
2 0 0 5 ஆ ண் – டி ன் மி ஸ்
ஆந்–திர பட்–டம் பெற்–றேன்.
மேக–ஸின், டெய்லி பேப்–பர்,
டிவி கவ–ரேஜ், ப�ோட்டோ
ஷூட்… என்று என் முகம்
தெரிந்த ப�ோது டைரக்–டர்
E.V.V.சத்–யந
– ா–ரா–யணா, ‘சினி–
மா– வி ல் நடிக்– க ஆர்– வ – ம ா’
என்று கேட்– ட ார். ‘சார்…
சி னி – ம ா ன்னா எ ன க் கு
பயம். அதைப் பத்தி எது–
வும் தெரி–யாது.. ஸ�ோ வேண்–
டாம் ப்ளீஸ்–’னு ச�ொல்–லிட்–
டேன். ஒரு வரு– ஷ த்– து க்கு
பிறகு அதே கம்–பெ–னி–யில
இருந்து கூப்– பி ட்– ட ாங்க.
அந்– த ப் படம் தான் ‘கீத–
கீ–த–லு’. காமெடி சப்–ஜெட்.
நல்லா ப�ோச்சு. தெலுங்–கில்
த�ொடர்ந்து நடித்து வரு–கி–
றேன்.
தமிழ்ப் படங்–கள்…
தமிழ்ல எனக்–குக் கதை–
கள் சரியா அமை–யா–தத
– ால்
அதி–கம் நடிக்–கல. நடி–கர் சசி–
கு–மா–ரு–டன், ‘பிரம்–மன்’ படத்–துல சின்ன
ர�ோல் பண்–ணி–னேன், மீண்–டும் தெலுங்கு
சினிமா பக்–கம் திரும்–பிட்–டேன். அந்த நேரத்–
துல, கமல் சாரின் ‘தூங்–கா–வன
– ம்–’ல வாய்ப்பு
கிடைச்–சது. இப்ப நாலு வரு–ஷம் கழிச்சு
தமிழ்ல ‘பஞ்–சர
– ாக்ஷ–ரம்’ பட வாய்ப்பு வந்–துள்–
ளது. இது ஒரு த்ரில்–லிங் படம். வித்–தி–யா–ச–
மான கதை. டைரக்–டர் ச�ொல்–லும் ப�ோதே
பிடிச்–சிரு
– ந்–தது. உடனே ஓகே ச�ொன்–னேன்.
இதில் நான் பத்–தி–ரி–கை–யா–ளரா வர்–றேன்.
தெலுங்கு இண்–டஸ்ட்–ரீ…
புதுப்– பு – து – ச ாக மசாலா இல்– ல ா– ம ல்
நல்ல கதையா எடுக்– கி – ற ாங்க. சூப்– ப ரா
ப�ோயிட்டு இருக்கு. நான் நடிச்சு 2018ல்
வெளி–யான,தெலுங்கு படம் ‘கூடாச்–சா–ரி’ல
உள– வு த்– து றை ஏஜென்ட்– ட ாக ஃபெர்– ப ா–
மன்ஸ் பண்– ணி – னே ன். ஆடி– ய ன்ஸ்– கி ட்ட
நல்ல வர–வேற்பு கிடைச்–சது.
தமி–ழில் யாரு–டைய படத்–தில் நடிக்க ஆசை…
விக்–ரம் சார் கூட ஒரு பட–மா–வது நடிக்–க–
ணும்னு ர�ொம்ப நாள் ஆசை. அந்த வாய்ப்பு
வரு–மானு எதிர்பார்த்–துட்டு இருக்–கேன்.
அவர் நடித்த ‘சேது’ படம் ஆல் டைம்
ஃபேவ–ரைட்.

உங்–க–ளுக்–குப் பிடிச்ச விஷ–யங்–கள்…
சின்ன வய–சு–ல–யி–ருந்தே சாப்–பாடு விஷ–
யத்–தில் நானும் அம்–மா–வும் சைவம். அப்பா,
அண்ணா, தம்பி அசை–வம் சாப்–பிடு
– வ
– ாங்க.
அப்– பு – ற ம் ஷூ, வாட்ச், ஹேண்ட்– ப ேக்
கலெக்ஷன் பண்ண ர�ொம்ப பிடிக்– கு ம்.
‘ஐ’ப�ோன் புது மாடல் வந்தா உடனே வாங்–
கி–டு–வேன்.
நடிக்க விரும்–பும் கேரக்–டர்…
சமூ–கம் சார்ந்த படங்–களி
– ல், தனிப் பெண்–
ணாக ப�ோரா–டும் ஓர் கதா–பாத்–தி–ரத்–தில்
நடிக்க நீண்ட நாள் ஆசை. அது–வும் மக்–கள்
நினை–வில் இருக்–கும்–படி அமைய வேண்–டும்.
அதற்–காக காத்–தி–ருக்–கி–றேன். டாப்சி, நயன்–
தாரா ப�ோல் பெண்ணை முன்–னி–ருத்–தும்
முதன்மை பாத்–தி–ரத்–தில் நடிக்–க–னும்.
எப்–ப–வும் ஹேப்–பியா இருக்–கீங்–க…
எனக்கு சந்–த�ோஷ
– ம்–தான் முக்–கிய
– ம். மன–
சுல கவ–லையை தேக்கி வச்–சிரு
– க்க தெரி–யாது.
வாழ்க்கை வாழ்–வத
– ற்–குத
– ானே! சிபி–ராஜ் கூட
‘ரேஞ்–சர்’ பட ஷூட்–டிங் த�ொடங்–கியி
– ரு
– க்கு.
அதில், எனக்கு ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்–சர் ர�ோல்.
இது–வும் ஆக்ஷன் பிலிம்–தான்.
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ஜி.சிவக்–கு–மார்

மக்களின் ந�ோய்

தீர்க்கும் மருத்துவர்

மருந்தீஸ்வரர்
செ

ன்னை திரு–வான்–மி–யூர்
பஸ் நிலை–யம் அருகே
அமைந்–துள்ள மிக–வும் பழ–மை–
யான திருக்–க�ோ–வில் அருள்–மிகு
திரி–புர சுந்–தரி சமேத மருந்–தீஸ்
–வ–ரர் க�ோவில். கடந்த பிப்–ர–வரி
மாதம் ஐந்–தாம் தேதி கும்–பா–பி–
ஷே– க ம் முடி– வ – டை ந்– த து. இக்–
க�ோ– வி ல் ச�ோழர் காலத்தை
சேர்ந்–தது என்று அம்–மன் சன்–னதி
கரு– வ றை சுற்– று ச் சுவர்– க ளில்
உள்ள கல்– வெ ட்– டு – கள் தெரி–
விக்–கின்–றன. இத்–தல
– ம் மூர்த்தி,
தலம், தீர்த்–தம் என்ற சிறப்பு பெற்–
றவை. ஒரு ஏக்–கர் பரப்–ப–ள–வில்
1300 ஆண்–டுக
– ளுக்கு முன்பு கட்–
டப்–பட்–டிரு
– க்–கல
– ாம் என்று கூறப்–ப–
டு– கி – ற து. க�ோவி– ல ைச் சுற்றி
திருத்–தேர் வரு–வ–தற்கு நான்கு
திசை– க – ளி – லு ம் மாட வீதி– கள்
உள்ளன. கிழக்கு மற்–றும் மேற்கு
நுழை–வாயி–லில் ஐந்து நிலை–கள்
க�ொண்ட க�ோபு–ரங்கள் உள்–ளன.
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இதில் புரா–ணக்–கத
– ை–கள் க�ொண்ட சிற்–

பங்–கள் அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. குறிப்–பாக,
ஊர்த்–தவ தாண்–ட–வம், தில்லை காளி, கஜ–
சம்–ஹார மூர்த்தி, பல்–லக்–கில் அமர்ந்–திரு
– க்–கும்
திரு–ஞா–னச
– ம்–பந்–தரை அப்–பர் தன் த�ோளில்
சுமந்–த–வாறு செல்–லும் சிற்–பங்–கள் இதில்
ப�ொறிக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. கிழக்கு வாயில்
வழி–யாக நுழைந்–தது
– ம் முத–லில் நான்கு திருக்–
க–ரங்–க–ளு–டன் விஜய கண–பதி சன்–ன–தி–யும்
அதற்கு அடுத்து வள்ளி தெய்– வ ானை
சமேத முரு–கர் சன்–னதியை காண–லாம். கரு–
வறை–யில் வீற்–றி–ருக்–கும்
சிவ– பெ – ரு – ம ான் லிங்க
வ டி – வி ல் பு ற் – று – ட ன்
காட்–சிய
– ளி
– க்–கிற
– ார். இக்–
க�ோ – வி ல்
ப ற் – றி
தேவாரங்–கள், பெரி–ய–
பு–ரா–ணத்–தில் குறிப்–பிட
– ப்–
பட்–டுள்–ளது.
வயல்–கள், குளங்–கள்
மற்–றும் ஏரி–கள் நிறைந்த
இப்– ப – கு – தி யை முக்– க ா–
லத்– தி ல் வான்– மி – யூ ர்,
வேத– பு ரி, அமு– த – பு ரி,
ஓள–ஷச
– த
– பு
– ரி என்று பல
பெயர்–க–ளால் அழைக்–
கப்– ப ட்டு, தற்– ப�ோ து
திரு–வான்–மி–யூர் என்று
நிலைத்–துள்–ளது. சுயம்–
பாக உள்ள மூல–வரு
– க்கு
பால் மட்–டுமே அபி–ஷே–கம் செய்–யப்–ப–டும்.
பழம், தேன் ப�ோன்ற திர–வி–யங்–க–ளால் ஆவு–
டை– ய ா– ரு க்கு அபி– ஷே – க ம் நடை– பெ – று ம்.
மூல–வரை வால்–மீகி நாதர், பால் வண்–ண–
நா– த ர், ஓள– ஷ – தீ ஸ்– வ – ர ர், வேத– பு – ரீ ஸ்– வ – ர ர்,
அமிர்– த ேஸ்– வ – ர ர் என பல பெயர்– க ள்
க�ொண்டு அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது.

தீர்த்–தங்–கள்

சித்–திரை குளம், கிழக்கு க�ோபு–ரத்–தின்
வாசல் அரு–கில் உள்–ளது.க�ோவிலின் எதிரே
பெரி–ய–கு–ளம் காணப்–ப–டு–கி–றது.

தல விருட்–சம்

தல–வி–ருட்–ச–மாக வன்னி மரம் உள்–ளது.
மரத்– தி ன் மேடையை சுற்றி நாக லிங்க
வடி–வங்–க–ளும், நந்தி வடி–வங்–க–ளும் காட்சி
– ய – ளி க்– கி ன்– ற ன. இரண்டு நந்தி சிலை– க ள்
ச�ோழர் காலத்தை சேர்ந்–த–வை–க–ளா–கும்.
மேற்கு பார்த்–தவ
– ாறு மூல–வர் அமைந்–திரு
– க்க
இரண்டு கார–ணங்–கள் கூறப்–படு
– கி
– ற
– து. ஒன்று
வேளச்–சே–ரி–யில் வசித்து வந்த சிவ–பக்–தர்
அப்–பைய தீட்–சித
– ர், தின–மும் மாலை–யில் சிவ–
பெ–ரும
– ானை வணங்கி வந்–தார். ஒரு சம–யம்
பெரும் மழை–யி–னால் வெள்–ள–நீர் சூழ்ந்து
விட்–ட–தால், வணங்க முடி–யா–மல் கலங்கி
நின்று வேண்–டி–னார். அவர் வேண்–டு–த–லுக்–

குத் தலை சாய்த்த எம்–பெ–ரு–மான் மேற்கு
திசை திரும்பி அவ–ருக்கு காட்–சி–ய–ளித்–தார்.
மற்– ற�ொ ரு கார– ண ம், சூரி– ய – த ே– வ ன்
தன் கட–மை–க–ளைச் செய்து முடித்த பின்
நள்ளி–ர–வில் வந்து இறை–வனை வணங்–கு–வ–
தால், அவ–ரின் பக்–தியை மெச்சி, மேற்கு
திசை பார்த்–த–வாறு திரும்பி விட்–டா–ராம்.
ஒவ்–வ�ொரு பிர–த�ோஷ தினத்–தில், மாலை
நேரத்–தில் சூரிய ஒளி சிவ–லிங்–கத்–தின் மேல்
விழு–வ–தைக் காண–லாம்.
இத்–தல
– த்–தில் சுவா–மிக்–கு வால்–மீகி நாதர்,

மருந்–தீஸ்–வ–ரர் பால்–வண்–ண–நா–தர், வேத–
பு–ரீஸ்–வ–ரர், அமுதீசுவ–ரர் என பல பெயர்
–க–ளால் அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றார்.

மருந்–தீஸ்–வ–ரர் பெயர்
பெறக் கார–ணம்

பழங்–கா–லத்–தில் மூலி–கை– செ–டி–க–ளால்
சூழ்ந்–திரு
– ந்த பகுதி திரு–வான்–மியூ
– ர். இங்கு சிவ–
பெ–ரு–மான் அகத்–திய முனி–வ–ரின் வேண்டு–
தலுக்கு இணங்கி, மூலிகை வகை–க–ளை–யும்,
மருந்–தின் தன்–மை–களை
–
யு
– ம் அவ–ருக்கு எடுத்–
து–ரைக்க, அவர் மூல–மாக மக்–க–ளுக்கு மருந்–
து–க–ளின் மகி–மை–கள் கூறப்பட்–டது. மேலும்
திரு–ஞா–னச
– ம்–பந்–தர் மற்–றும் திரு–நா–வுக்–கர
– ச
– ர்
இயற்–றிய தேவா–ரத்–தில் இறை–வனை மருந்–
தீஸ்–வ–ரர் என்று ப�ோற்றி பாடி–யுள்–ள–னர்.
இத்–த–லத்–தில் இறை–வன் மனி–த–னின் பிணி
நீக்–கும் மருந்–தா–கவே காட்–சி–ய–ளிக்–கி–றார்.
இவர் பால்– வ ண்– ண – ந ா– த ர் என்– று ம்
அழைக்–கப்–படு
– கி
– ற
– ார். இவ்–வா–லய
– த்–திலு
– ள்ள
லிங்–கத் திரு–மேனி
– க்கு காம–தேனு ஒவ்–வ�ொரு
நாளும் தன் பாலை சுரந்து வழி–பட்–ட–தால்
காலப்–ப�ோக்–கில் சிவ–லிங்–கம் பாலைப் ப�ோல்
வெண்மை நிறம் அடைந்–தது. அத–னா–லேயே
இவ்–வூர் இறை–வ–னுக்கு பால்–வண்ண நாதர்
என்று பெயர் ஏற்–பட்–டது. கரு–வ–றை–யில்
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உள்ள லிங்–கம் வட–திசை பக்–க–மாக சற்று
சாய்ந்து இருப்–ப–தா–க–வும், சிவ–லிங்–கத்–தின்
உச்–சி–யில் காம–தேனு கால் குளம்பு அடை–
யா–ளம் ப�ொறிந்–தி–ருப்–ப–தைக் காண–லாம்.

க�ோவி–லின் அமைப்பு

அம்–மனை திரி–புர
– சு
– ந்–தரி, ச�ொக்–கந
– ா–யகி,
சுந்–தர
– ந
– ா–யகி என பல பெயர்–கள
– ால் அழைக்–
கின்–ற–னர். நட–ரா–ஜ–ரின் உற்–ச–வ–மூர்த்தி பிர–
பை–யில் 51 ஜ�ோதி வடி–வங்–களை காண–லாம்.
சிவ–ராஜ ய�ோகத்–தில் கூறப்–பட்–டுள்ள ஆதார
சக்– க – ர த்– தி ல் காணப்– ப – டு ம் 51 எழுத்– து க்– க –
ளின் அடை–யா–ளம
– ா–கும். கால–பைர
– வ
– ர் தன்
வாக–னம் இன்றி காட்சி தரு–கி–றார். சண்–டி–
கேஸ்–வ–ரர், மூல–வ–ருக்கு வடக்கு பகு–தி–யில்
தனி சன்– ன – தி – யி – லு ம், பிரம்ம மூர்த்– தி க்கு
எதிர் வாயி–லில் என இரண்டு இடங்–க–ளில்
காட்–சி–ய–ளிக்–கி–றார். இந்த சிற்–பம் பல்–ல–வர்
காலத்– தி ல் வடி– வ – ம ைக்– க ப்– ப ட்– ட து என
த�ொல்–லிய
– ல் துறை–யில் கூறப்–படு
– கி
– ற
– து. மூல–
வர் சன்– ன தி அருகே உள்ள கல்– தூ – ணி ல்
காம–தேனு சிவ–பெரு
– ம
– ா–னுக்கு பால் சுரப்–பது
ப�ோன்ற சிற்–பம் அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
இக்–க�ோவி
– லி
– ல் நடை–பெறு
– ம் விழாக்–கள்,
உற்–ச–வங்–கள் குறித்து அம்–மன் சன்–னதி முக–
மண்–ட–பத்–தின் நுழை–வா–யி–லில் நான்கு கல்–
வெட்–டுக்–கள் உள்–ளன. உற்–ச–வர் திரு–மேனி–
யாக உள்ள தியா– க – ர ா– ஜ – ரி ன் த�ொட்டில்
பல்–லக்கு விழா சிறப்–பாக க�ொண்–டா–டப்–
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படு–கிற
– து.பங்குனி பிரம்–ம�ோற்–சவ
– த்–தில் பதி–
ன�ோ–ரா–வது நாள் காலை ச�ோமாஸ்–கந்–தர்
ஆக அமர்ந்த க�ோலத்– தி ல் தியா– க – ர ா– ஜ ர்
உலா– வ ரும் ப�ோது நட– ன ம் புரி– வ து இக்–
க�ோவிலின் சிறப்– ப ம்– ச – ம ா– கு ம். தியா– க – ர ா–
ஜரை கமல தியாகர், வான்–மீகி தியா–கர்,
ஆடும் தியா–கர் என்று அழைப்–ப–துண்டு.
இவர் காம தேவனுக்கு அருள்–பு–ரிந்–த–தால்,
தேனு விடங்கர் என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டு–
கி–றார். ராஜ–க�ோபுரம் கிழக்கு புற–மா–க–வும்
மூல–வர் மேற்கு ந�ோக்கி உள்–ள–தால் க�ொடி–
மரம், பலி–பீட
– ம், நந்தி மண்–டப
– ம் ஆகி–யவை
மேற்கு நுழை–வா–யிலில் உள்–ளன. இவ்–வா–ல–
யத்–தில் நவ–கி–ர–கங்–கள் இல்லை. தக்ஷி–ணா–
மூர்த்தி வீரா–ச–னம் முறை–யில் கீழ் காலை
மடக்கி த�ொடை–யின் மேல் வைத்த வண்–
ணம் 36 ருத்–தி–ரங்–களை க�ொண்ட மாலை–யு–
டன் காணப்–படு
– கி
– ற
– ார். மூன்று கண்–களை
–
க்
க�ொண்ட துர்க்கை அம்–மன் காட்சி தரு–கி–
றார்.ஆலயத்தை சுற்–றி–யுள்ள மண்–ட–பத்–தில்
108 சிவ–லிங்–கங்–கள் அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
பிரம்–மா–வின் உற்–ச–வ–மூர்த்தி நான்கு கரங்–க–
ளு–டன் யாகம் செய்–யும் பாணி–யில் அமர்ந்த
க�ோலத்– தி ல் உள்– ள ார். இவ்வாலயத்தில்
மூலவர் லிங்க திருமேனிக்கு அபிஷேகம்
செய்யும் பால் மற்றும் திருநீரே பக்தர்களுக்கு
மருந்தாக வழங்கப்படுகிறது.
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திருமணத்தில்
விளையாடிய
க�ொர�ோனா!
அ

வள் வாழ்க்–கை–யில் விதி விளை–
யாடி விட்–டது என ச�ொல்–வதை
கேள்–விப்–பட்–டி–ருக்–கி–ற�ோம். அந்த விதி
இயற்–கை–யின் பிரச்–னைக் கார–ண–மாக
ஒரு பெண்–ணின் திரு–ம–ணத்–தில் விளை–
யா–டி–விட்–டது. அது–வும் ஒரு முறை–யல்ல
மூன்று முறை. அந்த இளம்–பெண்–ணின்
திரு–மண
– த்–தில் விளை–யா–டிய
– வ
– ர்–கள் நிபா,
மழை வெள்–ளம் மற்–றும் க�ொர�ோனா...
என்ன நிபா–வும், க�ொர�ோ–னா–வும் வைரஸ்
ஆச்சே அது எப்–படி விளை–யா–டிய
– து என்–
கி–றீர்–களா த�ொடர்ந்து படி–யுங்–கள்..
சான்– டி ரா, வயது 23, கேர– ள ா– வி ன்
க�ோழிக்– க �ோ– டி ல் உள்ள ரணி– ப ள்– ள ம்
பகு–தி–யில் வசித்து வரு–ப–வர். இவ–ருக்கு
பிரேம்– சந் – தி – ர ன் என்ற இளை– ஞ – ரு – ட ன்
கடந்த 2018ம் ஆண்டு, மே மாதம் 20ம்
தேதி திரு–மண
– ம் நிச்–சய
– ம
– ா–னது. அந்த சம–
யத்–தில் கேர–ளா–வில் நிபா வைரஸ் பரவி
க�ோழிக்–க�ோடு மற்–றும் மலப்–புர
– ம் மாவட்–
டங்–க–ளில் அடுத்–த–டுத்து 17 பேர் பலி–யா–
கி–னர். நிபா வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்–த–
பின் திரு–ம–ணம் நடத்தி விட–லாம் என
முடிவு செய்த நிலை–யில் ஒரு வரு–டத்–திற்கு
திரு–ம–ணம் தள்ளி ப�ோனது.
2019ம் ஆண்டு ஓணம் பண்–டிகை விடு–
மு– றை – யை – ய�ொ ட்டி திரு– ம – ண ம் நடத்த
முடி– வ ா– ன து. அந்– த ாண்டு ஆகஸ்– டி ல்
பெரு– வெ ள்– ள ம் ஏற்– ப ட்– ட – த ால் 2வது
முறை–யாக திரு–ம–ணம் நடத்–து–வது ஒத்தி
வைக்–கப்–பட்–டது. இந்த ஆண்டு மார்ச்–
சில் திரு–ம–ணம் நடத்–து–வது என்று முடிவு
செய்–யப்–பட்–டது. இதற்–காக மண்–ட–பம்
எல்–லாம் முன்–ப–திவு செய்–யப்–பட்–டது. 2
ஆயி–ரம் பத்–திரி
– க
– ை–கள் அச்–சடி
– க்–கப்–பட்டு
உற–வின
– ர்–கள், நண்–பர்–களு
– க்கு க�ொடுக்–கப்–
பட்ட நிலை–யில் தற்–ப�ோது க�ொர�ோனா

வில்–ல–னாகி திரு–ம–ணத்–திற்கு தடை–யா–
னது. கேர–ளா–வில் 40க்கும் மேற்–பட்–ட�ோ–
ருக்கு இந்த வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்–பட்டு
உள்ள நிலை–யில் மக்–கள் ஒன்–றாக கூடு–வ–
தற்கு அரசு தடை விதித்–தது. இதனை
த�ொடர்ந்து 3வது முறை–யாக திரு–ம–ணம்
ஒத்தி வைக்–கப்–பட்டு, வரும் செப்–டம்–
பர் மாதம் திரு–ம–ணம் செய்து க�ொள்ள
முடிவு செய்–துள்–ளன
– ர். இயற்கை அவர்–க–
ளுக்கு உத–வுமா என்–பதை ப�ொறுத்–திரு
– ந்து
தான் பார்க்–க–வேண்–டும்.
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க�ோமதி பாஸ்–க–ரன்

டி
ட்
க
கை
்
றெகபறக்கும்
சிறுமி

கு

ழந்–தை–
கள்
என்–றாலே
துள்–ளித்–தி–ரி–வார்–
கள். அதி–லும்
விளை–யாட்டு
என்–றால் சிறு–மி–க–
ளுக்கு க�ொண்–
டாட்–டம்–தான்.
செல்–ப�ோனே
கதி என்று
கிடக்–கும் பல
சிறு–மி–க–ளுக்கு
மத்–தி–யில் ஒரு
சிறுமி ஸ்கேட்–டிங்
விளை–யாட்–டில்
அசத்தி வரு–கி–
றார். ஒன்–றாம்
வகுப்பு படிக்–கும்
அந்த மாண–
வி–யின் பெயர்
வித்–யா.
க�ோவில்–பட்டி
அரு–கே–யுள்ள
புது–அப்–ப–னே–
ரியை சேர்ந்–த–வர்.

வித்–யா படிப்–பில் படு சுட்–டி–
யாக இருந்–தா–லும் விளை–யாட்–டி–லும்
அதிக ஆர்– வ ம் க�ொண்– டி – ரு ந்– த ார்.
அத– ன ால் பள்– ளி – யி ல் நடை– பெ – று ம்
விளை–யாட்டு ப�ோட்–டிக
– ளி
– லு
– ம் கலந்து
க�ொண்டு பரி–சுக
– ளை வென்று வந்–துள்–
ளார். குறிப்–பாக காலில் சக்–க–ரத்தை
சுற்–றிக்–க�ொண்டு ஓடும் வகை–யி–லான
ஸ்கேட்– டி ங் விளை– ய ாட்– டி ல் அதிக
ஆர்–வம் க�ொண்–டி–ருந்–தார் வித்–யா.
இதை அறிந்த அவ–ளின் பெற்–ற�ோர்,
க�ோவில்–பட்–டி–யில் உள்ள ‘சவுத் இந்–
தி–யன் ஸ்போர்ட்ஸ் கல்–சுர
– ல் டிரஸ்ட்’
பயிற்சி மையத்–தில் சேர்த்து பயிற்சி
அளித்து வரு–கின்–றன
– ர். அங்கு பயிற்–சி–
யா–ளர்–கள் மகேஸ்–வ–ரன் மற்–றும் முரு–
கன் ஆகி–ய�ோர் சிறு–மிக்கு ஸ்கேட்–டிங்–
கில் சிறப்–பான பயிற்சி அளித்–த–னர்.
இதை–யடு
– த்து தூத்–துக்–குடி மாவட்–டத்–
தில் ஸ்கேட்–டிங் ப�ோட்டி எங்கு நடந்–
தா–லும் அதில் கலந்து க�ொண்டு பரி–
சு–கள
– ை–யும் பதக்–கங்–கள
– ை–யும் குவித்து
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தான் படிக்–கும் பள்–ளிக்கு பெருமை சேர்த்து
வரு–கி–றார்.
கடந்த ஆண்டு செப்–டம்–பர் 1ம் தேதி
தூத்–துக்–கு–டி–யில் நடந்த 200 மீட்–டர் ஸ்கேட்–
டிங் ப�ோட்–டி–யில் பங்–கேற்று முதல் பரிசு
பெற்–றார். த�ொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு நவம்–
பர் 17ம் தேதி சங்–க–ரன்–க�ோ–யி–லில் நடந்த
ஜூனி–யர் மாண–விக
– ள் பங்–கேற்ற 200 மீட்–டர்
ஸ்கேட்–டிங் ப�ோட்–டி–யி–லும் வெற்றி பெற்று
சாதனை படைத்–துள்–ளார்.

தின–மும் காலை, மாலை
என இரண்டு நேர–மும் பயிற்சி
எடுக்–கி–றேன். என்னை ப�ோல்
ஆர்–வ–முள்–ள–வர்–க–ளுக்–கும்
ஸ்கே–ட்டிங் கற்–றுக் கொடுக்க
வேண்–டும் என்–பது
என் விருப்பம்–.
இது த�ொடர்–பாக வித்யாயின் தந்தை
செல்–வகு
– ம
– ார் கூறு–கையி
– ல், ‘‘விளை–யாட்–டுக
– –
ளில் சிறு–வய
– து முதலே வித்–யாக்கு ஆர்–வம்
அதி– க ம் இருப்– ப தை அறிந்து அவ– ளு க்கு
முறை–யான பயிற்சி அளிக்–கும் மையத்–தில்
சேர்த்–துள்–ளேன். ஸ்கேட்–டிங் விளை–யாட்–
டில் எனது மக– ளு க்கு அதி– க ம் ஆர்– வ ம்
இருப்–ப–தால் அகில இந்–திய அள–வி–லான
ப�ோட்–டி–யில் பங்–கேற்று பதக்–கம் வெல்–வ–
தற்–கான ஏற்–பா–டுக
– ளை செய்து வரு–கிறே
– ன்.
அவ– ளி ன் ஆர்– வ ம் மற்– று ம் திற– ம ை– யை ப்
பார்த்து அரசே விளை–யாட்டு ஆணை–யத்–
தின் மூலம் பயிற்சி அளித்து வரு–கிற
– து. இதன்
மூலம் அவர் ஒரு வெற்றி இலக்கை அடை–
வார் என்ற நம்–பிக்கை எனக்கு இருக்–கி–ற–து–’’
என்–ற–வரை த�ொடர்ந்–தார் வித்–யா.
‘‘என்– னு – ட ைய ஆர்– வ த்தை புரிந்– து
க�ொண்டு என் பெற்–ற�ோர்–கள் எனக்கு முழு
ஒத்–து–ழைப்பு தரு–கி–றார்–கள். அவர்–க–ளின்
தூண்–டுத
– ல் மற்–றும் உற்–சா–கம் தான் என்னை
மேலும் இந்த விளை– ய ாட்– டி ல் ஜெயிக்க
வேண்–டும் என்ற ஆர்–வத்தை தூண்–டு–கி–றது.
தின–மும் காலை, மாலை என இரண்டு நேர–
மும் பயிற்சி எடுக்–கி–றேன். என்னை ப�ோல்
ஆர்–வமு
– ள்–ளவ
– ர்–களு
– க்–கும் ஸ்கே–ட்டிங் கற்–றுக்
கொடுக்க வேண்–டும் என்–பது என் விருப்–பம்–’’
என கூறி–ய–படி ஸ்கேட்–டிங் பயிற்–சியை உற்–
சா–கத்–து–டன் மேற்–க�ொள்ள ஆரம்–பித்–தார்
மாணவி வித்–யா.
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ஆர்.சந்–தி–ர–சே–கர்

ஷிரின்
காஞ்ச்–

நடிகை

ஷிரின் காஞ்ச்–வாலா

வா–லா…
‘நெஞ்–ச–
முண்டு நேர்–
மை–யுண்டு
ஓடு ராஜா’
படத்–தின்
மூலம் தமிழ்
ரசி–கர்–க–ளுக்கு
அறி–மு–க–
மா–ன–வர். இப்–
ப�ோது, ‘வால்–
டர்’ படத்–தில்
சிபி–ரா–ஜின்
நாய–கி–யா–கக்
கலக்–கி–யி–ருக்–
கி–றார்.
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ஹீர�ோயினாக மாறிய
விமானப் பணிப்பெண்!
உங்–க–ளைப் பற்றி..?

‘‘பிறந்து, வளர்ந்து, படிச்– ச து எல்– ல ாமே
மும்–பை–யில்! அப்பா பிசி–னஸ்–மேன். அம்–மா–
தான் எனக்கு பெரிய சப்–ப�ோர்ட். எனக்கு ஒரு
அண்–ணன், ஒரு தம்பி. நான், படிப்பு முடிச்–ச–தும்
மூணு வரு–ஷம் ஏர்–ஹ�ோஸ்ட்–டஸா பணி–யாற்–றி–
னேன். நேரம் இருக்–கும் ப�ோது மாட–லிங் செய்து
வந்–தேன். அதற்–காக ப�ோட்–ட�ோஷ
– ுட் செய்–தேன்.
அதை பார்த்–திட்டு கன்–னட இயக்–கு–நர் நாகேஷ்
நர–தாசி சார், அவ–ரின் ‘விராஜ்’ படத்–தில் நடிக்க
வாய்ப்பு ஏற்–ப–டுத்–திக் க�ொடுத்–தார். அப்–பு–றம்,
தமிழ்ல சிவ– க ார்த்– தி – கே – ய ன் சார் தயா– ரி ப்– பு ல
கார்த்–திக் வேணு–க�ோ–பா–லன் சார் இயக்–கத்–தில்,
‘நெஞ்–ச–முண்டு நேர்–மை–யுண்டு ஓடு ராஜா’ பட
வாய்ப்பு அமைஞ்–சது. அதுல, டிவி ரிப்–ப�ோர்ட்–டர்
கேரக்–டர். ஹீர�ோ ரிய�ோ–வு–டன் நடிச்–சது நல்ல
அனு– ப – வ ம். அந்த படத்– தி ல் எனக்கு நிறைய
வர–வேற்பு கிடைச்–சது. த�ொடர்ந்து அன்பு சார்
இயக்–கத்–துல ‘வால்–டர்’ படத்–தில் நடிக்–கும் வாய்ப்பு
கிடைச்–ச–து–’’ என கல–க–ல–வெ–னப் பேசும் ஷிரி–
னுக்கு ரஜினி, விஜய், தனு–ஷூம் ஆல் டைம்
ஃபேவ–ரைட்–ஸாம்!

வால்–டர் படம்..?

சிபி–ராஜ் சார் ப�ோலீ–ஸா–க–வும், நான் சாஃப்ட்–
வேர் கம்–பெ–னி–யில் ஒர்க் பண்–றப் ப�ொண்–ணா–க–
வும் நடிச்–சி–ருக்–க�ோம். ஒரு ப�ோலீஸ் அதி–கா–ரிக்–
கும், ஐ.டி ப�ொண்–ணுக்–கும் நடக்–குற காதல்னு
படம் ட்ரா–வல
– ா–கும். இதுல, ஒளிப்–பதி
– வ
– ா–ளர் நட்டி
சார், இயக்–கு–நர் சமுத்–தி–ர–கனி சார்னு நிறைய
அனு–ப–வம் உள்–ள–வங்க கூட நடிச்–சது ர�ொம்ப
சந்–த�ோ–ஷமா இருக்கு. என்னை ஒரு புது–மு–கம்
மாதி–ரியே அவங்க ட்ரீட் பண்ண மாட்–டாங்க.
அவங்– க – ள�ோ ட நடிச்– ச – து ல நிறைய கத்– து க்க
முடிஞ்–சது. மியூ–சிக் டைரக்–டர் தர்ம பிர–காஷ்
இசை–யில பாடல்–கள் ர�ொம்ப நல்லா வந்–திரு
– க்கு.
‘யாரை தேடிய நெஞ்–சம
– ே’ பாடலை சித்ரா மேடம்
பாடி–யி–ருக்–காங்க. எனக்கு அடிக்–கடி நினை–வில்
வந்–திட்டு இருக்–குற பாடல் அது’’ என்–கிற ஷிரி–னின்
கையில் நிறைய படங்–களை அடுத்–த–டுத்து தன்
வசப்–ப–டுத்–தி–யுள்–ளார்.

அடுத்த பிரா–ஜக்ட்?

இப்ப சந்–தா–னம் சாரு–டன் ‘டிக்–கி–ல�ோ–னா’
படத்–துல நடிச்–சிட்டு இருக்–கேன். அடுத்து, விமல்
சாரு–டன் ‘மஞ்–சள் குடை’ படத்–தில் கமிட்–டாகி
இருக்–கேன். தவிர, இன்–னும் இரண்டு மூணு

படங்கள் கைவ– ச – மி – ரு க்கு. நான் சினி– ம ா– வு ல
நிறைய சாதிக்– க – ணு ம்னு நினைச்– செ ல்– ல ாம்
வரல. பெயர் ச�ொல்ற மாதிரி கதா–பாத்–திர– த்–திற்கு
முக்–கி–யத்–து–வம் க�ொடுக்–கும் நல்ல படங்–கள்ல
நடிச்–சாலே ப�ோதும். அவ்–வ–ள–வு–தான்–’’.

அம்மா...?

அம்மா, இல்–லத்–தர– சி தான். ஆனா–லும் அவங்–
கள பத்தி ச�ொல்–லிட்டே இருக்–க–லாம். அவங்க
இல்–லனா நான் இந்––த–ள–விற்கு வந்–தி–ருக்க முடி–
யாது. அந்–தள
– வி
– ற்கு என்–மேல் அவ்–வள
– வு அன்பு,
பாசம் மற்–றும் நம்–பிக்கை க�ொண்–ட–வர். எனக்கு
என் அம்மா கிடைச்–சது, ஒரு க�ோல்ட் லைஃப்
மாதிரி நினைக்–கி–றேன். அப்–பா–வும் அம்–மா–வைப்
ப�ோல தான்.

ர�ோல் மாடல்...

நயன்–தாரா தான் என்–னு–டைய ர�ோல் மாடல்.
பாலி–வுட்–டில் கரி–னா–க–பூர்.

வால்–டர் பட இயக்–கு–னர்

நான் நடித்த முதல் பட–மான ’நெஞ்–ச–மூண்டு
நேர்–மை–யுண்டு ஓடு ராஜா’ படத்–திற்கு பிறகு
வால்–டர் படத்–தில் என்னை நம்பி நடிக்க வாய்ப்பு
க�ொடுத்த இயக்–குன
– ர் அன்பு சாருக்கு எப்–ப�ோதும்
நன்றி ச�ொல்ல நான் கட–மைப் பட்டு இருக்–கேன்.
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மகேஸ்–வரி நாக–ரா–ஜன்

க�ொ

ர�ோனா வைரஸ் த�ொற்று
அச்–சுறு
– த்–தல
– ால் உல–கமே ஸ்தம்–
பித்த நிலை–யில் பாதிப்–பைத் தடுக்–க–வும்,
அதற்–கான தீர்–வைக் காண–வும் பல்–வேறு
தரப்–பி–ன–ரும் தங்–க–ளால் இயன்ற முயற்–சி–
களை மேற்–க�ொண்டு வரு–கின்–ற–னர்.

கேரளா காவல் துறை பழங்–கு–டி–யின
மக்–க–ளின் பாடல் ஒன்றை மையப்–ப–டுத்தி
க�ொர�ோனா த�ொற்று ஏற்–பட
– ா–மல் எவ்–வாறு
கைகளை சுத்–த–மாக கழுவ வேண்–டும் என
நட–னம் ஆடி விளக்–கிய வீடிய�ோ சமூக வலைத்
–த–ளங்–க–ளி–லும், ஊட–கங்–க–ளி–லும் வைர–லா–
னது. அந்த வகை–யில் திரு–நங்–கைக
– ள் நல–னுக்–
காக சென்–னை–யில் இயங்–கும் சக�ோ–த–ரன்
மற்–றும் த�ோழி அமைப்–பி–னர், சூளை–மேடு
காவல் துறை ஆணை–யர் ஆனந்–தர
– ாஜ் தலை–
மை–யில், நெல்–சன் மாணிக்–கம் சாலை சிக்–
னல் அருகே க�ொர�ோனா த�ொற்று பாதிப்–
பி–லி–ருந்து மக்–கள் தங்–க–ளைத் தற்–காத்–துக்
க�ொள்ள விழிப்–பு–ணர்வு நட–னம் ஒன்றை
நிகழ்த்–திக் காட்–டி–னர்.
திரு–நங்–கை–க–ளின் நடன நிகழ்வை ஒருங்–
கி–ணைத்த கட்–டி–யக்–காரி அமைப்–பா–ளர்
ஜித் சுந்–த–ரத்–தி–டம் பேசி–ய–ப�ோ–து…
கறைப்–ப–டுத்–து–தல், ஒதுங்–கு–தல், வன்–மு–
றை– க – ளு க்கு ஆளாக்– க ப்– ப – டு – த ல் ப�ோன்ற
இன்– ன ல்– க – ளு க்கு தாங்– க ள் த�ொடர்ந்து
ஆளாக்–கப்–பட்–டா–லும், இந்த சமூ–கம் எத்–
தனை முறை தங்–களை
–
ப் புறக்–கணி
–
த்–தா–லும்
அவற்றை மறந்து, சமூக பாது–காப்–பிற்–கான
பங்–க–ளிப்பை வழங்–கு–வ–தில் திரு–நங்கை சமூ–
கம் என்–றுமே தயக்–கம் காட்–டி–ய–தில்லை.
சமூ–கப் பிரச்–ச–னை–க–ளில் தங்–க–ளுக்–கும் பங்–
குண்டு என்–பதை
–
த் தெரி–விக்–கும் முயற்–சிய
– ாக

சென்னையை கலக்கிய
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சமூ–கப் பிரச்–ச–னை–க–ளில் தங்–க–ளுக்–கும்
பங்–குண்டு என்–ப–தைத் தெரி–விக்–கும்
முயற்–சி–யாக ஒதுக்–கப்–பட்ட தங்–கள்
சமூ–கத்தை வைத்து சமூக விழிப்–பு–ணர்வு
நட–னம் ஒன்றை சூளை–மேடு காவல்
துறை–ய�ோடு இணைந்து நடத்–தி–ன�ோம்.

ஒதுக்–கப்–பட்ட தங்–கள் சமூ–கத்தை வைத்து
சமூக விழிப்–புண
– ர்வு நட–னம் ஒன்றை சூளை–
மேடு காவல் துறை–ய�ோடு இணைந்து நடத்–
தி–ன�ோம்.
இந்–திய
– ா–வில் க�ொர�ோனா ந�ோய் த�ொற்–
றால் ப�ொரு–ளா–தா–ர–மும் சேர்த்தே பாதிக்–
கப்–பட்–டுள்–ளது. இந்த சூழ–லில் அதி–கம்
பாதிப்–புக்–குள்–ளா–ன–வர்–க–ளில் திரு–நங்கை
சமூ–கத்–தி–ன–ரும் மிக முக்–கி–ய–மா–ன–வர்–கள்.
தங்– க – ளி ன் வாழ்– வ ா– த ா– ர த்– தி ற்கு பாதிப்பு
ஏற்– ப ட்– டு ள்ள நிலை– யி – லு ம், சமூ– க க் கட–
மை– ய ாற்ற நினைத்து, ச�ோப்பு ப�ோட்டு
த�ொடர்ந்து 2 நிமி– ட ங்– க – ளு க்கு எப்– ப – டி க்
கைக–ளை தேய்த்–துக் கழுவ வேண்–டு–மென
ப�ொது மக்– க – ளு க்கு நட– ன ம் மூல– ம ா– க ச்
செய்து காட்–டின
– ர். ப�ோக்–குவ
– ர
– த்–தில் இருந்த
மக்– க – ளு க்கு கைகளை சுத்– த ப்– ப – டு த்– து – வ து
குறித்த துண்டு பிர–சு–ரங்–களை வழங்–கி–னர்.
ஜெயா, சக�ோ–த–ரன் அமைப்பு
சூளை–மேடு காவல் துறை ஆணை–யரி
– ன்
ஒத்–து–ழைப்–பு–டன் எங்–க–ளுக்–கும் சமூ–கத்–தின்
மீது அக்–கறை உண்டு என்–பதை விளக்க,
ப�ொது–மக்–கள் தங்–கள் கைகளை எப்–ப–டிச்
சுத்– த – ம ா– க க் கழுவ வேண்– டு ம் என்– ப தை
நட–னம் மூல–மாக செய்து காட்டி விளக்–கி–
ன�ோம். இதற்கு மக்–களி
– ட
– ம் நல்ல வர–வேற்பு
கிடைத்–தது. த�ொடர்ந்து மறு–நா–ளும் பாத–சா–
ரி–கள், வாக–ன– ஓ–ட்டி–கள், பேருந்–துக
– ளி
– ல் பய–
ணித்–தவ
– ர்–களு
– க்கு கை கழு–வத் தேவைப்–படு
– ம்
ச�ோப்–பு–களை இல–வ–ச–மாக வழங்கி, துண்டு
பிர–சு–ரங்–க–ள�ோடு, பதா–கை–க–ளை–யும் கைக–
ளில் ஏந்தி விழிப்–பு–ணர்வு வழங்–கி–ன�ோம்.
மிக–வும் இக்–கட்–டான இச்–சூழ
– லி
– ல் மக்–களி
– ன்
அன்–றா–டத் தேவை–க–ளுக்கும் தன்–னார்–வத்
த�ொண்டு செய்–வத
– ற்–கும் எங்–கள் திரு–நங்–கை–
கள் சமூ–கம் தயா–ரா–கவே உள்–ள�ோம் என
முடித்–தார்.
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க�ோமதி பாஸ்–க–ரன்

என்னை த�ொடு...
நீ யார் என்று ச�ொல்கிறேன்!

துக்–குடி அரு–கில் உள்ள ஆறு–முக நேரி
தூத்–அடுத்த
சாகு–பு–ரம் மேல் நிலைப்–பள்–

ளி–யில் உள்ள மாணவி ஒரு–வர் கண்–களை
துணி–யால் கட்–டி–யி–ருந்–தார். அவர் அருகே
அந்த பள்–ளி–யில் பணி–யாற்–றும் ஆசி–ரி–யர்,
ஆசி–ரி–யை–கள் வரி–சை–யாக நின்–றி–ருந்–த–னர்.
திடீ–ரென விசில் ஒலித்–தது. ஒரே ஒரு–முறை
அங்–கி–ருந்த ஒவ்–வ�ொரு ஆசி–ரி–யர் மற்–றும்
ஆசி–ரி–யை–களை த�ொட்–டுப்–பார்த்த அந்த
மாணவி, ஒவ்–வ�ொரு
– வ
– ர
– து பெய–ரையு
– ம் மள–
மள என ச�ொல்–லிவி
– ட்–டார். எதி–ரில் நிற்–பது
ஆணா பெண்ணா சேலை அணிந்–துள்–ளாரா,
பேண்ட் அணிந்–துள்–ளாரா என கண்–களை
திறந்து வைத்–திரு
– க்–கும் மாணவ மாண–விக
– ள்
ய�ோசித்து க�ொண்–டி–ருந்–த–ப�ோது ஒரே ஒரு
முறை த�ொட்–டுப்–பார்த்து ஆசி–ரி–யை–களின்
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பெயரை ச�ொல்– கி – ற ார் அந்த மாணவி.
இத்–த–கைய அபூர்வ திறமை படைத்த அந்த
மாண–வி–யின் பெயர் பவித்ரா.
ஆறு–மு–க–னேரி நியூ கால–னியை சேர்ந்–த–
வர் சிவ–சங்–கர், வித்யா தம்–ப–தி–யின் மூத்த
மகள். இவர்–க–ளுக்கு பவித்ரா தவிர அஞ்–
சனா மற்–றும் யமுனா என மேலும் 2 பெண்
குழந்–தைக
– ள் உள்–ளன
– ர். சாகு–புர
– ம் கம–லா–வதி
மேல்–நி–லைப்–பள்–ளி–யில் 9ம் வகுப்பு படித்து
வரும் பவித்–ரா–வின் திறமை சமூகவலைத்–
த – ள ங் – க – ளி ல் வை ர – ல ா க ப ர – வி – ய தை
த�ொடர்ந்து அவரை த�ொடர்பு க�ொண்டு
பேசி–ன�ோம்.
‘‘நான் தின–மும் மன–வ–ளக் கலை பயிற்சி
மூலம் ய�ோகா கற்று வரு– கி – றே ன். ப்ரக்ந
ய�ோகா செய்– வ – த ால் மனதை ஒரு– மு – க ப்–
ப–டுத்தி சிந்–த–னையை ஒரே நேர்–க�ோட்–டில்
செலுத்த முடி–யும். மூன்–றா–வது ஞானக்–கண்
க�ொண்டு த�ொட்–டுப்–பார்த்து சில–வற்றை
உணர்–கி–றேன்.
எனது இரு கண்–க–ளை–யும் துணி–யால்
கட்–டிக்–க�ொண்டு எதிரே நிற்–கும் ஆசி–ரி–யர்
அல்–லது ஆசி–ரி–யை–களை ஒரு நிமி–டத்–தில்
த�ொட்டுப் பார்த்து அந்த ஆசி–ரி–யர் பெயர்
என்ன, அவர் எந்த பாடம் கற்–றுத்–தரு
– கி
– ற
– ார்
என கூற–முடி
– கி
– ற
– து. இது தவிர ஆதார் கார்–டு–
கள், ரூபாய் ந�ோட்–டு–க–ளில் உள்ள எண்–கள்
மற்–றும் எழுத்–துக்–க–ளை–யும் என்–னால் கூற
மு
– டி
– யு
– ம். ஆங்–கில
– ம், தமிழ் ஆகிய இரண்–டில்
எந்த ம�ொழி–யில் இருந்–தா–லும் நான் இதை
கூறி–விடு
– வே
–
ன். இது தவிர த�ொலை–வில் வரு–
ப–வர் என்ன கலர் உடை அணிந்–துள்–ளார்
என்–ப–தை–யும் என்–னால் ச�ொல்ல முடி–யும்
என்–றால் அது ய�ோகா மூலமே சாத்–தி–யம்.
இது மட்– டு ம் இல்லை, இன்– னு ம் பல
அரிய சாத–னை–களை செய்ய வேண்–டும்
என்–ப–தில் என்னை தயார் படுத்தி வரு–கி–
றேன். கண்–களை கட்–டிய
– ப
– டி சுமார் 50 கி.மீ.
வரை சைக்–கிள் ஓட்–டவு
– ம், செஸ் விளை–யாட்–
டில் வெற்றி பெற–ணும். இவை இரண்–டிலு
– ம்
கின்–னஸ் சாதனை படைக்க வேண்–டும்.
அதற்–காக தீவி–ர–மாக பயிற்சி எடுத்து வரு–
கி– றே ன். என்– னு – டை ய இந்த வெற்– றி க்கு
என் பள்ளி நிர்– வ ா– க ம் மற்– று ம் எனது
பெற்–ற�ோ–ரின் ஊக்–கமே முக்–கிய கார–ணம்–’’
என்–றார் பவித்ரா.

த�ோழியருக்கான
புத்தாண்டு
நட்சத்திர
பலன்கள்

ஜ�ோதிடமணி

வசந்தா
சுேரஷ்குமார்

(ஏப்ரல் 16 முதல் 30 வரை)

1. அசு–வினி: அனைவரிடமும் சரளமாய் பேசிப் பழகும் இனிமையான சுபாவமும், எவருக்கும்
உதவி புரியும் தொண்டு நலம் மிக்க உத்தமப் பெண்மணிகளான உங்களின் கனவுகள் நனவாகும்
ஓர் இன்பப் புத்தாண்டாய் இம்மாதம் உங்களை மகிழ்வுடன் வரவேற்கக் காத்திருக்கின்றது. 2-ல்
சுக்ரன் ஆட்சியாகவும், 10-ல் குரு மங்கள ய�ோகமாய் சஞ்சாரம். எனவே தேகம் சீரடையும். பண
வரவு இரட்டிப்பாகும். வீடு, வாகனம் சேரும். ஞானிகளை தரிசிப்பீர்கள். கடன் சுமைகள் தீரும்.
புதிய த�ொழில் த�ொடங்க எண்ணுவீர்கள். உத்யோகத் துறையினர்களுக்கு பதவி உயர்வும், சம்பள
விகிதமும் கூடுதலாகும். கணவன், மனைவி இருவரும் ஒருவரைய�ொருவர் புரிந்து நடப்பர்.
திங்கட்கிழமையன்று மாலை நேரம் சிவபெருமானை தரிசியுங்கள். சிவபுராணம் பாராயணம்
செய்ய சிறப்பைப் பெறுவீர்கள்.
2. பரணி: எப்போதும் மனம் தளராத உறுதியான மனமும், ப�ொறுப்பாய் செயலாற்றும் மதிநுட்பமும்
க�ொண்ட வெற்றி ராணிகளான தங்களை இத்தமிழ்ப் புத்தாண்டு நற்செய்திகளை உங்களுக்கு
அளிக்கும் ஓர் ப�ொன்னான மாதமாய் இம்மாதம் மகிழ்விக்க உள்ளது. ராசியில் சூரியன் உச்சம்,
2ல் சுக்ரன், 10ல் குரு மங்கள ய�ோகமாய் சஞ்சாரம். எனவே உடல் நலம் சீராகும். தனவரவு
கூடுதலாகும். புதிய த�ொழில் ஆரம்பிப்பீர்கள். ஆடை, ஆபரணங்கள், புதிய வீடு, வாகனம், தன
ச�ொத்துக்கள் வந்து சேரும். தம்பதிகள் இருவரும் மனதைப் பகிரும் இனிய தருணமிது. செவ்வாய்க்
கிழமை சிங்கார வேலரின் தரிசனமும், கந்தசஷ்டி பாராயணம் செய்ய தடைபட்ட செயல்கள்
யாவும் வெற்றியாகும்.
3. கிருத்–திகை: சாதனை புரிவதே தன் வாழ்வின் குறிக்கோள் என மனதி உறுதி பூண்டு,
ஓயாமல் ப�ோராடி வெற்றிக் கனியை எட்டிப்பிடிக்கும் ஜெயராணிகளான நீங்கள் எதிர்பார்த்து
காத்து நின்ற மாதமாய் இத்தமிழ்ப் புத்தாண்டு ஆசையுடன் தங்களை வரவேற்கின்றது. ராசியில்
சுக்ரன் ஆட்சி, ராசியை குரு பார்வையிடுவதும், 9ல் குரு நீச்சம், செவ்வாய் உச்சம் நீச்ச பங்க
ராஜய�ோகம். எனவே புதிய வீடு வாங்குவீர்கள். தேகம் வசீகரமாகும். தனவரவு கூடும். புதிய
பதவிகள், பரிசுகள் கிடைக்கும். இல்லறத்தில் இருந்து வந்த மன வேற்றுமைகள் யாவும் விலகி
ஓடும். வெள்ளிக்கிழமை காமாட்சியின் தரிசனமும், அபிராமியம்மை பதிகமும், பாராயணமும்
செய்ய வெற்றி உங்களைத் தேடி வரும்.
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4. ர�ோகிணி: இரக்க குணம் அதிகம் உள்ள
சுபாவமும், எந்த நிலையிலும் சிரித்து பேசும்
ஓர் நல்ல இயல்பும் க�ொண்ட, தங்க மனதின்
ச�ொந்தக்காரர்களான தங்களை மகிழ்ச்சிக்
கடலில் ஆழ்த்த இப்புத்தாண்டு ஓர் நல்ல
மாதமாய் தங்களை ஆச்சர்யப்பட வைக்க
உள்ளது. ராசியில் சுக்ரன் ஆட்சி பெற்றும், 9ல்
குருமங்கள ய�ோகமாய் சஞ்சாரம். நினைத்தது
நடக்கும், தேகம் வசீகரமாகும். பண வரவு
இரட்டிப்பாகும். மனதில் தைரியம் பிறக்கும்.
புதிய வீடு வாங்கும் எண்ணங்கள் த�ோன்றும்.
வாகனம், ஆடை, ஆபரணங்கள் சேரும்.
ஞானிகளை தரிசிப்பீர்கள். கணவன், மனைவி,
இருவரும் அன்பால் மனம் ஒன்றிப்போகும்
நேரம். செவ்வாய்க்கிழமையன்று நவசக்தி
விநாயகரை தரிசித்து விநாயகர் அகவல்
பாராயணம் செய்ய தடைபட்ட செயல்கள் கூடும்.

5. மிரு– க – சீ – ரி – ட ம்: எப்போதும் ய�ோசித்து
செ ய ல ா ற் று ம் ம தி நு ட்ப மு ம் க டி ன ம ா ன
நேரத்திலும் மனம் தளராமல் தைரியத்துடன்
எதிர்கொள்ளும் துணிச்சலும் க�ொண்ட வெற்றி
நாயகிகளான தங்களை இத்தமிழ்ப் புத்தாண்டு
இன்பமாய் மகிழ்விக்கும் ஓர் நல்ல மாதமாய்
அமைய உள்ளது. ராசியில் சுக்ரன் ஆட்சி, 9ல்
குரு மங்கள ய�ோகமாய் சஞ்சரிப்பதால் உடல் நலம்
சீராகும். பணமுடை தீரும். சக�ோதரர்களிடையே
அன்பு மலரும். வாகன சேர்க்கை உண்டு.
மகான்களை தரிசிப்பீர்கள். கடன்கள் தீரும்.
உத்யோக முயற்சிகள் வெற்றி பெறும் நல்ல
காலமிது. தம்பதிகள் இருவரிடையே விரிசல்கள்
நீங்கி விருப்பம் கூடும். செவ்வாய்க்கிழமை
 து ர்க்கையை சே வி த் து  ர ா கு க ா ல
ஸ்லோகம் பாடி (நேரம் பகல் 3.00 to 4.,30) வர
துன்பங்கள் பறந்து ஓடி விடும்.

6. திரு– வ ா– தி ரை: என்றும் சுய காரியத்தில்
கண்ணாய் நின்று செயல்படும் திறமையும்,
எப்போதும் முன்னிலை வகிக்கும் படு சாமர்த்தியம்
அதிகம் க�ொண்ட சாதனைப் பெண்மணிகளான
தங்களின் ஏக்கங்கள் ஈடேறும் ஒரு நல்ல மாதமாய்
இத்தமிழ்ப் புத்தாண்டு அமைய இருக்கின்றது.
தனஸ்தானத்தை குரு பார்ப்பதும், 11-ல் சூரியன்
உச்சம் பெற்றும் சஞ்சாரம், குரு 8-ல் மறைவதால்
உடல் நலனில் கவனம் இருக்கட்டும். பண
வரவில் சிறு தடைகள் வரலாம். வாகனங்களில்
பயணங்கள் செய்வதில் விழிப்புடன் இருத்தல்
நலம். சுய செலவுகள் அதிகரிக்கும். இல்லற
வாழ்வில் இன்பங்கள் கூடுதலாகும் ப�ொன்னான
நேரமாகும். வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமியை
 லட்சுமி அஷ்டகம் பாடி துதிக்கவும். வெற்றி
வாய்ப்புகள் வீடு தேடி வந்து கதவைத் தட்டும்.

7. புனர்–பூ–சம்: எப்போதும் உண்மை, நேர்மை,
ஒழுக்கம் என்னும் க�ொள்கையில் உறுதியுடன்
நின்று சாதித்துக் காட்டும் நேர்மையின்
மறு உருவமான தங்களின் எண்ணங்கள்
பூர்த்தியாகும் ஓர் நல்ல தமிழ்ப் புத்தாண்டாய்
இம்மாத ஆரம்பமே உங்களை அன்புடன்
வரவேற்கின்றது. தன ஸ்தானத்தை குரு
பார்ப்பதால் பண வரவு தடைகள் நீங்கும். ராசியில்
ராகு நிற்பதால் தேக நலனில் கவனம் தேவை.
சக�ோதரிகளால் நன்மையுண்டு. ஆன்மீகப்
பயணங்கள் செல்வீர்கள். சிலருக்கு தடைபட்டு
வந்த திருமணம் கூடிவரும். சித்தர்கள் ஆசி
கிட்டும். கலைத் துறையினருக்கு வாய்ப்புகள்
கி ட் டு ம் . இ ல்லற வ ா ழ்க்கை இ ரு வ ரி ன்
மனதிற்கும் இதம் தரும் ஓர் நல்ல மாதம். வியாழக்
கிழமையன்று சீரடி சாய்நாதப் பெருமானை
தரிசிப்பதும், சாய் சரிதம் வாசிப்பதும் உங்களை
சாதனைப் பெண்மணிகளாய் மாற்றிக் காட்டும்.

8. பூசம்: சுறுசுறுப்பாய் செயல்படுவதில் வல்லமை
மிக்க பெண்மணிகளும், அதிர்ஷ்ட தேவதையின்
அன்பையும் பெற்றுள்ள தங்களின் ஆசைகளை
நி றைவே ற ்ற இ ப் பு த ்தா ண் டு உ ங ்க ளை
மகிழ்விக்க இம்மாதம் நற் செய்திகளுடன்
மலர்வதற்கு உள்ளது. ராசியில் ய�ோக காரகர்
செவ்வாய் உச்சம், குரு நீச்சம், நீச்ச பங்க ராஜ
ய�ோகமாய் நேர்பார்வை. எனவே த�ொட்டது
துலங்கும் நேரம். மனதில் தெளிவும், மகிழ்வும்
உண்டாகும். தன வரவில் தடைகள் நீங்கும்.
சிலருக்கு மகப்பேறு கிட்டும். உத்யோகத்
துறையினர் அரசாங்கத்தின் மூலம் ஆதாயம்
கிட்டும். தம்பதிகள் மனம் ஒன்றாகி மகிழும்
ஓர் அற்புதமான மாதமிது. திங்கட்கிழமை
 காமாட்சியம்மையை தரிசிப்பதும், லலிதா
சகஸ்ர நாமம் பாராயணம் செய்வதும் வாழ்வில்
பல வளம் காண்பீர்கள்.

9 . ஆ யி ல் – ய ம் : எ ண் ணி ய செ ய ல ்க ளை
உடனுக்குடன் செய்து முடிக்கும் அதிவேகமும்,
வெற்றி ஒன்றே தன் இலக்கு என மனதில்
நினைக்கும் சாதனைப் பெண்மணிகளான
தங்களின் திறமைகளால் மிகவும் உயர்நிலையை
எட்டிப் பிடிக்கும் ஓர் இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டாய்
இம்மாதம் இனிதே மலர இருக்கின்றது. தனாதிபதி
சூரியன் 10-ல் உச்சம். குரு மங்கள ய�ோகமாய்
குரு, செவ்வாய் நேர்பார்வை. எனவே உங்களின்
காட்டில் பணமழைதான் ப�ோங்கள். வீடு, வாகனம்,
ஆடை, ஆபரணம் சேரும். சிலருக்கு மகப்பேறு
கிட்டும். திருமண வயதினருக்கு திருமணம்
முடிவாகும். கணவன், மனைவி இருவரும் மனம்
மகிழும் ஓர் அற்புத தருணம். பெளர்ணமி நாளில்
அருணாச்சலேஸ்வரர், அபிதகுஜலாம்பாள்
தரிசனமும், கிரிவலமும் சென்றுவர வாழ்வில்
எண்ணிய செயல்கள் வெற்றியாகும்.
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10. மகம்: சுய முயற்சியினால் முன்னேறத்
துடிக்கும் உழைப்பின் ச�ொரூபமான தன்மையும்,
என்றும் பிறருக்கு உதவி புரியும் சேவை
மனப்பான்மையும் க�ொண்ட தன்னலமற்ற
தியாகப் பெண்மணிகளான உங்களின்
விருப்பங்கள் ஈடேறும் ஓர் நல்ல புத்தாண்டாய்
இம்மாதம் அமைவதற்கு இருக்கின்றது.
ராசியாதிபதி சூரியன் 9-ல் புதாதி ய�ோகமாயும்,
10ல் சுக்ரன் ஆட்சி, குடும்ப ஸ்தானத்தை குரு
பார்ப்பதால் பணவரவு அதிகரிக்கும். மனம்
லேசாகும். முகத்தில் தெளிவு பிறக்கும்.
சுயச் செலவுகள் வரும். உறவினர்களின்
வரவால் வீடே கலகலப்பாகும். கணவன்,
மனைவி இருவருக்குமிடையே இருந்து
வந்த வேறுபாடுகள் நீங்கும். சங்கடஹர
சதுர்த்தியன்று மாலை நேரம் விநாயகப்
பெருமானை விநாயகர் துதியை பாராயணம்
செய்து சேவிக்க வினைகள் நீங்கும்.

1 1 . பூ ர ம் : அ ன ை வ ரி ட மு ம் ச ர ள ம ா ய்
ப ழ கு ம் த ன்மை யு ம் , எ வ ரி ட மு ம் அ ன் பு
காட்டும் தனித்திறன் க�ொண்ட சாதனைப்
பெண்மணிகளான உங்களின் லட்சியங்கள்,
கனவுகள் ஈடேறும் ஓர் நல்ல புத்தாண்டாக
இம்மாதம் மலர உள்ளது. தன ஸ்தானத்தை
குரு பார்வையிடுவதும், 10ல் சுக்ரன் ஆட்சி, 9ல்
சூரியன், புதன் உச்சம் பெற்று அமைந்துள்ளதால்
எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி முகம்தான்.
பணவரவு அதிகரிக்கும். தேகம் ப�ொலிவாகும்.
சக�ோதர உறவு பலமாகும். விருந்துகளில் கலந்து
க�ொள்வீர்கள். வாசனைத் திரவியங்கள், ஆடை,
ஆபரணங்கள் சேரும். தம்பதிகளின் திருமண
வாழ்க்கை மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். தேய்பிறை,
அஷ்டமியன்று இராமகிரி பைரவரை வணங்கி
காலபைரவர் அஷ்டகம் பாராயணம் செய்து
வணங்க எதிரிகள் விலகி ஓடுவர்.

12. உத்– தி – ர ம்: எதையும் தாங்கும் இதயம்
க�ொண்ட புத்திசாலிப் பெண்மணிகளான,
தெய்வீக அருளைப் பெற்ற மகாலட்சுமியின்
கருணையை பெற்றுள்ள தங்களை மகிழ்விக்கும்
ஓர் புத்தாண்டாய் இம்மாதம் உங்களை அன்பாய்
வரவேற்க உள்ளது. 5ல் குரு அமர்ந்து 9ம்
பார்வையாய் ராசியைப் பார்ப்பதும், 9ல் சுக்ரன்
ஆட்சி, 8ல் சூரியன் உச்சம், புதனுடன் இணைந்து
புதாதிய�ோகம். எனவே உங்களின் பாடு்
க�ொண்டாட்டந்தான். தன வரவில் பஞ்சமிராது.
கடன்கள் தீரும். தேகம் சீராகும். கலைத்துறையினர்
பலனடைவர். திருமணம் சிலருக்கு உடனே
முடிவாகும் நேரம். இல்லற வாழ்வில் இன்பம்
கூ டு த ல ா ய் அ மை யு ம் இ னி ய ம ா த ம் .
வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை (அ) விளக்கேற்றும்
நேரம்  மகாலட்சுமியை பூஜை செய்து வணங்கி
வர வீட்டில் மங்கள லட்சுமி வாசம் செய்வாள்.

13. அஸ்– த ம்: ப�ொறுமையுடன் செயல்படும்
திறமையும், எவரையும் அனுசரித்துப் ப�ோகும்
தன்மையான குணமும் க�ொண்ட விவேகப்
பெண்மணிகளான உங்களின் உள்ளம் மகிழும்
வண்ணம் இப்புத்தாண்டு இனிமையுடன்,
நற்செய்திகள�ோடு உங்களை இம்மாதம்
மகிழ்விக்க உள்ளது. ராசியாதிபதியான புதன்
தனஸ்தானத்தைப் பார்ப்பதும், ராசியை குருவின்
பார்வையும் என கிரக சஞ்சாரம். எனவே தேகம்
செளக்யமாகும். தனவரவு குறையிராது. பிதுர்
ச�ொத்துக்களால் நன்மை அடைவீர்கள். தெய்வ
வழிபாடுகள் அமையும். கணவன், மனைவி
இருவரும் கருத்து ஒருமித்து நடந்து க�ொள்வர்.
சனிக்கிழமையன்று னிவாசர் தரிசனமும்,
வேங்கடவன் சுப்ரபாதமும் அதிகாலை
பாராயணம் செய்து வணங்க பாபங்கள் விலகும்.

14. சித்–திரை: அதிகார த�ோரணையும், அன்பிற்கு
மட்டுமே தலை வணங்கும் குணமும், சற்று பிடிவாத
குணமும் க�ொண்ட பண்பான பெண்மணிகளான
உ ங ்க ளி ன் ம ன ம் கு ளி ரு ம் வ ண்ண ம்
இப்புத்தாண்டு இன்பச் செய்திகளுடன் இம்மாதம்
மலர இருக்கின்றது. ராசியை குரு பார்ப்பதும்,
சூரியன் 2ம் இடத்தை பார்வையிடுவதும் என கிரக
நிலைகளின் சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளதால் எடுத்த
செயல்களில் வெற்றி வாய்ப்புகள் உண்டாகும்.
உடல் நலம் தெளிவடையும். தன வரவிறகு புதிய
வழிகளை ய�ோசிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுபமங்கள
நிகழ்வுகள் கூடுவதும், அதன்மூலம் மகிழ்வுகள்
கிட்டும். தம்பதிகளின் மனம் ஒருமனமாகும்
நல்ல மாதமிது. ெசவ்வாய்க்கிழமையன்று பழனி
தண்டாயுதபாணி தரிசனமும்  சண்முகக்
கவசமும் பாராயணம் செய்து வழிபட தடைகள்
விலகும்.

15. சுவாதி: நேர்மையுடன் செயல்படும் இயல்பான
குணமும், எதையும் வித்தியாசமாய் அணுகும்
தனித் திறமையும் பெற்ற இலட்சியவாதிப்
பெண்மணிகளான உங்களை மகிழ்விக்கும்
வண்ணம் இப்புத்தாண்டு இனிய நற்செய்திகளை
உங்களின் இல்லம் தேடி வரும் மாதமாய்
இம்மாதம் அமைய உள்ளது. 7-ல் புதாதி
ய�ோகமும், 8ல் சுக்ரன் ஆட்சி, 3ல் சனி என கிரக
நிலை அமைந்துள்ளதால் தேக ஆர�ோக்யத்தில்
கவனம் தேவை. வாய் வார்த்தைகளில் நிதானம்
இருக்கட்டும். மேலதிகாரிகளிடம் பணிவுடன்
நடத்தல் நலம் பயக்கும். ஞானிகளை தரிசிக்கும்
ய�ோகமுண்டு. இல்லற வாழ்வின் இனிமையான
வசந்தம் வீசும் ஓர் நல்ல மாதமிது. ஞாயிறு மாலை
இராகு காலம் 4.30 to 6.00. காளியம்மன்
தரிசனமும், இராகுகால ஸ்லோக பாராயணமும்
செய்து வழிபட இன்ப வாழ்வை பெறலாம்.
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1 6 . வி ச ா – க ம் : எ ண் ணி ய செ ய ல ்க ள்
எப்பேர்ப்பட்டதாய் இருப்பினும், கடும் முயற்சி
செய்து, முடிக்கும் வரையில் ஓயாமல் ப�ோராடி
வெற் றி யி ன் ர ா ணி க ள ா ய் வ ல ம் வ ரு ம்
வீராங்கனைப் பெண்மணிகளான உங்களின்
திறமைகள் பாராட்டு பெறும் புத்தாண்டாய்
இம்மாதம் உங்களை மகிழ்விக்க உள்ளது.
7ல் சூரியன், புதன், 8ல் சுக்ரன், 3ல் சனி
என கிரக சஞ்சாரம் காணப்படுவதால் தேக
ஆர�ோக்கியத்தில் விழிப்புடன் இருத்தல் நலம்.
பணவரவு கூடும். நட்பு வட்டாரத்தின் மூலம்
நன்மை அடைவீர்கள். சுபமங்கள நிகழ்வுகள்
கூடிவரும். உறவினர்கள் வருகை நன்மை
தரும். கணவன், மனைவி இருவரும் பரஸ்பர
அன்பைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். சஷ்டியன்று
 த ணி கை ம லை  சு ப் பி ர ம ணி ய ரை
வணங்குவதும், கந்தகுரு கவசம் பாராயணமும்
செய்ய சந்தோஷம் வந்து சேரும்.

17. அனு– ஷ ம்: அன்பிற்கு மட்டுமே தலை
வணங்கும் சுபாவமும், அதிர்ஷ்ட தேவதையின்
அருளும், மகாலட்சுமியின் அனுக்கிரகமும்
அமையப் பெற்ற வீரப் பெண்மணிகளான
உ ங ்க ளி ன் உ ள்ள ம் ம கி ழு ம் வ ண்ண ம்
இப்புத்தாண்டு நற்பலன்களை வழங்க இம்மாதம்
உங்களை வரவேற்கின்றது. 7ல் சுக்கிரன்
ஆட்சி, ராசியாதிபதி ெசவ்வாய், குருவுடன் 3ல்
குரு மங்கள ய�ோகமாய் பாக்யஸ்தானம், லாப
ஸ்தானத்தைப் பார்வையிடுவதால் தடைகள்
விலகும். உடற்பிணிகள் நீங்கும். குடும்ப
ஒற்றுமை மேல�ோங்கும். சிலர் புதிய வீட்டிற்கு
மாற்றம் செய்வர். ஆன்மீகப் பயணம் செல்வீர்கள்.
இல்லறம் நல்லறமாய் மனதை மகிழ்விக்கும்
இனிமையான மாதம். வெள்ளிக்கிழமையன்று
மகாலட்சுமி பூஜை செய்வதும், லட்சுமி
அஷ்டோத்ரம், அஷ்டகம் பாராயணம் செய்து
பூஜிக்க மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.

18. கேட்டை: வாழ்க்கையில் ஓர் உயர்ந்த நிலையை
எட்டிப் பிடிக்க இரவு, பகல் பாராமல் ஓயாமல்
உழைக்கும் சாதனைப் ெபண்மணிகளான
உங்களை மகிழ்விக்கும் வண்ணம் இப்புத்தாண்டு
நன்மையுடன் மலர இம்மாதம் உங்களை
வரவேற்கின்றது. 6ல் சூரியன், புதன், 7ல்
சுக்கிரன், 3ல் குரு, ெசவ்வாய் என கிரக
சஞ்சாரம் செய்வதால் புதிய த�ொழில் த�ொடங்க
ய�ோசனைகள் த�ோன்றும். உடல் ஆர�ோக்கியம்
தெளிவுறும். சுபச் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
பழைய ச�ொத்துக்களை விற்று புதிய வீடு, வாகனம்
என வாங்குவீர்கள். உங்களின் எதிரிகள் தலை
குனிவர். தாம்பத்திய வாழ்வில் அந்நிய�ோன்யம்
அதிகரிக்கும் மாதமிது. புதன்கிழமையன்று
ஹயக்கிரீவரை தரிசிப்பதும், விஷ்ணு
கவசமும் பாராயணமும் செய்து வணங்க புகழ்
வந்து சேரும்.

19. மூலம்: உயர்வான எண்ணங்களும்,
நட்பிற்கு இலக்கணமாய்த் திகழும் நற்பண்புகள்
க�ொண்ட திறமைசாலிப் பெண்மணிகளான
உங்களின் கலைத் திறமைகள் பாராட்டு பெறும்
ஓர் நலல புத்தாண்டாய் இம்மாதம் இனிய
நற்செய்திகளுடன் மலர இருக்கின்றது. 12ம்
வீட்டோன் 2ல் குருமங்கள ய�ோகமாயும், 5ல்
சூரியன், புதன், 6ல் சுக்கிரன் என கிரக நிலை
சஞ்சாரம். எனவே தேகம் தெளிவும், ப�ொலிவும்
என வளைய வருவீர்கள். தனவரவு கூடும். நட்பு
வட்டாரத்தில் நன்மைகள் கிட்டும். விருந்து
சுப நிகழ்வில் பங்கு க�ொள்வீர்கள். வெற்றி
உங்களைத் தேடி வரும் நேரம். இல்வாழ்க்கையில்
இன்பம் வந்து மகிழ்விக்கும் நல்ல மாதமிது.
சனிக்கிழமை  ஆஞ்சநேயரை தரிசிப்பதும்,
 சு ந்த ர க ா ண்ட ம் ப டி ப்ப து ம் ம ன தி ற் கு
மகிழ்வை க�ொடுக்கக்கூடும்.

20. பூரா– ட ம்: அன்பால் அனைவரிடமும்
சரளமாயப் பேசிப் பழகும் தன்மையும், சிரித்த
முகத்தின் ச�ொந்தக்காரிகளான உங்களின்
நீ ண்ட ந ா ளை ய கன வு க ள் , ஆ சைக ள்
ஒவ்வொன்றாய் நிறைவேறும் புத்தாண்டாய்
இம்மாதம் அமைய உள்ளது. தன ஸ்தானத்தில்
குரு மங்கள ய�ோகமாய் குரு, செவ்வாய்,
5ல் சூரியன், புதன், 6ல் சுக்கிரன் என்று
கிரக சஞ்சாரம் அமைந்துள்ளதால் இதுநாள்
வரையில் இழுபறியாய் இருந்து வந்த ச�ொத்துப்
பிரச்சனைகள் தீரும். மனம் இலேசாகும்.
முகத்தில் தெளிவு பிறக்கும். மண், மனைகள்
வாங்க எண்ணங்கள் உதயமாகும். கணவன்,
மனைவி உறவில் விரிசல்கள் நீங்கி விருப்பம்
அதிகரிக்கும். சனிக்கிழமை சனீஸ்வரருக்கு
எள் தீபம் ஏற்றி, அர்ச்சனை செய்து வணங்க
சங்கடங்கள் யாவும் விலகி ஓடும்.

21. உத்–திர– ா–டம்: தன் சுய உழைப்பால் முன்னேறத்
துடிக்கும் அறிவுஜீவிகளும், எவரையும் தன்
பேச்சுத் திறமையினால் வெல்லும் தனித்திறன்
க�ொண்ட வீரப் பெண்மணிகளான உங்களை
ம கி ழ் வி க் கு ம் வ ண்ண ம் இ ப் பு த ்தா ண் டு
நற்செய்திகளுடன் இம்மாதம் அமையக்
காத்திருக்கின்றது. ராசியில் குருமங்கள
ய�ோகமும், 4ல் சூரியன், புதன், 5ல் சுக்கிரன்
ஆ ட்சி ய ாய் ச ஞ ்சாரம் . எ னவே எதி லு ம்
வெற்றி எனப் பாடத் த�ோன்றும். தேக நலன்
சீராகும். பண வரவில் தடையிராது. சிலருக்கு
மகப்பேறு அமைவதும், புதிய அரசாங்க
வேலை அமையும் நேரம். தாம்பத்திய வாழ்வில்
இருந்து வந்த வேறுபாடு நீங்கி விருப்பம் கூடும்.
சனிக்கிழமையன்று நவக்கிரகங்களை
தரிசிப்பதும், க�ோளறு பதிகம் வாசிப்பதும்
தடைகள் நீங்கி காரியம் ஜெபமாகும்.
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22. திரு–வ� ோ–ணம்: அறிவின் சிகரங்களும்,
மதிநுட்பத்தினால் எதையும் சாதித்துக் காட்டும்
சுறுசுறுப்பின் ச�ொந்தக்காரிகளான உங்களின்
செயல் திறமைகள் பாராட்டு பெறும் ஓர்
அற்புதமான புத்தாண்டாய் இம்மாதம் கனிவுடன்
உங்களை வரவேற்க உள்ளது. ராசியில் குரு
மங்கள ய�ோகம் பெற்றும், 4ல் சூரியன், புதன், 5ல்
சுக்கிரன் என்று கிரக சஞ்சாரம் காணப்படுவதால்
உங்களின் காட்டில் பணமழைதான் ப�ோங்கள்.
பு தி ய த �ொ ழி ல் ஆ ர ம் பி க் கு ம் எ ண்ண ம்
த�ோன்றும். குடும்பத்தினரிடையே இருந்து
வந்த கருத்து மாறுபாடுகள் மறையும். கணவன்,
மனைவி உறவின் புரிதல் கண்டு மனம் இன்புறும்
மாதம். சனிக்கிழமையன்று சனீஸ்வரரை
தரிசிப்பதும், ஊனம் அடைந்தவர்கட்கு உதவி
புரிய சலனங்கள் விலகி சந்தோஷம் கிட்டும்.

2 3 . அ வி ட் – ட ம் : எ ப்போ து ம் மு ன்
ய�ோ ச ன ை க ள் செ ய் து அ த ன்ப டி யே
நடந்து வெற்றிவாய்ப்பை எட்டிப் பிடிக்கும்
அறிவுஜீவிப் பெண்மணிகளான உங்களின்
செயல்திறமைகளால் உயர் அந்தஸ்து தேடி
வரும் ஓர் புத்தாண்டாய் இம்மாதம் மலர
இருக்கின்றது. 4ல் சுக்கிரன் ஆட்சி, 12ல்
குரு, செவ்வாய் ராஜய�ோகமாய் அமைந்து
உள்ளதால் வெற்றி உங்களின் பக்கம் தான்.
தேகம் வசீகரம் கூடும். பணமுடை இராது.
நட்பு மூலம் அனுகூலம் வரும். எதிரிகள் விலகி
ஓடுவர். தாம்பத்திய வாழ்வில் வெறுப்புகள்
நீங்கி விருப்பம் கூடுதலாகும். செவ்வாய்
கிழமையன்று கருமாரியம்மனை தரிசிப்பதும்,
காளியம்மனின் கவசம் பாராயணம் செய்து
வணங்க காரியத் தடை விலகும்.

2 4 . ச த – ய ம் : ய�ோ ச ன ை க ள் அ தி க ம்
க�ொண்ட திறமைசாலிப் பெண்மணிகளான
உங்களின் கலைத் திறமைகட்கு அங்கீகாரம்
கிடைக்கக்கூடிய ஓர் நல்ல புத்தாண்டாய்
இம்மாதம் நற்செய்திகளுடன் அமைய உள்ளது.
4ல் சுக்கிரன், 3ல் சூரியன், புதன், 11ல் சனி என
கிரகங்களின் சஞ்சார நிலை காணப்படுவதால்
தேகம் சுகமாகும். தனவரவு அதிகரிக்கும். தெய்வ
அனுக்கிரகம் கிடைக்கும். எதிரிகள் விலகி ஓடுவர்.
வீடு, வாகனம் அமையும். விருந்துகளில் கலந்து
க�ொள்வீர்கள். சுப மங்கள நிகழ்வுகள் கூடிவரும்.
உறவினர் வரவால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.
உத்யோகத் தறை பெண்களுக்கு பதவி
உயர்வுகள் வந்து சேரும். தாம்பத்திய வாழ்வில்
மனம் மகிழும் ஓர் நல்ல மாதமாய் அமையும்.
சனிக்கிழமையன்று பார்வையிழந்தவர்களுக்கு
உதவுங்கள். நவக்கிரக தரிசனம், ேகாளறு பதிக
பாராயணம் மனதிற்கு நலம் தரும்.

25. பூரட்–டாதி: எப்போதும் சிரித்த முகத்துடன்
அனைவரிடமும் பழகும் தனித் திறமையும், செயல்
திறமை மிக்க பெண்மணிகளான உங்களின்
எண்ணங்கள் ஈடேறும் ஓர் நல்ல புத்தாண்டாய்
இம்மாதம் இனிதே மலரக் காத்திருக்கின்றது.
3ல் சூரியன், புதன், 4ல் சுக்கிரன், 11ல் சனி,
12ல் செவ்வாய், குரு, குரு மங்கள ய�ோகமாய்
சஞ்சரிப்பதனால் உடல் பலம் கூடும். பண
வரவில் இருந்து வந்த தடைகள் அகலும். மன
பலமும், தைரியமும் அதிகரிக்கும். தாயாரின்
அன்பால் மகிழ்ந்து ப�ோவீர்கள். பூர்வ புண்ணியம்
கூடுதலாகும். கடன் சுமைகள் தீரும். புதிய
த�ொழில் த�ொடங்குவீர்கள். இல்வாழ்க்கையில்
இன்பம் வந்து எட்டிப் பார்க்கும் இனிய மாதமிது.
வியாழக்கிழமையன்று குரு பகவான்
தரிசனமும், குரு பகவானின் ஸ்லோகங்களைப்
பாராயணம் செய்து சேவிக்க ஆர�ோக்யம்
உண்டாகும்.

26. உத்– தி – ர ட்– ட ாதி: எவரையும் எதிர்த்து
நின்று ப�ோராடி வெற்றி காணும் வீராங்கனைப்
பெண்மணிகளான உங்களின் கனவுகள் யாவும்
நனவாகும் ஓர் நற் புத்தாண்டாய் இம்மாதம்
அமைய உள்ளது. 2ல் சூரியன், புதன், 3ல்
சுக்கிரன், 2ல் ராகு, 11ல் குரு, செவ்வாய்
குரு மங்களய�ோகமாய் சஞ்சரிப்பதால் முகப்
ப�ொலிவும், வசீகரமும் கூடும். தனவரவு
அதிகரிக்கும். சக�ோதரர்களின் அன்பு கண்டு
நெகிழ்ந்து ப�ோவீர்கள். ஆன்மீக உலா சென்று
வருவீர்கள். சித்தர்களை தரிசிப்பீர்கள்.
குலதெய்வ வழிபாடுகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கடன் சுமைகள் தீரும் நேரம். கணவன், மனைவி
இருவரும் ஒருவரைய�ொருவர் புரிந்து நடக்கும்
மாதம். சனிக்கிழமையன்று ஊனமுற்றோருக்கு
உதவி செய்யுங்கள். கருட பகவானை தரிசிப்பதும்
சங்கடங்கள் தீாந்து சந்தோஷம் வந்து சேரும்.

27. ரேவதி: வாழ்க்கையில் உயர்நிலையை
எட்டிப் பிடிக்க இரவு, பகல் பாராது மதிநலத்தால்
திறமையுடன் செயல்பட்டு வெற்றி காணும் வீரப்
பெண்மணிகளான உங்களின் திறமைகள்
பரிசுகள், விருதுகள், பாராட்டுகள் என
உங்களைத் தேடி வந்து அசத்தும் புத்தாண்டாய்
இம்மாதம் இனிதே அமைய இருக்கிறது. 2ல்
சூரியன், புதன், 3ல் சுக்ரன், 11ல் குரு, செவ்வாய்,
குரு மங்கள ய�ோகமாய் சஞ்சாரம். எனவே
சூரியன் உச்சமாய் சஞ்சரிப்பதால் ஆயுள் பலம்,
தனவரவு கூடும். சக�ோதரர்கள் உதவிக்கரம்
நீட்டுவர். வீடு, வாகனம் ய�ோகம் கிட்டும்.
தாம்பத்திய வாழ்வு மனதிற்கு இதமாய் அமையும்
நல்ல நேரம். புதன் கிழமை வாராஹியை
தரிசிப்பதும், பஞ்சமியன்று நெய் தீபம் ஏற்றி
அர்ச்சனை செய்து வழிபட அனைத்து காரியமும்
ஜெயமாகும்.
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ஆனந்தி ஜெய–ரா–மன்

ஜி.சிவக்–கு–மார்

டிரம்ஸ்
சிவமணி மாஸ்டர்
ப�ோல் பெயர்
எடுக்கணும்!
“வி

ஷால் அதி–கம
– ாக பேச மாட்–டான், ஆனால்,
அவ–னுட
– ைய கைகள் தான் எப்–பவு
– ம் பேசும்,
உங்–க–ளு–டைய கேள்–வி–க–ளுக்–கும் அப்–ப–டி–த்தான்
இருக்–கு–மென நினைக்–கி–ற�ோம்” என்று சிரித்துக்
க�ொண்டே பேசு–கி–றார்–கள் விஷா–லின் பெற்–ற�ோர்.
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ப�ொது–வாக மழலை செல்–வம் என்–றால் யாருக்–குத்–தான்
ஆசை இருக்–காது. அதே–ப�ோல்–தான் இசை–யைக் கேட்–கும் ப�ோதும்.
இரண்–டரை வய–திலேயே
–
தன் இசை–யால் அனை–வரை
–
யு
– ம் கிறங்க
வைத்–த–வன் விஷால்.
தந்தை சீனி–வா–சன் வழக்–க–றி–ஞர், தாயார் லூபியா கல்–லூரி
பேரா–சி–ரி–யர். அடை–யா–றில் உள்ள பேட்–ரிக் பள்–ளி–யில் 7ஆம்
வகுப்பு படித்து வரும் விஷா–லு க்கு குழந்–தை–யி–லேயே இசை–
யின் மீது ஆர்–வம் இருப்–பதை அறிந்து அவ–னு–டைய பெற்–ற�ோர்
அவனை ஊக்–கப்–ப–டுத்த ஆரம்–பித்–துள்–ள–னர். விளைவு தற்–ப�ோது
டிரம்ஸ் வாசிப்–பில் அனை–வரை
–
யு
– ம் பிரமிக்க வைக்–கிற
– து அவ–னது
கைகள். பல மேடை–க–ளில் தனது கை வித்–தையை காட்–டி–யுள்ள
விஷால், தான் பயின்–றது மட்–டு–மல்–லா–மல் மற்–ற–வர்–க–ளுக்–கும்
கற்–றுக் க�ொடுக்–கி–றார்.
‘‘எங்–களி
– ன் ச�ொந்த ஊர் சென்னை தான். விஷா–லுக்கு விவ–ரம்
தெரிய ஆரம்–பித்த நாள் முத–லில் இருந்தே, எந்த ஒரு ப�ொரு–ளைப்
பார்த்–தா–லும் தட்ட ஆரம்–பிச்–சி–டு–வான். அந்த சம–யத்–தில் எதை–
யா–வது தட்–டிக் க�ொண்டு இருக்க வேண்–டும் என்ற ஆர்–வம்
இருந்–தது. பள்–ளி–யி–லும் எதை–யா–வது தட்–டிட்டே இருக்–
கான்னு ஆசி–ரிய
– ர் அழைத்து புகார் ச�ொன்–னாங்க. இப்–
படி எதை–யா–வது தட்–டிக் க�ொண்டு இருப்–பத
– ற்கு பதில்
அதை நல்ல விஷ–யம
– ாக மாற்–றல
– ா–மேன்னு, அவ–னுக்கு
டிரம்ஸ் கலை–யினை ச�ொல்–லிக் க�ொடுக்க முடிவு
செய்– த �ோம். இரண்– ட ரை வய– தி – லேயே டிரம்ஸ்
வாசிக்க த�ொடங்–கி–னான். எந்த பாட்டு கேட்–டா–
லும் அப்–ப–டியே வாசிப்–பான். வீட்–டுக்கு யார் வந்–
தா–லும் வாசிச்சு காட்–டுவ
– ான். அவ–னுடை
–
ய பிறந்த
நாள் மட்–டும் அல்–லா–மல்
நாங்–க–ளும் அவ–னுக்கு
டிரம்ஸ் சம்–மந்–தம
– ான
ப�ொருட்–களை தான்
பரி–சு–க–ளாக வாங்கி
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க�ொடுத்– த �ோம். வீடு முழுக்கு டிரம்ஸ்
சார்ந்த ப�ொருட்–கள் தான் நிரம்பி இருக்–
கும். அப்ப அவ–னுக்கு இரண்–டரை வயசு
தான் என்–பத
– ால், நிறைய டிரம்ஸ் கிளாஸ்ல
சின்ன வயசா இருக்–கேன்னு தயங்–கின
– ாங்க.
நண்–ப–ரின் உத–வி–யால் புகழ் பெற்ற டிரம்ஸ்
க�ோபால் அவர்–களி
– ட
– ம் கற்றுக் க�ொள்–ளும்
வாய்ப்பு விஷா–லுக்கு அமைந்–தது
– ” என்–றார்
சீனி–வா–சன்.
“விஷா– லு க்கு ஒரு பக்– க ம் பாராட்– டு –
கள் குவிந்–தா–லும், மறு–பு–றம் ‘சின்ன வயசு,
ர�ொம்ப பிஞ்சு கை, இத– ன ால் எதிர்–
கா–லத்–துல இவ–னுக்கு பிரச்–சினை வர–லாம்’
என்று எல்–ல�ோ–ரும் எங்–களை பயப்ப–டுத்–தி–
னார்–கள்” என்று கூறும் விஷா–லின் தாய்
லூபியா, “இருப்–பி–னும், அவ–னுக்கு ஆர்–வம்
அதி–கம
– ாக இருந்–தத
– ால், நானும் என் கண–வ–
ரும் அவ– னு – டை ய விருப்– ப த்– தி ற்கு தடை
விதிக்–கவி
– ல்லை. ஒரு பக்–கம் படிப்–பிலு
– ம், மறு–
பக்–கம் டிரம்ஸ் மட்–டு–மல்–லாது மிருதங்கம்,
வய–லின் என மற்ற கரு–விக
– ளை
–
யு
– ம் கற்று வரு–
கி–றான். விஷா–லின் ஆர்–வத்–திற்கு நாங்–கள்
தடை–யாக இருக்க விரும்–பவி
– ல்லை. அவன்
படிப்–பதை விட டிரம்ஸ் அடிப்–ப–து–தான்
அதி–கம். இவ–னு–டைய திற–மையை பார்த்து
பள்ளி நிர்–வா–க–மும் ஆத–ர–வாக இருக்–கின்–ற–
னர்” என்–றார் லூபியா.
பல த�ொலைக்– க ாட்சி நிகழ்ச்– சி – க – ளி ல்
வாசிப்–பது மட்–டும் இல்–லா–மல் படிப்–பிலு
– ம்
சுட்–டி–யாக இருக்–கும் விஷால், ஒரு நிகழ்ச்–
சி–யில் டிரம்ஸ் சிவ–ம–ணி–ய�ோடு இணைந்து
வாசித்––தது அவ–ரால் மறக்க முடி–யாத தரு–
ணம் என்று குறிப்–பிடு
– ம் விஷால், பல மேடை
நிகழ்ச்–சி–க–ளி–லும் பங்–கேற்று வரு–கி–றார்.
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“குழந்–தைக
– ளி
– ட
– ம் உள்ள திறமை சார்ந்த
தக–வல்–க–ளை–யும், அந்த துறை–யில் வெற்றி
பெற்–றவ
– ர்–களி
– ன் வாழ்க்–கையி
– ல் நடந்த சுவை–
யான சம்–ப–வங்–க–ளை–யும் அவ்–வப்–ப�ோது
எடுத்–துக் கூறுங்–கள்” என்று கூறும் விஷா–லின்
தாயார் லூபியா, “விஷால் வாசித்–த–தில்
மறக்க முடி– ய ாத அனு– ப – வ ம், வட– ப – ழ – னி –
யில் உள்ள ஃப�ோரம் மாலில், ‘’Eye Donate’’
என்ற நிகழ்ச்–சி–யில் வாசித்–தது. சுமார் 17
மணி நேரம் நடந்த நிகழ்ச்–சி–யில், கண்ணை
கட்டி க�ொண்டு, சற்– று ம் ஓய்– வெ – டு க்– க ா–
மல், வாசித்து சாதனை செய்–தான். இவ–
னு–டைய இந்த சாதனை Nonstop Drummer
என்ற தலைப்–பில் கின்–ன–சில் இடம் பெற்று
அதற்–கான சான்–றித
– ழு
– ம் பெற்–றுள்–ளார். இந்–
தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்–ஸி–லும் இடம்
பெற்–றுள்–ளார். 8 வய–தில், 18 பீஸ் டிரம்–செட்
வைத்து சுமார் 3 மணி நேரம் வாசித்து,
Longer Drummer என்ற சாத–னை–யும் தன்
வச–மாக்–கி–யுள்–ளார். 500க்கும் மேற்–பட்ட
மேடை நிகழ்ச்–சி–க–ளில் கலந்து க�ொண்–டது
மட்–டும
– ல்–லாமல், தமிழ்–நாட்–டிலேயே
–
Liquid
Drums வாசித்த முதல் சிறு–வன் என்று பெயர்
பெற்–றுள்–ளார். தற்–ப�ோது டிரம்–ஸில் எட்டு
கிரே–டு–க–ளை–யும் முடித்து, மற்ற மாண–வர்–க–
ளுக்கு கற்று க�ொடுத்து வரு–கிற
– ார்–’’ என்–றார்
லூபியா.
இது–கு–றித்து கூறும் விஷால், “டிவி–யில்
கேட்–கும் பாடல்–களு
– க்கு ஏற்ப தாளம் ப�ோடு–
வது ர�ொம்–பவே பிடிக்–கும். அப்–ப–டித்–தான்
டிரம்ஸ் வாசிக்–கும் ஆர்–வம் ஏற்–பட்–டது.
உல–கம் முழு–வது
– ம் சென்று டிரம்ஸ் வாசிக்–க–
ணும். அதற்– க ாக இப்– ப �ோது மிரு– த ங்– க ம்,
வய–லின் உள்–ளிட்ட கரு–வி–களை வாசிக்க
கற்று வரு– கி – றே ன். எல்லா இசை– ய – மை ப்–
பா–ளர்–க–ளின் இசை அமைப்–பில் டிரம்ஸ்
வாசிக்க வேண்–டும். எதிர்–கா–லத்–தில், டிரம்ஸ்
சிவ–மணி மாஸ்–டர் ப�ோல் பேர் வாங்–கணு
– ம்
என்–பது என் ஆசை” என்று கூறு–கி–றார்.

கார்த்–திக் ஷண்–மு–கம்

தினம் ஒரு

சமையல்
நா

டே க�ொர�ோனா பிரச்னை கார–ண–மாக ஊர–டங்கு உத்–த–ர–வின் பேரில் வீட்–டில் முடங்கி
உள்–ளது. ஐ.டி துறை மட்–டும் இல்–லா–மல் அனைத்து பெரிய சின்ன நிறு–வ–னங்–கள்
எல்–லாம் மூடப்–பட்ட நிலை–யில் பலர் வீட்–டில் இருந்–த–ப–டியே வேலைப் பார்த்து வரு–கி–றார்–கள்.
பெரும்–பா–லும் ஐ.டி துறை–யில் இருப்–ப–வர்–கள் மட்–டும் ‘வர்க் ஃப்ரம் ஹ�ோம்’ என்ற முறை–யில்
வேலைப் பார்த்து வரு–கி–றார்–கள். மற்–ற–வர்–கள் என்ன செய்–வது என்றே தெரி–யா–மல் வீட்டை
சுற்றி சுற்றி வந்–து க�ொண்–டி–ருப்–பார்–கள். பெண்–க–ளாக இருந்–தால், சமை–யல், வீட்டு வேலை
என்று தங்–களை பிசி–யாக வைத்–துக் க�ொண்–டி–ருப்–பார்–கள். அதே சம–யம் வீட்–டில் குழந்–தை–கள்
இருக்–கும் ப�ோது, அவர்–க–ளும் வெளியே விளை–யாட செல்ல முடி–யாத பட்–சத்–தில் அம்–மாக்–களை
தான் ஏதா–வது புது–மை–யாக சமைத்து தரச்–ச�ொல்லி நச்–ச–ரிப்–பார்–கள். சமை–யல் விரும்–பி–க–ளாக
இருந்–தால், த�ோழி–கள் உங்–களு
– க்–காக இந்த 21 நாளும் வீட்–டில் புது–மைய
– ாக சமைத்து அசத்–தவே
பல ஆப்–கள் உள்–ளன. அதை பார்த்து வீட்–டில் பல–வித சமை–யல் செய்து அசத்–துங்–கள்.
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ரெசிபி புக்

இ

து முழுக்க இந்–திய உண–வு–கள் குறித்த சமை–யல் ஆப்.
இந்த ஆப் முழுக்க முழுக்க இல–வச
– ம் என்–பத
– ால் இதில்
பலவித–மான உண–வு–கள் மற்–றும் அதற்–கான செய்–முறை
விளக்–கங்
– க
– ள் உள்–ளன. இதில் 1500க்கும் மேற்–பட்ட உணவு
குறிப்–பு–கள் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. அதில் எளி–தா–க–வும்
சீக்–கி–ர–மா–க–வும் செய்–யக்–கூ–டிய உண–வு–க–ளும் பட்–டி–ய–லி–
டப்–பட்–டுள்–ளன. மேலும் உண–வுக
– ளி
– ன் ரகத்–திற்கு ஏற்ப 19
வகை–யாக இதில் பிரிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. அதா–வது காலை
சிற்–றுண்டி, பர�ோட்டா, சட்னி வகை–கள், ஊறு–காய் வகை–கள், சாலட் சூப்
வகை–கள், ஐஸ்–கி–ரீம், ஜூஸ் வகை–கள், ர�ொட்டி, சாம்–பார், இனிப்பு திரு–விழா
உண–வுக
– ள், பஞ்–சாபி உண–வுக
– ள், டயாபடீஸ் உண–வுக
– ள், சைவம் மற்–றும் அசைவ
உண–வு–கள்.... என பிரிக்–கப்–பட்டு அதில் பல வகை ரெசி–பி–களை வரி–சைப்–ப–டுத்–
தப்–பட்–டுள்–ளது. இவை அனைத்–தும் ரகம் வாரி–யாக பிரிக்–கப்–பட்–டுள்–ளத
– ால் நாம்
சுவைக்க விரும்–பும் உண–வினை தேடி அதை சமைத்து மகி–ழ–லாம்.

ஸ்பெ–கட்டி ரெசி–பிஸ்

ஸ்

பெ– கட் டி என்– ப து இத்– த ா– லி – ய ன்
உணவு. இது
ஒரு வகை– ய ான
பாஸ்டா உண–
வும் கூட. இதில்
பெ ரு ம் – ப ா – லு ம்
முட்டை மற்–றும்
பல வகை– ய ான
க ா ய் – க – றி – க ள்
சேர்த்து சமைப்–
ப து வ ழ க் – க ம் .
சமைப்–பது எளிது
மட்–டும் இல்–லா–மல் உட–லுக்–கும் தீங்கு
விளை–விக்–காது. ஸ்பெ–கட்டி ரெசி–பிஸ்
ஆப்–பில் 40 வகை–யான ஸ்பெ–கட்டி மற்–
றும் பாஸ்டா வகை உண–வு–கள் இடம்
பெற்–றுள்–ளன. மேலும் இவை அனைத்–
தும் பட விளக்–கத்து
– ட
– ன் அளிக்–கப்–பட்டு
இருப்–ப–தால் பார்த்து சமைக்–கும் ப�ோது
மிக–வும் எளி–தாக இருக்–கும். இதில் பார்த்து
சமைப்–பது மட்–டும் இல்–லா–மல் மற்ற பல
அம்–சங்–களு
– ம் உள்–ளன. அதா–வது நமக்கு
பிடித்த ஸ்பெ–கட்டி உண–வுகளை
–
பட்–டிய
– –
லி–ட–லாம். மற்–ற–வர்–க–ளுக்கு ஷேர் செய்–ய–
லாம். ஆங்–கில
– ம் மட்–டும
– ல்–லா–மல் மேலும்
ஐந்து ம�ொழி–க–ளி–லும் செய்–முறை விளக்–
கங்–கள் அளிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இந்த ஆப்
முழுக்க முழுக்க இல–வ–சம் என்–ப–தால்,
உங்–கள் ப�ோனில் இதனை டவுன்–ல�ோட்
செய்து விரும்–பிய பாஸ்–தாவை வீட்–டி–
லேயே சமைத்த விருந்து படைக்–க–லாம்.
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கே

கேக் ரெசி–பிஸ்

க் விரும்–பா–தவ
– ர்–கள் யாரும் இல்லை.
குழந்–தை–கள் முதல் பெரி–ய–வர்–கள்
வரை எல்– ல ா– ரு ம் விரும்பி சாப்– பி – டு ம்
உணவு கேக். அதில் பிளை– யி ன் கேக்,
கிரீம் கேக்குகள் என பல உள்–ளன. இதில்
145க்கும் மேற்–பட்ட கேக் வகை–கள் வரி–
சைப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–ளன. ஒவ்–வ�ொரு
கேக்கு–க–ளும் வித்–தி–யாச சுவை க�ொண்–
டவை என்–பத
– ால் அவை அனைத்–தும் பட–
வி–ளக்–கத்–த�ோடு இங்கு பட்–டி–ய–லி–டப்–பட்–
டுள்–ளன. ஆப்–பில் கேக், ஆல்–மண்ட்–கேக்,
பெரி கேக். கேர–மெல் கேக். சீஸ் கேக், ஹனி
கேக், லெமன் கேக், மாண்–ட–ரின் கேக்,
பேன்–கேக், பம்ப்–கின் கேக், ராயல் கேக்,
ராஸ்–பெரி கேக், ஸ்ட்–ரா–பெரி கேக்... என
பல வகை கேக்கு–களை கேக் ரெசிபி ஆப்
மூலம் உங்–கள் குழந்–தை–க–ளுக்கு செய்து
க�ொடுங்–கள்.

உ

சூப் ரெசி–பிஸ்
- சூப் குக்–புக்

ண–வுக்கு முன் சூடாக சூப் சாப்–
பிட்–டால் நன்–றாகத்தான் இருக்–கும்.
ஆனால் நாம் சூப் ப�ொது–வாக ஓட்–டல்–க–
ளில்தான் சாப்–பிட்டு பழகி இருப்–ப�ோம்.
சூப் செய்–வது மிக–வும் எளிது. அது–வும் சூப்
ரெசி–பிஸ் ஆப் மூலம் நீங்–கள் விரும்–பும்
சூப்–களை வீட்–டி–லேயே சமைக்–க–லாம்.
இந்த ஆப்–பில் சாதா–ரண சூப் மட்–டும் இல்–
லா–மல் பிராத், ஸ்டூ, டயட் சூப் என பல
வகை உண–வு–கள் பட்–டி–ய–லி–டப்–பட்–டுள்–
ளது. சைவம் மற்–றும் அசை–வம் எந்த வகை
சூப்–பாக இருந்–தா–லும் அவை உட–லுக்கு
நல்–லது. மேலும் இதில் இடம்–பெற்–றுள்ள
அனைத்து உண–வு–க–ளும் பட–வி–ளக்–கங்–க–
ளு–டன் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. மேலும்
அந்த ஆப்–பினை ஒரு முறை ப�ோனில்
டவுன்–ல�ோட் செய்–து–விட்–டால் அதன்
பிறகு இணை–யம் மூல–மாகத்தான் பார்க்க
வேண்– டு ம் என்ற அவ– சி – ய ம் இல்லை.
மேலும் இதில் நாம் விரும்–பும் சூப்–க–ளின்
செய்–மு–றையை பற்றி தேட வேண்–டும்
என்–றால் அதில் உள்ள ப�ொருட்–க–ளின்
பெயரை க�ொண்டு தேட–லாம். அதா–வது
தக்–காளி சூப் என்–றால் தக்–காளி என்று
குறிப்–பிட்–டால் ப�ோதும், அது சார்ந்த
எல்லா சூப்–களு
– ம் வரி–சைப்–படு
– த்–தப்–படு
– ம்.
அது–மட்–டு–மல்–லா–மல் வீட்–டில் இருக்–கும்
காய்–கறி
– களை
–
க�ொண்–டும் எவ்–வாறு எளி–
தாக தயா–ரிக்–கல
– ாம் என்ற குறிப்–பும் இதில்
இடம்–பெற்–றுள்–ளது.
பிராத் ரெசி–பிக
– ளி
– ல் பிரஞ்ச் ஆனி–யன்
சூப், புர�ோ–க�ோலி சூப், சைனீஸ் ஹாட்
அண்ட் ச�ோர் சூப், ஆசி–யன் ஜெனி–டபி
– ல்
பிராத், சிக்–கன் ஸ்பி–னாச் சூப், செலரி
சூப், சிக்–கன் நூடுல்ஸ் சூப், ல�ோ கல�ோரி
சூப்–கள் என இடம்–பெற்–றுள்–ளன.

சி

ஹவ் டு பேக்

லர் வகை வகை–யான உண–வு–களை
சமைப்– ப ார்– க ள். சிலர் கேக், குக்–
கீஸ், பிரட், பீட்சா மற்– று ம் சம�ோசா
ப�ோன்ற உண–வு–களை சமைக்க விரும்–
பு–வார்–கள். இவர்–க–ளுக்–கான ஆப் தான்
ஹவ் டு பேக். இதில் கேக் வகை– க ள்,
பேன் கேக். ஷவர்மா, பிரட், பஃப். சிக்–
கன் பை, பிட்சா, சம�ோசா, குக்– கீ ஸ்,
ஸ்பி–ரிங் ர�ோல்... ப�ோன்ற உண–வு–களை
எவ்–வாறு சமைக்–க–லாம் என்று ஸ்டெப்
பை ஸ்டெப் முறை–யில் பட விளக்–கத்–
து–டன் அளிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. எந்த ஒரு
விஷ–ய–மும் எழுத்–தாக படிப்–பதை விட
அதை பட விளக்–கத்–து–டன் பார்க்–கும்
ப�ோது எளி–தாக புரி–யும். பார்த்து பேக்
செய்து மகி–ழுங்–கள்.

சா

ரைஸ் ரெசி–பிஸ்

தம் என்– ற ால் குழம்பு, கூட்டு,
ப�ொரி–யல், வறு–வல் என அதற்கு
உண்டான அனைத்–தும் இருந்–தால் தான்
அது முழுமை அடை–யும். ரைஸ் ரெசிபி
ஆப்–பில் சூப்–பில் ஆரம்–பித்து, முக்–கிய உண–
வு–கள், சாலட்–கள், கிரில், ஸ்டா–டர் உண–வு–
கள், சைவம் மற்–றும் அசைவ உண–வு–கள்,
பேக்–கிங் உண–வு–கள். டெசர்ட் வகை–கள்,
சைட் டிஷ்–கள், சூப் வகை–கள், குழந்–தை–க–
ளுக்–கான ஸ்னாக் வகை–கள், சாஸ் வகை–
கள்... என பல–தர
– ப்–பட்ட உண–வுக
– ள் இதில்
அடங்–கும். ஒவ்–வ�ொரு நாளும் ஒரு உண–வு–
களை செய்து உங்–கள் அன்–பா–னவ
– ர்–களை
மகிழ்–விக்–க–லாம்.
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சுயம்–பு–லிங்–கம்

பெண்களை
அடிமைப்படுத்தும்
சமூகவலைத்தளம்!
செ

ல்–ப�ோன் பயன்–பாடு நாளுக்கு நாள் அதி–க–ரித்துக் க�ொண்டே வரு–கி–
றது. ஒரு நபர் இரண்–டுக்–கும் அதி–க–மான செல்–ப�ோன்–களை வைத்–தி–
ருக்–கின்–றார்–கள். 24 மணி நேர–மும் அதி–லேயே மூழ்கி கிடக்–கின்–ற–னர். அது
ஏற்–ப–டுத்–தும் விளை–வு–கள் குறித்து ஏதும் அறிந்–து–க�ொள்–ளா–மல் காலை–யில்
கண் விழிப்–பது முதல் இரவு தூங்க செல்–லும் வரை–யில் அதிலே ப�ொழுதை
ப�ோக்–கு–கின்–ற–னர். ஏன் தூங்–கும் ப�ோதும் கூட ம�ொபைல் ப�ோனை அரு–கில்
வைத்துக் க�ொண்டு தூங்–கு–கின்–ற–னர். இப்–படி நம் வாழ்க்–கை–யில் ஒன்–றா–கவே
பய–ணிக்–கும் செல்–ப�ோன்–க–ளால் நமக்கு நாமே ஆப்பு வைத்–துக்–க�ொள்–ளும்
செயல்–களை செய–லிக
– ள் மூலம் செய்–துக�ொண்
–
டி
– ரு
– க்–கிற�
– ோம் என்–பது பல–ருக்கு
தெரி–வ–தில்லை.

நம்–மு–டைய

அனு–ம–தி–யில்–லா–ம–லேயே
நம் செல்–ப�ோ–னுக்–குள் மற்–றவ
– ர்–கள் நுழைந்து
பார்க்–கி–றார்–கள். குறிப்–பாக ஃபேஸ்–புக்–கில்,
ப�ொய்–யான ஒரு முக–வ–ரியை உரு–வாக்கி
அதன் மூலம் பல பெண்–களை ஏமாற்–றும்
வேலை ஒரு பக்–கம் சத்–தமே இல்–லா–மல்
செய்–து க�ொண்டு இருக்–கி–றார்–கள். குறிப்–
பாக தனி மனித வக்–கி–ரங்–கள்–தான் சமீ–பத்–
தில் பெரும்–பா–லான சைபர் குற்–றங்–க–ளுக்கு
கார–ணம
– ாக ப�ோய்க்–க�ொண்–டிரு
– க்–கிற
– து என்–
கி–றார் சைபர் துறை–யில் சுமார் பதி–னைந்து
ஆண்டு கால அனு–ப–வம் க�ொண்–டி–ருக்–கும்
சங்–கர்–ராஜ் சுப்–பிர
– ம
– ணி
–
ய
– ன். இவர் பெண்–க–
ளைக் குறி–வைத்து நடை–பெ–றும் சைபர் குற்–
றங்–கள் மற்–றும் பாது–காப்பு முறை–கள் பற்றி
விவ–ரித்–தார்.
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‘‘இந்–தி–யா–வில் தற்–ப�ோது இன்–டர்–நெட்
மிக–வும் குறைந்த கட்–ட–ணத்–தில் வழங்–கப்–
ப–டு–கி–றது. மேலும் இணைப்–பு–கள் மிக–வும்
எளி–தா–க–வும் கிடைக்–கி–றது. இத–னால் இண்–
டர்–நெட் பயன்–பாடு மக்–கள் அதி–க–ள–வில்
பயன்– ப – டு த்தி வரு– கி – ற ார்– க ள். குறிப்– ப ாக
பெண்–கள் தான் தற்–ப�ோது இன்–டர்–நெட்–
டினை அதி– க ம் பயன்– ப – டு த்– து – கி ன்– ற – ன ர்.
இவர்– க – ளு க்கு எந்த ஆப் (App), சாஃப்ட்–
வேரை டவுன்–ல�ோடு செய்ய வேண்–டும்,
செய்ய கூடாது என்று தெரி–யா–மல், எந்த
ய�ோச–னை–யும் இல்–லா–மல் டவுன்–ல�ோடு
செய்– வ து மட்– டு ம் இல்– ல ா– ம ல் அதனை
பயன்– ப – டு த்– த – வு ம் செய்– கி – ற ார்– க ள். ஆப்– க –
ளைப் ப�ொறுத்–த–வரை இல–வச ஆப்–கள்,
கட்–டண ஆப்–கள் என்று உள்–ளன. இல–வச

நாம் முத–லில் தெரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும்.
ஆப்–களை பயன்–ப–டுத்–தும்–ப�ோது அதற்–குள்
அவ்–வாறு நம்–மு–டைய சுய விவ–ரங்–கள் தவ–
நாம் பய–ணிக்–கிற�ோ
–
ம் என்–றுத
– ான் அர்த்–தம்.
றாக பயன்–ப–டுத்–தப்–பட்–டால் அது–கு–றித்து
அதா–வது நம்மை அறி–யா–மலே நாம் அந்த
புகா–ரினை உட–னடி
– ய
– ாக அளிக்க வேண்–டும்.
ஆப்க்கு நம்–மு–டைய விவ–ரங்–களை அளிக்க
அதற்–கான வழி–முறை
– க
– ளை அனைத்து நிறு–வ–
த�ொடங்–கு–கி–ற�ோம். சில இல–வச ஆப்–களை
னங்–களு
– ம் செய்து க�ொடுத்–துள்–ளன. மேலும்
பயன்–ப–டுத்த த�ொடங்–கும் ப�ோது அதில்
நம் நாட்–டில் சைபர் கிரைம் குற்–றங்–களு
– க்–காக
விளம்–பர
– ங்–கள், டாப் அப்–கள் வரும். அதை
அதி–கள
– வி
– ல் சட்–டங்–கள் இருக்–கின்–றன. இதி–
கிளிக் செய்–யும் ப�ோது அது நமது சுய விவ–
லும் குறிப்–பாக பெண்–கள் பாது–காப்–புக்–காக
ரங்–களை கேட்–கும். நாமும் அது எதற்கு
ஏரா–ளம
– ான சட்–டங்–களு
– ம் உள்–ளன. அவை
கேட்–கி–றது என்று அறிந்து க�ொள்–ளா–ம–லும்
என்ன என்று பெண்–கள் கட்–டா–யம் தெரிந்–து
அது ப�ோலி–யா–னது என்–பது தெரி–யா–மலு
– ம்,
க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.
அதன் மூலம் நம்மை ஹேக் செய்– கி– ற ார்–
என்– ன தான் பெண்– க ளை பாது– க ாக்க
கள் என்ற விவ– ர ம் எது– வு ம் தெரி– ய ா– ம ல்
சட்–டங்–கள் இருந்–தா–லும், பல பெண்–கள்
அனைத்து விவ–ரங்–கள
– ை–யும் அளிக்–கிற�ோ
–
ம்.
தாங்–க–ளாவே சிக்–க–லில் மாட்–டிக் க�ொள்–
இதனை பிஷ்– சி ங் அட்– ட ாக் என்று கூறு–
கி–றார்–கள். அதா–வது அவர்–கள் செய்–யும்
வ�ோம். நம்–மு–டைய சுய விவ–ரங்–கள் இப்–ப–
ஒவ்–வ�ொரு காரி–யத்தை சமூக வலைத்–தள
– ங்–க–
டித்–தான் நம்–மிட
– மி
– ரு
– ந்து திரு–டப்–படு
– கி
– ன்–றன.
ளில் பதி–விடு
– கி
– ற
– ார்–கள். விளைவு அவர்–களை
இவற்–றில் நாம் கூடு–தல் கவ–னம் செலுத்த
அறி–யா–மல் மற்–ற–வர்–கள் அவர்–களை பின்
வேண்–டி–யது மிக–வும் அவ–சி–யம்–’’ என்–ற–வர்
த�ொடர வழி–வகை செய்–கிற
– ார்–கள்–’’ என்–றார்
சமூக வலைத்–த–ளங்–க–ளில் நாம் எவ்–வாறு
சங்–கர்–ராஜ் சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன்.
அடி–மைய
– ாக இருக்–கிற�ோ
–
ம் என்–பதை பற்றி
‘‘உல–கின் மக்–கள் த�ொகையை
குறிப்–பிட்–டார்.
விட ஆண்ட்–ராய்டு ம�ொபைல்
‘‘வாட்ஸ்–அப், இன்ஸ்–டா–கி–
ப�ோன்– க – ளி ன் எண்– ணி க்கை
ராம், ஃபேஸ்–புக் இவை மூன்–
அதி–கம
– ாக இருக்–கிற
– து. சரா–சரி
– –
றும் தான் இப்–ப�ோது மிக–வும்
யாக ஒரு நபர் இரண்டு ப�ோன்–
முக்–கி–ய–மான சமூக வலைத்–த–
களை பயன்–படு
– த்–துகி
– ற
– ார். நாம்
ள ம் . ஆ ர ம் – ப த் – தி ல் ந ம க் கு
பயன்–ப–டுத்–தும் ப�ோனை விற்–
நன்கு தெரிந்– த – வ ர்– க ளை மட்–
கும் ப�ோது அதனை பார்–மேட்
டுமே தான் நாம் நண்–பர்–கள
– ாக
செய்–கி–ற�ோம். அவ்–வாறு செய்–
சேர்த்து க�ொண்–டிரு
– ந்–த�ோம். தற்–
தா–லுமே, ரெக்–க–வரி சாஃப்ட்–
ப�ோது அது ஒரு ப�ோதை ப�ோல்
வேர் வாயி–லாக ம�ொபை–லில்
மாறி–விட்–டது. முன்–பின் அறி–மு–
உள்ள நமது விவ– ர ங்– க ளை
கம் இல்–லா–த–வ–ர்–கள் அனை–வ–
திரும்ப பெற முடி– யு ம். ஆப்–
ரை–யும் நாம் சேர்த்–துக்–க�ொள்–கி–
களை டவுன்–ல�ோடு செய்–யும்
ற�ோம். இத–னால் நம் விவ–ரங்–கள்
அனைத்– து ம் தவ– ற ாக பயன் சங்–கர்–ராஜ் சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன் ப�ோது அதில் ப�ோட்–ட�ோக்–கள்,
சுய விவ–ரங்–களை பதி–வி–டு–வதை தவிர்க்க
ப
– டு
– த்–தப்–படு
– வ
– த
– ற்–காக வாய்ப்பை நாமே உரு–
வேண்–டும்.
வாக்கி க�ொடுக்–கி–ற�ோம். தற்–ப�ோது என்–னு–
நாம் ஹேக் செய்–யப்–ப–டு–கி–ற�ோமா என
டைய ப�ோஸ்–டிற்கு இத்–தனை கமெண்–டுக
– ள்,
அறிந்–து–க�ொள்ள கூகு–ளுக்கு சென்று நமது
லைக்–கு–கள் வந்–துள்–ளன என்று பெரு–மை–
மெயில் ஐடியை அல்–லது ம�ொபைல் ப�ோன்
யாக ச�ொல்–லிக்––க�ொள்–ளும் நிலை உள்–ளது.
எண்ணை டைப் செய்–தால் என்ன வரு–கி–
மேலும் இது–ப�ோன்ற சமூக வலை–த்த–ளங்
றது என்று சுய ஆய்வு செய்ய வேண்–டும்.
– க – ளி ல் அதி– க – ள – வி ல் நண்– ப ர்– க ளை வைத்–
அதில் நம்– மு – ட ைய சுய விவ– ர ங்– க ள் தவ–
தி– ரு ந்– த ால்– த ான் மதிப்பு என்ற நிலை– யு ம்
றாக பயன்–ப–டுத்–தப்–பட்–டி–ருந்–தால், சம்–பந்–
உரு– வ ாகி இருக்– கி – ற து. விளைவு பலர்
தப்–பட்ட இணை–யத
– ள
– த்–தில் புகார் அளிக்க
பெண்–களை தவ–றான முறை–யில் நாடு–வது,
வேண்–டும். சைபர் கிரைம் பிரி–விலு
– ம் புகார்
அவர்–கள் பற்–றிய விவ–ரங்–களை சேக–ரிப்–பது
அளிக்–க–லாம். பெண்–கள் தங்–க–ளின் பாது–
ப�ோன்ற அனைத்து சைபர் விளை–யாட்–டு–
காப்–பிற்–காக எஸ்.ஓ.எஸ் சாஃப்ட்–வேரை
கள் நடை–பெற நாமே காரண–மா–கி–ற�ோம்.
அவர்–க–ளின் செல்–ப�ோ–னில் டவுன்–ல�ோடு
இதை தவிர்க்க ஒரே வழி, தெரிந்–தவ
– ர்–களை
செய்து வைத்–துக்–க�ொள்–வது மிக–வும் நல்–லது.
மட்–டுமே நண்–பர்–க–ளாக சேர்ப்–பது தான்.
ம�ொத்–தத்–தில் நாம் செல்–ப�ோனை பயன்–ப–
ஒரு தக–வல் அல்–லது ஒரு ப�ோட்–ட�ோவை
டுத்–தும்–ப�ோது மிக–வும் கவ–னத்–துட
– ன் இருக்க
நாம் சமூக வலை–த்த–ளங்–க–ளில் பதி–வி–டும்–
வேண்–டி–யது மிக–வும் அவ–சி–யம்–’’ என்–றார்
ப�ோது அது அடுத்த ந�ொடியே உல– க ம்
சங்–கர்–ராஜ் சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன்.
முழு– வ – து ம் சென்று விடு– கி – ற து என்– பதை

ஏப்ரல் 16-30, 2020

47

பெண்களுக்கு செல்ஃப்
கான்பிடென்ட் அவசியம்!
வி

ளை–யாட்–டிலு
– ம், கல்–வியி
– லு
– ம் சிறந்து
விளங்–கும் ஏழை எளிய மாணவ,
மாண–வி–க–ளுக்கு அவர்–க–ளது அடுத்த
கட்ட பய–ணத்–திற்–கான பாதை அமைத்து
வரு–கி–றார் க�ோவை–யைச் சேர்ந்த சிரில்
வின�ோத்.

“அடிப்–ப–டை–யில் நான் தேசிய அள–
வி–லான கராத்தே பயிற்–சி–யா–ளர். ஆசிய,
தேசிய ப�ோட்–டி–க–ளில் நடு–வ–ரா–க–வும் இருந்–
தி– ரு க்– கே ன். 28 ஆண்– டு – க – ள ாக இத்– து – ற ை–
யில் இருக்–கி–றேன். ப�ோலீஸ் அதி–கா–ரி–யாக
வேண்–டு–மென்று 7 வய–தில் கராத்தே கற்க
ஆரம்– பி த்– த ேன். அது இன்று எனக்– க ான
அடை–யா–ள–மாக மாறி–யுள்–ளது.
அரு–கில் உள்ள அர–சுப் பள்–ளி–கள் தவிர,
வாய்ப்–பளி
– க்–கும் பள்–ளிக
– ளு
– க்கு இல–வச
– ம
– ாக
கற்–றுக் க�ொடுத்து வரு–கி–றேன். கட்–ட–ணம்
செலுத்–திப் படிப்–ப–வர்–க–ளும் உண்டு. வச–தி–
யில் குறை–வாக உள்ள மாணவ, மாண–வி–க–
ளுக்கு நாங்–களே ப�ோட்–டிக்–கான உடை,
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பயண செலவு என ஸ்பான்–சர்–கள் ஏற்–பாடு
செய்து தரு–கிற�ோ
–
ம். இது ப�ோக, படிப்–பிலு
– ம்
சிறந்து விளங்–கு–ப–வர்–க–ளுக்கு 10ம் வகுப்பு
முதல் 12ம் வகுப்பு வரை அவங்க பள்–ளிக்
கட்–ட–ணங்–களை ஏற்–றுக் க�ொள்–கி–ற�ோம்”
என்–கி–றார் சிரில் வின�ோத்.
கராத்தே ப�ோட்–டியி
– ல் கலந்து க�ொண்டு
தேசிய அள–வி–லும், சர்–வ–தேச அள–வி–லும்
க�ோல்டு, சில்–வர் மெடல்–கள் ஜெயித்–தி–ருக்–
கும் சிரில் வின�ோத், தன்–னைப் ப�ோலவே
தனது மாண–வர்–களை
–
யு
– ம் அந்த இடத்–திற்–குக்
க�ொண்டு சென்–றுள்–ளார். அதற்கு சான்று,
க�ோவை சவு–ரிப
– ா–ளைய
– ம் பகு–தியை
–
ச் சேர்ந்த
பிரீத்தி, தர்–ஷினி என்ற சக�ோ–தரி
– க
– ள் சமீ–பத்–
தில் பாங்–காங்–கில் நடந்த சர்–வ–தேச ப�ோட்–
டி–யில் தங்–கம் வென்–றது.
“கராத்தே, சிலம்–பம், ய�ோகா என மூன்–றி–
லும் சாதனை படைத்து வரு–கிற
– ார்–கள். சிலம்–
பத்–தி–லும் தேசிய அள–வில் பரிசு வென்று
இருக்– க ாங்– க – ’ ’ என்று பேச துவங்– கி – ன ார்
சக�ோ–த–ரி–க–ளின் தாயார் தீபா.
‘‘என் பெரிய மக– ளு க்கு ஆறு வயது

அன்னம் அரசு

சிரில் வின�ோத்
இருக்–கும் ப�ோது என் கண–வர் தவ–றிட்–டார்.
அவ–ரின் மறை–வுக்கு பிறகு இவர்–க–ளுக்கு
எல்–லா–மும
– ாக நான் இருக்–கிறே
– ன். என் குழந்–
தை–கள் திற–மை–சா–லி–கள் தான். ஆனால்
அவர்–கள
– ால் பல ப�ோட்–டிக
– ளி
– ல் பங்கு பெற
முடி–யாத நிலை. கார–ணம் எங்–கள
– ால் அவ்–வ–
ளவு ப�ோதிய செலவு செய்ய முடி–யாது.
அந்த சம–யத்–தில் தான் வின�ோத் மாஸ்–டர்
ஸ்பான்–சர் ஏற்–பாடு செய்து க�ொடுத்–தார்.
இவங்–களு
– ம் வெற்றி வாகை சூடிக் க�ொண்டு
வந்–த–னர்.
இந்த காலத்–தில் பெண்–கள் வெளியே
தைரி– ய மா ப�ோக தற்– க ாப்புக் கலை– க ள்
தேவைப்–படு
– கி
– ற
– து. ப�ோதிய வசதி இல்–லாத
கார– ண த்– த ால், எங்– க – ள ால் ப�ோட்– டி – யி ல்
கலந்–துக�ொள்ள முடி–யாத நிலை ஏற்–ப–டு–கி–
றது. எங்–க–ளுக்கு மட்–டு–மல்ல பல திறமை
க�ொண்ட எளி–ய–வங்–க–ளுக்–கும் இது–தான்
நிலைமை. வச–திய
– ா–னவ
– ங்க மட்–டுமி
– ல்–லாம
எல்–லா–ருமே விளை–யாட்–டில் சாதிக்–கணு
–
ம்.
அதற்–கான ஏற்–பாட்–டினை பெற முடிந்த
அளவு ப�ோராடி வரு–கி–ற�ோம்” என்–கி–றார்
தீபா.
‘‘சர்–வத
– ேச அள–வில் கராத்தே ப�ோயி–ருக்–கி–
ற�ோம். பெண்–களு
– க்கு அவ்–வள
– வு பாது–காப்பு
இல்லை. எனவே எல்–ல�ோரு
– ம் இது ப�ோன்ற
கலை–களை கத்–து–கிட்டா நல்லா இருக்–கும்.
இப்ப பெரும்–பா–லும் செல்–ப�ோன்ல தான்
விளை–யா–டு–றாங்க. அதி–லிருந்து வெளியே

வாங்–க” என்ற பிரீத்–தியை த�ொடர்ந்–தார்
அவ–ரின் சக�ோ–தரி தர்–ஷினி.
‘‘முதல்ல பயிற்சி எடுக்–கும் ப�ோது ர�ொம்–
பவே கடி–னமா இருந்–தது. நம்–மால செய்ய
முடி–யும
– ான்னு பயம் இருந்–தது. ஆனால் என்–
னா–லும் செய்ய முடி–யும்ன்னு தைரி–ய–மாக
பயிற்சி எடுக்க ஆரம்–பிச்–சேன். இப்ப எனக்–
குள்ள ஒரு செல்ஃப் கான்–பி–டென்ட் வந்–தி–
ருக்கு. எங்–க–ளுக்–காக அம்மா ர�ொம்–பவே
கஷ்–டப்–ப–டு–றாங்க. அவங்–க–ளின் கனவை
நிறை–வேற்–றணு
– ம். ஒலிம்–பிக்–கில் இந்–திய
– ா–வுக்–
காக கராத்தே ப�ோட்–டி–யில் பங்கு பெற்று
வெற்றி பெற–ணும்–’’ என்–கி–றார் தர்–ஷினி.
‘‘இன்–றைய சூழ–லில் பெண்–க–ளுக்கு வில்
ப
– வ
– ர் வேண்–டும். அவர்–கள் மேல் நம்–பிக்கை
வைப்–பது அவ–சிய
– ம். ஒரு–வரை எப்–படி எதிர்
க�ொள்ள வேண்–டும், யாரி–டம் எப்–படி பேச
வேண்–டும் என்–ப–த�ோடு தைரி–ய–மாக ஒரு
விஷ–யத்தை எவ்–வாறு அணு–கு–வது என்று
முத–லில் பயிற்சி க�ொடுக்–கி–ற�ோம். பயிற்–சி–
யில் ஈடு–ப–டும் ப�ோது உரக்க பேச ஆரம்–பிக்–
கி–றார்–கள். தங்–க–ளுக்–கான செல்ஃப் கான்–
ஃபி–டென்ட் வளர்த்–துக் க�ொள்–கி–றார்–கள்.
இது அவர்–க–ளது வாழ்–வில் ஒரு மாற்–றத்தை
உண்–டாக்–கு–கி–ற–து” என்–றார் வின�ோத்.

ஏப்ரல் 16-30, 2020

49

செரிமானத்தை தூண்டும்

சீ

சீத்தாப்பழம்!

த்–தாப்–ப–ழம் தனிப்–பட்ட மண–மும், சுவை–யும்
க�ொண்–டது. சீத்–தாப்–ப–ழத்–தின் த�ோல், விதை,
இலை, மரப்–பட்டை அனைத்–துமே அரிய மருத்–துவ
பண்–பு–களை க�ொண்–டது. சீத்–தாப்–ப–ழத்–தில்-நீர்ச்–
சத்து அதி–க–மாக உள்–ளது. மேலும் மாவுச்–சத்து,
புர–தம், க�ொழுப்பு, தாது உப்–புக்–கள், நார்ச் சத்து,
சுண்–ணாம்–புச்–சத்து, பாஸ்–ப–ரஸ், இரும்–புச் சத்து
ப�ோன்–றவை அடங்–கி–யுள்–ளன. இத்–த–கைய சத்–
துக்–கள் சீத்–தாப்–ப–ழத்–தில் அடங்–கி–யி–ருப்–ப–த–னால்
தான் இப்–ப–ழம் மிகுந்த மருத்–துவ பயன்–களை
அடக்–கி–யுள்–ளது
 சீத்– த ாப்– ப – ழ த்தை உண்ண செரி– ம ா– ன ம்
ஏற்–ப–டும். மலச்–சிக்–கல் நீங்–கும்.
 சீத்– த ாப்– ப – ழ ச்– ச – தை – ய�ோ டு உப்பை கலந்து
பருக்–கள் மேல் பூசி–வர பருக்–கள் மறை–யும்.
 இலை– கள ை அரைத்து புண்– க ள் மேல்
ப�ோட்–டு–வர புண்–கள் ஆறும்.
 விதை–களை ப�ொடி–யாக்கி சம அளவு ப�ொடி–
யு– ட ன் சிறு– ப – யி று மாவு கலந்து தலை– யி ல்
தேய்த்து குளித்து வர முடி மிரு–து–வா–கும்.

ச

 சீத்– த ாப்– ப – ழ ம் குளிர் மற்– று ம் காய்ச்– ச லை

குணப்–ப–டுத்–தும்.

 சீத்– த ாப் பழ விதை ப�ொடி– ய�ோ டு கடலை







மாவு கலந்து எலு–மிச்சை சாறில் குழைத்து
தலை–யில் தேய்த்து ஊறிய பின்–னர் குளித்து
வர முடி உதி–ராது.
சீத்–தாப்–பழ விதைப்–ப�ொ–டியை மட்–டும் தலை–
யில் தேய்த்து குளித்து வந்–தால் முடி உதி–ராது.
சிறு–வர்–க–ளுக்கு சீத்–தாப்–ப–ழம் க�ொடுத்–து–வர
எலும்பு உறு–திய
– ா–கும். பல்–லும் உறு–திய
– ா–கும்.
சிறி–த–ளவு வெந்–த–யம், சிறு–ப–யிறு, இரண்–டை–
யும் இரவு ஊற–வைத்து பின்–னர் காலை–யில்
அரைத்து இத�ோடு சீத்– த ாப்– ப ழ விதைப்–
ப�ொ–டியை கலந்து தலை–யில் தேய்த்து ஊறி–ய–
பின்–னர் குளித்–து–வர தலை குளிர்ச்சி பெறும்.
முடி–யும் உதி–ராது. பேன்–களை ஒழிக்–கும்.
ப�ொடுகு காணா–மல் ப�ோகும்.
சீத்–தாப்–பழ
– த்தை த�ொடர்ந்து உண்டு வந்–தால்
இத–யம் பலப்–ப–டும். காச–ந�ோய் இருந்–தா–லும்
மட்–டுப்–ப–டும்.
- ஏ.எஸ்.க�ோவிந்–த–ரா–ஜன், சென்னை

பித்த மயக்–கத்தை

ர்க்– கரைவ ள்ளி, கருணை,
அமுக்–கிர– ா–கிழ
– ங்கு, தாம–ரைக்–
கி–ழங்கு என பல்–வேறு கிழங்–குக
– ள்
உள்–ளன. இவை ஒவ்–வ�ொன்–றும்
பல்– வே று வித– ம ான மருத்– து வ
குணங்–க–ளைக் க�ொண்–டுள்–ளது.
சர்க்–கரை வள்–ளிக்–கிழ
– ங்கு: சத்–
துக்–கு–றை–வான உணவை உண்–ப–
தால் ஏற்–ப–டும் ச�ோகை ப�ோன்ற
ந�ோய்–கள் வரா–மல் தடுக்–கப்–ப–டும்.
அதி– க – ம ாக உட்– க �ொண்– ட ால் சில– ரு க்கு வாத
ந�ோய்–கள் வர–லாம்.
கரு–ணைக்–கி–ழங்கு: அஜீ–ர–ணத்தை அகற்றி
நல்ல பசியை உண்–டாக்–கும். வாத சூலை, குன்ம
ந�ோய், கிரு–மிக
– ள் வாதம், பித்–தம் ப�ோன்–றவ
– ற்–றால்
ஏற்–ப–டும் ந�ோய்–க–ளைப் ப�ோக்–கும். மூல–ந�ோய்
குண–மா–கும்.
அமுக்–கி–ராகி–ழங்கு: கட்–டி–க–ளின் கார–ண–மாக
உட–லில் ஏற்–படு
– ம் வீக்–கங்–கள
– ைக் குணப்–படு
– த்–தும்.
இதை பாலில் நன்கு வேக வைத்து உலர்த்தி பின்
ப�ொடி–யாக்கி கல்–கண்டு சேர்த்து பாலில் ப�ோட்–டுக்
காய்ச்–சிக் குடித்–தால் தாது புஷ்டி ஏற்–ப–டும்.
தாம–ரைக்–கி–ழங்கு: கண்–க–ளில் த�ோன்–றும்

ப�ோக்–கும்
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குறை–பா–டுகள
– ை ப�ோக்க வல்–லது. தவளை ச�ொறி,
உடல்–வலி, பித்–தத்–தி–னால் ஏற்–ப–டும் மயக்–கம்
ப�ோன்–ற–வற்–றை–யும் குணப்–ப–டுத்–தும்.
முள்–ளங்கி கிழங்கு: இரு–மல், ஜல–த�ோ–ஷம்,
தலை–வலி, கபம், சுவா–சக் க�ோளாறு, குன்–மம்,
பல்–ந�ோய், மூலக்–கடு
– ப்பு ப�ோன்ற குறை–பா–டுகள
– ை
குணப்–ப–டுத்–தும்.
பனங்–கி–ழங்கு: பித்த மேகம், அஸ்தி சூடு
ஆகி–யவ
– ற்–றைக் குணப்–படு
– த்–தும். உடல் குளிர்ச்சி
உண்–டாக்–கும்.
சிறு– கி – ழ ங்கு: இரு– த ய ந�ோய், ஆஸ்– து மா
ப�ோன்ற ந�ோய்– க – ளு க்கு மருந்– த ா– க ப் பயன்
–ப–டு–கி–றது.
- ஜானகி ரங்–க–நா–தன், சென்னை-4

ஷன்–மதி

க�ோடையும்

சரும
பாதுகாப்பும்...
லதா மணி ராஜ்–கு–மார்

ஒவ்–வ�ொரு வரு–ஷ–மும் க�ோடை ஆரம்–பிச்–ச–
தும் நாம் திரும்ப திரும்ப ச�ொல்–வது தான். உங்–க–
ளின் சரு–மத்தை எவ்–வாறு க�ோடை–யில் இருந்து
பாது–காப்–பது என்று... கார–ணம், எந்த பருவ
நிலை–யாக இருந்–தா–லும் சரு–மத்தை பாது–காப்–பது
அவ்–வ–ளவு முக்–கி–யம். அது மட்–டும் இல்லை,
கத்–திரி ஆரம்–பிக்க இன்–னும் சில வாரங்–களே
இருக்–கும் நிலை–யில் இப்–ப�ோது இருந்தே வெயில்
நம் மண்–டையை பிளக்க ஆரம்–பித்–து–விட்–டது.
க�ோடைக்–கா–லம் என்று இல்–லா–மல் எப்–ப–வுமே
சரு–மத்தை பாது–காப்–பது அவ–சிய
– ம்...’’ என்–கிற
– ார்
அழ–குக் கலை நிபு–ணர் லதா மணி ராஜ்–கு–மார்.
‘‘சாதா– ர ண சரு– ம ம், வறண்ட, எண்ணை
பசை மற்–றும் காம்–பி–னே–ஷன் சரு–மம்னு நான்கு
வகையா பிரிக்–க–லாம். சாதா–ரண சரு–மம் உள்–ள–
வங்–க–ளுக்கு சரு–மம் வறண்டு ப�ோகாது. அதே
சம–யம் எண்ணை பசை–யும் இருக்–காது. அதுவே
வறண்ட சரு–மம் இருக்–க–ற–வங்–க–ளுக்கு சரு–மம்
எப்–ப�ோ–தும் வறண்டு காணப்–ப–டும். முகத்–தில்
ப�ொலிவு இருக்–காது. எண்ணை பசை உள்–ள–
வங்– க – ளு க்கு எப்– ப – வு ம் எண்ணை முகத்– தி ல்
வழிந்துக�ொண்டே இருக்–கும். காம்–பி–னே–ஷன்
சரு–மம் உள்–ளவ
– ங்–களு
– க்கு மூக்கு, நெற்றி மற்–றும்
தாடை பகு–தியில் மட்–டும் எண்ணை பசை–யும்,
மத்த இடங்–க–ளில் சாதா–ரண சரு–மம் ப�ோல–வும்
இருக்–கும்.
இதில் வறண்ட சரு–மம் உள்–ள–வங்க தான்
தங்–க–ளின் சரு–மத்தை மிக–வும் கவ–ன–மாக பாது–
காக்க வேண்–டும். இல்லை என்–றால், முகத்–தில்
சுருக்–கம் விழுந்து வய–சா–ன–வங்க மாதிரி தெரி–
வாங்க. இவங்க க�ோடை காலத்–துல தின–மும்
காலை பாலா– ட ை– யு – ட ன் க�ொஞ்– ச ம் கஸ்– தூ ரி
மஞ்–சள் கலந்து முகத்–து–ல–யும், கழுத்–துப் பகு–தி–
யி–ல–யும் தடவி, 45 நிமி–டங்–கள் கழித்து, குளிர்ந்த
நீரால கழு–வ–லாம். அல்–லது பயத்–தம் மாவை
தண்–ணீர்ல குழைச்சு உடல் முழு–தும் தேய்த்து

குளிக்–க–லாம். எண்ணை பசை, காம்–பி–னே–ஷன்
மற்–றும் சாதா–ரண சரு–மம் உள்–ள–வங்க கடலை
மாவு, கஸ்–தூரி மஞ்–சள், பயத்–தம் பருப்பு... இந்த
மூன்–றை–யும் தலா ஒரு டீஸ்–பூன் எடுத்–துக்–கிட்டு
பன்–னீர்ல குழைச்சு முகம் மற்–றும் கழுத்–துல
தடவி 15 நிமி–டங்–கள் கழித்து கழு–வ–லாம்.
எந்த சரு–மம் இருக்–கிற
– வ
– ங்–களு
– க்–கும் வெயில்
காலத்– து ல முக்– கி ய எதிரி வியர்– வை – த ான்.
அதனால கடலை மாவு ஒரு கப், பயத்–தம் மாவு
ஒரு கப், கஸ்–தூரி மஞ்–சள் கால் கப், வாசனை
ப�ொடி (நாட்டு மருந்து கடை–கள்ல கிடைக்–கும்)
கால் கப், காய்ந்த எலு–மிச்சை பழத் த�ோல் ப�ொடி
கால் கப், பாதாம் பருப்பு (பத்து) ப�ொடி, கச–கசா
ப�ொடி கால்–கப், சிகப்பு செம்–ப–ருத்தி பூ ப�ொடி...
இதெல்–லாத்தை
– யு
– ம் ஒண்ணா கலந்து ச�ோப்–புக்கு
பதிலா தேய்ச்சு குளிக்–க–லாம்.
வெயில் காலத்– தி ல் மற்– ற� ொ– ரு பிரச்னை
ப�ொடுகு. தலைல ப�ொடுகு இருந்தா அது சரு–
மத்–தை–யும் பாதிக்–கும். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு
நாள் தலை குளிப்–பது அவ–சி–யம். ஷாம்–புக்கு
பதிலா செம்–ப–ருத்தி இலை, வெந்–த–யம் இரண்–
டை–யும் புளிச்ச தயிர்ல இரவு ஊற வச்சு, மறு–நாள்
அரைச்சு தலைல தேய்ச்சு குளிச்சா ப�ொடுகு
த�ொல்லை இருக்–காது.

வெயில் காலத்–துல தின–மும்
செய்ய வேண்–டி–யவை

 தின–மும் எட்டு டம்–ளர் தண்–ணீரை குடிங்க.
 பச்சை காய்–கறி, கீரை மற்–றும் பழ வகை–களை
உண–வுல அதி–கம் சேர்த்–துக்–குங்க.
 வெளியே ப�ோய்–விட்டு வந்–த–தும் முகத்தை
குளிர்ந்த நீரால் கழுவ வேண்–டும். பிறகு
இரண்டு ச�ொட்டு தேங்–கா–ய் எண்–ணையை
முகத்தில் தட–வலா
– ம். இத–னால் வெயி–லினா
– ல்
ஏற்–படு
– ம் சரும பாதிப்பை குறைக்க முடி–யும்’’
என்–கி–றார் லதா மணி ராஜ்–கு–மார்.
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ர்ப்ப காலம் என்–பது பெரும்–பா–லான
பெண்–க–ளுக்கு மிகுந்த உற்– ச ா– க–
மா– ன – த ா– கு ம். இருப்– பி – னு ம், உடல் நல
பிரச்–சினை மற்–றும் பிற கார–ணங்–க–ளால்
அந்– த க் காலக்– க ட்– ட த்– தி ல் சற்று மன
அழுத்–தம் இருக்–க–லாம். அதே சம–யம்
த�ொற்று ந�ோய் பர–வும் காலத்–தில் கரு–
வுற்–றி–ருந்–தால், அது மிகுந்த பயத்–தை–
யும் பதட்–டத்–தை–யும் ஏற்–ப–டுத்–தும். இந்த
பதட்–ட–மும் மன அழுத்–த–மும் வழக்–கத்–
தை–விட மிக–வும் அதி–க–மாக இருக்–கும்.
தற்–ப�ோது க�ோவிட் - 19 அனை–வ–ரை–யும்
மிகுந்த பதட்–டத்–தில் வைத்–துள்–ளது. இந்த
வைரஸ் நம் அன்– றாட வாழ்க்– கை – யி ல்
பெரும் பாதிப்பை ஏற்–ப–டுத்–தி–யுள்–ளது.
இந்த வைரஸ் த�ொற்று பர–வும் காலத்–
டாக்–டர்
தில் தங்–க–ளை–யும் தங்–க–ளுக்கு பிறந்த
பத்–
ம
பி
–
–ரியா விவேக்
புதிய குழந்–தை–யை–யும் எவ்–வாறு பாது–
காப்–பது என்–பது குறித்து கிளெ–னீகி
– ள்ஸ்
குள�ோ–பல் ஹெல்த் சிட்டி மருத்–து–வ–ம–
னை–யின் மகப்–பே–றி–யல் மற்–றும் பெண்–
ண�ோ–யி–யல் துறைத் தலை–வர் டாக்–டர்
பத்–ம–பி–ரியா விவேக் ஆல�ோ–ச–னை–களை
வழங்–கு–கி–றார்.
கர்ப்–பம் என்–பது ஒரு பெண்–ணின் ந�ோய்
எதிர்ப்பு மண்–ட–லத்தை மாற்–று–கி–றது. இதன் கார–
ண–மாக அவ–ளுக்கு ந�ோய் த�ொற்–று–கள் அதி–கம்
ஏற்–ப–டு–கின்–றன. மேலும் க�ோவிட் - 19 என்–பது
எளி–தாக பர–வும் ந�ோயாக உள்–ளது. இது நுரை–யீ–
ரல் மற்–றும் மூச்–சுக
– ாற்று பாதையை பாதிக்–கிற
– து.
இருப்–பினு
– ம், வழக்–கம
– ான நபர்–களை
–
க் காட்–டிலு
– ம்
கர்ப்–பிணி
– க
– ளு
– க்கு இது பெரும் தீங்கு விளை–விக்–
கும் என்–பத
– ற்–கான ஆதா–ரமு
– ம் ஆய்–வும் இல்லை.
இருந்–தாலு
– ம், பின்–னால் வருத்–தப்–பட
– ா–மல் இருப்–ப–
தற்கு முன்பே பாது–காப்–பாக இருப்–பது நல்–லது.

கர்கவனத்திற்கு...
ப்பிணிகள்
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கரு– வி ல் இருக்– கு ம் குழந்– தை க்கு இந்த க�ொர�ோனா வைரஸ்
பாதிப்பை ஏற்–ப–டுத்–துமா என்–பது தற்–ப�ோது வரை தெரி–ய–வில்லை.
இருந்–தா–லும், கர்ப்–பிணி பெண்–கள் க�ொர�ோனா வைர–சால் பாதிக்–கப்–ப–
டா–மல் முன்–னெச்–ச–ரிக்–கை–யாக இருப்–பது நல்–லது. மற்–ற–வர்–க–ளைக்
காட்–டிலு
– ம் சுகா–தார நெறி–முறை
– க
– ளை கடு–மைய
– ாக பின்–பற்ற வேண்–டும்.
கூட்–டத்–தில் செல்–வதை தவிர்க்க வேண்–டும். முடிந்–த–வரை வீட்–டி–
லேயே இருப்–பத
– ற்கு முயற்சி செய்–யுங்–கள். ந�ோய் வாய்ப்–பட்–டவ
– ர்–களி
– ட
– ம்
இருந்து தள்–ளியே இருப்–பது அவ–சி–யம். வெளியே செல்ல வேண்–டிய
கட்–டா–யம் இருந்–தால் எந்–தவ�ொ
–
ரு ந�ோய் த�ொற்–றும் ஏற்–பட
– ா–மல் இருக்க
6 அடி தூரம் இடை–வெளி விட்டே செல்–லுங்–கள். உங்–கள் கைகளை
அடிக்–கடி தண்–ணீ–ரு–டன் ச�ோப்பு அல்–லது ஆல்–க–ஹால் கலந்–தி–ருக்–கும்
சானி–டை–சர் க�ொண்டு கழு–வ–வும். முகம் கண், மூக்கு ஆகி–ய–வற்றை
த�ொடு–வதை தவி–ருங்–கள். நன்–றாக சாப்–பிடு
– ங்–கள். உங்–கள் ந�ோய் எதிர்ப்பு
மண்–ட–லத்தை ஆர�ோக்–கி–ய–மாக வைத்–தி–ருக்க தேவை–யான அனைத்து
ஊட்–டச்–சத்–துமி
– க்க உண–வுக
– ளை
–
யு
– ம் எடுத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். இரு–மல்
மற்–றும் அது த�ொடர்–பான ஏதே–னும் அறி–கு–றி–கள் இருந்–தால் உடனே
உங்–கள் மருத்–து–வரை அணு–க–வும்.
உங்–க–ளைச் சுற்றி நடக்–கும் பல்–வேறு விஷ–யங்–கள் உங்–க–ளுக்கு
மன அழுத்–தத்தை ஏற்–ப–டுத்–த–லாம். அந்த பாதிப்பு உங்–கள் குழந்–தை–
யை–யும் தாக்–கும் என்–பதை மன–தில் வைத்–துக் க�ொண்டு, அவ்–வாறு
ஏற்–ப–டா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். இந்–தக் காலக்–கட்–டத்–தில்
உங்–கள் நண்–பர்–கள் மற்–றும் உற–வின
– ர்–களு
– ட
– ன் எந்–தவி
– த த�ொந்–தர– வு
– ம்
பாதிப்–பும் இல்–லாத வகை–யில் பேசி மகி–ழுங்–கள்.
எல்–லா–வற்–றிலு
– ம் இருந்து உங்–கள் மனதை திசை திருப்ப முயற்–சிக்க
வேண்–டும். சமூக ஊட–கங்–கள் மூலம் பர–வும் ப�ொய் செய்–தி–களை நம்ப
வேண்–டாம். ஏனெ–னில் அது உங்–க–ளுக்கு பயத்–தை–யும் பீதி–யை–யும்
ஏற்–படு
– த்–தும். நம்–பக
– ம
– ான ஆதா–ரங்–கள் மூலம் கிடைக்–கும் தக–வல்–களை
மட்–டும் நீங்–கள் நம்–புங்–கள்.
உங்–கள் பிர–சவ தேதி சம–யத்–தில் நீங்–கள் க�ொர�ோனா வைர–சால்
பாதிக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தால் உங்–கள் மருத்–து–வர்–கள் உங்–க–ளுக்கு உத–வும்
வகை–யில் மேற்–க�ொள்ள வேண்–டிய முன்–னெச்–சரி
– க்கை நட–வடி
– க்–கைக
– ள்
உள்–ளன. பிறக்–கப் ப�ோகும் குழந்–தைக்கு ந�ோய் உள்ள ஒரு–வ–ரு–டன்
த�ொடர்பு இருக்–கும்–ப�ோது அது அந்த குழந்–தையை
–
யு
– ம் பாதிக்க வாய்ப்பு
உள்–ளது. எனவே தாய், க�ோவிட் - 19 வைர–சால் பாதிக்–கப்–பட்–டிரு
– ந்–தால்,
குழந்–தையை தனி–மை–யில் வைத்–தி–ருக்க வேண்–டும். ந�ோய் பாதித்த
தாய் முன்–னெச்–ச–ரிக்கை நட–வ–டிக்–கைகளை எடுத்து, கைகளை சானி–
டை–சர் க�ொண்டு சுத்–தம் செய்து, முகத்–தில் முகக்–க–வ–சம் அணிந்து
குழந்– தை க்கு தாய்ப்பால் க�ொடுக்– க – ல ாம். அல்– ல து தாய்ப்– ப ாலை
தனி–யாக பம்ப் கருவி க�ொண்டு எடுத்து குழந்–தைக்கு பாலூட்–ட–லாம்.
உங்–கள் உடலை ஆர�ோக்–கி–ய–மாக பரா–ம–ரி–யுங்–கள். சத்–தான உண–
வு–களை சாப்–பி–டுங்–கள். கீரை–கள், காய்–க–றி–கள், தானி–யங்–கள் மற்–றும்
புர–தச
– த்து மிக்க உண–வுக
– ளை அதிக அள–வில் எடுத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள்.
சீரான உணவை உட்–க�ொள்–ளுங்–கள். எண்–ணெய் பல–கா–ரங்–களை
தவிர்க்–கவு
– ம். நன்–றாக தூங்–குங்–கள். சரி–யான நேரத்–தில் உங்–களு
– க்–கான
மருந்–து–களை எடுத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். உங்–கள் கண–வர் மற்–றும்
குடும்–பத்–தின
– ரு
– ட
– ன் நன்–றாக பேசி மகி–ழுங்–கள். கரு–வில் இருக்–கும் குழந்–
தை–யின் அசை–வுக
– ளை த�ொடர்ந்து கண்–கா–ணித்து வர–வும். குழந்–தையி
– ன்
அசை–வு–கள் வேக–மாக இருந்–தால�ோ, வலி, ரத்–தப்–ப�ோக்கு ஆகி–ய–வை
ஏற்–பட்–டால் நீங்–கள் உட–னடி
– ய
– ாக மருத்–துவ
– ம
– னை
–
க்கு செல்ல வேண்–டும்.
உங்–க–ளின் பிர–ச–வத் தேதி நெருங்–கும் காலக்–கட்–டத்–தில், உங்–
களை தனி–மைப்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ளுங்–கள், உங்–கள் உற–வி–னர்–கள்
மற்–றும் நண்–பர்–களை பார்ப்–பதை முடிந்–த–வரை தவிர்த்–து–வி–டுங்–கள்.
நீங்–கள் உடல் ஆர�ோக்–கி–யத்–து–டன் வலு–வாக இருப்–பது அவ–சி–யம்.
அனைத்து பாது–காப்பு நட–வடி
– க்–கைக
– ளை
–
யு
– ம் மேற்–க�ொள்–ளுங்–கள்–’’ என்று
ஆல�ோ–சனை வழங்–கி–னார் டாக்–டர் பத்–ம–பி–ரியா விவேக்.
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 தேன்–குழ
– ல், சீடை, முறுக்கு செய்–யும் மாவு–டன் வெந்–நீர்
ஊற்–றிப் பிசைந்து செய்–தால், எத்–தனை நாளா–னா–லும்
நமுத்–துப் ப�ோகாது.
- ஆர்.கீதா, சென்னை.
 க�ோதுமை அல்வா செய்– யு ம்– ப �ோது, வெந்– நீ ர்
தெளித்து, தெளித்து கலந்து நெய் சேர்த்–தால் அல்வா
கண்–ணா–டி–ப�ோல மின்–னும்.
 அதி–ர–சம் ப�ோன்ற பல–கா–ரத்–துக்கு அரைக்–கும் அரிசி
மாவை சலிக்–கும்–ப�ோது வரும் கப்–பியை வீணாக்–கா–மல்
தட்டை செய்–யும் மாவில�ோ, தேன்–கு–ழல் செய்–யும்
மாவில�ோ கலந்–து–விட்–டால் கர–க–ர–வென்று நன்–றாக
இருக்–கும்.
 மிஷி–னில் அரிசி அரைக்–கக்–க�ொடு
– க்–கும்–ப�ோது, முத–லில்
சாதா பச்–சரி
– சி
– யை க�ொஞ்–சம
– ாக க�ொடுத்து அரைக்–கச்–
ச�ொல்லி, பின் பட்–சண
– த்–துக்–கான அரி–சியை அரைக்–கச்
ச�ொல்ல வேண்–டும். அப்–ப�ோ–துத
– ான் மாவில் கலப்–பட
– ம்
இல்–லா–மல் வெள்–ளை–யாக கிடைக்–கும்.
- வத்–சலா சதா–சி–வன், சிட்–ல–பாக்–கம்.
 சர்க்–கரை ந�ோய் உள்–ள–வர்–கள் சாப்–பி–டும் எல்லா
உண–வை–யும், வாயை மூடிக்–க�ொண்டு நன்–றாக பற்–க–
ளால் கடித்து உமிழ்–நீ–ரு–டன் அதனை விழுங்–கி–னால்
சர்க்–கரை கட்–டுப்–பாட்–டுக்–குள் வரும்.
 சர்க்–கரை வியாதி உள்–ள–வர்–கள் உண–வில் அடிக்–
கடி க�ோவைக்–காயை சேர்த்–தால் சர்க்–கரை வியாதி
குறை–யும்.
வெயில் காலத்–தில் நாம் வீட்–டில் தயா–ரிக்–கும் ஜூஸுக்கு
பானை நீர் சேர்த்து தயா– ரி க்– க – வு ம். ஐஸ் மற்– று ம்
ஃபிரிட்ஜ் வாட்–ட–ரைத் தவிர்க்–க–வும். இவை இரண்–டும்
குடிக்–கும்–ப�ொ–ழுது ஜில் என்–றிரு
– ந்–தா–லும் உஷ்–ணத்தை
அதி–கப்–படு
– த்–தக்–கூடி
– ய
– து. பானை நீர் உடம்–புக்கு நல்ல
குளிர்ச்சி தரும்.
- சுகந்–தா–ராம், கிழக்கு தாம்–ப–ரம்.
 பேரீச்–சம்–பழ
– த்தை அரைத்து வெண்–ணெயு
– ட
– ன் கலந்து
கண்–க–ளின்– கீழ் தடவி வர கரு–வ–ளை–யம் மாறும்.
 உரு–ளைக்–கி–ழங்கை வேக வைத்து எலு–மிச்சை சாறு
சேர்த்து கடுகு, சீர–கம் தாளித்து சாற்–றுட
– ன் குழந்–தைக
– –
ளுக்கு க�ொடுக்–கல
– ாம். மிக–வும் சத்–தான உணவு இது.
- நா.செண்–ப–க–வள்ளி, பாளை–யங்–க�ோட்டை

தக்–காளி சட்–னி–யு–டன் வெள்ளை உளுந்தை
வறுத்து நன்–றாக அரைத்து தக்–காளி சட்–னி–
யு–டன் சேர்த்–தால் சட்னி கம–கம வாசனை
அடுத்த வீடு வரை மணக்–கும்.
சேமியா உப்–புமா செய்–யும்–ப�ோது எலு–மிச்சை
பழத்தை உப்–பும
– ா–வில் பிழிந்–துவி
– ட்–டால் ருசி
அபா–ர–மாய் இருக்–கும்.
- ஹேம–லதா, தஞ்சை
 மீன் சமை–ய–லின்–ப�ோது கைக–ளில் நாற்–றம்
ஏற்–படு
– ம். எலு–மிச்சை பழத்தை நறுக்கி கைக–
ளில் தேய்த்து பின் ச�ோப்பு ப�ோட்டு கழு–வி–
னால் மீன் நாற்–றம் ப�ோய்–வி–டும்.
பூண்டு கெட்–டுப்–ப�ோ–கா–மல் இருக்க க�ொஞ்–சம்
கேழ்–வர– கை சேர்த்து வைத்–தால் புழுக்–கா–மல்
நீண்–ட–நாட்–கள் வரை இருக்–கும்,
- எல்.ஆர். உமா மகேஸ்–வரி,
வாணி–யம்–பாடி
 வெங்–கா–யக்–கு–ழம்பு, புளிக்–கு–ழம்பு தாளிக்–
கும்–ப�ோது கடு–கு–டன் சிறிது ச�ோம்பு சேர்த்து
தாளிக்–கவு
– ம். வாச–னை–யுட
– ன் குழம்பு மிக–வும்
ருசி–யாக இருக்–கும்.
 கேக் செய்ய மாவு கலக்–கும்–ப�ோது ஒரு ஸ்பூன்
மர்–ம–லேட் சேர்த்–துக் கலக்கி தயா–ரித்–தால்,
கேக் ஆரஞ்சு சுவை–யு–ட–னி–ருக்–கும்.
 கேக் மற்–றும் பிரெட்டை ஃபிரிட்–ஜில் வைத்–
தி–ருந்து எடுத்த பின்பு, ஒரு–முறை அவ–னில்
வைத்து எடுக்க புத்–தம் புதி–யத
– ாக இருக்–கும்.
- கே.பிர–பா–வதி, கன்–னி–யா–கு–மரி.
 வெஜி–ட–பிள் கட்–லெட் செய்–யும்–ப�ோது அதில்
சிறி–த–ளவு தேங்–காய்த்–து–ரு–வல் சேர்க்–க–லாம்.
சுவை கூடு–த–லாக இருக்–கும்.
 வெஜி–ட–பிள் ‘சாலட்–’–டில் சிறிது இஞ்–சித்–து–ரு–வ–
லை–யும் சேர்க்க, சுவை கூடும். பாலா–டைக்–
கட்–டி–யைத் துருவி சிறி–த–ளவு எடுத்து ஃப்ரூட்
சாலட்–டில் சேர்க்–க–லாம்.
 ெவஜி–ட–பிள் ‘சாலட்–’–டில் தயிர் சேர்ப்–ப–தற்–குப்
பதி–லாக தேங்–காய், மாங்–காய், இஞ்சி, பச்சை
மிள–காய் இவற்றை அரைத்து சேர்க்–க–லாம்.
- எஸ்.வளர்–மதி, கன்–னி–யா–கு–மரி.
 ரவா த�ோசை செய்–யும்–ப�ோது 2 டீஸ்–பூன்
கடலை மாவு சேர்த்து செய்–தால் த�ோசை
நன்கு சிவந்து ம�ொறு, ம�ொறு–வென இருக்–
கும்.
 சுண்–டலை தாளி–தம் செய்து இறக்–கி–ய–பின்
இரண்டு டீஸ்–பூன் அவலை வறுத்து, ப�ொடித்து
தூவி–னால் சுண்–டல் சூப்–ப–ராக இருக்–கும்.
- க. நாக–முத்து, திண்–டுக்–கல்.

இஞ்சி லேகி–யம்

தேவை–யான ப�ொருட்–கள்
இஞ்–சிச்–சாறு - அரை கப், வெல்–லம் - 200
கிராம், பாதாம் பருப்பு - 10, கச–கசா - 50
கிராம், ஓமம் - 12 டீஸ்–பூன்.
செய்–முறை
கச–க–சா–வை–யும், ஓமத்–தை–யும் லேசாக
வறுத்து பாதாம் பருப்–புட
– ன் அரைக்–கவு
– ம்.
வெல்– ல ப்– ப ாகு, இஞ்– சி ச்– ச ாறு கலந்து
கெட்–டிய
– ா–கும்–ப�ோது அரைத்த விழு–தைப்
ப�ோட்–டுக் கிளற வேண்–டும்.
- ஆர்.ராம–லெட்–சுமி, திரு–நெல்–வேலி.

 ப�ொன்–னாங்–கண்ணி கீரை–யுட
– ன் வெள்–
ளைப்– பூ ண்டு கலந்து சாப்– பி ட்– ட ால்
சர்க்–கரை ந�ோய் கட்–டுப்–ப–டும்.
 கண்–க–ளில் தீப்–ப�ொறி பட்–டு–விட்–டால்
தாய்ப்– ப ால் அல்– ல து விளக்– கெ ண்–
ணெய் சில துளி–கள் விட்–டால் சரி–யாகி
விடும்.
 எலு–மிச்சை ஊறு–கா–யு–டன் சிறிது வதக்–
கிய இஞ்சி துண்– டு – க ள் சேர்த்– த ால்
ருசி கூடும்.
- எஸ்.கார்த்–திக் ஆனந்த், க�ொளத்–தூர்.
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மகேஸ்–வரி

க�ொ

க�ொர�ோனா

ஆயுதம்

க�ொர�ோ–னா–வில்

இருந்து மக்–களை
பாது–காக்–க–வும் அதன் பர–வ–லைத் தடுக்–க–
வும் மருத்–து–வர்–கள், செவி–லி–யர்–கள், அரசு
பணி– ய ா– ள ர்– க ள், தூய்– மை ப் பணி– ய ா– ள ர்–
கள், காவல் துறை–யி–னர், அத்–தி–யா–வ–சி–யப்
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ர�ோனா
யுத்–தத்–தில்
நமக்கு இருக்–கும் முக்–
கி–ய–மான ஆயு–தங்–க–
ளில் மாஸ்க் ஒன்று.
ஊர–டங்கு சம–யத்–தில்
மக்–கள் தங்–கள் அத்–தி–
யா–வ–சிய ப�ொருட்–கள்
வாங்க வெளியே
செல்ல வேண்–டிய
கட்–டா–யம் இருக்–கி–றது.
அனை–வ–ருக்–கும் கை
கழுவ கிருமி நாசி–னி–
யும், முகக்–க–வ–ச–மும்
கிடைக்–காத நிலை–யும்
நில–வு–கி–றது.

ப�ொருட்–கள் விநி–ய�ோ–கிப்–பவ
– ர்–கள் என பல
ஆயி–ரம்– பேர் அரும்–பா–டு–பட்டு வரு–கின்–ற–
னர். இவர்– க – ளு – ட ன் க�ொர�ோ– ன ா– வை த்
தடுக்–கும் நட–வ–டிக்–கை–யில் சிலர் தங்–கள்
பங்–க–ளிப்–பை–யும் வழங்கி வரு–கின்–ற–னர்.

கட–லூர் மாவட்–டம், சிதம்–ப–ரம் மண்–
வெட்டி பக்–கிரி சந்து தெரு–வைச் சேர்ந்–தவ
– ர்
அண்–ணா–மலை. இவர் சுமார் 40 ஆண்–டு–
க–ளாக தையல் த�ொழில் செய்து வரு–கி–றார்.
இந்த அவ–சர சூழ–லில் முகக் கவ–சம் அணி–
வது மிக முக்–கி–யம் என்று உணர்ந்து ஏழை
மக்– க – ளு க்– கு ம் தடுப்பு நட– வ – டி க்– கை – க – ளி ல்
ஈடு–ப–டும் ஊழி–யர்–க–ளுக்–கும் கதர் துணி–யில்
மாஸ்க் செய்து இல–வ–ச–மாக விநி–ய�ோ–கித்து
வரு–கிறா
– ர். தின–மும் பல–நூறு மாஸ்க்–குக
– ளை
தைத்–துக் க�ொடுக்–கும் இவ–ருக்கு கட–லூர்
மாவட்ட மக்–கள் நன்றி தெரி–வித்து வரு–
கின்–ற–னர்.
அதைப்–ப�ோல மதுரை க�ோச்–சடை நட–
ராஜா நக–ரைச் சேர்ந்த தையல் கலை–ஞர்
சதீஷ்–கு–மார் இவ–ரி–டம் உள்ள துணி–களை
க�ொண்டு மாஸ்க் தயா–ரித்து மக்–க–ளுக்–கும்
அரசு ஊழி–யர்–க–ளுக்–கும் இல–வ–ச–மா–கத் தரு–
கி–றார். தங்–க–ளி–டம் மீத–முள்ள துணி–களை
க�ொண்டு பல–ரது உயி–ரைக் காக்–கும் இந்த
உன்–னத சேவையை செய்து வரு–கின்–றார்.
இதன் மூலம் சில தையல் த�ொழில் செய்–ப–
வர்– க – ளு ம் வேலை வாய்ப்– பி – னை ப் பெற
முடி–கி–றது.
க�ோவை–யில் உள்ள சிஷா முதி–ய�ோர்
இல்–லத்–தில் 15 வரு–டங்–க–ளா–கத் தங்–கி–யுள்ள
விஜ–ய–லட்–சுமி பாட்டி ஒரு–நா–ளைக்கு 300
முகக் கவ–சங்–கள் எனத் தின–மும் சுற்–றியு
– ள்ள
பகு–தி–க–ளுக்கு இல–வ–ச–மாக தயா–ரித்–துத் தரு–
கி–றார்.
தமி–ழக கட–ல�ோர பாது–காப்–புக் குழு–மத்–
தில் காவ–லரா
– க பணி–யாற்றி வரும் துரை–சிங்

அவ–ரது ச�ொந்த செல–வில் முகக் கவ–சங்–க–
ளைத் தயா–ரித்து இல–வ–ச–மாக மக்–க–ளுக்கு
தரு–கி–றார்.
இந்த சூழ்– நி – ல ையை சாத– க – ம ாக்– கி க்
க�ொண்டு முகக் கவ– ச ங்– க – ள ை– யு ம் சானி–
டை– சர்–க–ள ை–யு ம் அதிக விலைக்கு விற்க
நினைக்–கும் மனி–தர்–க–ளுக்கு நடு–வில், இவர்–
கள் தைய–லைத் த�ொழி–லாக மட்–டும் பார்க்–
கா–மல் தங்–களா
–
ல் இந்த சமூ–கத்–திற்கு ஒரு சிறு
பங்–க–ளிப்–பைத் தர வேண்–டும் என்–கிற உன்–
னத ந�ோக்–கமே மேல�ோங்கி இருக்–கின்–றது
இவர்–க–ளைப் ப�ோன்ற உத–வும் மனப்–
பான்மை க�ொண்–டவ
– ர்–கள்–அனை
–
வ
– ரு
– க்–கும்
ஒரு ராயல் –சல்–யூட்.
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மி–ழ–கத்–தில் மட்–டு–மல்ல. நாடு
முழு–வது
– மே இந்த ஆண்–டின்
க�ோடையை எப்– ப டி சமா– ளி க்–
கப்–ப�ோ–கி–ற�ோம் என்ற கேள்வி
இப்–ப�ோது எழுந்–துள்–ளது. தற்–
ப�ோது அழையா விருந்–தா–ளிய
– ாக
வந்– து ள்ள க�ொர�ோ– ன ா– வு – ட ன்
சேர்த்தே நாம் இந்த க�ோடையை
எதிர்–க �ொள்ள வேண்–டிய நில–
மைக்கு தள்– ள ப்– ப ட்டு இருக்–
கி – ற � ோ ம் . க � ொ ர � ோ – ன ா வ ை
விரைந்து கட்–டுப்–படு
– த்–துவ
– த
– ற்கு
ஊர–டங்கு உத்–த–ர–வுக்கு கட்–டுப்–
பட்டு மக்–கள் வீடு–களி
– ல் இருந்–தா–
லும் வரும் ஆண்–டில் மக்–களை
வாட்–டப்–ப�ோ–கும் க�ோடை வெப்–
பத்தை சமா– ளி ப்– ப து பெரும்
சவா–லாக இருக்–கப்–ப�ோ–கி–றது.

கார–ணம் தற்–ப�ோ–
அதே நேரத்–தில் த�ொழிற்–துறை சகாப்–தத்–தில்
தைய க�ோடை– யி ன்
புவி வெப்–ப–ம–டை–தல் இல்–லா–மல் பாதிக்–கப்–பட்–டி–
த ா க் – க ம் ஆ ர ம் – ப ம்
ருப்–பவ
– ர்–களி
– ன் எண்–ணிக்–கையை விட 15 மடங்கு
முதலே நம்மை அல–ர–
மக்–கள் அதி–கம் பாதிக்–கப்–ப–டு–வார்–கள். இந்த
விட்–டுக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–
வகை–யில் இப்–ப�ோது 10 க�ோடி மக்–கள் பாதிக்–
றது. இந்த வெப்–பத்–திற்கே
கப்–பட்–டால் 2100 ஆம் ஆண்–டில் 12 முதல் 15
பயந்–தால் இந்த பூமி–யின்
மடங்கு மக்–கள் த�ொகை இந்த பிரச்–ச–னையை
வெப்–ப–நிலை 3 டிகிரி செல்–
சந்–திப்–பார்–கள். ஏறக்–கு–றைய 120 க�ோடி மக்–கள்
சி–யஸ் உயர்ந்–தால் எப்–படி
இந்த வெப்ப அழுத்–தத்–தின் விளை–வுக
– ளை எதிர்–
இருக்– கு ம்? அதா– வ து 5.2
க�ொள்ள வேண்–டி–யி–ருக்–கும். இந்–தியா ப�ோன்ற
டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்–ப–நிலை
வெப்ப மண்–டல நாடு–க–ளில் இதன் தாக்–கத்தை
உயர்ந்–தால் இந்த பூமிப்–பந்து
மக்–கள் உணர நீண்ட நாட்–கள் ஆகும். ஆனால்
கடும் விளை–வு–களை சந்–திக்–கும்
அமெ–ரிக்–கா–வின் நியூ–யார்க் ப�ோன்ற நக–ரங்–களி
– ல்
என்று புவி–யி–யல் ஆய்–வா–ளர்–கள்
இந்த நூற்–றாண்–டின் அதி–கபட்ச
–
வெப்–பநி
– லையை
–
எச்–ச–ரிக்–கின்–ற–னர். இது குறித்து
மக்–கள் சமீ–பத்–தில் தெரிந்து க�ொண்–டுள்–ள–னர்.
சமூக செயற்–பாட்–டா–ளர் ஐ.வி.நாக–
சுருக்–க–மாக ச�ொல்–லப்–ப�ோ–னால் இந்த பாதிப்பு
ரா–ஜன் விவ–ரித்–துள்–ளார்.
மனித குலத்–திற்கு விடுக்–கப்–பட்–டுள்ள பகி–ரங்க
இது குறித்து ராய்ட்–டர்ஸ் இன்ஸ்–
எச்–ச–ரிக்–கை–யா–கும்.
டி–யூட் ஆப் எர்த் - மையத்–தின் இயக்–
ஹீட் பிர–ஷர் எனப்–ப–டும் வெப்ப அழுத்–தம்
கு– ன ர் ராபர்ட் இக�ோப் கடு– மை – ய ாக
பூமிப்–பந்தை விட அதில் வாழும் மக்–களி
– ன் சமூக,
எச்–ச–ரிக்–கின்–றார். புவி வெப்–ப–ம–ய–மா–தல்
ப�ொரு–ளா–தார மற்–றும் அன்–றாட வாழ்க்–கை–யில்
என்–பது சமீ–பத்–திய ஆண்–டுக
– ளி
– ல் உலகை
மிகப்–பெரி
– ய தாக்–கத்தை பதிவு செய்–யும். த�ொழில்
அச்–சு–றுத்–தும் ஒரு பெரும் செய்–தி–யாக
உற்–பத்தி பாதிக்–கப்–ப–டும். இப்–ப�ோ–தைய நாட்–க–
மாறி–யுள்–ளது. குறிப்–பாக த�ொழிற்–சா–லைக
– ள்
ளில் க�ோடைக்–கா–லத்–தில் நிறு–வன
– ங்–கள் எடுக்–கும்
வெளி–யிடு
– ம் வாயுக்–களி
– ன் அளவு ஒவ்–வ�ொரு
முன்–னெச்–சரி
– க்கை நட–வடி
– க்–கைக
– ளை விட வரும்
ஆண்–டும் அதி–க–ரித்–துக் ெகாண்டே இருக்–கி–
காலங்–க–ளில் கூடு–த–லான முன்–னேற்–பா–டு–களை
றது. விளைவு பூமி–யின் வெப்–ப–நிலை வெகு
மேற்–க�ொள்ள வேண்–டிய சூழல்–கள் ஏற்–ப–டும்.
வேக–மாக உயர்ந்து வரு–கி–றது. இது மனித
இத–னால் மருத்–துவ செல–வுக
– ள், சமூக இதர செல–
வாழ்க்–கையி
– ல் நிறைய தாக்–கத்தை ஏற்–படு
– த்–தும்.
வீ–னங்–க–ளும் அதி–க–ரிக்–கும். இந்த ஹீட் பிர–ஷர்
இப்–ப�ோ–தைய காலக்–கட்–டத்–திற்கு வேண்–
பிரச்–ச–னை–யால் ஏற்–ப–டும் தாக்–கத்தை
டு–மா–னால் ஏ.சி உட்–பட பல வச–தி–களை
சமா–ளிப்–பத
– ற்–கா–கவே அரசு அதிக அள–
பயன்–ப–டுத்–துக் க�ொண்டு புவி வெப்–பத்–
வில் செல–வுக
– ளை மேற்–க�ொள்ள வேண்–
தின் தாக்–கத்–தி–லி–ருந்து தற்–கா–லி–க–மாக
டி–யி–ருக்–கும். உயர் இரத்த அழுத்–தம்,
தற்– க ாத்– து க் க�ொள்– ள – ல ாம். ஆனால்
இதய ந�ோய் பிரச்–ச–னை–கள், மூளைத்–
நீண்ட கால அடிப்–ப–டை–யில் இது ஒரு
தாக்கு பிரச்– ச – னை – க ள் என எதிர்– ப ா–
நிரந்–தர தீர்–வாக இருக்–காது.
ராத வகை–யில் அதி–க–ரிக்–கும். அதே
வீடு–கள் மற்–றும் த�ொழிற்–சா–லை–க–
நேரத்–தில் “ஹீட் ஸ்ட்–ர�ோக்” எனப்–படு
– ம்
ளி–லி–ருந்து வெளி–யா–கும், வாயுக்–க–ளின்
வெப்–ப–தாக்கு கார–ண–மாக பலி–யா–கும்
கார–ணம
– ாக, பூமிப்–பந்தி
– ன் வெப்–பநி
– லை
நபர்–க–ளின் எண்–ணிக்–கை–யும் உய–ரும்.
ஏறக்–கு–றைய 3 டிகிரி செல்–சி–யஸ் வரை
எனவே மனித சமூ–கத்–திற்கு விடுக்–
அதி–க–ரிக்–கும். இது உடனே நிக–ழாது
கும் க�ோரிக்கை ஒன்று தான். இப்–ப�ோ–
என்–றா–லும் இன்–னும் வரும் 2100 ஆம் ஐ.வி.நாக–ரா–ஜன் தைய சூழ–லில் க�ோடை வெப்–பத்தை
ஆண்– டி ற்– கு ள் கண்– டி ப்– ப ாக நிக– ழு ம். வெப்ப
சமா–ளிப்–ப–தற்–காக பின்–பற்–றும் வழி–க–ளில் மின்
அழுத்–தத்தி–னால், மக்–கள் மிகப்–பெரி
– ய அள–வில்
விசி–றிக்கு முக்–கிய
– த்–துவ
– ம் க�ொடுங்–கள். குறிப்–பாக
பாதிக்–கப்–ப–டு–வார்–கள் என்–ப–தில் எந்–த–வி–த–மான
அனல்–மின் நிலை–யங்–க–ளுக்கு த�ொழிற்–சா–லை–க–
மாற்–றுக்–க–ருத்–தும் இல்லை.
ளில் நீராவி க�ொதி–கல
– ன்–களு
– க்கு பயன்–படு
– த்–தப்–ப–
காற்–றின் ஈரப்–ப–தத்–தில் அளவு மெது–வாக
டும் வெப்–பத்தை சூரிய ஆற்–ற–லில் இருந்து பெற
குறை–யத் த�ொடங்–கும். பரு–வ–கால சுழற்–சி–க–ளில்
முயற்–சிப்–ப�ோம். த�ொழிற்–சா–லை–க–ளில் த�ொழில்
இது நேர–டிய
– ாக தெரி–யாது. ஆனால் மழை, குளிர்–
உற்–பத்–தியி
– ன் ப�ோது வெளி–யா–கும் நச்–சுத்–தன்மை
கா–லம் முடிந்த பின்–னர் த�ொடங்–கும் க�ோடை
ப�ோன்ற பசு–மைக்–குடி
– ல் வாயுக்–களி
– ன் அள–வைக்
காலத்–தில் இது நிச்–சய
– ம் பாதிப்பை ஏற்–படு
– த்–தும்.
குறைப்–ப�ோம். இவை அனைத்–தை–யும் நாம் சரி–
இது–ப�ோன்ற வெப்ப அழுத்–தத்–தால் உல–கம்
யாக திட்–டமி
– ட்–டப
– டி செய்–தால் இந்த பூமி நாம் மட்–
முழு– வ – து ம் இப்– ப �ோது பாதிப்பை சந்திக்கும்
டும் அல்ல நம் எதிர்–கால சந்–த–தி–யி–ன–ரும் வாழத்
மக்– க ளை விட நான்கு மடங்கு பேர் இந்த
தகுந்த உயிர்–க�ோள மண்–டல
– ம
– ாக நீடித்து நிற்–கும்
பிரச்–ச–னையை சந்–திப்–பார்–கள்.
என்–ப–தில் எவ்–வித சந்–தே–க–மும் வேண்–டாம்.
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நிஷாந்தி

ஆர�ோக்கிய

உணவே
ஆர�ோக்கியமான

வாழ்வுக்கு
வழிகாட்டி...
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வை

ரஸ், பாக்– டீ –
ரி ய ா அ ல் –
லது எந்த வகை–யான கிருமி
த�ொற்–றுக்–கள் இருந்–தா–லும்,
நாம் ஆர�ோக்–கிய
– ம
– ாக இருந்–
தால் கண்–டிப்–பாக அதை
எதிர்கொள்ள முடி–யும் என்–
கி–றார் ஊட்–ட–சத்து நிபு–ணர்
முத்–து–லட்–சுமி.

‘‘கடந்த ஒரு மாத– ம ாக க�ொர�ோனா
அதாவது நம் உட–லில் எதிர்ப்பு சக்–தியி
– னை
வைரஸ் பற்றி பல செய்–தி–கள் ஊட–கங்–கள்
அதி–க–ரிக்–கும் உண–வு–கள் அதி–கம் எடுத்–துக்
மற்– று ம் சமூக வலைத்– த – ள ங்– க – ளி ல் வந்– து
க�ொள்–வது அவ–சி–யம்... குறிப்–பாக இந்–தக்
க�ொண்டு தான் இருக்–கி–றது. இதில் த�ொற்–
காலக்–கட்–டத்–தில்...
றி– ன ால் ஏற்– ப ட்ட பாதிப்பு ஒரு பக்– க ம்
நம்– மு – டை ய உண– வு ப் பழக்– க த்தை
இருந்–தா–லும், எந்த வகை–யான உண–வுக
– ளை
ப�ொறுத்–தவரை
–
நாம் இன்–றும் பழமை மாறா–
சாப்–பிட
– ல
– ாம், சாப்–பிட
– க்–கூட
– ா–துன்னு செய்–
மல் ஓர–ளவி
– ற்கு பாரம்–பரி
– ய முறை–யில் தான்
தி–களு
– ம் வலைத்–தள
– ங்–களி
– ல் சுற்–றிக் க�ொண்டு
சமைத்து வரு–கி–ற�ோம். நம்–மு–டைய உண–
இருக்–கி–றது. அதில் முக்–கி–ய–மா–னது, சிக்–கன்
வில் இஞ்சி, பூண்டு, பட்டை, மஞ்–சள் தூள்,
சாப்– பி – ட க்– கூ – ட ாது என்– ப து. இத– ன ா– லு ம்
மிளகு... இல்–லா–மல் இருப்–பதி
– ல்லை. இவை
க�ொர�ோனா கிருமி தாக்–கும் என்ற வதந்தி
நம் உட–லில் நம்மை அறி–யா–மல் எதிர்ப்பு
பரவி வந்–து க�ொண்டு இருந்–தது.
சக்–தியை அதி–க–ரிக்க உத–வு–கி–றது. மேலும்
சிக்–கன் சாப்–பிட்–டால் வைரஸ் பாதிப்பு
இந்த வைரஸ் நுரை–யீ–ரலை பாதிப்–ப–தால்,
ஏற்–ப–டும் என்–றில்லை. ஆனால் அதனை
விட்– ட – மி ன் சி அதி– க ம் உள்ள பழங்– க ள்
விற்–பனை செய்–ப–வர்–கள் மட்–டு–மல்–லா–மல்
மற்–றும் காய்–க–றி–களை உண–வில் சேர்த்–துக்
அதை சாப்–பிடு
– ப
– வ
– ர்–களு
– ம் ஆர�ோக்–கிய
– ம
– ான
க�ொள்– ள – ல ாம். இது நுரை– யீ – ர – லு க்கு ஒரு
முறை–யில் கையாண்–டால் எந்த வித–மான
கேட–ய–மாக செயல்–ப–டும்.
த�ொற்–றும் நம்மை அண்–டாது. சிக்–கன் மட்டு–
ஆரஞ்ச், தர்–பூச
– ணி, சாத்–துக்–குடி ப�ோன்ற
மல்ல எந்த வித–மான அசைவ உண–வாக
பழங்– க – ளி ல் அதிக அளவு விட்– ட – மி ன் சி
இருந்– த ா– லு ம், அதனை சமைக்– கு ம் முன்
சக்–தி–யுள்–ளது. இதனை அன்–றா–டம் உண–
நன்கு கழுவ வேண்–டும். தேவைப்–பட்–டால்
வில் ேசர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம். இதை தவிர
மஞ்–சள் தூள் சேர்த்து கழு–வ–வும் செய்–ய–
முளைக்–கட்–டிய பச்சை பயிறு மற்–றும் இதர
லாம். அதன் பிறகு அதனை நன்கு
பயிறு வகை– யி – லு ம் அதிக அளவு
சமைத்து சாப்–பிட வேண்–டும்.
விட்–ட–மின் சி சத்து நிறைந்–துள்–ளது.
சிக்–கன் எளி–தாக வெந்–து–வி–டும்
இதனை சாலட், ப�ொரி–யல் ப�ோல்
என்–ப–தால், எண்–ணை–யில் ப�ொரிக்–
செய்து சாப்–பி–ட–லாம். தண்–ணீ–ரில்
கும் ப�ோது நாம் அதை அப்–ப–டியே
இஞ்சி, பட்டை, மிளகு சேர்த்து
தான் சமைக்–கி–ற�ோம். இந்த காலக்–
நன்கு க�ொதிக்க வைத்து அதை அன்–
கட்–டத்–தில் அவ்–வாறு எண்–ணையி
– ல்
றா–டம் குடித்து வர–லாம். இது உட–
ப�ொரிக்–கா–மல், நன்கு வேக–வைத்து
லில் உள்ள எதிர்ப்பு சக்–தியி
– னை அதி–
சாப்–பிட வேண்–டும். கார–ணம் அவ்–
க–ரிப்–பது மட்–டு–மல்–லா–மல், உடல்
வாறு சமைக்– கு ம் ப�ோது, அதிக
எடை குறைக்–கவு
– ம் உத–வுகி
– ற
– து. இரவு
நேரம் சூட்–டில் இருப்–பத
– ால், கிரு–மி–
படுக்–கும் முன் வெது–வெதுப்–பான
முத்–து–லட்–சுமி
கள் அனைத்–தும் க�ொல்–லப்–பட்டு
பாலில் மிளகு, மற்–று ம் மஞ்–சள்
ஊட்–ட–சத்து நிபு–ணர்
விடும்–’’ என்–ற–வர் எதிர்ப்பு சக்–தி–
தூள் ேசர்த்து குடிக்–கல
– ாம். எல்லா–
யினை அதி–க–ரிக்–கும் உண–வு–கள் பற்–றி–யும்
வற்– றை – யு ம் விட எப்– ப�ோ – து மே சூடான
விவ–ரித்–தார்.
தண்ணீர் குடிக்–கும் பழக்–கத்தை வழக்–கம
– ாக
‘‘க�ோவிட்... ப�ொறுத்– த – வரை அது
க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.
நம்மை தாக்–கா–மல் எவ்–வாறு பாது–காக்க
இந்த பிரச்–னைய
– ால் எல்–லா–ரும் வீட்–டில்
வேண்–டும் என்று தான் பார்க்க வேண்–டும்.
முடங்கி இருப்–பத
– ால் உடற்–பயி
– ற்சி செய்–வது
என்–பது இல்–லா–மல் இருக்–கி–றது. அதற்கு,
ய�ோகா– ச – ன ம் செய்– ய – ல ாம். ம�ொட்– டை
–மா–டி–யில் உடற்–ப–யிற்சி அல்–லது நடைப்–
ப–யிற்சி மேற்–க�ொள்–ள–லாம். கிரீன் டீயில்
பட்டை ப�ொடி கலந்து குடிக்–க–லாம். அல்–
லது பட்–டைப் ப�ொடி–யினை தேனில் கலந்து
சாப்–பி–ட–லாம். பட்டை நம்–முடைய வளர்–
சிதை மாற்–றத்தை (metabolism) அதி–க–ரிப்–ப–
தால் உட–லில் க�ொழுப்பு தங்–காது, மற்–றும்
எதிர்ப்பு சக்–தி–யும் அதி–க–ரிக்–கும்.
இவை எல்–லா–வற்–றை–யும் நாம் ஆர�ோக்–
கி– ய – ம ான முறை– யி ல் கையாண்– ட ால்,
கண்–டிப்–பாக எந்த வித த�ொற்–றும் நம்மை
பாதிக்–கா–மல் பாது–காக்க முடி–யும்–’’ என்–றார்
ஊட்–ட–சத்து நிபு–ணர் முத்–து–லட்–சுமி.

சிக்–கன் சாப்–பிட்–டால் வைரஸ்
பாதிப்பு ஏற்–ப–டும் என்–றில்லை.
ஆனால் அதனை விற்–பனை
செய்–ப–வர்–கள் மட்–டு–மல்–லா–மல்
அதை சாப்–பி–டு–ப–வர்–க–ளும்
ஆர�ோக்–கி–ய–மான முறை–யில்
கையாண்–டால் எந்தவித–மான
த�ொற்–றும் நம்மை அண்–டாது.
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ரித்–திகா

க�ோவிட் 19 ஐ
கட்டுப்படுத்தும்

ஆயுர்வேதம்!
விட்-19, இன்று உல– க ையே அச்– சு – று த்– தி க் க�ொண்டு
க�ோ
இருக்–கிறது. உல–கின் பல நாடு–க–ளும் இதன் பர–வலை தடுக்க
பல்–வேறு நட–வ–டிக்–கை–களை எடுத்து வரு–கின்–றன. வளர்ச்சி அடைந்த

நாடு–கள் கூட இதற்–கான பல்–வேறு ஆராய்ச்–சி–களை மேற்–க�ொண்–டும்
இதனை குணப்–ப–டுத்–தும் மருந்து கண்–டு–பி–டிக்–கப்–ப–ட–வில்லை.
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மருந்து உட்– க �ொள்– ளு ம் சிகிச்சை : கப–
க�ோவிட்-19 வைரஸ் ந�ோயை கட்–டுக்–
காய்ச்– ச – லி ன் அறி– கு – றி – க ள் தென்– ப ட்ட
குள் க�ொண்–டு–வர நமது பாரம்–ப–ரிய ஆயுர்–
உட– னேயே முத– லு – த வி மருந்– த ாக
வேதம் மற்–றும் இயற்கை மருத்–து–
முதல் எட்டு நாட்–க–ளுக்கு பல்–வேறு
வத்– தி ல் தீர்– வு – க ள் உள்– ள ன என
வகை–யான பாரம்–ப–ரிய ஆயுர்–வேத
உறு–தி–பட கூறு–கி–றார் ஆயுர்–வே–தத்–
மூலி–கைப் ப�ொருட்–கள் க�ொண்ட
தில் நிபு–ணத்–து–வம் வாய்ந்–த–வ–ரும்
கஷா–யம் சாப்–பிட
– லா
– ம். எட்டு நாட்–
வர்மா ஆயுர்– வே த மருத்– து – வ –
க–ளுக்கு பிற–கும் ந�ோயின் அறி–குறி
– க
– ள்
ம–னைக
– ளி
– ன் தலைமை மருத்–துவ
– ரு
– –
தென்–பட்–டால் மூலி–கைப்–ப�ொ–ருட்–
மான டாக்–டர் க�ௌத–மன்.
கள் அடங்–கிய கஞ்சி ப�ோன்ற உண–
“க�ொர�ோனா ந�ோயின் அறி–
வு–கள் வழங்–கப்–படு
– ம். இந்த கஷா–யம்
கு–றி–க–ளும் கப காய்ச்–சல் ந�ோயின்
மற்–றும் கஞ்சி ப�ோன்ற உண–வு–கள்
அறி– கு – றி – க – ளு ம் ஒன்– று – ப� ோ– லவே
ந�ோயின் நிலை மற்–றும் ந�ோயு–டை–
இருக்– கு ம். இதனை பின் வரும்
– ன் வயது ஆகி–யவ
– ற்–றுக்கு ஏற்ப
ஒப்–பீடு அட்–ட–வ–ணை–யின் மூலம் டாக்–டர் க�ௌத–மன் ய–வரி
மாறு–ப–டும். எனவே இதனை முறை–
உணர முடி–யும்.”
யான மருத்–துவ ஆல�ோ–ச–னை–யின் படி உட்–
க�ோவிட் ந�ோயின் அறி–கு–றி–கள்
க�ொள்ள வேண்–டும்.
1. த�ொண்டை வலி
2. நாக்கு சுவை–யின்மை
3. வாசனை உணர முடி–யாமை
4. இரு–மல்
5. இளைப்பு
6. மார்பு, த�ொண்டை வலி
7. வயிறு கழி–தல்
8. உடல் வெப்–பம் அதி–க–ரிப்பு
9. மேல் மூச்சு வாங்–கு–தல்
10. விக்–கல்
11. உடல் வீங்–கு–தல்
12. மர–ணம்
கப–காய்ச்–ச–லின் அறி–கு–றி–கள்
க�ொர�ோ–னா–வும் ஆயுர்–வேத
1. முகம் வெளுத்–தல்
சிகிச்சை முறை–க–ளும்
2. த�ொண்டை வலி
க�ொர�ோனா ந�ோயின் அறி–கு–றி–க–ளும்
3. நாக்கு சுவை–யின்மை
கபக் காய்ச்– ச ல் ந�ோயின் அறி– கு – றி – க – ளு ம்
4. இரு–மல்
ஒரே மாதி–ரியாக
–
இருப்–பத
– ால் கப காய்ச்–சல்
5. இளைப்பு
ந�ோய்க்கு அளிக்–கும் சிகிச்சை முறை–களை
6. மன ச�ோர்வு
பயன்–ப–டுத்தி நவீன மருத்–துவ முறை–க–ளை–
7. பசி–யின்மை
யும் இணைத்து க�ொர�ோனா ந�ோயின் வீரி–
8. மார்பு, த�ொண்டை வலி
யத்தை கட்–டுப்–படு
– த்–தலா
– ம். இதனை தகுந்த
9. பெரு மூச்சு
ஆயுர்–வேத நிபு–ண–ரின் ஆல�ோ–ச–னை–யின்
10. உடல் வெப்–பம்
படி மேற்–க�ொள்–ள–வேண்–டும்.
11. வயிறு கழி–தல்
இதனை பற்றி மேலும் கூறிய டாக்–
12. விக்–கல்
டர் க�ௌத– ம ன், “க�ொர�ோனா ந�ோயை
13. உடல் வீக்–கம்
ப�ொருத்–த–மட்–டில் ஒரு மருந்தை க�ொண்டு
கப காய்ச்–ச–லுக்–கான
தடுப்– ப த�ோ, குணப்– ப – டு த்– து – வத� ோ சாத்–
ஆயுர்–வேத மருத்–துவ வழி–மு–றை–கள்
தி–ய–மற்–றது. இதனை அறி–வி–யல் பூர்–வ–மாக
* வேது பிடித்–தல் சிகிச்சை : இந்த முறை–
கையாண்டு நவீன மருத்–து–வத்–த�ோடு ஆயுர்–
யில் பல்– வே று வகை– யா ன பாரம்– ப – ரி ய
வேத மருத்–து–வத்–தை–யும் இணைத்து வழங்–
ஆயுர்–வேத மூலி–கைப் ப�ொருட்–கள் பயன்
கும் ப�ோது க�ொர�ோனா ந�ோய் மட்–டு–மல்–
படுத்–தப்–படு
– கி
– ன்–றன. இவை ந�ோயின் நிலை
லா–மல் உல–கில் உள்ள எந்த ந�ோயை–யும்
மற்–றும் ந�ோயு–டை–ய–வ–ரின் வயது ஆகி–ய–வற்–
வெல்–லமு
– டி
– யு
– ம். உடல் குண–மடைந்த
–
பிறகு,
றுக்கு ஏற்ப மாறு–ப–டும் மருத்–து–வர் ஆல�ோ–ச–
உடல் ச�ோர்வு, மன ச�ோர்வு நீங்க ஆயுர்–
னை–யின் படி இந்த மூலிகை ப�ொருட்–களை
வேத காய–கல்ப மருந்–து–களை டாக்–ட–ரின்
சுடு–நீ–ரில் ப�ோட்டு அதில் வரும் ஆவியை
அறி–வுரை பேரில் எடுத்–துக் க�ொள்–ள–லாம்–’’
வேது பிடிக்–கும் ப�ொழுது நுரை–யீர
– ல் மற்–றும்
என்று ஆல�ோ–சனை வழங்–கின
– ார் ஆயூர்–வேத
சுவாச உறுப்–புக
– ளி
– ல் உள்ள த�ொற்று பெரு–ம–
மருத்–துவ நிபு–ணர் டாக்–டர் க�ௌத–மன்.
ளவு நீக்–கப்–பட்டு நல்ல பலனை வழங்–குகி
– ற
– து.
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க்– பூ – ரி ல் பிறந்து
வ ள ர ்ந ்த ஹ ர் –
ஷினி கன்–ஹே–க–
ருக்கு, சிறு வய–தி–லி–ருந்தே
யூனிஃ–பார்ம் என்–றால் மிக–
வும் பிடிக்–கும். வளர்ந்–த–தும்,
யூனிஃ–பார்ம் அணிந்து மக்–
க– ளு க்கு உதவ வேண்– டு ம்
என்று முடி–வுச
– ெய்–தார். பள்–ளி–
யில் அனைத்து ப�ோட்–டி–க–ளி–
லும் விளை–யாட்–டி–லும் பங்கு
பெற்று வெல்–லும் ஹர்–ஷினி,
64

கல்–லூ–ரி–யில் என்.சி.சி படை–
யில் சேர்ந்–தார். இந்–திய
– ா–வின்
முதல் பெண் விமா–னப் படை
வீரர் சிவானி குல்–கர்னி பற்றி
அறிந்து வியந்து ப�ோன ஹர்–
ஷினி, தன்–னு–டைய இலக்கு
என்ன என்று தெளி– வ ாக
முடிவு செய்–தார். தீய–ணைப்–
புத் துறை– யி ல்– த ான் சேர
வேண்–டும் என்று தன்–னுட
– ைய
ம ன – தி ல் பி க் ஸ் ச ெ ய் – து
க�ொண்–டார்.

இந்த வேலையை ஆண்–
கள்–தான் செய்ய வேண்–டும்
என்–றும், இந்த வேலையை
ப ெ ண் – க ள் த ா ன் ச ெ ய ்ய
வேண்– டு ம் என்றோ எந்த
விதி–முறை
–
க
– ளு
– ம் கிடை–யாது.
நமக்–குப் பிடித்த விஷ–யத்தை
ப�ொறுப்–பு–ட–னும் செய்–தால்
அது எந்த துறை–யாக இருந்–தா–
லும் சிறந்து விளங்–கல
– ாம் என்–
பது மட்–டும்–தான் உண்மை.
இதை மறுத்து, உங்–களை ஒரு
கூண்–டிற்–குள் அடைக்க முயற்–
சிக்– கு ம் யாரை– யு மே நம்ப
வேண்– ட ாம் என்று கூறும்
த�ொட ர் ந் து கு ஜ – ர ா த் – தி ல் மூ ன் று
ஹர்–ஷினி, பல பெண்–க–ளுக்–
தீய–ணைப்பு நிலை–யங்–களு
– க்–குப் ப�ொறுப்–பேற்–
கும் ஆண்– க – ளு க்– கு ம் எடுத்– து க்– க ாட்– ட ாய்
றும் பணி–யாற்–றியு
– ள்–ளார். அவர் தைரியத்தை
விளங்–கு–கி–றார்.
மக்–கள் பாராட்–டும் ப�ோதெல்லாம், தன்–னை–
2006ல், தன் 26 வய–தில் நாக்–பூர் தேசிய
விட
தன் பெற்–ற�ோர்–களே தைரி–ய–மா–ன–வர்–
தீய– ண ைப்பு கல்– லூ – ரி – யி ல் பயிற்– சி யை
கள் என்று கூறும் ஹர்–ஷினி, அவர்–கள் தன்
முடித்த முதல் பெண் என்ற பெரு–மைய
– ைப்
கன–விற்–கா–கச் சந்–தித்த சவால்–கள் அதி–கம்
பெற்றார். பயிற்சி முடிந்–த–தும், தீய–ணைப்பு
என்று குறிப்–பிடு
– கி
– ற
– ார். சமூ–கம் அவர்–களை
–
ப்
துறை– யி ல் சேர்ந்து, இந்– தி – ய ா– வி ன் முதல்
பய–
மு
று
–
த்–
தி
க்–
க�ொண்டே
இருந்–
த
ா–
லு
ம்,
தங்–
தீய–ணைப்புவீராங்–கனைஎன்றவர–லாற்–றையு
– ம்
கள் மக–ளுக்–காக அவர்–கள் தங்–கள் பயத்தை
படைத்–தார்.
மீறிய தைரி–யத்தை கடைப்–பிடி
– த்–துள்–ளன
– ர்.
கல்– லூ – ரி – யி ல் பயி– லு ம் ப�ோது, வகுப்–
ஹர்– ஷி னி தீய– ண ைப்பு வீராங்– க னை
பி–லேயே ஹர்–ஷினி ஒரு–வர்–தான் பெண்.
என்–ப–தைத் தாண்டி ஒரு பைக்–க–ரும் கூட.
ஆனால் அதற்–காக அவ–ருக்கு எந்த சிறப்பு
சக பைக்– க ரை தன் கண– வ – ர ா– க த் தேர்வு
ச லு – கை – க – ளு ம் வ ழ ங் – க ப் – ப – ட – வி ல்லை .
செய்து –க�ொண்–டார். இப்–ப�ோது நாற்–பது
தீய–ணைப்பு துறை–யில் பணி–யாற்ற அதீத
வய–தாகும் ஹர்–ஷினி தனி–யா–க–வும் கண–
உடல் பல–மும், மன–வ–லி–மை–யும் தேவை.
வரு– ட – னு ம் சேர்ந்து பல இடங்– க – ளு க்கு
இதை உணர்ந்த ஹர்–ஷினி, பயிற்–சியி
– ல் பின்–
பைக்–கி–லேயே பய–ணம் செய்து வரு–கி–றார்.
தங்–கின
– ால் இது அடுத்து வரும் பெண்–களை
தீய–ணைப்பு துறை–யைப் ப�ொறுத்த வரை,
முடக்–கி–வி–டும் என்று கடின உழைப்–பு–டன்,
துணி–வைத் தாண்டி தன் உயி–ரை துச்–ச–மாக
தன் சக ஆண் மாண–வர்–களு
– க்கு இணை–யாக
வைத்து, பிறர் உயி–ரைக் காக்க வேண்–டும்.
ப�ோட்–டிப்–ப�ோட்டு, படிப்பை முடித்–தார்.
நில–ந–டுக்–கம், வெள்–ளம், பெரிய விபத்–து–கள்
இப்–ப�ோது அனை–வ–ருக்–கும் ஹர்–ஷினி
ப�ோன்ற சவா–லான அனைத்து பணி–க–ளுக்–
மீதான எதிர்– ப ார்ப்– பு – க ள் கூடி– ய து. ஒரு
கும் இரவு பகல் பாரா–மல் தயா–ராக
பெண்–ணால் இது எப்–படி முடி–யும்
இருக்க வேண்–டும், எங்கு எப்–ப�ோது
என்று கேட்–ட–வர்–கள் அனை–வ–ரும்,
வேண்–டு–மா–னா–லும் விபத்–துக்–கள்,
ஹர்– ஷி னி ஏதா– வ து சிறிய தவறு
பேரி–டர்–கள் ஏற்–பட
– ல
– ாம். அத–னால்
செய்– த ா– லு ம் அதைப் பெரி– த ாக்–
வேலை நேரம் என எது–வும் இல்–லா–
கக் காத்–தி–ருந்–த–னர். நெருப்–பு–டன்
மல், அழைப்பு வந்–தது
– ம் யூனிஃ–பார்ம்
ப�ோரா–டு–வ–தைக் காட்–டி–லும், இது
மாற்–றிக்–க�ொண்டு ஓட–வேண்–டும்.
ப�ோன்ற மனி–தர்–களு
– ட
– ன் ப�ோரா–டு–
ஹர்– ஷி னி இன்று பல பெண்
வதே அவ–ருக்கு பெரும் சவா–லாய்
–க–ளுக்–கும் முன்–மா–தி–ரி–யாக விளங்–
இருந்–தது.
கு– கி – ற ார். இன்று நாட்– டி ல் பல
கல்–லூரி முடித்–த–வு–டன் தில்–லி–யி–
தீய–ணைப்பு வீராங்–கன
– ை–கள் உரு–வாக
லும் க�ொல்–கத்–தா–வி–லும் ஹர்–ஷினி
ஹர்–ஷினி
ஹர்–ஷினி
– யி
– ன் பங்கு பெரிது. கல்–லூரி
பணி–யாற்–றி–னார். தில்–லி–யில் ஒரு
கன்–ஹே–க–
சம–யத்–தில், ஒரு நாளும் மனம் தள–
காலணி நிறு– வ – னத் – தி ல் ஏற்– பட்ட
ரா–
ம
ல்
பயிற்சி எடுத்–துக்–க�ொண்டு சாதித்–த–
தீயைத் த�ொடர்ந்து ஆறு மணி நேரம்
தின் பல–னாக இன்று பல பெண்–க–ளுக்–கும்
ப�ோராடி மக்–க–ளைக் காப்–பாற்–றிய செயல்
தீய–ணைப்–புத் துறை–யில் சேர நல்ல வாய்ப்பு
அனை– வ – ர ை– யு ம் வெகு– வ ாக கவர்ந்– த து.
அமைந்–தி–ருக்–கி–றது.
இதுப�ோக, பல பேரி–டர் காலங்–க–ளி–லும்
ஹர்–ஷினி ஓய்–வின்றி பணி–யாற்–றி–யுள்–ளார்.
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ப்ரியா

ஒரு
கைப்பிடியில்
அடங்கி இருக்கு

ஆரோக்கியம்!
தியா மிக–வும் பழ–மை–
இந்–யான
மற்– று ம் பாரம்

–ப–ரிய உணவு முறை–க–ளைக்
க�ொண்–டு ள்–ளது. நம் முன்–
ன�ோர்–கள் எல்–லா–ரும் அறி–
வி–யல் ரீதி–யாகத்தான் உண–
வினை உண்டு வந்– த – ன ர்.
அதைத்– த ான் நாம் காலம்
கால– ம ாக பின்– ப ற்றி வந்–
த�ோம். ஆனால் சில கால–மாக
மேற்–கத்–திய உண–வு–க–ளின்
ஆதிக்–கம் கார–ண–மாக நாம்
நம்–மு–டைய பாரம்–ப–ரிய உண–
வு– க ளை மறந்– து – வி ட்– ட�ோ ம்
என்று கூட ச�ொல்– ல – ல ாம்.
அது மட்–டும் இல்–லா–மல் இப்–
ப�ோது டயட் என்ற பெய–ரில்
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பல வழி–மு–றைகள் வந்–துள்–ளன. வேகன்
டயட், கீட்டோ டயட், பேலிய�ோ டயட், டீடாக்–
சிங் டயட்... என்று ச�ொல்–லிக் க�ொண்டே
ப�ோக–லாம். ஒவ்–வ�ொரு டயட் முறை–யி–லும்
ஒரு குறிப்–பிட்ட உணவு முறை–களை பின்–
பற்–று–கி–றார்–கள். மேலும் ஆர�ோக்–கி–ய–மான
உணவு பழக்–கவ
– ழ
– க்–கத்–திற்கு இதை சாப்–பிட
வேண்–டும். அதை சாப்–பிட
– க்–கூட
– ாது என்று
உண–வுக
– ள் குறித்து தவ–றான கருத்–துக்–கள்
நிலவி வரு–கி–றது. அதில் ஒன்று பாதாம்
சாப்–பிடு
– ம் முறை’’ என்று ஆல�ோ–சனை வழங்–
கி–னார் மேக்ஸ் ஹெல்த்–கே–ரின் முதன்மை
உணவு ஆல�ோ–சக
– ர் ரித்–திகா சமா–தார்.

கல�ோரி–கள் இருப்–ப–தால், அதை தின–மும்
சாப்– பிட்டு வந்–தால் எடை கூடும் என்ற
கருத்து நிலவி வரு–கி–றது. ஆனால் ஆய்–வின்
படி ஒரு கைப்–பிடி அளவு பாதாம் பருப்பு
சாப்–பிட்–டாலே வயறு நிரம்–பிய உணர்வு
ஏற்–ப–டும். இத–னால் நாம் சாப்–பி–டும் உண–
வின் அள–வும் கணி–சம
– ாக குறை–யும். மேலும்
பாதாம் பருப்பை சாப்– பி – டு – ப – வ ர்– க – ளு க்கு
அவர்–களி
– ன் த�ொப்பை மற்–றும் இடுப்பு பகு–
தி–யில் உள்ள க�ொழுப்பு கரைந்து விடும். இத–
னால் அவர்–க–ளின் எடை அளவு குறை–வது
மட்–டும் இல்–லா–மல் வயிறு மற்–றும் இடுப்பு
பகு–தியி
– ன் சுற்–றள
– வு
– ம் குறை–யும் என்று ஆய்வு
மூலம் கண்–டறி
– ய
– ப்–பட்–டுள்–ளது. இதன் மூலம்

பாதாம் பருப்பு மிக–வும் முக்–கி–ய–
மான மற்–றும் பிர–ப–ல–மான உலர்ந்த
பருப்பு வகை– க ளை சேர்ந்– த து. உல–
கம் முழு–தும் உள்ள மக்–கள் இதனை
விரும்பி சாப்–பிட்டு வந்–தா–லும் இது
குறித்த பல தவ–றான கருத்–துக்–கள் மக்–
கள் மத்–தியில் நிலவி வரு–கிற
– து. அதனை
நாம் தள்ளி வைத்–து–விட்டு அதனை
எவ்–வாறு சாப்–பிட வேண்–டும் மற்–றும்
அந்த தவ–றான கருத்–துக்–கள் என்ன
என்று தெரிந்–து க�ொள்–ள–லாம்.
1. தின–மும் 5-6 பாதாம் பருப்–பு–கள்
சாப்–பிட வேண்–டும்
நாம் ப�ொது–வாக தின–மும் நான்கு
ஐந்து பாதாம் பருப்–பு–களை சாப்–பிட்–டால்
ப�ோதும் என்று கேள்–விப்–பட்டு இருப்–ப�ோம்.
ஆனால் இந்த நான்கு பருப்– பு – க ள் நம்– மு –
டைய உட–லுக்கு பெரிய அள–வில் ஆர�ோக்–
கி–யத்தை மேம்–ப–டுத்–தாது. ப�ொது–வாக நாம்
ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருக்க வேண்–டும் என்–
றால் தின–மும் குறைந்தபட்–சம் 20 பாதாம்
பருப்–புக
– ளை சாப்–பிட வேண்–டும். அவ்–வாறு
சாப்–பிட்–டால் தான் நாம் உட–லுக்கு சக்தி
கிடைப்–பது மட்–டும் இல்–லா–மல் நாம் சுறு–
சு–றுப்–பாக இயங்–க–வும் உத–வும். மேலும் நம்
மூளை–யும் அதிக வேகத்–துட
– ன் செயல்–படு
– ம்.
இது மட்–டுமி
– ல்–லா–மல் ஆய்–வா–ளர்–
கள் நீண்ட நாட்–க–ளாக நீரி–ழிவு
ந�ோய் பிரச்னை உள்– ள – வ ர்– க ள்
பாதாம் பருப்–பினை சாப்–பிட்டு
வந்–தால் அவர்–க–ளில் ரத்–தத்–தில்
உள்ள சக்–க–ரை–யின் அள–வினை
கட்– டு ப்– ப – டு த்த முடி– யு ம் என்று
கண்–ட–றிந்–துள்–ள–னர்.
2. பாதாம் பருப்பு சாப்–பிட்–டால்
எடை கூடும்
ப ா த ா ம் ப ரு ப் – பி ல் அ தி – க ம்

பாதாம் பருப்பு எடை குறைப்–புக்கு மிக–
வும் பங்–க–ளிக்–கும் ஒரு உண–வாக நிரூ–பிக்–கப்
–பட்–டுள்–ளது.
3. பாதாம் பருப்பு வேகன்
உணவு அல்ல
வேகன் அமைப்பு, ‘‘மிரு–கங்–க–ளில் இருந்து
தயா– ரி க்– க ப்– ப – டு ம் உண– வு – க ள், உடை– க ள்
மற்–றும் இதர ப�ொருட்–கள் அல்–லா–தவை
தான் வேகன் ப�ொருட்– க – ள ாக குறிப்– பி –
டப்– ப ட்– டு ள்– ள – து – ’ ’. மிரு– க ங்– க ளை வதை
செய்–யா–மல் இருக்–கவே வேகன்
உண–வு–கள் அமைக்–கப்–பட்–டன.
மிரு– க ங்– க – ளி – ட ம் இருந்து நாம்
முற்–றி–லு–மாக சுதந்–தி–ர–மாக விலகி
இந்த உல–கில் வாழ்–வது என்–பது
சாத்–திய
– மி
– ல்–லாத விஷ–யம். மேலும்
நாம் வாழும் இந்த மார்– ட ர்ன்
உல–கில் நம்–மு–டைய உண–வி–லும்
பல மாற்– ற ங்– க ள் ஏற்– ப ட்டு வரு–
கி– ற து. மேலும் வேகன் உண– வு –
கள் என்–பது மிரு–கங்–களை எந்த
விதத்–தி–லும் கஷ்–டப்–ப–டுத்–தா–மல்

ரித்–திகா சமா–தார்
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‘‘எந்த ஒரு உணவு
முறையை கடைப்–
பி–டிக்க வேண்–டும் என்று
நினைப்–ப–வர்–கள் முத–லில்
உணவு ஆல�ோ–ச–கர்–
களை சந்–தித்து அவர்–
க–ளின் ஆல�ோ–சனை
பெற்று அதன் பிறகு
ஆர�ோக்–கி–ய–மான
உண–வுப் பழக்–கத்தை
கடைப்–பி–டிப்–பது மிக–வும்
அவ–சி–யம்.’’
தயா–ரிக்–கப்–ப–டு–வதுதான். மேலும் பாதாம்
பருப்–புக
– ளை ப�ொருத்–தவ
– ரை இதில் பல–வித
– –
மான சத்–துக்–கள் அடங்–கி–யுள்–ளது, மேலும்
இது நம்–முடை
–
ய ஆர�ோக்–கிய
– ம
– ான வாழ்க்கை
முறைக்கு மிக–வும் ஆத–ரவு அளித்து வரு–கிற
– து.
4. பாதாம் பருப்பை காலை மட்–டுமே
சாப்–பிட வேண்–டும்
இந்–தி–யாவை ப�ொறுத்–த–வரை தின–மும்
காலை– யி ல் பாதாம் பருப்– பு களை சாப்–
பி–டு–வது என்–பது நாம் காலம் கால–மாக
கடைப்–பிடி
– த்து வரும் பழக்–கவ
– ழ
– க்–கம
– ா–கும்.
இதனை காலை மட்–டு–மல்ல ஒரு நாளில்
அதனை நாம் எப்–ப�ோது வேண்–டும் என்–றா–
லும் சாப்–பி–ட–லாம். இது பல சத்–துக்–களை
க�ொண்–டுள்–ளது என்–ப–தால், அதனை எப்–
படி வேண்–டும் என்–றா–லும் சாப்–பி–ட–லாம்
அதா–வது அதை அப்–ப–டி–யே–வும் சாப்–பி–ட–
லாம். சமைத்–தும் சாப்–பி–ட–லாம், அல்–லது
ஏதா–வது ஒரு உண–வில் சேர்த்–தும் சாப்–பி–ட–
லாம். வீட்–டில் இருந்–தா–லும் சரி வேலைக்கு
ப�ோனா–லும் சரி ஒரு கைப்–பிடி பாதாம்
பருப்பு என்–பது ஆர�ோக்–கிய
– மான ஸ்னாக்ஸ்
என்–பதி
– ல் சந்–தேக
– மி
– ல்லை. இதனை எங்–கும்
எப்–ப�ோது வேண்–டும் என்–றா–லும் சாப்–பிட
முடி–யும். வேலைக்கு செல்–பவ
– ர்–கள் அல்–லது
குழந்–தை–கள் யாராக இருந்–தா–லும் அவர்–
கள் கையில் எப்– ப�ோ – து ம் ஒரு கைப்– பி டி
பாதாம் பருப்–பு–களை எடுத்து செல்–வதை
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அவ–சி–ய–மாக க�ொள்–வது நல்–லது. இதன்
மூலம் பசிக்– கு ம் ப�ோது ஏற்ற ஸ்னாக்ஸ்
என்–றால் அது பாதாம் பருப்புதான்.
5. பாதாம் பருப்பை ஊற–வைத்து மட்–டுமே
தான் சாப்–பிட வேண்–டும்
இரவே இரண்டு பாதாம் பருப்பை ஊற–
வைத்து காலை எழுந்–த–வு–டன் த�ோலு–ரித்து
சாப்–பி–டு–வதை நாம் வழக்–க–மாக க�ொண்டு
இருக்–கிற�ோ
–
ம். ஆனால் இதனை ஊற–வைத்து
சாப்–பிட்–டால்தான் நல்–லது என்–பது தவ–
றான கருத்து. ஊற–வைத்து சாப்–பிடும் ப�ோது,
அது மெல்–வ–தற்கு எளி–மை–யா–க–வும் மிரு–து–
வா–கவு
– ம் இருக்–கும். இதனை நாம் அப்–படி
– யே
கூட சாப்–பிட
– ல
– ாம். எப்–படி சாப்–பிட்–டா–லும்
இதில் உள்ள விட்–ட–மின் பி2, விட்–ட–மின் ஈ,
மெக்–னீ–சி–யம், பாஸ்–ப–ரஸ் ப�ோன்ற சத்–துக்–
களை பெற முடி–யும்.
எந்த ஒரு உண–வாக இருந்–தா–லும் அது
குறித்து பல தவ– ற ான கருத்– து – க ள் நிலவி
வரு–வது என்–பது இயல்–பான விஷ–யம் தான்.
எந்த ஒரு உணவு முறையை கடைப்–பி–டிக்க
வேண்– டு ம் என்று நினைப்– ப – வ ர்– க ள் முத–
லில் உணவு ஆல�ோ– ச – க ர்– க ளை சந்– தி த்து
அவர்–க–ளின் ஆல�ோ–சனை பெற்று அதன்
பிறகு ஆர�ோக்– கி – ய – ம ான உண– வு ப் பழக்–
கத்தை கடைப்–பி–டிப்–பது மிக–வும் அவ–சி–யம்
என்– ப தை ஒவ்– வ�ொ – ரு – வ – ரு ம் கவ– ன த்– தி ல்
க�ொள்ள வேண்–டும்.

