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17 SIMPLE WAYS TO BEAT ANXIETY, NOW 
 

"Although anxiety is part of life, never let it control you." 
 

1. Form a mental image of a positive outcome. 
2. Focus on what’s going right in your life. 

3. Take a few deep breaths, breathe in slowly through your nose, 
while allowing your chest and lower belly to rise as your lungs fill. 
Allow your abdomen to expand fully. Then, slowly let the breath 

out, exhaling through your mouth. If it feels more natural to 
breathe out through your nose, that's okay, focus on your breath 

and forget everything else. 
4. Accept that it’s okay to not knowing what might come 

tomorrow, think positive, hope for the best, and remind yourself, 
whatever it is, you will handle it with love and grace. 

5. Realize that your brain is playing tricks on you. Remember 
there are always options in life. 

6. Declutter your brain, your home and your work space. 
7. Spend more time with caring and understanding people. 

8. Set aside 20 minutes every day to worry, and just let things be. 
9. Get enough sleep. Eat and drink sensibly. 

10. Create a vision board. Plan ahead. 
11. Know that feelings are not facts. 

12. Recite positive affirmations. 
13. Reduce caffeine, sugar, and highly processed foods. 
14.Visualize anything positive or reminisce on the good 

memories. 
15. Exercise, exercise, exercise! 
16. Spend more time in nature. 

17. Schedule a physical exam to rule out a medical condition for 
your anxiety. 

☆˜"*❊დ❊⁀˚✲.‿✲☆˜"*❊დ❊ 
 
 Focus on your own healing, and avoid looking at others that were 

already mended just to be ashamed as to why are you still on 

the process itself. All of us had taken too much time to be 

cured and sought for the remedy for quite a long while, so don't 

look down on yourself; you are in no competition with anyone. 

You will also have that victorious moment soon. —Ren Ednalig 
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அப்பா!!! அம்மாவும் ஆக முடியுமா!!!! இதை நான் படிக்கும்பபாபை கண்ணரீ் வழிந்பைாடியது. தைாடர்ந்து படியுங்கள். . . 
 

ஓர் அனைத்துலகப் பள்ளியில், அைனலயும் தூசினயயும் பபொருட்படுத்தொமல் பூங்கொவிலுள்ள பசடிகளுக்கு, நீர் 
ஊற்றிக் பகொண்டிருந்தொர் ததொட்டக்கொரர் ஒருவர். " கங்கொ தொஸ், தனலனமயொசிரினய உன்னை உடதை வரச்பசொன்ைொர்" . 
அந்த அலுவலகப் னபயைின் அந்தக் கனடசி இரு பசொற்களின் பதொைி அனைப்பின் அவசரத்னதச் சுட்டிக் கொட்டியது. உடதை 
தன் னக கொல்கனள அலம்பிக்பகொண்டு அனறனய தநொக்கி வினரந்தொர். அன்று என்ைதவொ பூந்ததொட்டத்திலிருந்து 
அலுவலகத்திற்குச் பசல்வது பநடுந்தூர நனடயொய்த் ததொன்றியது. அவரது இதயம், பநஞ்சொங் கூட்டிற்குள்ளிருந்து பவளிதய 
வந்து விழுவது தபொன்ற ஓர் உணர்வு. அவர் மைத்தில் பலவொறொை எண்ணங்கள் அனலதமொதிை. ஏன்? என்ை நடந்திருக்கும்? 

இத்துனண அவசரமொக எதற்குக் கூப்பிட்டிருப்பொர்? என்ற தகள்விக் கனணகள். . .அவர் தநர்னமயொை பதொைிலொளியொவொர். 
எத்தருணத்திலும் தன் கடனமயிலிருந்து தவறியதில்னல. . அனறக் கதனவத் தட்டிைொர். ."என்ை கூப்பிட்டீங்களொ தமடம்?" 

"உள்தள வொ . " என்ற அந்த அதிகொரக் குரல் அவரது படபடப்னப தமலும் அதிகரித்தது. .பொதி நனர விழுந்த மயிர், 

சீரொய் சீவி முடிச்சுப் தபொடப்பட்ட தனல, தநர்த்தியொய்ப் பின்ைப்பட்ட சொரினயப் பொரம்பரியமொை வைக்கில் அணிந்திருந்தொர். 
அவர் அணிந்திருந்த மூக்குக் கண்ணொடி தபருக்தகற்ப அவர் மூக்கின்தமல் அமர்ந்துபகொண்டிருந்தது . தமனச தமலிருந்த 
தொனளச் சுட்டிக்கொட்டி, "இனதப் படி". என்றொர். "ஆைொல், பம..பம தமடம் எைக்குப் படிப்பறிவு இல்லிங்க தமடம். எைக்கு 
இங்கிலிஷ் கூட படிக்க வரொது." தமடம் நொன் தவதறதும் பசய்திருந்தொல் என்னை மன்ைித்துவிடுங்கள். . .எைக்கு 
இன்பைொரு வொய்ப்பு பகொடுங்கள். . .என் மகள் இந்தப் பள்ளியில் இலவசமொகப் படிக்க வொய்ப்பு தந்தீங்க. அதற்கொக நொன் 
உங்களுக்கு என்பறன்றும் கடனமப்பட்டவைொதவன். .என் மகளுக்கு இப்படிபயொரு வொய்ப்பினை நொன் கைவில்கூட கொண 
முடியொது." இப்படிக் கூறிக்பகொண்தட அவர் ததம்பிைொர். நடுக்கமும் அவனர ஆட்பகொண்டது. 

 " தபொதும் நிறுத்து. நீ பரொம்பதொன் கற்பனை பசய்கிறொய். நொன் ஆசிரியர் ஒருவனரக் கூப்பிடுகிதறன். அவர் இனத 
உைக்கு, வொசித்து பமொைிப்பபயர்த்துக் கூறுவொர்.. இது உன் மகள் எழுதியது. இனத நீ பதரிந்துபகொள்ள தவண்டும்." 
வினரவிதலதய அங்கு வந்த ஆசிரினய ஒருவர் அதனை வொசித்து ஹிந்தியில் ஒவ்பவொரு வரியொக பமொைிப்பபயர்த்துக் 
கூறிைொர்.  "இன்று அன்னையர் திைம் பதொடர்பொய் மொணவர்கனளக் கட்டுனர எழுதச் பசொன்தைொம். இதுதொன் 
அக்கட்டுனரகளில் ஒன்று. "நொன் பஹீொரிலுள்ள ஒரு கிரொமத்னதத் தசர்ந்தவள். அந்தக் கிரொமத்தில் மருத்துவவசதிதயொ 
கல்விதயொ இல்னல. அனதக் கைவில்கூட கொண முடியொது. பிரசவத்தின்தபொது பல பபண்கள் மரணித்துள்ளைர். என் 
தொயொரும் அவர்களுள் ஒருவர். என்னை அவர் னககளில் ஏந்தும் பொக்கியத்னதக்கூடநொன் பபறவில்னல. என்னை 

முதன்முதலில் தன் னககளில் ஏந்தியவர் என் அப்பொதொன்.பசொல்லப்தபொைொல் அவர் ஒருவர் மட்டும்தொன். நொன் ஒரு 
பபண்ணொகப் பிறந்து விட்தடன். பிறக்கும்தபொதத என் தொயொனர விழுங்கிவிட்தடன் என்று உறவிைர் குனறபட்டுக் 
பகொண்டைர். அதைொல், எல்தலொரும் கவனலயனடந்தைர். உடதை மறுமணம் பசய்துபகொள்ளும்படி என் தந்னதனய 
வற்புறுத்திைர். ஆைொல், என் அப்பொ அனத மறுத்துவிட்டொர். என் தொத்தொவும் பொட்டியும் அவனரச் சம்மதிக்க னவக்க 
எல்லொவித யுத்திகனளயும் னகயொண்டைர். அறிவுப்பூர்வமொை வொதங்கனளயும் முன் னவத்தைர். என் தொத்தொ பொட்டிக்கு ஒரு 
தபரன் தவண்டுமொம். ஆகதவ, அவனர மறுமணம் பசய்துபகொள்ள தவண்டுபமை கட்டொயப்படுத்திைர். அப்படி அவர் 
இணங்கொவிட்டொல் அவனரத் தள்ளி னவத்துவிடுவதொகவும் அச்சுறுத்திைர். 

என் அப்பொ சற்றும் தயங்கொமல் நிலம், நல்ல வொழ்க்னக, பசொகுசொை வடீு, கொல்நனடகள் மற்றும் அக்கிரொமத்தில் 
பகௌரவமொை வொழ்க்னக வொை அவருக்கு இருந்த அனைத்து சலுனககனளயும் எைக்கொகத் துறந்தொர். னகயில் சல்லிக் 
கொசுகூட இல்லொமல் ஆைொல் என்னை மட்டுதம னகயில் ஏந்தியவொறு, இந்த மொநகரில் குடிதயறிைொர். வொழ்க்னக மிகவும் 
சிரமமொைதொகதவ இருந்தது. அப்பொ இரவும் பகலும் கடுனமயொக உனைத்து என்னைக் கண்ணும் கருத்துமொய்ப் தபணி 
வளர்த்தொர். நொன் விரும்பிச் சொப்பிட்ட உணவுப் பண்டங்கனளத் திடீபரை தைக்குப் பிடிக்கவில்னல என்று பசொல்வொர். அதன் 
கொரணம் எைக்கு அப்பபொழுது புரியவில்னல . . . தட்டில் இருக்கும் அந்த ஒரு துண்னட நொன் சொப்பிட தவண்டும் 
என்பதற்கொகதவ அவர் அவ்வொறு நடந்துள்ளொர் என்பனத நொன் பபரியவளொக வளர்ந்த பிறகுதொன் பதரிந்து பகொண்தடன். 
அவர் சக்திக்கு மீறிய ஒரு வசதினய எைக்கு ஏற்படுத்திக் பகொடுத்தொர். இப்பள்ளி அவருக்குப் புகலிடமளித்து சிறப்பு 
பசய்துள்ளது. இப்பள்ளி இன்பைொரு மொபபரும் பரினசயும் தந்துள்ளது. ஆம், நொன் இப்பள்ளியிதலதய தசர்ந்து பயில 
வைங்கியுள்ள வொய்ப்புதொன் அது. அம்மொ என்றொல் அன்பும் அரவனணப்பும் எைின், என் அப்பொ அதற்குப் பபொருத்தமொைவர். . 
.அம்மொ என்பவர் இரக்கமிக்கவர் எைின், என் அப்பொ அதற்கும் பபொருத்தமொைவதர. . .அம்மொ என்பவர் தியொகி எைின், 

நிச்சயமொக என் அப்பொ அனதயும் ஆக்ரமிக்கின்றொர். . .சுருங்கக்கூறின், தொய் ஒருவரின் வடிவம் அன்பு, பரொமரிப்பு, தியொகம், 

இரக்கம் எைின் *என் அப்பொதொன் இவ்வுலகிதலதய மிகச் சிறந்த தொய்*!!!  
அன்னையர் திைத்தில் இம்மண்ணில் மிகச் சிறந்த பபற்தறொரொக இருக்கும் என் அப்பொவுக்கு வொழ்த்துத் பதரிவிக்க 

விரும்புகிதறன். . .இப்பள்ளியில் கடிை உனைப்பொளியொக திகழும் ததொட்டக்கொரருக்கு என் வணக்கத்னதத் பதரிவித்து 
அவர்தொன் என் அப்பொ என்பனதப் பபருனமதயொடு அறிவிக்க விரும்புகிதறன். இனத வொசிக்கும் என் ஆசிரினய எைக்கு 
நல்ல புள்ளிகள் தரமொட்டொர் என்பது எைக்குத் பதரியும். ஆயினும் தன்ைலமற்ற அப்பொவுக்கு ஒருவர் வைங்கும் ஒரு சிறிய 
அன்பளிப்பொக இக்கட்டுனர இருக்குபமை நம்புகிதறன். அந்த அனற நிசப்தமொைது. . .கங்கொ தொஸ் ததம்பி அழுவது மட்டுதம 
தகட்டது. . . கடும் பவயில்கூட அவரின் ஆனடனய வியர்னவயொல் ஈரப்படுத்தொது இருந்திருக்கலொம். ஆைொல், தன் மகளின் 
பசொற்கள் அவர் உள்ளத்னததய ஈரப்படுத்தியது. அவர் னககட்டி, வொயனடத்து அங்கு நின்றுபகொண்டிருந்தொர். 
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.ஆசிரினயயிடம் இருந்து அந்தத் தொனள வொங்கி தன் பநஞ்சின்தமல் னவத்து கண்கலங்கிைொர். . .தனலனமயொசிரினயத் 
தன் இருக்னகயிலி ருந்து எழுந்தொர். கங்கொ தொனை அமரச்பசொன்ைொர். அவர் பருக ஒரு தகொப்னப நீர் வைங்கி அவரிடம் 
ஏததொ பசொன்ைொர். அவர் குரலில் ஒரு கைிவு பவளிப்பட்டது. கங்கொ தொஸ் உன் மகளின் இக்கட்டுனரக்கொக 10/10 புள்ளிகள் 
வைங்கியுள்தளொம். இப்பள்ளி வரலொற்றிதலதய அன்னையர் திைம் பதொடர்பில் எழுதப்பட்ட மிகச்சிறந்த கட்டுனர இதுதொன். 
நொனளக்கு இப்பள்ளியின் *அன்னையர் திை விைொ* பவகுவிமர்னசயொகக் பகொண்டொடப் படவிருக்கிறது. இப்பள்ளியின் 
ஒட்டுபமொத்த நிர்வொகஸ்தரும் உன்னைதய சிறப்பு விருந்திைரொக அனைக்க முடிவு பசய்துள்ளைர். பிள்னளனய 
வளர்த்பதடுப்பதில் ஆண் ஒருவன் கொட்டும் அன்பு, அர்ப்பணிப்பினை பகௌரவிக்கவும் ஒரு சிறந்த பபற்தறொரொகத் திகை 
பபண் ஒருவரொல் மட்டுதம முடியும் என்பதல்ல என்ற உண்னமனய உலகறியச் பசய்யவும் நொங்கள் இம்முடினவச் 
பசய்துள்தளொம். அதற்கும் தமலொக, உன் மகள் உன் மீது பகொண்டுள்ள உறுதியொை நம்பிக்னகனய மறு உறுதிப்படுத்து 
வதுடன் தபொற்றி அங்கீகரிக்கவும் உன் மகளுக்குப் பபருனம தசர்க்கவும் உன் மகள் தன் கட்டுனரயில் குறிப்பிட்டுள்ளது 
தபொல், இவ்வுலகிதலதய தனலசிறந்த பபற்தறொனர இப்பள்ளி பபற்றிருப்பதற்கொக இப்பள்ளியிலுள்ள அனைவரும் 
பபருனமபகொள்ளவும் இம்முடினவச் பசய்துள்தளொம். . .  

நீ பூங்கொனவ மட்டும் பரொமரிக்கவில்னல மொறொக.... உன் வொழ்வின் வினல உயர்ந்த மலனர அைகிய முனறயில் 
தபணி வளர்த்துள்ளொய். நீதொன் உண்னமயொை ததொட்டக்கொரன்." " கங்கொ தொஸ், அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீ சிறப்பு விருந்திைரொக 
வருவொயொ? குடும்பச் சுதமதய ைம் பைாளில் சுமக்கும் அதைத்து ைந்தையர்களுக்கும் அன்புடன் சமர்ப்பணம்!!!!. 
 

  



5 
 

"மாவரீன் வாஞ்சிநாைன்" 
வ.உ.சி அவர்களின் சுததசி கப்பல் நிறுவைம் ஆங்கிதலதய பபொருளொதொரத்னத 

வழீ்த்த அனமக்கப்பட்டது.நினைத்தது தபொலதவ அவர்களுக்கு மிகுந்த அச்சுறுத்தனல 
ஏற்படுத்தியது. பல சூதுகளின் வைி அந்த நிறுவைம் வழீ்த்தப்பட்டொலும் வஉசி,சுப்ரமணிய 
சிவொ தபொன்றவர்கள் எழுப்புகிற சுதந்திர கைனல அனணக்க முடியவில்னல.இந்தியொ 
முழுக்க சுதந்திர தபொரொட்டம் நலிவனடந்து இருந்த தநரத்தில் தூத்துக்குடினய சுற்றி பற்றி 
எரிய னவத்திருந்தொர்கள் வஉசி மற்றும் சகொக்கள். மிக அதிகமொக சுததசிய விடுதனல 
கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது.'லொல்-பொல்-பொல்' என்ற மூவர் கூட்டணினய தனலனமதயற்று 
குறிப்பொக திலகர் வைி பசன்றொர்கள் வஉசியும்,சுப்ரமண்யசிவொவும்.அந்த தநரத்தில் சுதந்திர 
தபொரொட்டத்தில் பங்கு பகொண்ட பிபின் சந்திரபொனல னகது பசய்து விடுதனல பசய்தது 
ஆங்கிதலய அரசு.அந்த விடுதனலனய சுதந்திர நொளொக பகொண்டொட நினைத்து மிகப்பபரிய 
கூட்டத்னத திரட்ட முடிவு பசய்தைர் வஉசியும்,சிவொவும். உண்னமயில் பதொைிலொளர்களும், 

மக்களும் வஉசிக்கு துனணயொகதவ நின்றைர்.அது கபலக்டர் ஆஷ்துனரனய தமலும் 
எரிச்சலனடய னவத்தது.அனத னமயமொக னவத்து கிளர்ச்சினய உண்டு பசய்ய பொர்ப்பதொக 
வஉசி,பத்மநொப ஐய்யங்கொர்,சுப்ரமண்யசிவொ ஆகிதயொர் மொர்ச் 12 1908 அன்று னகது 

பசய்யப்பட்டொர்கள். அவர்களது னகதினை கண்டித்து மக்கள் கிளர்ந்பதழுந்து ஆர்பொட்டம் பசய்தைர்.அந்த கூட்டத்னத 
கனலக்க ஆஷ்துனர துப்பொக்கி சூடு நடத்திைொர் பலர் இறந்தைர்.னகது பசய்யப்பட்டவர்கள் மீது அரசதுதரொக முத்தினர 
குத்தப்பட்டது. 

வஉசிக்கு அநீதியொக 40 ஆண்டு கொல சினறவொசத்னத உறுதி பசய்தது ஆங்கிதலதய அரசு.அன்று உலகளொவிய 
எல்லொ பத்திரிக்னககளும் அனத கண்டித்து எழுதிை.ஈவு இரக்கமற்ற தண்டனை என்று இந்திய அளவில் எல்லொ 
தனலவர்களும் பகொதித்தைர்.மக்கள் மத்தியில் மிகப்பபரிய சுதந்திர தவள்வினய உண்டு பசய்தது,வஉசிக்கு வைங்கப்பட்ட 
இந்த தண்டனை.திருபநல்தவலி முழுக்க கதளபரமொைது. எந்த அளவிற்கு இருந்தது என்பனத பொரதி எழுதிய 
"பவள்னளக்கொர விஞ்ச் துனர கூற்று" - "ததசபக்தர் சிதம்பரம் பிள்னள மறுபமொைி" என்ற கவினதகனள படித்தொல் அது 
எப்படி ஒரு வரீவைிபொடொக எழுந்திருந்தது என்பனத புரிந்துபகொள்ள முடியும்.'தவளொளன் சினற புகுந்தொன் தமிைகத்தொர் 
மன்ைபைை மீண்டொன் என்தற தகளொத கனத வினரவிற் தகட்பொய் நீ' என்ற வரிகள் மக்களின் எதிர்பொர்ப்னப பிரதிபலிக்கிற 
பொடல்கள். இப்படி எழுந்த அந்த சுதந்திர தொகம் வொஞ்சிநொதனுக்குள்ளும் பரவியது.தன் அரசுதவனலனய உதறிவிட்டு 
சுதந்திர தபொரொட்டத்தில் வஉசியொல் கவர்ந்திழுக்கப்பட்டு உள்தள வந்தவர்.அந்த பொரத மொதொவின் புதல்வர்கள் 
பவஞ்சினறயில் வழீ்வனத தொங்க முடியொமல் தீவிரவொத தபொக்னக னகயிபலடுக்கிறொர் வொஞ்சிநொதன்.அவர் தன்னை 
நீலகண்ட பிரம்மொச்சொரியின் பொரத மொதொ சங்கத்தில் இனணத்துக் பகொண்டு ஆஷ்துனர பகொல்லும் திட்டத்னத தீட்டிைொர். 
1911 ஜுன் 17 அன்று பகொனடக்கொைல் பசன்று பகொண்டிருந்த ஆஷ்துனரனய மணியொச்சி ரயில் நினலயத்தில் னவத்து 
சுட்டுக் பகொன்றொர். அதன் பிறகு தொன் தப்பிக்க முடியொது என்று பதரிந்து ரயில் கைிப்பனறயில் தன்னைத்தொதை சுட்டுக் 
பகொண்டு இறந்தொர்.அவதரொடு இனணந்து வந்த மொடசொமிப் பிள்னள தப்பித்து பசன்றுவிட்டொர் அவர் என்ைவொைொர்? 

வொஞ்சிநொதைின் உடல் என்ை பசய்யப்பட்டது? என்பது யொருக்கும் பதரியவில்னல. 
அதன் பின்ைொல் கொவல்துனற வொஞ்சி நொதைின் இல்லத்தில் தசொதனை நடத்தியது.இந்த பகொனல தைி மைித 

பசயல் அல்ல என்பனத கண்டறிந்தைர். இந்தச் சதி பலர் சம்பந்தப்பட்டு நிகழ்த்தியது என்பது பதரிய வந்தது. 
ஆதொரங்களின் அடிப்பனடயில் ஆறுமுகப் பிள்னள, தசொமசுந்தரம் என்ற இருவனர னகது பசய்தைர். பின்ைொளில் அவர்கள் 
இருவரும் அப்ரூவரொக மொறிைர்.அவர்கள் அளித்த தவலின் அடிப்பனடயில் 16 தபர் பகொண்ட பட்டியல் தயொரிக்கப்பட்டது 
ஆங்கிதலதய அரசொல்.அவர்கனள ஒவ்பவொருவரொக னகது பசய்ய ஆரம்பித்தது ஆங்கிதலய அரசு.மிக தமொசமொக நடக்கப் 
தபொகும் பகொடூரங்களுக்கு பயந்து தர்மரொஜ ஐயர் விஷம் குடித்தும்,தவங்கதடச ஐயர் கழுத்னத அறுத்துக் பகொண்டும் 
தற்பகொனல பசய்து பகொண்டைர். மீதமுள்ள 14 தபனர னகது பசய்தது அரசு. இந்த 14 தபரும் குற்றவொளிகள் என்று 
தீர்ப்பளித்தது மூன்று நீதிபதிகள் அடங்கிய பபஞ்ச்.முக்கிய குற்றவொளியொை எருக்கூர் நீலகண்ட பிரம்மச்சொரிக்கு ஏழு 
ஆண்டுகள் கடுங்கொவல் தண்டனை வைங்கப்பட்டது. சங்கர கிருஷ்ணனுக்கு நொன்கு ஆண்டுகள் சினற தண்டனை 
வைங்கியது மற்ற குற்றவொளிகளுக்கு குனறந்த தண்டனையும் வைங்கப்பட்டது. இனத எதிர்த்து ஐந்து நீதிபதிகள் பகொண்ட 
பபஞ்சுக்கு அப்பலீ் பசய்யப்பட்டது ஆயினும் தீர்ப்பு திருத்தப்படவில்னல. இப்படி மிக பதளிவொக இருக்ககூடிய ஒரு 
வைக்கில் வொஞ்சிநொதைின் சுதந்திர தவட்னகயின் வரீமிகு பசயனல பகொச்னசப்படுத்தும் வண்ணம் இன்று பல்தவறு 
வனசகனள எழுதி வருகிறொர்கள். ஆங்கிதலதய ஆட்சிக்கு எதிரொை தீவிரவொத தபொக்கு பலன் தருமொ? தரொத என்பது தைி 
வொதம்.ஆைொல் மிகப்பபரிய மக்கள் புரட்சினய உண்டு பசய்த தன் தனலவர்கனள னகது பசய்து பகொடுனமப்படுத்தி, 
தண்டனை பபற்றுத்தந்த ஆஷ்துனரனய சுட்டுக்பகொன்றுவிட்டு,தன்னையும் அைித்துக் பகொண்ட மொவரீன் 
வொஞ்சிநொதன்..பகத்சிங் லஜபதிரொயின் மரணதிற்கு பசொன்ை அதத பதினலத்தொன் வொஞ்சிநொதன் வஉசியின் தண்டனைக்கு 
பதிலொக பசொல்லியுள்ளொன். பகத்சிங்கிற்கு என்ை மரியொனத வைங்கப்படுகிறததொ?அது இந்த நொடு முழுக்க 
வொஞ்சிநொதனுக்கும் வைங்கப்பட்டிருக்க தவண்டும்..திருப்பூர் குமரன்,வொஞ்சிநொதைின் தியொகங்கள் இந்தியொவின் எந்த 
பகுதியரின் தியொகத்துக்கும் சற்றும் குனறயொதது. 
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தொயம் வினளயொட்டும் தமிைர்களின் அறிவியல் பூர்வமொை பண்பொட்னடயும் 
வியக்கும் வொழ்வியல் முனறகனள பற்றி, பதரிந்து பகொள்தவொமொ..? தொய கட்னடயிி்ல் 
விழும் எண்களின் மகினம! அரசர்களின் ரொஜ தந்திர வினளயொட்டு தொயம் உருட்டுதல் 
ஆகும்! தொயம் உருட்டும் தபொது ஒன்று (1) (தொயம்), 5, 6, 12 விழுந்தொல் கட்னடனய 
பதொடர்ந்து உருட்டுவது ஏன் பதரியுமொ.!? 

தொயம் (1) சூரியனை குறிக்கும் சூரியதை பிரபஞ்சத்தின் ஆதொரம் ! 5-ம்_எண் பஞ்ச 
பூதங்கனள குறிக்கும் (நீர், பநருப்பு, கொற்று, ஆகொயம், பூமி) 6-ம்_எண் மற்ற ஆறு 
கிரகங்கனளயும் சந்திரன், பசவ்வொய், புதன், குரு, சுக்கிரன், சைி) மற்றும் ஆறு 
பருவங்கனளயும் இளதவைிற், முதுதவைிற், கொர், குளிர், முன்பைி, பின்பைி )கொலங்கனள 
குறிக்கும் ! 12 ம் எண் 12 இரொசிகனளயும் (12 மொதங்கனளயும்) குறிக்கும்.! இந்த 1, 5, 6, 12 
க்குறிய தமற்கண்ட அம்சங்கனள ஆரொய்ந்தத எதிரி நொட்டுடன் பனட எடுப்பர்.! 

அதததபொல் 2-ம் எண் இரண்டு அயைங்கனள உத்ரொயைம், தட்சிணொயைம் 3-ம் 
எண் முக்குண தவனளனய சொத்வகீம், ரொஜைம், தொமைம்) குறிக்கும்.! 4-ம் எண் நொன்கு 
தயொகங்கனள அமிர்த, சித்த, மரண, பிரபலொரிஷ்ட) குறிக்கும்.! எைதவ இந்த எண்களில் 1, 

5 ,6, 12 பகனடயில் முக்கிய அம்சமொக கருதுவதொல், அந்த எண்கள் விழுந்தொல் மீண்டும் 
தொயகட்னடனய உருட்டுகின்றைர்.!! இைிதமல் தொயம் வினளயொடும் தபொது நம் 

முன்தைொர்கனளயும் அவர்களின் அபூர்வமொை அறிவியல் சொர்ந்த விசயங்கனளயும் என்ைி பபருனமக் பகொள்தவொம்.!! நொம் 
தொன் அவர்களின் வினத என்று..  

எலி தபாறி  

ஒரு பண்ணயொர் வடீ்டில் ஒரு எலி வசித்து வந்தது...ஒரு நொள் தைது இரவு தநர இனர ததடப் புறப்பட்டுக் 
பகொண்டிருந்தது. எலி வனலனய விட்டு தனலனய உயர்த்திப் பொர்த்தது. வடீ்டின் எஜமொைனும், எஜமொைியும், ஒரு 
பொர்சனலப் பிரித்துக் பகொண்டிருந்தொர்கள். ஏததொ நொம் சொப்பிடக்கூடிய ஒரு பபொருள் தொன் உள்தள இருக்கும் என்று 
ஆவதலொடு பொர்த்தது எலி. அவர்கள் பவளிதய எடுத்தது ஒரு எலிப்பபொறி. அனதப்பொர்த்ததும் அந்த எலிக்கு மூச்தச நின்று 
விடும் தபொல இருந்தது...உடதை ஒதர ஓட்டமொக வடீ்டில் இருந்த தகொைியிடம் தபொய் பசொன்ைது... "பண்னணயொர் ஒரு 
எலிப்பபொறி வொங்கி வந்துள்ளொர். எைக்கு பயமொக இருக்கிறது என்றது.." இனதக் தகட்ட தகொைி விட்தடற்றியொகச் 
பசொன்ைது.." உன்னைப் பபொறுத்தவனர இது கவனலப்பட தவண்டிய விஷயம்தொன். நல்ல தவனளயொய் இந்த 
எலிப்பபொறியொல் எைக்கு ஒரு பிரச்சினையும் இல்னல என்றது தகொைி.." உடதை அது .. பக்கத்தில் இருந்த 
வொன்தகொைியிடம் பசன்று.. அதத விஷயத்னதப் தபொய்ச் பசொல்லியது. வொன்தகொைியும் அததபதினலச் பசொல்லியததொடு, 

"நொன் எலிப் பபொறியபயல்லொம் பொர்த்து பயப்பட மொட்தடன்..." என்றது. மைம் பநொந்த எலி... அடுத்தொக... பக்கத்தில் இருந்த 
ஆட்டிடம் தபொய் அதத விஷயத்னதச் பசொல்லியது... ஆடும் அததபதினலச் பசொல்லியது. அத்ததொடு நின்றிருந்தொலும் 
பரவொயில்னல..."எலிப்பபொறினய பொர்த்து, என்னையும் பயப்படச் பசொல்கிறொயொ?" என்று நக்கலும் அடித்தது.  

அன்று இரவு. எலிப்பபொறியில் ஒரு பபொரித்த மீன் துண்னட னவத்து விட்டு...பண்னணயொரும், அவர் மனைவியும், 

தூங்கப் தபொயிைர்...ஒரு அனர மணி தநரத்தில்,, *"டமொல் "* என்பறொரு சத்தம். எலிதொன் மொட்டிக் பகொண்டு விட்டது என்று 
என்ைிய பண்னணயொர் மனைவி ஓடிவந்து.. எலிப்பபொறினயத் னகயில் தூக்கிைொள். ஆைொல்... எலிக்கு பதிலொக பொதி 
மொட்டியிருந்த பொம்பு ஒன்று எஜமொைியம்மொனளக் கடித்து விட்டது. எஜமொைியம்மொனள உடதை ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துக் 
பகொண்டு ஓடிைொர்கள். விஷத்னத முறிக்க இன்பஜக்சன் தபொட்ட பின்னும்.. பண்னணயொர் மனைவிக்கு விஷம் 
இறங்கதவயில்னல. அருகில் இருந்த ஒரு மூதொட்டி..."பொம்புக் கடிக்குப் பின்ைொல் வரும் கொய்ச்சலுக்கு.."சிக்கன் சூப் 
னவத்துக் பகொடுத்தொல் நல்லது.." என்று தயொசனை பசொன்ைொள். தகொைிக்கு வந்தது வினை. தகொைி அடித்து சூப் 
னவக்கப்பட்டது. தகொைி உயினர விட்டது. அப்தபொதும் பண்னணயொர் மனைவியின் கொய்ச்சல் தணியவில்னல. உறவிைர்கள் 
சிலர் நலன் விசொரிக்க வந்தொர்கள்...அவர்களுக்குச் சனமத்துப்தபொட வொன்தகொைினய அடித்தொர்கள்...வொன்தகொைியும் உயினர 
விட்டது. சில நொட்களில் பண்னணயொரம்மொவின் உடல் நலம் ததறியது. பண்னணயொர் தன் மனைவி பினைத்தனதக் 
பகொண்டொட ஊருக்தக விருந்து னவத்தொர். இந்த முனற ஆட்டின் முனற..... விருந்தொக ஆடும் உயினர விட்டது.. நடந்த 
அத்தனை நிகழ்வுகனளயும் எலி வருத்தததொடு கவைித்துக் பகொண்டிருந்தது. பண்னணயொர் மனைவியின் பொம்புக்கடிக்குக் 
கொரணமொை எலிப் பபொறினயத் தூக்கிப் பரணில் தபொட்டு விட்டொர். "எலி தப்பித்து விட்டது. அப்பொடொ..."  

நீதி :- அருகில் இருப்பவர்கள் தைக்பகொரு பிரச்சினை என்று வந்தொல் "என்ை..? என்றொவது தகளுங்கள். 
ஏபைன்றொல் யொருக்கு என்ை பிரச்சினை எப்தபொது வரும் என்று யொருக்கும் பதரியொது. அடுத்தது அந்தப் பிரச்சினை 
நமக்கும் வரலொம். அடுத்த முனற... நம்முனடயதொகவும் இருக்கலொம்.. ஏபைைில்..இந்த தநரத்தில் உணவு உனட தண்ணரீ் 
கினடக்கொத மக்களுக்கு இது அவர்கள் பிரச்சனை என்று பொரொமல் அனைத்து பபொதுமக்கள் பிரச்சினையொக 
பொருங்கள்...ஆகதவ உங்களொல் முடிந்தனத உதவுங்கள் அவர்கள் சின்ை வொழ்த்து கூட நம் பிள்னளகளுக்கு தபொய் தசரும் 
நம் குடும்பம் நல்லொ இருக்கும் இனத நொம் அனைவரும் நம்மொல் முடிந்தனத நொம் கண்டிப்பொக உதவ தவண்டும்  
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IDEAS TO NURTURE YOUR SOUL 

1. Pick up a book in a genre that you have never read before. 

2. Listen to your body. Sleep with the intention to completely rest. Anxiety and depression have their roots in 

inadequate sleep. 

3. Wake up 15 minutes earlier. Spend time alone in the silence. 

4.  
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HEALTHY INGREDIENT SWAPS FOR BAKING 
1. Instead of SUGAR: Use natural honey, agave nectar, 
maple syrup, coconut sugar or ripened bananas. 
2. Chia seeds or flax seeds in place of real eggs. 
3. Instead of OIL/BUTTER: Use unsweetened applesauce, 
mashed bananas, or nut butters. 
4. Greek yogurt in place of sour cream or oil. 
5. 100% Whole wheat flour, nut flour or coconut flour 
instead of the white flour. 
6. Fig puree and avocado can be used in recipes instead 
of margarine or butter. 
7. Evaporated skim milk instead of whole milk and heavy 
cream. 
 
EFFECTIVE WAYS TO LIVE YOUR LIFE TO THE FULLEST 

❥ Set your realistic, measurable and achievable goals. 
Create an action plan for your goals and work on them, 
one at a time. 

❥ Create your bucket list, then, get out there to achieve 
them. 

❥ Do the things you love because life is too precious to 
be doing anything else.  

❥ Be empathetic. See things from others’ shoes. 

❥ Show compassion and kindness to everyone around 
you. 

❥ Overcome procrastination. 
 
 

The greatest gift you can give yourself is release. 

Release attachment, release resentment, release pain, 

release grief, release negativity. Allow yourself 

release. - Note to Others 
 


