
  

 

  வாழ்க தமிழ்! வளர்க வவயகம்!   

தீபாவளி மலர் 2020 

மலர் 22 இதழ் 3 இதழ் மலர்ந்த நாள் : 11-21-2020   
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WISH YOU  
A Happy Diwali !! 

  
From 

DESI PLAZA 
9405, CINCINATTI COLUMBUS ROAD 

WEST CHESTER TOWNSHIP  
OHIO – 45069 
513 –777-3374 
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 உங்கள் குழந்தை ைமிழ் பேசி, ேடிை்து, எழுை பேண்டுமா?   
GCTS-ன் ைமிழ் ேள்ளி முைல்ேர்  பூஜா ராமசச்ந்திரன் அல்லது ேழி 
நடை்துனர்  பகாபிநாை் ஜம்புலிங்கம் அேர்கதள அணுகவும். 

பள்ளி குறித்து 
விபரங்களுக்கு  

பூஜா ராமச்சந்திரன் 
  
ககாபிநாத் ஜம்புலிங்கம் 
 
இவர்கவள அணுகவும். 
 

https://cincytamilsangam.org/

tamil-school/ 

 இவைய தளத்வத 
பார்க்கவும்  
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அன்புடையீர ், 

 

வணக்கம் ! இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் ! 

 

நுண்ததாற்று நம்டம ததாற்ற நைக்கும் இந்த பபாரில் தவல்ல முயன்று தகாண்டிருக்கிபறாம். 

 

மாறுபை்ை சூழலிலும் நமது சங்கம் தனது பணிகளில் பீடு நடை பபாடுகிறது உங்கள் ஆதரவுைன். 

 

நிரவ்ாகக்குழுவில் கைந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பணியாற்றி விடைதபற்றும் நமக்கு வடலதள 

தசயல்பாைட்ை எளிதாக்கி ததாைரந்்து தமிழ்ப்பணி ஆற்றிவரும் சுபாஷினி காரத்்திபகயன் 

அவரக்ளுக்கு எங்களது வாழ்த்துக்கள் , நன்றி சுபா! 

 

நிரவ்ாகக்குழுவில் பணியாற்ற வந்திருக்கும் முருகானந்தம் ராமசந்திரன்(முரு) அவரக்டள வாழ்த்தி 

வரபவற்கிபறாம் 

 

விடளயாைட்ு துடறக்காக  நம்பமாடு பணி தசய்ய வந்திருக்கும் தசந்தில் காரப்மகம் அவரக்டள 

வாழ்த்தி வரபவற்கிபறாம். 

 

பள்ளிப்பணி  ததாைரப்ாக நம்பமாடு பணியாற்ற  வந்திருக்கும் பகாபிநாத்  ஜம்புலிங்கம் 
அவரக்டளயும்  பூஜா ராமசந்திரன் அவரக்டளயும் வாழ்த்தி வரபவற்கிபறாம். 
 
இந்த வருை தீபாவளி சிறப்பிதடழ சங்கமம் இரைட்ை சிறப்பிதழாக உங்களுக்கு அளிக்கிபறாம். 
 

சங்க உறுப்பினர,் கவிஞர ், மருத்துவர ்சிவானியின் , "நீரிழிபவாடும் நிமிரந்்து 
நிற்பபாம்"  என்கிற கைட்ுடர  நாம் அடனவரும் படித்து பயனுற பவண்டிய படைப்பாகும் . 

 

உங்கள் ஆதரபவாடு எங்கள் பணி ததாைரும் ! 

 

நன்றி வணக்கம் ! 

அன்புைன் 

நிரவ்ாகக்குழுவினர ்

Nov 21 2020 
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ஆசிரியர் குழு:                              குமார் சரேணன், ஷ்யாம் ரங்கஸ்ோமி 
 
              
அசச்ிட்டேர் :                                  நேநீைன் ோரை்்ைசாரதி - NavaTech 
 

Publisher Website : https://www.navatech.co.in 

E-Mail : navaneetha.tw@gmail.com 

Skype :  navaneetha.tw@gmail.com 

Mobile : +91 973 1690 909 

சங்கமம் ஆசிரியர ்குழு 

  

  

  

WISH YOU  
Happy Diwali 

  
From 

NIVA GROCERS 
6182, TYLERSVILLE ROAD MASON 

OHIO – 45040 
513 -234-0888 
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 மகள்கடள தபற்ற 

அப்பாக்கள்- மாலதி 

 
 
 

விண்மீன்கள் வீை்டிடனபய 
விழியிரண்டில் டவத்தவபள 

சின்ன தசல்ல சிரிப்பாபல 
என்டன நித்தம் ஆள்பவபள 

  
நின் பிஞ்சு விரல் தீண்ையிபல 
தநஞ்சதமல்லாம் தநகிழுதடி 

மடை திறந்த தவள்ளம் பபாபல - ஆடச 
 பஞ்சமின்றி பாயுதடி 

  
என் சாயடல ஒத்திருப்பாள் 
எந்தன் மகள் என்றிருந்பதன் 
உன்டனபய என்னில் ஊற்றி 

என்டனபய நீ தவன்றுவிை்ைாய் 
  

உலகிலுள்ள உறவடனத்தும் 
உன்னிைத்தில் கண்பைனடி! 

விலகி நீ தசல்வததனில் 
என்டன நாபன இழப்பபனடி! 

  
தவற்றிகடள நீ ஆள 

காவலனாய் நானிருப்பபன் ! 
உன் பாடத தடை நீக்க 

இன்னுயிடரயும் ஈன்றிடுபவன்! 
  

ஈன்றவள்தன் அன்பிடனபய 
எனக்களிதத் என் தாபய ! 

நீலக்கைல் நிடலக்கும் வடர 
நீடூழி வாழ்வாபய !  
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 காலசச்க்கரம்  

- மாலதி  

 

‘உன்னதநனசச்ு தநனசச்ு உருகிப்பபாபனன்’ ...சிணுங்கியது டகபபசி..சத்தம் பகை்டுவிழி

த்த குழந்டத தன் விசனத்டத அழுடகபயாடு பதிவு தசய்தது. டகபபசி அடழப்டப   
புறக்கணிக்க தசய்தது தாய் பாசம். காற்றின் பவகதட்த தாண்டி பிள்டளயிைம்  ஓடிய 

கனியின் மனமும் கால்களும் ததாை்டிலின் அருகில் தசன்று 
நின்றது ...'ம்ம்ம் என்னம்மா ? அம்மா இங்பகதான் இருக்பகன்..அழாமல் தூங்கு' என்றபடி 

ததாை்டிடல ஆை்டினாள் கனி.பவடலடய சிறப்பாய் முடித்தார ் பபால் கடளப்பில்     
உறங்கியது கனியின் இரண்டு மாத தபண் குழந்டத.  
டகபபசி அடழப்பு நிடனவுக்கு வர , தன் காதிற்கும் பகைக்ாமல் தமல்ல ததாடலபபசி

டய பநாக்கி நகரந்்தாள் கனி. 'Kadhir Missed call'... Dial        

தசய்தபடி கனி டகப்பபசிடய ஏந்தினாள்.மறுபுறம் தளரவ்ுைன் ஒரு குரல் . 'கனி house 

owner வந்தா வாைடக நாடளக்கு தரப்றாம்னு தசால்லிடு ' .. ஏய்! கதிர ் !
கதிர!் ..துண்டிக்க பை்ைது அடழப்பு. 

சுவற்றில் சாய்ந்தபடி நிடனவடலகள் பமாத  சிந்தடனயில் ஆழ்ந்தாள் கனி.. 
அன்று ஊர ்திருவிழாவின் மூன்றாவது நாள் ..முதல் வரிடசயில் பதாழிகளுைன் கனி  
மிகுந்த எதிரப்ாரப்்புைன் நிகழ்சச்ிக்காக கடிகார முள்டள பவகமாக நகர ஆடண     
பிறப்பித்துக்தகாண்டிருந்தாள். திடர விலகியதில் அங்கும் இரு விழிகள் பதைபலாடு   
இருந்தது புரிந்தது கனி'க்கு . இடளயராஜாவின் இடச சுரங்கத்திலிருந்து             
'வா தவண்ணிலா ' என்ற பாைடல வாசித்த படி கனியின் கண்கள் நைத்திய நைன அர

ங்பகற்றத்டத கண்டு களிதத்ான்'keyboard’இடச கடலஞன் கதிர.் காலம் கனிய       
தபற்பறாரக்ள் விருப்பமின்றி   நண்பரக்பளாடு மை்டும் நைந்பதறியது கனி-

கதிர ்திருமணம். 
நிடனவடலகள் பலசாக கடலய , காதல் பபசின விழிகளிலிருந்து கண்ணீர ்

துளிகள் எை்டி பாரத்்தன. வாசலில் சத்தம் பகை்ைதும் கதிடர எதிரப்நாக்கி பவகம்     
எடுத்தாள் கனி . தடல குனிந்தபடிபய உள்பள நுடழந்தான் கதிர.் 
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'கனி தகாஞ்சம் தண்ணி தா ' என்றதும் தயாராக இருந்தாற்பபால் தண்ணீர ்குவடள

டய நீை்டினாள் கனி . இருவரும் குவடளயுைன் தடரயில் அமரந்்தனர ்.'நாடளக்கு   
ஹவுஸ் owner வந்தா இடத தகாடு' என்றபடி சில பநாை்டுகடள நீை்டினான் நம்        
கதாநாயகன்.பல பகள்விகள் மனதில் பமாதிக்தகாண்டிருப்பினும் மகிழ்சச்ி பமலிை    
ரூபா பநாைட்ுகடள எண்ணிக்தகாண்பை 'கதிர ்பாப்பாவுக்கு  பால் பவுைர ்வாங்கிைனும்

அப்படிபய தகாஞ்சம் துணிமணிகள் வாங்கிைனும்’ என்று அடுக்கிக்தகாண்பை பபானாள் 

கனி. 
ஒரு குழந்டதடய விற்று இன்தனாரு குழந்டதக்கு பசி தீரக்்கும் நிடல வந்தபத       
இடறவா ! என்று அலறியபடி அப்பபாதுவடர பதக்கி டவத்த பசாகத்டததயல்லாம்    
கண்ணீரால் கழுவினான் கதிர.் தன் காதல் கணவன் துவழுவடதக்கண்டு ஏதும்       
புரியாமல் தானும் அழுதபடி 'என்ன ஆசச்ு கதிர ்? தசால்லு please ' என்றாள் . 

ஆறு மாசமா lockdown , ஒரு கசப்சரியும் இல்ல.. எனக்கு பவற வழி ததரியல கனி ' என்று

தசால்லியபடி மீண்டும் அழ ததாைங்கினான் கதிர.்  

'கதிர ்என்ன ஆசச்ுன்னு தசால்லு ' என்று அலறியபடி கதிடர உலுக்கினாள் கனி. 
'என்பனாை பிள்டளயாகபவ என்பனாை கலந்த keyboard' டை வித்துை்பைன்  ' என்று    
பமலும் அழுதுதகாண்பை  ஈன்தறடுக்கா தன் பிள்டளடய இழந்த தவறுடமயில்      
தடரயில் சாய்ந்தான் கதிர.் 
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சதமயல் குறிே்புகள் - பிரட் உே்புமா 

- ஐஸ்ேர்யா சுந்ைர் 

பைதேயான போருட்கள்: 

 

பிரை் - 8-10, எதாவது ஒரு வடக 

கடுகு - 1 TSP 

உளுத்தம் பருப்பு - 1 TSP 

பசட்ச மிளகாய் - 1 

தவங்காயம் - 1 தபாடியாக நறுக்கியது 

தக்காளி - 2 தபாடியாக நறுக்கியது 

உப்பு - பதடவக்பகற்ப 

எண்டண - 2 TSP 

மஞ்சள் தூள் - 1/2 TSP 

மிளகாய் தூள் - 1 TSP / பதடவக்பகற்ப 

தனியா தூள் - 2 TSP 

கரம் மசாலா - 1/4 TSP / பதடவக்பகற்ப 

தபாடியாக நறுக்கிய தகாத்தமல்லி - சிறிதளவு 

  

பசய்முதற: 

 

முதலில், பிரை்டை தபான்னிறமாக பைாஸ்ை் (toast) தசய்து சிறு துண்டுகளாக தவை்டிக் 

தகாள்ளவும். ஒரு கைாயில் எண்தணய் ஊற்றி சூைானதும் அதில் கடுகு பசரத்த்ு , 

தவடித்த உைன் உளுத்தம்பருப்பு மற்றும் பசட்ச மிளகாய் பசரத்த்ு வதக்கவும். பிறகு, 

தவங்காயம் பசரத்த்ு வதக்கவும். தவங்காயம் நன்கு வதங்கியவுைன், தக்காளி பசரத்த்ு 

வதக்கவும். பிறகு, உப்பு, மஞ்சள் தூள். மிளகாய் தூள். தனியா தூள் மற்றும் கரம் மசாலா 

பசரத்த்ு வதக்கவும். இடவ நன்கு கலந்தவுைன் தவை்டி டவதத் பிரை் துண்டுகடள 

பசரத்த்ு பிரை் துண்டுகள் மசியாத படி தமதுவாக  கலக்கவும். பிறகு, தகாத்தமல்லி 

பசரத்த்ு அடுப்டப அடணத்து கைாடய இறக்கி டவக்கவும். 

 

குறிே்பு: 

 

1. பதடவக்பகற்ப தக்காளிக்கு பதில் தக்காளி சாஸ் (sauce) / தகசச்ப் (ketchup) பசரத்த்ு 

தகாள்ளலாம். 

2. டசனீஸ் (Chinese) சுடவ பிடித்தவரக்ள், ஸ்தசஸ்வான் சாஸ் (schezwan sauce) மற்றும் 

பசாயா சாஸ் (soy sauce) பசரத்த்ு தகாண்டு, தகாத்தமல்லிக்கு பதில் தபாடியாக நறுக்கிய 

தவங்காய தாள் (spring onion) பசரத்த்ு தகாள்ளலாம்.  
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தீோேளி ஓவியம்  

- ஸ்ரீநிஷா 
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நதகசச்ுதே துணுக்கு - 

- ராகபேந்திரன் ரவிசங்கர் 

 

 

 
ஒரு சிறுவடன, அவன் அம்மா கடைக்கு தசன்று 2 மளிடக சாமான்கள் வாங்கி வரச ்
தசான்னார.் அவன் சரி என்று கூறி கடைக்கு தசன்றான். ஆனால் திரும்பி வரும்பபாது 
கடையிலிருந்து ஒன்றும் வாங்கி வர வில்டல. மாறாக, கீபழ விழுந்து முை்டியில் 
காயத்துைன் வந்தான். அது ஏன்? 
 
விடை: அவன் அம்மா கடையில் உளுந்து மற்றும் தபருங்காயம்  வாங்கி வரச ்
தசான்னடத சிறுவன் விழுந்து தபருங் காயம் வாங்கி வரச ்தசான்னதாக புரிந்து 

தகாண்டு அப்படிபய தசய்து விை்ைான். 
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வண்ண கலடவகள் - (Kids Art) 

- சிரத்தா ராகபவந்திரன் 

 வவௌவால்  கலடி பக் 

மின்னி  பிகாச்சு  
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BEST COMPLIMENTS FROM 
 
 

DESI PLAZA 
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காய்கறிகள் பற்றிய தமிழ் 

வினாடிவினா 

 

பகள்விகள் : 

 

1. அம்மன் தபயர ்தகாண்ை காய்  

2. காய்சச்ல் வந்த காய்  

3. பரிதாபமான காய்  

4. இரக்கம் மிகுந்த காய்  

5. பபாடத தரும் காய்  

6. ஏலம் விடும் காய்  

7. அடசவ காய்  

8. எதற்கும் நிற்காத காய்  

9. குத்தும் காய்  

10. இனிப்பு உள்ள காய்  

11. பாதுகாப்பு தரும் காய்  

12. சிடு சிடு காய்  

13. ஒன்றுபம இல்லாத காய்  

14. கிழடம தகாண்ை காய்  

15. தவை்டும் காய்  

16. அடழக்கும் காய்  

17. வடிவம் தகாண்ை காய்  

18. மரியாடத உள்ள காய்  

19. டக உள்ள காய்  

20. தவள்டள டை உள்ள காய்  

21. பசு அடழக்கும் காய்  

22. இழுத்து பபசும் காய்  

23. காயம் தகாண்ை காய்  

24. நிறம் தகாண்ை காய்  

25. தங்கதத்ிற்கு நிகரான  காய்  

26. கல் உள்ள காய்  

27. மடழக்கு உதவும் காய்  

28. ஜீரணசக்தி  தகாடுக்கும் காய்  

29. தானியதத்ின் தபயர ்தகாண்ை காய்  

30. ஊரின் தபயர ்தகாண்ை காய்  

பதில்கள் அடுத்த பக்கங்களில் ... 

திருவள்ளுவர் 

- ரிஷி சுப்வபயா 
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முதுடமயும் இனிடமயும் 

 - லலிதா சிதம்பரம் 

 

இளடம என்பது உைலும் உள்ளமும் புத்துயுருைன்துள்ளுவது. ஆனால் முதுடம உைல்வலு இழந்து 

முகம் தபாலிவிழந்து முடி தவளிறி ,உதிரந்்து கண் தபாடற விழுந்து, தபாக்டகவாயாக 

டகதடியுைன் உலா வருவது. இப்பபரப்ை்ைவடர யாருக்குதான் பிடிக்கும். 60வயது வபயாதிகம் என்று 

நிடனத்த நமக்கு 90 வயது சரவ்சாதரனமாகி விை்ைது. இதற்தகல்லாம் காரணம் டவத்திய 

மாரக்த்தின் முன்பனற்றபம. 

 

புண்ணியம் தசய்திருந்தால் முதுடமயும் இனிடமபய. அதற்கு முக்கியகரணம் பழம் தபருடமடய 

படறசாற்றாமல் மாற்றங்கடள தபரிய மனதுைன் ஏற்றுதகாண்ைால் முதுடமயும் இனிடமபய. 

அந்த காலத்தில் இடுப்பில் குழந்டதடய சுமந்தாரக்ள். இந்த காலத்தில் stroller ல் 

தள்ளுகிறாரக்ள்.முதிபயாரக்டள wheel chair ல் டவத்து தள்ளுகிறாரக்ள்.அதுவும் ஒரு சுகமான 

அனுபவம் தான். 

  

விருந்தினர ் வந்தால் ஓடி ஓடி தனி ஆளாக சடமத்து, வீைட்ை ஒழுங்குபடுத்தி நாமும் அலங்காரம் 

தசய்துதகாண்ைது இளடம காலம் .இப்பபாது மருமகள் சடமக்க மகன் பமல் பவடல பாரக்்க 

முதியவர ் ஒரு நாற்காலியில் அமரந்்து தகாண்டு comment அடிப்பது ஒரு சுகபம. என்றாவது பநரம் 

கழித்து எழுந்தால் bed coffee வந்தால் அைைா !! என்ன சுகம் ! பபரன் பபத்திகளுைன் பாடி ஆடி சீராடி 

விடளயாடி, பிறந்த நாள் graduation என்று ஒவ்தவாரு தகாண்ைாைை்திற்கும் உைக்ாரந்்து தகாண்பை 

ரசிப்பதுமிகப் தபரிய சுகம் அல்லவா. 

 

முதுடமயில் முக்கியமாக நாம் பசரத்்து டவக்க பவண்டியது சிறிது பணம் எல்லாம் நம் 

பிள்டளகளுக்குதான் என்றாலும் நம்காலத்திற்கு பின்தான் என்று டவத்து தகாள்ள பவண்டும். 

அடுத்து உைல் ஆபராக்கியம். உண்டி சுருக்குதல் நன்று. உணவு கைட்ுபாடும் நடை பயிற்சியும் 

உத்தம்ம். மூன்றாவதாக நம் குடும்பம்.நம் குடும்பத்டத அனுசரிக்க பவண்டும் முதுடமயில் அள்ளி 

அள்ளி தகாடுக்க கூடியது பாசமும்,அன்பும், கணிவும் மைட்ும் தான். அசாத்திய அறிவு தபற்ற 

இன்டறய மக்களிைம் புத்திமதிகடள கூறுவடத நிறுத்தவும். 

 

தபரிய மாற்றங்கடள உடைய இந்த காலத்தில் முதியவரக்ள் தங்கடள மாற்றி தகாண்ைால் 

முதுடமயும்  இனிடமபய. மாற்றம் என்று ஒன்று இருப்பின் ஏமாற்றபமா, தடுமாற்றபமா, 

பபாராைை்பமா, இன்றி இனி இருக்கும்வடர முன்பனற்றமாய் இருக்கும் வடர சந்பதாசமாய் 

இருப்பபாம். தபாறுப்புகள் அற்ற நிடலயில் அடமதியான வாழ்டக இனிடமயானபத !! . 
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With best compliments from  
 

 

 

Ruby Travels LLC 
“We will show you the world” 

Air* Cruises * Tours * Packages 
 

 

 

Phone : 513-204-2838 

             513-309-0765 
 
 
 
 
 

Wish you all Happy 

Deepavali 
 
 
 

969 Reading Road, Suite D 

Mason, OH– 45040 

E-mail: rubytravelsagency@yahoo.com 
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 சிறுகடத - விதியும் மதியும் 

 - ராகபவந்திரன் ரவிசங்கர ் 

 
முன்தனாரு காலத்தில் பல மூை நம்பிக்டககள் தகாண்ை மன்னர ்ஒருவர ்இருந்தார.் 
அவர ்தினமும் தான் சந்திக்கும் மனிதரக்டளப் தபாறுதத்ு அந்த நாளின் நன்டம 
தீடமகள் அடமயும் என்று நம்பினார.் ஒரு நாள் காடல எழுந்தவுைன், மன்னர ்தனது 
அடறயின் சன்னலின் வழிபய பாரத்்தார.் ஒரு விவசாயி அரண்மடனடயக் கைந்து தன் 
வயலுக்கு தசல்வடதக் கண்ைார.் அந்த விவசாயியும் எபதசட்சயாக தடலடயத் தூக்கி 
மன்னடரப் பாரத்த்ார.் இருவரும் ஒருவடர ஒருவர ்பாரத்்து புன்னடகதத்னர.் பிறகு 
மன்னர ்தன் தினசரி பவடலகடள தசய்யத் ததாைங்கினார.் 
 
மன்னர ்குளிதத்ு விை்டு குளியலடறயிலிருந்து தவளிபய வரும்பபாது அவடர 
அறியாமல் கதவில் பலமாகத ் தடலயில் பமாதிக் தகாண்ைார.் அவரது தநற்றி பந்து 
பபால் வீங்கி விை்ைது. மன்னர ்தீராத வலியில் துடித்தார.் உைபன, அவருக்கு தான் 
காடலயில் எழுந்தவுைன் சந்தித்த விவசாயியின் முகம் நிடனவுக்கு வந்தது. வலியும் 
பகாபமும் பசரந்்ததில், அவருக்கு எப்படியாவது அந்த விவசாயிக்கு தண்ைடன 
தகாடுக்க பவண்டும் என்ற எண்ணம் எழுந்தது. 
 
மன்னர ்தனது காவலரக்டள அடழத்து உைபன அந்த விவசாயிடயப்  பிடிதத்ு வரச ்
தசான்னார.் அவரக்ளும் அந்த விவசாயிடயப்  பிடித்து டகது தசய்து மன்னரின் முன் 
நிறுத்தினாரக்ள். மன்னர ்தன் சடபடயக் கூை்டி அந்த விவசாயிக்கு உைபன மரண 
தண்ைடன வழங்கி தீரப்்பளிதத்ார.் காவலரக்ள் மன்னரின் ஆடணப்படி விவசாயியின் 
தடலடய தவை்ைத் தயாரானாரக்ள். மன்னர ்விவசாயிடயப் பாரத்த்ு - "உன் கடைசி 
ஆடச ஏதாவது இருந்தால் தசால்!" என்று பகை்ைார.் அதற்கு விவசாயி பணிவுைன் - 
"மன்னா! நீங்கள் தகாடுக்கும் இந்த தண்ைடனடய நான் மகிழ்சச்ியுைன் ஏற்றுக் 
தகாள்கிபறன்! ஆனால் இறப்பதற்கு முன் அதற்கான சரியான காரணத்டதத ்ததரிந்து 
தகாள்ள விரும்புகிபறன்" என்று கூறினார.் 
 
மன்னர ்தனது நம்பிக்டகடயப் பற்றியும் தண்ைடனக்கான காரணத்டதயும் 
விவசாயிக்கு விளக்கினார.் அதற்கு அந்த விவசாயி - "மிக்க நன்றி மன்னா!" என்று கூறி 
விை்டு பலமாக சிரித்தார.் மன்னர ்வியப்பும் பகாபமும் கலந்து - "ஏ முை்ைாபள! இன்னும் 
சிறிது பநரத்தில் உனது தடல தவை்ைப்பை பபாகிறது! அடத உணராமல் சிரிக்கிறாபய!" 
என்று பகை்ைார.் 
 
விவசாயி அபத பணிவுைன் - "மன்னா! நான் என் குடிடசயில் தனியாக வசிக்கிபறன். 
இன்று காடல நான் முதலில் விழிதத்ு தங்கள் முகத்தில்தான்! என் முகதத்ில் விழிதத் 
உங்களுக்கு தடலயில் காயம் மை்டும்தான்! ஆனால் தங்கள் முகத்தில் விழித்த எனக்கு 
தடலபய பபாகப் பபாகிறது! உங்கள் நம்பிக்டக சரியாக இருக்குமானால் தவை்ைப் பை 
பவண்டியது தங்கள் தடலதான் என்ற உண்டமடய நிடனத்பதன்! சிரிப்பு வந்து 
விை்ைது!" என்று கூறினார.் மன்னர ்தன் தவடற உணரந்்து விவசாயியிைம் மன்னிப்பு 
பகை்டு அவடர விடுதடல தசய்தார.் விவசாயியின் புதத்ிக்கூரட்மடயப் பாராை்டி பல 
பரிசுகடள அளிதத்ு அவடர அனுப்பி டவத்தார.் 
 
நீதி: 
 
1. நாம் மூை நம்பிக்டககடள முற்றிலும் தவிரக்்க பவண்டும். நமது உயரவ்ு தாழ்வு மற்றும் 
நன்டம தீடமகள் நமது தசயல்கடளப் தபாறுத்பத அடமகின்றன. 
 
2. விதிடய மதியால் தவல்லலாம்! அதாவது, நமது அறிவாற்றலால் நமக்கு வரும் 
ஆபத்துகளிலிருந்து நம்டமக் காப்பாற்றிக் தகாள்ளலாம்!  
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தமிழ் தமாழி மற்றும் தமிழ்நாை்டின் 

சிறப்புகள்! - சிரத்தா ராகபவந்திரன் 

 

 
வணக்கம்! என் தபயர ்சிரத்தா ராகபவந்திரன். நான் சின்சினாை்டி தமிழ்ப் பள்ளியில் 
நான்காம் நிடலயில் படிக்கிபறன். எல்பலாருக்கும் தமிழ் பற்றி நிடறய குறிப்புகள் 
ததரிந்தத்ிருக்கும். நான் இன்று தமிழ் தமாழி மற்றும் தமிழ்நாை்டைப் பற்றிய சில 
சுவாரசியமான தகவல்கடள இந்தக் கை்டுடரயின் வாயிலாக தசால்லப் பபாகிபறன். 
 
ைமிழ் பமாழி: 
 
முதலில், தமிழ் தமாழியின் தபருடமகடளப் பற்றி காண்பபாம். தமிழ் தமாழி உலகின் 
மிகவும் பழடமயான தமாழிகளில் ஒன்று. பிற தமாழிகள் கலக்காமல் தனித் 
தன்டமயுைன் இருப்பது தமிழின் தனிச ்சிறப்பு. யுதனஸ்பகா நிறுவனதத்ால் 
அங்கீகரிக்கப் பை்ை மிகச ்சில தசம்தமாழிகளில் நம் தமிழ் தமாழியும் ஒன்று. 
 
தமிழ் இலக்கியங்கள் 2,000 வருைங்களுக்கு முன்பப எழுதப் பை்ைதற்கான சான்றுகள் 
உள்ளன. உலகப் தபாதுமடறயான திருக்குறள் தமிழில் எழுதப்பை்ை தடல சிறந்த 
நூல்களில் ஒன்று. இது உலகில் அதிகம் தமாழி தபயரக்்கப்பை்ை நூல்களில் ஒன்று. 
தமிழ்நாை்டின் பபருந்துகடள அலங்கரிப்பது பபால, திருக்குறள் பிரான்ஸ் நாை்டின் 
ரயில்களில் எழுதப்பை்டிருப்பது ஆசச்ிரியமான உண்டம! 
 
சிங்கப்பூர,் மபலசியா, ஸ்ரீலங்கா மற்றும் தமாரீஷியஸ் ஆகிய நாடுகளின் ஆை்சி 
தமாழிகளில் தமிழும் ஒன்று. 
 
"ழகர" எழுத்பதாடச தமிழுக்பக உரிய தனிச ்சிறப்பு. ஒபர எழுதத்ு தபாருள் தருவது 
தமிழ் தமாழியின் மற்தறாரு சிறப்பு. உதாரணத்திற்கு, ஆ - பசு, ஈ - பறக்கும் பூசச்ி, உ - 
உணவு, ஐ - அழகு, மா - மாம்பழம், டம - கண்களில் தீை்டுவது, பகா - அரசன், தா - தகாடு, 
தீ - தநருப்பு. 
 
பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப சங்கங்கள் அடமக்கப் பை்டு பாதுகாக்கப் பை்ை 
தமாழி தமிழ். "தமிழன்டன" என்று கைவுளாகபவ தகாண்ைாைப் படும் ஒபர தமாழி நம் 
தமிழ் தமாழிதான்!  
 
ைமிழ்நாடு - கட்டிடக் கதல: 
 
இப்பபாது தமிழ்நாை்டின் சிறப்புகடளப் பற்றி காண்பபாம். தமிழ்நாை்டின் பல 
சிறப்புகளில் முக்கியமான சிறப்பு  கை்டிைக்கடல ஆகும். கை்டிைக்  கடல என்றவுைன் 
நமக்கு முதலில் நிடனவுக்கு வருவது தஞ்டச தபரிய பகாவில்தான். 
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தமிழ் மன்னரான ராஜராஜ பசாழனால் கிை்ைத்தை்ை 1000 வருைங்களுக்கு முன் 
கை்ைப்பை்ை இந்த பகாவில் உலக அதிசயங்களில் ஒன்று. இந்தக் பகாவிலின் 
பகாபுரதத்ின் நிழல் தடரயில் விழாதவாறு கை்ைப் பை்ைது நமக்கு ததரிந்த உண்டம. 
அடதத் தாண்டி இந்த பகாவிலுக்கும் தமிழ் தமாழிக்கும் உள்ள ததாைரட்ப இப்பபாது 
காண்பபாம். 
 
தமிழின் உயிர ்எழுதத்ுக்கள் 12. தஞ்டச தபரிய பகாவிலில் உள்ள சிவ லிங்கத்தின் 
உயரம் 12 அடி. 
 
தமிழின் தமய்  எழுதத்ுக்கள் 18. தஞ்டச தபரிய பகாவிலில் உள்ள சிவ லிங்கத்தின் 
பீைத்தின் உயரம் 18 அடி. 
 
தமிழின் உயிர ்தமய் எழுதத்ுக்கள் 216. தஞ்டச தபரிய பகாவிலின் பகாபுரத்தின்  உயரம் 
216 அடி. 
 
தமிழின் தமாத்த எழுதத்ுக்கள் 247. தஞ்டச தபரிய பகாவிலில் உள்ள சிவ லிங்கதத்ிற்கும் 
நந்திக்கும் உள்ள ததாடலவு 247 அடி. 
 
தமிடழப் பபாலபவ, 1000 வருைங்கடளத் தாண்டியும் இந்த பகாவிலும் சிறந்து 
விளங்குகிறது! 
 
ைமிழ் நாடு - நாட்டியக் கதல: 
 
பரதநாை்டியம், கரகாை்ைம், கூதத்ு, படறயாை்ைம், கும்மியாை்ைம், தபாம்மலாை்ைம், 
புலியாை்ைம், மயிலாை்ைம், பாம்பாை்ைம், ஒயிலாை்ைம், தபாய்க்கால் குதிடரயாை்ைம், 
..பபான்ற பல நாை்டிய கடலகடளக் தகாண்ைது நம் தமிழ் நாடு. 
 
ைமிழர் விதளயாடட்ுகள்: 
 
தாயக்கை்டை, பல்லாங்குழி, ஆடு புலி ஆைை்ம், தநாண்டி அடிதத்ல், பாண்டி, 
பரமபதம,...பபான்றடவ வீை்டுக்குள் விடளயாைப்பை்ை பழடமயான விடளயாை்டுகள். 
சடுகுடு, கிை்டிப்புள்ளு, வழுக்கு மரம் ஏறுதல், கயிறு இழுத்தல், கண்ணாமூசச்ி, 
அம்தபறிதல், எறிபந்து, பசட்ச குதிடர, தை்ைா  மாடல... பபான்றடவ தவளிபய 
விடளயாைப் பை்ை பழடமயான விடளயாை்டுகள். ஜல்லிக்கை்டு மற்றும் சிலம்பம் 
தமிழரின் வீர விடளயாை்டுகளில் முக்கியமானடவயாகும்.  
 
ைமிழர் ோரம்ேரிய உணவுகள்: 
 
நல்ல தண்ணீர ்வளமுள்ள  பகுதிகளில் விடளயும் அரிசியும், நீர ்வரதத்ு குடறவாக 
உள்ள இைங்களில் விடளயும் திடன, சாடம, குதிடரவாலி, வரகு, பகழ்வரகு மற்றும் 
கம்பு ஆகிய சிறு தானியங்களும் நமது பாரம்பரிய உணவுகளில் பயன் படுகின்றன. 
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கூழ், கூை்ைாஞ்பசாறு, இை்லி, பதாடச, உளுந்தங்களி, இடியாப்பம், குழிப் பணியாரம், 
தகாழுக்கை்டை, ஆப்பம், புை்டு, பசடவ,..பபான்றடவ நம் பாரம்பரிய உணவுகள். 
சக்கடரப் தபாங்கல், அதிரசம், பாயாசம், முறுக்கு, தைட்ை, சீடை..., பபான்றடவ 
தமிழரின் பாரம்பரிய இனிப்பு மற்றும் கார வடக தின்பண்ைங்கள். 
தமிழர ்பாரம்பரிய உடைகள்: 
 
பசடல, பவை்டி, பாவாடை சை்டை, தாவணி பபான்றடவ நம் பாரம்பரிய உடைகள். 
கிரீைம், தநதத்ிசச்ுை்டி, பதாடு, கடுக்கன், மூக்குத்தி, தகாலுசு, கம்மல், காசு மாடல, 
ஒை்டியாணம், தமை்டி, சிலம்பு, தண்ைல்,...பபான்றடவ நம் பாரம்பரிய அணிகலன்கள். 
 
கல் பதான்றி மண் பதான்றாக் காலதப்த முன் பதான்றிய மூத்த தமாழியான நம் தமிழ் 
தமாழியின் தபருடமகடளயும், தமிழ் நாை்டின் சிறப்புகடளயும் பகிரந்்து தகாள்ள 
வாய்ப்பளிதத் சங்கமம் இதழ் மற்றும் சின்சினாை்டி தமிழ் சங்கத்திற்கும் மிக்க நன்றி! . 
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ேதில்கள் : 

 

1. காளி ஃப்ளவர ்/ தக்காளி 

2. சுரக்காய் 

3. பாவக்காய் 

4. கருடணக்கிழங்கு 

5. பீரக்்கங்காய் 

6. ஏலக்காய் / பீை் ரூை் 

7. முை்டை பகாஸ் 

8. பதங்காய் 

9. முள்ளங்கி 

10. சரக்்கடரவள்ளி கிழங்கு / சீனி அவடரக்காய் 

11. பசடனக்கிழங்கு 

12. பகாவக்காய் 

13. தவை்டிக்காய் 

14. தவள்ளிரிக்காய் / பூசனிக்காய் 

15. கத்திரிக்காய் 

16. வாடழக்காய் 

17. உருடளக்கிழங்கு 

18. அவடரக்காய் 

19. முருங்டகக்காய் 

20. தவண்டைக்காய் 

21. மாங்காய் 

22. தசௌ தசௌ 

23. தவங்காயம் 

24. பசட்ச மிளகாய் 

25. பகரை் / தவள்ளிரிக்காய் 

26. நூக்கல் 

27. குடை மிளகாய் 

28. இஞ்சி 

29. தநல்லிக்காய் 

30. பகாடவக்காய் /தபங்களூர ்கத்திரிக்காய் 

காய்கறிகள் பற்றிய தமிழ் 

வினாடிவினா 
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7633 Reading Road 
Cincinnati, OH 45237 
Ph  : 513-821-2021 
Fax : 513-821-3121 
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தவற்றிடய பநாக்கி பயணிக்க 

பவண்டுமா? விசாலாை்சி சாத்தப்பன். 

 

 
தவற்றிடய பநாக்கி பயணிக்க பவண்டுமா? 
 
தவற்றி அடைவதற்கு பவறு எதிலும் முதலீடு 
தசய்வடதக் காை்டிலும் உங்களிைத்திபலபய முதலீடு 
தசய்வபத உகந்தது. உண்டமயில் ,நீங்கள் எடத 
அடைய ஆடசபடுகிறீரக்பளா அடத தபறுவது 
எளிடமயானது ,சுலபமானது.அடைய முடியும் என்று 
ததரிந்து தகாண்ை மாத்திரத்தில் ,நீ விரும்புவது என்ன 
என்று தீரம்ானித்துக் தகாள்வது எளிதாகி விடுகிறது. 
நாம் தவற்றி அடைய தீவிரமான முயற்சிகளில் 
ஈடுபடுதத்ிக் தகாண்டு தவற்றி தபறலாம். இடதப் 
பற்றி திருக்குறளும் உண்டு. 
 
"அருடம உடைதத்தன்று அசாவாடம பவண்டும் 
தபருடம முயற்சி தரும்" 
 
நம்மால் இடத தசய்ய முடியாது என்று மனம் 
தளரக்கூைாது.அடத தசய்து முடிக்கும் ஆற்றடல முயற்சி தரும் என்பது தான் 
இதனுடைய தபாருள். 
 
நம்டம நாபம பமம்படுத்திக் தகாண்டு சுய வளரச்ச்ியுைன் தவற்றி தபறலாம். 
 
ஒவ்தவாருவரும் தவற்றி அடையாமல் இருப்பதற்கு அடசக்க முடியாத காரணங்கள் 
இருக்கலாம். அவற்டற தவல்வதற்கு கூடுதல் முயற்சியும் மபனாதிைமும் பதடவ 
படுகிறது. தவற்றி வாசலுக்கு திறவு பகால்கள் சுறுசுறுப்பு மற்றும் மபனாதிைம். 
நீங்கள் தசய்ய பவண்டிய காரியங்கடள அவற்டற தசய்ய பிடிக்காத சமயங்களிலும் 
கூை தசய்யுங்கள். பவண்டிய சுறுசுறுப்பு வந்து விடும். உள்ளதத்ில் சுறுசுறுப்பு தபாங்க 
உைலால் தசயல் பை பவண்டும். விரும்பிய குறிக்பகாடள அடைய இடைவிைாத 
வலுவான ,தடுத்து நிறுத்த முடியாத உளத் திண்டமபய மபனாதிைமாகும் என்பது 
அவரவர ்மன எண்ணங்களின் நிதானத்தில் அைங்கியுள்ளது. 
 
தவற்றியிைம் தநருங்கச ்தசல்ல உதவும் ஓர ்மந்திர ச ்தசால் 'பகள்' உங்கடள 
நீங்கபள ,இடத நாம் இன்னும் நன்றாக எப்படி தசய்ய முடியும் ?என்று 
பகளுங்கள் .இடதபய நாம் இன்னும் அதிகமாக எப்படி தசய்ய முடியும்?என்று உங்கடள 
நீங்கபள பகளுஙகள் 
 
நம்முடைய தசாந்த ஆக்க சக்திடயப் பன்மைங்காகப் தபருக்கி தகாள்ளும் பபாது ,சக்தி 
வாய்ந்த காந்தத்டத பபால் தவற்றிடய நம் பக்கம் ஈரத்த்ு தகாள்பவாம் .அடத 
எதனாலும் தடுக்க முடியாது. இவ்வாறு நாம் விரும்பியவற்டற அடையலாம். 
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படித்ததில் பிடித்தது-சுபத்ரா சுபரஷ் 

 

 
தபருந்த்ததாற்றின் காரணமாக படிக்கபவண்டும் என்று பதக்கி டவத்த 
ஒரு  புத்தககத்டத  படிக்க முடிந்ததில் ஒரு மகிழ்சச்ி.  
 
அது விகைன் பிரசுரம் தவளியிைை் கா. பாலமுருகனின் 
"தநடுஞ்சாடல வாழ்க்டக". 
 
தமல்லிய புத்தகம், 240 பக்கங்கள், 
பமாை்ைார ் விகைனில் தவளிவந்த ஒரு ததாைர ்
புத்தக வடிவில் தவளி வந்துள்ளது. நான் 
படித்த முதல் தமிழ் 
பயணக் குறிப்பு.டகயில் எடுத்தால் கீபழ டவக்க 
மறுக்கும் ஒரு நூல். பயணம் என்பது ஒரு மனிதனின் 
அகம், எண்ணம், வாழ்வியடல               

விரிவடைய தசய்யும்.அதிலும் ஒரு  கனரக (heavy duty) 

வாகனத்தில் தநடுஞ்சாடல பயணம் 
என்பது உல்லாசம்  என்ற தசால்லுக்கு இைம் தராத, 
கரடு முரைான ஒரு பயணம். அப்படிப்பைை் ஒரு 
பயணத்டதயும், இலகுவாக்கி, நல்ல, 
தகை்ை விையங்கடள சமமாக பமல்காை்டி , பதடவயான விறுவிறுப்டப 
பசரத்்து, சுவாரஸ்யத்துைனும், ஒரு ஆக்கப்பூரவ்மான பமல்பநாக்குைன் இந்த 
புத்தகத்டத எழுதியிருக்கிறார.்  
 
எளிடமயான தமிழ். கூை அமரந்்து பபசிக்தகாள்வது பபால் ஒரு நடை. நாம் 
காண மறுக்கும் லாரி ஓைட்ுனரக்ளின் வாழ்க்டக, அவரக்ள் நீண்ைதூரம் 
தமிழ் நாைட்ை விைட்ு பயணம் தசல்லுடகயில் எதிரத்காள்ளும் 
டீசல் திருைரக்ள், வழிப்பறி தகாள்டளயரக்ள், விடல மாதரக்ள், பவற்று 
மாநில காவல் துடறயினரின் லஞ்சம் வாங்கும் தகடுபிடிகள், ஒரு 
பிரசச்டன என்று வந்துவிைை்ால் கூடும் தமாழி ததரியாத மற்ற ஓைட்ுநர ்
பதாழரக்ள், உண்ணும் உணவு, பாரக்்கும் வழிபயார காை்சிகள் என்று ஒரு 
உணரச்ச்ிக்கு குவியடல வண்ணமயமாக எழுத்தில் வரித்துளார.் 
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பசலம் முதல் கல்கத்தா,தில்லி,நாக்பூர,்பகாலாப்பூர ்மற்றும் காஷ்மீர ் என்று 
ஐந்து அத்தியாயங்களாக பயணங்கடள எழுதியுள்ளார.்  
 
நாம் சிறுவயது முதல்  தினமும் பாரத்்து வளரந்்த லாரி, அவற்றின் 
ஓைட்ுனரக்ள் தான் அனால் நாம் பாரக்்காத, பகை்காத அவரக்ளின் 

சிரிப்பற்ற முகங்களுக்கு பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் உண்டம 
கடதடயத்தான் இந்த புத்தகம் சுடவ பசரத்்து புரியடவக்கிறது. 
 
இவரக்ளுக்கு தான் " வாழ்க்டகபய ஒரு பயணம் " என்ற கூற்று மிகவும் 
தபாருந்தும். 
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 மழடல வகுப்பின் குடும்ப 

வடரபைங்கள் 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

அத்யன்ஷ் 

ஷ்கரயா 
ஜன்ன்யா 
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 மழடல வகுப்பின் குடும்ப 

வடரபைங்கள் 
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நுை்பவியல் கடலச ்தசாற்கள் 

 
 

மபலசியாவில் நடைதபற்ற தனித ்தமிழியக்க மாநாை்டில் தவளியிைப்பை்ை  

நுை்பவியல் கடலச ்தசாற்கள் : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WhatsApp புலனம் YouTube வடலதயாளி 

Instagram பைவரி WeChat அளாவி 

Messenger பற்றியம் Twitter கீசச்கம் 

Telegram ததாடலவரி Skype காயடல 

Bluetooth ஊைடல WIFI  அருகடல  

Hotspot பகிரடல Broadband ஆலடல 

Online இயங்கடல Offline முைக்கடல 

Thumb drive விரலி Hard disk வன்தைட்ு 

GPS தைங்காைட்ி CCTV மடறகாணி 

OCR எழுத்துணரி LED ஒளிரவ்ிமுடன 

3D முத்திரை்சி 2D இருதிரை்சி 

Projector ஒளிவீசச்ி Printer அசச்ுப்தபாறி 

Scanner வருடி Smart Phone திறன்பபசி 

Sim Card தசறிவைட்ை Charger மின்னூக்கி 

Digital எண்மின் Cyber மின்தவளி 

Router திடசவி Selfie தம் பைம் - சுயஉரு -
 சுயப்பு 

Thumbnail சிறுபைம் Meme பபான்மி 

Print Screen  திடரப் பிடிப்பு Inkjet டமவீசச்ு 

Laser சீதராளி   
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Desi Plaza 
9405 Cincinnati Columbus Rd,  

West Chester Township, OH 45069, United States  

 
We Offer  

10% Discount 
on Food Court Side, 

DesiBites 



 

 

 

 

 

 

மருத்துவ சங்கமம்  

சிறப்பிதழ்  

அன்புடையீர ், 

வணக்கம்! இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் ! நவம்பர ்மாதம் நீரிழிவு  நநாய் விழிப்புணரவ்ு மாதமாகும். நமது 

சங்க உறுப்பினர ், கவிஞர ், மருத்துவர ்சிவானி பத்மராஜா அவரக்ளின் கை்டுடர நம் உறுப்பினரக்ளின் 

நலன் கருதி தனி புத்தகமாக வவளியிடுகிந ாம். இந்த நநாயால் சிரமப்படும் நம் உ ் ார ்ம ்றும் 

உ வினரக்ளுக்கு மருத்துவர ்சிவானியின் வசய்திகடளயும் , விளக்கங்கடளயும் வகாண்டு வசன்று 

பயனடைநவாம்! 

இந்த புத்தகத்டத படித்தபின் உங்கள் கருத்துக்கடள எங்களுக்கு வதரியப்படுத்துங்கள். 

சிவானியின் வதாைரந்்த தமிழ் பணிக்கு வாழ்த்தி வணங்குகிந ாம் 

நன்றி! வணக்கம்! 

-ஆசிரியர ்குழு, நவம்பர ்21 2020 
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நீரிழிலவாடும் நிமிர்ந்து நிற்லபாம் 

Dr. சிவாணி பத்மராஜா 

காரத்்திடக நீரிழிவு விழிப்புணரவ்ு மாதமாகும்.குறிப்பாக காரத்்திடக 14ஐ 

உலக நீரிழிவு தினமாக 1991 ம் ஆண்டு உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அறிவித்து, 

அடத 2006 ம் ஆண்டு ஐ. நா உத்திநயாக பூரவ்மாக அங்கீகரித்துள்ளது. 

காரத்்திடக 14,நீரிழிவு மருத்துவத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இன்சுலிடனக் 

கண்டு பிடித்தவரக்ளில் ஒருவரான Sir Frederick Banting ன் பி ந்த 

தினமாகும்.இவர ்இன்சுலிடன Charles Best  என்பருைன் நசரந்்து 1922.ம் ஆண்டு 

கண்ைறிந்தார.் 

எனநவ இந்த சங்கமத்தில் இடத ப ்றி இந்த மாதத்தில் எழுதுவது 

வபாருத்தமானது என நம்புகிந ன். 

நீரிழிவு . இடத  சீனி வருத்தம், சலநராகம், சரக்்கடர வியாதி  எனத் தமிழில் பல 

வபயரக்ளாலும் ஆங்கிலத்தில்  diabetes melitus என்றும்  நாம் 

அறிந்திருக்கிந ாம். 

இது நின்று வகால்லும் வியாதி.உைலில் இது வதாைாத பாகங்கநள இல்டல 

என்று வசால்லும் அளவி ்குப் படிப்படியாகப்  பாதிப்புகடள ஏ ்படுத்தி 

வாழ்டவ முைக்கி நபாைவும் மரணப் பாடதயில் எமது  ஓை்ைத்டத விடரவு 

படுத்தவும் வல்ல ஒரு நநாய். தடல முதல் கால் வடர எல்லா உறுப்புகடளயும் 

பாதிக்கக் கூடிய ஒநர நநாய். 

நாவிநல இனிக்கும் சீனி நம் உைலில் கூடும் நபாது தடலயில் பாரிச  வாதம் 

வதாைங்கி,  கண்ணில் பாரட்வப் பிரசச்டனகள், இதயத்டத எடுத்துக் 

வகாண்ைால் மாரடைப்பு, சிறுநீரக சனனித் வதாகுதி  பிரசச்டனகள், நரம்புத் 

வதாகுதியில் ஏ ்படும் பாதிப்புகள்,  சமிபாைட்ுக் நகாளாறுகள் சிறிய வபரிய 

இரத்தக் குழாய்களில் ஏ ்படும் பாதிப்புகள் பாதங்களில் ஏ ்படும் புண்கள்,  

அடதத் வதாைரந்்து ஏ ்படுத்தும் அங்க இழப்பு,கள்  நநாய் எதிரப்்புக் குட ந்து 

வதா ்றுகளுக்கு இலகுவில் இலக்காதல் என பல பிரசச்டனகடளத் 

நதா ்றுவிக்கி து.ஆனால் உரிய நநரத்தில் கண்டு பிடித்து,  கைட்ுப்பாை்டில் 

டவத்திருந்தால் ஆநராக்கியமான வாழ்டவத் வதாைர முடியும்.இத ்கு நநாய் 

ப ்றிய அறிவு முக்கியமாகும். 
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நீரிழிநவாடு வாழ்தல் என்பது நநாயாளியின் வாழ்க்டக நடை முட யில் 

ஏ ்படும் ஒரு மா ் மாகும். A change in his or her life style.  

இந்த நநாய் வராமல் தடுப்பதிலிருந்து, ஆரம்ப நிடலகளிநலநய கண்டு 

பிடிப்பது , கைட்ுப்பாடில் டவப்பது வடர, அடனத்துநம நநாயாளியின் 

வபாறுப்பாகும்.சுருக்கமாகச ்வசான்னால் இங்கு நநாயாளி தான் டவத்தியநர. 

டவத்தியர ்ஒரு பயி ்றுவிப்பாளநர. The doctor is like a coach.  

எனநவ,  இந்த நநாய் என் ால் என்ன, அடத எப்படி ஆரம்ப நிடலயிநலநய 

கண்டு பிடிப்பது அது என்ன வசய்யும், என்வனன்ன சிக்கல்கடளக் வகாண்டு 

வரும், சிக்கல்கடளக் கண்டு பிடிப்பது எப்படி, சிக்கல்கள் வராமல் தடுப்பது 

எப்படி என்று நநாயாளிக்குத் வதரிந்திருக்க நவண்டும். 

ம ் து இது  ஒரு நாை்பை்ை  உைல் நநாயாகும். அதாவது,  வந்து விை்ைால் வாழ் 

நாள் முழுவதும் வதாைரும் ஒரு நநாய் நிடலப்பாடு. ஆங்கிலத்தில் chronic illness 

என்று வசால்வாரக்ள். ஆகநவ நநாயாளி நநாநயாடு வாழப் பழகிக் வகாள்ள 

நவண்டும். அத ்கும் நநாடயப் ப ்றி நன்கு வதரிந்திருக்க நவண்டும். 

இந்த நநாய் நிடலப் பாைட்ைப் ப ்றிய அறிவு சமூகத்தில் அடனவருக்கும் 

இருக்க நவண்டும். எவனன் ால் நீரிழிவு நநாயாளிகளின் எண்ணிக்டகயானது 

மிக நவகமாக அதிகரித்துக்வகாண்டு வருகின் து.  

WHO என்று வசால்லப் படுகின்  உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் தரவுகளின் படி 

உலகில் நீரிழிவு நநாயாளரக்ளின் எண்ணிக்டகயானது 1980 ம் ஆண்டு 108 

million ஆக இருந்து 2014 ல் 422 million ஆக அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக ஆசிய 

நாடுகளில் இந் நநாயின் தாக்கமானது அதிகமாகவுள்ளது. உலகின் 60% நீரிழிவு 

நநாயாளிகள் ஆசியாக் கண்ைத்திநலநய வாழ்கின் னர.்அன்று சுக நபாக 

வாழ்வு வாழ்ந்த, வசதி படைத்த குடும்பங்களிடைநய மைட்ும் அதிகம் 

பரவியிருந்த இந்த நநாய் இன்று அடனவடரயும் தாக்க ஆரம்பித்திருக்கி து. 

இந்த நநாய் நவகமாக அதிகரித்து வருவத ்கான அடிப்படைக் காரணங்கள் 

என்னவவன்று நாம் சிந்திக்க நவண்டும். இப்நபாதும் எம்மில் 

வபரும்பாலானவரக்ள், 

➢ ஆநராக்கியம ்  உணவுப் பழக்கங்களுக்கு அடிடமயாய் 

இருக்கிந ாம் 

➢ உைல் கடளக்க நவடல வசயப்யாமலிருக்கிந ாம்  

➢ ஒழுங்கான உை ்பயி ்சி வசய்வதில்டல  அல்லது    வசய்ய 

நவண்டுவமன்  ஆரவ்ம் இல்லாதவரக்ளாக                              

இருக்கிந ாம் 
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➢ உைல் நிட டய உயரத்தி ்நக ்  படி எந்த அளவில் நபண நவண்டும் 

என்  கவனமில்லாமல் இருக்கிந ாம். 

➢ நமலும் எமக்கு நீரிழிவு நநாடய ஏ ்படுத்தவல்ல  ஆரம்ப சுகாதாரப் 

பிரசச்ிடனகள் என்ன என்பது வதரிவதில்டல. அடதத் தடுக்க என்ன 

நைவடிக்டககள் எடுக்கலாம் என்படத அறிந்து வகாள்ள ஆரவ்மும் 

காைட்ுவதில்டல. 

 

வருமுன் காப்பநத எந்த விையத்திலும் சாலச ்சி ந்தது என்பது எம் 

எல்நலாருக்கும் வதரியும்.  

நீரிழிவு நநாய்த்தடுப்பு என்னும் வபரிய முய ்சி மருத்துவதுட  

சாரந்்தவரக்ளினால் மைட்ும் முன்வனடுத்துச ்வசல்லப்  பை முடியாதது. இத ்கு 

அடனத்து தரப்பினரதும் வதாைரச்ச்ியான முய ்சியம் பங்களிப்பும் 

நதடவயாகும். அத ்கும்  நநாய் ப ்றிய அறிவு முக்கியமானதாகும். 

 

நீரிழிவு என்றால் என்ன? 

இனி நாங்கள் நீரிழிவு என் ால் என்ன என்று பாரப்்பநபாம். எமது உைலிலுள்ள 

கலங்கள் வதாழி ்படுவத ்கான சக்தி வகாடுப்பது glucose. Glucose உை ் 

கலங்களினு ்குள் வசல்வத ்கு insulin என்  hormone அவசியமாகும். 

எமது உைலின் நமல் வயி ் ட யின் பின் பகுதியில் அடமந்துள்ள சடதயி 

அல்லது கடணயம் ,ஆங்கிலத்தில் pancreas என்று வசால்லப்படுகின்  

சுரப்பியிலுள்ள  beta கலங்கநள insulin என்னும் hormone ஐ சுரக்கின் ன. 

எமதுைலில் insulin ன் அளவு குட யும் நபாது அல்லது எமது உை ் கலங்களில் 

insulin ன் வதாழி ்பாடு குட யும் நபாது குருதியில் glucose னளவு 

உயரவ்டைகி து.  

இந்நிடலநய நீரிழிவு அல்லது diabetes melitus ஆகும். 

குருதியானது சிறுநீரகங்களினால் வடிகை்ைைப்பைட்ு, அதிலிருக்கும் 

நதடவயான பதாரத்்தங்கள் மீளகத்துறிஞ்சப்பை,நதடவய ் ன சிறுநீராக 

உைலிலிருந்து வவளிநய ் ப் படுகி து. 
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குருதியில் glucose னளவு 180 mg /dl என்  அளடவத் தாண்டும் நபாது 

சிறுநீரகங்களால் glucose ஐ  மு ் ாக மீள உறிஞ்ச முடியாத நிடலடம 

ஏ ்படுகின் து. இந்நிடலயில் நமலதிக glucose சிறுநீருைன் 

வவளிநயறும்.உைலின் பிரசாரண சமநிடலடயப் நபண glucose உைன் நசரந்்து 

அதிகளவு நீரும் வவளிநயறும். நீரிழப்டப ஈடு வசய்ய சீனி நசரத்்த 

பானங்கடளப் பருகும் நபாது நிடலடம இன்னும் நமாசமடையும். 

நீரிழிவு என்பது இவ்வாறு அதிகரித்த குருதிக் glucose ம் அடிக்கடி சிறுநீர ்

கழித்தலுவமன சாதாரண விையமல்ல.இந் நநாய் நான் முன்பு வசான்னது நபால 

உைல் முழுவதிலுமுள்ள அடனத்து குருதிக் குழாய்களிலும், அதாவது சிறிய 

வபரிய அடனத்து குருதிக் குழாய்களிலும்,மா ் ங்கடள ஏ ்படுத்துகி து. 

அத்துைன் இந் நநாயுைன் கூை வரும் உயர ்குருதி அமுக்கம் ( அதாவது high blood 

pressure )  , cholesterol அதிகரிப்பு , உைல் நிட  அதிகரிப்பு ( Obesity) என்பனவும் 

நசரந்்து நநாய் நிடலடய நமாசமாக்குகின் ன. 

 

வபரிய குருதிக் குழாய்களில் ஏ ்படும் நநாய்  நிடலயினால், அதாவது macro 

vascular disease என்று ஆங்கிலத்தில் வசால்வாரக்ள், குழாய்களில் வகாழுப்புப் 

படிவு ஏ ்பைட்ு மாரடைப்பு  ( Myocardial infarction ), பாரிச வாதம் (stroke ), சு ் யல் 

குழாய்த ்வதாகுதி நநாய்கள் (peripheral vascular disease ) என்பன ஏ ்படுகின் ன. 

காலிலுள்ள இரத்தக் குழாய்க ளில் ஏ ்படும் படிவினால் இரத்நதாை்ைம் 

பாதிக்கப்ப் பைட்ு காலில் மா ாத புண்கள், புண்களில் ஏ ்படும் வதா ்று , 

ம ்றும் அங்க இழப்புகள் ஏ ்பைலாம். 

நீரிழிவு நநாய ்  ஒருவடர  நீரிழிவு நநாயுள்ள ஒருவருைன் ஒப்பிடும் 

நபாது,நீரிழிவு நநாயுள்ளவருக்கு மாரடைப்பு பாரிசவாதம் என்பன வரும் 

சந்தரப்்பங்கள் 2 -3 மைங்கு அதிகமாகும். நீரிழிவு நநாயுள்ளவரக்ள் குட ந்த 

வயதிநலநய இந் நநாய்களின் தாக்கதி ்கு ஆளாகுகி ாரக்ள்.அத்துைன் நீரிழிவு 

நநாயாளரக்ளில் மாரடைப்பு பாரிசவாதம் என்பன சாதாரணமானவரக்டள 

விை பாரிய பாதிப்புகடள ஏ ்படுத்துகின் ன. 

சிறிய மயிரத்் துடளக் குழாய்களில் ஏ ்படும் மா ் ங்களினால் விழித்திடர, 

நரம்புத் வதாகுதி ம ்றும் சிறுநீரகங்கள் பாதிப்படைகின் ன. 

நமலும், நீரிழிவு நநாய் ஆனது உைலின் எல்லாப் பகுதிகடளயும் பாதிப்படையச ்

வசய்வதால் (உதாரணமாக பாரிசவாதம், இருதய நநாய், சிறுநீரக வருத்தம், 

கண்பாரட்வ அ ்றுப் நபாதல்) இது வபரும்பாலானவரக்ளின் 
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வாழ்க்டகத்தரதட்தப் பாதிப்பது மைட்ுமன்றி, அவரக்ளின் இ ப்புக்கும் 

காரணமாக அடமகி து. 

நநாய்  ஏ ்படும் காரணத்டதக் வகாண்டு அடிப்படையில் நீரிழிவு நநாடய 

இரண்ைாக வடகப் படுத்துவர.் 

Type I 

இதில் சடதயி இன்சுலின் சுரப்படத நிறுத்தி விடுகி து 

Type II 

இங்கு insulin ன் அளவு இயல்பு நிடலயில்  அல்லது இயல்பி ்கு அதிகளவில்  

இருந்தாலும் அது உை ் கலங்களில் வதாழி ்பை மாை்ைாது ( insulin resistance 

state ), ஆனால் காலப் நபாக்கில் இவரக்ளின் சடதயியும் insulin சுரப்டபக் 

குட த்துக் வகாள்கி து. 

வயது வந்தவரக்ளில் 90%மான நீரிழிவு இந்த வடகயானது . 

லநாய் அறிகுறிகள் (Symptoms of Diabetes) 

அடிக்கடி அதிகளவில்  சிறுநீர ்கழித்தல்  

இயல்பி ்கு மா ான அதிகரித்த  தாகம்  

இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர ்கழித்தல்  

கண் பாரட்வ மங்குதல்  

உைல் நிட  இழப்பு  

இலகுவில் கடளப்படைதல்  

சிறு விையத்தி ்கும் நகாபம் வருதல்  

புண்கள் மா  காலம் எடுத்தல்  

நதாலில் கிருமிகளின் தாக்கம்  

முரசு சம்பந்தமான நநாய்கள்  
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வபண் உறுப்பில் ஏ ்படும் வதா ்றுகள்  

ஆண்டம இழப்பு 

ஒழுங்கான டவதத்ிய கண்காணிப்பில் இருக்கும் ஒருவர ்இந்த அறிகுறிகள் 

நதான்றும் முன்னநர ஆய்வுகூைப் பரிநசாதடன மூலம் இனம் 

காணப்பைலாம்.இவ்வாறு ஆய்வு கூைப் பரிநசாதடன மூலம் அதிகளவில் 

நீரிழிவு நநாய் கண்ைறியப் படுவதால் இப்படியான குணங்குறிகள் இப்நபா 

காணப்படுவது குட வு. 

அத்துைன் type II நீரிழிவு உள்ளவரக்ளின் குருதியில் glucose ன் அளவு நிட ய 

அதிகரிக்கும் நபாது , அதாவது  1000 mg/dl என்  அளவு வடர நபாகும் நபாது 

உைல் அதிபிரசராண நிடலடய அடைவதால் மனங் குழம்பிய நிடல  (confusion 

) மயக்கம் ( coma ) இ ப்பு என்பன ஏ ்பைலாம். 

இநத நபால type I நீரிழிவு உள்ளவரக்ளில் glucose அதியுசச் நிடல அடையும் 

நபாது குருதியின் அமிலத் தன்டம கூடி diabetic keto acidosis /DKA என்  நிடல 

ஏ ்பைலாம். 

பாலரக்ள் அல்லாத இளம் வயதினரில், type I நீரிழிவு உள்ளவரக்ளில் 25% 

மானவரக்ள் முதன் முதலில் DKA என்  இந்த நிடலயில் தான் தங்களது நீரிழிவு 

நநாடய அறிந்து சிகிசட்ச வப த் வதாைங்குகி ாரக்ள். 

 

லநாய் உந்து காரணிகள் (Risk factors). 

பரம்பரரயின் சசல்வாக்கு (Genetic) 

பல type II நீரிழிவு உள்ளவரக்ள்,  பரம்படரயில் type II நீரிழிவு அல்லது 

நீரிழிநவாடு கூை வரும் உயர ்குருதி அமுக்கம் , உயர ்குருதி cholesterol 

வகாண்ைவரக்ளாகநவ இருக்கின் ாரக்ள். 

வாழ்வு முரறகளும் தினசரிப் பழக்கங்களும் (Life style) 

சம நபாசன உணவு உண்ணாடம ,  

உை ் பயி ்சியின்டம 

நிடலயிருப்பு வதாழின்முட  (Sedentary lifestyle) 
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நபாதிய நித்திடரயின்டம (third shift worker, more screen time)  

நம ் கூறிய காரணங்காளால் உைல் பருமன் அதிகரிக்கும், BMI என்கி  உைல் 

திணிவு சுைவ்ைண் அதிகரிக்கும். 

வயது 

40 -45 YEARS 

கர்ப்ப கால நீரிழிவு 

இது கரப்்ப காலதத்ில் சில வபண்களுக்கு ஏ ்படுகி து.குழந்டதப் 

பிரசவத்துைன் இந் நிடலடம மாறி விடும்.ஆனால் பின்னாளில் இவரக்ளுக்கு 

நீரிழிவு வருவத ்கான சந்தரப்்பங்கள் அதிகம். 

 

ஆய்வு கூட லநாய் நிர்ணயம் 

கி .மு 1550 ம் ஆண்ைளவில் எகிப்திய மருத்துவரக்ள் இந்நநாய் ப ்றி 

குறிப்பிைட்ுள்ளாரக்ள். இந்த நநாய்க்கான அறிகுறி உள்ளவரக்ளின் சிறுநீடர 

எறும்புகள் வமாய்ப்படத அவதானித்துள்ளாரக்ள்.இந்திய டவத்தியரக்ள் 

மதுநமகா எனக் குறிப்பிைட்ுள்ளாரக்ள் மது என் ால் நதன், நமகா  என் ால் 

சிறுநீர.்British டவத்தியரக்ள் நநாயாளியின் சிறுநீடர சுடவத்நத நநாடய 

கண்ைறிந்துள்ளாரக்ள். 

சிறுநீடர Benedict solution உைன் நசரத்்து பரிநசாதடனக் குழாயில் 

சூைாக்கியது பலருக்கும் ஞாபகமாயிருக்கலாம். 

இன்று துளி ரதத்த்துைன் வீடுகளிநலநய கணிக்கும் வபாறிகள் வந்து விை்ைன. 

சில வபாறிகள் நநரடியாக glucose ன் அளடவ டவத்தியருக்நகா 

தாதியருக்நகா வசயலிகள் மூலம் அறிவிக்கும் தி ன் வாய்ந்தடவ. இன்னும் 

வதாடுடகயின் மூலம் கண்ைறியும் கருவிகளும் வந்து வகாண்டிருக்கின் ன. 

Random glucose 

நநாய்க் குணங்குறிகநளாடு வருவமாருவரின் குருதிக் glucose 200 mg/dl (11.1 

mmol/L) க்கு அதிகமாக இருந்தாநலா,நநாய்க் குணங்குறிகள ்  ஒருவரில் 

பின்வரும் அளவீடுகளில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தாநலா 
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1. உண்ணா நிடல glucose 126mg/dl ( 7 mmol/L)க்கு அதிகமாக இருத்தல்  - 

உண்ணா   நிடல என்பது 8 மணித்தியால உணவு தவிரப்்பு என 

வடரயறுக்கப் படுகி து.வழடமயாக இரவுணவின் பின் உணவு பானம் 

என்பன தவிரத்்து காடலயில் உணநவா பானநமாநவதும் உைவ்காள்ளமல் 

குருதி வப ப்படும். இதில் glucose னளவு 126 mg/dl 

(7 mmol/L)க்கு நமநல இருத்தல் 

2. உணவின் பின்னான glucose னளவு 200 mg/dl க்கு நமநல இருத்தல். 

இதடன 75 கி glucose ஐக் வகாண்ை பானத்டதப் பருக டவத்து  2 

மணித்தியாலங்களின் பின் குருதி glucose னள வு பரிநசாதிக்கப்படும். 

இடத 75 g, oral glucoe tolerance test என்று ஆங்கிலத்தில் வசால்வாரக்ள். 

இப்பரிநசாதடன கரப்்பவதிகளிநல 6 ம் 7 ம் மாதங்களில் 

வசய்யப்படுகி து. 

3. HbA1C 6.5 ( 48 mmol/l) க்கு நமல் இருத்தல் 

நீரிழிவு நநாய் உள்ளது என்று டவத்தியரக்ள் தீரம்ானிக்கி ாரக்ள. 

 

HbA1C  

இது கைந்த 2 - 3 மாதங்களின் சராசரி glucose ன் அளடவக் காைட்ும் 

பரிநசாதடனயாகும். 

இதனளவு 6.5 ( 48mmol/L)க்கு நமலிருக்கும் நபாது நீரிழிவு நநாய் உள்ளது 

உறுதிப்படுத்தப் படும் 

இதனளவு 5.7 க்கும் 6.4 ( 39 – 48mmo/l)க்கும் இடையில் உள்ள நபாது 

எதிரக்ாலத்தில் நீரிழிவு நநாய் உண்ைாகும் சந்தரப்்பம் அதிகமாகும்.இவரக்ள் 

உணவு கைட்ுபாைட்ை நம ்வகாள்வதும் உைல் நிட  அதிகமாக இருப்பின் 

நிட டயக் குட த்துக் வகாள்வதும் நீரிழிவு நிடல ஏ ்படுவடதத் தடுக்கும் 

அல்லது பின் நபாடும் 

நீங்கள் ஏ ்வகனநவ நீரிழிவு நநாயுள்ளவரானால் இதனளவு 7 க்கு குட வாக 

இருப்பது அவசியமாகும். இது உங்களது glucose கைட்ுப்பாடு நல்ல நிடலயில் 

உள்ளவதன்படதக் காைட்ும் ஒரு சுைவ்ைண் ஆகும். 

எப்லபாது அல்லது எவ்வளவு காலத்திற்சகாரு முரற இந்தப் பரிலசாதரன லமடற் 

சகாள்ளப்பட லவண்டும் ? 
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1. நீங்கள் உங்களுக்கு நீரிழிவு உள்ளதா என அறிய இந்தப் பரிநசாதடன 

வசய்து இதனளவு 5.7 ( 39mmol/L)க்கு குட வாக இருந்தால்  3 வருடத்தின் 

பின் மீண்டும் பரிநசாதிக்க நவண்டும். 

2. இதனளவு 5.7 க்கும் 6.4 ( 39 -48mmol/L)க்கும் இடையில் இருந்தால் 

வருடத்திற்கு ஒரு முட  பரிநசாதிக்க நவண்டும் 

3. உங்களுக்கு நீரிழிவு லநாய் இருந்து, இதனளவு 7 அல்லது 7 க்கு 

குட வாக இருந்தால் 6 மாதத்தி ்வகாரு முட  அரிநசாதிக்க நவண்டும் 

4. உங்களுக்கு நீரிழிவு நநாய் இருந்து உங்கள் glucose ன் அளடவக் கை் டுப் 

படுத்த முடியாமல் இருந்தால், இந்த நிடலயில் இதனளவு 7 க்கும் 

அதிகமாக இருக்கும் , அல்லது உங்கள் நீரிழிவு சிகிசட்ச முட யில் 

எதாவது மா ் ங்கள் பரிந்துடரக்கப் பை்ைால் ஒவ்வவாரு 3 மாதமும் 

பரிநசாதிக்கப் பை நவண்டும். 

 

HbA1C ஐ சாதாரண அளவில் நபணுவது நீரிழிவால் கண் விழித்திடர, 

நரம்புகள் ம ்றும் சிறுநீரகங்களில் ஏ ்படும் தாக்கத்டதக் குட க்கும். 

புதிதாக அறியப் பை்ை நீரிழிவு நநாயாளரக்ளில் இதனளடவப் நபணுதல் 

மாரடைப்பு பாரிசவாதம் தாக்கும் சந்தரப்்பத்டதக் குட க்கும் 

 

Prediabetes /அரும்பு நிரல நீரிழிவு /நீரிழிவுக்கு முன்னான நிரல 

இவரக்ளுக்கு நீரிழிவு உண்ைாக்குவத ்கான சந்தரப்்பம் 

சாதாரணமானவரக்டள விை அதிகமாகும். 

நீரிழிடவக் கணைறிய உதவும் அநத ஆய்வு கூைப் பரிநசாதடனகநள இந்த 

நிடலடமடய கண்ைறியவும் பாவிக்கப்படுகின் து. 

1. உண்ணா நிடல glucose 100 and 125 mg/dL (6.1-6.9mmol/L) 

2. உணவின் பின்னான glucose னளவு between 140 and 199 mg/dL (7.8 -11mmol/L) 

3. HbA1C 5.7 to <6.5 percent (39 -48mmol/L) 

பரிநசாதடனகள் நீரிழிவுக்கு முன்னான நிடலடய உறுதி வசய்யுமிைத்து இப் 

பரிநசாதடனகள் ஆண்டு நதாறும் மீளச ்வசய்யப்பை நவண்டும் 
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2015 ம் ஆண்டில் 18 வயதி ்குக் கூடியவரக்ளில் 88 million அவமரிக்கரக்ள் 

அரும்பு நிடல நீரிழிடவக் வகாண்டிருந்தாரக்ள். 

 

நீரிழிவு லநாயாளருக்கான சிகிசர்சயும் நலம் லபணலும் 

உங்களுக்கு நீரிழிவு நநாய் உள்ளது என்று கண்ைறியப்படுவது உங்களுக்கு 

மனத்  தளரட்வயும் அயரச்ச்ிடயயும்  தரும் ஒரு விையமாகும். இந் நநாய் 

உங்கள் நதக ஆநராக்கியத்திலும் நாளாந்த வாழ்விலும் பல மாறுதல்கடள 

ஏ ்படுத்தும்.ஆனால்  

• முட யான டவத்தியப் பராமரிப்பு,  

• கிரமமான முட யில் மருந்துகள் அல்லது இன்சுலின் ஊசிகடளப் 

பாவித்துக் குருதிக் glucose ஐக் கைட்ுப்படுத்தல்,  

• உணவுக் கைட்ுப்பாடு,  

• நாளாந்த உை ்பயி ்சி,  

• உைல் நிட க் கைட்ுப்பாடு,  

• ஆநராக்கியம ்  உைலுக்குத் தீங்கு விடளவிக்கக் கூடிய பழக்க 

வழக்கங்கடளத் தவிரத்்தல்  

                                    ஆகியவ ்றின் மூலம் நீரிழிவு நநாடயக் கைட்ு படுத்தலாம் 

அது ஏ ்படுத்தும் வதாைர ்சிக்கல் விடளவுகடளத் தவிரக்்கலாம் அல்லது பி ்  

நபாைலாம். 

உங்கள் மருத்துவப் பராமரிப்பில் டவத்தியர,் dietitian or nutritionist என்று 

வசால்லப்படுகின்  ஊை்ைச ்சத்து நிபுணர,் உளவள ஆநலாசகர ்இன்னும் 

உங்களக்கு சிக்கல் நிடலடமகள் காணப் படுமானால் அத ்கான டவத்திய 

நிபுணரக்ள் (ophthalmologists, neurologists, podiatrists, nephrologists, transplant surgeons, 

cardiologists, and cardiovascular surgeons) எனப் பலர ்பங்வகடுப்பாரக்ள். பல் 

நிபுணத்துவ பராமரிப்பு (multi disciplinary approach) என்று இடதக் கூ லாம். 

அனால் முன்பு கூறியது நபால அந்தக் குழுவில் முக்கியமானவர ்

நநாயாளிநய.உங்களது பங்வகடுப்புப்ம் ஆரவ்மும் முன்வனடுப்புநம நநாடயக் 

கைட்ுப்பாடில் டவக்கவும் ,சிக்கல்கடள ஆரம்ப நிடலகளில் கண்ைறியவும், 

சிக்கல்கள் நமலும் சீரழிவடதத் தடுக்கவும் உதவும். 

நம ் கூறிய இலக்குகடள அடைய உங்களின் டவத்தியர ்உங்கடள 

வருைத்தி ்க்கு இரண்டிலிருந்து நான்கு தடைகள் பரிநசாதிக்க 

நவண்டியிருக்கும்.குருதிக் glucose ஐ கைட்ுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் நபாது 
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அடிக்கடி டவத்திய உதவிடய நாை நவண்டியிருக்கும். glucose அதியுசச் 

நிடலடய அடையும் நபாது உயிராபத்து ஏ ்பைலாம் . இவ் நவடள 

சிகிசட்சக்காக அதி தீவிர சிகிசட்சப் பிரிவிலும் (ICU) அனுமதிக்கப் பை 

நநரிைலாம். 

டவத்திய ஆநலாசடனடயப் வபறும் நபாது டவத்தியர ்குறிப்பாக உங்களின் 

நிட , குருதி அமுக்கம்,குருதிக் glucose னளவில் கவனம் வசலுத்துவார.் 

நீங்கள் வீை்டிநல glucose ன் அளடவ அை்ைவடணப் படுத்தினால் அது 

மருந்துகளின் அளடவ நிரண்யிப்பதில் டவத்தியருக்குப் வபரும் உதவியாக 

இருக்கும். 

நீரிழிவால் பாதத்தில் ஏ ்படும் விடளவுகடளக் கண்ைறிய உங்களின் 

பாதங்கடளப் பாரட்வயிடுவார.் ஆண்டி ்வகாரு முட  விரிவான பாதப் 

பரிநசாதடன வசய்வார.்இது பாதங்களில் ஏ ்படும் மா ் ங்கடள ஆரம்ப 

நிடலயில் கண்ைறிய உதவும். 

ஆண்டி ்வகாரு முட  ,கண் டவத்தியர ்உங்கள் கண்கடள மருந்துகள் மூலம் 

கண்மணிடயப் வபரிதாக்கி கண்ணின் பின் பு முள்ள விழித்திடரடயப் 

பரிநசாதிக்க நவண்டும். 

பல் டவத்தியர ் ஆண்டி ்வகாரு முட யாவது பரிநசாதிப்பது அவசியமாகும். 

நீரிழிடவ மு ் ாக மருந்துகளால் குணப்படுத்த முடியாது. கடணயத்டத 

அல்லது கலங்கடள மா ்றீடு வசய்வதன் மூலம் மைட்ுநம குணப் படுத்தலாம். 

பல வடகயான மருந்துகளும் பல வடகயான insulin ஊசிகளும் 

உள்ளன.வதாைரந்்து insulin ஐ உைலில் வசலுத்தும் கருவிகள் கூை 

உள்ளன.நநாயாளரின்  நீரிழிவு வடக, தீவிரம்,சிக்கல் 

நிடலடமகள்,நீரிழிவுைன் கூை வரும் நநாய்கள்,உங்கள் வாழ்க்டகயின் நடை 

முட கள் ( life style ) ,வபாருளாதார வசதி  என்பவ ்றின் அடிப்படையில் 

மருந்துகளும் சிகிசட்ச முட களும் வதரிவு வசய்யப்படும். 

       

நீரிழிவு லநாய் ஏற்படுத்தும் சிக்கல் நிரலரமகள் (Complications 

of Diabetes) 

இடத இரண்ைாக்கப் இரண்ைாக்கப் பிரிக்கலாம். 



மருத்துவ சங்கமம்  

• • • 

13 

 

1. சடுதியான சிக்கல் நிடலடமகள் (Acute complications). 

2. நாை் பை்ை  சிக்கல் நிடலடமகள் ( Chronic complications ). 

சடுதியான சிக்கல் நிரலரமகள் (Acute complications) 

1. DKA 

2. Hyperosmolar syndrome 

3. Hypoglycemia ( தாழ்  glucose நிடல ) 

DKA 

இது ஒரு சடுதியானதும் கடுடமயானதுமான சிக்கல் நிடலயாகும். நான் முன்பு 

கூறியது நபால் glucose ஐப் பாவிப்பத ்கு insulin அத்தியாவசியமாகும். insulin 

இல்லாத நபாது சக்திடயப் வபறுவத ்காக உைல் வகாழுப்பமிலங்கடளப் 

பாவிக்கத் வதாைங்கும்.அந்த அனுநசப வசய ்பாை்டில்  keto அமிலங்கள் 

உருவாகி அதனளவு குருதியில் அதிகரித்து குருதி அமிலத்தன்டமயாகி து. 

 இது அதிகமாக, insulin ஜப் பாவிக்கும் type I  நநாயாளரக்ளுக்நக ஏ ்படுகி து. 

ஆனால் type II உள்ளவரக்ளிலும் இந்நிடல நதான் லாம். 

DKA உருவாக்குவதற்கான காரணங்கள் . 

1. நீரிழிவு இருப்பது வதரியாமல் இருத்தல். முன்பு வசான்னது நபால் இவரக்ள் 

முதன்முதலாக தங்களுக்கு நீரிழிவு உள்ளடத அந்த நநரத்தில் தான் அறிந்து 

வகாள்கி ாரக்ள்.இவரக்ள் வபரும்பாலும் டவத்திய கண்காணிப்பின் கீழ் 

இருப்பதில்டல. 

2. நீரிழிவு நநாயாளரில் ஏ ்படும் இன்வனாரு தீவிர பாதிப்பு. உதாரணமாக 

மாரடைப்பு அல்லது தீவிரமான  ஒரு வதா ்று  

3. insulin ஐப் பாவிக்காமல் விடுதல். 

4.Insulin pump ஐப் பாவிப்பவரக்ளில் வதாழில்நுை்பச ்சிக்கலால் pump நவடல 

வசய்யாது இருத்தல். 

Symptoms of DKA. 

அளவுக்கு அதிகமான தாகம்  

அளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர ்குடித்தல்  
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அளவுக்கு அதிகமாக சிறுநீர ்கழித்தல்  

இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர ்கழித்தல்  

வயி ்று நநா, வயிறுப் பிரைைல், வாந்தி  

கடளப்பாய் இருத்தல்  

சரியாக சிந்திக்க முடியாத குழப்பமான மனநிடல  

இந்த நிடலடம உள்ளவதன தீரம்ானித்தால் உைனடியாயாக அருகிலுக்குள்ள 

அவசர சிகிசட்சப் பிரிவுக்கு வசல்ல நவண்டும். 

இவரக்ள்  தீவிர சிகிசட்சப் பிரிவில் அனுமதிக்கப் பைட்ு insulin ஐ நாளத்தினூடு 

வதாைரந்்து வசலுத்தி சிகிசட்ச அளிக்கப் படுவாரக்ள். 

பரிந்துடரக்கப்பைை் முட யில் கிரமமாக insulin ஐ எடுப்பதன் மூலமும், 

கிரமமாக குருதியில் glucose னளடவ பரிநசாதிப்பதன் மூலமும் இந்நிடல 

ஏ ்பைாமல் தவிரத்்துக் வகாள்ளலாம். 

 

அதி பிரசாரண அதிகரித்த glucose நிரல 

இதுவும் இன்வனாரு உயிடரப் பாதிக்கக் கூடிய ஆபத்தான நிடலயாகும்.இது 

type II வடக நநாயாளாரில் ஏ ்படுகி  நிடலடமயாகும். இங்கு முன்பு DKA ல் 

வசான்னது மாதிரி குருதி அமிலத் தன்டம அடையாது.ஆனால் குருதியில் 

glucose னளவு அதி உசச் நிடலயில் காணப்படும், அதாவது 1000 mg/dl ( 56 

mmol/L)அளவில் காணப் படும். 

இந்நிடலடமயும் DKA  மாதிரி insulin ஐ எடுக்காமல் விடும் நபாதும் நநாயாளர ்

நவறு ஒரு தீவிர வதா ்று அல்லது ஒரு தீவிர நநாயால் பாதிக்கப் படும் நபாது 

அல்லது குருதியில் glucose ஐ அதிகரிக்கும் மருந்துகடள எடுக்கும் நபாதும் ( 

steroid ), அல்லது அதிக நீரிழப்பு (dehydration ) ஏ ்படும் நபாதும் ஏ ்படுக்கி து. 

இந் நிடலடம ஏ ்பை 2 -3 நாை்ைகளுக்கு முன்பு அதிக சிறுநீர ்கழித்தல், அதிக 

தாகம் என்பன இருந்து,  பின்னர ்நநாயாளி மயங்கிப் நபாவார,் அதாவது coma 

நிடலக்குப் நபாய் விடுவார.் 
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இந்த நிடலடமயும் DKA மாதிரிநய தீவிர சிகிசட்சப் பிரிவில் அனுமதிக்கப் 

பைட்ு, insulin ஐ நாளத்தினூடு வதாைரந்்து வசலுத்தப் பைட்ு சிகிசட்ச 

அளிக்கப்படும். 

பரிந்துடரக்கப்பைை் முட யில் கிரமமாக insulin ஐ எடுப்பதன் மூலமும், 

கிரமமாக குருதியில் glucose னளடவ பரிநசாதிப்பதன் மூலமும் இந்நிடல 

ஏ ்பைாமல் தவிரத்்துக் வகாள்ளலாம். 

தாழ் glucose நிரல 

இந்த நிடலடய எம்மில் பலர ்உணரந்்திருப்நபாம். எநமக்கு நல்ல பசி எடுத்து 

உணவு நீண்ை நநரத்தி ்கு கிடைக்காமல் இருக்கும் நிடலநய.இந்த நிடலடம 

நீரிழிவு நநாயாளரக்ளில் அவரக்ளது குளிடசகள், insulin னளவு கூடி குருதியில் 

glucose னளவு 70 mg/dl ( 3.9 mmol/L ) ஐ  விைக் குட யும் நபாது ஏ ்படும் 

நிடலடமயாகும். 

வநஞ்சுப் பைபைப்பு, டககளில் நடுக்கம், பதை்ைமான மனநிடல, அதிக 

வியரட்வ, பசியுணரவ்ு, நைத்டதயில் மா ் ம், மனக் குழப்பம், நசாரவ்டைதல், 

வலிப்பு, உணரவ்ு இழத்தல் என்பன அறிகுறிகளாகும்.உைனடியாக அறிந்து 

சிகிசட்ச அளிக்கப்பைாவிை்ைால் நிரந்தர நரம்புப் பாதிப்புகள் ஏ ்பைலாம். 

எனநவ நீரிழிவு நநாயுள்ளவரும், அவடரப் பராமரிப்பவரும் அவரின் 

குடும்பத்தாரும் ஏன் சமூகத்தில் உள்ள அடனவருநம இந்த நிடலப்பாைட்ை 

அடையாளம் காணக் கூடிய அறிவுடையவராகவும் அத ்கு சிகிசட்ச 

அளிக்காக கூ டியவராகம் இருக்க நவண்டும். 

சிகிசட்ச வலு சுலபம். இனிப்பாக ஏதாவது சாப்பிை நவண்டும்.15 gram glucose ஐ 

சாப்பிடும் வபாது குருதியில் glucose னளவு  20 நிமிைத்தில் 2.1 mmol/L அளவால் 

உயரவ்டைகி து.எனநவ நீரிழிவு நநாயுள்ளவரக்ள் இனிப்புக்கடள எந்த 

நநரமும் டக காவலாய் டவத்திருக்க நவண்டும்.அத்துைன் தாங்கள் நீரிழிவு 

நநாயாளி என அடையாளம் காை்ை மணிக்கை்டில் பை்டி அணிந்திருப்பது 

நல்லது. 

அடுத்து glucose குட ந்து விை்ைவதன்று அளவுக்கு அதிகமாகவும் glucose ஐ 

அல்லது இனிப்புகடளநயா எடுக்க நக கூைாது.இது குருதியில் glucose னளடவ 

சாதாரண நிடலடய விை அதிகரித்து விடும். 

மயக்க நிடலயில் உள்ளவடர அருகிலுள்ள அவசர சிகிசட்ச நிடலயத்தி ்கு 

அனுப்பி டவக்க நவண்டும்.அவருக்கு பானங்கடள பருக்க மு ்படும் நபாது 

அது நுடரயீரலுக்கு வசன்று நவறு பாதிப்புகடள ஏ ்படுத்தும். இவரக்ளுக்கு 
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நாளத்தின் ஊைாக glucose ஐ ஏ ்றுவாரக்ள்.glucagon என்  hormone insulin க்கு 

எதிரான  உடையது.அதாவது, இந்த hormone குருதியில் glucose னளடவ 

அதிகரிக்கும்.அடிக்கடி இப் பாதிப்புக்கு உள்ளாநவார ்இந்த glucagon ஐ 

ஊசியாக டவத்திருப்பதும் டவத்திருப்படதத் வதரிய படுத்த்தும் பை்டிடய 

அணிந்திருப்பதும் உயிர ்காக்க உதவும். இப்நபா glucagon ஐ மூக்கினுள் வீசும் 

முட யும் வந்துள்ளது. 

நாட் பட்ட  சிக்கல் நிரலரமகள் ( Chronic complications ). 

நீரிழிவும் பார்ரவ நலம் லபணலும் 

நீரிழிவானது கண்ணின் பின் பு முள்ள விழித்திடரயில் குறிப்பாக  

விழித்திடரயிலுள்ள சிறு குருதிக் குழாய்களில் மா ் ங்கடள 

ஏ ்படுத்துகி து. இடத diabetic retinopathy என்று வசால்லுவாரக்ள். 

DR இது பாரட்வ இழப்பி ்கு உலகில் முக்கிய காரணமாக இருக்கி து. 

நீரிழிவு நநாயுள்ள ஒருவர ்நநாயில்லாத ஒருவடர விை25 மைங்கு  பாரட்வ 

இழக்கும் சந்தரப்்பத்டதக் வகாண்டிருக்கி ார.் 

இது ஆரம்ப காலங்களில் பாரட்வயில் எது  வித மா ் தட்தயும் ஏ ்படுத்த 

மாை்ைாது. அதாவது பாரட்வயிழப்பு ஏ ்படும்வடர எந்தவித அறிகுறிகளும் 

வதரியாது. 

விழித்திடரயில் ஏ ்படும் மாறுதல்கடள கண்மருத்துவரக்ளால் மைட்ுநம 

பரிநசாதித்து கண்ைறியமுடியும்.  

ஆண்டி ்வகாரு முட  ,கண் டவத்தியர ்உங்கள் கண்கடள மருந்துகள் மூலம் 

கண்மணிடயப் வபரிதாக்கி கண்ணின் பின் பு முள்ள விழித்திடரடயப் 

பரிநசாதிக்க நவண்டும். 

விழித்திடர பாதிக்கப்பை்டிருந்தால் அடிக்கடி பரிநசாதடன வசய்து வகாள்ள 

நவண்டும். இவ்வாறு வசய்து வந்தால் கண்பாரட்வடய மு ்றிலும் இழக்காமல் 

பாதுகாத்துக் வகாள்ள முடியும். 

 

நீரிழிவு நநாயால் ஏ ்படும் விழித்திடர பாதிப்பு நநாயின் தீவிரம் ம ்றும் 

எவ்வளவு காலம் நீரிழிவு நநாயால் பாதிக்கப்பைட்ுள்ளார ்என்படதப் 

வபாறுத்தது. 

விழித்திடரப்திப்டப ஆரம்பநிடலயிநலநய கண்டுபிடித்து நலசர ்

சிகிசட்சயளித்தால் கணிசமான அளவில் பாரட்வயிழப்டபத் தடுக்கலாம். 

நலசர ்சிகிசட்சயால் இருக்கும் பாரட்வடயப் பாதுகாக்கமுடியுநம தவிர 

இழந்த பாரட்வடயத்திரும்பப் வப முடியாது. 

. 
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நீரிழிவும் நரம்புத் சதாகுதிப்  பாதிப்புகளும் 

ம ் ய பாதிப்புகடளப் நபால இதுவும் எவ்வளவு காலம் நீரிழிவு நநாய் 

இருந்திருக்கி து அது எவ்வளவு கைட்ுப்பாை்டில் இருக்கி து என்பநதாடு 

வதாைரப்ு படுகி து. 

இதன் குணங் குறிகளாவன  

விட ப்பு, வதாடுடக உணரவ்ு அ ்றுப் நபாதல், ஊசிகளால் குத்தப் படுவது 

நபான்  உணரவ்ு, எரிவு இடவ எல்லாம் காலின் நுணிப் பகுதிகளில் வதாைங்கி 

நமல் நநாக்கிப் படிப்படியாகப் பரவும். இந்த உணரவ்ுகள் பகடல விை இரவில் 

அதிகமாக இருக்கும். 

இநத நபால தடசகளுக்கான நரம்புகளும் பாதிக்கப் பைலாம். 

தன்னாை்சி நரம்புத் வதாகுதி பாதிக்கப் படும் நபாது இதய, சமிபாைட்ு, சிறுநீர ்

சனனித் வதாகுதிகளிழும் பாதிப்டப ஏ ்படுத்துகி து. இதனால் இதயத் 

துடிப்பில் மா ் ம் ஏ ்பைலாம். இந்த மா ் ங்கநள நீரிழிவு நநாயாளரில் 

ஏ ்படும் திடீர ்மரணத்தி ்கு காரணமாக வசால்லப்படுகி து. 

இருந்து விைட்ு எழும்பும் நபாது தடல சு ்றுதல் (  orthostatic hypotension )  

இடரப்டபயிலிருந்து உணவு முன் சிறு குைலுக்கு வவளிநய ் ப் பை 

நநரவமடுத்தல். இதனால் பசியின்டம வாந்தி நபான் ன ஏ ்படுகி து.இதனால் 

glucose கைட்ுப்பாை்டிலும் பிரசச்டன வருகி து. 

சிறு நீடர வவளிநய ்றுவதில் பிரசட்ச ஏ ்படுகி து.  

காலில் வியரட்வச ்சுரப்பிகள் நவடல வசய்ய முடியாமல் நபாகி து இதனால் 

கால் நதால் வ ை்சி அடைந்து வவடிப்புகள் ஏ ்படுகி து. இந்த வவடிப்புகள் 

கிருமித் வதா ்றிக்கான பாடதகடளத் தி க்கின் ன. 

குருதியில் glucose குட யும் நபாது ஏ ்படும் மா ் ங்கடள உைல் அறிந்து 

அத ்கான அறிகுறிகடள காை முடியாமல் நபாகி து. 
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நீரிழிவும் பாத நலம் லபணலும் 

நீரிழிவு நநாயுள்ளவரக்ளில் பாதங்களில் ஏ ்படும் புண்கள் வபரும் பாதிப்டப 

ஏ ்படுத்துகின் ன.அதிகமான நீரிழிவு நநாயாளரக்ள் டவத்திய சாடலகளில் 

அனுமதிக்கப் படுவத ்கு பாதப் புண்களும் அது வதாைரப்ான வதா ்றுகளும் 

முத ் காரணமாகும்.ம ்றும் பாதப் புண்கள் ஏ ்படும் நபாது இ ப்பி ்கான 

சந்தரப்்பம் 2 வதாைக்கம் 5 மைங்காக அதிகரிக்கி து. 

ஏன் நீரிழிவு லநாயாளரக்ளில் இப் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது? 

நரம்புகள் பாதிக்கப் படுவதால் வலிடயயும் அழுத்தத்டதயும் உணரும் 

தன்டம அ ்றுப் நபாய் விடுகி து அல்லது குட வடைகி து.இதனால் புண்கள் 

ஏ ்படும் நபாது ஆரம்பத்தில் வதரிவதில்டல. 

.நமலும் காலிலுள்ள குருதிக் குழாய்கள் பாதிக்கப் படுவதால் புண்கள் 

மாறுவத ்கான ஊை்ைச ்சத்துக்களும் உைலின் பாதுகாப்பு வசயலணியும் அந்த 

இைங்களுக்கு வசல்ல முடிவதில்டல.நமலும் குருதிக் குழாய்களின் தன்னியக்க 

வதாழி ்பாடு ( Autonomic function) தடைப் படுவதால் காலில் வீக்கம் 

ஏ ்படுகி து. Glucose கூடிய சூழ்நிடல கிருமிகளின் வபருக்கத்தி ்குத் துடண 

புரிகி து. 

இது தடுக்க கூடிய ஒரு விையமாகும். இதில் நநாயாளியின் பங்களிப்பு 

முக்கியமானதாகும். 

நீரிழிவு நநாயாளரக்ள் தினமும் தங்கள் பாதணிகடள கவனமாகப் 

பாரட்வயிை நவண்டும்.தினமும் கால்விரல்கள். விரல் ஈறுகள், பாதம் ம ்றும் 

கால்களில் சிறு புண்கள், வவடிப்புகள் சிராய்ப்புகள் ஏ ்படுகி தா என 

அவதானித்து அடவ வபரிதாகாமல் பாரத்்துக் வகாள்ள நவண்டும்.இவ ்ட க் 

கண்டு வகாள்ள குடும்ப உறுப்பினரக்ள் உதவுதல் அவசியம்.காலில் ஏ ்படும் 

காயங்களுக்கு (சிறிய காயங்கள் உை்பை) உைனடி மருத்துவ ஆநலாசடன 

வப ப் பாைல் நவண்டும்.தாமதப் படுத்தலும் தாமாக டவத்தியம் வசய்தலும் 

கண்டிப்பாகத் தவிரக்்கப்பை நவண்டும். 

காலில் ஏ ்படும் நி  மா ் ம், காலில் ஏ ்படும் வவப்ப நிடல மா ் ம் 

என்பவ ்ட  அவதானிக்க நவண்டும். 

கால் ம ்றும் பாதங்கடளத் தினமும் கழுவிச ்சுத்தமாக டவத்திருக்க 

நவண்டும். 
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கால்கடள குறிப்பாக கால் விரல்களுக்கிடையில் ஈரலிப்பின்றி நபண  

நவண்டும். வமாத்தத்தில் நீரிழிவு நநாயாளரக்ள் பாதத்டத முகம் நபால நபண 

நவண்டும். 

எந்நநரமும், வீை்டிலும் கூை பாதணிகள் அணிய நவண்டும். 

இறுக்கமான ம ்றும் மிகவும் வதாய்ந்து பழுதான காலணிகடளத் தவிரக்்க 

நவண்டும். அல்லா விை்ைால் அடவநய புண்கடள ஏ ்படுத்தும். 

காலுட களும் மடிப்புகள் இல்லாதிருக்க நவண்டும். அவ ்ட த் தினமும் 

மா ்  நவண்டும். 

கால் விரல் நகங்கள் மை்ைமாக வவை்ைப் பைல் நவண்டும். 

பாதத்தில் ஏ ்படும் நதால் தடிப்புக்கள் மருத்துவரால் சிகிசட்சயளிக்கப்பைட்ு 

நீக்கப்பை நவண் டும். இவ ்ட  நநாயாளி வவை்டியக ்  மு ்பைக்கூைாது. 

நீரிழிவுக்குப் பாவிக்கும் மருந்துகடளத் தவ ாது உப நயாகித்து இரத்தத்தில் 

சீனியின் அளடவப் நபண நவண்டும்  

புடகப்பிடித்தடலத் தவிரக்்க நவண்டும். 

 

இடத விை ஆண்டி ்வகாரு முட  டவத்தியர ்உங்கள் பாதங்களின் அதிரவ்ு 

உணரட்வயும் வதாடுடக  உணரட்வயும் பரிநசாதிப்பார.் 

பாதங்களி ்கான குருதிச ்சு ்ந ாை்ைத்டத உறுதி வசய்ய டவத்தியர ்உங்கள் 

பாதங்களில் நாடித்துடிப்டபப் .பரிநசாதிப்பார.் நதடவயாயின் நமலதிக பறி 

நசாதடனகடள நம ் வகாள்ளுவர.் 

 

நீரிழிவும் சிறுநீரக நலம் லபணலும் 

நீரிழிவு சிறு நீரக பாதிப்பி ்கான முக்கிய காரணமாகும். 

ஒவ்வவாரு சிறுநீரகமும் பல மில்லியன் கணக்கான வடிபாகங்கடளக் 

(Nephro)வகாண்ைது. இந்தஅடமப் பானது குருதிடய வடிகைட்ுவதன் மூலம் 

கழிவுகடளயும் நமலதிக நீடரயும் அக ்றுகின் து. நீரிழிவு நநாயாளரக்ளில் 
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குருதியில் அதிகரித்துக் காணப்படும் glucose காரணமாக இந்த வடி கைட்ும் 

அடமப்பு வமதுவமதுவாகப் பாதிப்படைகி து. இந்த பாதிப்பு வதாைரும் நபாது  

சிறுநீரகக் கலங்கள் இ ந்த கலங்களால் (Scored tissue) மா ்றீடு 

வசய்யப்படுகின் து. இது சிறுநீரகங்களில் ஏ ்படும் மா ் மாகும். 

சிறுநீரக பாதிப்பானது நநாயாளரக்ளில் albumin என்னும் புரத இழப்பில் 

வதாைங்கி நாள் பை்ை சிறுநீரக வசயலிழப்பாகத்  வதாைரந்்து ( chronic renal disease)  

இறுதி நிடலயில் சிறுநீரகங்கள் மு ் ாக வசயல் இழக்கின் ன. ( End stage renal 

disease) இந் நிடலயிநல  வசய ்டக முட  குறுதிச ்சுத்திகரிப்பு ( Dialysis ) 

சிறுநீரக மா ்றீடு ( Renal transplant ) அத்தியாவசியமாகி து.இம் முட களினால் 

சிறுநீரகங்களின் வதாழி ்பாைட்ைப் பதிலீடு வசய்யா விை்ைால் மரணம் 

சம்பவிக்கும். 

சிறுநீரக பாதிப்பானது ஆறுதலாக படிப்படியாகத் வதாைரும். குருதியில் glucose 

ன் அளடவக் , கைட்ுப்படுத்தாவிைைால் இம் மா ் ங்கள் விடரவு படுத்தப் படும். 

அத்துைன் இது நீரிழிவு நநாயின்வடக நீரிழிவு ஆரம்பித்த வயது, உைலின் குருதி 

அழுத்தகைட்ுப்பாடு நபான்  பல்நவறு காரணிகளில் தங்கியுள்ளது. 

ஆரம்ப நிடலகளில் சிறுநீரகப்பாதிப்பின்  அறிகுறிகள் வவளித்வதரிவதில்டல. 

ஆனால் சிறுநீருைன் வவளிநயறும் albumin ஐ ஆய்வு கூைப் பரிநசாதடனகள் 

மூலம் கண்ைறியலாம். குருதியில் glucose ன் அளடவக் கைட்ுப்பாை்டில் 

டவப்பதன் மூலமும் சில மருந்துகள் மூலமும் இந்த பாதிப்பின் நவகத்டதக் 

குட க்கலாம்.குருதிக் glucose ஐக் கைட்ுப்பாை்டில் டவக்கும் நபாது இந்த சிறு 

நீரகப் பாதிப்பு ஏ ்படுவடதப் பின் நபாைலாம். 

சிறுநீரகப் பாதிப்பு ஏ ்படுமிைத்து சிறுநீரக டவத்தியரின் வதாைர ்

ஆநலாசடனயின் கீழ் இருப்பது நல்லது. 

 

நீரிழிவும் இதய நலம் லபணலும் 

Atherosclerosis என்னும் குருதி குழாய்களில் வகாழுப்பு படிதநல நீரிழிவு 

நநாயாளரக்ளில் மரணத்டத ஏ ்படுத்தும் முக்கிய காரணியாகும். 

எமது உைல் முழுவத ்கும் குருதிடயப் பாய்சச்ுவத ்கான அழுத்தத்டத 

உருவாக்குவது இதயம் என்று எங்கள் எல்நலாருக்கும் வதரியும். இந்த 

இதயத்தி ்கு குருதி வழங்கும் நாடிகளுக்கு  முடியுரு நாடிகள் ( Coronary arteries ) 

என்று வபயர.்இந்த முடியுரு நாடிகளில் ஏ ்படும் வகாழுப்பு படிவானது இதயத் 
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தடசகளுக்கான குருதி விநிநயாகத்தில் தடைடய ஏ ்படுத்துகி து. அதிகமான 

நவடல வசய்யும் நபாது அதிகரிக்கும்  இதயத்தி ்கான O2 நதடவடய 

அடைப்புள்ள முடியுரு  நாடிகளால் வழங்க முடியாது நபாகி து. இந்த 

நிடலயில் நநாயுள்ளவருக்கு வநஞ்சு வலி ஏ ்படுகி து. இடத angina என்று 

வசால்வாரக்ள். 

இந்த வகாழுப்பு படிவானது சில சமயம் உடைந்து நபாக,அதிநல குறுதிச ்

சிறுதைட்ுகள் ( platelets ) நசரந்்து முடியுரு நாடிகடள மு ் ாக அடைக்கும். இந்த 

நிடலயில் அடை பை்ை முடியுரு நாடி மூலம் குருதி வபறும் இதயத் தடச இ ந்து 

நபாக்க கூடும். இடதநய மாரடைப்பு (myocardial infarction  ) என்கிந ாம். 

இநத நபால சிரசு நாடிகளில் ஏ ்படும் அடைப்பு பாரிச வாதத்டதயும் ( stroke ) 

காலிலுள்ள நாடிகளில் ஏ ்படும் அடைப்பு சு ் யல் குருதிக்  குழாய் 

நநாய்கடளயும் ( peripheral vascular disease ) ஏ ்படுத்துகி து. 

நீண்ை காலத்தி ்கு குருதியில் கைட்ுப்பாடின்றி அதிகரித்தளவில் glucose  

காணப்படுவது. குருதிக்குழாய்களில் வகாழுப்புப் படிவடத விடரவு படுத்தும்  

(Accelerated Atherosclerosis) 

அதிகரித்த வகாழுப்பு படிவதனால் குருதிக்குழாய்களின் விை்ைம், மீள்தன்டம 

என்பன குட வடையும். இதனால் அதிகரித்த குருதியமுக்கம் ஏ ்படும். 

அத்துைன் உயர ்குருதியமுக்கத்தினால் குருதிக்குழாய்களில் அகவணியில் 

பாதிப்பும் ஏ ்படும். இது இதய நநாய்க்கான சந்தரப்்பதட்த நமலும் 

அதிகரிக்கும். (Added risk) 

நீரிழிவு நநாயாளிகளில் காணப்படும்,அதிகரித்த உைல் பருமன், அதிகரிதத் 

வகாலஸ்நரால், புடகப்பிடிக்கும் பழக்கம், நபாதிய உை ்பயி ்சி இன்டம, மன 

அழுத்தம்நபான்  காரணிகள்  இதய நநாய்கள் ஏ ்படுவத ்கான  

சந்தரப்்பத்டத நமலும் அதிகரிக்கும். இவ ்ட  இதய நநாய்க்கான  நநாயுந்து 

காரணிகள்( risk factors ) என்று வசால்லலாம். நீரிழிநவ ஒரு நநாயுந்து 

காரணிநய.Diabetes itself is a risk factor for cardio vascular disease. 

நமலும் நீரிழிவு நநாயாளரக்ளில் angina அல்லது மாரடைப்பு ஏ ்படும் நபாது 

குணங்குறிகள் சாதாரணமான ஒருவருக்கு ஏ ்படும் குணங்குறிகள் நபால் 

இருப்பதில்டல.உங்களுக்குத் வதரியும் மாரடைப்பு வரும் நபாது நடு வநஞ்சில் 

அல்லது இைது பக்க வநஞ்சில் கடுடமயான வலி ஏ ்படும். இந்த வலி இைது 

நதாள், இைது டக, கழுத்து, நாடிப்  பகுதிக்கு வநஞ்சிலிருந்து நபாகும். இத்துைன் 

அதிகரித்த வியரட்வ, வாந்தி தடலசச்ு ்று என்பனவும் நசரந்்து 

வரலாம்.எல்லாரும் இடத தமிழ் திடரப் பைங்களில் ஒரு தரமாவது நிசச்யம் 

பாரத்்திருப்பீரக்ள். 



மருத்துவ சங்கமம்  

• • • 

22 

 

நீரிழிவு நநாயாளிகளில் வபரும்பாலானவரக்ள். 

• வநஞ்வசரிவு 

• உணவு சமிபாைடையாமல் இருப்பது நபான்  உணரவ்ு 

• மூசவ்சடுப்பதில் சிரமம் 

• தடலசச்ு ்று 

• உைல் உடளசச்ல் 

• கழுத்து நநா 

• டகஉடளவு 

• முதுகுவலி 

நபான்  ஏதாவது ஒரு சில குணங்குறிகடள மைட்ும்  வவளிப்படுத்துவாரக்ள். 

(silent infarction/ silent ischemia) சிறிய அளவினநர சாதாரண நநாயாளி நபான்று 

நடு வநஞ்சில் ஏ ்படும்{இைது பக்கத்தில் ஏ ்படும் அழுத்துவது நபான்  

உணரவ்ு. அதிகரிதத் வியரட்வ வவளிநய ் ம், வாந்தி என்பவ ்றுைன் 

டவத்தியடர நாடுவாரக்ள். 

இதயத்தி ்கும் குருதிக் குழாய்களுக்குமான நரம்புகள் நீரிழிவினால்  பாதிப்ப 

டைடவநத  (Autonomic neuropathy) இத ்கான காரணமாகும். 

 

சிறிய அளவினநர சாதாரண நநாயாளி நபான்று நடு வநஞ்சில் அல்லது  இைது 

பக்க வநஞ்சில் ஏ ்படும் அழுத்துவது நபான்  உணரவ்ு. அதிகரித்த வியரட்வ 

வவளிநய ் ம், வாந்தி என்பவ ்றுைன் டவத்தியடர நாடுவாரக்ள். 

மாரடைப்நபாடு டவத்திய சாடலக்கு வரும்  நபாது தான்  தமக்கு நீரிழிவும் 

உள்ளது என்படத சிலர ்அறிந்து வகாள்கி ாரக்ள். 

 

இடதத் தடுக்க என்ன வசய்யலாம் ?  

நீரிழிவு நநாய் இருப்படத கண்டு வகாண்ைவுைநனநய இதனுைன் நசரந்்து வரும் 

உயர ்குருதி அமுக்கம், அதிகரிதத் cholesterol என்பனவும் இருக்கி தா எனக் 
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கண்டு பிடித்து அத ்கும் வபாருத்தமான மருந்துகடள கிரமமாக எடுக்க 

நவண்டும். 

உை ் பருமன் அதிகரித்துக் காணப் பை்ைால் உைல் நிட டயக் குட த்து 

உயரத்தி ்நக ்  உைல் நிட டயப் நபண நவண்டும். 

இத ்காக உணவுப் பழக்கத்தில் ஆநராக்கியமான மா ் ங்கடள ஏ ்படுத்த 

நவண்டும்.மாச ்சத்து வகாழுப்பு நிட ந்த உணவுகடளத் தவிரத்்து புரத 

உணவுகடளயும் மரக்க கறி பழ வடககடள உணவில் நசரத்்துக் வகாள்ள 

நவண்டும்.இத ்கு உணவு ஆநலாசகர,் ஊை்ைச ் சத்து நிபுணர ்நபான்ந ாரின் 

ஆநலாசடனடயப் வப லாம். 

வாழ்க்டக நடை முட கடள மா ்றி ஒழுங்காக உை ் பயி ்சி வசய்தல் உைல் 

நிட டயப் நபண உதவுவதுைன், குருதி glucose ம ்றும் cholesterol  ன் அளடவ 

சரியான அளவில் நிடல நிறுத்தவும்  உங்கள் உைல் உள நலத்டத 

நமம்படுத்தவும் உதவும். இத ்கு உை ் பயி ்சி பயி ்றுனரின் உதவிடயயும் 

நாைலாம். 

உயர ்குருதி அழுத்தத்டதக் கைட்ுப்படுத்த உணவில் அதிக உப்டபப் பாவிக்கக் 

கூைாது. 

புடகப் பிடிக்கும் பழக்கம் உைனடியாக நிறுத்தப் பை நவண்டும். 

எல்லாவ ்றி ்கும் நமலாக நல்ல உள வளத்திடனப் நபண நவண்டும். 

இடவ யாவும் நீரிழிவு இருப்பவரக்ளுக்கும் இல்லாதவரக்ளுக்கும் வபாருந்தும். 

எமது ஆநராக்கியம் எமது டகக ளிநலநய உள்ளது. அடத நாங்கள் 

காப்பாறுநவாம்.நீரிழிநவாடும் நிமிரந்்து நி ்நபாம். 

 

நீரிழிவும் உணவும் 

ஒருவருக்கு நீரிழிவு நநாய் உள்ளது கண்டு பிடிக்கப்பை்ைால் எழும் முதல் 

நகள்வி " நான் இனி என்ன சாப்பிைலாம் என்பநத”.ஆனால் துரதிரஷ்்ை்ை 

வசமாக இதுதான் நீரிழிவு நநாயாளரக்்கான உணவு ( diabetic diet ) என்  

வபயரில் ஒரு உணவு முட யும் பரிந்துடரக்கப் பைவில்டல. 

ஆனால்  உணவுக் கைட்ுப்பாடு நீரிழிவு சிகிசட்சயின் அத்திவாரம் என்று 

வசான்னால் அது மிடகயாகாது. 

உணவுக் கட்டுப்பாட்டின் லநாக்கங்கள் அல்லது இலக்குகள் (goals) என்ன? 

முதலாவது குருதியில் glucose ன் அளடவ இயன்  வடரயில் இயல்பு நிடலயில் 

நபணுவது.இடத  உை ்பயி ்சியுைனும் உங்கள் மருந்துகளுைனும் 

ஒருங்கிடணப்பது. 
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இதய குருதிச ்சு ்ந ாை்ை நநாய் உந்து காரணிகடளத் (risk factors) தவிரப்்பது. 

இதில் குறிப்பாக குருதி அமுக்க, cholesterol கைட்ுப்பாடு (blood pressure and cholesterol 

control) 

இடத ABCs of diabetes என்று வசால்லலாம்  

A  என்பது Hb A1C  

B  என்பது blood pressure  

C  என்பது cholesterol. 

நீரிழிவு நநாய் ஏ ்படுத்தும் சடுதியான ம ்றும் நாள் பை்ை சிக்கல் 

நிடலடமகடள (acute and chronic complications) தவிரப்்பது அல்லது பின் நபாடுவது 

உயரத்தி ்நக ்  ஆநராக்கியமான  உைல் நிட டயப் நபணுவது 

அத்துைன் இந்த மா ் ங்கடளக் வகாண்டு வரும் நபாது தனி நபரின் 

வதரிவுகள், கலாசச்ார விருப்புகள் , மா ் த்தி ்கான நநாயாளியின் தயார ்

நிடல  ( willingness to change ) என்பவ ்ட க் கவனத்தி ் வகாண்டு  அவரின் 

உண்டி மகிழ்வில் ( pleasure of eating ) இடையூறு ஏ ்பைாது கவனி ப்பது. 

 

 

உடல் நிரறக் கட்டுப்பாடு 

உை ் திணிவுச ் சுைவ்ைண் என்பது நமலதிக நிட டய அளவிை உதவும் ஒரு 

கணிப்பீடு ஆகும்.Kg ல் இருக்கும் நிட டய meter ன் வரக்்கத்தால் வகுத்து இது 

கணிக்கப் படுகி து.இத ்காக நீங்கள் கணிப்பீடு எதுவும் வசய்யத் நதடவ 

இல்டல. உங்கள் நிட யும் உயரமும் வதரிந்தால் google நதைலில் கணித்துக் 

வகாள்ள வசதி இருக்கி து. 

சாதாரணமான அளவு (normal) ≥18.5 to 24.9 kg/m2 

நமலதிக உை ் பருமன் (overweight)≥25.0 to 29.9 kg/m2 

மைட்ு மீறிய வகாழுப்பு (obesity) ≥30 kg/m2 

 

இடத விை இடுப்புச ்சு ் ளவும் இன்நனாரு சுை்டியாகப் பாவிக்கப் படுகி து. 

இது central obesity என்று வசால்லப்படும்நிடலப்பாை்டின் அளவீடு. தமிழில்  

வதாந்தியின் அளவு என்று வசால்லலாம் என்று நிடனக்கிந ன். 

நிமிரந்்த நிடலயில் தளரந்்த நிடலயில் (relaxed state,வயி ்ட  உள்  

இழுக்காமல்) பக்கங்களில் காணப்படும் இடுப்வபலும்பின் மை்ைத்தில்  

அளக்கப் படும் சு ் ளவு.இது ஆண்களில் 40 அங்குலம்(102cm), வபண்களில் 35 

அங்குலம் ( 88 cm ) அல்லது அத ்க்குக் குட வாக இருக்க நவண்டும்.உைல் 
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திணிவுச ்சுைவ்ைண் 35 க்கு அதிகமானால் இடுப்பு சு ் ளவிடன அளக்கத் 

நதடவ இல்டல. 

 
Metabolic syndrome (insulin resistance syndrome or syndrome X) 

இது பின்வரும் 5 காரணங்கள் இருக்கும் நபாது நிரண்யிக்கப் படுகி து. 

• கூடிய இடுப்பு சு ் ளவு  

• உயர ்குருதி அமுக்கம்  

• குட வான HDL cholesterol  

• அதிகரித்த triglyceride  

• அரும்பு நிடல நீரிழிவு 

குறிப்பாக வயி ்றுப் பகுதியில் படியும் வகாழுப்பானது (central obesity/abdominal 

obesity) insulin ன் வதாழி ்படும் தன்டமடயக் குட கி து. இடத insulin resistance 

state என்று வசால்லுநவாம்.இதனால் glucose  அதிகரிக்கி து, insulin னளவு 

குருதியில் அதிகரிக்கி து, இது உைலில் அழ ்சிடய ஏ ்படுத்தும் cytokines ஐ 

வகாழுப்புக் கலங்களால் சுரக்க டவக்கி து.இந்த cytokines குருதிக் 

குழாய்களின் அகவணிடயப் ((endothelium ) பாதித்து அழ ்சிடய ஏ ்படுத்த  

அங்கு வகாழுப்பு படிவு (artherosclerosis ) வதாைங்குகி து.இந்த நிலடம வமாத்த 

உைல் நிட  கூைாமல் தனிநய வயி ்றுப பகுதியில் நமலதிக வகாழுப்பு படியும் 

நபாதும் ( abdominal obesity or  central obesity) ஏ ்பைலாம். 

 

வபாதுவாக நைப்பு உைல் நிட யின் 5 - 10% த்டத இழப்பது குருதியில் glucose ன் 

அளடவக் கைட்ுப்பாை்டில் டவத்திருக்க உதவும். உதாரணமாக 240  ாத்தல் 

நிட யுள்ள ஒருவர ்12 வதாைக்கம் 24  ாத்தல் வடர இழக்க நவண்டும். 

நைப்பு நிட டயப் நபணுவத ்கு நதடவயான கநலாரிகடள ஒருவரின் வயது, 

பால்,  நடப்பு உடல்  நிரற மற்றும் அவரது உடற் சசயற்பாடு நிரல என்பன 

தீரம்ானிக்கின் ன. 

சாதாரணமான ஒருவருக்கு இது  ாத்தலுக்கு 15 கநலாரிகள் என அளவிைப் 

பை்டிருக்கி து. 

இதுநவ ஒரு மைட்ு மீறிய வகாழுப்புள்ள,  வசய ்பாடு குட ந்த ஒருவருக்கு 

 ாத்தலுக்கு 10 கநலாரிகள்  என கணிக்கப் பைட்ுள்ளது. 

வாரவமான்றுக்கு 1 வதாைக்கம் 2  ாத்தல் எடை இழப்பது ஆநராக்கியமான 

எடை இழப்பு வீதம் என பரிந்துடரக்கப் படுகி து.இத ்கு நாள் ஒன்றி ்கு 500 

வதாைக்கம் 1000 கநலாரிகடள வசலவிை நவண்டும் அல்லது உணவின் மூலம் 

குட த்துக் வகாள்ள நவண்டும். 
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உதாரணமாக 250  ாத்தல் நிட யுள்ள வசய ்பாடு குட ந்த ஒருவருக்கு 

 ாத்தலுக்கு 10 கநலாரிகள் படி நாவளான்றிக்கு 2500 கநலாரிகள் நதடவப் 

படுகி து.இவர ்1 வதாைக்கம் 2  ாத்தல் நிட டய ஒரு வாரத்தில் இழக்க 

தன்னுடைய நாளாந்த கநலாரிகடள 1500 லிருந்து 2000  ஆகக் குட க்க 

நவண்டும்.  

 

நிட  இழப்பி ்கு உணவின் கநலாரிப் வபறுமானத்டதக் குட ப்பதும் 

கநலாரிகடள வசலவு வசய்ய உை ் பயி ்சி வசய்வதும் ஆநராக்கியமான 

முட களாகும்.இடத விை உைல் நிட  குட க்கும் மருந்துகள் ம ்றும் சத்திர 

சிகிசட்ச முட கள் இருக்கின் ன.அடதப் ப ்றி இங்கு நான் விரித்துடரக்க 

விரும்பவில்டல. 

 

கலலாரிக் கட்டுப்பாடு 

உணரவ உண்ணத் தூண்டும் சந்தரப்ங்கரளத் தவிரத்்தல். 

உணவு இன்று எம் முன் வகாை்டிக் கிைக்கி து என்று தான் வசால்ல 

நவண்டும்.பஞ்சமும் பை்டினியும் உலகின் ஒரு பகுதியினடர வாை்டி வடதக்க 

இன்வனாரு பகுதியினர ்நமலதிக உணவால் அவதிப் படுகி ாரக்ள்..வீை்டில் 

அலுவலத்தில் என்று எங்கு பாரத்்தாலும் உணவு.வாழ்டக முட  மாறி, எத ்கும் 

விழா எடுத்தலும் ஒன்று கூைலும்  வழக்கமாகி விை்ைன.அது நல்ல விையம் தான். 

ஆனால் அங்கு பரிமா ப்ப படும் உணவின் ஆநராக்கியத்திலும் நாம் கவனம்  

வசலுத்த நவண்டும். 

சிலருக்கு சில இைத்தி ்கு நபானாநலா அல்லது நாளின் குறிப்பிைை 

நநரத்திநலா பசி இல்லா  விை்ைாலும் உண்ணத் நதான்றும். உதாரணத்தி ்கு 

சமயலட க்குச ்வசன் ால் அல்லது நித்திடரக்குப் நபாகும் முன். அல்லது 

மனத்தி ்குப் பிடித்த உணவகத்டதக்  கண்ைால்.  

இவ ்ட  அடையாளம் கண்டு தவிரக்்க மு ் பை நவண்டும். இடதத் தான் எம் 

முன்நனார ்" பசியாத நபாது புசியாநத" என்று அழகாகச ்

வசால்லியிருக்கி ாரக்ள். 

 

உணவு உண்ணும் பழக்கத்தில் மாற்றங்கரள ஏற்படுத்தல். 

• உண்ணும் உணவின் அளரவக் கட்டுப் படுத்துதல் (portion control). 

இத ்காக சிறிய நகாப்டபகடளயும் சிறிய குவடளகடளயும் 

உபநயாகிக்கலாம். மாப் வபாருள் நிட ந்த பிரதான உணடவப் பரிமா  

சிறிய கரண்டிகடளயும் மரக் கரி வடககடளப் பரிமா ்  வபரிய 

கரண்டிகடளயும் பாவிப்பது விநவகமானதாகும் 
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• உணரவ ரசித்து ஆறுதலாக உண்ணுதல்.அப்நபாது எமது மூடளயின் 

நீழ் வடளய டமயவிடளயத்தில் உள்ள உணவி ்கான திருப்தி டமயம் 

(satiety center ) தூண்ைப் படுகி து. " வநாறுங்கத் தின் ால் நூறு வயது " 

என்  பல வமாழியின் அரத்்தம் இ துவாய்த் தான் இருக்கும் என்று 

நம்புகிந ன். 

• உண்ணும் உணரவ வண்ணமயமாக்கல் - இதன் அரத்த்ம் உணவி ்கு 

வசய ்டக வண்ணம் நசரப்்பது என்பதல்ல. மா ாக   வவவ்நவறு நி ம் 

உள்ள உணவுகடள நசரத்்துக் வகாள்ளுதல் ஆநராக்கியமாகும்.பசட்ச 

இடல வடகநயாடு, சிவந்த பழுத்த தக்காளி , carrotன் வசம்மஞ்சள் நி ம், 

ஊதா வவங்காயம் மஞ்சளாய்ப் பருப்பு இப்படி உண்ணும் நபாது பல்நவறு 

உணவுக் கூறுகடள உணவில் அைக்கக் கூடியதாக இருக்கும். ஒநர 

வடகயான உணவில் அடனத்துவடகயான ஊை்ைசச்த்துக்களும் அைங்கி 

இருக்காது. இன்னும் எல்லா உணவுகளிலுமுள்ள அடனத்து நவதிப் 

வபாருள்களும் இன்னும் பகுத்து அறியப் பைவில்டல.எனநவ நாம் உண் 

ணும் உணவின் வடககடள மா ்றிக்வகாள்வது பயன்தரும். 

• உணவின் வரகரய மாற்றுதல் (change the content of the diet) 

“உணவுக்கும் மருந்துக்கும் அதிக நவ ்றுடம இல்டல” என்பது சீனப் பழ 

வமாழி.”நீ உண்பது என்ன என்று வசால் நீ யாவரன்படத நான் 

வசால்கிந ன்” என்பது Holland ன் பழவமாழி”.உணநவ மருந்து” என்று 

நம் முன்நனாரக்ள் வசால்லியிருக்கி ாரக்ள் “மாறு பாடு இல்லாத 

உண்டி மறுத்துண்ணின்  ஊறுபாடு இல்டல உயிரக்்கு” என்பது 

வதய்வப் புலவர ்வாக்கு. 
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எமது உணவின் கூறுகடள உளை்ைச ்சத்தின் அடிப்படையில் carbohydrate, 

வகாழுப்பு, புரதம்,கனியுப்புக்கள் & vitamins எனப் பிரிக்கலாம். 

இவ ்றில் முதல் மூன்றுநம கநலாரிகடள வழங்கக் 

கூடியடவ.இவ ்றில் carbohydrate, இப்வபாது சுருக்கமாகநவா 

வசல்லமாகநவா carb என்று அடழக்கப் படுகி து , இதுதான் குருதில் 

glucose ன் அளடவ அதிகரிக்க டவப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கி து. 

 

எனநவ இந்த மா சத்து நிட ந்த உணவுகடளக் குட க்க 

நவண்டும்.குறிப்பாக தூய்தாக்கப் பை்ை அல்லது சுத்திகரிக்கப் பை்ை 

மாப் வபாருள் உணவுகடளத் தவிரத்்தல் நன்று. இடவ யாவவனக் 

நகை்ைால் தவிடு நீக்கிய வவள்டள நகாதுடம மா , தவிடு நீக்கிய அரிசி, 
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pasta , noodles. இத ்குப் பதிலாக தவிடு நீக்காத நகாதுடம மா, தவிடு 

நீக்காத அரிசி, சிறு தானியங்கள் என்று வசால்லப்படுகின்  சாடம, 

திடன,வரகு, குரக்கன், quinoa நபான் வ ்ட ப் பாவிக்கலாம்.இவ ்றில் 

நாரச் ்சத்து அதிகம் என்பதால் குருதிக் glucose ஐ உைனடியாக 

அதிகரிக்க மாை்ைாது. 

இவ ்றின் விடல தூய்தாக்கப் பை்ை carbohydrate இலும் பாரக்்க அதிகமாக 

இருக்கலாம். டவத்தியனுக்குக் வகாடுப்பதிலும் வாணிபனுக்குக் 

வகாடுப்பது நமல் என்று நம் முன்நனாரக்ள் வசால்லியிருக்கி ாரக்ள். 

இடவ சி ந்த மாப் வபாருள் வடக என்பத ்காக இவ ்ட யும் அளவுக்கு 

மீறி உண்ணுதலும் வகடுதடலநய விடளவிக்கும். அளவுக்கு 

மிஞ்சினால் அமிரத்மும் நஞ்சு என்பது நாம் அறிந்த பழவமாழி. 

 

பசிடயத் தணிக்க காய் கறிகள் நார ்சத்துக் கூடிய பழ வடககள், பருப்பு 

வடககள், இட சச்ி , மீன்,  முைட்ை, பால், பா ்  வபாருைக்ள், வகாைட்ை 

வடககள் என்பவ ்ட ச ்நசரத்்துக் வகாள்ளலாம். 

 

பாலையும் பாற்பபாருட்கலையும் உண்ணும்பபாது பகாழுப்புக் 
குலைந்தவற்லைபே பதரிவு பெய்ே பவண்டும். 

 
எண்பெய் வலககலைத் பதரிவு பெய்யும் பபாது நிலை 

பகாழுப்பமிைங்கலைத்(saturated fatty  acids) தவிர்த்து நிலைவற்ை 
பகாழுப்பமிைங்கள் ( poly unsaturated fatty acids )உள்ை நல்பைண்லெ , 
ஒைிபவண்லெ பபான்ைவற்லைத் பதரிவு பெய்ே பவண்டும். 

 
எது எப்படி ஆேினும் வழலமோன உெவில் 55- 60% carbohydrate ம் 15 - 20% 

புரதமும் 20 - 30 % பகாழுப்பும் பெர்ந்திருத்தல் பவண்டும். 
  

இடத இலகுவாக  அறிவுறுத்த உணவுக் கூம்பகம் ( food  pyramid ), உணவு 

வை்ைம் அல்லது உணவுக் நகாப்டப (food circle or food plate )நபான்  

கருத்துப் படிவுகள் பைங்களுைன் கிடைக்கின் ன.உண்ணும் வபாழுது 

உணவுக்நகாப்டபயில் அடரப்பங்கு, இடல வடககள், 

மரக்கறிவடககள் ம ்றும்  பழங்களால்  நிட ந்திருக்க 

நவண்டுவமன்று வலியுறுத்தப் படுகி து. 
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Glycemic index 

அடுத்து carbohydrate உணவுகடள உைவ்காள்ளும் நபாது glycemic index 

என்ன  என்படதக் கவனிக்க நவண்டும்..உணவு அகத்துறிஞ்சப் 

பை்ைதும் குருதி glucose ன் அளவு அதிகரிக்கும். glycemic index ஆனது 

எவ்வளவு நவகமாக glucose குருதியில் அதிகரிக்கி து என்படத 

டவத்துக் கணிக்கப் படுகி து. glycemic index கூடிய உணவவான்ட  

எடுக்கும் நபாது கடணயத்திலிருந்து உைனடியாக அதிக insulin சுரக்கப் 

படும். இந்த insulin கூடிய glucose ஐக் குட க்க சில நிமிைங்களில் 

மீண்டும் பசி எடுக்கும். அடிப்படியில் நான் முன்னர ்கூறிய நாரத்் 

தன்டம கூடிய சிக்கலான carbohydrate (complex carbohydrate) கள் 

குட ந்த glycemic index ஐக் வகாண்ைடவ. அதிகம் கனியாத 

பழங்களுக்கு கனிந்த பழங்கடள விை glycemic index குட வாகும். 

 

 
 
 
carb counting - carbohydrate ஐக் கணக்கிடுதல் 
carb counting insulin எடுக்கும் பநாோைர்களுக்கு முக்கிேமான ஒரு விடேம். 
ெிைர் எடுக்கும் insulin ன் அைலவத் தீர்மானிக்க இம் முலைலேப் 
பேன்படுத்துவர். 
card எண்ெிக்லக எவ்வைவு என்று தீர்மானிக்க உெவு ெிட்லடகள்(food labels) 
, உொத்துலெ புத்தகங்கள் (reference books), இலெேத் பதடு தைங்கள் 
பெேைிகள் மற்றும் (carbohydrate exchange planning) carnbohydrate மாற்ைடீுகள் 
என்பவற்லைப் பாவிப்பார். உெவகங்கைிலும் இதற்கான விபரங்கள் பகட்டுப் 
பபைப் படைாம். 

 

 

மாற்று உணவு வரககள் (Food exchange planning) 

 
ஆகாரத்தில் மாற்ைங்கள் எைிதாக இருக்கும் வண்ெம் உருவாக்கப்பட்ட ெமமாக 
இருக்கும் மற்ை உெவு வலககள்தான் மாற்று உெவு வலக.. இது ஒரு உெவு 
அட்டவலெ 15-gram carbohydrate பகாண்ட உெவின் அைவு  
பின்வரும் தலைப்புகைில் இங்கு அட்டவலெப் படுத்தப் பட்டுள்ைது 

1. காய்கைிகள். 
2. கார்பபாலைட்பரட்ஸ். 
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3. பழங்கள். 
4. இலைச்ெி, மீன் மற்றும் பருப்புகள். 
5. பால் மற்றும் பால் தோரிப்புகள். 
6. தானிேங்கள். 
7. எண்பெய்,பகாழுப்பு மற்றும் பகாட்லட வலககள். 

 

உதாரணமாக ஒரு துண்டு பாணில் உள்ள carbohydrate 1/2 cup pasta ல் உள்ளது. 

 

ஒவ்சவாரு நாளும் லநரம் தவறாது உணவு உண்ணுதல் குருதிக் glucose ஐ 

சீராகாப் லபண உதவும். 

 

சுருக்கமாகச ்வசான்னால் நீரிழிவு நநாயாளர ்ABC ஐப்  நபணவும் 

நநாயில்லாதவரும் நீரிழிவு ம ்றும் இதய குருதிக் குழாய் நநாய்கடளத் தடுக்க  

 

1. முழுத் தானியங்கள், பருப்பு வடக பழங்கள், மரக்கறிகள், வகாழுப்புக் 

குட ந்த பா ் வபாருைக்ளிலிருந்து carbohydrate ஐப் வப ்றுக் வகாள்ள 

நவண்டும். 

2. உங்களுக்குப் பிடித்தமான ஆநராக்கிய உணவுகடள நசரத்்துக் 

வகாள்ளல் உணவுத் திை்ைமிைடல  இலகுவாக்குவதுைன் அடத நீண்ை 

நாை்களுக்குத் வதாைரவும் உதவி வசய்யும். 

3. ஒநர அளவான carbohydrate ஐ நாளாந்தம் நநரம் தவ ாமல் உண்ண 

நவண்டும்  

4. வகாழுப்டபத் வதரிவு வசய்யும் நபாது நிரம்பாத வகாழுப்பு அமிலங்கள் 

உள்ளபடி பாரத்்துக் வகாள்ள  நவண்டும். 

5. புரத உணவுகடளத் நதரந்்வதடுக்கும் நபாது red meat என்று வசால்லுகி  

சிவப்பு இட சச்ிடயத் தவிரப்்பது நல்லது. 

6. வசய ்டக இனிப்பூை்டிகடள அளவாகப் பாவிக்கலாம்  

7. இனிப்பூை்டிய பானங்களுக் பதிலாக தண்ணீடரக் குடிப்பநத சி ந்தது. 

8. வபரும்பாலான சீனிய ்  (sugar free) வகாழுப்பு அ ்  (fat free )   

உணவுகளும் கநலாரிகள் வகாண்ைடவ 

9. உப்டப மு ் ாக தவிரத்்து விை நவண்டும் என்  அவசியம் இல்டல. அளவான     

           உப்பு நசரத்்து சுடவயாக உண்ணலாம் 

10. நாள் ஒன்றி ்கு சாதாரணமானவரக்ள் 8 cup தண்ணீர ்குடிக்க நவண்டும். 

ஆனால் உங்களுக்கு இருதய வருத்தம் அல்லது சிறுநீரக வருத்தம் 

இருப்பின் இந்த அளவு டவத்தியரால் மைட்ுப்படுத்தப் படும். 
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11. உணடவக் கைட்ுப்படுத்துகிந ன் என்  வபயரில் அளவுக்கு அதிகமாக 

உணடவத் தவிரத்்தல் அநத சிந்தடனயில் இருத்தல் என்படவயும் 

ஆநராக்கியத்தி ்கு நகடு விடளவிக்கும் 

 

மருந்துகள் இன்றி நீரிழிரவக் குணப் படுத்தல் 

இப்வபாழுது சமூக வடலத் தளங்களிலும் இடணயத் தளங்களிலும் 

நீரிழிடவக் குணப் படுத்த சில உணவுகள் உதவுகின் ன என தகவல்கள் வந்த 

வண்ணம் இருக்கின் ன. இதில்  என் கண்ணில் பை்ைடவ என் ால் கறுவா, 

வவந்தயம், நாவல் பழக் வகாைட்ை, நவப்பிடலக் வகாழுந்து, சிறு குறிஞ்சா, 

ஆவாரம் பூ.glucose ஐக் குட க்கும் இவ ்றின் தி ன் ஆராய்சச்ி மூலம் 

நிரூபிக்கப்பைவில்டல. ஆனால் இவ ்ட  எடுக்கும் நபாது நீங்கள் உங்கள் 

டவத்தியர ்பரிந்துடரத்த குளிடசகடளநயா இன்சுலின் ஊசிகடளநயா 

நிறுத்துவது ஆபத்தானது.இவ ்ட  எடுக்கும் நபாது உங்கள் குருதிக் glocose ஐ 

அவதானித்து டவத்திய ஆநலாசடனக்நக ்ப மருந்துகளின் அளடவ சீர ்

வசய்ய நவண்டும். 

 

 

உடற் பயிற்சியும் நீரிழிவும் 

உை ் பயி ்சி என்பது இப்நபா ஒரு சிகிசட்ச முட யாகநவ பரிந்துடரக்கப் 

படுகி து.இது ஒரு பாதுகாப்பானதும், விரும்பத்தக்கதுமான முட யாகும். இது 

குருதியில் glucose னளடவக் கைட்ுப்படுத்த உதவுவதுைன் இதய சு ்ந ாைத் 

வதாகுதியின் நல  நிடலடயயும் நபண உதவுகி து. 

உை ் பயி ்சி வசய்யும் நபாது insulin ன் பயன்பாடு (insulin sensitivity) அதிகரித்து 

முன்பு வசான்ன insulin resistance state குட வடைகி து.உைல் நிட டயக் 

குட க்கவும் நபணவும் உதவுகி து.கிரமமான உை ்பயி ்சியினால் எமது 

உைலில் தடசநாரக்ள் வலிடம வப ்று தடசத் திணிவு (muscle mass ), 

அதிகரிக்கி து - இந்த தடசத் திணிவு ஆசியரக்ளான எங்களுக்கு ஏ ்வகனநவ 

குட வாகும் -.குருதியிலுள்ள தடசத் திணிவு அதிகரிக்க குளுக்நகாசின் 

பாவடன நாளுக்கு நாள் அதிகரிப்பதனால் குருதியில் குளுக்நகாசினளவு 

வதாைரந்்து கைட்ுப்படுத்தப்படுகின் து. அத்துைன் தடச நாரக்ள் வலிடம 

வபறுகின் டமயால் உைல் சமநிடல (Balance) அதிகரிக்கின் து.எமது 

உைலடசவுகளின் ஒருங்கிடணப்பு (coordination of movements) வலுப் படுத்தப் 

படுகி து.இதனால் விழுதலால் ஏ ்படும் விபத்துக்கள் (Falls) முறிவுகள் (Fracture) 

குட க்கப்படுகி ன. உை ் பயி ்சியால் ஏ ்படும் நன்டமகடள வதாகுதி 

வாரியாக  விபரிக்கலாம். நாங்கள் இங்கு நீரிழிவு நநாயாளருக்குத் 

நதடவயானவ ்ட  மைட்ும் பாரப்்நபாம். 
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• நீரிழிவு நநாயாளி ஒருவர ்உை ்பயி ்சியிடன ஆரம்பிக்க முன்னர ்

டவத்திய ஆநலாசடன டயப்வப ்றுக் வகாள்வது நல்லது. குறிப்பாக 

அவரது மருந்துகளில் மா ் ம் வசய்ய நவண்டி வரலாம். அல்லது 

வதன்பைாதிருக்கும் சில நநாய்கள் அல்லது நீரிழிவின் சிக்கல் 

நிடலடமகள் கண்டு பிடிக்கப் பைலாம். அடவ பாதிப்புக்கடள, ஏன் 

உயிராபத்டதக் கூை ஏ ்படுத்தலாம். 

• ஆரம்பத்தில் ஒரு நநாயாளி தினமும் 30 நிமிை நநரம்,  கிழடமயில் 5 

அல்லது 6 தினங்கள் பயி ்சியில் ஈடுபைலாம். அவ்வா  ஆரம்பத்தில் ஒநர 

முட யில் 30 நிமிைம் பயி ்சியிடனச ்வசய்ய முடியாதவர ்அதடன 

இரண்டு அல்லது மூன்று நவடளகளில் பிரித்துச ்வசய்யலாம்.  

• ஆரம்ப காலத்தில் வமதுவாக ஆரம்பித்து நாளடைவில் 

நநரத்திடனயும்,நவகத்திடனயும் கூை்டிச ்வசல்லலாம்.  

• ஆரம்பிக்கும் நபாது குட ந்த இலக்டக நநாக்கி (Lower goals) நகர 

நவண்டும். அப் நபாதுதான் இலகுவில் இலக்டக எை்ை முடியும் பயி ்சியும் 

மன நிட டவத்த தரும். வதாைரந்்து ஈடுபை தூண்ைலாக  இருக்கும். 

உைலுக்கும் இடசவாக்கமடைய நநரம் கிடைக்கும் 

• தினமும் பயி ்சிக்கு முன்னர ்உைடல பயி ்சியில் 

ஈடுபடுவத ்கான ஆரம்பணிகடளச ்வசய்நத(Worm-up) ஆரம்பிக்க 

நவண்டும். அதுநபால் முடிக்கும் நபாதும் (Cool down) வசய்ய நவண்டும். 

• நீங்கள் விரும்பிய நநரத்தில் பயி ்சியிடன நம ்வகாள்ளலாம். அவ்வாறு 

வதரிவு வசய்யும்நபாது தினமும் உங்களால் தடையின்றிப் பயி ்சியில் 

ஈடுபைக்கூடிய நநரமாக இருத்தல் நவண்டும். உணவு உைவ்காண்ை பின் 

பயி ்சியிலீடு படுவது நல்லதல்ல 

• தனியாக பயி ்சி கடள வசய்வதிலும் பாரக்்க நண்பருைநனா அல்லது 

குழுவாகநவா நசரந்்து வசய்வது விரும்பத்தக்கது. இது அவசர 

நிடலடமகள் ஏ ்படும் நபாது உதவியாக இருப்பதுைன் ஒரு 

மனமகிழ்சச்ியான சூழலில் பயி ்சியிடன நம ்வகாள்ளவும்  

வழிவகுக்கும் 

• உைலின் பகுதிகளில் காயங்கள் அல்லது வீக்கங்கள் ஏ ்படும் 

சந்தரப்்பங்களில் அதடனக் கவனயீனமாக விைட்ு விைாது டவத்திய 

ஆநலாசடனடயப் வப ்றுக்வகாள்ள நவண்டும்.  

• நதடவ ஏ ்படும் சந்தரப்்பங்களில் பயி ்சியிலிருந்து நபாதுமான அளவு 

ஓய்வு எடுத்துக்வகாள்வது நல்லது. (listen to your body) என்று 

வசால்லுவாரக்ள்.அத ்காக ஓய்வு பயி ்சிடயக் டகவிடும் நிடலக்குப் 

நபாகாதும் பாரத்்துக் வகாள்ள நவண்டும். 

• வநஞ்சுவலி, தடலசச்ு ்று, மூசச்ுத்திண ல் அல்லது உை ்பயி ்சி வசய்ய 

முடியாத நிடல ஏ ்பை்ைால் உைனடியாக பயி ்சியிடன நிறுத் தி. 

உைனடியாக அருகிலுள்ள டவத்தியசாடல யில் ஆநலாசடன அல்லது சிகிசட்ச 

வப ்றுக் வகாள்ள நவண்டும் 
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• ஆகக் குட ந்தது ஒரு நாடளக்கு 30 நிமிை நநரம் வாரத்துக்கு 150 

நிமிைங்கள் உை ் பயி ்சி வசய்ய நவண்டும் என்று பரிந்துடரக்கப் 

படுகி து. 

• வசதி உள்ளவரக்ள் பிரத்திநயக பயி ்றுநடர டவத்திருக்கலாம்  

• (personnel trainer) 

 

நீரிழிவும் உள வள ஆலராக்கியமும்   

நீரிழிவு நநாயாளி நாளாந்த வாழ்வில் நமலதிக சவால்கடள எதிர ்நநாக்க 

நவண்டி உள்ளது.நீரிழிவு நநாயாளரின் வாழ்க்டகத்தரம் நவீன 

மருந்துகளாலும் பரிந்துடரக்கப்பை்ை வாழ்க்டக நடை முட  மா ் ங்களாலும் 

நமம்பைட்ுக் வகாண்நை  வருகி து.ஆனால் சில சமயங்களில் சாதாரண 

நிடலயில் குருதிக் glucose ஐப் நபணுவது, glucose ஐ நசாதிப்பது, மருந்துகடள 

எடுப்பது, உணவில் ஏ ்படும் மா ் ம், வாழ்க்டக நடை முட யில் ஏ ்படும் 

மா ் ம் என்பன  நசாரவ்டையச ்வசய்யும் ஒரு விைய ங்களாகும்.மனச ்நசாரவ்ு 

(depression), மனப் பதை்ைம் (anxiety) என்பன ஏ ்படுவது தவிரக்்க முடியாததாக்கி 

விடுகி து.இது நநர ்மட யான சிந்தடனடயத் நதான்றுகி து.இந்த நநர ்

மட யான எண்ணங்களினால் உணவுக் கைட்ுப்பாடு உை ் பயி ்சி ஏன் 

மருந்துகடளக் கூை டகவிடும் நிடல ஏ ்படுகி து. 

நீரிழிவு நநாடயயும் அது ஏ ்படுத்தும் சிக்கல் நிடலடமகடளயும்  ஏ ்றுக் 

வகாண்டு, அது வாழ் நாள் முழுவதும் வதாைரும் ஒரு நநாய் என விளங்கிக் 

வகாண்டு அடதக் கைட்ுப்படுத்தும் முய ்சியில் தன்னாரவ்த்துைனும் 

முன்வனடுப்புைனும் பங்கு ப ்  நவண்டும்.நான் முன்பு வசான்னது நபால் 

நநாயாளிநய  இங்கு முதன்டம டவத்தியர.் 

அடுத்து குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் ஆதரவு முக்கியமானதாகும்.அடணத்து 

குடும்ப உறுப்பினரக்ளும் ஆநராக்கியமான உணவு முட டயப் பின் 

ப ்றுவதும் உை ் பயி ்சியில் ஈடுபடுவதும் உதவியாய் இருக்கும். 

அடுத்து நீரிழிவு நநாய் உள்ளவரக்ள் குழுவாக இயங்கி ஆளாளுக்கு உதவியாய் 

இருத்தல் நல்லது (diabetic support group )இப்வபாழுது சமுக வடலத் 

தளங்களிநலநய இந்தக் குழுக்கடள அடமத்துக் வகாள்ளலாம் 

அடுத்து வாவனாலிகள்,  வதாடலக் காை்சிகள் , வடலவயாளிகள் (youtube) 

நபான் வ ்றில் நீரிழிவு சம்பந்தமான விழிப்புணரவ்ு நிகழ்வுகடளக் நகை்ைல் 

அல்லது பாரத்்தல், உங்களுக்கு அந்த விையங்கள் வதரிந்திருந்தாலும் உங்கடள 

ஊக்கப்படுத்தும். 

நீரிழிவு நிடலயங்களில் தன்னாரவ்த ்வதாண்ைா ்றுதல் 

நீரிழிவு முகாம்கடள ஒருங்கிடணத்து நைாத்துதல் 

நீரிழிவு தினத்தில் பங்கு வபறுதல்   


