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திருமதி இராஜேஸ்வரி ஈஸ்வரஞானம்
Prominent Reflexology Activist in England

கரவெட்டி

மேற்கு,

மெலாயுதம்

தம்பதிகளின்

மூத்த

இராஜேஸ்வரி

ஈஸ்வரஞானம்

–

ஈஸ்ெரி

புதல்ெியாக

திருமதி

1949ம்

ஆண்டு

பிறந்தார்.
ஆரம்பக்

கல்ெியய

ெித்தியாலயத்திலும்,
ேகளிர்

கரவெட்டி

உயர்

கல்லூரியிலும்

கல்ெியய
பயின்றார்.

சரஸ்ெதி
ெட

இந்து

பலாலியில்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட இளநியலப் பல்கயலக் கழகத்தில்
ெர்த்தகப் பாடத்திட்டத்தில் பட்டம் வபற்று, பின்னர்,
பலாலி

ஆசிரிய

பயிற்சிக்கலாசாயலயில்

பயின்று

ஒரு ஆசிரியயயாக வெளிெந்தார்.
1973ம்

ஆண்டு

வகாழும்பு

ெிமெகானந்தா

கல்லூரியிலும், 1975ம் ஆண்டு வதாடக்கம் கரவெட்டி
ெிக்கிமனஸ்ெரா

கல்லூரியிலும்

பின்னர்,

1992ல்

திருமகாணேயல வேதடிஸ்த வபண்கள் கல்லூரியில்
ஆசிரியர்

ேற்றும்

ெிடுதிநடத்துனராகவும்

கடயேபுரிந்து, 1995ல் இயளப் பாறினார்.
அமத

ஆண்டு

இயணயும்

அெருயடய

வபாருட்டு

குடும்பத்தினருடன்

இங்கிலாந்து

வசன்றார்.

அெரது கணெர் 1997ம் ஆண்டு பாரிசொதத்தினால்
பாதிக்கப்பட்ட

மபாது

(physiotherapy)

அழுத்தல்

முயற

சிகிச்யச

மூலம்

அளித்தெர்கள்,

பிரதிபலிப்புமுயற கயலயயப் பயின்று அெருயடய
கணெருக்கு

உதெலாம்

பிரதிபலிப்புமுயற
வகாண்டிருக்யகயில்,

என

ஊக்குெித்தனர்.

ெித்யதயயப்

பயின்று

பிரதிபலிப்புமுயற

(Reflexology) மூலம் ெியரொக குணப்படுத்தலாம்
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என்ற

கருத்து

மூன்மற

மேமலாங்க,

ோதங்களில்

அந்தத்

கணெர்

துயறயில்

பயிற்சி

பூரணசுகேயடந்தார்.

வபற்று,

இந்நிகழ்ச்சி

அெருயடய ொழ்ெில் ஒரு திருப்புமுயனயாக அயேந்தது.
அெருயடய அன்யனயார் பிரதிபலிப்புமுயறபற்றிய நூல் ஒன்று
தேிழில் இருக்க மெண்டிய தன் அெசியத்யத ெலியுறுத்தியதால்
“இயற்யகமயாடு இயணந்த ொழ்வு” என்ற தயலப் பில் ஒரு நூல்
2010ல் வெளியாகியது.

GTV, IBC வதாயலக்காட்சி மபட்டிகளால் இந்த சிகிச்யசமுயற
பிரபலோனது. ெயது ெித்தியாசேின்றி

அயனெரும் சிகிச்யச

மூலம் ேிக நன்யேயயடந்துள்ளனர்.
அண்யேயில் நடந்த ஒரு சிகிச்யச பற்றி இெர் குறிப்பிடுயகயில், முற்றாக தயலமுடியய இழந்த
ஆண் ஒருெரும் வபண் ஒருெரும் ெந்து சிகிச்யச வபற்றனர். இருெருக்கும் முடி நன்றாக
ெளர்ந்து வகாண்டிருக்கிறது!
2015ம் ஆண்டு இலங்யக ெந்த சேயம், வகாழும்பு ஸ்ரீராம் சந்த்ர ேிஷனிலும், அெரது வசாந்த
ஊராகிய கரவெட்டியில் இளம் ெயதினருக்கு இலெசோக, பிரதிபலிப்புமுயற பயிற்சி அளித்தார்.
இன்றும் அங்மக ஒரு சிகிச்யச நியலயம் இயங்கிக்வகாண்டிருக்கிறது.
அெருயடய சமகாதரர் “சிென் வபௌண்மடஷன் (Shivan Foundation) அளப்பரிய
மசயெயிலீடுபட்டு ெருகிறார்.

திருேதி இராமேஸ்ெரி ஈஸ்ெரஞானம் எழுதிய நூல்கள்: திருமூலர் கண்ட
சுகொழ்வு; ேகிழ்ச்சியான ொழ்வுக்கு; அறவநறிக் கயதகள். என்பனவும் மனித வாழ்வுக்கான
நல்வழி காட்டுவனவாகும்.
இவ்வருடம் ஏப்ரலில் இலங்யக ெந்துள்ள தருணத்தில் , வகாழும்பு ஸ்ரீராம் சந்த்ர ேிஷனில்,
ததாடங்கி யாழ்ப்பாணம்ஈ வடமராட்சியில் பருத்தித்துறை, ததன்மராட்சியில் சாவகச்சசரி
சங்கத்தாறன, மன்னார் தாழ்வுபாடி, திருசகாணமறல, கிளிதநாச்சி, வ்வுனியா வறரயும் இறுதியில்
மீ ண்டும் யாழ்பாணத்திலும் இலெசோக, பிரதிபலிப்புமுயற சிகிச்றசயும் பயிற்சியும் ஆயிரக்
கணக்கானவாகளுக்கு

அளித்துள்ளார்..
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பிரதிபலிப்புமுறை (REFLEXOLOGY): மருந்தில்லா றவத்தியம்
Prominent Reflexology Activist in England

திருமதி இராஜேஸ்வரி ஈஸ்வரஞானம்
அவர்களின் 2017.04.14 முதல் 2017.06.12 வசரயிலான
பிரதிபலிப்புமுறை சிகிச்சச பற்றிய கருத்தரங்கு முகாங்களும்
சிகிச்சச நிசலய நிகழ்வுகளும்

2017.04.14 முதல் 2017.04.21 - 8 நாட்கள்

Shri Ram Chandra Mission
ஸ்ரீராம் சந்த்ர மிஷன்
வவள்ளவத்சத-க ாழும்பு
இங்கிலாந்திலிருந்து

ெருயக

தந்திருக்கும்

திருேதி.

இராமேஸ்ெரி

ஈஸ்ெரஞானம்

2017.04.14 முதல் 2017.04.21 ெயர வகாழும்பு 33A ேல்லிகா மலனில் அயேந்துள்ள ஸ்ரீராம்
சந்த்ர

ேிஷன்

ஹாலில்

பிரதிபலிப்புமுயற

ெிளக்கவுயரயயத்

வதாடர்ந்து

சிகிச்யச,

வசயல்முயற ெிளக்கம் இலெசோக, நடத்தினார். பாரிச ொதம், பார்க்கின்ஸன் மநாய்
ேற்றும் பலெயகயான மநாய்களுடன் ெந்தெர்கள் பயனயடந்தனர்.

2017.04.23 முதல் 2017.04.28 - 6 நாட்கள்

Geriatrics Society of SriLanka
,yq;if KjpNahh; Rftho;Tf; fofk;
யாழ்.வசன் மோன் அம்புலன்ஸ் மண்டபம்,

161, முதலாம் குறுக்குத் ததரு, யாழ்ப்பாணம்
திருேதி.

இராமேஸ்ெரி

அவர்கள்

இலங்றக

ஈஸ்ெரஞானம்
முதிசயார்

சுகவாழ்வுக் கழகம், ஸ்ரீராம் சந்த்ர ேிஷன்,
யாழ்பாண
முதல்

பிரிவின்

2017.04.28

அயேந்துள்ள

ஒழுங்கில்

ெயர

வசன்

6

நாட்கள்

மோன்

ெிளக்கவுயரயயத் வதாடர்ந்து
நடத்தினார்

2017.04.23

யாழ்ப்பாணம்,

அம்புலன்ஸ்

முதலாம்

மண்டபத்தில்,

குறுக்குத்வதருெில்
பிரதிபலிப்புமுயற

6 நாட்கள் சிகிச்யச, வசயல்முயற ெிளக்கம் இலெசோக,
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2017.04.27 – வியாழன் பி.ப. 2.30 வதாடக்கம் 4.30 வசர
யாழ் தாதியா பயிற்ச்சிக் கல்லுரரி
தாதியர்

சிகிச்றச

பயிலுனருக்கும்
மூலம்

தாதிய

குணப்படுத்தக்

உத்திசயாகத்தர்,

கூடிய

தீராத

றவத்தியர்களுக்கும்

சநாய்களும்

அவய

பிரதிபலிப்பு

குறைபாடுகளும்

இனங்காணப்பட்டு சநாய்களுக்கான காரணங்கறளக் கண்டைிந்து சுகமாக்கப்படக் கூடிய
தகுந்த சிகிச்றசகள் கருத்துக்கள் வழங்கப்பட்டன.

2017.04.30 – ஞாயிறு பி.ப. 1.00 வதாடக்கம் 4.00 வசர
வட இலங்சக மருந்தியலாளர் சங்கம்

மருந்தியலாளர் கல்விக்கூடம், யாழ்ப்பாணக் கல்லுரரி(வவளிவாரி
464, ஆஸ்பத்திரி வதி,
ீ
யாழ்ப்பாணம்

பட்டப்படிப்பு)

மருந்தியலாளர் கல்வி பயிலுனருக்கும் மருந்தியலாளர், பாமசி உரிறமயாளர்
சபான்ைவர்களுக்கு பிரதிபலிப்பு சிகிச்றசகள் பற்ைிய விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

2017.04.30 முதல் 2017.05.06 வறர 5 நாட்கள்

RAJARANI SEVAI ILLAM

ராோ ராணி சசசவ இல்லம்

6ம் குறுக்குத்வதரு பருத்தித்துசற
பருத்தித்துசறயில்

4ம்குறுக்குத்வதருெிலுள்ள

திரு.சயா.இரதயராஜா

வபாறுப்பிலுள்ள

ராோ

ராணி இல்ல, மூத்சதார் குழந்சதகள் நலன்புரி
சபணகத்தில்

இராமேஸ்ெரி

2017.04.30

முதல்

ஈஸ்ெரஞானம்

2017.05.06

ெயர

அவர்கள்

ராோ

ராணி

பிரதிபலிப்புமுயற

இல்ல,

திருேதி.

ெிளக்கவுயரறயயும்

சிகிச்றசயும் நடாத்தினர். 15க்கு சமற்பட்ட இளம் தபண்களும் ஆண்களும் பிரதிபலிப்பு
சிகிச்றச

முயறறய

கற்றுக்

தகாண்டதுடன்

400க்கு

சமற்பட்ட

தபாதுமக்கள்

இந்த

5

நாட்களிலும் பிரதிபலிப்பு சிகிச்றசறயப் தபற்றுக் தகாண்டனர்.
ராோ ராணி இல்ல தபாறுப்பாளரும் குடும்பத்தினரும் உறுப்பினர்களும் சகல உதவிகள்
ஆதரவுகறள வழங்கியதுடன் இறுதி நாளான 6ம்திகதி சனிக்கிழறம பிரதிபலிப்புமுயற
நிபுணர்

திருேதி.

உறுப்பினர்கள்,

தகௌரவிக்கப்பட்டு
வழங்கப்பட்டன.

இராமேஸ்ெரி

சிகிச்றச

கற்சைார்,

பராட்டப்பட்டு

Reflexology Association of Sri Lanka;

ஈஸ்ெரஞானம்
சிகிச்றச

பாராட்டிதழ்கள்,
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அவர்கள்

தபற்சைார்

நிறனவு

ஊர்

பிரமுகர்கள்,

முன்னிறலயில்

சின்னங்கள்

பரிசுகள்
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2017.05.08 முதல் 2017.05.10 வறர 3 நாட்கள்

சங்கத்தாசன சாரதா சனசமூக நிசலயம்

சங்கத்தாசன கிராம அபிபிருத்திச் சங்கம்,
வதன்மராட்சி ப.சச.ஓய்வுதியர் சங்கம்

சாரதா வதி,
ீ
சங்கத்தாசன, சாவகச்சசரி
ததன்மராட்சி ப.சச.ஓய்வுதியர் சங்க தறலவர் திரு.தச.சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஒழுங்கில்
பிரதிபலிப்புமுயற நிபுணர்
முதல்

2017.05.10

ெயர

திருேதி. இராமேஸ்ெரி ஈஸ்ெரஞானம் அவாகளால் 2017.05.08
3

நாட்கள்

சாெகச்மசரி

சங்கத்தாயன

சாரதா

ெதி
ீ

சனசமூகநியலயத்திலும் சிகிச்யசயும் வசயல்முயற ெிளக்கமும் அளிக்கப்பட்டது.
சிறுவர் முதல் முதிசயார் வறர பிரதிபலிப்பு சிகிச்றச மூலம் குணப்படுத்தக் கூடிய தீராத

சநாய்களும் அவய குறைபாடுகளும் இனங்காணப்பட்டு சநாய்களுக்கான காரணங்கறளக்
கண்டைிந்து சுகமாக்கப்படக் கூடிய தகுந்த சிகிச்றசகள் வழங்கப்பட்டன. 12க்கு சமற்பட்ட
இளம்

தபண்கள்

சமற்பட்ட

ஆண்கள்

தபாதுமக்கள்

பிரதிபலிப்பு
இந்த

3

சிகிச்றசறய

நாட்களிலும்

கற்றுக்

தகாண்டதுடன்

பிரதிபலிப்பு

120க்கு

சிகிச்றசறயப்

தபற்றுக்தகாண்டனர்

2017.05.16 முதல் 2017.05.19 வறர 4 நாட்கள்
மன்னார் தாழ்வுப்பாடு, தாழ்வுப்பாடு

வளன் அ ம், தாழ்வுப்பாடு வதி,
ீ
மன்னார்
வண. துரம்.அ.ம.தி அவர்களின் ஒழுங்கில் ேன்னார் தாழ்வுப்பாடு, தாழ்வுப்பாடு ெதியில்
ீ
அயேந்துள்ள “ெளன் அகம்“ என்ற முகெரியில் சிகிச்யசயும் வசயல்முயற ெிளக்கமும்
2017.05.16 முதல் 2017.05.19 ெயர நயடவபற்ைது.
பிரதிபலிப்பு

சிகிச்றச

குறைபாடுகளும்

மூலம்

குணப்படுத்தக்

இனங்காணப்பட்டு

கூடிய

சநாய்களுக்கான

சுகமாக்கப்படக் கூடிய தகுந்த சிகிச்றசகள் வழங்கப்பட்டன.

தீராத

சநாய்களும்

காரணங்கறளக்

அவய

கண்டைிந்து

பிரதிபலிப்பு சிகிச்றசறய கற்றுக் தகாண்டதுடன் 100க்கு சமற்பட்ட தபாதுமக்கள் இந்த 3
நாட்களிலும் பிரதிபலிப்பு சிகிச்றசறயப் தபற்றுக்தகாண்டனர்

2017.05.21 முதல் 2017.05.24 வறர 4 நாட்கள்
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ART OF LIVING, Trincomalee

வாழும் கசல நிறுவனம், திருசகாணமசல
வாழும் கறல நிறுவனம் திருமகாணேயல, 65, சீ ெியூ ெதியிலுள்ள
ீ
ART OF LIVING
CENTREல்

2017.05.21

முதல்

2017.05.24

ெயர

சிகிச்யசயும்

வசயல்முயற

ெிளக்கமும்

சிகிச்யசயும் வசயல்முயற ெிளக்கமும் அளிக்கப்பட்டது. 100க்கு சமற்பட்ட தபாதுமக்கள்
இந்த 3 நாட்களிலும் பிரதிபலிப்பு சிகிச்றசறயப் தபற்றுக்தகாண்டனர்
2017.05.26 முதல் 2017.05.28 வறர 3 நாட்கள்
ிளிக ாச்சி, ஆனந்தபுரம் கதாழில்நுட்ப

ிறலயம்

கிளிவநாச்சி, ஆனந்தபுரம் வதாழில்நுட்ப நியலயத்தில் 2017.05.26 முதல் 2017.05.28 ெயர
சிகிச்யசயும் வசயல்முயற ெிளக்கமும் அளிக்கப்பட்டது. 80க்கு சமற்பட்ட தபாதுமக்கள்
இந்த 3 நாட்களிலும் பிரதிபலிப்பு சிகிச்றசறயப் தபற்றுக்தகாண்டனர்
2017.05.30 முதல் 2017.06.01 வறர 3 நாட்கள்
வவுனியா ஜ

ாட்டல் தம்பா.

2017.05.30 முதல் 2017.06.01 ெயர ெவுனியா மஹாட்டல் தம்பாெில் சிகிச்யசயும் வசயல்

முயற ெிளக்கமும் நயடவபற்ைது. 50க்கு சமற்பட்ட தபாதுமக்கள் இந்த 3 நாட்களிலும்
பிரதிபலிப்பு சிகிச்றசறயப் தபற்றுக்தகாண்டனர்
2017.06.03 முதல் 2017.06.08 - 6 நாட்கள்

Geriatrics Society of SriLanka
,yq;if KjpNahh; Rftho;Tf; fofk;
யாழ்.வசன் மோன் அம்புலன்ஸ் மண்டபம்,

161, முதலாம் குறுக்குத் ததரு, யாழ்ப்பாணம்
2017.06.03 முதல் 2017.06.08 ெயர யாழ்ப்பாணம் 161 முதலாம் குறுக்குத்வதருெில்
அயேந்துள்ள வசன் மோன் அம்புலன்ஸ் ஹாலில் சிகிச்யசயும் வசயல்முயற

ெிளக்கமும் திருேதி. இராமேஸ்ெரி ஈஸ்ெரஞானம் அவர்களின் ஸ்ரீலங்கா விஜயத்தின்
இறுதி நிகழ்வாக

நயடவபறும். இறுதிநாளான 2017.06.08 அன்று வியாழக்கிழறம

பிரதிபலிப்புமுயற நிபுணர்

திருேதி. இராமேஸ்ெரி ஈஸ்ெரஞானம் அவர்கள் முதிசயார்,

ஓய்வுதியர் கழகங்களின் பிரமுகர்கள், உறுப்பினர்கள், , சிகிச்றச தபற்சைார், சிகிச்றசகள்
கற்சைார் முன்னிறலயில் தகௌரவிக்கப்பட்டு பராட்டப்பட்டு பாராட்டிதழ்கள், நிறனவு
சின்னங்கள் பரிசுகள் வழங்கப்பட ஒழுங்குகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன.
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