
 
 

நருத்துயத் துறனின் சிப்ா யர்ச்சினால் தற்பாது இப்பு யிகிதம் 
குறந்துள் பாதிலும், பாய்யாய்ப் டுபயாரின் எண்ணிக்றக அதிகநாகிக் 
ககாண்டு யருயதுடன், பானாிகின் யினாதி உடனுக்குடன் குணநாகாநல், 

ீண்ட காத்திற்கு நருந்துகறச் சாப்ிட பயண்டின ிர்ந்தம் ஏற்ட்டு 
உள்து. இதற்கு என் காபணம் என்று சபகர் என்னும் நகரிரி 
ஆபர்பயதத்தில் ரு குிப்பு தருகிார். 
"யாழ்க்றகனில் இனற்றக பறறன யிட்டு கசனற்றகனா உணவு 
பறகற அதிகம் றகனாள்யர் புிப்பு,உப்பு, காபம் அதிகபள் உணவு 
அப்க்காபம், பசாடா உப்பு பதினறயகள் அதிகம் கந்துள் உணவு, 

காய்ந்த கிகாய், குிபால் யிறபத்துப் பா கிகாய்கள், எள்ளு, எள்ின் 
யிறயா ல்கண்றண அதிகம் பசர்ந்த காருள், நாப்ண்டங்கள் 
இறயகற அதிகம் பசர்த்துக் ககாள்யர், பற தாினம், புத்தாக 
அறுயறடனா பகாதுறந, அரிசி, னறு, துயறப, உளுந்து பதின உடலுக்கு 
த்துக் ககாள்ாத உணவு, கய்பன இல்ாத யண்ட உணவு பான்றய 
பத்தக்குமாய், உணவுக்குமாய் இறயகில் தடிப்பு ஏற்டுத்தக் கூடினறய. 
உணயாகத் தனாரித்து அதிகம் காநா டினால் உள்ப ககாசககாசத்துப் 
பாறய, பன் உண்ட உணவு ஜபீணநாகாநிருக்கும் பாபத அடிக்கடி 
உணவு உட் ககாள்ளுதல், ாலுடன் புிப்ாறய சாப்ிடுயது பா 
பபண்டும் உணவு திபம் கல் தூக்கம், உடலுவு அதிகம் ககாள்த் 
தூண்டும் சூழ்ிற, நதுாம், அயபயர் ந, உடல் யியிற்கு நீின 
உறமப்பு, னம், பகாம், பசாகம், பபாறச, ஏநாற்ம் இறயகற அிக்கும் 
சூழ்ிற, நத்றதபம் புத்திறனபம் அழுத்தும் பயறச்சுறந இறய 
எல்ாபந உடின் பயறு குதிகின் சநிறறனக் ககடுத்து 
யிடுகின். 
"இப்டி ககடுதி யிறயிக்கும் உணவும், சூழ்ிறபம், றடபறட 
ாயறகளும் தறசகற யலுயிமக்கச் கசய்கின். தறசகள் தர்யதால் 
சிறு யனதிபபன பதிர்ந்த பதாற்ம் ஏற்டுகிது. பட்டுகள் எிதில் 
ககத்து யிடுகின். பத்தத்தில் புிப்பு அதிகநாகிது. ககாழுப்பு ீர்த்து 
பத்தக்குமாய் பதினறயகற அறடத்துக் ககாள்ளும். நஜ்றஜ 
பூபணத்துயநறடயதில்ற. யிந்து சரிபன கயினாயதில்ற. தாது சத்து 
குறகிது. அதால் நிதன் எிதில் கறத்து யிடுகிான். அயனுக்கு 
அடிக்கடி தூண்டுதிக்க நருந்தின் உதயி பதறயப்டும். தூக்கபம், 

பசாம்லும் அசதிபம் அடிக்கடி ஏற்டுச் சுறுசுறுப்ின்ி எப்பாதும் கருபச்சு 
யிட்டுக் ககாண்டிருப்ார்கள். எதிலும் கயறுப்ப காணப்டும். அதால் எந்த 
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பாய்க்கும் அம்நிதன் ஏற் இருப்ிடநாக நாி யிடுயான். பழு 
யாழ்க்றகறன அயால் யாம படினாது" என்கிார். 
ள்பநற் கூின காபணங்கறத் தயிர்த்து பாய் எதிர்ப்பு சக்திறன யர்க்கவும், 

ஆபபாக்கினநாக யாமவும் றகனா பயண்டின யிரனங்கள் பன்று: 
௧) உணவுக் கட்டுப்ாடு 

௨)பதகப் னிற்சி 
௩)தக்க ஒய்வு நற்றும் உல்ாசநா காழுது பாக்கு. 
உணயில் புபதம், யிட்டநின், இரும்புச் சத்து, திசரி மயறககள், காய்கிகள் 
ஐநூறு கிபாம் அவும் நற்றய நிகுதி ிபப்பும் அயிற்குநாக அறநயது 
ல்து. யனிறு ிறபம் யறப சாப்ிடக் கூடாது. சிறுயர்கள், உமயர்கள், கடும் 
உடல் உறமப்பு உள்யர்கள் நட்டுபந இிப்பும், ககாழுப்பும் பசர்ந்த உணறய 
அதிகநாகக் ககாள்ாம். உப்ின் அறயக் குறப்தால் பத்தக்குமாய் 
அறடப்பு, தடிப்புகறத் தயிர்க்காம். 
ல் பதகப் னிற்சிகின் பம் இதனத்தின் பத்த ஒட்டத்றதபம், நூறபனபீல் 
பநாக சுத்தநா காற்றப் கருயறதபம், கிட்ிகின் பம் அழுக்றக 
கயிபனற்ிபம் தறசகின் த்றதப் ன்நடங்காகப் கருக்கிக் 
ககாள்ாம். 
ஒய்வும், உல்ாசப் காழுது பாக்கும், உடறபம்,நறதபம் யலுப்டுத்தும். 
உற்சாகபம், கதம்பும் ஏற்டுயதால் பாய் எதிர்ப்பு சக்தி யரும். 
ஆபர்பயத நருந்துகில் சினயப்பாசம் எனும் பகினம் நிகச் சிந்தது. 
கல்ிக் காய்கள் அதிக அயில் உள் இந்த பகினத்றத ஐந்து கிபாம் (ரு 
ஸ்பூன்) அயில் சாப்ிடாம். அதன் ிகு சூடா ால் அருந்தாம். இது 
பாய் எதிர்ப்பு சக்திறன அதிகரிக்கும். 
 
 

 

Sri Jayendra Saraswathi Ayurveda College and Hospital, Nazarathpet, Poonamalle, 
Chennai, is a unit of the Sri Chandrasekharendra Saraswathi Viswa Mahavidyalaya 
(Deemed University). Prof. Dr. S. Swaminathan, Professor of Ayurvedic Medicine and 
Doctor in the college, has penned a series of articles on Ayurvedic Medicine in Tamil for 
kamakoti.org. The articles cover a diverse range of topics with lot of relevance to our 
everyday living habits. Some of the titles include 'Quantity of Food', 'Importance of 
Tulasi', 'Ways to lead a healthy life', 'Importance of Prasadams' etc. The author can be 
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