
 
 

வப்பதண்பய்ய உடனின் ீது வய்த்துக் குபிப்தாலும், உள்ளுக்குச் 
சாப்திடுிணாலும் கிருிகள் குஷ்ட வாய்கள், தித்கதம் பன்று 
வாங்கயபபம் வதாக்கும். சிறுீர்ப்யதில் ற்தடும் கல்னயடப்புகயப 
பபிப்தடுத்தும். கல்லீனில் உண்டாகும் தித்க் கல்னயடப்யதபம் 
பபிப்தடுத்னாம். ிற்நில் குடனில் ற்தடும் கிருிகள், யனில் ரும் 
வதன், ஈறுபூச்சிகள், படுக்காம், ாட்தட்ட அபங்கிண ங்கபில் ரும் 
புழுக்கள் இயகயப அடிவாடு அகற்றும். ாள்தட்ட யனனி, ண்யடிடி 
தாம் ல்னாம் சின ாட்கள் யனில் வய்த்துக் குபிப்தால் அகலும் 
கத_ாபிணால் சபி அிகம் உயநந்து பச்சுத்ிநலும் உள்ப கஷ்டாண 
ியனில் ார்யதச் சுற்நிலும் சுடயத் வப்பதண்யய் டி, றுத் 
பகாள்பிணால் ஒத்டிட உடவண கதம் இபகி உதாயகள் குயநபம். 
குபிர்காற்நிணால் ிடீபன்று உண்டாகக் கூடி உடல் உநல், னிப்பு, இழுப்பு, 

பச்சுத்ிநல் பாந்வுகபில் வப்பதண்பய் ிகவும் உதகாாணது. 
ரீ்த்ில் உஷ்ாணவ. ஆணால் கடுபகண்யய் அபிற்கு சூடாணது 
அல்ன. 
வங்காய் ண்பய் பிில் ஜீம் ஆகக் கூடில்ன. இயபத் 
ாதுக்களுக்குப் புஷ்டி ந்து பதருகச் பசய்பம். ிந்து ிவசாய்ப் பதருக்கி 
உடலுநவுச் சக்ிய வனாக்கும். ஆஸ்துா, இருல், காம், ீரிிவு 
வாய்கபில் தத்ிாணது. பயபின் ஞாதக சக்ிய பர்க்கும். 
சுட்டபுண்கள், பட்டுக் காங்கள், பசாநி சிங்குகள், கப்தான்கபில் வலுக்குப் 
பூசுிணால் ிகவும் ல்ன கும் கியடக்கும். 
தித்ாபயக் கண்டிக்கும். கதத்ய சிநிது அிகரிக்க பசய்பம். ரீ்த்ில் 
குபிர்ச்சிாணது. 
ிபக்பகண்யய் ஜீத்ின் இறுிில் இணிப்பும், காபாகச் சுய 
பகாண்டாாகிநது. திசுக்குத் ன்யால் பகிழும் ன்ய பகாண்டு குடனில் 
சீக்கிம் ஊடுருிச் பசன்று னங்கயப பபிப்தடுத்தும். பதருங்குடல் 
னத்யச் சுத்ப்தடுத்தும் ிவச கும் பகாண்டது. பிில் ஜீம் 
ஆில்யன.  ரீ்த்ில் சூடாணது. தசிய ன்கு தூண்டிிடும். பதாதுாக 
ாப சம்தந்ாண ல்னா ிாிகயபபம் ிவசாய் ள்ாபய 
சியனப்தடுத்துில் ற்ந ண்பய்கயபக் காட்டிலும் சிநந்து.  
இயகயபத் ணித்து ற்கும் வதாது பசய்பம் பசல்கயபிட கூட்டுச் 
வசரும் வதாது உடனில் வாய் ிர்ப்பு சக்ிய அிகப்தடுத்துகின்நண. 
ணிாக பசய் படிா பசயன வசர்க்யகின் தனணாக ிவச தனயண 
து உவுப் பதாருட்கபால் பசய் படிபம். உாத்ிற்கு பகட்டிாண 
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ியச் சாப்திட உடல் கீ்கம் உள்பர்களுக்கு அது வலும் அிகரிக்கும். 
ிரில் ண்யீ ிட்டு த்து யத்து ன்கு கயடந்து பண்யய ீக்கி 
வாாகப் தருகிணால் கீ்கம் டிந்து ிடுகிநது. ிரிதனா சூத்ய 
பந்ீருடன் தருக னச்சிக்கல் ீங்கனாம். ஆணால் கண்தார்ய கூர்யாகும் 
ன்று பசால்ற்கில்யன. அவ ிரிதனா சூர்த்ய வன், பய் குயத்து 
இில் தடுக்கும் பன் சாப்திட கண்தார்ய கூர்யாதுடன் னச்சிக்கல்; 

ீங்கும். இவ்ாறு கூட்டாக இவ்பண்யய்கபின் உதவாகத்ால் ஆஸ்துா 
வாயக் கட்டுப் தடுத்ிக் பகாள்பனாம். 
 

 

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 
contacted on +91 94444 41771. 
 
Sri Jayendra Saraswathi Ayurveda College and Hospital is located in Nazarathpet, 
Poonamalle, on the National Highway(NH-4) connecting Chennai with Bangalore. 
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