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நருத்துயத் துறனின் சிப்ா யர்ச்சிறன  

சபகர் கூறும் கருத்து 
நருத்துயத் துறனின் சிப்ா யர்ச்சினால் தற்பாது இப்பு யிகிதம் 
குறந்துள் பாதிலும் பாய்யாய்ப்டுபயாரின் ண்ணிக்றக அதிகநாகிக் 
ககாண்டு யருயதுடன்,பானாிகின் யினாதி உடனுக்குடன் 
குறனாநல்,குணநாகாநல் ீண்ட காத்திற்கு நருத்துகறச் சாப்ிட 
பயண்டின ிர்ந்தம் ற்ட்டுள்து.இதற்கு ன் காபணம் ன்று சபகர் 
ன்னும் நகரிரி ஆபர்பயதத்தில் ஒரு குிப்பு தருகிார். 
 

“யாழ்க்றகனில் இனற்றக பறறன யிட்டு கசனற்றகனா உணவு 
பறகற அதிகம் றகனாள்யர்,புிப்பு,உப்பு,காபம் அதிகபள் 
உணவு,அப்க்காபம்,பசாடா உப்பு பதினறயகள் அதிகம் கந்த 
உணவு,காய்ந்த கிகாய்,குிபால் யிறபத்துப் பா கிகாய்கள்,ள்ளு,ள்ின் 
யிறயா ல்கண்கணய் அதிகம் பசர்ந்த காருள்,நாப்ண்டங்கள் 
இறயகற அதிகம் பசர்த்துக் ககாள்யர், பறத்த தாினம்,புதிதாக 
அறுயறடனா பகாதுறந,அரிசி,னறு,துயறப, ஊளுந்து பதின உடலுக்கு 
ஒத்துக் ககாள்ாத உணவு,கய்பன இல்ாத யணட உணவு பான்றய 
பத்தக் குமாய்,உணவுக்குமாய் இறயகில் தடிப்பு ற்டுத்தக் 
கூடினறய.உணயாகத் தனாரித்து அதிகம் காநா டினால் உள்ப ககாச 
ககாசத்துப் பாறய;பன் உணவு ஜபீணநாகாநிருக்கும் பாபத அடிக்கடி 
உணவு உட்ககாள்ளுதல், ாலுடன் புிப்ாறய சாப்ிடுயது பான் 
பபண்டும் உணவு,திபம் கல் தூக்கம்,உடலுவு அதிகம் ககாள்த் 
தூண்டும் சூழ்ிற,நதுாம்,அயபயர் ந,உடல் யியிற்கு நீின 
உறமப்பு,னம்,பகாம்,பசாகம்,பபாறச,நாற்ம் இறயகறஅிக்கும் 
சூழ்ந்நிற,நத்றதபம் புத்திறனபம் அழுத்தும் பயறச்சுறந இறய 
ல்ாபந உடின் ல்பயறு குதிகின் சநிறறனக் ககடுத்து 
யிடுகின். 
 

இப்டி ககடுதி யிறயிக்கும் உணவும் சூழ்ிறபம் றடபறட 
ாயறகளும் தறசகற யலுயிமக்கச் கசய்கின்.தறசகள் தர்யதால் 
சிறு யனதிபபன பதிர்ந்த பதாற்ம் ற்டுகிது. பட்டுகள் ிதில் 
ககத்து யிடுகின். பத்தத்தில் புிப்பு அதிகநாகிது ககாழுப்பு ீர்த்து 
பத்தக்குமாய் பதினறயகற அறடத்துக் ககாள்ளும்.நஜ்றஜ 
பூபணத்துயநறடயதில்ற.தாது சத்து குறகிது. அதால் நிதன் ிதில் 
கறத்து யிடுகிான். அயனுக்கு அடிக்கடி தூண்டுதிக்க நருந்தின் உதயி 
பதறயப்டும். தூக்கபம் பசாம்லும் அசதிபம் அடிக்கடி ற்ட்டு சுறு 



சுறுப்ின்ி ப்பாதும் கருபச்சு யிட்டுக் ககாண்டிருப்ான். திலும் 
கயறுப்ப காணப்டும். அதால் பழுயாழ்க்றகறன அயால் யாமபடினாது. 
ந்த பாய்க்கும் இருப்ிடநாக அயன் நாி யிடுயான்”ன்கிார். 
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