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அஞ்சறைப்பெட்டி, அந்தக் கால மருத்துவ அறிவியல் நம் கலாசாரத்ததாடு
ஒட்டிவந்ததன் அறையாளம்! உைல் ெற்றிய அறிவும், தாக்கும் தநாயின்
குறிகுணத்றதயும் நம் மூத்தவர்கள் பதளிவாக அறிந்து, வரும்முன்
காப்ெறதயும் உணதவ மருந்து என உணவில் பமனக்கிடுவறதயும்
ெண்ொைாக தறலமுறைகளுக்குக் கைத்தியிருந்தனர்.
றகப்ெக்குவமான உணறவக்பகாண்டும், ததாட்ைத்தில் எளிய பசடி,
பகாடிகறளறவத்தும் அவர்கள் அன்று றவத்தியம் பசய்த வித்றத, இன்று
உலபகங்கும் ெல மருத்துவ மற்றும் அறிவியலாளர்களால் பெரும்
வியப்புைன் ொர்க்கப்ெடுகிைது. இந்த நவீன யுகத்தில், இப்ெடிப்ெட்ை
அற்புதமான ொரம்ெரிய மருத்துவ அறிவு பமள்ள பமள்ள மறைந்து
வருகிைது.
அப்ெடி மைந்து மறைந்துதொன மருத்துவ அறிறவ
மீட்பைடுக்கும் ஒரு முயற்சிதய, இந்தத் பதாைர்.
ொரம்ெரியத்தின் எச்சமான ொட்டியும், நவீனத்தின்
உச்சமாக
இருக்கும்
தெத்தியும்
நைத்தப்தொகும்
உறரயாைலில் உங்களுக்கான மருத்துவத் ததைலும்
கட்ைாயம் கலந்திருக்கும்.
வாறையடி வாறையாய் வலம் வந்த, மைந்துதொன
மருத்துவக் குறிப்புகள் இனி, உங்கள் வாரிசுகளுக்கும்
வற்ைாத ஆதராக்கியத்றதத் தரும்.

''அலாவுதீதனாை அற்புத விளக்கா ொட்டி இது? இந்தப்
ெறைய பெட்டிறய இவ்வளவு ெத்திரமா பவச்சிருக்தக,'
என ொட்டி றவத்திருந்த பெட்டிறயப் ொர்த்து, தெத்தி
தகட்ைதும் ொட்டிக்கு முகபமல்லாம் பூரிப்பு.
''இந்தப் பெட்டிறயப் ெத்திக் தகக்க மாட்டியானு காத்திட்டிருந்ததன் பசல்லம். இது நம்ம
மண்தணாை அற்புத வரம். தறலமுறை தறலமுறையா நாம ொதுகாத்து வந்த நல்வாழ்வுப்
பெட்டி.'
'சாப்ொடு தாளிக்கிை சமாசாரம் எல்லாம் றவச்சிருக்கிை பெட்டிதாதன இது?'
'ம்ம்... பவறும் தாளிச்ச பொருட்கள் மட்டுமில்தல... அவசரத்துக்கு உதவும் றகமருந்து; அந்தக்
கால ஃெர்ஸ்ட் எய்டு ொக்ஸ் இது.'
''ஓத ா... அப்தொ தொன மாசம் பிடிச்ச சளியும் அடுக்குத் தும்மல் மூக்கறைப்பும் இன்னும்
என்றனவிட்டுப் தொக மாட்தைங்கிைது. உன் அஞ்சறைப்பெட்டி, எனக்கு றவத்தியம்
பசால்லுமா ொட்டி?'

''ெனிக் காலத்துல அடுக்குத் தும்மல் வர்ைது... மூக்கறைச்சுப்தொய் நீர் வழியைது... தறலவலி...
முகபமல்லாம் அதப்ொய் வீக்கமா இருப்ெது... இப்ெடி ஒண்ணா வர்ை எல்லாப்
பிரச்றனகளுக்கும் அந்தக் காலத்துல 'பீனிசம்’னு பசால்வாங்க. இப்தொ யாறரப் ொர்த்தாலும்,
'றசனஸ், றசனஸ்’னு பசால்ைாங்கதள... கிட்ைத்தட்ை அதுதான் பீனிசம்.'
''ொட்டி, அது றசனஸ் இல்றல. றசனறைட்டிஸ்; முக எலும்பில் உள்ள இயல்ொன ெதிவுக்கு
றசனஸ்னு பெயர். அதுல அைற்சி வந்து நீதரற்ைம் ஏற்ெட்டு, சளி தசர்ந்து வறதப்ெதுதான்
றசனறைட்டிஸ்.'
'சரி... அந்த றசனறைட்டிஸ் வந்துட்ைா... பகாஞ்ச காலம் இனிப்றெ மைந்திைணும். ொல்
கூைதவ கூைாது. நீர்க் காய்கறிகறளயும் தவிர்த்திைணும்.'

'அது என்ன நீர்க் காய்கறிகள் ொட்டி?'
''எந்தக் காறயபயல்லாம் கத்தியால பவட்ைைப்ெ நீர் அதிகம் வருததா, அபதல்லாம் நீர்க்
காய்கறிகள்தான். சுறரக்காய், பூசணிக்காய், தடியங்காய், தக்காளி, பீர்க்கங்காய் இறதபயல்லாம்
அதிகம் சாப்பிைக் கூைாது. ஆறசப்ெட்டு ஒரு தவறள சாப்பிட்ைாலும், மிளகுத்தூள் தூவித்தான்
சாப்பிைணும்.'
''அப்ெடின்னா, ொல்லகூை மிளகு தொட்டுச் சாப்பிைலாம்தாதன ொட்டி?'
''பராம்ெவும் அவசியம்னு ைாக்ைர், ொல் குடிக்கச் பசால்லியிருந்தா ெரவாயில்றல. மத்தெடி
ததறவ இல்றலம்மா. அப்ெடி ொல் சாப்பிைைெட்சத்துல அதில் மிளகு, மஞ்சள்தூள்,
ெனங்கற்கண்டு தொட்டுக் குடிக்கலாம். ஆனா, இன்பனாரு விஷயம், அப்ெக்கூை ராத்திரி,
விடிகாறலயில் றசனறைட்டிஸ் பதாந்தரவு இருக்கிைவங்க ொல் சாப்பிைக் கூைாது.'
'சரி ொட்டி... உன் அஞ்சறைப் பெட்டியில இதுக்கு என்ன மருந்து றவச்சிருக்தக?'
''மிளகு இருக்தக...''

''சரி... நான் காதலஜ் தொயிட்டு சாயங்காலம் வருதவனாம்... மிளகு ெத்தி
தகவலும் பசால்லுவியாம்...'' என்று ொட்டிக்கு ைாைா பசால்லிவிட்டுச் பசன்ைாள்.

முழுத்

ஆறு சுவையும்... அஞ்சவைப் பெட்டியும்... 2
சித்தமருத்துைர் கு.சிைராமன்

காதலஜ் முடிந்து வந்த தெத்தி றஷலஜாவிைம், ''சூைா... திறன அரிசி உப்புமா பசஞ்சுருக்தகன்
றஷலு... சாப்பிடுறியாம்மா?'' என்ை லட்சுமி ொட்டியின் விசாரிப்றெக் காதில் வாங்காத றஷலு,
''தும்மலும் இருமலுமா என் ஃப்பரண்ட் ெடுை அவஸ்றதறயப் ொர்க்க சகிக்கறல. இந்த மாதிரிப்
பிரச்றனக்கு மிளகு நல்லதுன்னு பசான்னிதய... நிஜமாவா ொட்டி? மிளகுக்கு அவ்வளவு சக்தி
இருக்கா?'' என்று தகட்க... மிளகின் மகிறமறய ஆரம்பித்தாள் ொட்டி.
''பதன் அபமரிக்காவில் சிலி நாட்டில் இருந்து
'சில்லி’ வர்ை வறரக்கும் இந்த மிளகுதான் நம்
உணவுக்குக் காரத்றதத் தந்தது. மிளகு மாதிரிதய,
சிலி நாட்டுக் காயும் காரச் சுறவறயத்
தந்ததால்தான் அதுக்கு மிளகாய் (மிளகு +
ஆய்)னு நம்ம தமிழ்ப் பெரியவங்க பெயர்
பவச்சாங்க. அந்த மிளகு றசனறசட்டிஸ்
தநாய்க்கு மூலகாரணமான, நம்ம உைம்பில்
இருக்கிை பித்தத்றதயும் கெத்றதயும் சரியாக்கும்
அற்புத மருந்து.
நல்ல மிளறகத் தயிரில் தொட்டு பதாைர்ந்து
மூணு நாள் ஊறினதும், தயிர் வற்றும் வறர
பவயில்ல றவச்சு எடுத்துக்கணும். அதுக்கு
அப்புைம், தினம் தினம் துளசி, இஞ்சிச் சாறு,
தவலிப்ெருத்தி, தூதுவறளச் சாறுனு மிளகில்
ஊற்றி
பவயிலில்
காயறவச்சு,
நல்லா
உலர்த்திக்கணும். இந்த மிளறகப் பொடிச்சு, ஒரு
கண்ணாடி ொட்டிலில் தொட்டுறவக்கணும். ஒரு கால் ஸ்பூன் இப்ெடி ொவனம் பசஞ்ச மிளகுப்
பொடிறயத் ததன்ல குறைச்சுக் பகாடுக்க ஆரம்பிச்ச பரண்டு, மூன்று நாள்தலதய றசனறசட்டிஸ்
தும்மல் குறைஞ்சிடும். கூைதவ சளி இருந்தால், அதுவும் பவளிதயறி சுவாசம் சீராகும்.'
''சரி... நீ ஈஸியாச் பசால்லிட்ை... இந்த மூலிறககறள எங்தக தொய் வாங்குைதாம்?'
''இறத உன் ஷாப்பிங் மாலில் வாங்க முடியாது. ஈஸியா பவளிதய கிறைக்கக் கூடியதுதான்.'
'றசனைுக்கு தவை என்ன மூலிறக இருக்கு ொட்டி?'
'சீந்தில்-னு அருறமயான மூலிறக ஒண்ணு இருக்கு. இததனாை தண்றை உலர்த்திப் பொடிச்சு
சித்த மருத்துவர்கள் பசஞ்சு தரும் சீந்தில் சூரணத்றத இரண்டு மண்ைலம் வறர சாப்பிட்ைால்,
மூக்கறைப்பு கட்டுப்ெடும். தநாய் எதிர்ப்ொற்ைலும் சீராகும். அதிகெட்சப் பித்தத்றதக் குறைச்சு,
கெத்றத பவளிதயத்தும்.'

'நான்கூை தகள்விப்ெட்டு இருக்தகன். றசனறசட்டிைுக்கு ஆங்கில மருத்துவம் பசால்லும்
காரணம், ததறவக்கு அதிகமான தநாய் எதிர்ப்ொற்ைல் கட்டுப்ொடு இல்லாததுதான்னு
பசால்வாங்க. அறத மட்டுப்ெடுத்திச் சீராக்கும் மருந்றதத்தான் அவங்களும் பகாடுப்ொங்களாம்.'
'சீந்தில் தண்டு, றசனறசட்டிஸ் மட்டுமில்லாமல், ெல தநாய்களுக்கும் ெலனளிக்கும். அந்தக்
காலத்திதலதய சீந்தில், பநய், இன்னும் சில மூலிறககறளச் தசர்த்து, ஒரு 'தநசல் டிராப்ஸ்’
ெண்ணுவாங்க; சீந்தில் பநய்னு பசால்ை அந்த மூக்குத்துளி மருந்து, பின்னாளில் றசனறசட்டிதை
வராத அளவுக்குப் ெலனளிக்குமாம்.'
''இந்த மூக்கறைப்புக்கு தவை என்ன ொட்டி பசய்யலாம்?'
'பநாச்சி இறலறயப் தொட்டு ஆவிபிடிக்கலாம். மஞ்சள், சுக்கு இன்னும் சில மூலிறககறளப்
தொட்டுச் சித்த றவத்தியர்கள் பசய்துதர்ை 'நீர்க்தகாறவ’ மாத்திறரறய நீரில் குறைச்சு பநற்றி,
மூக்குத்தண்டு தமல ெத்துப் தொைலாம்.''
''என் ஃப்பரண்டுக்கு, தறலக்குக் குளிச்சாதல மூக்கறைப்பு வருது; தறலவலி, சில சமயம்
காய்ச்சல்கூை வருதாதம?'
''ஒண்ணு பதரியுமா... தறலக்குக் குளிக்கிை ெைக்கம் குறையுைதுதான் இந்த தநாய் தறலவிரிச்சு
ஆடுைதுக்கு முக்கியக் காரணம். தினசரி தறலக்குக் குளிச்சிட்டுவந்தால் மூக்கறைப்பு நிரந்தரத்
பதால்றலயாய் மாைாது. ஆனா, பராம்ெத் தீவிரமா மூக்கறைப்பு, காய்ச்சல், ெச்றசயாய்ச் சளி
இருக்கிைப்ெ தறலக்குக் குளிக்கக் கூைாது. வாரம் பரண்டு நாள் மட்டும், சுக்குத் றதலம், பநாச்சித்
றதலம், பீனிசத் றதலம்னு சித்த மருத்துவர்கள் பசால்லும் றதலத்றத வாங்கி, முதல்ல சில
மாசங்கள் தறலக்குத் ததய்ச்சுக் குளிக்கச் பசால்லு. பீனிச தநாயும் சரியாகும். சில மாசத்துக்கு
அப்புைம் இந்தத் றதல உதவி இல்லாமல் எப்தொதுதம அவள் தறலக்குக் குளிக்கலாம்.'
'சூப்ெர் ொட்டி... உனக்கு மிளறகத்தான் சுத்திப்தொைணும். என் ஃப்பரண்ட்கிட்ை முதல்ல
தொய்ச் பசால்லிட்டு வந்து உன் உப்புமாறவ ஒரு றக ொர்க்கிதைன்'' என்று விறரந்தாள்.
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சித்தமருத்துைர் கு.சிைராமன்

''உன் றகறவத்தியத்தில் எனக்கும், என் ஃப்பரண்டுக்கும் இருந்த மூக்கறைப்பு, தும்மல்
காணாமப்தொச்சு! உன் றவத்தியம் சூப்ெர் ொட்டி.' '' தலா... மாைர்ன் தெத்தி, உைதன
ஐஸ்கிரீம், மில்தேக்னு கிளம்பிைாதீங்க. என்னதான் றகறவத்தியம் பசய்துக்கிட்ைாலும்,
கூைதவ உணவுக் கட்டுப்ொடும் கண்டிப்ொ இருக்கணும். ொல், இனிப்பு, நீர்க் காய்கறி, ஐஸ்கிரீம்,
மில்க்தஷக், ென்னீர் இபதல்லாம் பகாஞ்ச நாறளக்கு தவணாம்.'

''ஓதக ஓதக... ஆமா, என்ன அடுக்கறளக்குள்ள சீரகம் வாசறன தூக்குது? ஏதாச்சும் வறுத்துட்டு
இருக்கியா?'
''உன் அண்ணனுக்கு ஒதர தகஸ் ட்ரபிள். எப்ெப்
ொரு, வயிறு வீங்கின மாதிரிதய இருக்குனு
முனகிட்தை இருக்கான். அதுக்கு சீரகத்தண்ணீர்
காய்ச்சப்தொதைன்.''
''அை! டிரடிஷனல் மினரல் வாட்ைரா?'
''மினரல் வாட்ைர் இல்றலடி... பமடிக்கல்
வாட்ைர். சீரகத்றத 4 ஸ்பூன் எடுத்து, கைாயில்
தொட்டு, பொன்னிைமா வறுெட்ைதும், 2 லிட்ைர் தண்ணீறர விட்டுக் காய்ச்சணும். தண்ணீர்
தங்கக் கலரா மாறி, சீரகம் மிதந்து வந்ததும் இைக்கிைணும். சாப்பிட்ை உைதன, சீரகத் தண்ணீர்
பகாஞ்சம் இளஞ்சூைா இருக்கும்தொதத குடிக்கணும். சாப்பிட்ைதும் நைக்கக்கூை முடியாம,
வயிறு பராம்ெதவ ெருத்து திம்முனு வரும் ஆளுங்களுக்குச் சட்டுனு தகட்கும். அததாை,
சாப்பிட்டு முடிக்கிைப்ெதவ, தமார்ல பகாஞ்சம் ஒரு சிட்டிறக பெருங்காயம், சீரகத்தூள் தசர்த்துக்
குடிக்கணும். தமார் தநச்சுரல் ஆன்ட்ைாசிட். வயித்துப்புண்றண ஆற்றும். பெருங்காயம் ஒரு
கார்மதனட்டிவ். வாயுறவ பவளிதயற்றும். சீரகம், பெயருக்தகத்த மாதிரி பித்தத்றத நீக்கி
அகத்றத சீர்ெடுத்தும். பதரியுமா?''
''ற

ய்தயா... நீ ைாக்ைருக்கு எங்க ெடிச்ச ொட்டி?'

''எல்லாம் எங்க அம்மாக்கிட்ைதான். அப்ெல்லாம் எங்க அம்மா, மாமியார் எல்தலாருதம அவங்க
அம்மா, அவங்க ொட்டி மூலமா வழி வழியாத் பதரிஞ்சு பவச்சுக்கிட்டு, அவங்க
பிள்றளங்களுக்கும் ெைக்கப்ெடுத்திடுவாங்க. அஞ்சறைப் பெட்டிதய, தநாய்கறள விரட்டும்
முதலுதவிப் பெட்டியாதான் இருந்தது. அப்ெடி... காலம் காலமா வந்த அறிவுதான் இது. உன்றன
மாதிரி காதலஜ் ெடிக்கிை பொண்ணுங்கதான், இருவத்தி நாலு மணி தநரமும் பசல்தொன்
றகயுமால இருக்கீங்க...'
''ஓதக ொட்டி... இனிதம பதனமும் உங்கிட்ைதான் ப ல்த் பரசிப்பி டியூஷன்
எடுத்துக்கப்தொதைன். அந்தச் சீரகத்றத, தண்ணியா மட்டுமில்லாம, தவை என்ன மாதிரியா
சாப்பிைலாம்..?'
''ஒரு லிட்ைர் நல்பலண்பணயில் 35 கிராம் சீரகத்றதப் தொட்டுக் காய்ச்சி, சீரகம் மிதந்து வர்ைப்ெ,
இைக்கிறவச்சிைணும். வாரம் ததாறும் இந்த எண்பணறயத் தறலக்குத் ததய்ச்சிக் குளிச்தசன்னா,
மயக்கம், தறலசுற்ைல்கூை தொகும். நீ அைகுக்காக வளர்க்கிறிதய கற்ைாறைச் பசடி, அந்த
பஜல்றல 150 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக் கழுவிக்கணும். 200 கிராம் சீரகத்றத நல்லா வறுத்துப்
பொடிச்சுக்கணும். 150 கிராம் ெறனபவல்லத்துல, ததறவயான அளவு நீர் விட்டு, ொல் தசர்த்து,
ொகு மாதிரி காய்ச்சி அதுல கற்ைாறைச் சாறு, சீரகத்தூள் எல்லாம் தொட்டு, நீர் நல்லா வத்தினதும்
தலகியமாகக் கிளறிக்கணும். தினமும் ராத்திரியில் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டு வந்தால், மலக்கட்டு
தொகும். ஃபிஷர் எனும் ஆசனவாய் பவடிப்பில் வர்ை எரிச்சலும் சரியாகும். உைல் சூட்றைக்
குறைச்சிக் குளிர்ச்சியாக்கிடும்.
நாம சாப்பிைை எல்லா உணவுதலயும் சீரகம் பகாஞ்சம் தசர்க்கலாம். அட்ைகாசமான அததாை
வாசத்துக்தக, ெல தநாய்கள் கிட்ை பநருங்காது. அதிகப் பித்தத்துல வர்ை தறலவலி, ரத்தக்
பகாதிப்புக்கும் இது சூப்ெர் மருந்து. 2 நாள் கரும்புச் சாறு, அடுத்த 2 நாள் இஞ்சிச் சாறு

அதற்கடுத்த ஐந்தாவது ஆைாவது நாள் எலுமிச்றசச் சாறுனு சீரகத்துல ஊத்தி, அறத பவயில்ல
காயறவச்சு எடுத்துக்கணும். இபதல்லாதம ஃப்பரஷ் சாைா இருக்கணும். அப்ெடிச் பசய்த சீரகப்
ொவனத்றத, தினமும் அறர ஸ்பூன் சாப்பிட்ைால், பகாஞ்சம் பகாஞ்சமா ரத்தக் பகாதிப்பு
கட்டுப்ொட்டுல வந்திடும்.'
''அப்டீன்னா, அப்ொவுக்கு இறதக் குடுத்திைலாதம? மருந்தத தவண்ைாதம ொட்டி?''
''தொடி அவசரக் குடுக்றக... உன் அப்ொ, ைாக்ைர் பசால்லியிருக்கிை மருந்ததாை இறதயும்
தசர்த்துச் சாப்பிை ஆரம்பிச்சா, பகாஞ்சம் பகாஞ்சமா நல்லா கட்டுப்ொட்டுக்கு வந்திடும். உங்க
அப்ொவுக்கு ரத்தக் பகாதிப்பு கட்டுப்ெைணும்னா மருந்து, சீரகப்ொவனம் மட்டும் ெத்தாதுடி. நீ
ஒழுங்காப் ெடிக்கணும். உங்க அண்ணன் தவறலயில நல்ல பெயர் வாங்கணும். அப்ொதவாை
ஆபீஸ் பைன்ஷன் குறையணும். உன் அப்ென் தினம் வாக்கிங் தொகணும். ராத்திரியில் 6 மணி
தநரமாவது தூங்கணும். இபதல்லாம் பசஞ்சாத்தான்... சீரகமும் சீக்கிரம் தவறல பசய்யும்.
பகாதிப்பும் குறையும்.'
''ொட்டி... இனிதமல், உனக்கு தசறல கிறையாது. ைாக்ைர் தகாட்தான் வாங்கித்தரப் தொதைன்...
சும்மா அசத்துறிதய!''
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சளி இருமலுக்கு ஸ்பெஷல் காபி!
சித்த மருத்துைர் கு.சிைராமன்
'ஹதலா ைாக்ைர் ொட்டி! குட்மார்னிங்.. காறலயிதலதய கிச்சன்ல என்ன பசய்றீங்க?'
''ம்ம். ராத்திரிபயல்லாம் உன் அண்ணன் பலாக்பலாக்குனு இருமிட்டு இருந்தான்... அதுதான்
அவனுக்கு 'ஸ்பெஷல் காபி’ தொடுதைன் பசல்லம்'
'ஸ்பெஷல் காபியா? கூர்க்கில் விறளயுதா?'
'ம்ம்... நம்ம வீட்டுத் ததாட்ைத்தில்தான். இந்த நாட்டுக்கு காபி வந்து 200 வருஷம் ஆயிடுச்சு.
அதுக்கு முன்னால் நாம அவங்கவங்க தவறலக்கு ஏத்தமாதிரி 'கஸ்ைம் தமட்’ காபிதான்
குடிச்தசாம்? அந்த ஸ்பெஷல் காபிறயத்தான் உங்க அண்ணனுக்கு பசஞ்சுட்டு இருக்தகன்...'
'அய்யய்தயா... கஷாயமா ொட்டி?'
'என்ன, 'அய்யய்தயா கஷாயம்?’ நீ உறிஞ்சிக் குடிக்கிை ரசமும் கஷாயம்தான். நீ
காதலஜ்ல அரட்றை அடிச்சிட்தை குடிக்கிை டீயும் கஷாயம்தான். எந்த ஒரு தாவரத்ததாை நல்ல
மருத்துவ குணங்கறளயும் உைனடியா எடுக்கிை வழி கஷாயம்தான். 'Aqueous decoction’ ன்னு
இன்றனக்கு அறிவியல் பசால்ைறத, நம்ம முப்ொட்ைன் என்றனக்தகா பசஞ்சிருக்காங்க
பதரியுமா?'
'ஓ... பிரமாதமா மணக்குது இந்த ஸ்பெஷல் காபி..? அப்ெடி இதுல என்னல்லாம் தசர்த்திருக்தக?'
'வீட்டுக்குப் பின்னால வளர்ை துளசி, கற்பூரவல்லி, தூதுவறளக் பகாடி கூைதவ, நம்ம வீட்டு
சறமயல் அறையில் எப்ெவும் பவச்சிருக்கிை அதிமதுரம், அரத்றத, மிளகு, ெறன பவல்லம்...
இதுதான். சளி, இருமல் சட்டுனு தொக்கிடும். துளசி, அரத்றததயாை வாசமும், கற்பூரவல்லி,
மிளதகாை காரமும், ெறன பவல்லத்ததாை சுறவயும் தசர்த்துத்தான் இந்த காறல ஸ்பெஷல்
ொனத்றதத் தயாரிக்கணும். மிளறக ஒன்று பரண்ைாப் பொடிச்சுக்கணும். இதுகூை

இறலறயபயல்லாம் சுத்தமாக் கழுவி, சின்னத் துண்ைா நறுக்கிச் தசர்க்கணும். அதிமதுரம்,
அரத்றதறய நீளவாக்கில் நல்லா நசுக்கியும் தொைணும்.
''என்ன அளவுல தசர்க்கணும் ொட்டி?''
''இறலபயல்லாம் ஒரு றகப்பிடி, அரத்றத, அதிமதுரம் தசர்த்து ஒரு றகப்பிடி, மிளகு ஒரு ஸ்பூன்
தொட்டு, பரண்டு ைம்ளர் தண்ணீர் வீட்டு, ஒரு ைம்ளரா வத்தினதும், கறைசியாக ஒரு ஸ்பூன்
ெறன பவல்லம் தொட்டு சூட்தைாை ஆத்திக் குடிக்கணும்.'
'வாவ்...
'இருமலுக்கு
சித்தரத்றத..
இதயத்துக்கு பசம்ெரத்றத’ன்னு முன்னாடி
ஒரு ற க்கூ கவிறத பசால்லுவிதய.. அந்த
சித்தரத்றத தாதன!'

'ஆமாம்டீ... சித்தரத்றத இருமல் தொக்கும்.
அதிமதுரம் வைட்டு இருமறலத் தணிச்சு,
பதாண்றைறய இதமாக்கும். இருமலுக்கு
பின்னாடி, றவரஸ் தசட்றை ெண்ணிச்சுன்னா
துளசி, அறதக் கட்டுப்ெடுத்தும். கற்பூரவல்லி
பதாண்றைப்ெகுதியில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு,
தசட்றை ெண்ை ொக்டீரியாறவத் துரத்தும்.
மிளகு, நம்ம எல்றல ராணுவம் மாதிரி.
தநாய்
எதிர்ப்ொற்ைறலக்
பகாடுக்கும்.
பமாத்தத்துல இந்த காம்பிதனஷன் சளி,
இருமல் தொக்கும் சகலகலாவல்லவன்.
பரண்டு தவறள குடிச்சா, மூதண நாள்ல சளி,
இருமறலயும் தொக்கும் இந்த மருந்து.'
'சூப்ெர் ொட்டி. எதிர் வீட்டு அக்கா றெயன்
மூக்கு
ஒழுகிட்டு,
இருமிக்கிட்தை
இருக்காதன... அவனுக்கும் இறதக் குடுக்கலாமா?'
'தநத்தத பரசிபிறய அவகிட்ை பசால்லிட்தைன். ஆனால், அந்த குட்டிப் ெயல் பகாஞ்ச நாளா
பமலிஞ்சிட்தை வர்ை மாதிரி இருக்கு. பிறரமரி காம்ப்ளக்ைா இருக்குதமானு ததாணுது. அதான்
குடும்ெ ைாக்ைறர ஒரு எட்டு ொர்த்துட்டு வரச் பசால்லியிருக்தகன். குைந்றதங்களுக்கு
வருஷத்துக்கு 23 தைறவ சளி இருமல் வந்தா ெயப்ெை தவண்டியதில்றல. ஆனா, மாசம் முழுக்க
இருந்தா பிறரமரி காம்ப்ளக்ஸ் இருக்குதானு ொர்க்கணும். நிறைய குைந்றதங்களுக்கு சரியா
அறதச் தசாதிக்காம விட்டுைைாங்க!
'பராம்ெ அப்தைட்ைைா இருக்கிதய ொட்டி. இந்தப் பிரச்றனக்கு மருந்ததாை நாம என்னல்லாம்
பசய்யணும்?'
''ஆறு மாசம், ஒன்ெது மாசம்னு ைாக்ைர் தர்ை மருந்ததாை, குைந்றததயாை தநாய்
எதிர்ப்ொற்ைலுக்கு சத்தான உணவும் பகாடுக்கணும். வாரம் மூணு நாள் காறலயில் சத்துமாவுக்
கஞ்சி தரணும். வாரம் பரண்டு நாள் இரவு, மிளகு ரசம் பகாடுக்கணும். மதிய சாப்ொட்டுல

தூதுவறள ரசம், மணத்தக்காளி வற்ைலும் பசஞ்சு பகாடுக்கணும். தினம் மாறல தநரத்துல
வாறைப்ெைம், அப்ெப்ெ நிலக்கைறல மிட்ைாய், பொட்டுக்கைறல, காய்ந்த திராட்றச,
ததங்காய்ப்பூ கலந்து, பநாறுக்குத்தீனியாக் பகாடுக்கணும். வாரத்துக்கு பரண்டு நாள், ஒரு ஸ்பூன்
ததறன எடுத்து, அதில் அஞ்சு மிளறகப் பொடிச்சுப் தொட்டு, தலசாகச் சூடு பசய்து, ஒரு சங்கு
பவந்நீரில் கலந்து இளஞ்சூட்டுைன் குைந்றதக்கு இரவு தவறளயில் பகாடுக்கணும்.'
''இருமல், சளிக்கு றககண்ை மருந்துன்னா, அது என் ொட்டி றவத்தியம்தான்!''
ஆறு சுவையும் அஞ்சவைப் பெட்டியும் - 5
மாதவிடாய் ைலிக்கு வீட்டிலேலே பெயின் கில்ேர்!
சித்தமருத்துைர் கு.சிைராமன்
'வஷலு... றஷலூ...
தொகதவண்ைாமா?'

மணி

ஏைாகுது...

இன்னும்

என்ன

தூக்கம்?

காதலஜுக்குப்

'ம்... பராம்ெ வயித்த வலி... ொட்டி... பீரியட்ஸ் றைம்...'
'அைக் கழுறத... இந்த மாதவிைாய் வலிக்குப் தொய் லீவு தொடுவியா? எழுந்திரு... நிமிஷத்துல
உனக்கு மருந்து எடுத்திட்டு வர்தைன்' என்ை லட்சுமிப் ொட்டியின் றகறயப் பிடித்து இழுத்த
றஷலு,
'கிச்சன்ல தொய் 'பெயின் கில்லர்’ தயாரிக்கப் தொறியா?'
'இது வலிறயக் பகால்லும் மாத்திறர இல்லடி பொண்தண.. வலிக்குக் காரணமான சூதக
வாயுறவச் சரிப்ெடுத்தும் மருந்து. வலி நிவாரணிகள் மாதிரி பநஞ்பசரிச்சல், அசிடிட்டி எல்லாம்
வராது. அது இருந்தாலும்கூை ஓடிப்தொயிடும்' என்று பசால்லிக் பகாண்டு தன்
அஞ்சறைப்பெட்டிறய எடுக்கச் பசன்ைாள் ொட்டி லட்சுமி.
'அப்ெடி என்ன நல்ல மருந்து அது? பசால்தலன்'
'ம்ம்... ஒரு ஸ்பூன் கருஞ்சீரகம், ஒரு ஸ்பூன் பவந்தயம், ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் மூறணயும்
வறுத்துப் பொடிச்சுக்கணும். இதுகூை ஒரு ஸ்பூன் ெறன பவல்லப் பொடிறயப் தொட்டுக்
கலந்துக்கணும். இந்தப் பொடிறய அறர ஸ்பூன் எடுத்து பரண்டு தவறள பரண்டு நாள் சாப்பிட்டு
வந்தா அந்த நாளின் வலி எந்த நாளும் வராது.' என்ைெடிதய, பொடிறய நீட்ை, வாயில் தொட்ை
றஷலு,
'ஆ

ா... நிஜமாதவ மணமா, ருசியாதான் இருக்கு. சூப்ெர்!'

'இதத பெருஞ்சீரகத்றத, தனியாறவயும் தசர்த்து ஒன்றிரண்ைாய் இடிச்சு, கஷாயம் தொட்டுக்
குடிச்சாலும் இந்த வலி தொகும். கர்ப்பிணிகளுக்கு எட்ைாம் மாசம், ஒன்ெதாம் மாசத்துல வர்ை
வாயு, அடிவயித்து வலிக்கும் இந்த கஷாயத்றத மருந்தாக் பகாடுக்கலாம்.'
'சரி நான் பரடியாயிைதைன். இன்னிக்கு என்ன பமனு?'
'மாதவிைாய் கால ஸ்பெஷல்தான். உன்தனாை தைட் எனக்கு மனப்ொைமா பதரியும். அதனால்
ஏற்கனதவ பசஞ்சு பவச்சாச்சு. உளுந்தஞ்தசாறு, எள்ளுத் துறவயல். ஸ்நாக்ஸ்க்கு ெப்ொளித்
துண்டுகள்'

'உளுந்தஞ்தசாறு எள்ளுத் துறவயல் காம்தொ அட்ைகாசம்... இப்ெடி ஒரு காம்பிதனஷறன யாரு
ொட்டி கண்டுபிடிச்சது?'
'இன்றனக்கு தநத்திக்கு இல்ல.. 2000 வருஷமா இதுதான் நம்ம ஊரு காம்தொ கிளாசிக் உணவு.
கருப்பு நிை பதாலிதயாை இருக்கிை உளுந்து கருப்றெறயப் ெலப்ெடுத்தும். இதுல
'ொலிபீனால்’னு ஒண்ணு இருக்கு. அது நல்ல ஆன்ட்டிஆக்சிைன்ட். அப்புைம் உளுந்து,
பெண்களுக்குத் ததறவயான ஃறெட்தைா ஈஸ்ட்தராஜன்
ார்தமாறனத் தர்ை புரதமும்
இருக்காம்.'
''சத்துக்கறளப் ெத்தி சரளமா பசால்றீதய... எங்க ெடிச்ச...?''
''கூகுள்லதான் சர்ச் ெண்தணன்...''
'அசத்திட்ை... இனிதமல் நீ குடுகுடு ொட்டி இல்ல... கூகுள் ொட்டி. ஒரு சந்ததகம்... அண்ணா
இறதச் சாப்பிட்ைா அவனுக்கு
பீரியட் பிரச்றன வந்துைாதா
ொட்டி?'
'உன் குசும்புக்கு அளதவ
இல்றல. இது
ார்தமான்
மாத்திறர தொட்டுச் பசய்யுை
குைம்பு இல்றல. நம் சித்த
மருந்ததாை சிைப்பு. உன்
அண்ணன் ஜிம்முக்குப் தொய்
ைப்ொல
புரதப்பொடி
வாங்கிட்டு
வர்ைாதன...
அறதக் காட்டிலும் இந்த
உளுந்தங் கஞ்சி ெலமைங்கு
சத்து. தறசறய வலுவாக்கும்.'
'இறளச்சவனுக்கு
எள்ளு;
பகாழுத்தவனுக்கு
பகாள்ளுன்னு பசால்லுவாங்கதள. அப்தொ எனக்கு எள்ளுத் துறவயலும், அண்ணனுக்கு
பகாள்ளுத் துறவயலுமா ொட்டி...'

'உனக்கு பராம்ெதவ பலாள்ளு... அவன் காதுல மட்டும் விழுந்ததா 'வள்’ளுன்னு
விழுவான். இறளப்புக்கு மட்டுமல்ல, ரத்த தசாறகக்கும் எள்ளு பிரமாதமான உணவு. எள்ளுல
இரும்புச் சத்தும், கால்சியம் நார்ச்சத்தும்னு சத்துக்கள் நிறைய இருக்கு. மூட்டு வலி, வயிற்று
வலிறயயும் தொக்கும். இதுல இருக்கிை தாமிர (காப்ெர்) சத்து, ரத்த நாளங்களுக்கும்
நுறரயீரலுக்கும் நல்லது பசய்யும். பமக்னீசிய சத்து, எலும்றெ வலுப்ெடுத்தி, எதிர்ப்ொற்ைறல
வளர்க்கும். மாதவிைாய் சமயத்துல உைல் தசார்வு, காலில் கிராம்ப்ஸ், வயித்து வலி...
எல்லாத்துக்குதம எள்ளுத்துறவயல் சூப்ெர் மருந்துடீ!'
'யாரு ொட்டி உனக்கு இபதல்லாம் பசால்லிக் பகாடுத்தா?' என்ைெடிதய றஷலஜா றககறளக்
கழுவ,

'ம்ம்.. எங்க ொட்டிதயாை ொட்டிக்கும்... ொட்டிகிட்ை இருந்து இப்தொ ொட்ைனி
வாத்தியாருக்கும் சித்த றவத்தியருக்கும் தொன விஷயம் தெத்திகளுக்குப் தொக
மாட்தைங்குதத...'
'உன்கிட்ை தெசிப் தெசிதய, எல்லாத்றதயும் கத்துக்கிட்டுக் கலக்கப் தொதைன்... தாங்க்ஸ் லக்ஸ்...
ொட்ஸ்.. வயித்து வலி தொதய தொச். சாப்ொடும் அமிர்தம்... காதலஜுக்குப் தொயிட்டு வர்தைன்
றெ...'
ஆறு சுவையும் அஞ்சவைப் பெட்டியும் - 6
லதாவச மாவில்... லதால் சுருக்கம் மவையும்
சித்த மருத்துைர் கு.சிைராமன்
''என்ன றஷலு... கால்ல பவந்நீறரக் பகாட்டின மாதிரி இப்ெடி ஓடிட்தை இருக்கிதய...
ொட்டிகிட்ை தெசப் பிடிக்கறலயா..?''
''அய்தயா ொட்டி ஒரு வாரமா எக்ைாம். அதான் பிஸியாத் திரிஞ்தசன். ஆனா, நீ பசஞ்சு தந்த றக
மருந்தால பீரிய்ட்ஸ் வலி மிரண்டு ஓடிடுச்சு... பராம்ெ ததங்க்ஸ் ொட்டி.''
''உனக்கு, றகப்ெக்குவமா குமரிகளுக்கான தலகியம் ஒண்ணு கிளறிபவச்சிருக்தகன்.''
''என்னது குமரிக்கான தலகியமா... எதுக்கு ொட்டி?''
''மாதவிைாய் வலி பதாைர்ந்து வராம இருக்கணும்ல? அதுக்குத்தான். நம்ம புைவாசல் ெக்கம்
பதாட்டியில் வளர்ை தசாற்றுக் கற்ைாறை மைலுக்குள் இருந்து பஜல்றல எடுத்து நல்லாப்
பிசுபிசுப்பு தொகக் கழுவிட்டு, அதில் சீரகம், பூண்டு, ெறனபவல்லம் தசர்த்து தலகியமாக்
கிளறிக்கணும். இந்த தலகியத்றத தினம் ஒரு ஸ்பூன் ராத்திரி சாப்பிட்டு வந்தா, அடுத்த பீரியட்ஸ்
தநரத்துல வலி எடுக்குதமாங்கிை ெயதம இனி தவண்ைாம்.''
''இந்தக் காலத்துல நாங்க அைகுக்காக பூசுை கற்ைாறைறய, நீங்க அந்தக் காலத்துல
ஆதராக்கியத்துக்குப் ெயன்ெடுத்தி இருக்கீங்க... சரிதாதன ொட்டி.''
''அப்ெல்லாம் வீடுதான் எங்களுக்கு பியூட்டி ொர்லர். கத்தாறை மட்டுமில்ல, அைகுக்கு
நிறையதவ பரசிப்பிகள் றகவசம் இருக்கு றஷலு. வைண்டு தொன சருமத்துக்கு, பதாைர்ந்து
கற்ைாறைச் சாறைத் ததய்ச்சிட்டு வந்தா, வைண்ை ததாறல வனப்ொ மாத்திடும். கால் பித்த
பவடிப்பில் பதாைங்கி, கரப்ொன் தநாய் வறரக்கும் ததால் கருத்துத் தடிச்சு வைண்டு
தொயிருந்தாலும், கற்ைாறைச் தசாற்றை அதன் தமல் ததய்ச்சுட்டு வந்தா, ெறைய நிைத்றத மீட்டுக்
பகாடுக்கும்.'
''இப்தொ பெஸ்ட் சன் ஸ்கிரீதன கற்ைாறைதான்னு கண்டு பிடிச்சிருக்காங்க. நிறைய எஸ்.பி.எஃப்
(SPF) உள்ள சன் ஸ்கிரீனர் தொைக் கூைாதாம். தசாற்றுக் கற்ைாறை பராம்ெ பமன்றமயான தீங்கு
பசய்யாத சன் ஸ்கிரீனாம்.'

''சூரிய பவளிச்சம் ெடுைதத ெல தநாய்கள் வராமத் தடுக்கத்தான். ஆனா, நீங்க அதுக்குப் தொய்
ஸ்கிரீன் தொடுறீங்கதள. அன்றனக்கு காலங்காத்தால கதகளி தவஷம் கட்டினவ மாதிரி நீ முகம்
முழுதும் கிரீறமப் பூசிட்டு நின்னிதய..?''

''ஓ... அது ஃதெஷியல் ொட்டி! ஃப்ரான்ஸ்ல இருந்து என் ஃப்பரண்ட் வாங்கிட்டு வந்தா.''
''ஃதெஷியறல ஃப்ரான்ஸ்லருந்துதான் வரவறைக்கணுமா என்ன? பகாஞ்சம் தராஜா இதழ்,
திருநீற்றுப்ெச்சிறல, ஆவாரம் பூ இறத எல்லாம் தசர்த்து ஒரு ெங்கும், அதுக்கு சமெங்கு முல்தானி
மட்டியும் தசர்த்து நல்லா மாவா அறரச்சுக்கணும். இந்த மாவில் அறர ஸ்பூன் எடுத்து தராஸ்
வாட்ைர் இல்தலன்னா தமாரில் கலந்து முகத்தில் பூசணும். நல்லாக் பகட்டியாப் பிடிச்சுக்கும்.
அப்புைம் அறர மணி தநரம் கழிச்சுக் கழுவினா, முகம் என் முகம் மாதிரி ெளீர்னு இருக்கும்.''
''என்னது... உன் முகம் மாதிரியா?'
''ம்ம். எனக்கு என்ன குறைச்சல்? எங்கனாச்சும் என் முகத்துல சுருக்கம் பதரியுதானு பசால்லு?'
''ஓல்டு இஸ் ஆல்தவஸ் தகால்டுதான் ொட்டி. சரி, முகத்துல இருக்கிை இைந்த பசல்கறள நீக்கி
ெளிச்னு றவக்க உன் அஞ்சறைப்பெட்டியில் ஏதாவது இருக்கா?''
''அஞ்சறைப்பெட்டி
எதுக்கு?
அடுப்ெங்கறரக்குள்ள
தொனாதல
தொதும். இைந்த பசல்றலப் தொக்கை
'ஸ்க்ரப்’ நம்ம ததாறச மாவுதான்
பதரிஞ்சுக்தகா!'
''ததாறச மாவா?'
''ஆமா. ததாறச மாவுல இருக்கிை
குருறணத்தன்றமயும்,
அதில்
உள்ள
புளிப்பு தரும் நுண்ணுயிரியும் தசர்ந்து
கழிறவ நீக்கி பொலிவாக்கும் புதராெயாட்டிக். இந்த மாறவப் பூசி பகாஞ்சம் தநரம் கழிச்சுக்
கழுவினா, ஃப்பரஷ் பூ மாதிரி முகம் பஜாலிக்கும்.''
''அய்தயா... என்ன சிம்பிள் ஸ்க்ரப். இன்னிக்கு காதலஜ்ல இதுதான்

ாட் ைாப்பிக்.'

''பரண்டு நாள் முன்னாடி, நான் தொன ெஸ்ல ஒரு அைகான பெண்ணும் வந்தா. பராம்ெ அைகா
இருந்தா. ஆனா, உதட்டுக்கு தமல நிறைய முடி. மீறச மாதிரி, ஆம்ெறளத்தனமா இருந்தது.
வாறயப் பொத்திக்காத குறையா மூடிட்தை வந்தா. ொர்க்கதவ பராம்ெ கஷ்ைமா இருந்துச்சு
ொட்டி. அதுக்கு றவத்தியம் இருக்கா?''
''ஆறச... ததாறச... மீறச...! எப்ெவும் நான் தெசிட்டிருக்கும்தொதத... நீ காதலஜுக்குக்
கிளம்பிடுவல்ல... இப்ெ என் தைர்ன். என் ஃப்பரண்ட் சாந்தா வந்திடுவா... நான் தகாயிலுக்குக்
கிளம்ெணும்... வரட்ைா?'' என்ைெடிதய லட்சுமி ொட்டி ைாட்ைா காட்ை, றஷலு முகத்தில்
புன்னறக!
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முடி ைளர மூலிவக வதேம்!
சித்த மருத்துைர் கு.சிைராமன்
தறலக்குக் குளிச்சு, கூந்தறல தகாதிவிடும் ொட்டிறய பொைாறமயுைன் ொர்த்துக் பகாண்டிருந்த
றஷலு,
'ொட்டி, பெண்களுக்கும் ஆம்பிறள மாதிரி மீறச வருதத, அதுக்கு றவத்தியம் இருக்கான்னு
தகட்டு நாலு நாளாச்சு... என்றன பவறுப்தெத்தணும்தன, இப்ெடி முடிறய விரிச்சுப்
தொட்டிருக்கியா?'' என்ைாள்.
'அடிப் பொண்தண... கார் கூந்தல் பெண்ணுக்கு அைகு; அறதக் கட்டிக் காப்ெது நம் மண்ணின்
அைகு...'
'றகப்ெக்குவமா மருந்து பசால்லுன்னா, கவிறத மறையா பகாட்டுறிதய. சரி... முதல்ல...
தறலதொை பிரச்றன... தறலமுடிதான். அதுக்கு முதல்ல றவத்தியம் பசால்லு... மீறசறயப் ெத்தி
அப்புைம் தயாசிக்கலாம்.'
'தறலமுடி வளர, அதிகம் பமனக்பகைத் ததறவயில்றல. றகப்ெக்குவமா றதலம் தயாரிச்சு
தறலக்குத் ததய்ச்சாதல தொதும்.'
'என்ன ெண்ணினா, முடி வளரும்னு என் ஃப்பரண்ட்ஸ் எல்லாரும் மண்றைய பிச்சுக்கிட்டு
இருக்காங்க... நீ பராம்ெ ஈசியா றதலம்னு பசால்லிட்தை'
'முதல்ல முடிவளர்ைதுக்கு உைம்பு நல்லா இருக்கணும். உணவு சத்தானதா இருக்கணும்.
உள்ளமும் நல்லா இருக்கணும். பித்த உைம்புக்காரர்களுக்கு முடி பகாஞ்சம் சீக்கிரதம பகாட்டும்;
நறரக்கும். உைலில் உஷ்ணம், குைல் புண், வாய்வு, மலச்சிக்கல், அஜீரணக் தகாளாறு
இருந்தாதலா, ஏதாவது றவரஸ் காய்ச்சல் வந்து தொனாதலா, றதராய்டு சுரப்பி குறைவு தநாய்
இருந்தாதலா முடி பகாட்டும்; இளநறரயும் வரும். அப்ெடி இருந்தால் அந்த தநாறய முதல்ல
பூரணமாகக் குணப்ெடுத்தணும்.'
''எனக்கு ஒரு தநாயுமில்றல. நல்லாத்தாதன இருக்தகன். எனக்கு ஏன் முடி பகாட்டுது.'
''சாப்ொட்டில் தினமும் கறிதவப்பிறல தசர்த்துக்கணும். காறலயில் இரண்டு காய்ஞ்ச
அத்திப்ெைம், ஒரு தெரீச்றச எடுத்துக்கணும். காதலஜ் பிதரக்கில் மாதுறள, ெப்ொளித் துண்டுகள்,
மதிய உணவுக்கு முன்னால பகாஞ்சம் ஊைறவச்ச பவந்தயம், சாயங்காலம் காய்ஞ்ச திராட்றச 10
சாப்பிைணும். முடியும் நல்லா வளரும்; தொனைா ரத்தவிருத்தி ஏற்ெட்டு மந்த நிறல தொய்
மூறளயும் சுறுசுறுப்ொ இருக்கும்''.
'றவட்ைமின், இரும்புச்சத்து மாத்திறர எல்லாம் சாப்பிடுைாங்கதள...!''
'அவசியதம இல்றல. அப்ெடிதய சாப்பிட்ைாலும், அது மறுநாள் சிறுநீரில் கலந்து
கழிப்ெறைக்குப் தொய் அங்கு வசிக்கிை கரப்ொன்பூச்சிக்குத்தான் ைானிக்கா இருக்கும். தசாறக
இருந்தா முடி பகாட்ைத்தான் பசய்யும். அதுக்கு சித்த மருத்துவறரப் ொர்த்து, கரிசாறல கற்ெம்,
திரிெலா கற்ெம், மாதுறள மணப்ொகு, ொவன கடுக்காய் தொன்ை மூலிறககளில் பசய்யை
மருந்றத வாங்கிட்டு வந்து, நல்ல ததனில் கலந்து சாப்பிைாதல தொதும். கூைதவ, வாரத்துக்கு

மூணு நாளாவது கீறர சாப்பிைணும். இரும்புச்சத்து அதிகமாகும். வயிற்றையும் ெதம் ொர்க்காது;
மலச்சிக்கலும் வராது. குறிப்ொ, முருங்றகக் கீறர முடி வளர்க்கும் கீறர.''

''வாய்க்கு ருசியா சாப்பிைைமாதிரி, ஒரு பரசிப்பி பசால்தலன்.'
''மாதுறள, பெரிய பநல்லி, தர்பூசணி, பீட்ரூட் இறதபயல்லாம் நறுக்கி, சாறு எடுத்து பகாஞ்சம்
பவல்லதமா, தததனா தசர்த்து ஜூைா குடிக்கலாம். உைல் சூடு தணிஞ்சு குளிர்ச்சியாயிடும்.
அதில் கால்சியம், தாது உப்புகள்னு அதிகமான சத்துக்கள் இருக்கு. முடி பகாட்டுைதும் ஓரிரு
வாரத்திதலதய நின்னு தொய், முடி நல்லா
வளரும்டி..'
'முடிக்கும் மனசுக்கும் முடிச்சுப்
தெசினிதய.. அது என்ன?''

தொட்டு

''ெரெரப்ொன ெதற்ைமான மன நிறலயும்,
தூக்கமின்றமயும்தான் முடி பகாட்ைைதுக்கு
முக்கிய
காரணங்கள்.
முடிஞ்சவறரக்கும்
இறதத்
தவிர்க்கணும்.
மனப்ெதற்ைம்,
உறளச்சல் குறைய தயாகாசனப் ெயிற்சி
பெஸ்ட்!''
''ஓதக... ஓதக... றதலம் தயாரிக்கிை முறைறயச் பசால்லு... நான் எழுதிக்கணும்.''
'பசக்கில் ஆட்டிய ததங்காய் எண்பணய் பரண்டு லிட்ைர் வாங்கிக்கணும். பவள்றளக் கரிசாறல,
குமரி கற்ைாறை, கீைாபநல்லி, அவுரி இறவ எல்லாத்திலயும் ஒரு ெடிச்சாறு எடுத்துக்கணும்.
கூைதவ 250 மி.லி. கறிதவப்பிறல சாறு எடுத்து நல்லா ெதமா காய்ச்சிக்கணும். முடி வளர
மூலிறகத் றதலம் பரடி. சூட்டு உைம்ொ இருந்தா, பகாஞ்சம் பநல்லிக்காய்சாறும்
தசர்த்துக்கலாம். மூக்கறைப்பு றசனறைடிஸ் இருக்கிைவங்க, இந்த சாதைாடு அகில்கட்றை,
சுக்கு தொட்டு 500 மி.லி. கஷாயமா பசஞ்சு பவச்சுக்கலாம். இந்தத் றதலம் அதுக்கும்
மருந்தாயிடும். இந்த மாதிரி பசய்த றதலம் ததய்ச்சு குளிச்சால், உைலில் பித்தம் தணியும். வயித்து
வலிறய உண்ைாக்கும் குைல்புண்கறளயும் கூை சீக்கிரமா ஆற்றிடும். சும்மா தமம்தொக்கா,
தறலக்கு எண்பணறய காட்ைக் கூைாது; நல்லா ததய்க்கணும். குறைஞ்சது 5 மணி தநரமாவது
தறலயில் இந்த எண்பணய் இருக்கணும். பராம்ெத் தறல பிசுபிசுப்பு இருந்தால், சீயக்காய்பொடி
ததய்ச்சுக்கலாம்.'' 'மூச்சுவிைாம பசால்லி முடிச்சிட்டிதய ொட்டி. இனி, எனக்கு முடி வளர்ைது
உன் றவத்தியத்திலதான் இருக்கு'' என்ைாள் றஷலு கண் சிமிட்டியெடி!
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மீவசவே மழிக்க மூலிவக திபரடிங்!
''ொட்டி... மீறச வளர்ைது ெத்தி பசால்தைன்னீங்கதள!'
'ஆம்ெறள மாதிரி டிபரஸ் மட்டும் தொட்டுப்பீங்களாம். மீறச மட்டும் ஆம்ெறள மாதிரி
வளர்ந்தா அசிங்கமா இருக்காம். அறதயும் முறுக்கிண்டு தொக தவண்டியதுதாதன...' என்று
றஷலுறவ ொட்டி கலாய்க்க...

'றவத்தியத்றத பசால்லச்பசான்னா, இப்ெடி வம்புக்கு இழுக்கிறிதய ொட்டி?'
'சும்மா... கிண்ைல் ெண்தணம்மா! தகாறரக்கிைங்கு, கஸ்தூரி மஞ்சள் இரண்டும் ஒரு ெங்குன்னா,
அம்மான் ெச்சரிசி அறரப் ெங்கு தசர்த்து அறரச்சு தெஸ்ட் ஆக்கிக்கணும். ததறவயில்லாத
இைத்துல வளர்ை முடி தமல் பூசிக் கழுவிட்டு வந்தால், முடி வலுவிைந்து தொய் உதிர்ந்திடும்.
அதத சமயம் முதல்ல பகாஞ்சமா, ஒரு இைத்துல இந்தப் தெஸ்ட்றைப் பூசி ொர்த்து, அரிப்பு,
தடிப்பு வருதானு பசக் ெண்ணிக்கணும். ஒரு சிலருக்கு அம்மான் ெச்சரிசி அலர்ஜிறயத் தந்திடும்.'
'அப்ெ, இதுதான் மூலிறக 'திபரடிங்’னு பசால்லு.'
'மீறச தாடி இருக்குன்னா, உைதன அறத நீக்குைதுக்கு முயற்சி ெண்ைறதவிை, அது வர்ைதுக்கான
காரணத்றத முதல்ல பதரிஞ்சுக்கணும்.
ார்தமான் பிரச்றனயாக்கூை இருக்கலாம். ததறவ
இல்லாத இைத்துல முடி வளர்ை பெரும்ொலான பெண்களுக்கு பி.சி.ஓ.டி என்ை சிறனப்றெ
நீர்க்கட்டி பிரச்றன இருக்கும். இறதத் தவிர்க்க நிறைய நார்ச்சத்துள்ள காய்கறி, கீறரகள்
எடுத்துக்கணும். இனிப்பு உணவுகறளத் தவிர்த்திைணும். தினமும் காறலயில் எழுந்ததும்,
தசாற்றுக் கற்ைாறையில் இருக்கும் பஜல் ெகுதிறய, ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா பிசுபிசுப்பு தொகக்
கழுவி றவச்சு, பதாைர்ந்து 45 நாள் சாப்பிைணும்.
ெப்ொளி, தசாயா, ெனீர் கட்டி, பதாலி உளுந்து,
எள்ளு
தசர்ந்த
உணவுகறள
தினமும்
எடுத்துக்கணும்.
'ஆமாம் ொட்டி... சிலருக்கு பீரியட்ஸ் ஒழுங்கா வர
மாட்தைங்குது. சிலருக்தகா வந்தா நிற்க மாட்ைாம,
பராம்ெ சிரமப்ெடுைாங்க.'
'மாதவிைாய்
பிரச்றனக்கு
ஒரு
ஈஸியான
றகறவத்தியம் பசால்தைன் தகளு. சுக்கு, மிளகு,
திப்பிலி, சீரகம், கருஞ்சீரகம் இறவ எல்லாமும்
தனித்தனியா 30 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். இதுகூை, 20 கிராம் இந்துப்பு, கடுக்காய்
தசர்த்து பொடிச்சு றவச்சுக்கணும். தினமும் காறலயும் மாறலயும்னு தநரத்துக்கு அறர டீஸ்பூன்
ததனில் குறைச்சு சாப்பிட்டு வந்தா, மாதவிைாய் சீராயிடும். சின்ன பவங்காயம்,
பவள்றளப்பூண்டு நிறைய தசர்த்துக்கணும். பூண்டு, பவங்காயம் பரண்டும்தான் நம் உைம்தொை
ார்தமான் சுரப்பிகறளச் சீராக்கும் சூப்ெர் மூலிறக உணவு!''
''நிறைய தகர்ள்ஸ், றதராய்டுனு மாத்திறர சாப்பிட்டுக்கிட்தை இருக்காங்க... அவங்க என்ன
பசய்யணும்?''
''பெண்களுக்கு, றதராய்டு சுரப்பு குறைவா இருந்தாலும், மாதவிைாய் சரியா வராது. எறையும்
கூடிப்தொயிடும். அவங்க உணவுல கடுகுக் குடும்ெத்றதச் தசர்ந்த காய்கறிகறளச் சாப்பிைதவ
கூைாது. அதாவது, முட்றைதகாஸ், சிகப்பு முள்ளங்கி, காலிஃப்ளவர் இறதபயல்லாம் பதாைதவ
கூைாது. றதராய்டு தகாளத்றதப் பெரிசாக்கிடும்.
புற்றுதநாறயதய தடுக்கும் ஒரு உணவாக இருக்கும் புபராதகாலி கூை,
றதராய்டு
உள்ளவங்களுக்கு ஆகாது. றதராய்டு குறைவு இருந்தா, தினமும் பிராணாயாமம், விெரீதகரணி,
லாசனம், சர்வாங்காசனம்னு சில தயாக ஆசனங்கறளயும், மூச்சுப்ெயிற்சிறயயும் தசர்த்து
பசய்யணும். ''ொட்டி மாதவிைாய் தள்ளிட்தை தொைதுக்கு, ஓவதலஷன் தள்ளுவதும் சில

தநரங்களில் நைக்காமலும்
சாப்பிைலாம்?''

இருப்ெதும்தான்

காரணம்னு

ெடிச்தசன்.

அதுக்கு

என்ன

''துத்தநாகச்சத்து (க்ஷ்வீஸீநீ) குறைொடு இருந்தால்கூை ஓவதலஷன் தள்ளிப்தொய், மாதவிைாயும்
தள்ளிட்தை தொகுமாம். அதனால், துத்தநாகச்சத்து நிறைஞ்ச முறளகட்டிய ெயறு, ெட்ைாணி
வறககறள உணவில் தசர்த்துக்கணும். றவட்ைமின் பி6 வாறைப்ெைம் மூலமாவும், றவட்ைமின்
டி முட்றை மூலமாவும், றவட்ைமின் ஈ ொதாம் மூலமாவும் ஈஸியாக் கிறைச்சிடுது. ஒதமகா
சத்றதயும், பசலினியம் சத்றதயும் மீன்கள் தந்திடும். இறதபயல்லாம் உணவுல தசர்த்துக்கலாம்.
சித்த மருத்துவத்துல, 'விஷ்ணுகிரந்தி’னு ஒரு மூலிறகப் பொடி இருக்கு. அந்த மூலிறக
கருமுட்றை வளர்ச்சிக்குப் ெயன்ெடுதாம். திருமணமாகி, கருத்தரிக்கத் தாமதமான பெண்கள்
மருத்துவர் ஆதலாசறனதயாை, இந்த மூலிறகறயச் சாப்பிைலாம்!''
''அை! சூப்ெர். புபராலாக்டின்
ார்தமான் அதிகரிச்சு, அதனால சிலசமயம் கருத்தரிக்கத்
தாமதமாகும்னு பசால்ைாங்கதள... அது ெத்தி உனக்குத் பதரியுமா ொட்டி?''
''பதரியுதம... ஆனா,
வைண்டுதொச்சு!''

அப்புைமா

பசால்தைன்டி

கண்ணு.

தெசிப்

தெசி...

பதாண்றை

''இரு... இரு... உனக்கு ஜில்லுனு கிர்ணி ஜூஸ் தொட்டுக் பகாண்டுவர்தைன்'' என்று ஓடினாள்
றஷலு.
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மூட்டுைலி லொக்கும் முடக்கத்தான்!
'காத தூரம் நைக்கிைதுக்குள்ள கால் வலி பின்னிப் பெைபலடுக்குதத ொட்டி? உன்னால மட்டும்
எப்ெடி இந்த வயசுலயும் நைந்தத தகாயிலுக்பகல்லாம் தொயிட்டு வர முடியுது?'
'வயசானாதல பகாஞ்சம் மூட்டுவலி வரத்தான் பசய்யும். ஆனா, பராம்ெ பதால்றல தர்ைதுக்கு
முன்னாதலதய, ெக்குவமா றவத்தியம் ொர்த்துக்குதவன்ல...'

'அது என்ன ெக்குவம்... எனக்கும் பகாஞ்சம் பசால்தலன்'
'வயசானாதலதய,
மூட்டுக்கு
இறையில்
இருக்கிை
சவ்வு
பகாஞ்சம்
உலர்ந்து,
எலும்புகளுக்கு உள்ள இறைபவளி குறைஞ்சு
வலி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். கவனிக்காமல்
விட்ைால், கால் பமதுவாக வறளஞ்சுகூை
தொகும். ஆஸ்டிதயா ஆர்தறரட்டிஸ்-ங்கிை
மூட்டுவலிதான் அது.'
'பென்குயின்
ொட்டி...
அதான்,
உன்
ஃப்பரண்ட்
பெயின்குயின்
மாதிரிதய
நைப்ொங்கதள. கால் வலியினால் தான்
அவங்க அப்ெடி நைக்கிைாங்களா ொட்டி?'

'ஆமா. ஆனா, மூட்டு ததயைதுக்குள்ள முன்ஜாக்கிரறதயா நாம் முந்திக்கணும். எறை
அதிகரிக்காமப் ொர்த்துக்கணும். மாதவிைாய் முடியும் சமயத்துல இருந்தத உணவில் கால்சியம்
நிறைய தசர்க்கணும். 'புளி துவர் விஞ்சிக்கின் வாதம்’. அதனால், புளிப்பு சுறவயுள்ள வத்தக்
குைம்பு, புளிதயாதறர எல்லாம் கூைாது. வாய்வு தரக் கூடிய உருறளக்கிைங்கு, தறரக்கு அடியில்
விறளயை கிைங்குகள், காராமணி, தகாஸ், இபதல்லாம் குறைவாதான் தசர்த்துக்கணும்.'
'என்ன தசர்க்கலாம். அறத முதல்ல பசால்லுங்க'
'கால்சியம், இரும்புச் சத்துள்ள தானியங்கறள கஞ்சி, கூழ், அறை பசய்து சாப்பிைலாம். கம்ெங்
கூழுக்கு தமாரும், சின்ன பவங்காயமும் சூப்ெர் காம்பிதனஷன். உைலுக்கு நன்றம தர்ை புதரா
ெயாட்டிக் ஆன்டிஆக்சிைன்ட் ைானிக்கும் கூை.
முைக்கத்தான் (முைக்கறுத்தான்) கீறர, மூட்டு வலிக்கு பராம்ெ நல்லது. யூரிக் அமிலம் அதிகரித்து
வர்ை 'கவுட்’ தநாய்க்கு இது றக தமல் ெலன்பகாடுக்கும். ஆஸ்திதரலியாவில் குயின்ஸ்
யுனிவர்சிட்டி ஆராய்ச்சியாளர்கள், முைக்கத்தானில் உள்ள 'தாறலட்ஸ்’ என்ை ரசாயனம்
குறிப்பிட்ை விகிதத்தில் யூரிக் ஆசிட்றைக் கறரக்கும் சக்தி ெறைச்சிருக்கிைறத
கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. மூட்டுகளில் எங்கு யூரிக் ஆசிட் இருந்தாலும் அறதக் கறரச்சு,
சிறுநீரகத்துக்கு எடுத்துட்டுப் தொயிடும். சிறுநீரகம் இறத பவளிதயற்றும்தொது,
தசாடியத்றதயும், பொட்ைாஷியத்றதயும் நம் உைம்பிதலதய விட்டுவிடுமாம். இது, ஒருமிக
முக்கிய இறணயான மாற்ைத்றத நம் உைலில் ஏற்ெடுத்துமாம். இதனால், உைல் தசார்வு
ஏற்ெைாது. மூட்டுகளுக்கு கனிப்பொருள் சக்தியும் அளிக்கிைதாம்.'
'முைக்கத்தான் கீறரறய எப்ெடி சாப்பிைணும் ொட்டி?'
''கீறரறயத் தண்ணீர்ல தொட்டுக் பகாதிக்க றவச்சா, அதுல இருக்கிை மருத்துவ சத்துக்கள்
அழிஞ்சிடும். பொடியா நறுக்கி, ததாறச மாதவாை கலந்து, ததாறசயா பசஞ்சு சாப்பிைலாம்.'
'மூட்டுவலி இருக்கிைவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கும்னு பசால்ைாங்கதள..?'
'அப்ெடி இல்றல. ஆனால், மலச்சிக்கல் பிரச்றன இருந்தால், அறத முதல்ல சரி
பசய்யதவண்டியது பராம்ெ அவசியம். 'விதரசனத்தால் வாதம் தாழும்’னு ஒரு சித்த மருத்துவ
பமாழி கூை இருக்கு.'
'விதரசனம்னா என்ன ொட்டி?'
'தெதி உண்ைாக்க மருந்து பகாடுப்ெது. நாடி, உைல் வன்றம
ொர்த்து விளக்பகண்பணயில் ஆரம்பித்து, ெல வறக தெதி
மருந்துகறள சித்த மருத்துவர்கள் பகாடுப்ொங்க. அறத ஒரு
நாள் எடுத்துக்கிட்ைா, நல்லா 7 - 10 தைறவ தெதி ஆகி,
உைலின் வாதத் தன்றம குறைஞ்சிடும். அதுக்குப் பிைகு
தகுந்த
றவத்தியம்
ொர்த்துக்கிட்ைா,
மூட்டுவலி
சீக்கிரத்திதலதய குறையும். ஆனால், மருத்துவதராை
ஆதலாசறன இல்லாமல் இறதச் சாப்பிைக் கூைாது.''
''நீ, தினமும் ராத்திரி, ஒரு பொடிறய ொல்ல தொட்டு சாப்பிடுவிதய... அது எதுக்கு ொட்டி?''
'அமுக்கராங்கிைங்கு பொடி. ொலில் தவக றவச்சு தூளாக்கிய பொடி. இந்தப் பொடிறயச்
சாப்பிட்ைால், மூட்டுகளுக்கு இறைதய இருக்கிை அைற்சி நீங்கி வலியும் குறையும். கூைதவ

பநாச்சி, தழுதாறை, ஆமணக்கு இறலறய, விளக்பகண்பணய் அல்லது, வாத தகசரி றதலத்தில்
நல்லா வதக்கி, மூட்டுக்கு ஒத்தைம் பகாடுத்தாலும் வலி சீக்கிரதம தொயிடும்.
கால் வலிதயாை வீக்கம் இருந்தால், முருங்றக இறல, ததங்காய் துருவல், வலம்புரிக்காய், ஓமம்,
பநாச்சித்தறை, ஆமணக்கு இறல, தழுதாறை, இறதபயல்லாம் ஒரு காைா துணியில்
பொட்ைலமாக் கட்டி ஒரு கைாயில், நாராயணத் றதலத்றத தலசாக இளஞ்சூைாக்கி, அதில் இந்த
பொட்ைலத்றதப் தொட்டு, அந்த எண்பணயில் தலசாய்ப் பிரட்ைணும். அறத றவத்து ஒத்தைம்
பகாடுத்தால் வலியும் தொகும்; வீக்கமும் மறையும். ஆவாறர இறல, தவலிப்ெருத்தி இறல
இரண்றையும் தூளாக்கி, முட்றை பவள்றளக்கரு (றசவமா இருந்தால் உளுத்தமாவு) கலந்து,
மூட்டுல ெத்து தொட்டு அடுத்தநாள் கழுவினால் வீக்கம் மறைஞ்சிடும். 'ஃப்தராைன் தஷால்ைர்’
என ொைாய்ப் ெடுத்தும் ததாள் மூட்டில் வரும் வலிக்குக் கூை இந்த ெத்துதான் பெஸ்ட்.'
'ொட்டி நீ பவறும் ஆத்தா இல்றல... ஆர்த்தாஃபிசிஷியன்தான் தொ!'
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ொரம்ெரிே ஃெர்ஸ்ட் எய்ட்!
மருத்துைர்.கு.சிைராமன்
'என்ன ஷாலு குட்டி... காலங்கார்த்தால புது யூனிஃொர்பமல்லாம் தொட்டுட்டு எங்க
கிளம்பிட்ை? காதலஜுக்கும் யூனிொர்ம் வந்திடுச்சா?'
' 'ஃெர்ஸ்ட் எய்டு’ கிளாஸ் தொதைன் ொட்டி. என் காதலஜ்ல அதுக்கு இப்ெ ஸ்பெஷல் தகாச்சிங்
நைக்குது.'
'சூப்ெர்... பராம்ெ அவசியமானதுதான். அதத சமயம், ஃெர்ஸ்ட் எய்டில் ெல விஷயங்கள் நம்ம
ொரம்ெரியத்துலதய இருக்கு. அந்தக் காலத்துல என் மாமியார் எனக்கு நிறைய ஃெர்ஸ்ட் எய்டு
விஷயம் பசால்லியிருக்காங்க.'
'ஓ... நீ, அந்தக் காலத்து பரட் கிராைா?
பகாஞ்சம் விரிவாத்தான் பசால்தலன்.'

'தாமதிக்காம மருத்துவர்கிட்ை ஓைதவண்டிய
அவசர பிரச்றன எது? எபதல்லாம் தநாதயாை
அறிகுறி? எது பராம்ெ அலட்டிக்க தவண்ைாத
சின்னப் பிரச்றன? என்ை அடிப்ெறை
விஷயங்கறள எல்லாருதம பதரிஞ்சுக்கணும்.
ஒரு ைம்ளர் ஓம வாட்ைரில் ஏப்ெத்ததாடு
தொக தவண்டிய மார்வலி, இருெதாயிரம் ரூொய் ஆஞ்சிதயாகிராமில் நிஜமாதவ வந்து
நிக்குதத... இது றகறவத்திய முதலுதவிறய மைந்ததால்தான்.'
'நூத்துக்கு நூறு உண்றம. தநத்துக்பகல்லாம் நம்ம வீட்டு விஸ்வாக்குட்டி இருமிக்கிட்தை
இருக்காதன... அதுக்கு ஏதாவது பசால்லு.'
'சளி இருமலுக்குச் சிைந்த முதலுதவி மருந்து, ஆைாபதாறை இறல. அதிகமா கசப்ொ இருக்கிை
இந்தச் பசடியின் சாதைாடு ததன் தசர்த்து ஒரு 'சிரப்’ மாதிரி பசஞ்சுபவச்சுக்கலாம். பகாடிய
இருமலுக்கும் சளி வர மிகவும் கஷ்ைப்ெடுை இறரப்தொடு, நீடிச்ச இருமலுக்கும் அற்புத மருந்து.

இறல உலர் பொடிறய கஷாயமாக்கி 30 - 60 மி.லி எடுத்துக் கசப்புப் தொகத் ததன் தசர்த்தும்
பகாடுக்கலாம்.
'சளி இல்ோமல் ைர்ை, ைைட்டு இருமலுக்கு?'
'இனிப்பு சுறவதயாடு இருக்கிை அதிமதுரம், வைட்டு இருமதலாடு, வயித்து வலிறயயும்
தொக்கும். சிறு துண்றை நாக்குல அைக்கி, அதன் சாறை விழுங்கினாதல வைட்டு இருமல்
நீங்கிடும். சிலருக்கு, வைட்டு இருமலின்தொது, சிறுநீர் சிந்தும் பிரச்றனகூை வந்திடும். அதற்கான
முதல் உதவியும் அதிமதுரம்தான்.'
'சளிலோட, முகத்துே நீர்லகாத்திருந்தா?'
'தண்ணியில பநாச்சி இறல, மஞ்சள் தொட்டு ஆவி பிடிக்கலாம். ெடுக்கிைப்ெ, மஞ்சள் சுக்கு
தசர்த்து அறரச்சு, பநற்றியில் ெற்றுப் தொைலாம். காறலயில் தறலவலி காணாமல் தொகும்.
முகமும் ஃப்பரஷ்ஷாயிடும்.'

'காய்ச்சல் ைந்தால்..?'
'சாதாரண றவரஸ் காய்ச்சலில் இருந்து பைங்கு, சிக்குன்குனியா வறர எல்லாக் காய்ச்சலுக்கும்
முதல் மருந்து நிலதவம்புக் கசாயம்தான். நிலதவம்தொடு ெற்ெைாகம், மிளகு, விலாமிச்ச தவர்,
பவட்டி தவர், தெய்ப்புைல்னு இன்னும் ஏழு மூலிறகங்க தசர்த்து பசஞ்சப் பொடிறய கண்ணாடி
புட்டியில் தொட்டு, எப்ெவும், அடுப்ெங்கறரயில் றவச்சிருக்கைது நல்லது. காய்ச்சல் எடுத்தா, 60
மி.லி இரண்டு தவறளயா 3 நாறளக்குச் சாப்பிட்டு வந்தா, 3-5 நாள்ல காய்ச்சல் குணமாகும்.
காய்ச்சல் குறையறலன்னா, கழுத்திருக்கம், ெல் ஈறில் ரத்தம் கசிவது, நீர் வற்றி உலர்ந்துதொவது,
வலிப்பு, மாதிரி குறிகுணம் இருந்ததுனா, தாமதிக்காம மருத்துவர்கிட்ை தொயிைனும்.'
'சிே சமேம், ையிறு உப்பிப் புஸ்னு ஆயிடுலத... அதுக்கு?'
'ஏற்கனதவ வீட்டுல பசஞ்சுபவச்சிருந்த அன்னப்பொடி இல்தலன்னா, அஷ்ை சூரணத்றத ஒரு
டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து பவந்நீரில் தொட்டு சாப்பிைணும். வயிறு பசரிக்காமல், உப்புசமா,
வயிற்றுப்தொக்கு இருந்தால் ஓமத்றத வறுத்து கசாயமாக்கி 30-60 மி.லி சாப்பிைலாம்.
ஓமவாட்ைறர இருந்தால், 10 மி.லி அளவு எடுத்து பவதுபவதுப்ொன நீரில் கலந்து அறர ைம்ளர்

குடிக்கலாம். தமாரில் பெருங்காயம் கலந்து குடிக்கலாம். முதுகில் வாயுப்பிடிப்பும் தசர்ந்து
இருந்தா, வாய்விைங்கம், சுக்கு, மிளகு, சாரறண தவர் தசர்த்து கசாயமாக்கி இரண்டு தவறள
சாப்பிைலாம்.'
'அஜீரணத்தாலே ைர்ை கிறுகிறுப்புக்கு..?'
'பித்தம், வர்ை பவர்ட்டிதகா என்கிை உட்காது பிரச்றனக்கும் சரி... முதலுதவிதய கரும்புச்சாறுல
சீரகத்தூறளப் தொட்டுச் சாப்பிடுைதுதான்.'
'காலில் சிராய்ப்பு ஏற்ெட்டா?'
'மஞ்சள் தூறள நீரில் கலந்து, தலசா பவதுபவதுப்ொன சூட்டுல ெற்று தொட்ைா, புண்ணும்
ஆறும். தநாய்க்கிருமியும் தாக்காது.'
'அதுலை பகாஞ்சம் வீங்கிடுச்சுன்னா?'
'நாட்டு மருந்துக் கறையில் கிறைக்கிை மூசாம்ெரம் வாங்கி, பவந்நீரில் அறரச்சுப் தொைலாம்.
சரி... திருவிறளயாைல் 'தருணி’ மாதிரி... தகள்விகறள அடுக்கிட்தை இருக்கிதய... கிளாைுக்கு
தநரமாகறலயா?'
'அத்தறன விஷயமும் உன்கிட்ைதய கத்துக்கிட்தைதன... தொகணுமானு தயாசிக்கதைன்
ொட்டி...'
''உறதெடுதவ... ஓடு நவீன முதலுதவி ெத்தி ெடிச்சிட்டு வந்து எனக்குச் பசால்லிக்பகாடு.''
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அரிசிவேக் வகவிலடல்!
'லஞ்சுக்கு என்ன ொட்டி பவச்சிருக்தக!'
'சாதம், சாம்ொர், பொரியல்...'
'என்னது அரிசிச் தசாைா? எனக்கு தவணாம்ொ... நாதன இப்ெதான் கஷ்ைப்ெட்டு 'ஜிம்’முக்குப்
தொய் உைம்றெக் குறைச்சுட்டு வர்தைன். அரிசிச் தசாறு சாப்பிட்ைா பவயிட் தொடும்னு
உனக்குத் பதரியாதா ொட்டி?'
'காலங்காலமா அரிசிதான்டி நம்ம ொரம்ெரிய உணவு. 60, 70 வருசத்துக்கு முன்னால, நாங்க மூணு
தவறளயும் அரிசி உணறவத் தவிர தவை எதுவும் சாப்பிட்ைதில்றலதய. அப்ெடிப் ொர்த்தா,
பமாத்த தமிழ் மக்களும் பதாப்றெதயாைதாதன திரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க தவறல பசய்யாம
தசாம்தெறியாத் திரிஞ்சிட்டு, சதா சர்வகாலமும் கண்ை ஸ்நாக்றை பநாறுக்கிக்கிட்டு, அரிசி
தமதல ெழி தொடுவீங்களா?'
'பவள்றள அரிசி தவணாம்னு
பசால்லியிருக்கிதய ொட்டி'

எல்லாரும்

பசால்ைாங்க..

ஏன்,

நீ

கூை

முன்னாடி

'இப்தொ ஈசியாக் கிறைக்கிை பவள்றள பநல் அரிசி மட்டும் இல்றலடி. திறன, ராகி, கம்பு,
வரகு, சாறம, குதிறரவாலி, காறைக்கண்ணினு சிறுதானியங்கள் அத்தறனயுதம அரிசிதான்.

அரிசி சறமக்கிை மாதிரிதய.. ஒரு ெங்கு அரிசிக்கு இரண்டு ெங்தகா, இரண்ைறர ெங்தகா தண்ணீர்
தசர்த்து தவகபவச்சு எடுத்தா, சாதம் பரடி'
'ஓத

ா... அப்ெ சிறுதானியம்கூை சிைப்ொன அரிசிச் தசாறுதானா?'

'சிைப்பு மட்டும் இல்றல. ஆதராக்கியமும்கூை. திறனயில் கண்ணுக்கு நல்லறதத் தர்ை
பீட்ைாகதராட்டின் இருக்கு. கம்பு, இரும்புச் சத்றத தருது. தசாளம், புரதச் சத்றதக் பகாடுக்குது.
வரகும், சாறமயும், நார்ச்சத்றதத் தந்து எறைறயக் குறைக்கும். ராகியில் உள்ள கால்சியம் சத்து
எலும்றெ உறுதியாக்கும்.'
'பவள்றள அரிசியில் 'சுகர்’தான் அதிகம்னு நான் ெடிச்தசன். மத்த அரிசியில் இவ்தளா நல்லது
இருக்கா?'
'பநல் அரிசியும் நல்லாத்தான் இருந்துச்சு. அறத, ொலிஷ் தொட்தை பகடுத்துட்ைாங்க.
குழியடிச்சான், குள்ளக்கார், கவுனி அரிசினு ெல ஊதராை ொரம்ெரிய அரிசிறய, இப்தொ
தமிழ்நாட்டில் மீட்பைடுத்திருக்காங்க.''

''ஓதக ொட்டி.. விஷயத்துக்கு வருதவாம். அரிசி
சாப்பிட்ைா, எறை கூடுமா இல்லியா?'
'புழுங்கல் அரிசியில 'தலா கிறளசிமிக்’ தன்றம
இருக்குைதால, எறைறயக் கூட்ைாது. அரிசிறயச்
சுத்தமா ஒதுக்கித் தள்ளிட்ைா, பெண்களுக்கு
பவள்றளப்ெடுதல், மாதவிைாய் பதாந்தரவு
அதிகரிச்சிடும்.
இல்தலன்னா
மூலதநாறய
ஏற்ெடுத்திடும். சரியான ொரம்ெரிய ரகப்
புழுங்கல் அரிசி, இல்தலன்னா சிறுதானிய அரிசி
வறகயில் தசாறு சறமச்சு அடிக்கடி கீறர,
காய்கறிகதளாை சாப்பிட்டு வந்தா, இப்ெ
அதிகரிச்சிட்டு இருக்கிை ொலிசிஸ்டிக் ஓவரி பிரச்றனறயத் தவிர்க்க முடியும்.''
'வைக்கத்திக்காரங்க எப்ெவும் தகாதுறமதய சாப்பிடுைாங்கதள?'
'அது அவங்க ஊதராை உணவு. நாம வாைை இைத்ததாை தட்ெபவப்ெம், ெைக்கமான மரறெப்
பொறுத்து சாப்பிடுை உணவும் தவறுெடும். கிரீன்லாந்தில் வசிக்கிை 'எக்சிதமா’க்களுக்கு இட்லி
சரிவராது. வை நாட்டுக்காரங்களுக்கு தகாதுறம எவ்வளவு நல்லததா, அததமாதிரி, நமக்கு
அரிசியும் சிறுதானியமும்தான் பராம்ெ நல்லது.''
'அப்ெடின்னா அரிசி சாப்பிைலாம்னு பசால்றியா?'
'இன்றனக்கும் பிைந்த குைந்திக்கு, தாய்ப்ொல் தவிர, திை உணவுக்கு அரிசி கஞ்சிதான்
பகாடுக்கிதைாம். மைறலக்குக் கஞ்சி, வளரும் பிள்றளக்கு ெச்சரிசி, வீட்டுப் பெரிதயாருக்குக்
றகக்குத்தல் புழுங்கல், ொட்டிக்கு அவல், சிற்றுண்டியாக பொரி, ராத்திரியில் அரிசி கஞ்சினு ஒதர
ெருவத்துல விறளஞ்ச பநல்றலத் ததறவக்கு ஏற்ைமாதிரி, ததறவப்ெடும் நெருக்தகற்ைமாதிரி
தயாரிச்சது தமிழ் ொரம்ெரியம்.'

'சூப்ெர் ொட்டி. ஆனா, றகக்குத்தல் புழுங்கல் அரிசி பிரவுன் கலர்ல இருக்தக!'
'புழுங்கல் அரிசியில் இருக்கிை தவிடு, உமியில் நிறைய சத்துக்கள் தசர்ந்து அரிசிறயச் பசறிவூட்டி
மருத்துவ
ஊட்ைச்சத்து
உணவாக்கிடுைாங்க.
றவட்ைமின்
பி,
நார்ச்சத்து,
ஆன்ட்டிஆக்சிபைண்ட்னு இந்த அரிசியில்தான் கிறைக்கும். பவள்றள அரிசியில் அது எதுவும்
கிறையாது!'
'ஓதக... ஓதக... அப்ெ என்னதான் லஞ்ச்?'
'வரகரிசியும், வழுதுணங்காயும்... ஒளறவயார் காலப் ொரம்ெரிய பரசிப்பி.'
'என்னது வழுதுணங்காயா..?'
'கத்தரிக்காதயாை ொரம்ெரியப் பெயர். வரகரிசியில் சுண்றைவத்தல் தொட்ை புளிக்குைம்பும்,
கத்தரிக்காய் பொரியலும் பவச்சிருக்தகன்னு பசான்தனன். சாப்பிட்டுப் ொர்த்திட்டு, நீதய
'பஜாள்ளு’தவ... இப்தொ கிளம்பு.'
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ஆழ்ந்தத் தூக்கத்துக்கு அமுக்கராங்கிழங்கு
'ஷாலூ குட்டி... இன்னும் என்ன தூக்கம்.. காதலஜுக்கு தநரமாச்சு... சீக்கிரம் எழுந்திரிம்மா!'

'றநட் தூங்க எவ்வளவு தலட்ைாயிடுச்சு. உனக்தக பதரியாதா? எட்டு மணிக்குக் குறைஞ்சு
என்றன எழுப்ொத ொட்டி ப்ளீஸ்...'
''உனக்கு, தூங்குை தநரம் ராத்திரி ஒரு மணியிலிருந்து... எட்டு மணியா? இப்ெடி தநாறய நீதய
வரவறைச்சுக்கிறிதயம்மா?'
'என்ன ொட்டி? தலட்ைா தூங்கி, தலட்ைா எழுந்தாக்கூை வியாதியா..?''
'ஆமாம்டீமா... நிலவு இந்த உலகத்றத ஆளைப்ெ தூங்கியும், சூரியன் ஆளும்தொது விழிச்சிட்டும்
இருக்கிைதுதான் இத்தறன ஆயிரம் ஆண்டுகளா சகல ஜீவராசிகளும் ெைகியிருக்கு. அறத,
கரன்ட்டும் ெல்பும் கண்டுபிடிச்ச அன்றனக்தக நாம் மீை ஆரம்பிச்சுட்தைாம்.'
'றலட்டு பவளிச்சம்தாதன தரும். வியாதிறயயா தரப்தொகுது. என்ன ொட்டி பசால்ை நீ..?'
''எல்லா அறிவியல் ெயன்ொடுதம அைத்ததாடு, அதன் அளதவாடு ெயன்ெடுத்தும் வறரதான் சரி...
இயற்றகறய பஜயிச்சுட்தைாம்கிை அகந்றத வரும்தொது அது நம்மறள அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும்.'
'சரி ொட்டி... ராத்திரியில் தூக்கம் சீக்கிரம் வர மாட்தைங்குது... என்ன பசய்யட்டும்?'
'தினமும் சாயங்காலத்துல 45 நிமிஷம் நறைப்ெயிற்சி பசய்யணும். தொயிட்டு வந்ததும்
குளிக்கணும். இரவு தண்ணீர் அதிகம் கலந்த ொலில் ஜாதிக்காய்த்தூள் ஒரு சிட்டிறக தொட்டுக்
குடிச்சிட்டு, சின்னதா ஒரு வாறைப்ெைம் சாப்பிைலாம்'

'ொல், ெைமா.. அய்தயா பவயிட் தொடுதம...'
'நீ சரியா தூங்கறலன்னாலும் பவயிட் தொைத்தான் பசய்யும்; அத்ததாை ொறல மருந்தாகக்
பகாஞ்சம் சாப்பிடுைதுனால பவயிட் தொைாது. சின்ன வாறைப்ெைம், ஒரு இட்லியின் கதலாரி
அளவுதான். கூைதவ, பசரட்தைானின் சத்றதயும் தருதுனு மருத்துவர்கதள பசால்லி இருக்காங்க.'
'சரி... இறதச் சாப்பிட்டும் தூக்கம் வரறலன்னா, என்ன பசய்யைது?'
'சித்தமருத்துவத்தில், அமுக்கராங் கிைங்குனு ஒரு தவர்க்கிைங்கு இருக்கு. அறதப் ொலில்
தொட்டு தவகபவச்சு எடுத்து, பொடிச்சுக்கணும். இறத அறர டீஸ்பூன் அளவு ொலில் தசர்த்து
ராத்திரியில் குடிக்கலாம். நல்லாத் தூக்கமும் வரும். நரம்புகளுக்கும் நல்லது. வயசானவங்களுக்கு
வரும் மூட்டு வலிக்கும் தசர்த்து, இது நல்ல ெலறனத் தரும்.'
'ொட்டி, என் ஃப்ரண்தைாை அம்மா, எப்ெவும் கவறலயும், ஏததா சிந்தறனயுமா மனறசப்
தொட்டுட்டு உைட்டிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது உன் றக றவத்தியம் இருக்கா?'
'அவங்க மருத்துவறர ொர்த்து றவத்தியம் பசஞ்சுக்கிைதுதான் நல்லது. சித்த மருத்துவர்கிட்ை
தொனால், 'சைாமாஞ்சில்’னு ஒரு மூலிறகயில்
பசஞ்ச மருந்து தருவாங்க; அது மன உறளச்சல்
தொக்கி, தூக்கத்றத வரவறைக்கும்.'
'மருந்தத இல்லாமல் தூங்கறவக்க முடியாதா
ொட்டி'
''ஏன்
முடியாது...
தயாகாவில்
இப்ெ, ரிலாக்தசஷன் பைக்னிக்ஸ் (Relaxation
Techniques-) நிறையதவ வந்திடுச்சு. 'தயாக
நித்திரா ெயிற்சியில் இருக்கிை அந்த உைனடி விறரவான ஆழ்ந்த ரிலாக்தசஷன் பைக்னிக்ஸ்
(Instant, Quick, Deep, Relaxation Techniques) மூலமா ஆழ்ந்த தூக்கத்றத வரறவக்க
முடியும்’னு அறிவியல்பூர்வமா நிருபிச்சிருக்காங்க... இபதல்லாம்விை, தறலக்கு எண்பணய்
ததய்ச்சுக் குளிச்சாதல, நல்ல தூக்கம் வரும்.'
'ஆமா ொட்டி. தொன சனிக்கிைறம, எண்பணய் ததய்ச்சுக் குளிச்சிட்டு, காதலஜுக்குப் தொய்
பகமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல தூங்கி வழிஞ்சு திட்டு வாங்கிதனன். அப்ெடிபயாரு சுகமான தூக்கம்...
ராத்திரியில் வர மாட்தைங்குது.'
''நல்பலண்பணயில் சீரகத்றதப் தொட்டுக் காய்ச்சிபவச்சுக்கலாம். வாரம் இரண்டு நாள் இந்தத்
றதலத்றதத் தைவிக் குளிச்சிட்டு வந்தா, தூக்கமின்றமக்குக் காரணமான பித்தத்றதப்
தொக்கிடும்.'
'தூக்கம் வரறலன்னா, ரத்த அழுத்தம் கூடிடும்னு பசால்ைாங்கதள ொட்டி...'
'ரத்த அழுத்தம் இருந்தா, தூக்கம் வராது; தூக்கமில்றலன்னா, ரத்த அழுத்தம் அதிகமாயிடும். உயர்
ரத்த அழுத்தப் பிரச்றன இருக்கிைவங்க, காறலயில் முருங்றகக் கீறர சூப் பசஞ்சு சாப்பிடுைது,
தமார் சாதத்தில் சின்ன பவங்காயம் தசர்ப்ெது, சாப்ொட்டுக்குப் பிைகு சீரகத்தண்ணீர்
குடிக்கிைதுன்னு ெைக்கப்ெடுத்திக்கிட்ைா, பீபியும் சீராகும். தூக்கமும் தன்னால வரும்.'

ஆறு சுவையும் அஞ்சவைப் பெட்டியும்-13
பிரிேமான பிரிோணி!
வீடு முழுவதும் மணக்கும் பிரியாணியின் வாசறனறயப் பிடித்துக் பகாண்தை உள்தள வந்தாள்
றஷலு.
'என்ன ொட்டி இது..! பிரியாணியில், நட்சத்திரம் நட்சத்திரமா என்னதமா அைகா இருக்குது..?''
'இதுக்குப் பெயர் அன்னாசிப்பூ... இன்பனாரு பெயர் தக்தகாலம்.'
'அன்னாசிப்ெைத்துல இருக்கிை பூவா இது?'
'இல்றல... அருணாச்சலப் பிரததசம் மாநிலத்துல விறளயும் ஒருவித மணமூட்டி. அன்னாசிப்பூ
பவறும் மசாலா மணத்துக்காக மட்டுமல்ல. உணறவ அைகுெடுத்துைதுக்கும், மருந்தாவும்
ெயன்ெடுது. றவரஸ் கிருமிறய அழிக்கக்கூடிய மருந்தான 'ஷிகிமிக் அமிலம்’ (Shikimic acid)
இதில் இருக்கு. சாதாரணக் காய்ச்சலில் பதாைங்கி, ெைறவக் காய்ச்சல் வறரக்கும் ெல
தநாய்கறளப் தொக்கக்கூடிய தன்றம இந்த அன்னாசிப்பூவுக்கு இருக்கிைதா சமீெத்துல
கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க.'

'அதைங்கப்ொ,
மணம்
வீசுை
அன்னாசிப்பூவுக்குள்ள,
ஆச்சர்யம்
அன்லிமிட்ைைா இருக்தக ொட்டி! '
'இதத பிரியாணியில் தொைை, இன்னும்
பரண்டு வாசறனப் பொருள்
களும் கூை பிரமாதமான மருந்துகள்தான்
பதரியுதமா? மசாலா மணம் வீபைங்கும்
வீசுதத... அதுக்குக் காரணமான ெட்றைறயத்
ததநீரில் தொட்டு, மசாலா டீயாகக் குடிச்சிட்டு வந்தால் சர்க்கறரதயாை அளவுகூை கட்டுப்ெடும்.'
'இன்பனாரு பொருள் என்ன ொட்டி?'
'பெருஞ்சீரகம்தான்...ஜீரணிக்கத் தாமதமாகும் எண்பணய் பகாழுப்பு தசர்ந்த பிரியாணி
மாதிரியான உணவில் அவசியம் இது இருக்கணும். இது ஜீரணத்றதத் தூண்ைவும், பித்தம்
அதிகரிக்காமல் இருக்கவும் ெயன்ெடுது. 'சரி... இப்ெ தயாரிக்கிை பிரியாணி
தயாை, ெனீர் ெட்ைர் மசாலானு தசர்த்து சாப்பிைைாங்கதள... அபதல்லாம் சாப்பிட்ைால் வர்ை
அஜீரணத்துக்கு என்ன பசய்ய முடியும்?'
'நாக்றக யாராலடி கட்டுப்ெடுத்தமுடியும்? சாப்பிட்டு முடிச்சதும் கறைசியா, தமாரில் பகாஞ்சம்
பெருங்
காயத்தூள் தொட்டுக் குடிச்சாப் தொதும்.'
'பெருங்காயமா? வாதய வாசம் வீசுதம ொட்டி?'

'ஆமாம்... அபமரிக்கர்கள் முதல்ல இந்த வாசறனறய முகர்ந்திட்டு, பிசாசு மலம்னு கூை நக்கலா
பெயர் றவச்்சதா ஒரு வரலாற்றுச் பசய்திதய உண்டு. அதத அபமரிக்காவில், ஸ்ொனிஷ் ஃப்ளூ
வந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் இைந்தப்ெ, பெருங்காயம்தான் அந்தக் காய்ச்சலில் இருந்து
பெருவாரியான மக்கறளக் காப்ொத்திச்சாம். ஒவ்பவாரு அபமரிக்கனும், பெருங்காயத்றதத்
சின்னத் துண்டில் முடிஞ்சு, கழுத்துல சங்கிலி மாதிரி கட்டிட்தை திரிஞ்சாங்களாம். அப்தொ,
பெருங்காயத்துக்கு அவங்க றவச்ச பெயர் கைவுளின் மணம்.'
'அைைா! 'பெருங்காயத்துக்குப் பின்னாடி.. இத்தறன பெருங்கறதயா?'
'மிளகு, ஏலம், மஞ்சள், பெருங்காயம், பூண்டு, சீரகம், சுக்கு, பவந்தயம்னு எட்டு வாசறனப்
பொருட்களும் தினமும் உணவில் தசர்க்கப்ெை தவண்டிய பொருள்கள்னு நம்ம ஊர் சித்த
மருத்துவம் பசால்லுது. திரிததாஷ சமப்பொருள் என்கிை இந்த எட்டும் உணவில் இருந்தால் எந்த
தநாயும் எட்டிக்கூை ொர்க்காது.'
'பிரியாணியில நிறைய புதினா இறல தொடுதைாதம... அதுல என்ன ஸ்பெஷல்?'
'வயிற்றுப்புண், வாயுக் தகாளாறு தீரவும் புதினா இறலதயாை எண்பணய் பராம்ெ நல்லது.
புதினாறவ பராம்ெ சூட்டில் வதக்கக் கூைாது. மருத்துவ எண்பணய் ஆவியாப் தொயிடும்.
உணவு தயாரானதும், கிளறி இைக்குைப்தொ புதினாறவ தசர்த்தால் தொதும். புதினாறவ அறரச்சு
சட்னி, தமாரில் இரண்டு புதினா இறல தொட்டு சாப்பிட்ைாலும், அஜீரணக் தகாளாறு
இருக்காது. குைல்புண்ணும் ஆறிடும்.'
'சர்க்கறர தநாய், ரத்தத்தில் பகாழுப்பு, மாரறைப்பு, புற்றுதநாய்னு நாள்ெட்ை வாழ்வியல் தநாய்
எல்லாத்துக்கும், நம்ம ஊர் நறுமணமூட்டிகள்தான் மருத்துவ உணவாக இருக்கு. சமீெத்திய
ஆய்வுகள் இந்திய நறுமணமூட்டிகறள, தறலயில் பவச்சுக் பகாண்ைாடுது. ஆடி, ஆவணி
மாதத்தில் மட்டும் கிறைக்கிை, ஆபதாண்றை வற்ைறல, தமார் சாதத்துக்குத் பதாட்டுக்கலாம்.
அதத மாதிரி மணத்தக்காளி வற்ைல், பிரண்றை வற்ைல்... இப்ெடி, எல்லாதம ெசியாற்றுவறதத்
தவிர்த்து, ஜீ் ரணத்றதச் சரியாக்கவும், எதிர்ப்ொற்ைறலக் கூட்ைவும், சுண்ணாம்புச் சத்துக்கறளக்
பகாடுக்்கவும் உணவுகளா இருக்கு.'
'உணவுல... இவ்வளவு விஷயம் இருக்தக... இனிதம, த ாட்ைலுக்கு அதிகமாப் தொக
மாட்தைன் ொட்டி... ஆதராக்கியம் என்ைாலும்... அது நம் ஊறரப் தொல வருமா?''
''கமகம பிரியாணி பரடி ெண்ணிைதைன் கண்ணு!'
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ஒல்லிப் பெண்களுக்கு உளுத்தங்கஞ்சி
'ஏன் ொட்டி... ஒல்லியா இருக்கிைது அைகா, ஆெத்தா? இப்ெல்லாம் என் கிளாஸ் பொண்ணுங்க
இப்ெ மணிெர்ஸ் அளவுக்குத்தான் சாப்ொடு எடுத்துட்டு வர்ைாங்க.'
'குறுக்கு சிறுத்திருப்ெது
பொண்ணுக்கு
பமலிஞ்சுதொனா, அது சீக்குல பகாண்டு
விட்டுடும்.''

அைகுதான்.

அதுக்காக

அநியாயத்துக்கு

'என்ன சாப்பிட்ைாலும் குமார் மாதிரி சிலருக்கு, எறைதய ஏை மாட்தைங்தத... அவங்க என்ன
பசய்யலாம் ொட்டி?''
'எறை அதிகரிக்கிைதுக்கு ஏராளமான விஷயம் இருக்கு. முதல்ல பித்தமும், அறதச் சுரக்கும்
கல்லீரலும் சரியா இருக்கணும். தினமும் சீரகத் தண்ணீர் குடிக்கணும். காறலயில் இட்லிக்குப்
புதினா, பகாத்தமல்லி சட்னி சாப்பிைணும். கரிசலாங்கீறரய நல்லாக் காயபவச்சு, பொடிச்சு,
வஸ்திரகாயம் பசஞ்சு, தினமும் காறலயில சாப்பிைைதுக்கு முன்னால அறர டீஸ்பூன் ததன்
கலந்து சாப்பிைலாம்.'
'ொட்டி... கல்லீரல்னாதல, காமாறலக்குத் தர்ை கீைாபநல்லி
தான் ஞாெகத்துக்கு வருது.''

''உண்றமதாண்டியம்மா. பித்தக்காரர்களுக்கு கீைாபநல்லி தான் பெஸ்ட். ெசிக்கான சுரப்புகள்
சரியாக சுரக்காமப் தொனா, கீைாபநல்லிறய தவதராடு பிடுங்கி, தமாரில் தசர்த்து அறரச்சு
காறலயில் உணவுக்கு முன்னால சுண்றைக்காய் அளவுக்கு சாப்பிைலாம்.
அததமாதிரி தமார் சாதத்
துக்கு மாவடு தசர்க்கும்தொது, பித்தத்துல சீரற்ை சீரணத்றத சரியாக்கி, ெசிறயயும் தூண்டும்.'
'அவ்வளவுதானா தவை ஏதும் இருக்கா ொட்டீ?'
'ஒல்லிப் பெண்ணுக்கு உளுத்தங்கஞ்சி, தநாய் வாய்ப்ெட்டு மீண்ைவருக்கு துவறர அரிசிக் கஞ்சி,
அடிக்கடி தெதியாகிைவங்களுக்கு ஆதராரூட் கஞ்சி, வத்தலா உைம்பு இருக்கிைவங்களுக்கு
ெஞ்சமூட்ைக்கஞ்சினு உைறல ெருமனாக்க நிறைய கஞ்சி வறக இருக்கும்மா.'

''கஞ்சியா? பஜயில் எஃபெக்ட் வருதம?''
'கஞ்சினாதல காய்ச்சி அருந்தைதுன்னு அர்த்தம். றகக்குைந்றத எறைகூைைதுக்கு, ராகி கஞ்சி
பகாடுக்கலாம். உறைச்ச புழுங்கல் அரிசியில் கால் ெங்கு ொசிப்ெயறு எடுத்து, வறுத்து
திரிச்சுபவச்சுக்கணும். இதுல நீர்விட்டுக் காய்ச்சி சூைான ொல், சர்க்கறர, பகாஞ்சம் ெசுபநய்,
இல்றலனா ததங்காய் எண்பணய் தசர்த்து வாரம் பரண்டு, மூணு தைறவ பகாடுக்கலாம்.
குைந்றத தொஷாக்கா வளரும். ஸ்கூல் தொை குைந்றதங்கன்னா, எல்லா நவதானியமும் தசர்த்த
கஞ்சியும், ெயறுகள் தொட்ை சத்துமாவுக் கஞ்சியும் பகாடுக்கணும்.''
''சத்துமாவுக் கஞ்சிக்கும், நவதானியக் கஞ்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம்
ொட்டி..?''
''அரிசி, தகாதுறம, திறன, ராகி, கம்பு, வரகு, குதிறரவாலி, சாறம, காறைக்
கண்ணினு ஒன்ெது தானியங்கறள மட்டும் தசர்த்து தயாரிக்கிைது, சத்து மாவுக்
கஞ்சி. சில தானியங்கதளாை தசாளம், பகாண்றைக் கைறல, நிலக்கைறல,
ொதாம் ெருப்பு, முறளகட்டிய ொசிப் ெயறு, சுக்கு தசர்த்து திரிச்சு கஞ்சி
பசய்ைது நவதானியக் கஞ்சி. எறைறய அதிகரிக்க, நவதானியக் கஞ்சிதயாை
பகாஞ்சம் ததங்காய்ப்ொல், பவல்லம் தசர்த்துக்கலாம். சத்து மாவுக் கஞ்சி
உைல் எறைறயக் பகாஞ்சமா அதிகரிக்கிைததாை தநாய் எதிர்ப்புச் சக்திறயத்
தரும்; புரதச் சத்றதயும் பகாடுக்கும்.
இட்லி ததாறசக்கு எள்ளுப்பொடி, எள்ளுச் சட்னி, எள்ளுருண்றைனு எள்றள அடிக்கடி
தசர்த்துக்கலாம். பெண் குைந்றதகளுக்கு உளுந்து
தசாதைாடு, எள்ளுத்துறவயல் தசர்த்துக்கைது பராம்ெதவ நல்லது. தநந்திரம்ெைத் துண்டுகதளாை,
ததன் தசர்த்து இரண்டு தவறள குைந்றத
களுக்குக் பகாடுத்துவந்தா, எறை அதிகரிக்கும். தநாய் எதிர்ப்ொற்ைலும் கூடும்.'
''சூப்ெர் ொட்டி... நீதய உன் தெரன்கிட்ை, கஞ்சிறயக் பகாடுத்து சாப்பிைச்பசால்லு. என்றனய
மாதிரி குண்ைாயிடுவான் ொதரன்!''
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கீறரகள் ெலவிதம்...ஒவ்பவான்றும் அற்புதம்
'என்ன ொட்டி... இன்றனக்கும் கீறரயா? இந்தக் கீறரறய விைதவ மாட்டியா நீ?'
'கீறர, ெசிக்கான சாப்ொடு மட்டும் இல்றல. இது றவட்ைமின் சத்துக்கறளத் தர்ை ைானிக்.
ஆதராக்கியத்துக்கு பராம்ெ அவசியமான உணவு.'

'அதுசரி, இந்தக் கீறர என்ன முள்ளுமுள்ளா இருக்கு?'
'வீசிங் இருக்கிைவங்களுக்கான தூதுவறளக் கீறர இது. இறத ெருப்புக் கறைசலாக, ரசமாக,
துறவயலாக எப்ெடி தவணாலும் சாப்பிைலாம். முள்றள நீக்கிட்டு எல்லாக் கீறரயும் மாதிரி
சறமக்க தவண்டியதுதான். பநஞ்சுல சளி பராம்ெ அதிகமா இருந்து, 'கள் கள்’ சத்தத்ததாை
இருமலும் தசர்ந்து வந்தா, கரிசலாங்கண்ணிக் கீறரறய சாறு எடுத்து, சம ெங்கா நல்பலண்பணய்
விட்டுக் காய்ச்சி, நீர் வத்திப்தொைவறரக்கும் விட்டு எடுத்துக்கணும். பதாைர்ந்து அஞ்சு
நாறளக்கு பரண்டு தவறள, இந்தக் கீறரத்றதலத்றத ஒரு ஸ்பூன் பகாடுத்தாதல, சளி தொயிடும்.'
'இந்த கீறர தாதன முடி வளர உதவும்னு பசான்தன?'
'நல்லா ஞாெகம் பவச்சிருக்கிதய! முடி கறுப்ொ வளர உதவுைதும், கல்லீரறலப் ொதுகாக்கிைதும்
கரிசாறலதான். காமாறலக்கும், கல்லீரல் சுருக்க தநாயான சிதராசிைுக்கும் இந்த கரிசாறலதான்
மருந்து.'
''ெடிச்சது அடிக்கடி மைந்து தொயிடுது. ஞாெகசக்திக்கு ஏதாவது கீறர இருக்கா?'
'உன்றன மாதிரி மக்கு
பிளாஸ்திரிக்பகல்லாம், புத்திறயத் தீட்ை, வல்லாறரக் கீறர இருக்தக. வாரத்துக்கு பரண்டு முறை
துறவயல் அறரச்சு சாப்பிைலாம்.'
'அன்றனக்கு வறளஞ்சு பநளிஞ்ச முருங்றகக்காய் மாதிரி ஒரு கீறரறய சறமச்சிதய... அது என்ன
ொட்டி..?'

'பிரண்றை! பிரண்றைக் கீறரறய உப்பு, புளி, வர மிளகாய் தசர்த்துத் துறவயலா அறரச்சு
சாப்பிட்ைா, எலும்பு நல்ல உறுதியா இருக்கும். வயித்துல வர்ை குைற்புண்றண ஆத்திடும்.
பிள்றளகளுக்கு வயிறு மந்தமா இருந்தா, இந்த கீறர சறமச்சுக் குடுக்கலாம். நல்லா ெசிறயத்
தூண்ை றவக்கும்.'
'கர்ப்பிணிகளுக்கு எந்த கீறர நல்லது?'
'புள்ளத்தாச்சிக்குன்தன இருக்கு ெசறலக் கீறர. தலசா கால் வீக்கம் இருந்தா,
ெருப்பு தசர்த்து சறமச்சுக் குடுக்கலாம். வீக்கம் தொயிடும். ெசறல
மாதிரிதய, சிறுநீரகக் கல்றலப் தொக்க, காசினிக் கீறர இருக்கு. இந்தக்
கீறரறய சறமச்சு சாப்பிட்ைா, சிறுநீரகக் கல்லும் ெடிப்ெடியா கறரஞ்சிடும்.
அகத்திக் கீறரறய மாசத்துக்கு பரண்டு முறை சாப்பிடுைது அக
உறுப்புகளுக்கு நல்லது. அகச் சூட்றை குறைக்கிைதாலதான், இதுக்கு
’அகத்தி’னு தெர் வந்ததாம். ஆனா, சித்த மருந்து எடுக்கைப்ெ, இந்தக்
கீறரறயச் சாப்பிைக் கூைாது.'
''இப்ெ, மார்க்பகட்ல சிகப்பு கலர்ல கூை கீறர இருக்கு ொட்டி?'
'அது சிகப்பு பொன்னாங்கண்ணி. இந்தக் கீறரறய சாப்பிைைவங்க உைம்பு
தகதகனு பொன் மாதிரி மின்னும். 'தொன கண்ணும் திரும்புமாம்
பொன்னாங்கண்ணியால’னு ஒரு வைக்கு பமாழியும் இருக்கு. வாய்ப்புண்ணுக்கு மணத்தக்காளி
கீறர, ஆதராக்கியமில்லாத, மந்தமான பிள்றளக்கு முருங்றகக் கீறர, உைல்சூடுக்கு தண்டுக்கீறர,
அஜீரணத்துக்கு பகாத்துமல்லி/புதினா கீறர, மூட்டுவலிக்கு முைக்கறுத்தான், சர்க்கறர தநாய்க்கு
பவந்தயக் கீறரனு எல்லாக் கீறரயுதம உணவுக்கு ெக்கெலமாவும், தநாய் வராமல் தடுக்கிை
மருந்தாவும் இருக்கு.'
'இந்த கீறரறய எல்லாம் குட்டிப் ொப்ொவுக்கு பகாடுக்கலாமா?'
''பரண்டு வயசு வறரக்கும் உள்ள குைந்றதகளுக்கு நார் உள்ள கீறரகறளக் பகாடுக்க கூைாது.
பசரிமானத்துக்கு நல்லது இல்றல. சிறு கீறர, அறரக்கீறரறய நல்லா கறைஞ்சு சாதத்துல
பிறசஞ்சு குடுக்கலாம். கீறரகறள பொரிறயல் பசய்ைறத விை, கறைசல், ொசிப்ெருப்பு தொட்ை
கூட்டு பசஞ்சு சாப்பிைைது நல்லது. அகத்திக் கீறரறய நல்லா தவக றவக்கணும். ஆனா,
முருங்றகக் கீறரறய குறைவா தவக றவக்கக் கூைாது.'
''கீறரறய தநாய் வந்தவங்களும் சாப்பிைலாமா ொட்டி?'
''சிறுநீரகச் பசயலிைப்பு இருக்கிைவங்க மட்டும், கீறரறய நிறைய தண்ணீர் தசர்த்து தவகறவச்சு,
வடிச்சு அந்த தண்ணீறரக் பகாட்டிட்டு, அதுக்கப்புைம் அந்தக் கீறரறய சறமச்சு சாப்பிைலாம்.
அதுல இருக்கிை உப்புக்கள் தொயிடும். கீறரதயாை தயிர் தசர்த்ததா, மீன் தசர்த்ததா சாப்பிைக்
கூைாது. ராத்திரியில் கட்ைாயம் கீறர சாப்பிைக் கூைாதுனு உணவு விதிதய இருக்கு. இனிதம,
கீறரறய கிள்ளுக் கீறரயா நிறனக்க மாட்டிதய...'
''இவ்தளா பசான்ன பிைகும் கீறர தவணாம்னு பசால்ல நான் என்ன கிறுக்கா!'
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பித்தத் தவேைலிக்கு சுக்கு கஷாேம்!
ொட்டி இன்றனக்கு நான் காதலஜுக்கு லீவு. தறல பதறிக்கிை மாதிரி வலி. ஒதர குமட்ைலா தவை
வருது.''
''ஓ... இது பித்தத் தறலவலி. எதுக்கு லீவு தொைணும்? உைதன வலி குறையுை மாதிரி கஷாயம்
பசஞ்சு தாதரன். ஒரு ைம்ளர் குடி. தறலவலி ஓடிடும். நீயும் காதலஜுக்கு ஓடிைலாம்.'

''அப்ெடி என்ன கஷாயம் ொட்டி?'
''றமக்தரன்னு பசால்ை இந்தப் பித்தத் தறலவலிக்கு சுக்குக் கஷாயம்தான் சட்டுனு தகட்கும்.
இஞ்சியும், சுக்கும் தறலவலிறய நீக்குை மருந்து. சுக்கு அல்லது இஞ்சி, தனியா இரண்றையும் சம
ெங்கு எடுத்து, தண்ணீறர விட்டு, கால் ெங்கா குறுக்கிக் காய்ச்சி, கூைதவ ெறனபவல்லம் தசர்த்து
100 மி.லி குடிச்சாப் தொதும். தறலவலி, உைதன சரியாயிடும்.'
''ொட்டி பித்தத் தறலவலி ஏன் வருது?'
''ொதித் தறலவலி நம்ம தப்ொன ெைக்கவைக்கத் தாதலதான் வருது. நடு ராத்திரி வறரக்கும்
தூங்காம, உன்றன மாதிரி பசல்தொறன அழுத்திக்கிட்தை இருக்கிைது, தறலக்குக் குளிக்காம
'தண்ணி’ காட்ைைது, எதற்பகடுத்தாலும் பைன்ஷன், இபதல்லாம்தான் பித்தத் தறல வலிக்கு
முக்கியக் காரணங்கள் ஏற்கனதவ, உனக்கு றசனறசடிஸ் தறலவலி ெற்றிச் பசால்லியிருக் தகன்.
அது மூக்கு ஒழுகி, தும்மதலாடு வர்ை தறலவலி. இப்ெ நீ அவதிப்ெடுைது அது இல்றல..

றமக்தரன்னு பசால்ை பித்தத் தறலவலி. அதனால், முதல்ல நான் பசான்ன விஷயத்றதக்
கறைப்பிடி... எல்லாம் சரியாயிரும்'
''சரி... இபதல்லாம் பசய்ய றைம் ஆகுதம, அப்புைம் நான் எப்ெடிக் காதலஜ் தொைது?''
'அபதல்லாம் றைம் ஆகாது. இஞ்சிறயப், பொடிசா நறுக்கி தண்ணீர் தசர்த்து பொன் நிைமா நீர்
வத்தை வறரக்கும் வறுத்துக்கணும். இதத அளவுக்குச் சீரகத்றதயும் வறுத்து எடுத்துக்
கணும். இரண்றையும் தசர்த்த அளவுக்கு பவல்லத்றத எடுத்து உதிர்த்துக்கணும். எல்லாத்
றதயும் ஒண்ணா தசர்த்து கலந்து தினமும் காறல சாப்ொட்டுக்கு பின்னால, அறர டீஸ்பூன்
சாப்பிட்டு வந்தா, தறலவலி தொைததாை திரும்ெவும் எட்டிக்கூைப் ொர்க்காது.'
''தொன மாசம் எனக்குத் தறலவலி வந்தப்ெ, ொல்ல ஏததததா தொட்டுக் காய்ச்சிக் குடுத்திதய
ொட்டி. அது என்ன?'
''அதுவா... அது ஒரு ைம்ளர் ெசும்ொலில் 5 கிராம் அதிமதுரம், 5 கிராம்
பெருஞ்சீரகம், 10 கிராம் ெனங்கல்கண்டு... இல்தலன்னா, பவல்லம்
தசர்த்துக் காய்ச்சி வடிகட்டி இளஞ்சூைா தின மும் குடிச்சிட்டு வந்தா,
தறலவலி மறைஞ்சு தொகும். கூைதவ சளி, இருமல்கூைச் சரியாகும்.'
''சிலர் தறலவலிக்குத் றதலம் ததய்ச்சுக் குளிக்கிைாங்கதள... அது
அவசியமா?'
''தறலவலிக்குன்தன
சுக்குத்
றதலம்,
பகாம்ெரக்குத்
றதலம்,
குைட்ைப்ெைத் றதலம், சிதராொர நிவாரணத் றதலம்னு சித்த
றவத்தியத்துல நிறையத் றதலங்கள் இருக்கு. இதுல ஏதாவது ஒண்றணத் ததய்ச்சுக் குளிச்சிட்டு
வந்தா தறலவலி ெைந்திடும். எல்லாருக்கும் றதலக்குளியல் சரியா வரும்னு பசால்ல முடியாது.
நாடி பிடிச்சு பசால்ை மருத்துவறரப் ொர்த்துதான் பதரிஞ்சுக்கணும். இப்ெல்லாம் சின்னக்
குைந்றதக்குக்கூைத் தறலவலி வருது. ொர்றவத்திைன் குறைவுகூைக் காரணமாயிருக்கலாம். கண்
மருத்துவறரத் தான் தொய்ப் ொர்க்கணும்.'
''குைந்றத இருக்கட்டும்...
உன்னாலதாதன?'

நம்ம

தாத்தாவுக்கும்

அடிக்கடி

தறலவலி

வருதாம்.

அது

''ம்ம்... அவருக்குப் பி.பி இருக்தக. பி.பி கட்டுக்குள் இல்றலன்னா, தறலவலிதான் முதல்
அறிகுறி. அதுவும் குறிப்ொ காறலயில் எழுந்ததும் தறல வலிச்சா, முதல்ல ரத்த அழுத்
தத்றத 'பசக்’ ெண்ணிக்கணும். அதுவும் உட்கார்ந்து, ெடுத்து, நின்னு ரத்த அழுத்தத்றதப்
ெரிதசாதிச்சாதான், பிரச்றனறய சரியா கண்டுபிடிக்கலாம். அந்தக்கால ைாக்ை
பரல்லாம் அப்ெடித்தான் ொர்ப்ொங்க.'
'சரி பி.பி, தறலவலி பரண்டுக்கும் தசர்த்து என்ன றவத்தியம் ொட்டி?''
'சரியான மருந்றத மருத்துவர் ெரிந்துறர தயாை சாப்பிடுவது முக்கியம். அததாடு, முருங்றகக்
கீறர சூப், பவள்றளத்தாமறர பூ இதழ் உலர்த்திய பொடி அறர ஸ்பூன் தினசரி எடுத்துக்கலாம்.
கூைதவ, 1 லிட்ைர் நல்பலண் பணயில் 3 ஸ்பூன் சீரகம் தொட்டுக் காய்ச்சிய எண்பணறயத்

ததய்ச்சு வாரம் இருமுறை குளிக்கணும். ராத்திரி எந்தத் தறையுமில்லாம, 6 மணி தநரம்
தூங்கணும். தினசரி பிரா
ணாயாமப் ெயிற்சி. அதிலும் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கிைவங்க, சீதளி பிராணாயாமம் பசய்தா,
தறலவலி காணாமதலதய தொகும். கஷாயம் பகாண்டுவர்தைன்... குடிச்சிட்டு காதலஜுக்குக்
கிளம்பு'
''ொட்டி... இன்னிக்கு காதலஜுக்கு கட். இப்ெ, சினிமாக்கு ஜூட்!'
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எலும்புக்குக் லகழ்ைரகு கண்ணுக்கு திவன!
''என்ன ொட்டி இது..., கலர் கலரா ததாறச ெண்ணுதவனு ொர்த்தா, கருப்புக் கலர்ல இருக்கு,
இறத எப்ெடிச் சாப்பிடுைது?'

''இது கம்பு தசாள ததாறச! அம்புட்டும் ஆதராக்கியம் பொண்ணு.'
''இப்ெடிதய எறதயாவது பசால்லிச் சாப்பிைறவச்சிடு.''
''ஆமாம்டி... அரிசிறயக் காட்டிலும் கம்பு தானியத்தில் இரும்பும் கால்சியமும் ெலமைங்கு
அதிகம். நார்ச்சத்தும் இருக்கு. றவட்ைமின், மினரல் ைானிக்கும்கூை இருக்கு. ொட்டி
சத்தானதாத்தான் தருதவன்னு உனக்குத் பதரியும்ல!'

''அது பதரியும். நீ கம்பு மட்டும் பசால்லலிதய... கூை எததா தசாளமும் பசான்னிதய?''
''தசாளம் தசர்த்துச் பசய்ைப்ெ, எண்பணய் விைாமதலதய ததாறச பமாறுபமாறுன்னு வரும்.
அததாை, தசாளத்தில் உள்ள புரதம், சாதா ததாறச
யதவ ஊட்ை ததாறசயா மாத்திடும்.'
''நான்தான் அடிக்கடி பீச்ல சுட்ை தசாளம் சாப்பிைைதன... .''
''அடிதய அறிவாளி... அது மக்காச்தசாளம். பவளிநாட்டுல இருந்து இங்க பகாண்டுவந்து
விக்கிைாங்க. நான் பசால்லுைது
பவள்றளச் சிறு தசாளம். இப்ெல்லாம் யாரு அறதச்
சாப்பிைைா? மாட்டுத் தீவனத்துக்குதான் வாங்குைதத!''
''ஓ... அதுதான் எனக்குத் ததாறச ெண்ணிக் குடுத்திருக்கியா?''
''உன் நக்கல் இருக்கு ொரு... தசாளம். கம்பு எல்லாதம உரம் இல்லாமல், பூச்சிக்
பகால்லி விஷம் இல்லாமல் விறளயக்கூடியது. ஆர்கானிக்னு பசால்லி வாங்குறீங்கல்ல..
இபதல்லாம்தான் முழு ஆர்கானிக்.''
''சரி ொட்டி, பைன்ஷன் ஆகாத. நான் சாப்பிைதைன். கம்பு, தசாளத்றத ததாறசயா மட்டும்தான்
சாப்பிைணுமா. பவறரட்டியா தவை எதுவும் ெண்ண முடியாதா?''
''அபதல்லாம் அருறமயாப் ெண்ணலாம். தசாளப் ெணியாரமும், கம்ெங்கூழும்தான் நாறளக்குக்
காறலயில உனக்கு டிென். ஓதக வா.?''
''கூைா, சும்மா தகட்ைா உைதன ஆப்பு றவக்கிை ொரு.'
''தொன வாரம் த ாட்ைல்ல, சாப்பிைைதுக்கு முன்னாடி சப்புக் பகாட்டிக்
குடிச்சிதய, 'ஸ்வீட்கார்ன் சூப்’ அந்த இங்கிலீஷ் கூழ் இைங்கும்... தமிழ்க்
கூழ் அலுக்குதாக்கும்?'
''வரிக்கு வரி என்றன அடிச்சா எப்ெடி? றரட் விடு.. கூழுக்கு வைகம்
பொரிச்சுத் தருவியா?'
''வைகம்லாம் கிறையாது. பிரண்றைத் துறவயல்தான். எலும்புக்கு
வலிறமயான பிரண்றை, வயித்துப் புண்றணயும் தொக்கும்.''
'ம்... எததா தைஸ்ட்டியா குடுத்தா சரிதான்.''
''தைஸ்ட் இல்லாம எப்ெடி? பிரண்றைறய வதக்கி பகாஞ்சமாய் உப்பு, புளி, வரமிளகாய் தசர்த்து
அறரச்சு கூழுக்கும், தமார்்தசாறுக்கும் சாப்பிட்டுப்
ொரு. பிரண்றைக்கு ஃப்பரண்ட் ஆயிடுதவ.'
''எவ்தளா தநரம் பவறும் ததாறசறய சாப்பிை? பதாட்டுக்க எதாவது குடு ொட்டி.''
''இந்தா ெக்கத்துலதான் கைறல சட்னி றவச்சிருக்தகன் ொரு. எடுத்துக்தகா...''

''ஓ இதானா? இறத எப்ெடிப் ெண்ைது ொட்டி?''
''நிலக்கைறலறய வறுத்து புளி தசத்து, பகாஞ்சம் ததங்காயும், வரமிளகாயும் வறுத்துச் சட்னியா
அறரச்சுச் சாப்பிட்ைா... அத்தறன தைஸ்ட். இந்தச் சட்னி பமலிஞ்ச உைறல ெருக்க
உதவும். சின்னப் பிள்றளகளுக்கு நல்லது. பிரண்றை, கைறல மாதிரிதய வல்லாறர, தூதுவறள
இறதபயல்லாமும் வதக்கிச் சட்னியா பசஞ்சு சாப்பிைலாம்.''
'சிறுதானியங்களிதல கம்பு, தசாளம் தவிர தவை என்னல்லாம் காறல உணவுக்கு நல்லது ொட்டி?
'தகழ்வரகு ததாறச, பராட்டி, திறனயரிசி பவண் பொங்கல் ெண்ணலாம். தகழ்வரகு
எலும்புக்கும் திறனயரிசி கண்ணுக்கும் நல்லது. திறன மஞ்சளா இருக்கைதுக்குக் காரணம், அதுல
இருக்கிை பீட்ைா கதராட்டினால்தான். கூைதவ பொங்கல்ல தசர்க்கிை மஞ்சளும், மிளகும் தநாய்
எதிர்ப்ொற்ைறலத் தரக்கூடியது. சிறுதானியங்கறள காறலயில் சாப்பிடுைது, பராம்ெ தநரம்
ெசிறயக் காக்கும். இட்லிறயயும், புட்றையும் பவள்றள அரிசியில பசய்யாம, ொலிஷ் தொைாத
சிறுதானியத்துல சாப்பிைணும்.
''சரி என்ன றகயில இஞ்சித் துண்றை பவச்சிருக்க?'
''காறலயில் பரண்டு துண்டு இஞ்சி, மத்தியானம் பரண்டு ஸ்பூன் சுக்குத்தூள், சாயங்காலம் அறர
டீஸ்பூன் கடுக்காய்த்தூள் பதாைர்ந்து சாப்பிட்ைா, மலச் சிக்கல் பதாந்தரவு இருக்காது.
தநரத்துக்குப் ெசிக்கும். காறல பித்தக் கிறுகிறுப்பும் வராது. இளறமயா, தநாய் வராம
இருக்கலாம்.'
''நீ கலக்கு ொட்டி!''
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மாதவிடாய் பிரச்வனக்கு...தீர்ைாகும் துைர்ப்பு சுவை!
'காதலஜ் கட் அடிச்சிட்டியா ஷாலு, இத்தறன சீக்கிரம் வந்திட்ை?''
''எரிச்சறலக் கிளப்ொத ொட்டி, பீரியட்ஸ்னால எனக்கு வயிறு வலிக்குது. ப்ளீடிங்கும் அதிகமா
இருக்கு. எதாவது றவத்தியம் இருந்தா, உைதன பசால்லு ொட்டி.'
'அந்தக் காலத்துல மாதவிைாயின் தொது வர்ை வலிறய சூதக வலி, சூதக வாய்வுன்னு
பசால்லுவாங்க. வலிறயக் குறைக்கணும்னா, முதலில் உணவுல கவனமா இருக்கணும்.
பொதுவா பித்த உைம்பு, பமலிஞ்ச ததகம் உள்ளவங்க, உைல் சூடு உள்ளவங்களுக்கு இந்த வலி
அதிகமாதவ இருக்கும். இவங்க துவர்ப்பு சுறவயுள்ள உணவுகறள அதிகமா எடுத்துக்கணும்.
தகாழிக்கறி, பகாள்ளுப்ெயறு மாதிரி உணவுகள் சூடுங்கிைதால தவிர்த்திைணும்.'

'துவர்ப்புச் சுறவக்கு அப்ெடி என்ன மகிறம
ொட்டி?'
'ஆறு சுறவயில் துவர்ப்புச் சுறவக்கு மருத்துவக்
குணம்
அதிகம்.
பொதுவா,
துவர்ப்புச்
சுறவயுள்ள உணவுகள், மூலிறககள் எல்லாதம
ரத்தப்தொக்றகக் குறைக்கும். துவர்ப்புன்னா,
வாறைப்
பூவுக்குதான்
முதல்
இைம்.
அப்புைம்,
வாறைத்தண்டு, பெரிய பநல்லிக்காய், நாவல்
ெைம், அத்திப்ெைம், இலந்தப்
ெைம், மங்குஸ்தான் ெைம் இபதல்லாதம
துவர்ப்புச் சுறவ மிகுந்த உணவுகள்தான்.
அதிகமான உதிரப் தொக்றக நிறுத்திடும்.'
'இறத எப்ெடிப் ெயன்ெடுத்தணும்.?'
'பெரிய
பநல்லிக்காறய
சாைா
பசஞ்சு
குடிக்கலாம். மாங்காய் சாதம் தொல, பநல்லிக்காய் சாதம் பசய்து
சாப்பிைலாம். நாவல், இலந்றதறய அப்ெடிதய சாப்பிைலாம். மங்குஸ்தான் ெைத்தின் உலர்ந்த
பொடிதயாை தவலம்ெட்றை, வால்மிளகு சமெங்கு தசர்த்துப் பொடிச்சு, அதில் கால் ஸ்பூன்
அளவுக்கு எடுத்து, ததன் கலந்து சாப்பிைலாம்.'
'வாறைப்பூல என்னபவல்லாம் பசய்யலாம்?'
'பொரியல் பசய்யலாம். ஆவியில் தவகபவச்சு ெனங்கற்கண்டு தசர்த்து புட்டு, ெருப்பு தசர்த்து
உசிலின்னு விதவிதமா பசஞ்சு சாப்பிைலாம். இனிப்பும் துவர்ப்புமா அத்திப்
ெைத்ததாை பிஞ்சுல அதிகத் துவர்ப்பு இருக்கும். ரத்த தசாறகறயயும் மூல தநாறயயும் தொக்கும்.
தசாம்புப் பொடியுைன் தசர்த்து சாப்பிட்ைாலும்
வலி மறையும். அதததொல, கருஞ்சீரகமும்
வலிறயக் குறைக்கும். றகக்குைந்றதக்கு, தாய்ப்ொலில் உரசிக் பகாடுப்ொங்கதள மாசிக்காய்,
அதுவும் கூை ரத்தப்தொக்றகக் கட்டுப்ெடுத்தி, மாதவிைாய் வலிறயக் குறைக்கக்கூடிய
மருந்துதான்.'
'ரத்தப்தொக்றக நிறுத்தைதுக்கு மூலிறக றவத்தியத்துல தவை ஏதாவது இருக்கா ொட்டி?'
'ெஞ்சதுவர்ப்பி, திரிெலா மூலிறகக் கூட்ைணிறய, இந்தப் பிரச்றனக்கு தீர்வா பசால்லுது சித்த
மருத்துவம்.'
'அது என்ன கூட்ைணி ொட்டி?'
'ஐந்து வறக துவர்ப்பிகளான ஆல், அரசு, அத்தி, இத்தி, நாவல் மரப்ெட்றை கறளயும் இடிச்ச
கஷாயம்தான் ெஞ்ச துவர்ப்பி. இந்தக் கஷாயம் அதிக ரத்தப் தொக்றக மட்டும் நிறுத்தாது.
சர்க்கறர தநாறயறயயும் கட்டுப்ெ டுத்தும். கடுக்காய், பநல்லிக்காய், தான்றிக்காய் இந்த
மூன்றின் கூட்ைணிதான் திரிெலா. மூன்று மூலிறககதளாை விறதகறள நீக்கி, ததாறல மட்டும்

உலர்த்திப் பொடிச்சு, ததன் அல்லது பவந்நீரில் பகாடுக்கலாம். ரத்தப்தொக்கு நிக்கிைததாை,
மலச்சிக்கலுக்கும் நல்ல மருந்து.'
'ொட்டி தெசிட்தை இருக்காத... வலிக்குது எனக்கு. எதாவது ெண்ணு.''
'இந்த வலிக்கு பவந்தயமும் நல்ல மருந்துதான். பவந்தயத்துல இருக்கிை நார்ச்சத்தும், அதில்
உள்ள மூலிறக நுண்சத்துகளும் நவீன மருந்து தொல தவறல பசய்யும். மாதவிைாய் பிரச்றனகள்
அத்தறனக்கும் அருமருந்து.'
'நிறையப் தெர் கற்ைாறை ஜூஸ் குடிக்கிைாங்கதள, அது நல்லதா?'
'கற்ைாறைக்கு இன்பனாரு பெயதர குமரிதான். அதனால தாராளமா
சாப்பிைலாம்.
ரத்தச்தசாறகயாலும், கருப்றெ உட்சுவர் நல்ல வளர்ச்சி இல்லாமப்தொனாலும், மாதவிைாய்
சமயத்துல வலி இருக்கும். இரும்புச்
சத்றத உயர்த்தை மாதுறள ரசதமா, கற்ைாறை ரசதமா அருந்தலாம். இல்தலன்னா கற்ைாறைறய
தலகியமாவும் எடுத்துக்கலாம். வலி வராம இருக்கிைததாை, வலிக்கான காரணத்றதயும்
தொக்கும்.'
'சரி ொட்டி, றக றவத்தியத்திதலதய சரிபசஞ்சிைலாமா? தமல்சிகிச்றச எதுவும் ததறவ
இல்றலயா?'
''கருப்றெ உட்சுவர் அதிகமாவது, சிறனப்றெப் ொறதத் தடிச்சு வளர்ைது தொன்ை
பிரச்றனகளாலும், வலியும், ரத்தப்தொக்கும் இருக்கலாம். மாதவிைாய் முடியைப்ெ, இதுதொல்
அதிக ரத்தப்தொக்கு இருந்தா, கருப்றெ நார்க்கட்டிதயா, சிறனப்றெ கட்டியாகதவாகூை
இருக்கலாம். அலட்சியப்ெடுத்தாம, குடும்ெ றவத்தியறரப் ொர்த்து, எதனால இப்ெடி அதிகமா
ரத்தப் தொக்கு ஏற்ெடுதுனு பதரிஞ்சு, அதுக்கு சிகிச்றச எடுத்துக்கணும்.'
'வலிக்குப் பின்னால, இத்தறன றவத்தியமுறையா. சூப்ெர் ொட்டி'
ஆறு சுவையும் அஞ்சவைப் பெட்டியும் - 19
அரிப்வெப் லொக்கும் அருகம் புல் சாறு!
'என் றக கால் எல்லாம் தவர்க்குரு மாதிரி ஏததா சிவப்புத் திட்ைா வந்திருக்கு. என்ன ொட்டி இது?
பவயில்கூை இல்றலதய... அம்றமயா இருக்குதமா?'
''அை, இது அம்றமயும் இல்றல, அப்ெச்சியும் இல்றல... அலர்ஜி.'
''என்ன அலர்ஜியா?''
''தநத்து வீட்டுல சாப்பிைாம பவளியிலதய சாப்பிட்டு வர்தைன்னு தொனிதய, என்ன சாப்பிட்ை?'
'

ாட் அண்ட் தசார் சூப் மட்டும்தான் குடிச்தசன்.'

'அப்ெ அதுதான் காரணமா இருக்கும்.'
''ொட்டி நான் பராம்ெ நாளா இந்த சூப் சாப்பிைதைதன. இத்தறன நாளா இல்லாம இப்ெ மட்டும்
எப்ெடி? பராம்ெ அரிக்குது, தடிப்பு தவை அதிகமாயிட்தை இருக்குது.'

'சரி, வயலின் வாசிச்சிட்தை இருக்காத, ஒண்ணும் ஆகாது. அதுவாகதவ அறர மணி தநரத்துல
சரியாயிடும். நான் பசால்ைறத மட்டும் பசய்.
என் பவத்தறலப் பெட்டியிலிருந்து நாலு பவத்தறல, பூறஜ ரூம்ல பிள்றளயாருக்கு
தொட்டிருக்கிை அருகம்புல் ஒரு றகப்பிடி, அஞ்சறைப் பெட்டியில இருக்கும் மிளகு 10
எடுத்துக்க. எல்லாத்றதயும் இடிச்சுக்க. ஒரு மண் சட்டியில் தொட்டு, ஒரு ைம்ளர் தண்ணி ஊத்தி,
அடுப்றெ சிம்மில் பவச்சுக் பகாதிக்கறவ. தண்ணீர் ொதியா வத்தினதும் எடுத்து
வடிகட்டி, இந்தக் கஷாயத்றத 120 மி.லி அளவுக்கு, பரண்டு தவறள குடி.'
'பசான்ன மாதிரிதய பசஞ்சிட்தைன்' என்ைெடிதய, ைம்ளரில் கஷாயத்றத ஊற்றிக் குடித்தெடி
வந்தாள் றஷலு. 'எவ்தளா நாறளக்கு இந்தக் கஷாயம் குடிக்கணும் ொட்டி?'
'மூணு, நாலு நாள் சாப்பிட்ைாப் தொதும்.'
'என் ஃப்பரண்டு ஒருத்திக்கும் இதத மாதிரி அரிப்பு இருக்கு. கூைதவ வீசிங்கும் வந்திடும்.
அவறளயும் குடிக்கச் பசால்லலாமா?'

'அரிப்புன்னா அலர்ஜி மட்டும் கிறையாது. அவதளாை றதராய்டு சுரப்பு அளவு சரியா இருக்கானு
ொர்க்கச் பசால்லு. ற ப்தொறதராய்டு இருந்தாலும் சிலருக்கு அரிப்பு வரும்.
வயசானவங்களுக்குக் காரணதம இல்லாம அரிக்கும். கரப்ொன் என்ை எக்ஜீமா இருந்தாலும்
அரிப்பு இருக்கும்.'

'நிறையப் தெருக்கு இடுப்புல டிபரஸ் இறுக்கமாக் கட்டுைதுனாலயும், அந்த இைம் கறுத்து,
அரிப்பு, தடிப்பு எல்லாம் வருதத. அறத ஏன் பூஞ்றசத் ததால் தநாய்னு பசால்ைாங்க ொட்டி?'
'பூஞ்றசத் ததால் தநாறய உைனடியாக் கவனிக்காம, சுகமா பசாறிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா, அது
கரப்ொன் தநாயா மாறிடும். அப்புைம் குணப்ெடுத்தைதுக்கு பராம்ெ நாளாகும். சாதாரணமா
வயல்பவளியில் கிறைக்கிை சிவனார்தவம்புங்கிை ஒரு மூலிறகச்பசடிதயாை இறல, பூறவ
உலர்த்தி, பொடிச்சு பவச்சுக்கணும். இதுல அறர ஸ்பூன் எடுத்துத் ததன்ல குறைச்சு, காறலயும்
மாறலயும் பதாைர்ந்து 30 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தா, அரிப்புப் பிரச்றன தீரும்.
இதததொல, பநல்லு அறுத்த பிைகு கறளச்பசடியா வளர்ை பகாட்றைக்கரந்றதச் பசடிறய
உலர்த்திப் பொடிச்சு இததமாதிரி பகாடுக்கலாம்.'
'உன் றவத்தியத்துல, அரிப்பு, தடிப்றெப் தொக்கும், பவளிப்பூச்சு மூலிறக ஏதாச்சும் இருக்கா
ொட்டி?'

' பசம்ெருத்தி இறலகூை, காட்டுச்சீரகத்றத அறரச்சு, கரப்ொன் என்கிை தடிச்ச, கருத்த
ததால்ெறைக்கு பவளிப்பூச்சா பூசலாம். நல்பலண்பணயில் பூவரசம் ெட்றைறயப் தொட்டுக்
காய்ச்சிய எண்பணறய, எந்த நாள்ெட்ை ததால் அரிப்புக்கும் தைவலாம். அருகம்புல்றலச் சாறு
எடுத்து, சம அளவுத் ததங்காய் எண்பணய் தசர்த்து, நன்கு நீர் வத்தை வறரக்கும் காய்ச்சணும்.
இந்த அருகம்புல் றதலம் குைந்றதகளுக்கு வர்ை ததால் அரிப்பு, ெறைக்கு சிைந்த மருந்து.'
'நீ ஒரு மூலிறக பைர்மைாலஜிஸ்ட்னு பதரியாமப்தொச்தச.'
'அரிப்புக்கு உணவுக் கட்டுப்ொடும் அவசியம். கம்பு, தசாளம், வரகு முதலான சிறுதானியங்கள்,
காளான், தசாயா, நிலக்கைறல, கத்தரிக்காய், மீன், நண்டு, இைால், கருவாடு எதுவும் தசர்க்கக்
கூைாது.அலர்ஜிங்கிைது ஒவ்பவாருத்தருக்கும் மாறுெடும். சிகிச்றச முடிகிை வறரக்கும், ஒவ்வாத
உணறவ ஒதுக்கித்தான் ஆகணும்.'
'அறர மணி தநரம் உன்கிட்ை தெசிட்டிருந்ததன், அரிப்பு தொயிடுச்சு ொட்டி.'

' தெசினதால இல்றலடி நீ குடிச்ச அருகம்புல் கஷாயத்ததாை மகிறம அது!'
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ஆனந்தம் நடமாடும் வீடு...
இந்தத் பதாைர் ொட்டிக்கும் தெத்திக்குமான உறரயாைல் மட்டுமல்ல. ஒரு தறலமுறையிலிருந்து,
இன்பனாரு தறலமுறைக்குக் கைத்தப்ெடும் மரபு வழிக்கான மருத்துவப் ொறத. ஒளறவப்
ொட்டி சாப்பிட்ை வரகரிசியும், வழுதுணங்காயும் தநற்றைய தறலமுறை வறர இப்ெடித்தான்
வந்தது. குைந்றதக்குச் தசய்பநய் பகாடுத்தது, வசம்பு வளவி மாட்டியது, உறரமருந்து உறரத்துக்
பகாடுத்தது என இப்ெடியான ெரிமாைலில் பதாைர்ந்தறவதான் இத்தறனயும். அறனத்தும்
அனுெவக் தகார்றவகள்; அைம்சார் பதாழில் நுட்ெங்கள். ஆனால், சமீெத்தய துரித வாழ்வின்
பநருக்கடியில், பமாத்தமாய் இத்தறனயும் பதாறலந்துவிட்ைன. வணிகம், உணவரசியல் பசய்து,
அடுப்ெங்கறரறய சிறிது சிறிதாய் றகப்ெற்றி வருகின்ைது. பீட்சா, ெர்கர் மட்டுமல்லாமல், தசாயா
ென்னீர்கட்டி தொட்ை புளிக்குைம்பு, ஆலிவ் ஆயிலில் பொரித்த வறை, மதயாறனஸ் தைவிய
தமாதகம் என அத்தறனயும் ஆக்ரமிக்கத் பதாைங்கிவிட்ைன. ெைறமறயப் ொர்த்து, ஏன்,
எப்ெடி எனக் தகள்வி தகட்கத் பதரிந்த நமக்கு, நவீனத்றதப் ொர்த்து அப்ெடிக் தகட்டு
நுண்ணறிவாய் தயாசிப்ெது மைந்தத தொய்விட்ைது.

நம் பதாைரின் ொட்டியும் தெத்தியும் இன்றைய நவீன உலகில் எல்லா வீடுகளிலும் சாத்தியத்துக்கு
அப்ொற்ெட்டுப் தொய்விட்ைார்கள். இனி மிச்சமிருக்கும் விஷயத்றதயாவது, நம் அடுத்த
தறலமுறைக்கு கைத்திதய ஆகதவண்டும். இது காலத்தின் கட்ைாயம். மண்ணும் நீரும் தசர்ந்து
இனிப்பு சுறவ வந்தது. மண்ணும் தீயும் தசர்ந்து புளிப்பு சுறவ ததான்றியது. நீரும் தீயும் தசர்ந்து
உப்பு வந்தது. காற்றும் ஆகாயமும் தசர்ந்து கசப்பு வந்தது. தீயும் காற்றும் தசர்ந்து காரம் பிைந்தது.
மண்ணும் காற்றும் தசர்ந்து துவர்ப்பு உருவானது. இப்ெடி ெஞ்ச பூதங்களின் கலறவயால்தான்
நாம் இன்று ொர்க்கும் ஆறு சுறவகளும் ததான்றின. அது அந்தக் காலக் கத்தரிக்காதயா, இந்தக்

கால பமக்சிகன் மிளகாதயா, அதன் ஐம்பூதக் கலப்பில்தான், அதறனச் சாப்பிட்ைால் அரிப்பு
வருமா, அறர அங்குல உயரம் வருமா என்ெது நிர்ணயிக்கப்ெடும்.
'ொலும் மீனும் தசர்த்துச் சாப்பிைாதத; இரவில் தயிரும் கீறரயும் தசர்த்து,
சாப்பிைாதத; எண்பணய் ததய்த்துக் குளிக்றகயில், மதியம் தூங்காதத;
தாம்பூலம் தரிக்றகயில், முதலில் ஊறும் உமிழ்நீறர உமிழ்ந்துவிடு'
என்பைல்லாம் அத்தறன ொட்டிகளும் அட்றவஸ் மறை பொழிவது, இந்த
ெஞ்சப்பூதப் புரிதலும் ஆறு சுறவயின் அைங்கலும் பதரிந்ததால்தான்.
'அம்மாவுக்கு மூட்டு வலி. அவளுக்குப் புளி அதிகம் தவண்ைாம்.
ொப்ொவுக்குச் சளி பராம்ெ இருக்குது; இனிப்புப் ொயசம் இன்றனக்கு
அதுக்கு தவண்ைாம். மாமியாருக்குக் கால் சறத ஏற்ைம் வந்து ராத்திரி
அவதிப்ெடுைாங்க, அப்ெ... பகாஞ்சம் உப்புக் கலந்த தமார் குடு. அண்ணன்
ஏன் தசார்வா இருக்கான், பகாஞ்சம் காரமான மிளகு ரசம் குடு' என்ை
சம்ொஷறனகள் நிறைந்த வீடுதான் சுறவயான ஆதராக்கியமான வீடு!
முன்பும் நிறைய புதியன நம்முள் புகுந்த வரலாறு உண்டு. அறவ கலாசாரப் ெண்ொட்டுப்
ெரிமாற்ைங்கள். இப்தொது புகுந்துள்ளறவ அத்தறனயும் வணிகக் கிடுக்குப்பிடி பகாண்ைறவ.
தநரடிப் புற்றுதநாய் காரணியான அமிலத்றதக் பகாண்டுள்ள மிளகாய்வற்ைறல உணவில்
அலங்கரிக்கத் தூவும் ெைக்கம் நம்மிறைதய எப்தொதாவது உண்ைா?

நாம் உண்ணும் ஒவ்தவார் உணவின் கூறுகளும் நமக்குத் பதரிந்திருக்க தவண்டும். குடிக்கும்
தண்ணீரின் டி.டி.எஸ் அளவு பதரியாது. இட்லிப் பொடியில் ஊற்றும் எண்பணயில்,
நல்பலண்பணய் மட்டும் உள்ளதா, பகாஞ்சூண்டு ப க்தசனும் பகாஞ்சம் ெருத்தி விறத
எண்பணயும் கலந்திருக்குமா, பதரியாது.
ெைங்களின் பதாலி மற்றும் காய்கறியின் பதாலியில் ெடிந்து இருக்கும் ரசாயனம், ொஸ்சறரஸ்டு
ொலில் கலந்துள்ள உப்பு, நாட்டுக்தகாழி குருமா வறர வந்துவிட்ை தகாழித் தீவனத்து
ஆன்ட்டிெயாடிக், ததநீரில் அந்தக் கசப்புைன் கலந்துள்ள உரத்துணுக்குகள் என, நம் கண்ணுக்குத்
பதரியாமல் உட்புகும் உயிர் உறிஞ்சிகறள உணராமல் ஒவ்பவாரு ெந்தியும் ெரிமாைப்ெடுகிைது.
ஆதராக்கியமான வீதை ஆனந்தம் நைமாடும் வீடு. எனதவ அஞ்சறைப்பெட்டியும் ஆறு
சுறவகளும்் ெைகுதவாம்!
முற்றும்

