



ேகாைட கால '(p*கll - 2018 

காைல எ&nத)ட+ சாpπட ேவ12யைவகll

பைழய சாத த17r ( வாரm 2 நா<கll )

ஊற ைவtத ெவnதயm ( வாரm 2 நா<கll )

பழŋகll ( மாCைள, தrpEசF, ப+Gr Hரா<ைச, ெகாyயா, 
பpபாJ - இவLMl ஏேதPm ஒ+R அlலC கலnCm 
சாpπடலாm ) ( வாரm 2 - 3 நா<கll ) இTpபாக இUkWm 
ப<சtHl மLற பழŋகைளXm சாpπடலாm 


காைல எ&nத)ட+ தாக உணrைவ கவTtC , அதLேகLப 
ேதைவயான அள) த17r W2kக ேவ1\m. µk^யமா க 
ெபUŋWட_+ ேநரமா^ய 5 மF µதl 7 மF வைர 
இUkWm தாக உணr) `க µk^யமானC. அpேபாC நாm 
W2kகka2ய த17r நமC Wடlகைள btதpப\tH நlல 
பc உணrைவ ெகா\kWm. நlல dரணtCkWm உதe 
ெசyXm. இதனாl மலcckகl gŋWவேதா\ உடl 
உhணµm க<\kWll இUkWm.


காைல உணவாக கmமŋa i, பைழய சாதm, ேகiவரW ai 
ேபா+றவLைற வாரm 2 நா<கll ம<\m எ\tCkெகாllளலாm. 
உட+ cMய ெவŋகாயm ேசrtCkெகாllளலாm. ேமjm 
அதLW ெகாtதமl_ மLRm kHனா CைவயlகைளXm 
ெதா<\kெகாllளலாm. 


HOLISTIC HEALTHCJ A HOME FOR ROOT CAUSE CURE



பைழய சாதtைத இர) ம1 பாtHரtHl ைவtC த17r 
ஊLM ஊறைவtCeட ேவ1\m. பைழய சாத த17r 
W2kWm ேபாேதா சாதமாக சாpπ\m ேபாேதா, ம1 
பாtHரtHl ஊற ைவkகpப<2Unதாl அC bைவயாக)m, 
WJrcc தUm வைகljm அைமXm.


µ2nதவைர காைல உண)kWm மHய உண)kWm இைடேய 
த17ைர தeர ( µைறயான தாகm இUnதாl ம<\m ) எC)m 
சாpπடாமl இUpபC நlலC.


மHய உண) சாpπட ேபாவதLW µ+னr cMதள) த17r 
W2tCe<\ அத+π+னr 1 5 m`டŋகll கntC 
சாpπடலாm. இத+ oலm சாpπ<\kெகா12UkWm ேபாC 
இைடll த17r ேதைவpப\வைத தerkக µ2Xm. இC 
நlல தரமான dரணtைத உRH ெசyXm.


மHய உணel grkகாyகll mைறய ேசrtCkெகாllளலாm. 
( kடலŋகாy, EசFkகாy, bைரkகாy, வாைழtத1\, 
prkகŋகாy µk^யமானைவ ). . 


மHய உணel வா ர m 3 - 4 நா<களாவC ேமாr 
ேசrtC kெகாllவC ந lலC . ேமாைர க M ேவpπைல , 
ெகாtதமl_, இqc ேபா<\ ஊறைவtC பய+ப\tதலாm. 
ேமாைர தாJtC பய+ப\tCவC அத+ kJpk த+ைமைய 
Wைறpபதாக அைமXm. 


அைசவ உண)கll சா pπ \வதாக இUnதாl மHய 
ேவ ைளக J l எ \ tC kெகாllrŋகll . இ ர ) 
எ\tCkெகாllவதாக இUnதாl 8 மFkW µ+னதாகேவ 
சாpπ<\ µ2 tCe \ŋகll . அைச வ tHl கார µ m 
மசாலாkகrm க<\pபா<2l இUkக ேவ12யC `க 
µk^யm. 




அைசவ உண)கJl ஆ<\ இைறccl+ மாrெபjmπl tp 
ைவtC W2pபC உடl உhணtைத WைறkWm ஒU அLkத 
உணவாWm. 


மாைல ேவைளகJl ேதைவpப <டாl ப ழ ரச ŋகll 
எ\tCkெகாllளலாm.


நாll µ&kகேவ தாக உணrைவ ந+W கவTtC அதLேகLற 
வைகll ேதைவயான அள) த17r W2kக ேவ1\m. 
ேதைவkW அHகமான த17r W2kக aடாC எ+பைதXm 
மனHl ைவtCkெகாllள ேவ1\m. 


btH க u kக pப <ட த17r தா+ இ+ைறkW நாm 
ெபUmபாjm W2k^+ேறாm. அnத த17ைர ஒU ம1 
பாைனll ஊLM ைவtC அதேனா\ ெவ<2 ேவr ேசrtC 
த17r W2kகலா m. Wைறவான gul µ&ைமயாக தாகm 
gŋக இC ெபUm உதeயாக இUkWm. ( 30 _<டr 
த17UkW 3 ெவ<2 ேவrகll )


எpேபாCேம அமrnத mைலll வாy ைவtC த17r 
W2pபேத நlலC. 


ஒvெவாU µைற cRgr கntCe<\ வnத π+னUm 
cMதள) gr W2kக ேவ1\m. ( தாகm இlலாe<டாjm aட 
பரவாllைல )


WJrசாதன அைறகJl wŋWபவrகll ஒ+ைற ெதJவாக 
kunC ெகாllள ேவ1\m . WJrசாதன வசH எ+பC 
mcசயமாக நமC உடl நலPkW உகnதC அlல. அேத 
ேநரtHl அHக t<2l இர) wkகm வராமjm கhடpபட 
ேவ1டாm. எனேவ ஏc l+ பய+பா<\ அளைவ µ2nத வைர 
WைறtC ெகாllள H<ட`ட ேவ1\m.




உதாரணm: அHகாைல 3 மFkW ேமl ஏc-ைய அைனtC 
eட ேவ1\m. 3 மFkW ேமl நமC νைரyர_+ πரtேயக 
ேநரமாWm. இnத ேநரtHl wyைமயான ஆkcஜ+ காLMl 
பரek^டkWm. எனேவ 3 மFkW ேமl ஜ+னlகைள HறnC 
e<\ காLேறா<டமான tழ_l உறŋWவC ஏc l+ 
பாHpkகJl இUnC நmைம ஓரள) காkWm. அHக ேநரm 
ஏcll இUpபவrகll அHகமாக ப17r Hரா<ைச பழŋகll 
சாpπ\வC , ஏcl+ உhணtதாl eரயமாWm நமC 
cRgரகŋகJ+ grசkHைய பாCகாkக உத)m.


பழŋகைள ெபாRtதவைர தrEசTXm, மாCைளXm, ^rFXm 
ேகாைட காலtHl நமC உட_+ gr சமmைலைய பாCகாkக 
உத)m µk^ய பழŋகளாWm. எனேவ ஒUநாைளkW அவLMl 
ஏேதPm ஒ+ைற க12pபாக சாpπ<\ eட ேவ1\m.


Hனµm தைலkW WJpபைத க<டாயமாkக ேவ1\m . 
த17r த<\pபா\ இlலாத ப<சtHl ஒU நாைளkW 
இர1\ µைற aட தைலkW WJtC நlலC. ேமjm அHக 
ேநரm WJpபCm உடl உhணtைத WைறkWm மLRm 
சமmைலll ைவkWm.


அேதேபால, வாரm ஒU µைற எ1ெணy ேதytC தைலkW 
WJpபC  நlலC. தைலkW ேதypபC ம<\மlலாமl உடl 
µ&kகேவ ேதytC இளŋகாைல ெவl_l ( 6 µதl 7.30 
மF வைர ) ஒU 30 µதl 40 m`டŋகll வைர க1கll o2 
அமrnCe<\ π+னr இதமான gul WJtC e\வC நமC 
உடl உhணtைத WைறkWm. 




அvவpேபாC இளgr W2pபCm, எj`cைச |s W2pபCm, 
ெவllளukகாy சாpπ\வCm நமC gr சkHl+ தரtைத 
உRH ெசyXm. ஒvெவாU µைற இளgr W2kWm ேபாCm 
அத+ வ&kைகையXm சாpπட ேவ1\m.


ேகாைட காலtHl இர) உணவாக ேதாைச, பேரா<டா, 
πuயாF, ஃπைர\ ைரs ேபா+ற உண)கைள தertC 
e<\, ஆell ேவக ைவtத உண)கைளXm, கJ உllJ<ட 
உண)கைளXm சாpπ\வேத நlலC. 


ேகாைட காலtHl இர1\ µைற உllளாைட கைள மாLRm 
பழkகtைத ஏLப\tHkெகாllள ேவ1\m. அேதேபால இர) 
உறŋக ெசljm µ+ நமC இ\pk பWHகll உllJ<ட 
πறpkRpk பWHகைள ந+W க&ee<\ உறŋக ெசlவC 
btத த+ைமைய ஏLப\tCவேதா\, நமC cRgரக பWHகைள 
WJrccpப\tCm eதமாக)m அைமXm. 


ேகாைடகாலŋகJl eயrைவ oலமாக நைடெபRm கn) 
gkகm µ& அளel இUkWm. எனேவ நமC eயrைவ 
CவாரŋகJl தைடllலா Hறnத mைலைய நாm ஏLப\tத 
ேவ1\m. எனேவ ேசாp உபேயாகŋகைள WைறtCe<\ 
இயLைகயான WJயl ெபா2கைள பய+ப\tதலாm. இத+ 
oலm ேசாpகJ+ ரசாயனŋகll நமC eயrைவ Cவாரŋகைள 
அைடkகாமl பாrtCkெகாllள µ2Xm . ெபாCவாகேவ 
அைனtC காலŋகJjேம ேசாp பய+ப\tதா மl WJயl 
ெபா2ைய பய+ப\tC வேத நlலC . அpப2ேய ேசாp 
பய+ப \ tH னாj m வா ர tHl 2 நா<கll ம <\ m 
பய+ப\tHkெகாllளலாm. ேசாp ேதytC e<\, ெவRm 
ைகயாேலா அlலC நாr ேபா+ற ெபாU<களாேலா நமC 
ெவRm உடைல ேதytCe\வத+ oலm ேசாpகJ+ 
ரசாயனŋகll நமC eயrைவ Cவாரŋகைள அைடpபைத  
த\kக µ2Xm. 




ெபாCவாகேவ ேகாைட காலŋகJl அHகாைல நாm �k^ரm 
எ&nC ெகாllள µ2Xm. எனேவ இர) உணைவ �k^ரm 
µ2tCe<\ �k^ரm wŋக ெச+Re\வC தா+ நlலC. 
அCதா+ ேபாCமான wkக ேநரtைத உRH ெசyXm. 


a\மானவைர 9 மFkW ேமl ெமாைபl, 2e, கFpெபாM 
பய+பா\கைள mRtHe<\ உறŋக ெச+Re\வC `க `க 
நlல பல+கைள நமkW ஏLப\tCm. 


ேகாைடகாலŋகJl ெமா<ைட மா2ll ப\kWm பழkகm 
mைறய ேபUkW இUkWm. இHl எnதeத பாதகŋகrm 
இlைல. இUnதாjm, உறŋக ெசlவதLW 4 மF ேநரtHLW 
µ+பாக அnத இடtைத த17r ஊLM WJrccpப\tத 
ேவ12யC `க µk^யm. 


ஃேபாm ெமtைதகJl ப\tC உறŋWவைத தertCe<\ 
தைரll பாyeutC அத+ �C ஜµkகாளm அலlC 
ேபாrைவ eutC உறŋWவC `க நlலC. ெவRm தைரll 
ப\kக ேவ1டாm. 


�<2l µ & ைம யான கா Lேறா<டm இ U kWmப2 
பாrtCkெகாllrŋகll. அCேவ நமC �<2Pll உைறXm 
உhணtைத ெவJேயLMe\m. 


d+s உllJ<ட `க இRkகமா ன உைடகைள அFவைத 
தertCkெகாllவC நlலC.




IT Cைற கJl பFயாLRபவrகll நாll µ&kகேவ ஏc 
அைறll இUkக ேவ12ய tழl இUpபதாl அவrகll இர) 
உணவாக பழŋகll ம<\m சாpπ\வC அவrகJ+ உடl 
உhணtைத WைறkWm. ேமjm அCேபா+ற tழ_l அவrகll 
மாைல cLR12ைய சLேற அHகமா க எ\tCkெகாllrm 
ேபாC இர) உணவாக பழŋகேள ேபாCமானதாக இUkWm.


wyைமயான பbmபாl ^ைடtதாl இர) உணவாகேவா 
அ lல C இ ர ) உண) kW π +னேரா c M த ள) 
எ\tCkெகாllவC நlலC. dரண Wைறபா\கll இUpபவrகll 
பாைல தertC e\வC நlலC. 


மாrkெக<2ŋ CைறகJl பFkuபவrகll , eயாபாரm 
காரணமாக ெவl_l ெவJll அைலயka2ய tழ_l 1 
மF ேநரtH LW ஒU µைற µகm க&ekெகாllrŋகll. 
µகm க&)m ேபாC π+ க&tைதXm , காCகJ+ 
உ<kறtைதXm, க&tC பWHகைளXm த17ராl நைனpபC 
`க)m µk^யm.


ெப1கrkW ெபாCவாகேவ gu+ ேதைவ அHகm இUkWm. 
எனேவ WMpபாக ெப1கll த17r அHகm W2kக ேவ1\m. 
இlலtதரcகrm , பFkuXm ெப1கrm தŋகrkW 
அU^l க12pபாக ஒU த17r Wவைளைய ைவtHUkக 
ேவ1\m. த17r தாகm எ\tத மRெநா2 gr அUnHe<\ 
தா+ அ\tத ேவைலைய பாrkக ேவ1\m.


Wழnைத க ll ெபாC வாக ேவ g u + ேதைவ ைய 
உணராதவrகளாக)m அMயாதவrகளாக)ேம இUpபாrகll. 
எனேவ அவrகைள அvவpேபா C த17r W2kக ைவkக 
ேவ1\m.




இைவகெளlலாm ேபாக நமC �<2l உllள ெபuயவrகJ+ 
அPபவŋகll ெசாljm ேகாைடகால WMpkகைளXm 
கவனtHl ெகா1\ கைடπ2kகலாm.


ேகாைட காலm எ+பC நமC இதயµm, cRWடjm அHக 
ேவைள பr)kW ஆளாகka 2ய காலமாWm. எனேவ அnத 
உRpk கைள ச u யான ச kH mைலll ப ராம u kக 
ேவ1\மானாl ேமLெசா+ன அைனtC WMpkகைளXm 
கைடπ2pபC ந+ைமயான eைள)கைள ஏLப\tCm.


பlேவR பUவ காலŋகJ+ த+ைமைய சuயாக அMnC 
ெகா1\ அதLேகLற சuயான உண) மLRm வாieயl 
µைறகைள கைடπ2kW m ேபாC அkகாலமானC bகமான 
அPபவŋகைள தUவதாக அைமXm. µk^யமாக ேகாைட 
காலm எ+பC eயrைவ oலமாக நமC கn)கll ெவJேயRm 
ஒU அLkத பUவ காலமாWm. நமC உட_+ gr சமmைலைய 
சuயாக பாCkகpபத+ oலேம அnத கn) gkகm நmµll 
நlல µைறll நடkWm . ேகாைட காலtHl நாm 
ெசyயka2ய இnத உண) µைற ஒ&kகŋகll அ\tத\tத 
பUவ காலŋகrkW உகnத உடl tழைல உUவாk^ தnC 
ஒU µ&ைமயான ஆேராk^ய வாiைவ நமkW வழŋWm.


WMpk: ேமLெசா+ன WMpkகll அைனtCm ெபாCவான ேகாைட கால உண)k 
WMpkகேள. இnதk ஒ+ேறா பலேவா gŋகll ஏLகனேவ எ\tCkெகா12UkWm மLற 
மUtCவtCtCkWm அlலC மUnCகrkWm µர1ப<டாேலா அlலC 
சnேதகŋகll இUnதாேலா, அவLைற உŋகrைடய மUtCவ ஆேலாசகu+ 
அM)ைரpப2 π+பLMkெகாllள பunCைரkகpப\^றC.  

* எ&tCp πைழகll இUpπ+ ம+Tkக)m 


ந+Mகll...


அ-. /ேஜ, www.aruncj.com / 8939298988 / 8939294031 
அkWபŋசr, ேயாகா மLRm இயLைக மUtCவ ஆேலாசகr.

ெச+ைன.
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