உணவு

ஆறு சுவை
அவசியம் தேவை

ந

ம்முடைய ஆயுர்வேதம்
ம ற் று ம் சி த ்த ம ரு த் து வ
மு ற ை யி ல் , அ று சு வை
உ ண வே , ச ம ச் சீ ர ா ன
உ ண வ ா க ச் ச �ொல ்ல ப்
படுகிறது. இனிப்பு, புளிப்பு,
உப்பு, காரம், கசப்பு, துவர்ப்பு
எ ன
ஆ று
சு வை
உணவுகளைச் சாப்பிடும்
ப�ோது, அவை ஏழு விதமான
த ா து க ்கள ை அ ளி க் கு ம் .
இ தி ல் ஏ தே னு ம் , ஒ ரு
சு வையைத் த வி ர்த் து
வந்தாலும், உடலில் ந�ோய்
கள் ஏற்படும். இதனால்தான்,
வ ரு ட ப் பி ற ப் பு அ ன் று ,
வெல்லம், மாங்காய், உப்பு,
வேப்பம்பூ என அனைத்துச்
சுவையும் கலந்த, பச்சடியை
செய்வார்கள். வருடம் முழு
வதும், ஆறு சுவைகளையும்
சேர்த்துக்கொள்வதை ஒரு
வ ழ க ்க ம ா க வைத் தி ரு ந்
தார்கள். உடலில் பலவித
மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்
இந்த ஆறு சுவைகளுமே
பஞ்ச பூதங்களின் தன்மை
யால் ஆனவை.

இனிப்பு
உடலுக்குச் சக்தியையும்
மனதுக்கு இனிமையையும்
த ர க் கூ டி ய து . இ னி ப்பை
மு த லி ல் ச ா ப் பி ட ்டே
ஆகாரத்தைத் த�ொடங்க
வேண்டும். இதனால், கப
த�ோ ஷ ம் உ ண்டா கு ம் .
கடைசியாகச் சாப்பாட்டை
முடிக்கும்போது, துவர்ப்பு
ச ா ப் பி டு வ த ா ல் , அ து
இ னி ப்பை பேல ன் ஸ்
ச ெ ய் யு ம் . த ா ய்ப்பா ல்
சு ர ப்பை அ தி க ரி க் கு ம் .
உடைந்த எலும்பை ஒன்று
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சாந்தி விஜய்பால்
ஆயுர்வேத மருத்துவர்

சேர்க் கு ம் . மூ ள ை யி ல்
ச ெ ர ட ்டோ னி ன் எ ன்ற
ஹ ா ர ்ம ோனை சு ர க ்க
வைக்கும்.
ரிஃபைண்டு சர்க்கரை,
இ னி ப் பு ச் சு வை யி ன்
பலனைத் தராது. இனிப்பு
என்றால், பனைவெல்லம்,
நாட்டுச்சர்க்கரை, தேன், பசு
நெய் இவைதான். அளவ�ோடு
சாப்பிட வேண்டும்.

அதிகமானால்...
உடலில் கப த�ோஷம் பெருகும்.
இதனால், உடல் பருமன்,
நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட
ந�ோய்கள், அஜீரணம், மேக
ந�ோய், கழுத்து சுரப்பி வீக்கம்.
சர்க்கரை ந�ோய் ப�ோன்ற
ந�ோய்கள் வரலாம். வெறும்
இனிப்புச் சுவை மட்டுமே
ச ா ப் பி ட் டு வள ரு ம்
கு ழ ந ்தை க ளு க் கு , பி ற்
காலத்தில் ந�ோய்கள் வரும்
வாய்ப்புகள் அதிகம்.

குறைந்தால்...
பித்தம், சூடு அதிகரிக்கும்.
இதனால், சிறுநீர்ப்பாதை
ந � ோய்த்தொ ற் று , அ ரி ப் பு
ப�ோன்ற ப ா தி ப் பு க ள்
ஏ ற்படல ா ம் . இ த னைத்
தவிர்க்க, பனைவெல்லம்,
நாட்டுச்சர்க்கரை, தேன்,
நு ங் கு
சேர்த் து க்
க�ொள்ளலாம். இனிப்புத்
திராட்சை மாதவிலக்கைச்
சீராக்கும். உலர் திராட்சை
இதயத் துடிப்பைச் சீராக்கும்.
இ னி ப் பு ச் சு வை யு ள்ள
ச ெ வ ்வாழை
க ண்
ப ா ர ்வையைக்
கூர்மையாக்கும். க�ொய்யா,
எலும்பை உறுதியாக்கும்.

புளிப்பு
ஜீரணமண்டலம் நன்கு செயல்பட, புளிப்பு தேவை. எலுமிச்சை,
புளி, க�ொடும்புளி, மாதுளங்கம், மாங்காய், அன்னாசிப்பழம், ம�ோர்
இவற்றின் மூலம் புளிப்பைப் பெறலாம். மிதமான அளவே
எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இவற்றிலிருந்து பெறப்படும் புளிப்பு,
உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவும். மிதமாகப் புளித்த இட்லி, த�ோசை மாவு,
ம�ோர் இவற்றால், உணவை ஜீரணிக்கும் என்சைம்கள் நிறையக்
கிடைக்கும்.

அதிகமானால்...
இட்லி, த�ோசை மாவை வாரக்கணக்கில் ஃப்ரிட்ஜில் வைத்திருந்தால்,
ஒவ்வொரு நாளும் அதில், ந�ொதித்தல் நடக்கும். இது மறைமுகமாக
சர்க்கரையை அதிகப்படுத்திவிடும். இன்று அரைத்து, நாளை
சாப்பிடுவதுதான் நல்லது. புளிக்குழம்பு, காரக்குழம்பு அதிகம்
சேர்த்தாலும், பித்தம் அதிகரிக்கும். இதனால், ரத்தம், தசைகளில்
புளிப்புத்தன்மை ஏறி, உடல் வலி, சரும வறட்சி, சரும ந�ோய்கள்
வரலாம்.
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காரம்
காரம் என்றாலே, காய்ந்த
மிளகாய், பச்சை மிளகாய்
என்று ஆகிவிட்டது. மிளகு,
வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு,
கடுகு ப�ோன்றவையும் காரச்
சுவைதான். காய்ந்த மிளகாயைத்
தவிர்த்து, மற்ற காரப் ப�ொருட்
க ள ை உ ண வி ல் சேர்த் து க்
க�ொள்வது நல்லது. காரச் சுவை,
உடல்பருமனைக் குறைக்கும்.
மலத்தை இளக்கும். உடலைத்
தூ ய்மை ய ா க் கு ம் .
செரிமானத்தை அதிகரிக்கும்.
வலிமையைப் பெருக்கும். குடல்
புழுக்களை அழிக்கும்.

குறைந்தால்...
ஜீரண சக்தி குறையும். மந்தத்தன்மை அதிகரிக்கும். அசதி, ச�ோர்வு
இருந்துக�ொண்டே இருக்கும்.

உப்பு
உணவுக்குச் சுவை தருவது மட்டுமல்ல, எலும்பு மற்றும் மஜ்ஜைகளை
வளர்க்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும். நாட்டு மருந்துக் கடையில்
‘சைந்தலவனம்’ என்ற உப்பை வாங்கிப் பயன்படுத்தலாம். ச�ோடியம்,
ப�ொட்டாசியம் ப�ோன்ற எல்லா தாது உப்புக்களும் அதில்
நிறைந்திருக்கின்றன. உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றல் கிடைக்கும்.
இதனால், ரத்த அழுத்தம் கட்டுக்குள் இருக்கும்.
அய�ோடைஸ்டு உப்பு, தாதுக்களை எல்லாம் பிரித்துவிட்டு, வெறும்
அய�ோடினை மட்டுமே சேர்த்துத் தரும். இதைச் சாப்பிடுவதால்,
எந்தப் பலனும் இல்லை. கடல் ஒரங்களில் கிடைக்கும் காய்கறிகள்,
மீன்கள், பால் இவற்றிலேயே அய�ோடின் இருக்கிறது. அதனால்,
அய�ோடின் உப்பு தேவையற்றது.
சிப்ஸ், லேஸ், குர்குரே பர்கர் ப�ோன்றவற்றைச் சாப்பிட்டால�ோ,
ச�ோடா, பிரிசர்வ்டு டிரிங் குடித்தால�ோ, ம�ோனா ச�ோடியம்
குளுட்டமேட் (MSG) கலந்த உணவுகளைச் சாப்பிட்டால�ோ உடம்பில்
ச�ோடியம் கலந்த உப்பு சேர்ந்துக�ொண்டே இருக்கும். ச�ோடியம்
உப்பு, சிறுநீரகத்தில் பிரச்னைகளை உண்டாக்கும். ரத்த அழுத்தத்தை
அதிகரிக்கும்.

அதிகமானால்...
உடலில் வெப்பத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். தேவை இல்லாத நீர்
சேரும். ரத்தத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்யும். பித்தத்தை அதிகரித்து,
சீக்கிரமே நரை முடி, முடி உதிர்தல், க�ொட்டுதல், வழுக்கை ப�ோன்ற
பாதிப்புகள் வரும். எனவே, உப்பை அளவ�ோடு சேர்த்துக்கொள்ள
வேண்டும்.

குறைந்தால்...
உ ப் பு ச ா ப் பி ட ்டா ல் த ப் பு எ ன் று , உ ப்பைக் கு ற ை த் து
விடவும் கூடாது. இதனால், எலும்பு மஜ்ஜை வலுவிழந்துப�ோகும்.
சிலருக்குக் கெண்டைக்காலில் தசைப் பிடிப்பு ஏற்படும். தசைகள்
ச�ோர்வடையும். தலைசுற்றல் வரும்.
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அதிகமானால்...
உ ட லி ல் க ா ர த ்தன்மை
அதிகமாகும். ஆண்களுக்கு
மலட்டு த்தன்மை அதி க ரி க்
கலாம். பலத்தைக் குறைத்து,
ப ல வீ ன த ்தை அ தி க ப்
படுத்தும். இடுப்பில் தேவையற்ற
வலிகள் உண்டாகும். மிளகு,
பெருங்காயம், இஞ்சி, சித்திர
மூலம் ப�ோன்றவற்றிலிருந்து
பெறப்படும் காரம் உடலுக்கு
நல்லது.

குறைந்தால்...
சின்ன வயதிலிருந்தே குழந்தை
களுக்குக் காரத்தைக் க�ொடுத்து
வளர்க்க வேண்டும். நிறையப்
பேர் “என் குழந்தை காரமே
ச ா ப் பி ட ம ா ட ்டா ” எ ன் று
பெருமையாகச் ச�ொல்வார்கள்.
இது தவறான பழக்கம். இனிப்பு
ம ட் டு மே ச ா ப் பி டு ம்
கு ழ ந ்தை க ளு க் கு , கு ட ல்
புழுக்கள் உருவாகும். இதனால்,
ச ரு ம ந � ோய்க ள் , ச ரி ய ா ன
வளர்ச்சியின்மை, சளி, இருமல்,
அலர்ஜி, ஆஸ்துமா ப�ோன்ற
ந�ோய்கள் வரும். அந்த மாதிரி
கு ழ ந ்தை க ளு க் கு இ னி ப் பு
சுவையைக் குறைத்து, மிளகு
ப�ோன்ற க ா ர ச் சு வையை
அதிகரித்து வந்தாலே, நல்ல
பலன் கிட்டும். மிதமான அளவு
உண்ண வேண்டும்.

கசப்பு
முகத்தைச் சுளிக்கவைக்கும்
சு வை . ஆ ன ா ல் , உ ட லு க் கு
மி கு ந ்த
நன்மையைத்
தரக்கூடியது. ந�ோய் எதிர்ப்பு
ச க் தி ய ா க ச் ச ெ ய ல்ப டு ம் .
ர த ்த த ்தை சு த் தி க ரி க் கு ம் .
நன்னாரி, சந்தனம், வேம்பு,
சீந்தில் மற்றும் பாகற்காய்,
வெ ந ்த ய ம் , சு ண்டை க ்கா ய்
ப�ோன்றவற்றின் மூலம் கசப்புச்
சுவையைப் பெறலாம். உடலில்
குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும்.
த ா ய்ப்பா ல் அ தி க ரி க் கு ம் .
த�ொண்டை ப் பு ண்கள ை
ஆற்றும். த�ோல் ந�ோய்கள்,
குடல் புழுக்களுக்குக் கசப்பு
சிறந்தது. நரம்புத் தளர்ச்சி
ம ற் று ம் ச ர ்க்கரை ந � ோ ய்
இருந்தால் கை, கால்களில்
எ ரி ச்ச ல் இ ரு க் கு ம் . அ ந ்த
எரிச்சலைக் கசப்புத்தன்மை
த ணி க் கு ம் . ர த ்த த ்தை ச்
சுத்திகரிக்கும்.

உடலே உணர்த்தும்!
‘புளிப்பா சாப்பிடனும் ப�ோல் இருக்கு. ஒரு எலுமிச்சை ஜூஸ்
குடிக்கலாமே; என்று த�ோன்றும். நாக்கு ஏங்கும்போது, வாயில் எச்சில்
ஊறும். வாந்தி, ச�ோர்வு, வயிறு மந்தமாக இருக்கும்போது உப்பில் ப�ோட்ட
எலுமிச்சை, நார்த்தங்காய், மாங்காய் சாப்பிட்டால் நன்றாக பசி எடுத்து
ஜீரணமாகும். உடலில் எனர்ஜி குறையும்போது, ச�ோர்வா இருக்கும்போது
இனிப்புச் சுவை சாப்பிடத் த�ோன்றும். அப்போது உடனடியாக உடலுக்கு
தேவையான எனர்ஜி கிடைக்கும். இப்படி உடலானது உணர்வின் மூலம்,
தன்னைத் தானே ‘ஹீல்’ பண்ணிக் க�ொள்ளும்.

காலத்துக்கேற்ற உணவு!

குளிர் காலத்தில், வெளியில் அதிகக் குளிர்
இருப்பதால், உடலினுள் அக்னி க�ொழுந்துவிட்டு
எரியும். இதனால், பசி அதிகமாக இருக்கும். அந்த
நேரத்தில் இனிப்பு ஆகாரங்கள், எண்ணெயில்
ப�ொரித்த உணவுகள் க�ொடுத்தால், நன்கு
ஜீரணமாகும். வெளியில் சுட்டெரிக்கும்
வெயில் இருந்தால், உடலில் வெப்பம்
குறைவாக இருக்கும். இதனால் அதிகம் பசி
எடுக்காது. எளிதில் உணவு ஜீரணமாகிவிடும்.
சாப்பாட்டின் மீதான ஆர்வம்
குறைந்து, உடலில் உப்புச் சத்து வெளி
யேறுவதால், தண்ணீர், பழச்சாறு, ம�ோர்
குடித்தாலே ப�ோதும் என்ற மனநிலை
ஏற்படும். இந்தத் தருணத்தில் க�ோடை
காலப் பழங்கள், நீராகாரங்கள்
சாப்பிடலாம். எந்தெந்த கால
கட்டத்தில் என்ன மாதிரியான
ந�ோய்கள் வரும் என்பதை
அ றி ந் து ,
அ த ற ்கே ற ்ப
சாப்பிட்டாலே, உடல் சீராக
இருக்கும்.

துவர்ப்பு
அதிகமானால்...
உ ட லி ல் த ா து க ்கள ை க்
கு ற ை க் கு ம் .
வ ா யு வை
அதிகப்படுத்தும். இதனால்
வாயுத் த�ொல்லை ஏற்படலாம்.
கசப்பு உணவுகளை அதிகம்
வறுத்துச் சாப்பிட்டால், உடல்
முழுவதும் வலிகள் வரலாம்.
க ச ப் பு ச் சு வை அ ளவ�ோ டு
இருக்க வேண்டும்.

குறைந்தால்...
ர த ்த ம் த�ொட ர ்பா ன
பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.

பெரிய நெல்லிக்காய், வாழைப்பூ, நாவல்பழம், அத்தி, கடுக்காய்,
தாமரைத்தண்டு, சீரகம், புதினாவிலிருந்து இந்தச் சுவையைப்
பெறலாம். பித்த கபத்தைச் சரிசெய்யும். ரத்தத்தைச் சுத்திகரிக்கும்.
அதிக உதிரப்போக்கைக் கட்டுப்படுத்தும். அனைத்து புண்களையும்
ஆற்றும். தேவையற்ற க�ொழுப்பைக் குறைக்கும்.

அதிகமானால்...
உடலில் வாயு அதிகரிக்கும். இதயத்தில் வலி ஏற்படலாம். கழுத்து,
பின்புறத் த�ோள்பட்டைக்கு நடுவில் வலி வரலாம். உடல் எடையைக்
குறைக்கும். ஆண்மைத்தன்மை குறையும். மலச்சிக்கல் பிரச்னை
வரும்.

குறைந்தால்...
இரும்புச்சத்து கிரகிக்கும் தன்மையை இழக்கும். இதனால்
ரத்தச்சோகை ஏற்படலாம்.

- ரேவதி, படங்கள்: ரா.சதானந்த், பார்த்திபன்
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