
100 மருத்துவக் குறிப்புகள்..... 
 
•1. விபத்தில் காயம்பட்டவைர அவசரத்தில் கண்டபடி தூக்கிச் ெசல்லக் கூடாது. படுக்க ைவத்து 
மட்டுேம தூக்கிச் ெசல்ல ேவண்டும். ஒருேவைள தண்டுவடம் பாதிக்கப்படாமல் இருந்து, நீங்கள் 
உடைல மடக்கித் தூக்குவதன் மூலம் அது பாதிப்பைடயலாம். உடல் பாகங்கள் ெசயல் இழந்து, 

நிைலைமைய ேமலும் சிக்கலாக்கிவிடும். 
 
•2. எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டால், எக்ஸ்-ேர எடுத்துப் பார்க்காமல் குத்துமதிப்பாகக் கட்டுப்...ேபாட்டுக் 
ெகாள்ளாதீர்கள். ஏெனன்றால், எலும்புகள் ேகாணல்மாணலாக ேசர்ந்துெகாள்ளவும், தைசகள் 
தாறுமாறாக ஒட்டிக்ெகாள்ளவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதனால்… கால்கள் ேகாணலாக, குட்ைடயாக 
மாறக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது. 
 
•3. பிஸிேயாெதரபி என்பது இயற்ைக வலி நிவாரணி. மாதக் கணக்கில் வலி நிவராணி 
மாத்திைரகள் சாப்பிடுவதன் மூலம் குணமாகும் பிரச்ைனைய, வாரக் கணக்கிேலேய 
குணமாக்கிவிடும். 
 
•4. எலும்பு உறுதிக்கு கால்சியத்ைதவிட, புெராட்டீன்ஸ் மிக முக்கியம். புெராட்டீன்ஸ் புடைவ 
எனில், அதில் உள்ள டிைசன்ஸ்தான் கால்சியம். பருப்பு வைக, ேசாயா, காளான், முட்ைட, இைறச்சி 
ேபான்றவற்றில் புெராட்டீன்ஸ் அதிகமாக உள்ளது. 
 
•5. எைட குைறவான இருசக்கர வாகனங்கைளப் பயன்படுத்துேவார், மிக ெமதுவாக ெசல்ல 
ேவண்டும். ேவகமாக ெசல்லும்ேபாது ஏற்படும் அதிர்வுகள் ேநரடியாக முதுகு, கழுத்து மற்றும் 
இடுப்புப் பகுதிையப் பாதிக்கும். 
 
•6. எலும்புகள், 25 வயது வைரதான் பலம் ெபறும். அதன்பிறகு ெமள்ள வலுவிழக்க ஆரம்பிக்கும். 
எனேவ, குழந்ைதப் பருவத்திலிருந்து 25 வயது வைர சாப்பிடும் சத்தான உணவுகள்தான் எலும்ைப 
உறுதிப்படுத்தும். அதன் பிறகு சாப்பிடுவெதல்லாம் எலும்புகளின் வலு குைறயும் ேவகத்ைத 
குைறக்க மட்டுேம உதவும். 
•7. வயதான காலத்தில் தடுமாறி விழுந்தால் முதுகு எலும்பு, இடுப்பு எலும்பு உைடந்து ேபாக 
வாய்ப்பு அதிகம். வயதானவர்கள் நடமாடும் பகுதிகளில் தைர வழவழப்பாக இருக்கக் கூடாது. 
நல்ல ெவளிச்சத்ேதாடு இருக்க ேவண்டும். கார்ப்ெபட்டில் கூட தடுக்கி விழலாம். எனேவ, அவர்கள் 
எைதயாவது பிடித்தபடி நடப்பதற்கு வழி ெசய்ய ேவண்டும். 
•8. கால் தடுமாறி பிசகிவிட்டால்… உடேன ‘ைகயால் நீவிவிடு’ என்பார்கள். அது தவறு. 
ஒருேவைள, எலும்பில் நூலிைழ ெதறிப்பு இருந்தால், நீவிவிடுவதன் மூலம் அந்தத் ெதறிப்பு 
அதிகரிக்கலாம். 
•9. குதிகால் வலி, கீழ் முதுகுவலி, கழுத்துவலி ேபான்றைவ வந்தால் உடேன டாக்டைரப் பார்க்க 
ஓடாதீர்கள்… நாற்காலியும் ெசருப்பும்கூட காரணமாக இருக்கலாம். அணிந்திருப்பது தரமான 
ெசருப்புதானா… நாற்காலியில் முதுகு நன்றாகப் படியும்படி அமர்கிேறாமா… என்பைதெயல்லாம் 
கவனியுங்கள். அைர மணி ேநரத்துக்கு ஒரு முைற, ஐந்து நிமிடம் சாய்ந்து அமர்ந்து ‘ரிலாக்ஸ்’ 

ெசய்துெகாள்வைதயும் வழக்கமாக்குங்கள். இவ்வளவுக்குப் பிறகும் ெதால்ைல இருந்தால், 

டாக்டைரப் பார்க்கலாம். 
 
 



ெபண்களுக்காக… 
 
•10. இளவயதில் தினமும் ஒரு கப் பால் குடிப்பது, எலும்புகைள வலுவாக்கி கால்சியம் சத்ைத 
அதிகரிக்கும். 
 
•11. முட்ைடேகாஸில் ஈஸ்ட்ேராஜன் அதிகெமன்பதால் மார்பக புற்று வரமல் தடுக்க ேகாதுைம 
உணவுடன் ேகாஸ் ேசர்த்து உண்ணலாம். 
•12. மார்பக புற்று உள்ளிட்ட பல்ேவறு புற்று ேநாய்கள் வராமல் தடுக்க ஆப்பிள் உதவுகிறது. 
•13.மாதவிடாய்க் கால மன அழுத்தம், பயம், பதற்றம் ஆகியவற்றால் ெதாந்தரவா? அந்த நாட்களில் 
கார்ன்ஃபிளாக்ைஸ காைல உணவாக்குங்கள். 
கர்ப்பக் கால கவனிப்பு!  
 
•14. கர்ப்பிணிகள், நாவல்பழம் சாப்பிட்டால் வயிற்றில் உள்ள குழந்ைத கறுப்பாகப் பிறக்கும் 
என்பதும், குங்குமப்பூ சாப்பிட்டால் சிவப்பாகப் பிறக்கும் என்பதும் மூட நம்பிக்ைகேய. ேதாலின் 
நிறத்ைத நிர்ணயிப்பைவ ‘ெமலனின்’ எனப்படும் நிறமிகேள! 
•15. கர்ப்பிணிகள், இரும்புச்சத்து மாத்திைர சாப்பிட்டால், உடல் ேலசாக கறுத்து, பிறகு பைழய 
நிறத்துக்கு வந்துவிடும். இைத ைவத்ேத, குழந்ைதயும் கறுப்பாக பிறக்கும் என்று சிலர் 
பயப்படுவார்கள். அது ேதைவயற்றது. 
•16. கர்ப்பிணி ெபண்கள், காைலயில் சீக்கிரம் சாப்பிட ேவண்டும். இதனால் ரத்தத்தில் உள்ள 
சர்க்கைரயின் அளவு குைறயாமலிருக்கும். அடிக்கடி மயக்கமும் வராது. 
•17. வயிற்றில் குழந்ைத வளர வளர, குடல் ஒரு பக்கம் தள்ளும். அப்ேபாது அதிகமாக சாப்பிட 
முடியாது. சீக்கிரமும் பசிக்காது. அந்த ேநரங்களில் ஜூஸ், முைளகட்டிய தானியங்கள் 
ேபான்றவற்ைற, பல ேவைளகளாகப் பிரித்துச் சாப்பிட ேவண்டும். 
•18. பிரசவ காலத்துக்குப் பின் வயிற்று தைசகள் வலுப்ெபற உடற்பயிற்சிகள் ெசய்ய ேவண்டும். 
•19. கர்ப்பிணிகளின் உடலுக்கு இயற்ைகயான குளிர்ச்சிையத் தருகிறது வாைழப்பழம். உடல் 
காரணங்களால் மட்டுமல்ல… உணர்ச்சி வசப்படுவதாலும் உடைலப் பாதிக்கும் சூட்ைட வாைழப்பழம் 
நீக்குகிறது. தாய்லாந்தில் தாயாகப் ேபாகிறவரின் தினசரி உணவில் வாைழ ெரசிபிக்கள் 
விதவிதமாக இருக்கும். 
•20. கர்ப்பக் காலத்தில் சிலருக்கு கால்கள் வஙீ்குவது வழக்கமான ஒன்று. அதிகமாக தண்ணரீ் 
குடிப்பதால்தான் இப்படி என்று ெசால்வது தவறு. 
•21. கர்ப்பக் காலத்தில் மலச்சிக்கல் பிரச்ைன வரும். அைதத் தவிர்க்க அதிகமாக தண்ணரீ் குடிக்க 
ேவண்டும். 
•22. பிரசவம் முடிந்த சில நாட்களில், வயிறு சுருங்க ேவண்டும் என்பதற்காக ெபரிய துணிைய 
வயிற்றில் கட்டிவிடுவார்கள். அது தவறு. இதனால் கருப்ைப கீழிறங்கிட வாய்ப்பு உண்டு. இருமல் 
அல்லது தும்மலின்ேபாது சிலருக்கு சிறுநீர் ெவளியாவதற்கு காரணம் இதுதான். பிரசவம் முடிந்து 
ஆறு வாரம் கழித்து, அதற்கான ெபல்ட்ைட அணியலாம். 
•23. ைதராய்டு, சுகர் ேபான்ற பிரச்ைனகள் உள்ள ெபண்கள், கர்ப்பக் காலத்தில் அதற்கான 
மருந்துகைளக் கட்டாயம் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அது, குழந்ைதையப் பாதிக்காது. 
•24. பிறந்த குழந்ைதக்கு பைழய துணிைய முதலில் அணிவிப்பது சம்பிரதாயமாக இருக்கிறது. 
நீண்டநாள் ெபட்டியில் ைவத்திருந்த துணிைய அப்படிேய எடுத்துப் ேபாடக் கூடாது. அதில் 
ெதாற்றுக் கிருமிகள் இருக்கலாம். துைவத்து, காய ைவத்த பிறேக அணிவிக்க ேவண்டும். 



•25. சில கிராமங்களில் பிறந்த குழந்ைதயின் நாக்கில் ேதன், சர்க்கைர, கழுைதப் பால் 
ேபான்றவற்ைறத் தடவும் பழக்கம் உள்ளது. நாள்பட்ட ேதனாக இருந்தால் அதிலிருக்கும் ஒரு 
வைக நச்சுக்கிருமி, இளம்பிள்ைளவாதத்ைதக்கூட ெகாண்டு வரக்கூடும். 
•26. வாைழப்பழத்தில் இருக்கும் ெபாட்டாசியம் குழந்ைதகளின் மூைளத்திறைனத் தூண்டுகிறது. 
•27. குழந்ைதகள் விைளயாடச் ெசல்வதற்கு முன்பு நிைறய தண்ணரீ் குடிக்க ேவண்டும். 
விைளயாடும்ேபாது வியர்ைவயாக ெவளிேயறும் நீைர, அது ஈடு ெசய்யும். 
•28. தாய்ப்பாைலச் ேசமித்துக் ெகாடுப்பது நல்லதல்ல. தவிர்க்கமுடியாத பட்சத்தில், சுத்தமான 
பாத்திரத்தில் ேசகரித்துக் ெகாடுக்கலாம். சாதாரண அைற ெவப்பத்தில் 6 மணி ேநரம் வைர 
ெகடாமல் இருக்கும். 
•29. தயிர் சாப்பிட்டால் குழந்ைதகளுக்குச் சளி பிடிக்கும் என்பது தவறு. குழந்ைதக்குத் தயிர் 
மிகவும் நல்ல உணவு. தயிரில் 

புெராபேயாட்டிக் எனும் சத்து அதிகம். அது குடலுக்கு மிக நல்லது. குழந்ைதக்கு அலர்ஜி வராமல் 
தடுக்கும். 
•30. குழந்ைதகள் உணவில் மாவுச் சத்துக்கேள அதிகமிருப்பதால்… வாைழப்பழம் அவசியம் 
ெகாடுக்க ேவண்டும். இது மலச்சிக்கைலப் ேபாக்கும். வாைழப்பழம் சாப்பிட்டால் சளி பிடிக்கும் 
என்பது தவறு. 
•31. குழந்ைதகள் குண்டாக இருக்க ேவண்டும் என்று அளவுக்கு அதிகமாக உணவு ெகாடுத்து 
உடைல பருமனாக்காதீர்கள். 60 வயதில் வர ேவண்டிய பி.பி., சுகர் ேபான்றைவ 30 வயதிேலேய 
வந்துவிடும். குழந்ைதகைள சீரான உடல்வாகுடன் வளர்க்கப் பாருங்கள். 
உணேவ மருந்து! 
 
•32. நீங்கள், தினமும் ஐந்து விதமான பழங்கைளயும், சில காய்கறிகைளயும் உணவாக எடுத்துக் 
ெகாள்பவரா..? ஆம் என்றால்… ஆேராக்கியமும் அழகும் எப்ேபாதும் உங்க பக்கம்தான்! 
•33. தினமும் ஒரு டம்ளர் மாதுைள ஜூஸ் குடிப்பது… உடலில் ரத்த அழுத்தம், ெகாழுப்பு, 

நச்சுத்தன்ைம என பல பிரச்ைனகளுக்குத் தீர்வாக இருக்கும். 
•34. மனநலக் ேகாளாறு மற்றும் மூைள நரம்புகளில் பாதிப்பு உள்ளவர்களின் தினசரி உணவில் 
தர்பூசணி துண்டுகள் அவசியம். மன அழுத்தம், பயம் ேபான்ற பாதிப்புகைள தகர்க்கும் விட்டமின் 
பி-6 தர்பூசணியில் அதிகம். 
•35. ஆப்பிள் ேதாலில் ெபக்டின் என்ற ேவதிப்ெபாருள் கணிசமாக இருப்பதால், ேதாேலாடு சாப்பிட 
ேவண்டும். ெபக்டின் நம் உடலின் நச்சுக்கைள நீக்குவதில் எக்ஸ்பர்ட். 
•36. பூண்டு சாப்பிட்டீர்கெளன்றால்… உங்கள் உடலில் ேநாய் எதிர்ப்புச் சக்தி ெவகுவாக 
அதிகரிக்கும். ெவள்ைள அணுக்கள் அதிகம் உற்பத்தியாவேதாடு, ேகன்சர் ெசல்கள் உருவாகாமலும் 
தடுக்கும். 
•37. சிவப்பணு உற்பத்திக்கு புடலங்காய், படீ்ரூட், முருங்ைகக்கீைர, அவைர, பச்ைசநிறக் காய்கள், 

உளுந்து, துவைர, கம்பு, ேசாளம்,ேகழ்வரகு, பசைலக்கீைர ேபான்றவற்ைற அடிக்கடி ேசர்த்துக் 
ெகாள்ள ேவண்டும். 
•38. பச்ைசப் பயறு, ேமார், உளுந்துவைட, பனங்கற்கண்டு, ெவங்காயம், சுைரக்காய், ெநல்லிக்காய், 

ெவந்தயக்கீைர, மாதுளம் பழம், நாவற்பழம், ேகாைவக்காய், இளநீர் ேபான்றைவ உடலின் 
அதிகப்படியான சூட்ைடத் தணிக்கும். 
•39. சுண்ைடக்காைய உணவில் ேசர்த்தால்… நாக்குப்பூச்சித் ெதால்ைல, வயிற்றுப்பூச்சித் ெதால்ைல 
தூர ஓடிவிடும். 



•40 ெவங்காயம், பூண்டு, சிறுகீைர, ேவப்பிைல, மிளகு, மஞ்சள், சீரகம், கருப்பட்டி, ெவல்லம், 

சுண்ைடக்காய் வற்றல், ெசவ்விளநீர், அைரக்கீைர, எலுமிச்ைச ேபான்றைவ உடலில் உள்ள 
நச்சுத்தன்ைம நீக்கும் உணவுகள். 
•41. ெபான்னாங்கண்ணிக் கீைரையத் துவட்டல் ெசய்து சாப்பிட்டு வந்தால், மூல ேநாய் தணியும். 
இந்தக் கீைரயின் ைதலத்ைத தைலக்குத் ேதய்த்துக் குளித்து வந்தால்… கண் ேநாய்கள் ெநருங்காது. 
•42. சைமயலுக்குக் ைகக்குத்தல் அரிசிையப் பயன்படுத்துவது மிக மிக நல்லது. ைகக்குத்தல் 
அரிசியில் நார்ச் சத்துக்கள் நிைறந்துள்ளன. 
•43. ைசக்கிள் ேகப்பில் எல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுவைத முற்றிலுமாகத் தவிர்க்க ேவண்டும். 
அதற்குப் பதிலாக தானியங்கள், முைளகட்டிய பயறு ேபான்றவற்ைறச் சாப்பிடலாம். 
•44. பப்பாளிப் பழங்கள் மிகவும் சத்து மிகுந்தைவ. வாரம் ஒருமுைற பப்பாளிப் பழம் வாங்கிச் 
சாப்பிடுங்கள். கண்களுக்கும் நல்லது. 
•45. அதிக நாட்கள் உணைவ ஃப்ரிட்ஜில் ைவத்து சாப்பிடுவைதத் தவிர்க்க ேவண்டும். அப்படி 
ைவக்கப்பட்ட உணவுகளில் சத்துக்கள் குைறந்து விடுவேதாடு, உடல் ஆேராக்கியத்துக்கும் 
தீங்கிைன ஏற்படுத்தும். 
•46. தினசரி சிறு துண்டு ைபனாப்பிைள ேதனில் ஊற ைவத்து, அந்தத் ேதைன இரண்டு வாரம் 
சாப்பிட்டால் கல்லீரல் ஆேராக்கியமாக இருக்கும். 
•47. பலமான விருந்து காரணமாக ஜரீணக் ேகாளாறா? புதினா, ேதன், எலுமிச்ைசச் சாறு… இவற்றில் 
ஒவ்ெவாரு ஸ்பூன் கலந்து சாப்பிட்டால் ேபாதும். கல்லும் கைரந்துவிடும். 
•48. ேகன்சர் ெசல்கைளத் தகர்க்கும் சக்தி திராட்ைசயின் ேதாலில் இருக்கிறது. திராட்ைச 
ெகாட்ைடகளிலிருந்து ெபறப்படும் மருந்துப் ெபாருட்கள், ைவரஸ் எதிர்ப்புச் சக்திைய ெபரிதும் 
தூண்டுகின்றன. 
மருந்ேத ேவண்டாம்! 
 
•49. இயற்ைகச் சூழலான இடங்களுக்குச் ெசல்ல ேநர்ந்தால்… ெகாஞ்ச ேநரம் ஆழமாக மூச்சு 
விடுங்கள். நுைரயரீலுக்கு அது மிகவும் பயனளிக்கும். 
•50. எந்தவித ேநாய் தாக்கியிருந்தாலும் முதலில் ெசய்ய ேவண்டியது, கவைலையத் தூக்கி 
எறிவதுதான். அதுதான் முதலுதவிக்கும் முந்ைதய சிகிச்ைச. 
•51. சர்க்கைரைய (சீனி) உங்கள் வாழ்க்ைகயிலிருந்து ஒழிக்க முடிந்தால், உடலின் எதிர்ப்புச் 
சக்திைய எளிதில் வலுப்படுத்தலாம். 
•52. உடம்ைபக் குைறக்க ஒேர வழி உணவுக் கட்டுப்பாடும், நைடபயிற்சியும்தான். காந்தப்படுக்ைக, 

ெபல்ட், மாத்திைர ேபான்றைவ உரிய பலைனத் தராது. 
  
லப்… டப்..! 
 
•53. படீ்டா காேராட்டீன்ஸ் அதிகமுள்ள உணவுகைள உண்பது இதயத்துக்கு நல்லது. குறிப்பாக 
ேகரட், முட்ைடேகாஸ், சர்க்கைரவள்ளிக் கிழங்கு, அடர் பச்ைச நிற கீைரகள் ேபான்றைவ. 
•54. நீங்கள் அடிக்கடி நீச்சல் அடிப்பவர் என்றால்… இதயத்ைதப் பற்றி கவைலேயபடத் 
ேதைவயில்ைல. 
•55. உப்பு, இதயத்துக்கு எதிரானது. உப்பு ேபாட்ட கடைலையக் ெகாறிக்கும்ேபாெதல்லாம், இதயம் 
பாதிக்கப்படுவதாக உணருங்கள். 
•56. மன அழுத்தம் இதயத்தின் எதிரி. அைத விட்டுத் தள்ளுங்கள். 
•57. உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது இதய ேநாய்கள் இருந்தால், உங்கள் இதயத்ைத மருத்துவர் 
மூலம் ேசாதிப்பைத வழக்கமாக்கிக் ெகாள்ளுங்கள். 



கிட்னிையக் கவனியுங்கள் 
 
•58. கிட்னியில் கல் இருக்கிறதா? சாப்பாட்டில் ெமக்னசீியம் ேசருங்கள். நிைறய பனீ்ஸ் 
சாப்பிட்டாேல ேபாதும்! ேகாதுைம, ஓட்ஸ், பாதாம், முந்திரி, மீன், பார்லி ேபான்றைவெயல்லாம் 
ெமக்னசீியம் அதிகம் உள்ள சில உணவுகள். 
•59. சிப்ஸ், ேகாக், இனிப்புள்ள பாட்டில் ஜூஸ்கள், சீனி – இைவெயல்லாம் கிட்னியில் கல்ைல 
உருவாக்கும் வில்லன்கள்… உஷார்! 
•60. நிைறய தண்ணரீ் குடிப்பது, சிறுசிறு கிட்னி கற்கைள அகற்ற உதவும். கூடேவ ேகரட், 

திராட்ைச மற்றும் ஆரஞ்சு ஜூஸ் என்று ஏதாவது ஒன்ைறக் குடிப்பது மிகவும் நல்லது. 
•61. காய்கறிகைள நிைறய சாப்பிடுபவர்களுக்கு, ‘கிட்னியில் கல்’ என்ற பயேம ேதைவயில்ைல. 
பல்லுக்கு உறுதி! 
 
•62. பல்லில் வலி, ஈறுகளில் வகீ்கம், வாயின் ெவளிப்புறத்தில் வகீ்கம், பல் கறுப்பு நிறமாக 
மாறுவது, பல்லில் குழி ஏற்பட்டு உணவு தங்குவது, குளிர்ந்த மற்றும் சூடான உணவு 
உட்ெகாள்ளும்ேபாது கூச்சம் ஏற்படுவது ேபான்றைவ பல் ெசாத்ைத ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள். 
•63. பற்களில் ஏற்படும் பாதிப்பு, ெதாண்ைடக்குப் பரவி, சமயங்களில் இதயத்ைதயும் பாதிக்கும். 
எனேவ, பற்கைள எப்ேபாதும் சுத்தமாக ைவத்திருக்க ேவண்டும். 
•64. ேதநீர், காபி ேபான்றவற்ைற அடிக்கடி குடிப்பது பற்களுக்கு நீங்கேள ேவட்டு ைவப்பதற்குச் 
சமம். மிகவும் குளிர்ந்த நீைரக் குடிப்பைதத் தவிருங்கள். 
•65. சூடான உணைவ சாப்பிட்ட ெநாடிேய, ஜில்லான உணவுக்கு மாறினால், உடலுக்கும் 
பல்லுக்கும் பாதிப்புகள் ஏற்படும். 
•66. இனிப்புச் சாப்பிடுபவர்களுக்குப் பல் ெசாத்ைத ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது. எனேவ, எது 
சாப்பிட்டாலும் வாய் ெகாப்பளிக்க ேவண்டும். 
•67. அக்கி எனப்படும் முகத்தில் ேதான்றும் கட்டிகளுக்கு மண் பூசும் வழக்கமிருக்கிறது. அக்கி, 
ஒருவித கிருமித் ெதாற்றுமூலம் ஏற்படக்கூடியது. அதற்கான மருந்துகைளப் பயன்படுத்துவேத 
நல்லது. 
•68. சருமத்ைத இளைமயாக, சுருக்கங்கள் இல்லாமல் ைவத்திருக்க தண்ணரீ் அதிகம் குடிப்பது 
முக்கியமானது. மன அழுத்தம், ேசார்வு, இறுக்கமான ஆைட, மது, புைக, காபி… இைவெயல்லாம் 
சருமத்தின் வில்லன்கள். 
•69. ேதைவயற்ற அழுக்குகள் சருமங்களில் தங்கி, அதன் ெபாலிைவயும், உயிர்ப்ைபயும் 
ெகடுக்கின்றன. எனேவ, முகத்ைத அடிக்கடி கழுவிச் சுத்தப்படுத்துவது அவசியமானது. 
•70. முகப்பரு இருந்தால்… உடேன கிள்ளி எறிய விரல்கள் படபடக்கும். ஆனால், அது ஆபத்தானது. 
முகத்தில் பள்ளங்கைள நிரந்தரமாக்கிவிடும். 
•71. நீரிழிவு பிரச்ைன உள்ளவர்கள் அைனத்து வைக கீைரகள், காய்கள், வாைழத்தண்டு 
சாப்பிடலாம். ெவந்தயம் மிக நல்லது. 
•72. உப்பில் ஊறிய ஊறுகாய், கருவாடு, அப்பளம், வற்றல் கூடேவ கூடாது. அைசவம் வாரத்தில் 
100 கிராம் அளவில் சாப்பிடலாம். முட்ைடயில் ெவள்ைளக்கரு மட்டும் ஓ.ேக! உயர் ரத்த அழுத்த 
பிரச்ைன உள்ளவர்களுக்கும் இது ெபாருந்தும். 
•73. மா, பலா, வாைழ, காய்ந்த திராட்ைச, சப்ேபாட்டா, ேபரீச்ைச ஆகியவற்ைறத் தவிர்க்கலாம். 
பைன ெவல்லம், பனங்கற்கண்டு, ேதன், மைலவாைழ, ேலகியம், பஞ்சாமிர்தம் ேசர்க்கேவ கூடாது. 
•74. இரண்டு, மூன்று ெவண்ைடக் காய்களின் காம்பு மற்றும் அடிப்பகுதிைய நீக்கி, ெநடுக்குவாட்டில் 
கீறல்கைள ேபாட்டுவிட்டு இரவு முழுக்க டம்ளர் நீரில் மூடி ைவக்க ேவண்டும். காைல உணவுக்கு 



முன் இந்த நீைர மட்டும் அருந்திவர, இரண்ேட வாரத்தில் சர்க்கைர குைறயும். இது ேமற்கத்திய 
நாடுகளின் எளிய ைவத்தியம் 

•75. உடல் எைடையக் குைறக்கிேறன் ேபர்வழி என சாப்பாட்டின் அளைவ திடீெரன குைறப்பது 
ஆபத்து. உடலில் சர்க்கைரயின் அளவு ேவறுபட்டு, சர்க்கைர ேநாய் வருவதற்கும் 
வாய்ப்பிருக்கிறது. 
ெஜனரல் வார்டு! 
 
•76. சர்க்கைர, டி.பி., ேகன்சர், எய்ட்ஸ் ஆகிய ேநாய்களால் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுக்கும், 

ஸ்டீராய்டு மாத்திைர சாப்பிடுபவர்களுக்கும் உடலில் எதிர்ப்புச் சக்தி குைறந்து இருக்கும். 
இவர்கைள எளிதில் ேநாய் தாக்கும். எச்சரிக்ைகேயாடு இருத்தல் அவசியம். 
•77. வாந்தி, ேபதி ஏற்பட்டு மருத்துவமைன ெசல்ல தாமதமாகும் சூழலில்… உடலில் இருந்து 
ெவளிேயறிய நீருக்கு இைணயாக உடேன சர்க்கைர மற்றும் உப்பு கலந்த நீேரா, இளநீேரா குடிக்க 
ேவண்டும். 
•78. நடு இரவு அல்லது பயண ேநரங்களில் திடீர் ஜுரம் அடிக்கிறது. உடேன டாக்டைர பார்க்க 
முடியாத நிைல. அதற்காக சும்மா இருக்க ேவண்டாம். வடீ்டில் இருந்தாேலா அல்லது பயணத்தின் 
இைடயிேலா பாராசிட்டமால் மாத்திைர ஒன்ைற பயன்படுத்துவது நல்லது. அதன்பிறகு, 6 மணி 
ேநரத்துக்குள் டாக்டைர சந்திப்பது நல்லது. 
•79. காதுகைள வாரம் இருமுைற ெமல்லிய காட்டன் துணிகளால் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும். சாவி, 
ேஹர்பின், பட்ஸ் ேபான்றவற்ைறத் தவிர்க்க ேவண்டும். ஏெனனில் பட்ஸ் ேபாடும்ேபாது திட 
அழுக்குகள் அப்படிேய அழுத்தப்படுேம தவிர, ெவளியில் வராது. 
•80. வயிற்றுப்ேபாக்கு விடுபட உடனடி உபாயம்… ெவறும் ெகாய்யா இைலகைள ெமல்வதுதான். 
•81. சாப்பிட்டதும் ெநஞ்ெசரிச்சலா? சிறிது ெவல்லம் கைரத்த நீைர அருந்தினால் ேபாதும். 
•82. வியர்ைவ தங்கிய உைடயுேடேனேய இருப்பது ஆபத்தானது. அதுேவ ேநாய் ெதாற்றுக்கான 
காரணியாக அைமந்துவிடும். 
•83. நீங்கள் நீண்ட ேநரமாக தண்ணரீ் குடிக்காமல் இருந்தாலும்கூட சிறுநீர் மஞ்சளாக ேபாகும். 
•84. உடலில் ஏேதனும் காயம் அல்லது நகக்கீறல் ேபான்றைவ ஏற்பட்டால், 12 மணி ேநரத்துக்குள் 
தடுப்பு ஊசி (டி.டி.) ேபாடேவண்டும். தடுப்பூசி காலத்தில் இருக்கும், பத்து வயது வைரயுள்ள 
குழந்ைதகள் என்றால், இந்த ஊசி ேதைவயில்ைல. 
•85. மூலம், பவுத்திரம் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் கூச்சப்படாமல் உடேன டாக்டைரப் பார்க்க ேவண்டும். 
நார்ச்சத்துள்ள உணைவ அதிகம் ேசர்த்துக் ெகாள்ளேவண்டும். மலச்சிக்கல் ெதாடர்ந்தால், 

இதயத்துக்ேக ஆபத்தாகிவிடும். 
நில்… கவனி… ெசல்! 
 
•86. மருத்துவமைனயில் ேநாயாளியின் படுக்ைகக்குக் கீேழ, நைடபாைத என்று கிைடத்த 
இடங்களில் எல்லாம் அமர்ந்து சாப்பிடுவது தவறு. அது… ெதாற்றுக்கிருமிகைள பரஸ்பரம் உள்ேள – 

ெவளிேய எடுத்துச்ெசல்லும் ேவைலையத்தான் ெசய்யும். 
•87. தவிர்க்க முடியாத சூழைலத் தவிர, மற்ற சமயங்களில் குழந்ைதகள் மற்றும் முதியவர்கைள 
ேநாயாளிையப் பார்ப்பதற்காக மருத்துவமைனக்கு அைழத்துச் ெசல்லக் கூடாது. 
•88. ‘ேபாஸ்ட்மார்ட்டம்’ என்றாேல பலருக்கும் ஒருவித பயமும் பதற்றமும் இருக்கும். இதன் 
காரணமாக ேபாஸ்ட்மார்ட்டத்ைதத் தவிர்த்துவிட்டால்… பல்ேவறு சிக்கல்கைளச் சந்திக்க ேநரிடும். 
எதிர்பாராத மரணெமன்றால் கட்டாயம் பிேரத பரிேசாதைன ெசய்வதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் 



நல்லது. பரிேசாதைன அறிக்ைக இருந்தால்தான் வாரிசுகளுக்கான இன்ஷுரன்ஸ் உள்ளிட்ட 
அைனத்துவிதமான முதலீடுகைள ெபறுவதில் சிக்கல் ஏற்படாமலிருக்கும். 
•89. ேஹாட்டல், ஹாஸ்டல் ேபான்ற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் தட்டு மற்றும் டம்ளர்கைள 
சரியாக கழுவவில்ைல என்றாலும், சாலட்டில் ேபாடப்படும் பச்ைசக் காய்கறிகள், பழங்கைள 
சுத்தமான தண்ணரீில் அலசவில்ைல என்றாலும்… அமீபியாசிஸ் எனும் ெதாற்றுக்கிருமி தாக்குதல் 
ஏற்படும். இதனால், சாப்பிட்டதும் மலம் கழிந்துவிடும். கவனிக்காமல் விட்டால் உடல் ெமலிந்து 
எதிர்ப்புச் சக்திைய முற்றிலுமாக இழக்க ேநரிடும். 
•90. ‘ேபாரடிக்கிறது’ என அடிக்கடி காபி, டீ குடிக்கக் கிளம்பாமல்… தூய்ைமயான தண்ணைீரக் 
குடிப்பேத நல்லது. 
•91. ஒேர இடத்தில் உட்கார்ந்திராமல் அவ்வப்ேபாது எழுந்து நடக்கேவண்டும். அதிகபட்சம் 45 

நிமிடங்களுக்கு ேமல் ெதாடர்ச்சியாக அமர ேவண்டாம். லிஃப்ட் பயன்படுத்துவைத கூடுமானவைர 
தவிர்க்கவும். 
•92. ஓடுவது நல்ல உடற்பயிற்சி. ஆனால், கறுப்பு நிற ஆைட அணிந்து ெகாண்டு ஓடக் கூடாது. 
உடலில் அதிக ெவப்பம் ஈர்க்கப்பட்டு சிக்கல் உருவாகலாம். ஜிலுஜிலு குளிர் ேநரெமன்றால்… 

கறுப்ேப சிறப்பு. 
•93. கம்ப்யூட்டரில் ேவைல பார்ப்பவர்கள் 20-20-20 பயிற்சிையப் பழக ேவண்டும். இருபது 
நிமிடங்களுக்கு ஒருமுைற, இருபது அடி ெதாைலவிலுள்ள ெபாருைள, இருபது விநாடிகள் பார்த்து 
கண்ைண இலகுவாக்குவதுதான் பயிற்சி. அவ்வப்ேபாது கண்கைளக் கழுவுவதும் அவற்றுக்குப் 
புத்துணர்ச்சிையத் தரும். 
•94. சைமக்கும்ேபாது ஜன்னல்கைளத் திறந்து ைவப்பது… அல்லது எக்ஸாஸ்ட் ஃேபைன 
ஓடவிடுவது நல்லது. சைமயல் எரிவாயுவிலிருந்து ெவளிப்படும் நச்சுக்கைளத் ெதாடர்ந்து 
சுவாசிப்பது நுைரயரீலுக்கு ஆபத்தானது. 
எச்சரிக்ைக 
 
•95. ெவற்றிைல-பாக்கு, புைகயிைல, சீவல், புைக ேபான்றவற்ைறத் ெதாடர்ச்சியாகப் 
பயன்படுத்துேவாரின் வாயானது, உட்புறம் ெமன்ைமத் தன்ைமைய இழந்து, நார்நாராகக் 
காட்சியளிக்கும். இது, வாய் புற்றுேநாய்க்கு வழிவகுக்கும். 
•96. இரவு உணவுக்குப் பிறகு நீண்ட ேநரம் ெவறும் வயிறாக இருப்பதால், ஆசிட் நிைறய 
சுரந்திருக்கும். எனேவ, காைலயில் கட்டாயம் சாப்பிடேவண்டும். சரிவர சாப்பிடாமல் 
பழகிவிட்டால், அது வயிற்றில் புற்றுேநாைய உருவாக்கும். 
•97. இரவு ெவகு ேநரம் ேவைல ெசய்ய ேவண்டியிருந்தால், மறுநாள் காைலயில் வாக்கிங், ஜாகிங் 
ேபாகக்கூடாது. அது, பயனளிப்பதற்குப் பதிலாகக் ெகடுதைலேய தரும். 
•98. அலர்ஜி – ஆஸ்துமா ேபான்ற ேநாய்கள் இருந்தால், ெசல்லப் பிராணிகைளக் ெகாஞ்சம் 
தள்ளிேய ைவயுங்கள். அலர்ஜி ேநாய்க்கு, கரப்பான் பூச்சி ஒரு முக்கிய காரணம். 
•99. நாற்பது வயதுக்குேமல் ெதாடர்ச்சியாக அல்சர் ெதாந்தரவு இருந்தால் என்ேடாஸ்ேகாபி 
பரிேசாதைன ெசய்துவிடுவது நல்லது. …ஃபாஸ்ட்ஃபுட் வைகயறாக்கைளத் ெதாடேவ கூடாது.  
•100. சுகாதாரமற்ற முைறயில் பச்ைச குத்துதல் மற்றவர்களுைடய ேநாைய நமக்கு வாங்கித் 
தந்துவிடும். 
  
 


