
பெட்னா ரணவறா டீ (Fadna Ranawara Tea) 

 
 ஒரு பெக்பெட்டில் 10 பொதிெள் 

 ஒரு ெக்பெட்டில் 10 ெயன்ொடுெள் 

 
ரணவறா டீ என்ெது, ஒரு ஆயுர்வவத ொனமாகும். இது, நீண்ட ஆயுளுக்கும், ஆவராக்ெியமான வாழ்க்கெக்கும் எனப் 

ொரம்ொியமாெப் ெருெப்ெட்டு வந்த ஒரு அரு மருந்தாகும். குழுக்வொஸ் சார்ந்த வநாய் உள்ளவர்ெளுக்கு மிெச் சிறந்த ஒரு 

மருந்தாெவும் இது ெருதப்ெடுெின்றது. வமலும், உடல் பவப்ெ நிகைகயச் சமப்ெடுத்தவும், உடலில் ஏற்ெடும் 

துர்வாகடகயத் தடுக்ெவும் நச்சு இரசாயனங்ெகள உடலில் இருந்து அெற்றவும் உதவுெிறது. 

 
 ரணவறா டீ என்றால் என்ன? 

 
ரணவறா (ஆவாரம் பூ) டீ (Cassia auriculata) ஒரு ஆயுர்வவத ொனமாகும். இது ெண்கடக்ொைம் பதாட்டு சந்ததி 

சந்ததியாெப் ெருெப்ெட்டு வருெிறது. இந்த மரவுப்புச் சத்து (caffeine) அற்ற ஆயர்வவத ொனத்கத ெருெி வருவதன் 

மூைம் உடலின் ஒட்ஸிஜனுடன் இகணயும் நச்சு இரசாயனங்ெள் பவளிவயற்றப்ெடுவவதாடு, இைங்கெ ஆயர்வவத 

மருத்துவத்தில் இது பெரும்ொலும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வருெிறது. 

 

ரணவறா டீ ஆனது, குழுக்வொஸ் சார்ந்த வநாய்ெளுக்கு மிெவும் உெந்ததாகும். உடலின் வநாய், வலிெளுக்கு 

நிவாரணமளிக்ெிறது. வமலும், இந்தப் ொனம், உடல் பவப்ெநிகைகயச் சமப்ெடுத்தவும், குளிர்கமயாக்ெவும் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுெின்றது. ரணவறா டீ கய பதாடர்ந்து ெருெி வருவதன் மூைம், உடலின் நச்சு இரசாயனங்ெகள 

பவளிவயற்றி, துர்வாகடகய அெற்றி, ொலியல் ாீதியான சிறந்த பசயற்ொடுெளுக்கும் வழிவகுக்ெின்றது. 

 

இயற்கெயின் பெரும் வல்ைகம பொண்ட இந்த ொனத்கத பெட்னா புத்துயிரளிக்கும் ஒரு வதநீர்ப் ொனமாெ உங்ெள் 

வொப்கெக்கு பெற்றுக்பொடுப்ெதற்கும், நாளாந்தம் எந்தபவாரு வவகளயிலும் ெருெக் கூடிய வகெயிலும் உங்ெளிடம் 

பொண்டு வந்து வசர்ப்ெதற்கும் நடவடிக்கெ எடுத்துள்ளது. 

 
 உள்ளடக்ெம்: 

 
ஆவாரம் பூ (Cassia auriculata) 

 
 இது எவ்வாறு பசயற்ெடுெிறது? 

 



ஆவாகர (ரணவறா) என்ெது, நீாிழிவு சார்ந்த வநாய்ெகள எதிர்த்து பசயற்ெடும் நுண்ணங்ெிெளினால் ஏற்ெடும் 

தாக்ெங்ெகளத் தடுக்கும் ஆயர்வவத மருத்துவத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் ஒரு மூலிகெத் தாவரமாகும். இதில் ஒட்ஸிஜன் 

எதிர்ப்புத் தன்கம, கூட்டுச் சர்க்ெகரெள் (polysaccharides), டான்னிக் அமிைம் (tannins), ெிவளவபனாய்டுெள் 

(flavonoids), ெிகளவொகசடுெள் (glycosides) மற்றும் சப்வொனின்ெள் (saponins) வொன்ற ெல்வவறு 

பெறுமதிவாய்ந்த மூைப்பொருட்ெள் உள்ளடங்ெியுள்ளன. இதன் ொரணமாெ உடகைச் சுத்திாிக்கும் பசயற்ொட்கட இது 

வமற்பொள்ெின்றது. 

 

எமது மூதாகதயர்ெள் ொகையில் அருந்தும் ஒரு வதநீராெ இது ொணப்ெட்டது. இதன் மூைம் அவர்ெள் நீண்ட 

ஆயுளுடன் ஆவராக்ெியமாெ வாழ்ந்து வந்தார்ெள். இவற்றின் சாறுெள் அகனத்கதயும் ஒரு சிறிய வதயிகைப் பொதியில் 

உள்ளடக்ெியிருப்ெதனால், இது மிெவும் இைகுவாெ ெயன்ெடுத்தக்கூடிய முகறயில் உள்ளது. 

 

இந்தத் வதயிகையில் எவ்வித ெக்ெ விகளவுெளும் இல்கை. இது, 100% இயற்கெயான ஒரு தயாாிப்ொகும். இதனால் 

நாளாந்தம் எந்தபவாரு வவகளயிலும் இதகன அருந்த முடியும். 

 
 ெிரதான அனுகூைங்ெள்: 
 
 குருதியின் அதிெ குழுக்வொகைக் ெட்டுப்ெடுத்த ெயன்ெடுத்தப்ெடுெிறது. 

 உடலின் வநாய்ெள், வலிெள், ொய்ச்சல் வொன்றவற்கறக் குகறக்ெ உதவுெிறது. 

 சிறுநீர் ொகத, மைம் ெழிக்கும் ொகதயில் ஏற்ெடும் ொதிப்புக்ெகளச் சமப்ெடுத்துெிறது. 

 சிறுநீர் பவளிவயற்றத்தில் ஏற்ெடும் வலிெளுக்கு நிவாரணமளிக்ெிறது. 

 வமனியின் அழகெ வமம்ெடுத்துெிறது. 

 ெண்ெளில் ஏற்ெடும் தாக்ெங்ெகளக் குகறக்ெிறது. 

 உடல் பவப்ெ நிகைகயச் சமப்ெடுத்துெிறது. 

 உடல் துர்வாகடகயக் ெட்டுப்ெடுத்துெிறது. 

 


