
பெட்னா பெல்லி சீந்தில்ப ாடி ொனம் (Fadna Nelli Rasakinda) 

 
 ஒரு பெக்ப ட்டில் 20 பொதி ள் 

 ஒரு ெக்ப ட்டில் 20 ெயன்ொடு ள் 

  
அதி  ஒளடத குணம் ப ாண்ட பெல்லி சீந்தில்ப ாடி ொனம், சருமத்ததப் பொலிவதடயச் பசய்து, உடலுக்குக் 

குளிரூட்டி புத்துணர்ச்சிதயயும் பெற்றுத் தரு ிறது. உடலிலுள்ள ெச்சுத் தன்தமதயப் பொக்கும் மி ச் சிறந்த 

 லதவயான பெல்லி மற்றும் சீந்தில் ப ாடியில் அடங் ியுள்ள ஒளடத பசயற்ொடு ள் மூலம் சருமத்தின், ஈரல், 

சிறுெீர ம் மற்றும் குருதியில்  ாணப்ெடும் ெச்சுத்தன்தமதய அ ற்றி, சு ாதாரமான ெீண்ட ஆயுதள வழங்கும் 

வாழ்க்த க்கு வழிவகுப்ெதா  ஆயுர்பவதத்தில் குறிப்ெிடப்ெடு ிறது. இதில் விட்டமின் சி அதி மா  உள்ளதனால் பொய் 

எதிர்ப்பு சக்தியும் அதி ாித்து, ஒவ்வாதமதய இல்லாபதாழிக் ிறது. 
 
 பெல்லி சீந்தில்ப ாடி ொனம் என்றால் என்ன? 

 
இரண்டு மி  முக் ிய ஆயுர்பவத ஒளடதங் தளக்  லந்து தயாாிக் ப்ெடும் பெல்லி சீந்தில்ப ாடி ொனமானது, ெல்பவறு 

பொய் ளுக்கு ஒரு சிறந்த பொய் ெிவாரணியாகும். பெல்லி (Phyllanthus emblica), ஆயுர்பவத மருத்துவத்தில் மந்திரப் 

ெழம் எனக்  ருதப்ெடு ின்றது. இது சமிொட்டு பசயற்ொடு தளச் சீராக்கு ிறது, ஆயுதள அதி ாிக் ச் பசய் ிறது, 

இரத்தத்தத சுத்தி ாிக் ின்றது, சீரான இருதய பசயற்ொட்தட ஏற்ெடுத்து ின்றது, அத்துடன், சீந்தில்ப ாடி (Tinospora 
cordifolia) ஆயுர்பவதத்தில் சுவர்க் த்தின் தாவரம் எனக்  ருதப்ெடு ின்றது. இது சருமத்ததப் பொலிவதடயச் பசய்து, 

அழ ிய பதாற்றத்ததப் பெற்றுத்தரும் அபதபவதள, ொதிப்தெ ஏற்ெடுத்தும்  லங் ள் உடலில் உருவாவதத தடுத்து 

பொய் எதிர்ப்பு சக்திதய அதி ாிக் ச் பசய் ிறது. 

 

இரண்டு மருத்துவச் பசடி ளும் இதணந்து பசதமுற்ற ததச தள சீராக்கும் வத யில் பசயற்ெடுவபதாடு, உடலில் 

ொத ம் விதளவிக் க்கூடிய  லங் ள் உருவாவததத் தடுத்து, ஆபராக் ியமான, ம ிழ்ச்சி ரமான வாழ்க்த  ஒன்தறப் 

பெற்றுத் தரு ிறது. இந்தப் ொனத்தத பதாடர்ந்து அருந்தி வருவதன் மூலம் ெச்சுத்தன்தம உடலில் தங் ியிருப்ெததத் 

தடுத்து இரத்தம் சுத்தி ாிக் ப்ெடுவபதாடு, உடலுக்கு ஆபராக் ியத்ததயும், ஊதிய தன்தமதய தடுத்து ஒவ்வாதம ளில் 

இருந்து ொது ாப்பும் பெற முடி ிறது. 

 
 இது எவ்வாறு பசயற்ெடு ிறது? 

 
பெல்லி ரச ிந்த என்ெது, ஒரு ொரம்ொிய ொனமாகும். இது ெல்பவறு பொய் ளுக்கும் வலி ளுக்கும் ெிவாரணியா ப் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட ஒரு உணவுப் பொருளாகும். பமலும், இவற்றில் அடங் ியுள்ள  டுதமயான ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்புத் 

தன்தம, உடலில் ெச்சு இரசாயனங் ள் இருக்குமாயின் அவற்தற இல்லாபதாழிக்  மி ச்சிறந்த ெிவாரணத்தத 

பெற்றுக்ப ாடுக் ிறது. பமலும், இந்தத் பதெீாில் அதி ளவு விட்டமின் சீ அடங் ியுள்ளதனால், இயற்த யான 

பொஷாக்த ப் பெற்றுக்ப ாடுத்து, ப ாலஸ்பரால் மட்டத்ததக்  ட்டுப்ெடுத்தி, இருதய பொய் ள் மற்றும் நுதரயீரல் 

சார்ந்த பொய் ளுக்கும் ெிவாரணம் பெற்றுத் தரு ிறது. 

 

இந்தத் பதெீதர தினமும் இரு முதற ெயன்ெடுத்துவது மி வும் உ ந்தது. ெீங் ள் விரும்ெிய எந்தபவாரு சந்தர்ப்ெத்திலும் 

இததன அருந்தலாம். பதாடர்ச்சியா  ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் சிறந்த பெறுபெறு ள்  ிதடக்கும். 

 
 ெிரதான அனுகூலங் ள்: 
 
 அதி ளவு விட்டமின் சி அடங் ியுள்ளதனால், பொய் எதிர்ப்பு சக்தி அதி ாித்து சமிொட்டுச் பசயற்ொடு ள் 

சீராக் ப்ெடு ின்றன. 

 ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு சக்தி இயற்த யா பவ உள்ளதனால், உடலுக்குத் தீங் ிதளக்கும் இரசாயனங் ள் உடலில் 

பசர்வததத் தடுக் ிறது. 

 அதமபனா அமிலங் ள் அடங் ியுள்ளதனால், கூந்தல் வளர்ச்சிக்கு மி வும் உ ந்தது. 

 உட்புறத்திலிருந்பத உடதலச் சுத்திாிக் ின்றது. 

 சமிொட்டுச் பசயற்ொட்தடச் சீராக்கு ின்றது. 

 முதிர்வுத் பதாற்றத்ததத் தடுக் ிறது. 

 மன அழுத்தம் மற்றும் பவதலப்ெழுவினால் ஏற்ெடும்  தளப்தெக் குதறக் ிறது. 



 


