
 பிரேமா நாோயணன்

 டாகடர் 
  எஸ்.டி.வெங்கடடஷெரன்

‘சுலபமான எடைக் குடைப்புக்கு 
வழி எனன? ` `மனசும் க�ாஞ்சம் 
முயற்சியும் இருந்ால், எடைக் குடைப்பு 
மி�வும் எளிது்ான” எனகிைார் , 
க்சனடன அரசு யயா�ா மற்றும் 
இயற்ட� மருத்துவக் �ல்லூரியின 
இடைப் யபராசிரியர் ைாக்ைர்  
எஸ்.டி.கவங�யைஷவரன.

128 கியலா எடை இருந் க்சனடன 
க�ாளத்தூடரச் ய்சர்ந் கெ�ன, இவரது 
ஆயலா்சடன கபற்று, ஒயர வருைத்தில் 
50 கியலா வடர எடைடயக் குடைத் 
திருக்கிைார்.  

“எனக்கு ஷிப்பிங பிசினஸ். கரண்டு 
குழநட்�ள். நான பள்ளி, �ாயலஜில் 
படிக்கிை �ாலத்துல இருநது கிடைத்்டை 
20 வருஷமா உைல் பருமனாயவ்ான 
இருநய்ன. எங� வீடடு ்சடமயல்ல 
நான-கவஜ், ஆயில் எல்லாம் அதி� 
மா�யவ இருக்கும். நல்லா ்சாப்பிடுயவன. 
ஆபீஸ்ல யபாய் ஏ.சி ரூம்ல உக்�ார்நய் 
இருப்யபன .  கைனஷன வந்ா 
எட்யாவது க�ாரிப்யபன. இப்படி, 
உைம்பு ஏறுைதுக்கு எல்லாயம �ாரைம் 
ஆயிடுச்சு.

மு்ல்ல, என உைல் பருமடனப் 
பத்திப் கபரி்சா �வடலப்பைல. 
ஆனா, நாளா� ஆ�, எனனால் 
நைக்�யவா, �ாரில் ஏையவா 

 படங்கள்: பா.அருண்

எடை குடைப்பு சாத்தியம்?
டாகடர் எஸ்.டி.வெங்கடடஷெரன் தரும் டிப்ஸ்:

‘்கணிசமான அளவு எடடடைக குடைத்துவிடலாம்’ 
என்ை நம்பிகட்கடை மனதில் ஆழமா்க விடைக்க 
டெண்டும். ‘என்னால் முடியுமா?’ என்ை ட்கள்விடைாடு 
ெருபெர்்களுககு, முடியும் என்ை நம்பிகட்கடை 
ெரெடழபபதுைான் மி்கவும் முககிைம். தினமும் என்ன 
சாபபிடுகிடைாடமா, அடை சாபபிட்டுகவ்காண்டட 
எடடடைக குடைக்கலாம். அதுைான் சாத்திைம்கூட.  
எடடடைக குடைக்க ்காடல உணவு அெசிைம். 
ஆனால், இரவு உணவு எளிடமைா்க இருக்க டெண்டும். 
வபரிை வநல்லிக்காய், சுககு, ைனிைா, குடமிள்காய், 

புடராட்காலி, பாலக, ட்காஸ், வெங்காைம், பூண்டு, 
வசலரி டபான்ைடெ, வ்காழுபடபக குடைக்க உைவும். 
அடர் நிைங்கள் வ்காண்ட, வெவடெறு நிைக ்காய்்கள், 
பழங்கடள உணவில் டசர்க்க டெண்டும். வெள்டள 
சர்க்கடர (ஜீனி), டமைா, சாஃபட் டிரிஙகஸ், டபக்கரி 
ைைாரிபபு்கள், பைபபடுத்ைபபட்ட உணவு்கடளக 
்கண்டிபபா்கக குடைக்க டெண்டும். அல்லது அைடெ 
ஒதுக்க டெண்டும்.

நான் ைந்துள்ள ‘ஐடிைல் டைட் சார்ட்’ முடையில் 
சாபபிடுங்கள் (இது வபாதுொனது. அெரெர் விருபபம் 
மற்றும் உடல்நிடலகட்கற்ப இது மாறும்). மாைத்துககு 

முடியாம, கராம்ப சிரமப்படயைன. 
பார்க்கிைவங� எல்லாம் என மனசு 
புண்பைை மாதிரி யபசினாங�. இ்னால, 
எனடன விை என மடனவி கராம்பயவ 
பாதிக்�ப்படைாங�. அவங� கராம்ப 
ஒல்லியா இருப்பாங� .  இதுயவ 
எனக்குள்ள, ஒரு ்ாழ்வு மனப்பான 
டமடய ஏற்படுத்தி, வீடடுக்குள்யளயய 
முைங�கவச்சிடுச்சு. எனயனாை 
பருமன, கரண்டு யபருக்குயம பயங�ர 
ஸ்டகரஸ் ்ரும் விஷயமானப்ப்ான, 
உைல் பருமடனக் குடைக்� முடிவு 
பண்யைன. 

இடுப்புச் ்சட்டயக் �டரக்கும் 
ஹீடடிங கபல்ட, கரடியமட  பவுைர்�ள், 
ஜிம் பயிற்சி�ள், அதுஇதுனனு எல்லாத் 
ட்யும் முயற்சி பண்ணியும், எடை 
குடையடல. அப்ப்ான  ைாக்ைர் 
கவங�யைஷவரடனச் ்சநதிச்ய்சன. 
அவருடைய நம்பிக்ட� ்ரும் யபச்சு 
எனடன ஊக்�ப்படுத்தியது. மு்ல்ல 
நாடி பிடிச்சுப் பார்த்து, பினனர் சில 
பரிய்சா்டன�டளச் க்சய்யச் க்சான 
னார். அதுல, எனக்கு க�டை க�ாழுப்பு 
அளவு அப்நார்மலா இருந்து. ஸ்டரிக்ட 
ையட, அக்குபஙக்ச்்சர் சிகிச்ட்ச, 
ய ய ா � ா ,  மூ ச் சு ப் பயி ற் சி  என 
க்ாைர்ந்து.  மு்ல் 10 நாட�ள் கவறும் 
பழச்்சாறு�ள், க்ரீன டீ, சூப் மாதிரி 
திரவ உைவு�ள் (க்களனஸிங ையட)



இயற்கை 
மு்ையில் 
எ்ை்ய 
கு்ைககைலாம்!
4 கிடலா எடடடை ்கண்டிபபா்கக 
குடைக்கலாம். கூடடெ, வெந்ைைம் 
டசர்த்துகவ்காள்ள டெண்டும். இைனால் 
சர்க்கடர அளவு குடையும். வ்காலஸ்ட்ரால் 
்கட்டுபபாட்டுககு ெரும். நல்ல வ்காழுபபின் 
(HDL) அளவு கூடி, வ்கட்ட வ்காழுபபின் 
(LDL) அளவு குடையும். 

சரிைான விகிைத்தில், சரிைான உணவு 
முடை, முடைைான உடற்பயிற்சி . 
எல்லாெற்டையும்விட டமலா்க, ̀ஸ்ட்வரஸ்’ 
இல்லாை ொழகட்கமுடை இருந்ைால் 
டபாதும். எளிதில் குடைக்கலாம் எடட!



ம ட டு ம் ் ா ன .  வ யி று 
ப சி ச் ்ச ா லு ம் ,  எ ட ை 
குடையணும்கிை கவறியில் 
ஸ் ட ரி க் ை ா  ஃ ப ா ய ல ா 
பண்யைன. அதுக்�ப்புைம், 
ப ழ ங �ள் ,  ய வ �டவ ச் ்ச 
�ாய்�றி�ள், முழு ஓடஸ்  
(Oa t  b r an ) ,  முடடையின 
க வள்டள ப்  ப கு தினனு 
மாறுச்சு . அப்பப்ப , என 
நாடிடயப் பார்த்து ையட 
மாத்துவார் ைாக்ைர்.  கரண்டு 
மா்சத்துக்கு சுத்்மா அரிசியய 
க ் ா ை ட ல .  க ர ா ம் ப 
முக்கியமானது, ஒரு மணி 
யநரத்துக்க�ாரு முடை, ஒரு 
ைம்ளர் ் ண்ணீர் குடிப்யபன.

மு்ல் 6 மா்சத்துக்கு மடடும், 
உைலில் இருக்கிை நச்சுக்�ள் 
கவளியயைதுக்�ா�, வாரத்துல 
மூணு நாள் ஸ்டீம் பாத், ஆயில் 
ம்சாஜ்னு க்ாைர்ந்தில், 6 
மா்சத்தில் 28 கியலா குடைஞசு, 
100 கியலாவுக்கு வநதுடயைன.   
இப்ப என எடை 78 கியலா. 52 
இனச் இருந் இடுப்பு ட்சஸ், 
34-க்கு வநதுருச்சு. இப்ப என 
க�ாலஸ்டரால் கலவலும், 
ரத்் அழுத்்மும் நார்மல் 
ஆயிடுச்சு. இப்பவும், ஆபீஸ்ல 
ஸ்டகரஸ் இருக்கு. ஆனால், 
டமண்டல ையட �ானஷியஸ் 
இருக்கிை்ால, அந் ்சமயத்தில் 
கிரீன டீ, பிளாக் டீ, பிளாக் 
�ாபி, க�ாய்யா, பப்பாளி, 
சுண்ைல்னு கெல்தியான 
ஸ்நாக்ஸ்்ான எடுத்துக்கியைன. 

எடைடயக்  குடை க் � 
மு்லில் ய்டவ ் னனம்பிக்ட�, 
டவராக்கியம். மு்ல் 10 நாள் 
�ஷைமா ்ான இருக்கும். 
அப்புைம் பழகிடும். கராம்பப் 
ப ாது� ாப்ப ானது ,  ப க் � 
விடளவு இல்லா்து இயற்ட� 
டவத்திய முடை்ான’’ எனறு 
நம்பிக்ட�யூடடுகிைார் கெ�ன.



ஐடியல் டயட் சார்ட்!
  ்காடல எழுந்ைதும், ்காபி, டீ அருந்துெைற்கு 
பதிலா்க, ஒரு கிளாஸ் ொடழத்ைண்டு சாறு. 
அடுத்ைைா்க சிறிது கிரீன் டீ. டைடெபபட்டால் 
சர்க்கடர டசர்க்காை ்காபி / டீ.

  ்காடல உணவுககு 3 இட்லி அல்லது எண் 
வணய் இல்லாை சபபாத்தி அல்லது கீடர / 
்காய் ஸ்டஃப வசய்ை டைாடச. வைாட்டுக 
வ்காள்ள வெங்காைச் சட்னி, வ்காத்ைமல்லி 
சட்னி (ைாளிக்காமல்) அல்லது சாம்பார். 
அடசெம் சாபபிடுபெர்்கள் என்ைால், டெ்க 
டெத்ை முட்டடயின் வெள்டளக ்கரு. 
(குறிபபு: ட்காதுடம மாவு அடரககும்டபாது, 
ஒரு கிடலா ட்காதுடமககு 100 கிராம் டசாைா 
டசர்த்து அடரபபது நல்லது.)

  முற்ப்கலில், வெண்வணய் எடுத்ை டமார் ஒரு 
கிளாஸ் அல்லது சர்க்கடர டசர்க்காை ைக்காளி 
ஜூஸ் அல்லது இளநீர் அல்லது ்காய்்கறி 
சூப ஒரு பவுல்.

  மதிை உணவுககு, அெரெர் ட்க அளவுககு 
நான்கு ட்கபபிடி அளவு சாைம். பூசணி, 
பீர்கட்க, புடடல, சுடரக்காய், ்காலிஃபளெர் 
- ஏைாெது ்காய்்கறி கூட்டு. ஏடைனும் ஒரு 
கீடர.

  பிற்ப்கலில் ̀டலா கிடளசமிக இண்வடகஸ்’ 
வ்காண்ட டசாைா, ராஜமா, சிறிை ்கறுபபு 
வ்காண்டடக்கடடல - இெற்றில் ஏைாெது 
ஒரு சுண்டல் - 2 ட்கபபிடி அல்லது ெறுத்ை 
டசாைாபீன்ஸ் 2 ட்கபபிடி.

  இரவு உணடெ சீககிரடம சாபபிட்டுவிட 
டெண்டும். இரவு உணவுககு முன், ்காளான், 
்காய்்கறி அல்லது ைக்காளி சூப 2 பவுல். ஒரு 
மணி டநரம் ்கழித்து, பபபாளி, ஆபபிள் 
அல்லது ஏடைனும் ஒரு பழம். அைனுடன், 
்காய்்கறி்கள் டசர்த்ை சாலட் ஒரு பவுல். 

உடறபயிறசி:
   தினமும் 25 நிமிடம் டைா்கபபயிற்சி, கூடடெ 
மூச்சுபபயிற்சியும் முககிைம். அதுமட்டுமின்றி, 
வபாதுொ்க எபடபாதுடம நிற்கும்டபாதும், 
நடககும்டபாதும் டபசும்டபாதும் ெயிற்டை 
உள்ளிழுத்ைபடிடை இருந்து பழ்கடெண்டும். 
அதுடெ ஒரு ெட்கைான உடற்பயிற்சிைான். 
இைனால் ெயிற்றுத் ைடச்கள் ̀டடான்’ ஆகி, 
வைாபடப குடையும்.


