ந ோயற்ற வோழ்நவ குறறவற்ற செல்வம்
ஒரு மனிதன் தன் அன்றாடக் கடன்களைத் தவறாமல் செய்தல் மிக அவசியம்.
அக்கடன்களைச் செம்ளமயாகச் செய்து முடிக்க ஆர ாக்கியமான உடல் மிகமிக
அவசியம். எனரவதான், ர ாயற்ற வாழ்ளவ ாம் ஒரு செல்வமாகக் கருதி, ம் உடல்
லத்ளதப் ரேணி வருகிரறாம்.
செல்வங்கள் ேல கல்விச் செல்வம், சோருட் செல்வம் என்ேன இவற்றுள் சில.
இச்செல்வங்களைப் சேற அடிப்ேளடத் ரதளவயாக அளமகிறது உடல்
லம். உடல்
லமின்றி, கல்வியில் கவனம் செலுத்தரவா, ரவளல செய்து சோருள் ஈட்டரவா
இயலாது. உடல் ஆர ாக்கியமாக இருந்தால்தான் எவ்விதக் குளறயுமின்றி, கல்வி,
சோருள் என்னும் செல்வங்களுடன், ரவறுேல செல்வங்களையும் ரெகரித்து
ாம்
அனுேவிக்க முடியும். எனரவதான், ர ாயற்ற வாழ்ளவக் குளறவற்ற செல்வமாகக்
கூறுகிரறாம்.
ர ாயற்ற வாழ்ளவ
ாம் அளடந்துவிட்டால், பிற செல்வங்களைப் சேறவும்,
இன்ேத்ளத அனுேவிக்கவும்
மக்குத் தளடகள் இ ா. உதா ணத்திற்குப் ேணத்ளதக்
சகாண்டு
ாம் ேல
ல்ல காரியங்களில் ஈடுேடலாம். ஆனால், ர ாயுற்றிருந்தால்,
அப்ேணம், ர ாளயக் குணப்ேடுத்துவதில் செலவிடப்ேடும். இவ்வாறு ேணத்ளத வீண்
வி யமாக்காது இருக்க, ம் உடல் லத்ளதப் ரேணுவரத தளலயாய செயல்.
உடல் ஆர ாக்கியத்துடன் இருந்தால், ாம் அதனால் அளடயக்கூடிய ன்ளமகள்
ேல. ஒன்று நீண்ட ஆயுள். விஞ்ஞானிகளின் ஆ ாய்ச்சியின் வாயிலாக, (நீண்ட ஆயுள்
என்ேது, உடல் ஆர ாக்கியத்தின் அடிப்ேளட விளைவு என்ேது புலனாக்கப்ேட்டுள்ைது).
நீண்ட ஆயுளுடன் இருந்தால், ாம் ம் வாழ்க்ளகயில் ேயனுள்ை வளகயில் இன்ேமாய்
வாழலாம்.
துன்ேமில்லா வாழ்க்ளக, அதாவது ர ாயினால் ஏற்ேடும் இளடயூறுகள் ஏதும்
இல்லாமல் இருக்க வழிவகுப்ேது ல்ல ஆர ாக்கியமாகும். வாழ்வில் முன்ரனற்றமளடய
வழிவகுப்ேதும் ர ாயற்ற வாழ்ரவ.
ம்மிளடரய இருக்கும் ரவறுேட்ட ரதளவகளைப்
பூர்த்தி செய்யவும், ேல ல்ல டவடிக்ளககளில் ஈடுோடு காட்டவும் மளறமுகமாக ல்ல
ஆர ாக்கியரம உதவி செய்கின்றது.
இரத
ரவளையில்,
ாம்
ர ாயுற்ற,
ஆர ாக்கியமிழந்த
வாழ்ளவ
ஒப்பிடுரவாமானால், உடல் லத்தின் அவசியத்ளத ரமலும் உண முடியும். ர ாயுற்றதால்,
ாம் ேல துன்ேங்களை அனுேவிக்க ர ரிடும். ர ாயினால் ஏற்ேடும் வலி, துன்ேம்,
துன்ேத்தினால் எழும் வீண் சவறுப்பு இளவசயல்லாம் ஒரு மனிதனின் இன்ே
வாழ்க்ளகக்குத் தளடகைாக அளமயும். அரதாடு, ர ாளயத் தீர்க்க நிளறயச்
செலவுகளைச் செய்ய ரவண்டியிருக்கும். செல்வந்தனுக்கு இளவசயல்லாம் இயலும்.
ஆனால், ஏளழ ஒருவனுக்கு இளவ அனாவசியப் ேண வி யந்தான்? ரமலும், கடுளமயாக

ர ாய்வாய்ப்ேட்டிருந்தும் ஒருவன் பிறர் உதவியின்றி இயங்க முடியாது. இதனால் அவன்
மற்றவர்களுக்குப் ோ மாய் அளமயலாம்.
இவற்ளறசயல்லாம் சீர்தூக்கிப் ோர்த்தால் ர ாயற்ற வாழ்வின் அவசியத்ளதயும்
ேயளனயும் ன்கு உண முடிகிறது. இவ்வாறு ேயன்மிக்க ஒன்ளறப் ரேணி வருவது மிக
இன்றியளமயாதது ஆகும். ர ாளயத் தவிர்க்க ாம் ேல வழிகளைக் ளகயாைலாம்.
மிக எளிதான, அளனவரும் அறிந்த ஒன்று, ெத்துள்ை உணவு உண்ேது.
தற்காலத்ரதார் ெத்துள்ை உணளவச் ொப்பிடுவது மிகக் குளறவான ஒன்றாய் உள்ைது.
அளதத் தவிர்த்து, அவர்கள் அதிகமான இனிப்பும் கா மும் கலந்த சுளவப் ேண்டங்களை
ாடுகின்றனர். ஆர ாக்கியமாய் வாழ இவ்வாறான உணளவச் ெற்றுக் குளறத்து
அதிகமான கீள வளககள், ேழங்கள் ரோன்றவற்றுடன் ரவறுேல ெத்துள்ை ேண்டங்களை
உண்ணுதல் அவசியம். அரதாடு, ொப்ோட்டில் ர ந்தவறாளமயும் மிக முக்கியமாகும்.
குறிப்பிட்ட ர த்தில், குறிப்பிட்ட அைவு உண்ண ரவண்டும். ஒரு ரவளைக்கு அதிகமாகச்
ொப்பிட்டு மறுரவளை உணளவத் தவிர்ப்ேது ஆர ாக்கியமான ேழக்கமன்று.
ாம் செய்யும் ரவளலயில் சுறுசுறுப்பு அவசியம். சுறுசுறுப்பின்றி ரவளல செய்தால்,
ம்மால் அதிக ரவளலளயச் செய்ய முடியாமல் ரோவதுடன் ரொம்ேல் வைரும். அதற்காக
அதிகமாகவும் ரவளல செய்வது
ல்லதன்று. மனிதனுக்கு ஓய்வு சமத்த அவசியம்.
ஆதலால், ெ ாெரி ரவளல ர ம் ரோக மற்ற ர ங்களில் ஓய்வு எடுத்துக்சகாள்ளுதல்
ன்று. ஓய்வின்றி அதிக ரவளல செய்தால் மிகக் களைப்புடன் காணப்ேடுவதுடன் மூளைச்
ரொர்வும் அதிகரிக்கும். இக்கா ணத்தால் ர ாய்வாய்ப்ேட ர ரிடும். ஆகரவ,
ம்
கடளமகளைச் சுறுசுறுப்புடன் செய்து முடிக்க ல்ல ஓய்வு எடுத்துக்சகாள்வதுடன் ாள்
தவறாமல் உடற்ேயிற்சி செய்வதும் மிகமிக அவசியம்.
இதுவள குறிப்பிட்டளவ அளனத்தும் உடல் வைர்ச்சிசேற வழி செய்வன. உடலில்
சதம்பும் வலுவும் இருப்பின் ர ாய் அண்டுவது கடினம்.
ரமற்கூறப்ேட்டுள்ைவற்ளறக்
சகாண்டு,
ஆர ாக்கியத்தின்
முக்கியத்துவத்ளத
ம்மால் உண முடிகிறது. அரதாடு, ‘‘ர ாயற்ற வாழ்ரவ குளறவற்ற செல்வம்’’ என்ேளத
சமய்ப்பிக்க
ாம்
ஒவ்சவாருவரும்
ரமற்கூறப்ேட்ட
ேல
டவடிக்ளககளில்
ஈடுேடரவண்டும்.
து.க ௌரி
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