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ேதா���ேதா���ேதா���ேதா������� ெதா
ைல த� சிவ�பழ�  ெதா
ைல த� சிவ�பழ�  ெதா
ைல த� சிவ�பழ�  ெதா
ைல த� சிவ�பழ� கி��க�கி��க�கி��க�கி��க� 

 

 

அழகா�, சிவ�பா� இ�க ேவ��ெமன ெப�க� நிைன�ப!�, அழகான ெப� மமக� 
ேவ��� என வ#ள�பர� ெகா��ப!� அத& பலனாக சிவ�பா�கி ெகா�ள ெப�க� 
ெசய(ைகயான கி��கைள ேத�வ!� தா&, இ&) கி�� தயா*��� ெதாழி
க� வளர 
காரணமாகி வ#,ட!. 
 

ஒவ0 க�பா, சிவ�பா என த10மான2�பேத ேதாலி
 உ�ள ெமலன2& எ&ற ெபாளா��. 
இ5வைக கி��கள2
, ெமலன2& அளைவ� 6,7, ெசயலா�க�ைத அதிக*��� இரசாயன� 
ெபா,க� ேச0�க�ப�கிறன. பல 8(றா��க9�� :&ன0 இய(ைகயாக� கிைட��� 
;லிைக, தாவர<கைள ெகா�� வ 1,7ேலேய தயா*�க�ப,ட ெபாைளேய ேதா���� 
பய&ப��தின0. ஆனா
 இ&) 7ெர7ேனாய#&, ைஹ,ேரா�ய#ேனா&, ேகாஜி� அமில�, 
ேபா&ற ேதாைல ெவ�ைமயா��� இரசாயன<க� பய&ப��த� ப�கி&றன. இைவ தவ#ர 
ைவ,டமி& - சி, சி&னெமான�, ப�பாள2�பழ�, சAதன�, ெலம& எ�ெண�, தாமைர, திரா,ைச 
பழ�ெகா,ைட, மBச�, !ளசி ேபா&ற இய(ைகயாக கிைட��� ;லிைகக� :தலியவ(ைற� 
ெகா��� பல நி)வன<க� பல ெபய0கள2
 வ#�தியாசமான வ#ள�பர<கேளா� கி��க� 
வ#(பைன ெச�கி&றன. ேம(ெசா&ன ெசய(ைக இரசாயன<கள2
 சில அளC�� அதிகமானா
 
D()ேநா� ஏ(ப��!� என ெசா
ல�ப�கிற!. ெபா!வாக ேம(ப7 ெபா,க� கலA! கி��க� 
ெச�ய�ப,டா�� பதன� ெபா,க�, க7ன�த&ைம தபைவ, சிவ�ைப உ�டா��பைவ, 
�ண�, ேதா(ற�, பரC� த&ைம என ஒ5ெவா பயF�காகC� பல இரசாயன� ெபா,க� 
இAத வைக கி��கள2
 ேச0�க�ப�கி&றன. 
 

இ5வைக கி��கைள ஒ�ப#�� வ#தமாக கா&ச0, Gக0ேவா0 நி)வன� ம�திய Gக0ேவா0 
நல�!ைற ஒ�!ைழ�Dட& அழ� த� கி��க� என வ#(க�ப,ட Hமா0 14 வைகயான 
கி��கைள ஒ�ப#� ெச�த!. இAத ஒ�பK,� ஆ�வ#
 கீM�க�ட தைல�Dகள2
 ஒ5ெவா 
கி�:� ப*ேசாதி�க�ப,� மதி�பK� வழ<க�ப,ட!. 
 

1. பா�ெக, ெச�த வ#த� ம()� ேலப#� : ெபா� ெபய0, எைட, ேப,O எ�,   
       தயா*�பாள0 :கவ*, தயா*�D   
       ம()�  காலாவதி ேததி :தலியன 

2. தர� �றியK�க�    : ெவ�ப� நிைல��� த&ைம,    
       ப#Hப#H�D த&ைம, உல� ேபா!   
       இழ��� எைட, ெகாP�D அமில�,   
       ேசா�D உ�டா��� த&ைம அளC,   
       எ�ண#�ைக :தலியன. 

3. பா!கா�D� உட
 நல:�   : ஆ0சன2�, பாதரச� ேபா&ற    
       ெபா,க� ேம(ப7 கி��கள2
   
       ேச0�க�ப�வதா
, நர�D ேகாளா),   
       சி)ந1ரக� ேகாளா), க0�ப#ண#க9��   
       ஏ(ப�� ெதா
ைலக�, ம()� ேதா
  
       D()ேநா� ஏ(ப�� வா��D ஆகியவ(றி(�  
       அரH அளC நி0ணய� ெச�!�ள!.  

4.  G�Qய#*ய
 எ�ண#�ைக  : கி��க� தின:� :க�தி
    
       ேத��கப�வதா
 அதி
 கிமி   
       ெதா(ேறா, கா(), ந10, ;ல�    
       G�Qய#0 கிமிக� கி�:���   
       இட� ெப()வ#�� எ&பதா
 G�ண#ய#*ய
  
              ேசாதைன மிகC� அவசிய�.  
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மதி�பK,� ஆ�C :மதி�பK,� ஆ�C :மதி�பK,� ஆ�C :மதி�பK,� ஆ�C :7Cக�7Cக�7Cக�7Cக�:::: 
 

ெபா!வாக ஆ�C�� எ��!� ெகா�ட கீM �றி�ப#,ட எ
லா கி��க9� அரH நி0ணய#�!�ள 
தர அளC���ேளேய இAதன. ேலப#� ம()� இதர �ைறபா�க� கீேழ ெகா��க�ப,��ள!.  

  
 

பய&பா,டாள0கள2& பா0ைவக�பய&பா,டாள0கள2& பா0ைவக�பய&பா,டாள0கள2& பா0ைவக�பய&பா,டாள0கள2& பா0ைவக�:::: 
 
 

1. அழ� சாதன கி��கைள உபேயாகி��� 71 ேப0கைள� ெகா�� ச0ேவ ெச�ததி
 50 
சதவ 1த� ேப0 தா<க� பய&ப��திய கி�� ந&ைம ெச�வதாக சAேதாஷமாக 
ெத*வ#�தன0.  

2. ெப�பாேலா0 ேதாலிைள பள2Oசி�� வ�ண� எAத ெசய�� ெச�யவ#
ைல எ&)� 
அைத� பய&ப��தினா
 ந&றாய#�ப! ேபா&ற மனநிைலைய உ�டா��கிற! 
எ&றன0. 

3. ெப�பா&ைமயான பய&பா,டாள0கைள வ#ள�பர�,நி)வன� தAத அ&பள2�D, 
ந�ப0க� ம()� உறவ#ன0கள2& ப*A!ைர, வ#ைல ஆகியைவ அ5வைக கி��கைள 
வா<க V�7யதாக ெத*Aத!. 

4. ெப�பா&ைமயான இள�ெப�க9�, ஆ�க9� த<க� தின ெசலC��� ெப(ேறா0 
த� பண�ைதேய கி�� வா<கி பய& ப��!வதாக ெத*வ#�தன0. 

 

 

 

 

 

எ�எ�எ�எ� 

ெசய(ைக ெசய(ைக ெசய(ைக ெசய(ைக 
ெபா� ெகா�� ெபா� ெகா�� ெபா� ெகா�� ெபா� ெகா�� 
தயா*�க�ப,ட!தயா*�க�ப,ட!தயா*�க�ப,ட!தயா*�க�ப,ட! 

இய(ைக இய(ைக இய(ைக இய(ைக 
;லிைகக� ெகா�� ;லிைகக� ெகா�� ;லிைகக� ெகா�� ;லிைகக� ெகா�� 

ெச�ெச�ெச�ெச�ய�ப,ட!ய�ப,ட!ய�ப,ட!ய�ப,ட! 

ஆ�க9�� உ*ய!ஆ�க9�� உ*ய!ஆ�க9�� உ*ய!ஆ�க9�� உ*ய! ஆ�வ#ஆ�வ#ஆ�வ#ஆ�வ#&&&& :7C :7C :7C :7C 

I 

◌ஃேப0 அ�, 
ல5லி 

அ,வா&Y 
ைவ,டமி& 

◌ஃேப0எவ0 
◌ஃேப0 அ�, ல5லி 

ஆ�க9�� 

 
வ#ேவ
 ஆ�75 

◌ஃேப0  
இமாமி ◌ஃேப0 
அ�, ஆ�ச� 

 
ஹிமாலய  

◌ஃேப0னY கி�� 

 

பா�,Y 
ெவா�, ப#Z,7 

கா0ன2ய0 Yகி& 
ேந,Hர
Y 

ஆ�க9�கான 
நிவ#யா 

இைவ அைன�தி�� ேபரெப&Y(Parabens) 

எ&ற D() ேநா� உவா�க� 67ய 
ெபா� ேச0�க�ப,� உ�ள!. இ! 

ேதாைல எள2தாக ஊ�வ# இர�த�தி
 
கல�க 67ய!�, மா0Dக,7கைள 

உவா�க 67யதா��. 
 

அரH நி0ணய�!�ள வைரயைற��� 
இAதா�� இ! ேச0�க�ப�வ! த��க 

வலி])�த�ப�கிற!.   

II  
ேக.ப#. ந�^தி* 

மBச� 

வ#எ
சிசி ெம& 
ஆ�75 ைல, 

  
தா�* ◌ஃேப0 Yகி& 

கி�� 
 

  
பBசராY சா�ரா& 
◌ஃேப0னY கி�� 

 

  
ேகா�
 ச&7வா 

◌ஃேப0 ேர7ய&Y  
 

ேச0�க�ப,��ள இதர :�கிய 
;ல�ெபா,க�  ம()�  பா!கா��� 
ெபா�  ேலப#ள2
 கா,ட�படவ#
ைல 

III 
◌ஃேப0 அ�, 

ல5லி 
  

தின:� அழைக அதிக*��� வ
லைம 
பைட�ததாக 6றி இ�ப! மிைக�ப��தி 

கா,�� ஒ&றா�� 
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ஆ�வ#& ஆ�வ#& ஆ�வ#& ஆ�வ#& அ7�பைடஅ7�பைடஅ7�பைடஅ7�பைடய#
 எ��! ெசா
ல�ப,டய#
 எ��! ெசா
ல�ப,டய#
 எ��! ெசா
ல�ப,டய#
 எ��! ெசா
ல�ப,ட ப*A!ைரக� ப*A!ைரக� ப*A!ைரக� ப*A!ைரக�:::: 
 

1. இ5வைக கி��க� அழ���� ேதா
 ெம&ைம��� ந
ல வைகய#
 பய&ப�� என 
ம�!வ�தியாக நிப#�க�ப,7�க ேவ��� எ&பைத க,டாய மா�க�பட ேவ���. 

2. இAத கி��க� ெதாட0பான வ#ள�பர� ம()� வாசக<க� 1954 வட மA!க� ம()� 
ேமஜி� ெரம`Y (ஆ,ேசப#�க 67ய வ#ள�பர<க�) எ&ற ச,ட�தி& கீM ெகா�� வA! 
நைட:ைற�ப��த ேவ���. 

3. சிவ�D எ&ப! மகிMOசிைய]�, த&ன�ப#�ைகைய]� த�. க�D எ&ப! 
மகிMOசிய#&ைம�கான காரண� என ெசா
லி மனைத D�ப�� ேபா&ற வ#ள�பர<க� 
தவ#0�க�பட ேவ���. 

4. க�ைமயான வ#ைளC�� காரணமா�� “ேபராெப&Y” இAத வைக கி��கள2
 
ேச0�க�ப�வைத� த��!, இத(� மா()� ெபா� கி��கள2
 ேச0�கவலி])�தலா�. 

5. தயா*�பாள0க� இ5வைக கி�� ேலப#�கள2
 இதி
 ேச0�க�ப,��ள எ
லா உ�ள 1,�� 
ெபா� வ#வர:� ஆ<கில� ம()� அAத ெபா� வ#(க�ப�� இட�தி(ேக(றவா) 
ச�பAத�ப,ட ெமாழிகள2
 எ
ேலா� ப7��� வ#தமாக தர�பட ேவ���. 

6. மA!� ெபா,க� ேபா
 அழ� சாதன கி��க9��� தர ேவ�7ய D�ள2 வ#வர<க� 
க,டாயமா�க�பட ேவ���. 

7. மA! வ#ள�பர<க�, மA! ம()� ேமஜி� ெரம`Y (ஆ,ேசப#�க 67ய வ#ள�பர<க�) 
எ&F� 1954
 ெகா�� வர�ப,ட ச,ட�தா
 வைர:ைற ப��!வ! ேபா
 இAத 
கி��க� வ#ள�பர:� அOச,ட�தா
 க�காண#�க�பட ேவ���. 

8. ேதா��� ேக� வ#ைளவ#��� ஈய�, பாதரச�, ஆ0சன2� ேபா&றைவ இ5வைக கி��கள2
 
நி0ணய#�க�ப,ட அளC��� இAதா��, அ5வைக கனரக உேலாக<கள2& ெபய0க� இAத 
கி�� ேலப#ள2
 இட� ெப)வதி
ைல. இைவெய
லா� ேச0�க�ப,7கிற! என அறியாமேல 
ம�க� பய&ப��த ேவ�7 உ�ள!. இைவ அதிக பாதி�ைப த� எ&பதா
, இAத வைக 
உேலாக<க� இ
லாம
 கி�� தயா*�க வ(D)�தலா�. 

 

Gக0ேவா0 கவன�தி(�Gக0ேவா0 கவன�தி(�Gக0ேவா0 கவன�தி(�Gக0ேவா0 கவன�தி(�:::: 
 

1. ஒவ0 ப*A!ைர ெச�தா0 எ&பதாேலேய அழ� கி��க� வா<கி ஏமாற ேவ�டா�. 
அதி
 உ�ள ேலப#ைள பல :ைற ப7�! உ)தி ெச�த ப#& வா<கC�. 

2. பல கி��கள2
 உ�ள கனரக உேலாக� ம()� பா!கா��� ெபா� உ<க� ேதாைல 
ஊ�வ# ேக� வ#ைளவ#��� எ&பதா
, பய&ப��!:& பல :ைற ேயாசி]<க�. 

3. Hய ம�!வ� மிகC� ேக� தர� 67ய! எ&பதா
 ம�!வ0க� ப*A!ைர ெச�]� 
கி��கைள ம,�ேம உபேயாகி�கC�. 

4. ஒ5ெவா கி��கைள பய&ப��த ெதாட<� :&D� ேலப#ள2
 ெகா��க�ப,��ள 
ப#& வ#ைளCகைள]�, எ5வா) பய&ப��த ேவ��� எ&பைத]� உண0Aத ப#&னேர 
பய&ப��தC�. 

5. வ#ள�பர<கைள ந�ப# வா<கி, ெபா&னான நம! ேதாைல D�ணா�க  :யல 
ேவ�டா�. 

6. க�D எ&ப!� சிவ�D எ&ப!� இய(ைகய#
 இைறவ& ெகா��தவர�. ஆனா
 
ெசய(ைகயான கி��க� உ<க� ேதா��� பலவ#த ேக�கைள த�!. 

 

ெசய(ைக :ெசய(ைக :ெசய(ைக :ெசய(ைக :ைறைறைறைறககககைளைளைளைள ேத7�ேபா� ேத7�ேபா� ேத7�ேபா� ேத7�ேபா� 

ெசயலிழA! நி(காம
ெசயலிழA! நி(காம
ெசயலிழA! நி(காம
ெசயலிழA! நி(காம
 

இய(ைகஇய(ைகஇய(ைகஇய(ைகையையையைய ஏ()� ெகா��  ஏ()� ெகா��  ஏ()� ெகா��  ஏ()� ெகா��  
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