Fine recipe for the inevitable1 bitter drink (Chorukka) using
for Good Friday service. ച ൊറു ക്കൊ ഉണ്ടൊക്കുന്ന വിധം.
Rev.Fr. Jose Daniel Paitel. Philadelphia. USA.
Contact by E-mail. paitelachen@gmail.com

ദുഖ:ചവള്ളിയൊഴ്

ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്കു്
അനിവൊര്യമൊയ ഒരു പൊനീയമൊണല്
ല ൊ ദു:ഖചവള്ളിയൊഴ്
യിച് ച ൊറു ക്കൊ. ഇതു ഉണ്ടൊക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമം.
ച ൊറു ക്കൊ ക്ക്കി വയ് ക്കുന്നതിനു് പ്രലതയകം ഒരു മൺക്ം
ഉണ്ടൊയിര്ിക്കുന്നതൊണ് ന്
ല തു് . പുതിയ മൺക്ം വൊങ്ങിയിട്ടു
ചണ്ടങ്കിൽ ഒരു ദിവസചമങ്കി്ും അതിൽ ചവള്ളം നിറച്ചു വച്ച
തിനുലേഷം കമഴ് തിക്കളഞ്ു് ആ ക്ം ചവയി്ത്തു ഉണ

ക്കിയതിനു ലേഷലമ ഉപലയൊഗിക്കൊവൂ. ച ൊറു ക്കൊ ക്ക്കുന്ന
തിനു് ഹൊേൊ ആഴ്

യിച് തിങ്കൾ, ച ൊവ്വൊ, ബുധൻ ദിവസങ്ങ

ളിൽ നൊടൻപുഴുക്ക്ര്ി (കുതര്ി) കഴുകിയ ആദയചത അര്ി
ക്കൊടി പ്രലതയകം എടുത്തു ഉറു മ്ും മറ്റുകീടങ്ങളും കയറൊത
വിധതിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിച്ച് ു വയ് ക്കണം. ഓലര്ൊ ദിവസവും

എടുക്കുന്ന കൊടിചവള്ളം പ്രലതയകം സൂക്ഷിക്കണം. ന്
ല തു
ലപൊച് പുളിച്ചകൊടിചവള്ളം മൊത്രലമ ച ൊറു ക്കൊ ഉണ്ടൊക്കുന്ന
തിനു് ഉപലയൊഗിക്കൊവൂ. കൊടിചവള്ളം വളിച്ചു ലപൊയൊൽ അതു്
ഉപലയൊഗിക്കുകയു മരുതു് . ഇതു് ന്
ല തുലപൊച് പുളിക്കുന്നതിനു്

അനുലയൊജ്യമൊയ ഊഷ് മൊവിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ശേതയകൊ്ം
അനുഭവചെടുന്ന സഥ്ത്തു് അതിനനുസര്ണമൊയ

ൂ ടു് ്ഭി

ക്കുന്ന സഥ്ത്തു് സൂക്ഷിക്കണം.
മുെതു മുതൽ അമ്തുലപർക്കു് വചര് ഏകലദേം ഒരു ്ിറ്റർ
ച ൊറു ക്കൊ മതിയൊകും. മതിയൊയ വിധതി്ുള്ള പുളിച്ച കൊടി
്ഭിയ് ക്കുന്നതിനൊണ് മൂന്നുദിവസചത കൊടി എടുത്തു് സൂക്ഷി
യ് ക്കുന്നതു് . ഏകലദേം മൂന്നു ്ിറ്റർ ച ൊറു ക്കൊയ് ക്കുള്ള അളവു
കൂട്ടൊണ് ഇതിൽ പറയു ന്നതു് . അതിനു ലവണ്ടിവരുന്ന കൊടി ചവ
ള്ളം

കരുതിചക്കൊള്ളണം.

ചപസഹൊവയൊഴൊഴ്

(3pm)

മൂന്നു

മണിയ് ക്കുലേഷം കരുതിവച്ചിര്ിക്കുന്ന കൊടിചവള്ളം അടിമട്ടു
വര്ൊചത ചതളി ഊറ്റിചയടുത്തു് പ്രലതയകം കഴുകി സൂക്ഷിച്ച
മൺക്തിൽ ഒഴിയ് ക്കുക. അതിനുലേഷം കയ് പിനുമതി
യൊകുംവിധതിൽ ന്
ല ച ന്നിനൊയകം(50mg.) ഒരു ച റിയ
് സ ് ശുദ്ധജ്്ം ഒഴിച്ച് ു
രുവതിൽ ഇട്ടു് ഒലന്നൊ ര്ലണ്ടൊഗ് ളൊസ
തിളെിക്കുക. അലെൊൾ ച ന്നിനൊയകം ന്
ല തു ലപൊച് ഉരുകി
പൊനിയൊകും. കൂടൊചത അതിൽ എചെങ്കി്ും അഴുക്കു് ഉചണ്ട
ങ്കിൽ അതു് അടിയിൽ അടിയു കയു ം ച യ്ും. അതിനു ലേഷം
ച ന്നിനൊയകപൊനി ചതളി ഊറ്റിചയടുത്തു് ക്തിച് കൊടി
ചവള്ളതിൽ

ഒഴിയ് ക്കുക.

അതിനുലേഷം

ഏകലദേം

നൂറു മി്
ല ി. (100ml) ശുദ്ധമൊയ വിന്നൊഗിര്ി ഈ മിശ്രിതതിൽ
ല ർക്കുക. ന്
ല തുലപൊച് പഴുത്തുപൊകമൊയ വ്ിയ അഞ്ചു
ച റു നൊര്ങ്ങൊ മുറിച്ചു പിഴിഞ്നീരും നൊര്ങ്ങൊയു ചട ചതൊണ്ടും

ഈ മിശ്രിതതിൽ ല ർക്കുക. ഒരു തവി ഉപലയൊഗിച്ച് ു ഈ
മിശ്രിതം ന്
ല തുലപൊച് ഇളക്കി,കൊറ്റുകയറൊതവിധം ഒരു
അടെുവച്ച് ു അടച്ച് ു ,തുണിഉപലയൊഗിച്ച് ു അടച്ചുചകട്ടി വയ് ക്കുക.
ഇതു് ൂ ടുള്ള, ശുദ്ധവൃതിയു ള്ള സഥ്ത്തു് സൂക്ഷിയ് ക്കണം.
പിലറ്റദിവസം ദു;ഖചവള്ളിയൊഴ്

ഒന്നൊംപ്രദിക്ഷിണം കഴിഞ്ു്

വിശ്രമസമയംവരുലമ്ൊൾ ഈ ക്ം തുറന്നുലനൊക്കിയൊൽ ഈ
മിശ്രിതം ന്
ല ച ൊറു ക്കൊയു ചട സുഗന്ധമുള്ളതൊയു ം മതിയൊയ
കയ് പും പുളിയു ം രു ിയു ം അനുഭവചെടും. എന്നൊൽ, ഇതിൽ
എചെങ്കി്ും ലപൊര്ൊയ് മയു ള്ളതൊയി ലതൊന്നിയൊൽ ലപൊര്ൊചത
വരുന്നതു് അലെൊൾ ല ർത്തു് വീണ്ടും അടച്ചുചകട്ടി വയ് ക്കണം.
എചെങ്കി്ും അമിതമൊയിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ ശുദ്ധജ്്ം ല ർത്തു്
പര്ിഹര്ിക്കുകയു ം ച യ്ൊം. ദു:ഖചവള്ളിയൊഴ്

കബറടക്കതി

നുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കു മുമ്ൊയി ച ൊറു ക്കൊ ഉപലയൊഗിച്ച് ു കുര്ിശു
കഴുലകണ്ടതുചകൊണ്ട്ു അതിനുമുമ്ൊയി ഈ ക്ം തുറന്നു് ഒരു
ജ്ഗ
ഗ ിൽ കുറച്ച് ു ച ൊറു ക്കൊ എടുത്തു് വച്ചിര്ിക്കണം കുര്ിശു കഴുകി
യതിനു ലേഷം ്ഭിയ് ക്കുന്ന, ച ൊറു ക്കൊയു ം, പനിനീരും
ല ർന്ന മിശ്രിതം ക്തിൽ ഒഴിച്ചുക്ക്കി വിേവ ൊസികൾക്കു്
ഉപലയൊഗിക്കൊവുന്നതൊണ് . ഇതിചെ കയ് പ്ു , പുളി, അളവ്ു ,
ഗൊഢത എന്നിവ രു ിലഭദമനുസര്ിച്ച് ു വയതയൊസം വരുന്നതും,
വയതയൊസം വരുതൊവുന്നതുമൊണ് . മതിയൊയ അളവിൽ കൊടി
്ഭയമൊയിച്
ല ങ്കിൽ ശുദ്ധജ്്ം ല ർത്തുചകൊലള്ളണ്ടതൊണ് . ന്
ല
ച ന്നിനൊയകം ഉറെുള്ളതും ന്
ല
കറു െുനിറവും തിളക്കവും

ഉള്ളതൊയിര്ിക്കും.

മുന്നു്ിറ്റർ

ച ൊറു ക്കൊ

ക്ക്കുന്നതിനു്

അമ്തുഗ്ൊം ച ന്നിനൊയകം മതിയൊകും ഇലെൊൾ കിട്ടുന്നതിനു്
കയ് പു ലപൊര്ൊചത വരുചമന്നുള്ളതുചകൊണ്ട്ു കൂടുതൽ ച ന്നിനൊ
യകം

കരുതിയിര്ിക്കണം.

മദ്ു ബഹൊയിൽ

ശുശ്രൂഷിക്കു
ന്നവർക്കും ശവദീകർക്കും ഇതു് പ്രലയൊജ്നചെടുചമന്നു് വിേവ
സിക്കുന്നു.2

ഉപലയൊഗം കഴിഞ്ൊൽ ക്ം വൃതിയൊയി കഴുകി ഉണക്കി
അടച്ചു കമഴ് തി വീണ്ടും ഉപലയൊഗിക്കുവൊനൊയി സൂക്ഷിച്ചു
വയ് ക്കണം. ഇതു് മറ്റുപലയൊഗതിനു് എടുക്കൊതിര്ിക്കുന്നതൊവും
റ ികു്
ന്
ല തു് . അധികമുള്ള ച ന്നിനൊയകവും ഒരു പ് ളൊസ
ഭര്ണിയി്ടച്ച് ു
ബസ് ഗൊസൊ മുറിയിച് അ്മൊര്യിൽ
സൂക്ഷിയ് ക്കൊം, വീണ്ടും ഉപലയൊഗിക്കൊം. എന്നൊൽ പനിനീരു്
വിന്നൊഗിര്ി എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചു വയ് ക്കരുതു`. വീണ്ടും പുതിയതു
തചന്ന ഉപലയൊഗിക്കണം.
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