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1। ஊனா (। 
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ஆயுர்வேத உபதேசங்கள் 
( இரண்டாம் பாகம்) 

பதிப்பாசிரியர் : 

வைத்ய விசாரத 6. இராஜராஜேச்வர சர்மா, 

ஆயர்வேத ஆராய்ச்சியாளர். 

மத்திய அரசாங்க ஆயுர்வேத நூல் ஆராய்ச்சித்துறை, 

சரசுவதிமகால், தஞ்சாவூர். 

(முன்னாள் வேங்கடரமணா ஆயுர்வேத கலாசாலை ஆசிரியரும், மேற்...ட 

வைத்தியசாலை வைத்தியரும்) 

  

தஞ்சாவூர் மகாராஜா சரபோஜியின் 

சரசுவதி மகால் நூலகம் 

மற்றும் ஆய்வு மையம் 

தஞ்சாவூர் 

2009 ) (விலை ரூ. 35-00



நூற்பதிப்பு விளக்கக் குறிப்பு 

நூற்பெயர் 

பதிப்பாசிரியர் 

வெளியிடுபவர் 

வெளியீட்டு எண். 

மொழி 

பதிப்பு 

வெளியீடு 

தாள் 

நூல் அளவு 

பக்கங்கள் 

படிகள் 

எழுத்து 

அச்சிட்டோர் 

புத்தகக்கட்டு 

பொருள் 

விலை 

: ஆயுர்வேத உபதேசங்கள்-பாகம் 2 

:6. இராஜராஜேச்வர சர்மா 

: இயக்குநர், சரசுவதி மகால் நூலகம் 

294 

: ஸம்ஸ்கிருதம், தமிழ் 

: ஆறாம் பதிப்பு 

: 2009 

STNPL 18.6kg. 

: 21 Ge. Bb. xX 14. செ. மீ. 

: 68 

: 1099 

: 16 மற்றும் 12 புள்ளி 

: ஒளி அச்சுக்கோப்பு மற்றும் 

ஒளி அச்சு, 
சரசுவதி மகால் நூலகம் 

: மெலிந்த அட்டை 

: மருத்துவம் 

ரூ. 35-00



வெளியீட்டாளர் முகவரை 

உலகப்புகழ்பெற்ற அறிவுக் களஞ்சி.டமாகஉம் 

அரியபொருட்களஞ்சியமாகவும் கல்விக் கோயிலாகவும் 

திகழ்ந்து, உலகின் பல்வேறு: பகுதிகளிலிருந்து இந்தியாவிற்கு 

வருகின்ற அறிஞர் பெருமக்களையும் பார்வையாளர்களையம் 

கவர்ந்து வரும் பெருமைமிக்கது தஞ்சை மாமன்? 

சரபோஜியின் சரசுவதி மகால் நூலகம் மற்றும் ஆய்வ 

மையமாகும். இந்நூலகத்தில் காணப்படும் கலை நுட்ப 

வேலைப்பாடுகளையும் ஆர்வத்துடன் திரட்டட்பட்... 

மதிப்புமிக்க பழம் புத்தகங்களையும் அரிய கையெழுத்துச் 

சுவடிகளையும் பார்வையாளர்கள் மிகவும் வியந்து 

போற்றுகின்றனர். உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தம் 

அறிஞர்கள், தாம் விரும்மியழ பொருளில் ஆய்வு 

செய்வதற்கான அறிவுக் கருத்துக்களைத் தன்னகத்தே 

அருமையுறக் கொண்டிருப்பதால் இந்நூலகத்திற்கு வந்த 

வண்ணம் இருக்கின்றனர். பனையோலைச் சுவடி களையம், 

காகிதச் சுவடிகளையும் பெருமளவில் பெற்றுள்ள 

இப்பெருநூலகம் தனித்திறம் வாய்ந்ததாகத் திகழ்ந்து 

வருகின்றது. அறிவுக் களஞ்சியமாகவும். காலத்தை வெள்ற 

கலைப்பெட்டகமாகவும் விளங்குகிறது. 

இரண்டாம் சரபோஜி மன்னர் தன்வந்தரி 

மகால் என்ற மருத்துவ நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தார். இங்கே 

அவர் தலைசிறந்த மருத்துவர்களை ஒன்று சேர்த்து 

ஆயுர்வேதம், யுனானி, அலோபதி சித்த மருத்துவம் மற்று 

மருந்துகள் பற்றித் தீவிர ஆராய்ச்சி செய்து அதன் 

கண்டுபிடிப்புகளை 18 புத்தகங்களாக உருவெடுக்க ஆவன 

அனைத்தும் செய்தார். இவ்வாறு நோய்கள் பற்றிய 

குறிப்புகளையும் நோய்களை நீக்கும் முறைகளையம் 

இந்நூலகச் சுவடிகளினின்று தேர்ந்து தெளிந்து தொடர்ந்து டல 

புத்தகங்களை இந்நூலகம் வெளியிட்டு வருகிறது, 
அவ்வரிசையில் ஆயுர்வேத உபதேசங்கள் எனும் இந்நுல் 

ஆறாம் பதிப்பாக தற்போது வெளியிடட்படுகிறது. 

ர 
2



இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர் திரு சி. இராஜராஜேச்வரசர்மா 

அவர்கள் மனிதன் உடல் நலம் காக்க செய்யக்கூடியவை - 

செய்யத்தகாதவை ஆகியவற்றை எலிய நடையில் 

கூறியுள்ளார்கள். வள்ளுவப் பேராசான் மருந்து அதிகாரத்தில், 

"மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக் கருந்தியது 

அற்றது போற்றி உணின் * என்று கூறுகிறார். அதாவது, 

(முன் உண்ட உணவு செரித்ததை உணர்ந்து பின் 

உண்பவனுக்கு மருந்து வேண்டியதில்லை' என்கிறார். 

குடியிருப்பதற்கேற்ற ஊரும், குடியிருப்பதற்குத் தகாத வீடும், 
ஊரும், அணுகிப் பழகத்தக்கவர்கள், விலக்கத் . தக்கவர்கள், 

பழகிக்கொள்ளத் தக்க சில நல்லொழுக்க முறைகள், 
தலையைப் பாதுகாப்பது, இதயத்தைப் பாதுகாப்பது போன்ற 

செய்திகளையும், ஆயுர்வேத உபதேசங்களைப்பின்பற்றுவதால் 

ஏற்படும் பயன் கூறும் செய்திகளையும் தொகுத்துத். 

தந்துள்ளார். இந்நூல் மருத்துவத்துறை ஆர்வலர் களுக்கும் 
ஆய்வாளர்களுக்கும் மிகவும் பயனுறும் என்பதில் சிறிதும் 

ஐயமில்லை. 

இந்நூல் வெளிவர நிதி உதவி நல்கிய 
நடுவண் அரசுக்கும். நிருவாக அலுவலர் மற்றும் வெளியீட்டு 
மேலாளர் (பொறுப்ப) திரூ. சாமி. சிவஞானம் அவர்களுக்கும், 

இந்நூல் கணினி அச்சில் வெளிவர, கணினி பிரிலில் 
பணிபுரியும் அனைவருக்கும் என் பாராட்டுதல்களைத் 
தெரிவித்துக்கொள்கிறேள். 

எம். எஸ். சண்முகம், இ. ஆ. ப. 

தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் 
24-5-2009 மற்றும் இயக்குநர், 

சரசுவதிமகால் நூலகம்.



|| சிர் எர: || 

முன்னுரை 

உண ளி எள் ஏறா | 

எண்னனனன எரா எ | 

எண் ௫ ளார் எளி ள எரா | 

ணி) 

"அறம், பொருள், சிற்றின்பம், பேரின்பம் இவற்றை 

அடைவதற்கு மனிதனுக்கு நோயற்ற வாழ்வே சிறந்த 

அடிப்படை. மற்ற எல்லா வேலைகளையும் விட்டுவைத்து 

உடலை நோய் அணுகாமல் பாதுகாக்கவேண்டும். நோயற்ற 

உடல் இல்லை எனில், மனிதர்களுக்கு அறம் முதலிய 

பேறுகளின் இல்லாமை முற்றிலும் ஏற்படுகின்றதல்லவா !” 

என்று மனிதனுக்கு நோயற்ற வாழ்வின் முக்கியத்துவத்தை 

எடுத்துக்கூறும் சரகாசார்யரின் நன்மொழி மறக்கத்தகாத 

பொன்மொழி என்பதில் ஐயமில்லை. 

மனிதன் நோயற்றவனாய் நீடூழி வாழ்வதற்குப் பின்பற்ற 

வேண்டியதாக சரகஸம்ஹிதா, ஸுச்ருதஸம்ஹிதா, 
பேலலம்ஹிதா, காச்யபஸம்ஹிதா, அஷ்டாங்கஸங்கிரஹம். 

அஷ்டாங்கஹ்ருதயம், சார்ங்கதரஸம்ஹிதா. பாவப்பிரகாசம், 

மானஸோல்லாஸம், சிகித்ஸா திலகம், க்ஷே குதூஹலம் 
மூதலிய ஆயுர்வேத நூல்களிலும், மனுஸ்ம்ருதி போன்ற மற்ற 
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நூல்களிலும் பல இடங்களில் கூறப்பட்டிருக்கும் அரிய 

அம்சங்களை ஒன்றுகூட்டி வரிசைப்படுத்தி, எல்லோருக்கும் 

பயன்படுமாறு விரிவான மொழிபெயர்ப்புடன் “ஆயுர்வேத 

உபதேசங்கள்" என்ற பெயரால் வெளியிடக் கருதி இதனை 

எழுதலானேன். இதன் முற்பகுதி முன்பே வெளியிடப்பட்டது. 

இதன் பிற்பகுதியை இப்பொழுது . பேரன்புடன் 

வெளியிட்டு உதவிய தஞ்சை சரஸ்வதி மகால் நூலகக் 

காரியதரிசி உயர்திரு. 11. கந்தசாமி பிள்ளை அவர்களுக்கும் 

மேற்படி நூலகக் . காப்பாளர் உயர்திரு. 97. கோபால 

அய்யங்கார், M. A, அவர்களுக்கும், தெலுங்கைத் 

தாய்மொழியாகக் கொண்ட, எனக்கு இந்தத் தமிழ் மொழி 
பெயர்ப்பில் உதவிபுரிந்த நண்பர் புலவர் திரு. 8. இராமலிங்கம் 

பிள்ளை அவர்களுக்கும் என் நன்றியைத் தெரிவித்துக் 
கொள்கிறேன். 

தஞ்சாவூர் 0. ராஜராஜேஸ்வர சர்மா 
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ஆயுர்வேத உபதேசங்கள் 

(பிற்பகுதி) 

விஷய அட்டவணை 

பொருள் 

கடவுள், குரு வணக்கம் 

தாம்பூலம் போடுவது 

தாம்பூல குணம் 

வெற்றிலையின் குணம் 

பச்சைக்கற்பூரத்தின் குணம் 

ஜாதிக்காயின் குணம் 

வால்மிளகின் குணம் 

கிராம்பின் குணம் 

கத்தக்காம்பின் குணம் 
எல்லாச் சுண்ணாம்பின் குணம் 

முத்துச் சுண்ணாம்பின் குணம் 

பாக்கின் குணம் 

தாம்பூலத்தில் வெற்றிலை முதலியவற்றின் அளவு 

பாக்கைமட்டிலுண்பதின் தீங்கு 
தாம்பூலம் போடுவதற்கேற்ற காலங்கள் 

காலை முதலிய நேரங்களில் பாக்கு முதலியவற்றைச் 

பக்கம் 
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சிறிது கூடுதலாகத் தாம்பூலத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள 

வேண்டுமென்பது 
வெற்றிலையில் விடவேண்டிய பகுதிகள் 
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தாம்பூலத்தின் மூன்றாவது கசிவு முதற்கொண்டு 

உட்கொள்ளவேண்டுமென்பது 

தாம்பூலத்தின் சக்கையை உட்கொள்வதின் கெடுதி 

பால் சாப்பிட்ட உடனேயே தாம்பூலம் தரித்தல் 

கூடாதென்பது 
தாம்பூலம் உபயோகிக்கத் தகாதவர்கள் 

9 

9 

தாம்பூலத்தை அதிகமாகப் போடுவதாலுண்டாகும் தீங்கு - 10 

பகல் பொழுதுபோக்கும் முறை 

கோடைக் காலத்தைத் தவிர்த்து மற்ற காலங்களில் 

பகல் தூக்கம் கூடாதென்பது 

எக்காலத்திலும் பகலில் தூங்கக்கூடாதவர்கள் 

எக்காலத்திலும் பகலில் தூங்குவதற்கேற்றவர்கள் 

பகல் தூக்கம் கூடாதவர்கள் தூங்குவதால் 

் உண்டாகும் தீங்குகள் 

வெயில், நிழல் இவற்றின் குணம் 

நெருப்பின் அருகிலிருப்பதின் குணம் 
புகையின் குணம் 

மழையின் குணம் 

சாமர விசிறிக் காற்றின் குணம் 

பனைமட்டை விசிறிக் காற்றின் குணம் 

மூங்கில் விசிறியின் குணம் 

சட்டை அணிவதின் குணம் 

தலைப்பாகை அணிவதின் குணம் 
பாத அணியை அணிவதின் குணம் 

பாத அணி இல்லாமல் நடப்பதின் கெடுதி 

குடையைப் பிடிப்பதின் குணம் 

காற்று வாங்குவது 

படிமானமான காற்றுள்ள இடத்திலிருப்பதின் குணம் 

பேய்க்காற்றின் குணம் 
கீழ்க்காற்றின் குணம் 
மேல்காற்றின் குணம் 

வடகாற்றின் குணம் 

தென்றலின் குணம் 
கடற்காற்றின் குணம் 
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தூசி முதலியவற்றைத் தவிர்க்கவேண்டுமென்பது 

குதிரை மேலேறுவதின் குணம் 

யானை மேலேறுவதின் குணம் 

அந்திசந்தி நேரங்களில் செய்யக்கூடாதவை 

சந்தி நேரங்களில் சாப்பிடுவது முதலியவற்றால் 

உண்டாகும் கெடுதி 

இரவுச்சாப்பாடு 

இரண்டு வேளைகளில் வழக்கத்தைவிட குறைவாகச் 

சாப்பிடவேண்டிய நாட்கள் 

இருட்டின் குணம் 

விளக்கின் குணம் 

நிலாவின் குணம 
பனியின் குணம் 

பஞ்சு மெத்தையின் குணம் 

கட்டில் முதலியவற்றின் குணம் 

கட்டில் முதலியவற்றின் உயரம் 

மனிதனுக்குப் புணர்ச்சியில் விருப்பம் இியற்சையென்பது- 

புணர்ச்சிக்கேற்ற காலம் 

பகலில் புணர்ச்சி கூடாதென்பது 

புணர்ச்சிக்கேற்ற இடம் 

புணர்ச்சிக்கேற்றவன் 

புணர்ச்சிக்கேற்றவள் - 

புண்கள் செய்துவுடனே செளசம் 

செய்துகொள்ளவேண்டுமென்பது 

புணர்ச்சிக்குப் பிறகு செய்யவேண்டியவை 

புணர்ச்சிக்குப்பின் செய்யவேண்டியவற்றைச் 

செய்யாவிடில் உண்டாகும் கெடுதி 

புணர்ச்சிக்குப் பிறகு செய்யக்கூடாதவை 

புணர்ச்சியில் காலநியமம் 

புணர்ச்சியில் அதிகமாக ஈடுபடுவதாலுண்டாகும் தீங்கு 

அளவான புணர்ச்சியாலுண்டாகும் நன்மை 

புணர்ச்சிக்கேற்ற வயது 

புணர்ச்சிக்கேற்ற வயதை அடைவதற்கு முன்பே 

புணர்ச்சி செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி 
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கர்ப்பமுண்டாகக்கூடிய காலமும், 

கர்ப்பமுண்டாக்குவதற்கேற்ற காலமும் - 30 

ஆண், பெண் குழந்தைகளைப் பெறும் வழி - 30 
தாய், தந்தையர்களின் ஆகாரம் முதலியவற்றின் 

தன்மையையொட்டி குழந்தையின் தன்மை 

அமையுமென்பது - 31 
புணர்ச்சி சமயத்திலுண்டாகும் பெண்ணின் 

மனப்போக்கையொட்டி கர்ப்பத்தின் தன்மை 

உண்டாகுமென்பது - 31 
புணர்ச்சி சமயத்திலிருக்கும் ஆண், பெண்களின் 

மனநிலையையொட்டி கர்பத்தின் தன்மை 
அமையுமென்பது - 32 

புணர்ச்சிக்குத் தகாதவன் ~ 33 

புணர்ச்சிக்குத் தகாதவள் : - 33 

பசியுடையவன் முதலியோர் புணர்ச்சியைச் 

செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி '- 34 

மிகவும் இளம்வயதிலுள்ளவன் புணர்ச்சியைச் 

செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி - 34 
கிழவன் புணர்ச்சியைச் செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி - 34 

மலவேகம் உண்டான நிலையில் புணர்ச்சி 

் செய்வதாலுண்டாகும் தீங்கு - 35 

நோயாளி புணர்ச்சி செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி ~ 3 

மாதவிடாய் கண்டுள்ளவளுடன் 
கூடுவதாலுண்டாகும் தீங்கு - 35 

கெட்டுப்போன பெண்குறியுடையவளைக் ன் 

கூடுவதாலுண்டாகும் தீங்கு - 36 

பிரசவித்தவளுக்குப் .புணர்ச்சியாலுண்டாகும் கெடுதி - 36 
- கருத்தரித்தவளுக்கும், நோயுற்றவளுக்கும் புணர்ச்சியால் 

உண்டாகும் கெடுதி - 37 

வயது முதிர்ந்த வளை அடைவதாலுண்டாகும் தீங்கு - 37 
விடியற்காலையிலும், நள்ளிரவிலும் புணர்ச்சி 

செய்வதின் தீங்கு - 37 

ஆண் மல்லாந்து நிலையிலிருந்து புணர்ச்சி 
செய்வதின் விளைவு - 38 
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விந்துவைப் பாதுகாக்கவேண்டும் என்பது - 

மனிதனுக்கு உணவைப்போல் தூக்கமும் 

இன்றியமையாததென்பது - 

இரவில்தான் தூங்கவேண்டுமென்பது ல 

இரவுத் தூக்கத்தின் அளவு - 

இரவு திரிபலா சூர்ணத்தை உட்கொள்ளவேண்டுமென்பது- 

படுக்குமுன்பு கடவுளை நினைக்கவேண்டுமென்பது = 

ஏற்ற காலத்தில் தூங்குவதாலுண்டாகும் நன்மை ய 

தூங்கிக்கொண்டிருப்பவனை எழுப்பக்கூடாதென்பது ~ 

தூக்கமில்லாமல் போவதாலுண்டாகும் கெடுதி க 

தூக்கமில்லாமல் போவதற்குரிய காரணம் - 

தூக்கமில்லாமல் போனால் செய்யத்தக்கவை zs 

தூக்கத்தைத் தடுப்பதாலுண்டாகும் தீங்கும். 

அதற்குப் பரிகாரமும் - 

இரவில் கண்விழித்தவனுக்குப் பகல் தூக்கத்தின் அளவு - 

இரவிலும் தூங்கக் கூடாதவர்கள் - 

- அதிகத் தூக்கத்திற்குப் பரிகாரம் 

இன்பம், துன்பம் முதலிய துவந்துவங்கள் 
தூக்கத்திற்குட்பட்டவை என்பது - 

உணவு, உறக்கம், உறவு இம்மூன்றுமே உடலுறுப்பிற்கு 

இன்றியமையாதவை என்பது: - 

குடியிருப்பதற்கேற்ற ஊர் 
குடியிருப்பதற்குத் தகாத வீடும். ஊரும் 
அணுகிப் பழகத்தக்கவர்கள் 

விலக்கத் தக்கவர்கள் 

பழகிக்கொள்ளத் தக்க சில நல்லொழுக்க முறைகள் - 

தலையைப் பாதுகாக்கவேண்டும் என்பது 

இதயத்தைப் பாதுகாக்கவேண்டும் என்பது 
உடலைப் பாதுகாக்கவேண்டும் என்பது - 

ஆயுர்வேத உபதேசங்களைப் பின்பற்றுவதின் பயன் - 

வாழ்த்துக்கள் 
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கருணையுள்ளங்கொண்ட நம் முன்னோர்கள் அரிய 

பெரிய இலக்கியங்களையும், மிறவற்றையும் பனை 

ஓலைகளில் எழுதிச் சுவடிகளாக நமக்குத் தந்தனர். அவை 

பல்வேறு இடங்களில் முடங்கி உள்ளன. சுவடிகள் 

பழுதடைவதற்குமுன் சரசுவதி மகாலுக்கு அன்பளிப்பாகக் 

கொடுத்துதவினால், அவை மக்களுக்குப் பயன்படும். 

மகாலுக்குக் கொடுப்பதன் மூலம், சுவடி 

தந்தவர்களும், சுவடி எழுதியோரும் அழியாப்புகழை, 

பெருமைசால் சரசுவதி மகால் உள்ளளவும் பெறுவர். அவை 

பதிப்பாகி வருமாயின் சுவடி தந்தார் பெயர் 

இடம்பறுவதோடு, அப்பதிப்பில் ஐந்து பிரதிகளும் 

பெறுவர். 

எனவே, நாம் பெற்ற பேறு பெறுக இல்வையகம் 

என்ற எண்ணமுடைய நற்பண்பாளர்கள் தம்மிடமுள்ள 

சுவடிகளைச் சரசுவதி மகாலுக்குத் தந்துதவ 

வேண்டுகிறேன். 

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரி 

மற்றும் இயக்குநர் 
சரசுவதி மகால் நூலகம். 

தஞ்சாவூர் 

   



பளி || 

1। வான்னா । 
( ளின் எரா) 

ஆயுர்வேத உபதேசங்கள் 

( இரண்டாம் பாகம்) 

என் ஊோடிளனனை ! 

"Sea" ரக் எ சிதனள ௭௭ | | 

தாம்பூலம் போடுவது 

களரி எளசாகள்னள் | 

wepigh aed sei aeqest yr 1! (ஜோன்) 

பச்சைக்கற்பூரம், ஜாதிக்காய், வால்மிளகு, கிராம்பு, 

கத்தக்காம்பு, சுண்ணாம்பு, பாக்கு இவற்றுடன் கூடிய 

வெற்றிலை இதமானது. (தாம்பூலத்தை மேற்கூறியபடி 

போட்டுக் கொள்ளவேண்டும்) 

தாம்பூல குணம் 

ஏ எனன னள எனா | 

கணனி எ । 

எண் சீ ரள ௭௭ 11 கள்ள) 

ஆரா 1 1



ளாகக் எினினர் ர் ஏர் என | 

எஸ் சான்றார் கணக் எஏ | 

ஏர் ஊனினை எள எள | 

ள்ளி களக் கள்ள என்ன் வர் எ ப 
(arrqde rete fer) 

தாம்பூலம் வாய்க்கு முறமுறப்பையும், நறுமணத்தையும் 

உண்டுபண்ணும். ஸு்கத்திற்கு ஒளியையும், அழகையும் 
உண்டாக்கும். தாடை, பல், ஸ்வரப்பெட்டி (1,ஹுமப, நாக்கு 
இவற்றின் அசுத்தத்தைப் போக்கும். வாயில் உமிழ்நீர் 

அதிகமாக ஊறுவதைத் தடுக்கும். இதயத்திற்கு நலம் செய்யும். 

தொண்டை. நோய்களைப் போக்கும். தாம்பூலமானது 

கடுமையானது; வெப்பத்தை உண்டுபண்ணும். ஆகாரத்தில் 
ருசியை உண்டாக்கும். துவர்ப்பு, கசப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு 

இந்தச் சுவைகளை உடையது. மலச்சிக்கலை நீக்கும். 

புணர்ச்சியில் விருப்பத்தையும், புத்தத்தையும் உண்டுபண்ணும். 

சுகமாக ஜீர்ணமாகக்கூடியது. கவர்ச்சிகரமானது. கபம், வாயின் 

துர்நாற்றம், அசுத்தம் இவற்றையும், வாயு, ஓய்ச்சல் 
இவைகளையும் நீக்கும். நோயற்ற வாழ்வு, தாரணாசக்தி, 
ஞாபகசக்தி, அறிவு. பசித்தீ இவற்றை வளர்க்கும். 

வெற்றிலையின் குணம் 

ளார் Hate we ணகி | 

ஏன அள் எஸ் எச் எக்காள || 

eet wes எக் களர் எகிற | 
ஏக எனச்? கோண 1 ஒஜாள்ளே) 

வெற்றிலை கடுமையானது. வெப்பத்தை உண்டாக்கும். 

கார்ப்பு, துவர்ப்பு சுவைகளையுடையது. பித்தத்தை 
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அதிகப்படுத்தும், நறுமணமுடையது. வாயைத் தெளிவுபடுத்தும் 

கசப்புச்சுவையுடையது. ஸ்வரப்பெட்டிக்கு (Larynx) நலம் 

செய்யும். வாயு, கபம் இவற்றைப் போக்கும். மலச்சிக்கலை 

நீக்கும். ஜீர்ணமான பின்பும் கார்ப்புச் சுவையுள்ளது. பசியைத் 

தூண்டுகிறது. வாயில் அரிப்பு, அசுத்தம், கசிவு, துர்நாற்றம் 

முதலியவற்றைப் போக்குகிறது. கருப்பு வெற்நிலையைவிட. 

வெள்ளை வெற்றிலை சிறந்தது. 

பச்சைக்கற்பூரத்தின் குணம் 

age ஜிஎள் ஏனனஏனி எளி எழ: | 

ண்ணி: கண்ணா ப 

எனா ணே னிவ: | மாரக) 

பச்சைக்கற்பூரம்  குளுமையானது. ஆண்மையை 

வளர்க்கிறது. கண்களுக்கு நலம் செய்யும். தடிப்பைப் 

போக்குகிறது. சுகமாக ஜீர்ணமாகக்கூடியது. நறுமணமுடையது. 

இனிப்பு, கசப்பு இந்தச் சுவைகளைக்கொண்டது. கபம், பித்தம், 

விஷதோஷம் இவற்றை நீக்குகிறது. எரிச்சல், தண்ணீர்த்தாகம், 

அருசி, ஊழற்சதை வளர்ச்சி, துர்நாற்றம் இவற்றைப் 

போக்குகிறது. 

ஜாதிக்காயின் குணம் 

ளாளிகள் ௫ ர் எிரிகர் எர எர | 

ஷக் எரா ரா எச் எ்ணான்ளான | 

என்ன் ஏன் எளி | 

ண்ண ளி மி எள: || ணக) 

எரிக் னன். ........ It சாஏர்ரனிளை)



ஜாதிக்காய் கசப்பு, கார்ப்பூ ஆகிய சுவைகளைக் 

கொண்டது. கடுமையானது. வெப்பத்தை உண்டாக்கும். 

ருசியை உண்டுபண்ணும். சுகமாக ஜீர்ணமாகக் கூடியது. 

பசியைத் தூண்டுகிறது. 'இளகிப்போகும் மலத்தைக் கட்டும். 

குரலுக்கு இதமானது. கபம், வாயு, அருசி, மலத்தின் 

துர்நாற்றம், மலத்தின் கருநிறம், கிருமி இருமல், வாந்தி, 

ச்வாஸம் (Asthma), க்ஷயம், ஜலதோஷம், இதயநோய் 

இவற்றைப் போக்குகிறது. 

வால்மிளகின் குணம் 

ஸ்கிள் கண்ணின் என் 0 | 

சிர் என் ன் கள்ள | னா) 

ஏ ஏனாரர் எண்ன || ளி) 

வால்மிளகு கார்ப்பு, கசப்புச் சுவைகளுடையது. 

வெப்பத்தை உண்டாக்கும். வாயைத் தெளிவுபடுத்துவதில் 

சிறந்தது. பசித்தீயைத் தூண்டுகிறது. ஜீர்ணசக்தியை வளர்க்கும். 

ருசியை உண்டாக்கும். கபம், வாயு இவற்றைப் போக்கும். 

எளிதில் ஜீர்ணமாகக்கூடியது. தண்ணீர்த் தாகத்தைப் போக்கும். 

வாயில் உமிழ்நீர்க்கசிவு, துர்நாற்றம் இவற்றை அகற்றும். 

கிராம்பின் குணம் 

wast Ged rb oy Aaied Req | 
atest wad ஊர் காளை |! 

qen efe amar நள நே | 

are sara a feani a ard agate yay tl (arava) 

எஏ ஏனாம் எண்ணின் | ள்ள) 
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கிராம்பு கார்ப்பு, கசப்புச் சுவைகளைக்கொண்டது. 

எளிதில் ஜீர்ணமாகும். கண்களுக்கு -.நலம் செய்யும். 

குளுமையானது. பசியைத் தூண்டும். : ஜீர்ணசக்தியை 
வளர்க்கும். ருசியை உண்டாக்கும். கபம். பித்தம், ரக்த 

சம்பந்தமான நோய்கள், தண்ணீர்த்தாகம், வாந்தி, வயிற்றுப் 

பொருமல், வயிற்றுவலி இவற்றை விரைவில் போக்கும். 
இருமல், ச்வாஸம் (கீஷற௦), விக்கல், க்ஷயம் இவற்றை 
நிச்சயமாகக் கண்டிக்கும். 

கத்தக்காம்பின் குணம் 

ளகக | 

எள் வினர்ளொள க ப 
(ணக) 

... கத்தக்காம்பு மூன்று தோஷங்களையும் கண்டிக்கும். 

கிருமி, வயிற்றுவலி, ரக்த சம்பந்தமான நோய், குஷ்டம், 

குல்மம் (வயிற்றில் உண்டாகும் ஒருவிதக்கட்டி, வயிற்றில் 

நீர்க்கோவை, பல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், வாயில் 

உண்டாகும் நோய்கள், ருசியின்மை, பசியின்மை, 
உடற்பருமன், ஊழற்சதை வளர்வதால் நேரிடும் நோய்கள் 

இவற்றைப் போக்குகிறது. 

எல்லாச் சுண்ணாம்பின் குணம் 

வின்னர் சடக் ர் ஏன் எரிகல் என |



சங்கு, சுண்ணாம்புக்கல், கிளிஞ்சல், முத்துச்சிப்பி, முத்து 

இவற்றால் செய்யப்பட்ட சுண்ணாம்பு கடுமையானது. 

வெப்பத்தை உண்டுபண்ணும். -கார்ப்புச் சுவை கொண்டது. 

வறட்சி மிக்கது. பரவும் தன்மையுடையது. சிவப்பு நிறத்தைத் 

தரும் சக்தியைக் கொண்டது. மலச்சிக்கலை நீக்கக்கூடியது. 

வாயு, கபம் இவற்றைக் கண்டிக்கத்தக்கது. 

முத்துச் சுண்ணாம்பின் விசேஷ குணம் 

எராகளினர் ஏர் எள் 1 ரஎன்௭ | 

இப்ப பப்ப ப்ப பய்பவ்ப்பனிர் 

(கன்டு) 

முத்துச்சுண்ணாம்பு வாயுவை அதிகப்படுத்தும். 

பித்தத்தினால் உண்டான வயிற்றுவலியைப் போக்கும். 

விசேஷமாக வயிற்றிலுள்ள பித்த சம்பந்தமான எல்லா 

நோய்களையும் அகற்றும். 

பாக்கின் குணம் 

Ti We fed wat களர் கண்ண | 
Aled cod Seared area | (எற) 

பாக்கு எளிதில் ஜீர்ணமாகாது. குளுமையானது. வறட்சி 

மிக்கது. துவர்ப்பானது. கபம், பித்தம் இவற்றைக் கண்டிக்கும். 

சிறிது மயக்கத்தை உண்டாக்கக் கூடியது. பசியைத் தூண்டும். 

ருசியை உண்டுபண்ணும். வாயில் அருசியைப் போக்கும். 

தாம்பூலத்தில் வெற்றிலை முதலியவற்றின் அளவு 

க்கம் எ எரிகல் எ ௭௭ | (என்க) 
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இரண்டு வெற்றிலைகள். ஒரு பாக்கு, சிறிது சுண்ணாம்பு, 

சிறிது கத்தக்காம்பு இவற்றை ஒன்றுகூட்ட ஒரு தாம்பூலமாகும். 

பாக்கைமட்டிலுண் பதின் தீங்கு 

Prat gut frat cet pt சாண ரா எ | 

அனை எறி எ எர ண | (ளட) 

எந்த மனிதன் சுண்ணாம்பில்லாமலும், வெற்றிலை 

இல்லாமலும் பாக்கை மட்டும் உட்கொள்கிறானோ அவன் 

பத்துப் பிறவிகளில் பொருளற்றவனாய் இறக்கும்போது 

இறைவனையும் நினைப்பதில்லை. (நோயுற்றவன் ஆகிறான் 

என்பது பொருள்? 

தாம்பூலம் போடுவதற்கேற்ற காலங்கள் 

qed eater ஏக் காள் எல் எ எர | 

ளி) 

தூங்கி எழுந்தவனும், ஆஹாரமுண்டவனும், ஸ்நானம் 

செய்தவனும், வாந்தியானவனும் தாம்பூலம் போட்டுக் 

கொள்வது இதமானது. 

காலை முதலிய நேரங்களில் பாக்கு முதலியவற்றைச் 

சிறிது கூடுதலாகத் தாம்பூலத்தில் சேர்த்துக் 

கொள்ளவேண்டுமென்பது 

எள் ராவ் எனா கரம் எனா | 

Prema quiaftrs arget எஎச்னன |) (மானனள) 

காலை நேரத்தில் பாக்கைச் சிறிது கூடுதலாகவும், மதிய 

நேரத்தில் கத்தக்காம்பைச் சிறிது கூடுதலாகவும், இரவு 
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நேரத்தில் சுண்ணாம்பைச் சிறிது கூடுதலாகவும் சேர்த்து 

எப்பொழுதும் தாம்பூலத்தைப் போட்டுக்கொள்ளவேண்டும். 

வெற்றிலையில் விடவேண்டிய பகுதிகள் 

ஏஏ ஏலா எரா எாரளள | 

ஏர் எனா ஈன ஏன்ன ப (வார) 

வி எனா ee || ணாக) 

வெற்றிலையின் காம்புப் பகுதியைச் சாப்பிடுவதால் 

நோய் உண்டாகும். நுனிப்பகுதியைச் சாப்பிடுவதால் 

பாபமுண்டாகும். நடுப்பகுதி ஆயுளைக் குறைத்துவிடுகிறது. 

நரம்பு அறிவை அழித்துவிடுகிறது. சுண்ணாம்பு வைக்கப்பட்ட 

வெற்றிலை ஆயுளைக் குறைத்து விடுகிறது. ஆகையால் 

இவற்றை நீக்கவேண்டும்) 

தாம்பூலத்தின் மூன்றாவது கசிவு முதற்கொண்டு 

உட்கொள்ளவேண்டுமென்பது. 

ராச இன்ச் சிர் இனிச் af ஒன்ற | 
ஏனிளகவ என் மாரன் Tarra 11 ரணகள) 

தாம்பூலத்தின் முதல் கசிவானது விஷத்திற்கு 

ஒப்பானது. இரண்டாவது கசிவு மலத்தை உடைத்து விடும். 

எளிதில் ஜீர்ணமாகக்கூடியதல்ல. ஆகவே, இவற்றை 

உட்கொள்ளக்கூடாது) மூன்றாவது கசிவு முதற்கொண்டு 

கசிவுகளை உட்கொள்ளவேண்டும். இது அமுதத்திற்கு 
ஒப்பானது. 

தாம்பூலத்தின் சக்கையை உட்கொள்வதின் கெடுதி 

எண் கக் ஏன்ன | 

age சிஎனளஎளாகஜார்க | (fafa) 
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தாம்பூலத்தின் சக்கையை உட்கொள்வது வறட்சி 

யையும், அருசியையும் உண்டாக்குகிறது. பசித்தீயை 

அணைத்துவிடுகிறது. ஆண்மையைக் குறைத்துவிடுகிறது. 

நீடித்த ஜலதோஷம், ச்வாஸ நோய், சோகை, நீர்ச்சுருக்கு, 

நீரிழிவு இவற்றை உண்டுபண்ணுகிறது. 

பால் சாப்பிட்ட உடனே தாம்பூலம் தரித்தல் 

கூடாதென்பது. 

ange ta dda afk diem fe ara | 

எனக் விர் ஏஎ எள: (| 

at dren qed fe age afe ade | 

WAS asrpepgl at caratet al weer (| 
(கணக) 

மனிதன் பாலைக் குடித்து, அதன் சுவையை நாக்கு 

மறக்கும் வரையில் தாம்பூலத்தைப் போட்டுக்கொள்ளக் 

கூடாது. பால் குடித்தவுடனே தாம்பூலம் போடுவதால் மனிதன் 

நீரிழிவு, நீர்ச்சுருக்கு, தோல் நோய் இவற்றில் ஏதேனும் 
ஒன்றை அடைந்தவனாக ஆகிறான். 

தாம்பூலம் உபயோகிக்கத் தகாதவர்கள் 

ange eafrarersencpirraegary | 

fraqehrararrrmed emnfioratt | (Heres) 

wagdarcarn எ உள் சனனி | ளி) 

காகி எளி எள் ௭ எள |! 

(சிராக ர௭4) 

ரக்த கசிவுடன் கூடிய இருமல், ரக்தபித்தம் (கண், காது, 

மூக்கு, வாய், மலத்துவாரங்கள், மயிர்க்காம்புகள் இவைகளின் 
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வழியாக ரக்தம் கசிதல் கண்களில் ஈரப்பசையின்மை, கண்கள் 

வீங்கிப்போதல், விஷதோஷம், மூர்ச்சை, வெறி இவற்றால் 

துன்பப்படுபவருக்கும்; க்ஷய ரோகம் உள்ளவர்களுக்கும் 

தாம்பூலம் போடுவது இதமானதல்ல. வறட்சியான 

உடம்புள்ளவர்களுக்கும், பலவீனமான உடலுள்ளவர்களுக்கும், 

தண்ணீர்த் தாகம் உள்ளவர்களுக்கும் தாம்பூலம் போடுவது 

நல்லதில்லை. கல்வியை விரும்புபவன் எப்பொழுதும் இரவில் 

தாம்பூலத்தைப் போடக்கூடாது. (பல் நோயுள்ளவர்களுக்கும் 

தாம்பூலம் போடுவது இதமானதல்ல) 

தாம்பூலத்தை அதிகமாகப் போடுவதாலுண்டாகும் தீங்கு 

கண்ணர் ளி ௭௭௭௭: | 

sie Rrofraret வண்ண ளா || (ரணகள) 

ளால் ணாக எனா ! 

\ னாக) 

தாம்பூலத்தை மிகுதியாகப் போடுவதால் உடம்பு, கண், 

கூந்தல், பல், பசித்த, காது இவற்றின் வலிமை 

குறைந்துவிடுகிறது. உடம்பின் ஒளி குறைந்துவிடுகிறது. 
க்ஷயரோகம், பித்தம், வாயு, ரக்தம் இவற்றின் சம்பந்தமான 

நோய்களும், முகத்திலுண்டாகக்கூடிய நோய்களும் 

உண்டாகின்றன. 

பகல் பொழுதுபோக்கும் முறை 

viasa datswmefaaatqarery | 
ள் அண்ணா எர || 

கார் என்ன் ராணா ணாரா ரா | 

ளிணைர்ககர் எ என் சணா ப ாண்ண்டு) 
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பிறகு பொருள் வருவாயை உண்டாக்கும் வேலைகளில் 

மிகவும் அக்கரையுடன் ஈடுபடவேண்டும். பொருளற்ற நீண்ட 

வாழ்வும் போற்றத்தக்கதல்ல. பொருளை விரும்பி விவசாயம், 

வியாபாரம், பசுப் பாதுகாப்பு, ஏற்ற முறையில் 

நன்னெறியுடைய அரசனை அணுகுதல் இவற்றையும், இம்மை 

மறுமைக்கு முரண்பாடில்லாத வேலையையும் 

செய்யவேண்டும். 

கோடை காலத்தைத் தவிர்த்து மற்ற காலங்களில் பகல் 

தூக்கம் கூடாதென்பது 

tasty கார ரளோணாானகைைளை: | 

vant Raracrerardy a werd | (எளி) 

கோடை காலத்தைத் ஆனி, ஆடி மாதங்களைதி 

தவிர்த்து மற்றைக் காலங்களில் பகலில் தூங்குவதால், கபம், 

பித்தம் இவை மிகுதியாகின்றன. ஆகவே, மற்றைக் 

காலங்களில் பகலில் தூங்குவது நல்லதல்ல. 

எக்காலத்திலும் பகலில் தூங்கக்கூடாதவர்கள் 

எவிரளாள் fear எ எனி were | எனி) 

கொழுப்பு மிகுதியான உடலுடையவர்களும், 

தினந்தோறும் எண்ணெய், நெய் முதலியவற்றை மிகுதியாக 

உட்கொள்பவர்களும், கபம் அதிகமாகக் கொண்டவர்களும், 

கப சம்பந்தமான நோயுடையவர்களும், வீர்யமற்ற 

விஷத்தினால் வருந்துபவர்களும் எப்போதும் பகலில் 

தூங்கக்கூடாது. 
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எக்காலத்திலும் பகலில் தூங்குவதற்கேற்றவர்கள் 

ரிளன ௭ எனிகள்ளஎனனிச்ளா | 

அளி: எள: சிரா ஏன ளஎளானாள: || 

qerdreanreperak என்னி ளை கனா | 
ணிகள் காண சாணளா௫ ப 

௭ஊ்கனான சோளி எள 9 | 

எள் ஈ4 ரான் ஏன்ன எக்காள ॥ (எனி) 

பாடுவது, படிப்பது, மதுபானம், புணர்ச்சி, வேலை 

செய்வது, சுமையைச் சுமப்பது, வழி நடப்பது ஆகியவற்றால் 

களைப்படைந்தவர்கள், அஜீர்ணமுடையவர்கள், ரத்தத்துடன் 

கூடிய இருமலுடையவர்கள், களைப்படைந்தவர்கள், 

முதியோர்கள், சிறுவர்கள், பலம் இல்லாதவர்கள், 

தண்ணீர்த்தாகம், பேதி, வயிற்றுவலி இவற்றால் 

பீடிக்கப்படுபவர்கள், ச்வாஸ நோய், விக்கல் நோய் 

இவைகளைக் கொண்டவர்கள், மெலிந்த உடலுடையவர்கள், 

விழுந்தவர்கள். அடிப்பட்டவர்கள், பித்துப்பிடித்தவர்கள், 

வண்டி முதலியவற்றில் செல்லுவதாலும், இரவில் கண் 

விழிப்பதாலும், ஓய்ந்துபோனவர்கள். கோபம், துன்பம், பயம் 

இவற்றால் வாட்டம் அடைந்தவர்கள், வழக்கமாகப் பகலில் 

தூங்குபவர்கள் ஆகியோர் எல்லோருமே பகலில் தூங்குவதை 

அடையலாம். (இவர்களுக்கும் காலைச் சாப்பாட்டிற்கு முன்பே 

தூங்குவதுதான் இதமானது? 

பகல் தூக்கம் கூடாதவர்கள் தூங்குவதாலுண்டாகும் 

தீங்குகள் 

ஈனிஎக: ஈர் வர்ணன் ரகாள | 
அசர எனக எள்ளி கன எ (| 
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பப்ப வ ப்பி ப்பட்ட்பபனி 

HSSMSH: HEH SRT எள |! 

அவிக எள waa sae | 

sfranmrared ளார் |) 

waar faracsreneaer Frtavnrg 1 (avarifea) 

இதமில்லாத பகல் தூக்கத்தை அடைபவர்களுக்கு 

வீக்கத்துடன் கூடிய சோகை தலைவலி, திமிர், உடல் 

பாரமாயிருப்பது போன்ற உணர்ச்சி, உடம்புவலி, பசித்தீக் 

குறைவு, மார்பில் எண்ணெய்ப்பசை முதலியவற்றால் 

பூசப்பட்டது போன்ற உணர்ச்சி, வீக்கம், ருசியின்மை, 

குமட்டல், ஜலதோஷம், ஒற்றைத்தலைவலி. தடிப்புகள், 

பொடுகு, கட்டிகள். அரிப்பு, சோம்பல், இருமல், தொண்டை 

நோய்கள், அறிவு, ஞாபகசக்தி இவைகளின் குழப்பம், ரக்தம் 

முதலியவைகள் ஓடும் குழாய் அடைபடுதல், ஜ்வரம், 

புலன்களின் பலக்குறைவு, விடத்தினால் வருந்துபவர்களுக்கு 

அதன் வேகம் உண்டாவது ஆகியவை உண்டாகும். 

வெயில், நிழல் இவற்றின் குணம் 

aan ஏனா வை ளக | 

எவிர்காரி எ எளி 1 ஜானி) 

வெயில், பித்தம், நாவறட்சி, பசித்தீ வளர்ச்சி, வியர்வை, 

மூர்ச்சை, மயக்கம், ரக்ததோஷம், எரிச்சல், சர்மத்தின் 

ஒளிக்குறைவ்ு இவைகளை உண்டாக்கும். நிழல் இவற்றை 

நீக்குகிறது. (மாலை நேர வெயில் உடம்புக்கு இதமானது): 
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நெருப்பின் அருகிலிருப்பதன் குணம் 

ஏளன எள்ள: | | 

எள றார் னரா || (ஜாள்ள) 

நெருப்பின் அருகிலிருப்பது வாயு, கபம், பிடிப்பு, 

குளிர்ச்சி. நடுக்கம் இவற்றைப் போக்கும். பிசுபிசுக்கலானக் 

கசிவுகளை ஜீர்ணமாகும்படிச் செய்யும். ரக்தம், பித்தம் 

இவற்றைக் கெடுக்கும். 

புகையின் குணம் 

wer versal ya} Asrahfeat yer | 
எளி எக ள் எள் எ கா | ராணு) 

புகை உடனே கபத்தை உண்டாக்குகிறது. கண்களுக்கு 

மிகவும் கெடுதியை உண்டுபண்ணுகிறது. தலை பாரத்தையும் 

உண்டாக்குகிறது. வாயு பித்தமாகியவற்றை கிளப்பிவிடுகிறது. 

மழையின் குணம் 

gfeden feat sem ளன அளி | மான) 

மழை ஆண்மையைப் பெருக்கும். குளிர்மையானது. 
உடம்புக்கு வலிமையுண்டாக்கும். தூக்கம், சோம்பல் 
இவைகளை உண்டுபண்ணும். 

சாமர விசிறிக்காற்றின் குணம் 

பய்ப்பபய்ப்ப கட்டப்பட்ட ப்பட்ட 

marae Bae ஏண்... . ப (fafa) 
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சாமர விசிறியின் காற்று ஓஜஸ்ஸை வளர்க்கும். (நம் 
உடம்பிலுள்ள ஏழு தாதுக்களுடைய சாரமான உயிர்ப்பொருள் 

ஓஜஸ் எனப்படும்) ஈ, கொசு முதலியவற்றை அகற்றும். 

ஓய்ச்சல், மயக்கம், களைப்பு இவற்றைப் போக்கும். 

கண்ணுக்கு நலம் செய்யும். சுத்தமானது. 

பனைமட்டை விசிறியின் குணம் 

படப்பட ட ய பபங்பப் பப்பி பட்பப்ட்டரி 

எள் arene எள | 

பனைமட்டை விசிறியின் காற்று களைப்பு, எரிச்சல், 

ஓய்ச்சல், வியர்வை, மூர்ச்சை இவற்றைப் போக்கும். 

மூங்கில் விசிறியின் குணம் 

னள எவர் சரக | ராணா) 

மூங்கில் விசிறியின் காற்று வெப்பத்தை உண்டாக்கும். 

ரக்த சம்பந்தமான நோய்களையும், பித்தத்தையும் கிளப்பி 

விடும். ் 

சட்டை அணிவதின் குணம் 

எள விண ளார் ஸிர்ள்எண்ட | 

ஏளளார்கர் இண் ஏன் காண ளான || (ணகர) 

சட்டை அணிவது காற்று, வெயில், தூசி, வியர்வை, 

அசுத்தம் இவற்றைப் போக்கும். புகழை வளர்க்கும். வலிமை, 

நிறம் இவற்றை உண்டாக்குவதில் சிறந்தது. இதமானது. 
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தலைப்பாகை அணிவதின் குணம் 

ஏஜ் ஊரி எளணினள | ரகர) 

தலைப்பாகை ஓளியை உண்டாக்கும். கண்ணுக்கும் 

கூந்தலுக்கும் நலம் செய்யும். காற்று, வெயில், தூசி இவற்றைப் 

போக்கும். (தொப்பிக்கும் இந்த குணங்கள் உண்டு? ் 

பாத அணியை அணிவதின் குணம் 

ஹுனர் Arye எண்ன | 

ணகி என் ஏர் எ ஈர்கி்ண ப. (ற) 

பாத அணியை அணிவது கண்களுக்கு இதமானது. 

ஆயுளை வளர்க்கிறது. காலின் நோயைப் போக்குகிறது. 

சுகமாக நடக்கும்படிச் செய்கிறது. ஒஜஸ் (நம் உடம்பிலுள்ள 

ஏழு தாதுக்களுடைய சாரமான உயிர்ப்பொருள்) ஆண்மை 

இவற்றை வளர்க்கிறது. 

பாத அணி இல்லாமல் நடப்பதின் கெடுதி 

சானா எளர் Mal USHA zo | 

TARPS aapstereanaga | ள்ள) 

எப்பொழுதும் மனிதர்களுக்குப் பாத அணிகளற்ற 

கால்களால் நடப்பது நோயை உண்டாக்கும். ஆயுளைக் 

குறைக்கும். கண்களுக்குக் கெடுதியைச் செய்யும். 
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குடையைப் பிடிப்பதின் குணம் 

எளி எளி எள்ளி எர Pare | 

ஏர் எஏனளிஎன் எனக் களான || இன்னே) 

குடையைப் பிடிப்பது மழை, காற்று, தூசி, வெயில், பனி 

முதலியவற்றைத் தடுக்கும். உடம்புக்கு நல்ல நிறத்தைக் 

கொடுக்கும். கண்ணுக்கு நலம் செய்யும். ஓஜஸ்ஸை ரும் 

உடம்பிலுள்ள ஏழு தாதுக்களுடைய சாரமாள 

உயிர்ப்பொருள்) வளர்க்கும். சுகத்தைக் கொடுக்கும். 

காற்று வாங்குவது 

ge ad weda ate} oefe ara: | (qeyereifean) 

மனிதன் சித்திரை, வைகாசி, ஆனி, ஆடி ஆகிய 

மாதங்களில் இதமான காற்றை அடையவேண்டும். 

படிமானமான காற்று இடத்திலிருப்பதின் குணம் 

Fr ary னள a wader | எள்ள) 

படிமானமான காற்றுள்ள இடம் எப்பொழுதும் நீண்ட 

ஆயுளுக்கும், நோயற்ற வாழ்வுக்கும் ஏற்றது. 

பேய்க் காற்றின் குணம் 

wad ஏன்னா ! 

வண்ணர்... || (ளிகள்) 

பேய்க்காற்று, வறட்சி, நிறமாற்றம், பிடிப்பு இவற்றை 

உண்டாக்கும். எரிச்சல், ஜீர்ணசக்தி, வியர்வை, மூர்ச்சை, 
தண்ணீர்த்தாகம் ஆகியவற்றைப் போக்கும். 
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கீழ்க்காற்றின் குணம் 

சாளர வனி வானரர் தனி எ 
அஎ ளை எளாளர் எ கரக ப (கார்னை) 

கீழ்க்காற்று வெப்பத்தை உண்டாக்கும். உடம்பைக் 
கனக்கச் செய்யும். சர்ம சம்பந்தமான நோய், மூலம், விஷ 
தோஷம், கிருமி, ஸன்னிபாதஜ்வரம், ச்வாஸநோய், கீல் வாயு 
ஆகியவற்றைக் கிளப்பிவிடும். 

மேல்காற்றின் குணம் 

ஈர ரிச் எர ஏன் எம். ஏர ரர | என்னல) 

மேல்காற்று குளிர்மையானது. மூர்ச்சை, எரிச்சல், 
தண்ணீர்த்தாகம், விஷதோஷம் இவற்றைப் போக்குகிறது. 

வடகாற்றின் குணம் 

ஊன் ளான எரர் ஏரா va எ | 
Sa ett ata aati | 

எண்ன ஈகா wteat sora | 
efereratraratai Pretter q yfsrar 1 ன்னை) 

வடகாற்று நைப்புடையது. இலேசானது. இனிப்பை 
முதல் சுவையாகவும், துவர்ப்பைத் துணைச்சுவையாகவும் 
கொண்டது. குளிர்மையானது. தோஷங்களைக் கிளப்பக் 
கூடியதல்ல. ஆகவே, இது உடம்பை நீர்க்கச் செய்கிறது. 
நோயற்ற மனிதர்களுக்கு வலிமையை உண்டாக்குகிறது. 
ரக்தத்துடன் கூடிய இருமல், க்ஷயரோகம், விஷதோஷம் 
இவை உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் ஏற்றது. 
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தென்றலின் குணம் 

aon area shal ெனிார௭௭ ஏஎ: | 

wera எ எ எண (| (ரர) 

தென்றல் சிறந்தது. கண்ணுக்கு நலம் செய்யும். 

உடம்பின் வலுவை வளர்க்கும். ரக்த பித்தம் (கண், காது, 

மூக்கு, வாய், மலத்துவாரங்கள். மயிர்க்காம்புகள் இவற்றின் 

வழியாக ரக்தம் கசிதல் என்னும் நோயைப் போக்கும், 

வாயுவைக் கிளப்புவதல்ல. 

கடற்காற்றின் குணம் 

ட. ஏன் எர வாசரா | 

yen ater: ராசா ளா | ரோரடணரு 

கடற்காற்றால் பரவும் தன்மை உடையதும், மிகவும் 

வெப்பமுடையதும், செந்நிறம் கொண்டதும், பெரும்பாலும் 

எரிச்சல் போன்ற பித்தத்தின் குறிகளுடன் கூடியதுமான 

வீக்கம் உண்டாகும். 

(இன்று நவீன மருத்துவ விஞ்ஞானிகள் கடற்காற்று 

நோயற்ற வாழ்வைக் கொடுக்கிறதெனக் கூறுவது சிந்திக்கத் 

தக்கது) 

தூசு முதலியவற்றைத் தவிர்க்கவேண்டுமென்பது 

அளி ஒளர y- 
earn crater | 

aera eae 
எள் கேள் கனி 11 (fafenfaeaa) 
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ஆடு, கழுதை. எருமை, ஒட்டகம் இவற்றின் கால் தூசு, 

உமிப்பொடி, துடைப்பத்தின் தூசு, பிறரின் முகத்தின் காற்று, 

பிறர் வஸ்த்திரத்தின் காற்று, முறத்தின் காற்று இவை 

மனிதர்களுக்கு அமங்களகரமானவை. 

குதிரைமேலேறுவதின் குணம் 

ன் கனக் அணிக | 

எள காண்ப எனள் என்கர் கிரணம் சிர் 

ஸ் ஏன் சார் எரர் ளா ப 
னக!) 

குதிரைமேலேறுவது பசித்தீ வளர்ச்சியை உண்டாக்கும். 

வலிமையைக் கொடுக்கும், நடுத்தர வயதை நிலைநிறுத்தும். 

ஊழற்சதையைப் போக்கும். கபத்தின் மிகுதியைக் காய 

வைக்கும். வியர்வையின் எழுச்சியை உண்டாக்கும். தேஜஸ், 

ஒளி இவற்றை வளர்க்கும். சிற்றின்பத்தைத் தூண்டிவிடும். 

புகழைக் கொடுக்கும். மங்களகரமானது. குதிரைமேலேறுவது 

பாட்டாளிகளுக்கும், பவித்திர நோய் Fistula), பித்த 

சம்பந்தமான நோய், மூலம் (15) இவை உள்ளவர்களுக்கும் 

சிறந்ததல்ல. 

யானைமேலேறுவதின் குணம் 

கர் எரு வள் னான் எகா ளன (| 

(Fatwa) 

யானைமேலேறுவது மங்களகரமானது. ஒளி, வலிமை, 
புகழ், பொருள், ஆயுள் இவற்றை உண்டாக்கும். உடல் 

இறுகும்படிச் செய்யும். ஊழற்சதை, கபம் இவைகளைப் 

போக்கும். உடம்பு இலேசாக இருக்கும்படித் தோன்றச் 

செய்யும். பசியைத் தூண்டும். 
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அந்தி சந்தி நேரங்களில் செய்யக்கூடாதவை 

சந்தி நேரங்களில் சாப்பிடுவது, பெண்ணுடன் கூடுவது, 

தூங்குவது, படிப்பது, சிந்திப்பது ஆகியவற்றை விடவேண்டும். 

சந்தி நேரங்களில் சாப்பிடுவது முதலியவற்றால் 

உண்டாகும் கெடுதி 

arsed anfirteyarendapter | 
ண Presa arereryetfr . . . 1 (ணாள) 

சந்தி நேரத்தில் சாப்பிடுவதால் நோயுண்டாகும். 

புணர்ச்சியால் கருக்கேடுறும். தூங்குவதால் வலுகுறைந்து 

விடும். படிப்பதால் ஆயுள் அழிந்துபோகும். 

இரவுச் சாப்பாடு 

எளி ௩ எள் ஒளர | 

feared waste ast எள் ப (ணக?) 

எ ஏ ணன் எானணன்ள் ளி 11. ரண்டு) 

இரவில் முதல் மூன்று மணி நேரத்தில் (ஆறு மணி 

முதல் ஒன்பது மணிக்குள் ஆகாரத்தை உட்கொள்ள 

வேண்டும். பகல் சாப்பாட்டைவிட சற்றுக் குறைவாகவே 

சாப்பிடவேண்டும். இரவில் எளிதில் ஜீர்ணமாகாத பொருளை 

விலக்கவேண்டும். சூரியன் மறைந்த நேரத்தில் (இரவில் என் 

சம்பந்தமுள்ள எந்த உணவுப் பொருள்களையும் 

உண்ணக்கூடாது. 
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இரண்டு வேளைகளிலும் வழக்கத்தைவிடக் குறைவாகச் 

சாப்பிடவேண்டிய நாட்கள் 

கானை சோனா எள எணண a | 

ஊன்சா எனளாசாள என் இளி பு 
சாசணின) 

கார்த்திகை மாதத்தின் இறுதி எட்டு நாட்களும், மார்கழி 

மாதத்தின் கடைசி எட்டு நாட்களும் யம தம்ஷ்ட்ரா (யமனின் 

கோரைப்பல் என்றுகூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நாட்களில் 

வழக்கத்தைவிடக் : குறைவாகச் சாப்பிடுபவன்தான் 

(நோயற்றவனாக வாழ்கின்றான். 

இருட்டின் குணம் 

எனி சிர் ன ன் ளான || 
னாக) 

களர் raped a |! ரா) 

இருட்டு எப்பொழுதும் மோகத்தை உண்டாக்கும். 

பித்தத்தையும், கபத்தையும் போக்கும். சோம்பலை 

உண்டாக்கும். சிற்றின்பத்தை வளர்க்கும். ஓய்ச்சலை 

உண்டுபண்ணும். 

விளக்கின் குணம் 

எனி கரன்ளாளி னி எனினண் (| 

(கண்க) 

விளக்கு ஒளியைக் கொடுக்கும். இதயத்திற்கு நலம் 

செய்யும். செல்வத்தை வளர்க்கும். 
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நிலாவின் குணம் 

sateen Bla ணன ஏளன | ரோ) 

்ணணனி ள் எரி | னாக) 

நிலா குளிர்மையானது. சிற்றின்பத்தின் இன்பத்தை 

வளர்க்கும். தண்ணீர்த்தாகம், பித்தம், எரிச்சல், குழப்பம், 

மூர்ச்சை, மயக்கம் இவற்றைப் போக்கும். மனம், கண்கள் 

இவைகளுக்குத் தெளிவைக் கொடுக்கும். 

பனியின் குணம் 

எளி அரா ஒள்ளி எள் க | மாள) 

பனி, நிலாவிற்குள்ள குணங்களைச் சற்றுக் குறைவாகக் 

கொண்டுள்ளது. வாயு, கபம் இவற்றை உண்டாக்கும். 

பஞ்சு மெத்தையின் குணம் 

என் எனிகர் 9 ஈன் எணண ! 

சாரஎன் னீ னள | (ணகர) 

பஞ்சு மெத்தை மங்களகரமானது. ஊழற்சதையைப் 

போக்கும். சர்மத்திற்குத் தெளிவை உண்டாக்கும். ஓய்ச்சல், 

வாயு இவற்றைப் போக்கம். உடம்புக்கு வளர்ச்சி, தூக்கம், 

உறுதி ஆகியவற்றைக் கொடுக்கும். 

கட்டில் முதலியவற்றின் குணம் 

ஏரா சொரி ஏனா கானி ஏ ளன 11 (ராரணா௭) 
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கட்டில் மூன்று தோஷங்களையும் குறைக்கும். தரையில் 

படுப்பது வலுவை “உண்டாக்கும். ஆண்மையை வளர்க்கும். 

மரத்தின் பலகை வாயுவை உண்டுபண்ணும். 

கட்டில் முதலியவற்றின் உயரம் 

ளா ஏன் ஏனாம் 89௭ அணா | (siete) 

முழங்கால் உயரமுள்ளதும், மிருதுவானதும், ம்ங்கள 

கரமானதுமான கட்டில் முதலியவற்றை உபயோகிக்க 

வேண்டும். 

மனிதனுக்குப் புணர்ச்சியில் விருப்பம் இயற்கையென்பது 

சர சர் ஈன ரிக ஏன்ற | (காள) 

மனிதனுக்கு எப்பொழுதும் உடற்புணர்ச்சியில் விருப்பம் 

உண்டாகிறது. 

புணர்ச்சிக்கேற்ற காலம் 

எளி னளச் ஒளிஎ சின்ன எனா ஈ₹ ॥ (கரக) 

இரவில்தான் தன்னுடைய மனைவியுடன் புணர 

வேண்டும். 

பகலில் புணர்ச்சி கூடாதென்பது 

எகா ௭ என் 89௭ சானின் ட ராண) 

புலவனான மனிதன் ஆயுள் குறைந்துவிடுமென்ற 

பயத்தால் பகலில் பெண்ணை அடையக்கூடாது. 
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புணர்ச்சிக்கேற்ற இடம் 

fer ura gatevisteerrdgqa | 
வி ஊானர் ளார் ஏட ஏகன் | சாண) 

மிகவும் மறைவானதும், அழகானதும், இனிப்பான 

பெண்பாட்டுடன் கூடியதும், நறுமணமுடையதும், இதமான 

காற்றுடையதுமான இடத்தில் மனைவியுடன் இன்ப 

நுகர்ச்சிகளை அடையவேண்டும். 

புணர்ச்சிக்குத் தகாத இடம் 

est aeons farqisfsrarae | 

ஏரி வளவன் என | (aren) 

பெரியோர்களுடன் கூடியதும், மிகவும் வெளிப்படை 

யானதும், மிகவும் வெட்கத்தை அளிக்கக்கூடியதுமான 

இடத்திலும் துன்பத்திற்கு ஏதுவான சொற்கள் கேட்கும் 

போதும் மனிதன் மனைவியுடன் இன்பத்தை அடைவது 

கூடாது. 

புணர்ச்சிக்கேற்றவன் 

௭ாணணரளனர்: ஏராள ஆளி என | 
ஏஏ: ஏர: ஏ எஸ்தள || 

ளை: ணார வைன | 
னி களி எறி ஐ | (மாண) 

மனிதன் குளித்தவனாயும், சந்தனத்தைப் பூசிக்கொண்ட 

வனாயும், நறுமணமுடையவனாயும், அமைதி கொண்ட மனம் 

உடையவனாயும். ஆண்மையை வளர்க்கும் பொருட்களை 

உட்கொண்டவாயும், சுத்தமான வஸ்த்திரத்தை அணிந்த 
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வனாயும், சுத்தமான வேடம் பூண்டவனாயும், நன்கு 

அலங்கரித்துக்கொண்டவனாயும், தாம்பூலம் போட்டுக் 

கொண்ட வனாயும், மனைவியிடம் மிகவும் காதல் கொண்ட 

வனாயும், அதிக மனவெழுச்சி உடையவனாயும், மகனை 

விரும்பியவனாயும், மனைவியை மங்களகரமான படுக்கையில் 

கூடவேண்டும். 

புணர்ச்சி முடிந்தவுடன் செளசம் செய்துகொள்ள 

வேண்டுமென்பது 

எ ஜர்னி ஈரச் ரன் எர | (arciniae) 

புணர்ச்சி செய்தபிறகு ஆண்குறி முதலியவற்றை சுத்தம் 

செய்துகொள்வதற்குத் தாமதம் செய்யக்கூடாது. 

புணர்ச்சிக்குப் பிறகு செய்யவேண்டியவை 

காணா எனாககாஎ- 

ஜின வறு ண | 

49 எரர் நோனி என 

என்ர எரா ஏண் எ ப (areitecay) 

புணர்ச்சிக்குப் பிறகு ஸ்நானம், நறுமணமுள்ள சந்தனம் 

முதலான பூச்சுகள், குளிர்ந்த காற்று, கற்கண்டினால் 
செய்யப்பட்ட சிற்றுண்டிகள், குளிரந்த ஜலம், பால். 
மாம்ஸரஸம். கஞ்சி வகைகள், ஜலத்தில் சேர்ந்த அன்னத்தின் 

மேலுள்ள தெளிவு நீர் இவற்றை அடையணஹேண்டும். 

அடுத்தாற்போல் தூக்கத்தையும் அடையவேண்டும். இவ்வாறு 

செய்வதால் புணர்ச்சி செய்த மனிதனுடைய உடம்புக்கு 
விந்துவானது மீண்டும் விரைவில் உண்டாகும். (கோடை 

காலத்தில் மட்டும் குளிப்பது நல்லது? 
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புணர்ச்சிக்குப்பின் செய்யவேண்டியவற்றைச் 

செய்யாவிடில் உண்டாகும் கெடுதி 

எராரளாளாளார் எச் ளொசா WaT | 

எள்: அஎ எ ஏச நானினளிணள |] (seize) 

அறிவற்றவனாகிய மனிதன் புணர்ச்சிக்குப் பிறகு 

செய்யவேண்டியவைகளைச் செய்யாவிடில் கண், ஆயுள், 

ஓஜஸ் (நம் உடம்பிலுள்ள ஏழு தாதுக்களுடைய சாரமான 

உயிர்ப்பொருள்!, விந்து ஆகியவற்றின் அழிவையும், ஆண் 

குறியைப் பற்றிய நோய்களையும், வாயுவின் கிளர்ச்சியையும். 

பாபத்தையும் அடைகின்றான். 

புணர்ச்சிக்குப் பிறகு செய்யக்கூடாதவை 

௭ கண்ணான ரி சோ | 

(காணான்) 

புணர்ச்சிக்குப் பிறகு நெருப்பினருகில் வேலை 

செய்வது, வெயில், ஓய்ச்சலைத் தரும் வேலை, தேகப்பயிற்சி, 

துக்கம் முதலியவற்றை விடவேண்டும். 

புணர்ச்சியில் காலநியமம் 

ணா எண் எ 

என்ர என் ஏ எளானளான னள |. இஜ௭ளிளே) 

Rrard ufferd ara ஏர் எ என்ர 1 எளி) 

புலவனான மனிதன் எல்லா ருதுக்களிலும் மூன்று 

நாட்களுக்கு ஒருமுறை வீதம் பெண்ணைக் கூடலாம். 

கோடையில் மட்டும் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒருமுறை 
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கூடவேண்டும். கோடையிலும் பின் மாதத்தில் ஆடி 

புணர்ச்சியை விடவேண்டும். 

புணர்ச்சியில் அதிகமாக ஈடுபடுவதால் உண்டாகும் தீங்கு 

ணிகள் ளை: | 

அண்ணர் எ ணாள எள 1௭௭ (| 

| (னரா) 
ளன ளோ காராக எள | 

அனான் காளை: || 

(ஜி) 

புணர்ச்சியில் கூறிய கால நியமத்திற்கு மாறாக, அளவை 

மீறி பெண்ணை அடைபவனுக்கு தலைச்சுற்றலும், உடல் 

வாட்டமும், தொடையின் வலுக்குறைவும், உடல் வலிமை, 

ரக்தம் போன்ற தாதுக்கள், புலன்கள் இவற்றின் அழிவும், 

அகால மரணமும் உண்டாகும். அதிகமாக புணர்ச்சி 

செய்வதால் வயிற்றுவலி, இருமல், ஜ்வரம், சுவாஸநோய், 

இளைப்பு, சோகை, க்ஷயம், வலிப்பு முதலிய நோய்கள் 

உண்டாகின்றன. 

அளவான புணர்ச்சியினால் உண்டாகும் நன்மை 

அண்டி எள்: | 

அன்ன எண் எளின் விர செள (| (எர) 

பெண்களிடம் கட்டுப்பாடுடன் ஈடுபடுபவர்கள் 

ஞாபகசக்தி, தாரணசக்தி, ஆயுள், நோயின்மை, வளர்ச்சி, 

புலன்களின் திறமை, புகழ், வலிமை ஆகியவற்றால் 

சிறந்தவர்களாக ஆகின்றார்கள். தாமதமாக அணுகக்கூடிய 

கிழத்தன்மையை உடையவர்கள் ஆகின்றார்கள். (விரைவில் 

முதுமை உண்டாகாது என்று பொருள்? 
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புணர்ச்சிக்கேற்ற வயது 

wsafast aat ae எுனாளா் ஏ எனி | 

waarradal at ora pret க | 

ள்ள) 

ஆண் இருபத்தைந்தாவது வருடத்திலும், பெண் 

பதினாறாம் வருடத்திலும்தான் முற்றிலும் பெறப்பட்ட 
சக்தியைக் கொண்டவர்களாக  ஆகின்றார்கள் என்று 

வல்லவனான வைத்தியன் அறியவேண்டும். (இந்த வயதுதான் 

புணர்ச்சிக்கு ஏற்றது. வாக்படாசார்யார் அஷ்டாங்க 

ஸங்கிரஹத்தில் இவ்வாறே கூறியிருந்தபோதிலும், அஷ்டாங்க 

ஹ்ருதயத்தில் ஆணின் வயது இருபதாகவே கூறியுள்ளார்) 

புணர்ச்சிக்ேககேற்ற வயதை அடைவதற்கு முன்பே 

புணர்ச்சி செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி 

களின் எகர | 

meee yar wef often எ ர் ப 

ore ar a fae ofdscitar qdcifeer ப 
ளி) 

பதினாறு வயதுக்குக் குறைந்த வயதுள்ள பெண்ணிடம் 

இருபத்தைந்து வயதை அடையாமலிருக்கும் ஆண் 

கர்ப்பத்தை உண்டுபண்ணுவானானால் அந்த கர்பமானது 

வயிற்றிலேயே - இறந்துபோகிறது. ஒருசமயம் உயிருடன் 

பிறந்தாலும் வெகுநாட்கள் பிழைத்திருக்காது. ஒருசமயம் 

பிழைத்திருந்தாலும் வலிமையற்ற புலன்கள் உடையதாக 

வாழும். 
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கர்ப்பம் உண்டாகக்கூடிய காலமும், கர்ப்பம் 

உண்டாக்குவதற்கேற்ற காலமும் 

Rae sen Prem என்ன்ன ளா | 

ண்ணி எ ....... i (அக) 

எண்ன | ஏன்ற ளள் னள என் 4 

௭ | எசணாள்ளிணனினார | (எர்ண்ல) 

ருது காலம் பன்னிரண்டு இரவுகளாகும். (ஒவ்வொரு 

மாதமும் மாதவிடாய் உண்டான நாள் முதற்கொண்டு 

பன்னிரண்டு நாட்கள் ருதுகாலம் எனப்படும். இந்த நாட்களில் 

பெரும்பாலும் கர்ப்பம் உண்டாவதற்கு இடமுண்டு. இவற்றுள் 

முதல் மூன்று இரவுகளும், பதினோராவது இரவும் (கர்ப்பம் 

உண்டாவதற்கு) ஏற்றவையல்ல. பதினாறு இரவுகள் ருது காலம் 

என்று பிறர் கூறுவர். சுத்தமான பெண்குறி, கருப்பை, ருது 

சோணிதம் ஆகியவற்றை உடையவர்களுக்கு மாதம் 

முழுவதுமே ருதுகாலம் என்று சிலரும், அவ்வாறே 

மாதவிடாயே காணாமலும் ருதுகாலம் உண்டென்றும் சிலரும் 

கூறுவர். , 

ஆண் - பெண் குழந்தைகளைப் பெறும் வழி 

.... அசா கானி காக கண | (எரா) 

.... Bashar afe ள் எள் | 

ஏமின wed afar waftry eit னாள் | 

ஏனை | கனகா) 

(ருது காலத்தில்) இரட்டைப்பட்ட நாட்களில் 

மனைவியைக் கூடுவதால் மகனும், ஒற்றைப்படை நாளில் 

கூடுவதால் பெண்ணும் பிறக்கும். (மாதவிடாயுண்டான தினம் 
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முதல் 4, 6, 8, 10, 12-வது நாட்கள் இரட்டைப்படை நாட்கள். 5, 

7, 9-வது நாட்கள் ஒற்றைப்படை நாட்கள்? 

(புணர்ச்சிக்குப் பிறகு) கணவன் - மனைவிமார்க்குப் 

பெண் குழந்தை பிறக்க் விருப்பமிருக்குமானால் மனைவி 
தன்னுடைய வலது பக்கத்தை அழுத்துக்கொண்டு ஒரு 

முகூர்த்த காலம் (சுமார் ஒருமணி நேரம்) படுத்திருக்க 

வேண்டும். மகன் பிறக்க விருப்பமிருந்தால் இடது பக்கத்தை 
அழுத்திக்கொண்டும் படுத்திருக்கவேண்டும். 

தாய் - தந்ைதையர்களின் ஆகாரம் முதலியவற்றின் 

தன்மையையொட்டி குழந்தையின் தன்மை 

அமையுமென்பது 

ளா ானிரா எளின்ளி | 

eittal eqptarat vat gash area | ஜானி) 

பெண், ஆண்கள் எவ்விதமான உணவு, பழக்கவழக்கம், 

செய்கை இவற்றைக் கொண்டிருந்தவர்களாய்க் கூடுவார்களோ 

அவர்களின் மகனும் அவ்விதமானவன்தான். 

புணர்ச்சி சமயத்திலுண்டாகும் பெண்ணின் 

மனப்போக்கையொட்டி கர்ப்பத்தின் தன்மை 

உண்டாகுமென்பது ் 

எள்ளி ஏ எள ரஜின 1 

wey என? wy | கள்) 

கருத்தரிக்கும் சமயத்தில் பெண்ணின் மனம் எந்த 

உயிரினத்தை நாடுகிறதோ, அதைப்போலுள்ள கர்ப்பத்தைப் 

பெறுகிறாள். 
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புணர்ச்சி சமயத்திலிருக்கும் ஆண் - பெண்களின் 

மனநிலையையொட்டி கர்ப்பத்தின் தன்மை 

அமையுமென்பது 

mal set Sigel எளி ர: | 

wares என nut wafa சரின்னு || 

களி என விுகளி னாசனாஎளி ஏர | 

ஸீளள எ எள எள் எள் எள்ள: | 

களி என அரிருகள் என்னி ச | 

னள ௭ என எளி எண் எள | (னி) 

ருது காலத்தில் எப்பொழுது ஆண்-பெண்கள் தெளிந்த 

மனமுடையவர்களாய்த் தனிமையில் கூடுவார்களோ, 

அப்பொழுது ஸாத்விக குணமுடையதான கர்ப்பமுண்டாகிறது. 

ருது காலத்தில் எப்பொழுது ஆண்-பெண்கள் மிகவும் 

அமைதியற்ற மனமுடையவர்களாய்த் தனிமையில் 

கூடுவார்களோ அப்பொழுது ராஜஸ குணமுடையதான 

கர்ப்பம் உண்டாகிறது. 

ருது காலத்தில் எப்பொழுது ஆண்-பெண்கள் ஏழ்மை 

மனமுடையவர்களாய்த் தனிமையில் கூடுவார்களோ 

அப்பொழுது தாமஸ குணமுடையதான கர்ப்பம் உண்டாகிறது. 

(ஸாத்விக குணமுடையவன் இன்ப துன்பங்களைச் 

சமமாகவே நினைத்துக் கொண்டாடுவான். ராஜஸ குணம் 

உடையவன் இன்பத்தை இன்பமாகவும், துன்பத்தைத் 

துயரமாகவும் கருதிக் கொண்டாடுவான். தாமஸ குணம் 

உடையவன் இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கவே 

தெரியாதவனாக இருப்பான்) 
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புணர்ச்சிக்குத் தகாதவன் 

அனாள் வ்: ஏனா ஒரவர Prasad: | 

எள் ஏதினணாள்ணினிரி எ ரஜ9ா௭ (| 
(சானா) 

அளவைமீறி ஆகாரமுட்கொண்டவனும், மன அமைதி 
அற்றவனும், பசியுடைவனும், சரியான நிலைமையற்ற உடல் 

உறுப்புக்களுடையவனும், தண்ணீர்த் தாகம் கொண்டவனும், 
இளம் வயதிலுள்ளவனும், வயது முதிர்ந்தவனும், மலம், 

மூத்திரம் முதலியவற்றை வெளியிடவேண்டிய நிலையில் 

உள்ளவனும், நோயுற்றவனும் புணர்ச்சியை விடவேண்டும். 

(இவ்விதிகள் பெண்ணுக்கும் பொருந்தும்) 

புணர்ச்சிக்குத் தகாதவள் 

சான் னசிளாகர் எள | 

arama சவி tl 

அவைகள் ஏர் ஈரி | (ரர) 

niggi cage aen னாறவிரளே ௭ | ளின்) 

மல்லாந்தில்லாதவளையும், மாதவிடாய் கண்டவளையும், 

மனதிற்குப் பிடித்தமில்லாதவளையும், அருவருப்பான வேலை 

களைச் செய்பவளையும், கெட்டுப்போயும், சுருங்கியுமிருக்கும் 

பெண் குறியுடையவளையும், மிகப் பருமனான அல்லது 

மிகவும் மெலிந்த உடலைப் பெற்றவளையும், 

பிரசவித்திருப்பவளையும், கருத்தரித்தவளையும், பிறருடைய 

மனைவியையும், ஜாதியால் உயர்ந்தவளையும், வயதால் 

மூத்தவளையும், நோயுற்றவளையும் புணர்ச்சிக்குத் 

தகாதவர்களாகக் கொள்க. 
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பசியுடையவன் முதலியோர் புணர்ச்சியைச் 

செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி 

ஏன: ஏனா என் ஏன்ளி எள: | 

[ஊஊ என் நண எள் காம் எ உ ப 

ளி) 

பசியுடையவனும். மன அமைதியற்றவனும், நடுப் 

பகலிலும். தண்ணீர்த்தாகம் கொண்டவனும், வலிமை 

யற்றவனும், நின்றுகொண்டிருப்பவனும் புணர்ச்சியில் 

ஈடுபடுவதால் விந்து க்ஷயமடைவதையும், வாயுவின் 

கிளர்ச்சியையும் அடைகின்றான். 

மிகவும் இளம் வயதிலுள்ளவன் புணர்ச்சியைச் 

செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி 

அன்ளளி எஸ்ரா (எள) ரவர் எள | 

(எ எ) ரூ wee எனா ள்ள | ன்) 

முழுமை பெறாதிருக்கும் விந்துவைக் கொண்டுள்ள 

மிகவும் இளம் வயதிலுள்ளவன் பெண்ணைப் புணர்ந்தால் 

குறைந்த ஜலமுடைய குளம்போல் வற்றிவிடுவான். 

கிழவனுக்குப் புணர்ச்சியைச் செய்வதாலுண்டாகும் 

கெடுதி 

எக் wal Ge சான் Tao feswiey | 

சார ரிக எனா ஏன [கர் எள || எனி) 

காய்ந்துபோனதும், பசையற்றதும், பூச்சி பிடித்ததும். 

உளுத்ததுமான கழியைத் தொடுவதாலேயே எங்ஙனம் உடனே 

அது விரிந்துபோகுமோ, அவ்வாறே கிழவனும் பெண்ணை 

அடைந்ததும் விரிந்துபோவான். 
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மலவேகம் உண்டான நிலையில் புணர்ச்சி 

செய்வதாலுண்டாகும் தீங்கு 

sera qr எ ௭ எளி | 

war எ என்னின் ஏகாணாளஷ எள: || ஒளிளே) 

மல மூத்திரங்களைக் கழிக்கவேண்டுமென்ற உணர்ச்சி 
உண்டானபோது புணர்ச்சியைச் செய்வதாலும், விந்துவைத் 

தடுப்பதாலும் (புணர்ச்சி செய்யாமலே இருப்பது, மல்லாந்த 

நிலையிலிருந்து புணர்ச்சியைச் செய்வதாலும். விரைவில் 

சுக்ராச்மரீ (மூத்திரப்பையில் விந்து கெட்டிப்பட்டு 

கற்போலாவது என்னும் நோய் உண்டாகிறது. (விரை 

வீக்கமும், நீரிழிவும்கூட உண்டாகக்கூடும்? 

நோயாளி புணர்ச்சி செய்வதாலுண்டாகும் கெடுதி 

ணன சா "விர ஏன எ ளனர் | 
(ஜானி) 

நோயுற்றவன் புணர்ச்சி செய்வதால் மண்ணீரலில் 

வலியும், மூர்ச்சையும், மரணமும் உண்டாகலாம். 

மாதவிடாய் கண்டவளுடன் கூடுவதாலுண்டாகும் தீங்கு 

வள் சானள் எணாளனள: | 

ரர் என்ன்ன எளி ௭9௭ । 

aa nerd fad ௭எஷுனர் ஜரா ௭ எரர் wate, 

ஏஏ எளாவிஎள் ஏன் a weaaral ferqead, fadhisadd 

afar a, qékisaamigaitsearal wate | 

(aerated) 
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கட்டுப்பாடற்ற மனதைக் கொண்டுள்ளதால் மாதவிடாய் 

கண்டவளுடன் கூடும் மனிதனுக்குப் பார்வை, ஆயுள். ஒளி 

ஆகியவற்றிற்கு கெடுதியும், பாவமும் உண்டாகும். பெண் 

மாதவிடாய் கண்டுள்ளபோது முதல் நாளில் கூடுவது 

ஆணின் ஆயுளுக்கு இதமானதல்ல. அந்நாளில் உண்டாகும் 

கர்ப்பம் பிறக்கும்பொழுதே இறக்கும். இவ்வாறே 

இரண்டாவது நாளில் உண்டாக்கப்படும் கர்ப்பம் இறக்கும் 

அல்லது பிரசவ அறைக்குள் இருக்கும் சமயத்திலேயே 

இறக்கும். இவ்வாறே மூன்றாம் நாளில் உண்டாக்கப்படும் 

கர்ப்பமும் பிரசவ அறைக்குள் இருக்கும்பொழுதே இறந்து 

விடுகிறது அல்லது எல்லா பூரண அவயவங்களையும் 

பெற்றிராமலோ அல்லது குறைந்த ஆயுளைக் கொண்டுள்ள 

தாகவோ பிறக்கும். (மாதவிடாய்க் கண்டவளுடன் கூடுவதால் 

வெறி, வலிப்பு ஆகிய நோய்களும் உண்டாகக்கூடும். 

கெட்டுப்போன பெண்குறியுடையவளைக் 

கூடுவதாலுண்டாகும் தீங்கு 

வண்ண எள்: கிரா ஐதன எ எள: | ளி) 

அவ்வாறே கெட்டுப்போன பெண்குறியில் (விந்துவை 

விடுவதால் உபதம்சம் (ஆண் குறியிலுண்டாகும் நோய் 

வாயுவின் கிளர்ச்சி, விந்துவின் அழிவு ஆகியவை 

உண்டாகும். 

பிரசவித்தவளுக்குப் புணர்ச்சியாலுண்டாகும் கெடுதி 

ளான? என வாளின் சி்: | 

சாண் ளாக எ | 
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ஏகக் எனஜ் களனி எ எகரி | 

SR yacht ured wads 1 (ளி) 

பிரசவித்தவள் புணர்ச்சியில் ஈடுபடுவதால் 

கொடுமையான நோய்களை அடைகின்றாள். வலிப்பு, பாரிச 

வாயு, உடல் பிடிப்பு, பெண் குறியில் வீக்கம், இருமல், சுவாச 

Gori (Asthma) இவற்றையும் அடைகின்றாள். இரத்தமும் 

ஆண்களுக்கு விந்துவுடன் சேர்ந்து கசிவதுபோல் மாதவிடாய் 

இரத்தத்துடன் சேர்ந்து கசியும். (பிரசவித்தவளுக்குப் 

பிரசவித்து ஒன்றரை மாதம் வரையில் அல்லது மறுபடியும் 

மாதவிடாய் காணும் வரையில் புணர்ச்சி கூடாது) 

கருத்தரித்தவளுக்கும், நோயுற்றவளுக்கும் 
புணர்ச்சியாலுண்டாகும் கெடுதி 

afoot mitts வான்னா எள: | ள்ள) 

கருத்தரித்தவளிடம் கூடுவதால் கர்ப்பத்திற்குக் கேடு 

உண்டாகும். நோயுற்றவளிடம் கூடுவதால் பலக்குறைவு 

உண்டாகும். 

வயது முதிர்ந்நவளை அடைவதாலுண்டாகும் தீங்கு 

anisfrei ferd wea aeor weed | (aaa) 

வயது முதிர்நநவளை அடைந்து வாலிபன் கிழவனா 

கின்றான். 

விடியற்காலையிலும், நள்ளிரவிலும் புணர்ச்சி 

செய்வதின் தீங்கு 

wepearkr a arate wpe | ஜான்) 
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விடியற்காலையிலும், நள்ளிரவிலும் (புணர்ச்சி 

செய்வதால் வாயு, பித்தம் இவை கிளர்ச்சியை அடைகின்றன. 

ஆண் மல்லாந்த நிலையிலிருந்து புணர்ச்சி செய்வதின் 

விளைவு 

mm arafarqgel aterettrsta vada | 

எ: விரகன் sired sess |! 

aa ean afe wder wderafea 11. இஜாள்ளே) 

எந்த ஒருவன் அறிவீனத்தால் ருது காலத்தில் 

மனைவியிடம் பெண்போல மல்லாந்த நிலையிலிருந்து 

கூடுகிறானோ, அவனுக்கு அப்பொழுது பெண் 

செயல்களுடைய ஷண்டன் என்று கூறப்படுபவன் 
பிறக்கின்றான். ஒருசமயம் அப்பொழுது பெண் உண்டானால் 

அவள் ஆண் செயல்களுடையவளாக ஆவாள். சுக்ராச்மரீ 

(மூத்திரப் பையில் விந்து கெட்டிப்பட்டு கற்போலாவது 

என்னும் நோயும் உண்டாகக்கூடும். 

விந்துவைப் பாதுகாக்கவேண்டுமென்பது 

சாண ஈர் எ ஐக் எனனை | 

ஏசி என எண் ஏரா ATi a ரன் | எளி) 

ஆகாரத்தின் மிகவும் சாரமான பொருள் விந்து. 

தன்னுடைய விந்து பாதுகாக்கப்படடவேண்டும். இந்த 
விந்துவுக்கு அழிவுண்டானால் பல நோய்களையோ, 

மரணத்தையோ அடைகின்றான். 

மனிதனுக்கு உணவைப்போல் தூக்கமும் 

இன்றியமையாததென்பது 

ஊரளி ஏளாளணள என: ஏள் எள | என்ன) 
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உடலிருப்பிற்கு எவ்வாறு உணவு முக்கியமானதோ 

அவ்வாறு சுகத்தைக் கொடுக்கும் தூக்கமும் முக்கியமானது. 

இரவில்தான் தூங்கவேண்டுமென்பது 

ஏளாகாணள் frat wal Pda BRT | (rea) 

ஆகையால் வழக்கத்திற்கேற்றவாறு இரவில் ஏற்ற 

காலத்தில் தூக்கத்தை அடையவேண்டும். 

இரவுத் தூக்கத்தின் அளவு 

were warat fe எனன werd | (சரடு) 

ஆறு மணி நேரம் தூங்குகிறவன் தன் நிலைமையில் 

அதிக அளவில் சாந்தியை அடையத் தகுதி பெறுகிறான். 

இரவில் திரிபலா சூர்ணத்தை உட்கொள்ளவேண்டும் 

என்பது 

Breet aepafeant FP ளன எ | (எகர) 

இரவில் (சாப்பாட்டுக்குப் பிறகு தூங்குவதற்கு முன்பு 

கண் வலிமைக்காகத் திரிபலா சூர்ணத்தை தேன், நெய் 

இவற்றுடன் தினந்தோறும் உட்கொள்ளவேண்டும். (விரை நீக்கி 

சம எடையாகச் சேர்க்கப்பட்ட கடுக்காய், நெல்லிக்காய், 

தான்றிக்காய் இவற்றின் தூளுக்குத் திரிபலா சூர்ணம் என்று 

பெயர்) 

படுக்கும் முன்பு கடவுளை நினைக்கவேண்டுமென்பது 

சான ளனர் ௭ எள்ளி ஏ | (ரர்ரள்ரள) 
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பிறகு கடவுளை நினைத்துத் தன்னுடைய படுக்கையை 

அடையவேண்டும். 

ஏற்ற காலத்தில் தூங்குவதாலுண்டாகும் நன்மை 

ணன (ள்ள | 

ஊன் ளான ன pret ரன்ன | (ரன்) 

ஏற்ற காலத்தில் பெறப்பட்ட தூக்கமானது வளர்ச்சி, ஒளி, 

வலிமை, சுறுசுறுப்பு, பசித்தீ வளர்ச்சி, தெம்பு, தாதுக்களின் 

சமநிறை இவற்றை உண்டாக்குகிறது. 

தூங்கிக்கொண்டிருப்பவனளை எழுப்பக்கூடாதென்பது 

eam னல் Gare எ ஏஎ | (sre hraae) 

... ஏற்ற தூக்கத்தை அடையாதிருப்பவனை எழுப்பக் 

கூடாது. 

தூக்கமில்லாமல் போவதாலுண்டாகும் கெடுதி 

எசா னரனகா | 
ளன சாணான் நோ எனா | 

(rere a) 

... தூக்கமில்லாமல் போவதால் உடம்புவலி, தலைபாரம். 
கொடிற்றாவி, திமிர், சோர்வு, தலைச்சுற்றல், அஜீர்ணம். 
சோம்பல் மற்றும் வாயு சம்பந்தமான நோய்கள் இவை 

உண்டாகும். 

தூக்கமில்லாமல் போவதற்குரிய காரணம் 

Pararnnshrenftrarrrearare ararefy | 
எணனகஙோளன .......... ॥ ள்ள)



வாயுவினாலும், பித்தத்தினாலும், மனக்கவலையினாலும், 

க்ஷய நோயினாலும், அடிபடுவதாலும், தூக்கம் இல்லாமல் 

போகிறது. 

தூக்கமில்லாமல்போனால் செய்யத்தக்கவை 

இளகி ஏன் defray | 

Treads 9௭ fed areata a | 
சாணி ஸா ரா எலி எஎர்ஷள் | 

ator ayt fered மினாரா | 

marhrdesearrgrarn wart i) || (ayatifecr) 

ARAN Weare எண || னகர) 

தூக்கமில்லாமலிருப்பின் நல்லெண்ணெய்யைத் தேய்த்துக் 

கொள்ளுதல், தலையில் எண்ணெய் வைத்துக்கொள்ளுதல், 

உடம்பிற்கு ,நலங்குப் பொடியைப் பூசுதல், உடம்பைப் 

பிடித்துக்கொள்ளுதல், கற்கண்டு சேர்த்துச் செய்யப்பட்ட 

அரிசி, கோதுமை ஆகியவற்றின் மாப்பண்டங்கள். 

பக்ஷணங்கள், இவற்றுடன் கூடியதும், பால், மாமிசம் 

முதலியவை சேருவதால் இனிப்பானதும். நைப்புள்ளதுமான 

சாப்பாட்டைச் சாப்பிடவேண்டும். இவை உடலுக்கு 

இதமானவை. இரவில் திராக்ஷை; சர்க்கரை, கற்கண்டு 

ஆகியவற்றை உபயோகிக்கவேண்டும். தூங்க விரும்புவோரின் 

உள்ளங்கால்களைத் தயிரின் மேல் தெளிவுடன் தேய்க்க 

வேண்டும். 

தூக்கத்தைத் தடுப்பதாலுண்டாகும் தீங்கும் அதற்குப் 

பரிகாரமும் 

னள atequifentvarereroyfarar: 

ஏஎ ate: woah a ॥ ரோக?) 
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தூக்கத்தின்வேகத்தைத் தடுப்பதால் மயக்கம், தலையும், 

கண்களும் பாரமாயிருத்தல், சோம்பல், கொடிற்றாவி, உடம்பு 

வலி ஆகியவை உண்டாகும். அந்நிலையில் தூங்குவதும். 

உடம்பைப் பிடித்துக்கொள்வதும் ஏற்றது. 

இரவில் கண் விழித்தவனுக்குப் பகல் தூக்கத்தின் அளவு 

TUITE சான அனாள் | (areinesa) 

பழக்கமில்லாத இரவில் கண்விழித்தலுக்குப் பாதி நேரம் 

காலையில் உணவை உட்கொள்ளாதவனாய்த் தூங்கவேண்டும். 

இரவிலும் தூக்கம் கூடாதவர்கள் 

ள் எரி a tq org Premeafe | எனன) 

விஷத்தால் பாதிக்கப்பட்டவனும், தொண்டை நோய் 

உடையவனும் எப்பொழுதுமே இரவு பகல்களிலும் தூங்கக் 
கூடாது. 

அதிகத் தூக்கத்திற்குப் பரிகாரம் 

எனளிர் எரர் fed deter a | 

ஸர் ரிஎன எனின் எ I (ஜள்ளே) 

தூக்கம் மிதமிஞ்சி இருப்பின் வாந்தி எடுப்பதும், 

சோதன சிகித்சைகளும் (பேதிக்குச் சாப்பிடுவது போன்றவை. 

பட்டினி கிடப்பதும், அசுத்த இரத்தத்தை வெளிப்படுத்துவதும், 

மன அமைதி இன்மையை உண்டுபண்ணுவதும் இதமானவை. 
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இன்பம், துன்பம் முதலிய துவந்துவங்கள் 

தூக்கத்திற்குட்பட்டவை என்பது 

இன்னர் ஏர் ஒரு பம: எக என எள । 

quan aera sieved sited aa I ரகவ) 

இன்பம், துன்பம், வளர்ச்சி, இளைப்பு, வன்மை, 

வன்மையின்மை, ஆண்மை, பேடித்தனம், அறிவு, 

அறிவின்மை, வாழ்க்கை, மரணம் இவை தூக்கத்திற்கு 

உட்பட்டவை. (ஏற்ற தூக்கத்தால் இன்பம் முதலியவையும், 

ஏற்றத்தகாத தூக்கத்தால் துன்பம் முதலியவையும் உண்டாகும் 

எனப்பொருள்? 

உணவு, உறக்கம், உறவு இம்மூன்றுமே உடலுறுப்பிற்கு 

இன்றியமையாதவை என்பது 

ளான ணளிர்ண 1௭: | 

aah ania ரானா எனி: (| (அகா) 

முறைப்படி அடையப்பட்ட உணவு, உறக்கம், புணர்ச்சி 

இவற்றால் உடம்பானது தூண்களால் வீடு தாங்குப்படுவது 

போல எப்பொழுதும் தாங்கப்படுகின்றது. 

குடியிருப்பதற்கேற்ற ஊர் 

னாணவினளிஷாருினர் | 

afraid aftsadfosd ye | (are rng) 

தண்ணீர், மருந்து, சமித்து, மலர், புல், விறகு 

ஆகியவற்றை மிகுதியாகக்கொண்டுள்ளதும், செழிப்புள்ளதும், 

நன்மை பயக்கக்கூடியதும், அழகிய சுற்றுவட்டாரங்களை 

உடையதும், புலவர்களுடன் கூடியதுமான ஊரில் 

குடியிருக்கவேண்டும். 
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குடியிருப்பதற்குத் தகாத வீடும், ஊரும் 

கணவ எனா | 

எ சோ னாள் எள் எனை || 

எாளிச்ளாரிரச் எிஎஷா் எ எண்ட |... னர்) 

மனை  சாஸ்திரத்தினால் பாராட்டப்படாத வீட்டில் 

ஒருநாள்கூட குடியிருக்கக்கூடாது. அதிகநோய் தருவதும், 

வைத்தியரில்லாததும், தலைவனற்றதும், அறத்தில் பற்றற்ற 
மக்களைக் கொண்டதும், உபத்திரவத்துடன் கூடியதுமான 

ஊரில் குடியிருக்கக்கூடாது. மலையில் குடியிருக்கலாகாது. 

அணுகிப் பழகத்தக்கவர்கள் 

டப்ப பப்ப பப்ப ம்பி 

garrett qar erase Tae || 

எனா என்க எணண || எள்ளை) 

அறிவு, கல்வி, வயது, நன்னடத்தை, நெஞ்சுரம், ஞாபக 
சக்தி, மனத்தடக்கம் இவற்றால் உயர்ந்தவர்கள். வயது 

முதிர்ந்தவர்களுக்குத் தொண்டு செய்பவர்கள், இயற்கையை 

அறிந்தவர்கள். கவலையற்றவர்கள், எல்லா உயிர்களிடமும் 

மலர்ந்த முகமுடையவர்கள், அமைதியற்றவர்கள், 

பாராட்டப்பட்ட வ்ரதங்களுடையவர்கள், நல்வழியைக் 
கூறுபவர்கள், கேட்பதாலும், பார்ப்பதாலும் புண்யத்தை 

உண்டாக்கக்கூடியவர்கள் ஆகியோர் அணுகிப் 

பழகத்தக்கவர்கள். 
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விலக்கத்தக்கவர்கள் 

எனின் ஏனா எவரே wer 1 

எள்ள ஈரி: | 

எஸ்ரா ஏன் எனா 11 என்னே) 

எ எச எாகஎ எார்ன்ளை ப. ரோ) 

பாவமான நடத்தை, சொல், மனம் இவற்றை உடைய 

வர்கள்-உள்ளவர்கள், சண்டையில் விருப்பமுள்ளவர்கள். பிறர் 
மனம் புண்ணாகச் சிரிப்பவர்கள், பேராசையுள்ளவர்கள், 

பிறரின் முன்னேற்றத்தை விரும்பாதவர்கள், கொடியவர்கள், 

பிறரை நிந்திப்பதில் விருப்பமுடையவர்கள், புலனடக்கம் 
இல்லாதவர்கள், எதிரியைச் சார்ந்தவர்கள், இரக்கமற்றவர்கள், 

கடமையைக் கைவிட்டவர்கள் ஆகியோர் விலக்கத்தக்கவர்கள். 
மனித வர்க்கத்தாலும், அரசானலும், வெறுக்கப்பட்டவனும். 

கடவுள் இல்லை என்பவர்களுடனும் பழகுவதும் கூடாது. 

பழகிக்கொள்ளத்தக்க சில நல்லொழுக்க முறைகள் 

ககன் வா௭ சிக எக்கு | 

ளான எரர் எ: ஏளிர்ளகாச் | 

க விளா எனக எளி சோ ப 

அவி எவனை: | 

னள ஏனை ரண என எள தனலை || 

சள ஏனளார் சரக 
சாளசாரி ஏிளார் தளரா: || 

பிணி ஏன: ஏளிள நனக: 11 (arene) 

45



சண்டை, பகை இவற்நில் விருப்பமுடையவனாக 

இருக்கக்கூடாது. செல்வமுண்டானபோதும், ஆபத்துண்டான 

போதும், நெஞ்சுரமுடையவனாகவும், பொறுமையுள்ள 

வனாகவும், அன்புடையவனாகவும், திறமையுடையவனாகவும். 

நன்றாக வேலையை கவனித்துச் செய்பவனாகவும். வெட்கம் 

கொண்டவனாகவும், அறிவாளியாகவும், மிகுதியான உற்சாகம் 

உடையவனாகவும், பங்குகொண்டு அனுபவிப்பவனாகவும். 

அன்புள்ள விருந்தினர்களை உடையவனாகவும். மட்டமான 

பிழைப்பற்றவனாகவும், அடர்ந்த பெருந்தன்மை உடைய 

வனாகவும், நல்லவனாகவும், தன்னை அணுகியவர்களிடம் 

மன்னிப்புள்ளவனாகவும், பித்ருக்களுக்குப் பிண்டத்தைத் 
தருபவனாகவும், யாகம் செய்பவனாகவும், ஹோமம் 

செய்பவனாகவும், தயையுள்ளவனாகவும், நற்செய்திகளை 

ஸம்மதிப்பவனாகவும், ஏழைகளிடம் இரக்கமுள்ளவனாகவும். 
பயந்தவர்களுக்குத் தைரியம் உண்டாக்குகின்றவனாகவும். 
கோபம் கொண்டவர்களுக்கு அமைதியுறச் செய்பவனாகவும், 

முதலில் சென்று பேசுபவனாகவும், மலர்ந்த முகம் உடைய 

வனாகவும், நற்குணமுடையவனாகவும், மதிப்பிற்குரிய 

வர்களை மதிப்பவனாகவும் இருக்கவேண்டும். 

சாணார் ராக | 

fai கானக் arf est விளி எள | 

சாஏன wears எ ராஏன ன் | 

ஊனா னா ளி ப 

எண்கள் எ ளாஎறள் எ ௭ | | (aired) 

குடை, பாத அணிகள் இவற்றை உடையவனாய் ஒரு 

நுகத்தடியளவுவரை கண் வைத்துச் செல்லவேண்டும். இரவில் 

மிகவும் பயனுள்ள: வேலையிருப்பின் தடியுடையவனாயும். 

தலைப்பாகை அணிந்தவனாயும், துணையாட்களோடு 
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கூடியவனாயும் செல்லவேண்டும். இரவில் தலையை 

மூடிக்கொண்டு திரியவேண்டும். பகலில் தலையை 

மூடிக்கொண்டு திரியக்கூடாது. கிராம தேவதைக்கிடமான மரம், 

பூஜிக்கத் தகுந்தவர்கள் கொடிகள், அசுத்தமானவர்கள் 

இவற்றின் நிழல்கள், சாம்பல், உமி, அசுத்தமான பொருட்கள் 

இவற்றையும், பருக்கைக் கற்கள், ஓடுகள், பலிகொடுக்குமிடம். 
குளிக்குமிடம் ஆகியவற்றையும் மிதிக்கக்கூடாது. 

எண கோளிள் என்ற் எ என | (ண்ட) 

குடிநீர் இல்லாமலும், வெகு வேகமாகவும். தொடர்ந்தும் 

வழிநடப்பது கூடாது. 

காண்க னர் | (அர்ஈன்௭) 

நோயாளி, வயது முதிர்ந்தவன், பெண், சுமையைச் 

சுமந்து கொண்டிருப்பவன். வண்டி, அந்தணன் இவர்களுக்கு 

வழியைக் கொடுக்கவேண்டும். 

எனி ௭8௭ எணர் எகா ணாள | 

எண் 4 எள் சொன்ன் என ப (ராரா) 

ஆற்றைக் கைகளால் கடக்கக்கூடாது. நெருப்புக் 

கூட்டத்தை எதிர்நோக்கிச் செல்லக்கூடாது. மிகவும் மேடு 

பள்ளங்களையுடைய மலை, நன்கு அறியப்படாதிருக்கும் 

மரக்கலம், மரம் இவற்றில் ஏறுவது கூடாது. 

எனானிஸ எள் எ எரி எள | 

எ ர்க என்ன எள | (areieiye:) 

ஜலத்தில் தன்னுருவைப் பார்க்கக்கூடாது. கரையில் 

இருந்து கிணறு முதலியவற்றை எட்டிப் பார்க்கக்கூடாது. 

ஜலத்தைக் கையால் அல்லது காலால் அடிக்கக்கூடாது. 
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ளின் ஏளன எள் எள 14 | 
(aT TRAITS) 

பக்ஷ்ணங்களை மடியில்வைத்து உட்கொள்ளக்கூடாது. 

தண்ணீரை இரு கைகளின் சேர்க்கையினால் குடிக்கக்கூடாது. 

எரிக் ாரணாிளனள ர ப (arte free?) 

வாயை  மூடிக்கொள்ளாமலிருப்பவனாய் சிரிப்பது. 

தும்முவது, ஏப்பம் விடுவது, கொடிற்றாவி விடுவது 

ஆகியவற்றைச் செய்யக்கூடாது. இருகைகளால் ஒரே 
சமயத்தில் தன்னுடைய தலையைச் சொறியக்கூடாது. 

avs an ராண ஏாானண்ளானி | 
avai எ எணிகானளஎ frereeda 1) aeirge) 

தலையில் சுமையைச் சுமப்பது கூடாது. ஒரே சமயத்தில் 

நெருப்பு, ஜலம் இவற்றைச் சுமப்பதும் கூடாது. மூக்கைக் 

குடைவது கூடாது. பற்களைக் கடிப்பது கூடாது. 

wré Urea arr wots eterhy | 

4 areas at எ எனை werd 1) (arene) 

காலைக் காலினால் மிதிக்கக்கூடாது. சொறியக் கூடாது. 

சுத்தம் செய்யக்கூடாது. கால்களை வெண்கலப் பாத்திரத்தில் 

கழுவக்கூடாது. உட்கார்ந்து கால்களை நீட்டுவதும் கூடாது. 

௭௭ எ௭ள் ஏன்னா a il (எரா? 
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சூரியனை எப்பொழுதும் பார்ப்பது கூடாது. 

எப்பொழுதும் நுண்ணிய பொருள், ஒளியுற்ற பொருள், 

அசுத்தமான பொருள், மனதுக்குப் பிடிக்காத பொருள் 

ஆகியவற்றைப் பார்ப்பதும் கூடாது. 

ஏமின் என் ணா எண '| | ரன்ன) 

எப்பொழுதும் நகங்கள், கால்கள், மலத்துவாரங்கள் 

ஆகியவற்றைச் சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். 

seta awe எ எனி Ue | (Te PRE) 

மனைவியுடன் ஒரே படுக்கையில் படுப்பது கூடாது. 

அவளுடன் உண்ணுவதும் கூடாது. 

arrardh கர் ஒன்னா aie | (STEHT) 

கடவுளைப் பூஜிக்கும்பொழுது மற்றொரு வேலையைச் 

செய்யக்கூடாது. மழை பெய்யும்பொழுது மழையில் ஓடுவது 

கூடாது. 

எளி என்சிகிர் Bra | (அரள) 

பிறரைத் துன்புறுத்தும் செயலால் செல்வத்தைச் 

சேமிக்கக்கூடாது. 

aed என்ன் களிர்: | னி) 

மனிதன் தன்னுடைய உயிரைப் பாதுகாப்பவனாய் தன் 

சக்திக்கு மீறிய வேலையை விட்டுவிடவேண்டும். 

ra amdarakrysraqeyear | 

எள ரள | 

கொண் சாண் ொளினாளாணி: |. (ர்க)



அபானவாயு, மலம், மூத்திரம், தும்மல், தண்ணீர்த்தாகம், 

பசி, தூக்கம், இருமல், அயர்வின் பெருமூச்சு, கொடிற்றாவி. 

கண்ணீர். வாந்தி, விந்து ஆகியவற்றின் வேகங்களைத் 

தடுக்கக்கூடாது. (மலம் முதலியவற்றைக் கழிக்கவேண்டும் 

என்ற உணர்ச்சி உண்டானபோது அவற்றை வெளிப் 

படுத்தாமல் தடுப்பதும், பசி எடுத்தபோது ஆகாரம் 
உட்கொள்ளாதிருப்பதும், தண்ணீர்த்தாகம் உண்டானபோது 
தண்ணீரைப் பருகாமலிப்பதும் அவற்றின் வேகங்களைத் 

தடுப்பதாகும்? இந்த வேகங்களைப் பலவந்தமாக 

வெளிப்படுத்துவதாலும், : தடுப்பதாலும் நோய்கள் 

அனைத்துமே உண்டாகின்றன. 

aay] War ay feast ter de a | 

எ்ணைளனர் எரானிஎர் எள்ளை ப (seize) 

... இம்மையிலும், மறுமையிலும் நன்மையை விரும்புபவன் 
கட்டுப்பட்ட புலன்களைக் கொண்டவனாய்ப் பேராசை, 

பொறாமை, பகைமை, பிறரின் நற்குணங்களில் வெறுப்பு, . 
ஆசை முதலியவற்றின் வேகங்களை எப்பொழுதும் அடக்க 

வேண்டும். 

ஊன கிளானளாகார் ரர் ஏகாரம் | 
எள்ள ப 

ர் சீன் அள காளசள எனன | (எண) 

கொலை செய்வது, களவாடுதல், அறத்திற்கு முரண்பாடு 

உடைய புணர்ச்சி, கோள்செல்லுவது, கடுமையாகப் பேசுவது, 

பொய் பேசுவது, முன்பின் முரணாகப் பேசுவது, தீமை 
செய்யும் எண்ணம், பொறாமை, கடவுள் இல்லை என்பது 
போன்ற அறிவு மாற்றக்கொள்கை இவ்வாறு பத்துவிதமான 

பாபச் செயல்களை உடல், வாக்கு, மனம் ஆகியவற்றால் 

செய்வதை விட்டவிடவேண்டும். 
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என்ர எனெளன் எ எ ளி ஏனா ude | 

ர் எ என்னா ஏன் வன்ன | (ராண) 

எவ்விடத்திலும் பிறரின் பொறுப்புடையவனாக ஆகக் 

கூடாது. வீணாக சாட்சியாகக் கூடாது. எப்பொழுதும் அட்கு 

வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது. சூதாடுவதை எட்டியே தள்ளிவிட 

வேண்டும். 

ண a Hla ரூர் எ கள்ள | 

எ னி எளி vary ofiftreararerc: | (௭) 

அறிவாளியானவன் தன்னுயிரைக் காப்பாற்றிக் 

கொள்வதின் பொருட்டு ஜலத்தில் மூத்திரத்தையும், 

மலத்தையும் எப்பொழுதும் விடக்கூடாது. அவ்வாறே 

ஜலத்தில் துப்புவதும் கூடாது. 

ளன வள்ள । 

HIT MPERSRRATAAYAT || 

னள ன என் rarer: | 

சிள்( அனர?) 4 Prorat Prep | 

எண மார் ஏர் எள | 

எளரஎளிக் எளி விரு எ னசிஏ | 

(ளாக) 

எதிர்காற்று, எதிர் வெயில், புழுதி, பனி, பேய்க்காற்று 

இவற்றை விடவேண்டும். உடம்பைக் கோணலாக வைத்துக் 

கொண்டவனாய் தும்முவது, ஏப்பம் விடுவது, இருமுவது, 

தூங்குவது, ஆகாரமுட்கொள்வது, புணர்வது ஆகிய 
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வற்றையும் விடவேண்டும். ஆற்றங்கரையின் நிழல், அரசனின் 

பகைவன், மதயானை, கோரப்பற்களுள்ள பாம்பு முதலியவை, 

கொம்புள்ள மிருகங்கள், அற்பன், துஷ்டன், மிகத்திறமை 

உடையவன் இவர்களை சேவிப்பது, உயர்ந்தவர்களுடைய 

பகைமை, ஜலம், நெருப்பு இவற்றிற்கு நடுவிலும், பூஜிக்கத் 

தகுந்தவர்களுக்கு நடுவில் செல்வது, பிணத்தின் புகை, 

மதுபானத்தில் மிக்க விருப்பம், பெண்களிடம் நம்பிக்கை. 

இஷ்டப்படி பழகுதல் ஆகியவற்றை விட்டுவிடவேண்டும். 

எரின் ஏரண | எளிளைள எகிஎ | (ளி) 

நெருப்பை வாயினால் ஊதக்கூடாது. குப்புறப் படுக்கக் 
கூடாது. 

எ ஏனசரனனரன் என்ன ஷளிராரு | 

a Parmar | கனி) 

பூஜிக்கத்தக்கவை, மங்களகரமானவை ஆகியவற்றிற்கு 

இடது பக்கமாகச் செல்வது கூடாது. மற்றவைகளுக்கு வலது 

பக்கமாகச் செல்லுவது தகாது. நடைபாதையில் மூத்திரத்தை 
விடுவது கூடாது. 

எர்ரி௭ எரர் எானிளிசைகர்வள | 

கோரினர் சொ ராக அரள எள்ி பு 

எனா என்ர 8 எ eA | ணா) 

அந்தந்த அவயவங்களால் அவ்வவற்றிற்கு இயல்பாகாத 

வேலைகளைச் செய்யக்கூடாது. மிக ஒடுக்கமான இடத்தில் 

உட்கார்ந்திருப்பது கூடாது. உடல், வாக்கு, மனம் இவற்றின் 

செயல்களைக் களைப்புண்டாவதற்கு முன்பே நிறுத்திவிட 
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வேண்டும். முழங்காலை உயர்த்தியவாறு வெகுநேரம் 

உட்காருதல் கூடாது. இரவில் மரத்தினடியில் தங்கக்கூடாது. 

வசி Baars wear | 

எள் எஎரிளர் காள ferstra | (ராஜர) 

(எனா ராண ர்) 

நோயுற்றவனோடு உடலுடன் உடல் ஒட்டியிருக்கும்படி 

பழகுவது, ஒரே காலத்தில் ஒரே சமயத்தில் உண்ணுவது, ஒரே 

படுக்கையில் படுப்பது முதலியவற்றைச் செய்வதால் 

பெரும்பாலும் நோய்களனைத்தும் பரவுகின்றன. கண் 
நோய்கள், சர்ம வியாதிகள் ஆகியவை விசேஷமாகப் பரவும் 

தன்மையுடையவை, ஆகையால் நோயுற்றவனுடன் உடல் 

ஒட்டியபடி பழகுவது முதலியவற்றை விட்டுவிட வேண்டும்) 

என்ன்ன என | 
சான் எண் விண்ணி ப 

காள: ஜர்ள௭ எரி | 

ஊணணளா காணக் ப (aT TEs a) 

ஜீவனோபாயமில்லாமை, நோய், துயரம் இவற்றால் 

வருந்துபவரைச் சந்திக்கின்றளவு ஆதரிக்கவேண்டும். கிருமி, 

எறும்பு ஆகியவற்றையும் கூட தன்னைப்போலவே 

எப்பொழுதும் பார்க்கவேண்டும். யாசகர்களுக்கு உதவி 

செய்யாமல் முகஞ்சுழிக்கக்கூடாது. அவரை அவமதிப்பது 

கூடாது. ஏளனம் செய்வது கூடாது. பகைவன் தீமை செய்யும் 

எண்ணம் உடையவனாக இருந்தாலும், தான் உதவி செய்யும் 

கருத்துடையவனாக இருக்கவேண்டும். 
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ஏ எனைன: எல் எனா கணை | 

சாளர எ எ னர் war il ரானா) 

தனக்கு எவரையும் பகைவனாகவும், தன்னை 

எவருக்காவது பகைவனாகவும் வெளிப்படுத்தக்கூடாது. 

தனக்கோ அல்லது பிறருக்கோ நேர்ந்த அவமதிப்பையும் 

வெளிப்படுத்தக்கூடாது. தன்னிடம் தலைவனுக்குள்ள 

வெறுப்பையும் வெளியிடக்கூடாது. 

௭௭ fed Frat qurefertarfe ௭ | 

ater yeh a ade erent எ எ எர$கள ப 

ரோன் எஸ்டி என | 

ஏனா கனா எரா |. எண) 

சமயம் வாய்த்தபோது இதமாகவும், அளவாகவும். 
முன்பின் விரோதமில்லாமலும், இனிப்பாகவும் பேசவேண்டும். 
தான் ஒருவனே இன்பங்களுடையவனாக ஆகக்கூடாது: 

எல்லோரிடமும் நம்பிக்கை அற்றவனாகவுமிருக்கக் கூடாது. 

தீயவர்களுக்கு எட்டியிருப்பதுடன் நல்லோர்களை அன்புடன் 

அணுகிப் பழகவேண்டும். 

தலையைப் பாதுகாக்கவேண்டுமென்பது 

Bebra RIE Fo fre: | 

ப பெய்ய பபப க்ப்படதப்பட இர் 

எண் சொர்க சாரா 8 எ எனா | 

3 எணிஎளரான எள்ளி ௭9௭ | (ராக) 
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மனிதன் மேலே வேரையும் (மூளை முதலியவை) கீழே 

கிளைகளையும் (கைகள் முதலியவை உடையவன் என்று 

இருடிகள் அறிவர்.. ஆகவே. வேரைத் தாக்கி அழிக்கும் 

நோய்களை விரைவில் போக்கவேண்டும். புலன்கள் 

அனைத்துமே தலையில் அமைந்திருப்பதாலும், உயிரும் 

இதையொட்டியே இருப்பதாலும் தலையைப் பாதுகாப்பதில் 

கருத்துள்ளவனாக இருக்கவேண்டும். 

இதயத்தைப் பாதுகாக்கவேண்டுமென்பது 

ஏஜ் எனா எனக எனகளா | 

ஏகு எசார் எள்ள |) 

sen a weds a ee ary | 

aera terreorgeha 1) | (avaeifea) 

[ எண்னம் விஒனைானா: 1] 

இதயத்தில் பெரிய தொடக்க பாகங்களுடையவையும், 

மிக்க பயனுடையவையுமான பத்து ரத்தக் குழாய்கள் 

இணைந்திருக்கின்றன. தலைபோன்ற ஆறு அவயவங்களைக் 

கொண்டுள்ள உடலும், அறிவும், பொறிகளும், புலன்களும். 

சுகம் போன்ற குணங்களுடன் கூடிய ஆன்மாவும், மணமும், 

நினைக்கத்தக்கவையும் இதயத்தில் இணைந்திருக்கின்றன. 

அந்த இதயத்திற்குச் சிறிது அடிபடுவதால் மனிதன் மூர்ச்சை 

அடைகின்றான். பெரிய அடிபடுவதால் மரணத்தை 

அடைகின்றான். ஆகவே கவனக்குறைவில்லாதவனாய் 

எப்பொழுதும் இதயத்தைப் பாதுகாக்கவேண்டும். 

உடலைப் பாதுகாக்கவேண்டுமென்பது 

wares were | 
எண் இ ளார் எள்ளள எரிரராஎ | கனி) 
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மற்ற எல்லா வேலைகளையும் விட்டுவைத்து உடலை 

நோய் அணுகாமல் பாதுகாக்கவேண்டும். நோயற்ற உடல் 
இல்லையெனில் மனிதர்களுக்கு அறம் முதலிய பேறுகள் 

இல்லாமை முற்றிலும் உண்டாகின்றதல்லவா ? 

ஆயுர்வேத உபதேசங்களைப் பின்பற்றுவதின் பயன் 

erage ane என்னார் | 
a அள: அஎணனான்ள னா எ னர் | 

ஏளிகளாப் எரா ஏன: | 

uafatafa yarn aparpereste || 

௭ ஏணி ater பாசக் எள் | எள்ள) 

நோயற்றவனுக்கு நீண்ட வாழ்வைத் தொடரச் 

செய்வதற்குப் பின்பற்றவேண்டியதாகக் கூறப்பட்டுள்ள அரிய 

அம்சங்களை எவன் முறைப்படி அனுசரித்து வருகின்றானோ,. 

அவன் நூறு வருடங்கள் நோயற்றவனாய் வாழ்கின்றான். 
மானிட உலகைப் புகழினால் நிரப்புகின்றான். நல்லோர்களின் 
அன்புக்கு உரியவனாக ஆகின்றான். தர்மார்த்தங்களை 

அடைகின்றான். எல்லா உயிர்களுக்கும் உறவினை 
அடைகின்றான். புண்ணியசாலியாய்ச் சிறந்த புண்ணிய 

லோகங்களையும் அடைகின்றான். 

உளர் ஏரார் எண ணார | 
அன களிரர் எள் எள் எனி்ளாறாஈ | (ராக) 

S 
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