
ஆனேர்வயதம் கூறும் களழல யிக்கம் - இவயிற் களம்  

 

இவயிற்களம் ததளடர்கழது; 
 

ததன் தழலைக் களற்ளல் குிர்ந்தும்,ளன்கு னனம் ீர் சூழ்ந்ததும்,தயனிழன் 
தயப்த்லத அகற்ழனதும்,அமகழன  

ஆலைலன யர்க்கும் இடங்கள் ழலந்ததும்,யித னஷ்ங்கள் 
ழபம்ினதுநள வதளட்டங்கில் ண்ர்கலடன்  யித கலதகள் வைழ, 
யிலனளடிக் தகளண்டு, கற்தளழுலத சுகநளகக் கமழக்க வயண்டும். எிதழல் 
தைரிக்களத, குிர்ச்ைழனள,தய்ப்னள்,னிப்ன நற்றும் இிப்னச் சுலயனேடன் 
கூடின உணவு யலககல தயிர்க்க வயண்டும். 
 

கத்லத அதழகரிக்கும் தன்லநனேள் தளருள்கல தயிர்க்கும்டி 
தைளல்ப்டுகழது. இிப்ன,னிப்ன வள உயர்ப்னம் கத்லத அதழகரிக்கும் 
தன்லந உள்தளகவய கருதப்டினும்,அலத தயிர்க்கும் டி கூயில்ல. 
ஏதில்,இிப்ன,னிப்னச் சுலய வளல் அந்த அயிற்கு உயர்ப்ன கத்லத 
அதழகரிக்கச் தைய்யதழல்ல. னன்தளக தன் இருப்ிடநளகழன தஞ்சுக் 
கூட்டில் நட்டும் அதழகரித்த கத்லத தன் உஷ்ண ஸ்யளயம் களபணநளக 
இகச் தைய்யவத அதன் குணநளகும். 
 

னதுவயிற்களத்தழல் தைய்ன வயண்டினலய; 
 

னதுவயிற்களத்தழல் சூரின தயப்ம் கடுலநனளக இருப்தளல் அவ்தயப்ம் 
உகத்தழலுள் தய்ப்ல(எண்தணய்ப் லைலன) உழஞ்ைழ யிடுயது 
வளழருக்கும். தழந்வதளறும் கம் குலந்து யளனே அதழகரிக்கழது. 
 

ஆலகனளல் இக்களத்தழல் உப்ன, களபம், னிப்ன ழலந்த தளர்த்தங்கலனேம், 
உடற்னிற்ைழ, தயய்னில் ஆகழனயற்லனேம் தயிர்க்க வயண்டும். 
 

ைத்து நளலயத் தண்ணலீ் கலபத்து வயகலயத்து உண்து ம் தரும் 
யமழனளகும். வநலும் எிதழல் தைரிக்கக்கூடின தய்ப்னத் தன்லந ழலந்த, 
குிர்ச்ைழனள,தழபயம் அதழகனள் உணலயவன உட்தகளள் வயண்டும். 
நழகக் குிர்ந்த ீரில் உடல லத்துக் தகளண்டு தளரிநளவுடன் ைர்க்கலப 
வைர்த்து ைளப்ிட வயண்டும். 



(ைத்துநளவுடன் ைர்க்கலப கப்து, த்தழற்களகவும் யளத-ித்தங்கல 
அடக்குயதற்கும் ஆகும். 
நதுளம் தைய்னக் கூடளது நளளக உட்தகளண்டளல் யகீ்கம், உறுப்னகின் 
தர்ச்ைழ, எரிச்ைல், நனக்கம் ஆகழனயற்ல உண்டுண்ணும். 
பறளள எனும் ீர் கக்களநல் தனிருடன் ைர்க்கலபனேம், நழகு தூலம் கந்து 
கலடந்து சுக்குத்தூள், ஜபீகத்த்தூள் ஆகழனயற்ல தூயித் தனளரித்தது; 
பளகம் எனும் தழபளலைக்  கரளனத்துடன் ைளழ தல் அரிைழனின் 
நளவு,தயல்ம், ைர்க்கலப, னெங்கழலூப்ன, வதன், யங்கப் ட்லட, யங்கப் த்தழரி, 
ஏக்களய், நல்ழ இயற்ழன் தூள் கந்து தனளபளது, 
இதனூடன் நளதுல வைர்த்துப் னிப்னட்டினது(ரளடயம்)அல்து களண்டயம் 
எப்டும். 
 

ஞ்ைைளபம் எனும் தழபளலை,இலுப்லப்ன,வரீச்லை,குநழழ்,ைழற்சீ்லை இயற்ழன் 
ைளறுடன் ச்லைக் கற்னபம் கந்து தனளபளது,குிர்ந்த ளகம்(ஞ்ைைளபம் 
எப்டும்). 
  

இயற்ழல் ஒன்ல னதழனநண் ளத்தழபத்தழல் இட்டு லயக்கப்ட்ட 
யளலமத்துண்டு, ளச்சுல, ஞ்ைைளப ளகத்லத ஆகழனயற்றுடன் 
லயத்தழருந்து, ைழழது னிப்ளகச் தைய்து,நண் ஸ்னளல் எடுத்து உண்ண 
வயண்டும். 
 

ளதழரிப்னயளல் யளைல உண்டளக்கப்ட்டதும்,ச்லைக் கற்னபத்தளல் 
குிர்ச்ைழனலடந்ததுநள ீலபப் ருக வயண்டும். 
 

இபயில் ைைளங்க கழபணம்(ைர்க்கலபலனப் ளழல் இட்டுக் களய்ச்ைழ இறுகழன 
ழலனில் தனளரிப்து ’ைைளங்க கழபணம்’ எப்டும்).  

என்னும் ஷ்னத்லதச் ைளப்ிட்ட ின்,ைந்தழபன் ட்ைத்தழபங்கள் ஆகழனயற்ளல் 
குிர்ந்த எருலநப் ளல ைர்க்கலப வைர்த்து ருக வயண்டும். 
 

ஆகளனத்லத அளயின வதக்கு,ல நபங்களல் சூரினன் நலக்கப்ட்டு 
ழமல் உள்தும், னல்லக் தகளடிகளல் தழுயப்ட்ட தழபளலைக் 
தகளடி,தகளத்துக்கள் உள்துநள ந்தயத்தழல் நளந்துிர்,நளங்கிக் 
தகளத்துகள் ழபம்ினதும்,யளைலனேள் குிந்த ீரில் லக்கப்ட்ட 
தழலபச்ைவலனேலடனதுநள 



ந்தழல்,யளலமக்குருந்து,தைங்கழுீர்,தளநலப,தளநலபத்தண்டு ஆகழனயற்ளல் 
அலநந்ததும்,ைனத்தழல் னறுயழக்கழன் திர்,நர் ழபம்ினதுநள 
டுக்லகனிளயது,வநழருந்து தயட்டிவயர் லக்கப்ட்ட ீலபச் தைளழனேம் 
கழருலத்தழளயது,கழல் சூரின தயப்த்தளல் யருந்துயன் உங்களம். 
 
குழப்ன; 
னதுவயிற் களத்தழல் நட்டும் கல்தூக்கம் 
அனுநதழக்கப்டுயதளகும்.யளனேயின் ஆபம்ைவற்த்தழன் களம் ஆயதளலூம், 
ஆதள களத்தழன் களபணநள யட்ைழனளலூம், இபவு வபம் குலவு 
களபணநளகவும் இந்தருதுயில் கல்தூக்கம் இதநளகும். 
 

இபவு வபத்தழல் ைந்தழப கழபணங்கள் பயின உப்ரிலககில் இருக்க வயண்டும். 
 

கயலனற் நத்வதளடு ைந்தம் னைழ,நளலத் தரித்து,தநல்ழன ஆலட 
உடுத்த வயண்டும்.களநலீலனில் ஈடுடக் கூடளது.லந்த தழலபச் 
ைவல,யிைழழ,அகன் தளநலப இல,ீர்த்தழயலகவளடு,தநதுயளக 
குிர்ந்தகளற்று யசீும் ைளநபங்கள்,கர்னபம் நல்ழலக நளலகள்,ைந்தக் 
குமம்ில் லக்கப்ட்ட ல்னத்து நளல,நமலச் தைளல் வசும் 
குமந்லதகள்,தண்கழிகள்; ஆண்கழிகள் ஆகழனலயனேம் ைப்தம் எழுப் தளநலப 
யலனம் அணிந்து கழல் டுத்து உங்குயதும் ல்து. 
 


