
 

 

ஆபர்வலதம் கூறும் உடல் பதுகப்பு 

 

குடட செருப்பு இலற்றுடன் நடந்து செல்ய 
வலண்டும்.செல்லுடகில் ஆறு அடி தூம் லட பர்க்கவும். 
 

குடட உபவகத்தனல் ற்படும் நன்டகள்:-துர்டதலத்டத 
அகற்றும்.பிெசு பதயலற்மனின்றும் டமப்பதல் நன்ட 
செய்கமது.சலில்,கற்று,புழுத,நீர்த்தலடய,பதயலற்மயருந்
து கப்பற்றுகமது 

 

பதட்டெின் குண்ங்கள்;-கண்களுக்கு நன்ட பக்கும்.கல் 
அடி டலக்க இதக இருக்கும்.பயம் தரும் ஆண்ட 
உண்டகும். 
 

பக்கன கரிங்கள் இருந்தல்தன் இலில் சலரிச 
செல்யயம்.இலில் டகத்தடி டுத்துக்சகண்டு தடயப்படக 
தரித்துக்சகண்டு, ஆள்துடைவடு சலரிச செல்யவும். 
 

குமப்பு;டகத்தடிின்(ஊன்றுவகல்) குைங்கள்; தடுக்க லிறல் 
கக்கமது.தரிகரிடருந்து கக்க உதவுகமது. ஊன்று 
வகயகமது.ஆபடர அதகரிக்கமது.பத்டத நீக்குகமது. 
 
          கவதலடத லெக்கும் ம், லைங்கதக்க 
சபரிவர்,சகடிம்,ங்கரற்மசபருள்,ஆகலற்மன் 
நறல்,ெம்பல்,உ,அசுத்தன இடம்,கூறங்கற்கள்,ஓடுகள்,பூடை 
செய்படம்,ஆகலற்டம தண்டக்கூடது. 
        ெந்வதகன படகு,ம், துஷ்டலகனம் ஆகலற்மல் 
மக் கூடது. பகத்டத படிக் சகள்ரல் தும்ல், ெரித்தல், 
சகட்டலிலிடுலதல் கூடது. நெட அடிக்கடி லில்கரல் 
குடடக்கூடது.கைன்ம லில்கரல் பூட 
கரமக்கூடது.உறுப்புகளுக்கு சபருத்தல்யத கர்ங்கடரச் 
செய்லதும்,குந்த நடயில் அதகம் உட்கருலதும் கூடது. 



 

 

        கடரப்பு உண்டலதற்கு பன்பகவல உடல்,லக்கு,னம் 
ஆகலற்மன் செல்கடர நறுத்த வலண்டும்.பறங்கடய 
வல் வநக்கபடி குந்தட்டுக் சகண்டு அதக வநம் இருத்தல் 
கூடது.இலில் த்தடிில் இருக்கக்கூடது.  

           அவ்லிதவ பன்று ெடயகள் கூடுடம், க 
வதலடத லெக்கும் ம், நற்ெந்தலதீ, வதலயம், 
சகடயக்கரம், லனம், பழ்லடீு, னம் ஆகலற்மல் பகயலும் 
தங்கக்கூடது. 
        தடயில் பம் சுக்கக்கூடது. க தண்ைிசபருள், 
ஒரி லிடும் சபருள், அதகம் அசுத்தன சபருள், னதுக்கு 
சலறுப்பூட்டும் சபருள்கடர அடிக்கடி பர்க்ககூடது. 
 

குமப்பு; 
உதம், அஸ்தனம், நடுப்பகல், ஆககயத்தலும், நீர் 
பிதபிம்பத்தலும், கஹைத்தலும், குந்த ஒரிபடன் 
கூடிசபழுதும், சூரிடனக்கைக்கூடது. துைில் 
டமத்தும் கைக்கூடது. 
          துலிற்மல்,தரித்தல்,சகடுக்கல்,சபறுதல்,ஆகடல 
கூடது. துபனம் செய்க்கூடது. 
 

தலிர்க்கவலண்டிடல-;                             

 

           தர்கற்று, தர்சலய்ில், புழுத, பனி, சபருங்கற்று 
இலற்டம நீக்க வலண்டும். உடடய வநக டலத்துக்சகள்ரல் 
தும்ல், ப்பம்லிடுதல், இருபதல், தூங்குதல், உண்ணுதல், 
வபன்மடல கூடது. ஆற்மங்கட நறல், தங்சகண்டடன, 
பம்பு, சகம்புள்ர ருகங்கள், ஆகலற்டமத்தலிர்க்க வலண்டும். 
துஷ்டன், க ெர்த ெது ஆகவரிடத்தல் பைி 
செய்க்கூடது. சபரிவரிடத்தல் படகட கூடது. உைவு 
உட்சகள்லது, தூக்கம், படித்தல், ஆவயெடன ஆகடல 
ஸந்தகயத்தல் கூடது. 
            ெத்ருக்கள் அரிக்கும் உைவு, கத்தல் 
அரிக்கப்படும் உைவு, சபருங்கூட்டத்தல் இடும் அன்னம், 



 

 

நல்யதும் சகட்டதுன உைலின் கயடல, வலெின் அன்னம், 
பைத்தற்கு லிற்கப்படும் அன்னம், ஆகலற்டம 
தலிர்க்கவலண்டும். ெரீம், பகம், நகம், ஆகலற்டம லத்தக 
உபவகக்கக் கூடது. டககரல் வகெத்டத ஆட்டி உதக்கூடது. 
            ையம், சநருப்பு, சபரிவர், இலற்மற்கு இடடவ 
செல்யக்கூடது. ெலத்தன் புடகட தலிர்க்கவலண்டும். 
துபனத்தல் அதக பற்றுதல் கூடது. அமலரிக்கு 
ல்யக்கரிங்கரிலும் உயகவ ஆெரிக இருப்பதல், உயக 
லிலகங்கடரப் பரிெயக்க ஆடெபள்ரலனய்,உயகத்டதவ 
பின்பற்ம நடக்க வலண்டும். 
           ல்யப் பிைிகரிடத்தும் அன்புடடட,சகடட, 
செல், னம், ஆகலற்மன் அடக்கம், பிமர் கரித்டதபம் 
தன்னுடடது வபல் ண்ணுதல் ஆகடல நல்வயரின் 
லிதங்கரகும்.இப்சபழுது இவு பகல்கடர நன் வ்லறு 
கடக்கன்வமன் ன்று ப்சபழுதும் நடனலில் சகள்பலன் 
ன்றும் லருந்த ட்டன். 
        ஆபர்வலதம் உபவதெக்கும் இந்த நல்சயழுக்கங்கடரக் 
கடடப்பிடிப்பலன் நீண்ட ஆபள், உடல் நயம், செல்லம், கர்த்த, 
ஆகலற்டமபம் அறத வயகங்கடரபம் அடடகமன்.  

 
  

 


