
�व प�ूस प�ु� कशी असावीत ?

िशळी नस�ली, भो� न पड�ली, �ोण ��ली, जतंरु�हत असनू
आप�या बा�त उ�प�न झा�ली प�ु� म�ुय आ�त. अशा प�ुप�नी �व�ची
भ�ती भा� पजूा करावी. �कडय�नी भि�ली, गळ�ली, िशळी झा��ली,
आपोआप पड �ली व मला�दक�नी खराब झा�ली प�ु� �व प�ुस घऊे न�त.
न फ�ल��या क�या व न�पक�ली व �कड�अस�ली फळ�य�नी �वपजूा क�
न�.

प�ु� न िमळा�यास पा�नी, प ने िमळा�यास फळ�नी व फळ�न
िमळा�यास �व��द तणृ,े ग�ुम (व�ल��या ततंूं� ग�ुछ) व ओषधी य�नी पजूा
करावी.

सिमधा, प�ु� व दभ�� �ा�मण�नी �वतः आणा�. श�ूाकड�न आण��या
�क�वा �वकत घते��या प�ुपा�दक�नी पजूा करणारा अधोयोनीस जातो. ल
प�ुप�नी पजूा करण अेस�यास �वकत घते��या प�ुप�नी �ली तरी चा�ल
“�याया� सपंा�द��या ��या� �वकत घते��या प�ुपा�दक�नी पजूा कर�या
स दोष नाही; व मा�या�या �थील प�ुपासही िशळ�पणाचा दोष नाही” अ�
वचन अस�यामळु��क��क मा�याकड�न �वकत आण��या प�ुप�नी पजूा
क�रतात.

�न�य प�ूक�रता �सऱ�या�या बा�मधनू आण��या प�ुप पास चोरीचा
दोष नाही. प�ूसाठी प�ु� प इे�या�दक�ची याचना क� न�. सिमधा, प�ुप,
दभ�इ�या�द सा�ह�य �त अस�यास �यास कोणीही नम�कार क� न�. व
�य�नी ही कोणास क� न�. कारण त� ��यास जवळ अस��या पजूा
सा�ह�याचा �नम��य होतो. �वास वा�ह�ली, �वळ डा�या हातात घते�ली,
�स��या व�ात घते�ली व पा�यात घालनू धतु�ली प�ु� �नम��य होय.
िशळ�फ�ल व पाणी व�य�करा�. तलुसीप व तीथ�दक ह◌ी पय�ु�षत �हण�
िशळी असली तरी व�य�नाहीत. जाई� फ�ल एक �हरापय�त व क��री� फ�ल
एक अहोरा पय�त िशळ�होत नाही. तळुस, �ब�वप, �दंप�ुप, दवणा, अग�ती
(हत�याचीत)फ�� का�या िश�या होत नाहीत.



�ब�वा�द प वे प�ु� �कती �दवस िशळी होत नाहीत � पढुील �माण.े
�ब�वप व दभ�३०�दवस,आघाडा व अग��य ३ �द.,जाई, मदंार, प�, �तलप�ुप,
पाटला, दवणा १ �द., ��तमाव� २ �द., तळुस, शमी, तगर, पळसप�ुप ६ �द.,
शतावरी ११ �द., �तकी व मोगरी ४ �द., भृंगराज (माका) व सोनचाफा ९
�द., �व� व क��र ८ �द., शतावरी क�हार (स�ंया- �वकसी श�ुल कमाल ) ११
�द., नागचाफ २ �दवास. इत�या �दवस�नी �ह फ�� व प िेशळी होतात.

टोडरानदं�त �क�दात-दाव�याचा उप�म क�न स�गतो-�या
दव�याची माळा भगवतंाला अ�तशय आनदं करणारी आ�. ती श�ुक झाली
आणी पय�ु�षत झाली तरी कधीही ��ट होत नाही

जलकमला �य�त�र�त इतर प�ुप��या क�य�नी �वाची पजूा क� न�.
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