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Bharathiar University- Coimbatore -46 

School of Distance Education (SDE) 

அடிப்படை அக்குபஞ்சர் அறிவியல்  - சான்றிதழ்  

Certificate course in Basic Acupuncture Science 

 (Drugless Therapy) 

(For the  candidates admitted from the academic year 2013-14 onwards) 

  
Need of the Course 

 

To train and educate the society to lead and live a healthy life without fear 

about diseases and drugs. 

 

To live with the nature’s tune by following a simple and normal life style 

based on the principles of acupuncture science. 

 

To communicate the various merits of this therapy to the society in a 

systematic manner  

To inculcate an appropriate perception and insight into various aspects of 

Acupuncture Science (Drugless therapy) to the learners 

Objectives of the course 

 

 To make familiar / through about human anatomy, physiology and 

medicinal systems in practice. 

 

 To give complete knowledge about acupuncture Science, fundamental 

theories on which acupuncture science derived 

 

 To give adequate knowledge about acupuncture Channels, Points and 

their locations, relationship with organs 

 

 To give a practical knowledge and training on diagnosis methods to 

conclude the deficiency and to select an appropriate acupuncture point 

for treatment 
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Eligibility 

A pass in SSLC Examination(10th)conducted by the Government of  Tamil 

Nadu or an examination accepted as equivalent there to by the syndicate, 

subject to such conditions as may be prescribed there of. The applicant 

should enjoy an average level of health and be free from serious illness of 

defects. 

 

Course of study 

Candidates shall be permitted to do the course concurrently with their U.G.  /  

PG  /  C.P.Ed   /  Diploma  /  Certificate programmes respectively. The 

course of study shall comprise theoretical instructions, supervised practical 

training in diagnosis methods and treatment. 

 

Scheme of Examination 

The examination will be conducted as non- semester basis. The Scheme of 

examinations shall be as follows: There shall be two theory papers of 100 

marks each and one practical of 100 marks each. The practical examination 

shall consist of teaching demonstration and via-voce examination. 

 
Sl. No Title of the papers Exam 

Hrs. 

Total 

Marks 

I Introduction of Human 

Anatomy & Physiology 

உடற்கூமில் ற்றும் 
உடயில் அமிபகம் 

    

3 100 

II History and Philosophy of 

Acupuncture 

அக்குபஞ்சர் லயாறும், 
தத்துலபம் 

3 100 

III Practical  /  Hands On Training 

Programme 

சசல்பறம பிற்சி 

3 100 

 Total Marks  300 
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Paper I   Introduction to Human Anatomy and Physiology 

 
At the end of the course the learner will be able to  

 Understand the anatomy and physiology of organs 

 Understand the location and principles of  Yin and Yang organs of five elements 

 Know about the medical terminologies 

Unit I    Anatomy and vital energy flow  

Anatomy of organs - Physiology of organs - flow of energy in organs -Vital energy and body: 

Significance – distribution - Internal energy flow and seven vital substances - correlation of 

seven vital substances 

Unit II    Digestive system 

Cell – definition - assimilation and elimination - toxic morbid stagnation - importance of 

lysosome - overall functionality of body - digestive system an introduction - digestive tract from 

mouth to stomach - functionality of Small intestine and its ancillary parts - morbid of digestive 

system -  importance of spleen -  other organs’ contribution 

Unit III Location of Yin and Yang organs of Five elements 

Yin organs (cold) of Five elements :Heart (HT) and pericardium (PC) - Spleen (SP) - Lungs 

(LU) - Kidney (KI) - Liver (LR) Yang (hot) organs of Five elements: Small Intestine (SI)  and 

Triple warmer (TE) - Stomach (ST) -Large Intestine (LI) -Urinary bladder (BL) - Gall bladder 

(GB) 

Unit IV        Principles of Five elements and five Element Organs 

Functionalities of Five elements -Introduction - FIRE element – Heart(HT) - Small Intestine(SI)- 

EARTH element – Spleen (SP)-Stomach(ST) – AIR element-Lungs(LU)- Large Intestine(LI) - 

WATER element – Kidney(KI) - Urinary bladder (BL) -Wood - Liver (LR)- Gall bladder (GB) 

Unit V  Medical Terminologies 

element Medical Terminologies: fundamental structure of medical terminology - Prefix, suffix 

and combining terminologies - Digestive system –Terminologies Respiratory system –

Terminologies Urinary system –Terminologies Reproductive System -Terminologies 
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Paper II     History and Philosophy of Acupuncture 

At the end of the course the learner will be able to  

 Know  the history of  Chinese and Indian Acupuncture 

 Understand about the Myths and facts of Infection theory 

 Know about Morbid stagnation and eliminations 

 Understand the concept of Yin – Yang theory 

 

Unit I    History of Acupuncture 

History of Chinese Acupuncture: Medicine systems - Origin of Chinese Acupuncture – Brief 

history of Acupuncture - Revolution of Chinese Acupuncture - History of Indian Acupuncture: 

Acupuncture in India - Evolution of Indian Acupuncture - Recognition of Acupuncture in WHO 

and Indian Government Policies- Fundamental structure of Indian Acupuncture -Acupuncture 

philosophies 

Unit II   Infection Theory, Root causes for diseases & Morbid stagnation and 

Eliminations 

Infection theory - Infection theory on its early stage - Myths and facts of Infection theory - 

Modern concepts of diseases - Root causes for diseases based on Acupuncture science-Morbid 

stagnation and Elimination - Distribution of vital energy in the body - Diseases due to morbid 

stagnation - Today’s life cycle and violation of nature’s law - Types of stagnations and forms of 

Eliminations -Morbid Eliminations theory 

Unit III   Channels / Meridians and Body measurements 

Introduction -elements and organs - acupuncture meridians (Lu,Ki,Lv,Ht,Sp) - acupuncture 

meridian points -functionality of acupuncture points - specialty of acupuncture points -

Traditional acupuncture body measurements - metric measurements –Medial and Lateral sides of 

body in acupuncture – front and back sides of body in acupuncture -symbols of acupuncture 

meridians 

Unit I V  Yin - Yang Theory 

Introduction – Symbol – Explanation - Five elements: literature evidence - Generative and 

control cycles – Yin Organs – Yang Organs – Five Element Yin Organs – Five Element Yang 

Organs 

Unit V  Diagnosis and Treatment  

Diagnosis methods – Investigation - Pulse diagnosis – Observations -Treatment methods-   

Point selection methods - Single element deficiency - Double element deficiency - Triple  

Element deficiency - Stimulation methods- Records 
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Paper III Diagnosis and Treatment 

    (Hands on Training) 

Exercise No 1: Locating the Acupuncture Points 

(i) Five element points on Spleen(SP)  

(ii) Five element points on Lungs(LU)  

(iii) Five element points on Kidney(KI)  

(iv) Five element points on Liver(LV)  

Exercise No 2: Diagnosis   

(i) Investigation 

(ii) Pulse diagnosis 

(iii) Observations 

Exercise No 3: Treatment  

(i) Point selection methods 

(ii) Stimulation methods 

Exercise No 4: Methods of being Healthy  

(i) Prevention of diseases 

(ii) assist for morbid elimination 

Exercise No 5: Realizing the Recovery  

(i) Dr. Heiring’s Law of cure   

(ii) Top to down development 

(iii) Progress from Inner to External body  

(iv) Most important organs to least important organs 

(v) Reappearance of original symptoms 

(vi) Shifting of complication from one part of the body to another 

(vii) Recovering from diseases in a reverse order of symptoms 

(viii) Aggravation of symptoms 
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Syllabus  

&  

Course materials 

 
For the Courses 

 

Acupuncture Science  

(Drugless Therapy) 

1. Diploma in Acupuncture Science 

II. Certificate course in Acupuncture Science 

III. Certificate course in Basic Acupuncture Science 

 

Formulated by 

”Indian Accu Touch Medical Institute 

Syllabus Committee” 

Indian Accu Touch Medical Institute 

No.24, Sivanantha Colony 1st Street, ,Coimbatore – 641012 

healermagimtp@gmail.com ; +91 9944316068 

www.Indianacutouch.com  

 

mailto:healermagimtp@gmail.com
http://www.indianacutouch.com/
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Reference Books 

Text book of Acupuncture 1987, 1990 

 

ATLAS OF ACUPUNCTURE 

Points and Meridians in relation to surface anatomy 

By 

FELIX MANN 

MB, BChir (Cambridge), LMCC 

Founder of The Medical Acupuncture Society 

President: 1959‒1980 
 

இயற்கை மருத்துவம் (Nature Cure) – தமிழ்வாணன் 

Huang Di - nei jing - su wen 

Nature, Knowledge, Imagery in an Ancient Chinese Medical Text 

Paul U. Unschuld 

 
Essentials of Chinese Acupuncture 
Foreign Language Press – Beijing 
 
Atlas for Standard Location of Acupuncture Meridian Points By Zhao Xin 
 

Principles and Practice Contemporary Acupuncture 

Sung Liao,Mathew H. M. Lee,Lorenz K. 
 
World Health Organisation (W H O) – Geneva 
 
Anatomy,Physiology & health Education – Dr. N. Murugesh 
 

சித்தர்ைளின் உடல் தத்துவம் – அரசு சித்த மருத்துவக் ைல்லூரி 
 
 

Recommended to Read 

நீங்ைளும் அக்குபங்சர் மருத்துவர் ஆகுங்ைள்  

பபண்ைளள உங்ைளுக்ைாை 

மருந்துைளால் வரும் ளநாய்ைள் 

                                                                              Dr. Fazlur Rahman MBBS DV MD PhD(Acu) 

இந்திய அக்குபங்சர் – அக்குபங்சர் ஆல ாசகர்கள் கூட்ைடமப்பு 

வடீ்டுக்கு ஒரு மருத்துவர் – ஹ ீர்.அ.உமர் பாரூக் 

மருத்துவக் ைகலச்பசால்லியல் – ஹ ீர்.பி.எம்.உமர் பாரூக் 
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தாள் – ஒன்று  அக்குங்சர்  உடினல் 

 

அயகு  - 1   :  உடமநப்பும், சக்தி ரிநாற்பம் – பகுதி அறப்பில்- இக்க அறப்பில் 

               ண்டய அறப்பில்–உடல் இங்கில்–உடயின்ாற்மங்கள் உடலும், உனிரும்- 

 உிரின் இக்கம் – உிர்ச்சக்தி – ஆற்மல் பகிர்ானம்– அக, பும உிர்ச் சக்திகள் 

               – ஏழு தாதுக்கள் 

அயகு – 2   :  சசல்ின் இனக்கம் -  அமிபகம் – உட்கிகித்தலும், சலரியற்றுதலும் 

               – அணுக்களும் – உிணுக்களும் – கறிவுகள் – உடயின் இக்கம் 

சசரிநா  நண்டம் -  அமிபகம் – சசரிான இக்கம் - லாய் பதல் இறப்றப    

லற– றமலான உறுப்புகள் – சசரிானத்தில்     பங்குசபறும் உறுப்புகள் - உடயின்  
ஒருங்கிறைந்த இக்கம் – உைறல  சக்திாகப்  சபறுதல் 

அயகு – 3   :  குிர்ச்சி உறுப்புகின் அமநயிடங்கள் – இதம் – இத யலுறம   

               – ண்ைீல் – தறீல் – சிறுநீகம் – கல்லீல் உறுப்புகரின் அறலிடங்கள்  

சயப் உறுப்புக்கின் அமநயிடங்கள் -  சிறுகுடல் – பசலப்ப ண்டயம் 

              –இறப்றப–சபருங்குடல் – சிறுநீர்ப்றப – பித்தப்றப உறுப்புகரின் அறலிடங்கள்         

 அயகு – 4   : பகங்கின் ணிகள் -  இதம் – இத  யலுறம – ண்ைீல் – தறீல் 

               – சிறுநீகம் – கல்லீல் – உறுப்புக்கரின் பைிகள் – அலற்மின் பஞ்சபூத இக்கம்  

 நருத்துயக் கமச்சசால்ினல் – கறயச்சசால்யில் அமிபகம் –  

சசால்யின் கட்டறப்பு– பன்பகுதி, பின்பகுதி சசாற்கள் – இறைப்சபழுத்து-  

உடல் உறுப்புகரின் சசாற்பட்டில் – தன்றறல் குமிக்கும் சசாற்பட்டில் 

அயகு - 5   :   சசரிநா  சுயாச நண்ட கமச்சசாற்கள் – சசரிான ண்டயம் – கூடுதல் 

சசாற்கள் – சுலாச ண்டயம் – கூடுதல் சசாற்கள்  - சிறுநீக இனப்சபருக்க ண்டய 
கறயச்சசாற்கள் – சிறுநீக  ண்டயம் – கூடுதல் சசாற்கள் –இனப்சபருக்க ண்டயம் – 

கூடுதல் சசாற்கள். 
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தாள் இபண்டு –அக்குங்சர் தத்துயங்களும், னன்ாடும் 

அயகு – 1   :  சீ அக்குங்சரின் யபாறு – ருத்துல பறமகரின் யதாற்மம் –  

                                    சீன  ருத்துலங்கள்– சீன  ருத்துலத்தின் வளர்ச்சியும் லழீ்ச்சிபம் 

 இந்தின  அக்குங்சரின் யபாறு – இந்தி அக்குபங்சரின் யதாற்மம் – 

               உயக  சுகாதா நிறுலன அங்கீகாம்- இந்தி அசுகரின்  அங்கீகாம்.             

அயகு – 2  :   அங்குங்சர் குணநாக்கும் கம – சீன சசால்லிரக்கம் – அக்குபங்சரின் 

 பிரிவுகர–பு ற்றும் நலனீ கண்யைாட்டங்கள்–நலனீ அக்குபங்சரின் குறப்பங்கள். 

         கமிவு ீக்கத் தத்துயம் -சசல்யின் இக்கம்–உட்கிகித்தல் ற்றும் சலரியற்றுதல் 

               – கறிவுகரின் உருலாக்கம் – சலரியற்மம் 

அயகு – 3  :   கிருநிகள் – அம்ற, யயரிா ற்றும் கிருிகள் – கிருிக் யகாட்பாடு 

               – பிற்காய ஆய்வுகள் – கறிவுகளும், கிருிகளும் – சான்யமார்கரின் சான்றுகள் 

                ஞ்சபூத தத்துயம் -  உயகத்தின் யசர்ானம் – அடிப்பறட பயகங்கள் 

              பஞ்சபூத தத்துலங்கரின் பு  சார்ந்த பதிவுகள் 

அயகு – 4  :  அக்குங்சர் சக்தி ாங்கள் – அமிபகம்- பயகங்களும் உறுப்புகளும் – 

              சக்திப் புள்ரிகள் – புள்ரிகரின்  இக்கம்- புள்ரிகரின்  தனித்தன்ற 

         உடின் அவு பமகள் – புலறி அரலடீுகள் – அங்குய அரவு – 

              உட்புமம்  சலரிப்புமம் – அகம், புமம். 

அயகு -5     சருப்பும், ிபம் – இருத  சக்திநாரம் – இருத யலுறம சக்திநாரம் –   

              ண்ைீல்  சக்திநாரம். காற்று, நீர் ற்றும் ம் சக்திநாரம் –  

தறீல் சக்திநாரம்- சிறுநீக சக்திநாரம்  கல்லீல்  சக்திநாரம். 
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சசய்பமத்தாள் – அக்குங்சர் நானிதல் நற்றும்  சிகிச்மசமுகறைளும் 

 

அயகு – 1  : சருப்பு  பக சக்தி ாங்கள்  -  

            இதம் சக்திநாரங்கரின் புள்ரிகள் 

             ி பக சக்தி  ாங்கள்  

             ண்ைீல் சக்திநாரங்கரின் புள்ரிகள் 

அயகு  -2 : காற்று  பக  சக்திாங்கள் -  ,  

            தறீல் சக்தி  நாரங்கரின் புள்ரிகள் 

            ீர்  பக  சக்திாங்கள் –  

            சிறுநீகம் சக்தி நாரங்கரின் புள்ரிகள் 

அயகு -3  : நப பக சக்திாங்கள் –  

            கல்லீல் சக்தி நாரங்கரின்  புள்ரிகள் 

அயகு – 4 : நானிதல் பமகள் -  பார்த்தமிதல் – யகட்டமிதல் –  

            சதாட்டமிதல் – நாடிப்பரியசாதறன பறமகள் 

அயகு -5  : சிகிச்மச  பம -  ஒன்று – ஊசி  பயம்  தூண்டுதல் 

            சிகிச்மச பம   - இண்டு – லியால்  தூண்டுதல். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


