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Gadis
Seorang wanita bajik, yang sayang untuk suaminya, harus bertindak sesuai dengan kebutuhan nya seolah-olah ia
adalah makhluk ilahi, dan dengan persetujuan harus mengambil ke atas diri perawatan seluruh keluarganya. Dia harus
menjaga seluruh rumah dibersihkan secara efektif, dan menyiapkan berbagai macam bunga di berbagai bagian itu, dan
membuat lantai bersih dan dipoles dalam rangka memberikan keseluruhan yang rapi dan berubah menjadi penampilan.
Dia harus mengelilingi rumah dengan halaman belakang, dan tempat yang siap di dalamnya semua bahan yang
diperlukan untuk pagi, siang dan malam pengorbanan. Selain itu ia harus menghormati dirinya tempat suci para dewa
Keluarga, untuk, mengatakan Gonardiya, `tidak begitu banyak menarik keberanian anggota rumah tangga untuk istrinya
sebagai ketaatan hati-hati dari hal-hal yang disebutkan di atas '. Dalam arah ibu dan ayah, relasi, teman, saudara, dan
hamba suaminya, dia harus berperilaku seperti mereka layak. Di halaman belakang dia harus menanam sayuran
berpengalaman tempat tidur, tandan dari tebu, dan rumpun pohon ara, pabrik mustard, peterseli tanaman, tanaman
adas, dan pictorius xanthochymus.
Cluster bunga bervariasi seperti bispinosa trapa, melati itu, Jasminum grandiflorum, yang bayam kuning, melati liar, yang
coronaria tabernamontana, nadyaworta itu, porselen mawar dan lain-lain, seharusnya juga ditanam, bersama dengan
harum rumput andropogon schaenanthus, dan akar aromatik dari tanaman miricatus andropogon. Dia juga perlu memiliki
kursi dan arbours dilakukan dalam taman, dalam perjalanan yang baik, tangki, atau kolam renang harus digali.
pasangan yang harus selalu menghindari perusahaan pengemis feminin, mendicants Buddha perempuan, perempuan
kudus dan nakal, teller nasib perempuan dan penyihir. Mengenai makan ia harus selalu mempertimbangkan apa yang
suaminya suka dan tidak suka dan apa hal-hal yang baik bagi dia, dan apa yang merugikan baginya. Ketika ia
mendengar suara langkah kakinya pulang dia harus segera berdiri dan siap melakukan tidak peduli ia mungkin perintah,
dan baik hamba agar kewanitaannya untuk membersihkan kakinya, atau mencuci mereka sendiri. Bila terjadi di mana
saja bersama-sama dengan suaminya, ia harus memakai ornamen, dan dengan keluar persetujuannya dia tidak harus
baik memberi atau menerima undangan, atau menghadiri pernikahan dan pengorbanan, atau duduk di perusahaan dari
teman-teman perempuan, atau mengunjungi kuil-kuil para Dewa. Dan jika dia ingin berinteraksi dalam semua jenis
permainan video atau olahraga, ia tidak harus melakukannya di luar kemauannya. Dalam metode yang sama ia harus
selalu duduk setelah dia, dan bangkit sebelum dia, dan mungkin tidak pernah membangunkan dia ketika dia tidur. Dapur
harus terletak di tempat yang tenang dan pensiun, sehingga tidak dapat diakses oleh orang asing, dan selalu terlihat
bersih.
Dalam hal terjadi kesalahan pada bagian dari suaminya, ia tidak boleh menyalahkan dia secara berlebihan, meskipun ia
menjadi sedikit gusar. Dia tidak harus menggunakan bahasa kasar dalam arah, tetapi tegorlah dia dengan frase
berdamai, apakah ia berada dalam perusahaan pasangan atau sendirian. Lebih jauh lagi, ia tidak harus menjadi
menghardik, untuk, mengatakan Gonardiya, 'tidak ada penjelasan untuk tidak menyukai pada bagian seorang suami
begitu baik karena hal ini ciri istri'. Terakhir ia harus menghindari ekspresi tidak sehat, cemberut muncul, selain
berbicara, berdiri di ambang pintu, dan melihat orang yang lewat, bercakap-cakap dalam kesenangan Groves, dan tetap
di tempat yang sepi untuk waktu yang lama, dan akhirnya ia harus setiap saat menjaga nya tubuh, gigi, rambutnya dan
setiap bagian milik rapi permen,, dan bersih.
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