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கரணிந்துறை 

கோவையில் 2010-ஆம் ஆண்டு சூன் திங்கள் 23 முதல் 27-ஆம் 
தேதி வரை நடைபெற்ற உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடு இனிதே 

நடைபெற்றதையொட்டி தமிழக கலை, வரலாறு, பண்பாடு. தொழில் 

நுட்பம் மற்றும் இலக்கியப் பெருமைகளை உலகிற்குப் பறைசாற்றும் 

நோக்கத்தில் பன்னிரெண்டு நூற்களை முதற் பதீப்பாகவும் ஏழு நூற்களை 

மறுபதிப்பாகவும் தொல்லியல் துறையின் மூலம் வளியிட தமிழக அரசு 

அனுமதீ அளித்தது. மறுபதிப்பாக எவளியிட அனுமதி அளிக்கப்பட்ட ஏழு 

நூல்களுள் ஒன்று அனுபவ வைத்திய முறை, 9தொகுதி-3. 

அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பு பா.சி.என். குப்புசாமி, எச்.பி. ஐ. எம். 

மற்றும் ப்ா.வி.எஸ். பார்வதி, எல்.ஐ.எம்., ௪“ ஆகியோர்களை 

பதிப்பாசிரியராகக் கொண்டூ அரசினர் கீழ்த்திசைச் ௬ுவடிகள் நூலகம் 

மற்றும் ஆய்வு மையத்தால் 6வளியிடப்பட்ட நூல் இது. இந்நூலில் 

நோய்களும் நோய் நீங்க அதற்குண்டான மருந்துகளும் கூறுவதாகும். 

இம்மருத்துவ முறை முழுவதும் அனுபவத்தால் அறிந்த தமிழர் 
வைத்தீயமாகும். 

அரிய இந்நூலை மறுபதிப்பாக வெளியிட அனுமதியையும் 

நீதியுதவியையும் வழங்கிய தமிழக அரசுக்கும் மாண்புமிகு தமிழக 

மூதல்வர் காவர்களுக்கும், மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் 

அவர்களுக்கும், சுற்றுலா மற்றும் பண்மாட்டுத் துறைச் எசயலா் 

அவர்களுக்கும் தொல்லியல் துறையின் தலைவர் என்ற முறையில் எனது 

_.' நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கீறேன்.



இந்நூலை மிகச் சிறப்பாக வெளிக் கொண்டு வர பன்முகமாக 

பணிபுரிந்த அரசினர் கீழ்த்திசை ஓலைச்சுவடி நூலகம் மற்றும் ஆய்வு 

மைய நூலகர் மற்றும் காப்பாட்சியர் (பா) கஇர.சந்திரமோகன் 

அவர்களுக்கும் தமிழ்ப்புலவர் திரு. ச.தீயாகராசன் அவர்களுக்கும், 

தொல்லியல் துறையின் உதவி இயக்குநர் (பொ) திரு. இலா.எபரியான்ஸ், 

கண்காணிப்பாளர் திருமதி. ஞா.லீலா தேவகுமாரி அவர்களுக்கும் எனது 

பாராட்டைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

அரிய இந்நூலை தமிழக மக்கள் அனைவரும் ஏற்று பயனடைய 
a 

வேண்டும் என அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். 

இடம்: சென்னை :.. : | (கி.ஸுநீ.முந்தற் 
நாள்: 13.11... . . முதன்மைச் செயலர் (ம) ஆணையர்



“INTRODUCTION 

  

The. Government of Madras took up for 
consideration the question of publication of. the - 

various manuscripts in different languages on 
subjects like Philosophy, Medicine, Science, etc., early 
in May 1948. Important Manuscripts. Libraries in the 
Madras Presidency were requested to send a list of 
unpublished manuscripts with them for favour of 
being considered by the Government for publication. 
The Honorary Secretary .of the Tanjore Maharaja 
Serfoji’s Sarasvathi Mahal Library, Tanjore, alone 
complied with this request. This list as well as a 
similar list of: unpublished ‘manuscripts in the’: 

Government Oriental Manuscripts Library, Madras, . 
were carefully examined‘and a tentative selection of 
manuscripts suitable for publication was made. The 

Government‘ in their Memorandum No. 34913/48-10, 
Education, dated . 4-4-1949, constituted an Expert 
Committee with the Curator of the Government Orien- 
tal Manuscripts Library, Madras, as the Secretary, 
for the “final selection of manuscripts suitable for 
printing and for estimating the cost of publication. 

_ The following are the members of the Committee:— 

1. Sri T. M. Narayanaswami Pillai, M.A., B.L., 
%. ,, R. P. Sethu Pillai, B.A., B.L., 

3. .,,.C. M. Ramachandra Chettiar, B.A., B. Le, 
« 4. 4 R. Krishnamoorthy, (Kalki). 
* Bo. Dr. N. Venkataramanayya, M.A., Ph.D., 

., 6..-Sri M. Ramanuja Rao Naidu, M.A., L.T., 
%.°,,.V. Prabhakara Sastri. - ; 

+8. 4, N. Venkata Rao. M. A:, 
- 9. ,,: H. Sesha Ayyangar. 
106. ,, Masthi Yenkatesa SF IOUEER, M. A. i
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11. Sri M. Mariappa Bhat, M.A., L.T., 
12. Dr. ©. Achyuta Menon, B.A., Ph.D, 
13. ,, C. Kunhan Raja, M.A., D. Phi, ~~ 
14. , A. Sankaran, M-A., Ph.D,,'L-T,, 
15. Sri P.S. Rama கேதும்? © 

‘16. ,, S. K. Ramanatha Sastri, 
17. Dr. M. Abdul Haq, M.A., D.Phil. (Oxon), 
18. Afzul-ul-Ulama Hakim Khader Ahamed, — 
19, SriP.D. Joshi, ப ப பப்ப 

80. ,, S. Gopalan, BA, BL, ப 7 
21. ,, T. Chandrasekharan, M.A.,.L-T., © 

With the exception of Sri Masthi Venkatesa 
Iyengar. and Dr. C. Kunhan Raja, the above members 
continued to bé members of the Expert Committee for - 
1950-51 also to. which the following gentlemen were 
included in Govt.-Memo. No. 7297-H/50—3, 180. 
d/-19-5~’50 and Govt. Memo. No. 15875-E/50-4,. Edn., 
a/7-9-°50, tn த: 0 

1. Dr. A. Chidambaranatha Chettiar, M.A., Ph.D. 
2 Sri S. Govindarajulu, B:A., B-L., LLB, 

கக இரும ந ம் deh at -, Bar-at-law, 
3. Capt. G, Srinivasamoorthy, B.A; BL, 

ee eee _... MB, & OM, 
4. Dr. Muhammad Hussain Nainar, M.A., Ph.D.,- 
5. SriT. V. Subba ‘Rao, B.A, BL, ப 
6. Principal, College of Indian Medicine, Madras. 

The members of the Committee formed into Sub- 
Committees for the various’ languages, '. Sanskrit, 
Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Mahrathi and Islamic Languages. | They met during. the, month of — 
May, 1949, at Madras and Tanjore to examine the 
manuscripts and make a selection. ° The ~recommenda- 
tions of the Committee were accepted by the Govern- 
ment in G. O. No. Mis. 2745 Education, dated 31-8-1949,. and they decided to call these publications. ’ the “MADRAS GOVERNMENT ORIENTAL SERIES,”



iif 

and appointed the Curator, Government Oriental 
-Manuscripts Library, Madras, as the panera Editor 
of the publications. ~ 

- The following manuscripts have been taken up. 
for publication during 1949-50. 

‘A FROM THE GOVERNMENT ORIENTAL 
MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS. 
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Kappal Sattiram. 
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MALAYALAM 

Garbha Cikitsa 
a. Vastulaksanam 
b. Silpavisayam . 

Mahasaram 
Kanakkusaram 
Kriyakramam 
Kanakkusaram-Balaprabodham. 

KANNADA 
Loképakara 
Rattamata 
Agvasastram | 
‘Vividha Vaidya Visayagalu 
Sangitaratnakara 
Sapagastra. 

ISLAMIC LANGUAGES 

Jamil- -Al-Ashya 
Tibb-E-Faridi 
Tahqiq-Al-Buhran 
Safinat-Al-Najat 

“BY FROM THE TANJORE MAHARAJA SERFOJ I's 

SARASVATHI MAHAL LIBRARY, TANJORE 

TAMIL 
Sarabhéndravaidya Murai (Diabetios), 

று —, CByes) 
Agastiyar 200 . 
Konkanargarakku Vaippu « thay 
Truchirrambalakkévaiyar with Padavurai.
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Kalacakram 
Talasamudram . 
Bharatanatyam 

Pandikeli Vilasam Natakam . 

Purtrava Cakravarti Natakam 

Madana Sundara Vilasa Natakam. . 

Percy Macqueen’s Collection in the. Madras 

University Library on Folklore. 

Ramaiyan Ammanai 

Tamil Patalka] including Pattinattar Venba 

ட இரும் Vannankal - 

TELUGU 
Kamandakanitisaramu 
Taladasapranapradipika 
Raghunatha Nayaka’ Abhyudayamu 

Rajagépala Vilasamu - : 

Ramayanamu by Katia Varadaraju 

. MAHRATHT 

Natyaéastra Sangraha 

.. Book of Knowledge 
Folk Songs. 

_ Dara Darun Véni Paddhati 

Aévasa Catula Dumani 
. Pratapasimhendra Vijaya Prabandha 
Sarabhéndra Thirthavali- 
Lavani 
Dévéndra Kuravaiiji, 

Bhakta Vilasa- 
Sloka Baddha Ramayana 

SANSKRIT 

Aévaéastra with Tricolour Illustrations 

.Rajamrganka 
Cikitsamrtasagara
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10. 
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vi . 

Ayurvedamahodadhi 
Gita Govinda Abhinaya 

- Colacampti 
Sahendra Vilasa .— 

Dharmakutam - Sundara Kanda 
_ Jatakasara . i 
‘Vignutattvanimaya Vyakhys 
Sangita Darpana ‘.~ 
BYjapallava 

“During 1950,’ only the ~ Sub—Committees for 
TAMIL, TELUGU and KANNADA met in the month 
of July 1950 at Madras. - 

The following books were taken up for publica 
tion in the various Janguages in 1990-51. 
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.- Aévacikitsa. ; 

TAMIL 

Dateandyanar-Vaidya-Attavanai- 
» Vaiddiyak Kalaficiyam. 

Anubhavavaiddiyam. v. 3. 

TELUGU 

Saivacarasangrahamu. _ 
Anubhava Vaidyamu, — 
Abhinayadarpanamu. 

SANSKRIT 
Arogyacintamani. 

Tatvasara with 
Ratnasarini. 

Sutrarthamrta Lahari: | 
Ratnadipika கறக்க 4 = 

MALAYALAM. 

Phalasdrasamuccaya, f 

KAN Was 
Vaidya Sara Sangraham.
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‘It-is hoped that: the publication of most of the 

important manuscripts will be completed within the 

next: fouryears.: இ 

Some of the manuscripts taken up for publication 
are represented by single copies in the Library and 
consequently the mistakes that are found in. them 
could not be corrected by comparing them with other 
copies. The editor has, however, tried his best 
to suggest correct readings. The wrong readings 
are given in round brackets and correct readings have 
been suggested in square brackets. When different 
readings are found, they have been given in the foot- 
notes except in the case of a few books in. which. the 
correct readings have been given in the footnote or 
incorporated in the text itself. 

The Government of Madras have to be thanked for 
financing the entire scheme of publication although — 
there is a drive for economy in all the departments. 
My thanks are due to the members of the Expert 
Committee who. spared no pains in selecting the 
‘manuscripts for publication. I have also to thank the 
various editors, who are experts in their own field, 
for readily consenting to edit the manuscripts and see 
them through the press. The various presses that 

-have co-operated in printing the manuscripts in the 

best manner possible also deserve my thanks for the 
patience exhibited by them in carrying out the 
corrections made in the proofs. 

. The present work is based on a single paper 
-manuscript in the Government Oriental Manuscripts 
Library, bearing R. No. 1902. The size of the manus- 

: eript is 10x84 inches. The work contains 124 pages 
having 34 lines in a page. - 

--Tbhis manuscript explains in prose and poetry the 

process of preparing various medicinal oils, powders, 
tablets, etc. for a number of diseases.
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This is one of the manuscripts presented to this 
Library by Sri Palaniswami Kaunder of Puliyampatti, 

Palani taluk, Madura district, in the year 1949—50. 

Reference is to be made to the good work done by 
Sri V. R. Kalyanasundaram, Pandit of this Library, 
for going through the. press copy and reading through 
the proof. க்கட் । 

, Government Oriental) —g, OHANDRASEKHARAN, _ 
௩ t anuscripts General Editor, Library, Madras. ர் 

 * 18—-3—1951. J Madras Govt. Oriental Series. -



PREFACE 

  

>> As stated by our erudite poet. Kavi Subrahmanya 

Bharati. in his well. known poem beginning with— 

ss செந்தமிழ், நாடெனும் போதினிலே 

இன்பத் தேன்வந்து பாயுது காதினிலே *' 

itis ‘quite natural for a true Tamilian to be filled with 

delight and gratification when he happens to sing 

or write about the greatness of the Tamil-nad. And 

‘the more happy he would feel over an opportunity to 

unearth a hidden treasure of Tamil literature and 

bring it to the public notice for the first time. 

It is well known that the Tamil-nad is an- 

ancient land and has been famous for her civilization 

from time immemorial. Siddhas and Rsis enriched 

the mother land by various literary contributions: 

It was tha Siddhas who did very good service not 

only to the Tamil land but also to the world at large, 

by leaving behind a legacy of numerous works on 

Saiva Philosophy, : Grammar and so on. The Siddhas 

have:also invented the science of medicine. in order 

to’ help the devotees to. keep themselves in good 

health and thus to make themselves. fit to work 

hard for eternal salvation. 

“Many of those. books were destroyed by white 
ants; fire and water and some were, taken away by 

. foreigners. . Even among those that have escaped 
the ravages of time the works which have so far 

been destined to. 806. the light of the ie * are only a 
few. 

The doctors who were handling the Siddha—medi- 
Gines noted down their experiences on palm-leaves 
and called those books Handbook ௦ கையேடு 6010௨] 
magazine or omagGué களஞ்சியம் உம் medical 
experiences or அனுபவவைத்திய முறை. 71086 book 

ll ம ட
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~ were regarded by them as their treasure and when 

deposited in public libraries, they are to be consi- 
dered: a national treasure. The Curator of the Govern- 

ment Oriental Manuscripts Library, Madras, and the 
Honorary Secretary of the Serfoji's Sarasvath! - 

Mahal Library, Tanjore, are fortunately bringing 
them to the notice of the public by printing them. ் 

ர் 

The present work Anubhava Vaiddiyam™ now 
selected for publication will serve as a good ‘hand. 
book: both for the doctor and the layman for curing _ 
minor as well as major diseases. This will ‘be — 
more useful to the poor folk who cannot afford 
to have. costly medicines. With. the aid of: this 
book they themselves can prepare the medicines. in 
their homes and can treat minor ailments while the 
majore disorders can be attended to by doctors who 
are well versed i in the seience dealt with i in this book. 

~The doses of drugs which. this work prescribes 
for diseases ‘may’ not - ‘suit the’ persons “of ‘the 
present generation ‘since the health of the modern 
man strikes a sorry contrast with that of his predeces- 
sors, So ‘the doctors should aa mnititier. medicines 
according to the physique of the patient. 

_: Thanks are due to Sri T.  Ghahaeeadin Aste 
M.A. LT, the: Curator, Goverment Oriental Manus-. 

~ cripts | Library, Madras, who kindly afforded me an 
opportunity to serve the motherland by. way: of editing 
this work. ‘Thanké are also due 1௦: the press ‘authori- 
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முன்னுரை 

  

“செந்தமிழ் காடெனும்.போதினிலே ' 
இன்பத் தேன்வந்து பாயுது காதினிலே *” 

- என்று. acheter Bonnie கூறியது . போல, . செந்தமிழ் நாட்டின் 

சிறப்பையோ அல்லது .. அதன். கலையின் பெருமையையோ 

கேட்டினும், படினும், எழுதினும், எத்தகைத், தமிழனுக்கும்; 

ஓர் ' இன்பமும், .ஓர் - மனக்ளளர்ச்சியும், தன்னையறியாமலே 

எழுதல் இயற்கையேயாம். ்... அதனினும். இன்பம், மறைந்து 
கிடந்த தமிழனின் அருமையான நூல்களை: Baie eer. 

தமிழ்காடோ, எந்கரட்டிற்கும் முற்பட்டது. எல்லாக் 

"கலையிலும் 'சிறந்ததாகத். தலை நிமிர்ந்தகாடு, - இந்நாட்டின் 
சித்தர்கள் மக்களுக்காகச் செய்த தொண்டுகள் பலவாம்: ' 
அவற்றுள் கடவுள் வழிபாட்டிற்காகச் : செய்த பசுபதி பாச் 

விளக்கமாகய * சைவூத்தாந்தமும், இவ்வழிபாட்டைக் கடைப் 

பிடித்.து, (முழுநிலையை , அடையவேண்டி. உயிரை வளர்க்கும் 
பொருட்டாகச் செய்த மருத்துவமும் சாலச் சிறந்தனவாம். 

இத்தமிழ் நாட்டுச் ச சித்தர்கள் நூல்கள்' பலவற்றுள் சில 

செல்லுக்கு இரையாயின,. சில நெருப்புக்கும் நீருக்கும் இரை 

யாயின. “சல நாட்டை வீட்டு வெளியேறின, எஞ்?க்கிடக்கும் 
இலவற்றில் அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன சிலவே. வெளி 

யிடாதன பல உள. 

சித்தர் மருத் துவத்தைக் கையாண்ட மருத்துவர்கள் பலர், 
அவரவர் ஆண்டு அனுபவித்த பலன்களை, கையேடு எனவும் 

களஞ்சியமெனவும், அனுபவமுறையெனவும் பெயரிட்டு எழுஇ. 
வைத்தனர். இவ்வாருக அவர்கள் எழுதிவைத்த _நால்கள் பல- 

. அவைகளும் தமிழ்காட்டின் செல்வங்களே யாகும். இச்செல் 
வங்களைச் சென்னை இறையாளர் &ழ்த் திசைக்கலை நூல் நிலையத் 

தலைவர் அவர்களும், தஞ்சை சரபோஜி மன்னனின் சரஸ்வதி 

மகாலின் தலைவர் அவர்களும் அச்சிட்டு வெளியாக்கி வரு 

கிருர்கள்... . .



811. 

இவர்களால் அச்சிடப்பட்டு வெளியா வரும் புத் தகங்களுள் 

சென்னையில் அச்சிட்ட இந்நூல் 4 அனுபவ வைத்தியம் ”” 

என்னும் பெயர் கொண்டு. வெளியிட்ப்படுகிறது. இர௫்.நாலில் 

சிறுமுறைகளும் பெருமுறைகளும் அடங்கியுள்ளன. சிறு 

முறைகள்; குடும்பத்தில் உண்டாகும் சிறுகோய்களுக்கு 
வீட்டிலேயே செய் து வழங்கக் கூடிய அளவில் இருக்கின்றன 

வாகையால் செலவின்றி அந்நாளில், வீட்டில் பாட்டி. செய்யும் 

மருதீதுவம்போல் செய்.து. கொள்ள முடியும், பெருமுறைகள் 

மருத்துவர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படும். — 

-.. இக்காலத்து மக்களின் உடல்நிலை மிகவும். கன் நியுள்ள 

தால், இரநாலில் கூறியுள்ள “மருந்துகளின் அளவு பொருந்தா 

தாகையால், மருத் துவர்கள் அவைகளை வழங்குங்கால், ே கோயின்: 

வன்மையையும் கோயாளியின் உடல் வன்மையையும் அறிந்து. 

அளவிட்டு மருந்துகளை வழங்கவேண்டும். 

இக்.நாலை, நாங்கள். வெளியிடும் வாய்ப்பைத் தந்த; சென்னை 

அரசினர் . Bips திசைக்கலை நூல்நிலையத் தலைவர் .இருவாளர் 

சந்திரசேகரன் அவர்கட்கும் ; அழகாக. அச்சிட்டு வெளியாக்கிய 

.அச்சுக்கூடத் தலைவர் அவர்கட்கும் எங்கள் நன் றி உரித் args. . 

சென்னை; i . க BT. குப்புசாமி... 

24—2—1951. வ. ௪. பார்வதி.
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a. 

  

ஸ்ரீராமஜெயம். 

அனுபவ வைத்திய முறைகள் 

கண்டமாலைகளுக்கு 

்- பூங்கம்வேர், அயில்பட்டை, தூ.துவளைவேர், கழ.ற்சிவேர், 
வெள்ளறுகு, நிலஆவரைவேர், சங்கங்குப்பிவேர், அவுரிவேர், 

வகைக்கு பலம் ஓன்.று; .சக்கு, மிளகு, அப்ப்க்கேரவைக்கிறங்கு; 
வெள்வெங்காயம், - கருங்குங்கிலியம், வாய்விளங்கம், கடுகு, 

வெந்தயம், இப்பிலிமூலம், கண்டுபரங்கி, வகைக்கு பலம் ஒன்று, 
சிற்றரத்தை பலம் ஐந்து. இப்பிலி. பலம் எட்டு, இவைகளை . 

இடித்து, மூன்று. படி ஈல்லெண்ணெயிலிட்டு. காய்ச்சி கடுகு 

பதத்தில். வடித்து. இரண்டு விராகனிடை தரல் மாலை கொள்ள 

வும், , பத்தியம் காக்கவும். 

| அரையாப்பு, கண்டமாலை, கட்டிகள், 

புண்ணுகளுக்கு 
கொடிவேலி, சிறுகளா, சங்கு, ஆடுஇன்னாப்பரளை, இவற் 

றின் வேர், வகைக்கு பலம் ஒன்று; இவற்றின் சர.ற்.றிலரைத்து 

். ஐஇன்பது உருண்டை. செய்து, ஒரு உருண்டை இரு டவளையா4 

... குழியில் புளியந்தணலுண்டாக் காலரை காள் புகை போடவும். 
பத்தியம் -மோருஞ்சோறும், வெங்காயமூம் சாப்பிடவும். 
இருபத்தைந்து, நாள் பத்தியம். ் 

| குலைப்புண்ணுக்கு 
- இரசம்-பலம் மூன்று, காரீயம், வெள்ளைப்பாஷாணம், சாதி 

லிங்கம், துத்தம், ' துருசு, கெளரிபாஷணம். வகைக்கு பலம் 

ஒன்று, நரபி பலம் இரண்டு; இவைக்கரப் பொடித்து, தீபத்தின் 
Gua வைத்துச். சூடாக்க ஓட்டில் சிறிது பொடியை, போட்டுக் 

கட்டவும். இப்படி மூன்றுகாள். கட்ட வீக்கம் கரையும். கை 

கண்டது. ; 

| இரத்த புண்ணுக்கு... 
வெள்ளைக்குங்கலியம், கார்போக அரிசி, மனிதன் ' எலும்பு, 

.வகைக்கு விரரகன் இரண்டு, வெங்கக்கல்பொடி. வீராகன் நான்கு,
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கந்தகம் விராகன் ஒன்று, ஆகப்பொடித்து, . வெங்கலவட்டி. 

“லிட்டு சிறிது ஈல்லெண்ணெய் கூட்டி செம்புக்குவளையால், 

அரைத்து களிம்பு செய்து போடவும். 

, ஆராத, புண்ணுக்கு | 
Qreu, காரீயம், மிளகு, கடுகு, கருங்குங்கிலியம், எருக்கு 

கரி, வகைக்கு பலம், மூன்று, : துத்தம், - வெள்ளைபாஷாணம்; 

கந்தகம், வகைக்கு பலம் ஒன் று, இவைகளை பொடித்துப் 

புண்களுக்குப் புகைபோடவும். 

மேற்படி. புண்ணுக்கு 
பருத் தியீலை, வேப்பம்பட்டை, ஆலம்பட்டை, தவசி ' 

முருங்கைவேர், நாயுருவீவேர், இளுவைவேர், கருஞ்சீரகம், 
ஜமம், சுக்கு, இப்பிலி, வெள்ளைவெங்காயம், சறுரைவேர் ஓர் 
அளவுகூட்டி. இடித்து ஈல்லெண்ணெயிலிட்டு காய்ச்சி புரை 

யோடு புண்களுக்கு €லையில் கனைத்து வைக்கவும். . வாய் விரிந்த 

புண்ணுக்கு எண்ணெயை பஞ்சில் வைத்தும்" போடவும், 
உள்வினையற; விமும்பிச்சாறும், சிறுநீரும் 'சேர்த்துச் சாப்பிட , 
வும். விழும்பியிலையையும்: "சாமையரிசியையும், - களிகிண்டி 

சாப்பிடவும். : புளிம்பிரண்டை, சமூலமிடித்து களிகண்டி 

ஈல்லெண்ணெய்' வெல்லம்: சேர்த்து உண்ணவும். கருஞ்குரைப் 

பட்டையை இடித்து wane இற்கு. வைத்துக் பக்கபலம் 4, 

கிளவைக்கு .. 

'தனமச்சியைச் கொண்டு வர் து: அதன். சதையை எடுத்து 

விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து, அரைத்துக்... கட்டவும். பின்பு 

சி றுகாஞ்சொறிக்கொழுந்து; ... . மூழைங்கொழுந்து, கல்லுப்பு 

இவை சேர்த்து அரைத்துப் புண்ணிற்கு காலை மாலை கவும் 

கண்டமாலைக்கு 

1 அரிதாரத்தை "நீலநிறமாகச்' சுட்டு. 'நரிலரைத்து." சில்மி 

லூட்டி இரியேற்றப் புண்ணும்; சீழும் மாறும். 'கழலைக்கர்யா 

மல் புண்ணாகாமல் கட்டியாயிருந்தால அந்த கழலையை அறுத்து : 

இரிபோடவும், மூன்று அல்லது. நான்கு. காள் சென்றபிறகு 

செம்புண்ணானால் வெள்ளைக்குங்கிலியம், படிகாரம், மயில் 

துத்தம், பொன்மெழுகு, வகைக்கு விராகன் ஒன்று, பொடித்து
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சிறிது நல்லெண்ணெயிட்டுக். காய்ச்சி தண்ணீரில் விட்டு எடுத்து 

'வெண்கலவட்டிவில் போட்டு செம்புக்குவளையால் அரைத்துக் 

களிம்பு செய்து துணியில் தடவிப் புண் ணுக்குப் போடவும். 

ம றுகாள் புளியந்தழையையவீத் த தண்ணீரில் கழுவவும். 

கெற்பவிப்பூருதிக்கு 

. கோவைக்கழங்கைத்துருவி து ஓர் பிடி, குருவைஅரிசி 

அவ்வள்வு . சேர்த்து. இடித்து. வெள்ளாட்டுப்பால் விட்டுக் 

களி௫ண்டி மூன்று நாள் கொள்ளவும். பர்க்க விதை இருபது; 

நீரில் அரைத்துக் குடிக்கவும், 

பவத்தரத்இற்கு.. 
பெருங்காயம்... விராகன் , எட்டு, கோரோசனை, இந்துப்பு, 

er Gear, இராம்பு, வகைக்கு-பலம் srarg. 'கெடி.வேலிவேர்' 

பட்டை வீராகன். பதினாறு, செங்கத் தாரிபட்டை  வீராகன் 

பதினாறு, இவற்றை அரைத்து எண்ணெயிலிட்டு பதமாய்ச்: 

காய்ச்சி :சிறங்கையளவு கொள்ள்: *இருபழ்ு சார்றிகையில் அணி 

கழன்று, விழும். ஆவாரங்கொழுர்தைப் புண்ணின்மேல் வைதீ 

அக்கட்டி. வரவும். : நான்கு வகை பெளத்திரமும் Bow: 

ae புண்ணில் சீழ் சதைகறைய. 
காயுருவிச்சாம்பலும், சுண்ணாம்பும்." சேர்த்து அரைத்து 

புண்ணில். தடவவும். : "எறிந்தால் தண்ணீர் விடவும். மூன்று 

நாள். போட. வேண்டும். க 

- வெஃடு, குத்து, குண்டுபட்ட காயத்துக்கு: 

கழற்சிக்கொழுந்தை ஈவ்லெண்ணெல்: விட்டு!” அரைத்து 

“வெதுப்பிக் ௧ கட்டிலின், : வலி, கோய் நீங்கும். கைகண்டது. 

ட்டர் “கெற்வளிப்புருஇக்கு.. 
'அப்பக்கேர்வைக்மெங்கு; கொல்லன்சோவைக்கிழங்கு; 

குருவையரிசி ஓர் அளவாகக் : , கொண்டு : சேர்த்து இடித்து 

Soins இன்னவும். ' te 

ப மூளைக்கு, . 
பருத்திப்பஞ்சவை.. வேலிபருதிஇப்பாலால் : அரைத்து” பஞ் 

் சல்: அவட்டிப்: புண்ணிற்போட், மூளை கரையும்: புழு' 'விழும், 

சைகண்டது.



'இரணங்களுக்கு 

பாவட்டஇலை அல்லது விழிம்பியிலையை விளக்கெண்ணெய்: ் 

தடவி, வாட்டி. புண்ணின்மேல்போட்டுக்.. கட்டவும். பிரை 

யடங்கும்.. வீக்கம் வற்றும்: 

'கழல்க்கு ன . 

பூவரசங்கொழுக்கை _- அணைத்துக்... கட்டவும். அழுந்தும். 

அல்லது, உடையும்; 

ep Sepp. புண்ணிற்கு, 

பெரும்பிமிலையை விளக்கெண்ணெயில் வதக்கல் கட்டவும். 

இரத்தம் anny Bott புண்ணிற்கு, 
- பொடுதலையிலையை, விளக்கெண்ணெயில் வதக்கிக். « கட்ட. 

வும். ப 
- அரையாப்பு, கண்டமாக, கட்டிகளுக்கு ்்் 

ப . தூ.துவளைவேர், : "ப்பக்கோவைக்க்கு, .ஈஞ்சுண்டான்' 

வேர், நீர்முள்ளிவேர், அழுக்ரெர்ன்வேர், காரிண்டின்வேர், சுக்கு, 

மிள்கு, வாய்விளற்கம், அடகு, அரத்தை, ஒமம், Caw gud,” 

வகைக்கு பலம் ஒன்று, இப்பிலிமூலம் பலம் இரண்டு, பரங்கிப் 

பட்டை பலம் இரண்டு, இவைகளை: இடித்து மூன்று , படி. 

'கல்லெண்ணெயிலிட்டுக். கரய்ச்சி கடுகுப்தத்தில் வடித்து. ஒரு, 

"விராகனிடை, வீதம். உள்ளுக்குக் * கொடுத்து, பன்ன மேலும். 

பூசவும் ரத 

ப இரத்தி, சூலை கைகால் முடக்குக்கு.. 

் ghee" ‘@a@e,” 'சத்தித்த ப்ரங்கப்ப்ட்டை,' வகைக்கு 

பலம் ஆறு, சுத்தித்த* கர்ததம்ப்பலம் இன்று, சூரணித்துக் 

கொள்ளவும்... இதனில் ஒரு எட்டிக்கை: அளவு, காலை மாலை 

சாப்பிடவும்... ர் 
_ குட்டங்களுக்கு ' 

கடுகு, இரிபலை, சார்ணைவேர்; சழலாத் இப்பட்டை,. mp 

, கராங்கிழங்கு, பிறப்பங்கிழங்கு, . கறுக்குமூலம், :தா.துவளைவேர். 

சிறுதேக்கு, ஓமம், வாய்விளங்கம், செவியம், சரகம், இலவங்கப். 

பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, ஆனைதப்பிலி.- சங்கம்
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பட்டை வகைக்குப் பலம்-ஒன்று, இவைகளை ஆற்று வெள்ளத் 
, தண்ணீரிலிட்டு ஐது காள் ஊரவைத்து, pbs கஷாயத்தில். 
வெள்ளெருக்கன்சா. று, கரிப்பான்சாறு, ஆயில்சாறு, மேற்படி 

'ப்ட்டைச்சாறு சேர்த்து.௮தில், பரங்கிப்பட்டை,; சுக்கு, இப்பிலி, 

மிளகு, கருஞ்சீரகம், ஓமம், பெருங்காயம், வகைக்கு -விராகன் 

மூன்று, இவற்றை இனளவறுப்பரத வறுத்து.சூரணித் து, கலக்கி ; 
தலைமயிர், குடல், நீக்கெ கோழிக்குள் வைத்துக்கட்டி தோலா 
யக்திரங்கட்டி தொங்கவிட்டு Yip, “திபாக்கினியாக முப்பது 
நாழிகை ஏரித் து இரண்டு படி. ஷொயமிருக்கையில் இறக்கி, 
கோழியை 'எடுத்து எலும்பு' நீக்கி, உலர்த்இச் - சூரணித்து, 
வெருகடியளவு தேனில் இருபத்தைக் து காள் கொள்ள, குஷ்டம்; 
கட்பார்வ் தீரும்: ல்க 

சூலை நோய்க்கு 

பரங்கப்பட்டை சூர்ணம், : கோதுமைமா. சரியிடை,, தண் 

ணீர் விட்டுப் பிசைந்து, அதனை, ஒரு சட்டியில் ச.துரக்கள்ளியை 
பொடியாக நறுக்கி இரண்டு படி தண்ணீரில் . போட்டு. ௮ச் 

ச்ட்டிக்கு வேடுகட்டி. -அதன்மேல் மேற்படி! மாவை வைத்து 
பிட்டு வேகவைப்பது போல் HDS Bly எடுத்துச் சாப்பிடவும். 

இவ்வாறு நான்குநாள் கொள்ளவும்; ” அக்பர் eal கடுகு, 

பூசணிக்காய் ஆகா. 

ர சூலைப் புண்ணிற்கு 

- கந்தகம், விராகனிடை ஐந்து, வெள்ளை ' குங்கிலியம் 

'விராகனிடை பத்து, பொடித்து பத்து குன்றியிடை வெள்ளீ 
யத்தை உருக் அதில் இரசம் மூன்று விராகன்' விட்டுக்கிண்டி., 

எடுத்து : பொடித்து, - மேற்கூறிய இரண்டையும் சேர்த்து 

அரைத்து, ஆறு பங்கு செய்து மூன்றுகாள் . ஆறு வேளை புகை 

போடவும். பத் $ இயம் -கொள்ளவும். கான்கு காளைக்கு ஒரு 

தரம் தலை முழுகுதல் ' வேண்டும். இரண்டு மணி நேரம் தண் 
ணீரில் குளித் தல்-ஈன்று. . ் 

வேறு : ஊகாரீயம், இரசம் விராகன். முக்கால், துத்தம், தரிசு, 

வெள்ளைப்பாஷாணம்; மிளகு, கடுகு 'விராகன் பதிமூன்று, கருங் 

- குங்கலியம் பணவிடை பதினாறு, அரிதாரம், ப்ணவிடை ஜந்து... 

_ கவுரிபாஷாணம் வீராகன் : ஐந்து, மேற்படி. காரீயத்தை உருக்கி 

- இரசத்தை விட்டு முரித்து எடுத்து மற்றவைகளையும் சேர்த்து 
பருதீஇயிலைச்சாறு கையாந்தகரைச்சாறு, : கமத்திலைச்சாறு,
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வேளிப்பருத்தியிலைச்சாற இஞைகளில்.. ஒவ்வொரு. சாற்றிலும் 

.... ஓவ்வொரு, காழிகை அரைத்து ஒன்பது: பாகமாகக். கொண்டு 

் புதைபோ படவும். 'பூத்தியம் 2 பழஞ்சோறு. உய்பு, வெங்காயம், 

- விளக்கெண்ணெய். கண்ணீரில் மூமூகவும்,. மரத்று, வெல்லம், 

கொள்ளவும், 

சனம் புண்ணிற்கு: 

அத்தம், GR சவுக்காரம் "இம்மூன்றையும் வேலிப்பருக்.. 
இச்சாற் ில்.அரைக் தப். போடவும். கராயணஞ்சருளியிலையும், 
இனையரி௰யும் . "இடித்து, களிஇண்டி... பசவின் நெய்யும். கருப்புச் 
கட்டியும் சேர்த்துக் கொண்டு அதை வெகு்கீரில், குளித்த; பின் 
சரப்பிடவும். தத் இப்பட்டையிலை, பொடுதலையிலை,. வெங்காயம் 
இவற்றைச் சேர்த்து இடித்து; காடியில். மூன்று காள் கொள்ள. 

ட வும். ஆறு, காள் பத்தியமாக இருக்கவும். தும்பைச்சாறும்.. 

- வெங்கரயச்சா றும் கூட்டி. ஐந்து காள் கொள்ளவும். கஸ்.தாரி 
மஞ்சள் பலம், இரண்டு, கடுக்காய், தானிக்கரய் வகைக்கு , பலம் 
இரன்டு, இவற்றைச் சூரணித்து. Cau செய்து சாப்பிடவும். 

"இரத்த ரோகத்துக்கு, 
ஏலம், சராம்பு, கோஷ்டம், ௮ திமதரம், கருஞ்சீரகம், கார்: 

போகஅரிச, கடுகுரோகி; செங்கத்த பிப்பட்டை, சதகுப்பை, 

தரஷிசபத்திரி, சிறுநாகப்பூ... க்கடகளங்கி, தேவதாரம்... சற்ற 
TERE. HAND வகைக்கு, விராகனிஷ்.. எழு, இவைகளைச். 

சூரணித் ஆ ' தேன்விப்டுப். பிசைந்து: :கொட்டைப்பாக்களவு. 
இரண்டு: வேண்யும். உட்கொள்ள; :மேகவாகும்.. கரகம், வாய்வு. 
கட்டி, கவை, குட்டம். வாதக். க்ஷயம், தம்பனதோஷம், சூலை, 
குன்மம், , கைகால். . மூடக்கம், வலிப்பு, . கிரந்த, . அறுதபுண்; 
Heong Boa. மேற்படி பொடியை. புகைபோட்டுப். புண்: 
வரய்க்கு ஆறு காள் பிடிக்க பவுத்திரமும், Boe. ae . 

  

s பவுத்திரம்" புண்ணுக்கு. 
.நிலாவசை-.. "சமூலகுரணம்.. கம்பரிசமொவு: இரண்டும்; 

கலந்து வெருகடி பளவு. இருபது-காள் உட்கொண்டுயுண்வாய்க்கு: : 
பப வதக்கிக் புற்சல்கொழுக்காலலும் வைத்த
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குளிர் arg HG oot 
தும்பைவேர், கொத்தமல்லி இவைகளைத் தீட்டிக் ஷொய 

மிட்டு இரு வேளை கொள்ளவும், ் 

வெள்ளை, இரதீதம், சீழ் விழுதலுக்கு 
புளியிலையும்,  ஈரவெங்காயமும் சேர்த்து இடித்துப் 

பிழிந்து கொள்ளவும். ''.' ட்ட 

... குன்மம், பாரிசவாயு, உப்பிசவாயுவுக்கு ' 
ஓமம் விராகனிடை ஒன்று, வெந்நீரில் போட்டு ஒரு 

மண்டலம் உட்கொள்ளவும். ல 7S 

_ வரதசுரத்துக்கு, கால்கை தேகக் குடைச்சலுக்கு 
- அறுபது வருடம் சென்ற வேப்பம்பட்டை மே ற்பூரணி. 

சீவியது, கொத்தமல்லி, சுக்கு, மிளகு  இவைக&ா இடித்துத் 
தண்ணீர். விட்டு எட்டிலொன்முகக் காய்ச்சி மூன்று காள் 
கொள்ளவும். ் 

| காய் கடி 

| பெருமரத்துத்தழையை அரைத்துப். பூசிக்கொள்ளவும். 

் ன குளவி கடி - 7 | | 
. வெடிகொட்டைச். சாற்றைப் பிழிக் ௮ பூசிக்கொள்ளவும். 

ட்ட - பூல் வலிக்கு 
: ரூ _ தாதராசமூலம் இடித்துள்' இஷாயமிட்டு வாய்கொப்பளிக்க 
வும். ப வ வவ பப ப 
a  வயிற்றுக்கடுப்புக்கு' 

மதமத்துத்தழையைச்சா.று பிழிந்து பதினாறு துளி எருமைத் 
தயிரில் கொள்ளவும். ஸ்ட் வட்டு kee a 

wes _பல்லீறு கரைதலுக்கு 
_ . ஊஞ்சமரத்துப் புல்லுருவிப்பட்டையை தாம்பூலத் துடன் 
சேர்த்து அடக்கிக்கொண்டு வரவும். * 

oe, சோகை வீக்கத்துக்கு 2 
 நீர்முள்ளிவேர், மேற்படி கொழுந்து கையாந்தகரை சமூலம்? 

-கொட்டைக்கரச்தைவேர், பெருமுட்டைப்பீனா றி சமூலம், கடுக்
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. காய், செங்கல்கிட்டம்; நூறு வருஷம் சென்றது; ஈல்லகாரைவேர், 

வெள்ளைச்சாரடைவேர் இவைகளை ஓர் . அளவாகக் , கொண்டு 

இடித்து. முறைப்படி இஷாயம் வைத்துக்கொள்ளவும். அரை 

ஆழாக்கு are காலை மாலை கொடுக்கவும்... அதும், பதி ் தியம் 

காக்கவும்: “பாண்டு; க்ர்மாலை் தீரும்? 

அண்டவாயுவுக்கு 

வெள்ளுள்ளித்திரி, , மிளகு, வெட்பூலரக்தழை சரிகூட்டி 

வெர்௩ீரில் அரைத்தது" மூன்று erent ஆறு வேளை 'கொள்ளவும். 

ee புகை, போகம் நீக்கவும்; 

| _ அருளிக்கு | 
. _சிறுகுறிஞ்சான்இல்மை மென்று - Bearer mre ns oF 

உண்டாகும். இரணங்களுக்கு 

- குட்சப்பாலையிலையைத்தட்டிப் பசலின்கெல்விலீட்டுக்கம்்ி . 

புண்களுக்கு மேல் பூசவும்... ் 

| புண்களுக்கு 

கொட்டைத்தழையும், ஈரவெங்காயமும் சேர்த்து அரைத் 

தப் புண்மேல் பூசவும். 

-ஆருத புண்ணிற்கு .. ப 
அரிதாரத்துடன் தேங்காய்ப்பாலும், நல்லெண்ணெயும் 

கூட்டிக் காய்ச்சும்போ.து - நெல்லிக்காய் 'கந்தகத்தைப்,, பொடித். 
துப்போட்டு காய்ச்சி இப்பியை ஒருகுன்றி அளவு காலை மாலை 
சாப்பிட்டு, எண்ணெயைப்பூசி,. அறிது. 2 கேரங்கழிந்த பின் 

எருமைச்சரணியிட்டு. தேய்த்துக்கழுவிக், குளிக்கவும். 

மேற்படி மருந்திற்கு மூரிவு: 
கச்சக்ிரா, சமூலம்: : “பிம்: இன்று, ' மிளகு, வெள்ளுள்ளி, 

வகைக்கு  -விராகனிடை மூன்றுஞ் : சேர்த்து. வதக்கி. மிளகு 
. வெடிக்கும்போது ஒரு படி, நீர்விட்டு are படியாகக் , காய்ச்சி 
கொடுக்கவும், 

தஞ்ச முறிய. 
"லிங்கத்துக்கு பருத்திவேர்கஷாயமும், நாபிக்கு சிறுரை 

“வேர் கலற்யிநும், பாஷாணத்துக்கு நீலிவேர் மிளகு கஷாயமும்:
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அரிதாறத்துககு,. -நிலிவேர்; றுரையவேர்; சரசெரஞ்ச் 
மிளகு கஷாயமும் கொடுக்க. மூறியும். : : 

-விரேச்ணங்கிள்க்கு".. 
வசம்புகஷாயத்தில்”” முள்ளிக்கரய்ளவு Lister . வெண் 

ணெய்: சேர்த்துக். கொடுத்தாலும், வசம்பை: அரைத் வெர் 
நீரில். கலக்கிக் கொடுத்தாலும் இரும்... மோரில். -எலுமிச்சம் 
பழம், பிழிந்து. கொடுத்தாலும்: பேதி. கட்டும்... .அழையதுணியைச் 
சுட்டுப்பொடி.த். து. மோரில். கலக்கல் கொடுத்தால். DET gi பேதி 
கஞம் நிற்கும்... ... 

ஆர விக்கலுக்கு , 
வீழும்பிவோ், அழிஞ்சிவேர் சந்தனம் இவற்றை பசுவின் 

பாலிலரைத்து நாக்கல் தடவ நிற்கும். ் 

_ விழுந்த தரவுபிறள 
ரகம், ஏலம், சர்க்கரை: இவற்றை மூலைப்பாலிலரைத்து 

நரக்கில் சட்வ விழுந்த நாக்குப்பிறளும. 

- மூக்கில் இ.த்தம் விழுதற்கு" 
கெல்லிப்பருப்பை அரைத்து. உச்சியிலிட்டுத் தேய்க்கவும், 

ஆணிப்புண்களுக்குக்காரம் 

வெள்ளைப்பாஷாணம், பச்சைகற்பூரம், இந்துப்பு, பெருங் 
காயம் வகைக்கு: விராகனிடை, ஒன்று, கர௫தத்.இல்: இவைகளை 
வைத்துச் சுருட்டிச் கட்டுப் பொடித்துத் கேனில் குழப்பி 

். சீலையில் தடவிப்போடட் ஆணி கழன்று, விமும். 

பவுத்திரம், சூலை, சர்வாங்கவாதங்களுக்கு 
சர இலிங்கம் கழஞ்சு gar DI கருங்குவ்இலியம் பலம் ஒன்று, 

இவற்றைப் . பருத் தியிலைச்சாற்றிலரைத்து ' ஒன்பது: குளிகை .. 
செய்து நிழலிலுலர்த்தி வைத் துக்கொண்டு சுடுகஞ்சி குடித்த . 

பின் புளியஞ்சிரா தணலாக்கி அதனில் ஒரு மாத்திரையிட்டு, 
புகையை முசுகம் தவிர ம ற்ற பாகங்களில் படும்படி.க் காட் 
ட்வும்.. பத்தியம்: கைப்பு, புளிப்பு நீக்கி பதினொன்று. காள் 

__ வெக்நீரில் முமுகவும். : பன்னீரண்டாம் நாள்.விளக்கெண்ணெய்  : 
"இட்டு முழுகவும், 2 ப ப 

B



30 

'இராஜயீளவை, கண்டமாலை, விப்புருஇ, வெடிசூலை,. 

துடைவாழை, _ இரத்திப்புண், உச்சிப்பிளவைட 

கொடிப்பினவை, :சன்னீ, (மாடு, குதிரை)களுக்கு 

வஞ்சிப்புண்கள் இவைகளுக்கு | 

. கருப்பூமத்தைவேர், பட்டை விராகனிடை நான்கு; கெல்லிக் 

கரய் கந்தகம் விராகன் இரண்டு; கெளரிபாஷாணம்; பொன்னரி 

தாரம் விராகனிடை 'ஜன்று, இவற்றை வேப்பெண்ணெயில் 

அரைத்துத் துணியிலூரட்டிக் கால்படி. வேப்பெண்ணெயில் சுடர்த் 

தைலம் வாங்க பஞ்சிலூட்டிப் போடவும், கைகண்டது. 

. தான்காமுறைக் காய்ச்சலுக்கு 

பெருமரத்துப் பட்டை, சுக்கு, இப்பிலி, வெண்காயம், 

. மிளகு, கஷாயமிட்டு, மூன்று வேளை கொள்ளவும். 

ப... புண்களுக்கு i. 
வெள்ளைக்குங்கிலியம், மயில்துத்தம் ஓரிடைகூட்டி. சரி 

சோத்து ஈல்லெண்ணெயிலுருக்கி தண்ணீரில், விட்டு பின்பு 
_ வேறு. தண்ணீறில் . களிம்பாகப் . பிசைந்து சிறுவர் முதல். 

எல்லாப் புண்களுக்கும் போடவும். 

பல் வலிக்கு 
...- கண்டங்கத்தரிப்பழத்தை வேண்டிய gory கொண்டு 
வந்து அதனிடைக்கு உப்பை அரைத்துக் கூட்டி. புடமிட்டு 

எடுத்.து அதனைக் கொண்டு பல்தேய்த்துக். கொப்பளிக்கவும்- 

“று அம்மான் பச்சரி௫யும், கல்லுப்பும் சேர்த்து மெல்லவும். 

வித்தும் வலிக்கு". 
- பச்சைக் கருவேப்பிலையை அரைத்துச் சுண்டைக்காயளவு 

கொள்ளவும்... அதத ட வல கடி யர அவுக்க 

... மூலக்கடுப்பு, சீதம் ரத்தம் விழுதலுக்கு 
கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி இவற்றை: பசுவின் 

வெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி ,௮இல். .ஈண்டைக்காயளவு 
கருவேப்பிலையை அரைத்துப் பிசைந்து கொடுக்கவும்.
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ONES 
-. , கடுக்காய், கெல்லிப்பருப்பு, சுக்கு, மிளகு; ஏலம் இவற்றைக் 
கஷரயமிட்டு மூன்று வேளை கொள்ளவும், ' 

_ 3வர்தத்துக்கு. 
மஞ்சள், வசம்பு. வெள்ளுள்ளி, SAG, வெக்தோன் றிக் 

கிழங்கு இவற்றைச் ட அரசனை வள BI விட்டரைத்துப் பற் றுப்' 
போடவும், - - 

ட் ் வீரிய: rnd ics . 
கற்கண்டு, பேரீச்சம்பழம் இவற்றை தேன்: விட்டரைத்து 

லேகியம் செய்து. இங்கிப்ற்ப்ம் பணவிடை சேர்த் துக் 
கொள்ளவும்... 

ட சகல சுரந்தூக்கும்... 

- அபாதொடை பேய்ப்புடல், சந்தில், ப ற்பட்ரகம், சண்டங் 
கத்திரி, நிலவேம்பு, சுக்கு. இவற்றைச் குடிக் ease தேன் 

சேர்த்துக். சிசான்ளவும்.. 

“ரிழிவுக்கு 
(1) கொளன்றைப்படீல்ட் ஆலாக்தளிர் கல்மதம், இவற்றை 

முஷிப்பாலிலரைத்துக் கொள்ளவும்... ் 
(A) கொன்றைவேர், :' ஆவாரைத் தளிர், கல்மதம்' இவற் 

க் புளித்த மோரிலரைத் துக் கொள்ளவும். ர சர 
(8) ஆகாயக்கருடன் தழை; ஈீர்வெங்காயம், சிரகம் 

இவற்றை எருமைமோரிலனரைக் துக் கொள்ளவும், ™ 
(4) தேற்றான்விதை:. BE OREGIL: ஆவரைவேர் இவற்றை 

பசுவின் மோரிலரைத் துக் கொள்ளவும்... 

(0 5) 9. விளாம்பிசின். மேற்படி அனுபானத்துடன்: கொள்ள 
வும்; 

இித்தத்துக்கு... 
சீரகம், சுக்கு, பேய்ப்பீர்க்கு, ஏந்தல், பற்படாகம், ரத்தி 

மல்லி " இவற்றைக் கஷாயமிட்டுக் கொள்ளவும். 

oa அ .தம்பனத்துக்கு. | 
ப் 'சாதிக்காயும் 'அரசங்கொழுக்தும் அரைத்து... மூன்று! காள் 

கொள்ளவும், , : ட ட
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அக்கினி மந்தத்திற்கு 
பத்து பழமிளகாயை. பசுவிகெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி மீள 

காயை நீக்கு, நெய்யை சாதத்தில் விட்டுச் சாப்பிடவும்... 

"வயிற்று வலிக்கு 
.கறியுப்பை அடைக்கரய் ... மணியென்ற கொட்டைக் 

கரந்தைச் சாற்றிலரைத்துப் புடமிடவும். இந்தப்படி பன்னிரண்டு 

புடமிட்டெடுக்கச் செந்தூரமாகும். இதனில் ஒருகுன் றி. அளவு 

காலை மாலை ethane ea கொடுக்க வயி ததக 

குன்மம் போம். 

Hap SHES 

(1) எட்டிப் பழத்தின் வெள்கைச்சதை, வேம்பின் பருப்பு, 

மிளகு இவற்றையொரு :காளரைத்:து : வெற்றிலைச்சாற்றில் 

குன். றியளவு கொள்ளவும். இதன்யே. கண். ள்ணுக்குக் ,  கலிக 

மிட்டுக் கடி.வாயில் .தடவவும். ' 

(2) கானகமென்ற சசுரமூலி, ம் உரிகாம்க்கொடிவேர் 

இவ்விரண்டையும் சிறு நீரிலரைத்துக் கொள்ளவும். 

ட சன்னிக்கு , 

வெள்காரக்குன் நிவேரை.. /பாலிலரைத்துக். : கொள்ளவும். 

நீலி வேர் அடுப்பு POE aus ற்றைத் கண்ணில் அரைத் துக் 
கொள்ளவும், 

் இரத்தம் கக்கலுக்கு... 
சா தச்செடிரசம், கொள்ள: இரத் தம், கக்கல் Bort Burd. 

+ ARBRE 
முன்முருங்கைச்சாந்றில் வசம்பு, பெருங்காயம், மிளகு 

இவற்றை அரைத்துச்: கடிவாயில் தேய்க்க விஷம் . கக்கவிடும். 

இந்துப்பு, சுக்கு, மிளகு, வெள்ளுள்ளி, பெருங்காயம், இப்பிலி; 

இவற்றை எருக்கம்பாலிலனர்த்து* ஈசிய்மிடவும். | 

ட எலி கடிக்கு... ட ட 

-¢ 1) கையாக்தகரைச்சா.ற்றை தலையில் தேய்க்கவும். ப்மூத்த 
யிலையை அரைத்து உட:ல் ரர்முமையும் :பூச. கழுத்தளவு தண். 
ணீரில் நின்று: உள்ளுக்கு ஒரு: எலுமிச்சம்பழம். அளவும். சாப் 

் பிடவும்.
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(2) ஆம்பல்கிழங்கு, கஉரிக்காய்க். கொடிவேர் இவற்றைக் 
கஷாயமிட்டு அதில் ஒட்டடை கழஞ்சு கான்கு. சேர்த் து கெய் 
யில் ் இட்டுக் காய்ச்சி இறுத்து மூன்று வேளை கொள்ளவும். ட 

. மக)ருத்திட்டுக்கு, 
பமுருங்கைத்தழை, : அழிஞ்சில்தழை ' .. இவற்றை 

யறைத்து பசவின்பாலில் கொள்ளவும்; ர 

.சன்னிக்கு 

. விவித த் த. கோழிமூட்டையின்: மஞ்சட்கரு; பூகாகபஸ்பம், 
சக்நிநாயகம் இவை சேர்த்துக் காய்ச்சி எடுத்த தையில்த்துடன் 
வேப்பெண்ணெய் கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுத்தும் மேலுக்குப் 
ப்ூசியும்வர சன்னி போம், வ் 

சகல தோஷங்களுக்கும் 

தங்கம், வெள்ளி, .முத் து. பவளம், கஸ்தூரி, குங்குமப்பூ; 
கோரோசனை, சிற்றேலம், உருத்திராக்ம், இலுப்பைப் பருப்பு 
வில்வவேர், கோஷ்டம், (பேரீச்சம்பழம், முந்திரிப்பழம், வேப்பம் 
பருப்பு, வசம்பு, இப்பிலி, மான்கொம்பு, தேற்முங்கொட்டை, 
சங்கு, “ஆமையோடு, . நாயுருவிவேர், சாரணைவேர், மயிலிறகு, 
அதிமதுரம், - பூகாகம், ௮ல், சந்தனம்; இவைகளை முலைப் 
பாலில் அரைத்து தேன்சேர்த் து மத்தித்து நாவிற் றவளமிடவும். 
இளிமூக்குக்' கிழங்கைத்தட்டி <a ணுக்குவலது நாசியிலும் பெண் 
ணுக்கு: இடது. காசியிலும் ஈசிய மிடவும். முசிருமுட்டையும் 
கரளகத்தின் வேரும் தட்டிக் கண்களில் கலிகமிடவும். - 

தீரடைப்பிற்கு 
தென்னை, கமுகு, பனை, இவற்றின் இளவேர் எலிப் 

புழுக்கை, சிறுநெருஞ்சு, ' 'வெள்ளரிவிதை, இவற்றைக்காடியி 
'ல்ரைத்து - நாபியில். தேய்க்க உடனே மூத்திரம்... இறங்கும், 
வெடியுப்பு . வெண்காரம் இவற்றைப் 'பொடித்ர து Baile 
கொண்டாலும் wa meg mh 

we ஜலக் கட்டுக்கு... 

ம். பாச்சானையிடித்துப் பிழிந்த Ores bic கருப்புக்கட்டி 
சேர்த் .துக்கொடுக்கவும்.
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தூர்தீர்களுக்கு 
வீர்ம், பூரம், தேன்மெழுகு, இவற்றை.உருக்கித் திரியாகச் ்் 

செய்து கொளுத்தி வியரவைபிடித்து : உடனே . பசுவின்பால் ' 
கொடுக்கவும், இருபது காள். விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து 
மூழுகவும், புளி, மிளகாய் நீக்கவும், படை முதலியனவும் 
போம்; : nay : Oo 

+ 

கலக்கொக்புபற்பம் | 
உளுந்துப்பொடியில் "சுத்திசெய்து SDPO pot BYE Gor 

வைத்துப் புடமிட்டுக் கொள்ளவும், பின்பு மீண்டும் மூன்று கற்றாழைச்சாற்றில் அரைத்து? மூன்று புடமிட. ஈல்ல் 'பற்ப மரகும் ல் ப. ப oo 
பிரசவத்திற்கு 

(2) இந்துப்பு; “சச் எறுதேக்கின்வேர். இவற்றைக் 
காடியிலரைத்துப். பால்சேர்த்து க௩பியிற்றடல உடனே. செத்த 

பின்னை. பிறக்கும். வ வதில் வபிட்கர் பே . (இ ஊமத்தன்விதையை : :பரைத்து .கல்லெண்ணெய் 
சேர்த்து சிரரில்தேய்க்கவும்: ' Pee கனம். உமி 

| (9) சாயுருவிவிதைமை ' “தண்ணர்ரிலரைத்து - யோனி மத்தியில் வைக்கவும். 5 aw 
.. (8) எம்டிக்கொட்டையை , *சண்ணீரீலரைத்து,_ "காபியில் பதியவவுனிய பட்ட ப பட ட ப ட்டர் பட பூட் பல் 

(8) பன்றிக்கொம்பைகரைத்து கண்ணிற்-கலிக்கமிடவம்; 
(6). யானை அத்தியை னை, முலைப்பாலில் குழைத்து கண். 

அிற்றரத்தை . அமுக்கனான் கழங்கு, ' தேவதாரம், கடுகு 'ரோகணி, சன்னிநாயகம், செவ்வியம், கோஷ்டம், வசம்பு, காவிக் 
. கல், மஞ்சள், அதிமதுரம், குறுந்தொட்டி வேர், கோரைக்தங்கு) 

- சக்கு, மிளகு, "திப்பிலி, பீனாறிப்பட்டை, சாஸ்திரபேதி; இரு 
வேலி, விலாமிச்சம்வேர், சந்தீனீம்: ௮6ல், புளியிலையீர்க்கு 
 இனவைகளைச்:சூரணித்து முலைப்பாலும் ஆமணக்கெண்ணெயும் 
சேர்த்துப் பிசைந்து ரெ௫ற்றளமிட சகல. சன்னிகளும் :தரும்: ,:
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கூஷ்மாண்ட லேகயம்। 

. பெரியபூசனிக்காய் உள்கசடும் மேற்றோ லும் நீக்கு, காயைச் 

சுரண்டி. எடுத்துத் இருக ரர் வடித்தது பலம் பத்து கெய்யிலி 
லிட்டு . வதக்கி தேன் நிறமாக, வரும்போது கற்கண்டு பலம் 
நான்கு, கரும்புவெல்லம் பலம்: பன்னிரண்டு : இவற்றைப் 
பாகுசெய்து, கூட்டி அதில் கொத்தமல்லி, சீரகம், சுக்கு, மிளகு, 
ஏலம், இலவங்கம்,-பச்சிலை வகைக்குத் தோலா பத்து சூரணித் 
துப்போட்டுக் கண்டி. லேகிய பதத்தில். பசுவின் கெய்படி. 

வேண்டுமாயின் சிறிது வீட்டுக் கண்டி இறக்கித் தேன்படி கால் 

விட்டுக் செறி வைத்துக்கொண்டு சாப்பிடவும். 

சேதுபந்தன குளிகை 

சாதிக்காய், அதிவிடையம், வில்வக்காய்ச் சதை, ஓமம்,” 

மாம்பருப்பு, சீரகம், கிராம்பு, இப்பிலி, கருஞ்சீரகம், காவல் 

பட்டைச்சதை . இவைகளை... வெள்வெங்காயச்சாற்றிலரைத்துக் 
குன்.றியளவு மாத்திரை செய்து நிழலிலுலர்த்தி தேன், மோர், 
தயிர் இவற்றில், ஒன்றில் கொள்ளவும். வயிற்றுப்போக்கு 

பினும். 
._ இஞ்சி லேகியம்: 

- இஞ்சிச்சாறு படி ஒன்று, மாதுளம்பழச்சாறு படி எட்டு 

சேர்த்து YD வெல்லம் பலம் பத்து போட்டுப் பாகு செய்து 

. அதல் TOD, இலவங்கப்பட்டை, பச்சிலை, சுக்கு; மிளகு, 

இபிப்லி, கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், விளால்அரிசி; 

கொடி. 'வேலிவேர், செவியம், ஆமணக்கின்வேர், SGC PIED 

நற்சீரகம், இரும்புப்பொடி. . இவை வகைக்கு கழஞ்சு மூன்று 

சேர்த்து. இவைகளை எலுமிச்சம்பழரசத்தில்.மூன்று காள் ஊற 

வைத்து பொற்றலை, கையாந்தகரைச்சாற்றில் மூன்று சாம. 
_மரைத்து உலர்த்திச் சூரணித்துப் போட்டுக் றி கெய்வீட்டு 

- லேகிய பதத்தில் இறக்கித் தேன்விட்டு பிசைந்து கொள்ளவும். 

தன. அஷ்ட சூரணம் | 

இந்துப்பு, மிளகு, கருஞ்சீரகம், சுக்கு, பெருங்காயம், 

இப்பிலி, சரகம், ஓமம் இவற்றைச்: சூரணித்து ஓர் அளவாக 
முக்கால் கழஞ்சளவு "பசுவின் கெய்யில் கொள்ள குன்மம் 

முதலிய வாயுக்கள் தீரும். அ௮க்கினிதீபன மூண்டாகும்.
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Deir den GALS. 

குதிரைலத்தை கழுதைலத்தை .இவைகளைப்-பிழிந்த சாற் 
றுடன்: காடி. . சேர்த்துக்கொடுத்தாலும் ; உரிலங்கொழுக்தை' 

அரைத்து. ஈல்லெண்ணெயில் . மத்தித்துக்: கொடுத்தாலும் : 

இந்துப்பும் பெருங்காயமு மரைத்துக் காடியில் கொடுத்தாலும் ; 
காய். மண்டை ஒட்டை அரைத்து. விளக்கெண்ணெயில் குழைத்: 

துக் கொடுத்து! வயி; .ற்றில்: தடவினாலும் ; பண்ணைச்சாற்றை நல் 

லெண்ணெயில். கலந்து கொடுத்தா, லும் குழந்தை: பிறக்கும். 

[தரிக்கும்]. 
Boe விழ. 

கறிவேம்பு, வேம்பு, முருங்கை. , இவற்றின். கொழுந்து 
வ்கைக்குப் பிடி ஒன்று, கடுக்காய் ஓன்று இவற்றை அரைத்து 
நீரிலிட்டு: ஈன்றாய்கி காய்ச்சிக் கொடுக்கவும். 

நீர்க்கடுப்பு, எரிவு, வெள்ளை, வெட்டை, இரதீதம் ் 
ன க விழுதல்: இவைக்கு 

கோரோசனை, குங்குமப்பூ, வகைக்கு வீராகனிடை, ஏலம்: 

Arras ஒன்று) கராம்பு; சாதிக்காய், சாஇப்பத்இரி, சரகம் 
இவை வகைக்கு விராகனிடை, இவைகளைச் சூரணித்து ஒரு படி. 
பசுவின் நெய்யில் உள்முளை நீக்கெ ஈரவெங்காயும் (பலம் ஒன். 

கையாச்தகரையிலை பிடி ஒன்று, இவற்றைத் தட்டிப் போட்டு 

மேற்படி சூரணங்களைப் 'போட்டு ஒரே. வகை விரகாலெரித் BE. 

காய்ச்சி கெய்யை வடித்து ஒருகாளைக்கு' மூன் று: வேளை. 

“கொள்ளவும். : சாதத்துடனும் கொள்ளலாம். . ஏழு காள் கடும் 
பத்தியம் காக்கவும். முறிவு 2நீர்புலாவிலையை மோர் விட்டு. 

இரத்தப் பிழிக், து கொடுக்கவும். கைகண்டது. 

தீரிழிவுக்கு 
தேற்றாம்விதை, கடுக்காய், ஆவ்ரைவேர், விளாம்பிரின், 

இவற்றை அரைத்துப். பசுவின்மோரில் கலக்கி தாகமான 

போதெல்லாம் குடிக்கவும், புளி; புகை நீக்கவும். 

| _தர்ச்சருக்குற்கு .. த 

" மூள்ளங்கிச்சா றின் சினி கலந்து கொடுக்கத்: தீரும், ப ்
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இருமலுக்கு 
அருகன்வேர் பலம் ஏழு, பனங்கற்கண்டு பலம் மூன்று, 

மிளகு பலம் ஒன்று இவற்றைக் :குடிநீரிட்டுக் கொடுக்கவும். 
பொன்னாங்கண்ணித்தைலம் உடல்... . மூழூமையுர், தேய்த்துத் 

தேய்த்துத் தலை முழுகவும். , 

பித்தத்தற்கு 
மசக்கை, இஞ்ச, கொத்துமல்லி, இவைகளை வகைக்கு ஒரு 

பிடி அளவாகக் கொண்டு. இரண்டு .படி. நீர் விட்டு ஒரு படியாகக் 
காய்ச்சி இரண்டு நேரம் ள அமிச்சம்பழம் பிழிந்து கொடுக்கவும். 

புழுவெட்டு முதலியவற்றுல் மயிர் .உதிர்த்ததற்கு 
 அலரிச் செடியின் கொழுந்தை.முறித் து அதிலிருந்து: வரும் " 

பாலை சிலராள். ,தடவிவர்தால், அிவட்டு, முதலியவை நீங்கி 
மயிர் garage: 

.  தாவறட்டி. தோஷங்களுக்கு 

ஆடவர்களுக்கு சிறுமிகளின் சிறுநீரும் பெண்டிர்களுக்கு 
சிறுவர்களின் சிறு நீறும். ஒரு .அழாக்கு . வீதம். : "கொடுக்கத் 

தீரும். 
் ததன் கடிக்கு... 

் எருக்கன் 'கொழுர் து ஒன்று அல்லது இரண்டு. வெற்றிலைப் 
LPs Gia மென்று” விழுங்கத்திரும். 

வா ay வுக்கு: 
- துளசியிலையமை மென் று சாப்பிடத் தீரும். 

சிலத்து முதலிய வீக்தத்தற்கும் கட்டிகளுக்கும் , ன 
்.. களிமண்ணைக்.' குழப்பித் துணியில் : வைத்துப் . பழித்த 

நீருடன் . கொஞ்சம்: சுண்ணாம்பு சேர்த்து மஞ்சளையுரைத்து 
களிம்பு. போலானபின் கட்டிமேல் பூசி துணியிலும்' :பூஏிப் 

“pp வை அத் றும் 'அல்ல் த்! பழுத்து? உடையும், 

ப. வயிற்று வலிக்கு, | 
... எலுமிச்சம் பூழ்ச்சாற் றில் . சிறிது :இக் அப்பைப். பொட் 

அச். தூவி. ஒரு.ராழமிகை ஊறவைத்துச் சாப்பிடவும்.
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மூலத்துக்கு 
கர் [ட்டுக்கருணை: க்ஜழங்கை .வில்லையர்ய்' நறுக்கி உலர்த்திச் 

சூரணித்தது பலம் எட்டு, மிளகு சூரணம் பலம்: எட்டு ) இவற்ற
ை 

லேகியம் செய்து சாப்பிடவும். “ 

விக்கலுக்கு ் 

பழைய தோலைச் சுட்டுச்: 'குரணித்து தேனிற் குழைத்துச் ' 

சாப்பிட்டு" ் விலாமிச்சம்வேர் ' புகை” படிக்கவும். * மயினிறகைச் 

சட்டு தேனிற் குழப்பிச் சாப்பிடவும். ் 

இடு. மருத்து முறிய க 
சீர்ரகர்ரம், நீல்லெண்ணெய்;' 'எறுமிச்சம்பழ்ச்சாறு இவை 

வகைக்கு அரை: ஆழாக்தாகக்- கலந்து: சாப்பிட. மருந்து விழும், 

வாய்ச்சூலை, கெற்பசூல்ப்' புண்ணிற்கு 

"ஒரு கொப்பரைத், . தேங்காயை ; (வெண்ணெய் போலாட்டி, 

அத்துடன் பசிவினெய் படி. ் “காய்த்து” அடித் து அத்துடன் 

சேர்த்து பச்சை கற்பூரம் 'விரர்கினிடை: சேர்த்துக். கலக்க. 

கர்சிடை விதம் இரண்டு நேரம்: சாப்பிட வாய்ப் புண் போம். 

கரப்.பான் சிரங்குக்கு 

தேங்காய் எண்ணெயில், வெள்ளாட்டுப் புழுக்கை. Greg, 

தைப் போட்டு சூரிய புடம்வைத்துத். தடவிவரத்திரும். et an Ft 

்- சகல;கட்டிகளுக்கும் 

ஆறு கோழி, முட்டைக்கருவில்.சிறி.து செம்புப்பொடியைக் | 
கூட்டி அரைத்து கட்டியேல் (போட்டு அதன்மேற் பஞ்சுமூடி, 

அதன்மேல் -ஆறு தீரம்.* . குழம்பை: தடவி “அதின்மேல் 

அஞந்துமாவைத்:- தூவி. :அதன்மேல் - ஆறு தரம்: தடவிவிட்டு 

மூன்று நாள்: ப படரும். பற்று டீக்கிப்பார்க்க. ட்டி உடைந்து 

காணும்; 
-சுகபேதி எண்ணெய்... ப்பட்டு 

"சாதிலிங்கம், இரசகற்பூரம், பெருங்காயம் இலை வகைக்கு 
வீராகனிடை கான்கு : இவற்றை' வறுத் துச் சூரணித் து உரித்த 
மலைப்பூண்டு :' "விரகன் :. - பதினா று, சிதீதிசெய்த”' 'கேர்வாளம் 
விராகன் எட்டு: இவற்றைத். தனித்தனி. அரைத்து" நான்கு
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தேங்காய்ப்பாலிலிட்டு . மெழுகுபதமாகக் காய்ச்சி வடித்துக் 
கொண்டு கான்கு துளி முதல். பத்து துளி வரை: புளி நீக்கிக், 
கொடுக்கவும், பேதியாகாவிடில் Hoare ரசம் சாப்பிடவும்: 

அதிகமானால் மோரும், சோறும்" உண்க. நிற்காவிடில், வெள் 
or And cra. சாப்பிடவும். பின்னும் நி .ற்காவிட்டால்' பசுவின் : 

வெண்ணெயில் பனைவெல்லம், , ஈரவெங்காயம்: Boi pope 
சேர்த்து அரைத்து | ௨ ட்கொள்ள நின்று விடும். , 

வாததோய்த்கு... 
வாதகாராயணன்பட்டை, ..பூவரசம்பட்டை, . கொச்சியிலை 

இவற்றைப். பொடித்து குழித் தைலம் இறக்கம். சி வேது, 
பிடிக்கவும். 

| | 969826 | 
ட சரகத்தைக் குறித்துத். தைலம் "இறக்கச். "சர்க்கரையில், 
கொடுக்கத் தீரும்... . 

சாதிலங்கக்கட்டு " 

எருக்கம்பாலும், எலுமிச்சம்பழரசமும்: கலந்து. அதில், 

. இலிங்கத்தை ஒரு காள். ஊறவைத்து கீழும் மே லும் “ஓமம் 

வைத்துச் சீலைமண் செய் து எருவில் ee, கட்டும். 

'இரசகற் ற்யூரக் EG 

. "சுண்ணாம்புத் தண்ணீரும், தும்பைச்செடிச்சாறும் கலந்து: 

கற்பூரத்தை . அரைத்து வில்லை. செய்து உலர்த்தி 8மோாகெல்லி 

இலையை அரைத்துக் கவித்து . உலர்த்தி | சீலைமண் . வலுக்தச். 

செய்து .கசபுட | மிடக்கட்டும். டகர , வகைக்குத் . தேனில். 

கொடுக்கவும். ன ரக 

... மூலகரகணிக்குப்புதை 
. புளியம்பட்டை, புளியங்கொட்டைத்தோல், 'இவண்சலம், 

ஆமையோடு, முள்ளெவித்தோல்,.. 'வெள்ளுள்ளிச்சருகு, பெருங் । 
காயம்: இவைக்ரச் செர்த்து இடி.த்ததைப் புகை போடவும்.. 

அதிசாரத்துக்குக் குடிநீர் | 
சுக்கு, முத்தக்காசு,. பேராமுட்டி, பங்தம்பாகை,, சிறுகாஞ் 

சொறி , வறட்சுண்டி,  புளியம்பட்டை, "இலந்தைப்பட்டை, 
காட்டாத்திப்பூ, பெருமரப்பட்டை, குடசப்பாலை. இவற்றை
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முறைப்படி. குடிநீரிட்டு, அதிவிடையம், காசுக்கட்டி. இவ ற்றைச் 

சிறிதளவு பொடித்துச் சேர்த்துக் குடிக்கத் தீரும். 

த தாமிர ப ற்பம் 

ஆடுதின்னாப்பாளைவேர், வெண்ணொச்சிவேர் இவற்றைச் 

'சரிகூட்டி, எருக்கம்பாலாலாட்டி. தாமிர தகட்டிற்குப்பூசி, ஓட்டி. 

லிட்டு சீலைமண் . செய்து கசபுடமிடவும். பின்பு: வேப்பிலைச் 

சாற்றால் அரைத்து  வெளுக்குமட்டும் புடமிடவும். 

் சாஇலிங்க பற்பம் 

சிவன்மூலிவேர்ப்பட்டையை அரைத்து குகைசெய்து ௮ (இல் 

லிங்கத்தை வைத்து சீலைமண்செய்து குக்குட பிட்ட வயம்ரம். 

இருமலுக்கு... 
்- இரசம், கந்தகம், அரிதாரம், காவி, மனோசிலை, பற்பாடகம், 

இப்பிலி இவற்றைச் சரிகூட்டி. நொச்சி, கண்டங்கத்திரி, ஆடா 

தொடை இவைகளின் சாற்றில் :தனித்தனி ஏழு சாமமரைத்து : 
பயறளவு மாத்திரை செய்து சர்க்கரை, “Gia, கேன். இவற் நில் 

கொள்ளும் திரும். 
டர... யல். வீக்கத்திற்கு 

கற்பூரவல்லி, "நீர்முள்ளி; சங்கங்குப்பி, "சங்கு, ஈருள்ளி, 

இஞ்சி இவை வசைக்குச். சாறு. படி இன்று, ஆட்டு மூத்திரம், 

கழுதைப்பால் வகைக்குப் -படி ஒன்று, விளக்கெண்ணெய் படி. 

இரண்டு, நன்னாரிவேர், வெள்ளருகு, தக்கோலம், Yoong Gaur 

ஆகாயக்கருடன்கழங்கு, சித்திரமூலம், புளியாரை '.இவைகள் 
வகைக்குப் பலம் 'இரண்டு இடித்துச் சேர்த்து மெழுகுபதத்தில் 

கரய்ச்சி வடித்து உள்ளுக்குச் கப்பட்டு. மேலுக்கும் தவளை 

இடத்தீரும். | 
வ்ர்ய்வுக்குச்" 'சூரண்ம்' 

ஓமம், 'பெருங்காயம், வாய்விளங்கம், பஞ்சலவ்ணம், சுக்கு, 

. திப்பிலி, மிளகு; செவியம், முத்தக்காசு, சித்திரமூலம்,- சீரகம், 

கருஞ்சீரகம், செங்கழுநீர், . கோஷ்டம், -- சிறுவழு துளைவேர், 
சிவதைவேர், மஞ்சள், மரமஞ்சள், , வசம்பு, கொத்தமல்லி, 

பேரீச்சம்பழம், முந்திரிப்பழம், குமிழ்ம்வேர் இவற்றை சரிகூட்டி. 
சூரணித்து சமனிடை. சர்க்கரை சேர்த்து: 'வெருகடியளவு 

கொள்ளவும். இரண்டு நேரம் இருபது நாள். அஸி, புகையிலை, 
தர்ம்பூலம் நீக்கவும்.



al 

மலசலக்கட்டுக்கு மாதீஇிரை 

சுக்கு, மிளகு, இரிபலை, நற்சீரகம், கருஞ்சரகம்;' “தமம், வாய் 

விளங்கம், கடுகுரோகணி, சைந்தவலவணம்; வெங்காரம்; ச்ர்தி 

லீங்கம் இவற்றைச் சரிகூட்டி. இதற்கு சரி நேர்வாளம் : கூட்டி. 

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றாலரட்டு. ' குன்.றியளவு - குளிகைசெய்து 

உலர்த்தி இரிகடுருச் சூரணத் [இல் கொள்ளவும். 

GME பஸ்பம். 

் ஓமம், மஞ்சள்; புளியபுரணி இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று 

சூரணித்து; காரீயம் பலம் ஒன்.று உருக்கி, இப்பொடியை சிறுகச் 
இறுகத் தூவி, காயுருவிக்குச்சியால் இண்டிவர பற்பமாகும். 
மேற்படி பற்பம் தண்ணீரில் மிதக்கும்வரை இிண்டிக்கொடுத்.து 

எடுத்துக்கொண்டு, .. நீர்க்கட்டு, பவுத்திரம், , பெண்களுக்கு 

உதரஞ்சாய்தல் | "இவைகளுக்கு சர்க்கரை பாலில், கொடுக்கவும். 
SEES உப்புகூட்டி, வெந்நீரும், சோறும் உண்ணவும். 

லவங்காதி ரசாயனம் 

ட... லவங்கம், லவங்கப்பட்டை, சரகம், கருஞ்சீரகம், கடுக்காய், 

- தரன்றிக்காய், 'நெல்லிவற்றல், ' கொத்தமல்லி; அசுவகந்தி, 
. வெட்டிவேர், .இலாமிச்சம்வேர், பூலாங்கிழங்கு, செங்கழுநீர்க் 
கிழங்கு; கொப்பரைத்தேங்காய், கற்கடக?ங்கி, சங்கம்வேர்ப் 

: Litany சந்தனம்,. சிறுநாகப்பூ; மூக்திரிப்பழம், பேரீச்சம்பழம்) 

சுக, மிளகு, இப்பிலி, இந்துப்பு, கந்தகம், சடாமாஞ்சி, காட் 
டெருமைப்பால், அ௮இமதுரம் இவை சரிகூட்டிச் சூரணித்து சரி 

யிடை சர்க்கரை.சேர்த்.துப் புட்டுவைத்து இடி.த்.து, தான் Peers 

பீரமாணம். உண்டைசெய் து உலர்ந்த சரீரத்துக்கு ஏற்றவாறு, 

பசுவின் நெய்யில் கொள்ள ஸ்:தூவிக்கும். ஸ்.தூலசரீரத்.துக்கு 

தேனில் கொள்ள அலரும். உழலை, சரம், இளைப்பு, மேல்மூச்சு, 

சுவாசகாசம், க்ஷயம், சகல பித் தீரோகங்கள், அரோசகம்; வாந்தி, 

அன்ன ச்வேஷம், காமர்லை HMB GID, தாகம், தலைக்காய்ச்சல், 

கண்ணெரிவு, உடம்பு. ஈடுக்கு,தல் இவைகள் தீரும். பத்தியம் : 
புளி, புகையிலை நீக்கவும்; 

carp. மாத்திரை. 
ஏலம், இலவங்கம், அதிமதுரம், சமுத்திரப்பச்சை, சந்தனம், 

கன்னாரிவேர்; ' பேரீச்சம்பழம், வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வேர்,
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கோரோசினை, பதிண்ணீர்விட்டான் இங்கு; 2G SBI rap, 

இலுப்பைப்பூ; தேவதாரம்' இவை வகைக்கு வீராகன் ஒன்று; 

கடுகுரோகணி வீராகன் _ பதிமூன்று, இவற்றை. இளநீர் விட் 

டரைத்து தேற்ருன்விரை. அளவு. குளிகை செய்து நிழலிலுலர்த்தி 

தாகசரம், கெற்பசரம், சந்நிபாத்கரம் இவைகளுக்கு இளநீரில் 

வேகவைத்துக் கொடுக்கவும். , IS GH EBS முலைப்பாலை 

மூறித்து அதில் கொடுக்கவும். பத் தியம் காக்கவும், 

அதிசாரக்கடுப்புக்கு 

சாஇக்காய், சாஇப்பத்திரி, அபினி; அதிவிடையம், காட்டாத் 

இப்பூ, குறுசாணி, ஓமம் இவை வகைக்கு விராகன்- ஒன்றைப் 

பொடித்து. aang SEU மாதுளம்பழத்துள் அடைத்து, சீலை 

மண்செய்து காட்டெருவிற்: புடமிட்டு வெர்த் பதத்திலெடுத்.து 

அரைத்து,தேற்றாம்விதை அளவு 'குளிகைசெய்து,நிழலி லுலர்த் தி, 

வயிற்றெரிவுக்குத் தயிரிலும், பொருமலுக்கு எலுமிச்சம்பழம் . 

பாதியிலும் ஒரு குளிகை வைத்து கொடுக்கவும். இவ்வாறு நாள் ' 
ஒன்றுக்கு இரண்டு முறை கொடுக்கவும், கடுப்புக்கு வரட்பூலா.... 
செம்பூலா; நீர்பூலாவேர், வட்டத் * இருப்பிவேர்,: நன்னாரி, மாதுளை' 

வேர், பூ; காய், இலை, சிறுதேக்கு, கொத்தமல்லி, சோஸஷ்டம் 

இவை வசைக்குப். பலம் இரண்டாக இவற்றை இரண்டு. படி. 

நீரிலிட்டு, கஷாயம் வடித்து மூன்று. வேளை நிகழ்த்துக் திரும். 

. பேது. (சித்தாமணிக்கட்டு). 

. சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு; கடுக்காய், ' தானிக்காய்,, 'கெல்லிவற் 

தில், கருஞ்சீரகம் ) நற்சீரகம்; ஓமம்) வாய்விளங்கம்; கொத்தமல்லி; ் 

கடுகுரோகணி, ' இந்துப்பு, "சேர்வாளம், சிவதைவேர் இவை : 

. வகைக்குப்' பலம் ஓன்று, 'பூராகம் பலம் இன்றேகால், இவற்றை 

எலுமிச்சம் : பழச்சாற்றிலரைத்து சுண்டைக்காயளவு குளிகை 

செய்து நிழலிலுலர்த்தி இருபது” காள் 'தானிய: புடமிட்டு: 
எடுத்து, சுக்கு கஷாயம், ் சீரக. கஷ்ரயம் ஏதேனும் ஒன்றில். 

கொடுக்க சகல சுரமும், மலசலக்கட்டும்; ' தோஷமும்” தீரும்; 
' பேதியாகும்." பேதி அதிகமானால் சீரகமும், முருங்கைக்காயும் 
வெதுப்பி கஷாயம் செய்து கொடுக்கவும். ் 

| க்டயத்திற்கு: Frat Qe சூர்ணம் : 

..” நற்சீரகம், சர்க்கரை. இவை. வகைக்குப் பலம் ஏழு;. ௮இ 
மதுரம் பலம் 'ஐக்து; 'சரஇக்கரய், சாஇபத்திரி, -ஏராம்பு: இவை. .



29 

வகைக்கு விராகன் ஐந்து; அக்ரர்கர்ரம், மடல்துத்தம், விலாமிச் 

சம்வேர், செங்கழுகீற், கோஷ்டம்; கோரோசனை, இவை வகைக்கு 

வீராகன்- ஒன்.று, சங்கம்வேர் பலம். BED தூ துவளைவேர்-ட பலம் 

பத்.து, இவற்றைச். சூரணித்து சர்க்கரை கலந்து வெருகடியளவு 

கொள்ளவும், பத் ் இயம் : "புளி; புகை நீக்கவும். 

உல்கு சிவதை லேகியம் 

பட்ட இர்கிற்கு கடுகுரோ்கணி,। இந்துப்பு, -இரிபலை, -மூத் pire, 
அதிவிடையம்,ஓமம்; வாய்விளங்கம், திப்பிலிமூலம், இவை வகைக் 
குப் பலம் ஒன்று, கிலாவாரைச்சூர்ணம் 'படி. ௮ரை, இவற்றிற்குச் 

சரியிடை சிவதைச்சூர்ணம் கூட்டி 'ஆமணக்கெண்ணெயிலிட்டு 

பிசைந்து லேகயெம்போல் செய்து இரண்டு கழஞ்சிடை - “லேகியம் 

வெருகடி. சினியுடன் கலந்து சாப்பிடப் பேதியாகும். பேய்ப்பீர்க 

இலைச்சாற்றில் கொள்ள கிருமிகள் வீழும். ' rir al தீரும்... 

-கூனிர் வருவதற்கு 
குப்பைமேனியிலை,: :கெர்ச்சிக்கொழுர்து, வேப்பிலை, துளசி 

யிலை, மிளகு, இப்பிலி, வெள்வெங்காயம் இவற்றைச், ச்ரிகூட்டி. 

அரைத்து உருண்டை. செய்து. மூன்று. சேரம்' கணட லவ் 

கடும் பத்.இயம்' காக்கவும். ன pee Bg 

: - மிரமியத்திற்கு ' கட 
நல்லெண்ணெய் ' படி இரண்டு, or இமிச்சம்பழச்சர்று iy. 

எட்டு) 'வெல்லம்'' பலம் * ஒன்று; : செந்தாளியிலை, பிடி ஒன்று, 
இவற்றை: அரைத்துக் காய்ச்சி: மூன்று காள் சாப்பிட்டு ஆம் 

-நரள் பத் $ தியமாக இருக்கு மிவள்ளைகோய் போம். ்் 

அ! நீரடைப்பிற்கு | 
மே ற்படி. எண்ணெயுடன். மூருங்கை இலையை , அரைத்ற் 

எருமை மோரில் கொடுக்கத் திரும்; 

ட் Gave “கட்டுக்கு ' 

சொழிஞ்க்சள் றும். ் நல்லெண்ணெயும் : சரி கூட்டி” மூன் லு 
தாள் கொண்டு, ரான்குராள்' பத் தியம் காக்கவும், 

வெள்ளை 'வெட்டைக்கு'' 

புளியங்கொட்டைத்தோல், ஆவரஷீரவேர்ப்பட்டை, காவல் 

வேர்ப்பட்டை, புனியம்வேர்ப்பட்டை : இவற்றைச். சூரணித்து 
கல்லெண்ணெயில் கொள்ள்வும்.'.



அதீ 

தீரிழிவக்கு 
ஆவாரை, காவல், கொன்ை றப்பூ, அரசு, கட்டுக்கொடியிலை, 

மூசுட்டை இலை, இவற்றைத் துவைத்துப் பிழிஈது சாப்பிடவும். 

கணச்சூட்டுக்கு. 

சாஇக்காய், சாஇப்பதஇர, வெத்தமம், கிராம்பு, சதகுப்பை, 

கருஞ்சீரகம், ஓமம், 'இலாமிச்சம்வேர், கடுக்காய், கற்கடக?ங்கி, 

'பெருமல்லி,: வசம்பு, சக்கு, மிளகு,  இப்பிலி; சாஸ்திரபேதி, 

அதிமதுரம், பூவ்ரக, செங்கழுநீர், கோஷ்டம்; வெங்காயம், 

(செண்பகப்பூ, . செஞ்சந்தனம், கல்காற், கன்மதம், மா௫க்தாய், 

இவற்றைச் சரிகூட்டி சூரணித்து. பசுவின் கெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி 

இறக்கும்போது வெங்காயம் அரிந்துபோட்டு ஆறின பின்பு 

இறுத்துக் கரசிடை கொள்ளவும். மயக்கம் ..உண்டானால் 

வெள்ளை ஆட்டு மோர் ஒரு சங்கு, கொள்ளவும். 

குஷ்டத்துக்கு 
குன்றிமணி, : அழிஞ்சிவிதை, காஞ்சொரிவிதை, துவரை 

Ang, பிரண்டைவிதை, கொடிகழல்விதை, பேய்ப்பீர்க்கன் 
விதை, மருகாரக்காய், : இவை வகைக்கு வள்ளம் ஓன்று, 

சேங்கொட்டை (ஜர்நாறு).: சிறுகிளர்வயிரம், மிளகரணைவேர், 

செம்பணாத்திவேர்,' சாயவேர், அழிஞ்சிவேர், இருபூலாவேர், 
எருக்கலேவேர், கொடிவேலிவேர், உசிலம்பட்டை, கள்ளிப் 

பட்டை, Serrano, துடரிப்பட்டை,. . ஆயிலபட்டை 
இவை யாவையும் வகைக்குப்.பலம்-ஒன்றாகக் கொண்டு கூட்டி 

இடித்துக் குழித்துத் தைலம் எடுத்து அதில், ஒன்று முதல் 
இரண்டு துளி அரிசிமாவில் "இட்டு, காற்ப தி் நாள் கொடுக்கத் 
இரும். கைகண்டது. 

வெண் குட்டத் தூக்கு 

அவுரிவேர், கொடுவேலிவேர், சாறடைவேர், இம்மூன்றும் 

அரைத்து தயிரில் கொள்ளவும். அவுரியிலையும்; கையாந்தகரை 
இலையும் சாறு பிழிந்து மேலே பூசவும். 

Detar GAINES விழுத்தி ததால் 

- அதிமதுரமும்- தேனும். கொடுக்கவும். வெள்ளெருக்கம் 

வேரை அரைத்துத் தொப்புளைச்சுற்றிப்.பற்றிடவும்.
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கீரிப்புழுவிழ 

கொம்மட்டிப்பழவிதை படி. இரண்டை நன்றாய் உலர்த்தி 
இடித்து சட்டியிலிட்டு நீர் விட்டுக் காய்ச்சி நீர் சுண்டிய பின் 
வருகிற எண்ணெயை எடுத்து அதில்; காசிடை கொள்ள” 'பேதி 
wir), 1 இிருமிகளெல்லாம் : கூண்டோடு விழுந்து விடும்.. பேதி 
அதிகமானால் மோறுஞ்சோறும் உண்ணவும். ms 

சிவஷ்த்டவேர்ச் 'ஞீர்ணம் 

த்தி] சிவ்தைவேர்தோல் 'வீராகன் இருப்த்தேழு,” “டகர்வைக் 
ங்கு வாய் விளங்கம்; ' திரிகடுகு; கடுக்காய்த்தோல், ஏலம்; 

லவங்கபத்திரி இஷை வகைக்கு; விநாருன் ஒன்று, இவற்றைச் 
சூரணித்து சரியிடை சீனிகூட்டி வெருகடியளவு Qasé Ac 

கொள்ளப் பித்தம், குன்மம், சூலை, உஷ்ணம், 'பிரமியம்; அக்கினி ” 
மந்தம், வாயு, சுவாசகாசம், மூல்வாயு, ,தசவாயு முதலியன திரும். 

(A). Aang Gaitins an. 'விராகன்: ன்று, நிலாவரை 

விராகன்' இரண்டு, .கடுக்காய்த்தோல் ..விராகன் “ஒன்று இவற் 

றைச் சூரணித்து, சனி சரியிடை கலந்து; (வெருகடி, :வெந்நீரில் 

கொள்ள, பேதியாம்.. Berger சாதம். சாப்பிடவும். இரவில் 

சாப்பிட்ட பின் சுக்குக் கஷாயம் சாப்பிடவும், 

(ஐ: சுக்கு. BUG, (மிளகு, தான் றிக்காய், கெல்விவற்றல், 
களிப்பாக்கு, கடுகுரோகணி, இந்துப்பு "இவற்றை சரிகூட்டி 
சூரணித்து, அதற்குச் சரியிடை., 'புசம்பாலில் மூன்று நாள் 
அளற வைத்து உலர்த்தி இடித்த, இடைக்குச். சரியிடை சிவதைச் 
சூரணம். சேர்த் துக்கூட்டி அத்துடன் சீனி, கொட்டைப்பாக் 
களவு பழம் புளி இவை சேர்த்து வெற்ரீறில் கொள்ளவும். 
Merger ergo சாப்பிடவும். . 

(4) அக்கு, 'இப்பிலி, மிளகு, ஏலம், ஓமம், குராசானி ஓமம், 

இந்துப்பு, அதிமதுரம்,” கோஷ்டம், :கடுக்காய்த்தோல், . வாய் 
விளங்கம், கடுகுரோகணி,, சீரகம், கொடிவேலிவேர்ப்பட்டை, 

இவை. ADEE SL பலம் எட்டு, இவற் மின். சூரணத்துக்கு மூன்று 

, பங்கு. சிவதைவேர்ச். சூரணம். சேர்த்து, வெருகடியனவு வெர்நீரில் 
: கொள்ளப் பே Bur ib, ச 

(5) .கண்டங்கத் இரிவேர், நிஷ்யாவரைவேர்,.. BT, [அவளை 
ர் Bout, பமுக்சாவளைவேர், வெள்ளைசாரணைவேர், : தேசாவாரம், 

ற
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வளையலுப்பு, எவட்சாரம்,, வெடியுப்பு, புளியஞ்சாம்பல், 
கரயுருவிச்சாம்பல், எருக்கஞ்சாம்பல், தான்றிக்காய், சிற்றரத்தை 

இவைகளின். சூரணத்துக்கு மூன்று பங்கு சிவதைவேர்ச் சூரணம் 

கூட்டி. வெந்நீரில் கொள்ள சகலவாயு, குன்மம், கவுசைக்கட்டி,, 

- நீராம்பல், மகோதரம், விச்சுளி, இிரட்9), குலைமுட்டி, வாதவாட 
சூலை முதலிய நோய்கள். இட்டமாய்த் திரும். ட 

FESR: பண்ண, 

மூருங்கைச்சாற்றுடன். பசுவின் . பாலாவது வெள்ளாட்டுப் 
பாலாவது சரி கூட்டிக், கொடுக்க வாந்தி ஆகும்... ் 

. சர்திலிங்க மாத் திரை 

. ,சர்இலிங்கம் ஒன்று, . வெண்காரம் “இரண்டு, ஆம்ணக்கு 

மூதிதுப்பருப்பு நான்கு, சுத் DOES கேர்வாளப்பருப்பு எட்டு, 

பரங்காய்க் கூட்டி அரைத்து பயறளவு குளிகை செய்து 

தண்ணீரீல் கொள்ளப் பேதியாகும். வெர்கீரில் கொள்ளப்:பேதி 
கட்டும், : வாதம் - SSL GIST OM GS ் குன்மம், கரப்பான் 
“gus நோய்கள் இரும், : 

கேர்வாள மாத் இரை - 

_ -கேர்வாளத்தை வேண்டிய அளவு எடுத்து எருமைச்சாணிப் 
“cate gyi, காடியிலும்,  கற்றுழஞ்சோற்றி. லும், மோரிலும், 
கோசலத்திலும்- வேகவைத்து, பசுவின் பாலில்' இரண்டு தரம் 
(வேகவைத்து, ஒரு மாதம் சென்ற பின்பு) பாதரசம் 'விராகன் 
ஒன்றும், அந்தகம் -வீராகன் இரண்டும் கூட்டி் கருப்பாகும்" ம்ட் 
டும் அரைத்து அத்துடன் பொரித்த வெண்காரம் ஒரு விராகன்; 
'இப்பிலி 'ஒரு வீராகன், இவற்றிற்கு : 'சரியிடை ' நேர்வாளம் 
இவற்றைச் சேர்தது அரைத்து -குன்றியளவு மாத்திரை செய்து, 
உலர்த்தி, ஒரு மாதீதிரை தண்ணீரில் கொடுக்க, தாகம்..அடங்கி 
(பேதியாகும். - அதிகரித் தால் வெந்நீரும் சோ, றும் உண்ணவும். 

் வேறு “-நேர்வாளமுத்தைத் த். துணியில் முடிந்து 'சட்டியில் 
சாணிகறைத்து அதற்குள் முடிந்ததை வைத்து தண்ணீர் விட்டு 
சட்டி.மூடி. எரித் து, நீர் சுண்டியபின் எடுத் Sh கழுவி, கற்றாழைக் 
குள் வைத்து முன்போல் எரித்து எடுத்துக் கழுவி, சிவனார் 
Gandy : 'சமூலத் துக்குள் வைத்து பால் வார்த்.து : முன்போல் 
one து எடுத்து கழுவி உலர்த்தி, பசுவின். பால் விட்டு அரைத்து
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கம்பரிசியளவு மாத்திரை செய்து தாதுவளைவேர்க் 'கஷாய்த்தில் 

இரண்டு மாத்திரை கொள்ளப் பேதியாகும். meget சாதம் 

கொள்ளவும், த 
-பேதியாக 

-சாரணைவேர், கூவிளம்வேர், காசுக்கட்டி. இவற் றச்: சரி 

கூட்டி... ' எ அமிச்சம்பழச்சாற் ிலரைத்துக் கொடுக்க. வயிறு 

கழியும்... 

“வேறு கடுக்காய், 'களிப்பாக்கு, சுக்கு. இவ/ ற், ற்றி ee ai 

'யிடை உப்பு, அரத்தை இவற்றைச் சூரணித் து மோரில் கொள்ளக : 

கீரிப்புழு, சீதம், பித்தம், இரத்தம், சுரம், மாறல் சுரம் இவைகள் 

திரும்... ர 
ட வேறு ந் இம் றண்டு, கடுக்காய், சிவதைவேர்; ணப்பாக்னு, ் 

சுக்கு, சடுகுரோகணி இவற்றைக் ்கஷாயமிட்டுக்கொள்ளப் 

பேதியாகி ipa gee ty சீதசுரம், பெய்யக் எல்லாம் அரும், 

. இருமேனிப்புழுவுக்கு ' | 

தும்பைச்சாறும், விளக்கெண்ணெயும் கலந்து கருப்புக் 

அட்டி ச்ச், ges வயிற்றுப் மூ நோய் ப் அரும், 

| "மூலத்திற்கு . 
"தாட்டுக்கருளை, குறிகருணை,; . மெருகன்கிழங்கு, சேமைக் 

கிழங்கு, புளிஈரளைக்கழங்கு இவற்றினை மேற்றோல் நீகடு 
சமனிடை: சேர்த்தரைத்து, பசுவின் நெய்யில் சிவக்க Gas 

வைத்து, அதற்குச் சரிபாதி சர்க்கரை" "சேர்த் துக் ஈண்டி லேகியம் 

செய்து; கெர்ட்டைப்பரக்கள்வு பத் தி காள் கொள்ள மூலம் 

தீரும். “2 
் Gam: Busi Israbren_ ssi கணுநீக்க அரைத்து அதைப் 

weir - கெய்யில் பதமாய் வேகவைத்து, பனைவெல்லம். , பாதி 
போட்டுக் ண்டி, காலையில் சாப்பிடவும். 

Gam: கோயுருவிவேர் பலம் நூறு கொண்டு « வந்து துவைத்து 

இரண்டு மர்ககால் நீரிலிட்டு. எட்டொன்றாய்க் காய்ச்சி வடித்து, 

கொடி வேலிவேர், சவதைவேர், பொன்முசுட்டைவேர், சிறுகாஞ் 
சொரிவேர், புங்கம்வேர், பிரண்டைவேர், .ஆயில்பட்டை; அரசம் 

பட்டை, மருள்க்கங்கு, புளிஈரளைக்கறங்கு, காட்டுக்கருணைக்
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கிழங்கு, இவை வசைக்குப் பலம் இரண்டு இடித்து நாலு படி 
நீரிலிட்டு.ஒரு படியாகக் காய்ச்சி இருத்து, இரண்டு நீர்களையும் 
ஒன்றாகச் சேர்தது, இந்துப்பு, கேர்வாளம், இரிகடுகு;: இரிபலை, 
மஞ்சள், கடுகு இவை வகைக்கு விரரகன் இரண்டு பால் வார்த்து 
அரைத்துச் சேர்த்து, அந்நீரில் கலக்கி, அத்துடன் நாழி. மெய் 

விட்டு மூன்று ஈாள் மெதுவாய் எரித்து-மெழுகுபதக்இில் இறக் 
வடித்துக் கொண்டு, அதனில் கான்கு காரடை, வீதம் :சரப்பீட 
ஐர்துவகை மூலம், வாயு, விப்புருதி, குத;த்திலுள்ள சகல. கேய் 

-கள் எல்லாம் தீரும், இச்சாபத் இயம். கைகண்டது.” 

வேற“ சிறுமூலம்,' சித்திரமூலம் இரண்டையும் பசுவின் 
பாலில் அரைத்து மெழுகு பதமாக்கிக் கிண்டி... தூ.துவளங்கா 
ய்ள்வு தேனில் பத்து காள் சாப்பிடவும். பத்து rer “பத்தியம் 
இருக்கவும்...  “ --. 1 ஜவ ண்ட உ ௫ ் டி 

வேறு:--ஏரொம்பு,  கேர்வாளம்,  கமிக்கரி இவற்றை 
கூரணித்துச் ஈண்ணாம்பூஃசேர்த்து. மீத்தித்துத் தடவி வரத் 

தீரும். ன ரோ: உட ் 

வேறு :சுக்கு; : சாஇக்காய். . இவற்றை ஈல்லெண்ணெய் 
தெளித்து வறுத்து நல்லெண்ணெய் வார்த்து அரைத்து, கழ.ற்9க் 
காய் பிரமாணம் உண்டை செய்து ஈல்லெண்ணெயில் குழப்பி 
மூன்றுநாள் உண்ணத் இரும். வடர கவட 

1 SUB உ--காயுருவி விதை படி ஒன்றில் சிறிது பசுவின் கெய், வீட்டு , வெதுப்பி அரைத்து அத்துடன், கடுகுரோகணி, 
கற்கடசிங்க), கடுக்காய், பெருங்காயம், சுக்கு,மிளகு, இப்பிவி, வெள்ளுள்ளி, இந்துப்பு, ரகம், கடுகு இவைகள் வகைக்குப் 
பலம் ஒன்ருகக் கொண்டு பொடித்துக் கூட்டி, பிரண்டைச்சா று 
விட்டரைத்து, இரண்டு படி. கெய்விட்டுக் கரைத்து. மெழுகு ப்தமாய்க் காய்ச்சி, வரத்து, வேளைக்கு ஒரு கரண்டி, வீதம் 
இரண்டு வேளையும் கொள்ளவும். '' 

. புகை --ஈல்லபாம்புச்சட்டை, ஓமம், வெள்ளுள்ளி; வேப் 
பிலைச்சருகு: இவைசளைச் சமனாகப் பொடித்து வேண்டிய அளவு 
புளியங்கணலிலிட்டு. ஆசனவாயில் புகையைக்காட்ட; . கடுப்பு 
கரந்தல் இவை நீரும்... மூலமும் போம். 1... ட
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வேறு:-நிலத்தில் - சிறுகுழி தோண்டி: -புளியஞ்செதில் 

போட்டுத். தணலுண்டாக்கி ஏந்திரக்கால் துவாரத்தை மேல் 

பக்கமாக வைத்து, பன்றி கெய் தணலிலிட்டு ஆசனவாயில் 
புகை பிடிக்கக் கடுப்பு முதலியவை தீரும், 

மூல மூளைக்கு , 
துத்தம், சீனாக்காரம்; களிப்பாக்கு' இவை வகைக்கு ‘Spire 

னிடை ஒன்று, இவற்றைச் சுட்டு முலைப்பாலில் அரைத்து மூல் 

மயிர் ( அணி) யி இறடவிவர. ஆணி விழும்.. 

1 வேறு, -கெளரிப்பாஷாணம் 'வீராகன். அரை, காவிக்கல் 

வீராகன் இரண்டு இவற்றைப் பொடித்து விளக்கெண்ணெயில் 

குழப்பி மூன்று காள் ஆறுபொழுது தடவி நான்காவது நாள் 

செம்பையிலையை:  : விளக்கெண்ணெயில்... “வதக்கிக்: கட்ட 

மூளை. விழுக்துபோம்; விழாமலிருந்தால்: தயிரும், சோறும் 
வைத்துக் கட்டவும், புிமிஸ்யை வதக்க் ' கட்டவும் விழுப் 

கைகண்டது. இ 

வேறு _மம்ற்றோல் நீக்கி கார்த்திகைக்கங்கன் மேல் 
- சிவந்த கோழிக்காரத்தைப் பூசி ஆசனவாயில் ' மூன்று காள் 

ட 'வைத்தால் மூளை கரைந்து விழும். பத்தியம்? ' பசுவின். பால்; 
கெய் கூட்டவும். 

- வேறு: -வெள்ளைப்பாஷாணம் க க்ழஞ்சு . ஏழுகொண்டு எருக்கன் 
கொழுந்து. சேர்த்து. சட்டியிலிட்டுச்.சிவக்க வறுத்து சூரணித்து 

வீரவில்.. தடவி ஆசனவாயின் முளையில். தேய்த்து வரவும். ஸை 
விழுந்த பின் : தபிருஞ்சோ றும் வைத்துக்கட்டி வப வடட 

தட்.வவும். 

வேற :--காடாத்திவேர், வேப்பம்பட்டை, மிளகு இற்றை 

நல்லெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி. ஆசன, வாயில் தடவிவர வலி 

திரும் ப ப ம்ப ் 
ளு மூலத்திற்கு 

திரி: ்கெளரிப்பாஷாணம் விரகன் ஓன்றை, "ஊமத்தை 

யிலைச்சா.று.படி. மூன்றில் போட்டுக் காய்ச்சி. எடுத்துப் பின்பு ் 
, பாகவிலைச்சாறு ப்டி. மூன்று விட்டுக் காய்ச்ச எடுத்துகிகெர்ண்டு 

பயறளவு கொம்மட்டிக்காய்ச்சாற்றில் அரைத்து குச்சியில் பஞ்சு
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கற்றி மேலே நாலால்க் கட்டி. அதில் மேற்படி; மருந்தைத் தடவி 

, ஆசனத்துள் வைப்பதற்கு முன்பு. தயிரும்; சோறும்: வயிறு ் 
நிரம்பச் சாப்பிட்டுப் பின்பு வைக்கவும், 

எண்ணேய் இரண்டு. 'டதங்காயைக் கண்திறந்து நீரை 

ஊற்றிவிட்டு, அதற்குள் கள்ளிப்பால் நிறையவீட்டு, வெள்ளாட்.. 
டெருவில்.பதினைந்து காள். புதைத்து எடுத்து; உடைத்துக் உறி. 

எடுத்து வறுத்து மெழுகுபதத்தில் இறக்க எடுத்த எண்ணெ 
யில் காள்-ஒன்றுக்கு. மூன்று துளி, கருப்பு அரிசிமாவில் வைத்துச் . 

சாப்பிட, உள்மூலம்: வீழும். மயக்கமானால் முருங்கையிலையை 

உப்பில்லாமல்: அவித்து. கண்ணீர் இருத்தும். குடிக்கவும்: கைப்பு 

புளி நீக்கவும், 

“சூரணம்: -காட்டுக்கருணைக்குழங்கு, நிலவாகைவேர், மெருகங் 

கிழங்கு, மருள்கிழங்கு,' கோவைக்கிழங்கு, :அமுக்கராக்கிழங்கு, 
அப்பைக்கோவைக்கிழங்கு, சாரணைவேர், சங்கம்வேர், கொடி: 

வேலிவேர், : காட்டுமல்லிவேர், . புளிகரணைக்கிழங்கு. : இவை 

வகைக்குப் பலம் ந்தை, மேல்தோல் நீக்கிக் .காயவைத்துச் 

சூரணித்து அத்துடன்" சுக்கு, திப்பிலிமூலம், பெருங்காயம், 

ibid, வெள்ளுள்ளி, கரட்டுச்சீரகம், கருஞ்சீரகம், நற்சீரகம், 
சிற்றரத்தை, சாதிக்காய்) சாஇபத் இரி, சரொம்பு, கடுகுரோகணி, 
இந்துப்பு, கச்தகம், கன்மதம், கல்காற், கடுக்காய், தேவதாரம்; 

தான்றிக்காய், வசம்பு, மஞ்சள், மிளகு இவை வகைக்கு 'விராகன் 

ஒன்று. சேர்த்துப் பொடி செய்து, மூன்.மருக் துடன் கூட்டி, வேளை 
DM MEG வெருகடிப்பிரமாணம். தேனிலாவது, .. இஞ்சிச்சாற் 
meng காலைமாலை ப்தினாறு.காள் சாப்பிட், ஆறுவகை: மூல: 

- தீரும். . பத்தியம்: கருணைக்கிழங்கு, வாழைக்கச்சல் . 
சர்கம், கைகண்டது. வ 

் கோழிக்கறி: ஒரு கருங்கோழியின் தஸ், கால், குடல்) மயிர் ் 
இவை நீக்கிச் சதையை ஒரே. அளவாகத் துண்டித்து அத்துடன்: 
சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, கடுகு, வெண்காரம், சீனிக்காரம், நெல்லி 
வற்றல், கருஞ்சரகம், ௩ற்ரேகம், கொடிவேலிவேர்.;. சாரணைவேர், 

- இவைகளச்.. சமனிடையாகச். கரணித்சதுச் Geis gre. கறிக்கு ம 
_ வேண்டிய அளவு:.கூட்டிப்.: பிசைந்து வேகவைத்துச், சாப்பிட 

மூலம் இரும்.
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நேய் :-பசுவின் கெய்,-பசுவின் பால் இவை வகைக்குப் படி. 
இரண்டு, பிரண்டை, ஈன்னாரி, கொடும்பை, அதிமதுரம், கோஷ் 
டம், பெருங்குறும்பை, செண்பகப்பூ; . வேர் இவை வகைக்கு 
ஐந்து பலமாகக் கொண்டு ( முறைப்படி. மெய்யும், பாலுங்கூட்டி 
மெழுகுபதமாகக் காய்ச்சி இறுத்துக்: காசிடை வீதம் இரண்டு 
வேளையும் கொள்ளத் திரும். 

-மூலமுளைக்கு ஊடு. 
'பொரித் தீ வெங்காரதீஜை மூலைப்பாவில் அரைத்து மூல: 

முளைக்கு மேலூடு. போட்டு, “ஆரைக்ரையை அவித்து வைத்துக் 
- கட்டவும், 

மூலத்திற்கு : 
சாரணைக்கிழங்கு; மருள்க்பெங்கு. பிரண்டைக்கிழங்கு; ' 

கொடிவேலிக்கழங்கு,;. tga Bar orig Serie றப் taster 
_ பாலில் அரைத்துக் குடிக்கவும். 

வேறு: -தகரவிதை, காசுகட்டி, அபினி இவைகளாச் சமன் 
கூட்டி. வாழைக்காய்ச்சாற்றில் அரைத்துப். பருத் இிக்கொட்டை . 
அளவு குளிகை செய்து, மூன்று. நாள் ஆறுவேளை, இளவெர்ரீரில் 
ஒரு குளிகை ere a 

பவுத்திரதீதற்கு 
நிலவாகைச்சூரணம் வெருகடியள்வு வெ/நீரில் கொள்ளவும், 

எருமைக்கிடா மாமிசத்தை தீ Cs ற்ரும்விதைப் பிரமாணம் 
துழலிலிட்டு மூன் று காள் இரண்டு நேரமும் மூலத்திற் ற்குப் புகை 
பிடித்துப் பின்பு மேற்படி. மருந்தைச்: சாப்பிடவும். : 

வேறு கருஞ்சேகம் பணவிடை இரண்டை, பருத்இயிலைச் 
சாற்றில் அரைத்து, வெள்ளைச்சலையி6 ட்டி பவுத் திரப்புண்ணில் 
வைக்கப் புண் உலரும். பின்பு இரசம் கழஞ்சு, ஒன்றை பருத் தி 
யிலைச்சா மறிலிட்டு வறுத்துச் சாம்பலாக்கி, ஊமத்தஞ்சாறு 

_ விட்டுக் குழைத்துத் இனம் இரண்டு 'பணவிடை புண்ணில் 
்.. போடவும். * இப்ப்டி. நாலைந்து “காள் ' பூசவும். அப்பொழுதும் . 

LOTT SI இருந்தால் பருத்திக்கொட்டையை வறுத் இடையும். 

கொடிப்பவுத்திரத்திற்கு ... 
. இரசம் பணவிடை அரையை, முருக்கலைச்சா ற்றில் கன்ருப்சி! 

சாம்பலாக ழூ மடித்து, தேங்காயிலிட்டு ஈல்லெண்ணெய் சேர்த் துச்
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கூரிய புடம் ana gic) புண்ணில் விட்டு ar த, வீடவும்: இல் 

வாறு எட்டு: நாள் ஊதஇிவரப் புண்ணாறி விடும்: 

சீதக். குழிச்சலுக்கு ' 

உரிலம்,. a இவிடையம்,, காசுக்கட்டி,, இலவங்கப்பட்டை 

அதிமதுரம், ஏலம், சீரகம், சுக்கு; கடுகு;.ஓமு்,, பெடுதலைக்காம்; 

மாம்பருப்பு இவை வகைக்கு விரகன் இரண்டு; விளாம்பிசின்; 

. இலவம்பிரின் இவைவ்கைக்கு' வீரர்கள் நாலு, அபினி விராகன் 

ஒன்று இவற்றைப் பொடித்து, விதை 'நீக்யெ மூன்று மாதுளங் 

, நாய்க்குள் வைத்து மூடி” ஐயிறு கொண்டு கட்டி. காய் தெரியாமல் 

் எருமைமோர் வார்த்து வேகவைத்து ' எடுத்து அரைத்துச் 

, அண்டைக்காறனடி மாத்திரை: 'செய்து“எருமைத்தயிரில் கொள்ள 

வும். நிற்காவிட்டால், வாழைப்பூவை ஈரம்பு நீக்கிப்: பிட்டுக் 

கட்டி வேகவைத்துப் .பிழிந்த- சா, ற்றில் மூன்றுகாள்: கொடுக்கத் 

தரும். பத்தியம்: வாழைக்கச்சல்; கருணைக்கிழங்கு சேர்க்கவும். 

வேறு :-ஒரு குன் றி.அபினியை மாதுளம்பிஞ்சுக்குள்-வைத்து 

ரூடி. -கொட்டையிலை ஏழு, மேலே.சுற்றி 'உமிகெருப்பில் சுட்டு 

எருமைத்தயிரில் அரைத்.து. கொடுக்கவும். இப்படி. மூன்றுகாள் 

கொடிக்குளம். பத்தியம் : தயிர்சாதம் சேர்க்கவும். : 

அதிசாரம், கிரகைி, . இதக்கழிச்சல்,, மந்தம் 

_.... இவ்த்திற்கு. ௧ 
அ இவிடையம்,. “சாஇித்காம். சாதிப்பத்திரி, கிராம்பு, பெரு 

மரப்பட்டை, வில்வப்பழச்சதை, : மா.துளைஒடு, கோஷ்டம், 

வட்டத்திருப்பிவேர், விளாம்பிசின்; காசுக்கட்டி) இப்பிலிமூலம், 
குராசானி ஓமம், லவங்கப்பட்டை, ஏலம்; சிற்றரத்தை; சித்திர 

மூலம், 'வாய்விளங்கம்; புளியங்கொட்டைத்தோல், சுக்கு, மிளகு 

இவை வகைக்கு. வீராக்ன் இன்று, இவைகளை 'வெதுப்பிச் ் 

சூரணித்து, அதில்: ஒரு” சிப்டிகையை மாதுளையிலையும், சீரகமும் 

சேர்த் திட்ட கஷாயத் தலாவ Bh தீயிரிலாவது கொடுக்கத்: திரும். ் 

்.....இரகணி வகைகளுக்கு பஞ்சகோல. கிருதம்... 

சுக்கு. இப்பிலி,” இிப்பிலிமூலம், செவ்வியம்; சித்திரமூலம், 
எவட்சாரம் இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று கொண்டு அத்துடன் 

பதக்குரீர் வீட்டு எட்டிலொன்றாப்க் காய்ச்சி, ௮ Bev பசுவின் பால்,. 

“கெய் இவை வகைக்குப்:படி ஒன்று* சேர்தது ்மெழுகுபதமாய்க்' 
"கீரய்ச்சி வடித்து, வேளை ஒன்றுக்குக் காசிடை வீதம் கொள்ளக்:



99 
\ 5 

குன்மம், சரம், கிரகணி, பாண்டு, பீலிகை, சுவாசகாசம்: இவை 
தீரும், : இச்சாபத்தியம், கைகண்டது. 

இரத்தக் கராணிக்கு 
இரிகடகு; அஇிவிடையம், ஓமம், குராசானி, சாதிக்காய்) 

எர இப்பத் இரி, தாளிசப்பதீ திரி, இலவங்கம், இலவங்கப்பட்டை, 

ஏலம், வால்மிளகு, மான்கொம்பு, சிறுகரகப்பூ, கறிவேம்:, 
சீரகம், . கொச்தமல்லி இவை வகைக்கு விராகன் ஒன்று, 
இவற்றைச் சூரணித்துக் & ற்கண்டு பலம் ஒன்றேகால். சேர்த்து, 

வெருகடியளவு' தேனில் கொள்ள, கடுப்பு, "பேதி, தலச் 
சீதக்கடுப்பு,. இரத்தக் கடுப்பு எல்லாக் திரும். ப 

சலக்கழிச்ச லுக்கு. 

- ஏலம், சரகம்)" கோஷ்டம், Buss: கூகைநீறு, 
செண்பகப்பூ, இலவங்கப்பட்டை, 'கோரோசனை, கற்பூரம், 
சந்தனம், பா.இரிப்பூ, முந்திரிப்பழம், வெட்டிவேர், - இலாமிச்சம் 

- வேர் கெல்லிவற்றல், கலைக்கொம்பு, வெங்காரம், செஞ்சக்தனம்; 
சரஇக்காய், சாதிப்பத்திரி, லவங்கம், இலவங்கப்பத்திரி இவை 
களைச். சமனிடையாகச் சூரணித்து, வெருகடியளவு, இளநீர், 

, சரகச்சூரணம்; கொதிநீர், நீர்மோர், வெந்நீர் இவற்றுள் இன் றில் 
கொடுக்கச். . சலக்கழிச்சல், நீர்வேட்கை, நீரெரிவு, நீர்கடுப்பு; 
நீரிழிவு, எ அம்புருக்கிகோய், உட்காய்ச்சல் முதலிய கோய்கள் 
இரும், 

| 'அதிசாரத்தற்கு. 
மலைத் தரங்கவேர், மூத்தக்காக, -அதிதிப்பட்டை,, நீர்புலா 

வேர்,. காவல்பட்டை;. 'மாதுளங்கொழுக்.து,' மாதுளைப்பிஞ்ச்; 
இருவேலி, 'இலா.மிச்சம்வேர், அரசம்பட்டை, மாம்பட்டை, 
ஏலம், அதிவிடையம், வேர்க்கொம்பு கெர்ட்டம், சீரகம், அதி 
மதுரம், காசுகட்டி இவைகளை முறைப்படி , கஷாயமிட்டுக் 
கொடுக்கக் கழிச்சல், அதிசாரம் தீரும். ... 

புளியாரை கெய் *-“புளிய்ர்ரைச்சாறு; குருணி ஒன்று, தயிர் படி. காலு, கெய்: படி. காலு, இவைகளைக். கலந்து அதில் 
பெருங்காயம், அதிவிடையம், இரிகடுகு, .இநீதுப்பு, எவச்சாரம், 
கிராம்பு, சாஇக்காய், வெட்பாலை௮ரிச)' இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், 

1. 4௦ரமஞ்சள், மாதுளம்பூ, லவங்கம். இவை வகைக்குக் ' 'காசிடை 
E
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ஜ்ந்துசேர்த்து அரைத் துக் கீரைத் து, மெழுகுப் த.மாகக் காய்ச்ச) . 
வடித்து, இரண்டுக் கரண்டி. வீதம் காலை மாலை கொள்ள், " 

அதிசாரம், கிராணி இவை அரும். ட 

| | விஷூயேதிக்கு 
டட நன்றாய். வெந்த சுண்ணும்புக்கல்லைப் , பாகள்யில். இட்டு. ் 

நிரம்பத் தண்ணீர்விட்டு நீற்ற பின் ஐந்து' 'விளாங்காயளவு 

எடுத்து உருட்டி சட்டியிலிட்டு ,தண்ணீர்விட்டுக். கரைத்து 

இராத்திரி பனியில் வைத்து, காலயில் வடித்து, சட்டியைக் . 

"காயவைத்து சுண்ணாம்புத் தண்ணீரைவிட்டு முறித்து, இப்படி. 
'மூன்றுதரம் முறித்த பின்பு, ஆறவைத்துப் பீங்கானில் வைத்துக்: 
கொண்டு, பெருவாரியாக .வரும் கழிச்சலுக்கு கர்ல் படி. நீரில் 

கொஞ்சம் வெண்ணெய்: பேர்ட்டுக்கொள்ள சலக்கழிச்சல்,, 

சயித்தியம் இவை நீரும். 

.சூதகவாயு வகைக்கு... 

த்ர்ளிசப்பத்திரி 'விராகன் Bray, மிளகு வீரா்ச்ன் ஒன்று, 
சுக்கு” வீர்ரகின் மூன்று; Bris வீராகன் .நாலு, இிராம்பு 
வீர்கள் ஐந்து, திப்பிலி மூற்லம் வீராகன் ஆறு, வாய்விளங்கம் 

ஏல்ம்,: திரிப்சல்)' 'முத்தக்காகு;: 'இலவங்கப்பத் அர் இவை வகைக்கு 
ain weer ‘par, Dy * ‘Mains Cait விராகன் 'பத்து, . இவற்ை oF 
குர்ணித்து, ஜந்து விராகனிடை 'வெக்டீரில் கொள்ள, பக்கவாயு, 
மூவ்வர்டி சூதீகிவாயு; வாத்பித் த்தம், மந்தாக்ளெ எல்லாம். திரும், 

பாண்டு. MUMS . 
நெல்லிவற்றல் ' "சேர் : ஒன்று; :தரனிக்காய் சேர் இரண்டு, 

கடுகீகாய் சேர் எட்டு; 'இப்பிலி:, Get or ௮, சுக்கு Word. ஒன்று, 
மிளகு பலம் இரண்டு, மண்டூரம் பலம் :இரண்டு இவற்றின்... 
சூரணத்துக்குச்.. சம்னிடை பனைவெல்லம். சேர்த்து, லேகியம் 
செய்து சுண்டைக்காயளவு, இரண்டு. கேரமும்..கொள்ளவும்.. 
சுவையின்மை, சோகை, காமாலை, பாண்டு, ராணம் இவை தீரும். 

வாயுக் கழிச்சலுக்கு 
“மூருங்கையீர்க்கு: பிடி.ஒன்று கொண்டுவந்து: தன் அடியும்; 

துணியும் நீக்டச் சம்டுூயிலிட்டு பெொன்னிறமரய் வ த்து, ஒரு 
பல்ம்:ஐமம்'போட்டுப்பொரியும்-பேஈது: DOB sig சவிட்டு காரல் 
படியாகக் காய்ச்சி, மூன்று-வோ. 'கொடுக்கத்-இரும்.. :
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. உஷ்ணவாயு வகைக்கு 

வாழைச்சருகு ஒரு குத்து எடுத்துச் சட்டியிலிட்டு செருப்பும் 

பற்றி எரிந்த பின், சுக்கு ஒரு துண்டு, வசம்பு ஒரு துண்டு 

போட்டு பற்பமாக்க,. இமம். ,உள்ளங்கையளவு போட்டுப் 

பற்பமாக்கி ஒரு படி. நீர் விட்டுக் கால் படியாகக் காய்ச்சி, மூன்று 

ரை கொள்ள உஷ்ணவாயு, கழிச்சல், சூதகவர்யு" "இவை இரும். 

அதிசாரத்திற்கு | | 
தயிர் படி. இரண்டு, கெய். படி... எட்டு, ஓமம்; கருஞ்சீரகம், 

பெருங்காயம்; கடுக்காய், இப்பிலி, புங்கம்வேர், வட்டத்திருப்பி 

வேர். , இவை. வகைக்குப் , பலம் ஒன்று, சுக்கு விராகன் மூன்று 

இவற்றைப் பொடித்து எட்டு மரக்கால் நீர் விட்டு காலொன் 
[முகக் காய்ச்சி வடித்து. அதில் இப்பிலி, தேசாவாரம்;, சீரகம்; 

கருஞ்சேகம், மாசிக்காய்; அதிமதுரம், மரமஞ்சள், வெப்பாலை 
யரிசி, சிற்றரத்தை, வட்டத்திருப்பிவேர் இவை. வகைக்கு 
விராகன் ஆறு இவற்றை அரைத்துக் கலக்கத் தயிர், கெய் 
கூட்டி, மெழுகுபதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து. கரண்டியளவு. 

கொள்ள, குருதி, சீதம், அதிசாரங்கள் எல்லார் தீரும். ' 

_ வேறு: -வட்டத்திருப்பி, முத்தக்காச, மலைவேம்பு; மாதுளை; 
காசுக்கட்டி, சுக்கு, கார்எள்ளின்பொரி. இவற்றைச் சூரணித்து 
Basi தயிரில் கொள்ளவும் திரும்... 

வலியுடன் வயி று கழிதற்கு 

- பாலரசம்பட்டை: பலம் , முப்பத்திரெண்டில் பதக்கு நீர் 

விட்டு காழியாகக் காய்ச்சி வடித்து :௮இல் பாலரகிலைத் தண்டு 

வராகன் பதினாறு அரைத்துப் போட்டு. நெய் படி ஒன்று விட்டு 
,பதமாய்க் காய்ச்சி, வடித்து கரண்டியுளவு கொள்ள. குருதி, 

அதம், வலியுடன் வருங்கழிச்சல் எல்லாக் தீரும், 

அ Derg வகைக்கு 

சுக்கு பலம் பத்து, யில்பட்டை பலம் இருபது, இவற்றைப் 

- பொடித்து; குருணி நீரிலிட்டு, காலொன்றாய்க் காய்ச்சி, வடித்து, 
தயிர். உரி ஓன்று. கலந்து, இரிகடுகு, பெருங்காயம், .செவியம்; 
கொடி வேலிவேர், இமம், அரிசி திப்பிலி, . ' திப்பிவிமூலம்;. - எவச் 

சீரம் இவை. வகைக்கு விராகன் இரண்டு 'அரைத் துப்போட்டு 
செய் படி. இரண்டு சேர்த்து மெழுகுபத்மாகச். காய்ச்சி வடித்து,
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வேளை ஒன்றுக்கு மூன்று: பலம் நெய்யாக . மண்டலம் கொள்ள; 

அதிசாரம், கிரகணி, டப்ப பாண்டு, வயிற்றுவலி, முருக்குவலி 

எல்லாந் தீரும்." 

- வயிறு கழிதலுக்கு | 
ப கடுகு, புங்கம்பட்டை, கடம்புப்பட்டை, கரவல்பட்டை, 

அதிஇப்பட்டை இவற்றைக் கஷாயமிட்டுக் கொள்ள கழிச்சல், 

இரத்தம், சகம் விழுதல் “இவை தீரும்; 

சகல் கழிச்சலுக்கும். 

பருத் ் இப்பிஞ்சு, சாதிக்காய், கிராம்பு; வசுவாசி, அதிவீட்யம், 

ஓமம், வெங்காரம், ' இலக்தைக்கொழுந்து, கையாந்தகரை 

இவற்றை அரைத்து, கழற்சிக்காய் அளவு, தேனில் கொள்ளவும், , 

 கடுப்புக் கழிச்சலுக்கு - 

ஈல்லெண்ணெயில், மிளகை வேகவைத்து எடுத்து அரைத், து 
மூன்றுகாள் கொட்டைப்பாக்களவு கொள்ளவும். 

"வேறு? நல்லெண்ணெயில் இரண்டாய் - வெட்டிய. OG 
சாதிக்காயும், ௩ DP gai ஒரு பிடியும் போட்டுப் பொன்னி றமாய் 
வேகவைத்து எடுத்து அரைத் gi 'புன்னைக்கரய் அளவு மேற்படி. 

எண்ணெயில் குழைத்து மூன்று சாள் கொள்ள இது நிற்கும். 

குக்கில் ச த்தி 

வேப்பம்பட்டை, 5 இல்தண்டு, பேய்புட்ல்) கண்டங்கத் திரி, 
, ஷடாதொடை : இவற்றை' இடித்து 'பானையிலிட்டு ' குருணி நீர் 
விட்டுக் காய்ச்ச வடிக்கட்டி, அதன்மேல் குக்கலை வைத்து மூடி. 
சீலைமண் செய்து இரவில் ஒரு: சாமம் காடாக்கினியாக எரித்து 
காலையில் எடுத்துக் கழுவி உலர்த்தி இப்படி. மற்ற நான்கிலும் 
எரித்து எடுத்து, பசுவின் பாலில் வேசவைத் துக் கழுவி உலர்த இக் 
கொள்ளவும். 

= தெய் இ 

சுத்திசெய்த குக்கில் பலம் ஒன்றேகால், "விழலரிசி படி. . 
ஒன்று, வட்டத் இிருப்பிவேர், வாய்விளங்கம், தேவதாரம்; Ag 
தப்பிலி, சத்திச்சாரம், எவச்சாரம், மஞ்சள், செவியம், சாஇக் 
காய், சாஇப்பத்இரி, இலவங்கம், இப்பிலி மூலம்; அதிவிடையம், 
“கொத்த மல்லி, பிராயன்வேர் இவை வசைக்குப் பலம் ஒன்றேகால்
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நன்றாகப் பொடித்து, 'பசுவின் , பாலில். அரைத்து, அத்துடன் 
பால், கெய் இவை வகசைக்குப் படி ஒன்று சேர்த்து மெழுகு 
பதமாகக் காய்ச்சி வடித்து, வேளைக்குக் கால்' பலம் வீதம் 

கொள்ள, குட்டம், குன்மம், பவுத்திரம், பல் ' கிரந்தி, சூலை, மகோ 
தீரம், கண்டமாலை, யோனிப்புற்று; 'வெகுகாளாருத சிலந்தி; 

க்ஷயம், காசம், சுவாசகாசம்; அரோசகம், arb, உளைமாந்தை; 

நீர்பீனிசம், சோகை, பாண்டு, அதிசாரம் இவைகள் தீரும். 
பத்தியம்; -கரமம்£ய் கடக்க வேண்டியது. 'புளியாகாது, 

சூதக வாயுவுக்கு 
... திரிகடுகு, அத்திரமூலம், கருஞ்சீரகம், கார்போகரிசி, கடுகு 

ரோகணி, கொத்தமல்லி, வாய்விளங்கம், சதகுப்பை, மரமஞ்சள், 

இக்துப்பு, வால்மிளகு; சடாமாஞ்சி, நற்சீரகம், அதிமதுரம் ம், 

கோஷ்டம், யானைத்திப்பிலி, ஏலம், சறுகாகப்பூ, பெருங்காயம்) 

வெள்ளுள்ளி, பெருகாக்ப்பூ: இவற்றை சமனிடையாகச் 

சூரணித்து பெருங்குரும்பை,, பெருமருக் து, சங்கதாரி, அழுக்கறா, 

கைகொட்டிவேர், இவை. வகைக்குப் பலம் இரண்டு,இவற்றையும் 

சூரணித்துடன் கலந்து பு.து மண்பானையில் வைத்,துக்கொண்டு 
வேளைக்கு வெருகடியளவு ஏழு நாள் கொள்ள தேகக்கடுப்பு 

வலிப்பு, குத்தல், : குடைச்சல், சூதக; சம்பந்தமான. வாயுக்கள்: 

Samay திரும். கைகண்டது.. 

வாத சூலைக்கு 
- "தேங்காய்ப்பால் படி... எட்டும், - சங்தங்குப்பிச்சா.று படி. 

எட்டும் கலந்து மூன்று நரள் ஆறு வேளையாகக். கொள்ள வாத 

சூலை தீரும். ், 

| ; \ நீரி ழி வுக்கு. 

ஆவ) ப்பஞ்சாங்கம் உலர்த்தி: சூரணித்து . பத்து காள் 
வெருகடியளவு தேனில் கொள்ள நீரிழிவு தீரும். 

Geum தட்ம்பைவேர் எ லுமிச்சங்காயளவு - அரைத்துப் 

பத்து காள் எருமை மோரில் கொள்ளத் தீரும். 

வேறு சங்கங்குப்பியிலைச்சா, று படி. கால், 'இத்துடன் 

ஈல்லெண்ணெய் ஆழாக்கு சேர்த்து மூன்று நாள் குடித்து, 

மூன்று காள் பத்தியம். இருக்கத் இரும். ்



ag 
மேக நீரிழிவுக்கு 

: ஆவரைவேர்ப்பட்டையை பசுவின் பாலில் அரைத்து 

மேற்படி பாலில் கவர் சாப்பிட ஏழு. நாளில்: மேக நிரிழிவு 

தீரும்.” ப 
மது 'மேகத்தற்கு 

செம்முள்ளிவேர்ப்பட்டையை பசுவின் . பாலில் அரைத்துக் 

கரைத்து பத்து காள் கொள்ள, மதுமேகம், -எலும்புருக்க) , 

ரீர்மேகம், மகாமேகம் முதலியன இரும். இது இத்தர்மூலி. 

பத்தியம் : உப்பு, Bon அருமைத்தபிர் மோர் இவை 

கூட்டவும்... 

வேறு உடரகம் . விராகன்' இரண்டை... தாவிழவிழுதுச் 

சாற்றில்: அரைத்துக் கரைத்து பளைக்கருப்புக்கட்டி.. aes து 

ஆறு வேளை சரப்பிடத் தீரும். 

"மேகங்களுக்கு. . 

் கெய்ச்சட்டிவேர் -விளாங்காயளவு ஜ்ரு சேர் வேப்பெண் 

ணெயில். கரைத்து 'மெழுகுபதமரகக் காய்ச் ang. gg eB 

zB ஓர் கரண்டியளவு பத்து நாள் கொள்ள ; மேரோகங்கள் 

திரும். 
ன யோனியில் நீரொழுகலுக்கு 

கற்றுழஞ்சோ இம். சினிச்சர்க்கரையும் சமமாகக் சல் து 

ஆறு ராள் சாப்பிடத் இீரம்?* இச்சாமத்தியம், 

"தீர்க்கிருச்சிர வகைக்கு 

பெரும் பூசனிக்காய்ச்சாறு, கரிப்பரன்சா.று, தாமரை 
வளையச்சா ௮ இவை வகைக்கும். பேழ். நாலும்; முசுமுசுக்கைச் 

சாறு, ஓரிலைத்தாமரைச்சாறு “இவை” வகைக்கு படி. இரண்டும், 
'சதாரவரிச்சாறு ' பழி. கானும். சேர்த்து? .'. அதிமதுரம், . 

கோஷ்டம், செண்பகப்பூ. லவங்கம், சாதிக்காய், மஞ்சிட்டி, 
சிறுதேக்கு, குங்குமப்பூ, சாஸ்திரவேதி, இலுப்பைப்பூ, ரகம், 
A DUGTES, முந்திரிப்பழம், பேரீச்சம்பழம்; : ஈவச்சாரம், 

கூகைநீர், கடுகுரோகணி, இருவேலிவேர், இலாமீச்சம்வேர், 
அமுதவெள்ளிக்கிழங்கு, கொட்டிக்கிழங்கு.. தாமரைத்தாது, 
வெப்பாலையரிச, சொத்தமல்லி, கடுக்காய், சக்கு, இப்பிலி, 

. அரத்தை,.சந்தனம், ஈன்னாரி இவை வகைக்கு-வீராகன் மூன்றை,
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மேற்படிச் சாற்றால் அரைத்துக் கூட்டி அத்துடன் பசுவின் பால் 

படி நாலும், கெய் படி. மூன்றும். சேர்த்து. அதில் கரைத்து 
மெழுகுப்தமாகக் காய்ச்சி வடித்து. 'சினிச்சர்க்கரை சேர்த்துச் 

். சாப்பிட்டுவர மூத்.திரகருச்சிரம், இரத்தமூத்திரம், தா தட்டம், 
பித்தவறட்சி, உடம்பு வற்றுதல் இவைகள் தரும், 

கடிகஞூக்கு மேல்பூச்சு | 
...' அரைச்சிறங்கை எள்ளில் கள்ளிப்பால்- வேண்டிய அளவு 

வார்த்து உலர்த்தி வறுத்துப் Quip. gi தி சல்லெண்ணெயில் 

- குழைத்துப்பூசக் கடி தீரும். 
மேசுவெட்டை,, வெள்ளைக்கு 

ஈல்லெண்ணெய். படி. ஒன்று, நு நுணாயிலைச்சர று ine. Jee, 

் செம்பருத்தியிலைச்சாறு படி. கால், -வெள்ளுள்ளி பலம், ஒன்று, 
மிளகு பலம் மூன் று இவற்றை அரைத்துக் கரைத்து மெழுகு 
பதமாகக் காய்ச்சி வடித் து. வேளை 2S, கரண்டியளவு மூன்று 

கான் ஆறு வேளை கொள்ளவும்...” 

ப பிமல் வயிற்று தோய்களுக்கு " ட 

அரத்தை, ஓமல்,. கண்டங்கத்இரிவேற், , ,முருற்கைவேர், 
பேய்ப்பீர்க்கு இவற்றைச் சரிகூட்டிக் கஷாயம் செய் து கொள்ள 

கள: மூள “கற்கக் வயிற்று இரிவும்' 'விட்டுப். போம்; 

-வெட்டைக்கு . | 
நல்லெண்ணெய், பசுவின், : பால், இவை வகைக்குப் படி. 

இரண்டு, கரிப்பான்சா., று, கொடுப்பைச்சாறு இவை வகைக்குப் 
பட். ஒன் று, 'கெல்லிக்காய்ச்சாறு படி இரண்டு, -ஆதண்டையில்ச் 

சாறு, கொச்சியிலைச்சர்று இவை” வகைக்குப் படி கால், மூசு 

முசுக்கைச்சாறு படி. ஒன்று, அதிமதுரம் பலம் இரண்டு, கஸ் தாரி 

மஞ்சள் பலம்.இரண்டு, .முள்ளில்வின்19சன் பலம் ஒன்றேகால்) 

நீர்பூலர்வேர்ப்பட்டை, .  துத்திவேர்ப்பட்டை; :..வில்வவேர்ப்' 

- பட்டை இவை MOE. பலம் இன்றேகால், உழ்காய் கெல்லி 

வேர்ப்பட்டை பலம்: இரண்டு, . 'கோரைக்கறைங்கு பலம் ஓன்று. 
"இவற்றை பசுவின் பால்.படி. ஒன்று விட்டு, அரைத்துக்.கரைத்:து 

மெழுகுபதமாகக்:காய்ச்சி வடித்துத் தலை .முழுவர. வெட்டை, 
சூடு, எரிவு, மயக்கம், சோம்பல்: இவை : Bo. புளி ஸீக்கவும். 
கைகண்டது.' ் து
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| Brom nyds 
‘wea@uniiansdé தூய வெண்ணெய்தன்னிற் 
பரிவரய்விழுங்க விட்டுப்பாராய்--துரிதாக 

ரீரடைப்புவிட்டு' நெடுக்தாரையாயிழியும் 
பரருடைய வெல்லார்க்கும் பரிந்து, 

£ (பொ-ள். ' தருச்பொடி: த்ர: குன்றி அளவு வெண். 
ணெயில் சரப்பிட நீரிழியும், PG வேளை மட்டும் சட்டம். 
மீண்டும் சாப்பிடக்கூடாது. ] 

_ Sones 

| S1Cors bsg கன தன்னயும் i vmeeche . | 
co ஒக்கக்கஷொய்மிட்டேயோதும் இெண்கராமிட்டுண். க 

SESE | * கல்லுடைக்குங் காண், ் 

பெரும் ' பாட்டி ற்கு. 

இலக்தைவேர், இலக்தம்பழம், பவளப்புத் து இவை வகைக் 
குப் பலம் ஒன்றைப்" பசுவீன் பரல் படி விட்டு அடதக் 
கழ்த்சிக்கர்பளவு சாப்பிடப் பெரும்பாடு திரும். : 

வேறு --செம்பருச் தம்பூ பலம் நா லு, கலைக்கொம்பு; சீனிக் 
கற்கண்டு இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று இவற்றை அரைத் 
அச்நரிக்காயளவு மூன்று? Biter சர்ப்பிடத் திரும். 

. ் மலசல அடைப்புக்கு. 
"சட்டியில் வெதுப்பிப்பிழிந்த -முகமுசக்கைச்சாற்றில் 

வெண்காரத்தைப் பொரித்துச் | சூரணித் இட்டும் டிக்க, மல 
சல HOLLIS திரும், ் 

Gaim: “-அப்பைக்கோவைக்கறங்கை. சரத்து! ௮ அதில் 
சிறிதளவு : எருமை: வெண்ணெயில் குழைத்துக் கொடுக்கத் திரம், 

ச் 

| கல்லடைப்பு நீரடைப்பு இவைக்கு ... 
ஆவரையரும்பு, .:. மூசுட்டையரும்பு, - ‘ard ecard 

காக்கீணம்பூ இவை வ௬கைக்குச் சிறங்கை ஒன்றை; இளநீரிலரைத் 
அப் பச்வின் பாலில் கரைத்து பத்து காள். குடிக்கக் கல்லடைப் 
புதி தீரும், கைகண்டது. : க
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் . நீர்க் கீடுபிபுக்கு 

பேய்க்கும்மட்டிவேர் பலம் காலு; வசம்பு 'பலம் இரண்டு, 
- தோலுரித்த வெள்ளுள்ளி சேர் இரண்டு, காரூபர், கல்மதம் 
இவைகள் வகைக்கு வீராகன் இரண்டு, விளக்கெண்ணெய் சேர். 

இரண்டு இவற்றைச் சேர்த்து. : மெழுகுபதமாகக் காய்ச்சி வேர் 
மிதக்கும்போது வடித்து, அந்தி சந்தி . துட்டிடை AG 
கொள்ள, . நீர்கடுப்பு gs இரும்." பத்தியம்; புளி, புகை, பச்சை 
மர்மிசம் இவை நீக்கி ;- துவரை, முள்ளங்கி, மிளகு; மஞ்சள்? 
உப்பு இவை சேர்க்கவும். 

-மம்க்வெட்டை, மீரமியம், தீர்கடுப்பு இவைக்கு 

விடத்தலையிலையும், - சீரகமும். சரிகூட்டி ள் ஓமிச்சம்பழச் 
சாற்றில் அரைத்து கொட்டைப்பாக்களவு 63 து நாள் பத்து 
வேளை கொள்ளத் திரும். பத்தியம் கரக்கும், 

மேகவெட்டைக்கும், வாதம். .எண்ப துக்கும் 

- தோலுரித்த வெள்ளுள்ளி, பெருங்காயம்; : எவ்ச்சரரம்) 
நவச்சாரம், , பஞ்சலவணம், ( கல்லுப்பு, இந்துப்பு, வெடியுப்பு, 
வளையலுப்பு, கொர்தியுப்பு) இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்றைச். 

சூரணித்து நல்லெண்ணெயிலிட்டு : லேகயபதமாய்க் இண்டி 
வைதீதுக்கொண்டு, வெந்நீரில் - வெருகடியளவு கொள்ள, தீரும். 

விப்புநதிகளுக்கு 

காட்டுமல்லிவேர், உடும்புருஞ்சவேர்பட்டை, செங்குத்தாரிப் 
யட்டை, பூசிகரப்பான்பட்டை, : வாதகரப்பான்பட்டை, ' நிலப் 

பனைக்கிழங்கு, மருக்குரரன்பிஞ்சு;  . மாவிலங்கையிலைச்சா லூ 
. வெள்ளுள்ளி இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்றோடு, வசம்பு பலம் 
இரண்டு : -நறுக்கப்போட்டு, ' விளக்கெண்ணெய் .. ஒரு: படி 
விட்டு, ஒரு சாதி விறகால் எரித்து பதமாய்க் காய்ச்ச வடித்து 
இரண்டு விராகனிடை. வீதம். இரண்டு நேரம் கொள்ள, 
விப்புருதி, கண்டமாலை, “ஓடு 'விப்புருஇ, கன்னக்கிரர்கு, இராச 
பிளவை; பனிச்சை, உச்சிப்பிளவை, மார்புப்புற்று, குழிக்கள்ளன், 

தவளைச்சொரி, “துடைவாமை இவைகள் போம். பத்தியம் : 
கைப்பு, புளிப்பு நீக்கவும். காய்ச்யெ எண்ணெயைக் Gy MOUs 

கக்கூடாது. புண்களுக்கு கோழி இறகால் பூசவும். 

1
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புண்களுக்குப் பால்சீலை | 
'கொடிக்கள்ளிப்பாலை வெள்ளைத் துணியில் தீடவி புண்கண்ட 

இடத்தில் போட கன்னக்கிரர்தி, கன்னவிப்பு௬இ, கன்னப்பற்று 
முதலிய கன்னத்திலுண்டாகும் புண்கள் இரும். 

| ஆருத புண் வீக்கத்திற்கு... 
நல்ல அகத்தியிலையை அரைத்துச் சாறுபீழிர்து மேகத் 

தினால் வெடித்த புண்ணிற்குப்' போடவும். கட்டிகளுக்கு 
அசைத்துப்புச வீக்கம் வற்றும். , டட 

கட்டிவிப்புருதி, ,சுண்டாவிப்புருஇ இவைகளுக்கு 

் மஞ்சள், கருப்புக்கட்டி, நாய்க்கொட்டான்வேர் இவற்றைத் 
தேசிக்காயளவு அரைத்து உரி ' பசுவின் செய்யில் வேகவைத்து 
பத்து கார்ள் கொள்ளத் Sot. | | . 

சுணங்காத விப்புருதிக்கு | ் 
்., கத்தைச்சூரிவேர், பெருங்காயம் இவற்றை ஈன்றாய்த்தட்டி, 
விதை நீக்கெய பேய்க்கொம்மட்டிப்பழத்துள் வைத்துப்பிழிர் து 
மூன்று காள் கொள்ளத் தீரும். 

் ட் ட... சகல மேகங்களுக்கும் 
. .; சிற்றுமணக்கெண்ணெய் படி. ஒன்று, சத்திச்சாரணைவேர் 
பலம் இரண்டரை, வசம்பு பலம் ஒன்றரை, வெள்ளுள்ளி பலம் ' 
இரண்டரை, முன்னைவேர்ப்பட்டை பலம் ஒன்றரை, முன்னை 
யிலையை.அரரைத்த விழுது கார்த்தங்காயளவு இவற்றை அரைத்து 
மேற்படி. எண்ணெயில் கரைத்துக் காய்ச்சி கடுகுதிரளும் பதத்தில் 
இரக்கி.வடி.த்.து காலையில் இரண்டு. துட்டிடை வீதம் இரண்டு 
காள் சாப்பிடவும். இரண்டு நாள் கடும் பத்தியமாய் இருக்கவும், 
மேகவாயு, பக்ஷ£வாயு,-வயிற்று விப்புருஇ, கிரக்கிகள். சூலைக்கட்டி. 
இவைகள் தீரும்... கைகண்டது... வட - 
சட் மேக எண்ணெய் ர இ 

வெட்பாலைப்பட்டை. வெட்பாலையிலை, சுடுதுருத்தி, சின்னி, சங்கு,தழுதாழை, சங்கங்குப்பி,கரிப்பான், பொ ற்றலைக்கரிப்பான், 
செம்முள்ளி, சிறுசெருப்படை, பெருஞ்செருப்படை,. சரந்இ. நாயகம், குவளை, கழற்கி,. மூவரசு, மாவிலங்கை... வெண்ணொச்சி,.
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கருநொச்சி, முடக்கொற்றான், கொட்டைக்கரந்தை, வெள்ளீண்டு- 

் நுணா, கோழியாவரை இவைகளின் இலைச்சாறு வகைக்குப் படி. 

யாகக்கொண்டு சேர்த்து, பரங்கப்பட்டை, . அஇம.துரம், கடுகு: 

ரோகணி, சன்னலவங்கப்பட்டை, சாஇக்காய், கிராம்பு, ஏலம்) 
கருஞ்€ரகம் இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்றேகால். அரைத்து " 
மேற்படி சாறுடன்: கரைத்து விளக்கெண்ணெய் படி. மூன்று: 

_ சேர்த்து மெழுகுபதமாக்க் காய்ச்சி: வடித்து வேளை POT MEGE 

கால் வீசம் படியாக மூன்று காள் ஆ று வேளை சாப்பிடவும், இரு 

மூன்று நாள் இருந்து ஏழாவது நாள் பத்தியம் முறிக்கவும்.' 
கிரந்தி, சூலைக்கட்டி, விப்புருதி) Chaser பஷலாயு முதலிய 
நேரய்கள். தீரும். ' ° 

..... கிரத்திக்கும் சூலேக்கும். 
் கம்பரிசி ப்டி ஒன்று; வீழியிலை' படி. ஒன்று இ ற்றை 

இடித்து மாவாக்கித், இருகுகள்ளியை ' சிறுகரணையாகத் ரித் துச். 

சட்டியிலிட்டு, தண்ணீர் விட்டு Caray. அதன்மேல் மேற்படி. 

மாவை வைத்து மூடி மண்சீலை. செய்து எரித்து வெர்த பதத்தில்: 

எடுத்து மேற்படி. மாவை .கெய் சேர்த்துப் பிசரி ஐந்து காள்' 
சாப்பிட்டு, ஒன்பதுகசாள் விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து முழுகவும், 

உப்பு, புளி இவை நீக்கி முப்ப து நாள் பத்தியமாய் இருக்கவும், 

கைகண்ட து. 

ட "இரத்திக்கு.. 
'சங்கங்குப்பியிலைச்சாறு காலையில் கால் படி. . வீதம், மூன்று 

நாள் சாப்பிட்டு, கடும். பத்தியம் இருந்து, நான்காம் நாள் உப்பு. 

வறுத்துக் கூட்டி வெகீநீர். வார்க்கவும். 

கிரந்தி மேக சூலைக்கு 

- பரங்கிப்பட்டை, கந்தகம், அமுக்கறாவேர் இவை வ்கைக்குப் 
பலம் காலு; கொடிவேலிவேர் பலம் இரண்டு | இவற்றைச் 

சூரணித்து, சர்க்கரை: பலம் ஐந்தும், கெய் பலம் பதினொன்றும் 

சேர்த்து, லேகியம் செய்து புன்னைக்காயளவு கொள்ளவும். .புளி, 
புகை. நீக்டுப் பால் வகை கூட்டிக் கொள்ளவும், 

Orb, er, அரையாப்பு, வொண்ருஷ்டம் 
ன இவைக்கு :. 

FSC aur, மூட்க்கொத்தான், 'சிவன்வேம்பு,- கஞ்சா, 
வெள்ளருகு, கஞ்சாங்கோரை, . கரிஏிலாங்கணி இவற்றைச்
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சூரணித்து வெருகடியளவு பசுங்கோமயத்தில் இரண்டு வேளை 
கொள்ள. அரிகரப்பான், செந்தி, புண், வாதம் எண்பது இவை 
கள் இரும். கடும் பத்தியம் கர்க்கவும். 

் a 

அண்டவாத வகைக்கு. ன் 

'சிற்றுமணக்கெண்ணெய் படி. ஒன்று, கழற்சிக்கொழும் Sh 

மாவிலிங்கங்கொழுந்து, எருக்கன்கெரழுக்து, .கொச்?ிக் 
கொழுந்து, ஆடாதொடைக்கொழுர்து, தழுதாழைக்கொழுட், து; 

முருங்கைக்கொழுக்து, மூடக்கொத்தான்கொழுந்து, பிரமியிலை 

இவற்றை' அரைத்த விழுது வகை ஒன்றுக்கு எலிமிச்சங் 

காயளவு கூட்டி, அதில், சுக்கு; மிளகு, இப்பிலி, சிற்றரத்தை; 

தேசாவாரம், வெள்ளுள்ளி, வசம்பு, . - கருஞ்சீரகம்; இந்துப்பு, 

பெருங்காயம் இவை வகைக்குப் பலம் அரை, கடுக்காய், கடுகு 

ரோகணி இவை வகைக்கு வீராகன் பத்து, ஈரவெங்காயம் பலம் 
இருபது, இவற்றை அரைத்து எண்ணெயில் கரைத்து மெழுகு 
பதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து ஒரு கரண்டியளவு இரண்டு வேளை 
ஐந்து காள் கொள்ளவும். உப்பு மட்டும் வறுத்துக் கூட்டி 

பத்தியத்தோடு சாப்பிட்டுவர; அண்டவாயு, ASS rau, Tongs 
வாயு, அனந்தவாயு, மேகம், காங்கை, "முடக்குவாதம்; கைகால் 
பிடிப்பு வாதம் முதலிய நோய்கள் போம். ் 

முழங்கால் வாதத்துக்கு 

கொட்டைக்கரந்தையிலையைச் சிறுநீர் விட்டு வதக்கி மூன்று 
வேளை வைத் துக்கட்ட வலியும் வீக்கமுக் தீரும். ..... 

கைகால் பிடிப்பிற்கு 

தெகுளுந்தண்டு இடித்தது இலந்தைப்பட்டைச்சாறும் சிறு 
நீரும் கூட்டி வெதுப்பி வைத் துக்கட்ட மடக்கு முதனீபவை 
தீரும், ர, 

இமிர் வாதத்துக்கு 
மஞ்சள், குந்திருக்கம் இவை வகைக்குப் ' பலம் ' அரை, 

.... பெருந்தும்பைச்சாறு படி கால், -கல்கீரரக்யெ. சுண்ணாம்பு பலம் 
இரண்டு, இவற்றைச் சேர்த்து, கண்டிப் பூச திமிர்வாதம். தீரும். 

முழங்கால் கடுப்புக்கு 

காட்டுச்சீரகம், வசம்பு, வெள்ளுள்ளி இவற்றை அரைத்து 
விளக்கெண்ணெயும், வேப்பெண்ணெயும் - அதில். சேர்த்து
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மெழுகுபதமாய்க் காய்த்து வடித்து காலிலும்; உடம்பிலும் 

பூசிப் பிடித்துப் பிசைந்து . அரப்பிட்டு: வெக்நீர் விட்டுக் 

குளிக்கவும். ் 

இமிர்வாத வகைக்கு 

எருக்குமொட்டு, மூருங்கைப்பட்டை இவை சரிகூட்டி, 

குடத்தில் இட்டுப் புடமிட்டுத். தைலம் வாங்கி ௮தில் பெருங் 

காயம், முத்தக்காசு, ஒவ்வொன்றும் கழஞ்சு காலு; தலை ம்யிர் 
கழஞ்சு மூன் அ; தேங்காய்ச்£€று இவற்றை வெந்நீரில் அரைத் 

_ துப் பதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து நாள். ஒன்றுக்கு ஒரு பலம் 
தைலம் கொள்ளத் திமிர்வாதம் போம். மேலும் சந்து கைகால் 
இவற்றில் முள்ளு . வாங்கியால் மெல்லியதாகக் & 'நிய இடத்தில் 

தைலம்: Siete. ,கணுவாதம், தனுர்லாதம் முதலியன 

Bg. . ன த! 
a 

கைகால் முடக்கு வகைக்கு 

புங்கு, பிராய், மா, இலுப்பை, புரசு, அழிஞ்சி, குவளை) 

உழலாத்தி, நாறு வருடம் சென்ற வேம்பு, பூவரசு, செங்கழுநீர்க் 
. கிழங்கு, “கருவேலன்வேர், சவன்வேம்பின்வேர் இவைகளின் 
. பட்டை, கவடி, வங்கம் இவை. பதினைந்தும் வகைக்குப் பலம் 

ஐர்தை, தண்ணீர் குருணி கான்கு சேர்த்துக் காய்ச்சி குழம்பு 
பதத்தில் . வடித்து அதில் : ஆடுீண்டாப்பாளை, வெள்ளருகு, 
4களக்குட்டியும்), கழற்சி, . .சங்கங்குப்பி, செருப்படை, 
கொட்டைக்கர்தை், பொடுதலை இவற்றின் வேர் வகைக்குப் 

பலம் இரண்டை, குருணி நீர்விட்டுக் காய்ச்சிக் குழம்புபதத் இல் 
; வடித் து இரண்டையும் ஒன்றாகக் கூட்டி. அதில் நல்லெண்ணெய் 

“ படி.. இரண்டு கூட்டி. அத்துடன் பரங்கிப்பட்டை, ' முளைநீக்கெ 

சேங்கொட்டை இவை: வகைக்குப் பலம் இரண்டு சூரணித்துப் 
போட்டு காய்ச்சி, மெழுகுபதத் இல் வடித்து ஒரு கரண்டியளவு 
-கற்கத்துடனே கொள்ள கை கால் முடங்கல், வெடி சூலை; தோல் 

் தடிப்பு, குத்து, வரிகுட்டம், தோலுரிதல், வாதம், லிங்கப்புற்.று; 
மதுமேகம், : கன்னக்கிரந்து, அரையாப்பு முதலியன இரும். 
பத்தியம் : ஆறு நாள் பசுமோர், மறுகாள் எல்லாம் அகும். 
“மொச்சை, துவ்ரை, பாடிப்பய று, மூளைக்கரை, . அறைக்கீரை 
கூட்டலாம்; .-



ரீட். 

| அரையர்ப்புக்கு ப 
ட் கத்தைச்சூரிவேரைப் - பாக்களவு : அரைத்து ஈல்லெண்: . 

ணெயில் குழைத்து ஐந்து காள் பத்து: வேளை கொள்ளவும்: 
உப்பு, புளி நீக்கவும்... 

வேறு: _சீழாசெல்லிவேவைப் ப பாக்களவு அரைத்து ஈல்லெண் 
ணெயில் குழப்பி ஐந்து: காள் பத்து (வேளை சாப்பிட்டு, எட்டு 
நாள்: பத்தியம் கொள்ளவும்: வெக்ீநீர் கொள்ளக்கூடாது. 

வேறு உ கொடிவேலிவேர் கார்த் தங்காயளவு, சர்கம் பலம் 

தன்று இவற்றைச் சேர்த்து அரைத்து நல்லெண்ணெய் Lit. 
கால் சேர்த்துக் காய்ச்சி பதத்தில் Fale சருக்கரை பலம் நாலு 
போட்டுக்" கிண்டி, எண்ணெய் ஆழாக்கு வீதம் குடித்து Gog 
படி. கற்கத்தை பச்சைப்பாக்களவு தின்றுவர, மூன்றாம். காள்: 
வீக்க்மும், சீழ்கட்டின தும், புரையோடியதும் தீரும். பத்தியம் ் 
கைப்பு, புளிப்பு நக்கவும், 

குடல் வாதத்திற்கு" 
சுக்கு, ப்சிளகு;: திப்பிலி, நெல்லிவற்றல், கருஞ்சேகம், கற் 

் சீரகம், கொத்தமல்லி, சதகுப்பை, கிரர்ம்பு, இலவங்கப்பத்திரி 
இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று: கடும, அசமதாகம், வெள். 
ளுள்ளி, கடுக்காய் இவை வகைக்குப் ,பலம் இரண்டு, இந்துப்பு, 
பெருங்காயம் இவை வகைக்குப்: பலம் ' “கால், செவ்வள்ளிக். 
கொடி, தான்றிக்காப் இவை வசைக்குப் பலம் அரை, காட்டு. 
சீரகம் பலம் ஐ்.து, பனைவெல்லம் - பலம் பத் ஆ ஆயில்பட்டை,, 
கொடிவேலிவேோப்பட்டை இவை । வகைக்குப் பலம். கால், விழிதி 
வேர்ப்பட்டை; கருணைக்கிழங்கு, ' மருக்காரைவேர்பட்டை; 
கண்டங்கத்திரிவேர் இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று) பிரண்டை. 
வேர்ப்பட்டை பலம் இரண்டு, வறட் பூலாங்கொழுந்து... புங்கங்' 
கொழுந்து, கழ.ற்சிக்கொழுக் து; கரிப்பானிலை இவை வகைக்குப் 
பிடி ஒன்று, சாரணைவேர் பலம் அரை இவற்றைப் பிரண்டைச் 
சாறு; முடக்கொற்றான்சாறு . இவை வகைக்குப் படி ஒன்று. 
கொண்டு அரைத்து அத்துடன் கழற்ரிப் ப்ருப்பு ஐந்து சூர ணித் 
திட்டு விளக்கெண்ணெய், ஈல்லெண்ணெய். வகைக்கு ஒரு, உரி 
விட்டுக். காய்ச்சிக் OG திரஞம்: பதமாக வறுத் துப். புதுக் 
கலசத்தில் வைத்துக்கொண்டு ஒரு திங்கள் சென்றபின் ADO 
புன்னைக்காயளவு" இரண்டு ' வேளை பதினைந்து அல்லது இருபது.
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நாள் கொள்ள குடல்வாதம், குடல்புரட்டல், குன்ம்வலி, “வயிறு 
் பொறுமிக்கழிதல், வயிறு இரைதல், அடிவயிற்று வலி, செறியா 
மாந்தம்; வயிறு மூழங்கி இரைதல், உடம்பூதல், அசதி, வயிறு 
எல்லாம் வலித்துப் பேதியாதல் ஆகிய கோய்கள் எல்லாம் இரும்: 
பத்தியம்: தயிர், மோர், மிளகுநீர் சேர்க்கலாம்... 

் அண்டவாத வகைக்கு ~ 

காந்தம், பெருங்காயம், இந்துப்பு, வெடியுப்பு, கரியபோளம் 

இவை. வகைக்கு விராகன் இரண்டு, பிசின், கருஞ்சீரகம், 50 

சரகம், கடுகுரோகணி,. வெள்ளுள்ளி; வெள்ளை ஈரவெங்காயம், 

இவை வகைக்குப் பலம் இரண்டு,. சுக்கு, மிளகு இவை வகைக் 

குப் பலம் ஒன் Dy கெொரச்சிமூலம், 'சாரணைவேர் இவை வகைக்குப் 

பிடி ஒன்று, துளசிசமூலம் பிடி இரண்டு இவற்றை இடித்து 
பதக்கு ,இரிலிட்டு இரண்டு படியாகக் காய்ச்சி வடித்;து அதில் 

நல்லெண்ணெய்; . வேப்பெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய் இவை 
வகைக்குப் படி அரை சேர்த்து முளைறீக்யெ கழற்டப்பருப்பு - 
ஐந்து அரைத்துப் போட்டு : ஐம்பது. கோழிமுட்டை வெண்' 

 கருவைவீட்டு மேற்படி. கடைச்சரக்குகளையும் அரைத்துப் , 
போட்டுக் கரைத்து ஒரு சாதி விறகால் எரித் து கிண்டி, காய்ச்சி 

மெழுகுபதத்தில் வடித்து, அதில் அரைக்கரண்டி. அளவு மூன்று 
காள் ஆறு! வேளை கொள்ளவும். ' அப்பூ,புளி _ நீக்கவும், - அண்ட 

வாதம், கழல்வாதம், அ௮ந்தரவாயு, இண்டவரதய் முதவியன 

திரும். கைகண்டது.. ... : 

ட டட வேறு உ கரிவராயல், கப்பு. மிளகு இனவ 'சரிகூட்டிப் 

பெருங்காயம்' பணவிடை இரண்டு சேர்த்து மைபோல் அரைத்து 
உருட்டிக். கொள்ள தீரும். 

அண்ட. வாயுவுக்கு 

் கொழிஞ்சிவேர்பட்டை விராகன் மூன்றை, கொழிஞ்சியிலைச் 
சாறு விட்டு அரைத்துத் துளி சுண் ள்ம்பில் கலக்க வெற்றிலையில் 

slaty ப்ச்சைப்பாக்கு, “கொட்டைப்பாக்கு, சவ லுடன் சேர்த்து 
மென்று. :இரசத்தை விழுங்கவும்." மூன்று காள் வேண்டும் 

போதெல்லாம் சாப்பிடவும், அிகையிலை கீக்கவும். 

வேறு : -விளக்கெண்ணெய் படி ஒன்று. ஒரு தலை abate) 
பூண்டு சேர் ஒன்று. ஒரு குடங்கை முடக்கொற்றானைப் , ிரிமணை 
(பிரமணை ) போல் சுற்றி மேற்படி பூண்டைத்தோல்' 'போக்கிச்
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சட்டியில் மேற்படி, எண்ணெயை ஊற்றி அதில் பிரிமணையை 
“வைத்து அதன்மேல் பூண்டைப் பரப்பி வைத்து. ஒரு சாதி. 
விறகால் எரித்து பூண்டும் இலையும் சிவந்த ப்.த.த்இல் வடித்து ஒரு 
கரண்டியளவு மூன்று நாள். ஆறு வேளா கொள்ளவும். கடும் 
பதீதியமாக வெந்நீரும் சோறும் -சரப்பிட்டுவர AGH TAIT UL, 
ஒரண்டவாதம் இவை தீரும். 

, அதீதிரவாயு. வதைக்கு . 
வெள்ளுள்ளி பலம் நரலு,' கல்லுப்பு உழக்கு; மிள்கு' பலம் 

ஒன்று இவற்றை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் அரைத்து கல்லெண் 
ணெய் உழக்கு விட்டுக்' கண்டி: ரவிபுடம் வைத்து புன்னைக்கா 
யளவு பத்து நாள் 'கொள்ள' அந்திரவாயு; இசிவு, - வலி 
மூதலியன: தீரும். பத்தியமாய் இருக்கவும். 

அண்டவாயு அத்திரவாயுவுக்கு 
மாவிலிங்கப்பட்டை பலம் ஒன்று, கழ ற்சிப்பருப்பு அரைப் 

பலம் இவற்றைச் சூரணித்து கோழிமுட்டை வெள்ளக்கரு விட்டுப் பொரித்து ஏழு காள் கொள்ளவும். மேலுக்கும் கழற்சி விதையை மஞ்சளுடன் கூட்டி சட்டு அரைத்துப் பூசியும், அந்த மருந்தையே -- தீணலிலிட்டுப்' புகை பிடித்தும் வர் இருவகை வாயுவும் தீரும்: பத் தியம் 2: வெந்நீரும் சோ றும் 'உண்கவும், 

_."' சத்திசாரணைவேரும், சர்க்கரையும் அரைத்துப் பசுவின் பாவில் குடிக்கத் இரும், தத 

. அண்ட வாதத்திற்கு 

வேறு:--தழித் தும்பைவேர்ப் , பட்டையை பாக்குடன் மென்று இரசத்தை விழுங்க வரத் இரும், 
வேறு:--கழித்தும்பையிலையை எ அமிச்சம்பழச்சா ற்றில் அரைத்துக் -கொட்டைப்பாக்களவு மூன்று காள் கொடுக்க. ' அந்திரவாயு;  ஒருவிதை வாதம், . அக்கினிமந்தம் “இவைகள் 

திரும். ப ட த கத டவ் ட்ட ......... இருவிதை வாதத்துக்கு 
.... இருவிரல் அளவு ' வசம்பை PG , மண்டலம் கொள்ளத். 

தீரும். ன தொர, ப |
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'கெற்பக்கிராணி வயிற்று கழிச்சலுக்கு' 

தானிக்காய், சுக்கு, இரிகடுகு, ஏலம் இவை வகைக்குப் பலம் 

இரண்டு, இவற்றை இடித்துச் சூர்ணித்துப் பனைவெல்லம் பலம் 

இரண்டு சேர்த்து திரிகடியளவு கொள்ள த்தீரும்: 

| குன் மங்களுக்கு 

இந்துப்பும், பெருங்காயமும் | வகைக்குப் பலம் இன்று, 

மிளகு பலம் இரண்டு, தோல் நீக்கிய வெள்ளுள்ளி பலம் மூன்.று, 
_ இருகுகள்ளிப்பால் உழக்கு Qa pops கூட்டி அரைத்துக் குடல், 

-தீலை.போக்யெ கோழி வயிற்றில் வைத்துத் தைத்து நாலு படி 
வெள்ளாட்டுக் கோமயத் திலிட்டு அவித்துப் பதத்தில் எடுத்து 

உலர்த்தி இடித்து சூரணித் து அதில் வெருகடியளவு பேய்ப்பீர்க் 

குக் கஷாயத்திலாவது, வெர்நீரிலாவ 4 து. இரண்டு வேளை ஜந்து 7 

காள் கொள்ள, நீராமை, கவுசை, பெருவயிறு, பீலிகை, வாயுக் 

கட்டி, குன்மம், எரிகுன்மம் முதலிய நோய்கள் தீரும். தெளி 

தண்ணீரிலும் சன்னி ளலா. பத்தியம் : மோருஞ்சோறும். 

கைகண்டது. ட்ட 
வலி குன்மத் துக்கு 

.. கடுக்காய் பலம் பத்து, கடுகும், வெள்ளுள்ளியும் வகைக்குப் 
பலம் ஐந்து, அசமதாகம்,. வெடியுப்பு, பெருங்காயம் இவை 
வகைக்குப் பலம் அரை, சுக்கு, இந்துப்பு ஒவ்வொன்றும் பலம் 

ஒன்று, சாரணைவேர் பலம் ஒன் று,. இருகுகள்ளிப்பால் படி. எட்டு, 
வெள்ளாட்டுக்கோமயம் உரி. ஓன்று: மேற்கூறிய சரக்குகளை 

எல்லாம் ஈன்றாக இடித்துத் தூளாக்கி அதை கள்ளிப்பாலும் 
ஆட்டு மூதீதிரமும் கூட்டிப் பிசைந்து" உலர்த்தி அதை ஆற்றுத். 
தும்மட்டிக்காய்களுள் அடைத்து நூலினால். நன்றாய்க்கட்டி 

பானையிலிட்டு : சீலைமண் செய்து பானையின் கீழும் மேலும் 

ஆட்டு எரு டோட்டுப் புடமிட்டுப் பதத்தில் எடுத் துபொடித்துப் 

புது கலசத்தில் வைத் $ துக்கொண்டு. அதில் வெருகடியளவு 
இஞ்சிச்சாற் ovr o $1, சுக்குக்கஷாயத் ? திலாவது கொடுத்து 
வரவும். கைப்பு, புளிப்பு, மிளகு நீக்கி, மோருஞ்சோறும் எட்டு 
காள் உண்ணவும், 'வலிகுன்மம் திரும்: EET ET 

சத்தி குன்மத்துக்கு 
இந்துப்பு பலம் ஒன்றை, கள்ளிப்பால் விட்டு அரைத்து 

தேங்காய்க்குள் இட்டுச் சீலைமண் செய்து . சட்டு ஐடுறீக்கி .
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.ரூரணித்து, முலைப்பாலிலாவது, 'தேனிலாவது கொள்ள சத்தி 
குன்மமும், வாந்தியாதலும் தீரும். பத்தியம்: மோருஞ்சோறும் 
உண்ணவும். 

| சாதம் செரியாமை வாயரல் எடுத்தலுக்கு 

சரரணைவேர், வில்வவேர், முக்காவளைவேர், சுக்கு, மிளகு, 
வெள்ளுள்ளி . இவை சரிகூட்டி. அரைத்து இளவெங்றீரில் 
கொள்ள இவை இரண்டும் தீரும். 

.... எரி குன்மத்துக்கு. 
சிறுகரைவேர், பொன்னாங்காணிவேர், செண்பகப்பூ இவை 

சரிகூட்டி கருப்புட்டி சேர்த்து அரைத்து வெள்ளாட்டுப் 
பாலில் கொள்ள எரிகுன்மர் தீரும், 

"குன்மம் எட்டுக்கு 
பேய்கும்மட்டிக்காய்சாறு படி நாலு; இந்துப்பு, படிகாரம் 

எவச்சாரம், மணிவெங்காரம், கல்ல பெருங்கரயம், கருஞ்சீரகம், 
இப்பிலி இவை வகைக்கு. வீரரகன் எட்டு இவற்றை சூரணித்து 
மேற்படி. சாறுடன் கூட்டி உழக்காகக் காய்ச்சிக் இண்டிப் 
பதமாய் இறக்கும்போது பசுவின் நெய் உழக்கு சேர்த்து கண்டி. : 
எடுத்து அதில் ஒரு குன்.றியளவு கொள்ள நோய் தீரும். இச்சா 
பத்தியம். 

அஷ்டகுன்ம கோடரி 

a, வெண்காரம், . பஞ்சலவணம், வெள்ளுள்ளி, கடுக்காய், 
வசம்பு, இரிகடுகு, ஓமம், எவச்சாரம்; நவச்சாரம், சவுக்காரம், 
கடுகு, பெருங்காயம், கேர்வாளம் இலை சரிகூட்டிப் பொடித்து 

தேங்காயில். அடைத்து முளையடித்து சாணிபூச புடமிட்டு 
மேல் -ஓடு வெந்த பதத்தில் எடுத்து ஓடு நீக்கி அரைத்து மெழுகு 
பதமான பின் எடுத்து ஒரு மாதம் சென்ற பின் சாப்பிடவும்: 
பத்தியம் : பசுவின் மெய், பால், தயிர் சேர்க்கலாம்... 

சூலை வகைக்கு. 
_ வெள்ளாள்ளி நாறு அரைத்து அத்துடன் நெரச்சி, 

மூக்குரண்டி, பிரமி, : முடக்கொற்றான், குப்பைமேனி, காட்டு 
முருங்கை, : பாவட்டை, வெள்ளைச்சாரணைவேர், 'அமுக்ரெ௱, 

- பங்கம்பாளை, பொன்னாவரை, கொட்டைக்கரந்தை, வேளையிலை
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இவைகளின் சா.று-வ்கைகள் ஒன்றுக்கு படி.ஓன்று, வெள்ளாட்டு 
மூத்திரம், பசுவின் மூத்திரம், தேங்காய்ப்பால், கார்த்தஞ்சாறு$ 

ட செங்கழுநீர் இவை வகைக்கு உழக்கு ஒன்று, ஈல்லெண்ணெய். 
், விளக்கெண்ணெய், கெய். இவை வகைக்குப் படி. ஒன்று இவற்றை. 

, இன்றாகக் கூட்டி. பாகுபதமாகக் காய்ச்சி: அதில் வெண்காரம்; 

இரிகடுகு, சதகுப்பை, அரத்தை; செவ்வியபடி.காரம், £6 Gens wy 

கோஷ்டம், பஞ்சல்வணம் இவற்றை. வசைக்குப். பலம் கால் 
பொடித்துச் கூட்டிப் போட்டு: கண்டி கடுகாகத் : திரட்டி: 
வைத்துக் கொண்டு சுண்டைக்காயளவு: காலை மாலை சாப்பிட: 

குன்மம், நீராமை, குட்டம், தேமல், மகோதரம், மர்மான ப்ட 

வலி, கலை முதலிய கோய்கள். போம். 

- குன்மம் 8.க்கும் சூசிக' வாயுவுக்கும் 

மூளை தோல் போக்யெ வெள்ளுள்ளி பலம் Sp அரைத்து 
சாதிக்காய்; 'இரிகடுகு, பெருங்காயம்; இப்பீலி மூலம்) சதகுப்பை, 

.. கொடிவேலிவேர், எவச்சாரம், சத்திச்சாரம், கழற்ிப்பருப்பு, 
ஓமம், அஞ்சுப்பு, கடுகு, எள் இவை. வகைக்குப் பலம் இரண்டு 
பொடித்துக் கூட்டி அத்துடன் விளக்கெண்ணெய் உழக்கும்; 

கெய்: உழக்கும் சேர்த்து கடுகு செய்து புன்னைக்காயளவு 

Saree எட்டு. வகை கன்றக்களூம் பனி. 'இச்சாபத்தியம். 

- சத்தாதி சூரணம் | 
.... சந்தனக்கட்டை, அதிமதுரம், கச்சோலம், கோஷ்டம், 
முந்திரிப்பழம், , பேரீச்சம்பழம், செங்கழுரீர்க்தெங்கு, வில்வப் 
பருப்பு, : நெல்லிப்பருப்பு; : .முத்தக்காசு, :விலாமிச்சம்வேர் 

இவற்றைச் . சரிகூட்டி சூரணித்து சமமாகச் சினி: ச்ருக்கரை 
“சேர்த்து , வெருகடியளவு தேன்; Guu, Quads, ,தண்ணீற் 
கழுநீர், அன்னநீர், இஞ்சிச்சாறு: இவற்றில் ஒன்றில் கொள்ள 
கெஞ்செரிவு, கைகாலெரிவு, அசதி முதலிய, கோய்களும் ஈரல் 

குலை 'எரிவு, முக 'எரிவு, ப்ழங்காய்ச்சல், 'அக்கினிமந்தம், மேகம் 
முதலியவைகளும் தீரும். “பசி உண்டாகும், இச்சாபத்தியம்- 

| 09g Bus. வகைகளுக்கு 
முசுமுசுக்கை பலம் நூறு இடித்து “பதினா று மரக்கால் நீர் 

விட்டு எட்டு. ஒன்றாய்க், காய்ச்ி வடித்.து தண்ணீர்விட்டான் 
கழங்குச்சாறு படி." ஒன்று. பாவிரன்கழங்குச்சாறு படி: dr gy



. இவற்றைக் கலந்து. காய்ச்சி குழம்பு பதத்தில் வரும்பொழுது 

அத்துடன் அதிமதுரம், தப்பிலி, பேரீச்சம்பழம்; முந்திரிப்பழம்) 

ஏலம், கராம்பு, லவங்கப்பட்டை; செஞ்சந்தனம், சாதிக்காய்) . 

சாஇப்பத்இரி, : ஈன்னாரிவேர், முத்தக்காசு, தாமரைவளையம்) 

நெல்லிவற்றல்; வெட்டிவேர், கெய்தல்க்கிழங்கு, :க௪கசா, 

கச்சோலம் இவை வகைக்குப் பலம். அரை; கூகைகீறு பலம் நாலு 

இவற்றைச் சூரணித்து மேற்படி குழம்பிலிட்டுக் கிண்டி தேன் 

படி. இரண்டு சேர்த்து லேகியம் செய்து ஒரு காசிடை கொள்ள 

- காலைப் பித்தம்; உள்மாந்தை;  தலைகூற்றல், மூர்ச்சை, ஆயாசம்; 

இரச் தக்காமாலை, மூத்திரகிருச்சிரம், பித் தூலேஷ்மம், அப்ஸ் 

மாரம்; 'சிரோகேத்திர விகாரங்கள்: தரய்மையிலாமை, தாது 

ஈஷ்ட்ம் இவைகள் தீரும், . பத்தியம் : -பாலுஞ்சோறும் உண்ப 

தீற்கு மூன் #880 சருக்கரை: ஒரு. வீராகன் சரப்பிடவும். 

ரித்த வகைக்குச் PEDO சருக்கரை 

். ப இரிப்லை, திரிகடுகு, கேர்வாளம், கண்டங்கத்தரி, ஏலம், 

கிராம்பு, இலவங்கப்பட்டை, அகத்தவிதை, சேங்கொட்டை, . 

தேவதாரு, லவங்கப்பதீதிரி, ஓமம், கடுகு, கருஞ்சீரகம், 
அத்திப்பட்டை, கரிவிளா, பெருங்காயம், முத்தக்காகு, சித்திர 
மூலம், மரமஞ்சள்; . கஸ்தாரிமஞ்சள், 'இலவம்பீட்டை, "மருதம் 

பட்டை, மகிழம்விதை . இவை சரிகூட்டி சூரணித்து அதன் 

இடை சிவதைச்சூரணம் கூட்டிப் ்பனைவெல்லத்தைப் பாகு' 
“செய்து அதில் இட்டு. 'லேகியமாகக் கிளறி, புன்னைக்காயளவு 
கொள்ள வாயு நோய்கள், வயிற்று வலி) உப்பிசம், மேல்மூச்சு, 
'இளைப்பு, சலக்கட்டு, “மூலம், மேகம், மலக்கட்டு, உடம்புக் 
கடுப்பு, வாதம்; பித்த சிலேட்டும நோய்கள், HAGA, பெரு 
வயிறு, கவுசை முதலியன தீரும்." வயிறு கழியும்படி மருந்து 
கள் கொடுக்கவும். பத்தியம் கடைப்பிடிப்பது முக்கியம், 

பித்த பயித்தியத்திற்கு 
கொடுப்பை, தவசுமுருங்கை, உளர்முருங்கை,' முசுமுசுக்கை, 

சீநீதில்தண்டு, செம்புரா இவைகளின். சாறு, இஞ்சி, கரிப்பான் 
இவற்றின் சாறு வகைக்குப் படி. ௮ரை,' கழுதைப்பால் படி. கால், 
சீரகம், ஏலம், அதிமதுரம், சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, கோஷ்டம், 
முந்திரிப்பழம், பேரீச்சம்பழம்): கூகைநீர், கோரோசனை (இவை 
வகைக்குப் பலம் அரை, இவைகளைச் சூரணித்து மே Duy. சாறு
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பால்களுடன் சேர்த்து சர்க்கரை, குரணங்களின் கூட்டுக்தொசை 
-யாரகக் கொண்டு காய்ச்சிப் பாகுபதத் இல், மேற்படி சூரணமிட்டுக் 
கிண்டி. தேன் சரிகூட்டி லே௫யம் செய்து, புன்னைக்காயளஷு, . 

__ வில்வப்பழம் சேர்த்து கொள்ள; 956 பயித்தியம் தீரும். 

வாத்தி, பித்தம், மயக்கம் முதலிய வகைக்கு 

. பருத்திப்பருப்பு, இப்பிலி,' சீரகம், ஏலம், பனைவெல்லம், 

கநெல்பொறி, சர்க்கரை; தேன். இவற்றைச் சமன் Grr g ae 

'சஷாயமிட்டுச் சாப்பிட, இரையும் கிராணி, அண்ட ற்றல், இருமல் 

முதலியவை தீரும். 
வாத வலிக்கு 

கொடுப்பை, மூருக்கு, முசுமுசுக்கை, சீந்தில்கண்டு, செம் 

பிரான், இஞ்சி இவைகளின். சாறு வகைக்குப் . படி. எட்டு, 

கழுதைப்பால் படி.' கால், சீரகம், ஏலம், அதிமதுரம், சுக்கு, 

Bare, இப்பிலி, கோஷ்டம், முக்திரிப்பழம்,' பேரீச்சம்பழம்; 

- கூகைநீர், கேர்ரோசனை இவை வகைக்கு விராகன் ஒன்று, பசு 
வின் பால் படி. எட்டு, நல்லெண்ணெய் படி: ஓன்று, இவற்றோடு 
சா று. வகைகளைக் கூட்டி, அதில் சரக்கு வகைகளை விலரைதீதுப் 

போட்டுக் காய்ச்சி மெழுருபதத்தில் வடித்து, . தலைமுமுக வ்ர் 
வாத வலி அரும். 

வெட்டைக்கு 

, கல்லெண்ணெய், கெல்லிக்காய்ச்சாறு, பசுவின் பால் இவை 
வகைக்குப் படி. இரண்டு, கரிப்பான்சா று, கொடுப்பைச்சாறு, 
முசுமுசுக்கைச்சாறு இவை வகைக்குப் படி. ஒன்று, ஆதண்டை 

யிலைச்சாறும், நொச்சியிலச்சா அம் வகைக்குப் படி நாலு, இவை 

களைச் சேர்த் து DA Ky Biv gi FF Catt இரண்டு, கஸ்தூரி . 

மஞ்சள்: பலம் இரண்டு, இவற்றை அரைத்துக் கலக்கி, மெழுகு 

பதமாகக் காய்ச்சி, வடித்து, தலைமுழுகி வர வெட்டை தீரும். 
see டக்க. பத் Pape இருக்கவும். ... 

Lt -. இத்தத்துக்கு ட 
'சர்தல்தண்டு, சதாவேரிக்கிழங்கு,  தாமரைவளையம், 

தாமரைத்தாது," துரட்டியிலை, அவுரியிலை; கரிப்பான் இலை, 
“கொட்டைப்பாசியிலை, இளநீர், குருவிக்கரும்பு,: கூவிளம் இலை, 
:நெல்லிக்காய், பேய்ப்புடல், கோவைத்தண்டு, ஈரிப்பயற்றிலை, புளி 

பிலை, முத்தக்காசு, . குருந்தொட்டியிலை இவைகளின் சாறு
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வகைக்குப் படி ஒன்று, பசுவின் பால் படி. கரலு, நல்லெண்ணெய்: 

படி. ஒன்று இவைகளைக் கலந்து அதில், அசமதாகம், 
தேவதாரம், சரளப்பதுமுகம், அரக்கு, கடல்நுரை, தக்கோலம், 

சந்ஈலவங்கப்பட்டை; கருஞ்சீரகம்; ' கஸ்தூரிமஞ்சள்,, மிளகு; 

கடுகுரோகணி, கடுக்காய், தான்.றிக்காய், சடாமாஞ்சி, கோஷ்டம், 

அதிமதுரம், புலிரகம், ஈறிக்கிழங்கு. “இவை “வகைக்கு விராகன் 
காலு, இவற்றை அரைத்துக் கரைத்துக் காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் 

வடித்து, தலைமுழுகி வர் பித்தகோபம்; இருமல், பைத்தியம், 

கைகால் கண்ணெரிவு, காதிரைச்சல், 'பித்தசரம் . என்னும்' 
இவைகள் திரும். 

உ:டம்பெரிவுக்கு 
'சுரைத்தண்டு டுச்சாறும் பசுவின் நெய்யும் சரிகூட்டி. எட்டு 

காள் கொள்ள கைகால் எரிவு திரும். 

இத்த பாண்டுக்கு - 

ஏலம் விராகன் காலு, சடாமாஞ்சி, குக்கில், இப்பிலி, கொத் த 
மல்லி, கோரைக்திழங்கு, பேரீச்சம்பழம், முந்திரிப்பழம், மிளகு) 
திம அரம்; சீரகம், கருஞ்சேகம், சிறுகாகப்பூ, சந்தனம், கூகை 

நீர், சாதிக்காய், தான்.நிக்காய், நெல்லிவற்றல், கடுக்காய், சந்தில் 
சருக்கரை; நெருஞ்சிபவர்,. இலாமிச்சம்வேர், நிலப்பனைக்கழங்கு ' 
இவை வகைக்கு விராகன் ஒன்று, . இவைகளைச் சூரணித்து, 
சரியிடை... சர்க்கரை சேர்த்து, வெருகடியளவு பசுவின் செய்யில் 
"நாற்பது காள்' கொள்ள், அ௮ஸ்தசுரம், க்ஷயம், ஆம்லபித்தம், 
மூலவாயு, குன்மம்; சுவாசகாசம், அரோசகம், காமாலை, மூத்திர 
கிரீச்சரம்,, பிரமியம், / உஷ்ணம் "இவைகள் திரும். 

உஷ்ரை. வாயுவுக்கு 

வெள்ளுள்ளியும்; சுக்கும் வகைக்குப் பலம் ஒன்று, கல் லுப்பு 
பலம் எட்டு, இவற்றை அரைத்துப்: பசுவின் பாலில் கரைத்து 
எருக்கன் விறகால் எரித்துச்: காய்த்து, களிபதமாகக்'- -இிண்டி 
வேளைக்கு கழற்சிக்காயுளவு,. இரு, My eat BH இரண்டு. வேளை 
கொள்ள திரும். இச்சாபத்தியம்... | 

அ.திக உஷ்ண வாயுவுக்கு . 
வில்ல்த்தின் பூ பிஞ்சு, கொழுக்து, வேர், பட்டை இவ்ற்றை 

'உலர்த்திச் சூரணித்து இடைக்கு இடை. சனிச்சர்க்கரை சேர்த்து? 
' வெருகடியளவு இரண்டு... வேளை,.. “வாததேகக்குத். தேனிலும்,
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பித்ததேகிக்கு கெய்யிலும், சிலேச் துமதே௫க்குப் பசுவின் பாலி. 
௮ம் கொள்ளவும். இச்சாபத்தியம்.' 

வாயுவுக்கு 
, காட்டரணைக்கிழங்கு பலம் இரண்டு, சத்திச்சாரணைக் 

கிழங்கு பலம் மூன்று, பெருங்காயம், இந்துப்பு, காந்தம், சவுக் 
காரம், கடுகுரோசணி இவை வகைக்குக் கழஞ்ச ஒன்று, பூண்டு 
பலம் மூன்று; கடுகு, வேர்க்கொம்பு, ஓமம், சீரகம்," குராசாணி 
ஓமம், சதகுப்பை, கார்போகவரி௪, மஞ்சள் இவை வகைக்குப் 
பலம் இரண்டு, கடுக்காய் பலம் ஓன்று! இவைகளைச் சூரணித்து 
வெருகடியளவு மூன்று வேளை கொள்ள, வாயு, எரிவு, கா.து 

. குத்தல், வயிற்றில் உண்டாகும் கேடுகள் யாவும் நீரும், 
பத்தியம் : வெரநீரில் குடித்தல், குளித்தல் செய்யவும். 

். வேறு: பெருங்காயம், திரிகடுகு, திரிபலை, கராம்பு இவை 
வகைக்குக்: கழஞ்சு இரண்டு, அரத்தை, கேர்வாளம் இவை 
வகைக்குக் கழஞ்சு ஓன்று, கார்போகவரி9, கம்பிப்பிசின், 
வெட்பாலையரி௪, சரகம், கருஞ்சீரகம் இவை வகைக்குப் பலம் 
இன்று இவைகளைச் சூரணித்து சரியிடை சர்க்கரை கலக் அ) ஒரு 

சிட்டி. க்கை தேனில் கொள்ளத் திரும். 

வாயு சூலைக்கு. 

'பரங்கப்பட்டைச்சூரணம் பலம் பத்து, : வெள்ளறுகு, 
சிவன்வேம்பு, நிலவேம்பு, சிறுகுறிஞ்சான் வேர், பெருமருந்து, 
புங்கம்வேர், 'இப்பிலி, இப்பிலி' மூலம், வாய்விளங்கம், சிரகம்;' 
மிளகு, கடுக்காய், தான்றிக்காய், அரத்தை இவை வகைக்குப் 
பலம் ஒன்று. இவற்றைச் சூரணித்து அவ்வளவுக்கு இரண்டு 
பங்கு பரங்கிப்பட்டைச் சூரணம் கலந்து புது கலசத்திலிட்டு, 
௮] தில். வெருகடியளவு ஒரு வேளை... er வரத் தீரும். 

சத்தி குன்ம வாயுவுக்கு 
. சுக்கொடு மீளகுங் கொள்ளுக் துய்ய இப்பிலியின் மூலம் 

. திக்குள முருங்கைப் பட்டை செழித் இடு. மேலங் கூட்டி. 
யொக்கவே வெள்ளைப் பூண்டு முண்கவே குடிநீரிட்டு 
இக்கெனச் சத் ் இகுன்மர் திகழ்படப் பறக்குங் கண்டீர். 

[ (பொ-ள்.) . சுக்கு, மிளகு, கொள்ளு, . 'இப்பிலிமூலம், 
முருங்கைப்பட்டை, ஏலம், வெள்ளைப்பூண்டு இவைகளை ஓரள
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வாகக்கொண்டு முறைப்படி. குடி ிற்ட்டுக்" கொடுக்க சத்த 
குன்மம் போம். ] 

, She யுவுக்கு 
பெருங்காயங் கழஞ்சொன் று வசம்பிரண்டு 

்- பேர்பெரிய வுப்புமூன்று மிளகுரான்கு 
மருங்காருஞ் சுக்கைந்து மசமதாகமா.று | 

வ்ரிக்கடுக்கா யேழ்கொடி வேலியெட்டுத் ் 

இருந்தாகுங் கொத்துமல்லி யொன்பது கோட்டம் 
( பத்.துசிவதை பதினொன்றென்று செப்புமிந்த 
மருந்தான விவையரைத்து மெள்ள. — 

வானபுடஞ்செய் துண்ணவாயு போமே; .. ' 

[் (பொ-ள்.) பெருங்காயம். ஒன்று, வசம்பு இரண்டு); 
உப்பு மூன்று, மிளகு நான்கு, சுக்கு ஐந்து, ஓமம்: ஆறு, 

வரிக்கடுக்காய் ஏழு, கொடிவேலி எட்டு, கொத்தமல்லி ஒன்பது, 

கோட்டம் பத்து, சிவதை பதினொன்று கழஞ்சுகளாகக் 

கொண்டு பொடித்து, சூரியபுடமிட்டு. Bae அளவில் கொள்ள 
வாயு, நோய்கள் போம். ் 

போசன சஞ்சீவி 

வெண்காரம், இந்துப்பு, மிருதார்சிங்க, கராம்பு, நிப்பிலி' 

மூலம், நவச்சாரம், வேர்க்கொம்பு,. கோட்டம்; சவுட்டுமண், 

பூரீ Ds ஓமம், வெள்ளுள்ளி இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, 

பூண்டு பலம்-ஐர்.து இவற்றிக்குச் சரியிடை பனைவெல்லம் கூட்டி. 

"அரைத்து மகழங்காயளவு, . இரண்டு - வேளை இருபது: நாள் 

சரப்பிட, வாதம் எண்பது, குன்மம். எட்டு, குசிகாவாயு ஏழு 
இவை: தீரும். 7 

போசன குளிகை a 

சாரணைவேர்; பிரண்டைவேர், : சித்திரமூலம்... காட்டுக் 
கருணை; க.றிக்கருணை, மெருகங்கிழங்கு இவை வகைக்குப் பலம் 

இரண்டு, இவற்றைப் பசுவின் பாலில் வேகவைத்து உலர்த்தி 

அத்துடன் சீரகம், கருஞ்சீரகம், இந்துப்பு,  எவச்சாரம், 

சிறுதேக்கு, சிறுமூலம், செவியம், பூண்டு,. பெருங்காயம்,” சுக்கு? 

பிளகு; இப்பிலி, கராம்பு, கழற்சிப்பருப்பு இவை வகைக்குப் 

பலம் எட்டு, இவைகளை இடித்துச் சூரணித்து ஒன்றாகக் 'கலக்து 

குப்பைமேனிச்சாற்றில். ஒரு நாள் ஊறவைத்து: : மறுநாள் 

எலுமிச்சம்பழச்சாற் றில் ஊறவைத்து அரைத்து, தேற்றான்.



97 

விரைய்ளவு-குளிகை செய்து நிழ்லிலுலர்த்தி, அசனத்துக்கு முன் 

தேன்; சருக்கரை இவை'சேர்த்து பத்து நாள்: சாப்பிட 'வாயு, 

புளியேப்பம், மூலவியாி; உதிரவாயு, இிரட்சவொயு | எல்லாம் 

திரும். கைகண்ட்து: 
- வாய்ப். புண்ணிற்கு : 

் க௫கொச்சியிலை! 'இரண்டை., மூன்று நாள் 'மென் று. te . 

கொப்பளித்துக். துப்பி விடவும்.' கைகண்ட்து. ் 

வ்ரயிதழ். கோண்தலுக்கு 

ஆயப்பட்டையை, அரைத்துக், கோணியிருக்கற பக்கம்பூசி 

சரியாய்த் திருப்பிவிட நிற்கும். கைக்ண்டது. ் 

BD area 
. . sys து. நரம்பை. . (Vein) இறுக்கிப் பிடித்துக்கொண்டு 
'பலாயிலையையாவது, எ௫ுக்கமொட்டையாவது. மூக்குத் துவரரத் 

துள் (வைத்து அழுத்த; சிறு. பர்கரில் 2 இரத்தம். வரும்; 
ரீங்காத் ப்ட் தீரும். க ட்டு ஷ் 

வாயுவுக்கு. . 

7 | Bar gy கடுகு; வெள்ளுள்ளி, சுக்கு, ஓமம்; பெருங்காயம், 

கடுகுரோகணி. “இவை சரிகூட்டி வெதுப்பிச் .சூரணித்.து; -ஒரு 

சிட்டிக்கை தேனில் கொள்ளவும். கைப்பு:புளி. நீக்கவும், .:.. , 

கு -வூதத்துக்கு 
- அழிஞ்சி, மாவிலங்கு, , கொடுவேலி இவைகளின்... இலை 

வகைக்குப் பிடி. என்றை BOOT (PE இடித்து தண்ணீர் ர் அல்லது பழநீ 
தண்ணீர் விட்டரைத்து, கழற்சிக்காய் அளவு கொள்ளத் தரும். 

கூடல் பிடிப்பு வாதத்திற்கு: 
காவில்; சங்கில், 'எருக்கமொட்டு" | இவற்றை - வறுத்துப் 

பொடித்த சூரணமும்; "வசம்பு, சக்கு, கடுக்காய், பூண்டு, 
அசமதாகம் : இவற்றை : வறுத்து இடித்த: சூரணமும் ஓர் 
அளவாகக் கலந்து PGES ‘Ganenarayia. 'கைப்புல் 
புளிப்பும் நீக்கவும்... ் ் 

வேறு; “-பாவட்டையேரும் மிளகும். அரைத்து: இள வெர் 
. நீரில் கொள்ளவும். .-. : 
நட வேறு : எமுட்க்கொற்றுக் சர்மி, முருங்கையில்; குறிஞ்சஸ் ரன் 

் Qe, --இண்டங்கொழுக் Si; QnréRaQareps gi,” = கழற்றிக்



கொழுந்து, : பிறண்டைக்கொழுந்து, : வேலிபருத்திசமூலம், 

சாரணைசமூலம், இவைகளை இடித்து இரண்டு படி. சா றுவாங்க 

அதில் தேங்காய்பால் படி. ஒன்று சேர்த்து அத்துடன் சுக்கு 

மிளகு; பூண்டு, பெருங்காயம், கடுகு; வெந்தயம், கருஞ்சீரகம், 

இந்துப்பு இவை வகைக்கு -நாலு காசிடை கூட்டி, இவைகளை 
அரைத்துக் கலக்கி சட்டியைக் காயவைத்து விளக்கெண்ணெய் 

உழக்கு விட்டுக் காய்ச்சி எடுத்து அதில்... ஒரு. கரண்டியளவு 

மூன்று காள் கொள்ளவும். . பத்தியம். உ வெள்ளாட்டு வற்றல், 
மூருங்கையிலை, காய், தேங்காய்ப்பால் கூட்டலாம்... 

பஞ்சாக்கினி தைலம் ...... 
கல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், 

புன்னையெண்ணெய், புங்கெண்ணெய் இவை வகைக்குப் படி. : 
இரண்டு சேர்த்து, “அத்துடன் ' பெருங்கர்யம், : சங்கழுநீர், 
கோஷ்டம், கடுகு; கொடிவேலிவேர், வசம்பு, ஏலம்; கஸ்தூரி 
மஞ்சள்' இவை .வகைக்கு வீராகன் இரண்டு சூரணித்திட்டு 
காய்ச்சும்போது அதில் வெள்ளாள்ளி தோல்நீக்கியதும்; வசம்பும் 
வகைக்குப் பலம் இரண்டு; இவைகளைத் தட்டிப்போட்டு மெழுகு 
பதத்தில் காய்ச்சி. வடித்து சர்வாங்கமும், தேய்த்துவர; பக்ஷ 
வாதம்,. சிலேற்பனவாதம், கீனுர்வாதம் . முதலிய வாதமோய்க் 
கூட்டங்கள். எல்லாம் தீரும். கைப்பு புளிப்பு நீக்கவும். 

கைகால் நரம்பு. 'இ௫ிவுக்கு 
சாரணைக்கங்கு,. அமுக்கிராக்ழெங்கு இவற்றின். இடைக் 

குச் சமன்” வரகரிசி சேர்த்து இடித்:து, மாவைத்தெள்ளி, “களி 
கண்டி. - கருப்புக்கூட்டி, Sea அறிது. கெய் சேர்த்து ~ 
உண்ணத் தீரும்... 

| கைகால் இசிவு. rigs அடிப்பு. இரவான்னி 
| :இவைக்கு । 
பிரண்டைவேரை ' அரைத்து - எலுமிச்சக்காயளவு- நில் 

லெண்ணெயில் ( குழப்பி உண்ணவும். |e . 
Gaim: ் -மஞ்சள்க்கிழங்கு, சுக்கு, மிளகு; 'வெள்ளுள்ளி, 

- அசமதாகம் இவை ஒரு சேர். கொண்டு 'குப்பைமேணிச்சாறும் 
எவனவன் கெய்யும் அவ்வளவு கூட்டி. வேகவைத்து - 'பதத்தில் 
வடித்து உள்ளுக்குக். கொடுத்து . மேலும்பூசப். vas ey 
வகை தீரும், _' ர a
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விஷட்மூஷ்டித் (தைலம். | 
எட்டி, எருக்கு, முருக்கு, ஊமத்தை; வாதமடக்கி, வாகை, 

SY STO p,. சங்கங்குப்பி; : முடக்கொற்றான்; வேலிப்பருத்தி; 

குப்பைமேனி, சன்னிகாயகம், முருங்கை, முன்னை : இவைகளின் 
இலைச்சாறு; - வெள்ளுள்ளிச்சாறு, - எலுமிச்சம்பழச்சா,று;: ௩ல் 

லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், . புங்கெண்ணெய்,, இலுப்பை 

எண்ணெய், பசுவின் பால்' இவை வகைக்குப்” 'படி.ஒன்று; எட்டி. 

விதைக், கூடிநீர் . படி PAT Dy. வெள்ளுள்ளி,; - தேவதாரம்; 
அதம அரம், கோஷ்டம்; இங் துப்பு; இப்பிலி, கொடி வேலீவேர், 

தீகரைவேர்,, இப்பிலிமூலம் ; சந்தனம்; ஏலம்; கராம்பு, இலவங்கப் 

பட்டை, புலிதொடக்வர், கச்சோலம், அரத்தை; EGC PLSD 

... இவை வகைக்கு விராகன் ஆறு, இவற்றை ADEE SiS கரைத்துக் 

- காய்ச்சி. அதொண்டம்பபடை ! 'விராசன்” அறு . பொடித்துப் 

பேரட்டு மெழுகுபதமர்க வடித்து, காசிடை. கொண்டு, உடல் 

"முழுமையும் பூசிப்பிடித்து வெர்நீரில் குளித்துவர, இமிர்வாதம்; 
பாரிசவாதம், சந்துவாதம், அஸ்திவாதம்; தோள்வாதம், வாதக் 
குடைச்சல், சர்வாங்கவாதம்,: வாயு, ' உடல்இலாத்துப்போதல் 

சன்னி பதிமூன் று. இவைகள், திரும். பத்தியம் காக்கவும். 

் ‘eh Pas தைலம் ் 

. கல்லெண்ணெய் படி. ஒன்று, சின்னி, கோழியாவரை, கற்பூர 

வில்லி, சி அுமுன்னை, சிலந்திகாயகம், சங்கு, இவற்றின் இலைச் 
சர்று வகைக்குப் படி. எட்டு,. இற் றவ்ரைக்கழங்கு, 'அஞ்சில் இலை 
வயிரவன்கழங்கு, கோவைக்கிழங்கு, அப்பைக்கிழங்கு, ' நன்னாரி 

. வேர், சிறுகுறிஞ்சான்வேர்," 'பெரும௫ந்துப்பட்டை, அரத்தை, 
கதகுப்பை, . : தேவதாரம், : கருஞ்சேகம், ் SOU GTM weer, 

இலவங்கம், ,கார்போசவரி9, பூதகர்ப்பான்பட்டை,. .இப்பிலி, 
பூண்டு, வசம்பு “இலவ ,.வகைக்கு விராகன், இரண்டு. மேற்படி, 
சாற்றில் அரைத்துக் கரைத்துக் காய்ச்சி; மெழுகுபதமாக வடித். ' 
BS காசிடை சாப்பிட்டு, மே லம் Lb FS இரும் - “இச்சாபத்த் தியம். 

் வீக்கத்; துக்கு 

அவுரிச்சாறு, கள்ளிப்பால், “பசுவின் பால், தயிர், கெய் 
இவை. வகைக்குப்: படி. .எட்டு..கூட்டிக், காய்ச்சிப் . பதமாய் 
வடித்து. துட்டிடை இரண்டு-வேளை பத்து காள் கொள்ள: பெரு 

. வயிறு, சோகை முதலிய நோய்கள் தரும். - பத்தியம் காக்கவும்.: 
ரு
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- பெரு வியாதிக்கு. 
_ ூவரசன்யிலையைக் குழித்தைலம் இறக்கச் சாப்பிட்டு 

மேலும் பூச, வண்டுகடி, ஆருத புண், தீராத வீரணம், பெரு 

கோய் முதலியன போம். 

வேறு :--பூவரசம்விதையைக் குழித்தைலம் irae இரண்டு 
மூன்று துளி சாப்பிட்டு, மேலுக்கும்பூசு, வண்டு கடி, ஆருத 

புண் முதலியவை தீரும். . இச்சாபத் தியம். 

வேறு:-வேலிப்பருதீஇயிலைச் சூரணம் தக்க அளவில் இரண்டு 

வேளை ' பத்து நாள் சாப்பிடத் தீரும். நாற்பது நாள் சாப்பிட 
வெடித்த புண்கள், வண்டுகடி, இவை தரும், பத்தியம் : மீன், 
க்கல் நீக்கி, விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து மூழூகவும்,.. 

வமிற்றுக்கட்டி வகைக்கு 

"பேய்க்கொம்மட்டிக்கரய்ச்சரறு படி. இரண்டு, தேங்காய்ப் 
பால் படி. காலு, கொள்ளு லெர்சசாறு படி எட்டு, . இலை 
களஞூடன் சுக்கு, மிளகு, : இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், -ஈற்சீரகம்; 
கருஞ்சீரகம், . தேசாவாரம், பெருங்காயம், இந்துப்பு, கடுகு 
ரோகணி, கோஷ்டம், சிற்றரத்தை இவை. வசைக்குப் பலம் 
இரண்டு, பனைவெல்லம் பலம். ஏழு. இவைகளை அரைத்துக் 
கரைத்துக் காய்ச்சி மெமுகுபதத் தில் இறக்கச் சிறு எலுமிச்சங் 
காயளவு, புளி நீக்கப் பத்து காள் சாப்பிட; பெருவயிறு, 
நீர்க்கோவை, நீரரமை, கெற்பவீப்பு௬இ, கடிகள், on pret 
உண்டாகும் நோய்கள் முதலியன தீரும், 

aruda வலி வகைக்கு. 
பேய்க்கொம்மட்டிக்காய், சரவெங்காயம் இனை வகைக்குப் 

பலம் : இரண்டு சிறுக க அறிந்து, கால்ச் சேர். விளக்கெண்ணெய் ' 
விட்டு சிவக்க. வறுதீது கருப்புக்கட்டி'- சேர்த்து அரைத்துக் 
கழற்சிக்காய் அளவு இரண்டு வேளை சாப்பிட. வய ot 
கெண்டை, வயிற்றுக்கட்டி இவை இரும். உப்பு, மிளகு கூட் 
பத்தியம். பேதியாடில் கஞ்ச, வைத்து உண்ணவும். ' 

- மகோதரத்துக்கு . 
-சழுதை லத்இச்சாறும், வீளக்கெண்ணெயும், சரி கூட்டி, 

இரண்டு வேளை ஐந்து காள் கொள்ளவும். சோறு: பிடில் 
படுக்கையிலேயே கொடுக்கவும்,
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பெரும் பாட்டிற்கு. 
எருமைச்சாணிப்பாலும், தயிரும் கலந்து சாப்பிடத் தீரும், 

வேறு :--மஞ்சள்ச் சூரணம், வெருகடியளவும், பெருங்காய 
சூரணம் இரண்டு ப்ணவிடையும் சேர்த்து மூன்று நாள் : 
கொள்ளவும். 

வேறு :--எழுமுள்ளிலையும், ீழ்க்காய்கெல்லியிலையும், சரி 
கூட்டி, அரைத்து, ஈல்லெண்ணெயில்' கொள்ளவும். _ 

வேறு :--முள்ளிக்ரைவிதையை அரைத்துப். பசுவின் 
வெண்ணெயில் குழப்பிக் கொள்ளவும். 

வேறு வாழைப்பழத்தில் இரண்டு பணவிடை பெருங் 
காயம் சேர்த்து மூன்று நாள் கொள்ளப் பெரும்பாடு தீரும். 

இருமல் வகைக்கு 

பரங்கிப்பட்டை, சீரகம், கருஞ்சரகம் இவை வசைக்குப் 

பலம் மூன்று, இவைகளைச். சூரணித் து வெருகடியளவு தேனில், 

அந்தி சந்தி கொண்டு, மிளகு கஷாயம் சப்பிடவிம், ஈளையும், 
காசமும் தீரும். 

மேகநீர்க் குட்டத்திற்கு . 

- ஒரு சட்டியில் பசுவின்' பால் படி. இரண்டு விட்டு வேடு 

கட்டி, அதன்மேல் ஐந்து பலம் கந்தகத்தைப் பொடித்து 
வைத்து மேலே தட்டைச்சட்டியால் மூடி. மண் சீலை செய்து 

மேற்படி ! சட்டியைக் கழுத்தளவு குழியில் புதைத்து அதன் 
மேல் எருவிட்டுப் புடமிட கந்தகம் பாலில் உருக விழுக் 

திருக்கும். இவ்வாறு ஏழு. முறை செய்து எடுத்த கந்தகத்தைச் 

ட. சூரணித்து, சரியிடை சினிச்சருக்கரை கலந்து, , வெருகடியளவு 
இரண்டு வேளை சாப்பிட, சகல குட்டமும் தீரும். 

கைகால் குறைந்த குட்டத்துக்கு 
பிரண்டைக்கொழுரக்தை பசுவின் 'பாலிலரைத்து ஒரு 

மண்டலம் கொள்ளத் தீரும். இச்சாபத்தியம், 

 மரர்பாணி தெஞ்சுப்பிளவை மூலைக்குத்துப் 
IDET DUS 

மாஞ்சியிலை, நீர்ப்புலாயிலை, -கோவையிலை இவைகளின் 
சரறு: வகைக்கு ஆழாக்கு எடுத்து மிளகு பலம் மூன்றும்;
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மரவிலை மூன்றும் சேர்தது. மேற்படிச் சாற்றால் இரண்டு சாமம் 

அரைத்த பின், ஊம்த்தஞ் சாற்றில் இரு wr fans அரைத்துப் 

பற்றிடத் தீரும். 
புண், -வெட்டுகாயம்: இவைகளுக்கு 

இலவங்கப்பட்டை, ௮இிம துரம், கோஷ்டம், செண்பகப்பூ. 

கரசுக்கட்டி, வேம்பாடம்பட்டை, 'கருஞ்சீரகம்,... சதகுப்பை 

இவை சரிகூட்டி.. வறுத்து ; இடித் gh அவ்விடைக்கு. வெள்ளாட் 
டுப் புழுக்கைச் 'சூரணம் கூட்டி நன்றாய் அரைத்துப் புண்களில் 
துர்வி வர எல்ல்ரப் புண்களுமாறும். கைகண்டது. 

..ஆருத இரணங்களுக்கு.. 
சன்னுரிவேர் , பலம் -ஓன்று, மஞ்சள்;' மரமஞ்சள், கடுகு 

ரோகணி, பேய்ப்புடல், வெள்ளறுகு, - வேப்பிலை, பெருமரப் 

பட்டை இவை வகைக்கு வீர்ரகன்' ஒன்று; இவற்றை அரைத்து 
கல்லெண்ணெயில். கரைத்துக் : காய்ச்சி வடித்துப் de ais 
போட், எல்லாப் புண்களுமாறிப்போம். 

- வண்டு கடிக்கும், 18 குட்டத்தித்கும் ண்ட 
சிவன்வேம்பு, சாரணை. வெள்ள: DG FINS ஊழலாற்றி, 

தழுதாழை, புங்கு, குமிழ், மாவிலிங்கு, காட்டாமணக்கு, அழிஞ்சி) 
நிலவிளா; மிளகரணை; வேப்பம்பட்டை இவை வகைக்குப் பலம் 

இருபது, பங்கு, இலுப்பை, புன்னை, "வேம்பு, அழிஞ்சி, எட்டி 
இவற்றின் ட விதை | _வகைக்குப் பலம் ஐந்து. இவைகளைப் 
பாண்ட த்திவி! ட்டுப் . புகைத் , தைலம் “இறக்கு, ,வேளைக்குக் 
கர்டை உள்ளுக்கு. உண்டு, மே அக்கும் 4 பூசி வரத், திரும், ளி 
நீக்க 'இச்சாபத்தியமாக' இருக்கவும், ன 

., வண்டு கடிக்கு 

சங்கம்வேர்;- இவள்ளறுகு; ச குறிஞ்சான், சங்கங்குப்பி, 
நெரச்சி, மா துளை, முக்காவேளை,' மிளகரணை, பொன்முசுட்டை, 
நரய்வேளை, , காட்டுமுருங்கை,; . குருக்தொட்டி,. பழுபாகல், 
பேய்ப்புடல், சுண்டை; அமுக்கிரா; ம மருக்காரை; சிந்தில்தண்டு; 
வில்வம், வெள்ளெருக்கு, - 'தலைசிருளி; “கருடனிகழங்கு “நாய்ப் 
பாகல்; முன் துடரி, பின் துடரி,பீலித்துட்ரி இவைகள் வகைக்குப் 

பலம், பத்தும், நாறு வருஷம் சென்ற. வேப்பம்பட்டை, கரந்தை 
வேர், தேற்றாம்பட்டை, கருங்காலிப்பட்டை ;இவை. வகைக்கும். 

i
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பலம் ஐந்தும், உசாப்பட்டை, ஈரிவிளாப்பட்டை இவை வகைக் 
GU ue மூன்றும், இரிகடுகு பலம் மூன் றும், ஆன இவைகளைச் 

சூரணித்து, அத்துடன் கேழ்வரகு படி. ஒன்று, வீழிச்சாறு 
விட்டு ஏழு. தடவை வறுத்து, ஐந்து பலம் கருப்புக்கட்டி. 
சேர்த்து மேர் ற்கண்டவைகள் எல்லாம் சேர்த்து இடித்துக் 

கூட்டி புது கலசத்திலிட்டு, ஒரு வேளைக்கு வெருகடியளவு, புளி 

நீக்கி ஒரு மண்டலம் கொள்ளத் தீரும். 

- வேறு வெள்ளாட்டு மூத்திரம் படி. எட்டு கொண்டு 

ஒரு வகை விறகால் எரித்.து, குழம்பாகக் காய்ச்ச, அதில் எருக்கம் 

பழுப்புச்சாறு ' விட்டுக் குழம்புபதத்தில் கரய்ச்சித் தடவிவர; 

' நீர்வண்டுகடி, பொரிவண்டுகடி,, சிறுவண்டுகடி இவை இரும், 
கோழி: இறகால் எடுத்துத் தடவவும்... 

வேறு :-- நாறு வருட்ம்சென்/ ற பிராயம்பட்டையைச் சிறுக 

நறுக்கி, வெள்ளாட்டு மூத்திரம் படி. நாலு விட்டு ஒருபடியாகக் 
காய்ச்சி. வடித்து, பச்சைக்கடலை' . படி. ஒன்று போட்டு. 

- அவித்து உலர்த்தி முறுகாமல் வருத்து, முதல் காள் ஒன்றும், , 
இரண்டாம் காள் இரண்டும், இவ்வாறாக ஒவ்வொன்று, ௮தஇக 
மாக ஒரு மண்டலம் , gota சாப்பிடத் இரும், கைப்பு 

புளிப்பு நீக்கவும், 

பெரிய வண்டு கடிக்கு 

பேய்ப்பீர்க்கம்விதை, கொம்மட்டிச்சா று, ஊமத்தங்காய்ச் 

சாறு; குளமஞ்சிச்சாறு, வெள்ளுள்ளி, (வெண்ணெய், குப்பை 
மேனிச்சாறு, வசம்பு இவை ஓர் அளவாகக் கூட்டி. சூரியபுடம் 
வைத்து கோழி இறகால் பூச, பொரிந்து உலர்ந்து விடும். 

_ வேறு ஆலங்கொழுந்து பிடி. மூன்று, குப்பைமேனியிலை 

். எண்டைக்காயளவு, வெள்ளுள்ளி; மிளகு; வசம்பு இவை குன்.றி 

ளயவு இவைகளை அரைத்து ஒரு. முட்டைச்சாம்பலை புண்ணில் 

தேய்தீது அதற்கு மேல் மருந்து போட்டு மூன்று நாளுக்குப், 

பின் anes கழுவி, புங்கம்விதையை அரைத்துப் பூசவும். 

புறதஞ்சுப் பொருள்கள் 

- பெருவாகை, பெருங்குமிழ், பாதிரி, கூவிளை, முன்னை; கள்ளி 

வேர்ப்பட்டை, சுக்கு, சகாவேரி, நெருஞ்சி, சீந்தில் இவைகளின் 
தோல் நஞ்சுத் தன்மை: உடையதாம்.



64 

RBH பொருள்கள் 

கெல்லிதான்.றி, 'கடுக்காய், . சித்திரமூலம், சிவதை) கேர் 

வாளம்; இவைகளின் உட்புறமுள்ள ; கொட்டை நரம்புகள் 

கஞ்சுத் தன்மை . உடையனவாம். அவற்றை. "நீக்கக் கொள்ள 

வண்டும் ட 
வீக்கத்திற்கு 

... வேப்பம்பட்டை, பேய்ப்பீர்க்கு, வட்டத்திருப்பி, மரமஞ் 

eer, 'சிறுவழுதளை, கண்டங்கத்தரி, ஆடாதொடை! இவை வகைக் 

குப், பலம் பத் து; இவைகளை இடித், 'து இரண்டு தூணி. நீரிலிட்டுப் 

் பதிக்கர்கக் : ETA, நெய், படி. நாலு. சேர்த்து; அத்துடன் 

இப்பிலி ' மூலம், செவீயம்; கொடுவேலீிவேர், மிளகு; கோஷ்டம்; 

அதிவிடையம், இந்துப்பு; வட்டத் திருப்பி, வாய்விளங்கம்) 

தேவ்தாரஸ் சீரகம், யானை தஇப்பிலி, அரத்தை, ஓமம் மஞ்சிட்டி, 

வாலுளுவை, எவச்சாரம்; மஞ்சள்; பூதகரப்பான்) குடசப்பாலை 
இவை :வகைக்குக் கழஞ்சு ஓன்று): “சுத்திசெய்த : சுக்கு : பலம் 

இருபது,இவைகளை :அரைத்துக்.கரைத்துக் "கலக்கிக் காய்ச்சி, 

மெழுகுபதத்தில் * வடித்து, வேளைக்கு" துட்டிடை : கொள்ள, 

மூலம்; விப்புருதி, சந்து" விப்புருதி; ஆறுத .புண்; "நரம்புச்சிலந்தி, 
பவுத்திரம், கண்டமாலை, வீடக்கடி, பாண்டு; பிரமேகம்கூடிய 

வாதம், பீனீசம், சுவாசகாசம்; -மார்புகோவு, சுரோணித வாதம் 

முதலிய... நோய்கள் தீரும்... - இச்சாபத் தியம், . 

காதுக்குக்கழ் ' உண்டாகும் வீக்கத்திற்கு. 

'கருஞ்சகத்தை: அரைத்துப் பூச, OD -குழந்தை , மூதல் 
பெரியவர்கள் வரை உண்டான எவ்வித வீக்கமும். வ ஜ் றும். 

ரல் குலை. தோவுக்கு 

'பீச்வின்' பர்ல்' eng. ‘gor று; கன்னாரிவேர்; கோரைக்கிழங்கு, 

முச்முச்கிகைவேர்; வில்வவேர்;-பழம்பாசிவேர்,,. 'பேய்ப்பீர்க்கு; 

ஓரிதீழ்தீதாமரைவேர்; : தூ துவளைவேர்)' 'விடத்தலைவேர் "இவை 

வசகைக்குப் பலம். இன் Dh. சீரகம்; சொம்பு, கருஞ்சீரகம் இவை 

வகைக்கு விராகன்' ஒன்று இவைகளை : இடி துப் பசுவின் கெய் 

படி “ஒன்று ் சேர்த்துக் காய்ச்சி... மெழுகுபதத்தில் :-” “வடித்து 

தின்பது:சாள் -கொள்ளவும்.' புளி, புகை" நிக்கவும். ஈரல், குலை 
யெரிவு, அஸ்தியெரிவு, கெஞ்செரிவு, &ஷ்ணரிவு' எல்லாம் தரும்;
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வேறு -கோவைக்கொழுந்து, சந்தனம்; காவிக்கல் இவை 
களை வெள்ளாட்டுப்பாலிலரைக் த்து மூன்று நாள் கொள்ளத் ் திரும், 

 மலட்டுப்பூச்சிக்கு... 

முன்னைவேர்ப்பட்டையை பாக்களவு அரைத்து மூன்று 

காள் ஆறு வேளை அரைத்துத் தண்ணீரில் கொள்ள. மலட்டுப் 
புழு நீங்கி, கெற்பந்தரிக்கும். -கைகண்டது. 

கெற்ப முண்டாக' 

- விளக்கெண்ணெய் சேர் : ஒன்று, : புத்திரச்ஞ்2வீப்பட்டை, 
உலர்ந்த கருடன்கிழங்கு, பரங்கப்பட்டை இவை 'வ்கைக்குப் 

பலம் நாலு; ஈரவெங்கீரயம் : வீசை பத்து; "இவைகளைச் சுத்த 

சலத்தில் அரைத்துக் . கரைத்து மெழுகுபதமாகக் காய்ச்சி, 

வேளைக்கு ஒரு பலம், காலையிலும். மாலையில் கால் பலமும் 

சாப்பிட்டு மறுகாள், பச்சை விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து 

முழுகவும், உப்பு, புளி, காரம், கறி இவை “நீக்கி மாதத்துக்கு 

இரண்டு முறை சாப்பிடவும், உப்புக்கண்டம் சேர்த்துக் 
கொள்ளலாம். ் 

சிறுத்த பிள்ளைகள் தக்காமல் போய்விடச் செய்யும் 

் - -தோரய்க்கு: .. ் 

- இலவங்கப்பட்டை, நிலவேம்பு, கடுகுரோகணி, சுக்கு இவை 

வசைக்குப் பலம் எட்டு, நாட்டுச்சர்க்கரை பலம் இரண்டரை, 

பசுவின் கெய். படி. இரண்டு, . பசுவின் பால் வேண்டிய அளவு 
வார்த்து. எல்லாவற்றையும் அரைத்துக் கரைத்து குழம்பு 

_ பதத்தில் எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி. விட்டு, மேற்படி சர்க்கரை 
யும், நெய்யும் சேர்த்து லேகியம் செய்து, கழற்சிக்காயளவு 

இரண்டு வேளை சாப்பிடவும். . புளி, புகையிலை நீக்கவும். தலை 
மூழூயெ காள் பொரி, f ரசம், துவரம்பருப்பு, கெய் இவை கூட்ட ' 
லாம்.. இப்படி இருபத்திரண்டு நாள் சாப்பிடப் பிறக்கும் 

குழந்தை நன்றாய் இருக்கும். 
ப Derr Bar வயிற்றில் மரித்தால் ் 

குதிரைலத் தியை "இளவெர்ரீரில். கரைத் துக் "கொடுக்கப் 
பிள்: பிறக்கும், . , : 

வேறு உ-ஆம்ணக்கலெச்சாறும்; வெள்ளாட்டுப்பாலும், சரி 
லந்து: உண்ண, பிள்ளை. பறக்கும், ்
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வேறு:--வெக்தோன் றிக்கழங்கை அரைத்து. யோனியில் 

இடவ, பிள்ள பிறக்கும். 

பின்ளைபெ 'ஐம்ரட்டாத ரர்க்கு 

- தலைழோயிருக்கிற கோவைச்சிறுகொடியை விளக்கெண் 

ணெயிலிட்டு : ஊறவைத்து அந்த எண்ணெயைக் கொடுத்து 

கொடியை கால் பெருவிரலில். கட்டி பிறக்தவடன் கொடியைத் 

தண்ணீரில். போடவும், . .... 

வேறு: ரீர்முள்ளிவேர் காலு காசிடை:' அரைத் து. விளக் . 

கெண்ணெயில்: குழப்பிக் கொள்ளப் பிள்ளை பி க்கும். ‘8 

; வேறு:--ஈழ்க்காய்நெல்விவேரை DISS Gio Da. திய 

படி கொடுத்து மேல் வயிற்றில் பூசவும் பி page. 

பிள்ளை விழ 

௬ இன்னும் கஷாயமும்,, கொம்மட்டிக்காம்ச்சாறும் ef 

கூட்டிக் கொடுக்கப் பிள்ளை விழும், உட 

வேறு சண்பக வீதையை வெள்ளாட்டுப் ப்ள்லில் ் 

அரைத்துக் குடிக்கவும். விழும்... ... 

பிள்ளை பெற்றவள்:. காயலுக்கு 

க  கடுகுரோகணி, மிளகு, ஏலம், பூண்டு, கருஞ்சீரகம், 

கஸ்தூரி மஞ்சள், - கராம்பு, : . கோஷ்டம், அக்கராகாரம், 

பொரிக்காரம், இப்பிலி, கடுக்காய், அரத்தை, வசம்பு, பெருங் 

காயம், நிலவேம்பு, முக்காவேளை, , , சிவன்வேம்பு: "இவைகளைச் 

சரிகூட்டி. இடித்து சூரணித்து * சீனி சர்க்கரை ene த eur 

தேனில் கொள்ளவும்... 1 
பு 

. . நான்காம் மாறல். சரத்துக்கு . 

ட்ஈ்மைப் பிடித்து கருப்புக்கட்டிக்குள்' வைத்து ant மூன் றட 

Optix: கொடுக்கவும். - உப்பு) புளி, , ae மூன்றும் காள்... 

தலைக்குத், கன்ன விடவும். 4 oe 7 தழட வ ஸடகக : 

- விக்கல், வா Rig 

பாலும், Qn ற்பொியும் கூட்டிக் காய்ச்சிக் கொடுக்கத் தரும். 

வேறு :--நெற்பொரி, இப்பிலி, தேன், சர்க்கரை, மாதுளம் 

பழரசம், இலவசக் கூட்டிக் குழம்பாக்கிக் கொடுக்கவும் தீரும். 
1



._. வேறு நெற்பொரி, பேய்ப்புடல், வில்வப்பழம்; a6: 

பயறு Qo no றக் கூட்ட்டி; வெந்நீரில் கலக்து 'கொடுக்கவும்... 

வேற் நெற்பொரி," கொத்தமல்லி, 'குளுந்தமட்டி', 

கூவிளம், கற்கண்டு அல்லது ' சர்க்கரை. இவற்றைக் ao 

வடி த நீர் கொடுக்கவும் திரும். ' 

- வேறு: -கெல்பொரி, சர்க்கரை, இப்பிலி, மர் துளம்பழச்சரறு 

இய்றிறைக் கலந்து கொடுக்கத் இரும். 

, கரமாலை சோகை வீக்கத் இற்கு 

் முரு முரு மூருவிலி மூள்ளிமுக் காவை - 
உரி:உரி கூரி உரி உரியநீர்கொடு 

் -ப்ரு பரு பரு பரு பாண்டு ரோகமுஞ். 
- குரு ச்ரு சுருவெனச்: சோகை மாறுமே. 

[ (Qur-ar.) 'முருவிலிசமூலம்; சீர்முள்ளிசமூலம்; முக்கா. 

வளைசமூலம்' இவை *வ்கைக்குப் ப்ல்ம் இரண்டு, கடுக்காய் 
இருபது, ஈரவெங்காயம். படி. இரண்டு, . இவைகளைத்... தட்டி, 

எட்டு படி. நீர்விட்டு காலொன்றாகக் கரய்ச்சி ஆழாக்கு அர்ஷ் 

இரண்டு. வேளை நாலாறு நாள் கொள்ளச் இரும். 

"காமாலை. சோகை: பித் பாண்டுவுக்கு : 

் : அரப்பொடி, வெள்ளுள்ளி 'இவை வகைக்குப்.பலம் இரண்டு 

மிளகு பலம் ஒன்றரை,..௮வுரிவேர்ப்பட்டை “பலம்: இரண்டு 
(இவைகளை எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு நன்றாய் அரைத்துச் 

சூரியபுடம் வைத் துகொட்டைப்பாக்களவு இரண்டு வேளை பத்து 

நாள் கொள்ளத் தீரும். - பத்தியம் சதகம். கைகண்டது.. ் 

of ST BDES 

(1) வுருவிசமூவ்த்தை். சுட்டசாம்பலை ' நீரில் கரைத்து 
வடிகட்டிக் காய்ச்ச பற்பமாகும்... ் மேற்படி பற்பம் பணவிடை 
"கொள்ளப் பரியையுண்டாக),. சக்ல வியாஇகளையும்' "போக்கும்! 

( 2) ஹோரெல்லிவேரையும், அரகத்தையும் , பசுவின், பாவில் 

அரைத்துக் குடிக்கவும் திரும். _ 

(8). எருமைச்சாணிப்பாலை “எருமைத்தயிரில் : சூட்ட்டிக் 
'கொடுல்கர்ம் திரும். so



68 

(4). மூன்று. வருடம்: சென்ற பருத்தியிலைச்சாற்றில் 
சுக்கு, மிளகு, வெள்ளுள்ளி; சரகம், இவைகளை ஓர்: அளவாக 
அரைத்துக் குடி.ச்கவும் தீரும். | ப 

(9) புளியனீர்க்கைத் துவைத்துப் பிழிந்தசாறு ..படி 
எட்டு, சாரணைசமூலச்சாறு படி. எட்டு,.. தலைஎருமைச்சாணிப் 
பால். படி. எட்டு, எருமைத்தயிர் படி. எட்டு இவ DE DF 

'சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்து தக்க அளவில், கொடுக்கவும் தீரும். 
பாலும் சோறும் உண்ணவும். ட்ட. ட 

(6) ரகம் விராகன் ": ஐந்து, "இந்துப்பு வீராகன். மூன்று, 
பெருங்காயம். விராகன் ஐன்றரை, அரப்பொடி. விராகன் ஐந்து, 
கோளாங்கொட்டை விராகன் ஐந்து இவைகளை. எலுமிச்சம் 
பழச்சாற்றில் ஈன்றாக அரைத்துக் கையாந்தகரைச் சாறு, ஆழாக் 
கில் கலந்து கொடுக்கவும் இரும். முசுட்டையைத் துவைத்துச் 
சாறு பிழிக்து உடலின் மேல் துவளையிடவும். ~ 

ஏலாதி மாத்திரை | 
gab, Qoaisn, uéAon, குங்குமப்பூ, அதிமதுரம், 

சந்தனம், சுக்கு, பேரீச்சம்பழம், முந்இரிப்பழம், ஈன்னாரிவேர், 
“வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வேர், 0வதாரம், இப்பிலி, இலுப் 
பைப்பூ இவை வகைக்கு விரரகன். இரண்டு, கோரோசனையும், 
சடாமாஞ்சியும்"வகைக்குக கழஞ்சு இன்றரை, கஸ்தாரி விராகன் 
இரண்டு -இவைகளைப் பொடித்து .: இளநீர் : விட்டரைத்து, 
தூதுவளங்காயளவு மர்த்திரை செய்து, நிழலி லலர்த்தி இஞ்சிச் 
சாற்றில் அல்லது மூலைப்பாலில் கொடுக்கத் தாபசுரம், :அஸ்.இ 
சுரம், - பித்தசுரம், கபசரம், : உள்காய்ச்சல். எல்லாக்: இரும் 

- தோஷத்துக்கு முலைப்பாலில் கொடுக்கவும்; >.’ 

வெள்ளைப்பாஷாண. பற்பம் 
- வெள்ளைப்பாஷாணம் பலம் காலு,  தாமரையிலையை. 

அரைத்த விழுது கார்த் தீங்காயளவு கொண்டு "அதனுள் பாஷா 
“ணத்தைப் பொதிய வைத்து அதன்மேல் .புளியம்புறணி ஐந்து 
வரல் படியும்படி வைத்து மூடி. சீலை மண் செய்து மேலே ஏழு 
"சீலை மண் செய்து உலர்த்இ, சிறு புடமாகப் போட்டு, குளிர்க்ச 
பின் பாஷாணக் கட்டியை ' எடுத்துப் பொடித்து வைத்துக் 
கொண்டு, தக்க அளவில் இனமறிந்து "அனுபான த்திலீட்ச்:௪கல 
வியாஇகளும், சகல சுரங்களும் இரும். பத்தியம். காக்கவும்
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சுரதீதின் மேற்காணும் இருமலுக்கு 
முன்னைவேரைக் குறுக ஈரக்: ஒன்றரைப் படி. நீரிலிட்டு 

“காரல் படியாகக் காய்ச்சி இருத்து மூன்று நாள் ஆறு வேளை 

கொடுக்க இருமல் தீரும். 

- குளிர் aE DDS 
சுக்கு, கொத்தமல்லி, ' 'பேய்ப்புடல், பற்படாகம், நில 

வேம்பு, சீந்தில்தண்டு,. கோரைக்கிழங்கு, சிறுகாஞ்சொரி, முட் 
காய்வேளை, கண்டங்கத் தரி, பேராமுட்டி, அவுரிவேர், விஷ்ணு 

கரந்தை, கோஷ்டம், சிறுதேக்கு, ஆடாதொடை இவை வகைக்: 

குப் பல்ம் எட்டு கொண்டு இடித்து, மூன்று படி. நீரிலிட்டு 
எட்டு ஐன்றாகக் காய்ச்சி இறுத்து, வீசம் படியில். தேனும், 
பெருங்காயமும் பணவிடை உரைத்துக்கூட்டி, மூன்று நாள். 

ஆறு வேல கொடுக்கத் தீரும். புளி நீக்கி, பத் ் இயம் காக்கவும், 

அரக்கு தீதைலம். 
வெருகங்கிழங்கு பலம் பத்து, சிற்றாமூட்டி, நன்னாரி, 

- நெருஞ்சி, அமுக்கறா,  கரிப்பயற்றங்கொடி, -குமிழம்வேர், 
கொடுப்பை, மூசுமுசுக்கைவேர்'இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, 
தாமரை வளையம் பலம் இரண்டு, கடுக்காய் பலம் ஐந்து,. 

இவைகளை. இடித்து நரலு மரக்கால் நீரிலிட்டுக் குருணியாகக் 

கரய்ச்சி இறக்கி, வல்லாரைச்சாறும், இளநீரும் வகைக்குப் படி. 
ஒன்று, ஆவின்பால் படி. காலு, தயிர் தெனிநீர், நெல்லிக்காய்ச் 

சாறு, இவை. வகைக்குப் படி. ஓன்று; எ.லுமிச்சம்சாறும், முலைப் 
பாலும் வகைக்குப் படி. இரண்டு, பத் துப் பலம் ௮ரக்கை, நாலு 

வள்ள நீரிலிட்டு, 'குருணியாச்க் காய்ச்ச இறுத் Ble > Ope us 

துடன். . சேர்த்துக் காய்ச்சியபின், சன்னலவங்கப்பட்டை”, 
கோஷ்டம், அதிமதுரம், அக்கராகாரம், இலுப்பைப்பூ, ஈற்சரகம், 

கருஞ்சீரகம், தாமரையரிச௪, கெல்லிப்பருப்பு, கோரைக்கிழங்கு; 

கொத்தமல்லி, வாய்விளங்கம், சதகுப்பை, இலவங்கப்பட்டை, 
._. இலவங்கப்பத்திரி, சந்தனக்கட்டை இவை வகைக்கு விராகன் - 

_ நாலு, வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வே், சிறுகாகப்பூ, பெருகாகப்பூ, 

ஏலம், கூகைநீறு: இவை வகைக்குப்' பலம் ஒன்று. நல்லெண் 
ணெய் படி. காலு, இவைகளை எல்லாம் சேர்த்துக் காய்ச்சி மெமுகு 
பதத்தில் வடித்து எடுத். து அதில் ஆவின்பால், அல்லது காடி. . 

் இவற்றுளொன்றில் ஒரு கரண்டியளவு கொடுத்து மேலுக்கும்
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தேய்த்துத். அலைமுமூகு,் அஸ்இசரம், உள்காய்ச்சல், . அலும்பைப் 

பற்றியசரம், ஆறுமாதமாகக்கரயும்சரம், - உட்ச்சூடு, மேகம் 

இருபத்தொன் று, ரொணி, மூலம் முதலியன தீரும்... பத்தியம், 

கைப்பு, புளிப்பு, நீக்சவும். கோயின் தன்மைக்கேற்ப பத்து, 

இருபத்திரண்டு, கர்பத்திரண்டு காள். சாப்பிடவும். 

நாட்பட்ட சுரத்திற்கு ட. 
முடக்கொற்றான், ஆடாதொடை இவ்வீரண்டும், காட்டா 

மணக்கு, ஆவாரை, prasad, இவற்றின் வேர் வகைகளும் 

பச்சைப்பாக்களவாகக் கொண்டு அத்துடன் : கருங்காக்கணம், 

உ௰லம், மாவிவிங்கை, (குன்றி இவற்றின் வேர் பச்சைப்பாக் . 

களவும், கடுக்காய், தான்.றிக்காம், வெள்ளுள்ளி, பூவசம்பு இவை” 

கள் இரண்டு பாக்களவும், ஈ ஈரவெங்காயச்சா, று படி. இரண்டும் ~ 

கள்ளிப்பால் ஆழாக்கு அரையும் . ஆக. இவைகளையெல்லாம் 

அரைத்து விளக்கெண்ணெய் படி. ஒன்.றில் அரைத்துக் கலக௫க்' 

காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில்” வ்்தி.து ஒரு கரண்டியளவு இரண்டு 

மணி. கேரத்திற்கொரு முறை சாப்பிடத். Bon. eee 

புளிப்பு நீக்கவும். Le 

காய்ச்சல்: சன்ணி: தோஷத்திற்கு 

.. சுக்கு, இப்பிலி; மிள்கு இவை வகைக்குப் பலம் இரண்டு; 

இிராம்பு' -விராகன் . இர்ண்டு, தெசரவரம் விராகன், மூன்று; ... 

சித்தரத்தை வீரர்கன் ஆறு, இஞ்சி பலம்” இரண்டு; இிற்றரத் 

தையும் இஞ்சியையும் சுரசம் செய்து ம ்றவையை வெதுப்பிச் 

orem துப் பேர்ட்டுக். காலையில்: கொள்ளத் தீரும்." ் 

: இத்தசுரம் 'குளிர்க்கு ட 

் " பேம்ப்புடல், இகரஷ்டம்,. கொத்தமல்லி, சுக்கு;  ஷ்ருப்டி, 

பேராமும்டி,' அவுரிவேர்,. நிலவேம்பு, சிறுதேக்கு இவைகளைக் 

கூட்டி நீசிட்டு ஐந்து, அல்லது பத்து காள் அரப்பிடவும். புளி 

சத்தம், மவ ட்டு 

ப 4 சுரத்திற்கு.. ட பரி 
் எ ்பாதொடைப தும்டைட் ist B, வேலிப்பருத்தி, தட்ட்விளா, 

உத்தமதானி, மூசுமூசுக்கை, பேய்ப்புடல், ,காயுருவி. இவற்றின் 
இலைகளைச் 'சரிகூட்டி இடித்த; சட்டியிலிட்டு - இரண்டு படி. நீர் 
விட்டு வேடுகட்டி,௮ தில் சுக்கு, கடுகுரேர்க்ணி, மிளகுஇவற்றைக் 

கூட்டி. துணியீல் மூடிக்து மேத்படி இடித்த மருந்துக்குள்வைத்து ' ,
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மேல்மூடி சீலைமண்செய்து, அடுப்பிலேற்றி வேக்வைத்து எடுத்து 

துணியில் உள்ள மருந்துகளை எடுத்து. மூன் றில் HG பாகம் 
, சட்டியில் இருக்கும் BITS By. YU MF Bret yo வேளை 

“சாப்பிடவும். பத்! தியம்: உப்பை வறுத்துக் it ap RATATAT, 

ae குளிர் சுரத்திற்கு..... 
எருக்கன்னெரும் து, வசம்பு, வெள்ளுள்ளி, மிளகு, சுக்கு, 

முருங்கைப்பூ இவை சரிகூட்டிச், சிறுகீரிலரைத் து சுண்டைகா 

ளவு உண்டை, . செய் து, 'இளவெர்சீரில் கொள்ளக் இனிர்காம் 

போம். 

வேறு உகுப்பைமேனிவேர்' ஒன்று, வெள்ளுள்ளி' பத்து) 

மிளகு மூன்று இடை; இவற்றை அரைத்து வெந்நீரில் கொள்ளக் 
குளிர்காய்ச்சல் தீரும். 

வேறு -பொன்னாங்கண்ணிவேர்; பேய்ப்புடல், முத்தக்காக, 

UPN TED, PEAY, சுக்கு இவைகளை ஓர் அளலாகக்கொண்டு, 

முறைப்படி குடிநீரிட்டுக் கொடுக்கலாம். 

வேறு கஞ்சாங்கோரை, துளசி, -பற்படாகம்; விஷ்ணு 

கரந்தை, கருவேம்பு, சிற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, அரத்தை; 
பேய்ப்புடல், துள், . இ றுதேக்கு, இலவங்கம், திப்பிலி இலா 

மிச்சம்வேர், சீந்தில் இவைகளைச் - சமன்கூட்டி, குடிநீரிட்டும் 

கொடுக்கலாம். . 

சுர வெ துப்பிற் ற்கு 

பெரும் அளணினளைர்சினா Dy | தண்ணீர்வீட்டான்கிழங்குச் 
சாறு, இளநீர், ஆவின்பால், ஆவின்கெய் இவை வகைக்குப் படி. 

ஒன்றோடு, கோஷ்டம், அதிமதுரம், சந்தனம், பச்சிலை, கச்சோலம், 

ஏலம், இலவங்கம், செங்கழுநீர்க்கிழங்கு; தாமரைவளையம், 
விமாலரிசி, வெப்பாலையரி௪), சுக்கு, இலாமிச்சம்வேர்,' வெட்டி 

வேர், . இப்பிலி, மாங்கொட்டை, . ஆத்திப்பூ;' இலவம்பிசின்? 

சிற்றாமுட்டி, பொன்முசுட்டை இவைகளை வகைக்கு விராகன். 

ஒன்றேகால் வீதம் கூட்டி, அரைத்துக் கரைத்து 'மெழுகுப;த 

மாகக&'காய்ச்சி வடித்து, நாள் ஒன்.றுக்குக் காசிடை வீதம் சாப் 
பிட உள்காய்ச்சல் தீரும். : ug Bund காக்கவும், ் 

தாக. சுரத்திற்கு 
் கூவிளம்வேர்ப்பட்டை, கெல்பொரி, “Ppa இவைகளைக் 

குடிரீரிட்டுக் கொடுக்கவும்.



ta 

 Gan:—goigiertg தீ பறக்க வறுத்து.வேண்டி௰ நீர் 
விட்டு ஆறிய பின் ஈரலு வேளை கொள்ளவும். 

- மேற்சுவாசதீதிற்கு 

வில்வப்பட்டை சீரகம் இவ்விரண்டையும் அரைத் துக் 

் கொடுத்து, தொப்புளிலிருக்து மார்புவரை. சந்தனத்தைக். கனக் 
குப் bbe மேற்சுவாசம் நிற்கும்... 

டட விடாச்சுரத்இற்கு - 

- கொத்தமல்லி, சுக்கு, வெள்ளுள்ளி, €ரகம்,' மீளகு இவற் 

றைத் துணியில் முடிந்து ஒரு படி நீரிலிட்டு உழக்காய்கீ 

காய்ச்சிய நீரில் மருந்தை அரைத்து மூன்று நாள் ஆறு வேளை 

கொடுக்க விட்சச்சுரம்' இரும், 

சுரத்திற்கு 
கருப்பங்கட்டி, சந்தனமுங் 

காட்டில் பழுத்தபழம் புளியும். 
். விரும்பிக்கடைந்த வெண்ணெயுடன் 

விடிய ,த்காலங் கொள்வீரேல் 
பருப்புபால் நெய் முருங்கையிலை 

' பரிகாரஞ்செய் புளிதவிர்த்தால் 
் கெருப்புப்போன்ற சர்ங்களெல்லரம் 

நில்லாதோடும் நிச்சயமே. ட" கபி 

ம (பொ-ள்.) வெல்லம், *ந்தனம்,' காட்டுப்புளி; வெண் 
ணெய் ஆ௫ய் இவைகளை ஓர் அளவாகக்கூட்டி விடியற் காலையில் 
தின்று, புளியைத்.தவிர்த்து, பருப்பு, பால், கெய்; முருங்கையிலை 
போன்ற உணவைப் பத்தியமாகக் கொள்ள, சுரம் போம்: 

தடுக்கு கரத்திற்கு 
அழிஞ்சப்பட்டை விரரசன். BTR, வசம்பு, 'வெள்ளுள்ளி 

் இவை வீராகன் இரண்டு ; இவைகளை அரைத்து, சுண்டைக்கா 
யளவு. மாத்திரை செய்து, நிழலிலுலர்த்தி இஞ்சிச் சுரசஞ்செய்து 
அதில் கொடுக்கத் தீரும். மீறினால் கொச்சித்தழையை _ நீர்விட்டு 
அவித்துச் சாறு பிழிந்து வடிக்கட்டி அதில் கொள்ளவும். , 

தல். கனத்திற்கு 
பொன்னாங்காணி சமூலம், வெள்ளுள்ளி, வசம்பு: இவை 

களைத் தட்டி முலைப்பாலில் நசியமிடத் தீரும்,



22. 
கருத்த, அர்சர சுர்த்திற்கு 

'பேய்ப்புடல், முத்தக்காசு,  “பற்படாகம், : - மூசுமுசுக்கை, 
சுக்கு, இப்பிலி, சரகம், ஏலரிசி: இவைகளைத் -துணியில் முடிந்து 
ஒரு.வள்ளம் நீரிலிட்டு ஒரு சாதி விறகாலெரித் து ஒரு படியாகக் 
காய்ச்சி இறுத்து கால் படி கொடுக்கவும்," பத்தியம் * வெந்நீரும் 

சோறும் கண்ணாவாம், 

கருத்த சீத கரத்திற்கு 
சட்டியைக் காயவைத்துச். சரகமிட்டுப் , ,பொரியும்போ.து 

_ இரு படி. நீர்விட்டு அரைக்கால் படியாகும்போது. எலுமிச்சங் 
காய் அளவு எருமை வெண்ணெய் போட்டுக் கொடுக்கவும், 

வாத சுரத்திற்கு ப 
கொத்தமல்லி, சுக்கு இவற் ற வெள்ரரிலர்த்துக் காய்ச்சி 

கொடுக்கவும். 

Gam =A அகாஞ்சொரி, சத்தில், | முத்தக்காசு, சிற்றாமுட்டி, 

Garg தமல்லி, சுக்கு இவற் ற்றைக் 'குடிரீரிட்டுக் கொடுக்கவும், 

| மித்த சுரத்திற்கு . 
தும்மராட்டம், சுக்கு, இப்பிலி, அடில்கட்டை, BOG 

ரோகணி, மிளகு, கொத்த மல்லி, வெள்ளுள்ளி: இவை சரிகூட்டி 
வெக்நீரிலரைத்துச் கொடுக்கவும். — 

வேறு :-முத்தக்காரசு,. சிற்றுமுட்டி வேர், 26 Be, sere 
வேர், கருவேலம்வேர், சந்தனம், பற்படாகம் .இவைகளைக் குடி. 

கீரிட்டுக் கொடுக்கவும், 

சிலேட்டும சுரத்திற்கு' ் 

ரகம்; இப்பிலி, “சுக்கு, வெள்ள்ள்ளி, கடுகுரோகணி, 
கொத்தமல்லி, லவணம், தும்மராட்டம் இவை, சரிக்ட்டி. வெர் 
'கீரிலரைத்.துக் கொடுக்கவும். 

_ வேற:--பேய்ப்புடல், எந்தில், "நிலவேம்பு, முத்த்க்காகு, 
கடுக்காய், கெல்லீப்பரப்பூ, 'தீரன்றிக்கர்ம், "தேவதாரம், கசகசா), 
.இப்பிலி : இவைகளை ஓர் அளவரகக் -கொண்டு. epee 
கொடுக்கவும்.
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'தொத்த சுரத்திற்கு.. , 
இஞ்ச, . கருவாப்ப்பட்டை,  கொச்சியிலை, சித்திரமூலம், 

கையாந்தகரை இவற்றை . நறுக்கிச்சாறு பிழிக் து, அத்துடன் 

சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி இவைகளைப் பொடித்து உளுர்திடை 

போட்டு அரைத்துக் கொடுக்கவும். 

வேறு:- கொத்தமல்லி, சுக்கு, பேப்ப்பர்க்க இவைகளைக் 
குழிநீர் செய்து கொடுக்கவும். 

வேறு கண்டங்கத்திரி, இருவேலி, விஷ்ணுகரிர்தை; வரய் 

விளங்கம், துளசி, குமிழம், கோஷ்டம், சங்கு இணைகள் ஓர் 

அளவாகக் கொண்டு குடிநீரிட்டுக் கொடுக்கவும். 

வேறு பாதிரி, நிலவேம்பு, சீந்தில், நன்னாரி, "இருவேலி, 
இலாமிச்சம்வேர், சாரணை : . குருந்தொட்டி, சின்னிமுள்ளி, 
சிறுதேக்கு, அரத்தை, சிற்றாமல்லி, கள்ளி, கஞ்சா, கொத்த 
மல்லி, குமிழ், இ 'லுப்பைப்பூ இவைகள் ஓர் நிை யாய் கொண்டு, 
குடிரீரிட்டுக் கொடுக்கவும். 

emp Sg சுரத்திற்கு' A ப 
கெருஞ்சிவேர், நிலவேம்பு; HBO, சிற்றாமுட்டி வேர்; சுக்கு, 

-பற்படாகம், கடுக்காய்)!” ஆமாதொடை* “இவைகளைக் குடிரிடிட் 
டுக் கொடுக்கவும், are 

-சிந்தில்தண்டு; முத்தக்காக,: matey Tatty செவ்வியம், எக்கு, 
அளி இவைகளைக் குடிரீர்செய்து கொடுக்கவும், . 

வாத சிலேட்டும சுரத்திற்கு 
கண்டங்கத்இரிவேர், ' சிறுகுறுஞ்சான்வேர், சுக்கு, , கண்டு 

- பரங்கி, சீந்தில்தண்டு, தும்மராட்டம், கப்பன் திப்பிலிமூலம் 
இவைகளைக் குடிநீரிட்டுக் கொடுக்கவும். :. 

சீரண சரத்தற்கு 
'" செல்லில்ற்றல்,. கடுக்காய், தான்றிக்காய், சுக்கு, , மிளகு; 

தப்பில், தப்பிலிமூலம்,- ஒமம், வசம்பு, பற்படாகம் "இவைகளைச் 
சமனிட்டுக் குடிநீர். செய்து கொடுக்கவும், 

சதீதிபாத: சுரத்திற்கு - 
்- மூத்தக்காசு, பற்படாகம், முன்னை, கொத்தமல்லி; பாதிரி 9 நிலவேம்பு, நெருஞ்சி, முந்திரிப்பழம், வேலிப்பருத்தி, கொன்றை 

9
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கூமிழ், காஞ்சொரி, வாகை, i வழுதுளை, கண்டங்கத்திரி இவை 
களைக் கீஷாயமிட்டுக் கொடுக்கவும். 

சன்னி. சுரத்தற்கு' | 
முந்திரிப்பழம், அதிமதுரம்) ' இலுப்பைப்பூ; . இப்பிலி, 

பேரீச்சம்பழம்; :இலாமிச்சம்வேர், :இருவேலிவேர்; கன்னாரிவேர், 

முத்தக்காச, கண்டசர்க்கரை இவைகளைச் சரி சமன்கூட்டி 

கரும்புப் பாலிலரைத்து உண்டைசெய்து நிழலிலுலர்த் இி.சன்னி 

யால் வாய் இறவாமலிருந்தால் முலைப்பாலில்- ஈசியம்: செய்து 
மேற்படி. பாவில் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். ' 

சுவரசகாசம், எலிதடி, வண்டுகடி இவைகளுக்கு 

வெள்ளைப்பாஷாணம், கெளரிப்பாஷாணம், துருசு, Gat 

வாளம்,. எட்டிவிதை; நீரடிமுத் துப்பருப்பு “ இவை வகைக்கு 
விராகன் orgy, தேங்காய். ஓட்டுக்கரி. விராகன் எட்டு' இவை 

களைத் தேங்காய்ப்பால் விட்டி ஆறு சாமம் அரைத்துக் குன்றி 
யளவு: மாத்திரை.செய்து வேப்பேண்ணெயில்: துவட்டி. பொரி 
மாவில் புரட்டி. ஐந்து. காள் கொடுக்கவும். உப்பு, புளி, மீக்ப் 
பத்தியம் இருக்கவும். பச்சை அரிசியில் பால் வார்த்துக் கஞ்சி 
வைத்துக் கொள்ளலரம், , இரைப்பு, இருமல், ஈளை இவைகள் 

“போம். கக 

, இரத்த காசத்திற்கு 
நல்லெண்ணெய் சேர் ஒன்று, காட்டுச்ரேகம்: சேர் எட்டு; 

கழ.ற்சிவேர்ப்பட்டை பலம் ஒன்றரை இவற்றை நீரிலரைத்து 
எண்ணெயில் கரைத்து மெழுகுப்தமாய்க் காய்ச்சி வடித் து ஒரு 
அளவாகக் 5 பத்து ater. சாப்பிடத்திரும். பத்தியம் கீர்கீகீவும், 

வரத. சயத்திற்கு : | . 
“இம்பூறல்சா று படி. எட்டு, அக்கிராகாரம். பலம் இரண்டு 

இவைசசள்க்கூட்டி: வெய்யலில் உலர்த்தி சூரணித்து... மூன்று 
காள் ர ஆறு வேளை சாப்பிட், கோய்போம்.- 

காசம் "இருமலுக்கு 

குருந்தொட்டி. சமூலத்தை, மூல 'சட்சத்திரத்தில் தாப்தீப 
மிட்டுப். பிடுங்கி. நிழலிலுலர்த்து 'சூரணித், அ. வெருக்ஷ்யளவு 
தேனில். ஒரு மண்டலம் கொள்ளத் தீரும்.
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காசம். 5.க்கு . 

சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு இவைகளைத் தூதுவளை, வட்டத் 
திருப்பி, தகரைவேர் , இவற்றின் சாற்றில் அரைத்துப் பசுவின் 

கெய்யிலிட்டுக்: கரய்ச்சக் கொள்ளவும். ் 

‘Dura sa வயிரவ மாத்திரை 

சாதிலிங்கம், வெங்காரம், ' மிளகு, காபி ் இவைகளை 
- எலுமிச்சம்ப்ழச்சாற்றில் அரைத்துக் குன்றியளவு மாத்திரை 
செய்து இஞ்சிச்சாற்றில் கொள்ள, எண்ணியார், பித்தம், தேள் 

விஷம் முதலியன தீரும். 

ப MTB BG ES 
கல்லெண்ணெய்,. - புங்கெண்ணெய், : வேப்பெண்ணெய், 

புன்னையெண்ணெய், பசுவின் வெண்ணெய். இவை வகைக்குப் 
படி எட்டு, எருக்கு, முள்ளி,:சங்கு, புங்கு, விராலி, முத் துருக்கன்) 
மூருங்கை, , முருக்குகள்ளி, மாவிலங்கு, கொடிவேலி இவை. 
களின் .வேர் வகைக்குப் பலம்: இன்று, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, 

அரத்தை, கோஷ்டம், சீரகம், கொத்தமல்லி, அக்கராகாரம், அதி 
விடையம், ., நெல்லிவற்றல் . இவை வசைக்குப். பலம் இன்று, 
ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், பச்சைகற்பூரம், கோரோசனை, 
குங்குமப்பூ; புனுகுசட்டம் இவை வகைக்கு விராகன் மூன்று, . 
இவைகளை அரைத்து. மேற்படி! எண்ணெய்களை விட்டு மெழுகு 
Mares, Sule வடித்துக் கொள்ளவும், us தியம் கரக்கும். 

சகல.  பருக்களுக்கும் : 

் -அருகங்கிழங்கும், காயுருவிவேரும். இரண்டிரண்டு -வீராக 
னிடை பச்சை கெல் ௮, வெள்ளுள்ளி, வெள்ளை ஈரவெங்கரயம், 
வசம்பு, மிளகு இவைகளைதஜ்“டி.*; விளக்கெண்ணெய் படி. 
இரண்டு சேர்தது சூரியபுட்ம் வைத்து மெல்லிய துணியில்: தடவி 
பருக்களின் : மேற்போட : மூடுபரு; உதட்டுப்பரு, 'மூக்குப்பரு, 
கன்னப்பரு, காணாப்பரு முதலியன தீரும். ' கப்பு, புளி; நீக்கி 
கடும்பத்தியம் கொள்ளவும். 

_ விரியன் கடிக்கு 
. தான்.றிவேரை: அரைத்து உண்டை செய்து விரியன்: து 

குக் "கொடுக்கவும்.
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தல்லபாம்பு கடிக்கு 
தான் நியீலையை அரைத்து உண்டை செய்து கல்லபாம்பு 

கடி.க்குக் கொடுக்கவும். 

சில் விடங்களுச்கு . 

மேற்படி பூவை அரைத்து உண்டை "செய்து சில் விஷங் 

களுக்குக் கொடுக்கவும். 

Dadar. எளிதில். பெ றி 

மேற்படி காயை அரைத்து உண்டை செய்து Serdar 

. வருத்தப் பபெவளூக்கு வயிற்றில் தடவவும். ் 5 

கண்டமாலைக்கு 

நீலிவேரை அரைத்து பதினைந்து நாள் புண்ணில் வைத்துக் 

கட்ட ஆணிவிழுந்து விடும். நீலியிலையை அரைத்து வைத்துக் 

கட்ட புண்ணாறி விடும். . 

வேறு உகள்ளிக்கரி, எருக்கங்கரி, "தமத்தங்கரி, கீரைத் 

தண்டு, காயுருவீயிலை' இவை சரியிடை கூட்டி. எலுமிச்சம்பழச் 

- சாற்றில அரைத்துப் புண்ணிற்குப் பூசவும். - 

| Geum வாழைப்பூ, செங்கீரை; நாயுருவிசமூலம், அப்பைக் 

கோவைக்கொழுக்து இவைகளை - உலர்த்த, ; ஓட்டிலிட்டுச் 

சுட்டுக் கரியைப்பொடி. செய்து ஒன்றாகச். சேர்த்துச் சூரணித்து 

தேனில் குழைத்து பூசி வரவும். :புண் உலர புன்னைப்பூவைக் 

கருக்கி எண்ணெயில் குழப்பிப் போடவும். 

“வேறு உ-சண்டைவேரை 'இளவெர்நீரில் அரைத் துக் குடிக் 

கவும்; காகப்பாம்புச்சட்டையைப் புண்ணிலிட்டு. எண்ணெய 

தடவவும், ஆணி விழும். ட்டு 

- வேற: வாழைத்தாரின் இளம்பிஞ்சைச்: சட்டு எண்ணெ 

் யில் குழைத்துப் பூசவும். ப ப ப 

வேறு :--வேலியணைஞ்சானிலைச்சாறும் நல்லெண்ணையும் 

சரிகூட்டி, அமாவாசை தொடங்கி. மூன்று காளும் பெளர்ணமி 

தொடங்கி மூன்று நாளும் குடிக்கவும்: இவ்வாறு: மூன் று 
மூறை செய்யவும். ்
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வேறு: கோவிள்ளவேர் ஏனிமூக்குக்தெங்கு, வெள்ளரிவேோர் 
இவைகளைப் ப்சுவின் பாவில் அரைத்துக் குடிக்கப் புழு சாகும். 

புண்வாய்க்கு கள்ளிப்பாலைச் சீலையிலூட்டிப் போடவும். ் 

அதன் பின்பு அரசன்பட்டையை கையத் தட்டிக் கட்டவும், 

பூவரசக்தழையை விளக்கெண்ணெயில் ல் வதக்கி மூன் றுநரள் 
கட்டவும். | 

கம்பிளிப்புழுவை ௩௬௧8 மூன்று நாள் கட்டவும்: 
ர் 

் பூனைக்குட்டி த்தலையில்;, தண்ணீர். வார்த்து ana தண் 
ணீரை மூன் று.காள் கொடுக்கவும். 

முற்றிய: வேப்பமரத்தின். வைரத்தை அரைத்து இரண்டு 7 
வள்ளம் எருமை, ' * மோரில் ட்கலக்கி _ சூரியபுடம் வைத்து 
சாப்பிடவும். ல் 

... வெட்டிவேரை -அரைத்து ' ஒரு Lig. ஈல்லெண்ணெயில் 
கலந்து ஒரு.சாதி விறகாலெரித்துக் காய்ச்சித் தலைமுழு? வரவும் 

தீரும். த த My 
பல் தோய்களுக்கு ,. 

கொம்பரக்கு, மாசிக்காய், . கொருக்காப்புளிட படிகாரம், 
துருசு இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஒன்று, கடுக்காய், தான் றிக் 
காய்” அரப்பொடி இவைகள் வகைக்கு மூன்று. விராகன் : 
இவற்றை, எடுத்து. எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் ஊறவைத்து 
உலர்த்தச் சூரணித்து பல்வீளக்கப் பல் நோய்கள் எல்லாம். 
தீரும். கைகண்ட்து... படிய உட r 

ப்ல் வலிக்கு i eet, 

ஆல், அரசு, a8, இத்தி, கருவேல். இனங்களின் ௩ பட்டை 
களைச் சமன்கூட்டிக் காசுக்கட்டி, களிப்பாக்கு, கடுக்காய் இவை 
களை” இருபங்கு கூட்டிச். சேர்த்து கஷாயமிட்டு வாய்: Bai 
பளிக்க வலி தீரும், 

 வேறு:-.கடுக்காய் ஐந்த. 'எனக்காரம். விராகன். ஒன்று, 
வசம்பு த்துண்டு மூன்று இவைகளைக் குடிநீரிட்டு. வாய் : கெர்ப் 
பனித்துக். சாட்டாமணக்கின் பாலைக்கொண்டு பல் விளக்கக் | 
திரும். 

ப வேறு. அமருக்காதை, சுக்கு, : "வெள்ளெருக்கு “இன்திறை 
ஓர் அளவு கூட்டிக் குடிநீரிட்டுக் சொட்பினிக்கஷம்,
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பல். புழுவீழ:.... a 

காட்டுமுள்ளியின். காயை முள்ளால் குத்தி) பசரியிலை 

சேர்த்து விளக்கெண்ணெயிலிட்டு வேகவைத்து மென்று வாயி 

லடக்கி உமிழ' பற்புழுக்கள் விழும். வீக்கமும், வலியும். தீரும். 

பல்லரணைக்கு ' 

சீயச்காய்விதை ஒன்றும், மிளகு ஒன்றும் அரைத்து இள 

வெகீ£ீரில் குடிக்கவும். 

.... வேறு: -குதிரைவாலிவேர்க் கஷாயமிட்டுக் குடிக்கவும், 

லேறு:-வெள்வேல், வேம்பு இவைகளின்: : பட்டை, 

கடுக்காய், காசுக்கட்டி,,களிப்பாக்கு இவைகளைக் கஷாயமிட்டுக் 

கொப்பளிக்கவும். --கள்ளிப்பாலைப் பஞ்சிலூட்டி.. பல்லரணை . 

மேல் போடத் தீரும். .. ஸர் 

_ மூக 'சன்னிக்கு, 

கொச்சியில், மிளகு; பீர்க்கக்தண்டு, மஞ்சள்) கற்றாழை 

வேர், ஓமம் இவை .வகைக்குப் பலம் ஒன்று, வேப்பம்விதை 

ஐந்து, இவைகளைக் கூட்டி. அரைத் துக் கொழிக்க... வைத்துத் 

தல்யில் தேய்த்து மூன்று காள். மூழுகவும். 

பல் குடைச்சல் வாயுவுக்கு 

“ot குப்பைமேனியில், சுக்கு, மிளகு க் கஷாய 

மீட்டுக் கொப்பளிக்கவும்.
 : ட ரு 

தேத்திர வாயுவுக்கு 
துத்தம், துருசு, சீனிக்காரம், தலைமயிர் சுட்ட சாம்பல் 

இவைகளை வட்டிலிலிட்டு ஆவின்வெண்ணெயும், எலுமிச்சம் 

பழச்சாறும் விட்டு'” ் செம்புக்குழவியரல் மைபோல் அரைத்து 

நெல்லிடை: . கண்ணிலிட நேத்திரவாயு, வ் அிழூவெட்டு 

கண்பூ ச இலை தீரும்... 4 

a > DU we. வலிக்கு ... 

ட சக்கு, மிளகு; : இப்பிலி;.. மஞ்சள்; மரமஞ்சள்), கஸ்தூரி 

மஞ்சள்) சதகுப்பை, .ஆலாத்திகற்பூரம் இவைகளைக்: குன்றச்: 

'சரற்றுலாட்டி. சீலையிலூட்டி. இரிசெய்து' உலர்த்திப் புகை. பிடிக்க 

ஒருதலை வலி, கண்ணோய் இவை போம். இதனை ஈரியமிடப் 

பிடரிவலி, முகவாதம், புறவாதம், சன்னி இவை தீரும்.
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தலைவலி:வாயுவுக்கு 

சிற்ருமணக்கிலை, சிறுபூனைக்காஞ்சொரியின்யிலை,, பழம்பாசி 
“யிலை, ஈத்தச்சூரியிலை, . பேராமுட்டி; செம்முள்ளி, காசுக்கட்டு: 

இவைகளை அரைத்துச் சூரியபுடம் வைத்து.த் தலைக்குத் தேய்த்து” 
இருபத்தைந்து ஈரழிகைக்குமேல் . தலைமுழுகி பத்தியமாய் ள் 
இருக்கவும். இப்படியர்க ஐந்து மூறை மூழுகத் திரும். 

வேறு வெள்ளாட்டு மூத்திரம் குருணி ஒன்று, வெற்றிலை 
கவுளி மூன்று இவைகளைத் துவைத்துப் பிழிந்து வடிக்கட்டி 
அதில் சீனக்காரம், அத்தம்; அருசு இவைகள் வகைக்கு விராகன் 
இரண்டு அரைத்துக் கீரைத்துக் காய்ச்சிப் பூச, தலைவாயு என்ற 
பூச்சி வெட்டு 'தீரும்; விஷத்துக்கு: வெ 0 sauder தடவிக் 
கொடுக்கவும். கலிக்கமிட விஷம் இரும்.' 7 

a முக மங்குக்கு . 

கோழிமுட்டை வெள்ளள்கக்ருவில்" “ஒரு வீராகன் படிகாரத் 
_ தைப் பொடித்திட்டு அனலில்: வைத் துக் கண்டி: வெண்ணெய் 
போல் வரும்பதத்இல். எடுத்து முகத் ் இல் . eae மங்கு நீங்கி 
மூகத்தில் காந்த ௪ உண்டாகும். ் 

"காது வலிக்கு 
எருக்கம்பழுப்பு, . -மூள்ளங்கிக்கிழங்கு, ; கரயுருவி, ஈண்டு, .. 

வெள்ளரிக்கொடி. இவற்றின் சாறுகள் வகைக்குப் படி. ஒன்று, 
கடல் நுரை, வலம்புரிக்காய், கருஞ்சீரகம்... வெளிச்ிப்199ன், 
வசம்பு, . கஸ்.தூரிமஞ்சள் இவை வகைக்குப் பணவிடை காலு, 
வேப்பெண்ணெய், ஈீல்லெண்ணெய்*, “இவை , வகைக்குப் படி. 
மூன்று. இவைகளைக் காய்ச்சிக் காதில்விட, காதுக்குத்தல், முதலிய 
கோய்கள்: திரும். 

- சிறு காஞ்சொரி லே௫யம்: 
குருந்தொட்டிவேர் பலம் பத்தை, தண்ணீர்: மூன்று: ப்பர் 

லிட்டு, எட்டு ஒன்றாகக். காய்ச்சி வடித்து அதல், கரும்பு 
வெல்லம், பனைவெல்லீம்"இன்வ வ்ன்சக்குப் பலம் பத்.து, சிவதை 
வேர் பலம் முன்று, 'சுக்குச்சூரணம் பலம் ஒன்று, மிளகு; -ஓமம், 
“கோரைக்கிழங்கு, “கடுக்காய்த்தோல், -இப்பிலி; ஆனைத் இப்பிலி, 
“மிளகரணைப்பட்டை “இவைகள். வகைக்கு விராகன் ஒன்று, 
“இவற்றைச் . சூர்ணித்து “பாகி ந்போட்டு. “லேகியம். செய்து 
சாப்பிடவும். ட ல்
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- சித. பித்தம் காதடைப்பு 'இவைக்கு . 

்... கையான்றகரை நெல்லிக்காய் — 
கனத்த சாறு நானாழி . 

மெய்யர் ரெண்ணொயர்மாக்கு 

விதித்த ஆவின்பால் நாழி 

" செய்யாமதுர மீர்ா்றுஞ்' ... 

சேரவறைத்துத் தலைமுழுக' 
“வய்யா. 'சீதபித்தமும். பேர் . 

மடைத்த செவியும் வெளியாமே.' 

பம் ( பொ-ள்.) 'கரிசாகை,' 'கெல்லிக்காய் இவைகளின். சா து] 

படி ஒன்று, எண்ணெய் ' உழக்கு, 'பசுவினபால். படி. “ஒன்று 

இவற்றைக் கூட்டி... அதில் அதிமதுரம் ஆற் பலம் கொண்டு 

அரைத்துக் கலக்கக் காய்ச்சி வ்டி.தீது தலைமுமூக. காதடைப்புப் 

போம்.] 

'காதடைப்ப்க்கு-. | 
குப்பைமேனிச்சாறு, வேலிப்பருத் திச்சா.று, நல்லெண்ணெய் 

இவை சரிசமன். க்ப்ட்டி மத்தித்து காதில். விட்டு அடைக்க மூன்று! 

நாளில் தீரும், 

கரதில் , தீர். வடிதலுக்கு 
.  சரதிக்கரய், சாதிப்பத் திரி, வண்டுகொல்லிப்பட்டை,. செங் 

கடுக்காய், நொச்சியிலை, சி DIE PDA, - - சரவெங்காயம்;: தெருவி 

லழகி இவைகளைச் சமன்கூட்டி. அரைத்து சல்லெண்ணெயில் 

கலக்கி, சூரியபுடம் வைத்துக் கொடுக்கத் தீரும்.. 

சகல பி னிசங்களுக்கும் . 

ன - தரிப்பான்; பொடுதலை, கொடுப்பை, கொச்சியிலை; seers 

arena முசுமுசுக்கை, கரத்தொட்டி, வெற் ர் நிலை, மலைவேம்பிலை, 

விழிம்பியிலை; மணித்தக்காளி, கருஊணமத்தை, பங்கம்பாகா 

இவைகளின் சாறு வகைக்குப்” படி. முக்கால்) நல்லெண்ணெய் 

படி ஒன்று, சுக்கு, திப்பிலி, கருஞ்சீரகம்; மரமஞ்சள், சதகுப்பை, 

கோஷ்டம், ௮திம் துரம், சடாமாஞ்ச);சிறுகாகப்பூ,-தேவத்ாரம், 

சா.இக்காய், தேசாவாரம்; பூலாங்கிழங்கு, . சந்தனக்கட்டை 

கொத்தமல்லி; கஸ் தாரிமஞ்சள்.. இவைகள் வகைக்கு விராகன் 

இரண்டு, மிளகு; .சமுத்திராப்பழம், சிறுதேக்கு இவைகள் 
Bienes 2 ப்ல்ம் :இரண்டு; இவைகளை: அரைத்துக் க்ரைக்துக் 

ஆ
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காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் வடித்து ஆறு காளைக்கு ஓரு முறை | 
யாக முழுகி வர நீர்பீனிசம், சிராய்ப்பீனிசம், இரத்தபினிசம் 

லியன ம். 

ee Bou பீனிச நோய்களுக்கு 

கொடும்பை, சிறு&ரை, கோவையிலை, கரிப்பான், நொச்சி), 
சுடுதுத்தி இவற்றின் சாறுகள், முலைப்பால் இவை வகைக்குப் 
படி. எட்டு, கச்சோலம், வசம்பு, குங்குமப்பூ, சதகுப்பை, கருஞ் 
சீரகம், கடுகு, வெள்ளுள்ளி, கஸ்தாரிமஞ்சள், சடாமாஞ்9), 
மிளகு இவை வகைக்கு விராகன் ஒன்று . இவைகளை பசுவின் - 
பால் சிறிது விட்டு அரைத்துப் பசுவின்பால்; ஈல்லெண்ணெய் 
இவைகள் வகைக்குப் படி ஒன்று கூட்டிக் கலந்து காய்ச்சி 
மெழுகுபதத்தில் வடி.த் துத் தலைமுழுகி வர, பீனிசகோய்கள், 
AFR, கெஞ்சுக்கட்டல், இன்ப்பு,. இருமல், , நீர்ப்பீனிசம் 
முதலியன இரும், கைசகண்டது, 

தீர். பினிசத்துந்கு 
: எட்டியிலைச்சா ௮) ஈல்லெண்ணெய் இவை வகைக்குப் படி 

எட்டு கூட்டி, மிளகு' படி. கால் அரைத்துப் போட்டுக் காய்ச்சி 
வடித்துத் தலைமுழுகி வரத் தீரும். - சபல 

கண் நோய்களுக்கு 
துத்தம், . துரிசு, சங்கு; ஆமையோடு, ஓரிலைத்தாமரையேர் 

இவைகள் .வசைக்கு விராகனிடை ன்ஸ் ற எலுமிச்சம்பழச் 
சாற்றுல் இரண்டு சாமமரைத்து . நீண்ட: மாத்திரைகளாகச் 
செய்து நிழலிலுலர்த்தி - வாயுவால் : வந்த கண்கோய்களுக்கு 
முசுமுசுக்கைச்சாற்றிலும், - கண்பூவுக்கு... பனைமட்டைச்சாற்றி 
லும், மாலைக்கண்ணிற்கு கையாந்தகரைச்சா mB gyno உறைத்துப் 
போடத் தீரும்... 

கண் புகைச்சலுக்கு 

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் கிராம்பை ' கரைத்து. மூன்று ் 
நாள்: கண்ணிலிடச் தரும்... 

வேறு நல்லெண்ணெய் படி. இரண்டு பசுவின்பால், 
கையாக்த்கரைச்சாறு, கற்றுழைவேர்ச்சாறு, நெல்லிக்காய்ச்சாறு, 
முசுமுசுக்கைச்சா, ௮ இவை வகைக்குப் படி ஒன்று, அதிமதுரம் 
'பலம் இரண்டை பாலில் அரைத்து எல்லாவற்றையுஞ் சேர்த் துக் 
காய்ச்சி வடி.த் Si, எட்டு நரளைக்கு இரண்டு முறை தலை முழுகவும்..
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வேறு :--ஏலரி9,. மிளகு இவை வுகைக்குப். பலம் . ஒன்று; 

அவற்றுள்: மிளகைப் பசுவின்பாலில் . ஒரு நாள்-' ஊறவைத்து 

எடுத்.து ஏலரி௰ியும்;, on Gia, சேர்த்து. உடைத்து ஈல்லெண் 

ணெயிலிட்டு குரிடபுடம்' வைத்துத், தல் முழுகவும். 

, கண்ணுக்கு மை 

் விதை நீக்யெ கடுக்காய் பத்து எடுத்து துணிகற்றி சஸ்மண் 

ஜந்து செய்து, காட்டெருவிற் ற் புடமிட்டு எடுத்த “சாம்பலை 

் வெண்கலத்தட்டு, பசுவின் வெண்ணெய் சேர்த்து 'செம்புக்குழவி 

யால் அரைத்து 'செம்புச்சிமிழில் வைத்துக்கொண்டு கண்ணில் 

போட: கண்வலி, அழிகண், கண்குழைவு, ௮ அறிப்பு, மயிர் உஇர்த் 

தல், he isin அமரம். இவை தீரும். 

மாலைக். கண் ணுக்கு . 

. மிளகை நல்லெண்ணெயில் ear ponies i 8 சாயங்காலம் 

கரைத்துத் தலையில் பூசத் தீரும். , 
"வேறு : -எட்டிவீதையை முலைப்பாலில் உரைத்துக் கண்ணில் 

போட்டு வரத் தீரும். 

் டர்கிண் பூவுக்கு! 

டட கொட்டைப்பாசியிலை ஒரு பலம், துத்தம்; ‘giles Bena 

வகைக்கு , ஒரு குன்றிகூட்டி சிறுரீரிலரைத்து மாத்திரை 

செய்து சிறுநீறிலுரைத்துச் சண்ணிலிட, பதினாறு வருடம் 

சென்ற கண்பூவும் தீரும். | 

, வேறு உ-கிவ்பே விலைத் தேனிலுரைத்துப். பொட்டு 

ப வரத் சீரும்... 
கண்: வியாதிக்கு . . 

pide. gia, படி.க்காரம் "இவைகளைப்" பொடித்து ஓர் 

அளவாகக் கொண்டு எலுமிச்சம்பழ்ச்சா லு. விட்டு செப்புக்குழவி 

யாலரைத்துப் போடத் தீரும். 

மை துத்தம், துரிச- “இவை - வகைக்கு ஒரு பலம் கொண்டு 

சாரணை, கையான் த.கரை, வெற்றிலை இவற்றின் சாற்றில் வெண் 
- கலத்திட்டுச் ' சங்காலரைத்துப்: பு துச்சட்டியின்மேல் பூசி 
விளக்கில் ' கெய் : விட்டுத் திரிகொளுத்தி மேற்படி சட்டி. 
கவிழ்த்து மூடி. மேற்படி. சட்டியில் பற்றிய மையை ஆவின்
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வெண்ணெயில் - குழைத்துக் a கண்ணிலிட:. . BexrrG@xpus 

Qareir aor ie ono இரும்; ட ட்ட ட ட்ட 

வெள்ளெழுத் த் துக்கு 

வேப்பம்பிளனை, ட அழிஜ்சி்பழச்சற்றில அரைத்துக் 
கண்ணில் போடவும்... 

Cam -பருத்தியில்ச்சரற்றை ஏழு. நரள் een பிழிய 

கண் தெரியும், 

(வேறு. துத்தம், துருசு. பொன்னுங்கண்ணிவேர். னை 

வகைக்கு ஒரு காசிடையைப் -பனைமட்டைச்சாறு, . எலுமிச்சம் 

பழச்சாறு, புளியிலைச்சாறு, .. விரியிலைச்சாறு.. இவைகளில் 

அரைத்து .மாத்திரைசெய்து நிழலிலுலர்தீஇச் செம்பிராஞ் 

சாற்றில் உரைத்துக் கண்ணில்” வீட்" 'படர்ந்த கண்கோயும், 

புளியிலைச்சாற்றிலிடத் இனவும்; - .பனைமட்டைச்சாற்றிலிட 
இமைத்தடிப்பும், நீலகாசமும், வெள்ளெழுத்தும்) தண்ணீரிலிட 

வெந்த கண்ணோயும், முலைப்பாலிலிட க ஆட்டு விரியிலைச் 

சாற்றிலிட ம்ற்ற கோய்களும் தீரும், ட் 

மண்டை: தர்ய்க்கு 

நல்லெண்ணெய் பழ: ஒன் றில் :-சளமத்திலைச்சாறு படி. 
எட்டு சேர்த்து, அரை ப்ட்... மிளகை வருத்து வெடிக்கும்போ ௮ 
எடுத்து. உடைத்துப். போட்டுப் பதமாய்க்.. காய்ச்சி வழக் ன் 
கான்கு முழுக்கு முழுகவும். புளி நீக்கவும்... ர ரர 

புகை: அரிதாரம், இரசம், கல்க்காந்தம், கந்தகம், மனோசிலை 
இவைகளைச் சரிஎடை கொண்டு Carding இ, கழற், கொச்சி, 
ஊமத்தை இவைகளின் சாறு விட்டு அரைத் து, துணியில் தடவி 
திரிசெய்து . வேண்டும்போது . திரியை. ..வேப்பெண்ணெயில் 
துவைத்துத். கொளுத்தியாவது, . சட்டியில் - தணலிட்டாவது 
திரியின் புகையைப் பிடிக்கச் திரும்... ' ட்டு 

் சன்னிக்கு 

பூாகம், 'வெள்ளீரி, கோஷ்டம், . Bu தரம், Benda, 
ஆலம்பழம் இவைகள் சமன் கூட்டி, முலைப்பாலில் அரைத்து 
நரக்கில் தடவ, சன்னி இரும், பேசா நரக்குக் இரும்பும், 4
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வேற :--சங்கு, பூனாகம், :கலைக்கொம்பு, .இப்பிலி; ஆலம் 
பழம், கற்பூரம் இவைகளைக் கூட்டி அரைத்துத் தேனில் கொடுக் 
கத். தீரும். சாக்குத் தடிப்பும் நீங்கும். -- Se 

.... வேற: வெண்காரம் கழஞ்சு நாலு; uss மிளகு படி. 
ஒன்று இவற்றை கையார்தகரைச்சட்று படி. ஒன்றில் பொடித் 
SI போட்டு காய்ச்ரி ugid வரும்போது சேரமனா Parish 
கழஞ்சு காலைப்பொடித்துப் போட்டுக் சண்டிக் காய்ச்ச, pM 
பிரமாணம் உருட்டுவில்லை செய்து நிழலிலுலர்தீஇ இருவேளையும் 
-ஒவ்வொரு வில்லை கொள்ளத் இரும்; புளி நீக்கவும். ~ * 

சன்னி.19-க்கு. | 
சுக்கு, இப்பிலி, தேசாவாரம், சிற்றரத்தை, கருஞ்சீரகம், 

கஸ் தூரிமஞ்சள், ஊக்காந்தம், வெள்ளுள்ளி, மனோசிலை, அரி: 
தாரம், வெள்ளைப்பாஷாணம், மிளகு. ஓமம் இவை வகைக்கு 
விரரகன். மூன்று. மாவிலிங்கம்பட்டை, :முருங்கைப்பட்டை) 
மிளகரணைப்பட்டை, , தாதுவளைவேர், . எருச்கம்வேர், சங்கம் 
வேர்பட்டை, தலைசருளிவேர், வேலிபருத்திவேர், குப்பைமேனி 
வேர், கண்டங்கத்திரிவேர், . தைவேளைவேர், குட்டிவிளாவேர், 
வாகைப்பட்டை இவை வகைக்குப். பலம் எட்டு இவற்றை 
வேப்பெண்ணெய் படி. ஒன்று, புங்கெண்ணெய் படி. இரண்டு 
கூட்டிக் கலந்து அதில் : மேற்படி. ' கடைமருந்து வகைகளைச் 
சூரணித்தும் பட்டைவேர் வகைகளை தட்டியும் _ போட்டுக் 
காய்ச்ச மெழுகுபதத்தில் வடித்து. ஒரு வீராகன் எடை உள்ளுக் குக் கொடுத்தும் மேலுக்குப் பூசியும் வரித் இரும்: ' 

_ வேறு:- கோழிமுட்டை: 'முப்பது கொண்டு வம் து அவை 
களின் மஞ்சள் கருவைச் சட்டியிலிட்டு ஒரு விறகால் எரித்து அதில் ஐந்து. விராகனிடை வேப்பெண்ணெய்விட்டுக் கரம் தைலம் இறக்கி அதை எடுத்து “ஒரு  கரசிடை கொடுத்து தலையில் பூசி மூக்கில் இரண்டு அளிவிட்டு, உடலிலும் பூரி வரத் 
தீரும், பவை னை ் 

வேறு: .வெள்ளுள்ளி பலம் ஜந்து அரைத்து துணியில் 
பொட்டணங்கட்ட். விளக்கில் “வேப்பெண்ணெய் விட்டுத் இரி 
கொளுத்தி: அதல். பொட்டணத்தைச் GO கரட்டுபப் பிழியத் 

தைலம் : இறங்கும்; AOS உள்ளே கொடுத்தும்; தலையில் 
பசியும், மூக்கிலிட்டும் வரத இரும். "hg gy D
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‘Gan :— po; UG: Cani@anQamide, Qacregaraf ced 
ஐந்து, சுக்கு பலம் இரண்டு, வசம்பு பலம் மூன்று, பெருங்காயம்; 

சந்நிநரயகம், :கருஞ்சேகம், கார்போகரிசி, சதகுப்பை, .கொத்த 
மல்வீ,. திப்பிலி இவை . வகைக்கு விராகன் இரண்டு. இவற்றை 

சூரணித்இட்டு, ௮2ல் பூனாகம்.படி ஒன்று, வேலிப்பருத்திச்சா.று 
படி. ஓன்று, எருக்கம்பழுப்புச்சாறு படி. ஒன்.று. சேர்த்துக் காய்ச்சி 
மெழுகுபதத்தில் வடித்து, ஒரு துட்டிடை- உள்ளுக்குக்கொண்டு 

மேலுக்கும் சி DENSE சன்னி பதிமூன் றும்; உள்,வீச்சு,. புரவீச்சு 

முதலியனவும் தீரும். கைப்பும், புளியும் நீக்கவும்... கைகண்டது.. 

வேறு : :--குருணியளவு வீ ழியிலையை வாய் பேசாமல் hg g 

காடி 'வர்ர்த் துத் துவைத்துப் பிழிந்து. வடிக்கட்டி. ஒரு. படியைக் 

கொதிக்கனவத்து அத்துடன் ஆம்ண்க்கெண்ணெய் பட் ஒன் று 
சேர்த்து, சுக்னா, மிளகு) வெள்ளுள்ளி 'இவை வகைக்குப் பாக்கள் 

'வரைத்துப் போட்டு பதம்சய்க். காய்ச்சி வடித்து மேல் ஸரி 

வேளைவேரும்; மிளகுக் தட்டிப் 'பிழிரது மூக்கில் பிழிந்தும்,. Puy 1. 
மூர்; அஞ்சனமுமிட்டும் வர நோய்: தீரும். 

புகை: 2 வகும்பு, கேழ்வீர்கு, கொள்,' சாமை, இனை, குதிரை 

வாலி; ' “ue BS, கோழியிறகு, நரய்விட்டை, கழுதைவிட்டை, 
நரிவிட்டை,' இலந்தைப்பட்டை," இலந்தம்பழம்,' குதிரை; ' மாடு; 
எருமை இவற்றின் குளம்பு, மிளகு, ப்ருப்பு, நரக்குப்பூச்சி 
இவைகளைச் சூரணித்து சட்டியில் நெருப்பையிட்டு ட 
eter சிறிது போட்டுப் புகை பிடிக்கத்: திரும். 

சன்னி தோயில் பல்உட்டி வின்... 

தேங்காய் இரண்டைத் திறுகி அத்துடன் அணா 
பீலையைக் குறுக. - அறிந்து. -புழுங்கரிரித் தவிடு, இரண்டு . படி. 
வெள்ளுள்ளி பழு. இன்று இவைகளைக் கூட்டி . இரண்டு பாகஞ் 
செய்து: பொட்டணங்கள் கட்டி, சட்டியில். வேப்பெண்ணெய் 
வீட்டுக் காய்ச்டி அதில் மேற்படி. பொட்டணத்தை . மாற்றி 
மாற்றி வெதுப்பி உச்சிமுதல் உள்ளங்கால்வரை: ஒத்திடம் , 
கொடுக்க இவை; பல்கட்டு இவை தீரும்.. 

பிள்ளைபெ ற்ற. சன்னிக்கு.. 
். வெள்பூண்டு, விடத் தலை, எருக்கு. இவற்றின் வடவேர்; 

வசம்பு, உள்ளி, : மிளகு. ' இவைகளை “எலெண்ணொடிலிப்டுக் 
காய்ச்சிப் பூசம் தீரும்.



வாய் திறவாத சன்னிக்கு 

, அதிமதுரம்; முந்திரிப்பழம், இலுப்பைப்பூ, இப்பிலி, பேரச் 
சம்பழம், எலுமிச்சம்பழம், இருவேலி, ஈன்னாரிவேர், முத்தக் 

கரசு, க,ற்கண்டு, சர்க்கரை இவற்றை ' கரிப்பன்சாற்றிலரைத்துக் 
. குளிகை செய்து நிழலிலுலர்த்தி முலைப்பாலிலொரு உண்டை 

உள்ளுக்குக் கொடுத் து, ப்ருத்வி என்னினால் வாய் Boar 
ணு து தீரும்... 

் சன்னி சுரத்திற்கு : 

கிலவேம்பின்வேர்ப்பட்டை, மாவிலிங்கம்பட்டை, ஆயில் 

பட்டை, பெருமரப்பட்டை, முத்தெருகஞ்செவி, இப்பிலிமூலம்) 

மிளகு இவைகள் வகைக்குப் பலம் எட்டு ஆகக்கொண்டு குடி 

'நீரிட்டு மிளகு சூரணம் பலம் .எட்டு போட்டு, எட்டு நாள் 
கொடுக்கவும், OEE OT LG 

ப , தாகத்திற்கு 
சதகுப்பை, . மஞ்சள், '' :மூங்கிலிலை, : மஞ்சிட்டிவேர், 

கொன்றைக்காயின் மே ற்பட்டை, மஞ்சணாத்திப்பட்டை, . சுக்கு, 
வில்வஓடு,' இவைகள் வகைக்குப் பலம் இரண்டு கொண்டு குடி. 

நீரிட்டு அதில் வாழைச்சருகைச், சுட்ட சாம்பல் பலம் இன்று, 

் துணியில் முடிந்து போட்டுக் காய்ச்சிக் கேட்ட அரா வயவிவ்றும் 

கொடுக்கவும். கைகண்ட்து. 

பிள்ளை. பெற்றவள் மண்டைக்குத்தலுக்கு 

_ மிளகு, மஞ்சள்; : வெங்காயம்; மூசுருமூட்டை, நிலப்புழு; 

ஓட்டடை இவைகள் சமன்கூட்டி, ஈல்லெண்ணெயும். வேப் 

'பெண்ணெயும் வகைக்குப் படி. அரை: சேர்த்து கலந்து அஇல் 

போட்டுக் -கரய்ச்சி,  காசிடை கொடுத்து. மேலுக்கும் பூசி, 

படுக்கை அடியில் கீனல் போட்டிருக்கக் ¢ கைகால் அயர்ச்சி, இளம் 

_ பிள்ளைவாதம், : கதிரக்கட்டு,. மயக்கம், மண்டைக்குத்தல் 

... எல்லாம் தீரும். ் 

- சகலசன்னி, முகவாதத்திற்கு 

a முப்பது. கோ ழிமுட்டையை வேகவைத்து மஞ்சட்கரு 
- எடுத்து அத்துடன் செக்காயுருவி, வட்ட. த்துத்திவேர், 'வேலிப் 

பருத்தி இவற்றின் வேர் வகைகளைத் தனித்தனியே .எலுமிச்சங் 
. I.
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காயளவு அரைத்துச் சேர்த்துப் பிசைந்து, வேப்பெண்ணெயா 

வது, ஈகல்லெண்ணெயாவது அழாக்குச் சேர்த்து . தைலமாகக் 
காய்சீரி வடித் துப் பணவிடை தைலம் இரண்டு. துளி. மூக்க 

விட்டும் மேல் பூசி வரவும் அரும், 

" விடத்திற்கு.. 
் பெருங்காபமும்; தாளிவிை தயும் சமன்கூட்டி எலுமிச்சம், 

பழச்சாற்றில் எட்டு நாள். ஊறவைத்து. மேற்படி சாற்றில் 

அரைத்துக் குளிகை செய்து நிழலிலுலர்த்தி எருக்கிலை, கையாந்த 

கரை) பொடுதலை இவற்றில் ஒன்.றின்- சாற்றில் இழைத்து: வலது 
செவியைக் 8ழ்வைத் து இடது செவியில்பிழிய வலது செவியில் 

் சரறு வந்தால் உயிருண்டு. அப்போது மேற்படி. மாத் தரையைச் 
சிறு "நீரிலுரைத்துக் கண்ணிலிட்த்: திரும்... சர று அர்திருக்தால் 
உயிரில்லையென்று ௮ Busan. 

வேற:--பேயத்திப்பறத் இற்குள் :: மிளகட்டு மூடி. புகை 
பூறலில் எட்டு நாள் கட்டி இப்படியாக நான்கு முறை பேயத்துப் 
பழத் துள் அடைத்துக்கட்டி எடுத்துப் பின்பு, மிளகும், பழமும் 
சிறுநீரில் அரைத்துக் குளிகை செய்து நிழலிலுலர்த்தி சிறுநீரில் 
அரைத்துக் கண்ணிலிட், உயீரடங்கி இருந்தால் பிழைக்கும். 
விடம் தீரும்... 4 

சலமண்டலி கடிக்கு. 

காசச்செம்பில்... கரட். வார்த்து 'உலம்பொடி . போட்டுக் 
காய்ச்சிக்" கொடுக்கவும், : நீர்மேல் 'கெருப்பின் வேரை அண்டு 
கடியின்மேல் ௭ வைக்க மூச்ச அடங்கி. இருந்தால் வெளிவரும். 

தா்: கடிக்கு . 

கம்பம் பயிரைத்துவைத்து வதக்கி ஒற் $றிடமிட்டு அதக்சலே. 
ந்லதும் கட்ட்வும்.. இப்படி. ஐந்து, அல்லது” மூன்று முறை 
கட்டுக் கட்டவும். . கட்டவீழ்த து எடுக்க! ae an 
விடமும் திரும், 

வேறு :-செடி.களில்ரீவ ன் முள்ளுகோஸ்கிது' கட்டியிருக்க 
பூச்சிக் கூட்டுக்குள் இருக்கின்ற பூச்சியை அரைத் துக் கடிவாயில் 
பூசினாலும்,. சாய்ருவியிலையை wees Peers போட்டா 
ain Sam.



மாந்ததீதிற்கு 
'தைவேளை, உள்ளி, வசம்பு இவற்றைத்தட்டி. எண்ணெயி 

லிட்டுக் காய்ச்சி சூரியபுடம் வைத்து : காசளவு "கொடுத்து 

மேலும் பூச. திரும்; 

- வேறு. ஒமம், ௨ உள்ளி, ஆமையோடு, மிளகு, இப்பிலி, வாய் 

விளங்கம், வசம்பு, பொடுதலைக்கரம், கழற்ிப்பருப்பு இவைகளைச் 

சரிகூட்டி.. பொடுதலைச்சாற்றால் அரைத்து, சூரைக்காயளவு மாத். 

திரைசெய்து, கண்டங்கத்திரிச்சாற்றில் இருமல் கழிச்ச இக்கும். 

வேலிப்பருத்திச்சாற்றில் பொருமலுக்கும், ஓமக்குடி.நீரில், சகல, 
மாந்தத்திற்கும், கொடுக்கத் இரும். 

வேறு --தைவேளைவேரை சிறுகப்பிள்ந்து, சட்டியிலிட்டு 

கருக்கிய பின்பு, வெந்தயம் 'துட்டிடை போட்டுக் கருக்கி அரைப் 

படி. நீர்விட்டு சுண்டக்காய்ச்சி சங்களவு. கொடுக்க மாந்தக் 

கழிச்சல் தீரும்... 

.... குளிகை: -குளிமிட்டான், சின்னி, கொழிஞ்சி, கழற்சி) 
தூதுவளை, சங்கு, பொடுதலை, கண்டங்கத்இரி, கையாந்தகரை) 

நரியாம். பொரியரி௪), . ஆணாங்கொழுக்கு;.. நுணாக்கொழுந்து, 

விளாங்கொழுந்து, .  பீனாரிக்கொழுக்து, வேப்பங்கொழுந்து, 
.ஆலம்விழுது, கறிவேப்பிலை, பருத் திக்கொழுர்து; வெதுப்படக்கி, 

வெள்ளைச்சாரணை, நொச்சிக்கொழுந்து, . குப்பைமேனி, மிளகு 

தக்காளி, , அனையருகங்கொழுந்து, தும்பை, துளசி, கோழி 

யாவரை) முள்ளிக்கொழுர் து; paar Garton, நன்னாரி, பொன் 

(pao, young இளுவை, கருவேல்,: துத்தி, பீழம்பர9), 

மாநீதப்புல், சாளுக்கி, வ்ட்டத்துத்தி, சிறுபுள்ளடி, 'செப்பு 

நெருஞ்சி), வெள்ளிண்டு, * செம்முள்ளி, அவுரி, ' சிறுரை) 

வறட்புலா, தவ௫முருங்கை, உளர்முருங்கைக்கொழுக்் து, வேளைக் 

கொழுந்து, இற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, காவல்க்கொழுக்து, 

இலவங்கொழுந்து,: : இரிகடுகு, சரகம், கருஞ்சீரகம், ஓமம்) 
குராசானியோமம், கஸ் தாரிமஞ்சள், கார்போகவரிசி, சாதஇக்காய் 
சாஇப்பத்திரி, கிராம்பு,” அதிவிடையம், பெருங்காயம், கசகசா, 
சிறுகாகப்பூ, சின்னலவந்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, வில்வ 
வோடு, அமையோடு,' வசம்பு, வெள்ளுள்ளி, . 'கடுகுரோகணி, 
கோஷ்டம், கோரோசனை இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஒன்றை 

- வெந்நீர் விட்டு அரைத்து. மிளகளவு குளிகை செய்து நிழலி . 

L
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வலுலர்த்தி வெக்ரீரில் இரண்டு அல்லது ரர்ன்று நேரம் கொடுக்க 

வும். தாப் பச்சைமீன், புளி, புகையிலை இவை நீக்கி புத்திய 

மாய் இருக்க வேண்டும். : 

குழுத்தைகளின் கணை, இருப்புக்கு 

வேப்பெண்ணெயும், கொவ்ழம்பட்டைச்சர்; றும் வகைக்குப் 

படி. எட்டு, மிளகு; பூண்டு. இவை வகைக்குப் பலம் இரண்டு, ் 

வசம்பு பலம் எட்டு இவைகளை அரைத் துக் கரைத்துப் UG LOTS ் 

காய்ச்சி வடித்து, தாய்க்கும், பிள்ளைக்கும் மூன்று நாள் கொடுக்க 

வும். "அப்பும், புளியும் நீச்சம். 

குழுத்தை வைத்தியம் . 
(இராமதேவர். பாடல்) 

. பொடுதலை மாவேம்பு புளிநுணா கொச்சிவேலி 
கடுகொடு யிவைகளேழுங் கலப்பது சமனதாக 
இடுவ து ஓமமுள்ளி திப்பிலியிடுநேராக ...... - - 
அடுவது நீரிலிட்டு. அப்பனே யெட்டெ ான்றாக்கே ... 

ஆக்கிய இஷாயந்தன்னி லானதோர் சங்குகொள்ள 

. போக்ூடு மிருமல்மாந்தம் போர்மாந்தம் சத்திமாந்தம் : 
... தேக்கிடுஞ் செறியாமாந்தம் தெரித்திடுங் கட். டுமாந்தம் : 

தாக்கிடு மாந்தமைக்துர். aren தறியா தரமே ததன். 

rT (பொ- ள்.) பொடுதலை, ‘Lor, வேம்பு, புளி, அணா 

நொச்சி, கடுகு இவ்வேழும் ஓரளவாக TOS Si அத்துடன் ஓமம்; 

உள்ளி, திப்பிலி அவ்விடையே கூட்டி, நீரிட்டு எட்டொன்றாகக் 
“காய்ச்சி, அங்கு அளவு இடுக்கு ஐந்து வகை - மாந்த gautigler 

யும் போக்கும். ன சோர 

pers ஆமேதிப்பிலி பதனேடு ன கி 

. அளவா யெண்ணெயிற் சிவக்க . 

் தாமேவருத்துப் பொட்டணமாய். 

சமைந்த மோரினுடன் காய்ச்சி 

யாமேகசாயச் தனையிறுத்து 

.. ஓரு சங்களவே கொடுப்பீரேல் : - 

போமே மாந்தமுள்ளதெல்லாம் '. 
- புவீமேற் கடலிற் புக்கடுமே -
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சுழிக்கணையின் :குறி.குணம் ' 

மின்னே கேளாய் சுழிக்கணை தான்” 
மேவுஞ் சுவாசமிரும .லுண்டாம் 

பின்னே மார்பு மேகளைப்புப் ...... 

புடைத்துக் காணுமுண்மை இது 
அன்னே முலையு parang 

அயர்ந்து. கிடக்கு மரிவாயே 

.. இன்னே செருமும்.மேல்மூச்சா 
மிருகை காலுங் குளிர்ந்திடுமே 

. ., பெர்ருமும் வயிறு தானோகும் 
புனலும்.சுரமூமிக .வுண்டாம் ' 

அ௮ருஇக், கழியும் வழிதீரு 
மலண்டு டக்கு மறிலாயே 

,பெருதிப்.புறளும் பொரும், லுடன் . 

_  'பூட்டுங் கண்ணுந்தனைச் சுழற்றும் 

இருகும் பி றகே. வீச்சாகு 

மிதுக்கு மரு தி. மியம்பக்கேள் 

இதற்கு மருக்து :--துளசி, ஆடாதொடை, வறட்புலா, செம் 

முள்ளி, 'விஷ்ணுகாந்தி, தூதுவளை, கண்டங்கத்தரி, வெதுப் 

படகீ௫, பேய்ப்புடல், சங்கு, நிலையாவரை, கொச்சி 'இவைகளைக் 

சஷாமிட்டுக் கொடுக்க சுவாசம்; கரம்; கணை, தோஷம் எல்லாக் 

தீரும். 
அனுமந்த சஞ்சீவி.மாத்இிரை ப்ப 

பசுவின் பாலில் கழுவிய லிங்கம், பசுவின் ,சாணிப்பாலில் 

கழுவிய வெண்காரம், மேற்றோல் சீவிய சுக்கு இம்மூன்றும் சரி 

கூட்டி .முலைப்பாலில் அரைத்துக் குளிகை ௦ செய்யவும், ட 
— 

அமிர்த சஞ்சீவி குளிகை 

அதிமதுரம், செண்பகப்பூ, : ஏலம், கோரோசனை... த்தர 

பேதி, வெட்டிவேர், கோஷ்டம், மாசிப்பத்திரி, இலாமிச்சவேர் 

இவைகளை அரைத்து, முலைப்பாலில் கொள்ள .மாந்தம், குடற் 
Laer, 'நீர்ப்பாடு, tea. உஷ்ணம், குல்யொிவு Serene 

எல்லாம் இரும். ...
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இருமலுக்கு: 

நெல்லிவற்றல்; திப்பிலி, nt ry சர்க்கரை இவைகளைச் 

சூரணித்துத் தேனில் கொள்ளவும், x 

வேறு :--சுக்கு, இப்பிலி, நெல்பொரி இவைகளைச் சூரணித்து 

சர்க்கரை கூட்டி. அவின்பாலில் கொள்ளவும். 

வேற:--அரிதாரமும்; பச்சைகற்பூரமும் வகைக்கு விராகன் 
இரண்டு, கழ,.ற்சிவேர் பலம் இரண்டு இவைகளை” நீரிலரைத்துத் 
திரியாக்கி எருக்கங்குழாயி ற்றிணித் து மூன் அ நாள் ஆறு வேளை 
புகை குடிக்கவும். நான்காவது காள் கெய்” தேய்த்து முழுகவும். 
பத்து நாளைக்குப் பச்சை ஆட்டுக்கறி. கூட்டவும். சைவர்களா 

- கில் உளுந்துப் பலகாரம் கூட்டிக் கொள்ளவும்... 

| Barings 

நிலஆவரையும், ஓமமும் சரி சமன்கூட்டி பசுவின் கோசலத் 
தில் ஊறவைத்து உலர்த்தச் சூரணித்து காலை மாலை சாப்பிட்டு 
வரத் தீரும். ci 

18685 
... இம்பூரல், தூதுவளை, ஆடாதொடை, சங்கம்வேர். இவை 
களைச் . சரிசமன். கூட்டிக் குடிநீரிட்டு: அத் துடன் ஒவ்வொரு . 
முறையும். ஒரு வீராகன். கிராம்பு வறுத்து அரைத்துக் கூட்டிக் 
கலக்கி மூன்று காள்' ஆறு நேரம். குடித் துவர, சகல இருமல் 
களும், காசமும் திரும், 

1 

எலி” கடக்க, 

புதுக்கலயத்தில் ஒரு படி. ள்ருமை' மோரை விட்டு அதில் 
மூன்று துளி எருக்கம்பால் விட்டுக் கலக்கக் கொடுக்கவும், 
புதுக்கடி, .ப்ழயகடி. இரண்டிற்குமாகும்... ; வெரீநீரும், சோறும் 
சாப்பிடவும். கடும் பத்தியம் காக்கவும். 

ன் 

_ Gan :-பூனைப்பீயை வாழைப்பழுத்திலாவ Bh Basing 
திலாவது சேர்த்துக் கொள்ளத் தீரும். ் 

_ விஷத்துக்கு . 
. ஐவிரலிவேர், மாம்பட்டை; த கொன்னைகேர்: 'வெளிச்சிப் 

பிசின் இவைகளைப் பொடித்து நசியமிடத் தீரும்,



த 

பாம்பு கடிக்கு 

நார்த் தம்வேர்; எலுமிச்சம்வேர், உப்பிலிவேர்;. அவுறிவேர் 

இவைகளைத் தின் னத் இரும். 

வேறு நறுந்தாளியிலையைக் கசக்கத் துவளை' இட்டாலும், 

கடித்தவுடன்: கோவையிலையைக் கசக்க. கடிவாயில், போடடா 

லும் உடனே இரும்." 

பாம்பு கடியாமலிருக்க. 

முட்கொழிஞ்சிவேராலது; ' 'வெள்ளெருக்கம்வேராவது, 

வெள்ளைகுன் றிவேராவது அணிசமாடிக்கிபிலிர்கர் பாம்பு 

டியாது, a 

வேறு :---ஞாயிற் றுக்கிறமை அமாவாசையன்று நீலி 

மூலிகைக்குக் காப்புக்கட்டி... பலி கொடுத்து எடுத்து செம்பு 

தாயத்திலடைத்து வைத் aa பாம்பு கடியாது. 

அமாவாசையன்று: அழிஞ்சிவேருக்குக் ... கன்னிகழியாத 

பெண் நாற்ற நூலால் காப்புக்கட்டி தாயம் முதலியன 

. கொடுத்து - சூரிய நமஸ்காரம். செய்து மாலையில் வ்டவேர் 

எடுத்து மேற்புறணி நீக்கி, நய்யத்தட்டி, சட்டியிலிட்டு ஒரு 

பண்விடை இரசம் சேர்த்து, ௧ கரல் படி. எருக்கம்பால் விட்டு 

- பதினைந்து சாள் ஊற்வைத் து “பெளர்ணமியில் எடுத்து எருக்கம் 

ure வீட்டு அரைத்து பாசிப்பயறளவு மாத்திரை செய்து 

நிழலிலுலர்த்தி வெற்றிலை, புகையிலை காரம்படாமல், சிமிழிலா 

வது, தாயத்திலாவது அடைத்துக்: கொண்டு. இளவெர்நீரிலா 

வது, சும்மாவாவது ஒரு குளிகை சாப்பிடத் தீரும்.. 

Gem. பல்கட்டி "இருந்தால் உச்சியில் வளையலோட்டால் 

கீறி மாத்திரையைப்' பொடித்து வைத்து, எருக்கம் வேரைத் 

குணலிலிட்டு ஒரு சிறு ஓட்டை அத்தனாலிலிட்டு கைபொருக்க : 

எரித்து எடுத்து விடவும். கடிவாயில் விஷம் முன்னும் மருந்து 

பின்னும், வரும். 

வேறு உ டகாிபியர்களிகில meuniere Oe, வசம்பு, 

வெள்ளுள்ளி, : பெருங்காயம் இவைகளைத் தட்டி வெந்கீரில் 

நசியம் செய்ய உயிர் மீண்டு வரும்,



வேற கிட வாய்க்கு /லக்குமிற்வேர், சந்இர்கொடிசமூலம், 

தூதுவளைவேர். இவைகல்க் குடிநீரிட்டுக் கொடுத்து. மேலுக்கும் 

பூசவும், 

1. வேறு தூதுவேளை, சிவன்வேம்பு, கணிப்பகத்ல் குப்ப 

மேனி) . வெள்ளுள்ளி, வசம்பு, மிளகு. இவைகளை இடித்துப் 

9,6 3 து துவளையிடவும். அழிஞ்சிவேரை அரைத்துத் தண்ணீரில் 

கொடுக்க . வாக்தியாகும்...  இவகினாரனூல் "இமாருஞ்சோறும் 

கொடுக்கவும். ் உன்ர 2 

வேறு :5-வாய்த்தினவு Boing. பச்சரிசி தின்னவும். தனி 

கெய் நசியமி.விம். . 

வேறு :பிலாப்பிஞ்சை த றங்தம்பானில் | wrap நாள் வஸ் 

வைத்து அரைத்து. . குளிகைசெய்து நிழலிலுலர்த்தி மேற்படி. 

பர்லில் உரைத்துக் 'கடி.வர்யில். தடவி, அனல். கர்ய்ச்ச நெறி 

யி.றங்கும். 'இல்லாவிட்டால் மறுகாளும்:: அப்படியே .செய்யத் 

திரும், ட உட ் 
: “Citas BA நர்ய்கிறு க்கு: 

் அத்தாமணிவேரை. வர்ய் பேசாமல் பிடிங்கி வந்து கொட் 

க்ட்ப்பரக்கள்வு' அரைத்து, அதைப் 'பருவின்பாலில் .. பச்சரிசி 

போப்டு பொெர்ங்கவைத்து இறக்கும் சமயத்தில், கடுச்சோற்றுக் 

கள் இட்டுக். அன்டி இறக்கச். சரப்பிடவும். இச்ச்பத்தியம். 

- சகல விஷத்திற்கும் ae 

a அப்பைக்கோவைக்தெங்கு, ஆகாசகருடன்சங்கு, பெருங் 
கும்மட்டிவேர், சிற்கும்மட்டிலேர்,.. ப்ல்லிப்பூட்டுவேர், கலப் 

ஸ்பிக்கழங்கு, - கரிக்கட்டிவேர், 'எட்டிவிதை: - இவைகளைச் 
சமன்கூட்டி, 'எட்டிவிையை நீரில். ற்வைத்த, சண்ணீரால் 
அரைத்து, குன்.றியளவு, குளிகைசெய்து, ௪ சகல நோய்களுக்கும் . 

தண்ணீரில். உரைத்துக் கொடுக்கத் தீரும். .் se 

- Garair of பற்பம்... 

அபின், வெங்காரம்: இவை வகைக்கு ன்டன்றாவ்ற்வ் Bs 

படிக்காரம் விராகன் நரலு, பொடுதலை, கையான் தகீரை: இவை 

களின்: சாறு :: கொண்டு அரைத்து, எத்திசெய்த வெள்ளிப் . 
பொடி காலு “விரர்கனுடன் “கலந்து பிசறி அகலில் வைத்து 

வில்லையாகத்தட்டி, சீலை மண்செய்து -உலர்த்இ, 'கஜபுட்மிட்டு



டப்] 

எடுக்கவும். மறுபடியும் அவ்வாறே கஜபுடமிடப்' பற்பமாகும், 

பணவிடை வெண்ணெயற்கிகளள் மேகம் இருபதும், வெள்ளை 

யும் திரும். 
கருவங்க ப இயல் 

. பங்கம்பாளை சமூலமரைத் துக் கருவங்கக்கட்டிக்குக் கவசஞ் 

செய்து கஜபுடமிடப் பற்பமாகும். : பின்பு பத்து புடம் மேற்படிச் 

சாற்றால் அரைத்து மேற்படியாகப் : புடமிட் : தூய்மையான 

பற்பமாம். 

- வேறு:-காரீயம் பலம் எட்டு, Bf. று. 'வருடஞ்சென் ற வேப்பம் 

பட்டையை இடித்ததூள் குருணி ஒன்றின் நடுவே வங்கக் 

கட்டியை வைதீது மேலே சாண வராட்டி. அடுக்கி தீயிட்டு 

ஆரவிட்டு எடுக்க பற்பமாகும். எர்தின. இருபதுக்கும் வெண் 

ணெயில் கொள்ளவும்." “ 

.... வேறு:--காரீயத்தகடு பலம் ஒன்றுக்கு சொச்சியிலை அரைத் 

- துக் சவசஞ்செய்து மேற்படி. வெள்ளீயம்போல் புடமிட்டுக் 

கொடுக்க காமாலை; சூலை, குட்டம், கிரந்தி, மேகம், கரந்தல், 

சிறுநீர்கடுப்பு, வறட்சி, உஷ்ணம் இவை தீரும். 

.... சாதிலிங்க ப ற்பம் | 

சாஇலிங்கம் விராகன் பத் துக்கு, சங்கம்பழச்சாறு படி 

எட்டு. கொண்டு ஈருக்கிட்டுக்கட்டி, சங்குயிலையை அரைத்துக் 

கவசஞ்செய் து காடைப்புடமிட இடை குறையாமல் பற்பமாகும். 

..... கருவங்கச். செந்தூரம். 

“காரீயம் வீராகன் இரண்டை மோரில் இரண்டு காள் 

ஊறவைத் துக் கழுவி, கெட்டியான சட்டியிலிட்டு உருகும்போ து 

ஆவரம்பட்டை. தூக்கு ஒன்று, சிவந்த காயுருவி துரக்கு ஒன்று 

இவற்றைச் சூரணித் து ஓவ்வொரு பிடியாக வங்கத்தில் போட்டு 

இரும்புக் கரண்டியால் நாலு சாமம் வறுச்கவும். இப்படி நாலு 

Bret பதினாறு சாமம் : வருக்க சர.இலிங்க நிறமான செந்தூர 

மாகும், ஆவரைப்பஞ்சாங்கச் சூரணத்துடன் தேன் சேர்த்து. 

பத்து காள் கொள்ள நீரிழிவு, மேகரோகம் இவை தீரும். ் 

அடப் வெள்வங்க பற்பம். 

ட கருவங்க பற்பம்போல் ஓரே புடத்திலும் மேற்படி. தாளில் 

செய்யலாம்.
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- வேறு:.நல்ல கனமுள்ள வெள்ளீயத்தகடு பலம் ஒன்றுக்கு 

ஆடாதொடைவேர், வெக்தோன்.றிக்கிழங்கு இவை வகைக்குப். 

பலம் ஒன்று அரைத்துக் கவசஞ்செய்து ஒட்டிலிட்டு மண்' சில். 

செய்து, கஜபுடமிடப் பற்பமாகும்: ஆவரைப்பஞ்சாங்க சூரணதீ 

தில் தேன் சேர்த்து ஒரு பணவிடை பற்பம் கூட்டி. மூன்று நாள் 

ஆறு வேளை:.கொள்ள) நீர் இனிப்பு, பிரமேகம்; கல்லடைப்பு, 

நீர். எரிச்சல், சதையடைப்பு முதலியன.இரும், . . 

சண்னரிகிது 

we சுக்கு, மிளகு, துருசு, கந்தகம்; ‘Ghee, பெருங்காயம், 

மூசுருமுட்டை .. இவை: வகைக்கு விராகன் .மூன்றை முலைப். 

் பால், விட்டரைத்.துக் குளிகை செய்து உலர்த்த, முலைப்பாலில் 

உரைத்துக் சண்ணிலிடவும். வெள்ளுள்ளியை கரித்து இடித், 
துக் அிக்கடடி. வேகவைத்து. பிழிந்து தவளை ayy 

ட குக்கில் இரு தம் 

இரிபலை கஷாயத்தில்: டன்ரனாயந்ளைங்கம்ய, பதிக்கத் 
நாழிகை எரித்தாவது ; கோசலத்தில் , வேப்பம்பட்டை; கண் 

டங்கத் இரிவேர். இவற்றைத் தட்டிப்போட்டு தோளாயர்திரங் 

கட்டி எரித்தாவது ; ; ஆடாதொடைவேர்,' 'கீண்டங்கத் இிரிவேர் 
கொடிவேலிவேர், சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு; செவ்விய்ம்' இவை 

களைக் கஷாயமிட்டதில் எரித்தாவ;து ; சுத்திசெய்த (G80 
பலம் இரண்டரை, .: முற்றிய: வேப்பம்பட்டை, சீந்தில்கண்டு, 

ஆடாதொடை, பேய்ப்புடல், கண்டங்கத் திரிவேர். இவை வகைக் 

குப் பலம் : பதீது. கொண்டு இடித்து எட்டு. மரக்கால் நீர் 

விட்டுக் குருணியரகக் காய்ச்ர வடித் Sh அத் துடன் பொன் 

CPHL» sein ori "செவ்வியம், ,. அவதாரம், அத்தி 

கோஷ்டம்; பது. தப்பிலி, வெட்பாகயரிரி, ஓமம், ,, விழிவேர்; 

கோடி.வேலிவேர், சடுகுரோகணி, . வசம்பு, , திப்பிலிமூலம்; 
மஞ்ட்டி, | அதிவிடையம், சிற் ருமல்லிவேர்,, சீரகம் இவை 
வகைக்கு வீராகன் ஒன்று, இவற்றை முதல் கூறிய 'குடிரீரால் 
அரைத்து அதில் பசுநெய் படி. இர்ண்டு' விட்டுக் கலக்கக் காய்ச்சி 

மெழுகுபதத்தில். வடித்து, சூடாக. உள்ளபோதே 'குக்கிலைப் 
பொடித் திட்டுக் கலந்து வைத்துக் கொண்டு, காள். ஒன்றுக்கு
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மூன்று .கழஞ்சு வீதம்: கொள்ளவும். .கருங்குட்டம், வெண் 
குட்டம், ஈரம்புச்சிலந்து, கொடிப்பவுத்திரம், ஆசன்ப்பவுத்திரம்; 

_ விரையர்ப்பு) புண்கள், மேகங்கள், காசகோய்கள்; சுவாசகாசம், 
பீனிசம், சோகை,.பாண்டு; காமாலை, கட்டிவகைகள், கண்டமாலை 
முதலிய நோய்கள் தீரும். பத்தியம்: புளி புகை நீக்கவும்... : 

"ஆனந்த. சூரணம். 
சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, சாதிக்காய், வசுவாசி, ரொட்பு, 

இந்துப்பு, அசமதாகம், .சீரகம், நற்சீரகம்; கடுக்காய், ஏலம், 
விளாம்பிசின், முத்தக்காக, நகெல்லிமுள்ளிவேர்,. பெருமரப் . 
பட்டை,-அதிவிடையம்; புளியம். விதை;த்தோல், மா.துளங்காய்த் 
தோல், அபினி இவைகசச் சூரணித்து அதன் எடைக்கு மூன் நில் , 

- ஒருபங்கு கஞ்சாச்சூரணம். சேர்த்துக் கலந்து தேனிற்கொள்ள் 
வாயுக்ரொணி, மூலக்கரொணி, சழ்க்ராணி, இரத்தக்கராணி 
முதலியவை தீரும். கைப்பும், புளிப்பும் தள்ளி மோருக்தமிரும் 

கூட்டவும். 

குத்தக் 'சித்தாமணிச் சூரணம் 

, கந்தகம், அரிதாரம், முத்தக்காக, அதிவிடையம், சுக்கு; 

திப்பிலி, மிளகு, நேர்வாளம், பஞ்சலவணம்: இவை வகைக்கு 

விராகன் மூன்றோடு இவைகளுக்குச் சமனாகக் கடுக்காய், நெல்லிக் 
காய்; தான்றிக்காய், இவைகளைச் 'ஞீர்ணித்துக் கூட்டி, இவை 

களுக்குச் சரியிடை சீனிச்ச்ருக்கரை கூட்டிக்கலர்து ; வெருகடி. 

யளவு இரு நேரமும்:கொள்ள் குன்மம், மூலக்கிராண்ி; குட்டம் 
பதினெட்டு; பிரமேகம்; ' சுவாசகாசம் முதலியன ' திரும். 

பத்தியம்: அரியும், ical நித்தி வெய்கரீர் eee 

550 கிருதம் 

வாரை ற மத்தின்சா.றும்,: ' வாழைப்பூச்சாறும் ;வகைக்குப் 

ப்டி காலு, கெல்லிக்காய்ச்சாறும், நிலப்பனைக்கிழங்குச்சாறும் 

வசைக்குப் படி ' இரண்டு, * தண்ணீர்விட்டான்கழங்குச்சா று, 

். பெரும்பூசனிக்காய்ச்சாறு, “பசவின்பாால், பச்வின்கெய்' இவை 

வகைக்குப் படி: காலு இவைகளைக் கலது து தில், ஏலம், லவங்கம்) 
லவங்கப்பத்திரி, திரிபலை, விளாம்பழம், சந்தனம், தேவதாரம், 

FLT OT eA, கெய்தல்கிழங்கு; 'தாமரைவளையம், பூலாம்பட்டை், 
அத்திப்பட்டை, “இத்திப்பட்டை; அரசம்பட்டை, மருதம்: 
பட்டை... நாவல்ப்ட்டை, 'இருவன்பட்டை - இவை” வகைக்குகி 

M
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கழஞ்சு, அரைத்துக் . கலக்கி : மெழுகுபதத்தில் காய்ச்சி 

வடித்து, இரண்டு கரண்டு. அளவு கெய்யுடன் சர்க்கரை கூட்டிக் 

கொள்ள; உஷ்ணம், Guan, பிரமேகம், . எலும்புருக்கி) — 

உள்ளுருக்கி, அத் திசுரம், * உள்வேகம்,. காய்ச்சல், நீர்க்கடுப்பு; 
வயிற்றுவலி "இவை 'இரும். . பத்தியம்: கைப்பும், புளிப்பும் 

நீக்கவும். ் 
டட” கூழ்மாண்ட் கிருதம் - 

பெரும்பூசனிக்காய்ச்சாறும், பசுவின் செய்யும் வகைக்குப் 
படி. ஒன்று, கலந்து ௮ல், ஏலம், இலவங்கம், கோஷ்டம். சாஸ் 

இரபேதி, கராம்பு, காகப்பு; சீரகம், நெல்லிமுள்ளி, கற்கண்டு; 
பேரீச்சம்பழம்; முந்திரிப்பழம்," சிறுதேக்கு, “கொத்தமல்லி; 

இலாமிச்சம்வேர், இருவேலிவேர், ' முத்தக்காக, சந்தனம் கலைக் 
கொம்பு, , ஈன்னாரிவேர், ஓரிலைத்தாமரைவேர்; : ஈற்பாலைவேர், 

் பழுபாகல்கிழங்கு, தண்ணீர்வீட்டான்கிழங்கு இவை வகைக்குக் 
கழஞ்சு . நான்கை அரைத்துக் காய்ச்சி ் மெழுகுபதத்தில் 
வடித்து, ஒரு, கரண்டி அளவு மூன்று வேளை : சர்க்கரை 
கூட்டிக்கொள்ள், நீர்ப்பாண்டு, '8ர்க்கடுப்பு, சுக்லெப் பிரமியம், , 
மேகவியாதி, அஸ்திவேட்கை இவை இரும். வற்றினவுடல் 

பருக்கும். புளியும், புகையும் நீக்கவும். டு எக ன் 

ன . தீரடைப்புக்கு. | 
நாலு A ௮ுகளாவேரை எடுத்து; மேற்பு றணிவிப் பட் 

டையை எடுத்து அரைத்து ௭ லமிச்சங்காயளவு - வெள்ளாட்டுப் 
பாலில் வெல்லம் சேர்த்துக் கொடுத்தாலும் அல்லது. சிறுபூனை 
கரஞ்சொ.றிவேரைப் பசுவின்" பாலில் அரைத்துக் . கொடுத்தா : 
அம் அல்லது வாருகவிரையை வெக்நீரில் அரைத்துக் கொடுத்தா 
௮ம் அல்லது இலுப்பைப் 'பிண்ணாக்கை (அரைத்துச் சுண்டைக் 
காயளவு வெக்நீரில் கொடுத் தாலும் நீர்கட்டு போம்: 

பரங்கிப்பட்டை சூர்ணம். 
பரங்கிப்பட்டை. பலம் ஐந்தை. பசுவின் பாலில் ஊறப் க் 

போட்டு எடுத்துச் சிறுக ஈறுக்க ஒரு. கலசத்திலிட்டு ' மேற்படி. 
கலசத்தின் வாய்க்கு கஞ்சுண்டாம்பட்டையைத் . துணித்து 
போட்டு ; அதன்மேல், இரசம், மனோசிலை, கந்தகம், வெள்ளைப் 
பாஷாணம், வெள்க்குங்கிலியம் இவை. வகைக்கு விராகன் 
இரண்டு. கொண்டு - கழற்சியிலைச்சாறு _ வீட்டு. அரைத் து



ஓள்பது குளிகை செய்து உலர்தீதி அதில் ஒரு, குளிகையை 

சிலையில் முடிந்து கலச௪த்துள் வைத்து அதனை குழிதோண்டி. 

அதில் புளியஞ்சிராய் போட்டுத் தணலாக்க மேற்படி தணலில் 

மேற்படி. கலசத்தை வைத்து மூடிப் புகை அடங்கியபின், 

கலசத்தை எடுக்கவும். இப்படியாகவே மற்றைய குளிகை 

களையும் புடமிட்டு எடுத்துக்: கூட்டி ஒன்றாக அரைத்து அதில் 

"இரண்டு அரிசியை) ஈல்லெண்ணெயும், பிண்ணாக்குயிலை. சாம்ப 

லும் கூட்டி உணவு உண்டபின் உண்டு வெந்நீர் சாப்பிடவும். 

'இவ்வாறு' அரை மண்டலஞ் சாப்பிடுதல் ஈலம். பத்தியம் 2 

கடுமையாகக் காத்தல் வேண்டும். முடியாவிட்டால் அரை 

உப்புக். கூட்டிக் கொள்ளலாம்... மருந்து முடிந்தபின் மறு 

பத்தியமாக பசவின் நெம், துவரை, கண்டங்கீரை, வெள்ளாட்டு 

உப்புக்கண்டம்; கர்டை இவை சேர்க்கலாம். அரை. உப்புக், 

கூட்டலாம்; காற்று, குளிர், பனி இவை படாமலிருக்கவும். 

சூலைக்கட்டு, ஆறுத்புண்; கைகால் முடக்கங்கள்; . நரிதலைவாயு, 

ஐயசூலை, வாதசுலை, வெடி சூலை, கட்டுச்சூலை, பித்தசூலை; வா ய்ச் 

சூலை முதலிய சகல சூலைகளும் தீரும். 

கடுக்காய் லேகியம். த 

“கடுக்காய்; ; தானிக்காய், நெல்லிக்காய் இவைகள் UME 

பலம் பதிதைத் தட்டி நீரிலிட்டு எரித்து எட்டொன்றாய் வற்ற 

வைத்து, வடித்த நீரில் பேய்முசுட்டைவேர், கொடி.வேலீவேர், 

முட்காய்வேளைவேர், பிரண்டைவேர், சி றுகுரிஞ்சான்வேர், 

அரசம்பட்டை,; . மாம்பட்டை, | கஇளுவைப்பட்டை இவைகளை 

வகைக்குப் பலம் பத்தை இடித் துத். தூணி நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி: 

வடி.தீதுக் கூட்டி. இஞ்சிச்சாறு, பசுவின் பால் வகைக்குப் படி. 

இரண்டு. இவைகளை எல்லாம் ஒன்றாய்க் கலந்து காய்ச்சி, 

அத்துடன்: சாதிக்காய்,” சாதிப்பத்) 'இரி, அபினி, கிராம்பு, தாளிசப் 

பத்திரி, 'குராசானியோமம், காசுக்கட்டி, இம்ம், சுக்கு, மிளகு; 

இப்பிலி,- அதிவிடையம், கஞ்சா, சீரகம். ஏலம் இவை வகைக்கு. 

விராகன் : பத்தைச் சூரணித்து மேற்படி நீர்களில் கூட்டிக் 
காய்ச்சி நீர்சுண்டி. வரும்போது . கோதுமை .மாவு படி ஒன்று 
போட்டுக் கிள்றி லேகிய பதத்திலிறக்கி, தேன் படி. இரண்டு, 
கெய், ஈல்லெண்ணெய் இவை வகைக்கு ஆழாக்கு. ஒன்று 

சேர்த் துப், பிசைந்து எடுத்துக் கொள்ளவும், இதில் புன்னத்
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காய்ளாவு”.இரு- நேரமூம் கொள்ள, மூலக்கிராணி, மூலவாயு, 
கிராணி, சங்கிராணி, 'அதிசாரம், வாந்தி, கைகால், முகங்களில் 
உண்டாகும் வீக்கம் முதலியவை தீரும். பத்தியம் : கைப்பும்; 

புளியும். ரீக்கவும்.. Garett சேர்க்கவும். ் 

மகாவாதி கிருதம். ' ன 

eit ay Sats தரதுவளை, செந்தொட்டி, சங்கு) பேராமுட்டி; 

சிற்ருமுட்ட்) தேவத்ரரி, “அமுக்கரா, முத்தக்காகு, நரிவிளா; 

வாகை தண்ணீர்விட்டான்; :.. கரிப்பான், . கொட்டக்கரந்தை, 

ஈஞ்சுண்ட்ர்ன் -இவைகளின் வேர், கிழங்கு: வகைகள்: ஒவவொன் 

வும் பலீம்- UGB, ஆடாதொடையிலை பலம் ஐந்து இவைகளை 

இடித்து ஆறு” மரக்கால்: CAMO Qo படியாகக்: காய்ச்சி 
வ்டித்து, அதில் பசுவின் I பால், பசுவின் நெய், பெரும் பூசணிக் 

காய்ச்சாறு) ஆடர் தர்ன்ட்ச்சாறு, கையாந்தகரைச்சாறு, பேய்க் 

கரும்பின்சா று: 'இவைகளை வகைக்குப் படி. இரண்டு சேர்த்துக் 

கலந்து, அத்துடன் ,இப்பிலி,. இப்பிலிமூலம், , செவியம்; சித்திர 

மூலம், கடுக்காய், கடுக்காய்ப்பூ, சுக்கு, :ச தேக்கு)! சடாமாஞ்சி) 

கடுகுரோகணி; ற்சரகம், கருஞ்சீரகம், ஓமம், கிராம்பு, 

அரத்தை, மஞ்சிட்டி?! ிள்கூ;. கோஷ்டம், இந்துப்பு, யானைத் 

தப்பிலி, ஏலம், _லவங்கப்பத் திரி, இவைகள் வகைக்குப் பலம். 
ஒன்றைச். சூரணித்துப் , போட்டுக் இண்டி. லேகிய : பதத்தில் 

சீனி; சர்க்கரை. பலம் BT By. தேன். படி. ஒன்று, முந்திரிப்பழம் 
பலம் ; இன்று. திமதுரசூரணம் ப்லம் அரை இவற்றைப் 

போட்டுக். ண்டி. எடுக்கவும். இதில்.நாலு காசிடைக்கொள்ள 
இருமல், காசம், சுவாசகரசம், மூ$தாரகாசம், சயம், பக்கமந்தார 

காசம், மருந்தீட்டுக்காசம், 'பீனிசகாசம், எலிகடிகாயம் முதனியள 

fon. ட் , பதீதியம் காக்கவும். ட்டி ் 

'அசுவகத்தி ருதம் 

மே றிபுறணிசீவீ.. நறுக்கிய : - அமுக்கலாங்கழங்கு... . பலம் 
ingen ge பசுவின் 'பாலிலாட்டி, இரண்டரை. படி. பசுவின் நெய் ' 
விட்டு, ஒரு காள், சூரியபுடம் வைத்து, அந்த : இரவில் உமிக் 
கரந்தலில் வைத்து, காலையில் கமலாக்கினியில் காய்ச்சும்போ gh ் 

இரிகடுகு, : - இரிபலை,- வாய்விளங்கம, இப்பிலிமூலம், இிராம்பு, 
ஈற்ரகம், “ஏலம்' இவைகள் அகைக்கு விராகன் . மூன்றைப் 
பொடித்திட்டுக் காய்ச்சி - வடி.த்:து. : இரண்டு. -விரர்கனிடை.. 

ர்



10. 
- கொள்ள, ௮ஸ்திசரம்,' மரங்கெசுரம்; பாண்டு; பைத்தியம், ௪ சயம், 

கிராணி): மூலம்; குன்மம்; வயிற்றைப்பற்றிய நோய்கள் எல்லாம் 

இரும். பத்தியம்: உப்பும், - புளியும் நீக்கவும். மேற்படி 

மருந்துடன் கெய்; தேன், இப்பிலிப்பொடி இவை சேர்த்துக், 

கொள்ள கழிகளை சயரோகமும் கரும். 

சித்திரமூல லேகயம்... ் - 

கொடி வேலிவேர் பலம் பதினைக்தை Oy sss தூணி 

நீரிலிட்டு நகாலொன்றாகக் காய்ச்சி இரும்புச் சட்டியில் வடித்து 

௮ல், திரிகடுகு, திரிபலை, முத்தக்காசு, விளாவரி* இப்பிலி? 

- இிப்பிலிமூலம், கெருஞ்சிவேர், பச்சிலை, தேவதாரம்; கொத்தமல்லி 

வசம்பு, சிறுதேக்கு, ஈன்னாரி3வர், யானைத்இப்பிலி, ௮சமதாகம், 

நற்சீரகம், பெருங்காயம்; இந்துப்பு, கடுகுரோகணி "இவைகளின் - 

பொடிகள் வகைக்கு விராகன் ஆறு, தூவிக் கிண்டி. பசுவின் கெய் 

படி. ஓன்று சேர்த்துக் கண்டி ஒரு மாதம் தானியபுட்ம் வைத்து 

- எடுத்துச் சாப்பிடவும். மூலம், மூலபாண்டு, இருமல், 

மேலிளைப்பு, காமாலை, “குட்டம், பவுத்திரம், eps PIDGS 6 Id 

வாதசூலை, சோம்பல், வீக்கம், வயிற் றுப்பொருமல். முதலியன 

தரும். us Bud: pada வெக்கீரும், சோறும். பின்பு கெய் 

யும், பாலும் கூட்டிக் கொள்ளலாம். 

அறுகு தெய் 
"அறுகு, துள9, கற்றுழை; ஆடாதொடையிலை, அகத் 5 Buda 

கரிப்பானிலை, சந்தில், அவுரியிலை. இவைகளின் சாறு வகைக்குப் 

படி. ஒன்றரையும், பசுவின் பால்; நெய் இவைகள் 'வகைக்குப் 

படி. இரண்டும் சேர்த்து அதில் அமுக்கறாவேர், ்இலாமிச்சம் 

“வேர், பங்கம்பாளைவேர், இருவேலிவேர், முத்தக்காக, தாமரை 

வளையம், செங்கழுநீர்க்கிழங்கு; கச்சோலம், கடுகு; நெல்லி 

முள்ளி, தான் றிக்கரய், ஏலம், இலவங்கம், பச்சிலை, புனுகு, செங் 

கழுநீர், கோஷ்டம்; குங்குமப்பூ, இரிகடுகு, 'பெருங்காயம் 

இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு" இரண்டை அரைத்துக் SUEDE 

காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் வடித்து மூன்று: கழஞ்சு வீதம் 

கொள்ள; விஷபாகம், கிரந்தி, வீக்கம், குட்டம், *இரணங்கள்; 

கெற்பிணி கிரந்தி; உட்ச்சூடு, உஷ்ணமேகம். எல்லாரநீ திரும். 

பத்தியம் காக்கவும், ் ்
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தாவல் தெய் 

நாவல்பட்டை. பலம் ஐம்பதை இடித்து இரண்டு growl 
நீரிலிட்டு நரலொன்றாய்க் காய்ச்சி வடித்து அதில் மெய் படி. 

"இரண்டு, தயிர் குருணி ஒன்று கலந்து, அத்துடன் வில்வவேர், 
அதிமதுரம், வெள்ளிலோத்திரம், இலவம்பிசின், தாமரை 

வளையம், தாமரைத்தாது, ” முந்திரிப்பழம், பேரீச்சம்பழம், 
செண்பகமொட்டு, வெட்பாலையரிசி, சிறுகாகப்பூ, சுக்கு, 

மாதுளம்பிசின், பங்கம்பாளைவேர், ' முத்தக்காச, ஓமம், மாங் 
. கொட்டை, காவல்விதை; செங்கழுரீர்க்கிங்கு, விளாம்பிரின், 

நிலப்பனைக்கிழங்கு, தேள்கொடுக்குவேர் இவைகளை வசைக்குப் 
பலம் காலு அரைத்துப் போட்டுக் காய்ச்சி மெழுகுபத.த்இில் 
வடித்து, மூன்று கழஞ்சு விகிதம் கொள்ள,  இரத்தபித்தம்; 
யோனிச்சூலை, யோனிகோய், பெரும்பாடு, ' எலும்புருக்கி, 
உள்ளுருக்கி, வறட்சி, காமாலை எல்லாம். தீரும். . பத்தியம் 
காக்கவும். ் டட உர 

- சத்தில் சர்க்கரைச் சூரணம்... - 

- வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வேர், . கோஷ்டம்; கடுக்காய், 
itn Bor BE spin ஏலம், Br ward, ௫ முந்திரிப்பழம், குங்குமப்பூ 

தரமரைவளையம்; கற்பூரம், Gores gs, அதிமதுரம், சுக்கு 
மிளகு, இப்பிலி, அமுக்கறுக்கிழங்கு, தண்ணீர்வீட்டான்கழங்கு, 
நிலக்குமி, கெருஞ்சிவேர். கற்கடகரிங்கி, சாதிக்காய், தக்கோலம்; 
கச்சோலம், நெல்லிப்பருப்பு இவைகளைச் சமன்கூட்டிச் சூரணஞ் 
செய்து, அவ்விடைக்குச். சமன் சீந்இல் | சர்க்கரையும் இவை 
களின் கூட்டுத் தொகைக்கு சர்க்கரையும் சேர்த்.து வெருகடி. 
யள்வு கொள்ள;. ,சய்கோய்; ரத்த அழிசாரம், ' அந்தரவாயு 
தாகம், கால்கை கண், : எரிவு, பிரியம் . இருபது; மூத்திர 
கிருச்சரம், பெருமூத் திரம், குண்டலாதிவாய, இந்திரிய கஷ்டம் 
மூதலியன தீரும். தேகம் பருக்கும். வீரிய விருத் த்தி உண்டாகும். 
ere aes இரும்... பத்தியம் காக்கவும்... Oo 

மதிமயக்கம் பிரமைக்கு, 

. பூகாகம் விராகன் பதினைந்து, இக்துப்பு விராகன் இரண்டு 
இவைகளைத் தேங்காயைக்'. கண்திறந்து அதனுள் அடைத்து 
மூன்றுநாள் மூடிவைக்க தண்ணீராகும். அதைப் பசுவின் பால்
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படி எட்டு சேர்த் து மூன்று நேரங்கொடுக்க மதிமயக்கம், பிரமை 
இவை தீரும். 

உன்மத்தத்திற் ற்கு 

எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி. கால், இஞ்சிச்சா லு, சீர்ப்பூண்டுச் 
சாறு, கரிப்பான்சாறு இவைகள் வகைக்டுப் படி. நாலு சேர்த்து. 
அதில் நான்கு பலகரையை பொடித்துப் Gur, செப்புச் 

சட்டியிலிட்டு ஓர் இராத்இரி வைத்து, காலையில் அதை வடித்துக் : 
, கொடுக்க, வாந்தி, பிராக்இியாகும்.. பின்பு 'மோருஞ்சோறும். 
கொடுக்கவும். பேய்க்கும்மட்டிக்காய்ச்சாறும்) காடியும் கலந்து 
மேலில் துவளை போடவும். பேய்க்கும்மட்டிவேரைத் தட்டி: 
காடியில் பிசைந்து பொட்டணங்கட்டி .மூக்கில் ஈசியமிடவும். 

இப்படிச் செய்ய உன்மத்தம், பிரமை, அறிவு. மயக்கம், 

பயித்தியம் எல்லாக்திரும், 

பயித்தியத்திற் ற்கு 
திரிகடுகை இடித்துப் மிபாடித்துக் கரடியின். சிறுநீரில் ' 

கலக்கி மூக்கிலிடவும். . பின்பு நெல்லிக்காய்ச்சாறும், வெள்ளாட் 
டூப்பாலும் கலநது. உள்ளுக்குக் கொடுத்து,. வெள்ளாட்டுப் ் 

பாலையே உணவாகக் கொடுக்கவும். 

வேறு பீர்க்கம்விதையை அரைத்து மூள்ளிக்காயளவு 
பசுவின் பாலில் கொடுக்கவும். 

Cam -நெய்கொட்டாம்பழத்தை எலுமிச்சம்பழச்சா.ற்றில் 
பிசைந்து கொடுத்து, நசியமிடவும். 

கேய் :-பேய்த்தும்மட்டி,, ஈன்னாரி,. சறுமல்லி, பெருமல்லி 
கண்டங்கத்திரி, வெட்டிவேர், . வில்வம், . சாரணை, முள் 
வள்ளி, நிலப்பனை, மருள், சிற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி. இவை 
களின் வேர், ஆடாதொடைசமூலம் ஆக. வகைக்குப் பலம் 
பதிதை ஈறுக்கு இடித்துத் தூணி நீரிலிட்டு எட்டொன்றாய்ச் 
காய்ச்சி வடித்து அதில் பசுவின் கெய் படி. ஐன்று சேர்த்து 
அத்துடன், வாலுளுவையரிசி, மஞ்சிட்டி, மரமஞ்சள், நாணல் 

* தாது, SST, mAh, இம்மியரி௫, ,நாகப்பூ, கோஷ்டம், 
சிறுதேக்கு, லவங்கம், கோழிக்காரம், | மதுரம், விடையம்; 
தேவதாரம், சிற்றேலம்)' பேய்ப்புடல், வெட்பாலையரிச, பச்சிலை, 
கச்சோலம், இரிகடுகு, திரிபலை, தாமரைத்தா.து, பூனைக்காலிவேர், 
தர்ளிசப்பத்திரி, சதாவேரிப்பூ, வெள்ளிக்கங்கு, தக்கோலம்,
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பூட்டல், : ரேணுசம்,.. பேரீச்சம்பழம், முந்திரிப்பழம் *: இவை 

வசைக்குக் கழஞ்சு மூன்று, அரைத்துப் பசுவின் .பால் 
படி. ஒன்றில் கரைத்துச் : சேர்த்துக்: காய்ச்சி, மெழுகு 

பதத்தில் வரும்பொழு து சந்தனம், குங்குமப்பூ; கோரோசனை, 

சேர்தது. வடிதீது, அதில். .மூன் று. கழஞ்சு . வீதம். சர்க்கரை 

சேர்த்துக். 'கொள்ள.. சன்னி, .பிரமை,. உன்மத்தம். அறிவு 

மயக்கம்) பித்தம் பயித்தியம். எல்லாம் இரும். . பத்தியம் : 

பாசிப்பயறு, பசுவின் மோர், உப்பு.இவை கூட்டிக் கொள்ளவும். 

். வேறு:--மூசுமுசுக்கைச்சாறு, அனைக்கணச்சா று, எலுமிச்சம் 
பழச்சாறு, ஃகழுதைப்பால், ஆவின்பால், அவின்கெய் இவைகள் 

வகைக்குப் படி. ஒன்றும், பொன்னாங்காணி; சாணாகினி, தாமரை 
வளையம், செங்கழுகீர்க்கிழங்கு இவற்றின்" சாறுகள் வகைக்கு, 
படி. ஓன்றும் சேர்த்து, ஏலம், இலவங்கம்; அதிமதுரம், கிராம்பு, 

சிறுநாகப்பூ, சாஇப்பத்திரி, கற்கண்டு, செண்பகப்பூ, சீரகம் 

இவை வகைக்கு கழஞ்சு ஓன் று, “இவைவகளை அரைத்துக் கரைத் 

திக: கரய்ச்சி மெழுகுபத்திதில் வடித்து மூன்று - 'கழஞ்சு வீதம் 

கொள்ள, வெறிப்பித்தம், பித்தப்பயித்தியம்,. அறிவு மயக்கம்; 
- உன்மத்தம்: எல்லாந் தீரும், பத்தியம் சமமாக இருக்கவும், 

தாளிச்சப்பத்திரிச்' சூரணம் 

தாளிச்சப்பத் திரி, திப்பிலிமூலம், செவ்வியம், கடுக்காய் 

கெல்லிப்பருப்பு, தரன் மிக்காய், ஏலம், இலவங்கம், நாககேசரம், 

“சிந்தன்ம், ' * சுக்கு, ' ரகம், அதிமதுரம், குராசாணிஓமம், 

செண்பகப்பூ இவைகள் வகைக்குப் பலம் எட்டை சூரணித்து, 
கும்மட்டிமாதுளம்பழச்சாறும், மாதுளம்பழச்சாறும் சரிகூட்டி 

மேற்படி. சூரணம் முழுகும்படி. விட்டு மூன்று நாள்: -சூரியபுடம் 
வைத்து ஈன்றாக' உலர்ந்தபின்: சூரணித்த எடைக்குச் சரியிடை, 
சீனிசர்க்கரை-சேர்த் து, வெருகடியளவு இரண்டு நேரம். கொள்ள்; 
வாதக்கரொணி, '- பித் தக்ரொணி; சிலேட்டுமக்கிராணி; சத்தி, 
இருமல், இளைப்பு, சுரம், அரேர்சகம்) “ வீக்கம், குன்மம், 
மகோதரம்” பாண்டு; மேல்கேர்க்குவாய், பீனிசம், வாய; இரத் க் 
பித்தம், பித்திகரம்- முதலியவை திரும்." பத்தியம் காக்கவும்: ' ் 

,அித்தரதி, லேூயம்.. ட 

-இரும்புப்பொழி. : பலம், ஐம்பதை, நாலு. மரக்கால். காட. 
8.5: நாலு. காள் : “அஊறவைத்துப்பின் எட்டிலொன்ளுய்ச்
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காய்ச்சி வடித்து அதில்).ப்ழைய வெல்லம் பலம் இருபத்தைந்து, 
குறுக ஈறுக்கிய இஞ்சி பலம் பதினாறு, 'சாரணைச்சாறு. படி. 
பதினாறு இவைக்லாக் கூட்டி. சிறுதீயால் எரித்து பாகுபத். 
மாகக் காய்ச்ச) அதில், சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, சீரகம் இவை 

வகைக்குப் பலம் ஒன்றைச் சூரணித்துப் போட்டுக் கிண்டி லேடிய் 
பதத்தில், தேன் பலம் பன்னிரண்டு சேர்த்து மத்தித்து, தானிய 
புடம் வைத்து எடுத்து, அதில் மூன்று கழஞ்சு வீதம் 
"கொள்ள பாண்டு, சேர்கை, காமாலை, வீக்கம் இவை, தீரும். 

சி.த்திரமூலாதி லேகியம் | 
- சித்திரமூலப்பட்டை பலம் இருபது; “புனல்முருங்கை, 

A நருமணக்கு, ஆவாரை, புங்கம்பட்டை, முக்காவளைவேர், இவை 
கலர் மேற்றோல்சீவி ஈசகக வகைக்குப் பலம் இரண்டு இடித்து 
பதக்கு நீரிலிட்டு, சாலு படியாகக் காய்ச்சி வடித்த கஷாயத்தில், 
கருப்புக்கட்டி. பலம் பதிதைக் கரைத்து, அத்துடன் இஞ்சி பலம் 
ஐம்பது இடித்துப் பிழிந்தசாறும், கரிப்பான், கொச்சி, பசு 
மஞ்சள், சங்கிலை இவைகளின். சாறு வசைக்குப் படி. ஓன்றும் 
சேர்த்து, : அத்துடன் கருஞ்சீரகம், நற்சீரகம், ஓமம், பெருங்' 
காயம்,. திரிகடுகு; . தேவதாரம்; இந்துப்பு, அரே ணுகம், 
அதிவிடையம், ஆத்இப்பூ, திரிபலை இவைகளை வகைக்குப் பலம் 

- ஒன்று சூரணித்துப் போட்டுக் கண்டி. : இறக்க, தேன்; கெய், 
கல்லெண்ணெய் இவைகளை விட்டு, லேகிய பதமாக்க் கொள்ள 
வும். அதில் மூன்று கழஞ்சு. வீதம் கொள்ள; வாதம், வாயுத் 
திரட்சி, முடக்குவாதம், வாயுக்கட்டி, வாதவாயு, வ்யிற்றுவாயு, 
அசீரணவாயு, செரியாமாந்தம் இவை தீரும். பத்தியம் காக்கவும். 

புளியிலைக் குழம்பு 
... அறுமரக்கால் புளியைத் துவைத்து, ஆறு மரக்கால் பழைய 

கரடியில் போட்டுக் கடுக்காய் முந்நூறு ஈறுக்கிட்டு, இரும்பு 
பலம் நூறும், இருப்புக்கட்டம் பலம் நாறும் சேர்த் து, £ழ்கீகாய் 
கெல்லி; கரிப்பான்; சாரணை, 9 றுசெருப்படை இவைகளின் சாறு 
வகைக்குப் படி: ஒன்று கலந்து, ஆறுகாள் சூரியபுடம் வைத்து 
ஏழாம் காள் காய்ச்சிப் பிழிந்து, எடுத் து அத்துடன் இருப்புக்கட் 
டத்தை எடுத்துக் கூட்டி, இருதாணி 'கோமூத்திரம் விட்டு வற் 
௮க்காய்ச்சி: எடுத்து சிவதைவேர், நெல்லி; மஞ்சள், வில்வவேர் 
இவைகள் வகைக்குப்' பலம் பத்து; அஷரி, முன்னை, பாஇிரிவேர், 

N : .



சிற்றாமல்லி, பேராமல்லி, சிறுவழு தலை. இவைகள் வகைக்குப்பலம்.. 
ஐந்து, கண்டங்கத்தரி, கெருஞ், சிற்றாமுட்டி.இவைகள்: வகைக் 
குப் பலம் பத்து இவற்றை இடித்து. மூன்று பாத்திரத்தில். மூன்று, 
வகை மருந்துகளையும் போட்டு பலம் ஒன்றுக்கு இருதாணி 

. நீராகவிட்டுக் காய்ச்சி குருணியாகப் பிழிந்து முன் கஷாயத்தில். : 
கலந்து, அண்பனைவெல்லம், அறுபதும்,சர்க்கரை பலம் அறுப தும் 

கரைத்துக் கலந்து, பேய்த்தும்பை, மஞ்சள்; புளியம்பட்டை, 
சித்திரமூலம், சரைத்தண்டு, : 'எள்ளுச்செத்தை; பிலாக்கட்டை 
இவைகளின் சாம்பல். வகைக்குப் , பலம் நாலு, சதுரக்கள்ளிச் 
சாறும்; அவுரிச்சாறும் - வகைக்கும்: படி. இரண்டு; இவை 
எல்லாம் ஒன்றாய்க்-சரைத்.து இதில் அரப்பொடி பலம் ஐது; 
காந்தம், திரிகடுகு, இரிபலை, ஓமம், கருஞ்ரேகம், நற்சீரகம், 
சிவதைவேர், கடுகுரோகணி, திப்பிலிமூலம், செவ்வியம்; சித்திர 

மூலம், மஞ்சள்; மரமஞ்சள், வெடட்பாலையரிசி, வாலுளுவையரிசி 
இவைகளை  வகைக்குப் பலம் ஓன்று சூரணித்துக் கூட்டி 
காய்ந்து ப்தமானவுடன் தேன் .படி. "இரண்டு, கெய் படி: ஒன்று 
சேர்த்துக். : இண்டு எடுத்து அதில்: “மூன்று கழஞ்சு: வீதம் 

கொள்ள,  விஷபாண்டு, . பித்தபாண்டு; வாத்பாண்டு;. குன்ம 

பாண்டு, கர்மாலை, சோகை, வீக்கம்,” Dear எல்லாஸ் 

சீரும்... பத்தியம் காக்கவும். 

, தாளிசப்பத்திரி வடகம். ட 

தாளிசப்பத்திரி,. . இப்பிலி, இப்பிலிமூல!ம் இவை வகைக்குப் 

பலம் இரண்டு, மிளகு, . செவ்வியம், சுக்கு, கடுக்காய், தான் றிக் 
காய், நெல்லிவற்றல், ஏலம், லவங்கம், லவங்கப்பத் திரி, காக 
கேசரம், இலாமிச்சம்வேர் இவை வசைக்குப் பலம் ஒன்று 
சூரணித்த அளவிற்கு மூன்று பங்கு பழைய சர்க்கரை சேர்த்துப் . 
பிசைந்து; புதுப்பாண்டத்தில் இரண்டு படி. பசுவின் பால் விட்டு 
'வேடுகட்டி மேற்படி. மருந்தை வைத்து; .; மேல் . சட்டியூடி. 
அவித்து பிட்டுப்பதமான பின்பு , தரன். றியளவர்க .. உருட்டி, 

ஓரு உண்டை: காலை மாலை கொடுக்க 'வாயுவாதம்; கிராணி, 
இருமல், சதீஇ, அரோசகம் எல்லாம் தீரும், : ரி ரகப் 

| ்... வாத்தி பேதக்கு... 
். இரு . -விராகனிடை... அபினியை "வரழைப்பிஞ்சங்குள் 

வைத்துச் சுட்டுக்கொடுக்கவும். : 'கலைகோய் உண்டானால். தயிர்;
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மோர் கொடுக்கவும்.” இதில் நிற்காமல் பேதி அதிகமானால் தரு 

விராகனிடை பெருங்காயத்தை வெற் நிலைக்குள் : வைத்துக் 

கொடுக்கவும்: வாந்தி அதிகமானால் இரசசெந்தாரத்தை முலைப் 

பாலில் உரைத்துக் கொடுக்கவும். வாந்தி பேதி நிற்கும். 

வெள்ளை விழு தலுக்கு 

சீர்ப்பூண்டு பலம் காலு, வெந்தயம் பலம் இரண்டு; கலைக் 

கொம்பு; சீரகம், பனங்கற்கண்டு இவைகள் வசைக்குப். பலம் 

எட்டு சூரணித்து - விளக்கெண்ணெய் விட்டு. மூன்று. நாள் 

சூரியபுடம் வைத்துக்கொள்ள; வெள்ளை, இரத்தம், நீர்கடுப்பு” 

முதலியவை இரும். 

| தாவிசபத்திரி குளிகை 

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம், செவ்வியம், இலவங்கம்; 

சாஇக்காய், கோஷ்டம், சரொம்பு, ஏலம், நற்€ரகம் இவை 

வகைக்கு விராகன் ஒன்று, தாளிசபத்திரி விராகன் பத்.து; சீனி 

சர்க்கரை. விராகன் பத்து, இவைகளைச் சூரணித்துக் கலந்து 
பசுவின்பாலில் பிட்டுக்கட்டி. வேகவைத்து கழற்சிக்காயளவு 
குளிகைசெய்.து கொள்ளவும். வாயு, நாவறட்சி, தண்ணீர்த் 
தாகம், மூர்ச்சை, மயக்கம், சத்தி, வெள்ளேக்காளம், இளைப்பு, 

உப்பிசம், அ£ர்ணவாயு, மூலவாயு, இராணி, &ழ்க்கராணி இவை : 

தீரும். பத்தியம் காக்கவும். 

சந்தனாதி சூரணம் | 
மிலாக்காய், சந்தனம், அதிமதுரம், சாயுருவியரி௪, சிறு 

... சீரகம், இலாமிச்சம்வேர், . முள்வள்ளிக்கிழங்கு, . கோஷ்டம், 

செங்கழுரீர்க்கிழங்கு,: - மாதுளையோடு, . மஞ்சள்) மரமஞ்சள்; 
சாதிக்காய்,  பேய்ப்பீர்க்கு, தக்கோலம், தேற்றும்விதை, 

கொன்றைவிதை; நெருஞ்சிவேர், 'நிலப்பனைக்கிழங்கு, அத்திப் 

பட்டை, .அருகின்வேர், குங்குமப்பூ, அரசம்பட்டை, ஆலம் 
பட்டை; இத்திப்பட்டை; உழுந்து இவைகளை உலர்த்தச் 

சூரணித்த. இடைக்கிடை. சீனிகூட்டிக். கலந்து வெருகடியளவு, 

தேன், .கெய், வெண்ணெய் இவைகளில் ஏதேனும் இன்றில் 

இரண்டு :நேரங்கொள்ள;  கைகாலெரிவு, மேகரோகங்கள், 

வெகுமூத்திரம், தாகம், இரத்தபித்தம், .கற்ருழை நாற்றம்,
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குட்டம், கல்லடைப்பு, பெரும்பாடு, பீரமை முதலியவைகள் 

தீரும். பத்தியம் காக்கவும். 

முயல் தெய் 

ஆடாதொடை துலாம் ஒன்று இடித்து, நாலு (மரக்கால் 

நீரிலிட்டு காலொன்றாய்க் காய்ச்சி வடி.த்.து, அதில் ஒரு முயலை 

உயிருடனே பீடித்து உரித்து, கால், குடல், தலை இவை நீக்கிச் 

சதையைக் கொத்து, பதக்குரீரிலிட்டு காலொன்றாய்க் காய்ச்சி 

மேற்படி... கஷாயத்துடன் சேர்த்து, அதில் தேவதாரம்; 

இந்துப்பு, கற்கடக?ங்கி, சிறுதேக்கு, இலவங்கம், காக்கோளி, 

பாற்கோளி, அசமதாகம், சுக்கு, மிளகு, கடுக்காய், நெல்லிக்காய், 

தான்றிக்காய், பெருங்குரும்பை, ஈற்€ரகம் இவைகள் வகைக்குக் 

கழஞ்ரி இரண்டு, அரைத்துக் கலக்கி பசுவின்கெய் படி. இரண்டு, 
வீட்டுக்காய்ச்?ி, மெழுகுபதத்தில் நெய்யை வடித்து எடுத்து 

அதில் மூன்று கழஞ்சு வீதம் கொள்ள, இளைப்பு, காசம், சளை, 

இருமல்; முதலியன தீரும். 
வேறு :--முயலையுரித் து, கால், குடல், தலை இவைகளை நீக்கி, 

உரலிவீடித்.துக் குருணி நீர்விட்டு ராலொன்றுய்க் காய்ச்சி அதில், 

அடாதொடைச்சாறு, பசுவின்பால், கெய் இவைகள் வகைக்குப் 

படி. ஒன்று சேர்த்து, அத்துடன். தேவதாரம், வாய்விளங்கம், 

அமுக்கராவேர், முத்தக்காசு, மஞ்சள், சர்க்கரைக்கிழங்கு, 

முந்திரிப்பழம், கற்கடகசிங்கி, சிறுதேக்கு, திரிகடுகு, தண்ணீர் 

விட்டான்கிழங்கு, அதிமதுரம் இவைகளை வகைக்கு விராகன் 

மூன்று சூரணித்துப் போட்டுக் காய்ச்சிக் கடுகு பதத் இலிறக்கி, 

சர்க்கரை வீசை நான்கு கூட்டிக் கொள்ளவும். இதில் மூன்று 

கழஞ்சு அளவு காலை மாலை கொடுக்க, தாகசுரம், இரத்த பித்தம், 

கப்பிசம், ஈளை, இருமல், ௮ஸ்திசுரம் எல்லாம் தீரும். 

௪ இருமலுக்கு 

பொன்னரிதாரமும், சாதிக்காயும் வகைக்கு வீராகன் மூன்று, 
கொண்டு முலைப்பால் விட்டரைத்து வெள்ளைச்சலையில் தடவி 

; ares நிழலிலுலர்த்து, விளக்கில் கொளுத்திப் புகை பிடிக்க 
. பத்தியம்: மோருஞ்சோறும் உண்டு வரவும். மூன்று 

காள் பிடிக்கவும். பின்பு விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து முழுக 
வும்... சுளை, இருமல், உப்பிசம், கோழைக்கட்டு இவை இரும், '
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வறட்சி இருமலுக்கு 
சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஒன்றை 

இளவறுப்பாக வறுத்துச் சூரணித்து, வெள்ளாட்டுப்பாலில் 

மூன்று காட்கொள்ள; வறட்சி, இருமல் தீரும். 

வேறு :-கடுக்காய்ப்பூ, கடுக்காய், இப்பிலி, ஆடாதொடையிலை 

இவைகளை வகைக்கு விராகன் ஒன்றை வறுத்துச் சூரணித்துச் 

சரியிடை சீனி சேர்த்து மூன்று காள் கொள்ளவும். புகைச்சல்! 

வறட்சி இவை தீரும். 

வறட்டிருமல், குத்திருமல், இவைகளுக்கு 

சீந்தில்தண்டு, ஓமம், கடுக்காய் இவை வகைக்குப் பலம் 

இரண்டைச் சூரணித்து, அதில் ஓர்' கழஞ்சு நெய் சேர்த்து 

லே$௫யம் செய்து மூன்று காள் கொள்ளக் குத்திருமல், வறட்சி 

இவை தீரும். 
விஷமுஷ்டித் தைலம் 

எட்டிப்பழம், எருக்கிலைசமூலம், முருங்கையிலை, எலுமிச்சம் 

பழம், களமத்தையிலை, மாவிலிங்கஇலை, நொச்சியிலை, கள்ளி, 

அமுக்கறாசமூலம், வாதமடக்கி, புளியிலை, நிலவாகை, வாகை 

-யிலை, இஞ்சு, இவைகளின் சாறு வகைக்குப் படி. ஒன்று, நல் 

லெண்ணெய்; விளக்கெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், புங்கெண் 

ணெய், இலுப்பெண்ணெய், பசுவின்கெய், வெள்ளாட்டுப்பால் 

இவை வகசைக்குப் படி. ' ஒன்று, எட்டிவிதை பலம் இரண்டு, 

வெள்ளுள்ளி, தேவதாரம், அதிமதுரம், செங்கழுநீர், கோஷ்டம், 

இந்துப்பு, கொடிவேலி, அசமதாகம், இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், 

சந்தனம், ஏலீம்; இராம்பு, லவங்கப்பட்டை; மருக்கரைவேர்) 

புலிதுடக்கிவேர், தகரைவேர், தகரைவிதை, கச்சோலம், அரத்தை 

இவை வகைக்கு விராகன் ஒன்று, இவைகளை அரைத்துக் 
கரைத்துக் காய்ச், மெழுகுபதம் வரும்போது குழலாதண்டம் 

பட்டை வீசை ஆறை சூரணித்துப்போட்டு வடித்து, 'ஒரு : 

காசிடை கொண்டு மேலுக்குப் பூச, இமிர்வாதம்,- பக்கவாதம், 

பாரிசவாயு, அழற்சிவாதம், தோள்வாதம், வாயுக்குத்து, கை 

கால் முடக்கம், முகச்சாய்ப்பு, கழுத்இழுப்பு முதலிய வாதம் 
எண்பதும் தீரும். பத்தியம்: உப்பு, புளி நீக்கவும். இவ்வெண் 

ணெயை வெதுப்பிப் பிரயோடக்க தேகயெரிவும் தீரும். '
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மகாவிஷமுஷ்டித் தைலம் 

நல்லெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், புங் 

'கெண்ணெய், இலுப்பெண்ணெய் இவை வகைக்குப் படி. ஒன்று, 

பசுவின் பால் படி ஐந்து, ஆமணக்கிலை, . சித்திரமூலஇலை, 

அமுக்கராயிலை, எருக்கலை, புங்கை, கொச்சியிலை, வாதமடக), 

ஊமத்தை, பிரண்டை, கழற்சி) ஆடாதொடை, பெருங்குமீழ் 

யிலை, கடம்பையிலை, பற்படாகம், பேய்ப்பீர்க்கு, கண்டங்கத்தரி, 

சீதாச்செங்கழுஃர், கரந்தாரியிலை, கல்லவேளை, சிற்றுமுட்டி,பேரா 

முட்டி, முருங்கை, கரட்டுமுருங்கை இவைகளின் சாறு வகைக் 
குப் படி. இரண்டு, சிற்றுமுட்டிவேர், பேராமுட்டி, ஆமணக்கு, 

ஆடாதொடை, கொன்றை, ௮காமவேர், புணல்முருங்கை; உளர் 
முருங்கை, வெள்வேல், ஈஞ்சுண்டான்;,  பெருமரப்பட்டை, 

செங்கத்தாரி, சங்கு, வெள்ளெருக்கு, கோங்கு, சாரணை, மாகாளி) 

சந்தில் இவைகளின் வேர் வகைக்குப் பலம் இரண்டு இவற்றை 
கறுக்க இரண்டு தாணி நீரிலிட்டு ஒரு தாணியாகக் காய்ச்சி, 

வடித்து, முன் எண்ணெய்களையும் சாறுகளையும் சேர்த்து 

மூன்று நரள் சூரியபுடம் வைத்துப் பின் திரிகடுகு, திரிபலை, 

பெருங்காயம், கொடிவேலிவேர், வசம்பு, அரத்தை; கடுகு, 

புங்கம்விதை, அதிமதுரம், அதிவிடையம், கார்போகரிசி, 

மூருக்கம்வேர், முருங்கைவேர், சீந்தில்வேர், கஸ்தாரிமஞ்சள், 
கற்€ரகம், களாப்பருப்பு, லவங்கைப்பட்டை, வெட்பாலையரி௪, 

வாலுளுவையரிசி இவைகள் வகைககுப் பலம் எட்டு சூரணி த்துப் 

போட்டு, கள்ளிப்பால், சதுரக்கள்ளிப்பால், தருகுகள்ளிப்பால், 

எருக்கலம்பால், புங்கம்பால், 'கரிசல்கொட்டைப்பால், காட்டுக் 
கொட்டைப்பால் இவைகள் வகைக்குப் படி. இரண்டு, சேர்த்துக் 
காய்ச்ச மெழுகுபதத்தில் வடித்து ஒரு கரசிடையுண்டு, மேலுக் 

குப்பூச, சர்வாங்கவாதம், வாயு, €ல்வாதம், கெண்டைவாதம்) 

குதிக்கால்வாதம், முழங்கால்வாதம், சந்துவாதம், கபாலவாதம், 
மண்டைவாதம், இடுப்புவாதம், குடுவைவாதம், தோள்வாதம், 
பாரிசவாதம், விரைவாதம், நேத்திரவாதம், விறணைவாதம், 
நாக்குவாதம், முடக்குவாதம், பிடிவாதம், இமிர்வாதம், வாதக் 

கரப்பான்; பிடிப்பு முதலிய வாதம் எண்பதும் தீரும். புளியும், 
புகையும் நீக்கவும். வச்சிரதேகமாகும்.
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இல்கு. பஞ்சாக்கனி ஸ்தலம் 
நல்லெண்ணெய் படி. காலும், எருக்கஞ் சாறு புடி. ஒன்றும் 

சேர்த்து, நிலவாகைவேர், சித்திரமூலவேர், சாரணைவேர், அமுக் 
கரரவேர், கொச்சிவேர்; ஆதண்டம்வேர், முருங்கைவேர், இலுப்' 
பைவேர், இந்துப்பு, கடுகு, ஏலம், இப்பிலி, செங்கழுநீர்ப்பூ; 

கோஷ்டம், கஸ்தாரிமஞ்சள் இவைகள் வகைக்கு வீராகன்' 
கரன்கை சூரணித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி, மெழுகுபதத்தில் 

வடித்து எடுக்கவும். இந்த எண்ணெயைக் கொண்டு உடலில் 
பூசிப்பிடிக்க சர்வாங்கவரதமூம், வாயுக்களும், முடக்குவாதங் 
களும், குத் துவலிகளும் இரும். 

சத்திரகாத்தத் தைலம் 

ஆமணக்கு, மூற்றிய எருக்கு, சித்திரமூலம், அமுக்கறா, 
புங்கு, நொச்ச), பருத்தி, சுண்டை, க.ணுமூங்கில், மயூரசிகை, 
சங்கு, கஎமத்தை, பிரண்டை, கழற்சி, வாதமடக்கி) ஆடா 
தொடை, மருதாணி, பேய்ப்பீர்க்கு, பெருங்குமிழ், சிற்றகத்தி, 
புரசு, பற்படாகம், தாழை, கொட்டி, பீர்க்கு, கண்டங்கத்திரி, 
சிற்றாமுட்டி, பேய்க்கும்மட்டி, வாகை கருவாகை,.. தேள் 
கொடுக்கு, முருங்கை, காட்டுமுருங்கை, நாய்வேளை; வேல், 
வேங்கை, சதுரக்கள்ளி, கொடிக்கள்ளி இவைகளின் சாறு 
'வகைக்குப் படி ஓன்றும், நல்லெண்ணெய், கள்ளிப்பால் இவை 
வகைக்குப் படி. நான்கும் சேர்த்து ; இரிகடுகு, திரிபலை, பெருங் 
காயம், சித் இரமூலம், வசம்பு, சணப்பு, மஞ்சள், பஞ்சலவணம், 
புங்கம்வேர், அதிமதுரம், ஆயில்பட்டை, உகாய்ப்பட்டை, மலையு 
காப்பட்டை, சதகுப்பை, முருங்கைவேர், காட்டுமுருங்கை 
வேர், சீந்தில்கொடி, பேய்முசுட்டை, நற்சீரகம், கருஞ்சீரகம், 
இலவங்கப்பட்டை. இவை வகைக்கு வீராகன் கான்கைச் சூர 
ணித் திட்டு மெழுகுபதமாகக் காய்ச்சி வடித்து, மேலே தடவிப் 
பிடிக்க, நாக்குவாதம், சநீதுவாதம், - தனுர்வாதம், சிரக்கம்ப 
வாதம், - மண்டைவாதம், இடுப்புவாதம், அந்தரவாதம், 
கிராணிவாதம், . தசைவாதம், திருகுவாதம் . இவிங்களூலை, 
யோனிச்சூலை, நரபிச்சூலை, ஆசனச்சூலை, முடக்குச்சூலை, நிச் 
சூலை, காய்ச்சூலை இவை இரும், பத்தியம் : கைப்பும், புளிப்பும் 
நீக்கவும். .௮பத்தியம் கூடாது.
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தெல்லிக்காயெண்ணெய் 
கெல்லிக்காய்ச்சாறு, கரிப்பான்சாறு, பசுவின்பால், நல் 

லெண்ணெய் இவைகள் வகைக்குப் படி. ஒன்று, சேர்த்து அதில், 
அஇமதுரம் பலம் :கால், ஏலம், சண்பகப்பூ, இருவேலிவேர். 
இலாமிச்சம்வேர் இவை வசகைக்குப் பலம் இரண்டு கொண்டு 

பாலில் அரைத்துக் கலந்து, மெழுகுபதத்தில் இறக்கி, தலைமுழுகி 

வர நேத்திரரோகங்கள், மண்டை வியாதிகள், பித்தரோகங்கள், 
வாதரோகங்கள் முதலியன தீரும், 

ஏமதண்ட தைலம் 

சிறுசெருப்படை, வாதமடக்கி, நகார்க்கரந்தை, வீழி, 

முருக்கு, முடக்கொத்தான், முத்தெருக்கன்செவி, வேலிப்பருத் இ) 

சங்கங்குப்பி, நன்னாரிவேர், செந்தொட்டிவேர், பொடுதலை, 

தூதுவளை, நஞ்சுத்தரா, மிளகரணைவேர், வில்வவேர், கொடி 

வேலீவேர், கள்ளிவேர்; புங்கு, மூடக்கொத்தான், வேம்பு, முழக் 

குந்து, வேலிப்பருத்தி இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஐந்து, 

மேற்கூறியவைகளின் இலைகளின் சாறு படி. பதினாறு கொண்டு 
வேர்களைச் சாற்றில் அரைத்துக் கலக்கி அத்துடன் ஒரு சேர் 

“ குங்கலியம், கேர்வாளவிதை நாறு, கள்ளிப்பால் உழக்கு, 

வெற்றிலைச்சாறு படி. ஒன்று, கலந்து அதில் திரிகடுகு, ஓமம், 

கருஞ்சீரகம்," அரத்தை, தேவதாரம், மரமஞ்சள், கஸ்தூரி 

மஞ்சள், ஏலம், இலவங்கம், சாதிக்காய், வெள்ளுள்ளி, 

இந்துப்பு இவை வகைக்கு வீராகன் சூன்றைச் சூரணித்திட்டு, 

ஈல்லெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், புங்கெண்ணெய், இலுப் 

பெண்ணெய் இவை வகைக்குப் படி. ஒன்றாகக் கலந்து மூன்று 
நாள் சூரியபுடம் வைத்துப் பின்பு, அடுப்பிலிட்டுக் காய்ச்ச, 
மெழுகுபதத்தில் வடித்து, ஒரு காசிடை. கொடுத்து ஒன்று 
விட்டொருகாள் மேலும் தடவிப் பிடிக்க, வாதம் எண்பதும், 
சன்னி வகைகளும் தீரும், 

காரிகேள தைலம் 

தேங்காய்ப்பால், விளக்கெண்ணெய்; ஊமத்திலைச்சாறு 
"இவை வனகைக்குப் படி. ஒன்று, அத்துடன் கள்ளிப்பால் படி. கால் 
'கல்ந்து, மூன்று காள் சூரியபுடம் வைத்துக் காய்ச்சி, மெழுகு 
பதத்தில் வடித்து, ஒரு காசிடை. உள்ளுக்குச் கொடுத்து, 
மேலுக்கும் பூசிப்பிடிக்க, முகுவாதம், விசிவாதம், தனுர்வாதம்,
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குதிகால்வாதம், மூச்சுவாதம், கரட்டுவர் தம்; சன்னி, பித்தம் 

எல்லார் .தீரும். 
. வாத தோய்களுக்கு 

கொச்சி, வாதமடக்கி, வேம்பு, கஞ்சா, கீஞ்சர்ங்கோரை,, 

எருக்கு, முள்ளி, தொட்டி, மலைகடம்பு, மூடக்கெர்த்தான்; 
மேனி, மருட்படை, குன்றி இலைகளின் இலைகளை வேகவைத்து 

- வேது பிடிக்க சகல வாத கேர்ய்க்ளும் தீரும். 

சுராளித் தைலம் 

எருக்கலம்பால், நொரச்சியில், புளியிலை, ஆவியில் தீர் 

முள்ளி இவற்றின் சாறு, பிரமிச்சாறு, பொடுதலைச்சாறு, 

வேளையிலைச்சாறு, மேனியிலைச்சாறு இவைகள் வகைக்கும் பழு. — 

ஒன்று, நல்லெண்ணெய் படி. நாலு, இவற்றைச் சேர்த்து, 

மூன்று நாள் சூரியபுடம் வைத்துக் கர்ய்ச்சி இறக்கும்போது ;: 
சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, கடுகுரோகணி; அரத்தை, செம்பைவிதை, 

சீகைவிதை இவைகளை வறுத்துப் பொடித்துப் போட்டு இறக்க 
வும். இதனை மேல்தடவி சிரசில் .தேய்க்க, முடக்குவாதம், 

கரட்டுவாதம் முதலிய'சகலவாத நோய்களும் தீரும். , 

இத்திராணித் தைலம் 
. கொச்சி, பேய்ப்புடல், ஆடாதொடை, , சர்ரணைவேர், 

வேலிப்பருத்தி இவைகளின் சாறு வகைக்குப் படி. ஓன்றும், 

நல்லெண்ணெய் பழு. ஓன்றும், கலந்து. அஇ௫*ச இரிகடுகு, திரிபலை, 

கடுகுரோகணி, மஞ்சிட்டி, மரமஞ்சள், ஓமம், வெங்காரம், 

அரத்தை, கருஞ்சீரகம், கார்போகரி9, முசுறுமுட்டை, பூராகம்; 
வெள்ளுள்ளி, -வெளிச்சிப்பிசின், இந்துப்பு இவை வகைக்கு 
கழஞ்சு இரண்டை அரைத்துக் கலந்து, காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் 

வடித்து, மூன்று கழஞ்சி வீதம் கொள்ள; சன்னி, முகசன்னி, 
குளிர்சன்னி, எரிசன்னி, இமிர்சன்னி முதலிய சன்னி ரோகங் 
களும், வாசரோகங்களும் தீரும். பத்தியம்: புளி, உப்பு, புகை 
இவை நீக்கவும். 

செங்கத்தாரி எண்ணெய் 

- செங்கத்தாரிப்பட்டை, புங்கம்பட்டை, gregaria’, 
செம்முள்ளிவேர், கோவைவேர், சங்கங்குப்பிவேர், . குழி: 
மிட்டான்வேர், குட்டித்தக்காளிவேர்; சங்கம்வேர், நிலவால்கி 

௦
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சமூலம், . ஈற்சரகம்,: கோஷ்டம், - இப்பிலி, :சென்கைரப்பழம்) 

வெளிச்சிப்பிசின், ஏலம், இலவங்கம், செஞ்சந்தனம், : பூலாங் 

கிழங்கு; மெருகங்கழங்கு; * வ்சம்ப், :வெள்ளுள்ளி இவைகள் 

வகைக்கு: வீராகனிடை: ஐந்து, விதை. நீக்க. கடுக்காய். . விராக 

னிடை முப்பது. இவைகளைச் சூரணித்து. இரண்டு ug... ROG 

மணக்கெண்ணெயிலிட்டுப் பிசைந்து “மூன்று காள்: கூரியபுடம் 

வைத்து ஒரு கரண்டி வீதம் கொடுக்கக் கரப்பான்... பதினெட்டு 

கிரந்தி முதலியவை . இரும். குழந்தைகளுக்கு காடை 

கொடுக்கவும்... * 
- அண்ட. தைலம் 

Bar Pipa க்ருத்தைலம், நீர்ப்பூண்டு,' ஒர்ளிப்பூண்டு 

இவைகள்: சாறு படி: ஒன்று, வசம்பு ஓமம், கடுகு, இப்பிலி, 

சாரணைவேர்.. 'வலம்புரிக்காய்: திறுரைவேர்,. கசக்சா, ௧௬ 

an OS SH, முருங்கப்பட்டை, - குப்பைமேனிவேர்; : நில் 

வாகைவேர்' இவை வகைக்குப் பலம்” இரண்டு . சூரணித்து. 

Cw pi” கோழிமுட்டை: மஞ்சள்: கருதைலநூம்;. வேப்பெண் 

ணெயும்: வகைக்கு ஆழாக்கு, ரீர்ப்பூண்டென்ற சீரவெங்காயச் 

சாறும், ஓரளிப்பூண்டென்ற்- வெள்ளுள்ளிச்சர்டறும் " கலந்து 

அதில் போட்டுக் காய்ச்சி, ,மெழுகுபதத்தில், வடித்து ' இரண்டு 

காரிடை உள்ளுக்குக் “கொடுத்து மேலும் பூசிப் பிடிக்க சகல 

சன்னிகளும்; 'பயித்திய ரேர்கங்களும் திரும். பதீதியம் கர்க்கவும். 

ஆடாதொடைத் தைலம். 

GLO rent, வாதமடக்கி, எருக்கம்பழுப்பு, குப்பை 

மேனி, :முடக்கொற்றான், கஞ்சித்தரா,' வேலிப்பருத்தி, பங்கம்: 

Cnr Bar இவைகளின் சாறு வ்கைக்குப் படி. ஒன்று; "திரிகடுகு; wr 

ம்ஞ்சள், « அரத்தை, வசம்பு, "ஓரளிப்பூண்டென்ற ஒரு கொட்டை 

வெள்ளைப்பூண்டு; “பெருங்காயம், வெண்காரம், இலுப்பைப்பூ; 

டுப்ருங்குரும்பை, கடுகு, ஓமம், ம்ருக்காரைவேர், சிறுபூனைவேர், 

நீர்மேல்நெருப்புவேர்'இவை'வகைக்கு விரர்கன்' மூன்று, வேப் 

பெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், ஈல்லெண்ணெய், 'புங்கெண் 

ணெய், இலுப்பையெண்ணெய் இவைகள்' வகைக்குப் படி ஒன் 

முகச் கலரது மேற்படி வேர். வகைகளைச். சூரணித்.துக். கூட்டிக் 

கரய்ச்சி, 'மெழுகுபத த்தில், வடித்துக்... காசிடை: உள்ளுக்கு, 

கொடுத்தும், : மேலுக்கு, துவளையிட்டும் வர, .முகசன்னி,-௪.த௭, :
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சன்னி, வாதசன்னி, பித்தசன்னி, பையித்தியசன்னி முதலியவை 

இரும், பத்தியம் காக்கவும். 

பயோதர தைலம். 

tea Sapling ; ஈல்லெண்ணெய், பூங்கெண்ணெய், விளக் 

கெண்ணெய், இலுப்பெண்ணெய், எருக்கம்பால், திருகுகள்ளிப் 

பால், சதுரக்கள்ளிப்பால், புங்கம்பால்; ஆயில்பட்டைச்சா.நு 

இவை வகைக்குப் படி. ஒன் று சேர்த்து நொச்சிவேர், நிலக்குமிழ் 

வேர், எருக்கம்வீழுதிவேர், ஆடாதொடைவேர், வாதமடக்வேர், 

அழிஞ்சிவேர், சாரணைவேர், வேலிப்பருத் திவேர், வேளைவேர், 
காய்வேளைவேர், கொடிவேலிவேர், சிறுகளாவேர், எட்டிப்பழம் 

இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஒன்று, இவைகளைச் சிதைத்து 

ஐந்து மரக்கால் நீர் சேர்த்து ஐந்து படியாக வற்றக்காய்ச்சி 

அதில் சாதிலிங்கம்,” துத்தம், துரிசு, மனோசிலை, கோஷ்டம், 

செங்கழுநீர்க்கிறங்கு, சுக்கு, நாபி, தாமரைவளையம், மரமஞ்சள், 

'வெட்பாலையரி௪, . இப்பிலி, கடுகுரோகணி, கம்பிளிப்பிசின்,. 

வெளிச்சிப்பிசின் இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று சூரணித்திட்டு. 

எருக்கம்பா லும், குப்பைமேனிச்சரறும் விட்டு அரைத்து மேற் 

படி. எண்ணெயில் கலக்கக் காய்ச்சி பக்குவமாக 'வரும்போ து; 

பச்சைப்பாம்பு, இக்திரகோபப்பூச்சி இவை .வகைக்குப் படி. 

் ன்று இடித்துப் போட்டு ஒரு கொதி வந்தபின் வடித்து அதில் 

ஒரு.கரண்டி. வெதுப்பி நரம்புத்தாரைகளில் தடவியும். உள்ளங் 

கால் பிடரிகளிலும் . தடவிப்பிடிக்க, 'முகசன்னி, குளிர்சன்னீ,". 

தாபசன்னி, சோபசன்னி, கர்ணிகசன்னி,  விச்சின்னச்ன்னீி, 

கள்ளுசள்னி, பிரவீச்சு முதலியன இரும். கைகண்டது. 

ட ட ட வாத சுரத்திற்கு . 

வாதமடக்கவேர், ஆமணக்குவேர், ஓமம், கொத்தமல்லி, 
சுக்கு, சிறுசெருப்படை, சித்திரமூலம் இவைகள் வகைக்குப் 
பலம் கால், கொண்டு சிதைத்து முன்று படி. நீரிலிட்டு முக்கால் 
படியாகக் காய்ச்சி, ஆறு நேரம் கொடுக்க, வாதசுரம் தீரும். 

வெந்நீர், சோறு, புளி, புகை இவைகளை நீக்கவும், 

வேறு :---இலந்தைவேர், முள்ளிவேர், பேராமுட்டிவேர், 
கடுக்காய், சுக்கு, . கொத்தமல்லி இவற்றைக் குடிநீரிட்டுக்- 
கொடுக்கவும் தீரும்... ன ரர
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வேறு:--வேலிப்பருத்திவேர், வாதமடக்கிவேர், : இரிபலை, . 
சுக்கு, விஷ்ணுகரந்தை, நீலிவேர். இவைகளைச் சரிகூட்டிக் 

கஷாயமிட்டுத் திப்பிலிப் பொடியும் சேர்த்து கொள்ளவும் தீரும், 

வேறு garda ep gh வெட்டிவேர், மரமஞ்சள், நீலிவேர், 
வாதமடக்கிவேர், சுக்கு இவைகளைச் சரிகூட்டிக் கஷாயமிட்டுக் 
கொள்ளவும்தீரும். ் 

பித்த சுரத்திற்கு 
 கணவுருவி சேர்; வெட்டிவேர், 'பேராமுட்டிவேர்.. எநதிழ் 

ண்டு, சிற்றாமுட்டிவேர் இவைகள். வகைக்கு ஒரு பிடியும் சுக்கு, 
.. சீரகம், உள்ளி, முத்தக்காசு, 'கால்பலமும் சபரு மூலை ப்படி. 

குடிநீரிட்டு உண்ணவும். 

வேறு :--பூனைக்காலிவேர், அதிமதுரம், முத் கான, சுக்கு, 
கொத்தமல்லி, அரத்தை, சதகுப்பை, வெட்டிவேர் இவைகளை 
ஓர் அளவாகக் கொண்டு முறைப்படி கஷாயமிட்டுக் கொள்ளத். 

தீரும். ர ் 
வேறு = er Giana சந்தில்தண்டு; சடாமாஞ்சி, 

பாசிப்பயறு, சுக்கு, முத்தக்காசு, சற் றூமுட்டி, - அதிம துரம் 
இவற்றை விதிப்படி குடிரீரிட்டுக் கொள்ளவும் திரும். ் 

- சீத சுரத்திற்கு | 
, ஆடாதொடடையிர்க்கு; சமுப்புரமெரித்தான்வேர், முள்ளி 

வேர், செம்முள்ளிவேர், சுக்கு, இப்பிலி இவற்றை நீரிலிட்டு 
எட்டொன்றாய்க் . காய்ச்சி, தேன் விட்டுக் கொள்ளத் இரும், 

வேறு--தா.துவளைசமூலம்; மூள்ளீவேர், கடுகுரோகணி, 
விஷ்ணுகரந்தை இவற்றைக் சனாயபிட்டுத் “தன் அர்த் துக் 

. கொள்ளவும்.தீரும். ப 

வேறு: -பேய்ப்புடல், கடுக்காய், க கெல்லிமுள்ளி, கத்தாமல் 
வேர்; கண்டங்கத்திரிவேர், கடுகுரோகணி, : ஆடாதொடை, 
மரமஞ்சள், சுக்கு, செம்முள்ளிவேர், : வாகைவேர் இவற்றின் 
எடைக்கு எட்டு பங்கு நீரிட்டு எட்டொன்றாய்க் காய்ச்ச வடித்து 
அதில் ... தக்க அளவு : பணயக் தேன் கட்டிக், கொள்ளவும் 
திரும். ப 
  

* சிவனூர்வேம்பு, தும்பைவேர் இவ்வீரண்டினையும் "குறிக்கும்,
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வரத பித்த சுரத்தித்கு 
... சங்கு, வசம்பு, சுக்கு, தூதுவளை, வெட்டிவேர், செந்தொட்டி. 

வேர், கொத்தமல்லி, நிலவேம்பு, முத்தக்காச, பங்கம்பாளை, 
இரிபலை. இவற்றைக் கொண்டு. குடிநரிட்டுத் தேன் சேத்து 

உண்ணவும். 

தொத்த சுரத்திற்கு- 
_ சீந்தில்தண்டு, நிலவேம்பு, பேராமல்லி, சுக்கு, பேராமுட்டி, 

பரஞ்சோதிக் கடுக்காய், ம முத் தக்காசு இவைகளைக் கஷாயமிட்டுக் 

கொள்வதும், 

ப அ?ரண சுரத்திற்கு:.. , 
இரிகடுகு, இரிபலை; சிற்றாமல்லி, கடுகுரோகணி, சுக்கு, பேரா 

மல்லி, சித்தாமுட்டி, பேராமுட்டி. இவற்றைக் sap e ் 

கொள்ளவும். 

வேறு :--சுக்கு, மிளகு, செவியம், சித்திரமூலம், முத்தக் 
கா௬, வசம்பு, : கொத்தமல்லி, . பேராமுட்டி, Hoey. 
இவற்றைக் குடிநீர் வைத்துக் கொள்ளவும்... 

விஷ சுரத்திற்கு 
சீந்தில்கொடி, கொளிஞ்சிவேர், நிலவேம்பு, விஷ்ணுகரந்தை 

இப்பிலி இவற்றைக் குடிநீர் வைத்துக் கொள்ளவும். 

.. வேறு:--பேராமுட்டி, பேய்ப்பீர்ககு, பேராமல்லி, சந்தில், 

சுக்கு, கடுகுரோகணி, 'இப்பிலிமூலம், செவ்வியம், பற்படாகம், 

விஷ்ணுகரந்தை, நெல்லிமுள்ளி இவற்றைக் குடிநீர் வைத்துக். 

, கொள்ளவும். 

தோஷ. சுரத்திற்கு 
முத்தக்காக வில்வவேர், கொடிவேலிவேர், ற்றுமல்லி, 

பேராமல்லி, சுக்கு, கொச்சியிலை, சங்கம் 3வர் இவற்றை முறைப் 

படி கஷாயமிட்டு உண்ணவும். 

வேறு :--ரத்திரமூலவேர், செக்தொட்டிவேர், செவ்வியம், 
சுக்கு, பற்படாகம், . வாதமடக்கி, கையாந்தகரை : இவற்றை 

முறைப்படி. கஷாயமிட்டு உண்ணவும். : 

வேற :--பெருஞ்செருப்படை, வசம்பு, சுக்கு, பூசனிவேர், 

. பேய்ப்புடல், . முதியார் கூந்தல், கண்டங்கத்்திரிவேர், சங்கம் 

வேர் இவற்றை முறைப்படி. குடிநீர் வைத்து உண்ணவும்.
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Pg amp சரத்தற்கு 
எந்தல்,. பேராமுட்டி, சுக்கு, முதிதக்கரசு, இப்பிலீமூலம், 

இப்பிலி, தூதுவளை, . விஷ்ணுகரந்தை, கொத்தமல்லி, “தேசா 

வாரம் இவற்றை விஇப்படி, குடிநீர் செய்து கொள்ளவும்., 

வாத பித்த சிலேத்தூம சுரத்திற்கு 
ஆடரதொடைவேர், சித்திரமூலவேர், பேய்ப்புடல், ' சிற்று 

மல்லி, பேராமல்லி; தூதுவளை, கண்டங்கத்திரி, சிற்றாமுட்டி, 

பேராமுட்டி, அசமதாகம், முதியார் கூந்தல், சுக்கு, மிளகு, 
. இப்பிலி, தேசாவரம், .இரிபலை. இவைகளைச் சரியிடை: கூட்டி... 

எட்டு பங்கு நீர்விட்டு எட்டொன்றாய்க் காய்ச்சி வேண்டிய 

அளவு தேன் சேர்த்துக் கொள்ளத் இரிதோஷசுரமும் தீரும், . 

வேறு :--முத்தக்காசு, பேய்ப்புடல், நிலவேம்பு, கண்டங் 
கத்திரி, ஆடாதொடை,. தூதுவளை, . சுக்கு, இப்பிலி, - மிளகு 

இன் குடிரீர் செய்து கொள்ளவும் திரும். 

சன்னிக்கு | 

அழிஞ்சவேர், செவ்வியம்; பேராமுட்டிவேர், சுக்கு, கொடி. 
வேலிவேர்.. பூசனிவேர், வசம்பு, நன்னாரி கூத்தன்குதம்பை 
இவற்றைச் சரிகூட்டி. இவற்றின் எடைக்கு எட்டு பங்கு நீர்விட்டு 

எட்டொன்றாுகக் காய்ச்சிக் குடிநீர் வடித்துக் கொள்ளவும்.. 

்.. வேறு:--பரதிரிவேர், அவுரிவோர், கொச்சிவேர், கொடி. வேலி 
வேர், கையாந்தகரை, சுக்கு, இப்பிலி,  காஞ்சொறிவேர், பேய்ப் 
புடல் இவற்றை ஓரளவாகக் கொண்டு. emmy, குடிநீர். 
செய்து கொள்ளவும்... க னீ 

.... வேற் ௨கெருஞ்சவேர்,- 'கொச்சிவேர்,. கொடிவேலிவேர், 
சுக்கு, பேய்ப்புடல், மிளகு; திப்பிலி, இப்பிலிமூலம், செவ்வியம். 
இவற்றிற்கு தக்க அளவு நீர்கூட்டி. எட்டொன்றாய்க் காய்ச்சிக் 
கொள்ளவும். 

‘Cam: வேப்பம்பட்டை, சங்கங்குப்பிவேர், உப்பிலிவேர்; 
கொடிவேலிவேர், பற்படரகம், சுக்கு, வெள்ளுள்ளி இவற்றை 
முறைப்படி குடிநீர் செய்து கொள்ளவும், 

Gani :—QaréA, -முள்ளியிலை, sent, ர்க 
இவற்றைக் குடிநீர் செய்து.கொள்ளவும். .
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ட. வேறு mi Bein ed, இப்பிலிமூலம், செவ்வியம்,: சத்தி Tapa, 

மிளகு, சுக்கு, கிராம்பு," கடுகு, பற்படாகம்; . சிறுதேக்கு, பேய்ப் 

புடல். இவற்றைக் குடிநீர் செய்துகொள்ளவும்: 

வேறு: கொடிவேலி) 6:5 gb eral; அவுரி, தப்பிலி, சுக்கு, 

குந்திருக்கம்? . செவ்வியம் இவற்றை ன்னு குடிநீர், பசன்று 

கொள்ளச் ச்கல சன்னிகளும் Bap. 

oe en அகத்தியர். குழம்பு ம் 

். பெருங்காயம்)... இந்துப்பு, கடுகு; Gren,” இவண்கறாம்! 

@enen, அரிதாரம், இப்பிலி, கருஞ்சீரகம், : : தான் இிக்காம். 

இவைகள் வசைக்குப்.கழஞ்சு “ஒன்று, சுத்திசெய்த கேர்வாளம் 

விரகன்: பத்து, இதில். ஐந்து : விராசனியையை: * வறுத்தும், 

மற்றது: பச்சையாகவும் “சேர்த்து, அத தம்தாளிச்சாறு விட்டு. 

இரண்டு சாமமரைக்து,- எருமைக்கொம்புச் சிமிழில் வைதிதிகி 

கொள்ளவும்:; சுக்குச்சூரணம் அல்ல து. சுக்குக்: : கஷாயத்தில். 

கொடுக்க வாயுவும், மிள்கு:சீரீல் கொடுக்க சுரமும், 'கடுக்காயில் 

கொடுக்க “இருமலும், உமிழ்நீரில். கலந்து பூசப்.: புண்களும்; 

தரமைவிழுதுச்சாறும், பொரித்த 'வெண்காரமுங் கூட்டி: அதில். 

கொடுக்க. -கல்லடைப்பும்: தீரும். இன்னும் : அகேக* வியாதி: 

களுக்கும் அத ற்குரிய-அனுபானங்களிடத் Boe. அலா 

கருங்கோடிச். சூரண m1 

சங்கங்குப்பிச்சாறில்: மூன்று :மூறை ஊறவைத்து: ipod 

வலர்த்திய ' பரங்கப்பட்டை ued: st By, அரிதாரம்; கந்தகீம்? 
குக்கில், பொரிகாரம்; சாதிலிங்கம்; புரைத்காந்தம்? மரமஞ்சள்) a 

gad, இலவங்கம், இராம்பு. 'சுக்கு? மிளகு; வால்மிளகு; கடுகு; 
_ சீரகம்... துருசு," வதை; வாய்விளங்கம் இஸ்வ்கள்- வகைக்கும்: 

_ பலம் கால்.சூரணித்து; முட்டையிடும் பருவ்மூள்ள ஒரு: க௫ங்- 
கோழியின் குடல், மயிர், தலை ' "இவைகளை 'நீகீகி, "வயிற்றுக்குள், 

மேற்படி மருந்துகளை வைத்-துத் தைத்து, பாண்டதீதில் கொச்டச். :. 

சாறு," வேளைச்சரறு,: பசவின்பால் இவைகளை விட்டு, ஏடு: கட்டி. 

அதில் .மேற்ப்டி. கோழியை வைத்து 'மேல்சட்டிநூட்... ஏழு. லை. 

மண்செய்கு,காலாக்கனியாக முப்பது நாழிகை: ors gs) எடுத்து,” 

ஆறிய்பின், - எலும்புரீக்கு' உலர்த இச். சூரணித்து,” பு.திகலத்தில்: 
வைத்துக்... கொண்டு..வெர்கடியளவு. .. கெர்ள்ள; (சூலை; படர்.
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தீரமரை; கைகாலெரிவு, தடிப்புமூலம், uys Gow,” Bess, 
பிளவை, வாதம், குன்மம், நீராம்பல், நீரொழுக்கு, .:இடுப்புவலி, 

பிடிப்புவலி பறத்தல் திரும். .. வெக்நீரும், சோறும் பத்தியம். 

-வில்வாதி லேகூயம் ச. 
மேற்றோல் போக்கச்சவியெடுத்த  வில்வவேர்: பலம் 

முப்பதை, தூணி நீரிலிட்டு. சாலு படியாகக் காய்ச்சி, ௮ல்; 
வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வேர், சிற்ருமுட்டிவேர், பேராமுட்டி. 

வேர், ' ஆடாதொரைட்வேர், தொட்டிவேர், சித்திரமூலவேர், 

கொடுப்பைவேர், : சிறுதொட்டிவேர், 'குட்டிவிளாவேர், - நில 

வாகைவேர்,. முன்னைவேர், எந்தில்த்ண்டு, முத்தக்காசு, சாரணை 
வேர், வட்டிலாம்வேர், &ழ்க்காய்.  நெல்லிவேர், இழ்க்காய் 

நெல்லியின்காய், கண்டங்கத்திரிவேர், வாகைவேர், ஈன்னாரிவேர், 
முற்றிய முருங்கைவேர் இவைகள் வகைக்குப் பலம்: இரண்டை 

ஈறுக்கி, இடித்துத் தூணி நீரிலிட்டு காலு படியாகக் காய்ச்சி, 
மேற்படி. கஷாயத்துடன் கூட்டி . அத்துடன் இஞ்சிச்சாறு, 

ஆடாதொடைச்சாறு, €ழ்க்கரய் நெல்லிச்சாறு, கரிப்பான்சாறு, 

கும்மட்டி, , மாதுளம்பழச்சா fof இவைகள் வகைக்குப் '. படி 

ஒன்றைச் சேர்த்து இவைகளைக் காய்ச்சி குருணியளவான பின், . 

பழைய் சருக்கரை வீசை நான்கை கரைத்துக் காய்ச்சிப் பாகு 

பதத்தில், இப்பிலியும், செவ்வியமும் பலம் ஒன்று. மிளகு பலம் 
காலு, சுக்கு பலம் கன்று, ௩ SDE TEI, கொடிவேலீவேர், 1திப்பிலி 

மூலம் இவைகள் வகைக்குப்” ய்லம்' இரண்டு, தாளிசபத்திரி 

பலம்: ஒன் இ): இலவங்கம், ஏலம், காகப்பூ, இலவங்கப்பத்திரி, . 

Qa Sgro cals + SOG LSS, 108 pib Sent y பீதரோகணி, 
அக்சோலம்,, இற்றரத்தை, வால்மிளகு, - சொம்பு... கோஷ்டம், 
சன்னலவங்கப்பட்டை : இவைகள்  வகைக்குப். பலம். காஷ் 

இவற்றை. . வெதுப்பிச் சூரணித்து, . கம்பி வறுத்து. இடித்த 
பொமிமாஷு வட ஒன்று, பருத்திவிதைப்பருப்பு: படி. இரண்டு: 
சூரணித் அச் சேர்க்துப் போட்டுக் ண்டி, மெழுகுபதத்இல்' நெய். 
பு இரண்டு, தேன்: படி ஒன்று: இவற்றைச் சேர்த் துப்: பிசைந்து. 
பதினைந்து. கான் , கானியபுடம்: வைத்துப் புன்னைக்காயளவு: 
கொள்ள, ரொணி, குன்மம் ஏட்டு, பாண்டுவாயு, இருமல், ஈளை, 

சயூம்... இரத்தகாசம். பித்தகாசம்,, சுவாசகாசம், பீனிசகரசம், 

வாக்தி,, அரோசகம்... கீரருகல், ' நீர்பாய்ச்சல், பித்தம் நாற்பது. 
இவைகள்: தீரும்... தாதுபுஷ்டியும், தேகபுஷ்டியும் உண்டாகும்.



ied 

_ இடிவல்லாதகி.லேகியம்: 
'சேரராங்கொட்டையை “மூக்குவெட்டு', கற்றுழை மம் 

MIG வைத்துச் 'சுட்டெடுத் துப்: பின்பு சாணிப்பாலில் 

போட்டு வேகவைத்து; அதன் பின்பு புளியிலைச்சாற்றில் 
வேகவைத்து சுத்திசெய்த செங்கொட்டை இருபது, திரிகடுகு, : ' 
ஏலம், இப்பிலிமூலம்; செவ்வியம், ஓமம், வாய்விளங்கம், 

கொத்தமல்லி, இலவங்கப்பட்டை, குராசாணியோமம், சர.இிக் 
காய், சாதிப்பத்திரி இவைகள் வகைக்குப் பலம் ் இரண்டு . 
சூரணித்து' அத்துடன், எள் படி. இரண்டு, பனைவெல்லம் பலம் 

- மூன்று, சுக்கு, பலம் 'இரண்டு,: நல்லெண்ணெய் படி. கால் 

இவைகளைச் சேர்த்து; ஈன்றாய் இடித்து லேகியபதமாக | வரும் 
போது எடுத்துப் பீங்கானிலிட்டுருட., , ஒரு மாத காலமான 

பின், கழற்சியளவு அந்த சந்தி கொள்ள, அந்தரவாயு, வாதம், 
சூலை, கிரந்தி, மாரடைப்பு, கெஞ்சுவலி, கைகால்வலி, திமிர் 
வரயு, பாரிசவாயு, தோல்தடிப்பு, புண்கள்; வெடிசூலை, 
அரிப்பு, சொரி, இன்வு, . மேக்கோய்; வெண்குட்டம்) _ கருங். 
குட்டம்; கன்றல் இவை. எல்லாம் இ௫ம். பத்தியம் : பசுவின் 
கெய், பால், துவரை, உப்பு, பனைவெல்லம் இவை கூட்டவும். 
தலை: முழுகும்போ.து சுரையோட்டுச்சாம்பல் : எண்ணெயிலிட்டு. த; 
மூழுகவும். ' மழைத் தண்ணீரும் பெண்போகமும் நீக்கவும்; 

கார்போக மெழுகு” - 

'கார்போகரி படி. மூன்று, உதியம்பட்டைச்சூரணம் படி. 
ஒன்று, 'அரப்பொடியும், மண்டூர்ப்பொடியும் வகைக்கு விராகன் 
பத்து” இவற்றைச்: சூரணித்துக் : 'கரிப்பான்சாறு படி" பத்தோடு 

, இரு பாண்டத்தில் சேர்த்து ' 'ஏடுகட்டி: 'வெய்ய்லில் mag gh 
- வற்றிய பின் மெழுகுபதத்தில் பிசைந்து, வைத்துக்கொண்டு 
சுண்டைக்காய்ப் பிரமாணம் தேனில் அந்தி-சக்இ ஒரு: மண்டலங் 
கொள்ள, வெண்குட்டம், கருங்குட்டம், வீக்கம், பாண்டு, வறன் 
ave AS. பத்தியம் காக்கவும், 

கற்பூராதி தைலம் 
கரரைச்சாறு, குமரிச்சாறு,. முசுமுசுக்கைச்சாறு,- "இளநீர், 

பசுவின் வெண்ணெய், எலுமிச்சம்பழச்சாறு; *  பசுவின்பால்' 
கம்பூரவல்லிச்சாறு' இவைகள். : வகைக்குப் படி. இன்று, தேவ 
தாரம், வெட்டிவேர், இலவங்கம், நாகப்பூ, கிளியூரல், மஞ்சள், 

P ்
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செண்பகப்பூ; பாகல்வேர், "பச்சிலை; வாலுளுவை, கற்கடகரிங்கி, 

விளாவரிசி, . கஸ்தூரிமஞ்சள், சந்தனம், ' இலாமிச்சம்வேர். 

கராம்பு, மரமஞ்சள், தான்றிக்காய், சீரகம், சறுதேக்கு, குங்கு 

மப்பூ இவைகள் வகைக்கு*கழஞ்சு ஒன்று, இவைகளைப் பசுவின் 
பாலிலரைத்துப் போட்டு ஈல்லெண்ணெய்.,படி. இரண்டு விட்டு 

ஒரு சாதி வீறகாலெரித்து மெழுகுபதத்தில் : வடித்துத் தலை 
முழுவெர, மூக்குநீர்பாய்ச்சல், உளைதல், , சீழ்விழுதல், காசி 

யடைப்பு, காசியிரத்தம்,.மண்டைக்குத்து, ஒரு-தலைவலி, பாரிசக் 

குத்து, மேகநீர்பாய்ச்சல், சிரசுக்கனம்,. தலைவலி, கண்ணோய். 

கண்சிவப்பு, கண்ணீர்வடிதல், பித்தம் நாற்பது, கண்ணோய் 
தொண் Son pl, பீனிசம் ஆறு எல்லாம் தீரும். 

கா து நோய்க்கு 

PED PLO, பூனாகம், ஈண்டிரைச்சி, வெள்ளுள்ளி, 

கோழிமுட்டை வெண்கரு, வசம்பு, சுக்கு, கடல் நுரை, வலம் 

புரிக்காய்; அவுரிவேர், ' புங்கம்பட்டை - இவைகள் வகைக்குக் 

கழஞ்சு ஒன்றைச் Heng BH Bly (வேப்பெண்ணெய் ப்டி கால் சேர்த் து: 

மெழுகுபதமாகக். காய்ச்சிப் பின்பு வெ துப்பிக் காதிலிட்டு பஞ்சு : 

கொண்டு அடைக்கவும். காதல்: சீழ்... குத்து, வலி, , அர்ஜுன், 

படுவன் peu செவி. ரோகங்கள் தீரும். , 

கெற்பிணிகள், சுரத்திற்கு. 

அதிமதுரம், காவல்தளிர், மாக்தளீர், மா.துளந்தளிர், ஆலின் 
மொட்டு, சுக்கு இவைகள் வகைக்கு: விராகன் ஒன்றை, நாழி 

நீரிலிட்டு எட்டொன்றுய்க் காய்ச்சி அரைக்கால் படி. வீதம் 

மூன்று நேரம் கொள்ள, கெற்பிணிசரம்,; - தாகசுரம், ஆயாசம், 

'சேர்பம், சோம்பல் முதலியவை தீரும். 

,  வேறு:-மாதுளைவேர், கற்சரகம், '' சுக்கு, ஈன்னாரிவேர், 
காய்வேளைவேர், வில்வவேர்,. மாந்தளிர், கொத்தமல்லி ;இவை , 

- கல்கி கஷாயமிட்டுக் கொடுக்கக் கெற்பஸ்இரீ சுரம் தீரும். :.. 

மகோதரத்திற்கு... 
தரிசு பொரித்தபொடி, தேற்மும்விதை காவிக்கல் 

இவைகள் வகைக்கு ஓர் எடை கொண்டு செப்புச்சட்டியிலிட்டு 
எலுமிச்சம்பழச்சாறு 'உழக்குக் கூட்டி” அதில் பத்து காசும் 
கூடப்போட்டு ஒரு இரவு ஊறவைத்துக் காலையில் வடித்து
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சாப்பிடப் பேதியாகும். அதிகமானால் ஈடு. கஞ்சி கொடுக்கவும், 
நிற்காவிட்டால் மோருஞ்சோறும் உண்ணவும். “ நான்காம் காள் 
வடக்கே போடற செங்கம்வேரை அரைத்து எலுமிச்சங்காயளவு 

எடுத்து அத்துடன் விரை நீக்கிப் பொடித்த பத்து கடுக்காய் 
கூட்டி. ஈனாக்கடொரியின் கோசலம்: wy இரண்டு கலந்து ' 
கொள்ளப் பேதியாகும். இவ்வாறு நான்கு நாளைக்கொரு தரம் 
மாற்றி மாற்றி முன் சொன்ன மருந்தும், பின் சொன்ன மருந்தும் 

இருபது முறை கொடுக்க மகோதரம் தீரும்: , பத்தியம்: ஆறு! 
மாதத்திற்கு மாமிசம் நீக்கவும். கத்தரிக்காய், பாகல்காய், 
பன்றிக்கறி, ஈல்லெண்ணெய்) கெண்டைமீன், புண்ணுக்கு 
இவற்றை ஒரு வருஷம் நீக்கவும், எண்பது நாளைக்கு 'அவ 
பத்தியம். நீக்கவும். விளக்கெண்ணெய், ' முருங்கக்காய், இரை? 
கீரைத்தண்டு, துவரம்பருப்பு இவைகள் கூட்டவும். 

[ குறிப்பு :---இம்முறை இக்காலத்து மக்கள் உடல் நிலைக்கு ஒவ்வர்.து 
போல் தோன்று. ஆசலின் இசனை வழங்குவது சர்வத 2.] 

'கெற்ப விப்பு௬இக்கு 
. கடுக்காய், மஞ்சள், இந்துப்பு, கடுகு, வெள்ளுள்ளி, வெங் 

காரம், ஆமணக்கின்வேர், நிலவாகைவேர். . இவை வகைக்குப் . 
பலம் இரண்டை இடித்து அரைத்து விளக்கெண்ணெயில் 
போட்டு வேகவைத்து: ஒரு கரண்டி. அதும் கொள்ளத் தீரும், 
பத்தியம் காக்கவும். 

சன்னி, விஷம், பேய் இவைக்கு 
இருகுகள்ளிப்பாலைச் சீலையிலூட்டிச் சுரைக்காய், கந்தகம், 

நேர்வாளம், கஸ் தூரி இவற்றைப் பொடித்து அதில் வைத்துத் 
திரித்துப் புகை பிடிக்கவும். 

பீனிச ரோகங்களுக்கு 
.... இந்தில்தண்டு, தூதுவளை, சிவனார்வேம்பு, நிலவேம்பு, 
பன்றிமோக்தான் கழங்கு, நிலப்பனைக்ெங்கு, பொன்னாங்காணி 
வேர், நிலக்குமிழ்வேர், சிற்றாமல்லிவேர், முத்தக்காசு இவை 
களைப் பசுவின் பாலில்). வேகவைத்து, உலர்த் இப் பொடித்து) 
நெய்யும், கல்லெண்ணெயும் வகைக்குப் படி. இரண்டும் வேப்பம் 
பட்டைச்சாறு படி. இரண்டும் சேர்த்து, சுக்கு; மிளகு, இப்பிலி, 
கோஷ்டம், அதிமதுரம், வசம்பு, வெள்ளுள்ளி, க.ற்கடக9ங்க),
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ஏலம், கிராம்பு): வசுவாசி, கிளியூரல், தக்கோலம், குங்குமப்பூ, 

பச்சிலை, கச்சோலம், கருஞ்சேகம், நற்சீரகம், கொத்தமல்லி, 

சடாமாஞ்சி, கடுகுரோகணி இவை வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்றைச் 

சூரணித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் வடித்து, 

மூன்று கழஞ்சு வீதம் கொள்ள; சகல பீனிசமுக் தீரும். 

Gh FO HEF | 

நாய்ஈ (தெனசு) மூன்று பிடித்து அவற்றின் தலை, கால் 
நீக்கு, வெற்றிலையில் வைத்து மூன்று நாள் கொடுத்தாலும்; 

அல்லது எருக்கிலை மொக்கு மூன்று; கிராம்பு மூன்று. அரைத்து 

உருட்டி மூன்று நாள் கொடுத்தாலும் திரும். 

சகல விஷத்திற்கும் 
மருக்காரைக்காயை, நிழலிலுலர்த்தி வெநீநீரில் அரைத் துக் 

கொடுக்கவும். 

சுரத்திற்கு 
சுத்திசெய்த லிங்கமும், வெள்ளைப்பாஷாணமும் வகைக்கு 

வீராகன் மூன்றைப் பாகலிலைச்சாற்றில் இரண்டு சாமமாட்டிப் 

பயறளவு :குளிகைசெய்து, இஞ்சிச்சாற்றில் கொள்ள, குளிர் 
சுரமும்; மிளகு கஷாயத்தில் கொள்ள வெரும் சுரமும் தீரும். 

அரல்குலை வலிக்கு 

ப்சுவின் வெண்ணெய், ஈரவெங்காயம், கருப்பட்டி. . இவை 

சமன்கூட்டி, அரைத்து உண்ணத் திரும். 

மலசலக் BL Gig 

'பச்சானை இடித் துப் பிழிந்த ர்சதீ துடன் கருப்புக்கட்டி. 

சேர்த்துக் கொள்ளவும். கைகண்டது. 

 மூதீதிரக் கட்டுக்கு . 
தென்னை, பனை, கமுகு இவைகளீன் இளம்வேர், எலிப் 

புழுக்கை, சிறுகெருஞ்சிமுள், வெள்ளரிவிதை இவற்றைச்... சமன் 

கூட்டிக் காடியில் அரைத்து நாபியில் தேய்க்கவும். 

வேறு. வெடியுப்பையும், வெண்காரத்தையும் பொரித்து, 
ஈருள்ளிச்சாற்றில் அல்லது வாழைக்கிழங்குச்சாற்றில் கொடுக்க 

வும். அல்லது மேற்படி. இரண்டையும் அரைத்து Glen tied 

கொடுக்கவும்,



125 

சுரங்களுக்கு 

்.. ஆடாதொடை, பேய்ப்புடல், சீந்தில், பற்படாகம், கண்டங் 

கத்தரி, நிலவேம்பு, சுக்கு இவைகளை ஓர் அளவாகக் கூட்டி 

மூறைப்படி. குடிநீரிட்டுத் தேன் சேர்த்துக் கொள்ளவும். 

மூலக்கடுப்பு, சீதரத்தம் விழுதலுக்கு 
இராம்பு; சாதிக்காய், சாதிப்பத/ இரி இவைகளைப் பசு வெண் 

ணெயில் வேகவைத்து இறுத்து, பச்சைக் கருவேப்பிலையைக் 

கூட்டி. அரைத்துக் குழப்பி மூன்று கேரம் கொடுக்கவும். 

பாண்டு வீக்கத்திற்கு: 

மூன்று பிடி. பாச்சானை வதக்ப் பிழிந்த ரசம் கொடுத்து 
மூன்று காள் காட்டுக்கம்புச்சோறும், தண்ணீரும் சாப்பிட்டு, 

ஏழாம் நாள் தலைக்குத் தண்ணீர் வார்த்துச் கொள்ளப் பாண்டு 
கோய்கள் போம். 

'குடரெண்ணெய் 

கருகத்தைவேர்ப்பட்டை விராகன் நாலு, கந்தகம் விராகன் 
இரண்டு, கெளரியும், அரிதாரமும் வகைக்கு விராகன் ஓன்று 
இவற்றை வேப்பெண்ணெயில் . அரைத்துச் சுடர்த்தைல்ம் 

இறக்கப். பஞ்சிலூட்டிப்போட, . ராஜபிளவை, கண்டமாலை, 

விப்புருதி, வெடிசூலை, தொடைவாழை, இரந்இப்புண் முதலிய 
இரணங்கள் போம். சன்னிக்குத் துவளையிடலாம். எருது 
மா ட்டின் வஞ்சிப்புண்ணிற்குப். 'போட, அதுவும் இரும். 

- இரணங்களுக்கு" 

- வெள்கீப்பாஷாணம், பச்சைக்கற்பூரம், இந்துப்பு, பெருங் 
காயம். இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஒன்றை கா௫தத்தில் 
மடித்துச் சுட்டுக் கொம்புத் சனிப் குழைத்துப்போட ஆணி 
வெளி வந்து விடும், 

காமாலை பாண்டுவுக்கு 
கடுகை முள்ளிக்காயளவு அரைத்து வெள்ளாட்டு மூத்தி : 

சத்தில் மூன்று காள் கொள்ளவும். 

கரப்பான் வீக்கத்திற்கு 
| சங்கம்வேரையும், பச்சரிசியையும் கூட்டிக் கூழ் காய்ச்சி 
மூன்று நாள் கொண்டு கடும்பத்தியமும் கொள்ளவும்.
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. இரத்தசீதக் கடுப்புக்கு 
பற்படாகம், மாசிக்காய் இவைகளை. எருமைத்தயிரில் 

அரைத்து மூன்று வேளை கொடுத்தாலும், அல்லது ஆட்டுக்கால்) 

சரகம் .இவை -சூப்புச்செய்து கொடுத்தாலும் தீரும். கை 
கண்டது. 

் அடி திள்ளின்திற்கு 
... ஒணானைத் தலை, கால், குடல் நீக்கிச் சம்பாரம் சேர்த்து 
நெய்யில் பொரித் துக் கொடுக்கவும். கைகண்டது. 

வமித்றுக் கடுப்புக்கு ee 

. ஆவரைத்தழைச்சாற்றை எருமைத்தயிரில் மூன்று நேரம். 
கொடுக்கவும். 

BT hl வலிக்கு ௨௭ 

சுக்கு, இந்துப்பு, தப்பிலி, முத்தக்கரசு, பெருங்காயம், 
வசம்பு, வெள்ளுள்ளி இவைகளை எருக்கிலைச்சாற்றில் அரைத் து 

கல்லெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் காதிலிட்டுப் 

பஞ்சாலடைக்கத், இரும். | OSES L$» 

கிராணிக்கு 

. குங்கிலியம், கொம்பரக்கு, அதிவிடையம், ' சாஇக்காம், 
அபினி, குராசாணியோமம்.. இவைகளை ஈல்லெண்ணெய் விட்டு 

அரைத்து மெழுகாக்கிக் கெர்டுக்கவும். 

அமுத லேபம் 

எட்டு படி. பசுவீன்பாலைக் காய்ச்சிச் சுண்டும்போது சீனி 

பலம் ராது சேர்த்துக் குழம்புபதத்தில் வரும்போது வால் மிளகு 
பலம் ஒன்று, 'சசகசா பலம் இரண்டு இவற்றை வறுத்துச் 
சூரணித்திட்டுக் களரி, நெய் படி இரண்டு சேர்த்து லேகிய 
மாக்கிப் பாக்களவு இரண்டு வேளை பன்னிரண்டு நாள் கொள்ள 
மேகம் இருபத்தொன்றும் இரும். ' 

aren சூர்ணம்: 

ஆவாரம்பூ, பருப்பு, கொழுந்து, விதை, வேர், பட்டை 
'இவைகளைத் தனித்தனி உலர்த்தி இடித்த் சூரணம் வகைக்குப் 
பலம் :ஓன்று, வாய்விளங்கம், மரமஞ்சள், புல்வாய்க்கொம்பு; 
புள்ளிமான்கொம்பு-இவற்றின் சூரணம் வகைக்குப் பலம். கால்
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சேர்த்து, வெருகடியளவு மோரில்கொள்ள, உஷ்ணகோய்கள், 

மேகம் இருபத்தொன்று எல்லாந்தீரும். கைகண்டது. ் 

| | சுவாச காசத்திற்கு த 
,_ இண்ட்ம்பாவில் கருஞ்சீரகச் சூரணஞ்சேர்த்துக் கொள்ள 

வும். கைகண்டது. த ் 

ிளேக்குக்கு.. 
பெருலவங்கப்பட்டையையும், ஆடுதின்னாப்பாளை. சமூலத் 

தையும், சூரணித்து, எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு நாலு சாம . 

மரைத்துப் .பணவிடை குளிகைசெய்து நிழலிலுலர்த் தி, ஆணுக் 

குப் பெண்ணின் சிறுநீரிலும், பெண் ணுக்கு ஆணின் சிறுநீரிலும் 

இரண்டுவேளை மூன்று.காள் கொடுத்துத் தாகத்துக்குப் பிராந்தி 

யும், கட்டிக்கு எருமைச்சாணிவேதும் கொடுத்து; புளி; கடுகு; 

எண்ணெய் நீக்கவும்; : 0 ம * 

. வாத்தி பேதிக்கு 
... பழைய சூடன்; பளிங்கு சாம்பிராணி, சட்டிவைப்புலிங்கம் 

இவைகளை ஒவ்வொன்றாய்ச் சேர்த்து அரைக்க மெழுகாகும். 

இதனில் குன்.றியளவு. தக்க அனுபானங்களில் கொள்ள, சுரகோய் 

போரம்.. : கைகண்டது. us : ae 

... சராய்ப் பினிசத்திற்கு | 
ஈல்லெண்ணெய், நொச்சிச்சாறு இவைகள் வகைக்குப் படி 

- ஒன்றில், மிளகு பலம் ஒன்றைச் சூரணித்திட்டுக் காய்ச்சி மூக்கி 

லிட்டுத் தலைமுமு௫ வரவும். 

விஷ.பாண்டு, காமாலை, சோகை, வீக்கம் 

..... , இவைகளுக்கு a i 
' அரப்பொடி படி.காலு, எலுமிச்சம்பழம் இருபது, சீரகம் பழ. 

நாலு, கருஞ்சீரகம் படி. காலு, காந்தம், இந்துப்பு, கடுகுரோகணி; 

கருங்குங்கலியம் இவைகள் வகைக்கு வீராகன் மூன்று, சுக்கு; 

ஓமம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் கால்," வெள்ளுள்ளி, மிளகு 

இவைகள் வகைக்குப் பலம் இரண்டு, : காட்டுமல்லிச்சா று) 

தைவேளைச்சாறு, நாய்வேளைச்சாறு, கரிப்பன்சாறு இவைகள் 

வகைக்குப் படி கால் விட்டு, மருந்துகளை கூட்டிப் பிசைந்து 

கரைத்து: எலுமிச்சம்பழத்தை சான்காய்ப் -பிளந்து, மேற்படி. 

மருந்தை வைத்து, மிஞ்சிய மருந்தையும், சாற்றையும் சட்டியில்
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விட்டு, நான்கு நாள். சூரியபுடம் வைத்து, அதில் ஒவ்வொரு 
இற்று எடுத்துச்: சாப்பிடவும், பத்தியம் : உப்பு, புளி - நீக்கி 

பசுவின் நெய்யும், பாசிப்பயறும் கூட்டவும். எலுமிச்சம்காய்ச் 
சட்டிக்கு வேடுகட்டி. ் வெய்யிலில் 'வைத்து வரவேண்டும் 
உலர்ந்தபின்ஃபொடிசெய்து வைத்துக்கொண்டு ஒரு . earth 

அளவு கொடுக்கலாம். 

தரர்ணி 6:85 
நெல்லிக்காய்; புளியவிரை த்தோல், மா.திகாயோடு, கடுக 

கீரய், நற்சீரகம், கருஞ்சீரகம்; ஏலம், இராம்பு, திரிகடுகு, அபினி 

கஞ்சர், ச்ரஇக்காம், அதிவிடையம்' இவைகள் வகைக்கு வீராகன் 

மூன்றை வறுத்து இடித்து வெருகடியளவு, தயிரில் கொள்ள 
சரொணிகள், கழிச்சல், கடுப்புகள் எல்லாந்தீரும். 

இறைவனார் "சூரணம் ப 

பெருங்காயம், ல்ழுத்ல்வேர்;” கொத்தமல்லி, நீர்மேல் 
நெருப்பு, செவ்வியம், .பீங்கம்பாளை, "சடாமாஞ்ச, "இந்துப்பு 

்- சட்ட2ப்பு, கல்லுப்பு. இரிகடுகு, சவுக்காரம், .வசுவாசி,:மா.அுளை 

யோர்டு, கடுக்காய், வெங்காரம்;.அசமதாகம் இவைகள்" வகைக்டு 

விராகன் ஒன்றைச் சூரணித்து இஞ்சிச்சாறு..௮ல்லது எலுமிச்சம் 

பழச்சாற்றில் வெருகடியளவு:, .,கொள்ள,, ஊமை பேசுவான் 
மூலக்கிராணி, முலைவாதவருத்தம்,, மகோதரம், கயம், அந்திர 
வரய, "திமிர்வாயு: முதலியவை திரும். பத்தியம். உப்பு மோர் 
கூட்டி, புளி, புகை நீக்கவும்,” தத்த த வ NE 

சித்தராதி சூரணம்: 
இலர்மிச்சீ்வேர், தகரைவேர், ! சுக்கு; அர்ஞ்சிவிலிக், சென் 

சந்தனம், இலவங்கப்பட்டை, இப்பினி, திப்பிலிமூலம், ஏலம்; 
சிறுநாகப்பூ. கோரைக்கங்கு, .நெல்லிப்பருப்பு பச்சைக்கர் 
ஹ்ராம்) பச்சிலை, அகில்கட்டை, சந்தனம் இவைகளைச் சரியிடை 
யாய்ச் சூரணித்து எட்டிலொரு பாகம் சனி சேர்த்து, வெருகடி 

- பளவு. ஜ்ண்ண, 'இர்த்தவாந்று, “த்தி, எல்சானர்? அணசதம் 
வேதி மூலம். இவைகள். இரும். 

. ஏலாதி. சூரணம். 

ஏலம், கிராம்பு, : . தக்கோலம்,. கற்பூரம், சாதிக்காய், சுக்கு 
திப்பிலி, மிளகு. இவை. சரியிடை. குர்ணித்துத் தேனிற்கொள்ள,
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சகலவிக்கல், சிலேட்டுமம், அரோசகம், கெஞ்சிற்கனம்; 

உஷ்ண்ம் எல்லாம் தீரும். en 

சரபாக்கினி. சூர்ணம் 

. அசமதாகம், இப்பிலிமூலம், ஏலம், லவங்கம், LF FG, 

இறுகாகப்பூ; இரிகடுகு, வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வேர், கொத்து 

மல்லி, காட்டாத்துப்பூ, . இப்பிலி; கூவிள ம்பிஞ்சு இவைகல்ச் 

சரியிடை சூரணித்து, எட்டிலொன்று, சீனிகூட்டி, வெருகடி. 

Darey கொள்ள, அதிசாரம்; இராணி, மாந்தம், முகரோகம், 

எலி கடி, -உதிரவியாதி முதலிய்வை. தீரும். 

தாபாக்கினி சூரணம் 

ஓமம், பெருங்காயம். விழ ழாலரிச, பஞ்சலவணம்ு, கடுக்காய், 

தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய், திரிகடுகு, செவ்வியம், காகப்பூ; 

முத்தக்காசு, ரோகணி, கொடிவேலிவேர், சீரகம், கருஞ்சீரகம், 

வெட்பாலையரிசி, கோஷ்டம், செங்கழுநீர்க்கிழங்கு, வழுதளை 
வேர், வசம்பு, மஞ்சள், கண்டங்கத்திரிவேர், வெள்வசம்பு, 

மரமஞ்சள் இவைகளைச் சரியிடை சூரணித்து, வெருகடியளவு 

இரண்டு 'நேரங்கொள்ள; வயிற்றுப்பொருமல், சிீதவாத 
ரோகங்கள், குன்மம், மலக்கட்டு, நீர்கடுப்பு, பாண்டுரோகம், 

வாயு, கரமாலை, மந்தரக்கிணி, தேகவெப்பம், மூலரேோரகம் இவை 

கள் தீரும். 
. கடுக்காய்ச் சூரணம் 

கடுக்காயும், கெல்லிக்காயும், வகைக்குப். பலம் பத்து, 

பெருங்காயம், வசம்புர் பங்கமீபாளை, ஈவச்சர்ரம், அதிவிடையம், 

செவ்வியம், கடுகுரோகணீி, விளாவரிசி, பஞ்சலவணம், ஆனைத் 

திப்பிலி, சிறுவழு துளை, வில்வ்ப்பிரின், அசமதாகம் இவைகள் 

வகைக்குப் பலம் கால், இவற்றைச் சூரணித் து, விளக்கெண்ணெ 

யில் வெருகடியளவு கொள்ள; மேவிளைப்பு, ¢ வீக்கம், மூலரோகம், 

பக்கமாந்தம், நெஞ்சுவலி, பக்கவலி,- HOV HET FA, வயிற்றுப் 

பொருமல், அன்னத்துவேஷம், இராணி இவைகள்  - தீரும், 
வெந்நீரிலும் கொள்ளலாம். 

புஷ்கராதி சூர்ணம் 

கோஷ்டம், கடுக்காய், . தரன்றி, நெல்லி, செவ்வியம், 
இப்பிலீமூலம், கொடி வேலிவேர், இந்துப்பு, இலாபிச்சம்வேர்
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கற்பூரம் இவைகளைச் சரியிடை சூரணித்து, வெருகடியளவு 

கொள்ள, தாபசுரம், ௮ஸ்இசுரம், .விடாச்சுரம் இவைகள் இரும, 

இஞ்சிச் சூரணம் : 

மேற்றோல் நீக்கிய இஞ்சி பலம் பத்து, சுக்கு, இப்பிலி, 

மிளகு இவைகள் வகைக்குப் பலம் இரண்டு, இப்பிலிரூலமும், 
சித்திரமூலமும் வகைக்குப் பலம் ஓன்று, ஏலம், சரதிக்கரய், 

இவைகள் வகைக்கு வீராகன் ஆறைச் சூரணித்து, வெருகடியளவு - 

இரண்டு நேரம் கொள்ள வாயு, குடல்வாதம், பொருமல், 

வாய்நீர்ப்பாய்ச்சல், அரோசகம், பயித்தியவாயு, பெருமூச்சு,. 
செரியாமை இவை தீரும். - கு 

LTH சூரணம் 

மாதுளம்பிஞ்சு, விளாம்பிஞ்சு, வில்வப்பிஞ்சு, மாம்பருப்பு, 

காட்டாத்திப்பூ,  இலவம்பிசின், அதிவிடையம், அசமதராகம், 
குராசாணியோமம், லவங்கப்பட்டை, வெட்பாலையரி௪, கருங் 

காலிவையிரம், சுக்கு, ,இப்பிலி, மிளகு, முத்தக்காசு, சீரகம், 

கருஞ்ரேகம், புளியங்கொட்டைத்தோல், : . மலைத்தாங்கு, - 
இந்துப்பு, கீர்முள்ளிவிதை, சரஇக்காய், கழற்சிப்பருப்பு, ஆனைத் 
"திப்பிலி, இவைகளைச் சரியிடை.. வறுத்து . விளாம்பழச்சா.று' 
விட்டு ent aS, நிழலில் காயவைத்து சூரணித்து வெருகடி. 
யளவு தேன்; தயிர், னி, மோர் இவைகளில், ே நோய்க்குத் தக்க 
வாறு கொள்ள, வாயு, இராணி, பேது, , கடுப்பு, அசீரணம், 
பொருமல் எல்லாந் திரும். ் 

மா துளைச் சூரணம் | 
மாதுளம்பிஞ்சு, - காட்டாத்திப்பூ, வென்ளிலோத்திரம், 

புளியம்விதை மேற்றோல், சீரகம், கருஞ்சரகம், இலவம்பிசன், 
அதிவிடையம்; . வெட்பாலையரிச, : முத்தக்காசு, ஓமம், கடுகு, 

வில்வப்பழம், 'கழழ்ரிப்பழுப்பு, இந்துப்பு, சுக்கு, இவைகளைச் 
சரியிடை. வறுத்துச்” சூரணித்து ' ஈல்லெண்ணெயில் வெருகடி, 

. கொள்ள, உதரசூலை, அக்கினி. மந்தம், 'சீதக்கடுப்பு; கிராணி 
பேதி, அஸ்திகாங்கை, தாகம், , வாந்தி, இவைகள் தீரும். 

ஏலாதி சூரணம் 

ஏலம், கிராம்பு, பச்டிலை, நாகப்பூ, முத்தக்கா ௬, சந்தனம், 
பச்சைக்கற்பூரம்” இவைகளைச் சமனிடை சூரணித்து வெருகடி.
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தேனிற்கொள்ள, வாந்தி, அரோசகம்; இருமல், வறட்சியிருமல்,: 

நீர்பாய்தல், பைத்தியம், வாயு இவைகள் தீரும். 

_ கற்பூராதி சூரணம் 

கற்பூரம், வெள்ளிலோத்திரம்,; தக்கோலம்; சாதிக்காய், 

ஏலம், இலவங்கம், நகாகப்பூ, இரிகடுகு இவைகளைச் சரியிடை. 

சூரணித்துச் சேர்தது; வெருகடி கொள்ள; இருமல், ஈளை, காசம், 

பயித்தியம், வாந்தி, * “ குன்மம், மூலவாயு " இவைகள் திரும். 

இபனம் உண்டாம். 

இலவணுதி சூரணம்... 

இந்துப்பு, சவுக்கரரம், ஏலம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் 

இரண்டு, சுக்கு பலம் நான்கு; மிளகு பலம் ஆறு, இப்பிலி ப்லம் 

எட்டு, வில்வப்பழம் பலம் எட்டு இவைகளைச் சூரணித்து 

வெருகடி. கொள்ள, காசம், குரல்கெரிப்பு, விக்கல், அரோசகம்,. 

அக்கினி மந்தம்; மூக்கில் நீர் பாய்தல் மண்வள இரும். 

குன்மத்திற் ற்கு 

இந்துப்பு, விராக்ன் இரண்டும், வெண்காரம் விராகன் ஒன் 

அம் கொண்டு இட். தீதுப் பனைவெல்லம் சேர்த்து அரைத்து; 

இருநேரம் ஏழு காள் கொள்ளக் குன்மச் தீரும், ் 

| பித், SSDI 
மூன்று தேற்றுன்விதையை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் 

அரைத்துக் கொள்ளவும். 

விக்கலுக்கு 

பருத்திவிரைப்பருப்பு, - கெற்பொரி, ஏலம், இப்பிலி இவை 
் களைச் சூரணித்து சீனி சர்க்கரை அல்லது தேனில் கொள்ளத் 

இரும். 

அசுவகந்தி சூரணம் 

அமுக்றுங்கிழங்கு பலம் "இரண்டு; இப்பிலி பலம் இரண்டு, 
சுக்கு பலம் ஒன்று, மிளகு பலம் இரண்டு, சிவனார்வேம்பு பல்ம் 
மூன்று, ஏலம் பலம் நாலு, பரங்கப்பட்டை, பலம் மூன்று, 
பூதக்கரப்பான்பட்டை பலம் இரண்டு; செங்கத்தாரிப்பட்டை 
பலம் . இரண்டு, -பெருமரத்துப்பட்டை பலம். இரண்டு,. 
கொன்னச்காய்ப்பட்டை பலம் இரண்டு இவைகளைச் சூரணித்து
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அவைகளுடன் சர்திக்காய், சாதிப்பத் தரி, கிராம்பு; குராசானி 

யோமம், அதிவிடையம்; அபினி, கஞ்சா இவைகள் வகைக்கு 

விராகனிடை ஓன்றை, சூரணித்துக் கலந்து, சருக்கரை பலம் 

பத்துக் கூட்டி!வெருகடியளவு இரண்டு நேரம் கொள்ள, வாந்தி? 

அரணம்; கழிச்சல், செரியாமார்தம், குன்மம்; புளித்தேப்பம், 

வாயு, முதலானவை தீரும். றை, சூர 

் ் உ... க வருகடியள 
ஊம் _ பஞ்சலவண சூர சல், செரி 

இந்துப்பு, பொட்டிலுப்பு, காசலவணம், BIGOT GY Bb a, 

அட்டுப்பு, கடுகு, இப்பிலிமூலம், செவ்வியம்; AS Draper, 

கருஞ்சீரகம், கற்சீரகம், கற்கடகங்கி, பெருங்காயம் த 

களைச் சரி எடையாகக் கொண்டு சூரணித்து, தேனில் வெருகமிடு.. 

கொள்ள, வாயு, குன்மம், அந்திரவாயு, அரணம், செரீவ்ரபிலி, 

மந்தம், அரோசகம், மலக்கட்டு “இவைகள் தீரும். Gives, ௧ 

முண்டாம். வண் பல்கன 

பிப்பலாதி சூரணம் 

ஏலம், இராம்பு, இப்பிலிமூலம், சுக்கு, தாளிசப்பத் திரி, 

மிளகு, அரத்தை, செவ்வியம், சிறுதேக்கு; கற்கடகசிங்க: 

இவைகள் வகைக்கு விராகன் இரண்டை, இதற்குச் சரியிடை 

இப்பிலி- கூட்டிச் சூரணித் து, கூட்டுத் தாகைக்குச்.சரி சர்க்கரை 

சேர்த்துக் கலந்து, வெருகடி. கொள்ள, காசம், சுவாசகாசம்; 

சயரோகம், மூலவாயு, வீக்கம், காமாலை, வாந்தி, குன்மம்; 

விக்கல், இரத்தபித்தம், என்னும் நோய்கள் தீரும். 

அண்டவாதத்திற்கு 
கழற்சிப்பருப்பு, ஊமத்தன்விதை, நொச்சிவேர், மஞ்சள் 

இவைகளை அரைத்துப் பத்துப் போடவும். . கழற்சியிலை, 

"நொச்சியிலை, கழுதைல்த் இ, உவர்மண், சுண்ணாம்புகீறு 

இவற்றைக் கூட்டி, ஒற்றிடமிடவும். வேதுபிடித்தாலும் திரும்: 
கார்போகவரிசிச் சூரணம் 

கார்போகவரி? படி மூன்று, உதியம்பட்டையை உலர்த்தி 

இடி.த்த சூரணம் படி ஒன்று, அரப்பொடியும், மண்டூரப் 

பொடியும் வகைக்கு வீராகன் பத்து, இவைகளைச்..சூரணித் துக் - 

கரிப்பான்சாறு படி. பத்து ஒரு பாண்டத்திலிட்டு மேற்படி 

குரண்ங்களைக் கலந்து வேடுகட்டி வெய்யிலில் வைத்து இருகய
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பதத்தில் பிசைந்து உலர்த்தி வெருகடி. இருநேரம் தேனில் ஒரு . 

மண்டலம் கொள்ள. வெண்குஷ்ட்ம்; கருங்குஷ்டம், பெருவியாத் - 

சூறைகோய்; பாண்டு, சோகை, புண் இவைகள் தீரும் வெர் 

ரீருஞ் சோறும் பத்தியம். 

அழுத லேகியம் 

கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை; கரிப்பான்; நீர்முள்ளி, 

வெள்ளரி, காற்பாசம், கரற்பாசக்காய், கொடும்பை, நீர்பிரமி, 

பொடுதலை, முசுமுசுக்கை இவைகளின் சாறு. வகைக்குப் படி. 

இரண்டும்; பசுவின் பால், மெய்  வகைக்குப் படி. இரண்டும், 

சேர்த்து அதில் கோஷ்டம், சிற்றரத்தை, திரிகடுகு, ஓமம், கடுக் 
கரய், அதிவிடையம்,' பொரிக்காரம்,. கல்நார், வாய்விளங்கம், - 

மண்டூரம், இப்பிலிமூலம்!: இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு காலை, 

பொடித்திட்டு சீனி பலம் காலும், தேன் படி. இரண்டும், சேர்த் 

துக்கண்டி, இலேகிய பதத்தில் காய்ச்சி எடுக்கவும். இதில் 

கழஞ்சு வீதம் கொள்ள, காமாலை, இருமல், ஈளை, காய்ச்சல், 

நாவறட்சி, வீக்கம், சோகை, பாண்டு, கபாலபித்தம் இவை 

கள் தீரும், பத்தியம்: புளி, புகை ஆகாது. 

தவபஞ்ச பாஷாண கிருதம் 

நொச்சிவேர், தாழைவேர், நீலிவேர், .சங்கம்வேர், வேலிப் 
பருத்திவேர். கண்டங்கத்திரிவேர்,  வேப்பன்பட்டை, புங்கம் 

பட்டை, மாவிலிங்கம்பட்டை, தூதுவளைசமூலம் இவைகள் 

வகைக்குப் பலம் மூன்றை, -௩றுக்க இடித்து இரண்டு தாணி 

நீரிலிட்டுக் குருணியாகக் காய்ச்சி அதில் கரந்தைச்சாறு, 
ஆடாதொடைச்சாறு, . முத்துருக்கஞ்சாறு, நீர்ப்பிரமிச்சாறு, 

முடக்கொற்றான்சா று, அ௮முக்ரொச்சாறு இவைகள் வகைக்குப் 

படி இரண்டு சேர்த்து அடுப்பிலிட்டு இரண்டு படியாக வற்றக் 

காய்ச்சி, அதனுடன் பூகாகம், . மூசுருமூட்டை; . சாதிலிங்கம்: 

, இவைகள் வகைக்கு விராகன் பதினொன்றை சூரணித்திட்டு 
அண்டத்தைலம், கந்தகச்சுடாதைலம் "இவைகள் வகைக்குப் படி. 

"கால் கூட்டி; சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு; பூண்டு, திப்பிலிமூலம், 

குராசானியோமம், கசகசா, வெளிச்சப்பிசின், 'வேப்பம்பிசின், 

கருவேலம்பிசின், அரத்தை, மூழ்,: மஞ்சள், ஆலம்விழுது; 

அமுக்கலரங்கிழங்கு, செங்கத்தாரிப் பட்டை, வசம்பு, திரிபலை, 

இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு இரண்டை பொடித்திட்டு, வேப் 
் பெண்ணெயும், நல்லெண்ணெயும் வகைக்குப் படி. 'இரண்டு
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சேர்த்து, இருதபதத்தில் காய்ச்சி இறக்கி அதில், ஒரு. கழஞ்சு 

வீதம் .இரண்டு நேரம் கொள்ள; விஷசன்னி,' இடி மூலசன்னி- 

தாதுசன்னி, - சித்தவிப்பிரமைசன்னி, கற்னிகாசன்னி) மந்தார 
சன்னி, போகசன்னி, வாதசன்னி, பித்தசன்னி; தார்இரிகசன்னி, 
சிதசன்னி முதலியவை. தீரும். , பத்தியம் : உப்புடன் வெநீரீர்ச் 

சோறு உண்ணவும். 

HISD, fon sau தீர்ிவட்சைக்கு 

கலைக்கோஸ்பு, சின்ன லவங்கப்பட்டை, ஏலம், கோரோசனை" 

இவைகளை ஆதளம்பாலில் உரைத்து நாவில் தளமிட்டாலும் ; 

- அல்லது விளாவோடு, வில்வவோடு, கலைக்சொம்பு, இப்பிலி, 

அக்ராகாரம், முத்து, பவளம், தங்கம், வெள்ளி இவைகளை 
முலைப்பாலில் உரைத்துத் தளமிட்டாஓம் ; அல்லது வேப்பம் 
பட்டை, .கடுக்காய்,. அக்கராகாரம், விளாவோடு; ஆமையோடு. 
இவைகளை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் உ ரைத்துத் தளமிட்டாலும் 
தாகம் தீரும். 

சகல. தோஷத்திற் ற்கும் 

தேசாவாரம், அரத்தை, கோஷ்டம், wer mnths, வாய் 

விளங்கம்;  . தாளிசப்பத்திரி, 'கருஞ்சரகம்,.' _ திப்பிலிரூலம்) 
செவ்வியம் இவைகளை வறுத்துப் பொடிசெய்து இஞ்சிச்சா bes 
போட்டு உரைத்து கஸ்தூரி, தேன், கோரோசனை, சிறிது கூட்டிக் 
கொடுக்கச் சகல தோஷமும் தீரும். 

OUT சன்னிக்கு . 

எற்தகுட்க குரு்தொட்டி, முள்ளி, வாதமடக், கண்டங் 
கத்திரி, கடம்பு, கூத்தங்குதம்பை, வில்வம் இவைகளின் Gaur, 
வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு; சுக்கு இவைகளளக். கூட்டிக் கஷாய 
மிட்டுக் கொடுக்கத் இரும். - 

மித்த சன்னிக்கு 

நத்தச்சூரிவேர், குதிரைப்பல்லு,, கடுக்காய், கருஞ்சீரகம், 
மலையாவரைவேர், இப்பிலி . இவைகளை வேப்பெண்ணெயில் 
கட்டி. இட்டுக் காய்ச்சி துட்டிடை உள்ளுக்குக் கொடுத்து 
மேலும் பூசத் தீரும்.
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ஏரிபித்த சன்னிக்கு 

வசம்பு; தேவதாரம், கோரோசனை, கேர்வாளக்கொட்டை, 

வெள்ளுள்ளி, . இந்துப்பு, குந்தரிகம் இவைகளை வேப்பெண் 
ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சிக் கரண்டியளவு கொடுக்கத் தீரும். 

ப சீத சன்னிக்கு 
ஆடாதொடைச்சாறும், வேப்பெண்ணெயும் வகைக்குப் 

படி. ஒன்று கூட்டி, ௮ தில் அதிமதுரம், வேப்பம்விதை, விராலிப் 
பட்டை, . வேப்பம்பட்டை, துராப்பட்டை; ஊமத்தன்வேர், 
இந்துப்பு, 0 முசுருமுட்டை, வெள்ஞள்ளி' இவைகள் வகைக்குப் 
பலமாகக் கொண்டு முன் சாற்றில் அரைத்து மேற்படி எண் 
ணெயில் கலக்கிக் காய்ச்சி ஒரு கரண்டியளவு ' கொடுத்து 
மேலுக்கும் பூசவும், 

சகல சன்னிக்கும்' 
தாமிரப்பொடி, மேனிப்டொடி,, தலையோடு, அத்தம், gills; 

இவைகளைப் புளியிலைர் சாறுவிட்டு அரைத்து உருட்டி, உலர்த்த, 
அகத்தியிலைச்சாற்றில் உரைத்துக் கண்ணில் கலிக்கமிடத் இரும். 

.. வாத சேத்தும சன்னிக்கு. . 
8 வாதமடக்கிவேர், குப்பைமேனிவேர், கரிப்பான் இவை 

ட களின் சாறு ug par Do, வெள்ளைப்பூண்டு, சுக்கு, மிளகு 
இவைகளை அரைத்துக் கூட்டி வேப்பெண்ணெய்: படி. இன்று 
விட்டுக்-காய்ச்சி ஒரு கரண்டி வீதம் கடுக்காய்ச் சூரணம் சிறிது . 
Or IT 19 5 GIF கூட்டிக் கொடுக்கத் இரும். 

_ வாத பித்த. சேத்தும. சண்னிக்கு 
நிலவேம்பு, ௪ட. ரமாஞ்சி வெள்ஃ£ப்பூண்டு, மல்லி, வேப்பம் ் 

பட்டை, வேப்பம்விதை இவைகளை நொச்சிச்சாற்றில் அரைத்து 
வேப்பெண்ணெயில் போட்டுக். காய்ச்சி ஒரு: கரண்டி வீதம் 
எட்டு காள் சாப்பிடத் தீரும். குப்பைமேனிச்சரற்றுல் துவளை 
இட்டு Q. காடுத் து வரவும், 

[ரித்த வாத சேத்தும சன்னிக்கு 
மேனிவேர், கட்ம்புவேர், சவனார்வேம்பு, உகாபட்டை, 

வேப்பம்பட்டை இவைகள் வகைக்குப் பிடி ஒன்றோடு, உள்ளி, 
சுக்கு, அபினி இவைகளைக் கூட்டி இடித்து வேப்பெண்ணெயில் 
போட்டுக் காய்ச்சிச் சாப்பிடத் தரும்.
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பித்த சேத்தும.சன்னிக்கு 

சத் ் இசீசாரணைவேர், குன்றிவேர், வேப்பம்பட்டை, கடுக் 

கரய், உள்ளி, வசம்பு, கோஷ்டம், கடுகு இவைகளை அரைத்து 

வேப்பெண்ணெயில் போட்டுக் காய்சல் ஒரு கரண்டி வீதம் 

ஏழ நாள் உண்ணத் தீரும்; . 

டித்த வாத FT MEG பு 

நீர்பூலாவேர், கடம்புவேர், கொச்சவேர், நிலவேம்பு, கொடி 

வேலிவேர்,. கரந்தைவேர்,, சுக்கு, கோஷ்டம், அக்$ரொகாரம்; 

உள்ளி, இப்பிலிமூலம் இவைகளை அரைத்து வேப்பெண்ணெயில் 

விட்டுக் காய்ச்சி ஒரு கரண்டி வீதம் கொள்ளத் தீரும். 

குளிர் : சன்னிக்கு 

... தப்பிலி, இப்பிலிமூலம், ஆடாதொடை, செவ்வியம், கொடி. 

வேலிவேர், சுக்கு, மிளகு, அரத்தை, சிறுதேக்கு, உகாவேர், 

மிளகரணைவேர், பற்படாகம், பேய்ப்புடல், வேப்பம்பட்டை 

இவைகளை அரைத்து வேப்பெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி 

இரண்டு பரமும் கொள்ளத் திரும். 

அத்தக: சன்னிக்கு 

சித்திரமூலம், .கொச்சவேர், செவ்வியம், சுக்கு, பேய்ப்புடல், 

இப்பிலிமூலம், மிளகு, கடுக்காய் "இவைகளை அரைத்து வேப் 

பெண்ணெய் விட்டுக் காய்ச்சி ஒரு. கரண்டி பன் உண்ணத் 

இரும். 
விகார சன்னிக்கு 

ட்ட நொச்சிவேர், சையானைவேர், முள்ளிவேர், வேப்பம்பட்டை, 

நிலவேம்பு, வெள்வேலம்பட்டை, சுக்கு, வெள்வெங்காயம், 

பெருங்காயம், இப்பிவி இவைகளை அரைத்துப் பசு நெய் படி. 
அரையும், வேப்பெண்ணெய் படி அரையும் சேர்த்து அதில் 

போட்டுக் காய்ச்சி ஒரு கரண்டி. வீ தம் சாப்பிட்டு a லும் பூசத் 

திரும். 
தாந்திரிக சன்னிக்கு 

கோஷ்டம், ௮க்இராகாரம்,' வாய்விளங்கம், . தஇப்பிலிமூலம், 

பூண்டு, இப்பிலி, மிளகு, கசகசா, இவைகளை அரைத்து வேம்: 

பெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சிக் கொள்ளத் தீரும். ்



். 187 

பிரலாப சன்னிக்கு... 

் பசுவின் கெய், வேப்பெண்ணெய், புங்கெண்ணெய், இலுப் 

பெண்ணெய்/ விளக்கெண்ணெய் இவைகள் வகைக்குப் படி. 

ஒன்றைக் கலந்து அதில் நீலிவேர், கொடிவேலிவேர்,' குமிழம் 

வோர், சிவதைவேர், புங்கம்வேர், கருவேம்புவேர், நீர்க்கடம்பு 

வேர் இவைகள் வகைக்குப்' பலம் ஓன்று, சுக்கு, உள்ளி, 

- கோரோசினை, அரத்தை, கசகசா, பெருங்காயம் இவைகள் 
வகைக்குக் கழஞ்சு கால் ' இவைகளை அரைத்துப் போட்டுக் 

காய்ச்சி ஒரு கர ண்டி கொள்ளத் தீரும். 

-திரிமேக: சன்னிக்கு 

இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், செவ்வியம், கொடிவேலீவேர், 
சிறுதேக்கு, சுக்கு, மிளகு, குமிழம்வேர், உகாவேர், பேய்ப்புடல், 

குராய்வேர், 'குருவீச்சவேர், கு. தும்பைவோ இவைகளை அரைத்து 

வேப்பெண்ணெயிலிட்டுக். . காய்ச்சிக் கொள்ளவும், மேலும் 

பூசவும் தீரும். ் 
பை தன்ம சன்னிக்கு 

வேப்பம்பட்டை, நிலவேம்பு, சுக்கு, இஞ்சி, கோஷ்டம், 
சித்தாமுட்டி,. பேராமுட்டி, உள்ளி. இவைகக£க் குடிநீர் 

வைத்துக் கெர்ள்ளத் தீரும். ன ட 

'சன்னியில் வாய்குனதுகிததற்கு 

சங்கம்வேர், குன்றிவேர், கொடி வேலிவேர், குருந்தொட்டி 
வேர், குருவிச்சவேர், இரிகடுகு, இிப்பிலிமூலம், இவைகளைக் குடி 

நீர் வைத்துக் கொள்ளத் தீரும். 

முக சன்னிக்கு 
வசம்பு, சுக்கு, சங்கம்வேர், வெள்ளுள்ளி, பெருங்காயம் 

இவைகளைப் பொடித்து 'வேப்பெண்ணெயில் சுட்டுத்தைலம் 
இறக்கி, உள்ளுக்கு ஒரு கரண்டியளவு கொடுத்து, மேலுக்கும் 
ea Bor. 

௬௧ சன்னிக்கு 
மிளகு, இப்பிலி, தாமிரப்டபொடி, வசம்பு, 'குப்பைமேனிவேர் 

மூட்டைப்பூச்சி, துவரம்பருப்பு இவைகளை வெற்.றிலைச்சாற்றில் 
அரைத்து ஆணுக்குப் பெண்ணும், ' பெண்ணுக்கு ஆணுமாகக் 
கொண்டு அவர்களின் இரத்தத்தைச் சேர்த்து வெதுப்பிக் 

R 
ம
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கண்ணில் கலிக்கமிடவும். - உள்ளுக்கு நஈலக்கமாத்திரை 

கொடுக்கவும். குன்றிச்சாறும், கொச்சிச்சாறும் சேர்த்து, 

அதில் வசம்பு, வெண்காரம், மூட்டைப்பூச்சி, குப்பைமேனிவேர் 

இவைகளை அரைத்துக் கலக்க துவளையிடவும். 

வாதங்களுக்கு ' 

வேப்பெண்ணெயும், ஆறுமாதத்திய காடியும் வகைக்குப் 

படி. கா லு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி. இரண்டு; குமரிச்சாறு படி. 

ஒன்று இவைகளைக் கலந்து அதில் மயிலிறகும், பிரண்டை 

வேரும் வகைக்குப் பலம் ஒன்று, இவைகளைக் கரந்தைச்சாற்றால் 

ஆட்டிக் கலக்கி, அத்துடன் தேவதாரம்; நறுக்குமூலம்; திரிகடுகு; 

ஓமம், பெருங்காயம், இவைகள் வகைக்குப் பலம் கரல் வீதம்' 

முலைப்பாலில் அரைத்துக் கலக்கக் காய்ச்சிப் பதம் வருவதற்கு 

"மூன்பே பசு கெய். படி ஒன்று விட்டு மெழுகுபதத்தில் இறக்கி... 

மேலுக்கும் பூசித் தலைமுழுகியும், உள்ளுக்கும் . அதனை ஒரு... 

கரண்டி. கொண்டு தேனாவது, சீனியாவ.து சேர்த்துச் சாப்பிட்டு 

வர; சகல வாதமுந் தீரும். 

பாரிச. வாதத்திற்கு. ் 

- கெல்லிமுள்ளி, தைவேளை, கொடிவேலி, 'சிற்றாமணக்கிலை, 

கொத்தான், கொளிஞ்சி இவற்றை வகைக்குப் பலம் அரை 

கொண்டு பதக்கு நீரிலிட்டு, எட்டொன்றாய்க் காய்ச்சி அதில் 
இரிகடுகு, இக் துப்பு, 'சீனிக்காரம், கடுக்காய், தான்றிக்காய் 

இவைகள்: :வகைக்குப் பலம் இரண்டு; செவ்விளநீர் படி: ஒன்.று, 

விளாவரி௪, அரத்தை, கோஷ்டம், அத்தித்பிப்பிலி, மருக் 

கொழுந்து, சவதைவேர், கொடிவேலிவேர், தேவதாரம், இப்பிலி 

மூலம் இவைகள் வகைக்கு கழஞ்சு ஒன்று இவற்றை அரைத்துக் 
கலக்கி இரண்டு படி. வேப்பெண்ணெய் விட்டுக் காய்ச்சிப் 

ups Bese, தலைமுழுகி: வரத் தீரும். 

.... திமிர் வாதத்திற்கு : 
்- செங்குறிஞ்சான்வேரும்; குருந்தொட்டி வேரும் வகைக்குப் 

பலம் அறுபதை இருதாணி' நீரிலிட்டு காலு காழியாகக் 

காய்ச்சி இறுத்து AGO, Ae, சந்தனம், வெண்சந்தனம், 

அரத்தை, இப்பிலி, மரமஞ்சள், இக்துப்பு, லவங்கம், தக்கோலம், 

இஞ்ச, . அதிமதுரம், தேவதாரம், ' சதகுப்பை, ' அசமதாகம் 

இவைகள் வகைக்கு கழஞ்சு நாலை. அரைத்துக் கலக்க, வேப்
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பெண்ணெய் படி. இரண்டும்; 'எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி. இன்றும், 
விட்டுச் சிறுகொதியிட்டுக். காய்ச்சி வடித்து மே மக்குப் பூசவும், 

கழல். வர்தத்திற்கு ce . 

: எருக்கம்பழுப்புச்சாறு, வேப்பக்தோல்சாறு, குந்திருக்கிஞ் 
சரறு, -கருகுச்சாறு, பனமட்டைச்சா று, பங்கம்பாளைச்சாறு, - 

- எலுமிச்சம்பழச்சாறு, காடி. 5 வேப்பெண்ணெய் இவைகள் 

வகைச்குப் படி. ஒன்றைக் கலந்து ABO, மூடக்கொத்தான்வேர், 

வாதமடக்கிவேர், நொச்சிவேர் இவைகள் . வசைக்குக் கால் 

பலமும், கழற்ிப்பருப்பு,' வேப்பம்விதை, உள்ளி, வசம்பு; 

தேங்காய் இவைகள் வகைக்கு மூன்று பலமும் அரைத்துக் 

கலக்கிக் காய்ச்சி வடித்து, மேலுக்குப். பூச மூடக்கு நிமிரும்; 
கழல்வாதம் போம். ் 

| சீல் வாதத்திற்கு 
சுக்கு, உள்ளி, ஓமம், சதகுப்பை, வேப்பம்பிசின், புங்கம் 

விதை. இவைகள். வகைக்கு ஐந்து. பலம் அரைத்து குப்பை 

மேனி, ( நல்லவேளை, நொச்சி இவைகளின் சாறு, வேப்பெண்ணெய் 
இவைகள் வகைக்குப் படி ஒன்று விட்டுக் காய்ச்சி அதில், கொடி. 
வேலி, வாதமடக்கி, நெொரச்சி, முடக்கொத்தான், கறுகொச்ச, 

_ பூங்கு இவைகளின் வேர் ' வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்று அரைத்துப் : 
போட்டுப். பதமாய்ச். காய்ச்சிப்பூச சந்துவாதம், கீல்வாதம்; 
sistant முதலியன. oa 

துடை வதத்திற்கு 
- பசுநீர்குருணி ஒன்று, எருமைச்சாணிப்பர்ல்- படி இரண்டு, 

ஈஞ்சுண்டான்வேர் பலம் கால், -தலைசுருளிவேர் பலம் கால், 
வாத்மடக்கிவேர் பலம் "கால். இவற்றை அரைத்துக் கலக்க 
வேப்பெண்ணெய் படி. ஒன்று' விட்டு அதில்; பூண்டு, வ்சம்பு, 
ஓமம், சிவதைவேர்,' தேவதாரம்; : குராசானி,” வாய்விளங்கம், 
இப்பிலிமூலம், கடுக்காய் இவைகள் வகைக்குப் : பலம் மாகாணி 
அரைத்துப் போட்டு, புங்கெண்ணெய்: படி ஒன்று: விட்டுக் 
காய்ச்சி வடித்துப் : பூசவும்... , பத்தியம் : :வாயு பதார்த்தம் 
சிக்கவும். - துடைவாழை போம். 

பாயச கிருதம் 
த 'எருமைச்சாணிப்பால், பசுவின் நெய், பசுவின் . தயிர், 

கோசலம் இவைகள் வகைக்குப். படி. -கால் சேர்த்து ௮இல்
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நாகணம், : சவதைவேர், று கண்ணாகம், திரிபலை இவைகள் 
வகைக்கு அரைக்கால் பலத்தை அரைத்துப் போட்டு, கொடிக் 

கள்ளிப்பால் உழக்கு ஒன்.று..விட்டுக் காய்ச்சி, லேகியம்போல் 

களரி, புன்னைக்காயளவு இரண்டு 6 நேரம் கொள்ள, பொருமல், 
சோம்பல், வீக்கம் இவைகள் தீரும். பத்தியம் : வெந்நீரும், 

சேர்றும், உண்ணவும். இ ன 

மகோதரத்திற்கு... 
ரசம், நெல்லிக்காய், கந்தகம், தாம்பீரபஸ்பம், நாவி, மனோ 

லை இவைகள் வகைக்கு விராகனீடை மூன்றை .நொச்சிச்சாற் 

Oe. இரண்டு காள் அரைத்துக் குன்றியளவு மாத்திரை: செய்து 

உலர்த்.இ ௮இல் ஒரு 'மாத்திரையும் திரிகடுகுச் சூரணம் வெருகடி 

யளவும், தேனும் சேர்த்து, மாத்திரையும் கூட்டி இரண்டு நேர 
மம் பத்து நாள் கொள்ளவும்; .கடும்பத்தியம் காக்கவும். 

வாத நுன்மத்திற்கு 
அப்பிரகபற்பம்; இரசம், கந்தகம், அரிதாரம், நவச்சாரம், 

தாம்பிரபற்பம் இவைகள் வகைக்கு விராகனிடை இரட்டைக் 
கொடிவேலிச்சாற்றில் ஒரு காள் அரைத்து, அதில் வாய்விளங்கம்; 

இந்துப்பு, பெருங்காயம், ஏலம், வசம்பு இவைகள் சரியிடை 

சேர்த்து மாதுளம்பழச்சாற்றில் அரைத்துக் கழஞ்சு வீதம் 

கொள்ள, வாதகுன்மர் தீரும். பத்தியம் : வெந்நீரும் சோறும். 

பித்த. குன்மத்திற்கு 
..சமும், காவியும் வகைக்கு விராகனிடை ஐந்தை, .தேக் 

இலைச்சாறு, தேக்கம்பூச்சாறு, சொடுப்பைச்சாறு இவைகளில் 
ஓவ்வொரு காள் அரைத்து, வில்லை செய்து உலர்த்தி, ஒட்டி. 

லிட்டுச் சீலைமண். செய்து, புடமிடவும், இப்படி ஐந்து புட 

மிட்டெடுத்து, சமனிடை நேர்வாளம்பருப்புச் சேர்த்து குன்றி 

Wan பசுவின் கெய்யில் மூன்றுகாள் ஆறு நேரம் கொடுக்கவும், 

பத்தியம் :. வெந்நீரும் சோறும்: 

சேத்தும குன்மத்திற்கு | 
உலோகபற்பம்; நரவி, ரசம், கந்தகம், வெண்காரம், 

திரிகடுகு, தாமிரபற்பம், ஏலம்,” லவங்கப்பட்டை; பொன் 
னூமத்தை, சங்கு, கஸ்தூரிமஞ்சள் இவைகள் வகைக்கு விராக 

்னிடை மூன்று கொண்டு கலயத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சா றும்,
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கரிப்பான்சாறும் சமன்கூட்ட். அதில் மூன்று நாள். அரைத்துக் 
குன்.றியிடை மாத்திரை செய்து; நிழலிலுலர்த்தி ஒரு மாதீதிரை 

தேனில் ‘ea daca .கடும்பத்தியம் காக்கவும், ் 

சத்தி குன்மதீதிற்கு 
(1) புங்கம்பட்டை, மூச்சரைச்சார்ணைவேர், ஆயில்பட்டை, 

திரிகடுகு இவைகள் வசைக்குப் பலம் கால். இவைகளைக். 

க்ஷாயமிட்டு ஆறு நேரம் கொடுக்கவும். 

(2) அரப்பொடி பலம் மூன்றும்; கந்தகமும், மனோலயம் 

வகைக்கு ஒரு கழஞ்சும் கொண்டு குமரிச்சாற்றில் அரைத்து 

உலர்த்திய பின்பு, அதனிடைக்கு இரிகடுகும், கடுக்காய்ப்பொடி 

யும். இரண்டு பங்கு. சேர்த்து, கரிப்பான்சரற்றில் அரைத்துக் 

குன்றிப்பிரமாணம் மாத்திரை செய்து உலர்த்தி, ஒரு மாத் 

திரையை இஞ்சிச்சாற்றில் இரண்டு சரம். கருக்கள், 

பத்தியம் : வெக்நீரும் சோறும். 

வலி குன்மத்திற்கு 
( 1) தாமிரபற்பம், உலோகபற்பம்,:காக்தபற்பம் இவைகள் 

வகைக்கு ஜந்து வீராகனிடையை கள்ளிப்பால் விட்டு மூன்று 

சர்மம் .அரைத்துக்' கடலையளவு' .மாத்இுரை செய்துர உலர்த்தி 

| வெல்லத்தில் கொடுக்கத் தீரும். 

(8) 'அமுக்கறுக்கிழங்கு, ஓம்ம், இந்துப்பு, “வசம்பு; . ஈவச் 

சாரம் இவைகள் வகைக்கு விராகனிடை மூன்றைச் சூரணித்துப் 

பசு நெய்யில் லேகயெமாக்க் கிளரி பன்னைகிகாயளவு கொள்ளவும். ் 

பத்தியம் + உப்புச் சர்க்கலாம். 

(3) கழற்சிப்பருப்பு, உள்ளி, சுக்கு, பெருங்காயம்) நவச் . 

சாரம், காந்தம் இவைகளைச் சூரணித்து அவ்வளவு சர்க்கரை 

யும். பசுவின் நெய்யும் கூட்டி லேகியம் செய்து அரை மண்டலம்' 

கொள்ளத். தரும்... 

ப மித்த. குன்மத்தித் DE 
(1) இஞ்சி, அப்பைக்குழங்கு, பன்.றிமோந்தான்ெங்கு; 

கடுகு, (வெந்தயம், சீரகம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் காலை 
வறுத்துப் பொடித்துச்: சேர்த்து நீர்விட்டு வேகவைத்துப் புன் 
னைக்கர்யளவில் தாமிரபஸ்பம் ஒரு அரிசியிடை: சேர்த்து: ஏழு 
காள் கொள்ளவும்; பத் இயம் : கப்பு, புளி நீக்கவும். '
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- (2) ரகம் பலம் ஐந்தை பதக்கு நீரிலிட்டு: இரண்டு படி 
யர்கக் காய்ச்சி “அதில், ஈல்லெண்ணெய் பீடி. ஒன்று சேர்த்து: 

அதனோடு கார்போகரிசி பலம் மூன்றும்,. கருவேப்பிலை. பலம் 

ஒன்றும் பொடித்திட்டுக். காய்ச்சி. உள்ளுக்குக் கொடுத்துத் 

தஸ்யும் மூழுகத் தீரும். 
. பாண்டு. 'குண்மத்திற்கு 

வெண்காரம், நாவி, கந்தகம், காந்தப ற்பம், அாம்பிதபஸ்பம் 

சீரகம், திரிபலை, 8 திரிகடுகு. கடுகுரோகணி, சித்திரமூலம், ஈவச். 
சாரம், சத்திச்சார்ம. பஞ்சலவணம், வாய்விளங்கம் இவைகள் 

: வல்க்க்கு  வீராகனிடை , இரண்டும், 'இவைகளின் கூட்டுத் 
தொகைக்குப் பாதி.. கேர்வாளம்பருப்பும், அதற்குப்பாதி எட்டி. 

விதையும் சேர்த்துச் சூரணித்து, மாதுளம்பழச்சாறு "விட்டு 
ஜ்ந்து.நர்ள் அரைத் துத் தர துவிளங்காயளவு மாத்திரை செய்து, 
வெந்நீரில் அல்லது - நெய்யில் கொடுக்கவும், ் பேதியாகும், 
பத்தியம் காக்கவும். . 

எரி குன்மத்திற்கு 
“கோசலம் கால் படியில் Sto கடுக்காய்ககர விதைரீக்கித் 

தட்டிப்போட்டு, அத்துடன் சுக்கு பலம் ஒன்று, இப்பிலி- பலர் 
இன்று, பழைய சர்க்கரை பலம் இரண்டு இவைகளைச் சூரணித் 
துப் போட்டுக் காய்ச்சிக் குழம்புபத்த் இல் இறக்கி, தானியபுடம் 
வைத்து, பத்து காளுக்குப்பின். எடுத் Sh. ஒரு. a@seriare) 
சரடுக்கவும், 

குடல்வாத. குன்மம். ் 

குமரிவேர், சா.ரணைவேர், மிளகரணைவேர் இவைகள் வகைக் 
குப் பலம் பத்து, கூட்டித் தாணி நீரிலிட்டு காய்ச்சி வடித்த. 
கஷாயம் படி. இரண்டும், பசு நீர் படி இரண்டும் கலந்து அதில் 
பஞ்சலவணம்,. உள்ளி) இரிகடுகு,, பெருங்காயம்;' சரகம் இவை 
கள் வகைக்குப் பலம் இரண்டைச் சூரணித்துப். போட்டுப் பசு 

- வின் நெய் படி இரண்டு 'இசர்த்துக் காய்ச்ச), மெழுகுபதமாகச் 
சண்டி. வரும்போது எடுத்துக் 'கொள்ளவும்.. are, 9G 
புன்னைக்காயளவு காலை மாலை சாப்பிடவும். 

வாத வாத்திக்கு. . 

இப்பிலி 'வீர்ர்குனிடை ஐந்தை. வ. peg GunpQeui sf 
தேனில் சொடுக்கவும்.
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DSS வாத்திக்கு | | 
. ., பருத் இவிதைப்பருப்பையும், சர்க்கரையும் சூரணித்துக் 

கொள்ளவும், 
சேத் தும வாந்திக்கு 

இரற்பொரியைச் சூரணித்துத் தேனில் கொள்ளவும். 

சகல aT PEG 

ior gia P@, சுக்கு, நெற்பொரி, இப்பிலி, சர்க்கரை இவை 

- களச் சூரணித்துத் தேனில் கொள்ளவும். 

மேகங்களுக்கு 

துளசிச்சாறு படி. இரண்டில், காலு பலம் வெல்லத்தைக் 
கரைத்துக் காய்ச்சி குழம்புபதத்தில், திரிகடுகு, அதிமதுரம், 
ஓமம், கார்போகவரிச, கந்தகம், கோஷ்டம், பரங்கிப்பட்டை, 

வாய்விளங்கம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஓன்றை வறுத்து, 
கூரணித்துப் பாகிலிட்டுக் களரி, அதில் கெய் படி. காலும், மீதன் 
படி. அரைக்காலும் விட்டு மெழுகுபதத்தில் இறக்க, நெல்லிக்கா 
யளவில் வங்கபற்பம் ஓர் அரிசியிடைச் சேர்த்துக் கொள்ளத் 
தீரும். 

மேகத்திற்கு . 
வில்வவேரும், வெள்ளைச்சாரணைவேரும் வசைக்குப் பலம் 

அட்டை இடித்துப் பதக்கு நீரிலிட்டு இரண்டு படியாக, அடில் 
எட்டு பலம் சர்க்கரையைக் கரைத்துக் காய்ச்சி பாகுபதத் தில், 
கொத்தமல்லி, முத்தக்காசு, ஈன்னாரிவேர், ரகம், தேசாவாரம், 
சின்னலவங்கப்பட்டை, தாளிசப்ப.த்திரி, இரிகடுகு, சிறுதேக்கு 
“இவைகள் வகைக்கு விராகனிடை. : மூன்றைச் சூரணித்திட்டு 
கெய், தேன் சேர்த்து லே௫யம் களறி, புன்னைக்காயளவில் 

, அப்பிரகச்செந்தாரம் ' பணவிடை சேர்த்துக் கொள்ளவும்: 
பத்தியம் : பாலும் சோறும். 

“வேறு விளக்கெண்ணெய், "கெய், 'வேப்பெண்ணெய், 
தேங்காயெண்ணெய், குமரிச்சாறு, நல்லெண்ணெய், EBS OTS 
தூள் இவைகள் வகைக்குப் படு. ஓன்று, தேவதாரம் பலம் 
இன்று இவைகளை எல்லாம் அரைத்து எண்ணெய்களில் கலந்து 
அதில், ஓமம், சீரகம், அதிமதுரம், ஈறுக்குமூலம், கொத்தமல்லி, 
குங்குமப்பூ, நாகப்பூ, சண்பகப்பூ, மகறப்பூ, : பேய்ப்புடல்,
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பேய்ப்பீர்க்கன் இவைகள் வகைக்கு விராகன் மூன்று கொண்டு 

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் அரைத்துக் கலக்கி, பசுவின் பால், 
 பொன்னாங்கண்ணிச்சாறு, செவ்வல்லீரீர்,' எலுமிச்சம்பழச்சாறு, 
கொச்சிச்சாறு, மேனிச்சாறு, செறுப்படைச்சாறு, நெல்லிக்காய்ச் 

சாறு இவைகள் வகைக்குப் படி. விட்டு, ஒன்றாய்க் கலந்து, 
அடுப்பேற்றிக் கமலாக்கனியாக எரித்து, மூன்று காள் கொதி 
யிட்டுப் பதம்பார்த்து, கற்பூரம், குங்குமப்பூ, சவ்வாது, 
கோரோசனை, கஸ்தூரி இவைகள் வகைக்கு .விராகன் ஒன்று 

நுணுக்கிய : பொடியைத்தாவி, எடுத்து வடித்து, 'தலைமுழுட 
வரவும். 

பித்த மேகத்திற்கு 
கஞ்சா, சாதிக்காய், கடுக்காய், சுக்கு, வாய்விளங்கம்; மிளகு; 

"தப்பிலி, ஈறுக்குமூலம், மஞ்சள், சாதிப்பத்திரி, கிராம்பு, ஓமம்; 
குராசானி, சித்திரமூலம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஒன்றை 
சூரணித்து எடுத்த இடைக்குப் பாதி எள்ளு; பாதி சனிகூட்டி., 
ஒன்றாய் இடித்து வைத்துக் கொண்டு, இரண்டு நேரம் கழற்சிக் 

காயளவு எடுத்து அத் துடன் குன்றிஎடை அப்பிரகசெந்தூரம் 

சேர்த்துக் கொள்ளத் இரும்." இச்சாபத் தியம். 

| சீத மேகத்திற்கு 
சிற்றாமணக்குமுத்து. பதக்கு ஓன்றை பூங்காடியிலூறப் 

போட்டுக் கழுவி, நிழலிலுலர்த்தி இடி.த்.து, இளநீரிலாவது, 
காடியிலாவது போட்டுக் . காய்ச்ரி, எடுத்த . எண்ணெயில், 
கொல்லங்கோவைக்கிழங்கு, நீர்பூண்டு இவற்றின் . சாறுகள் 

- வகைக்கு அரைப்படி... இட்டு. ௮ல். சங்கங்குப்பிவேர்ச்சாறு, 

.கற்றாழைவேர்ச்சாறு;,:. மூக்குத்தயிலைச்சாறு, ,வெண்ணொச்ச் 

சாறு, கறுநொச்சிச்சாறு இவைகள். வகைக்குப : படி: கால் 

சேர்த்து அத் துடன் சாதிக்காய், சாஇப்பத்இரி, ' ஏலம்; கராம்பு. 

கல்கார், பரங்கப்பட்டை, கல்மதம்,. பிரப்பங்கிழங்கு, . கருஞ் 
் சீரகம், மெருகன்கிழங்கு இவைகள் . வகைக்குப் பலம் ஒன்ரை 

அரைத்துப் போட்டுக் காய்ச்சி.வடித் த, முதல் நாள் படி. கால் 
- இரண்டாம் காள் படி. அரைக்கால், மூன்றாம் காள் படி. வீசம் 

, கொள்ளப் பேதியாகும். ' வெந்நீரும் சோறும் உண்ணவும்: 

நாற்பது காளைக்குப் பசுவின் பா லும், அவரம்பருப்பும் Ae 

பதீதியமாக இருக்கவும்,
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(1) ese ue ofeu; adorGar vovt வீசம் இவை 

களைத் தட்டி மோரில் போட்டுக் காய்ச்சி ஆறு கேரம் கொள்ள 

வும். . 

(2) அசமதாகம், சுக்கு, மோர், நெல்பொரி இவைகளைக் 

கூழ்: செய்ற), மோர் வார்த்து: மூன்று: நாள். உண்டு" 'வரவும்- 

டீன் ௮. ச . 

சூலக்கு: 
அதிமதுரம், ஆடாதொடை, வீல்வவேர், சுக்கு, ஏலம் இவை 

கள் ஒரு படியைப் பசுவின் மோரில் தட்டிப் போட்டுக்: காய்ச்ச 

இரண்டு நேரம் கொள்ளத் இரும். 

வேறு, :--பசுவின்: வெண்ணெயில்; இக்அப்பு, ஏலம்: இவற் 

ச் கூர எர்த் து மதி தித்து சுக்குக்கஷாயத்தல் கஸ்டம் திரும்: 

பித்த சூலைக்கு, 
-கெல்பொரி, சுக்ஞூ,வில்வவேர். இவைகளை, கொள்ளை ஊற 

வைத் த நீரில் அரைத்துக் கலக்கக்.காய்ச்சிக். கொள்ளத். தீரும்... 

எரி' குடலுக்கு இளி - 
ர 1) சிந்தில்கொடி, சுக்கு, இலாமிச்சம்வேர்,, குருந்தொட்டி. 

வேர். சந்தனம், பிராயன்வேர் இவைகளைத். தட்டி, ஒரு படி 
நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி மூன்று. நேரம் கொள்ளவும். 

(2) கெல்பொரி, சக்கு, இப்பிலி, மிளகு; அதிம துரம் இவை 

களை வறுத்துச் சூரணித்து;தேனில் கொள்ளவும். இரும். 

-கெற்.ப சுரோணிதக் கட்டிக்கு, 

சுக்கு, வெள்ளப்பூண்டு,, குதாய்மடல்,. அத்தம், இந்துப்பு 
'இவைகளை ஓர் அளவாகக். கொண்டு பொடித்து. கழ்ற்சிச்சாறு 
ALD அரைத்து நல்லெண்ணெயில் இட்டுக்: காய்ச்சித் துட் 
டை, அகதி சந்தி. கொள்ளவும்... ஈல்லெண்ணெயும், நெய்யும் 
கலந்து. ஊமக்தையிலையை லேகவைத் துக் கட்டவும். கட்டி, 
களும்;.வீக்கமும் கரைந்து, தீரும். 

“வேறு :--கந்தகமும், தாளகமும். வகைக்குக் கழஞ்சை தேங் 
கரய்ப்பால்: 'இரண்டரைப்படியில். அரைத்துக்: கலக்கக் காய்ச்சி 
மூன்று காளைக்குச். சோறு உண்ட பின்பு.கொள்ளவும். வாத 

5
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சூலை, பிடிப்பு, கூன் இவைகள் : தீரும். பத்தியம் : வெரநீரும் 

சோறும். மூன்றாம் நாள், ஏழாம் நாள் தல்முழுகி, உப்புக் 

கூட்டவும். 
= 

வாத சூலைக்கு 

.... கால்படி: புழுங்கலரிசிப் Qua Aor anaes oF லமிச்சம்பழச்சாறு 

விட்டுப் பிசறி அதில், ரசம் கழஞ்சு விட்டு, இடித்து, அதன் 

பின் பழச்சாறும், வெற்றிலைச்சாறும்; வேலிப்பருத்திச்சாறும் 

விட்டு இடித்துக் காயவைத்து, அந்தி சந்தி_ மூன்.று' நாள். ஆறு 

வேளை உண்ணவும். பத்தியம் : வெறிகீரும் சோறும் கொடுத்து 

அர பித்த சூலை போம். ் 

முடக்குச் சூலைக்கு 
. குருவைரெல்லரிச படி ' ஐந்தை வெற்றிலைச்சாற்றில் ஊற 

வைத்து, மறுகாள் காயவைத்து, முசுமுசுக்கைச்சாற்றில் ஊற 

வைத்துக் காய்ந்தபின் ௮தில் ஐந்து கழஞ்சு ரசத்தைக் கலவத்தி 

லிட்டு ஈன்றாக அரைத்து - அரிசியுடன் : கூட்டி இடித்து 

வைத்துக் கொண்டு, ADO. கொடி வேலிவேர் ஒரு - பிடி, 

வெற்றிலை ஒரு பிடி; மொசுமொசுக்கை ஒரு பிடி. இவற்றை 

,அரைத்து முன் வகையில் கலந்து, புதுக்கலசத்தில் அடைத்து 

வைத்துக்கொண்டு, பசுவின் தயிரில் ஆறு நேரம், உண்டு வரவும். 

ஏழு காள். உண்ணவும். .பத்தியம் : வெந்நீரும் சோறும் 

உண்ணவும். வயிநாதல் கண்டால் பசுவின் தயிரும், 'வெல்ல- 

மும் உண்டு வரவும். பழைய விளக்கெண்ணெயிட்டு முழுகவும்- 

வாத மேக சூலைக்கு 

" இரிகடுசூ அரத்தை, சிறுதேக்கு; வாய்விளங்கம், சிவதை, 

செவ்வியம், சடாமாஞ்ச) கருஞ்சீரகம், 'இப்பிலிமூலம் இவைகள் 

வகைக்குப் பலம் கால், பரங்கிப்பட்டை” பலம் காலு, இதைச்: 
சுத்திசெய்து பொடியாக்கி, முன் மருந்தை வறுத்து இடித்துச் 

சேர்த்து, இவற்றுடன்; கொடிவேலிவேர், 'சங்கங்குப்பிவேர்; 
தலைசுருளிவேர், சிவனார்வேம்புவேர், வெள்ளெருக்கு, நிலவாகை, 

கரிப்பான், தூதுவளை, கழற்சிக்கொழுந்து; ' கற்றாழைச்சருகு,; 

மெருகங்கிழங்கு, பொடுதலை, -பெரிய : செருப்படையிலை,: சிறு 

செருப்படை; சிறுகாஞ்சொறி, ஓமம் இவைகள் வகைக்கு 

இரண்டு கழஞ்சை நிழலிலுலர்த் இப்: பொடிசெய்து); சலித்து 

முன் “சூரணத்துடன் கலந்து... வெருகடியளவு. தேனில். .இரு
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ஏேரம் கொண்டு; நான்கு : நாளைக்கொரு தீரம் நல்லெண்ணெய் 

தேய்த்து முழுகவும். பத்தியம் : புளி, புகை, காரமான பதார்த் 

தங்கள் நீக்கவும், வாதமேகசுலை, புண், இரந்தி, வாயு எல்லாக் 

திரும். ் 
் குன்ம சூலைக்கு 

அரிதாரம்; கந்தகம், இரிகடுகு; தரிபாலை இவை .வகைக்குக் 

கழுஞ்சு இரண்டைக் கரிப்பான்சாற்றில் ஒரு சாமம் ஆட்டிக் 

குன்றியளவு குளிகை உருட்டி, Remsen he PB வண்கை 

இடத் தீரும்... 
ஐயச் சூலைக்கு 

நீர்ப்பூண்டுச்சாறு, ஊர்சத்திச்சாறு சங்கங்குப்பிச்சர்று, 

சுடுதுருத்திச்சர்று, சங்கிலைச்சாறு) சி றுசெருப்படைச்சாறு, 

மஞ்சள்சாறு, - வெள்ளெருக்கஞ்சாறு, துளசிச்சாறு" இவை 

வகைக்குப் படி. ஒன்றோடு விளக்கெண்ணெய் படி “இரண்டு 

கலந்து, அதில் பரங்கப்பட்டை, : பிரப்பங்கிழங்கு, : க்ழற்சிக் 

கொழுந்து, கொடி வேலீிவேர், சிவனார்வேம்பு, நிலவேம்பு இவை 

களை _ வெதுப்பிப் பொடித் துச். சேர்த்துக் - .கரய்ச்சும்போது, 

சாதிக்காய், கிராம்பு, ஓமம், கசகசா, மிளகு, சீரகம், கோரோசனை 

, இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு இரண்டைப் பொடித்துப் போட்டு 

ட பதமாய்க் காய்ச்சி, ஒரு கரண்டி. வீதம் ஏழு காள் கொள்ள, 

சூலைகள்,, கிரந்திகள், புண் புரைகள்; வாத ரோக முதலானவை 

களும் திரும். 
: வாய்ச்: சூலைக்கு 

வெள்வேலம்பட்டை) 6 எருக்கம்பட்டை:, கருவேலம்பட்டை 

். துளி), வேர் இவைகளைக் ae, வாய் கொப்பளரிக்கத் 
. இரும், - 1 2 

| மேகக் ஒரத்இக்கு 

... சங்கங்குப்பிச்சா, று படி ஒன்றில், பரங்கிப்பட்டை ' பலம் 
ஒன்றை நறுக்கி, மூன்று நாள் ஊறவைத்து, நிழலிலுலர்த் இச் 

சூரணித்து இரண்டு நேரம் மூன்று காள் கொள்ளவும். - மூன்று" 
நாள் பத்! கய் இருக்கவும். 

. “சடைக் இரத் இக்கு. 

-குக்கில்,. நெல்லிவற்றல், கந்தகம்; வெள்ளைக்குங்கலியம் 

இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஒன்றை வேப்பஞ்சாறு விட்டு
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அரைத்து ஒரு படி கெய்யில் போட்டுக் காய்ச்சி இரண்டு நேரம்: 

ஐந்து காள் கொள்ளவும். பத்தியம் :. வெர்சீரும் சோவும்: 

உள்கிரத்தி பு, றடுரத்தக்கு' 
வெப்பாலைப்பட்டை பலம் முப்பதைத் தூணி நீரிலிட்டு 

இரு காழி ஆக்கு, அதில் கெய் படி. இரண்டும்; :பசுவின் பால் 

படி. ஒன்றும் சேர்த் து; அத்துடன் அதிமதுரம், இலாமிச்சம். 

வேர், குங்கிலியம்; வெப்பாலையரிச, நன்னாரிவேர், கொட்டைப் 

பாக்கு, விளாங்காய்ச்சதை, முந்திரிப்பழம், ஏலம், வெள் 

ளெருக்கு, கொட்டிக்கிழங்கு இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு 

ஒன்றைச். சூரணித்துப் போட்டு: மூன்று நாள் , சிறுதீயிட்டு 

நாலாம் காள் வடித்து, இருகழஞ்சு வீதம் கொள்ள, உள்கிரக்இ, 

புறக்கிரந்தி, வகூரிப்புண், சூலை, அனல் , சுட்டபுண், வீக்கம், 

கிரக்திப்புண்; சோம்பல்,.மிகுதூக்கம் எல்லார் திரும். பத்தியம் 

காக்தலிம்.. 
குங் "இரத்திக்கு, | a 

, சாதிலிங்கம். கழஞ்சு ஒன்றும், பொரிகாரம் கழஞ்சு. ஒன்றும் 

பொடித்து- சுங்கானில் தணலிட்டு. காலு நாள்: “புகை கக் 

கரும். Foe. nig - 
சகல “இரத்திக்கும். 

ட்ட pitta. a doe. பலம் ஒன்று, ' இப்பிலி, திப்பிலிமூலம், 
செவ்வியம், தேசாவரம்;, சித்திரமூலம், ஓமம், கருஞ்சீரகம்): 

கொத்தமல்லி, வாய்விளங்கம்... இவைகள் வகைக்குப் பலம் 
அரைக்கால், இவற்றை-வெதுப்பிச்' சூரணித்து, வெருகடியளவு 
இருநேரம் ஐந்து காட்கொள்ள, கண், கால், எரிவு சகல கிரந்திகள், 
நீர்க்கடுப்பு எல்லார் தீரும். பத்தியம் ஐந்து காள். பதினோரும்: 
நாள் ae முழுகவும்.. -. ் 

 க்ஷயத்திற்கு | | 
் அசுவகந்தி' பலம். ன்று, சாரணைவேர், பிரண்டைவேர், 

சங்கம்வேர், சிவதைவேர்,. . வெள்ளைச்சாரணணைவேர், பெருங் 

குமிழம்வேர், வாகைவேர், முன்னைவேர், வில்வவேர், பாதரிவேர்,. 

'பேராமல்லிவேர், கெல்லிவேர், கண்டங்கத்திரிவேர்,  வழுதலை 

வேர் இவைகள். வகைக்குப் :: பலம் பத்தை இடித்து 

பதினாறு: மரக்கால் நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி குருணியாக படித் து, 

கெய் படி. இரண்டு : கூட்டியதில், அஇுமதுரம், சாதிப்பத் இரி.
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இரிகடுகு, திரிபலை, தேவதாரம், சித்தரத்தை, மஞ்சள்) மர 

மஞ்சள், 'இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், கொடி வேலிவேர், படமடக்கி 

வேர், வெட்பாலையரிச),' கடுகுரோகணி, எவச்சாரம், ௪த் $.திச்சாரம், 

பெருங்காயம், காச்சுப்பு இவைகள் வகைக்கு விராகன் நாலை, 

சூரணித்திட்டு காலு காள் சிறு தயாகக் கொதியிட்டுப் பதத்தில் 

எடுத்து ஐந்தாம் கரள் பதமாய். வடித்து, அதில், காந்தமும், 

தாமீரபஸ்பமும், வகைக்குப் பலம் .இரண்டு; ,இப்பிலிச் சூரணம் 

பலம் எட்டு; தேன் படி இரண்டு இவற்றைச். சேர்த்து சற்று 

அனலில் வைத்து ஒரு 'கரண்டி வீதம். -இருகேரம் கொள்ள, 

சுவாசகாசம், சயம், இரத்தகாசம், மந்தாரகாசம்; ஈளை, கோழை 

முதலியவை தீரும். பத்தியம்: ஒன்றும் ஆகாது... பால் ல சோறு: 

கொடுக்கலாம். ப்ர 

சீ தள் இருமல்சளக்கு. 

குரும்பைச்சா Dy மேனிச்சா.று, . கையான் தகரைச்சாறு 

இவைகள் வகைக்குப் - படி. அரை,  இப்பிலியும், மிளகும் 

வ்கைக்குப் பலம் இரண்டு; கடுக்காய் பலம் மூன்று இவைகளை. 

வெதுப்பிச் சூரணித்திட்டு, மூன்று காள் ரவிபுடம். வைத்து, 
“நாலாம் காள் அடுப்பேற்றி லேகயமாகக் ண்டி, தேன் படி. 
அரை சேர்த்துக் கழ, ற்சிக்காயளவு கொள்ளத் திரும். 

ர் 

மூலத்திற்கு 
நிலவேம்பு, வெப்பால்ப்பட்டை, நாயுருவிவேர் இவைகள் 

வகைக்குப் பலம் ஒன்றைக். Gorn! நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி பத்து 

நாள் கொள்ளத் திரும்... 

வேறு ; ட செக்காயுருவி பலம் ஓன்றை இருதாணி நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சி குருணியாக்கி. ௮தில் பசுவின் கெய் காழிவிட்டதஇில், 

கொடிவேலி, கருஞ்சூரைவித்.து, வெட்டிவேர், முசுட்டைவேர், 
சிவதைவேர்; இரிகடுகு, திரிபலை, . நேர்வாளம், செங்கொட்டை, 
'தான்றிப்பட்டை, அகஇில்பட்டை, புங்கம்பட்டை, ' மூருங்கப்- 
பட்டை, - கஸ்தூரிமஞ்சள், சிறுபிரண்டைக்கழங்கு, மருள் 
கழங்கு, இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்றைப் பசுவின் பாலில் 

அரைத்துக் கூட்டியதுடன்- பசுவின் பால் படி. இரண்டு இட்டு, 

நாலு காள் சிறு தீயால் எரித்து ஐந்தாம் நாள் :வடி.த்.து,' மூன்று. 
கழஞ்சளவு பத்து: நாள் கொள்ள; ஆறு வகை: மூலமுந் தீரும். :
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இரத்த மூலத்திற்கு, 
சின்னலவங்கப்பட்டை, விலாமிச்சம்வேர், செக்காயுருவி 

வேர் இவைகளைக் கஷாயமிட்டு ஐந்து காள் உண்ணத் தீரும். 

- வரண் மூலத்திற்கு .. 
௮திம துரம், கந்தகம்; நிலவேம்பு, காஞ்சுரிவேர் இவைகக . 

ஓர் அளவாகக் கஷாயமிட்டு. அறு நேரம் Biren Sa. 

உள் மூலத்திற்கு 
| அதிமதுரம், வெட்பாலை, சந்தனம், கந்தகம், கருடப்பச்சை, 
செங்கழுநீர்க்கிழங்கு, நிலவேம்பு இவைகளைக் கஷாயமிட்டு ஆறு 
நேரம் கொள்ளவும். பத் $ தியம் காக்கவும். 

சீழ் மூலத்திற்கு. 
கடுக்காய் பலம் நூறை இடித்துத் தூணி நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சி. எட்டொன்றுக்கி, அதில் கெய் நாழி சேர்த்து ; சிவதை, 
இஞ்ச) மிளகு! ஓமம், கடுக்காய், இப்பிலி, சர்க்கரை இவைகள். - 
வகைக்குப் பலம் ஒன்றைச் சூரணித் திட்டு, வேராக Being. 
பன்ணைக்காயளவு கொள்ளத். திரும். டல் 

மூல முக்கு 
மூகுளி மஞ்சகச் . சுட்டு, கள்ளிப்பாலில் குழைத்து 

் மணைக்குத் தடவச் சுருங்கிப் போகும். 

கன்னக் ஒரந்திக்கு... 

முள்ளிலவம்பட்டையை இடித்துப் பிழிந்த சாறையும், 
முலைப்பாலையும் 'விளக்கெண்ணெயில் ம BBS. துப் போடத்தீரும். 

. வெள்ளெழுத்திற் ற்கு... 

மிளகு, அதிப்டதுறம் இவ்வீரண்டையும் மூலைப்பாலில் ஆட்டி 
உருட்டி. மூலைப்பாலில் உரைத் துக் கண்ணில், பத் துகாள் ே போடத் 
திரும்... 

பித்தக் இராணிக்கு | 
'குராசானிஓமம், அபினி, கொம்பரக்கு, சுக்கு, 'குந்இிருக்கம், 

சீரஇிக்காய்: இவைகளைச் சூரணித்து வெருகடியளவு' ஈல்லெண் 
ணெயில் ஆறு நேரம் கொள்ளப் பொருமல், பேதி தரும்.
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மூலக் கராணிக்கு .. 

துத்தமும், ரசமும் வ BG .விராகன் ஒன் று, | heed, 
கந்தகம், மனோசிலை இவைகள் “வகைக்கு விராகன் மூன்று 
இவைககர் வறுத்துப் படத் து; மஞ்சாடி. அளவு மூன்று காள் 

ஆறு வேளை சாப்பிடத் இரும். 

வேறு: :-ஒருகருஞ்சதைக்கோழியை முட்டையிடும்பருவத்இல் 

கால், குடல்; சிறகு, மயிர் இவைகளை நீக்கு, ஓட்டிலிட்டுக் குன் றிச் 
சாறு படி.௮அரை ஊற்றி வ றுத்து அப்பரல் தேங்காய்ப்பால் 

அரை படி. ஊற்றிக் கருக வறுத்துச் சூரணித்து, அதில் கடுகு, 

உள்ளி, அஷ்டசூரணம் இவைகள் கூட்டி மீண்டும் வறுத்து 
ள் டுத்து சலித்து ௮தில் வெருகடியளவு மூன்று காள் ஆறு 
வேளை கொண்டு, ஏழு நாள் பத்தியமாக வெர்நீருஞ் சோறும் 
சாப்பிடு, எட்டாம் நாள் தலை முழுக்வும், ் 

கபாட மாத்திரை 

சாதிலிங்கம், கஞ்சா) சர்இக்கரய், இப்பிலி, வீளாம்மிகன 
இவைகள் வசைக்குக் கழஞ்சு இரண்டு,. ஏலம்) லவங்கம்) 
அதிவிடையம், கற்கடகசிங்கி, ஓமம், குராசானிஓமம், சாதிப் 
பத்திரி இவைகள் ' வசைக்குக் கழஞ்சு ஒன்று இவற்றை 
எலுமிச்சம்பழச்சாறு, எருமைத்தயிர் இவ்விரண்டும் தனித்தனி 
விட்டரைத்துக் குன்றியிடை குளிகைசெய்து, தேன் அல்லது , 
சர்க்கரையில் -கொடுக்கத் தீரும். 

குழத்ை த்கள் கிராணிக்கு 

புங்கக்தோல், அசமதாகம், பொடுதலை, வசுவாசி, சாதிக் 
காய், சீரகம் இவைகள் வகைக்கு விராகன் மூன்ை ம வெதுப்பிச் 
சூரணித்து அரைப்படி. விள்க்கெண்ணெயிலிட்டுப் பதமாய்க் 
காய்ச்சி அட்டிடை உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலுக்கும் பூசத் 

... தீரும். 
| Deny பேதிக்கு 

கெல்லிவற் றல், . -நெல்பொரி, அதிவிடையம் இவைகள் 
வகைக்கு விராகன் - மூன்றைச். சூரணித் து தேள்காய்ப்பாலில் 
மழைத்துக் கொள்ளத் இரும், 

ன்
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அ/இசாட்த்திற்கு. 
அரிதாரம், அசமதாகம்;, திப்பிலி, மிளகு, ஈ.ற்சீரகம், 

கருஞ்சீரகம், கருவேப்பிலை, கழற்சிப்பருப்பு,. கந்தகம்; அப்பிரகம் 

இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு : ஒன்றை. எலுமிச்சம்பழச் 

சரற்றில் அரைத்து மிளகளவு மாத்திரை. செய்து: . இஞ்ச் 

சாற்றில் கொள்ளவும்: * பத்தியம் ; மோருஞ் சோறும். 

வேற் -அதிவீடையம், அபினி,. ஓமம், லிங்கம். . இவைகள் 

வகைக்கு வீராகன் ஐந்தை முலைப்பாலில்' அரைத்து மிள்களவு 

மாத்திரை செய் து அவுரிக கஷ்ர்யத்தில் கொள்ளத் இரும். 

ee வெள்ளைக்: குட்டித்திற்கு 

கருங்குருவை ரிசி படி. ஒன்றைக் காராட்டுப் பாலில் 

2A NOUS Gl கொடிக்கள்ளிக்கொழுந்து ஒரு பிடி, கொட்டை 

மாம்பழவிதை பத்து இவ்ற்றைக் கூட்டி இடித்து அத்துடன் 

இரண்டு பலம் பனைவெல்லம் போட்டு ஈன்றாய் இடித்து 

வைத் துக்கொண்டு அரை மண்டலம் தினவும், வெருகடி 

அள்வாக: இரண்டு: நேரமும்: சாப்பிட்டு. வரவும். பத்தியமான 

கண்வுகளைக் கொள்ள்வம். 

ahah Ge. டத்திற்கு. | கப் 
ட் Parayi Bande; விராளி இவைகளைச் சமன்கொண்டு; 

குழித்தைலம். வாங்கி. அதில். ஒரு..கழஞ்சும், குருவைகெல்லு- 

மாவு ஒரு கழஞ்சும் கூட்டி அத்து௨ன் .வங்கபற்பமும் அரை 

பணவிடை சேர்த்து அரை மண்டலம் உண்டு வரத்தீரும். 

ன 

வயிற்றுக் கடுப்புக்கு: 

, மாம்பட்டை; ஈர்வல்தோல்," இலுப்பபைத்தோல் இவைகள் 
வகைக்குப்' பலம் ஒன்றை இழித் துப். பாண்டத்திலிட்டு 

_ அடிம்ட்டி எருமைமோர்ர் வீட்டுக் கீல்ந்.து ௮இில் ஓமம் வறுத்துப் 

"பொடித்து மேல்" இட்டு மூன்று இனம் காலையில் கொடுத்து 

வர வயிற்றுக்கடுப்பும்,. சீதக்கடுப்பும். தீரும். 

வேற: -வெள்ளைப்பூலாவேர்ப்பட்டை, விடத் தலைவேர்ப் 

. பட்டை, நீர்ப்பூலாவேர்ப்பட்டை; கஞ்சா, மஞ்சள் உலர்ந்தது 

இவைகள் சமன்கூட்டிப் பொடித்து: வெருகடி. ஆட்டுமோரில். 

மூன்று நாள் கொடுக்கவும் வயிற்றுள்க். கடுப்பு தீரும். ..
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வேறு :--அத்திப்பிஞ்சு,.” பூவரசம்பிஞ்சு, மாம்பட்டை 

இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஒன்று, களிப்பாக்கு பலம் கால் 

இவைகளை இடித்.து வாழைப்பூப் புட்டவியில் வைத்துப் பிழிந்த 

. சாற்றில்.கலந்து அரைத்துச் சாப்பிடவும் தீரும். ப me 

வேறு:--சுக்கும், கடுக்காயும் வசைக்குப் - பலம் ஒன்றை 
வறுத்துச் சூரணித்து, வெருகடி. சூரணம், பசுவின் வெண் 

- ணெயில் மூன்று நாள் ஆறு நேரம் உண்ணவும் தீரும், 

வேற:--வெந்தயம், வெளிச்சிப்பிரின், ' . அதிவிடையம்; 
வசம்பு, சந்தனம் இவற்றைச் சமன்,கொண்டு, தாழைவிழுதுச் 

சாற்றால் அரைத் By ஈல்லெண்ணெய் அரைப்படியில் வேக்வைத் ' 

துத் துட்டிடை ஆ று Sif ear raat வயி நறுளைவுக் கடுப்பு 
நீங்கும், ், 

வயிற்றுக் கடுப்புக்-காய்ச்சலுக்கு'. 

பீமரத்துப்பட்டை, வில்வம்பிஞ்சு,: சுக்கு, மாதளம்பழம், 

மாம்பட்டை; ஓமம், “அதிவிடையம் இவைகள் வசைக்குக் 

கழஞ்சு மூன்று, இடித்துச் இனிக்கட்டி. நீரிலிட்டு வேகவைத்து 
இறுத்து ஆறு நேரம் கொள்ளக். எடுப்பு, உளைச்சல், ரத்தக் 

"கடுப்பு, காந்தல், சதக்கடுப்பு இவைகள். திரம். காரம் நீக்கவும். 

சீதக் கடு டுப்புக்கு 

(1) அசமதாகமும், சங்குப்ஸ்பமும், ் ஆவின்பாலில் 
அரைத்து ஆறு நேரம். கொள்ள;... சிதக்கடுப்பு, வெக்கை, 
உளைச்சல் இவைகள் இரும், 

(2) ஆலின் இளவிழுது. -ஒரு அடியை, எருமைத்தயிரில் 
அரைத்துக் கொடுக்கவும். we? 

...(8) ஏலத்தை ஊமத்தைச்சாற்றில் அரைத்து SOAS 
காயுளவு தயிரில் கொள்ளவும். ் 

(4) காவல்த்தனிரையும், . அதன் பிஞ்சையும்: தயிறில் . 
அரைத்துக் கொள்ளவும். boot, 

(59 .புளியம்விதைத்தோலையும், ' .' ஓமத்தையும் , தயிரில் 
அரைத்துக் கொள்ளவும். 

(6) கோழிஅவரைவிரையையும், அதிவிடையத்தையும் 
எருமைத்தயிரில் அரைத்துக் கொள்ளவும். ' : 

றி
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இரத்தக் கடுப்புக்கு 
(1) சுக்கு பலம் பத்தைத் தட்டி, நான்கு படி. நீரிலிட்டு 

இரண்டு படி. ஆக்கி அஇல்'ஐக்து பலம் பனைவெல்லம் கரைத்துக் 
காய்ச்சிக் குழம்புபதத்தில், ஐமமும்,  கருவேப்பிலையும் 
வகைக்குப் பலம் அரைக்கால் சூரணித்துப் போட்டுக் : ளெரி, 
நெய்யும், தேனும் ' விட்டு -லே௫யெமாக்கிப்: புன்னைக்காயளவு 
கொள்ளவும். ் 

- (2) சருள்ளியை வீளக்கெண்ணெயில் வதக்கி மூன் து 
கரள் கொள்ளவும், க 

| (8). .வெள்ளுள்ளியை ஆட்டுப்பாளில் வேலை து பன்க்க் 
“காயளவு "கொள்ளவும். ட்ட 

(4) அதிவிடையத்தையும், அமத்தையும் சமரில் - அரைத்: 
அக் கொள்ளவும்; © ப Po ் 

மூலக்: கடுப்புக்கு 
"கரவல்ப்ப்ட்டை, பிடத்தலையிலை, சின்னலவங்கப்பட்டை. 

ஓமம் - இவைகளைப். பசுவின் . _பாலிலாவது, தமிரிலாவது 
அரைத்துக் கொள்ளத் தீரும்: - “ 

சேத்துமக் கழிச்சலுக்கு ப்ட் ௬ 
" கெல்பொரி, கெல்லிவற்றல்,, அதிவிடையம் இவற்றை 

வெதுப்பிச் குரணித் துத் தேங்காய்ப்பாலில் அனைத்தம் 6 தேனில் 
கொள்ளத் தீரும். 

டித்தக் கழிச்சலுக்கு 

கரவல்ப்பட்டை,, மாந்தளிர், பூலாவேர், ஆலமொரக்கு: 
இவைகளைக் கஷாயமிட்டுத். தேன் சேர்த் துக் கொள்ளவும். 

அனல் கழிச்சலுக்கு: ் 

கோஷ்டம்,  கெல்லிமுள்ளி,' அதிமதுரம்; ் முத்தக்காக, 
இலாமிச்சம்வேர்,- சந்தனம், இளகீர், நெற்பொரி இவைக்ளைக் 
கஷாயமிட்டுக் கொள்ள, .' அனல் க்ழிச்சல், வெப்புச்சுரம், 
அரோசகம், வாந்தி இவைகள் இரும்... bee eg, he 

. வாதக் கழிச்சலுக்கு 
பெருமரத்துப்பட்டை, அத்இப்பிஞ்சு, 'வில்வப்பிஞ்சு, ப றாம் 

பட்டை, மாதுளம்பிஞ்சு, அதிவிடையம், சுக்கு, ஓமம் இவை 
களைக் கஷாயமிட்டுக் கொள்ளத் Sour.
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பித்த வாயுவுக்கு' 
சுக்கு, வெள்ளராகு, பரங்கப்பட்டை, சங்கம்வேர், சங்கங் 

குப்பிவேர், சித்திரமூலம் இவைகள் வகைக்குப்' பலம் அரைக் 

காலைத். தட்டி ' அடைக்கஷாயம் வைத்துக், கொள்ள வாயு 

பிடிப்புத் தீரும். வெகீநீரும், சோறும் பத்தியம். 

.... மத்தார வாயுவுக்கு 
கொடிவேலீவேர்... பலம் - பத்தை இடித்து குருணி நீரிட்டு 

ஒரு படியாக்க), - ஈல்லெண்ணெய் ஒரு படி. விட்டு. நற்சீரகம். 
பலம் இரண்டும், கருஞ்சீரகம், தாளிசப்பத்தரி, தான்றிக்காய் 

். இவைகள். வசைக்குப் பலம்: ஒன்றும் அரைத்துப் "போட்டுக் 
. காய்ச்சிப் பதத்தில் வடித்து, : உள்ளுக்குச் சாப்பிட்டு, தலை 

- முழுகியும் வரவும், , , 

_ வேறு வேப்பம்பட்டை;.. மிளகு... சுக்கு, தப்பிலிமூலம், 
சிறுதேக்கு, தலைசுருளிவேர். இவைகளைக் கஷாயமிட்டுக் 
கொள்ளத். திரும். 

வாயுவுக்கு : ட, 
பெருங்காயம்: பலம் ., PAT ODE குருணி நீரிலிட்டு ஒரு 

படியாகக் காய்ச்சி அதில், சரகம், பலம் ஒன்றை அரைத்துக் 
ENED, KEG, கடுகு, உள்ளி, மிளகு, ஓமம், இப்பிலி, கோஷ்டம், 
சீரகம் இவை வகைக்கு விராகன் ஐந்தை வெதுப்பிச் 

சூரணித்துப் போட்டுக் கிளரி, . OG கழஞ்சு வீதம்' கொள்ள், 
குன்ம முதலான சகல வர்யுவும் தீரும். 

வேற :--ஏலம், இராம்பு, அரத்தை) மிளகு; தாளிசப்பத்திரி, 
சாஇிப்பத் இரி, கடுக்காய், கூகைநீ Dy திப்பிலி இவைகள் வகைக்கு 
விராகன்: ஒன்றைச் சேர்த்து, . இதில் ' ப்தி திப்பிலி கூட்டி. 
வெய்யிலில் காயவைத்துப் பொடித்துச் சர்க்கரை சரிகலந்து, ' 
பசுவின்பால் விட்டுப் பிசைந்து, பால் சுடவைத் துப் பிட்டவியில். 
வைத்து உலர்த்தித் இனமும் . ஒரு சிட்டிகை கொள்ளவும், 
வாயு, அரோசகம், மந்தம், பிடிப்பு, குத். துவலி, வாயிறாதல், 
உஷ்ணம், உஷ்ணவாயு இவைகள் இரும்... இச்சரபத்தியம். 

. வாயுத்திரட்சிக்கும் குட்டிவலிக்கும் 
"திரிகடுகு; கண்டங்கத்தரி, இப்பிலி, வெள்ளைப்பூண்டு, 

ஓமம், பெருங்காயம், . கருப்புக்கட்டி, இவைகள் வகைக்கு விரா்
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கன் ஒன்றைப் பொடிசெய்து ௮ த்துடன் விழி தியிலைச்சாறும், 

ஈல்லெண்ணெயும் கொஞ்சம் விட்டுப் பிசைந்து சுண்டக் காய்ச்சி 

அதில் மேற்படி பொடியை இட்டுக்கண்டி. கருப்புக்கட்டி பலம் 

இரண்டு போட்டு லே௫யெபதத்தில் இறக்கி, புன்னைக்காயளவு 

இரிகடிகை சாப்பிட்டுவர வாயு தீரும். - - ட 

வேறு:-சுக்கு,  இப்பிலி, மிளகு; ஓமம், வால்மிளகு, 

நற்சீரகம்; வெள்ளுள்ளி, கடுகு, இந்துப்பு, கூகைநீர்; வெந்தயம் 

இவைகள் வகைக்குப் பலம் கால், ஏலம், கருஞ்சீரகம், சாதிக்காய், 

அதிமதுரம், அதிவிடையம் இவைகள் வகைக்குப். பலம் ' 

முக்கால், இவற்றை வறுத்துச் சூரணித்து அதில், சனி பலம் 

இன்றைச் சேர்த்து, 'தோல்போக்கி நறுக்கின. இஞ்சி பலம் * 

ஐந்தை நெய்யில் வறுத்துப் பொடிசெய்து கூட்டிக் கலந்து, HER 

சந்தி வெருகடி. அளவு கொள்ள வாயுக்கள் எல்லாந் Bras 

வாயுப் பிடிப்புக்கு 

“சுக்கு, -இிப்பிலி, மிளகு; 'சிறுதேக்கு, சிற்றரத்தை, வாய் 

விளங்கம்; செவ்வியம், ' நற்சேகம். இவைகள் வகைக்குப் பலம் 

கால், இப்பிலிமூலமும், சடாமாஞ்சியும், வகைக்குப் பலம் கால் 

இவற்றை வறுத்துச் சூரணித்துக் கொண்டு; அதில் பரங்கிப் 

பட்டை பலம் நாலைச்: சுத்திசெய்து சூரணித்து, சூரணங்களை 

எல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்த்து; மிள்கு, சவனார்வேம்பு, தலைகருளிக் 

கொடிவேர், . சங்கம்வேர், சங்கங்குப்பிவேர், வெள்ளெருக்கு; 

நிலவாகை, தூதுவளை, கழ ற்சிக்கொழுந்து, கற்றுழைச்சருகு; 

மெருகங்கிழங்கு,; ' கரிப்பான், பொடுதலை : இவைகளைக் காய 

வைத்து, சி றுசெருப்படை; முத்துருக்கன், சி அகுருஞ்சான்;: . 

பெருங்குருஞ்சான். இவைகள் வகைக்கு 'விராகன் .. ஐந்தை + 

உலர்த்திப் பொடிசெய்து. முன் சூரணமும் சேர்ததுக் கலக்கி 

அநீதி சந்தி வெருகடி', தேனில் அல்லது கெய்யில் கொள்ளவும். 

புளிப்பும் புகையிலையும் தள்ளி உண்டுவர; தாகம், வாதபித்தம்; 
சர்வாங்கவாதம், 6மேகசூலை, வயிற்றில் உண்டாகும் நோய்கள்; 

வாயு, சூசிகவாயு, ஆன SOIT, குன்மவாயு, AP TOTTI, Gov 

எரிவு இவைகள் எல்லாந் திரும். பசுவின் மோர். கூட்டவும். 

உஷ்ண, வாயுவுக்கு . 

் நற்சீரகம் : பலம் : : இன்றை எடுத்து கரிப்பாள்சாழ்றில் 

ஊறவைத்து உலர்ந்த பின், முசுமுசுக்கைச்சாற்றில் ஒரு காள்
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ஊறவைத்து உலர்ந்த பின் பொன்னாங்காணிச்சா று, கண்டங் 

கீத்திரிச்சாறு, தாதுவளைச்சாறு, ஆடாதொடைச்சாறு, எலு 

மிச்சம்பழச்சாறு, : இஞ்சிச்சாறு இவைகளிலும் ஒரு காள் 

ஊறவைத்து, ஒரு காள் உலர்த்தி பின்பு பொடிசெய்து, சர்க்கரை 

சமன் கலந்து; தேன் அல்லது கெய் வெருகடி. அந்தி சந்தி 

சாப்பிட்டுவர, உஷ்ணவாயு, சூடு; அரோசகம் இவைகள் எல்லார் 

தீரும். இச்சாபத்தியம். 

.மேல்தோக்கும்வாயு, கெண்டை, பொருவயிழு. . 

இவைக்கு 

பிரண்டைத்தூள் படி. ஒன்று, சதுரக்கள்ளிப்பட்டைத் 

தூள் படி. கால், பூலாவேர்த்தாள் படி. கால், பொடித்த உப்புப் 

பொடி. படி. மூக்கால் இவற்றை. வஸ்திரகாயம், செய்து புது 

கலசத்தில் அடைத்து வைத்துக்கொண்டு, அந்தி சந்தி வெருகடி. 

யளவு பத்து நாள் பன்ரது கமம் nase கள்ளி பத்தியம் 

கொள்ளவும். 
| oe வாயுவுக்கு 

'வெள்ளுள்ளியும், அசமதாகமும் வகைக்கு ஒரு சேரை 

நிலவர்கைச்சாற்றில் வேகவைத்து, - நல்லெண்ணெய் சேர்த்து 

அரைத்து புன்னைக்காயளவு மூன்று நாள் கொள்ளவும். உப்பு, 

புளி நீக்கவும். 

.. பெரு மூத்திரத்திற்கு 
அத்தியிலை, விளாயிலை, சின்னியிலை இவைகள் வகைக்குப் 

பிடி. ஒன்று, .நந்தியாவட்டைச்சாறும், பெரும்பூசணிச்சாறும், 
. வசகைக்குப் படி. அரை, சீரகம், சார்ணைவேர்; ஏலம், வெள்ளுள்ளி 

“இவைகள் வகைக்கு ஒருகழஞ்சு இவற்றை அரைத்தும் சேர்த்தும் _ 
அத்துடன், எண்ணெய் படி அரையுஞ் சேர்த்துக் காய்ச்சி, :ஒரு 
கரண்டியளவு ஏழு நாள் கொள்ளவும். உப்பு, வரணி நீக்கவும். : 

கீரடைப்பிற்கு' 
... நன்னாரிவேர், சிறுபிளைவேர், பூலாவேர், நெருஞ்சிவேர், 

சிறு£ரைவேர், : குமிழம்வேர் இவைகளைக். . கஷாயமிட்டுக் 

'கொள்ளத் தீரும். கட 
் , மடித்த. பாண்டுவுக்கு 

(1) ௮ ரப்பொ்டி. விராகன் நாலு,கந்தகமும்,ரசமும் வகைக்கு 

விராகன் இரண்டு இவைகளைக் கற்றாழம் பாலிலாட்டிக் கற்றுழம்
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மடலில் வைத்துச் ௪லை மண்செய்து, ஐம்பது எருவில் புடமிட்டு, 
எடுத்துக் கரிப்பான்சாற்றில் ஏழு காள் பணவிடை கொண்டு, 
பதீதியமாய். இருக்கவும். தலைமுழுக உப்புக் கூட்டவும். 

(2) கோசலம் காலு படியில் வீரைநீக்யெ கடுக்காய் நூறு, 
“ச்க்கு: இருபது; இப்பிலி-கழஞ்சு, ஓன்று, பனஞ்சர்க்கரை பலம் 
இரண்டு 'இவற்றைப் பொடித்துப் போட்டு ' குழம்பாகக் 
காய்ச்சி, கடுக்காய் அளவு கொள்ளவும். பாண்டு, சோகை 

Bob. Be ESE பப்டம் ன் ட 
. (9) ககாவேர், தரழைவேர், மேனிவேர், கொழிஞ்சிவேர், 

பிராய்வேர், பேராமுட்டிவேர்,  அகத்.இவேர், பாவட்டைவேர், 
மரவிலிங்கம்வேர், தேவதாரம், வெள்ளுள்ளி, ஓமம், கரிப்பான் 
வேர், நெர்ச்சிவேர்,. பீரண்டைவேர், பச்சைமஞ்சள், சாரசீண ' 
வேர், தழு தரழைவேர், பொடுதளைவேர், 'கொடிவேலீவேர், 
எருக்கம்வேர்; முருக்கம்வேர், கழற்ரிக்கொழுந்து, தான்றிக்காய், 
குங்கிலியம் இவைகள் வகைக்குப்:பலம் அரைக்கால், உப்பு படி. 

. அரைக்கால், இவைகளைக் குழம்புபோல் அரைத்துக் காய்ச்சி ஒரு 
கரண்டி. கொள்ள, பித்தபரண்டு, சோகை, கர்மாலை; வீக்கம் 
இவைகள் தீரும்... பத்தியம்: வெந்நீரும், சோறும். . yo, 
புகை, மீன்; சுரைக்காய் இவற்றை நீக்கவும்,” -. 

| வாத: பாண்டுவுக்கு. 
(1) சுக்கு பலம் இருபது, சந்தனம் பலம் இருபது .இவற் 

ஹைக் ஞுருணி: நீரிலிட்டு இரண்டு படியாகக் “காய்ச்சி இறுத்து 
ஆதில், தயிர் படி “ஒன்று, கெய் படி. ஒன்று இவற்றைச் சேர்த்து, திரிகடுகு, செவ்வியம், ஓமம்; இப்பிலி, இப்பிவிமூலம், ஈவச்சாரம் 
இவைகள் MEE GE 'கழஞ்சு. இரண்டு அரைத்துக் : கலக்கக் 
காய்ச்ச பததீதில்.எடுத்:து அதில் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு . கரண்டி. 
அளவு பத்து நாள் கொள்ளவும், . , 

(5) கரிப்பன்சாறு படி. ஒன்றில் மிளகு; அரத்தை, ஈவச் சாரம் இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்றை. அரைத்துக் 
கலகக் காய்ச்சி, காள் ஒன்றுக்கு ஆறு முறையாகக் கொள்ளவும்- 

(8) உகாவேர்,' கரிப்பர்ன்; அர்த்தை இவைகளை அடை 
கஷாயம் . வைத்து . ஆறு. நேரம் கொள்ளவும். பத்தியம் 
காக்கவும், ve, NE
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விஷபாண்டு சோசைக்கு 

விளக்கெண்ணெய் படி. காலு, தேப்பால் படி. கால், நீர்ப் 

பூண்டின்சாறு படி. அரை, சாணாக்கிலை, கரந்தை, சின்னி, கரத் 

தொட்டி, நரய்வேளை, சங்கம், கொத்தான், சேம்பிலை, பீரமி, 
துளசி, விஷ்ணுகரந்து, -குப்பமேனி, வாதமடக்க, தைவேளை, 

பருத்தியிலை, வெள்ளருகு இவைகளின் சாறு வகைக்குப் படி 

கால், இவற்றைச் சேர்த்து, அதில் சித்தவரைக்கிழங்கு, சிறு 
குரட்டைப்பழம், அப்பைக்கோவைக்கிழங்கு, நன்னாரிவேர். 

மீகட்டான்வேர். களாவேர், பெருங்களாவேர், ur Sieur, 

முன்னைவேர் இவைகள்: வகைக்கு வீராகனிடை இரண்டை 

-அரைத்துப் போட்டு; கார்போகஅ௮ரிச, அரத்தை, மஞ்சள், விளர் 

விச, லவங்கப்பட்டை, சராம்பு, பூதகரப்பான்பட்டை,” அவித் 

தோல், பெருமரப்பட்டை இவைகள் வகைக்கு கழஞ்சு ஓன்றை 

அரைத்துக் கலக்கிக் காய்ச்சி, மூன்று நாள் சிறு கொதியிட்டு 

நாலாம் நரள் வடித்து ஒரு: கழஞ்சு விதம் மூன்று காள் உட் 

கொண்டு மேலும் பூச, காமாலையும், வீக்கமும் போம். ஆறு 

கரள் பத்தியம் இருக்கவும். , 

. ஊது காமாலைக்கு 

- சலையொட்டிச்சாறு,  நீலிச்சாறு,  முசுமுசுச்கைச்சாறு, 

. பெருமரப்பட்டைச்சாறு, அமுக்கறாச்சாறு, நீர்முள்ளிக்சாறு, 

முயல்செவீச்சாறு, சாரணைச்சாறு இவை வகைக்கு உழக்கு 

ஒன்றைச் சேர்த்து தலைசுருளிவேர், சித்தாமுட்டிவேர், பேரா. 
முட்டிவேர், ஈஞ்சுண்டன்வேர், சத் இச்சாரணைவேர், பூதகரப்பன் 
வேர், ஆடாதொடைவேர் இவைகள் வகைக்குக் கால் பலத்தை 

அரைத்துப் போட்டு, அத்துடன் சுக்கு, தப்பிலி, மிளகு, ஏலம், 

சன்னலவங்கம், நிலவேம்பு, பேய்ப்புடல், 'கோஷ்டம், ௮க்கரா 

காரம், கொத்தமல்லி இவைகள் : வகைச்கு விராகனிடை 

இரண்டை வெதுப்பிப் : பொடித்துத் தூவி பாகுபதத்தில், 
தேன் படி. இரண்டும், கெய் படி. அரையும் சேர்த்து லேகியம் 

செய் து, கழற்ரிக்காயளவு இரண்டு நேரம்: கொள்ளவும். புளி, 

பகை, நீக்கப்: ‘ug Burs இருத்தல் வேண்டும். 

சகல இர க்திக்கும் 

செங்கத்தாரிப்பட்டை, கிரந்திகாயகம்சமூலம், அமுக்கறுத் 

கழங்கு, இவைகள் வகைக்குப்பலம் பத்து, கருஞ்சூரைப்பட்டை...
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புண்ணாக்குப்பூண்டுசமூலம்; செம்முள்ளிவேர் இவைகள் வகைக் 
குப் பலம் இரண்டு, இவைகளை இடித்து .சாலு மரக்கால் 
நீரிலிட்டு இரண்டு படியாக்கி ௮ல், நீர்பூண்டு பலம் ஓன்று, 

கஸ்தூரிமஞ்சள், சுக்கு, இப்பிலி, கார்போகவறிசி, கருஞ்சீரகம், 

'இப்பிலிமூலம், குராசானிஓமம், சிவதையவேர், வசம்பு இவைகள் 
வகைக்குப் பலம் அரைக்காலைப் பசுவின் - பாலில் அரைத்துப் 

போட்டு; சிற்ருமணக்கெண்ணெய் படி. இரண்டு சேர்த்து. ஒரு 

நாள் ஊறவைத்து, மறுகாள் காய்ச்சிப் பதத்தில் வடித்து, நாள் 

ஒன்றுக்கு ஒருமுறை துட்டிடை கொடுக்க, மேகப்புண்ணுகள். 

தடிப்புகள் 'மூதலிய சகல மேகங்களும்: திரும், உப்பு; புளி 
நீக்கவும். 

கபாலசூலை, கன்னக்கரத்த, மூக்குமாதேவி, 

-பினிசம் இவைக்கு 

புலியிண்டஞ்சா.று, ஆதானிச்சாறு, கருவேம்பின்சாறு, 

மிளகரணைச்சாறு, மிளகு தக்காளிச்சாறு, ஆடாதொடைச்சாறு, 
சொச்சச்சாறு, கருகொச்சிச்சாறு, கழுதாழைச்சாறு, முயல்கண் 

சாறு, தலைசுருளிச்சாறு, வேலிப்பருத்திச்சா.று, 'செங்கத்தாரிச் 

சாறு, முரட்டி tor gor eer pi அசுவகந்திச்சாறு, சங்கிலைச்சா.று, 

் மாதுளைச்சாறு, வில்வச்சாறு, புண்ணாக்கிலைச்சாறு இவைகள் 

வகைக்குப்'படி, கால், விளக்கெண்ணெய். படி. நாலு இவற்றை 

- சேர்த்து, அதில் கொச்சிவேர், சூரைவேர்; .செங்கத்தாரிவேர், 
வெப்பாலைவேர், .. ஆடாதொடைவேவர், , தவ்சிமுருங்கைவேர், 
கொடி வேலிவேோ், சித்தாமல்லிவேர்.. ஊமத்தன்வேர், உத்தம. 

தாளிவேர்.. முடக்கொத்தான்வேர், பூலாவேர்,.. மாதுளைவேர், 

தலைசுருளிவேர், மருதாணிவேர், 'வெள்ளைச்சாரணைவேர் இவை. 

கண். வகைக்குக் கால் பலத்தைப் பசுவின். பாலில் அரைத்துப் 

போட்டு, கார்போகவரி௪, கருஞ்சீரகம், திரிகடுகு)- திரிபலை, 

நவச்சாரம், இப்பிலிமூலம், . செவ்வியம், மகரப்பூ, வால்மிளகு; 

கோஷ்டம், வலம்புரிக்காய், கடல் நுரை; கடுக்காய், . சாஇக்காய்., 

ஏலம், கிராம்பு, லவங்கம், ஆத்இப்பூ,. செண்பகப்பூ, இப்பிலி, 

கஸ்தூரிமஞ்சள் இவைகள் :வகைக்குப் பலம் அரைக்காலைப் 

பசுவின் பாலில் அரைத்துக், கலக்கி. PG நாள் ஊறவைத்து 

மூன்று நாள் சிறு Gar Buia. நான்காம் நாள் காயவைத்து; 

வடித்து. காலையில் ஒரு துட்டிடை கொண்டும்: மேலுக்குப் பூசி 

யும் கால் மண்டலம் பத்தியமாயிருக்க, ப்க்கசூலை, கன்னப்புத்த,
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காதுகேளாமை, கண்டமாலை, . :விங்கப்புத்து; யோனிச்சூலை, 

லிங்கசூலை, மேகப்புண், புரை, மண்டைக்குதீ.து; மண்டைச்சூலை, 

தந்தசூலை, கன்னசூலை, “யோனிப்புத்து; ' இரந்து, ' அரையா
ப்பு; 

-. மேகவட்டை, தடிப்பு இவைகள் தீரும். - 

“குதிரைவலிப்பு, முயல்வலிப்பு/; வீச்சுகள் 

- முதலியவற்றிற்கு ப 
.. வெள்ளைப்பர்ஷாணம், சாதிலிங்கம், ஊடிக்காங் தம், நெல் 

விக்காய், கந்தகம், மனோ?லை, தாளகம் இவைகள் வகைக்குப் _ 

பலம் அரைக்காலை எருக்கம்பால். விட்டு. ஒரு சாமமரைத்து, 

சுண்டைக்காயளவு: குளிகைசெய்து ' உலர்த்தி: அதில் பாதியை 

எடுத்து, ஒரு தூணி வேப்பெண்ணெய் விட்டு அரைத்து சுடர்க் 

தைலம்: "இறக்கி அந்த எண்ணெயில் ஒரு மாத்திரையை உரைத்து 

மூன்று நேரம் கொடுக்கவும். மேற்படி. எண்ணெயை மேலும் 

வள் பத்தியமாய் இருக்கவும். ~ . . 

க்ஷயம் காசத்தற்து: 

“தூ தவளை பலம் பத்தைப் பதக்கு .கீரிலிட்டு இரண்டு படி. ' 

யாக்கி ௮ல், வெள்ளாட்டுப் பால் படி ஓன்று சேர்த்து, சுக்கு, 

இப்பிலி, தேசாவாரம், அரத்தை, : கோஷ்டம், அக்கராகாரம், 

_ மிளகு, ஓமம், சன்னலவங்கம்; சடாமாஞ்ச) நற்சீரகம், ஆனைத் 

இப்பிலி, சாதிக்காய், . கடுக்காய், sro Soars, கடுகுரோகணீ) 

இப்பிலிமூலம், செவ்வியம், கோரோசனை, அதிவிடையம், வால் 

மிளகு இவைகள் வகைக்குக் 'கால் பலத்தை  வெதுப்பிச் 

சூரணித்துக் குழம்புபதமாகக் காய்ந்து வரும்போது, கெய். படி. 

காலும், தேன் படி. அரையும் விட்டுக் கிளறி, எடுக்குமுன் - 

ஆனைத்இிப்பிலியை வெதுப்பிப் பொடித்த சூரணம் படி. கால் 

சேர்த் து; லேகியம் செய்து இரண்டு. நேரம். புள்ளேசிகபள்ஏ 

கொள்ளவும். புளி, புகை நீக்கவும், 

- அத்தர வாயுவுக்கு — 
. சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, கோஷ்டம், அக்கராகாரம், தப்பிலி 

மூலம், விதைரீக்யெ கடுக்காய், சடுகுரோகணி, அதஇுவிடையம்; 

ஓமம், வெள்ளுள்ளி, பெருங்காயம் இவைகள் வசைக்குக் கால் 

பலத்தை வெதுப்பீச் சூரணித்து, நிலவாகைச்சாறும், பசுவின் 

் பாலும் சரிகூட்டி அதில்-சேர்த்து சனி பலம் ஐந்தைக் கூட்டிப் 

பிசைந்து கழற்சிக்காயளவு உருண்டை செய்து உலர்த்தி, ஒரு' 
ரா.
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உருண்டையைப் பசுவின் பாலில் ஊறவைத்து இர வதி நேர. மும்”. 

சரப்பிடவும். 

. உதர. வாயுவுக்கு 
சுக்கு, இப்பிலி, தேசாவாரம், ஓமம், - அரத்தை, பெருங் 

காயம்;.கோஷ்டம், கூகைநீர், அதிமதுரம், மிளகு, ௮ அதிவிடையம் 

கடுகுரோகணி, . இப்பிலிமூலம், , இஞ்சி , இவைகள் வகைக்குப் 

பலம் அரைக்கால் தூக்கி, வெதுப்பிச் சூரணித்து, வீழிச்சாறு 

விட்டுக் கள்.றி, தேனும், ஈல்லெண்ணெயும்: சேர்த்து, Boru 

செய்து இரு நேரம் கொள்ளத் திரும். 

கயம், காசம், பீனிசத்திற்கு 

'செம்முள்ளிசமூலம் ( முப்பது பலத்தை தரித்திடித்து, தூணி 

நீரிலிட்டு: இரண்டு படியாகக் காய்ச்சி, வெள்ளாட்டுப் பால் படி. 

ஒன்றும், ஆடாதொடைச்சாறு படி. ஒன்றும் கலந்து அத்துடன் 

வசம்பு, கோஷ்டம், வெள்ளுள்ளி, - ஏலம்; லவங்கம், மிளகு 

இவைகள் வகைக்குப்.:; பலம், அரைத்துப் ' 'போட்டு, நல்லெண் 

ணெய் படி. இரண்டு வீட்டுக் காய்ச்சி: மெழுகுபதத்தில் வடி த்து 

அதில் தலைமுழுக வரத்திரும்.. 

பீனிசத்திற்கு 
ரசமும், ஈயமும் வகைக்கு * விராகனிடை ஒன்றை உருக்கி. 

விளக்கெண்ணெய்க்குள்ளே. சாய்த்து. விளக்கெண்ணெய்த் 
தெரிமுகத்தில் வரும் புகையை, மூக்கில் பிடிக்கவும். பத்தியம் : 

BOSD wir ir. இளநீர். விட்டுச் சாப்பிடவும். ் 

வேற ;--ஈல்லெண்ணெய் படி. ஒன் று, வாதமட்க்ச்சா | று, 
"கொச்சிச்சா று, ஆதண்டைச்சா று) துளசிச்சாறு. இவைகள் 

. வகைக்குப் படி. ஒன்று, மிளகும், அரத்தையும். வகைக்குப் பலம் 

ஒன்று, மிளகரணைப்பட்டை, ஏலம், . லவங்கம் , இவைகள் 

வகைக்குப் பலம் அரை "இவைகளை அரைத் துப் போட்டு 

் .மெழுகுபதமாய்க் காய்ச்சி: வடி'த்.து எட்டு நாளைக்கு இரண்டு: 
முறை முழுக சகல: 'பீனிசமும், savas வட் Grea இவை 

கள். தீரும். ் 

பிரமியம், பதர்ச்கடுப்பு,. வெள்ளை இவைக்கு. 

,முன்னைவேர், நாவல்ப்பட்டை, பூலாவேர், : முத்தக்காசு, 

நன்னாரிவேர், :: மூல்லைவேர், எீந்தில்கண்டு, தாமரைவளையம்,
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சிற்றாமூட்டிவேர், சகதேவிவேர்; Ap Beng Gaur, இலாமிச்சம் வேர், 

பொன்னாங்காணிவேர், பிராய்வேர் இவைகளை ஓர். UTES 

கொண்டு இடித்து அதன்' அளவுக்கு ் எட்டு பங்கு. “இள்நீரில் 

போட்டு. மூன்றொன்றாய்க் காய்ச்சி ௮தில் -ஒரு பங்கு. கெய் 

சேர்த்துச் சண்டி. வரும்போது  சனிசர்க்கரை, முந்திரிப்பழம், 

பேரீச்சம்பழம், ,கோஷ்டம் இவைகள் . வகைக்குப் பலம் ஐந்து 

பொடித்திட்டுக். காய்ச்சும்போது;, ஏலம், . பச்சிலை. :காகப்பூ; 

-கீச்சோலம்,. ... செண்பகப்பூ; : அதிமதுரம்), . நெல்லிவற்றல் 
சதகுப்பை, நற்சீரகம் இவைகள்: -வகைக்குப்.- பலம். அரை 

பொடித்துப் போட்டுக் , காய்ச்சி. மெழுகுபதத்தில் எடுத்து? 

இரண்டு நேரம்' துட்டிடை கொண்டு; இச்சாபத்தியமாய் பத்து 

ரள்.. உண்டு; தலைமுமு வர; மேகம்; கடுப்பு, 0 வெள்ளை, .கரீச் 

சரம், : துர்மாமிசம், "புண்; "ீர்வழியும்புண்; கசடு, 'மேக்தடிப்பு 

“ர்த்தாகை, எரிவு இவைகள்: தீரும். uo 

-தீர்க்கடுப்பு Bandra 

“¢ 1)’ இலக்தையிலையை ' 'மூள்ளிக்காயளவு ' 'பக்வின் ரில் 

அரைத்து மூன்று நாள் கடிக்க பிரமியம் முதலான தும் தீரும். 

(2) வெளிச்சிப்பிசினை' வித்துப். பிழிந்து சினிசேர்த்.து 

_ மூன்று நாள் உட்கொள்ள: "பீரமியமும்), 'வெள்ளைக்கடுப்பும் 

திரும் ் 
(8) ஏலம், ச்ரணைவேர் இவற்றை. அரைத்து, வெள்ளரிப். 

மஞ்சை அவித்த நீரில், மூன்று நாட்கொள்ள பீரமியச் தீரும். 

.. (4): 'தாழையிலையைப். பசுவின் ப்ரவில்: அரைத்துப் பூத்து 

நாள் குடிக்க வெள்ளைச்சுடு, தீரும். year 

கு. தக்கர்ளியிலையைப் பசுவின் பாலில். அரைத்து "சீனி 
சேர்த் “துகி குடிக்கவும். . 

(இ. செருஞ்சவேரைப் | பசுவின்: salon eres ApitiAeonss து 
அரைத்துப் பத்து நாள் குடிக்க Anon, பிரமியமுந்-திரும். * 

(7): எழுத்தாளிப்பூண்டையும்;"  சிஜியையும்-" ் பசுவின் 
பாலில்.அரைத்துப்- பத்து சாள் குடிக்க. சதல Geass 
Qoueir Gar, முதலியவை. இரும். _*
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கீரிழிவுக்கு | 
வாழைப்பூவும் வாழைக்கிழங்கும். ஒரு: துலாம் இடித்துப் 

பதக்கு: நீரிலிட்டு நாலு படியாகக் காரய்ச்சினதில், கெய் படி. 

ஒன்று, கரும்புப்பால் படி. ஒன்று, கெல்லிக்காய்ச்சாறு' படி. 

தன்று,  நிலப்பனைக்கிழங்குச்சாறு' படி ஒன்று, . : தண்ணீர்... 
வீட்டான்கழங்குச்சாறு. . படி: ன்று, இவற்றைக்... கலந்து, . 
ஏலம்; லவங்கம், கந்தகம், சடாமாஞ்சி, திரிபலை, நெய்தற் ' 

கிழங்கு, - செங்கழுநீர்க்இழங்கு இவைகளை ஒவ்வோர் . பலம் 

அரைத்துப் போட்டுக் காய்ச்சி வடித் Bh ஒரு கரண்டி “ae 
கொள்ளத். திரும். oO , 

- Gam —garalig மஞ்சள்; - ணரா கருவேலம் 
பிசின்; மரமஞ்சள், கடுகு இவைகளை: ஈன்றாய் .மெழுகுபோல் 
காலு. சாமம் அரைத்துத் தேனில் ;குழைத்துப் பத்து நாள் 
சாப்பிட்டு வர நீரிறக்கம் மாதி, விடும். : தேகம் புஷ்டி. ஆகும். 
பத்தியம் : உப்புக் கூட்டவும். - ன ர தை 

Cam உ வேவிரண்டுவேர்,..' பூலிரண்டுவேர், மரமஞ்சள், 
முத்தக்காசு, ஆவாரந்தோல்,:. கொன்றைத்தோல்; "நெட்டி 
இவைகளை pi அளவாகக் கொண்டு, ( ம் ற்ப்படி. கஷர்யமிட்டுக் 

Sagas.’ i ; ae 
a தீர்ச்சுருக்குக்கு 4 

கடுக்காய், கற்பூரவல்லி, .நெரிஞ்சிவேர், கொன்றைப்பழம் 
இவைகள் வகைக்கு விராகன் இரண்டைக் கஷாயமிட்டு.. மூன்று 
காள்.குடி.க்க நீர். விழும்... 

. .வேறு:--வாகைவேர்.. பெருமுன்னைவேர், - உளுக்துவேர்; 
கண்டங்கத்  இரிவேர், "சி அ&ரைவேர், கெருஞ்சிவேர்;' வில்வவேர்; 

. சிறுபீசாவேர்' இவைகள் வகைக்குப் பலம் அரையைக் கஷாய 
மிட்டு வடித்து: ௮தில்:வெங்காரத்தைப் பொடித் திட்டு. மூன்று 
நாள் * குடிக்க, நீர் இறங்கும். பத்தியம்: புளி; புகை தள்ளவும். 

சூட்டு டுக்கடுப்பு,. வெட்டை அனல், உஷ்ணம். 

இவற்றிற்கு : Be 
:அருகம்வேர் பலம் மூன்று, மிளகு: பலம்: கால் இவற்றை 

ள்ழிரீரில தட்டிப்போட்டு கால் படியாக வற் pus Ber பசுவின். 
நெய், கூகைநீர், மாதுளைஒடு, ஏலம், 'அஇமதுரம்' இவைகள்
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வகைக்கு -விராகன் மூன்று. கூட்டி-கன்றாய்ப் பொடித்து, முன் 
கஷாயத்தில், வெருகடி. இட்டுக் காலையில் ஐந்து :நாள். AGES 
வெட்டை, அனல், நீர்க்கடுப்பு, உஷ்ணம் இவைகள். எல்லார் 

தரும். பத்தியம் .இல்லை. 

- வாதவெட்டை.. எலும்புருக்கி, கால்கை வற்றிப் 

| போதல், அத்திசரம் இவற்றிற்கு. 
பசுவின் பால், செங்கழுநீர்ச்சர் நு, இளநீர், இவைகள் 

, வகைக்குப்' படி. ஒன் லும், வல்லாரைச்சாறு, ப்சுவின் ' கெய் 

இவைகள் 'வகைக்குப் , 'படி. இரண்டும் கலந்து, குன்.றிவேர்; 

ஓமம், மதுரம், செங்கழுநீர்க்கிழங்கு, கோஷ்டம், கோரோச னை; 
கற்பூரம்). அவுரிஇலை.. . இவைகள் : வகைக்கு விராகனிடை 

. இரண்டை. அரைத்துக் கலக்க, : சிறு :கொதியாக மூன்றும் 

நாள், எரியிட்டு வடித்து; காசிடை: இரண்டு ரக் கொள்ளவும்: 
பத்தியம் காக்கவும். ் 

ட தீர்க்கடுப்புக்கு 

. . சீரகம், ஒரிலைத் தாமரை, . செஞ்சந்தனம்; - -கெருஞ்சிவேர், 

சிறுபீளைவேர், - கோஷ்டம்," 'வால்மிளகு; ஏலம் இவைகளைச் 

சூரணித்து. காலில் ஒரு பங்கு; சனி சேர்த்.துக் கலந்து,. வெருகடி. 

were இரண்டு நேரமும் கெய்யில் (கொள்ள; கைகால் : எரிவு 

இரும், தேகம் குளிர்ச்சி ஆகும். -நீர்கடுப்புப் போம். 

த  மலிகைக்கு ... 

சூதம், கந்தகம்; , நிமிளை, அரிதாரம், தாமிரபற்பம், மனோசிலை 

இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஐந்தைத் 'இப்பிலிக் கஷாயத்தில் 

அரைத்து மிளகளவு மாத்திரை.செய்து. நிழலிலுலர்த்தி, தேன்; 

எள், . வெல்லம், .இரிகடுகுச்சூரணம்,.. . இறுதேக்குச்சூரணம்' 

இவைகளில் ஒன்றில் ஏழு .நாள்.' இரண்டு.. நேரம் கொள்ள)- 
கவிச்சை, பாண்டு, பீலிகை இவைகள் தீரும், , பத்தியம்:; வெர். 
நீரும், சோறும்... ஏழு நாள். இருந்து, தலை முழுகவும்... 

வேறு :--கந்தகம், சூதம், தாளகம்; மனோசிலை, | தாமிர 

பற்பம், வெண்காரம், திரிபலை, திரிகடுகு இவைகள் வகைக்கு 

விராகன் இரண்டை:' இரிகடுகுச்சரற்றில்* அரைத்து மிளகளவு, 
மாத்திரை செய்து, இஞ்சிச்சாற்றில் ஆறு காள்: கொள்ள. 

கவிச்சையும், வல்லைக்கட்டியும் திரும். பத்தியம் இருந்து” தலை 

முழுகவும். a ட
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படர்தாமரைக்கும், பாததரமரைக்கும் 

மருதாணி, நாகவல்லி, கந்தகம், 'எருக்கம்வேர்,- வச்சிர 
வல்வீ) கருஞ்சீரகம், ஏலம், : துருசு) - வங்கபற்பம் இவைகள் 
வகைக்கு விராகன் . மூன்றைச் சிறுகீரிலரைத்து, “மிள்கள்வு 
மாத்திரை :செய்து, காலை. ..மாலை மூன்று . நாளைக்கு இஞ்ச் 
சாற்றிலாவ.து. நற்ரகப்பொடியிலர்வது, கொண்டு: மேலுக்கும் 
ச; சூலை, குஷ்டம், எல்விஷம். இவைகள் தீரும்...  பீத்தியம் : 
வெர்ீரும், சோறும், . வட்ட 

் இத்தப்படைக்கு 

 தங்கோலவேர்ப்பட்டை,- 'சருக்காரைவேர்ப்பட்டை, - மருக 
காரைவிதை இவைகள். -வகைக்குப் . பலம் -கால்- கொண்டு, 
"எலுமிச்சம்பழச்சா/ ற்றில் ஒரு சரமமரைத்து, சுண்டைக் 
'கர்யளவு : ் “மாத்திரை: செய்து” ் உலர்த்த, -கரர்போகரிசச் 
குரணத்தில் காலை மாலை. ஐக் து காள், உட்கொண்டு, Ging துக்கும் 
“பூசி ஐந்து காள் வெக்நீ௫[ம்,"' Ber pub’ “உண்ண, "படர்தாமரை 
கருவங்கு; கருந்தே மல், சொரி, அரிப்பு மூதலியவை தீரும்... 

| 'கரப்பானுக்கு 
, சீர்தில்தண்டு,. ; ஆடாதொடை வேர், 'பேய்ப்பும்ல்; கண்டங் 

கத்திரிவேர்,. துத் திவேர். இவைகள். _வகைக்குப் பலம் ஓன்றை ' 
இடித்துப் பதக்குமீரில் , ஒரு நாழியாகும் . படி... வற்றக்காய்ச்சி 
இருநேரமும், உழக்கு வீதம் பசுவின் கெய். கூட்டி மூன்று 
நரஎள்க்குச் சாப்பிட்டு . வர, பி.த்தக்கரப்பான், வீக்கம், அரிப்பு 
initanlingt Bou. "பத்தியம் ; : உப்பு, wr sind கூட்டவும், 

டர தர் -மூலக்கரப்பானுக்கு: : . 
“Gace dap een தனிலே, கோவையில், ப்ருத்/ தியில், 

கு றிஞ்சான் இலை, வட்டத்துத் தியிலை, 'ச்ளிக்காய், வெற்றிலை 
இவைகளின் சாறு வகைக்குக் கழஞ்சு. எடுத், து வற் oe காய்ச்சி 
தினமும் சாப்பிட்டுவர, மூலக்கரப்பான் Aue: oo 

UT GSE பானுக்கு ... 
- ் - சவ்ரியிலை,. துலாம் இன்றை. இடித்துத். ணி கரிலிட்டு 
வற்றிய. இழிகாழி. நீரில், கருஞ்சேகம், அ௮.இவிடை யம், மரமஞ்சள் 
இவைகள் வகைக்குப் பலம் கால் அரைத்து கல்லெண்ணெய்
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- இரு காழியில் கலந்து காய்ச்சி (மெழுகுபதம் பார்த்து வடித்து 
தலை முழுகவர, வரதக்கரப்பான், அனல், அனல்க்கட்டி, அரிப்பு, 
வீச்சம் இவைகள் இரும். புளியும், புகையும் தலை முழுனெ. 
நாள்த் தள்ளி மறுகாள் க ட்டவும், , 

மேகக்கரப்பானுக்கு: 

அறுகுருஞ்சான்வேர், ஈன்னாரிவேர், நிலவேம்பு, கெல்லி: 
முள்ளி, குழித்தாமரை,கொழிஞ்சிவேர், தக்கரனிவேர் இவைகளை 
ஆட்டுப் பாலில் அரைத்து ஆட்டுப்பாலும், ஈல்லெண்ணெயும் 

- விட்டுக் கொஇக்க .வைத்து. தலை முழுக: வரவும், Brose 
கரப்பான், சொரி இவைகள் இரும்: பத் தியமாய் : இருக்கவும். 

பிள்ளை பெற்றவளுக்கு வயிற்றில் சீழ். பிடிப்பதற்கு 
மூங்கில்இலை,  அதீன்புறணி,  வெப்பாலைஅரி9ி,  முடுல் 

மஞ்சள், சதகுப்பை; கண்டங்கத்இரிவேர் இவைகள். வகைக்குப். 
பலம் ஒன்றை இடித்து நரன்கு காழிநீரிட்டு வற்றவைத்து ஒரு 
படியாகக் காய்ச்ட வைத் துக்கொண்டு : தினமும் அரைக்கால் 
படியாக சாப்பிட்டுவர; எழ், இரத்தம், வலி இவைகள் இரும், 
பதீ தியம் : உப்பு, புளி நீக்கவும்: த! ர சச - 

லி்கப்பு று, யோனிப்புற்று, BAL OM ட்ட 

.. ரசகற்பூரம், சேங்கொட்டை, கொடிவேலி, முந்திரிப்பழம், 
சவ்வீரம் இவைகள்' அகைக்ழு: :விரரகன் ஓன்றை எருக்கம் 
பாலில் அரைத்துப் பசுவின் கெய்யில். மத்இத்துப் பூச, லிங்கப் 
நிறு, யோனிப்புற்று, கால்பூற் று இவைகள் தீரும். 

- ஆசனப்பவுத்திரம், கொடிப் பவுத்இரம் இவைக்கு 
(BUD, வெள்ளைப்பாஷாணம், லிங்கம், "தாரம், கந்தகம், 

காந்தம், கல்மதம், இலவங்கம், மிளகு, கோஷ்டம், மஞ்சள், 
கருஞ்சீரகம், கொடிவேலீவேர்ப்பட்டை இவைகள் வகைக்கு 
-விராகன் ஒன்றைப் பொடித்துக்கூட்டி ஊமத்தஞ்சாற்றில்: 
அரைத்து ஒன்பது உருண்டைகளாகச் செய்து உலர்த்இ' 
மோரும் சோறும்' உண்டபின், ஒரு குளிகை புளியமரத்தின் 
தோல் கொண்டு BGO DS போட்டுப் புகை பிடுத்து வர 
பவுத்திரங்களெல்லார். தீரும், , விளக்கெண்ணெயிலிட்டு- தலை 
முழுகவும்;
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பவுத்திரங்களுக்கு. 
குப்பைமேனிவேர் பலம் பத்தை நிழலி லர்த், தி இடித் து 

வெருகடி. கெய்யில், காலையும்; மாலையுமாக இருபது நாள் 
சாப்பிட்டு வர கொடி.பவுத்திரம், ஆசனபவுத்திரம், பக்க 

பவதி] $இரம் இவைகள் தீரும். அரை மண்டலம் சாப்பிட்டு வரவும், 

வேறு எ ஆவாரங்கரி விராகன் நான்கு, லவங்கம் வீராகன் 

மூன்று, குங்கிலியம் வீராகன் இரண்டு, வீரம்' வீராகன்' ஒன் று 

இவைகளை அரைத்துப் பன்னீரண்டு' உருண்டையாகச் செய்து' 

ஒரு படி. புளியக்் தணலில் ஒரு உருண்டையிட்டு மூன்றுளள் 

புகை பிடிக்கவும். மோருஞ்சோறும் உண்ணவும். 

வேறு :-வேப்பம்பட்டை, சண்டங்கத் ் இரிவேர், பேய்ப்புடல், 
ஆடாதொடை, சீந்இல், விழுதி இவைகளின் வேர்' வசைக்குப் 
பலம் பத்தை இடித்து இரண்டு தூணி நீரிலிட்டு வற்றக். காய்ச்சி 
இரு காழியாக்க) ௮இல் நெய் காழிவிட்டு அதனோடு பொன் 

- மூசுட்டை, வாய்விளங்கம், ' செவ்வியம், தேவதாரம், ஆனைத். 
இப்பிலி, யவச்சாரம், சத் திச்சாரம்; ஏலம், “மஞ்சள், வெப்பாலை 

அரிசி, குக்கில், வசம்பு, உள்ளி இவைகள் வகைக்குப் பலம் கால் 

அரைத், துல் கலகப் பதத்தில் - வடித்து, உள்ளுக்குங்கொண்டு. 

மூக்கலுமிட்டு. மேலுக்கும். பூசிவர, 'கொடிபவுத்திரம், ஆசனப் 

பவுத்திரம், புண், புரை , இவைகள் திரும். ug Pus 
இருக்கவும். ட பட 

டி சத்இ.விக்கலுக்கு 

"அதிமதுரம், அரத்தை, | திப்பிலி இவற்றைச் ' சம்ன் கொண்டு 

வறுத்து கெய்யில் கொள்ள; சத்தி, விக்கல் திரும். 

“வேற்: ஒரு படி. எ்ள்ளைப் பொரித்து. நுணுக்கிப் பசிவின் 

நெய்யும்; ன் னம்; அணியும் கட்டி, கொள்ள, சத்தி, விக்கல் 

தீரும். க 23 

்... வேறு -கெல்பொரியும்,, வில்வவேரும் _ வசைக்குப் பலம் 
கரல. ஒரு படி நீரிலிட்டு. உழக்காக்?), துட்டிடை தேன் விட்டுச். 
சாப்பிட விக்கல் தீரும். ் 

"மேலேப்பத்தற்கு 

நாலு. ஈண்டைப் பிடித்துக் கொழுப்பெடுத்து அத் துடன். 

உருக்யெ பசு கெய்யில் ஒரு துட்டிடையும் சீனி ஒரு காசிடையும்.
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கூட்டிக் கலந்து தாலை மாலை பத்து. நாளைக்குச் FUNG Gay 

மேலேப்பம், வாயு, சுவையின்மை. இவை - பரவும் தீரும், 

பத்தியம் : புளி, புகை நீக்கி விடவும். 

அரோசகத்இற்கு 
பசுவின். கெப் படி. கால், தேன் படி முக்கால், நீர்ப்பூண்டு 

பலம் வீசம், ற்£ரகம் பலம் இரண்டு இவைகளை வறுத்துப் 

பொடிசெய் து நெய்யில் மத்தித் தி கொள்ள. அரோரச்கம் தீரும். 

“அரைய ப்புக்கு : 

படுக்கை அரைத்து ஈல்லெண்ணெய்: a abit புழுங்க 

லரிசித், தவிட்டில் புரட்டி புன்னைக்காயளவு காலை மாலை மூன்று 

நாள் உண்ண அரையாப்புக் கட்டி தீரும். 

Gam —sgnge@iGaut, தைவேளைவேர்; வெள்ளுள்ளி 

இவைகள் வகைக்கு ஒரு பிடியைத்தட்டி. நல்லெண்ணெய் கால் 

படி.யிலிட்டுச்- சூரியபுட்பிட்டு, மூன் று காள் சாப்பிட அரையாப் " 

பூத் தீரும். 
வேறு: உநத்தைச்சதையையும்; 5 தேனையும், சுண்ணாம்பையும்: 

அரைத்து அரையாப்புக் கட்டிக்குப்பூசிக் காய்ந்தபின் இள்வெந் 

நீரை மேலே. மன் ௮. காள். விட; கட்டி அமுங்கிப்போம். 

| Gam: நத்தைச்சூரிவிரையைப் புன்னைக்காயளவு அரைத்து 
நல்லெண்ணெயில்  குழப்பிச் சாப்பிட, ் கட்டி. தெரிக்கும். 

பத்தியம் : கப்பு; புளி. ஆகாது. ட் 

-வேறு:-துருசு, சுட்டசங்கு, எனிக்காரம் இவைகளை: வேலிப் 

பருத்திச்சாறு விட்டு: அரைத்து முலைப்பால். விட்டு மத்தித்துப் 

பண்ணிலிட உலரும். 

பழுத்த அரையாப்புக்கு :. 
அடிகட்டின சுண்ணாம்பை மோரில் அரைத்துப். பத்துப். 

போடவும், அல்லது. மஞ்சளைச்சுட்டு எருக்கம்பாலில் அரைத்துப் 

பத்துப் போடவும்: அரையாப்புத் தெறிக்கும். 

ட _பெருவியாதியின் குணம் 

டத்தில் 'தேகத், தில் தடிப்பும், அரிப்பும்.கண்டு, மேலெங்கும் 

புண்ணாய், சியும் 'ரத்தமுமாகச் சொரியும், ' தோல் தடித்து.
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சட்டை _ தள்ளும், காலும் கையும் காளுக்கு நாள் குறைந்து அழுகி 

வரும். புண் உலராமல் இருக்கும். 

பெருவியா திக்கு . 

கந்தகம், நாவி, அப்பிரகம், செக்தாரம் இவைகள் வகைக் 

குப் பலம்: கால், ரசம்  வீராகன் ஒன்று, நற்சரகம், PEG 

சர்க்கரை, வரய்விளங்கம், எலம், எவச்சாரம், கொச்சிவேர் இவை 

கள் வகைக்குப் பலம் அரை ; இவைகளை கொச்சிச்சாற்றிலும், 

மாதுளம்பழச்சாற்றிலும் அரைத்து. “குன்றி இடையாய் 

உருட்டி, நிழலிலுலர்த்தி, .இஞ்ிச்சாற்றிலாவ.து, பஞ்சமூலக் 

கஷாயத்திலாவது;, . .தசமூலக்கஷாயத்திலாவது இருநேரமும், 

பத்து காள் கொள்ள, பெருவீயாதி, அரிப்பு, சொரிபுண்,, கால். 

கை குறைவு முதலியன . போம். பத்தியம் : .வெகஈநீரும், 

சோறும். காலுப்பு கூட்டலாம். septa இருந்தால் 

உப்புக் கூட்டாமலுண்டு பப ட் oS 

, அஷ்டசத்தன. வகை. 

அகில்கட்டை, மலாசந்தனக்காய், கோஷ்டம்; . கஸ்.தூரி . 

மஞ்சள். குங்குமப்பூ; பச்சைகற்பூரம், aa dieaie இவை 

அஷ்டசந்தனங்களாம். ட டா ஆ ட 

இரகு ப்புவலிக்கும், இடுப்புப்பிடி: க்கும் 

மூடக்கொத் தானிலை முடி. மூன்று, கருப்பட்டி பலம் ஒன்று! 

இவைகளை "இடித்து மூன்று பங்கிட்டு சலிலெண்ணெயில் Gen 

மூன்று நாள் சாப்பிட்டு, ஆறு காள் ug Gund இருந்து, ஏ ஏழாம் 

நாள் தலை முழுக, உப்பு, புளி கூட்டவும். ப 

செத்த பிள்ளை விழ... 

் முள்ளிலவம்பட்டை,: வசம்பு, உள்ளி Qa er, றச் சரியிடை 

கூட்டி. நல்லெண்ணெயில் அட்டிடையிட்டுக் Bergan 6 வயிற் நில். 

செத்த பிள்ளை விழும். 

, கல்லடைப்பு, சதையடைப்பு, நீரடைப்பு, 

சீயடைப்பு இவைகளுக்கு. 

இரசம், கந்தகம், தாமிரபற்பம் இவைகள் வீராகன் 
மூன்றை கொச்சிச்சாற்றில் அரைத்து' உருட்டி வில்லை 'செய்து 

ஒரு: -தாளியில் குறுணி (மணலிட்டு அதன்மேல் ஒரு சட்டிக்குள். ்
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வில்லையை வைத்.து மேல்சட்டிக்கு. இலை. ப்ண்செய்து. ஒரு; சாம. 
மெரித்து எடுத்து, 'மாதுளைவேரும், . துளசிவேரும்.. வகைக்கு 

விரரகன் இரண்டைக் கூட்டி மாதுளம்பழச்சா.று விட்டு 

அரைத்து குளிகை செய்து, மாதுளஞ்சாற்றில் மூன்று நேரம் 
கொள்ளக் கல்லடைப்பு, நீரடைப்பு, emptor எல்லாந் 

தீரும், பத்தியாமாய் இருக்கவும்; . 

ID வலிக்கு... 

“கச்சநாரத்தம்பழச்சாற்றில், : நவச்சாரத்தைப்' : பொங்க 

விட்டுக் ..கொடுக்கவும்.. வெள்ளாட்டு உப்புக்கண்டம் ரசம்: 
செய்து கொடுக்கலாம். 

. பிள்ளை உண்டாக : : 
கடுகு, மஞ்சள்; _நிலவாகை, கடுக்காய், garter, வீழி, 

உள்ளி, வெண்காரம், ஆமணக்கலை இவைகள் வசைக்குப். பலம் 
ஒன்றை விளக்கெண்ணெய் படி . இரண்டு விட்டுக் காய்ச்சி 

மெழுகுபதத் தில் வடித்து, 'தினமூம்' ஒரு கரண்டி. கொள்ள; சூதக 
வாயு, சூருகப்புமு ' வளவகள். கரும், sa aaa கண்டு கூட்டி, 
வரவும். 

sr BoP ep வறிது, லக்கு. 

கடுகுரோகணி, கொத்தமல்லி, கடுகு, மிளகு, கருஞ்சீரகம், 

BOW STH LD CRIT இவைகளைச், சமன்கொண்டு தட்டி . ஈல்லெண் 

ணெய். விட்டு.. அதில் . பாதி தேங்காய் கெப் விட்டுக் காய்ச்சி 

காதில் விட்டு அடைக்கச்' ழ் மாறும், பத்து நாளைக்குச் 
செய்யவும். us , ் 

காது மத்தத்திற்கு : 
-ஆடுஇன்னாப்பாளைவேர், ப்ங்கம்பட்டை; வசம்பு 'இவைகளை 

இடித்து ஈல்லெண்ணெயில் விட்டு: எரித்து, பதம். பார்த்து 
எடுத் துக்.கொண்டு, அந்த சந்தி,கா தில்: விட்டு: அடைக்க, Belo 
மகதம் இவைகள்: இரும், - 

-காதுக்குத்தல், இரைச்சறுக்கு 

எருக்கு, உள்ளி, முருங்கை, நொச்சி, துளசி) பாகல்க்கிழங்கு 

இஞ்ச, ..கருவாழைக்கழங்கு, ..கருஞ்சேகம்,. .முசுருமுட்டை; 
கல்லெண்ணெய் , இவற்றைக், கூட்டுக், காய்ச்சி, காதல் , விட்டு, 
அடைக்கவும், :
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“சிலத்திபடுவன் மார்பில் ஆணி இவைகளுக்கு 

"ரசமும், கட்டிச்சூடமும் வகைக்கு 'விராகன் 'ஓன் ஐப் பசு 
வின் நெய் படி. அரைக்கால், விட்டு ஒரு சாமமரைத்து; சிற்று 
மமணக்கன் பருப்பும் சேர்த்து அரைத்து மத்தித்துப் bbe Bi தீரும் 

- கைப்மிளவை நகப்பிளவை பக்கப் வை. 
இவைகளுக்கு 

ட, ¢ 1) சங்கம்வேர், வசம்பு, உள்ளி, மிளகு”. இங்வளால் 

தீட்டி கல்லெண்ணெயில் : போட்டுக் க்ரய்ச்சிப் ' எனக் 

உலரும்... . ் ் 

- (8) வீழிஇல்யைப் பிட்டவித், துக் கட்டலாம், ட 

: (8) கிழுவம்பாலையும், ... ்ன்றுகட்தலேஸ்சயாம் ல். 
லெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சிப்போட,, சகல. உளவு கமும் தரும். 

மருந்தட்டிற்கு ன் வ 
6 1) பசுவின். பாவில். வரழைப்பூவை. பிட்டவித்துப், ிிச்து 

மூன் இ காள் கொள்ள. மருந்தீட்டு மயக்கந் தீரும். : டட 

(2) “அரசங்கொழுக்தைப் ' -.. பசுவின்: பாலில் | அரைத்து 

மூன்று காள் கொள்ளலாம்," இட்ட பவட ee 

(8) ஆவரைய்ரிசி ” 'விராகன் . ஒன்றைப்! iii 3 பாலில் 
அனத்த மூன்று நாள் கொள்ளத் திரும்... ் ப்த்தியம் nen 

seb 'பாஷாணாங்களுக்கு முறிவு. உதட 

குன்றி, yer,’ * reed: 1 நுகர்,” BM, சங்கு, 'ஈன்னாரி, ' 
 மீசுமுசுக்கை:இவைகளின் .வேர்,.வெற்றிலைக்கொடி. இனவைகளைக் 
“ கூடட்டி கஷாயமிட்டு மூன்றுநாள் கொடுத்து, வெற் ,நிலைக்கொடி-ச். 
சர்ர், பீண்ணாக்கலை 'இளைகளைக்: கொண்டு தோய்த்;த.'மேலில் 

: தளமிட்டு,வெய்ய்லில் 'நிறுத் இக் கால்-கைகளை:..தட்டி: வைத்து 
நீர்விட்டால் ரசம் இறக்கும்... ட 

i anh 

. -மசக்கைக்கு. PF ஆட அறக் 
(1) சிறுகரைச்சாற்றில் ஈற்ரேகமும், (9வல்லமும் வகைக்கு 

= 'காசிடையை: அரைத்துக் : ண் மூன்று. காள்- "குடிக்க 
மசக்கை. ௩. தீரும். ் . .
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: (4). சீலிவேர்;ப குன். றிவேர், சரகம்... - இவைகளைக். கஷாய 

மிட்டுக். கொள்ள; வாக்கை; மதிமயக்கம்,. பிரட்டு .இவைகள் ' 

தீரும், 
- முயல்: வலிப்புக்கு - 

மிளகையும், உள்ளியையும் அரைத்துக் கால் படி மிதி 

ப்ரகல்சா.ற்.றில் கலக்கிப் பத்து காள் குடிக்கவும் (அறியத் இயம் 

காக்கவும். 

, வலிப்புகளுக்கு 

ரசம்,” வசம்பு, ௩ நாவி) சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, இலுப்பைப்பூ, 

. இந்துப்பு, உத் இராக்கம், சமுத்திராப்பழம் "இவைகள் வகைக்கு , 

விராகன் மூன்றை. அதற்குச் சரியிடை வெள் வெங்காயம் 

சேர்த்து HOT SEI, எருக்கம்பால் விட்டு அரைத்து, உலர 

“வைத்துமேலும் வெள்ளாட்டுப்பால் வீட்டு அரைத்து, அதற்குப் 

பின் மீன்பித்துச் சேர்த்து அரைத்து; குன்றியளவு ' மாத்திரை 

செய்து உலர்த்தித் தேனில் கொள்ள, 2 ௪கல வலிப்புகளுக் இரும்: 

பத் இயம் காக்கவும், 

“வேறு: ரசம், லோகம், அரிதாரம்; பூரம், வெள்ளைப்பாலா 

ணம் இவைகள்: வகைக்கு' விராகன் மூன்றும், 'தாமரைப்நு, 

, கஞ்சாயிலை, கள்ளிக்கொழுந்து இவைகள் வகைக்கும் . பலம் 

ஒன்றும் கூட்டி,  நொச்சிச்சாற்றில் அரைத்துப் , பின்பு 

, வாலுளுவைக் . தைலத்தில்: புரட்டி, “மிளகளவு. மாத்திரை 
. செய்து; உலர்த்தி, இஞ்சிச்சாற்றில் : இரு. வேளை ஏழு. ஈரள் 

கொள்ள. சக OES திரும்... ் உப்புக்கூட்டி, புளிபுகை 

actrees a ° 
. பபிரவிச்சு. வலிப்புக்கு _ 

தல்மண்டைத டு. பசுவீன். "கொம்பு, வேப்பம்புண்ணாக்கு, 

் காய்மண்டைஓடு. எலுமிச்சம்விகை; . தேவதாரம், புலித்தோல், 

- பன்றிமலம்,; : பாம்பின்சட்டை:” இவைகளை: இர். அளவாகக் 

கொண்டு; இடித்துப். பொழுத் தி; இரண்டு. நேரம், புகை போடத் 

இரும். 
. பிரவீச்சுக்கு = 

(1) சங்கம்வேர், எருக்கம்வேர், வெள்ளுள்ளி இவைகள் 

AMER, பலம்: ஒன்றை: அரைத்து: :வேப்பெண்ணெயும், 

. தல்லெண்ணெயும். வகைக்குப் படி... கால் சேர்த்துக். காய்ச்சி, 

உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலுக்குப் பூசியும் வர, சோய், பேரம்; '
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— (8) க்ரிப்பன்சாறு, சீஇரக்கள்ளிச்சரறு, : கொச்சச்சாறு, 
வேலிப்பரு தீ இச்சா, ௮, தும்பைச்சரறு,. -முடக்கொத்தான்சாறு; 
வாதமடக்கிச்சாறு, வெள்ளுள்ளித்தைலம் இவைகள் வகைக்குப் 
படி. அரைக்கால் ஈல்லெண்ணெயும், வேப்பெண்ணெயும் வகைக் 
குப். படி. ஒன்றரை, இரிகடுகும், ' வசம்பும். வகைக்குப். பலம். 

- ஜீன்று இவற்றை அன்ர்த்து மெழுகுப்தத்தில் காய்ச்ச, ௪ள்ளுக். 
குக் கொடுத்து, மேலுக்குப் பூசியும் வர சகல வலிப்புகளும் 
அரும், . கப்பு மாத்திரம் ௪ கூட்டி பத்தியம் இருக்கவும். 

கபால் பித்தத்திற்கு 
நெல்லிக்காய்சீசா அ, குமரிச்சா று, முசுமுசுக்கைசசோறு, ் 

. கொடும்பைச்சாறு, கரிப்பான்சார் று, & அுகீரைச்சாறு;" பசுவீன் 
பால், கல்லெண்ணெய் இவைகள், . அகைக்குப் படி... ஒன்றரை 
சேர்த்து. இதில் 'அதிமதுரமூப்; ஓமமும், “வ்கைக்குப் பலம். 
ஒன் றை அரைத்துப் போட்டு, மெழுகுபதத்தில் காய்ச்சித் தலை 
மூழுகவெர பித்தமயக்கம், தீரும். : 

மண்டை இறுஇறுப்புக்கு ... 
ட -மூசுமுசுக்கைச்சாறு படி. அரையை மணலை வறுத்துக் 
கொட்டிவிட்ட சட்டியில் விட்டுப். “பெர்ங்கி அடங்கெபின் . 
இறுத்துக் கொள்ளவும். - : ன ர 

a ce பண்டை இடிக்கு 
பப அரத்தை, ச்க்கு, திப்பிஷ் மிளகு, 'சர்ம்பிராகணி, குங்கிலியம் 
கஸ்.தாரிமஞ்சள், : கடுகு, சதகுப்பை, வெள்ளுள்ளி, 6 ஓமம் "இவை 
களைக் கஞ்சாச்சாற்றில் அரைத்துத்; அுணியிலூற்றித் Big 5 உலர்த்தி வேப்பெண்டிணயில் அவைத் துத் தியில் கொளுத்தி 

(அவித்து புகையை நூக்கல் பிடிக்கத் தீரும்... ப் ் 

ஒருதலைவலிக்கு: 
"கொம்பேரிகூக்கள்சதை, மஞ்சள், . எட்டிப்பட்டை , வை 

களப் பொடித்து. வெள்ளைத்.துணியில் தடவித். ரித்து த. அல்: 
லெண்ணெயில் அவைத்து.விளக்கில்: கொளுத்தி. மூக்கில் புகை 
'பிடிக்கத் தீரும். ....., 

க மூலைப்பவுத்திரத்திற்கு . 
(2) “த்ரைவேனர்யும், .. வெல்லத்தையும். பரக்களவு 

அரைத்தது மெய்யில் கொடுக்கவும், : ட்ட டா
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(8). ஆவரைக்கொழுற்ை த வெல்லத்தில் அரைத்து. 'கெய் 

யில் புரட்டிக் கொடுக்கலாம்... 

- கெற்பவிப்புருதிக்கு: 

மூருங்கைவேர்ச்சா று, நல்லெண்ணெய், பசுவின் பால் இவை 

கள் வசைக்குப் படி. முக்கால் கலந்து, ௮ல், அதிமதுரம் பலம்: 

ஒன்றை அரைத்துக் கலக்கக் காய்ச்சி, காலை ஒரு வேளை சாப்பிட; 

வலி, ழ், இரத்தம். வடிதல் இவைகள் தீரும். . பத்தியம்.* 

Dab Eanes சோறும், . 
'சொரிக்கு ன கு ட 

'கொன்றைத்துளிர்,. புளியந்துளிர், குளவிந்தமஞ்சள், 

இந்துப்பு, கடுக்காய், ஏலம் இவற்றை ஓர் எடையாகக் கொண்டு 

நிலவாகைச்சாறும், உணாஇலைச்சாறும் "விட்டு அரைத்துப் 

பத்து காள் ( பூச சொரி ரும். 

வாயிலும் முக்கலும் இரத்தம் விழுகிறதற்கு : 

| BHP werd, இழ்க்கரய்) நெல்லி; 'கண்டங்கத் இரி, வேப்பம் 

பட்டை, கோஷ்டம், கடுகுரோகணி,; முந்திரிப்பழம், பேரீச்சம் 

பழம், இப்பிலி,. முருங்கைப்பூ, நெல்லிமுள்ளி; சறுதேக்கு, 

இலாமிச்சம்வேர், அதிவிடையம் இவைகள் வகைக்கு விராக 

னிடை மூன்றை அரைத்து அத்துடன்; நெய் படி ஒன்று கூட்டிக் 

காய்ச்சி வடித்து, காலை மாலை இரு . வேளையும் சாப்பிடவும். ் 

குருதியமல்கோய் என்னும்: மூக்கு, . கண்; வாந்தி, கழிச்சல் 

இலைகளில் குருதி ( இரத்தம்) வடிகின் ற நோய் தீரும். ் 

கற்ருழை தாத்தத்தற்கு 
(1) வீளாவேர், இலாமிச்சம்வேர், கற்டுழைவேர், கஸ் தாரி" 

மஞ்சள் இவைகளை ஓன்று கூட்டி அரைத்துப் பூசிக் குளிக்கவும். 

(2) துளசியிலை பிடி, சந்தனம் பலம் ஒன்று, .சண்பகப்பூ 
பலம் : அரை. ஆக -இவைகளை : அரைத்து - கல்லெண்ணெயில் 

. இட்டுக் .காய்ச்சி, "உள்ளுக்குச் சாப்பிட்டு, மேலுக் கும் பூசத். 

திரும். | 
| FEM சட்டிகளுக்கும் 

உணாஇலைச்சாறு, மேனிஇலைச்சாறு, கரிப்பான்சாறு இவை 
| வகைக்கு ஒரு படி. ஆழாக்கில், வளையலுப்பும், ஓமமும் வகைக்குப்:
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பலம் ஒன்றை: அரைத்துக் “கரய்ச்சி உள்ளுக்குச் :சாப்பிட்டு, 

மேலும் பூ? ; தேங்காய்ப்பாலும்; கஞ்சியும் குடிக்கத் திரும்.” 

பீனிசம், சொரி, மயக்கம், தடிப்பு இவைகளுக்கு 

ட 'வேப்பந்தோல், கடுகுரோகணி, கோஷ்டம், *முந்திரிப்ப ழம், 

பேரீச்சம்பழம், முருங்கைப்பூ, நெல்லிப்பூ, ஆனைத் திப்பிலி இலை 

களை அரரைக்து. -முலைப்பாலில் ஈய்மிட்டு; , மேலுக்கும்பூஷ் 

உள்ளுக்கும் மூன், று காள் குடிக்க வீக்கமும், பீனிசமும் அரும். ‘ 

- வங்கு,தேமலுக்கு — 
. சுண்ணாம்பையும், : மஞ்சளையும் சல்லெண்ணெயிலிட்டுக் 

காய்ச்சி. மூன்று நாள். பூசவும், .. - 

Am சரங்குகளுக்கு 

கருஞ்சீரகம், , கடுகு, துருசு இம்மூன்றையும் முக்கால் 

வீட்டு அரைத்து: மூன்று கர்ள் பூசிக்: குளிக்கத், BGs. 

் . பெருஞ்சிரங்குகளுக்கு .. 

(1). கக்கல்: பலம். கால் அவுரிஇலை பலம் ஒன்று இவற்றை: 
விளக்கெண்ணெயில் அரைத் துக் காய்ச்சிப் பூசவும். ' “ee 

ரீ த எருக்கிலை, புளி இலை 'இர்ண்டையும் அவுரிச்சா, ற் ் றில் 
அரைத்து, கல்லெண்ணெய் 6 சேர்த்துக்: Spd, ஒன் த நரளைக் 

குப்பூசத் திரும். i 
yt psec 9 6G” 

opera, Brne8, EDS) oar peeistin, மிளகு; 
இந்துப்பு, உள்ளி,.. இளைகளை ; அரைத்து :: ஈல்லெண்ணெொல் 

் இட்டுக் ; காய்ச்சி மூக்கிலிட்டு ஆள்ளுக்கும். கொள்ளத். தரும், 

ன சு “pad வளர . கரத் படாம 

oe nein jh: ெளரிதிஸ்; அவுரிஇலை, அிரிப்பர்னிலட் :களிளிப் 

பருப்பு இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஒன்றை: அரைத்து. “நல் 

லெண்ணெயிலிட்டுக் “meee hd மயிர் வளரும், :. ” 

iG) உத்தாழிவேரைத்தட்டி. ் அல்விடைக்கு-" : மேற்படி 
ப இங்ச்சாமு. சேர்த்து முறைப்படி குடிநீரிட்டு, அக்குடிரீர்: படி
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அஸ்ரக்கு செம்மறி ஆட்டுப்பால் :படி. Bre விட்டுக் காய்ச்சி, 

மூன்று நாள் வாய்: கொப்பளிக்கவும். 

(8) கண்டங்கத்திரிக்காயை, நல்லெண்ணெயில் : பிசரி த்ண் 

லில் போட்டு அந்தி சந்தி புகை பிடிக்கவும். 

(8) வேலிப்பருத்திவேர், துளசிவேர்; : கருவேலம்வேர் 

இவைகளைக் கஷாயமிட்டது.படி. காலும், காராட்டுப்பால், வேலி 

பருத்திச்சாறு இவைகள் வகைக்கோர் உழக்கும் கலந்து வாய் 

. கொப்புளிக்கவும் தீரும். 

தசவணிப் புண்ணுக்கு 

சங்கிலை பிடி ஒன் Dy காட்டுமிளகு பலம் கால், அதிமதுரம் 

பலம் கால் இவற்றை ஈல்லெண்ணெயில் அரைத் அப். போட்டுக் 

காய்ச்சித் தடவத் தீரும்: ் 

சூதகவாயு: வலிக்கு 

வேலி௮ணைஞ்சானிலை பிடி. ஓன்று; பிரண்டைக்கொழுந்து 

பிடி. ஒன்.று, வசம்பு, உள்ளி, சுக்கு, திப்பிலி இவைகள் வகைக்கு 

விராகன் மூன்று இவைகளை வெதுப்பிச் சூரணித்து வெள்ளுள் 

ளித் தைலத்தில் பிசைந்து; புன்னைக்காயளவு கொள்ளத் தீரும். 

சூதக வாயுவுக்கு 
கும்மட்டிக்காய்ச்சாறு படி. காலில் . சுக்கு;- மிளகு, , அதி 

மதுரம், சிறுதேக்கு; மூங்கில் குருத்து இவைகள் வகைக்குப்”. 

பலம் காலை அரைத் துக் கலக்கி நல்லெண்ணெய். உழக்கு ஒன்று 

சேர்த்துக் காய்ச்சி, அரைக்கரண்டியளவு, மூன்று காள் குடிக்க: 

வும். உப்பு, புளி நீக்கவும். 

கடி விஷத்திற்கு. 
ஆகள.ம்வேர் விராகன் ஒன்றைப் பசுவின்பாலில்: அரைத்து 

மூன் அ நாள் குடிக்கவும், ஆறு. நாள் பத்தியம் காக்கவும். 

_ஊமையேச:. ் 

மசுமுசுக்கைச்சாறும், , பசுவின் பாலும் வகைக்குப் படி, 

நாலு, பசுவின் வெண்ணெய் பலம் மூன்று, தேன் படி ஒன்று, 
“தேரிப்பழச்சாறு படி அரை, இஞ்சிச்சாறு படி. அரை இவற்றைச் 
சேர்த்துக். காய்ச்சி) பனைவெல்லம் பலம் ஐந்தைத் தட்டிப் 

'போட்டு குழம்புபதத் 5 Bo, கடுக்காய்த்தூள் படி கால் போட்டுக் 
டட ரர |
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ஈண்டி பதத்தில் எடுத்து, நெல்லுக்குள் USS நாள் வைத்து 

எடுத்து, இரண்டு நேரம் காலு கழஞ்சு வீதம் பதினைந்து காள் 

சாப்பிட, வெறி,மயக்கம், பித்தமயக்கம், தலை கிறுகிறுப்பு இவை 

கள் இரும். தளமையும் பேசும். புளி, புகை நீக்கவும். 

ஊமைக்கு 

ஆதளை இலைச்சாறு, முத்துருக்கஞ்சாறு, ஆறுமாதத்து காடி, 
எருமை மோர் இவைகளைக் கலந்து துவாலையிட்டு வரவும். 

மதி மயக்கத்திற்கு. 
இஞ்சிச்சாறு, கழுதைப்பால், சீனிசர்க்கரை இவற்றைச் 

சேர்த்து பத்து காள் சாப்பிடத் தீரும். 

பிள்ளைபெற்று மறுபடியும் பிள்ளை இல்லாமல் 

இருக்கிறவர்களுக்கு 

கொல்லன்கோவைக்கிழங்கை பாக்களவு அரைத்து வாமைப் 

பழத் துக்குள் வைத்து, ஐந்து காள் கொள்ள, பிள்ளை உண்டாகும். 

'சுக்கரப் படுவானுக்கு 

(1) இப்பிலி, சீனிக்காரம், சங்கு இவைகள் வகைக்கு விரா 

'கன் ஒன்றை எலுமிச்சம்பழக்சாற்றில் மூன்று சாமமரைத்து 

நீண்ட மாத்திரைகளாகச் செய்து உலர்த்திபதை முலைப்பாலில் | 

அரைத்துக் கண்ணிலிட.த் தீரும். 

(2) பொன்னாங்காணிச்சாறு படி, ஒன்றும், விளக்கெண் 

ணெய் படி ஓன்றும் கலந்து அதில் இலாமிச்சம்வேர், 'நெல்லி 

முள்ளி, செண்பகப்பூ; வெட்டிவேர், நீர்ப்பூலாவேர், புளிப்புப் 

பிரண்டைக்கிழங்கு, கொத்தமல்லி கற்பூரம்; கிராம்பு, ஏலம், 

கோஷ்டம், லவங்கம், _லவங்கப்பத் தரி, , செவ்வல்லிப்பூ, சிறு 

தேக்கு இவைகள் வகைக்கு விராகள் இரண்டு இவற்றை 

அரைத்துக் கலக்கிக் காய்ச்சி; பதத தில் சிறு&ரைச்சாறு, 

நெல்லிக்க। ர்ய்ய்சாறு, இளகீர், பசுவின்பால் இவைகள் வகைக்குப் 

படி ஒன்றும் மூலைப்பால் படி. காலும் சேர்த்து மூன்று காள் 

சிறு இயிட்டு எரித்து, கான்கா!ம் காள். ஒரு பலம் சந்தனம் 

அரைத்துப். போட்டுக் காய்க்சி வடித்து, நாலு காகாக்கொரு 

முறை தலைமுழுகிப் பாசிப்பயறை அரைத்துத் தேய்தீது முழுக; 
கண்மேகம், படலம், கண்காசம், சுக்கிரப்படுவன் மூதலியவை 

இரும். பத்தியம் : காரம், புகை நீக்கவும்,
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சுழி கண்ணுக்கு 

முலைப்பாலும், விளக்கெண்ணெயும் வகைக்குப் படி. கால் 

மஞ்சள் பலம் ஓன்று, 'இண்டங்கொழுந்து பிடி ஒன்று, இவை: 
௧௯ எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் அரைத்துப் போட்டுக் காய்ச்சி, 

காடை. கொண்டு மேலும் பூசவும். ஏழு நாளைக்கு இவ்வாறு 

செய்யச் சுழிகண் போம். 

| இழி கண்ணுக்கு 
சிறுபுள்ளடி இலைச்சாறுடன் மிளகு சேர்த்து அரைத்து, 

சட்டியிலிட்டு வறுத்து சாம்பலாக்கி, அதை பசுவின் வெண்ணெ 

யில் குழப்பிக் சண்ணிலிடத் தீரும், 

ர கண்ணோய்களுக்கு 

இரிகடுகு, இரிபலை, அதிமதுரம், பீதரோகணி, வெண்காரம், 

. பொன்மெழுகு, வெள்ளைக்காக்கணம்வேர் இவைகள் வகைக்கு 

விராகன்' ஓன்றை பசுவின்பால், கழுதைப்பால், முலைப்பால் 

இவைகளைச்  சமமாய்க் கூட்டி, விட்டு அரைத்து, மாத்திரை 
செய்து, முலைப்பாலில் உரைத்துக் கண்ணிலிட; காசம், "குந்தம், 

வெள்ளைப்பூ இவைகள் “தீரும். . காரம், புகை நீக்கவும். 

Cam: :-மணிக்கொட்டைப்பாசியிலை,' துத்தம், துருசு 
இவைகள் வகைக்கு வீராகன் ஒன்றை சிறுநீர் விட்டு அரைத்து 
உருட்டி, முலைப்பாலில் உரைத்து. இருபது நாளைக்குள் கண்ணி 

விட்டு புகைச்சலும், விழி மயக்கமுச் தீரும், ஸ் 

.. வேறு:--முயல் புழுக்கையைச் சுட்டு ளோ வெல்ச்லநிகளிட்டு 
இருப்புலக்கை கொண்டு சிறிது சிறிதாக பசுவின் வெண்ணெய் 
கூட்டி. அரைத்து களிம்பாரக்கி ' வைத் துக்கொண்டு, மாலையில் 

பத் து நாள் போடவும். தரும். 

வேறு உ சாயுருவிவேர், எலுமிச்சம்பழச்சா று, சீனக்காரம் 

இவற்றைக் கூட்டி, காய்ந்த இரும்புத்தகட்டின்மீது வைத்து 
இழைத்துக் கீளிம்புபோல் அரைத்து: வழித்து,” மூன்று காள் 

புூறவளையமிடத் தீரும். | 
Gams, இப்பிலி, மிளகு, சுக்கு, தேவதாரம், 

அதிமதுரம், புங்குஓடு, பீதரோகணி, அத்தம், .மனோசிலை' 
இவைகள் வசைக்குக் கழஞ்சு ஒன்றை ஈந்தியாவட்டைப்பூச்சாறு
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விட்டு அரைத்துக் குளிகைசெய்து; மேற்படி சாற்றில் உரைத்துக் 

கண்ணிலிடக் காசமும், படலமும் தீரும். 

வேறு :--சிவதைச்சாறும், குறுந்தொட்டிச்சா றும் -வகைக் 

குப் படி. ஒன்று, தேவதாரம் பலம் மூன் று, குருந்தொட்டிவேர் 

பலம் இரண்டு, சந்தனம். பலம் இரண்டு, நல்லெண்ணெய் படி. 

இரண்டு. இவற்றுள் அரைத்த சரக்குகளை, சாற்றுடன் கலக்கிப் 
பசுவின் பால் படி. இரண்டு சேர்த்துக், காய்ச்சி, வடித்து குலை 

முழுகி வரத்தீரும். 
வேறு :--கற்றுழஞ்சாறு,-. கரிப்பான்சாறு, நெல்லிக்காய்ச் 

சாறு, பசுவின்பால் இவைகள் வசகைக்குப் படி. ஓன்றும், ஈல்லெண் 
ணெய் படி. இரண்டும் சேர்த்து, அதில்.ஈன்னாரிவேர், இலாமிச்சம் 

வேர், அதிமதுரம், சந்தனம் இவைகள். . வகைக்கு விராகனிடை 
இரண்டை -அரைத்துப் போட்டு, பதமாய்க். காய்ச்சி. தலை 

முழுவெர கண் வியாதிகள் எல்லாந்திரும், 

வேறு எண்ணெய், , கெய்) தயிர், பன்னீர். இவைகள் 

வசைக்குக் கரண்டியளவு கொண்டு கட்டெறும்பு: பத்தும், 
செந்நாயுருவி . விராகன் ஒன்றும் சுட்டுக் , கூட்டி, கடப்பைக் 

கல்லில் மேற்படி. மருகதுகளைத் தேய்த்து. அரைத்துக். குழப்பி, 

முலைப்பால் ஒரு கரண்டி விட்டு மதீஇத்து கண்ணைச் சுற்றிப் 

புறவளையமிடக்' கண்வலி தீரும். 

வேறு :--தாழைவிழுது, இந்துப்பு, தான், றிக்காய், கடுக்காய், 

நெல்லீமுள்ளி, சுக்கு, : .இப்பிலி, . -மிளகு, . பச்சைக்கற்பூரம் 

இவைகள் வகைக்கு .விராகன் , இன்றை தேனில் அரைத்து; 

வைத்துக். கொண்டு அதில் சிறிது: மாலையில், முல்ப்பால், தேன்; 

பழச்சாறு, கரிப்பான்சாறு, ஈந்தியாவட்டைச்சர று, முருங்கைப் 
பூச்சாறு இவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் குழைத்துக் கண்ணி : 

லிட, மாலைக்கண், காசம், படலம், இமிரம், “அணி, . மய்க்கம் 
எல்லரம் தீரும். ் 

பின்ளைகளுக்குண்டாகும் மாத்ததீதிற்கு. 
நறுகொச்சியிலை, மிளகு தக்காளி, சங்கிலை, குட்டி த்தக்காளி 

இலை,', துளசிஇலை, நாய்துளசிஇலை இவற்றைத் துவைத்து 
TOSS சாறு வகைக்குப் படி .அரை, நீர்ப்பூண்டு பலம். காலே 
அரைக்கால், உள்ளி பலம் அரைக்கால் இவற்றை அரைத்துக்
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கலக்கக் காய்ச்ி, உள்ளுக்குக் கொடுத்து, மேலுக்கும் பூசிவர 
சகல மாந்தமும் தீரும். பத்தியம் காக்கவும், 

சகல மாத்தத்தற்கும் 
, பெரு£தும்பைஇலை, கெள தும்பைஇலை, சிறுதும்பைஇலை, 

அவுரிஇலை, மூருங்கைஇலை, செம்முள்ளிஇலை, SIO AB», 

தூதுவேளை இலை, குட்டிவிளா இலை, கோழியாவரை இலை; 2 கண்டங் 

கத்திரிஇலை, கோட்டைக்கிரர்இ இலை, மிளகுதக்காளிஇலை,ஆவரை 
யிலை, ஈகல்லவேளை இலை, கரய்வேளை இலை, புண்ணாக்கிலை இவைகளை 
வகைக்கு ஒரு பிடியாகச் கொண்டு இடித்துப் பிழிக்த சா றுகள்? 

.. விளக்கெண்ணெய் படி. ara, வெற்றிலைச்சாறு படி. கால் 

இவற்றைக் சலந்து, அதில், வசம்பு, உள்ளி, கஸ்தூரிமஞ்சள், கரி 

மஞ்சள், ஈற்ரேகம், கருஞ்சீரகம்; கடுக்காய், கடுகுரோகணி இவை 
கள் வகைக்கு விராகன் மூன்றை வறுத்து அரைத்துக் கலக், 
அடுப்பேற்றிக் காய்ச்சி, மெழுகுபதம் பார்த்,து இ றக்கும்போ து, 
அதில் பெருங்காயமும், ஆமையோடும். வகைக்கு, விராகன். 

மூன்றை வறுத்துப். பொடித்துப் போட்டு சூரியபுடத்தில், 
வைத்து நீர்சுண்டியபின் எடுத்துக் காரிடை கொடுக்கவும். இப் 

ட படி மூன்று நாட்களுக்குக் கொடுத்து, உப்பில்லாப் பத்தியம் 

இருக்கவும். மாந்தம், கணைகள், வயிற்றுப்பொருமல், மேல்: 
மூச்சு, ...நீர்ப்பில்லம், மயிர்ப்பிலலம், வாந்திபேதி, இராணி, 

சோகை, Seles ற்றம் ௫ மதினியை திரும்... ் 

தன்வத், BA எண்ணெய் 

பரங்குப்பட்டை, மெருகக்ேக்கு பீரப்பங்கிழங்கு - இவை: 
கள் வசைக்குப் பலம்: அரை; மிளகு; கருஞ்சீரகம், கார்போகரிசி, 
அதிமதுரம், சித்தரத்தை, திப்பிலி,இவைகள் வகைக்கு விராகன்: 
கரன்கு, வாய்விளங்கமும்; . நெல்லிப்பருப்பும், வகைக்குப் .பலம் 

அரை, விழும்பிச்சாறும், சங்கங்குப்பிச்சர அம்) வட் டத்துத்திச் 
சாறும் வகைக்குப் படி. ஒன்று, வெங்காயச்சாறும், அஆமணக் 
கெண்ணெயும் வகைக்குப் படி.ஒன் ௮. சரக்குகளைப் பொடித்துச் 

- சாறுகளுடன் கூட்டி, அடுப்பிலிட்டுக்' காய்ச்ச மெழுகுபதமாய் 
வடித்து எடுக்கவும். இதனில் ஒரு கரண்டியளவு கொடுக்க, சகல 

. கிரந்திகளும் தீரும். இதற்கு மூறிவு. ரீலிவேர்க்கஷாயம்,
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இருமலுக்கு 
, கொடிவேலிவேர், ஆடாதொடைவேர், 'பாதிரிவேர், சிறு 

ep ston Gaur, தில்லைவேர், கண்டங்கத் இரிவேர் இவைகள் 
வகைக்குப் பலம் ஒன்றை. இடித்துப் :பதக்கு நீரிலிட்டுப் படி. 
யாகக் காய்ச்சி வடித்து 5 தேங்காய்ப்பால் படி. ஒன்று கூட்டி 

- ௮இல் கருப்புக்கட்டி பலம் ஆறு, சுக்கு, மிளகு; திப்பிலி, இந்துப்பு, 
" தென்னம்பூ; சிறுதேக்கு, கோஷ்டம் இவைகள் வசைக்குப் பலம் 
ஒன்றைச் குரணித்துப். போட்டு, லேகியஞ்செய்து ஒரு .விராக 
னிடை வீதம் கொள்ளத் திரும். ் 

வேறு :--சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, விளாவரிச, putin een 
தெரடிவேலிவேர், கூவிளைவேோர் இவைககாக் கஷாயமிட்டுக் 
கொடுக்கத் தீரும்... be . 

ஒத்திப் புண்ணுக்கு. 
“வேப்பம்பட்டை, நெல்லிக்காய், கந்தகம், சுக்கு, காசுக்... 

கட்டி, துத்தம், துருசு, வெள்ளைக்குங்கிலியம், பொன்னரிதாரம்; ' 
மிருதார்சிங்கு இவைகளை வகைக்கு விரா.கனிடையாகக் கொண்டு 
ஈன்றாக : அரைத்து: வேப்பெண்ணெய் படி. அரைக்காலும், ஈர 
வெங்காயச்சாறு படி. ஒன்றும் கூட்டிக் கலந்து காய்ச்சி வடித்து 

் இமல்பூச புண்கள் திரும். 

் . வரயுவுக்கு.. . 
-மூங்குப்பு, இந்துப்பு, வெடியுப்பு,  வளையலுப்பு, 

கல்லுப்பு இவைகள் வகைக்குப் படி” கால், ரசம், ரசகற்பூரம், 
WC eA, பவளப்புத்து இவைகள். வுகைக்குப் படி. அரைக்கால், 

_ சாஇக்காயும்,  சாஇப்பத்தரியும் ' வகைக்கு வீராகன் இரண்டு, 
மிளகு, .கிராம்பு, வாள்மிளகு இவைகள். வகைக்கு. 'விராகன் 
"இரண்டு; சீனிச்சர்க்கரை பலம் ஒன்று, தேன்: படி கால், தேங்காய் 
ஒன்று இவைகளை.மெழுகுபோல் அரைத்து, .ஆறு மாதம் வரை 
யில் நெற்புடத்தில் வைத்து எடுத்து அதில் 'உளுந்து. அளவு... 
பனைவெல்லத்தில் கொடுக்க, வாயு, tabaci gee முதலிய வாத 
கோய்கள் எல்லாம் போம். ' ப் 

ன வாத்திறற்கு oy Ata 
சாதிக்காய், சரதிப்பத்திரி, கிராம்பு] தேசாவாரம், கருஞ் 

சீரகம், தும்மராஷ்டம், ஓமம், வெள்ளைப்பூண்டு, இப்பிலி இவை '
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கள் வகைக்கு விராகன் ஒன்றை. நிழலிலுலர்த்தச் சூரணஞ் 
செய்து நிலையரவரைச்சூரணம் விராகனிடை . பன்னிரண்டு 
கூட்டிக் கலந்து கோய் வன்மைக்குத் தக்கவாறு சர்க்கரையும் 
சேர்தது சாப்பிட, அரதகோய்கள். போம். 

வார யுவுக்கு we! 

ஐந்து: காசிடை செம்பைப். புளியிலை கொண்டு. சுத்தி 
செய்து, அத்துடன் கந்தகமும், வெடியுப்பும் விராகன் ஒன்று 
கூட்டி 'குழிதாமரை இலைச்சா ௮ உழக்கு, எ லுமிச்சம்பழச்சாறு 
உழக்கு இவை எல்லாங்கூட்டி, அரைத்து மன்று நாள் வெய்யி 
லில் வைக்கப் பற்பமாகும், இப்பற்பம் வீராகனிடை கருப்புக் 

. கட்டியில் கொடுக்க; வாயு, குன்மம், சூலை இவைகள் திரும்." ் 
்... குறிப்பு; இம்முறை பச்சை வெட்டு மகுச் துகளை ஓக்கும். அதலின் 
மிச்ச சிறு அளவில் வழங்க: வேண்டும்; ஓரு கடுகு,,௮ளவு மூன்றாம் சாளைக்கு: 
மேல் ல் சொடுத்தால் போதும். 

Grris Gig 

GSB, “பரங்கிப்பட்டை, ரசம், துருசு, கூகைநீர் இவைகள் 
வகைக்கு விராகன் மூன்று, லவங்கப்பட்டை, கருங்குங்கியம்; 
நரவி, கெவுரி, பச்சை கரவி, அரிதாரம், பனவெல்லம்,. Tal 

_ உப்பு இவைகள் வகைக்கு வீராகன் ஓன்று, கொச்சிக்கொழுர் து 
பிடி. ஓன்று இவைகளைக் கூட்டி. மூன்று காள் கைவிடாமல் 

அரைத்து எடுத்துக் கொள்ளவும். இதில் ஒரு குன்றி அளவு 
காலை மாலை கொள்ள, சூலை நோய்கள் எல்லாம் தீரும்; பதீதியம் 
காக்கவும், "இதன் ஈஞ்சுக்கு மிதிப்ாகல் . சாறு மு Bair gid. 

வயிற்றுப். -பொருமலுக்கு . 
உப்பை : 'நீர்ப்பூண்டில் அரைத்து 2 லர்த்திப்: பொடித்துக் 

eerie இரும். 

வெப்புப் பாவைக்கு . 

ம. செரிகுவிப்பகில் சங்கம்வேரை IDI 5 51% கொடு க்க 
வும், 

் 

( 2) வீழிச்சாறு அரைத்துக் கொடுக்கவும் நிற்கும்... 
் (8) எருக்கனரும்பும், * குப்பைமேனிவேரும் வகைக்கு 

ஒரு பிடியை எருமை: வெண்ணெயில் காய்ச்சி. வடித்துக் 
கொடுக்கவும். வ ப்பட்ட ப்படி ்
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இப்பிலிக் களிம்பு 
இப்பிலியும், கோரோசனையும் வகைக்கு விராகன் மூன்று, 

பொன்னரிதாரமும், பச்சைக்கற்பூரமும் வகைக்கு விராகன் 

இரண்டு, எருக்கம்பஞ்சு பலம் கால் இவைகளை வெற்றிலைச் 

சாறு வீட்டு அரைத்துக் குன்.றி அளவு கொடுக்க இருமல் போம். 

(ம) வரிக்கும்மட்டிப்பழத்தைச் சுட்டு சாறு பிழந்து அதில்: 

ஒரு கரண்டியளவு எடுத்து கருப்புக்கட்டியில் கலர்.து கொடுக்க 

வும், க த we ். 

(5) புங்கங்கொழுந்தை . அரைத்துக்  கருப்புக்கப்டியில் 

பிசைந்தும் கொடுக்கலாம். ன ட 

- வயிற்றுவலி வயிற்றுக்கடும்புக்கு 

(1) குளவீக்த மஞ்சளைச்சுட்டு, ஈல்லெண்ணெயில் குழப்பிக் 

். (இ).முத்தின அர்சம்பட்டையை துவைத்துப் புதுசட்டியில் 

இட்டு இரண்டு படி: நீர் விட்டுக் காய்ச்சி வடித்து அதில். ஐந்து 

- வாழைப்பழம் கூடப்போட்டுப் பிசைந்து இருத்துக் கொடுக்கத் 

"திரும். கைகண்டது. ரர ee rE ட்ப 

... சுரத்தின்மேல் வயிற்றுக்கடுப்புக்கு 
(1) சாதிக்காய், கிராம்பு; ஓமம்; அதிவிடையம் இவைகளை 

வெதுப்பிச் சூரணித்து, தேனிலாவது, முறித்த' மோரிலாவது 

கொள்ளவும். ட்ட ப ட்ட 

(8) வீஷ்ணுகாந்தி, ஓமம், சுக்கு இவைகளைக் கஷாயமிட்டு 
௮ல் சாதிக்காய், அதிவிடையம், கிராம்பு இவைகளைப் Ours 

- துச் சூரணித்துச் சிறிது கூட்டி சூடோடு கொள்ளத் தீரும். : 

(9) கோரைக்கிழங்கின் | மாவும், "காசுக்கட்டி, சூரணமும் 

ஓர் அளவு .கூட்டி. வெ£ரில் பிசைந்து குழப்பிச் சாப்பிடத் 

திரும். டட ் 
.. சகல வயி ற்றுக்கடுப்்புக்கும். 

(1) சுக்கு, மிளகு, : கடுகு, களிப்பாக்கு, அபின்; நெல்லி 

வற்றல், புளியீர்க்கு, வேப்பீர்க்கு) இவைகளைச் சரியிடையாகக் 

கொண்டு நன்றாக அரைத்து எடுத்த இடைக்கு வெல்லஞ்
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செர்த்து, சிறிது நல்லெண்ணெய் வீட்டு வெலிய மாகக். காய்ச்சி 

,முள்ளிக்காயளவு கொள்ளவும். 

(8) சாதிக்காய்), சாதிப்பத்இரி, கிராம்பு, குராசாணிஜமம், 
அதிவிடையம். இவற்றை வெ தப்பிச் சூரணித்துத் : தயிரில் 
கொள்ளத் தீரும். 

சிதரத்தம் விழுதலுக்கு 
நாரவல்கொழுக்து, வெள்ளுள்ளிப்பருப்பு . இவைகளை 

அரைத்து ஈல்லெண்ணெயிலிட்டு பொழுகுப்தமரமக் காய்ச்சி 

கரண்டியளவு. கொள்ளத் தீரும். 

வயிற்றுக்கடுப்புக்கு 

_ (41) தென்னம்பூ; மாதுளம்பூ; பாதிரிப்பூ, அதிவிடையம், 

இரிகடுகு இவைகளைச் சூரணித்து, தேனில் கொள்ளத் தீரும். 

(8) ஈற்£ரகத்தை வெதுப்பிச் சூரணித்து, சர்க்கரை கலந்து 

சி .த்றுமணக்கெண்ணெயில் கூட்டிககொள்ளவும். ் 

(8) கஞ்சாயிலையையும், தும்பைஇலையையும் அரைத்து 
ஈல்லெண்ணெயில் குழப்பிக் கொள்ளவும், தாகமானால் புங்கங் 

கொழுந்து, வேப்பங்கொழுந்து, வாழைச்சருகு, வசம்பு, 'கெல் 

லரிசி இவற்றை வேஷைட்த்து இழுத்துச் கழஞ்சு கொடுக்கத் 

இரும். 

்.. எருமை Ap ... வெள்ளாட்டுப்பால் * விட்டுக் 
Rater ane: : bet டட 

.... (8) முத்தின வாழைக்காயைப் பிளந்து நடுவே விராக 

னிடை கஞ்சாப் 'பொடியை வைத்துக் கயிறு சுற்றிக் கட்டி 
புடமிட்டு அரைத்துக் கொள்ளத் இரும், | 

(6) தென்னம்பிஞ்சு, வாழைப்பூ, சிவநதபாதிரிப்பூ, மாதுளை 

ஓடு இவைகளை அரைத்துப் -பிட்டவித். துக் கொள்ளத் தீரும். 

வயிற்றுவலிக்கும் வயிற்றுக்கடுப்புக்கும். 

ன 1) கடுக்காயை உழக்கரிசியில் இடித்துக் களிஈண்டி. 

எண்ணெய் சேர்த்துக் கொள்ளத். தீரும். 

(2) விஷ்ணுகாந்திவேரை பொன்னிறமாய்: வறுத், து ஒரு 

படி. நீரிலிட்டு. கால் படியாகக் காய்ச்சிக் கொள்ள உடனே 

நிற்கும். ்
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(9) இஞ்சி பலம் ஐம்பதும், பழங்கிட்டம் பலம் பத்தும் 

எடுத்துக் கையாந்தகரைச்சாறு விட்டு அரைத்து, இந்துப்பு, 
வெண்காரம், சீனிக்காரம், ஈவச்சாரம், காய்ச்சுப்பு, வளையலுப்பு 

இவைகள் வகைக்கு பணவிடை இரண்டு, சீரகம், வெந்தயம், 
கடுகு, சதகுப்பை, இரிகடுகு, சாதிக்காய், இப்பிலி; மாம்பருப்பு, 
காசுக்கட்டி,, மஞ்சள், கடுக்காய், வெல்லம். இவைகள் வகைக்குப் 

பலம் ஒன்று, உள்ளி பலம் ஐந்து, இலவம்பிஞ்சு, களிப்பாக்கு, 

விளாம்பிசின் இவைகள் . வகைக்குப் பலம் ஒன்று, உதியம் 

பட்டைச்சாறு, மாம்பட்டைச்சாறு,. கல்லுப்பு இவைகள் 

வகைக்கு உழக்கு ஒன்று, இவைகளை பதக்கு இரண்டு படியாகக் 

காய்ச்சி, அதில் தேன், நெய், ஈல்லெண்ணெய் இவைகள் வகைக்கு 
உழக்கு ஒன்று விட்டுக் காய்ச்சி எடுத்,து, அதில் ஒரு கரண்டி 
வீதம் கொள்ளவும். பத்தியம்: உப்பு, புளி, நீக்கவும், தீராக், 
"கழிச்சல், கிராணிகள் ௫ முதலியவை தீரும். 

வயிற்றுக்கடுப்புக்கும் கீராணிக்கும் 

இராம்பு,. காசுக்கட்டி, சாதிலிங்கம் இவைகள் வகைக்கு 

வீராகன் ஓன்று, அபின் விராகன் நான்கு, சாதிக்காய் விராகன் 
பத்து இவைகளை ஊமத்தஞ்சாற்றில் ஒரு சாமம் அரைத்து 
மிளகளவு குளிகை செய்து, ௭ அிச்சம்பழச்சா்நில் கொள்ள 
வும். பத்தியம் : தயிரும் சோறும். 

அதிசாரக்கடுப்பு, எர, இருமல், சத்தான, 
இவைகளுக்கு , 

, வாழைப்பூமடவில், கடுகு,.' வெள்ளுள்ளி; பெருங்கள்வம்; 
மிளகு, சுக்கு, இந்துப்பு இவைகளை : வைத்துமூடி 'மறுகாள் 

பிசைந்து, அரைத்து &ருண்டை செய்து காசிடை கொள்ளத் 
் தீரும். 

ட்ட சகல குன்மத்திற்கும் 

காந்தம், கடல்நுரை, வெங்காரம்; - சீனிக்காரம், பெருங் 
காயம், இப்பிலி, சராம்பு, கருஞ்சீரகம், நற்சீரகம், கடுக்காய்ப் 
பொடி, மிளகு இவைகள் வகைக்கு வீராகன் இரண்டு, சுக்கும்; 
காசுக்கட்டியும் வகைக்கு விராகன் நான்கு, உள்ளியும், ஓமமும் 
வகைக்கு விராகன் ஐந்து, 'வெளிச்சிப்பிசின் விராகன். 'இரண்டு, 
திருகுகள்ளிமடல் அரைத்தது, புலித் துடரிவேர்பட்டை அரைத் 
தீது, சாரணைவேர் அரைத்தது இவைகள். வகைக்கு முள்ளிக்
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காயளவு சட்டியிலிட்டு, வெள்ளாட்டுப்பால் படி. ஒன்று, 
கோசலமும், குதிரை மூத்திரமும் வகைக்குப் படி அரை ஆகக் 
கொண்டு சரக்குகளை எல்லாம் கூட்டிக் கரய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் 

இறக்க வைத்துக்கொண்டு, முதல் காள் பேதிக்குக் கொடுத்து, 
மறுகாள் மேற்படி மருந்தில் முள்ளிக்காயளவு கொள்ள, சகல _. 

குன்மகோய்களும் தீரும். ் 

வேறு :--வரகரிசி படி. ஒன்றை; இரண்டு படி கையான் 

தகரைச்சாற்றில் வேகவைத்து, 'அதில், பெருங்காயம் கழஞ்சு 

கான்கு; கடுக்காய் ஐக்து, உள்ளிப்பருப்பு, சுக்கு; மிளகு, FD 
தாகம், சீரகம் இவைகள் வகைக்கு ஒரு சேர், கருஞ்சீரகமும் 

கடுகும் வகைக்கோர் சேர், இந்துப்பு பலம் ஒன்று, திப்பிலி சோர் 

ஒன்று, கழற்சிப்பருப்பு; சாரணைவேர் இவை வகைக்கு சேர் 
இரண்டு, கொடிவேலி சேர் ஓன்று இவைகளை எல்லாம் தனித் 
தனியாகச் சூரணித்து சலித்து முன்வெந்த வரகரிசியில் போட் 

டுக்கடைந்து, வில்லைதட்டி. -வடகமாகச் : செய்து: உலர்த்திக் 

கொண்டு ஒரு வடகத்தை விளக்கெண்ணெயில் போரித்துர் 

சாப்பிட.த் இரும், 

எரி குன்மத்திற்கு' 
மெருகல்கிழங்கை வெட்டினால் வரும். பாலை ஒரு. கரண்டி. 

அளவு எட்டு காள் கொள்ளத் தீரும். ன 

சத்தி குன்மத்திற்கு , 
"இந்துப்பைச் சூரணித்து, பசுவின். வெண்ணெயில் , கொள் 

org Bio. : 
Gam இஞ்ச. பலம் - பத்தை மேற்றோல் க. சீவி, நறுக்கி 

இடித்து, அரைப்படி. பச்வின் கெய் விட்டு, சிவக்க வறுத்து, 
அத்துடன் சுக்கு வராகன் ஐந்து, மிளகு விராகன் பன்னிரண்டு) 
தஇப்பிலிமூலம் விராகன் எட்டு, திப்பிலி விராசன் எட்டு இவை 

.. களைச் சூரணித்துச் சர்க்கரை பலம் முப்பது சேர்த்து அந்த 

oe நாலு விராகனிடை வீ தம் கொள்ளத் தீரும். 

ட்ட 

. வேறு: உப்பையும், கையாந்தகரைஇலையையும் அரைத்து 

பசுவின். . வெண்ணெயில் கொண்டாலும், கையாந்தகரை, 

முருங்கைப்பூ; கடுக்காய், சுக்கு, -சாரணைவேர், வசம்பு, வெள் 

வெங்காயம், மிளகு, ஏலம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் கால்
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கொண்டு இடித்துப் பசுவின் நெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி வடித்துப் 

பத்து காள் கொண்டாலும் தீரும். 

- வயிற்றுக்கட்டி அருவைக்கட்டிக்கு 

கந்தகமும், நிலவாகைச்சூரணமும் வகைக்குப் , பலம் 

ஒன்றரையைச் சூரணித்து ஒரு “விராகனிடை வீதம் அரை 

மண்டலம் தேனில் கொள்ளத் தீரும். 

_ குன்மம் 8.4) 

"சங்கமிவேர், mnt" Ge மருங்கைவேர்;' கொடி வேலிவேர் இவை 

களைச் சூரணித்து வெருகடியளாவு பசுவின் . நெய்யில் கொள்ளத் 

தீரும். 
வயிற்றுவலிக்கும் குன்மத்திற்கும் 

புளியஞ்சிராய், சாரணைவேர், காயுருவிசமூலம் இவைகள் 
வசைக்குப் பலம் பத்தைப் புதுமொடாவிலிட்டு தீயிட்டு எரிக்கச் 
சாம்பலாகும். மேற்படி சாம்பலை சிறுநீரிலாவது, வெள்ளாட்டு 

மூத்திரத்திலாவது இரண்டு படி. விட்டுக் கரைத்து வடித்து 

பாதியாகக் காய்ச்சி ௮தில் மிளகு, 'கருஞ்சீரகம் ஒவ்வொன்றும் 

பலம் ஓன்று, உள்ளிப்பருப்பு பலம் ஒன்று, இப்பிலி விராகனிடை. 

இருபது, விதைபோக்கிய கடுக்காய் வீசை இருபத்துநகாலு இவை 

களை மோர் வார்த்து அரைத்துப் போட்டு அடி.பற்றாமல் கிண்டி. 

பாகுபதத்தில் இறக்கிக் ,கொட்டைப்பாக்களவு கொள்ளவும். 

பத்தியம் : உப்பு, புளி க்கவும். 

- கெற்பனிப்புருநிக்கும் வமல் குன்மத்தற்கும் 

ஒருகூடை ஆடுதின்னாப்பாளையிலை கொண்டு வந்து பத்து 

படி. கொள்ளக்கூடிய புதிய பானை ஒன்றின் அடியில் இரண்டு 

மூன்று ல்லிட்டு . அதில் இலையை ' சிறிது போட்டு ஒரு படி. 

ஓமமும், ஒரு படி. கல்லுப்பும் கலக்ததைச் சிறிது தூவி" அதற்கு" 
மேல் ஆடுதிண்டாப்பாளைஇலையைப் போட்டு, மறுபடியும் அந்த. 

ஓமமும், - கல்லுப்பும் கலந்ததைத் தூவி இப்படியாக அடுக். 

கடுக்காய்.ஓன்,மன்பின் ஒன்ருச பானை நிறையப் போட்டு மேல். 
சட்டிமூடி. சீலை மண்செய்து குழிவெட்டி குழிக்குள்--மற்றொரு 

சிறு--குழிவெட்டி. அதில் ஒரு குடுவை வைத்து அதற்குமேல். 

சீலைச்செய்த பானையை: வைத்து அதைச்சுற்றி எருவிட்டு: 

தீயிட்டு, குளிர்ந்தபின், சாம்பல்களை : எடுத்து : பானையையும்
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அதன் அடியில் உள்ள குடுவையையும் எடுக்கக் குடுவையில் 

குழித்தைலம் . வடிந்து காணும். இத்தைலத்தில் காரசிடை. 

இருபது காள் அரிசிமாவில் கொள்ள; கெற்பவிப்புருதி இரும்... 

பானையில் இருக்கும் மருந்தைப் பொடிசெய்து வெருகடி அளவு, 

நெய்யில் கொள்ள, குன்மம் எட்டும் தீரும். 

. அஷ்ட குன்மத்திற்கு 
ஒட்டகம், கழுதை, குதிரை, வெள்ளாடு இவைகளின் 

மூத்இரம் வகைக்குப் படி இரண்டு கொண்டு, அதில் கடுக்காய்ச் 

சூரணம் பலம் இரண்டு போட்டு, வற்றக் காய்ச்சி உலர்த்தி 

இடித்த சூரணத்துடன் பெருங்காயம், இரிகடுகு இந்துப்பு 

இவைகள். வகைக்குப்” பலம் கால் கொண்டு பொடித்து முன் 

கடுக்காய்ப் பொடியுடன் கலந்து, இருகுகள்ளிப்பால் வார்த்து 

அரைத்து கடலையளவு குளிகை செய்து, பசுவின் நெய்யில் 

கொள்ள, குன்மம் எட்டு, முறைக்காய்ச்சல், வாதம், பாண்டு, 

குட்டம், வைப்புப்பாவை இவைகள் தீரும். 

- வலிகுன்மத்திற்கும் சத்திகுன்மத்திற்கும் 
(1) மருச்காரைவிரையும், வெள்வெங்காயமும், சமன் 

ae அரைத்துக் கொள்ளவும். 

(8) முள்ளிவேர், மூடக்கொத்தான்வேர்;, சாரணைவேர், 

வசம்பு, உள்ளி, மிளகு; சுக்கு, கடுகு இவைகளைச் சரிகூட்டி. 

அரைத்து வெண்ணெயில் காய்ச்சி ஒரு கரண்டியளவு எட்டு 

. நாள் கொள்ளவும் தீரும். 

சகல வயிற்றுவலிக்கும் 

ரசம், கந்தகம்; அரப்பொடி. இவைகள் வகைக்குக் கழஞ்ச் 

ஐக்தைக் குமரிச்சாற்றில் அரைத்து, அடைதட்டி உலர்த்தி, 

சட்டியிலிட்டு மேற்சட்டி மூடி, சீலைமண் ஏழுசெய்து, கசபுடம் 

போடப் பற்பமாகும். இந்துப்பு, இப்பிலி, கடுகுரோகணி, 
ஓமம், கடுகு இவைகளின் சூரணம் வெருகடியில் மேற்படி 

ப்ற்பம் ஒரு பணவிடைக் கூட்டி தேனில் பத்து காள் கொள்ளத் 

தீரும். ' .. 
வாந்திக்கு 

கொதி தமல்லி, நெற்பொரி, சித்தா முட்டிவேர், வில்வவேர், 

சுக்கு, கோரைக்கிழங்கு இவைகளைக் கஷாயமிட்டுக் கொண்டா
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லும்; சிறுக-கறுக்க சிவக்க வறுத்த.ஆமைஒட்டுச் சூரணமும், 
வெதுப்பிப் பொடித்த லவங்கமும் சரிகூட்டி அரை காசிடை.. 
இளவெர்நீரில் கொண்டாலும் தீரும். டனர்" 

விக்கல் வாந்திக்கு ' 

துத்தஇத்தழையைத் துவைத்து மோரில் பிசைந்து கொடுத் 
தாலும், கெல்பொரி இன்றாலும்; நீர்முள்ளிஇலையைப் பசுவின் 
பாலில் அரைத்து கரைத்து வடி.ச்.து இரண்டு காசிடை வெல்லம் 

போட்டு அதில். இரண்டு காசிடை நல்லெண்ணெய் விட்டுக் 

கொண்டா லும் தீரும்... 3 

தோய்களுக்குத் தகுந்த உணவுப் பொருள்கள் 

(ம) பசுவின் வெண்ணெய், மோர், சிறுரை; பொன்னாங் 
கரணி, கெல்லிக்காய், முருங்கைஇலை, வாழைக்காய், காரையிலை, 

திராஇலை, விளாம்பழம்; ibis இவைகள். நீர்ச்சுருக்கு 
சோய்க்கு. உதவும், | 

(5) விடத் தலையிலை, பஆலங்கொழுக்து, நல்ல புண்ணாக்கு 
இவற்றை அவித்து எண்ணெய் சேர்த்து உண்பதும், கட்டுக் 

கொடி இவையும், புண்ணாக்கும். அட்டு உண்ப அம் கீரிழிவிற்கு 
நன்று, 

(3) சீர்முள்ளிஇல்யும், புண்ணாக்கும். கூட்டி. அண்பது . 
கீரெரிச்ச அக்காகும். | 

(4) சுண்டைஇலையும், புண்ணாக்கும் கூட்டியுண்ண “செரி 
யாமை போரம். : 

(5): புண்ணாக்கும், எண்ணெயும். கூட்டியுன்ன. - உடல் 
வன்மை பெரும். ் 

(6) எருமைத்தவிரும், புண்ணாக்கும் கூட்ட - பித்தம் தணி 
யும். 

(7). பயற்றம்பருப்பு, வாழைக்காய், “a Per, பிலாக்: 
காய், இந்தக்கறிகள் கழிச்சலைப் போக்கும். 

(6) உடம்பு Garé sre விடத்தலைஇலையைத் துவைத்து, 
வேகவைத்து ஒத்தணங் கொடுக்கவும்: ர் 

(9). விடத்தலையிலை பிடி. ஒன்று, - ஆவரங்கொழுர்து. ' he 

UT இவற்மை: வாழைஇலஸ்யால் சுருட்டி. . சீலை மண்செய் து
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எருமுட்டையில் சுட்டு தயிரில். அரைத்துக் கொடுக்கவும். 

நீரிழிவு போம். இது கைகண்டது. - 

் (10) பத்து விளாங்காயை உடைத்து ஒரு வள்ளந்தண்ணீ 

ரில் போட்டு வேகவைத்து .வடித்து . அதில் ௮ரிசி போட்டு 
வேகவைத்து; அதில்: "விளாங்காய் ஊண் போட்டுக் கிளறி 
அந்தச் சோ துடன்; “ அவரை : ் இளங்காயாகக் கொண்டு எடுத்த 

குழம்பு வைத் து மிளகு பொடி. சேர்த்து உப்புப் போடாமல் 
எண்ணெய் வார்த்து உண்ண உடல் ஊட்டம் பெரும். இதனை 

ஒரு காள் உண்டால் ஒரு வருஷம் வரை தாங்கும். எட்டு நாள் 

உண்டால் எட்டு.வருஷம் தாங்கும். 

(11) வெள்ளுள்ளி, மீன்; மாமிசம், கடுகு தேங்காய்ப்பால், 
புளி, பெருங்காயம், .லவணம், கசகசா சகல கழிச்சலுக்கும் 

ஆகாது. ஆதலால் நீக்கவும்... 

... தீரிழிவுக்கு 
(1) பூலாங்கொழுந்து, : புண்ணாக்கு, வேல்ங்கொழுந்து, 

கையானிலை இவைகளை வேகவைத்து உண்ணவும். 

(2) அசனத்தில் நல்லெண்ணெய் வார்த்-து உண்ணவும். 
(8) தேற்றான்வடவேரை 'வினாயகளைப் பூரித்து வெட்டி 

வந்து அரைத்ததை நல்ல சந்தனம் சிறிது கூட்டி முள்ளிக் 

காயளவு தண்ணீரில் அரைத்துக் கொள்ளத் தாகம் திற்கும். 

(4) ஒரு மாதுளம்பழத்தைச் சிறுகவரிக்து  ஈல்லெண் 
ணெய் விட் டுச் சிவக்க வறுத்து? : ் சாதிக்காய், கிராம்பு, வூயம், 

விளாம்பிசின், இலவம்பிசின், அதிவிடையம், அபினி இவை 

கள் வகைக்கு விராகன் இரண்டை, தயிர் வார்த்து அரைத்துத் 

- தேனில் கொள்ளவும். . ' 

(5) மிளகு, மஞ்சள், வெள்ளுள்ளி) ஈரவேம்பு, புண்ணாக்கு 

"இவைகளை இடித்துப். பிட்டுச்சுட்டு இரதி காள் தின்னவும். 

(6) Gar pase, Geb. உண்ணவும். , 

7 "ரணங்களுக்கு. 

கோஷ்ரக்கிழங்கும், ஏலமும் வகைக்குப் படி அரை, நெல்லி 

வற்றல், இலாமிச்சம்வேர், மாவிறகு, கொடிவேலிவேர் இவை 

கள் வகைக்குப் பிடி. இரண்டு, சிந்தல்கொடி, .செம்பருத்திவேர், 

சிறுகரைவேர், முறைகாதர், முன்னைவேர்,' கெய்தல்கழங்கு; .
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தண்ணீர்விட்டான் ிழெங்கு, தாழைவிழமுது, கற்றாழைவேர், சிறு 

பீளைவேர், சிற்றாமணக்குவேர், அமுதவெள்ளிக்கிழங்கு; நீர்பூலா, 

சிவனாவேம்பு, நிலப்பணைக்கிழங்கு; ஆதண்டங்கிழங்கு, சங்கம் 

வேர் இவைகள் வகைக்குப் பலம் மூன்றை இடித்து இரண்டு 

வள்ளந்தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு, மறுகாள் இறுத்துக் காய்ச்ச 

காய்ச்சிய கஷாயம் படி. ஒன்றில் சாதிக்காய்) சாதிப்பத்தரி, 
சாஸ்திரபேதி, கோஷ்டம், செண்பகப்பூ; செவ்வியம்; ஏலம், 

லவங்கம், கடுகுரோகணி, கல்கார், கஸ்தூரிமஞ்சள், நர் ட 

அதிமதுரம், கிராம்பு, திப்பிலி, மண்கட்டி, சந்தனம், உற 

முந்திரிப்பழம், நாப்பாலை, -மொக௫ிழ். இவைகள் வகைக்குப் பலம் 

இரண்டை அரைத்துக் கஷாயத்தில் கலக்க), எண்ணெய் படி. 

இரண்டும், பசுவின் பால் . படி. நான்கும் ' சேர்த்து, மெழுகு 

பதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து; தலைமுழுகிவர; தம்பனமாகும்; 

உடம்பு குளிரும். 
மேக வியாதஇகளுக்கு : 

வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வேர், தாளிசப்பத் திரி, குங்குமப்பூ 

சாககேசரம்,: பாதகேசரம், பச்சைக்கற்பூரம், : நல்ல சந்தனம், ' 

பழம்பேதி; அதிமதுரம், சுக்கு, தப்பிலி; மிளகு, அமுக்கறு; 

வேம்பு, தண்ணீர்விட்டான் கழங்கு, ' நிலக்குமிழ்வேர், நெருஞ்சி 
வேர், கற்கடக?ங்கி, சாதிச்காய், , சாதிப்பத் இரி, தக்கோலம், 
கிராம்பு இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஓன்றைச் சூரணித்து '. 
அதற்குப்பாதி சந்தில் சர்க்கரை சேர்த்துச். சுண்டைக்காயளவு 

பசுவின் பாலில் கொள்ள, சயம், இருச்சிரம், "வாந்தி, கண்ணெரிவு : 

பிரமேகம்; கல்லடைப்பு, கைகால் உடம்பெரிவு, . தலைசற்றி ன 
வருதல் முதலியவை தீரும். மேற்படி, சூரணத்துடன் வங்க . 
பற்பம் அரை பணவிடை கூட்டிச் கொள்ள நன்று. 

. மூத்திர கிருச்சிரத்திற்கு | 
காயுருவிசமூலத்தை - 'உலர்த்இப் பு.துசட்டியிலிட்டு, பெருக் 

் தீயில் வறுத்து எடுத்துச் ' சூரணித்து அதில் வெருகடியளவு 
எருமைத்தயிரில் கொள்ள; இறுநீர் .எரிச்சல், நீர்கடுப்பு,” நீர் 

சுருக்கு முதலியன திரும். “ட் ப 

சகல. கழிச்சலுக்கும். ie 

அடிகனத்த சட்டியில் வேண்டிய காரீயத்தைப் போட்டு 

வறுக்கும்போது, அவரைவேரை உலர்த்திப் பொடித்ததைப்
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போட்டு வறுக்கவும், பின்பு ஆவாரைமொட்டுப்பூவை உலர்த் 

இய பொடியைப் போட்டு நன்றாக வ MSE வறுக்க வெளுக்கும், 

பிறகு மஞ்சள் மிறமாகும், பிறகு ' ப்முப்பு நிறமாகும், அதன் 

பின்பு: சிவந்து செந்தாரமாகும். ஆவரைவேர்ச்சூர்ணம் 

. அத்திமரத்தின் புல்லுருவி ' இவைகளைச் சூர்ணம் செய்து , 

மூன்று காசிடை எடுத்து அதில் ஒரு அரிசி மேற்படி. காரீயச் 

செந்தூரம் கூட்டிக் கலந்து வாழைப்பழத்திலாவது; சர்க்கரை 
யிலாவது- கலந்து ஏழு காள் கொள்ள; இருபத் துகான்கு வகை 

கழிச்சலும் தீரும், தாகம் எடுத்தால் வில்வப்பழமும், ஆவரை 
வேரும் அரைத்துக். கொடுக்கவும். அல்லது காமக்கட்டி நாலு 

வீராசனிடை அரைத்து நல்லெண்ணெயில் கொடுக்கவும். 

| குழிச்சலுக்கு 
் அருகு, பூழை; கொடுப்பை, கையாந்தகரை, கேழோகெல்லி; 

முடக்கொத்தான்; தலைகருளி, உள்ளி; கருவேப்பிலை, ஊமத்தை 
இலை, எலுமிச்சம் இலை, பாலையிலை, முசுமுசுக்கைசமூலம், காரை 

யிலை, பூசணிஇலை இவைகளின் சா அு.வகைக்குப் .படி. ஒன்றை ; 
சிற்றணணக்கெண்ணெய் படி இரண்டுடன்.கூட்டி,. நார்த்தை,;. 

எலுமிச்சை;  குருந்தொட்டி, எருக்கு, இலாமிச்சை, வெள்ளரி, 

சுரை, பூசணி இவைகளின் வேர், நீர்வள்ளிக்கிழங்கு, இலுப்பைப். 
்- பட்டை, அரசம்பட்டை, வேலம்பட்டை இவைகள் வசைக்குப் 

பலம் ஒன்றை. இடித்து ஒரு: படி. தண்ணீர் விட்டு மறுகாள் 
சிறு. தீயால் மூன்று காள். எரித்துக் காய்ச்சிய: கஷாயம் படி. 

அரையும்,  ஆலம்மொட்டு .பணவிடை நர்லு, ' அதிமதுரம் . 

பணவிடை மூன்று, சந்தனம் பணவிடை ஒன்று, பூலாங்கிழங்கு 

பணவிடை. மூன்று, தேவதாரம் ,பணவிடை மூன்று, செவ் 

வெள்ளிக்கொடி. பணவிடை மூன்று, சம்பா௮ரிசி, கம்பரிசி, 

கார்போகரிசி, வெங்காயம், சுக்கு, மிளகு, ,வாலுளு£வை௮ரிசி, 

ஓமம், சதகுப்பை, கந்தகம், சாத்திரபேதி, பெருங்காயம் இவை 

கள் வகைக்குப் பணவிடை மூன்று கொண்டு மேற்கூறிய 

சாறுகளைக் கூட்டியதில் சிறிது எடுத் து, அதை விட்டு நன்றாக 
அரைத்து அதில் கலந்து ஈல்லெண்ணெய் ஒரு படியும், கெய் 

ஒரு படியும் கூட்டி மறுநாள் மெழுகுபதத்தில் காய்ச்சி வடித்து, 
மூன்று நாளைக்குக் கொடுக்கவும். மூன்று நாள் மருந்தை விட்டு 
விட்டு, நான்காம் காள் முதற்கொண்டு, மூன்று காளைக்கு ஓரு 
முறையாகத் தேய்த்த. சியக்காயிட்டுத் BOOS, இருபத்து 

Y . G
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நான்கு கழிச்சலும் தீரும், ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியலுக்குப் 

பொங்கலிட்டு எண்ணெய் வடிக்கவும், 

தீரிழிவுக்கு 
ரசம் பத்துச் காசிடை, கிருஷ்ணாப்பிரக செந்தூரம் இரண்டு 

காசிடை, கந்தகம் ஐம்பது காசிடை, அரிதாரம் ஐம்பது காசி௮டை 

சிலாசத்து ஐது காரிடை, காரீயசெந்தூரம் முப்பது காசிடை 

இவற்றைக்கூட்டி பருத்திவிதைப்பருப்பு, தேற்றுன்விதை, ' 
வெள்ளைக்குன் றிப்பருப்பு, புளியங்கொட்டைத்தோல், கற்கடக 

இங்கி இவைகள் வகைக்கு: விராகனிடை. ஒன்று, நிலப்பனைக் 

கிழங்கு, மஞ்சள், மரமஞ்சள், கஸ்தூரிமஞ்சள், கொடிவேலி: 

வேர்பட்டை, இவைகள் வகைக்குப் பத்து காசிடை; வேப்பம் 

பிசின் ஐர்.து காசிடை, வெள்வேல், கருவேல், விளா, கருங்காலி. 

இவைகளின் வேர்பட்டை வகைக்குப் பத்து காசிடை; தென்னம் 

பாளைப்பொடி. ஐம்பது. காடை; இரிபலைப்பொடி... இருபத் 

தொன்று காசிடை இவைகளை: ஆவரை இலைச்சாறு, மருதனிலைச் 

FT Dl, Qos தஇலைச்சா று. இவைகளைக் கொண்டு, நாள். 

ஒன்றுக்கு ஓவ்வொரு சாறுகள் கொண்டு அரைத்து :இலீ$தைக் 

காய்: பிரமாணம் உருண்டை செய்து நிழலிலுலர்த்தி காள் 

ஒன் அக்கு ஒரு உருண்டையாகக் காலை மாலை கொள்ளவும். 

சரத்தின் வரலாறு | 
நெற்றி, விழி(யிற்)பிளக்து நீண்ட yous gr 

... வெற்றியுடன் மீண்டானை மீண்டசுரம்பற்றியுடல் 

- எல்லாம் பாற்றுயிரும். பெனைக் கொள்ளென்று ; 

சொல்லால் பித்தசுரம் (2).' 

_ வாத சுரத்திற்கு . 
-_வாதசுர முறக்கமில்லை யுருசியில்லை ் 

வயிறு கனத்்திருக்கு மலங் 'கழிந்திடாது 
.. தீதிலிஞ்ி காஞ்சோரி முத்தக்காசு 

்... சிற்றுமுட்டி பற்படாகம் சீந்தில் சுக்கு. 
ஓ.துறுவில்வங் கொத்துமல்லி யொவ்வொன் 

ஜொன்றரைக் காசளவு மிருகாழி நீரில் 

ஆதரவாகக் காய்ச்ச யுள்ளே கொள்ளி 
_ லறுவாத வெப்புளது மகலுக்தானே. 

~
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- ரீ(பொ-ள்.): இஞ்சி, சிறுகாஞ்சொரி, கோரைக்கிழங்கு; 

: இற்றாமுட்டி, பற்படாகம், சீந்தில், சுக்கு, வில்வவேர், கொத்த 

மல்லி இவைகள் வகைக்கு அரை காசுயிடை, நீர் இரு நாழி 

ஆகக்கூட்டிக் குடி. நீராக்கி தேன் கூட்டிக் கொடுக்க வாதசுரம் 

Guru. } 

DSS KSDI. 
- பற்படாகம், சற்றாமுட்டிவேர், இலுப்பைப்பூ, ஈன்னாரி; 

முத்தக்காக, இலாமிச்சம்வேர்,: முந்திரிப்பழம், . சீந்தில்தண்டு; 
கொளன்றைப்பழம், கடுகுரோகணி, கடுகு, சந்தனம், பெருங் 

் குரும்மை, அதிமதுரம், வில்வஓடு இவற்றை சரிகூட்டி. முறைப். 

படி. நீரிலிட்டு காலரகக் காய்ச்சி மூன்று நேரம் கொள்ளத் தீரும். 

சிலேட்டும சுரத்திற்கு 

.. உத்தாமணி, தூதுவளை, சங்கு, கண்டங்கத் இரி இவைகளின் 
வேர், கையாந்தகரை; ஆடாதொடையிலை, _கற்றுழஞ்சருகு, 

தேவதாரக்கொட்டை, ஈகைவேர்ப்பட்டை இவற்றைச் சரி- 

கூட்டி. எட்டு பங்கு ரீர்விட்டு எட்டிலொன் முய்க் காய்ச்சி மூன்று 
நேரம்'கொள்ளச் திரும். i 

ப வாத். சிலேட்டும சன்னிக்கு 

- இருவேலி, Am SEG) முத்தக்காசு, , இலவங்கம், ௮தி 

மதுரம், பங்கம்பாளை, இப்பிலி; சுக்கு; ஏலம், சீந்தில்கொடி, 

மணத்தக்காளிவேர், - நெருஞ்சி, கண்டங்கத்திரி, சிற்றாமல்லி, 

'பேராமல்லி, பழையஅரிசி இவற்றைச் சரிகூட்டி,, முறைப்படி. 

காய்ச்சிக் கொள்ளத் திரும்: 

| alt குலைப்புக்கு 

குப்பைமேனிச்சாற்றில் மிளகையுசைத்து நஏயஞ்செய்யத் 

திரும். 
ட. | விக்கலுக்கு | 

- (2) நீர்முள்ளிஇலையை, . எலுமிச்சங்காயளவு. அரைத்துக் 
காடியில் கொள்ளவும். ட. 

(இ ஈரவெங்காயத் த்தை விளக்கு மூக்கில் சுட்டுக்கொள்ளவும். 

். (8) புத்துமண்;: பனைஓலை, கெல்,: வில்வவேர் இவைகள் 

வகைக்கு ஒரு பிடியைக் கருகவறுத்து,. இரண்டு படி. கீர் 'விட்டு 

. விரைப்படியாகக் காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.
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(4) கஞ்சாசூரணம்; மிளகு, ஓமம் இவற்றை அரைத்து 
கல்லெண்ணெயில் கொள்ளவும் தீரும். 

காய்ச்சலுக்கு 

சாரணைச்சாற்றிலாவது, பூசணிச்சாற்றிலாவது, பேய்ப் 

பீர்க்கன்சாற்றிலாவது திப்பிலியை உரைத்துக் கலிக்கமிட 

காய்ச்சலும், காமாலையும் தீரும். 

கரமாலைக்கு 

உசிலம்பட்டை; வேப்பம்பட்டை, பூவரசம்பட்டை, 

பெருமரத்துப்பட்டை இவைகள் வசைக்குப் பலம் பத்தாகக் 

கொட்டு தட்டி அதை வெள்ளாடு, பசு, குதிரை இவற்றின் 

மூத்திரம் வகைக்குப் படி. இரண்டுடன், சேர்த்துக் கூட்டி புதிய 

பானையிலிட்டு, வாய்மூடி. சீலைமண்செய் து குப்பையில் புதைத்து 

எடுத்து வடித்து அதில் கால் ஆழாக்காக காலையில் சாப்பிட்டு 

பத்தியங் காக்கத் தீரும். 

சன்னி வகைக்கு 

பாவட்டைவேரை நறுக்கி ௮ தில், நாலு கடுக்காய், இரண்டு 

சுக்கு கூட்டி. இரண்டு-படி. நீரிலிட்டு -கர்ல் படியாய்க் காய்ச்சிக் 
கொள்ள, சன்னி, நீர்வேட்கை, கைகால். குளிர்க்துபோதல்' 

முதலியன போம். - 
= சுர 'வகைக்கு: 

குளிகை : மிளகு, கோஷ்டம், கோரோசனை, அதிமதுரம், 
ஏலம், லவங்கம், இப்பிலி, அரத்தை, சரகம் இவைகள் 
வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்று, சாத் திரபேதியும், சாதிலிங்கமும் 
வசைக்கு கழஞ்சு மூன்று, கேர்வாளம் கழஞ்சு ஐந்து இவற்றை 

ள் லுமிச்சம்ப்ழச்சா fh ற்றில அரைத் அ, மிளகளவு குளிகை செய்து; ; ் 

நிழலிலுலர்த்தி தாகசுரத் இற்கு முலைப்பாலிலும், குளிர்சுரத்திற்கு' 
- எலுமிச்சம்பழச்சாற்றிலும், “சிலேத்துமசுரத்திற்கு இஞ்சிச் 
சாற்றிலும், வாதசுரத்திற்கு வெல்லத்திலும் கொள்ளத் இரும். 

... வேறு:-சுக்கு, மிளகு; .கடுக்காய், தான் .நிக்காய், கெல்லி 
வற்றல், இந்துப்பு, கந்தகம், அரிதாரம்: இவைகள் “வகைக்கு 
விராகன்: ஒன்று, சுத் செய்த; ' நேர்வாளம் விராகன். . எட்டு. 
இவற்றை முலைப்பால் 'விட்டு, அரைத்துப். பின்பு ஒரு “பலம் 
'வெல்லங்கூட்டி. அரைத்து, . கடலைப்பிரமாணம் குளிகை செய்து,
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எல்லா சுரத்இிற்கும்: வெல்லத்தில்- கொள்ளவும். மிகுதியாகக் 
- கழிச்சல் உண்டானால் மோருஞ்சோறும், சுண்டைவற்றலும், 

் மிளகுநீரும் கூட்டவும். 

வேறு :-பசுவின்பாலில் ஊறவைத்து ஈஞ்சு வாங்கி உலர்த்திய ' 
_: கேர்வாளம் பலம் ஒன்றும், கற்றுழைமடல்சோ றும், கடுக்காயும் 

. வகைக்குப் பலம் ஒன்றும் கூட்டி. ஈன்றாக அரைத்து பருத்தி 
விதைப் பிரமாணம் குளிகைசெய்து உலர்த்தி, கடுங்காய்ச்சலுக்கு 

் இஞ்சிச்சாற்றிலும் ; வாதசுரத்திற்கு முசுட்டை அல்லது ஆடா 

.. தொடை அல்லது பூசணிச்சாற்றி லும் அல்லது சிற்றாமுட்டிக் 
கஷாயத்திலும்; அதிகமான சரத்துக்கு மாதுளம்பழச் 

் சாற்றிலும், விரேசனமாவதற்கு இளவெர்நீரில் மிளகுபொடி. 

. கூட்டியும், கொள்ளவும். பத்தியம் : : பாலும் சோறும். - 

வயிற்றுக்கடுப்பு, இடுப்புவலி, வாயு இவைகளுக்கு: 

சுக்கன்மேல் கல்லுப்பை அரைத்துப்பூசி புடமிடவும், 

- இவ்வாறு மூன் றுமுறை செய்து உப்பைநீக்கி சுக்கை, அரைத்துப் 

பசுவின் வெண்ணெயில் பிசைந்து, ௭ லுமிச்சங்காயளவு மூன் று 

Barto கொள்ளத் இரும். . 

சுரத்தில் காணும் வீக்கத்திற்கு 
(1). சுக்கு, கடுக்காய், சரகம், மஞ்சள், கொத்தமல்லி, இப்பிலி 

மூலம், நீர்முள்ளித்தண்டு, சாரணை, கொடிவேலிவேர்; சீந்தில் 

_ தீண்டு, முத்தக்காகு, பூசணித்தண்டு, காட்டுமல்லிகை aes Don OF 

சரிகூட்டிக் கஷாயமிட்டுக் கொள்ளவும். 

(2) நீலிவேர், சண்டங்கத்திரிவேர், சர்முள்ளிவேர், கழ ற்சி 

யிலை, சங்கிலை, நிலையாவரை இவைகளைக் கஷாயமிட்டுக் கொள்ள 

வும். .. ப | ப 
(9) வெள்ளாட்டுக் கோமயத்தில் முத்தின உ௰லம்பட் 

டைச்சாறு சேர்த்து உலாத்திப் பொடித்து சிறிது கடுக்காய் தாள் 

சேர்த்துக் சொன்ளனம். தீரும். .... . 

வட பு ் சன்னிக்கு |. 

. மருக்காரையின்காய், சாரணைக்கொழுந்து இவற்றைத் 

தட்டி, சிலையிலிட்டு முலைப்பால் வார்த்து வலதுபுறம் திருப்பும் 

சன்னியானால் இடது காசியிலும்) இடதுபுறம் 'திருப்பும் சன்னி 

யானால் வலது காசியிலும், வலது காதிலும் பிழியச் தீரும்.
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வேறு: -கோழிக்காரத்தைப் பொடித்து மிளகும், இப்பிலி 
யும். கூட்டி, அரைத்து கருப்புக்கட்டி.யில் கொள்ளத் இரும். 

வேற ₹--சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, வசம்பு, பெருங்காயம், 
இந்துப்பு இவற்றைப். பொடித்து: எருக்கம்பழுப்பில் coal து 
ஈசியஞ். செய்யவும், . 

வேறு --இப்பிலி, இந்துப்பு இவற்றை & rb கனை 
வைத்துக் கண்ணில் கலிக்கமிடவும். 

வேறு : -இப்பிலியையும், 'ஆமணக்கம்பருப்பையும் தும்பைச் 
சாற்றில் உரைத்துக் கண்ணிவீடவும். 

"வேறு: :-ஓட்டையின்மயிர், எருமைக்கெரம்பு, பசுவின்கொம்பு 
இவற்றைப் பொடித்து வேப்பந்தணலில் புகை போடத் இரும். 

சன்னிக்காதடைப்பு, சன்னிப்பல்லுக்கிட்டல் 

இவைகளுக்கு | 
கல்லெண்ணெய், சிம்றுமணக்கெண்ணெய், “ பசுவின்கெய் 

இவைகள் வகைக்கு உறி. ஒன்று, பொன்னாங்கண்ணிவேர்; 
சிறுகரைவேர், ஏலம்,. லவங்கம், கோஷ்டம், அதிமதுரம் 
இவைகள் வகைக்கு வீராகன் இரண்டு இவற்றை அரைத்துப் 

- போட்டுக் கர்ப்ச்சி) மெழுகுபதிதீஇல் இறக்க) , isn Oy 
கச்சியில்: "தேய்த்து: ஆமணக்கிலையிலிட்டுக். கட்டவும்.' இப்படி. 
மூன்று. நாள் செய்யத்தீரும். . சீயக்காய்: இட்டு' முழுகஷம்... 

கி _சீன்னிக் காதடைப்புக்கு 
. Qaraflé Pinder, வலம்புரிக்காய், வசம்பு; "சுக்கு, மிளகு, 

வெள்வெங்காயம், கடுகு, திப்பிலி, கிராம்பு, செண்பகப்பூ 
இவைகள் வகைக்கு வீராகன். இரண்டை அரைத்து, CTS SB 
காயளவு பசுவின் வெண்ணெயில் வேகவைத்து, கடுகுபத.த்தில் 
இறக்கி பல் இடுக்லும், ௧ கடை வாயி: லும், [சன் அடைக்கத் 

திரும்: 
மேகசன்னி, எலிக்கடி, மத்தாரகாசம் இகவகஷ்க்கு 

மிளகு; ஓமம், வெள்ளுள்ளி, அழிஞ்வெடவேர்ப்பட்டை ' 
் , இவைகள். வகைக்கு விராசன் ஒன்றை அரைத்து ஒரு படி. 

பசுவின் நெய்யில் கரைத்து காய்க்காதை அறுத்து ரத்தம். துளி ' 
வீட்டு வேசுவைத் த, கரண்டி. அளவு கொள்ளத். தீரும். ' அப்பு, 
புளி, இரர்இப் பதார்த்தம் இவைகள்: நீக்கவும், ச்!
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சுக சன்னிக்கு 

எருக்கம்பழுப்பு, முருங்கைப்பூ; மிளகு, வெள்ளுள்ளி; 

ஆவரை மொட்டரும்பு' இவைகள் வகைக்கு ஏழு "எடுத்து 

அரைத்து மூன்று நாள் கொள்ளத் தீரும், துவரம்பருப்பும், 

மிளகுநீரும் கூட்டவும். nt 

| .. திருகு சன்னிக்கு. 
ஒரு கொட்டைப்பூண்டு, அகத்திப்பழுப்புச்சாறு, மிளகு, 

சுக்கு, வசம்பு இவற்றைத் தட்டி ஈசியஞ் செய்யத்திரும். 

வாத சன்னிக்கு ன கு 

இஞ்சிச்சாறு ஒரு கரண்டியும்; வெள்ளுள்ளீத் தைலம் 

அரைக் கரண்டியும் சேர்த்து ஒரு காசிடை மிளகுபொடி. தூவி 

மூன்று நாள் கொள்ளத் தீரும். 

மேக சன் னிக்கு 

இப்பிலியும், திப்பிலிமூலமும் வகைக்கு விராகன் முக்கால், 
அதிமதுரம், அக்கராகாரம், ஏலம்; கருஞ்€ரகம் இவைகள் 

வகைக்கு விராகன் கால், கடுக்காய் இரண்டு, தூ.துவளைவேர் 

பலம் இரண்டு, 8ழாரெல்லி, நரயுருவிவேர், கண்டங்கத் திரிவேர் 
இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஒன்றேகரல் இவற்றைச் சூரணித்து 
பாதி சூரணத்தை விளக்கெண்ணெயில் ஊறவைத்து, மற்றய் 

பாதி சூரணத்தில் வெருகடியளவு காலையில் தேனில் கொள்ளவும். 

ஊறவைத்ததை மாலையில் கொள்ளவும். ஒரு மண்டலம் அப்பு, 

புளி நீக்கி சுக்கையும், இப்பிலியையும் சூரணித்து தேனில் 

குழைத்துக் கொள்ளவும். ் ் 

ஐவகை சன்னி தோய்களுக்கு 

பொடுதலை, வழுதளை; சாரணைசமூலம், ஆடாதெரடை 
இலை, கண்டங்கதீதிரிசமூலம் இவற் (ற்றை இடித்.துப் பிட்டவீத் துப் 

பிழிக்ச சாறும், நல்லெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், புங்கெண் 

ணெய், வெள்ளாட்டு மூத்திரம் இவைகள் வகைக்கு படி 
ஒன்றும் சேர்த் து ௮தில், கொத் தமல்லீ, வாய்விளங்கம், இப்பிலி, 

இப்பிவிமூலம், சுக்கு, மிளகு; கடுகு, ஓமம், பொட்டிலுப்பு 
இவைகள் வசைக்கு விராகன் இரண்டைச் சூரணித் தப் போட்டு 

மெழுகுபதமரய்க் காய்ச்ச? வடித்.துக் காடை காலை மாலை காலு
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நாள் கொள்ளவும். மேலுக்கு துவளையிடவும். பத்தியம் : களர்க் 

குருவி, காடை, சாரணை, துவரம்பருப்பு, கொதிகஞ்சி, வெள் 

வெங்காயம் இவைகள் கூட்டவும்... இதனால் சந்திகம், அந்தகம்) 

ருதீதிரம், சுத்தி விப்பிரமம், சிதா்ச்ம் ஆய ஐந்து சன்னிகள் 

இரும், 
எட்டுவகை சன்னிக்கு 

.... கண்டங்கத்திரிசமூலம், அடாதொடையிலை, ' தூதுவளை . 

சமூலம், ' தும்பைசமூலம்; 'குப்பைமேனிசமூலம்; - எருக்கம்பூ; 

பொடுதலை, சுண்டையிலை இவைகள் வகைக்குப் பலம் நான்கை: 

.. இடித்துப் பிட்டவித் துப். பிழிந்த. சாறு, வேப்பெண்ணெய், 

இ லுப்பைஎண்ணெய், வெள்ளாட்டுக்கோமயம் இவைகள் 

வகைக்குப் படி ஓன்று, பால் படி ஒன்றரை, நல்லெண்ணெய் 

uy. இரண்டு இவற்றைச் சேர்த்துக் கொத்தமல்லி, வாய் 

விளங்கம், . திப்பிலிமூலம், கடுகுரோகணி) பெருங்காயம், சுக்கு, 

.. வசம்பு, உள்ளி, ஓமம், சதகுப்பை. இவைகள் வகைக்கு விராகன் 

இரண்டைப் பொடித்திட்டு மெழுகுபதமாய்க் - காய்ச்சி ஒரு 

காசிடை உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலும் துவளையிடத் திரும், 

பத் இயம் காக்கவும். : . 

.... சன்னி 13.5G . ; 

பாஇரிவேர்,' குமிழம்வேர், சிற்ருமுட்டிவேர், ற்று 

Gait, கொள்றைவேர், பாலைவேர், 'கொடிவேலிவேர், பேய்ப் 

புடல், ' கடுகுரோகணி, * இப்பிலிமூலம், சிறுதேக்கு, தூ.துவளை; 

கற்கடகசிங்கி, சடாமாஞ்சி, சிற்றரத்தை; பேரரத்தை, 'சாரணை; 

__ மூங்கிலிலை, வேலிப்பருத்தி, சுக்கு. இலைகள் வகைக்கு விராகன் 

இரண்டைத் தட்டி. இரண்டு படி. நீர் விட்டு உழக்கரகக் காய்ச்சிக் 

கொள்ளத் தீரும். 

சன்னியில் திளைவில்லாததற்கு 

சுக்கு, ஓமம்: இவற்றை அரைத்துப் பிழிந்து முருங்கைப் 

பட்டைச்சா,றில் இப்பிலிச் சூரணம்: காவி கொள்ளவும். 

| gba Msg (anys ரோகத்திற்கு). 
. பெருகுருஞ்சான்; சிறுகுருஞ்சான்; “grainy, கண்டங் 

கத்திரி, அமுக்கரா, நீர்ப்பூலா; வரட்பூலா, துளசி, பொன்னாங் 

காணி, கத்திரி; - வெள்ளைச்சுண்டை, : எருக்கு; கருகொச்சி, 

வெட்டிவேர், காட்டுமூருங்கை, அத்தி, - நெல்லி ' 'இவற்றின்
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பட்டை : இப்பிலி, கருஞ்சரகம், சமுத்தீ தராப்பழம், எட்டிவிதை 
இவைகள் வகைக்கு விராகன் பத்து, குங்குமப்பூ விரா கன் 

ஒன்று இவற்றை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து வெற்றி 
யில் சுருட்டிக் தணலிலிட்டு மூன்று தரம் புடம்பண்ணி அரைத்து 
வில்லைசெய் து உலர்த்தி இளவெீரில் கொள்ளத் தீரும், 

4.ம் முறை சுரத்இற்கு 
.... பெருமரத்தை வலதுபுறமாகச் சுற்றி வரது சாமிகும்பிட்டு 
மூன்று தழையைப் பரித்து “வந்து. துவைத்துப் 19 6 gi 

வடிகட்டி கோழிமுட்டை வெள்ளைக்கரு சேர்த். துக் கொள்ளவும். 
மேற்படி. கருவில் கருப்புக்கட்டி. கலந்து மாறல் வருறெபோது 
கொள்ளவும் திரும். 

வேறு: அரிதாரம் விராகன் இரண்டை, ஊ ஊமத்த ஞ்சா.ற்றில் 

முறித்து, துத்தம், கெளரிப்பாஷாணம் இவற்றை கையாந்த 

கரைச்சாற்றில் முறித்து; கையாந்தகரைச்சாற்றில் இரண்டு 
சாமமரைக்து குன்றியளவு மாத்திரை செய்து உலர்த்தி மாறல் 

வருகிறபோது வெற் நிலையில் குளிகையை மூன்று நாள் கொள்ள 

வும். மேற்படி குளிகையை இஞ்சிச்சாற் ற்றில் கொள்ள, பைத் 

தியம் தீரும். வாதசரத்தற்கு கொச்சிச்சாற்றில் கொள்ளவும். 
நொச்சியிலை, காய் துளசியிலை, கண்டங்கத் திரியிலை இவற்றைப் 
பிட்டவித்துப் பிழிந்த சாற்றிலும் கொள்ளலாம். சேத்தும 

சுரத்துக்கு ஏலம், லவங்கம், சர்க்கரை இவற்றில் கொடுக்கவும். 
பத்தியம் 2 புளி, கசப்பு. நீக்கவும். 

உடம்பெல்லாம் உண்டாகும் Bios i 

“Wy வெய்யலில் இருந்து ஆறவிட்ட நாலு பானை தண் 
ணீரை தலையோடு விடவும். . 

(8) குதிரைவாலிவேரை அரைத்து எண்ணெர்யில் கரைத்து 
சூரியபுடம் வைத்துக்: கொண்டு மேல் weenie இரும். 

தாவுலர்த்து போனதற்கு 
(1) அதிமதுரம், செங்கழுநீர், கோஷ்டம், ஏலம், லவங்கம், 

வெடியுப்பு, கோரோசனை இவைகள் வகைக்கு விராகன் இரண் 
டைச் சூரணித்து' நாவில் தடவவும். 

(2) நாகப்பூச்சியைப் பிடித்து. கரண்டியிலிட்டு கருகவறுத்.து 
எடுத்ததாள் விராகன் இரண்டு, எனிவேர், வெள்ளைச்சாரணைவேர் 

Z
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இவற்றைக் கூட்டி அரைத்துக் தேனிலாவது, : பாலிலாவது,' 
விளக்செண்ணெயிலாவது கலக்து காவில் தடவத் தீரும். 

- மீனிசத்திற்கு 
(1) ஈன்னாரிவேர், மிளகு, இவை பலம் அரை, ஆதண்டஞ் 

சாறு படி அரை இவற்றை' முலைப்பாலில் அரைத்துக் காய்ச்சி 

முழுகவும். ன் 

(8) பசுவின் பால், நெய், தேங்காயெண்ணெய், நாய்துளசிச் 
சாறு இவற்றைச் சரிகூட்டி. ரவிபுடம் வைத்து மூழுகவும் தீரும். 

மண்டை வியாதிக்கு 
(1) சீந்தில்தண்டும், சிற்றாமுட்டிவேரும் வசைக்குப் பலம் 

ஒம்பதை, எட்டு மரக்கால் நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி, ஈல்லெண்ணெயும், 
பசுவின் பாலும் வகைக்குப் படி. ஒன்றேகால், சேர்த்து அதில் 
சுக்கு, மிளகு, மரமஞ்சள், சடாமாஞ்சி, தேவதாரகட்டை, - 
குங்கிலியம், ஈல்ல சந்தனம், வாய்விளங்கம்," கொத்தமல்லி, 
வெட்டிவேர், இலாமிச்சம்வேர், புனுகுசட்டம், ஈன்னாரிவேர், 
முதீதக்காச, சாஇக்காய், கிராம்பு இவைகள் வகைக்கு விராகன் 
மூன்றை. அரைத்துப் போட்டுக் - காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் 
வடித்துத் தலைமுழுக பீனிசம், மண்டை நேரவு, கண்ணோய், 
வரட்சி இவைகள் தீரும்... ட்ட 

(2) பசுவின் கெய் படி, இரண்டும், இலைக்கள்ளிச்சாறு படி. 
ஒன்றும், சேர்தது ௮இல் சுக்கு, ஓமம், சீரகம், வெந்தயம் இவை 
கள் வகைக்கு வீராகன் காலு,.மாதேவிக்கழங்கு பலம் இரண்டு 
இவற்றை அரைத்துப் போட்டு . மெழுகுபதமாய்க் காய்ச்சி 
வடித்து தலையில் தேய்த்து காசியிலிட்டு உள்ளுக்கும் கொள்ள 
வும். உப்பு, புளி நிக்கவும், ' “த கட்ட ல பப்ப 

மண்டை பினிசத்திற்கு' 

.. நரியனார்பொரி அரிசித்தழை பிடி ஒன்றை, ஞாயிற்றுக் 
கிழமை சூரியனைத் தொழுது பரித்து வக் து தட்டி பொட்டணங் 
கட்டி. காசியிலிடவும், வீட்டபோது மண்டையைப் பிடிக்கும்; 
நாசியில் ரத்தம் விழும், மஞ்சள் நீர் வரும். இப்படி. மூன்று' 

நாள். (விட்டால் மண்டையிலிருந்து புழு வீழும். மறுகாள் 
மேற்படி தழையை அரைத்து மூக்கன் மேல் தடவவும்.
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॥ரணிசம் 8ஃக்கு 

(1) ஒரு கோழியை இறகு, குடல், கால், தலை இவைகள் , 
நீக்கி வேலிப்பருத் இப்பாலில் SOUS HS SOUS YM! தரம் 

உலர்த்தி செங்கல்லைத் துளைத்து அதில் வைத்து செங்கல்லால் 

மூடி. கசபுடம் போட்டு எடுத்த பற்பம் வீராகன் ஒன்று, வால் 

மிளமு, இப்பிலி, சக்கு இவைகள் வகைக்கு விராகன் இரண்டு 
இவற்றைச் சூர்ணித்து க 'காலை மாலை பணவிடை. ஈசியஞ் செய்யத் 

கரும். ் hee ப 
- (8) சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி. அரை, மஞ்சள் பலம் 

ஒன்று, சாதிக்காய் விராகனிடை: மூன்றேமுக்கால் சாதிப்பத்திரி: 

விரா'கன் இரண்டு),கஸ்.தாரிமஞ்சள் விராகன் முக்கால் இவற்றைப் 

பாலில் அரைத்து எண்ணெயிலிட்டுக் கரய்ச்சி நரசியிலிடவும். 

(3) ஈல்லெண்ணெய் பழு. ் ஒன்றில், செண்பகப்பூ 

மூநீநூறை அரைத்து கலக்க வெற் ்் நிலைசீசா று படி. முக்கால், 

பொன்னாங்கண்ணிச்சாறு 6 ஒரு படி, கையாநீதகரைச்சா று; சிற்ற 

க்த்திச்சாறு. இவைகள் வகைக்குப் படி. அரைக்கால்; பாலும்; 

இளநீரும் வகைக்குப் படி. கால் இவற்றைச் சேர்த்து ஒரு சேர். 
மிளகைத் தட்டிப் போட்டு -மெழுகுபதமாய்க். காய்ச்சி மூன்று 

Bren தானியபுடம் வைத்துத் தலையிலிட்டு ஒரு.. சாமத்துக்குப் 

'பின் வெக்நீரில் மூழுகவும். சகல பீனிசமும் தீரும். 

- (4). பேய்ப்பீர்க்கள் கூட்டை முலைப்பால் விட்டு அரைத்து. 
பஞ்சில். துவைத்து நாசியில் நரியமிட ஒரு தலைவலி தீரும். 

(5) குங்குமப்பூவையும், கோரேர்சனையையும்' அரைத்துப் 

பசுவின் கெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி mee. மேற்கண்ட ரோகங்கள் 

இரும். 
en ரத்த பீனிசத்திற்கு ப 

கஸ் தூரிமஞ்சள்; மயில்இறகு, தலைமயிர் சுட்டசாம்பல் 
இவற்றைச் சூரணித்து சிலையிலிட்டு திரித்து நெய்யில் துவைத்து 
இயில் கொளுத்தி 'மூக்கில் புகை பிடிக்கத் தீரும். 

- சசமுதிவு, கைஎரிப்பு,. உண்டி பிடித்தல் திளைவு - 
, அதிவில்லாமை இவற்றிற்கு மாற்று 

ose -கோவைத்தண்டைத் துவைத்துப் பிழிந்த 'சாறு படி 

அரையுடன்' மூலைப்பால் படி. அரை கலந்து. கொடுத்து; துவைத்- 

ததை, மேல் துவளையிட்டு வெய்யலில் இருத்தி, இரண்டு சாமம்.
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கல்யில் எலுமிச்சம்பழம், தேய்த்து, இருபது குடம்கீர் இரட்டைக் 
குட்மாக மூன்று காள் வீட பாதரஸம்;: மயிர்க்காலில் இறங்கும். 

(8) எலுமிச்சம்விரையை அரைத்து வடிகட்டிய, எருமைத் 
தயிரில் குழப்பிக் கொடுக்கவும் திரும்... 

(8) ரசம் உண்டை. முறித்து உண்டியில் பிடித்தால் கருத்தி 
ராக்ஷம், கலைக்கொம்பு,; சந்தனம்; , சிறுகரைவேர், பொன்னாங் 
காணிவேர் இவற்றை முலைப்பால் வார்த்து அரைத்துக் கொள்ள 
வும் அல்லது A று€ரையையும், பொன்னாங்காணிவேரையும்;. 

GT. லுமிச்சம்பழச்சா,ற்றால் அரைத் Sl நல்லவெல்லம், பசுவின் 
வெண்ணெய் சேர்த் துக் குழப்பிக் கொள்ளவும். வாந்தி பண்ணி 
னால். ் வில்வவேர்பட்டை, - குளவிக்கூட்டுமண், பாசிப்பயறு 
இவற்றைத் தண்ணிர் வீட்டுக் காய்ச்சிக் "கொள்ளவும். : நெற் 
பொரியும்; தேனும் கொள்ள்லாம், 

இரசகந்தகபாரஷாண  ாதிலுன்று 
- வில்வவேர், - அதிமதுரம்,” “பா.இரிவேர், . மிதிபாகல்கொடி, 

_பிரமிவேர், : FEC 509 SB pig, -செங்கழுநீர்வேர், - ஒரிலைத் 
தாமரைக்கிழங்கு, செக் தாமரைக்கிழங்கு,' சிற்றாமணக்கு, பச்சரிசி, 
கழுநீர், கருங்குங்கிலியம், விடத்தலைவேர், கருவேப்பம்பட்டை, 
பெருமரப்பட்டை, மிளகு; : தக்காளிவேர்ட் கற்டுழஞ்சாறு, சிறு. 
கீரைச்சாறு, குங்கிலியம், சுரைவேர், பூச்ணிவேர், கோஷ்டம், 
ஓட்டம் இவைகள் வகைக்குப் - பலம்” இரண்டு, வில்வப்பழம் 
காலு, வெள்ளாட்டு மூத்திரம் வள்ளம், .காலு "இவற்றை 
சேர்த்துக் காய்ச்சி, கால் படி. வீதம்" கொள்ளவும், 

் வாய்ச்சூலைக் கட்டுக்கு 
அகத்திப்பட்டையை. இடித்து நீரிலிட்டுக். காய்ச்ச ' வாய் 

கொப்பளிக்கவும், எருமைமோரில் கல் லப்புப்போட்டுக். கொப் 
பளிக்கவும் இரும். 

இரச முறிவுக்கு 
, கொம்புப்பாகவிலைச்சா. ஹும், முசுமுசுக்கைச்சா றும் வகைக்கு 

படி கால்; ஆம்ணக்கெண்ணெய் படி. அரை; இவற்றைக் கலந்து 
உள்ளுக்குக் 'கொடுத்து, உச்சியில்: தளமீட்டு, மாலையில் வெர் 
நீரில் மூன்று காள் குளித்து, பின்பு நிலக்கத்திரிச்செடி சமூலம் 
கொண்டு வந்து அரைத்து தேனில் கொள்ள,. எந்தக் குணமும் 
தரும்.
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டரச 'செத்தாரம் ் 

( 1): ரசம் வீர்ரகன் பத்.து, கந்தகம் வீராகன் எட்டு, தாள 

கம்-விராகன் "இரண்டரை, இவற்றைச் சுத்திசெய்து 'கந்தகத்தை: 
உருக்கி ரசத்தோடு சேர்த்து பின் தாளகம் கூட்டி கா௫க்குப்பீ 
யில் அடைத்து சலைமண்செய்து -வாலுகயக்திரத்திலிட்டு மூன்று 
சாமம் கமலாக்கினியாய் எரித்தெடுக்க செந்தூர்மாகும். ௮இல் 
சன்னி, சுரங்களுக்கு- அரைப்பணவிடை “a SES அனுபா வன் 
களில் கொடுக்கவும். 

| (2) சுத்திசெய்த ர்சம்- பலம் மூன்று, சுத்திசெய்த கந்தகம். 
Lusi ஒன்றரை இவற்றை” குப்பைமேனி, கூத்தன்குதும்பை, 
பொன்னாங்காணி ' இவற்றின் FTDGO இவ்வொரு சாமமும், 
ற்ள்ளியிலைச்சாற்றால்' மூன்று சாமமும் அரைத்து உலர்த்தி 
சூரணித்து  கா௫ிக்குப்பியிலிட்டு 'பலபக்கல் ' கொண்டு மூடி. 

கடுக்காய்; களிப்பாக்கு,-குளவிக்கூடு, அருக்குக்கிட்டம், கருவேம் 

பின்பிரின், பொன்னிமிளை, ஐட்டைக்கல் லுச் அண்ணாம்பு, 
வெல்லம் இவற்றை கோழிமுட்டை மஞ்சுட்கருவால் அரைத்துப் 
பின்பு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால்... அரைத்துப் பிசின்பதத்தில் 
மேற்படி  குப்பிக்கு ஈன்ருய்த் தடவி, குப்பிவரய்க்கு ஏழு சீலை, 
மண்செய் து வெள்ளாவி அடுப்பிலே தாழியில் , பஇத்.து, ADH 
'நரலு -விரக்கடை.. மணல் போட்டு அதன்மேல் குப்பியை. 
வைத்து. -குப்பிக்கு கழுத்தளவு. மணல்.போட்டு:. இரண்டு சாமம், 

இபாக்கினியாகவும், இரண்டு . சாமம் காலாக்கினியாகவும், 

இரண்டு "சாமம் காடாக்கனியாகவும் எரித்து. குளிர விட்டு 

எடுக்கச் செக்தூரமாம். இத்துடன் வெ துப்பிப் பொடித்த 

இரிகடுகுச். சூரணமும், தேனும் சரித்து பத்து-காள் இரண்டு 
கேரம். கொள்ள; : சூலை; வாயு,” குன்மவாயு,' "இருமல், : மந்தார 

காசம், எலிக்கடி. விடம், காசசுவர்சம், வாதசுவாசம் 'இவைகள் 

"இரும். பொன்முசுட்டைவேர், கடலிராஞ்சிப்பட்டை, கோரைக் 
கழங்கு, விலாமிச்சம்வேர் -- இவற்றின்: சூரணத்தில் தேன் 
சேர்த்து. நாற்பது. நாள் .இரண்டு. வேளை பணவிடை கொள்ள, 
தாதுவிர்த்தி உண்டாம். .உடலூறும். 'யானைபலம் உண்டாம், 

AYP Sain tw Ld, சரீர நாற்றம், திரும்; . ் 

» (8) மேற்படி : செந்தாரம், பணவிடை. "கோழிச்சாற்றில். 

இருபது நாள்-கொள்ள, வயிற்று வியாதி அறுபத்தாறு, வாயுத் 

திரட்சி, பாரிசகுன்மம். எட்டு, சூலை, தீராப்புண் இவையுங்
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தீரும். செந்தூரம் வைக்கும்போ.து விநாயக பூசையும், எடுக்கும் 

போது வைரவர் பூசையும் செய்ய வேண்டியது. 

உலோக செந்தாரம் 

areal, Lievibiepsiire, மருதம்பட்டையை அரைத்தது 

எலுமிச்சங்காயளவுடன் ' கூட்ட். சட்டிலியிட்டு . வறுக்கச் 

செற்தாரமாகும்.. வீக்கங்களுக்கு மருதம்பட்டைச்சர் “1D gy id, 

எதுபிச்கம்பழச்சாறி லும் ௮ னுபர்னித்துக் கொள்ளவும்: 

| வங்காரசஞ்சீவி அக்கினிகுமாரன் 

(1) இரும்பு, .அரப்பொடி, உருக்கரப்பொடி, செம்மரப் 

பொடி, பித்தளையர! ப்பொடி;, வெண்கலஅரப்பொழ், : இரசம்: 

7 இவைகள் ' வகைக்கு பலம் ஒன்று, ஊ௫ிக்காந்கம் பலம் இரண்டு? 

நெல்லிக்காய் கந்தகம் பலம் அறு, வெங்காரம், மனோ?லை,. அரி. 

தாரம், இப்பிலி இவைகள் வகைக்குப்.பலம் ஒன்று, இவற்றைக். 

கற்றாழைவேர் நீரில் அரைத்து வில்லைதட்டி சட்டியிலிட்டு எழு 

சீலைமண். செய் து அடுப்பீலே ற்றி. மூன்று நாளிடைவிடாமல்- 
தியெரித், து நான்காம் நாள் செந்தாரமாய் இருப்பதை வைத்துக், 

கொண்டு, பச்சை நரவியைக். கோசலத்தில் மூன்று நாள் ஊற: 

வைத்து உலர்த்தி. பின்னும் மூன்று காள் ஊறவைத்து உலர்த்தி 
யது' காசிடையும், 'இப்பிலிமூலம் பலம் இரண்டும் சேர்த்து [வெள்: 

வெங்காய்த்தைலம்: : வார்த்து அரைத்துச் செந்தூரத் துடன்: 

கலர் து பணவிடையளவு குளிகை.செய்து கொள்ளவும். 

(8) வெள்ளுள்ளித்தைலத் தல் இக்குளிகையில்ஒன் று தரலை. 

 மாலைகொள்ள;-சலந்திக்கண்; புண்; “சூலை பதினெட்டு: இவைகள்: 
தீரும்... மேற்படி தைலத்தில் ஒரு.மாத்திரை சொள்ளக்' இருந் 

இரும்வாதமும், ' வெதுப்பிப் பொடித்த: இப்பிலிச்சூரணமும்), 

தேனுங்கலந்து பத்து நாள் “கொள்ள; _பிரமியம் பதினெட்டு, 

"இந்திரகண்டி. ஐந்து, மர்தாரவாயு, பித்தம்' முக்நூற்றுஇருபத் 
தெட்டு, சிலேட்டுமம்; உஷ்ணரோகம் : 'மூக்நூற்றுஇருபத்தா று - 

வயிற்றுவியாதி.. அறுபத்தாறு, - வாயுத்திரட்சி “ முப்பத்தாறு, 
பெருவயிறு, விஷபாகம், சலேட்டுமகாமாலை, பாண்டு இவையும். 

போம். இப்பிலி மிளகு இவற்றை வெதுப்பிச்சூரணித்.து தேனும், 
" இஞ்சிச்சாறும் கலந்து கொள்ள, சன்னி பதினெட்டு, வாதம்' 
எண்பது, வாயு. இருபத்தாறு, - சத்திகுன்மம், 'எரிகுன்மம், 

் காமாலை, பயித் தியம் பதினாறு, வாயு; மூகவா தம், எண்டைச்சூலை்
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பீனிசம் பதினெட்டு, கரசி, பிடர்வலி, செவிகோய், செக்தாளி, 
கொண்டைகோய், முயல்கண்டன், முடக்கம், அ௮ண்டவாதம்; 
குடல்வாதம், ஆனந்தவாயு, : அந்திரவாயு, உள்வலிப்பு, புற 

வலிப்பு, குதிரைவாதம், ஈடுக்குவாதும் முதலியவை தீரும். 

தாமிர. செந்தூரம் 

இந்து வீராகனிடை- செம்புத்தகடு அடித்து தகட்டைச் 

சிறுகவெட்டி. மூன்று விராகனிடை நெல்லிக்காய். கந்தகத்தை' 

எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்துப்பூசி ஓட்டிலிட்டு சீலைமண் 
செய்து புடமிடப் பற்பமாகும். மேற்படி. பற்பமும், ஒரு" 

. பலம் ரசசெந்தாூரமும் சேர்த் து செருப்படை சாறு விட்டு 

மூன்று நாள். ஊறவைத்து அரைத்து குன்றியளவு மாத்திரை 

செய்து நிழலிலுலர்த்திக் கா௫ிக்குப்பியிலிட்டு, சில்லிட்டேழு 

சீலைமண்செய்து, பானையில் மணலிட்டு, குப்பியை வைத்து 

மேலும் மணல்கொட்டி. 'மேல்சட்டிமூடி. சந்துவாய்க்கு சீலை 

மண்செய்து 'ீபாக்கனியாக காலு: சாமமும், கரடாக்கினி 
யாக நாலு சாமமும், கமலாக்கனியாக நாலு சாமமும் எரித், து 

ஆறவிட்டு மேற்படி. மருந்துக்கு கால் பங்கு நாவிகூட்டி அதற்கு 
இரட்டிப்பு மிளகு பொடிகூட்டி, வேலிக்கஷாயத்தில் மூன்று 
சாமமரைத்து நெல்லுப்பீரமாணமாகவும், குன்றிப்பிரமாண 
மாகவும். குளிகைசெய்து நிழலிலுலர்த்தி சன்னிவாத சுரத் 

கிற்கு இஞ்சிச்சாற்றில், ஒரு இப்பிலி கூட்டி ௮ரை குளிகை 
கொடுக்கவும். 

ன ஆனதந்தபைரவி 

சாதிலிங்கம், நாவி, கந்தகம், சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, வெங் 
காயம் இவற்றை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் அரைத்து, குன்றி 
அளவு குளிகைசெய்து, இஞ்சிச்சாற்றிலாவது, . இளவெக£டீரிலா 
வது கொள்ள, பதின்மூன்று வகை சன்னியும் தீரும். 

தாமிரபூபதி மாத்திரை 

ரசம் விராகன் ஒன்ப து; நாபி விராகன் எட்டு, வெங்காரம் 
ணன் ஏழு; கந்தகம் விராகன் ஆறு, அரிதாரம் ' விராகன் 

ஐது; துத்தம் வீராகன் நான்கு, துருசு விராகன் மூன்று, 
கேர்வாளம் வீராகன். இரண்டு; தாமிரபஸ்பம் வீராகன். ஐந்து, 
இவற்றைச் சுத்திசெய்ய வேண்டியவைகளை சுத்திசெய்து குப்பை 
மேனி, துளசி, தும்பை, கையாந்தகரை இவைகளின் சாற்றால்
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ஒவ்வொரு சாமமரைத்து, குன்றியளவு குளிகைசெய்து; வெல் _ 

லத்திலாவ.து; : இஞ்சிச்சாற்றிலாவது ' கொள்ள; GAC grazed, 

சுரம், . விஷசுரம், சாபசுரம், ச்வாசம், இருமல், சன்னிவாதம் 

இவைகள் தீரும்: | 
திலகண்ட மாத்திரை 

¢ 1) ரசம், கந்தகம், உலோகசெர்தூரம், காவி, கொடிவேலி 

வேர், லவங்கப்பத்திரி, வாய்விளங்கம், அரேணுகம், முத்தக்காசு 

ஏலம், இப்பிலிமூலம், நாககேசரம், சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, கடுக் 
காய், தான்றிக்காய், நெல்லிவற்றல், கேர்வாளம்; தாமிரபற்பம் | 

இவற்றைச் சரிகூட்டி, கையாந்தகரைச்சாற்றுல் அரைத்து 
கடலைப் பிரமாணம் குளிகைசெய்து, நிழலிலுலர்த்தி ஒரு 

மாத்திரை காலை மாலை இப்பிலிப் பொடியும், தேனுங்கூட்டிக் 

கொள்ள, சுவாசகாசமும், இப்பிலியும் ; அமுக்கறாவேர்ப் பொடி. : 

யும் வெந்நீருடன் கொள்ள, சயமும் ; தப்பிலி வெந்நீருடன் 

கொள்ள குன்மமும், இப்பிலி; கடுக்காய்ப்பொடியும் கூட்டிக் 

கொள்ள பிரமேகமும் ; சீரகம் வெக்ரீருடன் கொள்ள மகோ 

தீரமும் ; ஆவரைப்பஞ்சாங்கத்தில், கொள்ள மூத்இர்க்ரொச்சிர 

மும் பஞ்சமூலகஷாயத்தில் கொள்ள, வாதமும், ... இப்பிலி 

தேனிற்கொள்ள, பெருஞ்சன்னியும், கருணைக்கழங்குப்பொடி. : 
மோர்த்தெளிவில் கொள்ள சூலை. மூலரோகம் ; குடப்பாலைப் 

பட்டை வெக்நீருடன் கொள்ள ரத்த ரொணியும் ; அசமதாகம், 

சுக்கு வெங்நீரில் கொள்ள வயிற்று நோயும்: மாதுளம் 

பழச்சாற்றில் கொள்ள, சுவாசமும் திரும், rs 

(2) மருந்தை, முறிக்க கோவைப்பூவை பசுவின் பாலில் 

அவிக்க gona பொடிகூட்டி கால் படி. கொடுக்கவும். 

(8) முருங்கைப்பூவை வெரநீரிலிட்டுப் பசுவின் . பாலில் 

பிசைந்து ஏலரிசிப்பொடி. சேர்த்து கால் படி. கொடுக்கவும்... 

62 நிலக்கத்தரிஇலைக் : கஷாயமிட்டு . வெங்காரம் பொரித் 

இட்டு கொள்ளவும்,  . 

வாத சன்னிக்கு 

ட்ட ரசமும்; சா இலிங்கமூம் வகைக்கு வீர்ரகன் ஒன்று. கந்தகம், 

_ மனோசிலை; அரிதாரம், வெங்காரம், துத்தம் இவைகள் வகைக்கு 

. விராகன் இரண்டு. இவற்றை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து 
- சிலையிலூற்றி, இரிசெய்து, கல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், '
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பேப்பெண்ணெய் இவற்றை விட்டு. சுடர்த்தைலம் வாங்கக் 
கொள்ளவும். . இதில் இரண்டு முதல் ' கான்கு துளி வரையில் 

நாவில் தடி மே லுக்கும் துவாலையிட சன்னிக்கூட்டம்' ஒழியும். 

சஉஷ்பாண்ட ரசாயனம். 

பெரும் பூசணிக்காயில் வெல்லம் போட்டுப். பிசைந்து 

எடுத்த நீர் காலு மரக்கால், ஆடாதொடைஇலச்சாறு படி 

ஒன்று? இவற்றில் பழைய வெல்லம் பலம் இருபத்தைந்து) 

பனைவெல் லம் பலம் இருபது; பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி 

குழம்புப தத் இல், திரிகடுகு, சாதிக்காய், சாஇப்பத் இரி, குராசாணி 

ஓமம், அதிவிடையம்; கடுக்காய், தானிக்காய், கெல்லிப்பருப்பு, 

கருஞ்சீரகம், நற்சீரகம், வெந்தயம், கடுகுரோகணி, கூகைரீர், 

வாய்விளங்கம், கொத்த மல்லி)” சதகுப்பை, கஸ்.தூரிமஞ்சள், நரய் 

கடுகு; இப்பிலிமூலம், வெடியுப்பு, வளையலுப்பு, சவுக்காரம்; 

ஓமம், சித்திரமூலம், லவங்கம், பச்சிலை, கச்சோலம், வெள்ளி 

-லோத்திரம் இவைகள் வகைக்குப். பலம் மூன்று, அதிமதுரமும்) 

'கோஷ்ட்மும். வகைக்குப் பலம் ஒன்று, வெள்ளுள்ளி பலம் 

HOF, பெருங்காயம் பலம் ஒன்று இவற்றை. வெதுப்பிப் 

பொடித்துப் போட்டும். களறி, இரண்டு படி. தேன் விட்டுக் 
காய்ச்ச, கம்பிபதத்தில் இறக்க பழைய கலயத்தில் வைத்துக் 
கொண்டு, எலுமிச்சங்காயளவு- இரு நேரங்கொள்ள; உளமார்தை 

எலும்புருக்கி) அத்திசரம், குரல்கம்மல்; .காசகோய், கெற்ப 

கோய், - குன்மம், காய்ச்சூலை, பழஞ்சுரம், பிரமியம், தாகம், 
காவறட்சி, சரலைப்பற்றிய் அளக்க கைகால் எரிவு முதலியவை 
திரும். . 

மகா ரசாயனம் , 

சுக்கு பலம் முப்பத்திரண்டு மேற்புறணி - சீவியதை, 

கோசலம், கொச்சி, துளசி) ' கண்டங்கத்திரி, மூடக்கொத்தான்.... 

ஆடாதொடை, எருக்கம்பழுப்பு, கையாந்தகரை இவற்றின்.சாறு *. 

கள்: ஓவ்வொன்றில் ஒவ்வொரு காள் ஊறவைத்து உலர்த்தி 

. பின்பு, பாகல், கிலக்குமிழ், தழுதாழை, சிறுகாஞ்சொறி, விஷ்ணு 

கரந்தை இவற்றின் வேர்களை .இடி.த்து இரண்டு வள்ள நீரிலிட்டு 
ஒரு காள் ஊறவைத்து உலர்த்திக்" கொண்டு, . தானிசப்பத்இரி; 

் தப்பிலி, தேசாவாரம், சீரகம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் கர்.லு? 

சிறுநாகப்பூ பலம் மூன்று, வாய்விளங்கம், கோஷ்டம், IAD 

grr வெட்பாலைஅரிசி, கற்கடகசிங்க, ' லவங்கப்பத்திரி,
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AmCsé5, மிளகு இவைகள் வகைக்கு பலம் இரண்டு, 

இலாமிச்சம்வேர், ஆனைத்திப்பிலி, கச்சோலம், சடாமாஞ்சு : 

இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஒன்று, தேவதாரம் பலம் ஒன்று; 

ஏலம் பலம் மூன்று, சர.இக்கரய், சாதிப்பத் திரி, இராம்பு இவை 

கள் வகைக்குப் பலம் ஒன்று ஆக இவைகளைச் GIONS Sy 
இரண்டு 'படி. பால் குறுகக்காய்ந்த பின்பு எண்பது பலம்: 

சர்க்கரையும் கூட்டிக் காய்ச்சிப் பத த்தில் சூர்ணம் "போட்டுக் 
கிளறி, கெய் படி. அரையும், தேன் படி ஒன்றும் விட்டுக் களறி 

மேற்படி சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, கராம்பைப் பொடித் இட்டுக். 

கிளறி; நெல்லிக்காயளவு கொள்ள, கிராணி, இருமல், க்ஷயம் 

இவைகள் யாவும் தீரும். 

ன சத இஞ்சி ரசாயனம் 

“ மேற்புறணி நீக்கிய-இஞ்சி பலம் இருபதை: ஒரு சட்டியில் 

பசுவின் நெய் விட்டு சிவக்க வறுத்துப் பொடித்து . அத்துடன்: 

FSG) இப்பிலி, மிளகு, வாய்விளங்கம், அதிமதுரம், செங்கழுநீர், 
லவங்கப்பட்டை, .லவங்கப்பத்இரி, சாஇக்காய், ' சாதிப்பத்திரி, 

கிராம்பு, அரத்தை... சீரகம், சிறுதேக்கு,. கொத்தமல்லி, ஏலம், 

தாளிசப்பத் இரி, சடாமாஞ்சி, அரேணுகம், .. திரிபலை இவைகள் 

வகைக்குப். பலம்: கால், :முந்இரிப்பழமும், . பேரீச்சம்பழமும் 

வகைக்கு வீராகன். மூன்று - இவற்றை இடித்துச் சூரணித்துக் 
கூட்டி. இஞ்சிச்சாறு, : பொன்னாங்காணிச்சாறு, கெல்லிக்காய்ச் 

சாறு, பசுவின் பால் இவைகள் வகைக்குப் படி. ஓன்று சேர்த்து 

அதில் சர்க்கரையும், சூரணமும் போட்டுக் களறி ஒரு படி. தேன் 

விட்டு அடி பற்றாமல் கிளறி, கொட்டைப்பாக்களவு இரு. நேரங் 

. கொள்ள, ௮ரோசகம்;. அக்னிமந்தம், பித்தாதிக்கம், rnp j 

மூதலியவை திரும். 
பூசணி ரசாயனம் os a? 

மூசணிப்பழத்தின் : விரை பத்து, வன்னி dies’, பலம் 

இன்று, முள்ளங்கி..விரை: பலம். ஒன்று, அகத்தி விரையும், 

முருங்கை விரையும் வகைக்குப் பலம் ஒன்று, ஏலம், 'இப்பிலி, 

சீரகம்; சிறுகாகப்பூ இவைகள் வகைக்குப்பலம் அரை, இவற்றைப் 

பசுவின் கெய்விட்டு இளவறுப்பாக' வ த்துக் கொண்டு; பொடி. 

'செய்து சாம்பிராணி பலம்.ஒன்று, இலாமிச்சம்வேர்ப்பொடி. பலம் 
ஒன்று பொடித்து இவைகளைக் கூட்டிக் கலந்து, சீனிகற்கண்டு 

பலம் இருபதைப். பொடிசெய்து கூடக்கலந்து,. .தேன்வீட்டுப்
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பிசைந்து,  ஐஇவ்வொரு நேரத்துக்கும் கொட்டைப்பாக்களவு 

இருபது நாள் கொள்ள, சீழ்பிரமேகம், இரத்தப்பிரமேகம்; 

மூத்திரக்கிரிச்சரம், நீரடைப்பு, சதை௮டைப்பு, கல்லடைப்பு, 

எலும்புருக்கி, பெரும்பாடு, மேகவிரணம், கைகாலெரிவு கெற்ப 

வடு, 4: மேகத்தில் பிறந்த வியாதிகள் எல்லாம் தீரும்... 

க்ஷயரோகத்திற்கு 

ஏலம், 'இப்பிலி, சரகம், Aa அகாகப்பூ இவைகள் வகைக்குப் 

பலம் ௮ரை கூட்டிக் கொள்ளவும். “கிராம்பு, லவங்கப்பட்டை) 

. சரதிக்காய்; சாஇப்பத் இரி, சுக்கு, திப்பிலி, Hein Sy கொத்தமல்லி, 

தாளிசப்பத்திரி, கோரைக்கிழங்கு, அதிம துரம்; கெல்லிப்பருப்பு) 

நன்னாரிவேர், தூதுவேளைவேர், . வில்வவேர்; முசட்டைவேர், 

பருத் இப்பருப்பு, சடாமாஞ்சி, இந்துப்பு, கோஷ்டம், அமுக் 

கலரங்கிழங்கு, முந்திரிப்பழம், பேரீச்சம்பழம், கூகைநீர்? 

கற்கடகங்கி, நெற்பொரி இவைகள் வகைக்குப் பலம் காலைச் 

சூரணித்துக் கொள்ளவும். வில்வப்பழம் பத்தை இடித்து 

அத்துடன் எல்லாவற்றையும் கூட்டி. எட்டு படி நீரில் போட்டு 

இரு. படியாகக் காய்ச்சி அதில் சர்க்கரை பலம் பத் து போட்டுக் 

இளெறி.. பதத்இல் இறக்கி, தேன்வீட்டுப் .பிசரி, கொட்டைப் 
பாக்களவு: 'கொள்ள, பாண்டு; காமாலை, அக்கனிமந்தம்; 

அரணம்; அதிசாரம், கிராணி, சோகை, சுரம், இருமல், 
மூர்ச்சை, மயக்கம், க்்யரோகம், கைகால் உடம்பெரிவு, அஸ்தி 

சுரம்; தலைவலி, தாகம், &ஷ்ணவாயு; வாந்தி, நீரெரிவு, 

குன்மம், செரியாமை, அன்னத் துவேஷம், பித்தம், நீர்க்கடுப்பு; 

ஆரனக்கடுப்பு, எலும்புருக்கி, பீனிசம், காசம் முதலிய்வை தரும்; 

. பூஷணிக்காய் ரசாயனம் 

ஓரு. நீர்ப்பூஷணிப்பழம் கொண்டு வந்து மேற்றோல் நீக்கித் 
துவைத்துப் பிழிந்து, பின்பு சற்று வேகவைத்து மறுபடியும் 

- பிழிந்து இப்பியை எடுத்து. அத்துடன் அரைப் படி. பசுவின் 
கெய்: வார்தீது பொன்னிறமாய் வறுத்து : ஏலம், லவங்கம், 

அதிமதுரம், இப்பிலி, . சர்த்திரபேதி, கீல்கார்; கல்மதம்; சுக்கு; 

மிளகு இவைகள் (வகைக்கு விராகன் மூன்றைப் பொடித்துச் 

சேர்த்து : கெய்விட்டுக் செறி ஒரு படி. மணப்பாகு வீட்டு கிளறி 

மூன்று: : காசிடை . கெய்யிலோ, இளறீரிலோ கொள்ள; 
oT வம்புச், உள்ளுருக்க) மூத்திரக்கிருச்சிரம், ரத்தப்பிரமேகம்
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இவைகள் தீரும்.. நீர்ச்சோறும்,. தண்ணீரும்” னன் nt 
“ சிறுகீரை, பொன்னாங்காணி, Peeper oh Ql, பசுவின் கெய்) 

பால் இனவ களையும் கூட்டவும்.  : 

காமாலைக்கு 

அரப்பொடி' பலம் ஐந்து, சுக்கு, தப்பிலி, மிளகு, சரகம், 

கருஞ்சீரகம், கொத்தமல்லி; கார்போகரிசி, சாத் திரபேதி, கோட் , 

டம், கந்தகம், ஓமம், கடுக்காய், : தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய், 

லவங்கம், :.தாளிசப்பத்இரி, ' வாய்விளங்கம், அதிமதுரம், 
இந்துப்பு, ஏலம், கடுகு, சதகுப்பை இவைகள் வகைக்குப் பலம் . 
அரையைச் சூரணித்து, கையாந்தகரை, ோ௫ெல்லி, அழிஞ்சு, : 

வெற்றிலை : இவற்றின் சாறு வகைக்கு படி அரையில், மூப்பது 

எலுமிச்சம்பழச்சாறு பிழிந்து ௮இல் ஊ.றவைத் து உலர்த்தி 

சூரணித்து தேனில் கொள்ளவும். ப 

வில்வாதி லே௫யம். 

். சலிய வில்வவேர் பலம் நூறு, விலாமிச்சம்வேர், வெட்டி 

வேர், நன்னாரிவேர், சிற்றுமுட்டிவேர், பேராமுட்டிவேர், , பாதிரி 

வேர், முன்னைவேர். இவைகள் வகைக்கு பலம் பத்து. இவற்றை 

இடித்து பதினாறு வள்ளத்தண்ணீர் விட்டு, இரண்டு வள்ளமாய் 
காய்ச்சி வடித்து அதில், பசுவின். பால் படி. இரண்டு சேர்த்து, 

சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, சிறுதேக்கு, ' இப்பிலிமூலம், கராம்பு, 

சீரகம், கருஞ்சீரகம், தாளிசப்பத்இரி, செவ்வியம், செவ்வெள்ளிக் 

கொடி, . சிற்றரத்தை; தேவதாரம், இறுகாகப்பூ, . லவங்கப் 
பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, கண்டங்கத்திரி, ; தூதுவேளைவேர், 
'அமுக்கறுக்கிழங்கு,, கொத்தமல்லி; ' வாய்விளங்கம், ஆரிணிகம், 

கடுக்காய், தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய்; ' கற்க்டகளங்கி இவை 

கள் வகைக்குப் பலம் ஒன்று, ஏலம், சொம்பு, சாஇக்காய்) சாஇப் 
பத்திரி இவைகள் வகைக்கு வீராகன் ஐந்து, முந்திரிப்பழமும், 
பேரீச்சம்பழமும் வகைக்கு பலம் இரண்டு, பழையவெல்லம். 
பலம் நூறு,_இவற்றை குமட்டி மாதுளம்பழச்சாறு, கார்த்தம்' 
பழச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, சகதேவிக்கிழங்குச்சா று இவைகள். 
வகைக்கு படி. -இரண்டாலான இல். முதலில் வெல்லத்தைப் 

போட்டு: பாகுபதத்தில், . சூரணங்களைப் . போட்டுக்; களறி 
பதத்தில் ஒரு படி..கெய் விட்டுக் இளறி, ஒரு படி. தேன் வீட்டுக். 
கிளறி கொட்டைப்பாக்களவு கொள்ள சகல ரோகமுர் தீரும். ". 

>
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கலிங்காதி லேகியம் 

் பருத்திச்சாறும், : செருப்படைச்சா, றும் ் வகைக்கு படி : 

இரண்டு கெய்க்குமட்டிச்சாறு படி. ௮ரை இவற்றைக் . கூட்டி 

யதில் ஆறு-பலம் பனைவெல்லம் போட்டு லேகயபதமாய்க் கிளறி 
-கொட்டைப்பாக்களவு ' இருநேரங் 'கொள்ள வயிற் ்றுக்கழிச்சல் 

..தீரும். இரைச்சல், உப்பிசம், வற்கவாகப்ட ஆமைவலி இவையும் 

தீரும். ' த 
காமாலை பீனிசத்திற்கு 

வேிப்பிர்க்கள் னவ பப GENT ernie, நரசி 

யில் பிழியவும். 

FF DOT wer, காமாலை, இருமல். இவைகளுக்கு: 

ஏலம்; கராம்பு, பச்சிலை, சிறுநாகப்பூ," இப்பிலி. இவற்றைச் 
ராணித், து வெருகடியளவு தேனில் கொள்ளவும். ் 

ட சகல 'ரோகத்திற்கும் 

ஏலம், லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, கடலிராஞ்சிப். 
பட்டை; சிறுநாகப்பூ: .இப்பிலி* .* இப்பிலிமூலம், செவ்வியம், 

முத்தக்காசு, கொத்தமல்லி, பேரீச்சம்பழம், . முந்திரிப்பழம், 

தாளிசப்பத்இரி, சாதிக்காய்,  சாதிப்பத்திரி, வெட்டிவேர், 
இலாமீச்சம்வேர், சந்தணம், காட்டெருமைப்பால், ஈன்னாரிவேர்,. 

நெருஞ்சிக்காய், சாரணைவேர், , நிலப்பனைக்கிழங்கு, நிலவேம்பு, 

அமுக்கருவேர் இவற்றைச் சரிகூட்டிச் சூரணித்து, சீனிசர்க்கரை: 
சரியிடை கூட்டி, இரிகடி. .அளவு நெய்யில் கொள்ள, :-படர் 

தாமரை, செவ்வட்டை, ஆனைச்சொரி, பெருந்தினவு, வண்டுகடி,; : 

மந்தாரம், அக்கினி பைதீதியம், காமாலை, பாண்டு, :சோகை, 

சனை, இருமல், மருந்தீட்டி ௬மல் முதலியவை திரும். 

பரங்கிப்பட்டை சூரணம் 

பரங்கிப்பட்டை சேர் நாலைச் கூர்ணித்து கோதுமை மாவு 

சரியிடை' கூட்டி. சட்டியில் | ஒரு வள்ளத்.தண்ணீர் 'விட்டு. 
அதில் -ச.துரக்கள்ளியைத்' துண்டித்துப் போட்டு 'வேடுகம்டி. 

அதன்மேல் மேற்படி. சூரணத்தை : வைத்து பிட்டவித்து aa 

கேரமும் (கொள்ள; கிரந்தி, சூலை கைகால் முடக்கம் இவை 

இரும். பத் ் தியம் : வெந்நீரும் சோறும் ஒன்பது. காள். கொள்ள 

வும். பத்து நாள் இச்சாபத்தியம்:
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. ஏலாதி சூரணம். 
TUL நாலு பங்கு, லவங்கம் ஒரு பங்கு, மிளகு எட்டு பங்கு, 

கருஞ்சீரகம் நாலு. பங்கு, சுக்கு முப்பத்திரண்டு! பங்கு, நாக 
Garr எட்டு - பங்கு, முறக்குறுந்து . அறுபத்துகாலு பங்கு 

இவைகரேப் பொடித்து சர்க்கரை நூற்றுஇருபத்துஎட்டு பலம் . 

கலந்து. இரிதடிப் பிரமாணம் இளவெகநீரில். இரண்டு .நேரம் 
கொள்ள, அத் Best திரும். பத்தியம், காக்கவும், 

சத்திர சூரணம் 
- கருஞ்சரகமும், ௩ற்2ரகமூம் வகைக்கு' விராகன். நான்கு; 

இப்பிலி வீராகன் பதினாறு, லவங்கம் பலம் ஓன்று, லவங்கப் 

பட்டை. பலம் : ஒன்றரை, இலாமிச்சம்வேர்;” 'தாளிசப்பத் இரி,.- 

சக்கு, மிளகு, சரதஇப்பத் இரி, ஏலம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் 
ஒன்று இவற்றைச் சூரணித்து சரியிடை சர்க்கரைகூட்டி: திரிகடி. 

அளவு கொள்ள, அத்திசரம், எலும்புருக்கி, ஈளை, இருமல், 
வறட்டி, அக்கினிமாந்தம். இவைகள் தீரும். பத்தியம் காக்கவும், 

தாளிசப்பத்திரி' சூரணம் 

.. தாளிசப்பத்திரி பலம் இரண்டு, செவ்வியம், பலம் ஓன்று, 
கடுக்காய், தானிக்காய், கெல்லிவற்றல் இவைகள். வகைக்குப் 
பலம் அரை, மிளகு, இப்பிலி, ' சுக்கு, கிராம்பு, கூகைநீர் இவை 

கள் வகைக்குப். பலம் கர்ல், ஏலம் விராகன். இரண்டு, . Beran 
பலம்" அரை,” காககேசரம், ' “கருஞ்ரேகம், ' இப்பிலிமூலம், 

சிற்றரத்தை இவைகள் வகைக்குப் பலம் கால், காட்டுச்சரகம் 

பலம் ௮ரை இவைகளைச் சூரணித்துக் கொள்ள, திரிதோஷம், 
மத்தவியாஇகள் ௨ எல்லாம்' திரும். பத்தியம் : வர்களும் A bat 

eB த்மாண்ட சர்க்கரை 

..... பெரும் பூசணிக்காயைக் ich aa, சி றிதாய்' அரிந்து 

பிட்டுக்கட்டி வேகவைத் துப் பிசைந்து. கெய் வார்த்து. சிவக்க: 

வ DI Shy சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, இந்துப்பு, இவைகள் வசைக்குக்' 

கழஞ்சு மூன்றைப் பொடித்துச் . சேர்த்து வெள்ளைச்சர்க்கரை 
பலம் கா லும், தேன் படி. ஒன்றும் கூட்டிப். பிசைந்து, எலுமிச்சங் ' 

காயளவு. கொள்ள; உட்ம்பெரிவு, ;.கைகாலெரிவு, பிரியம், 
வயீற்றெறிவு, அக்கினிமந்தம், அருசி முதலியவை தீரும்... .



216 

கூழ்மாண்ட செந்தூரம் 

- விரைநீக்கத் தகடாக ௮ வறுத்து உலர்த்திப் பொடித்த, ॥ 

, பெரும்பூசணிக்காய்ச் சூரணத்தை, பசுவின் கெய் படி. ஓன்று 
கலந்து சிவக்க வறுத்து, சுக்கு, இப்பிலி, சீரகம், மிளகு; 
கொத்தமல்லி இவைகள் வகைக்குப் பலம் ஓன்று, பச்சிலை, 

அதிவிடையம், "கோட்டம்; தேவதாரம், நிலவேம்பு இவைகள் 

வகைக்குப் பலம் கால், ஏலமும், லவங்கப்பட்டையும் வகைக்குப் 

பலம் அரை இவற்றை மேற்படி. சூரணத்துடன் போட்டுப் 
பொன்னிறமாய் வறுத்துச் சூரணித்து பத்து பலம் சர்க்கரையும் 

தேன் படி. ஒன்றும் சேர்த்து: இரண்டு நேரம். மூன்று விராக 
னிடை வீதம் கொள்ளவும். மேகம் போம். ் 

இருமலுக்கு ர 
ஆலம். விழுதைப் பசுவின், பாலில் அரைத்துத் தேனில் 

குழப்பிக் கொடுக்கவும். ் 

| பவுத்திரத்திற்கு 
சயக்காய்க்கொழுக்து, மிளகு, உள்ளி இவற்றைச் சேர்த்து 

அரைத்து புழுங்கலரிசித் தவிட்டில் புரட்டி. இருபத்தோ.று 
நாள் கொள்ள, உடம்பெரிவு; ஆராட்டம், இருமல், உளமாந்தை, 
விக்கம், 'சுரம்,- இளைப்பு, காலை : பைத்திய காமாலை, பாண்டு, 
மூலம், அக்கரம்) உள்காய்ச்சல், மயக்கம்;. தலைவலி, குன்மம், 

அத்திசுரம், பைத்தியவியாதி, தாகம் முதலியன திரும்: இல்த்த 

உடம்பு பெருக்கும். OEE Be . 

் டவர் யுவுக்கு 

ஞ்த்ன பிரண்டையை, சிறுக கறுக்க சரியிடை கல்லுப்புச 
சேர்த்து மோர்விட்டு சுண்ட - வேகவைத்து "உப்பை நீக்கு 

உலர்த்தி இடி.த்த.சூரணம் படி. முக்கால், மிளகு, இப்பிலி,, ஓமம், 

இந் துப்பு, ந DF raw, கருஞ்சீரகம், கடுக்காய், தானிக்காய் இவை 

கள் வகைக்குப் பலம் அரை, பெருங்காயம் விராகன் ஓன்று, 
பழையவெல்லம் பலம் பத்து இவைகளைச் 'சூரணித்துக் கலந்து 

வெருகடியளவு கொண்டு மேலே வெகநீர்' சாப்பிடத் இரும். 

"சகல வாதத்திற்கும். | 
பரக்கிப்பட்டை பலம் ஆறு FG, இப்பிலி, Mars, 

செவ்வியம், - வர்ய்வீளங்கம், இப்பிலிதூலம், ஆனைத் இப்பிவி
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இராம்பு, சீரகம், கருஞ்சீரகம், லவங்கப்பத்திரி, சாதிக்காய், 

கூகைநீர், சிறுதேக்கு, கண்டங்கத் இரி, ஈல்ல சந்தனம், தேவ. 

தாரம், வெள்ளருகு; சிவனார்வேம்பு, சந்தனப்பட்டை, புங்கம் 

பட்டை, ஆயில்பட்டை, வேப்பம்பட்டை, கழற்சிப்பருப்பு, 

பிரப்பங்தெங்கு. இவைகள் வகைக்குப். பலம் கால், கையாந்த 

கரையும், துளசியும் வசைக்குப் பலம் அரை இவைகளைச் 

சூரணித்து வெருகடியளவு கொள்ள, தனுர்வாத.ம், அண்ட 

வாதம், அப்புதரவாதம், சுரோணிதவாதம், மேகவாயு, கபால 

சூலை, குன்மம், தழல்வாத।6, மேகரோகம், பெளத்திரமூலம், 

வாதம், கபாலரோகம், சூதகவாயு, வாதசன்னி முதலியவை : 

இரும். - ன சூ 
சகல ரோகத்தற்கும் 

சுக்கு, இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், செவ்வியம், சித் இரமூலம், 

இரிபலை, பெருங்காயம், மிளகு; இஞ்சி, வெள்வெங்காயம், Fo 

தாகம், வட்டத்திருப்பீவேர், பெருமரத் துப்பட்டை,; ஆனைத் 

இப்பிலி, நேர்வாளம்; -கள்ளிசுட்ட்சாம்பல், முக்காவேளைவேர், 

சரகம், கருஞ்சீரகம், சாரணைவேர், ஊ௫ிமல்லிகைவேர், 

கொச்சிவேர், கையாந்தகரை, நிலவேப்பம்பட்டை; தாமரை 

வளையம், . தேவதாரம், குராசாணிஓமம்; பிரண்டைவேர், 

ஆரணிகம்; கழற்கொடிவேர், மஞ்சள்; கொத்தமல்லி, ஈவச்சாரம்; 

எவச்சாரம், சத்இச்சாரம், சவுக்காரம்; வெங்காரம்... பஞ்சல 

வணம் இவற்றைச் சூரணித் து. இவைகளின் கூட்டுத்தொகைக்கு 

மூன்றில் ஒரு பங்கு, சுத்திசெய்த சிவதைச்சூரணம்: சேர்த்து 

வெருகடியளவு வெந்நீரில் -கொள்ள; வயிற்றுவலி, குன்மம் 

எட்டு, வாதகோய்கள்; பீலிகம், மலபந்தம், ௨இராதிக்கம்; 

அ௮ன்னத்வேஷம், பாண்டு; உதிரவீக்கம்; சித்தப்பிரமை; சுவாச 

காசம், விக்கல், சுரம், அரணம், வாக்தி, இருமல், பித்தம்; 

சேத்துமக் கல்லெரிப்பு, க்ஷயம், பாரிசவாயு, பொருமல், 

உளைமாந்தை முதலியவை தீரும்: 

கடுக்காய்ச் சூரணம் . 

விரைரீக்கயெ கடுக்காய். பலம் நான்கை . இஞ்சிச்சாற்றில் 

ஊறவைத்து உலர்த்தி சுக்கு, மிளகு, ஓமம்) கடுகு, வாய் 

விளங்கம் இவைகள் வகைக்குப் பலம் அரை, ஏலம், இப்பிலி 

லம், as இரமூலம், அதிமதுரம்; கெல்லிப்பருப்பு, சிவதைவேர், 

சாரணைவேர் லவங்கப்பட்டை, சரகம் இவைகள் வகைக்கு
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விராகன்: மூன்று, சர்க்கரை பலம். ஆறு இவைகளைச் சூரண்நித்துப் 

போட்டு  வெருகடியளவு கொள்ள, கெஞ்செரிவு, புளி ஏப்பம், 
மலபந்தம், கைகால் கடுப்பு, அக்கினிமாந்தம், சூசிகாவாக்ம்) 
சூசிகாபித்தம், கபாலரோகம், வயிற்றுவலி முதலியவை தீரும்; 
பத்தியம் காக்கவும். 

_ புசியில்லாமைக்கு 
மாவிலிங்கம்பட்டை, கூவளைவேர், எருக்கன்மொட்டு 

இம்மூன்றும் பச்சையாகவும், சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி இவற்றைச் 
சூரணித்தும் இரிகடிப்பிரமாணம் கூட்டி வெருகடிப் பிரமாணம் 
நெய்விட்டு சோற்றுடன் பிசைந்து மூன்று கவளம் ஏழு 4 காள் 

கொள்ள பசியுண்டாம். 

கட்டத்திற்கு. | 
சித் இரமூலம், அதஇவிடையம், கோஷ்டம், பெருங்காயம் 

சவ்வாசிலவணம்; வளையலுப்பு, இப்பிலிமூலம், சிறுதேக்கு 

ஓமம், சுக்கு, ஈவச்சாரம் இவற்றைக் கஷாயமிட்டுக் கொஞ்சம் 
பெருங்காயமும், பசுவின் நெய் கரண்டியும் விட்டு ஒன் பது காள் 
கொள்ளத் இரும். ் 

சித்திரமூல கிருதம். 
கொடிவேலிவோப்பட்டை பலம். முப்பதை சாலு வள்ள 

நீரிலிட்டு இரண்டு படியாகக் காய்ச்சி இருப்புச் சட்டியில் 
இறுத்து, அத்துடன் இப்பிலி, கடுக்காய், தர்னிக்கரய்,; நெல்லி 
வற்றல். முத்தக்காசு, வல்லாரி, அரிசி, இப்பிலிகூலம், நெரிஞ்சி 

வேர், குரும்பச்சிஇலை, தேவதாரம், கொத்தமல்லி, லசம்பூ, சிறு 

தேக்கு, நன்னாரிவேர், ஆனைத் இப்பிலி, அகமதாகம், சீரகம், பெருங் 

காயம்; இந்துப்பு, கடுகுரோகணி இவைகள் வகைக்கு. வீராகன் 
பத்தும், வாய்விளங்கம், மிளகு, புங்கம்வேர், எருக்கன்வேர் 
பட்டை இவற்றையும் சரிகூட்டிச் , சூரணித்து... வெருகடிப் 
பிறமாணம்வெரநீரில் கொள்ள,. செரியாக்ஞுணம்,வயிர் ற்றுத்தணல்? 

கைகால். குளிர்ச்ச, கூட்டுவிப்புருதி;: குடல்வாயு, இராணி, இரூ 

வாய்க்கட்டு, விக்கல், உப்பிசம், பசியின்மை முதலியன திரும்; 

மூலபேதிக்கு, 

ிப்பிலிமூலம், ஆனைதிடுப்பிலி, கொடி.வேலிவேோ,. இப்பிலி, 
சடாமாஞ்சி. முந்திரிப்பழம்; நவச்சாரம், . ஓமம், இந்துப்பு, 

Z2 |
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அதிமதுரம்; முள்ளிவேர், கண்டங்கத்திரிவேர் -இவற்றைச்: சரி 
கூட்டிச் சூரணித்து வெருகடியளவு. வெந்நீரில் கொள்ள; மூலம் 

ஆறு, குன்மம் எட்டு, பிரமியம் எட்டு, கல்லடைப்பு; நீரடைப்பு, 
சதையடைப்பு, திமிர்வாதம், சிலேத்துமம், பாண்டு, சிரம் 

பித்தம் மு.சலியவை தீரும், 

முதியார்கூத்தல்” ‘ex evi 

முதியார் கூந்தல் பலம் --நூறு, முன்னைவேர், * 'பரஇரிவேர், 

வில்வவேர், பெருவாகைவேர் இவைகளை மேற்றோல் போக்க) 
மிளகுதக்காளிவேர், சித் தாமுட்டிவேர், பேராமுட்டிவேர், சிறு 
வழுதலைவேர், சண்டங்கத் இிரிவேர், கெருஞ்சிவேர், செம்முள்ளி 
வேர், ௪.த்இிச்சாரணைவேர், பெரியாமணக்குவேர், 2நஇற்கொடி, 
கொடிவேலிவேர், முக்காவளைவேர்;. மருதம்வேர், விழும்பிவேர்; 
ஊ௰த்தம்வேர், அழிஞ்சிவேர், விடத் தலைவேர்; ஆடாதொடை 

வேர், பேய்ப்புடல், கொத்தமல்லீ, கொள்ளு, உளுக்து, பூனைக் 
காலிவேர், செம்புழுஞ்சங்கட்டை; .- கொன்னைவேர், . கொச்சி. 

வேர், வேலிப்ருத்திவேர், மூடக்கொத்தான்வேர், தா துவளைவேர்; 
அவுரிவேர்,' - செங்கொட்டைவேர்,: கருங்காலிவேர்,.. செணப்பம். 

விரை; புங்கம்விதை .' இவைகள் DEEL பலம் tI FMS 
பதினாறு படி நீரிலிட்டு: “எட்டுப் 'படியாவ்க் காய்ச்சி வடித்து 

அதில் எட்டு படி. நல்லெண்ணெய் சேர்த்து, மூத்தக்காகு, ஏலம், 

சேம்புழுஞ்சாங்கட்டை.. காவல்வேர்.. gard, ் குங்குமப்பூ, 
"பாவட்டைவேர்பட்டை, .. .அரேணுகம், கடுகு . அரத்தை, 

கோஷ்டம், வெங்கோட்டம், சா.இக்காய், வசம்பு, வெட்டிவேர், 

தக்கோலம், தீாரமரைவளையம)' தாமரைப்பூ; கறிமஞ்சள்; நல்ல 

சந்தனக்கட்டை; - (வெள்ளைக்கல், . FOLD, லவங்கப்பட்டை, 

லவங்கப்பத்திரி, சிறுகாகப்பூ, மரமஞ்சள்; பொன்னாங்காணிவேர், 
சதகுப்பை, மருட்ுழங்கு, இலாமிச்சம்வேர், இந்துப்பு, அட்டுப்பு... 
கெய்தல்கிழங்கு, சுக்கு, வட்டைதத்இருப்பிவேர், திப்பிலிமூலம்;, 
ஆனைதீதப்பிலி, .வாய்விளங்கம், . : கடுக்காய், . தான்றிக்காய், 
கெல்லிக்காய்,. .வாலுளுவைஅரிசி, மிளகு, சீரகம், வெந்தயம், ' 

கடுகுரோகணி, வெப்பரலை அரிசி, செவ்வியம்; : அஇவிடையம். 

இவைகள் வகைக்கு வீராகனிடை' எட்டை அரைத்துப் போட் 

டுக் காய்ச், மெழுகுபதித்தில்' ' வ்டூத்து, 2 உள்ளுக்குக். காசளவு 
கொண்டு, கசியமுஞ்செய்ய,.' வாதம். எண்பது, 'சன்னிவாதம், 

பைத்தியம், சயம், காசம், நீர்நோய் முதலியன தீரும். தூலித்த
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தேகம் சிறுக்கும், இத்த தேகம்: பருக்கும். புத்திர பாக்யெம் 

உண்டாகும். 
சன்னி அடிக்கு... 

ஈல்லெண்ணெய், + விளக்கெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், 

புங்கெண்ணெய், ' (இ லுப்பெண்ணெய், ' எலுமிச்சம்பழச்சாறு, 

எமத்திலைச்சாறு, மாவிலிங்கஞ்சா.று, கொச்சிச்சாறு, கள்ளிச் 

சாறு இருகுகள்ளிச்சாறு, இலைக்கள் ளிச்சாறு, அமுக்கலாஞ்சா று 

வாதமடக்கிச்சாறு, அழிஞ்சிச்சா..று, நிலவுகாய்ச்சாறு;  வாகைச் 

சாறு, உகாச்சாறு இவைகள் வகைக்குப். படி ஒன்றைச் சிறு 

இயிட்டு குன்று காள் காய்ச்சி அதில், சாதிக்காய், சாதப்பத்திரி, 

இராம்பு, அபினி, ஏலம்; ரேகம், வெள்வெங்காயம்; தேவதாரம், 

அறிமதுரம், கோஷ்டம், இந்துப்பு; சதகுப்பை, . கொத்தமல்லி, 

இப்பிலி, இப்பிலிரூலம், சந்தனம், லவங்கப்பட்டை, கச்சோலம்; 

அரத்தை, முக்இரிப்பழம், பேரீச்சம்பழம், பூதகரப்பன்பட் டை, 

சாத்இரபேதி, . - மரமஞ்சள், நிலவேம்பு, அக்ராகாரம், . வாய் 
விளங்கம்) வசம்பு, பம்முகம், அரேோணுகம்,. பெருங்குரும்பை, 

செஞ்செந்தனம்; சறுதேக்கு, செவ்வியம், . செவ்வள்ளிக்கொடி, 
வெப்பாலையரி9; : வாலுளுவை௮ரி9, கருஞ்சீரகம், . விளிச்சிப் 
பிசின்; சித்தரத்தை, பேரரத்தை, கூகைநீர்,' கற்கடகங்கி, . மலை 
மஞ்சள், மஞ்சிட்டி,. கலையுருவி): . சீமூத்திராப்பழவிதை,;. "கொடி. 
வேலிவேர், தகரைவிதை, புலித்துடக்கவேர், குழுலாதண்டை 
வேர்; குணாப்பாலைவேர், கழற்சிப்பருப்பு, தேற்றுன் விதை, 

ஓமம்; கடுக்கஈப் “தான்றிக்காய், உடப்ய்ப்பிட்ல், எட்டிவிதை 

இவைகள் வகைக்கு விராகனிடை ஆரை, சூரணித்துப், போட்டு 

கமலாக்கினியாக.. எரித்து. மெழுகுபதத்தில் வடித்து, தானிய 

புடம் மூன்று நாள் வைத்து,.காசிடை: உள்ளுக்குக் கொடுத்.த;, 
கண்ணுக்குக். கலிக்கமிட்டு உச்சி சந்து, உள்ளங்கால் .மு.தலிய . 

, "இடங்களில், தேய்க்க சன்னி பதிதூன்று, வலிப்பு, தோஷம் 

ழூ pasties திரும். 
் ப குட்டம் 188g 

"எட்டிவிஜதையைச் சூரணித்து : உச றுபிளை; சரயுருவிச்சூர்லம் 

இவற்றை ஊறவைத்து, தண்ணீரில் வேகவைத்து; சூரணித்துப் ' 

பிசைந்து பிழியத்”* “ஸ்தலம்”: 'வீரும்.” மேற்படி. தைலத்தில் 
'கரர்பேரகரிசிச் -சூரணங்கூட்டி : உட்ம்பில்பூசி,. .ஈசியஞ்செய்யக் 
குட்டம் பதினெட்டும்.-இீரும். *கோரோசனை கூட்டித் இலதமிட
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சருவவசியம்,.. மேற்பட்.: தைலத்தைத் தண்டில்பூசிப் : புணர் 
தம்பனம் உண்டாம். 

சந்தனதித் தைலம் | 
ஈல்லெண்ணெய் படி. ஒன்றோடு சந்தனம், ஒலைப்பூ, 9B 

மதுரம், மகிழம்பூ, ஈன்னாரிவேர், இலாமிச்சம்வேர், வெட்டிவேர் . 
கஸ் Si Mo eye ir செண்பகப்பூ, கோரைக்கிழங்கு, கெல்லிப்பருப்பு' 

இவைகள்: ,வகைக்குப் பலம் இரண்டை. இடித்து எட்டு படி 

தண்ணீரில்: இட்டு, ஆறு படியாய்க் 'காய்ச்சிெயதைச் சேர்த்து 

அத்துடன் பசுவின் பால் படி. நாலும் கூட்டி; அஞ்சனக்கல், 
இலாமிச்சம்வேர், ஈன்னாரிவேர்,  ஈற்ரேகம், கருஞ்சீரகம், ஏலம்; 
லவங்கம், பச்சை; : சடாமாஞ்டு, செங்கழுநீர், கோஷ்டம், ;௮.இ. 

மதுரம், “வெட்டி வேர்) தாமரைவளையம், சாதிக்காய், தக்கோலம், 

் கடுகுரோகணி, காககேசரம், ஓமம், . தகரம்,. புனுகு, தண்ணீர் 

விட்டான் கிழங்கு, காட்டுமஞ்சள்,' முத்தக்காசு, கஸ்தூரி, 

சந்தனம்): சரதிப்பத் தரி, கிராம்பு, கற்பூரம், HAV, வெள்ளைக்கல், 

தாமரைப்பூ, : இலுப்பைப்பூ; . முந்திரிப்பழம், கெய்தல்ழெங்கு, 

செவ்வழிஞ்சி, 'குங்குமப்பூ, -கடுக்காய்,: தான் றிக்காய், கெல்லிக் 

காய்; இிலுகிலுப்பைவேர், சீந்தில்கண்டு. இவைகள் வகைக்குக் 

,காசிடை: ஒன்றைச் : சூரணித்து மேற்படி... எண்ணெயிலிட்டு,' 
மெழுகுபதமாய்க் காய்ச்சி, இறக்கி, : தலைமுழுக "நாற்பது “வகை 

பித்தம்," சர்வர்ங்க. : sari இவைகள் ' திரும். * பத்தியம். காக் 

கவும். : 3 | 
an மேல்நோக்கிய: வியாதிக்கு ் 

ர வெள்ளாட்டுக்குடலை. 'வெதுப்பிப் பிழிந்த சாறு படி: ஒன்று, 

மஞ்சள் பொடி குருணி, விடத். தலையிலையும்,' வேரும்:-அரைத்தது 

தேங்காயளவு, கோழிப்பீ நார்த் தங்காயளவு, "நல்லெண்ணெயும், 

-விளக்கெண்ணெயும்' வகைக்கு: படி. ஓன்று "இவைகளைக் கூட்டி 

இளம்பதமாய்க் காய்ச்சி "வடித்து உடம்பில்பூசி, இலுப்பைப் 

பிண்ணாக்கு இட்டு வெந்நீரில்  மூழுகவும், கருங்கம்பளியில் 

'எலுமிச்சங்காயளவு கருப்புக் கட்டியில் வைத்துச் சுற்றிக்கட்டித் 

தீயிலிட்டு எரித்த சரினு, 'இளவெதக்நீரில் அரைத்துக் அடிக் 

oh, BG. த 
சகல. வாதத்திற்கும். 

Banks கந்தகம், வெங்காரம், : சவுக்காரம்;- ' அரிதாரம்," துத் 

தம், தரிசு, கருங்குங்கிலியம், கெவுரி, கருஞ்சீரகம், கார்போகரிசி,
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காந்தம் . இவைகள் , வகைக்கு விராகன் ஜூன்று, எருக்கன் 

பட்டை பலம் ஒன்று இவ் ற்றை எருக்கம்பால் விட்டு அரைத்து 

சிலையில் தடவி உலர்தீதிச் சுருட்டி. கத்தியில் கோத்து. வேப் 
- பெண்ணெய் படி. ஒன்று விட்டு. வாங்கிய சுடர்த்தைலம்,, வெள் 

வெங்காயத்தைலம், கோழிமுட்டைத்தைலம். இவற்றைச் 
சேர்த்து, துவளையிடவும். இடதுபு றம் கொந்தால் எருக்கன் வேர் 

பட்டை மே டற்புறணி. சீவியது பலம் ஐந்தை ஒரு படி. பசுவின் 
பாலில் போட்டுக் காய்ச்சி கால் படி. கொடுக்கவும். வலதுபுறம் 

கொந்தால் சதுரக்கள்ளிவேர்பட்டை பலம் நான்கைப் பசுவின் 

பாலில் போட்டுக் காய்ச்ச கால் படி கொடுக்கவும். ் பண 

கொடுத்து ல் ஜேயிகும் குடலும், ரீக்யெ, ஒரு: 'கேரழியை 6 
வைத்து வெல்லமும்; தேங்காய்த் துருவலி, லும்... சேர்த்துப் 

பிசைந்து கொள்ள, உளம் திரும். ட்ட 

அண்ட வாதத்திற்கு 
tae Gua Ber ற குமிழன்வேரைக் கொண்டு வர் து வெள் 

ளாட்டுப் பாலிலாவது, பசுவின் பாலிலாவ.து ௭ லுமிச்சங்காயளவு 

அரைத்து மூன்று நாள் கொடுத்து, விதை வீக்கத்துலும் பூசவும். 

இரண்ட வாதத்திற்கு 
( 1) உள்ளி, வசம்பு, ee ஆட்டுச்சாணி ஊர் 

சுத்தி இவற்றை சிறுநீர்விட்டு வறுத்துக் &ழ்வயிற்றிலிருந்து 

ஒற்றிடங்கொடுத்து, எருக்கன்மொட்டுப்பூவை அரைத்து மிள 

களவு வெற் விலைப்பாக்குடன், மூன்று, ஈர்ள் கொள்ளவும். 

(8) இண்டிலச்சாறு ' இரண்டு" பங்கும், , அாராட்டுப்பால் 
ஒர் பங்கும். சேர்த்து பனைவெல்லம் கழற்சிக்காயளவு கூட்டிக் 
கொடுக்கவும் நீரும். கடும்பத் இயம் காக்க வேண்டும். 

முழங்கால் வாதத்திற்கு : 
- (1) ஈரியனார்பொரியில், 1 அரி௫த்தண்ணீரைக்கட்டி, உள் 

முளை நீக்கிய வெள்வெங்காயம் சேர்த்து, அரைத்து நல்லெண் 

ணெயில் Gar திக்க வைத்து மூன் று காள் “கொள்ளவும்: 

a(@) "கோழிமுட்டை, வெள்ளைக்கருவில் கழறிரப்பருப்புச் 

சூரணம் போட்டுக் கொடுக்க தீரும்.: உப்பு, புளி நீக்கவும். ன்
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(3) BGGasrofaring ென்னாட்டுப்பாலில் வேகவைத்து 
கலர்த்தி வேண்டியபோது வெ ற் /்நிலைப்பாக்குடன் புளியங் 

கொட்டை. ய்ளவு சாப்பிடவும். 

மாற்று :--தண்ணீரும் மோருஞ்சோறும். 

(4) நேர்வாளம்பருப்பை அரைத்து எருமைப்பாலில் விஷக் 

ஊறவைத்துக் கடைந்து எடுத் தீ வெண்ணெயை எட்டு காள் 

மண்ணில் புதைத்து எடுத்து அள்ளங்கை, &ள்ளங்கீர்லில் 
தேய்க்கவும் பேதியாகும். 

மாற்று வெந்நீரில் கழுவவும். முழங்கால். காதம். திரும், 

- மடிவாதம் "பெருவயிறு, அகுவை இவைகளுக்கு. 

1 வரிக்குமட்டிச்சாறு' படி. இன்றில் புள்ளடு:  எலுமிச்சங் 

காயளவும், கள்ளிப்பாலில் சுத்திசெய்த கேர்வாளம் ப்தினைந்தும் 

பொடித் து உழக்கு ற்றாமணக்தெண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி 

இரண்டு துளி இஞ்டிச்சாற் றில் பனைவெல்லம் கலக்து அதில் 

கொடுக்கவும் பேதியாகும். - 

மாற்று. மோருஞ்சோர்ர் Hb. இதல்: டப் 'ந்காவிட்டால் சிலை 

யில். செம்மண்தட வி சீரகம்! வைத்துக் 'கட்டிப் புடம்போட்டு 

| இளவெரீநீரில் அரைத்துக் , கொடுக்கவும். அதற்கும் மீறினால் 

எருமைத்தயிர், எருமைசீசாண்ப்பால், 'இளரீர் இவற்றில் மிளகு 

வீராகனிடை ஒன்று, சீரகம் 'விராகன். ஒன்று, மாதுளம்பிஞ்ச 

இவ Do MS Kt. அரைத்துக் area, ok oa 

வேறு engin reaps “ Gorcranéenytarepon, 

வேகவைத்து உலர்த் னதும் தையே கடுகுரோகணி இவை 
கள் வகைக்குப். பலம் ஒன்று,. கருஞ்சீரகம் பலம் கால் 
"இவற்றை எல்லாம் : சூரணித்து  வெருகடியளவு. Banish 

, கொள்ளவும் பேதியாகும்... 

"மாற்று; -மோருஞ்சோறும்; = 

் வயிற்று தோவுக்கு ... 
“கேர்வாள்ம், - இந்துப்பு, "வெங்காரம், | சடுகுரோகணி 

இவற்றைச்: சரிகூட்டி எ லுமிச்சம்பழ்ச்சா] ற் றில் - அரைத்துக் 

* யுனிய்க்கொட்டை அள்வு சர்ப்பிடக்" சடதியிருப்பிலும்.. ‘dds '்தியாகு 
'மா்கயால் mpeg. குறைக்க வேண்டும், ... ‘ : 
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குன்றியளவு குளிகைசெய்.து வெல்லத்தில் கொள்ள; குன்மவாயு, 

மலசல அடைப்பு, வரட்டுப்புழு இவைகள் போம்; 

ப _ தீரடைப்புக்கு 
சுத்திசெய்த நேர்வாளம், கந்தகம், ரசம், வெங்காரம், மிளகு 

இவற்றை. ஒரு - சர்மமரைத்து குன்றியளவு குளிகைசெய்.து 

கருப்புக்கட்டியில் கொள்ள பதியாஞம். வெந்நீரில் கைகால் 

க்ழுவ நி ற்கும். 
மலசல அடைப்புக்கு 

பேய்கும்மட்டிவேரை எலுமிச்சங்காயளவு அரைத்து 

எருமை மோரில் கலக்கிக் கொள்ளவும். ் ் 

மாற்று:---மோருஞ்சோறும். 

விரேசனதீ இற்கு. 

குளிகை. வறுத்து மூளைரீக்கெ கேர்வாளமும், பொரித்த 

வெண்காரமும்' gt அளவாகக் கொண்டு சாரணைச்சாற்றுல் 

அரைத்துக் குன் றியளவு குளிகைசெய் த. கருப்புக்கட்டியில் 

கொள்ளவும், 

் மாற்று : -முருங்கையீர்க்குக் கஷாயமும், uation ane 

சோ னும் கொடுக்கவும். ன் 

a கஷாயம் -செல்லியீர்க்கும்; பிரமிஇலையும் வகைக்கு பிடி. 

இரண்டு, கடுக்காய் - காலு, கற்று மஞ்சோறு, களிப்பாக்கு 

இரண்டு, காசுக்கட்டி விராகன் ஒன்று இவற்றை இரண்டு படி 

தண்ணீரில் போட்டு கால் படியாகக் காய்ச்சி, 'கருப்புக்கட்டி. 

சேர்த்துக். கொள்ளப். "பேதியாகும். 

- Sift : -பேய்க்கும்மட்டிச்சாறும், எருமைத்தயிரும் வகைக் 

குப் படி ஒன்று; கல்லுப்பு படி :அரை இவற்றைச் சேர்த் துக் 

காய்ச்சி நீர்வற்றிய பின்பு பொடித்து, எடுத்து. 'வெரீநீர், மோர் 

இவற்றில் .ஒரு விராகன் உப்பைக் கரைத் துக் கொடுக்கவும். 

இருபது. நாழிகைக்கு மேல் புளி ரசமும்,சோறும் ; சாப்பிடலாம். 

எண்ணெய் -வரிகுமட்டுச்சா இ; சதிரக்கள்ளிப்பால், பிரமி 

் இலைச்சா று, பொடுதல்ச்சா று, காட்டாமண்க்கின்சா.று இவை 

SOIT வகைக்குப் படி. ஒன்று; வெள்ளைச்சாரணைவேர்,-- வாய் 

விளங்கம், , நிலையாவரைவேர், ' வெள்வெங்காயம்: :- இவைகள் 

வகைக்குப் பலம்: இரண்டு, எண்ணெய் படி: ஒன்று இவற்றைச் 

சேர்த்துக் காய்ச்சி காசிடை எண்ணெய் கொள்ளப் பேதியாகும்.
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குன்மம் எட்டு, பிலிகை அறு, நீர்க்கோவை, பெருவுயிறு, வாதம் 
எண்பது இவையாவும் இரும், உப்பில்லாச் கஞ்சி கொள்ளவும், 

வேற:--கற்றுழைச்சருகு, களிப்பரக்கு, கடுக்காய், கரிவேப்' 
பீர்க்கு இவைகள் வகைக்குப் பலம் அரைச்கரலை இரண்டு படி. 
தண்ணீறில் போட்டு அரைக்காலாய்க் கரய்ச்சி, வடித்து. அரை 
படி ல்லெண்ணெய் விட்டுக் கலக்கக் கொடுக்கக் கழியும், 
பருத்தவுடல் சிறுக்கும், சதக்கட்டு, குன்மம்) இருமம் இவைகள் 
இரும். 

கன ரோகங்களூக்கு 

பளிங்குப்பொடி, - பெரன்பொழ,.. வெள்ளிப்பொடி, 
அரிதாரம், இந்துப்பு, சக்கனம், சிவப்புச்சக்கனம், நீலாஞ்சனம்) 
அதீதம், துருசு, திப்பிலி, . அதிமதுரம், G செங்கழுநீர், கோஷ்டம், 
கடுகுரோகணி, SLO Beng, சுக்கு, கடுக்காய், தான்றிக்காய், 
நெல்லிவற்றல், வெள்ளிலோத்திரம் இவற்றைச் ' சரிகூட்டி 
'கந்தியாவட்டைப்பூச்சாறு, முருக்கம்பூச்சாறு, கையாந்தகரைச் 
சாறு, முலைப்பால் இவற்றைச் சரி சேர்த்து கூட்டி அரைத்து பின் 
இரண்டு சாமம் வெண்கல வட்டிலில் போட்டு, தேன் விட்டு, 
செழ்புக்குழவியால் ஒரு. சாமம் மத்தித்து,. 'செம்புச்சிமிழில் 
வைத்துக் கொண்டு பயறளவு 'முலைப்பாலில்' குழைத்துக் 
கண்ணிலிட் அனுமாமிதம், அன்மாமிசம், படலம், புழுவெட்டு 
முதலியவை அரும். ர அகைகண்டது. புளியும், ் tarragon 

நீக்கவும். . ் : 

“வேற் : பப்ழக்தின்னும் வெளவால் 'புழுக்கையை Gr மிச்சம் 
"பழச்சாறும், முலைப்பாலும் சரிகூட்டி அதில். உரைத்து. "கல் 
லிடை கண்ணிலிடத் தீரும். ் 

‘Cam: -—@Beragerbous தேனில். உரத்த என்ளிடை ் 
 கண்ணிலிடக் கண்பூ "ரும்... et 

வேறு: -மருகம்முவை. தோமூத்திரத்தில் அரைத்து... மாத் இரை செய்து. தேனில் . கரைத்து. செல்னிடை, எண்ணிட நீர் 
Sg Be போக்கும், 

- வேறு, உகல்லெண்ணெய் படி, இரண்டு; விளக்கெண்ணெய், 
வேப்பெண்ணெய், கவின், கெய், புங்கெண்ணெய் (இவைகள் 
வகைக்குப் படி, அரை, நொச்சிஇலைச்சா.று,: SPB PFET Dh 
மூடக்தொத்தான்காறு: இவைகள் . வகைக்கும்; பழு... தன்று.
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இவற்றைக் கலந்து, ௮தில் செங்கழுகீர், கோஷ்டம்; அதிமதுரம், 
கடுகுரோகணி இவைகள் வகைக்கு விராகன். ஐந்தைச் சூரணித் 

துப் போட்டு மெழுகுபதமாய்க் காய்ச்சி மூன்று நாள் தானிய 

புடம் வைத்து, எட்டு காள் அல்லது காலு காளைக்கொரு கால் 

்: தலைமுழுகிவர கண்ரோகர் தரும். ஸசணிக்காயும்; தேங்காயும் 

நார T DUS) காளைக்கு நீக்கவும். 

Gam -அருகம்புல்சாறும், நெய்யும் வகைக்குப் பழு. ஒன்றில் 

அதிமதுரம் வீராகன் பத்து, காற்பாலைமுகழ் விராகன் எட்டு 
இவற்றை அரைத்துப் போட்டுப் பதமாய்க் காய்ச்சி விராக 

னிடை ஓன்று கொள்ள கண் உஷ்ணம் தீரும். 

வேற :--பொன்னாங்கண்ணி; சிறுரை,' ஒரிலைத்தாமரை, 

கரய்க்கோவை,  கறுங்கோவை,. பற்ப்டாகம், சீந்தில்தண்டு, 

'மூடக்கொத்தான், . செங்கழுநீர், 'ஓலைப்பூ, "இலுப்பைப்பூ, 
கோவைக்கிழங்கு, நீர்முள்ளி இவற்றின் சாறு. வகைக்குப் படி. 

ஒன்றில், அதிமதுரம், தக்கோலம், காசுக்கட்டி, மிளகு, தான் றிக். 
காய், மஞ்சள், இஞ்சி, செஞ்சந்தனம், சிறுதேக்கு, ஈருள்ளி, 
விலாமிச்சம்வேர்,. சவுக்காரம், ' கோஷ்டம், கஸ்தூரி, புனுகு 
சட்டம், கோரோசனை இவைகள் வகைக்கு விராகன் இரண்டை 

அரைத்துப் போட்டு நல்லெண்ணெய்: படி. ஒன்றரை விட்டு 

சிறு தீயால் எரித்து மெழுகுபதத்தில் வடித்து தலை முழுக கண் 
ரோகங்கள் எல்லாந் தீரும்.. i 

7 Gam: பழகாரம், கடல்நுரை, . நவச்சாரம், துத்தம், 

துருசு இவற்றை நிறங்கெடாது வறுத்துப்.பசுவின் வெண்ணெய் 
சேர்த்து ஃவெண்கலவட்டிலில் : போட்டு செம்புக்குழவியால் 

அரைத்துக் கண்ணிலிட கண்வாயு தீரும். : 

வேறு -ஈல்லெண்ணெயில், விளக்கேற்றி வெற்றிலையில் 
நல்லெண்ணெய்: தடவி: "வாட்டி. பிழி FF Dy BSED, gig 
இவற்றை ஓர். அளவு கூட்டி மேற்படி சாற்றால் அரைத்துக் 
கண்ணிலிடப் | YY வெட்டு திரும். 

“வேறு: உகற்பூரமும்) மிளகும் சரிகூட்டி, பனைமட்டைச் 
சாறு வார்த்து ஒரு சாமமரைத்து நிழலிலுலர்த்தி: பூ விழுந்த 
கண்ணுக்கு , மூல்ப்பாலிலும், படலத்திற்கு . ஈந்தியாவட்டைச் 

_ சாற்றிலும், காசத்துக்கு A அகீரைச்சாற்றிலும், ... மாலைக் 

Z—3 ,
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கண்ணுக்குத் 6 தள்கொடுக்குர்சா ற்றிலும்; வெடிகாசத் இற்குப் 

பிரமிஇலைச்சாற்றிலும், மற்ற கண் 'ரோகங்களுக்குப் . பனை 

மட்டைச்சாற்றிலும் 2 கரைத்துப் போடத் தீரும்... me 

வேறு :--துத்தம், துருசு . நெல்லிவற்றல், கடுக்காய், 

். பூளியம்பூ; வெந்ததலைஓடு, முத்து; பவழம், : வெண்கலம், 

இரும்பு, பொன், வெள்ளி, செம்பு இவற்றை ௭ லுமிச்சம்பழச். 

சாற்றில் அரைத்து. நிழலிலுலர்த்தி முலைப்பாலில், வைத்துள் ௮ 

கண்ணிலிடக் கண்படலம் தீரும். ளி 

வேறு :--சீதேவீயார் செங்கழுநீரைப் பிடிக்கக் காதில், 

கட்டக் கண் நோவு தீரும். 

வேறு:--கடுக்காயை. இரண்டாய் வெட்டி உள் விதையை 

நீக்கி அதில் பணவிடை இரண்டு, சுகுளப்பருப்ப் பிளவை ஒன்று, 

மிளகு "இரண்டு இவைகளைக். கடுக்காய்க்குள் வைத் துலை. 

சுற்.றி மண் சீலைசெய்து ஒட்டிலிட்டு ஒரு விறகால் நாலு நாழிகை 

எரித்து வேகவிட்டு அந்தக்கரியை வெண்கலத்தட்டில், இட்டு 

செப்புக் குழவியால் பொடித்து மேற்படி. பொடியுடன். எலு. 

மிச்சங்காயளவு பசுவின் வெண்ணெய் ' சேர்த்து அத்துடன் 

பொன்னாங்கண்ணிச்சா று, முசுமுசுக்கைச்சாறு, சடைப்பூண்டுச் 

சாறு, உகரய்த்தழைச்சாறு, புண்ணாக்குத் தழைச்சாறு, ௩ யுருவிச் 

சாறு, ் மைப்பூண்டுச்சா று, அத்தித்தழைச்சாறு முலைப்பால் 

இவற்றையும் சரிசமன் கூட்டி. சேர்த்துக் காய்ச்சி : மீண்டும் ் 

வெண்கலத்தட்டில் 'செப்புக்குழவியால் : ஒரு” சாமமரைத்து 

வெந்தயப்பிரமாணம், கண்ணிமை, .. ஈடுக்கண்; : கடைக்கண் 

- இவைகளில் .போடமவும். ': சுக்கு, மிளகு, சீரகம். இவைகளைத் 

தட்டி. முலைப்பாலில் சேர்த் து ஈரியமிட்டுப் பொட்டணங்கட்டி. 

wae தும் பார்க்கவும். 

- தாலாம்முல றக். கால்ச்சலுக்கு' 

சுக்கும்; மிளகும் பலம் அரைக்கால், "இப்பிலி பலம் கால், 

. இராம்பு : பலம் ஒன்று, ரசம் பலம் அரை இவற்றைப் பொட். 

டணங்கட்டி. ஒரு மண் 'சட்டியில் கான்கு: படி. நீர்விட்டு நான்கு 

“செடி அளவு கொழிஞ்சிவேரைத் தட்டிப். போட்டு அதல் மேற் 

படிப் ' பொட்டணத்தையும் போட்டு : ஒரு. படியாகக்: காம் ப்ச்சி 

சிறங்கை அளவு கொடுக்கவும். -
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'சிறுதாக்குக் கரைவதற்கு : - 

நவச்சாரம் விராகனிடை ஒன்று, வெண்காரம், இந்துப்பு, 

கொடிவேலிவேர் இவைகள் வகைக்கு விராகன் ஜந்து இவற்றை 

அரைத்து பணவிடை தேனில் குழைத்து. அது 8 நாக்கில் தடவக் 

் கரைந்து போகும். 

| இருமலுக்கு 
கொத்தமல்லி, சுக்கு, திப்பிலி, தேசாவாரம்; இப்பிலிமூலம், 

. செவியம், அரத்தை, அதிமதுரம்; ரகம், மிளகு, வெங்காரம், 

தாவிசப்பத்திரி, ஒமம், கற்கடக?ங்கி,. ( பூலாங்கிழங்கு இவைகள் 

வகைக்கு விராகன் .ஐந்தைச், சூரணித்து, தாளிசப்பத் திரி 

விராகன் இரண்டு, லவங்கம் வீராகன் இருபத்தைந்து இவற்றை 

யும் GIA HF சேர்த்து, மிளகுதக்காளி, துளசி, முருங்கை, - 

"கண்டங்கத்திரி; தூதுவளை, நாராயணஞ்சுள்ளி, சங்கு, கையாந்த - 

கரை இவற்றின் இலைச்சாறு வகைக்கு அரைக்கால் ஆழாக்கைச் 

'சட்டியிலிட்டுப் பனைவெல்லம் பலம் ஆறு போட்டுப் .பாகு 

பதத்தில் சூரணத்தையும் போட்டுக் கண்டி. கால் படி. தேன் 

விட்டு இறக்கிப். பிசைந்து புன்னைக்காயளவு இரண்டு நேரம் 

கொள்ளத் இரும். :' 

வேறு. -ஆடாதொடைச்சாறு, கண்டங்கத்தரிச்சாறு, பீரண் 

_டைச்சாறு இவைகள் வகைக்குப் படி ஒன்று, கருநொச்சிச்சாறு 

'ப்டி. அரை; வெங்காரம் கழஞ்சு நான்கு இவற்றுடன் பொரித்த 

மிளகு; திப்பிலி வசைக்குப் - பலம்... இரண்டை வெதுப்பிப்: 

பொடித் துச் சேர்த்து மணப்பாகு ஒரு: படியும், தேன் ஒரு 

- படியும். இறக்கும்போது: போட்டு நெல்லிக்காயளவு இரண்டு 

_ கேரங்கொள்ள;: 1மருந்தீட்டுஇருமல்,, வறட் -சிஇருமல் முதலியவை 

திரும்... உப்பு, புளி நீக்கவும். 

வேறு --நெல்லிப்பருப்பு,. தப்பிலி; 'கெற்பொரி, சர்க்கரை 

இவற் றச் சரிகூட்டி. நெய்யில் குழைத்துக் கொள்ளத் தீரும். 

. வேறு -செங்கங்குப்பிச்சா று, ஈரவெங்காயம், சரகம், உப்பு 

இவற்ல ற ஒர் அளவு கூட்டிக் கொடுக்கவும். 

வேறு :---ஏலம்;, கிராம்பு, சிறுகாகப்பூ; சுக்கு, மிளகு, / 'இப்பிலி 

் இவ் ற்றை “ஓர் அளவு கூட்டுச் சூரணித்து அவ்வளவு சர்க்கரை 

கலந்து கொள்ளவும்.
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வேற :--சுக்கு,-இப்பிலி,கருப்புகீகட்டிஇவைகள் வகைக்குப் 

பலம் ஒன்றைச் சூரணித்துப் பசுவின் மோரில் கலக்கி ஒரு 

நாள் ஊறவைத்து மறுகாள். காய்ச்சி சுண்டவிட்டு. இறக்கி 

- கொள்ளவும்; 

வேறு: -௮அடாதொடை, கண்டங்கத்திரி, பிரண்டை; கர ... 
கொச்சி இவற்றின் சாறு வகைக்குப் படி. ஒன்றைச் சேர்த்துக் 

காய்ச்சி, பொரித்த வெங்காரம் பலம் நான்கு, மிளகு பலம் 
இரண்டு, அரத்தை பலம் இரண்டு, இப்பிலி :பலம் இரண்டு 
இவற்றைச் சூரணித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் 

மணப்பாகும், தேனும் வசைக்குப் படி. ஓன்று சேர்த்துக் கிண்டி. 

இறக்க நெல்லிக்காயளவு, கொள்ளவும். பசுவின் பாலும், 

நெய்யும் கூட்டி அப்பும், புளியும் நீக்கவும். BS ao 

வேறு: சுக்கு, இப்பிலி, ,கண்டங்கத் திரிவிதை, கடுக்காய், 

தான்றிக்காய், 'கெல்லிவற்றல், சிறுதேக்கு; : சிற்றரத்தை, 

சடாமாஞ்ச) வளைய லுப்பு, இந்துப்பு, . கல்லுப்பு,  அட்டுப்பு 

இவற்றைச் , சரியிடை குரணித்தச் சேர்த். து பக்கப் 

தேனில் கொள்ளவும்... ் 

வேற:--வெதுப்பிய படிகாரம் 'வீராகன். இரண்டு; மஞ்சள்... 

வீராகன் காலு, வெல்லம் பலம்' (ஓன்று இவற்றைச் சேர்த் துச் 

சூரணித்து, கல்லெண்ணெய் விட்டு பிசரி கொள்ளவும். 

வேறு : .தும்மராட்டத்தைப். பஞ்சுபோல் தட்டி, Gate 

வீட்டுப் பிசரிப்பிழிர்த். ரசத் துக்குச் சமன் இஞ்சிச்சாறு கூட்டி, — 

ஒரு விராகன் இப்பிலியையும், . இரண்டு பணவிடை, பொரித்த  ' 
“வெங்கர்ரத்தையும் சூரணித் துதி தாவிக் கலக்கக் கொடுக்கவும்: “2 

வேறு மிளகு தக்காளிச்சாற் றில் ஒரு நாள். 'ஊற்வைத்து 

நிழவில் உலர்த்திய வெள்ளைத் துணியில், எலுமிச்சஞ்சாற்றில் 

அரைத்து நிழலில் உலர்த்திய பொன்னரிதாரச்சூரணம்:விராகன்' 

ஓன்றை வைத்துத் திரித்து உலர்த் அதை தியைப்பற்ற வைத்து 
பழஞ்சோறு உண்டு, புகை வாங்கவும். ன சட al 

வேறு :---மான்று காள் ரகமும், சரவெங்கரயமும்: மென்று 
விழுங்கவும், 

வேறு -பனைமட்டைச் சாம்பலை aati குழப்பி சேக் | 
இல் பூசவும் உடனே நிற் ற்கும்...
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மத்தாரகாசத்திற்கு 
சார்ணை்க்மெங்கு சதாவேரிக்கிழங்கு, சீந்தில்கண்டு, ஆடா 

தொடை; பிரமி, தூதுவளை; மஞ்சள், அமுக்கிறாவேர் இவைகள் 

வகைக்குப் 'பலம் ஒன்றை இடித்து இரண்டு வள்ள நீரிலிட்டு 

இரண்டு: படியாய்க். காய்ச்சி இ த் து, ஈல்லெண்ணெய் படி.” 

இரண்டு . சேர்த்து, அத் துடன் சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, இந்துப்பு, 

சீரகம்; கற்கடகசிங்கு, வெள்ளுள்ளி, கடுகுரோகணி இவைகள் 

வகைக்கு .விராகன் மூன்றை அரைத்துப்' போட்டுக் காய்ச்சி 

-வடித் அ. இரண்டு விராகன் வீதம் கொள்ளத் இரும். 

. வேறு :-எள்பிடி ஓன்று, மிளகு விராகன் இரண்டு இவற் ற்ை ஐப் 

பொரித்துக் காராட்டுப். பாலில் அரைத் து கருப்பூமத் தீஞ்சாறு 

துளி. மூன்று வீட்டுக் கொடுக்கவும். 

ை வேற: i—Gar மூத்திரத் த்தில் சீயக்காயைத் தட்டிப். போட்டுக் 

காய்ச்சி மூக்கு, காது, உச்சி இவற் BoB மாலையில் நூறு 

குடம் தண்ணீர் விடவும். 

வேறு “வெள்ளாட்டுக் கொழுப்பு, கெய் படி. அரைக்காவில். 

மிளகு பலம் இரண்டைச் சூரணித்துப் போட்டுக் கரய்ச்சி ஒரு 

கொதியான உடனே- இ Dae கரண்டியளவு கொள்ளவும். 

உகாமாத்தை, உள்மூச்சு, உடம்பும் 
-.இவைகளுக் கூ. 

குருவைசெல்லரிசியில்  குருஞ்சான் இங்யைப் போட்டு 
இடித்துக்: களிகிண்டி. எண்ணெய்' வார்த்துச் சாப்பிடவும். ' 

- வேறு: -வேங்கைமரத் துத்தோலையும், 'குருவைஅரிசியையும் 
இடித், துக் களிக்கண்டி. எண்ணெய் "சேர்த்துக் 'கெர்ள்ளவும் 
(Bor. பத்தியம்: வெரீநீரும் சோறும். , 

'தெஞ்சுக்கட்டு இருமலுக்கு 

ன ் கொத்தான்விதை' உழக்கைப் பசுவின்' கோமயத்தில் 
முப்பது நாழிகை ஊறவைத்து எடுத்து அரைத்து அரைப்படி 
கெய்யில் கொதிக்க வைத்து மெழுகுப்தத்தில் இறக்க வைத்துக் 
கொண்டு :புன்னைக்காயளவு கொள்ளத். திரும். - மணப்பாகுற் 
தேனுங் கூட்டிக் கொள்ளவும்.
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உப்பிசத்திற்கு 
முந்திரிப்பழம், கஞ்சாவிதை) சுக்கு இவைகள் வகைக்கு 

வீராகன் ஒன்றைக் கையாந்தகரையைப் பிட்டவித்.துப் ree 

சா Tope அரைத்துத் தேன் 'சேர்தி துக் கொள்ளவும். 

இரத்த காசத்திற்கு. 
தூதுவளை, கண்டங்கத்திரி, ௪ று£ரை, பொன்னாங்கண்ணி! 

கையாந்தகரை இவைகள் வகைக்கு ௭ லுமிச்சங்காயளவை 

எடுத் துப் பசுவின் பாலில், அரைத்து நெய்யில் வேகவைத்து 

இருகேரம் சுண்டைக்காயளவு கொள்ளவும்.' 

இருமல், ௪ளை, சுவாசம், சிலேட்டுமம், தெஞ்சநோவு, 

் சளியீடு, அத்திசுரம் இவைகளுக்கு: | 

முயல் சதை பலம் பதினாறை இடித்து ஐந்து மரக்கால் நீரி 

லிட்டு நாலொன்றாய்க் காய்ச்சி வடித்து, ஆடாதொடைச்சா றும், 

பசுவின் பா.லும் வகைக்கு இரு” படி, ஆறு காழி கரத்தொட்டிச். 

சாறும், கையாந்தகரைச்சாறும் படி ஒன்று, கெய் படி. இரண்டு. 

இவற்றைச் சேர்த்து அத்துடன். திப்பிலி, : திப்பிலிமூலம், செவி 

யம், சித்திரமூலம், சுக்கு, கற்கடகளிங்க, சிறுதேக்கு; லவங்கப் 

பட்டை , இவைகள் .வகைக்கு விராகன் இரண்டைப் பசுவின். ் 

பாலில் அரைத் துக் கலக்கி மெழுகுபதமாய்க் - காய்ச்சி வடி.த்.து 

இருகநேரம்- மூன்று” :காசிடை*கொள்ளவும்:. Meer gs Bund. 

்... தலைவலிகளுக்ீகுச்' சீஞ்சீவித்தைலம் 

.. நல்லெண்ணெய் படி. அரைக்காலில் - கருஞ்சீரகம், கஸ் தூரி 

- மஞ்சள்; பால் சாம்பிராணி, பச்சிலை, பூலாங்கிழங்கு இவற்றைச். 

சமனிடை .சூரணித்து வைத்துக் கொண்டு; மிளகாய் ஏழும் 

போட்டுக், காய்ச்சி. ABO வெள்ளெருக்கம் மொட்டுப்பூ' ஏழு 

போட்டு பூ வெடிக்கும் பததீ/ இல் இறுத்து தலை முழுகும்போது, 

இந்த ' எண்ணெயை சூடாக்கி, அதில் மேற்படி. சூரணத்தில் 

இரிகடியளவு போட்டுச்; கூடாயிருக்கும்.- போது தலைக்குத் 

தேய்த்து அதிகாலையில் .இரண்டு, அல்லது மூன்று . மூழுக்கு 
முழுக், "ஒருதலைவலி முதலிய, சகலமும் இரும். உ ரர 

boas தேள். கடிக்கு... 

.நல்லகெளளி (ப்ல்லி ரி) பை : வாலையும்; தகவம். out 

யும் | நீக் வைத்துக் கட்டத் தீரும்...
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moar, Bsus, வெள்ளைக்காசம். இவைகளுக்கு 
சிறுகாஞ்சொறி,' கண்டங்கத்திரி ் 'பழுபாகல் இவைகள். 

சமூலத்தின் . சூரணம் வகைக்கு படி. 'கால், ஊஞ்சல்பட்டைச் 

ரணம் படி. அரைக்கால் இவைகளை இரண்டு படி. தண்ணீரி 

லிட்டு முக்கால் படியாகக் காய்ச்சி அதில் சுக்கு, கடுக்காய், ஓமம்? 
மிளகு இவைகள் வசைக்கு. விராகன்: காலு,. வெள்வெங்காயம். 

விரரகன் ஆறு. இவற்றைச் சூரணித்து. வெல்லம் விராசன் 
இருபது சோர்த்து போட்டு காய்ச்சி அடி. பற்றாமல் இ கிளறி பாகு 
பதத்தில் முறத்தில் கொட்டி சுண்டைக்காயளவு உருட்டி 
உலர்த்திக் கொள்ளவும்: Georg Bub, 

. HIDES . 
ஆவாரம்பட்டையை அரைத்துப் : பசு . வெண்ணெயில் 

குழப்பிப் பூசவும், கைகண்ட்து. 

தரைதோவு, மூக்கால்ரத்தம் விழுதல் இவைகளுக்கு. 

வில்வஇலைச்சாற்றைத் தலையில். தேய்த்து . . மேற்படி. 

இலையைத்" "தலையில் வைத்துக் கட்டவும், அல்லது தேற்றும் 
பட்டையை அரைத்து... புன்னைக்காய்ளவு பசுவின் பாலில் 

கரைத்துக். கொள்ளவும், அல்லது: முட்டைச்சாம்பலை நீரிலே 

ae eater சத்திக்கட்டவும், மேலுக்குப் பசவும். இரும்: 

'விக்கலுக்கு 

- வில்வவேர், சுக்கு, இப்பிலி, மயிலிறகுக்கருக்கு இவற் 

ஹைச்' சூர்ணித்துத்”: Bale: 'மூஸ்ப்பர்ல் சேர்த்தும். குழ்ப்பிச் 
சாப்பிடவும், ட 

வாயிலும் முக்கலும். ரத்தம் , விழுத்ல்க்கு 

மிளகை மென்று,” கெரப்பளிக்கவும். ஆவாரங்கரியை 

இளவெர்நீரில் கொள்ளவும்; . “சலைசுட்ட். சாம்பலை 'கெய்யில் 

குழைத்துக் கொள்ளவும். அருகு, : சமூலசூரணமும், முட்டைச்' 
சாம்பலும் : கலந்து. அழுத்தி தலையில் 'தேய்தீது ஆமணக்கிலை 

பொத்தி ஓன்று விட்டு ஒரு காள்: மூன்று முறை கட்டவும், 
ஊணுநிலைச்சாறும்,, எலுமிச்சம்பழச்சாறும் , கலந்து. அதில்; 

முட்டைச்சாம்பல் ': பட்டுக், puss “லையில் தேய்த்துக் 

கட்டவும் தீரும். 

   

 



  

இருமல் Gone ட 
-மூத்றிய:. -வாறைப்பூம்டது! குள். கடுகு, பெருங்காயம், 

மிளகு; க்கு, இந். துப்பு இவற்றைச் சரியிடை சேர்த்து வைத்து 
Cply: OBL HOOT SH) ௫ண்டை!: செய்து, தினம்: காசியை 
இழு, காள் :இரண்டு நேரம் கொள்ளவும்!.. 

'வாயால்' "ரத்தம் விழுதலுக்கு' 
, அருகழ்வேர், வெல்லம், Bat DI 'இவற்றைச் சரிக: 

அரைத்து பசுவெண்ணெயில் ) குழப்பி மூன் me wait கொள் 
Cam: --ஒரிலைப்பூண்டு ஒரு பிடி, வெங்காயத்தைக்: குறுக, 

வெட்டி. எடுத்தது ஒரு பிட்' “இவற் ற்த் அவைத்து-இரண்டு ப்டி. 
பசுவின் : பாவில் . வேகவைத்து 'முழம்பாக்க் காய்ச்சியதில் ஒரு 
எலுமிச்சங்காயளவு, காலையில் - ஏட்டு காள். கொள்ளவு 
பத் இ ம்: ஆப்பு புளி, பால் மோற், Lemay, PR DOPE : 

   

  

     

     

    
   

   

ne 

நீத்தவும்     

   PM ட்டுத், துவைத்துப். பிழிந்து: அத்து டன். கல்லு, போட்டுக் குடிக்கவும். இம்மருந்தை: நீறில்... இரத்தம். விழுதிலுன்! 
கம் கொடுக்கலாம்;    

ஸி) சோகை, விஷூபாகம்: "இவைகளுக்கு 
-முக்கொழிஞ்சச் - சூரணம் வெருகடியளவை: அடழ்த்கு' ங்கள் அரலில் கொள்ளவும்... ் SU yah, நீக்கவும்... 

காமாலைக்கு 
| சங்கம்வேர்பட்டடை) தும்பைஇல்,, BO QE, ட்ட, 
த GEG, இவைகளைத் தட்டுக். காதில் பிழியவும் ட த்த 

/சுவின் இகர மயம்" பீடித்து. காலை: மாகம்: கர்; 
கொள்ள், க் நீர்க்க “ட இவைகள் தீரும்... 

டை வத்இியம் | மூற்அம், 

    

    
    

    

| ene |
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