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கரணிந்தூரை 

கோவையில் 2010-ஆம் ஆண்டூ சன் தீங்கள் 23 முதல் 27-ஆம் 

தேதி வரை நடைபெற்ற உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாடூ இனிதே 

நடைபெற்றதை௦யோட்டி தமிழக கலை, வரலாறு, பண்பாடூ, தொழில் 

நுட்பம் மற்றும் இலக்கியப் பெருமைகளை உலகிற்குப் பறைசாற்றும் 

நோக்கத்தில் பன்னிரெண்டு நூற்களை முதற் பதீப்பாகவும் ஏழு நூற்களை 

மறுபதிீப்பாகவும் தொல்லியல் துறையின் மூலம் வெளியிட தமிழக அரசு 

் அனுமதீ அளித்தது. மறுபதிப்பாக வெளியிட அனுமதி அளிக்கப்பட்ட ஏழு 

நூல்களுள் ஒன்று அணுபவ வைத்திய முறை, தொகுதி-௮. 

ஐம்பத்தி ஒன்பது வருடங்களுக்கு முன்பு ட.சி.என்.குப்புசாமி, 

எச்;பி.ஐ.எம்., அவர்களை பதிப்பாசிரியராகக் ஈககாண்டு அரசினர் 

கவள சுவடிகள் நூலகம் மற்றும் ஆய்வு மையத்தால் எவளியிடப்பட்ட 

நூல் கீது. இந்நூல் நோய்களும் அதற்குண்டான குறிகளும் நோய் 
நீங்குவதற்கு உண்டான செந்தூரம், தைலம், பற்பம், சூரணம், லேகியம், 

குளிகை போன்ற மருந்துகளும் கூறுவதாகும். இம்மருத்துவ முறை 

தமிழர்களின் வாழ்வில் கண்ட அனுபவ வைத்தியமாகும். 

அரிய கீந்நூலை மறுபதிப்பாக எவளியிட அனுமதியையும் 

நீதியுதவியையும் வழங்கிய தமிழக அரசுக்கும் மாண்யுமிகு தமிழக-. 

மூதல்வர் அவர்களுக்கும், மாண்டிமிகு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் 

அவர்களுக்கும், சுற்றுலா மற்றூம் பண்பாட்டுத் தூறைச் எசயலர் 

அவர்களுக்கும் தொல்லியல் துறையின் தலைவர் என்ற முறையில் எனது 

நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 
—



ந்நூலை மிகச் சிறப்பாக வெளிக் கொண்டு வர vedrypaum 
வணிபுரிந்த அரசினர் கீழ்த்திசை ஓலைச்சுவடி நூலகம் மற்றும் சூய்க 
கமய நூலகர் மற்றும் காப்பாட்சியர் (வெற கர. சந்திரமோகன் 
அவர்களுக்கும் இமிழ்ப்டிலைம் இரு. ச.தியாகராசன் அவர்களுக்கும், 

தொல்லியல் துறையின் 2.868 இயக்குநர் இபங் தி, இலா, எபரியான்ஸ். 
கண்காணிப்பாளர் திருமதி. குடலீலா தேவகுமாரி அவர்களுக்கும் எனது 
பாறாட்டைத் தெரிவித்துக் கொல்கிறேன். 

இரிய இந்நூலை தமிழக மக்கள் அனைவரும் ஏற்று பயனடைய 
வேண்டும் என அன்புடன் கேட்டுக் காள்கிறேண். 
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INTRODUCTION 

  

The Government of - Madras took up for ouneidaration 
the question of publication of the various manuscripts ix 
different languages on eubjects like Philosophy, Medicine, 
Science, eto., early in May, 1948. Important Manusoripts 
Libraries in the Madras Presidency were requested to send a 

“Het of anpublighed manusoripis with them for favour of peing 
' eonsidered by the Government for publication. The Honorary 
| Secretary of the Tanjore Maharaja Serfoji’s Sarasvathi Mabal 
Labrary, Tanjore, alons compliad with this request. This 
list as well as a similar Het of unpublished mignuseripis tin 
the Government Qriental Manuscripts Library, Madras, were 
carefully examined and a tentative selection of manuscripts 
suitable For publication was made. The Government in their 
Memorandum No, 84913/48-10, Education, dated 4-4-1049, 
constituted an Expert Committee with the Curator of the 
Government Oriental Manuseripts Library, Madras, as the 
Secretary, for the fins! selection of mannsoripts guiteble for 
printing and for evbimating the cost of publication. 

| The following axe the metabers of the Committes 

. Si TM. NaraynasWamy Pillsi, M, A, Ble i 
~& 4 BP, Sethu Pillai, x... a0, 

8, , © M. Ramachandra Chettiar, a. BL க 

க புட R Krishnamoorthy, (வில், 
SB Dr N. Venkataramanayya, wa, Ph, v. 

6. Sri M, Bamanuja Rao Naidu, Mids 

7. ' V.Prebhakare Sasi, 
8 yy Be Venkata Bao, Ba. 

9, . HH. Sesha Ayyangar. 
10... » Masti Venketesa Ayyangar. 

34. ப. MM. Mariegpa Bhet> wa,, Ee. 
182 By, C. Achyuta Menon, 3.4., Ph. ற.
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18. Dr. C Kunhan Raja, .a., D. Phil. 
14, ,, A. Sankaran, m.a., Ph.p., Lt. 

15. Sri Polakam Rama Sastri. 

16. ,, 8&. K. Ramanatha Sastri. 

17,. Dr. M. Abdul Hag, m.a., D.Phil, (Oxon.) 

18. Afzul-ul-Ulama Hakim Khader Ahamed. 

19. Sri P. D. Joshi. 

20. &, Gopalan, p.4., BL. 

21. ,,. T. Chandrasekharan, M.A., LT. 

With the exception of Sri Masti Venkatesa Ayyangar, 

and Dr, C, Kunhan Raja, the above members continued to be 

“members of the Expert Committee for 1950—'S1 also to which 

"the following | gentlemen were added in Govt. Memo: 7297-E/ 

50-3, Edn., dated eo and Govt. Memo. No, 15875-E/ 
50-4, Edn., dated 19-15 

Dr. A, ண்ன்றக்வ் ல Chettiar, M.a., Ph. ., 

Sri 8. Govindarajulu, B.A., Ble, LLB, Bar-at- fie: 

Capt. G. Sridivakamonethy, BA. BL, WB., & OM, 

Dr. Muhammad Hussain Nainar, MA, , Ph. ற. இ 

5. Sri T.V. Subba Rao, B.4., B.L., | 
6. "Principal, College of Indigenous Medicine, 2 Madras, 

ப 
அத

ின
்
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‘The. ஜனதா of the. Committee formed into ‘Sub- 
Committees for the ‘various languages, Sanskrit, ' Tamil, 
Telugu, Kannada, Malayalam, Mehrathi and Islamio Languages. 
They met during the month of May, 1949, at Madras and at 
Tanjore to examine the manuscripts and make a selection. 
The recommendations of the Committes were accepted by 
the Government and they decided to call these publications 
as the “ MADRAS GOVERNMENT ORIENTAL SERIES, ” 
and apppointed the Curator, Government Oriental Manuscripts: 
Library, Madras, as the General Editor | ,of the publications 
under this series, 

The following manuseripta were > taken up for, publication 
dnring 1949.’50,
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8" FROM THE GOVERNMENT ORIENTAL | 
MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS 

TAMIL — 

Kappal Sattiram 

Ayubbava Vaiddiya Murai 

Attinakdlihalam 
Upadéfa Kandam 
Cdlan Piirve Pattayam 

Sivajfiina Dipam 

TELUGU 

Ausadha Yogamula 

Vaidya Nighantuve 

Dhanurvidya Vildsamn 
Yoga Darfana Visayamu 

Khbadga Laksana Siromani. 

SANSKRIT 

Visanérayaniyam—(Tantrasdrasangraha) 
Bhargava Nadika 

Hariharacaturangam 
Brahmadsiitravriti— Mitiksara | 
Nydyasiddbanta Tattvimrtam 

MALAYALAM 
‘Garbha Cikitsa .. 

(ப) Vastulaksanam 
(b) Silpavisayam 
Mahisiram 
Kanakkusiram ~ 
_Kriyékramam 
Kanakkusitam—(Balaprabodham) 

KANNADA 

. Lakdpakiram 
Rattamatem -



Agvasastram 
’ Vividha Vaidya Visayagalu 

Sangitaratnakara 

Stipasistra 

ISLAMIC LANGUAGES 

o
o
k
 

J amil-Al-Ashya 

Tibb-E-Faridi _ 

Tahqiq-Al-Buhran 

Safinat-Al-Najat 

od 
ஜல
 ந

ர 

————— 

ந? FROM THE TANJORE MAHRAJA SERFOJI'S 
SARASVATHI MAHAL LIBRARY, TANJORE . 

TAMIL -. 

1. Sarabhendra Vaidya Murai (Diabetes) 
2. Do. . (Eyes) 

3. Do. (Anaemia) 

4 - Do. : (Svisakasam) 
5. Agastiyar 200 ப் 

6. Konkanarsarakku Vaippu 

ர. Tiruccirrambalakkovaiyar with Padavurai 

8. Talasamudram 

9. Bharatanatyam 

10. (a) Pandikéli Vildsa Nitakem 

(b) Purtirava Cakravarti Natakam 
(c) Madana Sundara Vilisa Nitakam 

11, Perey Macqueen’s Collection of Folklore in the 

Madras University Libraray 
12. Ramaiyan Amminai__ 

TELUGU — 

Kamandakanitisiramu 
Taladasaiprinapradipika 
Raghunatha Nayakabhyudayamu - 
Rajagdpala Vilisamu 

. Rémayanamu by Katta Varadaraju Sx
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ப 
8, 
9, 

28, 
34, 

¥ 

MABBATHY 

Nifyasieya Geagrahe 
| isk Rusk of Rarwladgs 
is) Bok Sdage 
fa] Dora Daren Veul Paddbati 
qa) Aveuss Catala Damani 

- > fa} Fratigasiabendcs Vilage Probenthe 

ih) Sarabhondes Yirthaeali 

fed Savant 

நல்கு பாஷ் 

Fhakta Vise 
இஞ்ச ஆர்க்க Baway: ர 

நகப். 

Agvaviivirs with ல்க நடை 

Feajesogyaiiies 

Anindskanclam 
Ayprevednrswhednded 
ita Govinda Abhinays 
ia} Col_nacape 
tm} Buhendra Vilies 
Dba traihii baw--Buctvrs Roada, 

SRakeasirs 
Vieuutativaniegays Vydkhyd 
Sangite. Dargags 

Diapallays 

ட 198%, only சக. தஸ். cammiltes for “PAMIT, 
TRL and BANSADA 201 je the month of July 1980 at 

Madras. 

_ The Tovlawing | hak were akon up for publication ia the 

_-vatiggs Languages ‘during Ind0-8), 

ie 
BL 

tamil 
புருஷ எடு வம Abtersgal 
Vaiddivek பவ வரக 

%- Apebkava Valddiya வாகம் 74) *
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TELUGU 

Saivicirasangrahamy 
Anobhava Vaidyam 
Abhinayadarpanamu 

SANSKRIT. 

Krogyacintamant 

“Tattvasira with Ratnsearini 
Sitrarthamrte Labari 

(௨) Ratnadipika 

(b) Ratnafastra 

MALAYALAM | 

Aévacikites . - 

Phalasirasamuccayya 

KANNADA 
Vaidya Sasa Sangraba 

Daring 1951-52, only the Sub-committeea for TAMIL, 
_ TELUGU and MALAYALAM met in the month of Apri} 1951, 
The following books were taken ‘up, for publication in the 

various languages. 

1. 
2, 
3, 
4, 
Be 
6. 
(2 

~
 

ன் 
* 

om
 
Fp
 

TAMIL 

Sa ptarisinadi 
Karmitakarajakka) Bavistara Caritram 

Bharata Siddhbantam 

Pilleippinivaketam _ 
Anubbava Vaiddiyam Vol. 4 
Mattavakatam 7 
South Indian Temple Inscriptions 

. TELUGU - 
Brahmavidya Sudhdrnavamy 
Rigatilacintamani 

Vaidyaciatimani 
Komirarimuni Kathi 

Kafemaraju Kathi _



vii 

SANSKRIT 

1. Devakeralam—Candrakala Nadi . 

Patafijale Yogastitra Bhiasya Vivarana by Sri 

Sankaracdrya 

MALAYALAM 

1. Kilivandusamvadam 

2. Advaita Vedintam 

3. Barhaspatyasiitra with Malayalam commentary 
4. Keranapaddhati —s- 

KANNADA 

1. Sadgururahasyam 

ys ARABIC » 

2. Shawakil-Ul- Hur ் 

It is hoped that the publication of moat of the im portant 

manuscripts will be completed within the next four years. 

‘Home 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 editors have, 

however, tried their best to suggest correct readings. The 

“wrong readings aré given in round brackets and correct 
readings have been suggested in square brackets. When 

- different readings are found, they have been given in the 
footnotes except in the case of afew books in which the 

correct readings have been given in the footnote or incorpo- 

rated 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



viii 

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 ia based on a single paper manuscript 
in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras 
bearing R. No. 1903. 

This manuecript explains in prose and poetry the process 
of preparing various medical oils, powders, tablets, etc., for 
a number of diseases, a 

This is one’ of the manuscripts presented to . this 
Library by Sri Palaniswami Kaunder of Puliyampatti, Palani 
Taluk, Madurai District, in the year 1949-50. 

_. Reference has to be made to Sri M. Pasupathi and Sri 
9. 8. Krishnan, Pandita of this Library for going. through 
the proofs. 

- 'T. CHANDRASEKHARAN, 
Madras, (General Editor, 

_ 11:21952 _ Madras Govt.; Oriental Series.



முன்னுரை 

  

தொன்மையுட்தொன் மையான செட் தமிழ்காட்டின், 

நாளெஃதெனச் சொல்லக்கூடா .காளில் தமிழர், உண்டைப் 
பகு. இகளையும், அ.தனுள்ளடங்கிய உயிர்ப்பொருள், உயிரில் 

'பொருள்ககாயும், படைத்துக் காத்து அழித்து, சில பொழுது 
கழித்து, மீண்டும் உண்டாவதும், நிலைத்திருத் தலும், மறை தலு 

மான செயலைக்கொண்ட பெரும்பொருளொன்றுண்டு. அப் 

பெரும்பொருளின் குன்மையையே உண்டைப்பகுஇகளிலுள் 

ளவை .யாவும் பெற்றுள்ளதெனவுங் கொண்டாராயினும் 

உண்டைப்பகுஇகளிலுள்ள பொருள்கள், கம்மோடு இயற்கை 
யில் கூடிய மறைவு நீங்கில், அவைகளும் அப்பெரும் பொருளின் 

கன்மையைப் பெறக்கூடும். எனக் கொண்டனராக, 

அவன் அவள். அதுவெனும் அவைமூ விளைமையின் 
தோன்றிய இதுியே ஒடுங்கி மலத்துள தாம், 

அக்கம் ௮னாஇ என்மனார் புலவர்”? , ' . 

என சிவஞான போதங் கூறுவஇனால், ஆண், பெண், அது 

என மூன்றாக வகுக்கப்படும் யாவும், தோன்றல், நிலைத்தல் 
அழிதல். ஆன செய்கைகளைத் தம்மகதீதத தானும் பெற்று, 

மூவினைப்பயனாய் அழிந்து அழித்த அப்பொருளாலேயே 

மீண்டும் :ஆக்கம்பெற்று, காக்கப்பெற்று அழிக்கச்சுழன்று 
சுழன்று 'வரச்செய்யுமென அதிக... 

QF சிவஞானபோ தமெனும் நால், முசற்குழாம் (மதல் 

சங்கம்) கிலைத்திருக் த பஃறுளி ஆஜற்றங்கரையிலமைந்,த மதுரை 

யெனும் பதியில் , எண்ணாயிரமாண்டுகளுக்கு மூன்னாயநூலென 

நம்நாட்டு அ௮.றிஞரும். மேஞ்ட்டு .திஞரும், கூறுவர், Bis 

நூல் அவன் அவள் அது எனும் பசுவையும், .௮வைகளோடு 

இயற்கையாய் அமைந்த - இழுக்கண்களாகிய பாசத்தையும், 

அவைகளை ஆக்கிய பெரும்பொருள். எனும் பதியையும் விளக்கிக் 

கூறும் நூலாம், இதனை QED Hrd என்று கூறுவர், 

இம் மூன்று: பொருள சவா பசு, பதி, பாசமெனும். 
மூன்றினில், 

பதிபசு பாச கெளப்பி மூன்றிற் 

பதியினைப் Cur pus பாசமனாது. 

பதியினைச் சென்றணு காப்பசு பாசம் 

ட பதியணு சிழ்பசு பாசகில் லாவே, 

| எனத் இருமூலா் கூறியாங்கு, .



‘ig 

இம் முப்போருளஞம் ஒருவகை பினவாயினும், பதியினைப பசு 

சேர்.தற்கு. இயலவொட்டாமற்படிச்செய்யும்  பசுவின்பாசம்; 

பசுவினோடே இயற்கையில் புளைக் த பாசங்களை நீக்க முடியுமா 

யின் அப்பசுக்கள் பதியின் நிலையை: jap area NO தெற் 

றெனப் புலப்படும், ' 

சிவாகமத்துள் இவ்விழுக்குகளை நீக்கும்பொருட்டு, கன்ன 

டத்தை, கல்லொழுக்கம், EOF BO, மூச்சுப்பேச்சு, புலனடக்கல், 

மூச்சடக்கல்,  மனமடக்கல், 'அழியாது நிலைத்தல் ஆகிய இயம் 

முகுல். சமரதஇ யீருகக்கொண்ட படிப்படியாகப் பழகிவரும் எண்: 

வகை ஓம்பல்களைக் கடைப்பிடி த்கொழுகி, இழுக்குகளை க் களைந்து, 

சிவநிலை யெய்து தற்கு மூன் உடலழியக் a Goren sured,” 

உடம்பா ரழியி லுமிரா ரழிவர் 
இடம்பட மெய்ஞ்ஞானஞ் சேரவு மாட்டார் 

- உடம்பை வளர்க்கு முபாய மறிந்தே 

உடம்பை வளர்த்த கனிரிவாட்டத் தேனே... 

உடம்பினை முன்ன மிழுக்கென். நிருக்ேேன். 

உடம்பினுக் குள்ளே யுறுபொருள் கண்டேன் 

உடம்புளேயு,ச். சமன் கோயி.ற்கொண் டானென் 

உடம்பினை யரனிருந் தோம்புகன் மேனே, 
எனத் . இருமூலர், உடலழியின் உயிரழியும், உயிரழியின் 

கடவுளின் தன்மையைப்பற்றிய அதிவைப்பெற்று அக்கிலை 

யெய்து,தற் கூடா தாகும்; ஆதல் பற்தியே உடம்பை வளர்க்கும் 

நன்வகையறிக்து அதன் பயனாக உடலை நிலைக்கச் செய்து உயி 

ரோடு வாழ்ந்து ஞானம் பெற்று உடலின்கண்ணமைக் த. உயிர்ப் 

பொருளே மேலோனாகிய சிவப்பொருளெனக்கொண்டு அதனைத் 
தொழுது. நின்றனனெனக் கூறினன், 

"இம் முப்பொருளையும் ஒன்றாகக் கொண்டு கூறும் “ஆகம” 

நூலொன்றே உடலையும் உயிரையும் ஒன்றுகூட்டி. ' 'வாழ்காகைப் 
பெருக்கி 'சிவுகிலையடையக் காட்டவந்த நூலாகும், இந்நூலைச் 

செய்,த சித்தர்களே உடலை வளர்த் தற்கான. மணி we Bor அவிழ் 

தீங்களாசகிய மருத்துவ கால்கசள்யும் செய்தது: காயகத்பத்திற்கே 

யாம், 

் arpa paGmaargy 'கரயம் - கற்பம் என இருசொற்களா 

லாயது. காயம். (மனம் பழுக்கா உடல்) காயாக உள்ள உடல்; 

கற்பம் -கல்லைப்போல் அழியாதபடிச் செய்வது. எனப்பொருள் 
படும், கரயகற்பம் மூவர்சப்ப்டும், அவை மணி, மந்திரம், அவிழ் 

த்ம் எனவாம்,



| 
xi 

(UD MOT Ap Goren wwyp, 10 wenoues Bon & காட்டிலும் மிகச் 
ஏறக் ததும் * "மணி'* யேயாகும், இம்மணி, இரசதீைதக் கொண்டு, 

கட்டி, உருக்கி செர்கிறத தோடு கூடிய மணியெனக் கொள்க, 

இ,தனை குருமணி, குருகுளிகை, குரு என்றும் வழக்குவர். குரு 
இவப்புகிறம் எனக்கொள்ளப்படுகலால் குருமணி: எனப்பெயர் 

பெதிறது. இ.தனை சிவப்பொருளெனப் போற்றும் ரல்கள் பல 

இதனைச் செய்யும் முறைகள் தேரையர் சேகரப் பாவிலும் 

oy Bor us நூல்களிலும் காணலாம், வடநாட்டிலுள்ள காஷ்மீரக்இ 
லும், சைவ நூலும், இரச,த்ைச் சிவமெனக் கொண்டாடும் நூல் 
களும், இரசக்கட்டு மு. தலியவைகளைச் செய்யும் நூல்களும் உள 
தெனவும், அவைகளை இரசேசுவர கியாயம், இரசேசுவா தரிசனம் 

இரச .தர்.திரம் என்னும் பல பெயரால். வழங்குகின்றனர் எனவும் 
தெரிகிறது, Oe 

ஈ மணி wb Br wr Mure CarirGAg Baer 1”? மென தாயுமா 

னவர் கூறியதுபோல் இரசமணியும் எண்வகைச் இத்இககாயு 

மளிக்குமென அிகியுல்கிட்க்கும். 

மக்திரம் எனுஞ்சொல், மனது 4 இரம், எனப் பிரிக்கப்பட்டு 
மன இன் இரம்' எனப்பொருள்படும், மனமானது . ஐம்பொறி 

புலன்களால் ஓர் கிலையில்.நில்லாது, ' புலன்களை அடக்கி மன. 
ஓர் கிலையில் கிலைக்கச்செய்யும் தரம், மந்திரம் எனக்கொள்க; 

இதனை . ஜஐம்புலனைச்சுட்டறு. த்துக் தூங்காமற்றூங்இச் சுகம். 
பெருவதெக்காலம் '' எனக்கூறிய தாலறிக, 

இஃது கண்களை மூடிக்கொண்டு ஒரிடத்தேயமர்ந்து ஒம், 
SA eur hy? OB” Hn” ores eyo இவ்வெழுத்துக்களையும் 
இன்னும் பல எழுத்துக்ககாக்கொண்டும் ஓதி, காது பிறவெளி 
யைக்கேளாசமற்படிக்குச் செய்து, மூச்சுவிடல், அடக்கல், வாங்கல் 

எனும் பழக்சங்ககாக் கடைபிடித்து, புலன்களை அடக் மனதை 
ஓர்நிலையில் அசையாது நிலைக்கச்செய்யும் வழியாகும், ' 

... இவ்வழியன்றி * தக்.இரம் '* என்னும் மற்றோர் வழியுமுண்டு. 

இஃது, தன் 4 இரம் என இருசொல்லாலாய.து. தன்னுடைய 

திரம் எனப்பொருள்படும், தன்னுடைய இரத்தால், காணாக்கண், 

கேளாச்செவியென, கண்ணிருந்தும் கண்முன்னுள்ளைப்பாராம 
லிருப்பது, கதிருக்தும் பிறர்பேசுவதையும் பாடுவதையும் கேளா 

திருந்து தங்களின் நோக்கத்திலேயே ஈடுபட்டு பெரும் 
பொருளைக் காண விரும்பு தலாம்,



xii 

இவ்விரண்டினுள் (wi Bro ge Brn)“ ob Orb” +5 5OE 

யோரும் பழகி 9 ger Lister oro Boo அடையக்கூடுமாகையால், 

பெரும்பான்மையோர் இப்பழக்க,த்தைக் கைக்கொள்வர், இதனைப் 

பழஇவரின், ௮,கனால் உடலின் கண்ணமைந்துள்ள ஐந்து நிலை 

களில் வாழும் 8ழ் கோக்குக்சால் முதலிய (பஞ்ச வாயு) வைகளும் 

S55b நிலையெய்தி : கோயை உண்டாக்காமற்படிக்காத்து, 

உயிரைவளர்த்து, அதிவைப்பெருக்கி சில சக்இகசயும் அரும், 

‘6 அவிழ்தம் 13 'என்னுஞ்சொல் அவிழ்க்கப்படுவது எனப் 
பொருள்படும், .. ௮தாவது பிணிக்கப்பட்ட கட்டப்பட்ட, குற். 

றங்ககயும் கால் (வாயு) ககாயும் அவிழ்க்கசசெய்யும் பொருள் , 

எனக்கொள்க, 

உடலை வளர்க்க வந்,.த. இம்மூவகை முறைகளாகிய, மணி, 

மக். இரம், அவிழ் தங்களைக் காயகற்பம் எனக்கூறுவர், . இந்நூலை 

அக்காளிலியற் நியோரும் இக் நூலில் அடங்கிய முறைகட்கு .கற்ப 

வகை. எனப்பெயரிட்டுள்ளாராகலின இவர் Aa at சல பணம் 

கைக்கொண்டார்போலும், 

“இந்நாலிற் கூறிய பலமுறைகள், ' மரு.த்துவர்களுக்கே 
யன்றி. எவரும் தாமேசெய்து , வழங்கி பலனடையக்கூடிய சிறு 

முறைகளாகக்' காணப்படுகின்றன... சில முறைகள் .பற்ப 

செந்தூரங்களாக . உள்ளமையால் எனு அவர்கட்கு அகவும் 

நற்பயனை யளிக்கும். 

இந்நூல் : எளிய௩டையில் பெரிதும் கற்றுணரா தவர்கள், 

படி.,த்.தறியும்படி. எழுதி இருப்பதால், காட்டு மக்களும், நாட்டு 

மருத்துவரும் தாமே. படித்து ஈஉற்பயனைப் பெறலாம். அன்றியும் 

இஃது. : உள்காடுகளில் (சரொமங்களில்) . இனி அமைக்கப்படும் 

பு,த்,தசசாலைகளிலும் ஓரிடம்பெறத்தக்க பு.த்.தகமெனக் கூறுதல் 

மிகையாகா, 

- இந்நூலைப். பரிசோ.இ.க்.தவர் என்னும் பெயரினை எமக்களித்ச 

அன்பர், திரு. சந்திரசேகரனார் அவர்கட்கு யாம் என்றும் கடைப் 

பாடுடையோம். ் 

இந்நூலைப் புதிய அ௮ச்சுககாக்கொண்டு அழகாகவும் பிழை 
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கற்ப வகைகள் 

சங்கம் வேர்க் கற்பம், 

சங்கம் வேரை காடியிலரைத்துண்ண சகல மோய்களும் 

போம். அன்றியும். வெள்ளாட்டுக் கோமயதக்இல் அரைத்துக் 

குடிக்கச் சூலை நோயும், பாகலிலைச் சாற்றில் அனைத்துக் கொடுக் 

கக்காமாலையும், பசுவின் கெய்யி லுண்ணப்பெருவயிறும், எண்ணெ 

மிற் சொள்ளப் பாண்டு கோயம், பசுவின் கேோசமய ச.இல் சலச்கிக் 

கொடுக்க மேலுப்புசமும் வீக்கமும், பசுவின் பாலிழ் கலந்து 

கொடுச்சப் பெரும்பாடும் தீரும், வேப்பெண்ணெயில் கூட்டி நசிய 

மிட ஒருத் கோயும் இரும், 

வசம்புத் கற்பம், 

வசம்புச் ரூரணம் படி. இரண்டை, மெல்லிக்காய்ச் சாற்றில் 

பன்னிரண்டு முறை பிசறி யுலர்,ச இயைகம் புதுக் கல௪.ச்.இலிட்டு 

'வேடுகட்டிச், தசொண்ணூறுகாள் கானியபுடம் வைக்து எடுத்து, 

வெரு கடி.ப்பிரமாணம் தேனில் கொள்ள, பெருக்கவாத உடல் 

இலக்கும். கெய்மில்கொள்ள இ&க்,௪ உடல் பருக்கும். ஒரு 

, மண்டலம் கொள்ளவும், பத்தியம் : புளி அள்ளினிடவும், 

ஈசல் கற்பம், 

முூறாக்கிதழ்போல் சிவந்து முற்றிய. ஈசல்ககரப் பிங்கானி 

“விட்டுக் கால்பண வெடை வெண்காரம் சேர் த்துப் பிசைந்து வெய் 
பிலில் வைக்க அதிலிருற்.து )தலம் இறங்கும், இசைலசத்இல் 

ஒரு கழஞ்சும், கந்தகம் முக்கால் கழஞ்சும், பெருங்காயம் முக்கால் 

கழஞ்சும், இச்தும்பு முக்கால் கழஞ்சும், வேம்பின் மூத்துப் பருப்பு 

முக்கால் கழஞ்சும் மு. தலியன கூட்டி நன்றாக அரைக்கக் குழம் 
-பரகும், இக்குழம்பில் பாக்களவு வெற்றிலையிற்றடவிச் கொடுக்கப் 
பாம்புக் கடி இரும், பஞ்சும் ரோய்திது ஈசியமி. விடக் தாலடங்யெ 

உயிர் எழுக்இருக்கும், (சாலு வகைப் பாம்புக் கடி.களுக்கும் ஈசியம் 
பண்ணலாம்): புட்டியின் அடியிலுள்ளக் குழம்பில் பணவெடை 
முக்காலுங் கூட்டிச் குழைத்துச் கண்ணிலிட்டு ஈசயமிட அடக்க 
மெழுக்திருக்கும், நாணு கொண்டு உயிர். அடக்கமானால் உச் 
யில் குடோரியாடிக் குழம்பிட்டு கநெருப்பெழ,த் தேதய்க்க அடக்கம் 
விழிக்கும், பின்னும் நூயமிடவும்,
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பிள்&௯ா இல்லாதார்க்கு வீட்டுக்கு விலக்கமான நாலாம் காள் 

வெற்றிலையில் பாக்களவு கொடுக்கப் பிள்காயுண்டாம், Qo se 

குழம்பில் மஞ்சாடியளவு எட்டுமாள் இன்ன. நீரிழவு, மூ.த்திரப் 

புழை எரிச்சல், மூத்திரக் இரீச்சரம் இவை இரும், பனங் கருப் 

eal yp ps மஞ்சாடியளவு எட்டு காளுண்ண மூலரோகம் இரும், 

சற்ரமனக்கின் கற்பம். 

தழ்துமனாக் கெண்ணெயும் பெருங்காயமுஞ் சேர்த்து இள 

வெந்நீரில் கொடுக்கக் குன்மமும், வயிற்று வலியும் இரும், . மேற் 

படி. எண்ணெயில் இந்துப்பைப் பொடித்துக் கூட்டிக்கொடுக்க 

பெருவயிறு இரும், 'சிற்றாமணக்கின் ஒடு மீக எடுத்த பருப்பும், 
சிறு கடுகும் பாலில் அரைத்துக் கூட்டிக் கொடுத்தாலும் பெரு 

வயிறு இரும்..இந்த எண்ணெயும் பசணிக்கர்ய்ச் சாறும் கலந்து 
குடிக்க உப்புசம் தீரும். 

சூடுதீன்டாப்பாசாக் கற்பம், 

ஆடுதன்றாப் Lin br Bent; எண்ணெயில் கசக்கிக் காதில் 

பிழிய , yap விழும், . 

பேய்ச்சுரைக். கற்பம், 

பேய்ச்சுரை விதையை எண்ணெயிற் பெருங்கொன்றைப் 
பட்டையும். முருங்கையிலையுங் கூட்டிக் கசக்கிப் பிழிய காது வலி, 
காது கேளாமை நீங்கும், 

 இலைக்கள்ளிக் & hud. 

இலைக்கள்ளி வேரை உலர் க.இப் தண்டித்தல் சூரணம், குள 
விந் த மஞ்ச் சூரணம் இவ்விரண்டையுஞ் சேர்த்து வெள்ளாட்டு 
கெய்யிலுண்ண :இருமல் இரும், மேற்படி. இலைக்கள்ளிச் சூர 
ணத்தை பால் சோற்றிலுண்ண சரீரம் நன்றாகும், மேற்படி.ச் 
சூரணத்தை 'நெற்றியிலிட்டுச் செல்ல இராஜ.வ௫யம் . மு. தலியன 
வுண்டாகும், மேற்படிச் சூரணமும் மிளகுப் பொடியும் கோசலத் 
தில் சேர்த்துக்கொள்ள 19 குட்டமுக் தீரும். மேற்படிச் சூரணத் 
ை எண்ணெயிற்கொள்ள மூலரோகம் அரும், இலைக்கள்ளியிலை 
யும் வேரும் பூகைபோட வெதுப்பும் குளிரும்' போம், இலைக்கள்ளி 
இலையை எட்டு காளருக்த கைப்பிசக்குத் தீரும், இதன் விதை 
யைக் குளிசத்திலடைத்துக் கையில் கட்தகவகாண்டு தேங்கா 

- யைத்தட்ட உடையும், உட
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வல்லாரைக் கற்பம். 

வல்லாரை யிலையை நிழலில் உலர்த்திச் சூரணித்துக் காடி 

யில் கொள்ள சகல நோயும் இரும், 60 நாள் உண்ண நரை 

இரை மாறும், 7 

சங்கம்பேர்க் கற்பம், 

. வடக்கே போன்ற சங்கம்வேரை கோலாலே கோலிப் 

பிடுங்க, மேற்புறணியைச் சீவி,கிழலில் உலர்த்.இப் பொடித்து, 

வஸ்இரகாயஞ் செய்து, புதுக் கலசத்தில் வைத்துக்கொண்டு, 

சுபஇன த்தில் கெய்யிற் குழைத்து நாற்பது நாள். சாப்பிட, 

சரீரதிதுலுள்ள சகல வியாஇகளும்: தீரும், குட்டம் 78 காளில் 

இரும்; பிள்ளையில்லார்க்குப் பிள்காயுண்டாகும், கனிற் கொள்ள 

நரைஇரை மாறும். வெள்ளாட்டமுரியில் கொள்ளச் சோகை 

இரும், 
்.. இரணங்களுக்கு. 

இரசம், ௮.திமதுரம், செங்கழுநீர்க்கோட்டம், சுக்கு, கடுக் 

"காய், கஸ்தூரிமஞ்சள், வெள்&ா வெங்காயம், வசம்பு, செண்பகப்பூ, 

_ கடுகு, கருஞ்ரேகம், வெளிச்9ப்பிசன், கருங் குங்கிலியம், நெல்லிக் 

- காய், கந்தகம், காசுக்கட்டி, நன்னாரிவேர், பொன்முசுட்டை வேர், 

புங்கம் வேர், அவுரிவேர், .வேம்புப்ப ட்டை இவை வகைக்கு 

“விராகன் ஒன்றைச் சிற்றாமணக்கு எண்ணெய் ஒரு படியில் தட்டிப் 

போட்டுப் பதமாய்க் காய்ச்சி, சிலையில் தோய்,க்.துப் புண்ணுக்குப் 

போட கண்டமாலை, பிளவை, விப்புருஇ, ௮ரைக்கடி, பவுத்திரம், 

சிலக்இ, அரையாப்பு இவையும் இன்னும் அகேகம் புண்களும் 
. இரும், இர்.த எண்ணெய்யை ஊணா இலையில் வைத்துக் கட்டவும், 

-பிள்சாபெற்ற: வயிற்றிலிருந்து இர,த்தம், சதம் விழுந்தால் 
வசம்பு, சக்கு, ஊமத்ையின் வேர், இம்மூன்றையும் அரைத்துப், 
பொங்கக் கொதிக்கவைத்து சிறிது எண்ணெய்க் கூட்டி அடி 
வயிற்றில் வலிக்கன்ற.இடத்தில் மூன்றுகாள் பூச, வயிற்று வவி 

குணமாகும், . 
வெள்ளேநோய் போக, 

கருங்குருவை யரிசியை இரண்டாவது கழுவிய கழுநீரும் 

ஆக்இப்பட்டைச் சாறும் சரி கூட்டி சர்க்கரை சேர்த்துக் குடிக்க 

வும். Us Bund அரைக்கீரை கூட்டவும், 

- குப்பைமேனிக்: கொழுந்தையும், முடக்கொற்றான் கொழும் 
தையும் தேங்காய்ப்பால் வார்த்து வேகவைத்துச் சாப்பிடவும்,
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அஹுகம்வேர், ௩ற்£ரகம் இவற்றைப் -பசுவின் கெய்யில் 

அரைத்து மூன்றுகாள் சாப்பிடவும், 

பூசனிக்காய் ல்கியம். 

பூசனிக்காய்சீசாறு, : கருப்பஞ்சாறு, . தண்ணிர்விட்டான் 

ஒழங்குச்சாறு, நெல்லிக்காய்ச்சாறு, பசுவின் கெய் இவை 

வகைக்குப் படி. 4, ௮ .இமதுரம், முக்இரிப்பழம் இவை, வகைக்குப் 

பலம் 4, சுக்குப் பலம் 8, கருப்புக்கட்டி. வீசை அரை, இவைகளைக் . 

கொண்டு லேகியம் செய்து. கொடுக்க நீர்ப்பாடு, தாகம், பித்த 

மிகுதியால் வக்.த கண்கோய், உட்காய்ச்சல் முதலியவை நீங்கும், 

செரியாமைக்கு, 

இரண்டு வெற்றிலையில் சுண்ணாம்புத் தடவி, பெருங்காயத் 
தைப் பொடித்து வைத்துச் சுருட்டி, கதிரில் கோர்,கீதுச் சட்டு, 
தண்ணீர்விட்டுப் பிசைந்து, குடிக்க அஜீரணக் கழிச்சல் இரும், 

நீரடைப்புக்கு. 

வெள்ளரிக்காய்ச்சாறு, வாழைக்கழஙகுசசாறு, .கறறாழைச 

சாறு, நல்லெண்ணெய் இவைகள் வகைக்குப்படி ஒன்று சேர்த்து, 

அ.இல் அதிமதுரம், இப்பிலி, . இந்துப்பி, கெரிஞ்சிக்காய், சந் 

தனம், முந்திரிப்பழம், சிறுபூளை வேர்,. வெள்ளரி வித இவை 

வகைக்கு விரான் ஒன்றைப் பாலிலரைச்துப் போட்டுக் காய்ச்சி, 

மேலுக்கு ௮.தனைப்பூசி ஒ.ழ்.றிடமிட சலமலம் விடும், 

வேறு கெருஞ்சி மூலகதைக கஷாயமிட்டுக் கொடுக்கவும், 
நெரிஞ்சிச்சமூலம், AVE சரகு, : இஞ்சி இவைகளைக் . கூட்டிக் 

கஷாயமிட்டு மேலதைப்புக்குக் கொடுக்கவும், சலமலம்: விடும், 
மேலதைப்பும் இரும், 

முசுமுசுக்சைச்சாறு,  . வெங்காயச்சாறு . இவ்விரண்டும் 
கலந்து கொடுக்க அக்கரம் முறியும், இரத்தம் உடனே மிற்கும், 
மககண்டது, : - : 

வாயில் இரத்தம் விழுகின்றதற்கு, 

மன தீதக்காளியை அரைத்துக் 'சுழற்சிக்காய் . அளவாக 
உருண்டைகளாகச் செய்து மூன்று  வேல்யாகக் கொடுக்க 
உடனே இரும்,
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நீர்ப்பாட்டுக்கு, 

. ஜாஇக்காய், ஜாஇப்ப,த்.இரி, பொரி,க்.த வெங்காரம், மாசிக்: 
காய், வெள்ளரிப் பருப்பு, இவ்வைந்து வகைகளையுங் கூட்டி. எண். 

ணெய் வார்தீது மைபோலரைத்துப் பருக்திக்கொட்டை யளவு' 

கொடுக்கவும். 

மூக்கிலும் வாயிலும் இரத்தம் விழுவதற்கு. 

கடுக்கர்யைப் பொடித்து ஆடா தோடைச் சாற்றில் 14 தரம் 

சுவறச்சுவற ஊறவைச்து உலர்த்துப் பொடித்துக் கேனில் 

மூன்று கழஞ்சு வீதம் உண்ண, மூக்கிலும் வாயிலும். விழுகின்ற 

இர_த,தம், இருமல், பெரும்பாடு இவை தீரும், 

் வாதத்தால் 'இர.த்தம் வந்தால் கா.ற்றமும், உண்ணாக்கு 
வறட்சியும் நாசியிற் புண்ணும் இருக்கும். ௮குற்கு மருந்து :-- 

நாசியிற் பசுவின் நெய்யை விடவும். அல்லது கல்லுப்பை வெள் 
ளாட்டுப் பாலில் இட்டு நசியமிடவும், 

பித்தக்கால் இரத்தம் வம்கால் மூக்கில் மஞ்சள் சாறுபோல் 

நீர் விழும், காம், ௮.தற்கு மருக்து:--கருங்குருவை, நெல்லரிசப் 

பழையது, கற்கண்டு இவற்றை எருக்கம் பாலிலரைத்து கசிய 

மிடவும், ப 

மூக்கடைப்பு, இரத்தம் "விழுதல், தலைக்கனம், இவைகளுக்கு. 

மிநல்லிமுள்ளியைச் சூரணித்து வெல்லங்கூட்டிப் பிசைந்து 

உருட்டி. காலையில் 4 கழஞ்சு வீதம் சாப்பிடவும். 

மூக்கு நாற்றத்திற்கும், இரத்தம் விருதலுக்கும், 

துளடிச்சாறு, மஞ்சள்சாறு, சாரணையிலைச்சாறு, ஈல்லெண் 

ணெய் இவைகள் வகைக்குப் படி முக்கால் கூட்டிப் பதமாய்க் 

காய்ச்சி எடுத்து ஈசியமிடவும், 'கைகண்டது. 

் தரம்பிரப் பற்பம், 

&$B Geils செம்பை வெங்காயச் சருகுபோல் மெல்லிய 

தகட்டித்துப் பொடியாக வெட்டினது கழஞ்சு 8, இரசம், க௩்.ககம், 
கல்லுப்பு, வகைக்குக். கழஞ்சு ஒன்று பொடித்து, தேங்காய் 

, ஓம்டிலிட்டு, எலுமிச்சம்பழச் சாறுவிட்டு வெய்யிலில் வைக்க 
உருக் கரையும், இதைக் கிண்டி: யுலர். கீதப் பொடித்து, வளையல்
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குப்பியிலிட்டு வாய்க்கு. துணியடைகத்து, ஏழுசீலை மண்செய்து, 

சட்டியில் மணலிட்டு, அ.தன் நடுவில் வைத்து மேலும் மணலிட்டு 
மேற்சட்டி மூடி, சந்து வாயை சீலைமண் செய்து, அடுப்பில் வைத்து 

மெதுவாய் எரிக்கவும், மேற்சட்டியின்மேல் வைக்கோலைப் போடப் 

பற்றி எரியும், எரிந்தால், இயை யாற்றி, ஒருநாளிருந்து மறுகா 

.ளெடுக்க பற்பமாயிருக்கும், இதனில் சர்க்கரையில். கால் பண 

வெடையயைக் கொடுக்கக் குடல்வா தம், நாபிசூலை, குடல் புரட்டு, 

வாயுத்திரட்ட, கவுசை, விப்புரஇ, முதலியன தீரும். ப.த்இயம்:-- 

குருவி, முயல், துவரம்பருப்பு, தூதுவிளங்காய், ,தண்டுக்ரை, 
வெள்ளரிக்காய், வெள்ளாட்டு வற்றல் முதலியன ஆகும், 

“சிரசிந்தாமணி மாத்திர, 

அப்பிரகம், இரசம், கந். தகம், நேர்வாளம் இவைகள் வகைக்குப் 

பலம் ஒன்று, இப்பிலி கழஞ்சு ஒன்று; இவற்றை எலுமிச்சம்பழ்ச் 

சாற்றி லரைத்துக் குளிகைசெய்.து நிழலில் உலர்த்திக்கொள்ள 

வம், இதில் ஒன்றை இஞ்சிச்சாறு, அல்லது சுக்குக் Sopris BV 

கொடுக்கப் பி.த்.தச் சுரமும், ஆடா? தாடைச் சாறு, moog! 

குதிரைவாலிச்சாற்றில் ' கொடுக்க வாதச்சுரமும், , சிலேத்துமச் 

சுரமும் அகும் 

சுவச்சந்த வயிரவ மாத்திரை, 

இரசம், காபி, கம்.தகம், ஜா.இிக்காய் இவைகள் வகைக்கு விரா 
கன் ஏடை ஒன்று, இப்பிலி விராகன் எடை: இரண்டு, இவற்றை 

வெற்றிலை* சரற்றிலரைத்து e-em serpy மாத்திரைசெய்து 
SEE ௮னுபான த்.இலிடவும், 

ஆனந்த வயிரவ மாத்திரை, 

சா.இலிங்கம், நாபி, சுக்கு, BUGS, மிளகு, வெங்காரம், கந்.த 
கம், இவைகளைச் சுத்திசெய்து, எலுமிச்சம்பழச் சாற்றிலரைத்து 
மிளகளவு உருண்டைசெய்து இஞ்ச் சாற்றில் கொடுக்கவும், 

்... வங்கப் மற்பம், 

வெள்ளீயம் வேண்டியது சட்டியிலிட்டு முனிமஞ்சள் : பலம் 
இரண்டு, ஓமம்படி ஒன்று இவற்றைப் பொடித்து சிறுகச் சிறுகப் ப 
போட்டு, இரும்புக் கரண்டியால் வறுக்கக் இருநீறுபோல் பற்ப 
மாகும், _ கறிறுழைக்சாறு உழக்கும், மணப்பாகு பாக்களவுய் 
கூட்டி. ௮இல் இரண்டு பண வெடை பற்பம் சேர்த்து 78 நாள்: 
சாப்பிட, மோர்போல் சிறுரீரிறங்குவதும், பசுவின் பாலும் மணப்
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பாகுங் கூட்டி இரண்டு பண வெடை பற்பம் 'சாப்பிட இரத்தம் 

போல் நீரிறங்குவதும், ஆவாரங் கொழுந்தை: எருமை மோரி 

லரைகத்ததில் இரண்டு ,விராகனெடை பற்பம் கூட்டிச் சாப்பி, 

மிகு கழிச்சலும், இரண்டு விராகன் எடை ஏலம் பொடித்துப் பச 

வின் வெண்ணெய்யில் குழைத்ததில் ௮ரைவிராகன் எடை பற்பம். 

கூட்டியுண்ணப் பிரமியமும், ஏலச்சூரணம் விராகன் எடை இரண் 

டும், பற்பம் விராகன் எடை இரண்டும் சேர் ததுச்சாப்பிட, வர்ய்க 
Gro Guo, பற்பத்ைத்  தனிற்கொள்ள சரீர இளைப்பும், ௮ 

மதுரச் சூரணம் விராகன் எடை மூன்றும், அப்பிரகப் 

-பற்பமும்,. மேற்படி வங்கப். பற்பமும் . வகைக்கு. விராகன் 

எடை இரண்டும், சேர்த்து உண்ண : நீரிழிவும், எள்ளுக் 

"தேங்காயும் வறுத்தரைதக்ததில். மேற்படி. பற்பம் கொடுக்கச் 

சன்னியும், அம்மான் பச்சரிசிச்சாறு: ஆழாக்கில் கொடுக்க ஆண் 

மைக் குறைவும், சர்க்கசையில்கொள்ள or hep, 5 Br opi, அமுக் 

கரான் வேர்ப்பட்டைச: சாற்றில் கொடுக்க மூக்கில் இரத்தம் விமு 

வதும், பூசனிக்காய்ச் சாற்றில் கொடும்கன், கைகாலெரிவும் இரும், 

் ப.த்தியமாய் இருக்கவும், 

'பூபதிப் பற்பம். 

இரசம் பலம் ஒன்றுடன் வழு கலைவேர், கெல்லிப் பருப்பு, 
வாயுவிளங்கம், ஏலம், இலவங்கம், இலவங்கப்ப,த்.இரி, கோரைக் 

இழங்கு, சுக்கு, மிளகு; இப்பிலி, கடுக்காய், சவைதவேர், இவை 

களைச் சரி எடை வெடுத்துச் சூரணித்து வெருகடிப் பிரமாணம் 

சர்க்கரைக் கூட்டி, இளவெக்டீரில் கொள்ள, வயிற்றுநோய், மூல 
வியாதி, வயிற்றுக் 8ரிப்புழு, வா.தபித்.த சிலேட்டுமப் பாண்டும், 

கரமாலையம் ஆய இவைகள் இரும், 

பெருவயிறு வீக்கத்திற்கு, 

பேய்ப்பீர்க்கங்காய்ச் சாற்றைக் குழம்பாகக் காய்ச்சு, 

அதற்குச் சரியாகப் புளிவிட்டுத் துழாவிக் இரட்டி, வைத்துக் 

கொண்டு, பாக்களவு இளவெக்நீரில் எட்டுகாள் சாப்பிட, பெரு 

வயிறு, புறரீர்க்கோவை மூ.தலியன இரும், 

ட வயிற்று வீக்கத்துக்கு, 

செவ்வலரி வேர், சசனச்சாலை, கடுகு இவற்றை எலுமிசசம் 

'பழச்சாற்றிலரை த்து வயிற்றின்மேல் பூசவும். மேற்படி. கோய்க்கு 
நாயுருவிச்சாம்பலைப் பசுவின் கோமயத்தில் அரைத்துச் தெளி
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வைவடித்துக் கரய்ச்சி வெய்யிலில் வைத்து TOES உப்பைக் 

தேனில் சாப்பிடத் இரும், 

முகம், கை, கால், வீக்கத்திற்கு, 

மூக்கரட்டை வேரும், 8ழாகெல்லி வேரும், வகைக்கு விளாவ் 

காய்ப் பிரமாணமரைத்து,' அரிசிமாவுடன் கலந்து கூழாகக் 

காய்ச்சி மூன்றுகாள் இன்ன வீக்கம் வற்றும், 

மருந்தீட்டுக்கு, 

வல்லாரைக் கீரையும், ஆரைக் கீரையும் சரியரயரைத்துப் 

பசுவின் பாலில் சாப்பிடவும், மேற்படி. நேரய்க்கு பயிற்றங்கஞ்சிக் 

காய்ச்சிக் கொடுக்கவும், 

aan WISHES. 
SFYPOEGRCAD, ur BH, . சிறுமுன்னை, பெருவரகை, 

. வில்வம், கண்டங்கத்தரி, நெருஞ்சி, பெருங்குமிழ், சிற்றாமுட்டி, 

சிந்.இ.ற்றண்டு, பற்படாகம், சுக்கு, கரரெள்ளுப்பொரி, இவை 

கப் பொடித்துப் போட்டு கிர்விட்டுக் காய்ச்சி analy gs தயிர் 
கூட்டி உட்கொள்ள அ.தஇிசாரச் சுரம் இரும், 

“.. மித்தச் சுரத்துக்கு,.. 

.முக்இரிப்பழம், சந் இற்றண்டு,  பற்படாகம், முத்தக்காசு, 
கடுகுரோகிணி இவைகளைக் ae. இம்டுக்கொடுக்கப் 98 oF 
சரம் இரும், : 

“ata gue சரத்துக்கு, 1 அடு 

கண்டங்கத்திரி வேர், தூதுவளை வேர், மிளகரணை. வேர், 
வாகைப்பட்டை, தேற்றாங்கொட்டை, சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, 
இவைகள் கைக்கு விராகன் எடை ஒன்றாகச் சேர்த்துக் குஷகீர் 
இட்டுக் இப்பிலிப்பொடி. சேர்,த்.து உட்கொள்ளவும், 

அதிசாரச் சரத்திற்கு, சு 
௬க்கு, சடுக்காய், மு.த்.தக்காசு, அஇவிடயம், சவதாரம், 

இலைக்க குடிநீர் இட்டு உட்கொள்ளவும், 

சிலேட்டுமச் சரத்துக்கு, 

நன்னாரிவேர், கோட்டம், இலுப்பைப்பூ," இவைகளாக் குடிகீர் 
இட்டு தேன் சேர்த்து உம்கொள்ளாவும். 9
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வேறு :--பேறாமுட்டிவேர், சிறுவழு தலைவேர், ஆடா கோடை 

வேர், மு.தீ.தக்காசு, செங்கழுறீர்க்கோட்டம், சிறுதேக்கு, கில 
வேம்பு, சிறுகாஞ்சொரிவேர், இவைககாக் குடி.ரீரிட்டுக் கொடுக்க 

வும், 
வாதச் சுரத்துக்கு. 

பேரறுமுட்டி, கொத்தமல்லி, பேரீந்து, நெற்பொரி, இவை 

கக் குடிநீரிட்டுக் கொடுக்கவும், 

வேவு : கண்டங்கத்திரி வேரும், சுக்கும், குடி£ரிட்டுக் 
கொடுக்கவும், . 

| 
வேறு -.-சிந்திற்றண்டு, நெல்லிவற்றல், சிறுகாஞ்சோரி, 

த இருவேலி, மிளகு, சுக்கு, கடுக்காய், இவைகளைக் குடி.நீரிட்டுக் 

கொடுக்கவும், | 

சிலேட்டுமச் சுரத்துக்கு, 

கறிவேம்பு, சண்டங்கத் தரி, கொச்சி, கரிசலாங்கண்ணி, பற் 

படாகம், ' கன்னாரி, வில்வம், காவட்டம்புல், துளசி, கஞ்சாங் 
கோரை, ஆடாதோடை, இவைகளைக் குடி.ரீரிட்டுக் கொடுக்கவும். 

'திதிசாரச் சரத்துக்கு, 
வட்ட த திருப்பி, மு.க்தக்காக, மலைவேம்பு, மாதுளை, காசுக் 

கட்டி, சந்இற்றண்டு, மஞ்சள், கொக்.தான்வேர், கொன்றைப் 
பட்டை, துவரைவேர், ௮.இவிடயம், இப்பிலி, சுக்கு, நிலவேம்பு, 
சிறுவழு தலைவேர், கண்டங்க த் தரி வேர், பேய்ப்புடல், நெற்பொரி, 
இவைகளைக் குடி.டீரிட்டுக் கொடுக்கச் இரும், 

வேறு :--சிறுவழு கலை, வேப்பம்பட்டை, கடுக்காய், தான்றிக் 

காய், நெல்லிமுள்ளி, சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, சிறுமுல்லை, சீந்துற் 

றண்டு, கண்டங்கத்திரி, இவைகளைக் குடி.நீரிட்டுக் கொடுக்கவும், 

- கன்ம வகைக்கு. 

காட்டாமணக்கன் இழங்கு, சிவைதவேர், அழிஞ்சியிலை, 

காக்கணம்வேர், சாரணைவேர், வேலிப்பருத்இவேர், கொடிவேலி 

வேர், பாவட்டைவேர், கொச்சிவேர், தழு தாழைவேர், விழிம்பி 

். வேர், கன்னாரிவேர், குமிழம்வேர், கழ.ற்கொடிவேர்,பிரண்டைவேர். 

முன்னவேர், வில்வவேர், வாகைவேர், புனல் முருங்கைப்பட்டை, 

கற்றாழைவேர், தூதுவளைவேர், சிற்றாமணக்கம்வேர், கொன்றைப் 

பட்டை, கண்டங்க,த்.திரிச்சமூலம், நில ஆவரைவேர், புளியம் 
9௨.
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பட்டை பிரண்டைக் கழங்கு, முடக்க தான், மாவிலிங்கம்பட்டை, 

ஆயில்பட்டை, புங்கம்பட்டை, கொட்டைக்கரக்கைை, கறிவேப்பம் 

பட்டை, ஆடாதோடை, செருப்படை, பொடுதலை, . கொல்லன் 
கோவைக் கிழங்கு, இவைகள் வகைக்குப் பலம் இரண்டு, பேய்க் 

கும்மட்டிக்காய் 60, இவைககாச் சிறுக நறுக்கி பிடித்து எட்டு 

மரக்கால் தண்ணீரில்போட்டு நாலில் ஒன்ருய்க் கர்ய்சீசி வடித்து 
மூன்றுபடி. விளக்கெண்ணெய் சேர்த்து, அரத்தை, தேவதாரம், 

கோஷ்டம், குங்குமப்பூ, மரமஞ்சள், செவியம், சிறுேக்கு, செவ் 

வல்லிக்கொடி,, கருஞ்சீரகம், நற்சீரகம், வெந்தயம், தக்கோலம், 

கார்போகரிசி, இந்துப்பு, பெருங்காயம், கடுகுரோகணி, காந்தம், 

கற்கடகசிங்கி, விளாலரி௫, இப்பிலி, சதகுப்பை, இராம்பு, வெட் 

பாலையரிசி, வசம்பு, இவைகள் வகைக்கு விராகன் எடை நாலும் 

அசமதாகம், வாலுளுவை, மிளகு, இவைகள் வகைக்கு ஒரு உழக் 

கும், கடுக்காய் 100, வெள்&ா வெங்காயம் 80, தான்றிக்காய் 20; 
ஜா.இச்காய் 6, கேர்வாள வித 800, கழ.ற்சிப் பருப்பு 90, பூவர 
சங்கெர்ட்டை 60, சேங்கொட்டை 20, இவைகளை உரலிலிடித்து, 
அல்லது அரைத்து, மேற்படிக் குடிரீரில் கரைத்து மூன்று 
காஞூரவைத்து நான்காம் காள் காய்ச்சி மெழுகு பதத்தில் வடி.த் 
துக்கொண்டு, கோய்கள் கடுமையாக இருந்தால் ஒரு கரண்டி 
வீதம், மூன்றுநாள் கொடுத்தபின், ஒன்று விட்டொரு நாளாக, 
ப,த்துகாள் கொடுக்கவும், வியாதி மக்இமமானால் ஒரு காசியெ 
டை வீதம் கொடுக்கவும். பக்இயம்- வெய்யில் படாமலிருக்கவும், 
முருங்கைக்காய், முருங்கைக்ரை சேர்க்கவும், குடல்வா தம், 
கழல்வா தம், பக்கசூலை, சூலை, பொருமல், வாயுகுன்மம், வலி 
குன்மம், எரிகுன்மம், வா.தசூலை, அக்கினிமக் தம், அகுவை, 
,கவிசை, வெப்பு, முதலிய வாயு கோய்கள் இரும், 

நேத்திர வாயுவுக்கு. 
சாதிக்காய், விளாமிச்சம்வேர், சமுத்திராபச்சை, செண்பகப் 

UGLY, பூலாங்கிழங்கு, சகல்காறு, தேவதாரம், இரத்தச் 
FE SMES OL, ச௪டாமாஞ்சில், ௮ மதுரம், கோஷ்டம், மஞ் 
சிட்டி இவைகள் வகைக்கு 'இரண்டு விராகன் எடையைப் பசுவின் 
பாலிலரைத்து, எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி மெழுகு பதுத்தி 
லிறகக, நாலுகானக்கொருதரமாகக் தலையில் தேய்த்து 
உசிலம் அரப்பிட்டு முழுகவும். இதனால் ௮ஸ்த்இ ௬ரம், மேகசுரம், 
செடுகாள் சுரம், கண்ணெரிவு, கைகாலெரிவு இவைகள் இரும், . 

Cap! :- 9 Bu gird விராகன் எடை ஒன்னு, ஏலம் விராகன். 
எடைமூன்று, இலவங்கப்பட்டை விராகன் எடை ஒன்று, கொத்து
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மல்லி விராகன் எடை இரண்டு, வாயு விளங்கம் விராகன் எடை 

ஐந்து, செண்பக வரும்பு விராகன்எடை ஐந்து, கெல்லிப்பருப்பு 

விராகன் எடை இரண்டு, மிளகு விராகன்எடை மூன்று, இராம்பு 

விராசன் எடை ஒன்னு, மனோசிலை விராகன் எடை ஒன்று, சவுக் 

காரம் விராகன் எடை ஒன்னு, அரிதாரம் விராகன் எடை ஒன்று; 
சா.இக்காய் விராகன் எடை இரண்டு, கோரோசனை விராகன் 

எடை ஒன்று, மரமஞ்சள் விராகன் . எடை இரண்டு, மஞ்சட்டி 

விரசசன் எடை ஒன்று; திப்பிலி விராகன் எடை கான்கு, விளா 

மிச்சம்வேர் விராகன் எடை மூன்று, செஞ்சம் தனக் கட்டை, 

 ஈல்லசந்தனக் கட்டை, கோலாக் இழங்கு, தாணிக்காய், பூலாங் 

கிழங்கு இவை வகைக்கு. விராகன் எடை இரண்டு, 

சாதஇப,த்இரி, சகம், கடுக்காய், கஸ்தூரி. மஞ்சள் இவை 

வசைக்கு விராகன் எடை. ஒன்று, இப்பிலிமூலம், - வங்காளப் 

பச்சை : வகைக்கு விராகன் எஏடைமூன்று, சிறுகாகப்பூ - - 

கோஷ்டம் - சதகுப்பை இவை வகைக்கு விராகன் எடை. 

ஜந்து, குந்இரிச்சம் விராகன் எடை ஒன்று, ! இவைகளைச் 

சூரணித்து தாழைவிழுதுச். சாறுபடி இரண்டு, சிறு 
ரை, பொன்னாங்கண்ணி, வெற்றிலை, , முடக்கத்தான், கற் 

முழை வேர், வட்ட்ச்சாரணை, எ தாச்செங்கழுரீர், “நீர்வள்ளிக் 

இழங்குச்சாறு இவை வகைக்குப் படி. இரண்டு, எலுமிச்சம் பழச் 

சாறு, இளநீர் இவைவசைக்குப்படி இசண்டு, செல்லிக்காய்சீசாறு 

பசுவின்பால், ஈல்லெண்ணெய் இவை வகைக்குப்படி.. மூன்று, 

இவைகளைக். கலந்து இரண்டு காள் சூரியபுடம் வைத்து மூன்றாம் 

நாள் மேற்படிச் சூரண வகைகளைச் சேர்தது. மெழுகு , பதமாய்க் 

காய்ச்சி வடித்து. காலுகாளக்கொரு தரம் முழூகவர கேத்இரவாயு 

முதலியவைகள்" இம், கைகண்டது, பத்தியம் : புளி, உப்பு 

நீக்கவும், 

வாதம் 8056, 

 கோரைக்கழக்கு வேர். பலம் 8, செங்கத்தாரிப் பட்டை. 

பலம் 8, நிலஆவரை வேர். பலம் 4, கொட்டைக் ' கரந்தை 

பலம் 4, சித சாமுட்டி, வேர். பலம் 20, அமுக்கரால் .இழங்கு 

பலம் . 4, பூமிச்சக்கரைக். கழங்கு பலம் 4, தண்ணீர்விஃ 

டான் ஓழங்கு பலம் தீ, மருள்மஞ்சிக் கழங்கு பலம் 4, . இவைகளை: 

நறுக்க. இடி.த்.து 10 வள்ளம் தண்ணீர்விட்டு காழியாகக் காய்ச்சிய ' 

இல்கெல்லிப்பருப்புப்பலம்'8, கோட்டம்பலம் 1, இலவங்கப்பட்டை 

பலம் 7, வாயு விளங்கம் பலம் 1, செண்பக வரும்பு. பலம் க சக்கு 

னக்கட்டை பலம் 4, அரத்தை பலம் ‘4, அதிமதுரம் பலம் 4,
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கடுகுரோகணி Agree oo. 86, மணத்தக்காளி, விதை 

பலம் 5, மஞ்சள். பலம் 4, மரமஞ்சள் பலம் 1, கொடிவேலி 

பலம் 5, இப்பிலி மூலம். பலம் 1; வசம்பு பலம் 6, சாதிப் 

பத்திரி விராகன் எடை 4, விளாமிச்சம் வேர். பலம். 1, 

சிறுதேக்குப்' பலம். 7, மஞ்சிட்டி வராகன் எடை 4, காட் 

டாத்இப்பூ விராகன் எடை 8, ஏலம், இராம்பு, இலவங்கப்ப,த்.இிரி 

சிறுகாகப்பூ இவை வகைக்கு விராகன் எடை 5, கஸ்தூரிமஞ்சள் 

பலம் 7, மலைக்கஸ்தூரி மஞ்சள் விராகச் எடை 8, சரகம் விரா 

கன் எடை 8, கருஞ்சீரகம் விரர்கன் எடை 8, சடாமாஞ்சி விரா 

சன் எடை ம, செவியம் பலம் ஒன்று இவைகளைச் சூரணித்து 

கொச்சியிலைச்சாறு படி. 2, கொட்டைக் கரந்தைச்சாறு , படி 1 

கையாந்தகரை, முசுமுசுமுக்கை, பேய்ப்பீர்க்கு, பேய்ப்புடல், வாக 

மடக்க, கற்றாழை, பொன்னாங்கண்ணி இவற்றின்சாறு வகைக்குப் 

படி. ஒன்னு, பசுவின்பால் படி. 4, கெல்லிப்பருப்புக் இழாயம் ப்டி. 2 

கருப்பட்டிப் பலம் இருபது ஆக இவைகளையும் சேர்த்து எண் 

ணெய் படி. 4, சேர். த்துப் பொங்கக் காய்ச்சி ஷை Goo oom Gis Gor wy LD 

கூட் டி.5 நாள் மந். தாக்கனியாய் எரித்து நான்காம் காள். பாக் 

கனியாயெரித்து வடித்து 78 நாள் தானியபுடம் வைத்தெடுத்து - 

தலை முழுகியும் நசியமிட்டும்வார மந்தவாதம், தனுர்வா.தம், சிரோ 

வாய்வு விப்டரு.இி, சூரிக வாயு, மண்டைப்பினசம் இவைகள் இரும், 

சன்னி நாயகன 

வேப்பம் விதை படி. இரண்டு, பால் படி. ஒன்று, வசம்பு விரா 

கன் எடை காலரை, ௪.தகுப்பை விராகன் எடை ஐந்து, அரத்தை SF 

பலமிரண்டு, கோரோசனை 'விராகன் எடை' 4, குங்குமப்பூ பலம் 

இரண்டு, கில வேம்பு விராகன் எடை தடகாகயிழு விராகன் எடை 

ஒன்றரை, எருக்கம் பலமிரண்டு, : தேவதாரம் விராகன் எடை'் 

6, பச்சப்பாம்புக்கண்டம் பலம் இரண்டு, கடுகுரோகணி விராகன் 

எடை ஐந்து, வட்டச்இருப்பி விராகன் எடை 8, ஊ௫மல்லிகை 

வேர் விராகன் எடை 8, கடுக்காய விராகன் எடை 8, இவைகளைப் 

பொடித்து ஈல்லெண்ணெய் ஒருபடி, வேப்பெண்ணெய் நாழி ' 

ஒன்௮, ஆடாகோடைச் சாறு மாழி ஒன்று இவைககாக் கலந்த.இ 

லிட்டுக் கடுகு. பதமாய்க் காய்ச்சி துவளையிட்டுப் பிடிக்கத் இரும், 

 வேறு;--ஊர்க்குருவி பத்துக் கொண்டுவந்து சிறகு, குடல், ‘ 

கால் முதலியவைககா நீக்க இருபது குறுணி தண்ணீரிலிட்டு - 

இருகாழியாகச் கா.ப்ச்சி ௮ல் எலுமிச்சம் பழச்சாறு, கையாக் க
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கரைச்சாறு, முலைப்பால், இவை வகைக்குப் படி. ஒன்னு, மனத் 

தக்காளி, கச்சந்திரா இவற்றின் சாறு வகைக்குப்படி. இரண்டு, 

வட்டத்இருப்பி, பந்.இல் ,தண்டு, நொச்சி, ஈன்னாரி, ஆடாசோடை 

இவைகளின். சாறு வகசைக்குப்படி. ஒன்று, நல்ல. கராம்பு பலம் 

ஜந்து, நாங்கூழ்ப் புழு பலம் ஒன்று, வெள்ளுள்ளி பலம் இரண்டு, 

பேய்மிரட்டி வேர், தவ தாரம் வேர் இவை வகைக்குப் பலமிரண்டு 

மாடப்புறுவினெச்சம், முசுறுமுட்டை இவை வகைக்குப் பலம் 

இரண்டு, . நல்லெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், புங்கெண்ணெய், 

- விளச்கெண்ணெய், பசுவின் கெய் இவை வகைக்குப்படி. முக்கால் 

இவைகளைச்சேச்ச்து, மந்தாக்கனியாய் எரித்து, பதத்தில் 

வடித்து, துவளையிட்டுப் பிடிக்கவும், பல் கட்டியிருந்தால், வாய், 

உதடு, காச, மூக்கு, உச்சம் தலை முதலிய விடங்களிலிடவும், சகல 

சன்னியும் தீரும், 

பிரசாரிணித் தைலம் 

மூதியார் கூந்தல் சமூலம் பலம் 100, பெருவாகை, குமிழ், 

பாரி, முன்னை, வில்வம், சிறுமல்லி, பெருமல்லி, சி.றுவழு,தலை, 

கண்டங்கத்தரி, நெருஞ்சி, சித் இரமூலம், இற்றாமுட்டி, பேரா 

மூட்டி, நீர்முள்ளி, புன்னல் முருங்கை, சாரணை, ௪,த்.இச்சாரணை, 

அற்றாமணக்கு, பேராமணக்கு, சிறுகுறிஞ்சான், வீழி, oft gC sr, 

தழு தாழை, எட்டி,, ௮ழிஞ்சி, காரீண்டு, செம்புளிச்சை, கொன்றை 

கிலவுக்காய் பரு.த்.இ, (இலவு), நீர்முள்ளி, சதுரக்கள்ளி, செங் 

கொட்டை, புங்கு, இவைகளின் வேரும்; ஆயில்பட்டை, வேட்பா 

லைப்பட்டை, கருங்காலிப்பட்டை, தூதுவளைச் சமூலம், சணப்பம் 

விக, ஏறழிஞ்சிவி த, கொக், மல்லி வகைக்கு, ஒவ்வொன்றும் 

'பலம்பத்து, கொண்டு இடித்,த.தில் இரண்டு தூணி நீர்விட்டு, பதக் 

காகக் காய்ச்சி, வெள்ளாட்டு இறைச்சிக் கஷாயம் பதக்கம் பசு 

நீர், ஈல்லெண்ணெய், இவை வகைக்குப்படி நாலும்கூட்டிச் சேர் 

தீது, மு.த்தக்காசு, கஸ்தூரி, மஞ்சள், தேவ தாரம், நாணல்வேர், 

தகரம்,குங்குமப்பட்டை, குக்கில்,காரூல், கடுகு, சிற்றாமுட்டி. Cour, 

அரத்தை, கோட்டம், சாஇக்காய், ௮ரேணுகம், வசம்பு, வாயு 

விளங்கம், கடுகுரோகணி, ஈன்னாரிவேர், பெருமரப்பட்டை, தான் 

றிக்காய், அவுரி வேர், சிற்றரத்தை, ஏலம், லவங்கப்பட்டை, சிறு 

காகப்பூ, துத்தம், துருசு, ,தக்கோல், இவை வகைக்குப் பலம் 

ஒன்றாகக் கொண்டு, அதை டை கஷாயத்தா லரை, mt 

_ பதமாய்க் ௨ாய்ச்சி உடல் முழுவமயும் பூசிப்பிடிக்க, குமரசண்டன, 

உன்மா தம்; விப்புருதி, மெள்ளநடமாடுகிற வா.தம்மூ,தலிய சகல 

வாதமும் இரும், சரீரம் பெருக்கும்.' 'பலமுண்டாகும்,
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கந்தக சுத்தி 

கந். தக,த்ைப் பாலிலிட்டுக் கரையக் காய்ச்சி ஆறவைத்து, 

புரையூத்.இ.த் தயிராகிய பின் கடைந்து, இருத்துவிட்டுக் 65555 

தை எடுத்துலர்,தஇ ஒரு சட்டியில் குமரிச்சாறு அரைச்சட்டிக்கு ... | 

விட்டு வேடுகட்டி வேட்டின் மேல் மே,ற்படிக் 66 FESO F OUTS! 

மேற்சட்டிமூடி. : சந்துவாய்க்குச் லை மண் வலுவாய்ச் செய்து, . 

அடி.ச்சட்டியைக் குழியிற் புத்து, மேற்சட்டிச கற்றிலும் எரு 
வடுக்கியெரிக்க அக்கந் தகம் உ௬௫, 8ழ் சட்டியிலிறங்கி யிருக்கும் 

இப்படியே இலைக்கள்ளிச் சாறு, எருக்கஞ் சாறு, மோர், காடி 

ஆட்டு மூத்திரம், ure, இவைகளில் செய்தால் சு.த.தியாகும், 

நாற்றமிராது,  ௮வரைக்கொட்டை அளவு : சர்க்கரையிற், . 

கொடுக்கச், சிரங்கு, இமிரம், உப்பிசம், சூலை, முதலிய நோய்கள் 

_ தீரும். | 

அழிஞ்சித் தைலம்: 

- அழிஞ்சிப்பட்டை பலம்: 16, கொச்சிவேர், காட்டுமுருங்கை 
வேர், தழு தாழை வேர், மாவிலிங்கம் வேர், விட தாரி வேர், கழற்சி 

வேர், செம்புளிச்சை வேர், புங்கம்வேர், முற்றின வேப்பம் வேர், 

சாரணை வேர், பேராமுட்டி. வேர், அமுக்கரான் வேர், செம்முள்ளி. 

வேர் - வகைக்குப். பலம் நான்கு, இவைகளை யிடித்து7 12. 

வள்ளம் தண்ணீரிலிட்டு, மூன்று வள்ளமாகக் : காய்ச்சி ௮.இல், 
பொன்னாங்கண்ணிச் சாறு... புங்கலைச்சாறு, தண்ணீர்விட்டான் 
இழங்குச் சாறு, மஞ்சட்இுழங்குச் சாறு இவை வகைக்குப் படி 

ஒன்றுசேர்த்து. ௮.இல், பல்ம் 2 மண,க்தக்காளி விக, மஞ்சள், 
மரமஞ்சள், வாயுவிளங்கம், கொடி.வேலிப் பட்டை, இப்பிலி மூலம் 

வசம்பு; விளாமிச்சம்வேர், சிறு தக்கு, மஞ்சிட்டி, ஏலம், லவங்கப் 

Us BA, சிறுநாகப்பூ, கஸ்.தூரி . மஞ்சள், மலைக்கஸ்தூரி மஞ்சள், 
சரகம், கருஞ்சீரகம், ௮திமதுரம, ச௪டாமாஞ்சி, 937 50S, செவி 

யம், கடுகுரோகணி, சாதிக்காய், சாஇப்ப த் இரி, இராம்பு, சக்.தினக் 

கட்டை, நன்னாரிவேர், கோரோசனை, இவை வகைக்கு விராகன் 

எடை ச இவைககீரப் பொடித்து மேற்படிக்கஷாயத்இலரை அக் 
கூட்டி. நல்லெண்ணெய் படி. 17, வேப்பெண்ணெய், புங்கெண் 

ணெய், இலுப்பெண்ணெய், ஈல்ல வெங்காயத் சைலம் இவை. 
வசைக்குப்படி இரண்டு, பசுவின்பால்படி. இரண்டு, இவைகசக். 
கலக்து மூன்றுநாள் மக் தாக்கனியாயெரித்து, நான்காம் காள். 

வடித்துக் கொள்ளவும், ஒரு காசியெடை பொரிமாவில் சாப்பிட்டு, 

நசியமிட்டு முழுகவர, ஒருபுறம் அசந்து வாதம், சருவவாதம்,
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சிலேட்டுமம், விப்புரு.இ, சூரிய வரய, பீனிசம் முதலிய பல 

- சோய்கள் தேரும், 

பஏத்திரத்துக்கு 

சோமநாதப் . பெருங்காயம், கோரோசனை, இந்துப்பு, 

இப்பிலி, ஜா.இக்காய், கராம்பு இவை, வகைக்கு ஒரு விராகன் 
எடை, சித்திரமூல வேர்ப்பட்டை, . செங்க தரி. வேர்ப்பட்டை, 

வசைக்கு விராகன் எடை இரண்டு, இவைகளை யரைத்து, 5 படி 

நல்லெண்ணெயிய் கலக்கிக் காய்ச்சிச் சிவந்த பதத்தில் வடித்துக் 

கொண்டு, அரைக்கால்படி. எண்ணெய் வீதம் அரைமண்டலப் 

கொள்ள ஆணிவிழுக்த பவுத்திரம் இரும், புண்ணுக்கு ஆவாரங் 

கொழுந்துவைத்துக் கட்டவும். கர்ன்குவகைப் பவு த.இரமும் தரும், 

கைகண்ட க. 

பிள்ளேதரிக்க- 

சோடவி ழமுதவள்ளி யுரையுடன் பிரமிபாகல் 
நீடிய் குறிஞ்சிச்சாறு நேரிய கழற்கொடியும் 

கூடிய விவையனை த்தும் குளித் தநாள் குடிப்பாளாகில் 

பேடி.க்கும் பிள் காயுண்டாம் பெண்மையு மிகாயார்பாரே, 

வண்ணன் அந்திறிக்சத, பிரப, பர்கல், குறிஞ்சான், கழ.ற்கொடி. 

- இவை கூட்டி, முறைப்படிக் குடிநீராக்கிச் GSES Hor 

மூன்றாம் நாளில் குளித்தபின் குடிக்கில் பிள்கா தரிக்கும்] 

வறு :-வாழையிலையைச்சுட்டசாம்பல், ஏழுமிளகு, ஏழு 

முருங்கைப்பூ, வெள்ளாவெங்காயம், வசம்பு இவைகளை எச்சல் 

விட்டு அரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து, மேலுக்கும் துவளை 

யிடவும், 

. வேஅு:--வாய் பேசாமல் துளசிச்செடியை வலதுகையுள்ளா 

தச் சுற்றிவந்து சூரியன் எதிரே நின்று, மூன்று இலை பறித்துப் 

. போட்டு ஒருபிடி. இலைபறித்து இள எறும்பு, முருங்கைப்பிஞ்சு, . 

மிளகு, வெள்காவெங்காயம் இவைகளைக் கூட்டியரைத்து இள 

வெக்கீரில் கலக்க்கொடுத்து மேனியிலும் பூசவும், கைகண்டது, 

வயிற்றுக்கடுப்புக்கு 
சரகச்கை வறுத்துப் பொடித்து சரிசினிசசர்க்கரைக் 

கலந்து கர்றுமணச்செண்ணெயிலாஇலும், பசுவின் நெய்யிலாகி 

லும் சாப்பிடத் இரும்,
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சுரந்தின்பேரில் கண்ட வீஷபாக வீக்கத்திற்கு 

சிற்றவரைக்கிழங்கு, சத் இச்சாரணைக் இழங்கு, குறட்டைக் 

இழங்கு, நன்னாரிவேர், நறுமுன்னைவேர், பெருந்துத்இவேர், 

அழிஞ்சிவேர்ப்பட்டை, அவுரி: வேர்ப்பட்டை, வட்டக்கிலுகிலுப் 

பைவேர், முடக்கத்தான் வேர், வேலிப்பருதீதஇு வேர், இவை 

வகைக்குப் பலம் ஒன்று) முருக்கிலை, செம்முள்ளியிலை, இண்டிலை, 

சங்கை, சிறுவழு தலையிலை, தூதுவளையிலை, “சையாந்தகரை 

யிலை, செருப்படியிலை, FHA, Am QW, ow FH Ss, appa, நரி 

யுடைவேர், இவைவகைக்கு ஒருபிடி; வெள்ள வெங்காயப் பருப்பு 

படி. ஒன்று இவைகளையிடித்து மூன்றுபடி யெண்ணெயில் இட்டுக் : 

காய்ச்சி வடி.தீ.து உள்ளுக்குக் Gare ag காசி, செவி, உடல் 

முழுமையும் பூசத் இரும், 

வாதசன்னிக்கு 
மயிலடிக்குறுத்து, பெருங்குறுதீது, எருமை முன்னை, வில்வ 

வேர், கற்றடி நாயகன், சங்கங்குப்பி, கொச்சி, முக்காவேளை, 

எருக்கு இவை வகைக்கு கழஞ்சு இரண்டு ; உள்ளி, வசம்பு, 

கொத்துமல்லி, கருஞ்சீரகம், வெளிசசிப்பிசின், இவை வகைக்கு 

கழஞ்சு மூன்று. கொண்டு ' அரைத்து, வேப்பெண்ணெய், நல் 

லெண்ணெய் ,இலுப்பெண்ணெய் இவைகள் வசைக்குப்படிஒன் று 

கூட்டி. பதமாய்க்காய்ச்சி வடித்து : காசியெடையுள்ளுக்குக் 

கொடுதீது உ௪சி, நாசி, செவி, கழுத்து; உள்ளங்கால் முதலிய 

விடங்களில் தேய்த்துப்பிடிக்க ஒரு நானிற்நீரும். ' .. 

.  விஷயாகவீக்கத்திற்கு 

| விளக்கெண்ணெய், கழுதைலத்திச் சாறு, நீர்மூள்ளிச் சாறு, 

ஆடா தோடையிலைச்சாறு, நார,த்தையிலைச் சாறு, பருகத் இயிலைச் 

சாறு, மணத்தக்காளியிலைச் சாறு, வெள்ளறுகுச் சாறு, நல்லறு' 

குச். சானு இவை வகைக்குப்படி ஒன்று) கழுதைப்பால் படி 

இரண்டு.இவைகசைக்சலக்,கதில் உள்ளி, வசம்பு ஒவ்வொரு கழஞ் 

சாகக்கூட்டி மேற்படிச் சாறு விட்டு அரைத்து ஈல்லெண்ணெய் 
படி. ஒன்று. சேர்த்துப், பதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து, உள்ளுக்: 
குக் கொடுத்து, மேலிலும் துவக்யிட, விஷபாகசுரவீக்கக் இரும்; 

கற்பவிப்புருதிக்கு 

் கடுக்காய், மஞ்சள், இந்துப்பு, கடுகு, வெள்ளுள்ளி, வெங் 
காரம் வகைக்கு விராகன் . எடை ஐந்து; வீழிவேர், காட்டா 
மணகனெவேர், நிலவாகைபவர், வகைக்குப் _ பலமிரண்டு
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இவைகளை இடிதீது எட்டுபடி நீர் விட்டு, ஒருபடியாய்க் கரய்ச்சி 

மேற்படி. மருந்துகளையும் அரைத்துக் கூட்டியஇல் ஒருபடி. 

ஆமணக்கெண்ணெயும், உழக்குக் கள்ளிப்பாலும் கலந்து பத 

மாய்ச் காய்ச்சி வடி.த.துக் கழஞ்சியெடை உட்கொள்ள கற்பவிப் 

UGS, வயிற்று நோய்கள், சீதக்கட்டு இவைகள் இரும், 
புளி, புகை நீக்கவும், ் 

மேகத்துக்கு - 

. கிலப்பனைக்கிழங்கு, பூமிச்சர்க்கரைக்கழங்கு, ஈல்ல நெருஞ்டு 
சமூலம், ஆலம்விழுது, செருப்படை சமூலம், சந் இற்றண்டுவேர், 

“கோரைக்கிழங்கு, இவை வகைக்ருப் பலம் ஒன்னு ; Klip DAC our 

பலம் இரண்டு; ஏலம், சீரகம். இவை வகைக்கு விராகன் எடை, 

மூன்று) வெங்காயம் பலம் ஒன்று; வெள்ளாட்டுப்பால் படி. ஒன்று 

பசுவின்கெய் படி. ஒன்றரை;செருப்படையிலைச்சாறு படி. இரண்டு. 

இவற்றில் மருந்துகளப் பால் விட்டரைத்துக் கலக்கி வடி. 

ர் கெய் விட்டுக் கொ.இக்கற சமயகுதுில், எல்லாம் பொடித்து 

பாலில் அரை க.தையும் போட்டு ஒரு கொதியானபின், சீரகமும் 

ஏலமும் பொடித்துப் போட்டு மூன்று கொதியான பிறகு விநாயக 

_ பசை செய்து வடித்து, அந்தி சந்து இரு நேரமும் ஒரு கரண்டி. 

யளவு 18 காகாக்குக் கொள்ளவும், கைப்பு புளிரிக்கவும், நாலு 

நாக்கு ஒரு முறை விளக்கெண்ணெயிட்டு முழுகவும், ் 

கண்டங்கத்திரி நெய் 

கண்டங்க த.இரி சமூலம் பலம் 80 இடிகீதுச் great விட்டுக் 
.குருணியாகக்காய்ச்சி, பசுவின் மெய் படி. 2, 9755, EI 

சொதறிவேர், வசம்பு, இப்பிலி, யானை ச்இப்பிலி, கொடிவேலிவேர், 
காய்ச்சுப்பு, ஏவாச்சாரம், இப்பிலிமூலம் வகைக்கு விராகன் 

எடை இரண்டு கொண்டு இடித்து மேற்படிக் குடி. நீரால் அரை 

தீது, சேர்த்துக்காய்ச்சி பதத்தில் வடித்து, கரண்டியளவு 
சரப்பிட, எங்கல், இருமல், காசம், விச்கல், அரோசகம், பீனசம் 
இவைகள் தீரும், 

ஆடாதோடை நெய் 

ஆடாகோடைச்சாறு படி. 9, பசுவின் பால் படி. 1, இந்துப்பு, 

சுக்கு, கொடுவேலிவேர், எவாச்சாரம், கடுக்காய், தான்றிக்காய், 

நெல்லிப்பருப்பு, இவை வகைக்கு விராகன் எடை இரண்டு; இவை 

களை யரைத்துச்சேர்த்துக் காய்ச்சி பதத்இல் வடித்துக் கரண்டி 

.8
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யளவு கொள்ள, காசம், சுவாசம், ௮௬9), பி.த்.தப் பாண்டு, மூலம் 

எல்லாந் இரும். 
தூதுவளை நேய் 

தூதுவளை, ஆடா தோடை, கையாகந் தகரை, சம் தனக்கட்டை, 

கண்டங்கத்திரி, பொடு தலை, சாரணைவேர், கொச்சி, ழோகெல்லி, 
பிரமி, ற்றாமுட்டிவேர், இவை வகைக்குப் பலம் மூன்று 

கொண்டு இடித்துத், தூணி நீர் விட்டுக் குறுணியாகக் காய்ச்சி, 

இல் மெய் படி. 9, கண்டு பரறங்கு, இப்பிலிமூலம், சுக்கு, வசம்பு, 

கொடிவேலிவேர், குடசப்பாலையரிச, ஆனை ச்தப்பிலி, சடுகு, 

செவியம், இலக்ைக் கொட்டை, அரேணுகம், வாய்விளங்கம், 

-அ.இவிடயம், ஏலம், நிலவேம்பு, ௪ தகுப்ஸப், பெருங்காயம் இவை 

'வகைக்கு விராகன் எடை இரண்டு எடுத்து மேற்படிக் குடி. ரீரிட்ட 
ரைத்து, உரிவேப்பெண்ணெய் சேர்த்துப் பதமாய்க் காய்ச்சி 

வடி,கீது காசம், சுவாசம், குன்மம், மகோதரம், பிரமியம், இருமல், 

௮௬௫, பீனிசம் முதலிய கோய்கக£ப் போக்க ஒரு உச்சிக்கரண்டி. 
அளவு கொடுக்கவும், புளி, புகை ஆகாது, இச்சாப த் இயம். 

நாயுருவி நெய் 

நாயுருவி சமூலம் பலம் 60, இடித்துத் தூணி நீரிலிட்டு 
எம்டொன்றாக்இ யதில் கெய் படி 4, கொடி வேலிவேர், சுக்கு, 
இப்பிலி, மிளகு, சு,த்.இ.த் தநேர்வாளம், 'சவதைவேர், இந்துப்பு 
வட்ட தஇிருப்பி, ' புங்கம்வேர்,. _ஆவரைவேர், பிரண்டைவேர், 
காட்டுக்கமுணைக்கழங்கு, புலிநறணைக்கிழங்கு, மருள் இழங்கு, 
கடுகு, வெண்கடுகு இவை . வ௯க்கு விராசன். எடை ஒன்றுக 
வெள்ளாட்டுப்பால் படி 9, வெள்ளாட்டு கெய் படி. 7, இவற்றை 
யரைத்து சேர்.தீ்துக்காய்ச்சி பதத்தில் .வடி.ச்.து உட்சொள்ள 
மூலம் 6-ம் இரும், புளி, புகை நீக்கவும், ப 

புளியாரை நெப் 

புளியாரைச்சாறு படி. 2-ல் முத்தக்காசு. படி 1 இடித்துக் 
கூட்டிக் காய்ச்சி ஒருபடியாகும்போது வடிச்து கெய் Lig 1. , 
சேர்த்து அதல் .காட்டாத்இப் பூ, கோட்டம், சக் தனம், திப்பிலி, 
விடயம், வெள்வளிலோக்இரம், செவியம், கொடி.வேலிவேர், குடசப் 
பாலைவவர், மரமஞ்சள், ே தவ காரம், வட்டத் திருப்பி, வில்வக்காய், 
கெய் தற்கிழங்கு, இவைக& வகைக்குப் பலமாகக் கொண்டு 
அரை த்திட்டு, பதமாய்க்காய்ச்சி வடித்து, உள்ளுக்குக் கொடுக்க 
குன்மம், இராணி ரும்,
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இரத்தப்பீனசத்துக்கு 

ஈர. வெங்காயம் பலம். 7, பழம்புளிஎலுமிச்சங்காயளவு, 

கழுதை லத்தி விளாங்காய் அளவு எடுத்துச் சுட்ட சாம்பல் ஒரு 
. கொட்டைப் பாக்களவு, வெள் வெங்காயம்,வசம்பு இவைவகைக 

குப் பலம் $ இவைககயிடித்துச் தலையில் காலு நாழி மேரம் ஈன் 

ரய்த் தேய்த்து, தலை நிறைய மருந்தைவைத்து அப்பிக்கட்டி 

பின்பெடுத்து, காசியில் பிழியவும், மூன்று காளைக்குப்பின் தலை .: 

முழுகவும், பதியம் :--பாலுஞ்சோனும், 

மேகவெட்டை, அத்திசுரம் இவைகளுக்கு 

கோதுமை மாவு பலம் 4, கற்றாழஞ்சோறு பலம் 3, பசுவின் 

கெய் படி 7, கிராம்பு, ஜாதிக்காய், ஏலம், நற்சரகம், இவை 

வகைக்கு விராகன் எடை 6, இவம்றநில் கற்றாழஞ் சோ.ற்றைச் சட்டி 

_ யிலிட்டு சிவக்க வெந்தபின்பு கெய்யைவிட்டுப் பாகு போலான 

பின்பு கோதுமை மாவை போட்டுக்: குழம்பானபின் ஒராம்பு 

மூ.தலிய வைககப் பொடித்திட்டுச் சனிச்சர்க்கரை ஒரு பலம் 
போட்டுப் பாகுபதமாகக் இண்டிச் சாப்பிடவும், கற்றாழஞ் 

_ சோற்றை நன்றாய்க்கழுவிச் சேர்க்கவும், பத் இயம் காக்கவும், 

வாயில் இரத்தம் விழுவதற்கு 

பருத்தி விதைத்தூள், வெள்ளாட்டுப்பால், வாழைப்பூச் 

சாறு, தேன், ஈரவெங்காயச் சாறு, கோழிமுட்டையின் வெண் 

கர இவைகளை நன்றாய்க் கலந்து மூன்று நாள் கொடுக்கவும், 

வேறு :--இலவம்பட்டையை இடித்துத் தேன், சர்க்கரை 
கூட்டிக் கொடுக்கவும். ் 

் வாந்திக்கு 

(1) ஏலம், எலுமிச்சம் பழவி-) ௧, வெற்றிலைச் கரம்பு இவை 

ககா எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் அரைத்துக் குழைத்து நாவில் 

தடவவும், 

(2) “முூள்ளிவேர்ப்பட்டை, சாரணைக்கிழங்கு, மிளகு, ஓமம், 

- மஞ்சள், நெற்பொரி இவைகளை யரைத்து எருமைமோரிலிட்டுக் 

காய்ச்சி மூன்றுகாள் கொடுக்கவும், 

டட நீரடைப்பிற்கு 

.... சிறுசெந்தொட்டி வேர், கிலையாவரைவேர், கொடிவேலி 

பேவர், பிரண்டை வேர், மருள் கிழங்கு இவை வுசைக்குப் பலம்
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ஒன்றை இரண்டுபடி. கருங்குருவை அரிசமாவுடன் சேர்த்து 

இடித்துக் களிக்கண்டி, கருப்புக்கட்டியம் நெய்யும் சேர்த்து 

நோய்க்கு ச்.தக்கபடி. அளவிட்டு, நாலு காள் சாப்பிட நீரடைப்பு,தீ 

இரும், ் “ad . 

தூதுவளைப்பூ , கியம்: 

தூதுவசீப்பூ, முருங்கைப்பூ இவை வகைக்குப் பலம் கான்கு, 
கண்ணீர்விட்டான் கழங்கு பலம் மூன்று, நெருஞ்சிவேர் பலம் 

ஒன்று, பூனைக்காலிவேர் பலம் ஒன்று, அதிமதுரம் பலமிரண்டு 

இவைகளைச் குரணித்துப் பசவின்பால் பதக்கு ஒன்றைக் குழம் 

பாய்க் காய்ச்சியதில் டூ சூரண FO 5H தூவிக்கண்டி பசுவின் 

மெய்யும் சர்க்கரையும்போட்டுக் குழம்புப்ப தமாய்க்கிண்டி. எடு, தீது 

கொட்டைப் பாக்குப் பிரமாணம் காலை மாலை சாப்பிட பிரமியம், " 

பெரும்பாடு, எலும்புருக்கி இவைகள் Boe. உடல் .வன்மை் 

பெறும். ் 

- நீரடைப்புக்கு 

பலகறைச் சுட்டசாம்பல், வெங்காரப் பொரி, காயுருவிச் சாம் 

பல், இவைககா ஓர் அளவாகக் கூட்டி. எலுமிச்சம்பழச்சாறுக் 

தேங்காய்ப் பர்லும் சரிகூட்டி. யரைத்துக் கலக்கி மூன்றுகாள் 
சாப்பிட மூதிஇரக்கிரிச்சரம், நீர் அடைப்பு, நீர்க்கட்டு, கல்ல 

டைப்பு, ௪ தயடைப்பு இவை இரும். 

் மதுகபூரன வாதக் ருளிகை . 

இப்பிலி கழஞ்சு ஒன்று று, சுத்திசெய்த கேர்வாளம் கழஞ்சு 

தஇர்ண்டு, செங்கமழுகீர்க் கோட்டம் கழஞ்சு மூன்று, கடுகுரோகிணி 

கழஞ்சு நான்கு, மனோசிலை கழஞ்சு ஐந்து இவைகளைச் சூரணித்து 

மூன்றுபடி. இலுப்பைப் பூவில் ஆறுபடி சீ கண்ணீர்விட்டு உரியள 
வாகச் காய்ச்? :வடித்து மேற்படிச் சூரணத்தில் விட்டரைத்து 
'இரண்டு குன்றுமணிப் பிரமாணம் குளிகைசெய்து நிழலி 
லுலர்த.இச் கொள்ளவும், மூலைப்பாலில் அல்லது புழுக்கெ "இள: 
நீரில் இரண்டு குளிகை யுரைத்து சர்க்கரைப்பொடி போட்டுச் 
சாப்பிட், பிக தச் சுரம், சன்னிவாதச் சரம் இவைகள். தீரும், . 

அமுதாதிக் குளிகை 

ஏலம், லவங்கம், அதிமதுரம், செய்கழுடீர்க்கிழங்கு,, 
கோரோசனை, ஓரிலைத் தாமரை, காசுக்கட்டி, ப.ற்படாகம், சந்து 
னம் இவை வகைக்குக் கழஞ்சிரண்டு கொண்டு இளரீர் விட்டிரை
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திதுக் குன்றி மணி.யளவு குளிகைசெய்து கிழலிலுலர்,த.தி, இள 
நீரில் சர்க்கரைப் பொடியிட்டுக் குளிகை ஒன்றைக் கூட்டிக் 

கொடுக்க, தாகசுரம், நாவறட்டு இவை இரும், நாவறட்டிக்குக் 

கொத்தமல்லி, சுக்கு, பூசனித் தண்டு இவைகளையிடித்து இரண்டு 

படி. நீரிலிட்டு உழக்காய்க் காய்ச்சிக் கொடுக்கவும், 

பத்தியம் :--பொரிகஞ் கொடுக்கவும், 

சீதபஞ்சசரக்குளிகை 

கொச்சிக்கொழுக்து, வேப்பங்கொழுந்து, நெல்லிக்காய், கக்.த 
கம், அரிதாரம், மிளகு, இந்துப்பு இவை வசைக்குக் கழஞ்சு 
ஒன்று, கல்வத்இட்டு, பசுவின் பாலிலரை த்துக் குன்றி மணியளவு 
குளிகைசெய்து உலா்கஇ, புழுக்கிய இளகீ£ர், தேன், முலைப்பால் 

இவைகளில் ஒன்றில் கொடுக்கக் தாகச்சுரமும், இஞ்சிச் சாற்றில் 

Serta சீதசரமும் இரும், 

வீரமத்திரக் குளிகை 

எலிப்பாஷாண தைத 21 நாள் எருக்கம்பாலில் வெய் 

யிலிலுலாவைத்து எடுத்துஅதில் இரண்டு விராகன் எடை சாத 

லிங்கம், கந்தகம் இவை வகைக்குக் கழஞ்சு ஒன்று கூட்டி இஞ் 

சச்சாற்றிலரைத்து, உழுந்தளவு குளிகை செய்து வெய்யிலி 

லுலர்,த்இ, ச தனையும் முலைப்பாலையுங் கலக்.தஇில் இப்பிலிச் சூர 
ணம் கலந்தாவது, னில் இப்பிலிப்பெர்டி. சேர்த் தாவது ஒரு 

குளிகையைக் கொடுத்து சிறிது முலைப்பாலும் கொடுக்கச் சரம் 

திரும், 
பத்தியம் : கொள்ளு, பயிறு, துவரை, அரிசி இவைகக£ 

வறுத்துக் கஞ்சிகாய்ச்சிக் கொடுக்கவும், 

இதற்குக் குடிநீர் பெருவாகை வேர், பெருங்குமிழம் வேர், 

சிற்றாமல்லி வேர்,  முன்னைவேர், கண்டங்கக்கஇுரி வேர், பேரு 

மூட்டிவேர், கெருஞ்சிவேர், ஆடா கோடை வேர், இவைகளை 

நறுக்கி இடித்து, இருகாழி நீரிலிட்டு உழக்காய்க்காய்ச்சி அதில் 
் மேற்படிச் குளிகை ஒன்றைக் கரைத்துக் இப்பிலிப் பொடிக். தாவி 

இரவிற்கொடுக்கச் சகல சன்னியுக் இரும், 

ஜலக்கழிச்சல் 24 வகைக்கு 

அறுகு, சிறுபூளை, கொடுப்பை, கையார் தகரை, ோரெல்லி, 

முடக்கொ.த்தான், நாயுருவி, (,தறுகுடிவள்ளி) ,தலைசுருளி, (கருப்
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'பில்லை) கறிவேப்பிலை, ஊமத்த, சிற்றாமணக்கு, கச்சகார தை, 

எலுமிச்சை, பாகல், முசுமுசுக்கை, சுரை, பூசனி இவைகளினிலை௪ , 

சானு வசைக்குப் பலம் ஓன்று வாங்கி அதில் சிற்றாமணக்கு, 

கார,த்தைத, எலுமிச்சை, குறுந்தோட்டி, எருக்கு, இலாமிச்சை, 

'வெள்ளி, ஈரைபூசனி இவைகளின்வேர் பலம் ஒன்று, வள்ளிக். 

கழங்கு, இலுப்பை, ௮.க்தி, ௮ரசு, வேம்பு இவைகளின் பட்டை 

வகைக்கும் பலம் ஒன்று இவைகளை இடித்து நாழி$ீர்விட்டு 

மூன்றுகாள் ஊறவைத்து 8-காள் காடாக்கினியாய் எரியிட்டு நாழி 

யான பின்பு இறக்கியஇில் ஆலம்முகழ், அதிமதுரம், சந்தனம், 

சீரகம், கரர்போகவரிசி, விளாவரிசி, வெங்காரம், சுக்கு, மிளகு, 

வாலுளுவை, ஜவ்வரிசி, ஓமம், சககுப்பை, கெந்தகம், சாத்திர 

பேதி, கல்காறு, பெருங்காயம் இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்றை 

அரைத்து நல்லெண்ணெய், பசுவின் நெய் இவை வகைக்குப் படி. 
,ஒன்றுகூட்டி முன் சொள்னவைகளை எல்லாம் சேர்த்து, மறு 
நாள் மெழுகு பகுத்தல் காய்ச்சி வடித்து, காலுகாகரக்கு OG ST 

மாச சாள்தகோறும் உடல் முழுமையும் காலையில் பூசி மாலையில் 
எருமைச்சாணம் 3தய்த்து வெக்ீரில் குளிக்கவும், இந்தத் 
தைலப்பானையை. ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியன் மூன்வைத்துப் 

பூஜித்து எடுத் துவைக்கவும். கைகண்டது, 

கருவங்கச் செந்தூரம் 

அடிகனத்தச் சட்டியில் காரீய சைப் போம்டுருக்கி ஆவரை 
வேருலர்த்தி இடித் தச சூரணத்ைப்போட்டு வறுக்கவும், அவ் 

_ வாறே ஆவரைப் பருப்பு உலர்க்.இப், பொடி.த்.தச் சூசணசத்திலும், 
வெங்காயம் போட்டு வறுத்தும், அரும்புச் சுரணம்போட்டு வறு த் - 
தும் எடுக்கச் செந்தூரமாகும், இச்செந்தூர,க்.இல் ஒரு குன்றிமணி 
யெடையுடன் ஆவரை சமூலம், , ஆத்திமேல் புல்லுருவி, விளாம் 
பிசின், இம்மூன்றின் சூரணம் சரிகூட்டி 9) Deo சேர்த்துப் 
பேயன். வாழைப்பழம், கேன், சர்க்கரை இவைகளிலொன் றில் 
ஏழுகாள் கொள்ளவும், அல்லது ஆவசைசமூலம் GY gon gad 
மிறக்கியதிலாவது, இச்செந்தூர.த்ைக் கொள்ளலாம், இதனால், 
மேகம், வெள்ளை, நீரிழிவு, புண்கள், இல்வாயு இவைகள் 
நீங்கும், 

ன சோ 

தாகத்திற்கு 
வில்வப்பழ,ச் தாணும், ் ஆவசை வேரும் அரைத்துத் 

தண்ணீரிற் கொடுக்கத் தீரும், ் ரு ண்
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பூதபைசாசத்துக்கு 

கருணமத்தம்பழதிதைத் துள த்து மிளகைச செலுத்து, 
ஒரு புதுச்சட்டியிலிட்டு, சி.றுநீர்விட்டுச் சூரியபுடம் வைக்கவும், 
"இப்படி. எட்டுசாளும் சிறுரீர்விட்டுச் சூரியபுடம்வைதகது Berane 
எடுக்துக்கொள்ளவும், இதில் ஒரு மிளகு நீரிலுரைத்துக் 
கண்ணிலிடச் தீரும், மேற்படிப்பழத்தைத் கண்ணீரிலரைத்து 
கஞ்சுகடிகளுக்குசக் கொடுக்க அவைபோம், 

வங்காள சஞ்சீவி 

அக்கினிகுமாரச் செந்தூரம், அரப்பொடி, உருக்குப்பொடி, 
'செம்புப்பொடி, பிச் தனைப்பொடி, வெண்கலப்பொடி., ஊடிக்காக் 
தம், வெங்காரம், மனோசிலை, ௮ரி.சாரம் இவை வகைக்குப் பலம் 
ஒன்று, சுத்திசெய்த : நெல்லிக்காய், கந்தகம் பலம் ஆ, 
இவைகளைக்  கற்ருழஞ் சாறுவிட்டு, மூன்று நாளரைத் 
gor sD, அடிகன தச் சட்டியிலிட்டு, மேற்சட்டிமூடி. சீலைமண் 
செய்து மூன்றுகாள். - இடைவிடாமலெரித்து ஆறவிட் 
டெடுக்கச் செந்தூரமாகும், இச்செந் தாரம், பச்சைகாபி விராகன் 
எடை ஒன்று, இப்பிலி பலம் .ஒன்று, இப்பிலி மூலம் பலம் 
ஒன்று.இவைகல்ா வெள்ளை வெங்காயத் ைலகது்திலரைத்து 
அரைப் பண எடை அளவு குளிகைசெய்து வெள்ள வெல்காயத் 
தைலத்தில் 7 மாத்திரை அளவாக 10 நாள் காலைமாலை 
கொள்ள வயிற்றுக் கடுப்பு, வாயில் புறப்பட்ட சிலந்இ, வாண 
De. G5 புண், மூகலானவை இரும், எட்டு நரளுண்ண 
இருச்சரவா தம்போம். வெருகடி. இப்பிலிச் சூரணம் ேதன் 
கூட்டியதில் ஒரு. மாத்திரை அளவாக 10 காளுண்ண, 
பிரமியம், . கல்லடைப்பு, . சதையடைப்பு, 78 மந்தவாய, பித்த 
கோய்கள், சோகம் இவைகள் இரும், வெள்கவெங்காயச் )கலச் 
தில் 94 காள்கொள்ள வயிற்றில் உண்டாகும் கோய்கள், வாயுத் 
Bra, பெருவயிறு, விஷபாகம், காமாலை, பாண்டு முகுலியவை 
இரும், இரிகடுகுச் சூரணத்துடன் ஒருமா,த்.இரைக்கூட்டி இஞ்சிச் 
சாற்றி லாவது, தேனிலாவது, 24நாள் உட்கொள்ள சன்னி பதி 
னெட்டும், குன்ம வாயு எண்பதும், பைத்தியம் 28ம், மண்டைச் . 

சூலை, பீனிசம், நாசிவலி, பிடரிவலி, தலைகோய், செவிகோய், 
தொண்டை நோய், கெஞ்சுநோய், மூயல்கண்டன், ௮ண்டவா தம், 

குடல்வாதம், ஆனக்தவாயு, அக்இரவாயு, உள்வலிப்டி, புற 
வலிப்பு, குதிவாதம், நடுக்குவா தம் முதலியவைகள் இரும்,
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ஈளைக்காசந்திற்கு 

வெள்&£வெங்காயம், மிளகு, சரகம், கடுக்காய், திப்பிலி, 
அக்கு, ஓமம், சொம்பு, , கடுகுரோகணி, தூதுவகா வேர், கருஞ் 

சீரகம் இவைகளை அரைத்துப் பசுவின் மெய், வேப்பஞ்சாறு 

இவை வகைக்கும். படி. ஓன்று கலக். க.தில்போட்டுக் சாப்ச்சி, 

பதத்தில் வடி.ச்ெெதடுத்து. நாள். ஒன்றுக்கு காசளவு கொள்ள 

இருமல், ஈளை போம், கைகண்டது, , 

லனி நோய்களுக்கு 

மூற்றிய பிரண்டையை நறுக்கியது படி சம், கல்லுப்பு படி 

இரண்டும் சேர்த்து இடித்து ஒரு தாளி தச்சட்டியில் 500 எருக் 

இலையை Osu Do ௮.தனைள் கொட்டி DBO BOUT BI, 

மேலும் 600 எருக்கிலையை.. வைத்து . மேலோடு மூடி 

GP வெட்டி எருமூட்டைப் போட்டு அதன்மேல் வைத்து 

இயிட்டு “நீராக வெக்.தபின்பு எடுத்து அத்துடன் இந் 
துப்பு, வெடியுப்பு, வளாயலுப்பு, உவர் மண்ணுப்பு,. வெங் 

காரம், சீனிக்காசம், சதீதிச்சாரம், ஈவச்சர்ரம்,  இர்பிலி,  இம்பிலி 

மூலம், ஈற்சாகம், கொக்தமல்லி, வாயுவிளங்கம், மஞ்சிட்டி, வட் 
.டதீதிருப்பி, அதிவிடயம், மாதுளையோடு, செங்கழுநீர்க் கோட்டம், 
செண்பகவரும்பு, ஏலம், கராம்பு, லவங்கபட்டை, வில்வக்காய், 
அதிமதுரம் வசைக்கு ஓர் எடை எடுத்துச் சூரணித்து 
ஒரு பங்கும் ஷை பிரண்டைச் சூரணாம் இரண்டு. பங்கும் சேர்த்து ' 

கலந்துகொண்டு 24 ௩ரள் 'உட்சொள்ள, வாயு 10, குன்மம் ச, 
கரணி, மேலுப்பிசம், புளியேப்பம், மூத்இரச்கருக்கு, அக்கினி, 

“மந்தம் மு.குலியவைகள் கரும், பதிதியம் ; கரரங்கூட்டிப். ஏணி 

“க்கவும், 
வாயுக்கிரானிக்கு் 

செல்லிக்காய், கடுக்காய், சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, கழற்சிப் 
பருப்பு இவை. வசைக்கு கழஞ்சு ஒன்றும், கேர்வாளங்கழஞ் 
சொன்றும் கூட்டி. எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் வேகவைத்து இவை 
களைக் சையாச்தகரைச் சாற்றிலரைத்துக் கழற்சிப் பருப்பளவு 
மா,த்திரைகள் செய்து, நிழலில் உலர்த்திக் சையாந்குகரை? 
vr bier gy வெந்நீரிலாகலும் உட்கொள்ளச் அரும், 

பவுத்திரத்துக்கு ப 
(1) கொடிவேலிவேரைப் பொடிதுதுசி சலித்து evan Brame 

செய்து, பணவெடை நெய் விழுதில் பொதஇத்து 20 srer : 
கொள்ளவும், கைப்பும், புளியும் , 8ீக்இிப் ப.த்.தியம் இருக்கவும்
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(2) பசுவின் நெய் படி. 8-ம் பால் படி 4-ம் சேர்த்துக் காய்ச்சி 
ஒரு கொதியான பின்பு இறக்க, மறுநாள் அதிலுள்ள நீரை 

- வடித்து விட்டு ஒருபலம் சர்க்கரைப்போட்டு வேஇத்து ஒரு 
கரண்கி வி.கும் 78 நாள் உட்கொள்ளவும், ் 

(8) அவரைவேர், கெருஞ்சிமுள், இவை வகைக்குப் பல் 

மிரண்டை எடுத்து வெவ்வேறரைத்தும், எள் படி. 7, கோழிக் 
காரம் விராகன் எடை 8 இவைகளையிடித்தும் பசுவின் நெய்யில் 

குழப்பி ஒரு நாளைக்கு முள்ளிக்காய் அளவு மூன்றுருண்டையாக 

9-காள் விழுங்கவும், . 

(4) பவுத்திர வீக்கத்துக்கு, முட்கொழிஞ்சிவேரை” அரைத் 

துப் பூசவும். வீக்கம் பழுதீதுடைந்தால், 8ழாநெல்லி வேரை 

அரைத்துப் பூசவும், 

வாதத்திற்கு 
... எருக்கே்ச்சாறு, வா.கமடக்கிமிலச்சாறு, நொச்சிச்சாறு 

காட்டு முருல்கப் பட்டைச்சாறு, வெள்ளாட்டுப்பால், புங்செண் 
ணெய், : இலுப்பையெண்ணெய் இவை.-வகைச்குப் படி ஒன்று; 

கள்ளிப்பால், நல்லெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், விளக்கெண்் 
ணெய் இவை வகைக்குப் படி. இரண்டு; : அதிமதுரம், கோட்டம், 

௪ தகுப்பை, தவ காரம், ஓமம், வாயுவிளங்கம்,மாமஞ்சள், கஸ்துரி 

மஞ்சள், வெளிச்சிப்பி௫ின், வலம்புரிக்கரய், இப்பிலி மூலம் இவை 
வகைக்குப் பலம் இரண்டு; பெருங்காயம், : இரசம், கெல்லிக்காய், 
கந்தகம், வெள்காப்பாஷாணம், அரிதாரம், மனோசிலை, நாவி, 
நிருவிஷம், இவை வகைக்கு விராகன் எடை. இரண்டு.இவைக*ப் 
பொடித்து அரைத்து மேற்படி சரறு முதலியவற்றில் கலக்இக் 

காய்ச்சி, பதத்தில் வடித்து மேலுக்குப் பூசிப்பிடிக்கவம், சசயக் 
Bro வெக்கீரில் குளிக்கவும், இப்படி காற்பது நாள் செய்ய 

சன்னிவாதம்,. இமிர்வாதம், முகவாதம், குத்துவாதம், தோள் 

வாதம், சருவாங்கவா தம், பக்கவா தம், எரிவா தம், ஈடுக்கல்வா தம், 

அரைக்கீழ்வாதம், துடிவாதம், முறுக்குவாதம், வீசுவாசம், 
தனுர்வா தம் மு,தலிய எண்பது வாதங்களும் இரும், 

முக்சன்னி-கபால சன்னிக்கு 

. சாரரணைவேர், அமுக்கருவேர், சிறுகுரிஞ்சான்வேர், செவ் 
வக,த்இவேர்,  செருப்புகெருஞ்சிவேர், சீர் இற்றண்டு, சிற்றாமுட்டி. 
வேர், வில்வவேர், கொடிவேலிவேர், சிற்ராமணக்கன் வேர், எட்டி
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வேர், சுண்டைபவவேர், வேப்பம் பட்டை, வெற்றிலைக்கொடி, 

தாழைவிழுது, ஆகொண்டைவேர், மிளகறணைவேர், நாரத்தம் 
வேர், துளசிவோ, பேய்ப்பீர்க்கன்வோ, முள்ளிவேர், 

வகைக்குப் பலம் எட்டை யிடி.தீதுப் பன்னிரண்டு மரக்கால் 

,கண்ணீரிலிட்டு நான்கு நாழியாகக் காய்ச்சி ௮தில் மிளகு, கடுக் 

காய், தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய், வெற்றிலை, மஞ்சள், மரமஞ் 
சள், குங்கிலியம், விளாமிச்சம்வேர், . 7 505, BIS), வெட்டி 

வேர், இவை வகைக்கு விராகன் எடை ப.தீது கொண்டு அவை 
களை அ௮ரைத்ததில் நல்லெண்ணெய், பசுவின்பால் வகைக்குப்படி. 

இரண்டு சேர்த்துக்காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் இறக வடித்துக் 

கொண்டு காலையில் தலை முழுக சாயந்திரம் வெந்கடீரில் முழுகவும், 

வெக்டீர் புழங்கிவரவும், 

பூதிகாத் தைஎம் 

ஆயில்பட்டை பலம் 100, மலை தாங்கிவேர், சாரணைவேர், 

ALG முட்டிவேர், வில்வவேர், புங்கம்வேர், ஆமணக்கன் வேர் 

் சதுரக்கள்ளிவேர், வெங்காயம், மாவிலங்கம்வேர், 'தூதுவ& 

சமூலம், எருக்கம் வேர் இவை வகைக்குப் பலம் எட்டை எடுத்து 

இடித்து, 88 மரக்கால் நீர் விட்டு நான்கு மரக்காலாகக்காய்ச்ச 

வடித்து அல் ஆயில்பட்டை பலம் 100 எடுத்து இடித்து 16 

மரக்கால் நீர் விட்டு 9, மரக்காலாகக் காய்சீசி வடித்து தேங்காய்ப் 

பால், வெள்ளாட்டுப்பால், கொள்ளுவெக் த நீர், இவை வகைக்கு 
மரக்கால்.9 ; செம்பருத்.இயிலைச்சாறு, கொச்சியிலைச்சாறு, காளி 

யிலைச்சாறு,, OD ELT BG கரையிலைச்சாறு, நல்லெண்ணெய், இவை 
வகைக்குப்படி. நான்கு; இலுப்பையெண்ணெய், வேப்பெண் 

- ணெய், கடுகெண்ணெய், புங்கெண்ணெய்--இவை வகைக்கு ஒர். 
வெள்ளம், சிற்றாமுட்டிவேர், அமக்கலாங்கழங்கு, நில ௨உகஈ வேர் 
கொச்சிவேர், முள்ளிவேர், கண்டங்கத்தரி, காயுருவிசமூலம் 
கோரைக்குழங்கு, பேய்க்கும்மட்டிவேர், முருங்கைவேர், தூது 
வக வேர், இவை வகைக்குப் பலம் நான்கு) ஆனைவசம்பு, 

_ வாயு விளங்கம், கவச்சாரம், சத்.இச்சாரம் ; சடாமாஞ்சி, பூல.தா 
கேசுரம், குக்கில், கருங்குங்கிலியம், செங்கழுகீர், கோட்டம், ௮. 
மதுரம், Flo or tb, சீரகம், கருஞ்சீரகம், மஞ்ட்டி, சேவ காரம், 
'இப்பிலி, பெருங்காயம், கண்டுபறங்்க, கெல்லிக்காய், GB GED, 
அரிதாரம், து.த்.தம், மாவி, மனோசிலை, ஊசிக்காந்தம், வெங்காரம், 
கிக்காய், தான்றிக்காய், கடுகு, வேப்பங்கொட்டை, இந்துப்பு, 
மஞ் சளுப்பு, ஏலம், , லவங்கப்பட்டை, கல்லுப்பு, சா.இிக்காய்,
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சாஇப்ப,த்இரி, இப்பிலி மூலம், கடுகுரோகணி, சதகுப்பை, 

வசம்பு, வெட்டிவேர், இவை வகைக்குப் பலம் இரண்டு ; இவை 

கச் சூரணித்து, மேற்படிக்குடி. நீரிட்டரைச்துச் சேர்த்துக் 

் கரம்ச்சி, மெழுகு பதத்தில் வடி.தீதுக் கொண்டு முழுகவர, சன்னி 
கள், சருவாங்கவா தம், பி.த்.தம், தலைவலி இவைகள் ரும், 

நார்த்தங்காய்த் தைலம் 

நார் தி.தங்காய்ச்சாறு, கையார் தகரைச்சரறு, துளசிச்சாறு, 

பேய்ப்பீர்க்கஞ்சாறு, கொச்சிச்சாறு, காழைவிழுதுச்சாறு, வெற் 

நிலைச்சாறு--இவை வகைக்குப் படி. இரண்டு எடுத்து, வடிகட்டி, 
நல்லெண்ணெய், பசுவின் கெய், சிற்றாமணக்கெண்ணெய், இவை 
வகைக்குப் படி. இரண்டு எடுத்துச் சேர்த்து, இப்பிலி மிளகு, AD 
மரத்தை, கடுக்காய், தான்றிக்காய், நெல்லிப்பருப்பு, ௮சம தாகம், 

கஸ்தூரிமஞ்சள், பேய்ப்பீர்க்கன் வி த, இவை வகைக்குவிராகன் 

எடை ஐ எடுத்துச் குரணிக்இட்டு, பசுவின்பால் படி. 4, விட் 

டுக்காய்ச்சி, மெழுகுபதத்தில் வடித்து, மூன்று நாளைக்கொருதரம் 

தலைக்குக் தேய்த்து முழுகவரவும், கஸ்தூரி-கோரேரசனை-குப் 
குமப்பூ.--இவை. வகைக்கு பணவெடை -இரண்டை எடுத்துப் 

பொடி.த்இட்டு வெங்கலக் கண் த்தில் இத்தைலதை wy 0/9 

லகுவாய்க் காய்ச்சி பஞ்சில் கனைத்து 5.6 துளிகள் ௩சயமிடவும். 

மண்டைப்பீனிசம், சிராய்ப்பினிசம், இரத் தப்பீனிசம், விடாத 

'தலைப்பீனிசம், ஒரு தலைவலி, கண்ணெரிவு, காதுகேளாமை, பல்லு 
கோய், முகஇூவு, நீர்ப்பினிசம், &ீழ்ப்பீனிசம், காசியிலிருந்து 

முருங்கை விதைபோல் விழுதல், இரத்தம் விழுதல், சிராய் விழு 

தல், ஊழை நாற்றம், - இப்படிப்பட்ட மூக்கிலுண்டாகும் கோய்” 

களும், கபாலதக்திலுண்டான அ௮கேக விதமான கோரய்களும் 

தீரும், 
பத இயம்:--குளிரஈ் சஜலம், வெய்யில், காற்று, புளி, புகை 

நீக்கவும், பால், துவரை கூட்டவும், 

வாதகுடடேரித் தைலம் 

ஆயில்பட்டை பலம் 700, கொச்சிேவேர் பலம் 80, புங்கம 

பட்டை, காட்டு முருங்கைப்பட்டை, எருக்கம்வேர், ஆடா கோடை 
வேர், வேப்பம்பட்டை, சங்கங்குப்பிரேவர், கொடி.வேலிவேர், மஞ் 

சணா,த்இவேர், அறுகங்கஇழங்கு--இவை வகைக்குப் பலம் பத்து 7 

ஏட்டி.ப்பழம் பலம் 78, இவைகளையிடித்.து 76 மரக்கால் தண்ணீர் 

விட்டு காலுமரச்காலாகக் காய்ச்சிப் பிழிந்து, வெள்ளாட்டுப் பால்
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படி. 7ம், நல்ண்ணெய், பண்ணக் இட வக் 

uy. 4.0, சேர்த்து, திப்பிலி, பெருங்காயம், வெள்ளை வெங்காயம் 

ஓமம், கடுகு, சுக்கு--இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று; கற்கும், 

கருஞ்சீரகமும், வகைக்குப் பலம் இரண்டு : ் வெந்தியம் பலம 43; 
மரமஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள்-இக்துப்பு-௪ தகுப்பை-ச.த்.தரமூலம், 

ஏலம், இலவங்கம் . மனோசிலை, வெள்சாப்பாஷாணம் இவை 
வகைக்குப் பலம் இரண்டு ; இவைகளைச் சூரணித்துப் பகட்டு 

மூன்ற நாள் வரை கரய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் இறக்கி நான்கு 

காள் வடித்து மேலே முறுக்கிக். தேய்த்து எட்டு நாள* கொரு 

கரம் ,தலைமுழுகவும், கடம்புறு 5 தைலம் விட்டு இனசரி சாயப் 

காலம் வெக்நீர் விடவும்; வாதம் எண்பதும், சன்னியும் திரும். 

"அித்தவிகாரத்துக்கு 

சந்இற்றண்டு, காமரைக்கிழங்கு, நீர்வள்ளிக்கிழங்கு, பொன் 
ஞங்காணிவேர், ஆவாரரைமொட்டுப்பூ, , குறுக்தொட்டிவேர், 
நன்னாரிவேர், மு.த்தச்காசு, செவியம், நெல்லிப் பருப்ப இவை 
வகைக்கு வீசை 8) இளநீர் படி. 9; எண்ணெயும், பசுவின்பாலும் 
வகைக்குப் படி. ஒன்று; அதிமதுரம், ஏலம்; செண்பகமொட்டு 

. விலாமிச்சம்வேர், மரமஞ்சள், கோஷ்டம், செவ்வள்ளிம் கொடி. 
சடா மாஞ்சு, கொத்துமல்லி, ் சரகம், கருஞ்சீரகம், லவங்கம், 
தகரம், லவங்கப்பட்டை, கஸ்தூரி மஞ்சள், சாஸ்திரபேு, நெல்லி 
வற்.றல், அகிற்கட்டை, ஈன்னாரிவேர், மூதீதக்காக, தேவதாரம், 

செங்கழுநீர்க்கிழங்கு, ச,தவியார் செங்கழுரீர்வேர், BOO EI Foor td. 
இவை வகைக்கு” விராகனெடை மூன்று) இவைகளை, இளகீர் 
விட்டு அரைத்து, கரைத்துக் காய்சசப் பதத்தில் வடி.தீது, 
கரண்டியளவு சாப்பிட்டுத் அல்முழுவெரம். பித். தவிகாரம் இரும், 
கை கண்டது. 

பெரும்பாட்டுக்கு 

பால், பசுவின் கெய், தயிர், கோசலம், சாணிப்பால் இவை 
வகைக்குப் படி. இரண்டு; கோஷ்டம், அதிமதுரம், சறுதேக்கு, 
கொத்துமவலி, வாயுவிளங்கம், . - வாலுளுவை, வேட்பாலையரி௫' 

இப்பிலி, வெள்ளுள்ளி, வசம்பு, அரப்பொடி, கருஞ்ரேகம், தேவ 
தாரம், ௮ர.தை த, இந்துப்பு, சதகுப்பை, சந் தனம், பூ,தவிருட்சம், 
நன்னாரிவேர், பொன்முசுட்டைவேர், சாரணைவேர், வெள்கக் 
காக்கணம்வேர், சததிச் சாரணைவோ, கீழாநெல்லிவேர், கொடி. 
வேலிவேர், முளைகருணைவேர், S18 BE oui, 'அ.இவிடயம், கடுகு
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ரோகிணி, SIGE, பெர் கரம்பைபர், கிராம்பு, orb gb, er Os 

காய், சாஇப,த்.இரி, கடுகு, கான்.றிக்காய், கெல்லிப்பருப்பு, வில்வ 

வேர், இவை வகைக்கு ஓர் கழஞ்சு; இவைக&£க் கோசலம் விட்டு, . 

நன்றாக அரைத்துக் கலக்கி நான்கு காள் சிறுகொதியாகக் 

- காய்ச்சி, ஐந்தாம் நாள் பக்குவத்தில் வடி.த்து, எட்டுமாள்: தானிய 

புடம் வைத்து, எடுத்துக் கொண்டு, காலையில் உட்கொள்ள 

பெரும்பாண்டு, பித்தக்காமாலை, கும்பகாமாலை, பெருவயிறு 

மூ.தலிம் வியாதிகள் ரும், 

இருமலுக்கு" 

் கையாக் தகரையிலை, காயுருவியிலை, கருக் தக்காளியிலை, தூது 

வளையிலை- இவைகளை ஓர் அளவாகக் கொண்டு அரைத்து, அதை 

எலுமிச்சங்காய் அளவாக ' எடுத்து அத்துடன், எருக்கிலைப்பூ 

மொட்டு இரண்டு, வேலிப் UGS Bae நான்கு, அரிசி ஒரு படி. 

_ இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து கெய்யில் அடைசுட்டுச் சாப் 

பிடத் இரும், 
oases, 

br Garsor மோரில் அரைத்துண்ணரத் திரும். 

மரணக்குறி 

காலொடு புறங்கால் வீங்கி கனக்கவே சண்டி வந்து 

சால3வ யெட்டு மொன்று :தனஞ் செயன் ழே யானால் 

போதவே வயிறு, வீங்கும் பொருமிடு மிழலை செய்யும் 
டப் மதியச் சொன்னோ மிதுகண்டால் விட்டுப் 

் போமே, (1) 

முதுகொடு வியிறு வீங்கி மூலமுக் தாது கெட்டு 
செவியொடு -வாயுங் கண்ணுஞ் சேயவன் பரிச குன்றி 

"முடுகட வாறு மூன்று முதியவன்: Cy யால் 

விஇயவன் வசமீசென்று விட்டுநீர் விரைவாய்ப் போமே, (2) 

பித்தவெறி பைத்தியம் உன்மாதம் மருள் அறிவு நினைவு ஆம்பல் இவைகளுக்கு 

_ சந்தில் இழங்கு, முசுமுசுக்கை வேர், செங்கழுகீர்க் இழங்கு, 
தாமரைக். இழங்கு, இவைகளை. யரைத்துச சர்க்கரைக் கூட்டிப் 

பாலில் கொடுக்கவும், ் 

- பசுவின் கெய் படி 7, விலாமிச்சம் வேர், ஈன்னாரிவேர், சந்த 

னம், ௮.இிமதுரம், கோஷ்டம், ஏலம், இஞ்சி, மஞ்சட்டி,, சண்புகப்
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பூ இவை வகைக்கு வராகன் எடை கொண்டு பசுவின் பால் விட்ட 

ரைத்துக் கலக்கப் பதமாகக் காய்ச்சி ' கரண்டியனவு உட் 

கொள்ளவும். ் 

பைத்தியத்திற்கு 

பசுவின் நெய், - எலுமிச்சம்பழச்சாறு--செய்க்கொட்டான் 

பழச்சாறு இவைகலரச் சேர்த்துப் ப.தமாய்ம் காய்ச்சி மூன்று 

நரள் தலை முழுகவும், உள்ளங்கால்களுக்கு கன்றாக தேய்க்கவும். 

எலுமிச்சம்பழச்சாறும், கெல்லிச்காய்ச்சாறும் கலந்து உள்ளுக், 

குக் கொடுக்கவும், 

2. பேய்க்கோவைத்தண்டுச்சாற்றில் . சிறு பயி ைற 

நனயப்போட்டுப் பிசைந்து... நாங்கூழு மரைத்துக் கலக்கக் 

"கொடுக்கவும், அல்லது தேற்றான் . சூரணத்தை. வெர்நீரில் 

கொடுக்கவும். ப்ட் 

89, பேய்ப்புடல் போட்டு குறுணிரீரைக் கஷாயமிட்டு 

வறுத்த ரகப் பொடியில் நெய்யும் விட்டுக் கொடுக்கவும். 

4, @ கற்றான் பொடியைச் கோமய த்தில் கொடுக்கவும், 

5. கழுதைப்பாலில் முசு முசுக்கை, முசுறு.முட்டைக்குஞ்சு 

இவைகளைக் ஆட்டு எட்டுகாள் கொடுக்கவும், 

6, வேப்பெண்ணெயும், இழ்ம்பென்ணெயும் சரி. கூட்டி 

ஆடு இன்னாப்பாளைவேர், பெருங்காயம், கடுகுரோகணி, 'கடுக் 

ari, வெளிச்சிப்பிஏன்; வசம்பு, வெங்காயம் இவற்றையும் சரி 

கூட்டி மேற்படி, எண்ணெயிலிட்டுப் பதுமாய்க் காய்ச்கி உள்ளுக் 

குக் கொடுத்து மேனியிலும் துவளையிடவும், மேற்படிக்கு பூசனிக் 

காய்ச்சாறும் கெல்லிக்காய்ச்சாறும் கலச்து கொள்ளலாம். 

7, முசுமுசுக்கையிலை,. ஆவாரையிலை, 'புளியிலை, முசுட்டை 

மிலை, இவைகளைச் . துவைத்துச் சாறுவாங்கி துவகாயிடவும். 

முசு முசுக்கைச்சாறும் ே தனுங்கலந்து கொடுக்கவும், 

8. ஒருகொட்டை வெள்ளுள்ளி, 4 வசம்பு, எருக்கம்பால் 
துனி 7, இவைகளைச் சேர்த்து சிறு நீரில் .ஈசியமிடவும், பனங் 

கருப்புக்கட்டியில் எருக்கம்பால் துளி இரண்டு சேர்த்து 

உள்ளுக்குக் கெரடுக்க வாந்இயாகும், அதிகமானால் மோருஞ் 

சோழனும் கொடுக்கவும், ' தேற்றான். தழையைக் . துவைத்து 

மேனிக்கு த் துவளையிடவும், : இத்தழையை வதக்கி Ho Ha
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கொடுக்கவும், இலைச்சாற்றைப் பசுவின் பாலிற் கலந்து உள்ளாகி 

குக் கொடுக்கவும், : 

9. முசுமுசுக்கை, பேய்ப்புடல் "இவைகளைக் குடிநீர் செய்து 

கொடுக்கவும், 

10, கனத கண்டுக் சாரு, பழம் புளி, எலுமிச்சம் பழச் 

சானு, காடி இவைகளைக் கலந்து கொடுக்கவும். 

ll, இஞ்சிச்சாறும்' கழுதைப்பாலுங் கலந்து, சர்க்கரை 

சேர்.கீ.துக் கொடுக்கவும். இலுப்பைப் பிண்ணாக்கில் எருக்கம் பால் 

விட்டு .ஈிறுகீர் கூட்டி மூன்று நாள் நரியமிட, வெறி கோய்கள் 

போம், 

இரசத்தாலுண்டாகும் நஞ்சுகளுக்கு 

1, தண்ணீர் வற்றிய தேங்காயைக்துரு. அதைப் 

பிசைந்துப் பிழிந்து ஒரு சட்டியிலிட்டு அதில் நாலைந்து எலு 

மிச்சம் , பழத்தின். சாற்றைப் பிழிந்து ஒரு சேர் அளவுக்கு 

எடுத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து, மேலுந் துவசையிட்டு வாழை 

யிலைக௯ விரிக்து அதன் மேலிருக்கச் செய்ய, ரசம் பெருவிரல் 
ஈகக்கண்ணிலே .புறப்படும், 

8. பெரும்பூசனிக்காய் மேலோடுசீவிப் போட்டுஈடுவேயிருக் 
இற சதையும், கத்திரிப்பூவும், பிஞ்சும், பூவரசஞ்சாறும், பூவரசுப் 
.பட்டைச்சாறும் சமனாய்க் கூட்டி, கால்படி உள்ளுக்குக் கொடுக் 
கவும், உச்சந் தலையிருந்து உள்ளங்கால் வரை துவளையிடவும், 

2. ்பருத்இயிலைக்சாறு, தாழைவிழுதுச்சாறு, 'குட்டிதீ.தக் 

கசரளியிலைச்சாறு, கோவையிலைச்சாற௮ு, இவற்றைச் சரிகூட்டி. 

் உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலுக்குத் துவளையிட்டு வாழையிலை 

யிலிருகக, ரசம் பெருவிரற் கண்ணுவழியே வரும். இடித்த மருந்து 

கரய்சீசி விடவும், 

பழுபாகல் கிழங்குக் கற்பம் 

பழுபாகற்கிழங்கை வெக்கீரிலரை த்துக் குடிக்க, காசம் இரும், 

0,தனில் உட்கொள்ள மூ,த்.திர எரிவும், நீர்க்கட்டும் இரும். கெய்யில் 

உட்கொள்ள சகல நோய்களும் இரும். கொய்யரிசியோடு சேர்த்துக் 

கூழ் காய்ச்சி உட்கொள்ள"தீபன முண்டர்கும். காடியிலுரை த்துக் 

கண்ணிலிட, கண்படலந்,இரும், வெக்டீரில் அரைத்துக் குடிக்கக் 
குளிர்சுரம் இரும், ்
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நீரிழிவுக்கு 

7. விளாம்பிசின், மஞ்சள் இவ்விரண்டையும் சூரணித்துக் 

கையாந்தகரைச் சாற்றில் இருபது,தரம் பாவனை செய்து புதுப் 

பானையில் வைத்துக் கொண்டு பணவெடை வீதம் Ceo 

கொள்ள நீரிழிவு இரும், 

ச, பெருமரத்து விதையைச் சூரணித்து ஆறு காசியெடை 

சிறுகீ8ரைச் சாற்றில் உட்கொள்ள, நெடுகாளாயி.ஈ க்கிற நீரிழிவு 

கோயுக் இரும், 

9, தேற்றாங்கொட்டை காலரைக் காசியெடை, ௮.த.இக்காய்ப் 

பொடி இரண்டு காசியெடை--இவை எடுத்து மேற்றோல் நீக்கி, 

முளைபோக்கிய வெள்ளாக் குன்றுமணிப் பருப்பு மூன்று காசி 

யெடை எடுத்து, இவைகளைப் புளிக் த பசுவின்மோரிலரை த்துக் 

கலக்கிதே தன் சேர்த்து ஒரு மண்டலங் கொள்ள, சகல நீரிழிவும் 

இரும், ் 

குறிப்பு:--இம் முறையில் வெண்குன் றிமணி கூடியுள்ளது. இஃது 

நஞ்சையுண்டாக்கும் தன்மையுடைய தாய், குடலிற்றா 

பததைையுண்டாக்கிக் கழிச்சலை வருவித்துக் கெடுதி 

கள் பல செய்யுமா தலால் குன் நிமணிப் பருப்பு மூன்று 

கொள்ளவும், மூன்றுக்கு மேல் கொள்வது ஈன் றன்று, 

தாகத்துக்கு 

ச, மருகம்பட்டை., விலாமிச்சம்வேர், இரிபலை, நாவற்பட்டை, 

கோரைக்கிழங்கு, கடலிராஞ்சிப்பட்டை, சந்தனம், தேதற்றுங் 

கொட்டை, கருவேலம்பட்டை, பொனமுசுட்டைவேர், சிறுக்கரை 
வேர், பொன்னாங் கண்ணிவேர், இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்றாகக் 

கொண்டு இடித்து, முக்இரிப்பழம், பேரீச்சம்பழம், சந்தனம், லவங் 

சப்பட்டை, கோரைக்கிழங்கு இவை”வகைக்குப் பலம் அரைபாகம் : 

சேர்த்துக் கூட்டிக் குடிநீராக்கிக் கொடுக்கக் இரும், 

௮, நெல்லிமுள்ளி, தான்றிக்காய், கோரைக்கிழங்கு, பொன் 

முசுட்டைவேர், தேற்றாங்கொட்டை-- இவை வகைக்கு மூன்று 

காசியெடையை யிடித்துக் குடி.ரீரிட்டுக் கொடுக்க, நீர் வேட்கை 

யும், அடிக்கடி நீரிழிதலும் போகும், 

9, தாமரைக்கிழங்கு, அதிமதுரம், சந்தனம், சிறுக்ரைவேர், 

சீந்திற்றண்டு இவைககாக் கூட்டி இடித்துக் குடி£ரிட்டுத் 
கனும் சர்க்கரையும் கூட்டிக் கொள் ளவும்,
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4, தென்னம் பாகாயையிடித்துப் பிழிந்து அதில் 0 தனும் 
சர்க்கரையும் கலந்து கொடுக்கவும், 

ள், “சிறுக்ரைவேரைப் பச்சரிசிக் கழு£ரிலரை த்துக் கலக் 

கிக் கொடுக்கவும். 

ன 6. மூங்கலைச் சுட்டசாம்பல்-நெல்லிப்பட்டையைச் சட்டசாம் 

பல் இவைகளை மோரில் கலக்கிக் கொடுக்கவும். 

7, கடுக்காயும், தாமரைப்பூவையும் பொடித்துக் தனில் 

குழப்பிக் கொள்ளவும், 

ஏரிகுள்மத்துக்கு 

'உள்ளி இஞ்ச இந்துப்பு ஒக்க சவ சீந்இயுடன் . 

கொள்ளும் நிலையா வரைவேருங் குலவு மிளகு இப்பிலியும் 

உ னோ பெண்களை யூடனுறவேர் முடகிசொறி மூனை யுடன். 

கூட்டி த் 
அன்னா arias எனவிகால் சாரண எருவுறக் 

கொடிவேலி 

காட்டு நொச்சி நிலவாகை கடிய கொன்றை கழுலுடனே. 

'யோட்டு மாதண் டையுடனே “yop AS செம்முள்ளி 

ee * வரய்விளி யாமணக்கு முருங்கை 

காட்டா மணக்செண்ணெயுடன் கொள்ளில் குன்மம் 
போய்விடுமே 

வெள்ளுள் ளியிஞ்சி நெல்லி விரவிய சாதா வேரி 

தெள்ளிய விளநீர் பாலுஞ் சேரிவை நாலு. காளே 

'கொள்ளிவை கசாயம் வெந்து கொ.திதீகொரு நாழி 

ய்்ஈனால் 

மெள்ளவே ene நாழி விடுவது மிகவும் கன்றே, 

கன்றே கோஷ்ட மேலம் ஈல்கு வெங்கார மிக்குப் 
பென்றுற மணத்இ நற்சர் இப்பிலி கொத்த மல்லி 
முன்்.நிடுங் கராம்பு வாசி மிக்கசெங் கொட்டை கூட்டி 
யொன்றவே தானுட் கொள்ள போமதே வெய்ய மாக் தம், 

- தாமமேனிவேர், வீழிவேர் ஆகண்டைவேர், ஆயப்பட்டை, 

க்ச்சத்தரா முள்ளி3வர், தவர முருங்கைவேர் இவை வகைக்குப் 
பலம் இரண்டை யெடுத்து.இ இடித்து: கரன்கு காழி நீர் விட்டு ஒரு 

8
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நாழியாகக் காய்ச்சி வடி.த்,.ததில் கந்தகம், சாஇலிங்கம், மிளகு 

ம்ஞ்சள், இஞ்சி, வெங்காரம்,. அரிதாரம், ௮௪சம,தாகம் . இவை 

வகைக்குப் பலம் ஒன்றை, கஷாயம் விட்டரைத்து, . ஈல்லெண் 

ணெய், வேப்பெண்ணெய் இவை வகைக்குப் படி. ஒன்று சேர்த் 

துக் காய்ச்சி, கடுகுபதத்தில் வடித்து தகத்துக்குப் பூசிப்பிடிக்க 

90 நாளில் சகல வா.தமுந்.இரும், கொச்சியிலை, வா.கமட்க்கியிலை 

எருக்கலை-நார். த்ைதயிலை எலுமிச்சனிலை், ஆடா தோடையிலை 
ரீர்முள்ளியில், இவைகளை மிடாவிலிடித்துப் போட்டுக் காய்ச்ச 

வேது பிடிக்கவும், புளியாகாது, 

வலிகுன்மத்துக்கு 

வெள்ளை வெங்காயம், இந்துப்பு, இரசம், வெண்காரம், சுக்கு, 

மிளகு, இப்பிலி, காந்தம் இவை வகைக்கு கழஞ் சொன்றும் 

கள்ளிப்பால் கழஞ் சிரண்டும் கல் வ,த்.திலிட்டு, கொச்சிமில்யை 

வாட்டிச் சாறு பிழிந்ததி லரைத்து, மிளகளவு குளிகைசெய்து 

Apa yor sD, இளவெக்கீரிற் கொள்ளவும், a ட் 

9, தேங்காய்ப்பால் படி. ஒன்று, இந்துப்பு பலம் ஒன்று, 

வெள்ளை வெங்காயம் பலம் இரண்டு, ஈவாச்சாரம், கள்ளிப்பால் 
இவை வகைக்குக் கழஞ்சிரண்டு ஆக இவைகளைச் சேர்த்துக் 

காய்ச்சி, எண்ணெய் எடுத்துச் கொண்டு மூன்று காகாக் கொரு 
தரம் கொள்ளவும், சுறாக்கருவாடும், மிளகு நீரும் கூட்டவும், 

சுவாசகாசத்துக்கு 

சந்தனம், கோஷ்டம், அதிமதுரம், சாத்தாவேத, தக் 
கோலம், கோரோசனை, முல்லைவேர், இலாமிச்சம் வேர், இருவேலி ' 
Car, இவைகளைச் சரி கூட்டி. இளகீர் விட்டு, அரைத்து இலம். 
தைக் காயளவு குளிகை செய்துலர்்தஇ இளநீரிற் பத்து காள் 
கொள்ளவும், ் ் , 

சள்னிபதின் மூன்றுக்கு 

வேப்பம்பட்டை, 'ஆடாசதோடையிலை, வேலிப்பருக் இயிலை, 
அளசியிலை, நொச்சியிலை, மணித்தக்காளி சமூலம், :அழிஞ்சி . 
பிலை -இவைகளின் சாறு வகைக்கு உழக்கு, எண்ணெய் நாழி, 
க.ற்கடக சங்க, சறுக்கு, இகடை, இரிபலை, இலுகிலுப்பைவேர் 
ஈரியுடைவேர், தலை சுருளி: வேர், வெள்ளுள்ளி, வசம்பு, கோஷ் 
டம், கடுகுரோகணி), மஞ்சள், மர மஞ்சள், காகப்பாம்புச் சத
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இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்றை எடுத்து முலைப்பால் 
விட்டரைத் தைக் கரைத்து, பதமாய்க் காய்ச்சி வடித்து, உடல் 

முழுதும் தேய்த்து ஈசியஞ் செய்து, புகைகாட்டச் சகல சன்னி 

யூம்.தீரும், acer See 

வாதத்துக்கு 

ஆயில்பட்டை, புங்கம்பட்டை, நொச்சிவேர்ப்பட்டை, 

சாரணைவேர், வாக மடக்கிவேர், தூதுவளை வேர், சிற்றாமுட்டி 

வேர், ஆதண்டைவேர், பாவட்டைவேர், துளசிவேர், மாவிலிங் 

கம் வேர், இவை வகைக்குப் பலம் ஆறு கொண்டு இடித்.தஇல் 

மரக்கால் நீர் விட்டு, எட்டெரன்றுய்க் காய்ச், வடித்து, 2 Bo 

நல்லெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், புங்கெண்ணெய், இலுப் 
பெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், இவை வகைக்குப்படி 

. இரண்டு, வெள்கா வெங்காய,தை கலம் படி. கால், எட்டிப் பழச் 

சாறு படி ஒன்று, பசுவின் பால் படி நான்கு, இவைகளைக் 

கட்ட்டிக் கலந்து, தவ தாரம், வசம்பு, YT GOS, SOG Crr Boot 

"அதிமதுரம், . காகப்பூ, சரகம், கடுகு, மஞ்சள், மரமஞ்சள், 

சுக்கு,  இப்பிலி, மிளகு, வாயுவிளங்கம், இந்துப்பு, சிறுதேக்கு, 

ஆனை த்இப்பிலி, சித.தர.த்ை)க, கூகைநீறு, கோஷ்டம், பெருங் 
காயம், கடுக்காய், ஓமம், வெள்ளெருக்கம் பூ--இவை வகைக்கு 

-விராகன் எடை மூன்று எடுத்து பால் விட்டரைத்துச் சேர்த்து 
நான்கு நாள் மந்தாக்இனியாக எரித்து, ஜம்,காம் நாள் மெழுகு 

ப.த,த்இலிறக்கி வடித்து, எட்டு காகாக்கு ஒரு தரம் தலை முழுக 
வர, “FEO மகாவா தங்களும், காது கோய், காது இரைச்சல், 

பல் நோய், பெருவயிறு, - விக்கம் முதலியவை தீரும், இரவில் 

திசமூலக்ஷொயம் குடிக்கவும், 

வேறு ;-எட்டிப்பழச்சாறு குறுணி ஒன்று, துளசி, ஆடா 
"தோடை, பேய்த்தும்பை, வாதமடக்கி, சங்கங்குப்பி இவ்வைக் இன் 
சாறுகுறுணி ஒன்று, பசுவின் பால் குறுணி ஒன்று, ஈல்லெண் 
ணெய், வேப்பெண்ணெய், புங்கெண்ணெய், இலுப்பெண்ணெய், 
ஆமணக்கெண்ணெய் இவ்வைக் கண்ணெய்யுங் குறுணி ஒன்று; 

இவைகலாச சேர்த்ததில், முக்காவகை வேர், கொடிவேலிவேர், 

வேலிப்பருத்தி வேர், . நெரச்சி வேர், புளி நரணைக்கிழங்கு, 

_ எருக்கம் வேர், செங்கத்இரி வேர், முள்ளுக்கத்துிரிவேர், சிறு 

காஞ்சொழறிவேர், உகாவேர், Pacman th, சடுகுரோகணி, வாச் 

சாரம் இவை வுமைக்குக் கழஞ்சு மூன் று) இந்துப்பு, அதிமதுரம்
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கம்பிளிப்பிசின், தேவதாரம், ௪.தருப்பை, கடுகு இவை வகைக்குக 

கழஞ்சி இரண்டு; பெருங்காயம். கழஞ்சு எண்பது; இவைகளைப். 

பால் விட்டரைத்துச் சேர்த்து ஐந்து காள், சிறு இயில் காய்ச்சி 

ஆறாம் மாள் பத்துக் கடுக்காய்ச் சூரணத்தை தூவிக் காய்ச்சிப் 

ப,த,த்இலி.றக்கி வடித்துக் கொண்டு உள்ளுக்குச் சாப்பிட்டு, 

மேலும் பூசிப் பிடிக்க வாதம் சிம் இரும். 

வேறு:--எருக்கலையின்வேர், தண்டு, காய், இலை, பூ ஆகிய 

இவைகல் இடித்தெடுக்குச் சாறுபடி கான்கு, சுக்கு, உகாய்ச 

மூலம், கொடுவேலி, . முட்காய்வேக£, ௮முக்கிறு, கொச்சி, 
. , இவைகளின் சமூலம்; முருங்கப்பட்டை, வா,கமடக்கிப்பட்டை 

இவை வகைக்குப்பலம் பதீது; இவைகொண்டு இடித்து 110 படி. 

தண்ணீர்விட்டு, எட்டு ஒன்றாய்க் காய்ச்சி, நல்லெண்ணெய், புங் 

,கெண்ணெய், ஆமணக்கெண்ணெய் வேப்பெண்ணெய், இவை 
வகைக்குப் படி. ஒன்று சேர்த்து எருக்கம் பால் படி. இரண்டு, 
-சாணாக்கிச் சாறு படி: நான்கு, பழங்காடி, கோமூத்இரம், வெள் 
ளாட்டுப் பால்--இவை வகைக்குப்படி மான்கு கூட்டி, ஏலம், 
கிராம்பு, தகரம், கோஷ்டம், இந்துப்பு, கடுகு, சிற்றலம், வெள்ளி 
லோத்திரம், இவை _வகைக்குக் கழஞ்சு பத்து கொண்டு வெள் 

ளாட்டுப் பாலிலரை த்து எல்லாவற்றையும் சேர்த்து, ஆஅ காள் 
காய்ச்சி, ஏழாம் நாள் வடி.கீனு, காலை மாலை உடல் முழுமையும் 

பூசிப் பிடித்து eSB, வாதம் 84ம் இரும், பின்பு, or Gar dr & G 
ஒரு சால் தலை முழுகவும், ் 

மண்டை நோய் சள்ளிக்கு 

. அகத்.இப்பழுப்புச்சானு,, ஒரு கட்டைய பூண்டு, சுக்கு, 
மிளகு, வசம்பு இவைகளை த் தட்டி. meus மிடவும், 

். காது கலைக்கு 

பழுபாக.ற்கிழங்கை எண்ணெயில் வேகவைத்துக் காதில் | 
விட்டுப் பஞ்சாலடைக்கவும். 

ain pi உள் காய்ச்சலுக்கு . 

கற்றாழம் வேரை வாட்டிப் பிழிந்த சாறு, மடல்கள்ளிச் 
செடியின் : கழுத்தை வாட்டிப் பிழிந்த சாறு இவற்றில் ஈற்ரேக 

மும், ஏலமும் வகைக்குக் காசியெடை இரண்டை அரைத்துத் 
நன் சிறிது கல்ல வெல்லங்கூட்டி. மூன்று, நாள் கொடுக்கக் 

ரும்
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இடுப்பு நோய்க்கு 

சதுரக்கள்ளியின் ஐந்தாறு கண்டம் பாக£யிலிட்டு, இரண்டு 

படி. கண்ணீர் விட்டு, வேடுகட்டி, ௮.தன் மேல் கம்பரிசிமாப் 

. போட்டு, பிட்டுபோல் வேகவைத்துக் கருப்புக்கட்டியும் நெய்யும் ' 

கூட்டிக் குழப்பி 666 வாந்தியண்டாகும். இடுப்பு கோய் போகும், 

கருவாய் (யோனி) கடுப்புக்கு 

ஏரம்புப்புழு, பெருங்குறிஞ்சான் இலை, வெள்ளாட்டுப் பால், 

பசுவின்பால் ஒவ்வொன்றும் ஒர் அளவாகக் கொண்டு 

ஒன்றாய்ச் சேர்த்தரைத்து நிழலிலுலர் கஇ சிறுவில்லைகளாக்கி 

நன்றாகச் காய்க்க பின் சோயின் பலமறிந்து இளவெக்கீரிலெரு 

முறை கொடுக்க, கடுப்பு நீங்கும், 

காமாலை 38 கர 

சரிப்பான்சானு காதி இரண்டு, கமலாப்பழம், எலுமிச்சம் 

பழம் இவற்றின் சாறு: உரி ஒன்று, காட்டு மல்லிகைச் சாறு 

உழக்கு ஒன்று, கடுக்காய் இருபத்தைந்து, சுக்கு பலம் ஒன்று, ' 

அரப்பொடி. ஆழாக்கு ஒன்று, மிளகு ஆழாக்கு ஒன்று, கட்டப் 

"பொடி. ஒரு சேர், ஓமம் பலம் ஒன்று, உள்ளி பலம் ஒன்று, கற் 

சரகம் பலமிரண்டு, மருஞ்சீரகம் பலம் இரண்டு, இப்பிலி பலம் 
இரண்டு, மனோசிலை, விராகன் எடை ஒன்று, இவைககைா எலுமிச் 

சம் பழச்சாற்றி லரைத்து மே.ற்படிச் சரறுகளில் கலக்கி, நல் 

லெண்ணெய்விட்டு, சூரியபுடம் மூன்று காள் வைத்து, கான்காம் 

காள்... எடுத்துக் கொண்டு, காலை மாலை வெருகடிப் பிரமாணம் 

இருபது காள் சாப்பிடவும், ஒன்அவிட்டு ஒரு காள் தலைமுழுகவும், 

பத்தியம் காக்கவும், 

முயலகன் வலிப்புக்கு 

பூச்சைச்கொட்டை . மரப்பழமும், மேற்படி மரப்பட்டையும், 

இப்பிலியும் கூட்டி யரைக்து, உள்ளுக்குக் கொடுத்து ஈசியம் 

செய்யவும், 

்..இறுக்கரைவேர், அமுக்கலாம்வேர், செவ்வக க்இப்பூ, வசம்பு, 

மிளகு இவைகளைத் தட்டி ந௫ியமிடவும், 

வெள்ளைச்ஈண்டைவேர், வெள் கக்குன்.நிமணி வேர் இவை 
நாய் மூத்தத் இலரைத்துக் கண்ணில் அஞ்சன மிடவும்,
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கழுத்துக்கு மேற்பட்ட எல்லா நோய்களுக்கும் 

ஞாயிற்றுக்கிழுமையன்று மிளகு தக்காளிசமூலம் கொண்டு 

வந்து நிழலிலுலர்த்தி பொடித்துக் காலாழாக்குப் பசுவின்கெய் 

யில் வெருகடித் தூள்போட்டுக் காய்சீசி வாய்கிரம்ப அவல்போட்டு 

நாசியிலிட்டு, ஒரு காழிகை,த் தலையைப் Vp BGS 

வும், இப்படி காலு மாள் செய்யவும், உப்பு புளி நீக்கவும். சகல 

பீனிசங்களும் இரும், 

பீனிசத்திற்கு 

மிளகு படி. ஒன்று, கல்ணெண்ணெய படி ஒன்று இவ்விரண் 

டையும் காய்ச்சி மிளகு மிதந்தபின்பு, இறக்கி ஈன்றாய் ஆறியபின் 

வடி,த்துச் சாயங்காலம் தலைமுழுகி வரத் தீரும், 

மண்டைப் பீனிசத்திற்கு 

சடைச் கஞ்சா ஒரு பலத்த ஈன்றாய்ச்சு த. செய்து அக் 

துடன் சாதிக்காய் இரண்டை வெதுப்பிப் பொடித்ததும், அபினி 

விராகன் எடை ஒன்றும் சேர்த்து நன்றாய்ச் சூரணித்து, வெரு 

கடி.த்தூள் ஈல்லெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி, ஒன்றுவிட்டு ஒரு 

நாளும், பின்பு நாலு காளைக்கு ஒரு மாளும் குலைமுழுகி வரவும், 

உப்பு புளி நீக்கவும். 

இருமல், நெஞ்சிற் கோழைக் கட்டுக்கு 

பசுவின்கெய் ஒரு படி. காய்ச்சி யஇில் பனைவெல்லம் முக்கால் 

வீசை போட்டு உருகும் போது, கருங்கொள் பொடிச் செய்தது 

ஒரு பிடி மாப்போட்டுக்கிண்டி. இரா,க.இரி வெகஅ்கீரிற் குளித்துச் 

சாப்பிட்ட பின்பு ஷை மருந்து மூன்று நாள் சாப்பிடவும், கை 

கண்டது. 

ஏலாதிக் குளிகை 

ஏலம், கராம்பு, காகப்பூ, வில்வப்பழக்தின் ச), நெற் 

பொரி, இனையரி௪, முத்தக்காசு, சந்தனம், முடக்கொற்றான் வித 

இவைகளைப் பொடி செய்து தேனிற் கொள்ள வாக்.இ-இரைப்பு- 

பித் தம் இவை தீரும்,
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மிரபலாதிக் குளிகை 

பொன்னாங்கண்ணிவேர், கையாக்தகரைவேர், கொச்சியிலை, 

ஆடாகோடையிலை, வேப்பிலை, கற்கடகசிங்கி, இரிகடுகு, இந் 

அப்பு, கல்லுப்பு, வளைய்லுப்பி, பொட்டிலுப்பு, ,தட்டுப்பு, ஓமம், 
பெருங்காயம், மு.த்தக்காசு, அரத்ைக, கொடிவேலிவேர், தவ 

தாரம், மரமஞ்சள், மஞ்சள், வட்டத் இருப்பிக்கிழங்கு, மஞ்சட்டி., 

கடுகுரோகிணி, அசேணுகம் இவைக&£ வெள்ளாட்டுச்சிறு நீரி 

'லரை தீதுக்குன்நிமணியளவு மாத்திரைகள் செய்து கிழலி 

லுலர்த.இ, இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுக்கப்: பழையசுரம், மூன்றாம் 

மூறைசகரம், காலாம் முறைசுரம், சன்னி இவைகள் ரும். 

அமிருதாதிச் கரணம் 

மேற்றோல்நீக்கிய சிந்திக்கொடியை நறுக்கி யிடித்து தண் 

ணீர் விட்டுப் பிழிந்து வடிகட்டித்ெ தெளிவை யிறுச் துவிட்டுப் பிழி 
ந்து நிழலிலுலர்,த்தி யெடுத்து சர்க்கரை, வெட்டிவேர், சரகம், 
லவங்கப் பத்திரி, கோஷ்டம், நெல்லி முள்ளி, கிலப்பனை க்கிழங்கு, 

_ ஏலம், அரேணுகம், முந்திரிப்பழம், குங்குமப்பட்டை, சிறுகாகப்பூ, 

தாமரைவளையம், தாமரை தாது, சம். தனம், செஞ்சந்தனம், தரி 

கடுகு, அதிமதுரம், நெற்பொரி, அ௮முக்கராக்கிழங்கு, கண்ணீர் 

- விட்டான் கழங்கு, கெருஞ்சிவேர், இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று; 
கற்கடகசிங்௪, சா.இக்காய், தக்கோலம் இவைககச் சூரணித்து, 

இச்சூரண,த்திற்கு இரட்டிப்பு சிந்.இ.ற் சர்க்கரை சேர்த்து அரை 
தீதுக் கொண்டு, கற்கண்டு, தேன், பசுவின்டகெய் இவற்றிற் 

கொள்ள, ஷயம், கைகாலெரிவு, எலும் புரூக்9ி, மோர்போலிறங் 
குகிற மூத்இரக்கிரீச்சரம், நீரிழிவு, குடல்வாயு இவை இரும், 

'பதீஇியமாய் இருக்கவும்.  ~ 

சரங்கிரக் குழம்பு 

தூதுவளம்பூ பலம் மான்கு, முருங்கைப்பூ பலம் கான்கு, 

, திண்ணிர்விட்டான்்கிழங்கு பலம் மூன்று, நெருஞ்சிவேர் பலம் 

ஒன்று, நிலப்பனைக்கிழங்கு பலம் ஓன்று, ஈன்னாரிவேர் பல 

மிரண்டு, ௮இமதுரம் பலம் இரண்டு, ஏலம் பலம் ஒன்று, இவை 

களைச் சூரணித்துப் பதக்குப்.பசுவின்பாலைக் குழம்பாய்க் காய்ச்சி: 

மேற்படிச் சூரண தைப் போட்டுக்கெ.றி, கெய்-ேேதேன்-சர்க்கரை 

வசைக்குப். பலம் பத்து சேர்த்து பதமாசக் Dory இறக்கிக் 

கொண்டு, தான்றிச்காய்ப் பிரமாணம் காலையில் சாப்பிட, பிர
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மேகம், எலும்புருக்கி, பெரும்பாடு இவை இரும், தாது 31 658 

யுண்டாகும், கைப்பு, புளிப்பு நீக்கவும். 

தாகத்துக்கு 

, கொத்துமல்லி, அதிமதுரம், . கோஷ்டம், சீரகம், தாமரை 

வ&ரயம்.ஆல்-௮ரசு-௮,க்.இ, இஞ்சி, காவல் தளிர்களும் மரப்பட் 

டைகளும் நெல்லிமுள்ளி, இவைக&£ யரைத்துச் சீனிச் சர்க்கரை . 

அல்லது முலைப்பால் விட்டரைத்து த் ேதேற்றான்வி)தப் பிரமா 

ணம் குளிகை செய்து உலர்த்த உட்கொள்ளத் இரும், 

..... சூக்காதிச் கரணம், 

சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, ஓமம், நற்சீரகம், கருஞ்£ரகம், இவை 
வகைக்குப் பலம் ஒன்று பெருங்காயம் விராகன் எடை ஜந்து 

இவைகளை வெதுப்பிச் சூரணித்து, வெருகடி.ப் பிரமாணம், தேன் 

அல்லது. கெய்யிற் கொள்ள, பசிரீபன முண்டாகும், இருமல் 

வெள்ளோக்காளம் இரும், .புளிப்பு, கைப்பு நீக்கவும். 

் வில்லாதி லேகியம் ' 

வில்வவேர் பலம் 30, நான்கு. வெள்ள த் தண்ணிர் விட்டு 

மூன்று நாளெரித்து கான்காம் நாள் OR RIESE GUS காய்ச்சி 

வடி.தீது ௮.இல் வெல்லமும், பழம்புளியும் வகைக்குப் பலம் ஐந்து 

கூட்டிக் கரைத்து குழம்பாகக்காய்ந்தபின்பு, சக்கு, மிளகு? 

இப்பிலி, 2ரகம், செவியம், தாளிசபத்திரி, சிறுநாகப்பூ. இவை 

வகைக்குப். பலம் ஒன்று, இலவங்கம், ௬ஈடுக்காய் இவற்றின் 

சூரணம் வகைகுப் பலம் இரண்டு இவைகளைச் சூரணிக்துப் 

போட்டுக்கிண்டி, Cw apd, நெய்யும் விட்டுக் றி வைத்துக் 
கொண்டு, மூன்று காசியெடை வீதம் கொள்ள, வாயில் நீரூறல், 
இருமல், வெள்ளோக்காளம், அிலேட்டும் விகாரம், ஆகிய 
கோய்கள் இரும். பசி திபனமுண்டாகும், 

ஆமசரத்துக்கு. 

முத்தக்காசு, சந்தனத்தூள், பற்படாகம்,. 26 Ob pene, 
. விலாமிச்சம்வேர், கொத்துமல்லி, தசாவரம், கோஷ்டம், சரகம், 
RES இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், இவை வகைக்கு விராகன் இரண் 
டடைத்துட்டி இளநீர்விட்டுக் காய்ச்சிக் கொடுக்க எலும்பைப் 
பற்.றியசிரமங்கள், உடம்பு கனத்துப் பாரமாய், மலபந் தமாய், 
சிறு நீர், .இகமாய், அசீரணமாய்,. - இபனமில்லாமலிருக்கற 
ஆமகாரம் இவை இரும்,
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- சகல் சுரத்துக்கும் 

நிலக்குமிழ்,, பாதிரி, வில்வம், சிறுமுன்னை, வாகை, கெருஞ்௪, 

கூத தங்கு தும்பை தொட்டாற் னு, முள்ளி, சிறு காஞ்சொறி, 

சிற்றாமுட்டி, பேறாமுட்டி, பொன்முசுட்டை 'இவைகளின் வேர், 
கண்டங்கத்திரி, பேய்ப்புட்ல், தூர்துவளை, ௪க்.இற்கொடி, ஆடா 

கோடை, பற்படாகம், காமப்பூ, வகாரம், சிறுதேக்கு, சுக்கு, 

கொத்துமல்லி, , இவை வகைக்கு , விராகன். எடை. "இரண்டு, 

கொண்டு 'இடித்,த.இல் இருகாழிரீர்விட்டு 'உழக்காய்க் காய்ச்சிக் 

கெர்டுக்கத் "தீரும். 

பித்த சிலேட்டுமச் சரத்துக்கு. 

EG, மிளகு, இப்பிலி, வெட்பாலையரி௫, கடுக்காய், தான்றில் 

-கரிய், : நெல்லிழுள்ளி, சிறுவழுதுணை, : மு,த்.தக்காசு, பொன். 

முசுட்டைவேர், நிலவேம்பு, கோட்டம், இவை வகைக்கு விராகன் 

எடை இரண்டில் இளநீர் uy ஒன்று. ane உழக்காய்க் 

காய்ச். கொடுக்கவும். ட 

A pare ௦ சொ.றிவேர், இருவேலிவேர், கடுகுரோகணி, சுக்கு, 

கோஷ்டம் இவை வகைக்கு விராகன்: எடை இரண்டை ஒரு இள: 

நீர்விட்டுக். காய்ச்சிக் கொடுக்கம் . FG BHI WD போம், : 

பித்த ar 6 Bor குணம் குளிரும், பின். தாக முண்டாகும், 

சிலேட்டுமம், வாயாலெடுக்கும், உடம்பு மயக்கமரயிருக்கும், செவி 

கோகும், கண்வக்கும், கண்ணில் நீர் பாயும், வாயில் ரத்தம் 

விழும், நித்இரையிராது, சரவுலரும், காதடைக்கும், காது 

கேள௱து." 

விக்கலுக்கு 

மிளகு, சாம்பிராணி, மனோசிலை,” பசுவின்கெய் இவை சீரி: 

கூட்டிக் எஙிகானில்புகைக்கவும்,: அல்லது பரு;த்இக்கோல்;: மயி ' 
லிறகுட்'கோணிப்பட்டு. இவைகளைச்" சுட்டுச் : கெரம்பு,த0 தனி, 

கொள்ளவும், ் 

ப மித்தச்சரத்துக்கு 

அத்தக்காகு,- நன்னாரிவேர், சீக் இல்கொழடி: : அன்த்த, 

தெம் தற்கழங்கு.. .விலாமிச்சம்வேர்;: சந் தனம், பேயுப்புடல், , சதா. 

வேரி;இவை-கரைச். குடிரீரிட்டுச் : சர்க்கரை, ன், 'இவை சேந்த்துக், 

கொள்ளத் இரும்,
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நன்னாரிவேர், தாமரைக்கிழங்கு, சம் தனம், விலாமிச்சம்வேர், 

மு.தீதக்காச, அஇமதுரம், கெய்.தற்கிழங்கு, இலுப்பைப்பூ,. ௪,தா 

வேரி, இவைகளைக் குடி.நீரிட்டுச் சர்க்கரை, தேன் இவைகளைச் 

சேர்த்துக் கொள்ளத் இரும், 

சிலேட்டுமச் சுரத்துக்கு 

SOT WES BAC our, சிறுகாஞ்சொ.றிவேர், கண்டுபரங$, 
சுக்கு, சீந்.த.ற்கொடி,, மு,தி.தக்காசு, , இவைகளைக் கஷாயமிட்டுக் 

கொடுக்கவும், கொடுக்கும்போது சிறிது இப்பிலிப் பொடியும் 

கூட்டவும், 

பேய்ப்புடல், ௪ந்இற்கொடி,., நிலவேம்பு, முத்.தக்காசு, கடுக் ' 
கர்ய், நெல்லிப்பருப்பு, தான்றிக்காய், ேதவதாரம், கோஷ்டம், 

.இப்பிலி, கொன்றைவேர் இவைகளைக் கஷாயமிட்டுக் இப்பிலிப் 

பொடியும் தேனும் சேர்த்துக் கொள்ளத் இரும், ' 

கண்டங்க,த்.இரி, சுக்கு, சந்திற்கொடி, இவைககாக் கஷாய 
ote, வறுத்த Baden பொடியும் சேர்த்துக் சொள்ள த் இரும், 

_ பித்தச்சுரத்துக்கு 

பேய்ப்பீர்க்கு, பேய்ப்புடல், சந்இற்கொடி, நிலவேம்பு, 
முதி.தக்காசு, கடுக்காய், கெல்லிப்பருப்பு, தான்றிக்காய் இவை 
களைக் சதாவ்மிட்டுகு தேன் கலந்து கொடுக்கத்திரும், 

குளிர்சுரத்துக்கு 

இராமத்துளஏவேர், விஷ்ணுக்கரந்தி, சுக்கு, இவைகச££க் 
கஷாயமிட்டுக் கொடுக்கவும், 

பித்தச்சுரத்துக்கு 

விளாமிச்சம்வேர், ' வெட்டிவேர், ௬க்கு,' மு.த்.கக்காசு,. பற் 
பாகம், எம்கனம், நெற்பொரி, இவைகளைக்கஷாயமிட்டுக் 
கொடுக்கவும். ஸ்ர ் 

சுரதலைசன்னி இவைகளுக்கு | 

செம்முள்ளிவேர், நிலவேம்பு, - கவதாரம், முதிதக்காகு, 
பரடைச்சிழங்கு, வாயுவிளங்கம், மரமஞ்சள், இவைகக£க் கஷாய 
மிட்டு,தீஇப்பிலிப்பொடியும் கூட்டிக் கொடுக்க ar eee சன்னி 
இவைகள் இரும்,
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தாபசுரம், வாந்திக்கு 

கோரைக்கிழங்கு, பற்படாகம் சக்தனச்சிராய், விலாமிச்சம் 
வர், சக்இற்கொடி, சுக்கு இவைகக£க் கவஷூரயமிட்டுச் சர்ச்சரை 

போட்டுக் கொடுக்க க இரும். 

சகல் சுரத்துக்கும் 

குடசப்பாலையரிசி, விலாமிச்சம்வேர், நிலவேம்பு, வெட்டி 
வேர, கெய் தற்கிழங்கு, சந்தனம், கெய்ச்சட்டிப் பூண்டு, மஞ்சள், 

முத்தக்காசு, பெருங்குரும்பை, இலுப்பைப்பூ, முக்இரிப்பழம் 

அதிவிடயம், மரமஞ்சள் கோஷ்டம் கடுக்காய், வில்வவேர், பாவட் 

டைக்இழங்கு, பேய்ப்புடல், பேரிச்சம்பழம், இப்பிலி, ஈன்னாரி 

வேர், இப்பிலி மூலம், சுக்கு, மிளகு, ஆடா தோடைவேர், ௪,தா 

வேரி, பற்படாகம், கொன்றைவேர், சிறுகாஞ்சொறிவேர், வேப் 

பம்பட்டை, சந் இற்கொடி இவைககீரக் குடி£ீரிட்டுக் கொள்ளச் 
சகல சுரமும் தீரும். 

முடசைசுரம்-சன்னிசுரத்துக்கு 

சந்இற் கொடி விராகன் எடை ஒன்று, ஆடா கோடை இலை 

விராகன் எடை இரண்டு, செம்முள்ளி விராகன் எடை கான்கு, 

பற்படாகம் விசாகன் எடை எட்டு,சுக்கு விராகன் எடை பதினாறு, 

கண்டங்கத்திரி விராகன் எடை முப்பக்இரண்டு, சிக.தா முட்டி 

விராகன் எடை அறுபத்து நான்கு ஆக இவைகள்ச் சேர்த்து 

ஆுபடி நீர்விட்டு உழக்களவாய்கீகாய்சசிக் கொடுக்கக் தரும், 

வாதச்சுரத்துக்கு 

சிறு முன்னைவேர், பாதிரிவேர், சிற்றாமல்லிவேர், பேராமல்லி 

வேர், குமிழம்வேர், சிறுகாஞ்சொறிவேர், கண்டங்கத்திரிவோ, 

நெருஞ்சிவேர், வாசைவேர், பெருங்குமிழம்வேர், கோஷ்டம், சுக்கு 

இப்பிலி இவைகளை இடித்து ஆறுபடி நீர் விட்டு, உரியளவாய்க். 

காய்ச்சிக் கொடுக்கவும், சன்னிபாத சுரமும் இரும், 

வாய்வுக்கு 

இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், செவியம், கொடிவேலி வேர், சுக்கு 

இவை வசைக்கு விரசகன் எடை ஒன்றை எடுத்து ஒருபடி 8£ர் 
விட்டு உழச்காய்க்காய்ச்சிக் கொடுக்கவும்,
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சுரத்துக்கு 

'பெருமரப்பட்டை, மலை தாங்கவேர், வில்வப்பழ,க தாடு, 

சுக்கு; கேச்ரைக்: கழங்கு, குடசப்பாலைப்பட்டை, ஓமம், மாதுகா 

ஓடு, வில்வவேர் இவை வகைக்கு விராகன் எடை மூன்று; சாக் 

கரய், சாஇப,த்இரி கராம்பு, அதிவிடயம் இவை வகைக்குப் 

பணவெடை ஒன்று; இவைகளை த் தட்டிப்போட்டுப் பொன்னிற 

மாய் வறுத்து, நாழி நீர் விட்டு உழக்காய்க்காய்ச்சி ஜா.இக்காய் 

முதலியவைககப் பொடிசெய்து போட்டுக்கொடுக்க,த். தாப்சரம், 

.முட்சைசுரம், அ.இசாரசுரம், முதலியன: இரும், 

குமரி நெய் . 

_ கற்றாழைச்சாறு, '௪.தாவேரிச்சாறு,' முசமுசுக்கைச்சாறு, 
சிறுகரைச்சாறு,, . சந்திற்கொடிச்சாறு, ஈன்னாரிவேர்ச்சாறு, 

“தாமரைக்கழக்குச்சாறு, கெய்தற்கழங்குச்சாறு, இவை -வுகைக் 
குப் படி “இரண்டு, பசவின் கெய், பால் வகைக்குப். படி 'இரண்டு, 

"இவற்றுடன் ஏலம், இராம்பு, அதிமதுரம், .லவங்கப் பத்திரி, 

முக்திரிப்பழம், கொத்தமல்லி, - சுக்கு, மிள.கு, இப்பிலி, பேரிச்சம் 

பழம், விளாமிச்சம்வேர், சந்தனம், செண்பகமொட்டு, சரகம். 

இவை... வகைக்கு: விராசன் எடை. ஒன்றை :பாலிலரைத்துச். 

சேர்த்துக்காய்ச்சப்- பதமர்ய் வடித்.துக்கொண்டு வீக்க அளவில் 

கொடுக்கச். சகல சுரமும், உள்காய்ச்சல், மேகவட்பை, முதலிய 
'சே்ய்களும் 'இரும். பத் இயம் உப்பு, புளி, புகை நீகீகவும்,.. 

ஆடாதோடை நெய் 

ஆடாகோடைமிலைச்சாது, நெய், பால் இவை வகைக்குப் 
படி. இரண்டுடன் நிலவேம்பு: குடசப்பாலையரி௫, கோரைக்கிழங்கு, 
அதிமதுரம், .சந் தனம், இந்திற்றண்டு,. இலுப்பைப் பூ, ஈன்னாரி 
வேர்; : ,விலரமிச்சம்வேர்,. திசமரைக் .. கிழங்கு, . ,பெருங்குரும்பை, 
இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்றை பால், அிட்டரை த்துச் 
சேர்த்துக்காய்ச்9ப் ப,தமாய் வடித்துக் கொள்ள இர,த்தபி த் தம் 
தீரும், 

நாவல் நெய் 

காவல்பட்டையும்; காவல் களிரும் வகைக்குப் பலம் Biro ed 
இரண்டு படி. நீர். விட்டு ஒரு படியாகக்காய்சீ௪ வடிடத்,தஇல், தயிர் 
வடி. நீர், புளியாரைச்சாறு, கெய். இவை வகைக்குப்ப்டி'ஒன் ும், 
சந்தனம், Hf Bw giro, வெள்விலேர்த்தரம்; . இல்வம்பிசின்,
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காமரைக்கிழங்கு, சிறுகாகப் பூ, முந்இரிப்பழம், குடசப்பாலையரிசி, 

காட்டக,த்இப் பூ, பேரிச்சம்பழம், அ௮.இவிடயம் இவை வகைக்கு 

விராகன்் எடை ஒன்றை பால் விட்டரைத்து அதை மேலவற்றோடு 

சேர்த்துப் பதமாய்க்காய்ச்சி வடி.த் துக்கொண்டு see அளவில் 

கொடுக்க இர,த்தபி,த.தம், இரும், | 

பஞ்சகோலாதிருக்கில் கிருதம் 

திப்பிலி, இப்பிலி மூலம், வில்வவேர், ஆடாகோடை, . மலை 
சிந்.இ.ற்கொடி, கொடிவேலிவேர், செவியம், வட்டத்திருப்பி, 

வேம்பு, ஈல்லவேம்பு, YS SETH, வசம்பு, ஆடுதின்னாப்பாள் 

வேர், கொத்துமல்லி, தேதவதாரம், கொன்றைவேர், புங்கம்வேர், 

(peered Gor, சா.றணைவேர், . பேய்ப்புடலின்வேர், கண்டங் 

க,த்.இரிவேர். ' இவை வகைக்குப் : பலம் , இரண்டை யெடுத்து 

Gy. 5 Ss ! ப.த்துப்படி. "நீர் விட்டு ஐந்துப்டியாகக்காய்ச்சி வடித்து 

௮.தஇில் கெய் படி. ஓன்று சேர்த்குஇல், கடுகு;பலம் இரண்டு, FE BE 

Frpb, HUHSUUS HA, லவங்கப்பட்டை, எலம், நாகப் பூ, வசம்பு, 

கோஷ்டம், கருங்குங்கிலியம், வெள்காககுங்கிலியம், கண்டு 

பாதங் திப்பிலி மூலம், கொடிவேலிவேர், கடுகுரோகணி, “அத 

- விடயம், சவுக்காரம், பவளத்துத்தம், குடசப்பாலைவேர், Pra, 

கருஞ்சீரகம், வட்ட,த்திருப்பி, சடாமாஞ்சு, மஞ்சிட்டி, கடுகு,வெண் 

கடுகு, பெருங்குரும்பை, யானை த்திப்பிலி, பெருங்காயம், - விளாம் , 

பிசின், அதிமதுரம், பெருமரப்பட்டை, கிலவேம்பு, ஓமம், பஞ்சல 

வணம் "இவை வகைக்கு விராகன்எடை இரண்டு; இவைக்க£ாப் 

பர்லிலரைத;துச் : “சேர்த்துப் ப.தமாய்க் “காய்ச்சி ' வடித்துக் 

கொண்டு, மேகப்புண், அரையாப்பு இவைகளுக்குகி” கொடுக்கத் 

தீரும், அன்றியும் கண்டமாலை, கழல்வாதம், பவுத்திரம், மூல 

ரோகங்கள், பிளவை, அண்டவா தம், கர்ணரோகங்கள் நாச 

சோகங்கள், வாய்கோய்கள்; குட்டகுழாய்கள்; கன்னப், பிளவை, 
யோனிகோசய்கள், பீலிகை,, : முதலியன்வெல்லாக் ' : இரும், 
பத்தியம் புளி புகை நீக்கவும், 2 | 

ஆடாதோடை நெப் - 

ஆடாதோடைச்சாறு, “வெள்ளுள்ளிச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, 

“நல்லெண்ணெய் இவை வசைக்குப் படி. ஒன்றில் சண்டுபா.றங்கி, 
கற்கடக:: சிங்க, கோட்டம், தாளிசப்பத்இரி, இராம்பு, இப்பிலி 

மூலம், செவியன்: சுக்கு, மிளகு, *இப்பிலி,.-இக் துப்பு, சடாமாஞ்ச, 

கண்டங்க,க்.இரி, வெங்காரம், ௮அரப்பொடி. இவை வகைக்குப் பலம்,
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ஒன்றைச் சூரணித்துச் சேர்த்துப் ப.தமாய்ச்காய்சசி வடி,த்துதி 

பூண் சேர்,த்துக்கொள்ள சகல இருமல்களும் இரும், 

கந்தகச் கரணம். 

சுத்து செய்த கந்தகம் பலம் ஆறு, கொடிவேலிவேர்ப் 

பட்டை பலம் ஒன்று இவைகக£ச௪ சூரணித்துத் தேன், எருமை 

கெய் இவற்றில் உட்கொள்ள, சகல : குஷ்டங்களும் இரும், 

பத்தியம் காக்கவும், 

ஆடாதோடைக் asi 

செம்பருத்தியில், ஆடா தோடையில், எர இற்றண்டு. பெருங் 

குரும்பை, ௮இ மதுரம் இவை வசகைக்குப் பலம் இரண்டை 

எடுத்துக் குடிநீர்விட்டு இடித்து, அதனளவு மெய் சேர்த்துப் 

ப.தமாய்க்காய்ச்சி வடித்து உட்கொள்ள, இரத் தப் பித் தம், பெரும் 

பாடு இவைகள் எழுரஈரளில் தீரும். 

“ யிர் உதிர்வதற்கு 

(1) பேய்ச்சுரைக்காயும், அரி.தாரமும், கூட்டியரைத்துப் 

பூசினாலும், : ன 

(9) - கர்ளிப்பால், 'காவிக்கல் மூன்று, அரிதாரம் ஒன்னு, 

: Grantee கூட்டியரைத்துப் பூசினாலும், 

(8) அரிதாரம், மனோசிலை, இந்துப்பு, சங்குச்சுண்ணாம்பு, 
இவைகளைச் சேராங்கொட்டைக் : கைலத்திலரைத்துப் பூசின 

லும், மயிர்கள் உ.இர்ந்து விடும், 

ர்க்சல்முதகியலைகளுக்கு 

மெழுகு, சாம்பிராணி, மனோசிலை, பசுவின்கெய் இவைகள் 

அடிச்சட்டிக் காக்திப்போகாமல் பதமாய்க்கெறி அளவிட்டு உட் 

கொள்ள க்ஷயம், 'பிரமியம், வாயில் ரீரோடல்,' : ருசியின்மை, 
விக்கல், பீலிகை, etn, மூ.தலியன இரும், 

வாந்தி, ஒக்காளத்துக்கு 

பரு த்இவிதைப்பருப்பும், நெற்பொரியும் வகைக்கு ஆழசக்கு: 
ஓன்அ௮, ஏலம்' விராகன் எடை Hog, DUS! Mr was எடை 
பத்து, இவைகளைச் சூணித்துச் சர்க்கரை சலக்து உட்கொள்ள த 

தீரும், | |
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சுருங்காதிச் சூரணம் 

சிறுவழு கலை, கண்டங்க தீ இரி, சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, கடுக் 

காய், தான்றிக்காய், நெல்லி முள்ளி, கண்டுபாறங்க, 8ழாகெல்லி, 

பஞ்சலவணம் மூ.தலியவைகளைச் “சூரணித்து வெருகடியளவு 
: வெந்ரீரிற்கொள்ள, எங்கல், விக்கல், இரப்ப, மேல்மூச்சு, 
சுவாசம், பீனிசம் முதலியன இரும். ் 

 முலைப்பாலுண்டாக 

அதிமதுரம், . நெல்லிக்காய்ச்சாறு, பால், சர்க்கரை இவை 

ககச்சரியாகக் கூட்டி உட்கொள்ள, முலையில் பால் சுரக்கும், 

சகலிராணிக்கும் 

சா.இக்காய், இந்துப்பு, ச.ததி செய்த சாதிலிங்கம், ௮இவிட 

யம், சுக்கு, பாலில் வேகவைத்து லர். த்திய கருப்பூமத்தன் விக 

இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்றை எடுத்துக் கருப்பூமத் 

தன்காய்ச்சாற்றில் ஒருசாமமரை த்துக் குன்றிமணியளவு மாத 

'ஒரைகள் செய்து தேனிற் கொள்ளச் இரும், 

(2) பொன் முசுட்டை வீசை யெடை ஐந்து கொண்டு ஒரு 
சட்டியில் தண்ணீர் விட்டுக் கா.ற்படியாய் சண்டவை த்து மெழுகு 

பதத்தில் எடுத்ததில் இலந்தைக்காய்ப்பிரமாணம் தேனிற் 

கெடுக்க அ.இசாரக்கரொணி, வாயுக்கிராணி, மூலக்கரொணி, 

கழிச்சல் முதலியன இரும், ் 

'இரத்தவாந்திக்கு ... 

விலாமிச்சம்வேர், சந். தனம், சுக்கு, அழிஞ்சிப்பருப்பு, இரத் 
தச்சம் தனம், கராம்பு, இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், ஏலம், ஈர்கப்பூ, 

Ys sare, நெல்லிமுள்ளி, கற்பூரம், கூகை நீறு, சாஇப்ப,த.இரி, 

காரருபா, இவைகளை ஓர் அளவாகக் கொண்டு பொடித்து சல் 
லித்து ௮தற்கு எட்டிலொருபாகம் சர்க்கரை சேர்த்து, வெரு 

கடியளவு கொள்ளத் தீரும், 

(2) விலாமிச்சம்வேர், கொத்துமல்லி, சிற்றாமுட்டிவேர், 

சுக்கு இவை: வகைக்கு விராகன் எடை இசண்டை முறைப்படிக் 

குடிநீரிட்டு, , காலை மாலை மூன்று காள் உட்கொள்ளத் இரும், 

நெடுகாள் சென்ற. கோயாகவின் எட்டு நாள் கொடுக்கத். இரும், 

கைகண்டது, ் ்
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சூலை நோய்களுக்கு, 

. Lp நஞ்சுண்டான் வேர், சங்கம்வேர், அமழுக்கிறாங்கிழங்கு, 

சழற்சிவேர், மிளகறணைவேர், இவை வகைக்கு பத்துபலம் 

எடுத்துக் குறுக கறுச்க.கான்கு வள்ளம்கீர் விட்டு, குடிநீராக்கிக் 

குடித்துவர சூலை. நோய்கள் தரூவதன்றி, -கை கால்களில் வரும், 

வெண்குட்டமும் கருங்குட்டமும் இரும், 

(2) புாசம்பட்டையை மேற்புறணி சீவி குறுக நறுக்கி. 

My 55H பலம் நான்கு, ௮.இல் நமான்குமரக்கால் நீர்விட்டு 

நாலிலொன்றாய்க்காய்ச்சிப் பிசைந்து வடிகட்டி. பின்பு, கால் 

பாகமாகச் “௬ண்டச்காய்ச்சி அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, வெள் 

ளுள்ளி, வசம்பு, இவைகளை வெவ்வேறாக ஒவ்வொரு பலமாகக் 

கொண்டு, மேற்படிக் குடிரீரில் அரைத்துக் கரைத்து, அடுப் 

பிலிட்டு, அடி.பிடிக்சாமல் சிறு இயால்-காய்ச்சி மெழுகுப,க.த.இல் 

எடுத்து கழற்சிக்காய் அளவு காலை மாலை AR வர சூலை 

கோய்கள் போம், 

அதிசாரக்கழிச்சஜுக்கு, 

பொன் முசுட்டைவேரை எருமை மோரிலரைத்து அ௮ரசுஇலை 

யில் வைத்துத்தைத்து மேற்படி மோரில். ஏழுதரம் வேக 

வைத்து, தனில் இரண்டு நேரம் கொடுக்கத் தீரும், 

சத்திருள்மத்துக்கு. 

சக்கம்டி. களிப்பாக்கைச், சூரணித்து தேனில் குழைத்து 
சாப்பிட்ட தற்குப் பின்பு கொடுக்கத் இரும், 

- சூலை நோய்க்கு,. 

சா.இக்கர்ய், சா.இப்ப,த்.இரி, ' கஞ்சாவிசு,, . சுத்திசெய்த 
சாதிலிங்கம், முருங்கை . விக, இவை வகைக்கு. விராகன் 

எடை மூன்றுகொண்டு. snus BuO மூரங்கைப்பட்டைச்சாறு, 

விட்டரைத்து, இரண்டு கோழிமுட்டையில்' வைத்துச். ் சலைமண் 
செய்து HEA Yr வைத்து, இரும்புக்கஇரில் Ber A, ‘rex 

பருவத்தில் எடுத்து, ஆறிய பின்பு சுண்டியதல்' சுண்பை௰்காய் 
௮ளவுவைத்து; காலை மாலை சாப்பிட்டுக் காற்படித்.. தண்ணீர். 

இரண்டு. வேளையும்; 84 :காள் உட்கொள்ளவும். புளிநீக்கவும், 

ஒரு மண்்டலங்கொள்ள் சூலை சோயாலுண்டான கை கால் .முடஙி: 
கல் முகுலியவை தீரும், 

ற்
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வாயுவுக்கு 

வாகைப்பட்டை, மாம்பட்டை, சங்கம் வேர்ப்பட்டை, சா.றணை 

வேர், மிளகு, வெள்ளை வெங்காயம், இவை வகைக்கு விசாகன் 

். எடை மூன்றை நீர்விட்டரைகத்து, . விளக்கெண்ணெயும் பசுவின் 

நெய்யும், வகைக்குப். படி. ஒன்று கலந்து அதில் போட்டுப் 

ப.தமாய்க்காய்ச்சி இறக்கும்போது எட்டுக்கடுக்காயைப் பொடி 

செய்து போட்டுக் கண்டி எடுத்ததில் வேளைக்கு ஒரு உருண்டை 

யாகக் காலை மாலை உட்கொள்ளவும், புளி நீக்கிப் பகத்தியமாய் 

இருக்கவும், 

பூல நோய்க்கு 

_... நீர்ப்பூலாவின் வடவேரைப் பழுமனாகவெடுகத்து மேல் கருப் 

- பைச்€விப்போட்டு சிவந்த. பட்டையை எடுத்து, இதன் கால் 

பாகம், உதயம் பட்டையும், வறுத்த ஓமமும் ௮ரைக்காசி யெடை 

யும் அரைத்து எடுத்து தக்க அளவில் தயிர்.த் தெளிவு நீரில் 

கொடுக்கவும். ஆண்பிள்ளையானால் ஏழு உருண்டையும், பெண் 

பிள் சயானால் ஐந்து உருண்டையும், கொள்ளவேண்டியது, ஒவ் 

வொரு இராத்திரிக்கும்கொத்துமல்லி, மிளகு, சீரகம்,ஏலம், சுக்கு 

இவை வகைக்கு ஒரு 'விசாகனுக்குகி தட்டிப் பொட்டளங்கட்டி. 

இரண்டுபடி நீர்விட்டுக் குடிரீர்வைத்துச் சாப்பிட்டபின்பு 

கொடுக்கவும். : 

தாது விருத்திக்கு 

, வெள்ளைச்சாறணைவேர், லவங்கப்ப,த.இரி, பேரீச்சம்பழம், 

முந்திரிப்பழம், கடுக்காய்ப் பொடி, தான்றிக்காய்ப்பொடி, நெல் 

லிப்பருப்பு, உழுந்துப்பருப்பு, இவை வகைக்கு விராகன் எடை 

ஒன்று, பூமிச்சர்க்கரைக்கிழங்கு, . இந்துப்பு, அபினி, கஞ்சா 

இவை வகைக்கு விராகன் எடை இரண்டு; இவைகளைப் பொடித்து 

Qo Bir வார்.த்தரைச்துச் சர்க்கரை கலந்து, முள்ளிக்காய் 

அளவு உருண்டைசெய்து சர்ப்பிடவும். தாதுவிருத்து, தக. 

பலம், சரணசக்இ மு,தலியனயாவம் பெருகும், ஒரு மண்டலங் 
கொள்ள, ' தாதுவிருத்தியதிகமாம், மேகவெட்டையும் தரும். 

இன்னும் வாதம், குன்மம், மலக்கட்டு, பாண்டு, விஷபாகம், விக் 

ட சம், காமாலை, மந் தாக்கினி, மூல பேத, ஏங்கல், இருமல், சளை, 

இமிர், வயிற்றுவலி, வாய்வுகள் எல்லாம் இரும், கைப்பு, புளிப்பு 

நீக்கவும், 6லகியமாயும் செய்து கொள்ளவும். 

7
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மண்டைச் இலைக்கு 

பரங்கப்பட்டையும், கொடுவேலிவேரும், வகைக்குப் பலம் ஐந்து, 

சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, கருஞ்சீரகம் இவை வகைக்குப் பலம் 

ஒன்று, இவைகளைச் சூரணஞ் செய்து வெருகடிப் பிரமாணம் 
ேதனில் உட்கொள்ளவும், புளி, புகை நீக்கவும், 

பரங்கிப்பட்டைச் கரணம், 

சிவனார்வேம்பு, வெள்ளரக்கு, சீந்இற்கொடி, கையாந்தகரை, 
சிறுசெருப்படை, சிறுகுருஞ்சான்வேர், சங்கம்வேர், சங்கங்குப்பி 

வேர், தேற்றான்்வேர், அமுக்கறான் கிழங்கு, பூமிச்சர்க்கரைக் 

கிழங்கு, கொடுவேலி வேர், தமிழஞ்சிவேர், ஊஞ்சல் பட்டை, 

இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, கடுக்காய்ப்பொடியும் பரங்கிப் 

பட்டையும் வகைக்குப் பலம் இரண்டு, இவைகளைச் சூரணஞ் 

செய்து காலை மாலை இரண்டு விரர்கன் எடை வீதம் சாப்பிட, 

சூலைக்கட்டு, வெள்ள, ககைகால்களிலுண்டாகும் வெள்ளை, வாகு 

சூலை, வாதக்கடுப்பு, இவைகள் தீரும், . உப்பு, புளி நீக்கவும். 

ஜந்து மண்டலங் கொள்ளவும், 

இளநீர்க் குழம்பு, 

பசலைக்கிழங்கை அரைத்தது எலுமிச்சங்காயளவு ; ஏலம், 

சரகம், அதிமதுரம், சாணியிற்கழுவிப் பொரித்த பொரிகாரம், 

இவைகளை ஓர் அளவாயரைத்தது எலுமிச்சங்காயளவு/ உமிக் 

கரம் தல்மரக்காலிலே வேகவைக்க இளகீர்க்காயை கண்திறந்து . 

நீரை வடித்து அதில் மேல்கூறியவைகக£ச் சேர்த்துச் சனிச் 

சர்க்கரைகூட்டிக் குழம்புசெய்து சாப்பிட, நீரடைப்பு, கல் 

லடைப்பு, ,மூத்திர எரிவு, இரத்த end Birth இவைகள் இரும். 

புளி, புகை நீக்இப் பசுவின்பால், தயிர், கூட்டவும். 

வாயுவுக்கு. 

௬க்கு, மிளகு, இப்பிலி, ஏலம், கண்டுபாறங்கி, இந்துப்பு, 
அதிவிடயம், எவாச்சாரம், பொன்முசுட்டை வேர், ஓமம், சரகம், 
செவியம், சித. இரமூலம், இப்பிலிமூலம், இவை வகைக்கு விராகன் 
எடை ஐந்தை எடுத்துச் சூரணித்துப் பசுவின்கெய்யிற் 
கொள்ள இபனம் ஆரோக்யமுண்டாம், புளி B& Boy tb, 

உருப்புத்தள்ளிய முலத்துக்கு. 

கருங்குங்கிலியம் பலம் இரண்டை எடுத்துப் பொடித்து எரு 
மைது தயிரில் கொடுக்கவும், உப்பு புளி £கூப் பச்சரிசி சீசோறும்
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எருமைத்தயிரும் கூட்டவும். மூலம் உள்ளுக்கு வாங்இக் 
கெர்ள்ளும், . 

சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, வெள்ளாவெங்காயம், ஓமம், சரகம் 
கருஞ்சீரகம், கொடிவேலிவேர், பெருங்காயம், சிறுதேக்கு, பஞ் 
சல்வணம், செவியம் இவைகக ஓர் கிறையசய் வறுக்கவேண்டிய 
வைக வறுத்துச் சூரணித்து நல்லெண்ணெயிற் குழப்பிக் 
கொடுக்கவும், 

வாயுவுக்கு, 

ஓமத்ைச் சூரணித்துக் கழற்சியிலை, குப்பைமேனியிலை, 
கையாந் தகரையிலை, கொச்சியிலை, சாறணையிலை, இவைகளை 

யிட. தீதுப்பிழிந்த சாற்றில்பிசறி மூன்றுநாள் அமுக்இவைக்கவும், 
பின் உலர்த்இச் சூரணித்து. -வெள்ளெருக்கம்வேர்ப்பட்டை, 
அரசம்பட்டை, சங்கம்வேர்ப்பட்டை, புங்கம்வோரப்பட்டை 
பெருமரத்துப் பட்டை, குருஞ்சான்வேர், பொன்முசட்டைவேர், 
இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஐந்து, வெள்ளைவெங்கரயம் 
பலம் ஒன்று, சக்கு பலம் ஒன்னு, பெருங்காயம் விராகன் எடை 
இரண்டு, திப்பிலி விராகன் எடை ஐந்து, இவைகளைச் சூரணித்து 
மேற்படி. ஓமச்சூரணத்துக்குப் பரஇயிடையாகச்சேர்.த்துக் 
கலக்து வெருகடி.ப்பிரமாணம் உட்கொள்ள வாய்வு, மக்தசன்னி, 
வாதம், புளியேப்பம், அக்னிம௰ம் கம் இவைகள் தீரும், புளி நீக 
சவும், ் 

பரங்கிப்பட்டைச் கரணம், 

பரங்கிப்பட்டை பலம் ஐந்து, எலம், செண்பகப்பூ, செங்கமு 
நீச், கோஷ்டம், அக்கராகாரம், அதிமதுரம், கருஞ்ரேகம், மர 
மஞ்சள், சுக்கு, வெள்ளை வெங்காயம், தூதுவளைவேர், அமுக்கருன் 
கிழங்கு, 'பேறுமுட்டிவேர்,. வெள்வேல்வேர்ப்பட்டை, இவை 
வகைக்கு விராகன்் எடை ஒன்று, செங்கத் தாரிப்பட்டை, கஞ் 
சுண்டாம்வேர்ப்பட்டை, விழும்பி$வர்ப்பட்டை, இவை வகைக்கு 
விராகன் எடை ஐந்து, இவைகக£ாசீ சூரணித்துச் காலை மாலை 
மூன்அவிராகனெடைவீ தம் வெக்கீசில் காற்பதுகாள் உட்கொள்ள 
சூலைகோய், வெடி.சூலை, கால்கைமுடங்கல்,.. வாத சூலை இவைகள் 

பத்தியம் ;-ஈல்லெண்ணெய், கோழிக்கறி, பிண்ணாக்கு, 
முருங்கைக் £ரை ஆகாது, , துவரைப்பருப்பு, பசுவின்பால் உட் 
கொள்ளலாம், . தயிர், வெள்காவெங்காயம், உப்பு இவைகளைப் 
புளிநீக்சி வெந்ரீர் வார். த்து உட்கொள்ளலாம்,
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அயிற்றிலிருந்து பிள்ளைவிழ. 

ஓரிலைக்காமரை சமூலதக்மைக் காடியிலரை,த்து முலைய 
” லிறங்கச்துடவ விழும், 

சி.ர்ருமணக்கன்வேசை (மூன் தாணி) முன்றாணையில் 

: முடிக்காலும் பிரசவமரகும், 

அரிகாரக்தை யனரத்துச் சேனில் கொடுத்தாலும் 

பிறக்கும், 

நஞ்சுக் கொடிவிழ, 

மஞ்ச&ா முூள்ளிக்காயளவரைத்துக் காடியிற்கலக்க, மூன்பு 
Cava gm eS தின்னக்கொடுத்து பின்பு ஷை மஞ்சள் கலக்கியக் 
கரடியைச். கொடுக்க, நஞ்சுக்கொடி விழும், 

ன. வீடாச்சுரத்துக்கு, 

மமில்துத்சுச்தை வெற்றில்ச்சாற்றிலரைத்து. வில்லை 
செய்துலர்தீஇப் புடமிட்டுப் பின்பும் மேற்படிச் சாற்திலரைத் 
லர்,சீஇிப் புடமிடவும். இவ்வாறு எழுபுடமிட்டு எடுத்துப் 
பொடித்துச் சிறிது இடது காசியில் ஊத, சாம் பேரம், . 

பெரும்மாட்டுக்கு, . 

சேகன்னம்பாகாயை எலுமிச்சங்காயளவரை த்துக் தலிரில் 
SUSE கொடுக்கச் திரும், ட் 

குதகளாயுவுக்கு, 
துக்பைச்சாறு, குப்பைமேனிச்சாறு, மூருங்கைச்சா ௮, 

குக்குடாச்சாறு இவைகளைக் கலந்து கொடுக்கவும், . உடனே 
திரும்... 7 

காமாலைக்கு, 

வெள் &ச்சாரணைவேருக்குச சனிக்கிழமை காப்புக்கட்டி 
ஞாயிற்றுச்சிழுனமை கோழிபவி கொடுத்து எடுத்துவந்து, ஈறு: 
துண்டுகளாக குக்கி, கன்னியழியாப்பெண்பிஸ்க நூற்ற 
நாலை கனது are மாட்டி. கின்தோளளனவு. பிடித்துச் சரடு 
திரித்து அவ்வேர். த அுண்டுககா மாலைகட்டிக் Gaps Ded போடத் ் 
கரும், ஏழாம்காள் எடுத்துப்போடவும்,. ° ததத ES
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உப்புச் செந்தூரம், 

கல்லுபபு படி ஒனறு கொண்டு தும்பைச்சாற் றிலரை த்து 
-உலர்க்இப்புடமிடக் கருக்கும், பின்பு, சங்கிலைச்சாறு விட்டு 

அரைத்துலர்த்துப் புடமிட மேற்கண்டபடியே கரு,த்.திருக்கும், 
குப்பை மேனிச்சான௮ு வார்,த தரைத்துலர்த்இப் புடமிடச் சற்றே 

சிவக்கும், மனொசலை பணவெடைசேர்த்து .மாட்டுப்புளிச்சான் 

சாறு வார்த். தரை த்துலர்த.இப் புடமிட்  ஈல்ல செந்துரரமாகும். 
இப்படி.ச்செய்யின் உப்பு கட்டுப்பட்டு ஈல்லசெக்தூரமாகும், 
ேதனில் கொடுக்க குன்மவகை எட்டும் இரும், 

பவுத்திரத்துக்கு. 

ஈ.தீ.தச்சூிரிவேரையசை த்து : ஈல்லெண்ணெயிற் குழப்பி 
முப்பதுகாள் கொடுச்சு தீரும். 

வயிற்று வலிக்கு. 

செங்கற்பெரடியையும், மிளகையும் வறுத்து, நீர்விட்டு 
சுண்டக்காய்ச்சி யிறு ச்துக்கொடுக்கவும். 

விப்புருதிக்கு, 

OS 565 5 Bi, கொட்டையிலை, இவ்விரண்டையும் வதக்கிக் 

கட்டவும், அல்லது, ் 

இக்துப்பு, சசாமண்ணு, : இவற்றை பேய்க்கும்மட்டிக்காய் 
சாற்றில் ஊரப்போட்டுக் குடிக்கவும், அல்லது, 

- “ஆகாசக் கருடன்இழங்கை, எருமைப்பரவிலரை த்துக் குடி. 

த்து மேணியிலும் பூசவும், அல்லது, 

ஈரவெங்காயக்ை துயரை த்து எருமைவெண்ணெயில் கலந்து 

விழுங்கவும், ௮ல்ல.து, 

ஆவாரங்கொழும்)ைத நல்லெண்ணெயிலரை த்துக் கட்டவும், 

பவுத்திரத்துக்கு, 
சிற்றாமணக்கலை, எருக்கமொட்டுப்பூ, இவற்றை வ.தக்யெ 

ரைத்துப் பூசத் தரும். 

வேறு ;-சச்இற் கிழங்கை, எருமைப் பாலிலசைத்துச் சாம் 
பிடவும், மேற்படி. வீக்கதீதுக்கு வ௫ம்பு, வெளளைப் பூண்டு, கடுகு, 

கடுக்காய் இவைகளைச் துளசிச்சாற்றிலரைத்துப் பூசவும் இரும்,
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எலிக்கடிக்கு. 

பெருகுருஞ்சான்வேரை பசுவின்பாலிலரை த்து ஐந்து 

நாள் கொடுக்கவும், பின்னும் நரய்ப்பீர்க்கன்விையும் மேற்படித் 

தழையும் வேளா வேரும் முதலியன கூட்டி அசைத்து மூனறு 

நாள் உட்கொள்ள எவ்வித எலிக்கடியும் இரும், கைகண்டது. 

மல்ட்டுவலிக்கு. 

பொன்னாங்கண்ணிவேர், சிறுபூகாவேர்,  நல்லவெல்லம் 

இவைகசப் பசுவின்பால் விட்டரைத்து ஒரு மாள் கொடுக்கவும், 

கடும்' பத்தியம் இருக்கவும். , பாலும் சோறும் சேர்க்கலாம்: 

வயிற்று வலி தீரும், 
ர டப கண்வலிக்கு, 

மஞ்௪ள், கருங்குங்கிலியம், மிளகு இவைகளைப் பொடித்துச் 

சீலையில்வைத்துத் இரிசெய்து வலிக்கிறபக்கத்துநாசியில் புகை 
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பேய்நாய், நரி, கடிக்கு. 

ஆகாசக்கருடன்கிழ்ங்கு, கருஞ்சரகம், இவைக&ரப் பசுவின் 

பாலிலரை த்துக் கொடுக்கவும், அல்லது, 

மருளூமத்தன் விதையை. பாக்களவரைகத்துக் .. கொடுக் 

கவும், பொழுது விழுகிற மட்டும், கடிகீகப்பட்டவனணை க கட்டிவைக் 

கவும், பின்பு பெருங்காய,த்ை க வெந்ரீரிலரை ததக கொடுக்கவும், 

படத்த ட்ட ட் 
தலைசுருளிவேரைக் காராட்டுப் பாலிலரை த்துக்கொடுக் 

கவும், ௬ 

பத்தியம் :-- தலையில் பத்துக்குடம் நீர் வார்க்கவும். 

காதில் நாய் ஈ புருதலுக்கு, ' 

கார்த்திகைக் கிழங்கிலையைக் கசக்கிக் காஇல் பிழிந்து 
அடைத்து வைக்கவும், பின்பு  கெல்லிவேர், உள்ளி, வசம்பு, 
விளக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் இவைககக் காய்ச்9க் 

காதல் விட்டடைக்கவும். | 

சிரங்குக்கு. 

.... இரசம் விராகன் . எடை ஒன்று, கர்.தகம் விராகன் எடை” 
ஒன்று, ீரடிமுகத்து விராகன் எடை எழு, கார்போகவரிசி விரா
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கன். எடை ஏழரை, இவைகளை எடுத்து எருமைப் பாலும் தேங் 

கரய்ப்பாலும் கலக்கரைத்துச் சூரியபுட்ம் வைத்துப் பூசத் இரும். 

விரை வாதத்திற்கு. 

முருங்கையிலை பிடி. ஒன்று, வெள்ளா வெங்காயம் எட்டு, 

வெந் தயம் பலம் ஒன்று, சுக்கும், மிளகும், பலம் ஒன்று, கழ.ற்சிப் 

பருப்பு இரண்டு, இவைகளை இரண்டுபடி நீர் விட்டு உழக்கரய்க் 

காய்ச்சி கொடுக்கவும், 

சோகை காமாலைக்கு. 

சிறு செருப்படை, நாயுருவி, துளசி, மல்லிகை, கையாக்.த 
கரை; பொடுசலை;, அவுரி, உப்பிலாங்கொடிஇலை, இவைகல்£ 

ஒவ்வொன்றும் எலுமிச்சங்காயளவும், புனியிலை குறுணியும் 
எடுதீதுக் கொண்டு காடி.நீர்விட்டுத்துவைத்து, அரப்பொடி. 

பலம் மூன்று போட்டு sragerer வெய்யிலிலே வைத்துப் 

பிழிந்து ௮,தில், மிளகு, உள்ளி, ௮ர,த)க, கருஞ்சீரகம், வெம் 
தயம், ஓம்ம், சதகுப்பை,  கடுகுரோகணி, சக்கு, காந்.தம், அரப் 

பொடி, குங்கிலியம் இவை :வகைக்குப் பலம் ஒன்று, கடுக்காய் 

இரண்டு, இவைகளைக் கூட்டியரைத்து வேகவைத்து மெழுகு 
போல் ண்டி எடுத்துக்கொண்டு அ௮.தில், சண்டக்காய்அளவு 
'இருபதுகாள் உட்கொள்ள சோகை, காமாலை, பரண்டு, விஷ 
பாகம் இவைகள் இரும், . கடும்- பத்தியம் இருக்கவும், 

குறிப்பு குங்கிலிய தைத மெழுகாக, வேகவைத்த பின்பு 

கூட்டி யரைத்து எடுக்கவும். 

ஆன்ந்தலைரவ மாத்திரை, : 

பொன்னாங்கண்ணிவேர், சறு£ரைவேர், வெள்ளைக் கரக்கணம் 

'வேர், ஐரி.கழ்.த.சாமரைவேர், இவை வகைக்குப் பலம் ஐந்து ; ௪ம் 

கும், து.ச்தமும், வகைக்குப் பலம் இரண்டு, துருகம் வெண்கல . 
அரப்பொடியும் வகைக்குப் பலம் மூன்று, செம்புப் பொடி. பலம் 

நான்கு, சமூகத் இராப் பழம் பலம் ஒன்று, இவைகளை எலுமிச்சம் 

பழச்சாறு விட்டரைத்து மாத்இரைகளாகச் செய்து நிழலிலு 
லர்.த்.இக் கொண்டு காடியிலுரைத்துக் கண்ணிலிட், கண்கோய் 

கள் யாவும் போம். 

் சந்திரேரதப மாத்திரை, 

... பொன்னாங்கண்ணி?வர்,' சிறுரைவேர், வெள்க£க்காக் 

கணம் வேர், சங்கு, செங்கழுடீர்க்ெங்கு, துளசி, செங்கழுநீர் த
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தாது, தாமரைவளையம், கோஷ்டம், இவை வகைக்குப் பலம் 

ஒன்று, துத்தம் பலம் மூன்று, வெண்கலத்தில் சமைத்தசா.தம் 

'பலம் ஜந்து, இவைகளை நான்கு நாள் முலைப்பால் வார். த். தரை த்து 

“மாத்திரைகள் செய்து நிழலிலுலர்,த்திக் கண்ணிலிட வெச்செனக் 

"குத்தும், தலைகோயும், சீக்கண்ணும் இரும், 

பேறு 

பசுவின்பர்ல், சேவல்கெஞ்செலும்பு, கு.திரைக்குளம்பு, 

கழுழைக்குளம்பு, ஆமையோடு, ,பலகரை, சங்கு, செம்பு, மான் 

கொம்பு, பன்றிக்கொம்பு, முயலெலும்பு, தேற்றான் வித, கடல் 

சிப்பி, முட்டையோடு, புலிககம், வெள்ளைக்காவளைவேர், வெள் 

ஜாச் சாறணைவேர், புங்கம்வி த, மூழம்வி), ஆட்டுக் 

கொம்பு, இந்துப்பு, மனோசிலை, கற்பூரம்; இவை வகைக்குப் பலம் 

- ஓன்றையெடுத்து எலுமிச்சம் பழச்சாறு விட்டரைத்து, மாத்தி 

ரைகள் செய்து நிழலிலுலர்,க.இ, நெய்யிலுரை த்துக் சண்ணிலிட 

௪கல கண் நோய்களும் இரும். ட் 

சந்திரோதய மாத்திரை, . 

பலகரை, கடுக்காய், தான் நிக்காய், நெல்லி வற்றல், கற்பூரம், 

இந்துப்பு, (கடுக்காய், நெல்லி, தான்றி இவைகளின் பருப்பு) 

துத்தம், அஞ்சனக்கல், கருடப்பச்சை, 'பீசரோகணி, கஸ்தூரி 

மஞ்சள், தாமரைப் பூ, தாமரைத் தாது, மாதுளை, கடல்நுரை, 

சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, வெள்ளிலை, ஓரி தழ்,த், தாமரை, அரப்பொடி. 
மூதலியவைகளை எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டரைத்து மா.தீ.இிரை 

களாகச் செய்து செய்யிலுரைத்துக். கண்ணிலிட, சகல கண் 

கோய்களும் இரும், 

காது கேளாததற்கு, 

உள்ளி, ' வசம்பு, மஞ்சள். இவைகளைப் வாலவிட்ப்க்னா றின். 

லரை த்து நல்லெண்ணெயில் கலக்கக் காய்ச்சி காதில். விட்ட 
டைக்கதீ இரும், 

உள்மூலம் புற முலங்களுக்கு 

பேய்ப்பீர்க்கன் விதை படி. ஒன்று; இதை எருக்கலம் 

பழுப்புச்சாறு விட்டரைத்துப் பீங்கான் பாத்திரத்தில் வைத்துச் 

சூரியபுடம் வைத்தால் ைலமிறங்கும். மேற்படி,த் 50540. 

துருசு - விராகன் அரையளவு கலந்து. உள்மூலத்துகீகு விர 

லிற்றடவி எச்சில் வாயில் சுற்றிலும் தடவக்கரைந்து போகும்
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பரு,த்.இப்பூவை நெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சித் தடவ புண்ணாறும். 

விக்கலுக்கு. 

பொடுதலையிலை, சிறு செருப்படியிலை, விளாவிலை, கொச்சி 
யிலை, இவைகசகாக் காடி. வரர்த்கரைத்துச எட்டியிலிட்டுக் 

காய்ச்சும்போது முகர்ந்து பார்க்கவும், விச்கல் உடனே நிற்கும், 

மல்ட்டுப் புழுவுக்கு. 

ஆண்வசசம்பு, பெண்வசம்பு, விராகன் எடை ஒன்று, மிளகு, 

தக்காளிச்சாறு படி முச்காலில் அரைத்து மேற்படிச் சாற்றில் 

ENT EG, அதனை ஒரு படியில் விட்டு தண்ணீரில் மேற்குமுக 

மாக கின்று சாப்பிட்டுப் படியை எரிந்து விடவும், படியை வேறு 

ஆளை விட்டு எடுத்து வரச்செய்யவும், மூன்று தரம் மேற்படி. 
நீரில் முழுவவெரவும். வீட்டுத்தூரமான முதல் நாள் முன்கூறிய 
படியே : இரண்டு நாளும் செய்யவும், கான்காவது காளில் 

பேய்க்குமட்டிக்காயின் விதையை நிக்கி சங்கலைபிடி இரண்டு 
சேர்த்து, . 'அவித்துப்பிசைந்தும் பிழிந்தநிரைக் குடிக்க 

மலட்டுப் yap, மலக்தகோடே விழுந்து விடும், பச்சரிசிக் கஞ்சி 

குடிக்கவும், உப்பு, புளி நீகசியிருஃ£கவும், மூங்கிலிலை, தும்பையிலை, 

குப்பைமேனியிலை, இவற்றின் சாற்றை முழுகிய உடனே கையில் 

பிழிந்து குடிக்கவும், 

நீர்ச்சுருக்குக்கு 

எள். பிண்ணாக்கையிடிதீதுத் தேங்காய்ப்பாலில் வேக 
"வைத்துச் சாப்பிடவும், ் 

நைவேளையை வாய்பேசாமல் பிடுங்கி எலுமிச்சங்காயளவு 

அரைத்துப் பனங்கருப்புக்கட்டியில் ஐ௩்.து நாள், இரண்டு வேளை 

களும் சரப்பிடவும் திரும், 'பசுவின்பால் சேர்த்து வெக்டீரில் 
இனிக்கஷம், 

முலைசுரக்க. 

-குன்றிமணியிலைச்சானு உரியளவும், சுக்கு பலம் இரண்டு, 
சிறுகும்மட்டிவேர் பலம் இரண்டு ) இவற்றைப் பசுவின் பாலி 

ors He சாப்பிட, முலைப்பால் சரக்கும், மாடு எருமை முதலிய 

வத்திற்குமாகும்...
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பெரும்பரட்டுக்கு 

தென்னம்பாகரயை விளரங்காயளவரை த்துப் பசுவின் 

பாலில் கரைத்துச் சர்க்கரைசேர்த்துக் குடிக்கவும், கைகண்டது.. 

அடிக்கடி. சிறுநீர் பபரவதைத்தடுக்க. 

சீலை சுட்ட சாம்பல் உழக்கு, நெற்பொரி சூரணம் உழக்கு, 

இவ்விரண்டையும் கலக்தரைக்து வடிகட்டி வெறுகடியளவு 

உட்கொள்ளவும். கைகண்டது, 

இலிங்கச்செந்தூரம் 

சா.இலிங்கம் விராகன் எடை ஐர்கை எடுத்து வேப்பங்காயை 

யிடி.கீதுச் சாறுபிழிந்து சுருக்குக் கொடுத்துப் பொடித்து உட் 

கொள்ள .சன்னிசுரம் இரும், மாக்இிரையாகவும் உபயோகிக்க 

லாம், 
அப்பிரகச்செந்தூரம் 

அப்பிரக,த்தை ' கையாக் தகரைச்சாற்றிலரைத்துலர் த்.இ 
ஓட்டிலிட்டுக்கட்டிச் . சீலைமண்செய்து புடமிடவும், . இப்படி. 
பத்து புடமிடச். செந்தூரமாகும். 

உப்புக் கட்டு 

கறியுப்பை, கொடிக்கள்ளியைக் துவைத்து எடுத்.தச்சா று 
விட்டரைத்து ஓட்டிலிட்டுச் சலைமண் செய்து புடமிடக்கட்டும், 

தாதுவிருத்திக்கு 

சா.இலிங்க தைதக்கோழிக்கு, உணவோடு கொடுத்துவக்து 
அக்கோழியைச் சமைத்துச் சாப்பிட ஆண்மை பெருகும்... 

வாந்திக்கு 

சுக்கு, அரிதாரம், சனிக்காரம், வெண்காரம், கடுக்காய், . 
சீனிச்சர்க்களை இவற்றை எலுமிச்சம் சர்ற்நில் அரைத்து 
மாத்திரைகளாகச் செய்துகொண்டு கொடுக்க வரந்தி நிற்கும், 

_ பாண்டு நோய்க்கு, 

கற்றாழஞ்சருகு, களிப்பரக்கு, கடுக்காய், விழிம்பி ச் தழை 
இவைகளை, இரவடுப்பில் குடி.ரீராகயெஇல்,' வெங்காரம், கடுகு



கற்ப வதைகள 59 

ரோகிணி இவ்ற்றையரைத்துக் கலக்இக் காலையில், கொடுக்கச் 

தீரும். 

நீலிவேர், செங்கக்தாரி, பூதகரப்பான்பட்டை, வெள்ளப் 
பூண்டு, வசம்பு, இவைகளைப் பொடித்து விளக்செண்ணெயி 
OLDE சூரியபுடம் வைத்து மூன்று நாள் சாப்பிட்டு, ஏமுகரள் 
ப.தீ.இயமாயிருக்கவும், ் 

மூக்கில் இரத்தம் விழுவதற்கு 

பனையோலையைச் சட்டு இளவெர்நீரிற். கொடுத்து ௮ம் 
நீரோடு ஆவரையிலையை யரைத்து உச்சந் தலையிற் பற்நிடவும், 

உஷ்ணத்துக்கு 

கற்றாழஞ் சோற்றில், கற்கண்டு, மான்கொம்பு, இவற்றைப் 

பொடித்துமத்துத்துச் சாப்பிடவும், 

சீரகம், ீனிச்சர்க்கரை இவற்றைப் பொடித்து எலுமிச்சம் 

பழச்சாற்றில் மத்துத்துச் சாப்பிடவும், 

வாத நோய்களுக்கு 

ஈல்லெண்ணெய், தும்பைச்சாறு, வெள்ளாட்டு மூத்திரம், 
இவற்றைச் சமமாக்க் கூட்டி. மூன்று நாள்: சாப்பிட்டு, ஐந்து 

காள் கடும்பத்தியமாய் இருக்கவும், 

விப்புருதிக்கு 

கடுங்காவக£வேர், மந்தைப்புலிக்கொழுந்து இவற்றை ஊர்க் 
. கள்ளிப்பாலில் அரைத்து வெர்நீரிற் கொடுக்கப் . பேதியாகும், 

மாற்று -மோருஞ்சோறும், 

் நிள்ளையில்லாத பேர்க்குப் பரீகைஷை 

மூருக்கலையைப் பசும்பால் படி. இரண்டு விட்டுத் துவைத்து 
ஒரு கண்ணத்துற் .பிழிந்து விகாயகர் பூசை செய்து பின்பு 
பார்க்க அது கட்டியாயுரைந்துருக் தால் . பிள்காயுண்டாகும், . 
இரிஇரியாய் உடைந்இருக் கால் அவளுக்குப் பிள்ளை உண்டாகா 
தென வறியவும்.
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சகல புற்றுப்பிளவைக்கு 

சரமாக வழிஞ்சுவிடை புங்கம் வித்து 

தான்றிவி த புன்னைவிகை கடுக்காய், கார்தோல் 

அரிசியோடு சமமாகப் பாண்டத் திட்டே 

யமுரிவிட்டு இருபதுகா ளான போது 

உரமாக நிழலுலர்த்தி மிளகு நாழி 

யுடன்கலந்து பின்னுமதைப் பாண்டத் இட்டு 

நிறமாகக் குழிதைதைல மிறக்கி வாங்கி 

நிருவாணி பூசைசெய்து யெடுத்து வைய்யே. 

வைத்திருந்த தைலத்தில் கொஞ்சம் தொட்டு 

மயிர் நுனியிற் றடவவது கருக்துப் போகும் 

மெய்த திருந்த வெடிசூலை சண்ட மாலை 

Guar o Ger PA pag கரப்பா னெல்லாம் 

மொய்ததருந்து கட்டோடுக்  தலந்தன்னை 

மொழிகிறேன் கோய்க்கெல்லாம் பூசிப் பாரு 

முகு்திருந்த கெற்றுப்போ லாகு மப்பா 

மூதண்டைக் குழி த்ை கல முழுகு வாயே, 

முழுகையிலே விஷக் இரும் குட்டம் இரும் 

முடிசிறங்கு தலைவெட்டை மேகக்தீரும் 

மழுகையிலே புழுவெட்டு ரோமத் இயோல் 

வறுமையிம்மை மயிரதீத வாறுக் இரும் 

விமுகையிலே சுழற்றிகோய ஈடுக்கக் இரும் 

மிகுசிறங்கு குறுந் தடிப்பு வினையும் இரும் 
வழுகையிலே பாம்பரணை கடியும் இரும் 

மாரணியடிச சிலந்துகடி வாளை போமே, 

போமென் ற குழிவாளை புறவாகா 

யரவையடி யூமையடி. சிலட்.இவாகா 

யாமென்ற விப்புருதி விலாவில் வாகா 

துடைவாரக மதுகுவாளை 

வேமென்ற கண்ணோசி (சிமிட்டிப் பூசிட்டு) கன்னப் புற்று 

மிகபிடரி நுனிநாசிச் சலந்தப் புற்று 

தாமென்ற பிளவையிமை கண்மேல் வந்த 

சரிகநெற்றிப் பிளவையிவை அணியும் பாரே. 

கணிவான பெண்குநிமேல் கரப்பான் கட்டு 

சடைச்சிலந்து யலகுவின்மேல் புற்றும் பாரு 

பிணியான பவுத்திரங்கள் முகமூ லங்கள்
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பின்கரப்பான் முன்கர்ப்பான் ரணப்பு,ச் துக்தான் 

துணிவான வுந்திப்புண் துடையிற் புற்று 

துடி சூலை யிடிசூலை மேக சூலை 

கணியான வலவடி.கள் இலைமேற் புண்கள் 
கீழ்நாக்கு மேல்காக்குப் புற்றுப் போமே, 

பு.ற்றுப்போம் ஈரல்பிளவை நடுத்திறச் சூலை 

புரைவிழுக் த படுக்கடங்கு நிறுத்தும் பாரு 

.அ.ற்றுப்போம் காக்குநுனி மூக்கிற்புண்ணும் 

அரையாப் பிசாசுநீர்க் கோவைப் புற்று 

விற்றுப்போம் நாற்பூடு தாக்குண் டான 

புண்ணும்விழி முழுங்கியும் முழுங்கிவே?ிப் புற்றும் 

செற்றுப்போம் இத்தனைக்கும் பூசம் போது 

,தீர்ந்துபோ மின்னமொன்று சொல்லக் கேளே, 

சொல்லக்கேள் நல்லரவும் விரியன் பாம்பு 
சூலெலிகள் குருட்டெலிகள் புடையன் மூக்கன் 

வெல்லக் கேள்கள் ஈட்டுவக் காலி 

விஷமுள்ளுத் தைத் தாலும் பூசு பூசு 
யில்லைக்கே ளிறந்துவிடும் விஷங்க ளெல்லாம் 

இக தலம் வெகுசுருக்கு சுருக்க மெத்த 

சொல்லக்கேள் விஷங்களொடு கோய்க ளெல்லாம் 

கொல்லுமென்றே யிதைலங் கூறி னேனே. 

கூறினேன் புகையிலையும் புளியும் Kear CF 

கூடாது பச்சைமீன் கள்ளு தள்ளு 

மீறிநீ யுண்ணாே யன்னதக் தையும் 

விழுங்காே க யுறங்காதே தெய்வமோ காதே 

யேறியே கண்டவனை வைய்து டாச்த 

யேசாேத வெய்யாதேத கேண்டி. டாதே 

ஆறிமே பதமாகக் தினறா லப்பா 

வலமதுதா னன்னிலக் கரியும் பாரே. 

அப்பிரகச் செந்தூரம், 

அப்பிரகம், பூநீறு, காரம் இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்றை 

வல்லாரைச்சாற்றில் மூன்று நாளரைகத்து வில்லை தட்டி யலா தீதி, 

ஓட்டிலிட்டுச சீலைமண் மூ வகையும் செ பது களபுடம் போட் 

டெடுக்க மஞ்சள் நிறமாகும். பன்பதனை, காரம் ஒரு பலம் சேர்த்து 

பொற்றலைக்கரிப்பான் சாற்நிலரைத்து, முலைப்பால் சேர்த்து
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வில்லை செய்து, காய வைத்து, ஓட்டிலிட்டுச் சீலைமண் மூன்று 
வகையுஞ்செய்து கஜபுடமிடச் செந்தூரமாகும், இச் செந் 

தூரத்தை பணவெடை எடுத்து கெய்யில் உட்கொள்ள, வாத 

மேகமும், நீரிழிவும் இரும், 0 தனிற்கொள்ள பாண்டு இரும், 
சர்க்கரையிற் கொள்ள குஷ்டம் இரும், கடுக்காய்ச் சூரண _த்துற் 

கொள்ள ௩ஈரை திரை தீரும், 

பெரும்பாட்டிற்கு. 

நல்ல வெல்லத்தில், கருங்கம்பளியைப் பொஇத்துச் ஈட்டு, 

அரைத்து, எருமைத்தயிரிற் கொடுக்கத் தீரும், 

நீரடைப்புக்கு : 

முருங்கைக்கொழுசது ஒருபிடி, ஐந்து மிளகு, ஐந்து எலிப்பு . 

முக்கை, இம் மூன்றையுமரைத்து விளக்கெண்ணெயிற் குழப்பி, 
தொப்புள் முதல் அடிவயிறுவரை பூசி, முக்காலியின்பேரிலிருக 

கவும். கல்லடைப்பு, நீரடைப்பு, மாங்கிஷ அடைப்பு இவைகள் 

இரும், . இதற்கு உள்மருந்து நல்லதுப்பரையிலையை யரைத்த 

இல் கொட்டைப்பாக்களவு,. மிளகு௮ரைகத்தஇல் : கொட்டைப் 
பாக்களவு, வெள்ளுள்ளியரைத்.ததில் . கொட்டைப்பாக்களவு, 

இம் மூன்றையும். காற்படிப் பழச் சண்ணிரிலரைத்துச் .சலக்இ 
வெருகடியளவு ஒஓட்டரை (புகை யூரல்) போட்டு நாள்...ஒன்னுக்கு 

_ஜந்துமுறை கொடுக்கன உடனே எவ்விதஅடைப்பும் இரும், 

கைகண்டது, 
“ie நீரை வெளியரக்க . 

ஓமத்துடன் எருக்கம்பாலூட்டி... yore ae ere ga 
இளவெக்நீரிற்கொடுக்க வாந்.இயாகும், அத்துடன் பித்தமும் 
வெளியாகும். துருசைப் பொடித்துப் பாலிலிட்டுக் . காய்ச்ச 
யுரையிட்டுக் கொடுக்க வாக்தஇயாகும்... 

“நித்த சன்னிக்கு ் 
சந்.இ.ற்கொழுந்து, : சாரணைவேர், வேலிப்பருக்இசமூலம், 

இண்டங்கொழுந்து,  வெள்ளுள்ளி, வசம்பு இவைகளை விளக் 
கெண்ணெயிலிட்டுச் சிவச்கக் கரய்௪௪, வடித்து உள்ளுக்குக் 
கொடுத்து மேனியிலும்' Soren GF Go, 

விப்புருதிக்கு | 
வெள்காச்காவகாவேரை,. வெள்ளாட்டுச்சிறுகீரில் operetta 

MOT OY SOOT 1a கொடுக்கப் பேதியாகி குணமாகும்,
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கரப்பான் புண்களுக்கு 

அமுக்கருக்கிழங்கும், புண்ணாக்குப் பூடுசமூலமும் வகைக்கு 

முள்ளிச்காயளவரைத்துக் . கால்படி. நல்லெண்ணெயிலிட்கூ 
எலுமிச்சம்பழச்சாறு எட்டுபடி. சேர்த்துக் காய்ச்சி வடி.த்.தஇல் 

வாழைப்பழம் போட்டு, நாள் ஒன்றுக்கு ஓவ்வொரு பழம் 

சாப்பிட்டு, கல்கங்களை எடுத்துப் புண்களில் பூசத்.தரும். 

பனை பிடிக்கு 

அரிதாரம், எருக்கம்வேர், "இவற்றை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றி. 

லரைத்துத் இரிசெய்து புகைபிடிச்கக் கபரலகுலை, செவிநோய், 

பீனிசம், மண்டையிடி. இவை இரும், 

அந்திர வாயுவுக்கு 
eer Qa Fy. இரண்டு, கல்லுப்பு பிடி. ஒன்று ; இவற்றைச் . 

சேர்த்திடித்துக் தூளாக்கி வறுத் த௪ட்டியில் ஒரு படி. எருமை 

மோர் வார்த்துக் கலக்கி வெஞ்சனம்வைத்துக் கொடுக்கவும், புளி, 

,பூகை நீக, மோர் சேர்க்கவும், 

மேகநீர், வீக்கம், சோகை, காமாலை இவைகளுக்கு 

. கோவை த, தண்டை எடுத்து மேற்புறணிச் சீவி நறுக்கியிடித் 

துப் பிட்டுக்கட்டி, வேகவைத்துப் பிழிந்தெடுக்கச் சாற்றில் 

வெண்காரம் பொரித்துப் போட்டு, ஐந்து நேரங்கொடுத்து எட்டு 
நாள் கடும்பத்தியமாயிருந்து, ஒன்பதாம்காள் தண்ணீர் வார்க் 

கவும், - 

அமுக்கரறுங்கிழங்கு பலம் ஐந்து எடுத்துச் தரித்துப் பசு 
வின்பால்  விட்டாட்டி, . ஒருபடி. ௩ல்லெணெய்யிற் போட்டு, 

ப.தமாய்க்கரய்ச்சித் தலை முழுவர, மேற்கண்ட கோய்கள் 

கரும், 
“இரசப்பற்பம 

இரண்டு வராகனெடை இரசத்தை, . ஒட்டம்புல் சாற்று 

VOTH FI வில்லை தட்டி. Yor sD இரண்டெரு விற்புடமிடப் பற்ப 
மாகும், 

... சாதிலிங்கப்பற்பம் 

சாதிலிங்கம் விராகன் எடை இரண்டு எடுத்து, வங்கக்கல் 

லைப் பொடித்து சிவளார்வேம்புத்ைலக்சாலரைக்க Qe a
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குகையில் வைத்து மேல்மூடி, சீலைமண் மூன்றுவகையுஞ் 

செய்துலர்,த்.தி, ஏழெருவிற்புடமிடப் பற்பமாகும், 

தாளகப்பற்பம் 

சுத்திசெய்த தாளகம் விராகன்எடைஜஐந்து எடுத்து வெங் 

கக்கல்லைப் . பொடித்துப் பொஜற்றலைக்கையாக்தகரைச்சாறு 

விட்டரைத்துச் குகையும் மூடியும் செய்து, அதில் வைத்துச் 

சீலைமண் மூன்றுவகையுஞ் செய்து பத்தெருவிற்புடமிடப்பற்ப 

மாகும், ஷை பற்பம் பொற்றலைக்கையாங் தகரைச்சாறு கள்ளிப் 

பழச்சாறு குப்பைமேனிச்சாறு இவைகளிலும் போடலாம், 

தாளகம் விராகன்எடை ஐந்து, அண்டஓஒடு விராகன் 

எடை ஐந்து இவ்விரண்டையும் _ மேற்கண்ட . நான்குவகைச 

சாறும் விட்டரைத்து மணல்மறைவிடப் புடமிட்டாலும் பற்ப 

மாகும், ் 

அயக்களங்கு - 

அயம் பலம்' ஒன்று, உப்பு பலம். முக்கால், சாரம் பலம் 

ஒன்று, வீரம் பலம் இரண்டு, மூன்றுமுறை வெள்ளரவியிற் 
சுத்துக்த வெள்்ளைப்பாஷாணம், விராகன் எடை ஐந்து; இவை 

கா எலியாமணக்கம்பாலா லரைத்துலர்த் தி, தாம்பிரச்சிமிழில் 

அடைத்து, மருந்து மறைய மாலிரமனவகிக்ல் பால்விட்டு அடுப் 

லு வைத்து எரிக்கக் கட்டும். 

இலிங்கக்கட்டு 
லிங்கத்தை, மூலைப்பாலில் பத்து நாளூறவைத்து எலியா 

மணக்கம்பாலிலெரிக்கக் கட்டும்; ப 

'இளகீர்க்காயின் : மேல்பட்டைவித்- துவைத்துளடுச்ச 

ர் அரைப்படியில் பச்சைக்கற்பூரம் விராகன் . எடை இரண்டு, 
வெண்காரம் விராகன் ஓன்று, கற்பூரசிலாச.த்து விராகன்.எடை 

ஒன்னு; இவற்றைக் கூட்டிக் கொடுக்க, நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, 
சையடைப்டு, இரத்த மேகம், நீரெரிப்பு இவைகள் அரும், 

பிரமேகத்துக்கு 

மூற்றிய ேங்காயின் பால் படி. அரையில், வெள்ளுள்ளி பலம் 
ஒன்றை எடுத்து அரைத்துக் கலக்கி, இரண்டு காசி யெடை 
'குப்பைமேனிச்சாறு விட்டு நான்குகாள் கொடுக்கவும், பத்தி 
மம்: வெந்நீரும், சோறும்.
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கற்றாழையைப் பிழிந்து அதில், பாசிப்பயறு போட்டு 

உலரவைத்து எடுத்து, பசுவின்பாலிலரை க்துக் கொடுக்கவும், 
ப.துஇயமாய் இருக்கவும், 

அக),த்இப்பட்டைச்சாறும், பசுவின் பாலும் சரியாய்ச்கூட்டில் 

கொடுத்தாலும் இரும். பத்இயமாய் இருக்கவும். 

- கோருத்திர அரிதகிலகியம், 

ஒருப.தக்குப் பசகீரில் en SBE Dur | நாூறுகடுச்காயைப் 

பொடித்துக் கூட்டி காலொன்றாகக் காய்ச்சி ௮.இல், சுக்கு, கொடி. . 

வேலிவேர், சிவதைவேர், அரப்பொடி, 'விழலரிசி, இவை 
வகைக்கு மூன்று விராகனெடையாகக் கொண்டு . பொடித்துப் 

போட்டு சர்க்கரை பலம் மூன்று கூட்டி, அடுப்பிலிட்டுக் கிண்டி. 

எடுத்து, சுண்டக்காய் அளவு காலை மாலை உட்கொள்ள, குன்மம், 

பிரமேகம், காமாலை, பாண்டு, குட்டம், மூலம், பவுக்இரம் முதலி 

யன இரும். இதனை மலடி இன்னப் பிள்ளாயுண்டாகும். 

கடுக்காய் லேகியம், 

பொன்முசுட்டைவேர், கொடி.வேலிவேர், முட்காவளைவேர், 

நாய்வேளை வேர், புங்கம்பட்டை, ஆயில்பட்டை, பெருமரப் 

பட்டை, வெள்கா வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, இவைகளில் வகைக் 

குப் பலம் பத்து எடுத்து இடித்து இருதூணி நீர் விட்டு 
எட்டொன்ராுகக் கர்ய்ச்சி இறுத்து, காடி. குறுணி ஒன்றும், மோர் 

கு௮்ணி ஒன்றும் சேர்தது, ௮தில் இருநூறு விதைநரீக்கிய கடுக் 

காயைப் பொடித்துப் போட்டு அ.தற்குச்சரியெடை சுக்குப்பொடி. 

வறுத்துப்போட்டு நாலிலொன்றுய்க் காய்ச்சி குழம்பு ப.தமாகும் 
போதுகெய்உரி ஒன்றும், நல்லெண்ணெய் உரி, ஒன்றும் சோ கதுப் 
பின்பு, சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, சரகம், கருஞ்சீரகம், பெருங்காயம், 
பிரண்டைச் சூரணம், இவை வகைக்குப் பலமிரண்டு, சுத்திக் த 

அயப்பொடி. பலம் இரண்டு ; ஆக இவற்றை நல்லெண்ணெய் 

விட்டு மூன்றுதரம் வறுத்து அையுங்கூட்டிச் சேர் த்துக்கிண்டி. 

மெழுகுப.த,த்இலிறக தேற்றான் விடைப் பிரமாணவ் கொள்ள, 
ச தக்கிராணி, வாயுக்ரெரணி, புக். தக்ராணி, சங்கலி தக்கிராணி, 
சீழக்கரொணி, மூலக்ரொணி, இர.க்தக்ரொணி, ௮.இசாரம், மூலக் 
கடுப்பு, மூலச்சுருக்கு, சங்கிரக்கிராணி, பக்கசூலை, வா.தசூலை, 

நரபிசூலை, கெற்பசூலை, உதிரக்கட்டி. முதலியவை தீரும். 
9-
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மண்டையிடிக்கு, 

கொடி வேலிவேர்ப்பட்டை பலம் ஒன்றுடன் க.ற்ருழம்பால் 
விட்டரைத்து ஒரு படி. நல்லெண்ணெயிலிட்டு, மெழுகுபதமாய்க் 
காய்ச்சி முழுகவும், சீயக்காய் தேய்க்கவும், புளிபுகையிலை 

தள்ளவும். ் 
நீரடைப்புக்கு, 

Fei OL UII NU GF  துவைத்துவைத்து வெண்காரம் 
பொரித்துப் போட்டு கலக்கக்கொடுக்கவும், ' 

செங்கீரைச் சண்டுச்சாற்றை பசுவின் பாலில் கலக்கிக். 

கொடுக்க நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, ent oreoninme tay 

இவைகள் தீரும். 

கவதிமுருங்கையிலையைச் துவைத்து பெண்கள் கிறுகிறிற். 

பிசைந்து, :அரைப்பிடி, ஒருபிடி. கொடுக்க அப்பொழுதே 

கல்லிருக் தாலும். விழும், கைகண்டது. 

.... வெள்ளை வெட்டைக்கு, 

வெங்காயச்சாறும், நல்லெண்ணெயும் சரியாகச் சேர்த்து 
மூன்றுகாளிரண்டு வேக£யும் கொடுக்கவும், உப்பு, புளி, 

புகையிலை நீக்கவும், சீ விழுவதும் தீரும், ன ட கர்ட்” 

்.ஆவரைவிதகை, வெந் தயம் இவைகளின் சூரணங்கள். சரி 

யாகச் சேர்த்து எருமைத் தயிரிற் கொள்ள த்தீரும், 

அருகம்வேர்க்கிருதம், 

அருகன்வேர் துலாம் ஒன்றில் நூறுபடி. நீர் விட்டு Crore 

படியாகக் கரய்சரி வடிகட்டியஇல், பசுவின் நெய் படி ஒன்னும் 

மாதுளம்பழச்சாறு படி. ஒன்றும் சேர்த்து, அதிமதுரம் பலம் 

இரண்டு, தாமரைவேர், செங்கமுநீர் மூலம், இவை வகைக்குக் 

கழஞ்சு எடை இசண்டு,' இவைகளைப் பாலிலரைத்துப் போட்டு 

கமலாக்கனியாயெரித்துப் - பதமாக வடித்து உட்கொள்ள 

மூ.த்இரகிரீச்சரம், ரொணி, பிரமியம், கபாலச்சூடு, இருஇிருப்பு,,. 
இவைகள் தீரும், பத்துநாள் கொள்ளவும். இடுப்புவலி, கடிப்பு 

வலி முதலியவைகளும் இரும், 

விஷபாக முதலிய வீக்கங்களுக்கு, : 

வெள்ளைச்சாரணைச்சாறு, கையாந்தகரைச்சாறு, Appas oe 

சாறு, நீர்முள்ளிச்சாறு, இவைவகைக்குப்படி. இரண்டும், பசுவின்
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பால் படி.ஒன்னறும், நல்லெண்ணெய் ஒரு படியும் கூட்டிக் கலந்த 
ட. இல், மிளகும், ஓமமும் பலம் இரண்டு, அதிமதுரம்; கஸ்குரரி 
மஞ்சள், இவை வகைக்குப் பலம் முக்கால், சடாமாஞ்சி, கருஞ் 
சீரகம், ஈற்சரகம், இவை வகைக்கு விராகன் ஏடை இரண்டு, 

இவைகளை யரைத்துப் போட்டுக் கலக்கி மெழுகு பதமாய்க் 

காய்ச்சி வடித்து தலை முழுக் இரும், 

மூலக்கிராணிக்கு.் 

கொம்பரக்கு, சாதிக்காய், அபினி, குராசானியோமம் 

இவைகம் பொடித்து ஈல்லெண்ணெயிழ் பிசைந்து கொடுக்க 

.மூலக்கிராணி, கடுப்பு, சூடு, கு.தி.து.தல் இவைகள் இரும். பததி 

யம், மோரும் சோறும், 

உதிர வாயுவுக்கு, 

ஏலரிசி, ஈரவெங்காயம், நற்சீரகம், ஈல்லவெல்லம் இவை 

ககாக் கற்றாழைவேர்ச் சாற்றிலரைத்துக் தான்றிக்கர்ய்ப் பிர 
மாணம் உருண்டை செய்து ஆது நேரங்கொடுக்க, 0 Drury, 

" பெரும்பாடு இவைகள் தீரும். 

பத்தியம் :-உபபு ரீக எருமைத்தமிருஞ்சோறுமுண் 
.ணவும், 

யைத்தியத்துக்கு, 

மாட்டெலும்பு, சாய் மண்டையோடு, மனிதன் வெச்தவெலும்பு 

் இவைகள் . ஓரளவாகக்கொண்டு கழுகைப்பால்விட்டாட்டி 

வில்லை செய்துலர்,2.இ, குக்குடப்புடமிடப் பற்பமாகும், இப்பற் 
ப,திைக் கழஞ்சு யெடை கொண்டு கழுகைப்பாலில் பத்துகாள் 

கொடுத்து . பசுவின்பால் சேர்த்துப் பச்தியமாயிருக்கப் பைத் 

இயம் போம். ் 

: எலுமிச்சம்: பழசசாறு, முலைப்பால் ஆட்டுப்பால், பசு 

வின் கோமயம், முசுமுசுக்கைச்சாறு, கொடும்பைச்சாறு ' இவை 

வகைக்குப் படி நான்கும், கல்லெண்ணெய் படி. ஒன்றும் சேர்த்த 

தில், அதிமதுரம், கோட்டம், ஏலம், சரகம், சந்தனம் இவை 

வகைக்குப் பலம் ஒன்றை யெடுத்துக் கோவையிலைச்சாறு விட். 

டரைத்துக் கூட்டிக் கலக்கிப் பதமாய்க்காய்ச்சி வடித்துக் தலை. 

யில் குடோரியாடி. நூறுகுடம் தண்ணீர் ALG மோருஞ் சோறு 

முண்ணவும். :' இப்படி. ஒரு மண்டலம் செய்தால் வெறியும், 
பித்தும் இரும், ்.
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பாண்டு நோய்க்கு, - 

கொடிவேவியர், கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், 

இவை வகைக்குப்பலம் ஒன்றைஎடுத்துப் பசுவின் பாலிலரைத்து 

ஒருபடி. பசுவின்கெய்யிற் கலக்கத் காய்ச்சி மெழுகுபதுதுதில் 

வடித்து, மூன்றுகாளக் கொருதரமாக முழுகிவர பாண்டு, 

 தகவெளுப்பு, தசைகீர், முதலியவைகள் இரும். 

அரிதார என்னெய், 

அரிதாரம் விராகனெடை நான்கைப் பகுவின்சீரில் ஒரு 

சாமமும், சுண்ணாம்புத் சண்ணீரில் ஒரு சாமமும் ஊறவைத்து, 

மூன்று சேங்கோட்டையை மனிதர் சிறுநீரில் வேகவைத் 

துலர்த்து, இவ்விரண்டையும் பொடித்து, பசுவின்கெய், எருமை 

கெய், வெள்ளாட்டு கெய், இம் மூன்று கெய்யும் உழக்களவில் : 

சேர்த்து. வேகும்போது அதில் கெல்போட்டால் பொரிவது 

போல் பொரியும், அப்போது 6 காழியில் குளிர்க், த சலம் 

விட்டு 9 GH மேற்படி. நெய்யை யூற்றினால். 'கெய்மிதக்கும், ௮ 

வழித்து, காள் ஒன்றுக்கு வெருகடியளவு உட்கொள்ள, மேக 

கோய்கள் எல்லாக் திரும், pa BemEig saa. 

வங்காரச் சஞ்சீவி, 

இரசம் விராகனெடை பன்னிரண்டு, அரப்பொடி. விராக 

னெடை ஐம்பது, காச் தம், அப்பிரகம், வெங்காரம் இவை வகைக்கு 

விராகனெடை பன்னிரண்டு இவைகக£ச் சுத் இசெய்து, ' காவற் 

பட்டைச் சாற்றால் அரைத்து, வில்லை : செய்துலர் கீ.இி, ஓட்டி 

லிட்டுச் லைமண் செய்து, வராகப் புடமிடவும், பின்னும் மேற் 

படிச் சாற்றிலரைத்துப் புடமிடவும், இப்படியே கற்றாழஞ்சாற் ' 

றில் இரண்டு புடமும், மரு தப்பட்டைச் சாற்றில் இரண்டு புட்மூம், 
முருக்கிலைச்சாற்றில் இரண்டு புடமும், கொடிவேலிக் கஷாய த்தல் 

இரண்டு புடமும், இரிபலைக்கஷாயத்தில் இரண்டு புடமும், எலு 
மிச்சம் பழச்சாற்றில் இரண்டு புடமும், ஆலம்பட்டைக் கஷாய 

Be இரண்டு புடமும்,  அரசம்பட்டைக்கஷாய,த்தில் , இரண்டு. : 
புடமும். போட்டு . எடு துக்கொண்டு காள்ஒன்றுக்குப் பண 
வெடைவீ தம், இரிகடுகுச் சூரண _த்டுல் கொடுக்கச் சுவாசகாசமும் 
முருங்கப்பட்டைச்சாற்றில் கொடுக்க மக்தர்ரகாசமும், ரகக் 
கஷாயத்தில் கொடுக்கப் பித் தகாசமும், வெள்ளாட்டு மூத்திரத் : 
தில் கொடுக்கக் காமாலை, விஷவா தம், பாண்டு, நீர்க்கோவை,
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மசோதரம் இவைகளும், பசுவின் வெண்ணெயில் கொடுக்கப் 

௪ப்பிரமியம், இர த். தப்பிரமியங்களும், இஞ்சிச்சாற்.நில் கொடுக்கச் 

எதசுரமும், முலைப்பாலில் கொடுக்க பித்தச் சுரமும், கொச்சிச் 

சாற்றில் கொடுக்க சிலேட்டுமச்சுரமும், மலை தாங்கி, க நிவேப்பிலை, 

சுக்கு இவைகளின். வேர்க்கியாழ,த்.இல் கொடுக்க SBE 

“சுரமும், மாதுகா, ஆவரை, கீர்ப்பூலா, கர்ரை இவைகளின் 

வேர்க்கியாழ,த்இல் கொடுக்க சகல இராணிகளும், எலுமிச்சம் 

பழச்சாற்றில் கொடுக்க, ,ஆரோசகமும், பனைவேர்க்கிழாயத்தல் 

கொடுக்க விக்கலும், அரத்தைச் சூரணத்தில் கொடுக்கக் கபக் 

கட்டும், வேப்பிலைக்கழாயத்தில் கொடுக்க விஷமும். இரும், 

ப்இயம் :--கைப்பு, புளி நீக்கவும், 

ஈருள்ளியெண்ணெய், 

சதுரக்கள்ளியுப்புப் படி. இரண்டைப் பொடித்து, மேல்தோல் 

பேரக்யெ வரிக்கும்மட்டிப் பழம் எட்டுக்குள் வைத்து, விளக் 

கெண்ணெய் படி இரண்டில், அசையாது வைத்து; அத்துடன் 

ஜந்து ஈரவெங்காயம் நறுக்கிப் போட்டு, வேடுகட்டி. எழு காள் 

சூரிய புடம்வைத்து, எட்டாம் காள் சிறு கொதியிட்டு ஒருபிடி 

கிலையாவரை வேரைச் தட்டிப் போட்டுக்காய்சீசி வடிக்காமல் 

வைத்துக்கொண்டு ஒரு தரம் ஒருகாக£க்கு ஒரு, முறையாகக் 

sre Quon கொள்ள, கெண்டை, கவிசை, காமாலை, மகோதரம், 

.. விக்கம் முதலியன இரும், கசைகண்டது. 

தாகம்-- வாந்திக்கு. 

வில்வக்கொழுந்து, பூங்கோரைக் இழங்கு, ௮.இமதுரம், விலா 

மிச்சம் வேர், வெட்டிவேர், நன்னாரிவேர், இவைகளை நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சி வடித்து, பணவெடை பஞ்ச, தாரை போட்டுக்கொடுக்க, 

எல்லாவித தாகமும் வாந்இயும் இரும். 

வங்காரச் சஞ்சீவி அக்னிருமாரச் செந்தூரம். 

- அரப்பொடி, உருக்குப்பொடி, இரசம், செம்பரப்பொடி, 

வெண்கல அரப்பொடி, வெங்காரம், மனோசிலை, . அரிதாரம், இப் 

பிலி, இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, காக்.தம் பலம் இரண்டு, 

நெல்லிக்காய் கந். தகம் பலம் ஆறு, இவைகக£க் கற்றாழைச்சாறு 

விட்டு மூன்று நாளரைத்துச் சட்டியிலிட்டு அடையாகக் தட்டி. 

உலர்ம் த பின்பு மேற்சட்டி. மூடி. 7 சலைமண் செய்து, மூன்று நாள் 

விடாமல் எரித்து, 'ஆறவிட்டெடுக்கச் செந்தூரமாகும், இச்செகந்
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தூரத்தில் ஒரு வராகனெடையுடன் பச்சை சாவியை கசத 

இல் மூன்று நரள் ஊறவைத்துலர்த்இப் பின்பு வெள்ளாட்டு eps 

இர,த்இல் மூன்று நாஞரவைத்துலர்த்.இ எடுத்தும், இப்பிலி 
மூலமும் இரண்டு பலம் சேர்த்து, வெள்ளுள்ளி சை தலத்தில் 

அரைத்து மாத்திரைகள் செய்து, ஒரு மாத்திரை உட்கொள்ள 

இரிச்சரவா.தம் போம், தேனில் இரிகடியளவு இப்பிலிச் சூரணம் 

கூட்டி, ஒரு மாத்திரை வீதம் பதினாறு நாள் உட்கொள்ளப் 

பிரமியம் 6-ம், கல்லடைப்பு, சதையடைப்பு 19-ம், இக்திரகண்டி 

சம், அந். தர வாதம், பி.த்.தம் 42ம், சிலேட்டுமம் 97ம், உஷ்ணரோகம் 

மூ. தலியவை இரும், வெள்ளுள்ளித் தைலத்தில் ஒரு மாத்திரை 

உட்கொள்ள வயிற்று நோய்கள், ' வாயுத்திரட்ட, பெருவயிறு, 

விஷ்பாகம், காமாலை, பாண்டு இவைகள் தீரும், ஷீ செந் 

தூரத்தில் ஒரு பணவெடையும், இப்பிலி, மிளகு இவற்றை 

வெதுப்பிச் செய்த சூரணமும், தனும், இஞ்சிச்சாறும் கலக். த.இல் 

இசண்டுகேரம் இருபது நாள் உட்கொள்ள சன்னி பதினெட்டு, 
வாயுவு, ச௪,த்இகுன்மம், எரிகுன்மம், காமாலை; ous Bund, Quer gs 

இரம், முகவாதம்; மண்டைச்சூலை, பீனிசம்,  காசிவலி, தலைவலி, 

பிடரிவலி, செவிகோய், கொண்டைகோய், முசல்கண்டன், அண்ட 

* வாதம், குடல்வா.கம், ஆனக் தவாயு, அக்இரவாயு, உள்வலிப்பு, 

புறவலிப்பு, கு.இவா.தம், நடுக்கு வாதம், nan திரும், ug 

இய.மாயிருக்கவும், ் 

_ நீர்க்கடுப்புக்கு. 

வெள்ளரிக்கரயை முக நீக்கயரிந்து, ஈரவெங்காயமுமறிக்து, 
புதுப்பானையிலிட்டுப் புது நெல்லுமி கணையத்தில் சாப்பிட 

eens தரும். 

கர்ப்பரேரகங்களுக்கு, 

விளக்கெண்ணெய், குமட்டிக்காய்ச்சாறு, .வேப்பம்பட்டைக் 

“கஷாயம், கழஞ்சியிலைச்சாறு, ஐவிரலிச்சாறு, பிரமியச்சாறு, 

முடக்கொற்றான் சாறு, ஊழலாற்றிச் சாறு, காட்டுள்ளிச்சாறு 

இவை'வகைக்குப் படி. இரண்டு சேர்த்,த.இல், .கொடிவேலிவேர், 

ஆடுண்டாப்பாகாவேர், இளுவைப்பட்டை, நில ஆவரைவேர்; 

குரும் தாட்டி.வவர்,. சங்கம்வேர், மூங்கிலிலை, கஸ்தூரிப்பட்டை, 

வெள்ளறுகு, தலைச்சுருளிவேர், வெள்ளைக்காக்கணவேர், கற் 

ருழைவேர், வெள்காச்சாறணைவேர், இவை வகைக்குப் பலம் 
.. ஒன்றைக் கொடிக்கள்ளிச்சாற்றிலரைக் ததையும், கடுகு, இப்பிலி,
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கடுக்காய், வால்மிளகு, குராசானியோமம், கடுகுரோகணி, கடுஞ் 
சீரகம், கஸ்தூரிமஞ்சள், அரத), சுக்கு, மிளகு, சிறு காகப்பூ, 

, இந்துப்பு ஆனை த.இப்பிலி, பெருங்காயம், சாதிக்காய், தாளிசப்ப,த் 

திரி, சேங்கொட்டை, இசசச் கற்பூரம், இஞ்சி, எவாச்சாரம் இவை 
வகைக்குச் கழஞ்சு எடை ஈரன்கைக் கரட்டாமணக்கின் சாறும், 

வெள்ளாட்டுகீரும் கலந்து YAH அரை த்ததையும் கலக்இகீ 

காய்ச்சி மெழுகு பதத்தில் வடித்து ஆகாயத் தாமரைக் கிழங்கும் 

வெண்காரமும் வகைக்கு கழஞ்சு எடை இரண்டும் எடுத்துப் 

போட்டு வீட்டுக்கு விலக்கான மூன்று. காகாக்கு ஒரு! கரண்டி. 

விதம் கொடுத்து, வெள்ளாட்டுப் பாலில் கஞ்சி வைத்துக் 

கொடுக்கவும், பாலில்லாவிட்டால் வெங்ரீரில் கொள்ளவும், 

கான்காம் நாள் தலைமுழுகி மறுமூன்று Gres, ஆவரையிலை, 
கஇளுவையிலை, ஜவிரலியிலை, இம் மூன்றையு மரைத்துப் பசுவின் 
வெண்ணேயிலாவது, பாலிலாவது உட்கொள்ளவு௨, ஆறும் 

"நாள்: தலைமுழுகி விடவும், ் 

இவ் வெண்ணெயில், நவச்சரரமும், நீர்முள்ளிச்சாறும், 

கலந்து உட்கொள்ள மகோதரம், சாம்பல், பெருவயிறு, சூலை, 

குன்மம், பித்தம், உள்மாக்கை, பாண்டு, சோகை, கரப்பான், 

வாதளசூலை, இந்திரகண்டி, மலக்கட்டு, இரைச்சல், இருமி, வாயு 

முதலிய கோய்களுக் தீரும், 

கிளிழுக்கெண்ணெய், 

என்கோண்ணொவி படி ஒன்று, ஈரவெங்காயம் படி மூன்று, 

கருஞ்சேகம் பலம் மூன்று, பச்சைக்கொட்டைஎண்ணெய் படி. 

ஒன்று, எலம், சாஇக்காய், இிராம்பு, சீனிச்சர்க்களை, ௪னாக்கற் 

கண்டு, கல்காறு, கசகசா இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, இள 

நீர் படி. ஒன்னு இவற்றைச் சேர்த்து கம்புயிடி த்துப் போட்ட 

அங்கக் சண்ணீரில் எண்ணெயூற்றி வடிக்கவும் 

உதிர வாயுக்கு. 

சதுரக்கள்ளிச்சா௮, ஈரவெங்காயச்சாறு,  கொடிவேலிச் 

சாறு, முள்ளிக்காய்ச்சாறு, கொங்கவெழ்திலைச்சா, 0 தங்காய்ப் 
பால் வகைக்குப்படி. ஒன்றில் து,ச்.தம், துருசு, கடுக்காய், கந.தகம் 

வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்று அரைத்துக் கலக்கக் காய்ச்சி 

வழ.க்கவும், இதில் சீ முதல் 10 துளிவரையில், பால், கிரீர், 

இவைகளில் கொடுக்கப் CuSurb, வாயுகோய் ் போகும், 

அ.இசப்பேஇியானால் மோர்ச்சோறு இன்னவும்,
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| அண்டலாயுவுக்கு, 

கழற்சியிலைச்சாறும், நல்லெண்ணெயும் சரிகூட்டி உள்ளுக் 
குக் கொடுத்து ஷை சக்கையை பிடித்து விக்கத்தற் கட்டவும். 

முகசன்னிக்கு. 

சுருகொச்சி, வெள்காகொச்சி, 9.5 இரமூலம், வேலிப்பருத்தி, 

மாவிலங்கப்பட்டை, எருக்கம்பூ, சதுர ச்கள்ளிப்பட்டை, கொடிக் 

கள்ளிப்பட்டை,.. குன்றிவளிய்பம்டை எட்டி.ப்பட்டை, கருவூ 

மத்தை, இலைகளை யிடித்து மண்பானையிற் போட்டுப் பதக்கு 

நீர்விட்டு, எட்டிலொன்றாய்க காய்ச்சியிறு த. ததில், சிறுே தக்கு, 

கோஷ்டம், கல்காறு, வாயுவிளங்கம், அக்கராகாரம், சதகுப்பை, . 
ஓமம், கடுகுரோகணி, இப்பிலி, _ சுக்கு, வால்மிளகு இவை 

வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்று எடுத்துச் சூரணித்துப்போட்டு 

வேப்பெண்ணெய் படி. ஒன்று கூட்டிக் காய்ச்சி மெழுகுபதத்தி, 

.லிறக்கிக் கொள்ளவும், இதில் இரண்டு மூன்று துளி உள்ளுக்குக் 

கொடுத்து மேலுக்கும்பூசி ஒற்றிடமிடவும், 

_ சோமை வீக்கத்துக்கு, 

வெள்ளாட்டுப்பால், . வேலிப்பருத்திச்சாறு, . கோவைக் 
தண்டுச்சாறு, இவை வகைக்கு அரைஆழாக்குச் சேர்த்து, 
மிளகுச் சூரணம்போட்டு உட்கொள்ள வயிறுகழியும், புழுங்கல் 
அரிசிச்சோற்றில் பால் விட்டுச் சாப்பிடவும், இச் கபடி. மூன்று 
நாள் கொள்ளவும், தாகமெடுத்தால் வெக்கரீர் கொள் ளவும், உட 
லின் வீக்கம் போகும், பது இயமாக "இருக்கவும், ் 

சுரத்தின் பேரில் கண்ட சேரபைக்கு, 

கற்றாழைவேரை வாட்டிப் பிழிர் த ஒரு ஆழாக்குச் சாற்றில் 
மிளகு ஒரு விராகனெடையை அரைத்துக் கலக்கி உட்கொள்ள 
வும், இப்படியாக எட்டு நாட்கள் வரை கொடுத்து புளி புகையிலை 
நீக்கவும், இதற்கு அஞ்சனம் -- கொட்டைமுத்துப்பருப்பை 
மூலைப்பாலிலுரைத்துக் அண்ணை Beato திரும், 

எல்லாச்சோபை சுரத்துக்கும்,.. 

வெள் for don pts Genk, இலந்தை வேர், சிறுசெருப்பட்டை 
வேர், கையாக் தகரைவேர், நிலஉகாவேர், சக்கு, சித இரமுூலம் 
இவை வகைக்கு விராகன் எடை மூன்றை நீர்விட்டு  எட்டிலொன் 

“முக்கி யிறுத்துக் கொடுக்கவும்,
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. கடுக்காயும் சுக்கும் சேர்த்துக். கோசலத்தில் கஷாயம் 
வைத்துக் கொடுக்கவும், 

வெள்ளைச்சாறணைவேரை ஆட்டு மூத்திரதீதில் கஷாய 

மிட்டுக் கொடுக்கவும், 

சீழ்ப்பிரமியம் வகைகளுக்கு, 

வெதுப்பிப்பிழிர்தத தாழைவிழுதுச்சாறு படி ஒன்று, 

பசுவின் கெய் படி. இரண்டு, ஈல்ல வெல்லம் பலம் ஒன்று, ரேகம் 
- கரசியெடை ஒன்று, பற்படாகம் அரைத்து முள்ளிக்காயளவு, 
இவைகளைக்கலந்து சாப்பிட சழ்ப்பிரமியம், இர,க்தப்பிரமியம், 

நீர்க்கட்டு, நீர்க்கடுப்பு, நீர்த்தாரையிலுள்ள சழெல்லாம் தள்ளி 
விடும், பத்தியம் : பசுவின் கெய்கூட்டி. உண்ணவும், இரண்டு 

நேரமும் தண்ணீரில் குளிக்கவும், இம்தப்பிரகாரம் ஜந்து நாள் 

கொள்ளவும், 

பித்தக்கிரு கிருப்புக்கு. 

.... முசுமுசுக்கையிலைச்சாறு, பசுவின் பால், பசுவின். மெய், 
இவை வகைக்குப்படி. இரண்டில் இலுப்பைப்பூ, முக்இரிப்பழம், 
கூகைகிறு, அதிமதுரம், . இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, 

சந்தனமும், கற்பூரமும், வகைக்குக்கழஞ்சு ஒன்று, இவைகளை 

் அரைத்துப்போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, னிச்சர்க்கரை பலம் 4ம் 
-சேர்தீது நாள் ஒன்றுக்கு : இரண்டுகழஞ்சு வீதம் மெய்யில் 

கொள்ள். சகலவிதமான பித்த மயக்கமும், தலை இருஒருப்பும் 

திரும், : வ 

அசுவகேந்தித்தைலம்; 

அமழுக்கருச்சாறும், கருஞ்சுக்குட்டிச்சாறும், வசைக்குப்படி. 
ஒன்று, விஷ்ணுகரர்டைச்சாறும், சங்கங்கும்பிச்சாறும் வகைக்கு 
படி இரண்டு, புண்ணாக்குப்பூண்டுச்சாறு, மிளகாய்த் தழைச்சாறு, 

, அவகரந்தைச்சாறு, வில்வயிலைச்சாறு, இவை வகைக்குப்படி. 

இரண்டு) இவற்றைச்சேர்த் தஇல் பிரப்பங்கிழங்கு, அதிமதுரம், 

சிறுநாகப்பூ, ஏலம், வாயுவிளங்கம், தாளிசப்பத்.இரி, பரங்கிப் 

பட்டை : இவை: வகைக்கு இரண்டு 'ரூபாயெடை, : கோட்டம், 

சாதபத்திரம், :இரொம்பு, இவை வகைக்கு ஒரு: ரூபாயெடை, 
-இவைகளைச்சூரணித்துப்போட்டு ஈல்லெண்ணெய் படி கான்கும்' 
சேர் கீதுக்காய்ச்சி, மெழுகு ப்குத்தில் வடி.தீது, மேற்படிசீ்சூரணங் 

10
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கா.ப்போட்டு இறக்கி ஆறவிட்டு வடி,த்துக்கொள்ளவும், ஒரு 
கரண்டியளவு 24 நாள் உட்கொள்ள வாதக்கரப்பான், பி.த்.தக் 

கரப்பான், விஷக்கரப்பான் முதலியவை இரும். இச்சாப,த்.இயம், 

வாயுவுக்கு. 

சினிக்காரம் பலம் ஒன்னு, வெடியுப்ப் பலம் நான்கு, இந்துப்பு 

பலம் இரண்டு, புளி பலம் இரண்டு, இவைகளை நன்றாயரை த்துப் 

புதுக்கலசக்தில் போட்டு நன்றாய்க்காய்ச்சி மேலோடு மூடி. 

சீலைமண் செய்து புடமிட கல்ல வெண்மையான பற்பமாகும். 

இதில் ஒனறு முதல் ஐந்து குன்றிமணி எடை, 6 தனிலும் us 
வெண்ணெயிலும் கொடுக்க வாயு கோய்கள் போகும், 

லிங்கக்கட்டு, 

சரதலிங்கக்கட்டுக்கு கஞ்சாசாற்றில் சுருக்கக் கட்டும். 

வெள்ளைப் பாஷாணக் கட்டு 

வெள்ளைப்பாஷாணக்கட்டுக்கு குட்டி விள ஈச்சமூலத்.இல். 

குழிதீைதலமிறக்கிச் “ore கொடுக்க இக்கட்டும், 

் அறுகம் எமத தைலம், 

oe பலம் பத்து oes, எட்டு படி... கண்ணீரி 

லிட்டு, எட்டொன்றுய்க் காய்ச்சிய நீரில் நல்லெண்ணெய் படி. 
ஒன்றுடி விட்டு ௮தில் வெட்டிவேர், கார்போகவலரிச, கோஷ்டம், 
இவை வகைக்குக்கழஞ்சு ஒன்றை அரைத்துப் போட்டுக் காய்ச்ச 
வடித்துத், தலைமுழுவர மண்டையிடி, 45 5b, மஞ்சள் போல், 
ீரிறங்கி உடலின்று அனல் நீங்கும், கண் குளிரும், Gg Sib 
முதலியவை தீரும், புளி. புகை நீக்கவும். 

வாயுக்களுக்கு, 

கக்கிக், 'முட்கொளுஞ்ச, கிவ ட்டை, திவேன்: 
சுக்கு, : வாயுவிளங்கம், .சிறுதேக்கு,'. Bam ecnndied | இவை 
வகைக்கு விராகன் இரண்டு எடை எடுத்து விடி.தீது.மூன்று படி. 

நீர். வார்த்து, கஷாயம் வைத்து வடித்தல், மிளகு விராகன்: 
எடை... ஒன்றைப் பொடித்துப். போட்டு விளக்கெண்ணெய் 
காசியெடைவிட்டு ஆுமேம் கொடுக்கவும், - Yoh புகை 
நீக்கவும், oe Ve tes
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அமுதச் சக்கரை யெண்ணேய், 

மேற்றோல் போக்கிய சந்தில் கொசரடி. பலம் நாற்பது, கெல்லி 
வற்றல் பலம் இருபது, வில்வவேர், ஈன்னாரிவேர், முகீகுக்காக, 
இவை வகைக்குப் பலம் இரண்டு, :இவைகளை அடித்து எஃடு 

- வள்ளம் நீச் வார்த்து எட்டொன்றாய்க் கரய்க௪ி, og. 5.5 கஷாயம் 
வள்ளம் ஒன்று, நல்லெண்ணெய் வள்ளம் perp, பசுவின் பால், 
வெள்ளாட்டுப்பால், இளநீர் வகைக்கு ஓர் வள்ளம்; அரக்கு, 
கஷாயம் படி. இரண்டு) இவைகளைச் சேர்த்து அதில் சக்குனம், 
அதிமதுரம்,, பேரிச்சம் பழம், முக்இிரிப்பழம், வெட்டிவேர், 
விளாரமிச்சம் வேர், கஸ்தூரி மஞ்சள், மரமஞ்சள், ஈல்ல மஞ்சள், 

.கோரைக்இழங்கு, எலம், . லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்ப,த்.இரி, 

"கடுக்காய், தான்றிக்காய், கெல்லிப்பருப்பு, சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, 
கேசரைக்கிழங்கு, கடுகுரோகிணி) இவை வகைக்கு விராகன் நாலை 

பால் விட்டரைத்துச்சேர். கீது அடுப்பில் வைத்து எழு' காள் 
அக்கினிபுடத்இல் வைத்து, எட்டாம் நாள் காடாக்னியாய் எரி 
க்கு, மெழுகு பதத்தில் வடிச்து, ௮.இல் குங்குமப்பூ, கேரரோசனை, 
பச்சைக்கற்பூரம், கஸ்தூரி, இவை வகைக்கு விரரகன் எடை 
தன்று எடுச்துப்பொடிக்துப்பேசட்டு, , எழு கான் greta tyes 

தில் வைத்து எடுத்துக்கொண்டு, வாரத்துக்கிரண்டு முறை தலை 
- முழுவெர, பித்தவெட்டை, உஷ்ண நோய்கள், வறட்சி, எலும்பு 
G88, Berd, அஆரசேசசகம், அக்கினிமக்தம் , மு.கலிய 
சகோய்கள் இரும், -. Swe 

சீந்தில் ஜேதியம், 

சிக்.இல்சர்க்கரை படி ஒன்று, கெட்டி வேர், சரகம், லவங்கப் 
SBA, கோஷ்டம், கெல்லி, வற்றல், முள்னிவேர், நிலப்பளைக். 
கிழங்கு; ஏலம், அ௮ரேணுகம், முந்்இரிப்பழம், அிச்கோலம், 

குங்குமப்பூ, பரல்கிப்பட்டை, காகப்பூ, தாமரை cur wi, அசம்சைக் 

இழங்கு, பச்சைச்கற்பூரம், சந்தனம், sr Hears, vb ge goo tp, 
௬க்கு, இப்பிலி, மிளகு, அதிமதுரம், கெற்பொறி, அமுக்கராக் 

கழங்கு, தண்ணீர் விட்டான் கழங்கு, நெருஞ்சி வேர், கழ்கடக 

சிங்கி, இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்ற எடுத்துப் 

பொடித்து, இதற்கு இரட்டிப்பு சனிச்சர்க்கமை கலந்து நெய் 
கூட்டிப்பிசைந்து எடுத்துக்கொண்டு வெருகடியளவு. உட் 

கொள்ள, மேகம், ,பிக்தவெட்டை, சோகை, உடல்வெக்கை 

மூ.தலிய நோய்கள் இரும், கை கண்டது.
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மகா பூதிகாத் தைஎம். 

எருக்கிலை சமூலத்தை இரித்துப்பிழிர்த சாறு படி. ஒன்று, 
கள்ளிப்பால் படி. இரண்டு, வாதமடக்கிச்சாறு, வெள்ளாட்டுப் 

பால், கொச்சியிலைச்சாறு, காட்டுமுருங்கைப்பட்டைசீசரறு 

"இவை. வகைக்குப்படி ஒன்று, கல்லெண்ணெய்,- வேப்பெண் 

ணெய், விளக்கெண்ணெய், இலுப்பையெண்ணெய், புங்கெண் 
“ணெய், இவை வகைக்குப்படி இரண்டு, இவைகளைக்கலந்து ௮௫ 

மதுரம், கோட்டம், சதகுப்பை, தேவதாரம், ஓமம், மரமஞ்சள், 

,. கஸ்தூரிமஞ்சள், , வெளிச்சிப்பி௫ன், வலம்புரிக்காய்,  இப்பிலி 
_ மூலம், .கொடிவேலிவேர் : இவை வகைக்குப்பலம் இரண்டும், 

, பெருங்காயம், இரசம், கந்தகம், வெள்காப்பாஷாணம், கெளரிப் 

 பரஷாணம், அரி சாரம், மனோசிலை, காபி, நிருவிஷம், இவைகளைச் 

,க.த்இத்து வகைக்கு பணவெடை. ஜஐக்தும், வாயு விளங்கம், பலம் 

இரண்டும் . கூட்டியரைத்து. முந்தின. சானுகளில் . கரைகுது, 

. வேகவைத்து வடித்து, எண்ணெயுடன் கூட்டிக்காய்சீ9ி, மெழுகு 

பதத திலிறகக வடித்து மேலுக்கு நாற்பது நாள் பூசி, சாய்ந்துரம் 

"வெந்டீர் வார்த்துக்கொள்ள ' சன்னிவாதம், இமிர்வா.தம் 

முகவாதம், குத்துவாதம், . சருவாங்கவா தம், பக்கவாதம், எரி 

- வரதம், நடுக்கு வாதம், அரைகழ் வாதம், துடி. வாதம், முலை 
ர வாதம், வீச்சு வாதம், தனுர் வான் முதலிய சகல வாத ரோக் 

ப களும் aoe கை கண்டது, : 

அக்கினி குமாரன். 

எருக்கன் கொழுந்தும் எருக்கம் பூவும் வகைக்குப் பிடி ஒன்று, 
திரிகடுகு விராகன் எடை ஆனு) இவைகளையரைத்து உழுக்துப் 
பிரமாணம் மா.ச. இரைகள் செய்து, உலர்,ச்தி, ஒன்று முதல் 
இரண்டு wr gg Beng acne "“கையாக்தகரைச்சாறும்,, ் தேனும் 
கலந்.ததில்கொடுக்க வாதச்சுரமும் ; முசுமுசக்கைச்சாறும், முலைம் . 
பாலும் கலந் ததில் கொடுக்க பி.த் தசுரமும் ; இண்டஞ்சாறும், 

- மதனும், இப்பிலிப்பொடியும், 5065550 கொடுக்க. 'சிலேட்டுமசீ 
சுரமும் இரும், நாடி யஇகரித்இருக் தால், ஆடாதோடை, துளசி, 
எருக்கங்கொழுக்து, இவைகளைப்பிட்டுக்கட்டி. வேகவைத்துப் 
அழிந்து 'இரசமும் பசுவின்பாலும் S06 SAO கொடுக்குத்தரும், 

மணிமந்திரச்சூரணம். 

- இந்துப்பு விராகன் எடை ஒன்று, சகம் விராகன் எடை 
இரண்டும், ஓமம் விராகன் எடை மூன்று, இப்பிலி விராகன் எடை
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நான்கு, சுக்கு விராகன் எடை ஐந்து, கடுக்காய்ச்சூரணம் விராகன் 
எடை ஐந்து) இவைகளைசீரூுரணித்து வெருகடிப்பிரமாணம் 

இரண்டுவேளை வெந்நீரில் கொள்ள கழிசசலுண்டாகும், பசியைத் 

தூண்டும். ரொணி இரும், நாள்பட்ட மலக்கட்டுகளை த் கள்ளும், 

அக்கினி மந்தத்துக்கு ஒரு மண்டலம்கொள்ளவும், உண்ட 

அசனம் ஜீரணம் ஆகாததும், மக்.த வாயுவும் இரும், 

மூலக்கிராணிக்கு, 

-கெசம்பரக்கு, சாஇக்காய், அபினி, குராசானியோமம் இவற் 

ஹை ஓர் அளவாகக் கூட்டி. யரைத்து' ஈல்லெண்ணெயிற் பிசை 

ந்து ஒரு குன்றிமணி அளவு கொடுக்க சொணிமூலம், மூலம், 

, கருப்பு. இவைகள் தீரும், 

; - மேகரேோகங்களுக்கு. 

ஒருபடி. புங்கம் பூவை இரண்டுபடி. பசுவின் நெய்யை A gad 

சிறுகவிட்டு வறுத்தெடுத்து காள் ஒன்றுக்கு வெருகடியளவு 

அக்தி சந்தி உட்கொள்ள மேகவெடிப்பு, மேகப்புண், மேகசூலை, 
மேகவெட்டை முதலிய மேககோய்கள் இரும், வெள்ளாட்டு 
வற்றல் அதிகக்கூட்டி, புளி புஅகில் fase. oe 

பிரமியங்களுக்கு. " 

பழம் பாசியை நீரில் வேகவைத்துப் பிழிந்து இறுத்தது 
படி ஒன்றில் கற்சீரகமும், வெள்ளைப்பூண்டும் வகைக்குப் பலம் 

இரண்டு அரைத்துப் போட்டு, மேற்படிச் சாறளவு ஈல்லெண் 

ணெய் ஒரு படியும், சீனிச்சர்க்கரை பலம் இரண்டும் சேர்த்து 

, சூரியபுடமாக இருபது காள் வை,த்தெடுத்து ௮.தில் ஒரு கரண்டி 
அளவு மூன்றுகாள் உட்கொள்ள முற்றிய வெள்ளைப்பிரமியம், 

மேகவெட்டை மூ.தலியவை இரும், 

வெள்வங்கப் ப ற்பம், 

வெள்வங்கமும், நாகமும், வகைக்கு விராகன்எடை இரண்டு 

எடுத்துக் கூட்டி. உருக்கு முகத்தில் இரசம்: விராகன் எடை 

இரண்டு கொடுக்க வெட்டையாஞம், ,௮அதை* உமிழ். கீர் விட்டு 
ஒரு சாமமரைத்து வில்லை செய்துலர்,த.இ ஓட்டிலிட்டுச் சீலைமண் 

.செய்துலர்த்இ : கஜபுடமிடப் பற்பமாகும், இப்பற்ப,த்தில் பண 

. வெடை பசுவின் வெண்ணெயிற் கொள்ள வெட்டைச்சூடு, பிர 
  

.. *உமிழ்நீர் என்பது வெடியுப்பு செய் நீராம்,
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மியம், சீழ்ப்பிரமியம், இரத் தப்பிரமியம், நீர்க்கடுப்பு, இர,த்.த 

மூலம் முதலியவை இரும், 'புளி புகையிலை நீக்கவும், 

ந்க்கடுப்புக்கு. 

௮.இமதுரம், கசகசா, சீரகம், மாசிக்காய், கூகைநீறு, இவை 
களைச் சூரணித்து. எருமைத்தயிரிற் கொள்ளவும். இச்சா 

பத்தியம், தி 
ோகச் செந்தூரம், 

அரப்பொடி, சூகுகம், வீரம், .ஈவச்சாரம், இவை. வகைக்குப் 

பலம் ஒன்று, பூகீறு பலம் முக்கால், இவைகள் மூன்றுநாள், 

். நன்றாகச் சிவக்குமட்டும் அரைத்துப் புதுச்சட்டியிலாவது இரும் 

புச் 'சட்டியிலாவது போட்டுப் பதமாய் வறுக்கச் செந்தூரமாகும்,' 

இதை கால்பணவெடை கருப்புக்கட்டியில் இரிகடுகுச் சூரணம் 
சேர்.ச்.த.தில் உட்கொள்ள, சோகை, பாண்டு, குன்மம், வாதசூலை 

முதலியவை இரும், இச்சா பத்தியம், 

-கந்தகப் பற்பம். 

கெல்லிக்காய் கந்தகம் பலம் - ஒன்று, வெடியுப்பு பலம் 

இரண்டு, சீனிக்காரம் பலம் இரண்டு; இவைகளையுருக்கி «9 

சுண்ண நீரிலரைத்து வில்லை தட்டியுலர்த.இ: ஓட்டிலிட்டுச் லை 

, மண்செய்து பெரிய குடத்தில் &ழும் மேலும் எருவடுக்குப்புடம் 

“போட சீர்க்கும், கெய், தேன், வெண்ணெய் இவைகளில் ஒன் றில் 
_ குன்றுமணி அளவு கொடுக்கவும், மேககோய்கள் போம், : 

வீரச்செந்தூரம், . 

வீரம் பலம் oun, அசப்பொடி பலம் இரண்டு, சந்.தகம் 

பலம் இரண்டு, "இவற்றைக் குமரிச்சாற்றில் நான்குசாமமரைத்து. ' 

வில்லைகள் செய்துலர்,த்இப் புதுச்சட்டியில் கற்றாழஞ்சோறு 
கீழும் மேலும் வைத்து அதன் நடுவில் வில்லையை வைத்து மேற் 

_ சட்டிமூடி எலைமண் ஏழுசெய்து, ஜந்து சாமமெரித்து. கன்றாய் 
ஆறவிட்டு எடுத்து அதில் PG HAA எடை பனைவெல்லகத்தில் 

கொடுக்கவும், 

கண்னவிப்பிடி த, நாய்ப்பித்து, அபினி, கருமூமத்தன் 

வி, சராம்பு, தகரைவிஸ த, கஞ்சா இவைகளேமும் சாராயம் 

விட்ட்ரைத்துச் சண்டைக்காய்ப்பிரமாணம் குளிகை செய்து “ 

வைத்துக் கொள்ளவும்,
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உளைமாந்தைகளுக்கு. 

கள்ளிப்பால், இந்துப்பு, காந்தம், சூதம், கந்தகம், உள்ளி, 
வசம்பு, சுக்கு, இப்பிலி, கடுக்காய், வெங்காரம், ஈவச்சாரம், 

வளையலுப்பு, கல்லுப்பு, இவைகளைச் சமனாகச்சேர்ததுத் தேங் 

கரய்க்குள் போட்டு அடைத்து மண்பொழிந்து மேலே சானணியப்பி 
வேகவைத்து எடுத்து வெல்லப்பாகு சேர்த்தரைதக்துக் கொண்டு 

கால் விராகனெடை வீதம்கொள்ள, அகுவை, சூலை, கெண்டை, 

்- விஷபாகம், அள்ளு மாந்தம், விப்புருதி, வீச்சு, குத்இருமல், 

வீக்கம் மு.குலியவைகள் இரும். 

சுகவிரோசனத்திற்கு, 

இரசம் கழஞ்சு ஒன்று, கம்தகம் கழஞ்சு இரண்டு, சுத்தி 

செய்த நேர்வாளம் கழஞ்சு ஒன்று, சதுரக்கள்ளி விதை கழஞ்சு 

இரண்டு, வெங்காரம் கழஞ்சு மூன்ற, YOO EG YB BING LIL 

கழஞ்சு நான்கு, சேராங்கெரட்டை கழஞ்சு ஐக்து, சவலை தக்கழஞ்சு 

ஆது, முருக்கன்விதை கழஞ்சு ஆறு, இவைகளைப் பொடித்து 

இலைக்கள்ளிச் சாற்றிலரைத்துகி தேங்காயுள் வைத்து, லை 

மண் வன்மையாகச் செய்து கச௪புடம் போட்டெடுத்து, கவசம், 

நீக்க மருந்சையெடுத்து அரைத்து வைத்துக்கொண்டு அதில் 
சிறிது எடுத்துத் கொப்புளிற்றடவப் பேஇயாகும், உள்ளங் 

கரலிற்றடவினாலும் பேதியாகும், பூச்செண்டில் கடவிமுகர்க்து 

பார்கு தாலும் பேதியாகும். குனியக் ஜலத்திற் கழுவினால் பேது 
நிற்கும், ப.தஇயம் இல்லை,  .. 

(இலம் வாந்தி ஏய்பத்துக்கு. 

" இந்துப்பு பலம் முக்கால், கொடி.க்கள்ளிப்பால் : படி. அரை, 
இவைகளை முற்றிய ேதங்கா.பின்ரீரை , நக்கியபின் .மேற்படி. 
மருக்தைப்போட்டுக் கண்ணடைத்துச் . சலைமண்செய்து 
மேலோடு கருகச்சுட்டு, ஓடு நீக்கிமற்றவைகளை wer sg) லேகியம் 

Cure . வைத்துக்கொண்டு, தூதுவளங்காயளவு கொடுக்கப் 
- பேதியாகும், வெக்கீர் கொள்ளவும், பேது ௮.திகமானால் . மோரும் 

_ சோறுமுண்ணவும், பின்னும் AOS OOS, துட்டெடைகே கன் 

கொள்ளவும், 

| ப “Bong. 
2 SOgarhe | 'சூரண்ம் , .ராளொன்னுக்கு 3 அல்லது 4 நேரம் 

ஒரு வராகனெடை வீதம் தேனிற் சரப்பிடவும், புளி நீக்கவும்,
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மலசலக்கட்டுக்கு. 

வெங்காரம், சவுக்காரம்,. எனிக்காரம், இவைகளை வெதுப்பி 

இள$ீரிற்கொள்ள மலசலமிறங்கும், ் 

திர்தோஷத்துக்கு. 
கொடி வேலிவேர், இந்துப்பு, இப்பிலி, கடுக்காய், "இவைகளைச் 

சூரணித்து வெருகடியளவு தேனிற்கொள்ள வச.தமும், சீனியில் 

கொள்ள பித்தமும், பரணியிற்கொள்ள உண்ணாது, வர்க்க 

கொள்ள பசியில்லாமையும் இரும், 

விரைவாதத்துக்கு, 

மிளகு பலம் ஓன்று, இரசக்கற்பூரம் கழஞ்சு ஒன்று, சாதி 

லிங்கம் விராகன் எடை. இரண்டு, இவைகளை த் ட தன்விட்டரை 

தீது மெழுகாக்இ தூதுவளங்காயளவு. அந்தி சந்... ஐந்து காள் - 

வரை கொள்ளவும், -ப,த.இ௰யமாயிருக்கவும், : 

...... கபாலி வலிக்கு, 

பச்சைமஞ்சள் சரறு ஆ.கண்டைச்சானு, கொச்சிமிலைச்சாறு, 

விளக்கெண்ணெய் இவை வகைக்குப்படி. ஒன்றில், IT ED Bid 

ச,தருப்பையும், வகைக்குப் பலம் ஒன்றை அரைத்துக் கூட்டிக் 

- காய்ச்சி பதத்தில் வடித்து முழுகவர.. கபாலவலி, Bester, 

, இவைகள் தீரும், ் 

வயிற்றுக்கடுப்பு--பெரும்பாடு எலைைகளுக்கு 

தென்னம்பாளயையிடித்துப் பிழிந்தசாறும், பசுவின் தமி 
ரும் வகைக்கு ஆழாக்கு ஒன்று, வாழைப்பழகீர் பலம் ஒன்று; 
இவைகளைக் கலந்து கொடுக்கச் சீதம், இரத்தம் விழுவதும், 
பேணும்பள்டும், நீர்ச்சுருக்கும் தீரும்... புளி நீக்கவும், 

wads வராதவளுக்கு, 

் வேலிப்பருத்இக்கொழுந்து 8 அல்லது 6, மிளகு. “5 அல்ல்து 
6, சேர்த்து ஏழுநாளைக்கு இரண்டு வேக்யாக கொள்ளின், சர்ப்ப 
வாயு நீங்கி . மாதவிடாய் வரும், . உப்பு, புளி, புலை” நீக்கவும், 
வெக்நீரும் சா,தமும் உண்ணவும், ம் = 

மேக உஷ்ணத்துக்கு, 

'பெசன்னாங்கண்ணி, வால்மிளகு, ஈற்ரேகம், ஈருள்ளி, ஒருக் 
கட்டைப்பூண்டு. இவைகளைப் பசுவின் 'மோரிலரைத்து, வில்வக்'
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கொழுந்தை புளித்தண்ணீர் விட்டிடிதீதுப் Opis இரசமும் 
சிறிது கூட்டிக் கரைத்து மூன்று, காள் சாப்பிடவும், இச்சா 

பத்தியம், 

் தட்டுக்கு. 

ஆ.த்.இப்பட்டை, நஞ்சுண்டாம்பட்டை, கொடி.வேலிவேர்ப் 

பட்டை இவற்றைச் சரிகூட்டியரை த்து, கல்லெண்ணெய் படி 

ஒன்றில் கலக், .ஆவரை விறகாலெரித்துக் குழம்பாகவரும் 

போது, நல்ல வெல்லம் அச்சு 9, பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சி 

மெழுகுபகுத்தில், கிராம்பு, ஏலமும் 'வகைக்குக் . காசியெடை 

இரண்டு, சாதிக்காய் ஒன்று, சீனிச்சர்க்கரை பலம் இரண்டு, 

இவைகளைப் பொடி.த்துக்துவிக் களறி, இறக்கியாறவைக்து, 

ஒரு' கரண்டியெண்ணெயும், ௮,கனுடைய கல்கமும், இரண்டு 
வேளை சாப்பிட எல்லாவித சூடுகளும் தீரும், பத.இயமாய் இருக் 

கவும், பசுவின் தயிர், கெய், கெற்சோறு, காட்டுக்கம்புச்சோறு, 

துவரை, பாசிப்பருப்புகள், பிஞ்சுக்க,த் இரிக்காய் இவை சேர்க் 

கலாம், புளி, புகை, அவ பத்தியம் கூடாது, 

பிரமியம் எல்லாவற்றிற்கும், 

பருத்இப்பிஞ்சும், ஈரவெங்காயமும் ஓர் அளவாகக் கொண்டு 

பசுவின்பால்விட்டுப் பிசைந்து, அச்சாற்றை புதுச்சட்டியிலிட்டு, 

மேற்சட்டி மூடிப் . பனியில் வைத்து உதயத்திற்கு முன்னமே, 

அரை ஆழாக்கு கொள்ள ஏழு நாளில் சலப்பிரமியம், இரத் தப் 

பிரமியம், சுக்கலப்பிரமியம், உள்ளுருக்கி, உடம்புருக்கி, உட் 

காய்ச்சல், (வறட்சி, உஷ்ணம், முதலியவை இரும்: கைகண்டது, 

வெள்ளைக்கு, : 

“ஆத்இக்கொழுந்து, ௩ம்சரகம், சீனிச்சர்க்கரை, பச்சை 

வாழைப்பழம். இவைகளைச் சேர்த்தரைத்துச் சாப்பிடவும், 

இச்சாபத்.தியம், 

கட்டுமேல் வயிற்டரோட்டத்துக்கு, 

. உழக்குப் பசுவின்பரலில் கோவைச்சாற்றைப் பிழிந்து 

குடிக்க உடனே நிற்கும், 

கண்ணில்விழும் ஆணிப்பூ வகைகளுக்கு. 

. கலைமயிர்சட்ட சாம்பல், துத்தம், துருசு, இவற்றைச் சரி 

கூட்டி, சங்கிலை, புளியிலை,  இவைகளப் பசுவின்பரல் வரர்தது 

ந
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இடித்துப் பிழிக் த சாற்றில் அரைத்து, வெண்ணெயில் குழப்பிக் 
கண்ணிலிட ஆணிப்பூ, நீர்முட்டு, இனவு இவைகள் இரும், 

வயிற்றுக்கடுப்புக்கு. 

கூகைநீறு, எலுமிச்சம்பழச் சாறு, சல்லெண்ணெய் இலை 

களைக் குழப்பிக் கொடுக்கவும், 

UGS BURG MEMES SI எருமைத் தமிரத்கொள்ள சதக் 

கடுப்புத்தீரும், ப 

எலுமிச்சம் பழச்சா.ற்.நிலரைப்படிப் பாலை உட்கொள்ள. 

, இரத்தக்கடுப்பு திரும், ப ன 

ஓமத்தை எருமைத்தமிரிதூறவைக்குள் சாப்பிட சீத 

ர.த.தக்கடுப்பு தீரும், ் அச 
வாழைப்பிஞ்சை மேத்ரோல் சீவி யரைத்து எருமைத்தயிரிற் 

கொள்ளக் இரும், ் 

Gugiurc gs. 

டட - அத்.இபீபட்டையைத் . துவைத்துக் தண்ணீர். விட்டுப். 

பிசைந்து பிழிந்து வடி.கட்டியரீர் படி இரண்டை ஒரு கொதியிட்டு 

௮.த்துடன் சல்லெண்ணெய் படி ஒன்று சேர்த்துப் பனைவெல்லம் 

ஒரு வட்டுப்போட்டு மூன்று கம்பியோடக்கரய்சசி | குருவை Que 

லரிசி மாப்போட்டுக் கணிக்க றி சாப்பிடத்" திரும், 

எருக்கள்வேர்ச சூரணம், 

உலர்ந்த எருக்கம் வேர்ப்பட்டையைச் கூரணித் துக்கொண்டு 

கிரந்தி, மேகத் தால் தோல்மேல்வரும் வியாஇகளாகிய சொறி, 

சிரங்கு, வெண்குட்டம் மு.தலியவைகளுக்கு, ' வலிய ஆளுக்கு 2. 

குன்றிமணி மூ.தல் 8 குன்றிமணி யெடை வரைக்கும், 2 மாதக் 
குழக்ை தக்கு 1-15ம், ஏழுமா தக் குழந்தைக்கு 7-14ம், 4 மாதக் 
GLEN GEG 1.80, ௧0: மாதச் குழச்தைக்கு 4-ம், 3 வருடப் 

பையனுக்கு 7-8ம், இப்பிரகாரம் வயது அறிந்து கொடுக்கவும், 

-அட்டைவிடுதல். 

இர ததக்கட்டு, 'விதைவிீக்கம், சளுக்க, சண்வலிக்குக் கன் 

னத்தில் விட்டால் குணமாகும். மற்றவைகளுக்கு. வேதனை 

'மிருக்குமிடத்இல். விடவும். ட்
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சீதலத்தால் தொண்டைகம்முக்கு. 

இருடீற்.றுப்பதிதிரி விதையை நீரிலூறவைத்து உட்கொள் 
ord Ea. 

சூதகவலிக்கு, 

வெள்ளச்சா றணைவேர், வெள்ளைவெங்கர்யம், சுக்கு, மிளகு 
இவைகை யரைத்து வெந்நீரிற் கொடுக்கவும், 

விரரோசன்க்குளிகை, 

சாதிலிங்கம் விராகன் எடை ஒன்று, இரசக் கற்பூரம் விரா 
கன் எடை ஒன்று, இராம்பு விராகன் எடை நான்கு, கேர்வாளம் 
விராகன் எடை நான்கு, இவைககாச சங்கங்குப்பிச் சாறு விட்ட 
OTS UNS தூ துவளங்காயளவு மாத்திரைகள் செய்துகொண்டு 
அனுபானங்களில் கொடுக்கவும், 

(9) உத தாமணிவேர், தும்பைவேர்ப்பட்டை," கொழிஞ்சி 
வேர்ப்பட்டை, இவைக& உதி தாமணியிலைச்சாறு, தும்பை ; 
யிலைச்சாறு இவற்றைச் சறிகூட்டி. அரைத்துச் எண்டைக்காய்ப் 

ச 

பிரமாணம் உருட்டி. உலர்த்த உட்கொள்ளவும், 

சன்னிக்குளிகை, 

வெள்காப்பாஷாணம், இரசம், அபினி, துத்தம், இராம்பு' 
இவை வகைக்கு ஒரு விராகனெயை, வெங்காரம் விராகன் எடை 
இரண்டு ; இவைகக௯ை இரும்புச் சட்டியிலிட்டு இரும்புக்கண்ணங் 
கொண்டு நான்கு சாமமரைத்துப் பயிறுப்பிரமாணம் மாத்இுரை 
கள் செய்துகொண்டு பச்சைக்கண்ணீரில் கொடுக்க, பித்த 
சன்னி, வா.தசன்னி, இருகுசள்னி, மூ.குலிய சன்னிகள் எல்லாம 
திரும். ப.த்இயமாய் இருக்கவும், 

ஈளை, காசம், கோழை, விப்புருதி இவைகளுக்கு. 

வெள்ளை வெங்காயம், மிளகு, சீரகம், கடுக்காய், இப்பிலி, 
, சக்கு, ஓமம், இந்துப்பு, Arrwy, கடுகுரோகணி, கருஞ்ரேகம், 
வகைக்கு விராகன் எடை மூன்று, தூதுவள்ம்பழம் படி. ஒன்று, 
ஈல்லெண்ணெய் படி மூன்று, ,வேப்பஞ்சாறு PG ஆழாக்கு 
இவைகளைக் கூட்டிக் காய்ச்சி மெழுகு பதத்இல் வடித்து, ஒரு 
கரண்டியளவு ஓரு மண்டலம் உட்கொள்ள இருமல் முதலிய 
வைகள் தீரும். பதஇயம் இருக்கவும்,
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பெரும்பாட்டுக்கு. 

ஈரவெங்காயம் வீசை ஒன்றை சிறுக அரிந்து பசுவின் 

கெய்யில் வறுத்து, அதில் சர்க்கரை பலம் இரண்டும், ஏலம் 

விராகன் எடை இரண்டும் கலந்து ஐந்துமாள் உட்கொள்ளவும், 

வீஷபாகத்திற்கு, 

வெள்ளாட்டுப்பால் படி. இரண்டு, வேலிப்பருதக்இச்சாறு படி. 

இரண்டு, கோவைச் தண்டுச்சாறு படி. ஒன்று, மிளகு Arr 

கன் எடை இரண்டு; இவைகக௯க் கலந்து வெய்யிலில் காய 

வைத்து இரண்டு கரண்டியளவு சாப்பிடவும், 

கூட்டுக்கு. 

பொன்னாங்கண்ணி, வால்மிளகு, ஈற்சரகம், ஈருள்ளி, ஒருக் 

கட்டைப்பூண்டு, இவைகளைப் பசுவின்மோர் விட்டரைத்து நீரா 
காரத்தோடு வில்வயிலையை இடித்துப் பிழிந்த இரசம் கூட்டிக் 
கலக்கி வடிகட்டி. தக்க அளவில் நான்கு அல்லது ஐந்து வேளை 
சாப்பிடத் இரும். இச்சாபத்தயம். 

மாந்தக்குளிகை, 

பெருங்காயம், வசம்பு, ஓமம், சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு, ஒருக் 
'கொட்டைப்பூண்டு, மலை தாங்கிவேர், இவை வகைக்கு விராகன் 
எடை மூன்று, முசுமுசுக்கை, முடக்கொற்றான், பொரும்பி, 
வேலிப்பருத்இ, தும்பை, கொளிஞ்சி, காட்டவரை, துளசி இவை 
களின் இலை, ஆவரங்கொழுக்து, இவைககாச் சி.நுநீர்விட்டுத் 
துவைத்துப் பிழிந்த சத்இல், மேற்கூறிய சரக்குகக£க் கூட்டி. 
அரைத்து, குன்றிமணியளவு மாத திரைகள் செய்து, ஆண்குழக் 
கதைக்குப் பெண்குழந்தை சிறுநீரிலும், பெண்குழக்ை தக்கு ஆண் 
குழக்ைச் சிறுகீரிலும் கொடுக்கவும், 

காதில் சீழ்வடி தலுக்கு. 

வாகை விதையையும் பூவையும், கல்லெண்ணெயிற் காய்ச்சி 
செவியில்விட சிழ்மாறும், 

சித்திரமூல எண்ணெய். 

கொடிவேலிவர் பலம் நான்கை நான்குவள்ள கீரிலிடி.க்துப் 
போட்டு ஒரு வள்ளமாகக் காய்ச்சி இரும்புச் சட்டியில் வடித்த.
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Ba மிள்கு, இப்பிலி, கடுக்காய், நெல்லிவற்றல், தான்றிக்காய், 

மு.தீ.தக்காசு,.  விளாவரிசி, இப்பிலி மூலம், கெருஞ்சிசமூலம், 

கொத்துமல்லி, வசம்பு, சிறுேக்கு, ஈன்னாரிவேர், ஓமம், சீரகம், 

பெருங்காயம், இந்துப்பு, கடுகுரோகணி, ௮,த்இப்பட்டை இவை 

வகைக்கு விராகன்: எடை பத்து சூரணித்து டை கஷாயத்தில் 

போட்டு, ௮,த்துடன் பசுவின் கெய்படி ஒன்றுசேர்த்துக் காய்ச்சி 

வடித்து, ஒரு மாகத் துக்குப்பின், முள்ளிக்காயளவு அந்இசந்தி 

இருவேளையும், புனி, புகையிலை நீக்கி, பால்சேர்,தீ.துக் கொண்டு 

சாப்பிட, உள்மூலம், பாண்டு, ஈஸா, இருமல், மேலிளைப்பு, காசம், 

வாதசூலை, சோபை, வீக்கம், வயிற்றுப்பொருமல் முதலிய கோய் 
கள் இரும், ஒரு மண்டலம்.உட்கொள்ள ஈகரை இரைமாறும். 

ஈசுவரிச் கரணம், 

் ஆவாரம்பூ, ஆவாசம்பருப்பு, ஆவாரங்கொழுந்து, ஆவாரம் 

வித, ஆவராம் வேர்ப்பட்டை, இவைகளை ச தனித் தனியாகச் 

சூரணித்து வஸ்.இரகாயஞ்செய்தது வகைக்குப் பலம் ஒன்று, 

வாய்விளங்கம், மரமஞ்சள், : மான்கொம்பு, புள்ளிமான். கொம்பு, 
'இவைகளின் சூரணம் வகைக்குப்பலம் ஒன்று ) இவைகளைக் 

கலந்து புதுக்கலசத்தில் வைத்துக்கொண்டு, வெருகடியளவு 

பசுவின்: மோரிற் கலக்கக் குடித்தால் உஷ்ணத்தில் எழுந் 
கோய்கள் யாவும் இரும், சைகண்டது.. 

'ஆதொண்டைத் தலம், 

- ஆகொண்டையிலைச்சாறு படி. இசரண்டும்,' கையாந்தகரை, 

நொச்சி, முருங்கலை இவைகளின் சாறு வகைக்குப்படி. ஒன்று, 

“ எண்ணெயும், பாலும் வசைக்குப்படி. இரண்டு; இவற்றைச் ' 
'சேர்த்து அதில் கடல்நுரை, வசம்பு, இந்துப்பு) கடுகுரோகணி, 

ஓமம், சதகுப்பை, , சரம்பிராணி, அரிசி, சர். தனக்கட்டை, 

கோரைக்கிழங்கு, செங்க த்திரிப்பட்டை, சுக்கு, இப்பிலிமூலம், 

விலாமிச்சம்வேர், அர தீத, கல்மதம், கல்நார், பரங்கிப்பட்டை, 

அதிமதுரம், கடலிராஞ்சிப்பட்டை, முருங்கைப்பட்டை, செவியம், 
வாயுவிளங்கம், , புரசம்பட்டை, நீர்முள்ளிவேர், செண்பசப்பூ, 

கடுக்காய் இவை வசைக்குக் கழஞ்சு எடை ஒன்று, மஞ்சள், மர 

மஞ்சள், மிளகு இவை வசைக்குப் பலம் இரண்டு) இவைக&£ 

யரைத்துக் கரைத்துக் காய்ச்சி மெழுகு பதத்தில் வடித்துத் 

கலைமுழுவர, பினிசம், மண்டைக்கரப்பான், குட்டம், சூலை, 

காது கோய்கள்,' மார்வாதம், சூலைவாயு, மூலரோகம், அற்புத
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வாரய்வு, சர்வாங்கவாதம், காசிரோகங்கள், கலைவலி மு.கலியன 

எல்லாம் இரும், 

இலகுபூதிகாத்தைஎம். 

ஆயம்பட்டை .பலம் ஜம்ப.இல் நீர் படி. பதினாறு விட்டுக் 

கரய்ச்சினது படி. நான்கா, பசுவின்பால் படி. எட்டு, ஈகல்லெண் 

ணெய் படி. இரண்டு; சேர்.க.கதஇில் அதிமதுரம், கோட்டம், வாயு 

விளங்கம், செவியம், சித்திரமூலம், இப்பிலி,  இப்பிலி மூலம், 

சுக்கு, சிற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, லவங்கப்பட்டை, லவங்கப் பத 

BA, ஏலம், சிறுநாகப்பூ, இராம்பு,. ௮ர.திைத, பெருங்காயம், 
மஞ்சள், சடுகுரோகணி, சீரக்ம், கருஞ்சீரகம், கடுகு, ௮.இவிடயம், 

அஇூல்கட்டை, வசம்பு, வெட்டியிலையரிசி, இந்துப்பு, சண்பகப்பூ, 

மஞ்சிட்டி இவை வகைக்குப் பலம் இரண்டாக வெடுத்துரை த் 

துக் கரைத்துக். காய்ச்சி மெழுகு பகுத்தல் வடிக்கும்போது? 

விக்கிற கலசத்தில் புனுகு. விராகன் எடை இரண்டு போட்டு 

வடித்து, ஐந்துகாள் தானிய புடத்துல் வைக்கெடுத்துக் தலை: 

முழுகவர, செவி கோய்கள், . கலை நோய்கள், நாச நோய்கள், 

மூலகோய்கள், குன்மகோய்கள், ஆரா.தரணங்கள், பவு.த்.இரங்கள், 
வாதுகோய்கள் முதலியவை திரும், 

எருக்குத்தைலம், 

எருக்கம்பழுப்பு, பேய்க்கரும்பு, வெற்றிலை, கொச்சி, வேக, 

புளியிலை, தழுதாழை, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின் சாறுகள் 

ஒவ்வொன்றும் படி. இரண்டு, ஈகல்லெண்ணெய் படி. ஒன்று, இவற் 
றைச்சேர்த்து, அதில் கடல்நுரை, வலம்புரிக்காய், செவியம், 

வாயுவிளங்கம், மஞ்சள், கடுக்காய், காட்டுச் சரகம், கருஞ்சீரகம், 

இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்றும், மிளகு பலம் ஒன்றும், 

சாம்பிராணி பலம் இரண்டும் கூட்டி அரைத்துக் கரைத்துக் 

காய்ச்சி மெழுகுப த,த்தில் வடித்துத் தலையில் தேய்த்து முழுஇக் 

காலிட்டு, மூக்கிலுமிடக் தலைகசூலை, செவிடு, கேத்திரவாயு, பீனி 
சம், நாசிகாபீடம், முகசன்னி, முகவாசம்,. கண்டத்தில் வீக்கம், 

் வலி, தந் தவாயு முதலானவை இரும். 

பூதிகாத் தைலம், 

ஆயில்பட்டை பலம் 1068ம், சேவகன் தழங்கு பலம் 106.,. 
ஒருகல&ரில்போட்டு காலில் geormidariigAa IG, BDO 
ஈல்லெண்ணெய் படி. 8ம், பால்படி. 6-ம் சர்த்ததில் அரத்தை
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சரள தவதாரம், ௮ல், மரமஞ்சள், ஈறும்பிசின், தகரம், விளா 

வரிசி, சடாமஞ்சி, வசம்பு, கோஷ்டம், அடவிக்கஞ்சோளம், குந்த 

ரக்கம், செவ்வியம், மேக, சா.இக்காய், சிறுமூலம், சீரகம், 

கருஞ்சரேகம், சிறுநாகப்பூ, கடுகுரோகணி, விளாமிச்சம் வேர், 

புனுகுச் சட்டம், அமுக்கறாம்வேர், சாரணை வேர் வகைக்குக்கழஞ்சி 

கான்குகொண்டு மேற்படி கஷாயம் விட்டரைதீதுக் கலகக் 

காய்ச்சி, மெழுகுபதத்இில் வடித்துத் தலைமுழுகவும், அல்லது, 

ஈசியமிடவும், அல்லது தலையில் கட்டவும். வாத பி.த தங்கள், 

கர்ணவாதம், கபாலவாதம், அற்புத வாகம், மூக்கு நீர்ப்பாய்ச் 

சல் முதலியவைகள் தீரும். 

"கபால் ரோகங்களுக்கு. 

சுக்கு, மிளகு, மஞ்சள், மரமஞ்சள், வெங்காரம், தப்பிலி, 

கடல்நுரை, இலுப்பைக்கட்டி. இவை வகைக்கு விராகன் எடை 

ஒன்றை யரைத்துக் கால்படி. நல்லெண்ணெயில் விட்டுக் காய்ச்சி, 

கா இலிட்டு ஈசியமிட்டுத் தலைமுழுக பீனிசம், தலைவலி, .கபால 

வ, காது ரணம், காதுவலி முதலானவை திரும், 

தலை நோய்களுக்கு, 

மூருங்கப்பட்டை, வசம்பு,  வெள்காவெங்காயம், வெண் 

ளூயுருவிவேர், . வெற்றிலைச்காம்பு, - கருஞ்சீரகம் இவை 

, வசைக்கு 'விராகன் எடை ஒன்றை. யரைத்துக் கால்படி 

வேப்பெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி வடித்து, காதிலும் மூக்கிலும் 

விட்டுத் கலையில் 55 HS கலைமுழுக மண்டைக் கரப்பான், 

காதுநோய்கள், பினிசம், நாசிகாபீடம், தலைவலி, தலைத்இமிரம், 

'முூகசசன்னி, கபாலசன்னி, கபால குட்டம் முதலியன இரும், 

தூதுவளை எண்ணெய், 

தூதுவளைச் சமூலம் ' துலாம் இரண்டை Bium பதினாறில் 
விட்டு காலொன்றாகக். காய்ச்சியஇல் ஈல்லெண்ணெய் பி 

இரண்டு கொம்புத்தேன் படி. இரண்டு, ஆவின்பால் படி. இரண்டு 

இவற்றைச்சேர்த்து பனங்கருப்புக்கட்டி பலம் ஜந்து, இரிகடுகும், 

திரிபலையும் வகைக்கு விரசகன் எடை ஆறு, ஏலம், கிராம்பு, 

தக்கோலம், லவங்கப்பட்டை, சா.இக்காய், சாஇபக்இரி இவை 

வகைக்கு பலம் இரண்டு; இவற்றை அரைத்துச் கலக்கக் காய்ச் 
சிப் பதமாய் வடி.தீதுக்கொள்ளவும், இதில் உச்சிக்கரண்டி 

Hors காலை மாலை இரண்டு வேளையும் கொள்ள, இருமல், 
இரைப்பு, மேல்மூச்சு இவை நீங்கும், - .
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அக்கினிகுமார செந்தூரம், 

வெண்கலம், செம்பு; பி.தீ தல், தரா, உருக்கு, இரும்பு இவை 

களின் அரப்பொடியும், Sib Spi வகைக்குப்பலம் ஒன்று, இரசம் 

விராகன் எடை பத்து, வெங்காரம், பச்சைகநாவி, காரியம், இவை 

வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்று 7 இவைகள்ச் சட்டியிலிட்டு: 

உருக்இ, குமரிச்சாறுவிட்டு வறுக்க மாவாகும். இதனையும் முன் 

மருக்கோடு சேர்த்து குமரிச்சாறு வார்த்து மூன்றுகாள் நன்றாய் 

வெண்ணெய்போல் அரைத்து, புதுச்சட்டியில் வைத்து, சித்திர 

மூலமரைத்து அடைகதட்டி &ீமும்மேலும் வைத்து குமரிச்சார் 

விட்டு மேலே சட்டி.ழமூடி, ஏழு”லைமண்செய்து, அடுப்பில் வை தீது 

மூன்றுநாள் எரித்து, கான்காம்காள் தீயாற்விட்டி.றக்கி, எடுக்கச் 

செக்தூரமாம், வெள்ளுள்ளிக் தைலத்தில் ஒரு பணவெடை 

மூன்றுநாள் உட்கொள்ள, சன்னி, சிலேட்டுமகோய்களும், 

இரிகடுகுச் சூரணத்தில் வெருகடியில் தேன் சேர்த்து பத்து 

நாள் இரண்டு பணவெடை உட்கொள்ள தலைவலி, மூர்ச்சை, 

மூயல்கண்டன், சன்னிமூர்ச்சை, வா.தமூர்ச்சை, பி.தீ.த மூர்ச்சை, 

சிலேட்டுமமூர்ச்சை, வயிற்றுவலி, .. சண்வாதம், . மருவாதம் 

முதலிய வாதரோகங்கள் இரும். 

'தாளகப் பற்பம், 

தாளகத்தைச் - -சண்ணாம்பில் வைத்துக் கழுதைமூ,த்இரம் 

விட்டுத் தாளித்துச் சுத்திசெய்த மருதம்பட்டையை: யரைத்துக் 

கவசம்செய்து சிறுபுடமிடப் பற்பமாகும், ் 

இரசப் பற்பம்,- 

சுக்இசெய்க இரசத்தை ஒட்டம்புலக்ஒழங்குச் ம] 4 

லரைத்துருண்டை செய்து, மிளகு, தக்காளி இவற்றின் இலையை 

யரைத்துக் கவசம்செய்து புடமிடப் பற்பமாகும், 

வெள்ளைப்பாடாணப் பற்பம், 

& 5 BOew g வெள்ளைப்பாஷாணக் கட்டிக்குப். பூவ ai FW 

பூவரைத்துக் சவசம்செய்து புடமிடப் பற்பமாகும். 

வாந்திபேதி, சன்னிதோடங்களுக்கு, 

சூடம், கோரோசனை, குங்குமப்பூ, பச்சைக்கற்பூரம், அதி 

மதுரம், சா இலிங்கம், இசசச்செந்தூரம், கேரஷ்டம், உருத்த 

ராக்ஷம், இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்றுகூட்டி. தேனி
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லும், எலுமிச்சம்பழச்சாற்றிலும் மெழுகுபோலரை தது காவில் 

sori வாக் இபேதி, சன்னி ஈரம் இவைகள் போம், 

. இரசம்: பற்பம், 

இசசம் விராகன் எடை 85 கொண்டு .ஒரு சட்டியில் உப்பிம், 

செங்கற்பொடியும் வகைக்குப் படி. ஒன்றாகக்கொண்டு உள்ளப் 

கைபோல் குழிசெய்து அதில் பத்து வெற்றிலையைப் பசப்பி 

by oot Bed, Qregng 2 விரான் எடைவைத்து, முள்முருக் 

இத் தழையும், வாழைப்பமத்கோலுமிடித்து: ஒரு சட்டியிற் றடவி, 

மேல்மூடி., ஐந்து சலைமண்செய்து நான்கு சாமம் அடுப்பில் வைத் 

தெரிக்க மேற்சட்டியில் பதங்கிக்கிடக்கும், அதனை வழித் 

தெடுத்து, மீண்டும் இவ்வாறாகவே கான்குமுறை செய்)ெதடு,க்,த. 
Bo pm அரிசி எடை கருப்பட்டியில் கொடுக்கவும்... மேக 

கோய்கள் போம், வாய்ப்புண்ணானால் 2 தங்காய்ப் பாலு, முலைப் 

பாலும் கலந்து கொப்பளிக்கவும். 

மூலக்கடுப்புக்கு,.. 

புளிய ணைக்கிழங்கை மோரிலும், காடியிலும் ஊறப்போட்டு 

வேகவைச்துலர்த்தி கெய்மில் வறுத்து, சாதிக்காய், இராம்பும் 
கூட்டிச் சூரணித்து தேனில் உட்கொள்ள €ழ்க்கரொணி, இரக, 

குக்கராணி, மூலக்கடுப்பு Genesee இரும், 

கிரானிக்கு, 

இரசம் விராகன் எடை ஒன்று, கெக்தகம் 'விராகன் எடை 

இரண்டு இவைகள் இரும்புக் கரண்டியில் விட்டு” மெதுவாய் ' 

வறுத்து எடுத்துப் வெடித்து ஒரு: பணவெடை வெண்ணெய், 

தயிர், சர்ச்சகரை . இவைகளில் சேர்த்துக்கொடுக்க . கரசணி 

தீரும். 

அழங்காடி செய்பாகம், 

Gea for asi (ம,கை) அமுரி படி. 12, கழுை மூத்இரம், 

-(0,தூநீர்) படி. 6, இவைகக£க்கலந்து ஆறுகாளூறவைத்து 
ஏழாம்சாளில் ஒரு புதுப்பாண்ட தைக் கழுவி அதில் கருப் 

குருவை நெல்லசிசி படி. ஒன்று, காட்டுச்கம்பரிசி பழி. இரண்டு, 

செக்காயுருவியசிச படிமுக்கால், இவற்றைச்சேர்.த்துச் சோறு 
- சமைச்து ஆறியபின், ஊூடீர் வள்ளம் ஒன்னு, வலையமு£ி.. படி. 

ஒன்று, 2,த9ீர் படி மூன்று, பூரீறுபடி ஒன்று, . வல்லாரை, 

12
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பெசன்னாங்கண்ணி, தூதுவகா இவைகளின் சாறு வகைக்குப் 

படி இரண்டு; இவற்றை ஒரு புதுப்பானையிலிட்டு எட்டுகாளூற 

வைத்து ஒன்பகாம் நாள் பாண்டதடைமாற்றி, வெய்யிலில் 

வைத்துக் தண்ணீர் கெடாமல் 48-காள் சூரியபுடம்வைத்து, 

வடிகட்டி. குப்பியில் வைத்துக்கொண்டு உஷ்ணரோகங்களுக்கு 

வல்லாரைச் சூரணத்இலும், சூலைப தனெட்டுக்கும் சங்கங்குப்பியி 

_ லும் உட்கொள்ள கோய்போம், சிறுகுமிழ், களிஞ்சி, செங்காத 

. இப்பூண்டு, பூவரசுமூலம் இவைகளை த ேதசிரீரிலரை த் .துலர்,த்.இச் 

சூரணித்து, வெள்ளுள்ளி, பரங்கிப்பட்டை, குருமிளகு ஆகிய 

இவைகளைச் சூரணித்து, சர்க்கரைசேர்த்து மாள் மேற்படிக் 

கரடியிற்கொடுக்க சகலமேகசூலை ரணங்களும் இரும், 

'அமுதலேகியம். 

பால்படி. எட்டை அடுப்பிலிட்டுக் காய்ச்சிச் சுண்டிவரும் 

போது, சீனிசசர்க்கரை பலம் கான்கு சேர் தீது: குழம்பு பதத்தில் 

வரும்போது வால்மிளகு பலம் ஒன்னும், கசகசா பலம் இரண்டும் 

கொண்டு பொன்னிறமாய வறுத்துச் சூரணித்துப்போட்டுக் 

இளறி, பசுவின் கெய்படி இரண்டுவிட்டுக் கண்டி லேகிய பதத்தி 

லிறக்கி, ஆறவைத்துப் பாக்களவு இரண்டுவேலா 12-1 நாள். உட் 

கொள்ள 21 மேகமும் இரும்... .இச்சாபத்தியம், “ell 

சரத்துக்கு 

சுக்கு, AD DT ED S, பேரரதை த, டக்கு கொடிவேலி 

வேர்ப்பட்டை இவை வசைக்கு விராகன் எடை இரண்டு 

கொண்டு, இரண்டுபடி. நீர்விட்டுக் கால்படியாகக் கரய்ச்சிமூன்று 

அகரம் தேதன் காசியெடை கலந்து கொடுக்கவும், 

விரோசனத்துக்கு, 

சு,த்இசெய் த நேர்வாளம் பலம் ஒன்று, சாதிலிங்கம் விராகன் 
எடை ஒன்று, பூரம் விராகன் எடை ஒன்று, வெள்ளைவெங்காரம் 

விராகன் எடை ஒன்று, கருஞ்சீரகம், சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, 
கிராம்பு, இவை வகைக்கு விராகன் எடை இரண்டு ; இவை 
களைப் பொடித்துச் சலித்து அத்துடன் புழுங்கலரிசி விராகன் 
எடை மூன்று, அரசங்கொழுந்து விராகன் எடை.பன்னிரண்டு 

- இவைகக£க் தேன்விட்டரைத்து: எல்லாவற்றையும் . கூட்டி 
அரைத்து குன் நிமணி.அளவு. மா.த்.இரைகள் செய்து உலர்த்தி
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ஒன்றிரண்டு மாச் இரை உட்கொள்ள வாதசன்னி, பிச்தசன்னி, 

சீ தசன்னி. தீரும், வயிறு கழியும், 

கிராணிக்கு, 

புழுங்கலரிசி விராகன் எடை மூன்று, அரசங்கொழுந்து 

விராசன் எடை பன்னிரண்டு, கடுக்காய் த் தோல் விராகன் எடை 

மூன்று) இவைகலக் கஷாயமிட்டு. ஆதுவேளை சாப்பிடவும், 
இச்சாப,த்.இயம், 

உஷ்ணத்துக்கு, 

சுக்கு, கராம்பு, ஏலரிசி), மிளகு, இலவங்கப்பட்டை, வால் 

மிளகு, கருஞ்சீரகம், சாஇக்காய் இவை வகைக்குப் பலம் 

இரண்டு, பரங்கிப்பட்டை பலம் மூன்று இவைக௯ை௭௪ சூரணித்து, 

ததன், மெய்யிற் கொள்ளவும். 

..” குந்திரிக்கமெருரு. 

கொம்பரக்கு, குங்கிலியம், அ.இவிடயம், சாதிக்காய், அபினி, 
, குராசசனியோமம் இவ்வாறையும் நல்லெண்ணெய் விட்ட 

- ரைத்து உட்கொள்ள கிராணி இரும், 

மன்மத சிந்தாமணி லேகியம், - 

மன்மத ஏர காமணியென் மாசிலா லேக் 
தன்வந்தரி யுரைத் தார் தாரணியில் -ஈன்மைபெறு 

தூதுவல்ா வில்வேவேர் தோன்று மறுன்வேர் 
இீ.தக விலாமிச்சை சிந்தியடன்-கோ.இலா 

வாய்த்த Ft Bon க்கட்டை வர்க்காமம் வள்மூலி 
பார்த்து வகைக்குப்பலம் பத். காக. கேர். தியடன் 

கூட்டி. யிடித்துக் கூறிய மிடாவ தனில் : 
போட்டுமெட்டு வெள்ளநீர் போ கவிட்டு--வாட்டமிலா 

தண்ணி ரொருவள்ளம் தயவாகவே காய்ச்ச 
எண்ணிக்கை திப்பாமலே பார்.தீது--ஈன்னயமரய் 

சக்கரையை, srs gS கானைம்பது பலமாய் 
மிகச கஷாயத்தில் மேவியே--அ.க்கரையாய் 

பரகுப தமாய்க் காய்சீடுப் பண்பாய்க் கடைச்சரக்கு 
வாகு பொருந்தும் வகையைக்கேள்--காகப்பூ 

வால்மிளகு தக்கோலம் வாய்த், இரிகடுகு 
ஏலமிரு சீரகமும் மேற்கையாய்--சாலவேகான்
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திரிபாலை செண்பகப்பூ சேரு மகரப்பூ 
சித்தா தைத கொத்துமல்லி (பாலும்) யதிமதுரம்--பண்பாக 

நீர்முள்ளி விைசரியாய்ச் சாஇப் பத்திரியும் 
கஸ்தூரி மஞ்சள் கதி தமுக்-திரிப்பழமும் 

அஸ்தக் கராம்பு மமுக்கலெவேர் FSS (poi or 
அக்கிரா கரர மதிகமுள்ள--வில்வப்பிசினு 

மிக்கசடா மஞ்சியுடன் கானுழுந்து பக்குவமாய் 
சன்ன லவங்முடன் தக்சுவிரு--ப.த் இரியும் 

வண்ணமணி கோஷ்டமுடன் வருத்,தமகாய் சொன்னவகை 
ஓமம் குராசானி யோமம்-க௪கசா 

நீதமுள்ள வாலுழுவை நின்றாசி போதயானை த 
இப்பிலியோ டேவகைக்குச் சேர்ந் த--வராகனிடை 

ஒப்புற வாய்ப்பத்து உகந்துகொண்டு செப்பும் 
இளவறுப் பதமாய் ou MS 6 0p9—Gury.wree 

விளவுடைய கஞ்சா மேவியேதான் பழகூயததோர் 
பாணையதில் பத்துப் பலம்போட்டு--நிறு த்தி 

ஞானமயைய்யாது நாழிகையும் ஊறவிட்டுத் கான்பிசைந்து 
நிழலுலர் கதியான பின்பு 

துய்யவஸ் இரகரய மிட்டுத ர்ந்த பின்பு :'. 
தேனும் கெய்விட்டு சிந். தாமல்--மத்இத்து 

கானு மபினியைக் தானெடுத்து ஆனதொரு : 
ஆலக் கரண்டி யதில்போட்டு--கெய்யூற்றி 

காய்ச்சி மேலாகவே பாகதுஇரத்தில் வடித்து - 
சாலக் கலயத்தில் வைத்துப்--பாங்குடனே.. 

கண்டுமொரு கழற்சிக்காயளவு 
கொண்டால் sur DO தொலைவதுகெள்--பண்டான 

காமாலை கைகாலசரிக்கை 

சோமாலை காசிதுடி ரோகம்--அமாலை 

கண்ணிருப்பத் சகோர்மேகங் கா.கடைப்பு மட்டகுன் மம் 
குட்டம் பதினெட்டு கொல்லு--மதஇசாரம் 

கிட்டியதோர் மூலக் கிராணியுமே யொட்டி 
யுடல்மெலிவு தாதுஈஷ்டம் ஐக்காளம்--வாய்காற்றம்' 
குடலெரிவு அஸ்தஇிச்சுரக் கோழையுடன் நெடிய 
மலர்க்கண் ணெரிவு வாக்இ--ப௫யெட்டு.. 
தொலையா த மாரடைப்பு 2 தொண்டைவலி மெல்லக் தரும் 
தேகம் வலுக்கும் தீர்க்காயுக-.- உண்டாகும் : 

போக மடிக்கடி.தீ.தான் பொங்குமே கேருடனே 
மெய்கண்ட.ஈல்ல புவியில்--மனி.தருக்கு 
மெய்கண்ட தென்றே விரும்பு,
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விஷபாண்டுவுக்கு. 

அ௮ரப்பொடி. விராகன் எடை பச்தைப் புளியம் பிரண்டை 

மடல்சாு விட்டு நான்கு சாமமரை த்துக் காசுபோல் வில்லைகள் 

செய்துலர்த்தி ஒட்டிலிட்டுச் லைமண்செய்து குழிப்புடமிடவும், 

மறுபடியும். மேற்கண்டபடி யொருபுடமிட . செர்தூரமாகும், 

இரண்டுபணவெடை கரிப்பான்.சஷாயத்தில் கொடுக்க த. இரும், 

| தாளகப் பற்பம், 

தாளகம் விராகன் எடை மூன்று, சனிக்காரம் விராகன்எடை 

இரண்டு, இவைகளைப் பொடித்துக் காக தத்தில்வைத்து மடக்கி 
நூலிற்கட்டி. ஓட்டிலிட்டுச்.. சீலைமண்செய்து ஜந்து எருவிற்டுட 

மிடப்பற்பமாகும், பணவெடை தேனிற் அகாரம், 

ட்ட, தாளகம் ரன் இரண்டு, பவளம் விராகன்ளடை 

இரண்டு, வேலிப்பருத்தஇிச்சாறு விட்டு சாமமரைத்துலர்ச்.இ 

ஓட்டிலிட்டுச் சிலைமண்செய்து, uss எருவிற் புடமிடப் பற்ப 

மாகும், தனில் மூன்றுவேகாகள் உட்கொள்ள, சுவாசம், 

இரைப்பு . இவைகள் ஆரும். :.மேற் சொன்ன: அயச்செந்தூரம் 

- பணவெடை சேர்த்துக் கொள்ளவும். ் 

- மாலைக்கண்ணிற்ரு; 

பசலைக்கொழுக்கைை முறித்து .௮.இல்வரும் பாலை விளக் 

கெண்ணையுடன் கலந்து மத்இத்துக். கண்ணில் போடத் இரும், 

uebure Cer gs HIE கொள்ளலாம். 

கெற்பத்திலுள்ளபிள் ளைவிழ. . 

.. ஊணுன் தழையை. அரைத்து வெக்கீரில் குடி.த்.தால் வயிற் 

றில் அரித்த பிண்டம் விழும், 

தண்டு (தாது) வரத்தக்க, 
கற்கண்டு, பேரீச்சம்பழம், ேேன் இவைகளைக் கலந்து சாப் 

பிட்டு வர கண்டு வர்த்த யுண்டாகும், 

“ இரத்தக்கடுப்புக்கு 

HSB, HF, yrs, இவைகளின் கொழுந்து, களிப்பாக்கு, . 
கடுக்காய், பெருங்காயம், இவைகளைச் சசியெடை வாழைக்கிழங்கு . 

சாற்றிலரை த்து த்துட்டெடை கொடுக்க தீரும், காளகப் பற் 

பம் பணவெடை சேர்த்துக் கொடுக்கவும், ட ட
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மேகக்கருப்புக்கு. 

வேர்முட்டி, சுக்கு, இப்பிலி, சிறு தக்கு இவைகக£க் கஷாய 

மிட்டுக் கொடுக்கவும், . தேங்காய்ப்பாலிற் சிறுகுரிஞ்சான் 

வேரைய்ரைத்து மூன்று நாள் உட்கொள்ள மேகக்கருப்புகள் 

எல்லாம் வாங்கிப்போம், 

ஏப்பம் இருமல் "இவைகளுக்கு, 

.... வேலிப்பருத்தி, வெள்ளனுகு, இஞ்ச, மிளகு, இக்கான்கை 
யும் கஷாய மிட்டுக் கொள்ளத் இரும், 

நீர்க் கட்டுக்கு. 

சிறுபூளைவேர், சிறுகெருஞ்சிவேர், சிறு£ரைவேர், இவை 

காக் கஷாயமிட்டஇல் வெங்காரம் பொரித்துப் போட்டு உட் 

கொள்ளத் திரும், . 

நீரிழிவுக்கு. 
கொள்றைப்பட்டை, ஆலந்தளிர், ் (Sen Sb இவைகச£க் 

கூட்டிக் கவ கவமிட்டுக் குடக்கு இரும், 

Ap Rages. 

குன்தினைிலிககச்சானு பணவெடை =. கத்யம். சாப் 

ஏிட்டுவா விர்து வலுக்கும். 

உதிர வாயுவுக்கு. 

ஈருள்ளிச்சாறு, குங்கிலியம், காட்டெருமைச்சாணி, கருஞ் 
சீரகம் இவைகளையரைத்துக் குடிக்கத் தீரும், 

பாரிச வாயுவுக்கு. 

சுக்கு, கரவக£வோர், இவைககைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க, 
பக்க வாயுவலி, வாயு வீக்கம் இவைகள் பறந்துபோம், 

அண் டவாதத்துக்கு. 

'கழற்சிப்பருப்பு விரரகன் -எடை நான்கு, சுக்கு, இப்பிலி, 
வெள்ள வெங்காயம் இவை .வகைக்கு விராகன் எடை' இரண்டு ' 
இவைகளைச் குரணித்து கோழிமுட்டை மூன்றினது Geist Sire.
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கருவிற் போட்டு இரண்டு துட்டெடை வேலிப்பருத்.இச்சாறு 
விட்டு ஈன்றாய்க் கண்டிப் பொரித்துக் கொடுக்கவும், இக்கப்படி 

மூன்றுகாள் கொடுத்து, எழுகாள் பத்.திய மிருக்கவும், உப்பு புளி 

நீக்இக் கடும்பத்தியமாக இருக்கவும், கைகண்டது. 

ஜாலவித்தை 

பூராகத்ையும், தவளையையும், பெருஙாயத்ையும், ஒரு 

ேதங்காயைக்கண் இறந்து அதிலடைத்து எழுகாள் புதைத்து 

எடுத்தரைத்துச் லையில் தடவி யுலர்த்.இ.த் திரியாக்கி விளக் 

கேற்ற வீடெல்லாம் பாம்பாய் இருக்கும். முன்சொன்ன குருவை 

ஒரு பணவெடை சேர்க்கவும். 

பவளப்பற்பம். 

பவன த்ையுடைத்து எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில்-ஒரு காள் 

ஊறவைத்து இண்டங்கொழுக்ை யரைத்துப் பவளத்துடன் 

பிசைந்து ஓட்டி. லடைபோலக் தட்டி. மேலோடு மூடி. கான்கு லை 

மண்செய்து சகசபுடமிடச்சுண்ணமாகும். கொம்புக் தேனிற் 
பணவெடை உட்கொள்ள இருமல், சுரம், தீரும். பசுவின் வெண் 
ணெயிற் கொள்ள வெள்ளை, வெட்டை, பிரமியம் இரும், 

மண்டையிடிக்கு. — 

பசுவின் நெய்யையும் குப்பைமேனிச்சாறையும் சரிகலந்து 

ப.தமாய்க்காய்ச்சி முழுகவும், பச்சையரைப்புத் தேய்த்துக் 

குகசன்னிக்கு. 

சாதிக்காய், சமுத்திராப்பழம், முருங்கப்பட்டை, புங்கம் 

பட்டை, இப்பிலி, இவைகளைச் சுட்டது ஒரு பகுஇ; பச்சையாக 

எடுத்தது ஒருபகுதி; பெருங்காய,தை த வெள்ள வெங்காயத்தாள் 
வைத்துச் சுட்டது ஒருபகுதி; இவைகளைச் சேர்ச்து ஆணுக்கு 

பெண்ணமுரியிலும்,. பெண்ணுக்கு அஆணமுரியிலும் கொடுக் 
கவும், . ச 

ட இருமலுக்கு. 

வெடியுப்பும், . கழ.ற்சிப்பருப்பும் வகைக்குப்படி முக்காலாக 
வெடுச்து ஈன்ராயரைத்து நீரிழ் பிச.றி வில்லைகள் செய்துலர்,த்.இ 
புடமிடப்பற்பமாகும்,: பசுவின் நெய்யிற் கொள்ளவும், ்
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குளிர் சுரத்துக்கு. 

எட்டிவேர்ப்பட்டைச் சூரணம் பலம் ஒன்று, மிளகு பலம் 

இரண்டு; இவைகளை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றிலரைத்துக் குளிகை 

செய்து கொடுக்கவும். 

பித்தச்சுரத்துக்கு. 

நல்ல துள௫), நாய்.த் 'துள9), மிளகு, சுக்கு, ஓமம் இவைகக£க் 

கஷாயமிட்டுக் கொடுக்கவும். 

... பெரும்பாட்டுக்கு, 

புளியர் தழைச்சாறு, ஈல்லெண்ணெய், பழச்சாறு இவை 

வகசைக்குப்படி. முக்கலாகவெடுக்.துக் கலம்,ததில் ஒஓமம்பொடித்துப் 

போட்டு மூன்று, நேரம் கொடுக்கவும், பத்தியம் Ouse gw 

சோறும், இற்றாமுட்டிக் கொழுந்தும் காராட்டுப் பாலும் ஒரு 

நேரமும், கழற்சிச்சாறும், ஈல்லெண்ணையும். கோழிக்கால்விரலும் 

ஒரு நேரமும் கொடுக்கவும், us Qu கம்பஞ்சோறு ; "இரத்தம் 

சீழ் இரும், 
“வெள்கீக்கு, 

Be கொழுக்து - நற்சீரகம், சீனிச்சர்க்கரை, பச்சை 

வாழைப்பழம் இவைகளையரைத்துச் சாப்பிடவும். இச்சாப,த இயம், 

காமாலைக்கு, . 

கழுதை வெட்டையிற் பசுவின்பால் விட்டுத் ; துவைத்துப் 

பிழிந்து கொடுக்கவும், 

மஞ்சள் காமாலைக்கு, 

ப்துகேல் வீழியிலை ஒஞ்டியடன் கருங்குருவையரிச . 
யாவது கம்பரிசியாவது . சேர்த்து இடித்து , ரொட்டிசகட்டுத்.. 

இன்னவும். கழியும் ; பசுவின் நெய்யும் வெல்லமும் இன்னவும், 

முக சன்னி வகைகளுக்கு, 

ஆடா தேரடை, ஆடுதின்னாப்பானை, பொன்னாங்கண்ணி, 

கையாக்தகரை, பொடுதலை, செளரிக்கொடி, ஆகொண்டை, மெல் 

லிக்காய், அல்லித்.தண்டு இவைகளின் சாறு வகைக்குப் படி 

இரண்டு, . உதரவேங்கைப்பட்டைச்சாறு படி முக்கால், . நல் 

லெண்ணெய் படி ஒன்று, பசுவின் கெய் படி. இரண்டு, பால் படி
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ஒன்று; இவற்றைச்சேர்.த.து ௮.இல் மிளகுபலம் இரண்டு, பூண்டு 
பலம் இரண்டு இவைகளை அரைத்துச். கலக்கக் பம் போலெ 

ரித்து, மெழுகு பதத்தில் வடித்து, தானி௰ புடம் வைத்துத் தலை 
முழுவ; மண்டையிடி, கபாலசூலை,.முகச௪ன்னி, ஒரு தலைவலி, 

வெள்ளெழுத்து, .. பீனிசம், கண்சிவப்பு முதலியவை இரும், 

அக்காளில் 95590890 ஒரு காசியெடை சாப்பிட்டு 

தலை முழுகுவது கன்று, அன்றைக்குப் புவி, புகையிலை, போகம் 
ஆகாது, 

பெரும்பாட்டுக்கு. 

. கறிவேப்பிலையையும், பச்சரிசியையும், பசுவின் தயிர் விட்ட 
ரை,த்து பசுக் தமிரில் கலக்கி. கொள்ளத் இரும், 

- இருபத்தொருதரம் வேகவைத்து நீர், வடி.த்துலர்.த்இ ௪த்இ 
செய்திடிச்,த சந்இல்: சூரணம், கையாக் ககரைச் சூரணம், ௯,த.இ 
செய்த பூகாகச் சூரணம் ஆக இவைசக£ச் சரிசேர்த்.துக் 
கூட்டிக் சலக்்ததில் உடல் வன்மை அறிந்து சாப்பிடவும், 

| பேதிக் குளிகை, 

GSB செய்த பூரம் பலம் ஒன்று, அரிச விராகன் எடை 
ஒன்று இவற்றை முலைப்பால் விட்டரை,த்துக் குன்றிமணி அளவு 
குளிகை செய்து ஒன்று சாப்பிட கழிச்சலுண்டாகும், 

மஞ்சள் நோய், 

_ மஞ்சள், மிளகு, வசம்பு, வேக£வர், ஆட்டாம்புழுக்கை, 
கருங்கொள், வெள்கா வெங்காயம், இவைகளைப் பசுவின்" வெண் 
ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி. வடித்துக் "கொள்ள அ௮தத்தூல நோய் 
போம், ் ் 

அசீரணமேதி | பொருமறிக்கு, 

வேளைவேர், : குப்பைமேனிவேர்; வெள்ளைச்சாரணை... வேர், 
இவைகளை நறுக்கிச் - சிவக்க . வறுத்து, ஒம்ம் பலம் ஒன்று 
சேர்.தீதுக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க அக்கினி மம்.தம் முதலியவை 
ரும், - oe 

சன்னி வலிப்புக்கு. 

ன மாவிலிங்கஞ்சாறு, முருங்கப்பட்டைச் சச, கில அவரைச் 
சாறு, கதிருகுகள்ளிப்பால் இவை வகைக்குப்படி முக்கால், கல். 
லெண்ணெய் வேப்பெண்ணெய் வசைக்குப் படி..அரை, இப்பிலி,
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பலம், முக்கால், இந்துப்பு விராகன் ஒன்று, பாஷாணக்கட்டி. 
விராகன் எடை இரண்டு, வசம்பு பலம் கால், பெருங்காயம் 
விராகன்: எடை இரண்டு; இவைககாயரைத்து மேற்படி 
எண்ணெய், சாறு முதலியவைகளில் கலந்து கூட்டிக் காய்ச்டு 
மெழுகுபதத்திவிறக்க . வடித்து, கரண்டியளவு. உட்கொள்ள 
சன்னி, பீ வலிப்பு இவைகள் இரும், சைகண்டது. 

வாய்வுக்கு, 

- விளக்கெண்ணெய், இளநீர், பரல் இவை வசைக்குப் படி. 
எட்டு, . சாஇக்காய், sr Buus on, ஏலம், கிராம்பு குங்குமப்பூ, 
கோரோசனை, கல்மதம், காம்தம், வெந்தயம், சீரகம், கருஞ்€ரகம் 
இவை வகைக்குப் பலமிரண்டை பால் விட்டு அரைத்து மேற் 
படி. எண்ணெய் முதலியவற்றோடு கூட்டிக் காய்ச்சி வடி.க்.த.இல் 
ஒரு கரண்டி. அளவு கொடுத்துவர, வாயுகோளாறுகள் எல்லாம் 
போகும், | ட) ் 

மருந்தீடு வாந்தியாக. 

அழிஞ்சிவேரை வெள்ளாட்டுப். பாலிலரைத்துக் கலக்க 
மூருங்கைச்சாறும் அப்பக்கோவைசசாறும் வகைக்கு மூன்று 
துளி விட்டுக் கொடுக்கவும், ' ் 

குழ்ந்தை ஏங்கல் இருமல் இளைப்பு இலைகளுக்கு, 

. சுக்கு, மிளகு, ஈரவெங்காயம், கழற்சியிலை . இவைக&ா 
யரை த்து ஆணுக்குப் பெண்ணமுரியிலும், பெண்ணுக்கு ஆண 

'முரியிலும் ஒருவேகா கொடுக்கத் இரும், Paes ட 

புண்களுக்கு, 

வெற்றிலை, வேப்பிலை, சரவெங்காயம், எலுமிச்சம்பழம், | 
இவைகளின் சாறும் ஈல்லெண்ணெயும் வகைக்குப்படி. . காலைக் 
காய்ச்சி மெழுகுபசுத்தில் வடித்து சிலையிலூட்டிச் ௪கல புண் 
களின் பேரிலும் போட ஆறும். ae 

குள்மத்துக்கு, 
முற்றிய காட்டுமுருங்கைவேர்ப்' பட்டையைக் கழுவி சிறு 

துண்டுகளாக நறுக்ெது படி நாலைச் சட்டியிலிட்டு, எலுமிச்சம் 
பழச்சாறு படி இரண்டு சேர்த்து, வெள்கா£வெங்கசயப் பருப்பு 
பலம் ஐ்.இல், பாதியை ஈறுக்கயும் பாதியை யரை த்தும் போட
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வும், சடுகு பலம் ஐந்து, மஞ்சள், பெருங்காயம், இவை வகைக்குப் 

பலம் அரை, சர.இக்காய் விராகன் எடை இரண்டு, இவைகளைச் 
சூரணித்துச் சேர்த்து, கறியுப்பு படிமுக்கால் பொடித்துக் கூட்டிக் 
கலக்து, எல்லாவற்றையும் ஈன்றாகப் பிசைந்து இருபது காள் 

சூரியபுடம் வைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும், 6 அல்லது 8 &ற்று 

வீ,தம். இரண்டு நேரமுங்கொள்ள, வாதகுன்மம், பித் தகுன் மம், 

வலிகுன்மம், ௪த்திகுன்மம் முதலியவை தீரும், இது இரகசிய 

மாய்ச் செய்து கொள்ளவேண்டி.யது. . ் 

வெள்ளறுகு, சித்.இரமூலம், கிலக்குமிழ், சங்கங்குப்பி, மலை 
வேம்பு, செக்குப்பூண்டு, பூவரசம்பட்டை,. ஆகிய இவைகளின் 

இலை, பழுப்பு, காய், பூ வகைக்குப் பலம் இரண்டு கொண்டு 

இடித்து ஒரு பெரிய பானையிற் போட்டு, கழுைலத்தி வெள்ளம் 

ஒன்று சேர்த்து சிறுபையன்களுடைய அமுரி வள்ளம் இரண்டு 

விட்டு மூன்றுகாளூறவைகத்துப் பின்பு பிசைந்து வடிகட்டி 

எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி. இரண்டு விட்டு, ௮க்துடன் எண்ணெய் 
படி. இரண்டு சேர்த்தது, சுக்கு, மிளகு, வெள் ஊாப்பூண்டு, பரங்கிப் 

“பட்டை, இவை வகைக்கு விராகன் எடை மூன்றைச் சூரணித்துப் 

போட்டுக் காய்ச்சி மெழுகுப.த,த்தில் வடித்து, அதில் கால் 
Arians கொடுத்து, ப,த்தியமாய் இருக்கக் குன்ம நோய்கள் 

தீரும், 

விரைவாதம் அல்லது பீசங்களில் ஒன்றை அல்லது இரண்டையும் 

- [மே இழுத்துக் கொள்ளும் நேரய்களுக்கு. 

.... சித்இற்கொடியிலையையும், ஆனைத்ெகெள்ளின் பருப்பையும், 
வெவ்வேறாகவரை த்துச் சமனாகக் கலந்து கோழிமுட்டைக்கருவிற் 

பிசைந்து வறுத்து ஆஅுநாள் இரண்டுவேளை சாப்பிடத் இரும், 
கைகண்டது, .... 

... மீசங்கள் வீங்கி அல்லது உப்புக்கொள்வதற்குப் பதனிட்ட 
புகையிலையை, பீசங்களின்மேல் இசா,த்திரி காலங்களில் சுற்றிக் - 
கட்டிவைக்கவும், 

நாய்களுக்குச் சொறிபிடித்திருப்பதற்கு. 

ஆடு,2ண்டாப் பாளச்சாறையும், தேங்காயெண்ணெயையும் 
கலந்து பூசி, மாலையில் இலுப்பைப். பிண்ணாக்குக் தேய்த்துக் 

கழுவவும், - க
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- நரக பற்பம். 

மேனிவேர், சுண்டைவேர், வேளைவேர், இம் மூன்றையும் சரி 

கூட்டி அத்துடன் வெங்காரமும் மனோ௫ிலையும் வகைக்கு விராகன் 

எடை இரண்டு. சேர். ததரைத்து ஒரு பல நாககுஇற்குக் கவசம் 

கட்டி லை செய்து உலர், . குக்குடபடமிட்டு எடுக்க, மாகம் 

, பற்பமாகும், . இதனை ஈன்கு முறைசெய்து எடுச்து - நெய்யிற் 
கொள்ள, மண்டையிட., சலச்கழிச்சல், குடல்வாய், மடல்வாய்வு, 

வண்டுகடி, இரக்ககாசம் இவைகள் இரும். தாதுபுஷ்டி. 

யூண்டாகும். சேனில்கொள்ள சுரம், சூலை, வீக்கம், முதலிய 

கோய்சள் இரும். பத்தியம் காக்கவும். 

கந்தகப் பற்பம், 

கந். தகம் பலம் ஒன்றைக் காராட்டு அமுரிலிற் சு.த்.இிசெய்து, 

சப்பிப்பற்பம் மேற்பூசி, 8ழக்காய் நெல்லியிலையை. ட ஙரைத்துக் 

கவசங்கட்டி., சீல்செய்து உலர்த்தி, குக்குடபுடமிடப் பற்பமாகும், 

அதனை கெய்யிற்கொள்ள கொடிகோய், மேல்முக, . பவுத்திரம் 
இவையும், தேதனிற் கொள்ள, விக்கம், கடிப்பு, க்ஷயம், இருமல், : 
உளைமசக்கை, நீர். எரிச்சல், பூண்புரை இவைகளும், , திரும், 
UG ் இயமிருக்கவும், 

சிங்கிப் பற்பம், 

மான்கொம்பு பலம் ஒன்றை, கருங்காலியை அரைத்த கீரில் 
மூன்று. காள் ஊறப்போட்டுள் கழுவியபின் சவுக்காரமும், 
கடுங்காரமும் விராசன் எடை இசண்டு. சேர்த் து, ஊறவைத்துக் 
கழுவி எடுத்து உலர்த்திப் பொடித்துக் aos BO மூன்று 
சரமம் கொடிவேலிச் சாற்றாலரைக்து . உலர்த்இ சலைசெய்து, 
மயில் புடமிட்டு எடுக்கப் பற்பமாகும், ௮,களைத் ேனிற்கொள்ள, 
வா.தரோகமும், சர்க்கரையில், கொடுக்கப் ப,ச,சரோகமும், கெய் 
யிற் கொடுக்க சிலேட்டுமத்தால். Ob 5 கோய்களும் ரும், பத்திய 
மிருக்கவும், 

air பற்பம், 

வீரம், கல்லுப்பு, கடல்நுரை, சவுக்காரம்,: இவை வகைககுப 
பலம் ஒன்றை, 'விடமூங்கிற்குழங்கன் 'சரற்றால் அசை த்துலர் ச் 
இச் சலைசெய்து, கசபூடமிட்டு எடுக்கப் பற்பமாரம், அதனை அரிசி 
யளவு தேனில்கொள்ள £ர்க்கடுப்பும், wind PO se cir or பாண்டு
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“eytb, தீராது காசகோய், மூலமுை, சுரவகை- எல்லாம் தரும், 

ப.த்.இயமிருக்கவும், ் 

| . ads பற்பம், 

கல்ம,கம் பலம் ஒன்றையும்; வெடியுப்பும், கொடி வேலிவேரும் 

வகைக்குக் கழஞ்சு மூன்றையும் கள்ளிப்பாலும், பருத்.திஇலைச 

சாறும் விட்டுலர்,த.இ, சிலைமண்செய்து மயில்புடமிட்டெடுத்துச் 

சர்க்கரையில் கொடுக்க வா.தத்திலெழுக்த குளிர்சுரமும், சன்னி 

யும் போம், தேனிற்கொள்ள, பித். தபாண்டுவும் பிசுதகபமும் 

இரும்,  இச்சாப.த்தியம், 

மஜேசிலை ' பற்பம், 

மனோசிலை, ச. தாவேரிக்கிழங்கு, அட்டுப்பு, கண்டோடு இவை 
வகைக்குப் பலம் ஒன்றை, பீர்க்கம் சாற்றால் மூன்றுசாமம் 
அரைத்து, உலர்த.இச் சலைசெய்து, மயில்புடமிட்டு எடுக்கப் பழ் 
பமாம், ௮.கனை கெய்யிற்கொள்ள, புண் புரை, அ௮ண்டைவிீக் 
கமும், தேனிற்கொள்ள பீனிசம், பேரண்டவர்யுவும், சர்க்கரை 
யில் கொள்ள வயிற்றுக்கண்டை நோயும் Bod. பத்.இயமிருக் 

கவும், டு ் இ 
குங்கிலியம் பற்பம். 

குங்கிலியம், சவுக்காரம், அட்டுப்பு இவை, வகைக்குப் பலம் 
ஒன்று கொண்டு ஈறு சின்னிச் சாற்றாலரைத்து, மூன்று நாள் 
உலர்த்தி, மயில்புடமிட்டு எடுக்கப் பற்பமாகும், ௮) முறைப் 
படிக்கொள்ள ௪கல வியாஇயும் இரும். டு 

பித்தளைப் பற்பம், ' 

பி.த.தகா பலம் ஒன்றுக்கு பொன்னாங்கண்ணிவேர், வேளை 
வேர் இரண்டையும் அரைத்துச் கவசங்கட்டி, உலர்த்தச் எல 
செய்து, கசபுடமிட்டு எடுக்க பற்பமாகும், பின், பொன்னுவ் 
கண்ணிச்சாற்றில் அரைத்துப் 
"இதனை மெய்யில் கொடுக்க, குளிர் 
வாய்கீர் ஊறல் போம், த 

பத்துபுடமிடப் பற்பமாகும், 
கரய்ச்சல், வாத நீரடைப்பு, 

னில் கொடுக்க வாக்கு, குன்மம் போம் சர்க்கரையில் கொடுக்க அண்டகழலை இரும், பத் இயமிருக்கவும், 
வங்கசிங்கி பற்பம். 

'வங்கசிங்கி பலம் ஒன்றுடன், கந்தகம், பலம் அரை , கூட்டி, குப்பமேனிச் சாற்றில் அரைத் து மேற்படி இலையையும்
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அரைத்துக் கவசம்கட்டி. உலர்.த்.இக் கருக்கி, மறுபடியும் ௮ச் 

சாற்றிலரைத்து, ௮,.கனையே கவசம் செய்து 'மயில்புடமிட்டு 

எடுக்கப் பற்பமாகும், அதனைச் சர்க்கரையில் கொடுக்கக், 

குட்டமும், நெய்யில் கொடுக்க ஜலக்கழிச்சலும், மேகரோகமும் 

இரும், ப.த.இயமிருக்கவும். 

அரக்கு பற்பம். 

.கொம்பரக்கு, தாழைவேர், வெங்காரம், இவை வகைக்குப் 

பலம் ஓன்றை நீரில் ஆட்டி. உலர்த்துச் சலைசெய்து புடமிட்டு 

எடுத்து, ௮ நகெய்யில் கொடுக்க, வண்டு கடியால் வந்து 

தொலையாவிக்கமும், சர்க்கரையில் கொடுக்க மேகஇளப்பு 
கோயும், சீனியில் கொடுக்க கரம்புவலியும், சுழிக்கணையும் தீரும், 

, பத்இயமாயிருக்கவும். 

டு டட துத்த பற்பம், 

துத்தம், வெங்காரம், நவச்சாரம், இம்மூன்றையும் சிறுதும் 

பைச்சாறு, மேனிச்சாறு. இவைகளிலரைத்து. உலர்த்தி, . லை 

செய்து குக்குடபுடமிட்டு 'எடுக்கப் பற்பமாகும். இதனில் ஒரு 

அரிசி எடை. கெய்யில் கொடுக்க சூலை[8-ம், புண்புரையும் 

வாடா.தவிக்கமும், மகோதரமும் இரும், பத். தியமிருக்கவும், 

அயச் செந்தூரம், 

.. பழச்சாற்றால் ௯த்.இ செய்த அரப்பொ௫ி. பலம் ஒன்றுடன், 

பரு, தீ திவேர், வீழிவேர் பலம் ஒன்னு. கூட்டி, மேனிச்சாற்றால் 

மூன்றுசாமம் அரைத்து உலர்த்தி, மயில்புடமிட்டு, மீண்டும் 
இருபுடமிட்டு எடுத்துக், தகக அளவில் கெய்யிற்கொள்ள Ge 

டம், இரந்த, வீக்கமும், வெல்ல,த்இல் கொள்ள உள்வறட்9, 
வண்டுகடி, சூலைமேகமும், தேதேனில் கொள்ள குன்மமும் தரும். 

பத்தியமாயிருக்கவும், 

வெள்வெங்க செந்தூரம். ் 

வெள்கைவெய்கம் பலம் ஜந்து, கொடிவேலிவேரும் முட்டை 

ஓடும் வகைக்குப், பலம் ஒன்று இவற்றைச் சேர்த்து; மாதுளம் 

பூச்சாறு, தும்பைச்சாறு இவற்றில் அரைத்து, இரசக்கற்பூரமும், 
வெங்காரமும் வகைக்கு Pons por Cer sg Hors HOTS DS 

- சசபுடம்போட்டு, மறுபுடமிட்டு வெண்ணெயில் கொள்ள, குன்மம் 
பித்தம், காசம், க்ஷயம், காந்தம் இவைகளும், ௪கல மேக வியாதி 
களும் இரும், ப,த்தியமாயிருக்கவும், '
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வெள்ளிச் செந்தூரம், 

வெள்ளிப்பொடி, அமுக்கறாவேர், வேளைவேர், கொடிவேலி 

வேர் இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, வெங்காரமும், ஈவச்சார 

மும் வகைக்கு விராகன். ஒன்று, இவற்றை அமுக்கறுச் சாற்றி 

லரைத்துலர்,க.இி மயில்புடமிட்டு எடுத்து, அ௮முக்கறா இலைச் 

சாற்றில் மீண்டு ஐந்துபுடமிடப் பற்பமாகும், இதில் உழுக் களவு 

கெய்யிற்கொள்ள, . மேகம் 18-ம், சர்க்கரையில் கொள்ள பெரு 

வயிறும், உள்வறட்சியும் போம், பசுவின்பாலில் கொடுக்க 

விப்புருதியும் கழலையும் தீரும், ப,த்இயமிருக்கவும். 

நாக செந்தூரம், - 

நரகம், புன்னைவேர், கருகொச்சிவேர், இவை வசைக்குப் பலம் 

ஒன்றாகக் கூட்டிக் கல்வத்இட்டு சிறுசின்னிச் சாற்றாலரை த்து, 

நவச்சாரமும், இரசக்கற்பூரம் வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்று 

சேர்த்துக் கோழிமுட்டை வெண்கருவாலரைத்துலர்தீ.இ, மயில் 

புடமிட்டு, மறுபுடமிட்டு இவ்வாறாகப் US ZIYI OOS 

உழுக் களவு கெய்யிற் கொள்ள, ஐய கோய்கள், குன்மம், வண்டு 

கடி. முதலிய நோய்கள் போம், தேனிற் கொள்ள பீனிசநோயும், 

'சர்க்கரையிற் கொள்ளப் பாண்டு, பு.தீதுகோய்களும் தீரும், 

ப,த்தியம் காக்கவும், 

திராச் செந்தூரம், 

. இரா, பலம் ஒன்றுடன் சவ்வீரமும், வெங்காரமும், வகைக்கு 

விராகன் எடை ஒன்று கூட்டி, கொடிவேலிசமூலம், சிற்றாமுட்டி. 
“சமூலம், இவ்விரண்டையும் இடிச்த சாற்றில் 8 சாமமரை த். 

. துலர்த்திக் குக்குடபுடமிட்டு எடுத்து மீண்டும் சான்கு ஐந்து புட் 

மிட்ச் செந்தூரமாம், தேனில் கொள்ள குன்மமும், நீரசமல், 

கெண்டையும், வெல்லத்தில் கொள்ள கர்ப்பநோய்களும் நீங்ஒப் 
-பிள்ளையுண்டாகும், சர்க்கரையில் கொள்ள: வா. தரோகங்களும் 

் இரும், பத்தியம் இருக்கவும்... 

இரசச் செந்தூரம். 

.சத்இ செய்கு இரசம் பலம் ஒன்று கொண்டு, காட்டாம்ணக் 

குப்பால் விட்டரைத்து, வெய்யிலில் வைக்கவும், இப்படிக்குப் 
பத்து நாள் ௮ரைசத்துலர்,த்இு வெய்யிலில்வைக்கச் செந்தூரம் 

, ஆகும். . வெள்ளைப்பூண்டு, பனங்கருப்பட்டி இவற்றை விளக் 

. கெண்ணெய் விட்டரைத்து லேகியங்கிண்டி. அதில் பணவெடை
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செந்தூரம் வைத்துண்க, பக்கவாயு, முடக்குசசூலை முதலிய 

வா ககோய்கள் எல்லாம் இரும். ஏழுகாள் கடும்பத் இயம் 

இருக்கவும். 7 

அன்னபேதிச் செந்தூரம். 

அன்னபேத பலம்” ஐந்து கொண்டு, பழச்சாற்றில் ஒரு 

சாமமரைத்து உலர்த்த, முழப்புடமிட்டு எடுக்கச் செந்தூரமாம், 

அதற்குரிய அனுபரனங்களிலிட, சூ. தகப்பெரும்பாடு மூ.தலிய 

கோய்கள் இரும், பத்தியம் இருக்கவும், 

சகல் ரணங்களுக்கும். 

வேப்பெண்ணெய் படி. காலில், வெள்ளுள்ளி, வேம்பாடம் 
பட்டை, இவை வகைக்கு பலம் அரையும், வெள்ளக்குங்கிலியம்', 

துதி தம், துருசு, இவை வகைக்குப் பலம் காலும் எடுத்து &A 

லரை தக்துச் சேர்த்துக் காய்ச்சி மெழுகுப்தத்துல் இறக்கக் 

துக் கொண்டு இரணங்களின்மேல் பூச ஆறும், கைகண்டது. 

ப.து.தியம் இருக்கவும். 

குட்டத்துக்கு. 

தாளகம், லிங்கம், கெந்தி, மனோசிலை, இரசக்கற்பூரம், வீரம் 
இவை வகைக்கு விசாகன் எடை ஒன்று, கார்போகரிசி, பரவ் 
கிப்பட்டை, கருஞ்€ரகம், இவை வகைக்குப் பலம் ஐந்து, இவற் 
றைப்பொடித்து, நன்றாக அரைத்து நல்ல எண்ணெய் : படி 

ஒன்றில் போட்டுக் கலக்கக் காய்சீ9ி, மெழுகுபதத்தில் வடித்து 
எடுத்து ஒரு மாதம் சென்ற பின், ௮.தில் உச்சிக்கரண்டி. அளவு 

.. மூன்று காள் கொண்டு பத்தியம் கான்குகாள் காக்கவும், உப்பு, 
புளி சக்சவும், 

| துருசு பற்பம். 
Ge பலம் ஒன்று, வெங்காரம், ஈகவச்சாரம் வகைக்கு 

விராகன் இரண்டு எடுத்து நிலப்பனைக்கிழங்குச் சாற்றால் ௮ரை 
த்துச் சறுபுடமிடவும், முன்போல கான்கு புடமிட்டுக் கொண்டு 
ேதனிலீய வா தம், சூலையும், பினிசமும். சர்க்கரையிலிய ரீரிழிவும், 
திரும், பத்தியம் காக்கவும், ் 

பஞ்சலேர்க பற்பம், 

"செம்பு; வெள்ளி, தங்கம், குடவன், அமம், மூத்து, பவளம், 
இவை வகைக்கு விராகன் எடை ஒன்றை, சத்த செய்து கல்வத்
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இட்டு, வேளைச்சாறு, தும்பைச்சாறுகளிலரைத்துச், . சிறு 

வில்லைகளாகச் செய்து, உலர் தீ.இச் குக்குட்புடமிட்டு, மறுபடி டே. 

சாறுகளிலரைத்துப் பத்துப்புடமிட்டு எடுத்து, அத்துடன் 

வெங்காரம், நவச்சாரம், வீரம், கஸ்துரி இவை வகைக்கு விராகன் 

எடை ஓன்று கூட்டி, முறுங்கக்காய்சீ சாற்றில் மூன்று சாமம் 

அசைத்துலர்,த்.இ, மயில்படமிட்டு, அதில் உழுந்து அளவு கெய் 

பிற்கொள்ள வாதம், காமாலை, சோகை இவையும், தேனிற் 

கொள்ள குறைகோய், வண்டுகடியும், சாக்கரையிற். கொள்ள 

இரங், பிரமேகமும் இரும், சில சூரணங்வொயங்களின் வகை 
யறிந்து கொடுக்கச் சன்னி முதலில கோய்களும் Gob, us Susu 
இருக்கவும், 

கல்நாறு பற்பம், 

சல்காு பலம் ஒன்றுக்கு புங்கம் வேரை அரைத்துக் கவ 

சங்கட்டியுலர் த.இ கோழிப்புடமிட்டு எடுத்து வெங்காரம் விசாகன் 

எடை ஒன்று, அட்டுப்பு விராகன் எடை ஜந்து ; இவற்றைச் 

சேத்து தூதுவளைச்சாற்றாலரை த்து உலர்தீ.தி மயில் புட 
மிட்டு எடுக்கப் பற்பமாகும், அ௮.தில் ஒரு குன்றிமணிஅளவு, 
“நெய்யில் கொள்ள தடிப்பு, விக்கம், மண்டையிடி, கெண்டை, 
மாலைக்கண் இவைகள் . தீரும். தேனில் கொள்ள சன்னியும் 
சர்க்கரையிற் கொள்ள பிரமேகமும் இரும், பத்தியமாமிருக்கவும், 

சாதிலிங்கப் பற்பம், | 

லிங்கம் பலம் ஒன்றைக் கருங்குன்றிச் சாற்றிலரைக்து, 
சீனமும், இரசகச்கற்பூரமும், வகைக்கு விராகன் எடை ஐந்து 
சேர்த்து விரானிஇலைச்சாற்றாலரைதக்து உலர்த்இ மயில் புட 
மிட்டு எடுத்து நெல்லெடை நெய்யிலீயக் குஷடமும், 6 தனிலீயச் 
சுரமும், வரய்நீரிலீய வலிப்பு சன்னியும், சர்க்கரையிலீயச் குறை 
நோயும், கஷயமும், இரும், இந்,ச முறையைக் தவராமல் ' செய்ய 
வேண்டும், பத்.இயமாயிருக்கவும். 

கற்பூர பற்பம், 

பூரம் பலம் ஒன் அ, 'இரசம் விராகன் எடை ஒன்று, வெடியுப்பு 
விராகன் எடை ஐந்து; இவைகளைச் சத்தி செய்து கல்வத் இட்டு 
ஊம,த்தஞ்சாறு, கடுக்காய்ச்சாறு, காரைப்பூச்சாறு, இவற்றில் 
வகைக்கு ஒரு சாமம் அரைத்து, உலர்தஇ குக்குட்புடமிட்டு 
எடுத்து வெண்ணெயில் கொடுக்க வாந்தி, குன்மம், மலிப்பு, 

aa
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THES, (gow கோய்களும், காசி ே சனில் கொடுக்க கருங்குஷ்டீ 

மும், விஷகடியும், சர்க்கரையில் கொடுக்க குஷ்டம், உள்வறட்சி, 

கோழைச்கட்டு இவையும் இரும். ப,த் தியம் உண்டு, 

நாவி பற்பம்... 

காவி, வேள்வேர், சிறுபீ£ா வேர் இவை வகைக்குப் பலம் 
ஒன்றை வாழைச் erp hors sors Ou புட்மிட்டுக் கொடுக்க 
sao கோயும்போம், அதற்குரிய அனுபான க் இலிடவும். 

் பத்தியம் உண்டு, . 

அரைப்பொடி பற்பம், 

அரைப்பொடி, காகம், வெங்காரம், sauder, Foch rw 
இவை வகைககுப் பலம் ஒன்றை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 

கரன்கு சாமம். அரைத்து' உலர்த்இச் கசபுடமிட்டு, சகல நோய் 
களுக்கும் ' aes அனுபானவ்களில் கொடுக்கத் ரும், பத்தியக் 

உண்டு, 

வெங்காரப் பற்பம். 

Gemntanrg வராகன் எடை பத்துடன் ' லிங்கம் விராகன் 
எடை ஒன்று: கூட்டி வேம்பின்பட்டைச்சாறு, மேனிச்சாறு, 
இவற்றில் அரைத்து, உலர்த்தி மயில்புடமிட்டு எடுத்து 
MYBO குன்றிமணி அளவு மெய்யிற் கொள்ள பாண்டுவும், 
தனில் கொள்ள குஷ்டமும், சர்க்கரையில் கொள்ள கண்ட 
மாலை, பத்து கோயும், பேய்ப்புடல் குரணத்தில் கொள்ள வாந்தி 

| Cerna Caruso, அிஷ்ணு சொத்துக் கஷாயத்இல் கொடுக்க, om 
சுரமும் இரும், 

- அப்பிரக பற்பம், 

இருஷ்ணா opis agi பலம் ஒன்னு, சவ்விரம், வெங்காரம், 
.இரசக்கற்பூரம், நவச்சாரம் இவை வகைக்கு விராகன்: எடை 
ஓன்று, ௩கண்டோடு பலம் கால்,. முட்டையோடு பலம் கால், மண்: 
டையோடு - பலம் கால், இவைகளைச். சுத்்இசெய்து கூட்டி 
காராட்டு. நீரில் மூன்று சாமம் அரைத்து உலர்த்த க௪புடமிட்டு ' 
எடுத்து மீண்டும் மூன்று புடம் அச்நீரிலேயே அரைத்துப் புட 
மிடப் பற்பமாகும், அ௮.இல் அரிச எடை எடுத்து அததற்குரிய 
அனுபானங்களில் கொள்ள, நீரிழிவு கண்னை 4 சகல நோய்களும் 
தீரும், பத்இயம் உண்டு, ் 2
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பவள பற்பம். 

பவளமும், கருவங்கமும் வகைக்குப் பலம் ஒன்றை, ௮வரைச் 
சாற்றில் நான்கு சாமமரைத்து உலர்த்தி முழப்புடமிடப் பற்ப 

மாகும்,இவ்வாறே சான்கு புடமிட்டு எடுத்.து,ஒரு ௮ரிச எடையை 

அ.ததுற்குரிய அனுபானங்களில் இட மேகவியாதிகள் முதலி 
யன இரும், 

இரசகற்பூர பற்பம், 

இரசக்கற்பூரம் பலம் கால், வேலிப்பருக்தஇச்சாறு கொண்டு. 
சுருக்கிட்டு இப்படிக்கு மூன்றுநாள் சுருக்குக் கொடுத்து 

நான்காம் நாளில் ஆலம்பால் விட்டரைத்து வில்லைகள் செய்து 

புரசம்சாம்பலைக் குகைசெய்து அதில் மேற்படி. வில்லையை 

செய்து மூடி. சலைசெய்து சிறுபுடமிடப் பற்பமாகும், ௮,கனில் ஒரு 
அரிசியெடை, புடமிட்டு 0 தனிற் கொள்ள, ஆயம், ஈளை, காசம், 

சன்னி, சை,த்தியம் இவைகள் இரும். மூன்று காள் கொடுக்கவும் 

இச்சாபத்.இயம், , mo 

வெடியுப்பு பற்பம், 

_ அஞ்சாகங்காச்சல் . வெடியுப்பை ஓட்டிலிட்டு, அதற்குக் 
கீழும் மேலும்: ஆட்டுக்கால் எலும்பைப் பொடி.க்.இிட்டு, மேலோடு: 
மூடி. சீலைமண் செய்து உலர்த்தி, முழப்புடமிட்டு எடுக்கப் 
பற்மாகும். இதில் ஒரு பணவெடை இஞ்சிச்சாறு, இரிகடுகுச் 
சூரணம், சனி, பனைவெல்லம் இவைகளில் கோய்க்கு,் .தகுக்.ச 
படி: கொடுக்க, வயிற்றுவலி, வாய்வு, கவிசைக்கட்டி, கெண்டை, 

- வாய்வு, உதிரத்தரட்டி முதலியவை இரும். இச்சாப,த்இயம், 

காந்த செந்தூரம், 

காந்தமும், அரப்பொடியும் ..வசைக்குப் படி ஓன்று, வெங் 
காரம், சனிக்காரம், பூனீ௮ு, இவை வகைக்குப் பலம் ஒன்று, 
இவற்றை வேஃச்சாறு, பழச்சாறு, இவற்றில் மூன்று «rw 
மரைத்துலர்,க்.இக் கசபுடமிட்டு எடுக்கச் செந்தூரிக்கும். இப் 
படிக்கு மூன்றுநாள் புடமிட்டு நெய்யிற்கொள்ள, . வீக்கம், 
சோகை, பாண்டு, . பீனிசமும், தேனில் கொடுக்க, குட்டமும் 
தீரும், ஒரு வருடம் உட்கொள்ள senor Door wr mid, உடலுக்கு 
வன்மை உண்டாகும். இச்சாபத்தியம், .
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அப்பிரக செந்தூரம், 

.அப்பிரகம், பூனீறு, வெங்காரம் இவை. வகைச்குப் பலம் 

ஒன்றை, , தகரைச்சா.ற்நில் மூன்று காள் அரைத்துலர்,த்இ, 

அகலிட்டுச் சீலை செய்து கசபுடமிட்டு எடுக்க மஞ்சள் நி.றமாம், 

மறுபடியும் வெங்காரம் ஒரு பலம் கூட்டி பொடுதலை, கையாந்த 

கரைச்சாற்றில் மூன்று சாமமரைத்தும், முூலைப்பாலில் மூன்று 

சாம்ச் அரைத்து உலர்த்தி, கச௪புடமிட்டு எடுக்க நல்ல பற்ப 

மரகும். ௮தில் ஒரு குன் றிமணி.அ௮ளவு கெய்யிற்கொள்ள, வாது : 

ரேசகமும், நீர்ச்கடுப்பும், 6 sae உட்கொள்ள பாண்டு கோரயும், 

சர்க்கரையில் கொடுக்க குஷ்டமும் போகும். கடுக்காய்ச் சூரண,த் 
Bo கொடுக்க, ஈரைதிரைமாறி: உடல் . இடமாகும், ப.தீ.தியம் 

ra * இரண செந்தூரம். 

உப்பு பலம் ஒன்றை 'குழிச்தாமரைச்சாற்தில் அரைத் 

துலர்,த்.இக் குக்குட்புடமிட்டு.எடுத்து த் தனில் பத்து காள் உட் 

கொள்ள கெண்டை, சோகை, வீக்கம், பாண்டு, Borie, 

குடல்வா தம் முதலியன போம், கெய்யிற் கொள்ளின் மகோ தரமும் 

அரும், பகுதயம் உண்டு, 

மிருதரர் சிங்சிச்செந்தூரம். 

Ag srr Awe, வெங்காரம், சினாகாரம்' 'இவை வசைக்குப், 

பலம் ஒன்றைக் கல்வ,கஇட்டு வெள்ளெருக்கஞ்சாற்றில் மூன்று, 

சாமம் அரைத்துப்பின் கர்ப்பூரம்கூட்டிக் . 'கருங்காலிச்சாற்தில் 

மூன்று சாமமரைத்து உலர்,த்இக் .க௪புடமிடப் பற்பமாகும், 

"மறுபடியும் நான்கு முறை. புடமிடச் செந்தூரமாகும், அரிச 
எடை மெய், தேன், சர்க்கரையில் உட்கொள்ள குட்டம், வெடிப்பு, 

வீக்கம், குறைகோய், வண்டுகடி., வதனி, வாக்்இகுன்மம், 

இவைகள் .இீரும்,' பத்தியம் உண்டு, ' 

கெளரி செந்தூரம், 

. முலைப்பாலில் கத்த ச்ச கெளசி பலம் ஒன்றை widen, 

வீரமும், இரசக்கற்பூரமும், வகைக்கு “விராகன் எடை: இரண் 

டோடு கூட்டி. பொன்னாவரைச்சா.ற்றில் மூன்று சாமமரைத்து, 

கஸ்தூரியும், - நவச்சாரமும், வகைக்கு. விராகன் எடை ஒன்று 
சேட்த்து மூலைப்பாலில் -இசண்டு சாமமரைக்துலர்.த்தி : சீலை. 

செய்து, மயில்புடமிட்டு எடுக்கச் 'செந்தூரமாம், இதனில் ஒரு
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அரிசி 'யெடை' பசுவின் வெண்ணெயிற். கொள்ள காமாலை, 

. சோகை, பாண்டு 'கோய்களும், கெய்யிற்கொள்ள வயிற்றெரிவு, 

பெரும்பாடு, வீக்கம் இவைகள் இரும், . ப.த்இயம் உண்டு, 

். 0கந்தக செந்தூரம். 

'பசுவின்பால் சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம் ஒன்றை, 
கத்தாழைச்சாறு, கரிப்பான்சாற௮ு, இவற்றை விட்டு இரண்டு 

தாள் அரைக்துப். பின்பு பூனீ௮ு, மவச்சாரம், சவ்வீரம், இவை 
வகைக்கு 'விராகன் ஒன்று சேர்த்து சாமம் மூன்று அரைக் ' 

துலர்த்.தி, வில்லைகள் தட்டிச் 'சலைசெய்து குக்குடபுடமிடப்' பற் 
பமாகும். மீண்டும் ஒரு புடதீதில் செந்தூரமாகும்; HOG FEE 

படி. கெய்யிற்கொள்ள வீக்கம்; கபாலசூலை, புண்புரை, தசவாயு 
வம், : சர்க்கரையிற் கொள்ள குஷ்டமும் தீரும், இந்து செக் 
தூரத்தை கற்பமாகவும் கொள்ள உடற்சுத்தியாகும். பத்தியம் 
உண்டு. ' : டி unk ன் ் 

“நானி செந்தூரம், . 

3 “கரவியும், முட்டையோடும் வகைக்குப் பலம் ஒன்றை, மதுரம் 
பூச்சர.ற்றுல் இரண்டு சாமமரைத்துப் பின்பு வெங்காரமும், சவுக் 
காரமும் வகைக்கு விராகன் எடை இரண்டு சேர்த்துக் கருங் 

: காலி நீரால் மூன்று சாமம் அரைத்து மயில்புடமிட்டு. எடுத்து 
சர்க்ரையில் கொள்ள, பு.த்.து கோய், கிரந்த, பிரமேகம்: மூ.கலிய' 
கேரய்களும், தனில் கொள்ள குஷ்டமும் இரும், பத.இயம் 

தாமிரச் செந்தூரம். 
் காமிரத்தகடு, நாகம், கெந்தி, வேலிப்பருத.இவேர், இவை 

வகைக்கு விராகன் எடை இரண்டு கொண்டு, வேலிப்பருத்இச் 
சாம்றுலரை,த்து ஒடி செப்புதுட்டிற் கவசங்கட்டி, உலர்தஇக் 
கசபுடமிட்டு எடுத்துப் பின்பு, முன் அளவாகவே நாகம், கட தகம், 
வேலிப்பரு,த் இவேர் மூன்றையும் கூட்டி அச்சாற்றில் அரைத்து 
ஜந்து புட்மிட செக்தூரமாகும், : :இ தனை வெல்லத்தில் கொடுக்க 
முடக்கம், பாண்டு, சோகை, வாய்பிதுற்றல், பீனிசம், கண்ட 
மாலை, மேல்தடிப்பு.. நோய்களும், தனில் “கொள்ள். வீக்கம், 
கடிப்பு, சகல வியா.இயும் ;தரும், பத்தியம் உண்டு, 

சு சண்ணாக,த்தை, நான்கு வள்ளம் புளியமரத்தின் Ging ட் 
ரரணியை ஓட்டிலிட்டு, அதன்மேல் வைத்து தயைக்கொளுத்இ,
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whe பின்பு ஆறவிட்டு எடுக்க, உருமணிமாய் இருக்கும். 

அதை எடுத்துப் புலியங்காய்ச் ET MOLL COTS Gl அதன் 
நடுவில் தாம்பரதைத வைத்து மூடி உலர்ந்த பின்பு, சட்டியிலிட்டு 

‘pb 'மேலும் சோற்றுக்கற்றாழை மடல்ககா அடுக்கிச் 
எலைமண்செய்து, முழப்புடத்இல் புடம் வைத்து எடுத்து 

அச்செம்பிற்கு பா.இக,த் தக்கட்டி, வெள்ளி சேர்த்துருக்கி, எடுத் த 
மணியை பூவரசம் பூவை அரைத்து மூடி. குகையில் வைத்து 

2. Gas சந்துவாக்கு ௮.தனை அரையணா எடைக்குக் காலணா . 

் எடைச் செம்பு கூட்டி. உருக்க ஏழு மாறற்றாகும், மூன்று: தடவை 

மட்டும் செய்து கொள்ளவும், அழூமாற்றாகும்; : 

Boats Buys நரகமும் சரியெடை கூட்டிப் புடைத்து சிறு 

சின்னிச்சாற்றில் எரித்துச். சுண்டியபின் பெடுத்து, அயக்கரண்டி. 
“யில், விட்டுருக்கிப் பன்றி, நெய்யில் மூன்று முறைச் சாய்த்து 

. எடுத்துக். கீழும் மேலும், சாப்பிடுகிற உப்பை வைத்து சீலை 

. செய்து, 60 நாழிகை எரித்து எடுத்து, செம்பை மேற்படியாலே 
சத்தி செய்து, ' எடுத்துக்கொண்டு கொடுக்கவும், இஃதே 

பூபாஷாண த்தையும் கட்டிக் கொளின். இக்கட்டு செம்பிற் 

Gants வெள்ளியாகும், ் ர 

Bret பற்பம், . ப 

் இரண்டு வராகனெடை : இரசத்தை ஒட்டம்புல் "இழங்கும் ’ 

Pree: தட்டி இரசம் வாங்கிவிட்டு ஒரு சாமம் வைத்து 

வில்லைகள் செய்து அகில்சட்டியில் வைத்து 4-5 சீலைமண்செய்து 

5» 6 ஏருவில் புடமிடப் பற்பமாகும், வியாஇகளுக்காகும், 

் பிரம கண்டனென்ற ' சிரங்கு, .நாயகப்பாலில் ஷை வெள்ளை 

_பற்பத்தைக். கலந்து வெள்.ளி ஒன்றுக்குக் ake ars வர்ணம் 

அதிகரிக்கும், 

வெள்கீப்பாஷானக்கட்டு 

4 .சுத்இசெய்த பாஷாணக்கட்டிற்கு பூவரசம்பூவை யரை த்துக் 
கவசம். செய்து. 16 எருவில் புடமிடக்கட்டும், enn வியாதி 
களுக்கு ஆகும். ர ப 

். புளியிலையை "எலுமிச்சம் பழச்சாற்ருலரை'த்துக் கவசம் 
செய்து சேர்த்துக்கற்றாழைக்குள். வைத்து 2-3 சீலைமண் செய்து 
ஒரு மூழச்சதுரகி குழியில் புட்மிட சுத தியான செம்புக்கு எட்டுக் 
கொன்று ங் கட்டைக் கொடுக்க வெள்ளியாகும், .



கற்ப வகைகள் lil 

கீரியுப்பச் செந்தூரம். 
ச 

கரியூப்பு பலம் இரண்டை, பொன் றலைக்கரிப்பான் சாற்றில் 

அரைத்துக் காயவைத்து ஓட்டிலிட்டு 6 சீலைசெய்து குக்குடம் 

8-6 எருவிற்புடமிடவும். இக்தப்படி 7 புடமிய்டு எடுத்து ஒடி 

செற்தூரத்ைக வல்லாரைச் சாற்றிலரைக்து ஐக்து மாற்றுப் 
பொன்னுக்கு லேபனம் செய்து 2-8 எருவிற்புடமிடஷம், இந்தப் 

படிக்கு 8 புடமிட மாற்று 9 அகும், 

பெருஞ்சிறங்குக்கு. 

இரசக்கற்பூரத்ைதத் ேதங்காய் எண்ணெயில் அசைத்து 
வைத்துக் கொண்டு எருமுட்டைச் சாம்பலை விளக்கெண்ணெயில் 

- குழப்பி வெதுப்பிச்ரெங்கல் போட்டு பழம் உடைச் தபின்பு இரசக். 
கற்பூரமருக்ைப் போட்டால் பேரய்விடும், 

அநிசிரங்குக்கு... 

எலுமிச்சம் பழசை தேய்த்து 'கொஞ்சம் பொறுத்து 

் இலுப்பப் பிண்ணாக்கை,ச் தேய்த்துக் குளிக்கவும், குப்பமேனித் 

தழையை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் ௮ரை தது கல்லெண்ணெயிற் 

போட்டுக் காய்ச்சிப்பூசி, சாயக்இஈம். இலுப்பப்பிண்ணாக்கை க் 
EGG Ke GONE wey rb, 

 அெருஞ்சிரங்குக்கு, 

வெந்தயத்தை. வறுத்து சூடன்: சேர்த்து அரைத்து நல் 

லெண்ணெயில் காய்ச்சிப் போட்டாலும், தும்பைத் : தழையும் 

பாச்சசம்பாலும் அரைத்து வணக்கண்டொரித் காய்ச்௪ப் 
போட்டாலும் இரும், 

pial. 

- இரவல் தழையையும் உப்பையும் வைத்து HOT SF BOS 
உச்சியிலும் புருவத்திலும் கெற்றியிலும் காதுக்கு சமீபத்இிலும் 
முன்பக்கத்இல் பூசவும் இரும், (பிடரியிலும் பேசடவம்) 

வெள்.. வெங்காயத்தையும் உப்பையும் UG GOT BS 
அதில் சொஞ்சம் சண்ணிரைவிட்டுச் காய்ச்ச சூடாய் இருக்கும் 

போதே மேலே சொன்னயிடங்களில்பூ௪க் இரும்,
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ஒ௫ தலைவலி. 

இராம்பை உரைத்து sities மிடத்தில் போடத் தீரும், 

ட நகச்சற்றுக்கு | 

௪.த்.தரிக்கரயைச் சுட்டு தன். ஊணை எடுத்து ஈகத்தைச் 

க.ற்றிலும் சுடச்சுடக் , கட்டவும், எலுமிச்சம்பழத்தை துவாரம் 

ALO 9655 துவாரத்தில் விரலை வைத்துக் கொண்டிருக்கவும் 

திரும். 

பேக்கு, 

ரனாழில் று நெருப்பில் aig அரைத்துப்போட்டு, 

் ஆணிவக்தபின் . மலய து விளக்கெண்ணெயாவது aye 

- இரும், 
:  மயிரைச் சுட்டு விளக்கெண்ணெயில் குழப்பிய/வது ளின் 

அலைச் ச சுட்டு விளக்கெண்ணெயில் குழப்பியாவ.து போடத். இரும், . 

வெளிச்சிக்கு. 

'அபினியை தங்காய் எண்ணெயில் காய்ச்சி. வ்கி கனலும் 

த பழத்தைச் சாராயமிட்டு வார்த்.தாலும் தீரும். 

. ளங்குக்கு, 

| வேம்பாடம்பட்டை, கருஞ்சீரகம், கார்போக அரிச, சம்பிளிப் 

்.4199ன், மிருதார்சிங்கி, இவைகளைப் பொடித்து கி தங்காய் 

| எண்ணெயில் போட்டுக்: காய்ச்சி : ஆனைக்கத் தாழைச் சாம்பலை 

. சேர்தத்துப்பூசத் திரும், 

. . சுண்ணாம்பையும் ஷை சாம்பலையும்.விளக்கெண்ணெய் . விட்டு. 
குழப்பிப் போடத் இரும்... 

முற்றிற்று 

  பாரதி விஜயம் ப்ரெஸ், 5, வெங்கடாசல செட்டித் தெரு, 
* திருவல்லிக்கேணி, மதராஸ்...
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