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முனைவர் ஒளவை நடராசன் தமிழ்ப் பல்கலைக்ஃழகம், 
துணைவேந்தர் தஞ்சாவூர் - 613 005 

அணிந்துரை 
சங்கம் என்ற சொல் முன்னாளில் வழக்கில் இல்லை, 

மன்றம் என்பது அப்பொருளில் வழங்கியது. அகன்ற இலந்தை 

மரத்தின் நீழலில்-மன்றத்தில் புலவர்களும் பாணர்களும் குழீஇ 

யிருந்து தமிழ்தலம் பேசி உவந்ததைக் கேட்டு மகிழ்ந்து சோழன் 

குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் பாணர்க்கும் புலவர்க்கும் 

அழியாப் பெருஞ்செல்வம் வழங்கினான் என்பார். *இரத்திநீடிய 

அகன்றலை மன்றத்துக் கரப்பில் உள்ளமொடு வேண்டுமொழி 

பயிற்றி, அமலைக் கொழுஞ்சோறு ஆர்ந்த பாணர்க்கு அகலாச் 

செல்வம் முழுவதும் செய்தோன், எங்கோன் வளவன் வாழ்க। 

நின்பீடு கெழு நோன்றாள் பாடேனாயின் பல்கதிர்ச் செல்வன் 

படுவது அறியேன்” என ஆலத்தூர் கிழார் பாடும் பாடற் 

பொருளில் சோழர் பேரூரில் புலவர் கூடல் மிளிர்ந்தததென 

அறிஞர் கருதுவர். ௮ம் மரபை ஒட்டியே பல்லா ண்டுகள் சுழித்து 

தண்ணார் தமிழ் வளர்க்கும் தஞ்சை மாநகரில் அருட்டுறைக்குப் 

பெரிய கோயிற் போலவே தமிழ் நலம்பேணும் அரிய கோயி 

லாகத் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் திகழ்கிறது. 

1981-ஆம் ஆண்டு மாமதுரையில் நிகழ்ந்த ஐந்தாம் உலகத் 

தமிழ் மாநாட்டின் அறிவுப் பயனாகத் குமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 

தஞ்சையில் தோற்றம் பெற்றது. கடந்த பதின்மூன்று ஆண்டு 

sone இப்பல்கலைக்சழகம் உயராய்வு நிறுவனமாக ஓங்கி 

வளர்ந்துள்ளது. உல௫லுள்ள எழுபதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் 

குமிழ் பேசும் மக்கள் பரளியுள்ளனர். உலகெங்கும் வாழும் 

தமிழ் மக்களின் கனவுகளை நனவாக்கும் முயற்சியில் இப் 

பல்கலைக்கழகம் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கலையரங்கமாக மிளிர 

வேண்டுமென்பதும் நமது நோக்கமாகும். எட்டாம் உலகத்தமிழ் 

மாதாடு தஞ்சையில் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வாகை வளாகத்தில்



iv 

1995 சனவரி 1 முதல் 5-ஆம் நாள் வரை நடைபெறுகிறது. 
இவ்வரிய நிகழ்ச்சியை நினைவுகூரும் வகையில் தமிழக அரசு 

இப்பல்கலைக்கழகத்திற்குப் பத்து இலட்ச நிதி வழங்கி பதிப்புச் 

சுழல் நிதியை அமைத்துது. சுழல் நிதியின் பதிப்பாக “அகத்தியர் 

வைத்திய காவியம்-1500” என்னும் இந்நூல் இன்று தொடங்கும் 

உலகத் தமிழ் மாநாட்டின்போது வெளியிடப் பெறுகிறது. 

பல்லாண்டுகளாக அச்சேறாமல் இருந்த இந்நூல் 'தமிழுலகன் 

கையில் இப்போது இடைப்பது நமது பேறாகும். 

துறைதோறும் தமிழின் சிறப்பையும் வளத்தையும் உலகுக்கு 

ஆய்வு நூல்களாகப் படைத்து வழங்குவது பல்கலைக்கழகத்தின் 

கடமையாகும். பல்கலைக்கழக அறிஞராகிய நூலாசிசியர் 

முனைவர் வே. இரா. மாதவன் அவர்களைப் பாராட்டி மகிழ் 

கிறேன். ஏட்டளவில் இருந்த பனுவல்களின் அச்சு வடிவைக் 

காணும் கற்றோர் போற்றவும் ஊக்கமளிக்கவும் வேண்டு 

கிறோம். 

ஒளவை நடராசன்



முனைவர் த.கோ. பரமசிவம் குமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்; 

தலைவர், ஓலைச்சுவடித்துறை குஞ்சாவூர்-613005 

வாழ்த்துரை 

துமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஓலைச்சுவடித்துறையின் நோக்கங் 

களுள் ஒன்று செம்பஇப்புகளை உருவாக்குதல்.ஏற்கெனவே வெளி 

வந்த பழைய நூல்களை, மீண்டும் இன்று இடைக்கும் சுவடி 

களுடன் ஒப்பிட்டு, வேண்டிய உரைவிளக்கங்கள், அகராதிகள், 

பின்னிணைப்புகளுடன் வெளிவருவன செம்பதிப்புகளாகும். 

இந்த வகையில் செம்பதிப்புக்காகத் தோர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற 

நூலே அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 என்னும் தமிழ் 

மருத்துவப் பெருநூலாகும். நூறாண்டுக்கு முன்னரே இந்நூல் 

அச்சாகியிருப்பினும் இன்று அரிதாகக் கிடைக்கும் நிலையில், 

இந்தாலுள் நாம் செய்யத் தகுந்த ஆய்வுகளின் தேவையை 

உணர்ந்து. தெளிவுடன் கொண்டுவரப்படுகிறது இத்தநூல். 

இத்துறையில் முதுநிலை விரிவுரையாளராகப் பணியாற்றி 

வரும் இந்நாலின் பதிப்பாசிரியர் முனைவர் வே.இரா. மாதவன் 

அவர்கள் சித்த வைத்திய மரபுகளை முறையாக நன்குணர்ந்த 

வர். இத்த வைத்தியப் பரம்பரையினர். இத்த மருத்துவச் 

சுவடிகளை ஆய்வு செய்து முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். 

சுமார் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னரே *கண் மருத்துவம்” என்னும் 

அரிய பெரும் தமிழ் மருத்துவ நூலைப் பதிப்பித்தளித்து, 

குமிழக அரசின் பாராட்டுதல்களையும் பரிசுகளையும் பெற்றவர், 

் தமிழ் மருத்துவம் மற்றும் இலக்கியம் தொடர்பான பழைய 

ஏடுகளை முறையாக ஆய்வு செய்து வருபவர். 

வைத்திய சிந்தாமணி, குழந்தைகள் மகளிர் மருத்துவம்; 

தன்வந்தரி வைத்திய கும்.மி-300 போன்ற மருத்துவப் பஇப்பு 

களையும் இவர் இத்துறையில் உருவாக்கி அளித்துள்ளார். இந் 

நூலின் உரையாிரியராகவும் பதிப்பாசிரியராகவும் Deep 

முனைவர் வே.இரா. மாதவன் அவர்கள் பல்லாற்றானும் சிறந்த 

பதிப்பாசிரியராவார். அவர்தம் சுவடிப்பதிப்புகள் சுவடி 

யாய்வார் உலகில் டபுபருஞ்சிறப்பைப் பெற்றன.கண் மருத்துவம்,



x 
vi 

{ 

(மீனாட்சியம்மன் இருப்புகழ், இத்திரக்கவிகள், விராலிமலை 

வேலவர் குறவஞ்சி, வைத்தீசுவரன் : கோயில் பதிகங்கள், 

'வறுமைக்கு விடைகொடுத்த ஏழேழு வெண்பாமாலை, இவ்விய 

தம்பதியர் புகழ்மாலை போன்ற சுவடிப்பதிப்புகள் இவர்தம் 

பதிப்புத் இறமைக்கும் பதிப்பறத்திற்கும் கட்டியம் கூறுவன 

என்றால் அது மிகையாகாது. இவற்றுள், கண்மருத்துவம், 

இத்திரச்சவிகள் ஆகிய நூரல்கள் தறிழக அரசின் முதற் பரிசு 

களைப் பெற்ற சிறப்பினைக் கொண்டன. 

பதிப்பாரி யப்பணியில் ஈடுபடுபவர்கள், வெளியிடும் நூலில் 

துறைபோய அறிவையும், தனி ஈடுபாட்டையும் கொண்டவர் 

களாகத், திகழ்தல் வேண்டும். அப்போதுதான் நூல்கள் செம்மை 

யாச வரமுடியும். அத்த வகையில் முற்றிலும் தகுதி வாய்ந்த 

இப்பதுப்பாரிரியர் செய்துள்ள இந்த ஆய்வுப் பதிப்பு, “தமிழ் 

மருத்துவ நூல் அமைப்பு இன்று எப்படி இருக்க வேண்டும் 

என்பதற்கு ஒர் அரிய எடுத்துச்காட்டாக விளங்குகின்றது. 

நூலுக்கு முன்னே அமைந்துள்ள திறனாய்வுப் பகுதிகள் 

நால் அறிய விழைவார்க்கும் நூலாய்வார்க்கும் தேவைப்படும் 

அனைத்துச் செய்ககளையும் தொகுத்துத் தருவதாகக் காணப் 

படுதல் இப்பதிப்பிஸ் சிறப்பாகும். 

சுத்தாங்கரின் மகாபாரதப் பஇப்புக்குப்பின் செம்பஇப்புகள் 

அமைய வேண்டிய மூறை இந்தியத் திருநாட்டில் விரிவாக 

அயப்வு செய்யப்பெற்றது. இன்று பல நல்ல பஇப்புகள் வருவ 

குற்கு அம்முறை பெரிதும் துணைநிற்கக் காணலாம். இவ்வகை 

யில் இந்நூல், மூலபாட ஆய்வின் நுட்பங்களை நன்குணர்ந்து 

தெளியப்பட்ட பதிப்பாகத் திகழ்கின்றது. 

பழைய பஇப்புகள் யாவும் ஓலைச்சுவடி.களின். மறுபிரதி 

சுனளாகவே அச்சில் வந்துள்ளன. அவற்றில் பாடலின் சீர், அடி 

வரையறையின்றி, சொற்பொருள்கள், உரைவிளச்கங்கள் இல்லா 

மல் அப்படியே பதிப்பிக்கப் பெற்றுள்ளன. ஆயின், இந்நூரலைச் 

செம்பஇப்பாச்க வேண்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட இப்பஇப்பாசி 

நியர் அளித்துள்ள ஈர்ப்பிரிப்பும் சொற்றெளிவும் படிப்பார் மனங் 

கவர்வதுடன் தொடர்ந்து படித்துணரும் வேட்கையைத் தூண்டு 

வதாக அமைவதையும் காணலாம்,
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அன்று நூலின் பாடலை மட்டும் பதிப்பித்த நிலையிலிருந்து, 
இன்று. எவ்வெவ்வாறெல்லாம் ஆய்வு. செய்து செம்பஇப்பாக்கு 

டியும் என்ற வியப்புடன் உள்ளே நுழையத்தாூண்டுகிறது 

இந்து ஆய்வேட்டின் பொருளடக்கம், அடுத்து வரும் பதிப்பாய் 

வுரை சுவடிகளின் தன்மை, காலம், தலைப்பு, அசப்புற அமைதி 
Ser, ஆய்வுப்பஇப்பு, ஆய்வுக்குக். கட்டிய சுவடிகள் பற்றிய 

குறிப்புகள், மூலபாட ஆய்வு, பாட வடிவவேறுபாடுகள், குழப் 

பங்கள், பிழைகள், இப்பதுப்பின் திருத்தங்கள், 'உரைவிளக்கக் 
குறிப்புகள், அட்டவணைச் செய்திகள் போன்ற பலவற்றையும் 

அறிமுகப்படுத்தி விளக்கும் நிலையில் காணப்படுகிறது. முந்தைய 

பதிப்பில் ஒரு வரிகூட இது போன்ற முன்னுரையை நாம் காண 

முடியவில்லை. இப்பதிப்பு 34 பக்க அளவுக்கு முன்னுரையை 

ஆய்வுரையாகவே அமைத்திருக்கிறது. 

நூலாய்வு என்பது அடுத்து வரும் ஆய்வுப்பகுதியாகும். 

இதுவும் பதிப்பாசிரியர் இந்நூல் பற்றி ஆய்ந்த செய்திகளின் 
தொகுப்பாகக் காணப்படுகிறது. இந்நாலாய்வு 62 பக்கங்களில் 

செல்கிறது. சித்த மருத்துவத்தின் அடிப்படைச் செய்திகள், 

மருந்து வகைகள், கற்பம், குடிநீர், குளிகை, குழம்பு எனத் 

தொடரும் அகமருந்துகள் 32 பற்றிய விளச்கம்; உறிஞ்சல், 

ஊதல், ஒற்றடம், சீலை என வரும் 32 புறமருந்துகள் பற்றிய 

விளக்கம், நாள்கோள் பற்றிய நம்பிக்கை போன்ற பல செய்தி 

களை விளக்குவதாக இப்பகுதி காணப்படுகிறது? 

பொருளட்டவணை என்னும் மூன்றஈம் பகுதி முற்பதிப்பிற் 
சண்ட முறையை அடியொற்றி அமைக்கப்பட்டதாகும். இம் 

மூன்று இயல்களுக்குப் பின்புதான் அதாவது 119 பக்க விரிவான 

அறிமுக ஆய்வுரைகளுக்குப் பின்புதான் ஏட்டில் கண்ட நூல் 

தொடங்குகிறது. நாலமைப்பு ஓவ்வொரு பாட்டும் சீர்பிரிக்கப் 

பட்ட நிலையில், அடிவரையறையுடன் பஇப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாட்டெண் இறுதியில் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பாடலி 

லும் காணப்படும் பாடவேறுபாடுகள் ஆங்காங்கே. அடிக்குறிப் 

பில் சட்டப்பட்டுள்ளன. அங்கேயே அருஞ்சொற்பொருள் பகுதி 

யும் இடம்பெறுகிறது பாடவேறுபாட்டுப் பகுத பலகவடிகளை 
ஒப்பிட்டு மூலபாஉ்த்தைத் தேர்வு செய்தமையைப் புலப்படுத்து 

வதுடன் பிறபாடங்கள் இவை என்பதைச் சுட்டுவதா௫வும்
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காணப்படுகிறது. நூல் முடிந்த பிறகு நூலுள் காணப்படும் 
செய்திகளைத் தொகுத்து வகைப்படுத்தி விளக்கும் உரைவிளக் 

குப்பகுதி காணப்படுகிறது. இங்கே மருந்துப்பொருள், செய் 

முறை, நோயும் மருந்தும், பத்தியம் போன்ற பல இக்கலான 

செய்திகளுக்கு விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கிறது. செய்முறை, அளவு, 

இரும் நோய்கள் என்ற முறையில் எளிதில் உணருமாறு 

பாட்டாதகாரத்து௨ன் சிறு சிறு தொடர்களால் அவை விளக்கப் 

பட்டுள்ளன. 

பின்னிணைப்புகளாகக் காணப்படும் மருந்துப் பொருள்கள், 

நோய்கள் ஆகியன உரிய விளக்கங்களுடன் ஆங்கில மொழி 

யாக்கத்துடன் சுட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் இடம்பெறும் 

பாடல்கள் மேற்கோள்களாகச் சுட்டப்பெற்றிருப்பது நம்பிக்கை 

யூட்டும் பதிப்பு முறைக்குக் கட்டியம் கூறுவதாம். இவ்வாறே 

பாட்டு முதற்குறிப்பகராதி, அருஞ்சொற்கள் அகராதியும் 

பயனுள்ள வகையில் முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, 

நல்ல சுவடிப்பதிப்பு ஓன்று வெளிவருவது தமிழுக்கும் 

குமிழினத்துக்கும் பெருமை சேர்ப்பதாகும். மரபு வழியில் வள 

மான உரையுடன் இந்நூல் சிறந்த சுவடிப்பதிப்பாக வெளிவரு 

வதைக் சண்டு ஓலைச்சுவடித்துறையும் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக 

மம் பூரிப்பும் பெருமையும் கொள்கின்றன என்பதை ஈண்டுக் 

குறிப்பதில் நான் மடழ்கன்றேன். 

கெளிவான நிறைவான பதிப்புரை, தேவையான 

தநூலாராய்ச்சி, தொடர்புள்ள பின்னிணைப்புகள், விளக்கமான 

குறிப்புரைகள் என அமைந்துள்ள இந்ரநூரல் 'சுவடிப்பதிப்பு' 

எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதற்கு இலக்கணமாகத் 

திகழும் சிறப்புடையதாகும். 

பொதுதிலையில், சித்த மருத்துவம் என்னும் அரிய தமிழ் 

மருத்துவத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டு 

பயன்பெற்றுவரும் நிலையில், இத்தகைய முறையான 

செம்பஇப்புகள் மூலம் இம்மருத்துவத்துறை மேலும் இறப்புறும் 

என நம்புகிறேன். பண்டிதர்களேயன்றி பாமரர்களும் எளிதில் 

புரிந்து கொள்ளத்தக்க வகையில் இத்தகைய” நூல்களை வெளி
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யிட்டால், வருங்கால மக்கள் சமூதாயம் மிகுந்த பயன் பெறும் 

என்பது தெளிவாகும். பல்லாண்டுகளாகப் பயன்பாட்டில் 

இருந்துவரும் இவ்வரிய நூலைச் சித்த மருத்துவ அறிஞர் 

களும், மாணாக்கர்களும், மருந்துசெய் வல்லுநர்களும் மேலும் 

பாராட்டி வரவேற்று மகிழ்வார்கள் என நம்புகிறேன். 

எங்களுடன் பணியாற்றிவரும் ஆசிரிய நண்பர் முனைவர் 

வே. இரா. மாதவன் அவர்கள் கைப்பட்ட நூல்கள் என்றாலே 

அதில் பயனுள்ள பல பின்னிணைப்புகள் இருக்கும் என்பதை 

அவர்தம் பதிப்பை ஒருமுறை கண்ணுற்றாரே உணர்ந்துவிடுவர். 

அந்த வகையில் இந்நூலில் அமைந்துள்ள பின்னிணைப்புகள் 

இவர்தம் பேருழைப்பை நம்முன் காட்டி வியப்பில் பாராட்ட 

வைக்கின்றன. இந்நாலில் இவர் கொடுத்துள்ள பட்டியலை 

உருவாக்க எவ்வளவு முயன்றிருக்கவேண்டும்? எவ்வளவு 

அலைத்தஇிருக்க வேண்டும்? வருங்கால சந்ததியினர்க்கு இவை 

எவ்வளவு உழைப்பையும் நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்இவிட்டன! 

என எண்ணி எண்ணி வியந்து நன்றி பாராட்டுகின்றேன். 

மொத்தத்தில் நல்ல உரைப்பதிப்பாக, செம்பதிப்பாக 

இந்நூல் வெளிவருவது நம் தமிழர் அனைவர்க்கும் பெருமை 

தருவதாக உள்ளது என்பதை ம.ட்டும் ஈண்டு முடிமணியாக்கி 

நிறைவு செய்கின்றேன். வாழ்க சித்தமருத்துவம். வளர்க நம் 

மாதவனார் பதிப்புகள், 

12-12-1994 த. கோ. பரமசிவம்
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நன்றியுரை 

தமிழ்மொழிச்செனத் தனித்ததொரு பல்கலைக்கமகத்தைக் 

கமிழகஅரசு தஞ்சையிலே தோற்றுவித்த பின்னர் இங்கு நடை 
பெறும் எட்டாவது உலகக் தமிழ் மாநாட்டின் தொடர்பாக 

வெளியிடப்பெறும் நூல்களுள் அகத்தியர் வைத்திய காவியம்- 

1500 என்னும் இந்நூல் சிறப்பாச வெளிவரக் நணை நின்ற 

தமிழக அரசுக்கும் பல்கலைக்கழகத்தார்க்கும் முதற்கண் என் 

இதயங்களித்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

தமிழ் மருத்துவச் சுவடிகளைத் தக்க முறையில் ஆய்வு 
செய்து, மக்கள் அனைவருக்கும் பயன்தரும் வகையில் அவற்றை 

நூலாக வெளியிட வேண்டுமென்ற பெருதோக்கினைத் தொடக்க 

காலம் மூதுலே இப்பல்சலைக்கழகம் செயல்படுத்தி வருகின்றது . 

முதல் துணைவேந்குராகிய முதுமுனைவர் வ..அய். சுப்பிரமணியம் 

அவர்கள் இதற்கான அடிப்படைகளை அலமைத்துத்தத்தார்கள். 

MOSS வந்த துணைவேற்தர்களாகிய முனைவர். ௪. அசத்திய 

லிங்கம் அவர்களும், முனைவர் சி. பாலசுப்பிரமணியன் அவர் 

களும் இவ்வகையில் பெரிதும் ஊக்கமளித்து வந்தமைக்காக என் 

பணிவான நன்றியைத் தெரிவிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். 

இவ். ௮ரிய வேளையில் துணைவேந்தராகத் திகழும் 
மாண்புநிறை முனைவர் ஓனவை து. நடராசன் அவர்கள் இப் 

பதிப்பு வெளிவருவதில் மிசவும் ஆர்வங் கொண்டதுடன் அணிந் 
துரையும் நல்கிச் சிறப்பித்துள்ளமைக்காகப் பெரிதும் நன்றி 

யுடையேன். 

இப்பதுப்பிற்கான ஐலைச்சுவடிகளை ஆராய்ந்த பொழு 

தெல்லாம் உடன் உதவியதுடன் வாழ்த்துரையும் வழங்கிச் 

சிறப்பித்துள்ள ஓலைச்சுவடித்துறைத் தலைவர் முனைவர் 

த.கோ. பரமசிவம் அவர்கட்கும், துறைப்பணியாளர் அனை 

வருக்கும் நன்றி கூறும் கடப்பாடுடையேன்.



ii 

இத்நால் அச்சுப் பணிகளுக்கான ஆணைகளை வழங்கி 

அனைத்து நிலைகளிலும் துணை நின்ற தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகப் 

பதிவாளர் அவர்கட்கும், துணைப் பதிவாளர் அவர்கட்கும், 

அனைத்துப் பணியாளர்கட்கும் என் நன்றி என்றும் ரித் 

தகும். 

அச்சுருவாக்கத்தில் மிகச் றந்த முறையில் பணியாற்றிய 

துடன் மிகக் குறைந்த நாளில் சிறப்பாக அச்சிட்டு வழங்கிய 

சிதம்பரம் அண்ணாமலைநகர் கே,பி.டி. அச்சக உரிமையாளர் 

இரு.சே.ஆர். சேரன் அவர்கட்கும், அச்சகப் பணியாளர்கள் 

அனைவருக்கும் தவித்த நன்றி பல உரித்தாகும். 

குமிழ்ச்சித்த மருத்துவப் பணியையே வாழ்க்கையாகக் 

கொண்டிருந்த என்னுடைய முன்னோர்களின் தொடர்பாலும், 

பழந்தமிழ்ச் சுவடிகளைக் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக 

ஆய்வு செய்து நூலாக்கத்தில் ஈடுபட்ட அ௮னுபவங்களாலும் 

இவ் அரிய தமிழ் மருத்துவ நாரலினைப் பஇப்பித்து அளித் 

துள்ளேன். பழமையான இத்தமிழ் மருத்துவ ரூரல் எளிய மகச்சுள் 

அனைவருக்கும் பயன்பட வேண்டும் என்னும் நோக்கில் இங்குப் 

பல்வேறு வகையில் ஆராய்ந்து அச்சிட்டு வழங்கப் பெறுகிறது, 
சிறந்த தமிழ் மருத்துவ ஆர்வலர் அனைவரும் இந்நாலினைக் 
தக்க வகையில் பயன்பெறச் செய்வர் என நம்புகிறேன், 

இப்பதிப்பில் காணும் சிறு பிழைகளைப் பொறுத்தருளி 
ஏற்பதுடன், இனிவரும் பஇப்புகள் மேலும் செம்மையுறுமாறு 
க்ருதீதுரைகள் வழங்கியுதவும் பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் 
பெரிதும் நன்றியுடையவனாவேன். 

ஆயேஇவ் உலகத்து நிற்பனவும் திரிவனவும் 
நீயேமற் றொருபொருளும் இன்றிதீ நின்றமையால், 
தோயேமூப்பு இறப்புபிறப்புப் பிணியேஎன்று இவைஓழியக் 
கூயேகொள் அடியேனைக் கொடுஉலகம் சகாட்டேலே. 

(திருவாய்மொழி 4-9. 7) 

12-12-1994 _ வே.இரா. மாதவன்
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பதிப்பாய்வுரை 

உலகெங்கிலும் கிடைக்கும் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகளில் இலக் 

இயம், இலக்கணம் பற்றிய நூல்களே அன்றிப் பல கலைகள் 

பற்றிய நால்களும் இன்றும் அழியாமல் பாதுகாக்கப் பெற்று 

வருகின்றன.  இவ்வசையில் எண்ணிக்கையில் மிகுதியாகக் 

கிடைப்பன தமிழ் மருத்துவச் சுவடிகளே என்பது குறிப்பிடத் 

குக்கது. உலக மருத்துவ முறைகளில் மிகவும் பழமையானதும் 

இயற்கையானதுமாகிய தமிழ் மருத்துவம் பற்றிய நூல்கள் 

யாவும் மக்களுக்குப் பயன்பட வேண்டும் என்னும் நோக்கிலேயே 

முன்னோர்கள் இவற்றைச் செவிவழியாகச் சொல்லி வந்துள் 

ளனர். பின்னர். ஓலைச் சுவடிகளில் எழுதி வைத்துப் பாது 

காத்துள்ளனர். இயற்கையின் சீற்றத்தாலும், பகைவரின் படை 

யெடுப்பாலும், தக்க பாதுகாப்பு இன்மையாலும் பல சுவடிகள் 

இடைக்காலத்தில் மறைந்தழிந்தன. பல தமிழ்ச் சுவடிகள் கடல் 

கடந்து வேற்று நாடுகளுக்கும் சென்றுள்ளன. காலப்போக்கில் 

சுவடிகளைப் படித்தறியும் பழக்கமும் பயிற்சியும் குறைந்ததால் 

இத்தகைய நூல்கள் பல வழக்கற்றுப் போன நிலையில் அழிந் 

தன. இருப்பினும் தமிழ்நாட்டின் பல பகுஇகளிலும், அயல் 

நாடுகளிலும் இத்தகைய நூல்கள் பல சுவடிகள் வடிவிலேயே 

இன்றும் பாதுகாக்கப் பெற்று வருவதை நோக்குமிடத்து 

இவற்றின் பயன்பாட்டுச் சிறப்பு நன்கு புலனாகும். 

தமிழ் மருத்துவச் சுவடிகள் பல இன்னும் உரிய வகையில் 

FALL பெறவில்லை. சுவடிகளில் செய்யுள் வடிவிலேயே 

பெரும்பாலான நூல்கள் அமைந்துள்ளமையால் இக்கால 

மருத்துவ மாணவர்களும் பொது மக்களும் இவற்றைப் படித்தறி 

வதில் ஆர்வங் கொள்வதில்லை. இதே நிலையில் இன்னும் சில 

காலம் சென்றால் இத்தகைய நூல்கள் பல முழுவதுமாக 

அழிந்துவிடும் நிலையும் உள்ளது. இதனால் தமிழுக்கும் தமிழ்ச் 

சமுதாயத்திற்கும் பேரிழப்புண்டாகும். மேலும், தமிழ் மருத்து 

வத்தின். தனிச்சிறப்பைப் பல்துறை அறிஞர்களும், அறிவிய 

லாரும் அணுக ஆராய வேண்டுமானால் பல தமிழ் மருத்துவச 

௮-1



2 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

சுவடிகள் நல்ல முறையில் பதிப்பித்து வெளியிடப் பெற 

வேண்டும். சுவடி.களிலுள்ள இந்நரல்களை உரிய வகையில் 

பதிப்பித்து வெளியிடுவதால் பல உண்மைகள் புலனாகசக் கூடும். 

பல்லாண்டு காலமாகப் பழக்கத்திலுள்ள இத்தகைய அரிய 

மருத்துவ முறைகளால் இன்றைய மக்களும், வருங்கால 

மக்களும் எவ்வெவ்வாறெல்லாம் பயன்பெறலாம் என்பதை 

அறிவியல் நோக்கில் ஆராய்ந்து அறியவும் இத்தகைய ஆய்வுப் 
பதிப்புகள் பெருந்துணையாகும். 

இவ்வகையில், நீண்ட நெடுங்காலமாகப் பயன்பாட்டில் 

இருந்து வரும் தமிழ் மருத்துவ முறைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு 

கதுனிப்பெரும் நூலாக விளங்கி வரும் “அகத்தியர் வைத்திய. 

காவியம் 1500” என்னும் நரல் அதன் சிறப்பையும் அருமையை 

யும் கருதி இங்குப் பதுப்பாய்வு செய்ய எடுத்துக் கொள்ளப் 

பெற்றுள்ளது. 

சுவடிகளைப் பற்றிய செய்திகள் 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500 என்னும் இந்நூலின் 

பதிப்பிற்காகப் பின்வரும் சுவடிகள் ஆராயப் பெற்றுள்ளன. 

மூதல் நிலையில், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஒலைச்சுவடித் துறையி 

லுள்ள ஏழு சுவடிகள் எடுத்துக் கொள்ளப் பெற்றுள்ளன. 

அவை, 

வ.எண் தலைப்பு சுவடி எண் 

1. அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500 740 

2. தட்சிணாமூர்த்தி வைத்தியம் 1500 797 

3. அகத்தீசர் வாக்கியம் 1500 வைத்திய வாகடம் 1344 

4, அகத்தியர் வைத்தியம் 1500 1873 

5. அகத்தியர் வைத்தியம் 1500 2002 

6. அகத்தியர் நாயனார் வைத்திய வாகடம் 1500 2264 

7. தட்டிணாமூர்த்து வைத்தியம் 1500 2295 

என்பன, இவை ஏழும் *அகத்தியார் வைத்திய காவியம் 1500” 

என்னும் ஒரே நூலின் வெவ்வேறு பிரதிகளாகும். இந்த ஏழு 

சுவடிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ப்திப்பாய்வு செய்யும்



பதிப்பாய்வுரை 3 

நிலையில் வேறு சில சுவடிகளும் இவற்றுடன் ஒப்பிடப் பெற்றன. 

குமிழகத்தில் மிகுதியான ஓலைச் சுவடிகளைப் பாதுகாத்து 

வரும் “சென்னை அரசினர் &ழ்த்திசைச் சுவடி நூலகத்தில்” 

உள்ள பதின்மூன்று சுவடிகள் இவ்வகையில் ஆராயப் பெற் 

றுள்ளன. அ௮வை, 

வ.எண் தலைப்பு சுவடி எண் ஏடுகள் 

., அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 - ௩.1077-326 (முழுமை) 

. அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 - &.1198-170 (குறை) 

அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 - 1).1895-508 (முழுமை) 
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அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 - 19,1896-36 (குறை) 

அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 - 0.2351-60 (குறை) 

அகத்தியர் வாகடம் 1500 7₹.2253-295 (குறை) 

அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 %.3676-256 (முழுமை) 

, அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 %.3686-213 (குறை) 

. அகத்தியர் வைத்தியம் 1500 15.3694-184 (குறை) 

10. அகத்தியர் வைத்தியம் 1500 R.4518-79 (குறை) : 

11. அகத்தியர் வைத்தியம் 1500 ௩,6951-211 (முழுமை) 

12. அகத்தியர் வைத்தியம் 1500 1₹.6219-169 (முழுமை) 

13. அகத்தியர் சூத்திரம் 1500 .5813-250 (முழுமை) 
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மேற்காணும் சுவடிகள் யாவும் பல்வேறு காலங்களில், பல 

விடங்களில், எழுதிப் பாதுகாக்கப் பெற்றவையாக உள்ளன. 

பதிப்பாய்விற்கு எடுத்துக் கொள்ளப் பெற்ற முதல் ஏழு சுவடி 

களும் இதை நன்கு தெளிவுறுத்துகின்்றன. 

சுவடி: 1 

பழனி வட்டம், கணக்கன்பட்டி என்னும் ஊரிலிருந்து 

பெறப்பட்டுள்ள இச்சுவடி. 313.7 செ.மீ. நீள, ௮அகலமுடையது. 

1 மூதகுல் 485 ஏடுகள் வரையில் தொடர்ந்துள்ள இச்சுவடியின் 

முதல் ஏட்டில், “அகத்திய முனிவரருளிச் செய்த வயித்திய 

காவியம்--1500”? என எழுதப் .பெற்றுள்ளது. இதே போன்று
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இறுதியில் “அகத்திய முனிவரருளிச் செய்த வயித்திய காவியம் 

-1500 முற்றிற்று” என்றும் எழுதப் பெற்றுள்ளது. இதனைத் 

தொடர்ந்து அதே ஏட்டில் *ரோமரிசி பாடல்" என எழுதத் 

தொடங்கி, 185 ஆம் ஏடு முதல் 192 வரை ஏழு ஏடுகளில் வேறு 

பாடல்கள் எழுதி முடிக்கப் பெற்றுள்ளன. 

அழகிய கட்டமைப்புடன் கூடிய இச்சுவடியில் சில ஏடுகள் 

சிதைவுற்றும், ல ஏடுகள் முறிந்துமுள்ளன. எழுத்துக்கள் தனித் 
தனியே தெளிவாக எழுதப் பெற்றுள்ளன. 

சுவடியின் தொடக்கத்திலுள்ள ஐந்து ஏடுகளில் ‘mre 

அட்டவணை” சுவடியிலுள்ள ஏட்டெண்ணுடன் எழுதப் 

பெற்றுள்ளது. அதன் இறுதியில், “அகத்திய மூனிவரருளிய 
1500--பல சல்லறைச் காத்திர அட்டவணை முற்றிற்று”? என 
எழுதப் பெற்றுள்ளது. 

இச்சுவடியிலுள்ள பாடல்கள் சில முழை மாறி இருப்பினும், 

ஆயிரத்து ஐநூறு பாடல்களும் முழுமையாக உள்ளமை இவண் 

குறிப்பிடத் தக்கதாகும். 

ச்வழ: 2 

வையாபுரிப்பட்டி என்னும் ஊரிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ள 

இச்சுவடி 323.5 செ.மி. நீள, அசுலமுடையது. 1 முதல் 167 

ஏடுகள் வரையில் தொடர்ந்துள்ள இச்சுவடியின் முகல் ஏட்டில், 

 தெச்சணாமூர்த்தி வயித்தியம் ஆயிரத்தஞ்ஞாறு”” என எழுதப் 
பெற்றுள்ளது. இறுதி ஏட்டில், “*அசத்தியர் வாகட சூத்திரம் 
1500 யெழுதி நிறைந்தது. முற்றும். தெச்சணாமூர்த்து சகாயம்”” 

என எழுதப் பெற்றுள்ளது. 

இச்சுவடி நல்ல நிலையில் இருப்பினும், கையெழுத்து மிகவும் 
கிறுக்கலாக அமைந்துள்ளது. பாடல்கள் பல முறை மாதி 
யுள்ளன. நூலும் முழுமை பெறவில்லை. 

சுவடி: 3 

காஞ்சிபுரம் அருகிலுள்ள அளரிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ள 
இச்சுவடி 303.5 செ.மீ. நீள, அகலமுடையது. 1 முதல் 380 
ஏடுகள் வரையிலுள்ள இச்சுவடியின் முதல் ஏட்டில், ““௮௧,த்இசா் 
வாக்கியம் 1500 வயித்திய வாகடம்” என எழுதப் பெற்றுள்ளது.
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இச்சுவடியின் பல ஏடுகள் சிதைந்துள்ளன. எழுத்துகளும் 

சற்றே இறுக்கலாக உள்ளன. பாடல்கள் பல மூறைமாறி இருப்ப 

துடன் சில பாடல்கள் விடுபட்டுமுள்ளன. 

சுவடி: 4 

இருமானூரிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ள இச்சுவடி 36.5X3 

செ.மீ. நீள, அகலமுடை.யது. 1 முதல் 389 ஏடுகள் வரையிலுள்ள 

இச்சுவடியின் முதல் ஏட்டின் நூற்பெயர் எழுதப்பட்டிருப்பினும் 

மிகவும் சிதைவுற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது. பல ஏடுகள் 

இதைந்துள்ளன. பாடல்கள் முழுமையும் இல்லை. பல முஹை 

மாறியுள்ளன. 

நூலின் இறுதிப் பாடலான ஆயிரத்து ஐநாறாவது பாடல் 

இச்சுவடியில் ஆயிரத்து நானூற்று அறுபத்தைந்தாவது UTI 

லாக எழுதப் பெற்றுள்ளது. அதன்பின், * இதுவும்-35-பாட்டு- 

முன்னாலே-லக்கத் கொகை-அதிகமாய் எழுதியிருக்குது-லக்கத் 

தொகைப்பாட்டு-ஆயிரத்து அஞ்ஞூறும் எழுதி முடிந்தது. 
முற்றும்." என எழுதப் பெற்றுள்ளது. எனவே, இச்சுவடி வேறு 

ஏதோவொரு சுவடியைப் பார்த்துப் படியெடுக்கப் பெற்றதாகத் 

தெரிகிறது. 

சுவடி: 5 

குமரி மாவட்டம் ஈச்சன்விளை பகுதியிலுள்ள அகஸ் தஸ் 

வரம் என்னுமிடத்திலிருந்து பெறப்பட்டுள்ள இச்சுவடி 3643 

செ.மீ. நீள, அகலமுடையது. 1 முதல் 287 ஏடுகள் வரையி 

லுள்ள இச்சுவடியின் முதல் ஏட்டில், “அகத்தியர் சுவாமியருளிச் 

செய்த வயித்தியம் ஆயிரத்தஞ்ஞாறு'” என எழுதப் பெற்றுள் 

ளது. பல ஏடுகள் சிகைந்துள்ளன. தெளிவான கையெழுத் 

திலமைந்த இச்சுவடியில் 1377 பாடல்களே உள்ளன. இறுதியில 

மைத்துள்ள இரண்டு ஏடுகளில் வேறு கையெழுத்தில் பாடல்கள் 

எழுதப் பெற்றுள்ளன. 

சுவழ.: 6 

நாகர்கோயில், மேல்கரை பகுதியிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ள 

இச்சுவடி. 39)63.5 செ.மீ. நீள, அகலமுடையது. இச்சுவடியில் 

வெவ்வேறு கையெழுத்துக்கள் காணப்பெறுகின்றன. 1 முதல் 

90 வரையில் ஏட்டெண்கள் எழுதப் பெற்றுள்ளன. பின்னர்
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111 ஏடுசளில் ஏட்டெண்கள் இல்லாமல் தொடர்ந்து எழுதப் 

பெற்றுள்ளன. நூலின் இறுதிப்பாடல், இச்சுவடியில் 1465 

பாடலாக எழுதி நிறைவு செய்யப் பெற்றுள்ளது. 

இச்சுவடி.யின் இரண்டு தனியேடுகளில் முறையே, “அகத்திய 

நயினார் ஆயிரத்கஞ்ஞாறு வயித்திய வாகடம்””, **அகத்தியார் 

நாயனார் வயித்திய வாகடம் 1500” என்றும் எழுதப் பெற்றுள் 

எது. இதன் பின்னுள்ள முதல் எட்டில், “அகத்தியர் நயினார் 

பாடல் 1500 திரட்டு வயித்தியம்'” என எழுதப் பெற்றுள்ளது. 

இச்சுவடியின் இறுதியில் வேறு சில நூல்களும் எழுதிச் 

சேர்க்கப் பெற்றுள்ளன. “அகத்திய நயினார் நூற்றன்பது வயித் 

திய சூத்திரம், என்னும் தலைப்பிலும், * அகத்திய நயினார் 
பாடல் கர்ம சூத்திரம் 300” என்னும் தலைப்பிலும் பாடல்கள் 
எழுதப் பெற்றுள்ளன. இவை ஏட்டெண் 161 முகல் 193 வரை 
யிலுள்ளன. எனவே, ல அகத்தியர் நூல்களின் தொகுப்பாக 

இச்சுவடி காணப்பெறுகிறது. 

சுவடி: 7 

கஞ்சை மாவட்டம் திருவிடைமருதூரிலிருந்து பெறப் 
பட்டுள்ள இச்சுவழி. 26.54 செ.மீ., நீள, அகலமுடையது- 

இச்சுவடியில் 1 முதல் 247 வரையில் ஏட்டெண்கள் தொடர்ந்து 

எழுதப் பெற்றுள்ளன. முதல் ஏட்டில், “*தட்ொமூர்த்தி 

வயித்தியம் 1500'' என எழுதப் பெற்றுள்ளது. ஆயின், இறுதஇயி 

அள்ள ஏட்டில், நூரல் முடிந்த பின்னர் **அகுத்தியர் அருளிச் 

செய்த ஆயிரத்தஞ்ஞாறு எழுதி நிறைந்தது. முற்றும்.” என 
எழுதப் பெற்றுள்ளது. - 

இச்சுவடி மூன்பு கூறப்பெற்ற சுவடி எண்: 2 போன்றது 
என்பது இவண் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இவ்விரண்டு சுவடி 

களிலும் தட்சிணாமூர்த்தி மற்றும் அகத்தியர் ஆ௫ூய இரு 
பெயர்களும் அகத்தியமுனியைக் குறிப்பதாகவே உள்ளன. 

மேற்காணும் ஏழு சுவடிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே. 
இச்சுவடிப் பதிப்பு அமைகிறது. தெளிவான பாடங்களைத் 
தேர்வு செய்க பின்பு அமைக்கப்பெற்ற பாடல்களின் பாட 
வேறுபாடுகள் அனைத்தும் மேற்காணும் சுவடி எண் வரிசை 
யிலேயே இந்த ஆய்வு முழுமையும் குறிக்கப்பெற்றுள்ளன.
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சுவழிகளின் பொதுவான புற, ௮க அமைதி 

ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பெற்ற ஓலைச்சுவடிகள்: 

அனைத்தும் ஒரே அமைப்பினை உடையனவல்ல. சில மிக 

நீளமான ஏடுகளாகவும், சில மிகக் குட்டையான ஏடுகளாகவும் 

உள்ளன, இவற்றுள், ல சுவடிகள் நல்ல நிலையில் இருப்பினும் 

பல சுவடிகள் மிகவும் சிதைவுற்ற நிலையிலேயே காணப்பெறு 

இன்றன. லெ சுவடிகளில் சில ஏடுகள் இடையிடையே விடு 

பட்டும் சல ஏடுகள் முறைமாறியும் அமைந்துள்ளன. 

பொதுவாக எல்லா ஏடுகளிலும் முறையாக இருபக்கங் 

களிலும் தொடர்ச்சியாகப் பாடல்கள் எழுதப் பெற்றுள்ளன. 

சில சுவடிகளில் எழுத்துகள் தெளிவாகவும் ஒரே ராகவும் 

அமைந்துள்ளன. சிலவற்றில் எழுத்துகள் தெளிவில்லாமல் 

இறுக்கலாக எழுதப் பெற்றுள்ளன. ஏடுகளின் ஓரங்களில் இடம் 

விட்டு எழுதுதல், பாடல்களுக்கு எண்கள் இடுதல் போன்றவை 

எல்லாச் சுவடிகளிலும் முறையாகப் பின்பற்றப் பெற்றுள்ளன. 

an சுவடிகளில், தவறாக எழுதப்பெற்ற எழுத்துகள் 

அல்லது அடிகள் அடிக்கப்பட்டும், விடுபட்டுள்ள சில எழுத்து 

களும், சொற்களும், தெ௱டார்களும் அங்கங்கே எழுதிச் சேர்க்கப் 

பெற்றுள்ள நிலைகளையும் காணலாம். 

எண்கள் 

ஏடுகளின் பக்க எண்கள், பாடல் எண்கள் போன்றவை 

யாவும் தமிழ் எண்களிலேயே எழுதப் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு 

ஏட்டின் முதல் பக்கத்தில் ஏட்டு எண்ணும், ஒவ்வொரு பாடல் 

முடிவிலும் பாடல் எண்ணும் குறிக்கும் நிலையினைப் பெருழ் 

பாலான சுவடிகளில் காண முடிகிறது. 

கடைக்கும் சுவடிகள் அனைத்தும் வழிச்சுவடிகளாகவே 

உள்ளன. மூல ஏடுகள் அல்ல. எனவே, படியெடுக்கும்போது ஒரு 

சுவடியில் ஏற்பட்ட சில பிழைகள் தொடர்ந்து வழிஎஏடுகளிலும் 

பதிந்துள்ளதைக் காணலாம். சில சுவடிகளில் பிழையாக எழுதப் 

பெற்ற ல பாடல் எண்கள், மற்றொரு இடத்தில் கிடைக்கும் 

ஏட்டிலும் அவ்வாறே எழுதப் பெற்ற நிலையினைக் கொண்டு 

இதை தாம் உறுதி செய்யலாம். ்
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உட்தலைப்புகள் 

. ஓலைச்சுவடிகளில் ஏடுகளின் இடது புக்க ஓரங்களில் 

நூலிலுள்ள செய்திகள் பற்றிய உட்தலைப்புகள் எழுதப் 

பெறுவது வழக்கம். ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப் பெற்ற பல 

சுவடிகளில் பாடல்கள் தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட்டிருப்பினும் 

உட்தலைப்புகளை அங்கங்கே உள்ள இடதுபக்க ஓரங்களில் 

குறித்தள்ளதைக் காணலாம். அத்துடன், சில சுவடிகளில், 

பாடல்களின் இடையேயும் உட்தலைப்புகளை எழுதும் முறை 

யையும் காண முடிகின்றது. 

இத்தகைய உட்தலைப்புகள் பல வகைகளில் அமைகின்றன . 

இவை, நோய்களின் பெயார்கள் (கரப்பன், சிலந்தி, ௬௪ சன்னி, 

நீரடைப்பு, பிரமேகம், சுரங்கள், அரையாப்பு, குன்மம், மேகம், 

போன்றவை); மருந்துகளின் பெயர்கள் (அப்பிரகச் இந்தூரம், 

அமிர்த சஞ்சீவிக் குளிகை, சகண்ட.ங்காரிநெய், வல்லாரை நெய், 

சந்தனாதித் தைலம், வெருகெண்ணெய், வங்க பற்பம், பட்டை 

ரசாயனம், வல்லாரைச் சூரணம், சவ்வீரக்குழம்பு, தாளிசபத்திரி 

வடகம், நாரத்தங்காய் லேகியம் போன்றவை); இன்ன 

தோய்க்கு இன்ன மருந்துகள் (மாலைக் கண்ணுக்கு, எலிகடிக்கு, 

மகோ தரங்களுக்கு, மண்டைச்சூலைக்கு, இருமலுக்குக் குடிநீர், 

வாயுவுக்குத் தைலம், மலட்டுவலிக்கு, படுபருவுக்கு, பெருவயிறு 

கரைய, பிளவைக்கு அஞ்செண்ணெய்த் தைலம் போன்றவை) 

என்ற நிலையிலும் பொருள் நிலைக்கேற்றவாறு எழுதப் பெற் 

துள்ளன. இருப்பினும் இந்நிலை எல்லாச் சுவடிகளிலும் ஒரே 

முறையில் பின்பற்றப் பெறவில்லை. சுவடி எழுதியோரின் மனப் 

போக்கிற்கேற்பவும், இடத்திற்கேற்பவும், பயன்பாட்டு நோக்கி 

அம் இத்தசைய உட்தலைப்புகளைச் சுருக்கியும் விரித்தும் 
எழுதியுள்ளனர். 

இத்தால் 1500 பாடல்களைத் தொடர்ச்சியாகக் கொண்ட 
ஒரு பெருநூலாகும். குறிப்பிட்ட பகுதியைப் படிக்கப் பல ஏடு 
களை அடிக்கடி புரட்டிப் பார்க்க வேண்டிய நிலையும் உள்ளது 
எனவே, ஒரு சுவடிக் கட்டிலுள்வு நூல் உட்தலைப்புகளை 

ஏட்டெண் வரிசையில் தனியே எழுதி, சுவடியின் முற்பகுதியில் 
அல்லது பிற்பகுதியில் இணைத்து வைக்கும் முழையையும்
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ஒன்றிரண்டு சுவடிகளில் காணமுடிகின்றது. பல சுவடிகளில் 

இத்தகைய தனி அட்டவணைகள் ஏதும் எழுதப் பெறாததால் 

குறிப்பிட்ட தலைப்புகளைத் தேடிக் காணல் கடினமாகின்றது- 

சுவடிக்குச் சுவடி. பாடல் எண்கள் மாறி இருப்பதாலும்; 

ஓரே உட்தலைப்புகளைச் சுருக்கியும், விரித்தும், மாற்றியும் 

எழுதியிருப்பதாலும் சிக்கல்கள் பல தோன்றுகின்றன. 

எழுத்தமைதி 
ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பெற்ற எல்லாச் சுவரு களிலும் 

மெய்யெழுத்துகளுக்குப் புள்ளி இடப்பெறவில்லை. ஒற்றைக் 

கொம்பும் (0), இரட்டைக் கொம்பும் (6) ஒன்றாகவே (9) 

எழுதப் பெற்றுள்ளன. £, ர இவற்றிற்கான வேறுபாடுகளை 

அறிய முடியவில்லை. ௧,ச; ௧க,த; ப,ம; யப் போன்ற எழுத்துகள் 

ஒன்றற்கொன்று மயங்கும்படியான நிலையிலேயே பல சுவடி 

களிலும் எழுதப் பெற்றுள்ளன. 

மெய்யெழுத்துகளை அடுத்து வரும் சில உயிர்மெய் 

எழுத்துகள் (க்க, த்த, ட்ட, ப்ப, ச்ச போன்றவை) இணைந்து 

கூட்டெழுத்துகளாகவே எழுதப் பெற்றுள்ளன. இடத்திற் 

கேற்பப் பொருளுணர்ந்தே இவற்றை அறிய முடிகின்றது. 

யாப்பமைதி 

இத்தால் முழுமையும் செய்யுள் நடையிலேயே அமைநீ 

துள்ளது. ஆயிரத்து ஐநூறு பாடல்களும் விருத்தப்பாவிலேயே 

அமைந்துள்ளன. அறுசீர் மற்றும் எண்சீர் விருத்தப்பா வகைகளே 

மிகுதியாக உள்ளன. வெண்பா, கலித்துறை போன்ற வேறு 

பா வடிவங்கள் இந்நூலில் இல்லை. 

நூலின் முதற்பாடல் முதல் இறுதியிலுள்ள ஆயிரத்து 
ஐநூறாவது பாடல் வரை முழுமையும் அந்தாதித் தொடையி 

லேயே அமைந்துள்ளன. குறிப்பிட்ட மருத்துவச் செய்திகளையும் 

மருந்து செய்முறைகளையும் தொடர்ச்சியாகக் கூறுவதற்கு 

இதுவே மிகவும் பயனுள்ளதாக. இருப்பதால் இம்முறை 

கையாளப் பட்டுள்ளது என்பதுடன், சுவடியில் தொடர்ச்சியாக 

எழுதிவரும் பொழுது இடையில் மாறுபாடு தோன்றாதிருப் 

பதற்கும் இம்முறை பயனுடையதாகின்றது.
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சுவடியிலுள்ள பாடல்கள் யாவும் ௮சை, சீர், அடி என்னும் 

வேறுபாடு இல்லாமல் உரைநடை போன்று ஒரே தொடர்ச்ச 

யாகவே எழுதப் பெற்றுள்ளன. 

சில விருத்தப் பாடல்கள் ஐந்தடிகள் பெற்றும் (பா. எண், 

16, 28, 176, 211, 259, 275, 454, 516, 589, 601, 628, 851, 862, 

1070, 1202, 1213, 1260, 1283, 1409), Aa மூன்றடிகள் பெற்றும் 

(பா.எண். 1128, 1175, 1205, 1364, 1413, 1414) அமைந்துள் 

ளன. அங்கங்கே கூறப்பெறும் பொருள் முடிபிற்கேற்பவே 

பாவின் சீர், அடி. நிலைகள் இவ்வாறு மாற்றம் பெறுகின்றன 

எனலாம். 

கரலம் 

சுவடிகளிலுள்ள எழுத்துகளின் தன்மை, குறிகள் போன்ற 

வற்றைக் கொண்டு நோக்குமிடத்து இவை சுமார் இருநூறு 

அல்லது இருநூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவை என 

லாம். பல சுவடிகளில் நூல் எழுதப்பெற்ற காலம் பற்றிய 

குறிப்புகள் இடைக்கப் பெறவில்லை. ஆயினும், சில சுவடி.களி 

வுள்ள குறிப்புகளைக் கொண்டு இவற்றின் காலத்தை அறிய 

லாம், 

1011 ஆம் வருடம் ஆவணி மாதம் 3ஆம் தேதி திங்கள் 

ரட்சையும் ரோகணியும் தசமியும் அறுபது நாழிகை புலந்த 

பொழுது எழுதி முகிந்தது. முற்றும்” என ஒரு சுவடியில் (சுவடி 
எண்: 6) குறிக்கப்பெற்றுள்ளது. இது, கொல்லம் ஆண்டு 1011, 

ஆவணி மாதம் 3ஆம் தேதி திங்கட்ுிழமை, ரோகணி நட்சத் 

திரம், தசமி திதி - தமிழ் பராபவ வருடம் - சரியாக 17.8.1835 

ஆகும். (இக்குறிப்பு எழுதப்பெற்ற ஏட்டிலுள்ள கையெழுத்து 
மூன்னால் உள்ள ஏடுகளிலிருந்து வேறாக உள்ளது. எனவே, 

இது பிற்காலத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம்). 

இதே சுவடியிலுள்ள வேறு ஒரு நூலும் இதே கையெழுத் 

தில் எழுதப் பெற்றுள்ளது. ஆயின், அந்நூவின் இறுதியில் 

“962ஆம் வருடம் கார்த்திகை மாதம் 26ஆம் தேதி வெள்ளி 

ரட்சையும் புனர்த நட்சத்திரமும் அகத்திய நயினார் சூத்திரம் 

நூற்றன்பத்தொன்று முற்றும்'” என எழுதப்பெற்றுள்ளது. இது 
கொல்லம் ஆண்டு 962, கார்த்திகை மாதம் 26-ஆம் தேதி,
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வெள்ளிக்கிழமை, புனர்பூசம் நட்சத்திரம் - குமிழ் பிங்கல 

வருடம் - சரியாக 8.12.1766 ஆகும். 

இந்த இரு நூல்களும் ஒரே கையெழுத்தில் தொடங்கி 

எழுதப் பெற்று, ஒரே சுவடிக்கட்டில் உள்ளதால் இவற்றின் 

காலம் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது எனலாம். 

அரசினர் ஈழ்த்தஇுசைச் சுவடி நூலகத்திலுள்ள ஒரு சுவடியில் 

“குரோதி வருடம் வைகா? மாதம் 25-ஆம் தேதி புத்தி வாரம், 

இருவோண நட்சத்திரமும் இதி பஞ்சமியும் கூடின சுபதினத்தில் 

ஆறுமுகம் பிள்ளை யெழுதினது, முற்றும்.'” என உள்ளது. இது, 

சரியாக 5.7.1844 ஆகும். 

இதே நூலகத்திள்ள வேறொரு சுவடியில், *“அவணி மாதம் 

19-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை சுவாதி நட்சத்திரமும் சுக்கில 

பட்சமும் சதுர்த்தியுங் கூடிய சுபதினத்தில் அகஸ்தியர் 1500 

எழுதி முடிந்தது.” என்னும் குறிப்புள்ளது. ஆண்டு பற்றிக் 
குரிப்பிடாத இது போன்ற குறிப்புகளால் சரியான காலத்தைக் 

கணிக்க இயலவில்லை. 

இருநூறு ஆண்டுகட்கு முன்பே இந்நூல் சுவடியில் எழுதப் 

பெற்றுள்ளது என்பதால், அதற்கும் முன்பாகவே இது வழக்கில் 

இருந்திருக்க வேண்டுமென அறியலாம். மேலும், இந்த ஒரு 

நூல் பல சுவடிகளாகப் பல இடங்களிலும் கிடைப்பதை 

நோக்குமிடத்து இதன் பயன்பாட்டுச் சிறப்புப் புலவனாவதுடன் 

இந்நால் சுவடி வடிவில் காலங்காலமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு 

வருவதையும் அறியலாம். 

சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்நூலை அச்சில் 

பதிப்பித்துள்ளதையும் அறிய முடி௫ன்றது. அதன் பின்பும் சிலர் 

அச்சட்டுள்ளனர். ஆயின் அவையும இப்பொழுது முழுமையாகக் 

இடை.ப்பது அரிதாகின்றது. கடைக்கும் ஓரிரு. நூல்களும் சுவடியி 

லுள்ள எழுத்து வடி.வங்களையே பெற்றுள்ளன. உரைவிளக்கங் 

களும் இடைப்பதில்லை. மிகவும் சிதைந்த நிலையில் கிடைக்கும் 

இத்நாற்பிரதிகளும் சுவி.களாகவே கொள்ள வேண்டிய நிலையி 

லுள்ளன என்பதும் அறியத்தக்கது.
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நூல் தலைப்பு 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500, அகத்தியர் வைத்தியம் 

1500, அகத்தியர் வைத்திய சூத்திரம் 1500 என வெவ்வேறு 

வகையாக இந்நூலின் தலைப்பினைச் சுவடிகளில் எழுதியிருக்கக் 
காணலாம். 

அகத்தியர் பெயரில் வழங்கப்பெறும், “அகத்தியர் நாலு 

காண்ட வைத்திய காவியம்”, “அகத்தியர் இலட்சண காவியம் 

1000”, அகத்தியர் ஞான காவியம் 1000, *அகத்தியரா் 

பன்னீராயிரக் காவியம்”, அகத்தியர் பூரண காவியம் 1000’, 

“அகத்தியர் மாந்திரீக காவியம் 1000“, “அகத்தியர் வாத 

காவியம் 1000' போன்ற நூல்களிலிருந்து இந்நூல் மாறுபட்ட 

முறையில் விளங்குகிறது. அத்துடன், “அகத்திய/ வைத்திய 

காவியம் 1000” என ஒரு தனி நூலும் உள்ளது. எனவே, 

அவற்றிலிருந்து இந்நூலினை வேறுபடுத்திக் காணும் பொருட்டே 
இதற்கு “அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500” என்னும் 

பெயரிட்டுள்ளனர். இப்பெயரே இத்நாலுக்குப் பொருத்த 

மூடையதாயிருப்பதாலும், சுமார் 122 ஆண்டுகட்கு முன்பே 

இப்பெயரில் இந்நூல் அச்சிடப் பெற்றிருப்பதாலும், பல பழைய 

நூல்களில் இப்பெயரே வழங்கப் பெற்று வருவதாலும் இப்பதிப் 

பிலும் இந்நூலுக்கு “அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500: 

என்றே அமைக்கப் பெற்றது. 

இத்தலைப்பில் விளங்கும் இந்நூலினை நல்ல ஆய்வுப் 

பதிப்பாக அமைப்பதே இப்பதிப்பாய்வின் நோக்கமாக அமை 
கின்றது. 

ஆய்வுப்பதிப்பு 
பழமையான நூல்களை அச்சில் பதிப்பிக்கும் பொழுது, 

கிடைக்கும் சுவடிகள் அனைத்தையும் திரட்டி, மூலபாட ஆய்வு 
செய்து, மூலநூலின் கருத்துகள் தையாமல் தக்க வகையில் 

வெளியிடுவது ஆய்வுப் பதிப்புகளாகும். 

பதினேழாம் நூற்றாண்டிற்குப் பின் தோன்றிய விவிலிய 

நூல் ஆராய்ச்சிப் பதிப்புகள் இத்தகைய ஆய்வுப் பதிப்புகளுக்கு 

ஒரு முன்னோடி எனலாம். தமிழில், பத்தொன்பதாம் தூற் 

றாண்டின் பிற்பகுதியிலேயே இத்தகைய பதிப்புகளில் சிலர்
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ஆர்வம் காட்டி வந்தனர். அதன் பின்னார் இத்துறையில் படிப் 

படியான முன்னேற்றத்தினையும் காணலாம். 

தமிழில் பழைய இலக்கிய, இலக்கண நூல்களைப் பதிப் 

பிக்கும் பொழுது இத்தகைய ஆய்வுப் போக்குடன் பதிப்பித்து 

வெளியிட்டுள்ள பஇப்பாசிரியர்களைப் பற்றி அனைவரும் 

அறிவர். ஆயின் மருத்துவம் போன்ற நூல்கள் அச்சில் வெளி 

வந்தபொழுது பதிப்பாசிரியா்கள் தாம் பல சுவடிகளை 

ஆராய்ந்து வெளியிட்டிருப்பதாகக் கூறியிருப்பினும் பல 

பதிப்புகள் ஆய்வுக்கு வழிகாட்டுவனவாக அமையவில்லை 

என்றே கூற வேண்டும். காரணம், தமிழறிஞர்கள் இலக்கிய, 

இலக்கண நூல்களில் காட்டிய ஆர்வத்தை வேறு கலை நூல் 

களில் காட்டவில்லை என்பதே உண்மையாகும். பிற்காலத்தில் 

குமிழ்ப்புலமை மட்டுமே பெற்றவர்கள் மருத்துவப் புலமை 

யின்மையால் அந்நூல்களைக் தக்க வகையில் பதிப்பிக்க 

முன்வரவில்லை. இதனால் பிழை மலிந்த பதிப்புகளே பல 

வெளிவந்துள்ளன. மக்களின் பயன்பாட்டுச் சிறப்பு மிக்க இந் 

நூல்கள் நல்ல ஆய்வுப் பதிப்புகளாக வெளிவரின் ஆய்வாளர் 

களுக்கு மிகவும் பயனுடையதாகும். இத்துறையில் மேலும் பல 

ஆய்வுகள் நிகழவும் இப்பதிப்புகள் துணை நிற்கும். இதற்கு, 
அறிவியல் முறையில் மேனாட்டார் அணுகும் மூலபாட. ஆய்வு 

தெறிகளுடன், நம் முன்னோர்களின் பதிப்பு நெறிகளையும் 

கொண்டு இந்த ஆய்வுப் பதிப்பு மேற்கொள்ளப் பெற்றுள்ளது. 

மூலபாட ஆய்வு 

பழமையான நூல்களில் உள்ள வாசகங்களுக்குக் (166) 

இடைக்கும் பாடங்கள் பலவற்றையும் நுணுகி ஆராய்ந்து, 

ஆ௫ரியருடைய பாடம் எதுவாக இருக்கும் என்று எண்ணி 

முடிவு செய்தல் மூலபாட ஆய்வு ஆகும்." அதாவது மூலப்பிரதி 

காலந்தோறும் வெவ்வேறு எழுத்தர்களால் பார்த்தெழுகப்பட்டு 

வரும்பொழுது, அவ்வெழுத்தர்களால் நிகமும் பிழைகளை 

நீக்கி, மூலப்பிரதியின் பாடம் (211) இன்னதென்று ஆய்ந்து 

முடிவு செய்தலே மூலபாட. ஆய்வு ((8%1081 0ர4௦/51) ஆகும். 

  

1. ௮. விநாயகமூர்த்தி, மூலபாட ஆய்வியல், ப. 10.
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ஆூரியருடைய கையெழுத்துப் பிரதி (800 தகாப் கிடைக்கு 

மாயின் அதனோடு ஒப்பிட்டு, வழிப்பிரஇியில் நேர்ந்துள்ள 

பிழைகளை நீக்கிக் கொள்வது எளிது. ஆயின் இங்கு மூலக் 
கையெழுத்துப் பிரதி கிடைக்காத நிலையில் வழிப்பிரதிகள் 

ஒன்றற்கொன்று வேறுபட்ட பாடங்களைக் காட்டுகின்றன, 

அவ்வழிப் பிரதிகளை மிகவும் நுட்பமாக ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்தே 

மூலபாடத்தை முடிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதற்கு, 

1. கிடைக்கும் சுவடிகள் ஒவ்வொன்றையும் எழுதினவருடைய 

எழுத்துப் பழக்கங்களை நுணுக்கமாகப் பார்க்க வேண்டி 

யுள்ளது. 

2. மூலப்பிரதிக்கு, வழிப்பிரதி ஓவ்வொன்றும் அண்மையதா 

சேய்மையதா எனவும் நோக்க வேண்டியுள்ளது. 

3. சுவடி எழுதுவோர் பொதுவாகச் செய்யும் பிழைகளைப் 

பற்றி நன்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. 

இத்தகைய வழிமுறைகள் நூல் முழுமைக்கும் பொருந்துமா 

யினும் சுவடிகளோடு பழூப் பழச, இடைவிடாது ஆராயும் 

பொழுதே பல நுட்பங்கள் புலனாகின்றன. 

இவ்வாறு பதிப்பாய்வு செய்யுமிடத்து இந்த ஒரே நூலுக் 

குப் பல பிரதிகள் கிடைப்பது மிகவும் பயனுடையதாகிறது. 

இவ்வாறு சுவடிகள் பல இடைப்பது நன்மைகள் தருகின்றது 

என்றாலும் எதிர்மாறான விளைவுகளும் தோன்றுகின்றன. 

பாடவேறுபாடுகள் பெருகப்பெருக மூலபாடம் இன்னது எனக் 

கொள்வதில் குழப்பங்களும் பெருகுகின்றன. பொருள் மாறுபாடு 

களும் பெருகுகின்றன. ஓரு சுவடியிலுள்॥ பாடமே திருத்தகு 

மானது என தேர்ந்தெடுக்கும் நிலையில், மற்றொரு சுவடியி 

லுள்ள பாடத்தை நோக்க நோக்க மயக்க நிலையுண்டாகின் 

றது. பலவிதமான இடைச்செருகல்களால் வழிப்பிரதிகள் இக் 

குகைய மயக்கநிலையை யுண்டாக்குகின்றன. 

ஆய்வில் சிக்கல்களும் மயக்கங்களும் மிகுதியாகக் தோன்றி 

னும் பல்வேறு பிரதிகளால் மூலநூலில் தெளிவுண்டாக இவ் 

வழிப் பிரதிகளே பெருந்துணை புரிந்துள்ளன. பல ஏடுகளில் 

இருந்தாக பகுதி ஓரே ஒரு ஏட்டினால் திருந்திய நிலையும் 
இவண் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். குறிப்பிடத்தக்க சில பாட
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வேறுபாடுகள் கிடைப்பதும் இந்த வழிப்பிரதிகளின் பயனாகக் 

கூறலாம். 

பாட வேறுபாடுகள் 

நூலாூிரியரின் கைப்பிரதியோ அவரால் திருத்தம் பெற்ற 

வழிப்பிரதியோ கிடைக்கும்பொழுது பாடவேறுபாடுகள் ஏற்பட 

வழியில்லை. இவ்வாறு நூலாசிரியர் காலத்திலேயே எல்லா 

நூல்களும் எழுத்துருவம் பெறுவதில்லை. அக்காலக் கல்வி 

மூறைக்கேற்ப முதலில் வாய்மொழியாக வழங்கிய பின்னரே 

பல நூல்கள் எழுத்துருவம் பெற்றுள்ளன. இவ்வாறு எழுத்து 

வடிவம் பெறும்பொழுது வழிப்பிரதிகள் ஓவ்வொன்றிலும் 

ஒவ்வொரு வகையான பாடவேறுபாடுகள் கோன்றுகின்றன. 

வழவ வேறுபாடுகள் 

பாடலின் கருத்தை மாற்றுவதாகவோ, தொடரின் பொருட் 

போக்கை மாற்றுவதாகவோ அமைவது பாட. வேறுபாடு ஆகும். 

அதாவது, “நான்கு கழஞ்சு” என்பது “நாற்பது கழஞ்சு” எனவும்; 

“கொடுக்க வைக்க' என்பது *குளிர வைக்க” எனவும்; “திப்பிலி” 

என்பது *இரிபலா' எனவும்; “முப்பு என்பது “உப்பு எனவும் 

இவ்வாறு பொருள் மாறுபாட்டுடன் வருபவை பாடவேறுபாடு 

களாகும். ஆயின், கிளறவும்? என்பது “கிண்டவும்” எனவும்; 

“நீர்விட்டு என்பது “சலம்விட்டு” எனவும்; *சேர்க்க' என்பது 

“போடு” எனவும், “முந்திரி என்பது முந்திரிகை” எனவும்; 

“தயிலிடவும்” என்பது “நெருப்பிலிடவும்' எனவும் வருவன வடிவ 

வேறுபாடுகளாகும். இத்தகைய வடிவ வேறுபாடுகளால் 

சொல்லின் பொருள் அவ்வளவாக மாறுவதில்லை. நூலின் 

கருத்திலும் மாறுபாடு தோன்றுவதில்லை. இவை வழியேடுகளில் 

மிகுதியாகவே இருக்கக் காணலாம். பதிப்பாய்வின்பொழுது 

இவற்றை இனங்கண்டு நீக்கிப் பதிப்பித்தல் தேவையாகின்றது. 

இத்தகைய பலவடிவ வேறுபாடுகளை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் 

கொள்ளப் பெற்ற பல சுவடிகளில் காணலாம். 

பாடவடிவ வேறுபாடுகள் மிகுதியாகத் தோன்றுவதற்குப் 

பின் வரும் மூன்று காரணங்களைக் கூறலாம். அவை, 

1. குழப்பங்கள், 2. விடுகைகள், 3. சேர்க்கைகள் என்பன. இதை
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எஃப், டபிள்யூ. ஹால் என்பவர் பின்வருமாறு தொகுத்துக் 

கூறுவர்." 

1, குழப்பங்கள் (0011491016) 

1. வடிவமைப்பில் ஓன்று போலத் தோன்றும் எழுத்துகள் 

(12119, ஓலியமைப்பில் ஒன்று போலத் தோன்றும் அசை 

Quads (syllables) ஆகியவற்றைப் பிழையாக எழுதிவிடுதல் , 

2. பார்வைக்கு ஒன்றுபோலத் தோன்றும் சொற்களையே 

மாற்றி எழுதி விடுதல். 

3. சொற்களை முன்னோ, பின்னோ தவறாகச் சேர்த்தோ 

பிரித்தோ எழுதி விடுதல், 

4. சொற்றொடர்கள் முடிவதனை உணராமல், அடுத்த 

சொற்றொடருடன் தவறாக இணைத்து விடுதல். 

5, சுருக்கக் குறிப்புகளைத் (Contractions) தவறாக 

உணர்ந்து எழுதி விடுதல். ் 

6. சொல்லுக்குள்ளேயே எழுத்துகளை மாற்றியெழுதி 

a@@Qse (anagrammatism), சொற்களையும் சொந்ஜறொடர் 

களையும் இடம் மாற்றியெழுதி விடுதல். பக்கங்களையே முன் 

பின்னாக மாற்றியெழுதி விடுதல். 

7. வேற்றுமொழிச் சொற்களைத் தம் மொழியில் தவறாக 

எழுதிவிடுதல் . 

8. ஓலிப்பினைப் (றா௦1010181100) பிழையாகக் கேட்டு 

எழுதுதல். 

9. எண்களின் வடிவமைப்பில் நிகழும் சிறு ஒற்றுமையினால் 

மாற்றி எழுதிவிடுதல். 

10. தமக்கு அறிமுகமில்லாத (unfamiliat) அல்லது விளங் 

காத சொற்கள் வருமாயின் மாறாகத் தமக்கு அறிமுகமான 

அல்லது ஓத்த பொருள் உடைய சொற்களை மாற்றி எழுதி 

விடுதல். 

1. F.W. Hall, Companion to Classical Texts, pp. 14-15. 
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11. முன்னைய ஏடுகளில் காணப்படும் பிழைபட்ட வடிவத் 

இனை மாற்றி எழுத முற்படுதல். 

போன்ற இந்நிலைகளில் குழப்பங்கள் தோன்றுகின்றன. 

2. விடுகைகள் (0018510158) 

1. இரட்டிப்பினால் விடுகை (1801080113), இது இரு வகை 

யில் நிகழும். 

௮) ஒரே விதமான தொடக்கம் உள்ளமையால் விடுதல் 

(11௦0௦௦௦4௦௧) 

ஆ) ஒரே விதமான முடிவு உள்ளமையால் விடுதல் (0௦0௦- 

loteleuta) 

2) இரட்டிப்பினால் இன்றி இயல்பாகவே ஒரு சொல்லை 

விடுதல் ((10௦தக&013) ௦ 03௧௦161818) என இவ்வாறு விடுகைகள் 

ஏற்படுகின்றன. தமிழில் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல்கள் 

அந்தாதித் தொடையில் தொடர்ந்து அமையும் நிலையில் 

இத்தகைய விடுகைகள் இயல்பாக ஏற்பட்டு விடுகின்றன. 

3. சேர்க்கைகள் (8ம01(10108) 

1. மேற்படுகை - இது ஒரு சொல்லையோ தொடரையோ 

இருமுறை எழுதிவிடுதல் (dittography) 

2. மேலேட்டினை எழுதியவரோ படி.த்தவரோ ஏட்டின் 

வரிகளுக்கிடையில் அல்லது வரம்பு (கத21ர) பகுதியில் எழுதிய 

வற்றை மூலத்தின் பகுதியென்றெண்ணிப் பின்வருவோர் 

மூலத்தோடு சேர்த்து எழுதி விடுதல் (adscript) 

3. பிற நூல்களில் படித்தவற்றைத் தாமே சேர்த்து எழுதி 

விடுதல், 

4. இதன் பிற பிரதிகளில் காணும் பாடத்தினை இதில் 
சேர்த்து விடுதல். 

5. சொற்களையோ, பாடல்களையோ தாமே இயற்றி 

இடையில் சேர்த்து விடுதல் (conflation). 

என இவ்வாறு சேர்க்கைகளும் வழி ஏடுகளில் அமைகின்றன: 

இத்தகைய குழப்பங்கள், விடுசைகள், சேர்க்கைகள் பலவும் 

௮-2
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இச்சுவடிகளை ஒப்பிட்டு ஆராயுமிடத்து நன்கு புலனா 

கின்றன. மூல நூலாசிரியரின் கருத்துக்கு மாறுபாடு தோன்றாத 

வகையில் இவற்றைச் சீர்மை செய்து அமைப்பதே பெரும்பணி 

யாகன்றது. 

பாடவேறுபாடுகளைத் தேர்வு செய்வதில் பல முறை 

களைக் கையாளுவர். சான்றாக; 

1, பொதுவாக நூலாூரியரின் நோக்கையும் போக்கையும் 

உணர்ந்து அவர் இவ்வாறுதான் எழுதியிருக்கக்கூடும் என 

ஆராய்ந்து அதனைப் பாடமாகக் கொள்வது ஒருமுறை. 

2. பதிப்பாசிரியர் தம் விருப்பு வெறுப்பிற்கு ஏற்றவாறு மூலக் 

தைக் திருத்திப் பதிப்பிப்பது மற்றொரு முறை. 
3. இவ்வாறு பாடல்களைத் தாமே திருத்தாது, பாடவேறு 

பாடுகளினின்றும் ஏற்ற ஒன்றினைத் தேர்ந்தெடுத்துப் 

பதிப்பது பலராலும் போற்றப்படும் ஒரு முறை. 

4. இவ்வாற்ன்றிக் கிடைத்த பாடவேறுபாடுகளுள் ஒன்றைத் 

தேர்ந்தெடுத்து மற்றவற்றைப் பொருந்தாதவை என 

ஒதுக்கி விடுதல் மற்றொருமுறை. 

இவ்வாறு பல முறைகளில் பதிப்புகள் நிகழுமாயினும், 

ஆய்வுப் பதிப்புகளில் குறிப்பிட்ட ஒரு மூறையைப் பின்பற்றுவது 

தேவையாகின்றது. பாடல்களை மனம் போன போக்கில் 

.திருத்தாமல், இடத்திற்கேற்பஒும் பொருளுக்கேற்பவும் பாடங் 

களைத் தேர்வு செய்து அமைத்த பின்னர், தகுதியான பிற 

பாடங்களை அடிக்குறிப்பில் குறிப்பிடுவது ஒரு நல்ல முறை 
யாகும். இம்முறையிலேயே இந்தப் பதிப்பும் அமைக்கப் பெற் 

மலிந்திருந்த பிழைகள் 
மூல ஏட்டிலிருந்து பல ஏடுகளும் வழி ஏடுகளாக எழுதப் 

பெற்று வந்துள்ளகால் ஏடுகள் ஐவ்வொன்றிலும் ,அிழைகள் 

மலிந்திருக்கக் காணலாம். மேலும், ஏடு எழுதுவோரின் கவனக் 

குறைவு, விரைவு, பேச்சுவழக்கு, எழுத்து வழக்கு இவற்றினி 
டையே வேறுபாடின்மை போன்ற பல காரணங்களாலும் 

இத்தகைய பிழைகள் தோன்றியுள்ளன. ்.
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பல சுவடிகவையும் ஆராய்ந்து, மூல நூலின். வ்டிவங்கள் 

இவையாசத்தான் .இருக்க வேண்டுமென்ற நிலையைப் பெற 

வேண்டியிருந்ததாலும், பெரும்பாலான சொற்கள் அச்சு நிலை 

யில் திருத்தம் பெற வேண்டியிருந்ததாலும், ,குறிப்பிட்ட சில 

சொற்களில் பின்வரும் மாற்றங்களை மட்டும் செய்து, அந்தந்த 

இடத்திற்கேற்றவாறு பொருள் மாறுபாடு இல்லாமல் திருத்தி 

அமைக்கப்பட்டுள்ளன. சான்றாக, 

த- ற வேறுபாடு 

சுத்தாழை (கற்றாழை) 

தேத்தான் (தேற்றான்) 

காத்து (காற்று) 
வெத்திலை (வெற்றிலை) 

ழு -ள வேறுபாடு 

sores (pa) 
நாளி (நாழி) 

இழநீர் (இளநீர்) 

அளிஞ்சில் (அழிஞ்சில்) 
களுதீர் (கழுநீர்) 
குமிளம் வேர் (குமிழம் வேர்) 

வாலுழுவை (வாலுளுவை) 

ர - ற வேறுபாடு 

இிறாய் (திராய்) 

திறிகோலம் (திரிகோலம்) 

கிறாம்பு (கராம்பு) 

இரைச்சி (இறைச்சி) 

ஈறுள்ளி (ஈருள்ளி) 

குருந்தொட்டி. (குறுந்தொட்டி) 
கோறைக்கிளங்கு (கோரைக் கழங்கு) 

அருகன் வேர்: . (அறுகன் வோ),
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தீ-ன வேறுபாடு 

யூனாகம் (பூதாகம்) 

புதல் முருங்கை (புனல் முருங்கை) 

னாளி (நாழி) 
வென்னீர் (வெத்நீர்) 

இவ்வாறு எழுத்து பாறுபாடுகள் கொண்ட பல சொற்கள் 

இருத்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பேச்சு வழக்கில் 

உள்ளதை அப்படியே ஏட்டில் எழுகியுள்ளதாலும் பல பிழைகள் 

மலிந்துள்ளன. இத்தகைய சொற்கள் பலவும் திருத்தி அமைக்கப் 

பட்டுள்ளன. சான்றாக, 

கிஷாயம் (கசாயம்) 

கற்பகோள் (கர்ப்பக்கோள்) 

குற்க்கோலம் (தக்கோலம்) 

மொசுமொசுக்கே (முசுமுசுக்கை) 

நெரிஞ்சில் (நெருஞ்சில்) 

விராகன் (வராகன்) 

எண்ணை (எண்ணெய்) 

விரை (விதை) 

தாம்பிரம் (தாமிரம்) 

காச்சி (காய்ச்ச) 

வாகாலி (வற்காலி) 

பிலாவேர் (பலா வோர்) 

நீத்த சூரி (நத்தைச் சூரி) 

தாள விளுது (தாழை விழுது) 
கெத்தகம் (கந்தகம்) 

கல்ப்பூரம் (கர்ப்பூரம்) 

கூகறீர் (கூகைநீறு) 

கொளை (கோழை) 

  

அடைப்புக் குறிக்குள் உள்ளவை திருந்திய வடிவங்கள்
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வயத்துதோவு (வயிற்றுநோய்) 

சொரி சிறங்கு (சொறி சிரங்கு) 

சவச்சலுப்பு (சவட்டுப்பு] 

சூரையிலை (சூதயிலை - மாவிலை) 

பாவலிலை (பாகலிலை) 

என இவ்வாறு பலவிடங்களும் இருத்தி ௮மைக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுவடிகளில் மெய்யெழுத்துகளுக்குப் புள்ளி இல்லாமையும், 

இரட்டைக் கொம்பு மற்றும் ஒற்றைக் கொம்பு இவற்றினிடையே 

வேறுபாடின்மையும் பல தடுமாற்றங்களைத் தருகின்றன. 

அவற்றையும் திருத்தி அமைக்க வேண்டியுள்ளன. சான்றாக, 

கொடடம (கோட்டம்) 

தெககுமரம (தேக்கு மரம்) 

குடலவிபருஇி (குடல் விப்புருதி) 

சநநிதொட.ம (சன்னிதோடம்) 

சொபம (சோபம்) 

சிருகாஞ்சோரி (சிறுகாஞ்சொறி) 

செஙகொடட (சேங்கொட்டை) 

வெறிமலாதாது (வேரிமலர்த்தாது) 

என இவ்வாறு பலவிடங்களில் இரத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

வடவெழுத்துகள் கலந்த சொற்கள் பல ஓவ்வொரு சுவடி. 

யிலும் ஒவ்வொரு வகையில் எழுதப்பட்டுள்ளன, அவற்றையும் 

இருத்திப் பதிப்பிக்க வேண்டியுள்ளன. சான்றாக, 

கஷ்த்தூரி - கஸ்த்தூரி - கத்தூரி 

அகஸ்இயர் - அகஷ்த்தியர் - அகத்தியர் 

ஈஷ்பரமூலி - ஈஸ்வரமூலி - ஈசுரமூலி 

பாஷாணம் - பாடாணம் 

விஷம் - விசம் - விடம் 

தோஷம் -, தோசம் - தோடம் 

விஷ்ட்ணு - விஷ்ணு - விட்டுணு
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கோஷ்டம் - கோட்டம் 

அஷ்தி - அஸ்தி - அத்தி 
ஆகாஷகருடன் - ஆகாசகருடன் 

ருத்ரரஷ - உருத்திராட்சம் 
சகஸ்த்ரபேதி - சகத்திரவேதி - சாத்திரவேதி 

ஷண்பகவேர் - சண்பகவோர் 

உஷ்ணம் - உட்டிணம் - உட்டணம் 

குஷ்டம் - குட்டம் 

சிலேஷ்மம் - ஏிலேற்பனம் - சிலேட்டுமம் 

ஜீரம் - சுரம் 

இிஷாயம் - கஷாயம் - கியாழம் - கசாயம் 

என இவ்வாறு வரும் பலவிடங்சளும் குறிப்பிடத் தக்கன. 

தடுமாற்றம் தரும் சொற்கள் 

சில் சுவடி.களில் மிகவும் கிறுக்கலாக எழுதப் பெற்றுள்ளதால் 

பல எழுத்துகளை மிகவும் கூர்ந்து, நோக்கியே அறியவேண்டி 

யுள்ளன. சில சுவடிகளில் சில சொற்களை உணர்வதே கடின 

மாக உள்ளன. சான்றாக, 190 ஆம் பாடலில். 

*பஞ்சமென்ற யோக்கிய கியாழத் தாலும்' 

“பஞ்சவித யோகமென்ற கிஷாயத் தாலும்” 

“பஞ்சமென்ற யெளக் கசாயத்தினாலும்' 

என இவ்வாறு வரும் தொடர்கள் ,பல சுவடிகளிலும் தடுமாற். 

றத்தைக் தருகின்றன. பின்பு ஒரு சுவடியில் (சுவடி: 3) நோக்க 

இது, :பஞ்சவோர்க் கசாயத் தாலும்” எனத் திருத்தமடைந்தது, 

இவ்வாறே 386 ஆம் பாடலில், 

*தேசுடைய தாதுரக்கந் திரிய ரட்சை 

*தேசுடைய சாதுறக்கந் இய ரூட்சை" 

முதசடைய சாதுற்கந் இரிய ரூட்சை" 

*தேசுடைய சதுர்த்திகம் இரியா ரூட்சை'. 

*தேசுடைய சாதுறக்கந் Al) em ens’ :
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என இவ்வாறு ஓவ்வொரு சுவடியிலும் ஒவ்வொரு வகையாக 

எழுதப்பட்டுள்ளன. பின்னர் இது, பொருள் நோக்கில், 

“சாதுர்த்தகம் இரிய ரூட்சை' எனத் திருத்தம் பெற்றது: 

(காதுர்த்தசம் - நான்காம் முறைக்காய்ச்சல்) 

இவ்வாறே 487 ஆம் பாடலில் வரும் “களங்கமல்லப் பத்திரி 

பேவர்” என்பது வேதொரு சுவடியால், *களங்கமில்லாப் பாதிரி 

வேர்' எனத் திருத்தம் பெற்றது. 

613 ஆம் பாடலில் வரும் ஈற்றடியும் இவ்வாறே மயங்கி 

எமுதப் பட்டுள்ளது. 

“நெய்விட்டு ஆட்டுத் தம்பொட்டி தன்னை” 

“நெய்விட்டு ஆட்டுத்தாம்பொட்டி தன்னை” 

“நெய்விட்டு அத்தாம் பொட்டி குன்னை” 

“நெய்விட்டு தாம்பெட்டி தன்னை” 

“நெய்விட்டு வாட்டுகாம் பிடித்த தன்னை” 

என இவ்வாறு பல சுவடிகளிலும் இத்தொடர் விளங்காமலே 

யுள்ள்து.. பிறகு ஓரு சுவடியில், 

“நெய்விட்டு ஆட்டுத்தாம் பெட்டி தன்னை” 

என எழுதப்பட்டுள்ளகைக் கொண்டு இது திருத்தம் பெற்றது. 

(ஆட்டு ஊத்தாம் பெட்டி - ஆட்டு மூத்திரப்பை) 

இதே போன்று 1377 ஆம் பாடலில், 

“கள்ளமுள்ள கைமசக்குக்காய் வெண்ணெய் தன்னில்” 

“கள்ளமுள்ள கைமசக்குக்கா வேளை தன்னில்” 

“கள்ளமுள்ள கைமயக்குக்கார வெண்ணெய் தன்னில்” 

கள்ளமுள்ளக் கையிமசக்குக்காக வெண்ணெய் sored i? 

என இவ்வாறு பல சுவடிகளிலும் வெவ்வேறு வடிவங்களை 
எழுதியிருக்கக் காணலாம். இதில் *கைமசக்கு” என்பது மாதர் 

மசஃகை ஆகும். இப்பொருள்' கொண்டு இத்தொடர், “கள்ள 

முள்ள' கைமசக்கு வெண்ணெய் தன்னில்” எனத்--இருத்தும் 

பெற்றது.
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இவ்வாறு அங்கங்கே தடுமாற்றத்தரும் சொற்கள் பலவும் 

பொருள்தோக்கில் ஆராயப்பெற்ற பின்னரே திருத்தம் செய்யப் 

பட்டுள்ளன. 

பாடல் எண்களில் குழப்பங்கள் 

ஆய்வுக்கு. எடுத்துக் கொள்ளப் பெற்ற சுவடிகள் 

ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு வகையாகச் செய்யுள்கள் தொடர் 

எண் பெறுகின்றன. நூல் முழுமையும் அத்தாதியாக அமைந் 

திருப்பதாலும், சில சுவடிகளில் சில பாடல்கள் இடையிடையே 

இல்லாததாலும், படியெடுப்போரின் கவனக் குறைவு போன்ற 

வற்றாலும் இக் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம். சாட்டாக, 

“ஆமப்பா நோய்கட்செல்லாம் அரசுகான் மூன்று நாடி'” 
எனத் தொடங்கும் 89 ஆம் எண்ணுள்ள பாடல், ஒருசுவடியில் 

(சுவடி: 7) “அத்து மாமே” என மூடியும் 93ஆம் எண்ணுள்ள 
பாடலினை அடுத்த பாடலாக உள்ளது. இதுவே வேறொரு 
சுவடியில் (சுவடி: 5) 90ஆம் எண்ணுள்ள பாடலாக உள்ளது. 

இதே போன்று, வளர்ந்திடுந் தாது தன்னை' எனத் 
தொடங்கும் 95ஆம் எண்ணுள்ள பாடல், ஐரு சுவடியில் 
(சுவடி: 7) 105ஆம் எண்ணுள்ள பாடலாக அமைகின்றது. இதே 
பாடல் வெவ்வேறு எண்களில் வெவ்வேறு சுவடிகளில் உள்ளதை 
யும் காட்டாகக் கூறலாம், 

பாடல் இடமாற்றங்கள் 

சுவடியிலிருந்து பார்த்து எழுதுதல் அல்லது ஒருவா் 
சொல்லக் கேட்டு எழுதுதல் போன்ற பழக்கத்தால் ஓத்த ஓலி 
களைக் கொண்ட சொற்களால் ஏற்படும் பிழைகள் பல 
அவற்றுள், ல பாடல்களே இடம் பெயர்வதும், வெவ்வேறு 

பாடல்களின் அடிகள் தம்முள் மயங்கிக் கிடப்பதும் பல சுவடி 
களில் இயல்பாகக் காணமுடிகின்றது. காட்டாக, “பஞ்ச கோலக் 
குக்கில் நெய்' செய்முறையில், 

“வேரான வில்வவேர் ஆடா தோடை, 

வேர்க்கொம்பு பேய்ப்புடலும் கண்டங் காரி 

ஆரமுறும் நிம்பத்தோல் கருவேலம் பட்டை 

ஆயிலத்தோல் புங்கந்தேோரல் சொன்றைத் தோலும்
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சீரான முத்தக்காசு ஆடுதின்னாப் பாளை 

செங்கடுக்காய் கொத்தமல்லி தேவ தாரம் 

வாரமுறும் வசம்புமுட் காவேளை வேரும் 

வகையொன்று கழஞ்சங்கே அறுப காமே'. 

என வரும் 281 ஆம் எண்ணுள்ள பாடல், வேறொரு சுவடியில் 

(சுவடி:5) 278 ஆம் பாடலாக எழுதப் பெற்றுள்ளது. அத்துடன். 

இப்பாடலின் முதளடி தவிர மற்றைய அடிகள் பின்வருமாறு 

எழுகுப்பெற்றுள்ளன . 

*ஆரமுறும் நிம்பத்தோல் கருவேலம் பட்டை 

அதிவிடயம் பொன்முசுட்டை வேரும் 

உத்தமனே வெண்கடுகு மாஞ்சில் 

ஆட்டமிடும் பெருங்குரும்பை அத்தித் இப்பிலி 

௮ப்பனே பெருங்காயம் ஓமம் பாரே:. 

இக்குழப்பத்திற்குக் காரணம், 283 ஆம் எண்ணுள்ள பாடலடிகள் 

மேற்காணும் பாடலடிகளுடன் கலந்ததேயாகும். இந்த 283 ஆம் 

எண்ணுள்ள பாடல் இச்சுவடியில் 280 ஆம் எண்ணுள்ள 

பாடலாகப் பின்வருமாறு எழுதப் பெற்றிருக்கக் காணலாம். 

“கோட்டமொடு வசம்புமில வங்கப் பத்திரி 

கொடுவேலி வேர்ப்பட்டை. தஇப்பிலியின் மூலம் 

வாட்டமறுங் கரிப்பானும் கடுகு ரோகணி 

மைத்தனே சாரணையும் தேவ தாரம் 

ஊட்டவே அதிவிடயம் பொன்முசுட்டை வேரும் 

உத்தமனே வெண்கடுகு கடுச்சாய் மாஞ்சில் 

ஆட்டமிடும் பெருங்குரும்பை அத்தித் திப்பிலி 

அழகான பெருங்காயம் ஓமம் பாரே.” 

என வரும் 283 ஆம் எண்ணுள்ள இப்பாடலுடன் 281 ஆம் 

எண்ணுள்ள பாடலடிகள் ஓன்றாக இணைந்து சுலந்து 

தடுமாற்றத்தைத் தந்துள்ளது என்பது நுணுகி ஆராயும்போதே 

புலப்படும். 

இதே போன்று மூல.நூலில் 687 ஆம் பாடலைத் தொடர்ந்து 

வரும் “பாரப்பா புடைத்தெழுந்த' எனத் தொடங்கும் 688 

ஆம் பாடல், சுவடி: 2 இல் 921 ஆம் பாடலாக எழுதப் பெற்
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றுள்ளது. இப்பாடலிலிருந்து மூலநூற்: பாடல்கள் தொடர்ந்து 

எழுதப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் 921 ஆம் எண்ணினை அடுத்து 

வரும் தொடர் எண்களே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவ்வாறே, மூலநூலில் *சிந்தூரங் கேளே” என முடியம் 

887 ஆம் பாடலைத் தொடர்ந்து வரும் “கேளப்பா தாமிரத்தை” 

எனத் தொடங்கும் 888 ஆம் பாடல் ஒருசுவடியில் (கவடி:2) 

694 ஆம் பாடலாகத் தொடர்கிறது. இதத நிலையை வேறு 

ஒரு சுவடியிலும் (சுவடி:3) காண முடிகிறது. ஆயின், மேற்படி 

பாடலுக்கு முன் “பாரப்பா பொருளை” எனது தொடங்கும் 

693 ஆம் பாடல் இங்கு 877 ஆம் பாடலாக அமைகின்றது. 

இச்சுவடியில் (சுவடி:3) உள்ள இந்த 877 ஆம் பாடல் வேறு 

ஓரு சுவடியில் (சுவடி:3) 879 ஆம் பாடலாசவும், இதற்கு முன்பு 

வரும் 878 ஆம் பாடலாக ஒரு புதிய பாடலும் (இப்பாடல் 

வேறு சுவடிகளில் இல்லை) எழுதப்பட்டுள்ளன. 

இவ்வாறே, மூலநூலில் 829 ஆம் பாடல் *பாரே் என 

முடிவடைகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து வரும், “பாரப்பா 

கரியசீரகந்தான் பேரு எனத் தொடங்கும் 830 ஆம் பாடல் 

ஒரு சுவடியில் (சுவடி:1) மட்டுமே உள்ளது. மற்ற சுவடி.களில் 

இல்லை. இதற்கு மாறாக, பாரப்பா பித்தகாமாலை' எனத் 

தொடங்கும் பாடலை இருவேறு சுவடிகளில் (சுவடி:2-பா., 

1079; சுவடி-5-பா. 820) காண முழுகிறது. இதுவும் மற்ற 

சுவடிகளில் காணப் பெறவில்லை. இவ்வாறு பாடல் எண்களில் 

குழப்பங்களும், பாடல் இடமாற்றங்களும் பல குழப்பங்களைத் 

தருகின்றன. 

பாடல்களில் விடுபாடுகள் 

கிடைத்துள்ள சுவடிகள் பெரும்பாலும் வழியேடுகளாகவே 

உள்ளன. இதனால் பாடல்களினிடையே விடுபாடுகள் மிகுதி 

யாகவே உள்ளன. ஓவ்வொரு சுவடியிலும் ஒவ்வொரு வகையில் 

பாடல்கள் விடுபட்டுள்ளன. சிலவற்றில் லெ பாடலடிகளும், 
பாடல்களும் விடுபட்டுள்ளதை வேறு சுவடிகளின் பாடலடி 

களுடன் ஓப்பிட்டறிந்தே முழுமை செய்ய வேண்டியுள்ளன. 

காட்டாக, ஓரு சுவடியில் (சுவடி:2) 'மூலநூலின் 90] ஆம் 

பாடலின் மூன்றாம் ௮/ட இல்லை. இதேபோன்று, 933 ஆம் 

பாடலில் இரண்டாம், மூன்றாம் அடிகளும்; 973 ஆம் பாடலின்
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முதலிரண்டு அடிகளும், 993 ஆம் பாடலின் இரண்டாம் 

அடியும்; 1249 ஆம் பாடலின் இரண்டாம், மூன்றாம் அடி. 

களும் இல்லை. 

மற்றொரு சுவடியில் (சுவடி: 5) 952 ஆம் பாடலின் இறுதி 

அரையடி. இல்லை. அதே போன்று, 953 ஆம் பாடலின் முதலடி 

இல்லை. இச்சுவடியில் 912, 913, 914 ஆகிய பாடல்கள் எழுதப் 

பெறவில்லை. இதுபோன்று ஓவ்வொரு சுவடியிலும் சில பாடல் 

கள் எழுதப் பெறாமல் விடுபட்டுள்ளன. 

மூல நூலின் 1390 ஆம் பாடலில் மூன்றடிகளே கிடைத்தன. 

பல சுவடிகளிலும் இதே நிலையிருக்க ஒரு சுவடியில் (சுவடி: 5) 

மட்டும் இப்பாடலுக்கு மேலும் இரண்டடிகள் இடைத்தன. 

இதிலுள்ள ஈற்றடிகள் அடுத்த பாடலின் அடிகளாகவும் 

அமைந்தன. எனவே, இவற்றை, மாற்றியபின், 1391 ஆம் 

பாடலில் இரண்டு அடிகளை மட்டுமே எழுதியுள்ள இச் சுவடி 

யில் *“இந்தப் பாட்டு சொச்சமில்லை'' (1382) எனவும் குறிப்பு 

எழுதப்பட்டுள்ளது. எனவே, சுவடி எழுதும்பொழுதே இத் 

தகைய விடுபாடுகளும் குழப்பங்களும் நேரிட்டுள்ளன என்பதை 

தன்கறியலாம். 

இவ்வாறு சில சுவடிகளில் விடுபட்டுள்ளதும் பொருள் 

தொடர்புடையதுமான வேறு பாடல்கள் இடைக்குமிடத்து, 

௮வை . அங்கங்கே அடிக்குறிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

பொருள் தெளிவிற்கு-இவை மிகவும் துணையாகும். (சான்று 

961 ஆம் பாடல் மற்றும் 944 ஆம் பாடலில்) 

பாடத் தெளிவுகள் 

ல சுவடிகளில் இல்லாத சொற்கள் ல வேறு சுவடிகளில் 

இடைக்குமிடத்து, நூலின் பொருள் தெளிவிற்கும் வழியுண் 

டாசக் காணலாம். காட்டாக, “தூதுவளைநெய்' என்ற செய் 

முறையில் வரும் 329 ஆம் பாலின் ஈற்றடு., 

“காட்டடா கக்கலுடன் விக்கல் போகும் 

கண்டபடி. சொன்னேன்நான் கருதிப் பாரே”. 

என உள்ளது. இதே அடிகள் வேறு ஒரு சுவடியில்,
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“பூட்டடா வியாதியெல்லாம் நடுங்கிப் போகும் 

புகலுவோம் கலியாண கிருதம் பாரே.” 

என உள்ளது. முன்னதாக உள்ள அடியே பெரும்பாலான 

சுவடிகளில் கிடைப்பதால் அந்த அடியே பொருத்தமுடையதாக 

ஏற்கப்பட்டது. அதில் “சண்டபடி' என இருப்பதற்குக் 

“சைகண்டபடி' என்பதே பொருளாக இருக்சக வேண்டுமென 

எண்ணி மற்ற சுவடிகளை ஆராய்ந்த பொழுது, ஒருசுவடியில் 

(சுவடி: 5) மட்தும் 

“காட்டடா கக்கலுடன் விக்கல்போ கும்கை 

சண்டபடி சொன்னேன்தநான் கருதிப் பாரே.” 

என உள்ளதை அறிய முடிந்தது. இதுவே பொருள் பொதிந்த 

தென்பதால் பாடமாக ஏற்கப் பெற்றுள்ளது. இவ்வாறே பல 

பகுதிகளும் செம்மை செய்யப் பெற்றுள்ளன. 

இத்தகைய இருத்தங்கள் யாவும் சுவடிகளின் பெரும்பான் 

மையைக் கருத்தில் கொண்டும், பொருள் ஒப்பிீட்டின் அடிப் 

படையிலுமே மேற்கொள்ளப் பெற்றன. காட்டாக, கடல் 

நுரைக் தைலம்” கூறும் 376 ஆம் பாடலின் மூன்றாமடியில் 

“வெட்டிவேர் இந்துவுடன் வேர்க்கொம்புத் தானும்” என ஒரு 

சுவடியில் இருக்க, வேறொரு சுவடியில் (சுவடி: 1) வெட்டிவோர் 

அவுரியுடன்' என உள்ளது. இத்தொடரை மற்ற சுவடிகளில் 

ஒப்பு நோக்கும்பொழுது பல சுவடிகளிலும் *இந்துவுடன்” 

என்பதே குறிக்கப் பெற்றுள்ளதால் அதுவே பாடமாகக் 

கொள்ளப் பெற்றது. இவ்வாறே மற்ற பகுதிகளிலும் பாடத் 

தேர்வு செய்யப் பெற்றுள்ளன. 

வடிக்கையான பாடங்கள் 

இவ்வாறு ஒவ்வொரு சுவடியிலுமுள்ள சொற்களை நுணுகி 

ஆராயுமிடத்துச் சில வேடிக்கையான பாடங்களும் கடைக் 

கின்றன. இன்ன சொல்லென விளங்காகு காரணத்தால் படி 

யெடுப்போர் தம் விருப்பப்படி எழுதி விடுவதும், பின்னர் அதே 

சொற்கள் பின்வரும் படியெடுப்போரால் திலை பெறுவதும் 

சுவடிகளில் காணப் பெறுகின்றன. காட்டாக, *சன்னிக்குக் 

கசாயம்” என்ற தலைப்பில் உள்ள 396 ஆம் பாடலில்,
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“நீரிலிட்டு எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 
நேராகக் கரசளவு தாக்கு தாடி 

தீரிலிட்டுக் கொண்டவுடன் பேதி யாகும் 

நீரான மோருண்ணப் பேதி நிற்கும்” 

என வரும் அடிகளில், “நாக்கு தாடி என்பதற்குப் பொருள் 
விளங்கவில்லை. ஆயினும், இதையே பல சுவடிகளிலும் எழுதி 
யிருக்கக் காணலாம். சில சுவடிகளில் (சுவடி: 2 போன்றவை) 
இச் சொற்கள் விளங்காமையால் அவ்விடங்களில் இடம் விட்டு 
எழுதப்பட்டுள்ளன. இகன் பொருளை அறியும் ஆவலில் 

மேலும் கல சுவடிகளை ஆராய்ந்த பொழுது ஒரு சுவடியில் 

(சுவடி: 3) இந்த “நாக்கு தாடி' என்பதற்கு மாறாக, *தேனுங் 
குத்தி' என்ற சீர்கள் இடைத்தன. இவை பொருளுடையதான 

தால் இச்சொற்கள் தேர்வு செய்யப் பெற்றன, 

பாடல்கள் மறைவு 

சில சுவடிகளில் பொருள் அறியாததாலும், தேவையின் 

மையைக் கருத்தில் கொண்டும் சல பாடல்கள் முழுமையாகவே 

விடுபட்டுள்ளன. குறிப்பாக, “பண்டிதர் நிறை என்னும் 

குலைப்பில் வரும் 510 முதல் 517 வரையிலான எட்டுப் படல் 

களில் 510 ஆம் எண்ணுள்ள பாடல் மட்டுமே எல்லாச். சுவடி 

களிலும் இருக்க மற்றவை எழுதப் பெறவில்லை. 

இவ்வாறே, 1456 ஆம் பாடலுக்குப் பின் பல சுவடிகளில் 

குழப்பமான நிலையே உள்ளது. பாடல்கள் முறையாக இல்லை, 

பல பாடல்கள் விடுபட்டுள்ளன. இதனால் சில சுவடிகளில், 

முப்பது அல்லது முப்பத்தைந்து பாடல்கள் குறைந்திருப்பினும் 

ஈற்றிலுள்ள பாடலை எழுதி நிறைவு செய்திருப்பதைக் காண 

முடிகிறது. பழமையின் காரணமாகவும், மிகுதியான பயன் 

பாட்டின் காரணமாகவும் நூலின் பிற்பகுதியில் சிதைவுகள் 

பெருகப் பெருசு இந்நிலைகள் ஏற்பட்டிருக்கலாமெனவும் எண்ண 
இடமேற்படுகிறது. 

தொடக்க நிலையில் இச்சுவடிகள் ஓத்திருப்பினும், பாடல் 

கள் தொடர்ந்து செல்லும் நிலையில் பல்வேறு குழப்பங்களைப் 

பெற்றே இவை அமைந்துள்ளன. பாடல் எண் அமைப்பிலும், 

சொல்லமைப்பிலும், தலைப்பிலும் மற்றும் பல வசைகளிலும்
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இத்தகைய மாற்றங்களை எல்லாச் சுவடிகளுமே அளிக்கின்றன. 

ஏழு சுவடிகளிலும் ஒரே வகையான அமைப்பினைக் காண 

இயலவில்லை, சில பாடல்களும் சொற்களும், இரண்டாவது 

மற்றும் ஐந்தாவது சுவடியில் ஒத்திருந்தாலும் இவ்விரு சுவடி 
களில் காணும் மற்ற மாறுபாடுகளை தோக்குமிடத்து இவை 

யிரண்டும் ஒரே மூலச்சுவடியிலிருந்து உருவானதாகத் தெரிய 

வில்லை. இதே நிலையிலேயே மற்ற சுவடிகளும் உள்ளன. 

பொதுநிலையில், வெவ்வேறு இடங்களில் கிடைக்கும் இச்சுவடி 

களின் ஓற்றுமை வேற்றுமைகளைக் கொண்டு இவை ஒரு 

நூலின் அல்லது சுவடியின் வெவ்வேறு காலப்பிரதிகள் என 

உறுதியாகத் துணியலாம். எனவே, இவற்றிலுள்ள பாட, 

வடிவ வேறுபாடுகளைத் தக்க வகையில் தேர்வு செய்து, 'திருத்தி 

அமைப்பதே இவ்வாய்வின் முக்கிய குறிக்கோளாக அமைத் 

துள்ளது. 

பதிப்பில் திருத்தங்கள் 

முன்னோர். மொழி பொருளைப் பொன்னே போல் 

போற்றிக் காப்பது சுவடிப் பதிப்பில் மிகவும் இன்றியமை 

யாதது. சுவடி பதிப்பிப்போர் ஓர் எழுத்தையும் மாற்றுதல் 

பெருந் தவறாகும் என்பது பழம்பெரும் பதிப்பாசிரியர்களின் 

கருத்தாகும். தமிழ் இலக்கிய, இலக்கண நூல்களைப் பதிப்பிப் 

போர் அனைவருமே இந்திலையைக் கொண்டிருந்தனர். தமிழ் 

மருத்துவச் சுவடி.களைப் பதிப்பிப்போரும் இந்நிலையையே தம் 

கடமையாகக் கொண்டனர். மேலும், தமிழ் மருத்துவம் சித்தார் 

களால் உருவாக்கப் பெற்றதென்பதால் அந்நூல்களின் மொழி 

நடையிலும், சொல்வழக்கிலும் அல்லது வேறு எந்த வகையிலும் 

மாற்றம் செய்யக்கூடாது என்னும் அழுத்தமானதகொரு கொள் 

கையை இத்நூல் பதிப்பாசிரியார்கள் அண்மைக் காலம் வரையில் 

கொண்டுள்ளனர். 

போகர் பெயரில் வழங்கும் நூல்களைத் திரட்டிப் பதிப்பித் 

துள்ள யோடு. சா.௮.௮. இராமய்யா அவர்கள், தம் பதிப்பு 

முன்னுரையில் இதைக் கூறுமிடத்து, பதிப்பாகரியர் மனம் 

1. திரு.சிவை. தாமோதரம்பிள்ளை, கலித்தொகை பதிப்புரை 

ப. 23, வீரசோழியம் பஇப்புரை ப. 24,
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போன போக்கில் ஒரு எழுத்தையும் மாற்றிப் பதிப்பித்தல் 

கூடாதென்பர், 

‘We like to confess that in editing these works the 

tendency was to learn on the more ancient works as they 

were less arrogant and did not temper with the original. 

Later editions have a tendency to alter the original works. 

For example, in Bogar’s 7,000 verses in the most ancient 

edition the first verse of homage is to his great Master 

Kalangi Nather, and a later edition with a committee to 

boot, substituted it with a verse of Thirumoolar. One advice 

I like to give to future editors is, ‘‘Do not alter even a 

single letter of the Siddha even if you happen to be a great 

Tamil.Scholar. Stick on to every letter of the Siddha as 

Jong as it makes sense which may be different from scholarly 

misinterpretation. Do comment upon the verses separately 

and make a show of your scholarship and interpretation bus 

spare the verses of the Siddhas from distoration. We humapt 

with our pigeon intellects cannot sit in judgement over the 

cosmic consciousness of the Siddhas. What we have learnt 

is a handful of sand and what we have yet to learn from 

the Siddhas is millions of tones of sand in the world.” 

யோடயாரின் கருத்தின்படி © eouigul quoi or நூற்பொதி 

செய்திகளையோ கருத்துகளையோ பதிப்பின்போது மாற்றுதல் 

கூடாது என்பதில் எவருக்கும் எவ்வித ஐயமுமில்லை. ஆயின் 

சுவடியில் ஏடு எமுதுவோரால் ஏற்பட்ட எழுத்துப்பிழை, 

இலக்கணப் பிழைகளைக் கூடத் இருத்திப் பதிப்பித்தல் கூடாது 

என்பது ஏற்புடையதல்ல. சுவடியிலுள்ள முன்னோர் நூலை 

அழியாது பாதுகாத்து, யாவரும் பயன்பெற வேண்டும் என்பதே 

ஒரு நல்ல பதிப்பாசிரியரின் எண்ணமும் கடமையும் ஆகும். 

இத்திலையில் சுவடியிலுள்ளவை அச்சுருப் பெறும்பொழுது. 

இப்பிழைகளைக் களைந்தே பதிப்பித்தல் வேண்டும். இது 

  

1. யோடி. சா.௮.௮. இராமைய்யா, பாபாச போகர் கண்ட, 

யோகம் (கரியா) - இரண்டாம் பாகம், பக், 6-7,
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நூலாசிரியருக்குப் பெருமை சேர்க்கும் செயலேயன்றிக் குறை 

சோ்ப்பதாக அமையாது. 

எனவே, மேற்குறிப்பிட்ட சில ஆய்வு வழிமுறைகளைக் 

கொண்டே இந்நூலில் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப் பெற்றன 

என்பது இவண் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

இத்நாலில் காணும் பல்வேறு பொதுச்செய்திகள், சிறப்புச் 

செய்திகள் போன்றவை ‘mre ஆய்வு” என்னும் தலைப்பில் 

தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

உரை விளக்கங்கள் 

இத்நூல் முழுமையும் செய்யுள் நடையில் அந்தாதியாக 

அமைந்துள்ளது. பல்வேறு மருத்துவச் செய்திகளையும் 

தொடர்ச்சியாகக் கூறிச் செல்லும் இந்நூலுக்கு உரைவிளக் 

கங்கள் ஏதும் சுவடிகளில் காணப் பெறவில்லை. சுமார் 

நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு இந்நூரலை அச்சில் பதிப்பித்தவர்களும் 

இதற்கான உரை விளக்கங்களைத் தரவில்லை. பழமையான 

மருத்துவப் பதிப்புகள் அனைத்திலுமே இந்நிலையைக் காண 

லாம். அக்காலத்தில், சுவடிகளில் உள்ளவற்றை அச்சில் கொண்டு 

வர வேண்டுமென்ற எண்ணமே மேலோங்கி இருந்துள்ளது, 

அச்சுநூல்களை வாங்கிப் படிப்போரும் மிகுதியாக இல்லை. 

எனவே, நூல்களைச் சுருக்கமாகவும், சுவடியிலுள்ளவாறும் 

பதிப்பிப்பததயே பலரும் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர். 

பிற்காலத்தில் வெளிவந்த வேறு சில மருத்துவ நூல்கள் 

உரையுடன் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில், உரைகள் 

தருவது நூலுக்கு நூல் மாறுபடுகின்றன. பொதுநிலையில், இத் 

குகைய உரை விளக்கங்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு அமைக்கலாம். 

1. மூலநூலிலுள்ள ஓவ்வொரு பாடலுக்கும் கீழேயே 

அதன் உரை விளக்கங்களை எழுதிச் சேர்த்தல், 

2. மூலநூலிலுள்ள குறிப்பிட்ட லெ பாடற்பகுதிகளுக்கான 

உரை விளக்கங்களை எழுதி அங்கங்கே சேர்த்தல். 

3. மூலநூல்களிலுள்ள பாடல்களுக்கான குறிப்புரைகளை 

மட்டும் எழுதி அங்கங்கே அடிக்குறிப்பில் சேர்த்தல்,
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என இவ்வாறு பலவகைகளில் அமைக்கலாம். ஆமின், இத்தகைய 

முறைகள் சிறு நூல்களஞுக்கே பொருத்தமுடையதாகும். ஆயிரத் 
இற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைக் கொண்ட பெருநூல்களுக்கு 

இம்முறைகள் அவ்வளவாகப் பொருந்துவதில்லை. பாடல்களுக் 

கடையே உரைகள் தொடருமிடத்து, நாலைப் படிப்பதில் 

சலிப்பும் ஆர்வமின்மையும் உண்டாகக் ௯டும். மேலும், ஒரே 

தொடர்புடைய செய்திகள் நூலின் வெவ்வேறு இடங்களில் 
வரும் பொழுது அவற்றை ஒன்றாகத் தொகுத்து நோக்குவதி 

லும் இடர்ப்பாடுகள் தோன்றக்கூடும். 

மேலும் மருத்துவம் போன்ற நூல்கள் மக்களின் நேரடி 

பயன்பாட்டுச் சிறப்பினைக் .கொண்டவை. பலதரப்பட்ட 

மக்களும் இவற்றின் பயனை உணர வேண்டுமாயின் பதிப்பில் 

எளிமையும் சீர்மையும் அமைத்தல் தேவையாகின்றது. பதிப் 

பிக்கும் நாலை மக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் முழுமை 

யாக்கிச் சிறந்த முறையில் பதிப்பிப்பததே பதிப்பாிரியரின் 

கடமையாகும். எனவே, இத்துசைய நூல்களைப் பதிப்பிக்கு 

மிடத்து, ஒரே நூலுக்கான பல்வேறு சுவடிகளை .ஆய்வு செய்து 

மூலபாடத்தைத் தோர்வு செய்த பின்னர், மூல நூலைத் தக்க 

பாடவேறுபாடுகளுடன் தனியே அளிப்பதும், அத்நூலுக்கான 

உரை விளக்கங்களை எழுதித் தனியே அளிப்பதும் மிகவும் 

பயனுடையதாகும். இந்நோக்கிலேயே இந்த ஆய்வுப் பதிப்பும் 

அமைக்கப் பெற்றுள்ளது. 

இந்நூலில் ஓரே தலைப்பில் கிடைக்கும் பல்வேறு செய்தி 

களையும் தனித்தனியே தொகுத்து, அந்தந்தத் தலைப்புகளின் 

கீழே, உரைவிளக்கங்கள் இக்கால அளவு முறைகளுடன் அகர 

வரிசையில் எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை, நூலிலுள்ள 
செய்திகளை யாவரும் தெளிவாக அறிய உதவும். மூல நூலை 

மட்டும் பயன்படுத்த விரும்புவோருக்கும், உரை விளக்கங்களை 

மட்டும் பயன்படுத்த விரும்புவோருக்கும் இவ்வசை அமைப்பு 

மிகவும் பயனாகும். 

அட்டவணைகள் 

இந்நூலில் கூறப்பெறும் “மருந்துப் பொருள்கள்” அனைத் 

இற்குமான அட்டவணை, $தாவிரவியற் பெயர்களுடன் அகர 

வரிசையில் தொகுக்கப்பட்டு தனியே அளிக்கப்பட்டுள்ளன , 

௮-3
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் இந்நூலில் காணும் “நோய்கள்” அனைத்தும் அகர வரிசை 

யில் தொகுக்கப் பெற்று, ஆங்கில விளக்கங்களுடன் தனியே 

அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 

பாடல் முதற் குறிப்பு அட்டவணையும், அருஞ்சொற்கள் 

அட்டவணையும் தனித்தனியே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இவையனைத்தும் இந்தாலின் சிறப்பை நன்கு தெளிவாக்கு 

வதுடன் இனிவரும் ஆய்வாளர்களுக்கும் (நிகவம் பயனுடைய 

தாகும், 

“ஒரு நாட்டின் வரலாற்றை வைத்து அந்த நாட்டு மக்களின் 

நாகரிகத்தை அளவிடும் போது, பண்பாடு, கலாச்சாரம் இவை 

களின் மூன்னேற்றத்திற்கான சான்றாக, சிற்பம், நாடகம், 

இலக்கியம், இசை, நடனம் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியைக் 

கணிப்பது போல், மருத்துவத் துறையின் வளர்ச்சியம் மிக 

முக்கியமான ஒரு அளவு மோலாகும், தென்நாட்டைப் 

பொருத்த வரையில் தமிழர் பண்பாட்டின் சாரமாக உருவாகிய 

மருத்துவ வழக்கு “சித்த மருத்துவம்". உலகின் மற்ற மருத்துவ 
வழக்குகளுடன் அவ்வப்போது சகலந்துறவு பெற்று மருத்துவக் 

கருத்துகளை ஈந்தும் கடன் வாங்கியும் தனக்கே உரித்தான 

பாணியில் வளர்ச்சியடைந்திருக்கிறது இந்தத் தமிழர் மருத்துவம். 

சத்த மருத்துவத்தின் வளர்ச்சிக் குறிகள், புதுக்கருத்துகள் 

இவைகளைப் பற்றிய .ஆராய்ச்சி தமிழர் வரலாற்றையும் பண் 

பாட்டையும் உணர ஒரு முக்கியமான வழியாகும். இத்துறையில் 

ஆராய்ச்க்கு வேண்டிய மூலப்பொருள் நூல்கள். ஆதாரப் பூர்வ 

மாக இடைச் செருகல்கள் இன்றிப் பழைய ஒலைச்சுவடிகளைதீ 

துருவி ஆராய்ந்து பழந்தமிழ் சித்த மருத்துவ நூல்களை வெளி 

யிடும் முயற்சி ஒரு சிறந்த முயற்சி, இது ஆராய்ச்சியாளர்களுக் 

கு.ப் பெரிதும் பயனுள்ள ஒன்றாகும்'' என்பர் மருத்துவ 

அறிஞர்." 

இத்தகைய நோக்கிலேயே இப்பதிப்பாய்வும் மேற்கொள்ளப் 

பெற்று இயன்றவரை நிறைவு செய்து அளிச்கப்பட்டுள்ளது. 

- வே. இரா. மாதவன் 

  

1. டாக்டர் லலிதா காமேசுவரன், வாழ்த்துரை, கண்மருத் 

துவம், புக். 34, xii.



_ நூல் ஆயவு 
(அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500” என்னும் இந்நூல் 

அகத்தியர் பெயரால் வழங்கப்பெறும் சிறப்பான மருத்துவ 
தால்சளுள் ஒன்றாக விளங்குகிறது. 

அகத்தியர் 

அகத்தியர் என்ற பெயர் கொண்ட... புலவர்களும், முனிவர் 
களும், சித்தர்களும், மருத்துவர்களும், அறிஞர்களும், சாதாரண 

மனிதர்களும், அரசியல் தூதுவர்களும் பலராவர், பொதியமலை 

அகத்தியர் என்கிற குறுமூனியின் காலம் 16,000 %.0. என்றும், 

இவருக்குப் பிறகு இ.பி. 19 ஆம் நூற்றாண்டு வரை 37க்கும் 

மேற்பட்ட அகத்தியர் வாழ்த்திருந்தனர் என்றும், அவர்கள் 

பல்வேறு இனத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்றும் கூறுவர். 

அகத்திய முனிவரைப் பற்றிய செய்திகள் புராணங்களிலும், 

இராமாயணம், பாரதம் போன்ற இஇகாசங்களிலும் பலவாறு 

கூறப்பெறுகின்றன. 

இவர் ஏழு முனிவர்களில் ஒருவராக எண்ணப் பெறுகிறார். 

இவருடைய பிறப்பைப் பற்றிப் பலவாறு கதைகள் வழங்கு 

கின்றன. 

தமிழ் மொழிக்கு முதன் முதலாக இலக்கண நால் செய்யத் 

தொடங்கிக் தம்முடைய பெயரால் அகத்தியம் என்னும் 

இலக்கண நூலைச் செய்தார் என்றும், மற்றும் காலக் கணித 

நூல். மருத்துவரால் முதலியவைகளையும் இயற்றினார் என்றும் 

கூறுவர். அகத்தியர் என்னும் பெயருடையோர் பலர் இருந் 

இருத்தல் வேண்டுமெனவும், அகத்தியம் என்னும் இலக்கணத் 

தைச் செய்த அகத்தியரும், காலக்கணிதம், மருத்துவம் முதலிய 

வைசளைச் செய்த அகத்இியரும் வெவ்வேறாவரெனளவும் 

ஆராய்ச்சியாளர்கள் எண்ணு ன்றனர். 

அசத்இயர் என்னும் பெயருடையவர் பலர் இருந்தனர் 

என்பதைக் ஈீழ்வரும் பெயர்கள் குறிக்கின்றன. பொதியமலை 

  

1. ௮. சிதம்பரனார், அகத்தியர் வரலாறு, ப,
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அத்தியார், முத்தரர் அகத்தியர், வாதாபி அகத்தியர், உலோபஈ 
முத்திரை அகத்தியர், மைத்திராவருண அகத்தியர், மானிய 
அகத்தியர், கும்ப அகத்தியர், ஆவிர்பூ புத்திரர் அகத்தியர், 
கத்தருவன் புத்திரர் அகத்தியர், ஏழு இருடிகளில் ஒ௫ுவராஇய 
அகத்தியர். புரோகித அகத்தியர், தொடித்தோன் செம்பியன் 
காலத்து அகத்தியர், குடகுமலை அகத்தியர், கோசலநாட்டு 
கத்தியார், பஞ்சவடி அகத்தியர், மலையமலை அகத்தியர், 
குஞ்சரகிற அகத்தியர், துவாராபதி அகத்தியர், யசோமதி 

அகத்தியர், லாரைத்திவு அசத்தியர், போதலகரி அகத்தியர், 
திலோத்தமை அகத்தியர், பாவநாசமலை அகத்தியர், சித்த 
அகத்தியர், தேவார அமசத்தியர், நூல் எழுதிய அகத்தியர், 
திருமாலைச் சிவனாக்கிய அகத்தியர், அகத்திய பட்டர், பள்ள 
அகத்தியர் எனப் பல அகத்தியர் பெயர்கள் கிடைக்கின்றன . 

அகத்திய முனிவர் என்னும் தலைப்பில் 41 அகத்தியர் பற்றி 
அபிதான சிந்தாமணி விளக்குகிறது. இவருள் அகத்சயம் 
வழங்கியவரே மருத்துவ நூல்கள் போன்றவற்றையும் வழங்கு 

யுள்ளார் என்பது இந்நூலாசிரியர் கருத்து. இவர்தம் மாணாக் 
கர்கள், தரணதூமாக்கினி அல்லது தொல்மாஈப்பிய முனிவர், 
அதங்கோட்டாசான், துராவிங்கள், செம்பூட்சேய், வையாபிகன், 
வாய்ப்பியன், பனம்பாரன், கழாரம்பன், அவிதயன், கரக்கை 
பாடினியன், நற்றத்தன், வாமநன் முதலியவர்கள், இவர்க்குக் 
கும்பமுனி, குறுமுனி, கலசயோதி எனப் பல நாமங்களுண்டு. 
இவர் செய்த நரல்கள் அகத்இியம் (இது ஐந்திலக்கணமடங்கிய 
நூல்), வைத்திய நூல்கள், பெருத்திரட்டு, ஆயுள்வேதபாஷ்யம், 
விதி நான் மூவகைக் காண்டம், வைத்திய௫ந்தாமணி, செந்தூரம் 
300, மணி 4000. சிவசாலம், சத்திசாலம். சண்முகசாலம், 
வைத்தியக் கண்ணாடி, வைத்தியரத்நாகரம், வைத்தியம் 
காவியம் 1500, வைத்தியம் 1600, ஃர்மவியாபகம், குரிசில், 
பஸ்மம் 200, தண்டகம், பக்ஷணி, நாடி போன்றன. இவர், முதல் 
இடைக் தமிழ்ச் சங்கங்களில் புலவராயிருந்தவரென்ப, அகத்திய 
சம்மிதையெனும் வைத்திய வடநூலிவராற் செய்யப்பட்டது. 
அகத்தியர் என்ற, சப்தத்திற்குப் பொருள் வித்தமலையை 
யடக்கியவர் என்பது என இவ்வாறு விளக்குவர்.
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பொதியை முனி, தமிழ்முனி எனப் பலப்பெயர்களால் 

அழைக்கப் பெறும் அகத்தியர், பேரகத்தியம், சற்றகத்தியம் 

என்னும் இலக்கண நூல்களை இயற்றினார் என்றும், அவை 

கடைச்சங்க காலத்தில் மறைந்தன என்றும் கூறுவர். தொல் 

காப்பியரின் ஆ௫ரியராக விளங்கிய இவர் மருத்துவம், இரச 

வாதம், சோதிடம், யோகம், ஞானம்; நிட்டை. முதலிய.பல 

துறைகளைப் பற்றியும் நூல்கள் இயற்றியுள்ளார் என்றும் 

கூறுவர்." 

பதினெண் சித்தர்களில் முதன்மையானவராகக் கூறப்பெறும் 

அகத்தியர் பல காலக் கட்டங்களில் வாழ்ந்தவர் என்றும் பல் 

வேறு துறைகள் பற்றிய நரல்களை எழுதியவர் என்றும் பலரும் 

குறிப்பிடுவர், அவரவர் மனப்போக்கிற்கும் ஆராய்ச்க்குமேற்ப 

இவரைப் பற்றிய வரலாறு விரித்துரைக்கப் பெறுகின்றது. 

பொதியமலை அல்லது அகத்தியமலையில் மனிதர்கள் அடைய 

முடியாத இடத்தில் அகத்திய முனிவார் தவஞ் செய்து கொண் 

டிருக்கிறார் என்று நம்புவோரும் உளர், சித்து மருத்துவ 

வரலாற்றில் இவரைப் பற்றி விளக்கமாகவும் தெளிவாகவும் 

கூறக் காணலாம்.” ் 

1. தி.மு. செந்தினாயகம் பிள்ளை, அகத்திய மகாமுனிவர். ப.8, 

2. Agastya isan enlightened personage amongst the Siddhars. 

He received tution from the Gods Siva and Murugar in 

Tamil and is said to have written more than 50 treatise 

on Medicine, Alchemy and Magic, composed at different 

periods. He compiled’ the first Tamil Grammer (Agathi- 

yam). Besides tne many valuable works mentioned above 

he has also written various dissertations on Moral and 

Natural Philosophy and only some of them are now in 

existence, His thirty stanzas are like the wisdom of 

solomon. [t is difficult to ascertain the period at which 

be lived, although Dr. Caldwell fixes it as the 6th or 

7th century B.C, He is one of the greatest writers of 

antiquity amongst the Tamilians and is said to have had 

a Divine origin. The popular belief is that even now, at 

times, he is visible and that his healing spirit lovers 
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மேலும், அகத்தியக் குடும்பன் என்பவன் அண்மைக் காலத் 

இல் வாழ்ந்திருந்தவன். பள்ளர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவன். இவன் 

கல்வியை நன்கு கற்றுச் செய்யுள்கள் பாடவும் பழடிக் கொண் 

டான். சித்தர்களுடைய மருத்துவ நூல்களையெல்லாம் கற்றான். 

தன்னுடைய செய்முறையில் அறிந்த முடிபுகளையெல்லாம் 

இரட்டி மருநத்துவநூல் ஒன்றைச் செய்தான். அ௭த்தியன் என்று 

தன்னுடைய நூலில் தன்னைக் கூறிக் கொண்டபடியால் இவனும் 

அகத்தியன் என்று பிற்காலத்தவர்களால் எண்ணப்பட்டான் 

என்று “சிறப்புப் பெயர் அகராதி' கூறுகிறது. 

இதே போன்று வேளாள மரபில் தோன்றிய ஓருவர் 

அகத்தியர் இயற்றிய மருத்துவ நூல்களை உலகிற் பரவச் செய் 

தார். என்றும், அதனால் இவருக்கு “அகத்திய வேளாளன்” 

என்றே பெயர் ஏற்பட்டது என்றும் கூறுவர், 

எனவே, அகத்தியர் ஒருவரே அல்லர் என்றும் பல்வேறு கால 

ஃட்டங்களில் பலரும் அகத்தியர் பெயரால் இருந்தனர் என்பதும் 

அறியத்தக்கதாகும், 

குமிழ் மருத்துவத்துறையில் அகத்தியர் பெயரால் வழங்கும் 

நூல்களே மிகுதியாக உள்ளன. பல பெருநூல்களும் கிறுநூல் 

களும் இவர் நூல்களாகக் கூறப் பெறுகின்றன. அகத்தியர் 

பெயரால் வழங்கும் இத்தகைய நூல்களில் பல பிற்காலத்தில் 

மற்றையோரால் எழுதப்பட்ட நூல்களே என்றும் அறிஞர் 

கூறுவர். இந்நூல்கள் பலவற்றில் அமைந்துள்ள யாப்பையும் 

மொழிநடையையும் ஆராய்ந்தால் இதற்கான காரணம் நன்கு 

புலனாகும், 

வால்மீகி காலம் முதற்கொண்டு, கம்பன் காலம் வரை 

அகத்தியர் மரபு இருந்து வந்திருக்கிறது. ஆதிசங்கரர் மரபு, 
கருமை யாதன மரபு போன்று வளர்ந்து நின்ற சங்கிலித் 

  

amongst the mountains of courtallum in Tinaevelly 

District. 

~ N. Kandaswamy Pillai, History of Siddha Medicine, 

p. 270. . 
1. பாக்பர் ஆர். இயாகராசன், கலைக்களஞ்சியம், தொகு இ-8,
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தொடரில் ஏதோ ஓர் அகத்தியர் மருத்துவம் எழுதியிருக்கலாம் 

என்றும் கருதுவர். அகத்தியர் கருத்து செவிவழிப் பேணப்பட்டு, 

பிற்காலம் எழுதப் பெற்றதால் நாலின் நடை பழைமைப் 

பொலிவைப் பெறவில்லை என்றும் கூறுவர். ் 

இத்தகைய அகத்தியர் நூல்கள் பலவும், தொன்மைக்கால 

அகத்திய முனிவரின் இருவுருவ வழிபாடு கொண்டு தவமியற்றி, 

அவ்வடிவும் அருளும் பெற்ற சித்தர்களால் உலக நன்மையைக் 

கருதி இயற்றப்பட்டவை எனக் கொள்வது மிகவும் பொருத்த 

முடையதாகும். 

வைத்தியம் 

வையகத்தாருக்கு வேண்டப்படும் நுகர்ச்சிப் பொருள்களை 

அவரவர் உடல் நிலைக்குத் தக்கபடி கூறும் நூல் வைத்இயம் 

எனப்படும். இந்நூல் ஆராய்ச்சியில் வல்லவருக்கே வைத்தியர் 

எனப் பெயராகும், 

பொதுவாக “வைத்தியம்' என்பது பரிகாரம் அல்லது 

நீக்குகை என்ற பொருளில் வரும், (பரிகரித்தல் - காத்தல், 

குணமாக்கல், நீக்கல்) இதே போன்று, வைத்தியன் என்பது 

பண்டிதன், பரிகாரி என்ற பொருளிலேயே வழங்கப் பெறுகிறது, 

சிவபெருமானுக்கு இப்பொருளில் வைத்தியநாதன் என்ற 

பெயரும் வழங்கக் காணலாம். 

குமிழில் “மருத்துவம்” என்னும் சொல்லுக்கு இணையாக 

“வைத்தியம்” “வாகடம்” போன்ற சொற்களை வழங்கும் மரபைப் 

பல பழைய நூல்களிலும் காணலாம். இடைக்காலத்தில் 

தோன்றிய இவ்வழக்குகள் பல சுவடிகளிலும் காணப்படுகின்றன. 

அ௮வ்வசையிலேயே இந்நூலும் வைத்திய காவியம் என அமை 

கின்றது, 

காவியம் 

“காவியம்” என்பதற்கு,  :பழையதோர் கதை பற்றிய 

தொடர்நிலைச் செய்யுள்” எனத் இவாகரம் கூறும். குமிழில் 

  

1. டாக்டர் தே. ஆண்டியப்பன், இரா. குமாரசாமி, சத்த 

மருத்துவம், ப. 18,
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“காப்பியம்” என்றும், மேனாட்டு இலக்கியங்களில் “எபித்” (301௦) 
என்றும் இதைக் கூறுவர். 

காவிய இலக்கணம் வகுத்தவார்களுள் முதன்மையில் வைத்து 
எண்ணப்படுபவர் “காவ்யாதர்சம்” என்ற அணியிலக்கண நூலை 
இயற்றிய கண்டியாகும். இவர் காலம் 6 ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் 
8 ஆம் நூற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்டதாகும். தமிழில் தண்டி 
யலங்காரம் கி.பி, 10 ஆம் நாற்றாண்டளவில் தோன்றி இதனை 
விளக்கக் காணலாம். 

துண்டியலங்கார ஆசிரியர் காப்பிய இலக்கணங்களைத் 
தமிழில் மொழி பெயர்த்து எழுதும் முன்னரே சிலப்பதிகாரம், 
மணிமேகலை, பெருங்கதை போன்ற நூல்கள் தோன்றிவிட்டன. 
மேலும், தொல்காப்பியர் காலத்திற்கும் முன்பே தமிழில் 
காவியமர.பு இருந்தது என்பதற்கு அவர் கூறும் எண்வகை 
வனப்புகளாகிய அம்மை, அழகு, தொன்மை, கோல், விருந்து, 

இயைபு, புலன், இழைபு போன்றவற்றை நோக்கலாம். பின்வந்த 
உரையா?ரியர் காலத்திற்கு முன்பே பழைய காப்பியங்கள் 
மறைந்து விட்டமையால் அவர்களும் இவற்றிற்கு எடுத்துக் 
காட்டாகப் பின்வந்த காப்பியவகை இலக்கியங்களையே சுட்டு 
கின்றனர். 

தண்டியலங்காரம் கூறும் காப்பிய இலக்கணங்கள் பல 
காப்பிய இலக்கியங்களில் அமையக் காணலாம். பிற்காலத்தில், 
“கஞ்சன் காவியம்' (ஞாத்துக்குமாரா்), ‘abut காவியம்; 
(வையாபுரிப்பிள்ளை) *சந்திரகாவியம்” (சதாசிவ முனிவர்) 
எனப் பல நூல்களும் காவிய குணங்களைக் கொண்டு வழங்கப் 
பெற்றுள்ளதை அறியலாம். 

ஆயின், மருத்துவ நூல்களில் வழங்கப் பெறும் *காவியம்” 
என்பதற்கு மேற்காணும் இலக்கணங்கள் பொருந்தா. 
“மருத்துவம் என்னும் ஒரு பாடற் பொருளைக் கொண்டு 
எழுதப்பட்ட பொருட்டொடர் நிலைச் செய்யுள்”? என்றே 
இவற்ழைக் கொளல் வேண்டும்.
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“கரவியம்' என்னும் பெயருடன் கூடிய தமிழ் மருத்துவ நூல்கள் 
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தலைப்பு அச்சிட்ட ஆண்டு 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 

அகத்தியர் நாலு காண்ட வைத்திய காவியம் 

அகத்தியர் இலட்சண காவியம் 1000 

அகத்தியர் ஞான காவியம் 1000 

. அகத்தியர் பன்னீராயிரக் காவியம் 

அகத்தியர் பூரண காவியம் 1000 

அகத்தியர் மாந்திரீக காவியம் 1000 

அகத்தியர் வாதகாவியம் 1000 

, அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1000 

. சட்டைமுனி வாத காவியம் 1000 

. திருமூலர் வைத்திய காவியம் 1000 

. பெருமாள் வைத்திய காவியம் 

. கருவூரார் தொண்டி. என்னும் வாதகாவியம் 

. கருவூரார் நொண்டி என்னும் வாதகாவியம் 700 

. மச்சமுனி பெருநூல் வைத்திய காவியம் 800 

. குன்வந்திரி வைத்திய காவியம் 

. சட்டைமுனி நாயனார் வாதகாவியம் 1000 

, கொங்கண நாயனார் வாதகாவியம் 3000 

19. இராமதேவர் வைத்திய காவியம் 1000 

என இவ்வாறு பல தமிழ் மருத்துவ நூல்கள் 

என்னும் பெயருடன் வழங்க வந்ததும், இவை ஒரு நூற்றாண் 

டுக்கு முன்னரே அச்சிடப் பெற்றுள்ளமையும் அறியத் தக்கது. 

இவற்றுள் பல நூல்கள் பெயரளவிலேயே கிடைக்கின்றன. பல 

நூல்கள் கிடைப்பது அரிதாகும். 
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“காவியம்” 

  

1. சித்த மருத்துவ நூலோதி. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழ வெளியீடு.
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இவ்வகையில் “அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500' என்னும் 

இத்தால் குறிப் ிடத்தக்கதாக அமைகின்றது. 

ஆயிரத்து ஐநாறு 

குமிழ் மருத்துவ நூல்.௩ளில், பாடற் தொகையுடன் நூல் 

பெயர் இணைந்திருப்பதைப் பல சுவடிகளில் காணலாம். நூல் 

சளின் தனித்தன்மையைக் காட்டவும், பாடல்களின் எண்ணிக் 

கையை அறுதியிட்டுக் கூறவும் இவ்வாறு பெயரிடப்பட்டுள்ளன 

GT GOT iT Lh, 

குட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிகள் மெய்ஞானம் இருமந்திரம் 1500, 

திருவள்ளுவர் ஞானவெட்டி. 1500, தேரையர் வைத்தியம் 1500, 

வைத்செ சிரோரத்ன நடன காண்டம் 1500 என இவ்வாறு 

ஒருசில நரல்களே 1500 பாடல்களைக் கொண்ட நூல்களாகக் 

கூறப்பெறுகின்றன. 

குறிப்பாக, அகத்தியர் பெயரில் வழங்கப்பெறும் தமிழ் 

மருத்துவ நூல்களில் 13500 பாடல்களைக் கொண்டது “அகத் 

இயர் வைத்திய காவியம் 1500” என்னும் இவ்வொரு நூலே 

யாகும். 

தமிழ் மருத்துவம் - சித்த மருத்துவம் 
பண்டைக் காலத்தில் இந்தியா முழுவதிலும் பல சித்தர்கள் 

வாழ்ந்டருந்தனரெனக் தெரிகிறது. அவர்களில் சிலர் வகுத்ததே 

சித்தமருத்துவம் என்பது. அவ்வாறு வகுத்தவர்கள் தமிழ் 

தாட்டிலிருந்தவர்களாதலாலும், சித்த மருத்துவ நூல்கள் 

தமிழில் மட்டுமே அதிகமாகக் காணக் கிடைப்பதாலும், சித்த 

மருத்துவ முறை பண்டை நாள் முதல் இன்றுவரை தமிழ் 

நாட்டிலேயே பயிலப்பட்டு வருவதாலும் சித்த மருத்துவத்தைத் 

தமிழ் மருத்துவம் என்பர்." 

மேனாட்டு நாகரிகம் தோன்றுவதற்குப் பன்னெடுங் காலத் 

திற்கு முன்பே நாகரிக வளர்ச்சியில் முதலிடம் பெற்ற தமிழர் 

சளிடையே சிறந்த மருத்துவக் கலையும் வளர்ந்திருத்தல் 

வேண்டும் என்பர், ஆரியர்களின் வருகைக்கு முன்பாகவே 

  

1. எலைக் களஞ்சியம், தொகுதி-4, பக்.642, 643, 
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நாகரிக வளர்ச்சி பெற்று விளங்கிய தமிழர்களின் சித்த 

மருத்துவம் தனித் தன்மையுடன் சிறப்பிடம் பெறுவதை 

அறிஞர் கூட்டுவர். 

சித்த மருத்துவத்தின் சிறப்பு 
குமிழ் மருத்துவமாகிய த்த மருத்துவத்தின் சிறப்பை அதில் 

காணும் நூல்களும் அவற்றின் வரலாறுகளும் தமக்கு அறிவிக் 

இன்றன. ஆயின், இத்து மருத்துவத்தின் தனித்தன்மையை 

விளக்க அதன் அடிப்படை அமைப்பும், மருந்து அளிக்கும் 

சிறப்பும் குறிப்பிடத் தக்கனவாகும், 

ரித்த மருத்துவத்தின் அடிப்படை மிகவும் அறிவியல் 

அமைப்பிலான ஒன்று. ஆழ்ந்து நோக்கும்போது நவின விஞ்ஞா 

னத்தின் அளவை இயலில் (10210) நின்று ஏவ்விகுத்திலும் வேறு 

படாதது. கரண்டல் (0821951100), கருகல் (Inference), 2on7 

(100106) என்ற மூன்று பிரமாணங்களை (Factors) sz 

படையாகக் கொண்டதே ரித்த மருத்துவம். மேலும், அனு 

மானங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒப்புறை, எதிருறை, 

சலப்புறை என்ற மூன்று நிலைகளிலும் சிகிச்சை அளிக்க வல்லது 

என்பர் 

சித்த மருந்தியல் தத்துவப்படி உடலானது ஐம்பூதங்களா 

லும் (மண், விண், வெளி, தீர், தீ) அப்பூதங்களின் தொகுதி 

யான மூன்று உயிர்த்தாதுக்களாலும் (வாத, பித்த, கபம்) 

ஆனது. இந்த மூன்று தாதுக்களும் இயற்லைப் பிறழ்ச்சியாலும், 

உணவாதிக் குறைகளாலும், கிரக பேதங்களானும் தம்நிலை 

பிறழும்போது முக்குற்ற நிலையை அடையும். வளி (வாதம்), 

BUIG Gib), நீர் (கபம்) எனும் மூன்றின் நிலை பிறழ்ச்சயால் 

நோய்கள் தோன்றும். வளி இயக்கும் (511), தீ இயங்கும் 

(accelarator), கபம் நிறுத்தும் (௦0). மூன்றில் எது பழு 

குடைந்தாலும் வாழ்வின் பயணம் தடைபடும். இந்நிலை பிறழ்ச்சி 

    

1. Dr. V. Narayana Swami, Introduction to the Siddha 

System of Medicine, p-2,3. 

2, டாக்டர் தே, ஆண்டியப்பன், இரா. முமாரசாமி, சித்த 

மருத்துவம், ப.3.
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யால் உடலில் ஏற்படும் மாறுகல்களை அனுமானமாகக் 

கொண்டு நோயின் நிலை கணிக்கப்படும். இந்த அனுமானங் 

களே இன்ன நோய் என்று தீர்மானிக்க உதவும். மருந்தைத் 

தீர்மானிக்கும் போதும் இத்தகைய அளவையியல் தத்துவமே 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மருந்துகளிலும் வாத மருந்து, பித்த 

மருத்து, கப மருந்து என்ற பிரிவுகள் உள்ளன. இக்கருத்து 

இன்றைய அறிவியலோடு ஓத்ததே, எனவே, சித்த மருத்துவ 

மும் றந்த தருக்க நெறியில் அமைந்த அறிவியல் என்பதை 

இக்கால அறிவியலாரும் ஓப்புக் கொள்வர். 

மூன்று பிரிவுகள் 

சித்த மருத்துவம் முப்பெரும் பிரிவுகளில் செயல்படும் 

என்பார். அவை, இரசம், ஃந்தகம், பாடாணம், உப்பு, உலோகங்் 

களால் சித்த மருத்துவ முறைப்படி தயாரித்த கட்டு, மாத்திரை, 

சளங்கு, சித்தரறம், பற்பம், கண்ணம், மெழுகு முதலிய உயர்ந்த 

பொருள்களால் செய்யப்படுவது தேவ மருத்துவமாகும். 

முன்கூறியபடியே, தாவரங்களைக் கொண்டே செய்யப் 

பட்ட குடிநீர், சூரணம், இரசம், பிட்டு, வடகம், இளகம், 

மனப்பாகு, மாத்திரைகளைக் கொண்டு செய்யப்படுவது மனித 

மருத்துவமாகும். 

மேற்கூறிய மருந்துகளால் இராத நோய்களை அறுவை, 

கீறல், அட்டைவிடல், சூடுபோடுதல், இரத்த வாங்குதல், 

சலாகை போடுதல், கொம்பு கட்டுதல் முதலியவைகளால் 

குணப்படுத்துவது இரச மருத்துவமாகும். 

பொதுவாக, நோய்களைத் தீர்க்க 1. மூலிகை முறை, 

2. உலோக வர்க்க முறை, 3. பாடாண முறை, '4. உயிர்ச் சத்து 

முறை, 5. அறுவை முறை என்னும் ஐந்து முறைகளும் இத்த 
மருத்துவத்தில் பின்பற்றப்படுகின்றன. 

இத்தகைய சிறப்பான தத்துவ அடிப்படையும் பிரிவுகளும் 

முறைகளுமே தமிழ் மருத்துவத்தின் மேன்மைக்குக் காரணங்கள் 

எனலாம்.
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ஆயுர்வேதமும் சித்த மருத்துவமும் 
மூலிகை முறை, இரசவர்க்க, உலோகவர்க்க முறை என்னும் 

இவை இவ்விரு மருத்துவங்களிலும் உண்டு. ஆயினும், ASS 

மருத்துவத்தில் உலோச வகைகள், இரச வகைகளைப் பயன் 

படுத்தும் தாந்திரிக முறையானது வடமொழியிலுள்ள ஆயுர் 

வேதம் காணும் தாந்திரிக முறைகளுக்கு வேறுபட்ட தாகவே 

காணப்படுகிறது என ஆயுர்வேத மருத்துவ வல்லுநர் பண்டித 

டி. கோபாலாச்சாரியார் போன்றோர் கூறுகின்றனர்." 

இத்தகைய உலோக வர்க்கங்களை மருந்தாகப் பயன் 

படுத்தும் முறை ஆயுர்வேத முறைக்கும் முற்பட்டது என்றும், 

சித்த மருத்துவத்திற்கே உரியது என்றும் கூறுவர்? 

தமிழ் மருத்துவ நூல்களில் வழங்கப்பெறும் மருத்துவ முறைகள் 

தமிழ் மருத்துவ நால்களில் பின்வரும் மருத்துவ முறைகள் 

வழங்கப்பெறுகின்றன. உடலுக்குள்ளே செலுத் தக்கூடிய 

மருந்துகள் எனவும், உடலுக்கு வெளியேயிதஇம் மருந்துகள் 

எனவும், இவை அறியப் பெறுகின்றன. இவற்றை முறையே 

அகுமருந்துகள், புறமருந்துகள் என அழைப்பர். இம் மருந்து 

வரைகள் பற்றியும் இவற்றின் கால அளவு பற்றியும் நூல்களில் 

குறிப்பிடப்பெற்றுள்ளன. இவை ஒவ்வொன்றும் பின்வருமாறு 

அமையும். 

1. கலைக் களஞ்சியம், தொகுதி - 4. பக். 643 - 6045. 

2. The thearapeutics of Siddha Medicine consists mainly 

of the use of metals and minerals, where as in the 

earlier Ayurvedic texts there is no mention of metals 

and minerals. In the Siddha texts from ‘the earlier times, 

mercury, Sulphur, Copper, arsenic and a variety of other 

metals and minerals figure prominently as therapeutic 

agents. 

- Dr. V. Narayana Swami, Introduction to the Siddha 

System of “Medicine, p. 4.
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அக மருந்துகளும் அவற்றின் கால அளவும்: 

உள்மருந்தே சுரசஞ்சாறு குடிநீர் கற்கம் 

உட்களி அடையோர் சாமம் 

உயர்சூர ணம்பிட்டு வடகம்வெண் ணெய்நான்கின் 

உயிர்மூன்று இங்க ளாகும். 

விள்மணப் பாருநெய் ரசாயன மிளகம்நால் 

மேவுமறு திங்க ளெண்ணெய் 

விரவிடுமு யார்ந்தமாத் இரைசடுகு பக்குவம் 

மிளிர்தேனி ஞனூறல் இநீர் 

கொள்ளாறு மோராண்டு மெழுகொடு குழம்பைந்து 

கோப்ப தங்கம் பத்ததாம் 

குருதிபொடு. யெழுபானோ டைந்தாண்டு நீறுகட்டு 

கருக்குக் களங்கு நானூறு 

எள்ளீடாச் சுண்ணமைந் நூறுகற் பஞ்சத்து 

குருகுளிகை மிக்கா யுளென்று 

எவருமகிழ் சித்தாமுப் பத்திரண் டகமருந்து 

இசைத்தவா யுள்ள ளவரோ. 

அகமருநீதுகள் முப்பத்திரண்டாவன 

1. அடை 8. களங்கு 

2. இளகம் (௮) இலேகுியம் 9. கற்கம் 

3. உட்சளி 10. சுற்பம் 

4. உருக்கு 11. குடிநீர் 

5. எண்ணெய் 12. குருகுளிகை 

6. கட்டு (மாத்9.ரைக்கல்) 13. குழம்பு 

வர
ு . கடிரு 14. சத்து 

  

1. சித்த பருத்துவாங்கச் சருக்கம், ப, 480,
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15. சாறு 24, நெய் 

16. சிந்தூரம் 25. பக்குவம் 

17. சுண்ணம் 26, பதங்கம் 

18. சுரசம் 27. பிட்டு 

19, சுவைப்பு (இரசாயனம்) 28, மணப்ப௱கு 

20. சூரணம் 29, மாத்திரை 

21. இநீர் 30. மெழுகு 

22. தேனூறல் 31. வடகம் 

23. நீறு, வெண்ணீறு (அ பற்பம் 32. வெண்ணெய் 

இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையாகவும் பதமாக 

வும் செய்யத்தக்கன. மருந்து செய்முறையின்போது மருத்துவர் 

இவற்றின் செய்பாக முறைகளை நன்கு அறிந்திருத்தல் வேண் 

டும். சில மருந்து செய்முறைகளில் பல்வேறு பக்குவ முறைகளும் 

கூறப்பெறும். அவற்றை முறைப்படி செய்து முடிக்க பொது 

வான இந்த அகமருந்துகள் பற்றியும் அவற்றின் காலம் பற்றி 

யும் அறிதல் தேவையாகிறது. குறிப்பிட்ட கால அளவுக்குப் 

பின் இம்மருந்துகள் வன்மையுடன் பலனளிப்பதில்லை என்ப 

தால் இவற்றைப் புதிதாகச் செய்தளிப்பதே பயனுடையதாகும். 

3. அடை 

அரிமாவுடன் சல இலைளைக் கூட்டியரைத்து அடை 

யாகத் குட்டி, நெய் குடவிய சட்டியிலிட்டு வெந்து எடுப்பது 

அடையாகும். 

இது மூன்று மணி தேரம் வன்மையுள்ளது. 

2. இளகம் (அ) இலலகியம் 

இலேகியம் என்பது இளகலான பக்குவத்தில் செய்து 

முடிக்கப்பெறும் ஒரு மருந்தாகும். ல சாறு வகைகளுடன் 

சர்க்கரை அல்லது வெல்லம் கூட்டிச் சட்டியிட்டு, அடுப்பி 

லேற்றிச் சிறு தீயில் வற்றக் காய்ச்சியபின், மருந்துச் சரக்குப் 

பொடிகளைச் இறிது சிறிதாகத் தூவி, நெய் சேர்த்துக் கிளறி 

எடுக்க வேண்டும். அத்துடன் தேனும் பிற பொருள்களையும் 

நன்கு கலந்து வைத்துக் கொள்வது இளகமாகும். 

இது ஆறு திங்கள் வன்மையுள்ளது.
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3. உட்களி 

பச்சரிசி அல்லது புழுங்கலரிசி வறுத்தரைத்த மாவுடன் 

உளுந்துமாவும், சில விதைப் பொடிகளும் கலந்து, நீர்விட்டுப் 

பிசைந்து, அத்துடன் வெல்லம் அல்லது சர்க்கரை சேர்த்துக் 

காய்ச்சிக் களறி, நெய் சேர்த்துக் களிபோலக் இளறி வைப்பது 

உட்களியாகும். 

இது மூன்று மணி நேரம் வன்மையுள்ளது. 

4. உருக்கு 

பாடாணங்கள், உலோகங்கள் இவற்றுடன் நட்புச் சரக்கு 

அல்லது பகைச் சரக்குகளைக் கூட்டி, மூசையிலிட்டு மூடி, 

சீலைமண் செய்து, எறித்தாறி எடுப்பது உருக்கு ஆகும். 

இவ்வாறு மூறைப்படிச் செய்யப்பெறும் உருக்கு மருந்து 

கள் நாறு ஆண்டுகள் வன்மையுள்ளவைகளாகும், 

5. எண்ணெய் 

எள்ளிலிருந்து எடுக்கப்பெறும் நெய்யாகிய நல்லெண்டணெ 

யுடன் வேறு சில மருந்துப் பொருள்களை முறைப்படி கூட்டிக் 

காய்ச்சி வடிப்பது எண்ணெய் ஆகும். 

இது நதோய்க்கேற்ப வெவ்வேறு வகையாகச் செய்யப் 

பெறும். சல எண்ணெய்கள் தலையில் தேய்த்துக் குளிக்கவும், 

சில முடிக்கக் கூடிய எண்ணெயாகவும், சில உடலிலுள்ள 

ஒன்பது தொளைகளின் வழியே உட்செலுத்தக் கூடியதாகவும் 

அமையும். 

இவை ஓராண்டு வன்மையுள்ளன. 

6. கட்டு (மாத்திரைக்கல்) 

சில பாடாணங்களைத் தனியாகவும், சலெவற்றைக் சுலந்த 

நிலையிலும் எடுத்து, புகைநீர், செயநீர், இலைச்சாறு, குடிநீர், 

தேன், முலைப்பால், குறிப்புடநெய் இவை ஏதாவதொன்றில் 

சுருக்குக் கொடுத்துக் கட்டிக் கொள்வது கட்டாகும். தவிர, சல 

மருந்துச் சரக்குகளைத் தனியாகவோ, பற்ப Aggro
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களாகவோ எடுத்து முலைப்பால், இலைச்சாறு இவற்றில் 

அரைத்து மாத்திரையாக வைப்பதும் கட்டு ஆகும். 

இது நாறு ஆண்டுகள் வன்மையுள்ளது. 

7. கடுகு 

இது சல மருந்துச் சரக்குகளை நெய், எண்ணெய் விட்டுக் 

காய்ச்சி, பக்குவமாய் எடுத்து உள்ளுக்குக் கொடுப்பதாகும். 

இது ஓராண்டே வன்மையுடையதாகும். 

8. களங்கு 

இரசம் போன்ற சரக்குகளை இலைச்சாறு, செயநீர், புகை 

நீர் முதலியவற்றால் சுருக்குக் கொடுத்து, புடம்போட்டு, 

கட்டிக் கரியிலிட்டு ஊதியெடுத்து, மணியாக்கி உருக்கி, தங்கம், 

நாகம் கூட்டி ஆறவைத்தெடுப்பது களங்கு ஆகும். 

இது நூறு ஆண்டுகள் வன்மையுள்ளதாகும். 

9, கழ்கம் 

சுத்தம் செய்யப்பெற்ற இரும்புத்தூள் போன்றவற்றைச் 

சில சரக்குகள், இலைகள் சேர்த்துக் கல்வத்தில் நன்கு அரைக்துக் 

கெட்டியாக எடுப்பது கற்கமாகும். 

இது மூன்று மணி நேரமே வன்மையுடையதாகும். 

10. கற்பம் 

சில இலை, வேர், சரக்கு, உப்பு, உலோகம், உபரச௪ சத்துக் 

கள் போன்றவற்றை முறைப்படி செய்து, பக்குவமுடன் 

முடிப்பது கற்பமாகும். இவற்றுள் சில அவ்வப்போது செய்வ 

காகவும், சில முன்னரே செய்து முடித்த மருந்துகளாகவும் 

அமையும். 

இவை பல ஆண்டுகள் வன்மையுடையன், 

11. குநீர் 

சசாயம், சியாழம் என்ப் பலவாறு கூறப்படும் மருந்துதீர் 

தமிழில் குடிநீர் எனப்பெறும். தேவையான மருத்து சரக்குகளை 

அக
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வேண்டிய அளவு .நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி நன்கு வற்றியபின் ஆற 

வைத்து வடிகட்டி யெடுப்பது குடிநீர் ஆகும். இவ்வாறு நீரை 

வற்றக் காய்ச்சும்போது தேவைக்கேற்ப பா தஇியாசவும் நான்கில் 

ஒரு பங்காசவும், ஆறில் ஒன்றாகவும், எட்டிலொன்றாகவும், 

பதினாறில் ஒன்றாகவும், இருபத்து நான்கில் ஒன்றாகவும் 

காய்ச்சி வடி.ப்பர். 

இவ்வகைக் குடிநீர்கள் மூன்று மணி நேரமே வன்மை 

யுடையன. 

12. குருகுளிகை 

வாலை ரசத்தைச் சில சரக்குகளால் கட்டச் செய்து 

மணியாகக் கோர்த்துக் கொள்வது குருகுளிகையாகும். 

பல அண்டுகள் வன்மைய/பையது. ட ஆ த் 

13. குழம்பு 

இலவகை மூலிகைச்சாறுகளுடன் மருந்துச் சரக்குகளைப் 

பொடித்துக் கூட்டி, அத்துடன் சர்க்கரை போன்றவற்றையும் 

சேர்த்துக் குழம்புப் பக்குவத்தில் காய்ச்சி வடிப்பது குழம் 

பாகும். 

இது ஐந்தாண்டுகள் வன்மையுள்ளதாகும். 

14. சத்து 

காந்தம், இரும்புத்தூள் முதலியவற்றோடு சில பாடாணங் 

களையும் சோர்த்து, வெண்கருச் செயநீரில் அரைத்துலர்த்தி 

மூசையிலிட்டுச் சீலை செய்து, மும்முறை ஊஇ எடுக்க வரும் 

சத்துடன், இரசம், கந்தகம், தங்கம் சேர்த்து அரைத்துக் குப்பி 

யிலிட்டு எரித்து எடுத்து வைப்பது சத்து எனப்பெறும். 

இது பல ஆண்டுகள் வன்மையுள்ள தாகும். 

15. சாறு 

மூலிகைகளின் வேர், இலை, பட்டை, பூ, காய் போன்ற 

வற்றைத் தனித்தனியாகவோ அல்லது மொத்தமாகவோ 

இடித்துப் பிழிந்து கொள்வது சாறாகும். 

இது. மூன்று மணி நேரமே வன்மையுள்ளது.



நூல் ஆய்வு 51 

16. சிந்தூரம் 

சில உலோகங்கள் அல்லது பாடாணங்களை இலலச்சாறு 

கள், புகைநீர், செயநீர் இவற்றில் அரைத்துப் புடம் போட்டும்: 

அரைத்து வெய்யிலில் காயவைத்தும், எரித்தெடுத்தும், வறுத் 

தெடுத்தும் வைப்பது சிந்தூரம் ஆகும். 

இது எழுபத்தைந்து ஆண்டுகள் வன்மையுள் சது. 

17. சுண்ணம் 

இரசம், பாடாணம், உலோகங்கள் என இவற்றைத் தனித் 

குனியாகவோ, கலந்தோ எடுத்து, அத்துடன் சல சாறுகள், 

செயநீர், புகைநீர் இவற்றில் அரைத்து, உலர்த்தியெடுத்து 

மூசையிலிட்டுச் சீலை செய்துலர்த்தி, கரிநெருப்பிலிட்டு ஊதி 

எடுத்து, ஆற வைத்துப் பூத்தபின் எடுத்துக் கொள்வது சுண்ணம் 

ஆகும். 

இது ஐநூறு ஆண்டுகள் வன்மையுள்ளது. 

18. சுரசம் 

மூலிகைகளின் இலை, வேர், பட்டை, பூ, காய் இவற்றை 

ஒன்றாகவோ, தனித்தனியாகவோ இடித்த சாற்றுடன் சில 

சரக்குகள் கலந்த நீர் விட்டுக் காய்ச்சி, அதை மரித்து எடுப்பது 

சுரசமாகும். 

இது மூன்று மணி நேரமே வன்மையுடையதாகும். 

19. சுவைப்பு (இரசாயனம்) 

தேவையான மருந்துப் பொருள்களைச் சூரணமாகச் செய்து 

அத்துடன் சர்க்கரை, நெய் இவற்றைச் சேர்த்து, குழம்பு 

போலச் செய்தெடுப்பது சுவைப்பு ஆகும். 

இது ஆறு திங்களே வன்மையுடையகாகும். 

20. சரணம் 

சில மருந்துச் சரக்குகளை உலர்த்தியும், வறுத்தும் 

பொடித்து எடுத்து, வடித்துக் கொள்வது சூரணமாகும். இம் 

மருந்துப் பொருள்கள் தனித்தளியாக நிறுத்தெடுத்துப் பொடித் 

துச் சேர்க்கப் பெறும்.
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இவ்வாறு பொடியாக்கப் பெறும் சூரணங்களை நன்கு 

தூய்மை செய்தே பயன்படுத்துவர். இதற்கு, இச்சூரணத்துட.ன் 

ஆவின்பால் விட்டுப் பிசைந்து, சட்டியில் ஆலின்பாலுடன் 

குண்ணீர் கலந்து விட்டு, சட்டியின் வாயில் துணியைக் ஈட்டி 

அதன்மேல் மேற்படி சூரணத்தைப் பிட்டுமா வைப்பது போல 

வைத்து, மேற்சட்டி மூடி, சந்து வாய்க்குத் துணி சுற்றி, அடுப் 

பில் வைத்து எரித்தெடுக்க வேண்டும். பிறகு அதை உலர்த்த 

யெடுத்துப் பொடித்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும், 

இது மூன்று திங்களே வன்மையுள்ள து. 

21. தீநீர் 

சில சரக்குகளைச் சோர்த்து வாலையிலிட்டு, நீர்விட்டு 

அடுப்பிலிட்டு எரித்தெடுப்பது இநறீர் ஆகும். 

இவ்வாறே சில உப்பு வகைகளை வாலையிலிட்டு எரித் 

தெடுப்பது புகைநீர் அல்லது திராவகம் எனப்பெறும். இவற் 

றைச் சத்திநீர் என்றும் அழைப்பர், 

இவை ஒராண்டு வன்மையுடையன. 

22. தேஜூறல் 

நெல்லிக்காய், எடுக்காய், இஞ்சி போன்றவற்றை நீரில் 

ஊற வைத்தெடுத்து, அவற்றின் மேலே துளைகள் குத்தி 

உள்ளிருக்கும் நீரைப் போச்கிச் சர்க்கரைப் பாகு அல்லது 

தேனில் ஊறப் போட்டெடுத்து வைத்துக் கொள்வது தேனூறல் 

எனப்பெறும். 

இது ஓராண்டு வன்மையுடையது, 

23. நீறு, வெண்ணீறு (௮) பற்பம் 
உலோகங்கள், பாடாணங்கள், உபரசங்கள் இவற்றை 

இலைச்சாறு, உப்புப்புகைநீர், செயறீர் இவற்றிலரைத்து, 

வறுத்தாவது, எரித்தாவது, புடமிட்டாவது, ஊதியாவது 

வெளுக்கும்படிச் செய்து எடுப்பது நீறு அல்லது பற்பமாகும். 

இது நாறு ஆண்டுகள் வள்மையுடையது.
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34, நெய் 

இலைச்சாறுகள், கிழங்குச்சாறுகள், கற்கங்கள், சில வகைக் 

கு(டிநீர்கள் ஆகியவற்றுடன் ஆவின் நெய்யும் கூட்டி முறைப்படி 

எரித்துக் சாய்ச்சி நெய்ப்பக்குவத்டுல் வடிகட்டி எடுப்பது நெய் 

ஆகும்; 

இது ஆறுதிங்கள் வன்மையுள்ளதாகும். 

25, பக்குவம் 

கடுக்காய் போன்ற சிலவற்றைப் பக்குவம் செய்ய அவற் 

றைப் பச்சரிசக் கழுநீர், நீர் இவற்றில் ஊறப்போட்டெடுத்து 

எலுமிச்சம் சாறு, இஞ்சிச்சாறு, மோர் போன்றவற்றுடன் சில 

கடைச்சரக்குப் பொடிகளும் கூட்டிச் செய்வது பக்குவம் ஆகும். 

இவை ஓராண்டு GUST GH LDU OD! LIST. 

26. பதங்கம் 

இரசத்தைத் தனியாகவாவது, அதனுடன் இரசக் கலப் 

புள்ள மருந்துகளையாவது எடுத்து, மண் சட்டியில் உப்பும் 

செங்கற்தாளும் போட்டு, அதில் மேற்சொன்ன மருந்தை மூசை 

யிலிட்டு வைத்து, மேலே உப்புமூடி, மேற்சட்டி மூடிச் சீலைமண் 

செய்து, அடுப்பிலிட்டு முறைப்படி எரித்து, கீழேயிறக்கியதில் 

மேற்சட்டியில் ஏறியிருப்பதை வழித்தெடுப்பது பதங்கமாகும். 

இது பத்து ஆண்டுகள் வன்மையுடையதாகும். 

27. பிட்டு 

மருந்துச் சரக்குகளை உலர்த்திப் பொடித்து எடுத்து, மண் 

சட்டியில் ஆவின்பாலும் நீரும் சமஅளவு களத்து விட்டு மேலே 

துணியைக் கட்டி அதில் மேற்சொன்ன பொடியுடன் ஆவின் 

பால் ஊற்றிப் பிசைந்ததை வைத்து, மேலே சட்டி மூடி எரிக்க 

வேண்டும். நன்கு ஆவியில் வெந்தபின்பதை எடுத்து ஆறவைத்து 

அத்துடன் சர்க்கரை அல்லது வெல்லம் கலந்து பயன்படுத்த 

வேண்டும். : 

இது மூன்று இங்கள் வள்மையுடையதாகும்,
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28. மணப்பாகு 

சில சரக்குகள், வேர், பூ, பழம், கொடிகள் எனத் தேவை 

யானவற்றுடன் சாறுகள் கலந்து அத்துடன் கற்கண்டு, வெண் 

சர்க்கரை போன்றவற்றையும் சேர்த்துக் மாய்ச்சி, மணம் வரும் 

பக்குவத்தில் இறக்கி, ஆற்றி வைப் பது மணப்பாகு ஆகும். 

இது ஆறு திங்களே வன்மையுடையது, 

29. மாத்திரை 

உருண்டை, குளிகை, மாத்திரை எனப் பலவாறு அழைக்கப் 

பெறும் இவை, எந்த அரவில் கொடுக்க வேண்டுமோ அதே 

அளவில் செய்யப் பெறும். லெ மருந்துச் சரக்குகளை இலைச் 

சாறு, முலைப்பால், குடிநீர் இவற்றில் ௮ரைத்துருட்டி. உலர்த்தி 

வைத்தெடுப்பது மாத்திரையாகும். 

இது ஓராண்டு வன்மையுடையது . 

30. மெழுகு 

ல ரசச்கலப்புள்ள சாக்குகளைத் தனியாசவும், கடைச் 

சரக்குகளுடனும். தேன், சாறுகளில் அரைத்து மெழுகுப் பத 

மாகச் செய்வது மெழுகு ஆகும். இவற்றை சாறுகள், தைலங் 

களாலும் சுருக்குக் கொடுத்தும் மெழுகு பதமாக அரைத்து 

எடுக்சலாம். 

இது ஐந்தாண்டுகள் வன்மையுள்ளது. 

34. வடகம் 

முன்பு பிட்டு மருந்து செய்தது போலவே செய்து, சட்டியில் 

பால் வரளும் வரை எரித்தெடுத்துப் பிரித்து, சூடாறுவதற்கு 

முன் உரலிலிட்டு இடித்து, வேண்டியளவு உருட்டி உலர்த்தி 

எடுப்பது வடகம் ஆகும். 

இது மூன்று இங்கள் வன்மையுள்ளது. 

32. வெண்ணெய் 

மருந்துச் சரக்குகளைப் பொடித்து அத்துடன் இரண்டு 

பங்கு ஆவின் நெய் விட்டு இரும்புக் கரண்டியில் வைத்து எரித்
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தெடுத்து அதை நீருள்ள மண்சட்டியில் கொட்டி நன்கு 

கடைந்து எடுப்பது வெண்ணெய் ஆகும். 

இது மூன்று இங்கள் வன்மையுடையதாகும். 

புறமருந்துகளும் அவற்றின் கால அளவும் 

வெளிமருந்தே கட்டுபற் றொற்றடம் பூச்சு 

வேதுபொட் டணந்தொக்கணம் மென்புகை 

மைபொடிதி மிர்தல்க லிக்கநசி யமூதல் 

மேவுதா சிகாப ரணமும் 

களிம்புசீலை நீர்வர்த்தி சுட்டிகை௪ச லாகைப்சை 

களிபொடி முறிச்சல் &றல் 

காரமட்டை யறுவைகொம் புறிஞ்சல் குருதி 

கண்டு வாங்குதல் பீச்சிவை 

வெளிமருத்து வழுப்பத் இரண்டென் றனராம் 

விண்ணுலவு இத்த ராமால் 

மேலவற் றிற்பசை பீச்சுமை நசியமும் 

மென்கலிக் கங்க ளோராண்டு 

ஒளிவர்த்தி பொடியுநீர் நாசிகா பரணமிவை 

ஒருமூன்று திங்க ளாகும் 
உயர்சலை களிம்பிவைக ளறுஇங்க ளாகுமென்று 

இனா ராயு ஞரூமரோ.! ஓத 

புறமருந்துகள் முப்பத்திரண்டாவன : 

i 

2 

3. 

4 

5 

. அட்டைவிடல் 6. கட்டுதல் 

அறுவை 7. கலிக்கம் 

உறிஞ்சல் ் 8. களி 

. ஊதல் 9. களிம்பு 

. ஓற்றடம் 10. காரம் 
  

1. இத்தமருத்துவாங்கச் சுருக்கம், பக்,480-509.
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11. கீறல் 22. பற்று 

12. குருதிவாங்கல் 23. பிச்சு 

13. கொம்புகட்டல் 24. புகை 

14, சலாகை 235. பூச்சு 

15, சீலை 26. பொட்டணம் 

16, சுட்டிகை 27. பொடி 

17. தொக்கணம் 28. பொடிதிமிர்தல் 

18, நயம் 29. மூறிச்சல் 

19. நாசிசகாபரணம் 30, மை 

20. நீர் 31. வர்த்தி 

21. பசை 32. வேது 

1. அட்டை விடல் 

நோயுள்ள வீங்க இடத்தில் அட்டையைப் பற்றும்படி 

விடுதல். இதனால் அட்டை, உள்ளிருக்கும் இரத்தத்தை 

உறிஞ்டிக் குடித்து விழும். தீய இரத்தம் கழிந்தபின் வீக்கமும் 
மறைந்து விடும். 

2. அறுவை 

புண், கட்டி போன்ற நோயுள்ள பகுதிகளீல் அறுக்கும் 

கருவிகள் கொண்டு அறுத்து, அப்பகுதிகளைச் செம்மைப்படுத்தி 

முறைப்படி தைத்து விடுதல்: அறுவையாகும். 

3. உறிஞ்சல் 

புண் முதலிய இரணங்களிலுள்ள இய இரத்தம், €ழ் 

இவற்றைக் கருவிகளால் உறிஞ்சி வெளியேற்றுதலாகும். 

4, ஊதல் 

இலைகள், உப்புச் சரக்குகள் இவற்றை மென்று அதைக் 

காது முதலியவற்றில் செலுத்த களதுவது ஊதலாகும். 

5. இற்றடம் 

சில இலைகள், ஓமம், தவிடு, மணல், செங்கற்பொடி, 

கொள்ளுமா, சுண்ணாம்புக்காரை போன்றவற்றை நன்கு
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வறுத்து, துணியில் முடிந்து நோயுள்ள இடங்களில் ஒற்றுதல் 

ஒற்றடமாகும், 

6. சுட்டுதல் 

இலை, பட்டை போன்றவற்றை இடித்தும், அரைத்தும், 

நெருப்பிலிட்டு வதக்கியும், புளித்தநீர் போன்றவற்றில் வேக 

வைத்தும் கட்டுதல். இவற்றைத் தலை, கண், கை, கால் என 

நோக்குத் தக்கவாறு கட்டுவர், 

7. சலிக்கம் 

இல மருந்துச் சரக்குகளைக் குறிப்பிட்ட மூலிகைச் சாறு 

கனில் அரைத்துருட்டி மாத்திரைகளாகச் செய்து கொண்டு, 

அதை மூலைப்பால், தேன் இவற்றில் உரைத்துக் சுண்ணில் 

இட்டுவது கலிக்கம் ஆகும். இது ஒராண்டு வன்மை உடையது. 

8. களி 

இல விதைகளை அரிசி மாவுடன் கூட்டி ஆவின்பால் 

அல்லது நீர் விட்டரைத்து அதைக் களிபோலக் நிண்டி எடுத்துக் 

கொள்வது களி ஆகும். இதை நோயுள்ள பகுதிகளில் 

வைத்துக் கட்டுவர். 

9, களிம்பு 

பாடாணங்கள் இலவற்றைக் சடுக்காய்ப்பூ, மாசிக்காய், 

காசுக்கட்டி போன்றவற்றுடன் பெ௱ரடித்துக் கலந்து ஆவின் 

வெண்ணெய் சேர்த்து அரைத்து வைத்துக் கொள்வது களிம்பு 

எனப்பெறும். இது ஆறு திங்கள் வன்மையுடையது. 

10. காரம் 

நஞ்சுள்ள சில மருந்துப் பொருள்களைக் கூட்டி இரணமுள்ள 

பகுதியில் வைப்பகுற்குச் செய்யப்பெறும் மருந்து. இல பகுதி 

களை இரணமாக்கவும் இக்கார மருந்துகள் பயன்படுத்தப் 

பெறும். 

11. கீறல் 

உடலில் ஏற்படும் கட்டி, சர, கொப்புளம் முதலியவற்றி 

வுள்ள குரு, நீர், சீழ் இவற்றை வெளிப்படுத்த அவற்றைக் 

சீறி வெளிப்படுத்துவது &றலாகும்.
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12. குருதிவாங்கல் 

உடலில் இரத்தப் பெருக்கமானால் அதனைக் குறைக்க 

இரத்தக் குழாயைக் 8றி இரத்தத்தை வெளிப்படுத்துதல் குருதி 
வாங்கல் எனப்பெறும் . 

13. கொம்புகட்டல் 

சால், கை போன்ற உடலுறுப்புகளில் மூறிவு ஏற்படும் 

போது, அவ்வுறுப்பு முறிவுகளை மீண்டும் ஒன்று சேர்க்க அவற் 

றில் கொம்பு வைத்துக் கட்டுதல் ஒரு முறையாகும். 

14. சலாகை 

சலாகை என்பது முருக்கனிலைக் காம்பைப். போன்று 

மூனை மழுக்கமாயிருக்கும் ஒரு மெல்லிய கருவி. நீர்த்துறையை 

மூடியிருக்கும் சக, கல்லடைப்பு போன்றவற்றை நீக்க இக் 

அருவியைப் பயன்படுத்துவர் . 

15. சீலை 

இது, நச்சுச் சரக்குகளை இலைச்சாறுகள் அல்லது நீரிலிட் 

டரைத்துக் குழம்பாக்கி, அதில் துணியைத் தோரய்த்தெடுத்து 

அதை இரணங்களின் மேல் வைத்துக் கட்டுவதாகும். இது ஆறு 

திங்கள் வன்மையுடையது . 

26, சுட்டிகை 

மண், மரம், ஊட முதலியவற்றைக் கொளுத்திச் சூடேற்றி, 

நோயுள்ள இடங்களில் இழுப்பது அல்லது சூடு போடுவது 

சுட்டிகை (சுடுகை) அல்லது சிட்டிகை எனப்பெறும். 

17. தொக்கணம் 

உடல் வலியை நீக்க உடலைப் பிடித்து விடுவது தொக்கணம் 

ஆகும். இது, வெறுங் கையால் பிடிப்பதென்றும் தைலங்களைத் 

தடவிப் பிடிப்பதென்றும் இருவகைப்படும்.
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18. நசியம் 

இலைச்சாறு, பூச்சாறு, தைலம் இவற்றை மூக்கில் பிழி 

வதும், சிலவசை மருந்து மாத்திரைகளைத் துணியில் முடிந்து 

முலைப்பால், இலைச்சாறுகளில் ஊறவைத்து மூக்கில் விடுவ 

தும் நயம் எனப்பெறும். இது ஓராண்டு வன்மையுடையது. 

19. நாசிகாபரணம் 

மூலிகை வேர்கள், சரக்குகள் இவற்றை ஆவின்பால், இலைச் 

சாறு இவற்றில் ஊறவைத்து நிழலில் உலர்த்தி இடித்துத் துணி 
யில் வடிகட்டி மூக்கில் போடுவது நாரசிகா பரணமாகும். இது 

மூன்றுதிங்கள் வன்மையுடையது. 

20. தீர் 

மருந்துச் சரக்குகளிட்ட. நீர், சரக்குகளைக் காய்ச்சி வடித்த 

நீர் எனப் பலவகைப்பட்ட மருந்து நீர் கொண்டு இரணங்களைக் 

கழுவுவதும் ஒரு முறையாகும். இது மூன்று திங்கள் வன்மை 

யுடையது. 

21. பசை 

குங்கிலியம் போன்ற மருந்துப் பொருள்களை மெழுகு 

அல்லது சிற்றாமணக்கு நெய்யுடன் சோர்த்து உருக்கிப் பசை 

யாக வைத்துக் கொண்டு அதைத் துணியில் தடவிப் புண்கள் 

மல் போடுவர். இது ஓராண்டு வன்மையுடையது. 

22. பற்று 

இலை, பட்டை, வேர், சில சரக்குகள் இவற்றைப் பச்சை 

யாக அரைத்தும், சிலவற்றைச் சூடாக்கியும் நோயுள்ள இடங் 

களில் இண்மையாக அப்புதல் பற்றிடுதல் ஆகும். 

23. பீச்சு 

மலவாயிவிலிருந்து மலத்தை வெளியேற்றக் குழாய் 

வழியாகத் தண்ணீர் அல்லது வழுவழுப்பான தீர்ப்போருளைப் 

பீச்சுதல் ஒரு முறையாகும். இது ஒராண்டு வன்மையுடையது.
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24, புகை 

மயிலிறகு, சீரகம் இவற்றைத் இிரியிலிட்டுக் கொளுத்தியும், 

மாடு, எருமை இவற்றின் கொம்புச்சீவல், நல்லபாம்புச் சட்டை 

இவற்றைத் இயிலிட்டும், சில மருந்துகளைத் துணியிலிட்டுக் 

கொளுத்தியும் புகை உண்டாகச் செய்வதும் ஓரு முறையாகும், 

25, மூச்சு 

நன்கு காய்ச்சி வடித்த இலைச்சாறுகள், தைலங்கள் 

இவற்றை நோயுள்ள இடங்களின் மேலே பூசுதல் மேற்பூச்சு 

ஆகும், 

26. பொட்டணம் 

மருந்துச் சரக்குகளை இடித்துத் துணியில் முடிந்து, வேப் 
பெண்ணெய், நெய் போன்றவற்றில் இதை நனைத்து நோயுள்ள 

இடங்களில் ஒற்றடம் கொடுப்பது பொட்டணம் என்னும் முறை 

யாகும், 

27. பொழி 

வெண்காரம் போன்ற பொடிகளையும் சில துவர்ப்பு மருந் 

துச் சரக்குப் பொடிகளையும் இரணங்களின் மேலே துரவுவர். 

28. பொழி திமிர்தல் 

மஞ்சள்பொடி, கொள்ளுமா இவற்றுடன் சூடனுடன் சேர்த் 

தும், தனித்தும், சில இலைகளில் அரைத்தும் உடம்பில் தேய்த்து 

உருட்டி உதிர்த்தல் பொடி திமிர்தல் ஆகும். 

29. முறிச்சல் 

கை, கால் போன்ற உடலுறுப்புகளில் நிலை பிறழ்ந்து 

காணப்பட்டால் அதைச் சரியாகச் செய்வது முறிச்சல் எனப் 
பெறும். 

30. மை 

மருந்துச் சரச்குகளை அஞ்சனக்கால் போன்றவற்றுடன் 

சேர்த்து, இலைச்சாறுகள் கொண்டரைத்து, தேன்விட்டு மை 

போல வழித்தெடுத்து வைப்பது மை என்பதாகும். 

31. வர்த்தி 

நச்சுச் சரக்குகளைப் பொடித்து, இலைச்சாறுகளில் அரைக் 
திக் குழம்பாக்கி, அவற்றைக் துணியில் நனைத்து, தரி



நால் ஆய்வு 61 

போலாக்கி, புரையோடும் இரணங்களுக்கு வைப்பர். இது மூன்று 

திங்கள் வன்மையுடையது. 

32. வேது 

லை சரக்குகளைப் பொடித்து, துணியில் வைத்துத் இரி 

யாக்கி, அகலில் நெய்விட்டு அதில் வைத்து எரிக்கப் புகை வரும். 

அப்புகை முழுதும் படும்படியாக முக்காடிட்டு, வேர்வை உண் 

டாக்கிக் கொள்வது வேது பிடித் தலாகும். 

“மேற்காணும் முப்பத்திரண்டு புற மருந்துகளுள் கலிக்கம், 
களிம்பு, நயம், புகை, மை போன்ற மருந்து செய்முறைகளை 

இந்நூலில் கூறக் காணலாம். 

நூலமைப்பு முறை 

முதலில் காப்புப் பாடலுடன் தொடங்கும் இந்நூலில் 

முதலாவதாகக் கூறப்பெறுவது “நாடி” பற்றிய செய்திகளாகும். 

பின்னர் சல நோய்களைப் பற்றி விளக்குவதுடன் பல மருந்து 
செய்முறைகளையும் தொடர்ச்சியாகக் கூறக் காணலாம். 

இவற்றுள் சிந்தூரம், நெய், மாத்திரை, குடிநீர் போன்ற வெவ் 

வேறு செய்முறைகள் பலவாறு விரவிவரக் காணலாம். இத் 

தகைய மருந்துகளைச் செய்யுமிடத்து தேவையான மருந்துப் 

பொருள்களை நன்கு சுத்தம் செய்த பின்னரே பயன்படுத்த 

வேண்டுமென்பதை மருத்துவர் நன்கறிவர். இதனைக் கருத்தில் 

கொண்டே. இந்நூலுள் *சுத்திமுறைகள்” குறிப்பாகச் சுட்டப் 

படுகின்றன. 

இவற்றினிடையே மருத்துவர்களுக்குத் தேவையான பண்டி 

தர் நிறை, ஞானோபதேசம் போன்றனவும் கூறப்படுகின் றன. 

இந்நூல் முழுமையும் தமிழ் விருத்தப்பா யாப்பில் 

அமைந்து, ஆயிரத்து ஐநூறு பாடல்களும் அந்தாதித் தொடை 

யுடன் பாடப்பெற்றுள்ளன. இடையிடையே சில வடசொற்கள் 

கலந்திருப்பினும் இனிய தமிழ்நடையிலேயே இந்நூல் அமைத் 

துள்ளது,
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பாடப்பட்டுள்ள முறை 
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இந்நாலிலுள்ள பாடல்கள் யாவும் எளிய நடையில் அமைந் 

துள்ளன. பெரும்பாலான பாடல்கள் முன்னால் உள்ள மாணாக் 

கரை விளித்துப் டாடுவதாகவே உள்ளன. காட்டா, 

- 17, 

128, 

167, 

230, 

318, 

380, 

410, 

465, 

551, 

609, 

649, 

749, 

828, 

895, 

931, 

1025, 

1040, 

1123, 

1266, 

1439, 

அப்பனே 

அப்பா - 1275, 

135, 

260, 

554, 

உத்தமனே - 

37, 49, 50, 63, 82, 102, 
132, 138, 140, 142, 150, 

169, 176, 177, 193, 199, 

232, 249, 255, 265, 275, 

340, 348, 355, 357, 367, 

386, 387, 395, 397, 404, 

421, 424. 442, 454, 456, 
478, 483, 502, 524, 541, 
559, 565, 567, 573, 590, 

615, 616, 623, 627, 628, 

667, 668, 697, 715, 739, 
754, 764, 779, 788, 810, 
843, 846, 849, 867, 868, 

898, 903, 907, 914, 925, 

946, 955, 972, 990, 992, 
1032, 1033, 1035, 1038, 
1049, 1067, 1070, 1074, 

1132, 1145, (151) 1165, 
1342, 1393, 1396, 1400, 

1478, 1480, 14981, 

1419, 1469, 

155, 156, 185, 196, 209, 

268, 274, 283, 450, 451, 
585, 609, 620, 624, 634, 

112. 
153, 

229, 

306, 

374, 
407, 

459, 
546, 
604, 

629, 

744, 

814, 
885, 

930, 

1012, 
1039, 

1122, 

1262, 
1416, 

218, 

553, 
646,
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என்மக்காள் - 

என் மகனே - 

புலத்தியனே - 

மக்களே - 

மச்சகேந்திரா - 

மைந்தனே - 

655, 

903, 

986, 

1018, 

1000, 

189, 

630, 

1136, 

219, 

881), 

1166, 

1485 

1086, 

15, 
199, 

256, 
291, 

326, 
410, 

499, 
586, 

626, 
650, 

716, 
899, 

982, 
1066, 

63 

669, 728, 754, 770, 811, 816, 

913, 917, 929, 950, 952, 969, 

987, 997, 1007, 1013, 1014, 

1049, 1091, 1094, 1096, 1492. 

1006, 1026, 1082, 1266. 

207, 237, 284, 332, 348, 582, 

785, 790, 819, 821, 999, 1057, 

1147, 41172, 1315, 1339. 

535, 805, 817, 819, 830, 837, 
901, 921, 985, 1061, 1097, 1134, 

1357, 1400, 1406, 1461, 1469. 

1097. 

21, 24, 32, 132, 148, 163, 169, 

216, 225, 234, 236, 241, 254, 

258, 264, 270, 276, 286, 288, 

298, 303, 307, 312, 315, 320, 

328, 337, 344, 345, 361, 391, 
438, 444, 446, 471, 475, 498, 

500, 549, 556, 570, 576, 583, 
588, 592, 598, 605. 612, 620, 

628, 629, 631, 636, 638, 645, 
655, 663, 669, 672, 680, 712, 

758, 765, 795, 866, 891, 896, 
911, 922, 928, 936, 944, 961, 

1007, 1026, 1049, 1052, 1053, 1057, 

1083, 1085, 1126, 1141, 1251, 1346,
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மைந்தா _ 129, 146, 197, 207, 213, 388, 390, 

399, 419, 428. 430, 434, 505, 521, 

532, 539, 561, 586, 661, 665, 666, 

675, 679, 711, 720, 721, 740, 802, 

882, 904, 958, 963, 981, 987, 1018, 

1025, 1045, 1077, 1394. 

வள்ளலே - 448 

என இவ்வாறு வரும் சில விளிகளே அன்றிச் சல தொடர் 

களும் இவண் குறிப்பிடத் தக்கன. 

“அப்பனே மச்சலெந்திரா அறிந்து கொள்ளு” - 559 

:புலத்தியனே மச்சமுனி யையா” - 718 

புலத்தியனே கண்மணியே ஞான ஜர்த்தி” - 535 

புலத்தியனே மச்ச கெந்திரா' - 707, 881, 985, 1036. 

:புலத்தியனே மச்சமுனி கேளு” - 763 

“மச்சமுனி யையா தெளிவான புலத்தியனேஞான Gar’ - 

768 

என் மகனே புலத்தியனே மச்சகேந் தீரா 

வருந்தி வறிந்திடவல்ல நன்மாணாக்கா” - 832 

“புலத்தியனே மச்சகேந்திரா 

சுகமிகுந்த மெய்ஞான குணவி நோதா” - 90 

“திட்டமாய் அறுபத்து நாலு சித்துநீ 

தெரியவல்ல மாணாக்கா மச்ச கேந்திரா - 1249 

*வாடாத புலத்தியனே ஞான சீலா 

வளமான ரஏெவெயோட மச்ச கேந்திரா' - 1327 

“வளமான மகாராஜ யோக தீரா 
மாட்டுவாய் மலமச்ச கந்தி புத்திரா - 1330 

“முத்தமிழ்சேர் புலத்தியனே' - 1485 

என இவ்வாறு அமையுமிடங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. 

எண்கள்: பாடல் எண்கள்
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மச்சேந்திரர் அல்லது மச்சமுனி 

அகத்தியர் மச்சமுனிக்கு அருளிய 'நூல் இது என்பதையே 
மேற்காணும் தொடர்கள் காட்டுகின்றன. 

மச்சமுனி என்பவர் பதினெண் த்தர்களில் ஓருவர். 
இவரைப் பற்றிப் பல கதைகள் கூறப்பெறுகின்றன. ஒருசமயம், 

சிவபெருமான் கடற்கரையில் உமாதேவியாருக்குக் தாரக 

மத்திரத்தை உரைத்துக் கொண்டிருத்தபொழுது உமாதேவிக்கு 
உறக்கம் உண்டாகியது. சிவபெருமான் உரைத்துக் கொண்டி 

ரந்த தாரக மறையை ஒருமீன் வயிற்றில் இருந்த மீன் குஞ்சு 
கேட்டு மனித வடிவாகி வெளிவந்தது. இக்குழந்தையைக் கண்ட 

சிவபெருமான் அதற்கு மச்சேந்திரன் என்று பெயர் கொடுத் 
தார் என்றும் மச்சேந்திரர் தவஞ்செய்து றந்த சித்தரானார் 

என்றும் கூறுவர், இவர் மலையாள நாட்டில் பிரே.உளா என்ற 

பெண்ணை மணந்து மீனநாதன் என்ற பெயருடன் ஒரு 

மகவைப் பெற்றார் என்பர். 

பாண்டிய நாட்டில் இவர் வாழ்ந்ததாகவும், மறைக்காட்டூர் 

அல்லது வேதாரண்யத்தில் இருதந்ததாரவும் கூறுவர். கொங்கண 

சித்தர் மற்றும் கருவூர் சித்தர் காலத்தவர் என்றும், பிண்ணாக் 

கீசர் இவர் தகப்பன் என்றும், போகர் இவர் உறவினர் என்றும் 

கூறுவர். சிறந்த சிவ யோகி, அகத்தியர் மாணாக்கருள் இவரும் 

ஒருவர். கோரக்கர், சுந்தரர் போன்றோர் மச்சமுனி மாணாக்கர் 

ஆவர். இவெபக்தியில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்ட. இவர் சமயா 

இத்த சித்தர் என்றும் அழைக்கப் பெறுவர். மருத்துவம், 

யோகம், ஞானம் போன்றவற்றில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண் 
டவர், , 

இவரைப் பற்றிய வரலாற்றைச் ஏத்த மருத்துவ வரலாறு 
ஆசிரியா் பின்வருமாறு கூறக் காணலாம். 

‘‘Macchamuni is included in a few of the grouping of 
eighteen Siddhars and in a few other grouping his name is 

5
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left out. In one of his works, he himself says, he belongs 

to a place known as Machai Desam. Probably it may be in 

Pandya Kingdom, because the symbol of Pandya king is 

Macchakkodi. But as per Korakkar Siddhar Villamma, a 
place by name Maraikkattur which is otherwise called 

Vedaranyam is his place of habitation. Macchamuni Siddhar 

is the contemporary of Konganar Siddhar and Karuvur 

Siddhar of 10th and Ilth century A.D. In one of his works, 

he observes that Pinnakkéesar or Pidinakkeesar is his father 

and Bogar also as his relative. As per his quotation, he 

belongs to the caste of Maravar, which is one of important 

basic communities of Mukulatthar. Some say he belongs to 

Fisherman caste ice., Sembadavar which also divided as 

Sivam-Padar meaning that they are the worshippers of Siva. 

Therefore Macchamuni belongs to Siva Yoga. Agasthiyar 

who should have been other than the original Agasthiyar, 

and who was a contemporary of Macchamuni, is the teacher 

of the latter from the following reference, where Agathiyar 

is calling his disciple as ‘Palathiyaae Macchakonta’. As 

referred earlier, since it is a tradition to call the teacher as 

their father, Punnakkeesar himself might have been his Guru 

also. But Agathiyar 1200, it is narrated that Macchamuni 

got instructions from Pusundar himself and got into spiritual 

ocestasy. In one of his works, it is addressed as ‘‘Sundarane- 

€n-mathaloi’’, it is to be taken that Sundarar is his disciple. 

It is given that Korrakkar got instructions i.e., Theekshai 

from Macchamuni. There are about 10 works in the name 

of Macchamuni Siddhar. The place of his Samadhi, as given 

in the old stanza is Thirupparankundram in Madurai 

District. As per Sid dhar Gnanakavai, Thiruvanaikavu in 

Thiruchirappallt District is taken as his place of Samalhid In 

One of the Bogar works, it is said, Macchamuni accompanied 

Konganar Siddhar, Pram mar and Moolar in the pilgrimage 

to Kailayam and paid their homage to Siva and Agathiyar. 

Jn Yoga Gnana Sastra ‘Thirattu there is a mention of a 

work as ‘Macchendra Nadhar-endra- Noadi-Siddhar Padat. In
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the above works there is du obsérvation about a Thatthuvam 

with regatds to yogic stage. It is that Macchamuni is capable 

of retaining the realisation of the Siva Bhakthi, which is 

eternal, permanently in his sittham and thus got the name 

as Samayathittha Siddhar. 10 Macchendra -Nadhar-endra- 

Nondi-Siddhar padal, he speaks of introspective analysis of 

himself in yogic practices, without the destruction to physical 

body, in a yogic pose, he could keep himself with the help 

of Gnanakkun by killing the egoism, with the aid of his 

Guru. 

Tou attain this fmal stage in the yogic practice of the 

Siddhars, powerful medicines, in the form of Baspams, 

Chenduram, Kattu, Kalangu etc., utilised widely in Siddhar 

System, helped the Siddhars to preserve the physical body in 

the different stages of their yogic practices. This is the 

Unique importance of Siddha System in relation to Siddhars'. 

அக்கால குருகுலக்கல்வி முறைப்படி ஆசிரியரை மாணாக்கர் 

“தந்த” என அழைப்பதும், ஆசிரியர் மாணாக்கரை மகனென 

அழைத்தலும் மரபாகும். எனவே, மாணாக்கரை விளித்துப் 

பாடுமிடத்து மேற்கண்டவாறு பாடுவதும் மரபாயிற்று. இவ் 

வகையிலேயே டுந்நூலும் அமைந்துள்ளது. 

இத்நூலுள் பலவகையான கருத்துகள் பொதிந்துள்ளன. 

நரல் முழுமையும் கன்றி ஆராய்ந்து காணுமிடத்துப் பல 

செய்இசள் புலனாகும். அவற்றுள் ஒருசிலவற்றை மட்டும் இவண் 

காணலாம். 

தோய்கள் வரக் காரணங்கள் 

முக்குற்ற மாறுபாடுகளாலும், உணவு மாறுபட்டாலும், 

இருமிகள் போன்றவற்றாலும் உடலில் பலவமையான நோய்கள் 

தோன்றுகின்றன என்பது சித்த மருத்துவத்திலும் பொதுவாகக் 

கூறப்பெறும் செய்தியாகும். அத்துடன், உலஇூயலில் நீதிநெறி 

  

1. N. Kandaswamy Pillti, History of Siddha Medicine, 

pp. 363, 364.
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ஒழுக்கங்களை முறையாகக் கொள்ளாதவருக்கும் தோய்கள் 

உண்டாகும் என்பதை இந்நூலில் குறிப்பிடக் காணலாம். 

ஆகுமடா நோய்வரும் காரணந்தா னப்பா 

அறிவுள்ளோர் தமைப்பழித்து அகந்தை கூறி 

பாகுமடா சாத்திரங்கள் தன்னைப் பாரார் 

பரிவாகத் தர்மத்தைச் இந்தி யார்கள் 

போகுமடா கோத்திரங்கள் தன்னைக் காரார் 

புத்தியால் குருவினுக்கு இன்பஞ் செய்யார் 

வாகுமடா பாத்திரங்க எறிந்து நன்றாய் 

மைந்தனே ஈயாத மட்டை தானே, - 1101 

என வரும் பாடலைத் தொடர்ந்து இத்தகைய காரணங்களை 

ஆசிரியா் விளக்குவர். 

தேவி பூசை செய்வோரைப் பழிப்பவர்கள், பெரியோரை 

நிந்தை செய்பவர்கள், கொலை மற்றும் குற்றங்கள் செய்பவர் 

கள், சித்தர் போன்றோரைப் பொய்யென்பவர்கள், குழுவை 

அவமதிப்பவர்கள், பொய், புரட்டு பேசுபவர்கள், தானம் 

கொடுப்பவர்களைத் குடுப்பவர்கள், பொய்சாட்டு சொல்பவர் 

கள், தஞ்சமென்று வந்தவரைத் தற்காக்காத.வர்கள் என 
இவ்வாறு வாழும் மனிதர்களை நோய்கள் சூழும் என்பதையும் 
விளக்குவர். (பா, 1102-1106). 

இக்குறைபாடுகளை நீக்க, நல்ல புத்தியும் ஞானமும் 
சொண்டு ஒழுகும் நெறிமுறைகளை “புத்தி ஞானம்”, *ஞானோப 

தேசம்' என்னும் தலைப்பிலான பாடல்களில் (பஈ. 1107-1112) 

தெளிவாக விளக்குவதும் இவண் குறிப்பிடத்தக்சதாகும். 

தொகை வகைகள் 
Qo. 

நோய்களைக் கூறுமிடத்து, அவற்றின் தொகை வகைகளை 
விளக்கிக் கூறும் போக்கினை இந்நூலுள் காணலாம். காட்டாக, 

கழிச்சலென்ற கிராணியிலே விதமா றப்ப௱ - 49 

ஆகிய மேகந் தானும் அப்பனே இருபத் தொன்றாம் - 
63, 694, 730, 916.
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குன்மமோர் இதுதான் நாலில் கூறிலெண் விதமாம் பாரு 

~ 67 

ஆறாகுஞ் சூலை யப்பா அதிலொன்றில் மூன்று சூலை 

வேறாகும் பதினெட்டாகும் வெவ்வேறு சூலை யில்லை - 

74, 745. 

சன்னி பதின்மூன்று - 149, 158, 936, 978, 1019, 

சிலேற்பனங்கள் தொண்ணூற்றாறு - 167 

எட்டுவகை மாந்தம் - 167 

குன்மங்க ளெட்டு - 181, 188, 190 

சயம் தொண்ணூற்றாறு - 234, 916 

இரஈணிவகை ஆறு - 267 

கண்ணோய்கள் தொண்ணூற்றாறு - 424, 1053, 1058, 
1063 

பதினெட்டுக் குட்டம் - 489, 677 

பிரமேகம் இரண்டுபத்து - 617, 657 . 

பாண்டுவகை அஞ்சு - 677 

அறுமூலம் - 677 

எண்பத்தாறு சயம் - 682 

வாயு யிருபத்தாறு :- 745 

பதினாறு குன்மம் - 745 

அட்ட குன்மம் - 774; 1030, 1046, 1368 

பதினெட்டுக் ரொணி - 774 

எண்பதாம் வாதம் - 956, 1030, 1368 

- உள்ளுருக்கி பன்னிரண்டு - 984 

சுரதோடம் எண்பது - 985 

ஆறு சூலை - 1046: 

என இவ்வாறு வருமிடங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன,
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4448 தோய்கள் 

சித்த மருத்துவத்தில், ஒவ்வொரு தோயும் பல வகைகள் 

கொண்டதென்பதை எண்ணிக்கையுடன் குறிப்பிடுவது ஒரு 

மரபாக உள்ளது. மொத்தத்தில் உடலில் தோன்றும் நோய்கள் 

நாலாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தெட்டு என்று கூறுவதும் ஒரு 
மரபாக உள்ளது. இந்த தோய்களின் வகை தொகை விவரங் 

களைச் கூறும் தனிச்சுவடிகளும் உள்ளன. சில நால்களிலும் 

இத்தகைய குறிப்புகளைக் காணலாம். 

நாமப்பா மிப்படியே நிசமாய்ச் கொன்னேன் 

நாலாயிரத்து நானூற்று நாற்பத் தெட்டே-509 

என இந்நூலிலும் இவ்வாறே கூறக் சாணலாம். 

சில தம்பிக்கைகள் 

மேற்கூறிய காரணங்களே அன்றி வேறு சில நம்பிக்கை 

அடிப்படையிலான  கரரணங்களாலும் நோய்கள் தோன்று 

கின்றன என்பர். 

“விதியால் வந்த வியாஇுகளும் விட்டே யோடும்” - 1237 

ன வரும் பாடலடிகள், ஊழ்வினையின் காரணமாகவும், பழ 

வினையின் தொடர்பாகவும் நோய்கள் வரக்கூடும் எனத் தெரி 

விக்கின்றன. 

கருவுற்ற தாயின் வயிற்றிலுள்ள குழந்தைகளுக்கும் 
நோய்கள் தோன்றும் என்பதை நூல்கள் பல விவரிக்கின்றன. 

இவை பெரும்பாலும் தேவதைகளாலும், பூதங்களாலும், பிசாசு 

களாலும் தோன்றுகின்றன என்பது பலரின் நம் ிக்கையாகும். 

“கர்ப்பக்கோள்' என்னும் பகுதியில், புகையிடலைக்கூறுமிடத்து, 

“ஏங்கியே தேவதையும் பூதப் பிரேதம் 

ஏவலொடு பிசாசுயிவை இல்லாமற் போமே'-1081 

ஏன இதை ஆரியர் விளக்குவர். இது சமூகத்திலுள்ள ல 

நம்பிக்கைகளின் அடி.ப்படையானது, இவை தவிர வேறு இடங் 

களில் இத்தகைய குறிப்புகள் இன்மையும் இவண் அறியத் தக்க 
தாகும். .
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தாளும் கோளும் 

உடலில் நோய்கள் தோன்றுவதற்கு விண்ணிலுள்ள கோள் 

களும் காரணமாகின்றன என்பது சோதிட அடிப்படையான 

தாகும். அக்கால மருத்துவ முறைப்படி. மருத்துவர்கள் சோதிட 

அடிப்படையிலும் நோயின் காரணத்தை அறிவர். இன்ன நாளில் 

இன்ன நட்சத்திரம் இருக்கும் நேரத்தில் தோய் வருமானால் 

தோய் இரும் அல்லது இராது என்று அறுதியிட்டுக் கூறுவர். இது 

அவரவர் அறிவுக் கூர்மையைப் பொறுத்ததாகும். இத்நூலில், 

குறிப்பாக “சுரம்” வரும் நாளகள் பற்றியும் அவை தீரும் அல்லது 

இராதது பற்றிய விவரங்களும் பின்வருமாறு குறிக்கப்பட்டுள் 

ளன. 

ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரம் இருக்கும் நாளில் சுரம் வரு 

மானால் இத்தனை தாளில் இரும் எனப் பின்வருமாறு கணக் 

கிட்டுக் கூறுவர். 

சரம் வந்த நரள் சுரம் தீரும் நாள் 

1. அசுவதி - எட்டு நாளில் தீரும். 

2. பரணி - ஒன்பது தாளில் தீரும். 

3. கார்த்திகை . எட்டுநாளில் தீரும். இராவிடில் இருபத் 

் தோரு நாளில் கொல்லும். 

4. Gon sont - எட்டுநாளில் தீரும். தீராவிடில் இருபத் 

்  தெட்டு நாளில் கொல்லும். 

5. மிருகசீரிடம்  - பத்து நாளில் தீரும். 

6. திருவாதிரை - ஐந்து நாளில் கொல்லும் இல்லாவிடில் 

ஏழு மாதத்தில் கொல்லும். 

7. புனர்வசு . - பதினோராம் நாளில் தீரும். 

8. பூசம் ௪ இரண்டு அல்லது எட்டு நாளில் தீரும். 

9. ஆயில்யம் - ஏழுநாளில் கொல்லும். 

10, மகம் - பத்துநாளில் குணமாகி, பதின்மூன்றாம் 

நாள் தீரும்.
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அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1300 

பத்து அல்லது பதினோராம் 

நாளில் இரும். 

பதினோராம் நாளில் கொல்லும். 

அல்லது மூன்று மாதத்தில் கொல்லும், 

எட்டு ௮ல்லது பத்து நாளில் தீரும். 

மூன்றாம் நாளில் கொல்லும், 

ஒருநாளில் கொல்லும் அல்லது நீங்கும். 

எட்டு அல்லது ஒரு மாதத்தில் 

கொல்லும். 

ஐந்தாம் நாள் சாவார். 

ஒன்பதாம் நாள் கொல்லும், 

ஒன்பது அல்லது பதினோராம் 

நாளில் தீரும். 

எட்டு தாள் அல்லது பதினோராம் 

நாளில் தீரும். 

பன்னீரண்டு நாள் அல்லது ஏழு 

மாதத்தில் தீரும். 

எட்டுநாளில் தீரும். 

பத்து நாளில் தீரும். 

ஆறு நாளில் கொல்லும். 

எட்டு நாளில் கொல்லும். அல்லது 

பத்தாம் நாளில் இரும். 

எட்டு நாளில் கொல்லும். அல்லது 

பத்தாம் நாளில் இரும்,
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வாரபலன் 

தாள் வாரம் பலன் 

1. ஆதிரை -. சோமவாரம் . மரணமாகும் 

2, திருவோணம் - அருக்கன் வாரம் - மரணமாகும் 

3, கார்த்திகை “சனி வாரம் - மரணமாகும் 

4, விசாகம் “வெள்ளி வாரம் 2 மரணமாகும் 

5. ரேவதி - புதன் வாரம் - மரணமாகும் 

6, சித்திரை - செவ்வாய் வாரம் - மரணமாகும் 

(பா. 1086-1096) 

என இவ்வாறு கூறுமிடங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. 

_மருநீதுகளின் பெயர்கள் 

மருந்துப் பொருள்களுக்கேற்பவும், அவை செயல்படும் 

வகைகளுக்கேற்டவும் மருந்துகளின் பெயர்கள் அமைக்கப் 

பெறுகின்றன. இப்பெயர்கள் வழிவழியாகப் பெரியோர்களால் 

அளிக்கப் பெற்றவை என்றும், இவற்றின் வேறு பெயர்கள் 

இன்னவை என்றும் நூலாிரியர் அங்கங்கே குறிக்கக் காண 

லாம். சான்றாக, “சடாட்சர குமாரி” என்னும் மருந்தைக் கூறு 

மிடத்து, 

“இன்னமொரு அக்கினிகு மாரி சொல்வோம் 

இதன்பேர்கேள் சடாட்சர குமாரி யாகும் 

சொன்னதொரு மால்விசய வேல்கைக் கொண்ட 

சுப்பிர மணியமென்றுஞ் சொல்லு வார்கள்! 1028 

என விளக்குவர். இதே போன்று “சவநாராயண சிந்தூரம்” 

என்னும் மருந்தைக் கூறுமிடத்து, 

“தலேற்பனம்போம் இன்னமொரு சிந்தூர ரம்போர் 

செப்பக்கேள் இருட்டிணஅப் பிரகமாஞ் சத்தை 

சிலேற்பனம்போம் மகாமேக ராம பாணம் 

வீசநாரா யணூந் தூர மென்பார் 

இலேற்பனம்போம் Perch பேரொன் நாகும் 

சித்தரிட்ட பேரப்பா சந்தூரந் தானே'-970
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என விளக்குவர். இவ்வாறு மருந்துகளின் மாற்றுப் பெயர்களை 

அளிப்பதிலும் நூலா௫ிரியர் தெளிவு கொண்டிருப்பது நன்கு 

புலனாகும். 

சில மருந்துகளின் பெயர்கள் வடமொழிப் பெயர்களாக 

இருப்பினும் அவை தமிழ் மொழிக்கேற்.! அமைத்திருப்பதும், 

பல மருந்துகளின் பெயர்கள் நல்ல தமிழிலேயே அமைத்திருப்ப 

தும் குறிக்கத்தக்கன. 

தொகை பற்றிய விளக்கங்கள் 

சில மருந்துப் பொருள்கள் தொகையாகவே கூறப்பெறுவது 

வழக்கம். சான்றாக, இரிகடுகு, திரிபலா, முக்கூட்டு எண்ணெய், 

பஞ்சமூலம், தசமூலம் போன்றவற்றைச் சுட்டலாம். இவை 

ஓவ்வொளன்றிலுமுள்ள தனித்தனி மருந்துப் பொருள்கள் பொது 

வாக அனைவரும் அறிந்தவையே. நிகண்டுகளிலும் அசுராதி 

களிலும் இத்தகைய விளக்கங்களைக் காணலாம். இவ்வகையில், 

“தரிகோல விவரம்” கூறுமிடத்தில் இந்நூலாஇிரியர் பின் 
வருமாறு விளக்குவர், 

*விவரங்கேள் சந்தனமுஞ் சிவதை கானும் 

வெள்ளைக்குங் கிலியமிவை திரிகோல மாச்சு 

விவரமாய்த் தெரியாத மருந்தெல் லாந்தான் 

மேன்மக்காள் சொற்கேட்டு விளங்கிக் கொள்வாய் 

விவரமறியாதவர்கள் ஆகாச கருடன் 

வீறான பழுபாகல் கொல்லன்கோவை யென்பார்'-341 

என்று இவ்வாறு கூறுமிடத்து, மருந்துப் பொருள்களை விவர 

மாக அறிய அத்துறையில் வல்லோரின் துணையை நாட 

வேண்டுமென்பதை வலியுறுத்தக் காணலாம். மேலும், 

நூலாூரியர் மருந்து செய்முறைகளில் கொண்டுள்ள கவனமும் 

ஈடுபாடும் இதனால் நன்கு புலனாகும். 

மருந்து செய்யும் பக்குவங்கள் 

மருந்துப் பொருள்களை அளவுடன் சேர்த்து, அவற்றை 

மூறையாகச் செய்யும் பக்குவங்களை நால் முழுவதும் கூறக் 

காணலாம்.
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குழைய ஆட்டவும், மை போல ஆட்டவும், மெழுகு 

போலாட்டவும், குழம்பு போலரைக்கவும், மாயனம் போலாட்ட 

வும், களிம்பு போலரைக்கவும் என இவ்வாறு அரைப்பு முறை 

களைக் கூறுவதும்; எட்டொன்றாமக் காய்ச்சவும், பதத்தில் 

வடித்இிறக்கவும் என இவ்வாறு காய்ச்சும் முறைகளைக் 

கூறுவதும்; சீலை செய்தல், குகையிலிடல், மூசை வைத்தல், 

பாவனை செய்தல் மற்றும் கனபுடம், குக்குடப்புடம், வராக 

புடம், கசபுடம், தானிய புடம் என இவ்வாறு புடமிடல் 

போன்ற பக்குவ முறைகளைக் கூறுவதும்; தோலாந்திரமாக 

எரித்தல் போன்ற எரிப்பு முறைகளைக் கூறுவதும் இத்நூல் 

முழுமையும் கிடைக்கும் செய்திகளாகும். இவையனைத்தும் 

பெயரளவிலேயே கூறப்பெறுகின்றனவேயன்றி இவை பற்றிய 

விளக்கங்கள் ஏதும் கூறப் பெறவில்லை. இவற்றிற்கான விளக் 

கங்களைத் தக்க நூல்களை கொண்டு அறிவதும் அவ்வழிகளில் 

இம் மருந்துகளை முறைப்படி செய்தளிப்பதும் தேவையாகின் 

றன. இப் பக்குவ முறைகளைக் கொண்டு செய்யும் மருந்துகளே 

சிறந்த பலனையளிக்கும் என்பதும் இவண் குறிப்பிடத்தக்க 

தாகும். 

முருந்திடும் அளவுகள் 

மிகவும் பக்குவமாகச் செய்யப்படும் இம் மருந்துகள் மிகவும் 

வன்மை வாய்ந்த. இவற்றைக் குறிப்பிட்ட அளவிலேயே 

பயன்படுத்த வேண்டுமென்பதை நூலின் பல பாடல்களும் 

குறிப்பிடுகின்றன. நோயாளியின் பலமும் நோயின் பலமும் 

- அறிந்தே மருந்தளிக்க வேண்டுமென்பதை அங்கங்கே சுட்டுவது 

குறிக்கத் தக்கதாகும். காட்டாக. 

பாங்காக உடம்பறிந்து இருநேரம் ஊட்டு - 234 

கழஞ்சிரண்டு இருநேரம் உண்டபோது - 260 

மண்டலந்தான் உண்ணச் சொல்லாக - 273 

நினைவறிந்து ஆளறிந்து நீசெய் வாயே - 317 

நினைவறிந்தும் உடலறிந்தும் உண்ணச் சொல்லே - 388 

ஆளுடைய பலத்தைக் கண்டு - 392 

இதமாக ஈரஞ்ச முழுகச் சொல்லே - 417
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வாகின்ற சரீரங்கள் பலமறிந்து - 535 

அளவே தாதளங்காய்ப்போல் உண்ணச் சொல்லே - 449 

குன்றாகும் வியாதிக்கிங் குறுதி கண்டு 

கொடுத்திடவும் ஆள்பலமும் குறித்துப் பாரே - 546 

பார்த்துச்செய் பலவுறுதி யான பேர்க்குப் 

பழச்சாற்றி லிரண்டுருண்டை பதமா யூட்டு - 347 

காசெடைதான் உண்ணச் சொல்லே - 553 

நீட்டியதோர் உடலறிந்து கொடுத்தா யானால் 

நின்றுபோம் கடிகையொன்று மூன்று மூன்றே - 567 

அருந்துவது மண்டலந்தான் தோய்கள்பல 7மானால் 

அற்பசொற்ப நோய்களுக்கு அதிற்பாதி கொள்ளு - 763 

ஓருமண்டலம் அருந்த வோடும் நோய் - 808 

மத்தியிலே விடாமல்நீ மண்டலந்தான் கொண்டால் 

மகாநதோயுந் தீருமந்த மகிமைநீ யறியே - 1328 

பிரமாணம் மண்டலந்தான் பிசசிலா துண்பாயாகில் 

போமே - 1435 

எனவருமிடங்கள் குறிப்பிடத் தக்கன. 

மருந்துகளின் வன்மை 

முறைப்படி செய்து முடிக்கப்பெற்ற மருந்துகளை. நோயுற் 

மோருக்குக் கொடுக்க நோய் எவ்வாறு நீங்கும் என்பதைக் 

கூறுமிடத்து, அம் மருந்துகளின் வன்மை அறியுமாறு வலியுறுத் 

இக் கூறும் தன்மையை இந்நால் முழுமையும் காணலாம். 

காட்டாக, 

படுத்ததொரு நோயெல்லாம் பறந்தே யோடும் - 188 

குரியாமல் ஓடிப்போம் சத்தியந் தானே - 190 

மோதிவரு நீர்மேகம் ஒடுந் தூரம் - 202 

நொடிக்குமுன்னே நோய்களறும் வச்சிர தேகம் - 231 

ஓடிப்போம் நெய்கண்ட வுடனே யப்பா - 309 

கண்டவுடன் நோய்க எளேகும் - 347 

காட்டியே மறைத்தாற்போற் காணா தோடும் - 351
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பலசுரமும் விடசுரமும் பறக்குங் கண்டாய் - 363 

கடுஞ்சுரமும் விடசுரமும் காணா தோடும் - 367 

பலசுரமும் இவற்றாலே பறந்து போமே - 381 

உண்ணையிலே பறந்துபோம் உண்மை தானே - 405 

ஆச்சரியம் படுபருக்கள் தணிந்து போமே - 452 

உண்டுவிடும் இருமலெல்லாம் பயந்தோடிப்போம் - 468 

உண்டிடவே நோயெல்லாம் பற்ப மாகும் - 468 

காட்டுமுன்னே சுரந்திரும் காட்ட வேண்டாம் - 477 

காலனாம் நோய்களெல்லாம் அரிதார பற்பம் - 519 

தொடுமுன்னே நோயெல்லாந் தூளாய்ப் போகும் - 559 

அலத்திரும் விட்டோடு மப்பா கேளு - 597 

கொடுத்தவுடன் சுரமனைத்தும் கூசிப் போமே - 662 

குலவியதோர் சயரோகங் கூப்பிட்டோடும் - 663 

பிரளவரும் குத்துமுதல் பலங்கெட்டோடும் - 663 

மூண்டுநின்ற வியாதியெல்லாம் அடியுடனே பேர்ந்துபோம் 

- 663 

புரைகண்கள் ஆறியே விழலாய்ப் போச்சே - 689 

வியாதியெல்லாம் பொடியாகப் பறக்குமே - 774 

கூப்பிட்டு ஓடுமென்று கூறினோமே - 784 

நாணியே பயந்தோடும் - 792 

இட்டுமுன்னே பாய்ந்துவிடும் நோய்க ளோடும் - 810 

விருந்தாக நோய்களெல்லாம் பறந்தோடிப்போம் - 826 

௮சற்றிவைக்கும் தோய்களுக்கு மார்பி லாணி - 843 

கூட்டோடே ஓடுமடா குன்மவகைத் தீரும் - 847 

கண்டவுடன் பறந்தோடும் - 661 

பூட்டியிட விட்டோடும் - 873 

கதிகெட்டு வோடவே கேளு கேளு - 674 

நெொடிக்குள்ளே வியாதிகளை உண்ணும் பாரே - 892 

. போகுமடா உண்டவுடன் போகுத் தானே - 895
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தொண்ணூற்று ஆறுவகையுர் தூரப் போமே - 901 

வாடை பட்டால் நிமிடத்தில் மாண்டு போகும் - 916 

தூரோடே பறந்துபோஞ் சுகமாங் காணே - 939 

ஆணப்பா நோய்க்கெல்லாங் கால னாகும் - 940 

சிந்தூரம் சருவ நோய்க்கும் ஆடுகண்ட வேங்கை 
யாமே - 948 

பயித்தியமும் பிரமை மதல் பாளற்றுப் போமே - 957 

வாயுவெல்லாம் விழலாம் பாரே - 1021 

வேறுகொண்டு மறைந்தோடும் பூபதியைக் கண்டால் - 1043 

நின்றுபோம் பிணியனைத்தும் நிலைகெட் டோடும் - 1204 

அகன்று பிரிந்துதட்டுக் கெட்டுப் பழவினையும் 

பறந்தோடும் படிச் சொன்னோமே - 1209 

குகைக்க ஓடிப் போய்விடுங்காண் - 1230 

விட்டே யோடும் விரணங்கள் - 1237 

கோவித்திருந்த பித்தவெட்டைக் கூப்பிட்டோடும் - 1275 

சென்றா றென்றே விட்டகன்று திரும்பிப் பாராது 

ஒளிந்தோடும் - 1284 

விண்ணடா காசக்கூறு வெகண்டுவிட் டோடும் 

பித்தம் - 1289 

தீரும்நோய் நிர்மூல மாமே - 1303 

கூட்டோடே விழுந்துபோங் குறைதா னில்லை - 1311 

அசடில்லை தோக்குமார் பாணியென லாமே - 1325 

சொல்லக்கேள் இதற்கொத்த ிந்தாரம் புகுந்தால் 

தொல்வினைகள் விழுந்தோடும் சுருதி தானே - 1344 

தோய்களெல்லாம் விட்டே யோடும் - 1357 

பாரடா விழுந்தோடும் பலபலதோ யகன்று - 1369 

வேரடா அற்றுவிடும் விய திக் கெல்லாம் - 1369 

காணா தோடும் கண்டறியே - [371 

பகராமற் பகர்ந்ததுவும் பஞ்சாங் கண்டாய் - 1396 

சொல்லி யோடிடும் விக்கலும் சத்தியே - [397
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பாடி யோடிடும் - 1399, 1428. 

கூப்பிட் டோடிங் சண்டீரே - 1404 

அஞ்சிப் பயந்து தானடுங்கி 

அடவிக் கேகுப் போய்விடுமே - 1409 

காட்டாதே எந்தாளும் பலதோ யெல்லாம் 

கடைபட்டு ஓடிடுமே - 1442 

என வருமிடங்கள் குறிப் பிடத்தக்கன. 

துணைமருந்துகள் (அனுபானங்கள்) 

நோய்க்கேத்ற மருந்துகளைக் கொடுக்கும்போது, தேன், 

பழச்சாறு போன்ற துணை மருந்துகளைக் கூட்டிக் கொடுக்க 

தோய்கள் விரைந்து மீங்கும். இது சித்த மருத்துவத்தின் தனிச் 

சிறப்பாகும். 

ஊட்டடா அனுபானத் துறையோ டொக்க - 673 

அட்டில்லா தனுபானம் அப்படிதநோய் கண்டு 

அருந்தினாற் பிணிபலவும் அண்டா தையா-1170 

என இவ்வாறு பல பாடல்களிலும் துணைமருந்துகளின் அருமை 

யைக் கூறக் காணலாம். 

ஓரே மருந்தைப் பல்வேறு நோய்களுக்கும் அளிக்க வெவ் 

வேறு துணை மருந்துசளைப் பயன்படுத்துவதை உரைவிளக்கங் 

களில் தனித்தனியே காணலாம். 

பத்தியம் 

லை மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது பத்தியமாக இருக்க 

வேண்டுமென்பது மருத்துவத்தில் பொதுவான விதியாகும். 

அதாவது குறிப்பிட்ட. மருந்துகள் உட்கொள்ளும்போது புளி, 

உப்பு, மாப்பண்டங்கள், இறைச்சி, தயிர், காரம், பெண்போகம் 

போன்றவை நீக்கப்பட வேண்டுமென்பர். இது நோய்க்குநோய் 

மாறுபடும். இதைப் பல பாடல்களிலும் கூறக் காணலாம். 

காட்டாக, 

எவ்வளவு பத்தியங்கள் பிசகி னாக்கால் 

என்மேலே குறையில்லை யிடுக்கம் நீயம் - 448
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சிக்கான பூசணிக்காய் ஆறுஇங்க ளாகா 

சிறப்பாகப் பின்புயிவை தேடியே யருந்து 
முக்காலும் சொல்லிவிட்டோம் பத்தியங்கள் பருவம் 

மோசமில்லை வியாதிகளும் நாச மப்பா - 801 

கண்டதெல்லாத் இண்ணாதே - 817, 1381 

திண்டாடித் திரியாதே அனுபோகந் தள்ளு 

தெலிந்துவிடு மறுபத்தியந் இருமட்டும் இதுவாம் - 817 

பண்ணாகும் பத்தியத்தின் படிநின் றார்க்குப் 
பாழானத் இவினைகள் இல்லல இல்லை - 886 

நீக்கிடு புளிக சப்பு நிறுத்இனால் மெத்த தன்று 
போக்கிலே கொள்வீராகில் பொறுப்பது வெகுநாள் 

செல்லும் - 1277 

எனப் பத்தியத்தின் தேவையை அங்கங்கே வலியுறுத்தக் காண 
லாம். 

மருந்து செய்முறைகளின்போது, பத்தியம் பற்றிய குறிப்பு 
களையும் உரைவிளக்கங்களில் தனித்தனியே காணலாம், 

ழூசை விதி 

மருந்து செய்முறையின்போது, குறிப்பாக நெய், எண்ணெய், 

சிந்தூரம் போன்ற மருந்து வகைகளைச் செய்யும் போதும், 

மருந்துகளை அளிக்கும் முன்பும் “பூசை' செய்வது பொது விதி 
யாகக் கூறச் காணலாம். இது, சத்த மருத்துவநூல்கள் பல 
வற்றிலும் கூறப்பெறும். பூசைக்குரிய தெய்வங்களாக விநாயகர், 

அம்பிகை, சிவன், வைரவர் ஆகியோர் பலவிடங்களில் குறிக்கப் 
பெறுவதை இத்நூல் முழுமையும் காணலாம். காட்டாக, 

போக்கியே கணேசனுக்குத் தூப தபம் 
புட்பத்தால் அர்ச்சனைநை வேத்தியஞ் செய்து 

தாக்கியே சொர்ணபுட்பஞ் சாத்தி யங்கே 
தீணல்மூட்டிப் பதமாக வடித்துக் கொண்டு - 224 

அடுப்பேற்றிப் பூசைசெய்து அனலை மூட்டி - 233 

களங்கமறப் பராபரையை நினைந்து கொண்டு 
கழஞ்சிரண்டு இருநேரம் உண்டபோது - 260
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மனோன்மணியைச் சதாசிவனை வணங்கிச் செய்யே - 307 

கர்த்தாலவ இயானித்து உண்ணச் சொல்லு - 405 

ஆயிபகம் பூசித்து அருள்கா வென்று நீட்டியொரு 

காசெடைதான் தினமுங் கூட்டு - 413 

விநாயகர்க்குப் பூசை செய்து தாய்பதத்தை மறவாதே 

வடித்து மைந்தா - 488 

ஆயிபகம் பூசித்து அடுப்பிலேற்றே - 500 

நின்றாடும் சசனுக்குப் பூசை செய்து 

நினைவோடே காசெடை.தகான் உண்ணச் சொல்லே - 
553 

நாடியே கணேசனுக்குப் பூசை செய்து - 570 

தாயகர்க்குப் பூசை செய்து வடித்துப் பின்பு - 656 

பூசிக்கும் ஆயிமுதல் நிருவாணிக்கும் 

புகழாக வாமத்திற் பூசிப் பாயே - 664 

ஆட்டடா இத்தைலம் இறக்கும் போது 

ஆயிக்கும் பூசைநன்றாய் வைத்து - 673 

பார்க்கையிலே தேவிக்குப் பூசை செய்து - 681 

வேடுகட்டி வடிகட்டி விநாயகனைப் பணியே - 697 

புகையாமல் தேவிக்கும் வடுகன் கண பதிக்கும் 

பாங்காகப் பூரித்து தானியபுடம் வைத்து - 702 

சூட்டடா தேவிமுதல் வடுகன் நன்றாகத் 

தொழுவதற்குப் பூசைவிதி தொடங்கு வாயே - 743 

செய்துநல்ல கண்.பதிக்குந் தேவி வடுகனுக்குஞ் 

சிறப்பாகப் பூசித்து - 757 

கேனென்ற மொழியாளைப் பூசித் தேதான் 

சிறப்பாகக் காப்பிட்டு ஒன்றாய்ச் சேரே - 879 

சிலைதான் மண்பூசி வாலுகையி லேற்றி 

தேவிக்குப் பூரித்துத் திடமாய் நின்று 

வாலையே அம்பரையே கருணை வாழ்வே 

மகத்தான பெரியோர்கள் மனமே யென்று 

௮-6
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காலையிலே யெரித்திடுவாய் முத்து தானும் 

கருவாக எரித்துவர மைந்தா நீயும் 

மாலையிலே கணபதிக்குப் பூசை செய்து 

மறுகாலைச் சந்தரரம் மகத்தாம் பாரே - 890 

தியானமென்ன பரைபூசை கணேசன் பூசை 

தட்சிணா மூர்த்திபதங் கேத்திர பாலன் 

இயானமென்ன சித்தருக்கும் பெரியோர்க் மெல்லாம் 

சிறப்பாகப் பூசை செய்து - 932 

.மண்டியே அகுதிகட்குச் சோறு போடு - 933 

நாட்டப்பா நாலாநாள் வைரவற்குப் பூசை 

நயமாகச் செய்தேதான் உடைத்துப் பாரு - 948 

சேடாக்கினியைக் கொண்டேதான் பூசை பண்ணத் 

தேவியென்னும் அவளைதன்றாய்த் தெளிந்து கொண்டு 

- 962 

மூட்டப்பா வடுகனுக்கு நிருவாணிக்கு 

மூடியே ஆறவைத் தெடுத்துக் கொள்ளே - 1025 

முத்திருக்கஞ் செவியதனைக் காரிநாளில் நாட்டியதிற் 

காப்பிட்டுப் பராபரைக்கும் பூசை - 1063 

வைத்ததொரு பரராபரையைத் இயானஞ் செய்து 

வாகாகச் சனிக்கிழமை காப்புக் கட்டி 

வைத்ததகொரு பராபரையைத் தியானஞ் செய்து 

வாகாக அருக்கநாள் மூலம் வாங்கே - 1066 

பகையாமற் கணேசனையும் பூசை செய்து - 1133 

சொல்லவரி தானசிவன் சத்தி பூசைக் 

கொழில்முடிந்து மண்பாண்டக் குப்பி வையே - 1206 

பாங்குடனே பூசைவிடுப் படிநடத்தி - 1207 

அடிமுடியாய் இருக்கின்ற கணேசனைப்பூ சித்து 

அல்குழம்புப் பாகிலே மருந்துமமைக் திடுமே - 1324 

சாற்றக்கேள் விநாயகனைப் பூசை செய்து 

சதாசிவனைக் தியானித்து - 1354 

மழுத்துரித்தார் பதந்தொழுது - 1367
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சட்டமாய் விதாயகளைப் பூசை செய்து 
தாயாளை அர்ச்சித்து அடுப்பி லேற்றி 

இட்டமாய்த் இயானித்து - 1471 

தேகமதற் கழிவேது வைரவனைப் பூசி 

சிந்தூரம் எடுத்தடக்கிச் சிவனைப் பூசி 

தேவியொடு கணபதிக்குப் பூசை பண்ணு - 1489 

என வருமிடங்கள் மருத்துவர்களுக்கான பூசைவிடுகளைச் 

சுட்டக் காணலாம், இவை பொதுவாக மருந்து செய்வோருக் 

கும், மருந்து உட்கமொள்வோருக்கும் நம்பிக்கையை அளிக்கும் 

வகையிலேயே கூறப்பட்டுள்ளன எனலாம். 

மருத்துவருக்கான அறிவுரைகள் 

மனிதனின் நோய் போக்கும் மருத்துவர் எப்பொழுதும் 

நற்குண நற்செய்கைகளை உடையோராக இருக்க வேண்டு 

மென்பது பொது விதியாகும். இதைச் சித்த மருத்துவ நூரலஈ 

சிரியர்கள் தம் நரல்களின் இடையே தெளிவாக விளக்குவர். 
இந்நூலிலும் இத்தகைய நல்லறிவுரைகள் பல குறிப்பிடப் பெறு 
கின்றன. ் 

வணங்கடா கணபதியைச் சித்தர் முத்தர் 

மகத்தான ரிசிதேவர் ஞானத் கோரை 

பிணங்காமல் அடிபணிந்து கருவம் விட்டுப் 

போற்றிநீ வைத்தியஞ்செய் புனித மெய்தும் 

இணங்காத பேருடனே இணங்க வேண்டாம் 

இனமறிந்து உண்மைசொல்லு இல்லா விட்டால் 

உணங்காதக சமாதியிலே நின்று கொண்டு 

ஒப்பற்ற வைத்தியனென்று ஒடுங்கிடாயே - 308 

என வரும் பாடலில் மருத்துவத் தொழிலின் புனிதத் தன்பையை 
விளக்கக் காணலாம். அத்துடன், பொருளாசையின் றி மருத்துவம் 
செய்யும் மருத்துவமனை இறைவனென்றே போற்றுவர் என்பு 
தைப் பின்வரும் பாடலால் விளக்குவர், ்
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பண்டி தனும் பரிகாரி வைத்திய னென்றும் 

பாடுகின்ற மொழியெல்லாம் பரனுக் காகும் 

கண்டிதமாய்' முசம்பார்த்து தோயைப் பார்த்து 

சுதித்தெழுந்த நாடியுட கலக்கம் பார்த்து 

முண்டிதமாய் மூன்றுக்குள் நவதாது பார்த்து" 
முனைசண்டு மருந்தினுட. முடுக்கும் பார்த்து 

அண்டினபின் பொருளாசை மிகுந்தி டாமல் 

அறிந்துசெய்வோன் எழுபிறப்பும் ௮யனாம் பாரே. 

- 510 

இப்பாடலைத் தொடர்ந்து வரும் ஏழு பாடல்களிலும் 

“பண்டிகுர் அல்லது மருத்துவர் நிறை” பற்றியே விளக்கக் காண 

லாம். 

மருத்துவர் என்போர் பல நூல்களையும் கற்றல் வேண்டும். 

குத்துவ விளக்கங்களில் வல்லவராசு வேண்டும். தாதுக்களின் 

தன்மையும் சரக்குகளின் தன்மையும் கண்டிருப்பதுடன் மருந்து 

களை முறைப்படி அரைத்தல், புட்மிடும் முறைகளை நன்கறிந் 

திருத்தல், எரிப்பு முறைகளை அறிந்திருத்தல், மருத்தளவு 
களைச் சரியான முறையில் அளித்தல், நோயின் தன்மையறிந்து 

மருத்தளித்தல். ௨ல் மற்றும் உணவு நிலையறிந்து பிணி 

நீக்கம் செய்தல் ஆகியவற்றில் வல்லவரே நல்ல மருத்துவராவர் 

(பா.516) என இவ்வாறு மருத்துவருக்கான விதிமுறைகளையும் 

விளக்குவர். மேலும், 

போரதனைச் செய்யாதே வாதா டாதே 

பொய்சொல்லிப் புலையாடித் இரித்தி டாதே 

சரகனை அறியாரைச் சேர்ந்தி டாதே 

டவர்க்கம் அறிந்துகொண்டு இட்சை சொல்லு - 601 

சான்றும். 

நீட்டமுடன் துணிந்தவர்கள் போல அப்பா 

நெறிநிற்கப் பாவமில்லை யில்லா விட்டால் 

நாட்டமுடன் பலபழிகள் சுமத்தி யாகும் 

ந்லமறிந்து சொல்வதற்குத் தோட மில்லை - 602
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என்று அறிவுரை கூறும் ஆரியர், புத்தி சாதகம்' என்னும் 

தலைப்பில் 684 ஆம் பாடல் முதல் 686 வரையிலான பாடல் 

களில் விளக்குவதும் இவண் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

இதே போன்று, மருத்துவ முறைகளைக் கற்க விரும்பு 

வோர் தெளிந்த மனத்தோராக இதைப் பயில வேண்டுமெனவும் 

விளக்குவர். 

ஆட்டிவிட்ட பம்பரம்போல் அலைவீர் வீணர் இதுகாணே 

- 1234 

அதுவாகும் இதுவாகும் என்றே எண்ணி 

அலைதந்தலைந்து திரியாம லருளை நோக்கிப் 

பொதுவாகும் நினைவுகொண் டிரப்பா ராகில் 

புத்திசித்தி முத்திமுதல் புனித மாமே. - 1085 

பாரப்பா இந்த நூலைப் பண்டிதம் வேண்டிற் றானால் - 

1100 

குரிக்கிலேன் பல தரலை என்னூல் நன்றாய்த் 

குரித்தாக்காற் சகலூத்துந் தானே எய்தும் - 1023 

பொய்யாக உரைப்பதென்ன புத்தி சொன்னேன் 

புலத்தியனே அதுக்குரைத்த வைத்திய மப்பா 

மெய்யாகு மென்றோர்க்கு மெய்யாய் நிற்கும் 

விளம்பவென்றாற் பொய்யாகும் விளம்பச் கேளே. 

~ 1475 

என ஆசிரியர் வலியுறுத்துவன குறிப்பிடத்தக்கன. 

உவமைகள் 

குறிப்பிட்ட நோய்களை. விளக்கு மிடத்தும், மருந்து செய் 

மூறையில் சில பக்குவங்களைக் கூறுமிடத்தும், நோயகலும் 

விதங்களைக் கூறுமிடத்தும் உவமையுடன் விளக்கும் போக்கை 

இந்நூல் முழுமையும் காணலாம். காட்டாம. 

“பித்தத் தானும் தவளையைப் போலே பாயும்” -13 

‘ou தானும் சரா்ப்பம்போல் ஓடும் ஓடும்” - 13 

'காச்சப்பா பஞ்சள் போலக் கவிசினம் தன்னிற் கண்டால் 

வீச்சப்பா பித்தமேகம் விளம்பினார் விரும்பிக்காணே'-50
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“இனித்திடும் வாத மேகத்து இயல்புநல் லெண்ணெய் 

போலும் 
பனித்திடும் கள்ளு போலும் பதனிபோல் 

நீர்தா னோடும்” - 57 

“தானென்ற கர்ப்பத்தோடு தரித்திடும் சோரை கட்டில் 

வானென்ற மத்துப் போல் வாயுவும் உருளும் பாரு'-78 

“போதான உடம்ப தெல்லாம் புண்போல மிகவும் நோகும்” 

(கர்ப்ப காலம் மேகம் மீறினால்) -79 

“வாலைப்பெண் போலவருஞ் சயம்” - 519 

“மத்துப்போற் இரண்ட குன்மம்” - 818 

“படைத்ததுயன் போலடைக்கும் தாரகம்” - 850 

“மதுச்குடம்போல் பெருவயிறு” - 857 

“பிணிமிகுக்கு முகம்பார்த்தாற் பிசாசு போலாம்' (சுரம்)- 
1097 

“குயில்போ லிரைச்சல் மலபந்தம்' - 1200 

“விடம்போலே இயக்க மயக்க முண்டாகும்' - [14௪4 

“வெட்டுப்பட்ட. புண்போலே மேனியெங்கும் 
விதனமுண்டாம் (கன்னநோய்) - 1445 

“தரங்கம் போன்று ௮அனற்சூலை' - 1370 

“அரங்கம் போன்ற பீனிசம்” - 1370 

*உவர்ந்தே நாவில் பலாமுட்போல் 

உறையும் தாகம் வயிதிரையும் 

அலந்தே பிரிந்த மான்போலே 

அரந்தல் கொடுக்கும் கண்டுவக்கும்” 

(பித்த சலேற்பன சுரம்) - 1451 

என இவ்வாறு தோய்களின் குறிகுணங்கள் உவமைகளால் விளக் 

கப்பெறுகின்றன. 

இவ்வாறே பருந்து செய்முறைப் பக்குவங்களையும் பின்வரு 
மாறு உவமைகளால் விளக்கக் காணலாம். 

நறுக்குவாய் பணம்போலே நன்றாய் நீதான் - 100 

பரித்திடுவாப் பணம்போலே தாளகத்தை வெட்டி - 101
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சல்லிபோற் தாமரத்தை நறுக்கி வாங்கி - 110 

வட்டுப்போலப் பிடித்ததனை ஆற வைத்து -122 

தஇச்சட்டாப் போலே சூடாம் -126 

மைபோலாட்டி - 129 

கடலை போலே உருட்டியே - 157 

நீனவே ஆட்டுறீ குன்றி போலே - 181 

குட்டடா எருப்போலே அகல மாக - 187 

குன்றிபோ லுருட்டடா குளிகை - 201 

மயனம்போ லாட்டி வாங்கி - 302 

சாந்துபோலாம் பச்சரி9க் கழுநீர் - 304 

வெண்ணெய்போல் ஆட்டியதை - 426 

பொன்னிறம்போல் வெதுப்பி வாங்கி - 458 

வா௫ியறும் வங்கத்தை யுருக்கிச் சாய்த்து 

மலரவே இறகுபோற் தட்டி வெட்டி - 489 

நீட்டிலே யிலைத்தூளை மேலுந் தூவி 

நோரப்பாகப் பாய்போலே சுருட்டிக் கொண்டு--490 

களிப்போலே ஆட்டியே வில்லைதட்டி - 538 

உளுந்துபோற் குளிகை கட்டி - 546 

உருள்பாவட்டங் காய்ப்போலக் குளிகை கட்டி-564 

மருந்ததனை மிளகுபோலே மணியாக்கி - 579 

சிறு பயறு போலே கட்டி - 587 

பேழைபோல் குகைதான் கட்டி - 623 

முத்துப்போலத் தெளிக்காடி - 637 

மண்டிபோலக் கழ்நிற்கும் - 638 

சோறு போலக் கோலரக்குக் கசாயம் - 641 

கனகம்போல் பதம்வந்தால் ஆற்றிவைத்து - 642 

குயிர்போலே பிழிந்துவைத்து - 653 

சாட்டையில்லாப் பம்பரம்போ லாட்டிவரும் போது-732 

புட்டலித்தாற் போலே - 843, 897
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உடைத்தகுளம் அடைப்பதுபோற் சிவக்க வறுத்து - 850 

சுயிறுபோற் திரட்டி - 1061 

ஓவியம்போற் சீலைமண்செய் - 1263 

தான்றிக்கரய்போ லுண்டை செய்து - 1404 

பிசின்போல நய்யும் பருவம் - 1407 

இதே போன்று சிந்தாரம் போன்ற சில மருந்துகள் செய்து 

முடிந்தபின் அம்மருந்தின்' நிறம் போன்றவற்றையும் உவமை 

களால் விளக்கக் காணலாம். காட்டாக, 

அப்பிரகம் அருணன் போலாம் - 131 

சிந்தூரம் அருணன் போலாம் - 526 

வளரருணன் போலிருக்கும் - 356 

இத்திர கோபம் போலாகும் - 681 

சிந்தூரம் ஆலம்பழம்போற் கறுத்து - 74௧4 

களிம் பற்றுச் சத்தெல்லாம் கனகம் போலாம் - 789 

பதங்கமப்பா மயிற்கழுத்துப் போலாம் - 825 

இண்டிவர மயிற்சமுத்து நிறம்போ லாகும் 

கெடியாகத் இரும்பவது மஞ்சள் போலாம் 

இண்டிவரச் சிந்தூரம் அருணன் போலாம் - 910 

ஓந்தூரம் மூருக்கம்பூப் போல - 948 

சோதிநிறம் போலிருக்கும் - 990 

பாளைப்பூப் போலிருக்கும் பக்குவங் காணே - 1005 

என வருமிடங்கள் இவ்வகைபில் குறிப்பிடத்தக்கன. 

குறிப்பிட்ட மழுந்துகளை முறைப்படி கொடுக்க தோய்கள் 

எவ்வாறெல்லாம் போகும் என்பதையும் உவமைகளால் நயம் 

படக் கூறக் காணலாம். காட்டாக, 

வெண்டஞ்சிற் பொறிபட்டாற் போலப் போக்கும் - 131 

கழப்பொலிபோற் பறந்தோடும் - 167 

காட்டகத்துற் இப்போலே அருகிப் போமே - 176, 257 

வெல்லுமே நீட்டயிலே பாணம் போலே - 198
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தலைகெட்ட நூல்போலே சாடிப் போமே - 216 

கடித்துவாய் துடைத்தாற்போற் பிணிவின் ணேகும் - 234 

காட்டுமுன்னே கரியுண்ட சனிபோ லாகும் - 334 

இந்தனத்தில் வீழ்தீப்போ லெரியுந் தானே - 539 

விடுத்திடவே சரம்பாய்ந்தாற் போலே யோடும் - 564 

வெங்கனலிழற் பஞ்சுபோல் வேகும் - 632 

பொறிவிழுத்த கருமருந்து போல வேகும் - 657 

அரம்போலே நேோயனுக்கும் - 732, 811 

பாலையிலே படுதியைப்போல் நோய்களையும் பறிக்கும்- 827 

பொறிபட்ட பஞ்சுபோலப் பொசுங்கிப் போகும் - 912 

கானென்ற தீயிலிட்ட. இரணம் போலே 

காட்டுமுன்னே பற்பமாம் - 996 

இடுக்கிலே பட்ட எலி போலவிட மழியும் - 1196 

என இவ்வாறு வருமிடங்கள் குறிப்பிடத்தக்கன. 

இல மருந்துப் பொருள்களைச் கூறுமிடத்தும், 

தண்ணுகிரி போலுயர்ந்த காமிர பற்பம் - 175 

நரித்தலைபோ லிருந்த விட்டுணுக் இரந்தி - 731 

நாமா துடல்போல் தற்சோகி - 1448 

என இவ்வாறு உவமையுடன் கூறுவன குறிப்பிடத்தக்கன. 

இவ்வாறே :மாமால் துயின்ற கடல்நுரை' - 1448, 

“மன்னர்பணி நிலப்பனைவேர்” - 206, :உயிர்பறிக்கும் வாத 

குன்மம்” - 171 என வரும் அடையுடன் கூடிய தொடர்களும் 

குறிக்கத்தக்கன. ் 

இவ்வாறு பல இலக்கிய நயங்களைச் கொண்டும் இத்நூல் 

விளங்குகிறது. 

நூலின் பெருமை 

இந்நூலின் பெருமையை விளக்க வந்த ஆரிரியர், இந்நூல் 

இறைவன் அருளாலும், சித்தர்கள் போன்ற பெரியோர்களா 

லும் வழங்கெயவாறே கூறப்பெறுகிறது என்பர். இலட்சக் உணக்
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இலான பாடல்களுள்ள நூல்களிலுள்ள செய்திகளைத் தேடித் 

தொகுத்து, சுருக்கமாகவும் விளக்கமாகவும் பாடியுள்ளதாசகவும் 

கூறுவர். 

“படி.மீதில் வைத்தியத்தான் இரண்டு லட்சம் 

பாடியதோர் பரப்பையெல்லாங் குறுக்கி யானும் 

சடுதியாய்ச் சூத்திரம்போல் அமிரத்து ஐநூறும் 

காற்றினோம்” 

எனக் காப்புப் பாடலிலேயே இதை விளக்குவர். 

*வாகடச் சுவடு. யெல்லாம் 

வசைவகைத் தொகுத்துப் பார்த்து” 

உலகிலுள்ள நோய்களுக்கு நல்ல பருந்துசளைச் சொல்லி 

யிருப்பதாக முதற்பாடலிலேயே கூறக் காணலாம். மேலும், 

“சொற்பமல்ல பண்டிதந்தான் பன்னிரண்டு லட்சம் 

சுருக்கயெகைச் சூத்திரமாய்ச் சொன்னேன் பாரே” - 197 

பாரப்பா பன்னிரண்டு லட்சம் பாட்டு.ல் 

பாழனேன் அனைத்தையும் பகுத்துப் பார்த்து” - 580 

பாய்ச்சப்பா வைத்தியங்க ளின்ன முண்டு 

பார்த்தெல்லாம் சுருக்கியிதிற் பாடி னேனே” - 678 

“ஓமப்பா என் நூலுக்குள் பண்டிதத்தைச் சொல்வோம் 

உத்தமனே இரண்டுலட்சம் அதுக்குட். சூத்திரம 

நாமப்பா உள்ளபடி பாடிப் போட்டோம் 

நாலுவித வாகடமும் விவரம் பார்த்து” - 949 

“தூரப்பா கோடிக்கு ஒன்று பார்த்துச் ் 

சூத்திரத்திற் சேர்த்துவைத்தேன் சுருக்க மெல்லாம் 

போரப்பா இந்தநூல் நன்றாய்ப் பாரு 

போகாத பழவினைக ளெல்லாந் தூளே' - 1016 

பாரடா வேணதுண்டு சுருக்கிச் சொன்னோம்” - 1313 

என இவ்வாறு முன்னோர் மொழிந்ததையே இந்நூலில் சுருக் 

இக் கூறுவதாக விளக்குவர்,
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“ஆரியன் (முதல்வன்) எனக்குச் சொன்னான் 
ஆய்ந்தவர் சித்தர் தானே” - 77 

“சித்தர் பாடினார் நூல்தோறும் பாடினாரே” - 99 

“வேதாந்தத் தாயெனக்கு விரித்துச் சொன்னாள்” - 667 

“பராபரைக்கு அரனுரைத்த படிநான் சொன்னேன்” - 752 

“தாங்கியதோர் ரித்தர்களும் ரி௫கள் தேவர் 
சத்திமுதல் வைத்தியத்தைச் சாற்றி னார்கள்” - 1069 

“பேரப்பா ஆசான்தான் வகையாய்ச் சொல்லப் 

புலத்தியனே உங்களுக்குப் புகலு றேனே” - 1070 

“திலத நுதற்கண் சவனருளிச் செய்தார்” - 1226 

“வரும்பார் வதிக்கு வெள்விடையோன் 

மகிழ்ந்தே யருளிச் செய்ததுகாண்' - 1460 

எனவரும் பாடலடிகள் இம்மருத்துவம் வளர்ந்த வரலாற்றைக் 

குறிப்பனவாக அமைகின்றன. முதலில் இறைவன் உமாதேவி 

யாருக்கு இக்கலையைச் சொல்லவும், தேவியிடமிருந்து நந்தி 

தேவர் மற்றும் அகத்தியர் போன்ற சித்தர்கள் வழிவழியாகக் 

கற்றனர் என்பது மரபு. இம்மரபின் அடிப்படையிலேயே இந் 

நூலின் பாடல்களும் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். 

இவ்வாறு வழிவறி வந்த மருத்துவக் கலைச் செய்திகளை 

இடையில் சிலர் தன்னலம் கருதி மறைத்தார்கள் என்பதையும் 

சுட்டுவர். 

“சித்தரெல்லாஞ் சுத்திதன்னைத் திறந்தா ரில்லை' - 104 

“பண்டிட்டார் சேகண்டி பறைத்தா ரப்பா” - 520 

“நாமப்பா மருந்தெல்லாம் உள்ளபடிச் சொன்னேடம் 

நாதாக்கள் இக்கருவை மறைத்தஇிட் டாரே: - 632 

“நூல்களில் இழ்தமுறை வைப்பார்க ஸில்லை” - 791 

“மிதமிஞ்சு மென்றுசொல்லி மறைத்திட்டாரே” - 1484 

எனவரும் பாடலடிகளால் இதை நன்கறியலாம். 

ஆயின், இந்நூலாசிரியர் இது தொடர்பான நூல்களைச் 

சுழுக்கியும் விரித்தும் எழுதியுள்ளதை நாரலிறுதியில் (பா. 1491- 

1499) சட்டக் காணலாம்,
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காரமறிந்த இக்கலையை உலகத்தோர் பயன்பெறும் 

வகையில் வெளியிடுவத ஈகவும் இந்நூலாசிரியர் அங்கங்கே 

விளக்குவர். தான் நினைவு கொண்ட செய்திகளை கஉரியவகை 

யிலும் உண்மையாகவும் கூறுவதாகவும் இவர் குறிப்பிடுவர், 

காட்டாக, 

“வீணப்பா சொல்ல வில்லை விதிமுறை வணங்கிக் கேளே 

“நினைவுகொண்டு இவ்வளவுஞ் சொன்னேன் பாரே” - 117 

“ஆரப்பா வகையாகச் சொன்னா ரேது 

அடைவாகச் சொல்லுகிறேன் அடக்கம் விட்டு” - 118 

*அறைகிறேன் உள்ளபடி அறைகி றேனே” - 237 

“கரந்தபடி அறைந்திட்டேன் சுங்க மின்றி” - 280 

*உண்மைதனை இயம்பி னேனே' - 348 

*ஆறுமப்பா யிம்மருந்தால் நிசமாய்ச் சொன்னேன்” - 457 

“வேதமுறை கண்டு சொன்னேன்” - 692 

“நெறியுடனே பாடுகிறேன்' - 694 

“பஞ்சையாய். ப் பாடவில்லை யுண்மை யாகும்” - 706 

*தன்மையாய்ச் சொல்லிவிட்டோம் அடக்கம் விட்டு” 
- 746 

“வைப்பில்லா தடக்கவிட்டுச் சொல்லி விட்டேன்” - 758 

“கருத்திறந்து சொல்லிவிட்டேன் கருத்துணர்ந்து பாரே” 
- 875 

“திறந்து சொன்னேமம்” - 876 

“மூுறையோடே பாடிவிட்டேன் முறையைக் கேளே” 
- 1031 

“சதுவாகும் வேதத்தைக் கண்டு சொன்னேன்” - 1085 

*ஆயமுள்ள மருந்தெல்லாம் அடக்கம் விட்டுச் சொன்னேன் 
- 1316 

“தெரியாத வகையெல்லாம் சொல்லிவிட்டோம்” - 1320 

“பண்டோர் செய்த முறைப்படியே பகரக் கேளு' - 1382 

“நாமப்பா அடக்கமெல்லாம் சொல்லி விட்டோம்” - 1395 

*ஆரப்பா அறிந்தமட்டுஞ் சொல்லி விட்டேம்' - ]44] 

என இவ்வாறு நூலாசிரியர் கூறுவன குறிப்பிடத்துக்கன.
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இந்நூலில் mob கருத்துகள் வழறிவழியே போற்றிப் 

பாதுக்காக்கப் பெற்ற முறைகள் என்றும், இவற்றை உரிய 

வகையில் பயன்படுத்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் நூலா 

சியர் சுட்டுவர், சான்றாக, 

சம்பிரதாய மார்க்கமடா சார்ந்து செய்வாய் - 217 

புகழ்ந்துசெய்யும் வாகடந்தான் பொய்யோ யில்லை 3 

நல்ல பிரயோகமடா நாட்டிப் பாரே - 377 » 

இராத வினைரும் இது பரம்பரையே - 810 

பாரப்பா இந்தநூல் பார்க்கப் பார்க்கப் 

பண்டிதத்தின் தஇிறமெல்லாம் பரிவாய்த் தோன்றும் 

- 1441 
என வரும் பாடலடிசள் இதனை விளக்கும். 

பொதுவா, மனிதர்கள் அனைவருக்கும் இந்நூல் பயன் 

படி. வேண்டுமென்றாலும், இதை எல்லோருக்கும் எளிதில் 

எடுத்துக்கூறுவது பொருந்தாது என்பதே இத்நூலாசிரியர் 

கருத்தாக உள்ளது. தீயவர் கையில் இந்நூல் கிடை.க்கக்கூடாது 

என்பதே இவர் கருத்தாகும். 

தாரணியில் வாய்திறந்து சாற்ற வேண்டாம் - 127 

ஆருக்குஞ் சொல்லாதே ஆத்தாள் சொன்னாள் - 457 

காட்டாதே யாருக்கு மிந்த நூலை - 479 

மற்றொருத்தற் கிந்நூரலை வழங்கிடடதே - 601 

சரதனை அறியாரைச் சேர்ந்தி டாதே 

சீடவர்க்கம் அறிந்துகொண்டு தீட்சை சொல்லு 

பேரதனை அறிந்திருந்தால் வாகடத்தைக் காட்டு 

பிதற்றினால் வாய்பேலே போடு போடே - 601 

காட்டாதே யிந்நூலைக் கள்ளர் கண்ணில் 

அஞ்சியே நடப்பவர்போல் இரகிக்க மட்டும் 

அடிதொழுவார் நூல்கிட்டில் அகந்தை செய்வார் 

மிஞ்யே எழுதரகி லுடையோ ரப்பா 

வெறும்வீணர் அவர்க்கொன்றும் விள்ள வேண்டாம்' -
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இக்கருவை வெளிவிடாதே - 670 

ஆரப்பா அதன்பெருமை அறிந்தமட்டுஞ் சொன்னோம் 

ஆருக்குஞ் சொல்லாதே ஆச்சரியம் தன்னை 

நேரப்பா உள்ளவர்க்குச் சொன்னாலும் நன்று 

நினைவுகெட்ட மாந்கரிடம் சொல்ல வேண்டாம் + 

703 

சாத்திரத்தை ஒருவருக்கும் காட்ட வேண்டாம் - 740 

உண்மையாய்ப் பாசத்தோர்க்கு உரைக்க நன்று 

உத்தமியாள் தசஇீட்சைக் குள்ளே சொக்க 

வண்மையாய்க் சபடற்ற பேர்க்கு மைந்த௱ 

வகைவிரித்துச் காட்டினால் மகமை யுண்டு - 740 

கக்காதே ஒருவருக்கும் நூல்காட் டாதே - 801 

கருவிகனை ஒருவருக்கும் காட்டாதே யப்பா - 875 

துரோகிகட்குச் சூத்திரத்தைச் சொல்லொண்ணாதே - 949 

தேயமுள்ள பேர்க்காகும் நினைவுகெட்ட 

மாந்தருக்குச் செய்ய வேண்டாம் - 1317 

மெய்யபுள்ளோர்க் குரைப்பதுவே விசேட மாகும் 

ஆமப்பா மற்றோரை அடுத்தி டாதே - 1395 

நேரப்பா உள்ளவர்க்குச் சொல்லு சொல்லு 

நெறிகுறிக ஸில்லார்க்கு நீபூட் டாதே - 1441 

நாட்டாதே களரென்ற பிள்ளைக் கெல்லாம் - 1482 

பொறுதியுறும் நல்லவர்க் இந்த நூல்தான் - 221 

என இவ்வாறு நல்லவர்களுக்கே இந்நூல் பயன்பட வேண்டு 

மென ஆரியர் வலியுறுத்துவர். மேலும், 

பாக்கியங்கள் செய்தவா்க்கே இந்த wire grew 

பண்பாகப் பலிக்குமடா பற்றிப் பாரே - 314 

மற்றமற்ற வாகடங்கள் இதுக்கொவ் வாதே - 411 

பண்டுதற்கு இத்தால் பழைய தங்கம் - 580 

பாண்மையாய் இத்நூலைப் பார்க்கப் பார்க்கப் 

பண்டித சிரோமணியாம் பாரு பாரே - 740
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பாக்கியமே செய்தவர்க் கிந்த நால்தான் 

பாவியென்றா லாகாது பத்தி வேணும் - 927 

ஆரப்பா இதன்பெருமை சொல்ல வல்லார் - 951 

பாங்கியதோர் சூத்திரத்தைப் பார்க்கப் பார்க் ப் 

பண்டிதத்திற் ॥சரோமணியாம் பாரு பாரே - 1069 

சாத்திர மெலாம் படித்தே னருமை யென்றே - 1482 

என இவ்வாறு இந்நூலின் பெருமையை விளக்கும் ஆசிரியர் 

நன்னெறிகளைச் சார்ந்தோருக்கு இதை உரைக்குமாறு கூறுவர். 

குடுத்திடாத படிசொன்னோம் சஞ்சீவி மருந்து 

சாற்றினஇவ் வுற்பனங்கள் சார்ந்தவர்க்கு முறையே 

-853 

"என அமையும் பாடலடிகள் இதனை விளக்கும். மேலும், 

இரிந்திட்டேன் ௮ண்டரண்ட பதங்கள் தோறும் 

செப்பினதோர் சாத்திரங்கள் கோடான கோடி 

இரிந்திட்ட ரிசகள்முதல் சித்தர் தேவர் 

திருட்டித்த நால்களெல்லாந் திடமாய்ப் பார்த்து 

திரிந்திட்ட சாத்திரமும் சூத்திரமும் நிகண்டும் 
,திறந்துமுதல் பல்தொகையும் தெரிந்து பார்த்தேன் 

இரிக்கிட்ட பண்டிதங்கள் இதற்கொவ் வாது 

சீவனுக்குச் சஞ்சீவி இந்நூல் பாரே - 687 

என அமையும் இப்பாடலின் மூலம் இந்நூலின் சிறப்பை 

நன்கறியலாம். 

பொதுநிலையில், இந்நாூலீல் மருத்துவம் தொடர்பான பல 

செய்திகள் இரட்டியளிக்கப் பெற்றுள்ளதைக் காணலாம். மகளிர் 

மருத்துவம், குழந்தை மருத்துவம், கண் மருத்துவம், செவி 

நோய் மருத்துவம் என வரும் தனித்தனி மருத்துவ முறை 

களோடு பொதுவான நோய்களுக்கான மருத்துவ முறைகளையும் 

இதில் தெளிவாகக் கூறக் காணலாம். இவ்வகையில், இந்தூல் 

கூறும் நோய்களுக்கான பட்டியலையும், மருந்துப் பொருள் 

களின் பட்டியலையும் நோக்கப் பல உண்மைகள் புலனா 

இன்றன.
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இன்று, தாவரவியல் (8௦(காரு), வேதியியல் (Chemistry ), 

wig sHuc (Pharmacology), மருத்துவயியல் (18௦410106) எனப் 

பல்வேறு துறைகளைச் சார்ந்த வல்லுநர்கள் சேர்ந்து மூலிகை 

களைத் தாவரவியல் மூலம் ஈண்டறிந்து (1801801௦41 4௩ம21(111- 

௦81101) வேதியல் முறைப்படி அம்மூலிகைகளின் செயண்மைப் 

பொருட்களைப் (&0(196 நார்ற௦1ற188) பகுத்தறிந்து, அவற்றின் 

மருத்துவப் பண்புகளை ஆய்வுகள் மூலம் நிறுவி வருகின்றனர். 

ஆயின், மேனாட்டு நவீன அறிவியல் முறைகள் இங்கு வருவ 

தற்குப் பல நூற்றாண்டுகட்கு முன்பே இத்தகைய அறிவையும் 

ஆய்வையும் தமிழர்கள் மேற்கொண்டு சிறப்புற்றிருந்ததை 

இந்நூல் தெளிவாக விளக்குகிறது. 

மேலும் இந்நூலுள் கூறப்பெறும் கெளரிசிந்தாமணி, சீந்தில் 

சூரணம், ஆடாதோடை. நெய் போன்ற பல மருந்துகள் இன்றும். 

சிறப்பான முறையில் மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின் 

றன. இந்நூலின் பழைய பிரதிகளை அடிப்படையாகக் 

கொண்டும் அனுபவ முறையிலும் இம் மருந்துகளைச் சித்த 

மருத்துவ வல்லுநார்களும், மருந்துசெய் நிறுவனங்களும் தயா 

ரித்து அளித்து வருகின்றன. அத்துடன். “கெளசி சிந்தாமணி 

சிந்தூரம்” போன்ற இம்மருந்துகள் சிறப்பான முறையில் செயல் 

படுவதை அண்மைக்கால வேஇயல் ஆய்வுகள் மூலம் ஆய்வாளர் 

களும் நிறுவி வருகின்றனர்.” 

இவ்வகையில் இந்நூலிலுள்ள மருத்துவ முறைகள் பல 

மருத்துவ ஆய்வாளர்களுக்கும் பொது மக்களுக்கும் மிகுந்த 

பயனளிக்கும் என்பது உறுதியாகும். 

  

1. டாக்டர் லலிதா காமேசுவரன், சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி 

யில் புதிய ஆய்வு முறைகள், தமிழ்க்கலை, பக். 6-9. 

2. J. Joseph Thas, Principles of Drug and Diet in Siddha 

Medicine - A General Introduction, Heritage of the 

Tamils Siddha Medicine, p.86.
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மூலம் 
பரருள் அட்டவணை 

(எண்: பாடல் எண்) 

காப்பு 

நூல் 

மாடியின் தோற்றமும் தொசையும் 

நாடி தெரியுமிடங்கள் 

நாடிகளின் வன்மை 

வாதகுணம் 

பித்த குணம் 

தாடி நடை 

நாடி திறம் 
பஞ்ச பூத வகை 

தோடங்கள் பிறக்கும் வகை 

கோடக்குறி 

மரணக்குறி 

தகதோடவகை 

தோட நீக்கம் அறிய 

பிழைக்குங் குறி 

மறந்தும் பிறக்கும் வசை 

மேகம் பிறக்கும் வகை 

வாயு நோய் 

உருத்திர தோய் 

௪௧ சன்னி 

மூல தோய் 

கழிச்சல் வகை 

மேகத்தின் குணம் 

குன்மம் பிறக்கும் வகை 

சூலை பிறக்கும் வகை 

கர்ப்ப நோய் பிறக்கும் வகை 

கர்ப்ப சன்னி 

9-7
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கண்ணோய் பிறக்கும் வசை 

குட்டம் பிறக்கும் வகை 

தாடி முறை 

இரசம் சுத்தி 
கந்தகம் சுத்தி, மனோசிலை சுத்தி 

தாளகம் சுத்தி 

சாதிலிங்கம் சுத்தி 

நாகம் சத்தி 

வெள்ளைப்பாடாணம், எலிப்பாடாணம் சுத்தி 

நாவி சுதி 

அயப்பொடி சுத்தி 

அப்பிரகம் சத்தி 

குாமிரம் சுத்தி 

காந்தம் சுத்தி 
நிமிளை சுத்தி 

துத்தம் சுத்தி 
குக்கில் சுத்தி 

தொட்டி சுத்தி 
கர்ப்பூர சிலாசத்து சுத்தி 

நேர்வாளம் சுத்தி 

உலோக மாரணம் 

காந்தச் சிந்தூரம் 
உலோகச் சிந்தூரம் 

அப்பிரசுச் சிந்தூரம் 

மண்டூரச் இந்தூரம் 

உருக்குச் சிந்தூரம் 

அமிர்த சஞ்சீவிக் குளிகை 

சூசிகா பரணம் 

இரச பூபதி 
பஞ்ச பத்திர இரசம் 
காலாக்கினி ருத்திரன் 

சன்னி வாதாங்குசம் 

வடவாநல ரசம் 

சொர்ண காந்த வைரவன் 

83 

88 

89 

96 

100 

101 

102 

103 

105 

106 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

120 
125 

128 

132 

136 

140 

143 

148 

150 

151 

156 

158 

162



மூலம் 

இராச மிருகாங்குசம் 

தாளக சுரசம் 

மகா மேகரசம் 

திருவாடரசம் 

சோம ரசம் 

இரா சகேசுரம் 

வித்தியாதர ரசம் 

குன்ம குடோரி 

சுரமாலிகை 

சம்பிரதாயச் சூரணம் 

சகல குன்மக் கூனிை 

சுகந்த ரசம் 

பஞ்சமூலக் கசாயம், தசமூலக் கசாயம் 

இருவிக்கிரம ரசம் 

விட்டுணு பராக்கிரம ரசம் 

ஆனந்த வைரவம் 

மேகாதிக் குளிகை 

மேகாதிக் கசாயம் 

சண்டங்காரி நெய் 

Bride) Opus 

ஏலாதி நெய் 

கண்டங்காரி நெய் 

கசாயம் 

முயல் நெய் 

கதலி கந்த நெய் 

நிலப்பனை நெய் 

அசுவ ஈந்தாதி நெய் 

அட்ட சந்த நெய் 

இளநீர் நெய் 

பூசணிக்காய் நெய் 

வெள்ளுள்ளி நெய் 

வல்லாரை தெய் 

புளியரை நெய் 

பலாசு நெய் 

165 

168 

169 

171 

173 

175 

177 

180 

184 

186 

188 

192 

194 

195 

198 

201 

204 

208 

213 

215 

217 

222 

227 

229 

235 

238 

244 

249 

254 

258 

261 

264 

267 

268 
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மண்டு 

தயிர். 269 

சுக்கு நெய் 272 

பொன் முசுட்டை நெய் 274 

பஞ்ச கவ்விய தெய் 276 

பஞ்ச கோலக் குக்கில் நெய் 280 

குனிக்குக்கில் நெய் 286 

பேய்ப்புடல் நெய் 290 

தசமூல நெய் 295 

நாயுருவி நெய் 298 

குடிநீர் 301 

களிம்பு 202 

சாயம் 303 

துருவாதி நெய் 305 

வைத்திய முறை 308 

சீந்தில் நெய் 310 

இரத்த வெள்ளுடைப்புக்கு நெய் 313 

சடைச்சி நெய் 315 

அமிர்த சஞ்சீவி நெய் 319 

புண்ணுக்குக் களிம்பு 322 

திரிபலா நெய் 326 

தூதுவளை நெய் 328 

கலியாண ஒிருதம் 330 

கலியாண மயனம்' 335 

முந்திரிகை நெய் 339 
திரிகோல விவரம் 341 

இப்பிலி நெய் 342 

சீதேவி செங்கழுநீர் நெய் 344 

செங்கழுநீர் நெய் 345 

ஆடாதோடை நெய் 347 
முலைப்பால் நெய் 350 

ஆடாதோடை. நெய் 352 

வெள்வேல தெய் 354 

சந்தனாதித் தைலம் 356 

அரச்குச் சந்தனாஇத் தைலம் 357
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மதுக்காரித் தைலம் 359 

மோரெண்ணேய் 361 

சீதேவித் தைலம் 364, 366 

மோரெண்ணெய் 368 

அரக்குமோரெண்ணெய் 372 

கடல்நுரைத் னதலம் 376 

வெருகெண்ணெய் 378 

கோலரக்குக் கசாயம் 379 

வெருசெண்ணெய் 384 

கும்மட்டிக்காய்க் குழம்பு 367 

கும்மட்டிக்காய்ச் சூரணம் 390 

குன்மத்திற்கு மூலிகை 395 

பூத வைரவம் 397 

உருத்திர வைரவம் 399 

நசியம் 401 

௮னல் சூரணம் 
404 

உருத்திர விடக்கலிக்கம் 406 

அமிர்தகாரன் அஞ்சனம் 408 

கந்தகத் தைலம் 412 

சூத சூரணம் 414, 418 

வாய்ச் சூலைக்குக் குடிநீர் 421 

நாள்பட்ட புண்ணுக்குப் புகை 422 

நேத்திர நோய்க்கு 423 

சுடர்கால அஞ்சனம் 424 

வெள்ளெழுதந்திற்கு 427 

பிறவடை 429 

மாலைக் கண்ணுக்கு 430 

வெறி மயக்கம் போக 432 

எலி கடிக்கு 433 

சரணை கெடும் விடங்களுக்கு 434 

துவாலை மருந்து 437 

வெறி தீர 438 

அறிவு கெட்ட மயக்கத்துற்குச் சோறு சமைக்க 439 

பிறுடந் தீர 441
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சாராய வெறிக்கு 442 

பெருவயிறு கரைய 443 

நீராமை. கவு௫ிக்கு 446 

வராக வித்தை 449 

படுவன், பருவுக்கு 452 

படர்தாமரைக்கு 453 

மலட்டு வலிக்கு 455 

பவுத்திரத்துக்கு 456 
பாரிச வாயுவுக்கு 458 

காகம் போக்க 459 

கரப்பன் சிலந்திக்கு 460 

சடைக்கரந்திக்குக் குக்கில் நெய் 463 

இருமலுக்குப் புகை 464, 466 

காலாத்து வைரவன் 469 

சன்னிக்கு நசியம் 472 

ச௪ன்னிக்கு எண்ணெய் 473 

பிரளய காலாந்த வைரவன் 475 

பண்டித குடோரி லாடிங்கி 478 

சுரக்குனிகை 479 

அர்த்தநாரீச்சுரம் 481 
பெருவாயனெண்ணெய் 465 

வங்க பற்பம் 489 

சூலைக்குக் குடோரி 495 

இரகுராம பாணம் 497 

இரச கர்ப்பூரம் 499 

இரச பற்பம் 504 

இராணிக் கனுபானம் 507 

கட்டுவகை Sr 508 

பண்டிதர் நிறை 210 

அரிதார பற்பம் 518 

அமிர்த சிந்தூரம் 524 

சூத வெள்ளை 528 

பட்டை. ரசாயனம் 531 

உதயாக்கினிச் சிந்தூரம் 537
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உலோக பற்பம் 540 

பிரிவு 544 

கோடா கோடிக் குளிகை 545 

வாயுவுக்குத் தைலம் 552 

ஆனந்த வைரவன் இந்தூரக் குளிகை 554 

இரசாயன வைரவன் 559 

சீலேற்பனக் குளிகை 562 

சுவாச குடோசி 564 

சுத்தி மருந்து 565 
கர்ப்பூராகு காயத்திரி மாத்திரை 566 

வனதிகேசாங்குசம் 568 

மகோதர வுண்டை. 574 

சலதாரை யுண்டை 278 

சுராங்குசக் குளிரை 580 

துத்த உண்டை 583 

பாடாண உண்டை. 585 

பறங்கி, சூலைக்குக் குளிகை 588 

சூலைக்குச் சம்பிரதாயக் குளிகை 369 

மண்டைச் சூலைக்கு 592 

சன்னிக்குக் கசாயம் 594 

இருமலுக்குக் கசாயம் 505 

இரிச்சனங்களுக்கு 599 

கதுசையடைப்புக்கு 600 

இரச சூலைக்கு 603 

சுராங்குசம் 604 

கிரிச்சனங்களுக்கு 605 

இருமல் அடைப்புக்கு 608 

நீரடைப்புக்கு 610 

நீர்ச் சுரப்புக்கு 611 

கல்லடைப்புக்கு 613 

வல்லாரைச் சூரணம் 616 

மகா மேகக் குடோரி 618 

நீரிழிவுக்கு 623 

நீரிறங்க 627 

மேகாதிச் சூரணம் 628
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வங்க பற்பம் 

அப்பிரகச் சிந்தூரம் 

உலோகச் சிந்தூரம் 

இராணிக்குக் கசாயம் 

மதுராஇத் தைலம் 

நாக பூபதி 

கநீதகத் தைலம் 

சூத சிந்தூரம் 
செயகுலாந்தகன் 

புத்தி சாதகம் 

பிளவைக்கு 

சன்னிக்கு அஞ்செண்ணெய்த் தைலம் 

சிறு சந்தனாதி 
சுகபேஇச் சிந்தாரக் குழம்பு 

பேதிக்கு வாயு பத்திரன் 

சுகபேதி கசாயம் 

வச்ரே கபாடம் 

கபாட லேகிூயம் 

கபாட ரசுரணம் 

க்பாட நெய் 

அருளாதிக் கசாயம் 

புண்களுக்குக் குழம்பு 
சவ்வீரக் குழம்பு 

கவுரி இந்தாமணி 

ஏலாதுித் தைலம் 

அட்ட சூரணம் 

ஏலாஇச் சூரணம் 

அசுவகந்திச் சூரணம் 

குக்குடச் சூரணம் 

பறங்கிப் பட்டைச் சூரணம் 

பறங்கிப் பட்டைப் பதங்கம் 

கந்தக வைப்பு 

எரண்ட. யெண்டணெய் 

பிரளி பல கணைகளுக்கு எண்ணெய் 

629 

633 
648 
641 

653 
638 

, 664 
671 

679 

684 

688 

690 

694 

704 

707 

709 

711 

718 

721 

726 

729 

736 
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741 

753 

760 

763 

767 

770 

775 
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802



மூலம் 105 

கண்டாத்திரி லேகியம் 803 

கந்ததாளி நெய் 81] 

சூசிகா சூரணம் 814 

சுராாம பாணம் 819 

குக்கிலாதி வடகம் 822 

அரையாப்புக்கு 829 

GES காமாலைக்குச் சூரணம் 830 

தாளிசபத்திரி வடகம் 833 

தாளிசபத்திரிச் சூரணம் 838 

செளபாக்கிய சுண்டி 843 

சண்ட மாருதுக் கருக்கு 849 

மணல் குடிநீர் 831 

அட்டகுன்ம லேகியம் 854 

நாரத்தங்காய் லேகியம் 858 

அயனாதஇ வடகம் 862 

குன்மத்துக்குக் குளிகை 870 

இரத்த பித்த குன்மத்துக்கு 873 
பித்த சிலேட்டும குன்மத்துக்கு 874 

பீனிசங்களுக்கு 876 

பத்தியம் 884 

குருண சுர கசாயம் 887 

தாமிரச் சிந்தூரம் 888 

தங்க பற்ப சிந்தூரம் 893 

சூத கர்ப்பூரம் 896 

மண்டூரச் சிந்தூரம் 902 

காரரீயச் சிந்தூரம் 909 

அப்பிரகச் சிந்தூரம் 912 

இரசச் சிந்தூரம் 217 
இரச பற்ப சிந்தூரம் 921 

செயரசப் பிரளையம் 928 

சண்டமாருதச் சிந்தூரம் 941 

சிந்தூரத்திற்கு அனுபானம் 949 

சர்வகுணச் சிந்தூரம் 960 

சீவநாராயணச் சிந்தாரம் 970
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வங்கச் சிந்தூரம் 981, 989 

வாதரச வங்சச் சிந்தூரம் 

காரீயச் ரிந்தூரம் 

நாகச் சிந்தூரம் 

பூரண சந்திரோதயம் 

அக்கினி குமாரி 

விசய நாராயண பாணம் 

சடாட்சர குமாரி 

விட்டுணு ராசபூபதி 

ஈசுர பூபதி 

வடவான பூபதி 

கர்ப்பூரம் 

கண்ணோய்கள் தொண்ணுரற் நாறுக்கும் 

மாத்திரை 
கனகரத்தினாதி 

வெண்ணெய் 1056, 
காசக்குடோரி 

குளிகை 

மூலிசைப் பிரயோகம் 

பிறவடை 

நயம் 

கர்ப்பக்கோள் 

சுரம் வரும் நாள் 

வாரபலன் 

இரிநாடித் தொந்தம் 
நோய்கள் வரக் காரணங்கள் * 

புத்தி ஞானம் 
ஞானோபதேசம் 

பூரிகாத் தைலம் 

அசுவகர்தித் தைலம் 

குடிநீர் 
ஏரண்டச் சலவை யெண்ணெய் 

சுரக்கசாயம் 

பலகரக்கசாயம் 

992 

995 

1004 

1011 

1016 

1023 

1028 

1032 

1036 

1040 

1044 

1047 

1048 

1059 

1061 

1062 

1064 

1065 

1067 

1070 

1086 

1094 

1499 

1101 

1106 

1108 

1113 

1126 

1137 

1141 

1146 

1150



மூலம் 107 

வாத சிலேட்டும சுரத்துக்கு 1152 

முத்தோடச் சரத்துக்கு 1154 

வாத சுரத்துக்கு 155 
மாறல் சரத்துக்கு 1136 

வாதசுரக் கசாயம் 1158 

விடபாக சுரத்திற்கு 1163 

ஏலாதி மாத்திரை 1166 

விடசுரத்துக்கு 11825 

சிலேட்டும சுரத்திற்கு 1193 

களிம்பு 1194 

சவ்வீரவைப்பு 1206 

பத்தியம் 1210 

இரந்திக்குச் சீனப்புகை 1211 

இலிங்கப்புகை 1215 

இரசப்புகை 122! 

சூலைக் கட்டுக்குப் புகை 1227 

அரிதாரப்புகை 1231 

துவாலை போட 1237 

சேங்கொட்டை. எண்ணெய் 1243 

சலக்கழிச்சலுக்கு 1244 

சிலேட்டுமத் தைலம் 1251 

மூர்ச்சைக்குத் தைலம் 1255 

விடமுட்டித் தைலம் 1260 

குளிர்தோட சுரத்திற்கு 1267 

தேற்றாங்கொட்டை நெய் 1270 

காந்தல் எரிவுக்குக் க௪யம் 1278 

வச்சிரவல்லிச் சூரணம் 1285 

மதன காமேசுர சூரணம் 1291 

அதிவிடயச் சூரணம் 1304 

Reuven HF சூரணம் 1314 

மகாவில்வாதி லேகியம் 1321 

வில்வாதி லேகியம் 1329 

குண்டலாதி லேகியம் 1334 

சுவாச குடோரிச் சூரணம் 1343
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வெட்டைச் சூட்டுக்குக் குமரித்தைலம் 

அரக்செண்ணெய் 

மந்தார காசக் தைலம் 

வாதராட்சதக் குளிகை 

அசுவாதிச் சூரணம் 

குட்டத்திற்கு 
மந்தார காச லேகியம் 

மகாவாத சன்னிக்குத் தைலம் 

விக்கலுக்கு 

இருமலுக்குச் சண்டமாருதலேகியம் 

மந்தாரகாசக் குழம்பு 

பஞ்சதாரைச் குழம்பு 

வாந்தி இருமலுக்கு 
மாறல் சுரத்திற்கு 

இப்பிலாதிச் சூரணம் 

இப்பிலாதி லேகியம் 

பீனிசத்திற்கு நசியம் 

செவிநோயின் குணம் 

மருந்து வெண்ணெய் 

பித்து சிலேட்டும சுரம் 

காமரசம் 

பாலாடச் சூரணம் 

சொர்ணதார வைரவம் 

கற்ப முறை 

1345 

1352 

1357 

1365 

1372 

1378 

1382 

1385 

1396 

1401 

1406 

1409 

1413 

1417 

1420 

1430 

1439 

1443 

1446 

1450 

1457 

1461 

1469 

1479



பெரருள் அட்டவணை (அகரவரிசை) 
(எண்: பாடல் எண்) 

அக்கினி குமாரி 1016 

அசுவகந்தாதி நெய் 244 
அசுவகந்திச் சூரணம் 776 
அசுவகந்தித் தைலம் 1126 

அசுவகந்திச் சூரணம் 1372 

அட்டகுன்ம லேடஇயம் 854 

அட்டசந்த நெய் 249 
அட்ட சூரணம் 760 

அதிவிடயச் சூரணம் 1304 

அப்பிரகச் சிந்தூரம் 128, 633, 912 

அப்பிரகம் சுத்தி 109 

அமிர்தகாரன் அஞ்சணம் 408 
அமிர்த சஞ்சீவிக் குளிகை 140 

அமிர்த சஞ்சீவி நெய் 319 

அமிர்த சிந்தூரம் 524 

அயப்பொடி சுத்தி 108 

அயனாதி வடகம் 862 

அர்த்த நாரீச்சுரம் 481 

அரக்குச் சந்தனாடுத் தைலம் 357 

அரக்கு மோரெண்ணெய் 372 

அரக்கெண்ணெய் 1352 

அரிதாரப் புகை 1231 

அரிதார பற்பம் 518 

அருளாதிக் கசாயம் 729 

அரையாப்புக்கு 829 

அறிவு கெட்ட மயக்கத்திற்குச் சோறு சமைக்க 439 

அனல் சூரணம் 404 

ஆடாதோடை. நெய் 347, 322 

ஆனந்த வைரவம் 201 

ஆனத்த வைரவன் ிந்தூரக் குளிகை 554 

இரகுராம பாணம் 497
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இரச கற்பூரம் 499 

இரசச் இந்தூரம் 917 

இரச சூலைக்கு 603 

இரசப் புகை 1221 

இரசபற்ப சிந்தூரம் 921 

இரச பற்பம் 504 

இரச பூபதி 148 

இரசம் சுத்தி 96 

இரசாயன வைரவன் 559 

இரத்தபித்த குன்மத்துக்கு 872 
இரத்த வெள்ளுடைப்புக்கு 313 

இராச மகேகரம் 175 

இராச மிருகாங்குசம் 165 

இருமல அடைப்புக்கு 608 

இருமலுக்குக் கசாயம் 595 

இருமலுக்குச் எசண்டமாருதலேகயம் 1401 

இருமலுக்குப் புகை 464, 466 

இலிங்கப் புகை 1215 

இளநீர் நெய் 234 

ஈசுர பூபதி 1036 

ஈட்டுவகைத் இர 508 

உதயாக்கினிச் சிந்தூரம் 537 

உருக்குச் சிந்தூரம் 136 

உருத்திர நோய் 42 
உருத்திரவிடக் சலிக்கம் 406 

உருத்திர வைரவம் 399 

உலோலச் சிந்தூரம் 125, 648 

உலோகபற்பம் 540 

உலோக மாரணம் 118 

எலி கடிக்கு 433 
எலிப்பாடாணம் சுத்தி 105 

ஏரண்டச் சலவையெண்ணெய் 1141 

ஏரண்டயெண்ணெய் 796 

ஏலாதி தைலம் 793 

ஏல. தி நெய் 217



மூல்ம் 

ஏலாதி மாத்திரை 1166 

கசாயம் 227, 303 

கடல் நுரைத் தைலம் 376 

கண்டங்காரி நெய் 213, 222 

கண்டாத்திரி ளேகியம் 805 

கண்ணோய்கள் தொண்ணுூரற் றநாறுக்கும் 

மாத்திரை 1047 

கண்ணோய் பிறக்கும் வகை 85 

கதலிகந்த நெய் 235 

கந்தகத் தைலம் 412, 664 

கந்தகம் சுத்தி 100 

கந்தக வைப்பு 785 

கந்ததாளி நெய் 811 

கபாட சூரணம் 721 

கபாட நெய் 726 

கபாட லேகியம் 718 

கர்ப்பக் கோள் 1070 

கர்ப்ப சன்னி 81 

கர்ப்பநோய் பிறக்கும் வகை 75 

கர்ப்பூர சிலாசத்து சுத்தி 116 

கர்ப்பூரம் 1044 
கர்ப்பூராதி வாயத்திரீ மாத்திரை 566 

கரப்பன் இலந்டிக்கு 460 

கருங்கோழிச் சூரணம் 770 

கல்லடைப்புக்கு 613 

லியாண கிருதம் 330 

கலியாண மயனம் 335 

கவுரி சிந்தாமணி 741 

கழிச்சல் வகை 49 

களிம்பு 302, 1194 

கற்ப முறை 1479 

கனகரத்தினாதி 1048 

காசக்குடோரி 1061 

காந்தச் சிந்தூரம் 120 

காந்தம் சுத்தி 11] 

காந்தல் எரிவுக்குக் கசாயம் 1278 

“ 111
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காமரசம் 1457 

காரியச் இந்தூரம் 909, 998 

காலாக்கினி ரூத்திரன் 151 

காலாத்த வைரவன் 469 

இரந்திக்குச் சீனப்புகை 1211 

இராணிக்கனுபானம் 507 

கிராணிக்குக் சுசாயம் 651 

கிரிச்சனங்களுக்கு 599, 605 

குக்கில் சுத்தி 114 

குக்கிலாதி வடகம் 622 

குக்குடச் சூரணம் 770 

குட்டத்திற்கு 1378 

குட்டம் பிறக்கும் வகை 85 

குடிநீர் 301, 1137 
குண்டலாதி லேகியம் 1334 

கும்மட்டிக்காய்க் குழம்பு 387 

கும்மட்டிக்காய்ச் சூரணம் 390 

குமரித் தைலம் 1345 

குளிர்தோட. கரத்திற்கு 1267 

குன்மகுடேோரி 180 

குன்மத்திற்கு மூலிகை 395 

குன்மத்துக்குக் குளிகை 870 

குன்மம் பிறக்கும் வகை 63 

கோடா கோடிக்குனிகை $45 

கோலரக்குக் கசாயம் 379 

சகல குன்மக் குளிகை 188 

சடாட்சர குமாரி 1028 

சடைக்கிரத்திக்குக் குக்கில்நெய் 463 

௪டைச் நெய் 315 

சண்டமாருதக் கருக்கு 849 
சண்டமாருதச் சிந்தூரம் 941 

சந்தனாதித் தைலம் 326 

சம்பிரதாயச் சூரணம் 186 

சர்வ குணச் சிந்தூரம் 960 
சர்வ குண ரசம் 960



ஹூலம் 113 

சரக்குச் சுத்திமுறை 96 
சலக்கழிச்ச லுக்கு 1244 

சலதாரையுண்டை 578 
சவ்வீரக்குழம்பு 738 

சவ்வீரவைப்பு 1206 

சன்னிக்கு அஞ்செண்ணெய்த் தைலம் 690 

சன்னிக்கு எண்ணெய் 473 

சன்னிக்குக் சசாயம் 594 

சன்னிக்கு நயம் 472 

சன்னி வாதாங்குசம் 156 

சாதிலிங்கம் சுத்தி 102 

சாராய வெறிக்கு 442 

சிந்தூரத்திற்கு அனுபானம் 948 

சிறுசந்தனாதி 693 

சிலேட்டும குணம் 12 

சிலேட்டும சுரத்திற்கு 1193 

சிலேட்டுமத் தைலம் 1251 

சிலேற்பனக் குளிகை 562 

சிவதைச் சூரணம் 1314 

சீதேவி செங்கழுநீர் நெய் 344 

சிதேவித் தைலம் 364, 366 

சீந்தில் நெய் 310 
சீவநதாராயணச் இந்தூரம் 970 

சுக்கு நெய் 272 

GH Fores!) 43 

SHG ரசம் 192 

சுகபேதி கசாயம் 709 

சுகபேதிச் சந்தூரக் குழம்பு 704 

சடர்கால அஞ்சனம் 424 

சுத்தி மருந்து 565 
சுரக்கசாயம் 1146 

சுரக்குளிகை 479 

கரணைகெடும்' விடங்களுக்கு 434 

சுரம் வரும் நாள் 1086 

சுர மாலிசை 184 

௮-6
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சுரராம பாணம் 

சுராங்குசக் குளிகை 

சுராங்குசம் 

சுவாச குடோரி 

சுவாச குடோரிச் சூரணம் 

சூசிகா சூரணம் 

சூசிகா பரணம் 

சூகு கர்ப்பூரம் 

சூது சிந்தூரம் 

கூத சூரணம் 
சூது வெள்ளை 

சூலைக்கட்டுக்குப் புகை 

சூலைக்குக் குடோரி 

சூலைக்குச் சம்பிரதாயக் குளிகை 

சூலை பிறக்கும் வசை 

செங்கழுநீர் நெய் 

செயகுலாந்தகன் 

செயரசப்பிரளையம் 

செவிநோயின் குணம் 

சேங்கொட்டை எண்ணெய் 

சொரர்ணகாத்த வைரவன் 

சொர்ணதார வைரவம் 

சோமரசம் 

செளபாக்கிய சுண்டி 

ஞானோபதேசம் 

தங்கபற்ப சிந்தூரம் 

குசமூலக் கசாயம் 

தசமூல நெய் 

தசையடைப்புக்கு 

குயிர்நெய் 

தருணசுர கசாயம் 

தனிக்குக்கில்நெய் 

தாகம் போக்க 

குரமிரச் சிந்தூரம் 

தாமிரம் சுத்தி 

819 
580 

604. 
564 

1343 
814 
143 
896 
671 

414, 418 
528, 

1227 
495 
589 
68 

345 
679 
928 

1443 
1243 
162 

1469 
173 
843 

1108 

893 

194 
295 
600 
269 

887 
286 
459 
888 
110



மூலம் 115 

தாளக் சுரசம் 168 

தாளகம் சுத்தி 101 

தாளிசபத்திரிச் சூரணம் 838 

தாளிசபத்திரி வடகம் 833 

இப்பிலாதிச் சூரணம் 1420 

இப்பிலாதிலேகியம் 1430 

இப்பிலி நெய் 215, 342 
திரிகோல விவரம் 341 

திரிநாடிக் தொந்தம் 1099 

திரிபலாநெய் 326 

இருவாட ரசம்' 171 

இருவிக்கிரம ரசம் 195 

BSS உண்டை, 583 

துததம் சுத்தி 113 
துருவாதி நெய் 305 

துவாலை போட 1237 

துவாலை மருந்து 437 

தூதுவளை நெய் 328 
தே.ற்றாங்கொட்டை தெய் 1270 

தொட்டி சுத்தி 115 

தோடக் குறி 22 

தோடங்கள் பிறக்கும் வகை 19 

தோட நீக்கம் அறிய 29 

தோட வகை 26 

நசியம் 401, 1067 

நாகச் இந்தூரம் 1004 

நாசபூபதி 658 
நாகம் சுத்தி 103 
நாடிகளின் வன்மை 9 

தாடி நடை 13 
நாடி நிறம் 14 
தரீடி முறை 89 
நாடியின் தோற்றமும் தொகையும் 2 

நாயுருவி Oma: 298 

நாரத்தங்காய் லேகியம் 858
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நாவி சுத்தி 106 

நாள்பட்ட புண்ணுக்குப் புகை 422 

நிமிளை சுத்தி 112 
திலப்பனை நெய் 238 

நீர்ச் சுரப்புக்கு 611 

நீரடைப்புக்கு 610 

நீராமை, கவு௫க்கு 446 
நீரிழிவுக்கு 623 
நீரிறங்க 627 
நேத்திர நோய்க்கு 423 
நேர்வாளம் சுத்தி 117 
தோய்கள் வரக் மாரணங்கள் 1101 

பஞ்ச கவ்விய நெய் 276 
பஞ்சகோலக் குக்கில்நெய் 280 
பஞ்சதகாரைக் குழம்பு 1409 
பஞ்சபத்திர இரசம் 150 

பஞ்சபூத வகை 15 
பஞ்ச மூலக் கசாயம் 194 
பட்டை. ரசாயனம் 531 
படர் தாமரைக்கு 453 
படுவன், பருவுக்கு 422 
பண்டித குடோரிலாட இங்கி 478 
பண்டிதர் நிறை 510 

பத்தியம் 884, 1210 
பலசுரக்கசாயம் 1150 

பலாச நெய் 268 

பவுத்திர,த்துக்கு 456 
பறங்கி, சூலைக்குக் குளிகை 588 

பறங்கிப்பட்டை.ச் சூரணம் 775 

பறங்கிப்பட்டைப் பதங்கம் 779 
பாடாண உண்டை 585 

பாரிச வாயுவுக்கு 456 
பாலாடச் சூரணம் 1461 

பித்த காமாலைக்குச் சூரணம் 620 

பித்தகுணம் 11 

பித்த சிலேட்டும குன்மத்துக்கு 81/4



மூலம் 

பித்த சிலேட்டும சுரம் 

பிரளய காலாந்த வைரவன் 

பிரனிபல கணைகளுக்கு எண்ணெய் 

பிரிவு 
பிழைக்குங் குறி 
பிளவைக்கு 

பிறகடந்திர 
பிறவடை 
பிறவடை (புறவளையம்) 

பினிசங்களுக்கு 

பினிசத்திற்கு நசியம் 

புண்களுக்குக் குழம்பு 
புண்ணுக்குக் களிம்பு 

புத்தி சாதகம் 

புத்தி ஞானம் 
புளியாரை நெய் 
பூசணிக்காய் நெய் 

பூத வைரவம் 

பூரண சந்திரோதயம் 

பூரிகாத் தைலம் 

பெருவயிறு கரைய 

பெருவாயனெண்ணெய் 

பேதிக்கு வாயுபுத்திரன் 
பேய்ப்புடல் நெய் 

பொன்முசுட்டை. நெய் 

மகா மேகக் குடோரி 

மகா மேக ரசம் 

மசாவாத சன்னிக்குத் தைலம் 

1மசாவில்வாதி லேகியம் 

மகோதரவுண்டை 

மண்டுூரச் சிந்தாரம் 

மண்டைச்சூலைக்கு 

மணல் கூடி.தீர் 

மதன காமேசுர சூரணம் 

மதுக்காறித் தைலம் 

1450 
475 
802 
544 
32 

688 
441 
1065 
429 
876 

1439 
736 
325 
684 

1106 
267 
258 
397 

1011 
1113 
443 
485 
707 
290 
274 
618 
169 

1385 
1321 
574 

132, 902 
592 

851 
1291 
359 

117
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மதுராதித் தைலம் 

மத்தம் பிறக்கும் வகை 

மந்தார காசக் குழம்பு 

மந்தார காசத் தைலம் 

மந்தார காச லேகியம் 

பாரணக் குறி 

மருந்து வெண்ணெய் 

மலட்டு வலிக்கு 

மனோசிலை சுத்தி 

மாலைக் கண்ணுக்கு 

மாறல் சுரத்துக்கு 

முத்தோடச் சுரத்துக்கு 
முந்திரிகை நெய் 

முயல்நெய் 

முலைப்பால் நெய் 

மூர்ச்சைக்குத் தைலம் 

மூலநோய் 

மூலிகைப் பிரயோகம் 

மேகத்தின் குணம் 

மேகம் பிறக்கும் வகை 

மேகாதிக் கசாயம் 

மேகாஇக் குளிகை 

மேகாதிச் சூரணம் 

மோரெண்ணெய் 

வங்கச் சிந்தூரம் 

வங்க பற்பம் 

வச்சிர கபாடம் 

வச்சிரவல்லிச் சூரணம் 

வடவாநலரசம் 

வடவான பூபதி 

வராக வித்தை 

வல்லாரைச் சூரணம் 

வல்லாரை தெய் 

வனதிகேசாங்குசம் 

வாத குணம் 

அசுத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

653 
33 

1406 
1357 
1382 

23 
1446 
455 
100 

430 
115651417 

1154 

339 
229 
350 

1255 
45 

1064 
50 
37 

208 
204 
628 

36), 368 
981, 989 

489, 629 

711 
1285 
158 

1040 
449 

616 
264 
568 
10



மூலம் 

வாதசிலேட்டும சரத்துக்கு 

வாத்சுரக் கசாயம் 

வாத்சுரத்துக்கு 
வாகுரச வங்கச் சிந்தூரம் 

வாத ராட்சதக் குளிலை 

வாந்தி இருமலுக்கு 
வாய்ச் சூலைக்குக் குடிநீர் 

வாயு நோய் 

வாயுவுக்குத் தைலம் 

வார பலன் 

விக்கலுக்கு 
விசய நாராயணபாணம். 

விட்டுணு பராக்கிரமரசம் 

விட்டுணு ராச பூபதி 

விடசுரத்துக்கு 

விடபாக சுரத்திற்கு 

விடமுட்டித் தைலம் 

வித்தியாதர ரசம் 
வில்வாதிலேகியம் 

வெட்டைச் சூட்டுக்கு வெருகெண்ணெய் 

வெள்வேல் தெய் 

வெள்ளுள்ளி நெய் 

வெள்ளெழுத்திற்கு 
வெள்ளைப் பாடாணம் சுத்தி 

வெறிதீர 
வெறிமயக்கம் போக 

வைத்திய முறை 

1152 

1158 

1155 

992 

1365 

1413 

421 

41 

552 

1094 

1396 

1023 

198 

1032 

1185 

1163 

1260 

177 

1329 

378, 384 

354 

261 

427 

105 

438 

432 

308 
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அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

காப்பு 

அடிமுடியு மாகிறின்ற நிர்க்குணத்தைப் போற்றி 

அதுக டந்த நிர்மலத்தை அடுத்தெந் நாளும் 

வடி.வுடைய சிவனுமையைப் பூசை பண்ணி 

மகத்தான சின்மயத்தின் கருணை யாலே 

படி.மீதில் வைத்தியந்தான் இரண்டு லட்சம் 

பாடியதோர் பரப்பையெல்லாங் குறுக்கி யானுஞ் 

சடுதியாய்ச் சூத்திரம்போல் ஆயிரத்தை நூறும் 

சாற்றினோம் கணேசனருள் தானே காப்பாம். 

நூல் 

1பாகுடன் கணேசன் பாதம் 

2பணிந்துமுக் குணங்க wT SB 

வோகடச் சுவடி. யெல்லாம் 

வகைவகைத் தொகுத்துப் பார்த்து 

ஆகம விதியின் *ஞாலத்து 

அடர்ந்திடும் நோய்க ளெல்லாம் 

5போகநல் மருந்து சொல்வோம் 

புலத்தியா பொருத்திக் கேளே. 

  

பாடவேறுபாடு: 

1. (பா.எண்) *வாகுடன்ர(சுவடி எண்) 

Leics BE) pag 

8வாகடத் தொகுதியெல்லாம் வகுத்தசூத் 

இரம தாக்கி. 

4சூழாய், நூலால், 

போகவும் 

அருஞ்சொற்பொருள்: 

வாகடம்-மருத்துவ நூல்; ஆகமம்-முதல்வன் வாக்கு; 

ஞாலம்- பூமி.



மூலம் 131 

தாடியின் தோற்றமும் தொகையும் 

1'பொருந்துமோ குந்திக் &ழே 

₹புகன்றேறுஞ் சுழியைப் பற்றி 

எழுந்ததோர் நாடி தானும் 
எழுபத்தி ராயி ரந்தான் 

தெரிந்ததோ ரிவற்றிற் பத்துத் 
தசநாடி இவற்றில் மூன்றும் 

பரிந்ததோர் வாத பித்தம் 

படர்ஐயும் அறித்து பாரே, 2 

அறிந்துதான் இதற்கு நாமம் 
அறைந்தனர் அறிவுள் ளோர்கள் 

எறிந்ததோர் இடைதான் வாதம் 

இயன்றபிங் கலைதான் பித்தம் 

செறிந்துகொள் சுழிதான் ஐயம் 

சேர்விடம் எங்கே யென்னில் 

பிறிந்தகொள்் மலமாம் வாதம் 

போர்பெறு நீராம் பித்தம். 

பித்தத்தின் கழே ஐயம் 

பெரியதோர் விந்திற் சேரும் 

குத்துமே சேரும் ஐயம் 

*குறிதனைக் குறித்துக் காணும் 

  

2. *1பொருந்திக்கேள் பொருந்தி கீழே 4.354 

“புகன்றெழுஞ்டா 
உந்தி-கொப்பழ்; சுழி-சழிமுனை, நடுநாடி; தசநாடி- 

அத்தி, அலம்புடை, இடை, காந்தாரி, குகு, சங்கினி, 

சிங்குவை, சுழிமுனை, பிங்கலை, புருடன் ஆகிய பத்து 

நாடிகள். 

8செய்யும்$ 

*4கூறினைக் கூர்ந்து காணும், 

கூறினைக் காய்ந்து காணும்ட6 

GSS OHM,
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பித்தத்தைப் பிரித்து நன்றாய்ப் 

பேசுவோம் பேதம் போக்கிப் 

பத்தத்தைக் குறியாய் எண்ணிப் ் 

பரிவுடன் அறிந்து பாரே. 4 

பாரப்பா இடைஇ டக்கால் 

மாறியே கபாலஞ் சாடு 

சாரப்பா வலக்க ரத்திற் 

சார்ந்திடும் பிங்க லைதான் 

சேரப்பா 1இடது காலிற் 

சென்றுதான் கபாலத் தேறிப் 

போரப்பா இடக்க ரத்திற் 

பொகுந்திப்போஞ் சுழினை கேளே. 5 

கேளப்பா புருவ மத்திச் 

சுழிணையாம் இடைபின் மூன்றில் 

நாளப்பா 2நவதா தாகி 

நடத்திடும் நாடி பாரு 
தேளப்பா நாடி பத்துந் 

தசவாயு வுடனே சேரும் 

சூளப்பா தசதா னங்கள் 

சொல்லுவேன் சொல்லு வேனே. 6 

  

பச
 

பேதம்-வேற்றுமை; பத்தம்-உண்மை, கட்டு, 

1வலது2,த 
இடை-இடமூக்கினிற்கும் நரம்பு; சுபாலம்-தலையோடு; 

பிங்கலை-தசநாடியிலொன்று, அது வலமூக்கில் நிற்பது; 

சுழினை-சுழிமுனை-நடுநாடி, மூலாதாரத்திலிருந்து உச்சித் 
துளை வரைக்கும் நிற்கும் நாடி. 

OLE 
குசவாயு-உடலிலுள்ள பத்துவாயு. அவை, அபானன், 

உதானன், இிருகரன், கூர்மன், சமானன், தனஞ்சயன், 

தேவதத்தன், நாகன், பிராணன், வியாயன் என்பன; 

கதானம்-ஸ்தானம்-இடம்.
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Cai a 

நாடி தெரியுமிடங்கள் 

சொல்லுகிறேன் காமியந்தான் 1குதிக்காற் சந்து 

சொற்பெரிய உந்திகரம் மார்பு கண்டம் 

சொல்லுகிறேன் புருவமத்தி காது மூக்கு 

தொகைபத்தில் £வாழ்ந்திருக்குந் தாது “மூன்றும் 
சொல்லுகிறேன் கரத்தெழுந்த நாடி மாறில் 

சோிக்கில் தசதானந் துடிப்புக் காணில் 

சொல்லுகிறேன் சாகான்காண் பிணிதான் தீரும் 

துஞ்சுகிற விவரமதைச் சூட்டு றேனே. 

துஞ்சியெழும் வாதபித்தம் உயிர்தா னப்பா 

4சூட்சமாய்த் துன்றியது சுழன்று தேய்ந்து 

மிஞ்சியே *அத்திபற்றிக் குறுகித் தம்மில் 
மேவியே மார்புள்ளே வாங்கு மாகில் 

அஞ்சியே பட்சமொன்றில் அடங்குஞ் சீவன் 

அரகரா அவத்தையிது அறிந்து இந்தப் 
பஞ்சியே சூத்திரமாம் வாத பித்தம் 

பக்குவத்தை நன்றாய்ப்பார்த் தறிதல் நன்றே. 8 

  

1குதிங்கால்,,3 

£வளர்ந்திருக்கும்,, வந்திருக்கும், 
மூலம்டி 

குதிக்கால் - காற்குதி; காமியம் - குறி 

*சூட்சமா யேறியது$ 

*அத்இியவற்றிக், 
துன்றுதல் - நெருங்கல்; அத்தி - எலும்பு; 

பட்சம் - பதினைந்து நாள் கொண்டது; 

அவத்தை - முடிவு, வேதனை.
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Gal gi 

நாழ்களின் வன்மை 

அறிவது வாதந் தானும் 
மாத்திரை cor grax Qc 

செறிவது பித்த மப்பா 
சோ்சமன் ஒன்றாம் பின்னும் 

பிறிவது ஐயந் தானும் 

பிரண்டது கால் கான் ஓடில் 

மறிவது சமன தால் 

மயக்கமும் இல்லை காணே. 9 

வாதகுணம் 

காணப்பா வாதம் மீறில் 

கால்கைகள் பொருத்தும் நோகும் 

பூணப்பா குடல்பு ரட்டும் 

மலசலம் பொருமிக் கட்டும் 

ஊணப்பா குளிருங் காய்ச்சல் 

உடம்பெல்லாங் குத்தும் வாயு 

வீணப்பா குதமி றுக்கும் 

வேர்வையும் வேர்க்குந் தானே. 10 

பித்த குணம் 

தானென்ற பித்தம் மீறில் 

சட௨மெல்லாங் காந்தல் காணும் 

ஊனென்ற வாந்தி வாய்தீர் 

ஊரறியே ஒழுகுங் சால 

  

10. பொருத்து - சந்து, மூட்டு 
11. IB mide
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வானென்ற மட்டில் வேகும் 

மண்டையில் குத்துண் டாகும 

தேனென்ற £விக்கல் மூர்ச்சை 
செவியடைப் புண்டாம் பாரே. 11 

சி6லட்டும குணம் 

பாரப்பா ஐயம் மீறில் 

பாசத்தில் 3அனல்தான் மீறும் 

நேரப்பா இளைக்கும் தேகம் 

நெஞ்சுடன் விலாவும் நோவாம் 

காரப்பா சுரமுங் காயும் 

சாதமும் ஒறுக்கும் நாளில் 

ஓரப்பா ரத்தங் கக்கும் 

உடல்வற்றுஞ் சுரம்பே ராமே. 12 

நாடிநடை 

ஆமப்பா வாதந் தானும் 

அன்னநடை கோழி ஆமை 

தாமப்பா பித்தந் தானும் 

குவளையைப் போலே பாயும் 

போமப்பா ஐயந் தானும் 

சார்ப்பம்போல் ஓடும் ஓடும் 

தநாமப்பா கண்டு சொன்னோம் 

நரம்பொன்றில் நாடி மூன்றே. 13 

  

11. 

12. 

1வாடம் வேர்க்கும்? 

2விகற்பத 

சடம் - கடல்; காந்தல் - வெப்பம்; வாடம் - மிகுதி. 

கைனல் தான்? 

பாசம் - பாசகம் - மூலாக்கினி; தேகம் - உடல்; 

சாதம் - சோறு: ஓறுத்தல் - வெறுத்தல். 

சர்ப்பம் - பாம்பு
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தாடிதிறம் 

மூன்றுபேர் நிறமுஞ் சொல்வேன் 

முதல்வாதங் கறுப்புச் செம்மை 

மான்றி பசுமை பச்சை 

மஞ்சளா யிருக்கும் பித்தம் 

தோன்றிய வெண்மை யப்பா 

சோர்வில்லா ஐய மாகும் 

ஊன்றிய நிறங்கள் சொன்னேன் 

உத்தமர் அறிவார் தானே. 14 

பஞ்ச பூத வகை 

தானென்ற அஞ்சு பூகும் 

சதையெல்லாம் பிருதுவி யாகும் 

மானென்ற ரத்தந் தண்ணீர் 
மைந்தனே 'அப்பு வாகும் 

தேனென்ற வெதுப்புத் தானும் 

£தேயுவின் கூறே யாகும் 

மானென்ற 3வா? தன்னில் 

வருகந்தம் அறிதல் வாயுவே. 15 

அறிந்திடும் எல்லாம் ஒன்றாய் 

ஆலிக்குந் திறவா னந்தான் 

பிறந்திடும் பூமி தானும் 

பேரெழும் நாசி தன்னில் 

  

14. மூன்றுபோர் - வாதம், பித்தம், ஐயம்; 

உத்தமர் - நற்குணமுடை. யோர். 

1அம்பு5,4 

₹தேவியின்2,3,4 

தோசி2,3 

பிருதுவி - பூமி; அப்பு - அம்பு - நீர்; தேயு - தீ; 
வாசி - சுவாசம், உயிர்ப்பு, மூச்ச.
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செறிந்திடும் "அப்புத் தானுஞ் 
சேர்ந்திடும் நாவி லேதான் 

முறிந்திடும் வன்னி தானும் 
மூண்டிடும் கண்ணி லேதான் 

பறிந்திடும் வாயு தானும் 

பரிசிக்கும் எங்கும் பாரே. 16 

பாரப்பா காதி லேதான் 

பரிசிக்கும் வானம் மைந்தா 

போரப்பா அஞ்சு பேர்க்குள் 

பொல்லாத பேர்தான் மூவர் 

ஆரப்பா வாதம் வாயு 

அப்பனே பித்தம் வன்னி 

நேரப்பா ஐயம் அப்பு 

நிறைந்தவை இதுமூன் றாமே. 17 

ஆமப்பா மூன்று பேர்க்குள் 

ஆதாரம் வாயுவே யாகும் 

ஏமப்பா வாயு சேரில் 

எண்பல முூடைத்தாய் நிற்கும் 

வேமப்பா வன்னி கூடில் 

வெந்துநீ றாக மாளும் 

நோமப்பா சிக்கி நின்ற 

நோயெல்லாநழ் தணிக்குந் தானே. 18 

  

16. 

17. 

18, 

1அம்பு2,4 

ஆலித்தல் - தூறல்; வானம் - ஆகாயம்; வன்னி - தீ; 

வாயு - காற்று; பரிசித்தல் - தீண்டல், பழகுதல். 

அஞ்சுபேர் - ஐம்பூதங்கள்; மூவர் - வாதம், பித்தம், 
ஐயம், 

ஆதாரம் - அடிப்படை; வன்னி - &.
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தோடங்கள் பிறக்கும் வகை 

தானென்ற வன்னி வாயு 

தாண்டிமேற் கொண்டு தானால். 

கானென்ற சுரத்தாற் தோடம் 

1தாகமும் மிகுதி யாகும் 

கானென்ற வன்னி யோடு 

2அப்புவுஞ் சாரு மாகில் 
தானென்ற சீத தோடம் 

சார்ந்இடுந் தப்பில் லாதே. 19 

குப்பில்லாத் தோடந் தானும் 

சார்ந்திடும் வாறு கேளாய் 

கப்பில்லா வன்னி வாகும் 

கடுந்கோடஞ் சாத்திய மாகும் 

செப்பில்லாப் பித்தத் தோடு 

40சர்நல் வெண்மை யாகச் 

செப்பில்லா ஐயத் தூடுஞ் 

சிவப்பெனும் வாயு மாமே, 20 

வாயுதான் அடங்கிற் றானால் 
மைத்தனே தோடம் போகும் 

வாயுதான் *உப்பிற் றானால் 

மண்ணொடு நீரும் ஓன்றாம் 

  

19. 1கனதாபம் 

வாயுவுஞ்। 
ரூட்சை,,5 

தோடம் - குற்றம். 

20. *சேர்தழல்2, சேரழல்5, சேரனல்த 

சாத்தியம் - குணமாக் கூடியது, முடிக்கக் கூடியது. 

21. 5பெருத்துதானால், 

உண்டாம்; 

அண்டம் - ஆகாயம்,
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வாயுதான் சலந்தா னிரண்டால் 

மைந்தனே வன்னி மாளும் 

வாயுதான் அண்டஞ் சேரில் 

மண்டல ஓசை யாமே. 21 

தோடக் குறி 

ஆமப்பா ஓசை ஏழும் 

அலரொளி விழியஞ் சாகும் 

நாமப்பா நாசி மூன்றாம் 

நாவினில் இரண்ட. தாகும் 

ஓமப்பா இந்த 1நீர்மை 

உணர்ந்தவர் யோகி யாகும் 

வேமப்பா நாசி தன்னில் 

விழுகுறி விளம்பக் கேளே. 22 

மரணக் குறி 

கேளப்பா தினந்தான் மூன்று 

9454.9) — கலைதான் பாயில் 

வாளப்பா வருடம் இரண்டில் 

மறலியூர் புகுவான் பண்பாய் 

நீளப்பா இனமி ரண்டும் 

பிங்கலை தானே பாயில் 

மூளப்பா ₹தேகந் தானும் 

  

மூவாண்டில் மரண மாமே. 23 

22. 1உண்மை 

நாசி - மூக்கு 

23. ₹தகர்ந்துந 
Sapa sr cit Bag 

மறலி - இயமன் 

மறலியூர் - இயமலோகம், 

௮-9



130 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்..1500 

மரணமாநீ் தினமாம் பத்து 

உபயத்தில் வாங்கு மாகில் 

மரணமாந் இங்க ளொன்றில் 

மைந்தனே ஈண்டு கொள்வாய் 

மரணமாம் மூக்கு விட்டு 

வாய்வழி வாயு பாயில் 

மரணமாந் தினந்தான் மூன்றில் 

வளம்பெற அறிந்து பாரு 

மரணமாம் மலங்கள் மூன்றும் 

வற்றினாற் பட்சம் ஒன்றே. 24 

வறு 

ஒன்றாக 1வாயில்நீ ரூற்றிரவி மேலுமிழின் 

தன்றாகத் தூள்தானும் ரவிமறைந் திருந்தக்கால் 

பொன்றாக மூன்றுதிங்கள் பொறுத் தவுடன் பொன்றிடுவார் 

வென்றாக நிழலைந்தால் £வீழ்வார்காண் “பட்சமிரண்டே 

வேறு 

தோட வசை 

காணப்பா தோடங்கள் பிறக்கும் போது 

காணுநீ குறிசொல்வோம் கருதிப் பாரு 

தோணப்பா உண்ணாக்கு உகுடு *காய்ந்து 

சுகமான *காதுபல் குறுகு மாகில் 

வீணப்பா இனமூன்றில் மரண மாகும் 

மேலான வன்னிக்குக் தோட மென்பார் 

ஊணப்பா வற்றிதின்ற பித்தத் தோர்க்கு 

உடம்புபருத் தூதினால் உரைக்கக் கேளே. 26 

25. 1வாய்நீரூறி) 26. 4*தண்டுத,3 

£₹விடுமுயிர்காண்ர காதிவை கருக்குமாகில், 

பேட்சமொன்றே௨, காதுயிவை குறுகு மாகில் 

பொன்றல் - சாதல் உண்ணாரக்கு - மேல்நாக்கு
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கேளப்பா மதியாறிற் சாவுண் டாகும் 

கேடில்ஐயத் தாலிளைத்த தேக மானால் 

நாளப்பா தங்களொன்றில் 1சாவார் சொன்னேன் 

நலமான சீவகளை நாட்டங் கேளு 

வேளப்பா மேலேறி தடந்து தானால் 

மேன்மையுடன் சீவகளை விடுபடாது 

காளப்பா கீழ்நோக்கி நடந்து தானால் 

குவறிவருஞ் சீவகளை தாடி தானே. 27 

தானென்ற தாடி கீழே 

காண்டியே வாங்கு மாகில் 

தானென்ற உயிர்தான் மாளும் 

சாதகம் இன்னங் கேளு 

கானென்ற மூன்று நாடி 

குன்வசங் குறைந்து பின்னும் 

தானென்ற வாத பித்தம் 

கும்பித்து ஐயம் மீறில் 

தானென்ற திடங்கொண்் டாலும் 

சாவது தண்ண மாமே. 28 

தோட நீக்கம் அறிய 

ஆமப்பா வாத பித்தத்து 

3ஆண்மையை அறித்து கொண்டு 

நாமப்பா மருந்து செய்ய 

நலமுறு தோடத் தீரும் 
வேமப்பா பித்த மானால் 

வெம்பிடும் உயிர்தான் காணும் 

போமப்பா வாதம் நிற்கில் 

பொருந்திய மருந்து நல்கே, 29 

  

27. 1தானே சாவான்? 

தாண்டித் 
மதி - திங்கள்; சீவகளை - சயிர்ப்பு. 

28. தம்பித்தல் - தடுத்தல், நிறுத்தல். 

29. தன்மையை



132 அகத்தியர் வைத்திய காலியம்-1500 

நல்கிய மூன்று நாடி 
நரம்பெல்லாங் குதித்துப்/பொங்கி 

இல்கிய மேலின் மேலே 

2ஏறித்தான் ஒடு மாகில் 

மல்யை மரண மில்லை 

3மரிந்தது கீழே சாடில் 

உல்கிய உயிருக் சீனம் 

உற்றுநீ அறிந்து கொள்ளே. 

அறித்திட உந்திக் கீழே 
அமளியாய்க் குதிக்கு மாகில் 

எறிந்திட உயிரை உண்ணும் 

எய்யுமா தோட மப்பா 

செறிந்திடா துந்தி தானும் 
சேரிடம் வாயுக் கப்பால் 

மறிந்திடா தசநா டிக்கு 
மகத்தான *விடாம் பாரே. 

மிழைக்குங் குறி 

பாரப்பா நோயுள் ளோர்கள் 

பக்குவம் பார்த்து நீயும் 

வாரப்பா உமிழ்ந்திட் டாக்கால் 

மைந்தனே தூரப் போல் 

சாரப்பா தாக்கிற் றானால் 

சாவில்லைச் சாகான் கேளு 

சாரப்பா இட்ட வீழிற் 

சாவது சடுதி காணே. 

30 

31 

32 
  

30. 1ஓங்கி,,5 

எறிந்து தான்2 
£மருத்ததுத 

ஈனம் - அழிவு, கேடு 

31. “பீடம், 

அமளி - ஆரவாரம், மிகுதி; கத்தி - கொப்பூழ், 
32. சடுதி - சீகிரம்,
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மந்தம் பிறக்கும் வகை 

காணப்பா முறைபா டெல்லாம் 

காண்பது மந்தத் தாலே 

பூணப்பா மந்த மானால் 

புகுந்திடும் வாயு தானும் 
வாணப்பா நோய்க ளெல்லாம் 

வாயுவால் வளரும் பாரு 

மூணப்பா அப்பு வன்னி 

முத்தோடம் மூன்றும் பாரே. 33 

பாரப்பா மந்த முண்டாம் 

பரிசனம் உரைக்கக் கேளு 
காரப்பா மிகுந்து மெத்தக் 

கபளிக்கும் அன்னத் தாலே 

வாரப்பா இறைச்சி யாலே 

மாப்பண்டத் தாலுந் தானும் 

சேரப்பா மேதிப் பாலால் 

சேர்ந்திடும் மந்தந் தானே. 34 

தானென்ற அன்னத் தாலே 

குலைப்பட்ட உடம்பி தப்பா 

தானென்ற அன்ன மப்பா 

கனிப்பழி கொண்டு மீறில் 

தானென்ற அன்ன மெல்லாம் 

சகலவித் தாகும் பாரு 

கானென்ற வித்துக் செல்லாம் 

துத்துவம் உரைக்கக் கேளே. 35 

      

33. பரிசனம் - உறவு: அன்னம் - சோறு; மேதிப்பால் - 

எருமைப்பால். 

35, தலைப்படல் - வளர்தல், வாழ்தல் 

தத்துவம் - உண்மை
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ேகளப்பா வெட்டை. பித்தம் 

கெடியான வாதம் வாயு 

வாளப்பா ஜயம் சீதம் 

1வாழ்தந்திடும் ௮ன்னத் காலே 

பாளப்பா அன்னத் தானும் 

பகையுடன் £பழியுங் கொள்ளும் 

வேளப்பா அன்னத் தாலே 

மேகங்கள் பிறப்பைக் கேளே. 36 

மேகம் பிறக்கும் வகை 

மேகங்கள் பிறந்து தின்ற 

விதங்களை விளம்பக் கேளு 

ஆகங்கள் அழிந்த போதும் 

அப்பனே தினமுஞ் சென்று 

போகங்கள் செய்யும் போதும் 

புகழ்மத்தங் கூடும் போதும் 

பாகங்கள் பசியி னோடும் 

பருகுஞ்சை யோகத் தாலே. 37 

சையோகளஞ் செய்யும் போதும் 

குனிநின்ற சுழியே யோடும் 

அய்யனே அமுதந் தன்னை 

அடக்கியே அனல்தான் கொள்ளும் 

மெய்யடா விந்து காணில் 

விழவிழப் *புண்ணுங் சாணும் 

மையடா மேகத் தாலே 

வளர்ந்தது கிரந்தி பாரே.. 38 
— அ ப ப ப பப ப ப பப பப பப்ப 

36. 1வளர்ந்திடும்5 

2பிணியுங், 

37. ஆகம் - உடல் 

போகம் - புணர்ச்சி 

சையோகம் - புணர்ச்சி 

38. தானும்ர 

4புண்ணுமாகும்
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கிரதந்தியால் விரண முண்டாம் 

கெடியதிற் சீழாம் மேகம் 

முரந்திய இரண்டி னாலே 
1மூலவாயில் சூலை காணும் 

பரந்திய மூன்றி னாலே 

பலபல மேகங் காணும் 

துரந்திய லிங்கத் தாலே 

தொல்லைநோய் எய்துங் காணே. 39 

தொல்லையாஞ் சுரத்தி னாலும் 

சூழ்கின்ற வாயு வாலும் 

அல்லையே செய்யு மால் 

அன்னத்தைக் காட்டி டாதே 

வல்லையே வன்னி ராசன் 

வழியது செவ்வை யானால் 

கொல்லையே தில்லை யப்பா 

சூழ்நோயும் வாயு தானே. 40 

வாயு நோய் 

வாயுவே மிகுந்த தானால் 

மைந்தனே மேல்மூச் சேறும் 

வாயுவே மிகுந்த தானால் 

மலர்ந்திடும் விரண மெல்லாம் 

வாயுவே மிகுந்த தானால் 

மலசலம் இரண்டுங் கட்டும் 

வாயுவி னாலே யப்பா 

வேரும்ருத்திர ரோக மாமே. 41 

உருத்திர நோய் 

ஆமப்பா உருத்திர ரோகத்து 

ஆண்மையை உரைக்கக் கேளு 

வேமப்பா என்பிய் பாய்ந்து 

மிகநெஞ்சிற் குத்துண் டாக்கிப் 
  

38. 1மூலவாயுச்5 

லிங்கம் - ஆண்குறி 

41, வேளர்ருத்திர2
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போமப்பா பித்தந் தன்னைத் 

தும்பித்துப் போகொட் டாமல் 

பாமப்பா பேசும் போது 

பதையாமற் சாவார் பாரே, 42 

Cag 

சுக சன்னி 

பதையாமல் ?செய்கின்ற சன்னி மார்க்கம் 

பாய்கின்ற விதங்கேளு பண்பாய் நீயும் 

நிதையாமல் எண்ணெயுடன் தீர்த்த மாடி 

நிரம்பவே தயிர்கூட்டிப் பொசித்துப் பின்னும் 

குதையாத மந்தமுடன் புணர்ச்சி கூடில் 

கூட்டியே வாயுதான் கபாவத் தேறி 

அதையாமல் போகிக்கும் போகஞ் செய்யும் 

அப்பனே அ௮சதியொடு சன்னி யாமே. 43 

வேறு 

சன்னிதான் தோன்றும் போது 

சடமெல்லாம் வேர்வை காணும் 

கன்னிதன் சுகத்தால் மைந்தா 

கண்கள்தான் சிவப்பே யாகும் 

ee பவை   

42. 1சகாவதாமே, சாவுதானேத 

உருத்திரரோகம் - மாரடைப்பு; 
என்பு - எலும்பு; 

தம்பித்தல் - தடுத்தல், நிறுத்தல்; 
பதையாமல் - பதுறாமல் 

43. சோகுகின்ற சுசுசன்னிஐ,3 

இர்த்தமாடல் - நீராடல் 

அசதி - அயர்ச்சி,
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வன்னிதான் காற்றா லய்யா 

மகத்தான தோட மாகும் 

பின்னிதான் சுகத்தில் நன்றாய் 

1விமுந்திடுங் காயந் தானே, 44 

மூல தோய் 

காயத்தில் மூல ரோகம் 

கண்டிடும் விதங்கள் கேளாய் 

பாயொத்த பசியில் லாமல் 

பட்சிக்கில் அடக்கில் வாயு 

மாயத்தில் இருத்திக் கொண்டு 

பாலமதை அடக்கும் போதும் 

ஓயத்த குண்ட லிக்குள் 

உட்புகும் வாயு காணே, 45 

காணப்பா வாயு வாலும் 

கனத்தந்த அபானன் தன்னை 

பூணப்பா மலத்தைக் கட்டிப் 

2புகையெனக் கறுக்கி நாளும் 

தகதோணப்பா முளையைப் போலச் 

சுருக்கிமுன் மலந்தான் வீழில் 

ஆணப்பா அபானந் தன்னை 

அழுந்தவே இறுக்கும் பாரே. 46 

  

44, 

45. 

46. 

1அழிந்திடுங்,,5 
சடம் - உடல்; 

காயம் - உடல்; 

வேர்வை - வியார்வை. 

பட்சித்தல் - உண்ணல், விழுங்கல்; 

குண்டலி - மூலாதபரம். 

2புகையெழக்த,5 

அபானன் - உடலிலுள்ள பத்து வாயுக்களிலொன்று,
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இறுக்கிய மூல மொன்று 

எழமுமண்ட மூல மொன்று 

வறுக்கியே புண்ணாய்ச் சீழ்தான் 

வடிசின்ற மூல மொன்று 

உறுக்கிய வாயு வாலே 

உதிரந்தான் கட்டி நின்று 
துறுக்கிய கிரிச்ச னங்கள் 

தான்ரத்த மூல மாமே. 47 

மூலமே எழுந்த போது 

மூலத்திற் கனல் தான் மாளும் 

மூலமே எழுந்த போது 
முளைவிந்து நாச மாகும் 

மூலமே எழுந்த போது 

முழங்கவே இரைச்ச லாகும் 

மூலமே எழுந்த போது 

முடிவில்லாக் கழிச்சல் தானே. 48 

வேறு 

கழிச்சல் வகை 

கழிச்சலென்ற கிராணியிலே விதமா றப்பா 

சுண்டபித்தம் அனல்வாதம் வாயு வாகும் 

அழிச்சளென்ற ஜயநீர் மூன்றுங் கூடி 

அப்பனே பேதிக்கும் பலந்தான் போகும் 

தெழிச்சலென்ற வாயுதான் மேக பேதி 

திறமான மூலத்தின் தோட பேதி 

பழிச்சலென்ற சங்கான பேதி யொன்று 

பாரப்பா வாயுவொன்று ஆறு மாச்சே. 49 

  

47. உதிரம் - இரத்தம் 
48. மாளும் - மாழ்கும் - மேவும்; 

pha - முடிவு 
49, இராணி - கழிச்சல் நோய்
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வேறு 

மகத்தின் குணம் 

ஆச்சப்பா மேகங் கேளு 

அப்பனே இருபத் கொன்று 

நீச்சப்பா மேகந் தன்னை 

நிசஞ்சொன்னேன் காணு காணு 

காச்சப்பா மஞ்சள் போலக் 

கவிசினந் தன்னிற் கண்டால் 

வீச்சப்பா பித்த மேகம் 

விரும்பினார் விரும்பிக் காணே. 50 

விரும்பிய சீலை தானும் 

வெளுத்திடில் வாத மேகம் 

மரும்பிய கவிசி னந்தான் 

மயிலதின் நிறமே யானால் 

இரும்பிய ஐயத் தாலே 

சேர்ந்திடு மேக மாகும் 

சுரும்பிய மூன்றா லப்பா 

தோன்றிடுங் குணங்கள் கேளே. 51 

கேளப்பா பித்தம் வாயு 

செடியுடன் சேரு மாகில் 

தாளப்பா நாள மான 

தமரிலே எரித்து 1வேகும் 

வீளப்பா நீரைக் கட்டும் 

£2விடப்பொ௫ந் தொழுகும் பாரு 

பாளப்பா சிலநே ரந்தான் 

8பளிச்செனப் பிறக்குந் தானே. 52 

  

50. நிசம் - உண்மை; 

கவிசினம் - கோவணம். 

52. 1யேறும்2,3 

£2விழிபொழிந்,ி, விடம்போலக் கசியும் பாரு, 

பளிச்சென்று யிறங்குந் தானே”;3 

் நாளம் - உட்டுளை; தமர் - துளை; பொசிதல் - கூதல்
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தானென்ற வாயுவொ துங்கில் 

தண்டினில் நோவு காணும் 

வானென்ற மந்தத் தாலே 

வாயு புகுந்தே சாடும் 
கானென்ற எரிச்சல் காணும் 

கல்லடைப் பாகும் பின்னே 

மானென்ற வாதம் வாயு 

மருவிடில் வெள்ளை காணே. 53 

பெவள்ளைதான் மெத்த வீழில் 

மேனியும் பொருமிக் காணும் 

கள்ளமே சரீர மெல்லாம் 

கறுப்புடன் 1தழும்.பு மோடும் 

தள்ளவே தாது நட்டம் 

Braap மிகுதி யுண்டாம் 

உள்ளது சொன்னோம் நாமும் 

உற்றுணர்த் தறிந்து கொள்ளே, 54 

அறிந்திட வாயு வோடே 
ஐயம்வந் தெய்து மாகில் 

பிரிந்துநீர் பொசிந்தா டாது 

பிறவெள்ளை வீழ்த்தி டாது 

எறிந்திடுந் தீயே போல 

இளைப்புடன் இரும லுண்டாம் 

மறிந்திடும் புகைச்சல் காணும் 

வலித்திடு மேகந் தானே. 55 

வலித்திடும் வாதத் தானும் 

வளரையும் பித்தந் தானும் 

ஒலித்திடும் கத்தா மேகம் 

ஓழுகிடுஞ் சலந்தான் மாறி 

  

23. 

34. 

குண்டு - ஆண்குறி; வெள்ளை - வெட்டை, 

*நரம்பு2,5 
பொருழுதல் - வீங்கல்; தாதுநட்டம் - தாதுச்சிதைவு



சலித்திடும் தாகம் மீறும் 

சாப்பிட்டா லுடனே காந்தும் 

வலித்திடும் வாய்நீ ரோடு 

மழுங்கிவாய் இனிக்கும் பாரே. 

இனித்திடும் வாத மேகத்து 

இயல்புநல் லெண்ணெய் போலும் 

பனித்திடுங் கள்ளுப் போலும் 

பதனிபோல் நீர்தா னோடும் 

கனித்திடு மேனி யெல்லா... 

1காய்ந்திடும் வெளுத்துப் போகும் 

தனித்திடு மேகந் தானும் 
சாத்தியம் ஐயந் தானே, 

ஐயமும் பித்த முந்தான் 
அனைந்திடுங் காலந் தன்னில் 

கொய்யுறு ரத்தந் தானும் 
கொப்புளித் தோடுந் தண்டில் 

மையுறு கண்ணி னாட்கு 

மகோதரம் பெரும்பா டாகும் 

தொய்யுறு மேசு முண்டாம் 

தொடர்ச்சியை முறையாய்க் கேளே. 

முூறைகேளு ஒன்ப தப்பா 

முயற்சியால் வந்த மேகம் 

துறைகேளு கர்ப்பத் தாலும் 

சூழ்கின்ற மேச மொன்று 

நறைபூத்த கூந்தல் நல்லாள் 

நாயகன் மோகத் தாலும் 

மறைபோற்றுங் கர்ப்பத் தாலும் 

வளர்ந்தது மேகந் தானே. 

141 

56 

57 

58 

59 

  

56. 

37. 

சலம் - நீர்; காந்துகுல் - உட்டணித்தல், 

1கனத்திடும்;
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வளர்ந்திடுங் கர்ப்பத் தாலும் 

மருவிய மேகம் அஞ்சும் 

உளர்ந்திடும் தந்தி யாகும் 

உள்ளத்தி மேகந் தானும் 

அளர்ந்திடும் வெள்ளை கொட்டும் 

ஆகாத மாமே கந்தான் 

தளர்ந்திடும் அத்தி மீறித் 
1தணலெலும் புருக்கி யாமே. 60 

தணல்போலக் காயும் மேகம் 

குண்ணீர்தான் பகையா மேகம் 

உணக்கவே முழுகு மாறில் 

உருக்குமா மேகந் கூனும் 

பிணக்கவே பசிதான் கேட்ட 

பேரெழு மேகந் தானும் 

வணக்கவே சையோ கத்தை 

வர்த்திக்கு மேசு மாமே. 61 

ஆமப்பா கடுவத் துண்டால் 

ஆகிய மேகம் பின்னும் 

ஓமைப்பா பாடா ணத்தால் 

உற்றிடுஞ் லமே கங்கள் 

நாமப்பா சொன்னோ மிந்த 

நாடியாஞ் ஞத்திரந் தன்னில் 
ஓமப்பா இதுதான் ஏழும் 

அஞ்சுமுன் ஒன்ப தாமே. 62 

இ ட 
ர் 

60. 

61. 

62. 

1தழலெலும்,$ தண்டெலும்; 

கர்ப்பம் - கருக்கொள்கை; 

தந்தி - நரம்பு; 
அத்தி - எலும்பு, 

சையோகம் - புணர்ச்சி, 

சுடுவத்து - கடுவஸ்து.
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குன்மம் பிறக்கும் வகை 

ஆகிய மேகந் தானும் 

அப்பனே இருபத் தொன்றாம் 

ஏகிய குன்மந் தானும் 

எழுந்ததோர் விதங்கள் சொல்வேரம் 

வாகிய பித்தத் தோடு 

வாதமும் பரிந்து சேரில் 

வாதிய வாய்நீர் ஊறும் 

வாந்தியு மாகும் பாரே. 63 

பாரப்பா வாயு வாதம் 

பரிவுடன் அபானகத் தோங்கில் 

ஓரப்பா கும்பி தன்னில் 

உருண்டுதான் மிகவே நோகும் 

கோரப்பா நெஞ்சில் குத்தும் 

குடலையு முறுக்கிக் கொண்டு 

வாரப்பா வலிக்கும் மெத்த 

வாதமாய் தழங்கும் வாயுவே. 64 

வழங்கிய அப்பு வோடு 

வாதமும் ஒன்றே யானால் 

குழங்கிய அன்ன சாரம் 

சந்திக்க வொட்டா தப்பா 

புழங்கெ நிதானந் தப்பிப் 

பிடி.யன்னம் ஏறில் குத்தும் 

உழங்கிய முறுக்கு மேறில் 

உயிரையும் 1வதைக்கும் பாரே. 65 

  

64, கும்பி - வயிறு 

65. 1பறிக்குங் காணே” 

அன்ன சாரம் - கஞ்சி; 

நிதானம் - நேர்மை, சரிநிலை.
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வதையுறு வாயு வோடு 

மோகமு மருவு மாகில் 

பதையுறு மலச லங்கள் 

பரிவுடன் கட்டிக் கொள்ளும் 

மதையுறும் இடது பக்கம் 

மைந்தனே வலது பக்கம் 

பிதையுறு முறுக்கிக் குத்தும் 
பெருஞ்சூலைக் குன்ம மாமே, 66 

குன்மமோர் இதுதான் நாலில் 

கூறிலெண் விதமாம் பாரு 

வன்னமாம் நோய்கட் கெல்லாம் 

மகாநோய்தான் பொல்லாத தாகும் 

கன்மமாஞ் சடத்துக் கெல்லாம் 

காணுங்காண் இந்த ரோகம் 

1நன்மையாந் தன்மத் தோர்க்கு 

நாட்டினும் நாடி டாதே, 67 

கலை பிறக்கும் வகை 

நாட்டிய பித்த சூலை 

நடந்திடு முறையைக் கேளு 

ஊட்டிய அன்னம் உண்ண 

உருசிதப்பி வாந்தி யாகும் 

மாட்டிய கைகால் சந்து 

வகையுந்தான் மேலும் நோகும் 

நீட்பு.ய அங்கங் கேதான் 

நின்றெரிந் தூறுங் காணே, 68 

  

67. 

68. 

நதன்மைசெய் தர்மத் தோர்க்குஜ. 

சடம் - உடல்; 

ரோகம் - நோய். 

உருசி - சுவை
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காணப்பா வாத சூலை 

காட்டுந்தன் குறியே தென்னில் 

காணப்பா சைகால் சந்து 

குழைச்செல்லாங் "கடுத்து நோகும் 

காணப்பா வயிறு விம்மிக் 

கனத்துடன் சுரப்புங் காணும் 

காணப்பா தேகம் மெத்தக் 

கனத்திடும் இளைப்ப தன்றே. 69 

இளைத்திடும் வாத சூலைக்கு 

எய்திய குணங்கள் சொல்வோம் 

குளைத்திடுங் கைகால் நெஞ்சு 

குத்துடன் வறண்டி ருக்கும் 

களைத்திடும் மார்பில் சென்று 

தாக்கமே லேறி வெட்டும் 

அளைத்திடும் சீழ்தான் சுக்கும் 

ஆகா தவையு மாமே. 70 

ஆகாத வாத பித்தம் 

அணைத்திடுஞ் சூலை கேளு 

வாகான கால்கள் கையில் 

வளமுடன் கரடு கட்டும் 

தாகான மேனி யெல்லாம் 

தடிப்புடன் வெடிப்புண் ணாகி 

போகாத அசாத்திய மாூப் 

புணர்ச்சியாற் கொல்லுந் தாமீன, 71 
  

69. 1கடி.ந்தே2,5 

அடிவயிறு 3 
குழைச்சு - ளை கால் முதலியவற்றின் பொருத்து முடிச்சு; 

சந்து - பொருத்து. 

70. மோர்பிற் சூலை, 

யச் Hanae 

71. அசாத்தியம் - குணமாகாதுது, முடிக்கக்கூடபாது. அருமை. 

3-10
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கொல்லிய ஐயத் தோடு 

பித்தமுங் கூடிற் றானால் 

வல்லியம் போலக் "குத்தம் 

மைந்தனே எலும்பு தோறும் 

மல்லிய சரீரம் நோகும் 

வரிசையாய்ச் சுரமுங் கோணும் 

மெல்லிய தனுத்தான் வற்றும் 

விடங்கக்கும் இருமுந் தானே. 72 

தானென்ற ஐயதக் தோடு 

சமவாது சூலை கேளு 

ஊனென்ற சடந்தான் நோகும் 

உருசிதப்பும் கபாலம் புண்ணாம் 

கானென்ற காலில் ஆணி 

எலும்பெலாங் கறுத்துக் கெட்டு 

கோனென்ற கழிச்சல் 3வாங்காக் 

குளிர்சுர மாற லாகி 

மானென்ற தாது நட்டம் 

மறுசூலை யாறும் பாரே. 73 

ஆறாகுஞ் சூலை யப்பா 

அதிலொன்றில் மூன்று சூலை 

வேறாகும் பதினெட் டாகும் 

வெவ்வேறு சூலை யில்லை 

கூறாக இதனா லப்பா 

குணங்கள்தான் கோடி யாகும் 
பேறாகும் இவர்கள் பேரைப் 

பிரித்துரை செய்வோம் பாரே. 74 

  

72. 

73, 

குடைந்து 
கோயும் 233 

சரீரம் - உடல்; தனு - அத்தி, உடல், 

8தோகங்ஃ
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கர்ப்ப நோய் பிறக்கும் வகை 

பாரப்பா கார்ப்ப காலம் 

பரிவுடன் வாயு தேயு 

சேரப்பா உந்தி யோடு 

1சென்றிதழ் கருத்தான் மாளும் 

வாரப்பா புழுத்தான் உண்ணில் 

மலடெனச் சொல்வா “ப்பா 

ஆரப்பா இதனைப் போக்கில் 

ஆண்பிள்ளை செனிக்குந் தானே. 75 

செனிக்கின்ற குழவி தானும் 

இடத்துடன் பிறக்கும் போதும் 

கனிக்கின்ற சீழ்நீர் போலே 

சலந்துள்ளே கட்டி நிற்கும் 

பனிக்கின் ற இடுப்புக் கைகால் 

புரவியே நொந்து குத்தும் 
தனிக்கின்ற ப௫ிதான் போகும் 

குடித்திடும் அமுதம் பாரே. 76 

பாரிய வாயு தானும் 

பரிவுடன் குழிதான் சேரில் 

தாரிய கழிச்ச லாகிச் 

FHT AS Bid உறுமிச் சாடும் 

வாரிய தேக மெல்லாம் 

வலியெழும் இடைதான் தோகும் 

ஆரியன் எனக்குச் சொன்னான் 

3ஆய்ந்தவர் சித்தர் தானே. 77 

  

75, 1சேர்ந்திடிற் 
செனித்தல் - கருப்படுதல், பிறத்தல் 

76. உதிரம் 2.3 

71, 4அறிந்தவாத 
சதா - எப்பொழும்; நித்தம் - நாள்தோறும்; 

ஆரியன் - அறிவுடையோன், ஐயன், குரு, வைத்திய.
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தானென்ற கர்ப்பத் தோடு 

குரித்திடும் சோரை கட்டில் 

வானென்ற மத்துப் போல 

வாயுவும் உருளும் பாரு 

ஊனென்ற பசிதான் போகும் 

உளைந்துதான் இரைச்ச லுண்டாம் 

மானென்ற கழிச்சல் மிறும் 

வருஞ்சூத வாயு வாமே. 
78 

சூதான கர்ப்ப காலம் 

சுற்றிதான் மிகுந்து கொள்ளில் 

வாதான மேசம் மீறி 

வழங்கியே செனிப்பிக் குங்காண் 

போதான உடம்ப தெல்லாம் 

புண்போல மிகவும் நோகும் 

நீதான மயக்கம் 1மீறி 

நிர்சீவ னாகும் பாரே. 79 

ஆகின்ற வாறு சூலை 

கர்ப்பத்தில் அடர்ந்த நோய்காண் 

பா௫ன்ற அவைதான் சூழில் 

பலித்திடாக் கருவு மப்பா 

வா௫ன்ற இதுதான் போக்கில் 

மலடிதான் பெறுவாள் பிள்ளை 

ஆகின்ற நோய்கட் கெல்லாம் 

அறைந்திடு முறையா டாமே. 80 

கர்.ப்ப சன்னி 

முறையான கர்ப்பத் தன்னில் 

முயன்றதோர் சன்னி கேளு 

உறையான சிழ்நீருக் குள்ளே 

உறைந்திடில் வாயு மீறில் 

78. சோரை - சோரி - இரத்தம் 

79. 1ஆகி, 

செனிப்பித்தல் - பிறப்பித்தல் 

80. மலடி - மகப்பேறில்லா தவள் 
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விறையான தேகம் வேர்க்கும் 

மெய்யெல்லாம் மயக்க மாகும் 

துறையான மலந்தான் கட்டும் 

சோபிக்கும் துணிந்து பாரே. 81 

பாரப்பா மாதர்க் செல்லாம் 

பச்சுடம் பாகுங் காலம் 

தாரப்பா அனுபோ இிப்பள் 

குனிப்பழங் காடி யுண்பாள் 

ஆரப்பா மாங்காய் இன்பாள் 

அப்பனே மாவு தின்பாள் 

கூரப்பா சன்னி எய்துங் 

கொண்டிருஞ் சன்னி கேளே, 62 

சொண்டிடு மலடிக் கப்பா 

கூடிடு மெட்டுச் சன்னி 

வண்டிதான் ருதுகா லத்தில் 

மாத்தின்பாள் மோர்தா னுண்பாள் 

தண்டியே அணைவாள் பின்னும் 

தனிச்சூதக் காயுந் தின்பாள் 

ஒண்டிய பெண்க ஸுக்கு 

ஒரெட்டுச் சன்னி யாமே. 83 

ஓரெட்டுச் சன்னி யப்பா 

உற்றதோர் பெண்க ளுக்கு 

வாரெட்டுப் புருட னுக்கு 

மகத்தான சுகசன் NUH HTT 

  

81. 

82. 

தேகம் - உடல்; சோபித்தல் - சோர்தல். 

பச்சுடம்பு - குழந்தையினுடல், புண்ணாலிளமை பெற்ற 

வுடல்; அனுபோகித்தல் - அனுபவித்தல். 

ருதுகாலம் - கருப்பந் குரிக்கத் தகு நாள், அது பூப்படைந்து 

பதினாறுராள் மட்டும். சூதக்காய் - மாங்காய்,
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தேரிட்டுப் பார்க்கும் போது 

நெடிழ்ந்தது வெவ்வே றாகும் 

பாரெட்டும் மெச்ச வேதான் 

பகர்ந்திடுங் எண்ணோய் கேளே. $4 

கண்ணோய் பிறக்கும் வகை 

கேளப்பா பொடிச்சூ டாலும் 

இளர்வெய்யி லதுகாய்ந் தாலும் 

வாளப்பா மின்னார் தம்மை 

மருவியே நித்தம் நித்தம் 
காளப்பா முமுக்கி லாதால் 

கண்ணினால் கனல்தான் பார்த்தால் 

தாளப்பா பாடா ணத்தாற் 

கானெழுங் கண்ணோய் பாரே. 85 

கண்ணினோய் தானுண் டாகும் 

காரணம் இன்னஞ் சொல்வோம் 

பண்ணான மேகத் தாலும் 

'பகர்வெட்டை வாயு வாலும் 

குண்ணான அப்பு வாலும் 

குனிமலக் கட்டி னாலும் 

புண்ணான விரணக் தாலும் 

பொருந்தின காரத் தாலே. 86 

காரமாஞ் சாரத் தாலும் 

கடுரசத் தூமத் தாலும் 
நீரமாஞ் சரக்குச் சுட்ட 

நிலையுறு புகையி னாலும் 

    

84. மெச்சுதல் - புகழ்குல் 

85. 

86. 

மின்னார் - பெண்கள் 

1பருவெட்டை,3 

2பொடிக்கும்நற் 2.3
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1பாரொத்த பேதி யாலும் 

பலபல தண்ணீ ராலும் 

ரமாம் இவற்றிற் கண்ணில் 

செனித்திடும் வியாதி தானே. 87 

குட்டம் பிறக்கும் வசை 

வியாதியாம் மூவா றாகும் 

விளங்கிய குட்டங் கேளு 

சுயாதியாம் மேகத் தாலும் 

சூழ்கின்ற கிரந்தி யாலும் 
பயாதியாம் ஆற தாகும் 

பலவண்டி. னாலே எட்டாம் 

அயாதியாம் புழுவா னாலும் 

ஐயமாம் பதினெட் டாமே. 88 

தாடி முறை 

ஆமப்பா நோய்கட் செல்லாம் 

அரசுதான் மூன்று நாடி 
காமப்பா வளர்ந்தெந் நாஞம் 

கருவியே கலந்து சேர்ந்து 

வேமப்பா வெந்து நீறி 

விடமெல்லாம் பிளந்து பின்னும் 

சாமப்பா பிறக்கு மந்தத் 

தாதுவின் விளக்கங் காணே. 89 

கரணப்பா நாடி சொன்னேன் 

கலந்திடுங் கருவுஞ் சொன்னேன் 

தோணப்பா நோயுஞ் சொன்னேன் 

சூட்சமும் வகுத்துச் சொன்னேன் 

  

87. "வாரமா மெண்ணெய் தேய்த்து 

வழுவறப் போகா தாலும், 

வீரமாம் பேதி ரத்தம் 

வித்தங்கள் மிகுதி யாலும்; 

தூமம் - புகை; செனித்தல் - பிறத்தல்,
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பூணப்பா அவத்தை செய்யும் 

பூட்டையும் விரித்துச் சொன்னேன் 

வீணப்பா சொல்ல வில்லை 

விதிமுறை வணங்கக் கேளே, 90 

கேட்டிடும் நாடி பத்தில் 
கெடியேழு நாடி தள்ளி 

நாட்டிடு நாடி மூன்றில் 
தயம்படும் இடையே வாதம் 

ஆட்டுபிங் கலைதான் பித்தம் 

ஐயது சுழிதா னாகும் 

வாட்டிடு மலமே வாதம் 

மருவிடும் பித்த நீரே, 91 

பித்துற்ற ஐயம் விந்து 
பிரிந்தநற் பூதங் கேளு 

உத்தநல் வாதம் வாயு 

ஓங்கிய பித்தத் தேயு 

சுத்துற்ற ஐயந் தண்ணீர் 
சோர்வில்லா அபானன் வாதம் 

பத்துற்ற பிராணன் பித்தம் 

பகையுறு சதானன் ஐயே, 92 

ஐயமாம் நாடி மூன்றால் 

அழிக்கவும் ஆக்க லாகும் 

நய்யமே ஒன்றில் மூன்று 

நாடியாம் நல்ல தாகி 

  

90. சூட்சம் - நுட்பம்; 

92. 

அவத்தை - மரணம், முடிவு. 

சமானன் - தச௪வாயுவில் ஓன்று. அது கந்தரக்குழியிற் 
சந்திடை. நிற்கும் வாயு.
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மையுறுங் கருலிக் கெல்லாம் 

வாசல்காப் பவரே யாகச் 

செய்யுறு தொழில்கட் கெல்லாஞ் 

1சித்துடன் ௮9த்து மாமே, 93 

ஆமப்பா எழுபத் தீராம் 

ஆயிர நாடிபத்தில் மூன்றாய் 

சோமப்பா உந்திக் கீழே 

சுழிகனைப் பற்றி நிற்கும் 

காமப்பால் விளைந்தெந் நாளும் 

கருவியே வந்து பின்னும் 

சாமப்பா விளைக்கு மந்தத் 

தாதுவின் வழக்கந் தானே. 94 

வளர்ந்இடுந் தாது தன்னை 

வகையதிற் தொகையே சொன்னேன் 

வளர்த்திடும் வியாதிக் கெல்லஈம் 

2மணியொடு மருந்தைச் செப்ப 

வளர்ந்திடுஞ் சரக்குக் கெல்லாம் 

வகைவகை சுத்தி கேளு 

வளர்ந்திடும் நோய்க ளெல்லாம் 

மருந்தினால் ஓழியுங் காணே. 95 

நாடி முறை முற்றும். 

  

93.  1நடந்திடு நவதா தாகும்த 
இத்து - அறிவு; அசித்து - சடம், 

95. £மணிமந்திர ௮வுட தங்கள்
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சரக்குச் சுத்தி முறை 
வறு 

இரசம் சுத்தி 

காணப்பா சரூதமொரு பலந்தான் வாங்கிக் 

கல்வத்தில் மாற்றியே மஞ்சட் தூளால் 

தோணப்பா மத்தித்து ஒட்டடையின் தூளும் 

சுகமான வெற்றிலையின் சாறு விட்டு 

ஊணப்பா தனித்தனியே கடிகை மூன்று 

உறத்தோய்த்துத் இரும்பவதை ஊறப் போட்டு 

பூணப்பா தாழைநீர் மலாச்காய் நீரும் 

புகழான செம்பரத்தம் பூவின் சாறே. 96 

சாறாகும் வெற்றிலையின் 1பாகற் கிழங்கும் 

குன்சாறும் ஐங்கோலச் சாறுங் கூட 

மாறாமல் அம்மான்பச் சரிசிச் சாறும் 

வாயுறுசா ரணைச்சாற ரசம்பட்டைச் சாறும் 

கூறாகுங் கொன்றையு:.. பட்டைச் சாறும் 

கொத்தோடே மும்மூன்று கடிகை மத்தி 

வாறாக இப்படியே மத்தித் தாக்கால் 

வாலைபோத் பிரகாசம் வருந்தான் பாரே. 97 

பாரப்பா ஓரிருபத் தைந்து சுத்தி 

பாடுகிறேன் திரிகடுகு திரிபலையு மிக்க 

சீரப்பா மரமஞ்சள் கற்கண்டு சர்க்கரையும் 

சீரான சம்பழமுத் இரிகை யுடனே 

போரப்பா கொம்முட்டி பொன்முசுட்டை நாரி 

புளியாரை கொடுவேலி மணத்தக் காளி 

நீரப்பா கற்றாழை வாய்விவங்கம் கத்தி 

நோர்ந்தகருஞ் சீரகமுங் கோட்டத் தானே. 98 

  

96. மத்தித்தல் - கடைதல், தேய்த்தல். 

97. 1பழுபாகற் 953 

பிரகாசம் - ஓளி 

98. பழமும்,
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கோட்டமுடன் நாயுருவி இருபத் தைத்தும் 

கூறான நீர்கொண்டுவ் கசாயங் கொண்டும் 

ஆட்ட மூடன் மத்தித்துக் கடிகை மூன்று 

அப்பனே வெவ்வேறே செய்தா யாகில் 

ஊட்டலாங் குளிகைஅவிழ் தத்துக் கெல்லாம் 

உத்தமனே வேகையாம் கோயுத் தீரும் 

பாட்டெலாஞ் சூதத்தா லல்லோ சத்தார் 

பாடினார் நூல்தோறும் பாடி னாரே. 99 

குந்தகம் சுத்தி. மனோசிலை சுத்தி 

பாடினதோர் கந்திக்குச் சுத்தி யென்ன 

பகவின்நெய் யிலிட்டுருக்கிப் பாலிற் சாய்ப்பாய் 

ஆடினதோர் சுத்தியப்பா அவிழ்தத்துக் காகும் 

அப்படியே ஏழுதரம் உருக்கச் சாய்ப்பாய் 

நாடினதோர் மனோடலையின் சுத்தி சொஃவோம் 

நறுக்குவாய் பணம்போலே நன்றாய் நீதான் 

மூடினதோர் கிழிகட்டி ஆட்டு நீரில் 

முதிரவே தோலாந்திரம் எரித்து su T HGS. 100 

தாளகம் சுத்தி 

எரி த்திடுவாய் உளுந்துவெத்த குணணீரி லிட்டு 

எடுத்திடுவாய் மனோடிலைதான் சுத்தி யாச்சு 

மரித்திடுவோர் இல்லையப்பா துறைக்கெல்லா மாகும் 

மகத்தான தாளகத்தின் சுத்தி கேளு 

பரித்திடுவாய் பணம்போலே தாளகத்தை வெட்டி 

பருஞ்சலை *தனைமுடிந்து இழிதான் கட்டி 

அரித்திடுவாய் தோலாந்திரங் கோமயத்தி னாலும் 

அப்பனே காடியால் அவித்து டாயே. 101 

    

99. 

              

கசாயம் - குடிநீர் 

100. அவிழ்தம் - அவுடதம் - ஒளஷதம் - மருந்து; 

101. 

பணம் - காசு. 

1தனில் மடித்துக்2,3 
கோமயம் - சாணம்
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சாதிலிங்கம் சுத்தி 

அவித்திடுவாய் சுண்ணநீர் பூசணிக்காய் நீரில் 

ஆவின்பால் அரசம்பட்டைக் சசாயத் தாலும் 

அவித்திடுவாய் மூன்றுதினம் ஊறப் போட்டு 

அரகரா எடுத்தடவே சுத்தி யாகும் 

அவித்திடவே சாதிலிங்கஞ் சுத்தி கேளு 

அப்பனே குப்பிவைப்பை நொறுக்கிக் கட்டி 

௮வித்திடுவாய் பழச்சாற்றில் முலைப்பால் தன்னில் 

அடைவாக இருசஈமம் கஎறப் போடே. 102 

தாகம் சுத்தி 

ஊாறவே லிங்கமது சுத்தி யாகும் 
ஊட்டுவாய் துறைக்செல்லாம் உரைத்துப் போகும் 

சீறிநின்ற நாகசுத்தி தன்னைக் கேளு 

செப்பரிய 'எண்ணெயாம் பாலு மாகும் 

மீறவே மோராகும் காடி. நீராம் 

வேணமட்டுங் கோமயமாம் பழச்சா றாகும் 

வீறவே எருக்கம்பால் இவைகள் தன்னில் 

வெந்துருக்கிச் சாய்த்திடவே சுத்தி யாமே. 103 

சுத்தியென்ற நாமப்பா மணிக்கட் டாகும் 

ரூதத்துக் காகுமது நீற்றுக் காகும் 
அித்தியென்ற சிந்தூர மருந்துக் காகும் 

சித்தரெல்லாஞ் சுத்திதன்னைத் திறந்தா ரில்லை 

பத்தியுடன் இருவங்கம் இப்படித்தா னுருக்கிப் 

பாங்காகச் சாயப்பா சுத்தி யாகும் 

வெற்றியுறும் வெள்ளைக்குச் சுத்தி சொல்வேன் 

வெட்டடா பணம்போலே பொடியாய்த் தானே. 104 

  

102. 

103. 

104. 

பழச்சாறு - எலுமிச்சம் பழச்சாறு 

1இலுப்பெண்ணெயாம்,?, வெண்ணெயாம்$ 

2மணிகட் காகும், 

வெள்ளை - வெள்ளைப்பாடாணம்
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வெள்ளைப் பாடாணம் சுத்தி 

எலிப்பாடாணம் சுத்தி 

தானென்ற பொடியதனைக் கிழிபோற் கட்டித் 

குனிச்சண்ண நீருள்ளே தோலாந்திர மாட்டு 

கேனென்ற ஆவின்பால் சாணிப் பாலால் 

இறவாமல் மூடியதை எரித்து வாங்கு 

வானென்ற பாடாணஞ் சுத்தி யாகும் 

மாட்டுவாய் துறைச்கெல்லாஞ் சித்தி யாகும் 

தேனென்ற 1எலிப்பாடாணஞ் சுத்தி கேளு 

சிறுகரை ஆவின்பால் காணச் சாறே, 105 

நாவி சுத்தி 

சாறுகளிம் தோலாந்திர மாக ஆட்டித் 

குயவாக எடுத்தி வே சுத்தி யாச்சு 

வேறாகும் நாவியுட சுத்தி சொல்வேன் 

வெண்பருத்ு இலைச்சாறில் இருசாமம் போட்டு 

மிறாமற் கோமயத்தில் இப்படியே செய்து 

மீண்டுமதை ஏரண்ட இலையிற் சுற்றி 

மாறாமல் இலைவாட்டி எடுத்துக் கொண்டு 

மைந்தனே துறைக்கொல்லாம் மாட்டு மாட்டே. 106 

மாட்டுவாய் சீந்தியுட கசாயத் திட்டு 

மருவியதைத் தோலாந்திரம் எரித்து வாங்கி 

ஊட்டுவாய் கோமயத்தாற் கழுவச் சுத்தி 

ஊற்றெருக்கம் பாலிலே ஊறப் போட்டு 

கோட்டுவாய் கோப்பாலிற் கழுவச் சுத்தி 

குற்றமறும் நாலிசுத்தி கூர்ந்து கேளு 
ஆட்டுற அயப்பொடியின் சுத்தி தன்னை 

அறைூறேன் நன்றாக அறைகி றேனே. 107 

  

105.  1எலிவிடத்தின்(,,
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அய.ப்பொடி சுத்தி 

அறைகிறேன் 1அயக்கிண்ண மொன்று வாங்கி 

அப்பனே எள்ளெண்ணெய் அதற்குள் விட்டு 

குறையாமல் ஒருசாமம் வறுத்து நன்றாய்க் 

குமுறவே காடிவிட்டுக் கழுவச் சத்தி 

முறையாகக் கருவேலம் பட்டை.ச் சாற்றில் 

மறியாமல் இருசாமர் Cas வைத்து 

நிறையாகக் காடி.யிலே கழுவிப் போட்டு 

நீட்டுவாய் இந்தசுத்தி நிலைத்த போக்கே. 108 

அப்பிரகம் சுத்தி 

போக்காக அப்பிரகம் சுத்தி தன்னைப் 

பூட்டுகிறேன் அப்பிரகம் படித னொன்று 

வாச்சாகக் கோமயந்தான் படிதான் மூன்று 

வகைகண்டு சமனாக விரவி வைத்து 

வீக்குவாய் இரண்டுபடி நீர்தான் வற்ற 

வெந்தபின்பு 8சுனைப்புள்ள நெல்லிற் சேர்த்து 

தாக்கியே கழிகட்டிப் புளித்த காடி 

தனில்விட்டுக் கசக்கிடவே கரையும் பாரே. 109 

தாமிரம் சுத்தி 

கரைத்குந்தக் காடியெல்லாத் தெளிய வைத்துக் 

கலங்காமல் இறுத்தப்பா உலர வைத்து 

நிரைத்ததொரு சிந்தூரம் பற்பம் பண்ணு 
நிலைத்தந்த நோய்களெல்லாம் நீறாய்ப் போகும் 

தரைத்ததொரு தாமிரத்தின் சுத்தி கேள 
சல்லிபோற் தாமிரத்தை நறுக்கி வாங்கி 

நிரைத்திடுவாய் புளித்தமோர் லாணாச் சாற்றில் 

நீஏழு தரங்காய்ச்சித் துவைத்தி டாயே. 110 

  

  

— 
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108. 1அரப் பொடிதான்$ 

2முசியாமல், 

109, சனையுள்ள$?;5
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காந்தம் சுத்தி 

துவைத்திடுவாய் ஏழுதரம் எருக்கம் பாலில் 

சொல்லுகிறேன் நல்லெண்ணெய் கோம யத்தில் 

துவைத்திடுவாய் பழச்சாற்றில் ஆவின் பாலில் 

சுருக்கான கற்றாழை பொன்னாங் காணி 

துவைத்திடுவாய் இதுகளிலே காய்ச்சிக் காய்ச்சிச் 

சுத்தியாந் தாமிரத்தைச் சூட்டு சூட்டு 

துவைத்திடவே காத்தசுத்தி சூட்ட நீகேள் 

தூசிபற்றுங் காந்தத்தைக் துண்டாய் வெட்டே. 141 

நிமிளை சுத்தி 

வெட்டியதோர் காந்தத்துற் 'சம்பீரச் சாறு 

வெகுதாளைக் காடியுடன் புளித்த மோரில் 

கொட்டிடுவாய் மூன்றுதினம் வற்ற வற்ற 

கூட்டாத துறைக்கெல்லாம் லோகத் தோடும் 

அட்டில்லை காயரித்தி லோக சித்தி 

அப்பனே நிமிளைசுத்தி அறையக் கேளு 

வட்டியுறு நால்வகையும் தொறுக்கிக் கொண்டு 

வாழையுட. Apag or வாங்கு வாங்கே, 112 

துத்தம் சுத்தி 

வாங்கியே நிமிளையிட்டு எரித்து மைந்தா 

வைத்திடவே சுத்தியாம் மயக்க மில்லை 

பாங்கியாந் துத்தத்தின் சுத்தி சூட்டப் 

பணம்போலே 3தேறுக்கியதைக் கிழியாய்க் கட்டி 

112, 1சம்பிரமச்? 

சம்பீரம் - எலுமிச்சை 
சம்பிரம் 

*Gurah & Hy 

113, 3QuT NSA UI 6H SS 

அமுரி - சிறுநீர்
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ஆங்கியாம் அமுரியிலே ஏழு சாமம் 

ஆவினுட நீர்தனிலே இரண்டு சாமம் 

தேங்கியதைத் தோலாந்திரம் எரித்து வாங்கு 

சித்திபெறச் சுத்தியாம் லோகத் தரட்டே. 113 

குக்கில் சுத்தி 

ஊட்டவுந்தான் குக்கில் தன்னைச் சுத்தி செய்ய 

உத்தமனே இடித்ததனைக் இழிதான் கட்டி 
மூட்டுவாய் திரிபலையுந் தேவ தாரம் 

முதிர்த்துநின்ற பேய்ப்புடலின் கசாயம் பண்ணி 

ஆட்டுவாய் தோலாந்திரம் நாலு சாமம் 

அதன்பிறகு பேய்ப்புடலின் பத்திரி கூடத் 

காட்டுவாய் நிம்பத்தோற் கசாயம் வாங்கி 

காய்ச்சடா குக்கிலுட களங்கம் போமே. 114 

தொட்டி சுத்தி 

களங்கம்போம் ஆவின்பால் நாலு சாமம் 

காய்ச்சிடவே சுத்தியாங் குக்கி லப்பா 

களங்கம்போம் தொட்டிக்குச் சத்து சொல்லில் 

கட்டி கனை தொறுக்கியதைக் கல்வத் திட்டு 

களங்கமாம் நெய்தேனுஞ் சரியாய்ச் சேர்ந்துக் 

கலக்கியே உஊ௭றவைப்பாய் எட்டு நாள்தான் 

களஞ்சறவுந் தோலாந்திரங் காணச் சாற்றிற் 

காய்ச்சடா தொட்டியங்கே சுத்தி யாச்சே. 115 

கர்ப்பூர சிலாசத்து சுத்தி 

ஆச்சப்பா கா்ப்பூரச் சிலையை வாங்கி 
அடைவாக நதொறுக்கியதைக் இழிகட்டி வைத்து 

பாய்ச்சப்பா ஆவின்பால் தோலாந்திர மாகப் 

பால்வற்று மட்டுமங்கே எரித்துப் பின்னும் 

  

114. 1G SrLing 

நிம்பத்தோல் - வேம்புத்தோல்
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காய்ச்சப்பா அயக்கிண்ணிக் குள்ளே வைத்துக் 

கடியதொரு அல்லியுட நீரி லாட்டு 

மூச்சப்பா சிலாசத்துச் சுத்தி யாச்சு 

மூட்டிடுவாய் துறைக்கசெல்லா மூட்டு மூட்டே. 116 

தேர்வாளம் சுத்தி 

மூட்டவே நேர்வாளம் சுத்தி கேளு 

மூழுமேதிச் சாணியிலே வாளம் போட்டு 

ஆட்டுவாய் 1கமலாக்கினி யாலே யப்பா 

ஆறவிட்டு எடுத்ததனைத் தோடு போக்கி 

ஊட்டுவாய் குற்றமறுஞ் சுத்தி யாகும் 

உறவாகுஞ் சரக்கோடு ஊட்டு பந்தாம் 

நீட்டியே சுத்திவகை மெத்த வுண்டு 

நினைவுகொண்டு இவ்வளவுஞ் சொன்னேன் பாரே. 119 

உலோக மாரணம் 

பாரப்பா லோகமா ரணங்கள் சொல்வோம் 

பரப்பிலே விடுகாதே அடக்கி யாட்டு 

ஆரப்பா வகையாகச் சொன்னா ரேது 

அடைவாகச் சொல்லுகிறேன் அடக்கம் விட்டு 

நேரப்பா வெள்ளீயம் தாளகத்தால் மாளும் 

நிலையாக காரீயம் மனோசிலையால் மாளும் 

காரப்பா உருக்கதுவும் லிங்கத்தால் மாளும் 

கடியகந் தாமிரத்தைக் கவ்வுந் தானே. 118 

கவ்வுமடா வெள்ளிதன்னை மாட்சிக முண்ணும் 

களங்கமில்லாப் பொன்னதனை நிமிளை யுண்ணும் 

கவ்வுமடா லோகங்கள் தகடு தட்டிக் 

காட்டுவாய் தகட்டுக்குச் சரக்கு நேராய் 

  

117. 1சமலவன்னித 
மேதிச் சாணி - எருமைச்சாணி; வாளம் - நேர்வாளம். 

118. 2வெண்ணாகம்2,5 

மாரணம் - கொல்லல், அழித்தல்; கத்தி - கந்தகம் 

௮-1
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கவ்வவே 1சம்.பீரச் சாறு விட்டு 

களங்கமற ஆட்டியே குகட்டிற் பூசு 

கவ்வவே சட்டிக்குள் தகட்டை வைத்துக் 

கவிழ்த்தியே ஒடுகொண்டு மூடு மூடே. 119 

காந்தச் சிந்தூரம் 

மூட்டியே சந்துவாய் சீலை செய்து 

முதிரவதைக் கசபுடமாய்ப் போடு போடு 

நீட்டிவிடு லோகங்கள் வெவ்வே றாக 

நீட்டியே புடம்போடு வண்ண மேலும் 

ஆட்டிநின்ற காந்தத்தைச் இந்தூ ரிக்க 

அறைகறேன் சுத்திசெய்த காந்தம் வாங்கி 

நாட்டியொரு சட்டிக்குள் காந்த மிட்டு 

நலமாக மேற்சட்டி. கவிழ்த்து மூடே. 120 

கவிழ்த்தியபின் குழிவெட்டி. மூன்று பத்துக் 

கனத்தெருவைக் குழிக்குள்ளே அடக்கி யந்த 

கவிழ்த்துவைத்த சட்டிதன்னை எருமேல் வைத்துக் 

கட்டாக முப்பதெரு மேலே மூடி 

கவிழ்த்துயனல் ஊட்டிநீ எரித்து வாங்கு 

கனலாறிக் காந்தத்தை வாங்கி மைந்தா 

கவிழ்த்தியதோர் பச்சரிசிக் கழுநீ ரோடு 

கருவாழைக் கிழங்கினுட சாறு வாங்கே. 121 

வாங்கடா ஆவாரஞ்சா இிளதநீர்ச் சாறும் 

வகைநாலுஞ் சமனாக அளந்து நீயும் 

வாங்கடா இனமிரண்டு ஆட்டு சாற்றால் 

வட்டுப்போலப் பிடித்ததனை ஆற வைத்து 

வாங்கடா சட்டிக்குள் அடையை வைத்து 

மறுசட்டி யாலதனை மறைத்து மூடி 

வாங்கடா சீலைசெய்து சசபுடத்திழ் ,போடு 

வாகாக ஆறியபின் எடுத்தி டாயே. 122 

  

(19. 

122. 

1சம்பிரமச்ர 

சம்பீரச்சாறு - எலுமிச்சஞ்சாறு. 

*அடைத்துழ
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எடுத்தகொரு வில்லைதனைக் குமரிவேர்ச் சாற்றில் 

இறக்கியதை ஆட்டியே கசபுடமே போடு 

எடுத்திடுவாய் ஆறியபின் காரைவேர் மாம்பட்டை. 

இலவங்கப் பட்டையுடன் நெல்லி முள்ளி 

எடுத்திடித்து இவைசமனாய்க் கசாயம் வைத்து 

இயல்பாக ஆட்டியதைச் சட்டிக்குள் ளிட்டு 

எடுத்திடவே முன்போலே சீலை செய்து 

இதமாக முன்போலே புடத்தைப் போடே. 123 

புடம்போடு இப்படித்தான் நாலு வாட்டி 

பேரான பழச்சாற்றில் மூன்று வாட்டி 

புடம்போடு பருத்தியிலைச் சாற்றி னாலும் 

பிசகாமல் ஆலவிழுதின் சாற்றி னாலும் 

புடம்போடு மூன்றுதினம் பகரக் கேளு 

பிறகுநீ நெல்லிமுள்ளிச் சாற்றா லாட்டி. 

புடம்போடு ஓர்தினந்தான் சிவந்து போகும் 

பேரான காந்தூத்தித் திறந்தான் நன்றே. 124 

உலோகச் சிந்தூரம் 

நன்றாக லோகச்சிந் தூரஞ் சொல்வோம் 

நட்பாக லோகமோர் பலத்தான் மூன்று 

குன்றாத சூதமொரு பலந்தான் வாங்கு 

கொடுகந்தி இரண்டுபலந் தூக்கு தூக்கு 

ஒன்றாகச் சூதமுடன் கந்தி இரண்டும் 
உறவாட்டு கல்வத்திற் கடிகை இரண்டு 

துன்றாக இளகியது மயன மாகும் 

தூளான லோகத்தை இதனிற் சேரே. 125 

சேர்த்தங்கே குமரியுட சாறு விட்டு 

சிதறாமல் இருசாமம் ஆட்டி வாங்கு 

சேர்த்தங்கே உண்டை பண்ணி ஆமணக் இலையில் 

திடமாக அமைத்தந்த இலையால் மூடி 

  

    

125, உலோகம் - இரும்பு; ஞ்கும் - இரசம்; கழ் - கந்தகம்.
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சேர்த்தேதான் இரவியில்வை கடிகையீ ராறு 

சென்றதற்பின் இீச்சுட்டாப் போலே சூடாம் 

சேர்த்துநெல்லிற் புதைத்திடுவாய் இனந்தான் மூன்று 
இரும்பவதைத் தூளாக ஆட்டி வாங்சே. 126 

வாங்கினதோர் சந்தூரந் தங்கம் போலாம் 

மாரணத்திற் சிந்தூர மாயிற் றப்பா 

பாங்கான 1தங்கங்கள் லோகம் வெள்ளி 

பரிவான தாமிரங்கள் சூதன் காந்தம் 

தூங்கிநின்ற மாரணத்தாற் சிந்தூரஞ் ALD 
காரணியில் வாய்திறந்து சாற்ற வேண்டாம் 

தேங்காத மாரணத்இற் சித்தி யாகும் 

செய்யடா துறைக்கெல்லாந் தெளிந்துதானே. 127 

அ௮.ப்பிரகச் சிந்தூரம் 

தெளிவான அப்பிரகச் சிந்தாரஞ் சொல்வேன் 

சார்வாகும் அப்பிரகஞ் சுத்தி செய்து 

வளியாகுஞ் செம்பொன் ஜனெருஞ்சியினா லாட்டி 

மைந்தனே “சட்டிக்குள் அடைபோ லப்பி 

நெளியாமல் அப்பிரகம் அதன்மேல் வைத்து 

நேராக அடையதனை மேலும் வைத்து 

அ௮ளியாகச் சட்டிகொண்டு கவிழ்த்து மூடி 

அப்பனே கசசபுடந்தான் போடு போடே. 128 

போட்டதொரு அப்்.பிரகந் திரும்ப வாங்கி 

புகமாகக் கல்லுரலிற் தாளாய் நீதான் 

ஆட்டியே வாங்கிமைந்தா மைபோ லாட்டி 

அடைவாக அச்சாற்றா லடைதான் தட்டி 
  

126. இரவி - சூரியன் 

127. 1காந்தங்கள்,,5 

கழஞ்சு தங்கம் 
சத்திர 

128, 4சரடில்குள்,
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நாட்டுவாய் மாம்பட்டை தேற்றாங் கொட்டை 

நயமாகப் பொடியாக்கி ஒட்டி லிட்டு 

மூட்டியே அடையதனை 'ஒட்டில் வைத்து 

முன்போலே சீலைசெய்து மூடு மூடே. 129 

மூட்டியே புடந்தீர்ந்து தாளா யாட்டி, 
மூன் போலே மூன்றுதரங் கசபுடந்தான் போடு 

நீட்டியே நெல்லிமுள்ளிச் சாற்றா லாட்டி 
நீரோடு வாழையுட கிழங்கின் நீரும் 

ஊட்டியே கலந்தாட்டி அடைதான் செய்து 

உறப்போடு முன்போலே புடத்தில் நீயும் 

நாட்டியே இப்படித்தான் க௪புடந்தான் போடு 

நயமாக எடுத்ததனை ஆட்டு ஆட்டே. 130 

எடுத்திடுவாய் தூளதனைக் £குமரிச் சாற்றால் 

இதமாக ஆட்டியதை அடைதான் செய்து 

தொடுத்திடுவாய் மூன்றுபத்துப் புடந்தான் முன்போல் 

சுகமாக அப்பிரகம் அருணன் போலாம் 

விடுத்குடுவாய் வியாதிகளை உண்ண வென்றால் 

வெண்பஞ்சிற் 3பொறிபட்டாற் போலப் போக்கும் 

தடுத்திடுமே 4ஆயித்தும் நரைதிரையுந் தள்ளுஞ் 
சதிரான சகத்திரத்தெண் வியாதி யாமே. 131 

மண்டூரச் சிந்தூரம் 

வியாதிபோம் மண்டூரச் இந்தூரங் கொண்டால் 

மைந்தனே வைக்கின்ற வரிசை கேளு 

நயாதிபோய்ச் சகத்திரமாம் வருடஞ் சென்ற 

நத்தங்கள் தனில்கிடக்குங் கரிய கட்டம் 

  

129. 1பொடிமேல்$ 

131, 2குமரிவேர்ச்5 

8தீயிட்டாற் போலே வேகும் 

4அமவிருத்து2, அபமிருத்துடி 
அருணன் - சூரியன்; சகத்திரம் - ஆயிரம். 

132. மண்டூரம் - சச்சுக்கிட்டம்; நத்தம் - இருள்.
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அயாதிபோய்க் கொண்டுவந்து தூளா யாட்டி 

அப்பனே தான்றிமரக் கரியி னாலே 

தியாதிபோய் உலையிலிட்டுச் வக் கதி 

நீலாவின் சோமயத்தில் ஊறப் போடே. 132 

ஊரியபின் பெடுத்ததனில் ஊறல் வாங்கும் 

உலர்த்தியதைதக் தூளாக்கிக் 1குகையி லிட்டு 

மாறியகோர் மண்டூரஞ் சிவப்பு மாச்சு 

மற்றுமதைச் சிந்தூர மாக்கக் கேளு 

வீறுடனே மூன்றுநாள் நாகசுவல்லீச் சாற்றால் 

விவரமுட.ன் காய்ச்சுவாய் வற்ற வற்ற 

வாறாக நொச்சிச்சாறு வெள்ளாட்டுப் பால்நீர் 

மைத்தனே £மூன்றுதரங் கொதிக்க வையே. 133 

வைப்பதுதா னெப்படிதா னென்று நீயும் 

வயணங்கேள் வெவ்வேறு தஇனந்தான் மூன்று 

வைகத்குதனை வற்றவிச்சுப் பின்பு வாங்கி 

வரிசைபெற ஒருசாமம் குமரிச் சாற்றால் 

வைத்தாட்டி மடக்கிலிட்டு மேலுங் கீழும் 

வைப்பதுதான் ஆலிலைதான் மறைத்துச் சுற்றி 

வைத்திடுவாய் சலைமண்தான் இரண்டு செய்து 

வராகபடம் அறுபதுதான் போடு போடே. 134 

போட்டிடுவாய் மண்டூர சிந்தூர மாச்சு 

போக்கதிலே வியாதிகளைப் பிடுங்கிக் இன்னும் 

மாட்டிடுமே மகோதரம்கா மாலை பாண்டு 

வருஞ்சோகை பெருவயிறு வலிவீக் கங்கள் 

ஆட்டியகோர் ஈஎளைமுதல் மேகந்தானும் 

ஆக்கைவலி கிராணியிவை எல்லாந் தீரும் 

ஊட்டிடவே அனுபானம் உரைக்கக் கேளு 

உத்தமனே வியாதிகண்டு உறவு சேரே. 135 

  

133. 1குழாயி லூட்டு.ஃ 

“மூன் றுஇனங்கு 
மடக்கு - ஓரு பாத்திரம் 

135. ஆக்கை வலி - உடம்பு வலி; அனுபானம் - துணைமருத்து
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உருக்குச் சிந்தூரம் 

உறவுசேர் உருக்கிலே சிந்தூ ரத்தை 

உரைக்கிறேன் உழிபத்து வாங்கி வந்து 

உறவாக உலையிலிட்டு அருணன் போல 

ஊதஇயதை ஆவின்நீர் வெள்ளாட்டு நீரில் 

உறவாக சமன்கலந்து வைத்தா யானால் 

உஇருமடா கருக்கதுவுந் தோய்க்கத் தோய்க்க 

உறவாக உஇர்ந்தபொடி யெல்லாம் வாரி 

உறவாட்டு 1கரிப்பான்நீ ரூட்டிக் காணே. 136 

காணப்பா ஆட்டியதை வில்லை தட்டி. 

காயவைத்துச் சட்டிக்குள் ஆலிலைப் பரப்பி 

பூணப்பா வில்லைதனை இலைமே லிட்டு 

புகழாகப் பின்னுமந்த இலையால் மூடி 

ஊணப்பா மேற்சட்டி யிட்டு மூடி 

உறவாகச் சலைசெய்து உலர வைத்து 

தோணப்பா கசபுடத்தி லாட்டி வாங்கி 

சொல்லுகிறேன் அந்தரத்தா மரையின் சாறே. 137 

சாறுவிட்டு ஆட்டுநீ சசபுடந்தான் போடு 

குனிக்குமரிச் சாற்றினால் கசபுடந்தான் செய்து 

கூறுடனே எடுத்துப்பார் முருக்கம்பூப் போல 

கொள்கியது சிந்தூரங் கொடிய இத்தி 

மாறுபடா நோய்களெல்லாந் தஇரிபலையும் வெல்லம் 

வரிசையுடன் பொடிகூட்டி வைத்துக் கொண்டு 

ஆறியதோர் சிந்தூரம் பணந்தான் குக்கி 

அப்பனே தேனிலே குழைத்துக் கொள்ளே. 138 

கொள்ளவே தூலவுடன் சூட்ச மாகும் 

குறைந்திருந்த சூட்சவுடல் நெய்யில் கொள்ள 

மெல்லவே 2பழுத்திருக்கும் 4மயனம் போல 

மீறவரும் நரைதிரைகள் வெருவி யோடும் 

  

136. 1கரும்புநீர் 

உழி - அளவு; அருணன் - சூரியன். 

139. 2பருத்திருக்கும்2,5 

3மேயம்போ லப்பாடி
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விள்ளவே நாவேது பாவு மேது 

மேலோர்கள் அயங்கிட்ட. மிரண்டுங் கொண்டார் 

அள்ளவே குறையாது கடலி லேற்றம் 

*1அறிந்துநீ் லோகத்தை அணைத்து ஆடே. 139 

அமிர்த சஞ்சீவிக் குளிகை 

ஆடவே அமிர்தசஞ் சீவி சொல்வோம் 

அப்பனே சூதமொன்று கந்தி யொன்று 

நீடவே கல்வத்தில் சாம மொன்று 

நீட்டிநீ ஆட்டையிலே மயன மாகும் 

ஊடவே கறுத்திருக்கும் அப்பிரக பற்பம் 

உயர்ந்த லோகபற்பத் தாமிர பற்பம் 

நாடவே தாளகமும் நாவி லிங்கம் 

தலமான 2சிலைகுக்கிற் கிட்டம் பாரே. 140 

பாரப்பா அத்தித்திப் பிலியி னோடே 

பாங்கான அஇவிடயம் சொன்ன மாஞ்டி 

சிரப்பா இதுவெல்லாம் ரசரந்தி யுடனே 

சோர்சமனாய் இஞ்சிச்சாறு சிவதைச் ச௱றும் 

வாரப்பா சறு$ரை இவைகள் தம்மில் 

மாட்டியே ஆட்டுவாய் தனந்தா னொன்று 

போரப்டா கஞ்சாவின் சாற்றி னாலும் 

பொருந்தியே தினமொன்று புகட்டி யாட்டே. 141 

ஆட்டடா பழச்சாற்றில் ஆரைச் சாற்றில் 

அப்பனே ஆறவைத்துக் குப்பிக் சேற்றி 

மூட்டடா சீலைசெய்து தாழிக் குள்ளே 

முதிரவே மணலிட்டுக் குப்பி வைத்து 

நீட்டடா மேலுமந்த மணல்ப ரப்பி 

நினைவாகும் இருசாமம் எரித்து வாங்கு 

மீட்டடா ஆறியபின் தூளா யாட்டி 

  

மேலான மாத்திரைதான் செய்யக் கேளே. 142 

139  1அறிந்துநவஜ;3 
தூலவுடல் - புறவுடல். 

140, 2மனோரிலையுங் கங்குலிட்டம் பாரே,23
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கசிகா பரணம் 

கேளப்பா இஞ்சநீர் தன்னா arity. 

கிருபையுடன் குன்றியெடை குளிகை கட்டி 

சூளப்பா தோடமுதல் சன்னிக் கெல்லாம் 

சூட்டிடவே துஞ்ிநின்ற உயிர்கள் மீளும் 

நாளப்பர சூசிகா பரணஞ் சொல்வோம் 

நாடியுயர் பதின்மூன்று சன்னி தீரும் 

வாளப்பா சூதமொன்று காந்த மொன்று 

வாகான தாமிரமும் உலோகந் தானே. 143 

உலோகமுடன் அப்பிரக மாறும் நேராய் 

நொறுக்கியதை நேர்சமனாய்க் கந்தி கூட்டி 

உலோகமுறும் நொச்சிவேர் சித்திர மூலம் 
நுணுக்கமுடன் சரியாகக் கசாயம் வைத்து 

உலோகமுறும் பெ௱ஈடியிட்டுத் இனந்தான் மூன்று 

தநோகவதை ஆட்டிநீ வாங்கிப் பின்பு 

உலோகமுறும் நாயுருவி கரிப்பான் மாத்தை 

தோயகலப் பேயத்தித் 1தக்காளி காணே. 144 

காணப்பா சித்திரப்பா லாடை கொட்டான் 

கரந்தையொடு வெள்ளைக்காக் கணமு மிக்கப் 

பூணப்பா காயாத பழுபாகல் தாழை 

புகழ்சீந்தில் சாரணையும் பேய்ச்சுரைக ளெல்லாம் 

தோணப்பா பேய்த்துளசி இவைநீர் வாங்கி 

தோய்த்தந்த நீர்சுவற ரவியில் வைப்பாய் 

நாணப்பா தினமொன்று சாற தொன்று 

நயமாக விரவியதை ரவியிற் போடே, 145 

  

144. 

145. 

1மணத்தக்காளி., 

மத்தை - ஊமத்தை; கந்தி - கந்தகம் 

இரவி - சூரியன்
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146. மஞ்ஞை - மயில்; பித்து - ஈரற்பித்து, 

148. 

149. 
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போட்ட.பின்பு பாவனைக ஸளின்னுங் கேளு 

புகம்கோமி மீன்மஞ்ஞஜஞை பன்றிவெள் ளாடு 

ஆட்டதனின் பித்துகளில் வெவ்வே நாட்டி, 

அதில்வைத்துத் தஇப்பிலியின் கசாயத் தாலும் 

ஜட்டவதகை மூன்றுநாள் பாவனைதான் செய்து 

முசியவரை எருக்கிலைவேர்க் கசாயத் தாலும் 

ஆட்டு யகைப் பாவனைதான் செய்து மைந்தா 

அதிற்சமனாய் நாவிகனைச் சமன்தான் சேரே. 146 

சேோர்த்ததொரு சூரணத்தை முன்சொன்ன பித்தில் 

தஇரும்பநீ ஊறவைக் தெடுத்துக் கொண்டு 

சேர்த்இடுவாய் அனுபானம் தோய்கள் சன்னி 

செயல்கண்டு முறையுடனே செய்து நீயும் 

சேோர்த்திடவே ௮றுசூலை பெருவயிறு குன்மம் 

இராகு பாண்டுவுடன் வலிதான் குட்டம் 

சேர்த்திடவும் சயமுமிருமல் வாகதந் தானும் 

செல்லாத வீக்கமுடன் வறட்சி போமே. 147 

இரச பூபதி 

வறட்சபோம் வெட்டைபோம் வலுக்குந் தேகம் 

மைந்தனே சஞ்சீவி மகத்தாஞ் இத்தி 

இறைச்சியொடு நரம்பெல்லாம் அமிர்த மூறும் 

இரசமென்ற பூபதியை இயம்பக் கேளு 

வறட்சபோம் இரசபற்பந் தாமிர பற்பம் 

வாங்காகு நாவியிவை தோர்கான் தூக்கி 

குறைச்சிடாக் கந்திரெண்டு திரிகடுகு பலையும் 

கூறாக யிவையெல்லாம் நொறுக்கி டாயே, 148 

தொறுக்கியபின் தழுதாழை சண்டங் காரி 

தொச்சியடா பேய்த்திமிட்டி இனவச வெல்லாம் 

நறுக்கியதோர் கொடுவேலி ஆடுதின்னாப் பாளை 

Breit கசாயமிட்டு வாங்கி மைந்தா 

      

பலை - திரிபலை 

பேய்த்திமிட்டி - பேய்க்கொம்மட்டி - ஆற்றுத்தும்மட்டி.
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சிறுக்கடா இருபதுநா ளாட்டி வாங்கி 

சீரான உளுந்தளவு குளிகை கட்டி 

சுறுக்கான சன்னிகட்கு ஈந்தா யானால் 

தொட்டவுடன் பதின்மூன்றுந் தூள்நீறாமே. 149 

பஞ்ச பத்திர இரசம் 

நீறுமென்ற பஞ்சபத்திர இரசஞ் சொல்வேன் 

நெருப்பான காலாக்கினி ர௬த்திரனைச் சொல்வேன் 

ஏறுமென்ற நாவிகந்தி வெண்காரம் சூதம் 

இயல்பான மிளகுடனே எடைதான் நேராய் 

மாறுமென்ற மத்தஞ்சா றதுகொண்் டாட்டு 

வகையாகத் தனமொன்று வழித்து ருட்டி 

ஆறியே உ.லர்ந்தபின்பு தூளா யாட்டி 

அப்பனே செப்பிலே அடைத்து வையே. 150 

காலாக்கினி ருத்திரன் 

அடைத்ததொரு பொடிகுன்றி எடை.தான் குக்கி 

ஆகாத சன்னிக்கே அளித்தா யானால் 

உடைத்திடுமோர் பன்னிரெண்டு சன்னி பின்பு 

1ஓர்சன்னி பிரேதசன்னி ஒன்றுங் கூடி 

துடைத்திடுமோர் ?தோடங்கள் பலவுந் தீரும் 

துருசான காலாக்கினி ருத்திரன் கேளு 

படைத்தசத்தி சாரம்எவச் சாரந் தானும் 

பாங்கான நவச்சாரம் இந்துப் பூவே. 151 

இந்துவொடு பொட்டிலுப்பு வளைய லுப்பு 

இயல்பான காய்ச்சுப்பு கல்லுப் பாதி 

மைந்தனே சரிகூட்டிக் கல்வத் இட்டு 

மாட்டியதில் ஒரெடை.தான் சூதம்விட்டு 

  

150, செப்பு - ரிமிழ் 

121. 1உறச்சன்னி பிறச்சன்னி இரண்டுங் கூட 

2முூத்தோடங்கள், 

எவச்சாரம் - வெடியுப்பு 

152. இந்து - இந்துப்பு
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தொரதந்தமுற ஒர்தினந்தான் மத்தித்து உரங்கி 

சூட்டவே மேல்மருந்தைத் துறையாய் நீயும் 

இந்துவெனும் பெருங்காயம் கடுக ரத்தை 

இலைபுங்கம் வித்துமெடை. நேரா யாட்டே. 152 

ஆட்டியதோர் மருந்துக்குட். சூதம் விட்டு 

அப்பனே மூடியதைத் தோலந்திர மாக 

ஊட்டுவாய் பழங்காடிப் பாண்டதி இட்டு 

உறவாகத் இனமொன்று எரித்து வாங்கு 

மாட்டுவாய் மத்தஞ்சாறு நொச்சிச் சாறு 

வாசான கரிப்பான்சாறு மணத்தக் காளி 

கூட்டுவாய் பொன்முசுட்டை கொடுவேலி இஞ்சி 

குருவெள்ளைக் காக்கணங்கொட் டான்கரந்தைச் 

சாறே. 153 

சாறுகளில் ஐஉவ்வொருநாள் ஆட்டி வாங்கி 

குனித்துயினிப் பாவனைச்குத் தூளா யாட்டு. 

வீறுபுசழ் மிளகதற்கு நேரா யாட்டி 

விரவியதை மயில்பித்து வராகப் பித்து 
மீறிவளர் மீன்பித்து வெள்ளாட்டின் பித்து 

லெவ்வேறே இனமொன்று விரவி நீயும் 

ஊறியபின் னவிரண்டுகுன்றி வெல்லத் தேனில் 

ஊட்டடா தயிருஞ்சோ ருண்ணச் சொல்லே. 154 

உண்ணயிலே வெட்டைவந்து மேவிற் றானால் 

உடன்தலையில் குளிர்ந்தசலம் உறவாய் நீயும் 

உண்ணயிலே சன்னிபோம் தோடம் போகும் 

கயிர்பறிக்கும் அட்டகுன்மம் சவுசி போகும் 

உண்ணயிலே பெருவயிறு பாண்டும் ஓடும் 

ஓகோகோ இரிச்சனங்கள் ஆறும் ஓடும் 

உண்ணயிலே சாரழுறுங் கார மூறும் 

உத்தமனே வேறுவகை உரைக்கி றேனே. 155 

  

153 மத்தஞ்சாறு - ஊமத்தஞ்சாறு 

154. வராகம் - பன்றி
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சன்னி வாதாங்குசம் 

உரைக்கிறேன் சன்னிவா தாங்கு சத்தை 

உத்தமனே சூதமொன்று கந்தி யொன்று 

நிரைக்கிறேன் அரிதாரம் நாவி மாட்டு 

கேரான பொன்மாட்டு தாமிர பற்பம் 

துரைக்குயர்ந்த அப்பிரகம் சத்தி சாரம் 

சங்குமுட சாரமெவச் சாரந் தானும் 

பெரைக்குயறுங் கடகசிங்கி பெருங்காயம் வசம்பு 

பேய்ப்புடலும் பொன்முகட்டை கடுக்காய் சுக்கே. 156 

சுக்குடனே கஞ்சாவும் நிலப்பனையின் மூலம் 

துஞ்சாது நிம்பத்தின் பினும் நேராய்ப் 

பக்குவஞ்சேர் உத்தம தாளிச் சாற்றால் 

பழச்சாற்றாற் இனமொன்று வெவ்வே ஜாத 

உக்கிரமாய் ஆட்டியே கடலை போலே 

உருட்டியே தசமூலக் கசாயந் தன்னில் 

தக்கதோர் இஞ்சிச்சா றிவற்றி லூட்டில் 

1சாதகமாம் வியாதிபோம் வணையைக் கேளே. 157 

படவாநல ரசம் 

வியாதியெனும் பதின்மூன்று சன்னி தானும் 

விக்கலுமே வாந்தியொடு வெட்டை தானும் 

வியாதியெனும் கரப்பான்முதல் புண்கள் தீரும் 

மேலான வடவாநல ரசத்தைக் கேளு 

வியாதிபோம் சூதமொன்று கந்தி யொன்று 

மேலான அப்பிரகம் தாமிர பற்பம் 

வியாதிபோம் காந்தமாட் சீகந் தாரம் 

வீறான மீலாஞ் சனமுந் தூக்கே. 158 
  

156. 

157. 

1558, 

சூகும் - இரசம்; கத்தி - கந்தகம்; 

கடக?ங்கி - கர்க்கடகிங்கி. 

1சாந்தமாம்;,5 

திம்பத்தின் பிரின் - வேப்பம் பிரின் 

வடவாநலம் - ஊழித்தி; தாரம் - அரிதாரம்,
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தூக்கடா கடல்நுரையும் இவைதான் நேராய் 

துடியான இந்துப்பு பொட்டி லுப்பு 

துரக்சடா வெடியுப்பு காய்ச்சுப்புத் தானும் 

சுகமான அட்டுப்பு அஞ்சும் நேராய் 

தூச்சுடா சதுரக்கள் ளிப்பாலா லோர்நாள் 

துருசாச ஆட்டியதைக் குகையி லிட்டுத் 

தூக்கியே குளிகைக்குட் குகையை வைத்துச் 

சோர்வின்றி வாய்மூடி எருவ டுக்கே. 159 

அடுக்குவது குழிகீமு மேலு மப்பா 

அப்படியே கனபுடமாய் ஓர்நாள் மம்டும் 

எடுத்திநவாய் மறுநாளில் தாளா யாட்டி 
இறுக்கமட்டுங் குன்றியெடை இஞ்சிச் சாற்றில் 

கொடுத்திடுவாய் மூன்றுதினம் பொடியைக் கேளு 

கூறான இப்பிலியின் பொடியைத் தூவிப் 

படுத்திருமே கனுர்வாத முகவாத சன்னி 

பாங்கான நடுவாகும் 1பாறுங் காணே. , 160 

பாறுமப்பா தளர்வாதம் வற்று வாதம் 

பரவிநின்ற துடிவாதம் “விலங்கு வாதம் 

பாறுமப்பா சுழல்வாதம் பிரளி வாதம் 

பட.படர்த்து மூர்ச்சிக்கும் பட.ராம வாதம் 

பாறுமப்பா அனுபானங் KET UI கேளு 

பாங்கான ஆமணக்குச் சற்றா முட்டி 

பாறுமப்பா வேர்க்கொம்பு வாதமடக்கி வேரும் 

  

பட்சிக்க இவையெல்லாம் பறக்குந் தானே. 161 

160. 1பறக்குங் 

பாறல் - நீங்கல் 

161. குத்து, பற்று : 
வேங்கும்்? 

வோர்க்கொம்பு - சுக்கு
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சொர்ண காந்த வைரவன் 

தானென்ற சொர்ணகாந்த வைரவத்தைச் சொல்வோம் 

சார்வாக எண்பது வாதந் தீரும் 

தானென்ற சூதமொன்று லோக மொன்று 

தாளகமுந் தானொன்று நிமிளை யொன்று 

தானென்ற கந்தியொன்று நாவி யொன்று 

தாமிர பற்பமொன்று சித்திர மூலம் 

தானென்ற வெண்காரம் நொச்சி வேரும் 

சமன்சேர்த்துக் கல்வத்திற் டொடித்தி டாயே. 162 

பொடித்ததனை நொச்சியிலைச் சாற்றா லாட்டிப் 

பொற்கரந்தைச் சாறுதனி லோர்நாள் மட்டும் 

மடித்தாட்டிக் குன்றியெடை குளிகை கட்டி 

மைந்தனே இஞ்சிச்சாறு பின்னுங் கேளு 

படித்தரமாய்க் கசாயமப்பா தஇிப்பிலியின் மூலம் 

பாங்கான சூரணத்தைப் பகரு வோம்யாம் 

நடித்துடைய சீந்திற்சருக் கரை௮ ரத்தை 

நயமான நிம்பமரப் பட்டை பாரே. 163 

பாரப்பா ஆமணக்கம் பருப்புக் தானும் 

பருஞ்சுக்கு நொச்சியிலை தேவ தாரம் 

நேரப்பா தூளாக்கி அதற்கு நேராய் 

நிறுத்திடுவாய் சுத்திசெய்த குக்கில் சேர்த்து 

ஆரப்பா நெய்யிலிட்டு ஆட்டிக் கொண்டு 

அனுபானஞ் சாறுகளில் அறிந்து கட்டு 

' போரப்பா வாதத்தைப் பிடுங்கித் தின்னும் 

புகமான வைரவன்தன் போக்குத் தானே. 164 

இராச மிருகாங்குசம் 

போச்குமிகு ராசமிரு காங்குசத்தகைச் சொல்வோம் 

புகமான சொர்ணபற்பம் தாமிர பற்பம் 

போக்குமிகச் சூதமிவை சரியாய்ச் சேரு 

பொன்தாரம் இவையிரண்டு கந்திரெண்டு 
  

162. சூதம் - இரசம்; உலோகம் - இரும்பு; ஆந்இ.- கந்தகம் 

163. நிம்ப மரப்பட்டை - வேப்ப மரப்பட்டை
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போக்குமிகு மனோசியையுங் கழஞ்சு ரெண்டு 

பொடியாக்கிக் குகைமருந்தைப் புகலக் கேளு 

போகத்குமிக வெண்காரம் பலகரையும் நேராய் 

புகட்டியதை வெள்ளாட்டின் பாலா லாட்டே. 165 

ஆட்டியதைக் குகைபிடித்துப் பொடியை யிட்டு 

அடவாகக் குகைமருந்தை அடைத்து மூடி 

நாட்டியிதைச் சட்டிக்குள் அமைத்து நீயும் 

நன்றாக மேற்சட்டி கவிழ்த்துக் கட்டி 

நீட்டியே சீலைசெய்து கசபுடத்திற் போடு 

நெருப்பாறி எடுத்ததனைத் தாளா யாட்டி 

மூட்டுவாய் மிவகப்பா மூவா ரென்று 

1மூன்பொடியை தெய்யிலே குழப்பி டாயே. 166 

குழப்பியதில் நாலுகுன்றி பொடிகான் சேர்த்து 

கொடுத்திடவே மூன்றுதினங் கூறக் கேளு 

அழப்பிலே நோயறிந்து நடப்பி லரட்டு 

அப்பனே சிலேற்பனங்கள் தொண்ணூற்றாறும் 

கழப்பொலிபோற் பறந்தோடும் தேக இத்தி 

காட்டுமுன்னே எட்டுவகை மாந்தம் நீங்கும் 

தொழப்பெரிய சஞ்சீவி இதற்கொப் பில்லை 

சொல்லுகிறேன் தாளகசு ரசத்தைக் கேளே. 167 

தாளக சுரசம் 

கேளப்பா சூதமோன்று தாள்க மொன்று 

கெடியான கந்தியொன்று மனோடிலைதா விரட்டி 

நீளப்பா தாமிர பற்பம் இரட்டி 

நிசமாகக் கல்வத்தில் நொச்ிச் சாற்றில் 

நாளப்பா இரண்டுதினம் ராப்பமல் ஆட்டி 

நற்குன்றி எடையுருட்டி வைத்துக் கொண்டு 

சூளப்பா இரிபலையும் மிளகும் நேராய் 

சூரணித்துத் தேனிலொரு உண்டை ஊட்டே 168 

166. 1முணுக்கியே ஆட்டுநெய்யிற் குழப்பி டாயே 

168. சூதம் - இரசம்; கந்தி - சுந்தரம்; இிபலை - கடுக்காய், 

மெல்லிக்காய், தான்றிக்காய்.
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மகா 6மக ரசம் 

ஊ.ட்டவே உள்மாந்தை கழிச்சல் இரும் 

உயர்ந்துவரும் எலுபம்புருக்கிச் சுரமாந்தை நீக்கும் 

மேட்டியுறு மகாமேக ரசத்தைச் சொல்வோம் 

மேலான பலகறையின் பொடியும் முன்னம் 

ஆட்டியே சுத்டுசெய்த மண்டூரம் நேராய் 

மைந்தனே ஆவின்நெய்யில் மயனம் போலே 

ஆட்டுவாய் சாமமொன்று உலர்த்திப் பின்பு 

அப்பனே தூக்கிவெற் நிலைச்சா றநூற்றே. 169 

ஊற்றியே பாவனைதா னேமு வாட்டி 

உறவுசெய்து தூளாக்கிக் குன்றி தூக்கி 

கஊளற்றுடுவாய் காற்கழஞ்சு பசுவின் நெய்யில் 

உட்கலந்து கொண்டிடவும் 1சயநோய் இரும் 

ஊற்றியே வெண்ணெய்தேன் கசாய மாகம் 

உத்தமனே வியாடுகளும் 2௮௫௧ மானால் 

களழ்றுவாய் சாமத்துக் கொருக்கால் நீயும் 

ஒன்பதுபத் தாறுமங்கே ஓழிந்து டோமே. 170 

திருவாட ரசம் 

ஓழித்திடவே 3இிருவாட ரசத்தைக் கேளு 

உயிர்பறிக்கும் வாதகுன்மம் ஒடுங்கி யோட 

அழிந்தவிந்து மாட்சிகளும் அப்பி ரகமும் 

அடர்சாரங் கந்தியுடன் தாமிர பற்பம் 

பொழித்திடநீ சமனாகத் தூக்கி மைந்தா 

புகழ்சித்திர மூலச்சாறு கொண்டு ஓர்நாள் 

தெழிந்துவிடா தாட்டிமஞ் சாடி. போலத் 

இரட்டிவைப்பா யனுபானஞ் செப்பக் கேளே. 171 

169, மண்டூரம் - $ச்சுக்கிட்டம் 

170, 1விடநோய், 

கூற்ற 
171. ஸ்ரீவாட,, சிறிவாடா5 

௮-12
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செப்புகிறேன் வெற்றிலைச்சாறு விட்ட ரைத்துத் 

தின்றிடவே வாதகுன்மந் தீருந் தீரும் 
செப்புகிறேன் அனுபானம் வாய்வி எங்கம் 

திறமான இந்துப்புக் காயம் ஏலம் 

செப்புகிறேன் 1சவட்டுப்புச் சரியாய்த் தூக்கிச் 

சேருமா துளைச்சாற்றிற் சாம மாட்டி 

செப்புசிறேன் கழஞ்சுயிதிற் கூடக் கூட்டித் 

இன்றிடவே வாதகுன்மந் *தெறித்துப் போமே. 172 

சோம ரசம் 

போமப்பா பித்தகுன்மந் தனக்குக் கேளு 

போதரிய சோமரசப் போக்குத் தானும் 

ஆமப்பா சூதமொன்று நாவி யொன்று 

அரிதாரஞ் சரிசேர்த்து ஆட்டி நீயும் 
தேமப்பா தேக்கினிலை பூக்காய் மூன்றும் 

தெரித்திடித்து இரண்டுநாள் திறமா யாட்டி 
தாமப்பா கொடுப்பைச்சா றதனி லோர்தாள் 

3தனித்தாட்டிக் குகையிலிட்டுச் சீலை செய்யே. 173 

சிலைசெய்து *குகைக்குள்ளே மூசை வைத்து 

திறமாகக் குழிமேலே எருவை “வைத்து 

சலைசெய்து குசையதுவும் ஆற ஆறச் 

செய்திடுவாய் இப்படியே அஞ்சு வாட்டி 

சலைசெய்து புடம்போட்டுத் தூளா யாட்டிச் 

சேர்த்திடுவாய் நேர்வாளப் பருப்பு நேர்தான் 

சலைவடி கட்டியதிற் குன்றி தூக்கி 

சேர்ந்தாவின் நெய்யதனிற் தின்னச் சொல்லே, 174 

  

172. *சவைச்சலுப்புச் 2.3 

2B bSla03 
தெறித்தல் - முரிதல் 

173. 3 Sar TL Sp 

174. 4குழிக்குள்ளே குகையை வைத்து, 

கொட்டி;
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இராச.மகேசுரம் 

இன்னுவிடும் ராசமகேசு ரத்தைக் கேளு 

செப்புகிறேன் சிலேற்பனமும் குன்மம் போக 

உண்ணுகிற லோகபற்பம் தாவி சூதம் 

உற்றகந்து வெண்காரம் திரிகடுகு தானும் 

கதுண்ணுகிரி போலுயர்ந்த காமிர பற்பம் 

கனிஏலம் இலவங்கப் பத்திரி தானும் 

பொன்னுரமத்தம் விதைசங்கு பற்பந் தானும் 

புகழ்வில்வப் பழச்சதையுஞ் சரியாய்க் கூட்டே, 175 

கூட்டடா கத்தூரி மஞ்சள் தானும் 

கூசாமல் மூன்றுநாள் கரிப்பான் சாற்றில் 

ஆட்டடா குன்றியெடை குளிகை கட்டி 

அப்பனே தேனிலிட சயமஞ் சும்போம் 

ஊட்டடா ஈளையொடு கிராணி போகும் 

உடல்வற்றும் எலும்புருக்கிக் குன்மம் போகும் 

வாட்டடா செரியாமை ஐயம் பித்தம் 

மகத்தான குடல்வாதம் அண்ட வாயுவும் 

காட்டடா உதரத்தில் வியாதிக் கெல்லாம் 

காட்டகத்திற் இப்போலே கருகிப் போமே. 176 

வித்தியாதர ரசம் 

கருக்கியிடும் வித்தியா தரர சத்தைக் 

சாட்டுகிறேன் குன்மம்பீ லிகையும் போசு 

அருக்கிவரும் சூதமொன்று கந்த யொன்று 

அப்பனே நிமிளையொன்று தார மொன்று 

பெருக்கியதா மிரபற்பம் மனோசிலையுஞ் சமனாய் 

பேரான இப்பிலியின் கசாயநழ் கன்னில் 

சுரு க்கியே ஓர்தினந்தான் ஆட்டி வாங்கிச் 

சுகமாகக் கசாயத்திற் பாவனைதான் செய்யே. 177 

செய்ததொரு மருந்துதனைப் பணத்திற் பாதி 

இரட்டிநீ தேனிலே செலுத்திப் பின்பு 

செய்திடவே அஞ்சுவமைப் பிலிகையுந் இரும் 

சீரான கர்ப்பத்தின் சூலைக் கெல்லாம்
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செய்திடுவாய் எள்ளுவெல்லங் சுசாய மிட்டுச் 

சிறுதேக்கு திரிகடுகு சமன்தா னாட்டி 

செய்திடுவாய் வராகனெடை கசாயத்திற் தூவி 

செலுத்திடவும் பெரும்பாடு தீருங் காணே. 178 

காணப்பா பெரும்பாடு துண்டாய் வீழில் 

கசாயத்தின் மேற்பொடியைக் கழறக் கேளு 

தோணப்பா வேர்க்கொம்பு தேவ தாரம் 

சுகமான திப்பிலியும் புங்கம் பட்டை 

பூணப்பா குரளாக்கி வராகன் தூக்கிப் 

புகட்டடா குளிகையுடன் புகழ்ந்து நீயும் 

அஊரணப்பா வலியெடுக்கும் யோனிச் சூலை 

உண்டானால் வேப்பம்விதை ஆமணக்கின் பருப்ப 

குன்ம குடோரி 

பருப்புடனே சரிகூட்டி. நிம்பச் சாற்றில் 

பதமாகக் குளிகையிட்டு யோனியிற் பூச 

பெருப்பமுள்ள வலிதீரும் உதரவலி யானால் 

பேருபட. உள்ளுக்குக் கொடுத்து வாநீ 

விருப்பமுள்ள குன்மத்தின் குடோரி சொல்வோம் 

வெண்காரம் கந்திரசம் நாவி தாரம் 

உருப்பொதிந்த இரிகடுகு 2திரிபலையுஞ் சமனாய் 

உறப்போடும் இவைக்குநேர் வாளந் தானே. 180 

வாளம்தைச் சரியாக்கி இஞ்சிச் சாற்றில் 

மாட்டுவாய் தினமொன்று மயனம் போலே 

நீளவே ஆட்டுநீ குன்றி போலே 

நினைவாக உருட்டியே இஞ்ச் சாற்றில் 

  

179. 1துண்டுதுண்டாய் வீழில்,, 

180.  2திப்பிலியுஞ், 
இரிகடுகு - சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி; 
திரிபலை - கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய் 

181, 3நிழலாக கலர்த்தியேட
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மாளவே குன்மங்க ளெட்டுஞ் சொல்லில் 

மைந்தனே கொடுத்திடவே 1வலிகள் இரும் 

சூளவே பாண்டுகுன்மம் பாண்டு நீங்கச் 

சூட்டுறேன் குடோரிதன்னைச் சூட்டு றேனே, 181 

சூட்டுறேன் வெண்காரம் நாவி சந்தி 

சுசுமான தாமிரபற்பம் காந்த பற்பம் 

நாட்டுபுகழ் இரிபலையும் திரிகடுகு தானும் 

நற்கடுகு ரோகணியும் சித்திர மூலம் 

மாட்டுநீ எவச்சாரம் சத்தி சாரம் 

மாயாத பஞ்சவுப்பு வாய்வி ளங்கம் 

கூட்டுநேர் சமபாகத் தாளா யாட்டி 

குறையாமல் தநேர்வாளம் பாதி யாமே. 182 

பாதியாம் வாளத்துக் கெட்டி வித்துப் 

பாங்காகத் தூளாக்கி யெல்லா மொன்றாய் 

நீதியாம் மாதுளம்ப ழச்சாறு விட்டு 

தீட்டியே அஞ்சுதினம் ஆட்டிப் பின்பு 

சேதியாய் ஏழுதினம் கரிப்பான் சாற்றிற் 

இறமாக ஆட்டியதை உலர வைத்து 

நீதியாய் இஞ்சிவெல்லம் வெந்நீர் நெய்யில் 

நீட்டவே குன்மமுதல் நீறாம் பாரே. 183 

சுர மாலிகை 

பாரப்பா சுரம்போகும் 2ஆரல் போகும் 

பாங்கான சன்னியொடு தோடம் போகும் 

ஆரப்பா நோயறிந்து அனுபாளஞ்் சேர்த்து 

அளவறிந்து ஊட்டுவா ரப்பா கேளு 

  

181. 1g; sor 10 He 

182. பஞ்சவப்பு - ஐந்துப்பு: அலை. இந்துப்பு, கல்லுப்பு, 

கறியுப்பு, வளையலுப்பு, வெடியுப்பு. 

184. QT MW , 

ஆரல் = பித்தம்
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நேரப்பா சுரமாலி சையைச் சொல்வோம் 

நேரான தாமிரபற் பஞ்சூதம் கந்தி 

சேரப்பா மனோூலையும் காளகம்வெண் காரம் 

திரிகடுகு சரொன் றாமே. 184 = இரிபலையும் 

ஒன்றான இதற்கிரட்டி நேர்வாளப் பருப்பு 

உரச்சேர்த்துக் கல்வத்இுல் கரிப்பான் நீரால் 

ஒன்றாக இருசாமம் ஆட்டி வாங்கி 

உத்தமனே குன்றியெடை குளிகை *சேர்த்து 

ஒன்றாகும் அனுபானம் இஞ்சிச் சாற்றில் 

ஊட்டவே ஒழிகின்ற வியாதி கேளு 

ஒன்றாகும் பீலிகையும் வெப்புப் பாவை 

உதரத்தில் வலிதாலம் ஒழியுத் தானே. 185 

சம்பிரதாயச் தரணம் 

ஒழியுமப்பா நெடுநாளை வியாதி யானால் 

உரச்செய்வாய் அவிழ்கங்கள் மண்ட. லந்தான் 

பொழியதின்ற சம்பிராயச் சூரணத்தைக் கேளு 

பொங்கிவளர் 2அயப்பொடியும் இருபத் தஞ்சு 

கெளியதின்ற கந்தஇபஇன் மூன்ற தாகும் 

செயகாந்த மூன்றிரசம் இரண்டுங் கூட்டி 

அழியவதைக் குமரிச்சாறு விட்டுச் சாமம் 
ஆட்டியே ஒருவில்லை யாகத் தட்டே. 186 

கட்டடார எருப்போலே அகல மாகத் 

தான்திரும்பக் கல்வத்துட்டு ஓட்டால் மூடி 

கட்டடா ரவியிலிட்டுச் சாம மொன்று 

ஃறுத்தங்கே பற்பமா யிருக்கு மப்பா 

மட்டடா வாய்விளங்கம் 38ர கந்தான் 

வாகான திரிகடுகு திரிபலையும் நேராய் 

கொட்டடா தாூளாட்டிப் பற்பத் தோடே 

கூட்டிநீ சூரணித்து எடுத்துக் கொள்ளே. 187 
  

185. Vet the 

186. ₹அரப்பொடியும்,3 

அவிழ்தங்கள் - மருந்துகள் 

187. இருச ரகமும்,
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சகல குன்மக் குளிகை 

எடுத்ததொரு சூரணத்திற் தீரும் நோய்கேள் 
எண்குன்மம் கிராணியுடன் அக்கினி மத்தம் 

படுத்ததொரு நோயெல்லாம் பறந்தே யோடும் 

பாடுகிறேன் சகலகுன்மக் குளிகை தன்னை 

கடுத்ததொரு அரப்பொடிதான் எண்பதாகும் 

சனகரச௪ கந்திசிலை கழஞ்சு ரண்டாம் 

கொடுத்திடுவாய் குமரிநீர் தன்னா லப்பா 

குறைவின்றி ஒருசாமங் குழைய ஆட்டே. 188 

குழையவகதை ஆட்டியே அடையாய்த் தட்டி 

கொடுரவியிற் சவ்வத்தோ டேசாம மிரண்டு 

விழையவே வைத்திருந்து திரும்ப வாங்கு 

மேல்பொழிதான் இந்துப்பு இரண்டு பங்கு 

இமையாத திரிகடுகு இரண்டு பங்கு 

என்மகனே கடுக்காய்த் தூ ளிரண்டு பங்கே 

திழையாமல் இதுவெல்லாங் கரிப்பான் சாற்றில் 

தினமொன்று ஆட்டியே வாங்கு வாங்கே, 189 

வாங்கப்பா ஆட்டையிலே கைப டாமல் 

வழித்ததனை வராகனெடை குளிகை 1சேர்த்து 

பாங்கான இஞ்சிச்சா றதனி லேணும் 

பஞ்சமென்ற வேர்களின் கசாயத் தாலும் 

நீங்காமல் உஊஎட்டவே குன்ம மெட்டும் 

நேரான கிராணிமீ லிகையாம் வாயு 

காங்காத குட்டமுதல் அக்கினி மந்தம் 

துரியாமல் ஒடிப்போம் சத்தியந் தானே. 190 

சத்திருன்ம முதலான நோய்கட் கெல்லாம் 

சாற்றுகிறேன் அனுபானங் சுசாய மப்பா 

சித்தருட மூலமப்பா புங்கம் பட்டை 

சீரான மூக்கரைவேர் ஆயிலப் பட்டை 
  

188. கந்தி - கந்தகம்; இலை - மனோசிலை, 

190. 1கட்டி, செய்து;
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பத்தியுடன் இரிகடுகு கடுக்காய் இந்து 

பரிவாகக் கசாயமிடு அப்பாற் கேளு 

முத்தியுறு சுகந்தாச மப்பா கேளு 

முறையோடே, புலத்தியனே முழுதுங் கேளே, 191 

சுகந்த ரசம் 

கேளப்பா 1கந்இயிரண்டு நாவி யொன்று 

இருபையுடன் அப்பிரகச்சிந் தூர மொன்று 

நாளப்பா இவையெல்லாம் பலமாய்த் தூக்கு 

நயமான சூதமிதிற் கழஞ்சு ஒன்று 
சூளப்பா சீரகமும் கொடுவேலி வேரும் 

சுக௪ந்திற் சருக்கரையும் வாய்வி ளங்கம் 

நீளப்பா எவச்சாரம் நொச்சி வேரும் 

நினைவாக அரைப்பலமாய்த் தூக்கு தூக்கே. 192 

தூக்கியே நொச்சச்சாறு மாதுளையின் சாறும் 

துறையோடே ஓவ்வொருநாள் துஞ்ச ஆட்டி 

ஆக்கமுடன் குன்றியெடைக் குளிகை கட்டி 

அப்பனே பஞ்சவோர்க் கசாயத் தன்னில் 

தாக்குடைய இஞ்சிச்சா றதகனி லாதல் 

கதயவாகத் தசமூலக் சுசாயத் தாதல் 

நீக்கிடவே பெருநோவு மகோதரமும் ?2வல்லை 

3நீராமை கவுசியிவை யெல்லாம் போமே, 193 

பஞ்சறூலக் கசாயம், தசமூலக் கசாயம் 

போமென்ற பஞ்சமூலக் கசாயங் கேளு 

புகழான இப்பிலியும் அதனின் மூலம் 

ஆமென்ற செவ்வியமுஞ் சித்திர மூலம் 

அடைவான வேர்க்கொம்பும் இவையஞ் சாகும் 

  

192. 1கந்தியொன்று, 

193. கோமாலை2 

3நீர்மேகம்)
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நாமென்ற தசமூலக் சகசாயஞ் சொல்வோம் 

நயமான பெருமுன்னை பெருவாகை வில்வம் 

வேமென்ற பாதிரியும் கண்டங் காரி 

மேலான நெருஞ்சிவேர் சிறுவழுகலை வேரே, 194 

திருவிக்கிரம ரசம் 

வேரான சிற்றாமல்லி பேரா மல்லி 

வேர்க்கொம்பு தசமூலக் சுசாய மாச்சு 

பேரான இரிச்சனங்கள் ஆறும் போகப் 

பேசுகிறேன் 'திருவிக்கி ரமர சத்தை 

நேராகச் கூதமொடு தாமிரம் கந்தி 

நீயாட்டு இனமொன்று நொச்?ச் சாற்றில் 

சீராக வாங்கியொரு வில்லை யாக்கி 

சிறுசட்டிக் குள்ளிட்டு மண் தான் செய்யே, 195 

மண்செய்து தாழிதனிற் படிதா னெட்டு 

ம ணலிட்டுச் சட்டிதனை அதன்மேல் வைத்து 

பண்ணிட்ட சட்டியின்மேல் மணலு மிட்டுப் 

பாங்காகச் சாமமொன் றெரித்து வாங்கி 

உண்ணுதற்கு மாதுளம்வேர்த் தூளா லாட்டி 

உத்தமனே வராகனெடை தூக்கி நீயும் 

வண்ணமுள்ள மோதுளம்பழச் சாறு நாழி 

மாட்டியே குன்றியெடை பற்பம் போடே. 196 

பற்பத்தில் தருகிற வியாதி கேளு 

படரான நீரடைப்புக் கல்ல டைப்பு 

வெப்பமுறுந் தசையடைப்புச் சோரைக் கட்டு 

வெண்கடுப்பு சழடைப்பு விரணக் கட்டு 

அற்பமுறும் நரம்படைப்பு மூத்திரக் கட்டும் 
அவையெல்லாந் தெறித்துப்புண் ணாறும் மைந்தா 

சொற்பமல்லப் பண்டிதந்தான் பன்னிரண்டு லட்சம் 

சுருக்கிெயதைச் சூத்திரமாய்ச் சொன்னேன் பாரே, 197 

  

195. 1ஸ்ரீவிக்கிரமட 

196. மாதளம்பூச்.1
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விட்டுணு பராக்கிரம ரசம் 

சொல்லுகிறேன் சுரதோடம் சன்னி வாதம் 

துணுக்குடனே 1உட்குத்து தனுவுக் செல்லாம் 

வெல்லுமே நீட்டயிலே பாணம் போலே 

விட்டுணுபராக் கிரமர சந்தா னப்பா 

நல்லரசம் நாவிகந்தி வெண்காரம் இந்து 

நலமான எவச்சாரம் சத்தி சாரம் 

கொல்லுமே நோயனைத்தும் சங்குச் சாரம் 

கூடவே சமயாகக் சல்வத் தாட்டே. 198 

ஆட்டுவது மத்தஞ்சாறு சாம மொன்று 

அப்பனே குகையிலிட்டு வாயை மூடி 

கூட்டுவது குக்குடமாய்ப் புடததைப் போடு 

குறைதீரப் பாவனைக்குப் பித்தைச் சொல்வோம் 

மாட்டிவது மீன்பித்தும் பன்றிப் பித்தும் 

மைந்தனே பன்றியென்றால் காட்டுப் பன்றி 

நீட்டியதை மாவெடையாய்க் குளிகை செய்து 

நீயூட்டு குளிர்ந்தசலம் இஞ்ச் சாறே. — 199 

சாறாகுத் தண்ணீராம் இவற்றுக் கெல்லாம் 

தாக்கவே வாதசுரம் சன்னி வாதும் 

Sore மயர்வாதம் சீதாங்க கோடம் 

மென்றுதின்னும் பிரலாபநத் தனக்குத் தானும் 

மாறாத காண்டீபங் கம்பீர பதம் 

மதியழிச்கும் பிரலாப சன்னி போகும் 

ஆறாகுங் கராணிழுதல் நீரிழிவுக் கெல்லாம் 

  

ஆனதந்தவை ரவத்தை அறையக் கேளே. 200 

198. 121 HESS 

இந்து - இந்துப்பு 
199. மத்தஞ்சாறு - ஊமத்தஞ்சாறு 

200. மயர்வு - மயக்கம்.
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ஆனந்த வைரவம் 

அறையிறேன் வெண்காரம்நாவி சூதம் 

அப்பனே சாதிலிங்கம் இப்பிலிநல் மிளகு 

நிறையாகத் தூக்கிநீ இஞ்சிச் சாறும் 

தோர்சமன் சம்பழச்சாறு கலந்து கொண்டு 

குறையாமல் ஈரிரண்டு சாமம் ஆட்டிக் 

குன்றிபோ லுருட்டடா குளிகை தானும் 

சுறையான கிராணிக்கு மூத்தக் காசு 

கனத்தஅதி விடயம்பொன் முசுட்டை வேரே. 201 

முசுட்ைைடவேர் வேர்க்கொம்பு சரியாய் வாங்கி 

முருகவதைக் கசாயமிட்டுக் குளிகை பூட்டு 

முசுட்டைவேர் மேதிமோர் புட்டி ஓட்ட 

மோதிவரு நீர்மேகம் ஒடுந் தூரம் 

முசுட்டைவேர் பழச்சாற்றிற் சுவாச காசம் 

முதிர்ந்துநின்ற வேர்க்கொம்பு கிராம்பு ஏலம். 

முசுட்டைவேர் இப்பிலியுஞ் சரியாய் ஆட்டி 

முஇர்தயிரில் வராகனெடை கொடுத்தி டாயே, 202 

கொடுத்திடவே அதிசாரந் தீரு மப்பா 

கூறான அசீரணத்துக்கு உறவு சேளு 

அடுத்துநீ வழுதலையின் நீரி லூட்டு 

அக்கினியின் மந்தத்துக்கு அறையக் கேளு 

கடுத்துடைய திரிகடுகு பொடியி லூட்டு 

கனவாயு போசகவென்றால் கசாயஞ் சொல்வோம் 

படுத்திடுமே எவ்வகையும் நிவர்த்தி யாகப் 

பஞ்சமூலக் சுசாயமடா பத்திக் கேளே. 203 

மகாதிக் குளிகை 

பத்தியுறு.ம் மேகாதிக் குளிகை சொல்லப் 

படரான நீரிழிவும் அனைத்தும் ஓடும் 

புத்தியுறும் சூதமப்பா கழஞ்சு பத்து 
புசுழான அப்பிரகஞ் சிவப்பு இரட்டி
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சித்தியுறும் கந்தியப்பா ஐம்ப தாகும் 

இருமால்தன் தாரமது ஐம்ப தாகும் 

வெத்தியுறும் சிலாசத்து கழஞ்சு அஞ்சு 

0மலான காரியச் சிந்தூரங் கேளே, 204 

சிந்தூரம் கழஞ்சுமே முப்ப தாகும் 
சேர்த்திடவே மேல்மருந்தைச் சேரக் கேளு 

பந்தூரம் பருத்திவிதை தேற்றான் வித்து 
பாங்கான வெண்குன்றி வித்துத் தானும் 

கந்தூரம் புளியம்விதைத் தோடு நல்ல 

கர்க்கடக சிங்கியிவை சமனாய் நீயும் 

அந்தூரக் சழஞ்சஞ்சு நிறுத்து வாங்கி 
அப்பனே மரமஞ்சள் மஞ்சள் தூக்கே. 205 

மஞ்சளெனுங் கத்தூரி மஞ்சள் தானும் 

் மன்னர்பணி நிலப்பனைவேர் சத்திர மூலம் 
மிஞ்சாமல் ஒருபத்துக் கழஞ்சு தூக்கி 

வேம்புவெள்வேல் கருங்காலி கருவேலன் பிசினும் 

துஞ்சவே ஈழஞ்சுபத்துத் தென்னம் பாளை 

தூளங்கே மும்மூன்று கழஞ்சு தூக்கு 

குஞ்சமுறுந் இரிகடுகு எண்ப தாகும் 
தனித்திந்த இனங்களெல்லாம் நிறுத்துக் கொள்ளே. 

206 

கொள்ளடா ஆவிரையும் மருதி லந்த 

கொத்தோடே இலைச்சாற்றைப் பிழிந்து நீயும் 

குள்ளடா மூன்றுதினம் வெவ்வே றாகச் 

சவளவே நீராட்டி வாங்கி மைந்தா 

எனள்ளடா தேற்றன்விதைப் பிரமா ணத்தில் 

என்மகனே இரட்டியே எடுத்து வைத்து 

விள்ளடஈ குளிகையோன்று தேனில் ஈய 

மேகமென்ற இருபதையும் வெல்லுங் காணே. 207 

  

204. திருமால்தன் தாரம் - அரிதாரம்
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மேகாதிக் கசாயம் 

வெல்லுதற்குக் கசாயவகை சொல்லக் கேளு 

மேல்பொடிக் கசாயமிடு துடரி சுண்டை 

நல்லசுண்டை நீர்ப்பூலா சூரைகட லிறாஞ்சி 

நலமான இரும்புலியா விரைபொன்மு சுட்டை.. 

வில்வமெனும் பத்இரிதிரி பலைமுத்தக் காசு 

வாதுபுரி தேற்றன்விதை வகைநே ரேதான் 

புல்லவே தூளாக்கிப் பாண்டத் திட்டுப் 

புதுச்சட்டிக் குள்ளேயொரு படிதான் போடே.. 208 

போட்டங்கே சலம்விட்டு ரவியிற் சீலை 

புகழாக வேடுகட்டி மூன்று சாமம் 

நீட்டங்கே தஇிரும்பவகைக் குறுக்குக் காய்ச்சி 

நேராசக் காற்படிக்குள் சழஞ்சுத் தேன்தான் 

ஊட்டங்கே காலத்தில் விரவிக் கேளு 

உத்தமனே பொன்முசுட்டை வேசி னோடு 

நாட்டங்கே திரிகடுகு முத்தக் காசு 

நல்மூங்கி லிலைதிரி பலைநே ராமே. 209 

நேராகக் கழஞ்சிரண்டு தூக்கிக் கொண்டு 

நீர்படிதான் இரண்டுவிட்டு உழக்காய்க் காய்ச்சி 

சீராகக் கொண்டிடவே கிரிகை கேளு 

சீழ்மேகம் மதுமேகம் காள மேகம் 

ஆராதத் தசைமேசம் வர்ண மேகம் 

அத்திமேகம் மணல்மேகம் வாத மேகம் 

பேராக வேயுருக்கும் மாங்கிச௪ மேகம் 

புகமான இரண்டுபத்து மேகம் போமே, 210 

வேறு 

மேகத்தில் நீர்கண்டு வெந்துப் புண்ணாய் 

மெலிவுகண்டு தாகமொடு சோபங் கண்டால் 

ஆகத்துக் இணங்யெதோர் கசாய மப்பா 

அறைகறேன் புலத்தியரே மச்சமுனி யப்பா 
  

208. துடரி - தொடரி; ஈடலிறாஞ்சி - ஒருமரம், 

209. 1இரவிற் கசாயங் கேளு2;3
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பாகத்தைக் சொண்டுஆ வாரைப்பஞ் சாங்கம் 

பண்பான நிலப்பனைவேோர் முத்தக் காசு 

வேகத்தை அடக்கியதோர் நீர்ப்பலா வேரும் 

வேணுவிலை வில்வவேர் தேற்றாவிதை யுடனே 

சோசகத்துக் கசைந்ததொரு பொன்முசுட்டை வேரும் 

துடரிசகண்டை.. சுண்டிகருஞ் சூரைவேர் கூட்டே. 211 

கூட்டடா இலந்தைவேர் மாதுளையின் வேரும் 

கூறரிமுந் திரிகைபே ரீச்சம் பழமும் 

நாட்டடா நெற்பொரியும் சீனிக் கண்டு 

நாயகம்பொன் னாங்காணி வேர்சமனோர் கழஞ்சு 

பூட்டடா தூளாக்கி இருநாழி நீரில் 

பொடிபோட்டு எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிக் கூட்டு 

மட்டடா குணங்சாணுஞ் சஞ்சீவி யப்பா 

மோசமில்லைப் 1புண்தாசம் நீர்ச்சூடு போமே. 212 

கண்டங்காரி நெய் 

போகாத சயகாசம் போக மைந்தா 

புகம்கண்டங் காரிநெய்யைப் புகலக் கேளு 

வாகான சமூலமெல்லாம் இடித்துச் சாறு 

வாங்கடா படியொன்று நெய்தா னொன்று 

பாசமுடன் கலந்ததன்மேற் பாகங் கேளு 

பருநெல்லி சிறுதேக்கு சிற்ற ரத்தை 
சேகரமாம் வெட்பாலை க&ழ்க்காய் நெல்லி 

Agere, சொறியும்சா ரணையின் வேரே. 213 

வேரான நெருஞ்சிவேர் தாளிச பத்திரி 

மீறாமல் வகையொன்று கழஞ்சு நாலும் 

சீராகக் கோற்படியே நெய்யி லிட்டுச் 

சிவக்கநீ காய்ச்சியதை வாங்கிக் கொண்டு 

212. 1புண்சூடு தாகம் போமே 

214. £2ஆட்டியே2
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நேராகத் துட்டெடைநீ நக்கச் சொல்லு 

நிமிடத்திற் காசவகை திவா்த்தியாகும் 

இராத சுவாசமாங் காசத் திற்குத் 

இப்பிலியின் நெய்யைநீ செப்பக் கேளே. 214 

திப்பிலி நெய் 

கேளப்பா நிலவேம்பு நன்னாரி வேரும் 

இருபையுறுங் குருவேரும் இலாமிச்சம் வேரும் 

நாளப்பா சந்தனமும் பேரா மல்லி 

நலமான நெல்லிக்காய் வெட்பாலை யரிசி 

தாளப்பா மூத்திரிகை கீழ்க்காய் நெல்லி 

தானரத்தை சீரகமும் கடுகு ரோணி 

வாளப்பா தஇப்பிலியும் இவையெல் லாந்தான் 

வகையொன்று 3ஆறுகழஞ்சு தூக்கி வாங்கே. 215 

வாங்கியதை ஆட்டிவைத்து ஆலின் பால்தான் 

மைந்தனே நாலுபடு. வடிதான் கட்டி 

பாங்காக நெய்படியும் இரண்டு விட்டுப் 

பதமாகச் வந்தபின்பு வடித்து நீயும் 

நீங்காத ஈளைவலி சுவாச காசம் 

நீர்க்காசம் சுரகாசம் பித்த காசம் 

தாங்காமல் ஒருபக்கங் கொள்ளும் போது 

துலைகெட்ட நூல்போலே சாமிப் போமே. 216 

ஏலாதி நெய் 

சாடிவிடும் நோய்க்கெல்லாம் ஏலாதிக் கிருதம் 

சாற்றுகிறேன் சாதகமாய்க் கேளு கேளு 

சாடிவிழும் நெய்யன்றி எண்ணெய் தன்னிற் 

சம்பிரதாய மார்க்கமடா சார்ந்து செய்வாய் 

  

214. 1கொரடுக்கச்2 

நிவாத்தியாகும் - நீங்குதல் 

215. தளராத; 

கழஞ்சுநிறை, 
216. சாடுதல் - முரிதல் 

217. சம்பிரதாயம் - உபாயம்
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சாடிவளர் அத்திஆல் அரசுஇத்தி தனித்தனி 

தனித்தனியே முதிர்மரத்தின் இவந்த பட்டை 

சாடியே இடித்ததனைப் பாண்டத் இட்டுத் 

தயவாகத் தண்ணீர்தான் தூணி ஊற்றே. 217 

ஊற்றியே எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி நீயும் 

உறவுசேர் இரண்டுபடி தாழை நீர்தான் 

ஊளற்றுவாய் இரண்டுபடி. வெள்ளறுகு நீர்தான் 

உத்தமனே இரண்டுபடி நெய்யும் ஊற்று 

sah Ga ஆலரசின் முகிழெ டுத்து 

உகந்துநின்ற அத்திமுகிழ் மதுரங் கோட்டம் 

ஊற்றுவாய் சந்தனமும் இலுப்பைப் பூவும் 

உற்பனஞ்சேர் தாமரையின் வளையம் வாங்கே. 218 

வளையமொடு செங்கழுநீர் மூலந் தானும் 

மகத்தான வெள்ளறுகின் மூலந் தானும் 

இளையவே பேரீச்சு நாகப் பூவும் 

இயல்பான சண்பகப்பூ லவங்கப் பத்திரி 

தளையவே சுச்சோலம் நாணற் தாதும் 

தனித்துவளர் தன்னாரி நெய்தல் மூலம் 

விளையவே அமுக்கிரா ஏலந் தானும் 

மீறாமற் கழஞ்சொன்று பாலில் ஆட்டே. 219 

ஆட்டியதிற் கலந்துகொண்டு தஇினந்தான் நாலு 

அளவாகக் காய்ச்சுநீ அஞ்சாம் நாளில் 

ஊட்டவே வடித்திறுத்து உண்ட போது 

1உயர்ந்ததோர் ஈளைஎலும் புருக்கி தீரும் 

நாட்டியே பித்தம்வளர் காசம் போகும் 

நலமளிக்கும் உள்மாந்தை நாடா *தென்றும் 

ஊட்டியே நெய்திறுத்தி எண்ணெய் சேர்த்து 

உரக்காய்ச்சி முழுடவே உறுதி கேளே, 220 

  

220. 1ஓயாதந 

தோடும்?
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உறுதியென்ற நீரிழிவு உள்ளு லர்த்தி 

உழலையுறுங் கிரந்திமூதல் பிளவை இரும் 

இறுதியுறும் காலெரிவு மேலெரிவுந் தீரும் 

இதுதைலம் நெய்கூடில் கிருத மாகும் 

பொறுதியுறும் தல்லவர்க் கந்த நூல்தான் 

பேசுகிறேன் உள்மாந்தை எட்டுத் இற 

சுருஇபுரி சண்டங்காரி நெய்யை யப்பா 

சொல்லுகிறேன் சமூலமும்நீ வாங்கு வாங்கே. 221 

சுண்டங்காரி நெய் 

வாங்கியே நாலெட்டுப் பலந்தா னப்பா 

வாகான கூவிளமும் அமுக்கி ராவும் 

பாங்கிடவும் பேய்ப்புடலும் ஆடா தோடை 

பாகான சங்குிறு வழுதலையோ டாறும் 

தாங்கியே நிறுத்துதீ இடித்துக் கொண்டு 
குண்ணீர் தான் எண்குறுணி தன்னி லிட்டு 

நீங்கொது எரியிட்டு எட்டொன் றாக்கி 

நெய்படிநால் அதில்விட்டு நெறியின் கேளே. 222 

நெறிவெள்ளைப் பூசணிக்காய்த் குண்ணீர் தானும் 

நெய்க்குநேர் பால்நேராய்க் கலந்து கொண்டு 

தறிதாளிச பத்திரியும் மிளகு செவ்வியம் 

சமனாக மும்மூன்று கழஞ்சு தூக்கு 

திறியேலம் இலவங்கப் பட்டை பத்திரி 

இப்பிலியும் இலாமிச்சம் சிறுநா கப்பூ 

மறிமாஞ்சி கர்க்கடக தஇங்கியிவை யெல்லாம் 

வகையொளன்றுக் கேயிரண்டு கழஞ்சு தூக்கே. 223 

தூக்கியே ஆவின்பால் விட்டு ஆட்டி 

சோர்வுறவே கலக்கிநீ அடுப்பில் 2வைத்து 

போக்கியே கணேசனுகச்குத் தூப தீபம் 

புட்பத்தால் அர்ச்சனைநை வேத்தியஞ் செய்து 

  

223. 1வாங்கிட 

224. ற்றி 
௮:13
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தாக்கியே சொர்ணபுட்பஞ் சாத்தி யங்கே 

1தணல்மூட்டிப் பதமாக வடித்துக் கொண்டு 

தேக்கியே இப்பிலியும் பேரீச்சம் பழமும் 

சேரடா மும்மூன்று கழஞ்சு தானே. 224 

சோர்த்ததனைத் தினமூன்று கழஞ்சு நெய்தான் 

தின்றிடவும் உள்மாந்தை சுவாச காசம் 

பார்த்தவுடன் கொன்றுவிடுஞ் சுணங்கு மாந்தை 

பதிவான சயமிருமல் தகரும் மிக்க 

மாற்றமுறுஞ் சலந்தானும் மாறிப் போகும் 

மைந்தனே ரத்திரிக்குக் கசாயஞ் சொல்வோம் 

போர்த்தபுகழ் பொற்கடுக்காய் கண்டங்?காறி 

புகழ்தெல்லி சிறுதேக்கு மிளகு நேரே. 225 

நேராகக் கழஞ்சிரண்டு சட்டியி லிட்டு 

நீர்படிதான் இரண்டுவிட்டு உழக்காய்க் காய்ச்சி 

வாரமூடன் உண்டிடவே சயநோய் இருமல் 

வறட்சியொடு பீனிசமா ரணமு மாகும் 

பேரான இன்னமொரு கசாயங் கேளு 

பெருந்திராய் சுழலா வரையின் மூலம் 

சேராய்நீ சிறுதேக்கு சுக்கு நல்ல 

இப்பிலியும் வகையொன்று சழஞ்சு மூன்றே. 226 

கசாயம் 

மூன்றாகுந் தூக்கியப்பா நொறுக்கி வாங்கி 

முதிரவே இரண்டுபடி சலத்தி லிட்டு 

ஊன்றிநீ தீயெரித்து உழக்காய்க் காய்ச்சி 

உண்டிட வே தேளைவிட் டுறவு செய்து 

தான்றியே இன்னமொரு கசாயஞ் சொல்வோம் 

தனிச்சுக்குப் பொன்முகட்டை வேரி னோடே 

தூன்றியே சிறுதேக்கு தேவ தாரம் 

தூதுவளை பெருங்குரும்பை சீந்தில் காணே. 227 

  

224. 

225. 
!தழல்மூட்டிப்2; 

கத்திரி
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காணப்பா வழுதலைவேர் கண்டங் காரி 

கழஞ்சிரண்டு ஒவ்வொன்று கசாயம் முன்போல் 

தோணப்பா திப்பிலியை மேற்பொடிய தாத் 

தூவியே சுகமாகக் கொள்ளச் சொல்லு 

நீணப்பா பத்தியந்தான் நெய்யும் பாலும் 

நேர்தவரை அண்டமுமாம் அவரைப் பிஞ்சாம் 

பூணப்பா மீர்க்கிலுமாம் பு மாகும் 

புகமான முருங்கைமுதல் முயலாம் பாரே. 225 

முயல் தெய் 

ஹயலாகும் சவுதாரி உள்ளா னாகும் 

முதுவிரால் நெய்மீனாம் சுறாமீ னாகும் 

புயலான கொடுப்பையுப்புக் கண்ட மாகும் 

புகழ்ந்துநோய் தனக்கெல்லாம் பூட்டு நன்றாய் 

மயலாகும் வாகடங்கள் பார்க்க வேண்டாம் 

மாந்தவகைக் கெல்லாம்நெய் வகையைக் கேளு 

அயல்காணும் முயலொன்று பிடித்து வந்து 

அப்பனே கால்தலையுங் குடலும் போக்கே. 229 

குடல்போக்கி நாலுபத்துப் பலந்தான் தூக்கி 

குமுறவே இடித்துவொரு பாண்டத் இட்டு 

அடலமுடன் முக்குறுணிச் சலமும் விட்டு 

அப்பனே நாலொன்றாய்க் குறுக்கி நீயும் 

விடலமுயர் தோடைச்சாறு குறுணி விட்டு 

வெள்ளாவின் பாலுமிரு நாழி விட்டு 

நடல்நறு நெய்யுமிரு நாழியுரி விட்டு 

  

நாட்டிடவே மேல்மருந்தைச் சொல்லு றேனே. 230 

228. 1முருங்கைப்; ,2 

229. 2சுடுமீ,. 

கடும்பு, 

வாகடங்கள் - மருத்துவ நூல்கள்
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சொல்லுவேன் திப்பிலியும் அதனின் மூலம் 

சுக்குடனே கடகூங்கி சித்திர மூலம் 

செல்லுமாஞ் சிறுதேக்கு குராசானி யோமம் 

செவ்வியமிரு சீரகமும் கிராம்பு தானும் 

வெல்லுமே சடாமாஞ்சில் கடுகு ரோணி 

மிளகுசோட்டம் இந்துப்புவா லுளுவை wile 

அல்லவே முந்திரிகை ஏலமில வங்கம் 

அதிவிடயம் அரத்தைஅத்தித் இப்பிலியுந் தூக்கே, 231 

தரக்கடா கழஞ்சிரண்டு பாலி லாட்டு 

சொல்லுவேன் பெருவாகை 1பெருங்குமிழு முன்னை 

ஆக்சடா பத்தியுறுங் கண்டங் காரி 

அப்பனே?ற் றாமல்லி பேரா மல்லி 

தேக்கடா கூவிளமும் நெருஞ்சி தானும் 
சிறுவழுத லையுமிவை சமூலங் கூட்டத் 

தாக்கடா தூதுவளை அமுக்கி ராவோ் 

சங்கம்வேர் இப்பிலியு மிளரும் பாரே. 232 

பாரப்பா மஞ்சளொடு தேவ தாரம் 
பருவரத்தை வகைக்கங்கே பலந்தான் மூன்று 

சேரப்பா தூளாக்கித் தூணி நீரில் 

2செப்பமுடன் நாலொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

ஆரப்பா இவையெல்லாம் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து 

அடுப்பேற்றிப் பூசைசெய்து அனலை மூட்டி 

பேரப்பா மூன்றுநாள் ஊற வைத்துப் 

புகமாக நாலாம்நாள் வடித்தி டாயே. 233 

வழ த்துவைத்த நெய்யிலே கழஞ்சு தூக்கி 
மைத்தனே அரைக்கழஞ்சு தேனும் விட்டு 

படித்தரமாய்த் இப்பிலிபின் பொடிமேற் தூவி 
பாங்காக உடம்பறிந்து இருநேரம் ஊட்டு 

  

232. 

233. 
முல் ளி2,3 

?இயிட்டு2
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ரொடிக்குமுன்னே நோய்களறும் வச்சிர தேகம் 

நுணுக்கந்தொண் ஹூற்றாறு சயமுத் தீரும் 
சடித்துவாய் துடைத்தாற்போற் பிணிவிண் ணேகும் 

கதலிகந்த இருதங்கள் சுழறு வேனே. 234 

கதலி கந்த நெய் 

கதலிகந்த கிருதங்கள் பெரும்பாட் டுக்கும் 

காசங்கள் சயரோக மெல்லாந் தீரும் 

கதலிகந்த மூலம்பூ இரண்டும் நேராய்க் 

கனக்கவொரு துலாமிடித்து பதக்கு நீரில் 

கதலிகந்தம் நாலொன்றாய்க் குறுக்கிக் காய்ச்சி 

கலந்ததற்குள் பசுவின்நெய் படிதா னொன்று 

கதலிகந்தம் ஆவின்பால் படிதா னொன்று 

கரும்புறீர் நெல்லிக்காய் சாணுந் தானே. 235 

தானென்ற நிலப்பனைவோர் தண்ணீர் மீட்டான் 

துனிநீர்தான் வகைநாலு படிதான் நாலு 

கானென்று கலந்துவைத்துக் கடைமருந்தைக் கேளு 

சலரேலம் இலவங்கம் வாளம் கந்தம் 

மானென்ற ௪டாமாஞ்சில் திரிபலைஆல் விழுது 

மைந்தனே அல்லியுடன் செங்கமுநீர்க் கிழங்கு 

தேனென்ற நெய்தலொடு கழஞ்சு மூன்று 

இிறமாக ஆட்டிநீ நெய்யிற் சேரே. 236 

ரெய்யையடுப் பேற்றியே அனலை மூட்டி 

நேராக நாலுதினம் இறுகொதிப் பித்து 

மெய்யாக அஞ்சாம்நாள் சிறுகக் காய்ச்சி 

1மேன்மையுடன் மூன்றுநாள் ஊற வைத்து 

எய்யாமல் இருநேரம் எடை.தான் கேளு 

என்மகனே இருஎழஞ்சு இயல்பாய்த் தூக்கி 

அய்யாகேள் கொண்டிடவே ஓழியும் தநோயை 

அறைகிறேன் உள்ளபடி அறைக றேனே. 237 

236. கந்தம் - சந்தனம் 

237. 1வுளமையுடன்டி
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நிலப்பனை நெய் 

அறைகிறேன் எலும்புருக்கி மேக வெட்டை 

அடர்ந்தொழுகும் பெரும்பாடு நீரிழிவு நிற்கும் 

நிறைநிற்கும் பெரும்பாட்டுக் கின்னும் சொல்வோம் 

நெய்யடா நிலப்பனைவேர் ஒதஇியம் பட்டை. 

மறையாத கருங்காலிப் பட்டை தானும் 

வாய்க்கடங்கா 1கருநாவற் பட்டை தானும் 

குறையாமல் வகைநாலு பலமும் நூறு 

குறுகவிடித்து இருதூணி நீரில் கட்டே. 238 

ஊட்டியே எட்டொன்றாய்க் காய்ச்சி வைத்து 

உறவாக இருநாழி பசுவின் நெய்யில் 

நீட்டியே இருநாமி பாலும் வாரு 

நினைவாகப் புளியாரைச் சாறவ் வண்ணம் 

நாட்டியே நீர்வள்ளிக் கிழங்குச் சாறு 

நயமாக இருநாழி கூட விட்டு 

வீட்டியே பொன்முசுட்டை Amare, Ger AH 

விளாம்பழமுத் இரிலையும் கொத்தமல்லி யாமே. 239 

கொத்தமல்லி மாங்கொட்டை பேரிச்சம் பழமும் 

கூறான முந்திரிகை பெருங்குமிழின் பழமும் 

வித்தமல்லி அரத்தைசுக்கு வேரிமலர்த் தாது 

வெள்ளிலவம் பி௫ன்கொாற்றான் காட்டாத்திப் பூவும் 

மத்தமல்லிக் கீழ்க்காயும் ஒதியம் பட்டை 

மாதுளம் பழத்தோடு வில்வப் பிஞ்சு 

சுத்தமல்லி 2அதிமதுரம் விளாம்பி சினுடன் 

துய்யவெள்ளி லோத்திரமாம் முத்தக் காசே. 240 

முத்தக்காசு அஞ்சனக்கல் சாத்திர வேதி 

மூலமாம் அமுக்கிரா நன்னாரி கல்நார் 

மத்தக்காய் இலாமிச்சம் அத்தித்குப் பிலியும் 
மைந்தனே சறுநாவல் புளியம்விதைத் தோடு 
  

238. 

240. 

கருவேலம், 

£?அதிவிடயம்.5
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உத்தக்காய் இலவங்கப் பட்டை பத்திரி 

1ஊதுபஞ்சக் குராசானி குங்கிலியம் ஏலம் 

சுத்தக்காய் வகையொன்று சுழஞ்சு இரண்டு 

சூட்டிடநீ ஆட்டிடுவாய் ஆவின் பாலே. 241 

பாலினா லாட்டியப்பா நெய்க்கு எட்டுப் 

பதமாக வடித்திறுத்துப் பரணி சேர்த்து 

சாலவே கழஞ்சிரண்டு காலத்தி லூட்டு 

சாயரட்சை வேளையிற் சுசாயஞ் சொல்வேன் 

நீலவே பருத்திவிதை நிலப்பனையின் கிழங்கு 

நீர்வள்ளி முசுமுசுக்கை வேருங் கூட்டி 

நாளப்பா பேரீச்சம் பழமு மொக்க 

இரண்டுகா செடைநாழிப் பாலிற் போடே. 242 

போட்டப்பா உழக்காக்கி வடித்துக் கொண்டு 

புகட்டடா நெய்தனிலே காலா மாக்கை 

நீட்டப்பா சர்க்கரைதான் வராகன் இரண்டு 

நீயிட்டுக் கொடுத்திடவுந் தீரும் நோய்கள் 

பூட்டப்பா பெரும்பாடும் எலும்பு ருக்கி 

பொருமலுடன் தாகமுறும் சோப கோபம் 

பாட்டப்பா பிரமியமும் சுவாச காசம் 

பாண்டுரத்த காசமெல்லாம் பாறுத் தானே. 243 

அசுவ கந்தாதி நெய் 

பாறுமே சயங்களப்பா கிருதத் துக்குப் 

பாடுகிறேன் அசுவசந தாஇ நெய்யை 

வீறுடைய அமுக்கிரா துலாந்தா னொன்று 

மேன்மைசா ரணைபிரண்டை... வதை சங்கு 

  

241. 1உபதேச 

242. சாயரட்சை - அந்தி 

243. கோசம்9,5 

பாறுதல் - ஓடுதல்
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வீறுடைய மிளமுசா ரணையும் வேறாய் 

மிஞ்சாமல் பலம்பத்து நிறுத்துக் கொண்டு 

வாறுடைய பெருங்குமிழும் பெருவாகை மூன்னை 

மகத்தான கூவிளமும் பாதிரியும் கேளே, 244 

பா௱திரியும் சிற்றஈ.மல்லி பேரா மல்லி 

பண்பான நெல்லியோடு கண்டங் காரி 

தீதிசிறு வமுகலைவோர் பலந்தான் மூன்று 

திறுத்தகங்கே இவையெல்லாம் இடித்து மைந்தா 

ஆதிபெரும் பாண்டத்தில் இட்டுப் பின்பு 
அளந்துவிடு இருதூணி சலந்தா னப்பா 

போதியே எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

புகப்டடா அவின்நெய்யில் படிதா னொன்றே., 245 

நெய்விட்டு மதுரமொடு சூரிய பத் இரி 

நேரான தேட்கடை யாந்திரி சுடுகும் 

ஐயற்ற இரிபலையும் தேவ தாரம் 

அரத்தைமஞ்சள் மரமஞ்சள் இப்பிலியின் மூலம் 

பையற்ற கொடுவேலி படம டக்க 

பருந்தகரம் வெட்பாலை கடுகு ரோணி 

தொய்யற்ற அரேணுகமும் அட்ட சந்தம் 

தகோக்கவே இன்னமூண்டு நுணுக்கந் தானே. 246 பவ 

தானென்ற எவச்சாரம் சத்தி சாரம் 

சகாயமருள் சாய்ச்சல் லவணந் தானும் 

தானென்ற வகையொன்று வர௱கன் நாலு 

தனித்தனியே தூக்கிநீ ஆட்டி மைந்தா 

கானென்ற கலக்கியே நானு நாள்தான் 

சயிச்கினையாய்த் இயிலிட்டு அஞ்சாம் நாளில் 

தானென்று வடிவெடுத்து மேல்ம ரந்தைச் 

சாற்றுகிறேன் காந்தபற்பம் தாமிரபற்பங் பலவா 

  

246, தேட்கடை - ஒருமூலி 

247, சயிக்கினை - சாடை
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காணப்பா தாமிரபற்பம் பலந்தா னிரண்டு 

கனத்தமணி இப்பிலியும் பலந்தா னெட்டுத் 

தோணப்பா தூளாக்கி நெய்யி லிட்டுத் 

துஞ்சாத தேன்படிதா ஸிரண்டு விட்டு 

பூணப்பா தானியபுடம் இங்க ளொன்று 

புகட்டிவைத்துப் பிறகருந்தப் போம்நோய் கேளு 

வீணப்பா சயரோகம் சுவாச காசம் 

வீறான பீலிகையும் அரோசியும் போமே, 248 

அட்ட சந்த நெய் 

அரோ ?யும்போம் சுரம்போகும் குன்மம் போகும் 

அப்பனே அறுசூலை ரத்த பித்தம் 

அரோூயறும் எலும்புருக்கி வெப்புப் பாவை 

அனேகமாம் ரோகங்கள் தீருந் தீரும் 

அரோசியறும் அட்டசந்த விவரங் கேளு 

அடற்கட்டை மலாக்கா லவங்கப் பட்டை 

அரோசிபோம் கோட்டமுடன் கத்தூரி மஞ்சள் 

அப்பனே குங்குமப்பூ கர்ப்பூரந் தானே. 249 

கர்ப்பூரம் சமுத்திராப் பச்சை யெட்டு 

காணப்பா அட்டசந்தங் கருதிப் பாரு 

கர்ப்பூரம் நீர்வள்ளி நெய்யைக் கேளு 

கருதியதன் கிழங்குச்சாறு பழதான் நாலு 

கர்ப்பூரம் ஆவின்பால் படியும் நாலு 

காட்டதற்குள் இருநாழி நெய்யை நீயூம் 

கர்ப்பூரம் [வெட்பாலை வேரி னோடே 

காண்துத்தி மாகாளிக் கிழங்கு வாங்கே. 250 

இழங்கப்பா நன்னாரி இருவேலி வேரும் 

கேளடா முசுமுசுக்கை வேருங் கூ! -க் 

களங்கமில்லா இலுப்பைப்பூ பூமிசர்ச் கரையும் 

கனமதுரம் சற்குனமும் பேரீச்சம் பழமும் 

வப அப பப பப ப ப ப பப ப ப பபப பவ 

250. 1கரிப்பாலை உ, நதற்பாலை$3
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முழங்கவே பற்படகம் நாவற் பட்டை. 

முத்துரிகை சீந்திலுடன் அத்திப் பட்டை 

விளங்கவே ஆலத்தி 1முகிழுங் கூட 

வெள்ளீச்சங் கொழுந்துடனே விவரங் கேளே. 251 

லிவரங்கேள் வகையொன்று கழஞ்சு ஒன்று 

மீறாமல் பாலிலை ஆட்டி வாங்கி 

விவரமாய் நெய்யுடனே கலந்து வைத்து 

மெதுவாகத் தியெரிப்பாய் தினந்தான் மூன்று 

விவரமாய் நாலாம் நாள் வடித்துக் கொண்டு 

மேற்பொடிதான் தேனுக்குச் சமனாய்ச் சேர்த்து 

விவரமாய்ச் சர்க்கரையும் பலந்தா ?னொன்று 

மீறாமல் இப்பிலியும் பலந்தா னொன்றே. 252 

ஒன்றாகப் பொழுத்து நீநெய்யில் போட்டு 

உண்டுவரக் கழஞ்சொன்று காலத் தாலே 

நின்றாடும் பெரும்பாடு எட்டிச் சோரை 

நிலையாத எலும்புருக்கி சயங்கள் ஈளை 

பொன்றாகக் காலெரிவு மூர்ச்சை தாகம் 

பொன்றிவிடும் பஞ்சுதனில் பொறிபட்டாற் போல 

குன்றாத இளநீர்நெய் கிரிச்சனங்க வாறும் 

கூட்டோட தீர்ந்திடவுங் கூறி னேனே. 253 

இளநீர் நெய் 

இறந்துவிடும் இளநீர்தான் படிதான் நாலு 

செப்புகிறேன் பூசணிக்காய்த் தண்ணீர் நாலு 

துறந்தோர் வாழையட கஇிழங்குச் சாறு 

சொரித்தண்ணீர் மீட்டான் கழங்குச் சாறு 

மறத்தஇடாது ஒவ்வொன்று படிதான் நாலு 

மைந்தனே ஆவின்பால் படியும் நாலு 

கறந்துவிடு கரிப்பான்சாறு பொன்னாங் காணி 

சளங்கமறு நீர்முள்ளிச் சாறு வாங்கே. 254 

  

251. 

252. 

  

1கருவேல முகிழும்ட 

சனாறு?
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வாங்கடா இச்சாறு படிதா னிரண்டு 

வகையான சீந்திலுட சுசாயங் கேளு 

பாங்காக தாலுபடி நெருஞ்ிச் சாறு 

பார்புகழும் ஒரிலைத்தா மரையின் சாறும் 

நீங்காமல் எண்ணான்கு படியு மொன்றாய் 

நீபெரிய பாண்டத்தி லிட்டுப் பின்பு 

ஆங்கமுறும் ஆவின்நெய்யும் படியி ரண்டு 

அப்பனே சிலாசத்து ஈுல்நார் காணே. 255 

கன்னாரும் கல்மதமும் சிறுபூளை வேரும் 

கருவத்தித் இப்பிலியும் பொன்னாங் காணி 

சென்னா யுருவிவேர் கூகை நீறு 

இறுதீர் முள்ளியின் விதையுமேல மெள்ளு 

மன்னான தேற்றான்வித்து பொன்னூமத்தின் வித்து 

மைந்தனே வகையொன்று வராகன் மூன்று 

மின்னார்தன் பாலிலே ஆட்டி வாங்கி 

விரவியே அடுப்பேற்றி வடித்துக் கொள்ளே. 256 

வடிக்கும்முன்பு ஆவிள்நெய் படிதான் நாலு 

மாட்டியே கிருதத்தை வாங்கி வைத்து 

குடித்திடவே சீனியதில் படிதா னொன்று 

கொள்ளவே தேன்படியும் முக்கால் சேர்த்து 

முடித்திருக்கும் நோய்க்கெல்லாங் கழஞ்சு மூன்று 

மொண்டுண்ணக் இரிச்சனங்கள் சுக்கில மேசம் 

கடித்திருக்கும் காலெரிவு தாக உட்டணம் 

காட்டகத்தில் இப்போலே கரிந்து போமே. 257 

பூசணிக்காய் நெய் 

போகாத சயமுதலாய் மேக மெல்லாம் 

போவதற்குப் பூசணிக்காய் நெய்யைக் கேளு 

வாகான பூசணிக்காய்ச் சாறுபடு எட்டு 

மைந்தனே நீர்வள்ளிக் கிழங்குச் சாறு 

  

256. கன்னார் - கல்நார் 

257. கஇருதம் - நெய்; கரிதல் - கருகுதல்.
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பாகாகப் படியெட்டுக் கருப்பஞ் சாறு 

படியிரண்டு பாலிரண்டு பசுவின் தெய்கேள் 

ஆகமுடன் படியிரண்டு சேர வொன்றாய் 

அளந்துவிடு பாண்டத்தில் அறையச் கேளே. 258 

அறைகிறேன் இலவங்கம் ஏலம் இந்தும் 

அப்பனே விளாவரிச ௮௪ம தாகம் 

நிறைகிறேன் சாதிக்காய் 1சரகமுங் கேளு 

நேரான சதகுப்பை கூகை நீறு 

மறையாத முந்திரிகை பேரீச்சம் பழமும் 

மகத்தான கோட்டம் அதிமதுரத் கானும் 

கறையான ₹சாஇக்காய் இவையெல் லாந்தான் 

கழஞ்சஞ்சு குறையாமல் கருத்தாய் நீயும் 

நிறையாகத் தூக்கியே பாலி லாட்டி 

நெய்பிலிட்டுப் பேய்வாழைப் பழந்தான் பத்தே, 259 

பழம்போட்டு வடித்துடனே கடைந்து கொண்டு 

பாய்ச்சுவாய் அதிலுழக்குப் பஞ்ச தாரை 

சகளங்கமறப் பராபரையை தினைந்து கொண்டு 

கழஞ்ரெண்டு இருநேரம் உண்ட போது 

உளமாந்தை சுரமாந்தை “நெஞ்சிற் குத்து 

உத்தமனே மேகத்திற் கிரிச்ச னங்கள் 

முழம்போட்ட மூத்திரபா ளைரத்த காசம் 

முற்றிநின்ற பித்தகாச மெல்லாம் போமே. 260 

  
  

259. 1இரு சீரகமும்2.3 

2மாசிசக்காய்ட 

அசமதாகம் - ஓ BLD 

260. கொள்ளும்? 

*நெஞ்சு நோ௮(23 
பராபரை - பார்ப்பதி



மூலம் 205 

வெள்ளுள்ளி நெய் 

போவதற்குக் குடல்வாதம் சூலை 1வாதம் 

பொன்றிவிடும் வெள்ளுள்ளி நெய்யைக் கேளு 

போலவகற்குத் துலாமொன்று வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு 

புகழாக்கி இடித்் தனைப் பாண்டத் திட்டு 

போவதற்குப் பதினாலு மரக்கால் தண்ணீர் 

புகட்டிடுநீ முக்குறுணி யாக வாங்கி 

போவதற்கு வகைவிவரம் வடிதான் கட்டி. 

பூட்டுதற்கு அலைகிறேன் புகலக் கேளே. 261 

கேளப்பா பெருங்குரும்பை வில்வ பத்திரி 

இரிகையுறு பெருங்குமிழும் இவைநே ராசு 

ஏளப்பா பலமரைதான் ஒவ்வொன்று கூட்டி 

இடித்துநீ நாற்குறுணி சலத்தி லிட்டு 

நாளப்பா குறுக்கியே குறுணி யாக்கி 

நயமாக முள்ளிநீர் கூடச் சேர்த்து 

நீளப்பா நெடுநாளைக் காடிநீர் விட்டு 

நேரான மாதுளம்பழச் சாறு தானும் 

தாளப்பா இரண்டுபடி திறமாய்ச் சேர்த்து 

சரியப்பா இரிசுடுகு திரிபலையுங் காணே. 262 

காணவே ஓமமிந்தும் இருசீ ரகமும் 

கடையில்வளர் செவ்வியமும் தேவ தாரம் 

பூணவே புளிநடலை சமூலம் வாங்கி 

பொருந்துநீ வசைக்கங்கே கழஞ்சு நாலு 

தோணவே வெள்ளாட்டுப் பாலா லாட்டி 

தொசையாக இரண்டுபடி நெய்யுஞ் சேர்த்து 

உணவே வடித்திறுத்துக் கழஞ்சி ரண்டு 

உண்டிடவுங் குடல்வாதம் ஆறும் போச்சே. 263 

  

261. 1யாறும் 23 

263, 8மூலந் தானும்?
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வல்லாரை நெய் 

போச்சென்ற காசசு வாசம் வாதம் 

புனைந்தெழும்பும் வெட்டைமுதல் தாக சோபம் 

ஆச்சென்ற சுரஞ்சூலை 1அத்தி வெப்பும் 

2அடர்கின்ற பாண்டுமீ லிகையும் போக 

வாச்சென்ற வல்லாரை நெய்யைச் சொல்வேன் 

மைந்தனே மருத்தினுட வரிசை கேளு 

நீச்சென்ற வல்லாரை பசுவின் பாலும் 

நேரான தேவி செங்கமுநீர்ச் சாறே. 264 

சாறுபடி முத்நான்கும் இளநீர் தண்ணீர் 

தானிரண்டு படிநெய்யும் ஐங்கால் கூட்டி 

மீறாமல் குன்றிவேர்செங் கழுநீர் மூலம் 

மேலான மதுரங்கோ ரோசனைதான் கோட்டம் 

கூறான அவுரியிலை பச்சைப் பூரம் 

குறையாமல் கழஞ்சொன்று பாலி லாட்டி 

ஆறாமல் கொதியிட்டு மூன்று தாள்தான் 

அப்பனே நாலாம்தாள் வடித்துக் கொள்ளே. 265 

கொள்ளவே காசெடைதான் விடங்கள் தீரும் 

கூறான நாவிநஞ்சு கழுதை வண்டு 

விள்ளவே அலரிஎட்டி நஞ்சுந் இரும் 

மமேல்வந்த காந்தலது தாகம் தீரும் 

துள்ளவே அத்திசுரம் எலும்பு ருக்கி 

சூழ்சயமும் வயிற்றெரிவு வோய்வறட்சி ஈளை 

அள்ளவே குறைந்தாற்போ லுடனே தீரும் 

அனேகசுக முண்டாகு மப்பா பாரே. 266 

ப அ அ அ பபப ப்ப ப்ப ப ப ப பப்ப பப்ப பவை 

264. 1மேகத் தானும்? 

2அத்இகரம் பாண்டுஅட்ட குன்மமகோதர பீலிகைகள்£ 

266. வோயிலெச்சில்,, 

வாயுலர்ச்சி
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புளியாரை நெய் 

பாரப்பா புளியாரை நெய்யைச் சொல்வேன் 

படரான கராணிவகை ஆறும் போக 

நேரப்பா புளியாரை குறுணிச் சாறு 

நெய்தானும் இரண்டுபடி தயிர்தான் நாழி 

பேரப்பா அதிவிடயம் இந்துபெருங் காயம் 

பேரான எவச்சாரம் சாதிக் காயும் 

காரப்பா வெட்பாலை திப்பிலியின் மூலம் 

ரொம்புமா துளம்பூமர மஞ்சள் காணே. 267 

பலாசு நெய் 

காணவே இலவங்கம் இவைக ளெல்லாம் 

கழஞ்சங்லே வகைக்காறு தூக்கி யாட்டி 

ஊணவே காய்ச்சிநீ கொடுக்கும் போது 

உத்தமனே ஆறுவகைக் இராணி தீரும் 

ஆணவே பலாசுநெய்யைச் சொல்லக் கேளு 

அடிப்படை பலாசப்பா நாலெட் டாகும் 

தோணவே பலந்தூக்கி இடித்து மைந்தா 

சொல்லுகிறேன் இருகுறுணி நீரி லூட்டே. 268 

தயிர் நெய் 

ஊட்டியே படியொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

உரவரைப்பா இலைத்தண்டு கழஞ்சீராறு 

ஆட்டவே படிநெய்யை அதனிற் சேர்த்து 

அனலிட்டுப் பதமாக வடித்து நீயும் 

மூட்டவே கிராணிகுன்மக் கழிச்சல் விக்கல் 

முறையெல்லாங் குறைதீரும் மோச மில்லை 

நாட்டவே தயிர்தெய்யை மைந்தா கேளு 

நலமான நெய்குறுணி தயிர்நாழி தானே. 269 

தானென்ற பெருங்காயம் ஓமத் தோடு 

சாற்றுவாய் தஇப்பிலியும் சுடுக்காய் கூட 

மானென்ற வட்டத்திருப்பி கருஞ்சீ ரகமும் 

மைந்தனே புங்கம்வேர் வகசைக்கோர் பத்து
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தேனென்ற வேர்க்கொம்பு முப்ப தாகும் 

சேரவே கங்ஞ்சுத் தூக்கி யாட்டி 

சானென்ற எண்குறுணி நீரி லிட்டுக் 

காய்ச்சியே நாலொன்றாய் நெய்யிற் சேரே, 270 

நெய்யிற்சேர் இப்பிலியின் மூலந் தானும் 

நேரான காட்டுத்திப் பிலியுங் கூட 

உய்யவிரு சீரகமும் அத்தித்திப் பிலியும் 

உற்பனஞ்சேர் வில்வக்காய் வட்டத் 1திருப்பி 

ஆய்யமில்லா மரமஞ்சள் வெட்பாலை யரிசி 

அதிமதுரம் ௮ரத்தையிவை வரரகன் சேர்த்து 

கையோடே வடித்திறுத்து நக்கும் போது 

திராணிகுன்மம் அதிசாரம் சூலை போமே, 271 

சுக்கு நெய் 

சூலைபோம் சுக்குநெய்யைச் சூட்டக் கேளு 

சுக்குநீ இரண்டுபத்துப் பலமுந் தூக்கி 
சீலமுறும் ஆயிலூட பட்டை. தன்னைச் 

சேரடா சுக்குக்குச் சமனா யப்பா 

சாலநீ இடித்ததனை முக்குறுணி நீரில் 
தூக்கியே நாலொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

பாலுறையுந் தயிர்த்தண்ணீர் படிதா விரண்டு 

பண்பான நெய்யதற்குள் ளிரண்டரைதா Oren, 

ஊற்றிடுவாய் பெருங்காயம் திரிகடுகு செவ்வியம் 

ஓமம்அத்தித் இப்.பிலியும் கொடுவேலி வேரும் 

ஊற்றிடவே இப்பிலியும் இப்பிலியின் மூலம் 

ஓங்கவளர் எவச்சாரம் ஒவ்வொன் றேலேள் 

ஊற்றிடவே கழஞ்சிரண்டு சேர்த்துக் காய்ச்சி 

ஒருவேளை முக்கழஞ்சு உண்ட போது 

அற்றிடவே அதிசாரம் பாண்டு சோகை 

ஓடிப்போம் ?மண்டலந்தான் உண்ணச் சொல்லே, ; 
27 

  

271. 1திப்.பிலி2,3 

273. Aer esslQuwusa ovrrib4
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பொன் முசுட்டை நெய் 

உண்ண யிலே முறுக்குவலி வயிய்று நோவு 

உடல்நோவு 1காந்தலிவை உடனே நிற்கும் 

உண்ணவே பொன்முசுட்டை நெய்யைக் கேளும் 

உத்தமனே உள்மாந்தை கிராணிக் மெல்லாம் 

உண்ணவே பொன்முசகுட்டை சித்திர மூலம் 

ஒங்கிநின்ற மாதுளம்வேர்த் தோல்கள் தானும் 

உண்ணவே மாதுளத்தோடு அதிவிடயம் கோட்டம் 

உற்பனஞ்சேர் தஇப்பிலியின் மூலங் காணே. 274 

மூலமுடன் சுக்குத்திப் பிலியும் மஞ்சள் 

முருதேவ தாரமர மஞ்சள் தானும் 

ஆலமுறும் வாலுளுவை இலந்தைப் பட்டை. 

அப்பனே வெட்பாலை வசம்ப ரத்தை 

எலமொடு சிற்றேலம் கடுகு ரோகணி 

இலவங்கப் பட்டையொடு பத்திரி ஓமம் 

சாலவே பேய்ப்புடலும் மிளகு தானும், 

சமனாக வராகனொன்று பாலி லாட்டிப் 

பாலிதற்கு இரண்டுபடி நெய்யும் நாழி 
பாய்ச்சிநீ வடி த்திறுத்துப் பரணி சேரே. 275 

பஞ்ச கவ்விய நெய் 

சேர் த்தங்கே பாலருக்குக் கிராணி மாந்தம் 

செப்பரிய கணைப்பிரளி காமாலை சோகை 

பார்த்தங்கே மனமுரைத்துக் கொடுக்கத் தீரும் 

பஞ்சசவ்விய நெய்யதனைப் பகாக் கேளு 

வார்த்தேபால் தயிர்நெய்கோ மயமும் நீரும் 

மைந்தனே நீர்பிழிந்து மார்க்கங் கேளு 

ஊற்றப்பா அஞ்சுவகை நீருங் கேளு 

ஒருபத்துப் படியாக அளந்து கொள்ளே. 276 

  

274, 1காத்தல்வலி2 

276. மார்க்கம் - வழி 

ayn l4
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அளதந்ததற்குக் கற்கவகை செப்பக் கேளு 

அதிமதுரம் றுதேக்கு கோட்டம் இந்து 
விளந்தணியும் வாய்விளங்கம் கொத்த மல்லி 

விளாவரிச வாலுளுவை வெட்பாலை வித்து 

வளந்தரும்நல் வசம்புள்ளி தேவ தாரம் 

2மகத்தான சதகுப்பை அரத்தை கத்தும் 

உளங்குகருஞ் சீரகமும் பூதகரப் பான்பட்டை 

உற்றபூலா மனோவிருட்ச மரைநன் னாரியே. 277 

நன்னாரி பொன்முசுட்டை நெல்லி வேரும் 

நலமான சாரணைவேர் கீழ்க்காய் நெல்லி 

பொன்னாகும் நிலப்பனைவேர் துத்தி வேரும் 

புகழ்கடுகு ரோகணியும் பெருங்கு ரும்பை 

மின்னாகும் அதிவிடயம் சாதிக்காய் காத்த 

மிக்சுபத்திரி இரிகடுகு வில்வவேர்ச் சாம்பல் 

முன்னாகுந் திரிபலையும் சழஞ்சாய்த் தூக்கி 

முறையாக அரைத்தந்த நெய்யிற் சேரே. 278 

அரைத்திட்ட மருந்தோடே மூன்று நாள்தான் 

அடுப்பேற்றிக் கொஇப்பிட்டு நாலாம் நாள்தான் 

விரைந்துநீ வடித்தேதான் தினந்தான் எட்டு 

விவரமுடன் நெற்குழியில் வைத்துப் பின்பு 

வரைந்துதினங் காலமே கழஞ்சு கொள்ள 

வற்றாத பெரும்பாடு குண்மத் கரும் 

கரைந்திழியும் பினிசமும் பித்த பாண்டு 

காமாலை பெருவயிறு இருங் காணே. 219 

பஞ்ச கோலக் குக்கில் நெய் 

காணவே சொல்லிவந்த பிரயோ கத்தைக் 

கரந்தபடி அறைந்திட்டேன் களஞ்சு மின்றி 

தோணவே பிணியுள்ளோர் உண்டோ ரால் 

துயர்இீருஞ் சுகமாகுத் தேங் காணும் 

277. 1 அரிசி. 

₹மரமஞ்சள் 2 
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கோணாத குக்கில்நெய் தான்பஞ்ச கோலம் 

கூறுகிறேன் திப்பிலியு மிந்த மூலம் 

பூணவே செவ்வியமும் சித்திர மூலம் 

பொன்முசுட்டை சீந்திலுடன் சுண்டை வேரே. 280 

வேரான வில்வவோர் ஆடா தோடை. 

வேர்க்கொம்பு பேய்ப்புடலும் கண்டங் காரி 

ஆரமுறும் நிம்பத்தோல் கருவேலம் பாட்டை 

ஆயிலத்தோல் புங்கத்தோல் கொன்றைத் தோலும் 

சீரான முத்தக்காசு ஆடுதின்னாப் பாளை 

செங்கடுக்காய் கொத்தமல்லி தேவ தாரம் 

வாரமுறும் வசம்புமுட்கா வேளையின் வேரும் 

வகையொன்று கழஞ்சங்கே அறுப தாமே. 281 

ஆமப்பா வகைவகையும் நிறுத்து வாங்கி 

ஆட்டியே தூளாக்கித் தூணி நீரில் 

வேமப்பா எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

விடுநெய்யும் ஒருபடியாம் மேல்ம ருந்த 

நாமப்பா சொல்லுகிறேன் சீனக் காரம் 

நாகப்பூ திரிகடுகு தேவ தாரம் 

ஓமப்பா இரிபலையும் சவுக்காரம் ஏலம் 

உற்றசத்தி சாரம்நறுங் கோட்டந் தானே. 282 

கோட்டமொடு வசம்புமில வங்க புத்திரி 

கொடுவேலி வேர்ப்பட்டை தப்பிலியின் மூலம் 

வாட்டமறுங் கரிப்பானும் கடுகு ரோகணி 

மைந்தனே சாரணையும் தேவ தாரம் 

ஊட்டவே அதிவிடயம் பொன்முசுட்டை வேரும் 

உத்தமனே வெண்கடுகு கடுக்காய் மாஞ்சில் 

ஆட்டமிடும் பெருங்குரும்பை அத்தித் இப்பிலி 

அழகான பெருங்காயம் ஓமம் பாரே. 283 

  

280. பிரயோகம் - மருந்து செய்தல் பற்றிய மூல வாக்கியம்; 

கரத்தல் - ஓளித்தல், மறைத்தல்; களங்கம் - கூற்றம்.
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ஓமமொடு இந்துப்பு வளைய லுப்பு 

உரக்காய்ச்சு லவணமொரடு போட்டி ஒப்பு 

ஆமமொடு கல்லுப்பு பெருமரத்தின் பட்டை 

அடைவான உகாவேரும் வராக னொன்று 

சோமமுறும் சுத்திசெய்த குச்சி லப்பா 

துரத்கடா அஞ்சுபலந் தூளு யாட்டி 

ஏபயமுறும் மருந்தெல்லா மொன்றாய்ச் சேர்த்து 

என்மகனே ஆவின்பா லாட்டி டாயே. 284 

ஆட்டியிந்து நெய்தனிலே கலந்து கொண்டு 

அஞ்சுநாள் கொஇப்பிட்டு ஆறாம் நாளில் 

மூட்டியே வடித்திறுத்துப் பட்ச மொன்று 

முன்போலே நெற்குழியில் வைத்தெ டுத்து 

ஊட்டுவாய் வராகனெடை வாரம் ஆறு 

உண்டிடவே பவுத்திரமும் பிளவை சூலை 

நாட்டியதோர் அட்டகுன்மம் விப்புருதி 'விருத்தம் 

நாவினில்புண் முலைக்குத்தும் நாச மாமே. 285 

தனிக்குக்கில் நெய் 

நாசமப்பா பலபுண்ணும் Curae சூலை 

நலங்கெடுக்கும் பலவிரணம் கண்ட மாலை 

நேசமாய்த் குனிக்குக்கில் நெய்யைச் சொல்வேன் 

நீகேளு புலத் இயனே நினைவு கொண்டு 

வாசமுறும் வேப்பந்தோல் கண்டங் காரி 

மைந்தனே பேய்ப்புடலும் ஆடா தோடை 

நேசமுறும் சீந்திசிறு வழுதலையின் வேரும் 

நிறையாகப் பப்பத்து பலந்தா னாட்டே. 286 

ஆட்டிநீ எண்குறுணி நீரிற் சேர்த்து 
அக்கினியில் மாட்டியதைக் குறுணி யாக்கி 

ஊட்டுவாய் நெய்யங்கே அறுகா லப்பா 

உரச்சேரு பொன்முசுட்டை. வாய்வி ளங்கம் 

  

285, 1வீத்கம்£ 
விருத்தம் - ஒவ்வாமை; நாசம் - அழிவு. 

‘



மூலம் 

இட்டியதோர் செவ்வியமும் தேவ தாரம் 

திப்பிலியும் எவச்சாரம் சத்தி சாரம் 

சூட்டுவாய் ஏலம்மஞ்சள் வீழி வோர்த்தோல் 

சுகமான 1வெட்பாலை மிளகுந் தானே. 

மிளகோமம் கொடுவேலி கடுகு ரோணி 

ஹூலமாம் மஞ்சிட்டி ௮இவி பயமும் 

இளகாத கடுக்காயும் வசம்பு நல்ல 

இயல்பான சீரகமும் எடைதான் கேளு 

வளமாகக் காசெடைதா ஸிரண்டு தூக்கி 

மைந்தனே குக்கிலப்பா பலந்தா னொன்று 

களவாகத் தயிர்த்தண்ணீர் விட்டு ஆட்டி 

காய்ச்சடா ஆறாம்நாள் வடித்துக் கொள்ளே. 

வடித்ததொரு நெய்யிலே வராகன் தூக்கி 

வாகாக உண்டிடவே மைந்தா கேளு 

குடிக்குமுன்னே ந௫ியம்விட்டும் உடம்பிற் பூசு 

கொடுங்காசம் பவுத்திரங்கள் வீக்கம் போகும் 

கடித்திருந்த விப்புருதி கண்ட மாலை 

இராணிமுதல் கழல்வா தம்பேய்ச் சொறிகள் 

துடித்துவிழும் பீனிசமும் சூலை ஈளை 

சுகமாகும் ஆறாப்புண் வாந்தி போமே. 

பேய்ப்புடல் நெய் 

வாந்தியோம் புடல்நெய்யை மைந்தா கேளு 

வாங்கடா சமூலந் தான்பேய்ப் புடலை 

காந்திதரும் வேப்பந்தோல் ஆயிலப் பட்டை 

கருவேம்பு நாவற்பட்டை நன்னாரி வேரும் 

சாந்இியாம் ௮த்இஆல் ௮ரசு இத்தி 
தயவான முடஇிழிலந்தை இப்பிலியின் மூலம் 

ஆந்தியாம் கருப்பாலை வாழை மூலம் 

அஇபதுரம் முத்தக்காசு அள்பாய்த் கேளே. 
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287. 

290, 

1வெள்வேலும்2 

இச்சி;
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அன்பாகத் தா.மரையின் கண்டு மூலம் 

அருளான சிவனதவேர் அனைத்தும் வாங்கி 

இன்பாக வகையொன்று பலந்தான் பத்து 

இடித்துநீ படுன்குறுணி நீரி லிட்டு 
முூன்போலே நாலொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

மூட்டுவாய் தெய்யதற்கு அறுக லப்பா 

வன்பாக ஆவின்பால் குறுணி யிட்டு 

மைந்தனே மருந்துவகை மாட்டக் கேளே, 291 

மாட்டியே அதிமதுரம் ஓமத் தோடு 

வாகான இந்துடனே வெள்ளி லோத்திரம் 

காட்டவே இப்பிலியும் தேவ தாரம் 

இராம்புமஞ்சள் மரமஞ்சள் வேரித் தாது 

மூட்டவே அதனுடைய வளையந் தானும் 

1முகிழிலந்தை நன்னாரி நந்தி வேரும் 

வாட்டவே தஇிரிபலையும் செங்கழுதீர்க் கிழங்கு 

மஞ்சிட்டி பெருங்குரும்பை வரினச கேளே. 292 

வரிசைபெறும் £வெந்தயம்வேப் பலகுங் கூட 

வகைக்கங்கே மும்மூன்று வராகன் GB 

வரிசைபெறுங் குக்கிலப்பா மூன்று பத்து 

வராகனடா பாலிலே மயன மாக்கி 

வரிசைபெறக் கலக்கியே நாலு நாள்நீ 

மந்தாக்கினி யாகவே வடித்து வாங்கி 

வரிசைபெறக் கழஞ்சுண்ணக் கொடுத்துப் பூசு 

மயங்காமல் நசியமும்நீ வார்த்தி டாயே. 293 

வார்த்திடவும் புண்திரும் வீக்கந் இரும் 

மகத்தான சிலேற்பனமும் பிளவை தீரும் 

சிற்றமுறும் பவுத்திரமும் பருவுந் தீரும் 
சில்லறையாம் வீச்கமொடு இரந்தி தீரும் 

  

292. 1முதுகுராசாணி யாலமுகிழ் நாகநந்தி வேரும், 

293.  4அத்இிமுகிழ்2,



மூலம் 

உற்றமடா மண்டலநதான் உண்ட பேர்க்கு 

ஒழியாத விரணங்கள் ஓழியுங் காணு 

காத்திருந்த காயாக வாசம் போகக் 

கழறுகிறேன் தசமூல நெய்யைத் தானே. 

தசமூல நெய் 

குசமூலம் பெருவாகை முன்னை வில்வம் 

இரமான பாதிரியும் கண்டங் காரி 

1செகாத பெருங்குமிழும் வழுதலையும் நெருஞ்சி 

பேரான வேரப்பா பலந்தான் ஆறு 

வசமாகும் சிற்றாமல்லி பேரா மல்லி 

வகையொன்று பலமாறு பத்துங் கூட்டி 

துசமாவுந் தூளாக்கிப் பாண்டத் திட்டுத் 

குண்ணீரும் அறுகுறுணி தளர வாரே 

குளரவிட்ட சலமங்கே எட்டுடொன் றாக்கித் 

தனிநெய்யும் இரண்டுபடி தானே சேர்த்து 

குளரவிடு திரிகடுகு திரிபலைஇந் துப்பு 

குனியேலம் கோட்டம்விளா வரிசி தானும் 

குளரவிடு வாலுளுவை சவட்டி ஒப்பு 

தூானோமம் சமனாக வராகன் கூட்டி 

குளரவரை மூன்றுகாள் சிறுகக் காய்ச்சித் 

துப்பாமல் நாலாதாள் வடித்துக் கொள்ளே. 

நாலாநாள் வ.டித்ததிலே கழஞ்சு தூக்கி 

நாளொன்றுக் இிருநேரம் நக்கச் சொல்லு 

நாலனில்லை காசம்போம் நெஞ்சு நோவும் 

இராணிபோம் தெஞ்சினுள்ளே கட்டும் போகும் 

ஆலமுறும் ஆனந்தவை ரவனைச் சேர்த்து 

அப்படியே மண்டலந்தான் அருந்தி னாக்கால் 

வால வகனாகும் வச்சிர தேகம் 

வசீகரஞ்சேர் நாயுருவி நெய்யைக் கேளே. 

2 
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296 
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நாயுருவி நெய் 

நாயுருவி வெந்குதாய்ச் சமாலம் வாங்கி 

நறுக்கடா துலாமொன்று நிறுத்து நீயும் 

நதேயமுடன் தூளாக்கி எண்குறுணி நீரில் 

நிலைக்கவே அவித்துப்பின் எட்டொன் நாக்கி 

ஆயமுடன் ஆலின்நெய் அறுகால் விட்டு 

அதற்குவகை கொடுவேலி வேரின் பட்டை 

மாயமுறு கருஞ்சூரை வேர்வெட்டி முன்னை 

மைந்தனே முசுட்டைவேர் இவதை வேரே. 298 

தஇவதைதரி கடந்து திரிபலைநோர் வாளம் 

சேங்கொட்டை தான்றிமரப் பட்டை தானும் 

இவதையெனும் ஆயிலுடன் புங்கம் பட்டை 

தரமான *வெண்கொல்லைப் பல்லி கூட 

இவதையெனும் கத்தூரி மஞ்சள் தானும் 

சிறுபிரண்டைக் இழங்குடனே காட்டுச் சேனை 

வதையெனும் மருட்கிழங்கு வகைக ளெல்லாம் 

சேரடா வகையோன்று கழஞ்சு மூன்றே. 299 

மூன்றாகத் தூக்கியே பாலி லாட்டி 

மூலரவிடும் ஆவின்பால் படியும் நாலு 

மூன்றொன்று நாலுநாள் கொடுக்க வைத்து 

முறையோடே அஞ்சாநாள் வடித்து வாங்கி 

மூன்றாகும் கழஞ்சுநெய்யைக் காலத்தி லுண்ண 

மூளைமூலம் முகிஜ்மூலம் ரத்த மூலம் 

மூன்றாகும் தாதுவிலே பிறந்த மூலம் 

முளைசோரி ஆறுவகை மூலம் போமே. 300 

குடிநீர் 

மூலமென்ற உள்மூலம் ரத்த மூலம் 

முழங்கியே சலம்விழுகும் மூர்ச்சைக் கெல்லாம் 

சாலவே குடிநிரைச் சாற்றக் கேளு 

சன்னல வங்கமொடு விலாமிச் சம்வேர் 

    

  

!கொல்லியுடன் மல்லி கூடி
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சிலமூடன் ஐங்கழஞ்சு இடித்து நீயும் 

சலமங்கே படியொன்று ஆழாக் சாக்கி 

சாலமே கொண்டுவர இனந்தான் அஞ்சு 

காணாது முளைசரையுங் களிம்பு கேளே, 30) 

களிம்பு 

களிம்பேது முகிழ்மஞ்சள் கள்ளிப் பாலால் 

கரையவே மயனம்பேோ லாட்டு வாங்கி 

களிம்பதனைப் பூசவுடன் கரைத்து போகும் 

கள்ளியிலை எருக்கலைமா விலிங்க இலையும் 

களிம்பறவும் இத்தனையும் புகைபி டிக்கக் 

கரையுமடா இன்னமொரு சுசமயங் கேளு 

களிம்பறவும் வேர்க்கொம்பு வெட்பாலைப் பட்டை 

சுடுக்காய்தான் மூன்றிட்டுக் கசாயம் வையே, 302 

கசாயம் 

வைத்ததொரு கசாயமுண் ணில் மூலம் போகும் 

மைத்தனே இன்னமொரு வரிசை சொல்வோம் 

வைத்திடுவாய் சசாயமுநீ மதுரம் கந்தம் 

மகத்தான நிலவேம்பு சறுகாஞ்சொறி மூலம் 

வைத்தங்கே எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி உண்ண 

வரள்மூலம் உள்மூலம் வாதை தீரும் 

வைத்தஇிடவே வெட்பாலை யரிசி பட்டை 

மைந்தனே கருடபச்சை சபபாகந் தூக்கே. 303 

சமபாக மாகவே எடுத்துக் கொண்டு 

சாந்துபோலப் பச்சரிசிக் கழுநீர் தன்னில் 

சமபாகம் ஆட்டியே தேனிற் சேர்த்து 

தானுண்ணகது திருமடா இன்னங் கேளு 

      

eo 

303,  1ஊட்ட, 
மதுரம் - அதிமதுரம்; கந்தம் - சந்தனம்.
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சமபாகம் சந்தனம்செங் சழுநீர்க் கழங்கு 

குனிஇலவம் பிசினுடனே சரியாய்ச் சேர்த்து 

சமபாகம் 1மேடத்தின் பாலிற் போட்டு 

தாக்கவே கிராணீவகை சளங்கள் போமே. 304 

துருவாதி நெய் 

சளஞ்செய்யும் வரூரிப்புண் ஆறாப் புண்ணும் 

சராரீரத்தி லுண்டான சார்புக் கெல்லாம் 

உளங்குளிரத் துருவாஇக் கிருதங் கேளு 

உரையேது வெள்ளறுகின் சாறெண் நாழி 

பழந்திண்ணிப் பாலையுட பட்டை தானும் 

பாங்காக நாலெட்டுப் பலமுந் தூக்கி 

விமுந்தனிக்கும் வெள்ளறுகின் நெய்யென் பார்கள் 

விட்டிடுவாய்  நெய்யகுற்குள் அஞ்சுழக்குத் கானே 

நெய்விட்டுப் பட்டையைநீ இடித்துத் தானும் 

நீர்விடுவாய் எண்தாழி நேர்ப்பாய்க் காய்ச்சி 

அய்யனே இரண்டுபடி. யாக்கிக் கொண்டு 

அப்பனே நெய்யுடனே பாதி யங்கே 

மெய்யிட்ட ஆவின்பால் படியு “மிரண்டு 

மேன்மதுரம் சாலைமுகிழ் 3இலாமிச் சம்வேர் 

மையிட்ட நன்னாரிக் கொம்ப T&G 

மருவுறையுங் குங்கிலியம் மலாக்காய் காணே. 306 

மலாக்காயும் முத்திரிகைலச் சோலம் அடவி 

மைந்தனே வெள்ளறுகு கொட்டி மூலம் 

மலாக்காயும் முத்தக்காசு அல்லி மூலம் 

வரிசைபெறு முளரியுட வளையந் தானும் 

  

304. 

306. 

307. 

  

வெள்ளாட்டு, 

£ஓன்று2,3 

8இலந்தை இலாமிச்சு, 

நோ்ப்பு - நேர்த்தி - திருத்தமாக. 

முளரீ - தாமரை
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மலாக்காயும் வகைக்கங்கே கழஞ்சு மூன்று 

வரைந்தாட்டிப் புகட்டிநீ மூன்று நாள்தான் 

மலாக்காயும் தாலாநாள் வடித்து வாங்கி 

மனோன்மணியைச் சதாரிவனை வணங்கிச் செய்யே. 
307 

வைத்திய முறை 

வணங்கடா கணபதியைச் இத்தர் முத்தர் 

மகத்தான சிசிதேவர் ஞானத் தோரை 

பிணங்காமல் அடிபணிந்து 1கருவம் விட்டுப் 

போற்றிநீ வைத்தியஞ்செய் புனித மெய்தும் 

இணங்காத பேருடனே இணங்க வேண்டாம் 

இனமறிந்து உண்மைசொல்லு இல்லா விட்டால் 

உணங்காத சமாதியிலே நின்று கொண்டு 

ஓப்பற்ற வைத்தியனென்று ஒடுங்கி டாயே. 308 

ஒடுங்காத நெய்யப்பா கழஞ்சி ரண்டு 

உண்டுவர வசூரிப்புண் ஆறாப் புண்ணும் 

ஓடுங்காத வீக்கங்கள் ரத்த பித்தம் 

உள்கிரந்தி புறக்கிரந்தி ஓடுக்கள் சூலை 

ஐடுங்காத இச்சுடும்புண் வீக்கந் தூக்கம் 

ஒடிப்போம் நெய்கண்ட வூடனே யப்பா 

ஒடுங்காத பேய்ச்சொறிக்குச் சீந்தில் நெய்யை 

உரைக்கிறேன் சீதபித்த மென்றும் பாரே. 309 

சீந்தில் நெய் 

பேரான சீந்திலுடன் வேப்பம் பட்டை 

பேய்ப்புடலும் வகைக்கங்கே 2பலந்தா ஸிரண்டு 

சீராக இடித்ததனைக் குறுணி நீரில் 

செலுத்திநீ தீயிட்டு நாலொன் றாக்கி 

  

308. 1கோபம்்ட 

கருவம் - அகங்காரம் - செருக்கு ; 

சமாதி - அட்டயோகத்தொன்று. 

310. பலம்பத் தாக” 

நோற்குறுணி;,$
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வாராக நெய்தாழிக் குள்ளே மைந்தா 

வாடா நெய்படிதான் மருந்து சொல்வோம் 

பேரான பேய்ப்புடலும் இலாமிச் சம்வேர். 

புகழ்பஞ்சள் மரமஞ்சள் அ௫ில்கந்தங் கேளே, 310 

கந்தமொடு கச்சோலம் தேவ தாரம் 

ளெர்கோட்டம் செஞ்சந்தம் 1கிளரேலத் தோடு 

அந்தந்த வகசைக்கப்பா கழஞ்சி ரண்டு 

ஆட்டியங்கே கொதிப்பித்துத் தினந்தான் மூன்று 

டந்தமுடன் நாலாநாள் வடித்து வாங்கி 

பாங்காக இருகழஞ்சு உண்ணச் சொல்லு 

வந்ததொரு சிரங்குபுண் சட்டை வாங்கும் 

வாகான கருங்குட்டம் வாங்கிப் போமே. 311 

வாங்குமடா நரியத்தால் அநேகந் துன்பம் 

மைந்தனே சொல்லுகிறேன் மயக்கம் நீங்கிப் 

பாங்கான வேப்.பந்தோல் கடுகு ரோணி 

பருங்கோட்டம் முந்திரிகை பேரீச்சம் பழமும் 

ஆங்.சாக முருக்கம்பூ நெல்லிப் பூவும் 

அத்தித்திப் பிவியூடனே அனைத்தும் மைந்தா 

நீங்காமல் நயெம்விடத் இருங் கண்டாய் 

இரத்தவெள் ஞடைப்புக்கு இயம்பக் கேளே. 312 

இரத்த வெள்ளுடைப்புக்கு நெய் 

கேளப்பா இற்றாமல்லி கீழா நெல்லி 

இளர்கண்டங் கத்திரிவேர் வேப்பம் பட்டை 

நாளப்பா கோட்டமுடன் கடுகு ரோணி 

ரல் றந்தி3ி பேரீச்சம் அத்தித் இப்பிலி 

துர ளப்டா முருங்கைப்பூ நெல்லி முள்ளி 

தயவான சிறுதேக்கு இலாமிச் சம்வோர் 

ஆளப்பா அதிவிடயம் இவையோ ரொன்று 

௮ப்பனே மும்மூன்று வராகன் தூரக்கே. 313 

  

311. 1லவங்கத் துடனே
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தூக்கியே ஆட்டிடுவாய் நாழி நெய்யில் 

சுவறவே கலக்கிநன்றாய் வடித்துக் கொண்டு 

தாக்குவாய் காசெடைதான் உண்ணச் சொல்லு 

சாதகத்தைக் கேள்மகனே சாற்று றோம்தாம் 

வீக்குமே வெள்ளுடைப்பு மூக்கு வாயில் 

விழுகிறதோர் ரத்தமெல்லாம் வீழொட் டாது 

பாக்கியங்கள் செய்தவர்க்கே இந்த நூல்தான் 

பண்பாகப் பலிக்குமடா பற்றிப் பாரே. 314 

சடைச்சி நெய் 

பாரப்பா பறங்கிப்புண் குட்டஞ் சாத்தியம் 

பரிவான விடபடர் தாமரைக் கெல்லாம் 

சாரப்பா சடைச்ரிநெய்யைச் சாற்று தோம்நாம் 

சடைச்சியுட பட்டையங்கே துலாமு மொன்று 

சேரப்பா எண்குறுணி சலத்துக் குள்ளே 

தெறித்திட்டும் எட்டொன்றாய்க் முறுக்கிப் பின்பு 

வாரப்பா இருதாழி ஆவின் நெய்யை 

மைந்தனே படியொன்று திம்ப நெய்யே. 315 

நிம்பநெய்யும் கச்சந்திராய்ச் சாறும் தாழி 

நீவிட்டு அதிமதுரம் பேய்ப்பு டலுடனே 

இன்பமுறும் பொற்கொன்றை மூலந் தானும் 

இயல்பான பேய்மிரட்டி வெட்பாலை யரிசி 

அன்புபெறும் அதிவிடயம் பற்ப டாகம் 

அத்தித்திப்பிலி விளாவரிசி வேப்பம் பட்டை 

உம்பார்துதி கொடுவேலி கடுகு ரோணி 

உற்றநில வேம்புபெருங் குரும்பை வேரே. 316 

வேருடனே வகையோன்று வராகன் மூன்று 

மீறாமல் ஆட்டியந்த நெய்யிற் போட்டு 

வாரமுடன் வடித்தாற்றி வைத்துக் கொண்டு 

மாட்டடா ரசகந்தி மனோசிலையும் மூன்று 

சருடனே மும்மூன்று சுழஞ்சு தூக்கிச் 

ததெறாபல் சாமமொன்று தூலா யாட்டி 

நேருடனே நெய்விட்டு ஆற வைத்து 

நினைவறிந்து ஆளறிந்து நீசெய் வாயே. 317
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ஆள்பலமும் நோய்பலமும் அறிந்துக் கொண்டு 

அப்பனே முக்கழஞ்சு இருகழஞ்சு தானும் 

நாள்பெறநீ உள்ளுக்கும் மேலும் பூசு 

தலமாக மூன்றுநாள் அரைப்புப் பூசி 

கோளப்பா குளித்துவரச் சொன்னா யானால் 

குற்றமறும் பறங்கியுடன் சூலைக எற்று 

வாளப்பா 1படுபுண்போ லரிசரந்தி சூலை 

வாங்காத சிறுசொறி செம்புண்கள் போமே. 318 

அமிச்த சஞ்சீவி தெய் 

புண்போகும் இவையெல்லாம் பறங்கி 3ரோந்தை 

புகழ்ந்துசெய்யும் வாஷடந்தான் பொய்யோ யில்லை 

புண்போகும் சூலையபோம் முடங்கள் இரும் 

பேரமிர்க சஞ்சவி நெய்யைச் சொல்வோம் 

புண்போகும் நெடுநாளை வேப்பம் பட்டை 

புரைதீர ஐயஞ்சு பலந்தான் தூக்கிப் 

புண்போக தறுக்கிறநீ பஞ்சு போலப் 

பொடி த்திட்டுப் பாண்டத்திற் பொருந்த வையே. 319 

பொருந்தவைத்து நீர்படிதான் இருபத் தெட்டு 

புகட்டிநீ அஞ்சுஇனம் ரவியில் வாட்டு 

வருந்தியதை பிசைத்துவடி. கட்டு மைந்தா 

மாட்டடா நாலொன்றாய் வற்றக் காய்ச்சி 

விருந்தாகும் நெய்படிதான் இரண்டு விட்டு 

வேப்பெண்ணெய் பேடியொன்று வெற்றிலைச் சாறு 

மருந்தாகும் வேளைச்சாறு மணத்தக் காளி 

மைந்தனே நொச்9ச்சாறு உத்தாமணிச் சரறே. 320 

மணிச்சாறு முடக்கற்றான் குப்பை மேனி 

வகையாறு சாறுபடி மூன்றே முக்கால் 

சணிப்பான சறுகுறிஞ்சி சிவனார் வேம்பு 

சாட்டுமல்லி பெருமருந்து துளசி நொச்சி 
அ ப பப ப ப ப பப்ப ப ப ப்ப பபப பப்ப பபயர் 

318. 1படுவன்புண்டி 

319, ரோகம், 

320. பேடி.யிரண்டுத
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துணிப்பில்லாத் தூதுவளை அழிஞ்சில் வேளை 

கயவான நாரத்தை செங்கத் தாரி 

பணிப்பான முடக்கற்றான் உத்தம தாளி 

பண்பான மேனிசெருப் படிதா னாமே. 321 

ஆமப்பா இவைமூலங் கழஞ்சு மூன்று 

ஆவின்பா லாட்டியே இன்னங் கேளு 

ஓமப்பா வெண்காரம் சீனக் காரம் 

உற்றஇரு சீரகமும் ஒமந் தானும் 
வேமப்பா சதகுப்பை 1குடசப் பாலை 

வெள்ளுள்ளி யுடன்பூலா விருட்சந் தானும் 

நாமப்பா குங்கிலியம் காசுக் கட்டி 

நலமான சண்பகப்பூ நாட்டக் கேளே. 322 

நாட்டடா கழஞ்சொன்று வஷலையொன் றப்பா 

நல்லதோர் பழச்சாற்றா லாட்டி வாங்கி 

ஊட்டடா களிப்பாக்கு 2பத்துச் சேர்த்து 

உரப்புகட்டு நெய்யிலே கலரச் சேர்த்து 

ஹூட்டடா வடித்திறக்கி வைத்துக் கொண்டு 

முன்போலே ரூகமிரண்டு கந்தி யிரண்டு 

இட்டடா குக்கிலஞ்சு கவுரி கால்தான் 

இறமான துருசுமரைக் கழஞ்சு கூட்டே. 323 

கூட்டியே பழச்சாற்றா லாட்டி வாங்க 

கொடுதெய்யில் புகட்டிமைந்தா வைத்துக் கொண்டு 

ஊட்டுவாய் நாள்மூன்று சென்ற பின்பு 

உண்டுவர முன்போலே உண்மை கேளு 

வாட்டியதோர் மூன்றுவகைச் சூலைப் புண்கள் 

மாறாத *தளர்வாதம் சூலை போகும் 

நாட்டில்வளர் பதினெட்டுப் பறங்கி தீரும் 

  

நயமாகப் பத்தியமாய்ச் சொல்லக் கேளே. 324 

322. 1குளப்பாலை2 

323. 2கழஞ்சொன்று? 

324. கழல் வாதம்,
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புண்ணுக்குக் களிம்பு 

சொல்லுகிறேன் புண்ணுக்குக் களிம்பு சொல்வேன் 

சூதமடா வராகனிரண்டு லிங்கம் நாலு 

வெல்லுகிறேன் கந்திநா லரைய தாகும் 

வீறாக யிம்மூன்று சரக்கு மாட்டி 

கொல்லுகிற 1ஆவினுட.. வெண்ணெய் வாங்கு 

குறையமட்டுத் இனந்தோறு மாட்டி வாங்கி 

சொல்லுமடா திசைக்கெல்லா மிக்களிம் புக்குத் 

கராத புண்ணெல்லாந் இரும் பாரே. 325 

திரிபலா நெய் 

தீருமடா குறைநோவு குட்டம் புண்ணும் 

திறமாக உடம்பெல்லாங் களிம்பு பூசி 

வாரமுடன் அந்தியிலே குளிக்கச் சொல்லு 

மைந்தனே புண்ணாறு மட்டுஞ் செய்வாய் 

நேரமுடன் விரணத்திற் பூசி யும்நீ 

நெருப்பிலே சவெடுக்க வாட்டச் சொல்லு ' 

பாரமுடன் இரிபலாது நெய்யைத் தானும் 

பாடுகிறேன் இரிகடுகு திரிபலையோ டாறே. 326 

ஆறுடனே கொடுவேலி வேரின் பட்டை 

அறியசிவ தைதிலவா மணக்கு வேரும் 

வீறுடைய மரமஞ்சள் பொற்கொளன்றைக் காயும் 

வெற்றிபுரி அதிவிடயம் கடுகு ரோணி 

வாறுகேள் மஞ்சளப்பா யின்னஞ் சொல்வோம் 

வட்டத்து ௬ப்பியிவை வகைக்கு மைந்தா 

மீறாமல் வராகன்மூன் றரையாத் தூக்கி 

விரைந்தாட்டி நாழிநெய்யிற் சுலக்கிக் காய்ச்சே. 327 

தூதுவளை நெய் 

காரய்ச்சுமுன்னே கள்ளிப்பால் உழக்கு விட்டுக் 
கருத்தாக வடித்துநீ குடிக்கச் சொல்லு 

வீச்சான குட்டமுதல் குன்மந் தீரும் 

வெண்குட்டம் பாண்டுவிடக் கடியுந் தீரும் 
  

325. 1நெப்யி லரைபடியை வா௱ிகிழ
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வாச்சியிருந்த சரூலைபோய் உன்மத்தம் போகும் 

மைந்தனே தூதுவளை நெய்யைச் சொல்வோம் 

மாச்சிருந்த தூதுவளை வேப்பம் பட்டை 

மகத்தான சீந்திலிலைக் கொடியுங் கூட்டே, 328 

கூட்டடா பேய்ச்சண்டைப் பழமும் நீதான் 

கொடுங்கண்டங் கத்திரியின் வேருந் தோலும் 

நாட்டட.ார வகைக்கங்கே கழஞ்சு நாலு 

நயமாக ஆட்டியே நாழி நெய்யில் 

ஊட்டடா வடித்திறுத்து வைத்துக் கொண்டு 

ஒருபோது இருகழஞ்சு உண்ணச் சொல்லு 

காட்டடா கக்கலுடன் விக்கல் போகுங்கை 

கண்டபடி சொன்னேன்நான் கருதிப் பாரே. 329 

கலியாண கிருதம் 

பாரப்பா மேகங்கள் இரண்டு பத்துப் 

1படுமவத்தை விப்புருதி பாண்டு பாசம் 

இரப்பா கலியாண கிருதங் கொண்டு 

செப்புகிறேன் மருந்துவகைத் திறமாய்க் கேளு 

நேரப்பா நிலப்பனைவேர் கண்ணீர் மீட்டான் 

நெருஞ்சியொடு கொடுவேலிநன் னா? வேரும் 

சேரப்பா வழுதலைவேர் சிற்றா மல்லி 

இமிட்டியொடு சிற்றாமுட்டி சாரணைவோர் திராயே 

இராயொடு அமுக்கிரா பாதிரிவேர் வில்வம் 

செப்பரிய முத்தக்காசு தாமரையின் தண்டு 

திராயொடு யிவ்வகைகள் பலத்தைக் கேளு 

சேரடா மூன்றரைதான் தறித்தி டித்து 
துராய்தீ தூணிநீர் குறுணி யாக்ச் 

சொல்லுகிறேன் இச்சாற்றைத் தொடர்ச்சி யிட்டு 

நிராயக ரும்புவெள்ளரி பொன்னாங் காணி 

நெல்லிக்காய் பூசணிக்காய் முள்ளிலவந் தோலே. 331 

  

330, TLIQal aI L.GiTg 
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இலவந்தோல் .இலுப்பையிலை யிவைச்சா றெல்லாம் 

என்மகனே வகையொன்று படிய மொன்று 

நலமான ஆவின்பால் படியும் நாலு 

நறுநெய்யும் படியிரண்டு கற்கங் சேளு 

பிலமான தோடைவேர் சிற்றா மல்லி 

பேரான நன்னாரி அமுக்கி -ராவோர் 

மலமாற்றுஞ் சாரணைவேர் நெய்தல் மூலம் 

மலர்த்தாம ரைவளையம் முந்திரிகைப் பழமே. 332 

முந்திரிகை பேரீச்சு கடுகு ரோணி 

மூருகுறையும் வெட்டிவேர் மதுரங் கோட்டம் 

மந்தமுறும் இலுப்பைப்பூ மலாக்மாய்க் கந்தம் 

மாகாளிக் கழங்குடனே தேவ தாரம் 

மதந்திரமாஞ் சடாமாஞ்சி வெட்பாலை யசிச 

மஞ்சிட்டி அதிவிடயம் மஞ்சள் தானும் 

பந்தமுறுங் கார்கோலம் இருசீ ரகமும் 

பண்பான செவ்வியமும் பரிந்து தூக்கே. 333 

பரிந்தெடுத்த வகைகளொன்று கழஞ்சி யொன்று 

பண்பாக ஆட்டியே நெய்யி லிட்டு 

எரிந்துநீ வடித்திறக்கி வராக னொன்று 

இயல்பாக உண்டிடவே இருக்க மில்லை 

கரிந்ததொரு மேகங்கள் இரண்டு US Hel 

காட்டுமுன்னே கரியுண்ட கனிபோ லாகும் 

விரிந்தபிர மேஈங்கள் இரண்டு பத்தும் 

விப்புருதி விடபாசம் பாண்டு போமே. 334 

கலியாண மயனம் 

பாண்டுபோங் கலியாண மயனஞ் சொல்ல 

பார்மகனே இம்மருந்தால் நன்மை யாகும் 

வேண்டியதோர் நெல்லிக்காய்த் குனிநீ ராக 

விரவிதன்றாய் இடித்திறுத்துப் படியும் நாலு... 
௨... 

அ அ ப ப ப பபப ப ப படமாம் 
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தாண்டுபுகழ் வெள்ளைவெல்லம் பலத்தைக் கேளு 

குயவாக கால்துலாம் நிறுத்துச் சேர்த்துத் 

தரண்டுகா ரெள்ளெண்ணெய் உழக்குச் சேர்த்துச் 

சுருளவதைக் குழம்புபோலச் சுண்டக் காய்ச்சே. 

காய்ச்சிவைத்த குழம்பதற்குள் மருந்து கூட்டக் 

காண்மகனே திரிபலையும் வெட்பாலை யரிஏ 

வாச்சுபுகழ் இப்பிலியும் கொடுவேலி வேரும் 

மகத்தான ஓமயோரடு கடுகு ரோணி 

வீச்சுயார்ந்த கொத்தமல்லி காட்டுத் இப்பிலி 

விளாவரிசி மிளகு ரகம்மஞ் சிட்டி 

பாய்ச்சடா வகையொன்று பலந்தா னொன்று 

பண்பான தஇிரிகோலம் பலந்தா னெட்டே. 

எட்டுடனே முன்மபருந்தைச் சேர்த்துக் கொண்டு 

இடித்துநீ தூளாக்கி வடியுங் சுட்டி 

விட்டிடுவாப் உழக்செண்ணெய் பாகி லப்பா 

விரவியது இரண்டுகொதி யிட்ட பின்பு 

கட்டுடனே சூரணத்தைத் தூவித் தாவி 

காய்ச்சடா மயனம்போற் களறி வங்கி 

மட்டுடைய 1பழங்கலத்தி லிட்டு வைத்து 

மைந்தனே கழஞ்சியுண்ண வாறு கேளே. 

வாறுகேள் பிரமேகம் காமாலை பாண்டு 

வளர்குட்டம் அறுமூலங் கிரிச்சனமுங் குன்மம் 

வீறாக விழுந்துமுறிந் தெலும்பு மூறும் 
விட்டசந்து காலுறுப்பு மேவிப் போகும் 

தேறாத அரிகுரலு மிடறுந் தொண்டை 

தெளிந்துசுயம் பாடுவான் த்தி புத்தி 

கூறாக உண்டாகும் வெகுபலமு மெய்தும் 

குழையின்றி இரைபோகும் நரையும் போமே. 
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முந்திரிகை நெய் 

போமப்பா நாட்பட்ட சுரமு மெல்லாம் 

புகழான முந்திரிகை நெய்யை உண்ணில் 

அமப்பா முந்திரிகை வெட்பாலை யரிசி 

அத்தித்திப்பிலி கந்தமதி விடயமும் நெல்லி 

வேமப்பா நிலவேம்பு இலாமிச் சம்வோர் 

வில்வவேர் வகைச்சங்கே கழஞ்சு தூக்கி 

தாமப்பா தண்ணீரா லாட்டி வாங்கி 

தாச்கடா ஆவின்நெய்யில் படிதா னொன்றே. 329 

படிவிட்ட நெய்க்குள்ளே தண்ணீர் நாழி 

பாய்ச்சுநீ மந்தாக்கினி அதனில் வைத்து 

அடிவிட்ட நீர்வற்றும் பதத்தை நோக்கி 

அப்பனே வடித்திறுத்து கழஞ்சு மூன்று 
குடியுற்ற சுரம்போகும் காந்தல் போகும் 

கூரான வயிற்றெரிவு இருமல் போகும் 

குடியுற்ற கெண்டைபோஞ் சொரியும் போகும் 

முதுசொல்லாந் திரிகோலம் விவரங் கேளே. 340 

திரிகோல விவரம் 

விவரங்கேள் சந்தனமுஞ் சிவதை தானும் 

வெள்ளைக்குங் இலியமிவை திரிகோல மாச்சு 

லிவரமாய்த் தெரியாத மருந்தெல் லாந்தான் 

மேன் மக்காள் சொற்கேட்டு விளம்பிக் கொள்வாய் 

விவரமறி யாதவர்கள் ஆகாச கருடன் 

வீறான பழுபாகல் கொல்லன்காவை யென்பார் 

விவரமாய்த் இப்பிலிநெய் தன்னைக் கேளு 

விடாதசுரம் போவதற்கு விள்ளு றேனே, 341 

திப்பிலி தெய் 

விள்ளுறேன் திப்பிலியும் கடுகு ரோணி 

வெட்பாலை யரிசியுடன் &ீழ்க்காய் நெல்லி 

கள்ளமறும் வில்வவேர் வேப்பம் பட்டை 

1கடுதான்றி கந்தமாடா தோடை யோடே, 
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கெள்ளுபுகழ் இலாமிச்சம் முந்திரிகைப் பழமும் 

சிறியதொரு சண்பமமும் அதிவிடயந் தானும் 

துள்ளுநீ வகைக்கங்கே காசு தூக்கி 

சுகமாகத் தண்ணீரா லாட்டி வாங்கே, 342 

வாங்கினதோர் மருந்துக்குத் தண்ணீர் நாழி 
வாகாக நறுநெய்தான் நாழி வார்த்து 

பாங்காக 1மந்தாக்கினி தன்னை மூட்டிப் 

பதமாக வடித்திறுத்துக் கழஞ்சி ரண்டு 
தேங்காத தேன்குத்தி நெய்யுஞ் சேர்த்து 

இன்றிடவே சுரம்போகும் விக்கல் போகும் 

தாங்காத உழலைபோம் அரோ கம்போம் 

SONG ETA பிரமேகந் தணியுந் தானே. 343 

சீதேவி செங்கழுநீர் நெய் 

தணிந்திடவே சன்னிமுதல் சுரத்துக் கெல்லாம் 

சாற்றுகிறேன் சீதேவி செங்கழுநீர் நெய்யை 

துணிந்ெ தடுப்பாய் சீதேவிச் சாறுபடி நாலு 

சொல்லுகிறேன் மஞ்சிட்டி தாமரையின் பத்திரி 

கணிந்தேலம் இலவங்கம் கடுகு ரோணி 

கனத்தகோட்டம் நன்னாரி மதுரங் கந்தம் 

மணிந்தசரக் கோரொன்று வராகன் தூக்கி 

மைந்தனே ஆட்டியதை வடித்துக் கொள்ளே. 344 

செங்கழுநீர் நெய் 

வடித்ததொரு நெய்யதனைக் கழஞ்சி யுண்டு 

மைந்தனே நெய்யுமதை மேலே பூசு 

சுடி த்தசரம் எண்பத்து நான்குந் தீரும் 
சண்குளிரும் புண்இதீரும் கலருஞ் சித்தி 

படித்தினியாம் இன்னமொரு நெய்யைச் சொல்வோம் 

பண்பாகச் செங்கழுநீர்ச் சாறெண் நாழி 

விடித்தேலம் இலவங்கம் மதுரம் கோட்டம் 

மிக்கசிட்டி சண்பகப்பூ கடுகுரோ கணியே. 345 

  

343, 1எரிமுட்டி பூசை பண்ணிர
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ரோணியும் சந்தனமும் வெட்டி வேரும் 

துணுக்கமுறும் நன்னாரி நீர்வள்ளில்: இறங்கு 

நாகமுறும் இலாமிச்சம் செங்கமுறீர்க் கிழங்கும் 

நரிமருட்டி மூத்துக்காசு வகைக்கோர் காச: 

ரேகமுடன் தூச்சியனகு யாட்டி வாங்கி 

ரேகிப்பாய் மூன்றுபடி நெய்யிற் குள்ளே 

ராகமுறக் காய்ச்சியினி வடித்துக் கொள்ளு 

நயமாகச் சுரங்கள்முதல் சன்னி பேர்மே, 346 

ஆடாதோடை நெய் 

போமப்பார களங்கமொல்லாம் போவ: குற்குப் 

பூட்டுகிறேன் ஆடாதோடை. நெய்யைத். தானே 

வேமப்பா கண்டவுடன் நோய்க ளேகும் 

வெற்றிபெருந் தோடைச்சாறு படியி ரண்டு 

நாமப்பா பசுவின்பால் படியி ரண்டு 

நறுநெய்தான் படியிரண்டு அத்தித் திப்பிலி 

ஆமப்பா திப்பிலியுங் கொடுவேலி வேழும் 

அடை வான இந்துசக்கு எவச்சாரத் தானே. 347 

எவச்சாரஞ் சத்தியுட சாரற் தானும் 

இவையெல்லாம் ஐரொன்று கமஞ்சி யொன்று 

அவச்சார மன்றிநீ யூடனே ஆட்டி 

அப்பனே பதத்திலே வடித்து வாங்கி 

உவச்சாரம் உற்றிரண்டு தேச காலம் 

ஓவ்வொரு அழஞ்சியே உண்ணச் சொல்லு 

எவச்சாரம் அந்திக்குக் கழஞ்சு பாதி 

என்மகனே உண்மைதனை. இயம்பி னேனே. 348 

இயம்பவே நெஞ்சுவலி கிறுகி grey 

ஈளைவலி யோடிருமல் காயா. சுவாசம் 

இயம்பவே அசிகுரலும் மித்தம் பாண்டும் 

எழுமூலம் உள்ஹலம். அரவை Bourse 

  

346, இரே௫த்தல் - ஓன்றித்தல், சேர்த்தல். 
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இயம்பவே பழஞ்சுரமும் வெப்புப் பாவை 

இயல்பான அசீரணமும் அக்கினி மாந்தம் 

இயம்பவே பறந்துவிடும் விவரங் கேளு 

இவையெல்லாம் அந்திக்கு இயல்வாய்க் கூட்டே. 349 

முலைப்பால் நெய் 

கூட்டடா வேர்க்கொம்புக் கசாயம் வைத்துச் 

கொடுத்திடவே நோய்க்கொல்லாஞ் சித்தி யாகும் 

நீட்டடா முலைப்பால்நெய் சஞ்சீவி யப்பா 

நெறியாக முலைப்பால்தான் படியு மிரண்டு 

நாட்டடா கொடுப்பைவேர் வெள்ளரியின் விதையும் 

நல்லதொரு பூசணிக்காய் விதையுஞ் சேரு 

மூட்டடா நெல்லிமுள்ளி மதுர மப்பா 

மூறையாக இருகழஞ்சு முதலா யாட்டே. 350 

மூட்டியதோர் மருந்துக்குள் நெய்யும் நாறி 

அடைவாக விட்டுநீ வடித்து மைந்தா 

ஊட்டுவாய் கழஞ்ரெண்டு மேலும் பூசு 

2உடல்வெக்கை சுரவெக்கை உடம்பு லர்த்தல் 

வாட்டிவரும் எலும்புருக்கிக் கணங்கள் காசம் 

வறட்சியொடு பிரமேகம் உள்வெட்டை யோடு 

காட்டியே மறைத்தாற்போற் காணா தோடும் 

கருத்தாக யின்னமொரு நெய்யைக் கேளே. 351 

ஆடா தோடை நெய் 

கேட்டிடவே நாட்பட்ட சுரத்துக் கெல்லாம் 

இருதமாடா தோடைவேர் கீழ்க்காய் நெல்லி 

வேட்டிடவுங் காட்டுமல்லி வேனை மல்லி 

மிகவேலிப் பருத்தியொடு குப்பை மேனி 

350. 1கஞ்சா2 

351. 2உடல்வெட்டை சுர வெட்டை, 

352. 3பெருகுரும்பைத
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நாட்டில்வளர் வழுதலைவேர் நத்தைச் சூரி 

நலமான 1மருள்கிழங்கு அப்பை மூலம் 

ஊட்டுவசம் புள்ளிகத் தூரி மஞ்சள் 

உற்பனஞ்சேர் நற்பாம்புக் கண்டந் தானே, 352 

கண்டமொடு வராகனங்கே மூன்று தூக்கி 

களறவாட்டி நாழிநெய்யிற் கலந்து கொண்டு 

கண்டமெனும் நல்லெண்ணெய் ஏரண்டதீ தெண்ணெய் 

கலந்திடுவாய் வகையிரண்டு படிதா னொன்று 

சுண்டிதமாய் இவையெல்லாங் காயும் போது 

்.. கருங்குங்கி லியமிரண்டு காசு தூக்கி 

கண்டிதமாய் நிம்பச்சா நூற்றக் கேளு 

கனிந்தபழ மஞ்சளங்கே பிழிந்து ஊட்டே. 333 

வெள் வேல தெய் 

ஊட்டியே வடித்தப்பா வைத்துக் கொண்டு 

உள்ளுக்குக் காசெடைதான் உண்ணச் சொல்லு 

நாட்டியே மேலுக்கும் துவாலை போட 

நாட்பட்ட சுரந்தணியும் இன்ன மொன்று 

வீட்டியே வேல்நெய்யைச் சொல்லக் கேளு 

வெள்வேலம் வேருடனே கழற்சி வேரும் 

நீட்டியதோர் பூளைவேர் நாயுருவி வேரும் 

நேரான விட்டுணுவின் கிரந்தி வேரே: 354 

வேருடனே வசம்புள்ளி சமனாய்க் கேளு 

மீறாமற் கழஞ்சஞ்சு ஆட்டி வாங்கி 

ஆரவே நாழிநெய்யிற் ஈலந்து கொண்டு 

அப்பனே வடித்திறுத்து கழஞ்சு கொண்டால் 

  

352. 1மால்கிழங்கு2 3
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355. 

வீரமுள்ள பழஞ்சுரங்கள் அனைத்துத் இரும் 

வெற்றியுள்ள நெய்யாச்சு தைலங் கேளு 

1தாருரைத்து நல்லோர்க்குச் சந்த ஸாது 

குனித்தைலஞ் செப்புகிறேன் சார்ந்து கேளே. 354 

சந்தனாதித் தைலம் 

சார்ந்துகேள் சந்தனமும் வெள்ளி லோத்திரம் 

தனிமதுரம் முந்திரிகை முக்க மஞ்சு 
சார்ந்துபோய் இவையெல்லாம் பாலி லாட்டித் 

தண்ணீர்தான் படியொன்றிற் கலக்கிக் கொண்டு 

சார்ந்துநீ நறுநெய்தான் நாழி ஊற்றித் 
தயவாக வடித்திறுத்துத் தலையிற் தேய்த்து 

சார்ந்தமாய் அரைப்பிட்டு முழுகச் சொல்லு 

தாபசுரம் பூத்சுரம் தணியும் பாரே, 356 

அரக்குச் சந்தனாதித் தைலம் 

பாரப்பா இன்னமொரு சந்த னாதி 

பாடுகிறேன் அமுக்கிராவேர்ப் பொடியும் நாழி 

சேரப்பா சிற்றாமுட்டி. பேரா முட்டி 

சீறப்பான கொம்பரக்கருப் பொடியும் நாழி 

நேரப்பா இம்மூன்றும் பதக்கு நீரில் 

நீயிட்டு நாலொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

ஆரப்பா நல்லெண்ணெய் நாழி விட்டு 

அப்பனே குழம்புமோர் நாழி யூற்றே. 357 

மோரிட்டு நன்னா? அரத்தை கோட்டம் 

முகிழ்மதுரஞ் சதகுப்பை கடுகு ரோணி 

வாரிட்ட கச்சோலம் தேவ தாரம் 

மஞ்சளொடு பரமஞ்சள் கத்தூரி மஞ்சள் 

  

1தாருறைந்து நாவொழுகுஞ் சந்த னாதி 
தனிநெய்யைச் செப்புகிறேன் சார்ந்து கேளே.
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மாரிட்ட பெருங்குரும்பை அமுக்கி ராவேர் 

மஞ்சிட்டி கந்தமொடு நாகப் பூவும் 

நேரிட்ட வகையொன்று வராக னொன்று 

நிறுத்துநீ ஆட்டியதைக் கலக்கச் காய்ச்சே. 358 

மதுக்காரித் தைலம் 

சாய்ச்சப்பா மூன்றுநாள் கொதிக்க வைத்து 

கலரவே நாலாதநாள் வடித்து மைந்தா 

தேய்ச்சப்பா உடம்பெல்லாம் நரியம் பண்ணு 

இராத சுரந்தணியும் உடம்பு தோறும் 

பாய்ச்சப்பா தோடைவே ரெண்ணெய் தன்னைப் 

பாடுகிறேன் மதுக்காரித் தைல மென்பார் 

வீச்சப். ர அதிமதுரம் வேப்பம் பட்டை. 

விராலித்தோல் வேம்பினுட. வித்து வாங்கே, 359 

வாங்கடா இராய்வேர் ஊமத்தன் வேரும் 

மகத்தான குன்றிவேர் மேனி வேரும் 

பாங்காகும் இந்துப்பும் இவைக ளெல்லாம் 

பரிவுடனே வராகனொன்று தூக்கிக் கொண்டு 

ஆங்கடா தோடையிலைச் சாறு விட் 

ஆட்டுநீ அச்சாறு நாழி விட்டு 
தேங்காத நல்லெண்ணெய் நாழி விட்டு 

இயிட்டுப் பதமாக வடித்துக் கொள்ளே. 360 

மோரெண்ணெய் 

வடித்திறுத்த தைலத்தை மேலு மிட்டு 

மைந்தனே உள்ளுக்குக் கொள்ளச் சொல்லு 

பிடித்ததொரு சன்னிபோம் சுரமும் போகும் 

பேோர்பெரிய மோரெண்ணெய் சீதம் போகும்
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குடித்தமோர் நாலுபடி எண்ணெய் நாழி 

சார்வான சிற்றாமுட்டி வேர்த்தொலுங் கூட்டி 

படித்தகோட்டம் வேர்க்கொம்பு பொன்மெழுகு தானும் 

பாங்கான 1முகட்டைவேர் மதுரம் இந்தே. 361 

இந்துப்பு மஞ்சளொடு தேவ தாரம் 

இயல்பான நன்னாரி மாகாளி மூலம் 

சிந்துபுகழ் பெருங்குரும்பை தக்கோலம் புட்டில் 

சீந்தில்வேர் இலாமிச்சம் றுகரை வேரும் 

சந்தழுறுந் தகரமொடு சுச்சோலம் ஏலம் 

சாதிக்காய் இலவங்கம் பத்திரி தானும் 

பந்தமுறுஞ் சாரணைவேர் இப்பிலியின் மூலம் 

பாங்காக வகைச்கங்கே காசு தூக்கே, 362 

காசெடைகான் நிறுத்தங்கே மோரி லாட்டிக் 

கலக்கிநீ காய்ச்டியே வடித்துக் கொள்ளு 

நேசமுடன் கழுத்துக்குக் கீழே தேய்த்து 

நிமிடத்திற் குளிர்காய்ச்சல் பித்த ரூட்சை 

பாசமுறும் 3மந்தகர தாக ரூட்சை 

பலசுரமும் விடசுரமும் பறக்குங் கண்டாய் 

தேசமுறுஞ் சீதேவித் தைலங் கேளு 

தீராத சுரமெல்லாந் இருங் காணே. 363 

சீதேதவித் தைலம் 

காணப்பா சீதேவிச் சாறு நாழி 

கலவாத சீந்திற்சா றதுவும் நாழி 

ஊணப்பா எண்ணெய்உரி நெய்யவ் வண்ணம் 

உனஜஞாட்டி மதுரமொடு தேவ தாரம் 

  

361. 1பொன்முசுட்டைஃ 

363. 2சீத ehlL_MF, 

தோபசுர மந்த hi Me,, வாத்குர பித்த ரூட்சை,, 

மந்தசுர சீத ரூட்சை,
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பூணப்பா நாகப்பூ கோட்டம் கந்தம் 

புசகமுமஞ் சிட்டிசர குப்பை தானும் 

ஊணப்பா வெட்டிவேர் முருக்கத்திப் பூவும் 

உயர்மாஞ்சில் அகிற்கட்டை கொம்ப ரக்கே, 364 

அரக்குடனே இலாமிச்சம் தாமரையின் வளையம் 

அதனரும்பு செஞ்சந்தம் ஏலந் தானும் 

இரக்கமுறு நன்னாரிகச் சோலக் "கிழங்கும் 

ஏலமொடு இலவங்கப் பட்டை. புத்திரி 

கரக்கமலர் நெய்தல்வேர் கடுகு ரோணி 

கன௫ற்றா முட்டிவோர் பெருங்கு ரம்பை 

திரக்கவே அரத்தையுடன் இப்பிலியுந் தானும் 

சேரவே ₹வகைக்கங்கே கழஞ்சு தூக்கே, 365 

சீதே.வித் தைலம் 

தூக்கியே பால்விட்டு ஆட்டி வாங்கி 

சூட்டிடுவாய் மந்தாக்கினியை மூட்டி நீயும் 

காக்கியே வடித்திறுத்து உடம்பிற் போடு 

சகலஈரம் மேலெரிப்பு தாகம் போகும் 

தேக்கியே இன்னமொரு மார்க்கங் கேளு 

சதேவி செங்கமழுநீர்ச் சாறு நாழி 

நீக்கமில்லா ரெய்யுடனே எண்ணெய் நாழி 

தீசேரு பேல்பருர்தை நிரைக்கி றேனே. 366 

நிறையான வெட்டிவேர் கடுகு ரோணி 

தேர்கந்தம் அதிமதுரம் நிறைகா னொன்றாய் 

அரையப்பா மும்மூன்று கழஞ்சு தூக்கி 

அப்பனே கலக்கியே வடித்து நீயும் 

  

365. Tip eA) ip hig 

?வமைக்கொவ்வோர்.,3
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கரையவே உள்ளுக்கு மேலு மிட்டால் 

கடுஞ்சுரமும் விடசுரமும் காணா தோடும் 

புரையுடைய நெருஞ்சுரமும் வெட்டை போகும் 

பூட்டுகிறேன் இன்னமொரு மோரெண்ணெய் கேளே. 

367 

மோரெண்ணெய் 

இன்னமொரு மோரெண்ணெய் படிதான் நாலு 

இயல்பான பழங்காடி படிதா னொன்று 

பின்னமில்லா நல்லெண்ணெய் படிதா னொன்று 

போர்பெரிய சிற்றாமுட்டி வேர்பலந்தான் நாலு 

சன்னமாய் இடித்ததற்குள் நாலுபடி சலத்தகைத் 
தாக்கடா நாலொன்றாய்த் தனீத்தி OSS 

சொன்னயிலை ஒன்றாய்க் கலக்கிக் கற்கம் 

சூட்டுகிறேன் வகையாகக் கூட்டு றேனே, 368 

கூட்டுறேன் நன்னாரி குறுந்தொட்டி வேரும் 

குறுக்குடைய முசுட்டைவேர் மூத்தக் காசு 

இட்டிதோர் சீந்தில்வேர் சாரணைவி லாமிச்சம் 

சிறுகீரை வேருடனே அமுக்கி ராவோர் 

ஊட்டியதோர் கோட்டமுடன் இந்து௮தி மதுரம் 

ஓங்குபுகழ் வேர்க்கொம்பு செவ்வள்ளிக் கொடியும் 

நாட்டியதோர் பொன்மெழுகு கச்சோலம் ஏலம் 

நல்லமஞ்சள் இலவங்கம் பத்திரியும் நாட்டே. 369 

பத்திரியும் சாதிக்காய் சிற்றரத்தை கிராம்பு 

பழந்தேவ தாரமுடன் இப்பிலியின் மூலம் 

முத்திரியுங் கடல்நுரையும் வசைக்கோர் கழஞ்சு 

முறையோடே மோர்விட்டு ஆட்டி வாங்கி 

இத்கனையுந் தாழியிலே கலக்கி யப்பா 

இயல்பாக மூன்றுநாள் றுகொதியு மிட்டு 

வத்ரியது பதம்பார்த்து வாங்கிக் கொண்டு 

வளமாசக் கழுத்துக்கழ்த் தேய்த்தாறப் போடே. 370
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ஆறப்போட் டரைக்கடிகைக் கப்பால் நீயூம் 

அழகாகத் தலைக்குமந்த எண்ணெய் யிட்டு 

தேறப்பா சீயக்காய் அரைப்புத் தேய்த்துச் 

சிந்தையில்லா வெந்நீரில் முழுகச் சொல்லு 

மாறப்பா ஒன்றுமில்லை விடசு ரங்கள் 

மகாவாகம் சுரம்வெட்டை பித்த.ம் காந்தல் 

நீறப்பா அத்திசரம் குளிர்தாக சோபம் 

நெஞ்செரிப்பு அளிகூரங்கள் பலசுரங்கள் பேமே. 371 

அரக்குமோரெண்ணெய் 

பலசுரங்கள் போவதற்கு யின்னமொரு எண்ணெய் 

பகருகிறோம் அரக்குமோ ரெண்ணெய் மைந்தா 

சொலவரிய குறுந்தொட்டி வேர்பலமோ ரஞ்சு 

தூளாக்கி அஞ்சுபடி சனத்தி லிட்டு 

நிலவரமே நறுக்கிக்கொம் பரக்கு நீயும் 

நிறுத்துவிடு இரண்டரையாம் பலத்தையொரு சழியாய் 

கலவரமில் லாதசலம் மூன்றரைப் படியாய்க் 

காய்ச்சடா அமுக்கிராவேர் அஞ்சு பலமே. 372 

அஞ்சுபலம் வேரிடித்துக் தூள தாக்கி 

அதற்குமொரு மூன்றுபடி சலமு மிட்டு 
பஞ்சுறவே அந்தந்தக் கசாய நீரும் 

பாரடா அரைப்படிதான் பழமோர் சேரு 

வஞ்சமில்லா தாறுபடி எண்ணெய் தாழி 

மருந்துவகை கற்கத்தில் வரிசை சொல்ல 

கஞ்சமூள்ள வெட்டிவேர் விலாமிச்சம் சீந்தில் 

குனிமுசுட்டை குறுந்தொட்டி வேருங் கூட்டே. 373 

கூட்டடா நன்னாரி 1புழுக்கை வேரும் 

கூறரிய சாரணைபிறு கீரை வேரும் 

நாட்டடா கோட்டமதி மதுரமித்து சுக்கு 

நல்லமஞ்சள் சுச்சோலம் ஏலமில வங்கம் 

  

374. புண்ணாக்கு வேரும்2, பூனைக்காய் வேரும்?
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பூட்டடா சிற்றரத்தை இப்பிலியின் மூலம் 

புகழ்சாதிக் காய்தகரம் செவ்வள்ளிக் கொடியும் 

ஆட்டடா தேவதாரம் இலவங்கப் பத்திரி 

அப்பனே கழஞ்சொன்றாய் மோரி லாட்டே. 374 

ஆட்டியே சலககயோர் தாழி சேர்த்து 

அடுப்பேற்றி மூன்றுநாள் கொதிக்க வைத்து 

தட்டியே நாலாநாள் வற்றக் காய்ச்சி 

சீராகும் பதங்கண்டு வடித்தி றுத்து _ 

போட்டியே யில்லாமல் நாலுநாளைக் கொருக்கால் 

பூசியே முழுகிவரப் போகும்தநோய் கள்கேள் 

தூட்டியாய் வந்தபல சுரங்கள் வெட்டைச் 

சூடுபோம் கடலில்நுரைத் தைலங் கேளே. 375 

கடல்நுரைத் தைலம் 

கேளப்பா கடல்நுரையும் கோட்டம் மஞ்சள் 

கந்தமொடு பொன்மெழுகு இலாமிச் சம்வேர் 

வாளப்பா சதகுப்பை மூத்தக் காசு 

மஞ்சிட்டி. இலுப்பைப்பூ கடுகு ரோணி 

வேளப்பா பிசின்கம்பி பெருங்கு ரம்பை 

வெட்டிவோர் 1இந்துவுடன் வோர்க்கொம்பு தானும் 

மாளப்பா ஒவ்வொன்று காசு துக்கி 

மாட்டுநீ மோரினால் ஆட்டு ஆட்டே. 376 

ஆட்டியே எண்ணெய்படி யொன்று விட்டு 

ஆறுபடி. ?மோர்விட்டு அடுப்பி லேற்றி 

தீட்டியே வடித்திறுத்து உடம்பிற் தேய்க்க 

நிலையான சுரந்தீரும் காந்தல் தீரும் 

வாட்டியதோர் உடல்தோவு பொறுத்துப் போகும் 

வாயில்வரு நீரூறல் வறட்சி போகும் 

நாட்டியே வெருகெண்ணெய் சுரத்துக் கெல்லாம் 

நல்லபிர யோசமடா நாட்டிப் பாரே. 377 

ன அ அ ப ப ப ப பப ப ப பபப பபப பவனம் 

376. 1அவுரியூடன் 

377. 2 தண்ணீர்விட்டு3
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வெருகெண்ணெய் 

நாட்டியதோர் வெருகன்வேர் ior மூட்டி 

நல்லரிறு காஞ்சொறி அவுரி வேரும் 

பீட்டுபுகழ் சீதேவி துளசி நொச்சி 

1பெருங்குரும்பை யிவைவகைக்குப் பலத்தான் பத்து 

நீட்டியிவை தூளாக்கப் பாண்டத் இட்டு 

நீரகுற்குள் அறுகுறுணி நிரம்ப விட்டு 
வாட்டியனல் ஊட்டியே யெட்டோன் றாக்கி 

வாங்கீநீ கோலரக்குக் கசாயங் கேளே, 378 

கோலரக்குக் கசாயம் 

கோலரக்குப் பலமொன்று 2நாழி நீரில் 

குவித்திட்டுப் படியாக வடித்துக் கொண்டு 

காலரக்கு எண்ணெய்படி இரண்டு விட்டுக் 

கனத்தமோர் இருகுறுணி கலர விட்டு 

வேலரத்தை அதிவிடயம் முத்தக் காசு 

வெட்பாலை யரிகே௩ட்டம் வாய்வி ளங்கம் 

வாலமஞ்சள் திரிகடுகு கொடுவேலி ஓமம் 

மரமஞ்சள் கருவேம்பு சடுகுரோணி தானே. 319 

கடுகுரோ கணியகிலும் கந்தமஞ் சிட்டி 

கத்தரி மஞ்சளொடு இலவங்கப் பட்டை 

அடுகுசத குப்பைசெவ்வியம் தக்கோலம் புட்டில் 

அப்பனே வெள்ளுள்ளி திப்பிலியின் மூலம் 

தடுகூபுலை யூறல்சிறு தேச்குத் தானும் 
தனித்தனியே காழ்பலமுந் தானே தூக்கி 

முடுகவே மோரினா லாட்டி வாங்கி 

முறையோடா நாலுதினங் கொதிக்கச் செய்யே. 380 

  

1பெருங்கர நன த 

372, பதக்கு?
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கொதிப்பிட்டு அஞ்சாநாள் வடித்து மைந்தா 

கூசாமல் உள்ளுக்குக் கொள்ளச் சொல்லு 

கதிகெட்ட மாறல்போம் முறைக்காய்ச்சல் 1போகும் 

கடுங்காய்ச் ?சல்பித்த சுரமும் போகும் 

MAO தேசவிக்க சுரமும் போகும் 

மிக்கஅசீ ரணம்பூத சுரமும் போகும் 

பதிகெட்ட விடசுரமும் மாறாச் சுரமும் 

பலசுரமும் இவற்றாலே பறந்து போமே. 381 

வறு 

பறந்துபோய் சீதசுரம் அதிலோர் பாகம் 

பாடுகிறேன் வெருகஇலையின் தண்டுமூலம் 

சறந்தவில்லை சாரணைவேர் பேரா முட்டி 

சிற்றாமுட்டி அழுக்கிராவேர் விட்டுணு மூலி 

கறந்தபடி பலமுமொன்றாய் இடித்து வாங்கிக் 

சாய்ச்சடா இருகுறுணி சலந்தான் விட்டு 

ம.றந்திடா கெண்ணெய்படி யொன்று விட்டு 

வற்காலி வெள்ளையுட. பால்படிதா னிரண்டே. 382 

பால்விட்டு ஆவின்மோர் படிதா னிரண்டு 

பாய்ச்சடா மரமஞ்சள் மதுரம் சிட்டி 

சாலிட்ட விலாமிச்சம் நன்னாரி அரத்தை 

சந்தனமும் கூவிளத்தின் சதையும் மிக்க 

சேலிட்ட கோட்டமுடன் திரிகடுகு பலையும் 

தேவதாரம் அகற்கட்டை. சேர்த்து நீயும் 

கோலிட்ட வராகனொன்று வகைக்குத் தூக்கிக் 

குழையவாட்டி வடித்துமைந்தா கொள்ளச் சொல்லே. 

383 

  

381. 

382. 

1பிசாசு சுரமும் போகும் 

2அதிகார சுரமும், 

கிரந்தி; 
வற்காலி - வெள்ளாடு 

௮18
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384. 

386. 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-13500 

வெறுகெண்ணெய் 

கொள்வதல்லால் நசியமிடு மேலும் பூசு 

குளிர்காய்ச்சல் சீதசுரங் குதித்தே யோடும் 

விள்வதொன்று வெருகெண்ணெய் வெள்ளைக் காலி 

வி௫த்தபடி சமூலந்தான் துலாஞுந் தூக்கு 

கள்வதன்றிச் சிற்றமுட்டி பேரா முட்டி 

கடுஞ்சந்தில் வில்வவேர் அமுக்கி ராவேர் 

கள்வதென்ன சமூலமப்பா விட்டுணு மூலி 

சாரணைவேர் சீந்துலுட தண்டு தானே. 384 

குண்டுடனே பலமஞ்சு வகைதா னொன்று 

தறித்திடித்துத் தரணிநீர் தன்னிற் போட்டு 

மண்டிடவே குறுணியாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

மாட்டுநீ குறுணியெண்ணெய் அதற்குள் விட்டு 

பண்டுவைத்த பழந்தயிர்தான் படிதான் நாலு 

பாய்ச்சியதில் மேல்மருந்தைப் பாகாய்க் கேளு 

இன்றிடவே வெட்டிவேர் மதுரம் சந்தம் 

தேவதாரத் துடனே முத்தக் காசே. 385 

காசுடனே குங்கிலியம் திராய்வே் மூக்கில் 

கனத்தசிற்றா முட்டிவேர் இரிகடுகு மிவைகள் 

வீசுபலம் ஒரொன்று வகையு மொன்று 

விரைந்தாட்டி மூன்றாநாள் £வடித்துக் கொள்ளு 

ஆசுடனே மேலுமிட உள்ளுங் கொள்ள 

அப்பனே நீகொடுப்பாய் அத்தி ரூட்சை 

தேசுடைய சாதுர்த்தகந் திரிய ரூட்சை 

சிதசரம் பூதசுரம் சேரப் போமே. 386 

            

1வெள்ளைக்காரன்்2 

ஆறவிட்டு; 
சாதுர்த்தகம் - சதுர்த்துகம் 

- நான்காம் முறைக்காய்ச்சல்.
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கும்மட்டிக்காய்க் குழம்பு 

சேரவே குன்மங்கள் அனைத்தும் போகச் 

செப்புகிறேன் கும்மட்டிக்காய்க் குழம்பு தன்னை 

ஆரவே கும்மட்டிக் காய்ச்சாறு நாழி 

அப்பனே சம்பீரச் சாறு நாழி 

வாரமுறும் வெள்ளுள்ளி நொச்சி இஞ்சி 

வகைக்குநீ சாறுபடி நாழி வாங்கி 

பார்புகழ அஞ்சுபடி ஒன்றாய்க் சாய்ச்சி 

பாய்ச்சதற்குட் சூதமொடு லிங்கந் தானே. 387 

இலிங்கமொடு பெருங்காயம் இந்து ஓமம் 

நேரான வெண்காரம் சடுகு மஞ்சள் 

இலிங்கமொடு வெந்தயமும் மிளகு கந்தம் 

நேர்வாளம் ஒரொன்று கழஞ்சி 1யொன்று 

இலிங்கமுற ஆட்டித் பாகிற் சேர்த்து 

நெருங்கவே விடாமல்நீ கிண்டிக் கிண்டி 

இலிங்கமுறும் பழம்புளிபோ லிறக்கி மைந்தா 

நினைவறிந்தும் உடலறிந்தும் உண்ணச் சொல்லே. 388 

உண்ணுவது பனைவெல்லம் நல்ல வெல்லம் 

ஊட்டுவாய் தூதுளங்காய்ப் பிரமா ணத்தில் 

உண்ணயிலே குன்மம்போம் பெருவயிறு போகும் 

உதரத்தில் நீராமை மகோதரம் போகும் 

உண்ணயிலே பீலிகையும் வெப்புப் பாவை 

உயரகுவை £வல்லியமும் கவுசி தானும் 

உண்ணயிலே வாயுவென்ற சென்மம் போகும் 

உரைக்கிறேன் கும்மட்டிக்காய்ச் சூரணங் கேளே. 389 

    

388. 1மூன்று$ 

389... 2வலியொடு)”
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கும்மட்டிக்காய்ச் சூரணம் 

கேளப்பா பேய்க்கும்மட்டிக் காயிற் பத்து 

கெட்டியாய் விளைந்ததாய் இடித்து மைந்தா 

ஆளப்பா அரைத்ததனை மயன மாக்கி 

அதனுடனே கொடுவேலி வேரின் பட்டை. 

நாளப்பா காய்ச்சலுப்பு வளைய லுப்பு 

நலமான கல்லுப்பு சவட்டி லுப்பு 

வேளப்பா சாரணைவேர் திரிகடுகு மூலம் 

வெற்றிபுரி செவ்வியமும்$ மல்லி தானே. 390 

தானென்ற பெருங்காயம் வாய்வி ளங்கம் 

சத்தியருள் ஒமம.௨ா சத்தி சாரம் 

தேனென்ற எவச்சாரம் புளியந்தோற் சாம்பல் 

சேரப்பா கழஞ்சொன்றாய்ச் செப்பக் கேளு 

கானென்ற புளிநடலை மூலந் தானும் 

காட்டிலுள்ள கருணையுட கிழங்கு கூட 

மானென்ற கழஞ்சுநீ மூன்று வாங்கு 

மைந்தனே யிவையெல்லாம் உலர்த்தி டாயே, 391 

உலர்த்தியெல்லாத் தூளாட்டி வத்திர காயம் 

ஊட்டியே கரகத்தி லிட்டுக் கொண்டு 

செலத்தையுறும் ஆஞுடைய பலத்தைக் கண்டு 

செய்யதற்குத் தேங்காய்ப்பால் படியும் வாங்கு 

பலத்துகச்ச நாரத்தம் பழச்சாறு கானும் 

பாங்கான ஆநீரும் இரண்டுபடி. மைந்தா 

நலத்தயிவை மூன்றுபடி நீருக் குள்ளே 

நலமாகச் சூரணத்தைப் புரட்டி. வையே. 392 

    

390. வளைய லிந்து£ 

£ரோகணித 

கொத்தமல்லீ,,௰, தக்கோலந் தானே, 

392. வத்திரகாயம் - வஸ்இரகாயம் - துணியிலிட்டுச் சலித்தல்,
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வைத்ததொரு மருந்தெல்லாம் வற்ற வற்ற 

மயனம்போற் திரட்டிநீ உண்டை செய்து 

உய்த்தபெரு நீரெல்லாம் உண்ட பின்பு 

உறவுசெய்வாய் கருணையுட மூல மாட்டி 

கைத்திரமாய் மூன்றுவிரற் கனத்தில் நீயும் 

கவசமந்த உண்டைக்குக் கட்டக் கேளு 

மொய்த்திடவே காட்டெருவிம் புடத்தைப்போடு 

மூதண்ட. சசபுடந்தான் மூட்டு மூட்டே. 393 

மூட்டிநீ எடுத்ததனைத் தூளா யாட்டி 
மூன்றுவிரல் கொண்டள்ளி உண்ணச் சொல்லு 

தாட்டியெனும் அனுபானம் பால்மோ ராகும் 

தனிவெந்நீ ரிவைகளிலே சாப்பிட் டாக்கால் 

நாட்டியதோர் எண்குன்மம் ஆறு சூலை 

நலமான அஞ்சுவகை நோவுந் தீரும் 

வாட்டியதோர் 1செல்குன்மம் அகுவை வெப்பு 

மகோதரம் நீராமை பெருவயிறு போமே, 394 

குன்ழத்திற்கு மூலிகை 

போமப்பா குடல்வாதம் குன்மம் போகப் 

புகலு வேன் மூலிகையின் பிரயோ கங்கள் 

ஆமப்பா இரண்டுபடி கோச லத்தில் 

அப்பனே கற்றாழை மடலும் பின்பு 

நாமப்பா சத்திசா ரணையின் மூலம் 

நல்மிளகு சாரணையம் நறுக்கி நீயும் 

வேமப்பா காய்ச்டெவே உப்பாய் நிற்கும் 

மேல்மருந்து பெருங்காயம் இசிகடுகு இந்தே. 395 
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இந்துப்புக் சுல்லுப்பு வெள்ளுள்ளி தானும் 

இயல்பான கஈட்டுச்சீ ரகமுந் தானும் 

முந்தவைத்து உப்பதற்குச் சமனரய்ச் சேர்ந்து 

மூட்டுவாய் நாரத்தங் காயி னுள்ளே 

பந்தமுறும் ஆறுநாள் ஊறி நிற்கும் 
பதத்துடனே தஇின்றிடவே குன்மந் தீரும் 

விந்தையாய்க் குடற்புரட்டும் வாதத் துக்கும் 

வீழிவேர் பாக்களவு வெந்நீரி லூட்டே. 396 

பூத வைரவம் 

ஊட்டுவாய் பசும்பயறும் ஆவின் பாலில் 

உண்டிடவே குடற்புரட்டும் ஒழிந்து போகும் 

நீட்டிடவே பூதவைர வத்தைச் சொல்வோம் 

நேரமிர்த ஞசூதமுடன் லோகந் தாரம் 

நாட்டிதோர் கந்திசிலை சிரோதாஞ் சனமும் 

நயமாகச் சமபாகம் நிறுத்துக் கொண்டு 

ஆட்டுவது இறுநீசிற் சாம மொன்று 

அப்பனே குன்றியெடை குளிகை கட்டே. 397 

காட்டிதோர் குளிகைக்குச் சுத்தி யான 

கந்தியிரண்டு இந்துப்புக் கல்வத் திட்டு 

கட்டியதோர் கால்கடிகை வறுத்து வாங்கு 

கருத்தாக அஞ்சுகுன்றி வறுத்துக் கொண்டு 

அட்டியில்லாக் குளிகையொன்று சவட்டி லுப்பு 

அப்படியே திரிகடுகு பெருங்காயம் நேரே 

துட்டியன்றிச் சிறுநீரில் தினந்தா ஞூட்டி 

சுகமாக நெய்யதனில் உண்ணச் சொல்லே. 398 

உருத்திர வைரவம் 

சொல்லவே இன்னமொரு குளிகை தானும் 

துயா்தீரும் உருத்திரவை ரவத்தைக் கேளு 
வெல்லுமே சூதமொடு லோகம் தாமிரம் 

வெண்ணாவி யிவைசமனாய் விரைந்து தூக்கி



மூலம் 

செல்லுமே தாமரைப்பூ கள்ளி கஞ்சா 

சித்தருட மூலிசைச்சாறு ஏரண்டம் நொச்சி 

அல்லுறவே ஒவ்வொருநாள் ஆட்டி மைந்தா 

அளவாக ஒருருண்டை திரட்டி டாயே. 

இரட்டியே வாலுளுவைத் தைலம் வாங்கு 

சோர்த்தங்கே சாமமொன்று இயை மூட்டி 

பிரட்டியே மந்தாக்கினி தன்னில் வைத்து 

பிரியமுடன் பக்குவஞ்செய் பிறகு கேளு 

உருட்டுவாய் உடலையெடை உண்டை சேர்த்து 

ஒருகுளிகை தனையெடுத்து இஞ்ச் சாற்றில் 

மருட்டிநீ ஈந்திடவே வலிப்புத் தீரும் 

மறுபடிநீ தசமூலக் கசாயம் போடே. 

நசியம் 

குசறாலக் சுசாயத்திற் தூவக் கேளு 

இப்பிலியின் பொடியிட்டுத் இன்னச் சொல்லு 

குசமூலம் நூயங்கேள் கஞ்சா வித்து 

செயவெள்ளை விட்டுணுவுட. கிரந்தி வேரும் 

தசமூலம் சிறுநீரி லாட்டி மைந்தா 

இறக்கவே நியம்விடு இன்னங் கேளு 

HELPS கமுதைலத்தி மகிழம் வித்து 

*சர்சமனாய் ஆட்டிநீ நசியம் வாரே. 

வார்த்தபின்பு ந௫ியமிட மருந்து சொல்வோம் 

மகத்தான வில்லைவேர் வெள்ளை யுள்ளி 

நாற்றமுறும் பெருங்காயம் நாயின் கட்டம் 

. தன்றாகச் சிறுநீரி லுண்டை சேர்த்து 

வேற்றுமையொன் றில்லாத வில்வச் சாற்றில் 

விழியிலிடு புகைமருந்தை விள்ளக் கேளு 

சேர்த்திடுவாய் எட்டிவித்து நாயின் கட்டம் 

இறமான பெருங்காயம் உசம்பு காணே. 
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வசம்புள்ளி கடுகுடனே சுக்கு தானும் 

மயிருடனே தலையோடு ஆவின் கொம்பு 

விசந்தணியும் நிம்பவித்து தேவ தாரம் 

் மீறாமற் சமபாகம் புகையிற் போடு 

வசந்தவெறிப் பித்துடனே வாய்உ லர்த்தல் 

பயித்தியமாய்க் கல்லெறிதல் ?மத்த மாரம் 

உசந்துகுதித் தோடுவதும் உன்மத் தத்தான் 
ஒழிந்துபோங் கெண்டைக்குற் பணத்தைக் கேளே. 40 

3 

அனல் தரணம் 

கேளப்பா மேனோக்கும் வாயுக் கெல்லாம் 

இருபைஅன லாமென்ற சூர ணந்தான் 

நாளப்பா பிரண்டைத்தூள் படிதான் நாலு 

நலமான சதுரக்கள்ளிப் பட்டை நாழி 

ஆளப்பா புலித்தோலின் “பட்டை நாழி 

அப்பனே அரைப்படியாம் உப்புத் தானும் 

நீளப்பா இவையெல்லாந் தூளா யாட்டி 

நேராக வடிகட்டிக் கரகத் கதுூட்டே. 404 

சுரஃத்தின் பொடியங்கே வெருகடிதான் சூக்கி 

கர்த்தாவைத் தியானித்து உண்ணச் சொல்லு 

வரவற்றுந் தன்னாமற் பத்தியமாய்த் திண்ணு 

மைந்தனே உப்பன்றி மற்றொன் றாகா 

விரவற்ற சன்னிமுதல் உன்மத்தம் விகற்பம் 

விடங்களோடு குமரகண்டன் காமாலை ஏகும் 

உரமற்ற முயல்வலியும் பித்த சோகை 

உண்ணையிலே பறந்துபோம் உண்மை தானே. 405 

  

403. 7கபாலோடு3 

2பித்தமப்பாத 

நிம்பவித்து - வேப்பம் வித்து; மத்தம் - வெறி, மதம். 

404. பொடிதான் உ தூள்படிகான்$9,4 

405. கர்த்தா - கடவுள்



மூலம் 249 

உருத்திர விடக் கலிக்கம் 

உண்மையொன்று விரைந்தோடி மூடிக் கொள்ளு 

உருத்திரமாம் விடத்துக்குக் கலிக்கங் கேளு 

வெண்மையுறு மேனித்தோல் வராகன் மூன்று 

வெந்தலை யோடப்பா கழஞ்சி யொன்று 

திண்மைபுரி தாமிரத்தூள் 1கழஞ்சி யொன்று 

செய்துருசு கழஞ்சொன்று துத்த மொன்று 

வண்மைபெறப் புளியிலைச் சாறுவிட் டாட்டி 

மைந்தாநீ கயிறுபோல் உண்டை கட்டே. 406 

கட்டியதோர் குளிசைக்கு வயணங் கேளு 

கனசன்னிக்கு அகத்திப் பழுப்புச் சாற்றில் 

மட்டில்லா விடத்துக்குச் சாரணையிற் தீட்டு 

மயக்கிவிடும் பேய்க்கெல்லாங் கரிப்பான் சாற்றில் 

ஓட்டில்லா உன்மத்தம் முலைப்பா லாகும் 

உரைத்துவிழு முயல்வலிக்குப் பழச்சா றாகும் 

அட்டியுறுங் காமாலைக்கு *இளநீ ராகும் 

அப்பனே மருளுக்குதக் தும்பைச் சாறே. 407 

அமிர்தசகாரன் அஞ்சனம் 

சாறுகளிற் சொன்னபடி கண்ணிற் தீட்டத் 

தப்பாமல் அவ்வண்ணம் நிவர்த்தி யாகும் 

வேறுமொரு அஞ்சனத்தின் பெருமை கேளு 

மென்கால மிர்தகார னென்ற நாமம் 

ஏறுபுகழ் குக்கில்துத் தத்துருசு ஏலம் 
இலவங்ஃப் பட்டையுடன் சமன்தான் தூக்கி 

பேறுடைய பேய்த்தும்பைச் சாற்றி லாட்டி 

பிலக்கவே நெடுங்குளிகை பிடித்தி டாயே. 408 
டட டட பவம் 

  

    

406. 1வராகனொன்று1 

2வராகனொன்று 

3பேயிறுபோல் 

407. ரகரும்புநீத 

408, அஞ்சனம் - மை
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பிடித்தகொரு குளிகையைநீ சண்ணிற் இட்ட 

பேய்ப்பிரமை வலிப்பெல்லாம் பேத மாகும் 

குடித்திடவே உள்ளுக்கு மருந்து சொல்வோம் 

குறைதீரும் வெறிதீரும் கூனுழ் தீரும் 
மடித்துடைய வெண்புறா வெச்சந் தானும் 

1மருக்காரைப் பழமிவைதான் சமன்தான் சேர்த்து 

அடித்துடைய வெள்ளாடு கருத்த வண்ணம் 

ஆட்டினுட. பாலதனில் அரைத்தி டாயே. 409 

அரைத்ததொரு மருந்தெல்லாந் திரட்டி நீயும் 
அப்பனே கழஞ்செடை குளிகை சேர்த்து 

உரைத்திடுவாய் குளிகையொன்று வெந்நீர் விட்டு 

உள்ளுக்குக் கொடுத்திடவும் லழியு மப்பா 

கரைத்ததனை ந௫ியமிடு அறிவு கெட்டால் 

கண்ணிலே திங்களொன்று கலிக்கம் போடு 

வரைத்துடைய முலைப்பாலிற் போடு போடு 

மைந்தனே மயக்கமறும் 2அறிவுண் டாமே. 410 

அறிவுகெட்ட விடத்தாலுஞ் சன்னி யாலும் 

ஆங்கார வெறியாலும் அசத்தி யாகப் 

பிறிவுகெட்டுப் பிணம்போலே சுரணை யற்றால் 

போடுவாய் கண்ணிலும் காது மூக்கில் 

செறிவுடன்நீ முலைப்பாலில் இட்டா யானால் 

செத்தசவம் பிழைத்தெழுந்து திரும்பிப் பேசும் 

அறிவேதும் இல்லையப்பா சத்தியமே யாகும் 
மற்றமற்ற வாகடங்கள் இதுக்கொவ் வாதே. 411 

  

409. 1மதுக்காரைப்। 

410. £தெளிவுண்ட,4 

411. போர்க்கும்? 

சத்தியம் - உண்மை; வாகடங்கள் - மருத்துவ. நூல்கள்.
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கந்தகத் தைலம் 

QUT Ss சூலை வாறும் போக 

உரைக்கிறேன் கந்தகத்தின் தைலந் தானும் 

செவ்வான கந்தகமோ கழஞ்சு பத்து 

சிவந்தபசு நெய்தனிலே சாம மொன்று 

சவ்வாது போலாட்டித் இரியி லூட்டித் 

கதுலைகீழாய்ப் பிடித்திடவே தைலம் விழும் 

கவ்வாத தைலமதிற் சூதம் மூன்று 

கழஞ்சுமிட்டுச் சாமமொன்று ஆட்டு ஆட்டே. 412 

ஆட்டியகோர் தைலத்தைக் குழப்பிக் கூட்டி 

ஆயிபதம் பூசித்து அருள்தா வென்று 
நீட்டியொடு சாசெடைதான் தினமுங் கூட்டு 

நினைவோடே. தினம்பத்துக் கொண்ட பேர்க்கு 

நாட்டில்வளர் சூலையென்ற தனைத்தும் போகும் 

நலமான பத்தியம்பால் தயிர்நெய் யாகும் 

இட்டியதோர் நல்லெண்ணெய் முழுக லாக௱ 

செப்புகிறேன் இன்னமொரு சூதத் தாட்டே. 413 

கத சூரணம் 

சூதமப்பா ஈழஞ்சரண்டு சுத்தி செய்து 

தூக்கிநீ வெற்றிலையின் சாற்றி லிட்டு 

ஏதமுற முறித்ததனை வெற்றிலையிற் பொதிந்து 
இயல்பான பச்சரிசி குறுவை யாகும் 

வாதமுறும் வெற்றிலைச்சாறு பழதா னொன்று 

வார்த்ததிலே பச்சரிசி உழக்கரைகா ஸிட்டுப் 

பேதமுற மூன்றுபத்துக் கடிகை யங்கே 

பிரட்டியதை நனையவே வைத்தி டாயே, 414 

நனைந்ததோ ரரிசிகனைச் !சுவறப் போட்டு 

நயமாக எடுத்தங்கே £பருவங் கேளு 

நினைந்தமின்னி முசுமுசுக்கை வெற்றிலையிம் மூன்றும் 

நேராக வகையோன்று படிதா னொன்று 
  

415, 1உலரப்,,4 

2விவரங்கத,4
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நுனைந்ததனித் தனியாகச் செறுக்க வாட்டு 

நுகரவைத்து வாங்கியே அரிச கூட்டி 

புனளைந்திடித்து மாலானாற் சூதம் விட்டுப் 

புரளவே தூளாக்கி இடித்தி டாயே, 415 

இடித்ததொரு பொடியதனை நிழலு லர்த்தி 
இதமாகப் புதுக்கரகத் திட்டுக் கொண்டு 

புடித்தமாய்க் கழஞ்சுநீ தயிரி லூட்டி 

புரக்கவே மூன்றாகப் பிடித்து உண்ணில் 

அடித்தமாய் ஏழுதினங் கொண்டா லப்பா 

ஆகாத சுரசூலை புண்ணும் போகும் 

படித்தரமாய்ப் பத்தியத்தை விள்ளக் கேளு 

பசுவினுட தயிராகும் உண்ணு உண்ணே. 416 

உண்ணயிலே சூதவெட்டை மீறிற் றானால் 

உதரத்தில் உளைச்சலுமாய் கடுப்புக் காணும் 

இண்ணமுறத் தயிரீலே வெல்லம் போட்டுத் 

இன்றிடவே பொறுதியாம் செப்பக் கேளு 

வண்ணமாய் எழுமூன்று தினந்தா னப்பா 

மறுபத்தியம் ஆவதொன்று வரைந்து தள்ளு 

எண்ணெய்கேள் ஆமணக்கந் தைலம் விட்டு 

இதமாக ஈரஞ்சு முழுகச் சொல்லே. 417 

சூத சூரணம் 

சொல்லுவேன் இன்னமொரு பொரிமா வாலே 

சூத்திரமாய் அழுதுபடி புழுங்க லாக 

சொல்லுவேன் காற்படியும் பொரிமா வாக்கிச் 

சூட்டுவாய் பழச்சாறு நனைய வார்த்து 

  

417. பொறுதி - தணிவு 

418, அமூதுபடி - அநீரி
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சொல்லுவேன் சுவறியபின் கழஞ்சு சூதம் 

தூக்கியிட்டு இடித்தங்மே பழச்சா நிட்டு 

சொல்லுவேன் பழச்சாறு விட்டு விட்டு 

சுகமான வெற்றிலைச்சாறு சுவற ஊற்றே. 418 

ஊற்றுவாய் உத்தம தாளிச் சாறு 

உறவுசெய்து தினமொன்று இடித்து மைந்தா 

நேர்த்தியாம் இடித்ததனை வாங்கிக் கொண்டு 

நிழலுலர்த்தி வெருகடியாய் நேர்ப்புக் கண்டு 

காற்றுவாய் மூன்றுநாள் நாலு நாள்தான் 

குயவாக இருநேரஞ் சாப்பிட் டாக்கால் 

பார்த்துநீ அனுபானஞ் சொல்லக் கேளு 

பழந்தண்ணீர் பத்தியந்தான் வெத்நீர் வாரே. 419 

வெந்நீரும் வெள்ளுள்ளி மற்றொன் றாகா 

வீராகக் கொண்டிடவே விவரங் கேளு 

தண்ணீரும் மற்றொன்று முடங்கி னோரும் 

தானேதா னெழுந்து நடந்து செல்வார் 

வன்னீராய் ஏரண்டத் தைலம் விட்டு 

வாரமொருக் கால்முழுக மைந்தா கேளு 

வன்னீரின் வாசனைபோற் தேக மாகும் 

மயக்கமறும் ம௫ழ்ந்தங்கே உண்ணச் சொல்லே. 420 

வாய்ச் குலைக்குக் குடிநீர் 

உண்ணயிலே வாயெல்லாம் சூலை கண்டால் 

உரசியங்கே கொப்பளிக்கக் கசாயங் கேளு 

கண்ணயிலே வெள்வேலும் எருக்கின் வேரும் 

கருவேலும் துளசியுடன் சுசாய மாட்டு 

நண்ணயிலே நாலுநாளு மிப்படி யப்பா 

நாச்சூலை வாய்ச்சூலை யிரண்டுத் தீரும் 

அண்ணயிலே புண்ணுக்குப் புகையைக் கேளு 

அப்பனே கருவேலின் பிசினை வாங்கே, 421 

419. நேர்ப்பு - நேர்த்தி 
420. தேகம் - உடல்
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நாள்பட்ட புண்ணுக்கும் புகை 

பிசினுடனே முருங்கைவேர் எருக்கம் வேரும் 

பேரான அழிஞ்சில்வேர் சிவனார் வேம்பு 

பிசினுடனே இவையஞ்சும் சரியாய்த் தூக்கி 

விரளவே தூளாக்கி யெடுத்துக் கொண்டு 

பிசினுடனே தணலிட்டு வெருகடியைத் தாவப் 

பெருநாளைப் புண்ணெல்லாம் உலர்ந்து போகும் 

பிசினுடனே யிவையெல்லாம் உண்மை, யாகப் 

பேசுகிறேன் நேத்திரநோய்க் கெல்லாங் காணே. 422 

தேத்திர நோய்க்கு 

காணப்பா இரிகடுகு சடுக்காய் நெல்லி 

சுடுதான்றி பசுவின்பால் கழுதைப் பாலும் 

பூணப்பா அதிமதுரம் 8ீத ரோணி 

பொன்மெழுகு வெள்ளைக்காக் கணமும் நேராய் 

தோணப்பா முலைப்பாலாற் சாமமொன்று 

துவளவகை ஆட்டிநீ குளிகை கட்டி 
ஓணப்பா முலைப்பாலால் உரைத்து நீட்ட. 

ஓழிகிற வியாதிகளை உற்றுக் கேளே. 423 

சுடர்கால அஞ்சனம் 

உற்றுவளர் இமிரமுதல் படலந் தானும் 

ஒழுஇவிடும் நீர்ப்பில்லம் கண்ணில் காசம் 

ஆற்றுப்போம் வெள்ளைவா கடத்தின் போக்கு 

அப்பனே சுடர்கால அஞ்சனத்தைக் கேளு 

பற்றிநின்ற சகண்ணோய்கள் தொண்ணூற்றாறும் 

பற்றறவே சிறுகரை பொன்னாங் காணி 

சுத்தவெள்ளைச் சாரணைவேர் வெள்ளைக்காக் கணமும் 

சேரவே வெரெல்லாம் வாங்கு வாங்கே. 424 

  

424. 1m. I 455
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வாங்கடா தோற்றான்விதை தலைமண்டை யோடு 

வளர்கணங்கள் பல்கோழி மார்பெ லும்பு 

வாங்கடா பவளமுத் தவைதான் சேர 

வரிசையுடன் சமனாக நல்லெண்ணெய் விட்டு 

வாங்கடா கல்வத்தில் மயனம்போ லாட்டி 

வரிசையுடன் சிமிழ்தனிலே வைத்துக் கொண்டு 

வாங்கடா கண்ணிலிடு நெடுநாள் சென்ற 

வலுவான குந்தம்பூ மாறுந் தானே. 425 

வேறு 

மாறுவதற் கின்னுமொன்று சொல்லக் கேளு 

மணிக்கொட்டைப் பாரியிலை துருசு துத்தம் 

மீறாமற் சமன்நிறுத்திச் சிறுதீர் விட்டு 

வெண்ணெய்போல் ஆட்டியதைக் குளிகை சேர்த்து 

வேறுமொரு வியாதிகட்குச் சிறுநீர் விட்டு 

விரைந்துரைத்துக் கண்ணிலிட வெளிசச மாகும் 

வீறுடைய புழுப்பூவும் குத்தத் தீரும் 
இருள்மூடும் புகைச்சலுக்கு விவரங் கேளே. 426 

வெள்ளெழுத்திற்கு 

விவரமென்ன முயற்புழுக்கைச் சுட்ட சாம்பல் 

வெங்கலத் தாலத்தில் நெய்யை விட்டு 

விவரமுறக் களிம்பாக்கிக் கண்ணிற் தீட்ட 

விழிமயக்கம் இருள்மயக்கம் புகைச்சல் தீரும் 

விவரமுற வெள்ளெழுத்து மாறு தற்கு 
விரைந்தொழுகும் பசுவின்பால் இனந்தா னாறு 

விவரமுற மாறிப்போம் கண்ணோ வென்றால் 

வி௫ித்திரமாய்க் காதிலிட விளம்பு வேனே. 427 

  

425. சுணங்கன்பல் - நாயின்பல்
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விளம்புவேன் வலக்கண்ணோ வென்றால் மைந்தா 

மேனியிலை கசக்கியிடக் காதி லூற்று 

தளங்கியதோர் இடக்கண்ணோ வென்றால் மைத்தா 

சாற்றுவாய் வலக்காதிற் சாறு தன்னை 

களங்கமற இரண்டுகண்ணும் நொந்து தானால் 

காதிரண்டில் ஒருமிக்கக் கசக்கி வாறு 

துளம்பியதோர் சிவப்புமற்று நீரும் மாறும் 

சூட்டுகிறேன் பிறவடையைக் துணிந்து பாரே. 428 

பிறவடை (புற வளையம்) 

துணிந்துகேள் நாயுருவி சிவந்த வேரைத் 

தோண்டியே பிடுங்கிமண் வெட்டிக் காய்ச்சி 

கனிந்துபழச் சாறூற்றி வேரை யாட்டி 

சண்ணிலே பிறவடையுங் கட்டச் சொல்லு 

அணிந்திடவே அந்தயிலைச் சாறு வாங்கி 

அம்மியிலே மத்தித்துப் பூசத் திரும் 

உனிந்துடைய மாலைக்கண் காணா தென்றால் 

உற்றஎட்டி வோமுலைப்பா லூற்றி யாட்டே. 429 

மாலைக் கண்ணுக்கு 

முூலைப்பாலில் ஆட்டியங்கே கண்ணிற் இட்ட. 

மோசமன்றி மாலைக்கண் காணும் மைந்தா 

இலைப்பாலிற் பழமிளகு நல்லெண்ணெய்க்குள் ஸிட்டு 

ஈரஞ்சு தினமூறி எடுத்துக் கொண்டு 
நிலைப்பாக எண்ணெய்குத்தி உரைத்துத் இட்டு 

நோர்ப்பாக மாலைக்கண் நிவர்த்தி யாகும் 

மலைக்காமல் எட்டுநாள் தீட்டி னாச்கால் 

மயங்காமல் இருட்டறுத்து 1வழிசெவ் வாமே. 430 

  

429, பிறவடை - கண்ணைச் சுற்றிலும் போடும் மருந்து. 

430. 1வெளிச்ச மாமே
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செவ்வாகும் மாலைக்கண் நிவர்த்தி யாகும் 

செப்புகிறேன் அஞ்சனத்தைச் சறக்கக் கேளு 

செவ்வாகும் சூதமொன்று கந்தி மூன்று 

இரைக்கவெள்ளைச் சாரணைவேோர் நாலு தூக்கி 

செவ்வா கும் நோர்வாளம் நாலு தூக்கிச் 

சம்பீரச் சாற்றினால் குழைய ஆட்டி 

செவ்வாகும் மான்கொம்புச் சிமிழில் வைத்து 

தேவையென்றால் பழச்சாற்றிற் தீட்டி டாயே. 431 

வெறி மயக்கம் போக 

இட்டினாற் சன்னிவிடம் பேயும் நீங்கும் 

செப்புகிறேன் உண்மைபோம் 1மயக்க மானால் 

கட்டினால் ஓழித்திடவே மருந்தில் லாமல் 

கடுகவே பிடித்தவரை விலங்கு பூட்டி 

ஊட்டியதோர் உலையிலிட்டுக் கொழுவைக் காய்ச்சி 

ஓழுகவே விடுப்பவர்போல் ஒண்ட ஒண்ட 

நீட்டினால் வாய்திறந்து பேசு வான்காண் 

நிராகரித்துக் கிரிகையே செய்தி டாயே. 432 

எலி கடிக்கு 

செய்திடவே ஒழிந்துபோ யிவற்றுக் கெல்லாம் 

செப்புகிறேன் பத்தியங்கள் திறமா யப்பா 

நெய்யாகும் பாலாகும் மற்றொன் றாகா 

நேராக அடிக்கடிநீ முழுகச் சொல்வாய் 

எய்யாத எலிகடிக்கு மருந்தைச் சொல்வோம் 

இரங்கழிஞ்சில் வேர்ப்பட்டை மாவிலிங்கப் பட்டை 

மெய்யாக வெள்ளாட்டின் நீரி லாட்டி 

விரவியே குடித்திடவே விடங்கள் போமே. 433 

    

432. 1உன்மத்த45 

கொழு - wp 
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சுரணைசெடும் விடங்களுக்கு 

விடம்போகும் பூசிடவே மாதுளையின் வேரை 

வெண்பசுவின் பாலிலே உள்ளுக்குக் கூட்டு 

சவம்போலே சுரணைகெடும் விடங்க ளாகில் 

குண்ணீர்க்குள் நெய்க்கொட்டான் பழங்க சக்கி 

நிசம்போம் வெண்ணெய்தனை வழித்து மைந்தா 

நோ்ப்பாகத் தலையிலே குடாரி யாட்டி 

வசம்போலே தேய்த்திடவே இர்ந்து போகும் 

மருந்துகேள் உள்ளுக்கு மைந்தா நீயே. 434 

மருந்துகேள் முசுமுசுக்கைச் சமூலம் வாங்கி 

வரைந்திடுவாய் ஆவின்பால் வார்த்து நன்றாய் 

பொருந்தவே பிழிந்திடுவாய் குறுணிச் சாறு 

புகழாக வடிகட்டி குறுக்கிக் காய்ச்சி 

விருந்தாக ஆவின்வெண்ணெய் மேதியின் வெண்ணெய் 

வேணதப்போ இட்டினதில் இரண்டி. லொன்று 

பெருந்தேனிற் படியரைதான் கழுதைப் பால்கேள் 

பிசகாமல் அரைப்படிதான் பலக்கச் சேரே. 435 

பலத்ததோர் இரண்டுகால் இஞ்சிச் சாறு 

பெற்றிடுவாய் பனைவெல்லம் பலமும் மூன்று 

சுலத்திலுர வார்த்துநீ பாகு செய்து 

கடுக்காயிற் சிறிதாக இடித்துத் தூளும் 
நலத்துறவே காற்படித்தூ எிட்டுக் கண்டி 

நயமாக நாற்கழஞ்சு உண்ணச் சொல்லு 

புலத்தியனே பட்சமொன்று உண்ட போர்க்கும் 

பொறிகலக்கம் வெறிமயக்கம் போகும் பாரே. 436 

துவாலை மருந்து 

பாரப்பா துவாலையிட மருந்து கேளு 

பாங்கான ஆகளையும் முத்திருக்கஞ் செவியும் 

நேரப்பா யிவையிரண்டும் உரலி லிட்டு 

நெடுநாளைச் காடிவிட்டு நெகிழ வாட்டி 

  

436. பட்சம் - பதினைந்துதாள்
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வாரப்பா சிரசுமுதற் பாதம் மட்டும் 

வற்றவற்றத் தடவியே வரிசை யாகச் 

சேரப்பா ஓன்றரைநாட் சென்ற மோரில் 

திறமாகத் துவாலையிடு தெளிந்து போமே. 437 

வெறி தீர 

தெளியாத வெறிபித்து விடம யக்கும் 

இர்ந்திடவும் உள்ளுக்கு மருந்து கேளு 
எளிதாக இஞ்சிச்சாறு கரண்டி. யிரண்டு 

இதற்கிரட்டி சமுதைப்பால் இரண்டு சேர்த்து 

அழியாத சர்க்கரையும் இரண்டி ரண்டு 

அப்பனே தஇினம்பத்து உண்ணச் சொல்லு 

வழியாக மாறிவிடுந் துவாலை யேது 

மைந்தனே முன்சொன்ன பருத்து! தானே. 438 

அறிவுகெட்ட மயக்கத்திற்குச் சோறு சமைக்க 

தானென்று அறிவுகெட்டு மயங்கி னோர்க்கு 

சாப்பிடவே சோறொன்று சமைக்கக் கேளு 

தானென்ற பசுவின்பால் தூணி வாங்கி 

குணலிட்டு அடுப்பேற்றிக் குறுணி யாக்கி 

கானென்ற குன்றிச்சாறு நாழி விட்டுத் 

குனிமுசுறு மூட்டையிலே உரியும் விட்டுத் 

தானென்ற பனைவெல்லம் மூன்று பத்துத் 

தாக்கவே பின்பதனைச் சாற்றக் கேளே. 439 

சாத்றக்கேள் பேய்வாழைப் பழந்தா னப்பா 

தயவாக நாற்பதங்கே உரித்துச் சேர்த்து 

சாற்றக்கேள் சர்க்கரையும் பலமி ரண்டு 

சம்பாநெல் லரிசியிலே படியு மிரண்டு 

சாற்றக்கேள் சம்பீரப் பழச்சாறு நாழி 

தனியேலம் சுக்கரண்டு கழஞ்சுபொடி செய்து 

சாற்றக்கேள் பசுவின்பால் நெய்யும் விட்டு 

தாழியுடன் அடுப்பில்வைத் தெரித்துக் கொண்டு 

சாற்றக்கேள் உண்பதற்கு விவரங் கேளு 

சமைத்தங்கே மூன்றுநாள் தாக்கச் சொல்லே, 440
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பிறகடந் தீர 

காக்கச்சொல் இராப்பகலும் இருநே ரந்தான் 

சாப்பிடவே அறிவுமயல் தானே தீரும் 

காத்கவே மற்றொன்று மாகா தப்பா 

சளந்தீரும் விடந்தரும் சம்பிர தாயம் 

தாக்கவே பிறகடந்தான் தீரக் கேளு 

தனிக்கோவை மூத்ததண்டு முடக்கற்றான் தண்டு 

காக்கவே சமனாக இடித்த வித்துத் 

குனிச்சாறும் உழக்கங்கே பிழிந்தி டாயே. 441 

சாராய வெறிக்கு 

பிழிந்ததொரு கசாயத்திற் காடி நேராய் 
புகட்டியதில் வெல்லமிட்டுக் குடிக்கச் சொல்லு 

அழிந்துவிடும் பிறகடந்தான் அலறி யோடும் 

அப்பனே 1சாராய வெறிக்குக் கேளு 

கழிந்ததொரு ஆவின்பால் விட்டு மைந்தா 
சமைத்ததிலே நெய்யைவிட்டுச் சாப்பிட் டாக்கால் 

குழிந்துசடம் விழுமளவும் 3லகரி யில்லை 
கூறாத வேதனைதான் கொண்ட போதே, 442 

பெருவயிறு கரைய 

கொண்டதொரு பெருவயிறு கரைந்து போகக் 
கூறுகிறேன் மருந்தொன்று குடு.லம் விட்டு 

அண்டர்ம௫ழ் மேனியிலை காஞ்சொறி யிலையும் 

ஆடுதின்னாப் பாளையிலை இவைதா ளெல்லாம் 

கண்டிதமாய்ச் சாதிக்காய் அளவ ரைத்து 

சரைத்திடுவாய் மூன்றுபடி பழச்சாறு தன்னில் 

விண்டுநீர்த் துருசுகந்தி லிங்க மொக்க 

மீறாமல் அரைக்கழஞ்சு வகைக்குச் சேரே. 443 
  

442. 

443. 

1பி.த்தவெறி தனக்குக் 
சாராயம் 

3955 மில்லை, 

லநரி - வெறி 

காஞ்சொறி - சிறுகாஞ்சொறி
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வசைசேர்த்து அடுப்பேற்றி மயன மாக்கி 
மைந்தனே இரண்டுதினம் ஆற வைத்து 

வகையாகக் குன்றியெடை அருந்தி னாக்கால் 

மகத்தான வெருவயிறு வற்றிப் போகும் 

வகைகேளு அந்திக்குக் கசாயங் கேளு 

மைந்தனே காட்டுமல்லி சுரைப முத்தல் 

வகையான கரிப்பானும் சமூலம் வாங்கி 

வரிகடுக்காய் முப்பதுடன் பாதிரியின் சருசே. 444 

சருகுடனே மிளகுழக்குத் தட்டிப் போட்டுத் 

கனிச்சலந்தான் நாலுபடி. தயவாய் விட்டு 

செருகுடைய அடுப்பேற்றி எட்டொன் றாக்கித் 

திறமாக அம்மிளகு ஏழொன் றாக்கி 

அருகிருந்த கசாயத்திற் கலக்கி நீயும் 

அடைவாகக் கொடுத்திடுவாய் பட்ச மொன்று 

கருதுகின்ற பெருவயிறு கரைந்து போகக் 

கடுக்காய்பத்துப் பொடியாக்கிக் கசாயத் gr. 

நீராமை, கவுசிக்கு 

கசாயத்திற் பொடியிட்டு அரைப்படிதான் நீயும் 

கறுத்தவெள் ளாட்டினுட நீரும் விட்டு 

வசாயத்தில் மூன்றுநாள் ஊற வைத்து 

மைந்தனே பத்துமுறை இப்படித்தா oro 

புசாயுத்த பெருவயிறு கரைந்து போகும் 

பூட்டுகிறேன் நீராமை கவுசிக் கெல்லாம் 

விசாயத்திற் துருசினால் நடக்கை கேளு 

வராகனோ ரிரண்டுபத்துத் துருசு தூக்கே. 446 

தூக்கினதோர் துருசுதனைச் சுத்தி செய்து 

சுருட்டுவாய் ஏரண்ட யிலையே ழப்பா 

தாக்கவே வெள்ளுள்ளிக் கவசங் கட்டித் 

தான்திரும்ப இலைகொண்டு பொதிந்து கட்டி 

      பெட்ட 

447, ஏரண்டயிலை - ஆமணக்கிலை
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தேக்கமுடன் உமிக்காந்தற் குள்ளே வைத்து 

இறமாக மறுதாள்நீ யெடுத்து வைத்து 

ஆக்கமுறுந் தேங்காயில் வெருகடியுந் திருகி 

அத்துடனே வெள்ளுள்ளி அரைத்துச் சேரே. 447 

வெள்ஞள்ளி துருசுபற்பம் வராகன் கால் தான் 

வேதித்து யெட்டுநாள் விழுங்கத் தீரும் 

வள்ளலே பத்தியங்கள் சாமைக் கஞ்சி 

வாய்கைகால் கொப்பளிக்க வெந்நீ ரல்லால் 

எள்ளளவு பத்தியங்கள் பிசகி னாக்கால் 

என்மேலே குறையில்லை யிடுக்கம் நீயும் 

வள்ளலே யின்னமொரு வராக வித்தை 

மணிக்குடலிற் பெருங்காயம் பொரிகாரந் தானே. 448 

வராக வித்தை 

காரமொன்று காயமிரண்டு இந்து நாலு 

காயொன்று நாரத்தை கள்ளிப் பால்கேள் 

வீரமூறக் சழஞ்சிரண்டு மிளகி ரண்டு 

வெள்ளுள்ளிப் பருப்பங்கே பலழு மொன்று 

கோரமுறு 'முப்புழக்குச் சேர வொன்றாய்க் 

குழையவே ஆட்டியதில் வாகை வித்து 

ஆரவே பொடித்திரண்டு உழக்குச் சேர்த்து 

அளவேதா தளங்காய்ப்போல் உண்ணச் சொல்லே. 

449 

உண்ணுவது மண்டலந்தான் பத்தியங் கேளு 

உத்தமனே மிளகுநீ ராகு மப்பா 

நண்ணயிலே கசாயமொன்று நாட்டக் கேளு 

நலமான கல்நார்தான் சுழஞ்சி ரண்டு 

கண்ணயிலே கல்நார்தான் காசு தூக்கி 

கரிப்பான் றுகரை வேரு மாட்டி 

வண்ணமுரப் பாக்களவு அரசம் பட்டை 

வரிசைவெள் எரிவிதையும் வராக னொன்றே. 450 

        

“40, 

  

*மிளகுழக்கு4
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ஒன்றாமக் கூட்டியே வாங்கி வைத்து 
உத்தமனே அரசம்பட்டைக் கசாயம் வைத்து 

நன்றாகக் காலத்தில் கசாயத் துள்ளே 

நாட்டவே அரைத்திறுத்த மருந்து தானும் 
இன்றிடவே நீகொடுக்கப் பெருவயிறு கவுசி 

தீராக நீராமை தீர்ந்து போகும் 

நின்றிடவே காலையந்தி யிருவகையு மூட்டு 

நிசமாகப் படுபருவுக் இயம்பு றேனே. 451 

படுவன், பருவுக்கு 

படுபருக்கள் ஓழிந்திடவே மருந்து கேளு 

பண்பான அவுரிவேர் 'குடப்பாலை வேரும் 

கொடுவேலின் வேரின்தோல் மூன்று மொன்றாய்க் 

கூட்டிநீ ஆவின்பா லாட்டி வாங்கி 

தொடுத்துண்ண மூன்றுநாள் இர்ந்து போகும் 

சொல்லுகிறேன் வகைமூன்று பாலி லாட்டி 

அடுப்பில்வைத்து அரிசியிட்டுச் சமைத்து உண்ண 

ஆச்சரியம் படுபருக்கள் தணிந்து போமே. 452 

படர்தாமரைக்கு 

போவதற்குக் குன்றியிலை இலுப்பைப் பட்டை 

புகமான செருப்படையும் மூன்று மாட்டி 

பாவகமாய் இலுப்பைநெய்யி லாட்டி மைந்தா 

பண்பாகப் புண்ணிலிட மாறி யோடும் 

சாவதில்லை இவைபடர் தாமரைக்குக் கேளு 

சாதகமாய்க் கொடுவேலி வேரின் பட்டை. 

காவதிக மதுகாரை வேரும் வித்தும் 

கழஞ்சிரண்டு பழச்சாற்றிற் கரைய ஆட்டே. 453 

  

452. 1குள சப்பாலை?2 , குளப்பாலை$,5
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ஆட்டியே பாக்களவாய் மூன்றுங் கூட்டி 

அப்பனே உள்ளுக்கு மேலும் பூசு 

வாட்டியே கதிர்ந்துவிடு மின்ன மொன்று 

வளரெருக்கின் வேர்ப்பட்டை கடம்பின் பட்டை 

நாட்டியதோர் தகரைவித்துச் சேரக் கூட்டி 

நாழிப்பால் தனில்விட்டுக் காய்ச்சி யாற்றி 

நீட்டிநீ புரைகுத்தித் தயிரை யுண்ண 
நீகொடுப்பாய் அதிலிருந்த விதையும் வேரும் 

தாட்டியாய் அரைத்தருந்த மேலும் பூசத் 
கனித்தனியே தஇீருமடா சாற்றக் கேளே, 454 

மலட்டு வலிக்கு 

சாற்றுகிறேன் மலட்டுவலி மருந்து கேளு 

சாதமமாய் எண்ணெயிலே நுணாயிலைச்சா நூற்றி 

சேர்த்தங்கே கொடுக்கவே நிவர்த்தி யாகும் 

செப்பக்கேள் திரிகடுகு தூளா யாட்டி 

மாற்றமில்லாக் கழற்சிவிதை ஓமம் இந்து 

வகைநேராய் வறுத்திறுத்து முன்பொடியுங் கூட்டி 

ஊற்றுவாய் நல்லெண்ணெய் விட்டு ருட்டி 

உண்ணவே மலட்டுவலி ஒழிந்து போமே. 455 

பவுத்திரத்துக்கு 

ஒழியாத பவுத்திரங்கள் ஒழிய வென்றால் 

உரைக்கிறேன் மேனியப்பா சமூலம் வாங்கி 

நெழியாமல் திழலுலர்த்தா யுலர்த்தி யாட்டி 

நேர்த்தியாய் வடிகட்டி வெருசடிதான் வாங்கி 

கழியாத வெண்ணெயிலே குழப்பித் தின்ன 

கணங்களற்றுப் புண்ணுலறுங் கடின மானால் 

அழியாமல் மண்டலந்தான் உண்ணச் சொல்லு 

அப்பனே நீர்ப்பாய்ச்சல் ஆறுந் தானே. 456 

ஆறுமப்பா இம்மருந்தால் நிசமாய்ச் சொன்னேன் 

ஆருக்குஞ் சொல்லாதே ஆத்தாள் சொன்னாள் 

மீறாமற் கொஞ்சநாள் வியாதி யென்றால் 

விரைவுட.னே இருபதுநாள் கொள்ளச் சொல்லு
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வேறுபடும் வியாதியென்றால் மண்டலந்தா ஜாட்டு 
விவம்பினதோர் மருந்தெல்லாம் உண்மை யுண்மை 

வேறுமொரு பதார்த்தங்கள் அருந்த வேண்டாம் 

வீறுடைய நெய்பாலாம் விரைந்து பாரே, 497 

பாரிச வாயுவுக்கு 

விரைந்துவரும் பாரிச வாயுக் கப்பா 

வெள்ளுள்ளிப் பருப்.பங்கே சிரங்கை யிரண்டு 

விரைந்துமுளை யெடுத்ததனை ஓட்டி லிட்டு 

விரவிநீ பொன்னிறம்போல் வெதுப்பி வாங்கி 

விரைந்ததுடனே விளக்கெண்ணெய் கழஞ்சி ரண்டு 

விட்டப்பா பனைவெல்லங் கட்டி, யொன்று 

விரைந்தொக்கத் துடுப்பினாற் பிரளக் கிண்டி 

வெதுவெதுக்க மூன்றுநாள் உண்ணச் சொல்லே, 438 

தாகம் போக்க 

சொல்லுகிறேன் உடம்புழற்றித் தாக மானால் 

சூட்டுவாய் கற்றாழை மணியும் நாழி 

செல்லவே சண்பகப்பூ லவங்கப் பட்டை 

இறமான நல்லவெல்லம் சேர்த்து உண்ணில் 

அல்லலறும் உழற்றல்போம் தாகந் தீரும் 

அப்பனே வெகுதாகம் அடக்கக் கேளு 

வெல்லுமே நெருஞ்ரிக்காய் பச்சை யோலை 

வில்வப்பழச் சதையும்நெற் பொரியும் வாங்கே, 459 

கரப்பன் சிலந்திக்கு 

நெற்பொறியும் சீரகமும் oh தானும் 

நேராக வகைக்கங்கே வராகன் தூக்கி 

மற்பெரிய கிழிகட்டிப் பாண்டத் திட்டு 

மாந்துளிருங் கூடயிட்டுச் சலமும் விட்டு 

சொற்பெறவே அருந்திவிடில் தாகந் தீரும் 

சொல்லுகிறேன் கரப்பனொடு இலந்திக் கெல்லாம் 

நற்பெரிய நன்னாரி சிறுகு றிஞ்சான் 

நல்மூல நிலவேம்பு நாட்டக் கேளே. 460
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நாட்டவே அந்தரத்தா மரையின். வேரும் 

நலமான நெல்லிமுள்ளி ஈசுர மூலி 

கூட்டுவாய் கொழிஞ்சவேர் பருத்தி வேரும் 

கூறான பேய்ப்பீர்க்ளும் கூட நேராம் 

வாட்டமணத் தக்காளி வேருங் ௬௨ 

வரைத்திடித்து வெள்ளாட்டு நீரை வார்த்து 

நீட்டியே பிசைந்த கனை வடி.தான் கட்டி. 

நிம்பதெய் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் தெய்யே. 461 

நெய்யுடனே புங்கெண்ணெய் நாலும் நேராய் 

நீகலந்து சாறதனை நெகிழ வார்த்து 

மெய்யாக வடித்திறுத்துக் குடிக்கச் சொல்லு 

மேலுக்குப் பூவே விரணத் தீரும் 

கொய்யவே அந்திக்கு வெந்நீர் விட்டுக் 

குளித்துவரச் சொல்லவே குணமாம் பாகு 

எய்யாத சடைக்கிரந்தி ஒழிவ தற்கும் 

இயம் புவேன் பருந்துவகை இயம்பு வேனே, 402 

சடைக்கிரந்திக்குக் குக்கில் தெய் 

இயம்பினதோர் குக்கில்நெய் தானப்பா கேளு 

ஈரிரண்டு கழஞ்செடுப்பாய் குக்கில் தானும் 

நயம்பெறவே வேப்பிலைச்சாறு விட்ட ரைத்து 

நாட்டடா யிருகழஞ்சு நெநல்லிக் கந்தி 

வியம்பெறவே கழஸ்ரண்டு குங்கிலியம் வெள்ளை 

மீறாமல் இவைமூன்று முன்சாறு கொண்டு 

மயம்பெறவே ஆட்டிநீ வழித்துக் கொண்டு 

வாறரடா நெய்தாழி தாழிக் குள்ளே. 463 

  

463. நெல்லிக்கந்தி - நெல்லிக்காய் கந்தகம்
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இருமலுக்குப் புகை 

தாழிக்குள் மருந்திட்டுக் சுலக்௫க் காய்ச்சி 

தயவாக வடித்திறுத்துக் கடுகு கூட்டி 
வாழியப்பா காசெடைதா ஸனீரண்டு தூக்கி 

மகிழ்ந்துண்ணத் தனமைந்து மைந்தா கேளு 

சாழித்த சடைக்கரப்பான் தீர்த்து போகும் 

தணியாத இருமலுக்குப் புகையைச் சொல்வோம் 

பூமிக்த பொன்தாரம் சுத்தி செய்து 

பொடியாக்கிக் கொம்பரக்கும் அவ்வண்ணந் தானே. 

464 

அவ்வண்ணம் அடக்கியே பாவட். டங்கம் 

அப்பனே சாரித்து உண்டை செய்து 

அவ்வண்ணம் புளியந்தோல் கரகத் இட்டு 

அனலிட்டுத் தணலாக்கி அவர்முன் வைத்து 

அவ்வண்ணம் புகைவெளியிற் போகா மல்தான் 

அடைசுற்றிக் குளிகையொன்று அனலிற் போட்டு 

அவ்வண்ணம் இருமல்போம் பட்ச மொன்று 

அப்படியே புகைபிடிக்க அண்டி டாதே. 465 

இருமலுக்குப் புகை 

அண்டாது இன்னமொன்று தாரத் தோடே. 

அழகான பொற்கொன்றைப் பட்டை தானும் 

உண்டாத அவ்விலை நீர்விட் டாட்டி 

உலாவெள்ளைச் சீலையிலே தடவித் தற்று 

தண்டாத நோயுள்ளோன் மோருஞ் சோறும் 

சாப்பிட்டுப் புகைகொளுத்திப் பிடிக்கச் சொல்லு 

மிண்டாத இருமல்போய் இன்ன மொன்று 

வெள்ளியச் சலையிலே பிரண்டைச் சாறே. 466 

  

465. மாவட்டங்கம் - பாவட்டங்காய்ப் பால்
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பிரண்டைச்சாறு விட்டுநன்றாப்ப் பிரட்டிக் கொண்டு 

பின்புகேள் தேற்றங்காய் குழைய வாட்டு. 

பிரண்டைச்சாறு துவட்டியே துணியிற் தோய்த்து 

பேதமன்றி உலர்த்தியே மறுநாள் கேளு 

பிரண்டையினில் மேனிச்சாறு பிரளத் தேய்த்து 

பொன்னரி தாரமதைப் பலக்கத் தேய்த்து 

பிரண்டிடா துலர்த்தியே திரியாய்க் கட்டிப் 

பிடிதீதுதீ மோருஞ்சோ ரூண்ணச் சொல்லே, 467 

உண்டபின்பு நல்லெண்ணெய்க் குள்ளே மைந்தா 

உறவெடுத்துத் திரிநனைத்து உதறிப் போட்டு 

உண்டிடவே திரிகொளுத்தி அவித்து தீயும் 
கறிவரும் புசசவயெல்லாம் உண்டாயானால் 

உண்டுவிடும் இருமலலல்லாம் பயந்தோ டிப்போம் 

ஒருமுன்று புகையும்வெகு உ௫த மாகும் 

உண்டிடவே தோயெல்லாம் பற்ப மாகும் 

உரைக்கிறேன் மாத்இிரைதான் உரைக்கி றேனே, 468 

காலாநீ்த வைரவன் 

உரைக்கிறேன் மாத்திரைபே ரப்பா கேளு 
உயிர்க்கருள் காலாற்த வைரவன்தா ப்பா 

கரைச்சிறேன் வெண்காரம் ரூத.ம் நாவி 

உற்றலிங்கம் நேர்வாளம் திரிகடுகு தானும் 
உரைக்கிறேன் இவையெல்லாம் சமனாய்த் தூக்கி 

உற்றபழச் சாறிஞ்சிச் சாறு கூட்டி 

உரைக்கிறேன் இச்சாறி ரண்டுஞ் சேர்த்து 

ஒருசாமம் ஆட்டியே உண்டை செய்யே, 469 

உண்டைகுன்றி யெடைசட்டி நிழலுலர்த்தி 

ஊாட்டுவாய் சீதக்ரம் ஒழிய வென்றால் 

சண்டையறும் வோர்க்கொம்புக் சசாய மாதல் 

தாக்குவாய் இஞ்சியுட சாற்றி லாதல் 
  

468, உ௫ிதம் - மேன்மை
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பண்டையறுந் தாபசுரம் ஒழிய வென்றால் 

பழச்சாறு இஞ்சிச்சாறு பதமாய்ச் சேர்த்து 

தொண்டையுறக் குளிகையிட்டு அருந்த நல்கு 

தொடரத்தி சுரத்துக்கு முலைப்பால் கூட்டே 470 

கூட்டயிலே பத்தியங்கள் காலத் தாலே 

குழையவே பால்கஞ்சி அந்தி நேரம் 

வாட்டமன்றிச் சோற்றுடனே முருங்கைச் சாறு 

மைந்தனே மாலைச்குக் கசாயங் கேள 

மூட்டையிலே செந்தொட்டி பேரா முட்டி 

முள்ளிவேர் பற்படகம் சிந்திற் தணடு 

ஊட்டவே எட்டொன்றாய்க் சசாயங் TWF) 

உண்ணச்சொல் சன்னிக்கு உரைக்க றேனே. 471 

சன்னிக்கு நசியம் 

உரைக்கிறேன் சன்னிக்கு நசியஞ் சொல்வோம் 

உற்பனமாய்த் தேற்றான்காய்ப் பிஞ்சும் நன்றாய் 

அரைக்கிறேன் வெண்சீலை தன்னி லூட்டி 

அடைவாகச் சன்னிவந்து அசதி யானால் 

விரையவத்த சிலையிலே கொஞ்சங் &றி 

மென்முலைப்பால் தன்னைவிட்டுக் கசக்கி மூக்கில் 

புரையேறா தேபிழியில் வாந்தி யாகும் 

பொருமலோடு நெஞ்சுவலி போகுங் காணே. 472 

சன்னிக்கு எண்ணெய் 

கரணப்பா மூக்காலும் விடநீர் வீழும் 

காணாமல் விழுந்தோடுஞ் சன்னி யெல்லாம் 

பூணப்பா எண்ணெயிது யியம்பக் கேளு 

புகலவே வேப்பந்தோற் சாறு ழக்கு 

தோணப்பா பிரமிச்சாறு துளசிச் சாறு 

சுகமான திராய்சசாறு வகைக்கு ழக்கு 

ஆணப்பா யிவைவேரும் பலமுங் காலாம் 

அதனோடு முசுறுமுட்டை பலமுங் காலே, 473



270 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

காலப்பா வெளிச்சிமரப் பிரினுங் கால் தான் 

கலத்துமிக விரைந்தாட்டி வழித்து நீயும் 

காலப்பா வேப்பெண்ணெய் படியும் விட்டு 

காய்ச்சியே காசெடைதான் உண்ணச் சொல்லு 

காலப்பா கிழிந்துவிடும் நவத்து வாரம் 

கதுப்பெல்லாம் தேய்திடவே களங்கதீ இரும் 

காலப்பா கரம்வந்த உடனே தீர்க்க 

காட்டுகிறேன் பற்பத்தின் பேரைக் கேளே. 474 

பிரளய காலாந்த வைரவன் 

பேருரைச்சு ரைந்தனே கேளு கேளு 

பிரளய காலாந்தக வைர வன்தான் 

பார்புகழும் அரிதாரக் கட்டி யோன்று 

பண்பாகப் பூசணிக்காய்த் தண்ணீர்க் குள்ளே 

பேர்நோக்கித் தோலாந்திரம் எரித்து வாங்கி 

பிரட்டுவாய் சுண்ணறீர் கொண்டு பின்பு 

ஆரவே தோரலாந்திரம் எரித்துக் கொண்டு 

அந்தெடைக்குச் சுத்திசெய்த நாவி தூக்கே. 475 

தூக்கியே பிரண்டைச்சா றதனி லாட்டி 

சுருளவதைச் குகையிலிட்டுச் செம்மண் செய்து 

தாக்குவாய் உலையிலிட்டுப் பழுக்க ஊதி 

தனலாறி யெடுத்துநீ வைத்துக் கொண்டு 

தேய்க்கவே சுக்கதகனைத் தூளா யாட்டி 

சிறப்பாகத் இப்பிலியுத் தூளா யாட்டி 

பார்க்கவே சுரம்வந்தால் பொடியி ரண்டில் 

பணவெடையும் நாலுநீ பண்பாய்த் தூக்கே. 476 

  

பண்பாக முன்பொடியும் நாலு கூட்டி 

பண்பாச மத்தித்துப் பணந்தான் கால்நீ 

உண்பதற்கு வெற்றிலையிற் கொடுக்கும் போது 

உடன்விடும் விடாதாகில் உரைக்கக் கேளு
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கண்பார்த்து அரைப்பணந்தான் வெற்றிலையி லாட்டு 

காட்டுமுன்னே சுரந்தீருங் காட்ட வேண்டாம் 

நண்பாக சுரங்களுக்குப் [பண்டிகலாட சிங்கி 

நாட்டமா யெண்பதைநீ நாட்டக் கேளே. 477 

பண்டித குடோரி லாட சிங்கி 

நாட்டமுறுங் கடுக்காய்தான் பத்து வாங்கி 

நலமான வறராகனஞ்சு லிங்க மொன்று 

காட்டவே சாத்திர வேதி யொன்று 

கருநாவி யொன்றுதான் சேரச் கூட்டி 

ஆட்டியே தாளாக்கி வைத்துக் கொண்டு 

அப்பனே பணவெடைதா ஸனெடுத்துக் கொண்டு 

நீட்டுவாய் அனுபானம் இளநீர் தன்னில் 

நினைவாகத் தயிர்வெல்லங் சுசாயத் தூட்டே. 478 

சுரக்குளிசை 

கசாயமது பேய்வாழைப் பழமு மாகும் 

சுனசுரங்கள் கலைந்துபோம்பத் தியங்கள் கேளு 

சசாயமது மோறுஞ்சோ றுண்ணச் சொல்லு 

காட்டாதே யாருக்கு மிந்த நூலைக் 

சசாயமாஞ் சுரங்களுக்குக் குளிகை சொல்வோம் 

கனசூதம் வெண்காரம் மிலகு தானும் 

கசாயமாத் திப்பிலிஊ மத்தம் வித்தும் 

களங்கமின்றிச் சரிதூக்கிக் கல்வத் தூட்டே. 479 

ஊட்டியே மத்தஞ்சாறு விட்டு நீயும் 

உறவாக வேயரைப்புச் சாம மொன்று 

ஆட்டியே குன்றியெடை குளிகை கட்டி 

ஆறியபின் எருக்கம்வேர்க் கசாயத் தூட்டு 

  

477. *1பண்டித குடோரிலாட. இங்கிர,35
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மூட்டியே செவ்வியத்தூள் வராக னொன்று 

மொண்டிட்டுக் குளிகையொன்று முழங்க நல்கில் 

நீட்டவே வாதசுரம் சன்னி மூர்ச்சை 

நிலையாத குளிர்ந்தசுரம் அனைத்தும் போமே. 480 

அர்த்ததாரீச்சுரம் 

போமப்பா குளிகையொன்று 1தயிரி லூட்டப் 

பொடியாகுஞ் சுரங்களெல்லாம் பத்தியஞ் சொல்வேன் 

ஆமப்பா தயிருஞ்சோ றுண்ணச் சொல்லு 

அர்த்தநா ரீசுரத்தை அறையக் கேளு 

வேமப்பா நாவிகந்து வெண்காரம் சூதம் 

மீறாமற் சரிதூக்கி தொச்சிச் சாற்றால் 

சாமப்பா சாமமொன்று ஆட்டி. வாங்கி 

குயவாகக் குகையிலிட்டுச் சீலை செய்யே. 481 

சீலையதில் மண்செய்து சட்டியி லிட்டுச் 

சிறப்பாகக் கீழேயும் உப்புப் போட்டுச் 

சாலவே மேலுமந்த உப்பை யிட்டுச் 

சட்டிகொண்டு கவிழ்த்தியகதைத் தைக்க மூடி 

ஆலையடுப் பேற்றியே கமல வன்னி 

ஆட்டுவாய் மூன்றுபத்துக் கடிகை யப்பா 

காலையிலே செசங்கழுநீர்க் கிழங்குச் சாற்றால் 

கடுகவரை மறுநாளில் தொச்சிச் சாறே. 482 

நொச்சிச்சாறு விட்டாட்டி மூன்று நாளில் 

நெகிழவரை பாகற்சாறு விட்டு மைந்தா 

௮ச்சமற உலர்த்தியே தாளா யாட்டி. 

அப்பனே குழலிலே அடைத்துக் கொண்டு 

  

481. "தைலக் தாட்டி
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உச்சிதமாய் முன்சொன்ன சாறு வாங்கி 

ஓவ்வொரு பணவெலடைதா வுண்ணச்சொல்லு 

நச்சியிடுஞ் சுரந்தீரும் வயணங் கே.ள 

ரண்டுபுற மொருபுறத்தில் நாட்டக் கேளே. 

தாட்டப்பா மருந்திட்ட சாற்றை வாங்கி 

நாசியொன்றில் நசியம்விடச் சுரத்தைக் கேள 

மீட்டப்பா வொருபுறத்தி லடிக்குங் கண்டாய் 

மீளவத்கு நாசியிலே நூயம் ஊற்று 

காட்டுமுன்னே யிருபறமுந் தணிந்து போகும் 

கருக்கிவிடும் விடபாகம் கன்மம் போக்க 

கூட்டுமூன்னே எண்ணெய்க்குப் பாகத் தானும் 

கூறக்கேள் புலத்தியனே கொள்கை நீயே. 

பெருவாயனெண்ணெய் 

கொள்ளடா விளக்கெண்ணெய் படியும் நாழி 

கூறமுறும் பெருவாயன் பாலு மக்கு 

கொள்கியதோர் ஈருள்ளிச் சாறு தானும் 

கூட்டடா அரைப்படியுங் குறையா தப்பா 

கொள்ளுவாய் சாணாக்கி யிலையு மிக்க 

கொட்டான் கரந்தையிலை சின்ன பத்திரி 

கொள்கியதோர் காற்றாட்டி நாயின் பத்திரி 

கொத்தோடே கர்ப்பூர வள்ளி காணே. 

வள்ளியொடு துளசிவிட்டுணுக் இராந்தி தானும் 

வளர்த்தசங்கங் குப்பியொடு பருத்தி பத்திரி 

கொள்ளியெனு மருந்திலையும் கொற்றான் சங்கு 

கோழியா வரையிலையும் பிரமி மேனி 

விள்ளியெனும் பெரும்வாத மடக்கித் தையா 

வேளையிலைச் சாறுவகைக் குழக்குத் தானும் 

தெள்ளவே சிற்றவரைக் கிழங்கு தானும் 

சிறுகுறட்டை அப்பையுட கிழங்கு தானே. 
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கழங்குடனே நன்னாரி தேற்றான் வேரும் 

இருபையுறுஞ் சிறுகளா பெருங்க ளாவோர் 

களங்கமில்லாப் பாதிரிவேர் முன்னை வேரும் 

கழஞ்சுயிவை வசைக்கங்கே யிரண்டு தூக்கி 

விளங்கவே சார்கோலி னனரத்தை மஞ்சள் 

விளாவரிசி இலவங்கம் 2பூதவி ௬ட்சம் 

புளங்காத ஆயிலத்தோல் பெருமரப் பட்டை 

பொலிவாகக் கழஞ்சங்கே வசைக்குத் தூக்சே. 487 

கழஞ்சாகக் கூட்டிநீ யாட்டி வாங்கி 

சலக்கடா முன்மருந்தின் சாற்றி லூட்டி 

விழிஞ்சடவே யடுப்பேற்றி மூன்று நாள்தான் 

வெதுப்பியே கொதிப்பித்து நாலா நாளில் 

சழநழ்தீர விநாயகர்க்குப் பூசை செய்து 

தாய்பதத்தை மறவாதே வடித்து மைந்தா 
உளங்குளிரக் காசெடைதா னிரண்டு தூக்கி 

உண்டுவர மீமேலுக்குப் பூசச் சொல்லே. 488 

வங்க பற்பம் 

பூசிடவே வீடபாகம் பாண்டு தரும் 

பொருமலறும் சோகையறும் விக்கம் துக்கம் 

மாசியறும் வங்கபற்பம் அகுனைக் கேளு 

மைந்தனே பதினெட்டுக் குட்டந் தீரும் 

வாசியறும் வங்கத்தை யுறுக்கிச் சாய்த்து 

மலரவே இறகுபோற் தட்டி வெட்டி 

பாசியுறும் நொச்சியிலை துலாந்தான் வாங்கி 

பணபாக உலர்த்தியே தாளா யாட்டே. 489 

  

வனத்தேற்றான்;4 
பூலா 

பூதவிருட்சம் - ஆலமரம்
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ஆட்டிநீ பரப்பியே சீலைக் குள்ளே 

அதன்மேலே வெள்வங்கக் தகட்டை வைத்து 

நீட்டியே யிலைத்தூளை மேலுந் தூவி 

நோர்ப்பாகப் பாய்போலே சுருட்டிக் கொண்டு 

மூட்டியே யிருபுறமுந் தீய வைத்து 
மடங்காமற் தினமொன்று யெரித்து நீயும் 

நாட்டியதோர் தகடெல்லா மெடுத்துக் கேளு 

நன்றாக வேகாத தகட்டைக் தள்ளே. 490 

குள்ளிவிட்டு வெந்ததெல்லாந் தூளா யாட்டித் 

தயவாகச் சிமிழ்தனிலே யடைத்து வைத்து 

தெள்ளியதோர் அனுபானங் கார்கோல வித்து: 

இறமான ஆடுதின்னாப் பாளை வித்தும் 

துள்ளியே யிவைசமனாய்த் தூளா யாட்டி 

சூரணஞ்செய் வெல்லத்திற் கூட்டி மைந்தா 

அள்ளியிடு வெருகடிதான் வெண்ணெய் நெய்யில் 

ஆகாத குட்டம்பதி னெட்டும் போமே. 491 

போவதற்கு வங்கபற்பம் பணந்தான் குரக்கி 

புகட்டடா வெண்ணெயிலே வெட்டைக் கெல்லாம் 

ஏறுதுற்குச் சயரோகம் சுவாச காசம் 

1எய்ப்பிளைப்பு ஈளைக்குத் தேனி லூட்டு 

போவதற்கு எலிப்புழுக்கை முட்டைத் தோடு 

பொங்கோழிக் காட்டமிவை சுட்ட சாம்பல் 

போவதற்குக் காசெடைதான் நாலு தூக்கிப் 

போர்ந்திடவே பணவெடைநல் பற்பந் தானே. 492 

பற்பமொடு வெள்ளரிக்காய் கடுக்காய்வெந்த தண்ணீர் 

பாங்கான வெள்ளாட்டுப் பாலி லாதல் 

பற்பமிடு இளநீரால் இவற்றி லாட்டப் 

படரான கல்லடைப்புச் சதைய டைப்பு 

  

492. 1கடுப்பிளைப்பு1,2,4
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பற்பமிட வொழிந்துபோங் இரிச்சனங்க ளெல்லாம் 

பாய்ந்தொழுகுஞ் சலக்கழிச்சல் பாக மாக 

பற்பமிடு காந்தசிந் தூரங் கூட்டிப் 

பருந்தேனி லுண்டிடவே பரிகார மாமே, 493 

பரிகாரம் வெள்ளரிக்காய் வெந்த தண்ணீர் 

பழங்காயின் விதையுடனே யாட்டி நீயும் 

பரிகாரம் பற்பமிடு கிரிச்சனங்க ளாறும் 

பற்றறுக்கும் கல்தெரிக்கும் பகரக் கேளு 

பரிகாரம் முட்டைத்தோல் எலிப்பு முக்கை 

பகர்காரம் வெள்ளையெச்சம் பதமாய்ச் சேரு 

பரிகாரம் வெண்காரம் பொரித்துக் கொண்டு 

பாய்ச்சடா காசெடைநீ ஆட்டுப் பாலே, 494 

குலைக்குக் குடோரி 

பாலிலே பொடியிட்டுப் பற்ப மிட்டுப் 

பருகவே மேகமென்ற தனைத்தும் போகும் 

காலிலே கையிலே சூலை யானால் 

காட்டுவேன் சூலைக்குக் குடோரி தன்னை 

கசூலிலே அரைசூதந் தாரங் காரம் 

சுககந்தி திரிகடுகு திரிபலையும் வாளம் 

சாலிலே வளர்கரிப்பான் சாற்றில் நீயும் 

சாமமிரண் டாட்டியே தயவால் வாங்கே, 495 

வாங்கியே குன்றியெடை குளிகை கட்டி, 
மாட்டுவாய் மிளகுதனில் இஞ்சிச் சாற்றில் 

காரங்கியே வெவ்வேறே குளிகை பூட்ட 

சாற்றுவேன் சூலையெட்டுஞ் சாடிப் போகும் 

  

494. பழங்காப் - வேம்பு
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நீங்கியே குன்மம்போம் 1அர௫ுவை போகும் 

நேரான ?நாச்சூலை நிவர்த்தி யாகும் 

பாங்கியே யிக்குளிகை சூலைக் கெல்லாம் 

பாடுகிறேன் ரசுராம பாணங் காணே, 496 

இரகுராம பாணம் (துத்தச்சிர்தூரம்) 

காணப்பா குன்மமடி சார மான 

கிராணிமூுதற் பல்வசைக்குங் களங்கம் போகத் 

தோணப்பா துத்தச்சிந் தூரந் தானும் 

சூட்டுவேன் துத்தமொடு காந்தந் தாரம் 

ஊணப்பா வெண்காரம் நிமிளை தானும் 

ஓவ்வொன்றுக் கொவ்வொன்று கழஞ்சு கூட்டி 

பூணப்பா கந்தியிரண்டு பலகறையு மஞ்சு 

பொருந்தவே பழச்சாற்றா லாட்டி வாங்கி. 497 

வாங்கிநீ குகைசேர்த்துப் புடத்தைப் போடு 

மைந்தனே சிந்தூர மாகி நிற்கும் 

வாங்கியே காசளவு சீனிக் குள்ளே 

மாட்டடா சிந்தூரம் பணந்தான் தூக்கி 

வாங்கியே வயிற்றுவலி கிராணி போகும் 

வளர்குட்டஞ் சலக்கமிச்சல் மாண்டு போகும் 

வாங்கியே சாஇிக்காய்ப் பொடியி லூட்டி 

மந்தமாய்க் கழிகின்ற மயக்கம் போமே. 49$ 

இரச கர்ப்பூரம் 

மயக்கமறுஞ் செந் தொட்டி வேரை வாங்கி 

மைந்தனே தோலுரித்துத் தாளா யாட்டி 

மயக்கமறுஞ் சிந்தூரந் தன்னி Sus 

வந்தமந்தக் இராணியெல்லாம் வாங்கும் பாரு 

  

496. 1மூலம்;,5 

2 BNE Gane pr 394
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மயக்கமறும் இரசகர்ப் பூரஞ் சொல்வோம் 

வந்ததொரு வியாதிபோம் வரிசை கேளு 

மயக்கமற உப்புக்குச் செங்கற் SIT Gf LD 

வரிசைபெற உழக்கெடுத்து வைத்தி டாயே. 499 

வைத்திடவே இருவகையுந் தூளா யாட்டி 

மைந்தனே சட்டிக்குள் பரத்தி நீயும் 

வைத்திடுவாய் யஇற்குகையைச் சூத மப்பா 

வாரடா கழஞ்சுபத்து மாற்ற மன்றி 

வைத்தங்சே குகைவாயிற் பொடியு மிட்டு 

மறுசட்டி கொண்டிடு வாயை மூடி 

வைத்துநீ எழுசலை மண்ணுஞ் செய்து 

ஆயிபதம் பூரித்து அடுப்பி லேற்றே. 500 

அடுப்பேற்றிக் கமலவன்னி தினந்தா னொன்று 

அதன்பிறகு காடாக்கினி யுந்தான் மூன்று 

கடுப்பமுடன் நாலுநாள் சென்ற பின்பு 

கன்றினுட. சாணியிந்தக் காட்டு மண்ணு 

நடுப்போலே கட்டிநீ தண்ணீ ரூற்றி 

நன்றாகச் சுவறியபின் லை கொண்டு 

வடுப்பாகத் தேவாங்கு பின்னுங் கேளு 

மறுபடியும் நீர்விட்டு யெரித்தி டாயே. 501 

எரித்தாறி எடுத்துப்பார் சட்டி மேலே 

ஏறிநிற்கும் கர்ப்பூர மெடுத்து வைத்து 
அரித்திடுமே நாச்சிலை மண்டைச் சூலை 

அப்பனே நாசிப்புண் கொண்டைப் புண்ணும் 

பரித்திடுமே நாசிநீர் கண்ணில் நீரும் 

பாங்கான தேனிலே கொள்ளத் இரும் 

பொரித்திடவே எடையேது பணத்திற் பாதி 

பூட்டடா சூலைமுதற் புண்ணும் போமே. 302
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புண்போகுங் குன்மத்துக் கனுபா னங்கேள் 

பொடிசெய்து திரிகடுகு பணந்தான் மூன்று 

பண்பாகக் கர்ப்பூரம் அரைப்பணந்தான் தேனில் 

பாய்ச்சவே குன்மமெல்லாம் பறந்து போகும் 

கண்பாத சூலைக்கு வெள்வேலம் பிசினுங் 

கடுசுக்குக் கசாயம்டெவள் ஞ்ள்ளி யாதல் 

உண்பதற்குக் கொடுத்திடவே நிவர்த்தி யாகும் 

ஓடுகிற கிராணிக்கு உண்மை கேளே. 503 

இரச பற்பம் 

உண்மைபெறச் சாஇக்காய்த் தூளி விட்டு 

ஓடுங்காத கடினமாம் வாயுக் கெல்லாம் 

வண்மையுடன் சீரகக்க சாயத் தூட்டு 

வருத்தமறும் இரசபற்பம் வகைக்குக் கேளு 

வெண்மையுறுஞ் 1'சூதமொன்று கந்தி யொன்று 

மாறாமற் தூளாக்கி வாங்கிக் கொண்டு 

கண்மையுறும் ஏரண்டத் தைலத் துள்ளி 

காட்டியே மத்தித்துக் லந்து வையே. 504 

கலந்ததொரு சூதத்தைத் தேன்பி ரட்டிக் 

கட்டாக கருட்டிநீ கருத்தாய் மைந்தா 

குலைந்துசெங்கல் குகைபிடித்து குடைந்து மங்கே 

கூறான எருக்குப்போன் னர்வரையின் பழுப்பு 

பிலக்கவே மிளகுயிவை நேரா யாட்டி 

பிசகாமல் மைப்போலே பிசைந்து கொண்டு 

பெலக்கவே செங்கல்லுக் குள்ளே பூசிப் 

புகட்டடா களங்கமென்ற சூதங் கேளே. 505 

கேளடா களங்கம்வைத்து மருந்தால் வாயைக் 

கட்டியா யடைத்துமறு செங்கல் லரலே 

சூளடா யடைத்துநன்றாய்ச் சீலை செய்து 

சூட்டடா எழுசீலை மண்ணும் மேலே 

  

504. 1ரசமொன்று2 

2கலர2,;45
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ஆளடா குழியொன்று முழத்திற் தோண்டி. 
அதுதநிரம்ப விறகெருவும் போட்டெ ரித்து 

நீளமடா குழிநிரம்ப மணலைக் கொட்டி 

நினைவாக எருவடுக்கிப் புடத்தைப் போடே, 506 

கிராணிக் கறுபானம் 

புடம்போடு பதின்மூன்று 1வாட்டி யப்பா 

புகமான சூதமங்கே பற்ப மாச்சு 

கடம்போடு நோய்க்கெல்லாம் பணவெடைதான் சாற்று 

காசெடைச ரகமதில்நீ தேனுங் குத்து 

உடம்போக வென்றுண்ண நெஞ்சுவலி கிராணி 

ஒழியாத கிராணிக் கனுபா னத்தான் 

தி;_ம்போடு சாதிக்காய் கராம்புபத் திரிதேனும் 

சேர்த்திடுவாய் வாயுக்குச் 8ரகத்தைக் கூட்டே. 507 

ஈட்டு வகைத் நீர 

கூட்டியிடும் ஈட்டுவகைத் தீர வென்றால் 

கூறுகிறேன் எருக்கம்பால் துளியி ரண்டும் 

ஊட்டடா இரசபற்பம் பணந்தா னப்பா 

உற்றபழச் சாறாகும் துளசி நீராம் 

நாட்டுமா துளைப்பழநீர் சன்னி வாங்கும் 

நல்லகண்டங் கத்திரிச்சாறு பழச்சாறு நேராய் 

கட்டுவாய் சயமுதலாய் நெஞ்சிற் கட்டும் 

உய்த்தநீர்ப் பாய்ச்சலிவை யனைத்தும் போமே. 508 

போமப்பா குறுவைநெல் மாக்கழஞ்சி ரண்டு 

பொந்தாட்டு 3கர்ப்பநீ ரடைப்புத் தீரும் 

வேமப்பா ஊர்க்குருவி முட்டைக் குள்ளே 

விரைந்தூட்டு துர்மாங்கிச அடைப்பு வாங்கும் 

    

507. 1விசைநீ மைந்தாஈ 

கிராணி - கழிச்சல் 

508. 2செந்தாரம்2,,, நெய்பற்பம்3 

509,  3செந்தூரம் நெஞ்சடைப்புத் தீரும், 

துர்மாங்கம் - துன்மாமிசம் - ஊழ்த்தவிறைச்சி
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510. 

511, 

நாமப்பா யிப்படியே நிசமாய்ச் சொன்னேன் 

நாலாயிரத்து நானூற்று நாற்பத் தெட்டே 

ஆமப்பா வியாதிக்கு மார்பி லாணி 
அறிந்தவனே யோடிபண் டி.தனு மாமே, 509 

பண்டிதர் நிறை 

பண்டிதனும் பரிகாரி வைத்திய னென்றும் 

பகருகின்ற மொழியெல்லாம் பரனுக் காகும் 

கண்டிகமாய் முகம்பார்த்து நோயைப் பார்த்து 

*கதித்தெழுந்த நாடியுட கலக்கம் பார்த்து 

முண்டிதமாய் மூன்றுக்குள் நவதாது பார்த்து 

முனைகண்டு மருந்தினுட முடுக்கும் பார்த்து 
அண்டினபின் பொருளாசை மிகுந்தி டாமல் 

அறிந்துசெய்வோன் எழுபிறப்பும் அயனாம் பாரே. 510 

௮யனாகி ஒருகற்பம் இருட்டித் குப்பால் 

ஆதஇிதிரு வைகுந்தந் தன்னில் வைக்கும் 
மயனாூ ரட்டிக்கத் திறமை யுண்டாய் 

8மாய்கையென்ற திரோபவத்தை மனத்தாற் சுண்டு 

பயனாூப் பெரியோர்கள் மனது மாகிப் 

*பஞ்சதிருட்டி முடிந்தா லுந் தனக்கொன் றன்றிச் 

சுயனாக யெப்பதமுங் கொடுப்ப தாகி 

சோதியொப்பாம் பண்டிதத்தைத் துறைகண் போரே. 

511 

        

1கரந்தெழுந்த,௰, கரத்திருந்த,ி, காற்றெழுந்த, 

2 BRON G5 97 

போரயைநத 

4பட்சதிட்டி2ச 

பஞ்சகசாயம்ர 

இரோபவம் - மயக்கம்; பண்டிகம் - வைத்தியம்,
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துறைகண்டோர் அதீதமுத்தர் பிறவி நீத்தோர் 

தோற்றுவதுந் தோற்றாது மிரண்டு உற்றோர் 

நிறைகண்டோபரர் பண்டிதரென் றவர்க்கு நாமம் 

நீராகு மவருடைய மனது நொந்தால் 

புறைகண்டோர் அவர்பெருமை யுரைக்க வென்றால் 

பூவுலகில் அறியார்கள் புகழ்வார் நல்லோர் 

அறைகண்டோர் அஞ்சறையில் அமிர்தங் கண்டோர் 

அம்மம்மா ?நமனைவெல்ல வல்லோ ராமே. 512 

வல்லோர்கள் ஆகமத்தின் பொருளை யெல்லாம் 

வகைவகையே வகுத்தறிந்து மனமொன் றாகி 

புல்லோர்-ள் சங்காதங் கடிந்து தள்ளி 

பொறையுடை.ய தபோதனரைப் போற்றி நிற்யோர் 

நல்லோரே யவர்சண்டாய் செகத்துக் கெல்லாம் 

நமனில்லை நமனில்லை நாட்டி லென்றும் 

சொல்லார்கள் உண்மைதனை யார்க்கா னாலும் 

சொல்லுவார் அறிவில்லாத் துட்டர் காணே. 519 

காணப்பா பண்டிதத்தின் தொகையே தென்றால் 

கட்டுரைத்தேன் என்பாடல் இரண்டு லட்சம் 

பூணப்பா தன்வந்திரி பகவான் தானும் 

புகட்டனார் ஆடியிலே போக்கோ மெத்த 

வலீணப்பா உலகத்திற் பண்டிதனா *ரென்பார் 

விதியறிவார் மதியறியார்5 வெல்லார் நோயை 

ஊணப்பா மூலமென்ற தத்துவத்தைக் கண்டால் 

உடன்்சித்தி ஆகுமடா கணிப் பாரே. 514 

  

512. 

513. 

514. 

1தர்த்தோர்,, வேண்டாம், எமனைவிட,। 

அதிதர் - வானோர், மேலோர், முனிவர்; 

அஞ்சறை - ஐம்புலன்; நமன் - இயமன். 

சங்காதம் - கூட்டம்; துட்டர் - இயர். 

4னென்பார்? 

5Q) ard aur if 955
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பாரப்பா 1நிமலசித்தர் அதீதர் முத்தர் 

பழமறைகள் அனைத்துமொரு பார்வை கண்டோர் 

ஆரப்பா பஞ்சகர்த்தாள் இவர்க்கொப் பல்ல 

அறிக்கையென்ற முத்திரையை யறிந்தா ராகில் 

வேரப்பா அடிநடுவும் முடிவு மொன்றாய் 

வெல்லரிது யவருடைய பொருளை நீயும் 

தூரப்பா வடியொன்றா முடியொன் தாகும் 

சொன்னதெதல்லா “மவர்நிலையைச் சூட்டிக் ன இரு < 
15 

காணவே வைத்தியந்தான் நிறையைக் கேளு 

கற்றறிந்து பலநூலுங் கருவுங் சுண்டு 
பூணவே தத்துவஞ்சால் நூலுங் கண்டு 

போக்கோடே 3தோதுலட் சணமுங் கண்டு 

தோணவே சரக்கினுட. ஆதி கண்டு 

சுத்திகண்டு அரைப்பினுட சூட்சங் கண்டு 

ஊணவே புடப்பாகம் எரிப்பின் பாகம் 

உத்தமனே சிந்தூரம *உயரும் பாகம் 

நாணவே *எடையாகம் நோயின் பாகம் 

நலமான குணபாகம் நாட்டத் தானே. 516 

  

515. 

516. 

TARAS Bit 557 

2மவரடியைச் சூட்டக் கேளேடி 

கதோதனுட லட்சணமுங்2 

4உருக்கின£ 

சத்துரு மித்துருவும் பாகம்
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1தானென்ற சரீரபலன் சஞ்சா ரங்கள் 

சாப்பிடும் அன்னத்தின் தாக்கும் பார்த்து 

நானென்ற சொல்லற்றுக் கருவைப் பார்த்து 

நலமான வாத்துமஞ்சேோர் ரூபங் கண்டு 

மானென்ற மாயையிலே மனம்நா டாமல் 

வாழ்ந்திருப்பார் பெரியோர்கள் வைத்தியன் காண 

கானென்ற அகந்தையதகை விட்டுத் கள்ளி 

குன்னிலையே நன்னிலையாய்ச் சார்ந்து பாரே, 50 

அறிதார பற்பம் 

பாரப்பா அரிதார பற்பந் தன்னைப் 

பாடுகிறேன் பொன்தாரம் பலந்தா ?னொன்று 

நேரப்பா நற்கரந்தை பஞ்சாங்க பற்பம் 

நீற்றியே யரைப்படியும் நினைவாய் வாங்கு 
சேரப்பா சட்டிக்குட் சாம்ப லிட்டுச் 

சிறக்கவே அரிதாரம் பரத்தி மேலும் 

வாரப்பா சாம்பலிட்டுச் சட்டி. மூடி 

வடிப்பெல்லாம் சலைசெய்து மண்ணுஞ் செய்யவே. 
518 

  

517. 

518. 

தானென்ற சரீரபலம் பலசா ரங்கள் 

சாப்பிடுகிற அன்னத்தின் தாக்கும் பார்த்து 

வேனென்ற நித்திரையும் நினைவும் பார்த்து 

வியாதியுள்ளோன் குணம்பார்த்து அனுபானங் 

சண்டு 

நானென்ற சொல்லற்றுக் குருவைக் காத்து 

நலமாக வாத்துமா வகதனைக் கண்டு 

மானென்ற மாய்கையிலே மனம்நா டாமல் 

வாழ்ந்திருப்பார் பெரியோர்கள் 

வைத்தியராம் பாரே 25 
அகந்தை - ஆங்காரம், செருக்கு 

னோறு
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சீலைசெய்து அடுப்பேற்றி வொருநாள் மட்டும் 

தீயாறா தேயெரித்து வாங்கி பற்பம் 

சாலவே பணவெடைதற் தேனி லூட்டு 

சகலபுண்ணுஞ் சூலையொடு வாத வாயும் 

வாலைப்பெண் போலவருஞ் சயமும் போக 

மாட்டுதற்குத் இரிகடுகு தேனுந் தானும் 
காலனாம் நோய்களெல்லாம் அரிதார பற்பம் 

கைமுறையாய்ப் புலத்தியனே கண்டி டாயே. 519 

கண்டிட்ட ரிசியினொடு முனிவர் தேவர் 

கணநாதர் சித்தர்களும் யோகி ஞானி 

உண்டிட்டார் பலநூலும் பலமுகமாய்ப் பாடி 

ஊரிலே யலைந்திட.வும் பித்த ரெல்லாம் 

கண்டிட்டார் கற்பங்கள் அமிர்த முண்ணார் 

கருவியுட கருவிகளுங் காணார் காணார் 

பண்டிட்டார் சேகண்டி மாறைத்தா ரப்பா 

பார்த்தறிந்தோன் மெஞ்ஞானி பார்த்தி டாயே, 520 

வேறு 

பார்த்திடவே இரண்டுபலந் தாரம் வாங்கி 

பரக்கவே நறுக்கிநீ பண்பாய் மைந்தா 

சோர்த்திடவே சாரணையை மூல மாட்டி 

செப்பரிய சட்டிக்குள் முக்கா லிட்டு 

வார்த்திடவே சட்டிமேல் தாரம் வைத்து 

மறுபடியுஞ் சாரணையை வைத்து மூடி 

நோர்த்திடவே சில்லிட்டுச் சலை செய்து 

நினைவாக மூடியே மண்ணுஞ் செய்யே, 521 

மூடியே தீயெறிப்பாய் சாமம் நாலு 

முதிரவே ஆறியது யிறக்கி வைத்து 
நீடிநீ சட்டுக்குட் பற்றித் தீய்ந்து 

நின்றதெல்லாங் களைந்துமற்ற தெல்லாம் பற்பம்
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களடிநீ சகல்வத்திற் தூளா யாட்டி 

உற் றசிறு குழலிலே யடைத்து வைத்து 

நாடிநீ பதினெட்டுக் முட்டந் இர 

நல்வீழிப் பொருக்குடனே இராம்பு சேரே. 522 

சேரப்பா சமபாகந் தைலம் வாங்கி 

சிறப்பாகப் பணவெடைதான் தைலக் துள்ளே 

ஆரப்பா பற்பத்திற் பணத்திற் பாதி 

அளித்திடவே குட்டமொடு புண்ணும் நோயும் 

பேரப்பா யொழிந்துவிடும் தேனுங் கூட்டு 

பிலத்தூட்டு பட்சமொன்று பிரிந்து போகும் 

நேரப்பா யிவைக்கெல்லாம் பத்தியங் கேளு 

நெய்யாகும் பாலாகும் பழமு மாமே. 523 

அமிர்த சிந்தாரம் 

பழமாகும் வெள்ளாட்டி விறைச்சி யாகும் 

பண்ணுமம்ற வெந்நீரைப் பருக வேணும் 

Fur bh Smid 1அமர்தசிந் தாரஞ் சொல்வேன் 

சகலசங்க தநோய்க்மெல்லாஞ் சஞ்சீவி யாகும் 

விளந்தீருந் தாரமொன்று கந்தி யொன்று 

(பிக்கநாவற் பட்டையொடு அரசம் பட்டை 

அளந்தூரப் பாகலிலை பருத்தி யிலையும் 

அப்பனே சரியெடையாய்ச் சேரு சேரே. 524 

சேர்த்ததனை மயனம்போ லாட்டி வாங்கி 

செப்புகிறேன் புதுச்சட்டிக் குள்ளே நீயும் 

மாற்றமற மூன்றுபடி உப்பு மிட்டு 

மயனமென்ற மருந்ததனை நடுவே வைத்து 

வார்த்திடுவாய் சூதமதிற் பலந்தா னொன்று 

மறுபடி.நீ மருந்தாலே குழியை மூடி 
சார்த்தியே சில்லிட்டுச் சீலை செய்து 

  

குணலூட்டிப் பதின்மான்று கடிகை தானே. 525 

524.  '1@ar@ebag4 

525. குகையை,
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பதிமூன்று கடிகைநீ யெரித்து வாங்கு 

பதத்தோடே சந்தாரம் அருணன் போலாம் 

விதிநாறுங் குழலிலே யடை.த்துக் கொண்டு 

மிஞ்சியகோர் சட்டிக்குள் வெல்ல மிட்டு. 

மதிநாறும் பிரட்டியிந்த வெல்லந் தன்னை 

மாட்டுவாய் பருத்திவிதைப் பிரமா ணத்தில் 

கதிநாறுந் தினமெழுஞ் சூலை தீரும் 
கருப்பட்டி பணவெடையில் வெல்ல மூட்டே. 526 

வெல்லத்தி லூட்டிடவே பக்க சூலை 

மேற்சூலை காற்சூலை குண்டுச் சூலை 

வெல்லத்தி லூட்டிடவே தசையிற் சூலை 

வீக்கமொடு புண்பிளவை முழந்தாட் சூலை 

வெல்லத்தி லூட்டிடவே சந்து நோவு 

மெய்க்குடைச்சல் எலும்புருக்கி விரணம் போகும் 

வெல்லத்தி லூட்டிடவே நோய்க ளெல்லாம் 

வீறடங்கும் பத்தியங்கள் முருங்கைத் தண்டே. 527 

சூத வெள்ளை 

தண்டுடனே துவரையாம் மற்றொன் நாகா 

தண்ணீர்தான் வெந்நீராம் தாழ்ச்சி யன்றி 

மிண்டுபுரி நோய்க்களெல்லாஞ் சுத்தஞ் சூதம் 

வெள்ளையாய்ச் செப்புகிற விவரங் கேளு 

முண்டுவாமி யிரண்டுபலஞ் சூதங் கல்லில் 

மூவிலை மின்னிச்சாறு முங்க விட்டு 

கண்டிகமாய்க் கடிகைதான் ஊற வைத்துக் 

கனக்கயிதை மூன்றுண்டை கட்டு கட்டே. 526 

கட்டினதைச் சட்டிநடு வைத்து நீயும் 

கனலூட்டு வொருநாலு கடிகைசென்ற பின்பு 

தட்டியே சுத்தியால் கிண்டிக் கிண்டி 

தான்வறுப்பாய் நாற்கடிகை தானு மப்பா 

  

526. அருணன் - சூரியன்
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சுட்டியன்றிச் சூட்டடா கல்வத் இட்டுச் 

சுருளவே நாற்கடிகை தூளா யாட்டி 

கொட்டிநீ குழலிலே பதனம் பண்ணிக் 

கொள்ளடா அனுபானங் கூறு வேனே. 529 

கூறக்கேள் பணவெடைதீ பற்பந் தீர்த்துக் 

குழைந்தருந்த வெல்லத்திற் குணத்தைக் கேளு 
மீறுகின்ற பெருஞ்சூலை பக்க சூலை 

விலாநோவும் பழுவெலும்பு வீக்கந் தூக்கம் 

ஏறக்கேள் குன்மம்போ.ம் அவத்தைச் சூலை 

எட்டுவகைச் சூலையெல்லா மிதமாம் பாரு 

பாறக்கேள் பட்டையிலே ரசாய னத்தைப் 

பட்டையஞ்சு பலம்வாங்கு வெள்ளைப் பாகே. 530 

பட்டை ரசாயனம் 

பட்டைதனைத் தூளாக்கி யெடுத்துக் கொண்டு 

பகரோமம் அதிவிடயம் குராசானி யோமம் 

கட்டையெனுஞ் சாதிக்காய் சாதி பத்திரி 

கிராம்புசுக்கு திரிபலைநல் மிளகு சேரக் 

கொட்டையுடன் வகைக்குநீ பலமுங் காலாம் 

கொண்டாட்டிப் பாண்டத்தில் வழித்து நீயும் 

இட்டமுடன் பட்டை.த்தூள் ௬௯டச் சேர்த்து 

1இவைதழைய ஆவின்பால் இதமஈ யூற்றே. 531 

இதங்கேளு பசுவின்நெய்யோர் படியும் விட்டு 

இளக்கியே குழம்பாக்கி யடுப்பி லேற்றி 

இதங்கேளு கடிகையொன்று சமல வன்னி 

எரித்திடவும் விடாமலே கிண்டிக் இண்டி 

பதங்கேளு மயனம்போல் 7பக்கு வத்தைப் 

பதறாமல் நன்றாக யிளக்கி மைந்தா 

மதங்கேளு ஆறுபலஞ் சீனி தூவி 

மறுபடியுங் கம்பாலே சீனி கிண்டே, 532 

  

531. IG) avrou HI STW 2.345 

4 232... பபேருவத்தைப் பார்த்து
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சினியிட்டுக் இண்டியொரு கலசத் திட்டு 

இனமூன்று சென்றபின்பு தான்றிக்காய்ப் போல 

சீனியிட்டு வைத்திருந்த மருந்தை வாங்கித் 

இரட்டுவாய் இருவேளை தின்ற போது 

சீனியிட்டு மண்டலந்தான் அருந்தி னாக்கால் 

இருகிற நோய்கேளு கிராணி சூலை 

சீனிவிட்டுப் பறங்கிப்புண் குட்டம் வெட்டை 

சிரசில்வருஞ் சூலைமுதம் கரப்பன் போமே. 

சூலைபோங் கபாலத்திற் குட்டம் போகும் 

துயார்விளைக்கும் நாவதனிற் சூலை போகும் 

சூலைபோம் வெடிசூலை நெஞ்சிற் சூலை 

தட்டிமுறித் தொடித்தாற்போற் சரீர சூலை 
சீலைபெற்ற 1அழல்வாதம் கழல்வாதுந் தீரும் 

தீயெரிக்கும் விலாவெலும்பு வீக்கஞ் சோகை 

காலையோல் முடச்சூலை பக்க சூலை 

கைச்சூலை கரப்பன்முதற் கழன்று போமே. 

போகின்ற வியாதிகட்குப் பத்தி யந்தான் 

புலத்தியனே கண்மணியே ஞான மூர்த்தி 

வாகின்ற சரீரங்கள் பலம றிந்து 

வற்றினமுன் பித்தவெட்டை. வாத வெட்டை 

போவதற்குப் புளியுப்பை மாற்றச் சொல்லு 

பெருங்கோழி முருங்கைக்காய் துவரைப் பருப்பு 

ஆவதற்கு முசலுடும்பு கீரைத் கண்டு 
அப்பனே ?9ிறு&ரை பகரக் கேளே. 

பகரக்கேள் மிளகுமஞ்சள் வெந்தயம்ஈ ௬ள்ளி 

பரிவான வெள்ளுள்ளி சீரகம்கரு வேம்பு 

பகரக்கேள் பெருங்காயம் பத்தியத்துக் காகும் 

பனைவெல்லம் நல்லவெல்ல மிரண்டு மாகும் 

289 
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534 
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29றுபயறு பாகங் கேளே 
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பகரக்கேள் இப்படியே-சாப்பிட் டாக்கால் 

பற்றற்று வல்வினையும் 1மாறிப் போகும் 

பகரக்கேள் வாதவுடல் தூல காயம் 

பத்தியஞ்சிற் றுப்பிட்டுப் பார்க்சச் சொல்லே. 536 

உதயாக்கினிச் சிந்தூரம் 

(உருக்குச் சிந்தூரம்) 

பாரப்பா லோகமென்ற உருக்குத் தன்னைப் 

பாடுகிறேன் காமாலை பாண்டு தீரச் 

சீரப்பா யதன்பெருமை யென்ன சொல்வேன் 

தசமுசு உதயாக்கினி சந்தார மென்பார் 

சேரப்பா சூதமொன்று கந்தி ரண்டு 

சிறப்பான காந்தமது பலமும் நாலு 

நேரப்பா உருக்குத்தூள் பலமும் நாலு 

நெகிழாட்டு கற்றாழைச் சாறு வார்த்தே. 537 

கற்றாழஞ் சாற்றினாற் கடிகை நாலு 

களிப்போலே ஆட்டியே வில்லை கட்டி 

விற்றாழஞ் சட்டியில் ஆலியையைப் பரப்பி 

மேல்வைத்து வில்லைதனை யிலையால் மூடி 

கொற்றாழஞ் €லைசெய்து மண்ணுஞ் செய்து 
கொடியதோர் அடிப்பேற்றித் இயை மூட்டி 

முற்றான மூன்றுபத்துக் கடிகை யங்கே 

மூட்டிநீ பார்ப்பளவிற் சிந்தூர மாமே. 538 

ஆகியதோர் சிந்தாரந் தாளா யாட்டி 

அடைத்திடுவாய் குழல்தனிலே யன்பாய் மைந்தா 

பாகியதோர் சுக்குத்தூள் வராக னோடு 

பாய்ச்சடா சிந்தூரம் பணந்தான் மூன்று 

  

536. Pus 
லகாயம் - புறஉடல் BT Ly,
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வாகியதோர் நெய்தேனில் உன்னைச் சொல்லு 

வலியதொரு பெருவயிறு காமாலை சோகை 

ஏகியதோர் பாண்டுபித்தம் விடபா கந்தான் 

இத்தனதந்தில் வீழ்தீப்போ லெரியுந் தானே. 539 

உலோக பற்பம் 

கானென்ற உதயாக்கினி தசமுகமாய்ப் பற்பம் 

சாற்றுவேன் ரசங்கந்டு அரப்பெபடியங் காந்தம் 

தேனென்ற வகையொன்று கழஞ்சி யிரண்டு 

Ags MTOM கற்றாழைச் சாற்றி லாட்டி 

மானென்ற கலசத்தி லிட்டு வைத்து 

வாய்மூடிப் பார்த்திருக்க வேகும் பாரு 

கானென்ற சாற்றாலே யாற விட்டுக் 

கலராட்டி மூன்றுகுரம் வேக வையே. 340 

கலந்ததொரு மருத்தங்கே ஆறிற் றானால் 

₹கல்லிட்டு ஆர்க்கவே தூளா யாட்டி 

அலந்ததொரு அனுபானம் வாயுக் கானால் 

அப்பனே திரிகடுகுப் பொடியாய்ச் செய்து 

குலந்ததொரு பற்பத்திற் பணவெடைதா ஸனிரண்டு 

கூட்டிநீ பொடியிரண்டு காசெடையிற் சேர்த்து 

வலா்ந்ததொரு உட்கொள்ளத் தேனிற் சேரு 

வாயுவருஞ் சன்னிக்கும் வரிசை கேளே. 541 

வரிசைபெறப் பற்பத்துற் பணதந்தா ஸீரண்டு 

வாங்குநீ வெள்ளுள்ளிதக் தைலத் தூட்டு 

பிரிசைபெறப் பீரமேகந் தீர வென்றால் 

பேரான மருதோணிச் சாற்றி லாட்டு 

  

539. இந்தனம் - காடு 

540. 1பொருமும் பாரு 

541, கேனலிட்டு வார்க்கவே,5
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பரிசையாய் எரிகுன்மம் போக வென்றால் 

பருஞ்சீந்திற் தண்டுநீர் பரிவா பூட்டு 

உரிசைபெற வாதங்கள் தீர வென்றால் 

உய்த்தநொச்ச கொடுவேலி கொழிஞ்ில் வேளையே, 
42 

வேளையிலே முருங்கைத்தோற் சாற்றி லாதல் 

விரைந்திடவே வாதம்போம் மிகுதி யாகில் 

நாளையிலே பெருங்காயந் தன்னி லூட்டு 

நல்லமஞ்சட் காமாலை நாச மாகத் 

தூளையிலே பூவரிசி சீரஏமும் நேராய் 

தாளாட்டிப் பாலிலே உண்ணப் போகும் 

காளையிலே வெல்லமிடு பிரிக்க வென்றால் 

1காக்காயை வெள்ளியன்று பிடித்தி டாயே, 543 

பிரிவு 

பிடித்ததொரு காக்கையுட வாயிற் கேளு 

பெருக்கவே உப்பிட்டு விடத்தலையின் விறகால் 

அடித்ததொரு *உரிலையுட விறகுங் கூட. 

அடுக்கியே இயெரித்துச் சாம்ப லாக்கி 

நடித்ததொரு சாம்பல்வே றுப்பு வேராய் 

ரண்டையுந்தான் வீட்டின்மேற் தூவக் கேளு 

குடித்ததொரு எண்ணெய் கொப் பளித்தாற் போல 

கூட்டமெல்லாம் வெவ்வேறே பிரிந்து போமே, 544 

கோடா கோடிக் குளிகை 

கூட்டமெனும் நோயறவே கோடா 4கோடி 
குளிகைதனைச் சூட்டுகிறேன் கூர்ந்து கேளு 

ஈட்டவே நாவிரசம் காந்தம் 468 

*4இதமான தாளகமுஞ் சேங்கொட்டைப் பருப்பு 

  

543. 

544, 

545. 

1காக்காயை வெள்ளியன்று, 

₹விரலியுடட 

3 Np, 4 

*4இயல்வான பொரிகாரம் அரிதாரம் செவ்வாலங் 
கொட்டை
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நாட்டமுள்ள திப்பிலியும் திரிபலையும் உள்ளி 

நயமாக வகையொன்று கழஞ்சு வொன்று 

காட்டமெனுஞ் செம்புத்தூள் ஈரா றாகும் 

சழஞ்சப்பா அக்கார கார மொன்றே, 545 

ஒன்றான நவாச்சாரம் நீர்முள்ளி விதைதான் 
உற்றநிலப் பனைக்கிழங்கு ஓக்கக் கூட்டி 

நன்றாக நாளொன்று கரிப்பான் சாற்றில் 

நலமாக விடாமலே கடிகை யொன்று 

அன்றாடம் எட்டுநாள் அரைத்து நீயும் 

அப்பனே உளுந்துபோற் குளிகை கட்டிக் 

குன்றாகும் வியாதிக்கிங் குறுதி கண்டு 

கொடுத்திடவும் ஆள்பலமுங் குறித்துப் பாரே. 546 

பார்த்துச்செய் 1பலவுறுகி யான பேர்க்குப் 

பழச்சாற்றி லிரண்டுண்டை பதமா யூட்டு 

சேர்த்துச்செய் செரியாமைக் குணத்துக் சென்றால் 

செப்பரிய பசுவின்நெய் இராணி யானால் 

சேர்த்துச்செய் சுக்குநீர் தன்னி லூட்டு 

சுகமான மோராகும் முள்ளங்கி நீராம் 

கார்த்துச்செய் ?கவுசிக்கு ஏரண் டெண்ணெய் 

சட்டுமலங் கழற்றவென்றால் வெல்லத் தூட்டே. 547 

ஊட்டுவாய் பழச்சாற்றில் விடத்துக் கென்றால் 

உட்கொண்டு மேலுக்குத் துவாலை போடு 

நாட்டவே நெல்லிழுள்ளிச் சாற்றி லுண்ண 

நாசமாம் வினையனைத்தும் நன்றாய்க் கேளும் 

பூட்டடா நீர்ப்பிளவை வெள்ளு டைப்பு 

புகழான லேபனத்துக் கெல்லா மேதான் 

நீட்டடா முத்தக்காசு யிடித்த நீரில் 

நேரான கிராணிக்கு நேரே கேளே. 548 

  

547. 1மெய்யுறுதி, 

₹விரோ?ிக்கு1
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நரான அ$ரணமுங் இராணி சூலை 

திலையாத கடுஞ்சூலைக் கெல்லா மப்பா 

வேரான முருங்சைத்தோற் சாற்றி லூட்டு 

மிருந்தசெரி யாமைக்குத் தயிரி லூட்டு 

வாரான சன்னிக்கு மத்தஞ் சாறு 

மைந்தனே உள்ளுக்கு மேலும் பூசு 

சீரான கச்சடைப்பு சுவாச காசம் 

தீரவே வெள்ளாட்டுப் பாலி லூட்டே. 549 

ஊட்டுநீ பிரமேகம் 1உட்டணம் இரும் 

உறவான நதொச்சிச்சா நூட்டு ஆட்டு 

நாட்டுநீ கண்புகைச்சல் போக வென்றால் 

நலமான பழச்சாற்றில் நெற்றியில் தேய்ப்பாய் 

மீட்டுவாய் உடலெரிவு போக வென்றால் 

நெல்லிக்காய்ச் சாற்றிலே நினைவா பூட்டு 

கூட்டுநீ தண்ணீரில் பித்தம் போகும் 

wore சஈழுதீரில் உட்டணம் போமே. 550 

போடுமடா வாய்வாதம் தடுக்கு வாதம் 

போவதற்குச் சாஇக்காய்ப் பொடியி லூட்டு 

ஆகம.ஈ உடல்வீக்கம் 2சிறுநீரில் இரும் 

அப்பனே விடக்கடியம் விடமும் போக்க 

வாகுமடா வஞ்சினைக்குச் சுக்குத் தண்ணீர் 

வலிநஈடுப்புக் தா வென்றால் வசம்புத் தூளில் 

ஏகுமடா வாதமது முள்ளிச் சாற்றில் 

இயலரன அனுபானங் கோடி கானே. 551 

  

350. lou Gar, 

351. அமுரிகன்னி ஓரட்டு
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வாயுவுக்குத் நைலம் 

கோடியென்ற வாயுவுக்குத் தைலஞ் சொல்வேன் 

கூறக்கேள் புலத்தியனே குறுக்குத் கட்டம் 

தேடிநீ உவாவேரு தொச் வேரும் 

சிற்றா மணக்கின்வேர் வகைக்குக் கேஞ 

கேடில்லாப் பலமொன்று யிடித்து வாங்கி 

கஇருபையுடன் சலம்பத்துப் படியும் விட்டு 

நாடிநீ யெட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

நாட்டுசிற் றாமணக்கெண்ணெய் படியு மொன்றே. 552 

ஒன்றான கள்ளிப்பால் பாடிதா னொன்று 

உத்தமனே வெள்ளுள்ளி பலக்கா னிரண்டு 

நன்றாகக் கோசலந்தான் படியு மொன்று 

நலமான தஇிப்பிலியும் பலமும் மூன்று 

குன்றாமல் ஆட்டியந்தத் தைலத் திட்டு 
குறுக்கியந்தப் பதமறிந்து வடித்துக் கொண்டு 

தின்றாடும் ஈசனுக்குப் பூசை செய்து 

நினைவோடே காசெடைதான் உண்ணச் சொல்லே. 
553 

ஆனந்த வைரவன் சிந்தூரக் குளிகை 

உண்டவுடன் வாயுவென்ற தனைத்தும் போகும் 

ஒழியாத வாய்வெள்றாற் கோடா 1கோடி 

உண்டையிட்டு உண்ணச்சொல் தீருந் தீரும் 

உத்தமனே ஆனத்தவை ரவனைக் கேளு 

உண்டாகும் வியாதிகளிற் சுரங்கள் கூடில் 

உதமடடா விவரமுடன் உற்றுக் கேளு 

உண்டாகும் இதன்பேரு இந்தாரக் குளிகை 

உற்பனத்தை யாருக்கும் உரைக்கொண்் ணாதே. 554 

  

554.  1சூரி 
உற்பனம் - உண்மை
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உரையாத சூதமொரு பலமுநீ் தூக்கு 

உற்றரச சிந்தூரம் பலமு மொன்று 

நிரையாத கந்தகமும் பலந்தா னொன்று 

நேரான அப்பிரகம் பலமு மொன்று 

கரையாத நாவியோ பலமு மொன்று 

காணப்பா மூன்றுபலம் செவ்வாலங் கொட்டை 

வரையாத யிவைசேர நாகவல்லிச் சாற்றில் 

மயனம்போல் ஆட்டிநீ வழித்து டாயே. 555 

வழித்ததொரு மருந்துக்கு ?விவரங் கேளு 
மைந்தனே வெற்றிலையை யரைத்து வாங்கு 

வழித்திடுவாய் விரற்கனத்திற் குகைக்குள் நீயும் 

மறுபடியும் மருந்தத்தக் குகைக்குள் வைத்து 

வழித்தரைத்த வெற்றிலையைக் குகைமேற் பூசி 

வாகான சீலைசெய்து மண்ணுஞ் செய்து 

வழித்தங்கே புடமொன்று போடு போடு 

வளரருணன் போலிருக்கும் வரிசை கேளே. 556 

கேளப்பா இந்தூர மெல்லாம் வாங்கி 

இருபைபுரி செவ்வாலங் கொட்டை யோடு 

வாளப்பா நாவியிவை பலமி ரண்டு 

மாட்டுநீ வெற்றிலைச்சா றதனால் நன்றாய் 

தாளப்பா ஓன்றரைத்து வழித்து நீயும் 

நற்குன்மிப் பிரமாணம் உண்டை கட்டி 

மீளப்பா சுக்குஇந்து சத்திர மூலம் 

மீறாமற் பொடிசெய்து வெருகடிதான் தூக்கே. 557 

தூக்கியதோர் பொடியிலொரு குளிகை யிட்டு 

சுடுசலத்திற் சர்க்கரையி லாத லூட்டு 

தாக்கியதோர் நாள்மூன்றிற் சுரமெல்லாந் தீரும் 

குடைபட்ட சுரசூலை கிராணி பாண்டு 

  

555. (மிரண்டு? 

356. 2வேயணங்,
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தேச்சிுயதோர் இவைகுணமாம் குன்மத் துக்கும் 

செலுத்தினா லனைத்தும்போய் பத்தியத்தைக் கேளு 

ஆக்கியதோர் சோற்றுக்குப் பாலாமம் றொன்றும் 

ஆகாது 'புளியுடலில் அடுத்தி டாயே, 538 

இரசாயன வைரவன் 

அடுத்ததொரு ரசாயனவை ரவத்தைச் சொல்லிடுவோம் 

அப்பனே மச்சேந்திரா அறிந்து கொள்ளு 

தொகுத்ததொரு நதோய்க்கெல்லாம் சம்பிர தாயம் 

தொடுமுன்னே நோயெல்லாத் தூளாய்ப் போகும் 

கடுத்தகொரு சூதமிரண்டு வசம்பி ரண்டு 
கழ.ஞ்சப்பா சுக்கரண்டு மிளகி ரண்டு 

எடுத்ததொரு இந்திரண்டு வாள மிரண்டு 

இயல்பான திரிபலையுங் கழஞ்சு ரண்டே. 559 

இரண்டாகும் உருத்திராட்சம் இவைக்கு நேராய் 

இட்டிடுவாய் வெள்ளுள்ளிப் பருப்புத் தானும் 

இரண்டாகும் பாண்டத்தி லிட்டுக் கண்டு 

ஈரமதற் குழியுட தைலம் கொண்டு 

இரண்டாகும் சாமமொன்று மத்தித்து பின்பு 

எருக்கம்பால் வார்த்துமொரு சாம மத்தி 

இரண்டாகும் சாமமொன்று வெள்ளாட்டுப் பாலில் 

இட்டிளக்கிக் கெண்டைமீன் பித்து வாங்கே. 560 

வாங்கியதோர் பித்துக்குள் சாம மொன்று 

மத்தித்து ஆறியபின் பெடுத்து மைந்தா 
பாங்கெதோர் குன்றியெடை குளிகை கட்டிப் 

பதறாமல் அந்தந்த வியாதி பார்த்து 

  

558. 1புளிநிழலில் 2.5 

சம்பிரதாயம் - உபாயம் 

560, 3ரமடிதக் குழித்தைலங் கொண்டு மத்தி



298 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1300 

தாங்குயதோர் கரிப்பானில் ஈருள்ளி நீரில் 

சளந்தூரும் இஞ்சிச்சா றிவையி லூட்டு 

தேங்கியதோர் முயல்மூர்ச்சை வாயு மூர்ச்சை 

எலேற்பன மூர்ச்சையிவை யனைத்தும் போமே. 561 

சிலேற்பனக் குளிகை 

போமப்பா தலைவலியும் சன்னி மூர்ச்சை 

புகழான வாந்தியொடு பொருமல் மூர்ச்சை 

ஆமப்பா மூக்கில்நீர்ப் பாய்ச்சல் தானும் 

அரோசிமுதல் பறந்தோடும் பகரக் கேளு 

வேமப்பா சுரமெல்லாம் ஒழிந்து நிற்கும் 

1மென்லேற் பனமென்ற குளிகை சொல் வோம் 

நாமப்பா சிலையொன்று துத்த மொன்று 

நயமாகச் சுத்திசெய் தெடுத்தி டாயே. 562 

எடுத்திடாய் மோர்மாய்ச்சித் தெளித்துக் கொண்டு 

இதமாசச் சாமமொன்று ஆட்டு. வாங்கித் 

தொடுத்டுடாய் மிளகெடைக்குக் குளிகை கட்டிச் 

சுரங்களுக்குப் பசுவின்மோர்க் குள்ளே பூட்டு 

விடுக்படொய் சுரமெல்லாம் விட்டுப் போகும் 

மீறியதோர் ஏிலேற்பனத்துச் சுரத்துக் கெல்லாம் 

கொடுத்திடாய் சுவாசகு டோரி மாத்திரை 

கூறுவேன் மருந்துவசை கூறு வேனே. 563 

சுவாச குடோரி 

கூறுவேன் அரிதாரம் இரசம் சுக்கு 

கூர்மையுறு வெண்காரம் இிப்பிலியுந் தானும் 

மீறவே சமபாகங் கரிப்பான் சாற்றில் 

வெண்ணெய்போல் சரமமொன் றாட்டி வாங்கி 

  

562. 1மென்சீலை பாணமென் றத
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ஊறுமே நொச்சிச்சாறு Frio மொன்று 

உருள்பாவட்டங் காய்ப்போலக் குளிகை கட்டி 

தேறுமே யிஞ்சிச்சாறு தேனுங் கூட்டித் 

இடமாக உண்டையொன்று கொடுக்கு டாயே. 564 

சுத்தி மருந்து 

கொடுத்திடவே சுரசாசம் சுவாச காசம் 

குத்இிருமல் நெட்டிருமல் குறுகு Mery 
விடுத்திடவே 'சரம்பாய்ந்தாற் போலே யோடும் 

வீறடங்கச் சுத்தியுட மருந்து சொல்வேன் 

தொடுத்திடவே நாவிக்குச் சிறுகீரைச் சாற்றில் 

சூட்டுவாய் இனமொன்று பழச்சாறு கொண்டு 

அடுத்திடவே நாளொன்று சிலைதான் கூத்தி 

அப்பனே தாளகத்தின் சுத்தி கேளே. 265 

கர்ப்பூராதி காயத்திரி மாத்திரை 

தாளகத்தை அரசந்தோற் கசாயத் திட்டு 

குயவாக மறுஇனத்தி லெடுத்துக் கொண்டு 

மீளகத்தி லுயிர்க்கெல்லாம் தோயைத் தள்ளி 

விடாதசுரம் அனைத்துக்கும் விவரங் கேளு 

காளகத்தை வலுவிக்குங் கர்ப்பூ ராதி 

காயத்திரி மாத்திரையின் கட்டுத் தானும் 

சளகத்துக் கர்ப்பூரம் இரசம் மிக்க 

கிருபையுடன் சாதிக்காய் சமனா யாட்டே.. 566 

ஆட்டியதோர் தாளெடைக் கிரட்டி வாளம் 

அப்பனே சேர்த்தந்தக் குமரிச் சாற்றில் 

தட்டியகோர் சாமம்நீ யரைத்து வாங்கிச் 

சிறுவுளுத்து பிரமாணம் உண்டை கட்டி 

  

565. 1விடம்பாய்ந்தான்
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. நாட்டியதோர் சர்க்கரையில் ஈந்தா யானால் 

நலமான எட்டுவகைச் சுரமும் போகும் 

தீட்டியதோர் உடலறிந்து கொடுத்தா யானால் 

நின்றுபோம் சடிகையொன்று மூன்று மூன்றே. 567 

வனதிகேசாங்குசம் 

மூன்றுநாழி கைக்குள்ளே சுரங்கள் நிற்கும் 

மூறையாகப் பத்தியங்கள் இச்சா பத்தியம் 

ஊளன்றுநாழி கைவனதி சேசாங்கு சத்தை 
உரைச்கிறேன் ரசந்துத்தம் நாவி நாகம் 

தூன்றுநாள் மடைதாரம் வாளம் கந்தி 

சொர்ணலோக மிரண்டுஞ் சமனாய்ச் சேர்த்து 

தான்றுதாள் உத்தம தாளிச் சாற்றில் 

தயவாக ஏழுபிர கார மாட்டே, 568 

ஆட்டடா மத்தஞ்சாறு மணத்தக் காளி 

அடவாக முன்போலே யரைத்து ஆற்றி 

நீட்டியே பொரிகாரம் அரைத்து வாங்கி 

நினைவாசுக் குளிகைக்குள்ளே தடவிப் பின்பு 

ஊட்டியே உண்டைதனைக் குகைக்கு விட்டு 

உறவுசேோர் வெண்காரம் அரைத்து மேலும் 

மூட்டியே தெரியாமல் ஏழு சீலை 

முறையாகச் சுற்றியே மண்ணுஞ் செய்யே. 569 

மண்செய்து பாண்டத்தின் நடுவே தானும் 

மைந்தனே தமரிட்டு வோடு போட்டு 

இிண்செய்து அதன்மேலே மணலைக் கேளு 

இறமாக நாரலுவிரற் கடைய மிட்டுப் 

  

368. இச்சாபத்தியம் - புறப்பத்தியம், விடுபத்தியம் 

270. தமர் - துளை
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பண்செய்த குகையதனை மணல்மேல் வைத்து 

பாங்காக மேலுமந்தப் பாண்டத் துள்ளே 

குண்செய்த மணலதற்குள் முக்கா லிட்டுத் 

குயவாக மேற்சட்டி கவிழ்த்து மூடே. 570 

மூடியே எண்சாமம் கமல வன்னி 

மூட்டிநன்றாய் ஆறியபின் கல்வத் இட்டு 

நாடியே கணேசனுக்குப் பூசை செய்து 

நலமாகத் தூளாக்கிச் சிமிழில் வைத்து 

நீடியே நோயறிந்து குன்றியெடை பூட்டு 

நிலைத்துநின்ற இருவகையாம் விடங்கள் இரும் 

வீடியே அனுபானம் வெற்றிலையிற் பொதிந்து 

மென்றுதிண்ணச் சொல்லங்கே விவரங் காணே. 571 

காணப்பா சலக்கழிச்சல் குட்ட ரோகம் 

காசசுவா சம்மகோத ரத்துக் கெல்லாம் 

பூணப்பா சீனியிலே உண்ணச் சொல்லு 

புகமாக வயிற்றுவலி வியாதிக் கெல்லாம் 

ஊணப்பா காட்டா மணக்கு நீரில் 

உற்றவெள்ளைச் சாரணைநீர் சுரத்தைத் தள்ளும் 

கோணப்பா திரிகடுகுப் பொடியி லூட்டு 

சுகசன்னி முதலான தெல்லாம் போமே. 572 

படோமப்பா இஞ்சிச்சா றதனீ லுண்ணப் 

பொதுவான தஇிரிதோடம் போகும் போகும் 

வேமப்பா சூலைக்குப் பெருங்காயத் தூட்டு 

மேலுமினி ௮னுபானம் வினைய மாக 

573. இரிதோடம் - முப்பிணி
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காரமப்பா செய்திடவே 'பிணிக்கெல்லா மாகும் 

குயங்காமற் பத்தியமா யிருக்கச் சொல்லு 

ஆமப்பா அட்டகுன்மம் நீராமை கவுசி 

அப்பனே மகோதரமும் இரக் கேளே. 573 

மகோதர வண்டை 

சேவப்பா மகஷகோதரத்துக் குண்டை தன்னைக் 

கெட்டியாய்ச் சொல்லுகிறேன் இரும்புச் சல்லி 

நபாளப்பா செம்புதுத்த நாகம் மூன்று 

நலமாக வெவ்வேறே சல்லி யாக்கி 

நீளப்பா 2வசையொன்று கழஞ்சி யொன்று 

நேராக இந்தப்: / நிமிளை கந்தி 

வாளப்பா மனோசிலையுங் கவுரி தானும் 

மாறாமல் ஓவ்வொன்று கழஞ்சு கூக்கே, 574 

தூக்கியே பொடிசெய்து வைத்துக் கொண்டு 

சொல்லுகிறேன் அத்தகட்டை எருக்கம் பாலில் 

தாக்குவாய் ஆழக்குக் குள்ளே நீயும் 

துயவாக மூன்றுதினம் ஊறிப் பின்பு 

ஆக்கியதோ.ர் முன்தகட்டுப் பொடியுங் கூட 

அமைத்துற்குள் எருக்கம்பால் சிறுக விட்டு 

வீக்கியே பழச்சாறும் அரைக்சால்விட்டு 

விரவியொரு கரகத்தி லடைத்கி டாயே. 575 

அடைத்ததொரு மருந்ததனை ரவியில் வைத்து 

அன்றாடங் இண்டிவரத் தனந்தா னேழு 

புடைத்ததொரு ரலிப்பட்டு வெந்து நீறிப் 

பொன்மெமுகு போலிருக்கு மொன்ப gia pra 

573. 1பிணிபேத। 
  

574, தொகையோ ன்று சல்லியொன்று, 

575. கரகம் - வட்டில், கண்ணம்,
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உடைத்ததொரு உண்டையப்பா சுண்டைக் காய்போல் 

உருட்டியே உலரவைத்துக் குழலி லிட்டு 

மடைத்ததொரு வியாதிக்கு ௮னுபா னங்கேள் 

வகைசொல்வேன் மைந்தனே கண்டி டாயே. 576 

கண்டிடாய் வியாதிகணடு அனுபானஞ் கோர்த்துக் 

கட்டினாற் தருகிற வியாதி கேளு 

1மண்டிடா மகோதரமுஞ் சலக்கோர்வை அகுவை 

மைஇியழிக்கும் நீராமை கவுசி பாண்டு 

வண்டிடாய் வலிகுன்மம் எரிருன்மந் தானும் 

மகத்தான சத்திகுன்மம் வெப்புப் பாவை 

தெண்டிடாய் கட்டிஞன்மம் எரிவு குன்மம் 

இரிகுன்மம் விடபாகஞ் சேரப் போமே. 577 

சலதாரை யுண்டை 

போமென்ற கிரிச்சனங்க வாறும் போகப் 

பூட்டுகிறேன் சலதாரை உண்டை தன்னை 

வேமென்ற நாவிகந்து சூதம் இந்து 

மென்கவு? பெருங்காயம் சவுக்காரம் துருசு 

ஆமென்ற நேர்வாளம் தஞ்சு போக்கி 

அவையெல்லாஞ் சேரவே கதூளா யாட்டி 

வேமென்ற கல்வத்திற் பழச்சாறு வார்த்து 

வெண்ணெய்போல் ஆட்டிநீ வாங்கு வாங்கே, 578 

வாங்கியதோர் மருந்ததனை மிளகு போலே 

மணியாக்கிக் குழலிலே வைத்துக் கொண்டு 

ஓங்கியகோர் அனுபானம் வெல்லம் நெய்யாம் 

உற்றபழச் சாறாஞும் சுருக்கிச் சொன்னேன் 

  

1கொண்டிடாய், 

₹குலமழிக்கும்; 

சலக்கோர்வை - மூத்திரக்கட்டு
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தேங்கியதோர் வியாதிகள்தான் தூல காயம் 

இறம்பெரிய வயிற்றுநோய் அகுவை வெண்தோய் 

பாங்கையதோர் பெருவயிறு கெண்டை குன்மம் 

பரந்தூறும் நீர்க்கோவை தீரும் பாரே. 579 

சுராங்குசக் குளிகை 

பாரப்பா சுராங்குசக்தை உரைக்கக் கேளு 

பண்பாகப் புறக்கருவும் அகக்-ருவும் போக்கி 
பாரப்பா பன்னிரண்டு லட்சம் பாட்டில் 

பாடினேன் அனைத்தையும் பகுத்துப் பார்த்து 

பாரப்பா நோயெல்லாம் பதறி யோடும் 

பண்டிதற்கு யிந்நூல் பழைய தங்கம் 

பாரப்பா நாலுதிக்கும் யோக இத்தர் 

பார்த்திருப்பார் பொருளாசை பாரார் காணே. 580 

காணப்பா சூதமொன்று கந்தி யொன்று 

கருமத்தம் விதைமூன்று சுக்கு நாலு 
ஊணப்பா திப்பிலியும் நாலு தூக்கு 

உரைக்கவகதைக் தூளாக்கி யடைத்துக் கொண்டு 

பூணப்பா குன்றியெடை. பழச்சாறு தன்னில் 

புகட்டினால் விடசுரம்போம் விவரங் கேளு 

தகோணப்பா பழச்சாற்றில் இஞ்சிச் சாற்றிற் 

துவளவரை வெவ்வேறே சாம மிரண்டே. 581 

இரண்டாகுஞ் சாமமரை கடலை போலே 

என்மகனே யெடுத்துலா்த்தி வைத்துக் கொண்டு 

இரண்டாகுஞ் 1சுடுவெந்றீர் தன்னி லூட்ட 

வெண்சுரமுந் இரிசுரமுஞ் சன்னி பின்னும் 

  

579, தரலகாயம் - புறஉட.ல் 

582. 'சுக்குவெந்நீர்ர.5
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உண்டாகும் விடசுரமுந் தோடந் தானும் 

உற்றமுறை இனச்சுரமு மொழிந்து போகும் 

அண்டாத சுரமெல்லா மெய்விட் Gore 

அறைகிறேன் துத்தரசத் தாண்மை தானே. 582 

துத்தஉண்டை 

ஆண்மையென்ற துத்தமொன்று துருசு வொன்று 

அரிதாரந் தானொன்று சூத மொன்று 

வாண்மையென்ற கந்தியொன்று சிலைதா னொன்று 

மைத்தனே யிவைசேரத் தாளா யாட்டி 

காண்மையென்ற சட்டிக்குள் விட்டுப் பின்பு 

சாரணையி னிலைச்சாறு படிகால் விட்டு 

கேண்மையென்ற வெண்கலத்தின் கண்ணி யாலே 

கெர்ச்சிக்க மூடியே சீலை செய்யே. 583 

சிலைசெய்து மண்செய்து மணலு மிட்டு 

இபாக்கினி யாலேநீ சாம மொன்று 

சாலைசெய்து ஆறியபின் கல்வத் திட்டு 

தக்காளிச் சாறுவகை யிரண்டுஞ் சேர்த்து 

சலைசெய்து மயனம்போல் வழித்து நீயும் 

றுபயறு பிரமாணம் உண்டை. சேர்த்து 

காலைசெய்து அனுபானம் பூரம் சூடன் 

கத்தூரி சரகத்திற் கலந்து ஊட்டே, 584 

பாடாண உண்டை 

ஊட்டினால் மாறல்போம் முறைக்காய்ச் சல்போம் 

உத்தமனே தேனிலிடச் சுரமெல் லாம்போம் 

ஆட்டினால் அண்டரண்டங் கலங்கி யோடும் 

அறுபத்து நாலுசுர மனைத்து மோடும் 

காட்டினால் சீதசுரம் பறந்து வோடும் 

காட்டடா பாடாண உண்டை. மார்க்கம் 

நாட்டினால் கவுரியொன்று வெள்ளை யொன்று 

நயமாகச் சுண்ணாம்புக் குள்ளே வையே, 585 

9220
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வைத்துநீ பொதிந்ததனை விளங்காய்ப் போல 

வத்திர,த்திற் பொதிந்துகற்றிச் சுட்டு நன்றாய் 
மொய்த்துநீ சரிபோக்கிப் பாடாண மெல்லாம் 

முறையோடே யெடுத்துமைந்தா சூத மொன்று 

மைத்துநீ முறித்ததனை மத்தஞ் சாற்றில் 
மைந்தனே சேரவரை சாம மொன்று 

எய்த்துநீ பின்பதனில் வாள மொன்று 

இயலான திப்பிலிதா னொன்று கூட்டே. 566 

கூட்டியே மைபோலே ஆட்டி வாங்கி 

கூறுகிறேன் சிறுபயறு போலே கட்டி 
நாட்டியே யுலர்ந்தபின்பு குளிருங் காய்ச்சல் 

நயமாக ஒருருண்டை வெந்நீரி லூட்டு 

நீட்டியே முலைப்பாலில் உண்டை. பூட்ட 

நெறியில்லாச் சுரமெல்லாம் நீக்க மாகும் 

பூட்டியே பத்தியங்கள் பாலுஞ் சோறும் 

பூர்த்தியா யுண்டுவரப் பொறுக்குத் கானே. 587 

பறங்கி, கலைக்குக் குளிகை 

தானென்ற பறங்கிமுதற் சூலை போகச் 

சாதகமாய் மூலிகையைச் சாற்றக் கேளு 

வேனென்ற பேய்ப்புடல் கொடுவேலி வேரும் 

வெள்ளாட்டுப் பாலினா லாட்டி வாங்கி 

தேனென்ற சிறுமுன்ளி யளவு ௬ட்டித் 

இனமூன்று ஆவின்பாலி லுண்ணப் போகும் 

வானென்ற வெள்ளாட்டுப் பாலு மாகும் 

மைந்தனே தயிருஞ்சோ ஐுண்ணக் கேளே. 588 

  

586. 1துணிக்கரிப் போக்கில், 

வத்துரம் - துணி; மத்தஞ்சாறு - ஊமத்கஞ்சாறு 

587. ₹தெகிழ்த2,$.5



சூலைக்குச் சம்பிரதாயக் குளிகை 

கேளப்பா மருந்துண்ட.. மூன்று நாளும் 

கெடியான சலத்திலே யிருச்சச் சொல்லு 

வாளப்பா புளியுப்பை மாற்ற வேணும் 

வாங்காத சூலைக்கு வயணங் சேளு 

தாளப்பா யிவையொன்று சம்பிர தாயம் 

சாதகமாய்ச் சொல்லுகிறேன் சமார்த்தாய்க் கேளு 

நாளப்பா இரசமொரு பணந்தான் தூக்கி 

நலமான சவுரியொரு பணந்தான் தூக்கி 

நீளப்பா கடுக்காயு மெட்டு வாங்கி 

நேரான ஓதியம்பட்டை கழஞ்சு அஞ்சே. 589 

அஞ்சான வன்னித்தோல் கழஞ்சு கால்தான் 

அப்பனே யிவைசேரத் தூளா யாட்டி 

குஞ்சான வெல்லமதில் நேராய்க் கூட்டி 

சாதகமாய் உரலிலிட்டுத் தூளா யாட்டி 

மிஞ்சாமல் நாழிகைதான் முப்ப கானால் 

மேவியெல்லாம் வாரியே சுண்டைக்காய்ப் போல 

சஞ்சான குளிகைகட்டி நிழலு லர்த்தி 

கரகத்தில் வைத்தங்கே மூடு மூடே. 590 

மூடியதோர் குளிகையிலே யஞ்சு வாங்கி 

முறையாக மூன்றுநாள் பதனஞ் சூட்டு 

நாடியதோர் புளியுப்பைத் தவிர்க்சச் சொல்லு 

நயமான வயிற்றிலே 1தாக்கிற் றானால் 

நீடினதோர் நெய்பாலும் வெல்லங் கூட்டி. 

நேரான பருத்தியிலைச் சாறுங் கூட 

ஊடினதோர் உள்ளுக்குக் கொடுக்கத் தீரும் 

உற்றமண்டைச் சூலைக்கும் உரைக்கிறேனே. 591 

  

589. சமர்த்து - சாமர்த்தியம் 

391. 1தாவிற் றானால்் 2; 5 தாவித் ற 23
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மண்டைச் கலைக்கு 

உரைக்கிறேன் துளசியிலை கரிப்பான் மேனி 

1உத்தமதாளி யிலைக்காட்டடுக் கொழிஞ்சி தானும் 

நிரைக்கறேன் இவையெல்லாம் நிழலு லர்த்தி 

நேராகத் தூளாக யிடித்துப் பின்பு 

துரைக்கிறேன் சூதமொன்று சுழஞ்சு வாந்கிச் 

சொல்லுகிறேன் வெற்றிலையால் முறித்துக் கொண்டு 

வரைக்கிறேன் பொடியுடனே கூடச் சேர்த்து 

மைந்தனே பகல்முழுதும் இடித்தி டாயே, 592 

இடித்ததொரு மருந்ததனை வடிதான் கட்டி 
இயல்பாகப் புதுக்கலசத் இட்டுக் கொண்டு 

மடித்ததொரு பொடியிலே வெருஃடிதான் தூக்கி 

வாகாகச் சலம்விட்டுக் குழைத்து ர௬ட்டிப் 

பொடித்ததொரு குளிகைமூன் றாக வுண்ணப் 

போகுமப்பா தலைச்சூலைப் புண்கள் தானும் 

கடித்ததொரு பிணியதிகம் ஆயிற் றென்றாற் 

கலந்துண்ண அனுபானங் காட்டக் கேளே, 593 

சன்னிக்குக் கசாயம் 

கட்டான பூசணிக்காய்க் சசாய மாதல் 

கடுவீழிச் சாறாதல் பாலி லாகல் 

மட்டான வெல்லமிட்டுக் கொள்ளத் தீரும் 

மண்டைநோய் சூலைமுதற் கரப்பான் போகும் 

இட்டான சன்னிக்குக் கசாயஞ் சொல்வோம் 

சிறுவழு தலையின்வோர் கழஞ்சு நாலு 

தொட்டான சுக்கிரண்டு €ந்திலி ரண்டு 

துவளவிடுத் திருநாழி நீரிற் போடே. 594 

  

592. 1உயர்தாளி;



மூலம் 

இருமலுக்குக் சசாயம் 

போட்டதனை எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிக் கொள்ள 

புகமான சன்னியெல்லாம் முறித்து போகும் 

நாட்டமுடன் இருமலுக்குக் சசாயஞ் சொல்வோம் 

நலமான முத்தக்காசு கழஞ்சு தாலு 

நீட்டதனைப் பேய்ப்புடலுங் கழஞ்சு நாலு 

நேரான பற்படகங் கழஞ்சு யிரண்டு 

மூட்டதனைச் சீந்தியிரண்டு சக்கி ரண்டு 

முன்போலே யிருநாழி நீரிற் போடே. 

நீரிலிட்டு எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

நேராகக் காசளவு தேனுங் குத்தி 

நீரிலிட்டுக் கொண்டவுடன் பேதி யாகும் 

நீரான மோருண்ணப் பேது நிற்கும் 

நீரிலிட்ட வாயுமுதல் இருமல் போகும் 

நேரான வேர்க்கொம்பு இப்பிலியுங் கூட 

நீரிலிடக் கரிப்பானுஞ் சமூலம் வாங்கி 

நேரான சங்கம்வோர் தோடை. வேரே. 

தோடையுடன் தேட்கொடுக்கி சிறுதேக்குத் தானும் 

செப்பமுடன் இருநாழி நீரிற் போட்டு 

ஏடையுடன் எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

இடஇபொடியுந் இப்பிலியும் மூல மாட்டி 

ஆடையடன் சுசாயத்தைக் கொண்ட போது 

அலத்திருமல் விட்டோடு மப்பா கேளு 

சாடையுடன் சேர்த்துமேற் கசாயஞ் சொல்வேன் 

சாதகமாய் இலவங்கம் ஏலந் தானே. 

தானென்ற செஞ்சந்தம் பூலா விருட்சம் 

சாதஃமாய்ப் பூலாவேர் நீர்த்தாளி வித்து 

மானென்ற யிவையெல்லாஞ் சமன்தூ எாட்டி. 

மைந்தனே ஆழாக்கு அளந்து கொண்டு 

309 
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ஊனென்ற ஆவின்தெய் ஆழக்குங் கூட்டி 

உறவுசெய்து சத்தெடுத்து உண்ட போது 

தேனென்ற குழம்பெடுத்து நக்கி னாக்காற் 

தீராத இருமலெல்லாத் தீருந் தானே. 598 

கிரிச்சனங்களுக்கு 

தீருமே இரிச்சனங்கள் ஆறு மென்றால் 

செப்புகிறேன் கசாயத்தைத் தஇறமாய்க் கேளு 

காருமே சாணச்சாறு கொடுப்பைச் சாறு 

சாதகமாய் வெந்தசா றாக வாங்கி 

தேருமே யிவையிரண்டுஞ் சமனாய்க் கூட்டித் 

திறமாகக் காற்படிநீ ர௬ுண்ணச் சொல்லு 

தூருமே கல்தெரித்கும் சலதாரை யாகும் 

தூரர்த்திடா தசையடைப்புக் கியம். வேனே. 599 

தசையடைப்புக்கு 

இயம்புவேன் இந்நீரிற் காரஞ் சேர்க்க 

இசைவான தசைதெரிக்கும் இன்னுங் கேளு 

இயம்புவேன் கட்டிரத்தம் முறிந்து வீழும் 

இறங்குகின்ற நீர்த்தாரைக் Big தீரும் 
இயம்பு வன் கசாயமொன்று சிறுதேக்கு மிளகு 

எரிசங்கம் வேர்சுக்கு கரிப்பான் பத்திரி 

இயம்புவேக் தோடைவேர் கொம்மட்டி வேரும் 

இவையொளன்றுக் கஇருகழஞ்சு இருநாழி நீரே. 600 

நீரதனை உழக்காக்கிக் குறுக்கிக் கொள்ள 

ரத்தடைப்பு சலவடைப்பு நீரடைப்புத் தீரும் 

வாரதனைக் கிரிச்சனங்கள் ஆறுந் தீரும் 

மற்றொருத்தற் இந்நூலை வழங்கி டாதே 
  

599. சலதாரை - நீர்த்தாரை
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போரதனைச் செய்யாதே 1வாதா டாதே 

பொய்சொல்லிப் புலையாடித் திரிந்தி டாதே 

சீரதனை அறியாரைச் சேர்ந்தி டாதே 

௪டவர்க்கம் அறிந்தகொண்டு இட்சை சொல்லு 

பேரதனை அறிந்திருந்தால் வாகடத்தைக் காட்டு 

2பிதற்றினால் வாய்மேலே போடு போடே. 601 

போட்டவுடன் வணங்கினாற் கருவைச் சொல்லு 

பொய்க்குறிசொல் பண்டிதரைப் போலா லாது 

நீட்டமுடன் துணிந்தவர்கள் போல அப்பா 

நெறிநிற்கப் 4பாலமில்லை யில்லா விட்டால் 

நாட்டமுடன் பலபழிகள் சுமத்தி யாகும் 

நலமறிந்து சொல்வதற்குத் தோட மில்லை 
கூட்டவுடன் ஒன்றான 6பெண்ணைப் போலே 

கூடுபப்பா சீடவர்க்கங் கூடுந் தானே, 602 

இரச தலைக்கு 

கூடிநின்ற சரீரத்தில் ரசசூலை முறிக்கக் 

கூடுகிற சுரைக்குடுக்கைக் கரியை வாங்கி 

நீடிதின்ற பழமோரிற் கரைத்துக் கொள்ள 

நீங்காத ரசங்கழன்று நீறாய்ப் போகும் 

நாடிநின்ற ரத்தபித்தம் போக வென்றால் 

நற்குன்றி வெட்பூலா 7மருக்காரை வேரும் 

ஓஒடிநின்ற முசுமுசுக்கை 8ிறுகளா வேரும் 

உப்பிலிவே ௬டன்திருநாமப் பாலை வேரே, 603 
  
601. 

602. 

603. 

1வாயாட 

£பித்தானால்,। 

ேேரிருக்க வெல்லுமடா$5 

*4யாருமில்லை,, வேணுமடாத 

செய்வதற்குப் பாவ மில்லை, 

6பொன்னைப் போலே,3,5 

7மதுக்காரை
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சுராங்குசம் 

பாலையுடன் மிளகுகடு கொன்றாய்க் கூட்டிப் 

பரிவாக ஆட்டுநெய்யி லெண்ணெய் விட்டு 

ஆலையுடன் அடுப்பேற்றி 1யெரித்து வாங்கு 

அப்பனே 2ேத்தபித்தம் அனைத்தும் போகும் 

மாலையுடன் சுராங்குசத்தைச் சொல்லக் கேளு 

வளர்சூகும் விழிகஞ்சா விசுவாசி நேராய் 

சோலையுடன் தூதளையின் சாற்றா லாட்டித் 

துவரைபோலக் குளிகைசட்டி வைத்தி டாயே, 604 

கிரிச்சனங்களுக்கு 

வைத்ததொரு குளிகையொன்று இஞ்ச் சாற்றில் 

மைந்தனே குளிர்மாறல் வெண்சு ரம்போம் 

வைத்ததொரு கிரிச்னெத்துக் கன்னஞ் சொல்வேன் 

மண்ணில்வளர் பூநாகம் எலுமிச்சங்கா யளவு 

வைத்ததொரு பாலிலே கரைத்துக் கொள்ள 

மகத்தான கல்லடைப்புத் தெறித்துப் போகும் 

வைத்தகொரு முசுட்டையிலை பாக்கள வரைத்து 

மருவியதோர் வெண்ணெயிலே கொடுத்தி டாயே. 605 

கொடுத்திடவே நீரடைப்புத் தீருங் கண்டாய் 

கூறுகிறேன் மொள்ளுச்சாறு வாங்கிக் கொண்டு 

கொடுத்இடவே அரிசியிட்டுக் கஞ்சி காய்ச்சித் 

கொடுத்தவுடன் நீர்ச்சிறுப்புக் குணமாய்க் காணும் 

கொடுத்டுடவே மாவிலிங்கு வடவே ரொன்று 

கூரான நெருஞ்சிவேர் பேராமுட்டி வேரும் 

கொடுத்திடவே சிறுபீளை வேருங் கூடக் 

கூட்டியொன்றாய் நீரிலிட்டு யெட்டொன்றாய்க் 

காய்ச்சே, 606 

  

604. 1வடித்து நக்கி, Pour BS wildy 

வசுவாசி - சாதிபத்திரி 

606. நீர்ச்சிறுப்பு - சொட்டு மூத்திரம்
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காய்ச்செடித் துண்டிடவே பாறைமுதல் நழுவும் 

சுல்தெறிப்பு நீர்க்கடுப்புக் கரைய வென்றால் 

காய்ச்சிவடித் இருந்தபழங் கஞ்சிக் குள்ளே 

கடுநெல்லி முள்ளியொரு 1பலந்தா ஸிட்டுக் 

காய்ச்சிநறுந் தாழையுட விழுதுச் சாறும் 

கலந்தரைத்து எட்டுநா ஞண்ணக் கேளு 

காய்ச்சலறும் நீர்க்கடுப்பு அடைப்புத் தீரும் 

கடும்புழுகு பணவெடைகதான் தூச்கு தூக்கே, 607 

இருமல் அடைப்புக்கு 

தூக்கியிள வெந்நீரிற் போட்டுக் கொள்ள 

துளிவிமுதல் பொ௫ிந்தூறல் துறந்து போகும் 

தாக்கியே யிருமலமும் அடைத்த தானாற் 

சாற்றுகிறேன் இருமலத்தின் தாரை தன்னைத் 

தேச்சியே திருகுகள்ளிப் பாலா மாக்கு 

இற்றா மணக்கெண்ணெய் ஆழாக் கப்பா 

தோக்கியே ஆவின்நெய்தான் படியா மாக்கு 

சோராமற் பாண்டத்தில் ஊற்று ஊற்றே. 608 

ஊற்றியே நிலப்பனைவேர் வெள்ளை யுள்ளி 

உத்தமனே பெருங்காயம் மஞ்ச ளோடு 

நேற்றியே வொவ்வொன்று அரைப்பலமா யாட்டி 

லேகஇித்துப் பதமாக வடித்து நீயும் 

ஆற்றியே யிரண்டுகா செடைதான் ஈக்கு 

அப்பனே மலதாரை இறக்கும் பின்னும் 

போற்றியே பால்கஞ்சி கொள்ள வேணும் 

பொழுதுபு௫ற் பருப்பிட்டுக் சஞ்சி வையே 609 

  

607. 11919. BT 90995
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நீரடைப்புக்கு 

கஞ்சிகொள்ள நீரடைப்பு வெளியாய்ப் போகும் 

காட்டாதே யிந்நாலைக் கள்ளர் கண்ணில் 

அஞ்சியே நடப்பவர்போற் கிரகிக்க மட்டும் 

அடிதொழுவார் நூல்கிட்டில் அகந்தை செய்வார் 

மிஞ்சியே எழுதரகி லுடையோ ரப்பா 
வெறும்வீணர் அவர்க்கொன்றும் விள்ள வேண்டாம் 

பஞ்சியே போவென்று தள்ளி விட்டுப் 

பாரப்பா பராபரத்தைப் பற்றிப் பாரே, 610 

நீர்ச் சுரப்புக்கு 

பாரப்பா இப்படி யே கஞ்சி கொண்டு 

பத்தியமாம் மறுதாளைக்கு அன்ன முண்ணில் 

நேரப்பா நீரோடும் இன்ன மொன்று 

நிகழ்த்துவேன் ஈருள்ளி இந்து வேடு 

தாரப்பா பழம்புளியும் சமனாய்க் கூட்டி 

சாதகமாய் அறுதிங்கள் சென்ற காடி 

வாரப்பா கலக்கிநீ யுண்ணச் சொல்லு 

மருவியதோர் பத்தியத்தை வழங்கு வேனே. 611 

வழங்கியதோர் பச்சரி பயறுஞ் சமனாய் 

மைந்தனே பால்கஞ்9 கொடுக்கச் சொல்லு 

விழங்கியதோர் வெண்சாவல் குடலீர லரைத்து 

வெண்டசுவின் பாலிலே கொள்ளப் போகும் 

புழங்கியதோர் வாய்பேசா துண்ண வேணும் 

பூட்டக்கேள் நறுந்தாளிச் சாறு வாங்கி 

அழங்கியதோர் குறுவைநெல் லரி9 கூட்டி 

ஆட்டியே வெல்லடொடு ஆட்டு நெய்யே, 612 

  

610. அகந்தை - ஆங்காரம், செருக்கு.
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கல்லடைப்புக்கு 

நெய்விட்டுக் இளறியே திண்ணும் போது 

நேராகக் கல்லடைப்பு வீக்கம் நீங்கும் 

தெய்விட்டுப் பலகறையின் சாம்பல் வாங்கி 

நிம்பச்சாறு குழப்பியுண்ணில் நீர்த்தாரை யாகும் 

நெய்விட்டு ஆவின்பால் சங்கங் குப்பி 

நேராக உண்டிடவே சிறுப்பு வாங்கும் 

நெய்விட்டு ஆட்டுத்தாம் பெட்டி தன்னை 

நேரான தண்டிலே பொதியப் போடே. 613 

போட்டங்கே கழுத்தளவு சலத்தில் நிற்கப் 

போகாத கல்லடைப்புப் புழுங்கி வீழும் 

நீட்டக்கேள் புனல்முருங்கை நன்னாரி வேரும் 

நேரான ஆவிரைவோர் அமுக்கி ராவேர் 

நாட்டக்கேள் உத்தம தாளி வேரும் 

நலமாக ஆட்டியே விளக்கெண்ணெய் குத்தி 

பூட்டக்கேள் குழப்பிதக்௪ வீக்கந் தூக்கம் 

பொருமலொடு கல்லடைப்புப் போந்து போமே. 614 

போமப்பா ஐவாலி மனோசிலையும் நேராய் 

புகழ்மேனிச் சாற்றிலுண்ணப் பொழியும் நீர்தான் 

வாமப்பா சின்னிச்சாறு நாவற் பட்டை 

வளமாக அதன்கொட்டைப் பருப்புங் கூட 

வேமப்பா சமபாகம் அரைத்து வாங்கி 

வெள்ளாட்டின் பாலிலே யுண்ணப் போகும் 

ஆமப்பா வல்லாரைச் சூரணங் கேளு 

அப்பனே மேகமென்ற குளைத்தும் போமே. 615 

  

613. ஆட்டுத்தாம்பெட்டி - ஆட்டு மூத்திரப்பை
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வல்லாரைச் கரணம் 

அனைத்தும்போம் வல்லாரைச் சமூலம் வாங்கி 

அப்பனே நிழலுலர்த்திச் சூர ணித்து 
அனைத்தும்போம் நெய்யிலுண்ண மேக மெல்லாம் 

ஆச்சரியம் நிலக்குமிழ வேரிழத்து நன்றாய் 

அனைத்தும்போம் நீரிலிட்டு யெட்டொன்றாய்க் கொள்ள 

அடைத்திருந்த கல்லுவிழு மப்பா கேளு 

அனைத்தும்போம் நாய்ப்பாகல் நத்தைச் சூரி 

அடைவுகருஞ் சீரகமும் சலத்திற் கூட்டே, 616 

கூட்டியே எட்டொன்றாய்க் கொள்ளக் கேளு 

கூட்டோடே கல்தெறித்துக் குமுறி வீழும் 

நாட்டியே மூன்றுதினம் உண்ணக் தீரும் 

நலமான கொடுப்பைச்சாறு நெொச்சிச் சாறும் 

கட்டியே வகைக்குழக்குக் கலந்து கொள்ள 

உடன்தீரும் சல்லடைப்பு சதைய உடைப்பு 

நீட்டியே பிரமேகம் இரண்டுபத்தும் போக 

நிகழ்த்துகிறேன் மகாமேகக் குடோரி தானே. 617 

மகா மேகக் குடோரி 

தானென்ற காரீயம் இலுப்பை நெய்யில் 

தனித்தனியே ஏழுதரம் உருக்கிச் சாய்க்க த் 

கானென்ற சகண்டங்கத் திரியின் சாற்றாற் 

சாதகமாய் எடுத்ததனைச் சட்டியி லிட்டுத் 

கானென்ற நாயுருவி சிவந்த தாகச் 

சட்டிக்குள் ஸிட்டுநீ வறுக்கும் போது 

கானென்ற கரண்டிகொண்டு கிண்டி சண்டி 

சரசமாய்ச் சிந்தூர மான பின்பு 

தானென்ற இந்தூரரங் குழலி லிட்டுச் 

சாப்பிட்டால் மேகாதி குடோரி தானே. 618
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குடோரியென்ற சிந்தூர பற்பந் தன்னைக் 

கூறக்கேள் பணமூன்று நெய்யிற் கொள்ளா 

குடோரியென்ற சுக்கிலத்தில் மேகம் போகும் 

கூறான தேனிலிடச் சகலமே மம்போம் 

குடோரியென்ற க&ீழ்க்காயின் சாற்றி லூட்ட 

கொத்தோடே சுரோணித மேகந் தீரும் 

குடோரியென்ற ரத்தமே கத்தைப் போக்கும் 

குருவாழைத் தண்டுநீர் தன்னி லூட்டே. 619 

களட்டடா சிறுபிளைச் சாற்றில் நீயும் 

உத்தமனே கல்லெரிப்புத் இருத் தீரும் 

நாட்டடா இஞ்சிச்சாறு சீதசுரம் போகும் 

நலமான மேனிச்சாறு தன்னி லூட்ட 

வாட்டடா அறுசன்னி வாதம் போகும் 

மைந்தனே வெற்றிலைச்சாறு கிராம்பு கூட்டி 

நீட்டடா வாதசுரம் வெருவி யோடும் 

நேருற்ற தாபசுரந் தனக்குக் கேளே. 620 

கேளப்பா இளநீரைச் செதுக்கி வந்து 

கெடியாக நீரிலிடு பித்தசுரம் போகும் 

வாளப்பா பழச்சாற்றில் ஊட்டு ஊட்டு 

வாகாக நீரிழிவு போக வென்றால் 

வேளப்பா அபினியொடு விளம்பிசினும் நேராய் 

விரவுவாய் தேனிலே பொடிதா ஸிரண்டு 

நாளப்டா ஏழுதினம் உண்ணத் தீரும் 

நலமான சிரிச்சனங்கள் போகத் தானே. 621 

இ௱ச்சனங்கள் போகவென் றால் முசுட்டை. வித்து 

கெடியாக நெருஞ்சிவித்து ஆவிரை வித்து 

இரிச்சனங்கள் போகவே வகைக்கு மக்கு 

கெடியாக எிளாம்பினும் கழஞ்சு யெட்டு
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கிரிச்சனங்கள் போகவே அபினி நாலு 

கேளப்பா உலர்த்திநன்றாய்த் தூளா யாட்டி 

இரிச்சனங்கள் போகவே வெருகடி.தான் தேனிற் 

கெடியாகச் சிந்தூரம் 'பொன்பி டிதான் டோடே. 622 

நீரிழிவுக்கு 

போட்டிடுவாய் அட்டதினம் நீரிழிவு தீரும் 

புகழான நீரிழிவுக் கின்னும் கேளு 

நாட்டிடுவாய் சூதமொரு சுழஞ்சு பத்து 

நலமான கந்தகமுங் கழஞ்சு பத்து 

ஆட்டிடுவாய் வெற்றிலையை யிதற்கு இரட்டி 

அப்பனே பேழைபோல் குகைதான் கட்டி. 

நீட்டிடுவாய் குகைக்குள்ளே கந்தி சூதம் 

நேராக வைத்துநீ மூடு மூடே. 623 

மூட்டியே குகைகட்டி வெற்றிலையை யிட்டு 

முழங்கவே யிருநூறு பரத்தி கட்டி 

நாட்டியே பொ இந்துகட்டி யதன்மேற் கேளு 

நலமான வாழையிலை யிரு நூறு பொதிந்து 

நீட்டியே பிளவைகட்டு சுற்றி வைத்து 

நெருக்கிநார் கட்டியொரு குழிகெல்லி நீயும் 

ஊட்டியே குழிக்குள்ளே புளிப்பு ரோணி 

உத்தமனே ஈரஞ்சு மரக்கால் கொட்டே. 624 

கொட்டியே அதன்மேலே யிலைப்பொதியை வைத்துக் 

குவித்திடா யதன்மேலே சிராய்ப்பு ரோணி 

கொட்டியே அனலிட்டு வெந்து நிற்கும் 

குவியநீ தெரியாமல் மண்ணை மூடு 

  

622. 1பணவெடைதான்?2,3
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கொட்டியே மூன்றுதினங் கழித்த பின்பு 

கூட்டடா மருந்தெடுத்துக் கல்வத் இட்டு 

கொட்டியே தூளாக்கக் *குழலி லிட்டுக் 

கூறக்கேள் சிந்தூரங் குணத்தைக் கேளே. 625 

குணங்கேளு மதுமேகம் பித்த மேகம் 

கூறான வாயுவுடன் கொடிய மேகம் 

ணெங்கேளு உண்டவுடன் தீர்த்து போகும் 

செய்யவுறு கிரிச்சனந்தான் தீரக் கேளு 

மணங்கேளு அத்தித்தோல் ஆவிரந் தோலும் 

மைத்தனே ஒதஇியமரப் பட்டை தானும் 

சணங்கேளு சமபாகம் உலர்த்தி நீயும் 

தரிக்கநன்றாய்ப் பொடியாச்கித் தேனிற் ன ரர 

நீரிறங்க 

கொள்ளக்கேள் இரிச்சனங்கள் போகும் போகும் 

கூனமன்றி நீரிறங்கக் கேளு கேளு 

விள்ளக்கேள் மாம்பட்டை ஆவிரையின் பட்டை 

வெள்வேல்கோல் வேப்பந்தோல் இவைதான் தேராய் 

அள்ளக்கேள் இடித்துவொரு பாண்டத் கிட்டு 

அப்பனே சலம்விட்டு ஊற வைத்து 

துள்ளக்கேள் குறுக்க தினம் உழக்க ருந்தத் 

துயர்தீரும் மேகாதி சூரணத்தைப் பாரே. 627 

மகாதிச் கரணம் 

பாரப்பா முந்திரிகை பேரீச்சம் பழமும் 

பருநெல்லி அதிமதுரம் ஏலம் கல்நார் 

நேரப்பா திப்பிலியும் சிறுபீளை வேரும் 

நேரான சந்தனமும் கொத்த மல்லி 

வேரப்பா வெள்ளரியின் வித்துங் கூட்ட 

மீறாமற் சமபாகஞ் சூர ணித்து 

  

625. !கலசத்திட்டு2, கலக்கி வைத்து$ 

கூட்டியே நக்கிடவும்2,3,5
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வாரப்பா வெருகடிதான் கழுநீரிம் கொள்ள 

மைந்தனே கடுப்பெறிவு கிரிச்சனங்கள் தீரும் 

ஆரப்பா அறிந்துசெய்வோர் இத்தர் முத்தர் 

அப்பனே மற்றோர்க்குத் தெரிந்தி டாதே. 628 

வங்க பற்பம் 

தெரிந்திடவே குன்மங்கள் சிதறி யோடச் 

செப்புவேன் வங்கபற்பம் இறமாய்க் கேளு 

அறிந்திடாய் தகடுகொண்டு வங்கந் தன்னை 

அப்பனே சட்டியொன்றில் அரைவா யுப்பை 

சொரிந்திடாய் அதன்மேலே தகடு வைத்து 

சோரவந்தச் சட்டிரொம்ப உப்பு மிட்டு 

வருந்திடாய் மேல்சட்டி சவிழ்த்து மூடி 

மைந்தனே நால்சாமம் எரித்தி டாயே, 629 

எரித்தாறி எடுத்துப்பார் வங்க பற்பம் 

என்மகனே இரண்டுபணந் தன்னை வாங்கி 

எரறித்தாறாச் சர்க்கரையிற் குழப்பி யுண்ண 

எட்டுவகைக் குன்மங்கள் எல்லாத் இரும் 

எரித்தாறா நோய்க்கெல்லா மிப்படியே யிட்டு 

இட்டுவர வங்கபற்பம் இன்னங் கேளு 

எரித்தாறும் நோயனைத்தும் உசித மிந்த 

இயல்புகேள் அதில்கண்ணி பிடுங்கி டாயே. 630 

பிடுங்கியோரு சட்டியிலே கழுவிக் கொண்டு 
பேராகத் தாழிக்குட் பரத்தி யிட்டு 

நெடுங்கியே யிரண்டுபலம் வங்கம் வைத்து 

நேராக யதன்மேலும் அதில்கண்ணி யிட்டு 

நடுங்கெயகோர் சட்டியினாற் கவிழ்த்து மூடி 

ராப்பகலாய் எண்சாமம் முத்தீ யிட்டு 

மடுங்கியே ஆறவிட் டெடுத்துப் பாரு 

மைந்தனே வங்கமது பற்ப மாரோ. 621
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ஆமப்பா பற்பத்திற் பணந்தா னொன்று 

ஆவின்நெய்யிற் கொண்டிடவே தீரும் தோய்கேள் 

ஓமப்பா எலும்புருக்கி வெள்ளை வீழ்தல் 

உடற்காத்தல் கடுப்புகிரிச் சனங்கள் இரும் 

வேமப்பா சலக்கழிச்சல் காமாலை பாண்டு 

வெங்கனலிற் பஞ்சுபோல் வேகும்வேகும் 

தாமப்பா மருந்தெல்லாம் உள்ளபடிச் சொன்னோம் 

நாதாக்கள் இக்கருவை மறைத்திட் டாரே. 632 

அப்பிரகச் சிந்தூரம் 

மறைபோற்றும் அப்பிரகச் சந்தூ ரத்தை 

வயணமாய்ச் சொல்லுகிறேன் மச்ச கெந்திரா 

நிறைபோற்றும் அப்பிரகம் இடித்து வாங்கி 

நேராகப் பாண்டத்தி லிட்டு நீயும் 

நறைபோற்றும் கல்லத்தி அரசு அத்தி 

நலமான ஆலம்பட்டை யிவைதான் நேராய் 

குறைபோக்கி யிடித்துநீ சலமும் விட்டு 

குமட்டியே சழுவியதை ஊற வையே. 633 

ஊறியதோர் நீர்பிழிந்து ௮ப்பிரகு மாட்டி 

உத்தமனே எருக்கிலையைப் பரத்தி நன்றாய் 

மீறியதோர் அடையைவைத்து உலா்ந்து பின்பு 

வீதியிலே எருக்கவித்து அடையை வைத்து 

மாறியதோர் அடைமேலே எருவுங் கொட்டி 

மைந்தனே வற்சாலிப் புடத்தைப் போடு 

தேறியதோர் அப்படியே யிருபத் தொன்று 

இறத்திலே அப்பிரகஞ் சிந்தூர மாமே, 634 

  

632. 

633. 

நாதாக்கள் - சுத்தவான்கள், பெரியோர். 

குமட்டு தல் - புரம்டுதல் 

ay 2h
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சிந்தாரம் எடுத்துநீ சலத்திற் போட 

சக்ரைத்திற் தாழ்ந்துபோம் மிதந்தி டாது 

சந்தாரம் பணவெடைதான் தேனிற் கொள்ளத் 

இராத நீரிழிவு தீருந் தீரும் 
ஓந்தூரம் உண்டிடவே கிரிச்ச னங்கள் 

செப்பரிய சயந்தீருங் குன்மந் இரும் 

சிந்தூரம் உண்டிடநோ யெல்லாத் தீரும் 

சிவசிவா அப்பிரகத் தெளிந்த போக்கே. 635 

போக்கான பிரமேகம் ஓழியக் கேளு 

பூட்டுவேன் ஈருள்ளி பழச்சாறு வெல்லம் 

தாக்கான சமபாகம் பனியில் வைத்துத் 

தான்பிழிந்து சாப்பிடவே தணிந்து போகும் 

தேக்கான அப்பிரகம் இன்னுஞ் சொல்வேன் 

இருமாலின் அப்பிரகம் எடுத்து வந்து 

வாக்கான வெள்ளாட்டு நீரில் வெந்து 

மைத்தனே மறுபடியு மாட்டக் கேளே. 636 

மாட்டக்கேள் சுண்ணாம்புத் கண்ணீர்க் குள்ளே 

வாகான கோரநீரில் அவித்துக் கொண்டு 

நாட்டக்கேள் சலம்விட்டுக் கழுவிப் போட்டு 

நன்றாக இதழிதழாய் எடுத்துக் கொண்டு 

பூட்டாகப் புதுச்சீலைக் குள்ளே வைத்து 

புகழாகப் பருநெல்லுங் கூடக் கூட்டி 

ஹட்டக்கேள் இழிகட்டிச் சட்டியி லிட்டு 

முத்துப்போலத் தெளிக்காடி 1மட்டாய் வாரே. 637 

வார்த்துநன்றாய்ப் பிசைந்திட அப்பிரகம் கரைந்து 

மண்டிபோலக் க&ழ்நிற்குந் தெளிந்தி றுத்து 
வார்த்துநன்றாய் உலர்ந்தபின்பு ஆலம் பாலும் 

வளராலம் விழுதுமதன் முகிழுங் கூட 
  

637. 1மறையட
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வார்த்துதன்றாய் மயன்ம்போ லாட்டி வாங்கி 

மைந்தனே இன்னமுங்கேள் நினைவாய் நீதான் 

வார்த்துதன்றாய் ஆலிலையில் பழுப்பு வாங்கி 
மடக்கொன்றில் மருந்தப்பி மடக்கால் மூடே. 638 

மூடியே சலைசெய்து மண்ணுஞ் செய்து 

முசியாதே சசபுடத்திற் போட்டு வாங்கு 

நாடியே மூன்றுகரம் இரட்டையிலை யிட்டு 

நயமாக ஆறுதரம் இப்படியே போடு 

நீடியே கற்றாழைச் சாற்றா லாட்டு 

நேராக மூன்றுதரம் படத்தைப் போடு 

தேடியே ஒரிலைத்தா மரையின் சாற்றால் 

சிறக்கவே மூன்றுதரம் புடத்தைப் போடே. 639 

போட்டதொரு அப்பிரகம் எடுத்துப் பின்னும் 

போர்வெள்ளை யாட்டுநீர் தன்னி லிட்டு 

மூட்டதொரு கையாலே பிசைத்து நீயும் 

முழங்கவே கொடுப்பைதனைச் சமூலம் வாங்கி 

கூட்டதொரு குறுக்கரிந்து சட்டியி லிட்டுக் 

குறையன்றி முச்சாமம் எரிக்கப் பற்பம் 

கட்டதொரு நாவற்தோல் அகத்தித் தோலும் 

சிறப்பான அரசந்தோல் அத்தித் தோலே. 640 

தோல்சமனாய்ப் பொருக்கெல்லாஞ் சீவிப் போட்டுத் 

துண்டுதுண்டாய் நறுக்கியே சன்ன மாட்டி 

தோல்சமனரய் நாற்குறுணி நீரிற் போட்டுச் 

சுழலவே ஆறியபின் நாலொன் றாக்கி 

தோல்சமனாய் வெந்தசலம் அப்பிரகத் தூற்றித் 

தூளாட்டி வில்லைதட்டு. உலர வைத்து 

தகோல்சமனாய் சசபுடந்தான் போடு போடு 

சோறுபோலக் கோலரக்குக் கசாயம் வையே. 641
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கோலரக்குக் கசாயத்தால் புடந்தான் பத்து 

குமட்டியே வெந்தபின்பு சீனி வாமை 

போலரக்குப் பழந்தேன்பால் நெய்யஞ்சும் நேராய்ப் 

புகட்டியதிற் சிந்தூரம் பிசைந்து வைத்து 
காலரக்குச் சட்டியிட்டு அடப்பி லேற்றி 

கனகம்போல் பதம்வநதால் ஆற்றி வைத்து 

பாலரக்கும் பதமேது சலந்தான் வற்றிப் 

பழமெல்லாங் காணா மல் நெய்பதமாற் தானே, 642 

நெய்பதமாய் நிற்கையிற் சிந்தூர மாகும் 

நேராக ஆறியபின் வைத்து நீயும் 

மெய்பதமாய் அனுபானம் சுரத்துக் கெல்லாம் 

மீறாமற் சீனியிலே அரைமா ஊட்டு 

செய்பதமாய் தாபசுரம் போக லென்றால் 

செப்புகிறேன் சுக்குத்தூள் பணந்தான் வாங்கி 

கைபதமாய்ச் சிந்தூரம் அரைமா ஊட்டு 

சுடுஞ்சுரங்கள் சன்னிக்கு முருங்கைத் தோலே. 643 

முருங்கைத்தோல் சுசாயத்தால் அரைமா சட்டு 

மூர்ச்சையுறுந் தோடசரம் அனைத்துந் தீரும் 

முருங்கைத்தோல் பத்தியங்கேள் வெள்ளாட்டுப் பாலில் 

மொழிகுறுணை நொய்யிட்டங்கே கஞ்சி காய்ச்சி 

முருங்கைத்தோல் பனைவெல்லங் 1கழஞ்சு யிட்டு 

மொலுமொலென வொக்கவே கொடுக்கச் சொல்லு 

முருங்கைத்தோல் உதரத்தில் வியாதிக் செல்லாம் 

மூன்றுநாள் தேனிலே குன்றி ஊட்டே, 644 

ஊட்டுவாய் இர்ண்டுமா சிந்தூரம் வாங்கி 

உற்றநதொச்சிச் சாற்றிலிடு அட்டகுன் மம்போம் 

நாட்டுவாய் உதரத்திழ் கட்டி போக 

நறுநெய்யைச் சேர்த்தும் உண்ணச் சொல்லு 

  

644. 1G) F DCFH 2.3.5 

குறுணை - குறுதொய்
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நீட்டுவாய் நீரிழிவு போக வென்றால் 

நிறுந்தொருமா சிந்தூரந் தேனி வூட்டு 
மாட்டுவாய் 1காயா சுவாசம் போக 

மைந்தனே இந்தூரம் காணி போடே. 645 

காணியிடு நெய்யிலே சயரோ ஈம்போம் 

காயாசு வாசம்போம் வறட்டி போகும் 

சோணியிடு வலிகுன்மம் போக வென்றால் 

கொட்டடா முருங்கைத்தோற் சாற்றி னுள்ளே 

ஊணியிடு சத்திகுன்மம் நீக்க வென்றால் 

உத்தமனே சுக்குவெந்த சலத்தி னுள்ளே 

பேணியிடு இந்தூரம் இருமா நீயும் 

பேரான ரசபற்பம் கூட்டு கூட்டே, 646 

கூட்டயிலே பேதிமெத்த உண்டாச் சென்றால் 

கூறுவேன் காந்தசிந் தூரத் தோடு 

ஊட்டயிலே சூத)ந் தூரந் தானும் 

ஓரொன்று பணத்துக்கும் அப்பிரகம் அரைமா 

நீட்டயிலே அட்டகுன்மம் பறந்து போகும் ; 

நேராகப் பத்தியத்தை நீகே எப்பா 

நாட்டயிலே பிரமகுலத் துதஇுத்தோ ராகில் 

நலமான துவரைதூ தளங்கா யாமே. 647 

உலோகச் சிந்தூரம் 

ஆமப்பா மாங்கிசந்தான் இன்ற பேர்க்கு 

ஆட்டுவற்றல் முயல்கறியும் நீர்மோ ராகும் 

வேமப்ப௱ உடம்புமெத்த மெலித்தி ருந்தால் 

வெண்ணெய்திண்ணச் சொல்லுவாய் வேறு கேளு 

        

645. 1சுவாச காசம், காச சுவாசங்கள் 

647. பிரம குலம் - பிராமண சாதி (மரக்சறியுண்போர்)
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சாமப்பா சலக்கழிச்சல் அனைத்தும் போகச் 

சாற்றுகிறேன் லோகமுற்ற சிந்தாரந் தன்னை 

நாமப்பா கண்டபடி சுருக்கங் கேளு 

நல்லபழச் சாற்றிலே பொடியைப் போடே. 648 

போட்டதனைக் கழுவியே ரவியிற் போடு 

புகழாக உலர்ந்தபின்பு நாவற் பட்டை. 

ஆட்டதனைப் பிழிந்திந்த அரப்பொடியிற் சேர்த்து 

அப்பனே சுவறுமட்டும் ரவியிற் போடு 

நாட்டதனை மூன்றுதரம் இப்படியே செய்ய 

நலமான சிழ்தூர மாகும் பாரு 

கூட்டதனை ஆவிரையின் விதைத்தா ளாட்டிகி 

சகோதன்றிச் சலைவடு. கொண்டி டாயே, 649 

வடிகொண்ட தூளதனில் வராகன் மூன்று 

மகத்தான சிந்தாரம் பணந்தான் மூன்று 

வடிகொண்ட. தேனினொரு கசாயத் தூட்டு 

மைந்தனே கசாயத்தின் மருந்தைக் கேளு 

வடிகொண்ட கழல்மணியும் வெள்ளுள்ளி கடுக்காய் 

வசம்புதேற்றா னுடனே சுக்கோ டானும் 

வடிகொண்ட எட்டொன்றாய்க் கொள்ளச் சொல்லு 

மைந்தனே இராணிக்குக் கசாயங் கேளே. 650 

கிராணிக்குக் கசாயம் 

கேளப்பா சலக்கழிச்சல் அனைத்தும் போகும் 

கெடியான கடலிறாஞ்சிப் பட்டை தானும் 

நாளப்பா பலமூன்றே முக்கா லாகும் 
நலமான ஆலிரைத்தோல் மூன்றே முக்கால் 

நீளப்பா பலமஞ்சு கருங்காலிப் பட்டை 

நேரஞ்சு பலங்கட்டுக் கொடிச்ச மூலம் 

தாளப்பா கடுக்லாய்தான் பலம்நா லாகும் 

தானிக்காய் பதினஞ்சு தகர்த்து வாங்கே. 651 

  

649. HM YSU ~ aH Me
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தகார்த்திடுவாய் இரண்டரைகான் பலந்தா னப்பா 

சாதிக்காய் இவைசேரத் தூளா யாட்டித் 

தகர்த்திடுவாய் இருநாழி சலத்திற் காய்ச்சிச் 

சார்வாக எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி நன்றாய் 

குகர்த்திடுவாய் இரண்டுகுத்துச் சூர ணத்தைச் 

சாப்பிடவே இருநேரம் அசனம் மேலே 

குகர்த்திடுமே சலக்கழிச்சல் மாறும் மாறும் 

குலைமுமுகத் தைலமொன்று சாற்றக் கேளே. 652 

மதுராதித் தைலம் 

சாற்றக்கேள் மதுராதித் தைல மொன்று 

துபோதனர்கள் 1ஆராய்ந்து சாபநீ கீர்த்துச் 

சாற்றக்கேள் சிறு&கரை பொன்னாங் காணி 

துளிராவி ரையிலையும் தாமரையின் வளையம் 

சாற்றக்கேள் முட்தாழை விழுதுங் கூட 

சமபாகம் இடித்ததனைப் பதக்கு நீரில் 

சாற்றக்கேள் நாலொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

தயிர்போலே பிழிந்துவைத்துப் பின்னுப் கேளே. 653 

கேளப்பா வெட்டிவேர் பலமஞ் சாகும் 

கெடியாகும் இலாமிச்சம் பலமஞ் சாகம் 

நாளப்பா சந்தனமும் பலபஞ் சாகும் 

நலமான இரண்டுபலம் கெங்கழுநீர் மூலம் 

தாளப்பா இவையெல்லாஞ் செவ்விளநீர் விட்டுச் 

சாதகமாய் மயனம்போ லாட்டி வாங்கி 

நீளப்பா முக்குறுணி சலத்திற் சேர்த்து 

நெருப்பெரித்து எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கே. 

654 

  

652. அசனம் - சோறு 

653. 1இட்டதொரு௨,5 

தபோதனர் - முனிவர்
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வாங்கியே முந்திவைத்த சுசாயத் தாட்டி 

மைந்தனே மேல்மருந்தை மாட்டக் சேளு 

பாங்கியே இலவங்கம் ஏலம் கோட்டம் 

பருமதுரம் சண்பகப்பூ சாதி பத்திரி 

கூங்கியே மஞ்சிட்டி நாகம் கல்நார் 

சாதித்காய் சடாமாஞ்? கிராம்பு சீரம் 

ஒங்கியே மாஞ்சகையும் கூகை நீறும் 

உத்தமனே வகையொன்று கழஞ்சு ஒன்றே. 655 

ஒன்றாக மருந்தெல்லாம் ஆட்டி வாங்கி 

உருசவே முன்வைத்த கசாயத் தாட்டி 

நன்றாக நல்லெண்ணெய் படியும் விட்டு 

நாயகர்க்குப் பூசைசெய்து வடித்துப் பின்பு 

குன்றாகுங் வர்ப்பூரம் புழுகு சட்டம் 

கோரோசனை யிரண்டுப ணந்தான் சேர்த்துப் 

பொன்றாகுத் தைலமிட்டுச் சீயக்காய்த் தேய்த்துப் 

புகழாக முழுகவெரப் புதுமை கேளே. 656 

புதுமையென்ற மேகங்கள் இரண்டு பத்தும் 

பொறிவிழுந்த கருமருந்து போல வேகும் 

பதுமையென்ற உருவம்போல் வாக டங்கள் 

பண்டிதர்கள் அறியாமற் பழியைக் கொண்டார் 

கதுமையென்ற தொழிலெல்லாம் சூத்திரத்திம் சொன்னேன் 

கண்கெட்ட குருடருக்குங் காண லாகும் 

கொதுமையென்ற நாகபூ பதியைக் கேளு 

கோடான கோடிபிணி தீருந் தானே. 657 

நாக பூபதி 

தானென்ற தாமிரம் பலந்தா னிரண்டு 

தகடுவெகு லேசாகக் தட்டி. வாங்கி 

தானென்ற புளியிலைச்சாற் றுக்குட் போட்டுச் 

சாதகமாய்க் கொஇப்பித்து யெடுத்துக் சொண்டு 

  

655. 1சிறுநாவல்$.5 

தாகம் - சிறுதாவல்
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கானென்ற கந்தியிரண்டு பலந்தான் வாங்கி 

சாதகமாய் எருக்கம்பால் விட்டு ஆட்டு 

தானென்ற தகட்டிலிரு புறமும் பூசி 

தளர்வெயில் உலர்த்தியே திரும்ப வாங்கே, 658 

வாங்கியே தகடுதன்னைச் சிறுசட் டிக்குள் 

மாட்டியொரு மேல்சட்டி கொண்டு மூடி. 

தாங்கியந்தச் சட்டிக்குள் சீலை செய்து 

சாதகமாய் மண்செய்து இருசாமம் மட்டும் 

தேங்கியந்த எருவடுக்கிச் சட்டி வைத்து 

இரும்பவொரு முழஉயரம் எருவ டுக்கிப் 

பாங்கியந்த அனலூட்டி யெரித்து ஆறில் 

பார்மகனே சிந்தூர பற்ப மாமே, 659 

பற்மமென்ற தாமிரத்தைத் தூளா யாட்டிப் 

பாய்ச்சடா சமபாகம் சூதம் கந்தி 

அற்பமென்று நினையாதே செருப்படிச் சாறுவிட்டு 

ஆட்டியே குகையிலிட்டு மண்ணுஞ் செய்து 

ஈிற்பமென்ற முன்போலே புடத்தைப் போடு 

சிவசிவா ஆறவிட் டெடுத்துப் பின்பு 

சொழற்பமென்ற எட்டிலொன்று நாவி கூட்டிச் 

சோராமல் நாலிலொன்று மிளகு கூட்டே. 660 

மிளகிட்டுக் கொடுவேலி மூலம் வாங்கி 

முலரவே கசாயத்தில் ஆட்டு ஆட்டு 

இளகிட்டு இருசாமம் கழிந்த பின்பு 

இகமாகக் குன்றியெடை. குளிகை கட்டி 

மிளூிட்டுக் குகையிலிட்டு நெல்லுக்குள் வைத்து 

ஒருஇங்கள் சென்றுமே வாங்கி மைத்தா 

புளிகிட்ட நோய்க்கெல்லாம் ௮னுபானந் தன்னைப் 

பாடுகிறோம் பண்டிதரே பார்த்தி டீரே. 661
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பார்த்திடவே இப்.பிலித்தூள் பணந்தா னொன்று 

பாய்ச்சடா பூபநியாம் உண்டை யொன்று 

சோர்த்திடவே பதிமூன்று சன்னி போகும் 

சேரிதற்கு இஷஞ்டிச்சாறு இறமாய் நீயும் 

கார்த்திடவே கொடுவேலிக் சசாயத் தூட்டு 

சுடுஞ்சுறுக்கும் பதினெட்டுச் சூலை போகும் 

கோர்த்திடவே திரிகடுகு வெந்நீரி லாட்டிக் 

கொடுத்தவுடன் சுரமனைத்தும் கூவிப் போமே, 662 

கூிப்போம் அட்டமுன்மம் தேனி லட்டு 

குலவியதோர் சயரோகங் கூப்பிட் டோடும் 

பேரிப்போம் பவுத்திரமுங் கரப்பான் புண்ணும் 

பிரளவருங் குத்துமுதல் பலங்கெட் டோடும் 

ஆூப்போம் மூண்டுநின்ற வியாதி யெல்லாம் 

அடியுடனே 1பேர்ந்துபோ மப்பா கேளு 

வாசிப்போம் என்றுநினை வாயிற் றென்றால் 

மைந்தனே இந்தநால் வாசிம் பரயே. 663 

சுந்தகத் தைலம் 

வாக்கும் கந்தகத்தின் தைலம் வாங்க 

வகைகேளு புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

நேக்கும் கந்தியோரு பலத்தான் மூன்று 

நிர்விகற்ப சூதமஞ்சு லிங்கம் மூன்று 

ஆரிக்கும் சவுரிநீ மூன்று தூக்கு 
அரிதாரம் ஒருமூன்று "லைதான் மூன்று 

பூசிக்கும் ஆயிமுதல் நிருவா ணிக்கும் 

புசழாக வாமத்திற் பூசிப் பாயே. 664 

பூசித்து மஞ்சளிலே தைலம் வாங்கி 

புகட்டிநீ மருந்தெல்லாம் மயனம் போலே 

பூசித்து எட்டுநாள் ஆட்டி வாங்கி 

புகமான பரணியிலே ஆட்டி மைந்தா 

  

663. 1எழுந்துபோடி, யோடிப்போடி
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பூசித்து பரணிக்குள் வளப்பக் கல்லால் 

பொருந்ததி அடைத்தங்கே சந்து வாய்க்குப் 

பூசித்துக் கற்சண்ணச் சோறுங் கூட 

பொங்இதின்ற உமிக்கரியும் ஆட்டி வாங்கே. 665 

வாங்கெதோர் மருந்துதுனைச் இலையி லுூஃடு 

வாகாகச் சந்துவாய் அடைத்துச் சுற்றி 

வாங்கியதோர் மண்செய்து கச்சு மட்டும் 

வாகாகக் குழிவெட்டிப் பாதி மட்டும் 

வாங்கியதோ.ர் ஆட்டெருவை அதிலே கொட்டி 

மணல்கொட்டி நெற்குழிபோல் வளைந்து பின்னும் 

வாங்கதோர் பரணிதனை அதன்மேல் வைத்து 

மைந்தனே ஆறுதிங்கள் ஆட். யங்கே, 666 

ஆறுதிங்கள் ஆனபின்பு திறந்து பார்க்க 

அப்பனே நீலநிறத் தைல மாகும் 

வேறுவினை யொன்றுமில்லை தைலங் கொள்ள 

வேதாந்தக் காயெனக்கு விரித்துச் சொன்னாள் 

மாறுவித மணல்படர்த் தைல மாச்சு 

மகத்தான தைலமது மரண மில்லை 

ஏறுவிதம் வியாதிசுட்கு அனுபா Gor th HIT wd 

என்மகனே மஞ்சள்சா றிடித்தி டாயே. 667 

மஞ்சள்சா றதிலாட்டு மகோதரங்கள் தீரும் 

வளர்நிம்பச் சாற்றிலிடக் குறைநோவு தஇீரும் 

மிஞ்சாமல் வெருகன்வேர்த் தைலம் வாங்கி 

வேதித்துக் கொடுத்திடவே குன்மநீ இரும் 

அஞ்சாமற் சீனியிலே கொள்ளக் கொள்ள 

அப்பனே தாதுவெல்லாம் அமிர்த மூறும் 

துஞ்சாமற் சாதிக்காய்ப் பத்திரியின் தூளின் 

துளியிரண்டு தேன்விட்டுத் தைலம் ஊட்டே. 668
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கட்டியுண்ணத் தாதுவெல்லாம் பொருத்து நிற்கும் 

உத்தமனே கொடுவேலித் தைலத் தூட்டிச் 

கூட்டியுண்ணக் கடுவிடங்கள் இரும் தீரும் 

1கொண்ட அன்னம் செரியாட்டால் கடுகி லூட்டில் 

வாட்டிவிடும் பித்தமெல்லாந் இர வென்றால் 

மைந்தனே வெறுநீச்சத் தண்ணீ ராகும் 

வீட்டில்வளர் சிறுகீரை வெந்த தண்ணீர் 

வேஇத்துக் கொடுத்திடவே மேகம் போமே, 669 

மேசும்போம் இத்தைலங் குடவனிலே ஊட்ட 

மேவிநின்ற களிம்பற்றுச் சொர்ண மாகும் 

மேகும்பே£ம் லே கங்கள் பொன்னு மாகும் 

வெள்ளிவங்கம் இரும்புசெம்பு பொன்னு மாகும் 

மேகம்டோம் இக்கருவை வெளிவி டாதே 

வேதையாங் சாய௫ித்தி நோயுந் இரும் 

மேகம்போம் சூதூந் தூரங் கேளு 

விவரமுடன் புலத்தியனே விரும்பி நீயே. 670 

கூத சிந்தூரம் 

விரும்பிக்கேள் சூதமொன்று கந்தி யிரண்டு 

மீறாமற் கருந்துளசி நீரா லாட்டி 

விரும்பிக்கேள் இரண்டுதினங் குப்பிக் கேற்றி 

விவரமுடன் சலைமண்தா னேழுஞ் செய்து 

விரும்பிக்கேள் குப்பியுட வாய்க்குத் தானும் 

வெண்ணுப்பு பச்சைமண் £&ப்புங் கூட்டி 

விரும்பிக்கேள் ஆட்டியதை விரல்போலத் தீர்த்து 

மேல்வாய்க்குள் அழுத்திநன்றாய் வைத்தி டாயே. a 

  

pS
 A 

669. 1கொண்ட அசனம் 

670. குடவன் - பித்தளை 

671. 2வெண்கல்?
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வைத்திட்ட அடிகனத்த பாண்டத் கூட்டு 

மைத்தனே தமரிட்டு மணலைக் கொட்டி 

வைத்திட்ட விரல்கனந்தான் நால தாக 

வாகாக அதன்மேலே குப்பி வைத்து 

வைத்திட்ட குப்பிக்குக் கழுத்து மட்டும் 

மணல்சொரிந்து சூட்டடுப்பில் வைத்து நீயும் 

வைத்திட்ட மந்தாக்கினி தன்னை மூட்டி 

மைந்தனே இரண்டுபத்துச் சாம மாட்டே. 672 

மாட்டடா STL TSAO பத்துச் சாமம் 

வளமாகச் சிந்தூர மாகும் பாரு 

நீட்டடா ஆறியபின் இறக்கிப் பாரு 

நிறமிந்திர கோபம்போலச் இவப்பு மாகும் 

ஆட்டடா இத்தைலம் இறக்கும் போது 

ஆயிக்கும் பூசைநன்றாய் வைத்து நீயும் 

ஊட்டடா அனுபானத் துறையோ டொக்கு 

ஒவ்வொன்றாய்ச் சொல்லுகிறோம் ஊணிச் oe 

கேளப்பா பொரசிமாவில் சிந்தூரம் பணந்தான் 

கெடியாக உண்டிடவே சத்திகரம் போகும் 

நாளப்பா உட்காய்ச்சல் போசு வென்றால் 

நலமான முன்பொடியில் ஊட்டு ஊட்டு 

தாளப்பா சர்க்கரையில் தாபசுரம் போகும் 

சயகாசந் தீரவென்றால் இஞ்சிச் சாற்றில் 

வாளப்பா சத்தியமாஞ் சுரங்கள் மாறல் 

மாறவென்றால் தொச்சிச்சா றுள்ளே ஊட்டே. 674 

ஊட்டுவாய் வயிற்றிலே சீதம் வீழில் 

உத்தறிக சாம்பலிலே ஊட்டு மைந்தா 

நீட்டுவாய் அட்டகுன்மம் போக வென்றால் 

நேரான கொடுவேலிக் கசாயத் தூட்டு 
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673, ஆயி - தாய் - பமர்வதி
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மூட்டுவாய் சன்னிவகை ஒழிய வென்றால் 

முத்தக்காசுக் கசாயத்தி லூட்டு ட்டு 

நாட்டுவாய் திரிதோடம் ஒழிய வென்றால் 

நலமான தசமூலக் கசாயத் தாட்டே. 675 

சுசாயமிட்டு அரோசிசுரம் ஒழிய வென்றால் 

கடுஞ்சுக்கு நெல்லுமிவை சமன்வ லறுத்துக் 

கசாயமிட்டு இவையிரண்டுங் கூட்டி பூட்டு 

கண்கொண்ட பவுத்திரங்கள் போக வென்றால் 

ஈசாயமிட்டு அமுக்கிராக் கிழங்கு வெந்து 

கன்னிகட்குக் கர்ப்பவிப் புருதி யானால் 

கசாயமிட்டு தோடை.நீர் தன்னில் நீயும் 

கரிப்பானும் மிளகுநன்றாய் அரைத்தி டாயே. 676 

அரைத்ததொரு மருந்ததனைச் சிந்தூரஞ் சேர்த்து 
அருந்திடவே பாண்டுவகை அஞ்சுந் தீரும் 

இரைத்ததொரு பதினெட்டுக் குட்டம் போக 

ஏரண்டத் தைலத்தில் ஊட்டு ஊட்டு 

நிரைத்ததொரு அறுமூலம் போக வென்றால் 

நோர்கருணைச் சாறதனில் உண்ணப் போகும் 

பரைத்ததொரு பத்திரண்டு மேகம் போகப் 

பருத்திவிதைத் தைலத்திற் பாய்ச்ச பாய்ச்சே. 677 

பாய்ச்சப்பா காடுரண்டுங் கேளா தென்றால் 

பன்றிமுன்னை புங்கெண்ணெய் கொண்டு ஆட்டிப் 

பாய்ச்சப்பா காதுகளி லடைத்துக் காற்றுப் 

படாமலே பஞ்சுகொண்டு அடைத்து நன்றாய்ப் 

பாய்ச்சப்பா வீட்டிலே மஞ்சி யோரம் 

பாங்காக மூன்றுதா எிருக்கக் கேட்கும் 

பாய்ச்சப்பா வைத்தியங்க ளின்ன முண்டு 

பார்த்தெல்லாம் சுருக்கியிதிற் பாடி னேனே. 678 

  

677. 1வாதும்9
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செயகுலாந்தகன் 

பாடுகிறேன் சிலேற்பனந்தான் தொண்ணூாற் றாறும் 

பற்றறுக்கச் செயகுலாத் தனைக் கேளு 

போடுகிறேன் கடைசியிலே மைந்தா சேளு 

புகமுகிறேன் கடுஞ்சருக்குப் புகழ்ந்து காணும் 

நாடுகிறேன் அரிதாரம் பலம தொன்று 

நலமான சிலாசத்துப் பலம தொன்று 

நீடுகிறேன் செம்பருத்திச் சாற்றில் நீயும் 

நேராக மூன்றுநா ளாட்டி வாங்கே. 679 

வாங்கியிதைக் குகையிலிட்டு மண்ணும் செய்து 

மண்கனத்த சிறுதாஜி கொண்டு வந்து 

வாங்கியே தமரிட்டு மணலைக் கொட்டி 

மைந்தனே மணல்மேலே குகையை வைத்து 

வாங்கியே பணல்கொட்டி.ச் சட்ட. மூடி 

வாகான அடுப்பிலே வைத்து நன்றாய் 

வாங்கியே ஏழுஇனந் இப வன்னி 

மாட்டியே ஆறவிட் டிறக்கிப் பாரே. 680 

பார்க்கையிலே தேவிக்குப் பூசை செய்து 

பார்த்தளவில் இந்ிரகே௱ பம்போ லாகும் 

சோர்க்கையிலே பணவெடைதான் நாகவல்லிச் சாற்றில் 

செலுத்தினாற் சயகாசந் தீருந் தீரும் 

வார்க்கையிலே தோடைச்சா றுள்ளே ஊட்டு 

மகத்தான உள்மாத்தை எட்டுத் தீரும் 

இர்த்திடவே சிலேற்பன வாத மானால் 

தென்னைமட்டைச் சாற்றிலிடு இர்ந்து போமே, 681 

போமப்பா *கரயாசு வாசமானாற் கேளு 

பொற்கடுக்காய்த் தாளிலிடு பொடியாய்ப் போகும் 

வேமப்பா சயகாசம் போக வென்றால் 

வெல்லமூடன் தேன்கூட்டிக் கொடுத்து ours 

          

682. 1காசசுவாசமானால்2
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ஆமப்பா சுரகாசந் தனக்கு நீகேள் 

அருமையாய்க் கரிசாலைச் சாற்றி லூட்டு 

சாமப்பா இவற்றாலே எண்பத் தாறு 

சயமெல்லாம் ஓழிந்துபோம் சாற்றக் கேளே. 662 

சாற்றுகிறேன். வாந்இவிக்கல் போக வென்றால் 

தயவாக வெண்ணெயிலே குழப்பி பூட்டு 

சாற்றுகிறேன் செங்கழுதநீர்ச் சாற்றி லூட்டு 

சர்வசுரம் ௮னைத்தும்பேரம் சாத்திய மாகும் 

சாற்றுகிறேன் சுகர்கத்துக் குள்ளு மாகச் 

சார்வாகத் தீவினைக்குப் பிரகாச மாகச் 

சாற்றுகிறேன் இப்படித்தான் இருந்த பேர்க்குச் 

சகலசித்தும் ஆடிடவே தாய்சொல் வாளே. 683 

புத்தி சாதகம் 

சொல்லுகிறேன் தனித்திருந்த சரீரத் துள்ளே 

துடக்கெல்லாம் அகற்றிருன்றாய்ச் சுத்தி செய்து 

மல்லுகிறேன் நாற்கலையும் விடாமற் சுட்டி 

மகத்தான பரவெளியை விழியால் நோக்கி 

வெல்லுகிறேன் நீர்குணத்தி லிருந்து கொண்டு 

மேலான 1ஆதிசத்தி மென்தாள் போற்றி 
கொல்லுகிறேன் என்று௮று சமயம் விட்டுக் 

கொத்தோடே திரோதாயின் மாய்கை தள்ளே, 684 

  

683. சுகிர்தம் - புண்ணியவலன் 

684, 1ஆதிபிதா; 

துடக்கு - சூதகம்; நிர்க்குணம் - குணமின்மை
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தள்ளிவிட்டுப் பதியிலே யிருந்து கொண்டு 

சங்கற்ப விகற்பமெல்லாந் தகர்த்தே யோட்டித் 

தள்ளிவிட்டுச் சண்டாளர் நேசம் தன்னைச் 

சாதகமாய் வாமிபதந் தன்னை யேற்றுத் 

தள்ளிவிட்டு அசாத்தியமாய் நோயுள் ளோர்க்குச் 

சற்குணமாய்ப் புகழ்ந்தாக்காற் சாத்திய மாகும் 

குள்விவிட்டுச் சாத்தியமாம் நோயுள் ளோர்க்குச் 

சண்டாள கோபம்வரில் நோய்்இ ராதே. 685 

தீராத தெய்வீக மருந்தை யீந்து 

இருட்டுமனப் பாவியென்றாற் சென்மத் தோடு 

இராது போவதுவே பெரியோர் செய்கை 

செனனமென்ற பெருங்கடல்தான் தெளிந்த பேர்க்குத் 

தீராது 'சவயோகி யானாற் கேளு ் 

தெப்பம்விட்டுக் கரைகடப்பான் ஆறுகடல் தன்னை 

தீராது மூவினையுந் தொடர்ச்சி யாகித் 

தரிகைபோழ் சக்கரம்போற் இரிவார் காணே. 686 

திரிந்திட்டேன் ௮ண்டரண்ட பதங்கள் தோறும் 

செப்பினதோர் சாத்திரங்கள் கோடான கோடி. 

இரிந்திட்ட ரிசிகள்முகற் சித்தர் தேவர் 

திருட்டிக்த நூல்களெல்லாந் திடமாய்ப் பார்த்து 

இரிந்திட்ட சாத்திரமும் சூத்திரமும் நிகண்டும் 
இறந்துமுகல் பல்தொகையும் தெரிந்து பார்த்தேன் 

இரிந்திட்ட பண்டிதங்கள் இதற்கொவ் வாது 

2சீவனுக்குச் சஞ்சீவி யிந்நால் பாரே. 687 

  

685. 

686. 

687. 

சண்டாளர் - துரோகி; வாமி - பார்வதி; 

அசாத்தியம் - அருமை, 

1செபயோகி) 

இரிகை - எந்திரம் 

2சீவிக்கும்?, சீடனுக்குச்5,5 

இருட்டித்தல் - காண்டல்; அண்டரண்டம்- தேவரண்டம். 

௮22
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பிளவைக்கு 

பாரப்பா புடைத்தெழுந்த பிளவை யோடு 

பலவீக்கஞ் ரிலந்திக்குப் படுவ ஸனுக்குச் 

சீரப்பா சிறுகொட்டைப் பருப்பு வாங்கிச் 

சிறந்தமுலைப் பாலதனால் திறமா யாட்டி 

வாரப்பா ஏரண்டம் வித்துற்றுந் தைலம் 

வளமாக முலைப்பாலுங் கூடச் சேர்ந்து 

போரப்பா சாரித்துச் சினமுகம் விட்டுப் 

போட்டடா சுற்றொக்கப் போடு போடே. 688 

போடப்பா அழ்திசந்து காலந் தோறும் 

போற்றிட3வே வற்றிப்போம் நீர்க்கொண்டு தானால் 

போடப்பா அனுதினமும் போடப் போடப் 

புகைகளில்லை வீக்கத்தை மேலே யேற்றும் 

போடப்பா டபழுத்நதுடையும் விரண மாறும் 

புண்வாயில் சலைதனை ஊட்டிப் போடு 

போடப்பா காரங்கள் வைத்துப் பின்பு 

புரைகண்கள் ஆறியே விழலாய்ப் போச்சே. 689 

சன்னிக்கு அஞ்செண்ணெய்த் தைலம் 

விழலாகுஞ் சன்னிக்கு அஞ் செண்ணெய்த் தைலம் 

விளம்புகிறேன் புங்கெண்ணெய் வேப்பெண் ணெயும் 

அழலாகும் எள்ளெண்ணெய் இலுப்பை யெண்ணெய் 

ஆமணக்கின் எண்ணெயிவை ஆஞ்சு மப்பா 

சுழலாக ஓன்றாக்கி மருந்தைச் சேர்க்க 

சாற்றக்கேள் ரசங்கந்தி தாளகமும் சிலையும் 

உழலாக லிங்கமொரு வகைக்குமிரு கழஞ்சு 

ஓக்கவே பழங்காடி கட்டி ஆட்டே. 690 

    

  

689. விழல் - வீண்
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ஆட்டியே பழஞ்சிலை தன்னி லூட்டி 

அதற்இசைந்த குறுங்கோல் திரிபந்த மாக்கி 

நீட்டியே எண்ணெய்குத்துத் தீக்கொளுத்தி 

நினைவோடே எண்ணெய்களை வார்க்கும் போது 

வீட்டிமையில் லாமையந்த மருந்துடனே தைலம் 

விடவிடவே மூன்றுதரம் விட்டி றங்கும் 

ஈட்டிவைத்த தைலமது கைகாலிற் காசின் 

எடைதேய்க்கச் சன்னிகளுஞ் சீதம் போமே. 601 

சீதமொடு சன்னிபதி மூன்று வாதம் 

இரையாக உளைச்சலோடு திமிரல் வாங்கும் ' 

பேதமில்லைச் சன்னியொடு சயித்தியங்கள் தீரும் 

பிணியுள்ளோர்க் கிதுநன்று பேணி வைக்கும் 

நீதமுள்ள சஞ்சீவி தோய்க்குமார் பாணி 

நீங்காத பிணிநீங்கும் தித்தியசுகங் காணும் 

வேதமுூறை கண்டுசொன்னேன் சிறுசந்த னாதி 

விசேடமடா வைப்பதற்கு மேகவெட்டை. போமே. 
692 

சிறுசந்தனாதி 

மேகவெட்டை நீரிழிவு காசக் கூறு 

மிஞ்சுபித்தம் நெஞ்செரிப்பு வாய்நீ ரேற்றம் 

போகமதிற் தாதுநட்டம் வாதபித்த ஐயம் 

பிரண்டடெழுத்த தொந்திப்பு பெரிய குன்மம் 

ஆகமெல்லாம் உதறிவிடும் இருமலொடு ஈளை 

அதிசாரம் குடல்வாதம் மிகுதி வாதம் 

ஏகமாய்க் குத்தெடுக்கும் உளைச்சலொடு வீக்கம் 

எடுத்தபலஞ் சூலைஞகுட்டம் இன்னம்வகை யறியே. 
693 

  

692. 

693. 

சன்னி சயித்தியம் - சன்னியில் காணும் சீதளம் 

ஆகம் - உடல்
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அறிவதுதான் சோகைபித்தம் காமாலை பாண்டு... 

அரோசியொடு சிரோபாரம் அக்கினியின் மந்தம் 

குறிகுணங்கள் விகற்பமுள்ள பீனிசங்கள் சுரங்கள் 

்... கூறரிய நேத்திரநோய் சயங்கள் ஒழிய 

நெறியுடனே பாடுகிறேன் சிறுசந்த னாதி 

நேர்த்தியாஞ் சூத்திரத்தில் அறிந்து செய்ய 

பிரியாத ரோகங்கள் அனைத்தும்விழுந் தோடும் 

பிலத்தஇரு பத்தொன்று மேகம்போய் விடுமே, 694 

போய்விடுமே கசாயகற்க மருந்துவகைச் சொல்லப் 

புலத்தியனே மச்சகெந்திரா கேளு கேளு 

நேயமுடன் *சந்தனமோர் பலஞுங் கூட்டு 

நேரதற்கு வெட்டிவேர் நிறுத்தி டிப்பாய் 
வியமுடன் 2சலம்பதக்கு விடுநா லொன்றாய் 

வேகவைத்த 8பின்புவே ரடாக சாயம் 

ஆயமுள்ள வில்வவேர் நீர்வள்ளிக் கிழங்கு 

அப்பனே நன் னாரிசீந்தில் மூத்தக் காசே, 695 

முத்தக்காசு அல்லிகொட்டி நெய்தல்கா 4*மரையின் 
மூலம்திலப் பனைக்கிழங்கு இலாமிச்சம் வேரும் 

வித்ததொரு குறுந்தொட்டி வேராலம் விழுது 
மேற்பொன்னாங் கண்ணிவோர் ஆவிரையின் பட்டை 

இத்தொக்க வகைக்குநா வ்ரைப்பலம தாக 

இடித்ததற்குள் சலமுமறு தூணி விட்டு 
சுத்தகொக்கக் காய்ச்சியது எட்டொன் றாக்கிச் 

சுகமாக முன்வைத்த கசாயத்திற் கூட்டே. 696 

par பயம் மல்டி வ படமம் மய 
  

695. 1மலாக்கா சந்தமோர்2 

சலம் கரணி) 

ஊைட்டொன்றாய் வடிகட்டி யிருத்துப்பின், 

696, *மரையின் வளையம்ர
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கூட்டியபின் சாறுவகைச் சொல்லக் கேளு 

கூறரிய முடக்கற்றான் வீழியொடு தான்றி 

நாட்டி.நீ நொச்சியொடு முருக்கிலைகற் றாழை 

நயமாம் பொன் னாங்காணி நீர்வள்ளிக் கிழங்கும் 

ஆட்டிவகைக் காறுபடி இளநீரவி வண்ணம் 

௮ப்பனே தாழியொன்றில் அடுப்பேற்றிக் காய்ச்சு 

வீட்டிமையில் லாமலது எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி 

வேடுகட்டி வடிகட்டி விநாயகனைப் பணியே. 697 

பணிந்துவொரு தாழிக்குள் மஞ்சள்காப்புக் கட்டிப் 

பாங்கான கசாயங்கள் சாறுகளும் விட்டு . 

துணிந்ததிலே நல்லெண்ணெய் ஆறுபடி விட்டுச் 

சொல்லரிய ஆவின்பால் அவ்வண்ணஞ் சேர்த்து 

அணிந்ததிலே கற்கவகை உரைக்கி றேன்பார் 

அகிற்கந்தஞ் செஞ்சந்தன மல்லாற் கேளு 

கனிந்ததொரு சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

சுச்சோலம் ஏலமில வங்கங் காணே. 698 

அரணப்பா லவங்கப்பத் இரிசிற்ற ரத்தை 

கடுங்கார மஞ்சிட்டி வங்காளப் பச்சை 

பூணப்பா பேரீச்சு முந்திரிகைப் பழமும் 

புழுக்கை கவோர் சடாமாஞ்சி பூலாவின் கிழங்கும் 

பேணப்பா செவ்வள்ளிக் கொடிதேவ தாரம் 

பேரீச்சுசிறு சண்பகம் தாளிச பத்திரி 

நாணப்பா கிறியூறல் குராசானி யோமம் 

நன்மதுரஞ் சிறுநாகப் பூவுஞ் சேரே. 699 

சேரடா சாத்திர வேதியிரு கழஞ்சு 

சேரவே தூளாக்கி இளநீரி லாட்டி 

வாரடா இளநீரிற் குழப்பி யொன்றாய் 

வளமாகத் தாழிக்குட் கலக்கியடுப் பேற்றிப்
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பாரடா கமலவன்னி இபவன்னி யாலும் 

பற்றாமற் சிறுகொதியும் நாலுதினம் வைத்து 

நீரடா குறுக்கிவிடு மிளகுபதங் கண்டு 

தினைவோடே, வடிசக்கும்போ தப்பா கேளே. 700 

கேளப்பா சாம்பிராணி கோட்டம் வகைக்காறு 

கெடியான அபின்கழஞ்சு நாலரையுங் கூட்டி 

நீளப்பா குங்குமப்பூ கோரோசனை யோடு 

நீள்வெள்ளி லோத்திரமும் வசைக்குமுக் கழஞ்சு 

தூளப்பா வாட்டியதை ஓலைப்பூப் பரத்தி 

தூவிவ.டி சூட்டுடனே கலசத் துள்ளே 

நாளப்பா சத்தூரி பச்சைக்கர்ப் பூரம் 

நற்புழமுகு சட்டமிவை வகைக்குமுக் கழஞ்சே. 701 

வகைமூன்றுங் கூட்டியது விட்டு நன்றாய் 

வடித்திறுக்குத் தைலம்வார்த் தாற வைத்து 

பசையாமல் தேவிக்கும் வடுகன்சு ணபதிக்கும் 

பாங்காகப் பூசித்துதா னியுபுடம் வைத்து 

இகையாமல் நாலுநாளுக் கொருக்கால் மூழ்கு 

சீயக்காய் அரைப்பிட்டு வெந்நீரும் விடுவாய் 

நகையாத படி.யன்று மோர்தயிர்பால் புளிப்பு 

நல்லிறைச்சி கைப்பகற்ற நலமாகும் பாரே. 702 

பாரப்பா மற்றாநாள் கூட்டுவகைக் கூட்டு 

பத்தியங்கள் அசடில்லை பறக்குமடா நோய்கள் 

ஆரப்பா அதன்பெருமை அறிந்தமட்டுஞ் சொன்னோம் 

ஆருக்குஞ் சொல்லாதே ஆச்சரியந் தன்னை 

: ப ப ப ப ப ப ப ப ப ப பபப பபப ப ப்ப பப பபப யவை வைய் 

ஓலைப்பூ - தாழைப்பூ 

1*1கைப்புகைத்த லாகாது 

வடுகன் - வைரவன்
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நேரப்பா உள்ளவர்க்குச் சொன்னாலும் நன்று 

நினைவுசெட்ட மாந்தரிடம் சொல்ல வேண்டாம் 

காரப்பா பரையுடைய தயானங்கைக் கொண்டு 

சுர்த்தாவை 1உள்வைத்தால் பலிக்குமிந்த நூலே. 703 

சுகபதிச் சிந்தூரக் குழம்பு 

இந்துப்பு நேர்வாளம் வகைக்குமிரு கழஞ்சு 

ஏரண்டஞ் சிறுமுத்துப் பருப்புமித விரட்டி 

இந்தையில்லாச் சாதிலிங்கம் கோரமொவ்வோர் சுழஞ்சு 

இருக்கறவே ஈத்திசெய்து கல்வத்தி லரைக்க 

தந்திரமா யிருசாம மரைத்துக்கு ழம்பதனைத் 

தனிச்சிமிழி லிட்டடைத்துத் தாக்கநீ கேளு 

முந்தவொரு கூன்றியெடை இஞ்சச்சா றதனில் 

மூளகுடைய கசாயத்தில் பனைவெல்லத்தி லருந்தே. 
704 

அருந்ததியரை நாழிகைக்கு வெந்நீர் கொள்ள 

அபானத்கு லுள்ளமலம் அனைத்தும் போகும் 

வருந்தியே ஆசனத்தை வெந்நீராற் சுத்தி 

வயிரெடுப்ப தெந்தமட்டும் விட்டுநீ பார்த்து 

இருந்தியகோ ராயாச மினத்தாங்கா தென்றால் 

சிறந்தகுளிர்க் தண்ணீராற் சுத்தியது செய்து 

பொருந்தியதோ ரன்னப்பால் குளிரப் பண்ணிப் 

புரை.கீர உப்பிட்டுக் கஞ்சி கொள்ளே. 705 

கஞ்சிகொள்ளக் குளிர்ந்தசலத் தாலே பேதி 

கட்டிவிடும் பேதியின்னம் காண வென்றால் 

குட்சமாய் வார்த்தகஞ்சி உப்பி டாமல் 

தன்சூடாய்க் கொண்டிடவே பேதி யாகும் 

  

703. 

704. 

705. 

    

1உள்ளத்தில் வைக்கப்5, 

உள்ளுருத்து கைகண்ட. தொழிலே, 

உள்ளத்திருந்தால் பலிக்குமிந்தத் தொழிலே, 

மிவண்காரம்_ 

கோயமினித்2 

ஆயாசம் - சோர்வு
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இஞ்சிக்கும் வெகுபேதி மிளகுபனை வெல்லம் 
எந்தமட்டும் பேதியா மியல்புண் டாகும் 

பஞ்சையாய்ப் பாடவில்லை யுண்மை யாரும் 

பதியினின்று செய்வதற்குப் பலித மாமே, 706 

€ேபதிக்கு வாயு புத்திரன் 

ஆமப்பா பேதிக்கு வாயு புத்திரன் 
அறைகிறேன் புலத்தியனே மச்ச கெந்திரா 

நாமப்பார இரிகடுகு கடுகு ரோணி 

ஈலமான தேசாபுரம் வாய்விளங்கம் வகைக்கு 

ஓமப்பா இருகழஞ்சு நேர்வாளஞ் சுத்தி 

உற்றமுளை களைதந்தபருப்புக் எழஞ்சு பத்து 

வேமப்பா இருகழஞ்சு 1இஞ்ிச் சாற்றில் 

விரைத்தியிரு சாமமரை யுண்டை எட்டே. 707 

சட்டூயதேோர் குளிகைதனை நிழலு லர்த்தி 

கலங்கொம்புச் சிமிழிலே கடுக வைத்து 

மூட்டியதோர் வாயுமலங் கட்டு வாங்க 

முற்றியதோர் இஞ்சதெட்டிப் பிழிந்த சாற்றில் 

அட்டியில்லா தொருபோது குன்றியிரண் டெடைதான் 

அரைத்துநீ கொடுத்தி..வே ஆமமுதுல் நீங்கும் 

வெட்டியல்ல பனைவெல்லந் தனில குந்த 

வெந்நீருங் கொண்டிடவே விரோசனமாம் பாரே. 708 

சச பதி கசாயம் 

பாரப்பா சுகபே௫சி கசாயந் தன்னைப் 

பாடுகிறேன் பிரமியிலை கடுக்காய் நாலு 

டாரப்பா களிப்பாக்கு மூன்றுசுக்கி ரண்டு 

பழிப்பற்ற இந்தொன்று கழஞ்சது வெல்லாம் 

  

707. 1யூனாச் 

108. விரோசனம் - அக்கினி, சூரியன்,
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பாரப்பா சசாயமொரு படிசலத்திற் போட்டுப் 

பரிவாக எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிக் கொள்ளு 

பாரப்பா பேதியுண்டா மின்னமதி லொன்று 

பகருகிறேன் கற்கமொன்று பகரு வேனே. 709 

பகருகிறேன் பிரமியிலை நீங்கி னாலும் 

பண்பாக முன்போலே கழஞ்சாய்ச் சேர்த்து 

பகருகிறேன் இஞ்சிதட்டிப் பிழிந்த சாற்றில் 

பாங்காகத் தெளிவிலே நால்வகையு மரைத்து 

பகருகிறேன் கலக்கிநீ யருந்தி னாக்கரல் 

பழமலமும் வாயுவெல்லாம் பறக்குங் கண்டாய் 

புகருகிறேன் கனபேதி கண்டா லப்பா 

பாகமாய் மோரசனம் பண்ணிப் பாரே. 710 

வச்சிர கபாடம் 

பாரப்பா திறப்பதற்கு வகையைச் சொன்னோம் 

பாடுகிறேன் அடைப்பதற்குப் பண்பாய் மைந்தா 

நேரப்பா வச்ரக பாடங் கேளு 

நெடுநாளை மலரத்தங் சராணியதி சாரம் 

வேரப்பா முளைமூலம் வயிறுளைச்சல் மடப்பு 

வீறடங்கச் சாதிக்கடய் பத்திரிகி ராம்பு 

சீரப்பா வால்மிளகு ஏலமுடன் சுக்கு 

இறமாக வகைக்குயிரு கழஞ்சு கூட்டே. Ti 

கூட்டடா வெட்பாலை சேரகந்தா னிரண்டு 

*கோரோசனை அதஇவிட யமதி மதுரம் 

நதாட்டடா வெந்தயமும் வகைக்குநாற் கழஞ்சு 

நலமான அபின்மருந்து சழஞ்சுஅரை யோடு 

வாட்டடா இறுவறுப்பு வெதுப்பி வாங்கி 

மைந்தனே வெந்தயமோர் பலங்க சாயம் 

ஆட்டடா கசாயமிட்டு மருந்தை நன்றாய் 

ஆட்டியதை அடையாகத் தட்டு வாயே. 712 

  

712. !கோதில்லா ரோகசணியோ டதிம துரம்;
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குட்டியதோ ரடைக்குமொரு சட்டி வைத்துத் 

குணல்மூட்டி அடையதனைத் கானே போட்டு 

லிட்டினிய கசாயத்தைச் சுறுக்கிப் போட்டு 

வெந்தந்தக் கசாயத்தா லரைத்துப் பின்பு 

அட்டியில்லா தாறுதரஞ் சுறுக்குக் காட்டி 

அரைத்திடவே கபாடமருநத் தாகு மப்பா 

இட்டித்த வயணம்போற் சொன்னபடு. கேட்கும் 

இறமாக யின்னமொரு கபாடஞ் செய்யே. 713 

வேறு 

செய்துதான் சாதிக்காய் ஐந்துக மஞ்சு 

சிறந்ததொரு பத்திரியு முக்க மஞ்சு 
பெய்துதான் சரொம்புமொரு நாற்க மஞ்சு 

பெருமரத்துப் பட்டைத்தூ ளாறுக ழஞ்சு 

எய்துதான் குராசானி ஏழுக ழஞ்சு 

இயம்பியதோர் வெட்பாலை 1எண்க மஞ்சு 

உய்துதான் கசகசா சளமத்தன் வித்தும் 

ஒவ்வொன்று முக்கழஞ்சு உரைத்துப் போடே. 714 

போடப்பா சடைக்கஞ்சாப் பூவுமேழு தீர்ந்த 

பொடியுமொரு பதின்கழஞ்சு பொலிவாய்க் கூட்டி 

ஆடப்பா அபின்மருந்து கழஞ்சு கூட்டி 

அப்பனே களமத்தன் சாற்றா லாட்டிச் 

சூடப்பா குளிகைசுண்டைக் காயளவு கட்டிச் 

சுகமாக நிழலுலர்த்திச் சுண்ட வைத்து 

நாடப்பா வயிறுளைச்சல் கடுப்பு பேதி 

நழுக்குவயிற் றிரைச்சல் ரத்தமூலம் போமே. 715 

  

714. 1ஐங்க pena 
715. 2வெகுபேதி;,௰
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போய்விடுமே ஆறுவகைக் கிராணியதஇ சாரம் 

போவதற்கு அனுபானம் புகலக் கேளு 

வாயுவரு முத்தக்காசு இருகழஞ்சு தட்டி. 
மைந்தனே கசாயமது எட்டொன் றாக்கி 

வீயமுடன் ஒருண்டை யரைத்துக் தட்டி 

விடிவேரும் அப்படியே மூன்றுதினம் அருந்து 

நேயமுடன் இளவெத்நீர் தேன்முலைப்பால் தன்னில் 

நின்றுவிடும் இன்னவகை நிகழ்த்து வோமே. 716 

ஓமமது வறுத்திடித்துத் தேனிற் சேர்த்து 
ஒருபோது கொடுத்திடவே ஒட்டம் நிற்கும் 

சாமமிரு நான்கினுக்கு மெடுத்த பேர்க்குச் 

சாந்தமாம் அனுபானம் சாற்றக் கேளு 

வேமமெனும ஆம்பற்பூப் புட்டவியற் சாற்றில் 

இருபோது தேன்கலந்து விட்டா யாகில் 

போமிந்தக் சரொணியதி சாரம்வயிற் றிரைச்சல் 

பொல்லாத கழிச்சல்ரத்தக் கடுப்புப்போம் வாறே. 717 

கபாட மேலேகியம் 

வாறின்னம் பேதிக்குக் கபாடலேகி யத்தை 

வழுத்துகிறேன் புலத்தியனே 1மச்சமுனி யையா 

பேறுபடப் பெருமரத்துப் பட்டைச்சா ரணைவோர் 

பிரண்டைவேர் இலந்தைப்பட்டை கொடிவேலி வேரும் 

வேறுபட அமுக்கிரா மால்கிழங்கு நடலை 

வேர்க்கிழங்கு வகைக்குமொரு பலந்தூ ளாக்கிக் 

கூறுபட வடிகட்டி கடைமருந்து வகையைக் 

கூறுகிறேன் நன்றாகக் கூறக் கேளே. 718 

கூறினதோர் மிளகுசுக்கு அகிவிடயம் ஓமம் 

குராசானி சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

தேறினதோர் வெட்பாலை யரிரிபலங் கால்தான் 

ஏறந்தஅபின் மருந்துமொரு கழஞ்சுயிவை வெதுப்பி 

  

71. 1மச்சகெந்திரா5
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ஆறினதோர் பொடித்துவடி கொண்டிரண்டு படியும்: 

அன்பாக இஞ்சிச்சா றரைப்படியு மிறுத்து 

ஆறினதோர் தெளிவதனிழ் பனைவெல்லம் பலமூன்று 

அடைத்ததிலே பாகாகக் காச்சதுஉச் சிதமே, 719 

உ.ச்சதமாய்ச் சேரவிமும் பருவமதிற் பொடிதான் 

ஒழமுகவே குரவியதிற் கிளறிப் பின்பு 

வெச்சியிடும் பருவத்தில் தேனும்நறு நெய்யும் 

விடுவகைக்கு மாகாணி விரைந்து கண்டி 

வச்சிடுவாய்ப் *புதுக்கரகந் தன்னில் மைந்தா 

வமையறிந்து அந்திசந்தி மூன்றுதினம் அருந்து 
எச்சுகுடற் பொழுமல்மல பந்தமும்உண் டாகும் 

ஏற்பதுவும் பொரிகஞ்சி இயல்பாம் பாரே, 720 

கபாட சரணம் 

பாருமொரு கபாடரசூ ரணத்தை மைந்தா 

பண்பாகச் சொல்லுகிறோம் பரிந்து கேளு 

தருகிற வியாதியஇ கிராணியதி சாரம் 
தெளியாத வயிற்றுளைச்சல் சலக்கழிச்சல் இரைச்சல் 

நேருகிற குடற்பொருமல் தாகமொடு சோபம் 

நிற்பதற்கு மருந்துவகை நீதா னொன்றாய் 

௪ருகிற சடைக்கஞ்சா புடமேழு தீர்ந்த 

றந்ததொரு சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பே. 721 

பேரான அதிவிடயம் குராசானி யோமம் 

பொடித்துரள் பெருமரத்துப் பட்டைமுத்தக் காசு 

வேரான சுக்குடன்மா துளம்பழத்தி னோடு 

வெட்பாலை யரிசசமன் கழஞ்சு கூட்டிக் 

  

712. உச்சிதம - மேன்மை 

720. 1) eter 19.113.5 

2புதுக்கலசத்த
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காரான அபின்மருந்து கழஞ்சொன்மீற யாகக் 

கடைமருந்து வெதுப்பியதைத் தூள தாக்கி 

நேராகக் கலந்துசூ ரணமி தப்பா 

நினைவறிந்து செய்யவதில் நின்று போமே. 722 

நின்றுபோம் சூரணந்தான் வெருகடியைச் சேர்த்து 

நினைவோடே இருபோது கொள்வா யாகில் 

தின்றுவிடும் நோயையின்னம் அனுபா னங்கேள் 

தேனல்ல பனைவெல்லஞ் சேர்த்தருந்தத் தீரும் 

வென்றியுள்ள தின்னமொரு சூர ணந்தான் 

விளம்புவேன் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

இன்றினிய குராசானி வெட்பாலை யரிசி 

இயல்பான பெருமரத்துப் பட்டைத்தூள் கூட்டே. 723 

கூட்டடா மலைதாங்குி வேர்முத்தக் காசு 

கொடியதொரு வால்மிளகு அக்கர காரம் 

நீட்டடா சடாமாஞ்சி சுக்குஅதி மதுரம் 

நினைவாக வகையதனுக் கிருசு ழஞ்சு 

பூட்டடா அபின் மருந்து அரைக்கழஞ்சு வெதுப்பிப் 

பொடிசெய்து வெருகடிதான் தேனிலே பொசிக்க 

மூட்டடா அந்திசந்தி கசாயத்திற் செலுத்த 

மோசமில்லைக் கசாயவகை மொழிகி றேனே. 724 

மொழிகிறேன் மலைதாங்கி வோ்முத்தக் காசு 

முக்கியமாம் பெருமரத்துப் பட்டைசுக்கு மிளகு 

தெளிவாக வகைக்குமொரு அழஞ்சு கூட்டி 

சலமிரண்டு படிவிட்டுக் கராம்புபதி னைந்து 

வழியாக முடிச்சிட்டு எட்டொன் றாக 

வற்றவைத்து அதிற்பாதி கிராம்பரைத்துக் கலக்கி 

நெழியாமல் அந்திசந்தி மேற்பொடியும் போட்டு 

நீமூன்று தினங்கொடுக்க நெய்சொல்லக் கேளே. 725
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கபாட தெய் 

சொல்வோம்நாம் ஈருள்ளி இருக மஞ்சு 

துணுக்காக தொறுக்கியொரு சட்டியி லிட்டு 

வல்வாய்றீ மணிப்பிரண்டைச் சாறுசுறுக் கிட்டு 

வறுப்பதுதான் பொன்னிறமாய் வரும்போ தப்பா 

பல்விதநெய் யாகாது பசுவின்றெய் கால்விட்டுப் 

பதமறிந்து இறக்கரண்டு சாசெடைதா ஞூட்டக் 

கொல்வமென்று வந்தஎம தூதரையும் 1வெல்லும் 

கொடியதொரு நெய்யையின்னங் கூறக் கேளே. 726 

கூறவே நாயுருவி ஊமத்தங் கொழுந்து 

கொட்ரை ப்பாக் களவரைத்து வெவ்வேறே வைத்து 

ஈறில்லா ஈருள்ளீ ”?தநொறுக்கியிரு கழஞ்சு 

இரண்டுவகை முன்மருந்து எருமைவெண்ணெ யுழக்கு 

(பாறில்லா வெந்திறக்கி பதத்தில்வடித் இறக்கி 

மருந்துநெய்யும் அருந்திடவே வளமா மப்பா 

தேறிநன் றாய்த் தேறாது தெளிய யின்னுஞ் 

செப்புவேன் மைந்தாநீ தெளிந்து கொள்ளே. 727 

தெளிந்துகொள்ள இன்னமொரு வகையைக் கேளு 

இறமான மிளகுமிரு சழஞ்சு அப்பா 

சளிந்திடவே நுணுக்கியதாள் நல்லவெல்லஞ் சேர்த்துக் 

கடுசவே வெருகடி கான் காலை சத்தி 

ஓழிந்தமொழி யாததற் கின்னமொன்று சொல்வோம் 

உத்தமனே மிளகுநறு நெய்யும் ஆட்டி 

நெழிந்திருக்கும் பேதிக்குங் கபாடஞ் சேர்ந்து 

நீயருந்து சுசாயங்கள் நிகழ்த்து வேனே. 728 

  

1கொல்லும்? 

மணிப்பிரண்டை - சரணைப் பிரண்டை. 

2நொறுக்கியொருட
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அருளாதிக் கசாயம் 

நிகழ்த்துவேன் அருளாதிக் கசாயந் தன்னை 

நெடுநாளை மாதுளைப்பஞ் சாங்க மோடு 

செகத்திலுள்ள பனைவேருங் கருங்காலி வேரும் 

சிறந்ததொரு நீர்ப்பூலா அருகம் வேரும் 

உகத்தவால் மிளகுமகிழ மரப்பட்டைப் பலாவேர் 

1ஓங்குபெரு மரப்பட்டை சிற்றேரண்ட வேரும் 

அகத்தியமுத் தக்காசு மிலவுகரு வேலம் 

அதன்பிசினும் வெட்பாலை யரிசியுமோ ரெடையே. 
729 

ஒரெடையாய்க் கோட்டமது வகைக்குமுக் கழஞ்சு 

ஒன்றாக இடித்துத்தூள் மூன்றுகூ திட்டு 
நீருமிரு நாழியினீ லொருகூ றிட்டு 

நீட்டியதிற் சிழிகட்டிப் போடவகை சொல்வோம் 

பேர்பெரிய சாதிக்காய் கிராம்,புசீ ரகமும் 

பேரான அதிவிடயம் குராசானி யோமம் 

சாரமுூடன் ஆறுகிழி கட்டிரண்டு கிழியுந் 

தண்ணீரும் எட்டொன்றாய்த் தாக்கவரைத் இடுமே. 

730 

அரைத்தமருந் தப்போதிற் தசாயத்திற் கலக்கி 

அருந்திடுவாய் மூன்றுதினம் அடங்கு மப்பா 

இரைத்தவயிற் றிரைச்சல் ரத்தக்க இப்புடன் 

சழிவைகள் தீருதற்கு ₹நேரி லந்தை 

நரித்தலைபோ விருந்தவிட்ணுக் இரந்தியிள குடனே 

நாட்டுவா யிருநாழி தண்ணீர் விட்டுக் 

கரைத்திடவே சாதிக்காய் இராம்புசீ ரகமும் 

கருத்துடனே கிழியாறுங் கட்டிரண்டு போடே. 731 

729. 1ஓங்குமாம் பட்டை 

730. 2நேரிலந்தை ய1விரை வேர்ப்பட்டை।
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போட்டசிழி கசாயத்தை எட்டொன் றாக்குப் 

புனிதமாய் இருபோது இழியரைத்துக் கொடுக்கச் 

சாட்டையில்லாப் பம்பரம்போ லாட்டிவரும் போது 

சாதகமாய் இன்ன வகைச் சாற்றக் கேளு 

ஓட்டமெல்லாத் தவிர்ப்பதற்கு விளாம்பழத் தோடும் 

உற்பனஞ்சேர் மாதுளையி னோடுங் கூட்டு 

வாட்டமில்லாப் புழுக்கைவேர் அறுகம் வேரும் 

மருவில்லா வில்வவேர் முத்தச்கா சாமே. 732 

ஆமடா வெட்பாலை 1யதிசிநா யுருவி 

அதிவிடய மிளகுசம னொக்கதறுக் கிட்டு 

நாமடபார சலமுமிரு நாழியெட்டொன் றாக்கி 

நறுந்தேனுங் காசெடைதான் அத்திசந்தி சேர்த்து 

ஓமடா சாதிக்காய் பதுதிரிகி ராம்பு 

ஓங்குஅதி விடயமுடன் குராசானி யோமம் 

போமடா வெதுப்பியதூள் மேற்பொடியுந் தூவி 

பொல்லாத வயிறுளைச்சல் சடுப்புப்போய் விடுமே. 

733 

போய்விடவே வயிற்றுரத்தங் கடுப்புளைச்சல் குனக்குப் 

புகமான ஆவிரையில் அஞ்சுவகைக் கூட்டு 

மாயமடா வைவாலீமொட்டு கராம்புசா இக்காய் 

மகத்தான *ஏலமது வகைகள்சம னாக 

வீயமுடன் ஓர்சட்டி வேடுகட்டி யவித்து 

விரைந்தரைத்து எருமைமோர் தயிரி லூட்டு 

நேயமடா நின்றுபோம் இன்னம்விசித் இரமாய் 

நிகழ்த்துவது உற்பனமாய் நீயறிந்து செய்யே, 734 

733. 1யரிசிநெற் பொரியும். 

யிசுயட னெருஞ்சை 

724. 2 BT SHU SN
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வேறு 

செய்யடா இன்னமொரு சுசாயங் கேளு 

முற்றரத்தை மலைகாங்கி வேர்பூ நாகம் 

மெய்யடா பெருமரத்துப் பட்டைசமன் கூட்டி 

மேல்பருந்து கிராம்புபத்துக் கஇழிகட்டிப் போடு 

வையடா இருநாழி நீரெட்டொன் நாக்கி 

மைந்தனே இழியரைத்துக் கலக்கியந்தி சந்தி 

கொய்யடா மூன்றுதினங் கொடுத்து நீயும் 

குடற்படுவன் பிளவைபுடைக் தெழுந்ததோய்க் 
குழம்பே. 735 

புண்களுக்குக் குழம்பு 

குழம்புபல புண்களுக்குச் சிலந்திக் கெல்லாம் 

கூறுவேன் சிறுகொட்டைப் பருப்பா மாக்கு 

இளம்பிள்ளை முலைப்பாலி லாட்டி வாங்கி 

இளக்கடா முலைப்பாலும் ஏரண்டத் தைலம் 

வளம்பெறவே மத்தித்து கரட்டை. யொன்றில் 

வைத்தெந்த வீக்கமொடு பிளவைக் கெல்லாம் 

தளமுனையாய் முகம்விட்டுப் பக்கத்துக் கனத்திற் 

குடவிட.வே விதனம்விடுந் தோற்றுதல்வற் கிடுமே 

வற்றாமல் நீர்கொண்டு பறந்துகன த் இருந்தால் 

வளையமாய்க் குழம்பதனைப் பூசு பூசு 

வற்றாமல் எழும்பியே உடையு மப்பா 

மறுபடியுஞ் 'சலமாகக் அழன்று போகும் 

வற்றாத குழம்பதனைச் சீலை டூட்டி 

வாய்மேலே போட்டபின்பு வளையம் பூசு 

வற்றாத சிலந்திபருப் படுவன் விக்கம் 

வன்பிளவை புடைத்ததெல்லாம் வளமாய்ச் செய்யே. 

737 
  

736. 

737. 

சிரட்டை - தேங்காயோடு 

1சலமாணி; 

விதனம் - வேதனை 

௮-23
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சவ்வீரக் குழம்பு 

செய்யடா சவ்வீரக் குழம்பு தன்னைத் 

இறமாக ஓர்கழஞ்சு சிந்தி டாமல் 

பையடா நுணுச்சியபின் ஆவின் வெண்ணெய் 

படிகால்தண் ஸணீர்வாங்கிப் பண்பாய்க் கூட்டி 

நையடா இருசாமம் ஒன்றா யாட்டி 

நலமான பரணியிலே யனடைத்து வைத்து 

வையடா பிளவைமுதல் மார்பி லாணி 

மகத்தான புண்பொடிகள் ஆறுந் கானே, 735 

ஆறுந்தான் இக்குழம்பி லெல்லாம் போகும் 

அப்பனே பழங்காடி புளியிலை வெந்து 

கூறாக அத்திசந்தி காடியிற் கழுவி 

கூட்டுவாய் சலைகொண்டு அந்நீர் மாற்றி 

வேறுபடி யிளைச்சீலை களிம்பை பூட்டி 

விரைந்துநீ போடுபுண்க ளாறு மட்டும் 

தாறுமாறாய்ப் புரையும் புண்ணு மாறித் 

தழுல்புகருத் துலர்ந்துவிடுந் தன்மை பாரே. 739 

தன்மையாய்ச் சொல்லிவிட்டோம் அடக்கம் விட்டுச் 

சாத்திரத்தை ஒருவருக்குங் காட்ட வேண்டாம் 

உண்மையாய்ப் பாசத்தோர்க் குரைக்க நன்று 

உத்தமியாள் தசதீட்சைக் குள்ளே சொக்கி 

வண்மையாய்க் கபடற்ற பேர்க்கு மைந்தா 

வசைவிரித்துக் காட்டினால் மகிமை யுண்டு 

பண்மையாய் இந்நாலைப் பார்க்கப் பார்க்கப் 

பண்டிதசி ரோமணியாம் பாரு பாரே. 740 

    

740. உத்தமியாள் - பார்வதி



கவுரி சிந்தாமணி 

பாரப்பா கவுசி௫ந்தா மணி௫ந் தூரம் 

பாடுவேன் ரசகந்தி வெண்காரம் மூன்று 

சீரப்பா வகைக்குமொரு பலந்தா னாக 

செய்கின்ற சுத்தியிலே தெளிந்து பின்பு 
வாரப்பா கல்வத்தில் விட்டு ஆட்டி 

வயணமென்ன வெண்காரத் தாலே மாளும் 

நேரப்பா அரைப்பொடிபோற் சுறுத்தி ருக்கும் 

நோர்த்தியாய்ப் பொடியதுனைக் கிழிபோற் கட்டே. 

741 

இழிபோலக் கட்டியதவ் வண்ண மப்பஈ 

கெட்டியா மிரட்டிலே கொட்டைப் பாக்காய் 

வழிபோலக் கிழிகளெல்லாம் வெவ்வே றாக 

வரிசையெறக் கட்டியொரு தாழி தன்னில் 

ஒழிவான மணல்கெடட்டி முக்கால் மட்டும் 

ஒவ்வொன்று கிழிமணலி லூன்றிப் பின்பு 

தெளிவாக மணல்நிரம்ப விட்டு மப்பால் 

சிறப்பாக உலைமூடி கொண்டு மூட்டே. 742 

மூட்டடா வரிசைபெறச் சரணளவு குழியும் 

முருகவே எருவடுக்கி மேல்தாழி கவிழ்த்துப் 

போட்டடா எருவடுக்கிக் சசபுடத்தை நன்றாய்ப் 

பொலிவாசக் கணேசனுக்குப் பூசைதனை நடத்தி 

நாட்டடா அக்கினியை மூட்டவொரு தாளும் 
நயமாக மறுநாளும் ஆறியபின் னப்பா 

சூட்டடா தேவிழுதல் வடுகன்நன் றாஃத் 
தொழுவதற்குப் பூசைலிடு தொடங்கு வாயே. 743 

  

743. வடுகன் - வைரவன்
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தொடங்குவாய் பல்வசையும் நன்றாய்ச் செய்து 

துதித்திந்தப் புடம்பிரித்துச் சூட்டி நீபார் 

அடங்கினதோர் சிந்தூரம் ஆலம்பழம்போற் கறுத்து 

அப்பனே இருக்குமதற்கு ஐய மில்லை 

மடங்காதே மறுபடியும் புடம்போ டாதே 

மகத்தான நோயெல்லாம் வாங்கும் வாங்கும் 

படங்காணப் போகாது அனுபானந் தன்னைப் 

பூட்டுவேன் வகையாகப் பூட்டு வேனே. 744 

பூட்டடா திரிகடுகு வெதுப்பித் தூளில் 

புகட்டடா வெருகடியில் தேனுங் கூட்டிப் 

பூட்டடா பணவெடை௫இந் தூரம் அந்தி 

பிலத்ததற்கு மண்டலந்தான் பேணிப் பாரு 

பூட்டடா சூலைபஇ Geri GO மல்லால் 

பொல்லாத வாயுயிரு பத்தாறு மகலும் 

பூட்டடா பதினாறு குன் மமூள் மாந்தை 

பொல்லாத சுரங்களெலி கடியும் போமே, 745 

போமப்பா மந்தார காசமொடு ௪ளை 

பொருமியதோர் இருமல்சயங் காயர்சு வாசம் 

போமப்பா சுரமாந்தை மூலமரை யாப்பு 

பொருமாறு காமாலை யோனிச் சூலை 

போமப்பா 1அண்டச்சூலை அண்ட வாதம் 

பொல்லாத தொடைவாழை விப்புருஇி பலதும் 

போமப்பா நாச்சூலை பக்க சூலை 

புரிசுற்றி வருங்கண்ட மாலையும்போய் விடுமே. 746 

பேய்லிடுமே கரப்பன்புண் கண்டவிப் புருதி 

2புகைத்திருமும் ஈளைவிப் புருதி ௬டப் 

போய்விடுமே கூடவிப் புருதி தானும் 

பூட்டுகிறேன் அனுபானம் புகழ்ந்து கேளு 

  

746. 1வர்ணசூலை), அலைசூலை$;, தலைச்சூலை$ 

747. புரைதீருங் குவளைவிப் புருஇ;,3 

புகைத்திருமும் குவளைவிப் Lh Os
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பேசய்விடுமே சிந்தூரம் பணவெடையி னோடும் 

புனிதமுறுஞ் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

போய்விடுமே அஇிவிடயம் வெதுப்பியதூ ளப்பா 

போக்குடனே வெருகடியிற் தேனுங் கூட்டே. 747 

கூட்டியே அிசாரம் பன்னிரண்டு வசையும் 

கூறரிய கடுப்புமுதல் கூறு கூறாய் 

நீட்டியே செய்கின்ற கராணிவகை ஆறும் 

நின்றுபோம் இன்னமொரு பணவெடை௫ந் தூரம் 

காட்டிலே வளர்கருணைக் இழங்குலர்த்இப் பொடியும் 

கடுஞ்சுக்குத் இப்பிலியின் பொடியுங் கூட்டி 

மூட்டியே வெருகடியிற் தேனுஞ்சேர்த் துண்ண 

மூலவகை ஒன்பநுவும் பவுத்திரமும் போமே. 748 

போமப்பா பவுத்திரங்கள் தீர்வ தல்லால் 

பூட்டுவேன் சிந்தாரம் பணவெடை யி லின்னம் 

ஆமப்பா ஆவரையின் தைலத்தி லூட்டு 

அப்பனே சதையடைப்பன் பதினெட்டு வகையும் 

வேமப்பா நீரிழிவும் இருபத் தோடு 

மென்மேலும் உள்ளுருச்சிப் பன்னிரண்டுங் கூட 

நாமப்பர இன்னங்கேள் மூத்திர மடைப்பு 

நடுக்கெடுக்கும் மூத்திரபா ளையுந்தா னாறே. 749 

ஆறாச வருமேகம் இருபத் தொன்றும் 

அத்திசுரம் எட்டுவகை உட்டணம் ஆறும் 

நீறாகுஞ் சிந்தூரம் பணவெடையி னோடு 

நோர்த்திபெற அழிஞ்சிவிதைத் தைலத்தி லூட்ட 

பேறான வயிற்றுநோய் ௮றுபதுடன் வாயு 

புரண்டுதிரண்டு குத்திடுமுப் பத்தியி ரண்டும் 

கூறான விப்புருதி யெல்லாத் தீரும் 

கூறுவேன் இன்னமனு பானங் கேளே. 750 

          

748, கூட்டியே இருநேரம் இருபதுநா ஞுண்ணக்$
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கேளப்பா சிந்தாரம் பணவெடையி லின்னம் 

கெடியான எருக்கிலையின் பழுப்பிலையை வாட்டி 

நாளப்பா வொருசேரை தண்ணியிலே பூட்ட 

நலமான வயிறெடக்கும் மோருஞ்சோ றுண்ணு 

கேளப்பா வொன்றுமில்லை ஒன்றைவிட் டொருநாள் 

கொண்டிடவே விடபாகம் சோகைகா மாலை 

நீளப்பா சோபமொரடு பயித்தியமும் பாண்டு 

நீர்க்கோவை அகுவையொடு சுரமூம்போய் விடுமே. 751 

சரம்போகும் இந்தச்சிந் தூரத் தாலே 

சொல்லரி;ு அனுபானஞ் சூட்டக் கேளு 

அரம்போலே நோயறுக்கு மப்பா சொன்னோம் 

ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் பத்தியத்தைக் கேளு 

பராபரைக்கும் அரனுரைத்த படிநான் சொன்னேன் 

பத்தியந்தான் வெள்ளாட்டுப் பாலுங் கொள்ளு 

இரம்படித்தி விட்டப்பா சிற்றுப்புக் கறிகள் 

சீராட்டுக் கண்டமுதல் தேட லாமே. 752 

ஏலாதித் தைலம் 

Car wu ஏலாதஇத் தைலந் தன்னைச் 

செப்புவேன் ரோகங்கள் அனைத்தும் போக 

api hu ஆலரசு அத்திநீர் வஞ்சி 

முநுகொன்றை மருதுஅழிஞ்சில் கல்லத்தி கோவை 

Gur fu அழுக்கிரா கலைச்சுருளி வேம்பு 

பேய்ப்புடலி இலாமிச்சு போர்பெரிய புரசு 

நீடரிய வெட்டிமுத்தக் காசுவகை வகைக்கு 

மிறைபத்துப் பலம்வேகும் பட்டைத்தண்டுந் தூக்கே. 

753 

தூக்கியொன்றாய் இடித்தகுற்குச் சலம்பத்து மரக்கால் 

சோர்வன்றி மிடாவிலே கசாயம் போடு 

தாக்கியே தீயெரித்து நாலொன்றாய்க் குறுக்கி 

சஙகைபெற நெல்லிக்காய்ச் சாறுபடி யொன்று
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ஆக்கிநல் லாவின்பால் படிதான் மூன்று 

அப்பனே நல்லெண்ணெய் படியி ரண்டு 

ஒக்கியமாய்க் கற்கத்து மருந்து கேளு 

் உத்தமனே ஏலமொடு இலவங்கஞ் சேரே. 754 

Get geste கச்சோலம் அட.விக்கச் சோலம் 

சிறுநாவற் பூவுடன் செங்கழுநீர் கோட்டம் 

போர்பெரிய தாளிசபத் தஇரிகல் மதமும் 

பெருங்குரும்பை பூலிங்கமும் சடாமாஞ்சில் குக்கில் 

பார்புகமுஞ் சதகுப்பை பொன்மெழுகு மஞ்சள் 

பழந்தாாம் சாஇக்காய் புன்னைக் கொட்டை 

சீரழிஞ்சில் வோர்சண்பக 1வேருடன்நன் னாரி 

சிறந்ததொரு குங்குமப்பூ வுடன்ிரை செவியே. 755 

செவியமதி மதுரம்வால் மிளகுமிரு சரதம் 

சிற்றரத்தை இம்பூரல் சீரகந்தக் கோலம் 

சுவியகருஞ் சீரகமுங் கல்நார் பச்சை 

கடல்நுரைப்பும் இருமஞ்சள் கடுகு ரோணி 

நெவியழிந்து வாய்விளங்கம் வகையொன் நறுக்கு 

நேராக இருகழஞ்சு ஆவின் பாலும் 

குவியாமல் எடுத்தரைத்து எண்ணெய்தனி விட்டுத் 

தயவாக நாள்மூன்று சிறுகொதியுஞ் செய்யே. 756 

செய்த.பின்பு நாலாநாள் பதத்திலே வடிக்கச் 

செப்புவேன் மூன்மருத்தில் குங்குமங்கர்ப் பூரம் 

செய்ததொரு கோரோ சனைபுழுகு சட்டம் 

இருக்கின்றித் கட்டிநீ போட்டுவடித் இடவே 

செய்துநல்ல கணபதுிக்குந் தேவிவடு கனுக்குஞ் 

நறப்பாகப் பூசித்துச் சிந்தைகளி கூர 

செய்துவண்டு கட்டிவைத்து எட்டுநாளுக் கப்பால் 

சிறப்புடனே முழுகும்வகைச் செப்பு வேனே. 757 
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செப்புவேன் சீயக்காய் அரைப்பு மிட்டுச் 

சீராக வெந்தீராந் திடம௱ யப்பா 

இப்புகிறேன் நாலுநாளுக் கொருக்கால் பின்பு 
ஒஓரெட்டு நாளுக்கொருக்கால் முழுகச் சொல்லு 

தப்பில்லா முழுக்கன்று பால் தயிர்மோ ருப்பு 

துவிர்ப்பதுவு மற்றாதாள் 1தாழ்வில்லா தருந்து 

வைப்பில்லா தடக்கம்விட்டுச் சொல்லி விட்டேன் 

மைந்தனே வியாதிபோம் வகையைத் கேளே, 758 

வகைகேளு சயரோசம் காயாக வாசம் 

மண்டையிலே வருஞ்சூலை பீனிசங்க ளொழியும் 

பகையான உள்மாந்தை சுரமாந்தை காந்தல் 

பண்டுள்ள கால்கையெரி வுகளுந் தீரும் 

சிசையிருமல் ஈளையட னத்தி தாகம் 

சிரரோக நயன மதில் வரும்பில்ல நீரும் 

இகையாகு மேகவகை பயித்திய மிரண்டும் 

இராக வினைதீரத் திறத்தைப் பாரே. 739 

அட்ட சூரணம் 

பாரப்பா அ௮ட்டசூ ரணத்தைச் சொல்வேன் 

பருத்திவிதை கழற்சியுட பருப்புங் கூட்டிச் 

சீரப்பா பெருங்காயம் பத்திரிகி ராம்பு 

தேடரிய வளையிலிந்து கல்லுப் பிட்டுச் 

சேரப்பா கருவேம்பு வகைக்குமுக் கழஞ்சு 

சிறந்ததிரி கடுகூடனே €ரகமு மிரண்டு 

நேரப்பா ஓமமில வங்க பத்திரி 

நிறைவகைக் கொருபலந்தான் தூக்கு தூக்கே. 760 
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தூக்கியே மருந்தெல்லாம் வெதுப்பித்தூ ளாக்கிச் 

சூரணமாம் அதற்குமனு பானஞ் சொல்வேன் 

தாக்குவது உட்டணத்தின் வாயுவ தால் 

துனித்தயிள வெந்நீரில் வெருகடிதான் கொள்ளு 

போக்குவெரு கடிப்பொடியைச் சோற்றில் தூவி 

பிரட்டியதில் நெய்விட்டுப் பிடிகவள மஞ்சு 

நீக்கில்லா துண்டபின்பு மறுகறிகள் கூட்ட 

நின்றுவிடும் உட்டணமாம் வாயு தானே. 761 

வாயுவெனும் வலதுபுறத் தணுகிய பக்க 

வாயுவெனு மூலமாம் வாயுகளுக் கப்பா 

நேயமுத்தக் காசறு கழஞ்சு தட்டி 

நீருமிரு நாழிதன்னை எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி 

வீயமுடன் அத்திசந்தி வெருகடிசூ ரணந்தான் 

விரும்பிநீ கொண்டுவர வினையொழியும் பாரு 

ஆயமாய்ப் பித்தவெட்டை. வாயுவெனிற் பச்சை 

அமுதுபடி. கழுநீரில் அந்திசந்தி ௮ருந்தே. 762 

ஏலாதிச் கரணம் 

அருந்துவது மண்டலந்தான் நோய்கள்பல மானால் 

அற்பசொற்ப நோய்களுக்கு அதிற்பாதி கொள்ளு 

இருந்துமினி ஏலாதிச்சூ ரணந்தா னப்பா 

செப்புவேன் புலத்தியனே மச்சமுனி கேளு 

மருந்தினால் ௮ப்பிணிதீர வைத்தியத்தைச் செய்யும் 

வகைஏலம் இலவங்கம் மஞ்சளதி மதுரம் 

பொருந்துதிரி கடுகுடனே இப்பிலியின் மூலம் 

புகழ்செவியஞ் சிற்றரத்தை சந்தனத்தின் பொடியே. 
763 

சந்தனமுஞ் சாஇிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

குகரமுடன் வால்மிளகு முந்திரிகைபே ரீச்சு 

பந்தமுள்ள வேரிமலர்த் தாதுகொத்த மல்லி 

பருநெல்லி நெற்பொரிமா பருத்திவிதைப் பருப்பும்
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அந்தமுள்ள மாதுளைவி எாவில்வக் தோடு 

அப்பனே நிலப்பனைவேர் அமுக்கிராநன் னாரி 

கந்தமுத்தக் காசகடனே சீந்திலதைக் கூட்டிக் 

கண்டகண்ட தொகையினுக்குச் சமஞ்சொன் றெடுமே: 
764 

எடுத்தவகை மருந்துக்கு தேர்சமன் சீனி 

இயல்பாக மருந்துலர்த்தி இடித்துத்தாள் கலந்து 
வடித்துநீ புதுக்கரகந் தன்னி லிட்டு 

மைத்தனே உண்டுவர அனுபானங் கேளு 

1தடித்தமுலைப் பாலாகும் சுதுவு மாகும் 

சம்பழத்தின் சாறாகும் சாற்றக் கேளு 

சடித்தவாய் நுடைத்தாற்போல் வியாதிகளைத் தீர்க்கக் 

கைமூறையாய்ச் சொல்லுகிறேன் இன்னங் கேளே. 765 

இன்னங்கேள் மாதுளையின் பழச்சா றாகும் 

இதனாலே நோயொழியும் எரிவுடனே இரத்தம் 

2சன்னையாய் வருகின்ற தாகமொடு சோபம் 

சத்திபித்தம் தலைநோய் அத்திகரம் வாயு 

பன்னுவிட சுரபாகம் ஈளையோ டிருமல் 

பலகரமும் உப்பிசமும் நெஞ்செரிப்பும் பறக்கும் 

நன்னயஞ்சேர் அசுவ௮ந்தி சூர ணத்தை 

நாட்டுவேன் புலத்தியனே நயந்து கேளே. 766 

  

765. 

766. 

1கடித்தவாய் துடைத்தாற்போல் வியாதிகளைக் கேட்கும் 

கர்மிசங்கள் ஓழிந்துவிடும் மண்டலதந்தா ருந்து 

பிடித்தபடி வெருகடிதான் தேனிஞ்சிச் சாறும் 

புகழ்நிம்பச் காற்றிலையும் பூட்டகுணங் கேளே. 

தெடுத்த வெந்நீர்த னிலருந்த வாயுவெலாம் போகும் 

தேனிலே கொள்ளச்சய மிருமல் தீரும் 

சுடித்தவாய் துடைத்தாற்போல் வியாதிகளைத் தீர்க்குங் 

கருத்துடனே அனுபானம் வகையின்னங் கேளே;.$ 

?சன்னையுறு நாவறட்சி வருரூட்சைர
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அசுவகந்திச் சூரணம் 

கேளப்பா அமுக்கிராவேர் பலமு மூன்று 

கெடியான சுக்கேலம் கூகை நீறும் 

கேளப்பா வகையொன்றுக் கொள்றரைப் பலந்தான் 

இராம்புசிறு நாகப்பூக் திளர்ப்பலந்தா னிரண்டு 

கேளப்பா இப்பிலியோர் பலந்தா னெட்டு 

இருபைபெற மிளகுதாற் பலமுங் கூட்டு 

கேளப்பா பரவியதை யெல்லாமி டித்துக் 

கெட்டியாய் வடிகட்டிச் சீனியிட்டுக் கண்டே. 767 

சீனியிட்டு நாற்பலமுங் கலந்துசூர ணந்தான் 

செப்புவேன் ௮னுபானத் தேனிஞ்சிச் சாற்றில் 

சினியிட்டுக் இண்டியது வெண்ணெய்முத் குக்காசில் 

செலுத்துவது வெருகடி.தான் இினமுமிரண்டு போது 

சீனியிட்டுக் கண்டியே மச்சமுனி யையா 

தெளிவான புலத்தியனே ஞான சீலா 

சீனியிட்டுக் இண்டியது மண்டலந்தா னருந்த 

இருகிற தோய்சேளு மத்தமுதல் வாயுவே. 768 

வாயுவறும் வலிதீரும் அரோசி தீரும் 

வாதபித்த சிலேத்துமத்தின் வகையுந் தீரும் 

ஆயுகின்ற உப்பிசமும் நெஞ்செரிப்புப் பித்தம் 

அரிடூரலும் வாந்திசயம் ஈளையோ டிருமல் 

நதேயமுடன் உண்டுவர நின்றுபோ மப்பா 

நில்லாத தோய்கிராணி குன் மம்தின் DOG w 

சயிரத்த கிராணிஞுன்மம் குக்குடசூ ரணத்தைச் 

செப்புவேன் கருங்கோஜி திறமான தொன்றே. 769 

(கருங்கோழிச் சூரணம்) 

குக்குடச் சூரணம் 

இறமான கோழியொன்று கால்தலையுந் தள்ளிச் 

சித்துரமாய் வயிற்றிலுள்ள பாண்டத்தைப் போக்கி 

உறவாக மேல்மருந்து கூட்டவகைக் கேளு 

உத்தமனே இரிகடுகு வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு
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நிறையாக வகையோன்று கழஞ்சுமே பத்து 

நேயமுள்ள வளையலிந்து கல்லுப்பு நேராய் 

குறையாமல் அஞ்சுக ழஞ்சு தன்னைக் 

கூட்டுகிறேன் இன்னவுகைக் கூறு வேனே, 770 

கூறான பருத்திவிதைப் பருப்புக்கா ரெள்ளு 

குமூறிவரு கடுகுகரு வேப்பிலையின் பொடியும் 

றீறாகப் பொடித்தபொடி வகைக்கா மாக்கு 

நீள்விடயம் அதிமதுரம் அக்கர காரம் 

பேறான ஓமமிரண்டு சீரகமு மிரண்டு 

பெருங்காயம் வாய்விளங்க மஞ்சளோ டேலம் 

வேறாய்நீ இலவங்கப் பட்டை பத்திரி 

விளாவரிரி வெட்பாலை செவ்வியத்தோல் வ் 

விரவசீனக் காரம்குக் கில்சவுக் காரம் 

வெந்தயஞ்சிற் றரத்தையொடு தாளிசபத் திரியும் 

கருவாயன் பட்டையொடு வெண்கார மப்பா 

கணக்காக வகையொன்று கழஞ்சு மூன்று 

புரவில்லாச் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

போட்டடா அபின்கூடஅவ் விரண்டு சழஞ்சு 

தரமாக இவையெல்லாம் வடித்துத் தூளாய்ச் 

செலுத்தடா குக்குடத்தில் வைத்துத் தையே, 772 

தைத்துவொரு தாழிக்குள் தண்ணீர்விட் டமிழ்த்தி 

குயவாகக் கவிழ்சட்டி தன்னால் மூடி 

வைத்ததற்கு நாலஞ்சு சீலைமண்ணுஞ் செய்து 

வளாபாக அடுப்பேற்றித் தீமூட்டி யெரிக்கில் 

எய்த்துநீர் குறுக்கிவற்றி அடிப்பற் றாமல் 

எடுத்துதறி மருந்துசதை ஏகமாய்ப் பிரட்டிப் 

பொய்த்திடா தத்திதனைப் போக்கியபின் னப்பா 

புத்தோடு வைத்திட்டுப் போட்டுவறு பொடியே, 773
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பொடிவறுத்தால் கறுக்காமல் பொன்னிறம காகப் 

பொடித்துவடி கட்டினது குக்குடசூ ரணமாம் 

விடிவேறு அந்திசந்தி வெருசடிதான் பொடியை 

விரும்பிநீ மண்டலங்கொள் வியாதி யெல்லாம் 

பொடியாகப் பறக்குமே அட்டகுன்ம வாயு 

பஇனெட்டுக் கிராணிவகை அதிசார மோடு 

முடியாத வயிற்றெரிச்சல் கழிச்சல்நீ ரிரத்த 

மூலமொடு உப்பிசங்கள் விடப்பாண்டு போமே, 774 

பறங்கிப் பட்டைச் கரணம் 

போமப்பா கரப்பனொடு கிரந்தி சூலை 

புண்பொடிகள் சரங்குவெட்டை குட்டம் போக 

நாமப்பா பட்டையிலே ரூரணஞ் சொல்வோம் 

நல்லவுரு வாடினதாய்ப் புதுசாய் வாங்கி 

ஆமப்பா பறங்கியென்ற பட்டையஞ்சு பலந்தான் 

அப்பனே தூக்கியபின் அமுக்கிரா சங்கு 

வேமப்பா சிறுபிரப்பங் இழங்குகொன்றைப் பட்டை. 

வெற்றிபுரி சாரணைவேர் கொடுவேலி வேரே. 775 

வேராக வசைக்குவெரு பலம தாக 

வெட்டியே காயவைத்துத் தூளாக ஆட்டு 

ராகத் தாழியொன்று பால்படிநால் விட்டுத் 

திறமாக வேடுகட்டிப் பொடிகுகைகள் கலந்து 

பேராகப் பொடியைவைத்துக் சவிழ்சட்டி மூடி 

பிட்டவித்தாற் போலவித்துப் பின்பதை வாங்கி 

நேராக மேல்மருந்து கொத்தமல்லி மதுரம் 

நெறியான ஓமமிரண் டதிவிடயம் நீட்டே. 776 

நீட்டடா வால்மிளகு வெந்தயஞ்சிற் நரத்தை 

நேர்த்தியாம் ௮க்கராகா ரந்திப் பிலியும் 

கூட்டடா சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

கூறான Gy Kits ளிரண்டுதிரி கடுகும்
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மூட்டடா வகையொன்று எழஞ்சது மூன்று 

புரளவே சாயலைக்துத் தூளாக ஆட்டி 

மூட்டடா முன்பொடியுங் கூடச் சேர்த்து 

முறையோடே, அிழ்பாதி சீனி-லந் திடுமே. 777 

கலந்துபட்டைச் சூரணந்தான் வெருகடிப் பிரமாணம் 

காலையந்தி மண்டலமே கருதிக் கொள்ளு 

மலர்ந்தவிர ணங்வரப்ப னோடு சூலை 

॥காவாதம் வெட்டையொடறி அக்கினியின் மத்தம் 

புலந்தஅதி சாரமொன்றும் கிராணிஉப்பி சங்கள் 

பொல்லஈத வயிற்றிரைச்சல் புண்பொடியுந் தீரும் 

அலர்ந்தமுகம் போலிருக்கும் வச்சிர தேகம் 

ஆச்கிவைச்கும் பட்டையுட ஆண்மை தானே. 778 

பறங்கிப் பட்டை பதங்கம் 

ஆண்மைசொல்வேசம் பறங்கிப்பட் டையுடப் பங்கம் 

அப்பனே லேசுருவா டினதைப் பார்த்து 

ஆண்மைபெறும் அஆறுபலம் பட்டை தன்னை 

அழகாகப் பாக்குப்போல் வெட்டி நீயும் 

ஆண்மையடன் சங்கங் குப்பிச் சாற்றில் 

அதைப்பிரட்டி முன்றுதரங் சாய வைத்து 

ஆண்மையொரடு கராத்தி லிட்டு வைத்து 

அடுக்காகப் பகதங்கவகை அறையக் கேளே. 779 

கேளப்பா சங்கம்வேர் அமுக்கிரா வேரும் 

கெடியான இறுபிரப்பங் இழங்கு மைந்தா 

சேளப்பா கொடுவேலி மூல மோடு 

கிளர்கொன்றைப் பட்டையோடு யெருக்கலம்வேர் 
கூட்டு 

கேளப்பா சாரணைவேர் கருஞ்சூரை வேரும் 
கேடில்லா நாய்க்கொட்டான் பட்டைசிவன் வேம்பு 

கேளப்பா வெள்ளறுகு வகைப்பலந்தஈ னஞ்சு 
கருபையடன் நொறுக்கியோர் பாண்டத்தி இரட்டே. 

780



மூலம் 367 

பாண்டத்தி லூட்டியபின் சொல்லக் கேளு 
பழம்புளியம் பொருக்குமோர் பாண்டத்தி லூட்டு 

கூண்டவே தமர்களிட்டுப் புறணி மேலே 

சங்கைபெற மருந்தடைத்த பாண்டத்தை யேற்றிப் 

பூண்டிடவே சந்துக்குச் சீலைமண் செய்து 

புகழாக ரவிமுகத்தி லுலர்த்திக் கொண்டு 

தோண்டவே மறுபடியும் சீலைமண் செய்து 

துலங்கவே ரவியில்வைத்துச் சீலை செய்யே. 781 

செய்தந்தக் கலசமேற் பட்டையிட்ட. கலசந் 

இறமாகக் கவிழ்த்தியே சலைமண் செய்து 

வெய்தந்த அடுப்பின்கீழ் விலாவிலே துருத்தி 

வேர்க்கவே தமரிட்டுத் தீயைப் போட்டு 

வைதந்த ஒற்றெல்லாம் அந்திசந்தி சாமம் 

வகையாக னைபதுதாள் மடியாம லூகு 

நைதந்த பொருக்குமருந் தெல்லாம் வெந்து 

நலமாக மேலேறிச் சாரும் பாரே. 782 

சாருமே பட்டையிலே யெல்லாம் வெந்து 

சஞ்சீவி யாகவே பதங்க மேறும் 

பாருமே பதங்கமப்பா தூளாக வாட்டிப் 

பருவமாய் வடி.கொண்டு பாங்கான பின்பு 

சேருமே பட்டைத்தூள் சனிசம னாகச் 

சேர்த்தபின் வெண்காரஞ் சுத்தி செய்து 

நேருமே ௮னலிட்டுப் பொடியிலொரு கூறு 

நீட்டடா ஒன்றாகக் கலந்துமினி கொள்ளே. 783 

கொள்ளயிலே அந்திசந்தி மண்டலந்தா னப்பா 

கூட்டோடே கரப்பனொடு கிரந்திமுதல் போகும் 

கொள்ளயிலே வெட்டைமுதல் குட்டம் போகும் 

குரலதிகம் இருமலொடு ஈளை போகும்
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கொள்ளயிலே மேசங்கள் சூலையெல்லாம் போகும் 

கூறரிய ராணிமுதல் அதிசாரம் போகும் 

கொள்ளயிலே சயகாசம் காந்தலெரி வடங்கும் 

கூப்பிட்டு ஒடுமென்று கூறி னோமே. 7814 

கந்தக வைப்பு 

கூறினோம் இதற்கிசைந்த கந்தகவைப் பப்பா 

கொஞ்சமல்லச் சஞ்சீவி கூறக் கேளு 

தேறுமே கர்ப்பூரம் ஈந்தகமாஞ் சீனி 
செப்பரிது செப்பபீது தேகம் பொன்னோ! 

நாறினதோர் நெல்லிக்காய்க் கந்தகத்தூ ளப்பா 

நல்சரக்காப் ஐம்பதடா பலந்தான் தூக்கு 

ஏறினகோர் வைப்பதற்குப் பாடு மெத்த 

என்மகனே லவணவகை இன்னுங் கேளே. 783 

கேளப்பா லவணவகை இந்துடனே வளையல் 

கெடி.யான பாரையுப்பு சவட்டுப்பு நாலு 

கேளப்பா வகையொன்று பலந்தான் பத்து 

கிருபையுள்ள கறியுப்பு இரண்டெடையாம் நூறு 

கேளப்பா இவையொன்றாய்த் தாழி யிட்டு 

நீர்விட்டுக் கெட்டியாய்க் காய்ச்சடா மாறும் 

கேளப்பா நீற்றாலே வெள்ளையா முப்புக் 

இண்டியதை எடுத்துவைத்துக் கேளிண்ணும் வகையே. 

786 

வகையாக உப்பெல்லாம் ஆறுகூ நிட்டு 

வகையொரன்றிற் கந்தகமுங் கூடக் கூட்டிப் 

பகையாமல் சாட்டம்மி நாலஞ்சு தன்னில் 

பதியவே ஆறுமட்டும் பண்பாக அரைத்து 

திகையாமல் மிடாநாலிற் சலமுமிரு தூணி 
,தமட்டிக் கொடிகண்டு இட்டெனவே யிறக்கி 

நசையாமல் அரைத்தபொடி நாலிலே சேர்த்து 

தாட்டடா கவிழ்சட்டி நாலுக்கும் அடைவே, 787 

  

7386. இலவைணம் - கழ்பு



மூலம் 369 

அடைவாக நாளொன்று திறவாமல் இறந்து 

அப்பனே நல்லபச்சைக் கர்ப்பூர மாகத் 

திடமாகப் பாளைக்கு ரவ்விரண்டு சுழஞ்சு 

சீக்கிரமாய்ப் போட்டபின்பு தரும்பவதை மூடு 

பிடமாக ஒருநாளும் அப்படியே வைத்துப் 

பின்மான்றா நாள்தான் தெளிவெல்லாங் களைத்து 

விடவேச மாய்ப்பெரிய தாழிதனிற் சேர்த்து 

வெய்யிலிலே காயவைக்கதக் தெளிவுவற்றி விடுமே. 788 

தெளிவகற்றி மண்டிநின்ற தவ்வளவும் வட்டாய்ச் 

சேர்த்திருக்ரும் வெயிற்பட்டுக் சமர்பிளந்து சிதறும் 

களிம்பகற்றி இப்படியே அறுதரம் வைக்கக் 

களிம்பற்றுச் சத்தெல்லாம் கனகம் போலாம் 

அளிவற்ற கர்ப்பூரம் கந்தகமாஞ் சீனி 

அடையடா குழவிலே அ௮னுபானஞ் சொலக்கேள் 

ஒளிவற்ற மாந்தர்க்கிம் மருந்தா மப்பா 

ஓகோகோ ஆச்சரியம் உண்ணுபணம் மூன்றே, 769 

மூன்றுபணத் தூக்கமுடன் வங்காளச் சீனி 

மும்மூன்று பணவெடைகதான் முடுக்காகக் கூட்டு 

ஏன்றதொரு வெண்காரம் மணியாக வாங்கு 

என்மகனே எருமைச்சா ணந்தான் சுத்தி 

தோன்றவே பின்கழுவி அனல்சுற்றிப் பொரித்துத் 

தூளாக்கி யிரண்டுபணந் தூக்கஞ் சேர்த்து 

ஏன்றதொரு மூன்றுவகை மருந்தோ டப்பா 

இயல்பாகப் பட்டையெனும் பதங்கம் நாலே. 790 

நாலுபணத் தூக்கமடா பறங்கியுட பதங்கம் 
நலமாக கலந்தொன்றாய்ச் சாரித்துக் சேர்த்து 

மேலுமந்தி சந்தியுண்ணு மண்டலந்தா ஸனப்பா 

லியாதிவகைக் சண்டவுடன் வெருண்டே யோடும் 

  

789, கமர் - நிலப்பிளவு 

௮௮-24
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மாலுமயன் தேட?ய ஆத்தாள்தான் விந்து 

மகத்துவத்தை ஒருவரால் காண்பதுவு மரிது 

நூலுகளில் இத்தமுறை வைப்பார்க ளில்லை 

தொறுக்குமடா நோய்க்குமார் பாணி தானே. 791 

ஆணியென்ற கரப்பனொடு குட்டங்கள் போகும் 

அட்டகுன்மம் வெட்டையோர் பயித்திரண்டு இரும் 

ஊணிநின்ற கரந்திமுதல் காய்ச்சல் சூலை 

ஒடுங்காத காகமொடு சோரபந் தீரும் 

பேணிதின்ற தாதுநட்டம் பொருமலுஞ்சீ ரத்தம் 

பெரும்பாடு உள்ஞருக்கி ஈளைகளும் இருமல் 

நாணியே பயந்தோடும் பத்தியத்தைக் கேளு 

நல்லாவின் பால்கூட்ட நலமாம் பாரே. 792 

பால்கூட்டும் ௮ந்திசந்தி மண்டலந்தா னப்பா 

பரிமாற்றம் வெந்நீர்தான் மற்றொன்று மாகா 

சாலவே மண்டலத்துக் கப்பாலு முப்பே 

சாந்தமாய்ச் சுத்திசெய்து கூட்டு கூட்டு 

சீலமுடன் தூதுவளை இலைக்காய்பூ வாகும் 

திறமான முருங்கைப்பூப் பிஞ்சு மாகும் 

ஞாலமெல்லாம் புகம்பொன்னாங் காணிமுளைத் தண்டு 

நறுநெய்யாந் துவரையொடு சிறுபயறு மாமே. 793 

சிறுபயறு சிறுகீரை அவரைப்பிஞ் சாகும் 

தெட்டுமீன் முயல்காடை கவுதாரி உள்ளான் 

பேறுடைய ஊர்க்குருவி விரால்மீன் கண்டம் 

வெள்ளாட்டுக் கண்டமுமாம் வேரொன்று மாகா 

அறுதிரண்டு மண்டலத்துக் கப்பாற் பின்பு 

அழகான துலைமுமுகு மெண்ணெய் சொல்வோம் 

உறுதியுடன் முக்கூட்டு வெண்ணெய்தலை முழுகு 

உ௫தமடா சீயக்காய் அரைப்புவெந்நீர் வாரே. 794
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வார்த்தெண்ணெய் முழுக்கன்று கோழிச்சா றப்பா 

வளமாகக் கறிவைத்துக் கூட்டு கூட்டு 

வார்க்ததண்ணெய் தாலுநாளுக் கொருக்கால் வேணும் 

மைந்தனே முழுகுமுறை கோழிச் சாறும் 

வார்த்தெண்ணெய் முழுக்கன்று பால்தயிர்மோர் புளியும் 

மாற்றடா மற்றாநாள் வரம்பு வேண்டாம் 

வார்த்தெண்ணெய் மற்றிரண்டு கடந்தா லேது 

மயக்கமில்லை உடல்காத்தி பொன்னா மாற்றே. 795 

ஏரண்ட யெண்ணெய் 

மாற்றமில்லா ஏரண்ட யெண்ணெய்படி யொன்று 

மைந்தனே இரந்தியொடு கரப்பன் போக 

சாற்றுவேன் அவித்தூற்றுந் கைலமோர் படிதான் 

சங்கங்குப்பிச் சாறுடனே கழற்சியிலைச் சாறு 

நேற்றியாஞ் செம்பொன்னி நெருஞ்சிச் சாறும் 

நேர்ிறுகாஞ் சொறிச்சாறு முருக்கிலையின் சாறு 

வேற்றுமையொன் நில்லாத முருக்கிலைச்சா றல்லால் 

வேசரிப்பால் அத்திநீ ரள்ளிச் சாறே. 796 

சாறுகள்தான் வகையொன்று படிகா லாகும் 

சங்கைிறு செருப்படிச்சா றுழக்கரையுங் கூட்டு 

வீறுடைய நெல்லிக்காய்க் கந்தகம் தாளகம் 

மேலான பறங்கியுட. பட்டை தானும் 

தேறியதோர் கடுக்காயும் நிலவாகை வேரும 

செந்தொட்டி. வேர்சித்திர மூலமொடு வசம்பு 

பேறுபடக் கருஞ்சீரகம் வகையோர் கழஞ்சு 

பிசகாமற் சாறுகளில் ஆட்டியதைக் மலக்கே. 797 

கலக்கியே எண்ணெயொடு சாறுகளுங் கற்கம 

கலந்துவொரு தாழியிலே காரப்பதனைப் புனைந்து 

மயக்கமில்லா தடுப்பேற்றித் தீயெரித்துக் காய்ச்சு 

வடிக்கிறது பதங்கண்டு கஈடுகுடனே வபங்கி 

  

796. வேசரிப்பால் - கழுதைப்பால்
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துலக்கவே கடுகுடனே ஐங்கழஞ்சு சீனி 

தோன்றவே போட்டதையுங் கிண்டிவண்டு கட்டி 

சொலக்கேளு மூன்றுநாள் ஆறியபின் னப்பா 

கோன்றவஞ்சு தினமுண்டால் சுகமாம் பாரே, 798 

சுகமாக நாளுக்கொன்று கழஞ்சு மூன்று 

சுத்தமாய்க் கொண்டாக்சாற் சொல்லக் கேளு 

உகமூழி காலத்துங் கரப்பானு மில்லை 

ஓன்றுமாகா மறுபத்தியங்கள் கடந்தால் செகமேழும் 

இசழவே சங்கம்வேர் பரத்தி ஆவின்பால் 

இரைபெறவே வாரியுப்பை வெந்துவைத்துக் கூட்டு 

இகமேழுங் காண்பதுபோல் ஏரண்டத் தெண்ணெய் 

எப்போதும் ஒன்றைவிட்டு ஒருநாள் மூழ்கே. 799 

ஒன்றைவிட்டு ஒருநாளாய்ப் பத்துமுழுக் கப்பா 

ஒருமுழுக்கு நாலுநாளுக் கொருக்கால் மூழ்கு 
தின்றபெருங் கிரந்தியொடு கரப்பான் புண்ணே 

தின்றபெரும் புண்பொழு.சள் கால்கைமுற் றொழிவும் 

வென்றியுள்ள வீக்கம்போம் நன்றாகு மப்பா 

வீறுகளு மறுமுழுக்கில் விலக்குஃறி புளியைத் 

Sa tio தொழிப்பதுதான் கரப்பனுள்ள பண்டம் 

தேடரிய உளுந்துபன்றி மறைபாகல் சிக்கே, 800 

ஏிச்கான பூசணிக்காய் ஆறுஇங்க ளாம் 
சிறப்பாகப் பின்புயிவை தேடியே யருந்து 

முக்காலுஞ் சொல்லிவிட்டோம் பத்தியங்கள் பருவம் 

மோசமில்லை வியாதிகளும் நாச மப்பா 

எக்காலம் ஒழியுமென் றெண்ண வேண்டாம் 

எண்ணெயுண்டு முழுகையிலே எல்லாநோய் போகும் 

க்க்காதே ஒருவருக்கும் நூல்காட் டாதே 

கனிவுசண்டு பிரயோகங் சுழறு வாயே, 801
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பிரளி பல கணைகளுக்கு எண்ணெய் 

வாய்க்கடங்காப் பிரளிபல கணைகளுக்கே யெண்ணெய் 

வகையாகச் சொல்லுகிறோம் மைந்தா கேளு 

நோய்க்கடங்கா ஏரண்டத் தைலமடா நாழி 

நுணுக்கமுடன் அவுரிவோர்த் தோல்தா னப்பா 

வீச்சடங்கா இருகழஞ்சு மஞ்சளுடன் கடுகு 
வெந்தயமும் வெள்ளுள்ளி சீரகமி ரண்டோமம் 

பேச்சடங்கா மிளகுகடுக் காய்ரோகணி வசம்பு 

பெருங்காயம் வசையொன்று கழஞ்சு யிரண்டே. 802 

ரெவ்வெண்டு கழஞ்சாக யிடித்துத் தாளாய் 

நயம்பெறவே யெண்ணெயோடு போட்டுக் காய்ச்சு 

செவ்வியதாய்ச் சவந்துவரும் பதத்தி றக்கத் 

திறத்துடனே கற்்ஈத்தி னெண்ணெய்க் கொன்றாய் 

அவ்வியமில் லாமலே வழித்து வைத்து 

ஆறியபின் மூன்றுநாள் பிள்ளைகளுக் கப்பா 

தவ்வியே கரண்டியொன்று தினந்தா னேந்திச் 

சாந்தம்பின் னா௫ியினி குளுமை கொளுந் தானே. 303 

தானென்ற குளுமையென்ன சித்திரப்பா லாடை 

குனிமதுரஞ் சரகமுந் தன்னி லாட்டி 

மானென்ற பிள்ளைகளுக் கவ்வண்ண மருந்து 

மாந்தமொடு கிராணிகணை பிரளியெட்டு மொழியும் 

தேனென்ற பத்தியந்தான் உப்புமுத லாகச் 

இற்றுப்புக் குளுமைமுதல் செலுத்தவுடல் தெளியும் 

வேனென்றத எண்ணெய்க்கு வெகுகுணங்கள் நன்று 

விரும்பியதை வைத்துண்ண விகற்பமில்லை பாரே. 
804 

  

803. ரெவ்வெண்டு - இரண்டிரண்டு 

804, விகற்பம் - பிழை
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கண்டாத்திரி லேகியம் 

பாரப்பா கண்டாத்திரி லேக யத்தைப் 

பாடுகிறேன் புலத்தியனே பண்பாய்க் கேளு 

நாரப்பா இல்லாமல் விளைந்த இஞ்சி 

நலமாகத் தோல்போக்கி வில்லைபோல் நறுக்கி 

நேரப்பா பதினைந்து பலம்தான் நீயும் 

நிறுத்தங்கே நறுநெய்யில் சிவக்கவே வறுத்து 

ரப்பா பொடிசெய்து சலைவடி கொண்டு 

சித்திரமேல் மருந்தப்பா செப்பு வேனே. 805 

செப்பக்கேள் இரிகடுகு சற்ற ரத்தை 

செலியமதி மதுரஞ்சிறு தேக்குவாய் விளங்கமேலம் 

ஒப்பான திரிபலையும் கொத்த மல்லி 

ஒங்கிவளர் சீரகந் தாளிச பத்திரி 

தப்பாத இலவங்கப் பட்டை பத்திரி 

தனிநெல்லுப் பொரியுமிவை வகைக்குமுக் கழஞ்சு 

இப்பாரிற் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

இயல்பான அஇவிடயம் வசைக்கிரண்டு கழஞ்சே. 806 

கழஞ்சாக மருந்தெல்லாம் நறுக்கியே நொறுக்கித் 

சாயவைத்துத் தூளாக்கிப் பொடியைவடி கட்டித் 

கதுழஞ்சியாய்ச் சீனியொரு பலந்தான் கூட்டித் 

துனியிஞ்சப் பொடிகலந்து சாற்றக் கேளு 

வழஞ்சிய நல்லவெல்லம் அஞ்சுபலம் பாகாய் 

வரும்பருவம் பொடிதூவி வாகாய்க் கண்டி 

உழஞ்சயெரய் தறுநெய்தேன் வகைக்கா மாக்கு 

ஊறவைத்துக் கிண்டிடவே லேகியமாம் உண்ணே. 

807 

உண்ணப்பா அந்திசநதி கொட்டைப்பாக் மளவு 

ஒருமண்டலம் அருந்த வோடும் நோய்கேள் 

மண்ணப்பா புசைச்சலோ டிருமல் பித்தம் 

1வயிற்வுளைவு நெஞ்செரிப்பு வாந்தி தீரும் 

  

608. 1வர்த்தனையும்; 

ஓங்காளம் - வாந்திப்பு
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உண்ணப்பா மூவகையாம் கொந்துிப்போங் காளம் 

உழங்குவயி நிரைக்கிறது மூலுமெனும் வலியும் 

காணப்பா குரல்கட்டு தலைநோவு குன்மம் 

கடுவறட்ி மலசலச்கட் டுடனேபோய் விடுமே. 808 

போய்விடவே உட்சுரமும் தாபசுரமும் போகும் 

பொருமலொடு வயிற்றுளைச்சல் சீதரதந்தந் தீரும் 

போய்விடுமே வாயுவுடன் அக்கினியின் மந்தம் 

பொல்லாத உதரவெப்பும் அபான வாயுவும் 

போய்விடுமே கிராணியதும் அடுசாரக் கழிச்சல் 

போய்விடும் இன்னமொரு புதுமை கேளு 

போய்விடுமே பத்தியங்கள் உப்புமிள கப்பா 

புகழ்துவரை நெய்பாலாம் பூட்டக் கேளே. 809 

பூட்டடா வழுதலையின் பிஞ்ச னோடு 

பூகாய்பத் இரியாகுந் தூதுவளை யப்பா 

நாட்டக்கேள் புளிகைப்பு மோர்புளியுந் தள்ளு 

நச்சுவிடு வாய்வான பதார்த்தந் தள்ளு 

ஆட்டிறைச்சி மீன்வளைகள் உலர்ந்ததாய்க் கொள்ளு 

அப்பனே மற்றொன்று மாகாது சொன்னேன் 

இட்டுமுன்னே பாய்ந்துவிடும் நோய்க ளோடும் 

இராத வினைதீரும் இதுபரம் பரையே. 810 

கந்ததாளி தெய் 

பரம்பரையாய் வருகின்ற கந்த தாளி 

பறந்தோட தெய்யைநான் பகரக் கேளு 

அரம்போலே அறுத்துவிடும் புண்ணை ஆற்றும் 

ஆச்சரியம் நெய்யினுட ஆண்மை யப்பா 

உரம்பெறவே நறுநெய்யும் படிகா லல்லால் 

உத்தமனே நறுந்தாளி மணத்தக் காளி 

தரம்பெறவே ஈருள்ளி புளியாரை கூடச் 

சிறுகரைச் சாறுவகைக் காலா ழாக்கே, 81%
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காலாழாக் கெனுஞ்சாறு நெய்யுஞ் சேர்த்துக் 

சகடையருந்தும் ஏலமதி மதுரங் கூட்டு 

சீலமுடன் சாஇக்காய் கிராம்பு தேனும் 

சீரகமு மாச்சக்காய் கூகை நீறும் 

ஞாலமெல்லாம் புகழ்சீனி கற்கண் டோடு 

நலஞ்சிறந்த முந்திரிகைப் பழமுங்காற் கழஞ்சு 

தூலமாய்த் தூளாக்கி நெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சச் 

சோர்வின்றி பதத்திலே வடித்தி டாயே. 812 

வடித்திறுத்து ஆறிநெய்யை அந்தி சந்தி 
வாகாகக் காசெடை.தான் உண்டா யானால் 

வெடித்திருந்த புண்மூலா தாரந் தொட்டு 
வெந்துநீறாய் வாயதனில் நாற்றம் போகும் 

சடித்திருந்த நீர்த்தாரை மூலா தாரம் 
கண்டவாய்க் தொண்டைநோய்க் குள்புண் ணாறும் 

அடுத்துவிடும் உட்சூடு காந்தலெரி தாகம் 

அளைத்தும்போம் ௭ைப்புப்புளிப் பதனையகற் மிடுமே. 

813 

குசிகா கரணம் 

அகற்றிவிடும் சூசிகாசூ ரணத்தைக் கேளு 

அப்பனே முசுமுசுக்கை பொன்னாங் கண்ணி 

செகத்திலுள்ள பொடுதலையும் சமூலம்நிழ லுலர்த்தித் 

திறமாக வேவறுத்துத் தூளாக யிடித்துத் 
தகர்த்தபொடி வடிகட்டி சமன்வகைக்குப் படிகால் 

தனிப்பருத்தி விதைப்பருப்பும் அவ்வண்ணங் கூட்டி 

விகற்பமில்லாச் சிறுபயற்றின் பொடியதுவும் உழக்கு 

வீறடங்குஞ் சீரகம்வெள் ளாட்டுதீர் நனையே, 814 

நனையடா சீரகத்தை வெள்ளாட்டு நீரில் 

நாளொன்றுக் கஇருபொழுது மூன்றுகின மப்பர 

வினையமுறக் காயவைத்துத் தாளாச்சிப் பொடிதான் 
விருப்பமுடன் காற்படியாய் அவ்விதம் விரவி 

  

812. மாச்சக்காரய் - மாசக்காய்
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அனையயிது ஒன்றாகக் கலந்துசூ ரணமாய் 

அனுபானம் பச்சரிசிக் கழுநீரி லருந்து 

தினையளவு பத்தியங்கள் கடவா தப்பா 

தினம்பத்து அந்திசந்தி இரமாக உண்ணே, 815 

உண்ணடா இன்னமுண்டு அனுபானங் கேளு 

உற்றமுத்தக் காசுகசா யத்திலந்தி சந்தி 

உண்ணடா தினம்பத்துப் பின்புயிள வெந்நீர் 

ஊட்டடா அவ்வண்ணம் அந்தி சந்தி 

உண்ணடா புளியாக பசுமோரி லுண்ண 

உத்தமனே பத்துநாள் ஊட்டிரவு பகலும் 

உண்ணடா பத்தியந்தான் வெள்ளாட்டுப் பாலாம் 

உப்புமுதல் ஒழித்துவிடு மண்டலந்தான் அரையே. 816 

மண்டலந்தான் அரைக்கப்பா சுத்திசெய்த உப்பு 

வளர்பொன்னாங் காணியிலைக் கரியுங் கூட்டு 

கண்டதெல்லாந் திண்ணாதே புளியு மோரும் 

கறியப்பா சிறுபயறு மிளகுசீ ரகமாம் 

இண்டாடித் திரியாதே அனுபோகந் தள்ளு 

தெளிந்துவிடு மறுபத்தியந் தீருமட்டும் இதுவாம் 
அண்டாது பிணிநோய்கள் ஓழிவதுதான் மெத்த 

அறைகிறேன் புலத்தியனே அறை றேனே. 817 

அறைகறேன் சுக்கில ரேோணிதமாம் வாயு 

அபானத்தி ருந்தேறிமேல் நோக்கும் வாயு 

குறையாத இராணிகுன்மம் வயிற்றி ரைச்சல் 

கூறரிய சீழிரத்தந் திரண்ருண்ட வாவு 

கரைகாணாக் கருக்கெடுக்குஞ் சூசிகா வாயு 

கடுகவலி கொண்டிழுப்பு சுண்பக்க வாயு 

நிரையாக நின்றுவிடும் கர்ப்பமுண் டாக்கும் 

!நிகழ்மத்துப் போற்திரண்.. குன்மமுநின்று ன ரர ires 

  

818. 1நீண்டுமத்துப்5 
₹உருண்டகணம்
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சுரராம பாணம் 

நின்றுபோ காதசுரம் மாற லெல்லாம் 

நெடுநாளை விடாச்சுரமும் வியாதிதனை யொழிய 

இன்றுதான் சுரராம பாண வுண்டை 

என்மகனே புலத்தியனே அப்பா கேளு 

என்றுதிருஞ் சூதமொடு வெள்ளைய்பா டாணம் 

இவையிரண்டு வராசனிரண்டு சமனாய்ச் சேர்த்து 

பொன்றுதலில் லாதபடி சுத்திகளுஞ் செய்து: 

பெரடியாகக் கல்வத்தில் புரளவரைத் திட வே. 819 

அரைத்திடவே பாகலிலைச் சாறு கொண்டு 

அந்திசந்தி இருசாமம் அரைத்த பின்பு 

இரைத்திடவே இப்படித்தான் மூன்றுஇனம் ஆட்டிச் 

சிறுபயற்றின் பிரமாணம் குளிகைதனைத் திரட்டி 

விரைந்திடவே நிழலுலர்த்தி அதன்பின் னப்பா 

வீறடங்கப் பத்துநாள் தானியபுடம் வைத்து 

உரைத்திடவே சுரங்களுக்கு இஞ்சிமுலைப் பாலில் : 

ஒருருண்டை அந்திசந்தி ஊட்டுதினம் மூன்றே. 820 

மூன்றுநாள் மாறலுக்கு மூன்றுதினம் ஊட்டு 

முறைநாலா மாறலுக்கு நாலுதினம் ஊட்டு 

ஏன்றமற்ற சுரங்களுக்குக் கண்டு கட்டு 

என்மகனே தஇினகரத்துக்கு ஒன்றொருநாள் கட்டு. 

தோன்றாதே பறந்தோடும் பத்தியஞ்சிற் றுப்புச் 

சுடுகஞ்சி வெந்நீராம் தூதளங்காய் இஞ்சி 

ஈன்றிவாதம் இக்கெமம் இப்படியே செய்தால் 

இருவினையும் அற்றுவிடுங் குக்கிலாதி கொள்ளே. 821
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குக்கிலாதி வடகம் 

குக்கிலாதி வடகமப்பா கூறக் கேளு 

கூறரிய குக்கிலோ கழஞ்சு மூன்று 

முக்கியமாய் நல்லதொரு பறங்கிப் பட்டை. 

முக்கழஞ்சு 1ரசந்துருசு கூகை நீறும் 

தக்கில்லா தொருகமஞ்சு லவங்கப் பட்டைத் 

தானுமொரு கழஞ்சுஇஞ்சி குங்கிலியங் கழஞ்சு 

பிக்கில்லாப் பனைவெல்லம் ஓர்க ழஞ்சுக் கப்பால் 

பிலத்தநாவி கவுரிபா டாணம் மூன்றே. 822 

மூன்றுவகைக் கொவ்வொன்றுக் கோர்கழஞ்சு கூட்டு 

மூறையோட மிதிபாகல் இலையதனை யப்பா 

ஏன்றதொரு பிடியாகச் சமூலமொடு கசாயம் 

இதில்மருத்து மூன்றுமொரு கிழிதோலாந் திரமாய் 

களன்றவதை வேசவைத்தாற் சுத்தி யாச்சு 

ஓன்பதுவகை மருந்தும் உரலிற் போட்டுப் 

போன்றபின்பு நொச்சியுடகொழுந்துமுக் கழஞ்சு 

போட்டதிலே குளிர்ந்தசலம் விட்டுநன்றா மிடியே 

இடித்தமருந் தெல் லாமொன் றாகச் சேர்த்து 

இரசம்விட்டு மாளுமட்டும் இடித்த பின்பு 

மடித்திடாக் கறியுப்புப் பழம்புளியு மெளிதாய் 

வகைக்கொரு கழஞ்சுவிட்டு ஆட்டு ஆட்டு 

துடித்திடா துதிர்ந்தபதம் இறுகத் தானே 
சூட்டடா டுளிர்ந்தசலம் கெளித்திடிக்கச் சேரும் 

படித்தரம்வி டாமலேகொண் ஹணூறு கடிகைப் 

பதியவே இடிப்பதினாற் பாங்காகும் பாரே. 824 

    

822.  1ரசங்கழஞ்சு2;3 
2சவுரிவெள்ளைட



380 அசத்தியர் வைத்திய காவியம்-1300 

பாங்கான பதங்கமப்பா மயிற்கழுத்துப் போலாம் 

பக்குவத்திற் சண்டைக்காய்ப் பிரமாணத்தி லுண்டை 

தேங்காமற் குளிகைகட்டி நிழலு லர்த்தி 

சிறந்ததொரு .,துக்கலத்திட் டாறினாற் போலும் 

நீங்காமற் தலைமுமுகிப் பேதி வாங்கும் 

நேயமுடன் அந்திசந்தி மூன்றுநா எப்பா 

வாங்காமல் ஏழரைதாள் பொசியிரண் டுண்டை 

வாகாகப் பனைவெல்லம் பொதிந்துமருந் ருந்தே 

மருந்தருந்தி ஏழரைநா ளுக்கப்பா லோர்நாள் 

மரு ந்துவிட்டு ஏன்பதாநாள் தலையை மூழுகு 

பொருந்தலால் நல்லெண்ணெய் ஒன்றைவிட் டோர்தநாள் 

புகம்பெறவே பதினைஞ்சு முழுக்குக் கப்பா 

லிருந்தாச நோய்களெல்லாம் பறந்தோ டிப்போம் 

விவரமரை யாப்புடனே பவுத்திரமுத் தீரும் 

இருந்தெழுந்து பரந்தெழுந்த கரப்பனொரடு கிரந்தி 
ஏறுகின்ற சூலைவகைப் பதினெட்டும் போமே. 826 

சூலைபதி னெட்டும்போம் பிளவைகளும் போகும் 

சூசிகா வாயுமுதல் பலவாயு வும்போம் 

வாலையாய்ப் புடைத்தெழுந்த வீக்கமொடு புண்கள் 

வளர்கரடு முரடுகளும் வளர்சூலைக் கட்டும் 

வாலைமுட மாக்கியது மேகவகை யோடும் 

கைச்சூலை வாய்ச்சூலை காசவகை குட்டம் 

டாலையிலே படு யைப்போல் நோய்களையும் பறிக்கும் 

பத்தியமழும் சகலமுமாம் பன்றிமரை அகற்றே. 827 

அகற்றுவது செம்மரையும் ஆடுபன்றி இறைச்சி 

அப்பனே பச்சைமீன் பூசணிக்காய் உளுந்து 

அகற்றிவிடும் பத்தியங்கள் ஆறுஇங்கள் கடந்தால் 

ஆமடா எல்லாந்தான் அசடுமொன் றில்லை 

  

828. அசடு - ரூற்றும்
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அகற்றிவிடும் பத்தியங்க ளேக மாய்த்தான் 

அப்போது வீக்கங்கள் பூண்ட போது 

அகற்றிவிடு மிதிபாகல் கசாயம்போட் டருந்த 

அசடெல்லாந் தீர்ந்துவிடும் அழகுகருந் திறமே. 828 

அரையாப்புக்கு 

திறமான அரையாப்புத் தீர அப்பா 

செப்புவேன் வேர்க்கொம்பு திப்பிலியோர் பலமாம் 

திறமாக மிளகோமம் வசைக்குமுக் கழஞ்சு 
சிறந்ததொரு பெருங்காயம் இருகழஞ்சு அப்பா 

திறமாக வெள்ளுள்ளி பருப்பஞ்சு கழஞ்சு 

சீர்சிறந்த பனைவெல்லம் 1/இரண்டரையாம் மஞ்சள் 

அறமான சீரகமிரு கழஞ்சு அப்பா 

அதிலிடவே கரிப்பான்சா றநுவுமது பாரே 829 

பித்த காமாலைக்குச் கரணம் 

பாரப்பா பித்தகா மாலைக்குச் சூரணம் 

பாடுகிறேன் புலத்தியனே பண்பாய்க் கேளு 

சரப்பா இரிகடுகு வகைக்குஜங் காலாம் 

சீரகமும் இரண்டரையாம் மஞ்சளொடு ஓமம் 

பேரப்பா வகைக்குமரைக் கரியசீ ரகமும் 

பேருபட முக்கழஞ்சு இவையொளன்றாய்க் கலந்து 

காரப்பா எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் சுலக்கிக் 

காயவைத்து மூன்றுதினம் இப்படியே செய்யே, 830 

செய்வதுதான் அரைப்பலந்தா னப்பா யெல்லாந் 

தஇிறமாக உலர்த்தியே தூளாக்கி வடித்து 

உய்வதற்கு எட்டொன்று சீனிகலந் திட்டு 

ஓடுங்காத பித்தகா மாலைக்கு ஊட்டு 

எய்வதுதான் பிராமணம் வெருகடிதான் கொள்ளு 

இருபோது மண்டலமும் அனுபா னங்கேள் 

நைவதில்லை பழச்சாறு தேனிலே அருந்து 

நலமான இஞ்சிதேன் தன்னையும் அருந்தே, 831 

  

829, 1இரண்டுபலங் ௯ ட்டு.



382 அகத்தியர் வைத்திய சாவியம்-1500 

அருந்தினால் நீருகிற நோய்தா னப்பா 

அய்யனே புலத்தியனே மச்சசேந் தீரா 

வருந்தியறிந் திடவல்ல தன்மா ணாக்கா 

வகுக்கிறேன் பித்தசா மாலை யாகும் 

பொருந்தவே சொல்லுகிறோம் வெள்ளைமஞ்ச ளிரத்தம் 

பொல்லாத நீலமொடு வறட்சியிது வல்லால் 

இருந்தாக ஊதுகா மாலை யோடு 

இர்ந்துபோம் பத்தியங்கள் சறுநாரை உப்பே. 832 

தாளி௪ பத்திரி வடகம் 

உப்பில்லாப் பத்்இயங்கள் சுருக்காக ஒழியும் 

ஒழியாத லியாதிகட்கு உரைக்கி றேன்பார் 

ஓப்பில்லாத தாளிசபத் திரியாம் வடகம் 

உத்தமனே வகைகேளு தாளிச பத்திரி 

எப்பில்லாக் கழஞ்சொடு முப்பத்தி யொன்று 

இதற்கிசைந்த தஇரிகடுகு திரிபலையு மேலம் 

செப்பினலால் சாஇக்காய் பத்திரியுங் கிராம்பு 

செவியமொடு இலவங்கப் பட்டையிவை கூட்டே. 833 

கூட்டடா மதுரமொடு வாய்விளங்கம் ஓமம் 

குராசானி சிறுதநாகம் சீரகமிரண் டரத்தை 

கூட்டடா வால்மிளகு அக்கரா காறம் 

கொத்தமல்லி தேசாபுரம் கூகை நீறும் 

கூட்டடா சறுதேக்கு அமுக்கி ராவோர் 

கூறரிய பேரீச்சு முந்திரியாம் பழமும் 

கூட்டடா வகையொன்று கழஞ்சு ஒன்று 

குமுறவே காயவைத் திடித்துத்தா ளாக்கே. 834 

தூளாக்கித் தாழிதனில் ஆவின்பா லப்பா 

தோன்றவே யிரண்டுபடி விட்டுவேடு ஈட்டித் 

தூளாக்கி வைத்தபொடி புட்டவியில் வைத்துச் 

  

834, 

சூட்டுடனே தேன்வார்த்து வாட்டியுண்டைக் கட்டுத் 

  

  

*கோட்டமுடன் தேசாபுரம் கொத்த மல்லி,
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தூளாக்கிப் பிரமாணங் கொட்டைப்பாக் களவு 

சூட்சமாய் உருட்டியது புதுக்கரகத் இட்டுத் 

தூளாக்கப் படியந்தி சந்தியிலோ ருண்டை 

ச௪கமாக நொறுக்கியே மென்றுதின்னப் போமே. 835 

இன்னப்போம் காசமொடு சயங்களோ டிருமல் 

தீராத ஈளையென்னுஞ் சுவாச காசம் 

இன்னப்போம் மந்தார காசம்வருங் க௱சம் 

இலேற்பனத்தில் வருந்தொண்ணூற் றாறுரோ கங்கள் 

தின்னப்போம் குன்மங்கள் நீர்க்கட்டு வாந்தி 

தேகத்தில் உழல்தாத்தில் நெஞ்செரிப்புத் தாகம் 

தின்னப்போம் சுரவீறும் அக்கினியின் மந்தம் 

தெளியாத மூன்றுவகை இளைப்புத்தீர்ந் இடுமே. 836 

இர்ந்திடுமே இரத்தபித்தம் வாயினால் சுக்கல் 

செய்கிராணி மூலரத்த மலக்கழிச்சல் போகும் 

இர்ந்திடுமே பத்தியங்கள் புளிபுகையும் கைப்புத் 

கண்டாத மாங்கிசங்கள் பச்சையொன்று மாகா 

இர்ந்திடுமே தாதுநட்டம் மேகவகைக் கூடச் 

இத்தியாம் வெள்ளாட்டுப் பால்தான் கூட்டத் 

இர்ந்திடுமே தாளிசபத் இரியாஞ் சூரணம் 

செப்புவேன் புலத்தியனே செப்பு வேனே. 837 

தாளிசபத்திரிச் சூரணம் 

செப்புவேன் தாளிசபத் இரிவகைதா னப்பா 

திறமாக நாற்பதுவே கழஞ்சு கூட்டு 

செப்புவேன் சீனியந்த எடைக்கெடைதான் கூட்டு 

இரிகடுகு திரிபலையும் சரகமிரண் டேலம் 

      

$37. குட்டம்?
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செப்புவேன் சாதிக்காய் பத்திரியுங் கிராம்பு 

சிறுதேக்கு அதிமதுரம் சிறுநாகப் பூவும் 

செப்புவேன் இலவங்கப் பட்டையும்பத் தஇரியும் 

செவியமொடு வாய்விளங்கம் சிற்றரத்தை ர ரர 

கூட்டடா வால்மிளகு ஓமமி ரண்டு 

கோட்டமுடன் கோரோசனை தேசாபுரம் ௮க்கிரா 

கூட்டடா கொத்தமல்லி முந்திரிகை பேரீச்சு 

செப்பரிய கூகையுட நீறுங் கூட்டு 

கூட்டடா நிலப்பனைவேர் 1அமுக்கிராமுத் தக்காசு 

இலாமிச்சம் வேருடனே வெட்டிவே ரப்பா 

நரட்டடா தாதுகண்டங் காரியுட வேரும் 

நல்லநெய்தற் கிழங்குடனே நெற்பொரியும் பண்" 

நாட்டியிந்த மருந்துவகை நாற்பதுக்கு மப்பா 

நலமாக வகைக்குமொரு கழஞ்சு கூட்டு 

கூட்டுமிவை பழுதகற்றி வெயில்காய வைத்துக் 

குழமூறவே யிடி.த் தபொடி வடிகொண்டு சினி 

கூட்டுவொன்றாய்க் கலந்தபின் புதுக்கரசுத் திட்டு 

கைக்மடங்கா வெருசடிதான் இருபோது முண்ணு 

பூட்டுவது தேனிஞ்சிச் சாறாகு மப்பா 

புகழவரு மாதுளம்பழச் சாற்றிற் போமே, 840 

போமப்பா காசவகைத் தொண்ணுற் றாரும் 

பொல்லாத காமாலை ஆறும் போகும் 

போமப்பா சலரூட்சை தாகம் சோபம் 

பொருமலொடு ஈளைவலி இருமல் போகும் 

போமப்பா வாந்திதுரோ சிப்புத் தானும் 

பூண்டகுன்மம் நெஞ்செரிப்பு தேங்கக் காந்தல் 

போமப்பா பித்தவெட்டை தாது நட்டம் 

புகைச்சலொடு சண்மயக்கம் புண்பொடிகள் போமே, 

841 

  

$39, 1நவ்னாரிமுத்தர
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புண்பொடிகள் சிரங்குடனே கரப்பன் போகும் 

புண்ணாகி வெந்தகந்த தாளி போகும் 

புண்வெடியாஞ் சூலைகளுங் குட்டம் போகும் 

பேோர்பெரிய வாயுஎண்பத் தாறும் போகும் 

புண்பொடியாம் நோய்போகப் பத்தியத்தைக் கேளு 

புகழ்துவரை முளைத்தண்டு தரதுவளைச் சமூலம் 

புண்பொடியாம் வெள்ளாட்டுப் பாலி தற்குப் 

பொல்லாத மாங்கிசங்கள் புளிகைப்்பு அகற்றே. 842 

செளபாக்கியசண்டி 

அகற்றிவைக்கும் நோய்களுக்கு மார்பி லாணி 

அறைகிறேன் செளபாக்கிய சுண்டி தன்னை 

அகற்றிவைக்கும் கரிசாலை பொடுதலைச் சமூலம் 

அழகாகத் திரித்திட்டு நிழலு லர்த்தி 
௮கற்றிவைக்கும் படியிடித்துக் தூவைவடி. கொண்டும் 

அப்பனே வகையொன்று பொடிபலமு மிட்டு 

அகற்றிவைக்கும் திரிகடுகு திரிபலையி னோடும் 

அதிமதுரம் ஓமமிரண்டு தாளிசபத் திரியே. 843 

பத்திரியுஞ் சிற்றரத்தை தேசாபுரம் ஏலம் 

பழுதன்றி வகைக்கொரு பலந்தான் கூட்டிப் 

பத்திரியுஞ் சாதிக்காய் கிராம்புவசை மூன்று 

பண்பாக அதிவிடயம் சீரகங்க ளிரண்டு 

பத்தியமாம் வால்மிளகு கொத்த மல்லி 

பரங்குடைய வெந்தயமும் வகைக்கரைப் பலந்தான் 

பத்திரியாய்க் காயவைத்தி டித்துவடி கட்டிப் 

பழையபொடி இரண்டுமிதிற் பருவமுடன் விரவே. 944 

விரவியதோர் பொடிகளுக்குப் பசுவின்பால் படி.நால் 

வினையமுறக் குழம்பாக வற்றக் காய்ச்சி 

லிரவியிடு பொடியதனைப் பாலிலிட்டுக் கிண்டி. 

வேடுகட்டி நாலுபடி பாலுள்ளாய் விட்டு 

  

845, வேடு - வடி.கட்டுசிலை 

௮-23
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விரவிவைத்த மருந்தந்த வேட்டுமீமல் வைத்து 

விரவடா தேன்படிதான் விட்டுக் கண்டி 

விரவியதோர் அடுப்பேற்றிப் புட்டவித்தாற் போலே 

வெந்தபின்பு வாங்கியம்மி யிலாட்டி டாயே. 845 

ஆட்டியகைச் சுண்டைக்காய்ப் பிரமாணம் உண்டை 

அப்பனே கட்டியபின் நிழலு லர்த்தி 

வீட்டிமை யில்லாமலே தோய்பலமுங் கண்டு 

விடிவேறும் அத்திக்கும் விரைந்துவொரு உண்டை 

நாட்டுநீ நறுந்தேனில் சீனிஇஞ்9ச் சாற்றில் 

நலஞ்சிறந்த மாதுளையின் பழச்சாறு தன்னில் 

கூட்டுமே எலுமிச்சு நாரத்தம்பழச் சாற்றில் 

குழுறயிள வெத்நீரிற் கொண்டிடநன் றாமே. 846 

நன்றாகும் வியாதிகளை மென்று தின்னும் 

நலங்கெடுக்குஞ் சூசிகாகி ராணிகுன்ம மோடும் 

குன்றாகும் வாயுகளும் திரட்டியுப்பி சங்கள் 

கூட்டோடே ஒடுமடா குன்மவகைத் இரும் 

நின்றாடும் பொருமலொடு தாகம்வெதுப்ப ரோசி 

நிலையாத 2அக்கினியா மந்தந் தீரும் 

சென்றாடும் பலசுரமும் வெகுபேதி கழிச்சல் 

தீராத வினைதீர்க்குந் தேகசுக மாமே. 847 

ஆமடா நெய்பாலுந் துவரையோ பண்டம் 

ஆட்டிறைச்சி உலர்த்தினதும் வழுதலைப்பிஞ் சாகும் 

ஆமடா தூதுவளைச் சமூலமது வாகும் 

அவரைப்பிஞ் சல்லாது முளைக்தகண்டு மாகும் 

ஆமடா சிறுகீரை பொன்னாங் காணி 

அயிரைமீன் கெளிறுவிரால் உலர்த்தினதுங் கூட்டு 

ஆமடா உப்புமிளகு ஈருள்ளி துவரை 

வாகாக வெத்நீரும் அருந்த லாமே, 848 

  

1 Gone, 

£2சிராணிமத்த முதலாய்த் தீரும்,
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சண்ட மாருதக் கருக்கு 

ஆமப்பா நீர்ப்பாடு பேய்ப்பாடு மல்லால் 

சீரீணத்தில் மந்தமொடு பலபேதி மிகுந்தால் 

ஆமப்பா சண்டமா ருதக்க ருக்கு 

அப்பனே தும்பையொடு குப்பை மேனி 

ஆமப்பா தைவேளை சமூல மாசு 

அஞ்சுவகை ஒன்றுபெரும் பிடிய தாக 

ஆமப்பா சட்டியிலே இயிலே கருக்கி 

அரைச்சாம்ப லானபின்பு கொட்டிசட்டி துடையே. 

849 

துடைத்தசட்டி திரும்பவுந்தான் அடுப்பி லேற்றி 

துடியான வெந்தயமோ மம்முக் கழஞ்சு 

உடைத்தகுளம் அடைப்பதுபோற் சிவக்கவறுக் தப்பா 

ஒருபடிதான் சலம்விட்டு எட்டொன் றாக்கி 

மடைத்தலைப் பாய்ச்சுவதாக வடித்துநீ யருந்து 

வயிறடைக்கும் பேதியொடு வாந்திஉப் பிசமும் 

படைத்தஅயன் போலடைக்கும் தாகம் போக்கும் 

பனைப்பில்லாப் பொரித்தகஞ்சி பரிந்து கட்டே. 850 

மணல் குடிநீர் 

பரிந்துசெய்யுந் தாகமொடு 1அந்திர தாகம் 

£2பலதாகங் கண்டாக்காற் பண்பாய் மைந்தா 

தெரிந்துவரு மணல்குடிநீர் செப்பக் கேளு 

சீனிமணற் சடுகுபோலொன் றேகால் படிதான் 

நெரிந்தபோ காததொரு *தாழிபெரி சதிலே 

நீட்டடா மணல்கொட்டிச் சாமம்வறு இப்போல் 

அரிந்ததிலே போட்டரசங் கொழுந்து மப்பா 

அழகாகப் பெரும்பிடிதான் அறுத்ததிலே போடு 

கரிந்துடனே ,இப்பற்றும் பருவங் கண்டு 

கண்கொண்ட வெளிப்படுத்தி ஓமமிரு கழஞ்சியே. 851 

  

851. வ ஈந்தி;5 

பலசுரமும்2,0,5 
8ின்னமணல்2 

*தாழிபருத்ததிலே
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ஓமமிட்டுப் பொரித்தபின்பு ஒருகுடஞ் சலந்தான் 

ஒருமிப்பாய் மூகமாறி உதட்டிலே விட்டுத் 

காமதமில் லாமலடுப் பேற்றி நன்றாய்த் 

தணல்மூட்டித் இஎரிந்து வெந்த நீரை 
நேமமுட னேநிறுத்தி தீயைத் தானும் 

தின்றுபோ காதபடி புதைத்துவண்டு கட்டு 

ஏமமாய்த் தாசிக்கிலொரு சொம்பு நீரை 

எடுத்துவடி கட்டியேகொள் வதற்குக் கொடுமே. 852 

கொடுத்திடவே மூர்ச்சைபோம் 1தாகம் போகும் 

கொண்டபின்பு சிறுதாகம் எடுத்தாற் பின்னும் 

அடுத்திடவே தாகத்துக்கு அரைச்சொம்பு கொடுக்க 

அடக்கிவிடும் பரிமாற்ற மானதா மிதுவே 

படுத்திடா தெழும்பிவிடுந் தாசமொடு சோபம் 
பறக்குமந்தக் குடிநீரால் பரிவுமிக உண்டாம் 

தடுத்திடாத படிசொன்னோம் சஞ்சீவி மருந்து 
சாற்றினஇவ் வுற்பனங்கள் சார்ந்தவர்க்கு முரையே. 

853 

அட்டகுன்ம லேகியம் 

உரைக்கிறேன் அட்டகுன்ம லேகி யத்தை 

ஓடுங்காகு வாயுவலி வயிற்றுநோய் போக 

உரைச்சிறேன் தைவேளை பிரண்டைகுப்பை மேனிக்கு 

ஒவ்வொன்றுக் கொருபடியாஞ் சாறதனைக் கூட்டு 

உரைக்கிறேன் இலுப்பையுட பிண்ணாக்குத் தானும் 

ஓரஞ்சும் ஈரஞ்சுபலங் குடத்தி லிட்டு 

உரைக்கிறேன் சாறுவற்றிக் குழம்பான பின்பு 

உண்மையுடன் புடக்கருக்கும் இடித்துத் தூ வக்க 

  

853. *சரரூட்ரைர
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தாளாட்டி வைத்தபின்பு வறுக்குமருந் தப்பா 

சொல்லக்கேள் இரிசடுகு ஒமமோர் பலமாய்த் 

தூளாட்டி ரோகணியும் அன்ன பேதி 

சுருக்கான குராசானிக் காயுமுக் கழஞ்சு 

தூளாட்டி வறுத்திடித்து மருந்து சேர்த்து 
சொல்பெரிய பனைவெல்லம் அஞ்சுபலங் கூட்டித் 

தாளாட்டு முன்சாறு வற்றினதை உரலில் 

துளசிதறா தேவழிக்தே பொடியைத் தூவே. 855 

பொடிதூவிப் பனைவெல்லம் முக்கூ றிட்டுப் 

பூண்டி.டவே இடித்தபின்பு பிரளவே யின்னும் 

பொடிதுரவி வெல்லமிட்டு நன்றாக யிடித்துப் 

பின்புமதன் மேற்பனைவெல் லமுந்தூர OMIT GOT LY 

பொடிதூவி யிடித்திடவே சாமமொன்றுக் கப்பால் 

புனிதமா மயில்கழுத்தாம் தாகம்போற் தூளாம் 

பொடிதூவி மருந்தைச்சூட் டுடனேதான் றிக்காய்ப் 

போற்குளிகை கட்டியொரு புதுக்கரகத் இடுமே. 856 

புதுக்கரகத் திடுமருந்து மூன்றுநா ளாறிப் 
பின்புமொரு குளிகைதன்னை அந்திசத்தி ஊட்டு 

இதுக்கடங்கா வாயுவில்லை அட்டகுன்மங் கெண்ட 

இயல்பில்லா உப்பிசங்கள் செரியாமை தீரும் 

மதுக்குடம்போல் பெருவயிறு திரட்சிமலக் கட்டு 

வாயுவுடன் நீரிரத் தம் வாங்இவிக்கு மல்லால் 

ஒதுக்கிதின்ற பலவாயுந் இசைகெட் டோடும் 

உண்மைகைப்பு புளிப்புமோர் பதார்த்தங்க ளொழியே. 

857 

நாரத்தங்காய் லேகியம் 

ஓழிவதற்கு நாரத்தங் காய்லேகி யத்தை 

உரைக்கிறேன் நாரத்தம் பழச்சாறு இஞ்சி 

ஓழிவகுற்கு அமுக்கிரா சாரணைவேர்ச் சாறும் 

ஓவ்வொன்று படிநாலு உயர்ந்தநல்ல வெல்லம்
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ஒழிவதற்குப் பயித்தஞ்சு பலங்கரைத்த சாறும் 

ஒருநான்கு படிகூட்டி ஒன்றாய்க் காய்ச்ி 

ஒழிவதற்குப் பாகாகக் குறுக்கி யப்பா 

உண்மையுடன் கற்கவகை உரைக்கி றேனே. 858 

உரைக்கிறேன் திரிகடுகு ஏலமதி மதுரம். 

உயர்தேசா புரங்கோட்டஞ் சிற்றரத்தை யோடு 

உரைக்கிறேன் கொத்தமல்லி தாளிசபத் திரியும் 

ஒகோகோ முந்திரிகைப் பழமுமோர் பலமாம் 

உரைக்கிறேன் அதிவிடயம் அக்கர காரம் 

உண்மைபெரும் வால்மிளகு சிறுநாகப் பூவும் 

உரைக்கிறேன் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

ஒங்குதிரி பலையோடு குராசானி யோமம், 859 

ஓமந்தான் கத்தபொடி கரிய ர்கந்தான் 

ஒவ்வொன்றுக் கரைப்பலமாய் ஒக்கவெயில் காய்ச்சி 

நேமமாய் இடிதநுவடி கட்டியசூ ரணத்தை 

நோர்த்தியாய்ப் பாகிலே தூவியே கிளறி 

சாமமரைப் பதமாகக் இண்டியபின் சீனி 

தனையுமே பதினஞ்சு பலந்தான். தூவி 

ஏமமாய்ப் பின்புகே னிரண்டு।1ட. விட்டு 

இளக்கியபின் நறுநெய்யோர் படிவிட்டுக் சிண்டே. 960 

கண்டியதோர் லேகியத்தைப் புதுக்கலசத் இட்டு 

இ௫ுபையுடன் வண்டுகட்டி நாலுதின மாறி 

மண்டலந்தான் அந்திசந்தி அருந்தினா லப்பா 

வளர்பித்தம் நெஞ்செரிப்பு அரோ௫ியொடு வாந்தி 

உண்டுவரத் தாபசுரம் வாந்திபித்த ரூட்சை 

1உட்சூடு கிறுகிறுப்பு வாயுதலை நோவும் 

கண்டவுடன் பறந்தோடும் அக்கினியின் மந்தம் 

கழன்றுமல நீர்ச்சட்டும் காந்தலும்போய் வீடுமே. 861 

‘agen,
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HUTT HS ULSD 

காந்தலும்போம் பத்தியந்தான் புளிகசப்பு மோரும் 

கடிந்துவிடும் அயனாதி வடகத்தை சொல்வோம் 

இர்ந்தஅரப் பொடியஞ்சு பலமோடு கத்தம் 

தெளியூசி பிடிப்பதிலே மூன்றுபலம் சேர்த்து 

          

போர்ந்தகரிப் பான்சாற்றி லரைத்தி புடந்தான் 

போட்டபின்பு எலுமிச்சம் பழத்தஹ்றி லரைத்துப் 

பாந்தமாய் இரண்டுபுடம் போடப் நல்ல 

பெருதாவற் பட்டைச்சா றரைபிபிரண்டு புடமாம் 

கோந்ததொரு கசாயவகை மருந்து தன்னைக் 

கூறுகிறேன் வகையாகக் கூறு வேனே. 862 

கூறுகிறேன் கரிசாலை 1வெள்ளை நொச்சி 

குப்பைமேனி கழற்சியொடு பொடுதலைவெழ் றிலையும் 

மாறில்லா முருக்கிலையும் சங்குகண்டங் காரி 

மணிப்பிரண்டை தொண்டையிலை மாவிலங்குக் கூட்டு 

பேறுபடக் கொடுவேலி அ௮முக்கிராமூக் ₹குறண்டி 

பேய்த்தேற்றான் பட்டையொடு தலைகசுருளிக் 
கொடியும் 

வேறுபடா மலைதாங்கி வேரும்வகைக் கொன்று 

விளம்பினோம் பலமஞ்சு தரிபானண்டத் தூட்டே, 863 

பாண்டத்து மருந்துக்குச் சலமுமிரு 3நாழி 

பாய்ச்சியே காய்ச்சடாரநா லொன்றாய்க் குறுக்கிப் 

பாண்டத்தில் வடிகட்டி விடுகுறுணி யப்பா 

பாங்கான வெள்ளாட்டுக் கோமயமுங் குறுணி 

பாண்டத்தில் விடுபசுவின் கோமயமவ் வண்ணம் 

பழையஇரும் புக்கிட்டம் நூறுபலம் தொறுக்கிப் 

பாண்டத்தில் இட்ட.பின்பு பழச்சாறு நாலு 

படிவிட்டு அடுப்பேற்றிக் குறுகினது பாகே. 864 

  

863. 

864. 

1வெள்ளருகு2 வேளைத 

புரண்டிூ 

தூணி;
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பாகாக இரண்டுபா. யான பின்பு 

பாய்ச்சப்பா கற்கவகை தன்னைக் Crap 

வாஃான திரிகடுகு திரிபலைசிற் றரத்தை 

மரமஞ்சள் கரியசீர 1கஞ்சிவதை யோடு 

வேகாத தேசாபுரம் வகைக்குமொரு பலந் தான் 

வெகுஓமம் இரண்டுபலம் வெட்பாலை இராம்பு 

தேகாதி சரக் ஈளிசபத் திரியும் 

“LQ aad Ger. 865 

    

சேரப்பா வகைக்குமரைப் பலங்களிவை யெல்லாம் 
தெரிக்கவே காயவைத்தி டித்துச்சூ ரணத்டுல் 

பாரப்பா முன்வைத்த காந்தஞ்டுந் தாரம் 

பரவியொன்றாய்க் கசாயநீர் தன்னா லஈட்ட 

நேரப்பா ௮அதனோடுவென் ஞூள்ளிப் பருப்பு 

நிறுத்திரண்டு பலங்கூட்டு நீச்சாதி லிங்கம் 

வாரப்பா அரைப்பலந்தான் கூடச் சேரு 

மைந்தனே பொறிகார மணியும்வகைக் கேளே. 866 

பொரிகார மணியமொரு பலஞ்சாணா கத்தில் 

பிசைந்துதான் கழுவியபின் சுத்தி கேள 

அரிதான நவாச்சாரம் சீனக் காரம் 

அப்பனே வெடியுப்புக் கல்லுப்போர் பலமும் 

விரிவான பெருங்காயம் அரைப்பலமுங் கூட்டு 

விளைந்தநெற்றுத் தேங்காய்தான் மூன்றுடைத்துக் 
ப் 

பரிவாக இவையெல்லாங் கசாயநீர்க் கொண்டு 

பண்பாக அவ்விரண்டு சாமமரைகத் இடுமே. 867 

அரைத்ததொரு மருந்ததனைத் துட்டுக்கா சளவு 

அப்பனே வில்லையெனக் குளிகைக் கட்டி, 

நிரைத்திட்டு ௨டகமதை நிழலு லர்த்தி 

நிலையாத வியாதிகட்கு மண்டலந்தா ருந்து 
  

865, 1செவ்வியத் தோடு;
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துரத்திவிடுந் தேனிஞ்சிச் சாறுஅனு பானம் 

சூட்டநொச்சிச் சாறெல்லால் வெள்ளுள்ளித் தைலம் 

விரைத்ததொரு சாரணைவேர் வேப்பந்தோற் தைலம் 

வெவ்வேறே உண்டுவர வியாதியொழிந் திடுமே. 868 

ஒழிந்துவிடும் வியாதிக்கு வகையைக் கேளு 

உள்நீர்க் கோவையோடு புறநீர்க் கோவை 

ஓழிந்திடுமே பெருவயிறு நீராமை கவுசி 

உயர்சோகை காமாலை விடப்பாண்டு குன்மம் 

ஒழிந்துவிடும் அகுவையொடு மகோ தரம்பீ லிகை 

ஓழியாத வெப்புடனே பாண்டெட்டு வகையும் 

ஓழிந்துவிடும் புளிகைப்பு மோர்புகையு மாற்றும் 

உப்பாகு மாங்கசங்கள் வாயுவான தொழியே. 869 

குன்மத்துக்குக் குளிகை 

வாஈயுவான வலிகுன்மம் கிருமிகளும் போக 

மருந்துகளுஞ் செப்புகிறேன் மச்ச கேந்திரா 

வாயுவான தாறுமடா திரிகடுகு இந்து 

வளர்காயம் ஓமமொடு கடுகு ரோணி 

வாயுவான தவ்விரண்டு சீரகமுஞ் சமனாய் 

வகையொன்று கழஞ்சுமூன் றாகச் சேர்த்து 

வாயுவான தறவிடித்துக் குளிர்ந்தசலத் தாட்டு 

மயனம்போல் இருசாமம் ஆனபின் வழியே. 870 

வழித்ததொரு மருந்தையொரு கழற்சிக்கா யுண்டை 

வாகாகக் கட்டியே நிழலு வர்த்தி 

நெழித்திடா வாதகுன்மம் ஒழிவ தற்கு 
நீட்டடா குளிகையொன்று குடிநீரி ஓட்ட. 

வழித்துவிடும் வா தமடக்கி நொச்சி வேரும 

அப்பனே அவ்விரண்டு பலமுங் கூட்டு 

பழித்திடாச் சாரணைவேோர் பலமுங் காலாம் 

பதியவே இருநாழி நீரிற் போடே” 871
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போட்டதெட்ட தாக்கியதிற் குளிகைச் சேர்த்துப் 

பூட்ட.வே வாதகுன்மம் பிரண்டே யோடும் 

நாட்டமுடன் பித்தகுன்மம் போக அப்பா 

நல்மிளகு சாரணைவேர் €ரகழு மூன்று 

சூட்டவே அவ்விரண்டு கழஞ்சு தட்டித் 

துலக்கமுடன் இருநாழி நீரி லிட்டு 

ஆட்டவே எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி நீரில் 

அஇற்குளிகைச் சேர்த்துண்ண அடர்ந்தோடுந் தானே. 

872 

இரத்த பித்த குன்மதீதுக்கு 

ஓடவே ரத்தபித்த குன்மத் துக்கும் 
உரைக்கிறேன் அனுபானம் உண்மை யாக 

நாடென்னும் பருந்தியுட பிஞ்சிடித்துப் பிழிந்து 

நன்னீரில் ஒருகுளிகை நயந்தே ஊட்டச் 

சாடிடுமே இன்னமொரு அனுபா னங்கேள் 

சஞ்சீவி மாதுளம்ப மத்தோடு தட்டிப் 

போடுமொரு படிசலத்தை எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிப் 

பூட்டியிட விட்டேரடும் பின்புவகைக் கேளே. 873 

பித்த சிலேட்டும குன்மத்துக்கு 

கேளப்பா பித்தசிலேட்டு மத்தில்வருங் குன்மம் 

கதிகெட்டு வோடவே கேளு கேளு 

நாளப்பா யெட்டுக்கும் வெந்த நீரில் 

நயமாக ஒருகுளிகை நயந்துரைத் துண்ணத் 

காளப்பா சுத்தசலம் ஓர்படியெட் டொன்றாய்த் 

தூக்கியபின் குளிகையொன் றுரைத்துத் தேனும் 

வேளப்பா காசெடைதான் விட்டருந்தத் இரும் 

வேப்பீர்ச்சி லிருகழஞ்சு கடுக்காயிரு கழஞ்சே. 874 

இருகழஞ்சு சடுக்காயும் வேப்பீர்க்கு நன்றாய் 

இஞ்சிச்சாற் றிலரைத்து இளவெந்நீ ராதல் 

விருதுடைய வாதமடக்கி நொச்சி வேரும் 

வெற்றிபுரி சாரணைவேர்க் கசாயத்தி. லூட்டில்
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உருவாக அ.லர்த்திவிடுங் கிருமிகளு மாறும் 

ஒவியம்போல் பொன்னாகும் மன்ப.தனு மாகும் 

கருவிதனை ஒருவருக்கும் காட்டாதே யப்பா 

கருத்திறந்து சொல்லிவிட்டேன் கருத்துணர்ந்து பாரே. 

875 

பீனிசங்களுக்கு 

திறந்துசொன்னோம் புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

இராத பினிசங்கள் செம்பித்த மோடு 

பறந்தோடும் பழத்தைலம் பாகமாய்க் கேளு 

பண்புடைய இலுப்பைவேர் அமுக்கிரா வேரும் 

அறம்பெரிய வில்வவேர் முத்தக் காசும் 

அப்பனே எலுமிச்சம் நிலப்பனையின் தழங்கு 

கரங்குவிய வேங்கையுட. சிராய்நன் னாரி 

காட்டில்வளர் பசளியுட கிழங்குங் கூட்டே. 876 

கூட்டடா நீர்வள்ளிக் இழங்குகுறுந் தொட்டி 

கூறரிய பூமிசாக்கரைக் கிழங்கு மல்லால் 

பூட்டடா இறுதேக்குச் சண்பகமோ டப்பா 

புகமாக வகையொன்றுக் கஞ்சுபலம் நொறுக்கி 

நீட்டடா ஐங்குறுணி சலத்தி லிட்டு 

நெருப்பேற்றி எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிப் பின்பு 

மட்டடா நொச்சிகஞ்சா நெல்லிநாக வல்லி 

முக்கியநல் லெண்ணெயாவின் பால்வடியஞ்சு சேரே. 
877 

சேரான பால்தைலந் தன்னி லேதான் 

இரட்டுதற்குக் கற்கவகைச் செப்பக் கேளு 

பேோர்மதுரம் இலவங்கம் ஏலம் மஞ்சள் 

பெருகுமிரு சீரகமு நன்னாரி கோட்டம் 

சாரமுள்ள சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

சந்தனஞ்செஞ் சந்தனமும் அகிலுங் கூட 

எருபெறு மஞ்சிட்டு செவ்வள்ளிக் கொடியும் 

சண்பகப்பூ சிறுதேக்கு தேவதாரந் தானே. 878 

  

              

875. *பொலினாகும்$
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தானென்ற பொன்மெமுகு நெல்லிவெட்டி வேரும் 

சதகுப்பை சல்மதம்.ால் நார்பூலாங் கிழங்கும் 

வேனென்ற வகைதனக்குக் கழஞ்சு அஞ்சு 

வெய்யிலிலே காயவைத் இடித்துப் பின்பு 

கோனளென்ற ஆவின்பா லாட்டி வாங்கிக் 

குழம்பாகப் பாலிலே கலக்க விட்டுத் 

தேனென்ற மொழியாளைப் பூசித் தேதான் 

சிறப்பாகக் காப்பிட்டு ஒன்றாய்ச் சேரே. 819 

சேரடா கசாயகற்கம் பாலெண்ணெ யெல்லாம் 

இயானித்துத் தீமூட்டி அடுப்பி லேற்றிப் 

பாரடா மூன்றுநாள் சறுகொதியு மிட்டுப் 

பதறாமல் நாலாநாள் பதத்திலே வடித்துச் 

ரடா அபின்மருந்து நாற்க ழஞ்சு 

தெளிந்தபச்சைக் கர்ப்பூரம் இருகழஞ்சு பூட்டு 

வாரடா எண்ணெய்தனைச் சூட்டுடனே கலசம் 

வளம்பெறவே தைலத்தை விட்டாறிக் கட்டே. 880 

கட்டடா குளிர்ந்தபின்பு தானியபுடமாகக் 

கனநெல்லிற் பத்துநாள் கிடந்த பின்பு 

முட்டடா தலைமழுழுக்கு நாலுநாளுக் கொருக்கால் 

முழுகிவிடு செவிநாசி தனில்தைலம் நிறுத்தி 

விட்டடா சீயக்காய் அரைப்புவெந்நீர் கொண்டு 

மேன்மையாம் புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

மெட்டான பதமாக ஆற வைத்து 

விளாவாமல் முமுகுமென்று விலக்குவது கேளே, 881 

கேளப்பா ஸுழுக்கன்று மோர்புளிபால் தயிரும் 

கிறுறுத்த புகைகசப்பு பயறுபல காரம் 

கேளப்பா இறைச்சியொடு கனிவகைக ளாகா 

இரமமுள்ள பத்தியங்கள் சொல்லி விட்டேன்
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கேளப்பா தருகிற நோய்தா னொன்றைக் 

கேடில்லைத் தைலத்தால் கிருபை மெத்தக் 

கேளப்பா அதன்பெருமை பினிசங்கள் வகையைக் 

கிளத்துவேன் மைந்தாதீ கேளு கேளே. 882 

கேளடா நீர்ப்பொ?ிவு ரத்தமொடு சிராயும் 

1கிறுகிறுப்பாய்ப் பருத்திவிதைப் போற்தெரிக்கு 

மெல்லாம் 

தேளடா வறட்சியொடு பீனிசங்க ளெல்லாம் 

இிசைகெட்டு ஓடுமே செங்கண் ணோடும் 

கோளடா செம்பித்த மேகவகை கரப்பான் 

குடிலமாய் வரும்வாயு கபால வாயுவும் 

பாளடா ஒருதலைநோய் சிரசுநோ யுடனே 

பஞ்சிலிட்ட தப்பொறியாஞ் சிந்தூரம் உண்ணே. 883 

பத்தியம் 

சிந்தூரம் குளி கவகை பல்வகைமாத் இரைக்குஞ் 

செப்புவேன் பத்தியத்தைத் இற்மாய்க் கேளு 

இந்துப்பாஞ் சுத்திசெய்த உப்பு மாகும் 

இசைந்ததொரு துவரையுட பருப்பு மாகும் 

பந்துசெரி ஆவின்பால் தெய்யு மாகும் 

பகரரிய முருங்கையிலைப் பிஞ்சு மாகும் 

கொந்துலவுந் தூதுவளைச் சமூல மாகும் 

கொடுவழுத லைப்பிஞ்சுங் கூட்ட லாமே. 864 

ஆமப்பா சிறுகீரை முளைத்தண் டாகும் 

அப்பனே அண்டமொடு சுறாமீ னாகும் 

ஆமப்பா முயலுடும்பு வெள்ளாட்டுக் கண்டம் 

அழகான விரால்மீன் உலர்த்த தாகும் 

ஆமப்பா வெள்ளாட்டுப் பாலு மாகும் 

ஆச்சரியம் மிளகுடனே கருவேம் பாகும் 

ஆமப்பா வெள்ளுள்ளி சரகமு மாகும் 

அப்பனே மற்றொன்றும் அடுக்கொண் ணாதே. 885 
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ஓண்ணாது பரிமாற்றம் வெந்நீர் கண்டால் 

ஒகோகோ பத்தியங்கள் உரைத்து விட்டோம் 

பண்ணாகும் பத்தியத்தின் படிநின் நார்க்குப் 

பாழானத் தீவினைகள் இல்லை இல்லை 

நண்ணாக மண்டலந்தான் மருந்த ருந்து 

தாடாது பிணியனைத்தும் அகன்றே யோடும் 

எண்ணாதே விசாரங்கள் பண்ணி டாதே 

என்மக்காள் முத்தியும்வந் தெய்துங் காணே, 866 

தீருணசுர கசாயம் 

காணப்பா 1தருணசுர கசாயங் கேளு 

கைகண்ட பேராமுட்டி வேர்க்கொம்புஞ் சமனாய்ச் 

காணப்பா தட்டியிரு நாழி நீரில 

கசாயமது எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிப் பின்பு 

காணப்பா அந்திசந்தி மூன்றுநாள் கொள்ள 

கள்ளமெல்லாந் தீருமத்த ரூட்சை போகும் 

காணப்பா முமுக்கன்று மந்தகரம் வந்தால் 

கசாயமிடு தாமிற௫ிந் தூரங் கேளே. 887 

தாமிரச் சிந்தூரம் 

கேளப்பா தாமிரத்தைச் சிந்தூர மாக்குக் 

கெடியான மருந்துவகைப் பிரித்துச் சொல்வோம் 

நாளப்பா ரூதமொடு மனோசிலையுங் கந்தி 

நலமான அரிதாரம் நாவி லிங்கம் 

வேளப்பா தேர்வாளம் ௮க்கர காரம் 

மேலான நெறிவிடமும் வெண்காரந் தானும் 

Barus காரீயம் உருக்குச் செம்பு 

தேராக வகைக்கிரண்டு பலந்தான் தூக்கே. 888 
  

886. 

887. 

விசாரம் - ஆராய்வு 

?வருணசுர$
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தூக்கியே தாமிரத்தை யுருக்குத் தன்னைத் 

_ தாளாக ராவியே மருந்தோ டொக்கத் 

தாக்கியே கற்றாழஞ் சாறு கொண்டு 

சாதகமாய் இருசாமம் தளர ஆட்டித் 

தேக்கியே அடைதட்டிக் காய வைத்துச் 

செயமாகப் புதுச்சட்டிக் குள்ளே வைத்துத் 

தோக்கியே மறுசட்டி கொண்டு மூடித் 

துடியாக விளிம்பெல்லாஞ் சீலை செய்யே. 889 

சிலைதான் மண்பூசி வாலுகையி லேற்றி 

தேவிக்குப் பூசித்துத் திடமாய் நின்று 

வாலையே அம்பரையே கருணை வாழ்வே 

மகத்தான பெரியோர்கள் மனமே யென்று 

காலையிலே எரித்திடுவாய் முத்தி தானும் 

கருவாக எரித்துவர மைந்தா நீயும் 

மாலையிலே சணபதிக்குப் பூசை செய்து 

மறுகாலைச் சிந்தூரம் மகத்தாம் பாரே. 890 

மகத்தான சிந்தூரந் தூளா யாட்டி 

மைந்தனே குழலிலே வாங்கி வைத்து 

அகத்தான வியாதிகட்குக் கொடுக்க மைந்தா 

அனுபானஞ் சொல்லுகிறேன் அப்பா கேளு 

சுகத்தான திரிகடுகு வறுத்து ஆட்டித் 
தூளிலே வெருகடிதான் தேனி லூட்ட 

உகத்தாகச் சிந்தூரம் பணந்தான் தூக்கி 

உண்டிடவே தருகிற நோயைக் லேளே. 891 

நோய்போகும் அட்டகுன்மம் செரியாமை யோடு 

நுகர்ந்துவருஞ் சூலைசுரம் மகோதரம் வெப்பு 

நோய்போகும் காமாலை கிர்ந்தி குட்டம் 

நோக்கினதோர் வெடிசூலை வண்டுகடி தானும் 

  

890. வாலுகை - குப்பி
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சொய்போகும் பெரும்பாடு ரத்த காசம் 

நுணுச்கத்தில் நுணுக்கமாம் தாமிர மப்பா 

தோய்போகும் உட்கருவை அறிந்தா யானால் 

நொடிக்குள்ளே வியாஇகளை உண்ணும் பாரே. 892 

தங்க பற்ப சிந்தூரம் 

பாரப்பா தங்கபற்ப சிந்தா ரத்தைப் 

பாடுகிறேன் தங்கமது பலந்தா னொன்று 

நேரப்பா உருக்கியதைத் தகடாய்த் தட்டி 

நினைவாகக் காய்ச்சப்பா தரந்தான் பத்து 

வாரப்பா இரும்பவதை லேசாய்த் தட்டி. 

மாட்டியே தொறுக்கிறீ வைத்துக் கொண்டு 

காரப்பா மூசையிலே மருந்தைச் சொல்வோம் 

கம்பந்தி ராயரைத்துக் குகைச்குள் பூசே. 893 

பூசியத்த இலையரத்துக் குகைக்குள் வைத்துப் 

பொற்பொடியை அதற்குள்ளே போடு நன்றாய்த் 

தேடியே இலைமருந்து அதற்குள் மூடிச் 
சலைசெய்து மண்செய்து சிறக்க மைந்தா 

பே௫யே முந்திமுந்இப் புடந்தா னப்பா 

பெருங்கோழிப் புடம்போடு பிலக்க நீயும் 

ஆ௫யே இப்படித்தான் ஜந்துபுடம் போடு 

அரகரா தங்கபற்பம் ஆகும் பாரே, 894 

ஆகியதோர் தங்கபற்பம் சிந்தா ரத்தை 

அப்பனே சாப்பிடவே அனுபா னத்தைத் 

தே௫யதோர் லியாடிகண்டு சேர்த்தா யானாற் 

இருசிற வியாதியினிச் செப்பச் கேளு 

பாகியதோர் சிலேற்பனந்தான் தொண்ணூாற் றாறும் 

பறங்கவசைப் பதினாறும் பயித்திரண்டு மேகம் 

போகியதோர் குட்டமெலும் புருக்கி சோகை 

போருமடா உண்டவுடன் போகுந் தானே. 895 

  
693. மூசை - மம்பூகை
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சூத கர்ப்பூரம் 

கானென்ற சூதகர்ப் பூரந் தன்னைச் 

சாதகமாய்ச் சொல்லுகிறேன் சார்ந்து கேளு 

கேனென்ற சூதமொரு பலந்தா விரண்டு 

திறமாகப் பச்சைமஞ்சள் சாற்ற லாட்டி 

வானென்ற சாமமிரண்டு ஆட்டி வாங்கி 

மறுபடியும் உலர்ந்தமஞ்சட் கசாயங் கொண்டு 

மானென்ற இருசாமம் ஆட்டி வாங்கி 

மைந்தனே மஞ்சளிலைக் குள்ளே வையே. 896 

வைத்ததொரு சூதகத்தை இலையால் மூடி. 

வாகாக நூல்சுற்றிச் சட்டிக் குள்ளே 

வைத்ததொரு சாறுவிட்டு வேடுகட்டி 

மருவியதோர் பிட்டுப்போல் அவித்து வாங்கி 

வைத்ததொரு பிட்டெடுத்து மஞ்சள் சாற்றால் 

மாட்டடா ஒருசாமம் பழச்சாறு கொண்டு 

வைத்ததொரு சாமம்நீ ஆட்டிப் பின்பு 

மறுபடியும் அழிஞ்சில்வேர்ச் சாற்றால் ஆட்டே. 897 

ஆட்டியே ஒருசாமம் எடுத்துக் கொண்டு 

அப்பனே சீனமதிற் பலந்தா விரண்டு 

கூட்டியே மஞ்சள்சா றதனால் நீயும் 

குமுறவே அரைத்ததனைக் குப்பிக் கேற்றி 

நீட்டியே ஏழுசீலை மண்ணும் பூசி 

நினைவாகக் குப்பிவாய் வளப்பக் கல்லால் 

மூட்டியே பொதித்ததனை அடைமண் கட்டி 

யுலரவே தாழிக்குள் மணலைக் கொட்டே. 898 

மண்லையிடு நாலுவிரல் கனந்தான் நீயும் 

மைந்தனே குப்பிவைத்து மறுபடியும் நீதான் 

மணலையிடு தாழியுட கழுத்து மட்டும் 

மாட்டடா காமாக்கினி மதித்து நன்றாய் 

௮28
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மணலையிடு பன்னிரண்டு சாமம் நீயும் 

மடியாமல் எரித்தாறி வாங்கி வைத்து 

மணலையிடு குப்பிதனை உடைத்துப் பாரு 

மல்லிசைப்பூப் போலிருக்குங் கர்ப்பூரந் தானே. 899 

கர்ப்பூரம் உண்டதற்கு அனுபா னங்கேள் 

கலரவே இரிகடுகு வெதுப்பி யாட்டிக் 

சர்ப்பூரம் பணவெடைதா னொன்று தூர்கிக் 

கருத்துடனே வெருகடிதான் பொடியுங் கூடக் 

கர்ப்பூரம் தேதேனிலே குழைத்துக் கொள்ளக் 

கட்டாக இருபதுநா ளுண்டு காணக் 

கர்ப்பூரம் அட்டகுன்மம் பயித்தெட்டு வாதம் 

கடிதான மகோதரங்கள் சூலை போமே. 900 

சூலைபோம் பஇினாறு கிரந்தி குட்டம் 

சொறிசிரங்கு பதகரியும் தாமரைகள் நாலும் 

கலைபோம் வெடி.கரப்பன் சன்னி தோடம் 

சூசிகா வாயுவொடு சிலேற்பன காசம் 

சூலைபோம் புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

சுகமிகுந்த மெய்ஞான குணவி நோதா 

சூலைபோம் நேத்திரத்திற் தோன்று ரோகம் 

தொண்ணூற்று அறுவகையுந் குரப் போமே. 901 

மண்டூரச்சிந்தூரம் 

போகுமப்பா வியாதியெல்லா 1மண்டூ ரத்தைப் 

பொ௫ித்திடவே சிந்தாரப் போக்கைக் கேளு 

பாருமப்பா நத்தத்தில் 2/ராதனக் கட்டம் 

பார்த்தெடுத்துக் கொண்டுவந்து உலையி anh 

  

பதகரி - ஒரு தோல் நோய் 

1மண்டூகம் 

பேழைய,, வெகுநாள், 

மண்டூரம் - இச்சுக்கிட்டம் - இரும்புக்கறள்;
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ஆகுமப்பா கோமயத்திற் தோய்த்துத் தோய்த்து 

அஞ்சாறு தரமெடுத்து அசர ஊதி 
சாகுமப்பா கல்லுரலுக் குள்ளே போட்டுச் 

சாதகமாய்க் கடப்பாரை தன்னா லாட்டே.. 902 

ஆட்டியதோர் தூளெடுத்துக் கல்வத் திட்டு 

அப்பனே கரிப்பான்சாறு குமரிச் சாறும் 

ஊட்டியதோர் இருசாமம் அரைத்து வாங்கி 

உத்தமனே வில்லைசெய்து ஓட்டில் வைத்து 

மாட்டியதோர் மேலோடு கொண்டு மூடி 

மண்செய்து உலரவைத்து மைந்தா நீயும் 

மூட்டியதோர் எருவடுக்கு முழந்தான் மட்டும் 

முூதிரவே ஒடுதனை அதன்மேல் வையே. 903 

வைத்ததொரு ஒட்டின்மேற் கச்சு மட்டும் 

வாகாக எருவடுக்கி உடைவுக் கெல்லாம் 

எய்த்ததொரு பொடியெருவை நிரம்பக் கொட்டி 

இயல்பாகப் புடம்போடு முப்ப தப்பா 

அய்த்ததொரு புடந்தோறுங் கரிப்பான் சாற்றால் 

அரைத்துநீ போட்டிடுவாய் அடைவாய் மைத்தா 

மெய்த்ததொரு புடமங்கே முப்ப தானால் 

முருக்கம்பூப் போலாகும் சிந்தூரம் பாரே. 904 

பாரப்பா சிந்தாரம் பணந்தான் தூக்கிப் 

பஞ்சதாரை யிலொருவெரு கடியுங் கூட்டி 

நேரப்பா குஞ்சரத்தின் அறுகம் வேரும் 

நீபொடித்து வெருகடியிம் பாதி சேர்த்து 

ஆரப்பா ஆவின்நெய்யிற் குழப்பிக் கொண்டு 

அடைவாகப் பத்துநாள் அருந்தி னாக்கால் 

வாரப்பா நரம்பெல்லாம் அமிர்த மூறி 

வர்த்திக்குந் தாதுவெகு வாகும் பாரே. 905 

  

902. *கட்டப்பாரைர 

அசருதல் அயருதல். 

905. பஞ்சதாரை - சருக்கரை; வர்த்திக்கும் - இருக்கும்,
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வெகுவாகும் சிந்தூரம் பணந்தான் தூக்கி 

மேற்பொடிதான் இரிகடுகு வெதுப்பி யாட்டி 

வெகுவாகும் தேனிலே குழப்பிக் கொண்டு 

வெருகடிதான் பிரமாணம் இருநேரம் உண்ண 

வெகுவாகும் மண்டலந்தான் இன்ற பேர்க்கு 

வெல்லுகிற வியாதிகளை விவரங் கேளு 

வெகுவாகும் எரிகுன்மம் சத்தி குன்மம் 

1மிஞ்சிவளர் மற்றகுன்மம் அற்றுப் போமே. 906 

போகுமே அட்டகுன்மம் அகுவை வெப்பு 

பொரியாமை எரியாமை ஆனந்த வாயு 

வேகுமே சுரபாண்டு பித்த பாண்டு 

வீக்கமதில் வருஞ்சூலை விரணந் தீரும் 

ஆகுமே சீரகத்தை வெதுப்பி யாட்டி. 

அப்பனே பணவெடைதான் நாலு தூக்கி 

தாகுமே சீனியதில் வெருகடியுங் கூட்டிச் 

சாப்பிடவே மண்டலத்தில் விவரங் கேளே. 907 

கேளப்பா வாதம்போம் பித்தம் போகும் 

கெடியாகச் சிந்தூரந் இப்பி லாதி 

ரூளப்பா சூரணத்தில் வெருகடிக் குள்ளே 

சுகமான தேன்விட்டு மண்டலந்தா னுண்ண 

நீளப்பா வறட்சிபோம் சிலேற்பன ரோகம் 

நீண்டவகைத் தொண்ணூற் றாறும் போகும் 

வாளப்பா காமாலை பாண்டு ரோகம் 

வண்டுகடி எலிகடியும் மகோதரமும் போமே. 908 

காரியச் சிந்தூரம் 

போமப்பா மேகங்கள் இருபத் தொன்றும் 

போவதற்குச் சிந்தூரம் புகலக் கேளு 

காமப்பா காரீயம் பலந்தா னஞ்சு 

கலரவே உருக்கியதைச் சட்டிக் குள்ளே 

  

906, 1மிஞ்வெளர் பித்தகுன்மம் வெந்து போமே,
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ஆமப்பா ஆவிரைத்தோ லரும்பு போட்டும் 

அ௮வ்வகைக்கு இரண்டுபலம் அறிந்து விட்டு 

வேமப்பா ஒருசாமம் வறுத்தா யானால் 

வெள்ளையாய்த் திரும்பவதைக் இண்டு கண்டே. 909 

இண்டிவர மயில்கமுத்து நிறம்போ லாகும் 

கெடியா கத் திரும்பவது மஞ்சள் போலாம் 

கஇிண்டிவரச் சிந்தாரம் அருணன் போலாம் 

கேள்மகனே குழாயிலே அடைத்துக் கொண்டு 

கிண்டியதோர் ஆவிரையைச் சமூலம் வாங்கிக் 

கேளதன்மேற் புல்லுருவி விளாம்பிசின் பொடித்துக் 

சிண்டியே கதலித்தோற் பழந்தா னாதல் 

சகடைத்ததொன்றிற் சர்க்கரையுங் கூட்டு கூட்டே. ன 

கூட்டியதோர் மருந்திலே வராகன் நாலு 

கூடவதிற் சிந்தூரம் வராகன் ஓன்று 

நீட்டியதோர் தினமாறு உண்ணச் சொல்லு 

நீரிழிவும் பிரமேகம் நிவர்த்தி யாகும் 

மாட்டியதோர் ஆவிரையைத் தைலம் வாங்கி 

மைந்தனே சிந்தூரம் உண்ணச் சொல்லு 

ஆட்டியதோர் மேகங்கள் இருபத் தொன்றும் 

அதிற்சூலை பிளவையிவை அடங்கும் பாரே. 911 

அப்பிரகச் சிந்தூரம் 

பாரப்பா பிரமேகம் கழிச்சல் போகப் 

பாடுகிறேன் அப்பிரகச் சிந்தா ரத்தை 

ஆரப்பா இதன்பெருமை காண வல்லார் 

அப்பிரக மேதென்றாற் சத்தி நாதம் 

போரப்பா ரோகங்கள் இதனைக் கண்டால் 

பொறிவிட்ட பஞ்சுபோலப் பொசுங்கிப் போகும் 

மேரப்பா காயூித்திக் காதி யாதி 

மேகமென்ற 1இருபத்தொன்று விழலாங் காணே. 912 

  

910. 

912, 

கதலி - வாழை 

1இருபதுதான்॥
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காணநின்ற அப்பிரகங் இருட்ண வா்ணம் 

கனக்கவொரு பலம்பத்துத் தூளா யாட்டிப் 

பூணதின்ற கல்லத்து ஆலும் அரசும் 

புகழான அத்தியிவை நாலுந் தோலும் 

கோணதநன்றா யிடித்ததனைத் தண்ணீர் வார்த்துத் 

துவைத்தவதை இரண்டுதினம் ஊற வைத்து 

உஊணதின்ற உரல்கொண்டு அப்பி ரேகம் 

உத்துமனே இருசாமம் கல்வத் காட்டே. 913 

ஆட்டி யே எருக்கிலையில் வாங்கி வைத்து 

அப்பனே 1பரத்தியதை எருக்கந் தோலால் 

மமட்டியே பொதிந்துநீ எருவ டுக்கி 

ஸூதிரவே வற்காலிப் புடந்தான் போடு 

நீட்டியே ஊறுகின்ற தண்ணீர் விட்டு 

நினைவாக இப்படியே புடந்தோ றுத்தான் 

arty Gu புடமேது இருபத் தொன்று 

நயமாகப் போட்டுவரச் சிந்தார மாமே. 914 

ஆமப்பா சிந்தாரங் காவி போல 

ஆகும..ஏ எடுத்ததனை அடைத்துக் கொண்டு 

ஓமப்பா சிந்தாரஞ் சலத்திற் போட்டால் 

உள்ளடங்கும் மிதக்காது உறுதி மெத்த 

போமப்பா வெகுதூரந் தொட்ட. தெல்லாம் 

பொன்னாகும் இதிற்குதம் புகுந்து தானால் 

நாமப்பா இதிற்த்தி அனேகம் பெற்றோம் 

நாதாக்கள் 2பலமுகமாய்ப் பார்ப்பார் தானே. 915 

தானென்ற சிந்தூரம் வராகன் தூக்கித் 

தனிக்தேனி லிருபதுநாள் சாப்பிட் டாக்கால் 

ஊனென்ற பேகங்கள் இருபத் தொன்றும் 

ஒடிப்போத் தூலவுடல் இறுக்கிக் கட்டும் 

  

914. 

915. 

1p wt s B® wen do 

பேலவிதமாய்ப் படித்தார் தானே?
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மானென்ற சயரோசத் தொண்ணுரற் றாறும் 

வ௱டைபட்டால் நிமிடத்தில் மாண்டு போகும் 

தேனென்ற மொழியுடையாள் எந்த நாளுந் 

தேகத்தை நீக்காள்காண் சிறந்து உண்ணே. 916 

இரசச் சித்தாரம் 

உண்ணுகிற சலக்கழிச்சல் அனைத்தும் நன்றாய் 

ஓழியுகிற சிந்தாரம் உரைக்கக் கேளு 

உண்ணுகிற சூதமொரு பலந்தான் பத்து 

உத்தமனே சுத்திசெப்து ஊட்டக் கேளு 

1உண்ணு,கற சுக்திசொல்வேன் மஞ்சள் செங்கல் 

ஒட்டடையின் துூளுடனே உகந்து செய்து 

உண்ணுகிற வெண்காரம் பலந்தான் மூன்று 

உற்றநெல்லிக் கத்தியோரு பலந்தான் மூன்றே. 917 

மூன்றாக இதுயிரண்டும் பொடி.கான் செய்து 

முூதிரவே கலசமொன்று சிறிதாய் வாங்கி 

மூன்றான ஈவசத்திற் பொடிபாதி யிட்டு 

முறையாக அதன்பிறகு சூதம் விட்டு 

மூன்றான கால்படிதான் அமுரி யுப்பு 

மூன்னிட்டுப் பின்புநீ பொடிய மிட்டு 

மூன்றாகு முருவிதனைச் சமல மாட்டி 

முன்மருந்து மடைமருந்து மூடு மூடே. 918 

மூடியே ஒடுவைத்துச் சீலை செய்து 

முறையோடே இப்படியே மூன்று லை 

நாடியே செய்தபின்பு பானைக் குள்ளே 

நயமாகக் குறுணிமணல் நடுவே கொட்டி 
  

917. 1'உண்ணுகிற வெண்காரம் பலந்தான் மூன்று 

உற்றநெல்லிக் கந்தியொரு பலந்தான் மூன்று 

உண்ணுகிற கந்$யொடு காரம் இரண்டு 

உறவாக யிவையிரண்டும் இருமூன் நாமே.
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நீடியே கலசத்தைப் பானைக்குள் வைத்து 

நினைவாகச் சலைசெய்து மண்ணுஷஞ் செய்து 

சரடியே தொண்ணூறு கடிகை நீதான் 

உரமூட்டு சிந்தூரம் முருக்கம் பூவே, 919 

முருக்கம்பூப் போலிருக்குஞ் சிந்தூ ரதத்தில் 

மூன்றுபணந் தூக்கமதில் நிறுத்துக் கொண்டு 
பெருக்கவே தேனிலே மண்டலந்தா னுண்ணு 

பேரான சலக்கழிச்சல் அனைத்தும் போகும் 

உருக்கவே எலும்புருக்கி கிரிச்சனங்க ளாறும் 

உட்டணமொடு பிரமேகஞ் சுவாச காசம் 

சருக்கவே சிராணிபோம் பெரும்பாடு போகும் 

துயர் இருஞ் சுகமாகக் கொள்ளச் சொல்லே. 920 

இரச பற்ப சிந்தூரம் 

சொல்லச்கேள் இரசபற்ப சிந்தூ ரத்கைச் 

சூட்டுகிறேன் புலத்தியனே சுருக்க மாகச் 

சொல்லக்கேள் சூதமொரு பலந்தான் தூக்கு 

சுகமான கந்தகந்தான் பலந்தான் தூக்கு 

சொல்லக்கேள் உருவியுப்புப் பலங்கால் சேர்த்துத் 

துவளவே இவைமூன்றுந் தூளா யாட்டிச் 

சொல்லக்கேள் தாமிரத்தாற் சமிழுண் டாக்கிச் 

BCD DM மருந்துவகைத் தொகுத்துக் கேளே. 921 

கேளப்பா இந்துப்புக் கழஞ்சு தூக்கிக் 

கந்தகந்தான் பொடி.யுடனே சேர்த்து நீயும் 

வாளப்பா ிமிழுக்குட். பொடியைத் தூவி 

மைந்தனே சூதத்தை நடுவே வைத்து 

  

921. உருவியுப்பு - நாயுருவியுப்பு
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நீளப்பா முன்பொடியை மேலு மிட்டு 

நினைவாக மூடியதைக் கம்பிகொண்டு கட்டிக் 

கேளப்பா சீலைசெய்து மண்ணுஞ் செய்து 

'குக்குடத்தின் புடம்போடு சிந்தூர மாமே, 922 

ஆமப்பா இந்தூரம் பணந்தான் தூக்கி 

ஆவிரையின் விதைப்பொடியில் விளாம்பிசினுங் கூட்டி 

நாமப்பா தேனிலே குழைத்துக் கொண்டு 

நலமாக எட்டுநாள் தின்றா யானால் 

போமப்பா சலக்கழிச்சல் எலும்புருக்கி சூலை 

புண்போகும் இன்னமொரு சிந்தூரம் பாரு 

வேமப்பா வியாதிகள்தான் பருத்திவேர்த் தோலி 

விவரமுடன் உரித்துநீ நனனயப் போடே. 923 

போட்டேதான் ஊறியபின் மறுநாள் வாங்கிப் 

புகழாகப் பிசைந்துமந்தத் தண்ணீர் வார்த்து 

நாட்டேதான் கந்திபத்து சூதம் பத்து 

நலமான அரிதாரம் கழஞ்சு அஞ்சு 

நீட்டேதான் நாற்ஃழஞ்சு கவுரி தூக்கு 

நேராக ஒருசாமம் ஆட்டி நீயும் 

ஊட்டேதான் குமரிச்சாறு கொண்டு சாமம் 

உலர்பதத்திற் தூளாக்கிக் குப்பிக் கேற்றே. 924 

ஏற்றியே சலைமண்தான் ஏழு செய்து 

இயல்பாக உலர்ந்தபின்பு தாழிக் குள்ளே 

மாற்றியே மண்நாலு விரற்கன மிட்டு 

மைந்தனே குப்பிவைத்து வாய்மூ டாமல் 

  

922. 1திளர்கோழி?
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சாற்றியே குப்பிவாய்த் திறந்து வைத்துச் 

சாதகமாய்க் கழுத்துமட்டும் மணலுங் கொட்டிப் 

போற்றியே நாற்சாமம் எரித்து நன்றாய்ப் 

பொங்கினாற் 1சலாகைகொண்டு சண்டி யாழ்றே. 925 

ஆழ்றியே ?நாழிகைதான் முப்ப தானால் 

அப்பனே குழிக்குள்ளே தண்ணீர் விட்டு 

ஆற்றியே குப்பிதனைக் குழிக்குள் வைத்து 

ஆறியபின் தூவாக்கி அதனோ டொக்க 

ஆற்றியே முன்போலே கந்தி வீரம் 

அரிதாரம் அந்தநிறை யாகத் தானே 

ஆற்றியே குப்பிக்குள் முக்கால் வாசி 

அமைத்துநீ மூன்றுதரஞ் சிந்தூர மாக்கே. 926 

ஆக்கியதோர் இத்தூரம் பணந்தான் தூக்கி 

அனுபானம் அறிந்தேதான் வியாதிக் கெல்லாம் 

தாக்கியதோர் அஞ்சுநா ஞண்ண வேதான் 

சகலசங்க தோயெல்லாஞ் சாடிப் போகும் 

பாக்கியமே செய்தவர்க் கிந்த நூல்தான் 

பாவியென்றா லாகாது பத்தி வேணும் 

தாக்கியதோர் சிந்தூரம் இன்னஞ் சொல்வோம் 

செயரசப்பி ரளையமென்ற சிந்தூரத் தானே. 927 

செயரசப் பிரளையம் 

தானென்ற சூதமது பலந்தான் மூன்று 

சாதகமாம் கத்தியொரு பலமிரண் டேகால் 

தோனென்ற செம்முள்ளிச் சாறு வார்த்துத் 

திறமாக நாளொன்று திரள ஆட்டி 

மானென்ற தக்காளி மணத்தக் காளி 

மைந்தனே சாறுவிட்டுத் இனந்தா னொன்று 

கோனென்ற செருப்படிச்சாறு தினந்தா னெரின்று 

குறையாமல் மாதுளஞ்சாறு தினந்தா ளொன்றே. 928 

925. 1சலாத்திகொண்டு ஆற்று ஆற்றே, (சலாத்தி-திரைச் 

சீலை) 

926. பூகையங்கே;
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ஓன்றாக மூன்றுதினம் மாதுளஞ் சாறு 

உத்தமனே மூன்றுதினஞ் செம்பருத்திப் பூச்சாறு 

ஒன்றாக உலர்த்தியதைத் தூளா யாட்டி 

உறவாகக் குப்பிக்குள் ஏழுசீலை செய்து 

ஒன்றாக வாரியபின் மருந்து தன்னை 

உற்பனமாய்க் குப்பிழுக்கால் வாசி யிட்டு 

ஒன்றாகக் குப்பிவாய் வளப்பக் கல்லால் 

உறமூட்டிக் கவு9க்கு மருந்து கேளே. 929 

கேளப்பா கடுக்காயும் குளவி மண்ணும் 

செடியான இந்துப்பு [கோல ரக்கு 

நாளப்பா £பழங்கிட்ம் கருவேலம் பிசினும் 

நலமான பொன்மெழுகு வெள்ளைக் சல்லும் 

ஆளப்பா இவையெல்லாஞ் செங்கருவா லாட்டி 

அப்பனே சண்ணமுடன் வெல்லங் கூட்டி 

நீளப்பா முன்கருவா லாம்டிப் பின்பு 

நேராகப் பழச்சாறு விட்டே யாட்டே. 930 

ஆட்டியதோர் மருந்ததுவும் பிசின்போ லாகும் 

அப்பனே குப்பிவாய் அடைத்துக் கட்டி 

நீட்டியே ஒட்டடுப்புக் குள்ளே தாழி 

நீவைத்து நாற்குறுணி மண்ணுங் கொட்டி 

நாட்டியே தாழிமுக்கால் மணலு மிட்டு 

நலமாகக் குப்பிதனை நடுவே வைத்து 

மூட்டியே மூடாமல் நால்விரல்தான் தெரிய 

முரியாமல் அடுப்பேற்றித் தியானஞ் செய்யே. 931 

தியானமென்ன பரபூசை சுணேசன் பூசை 

தட்சிணா மூர்த்திபதங் கேத்திர பாலன் 

இயானமென்ன 39த்தருக்கும் பெரியோர்க் கெல்லாஞ் 

சிறப்பாகப் பூசைசெய்து தீயை மூட்டித் 

  

930. 

932. 

*கவொம்பரக்குர 

2கருங்கிட்டம்3 

3நிசத்தா்2 

கேத்திரபாலன் - வைரவன்
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இயானமென்ன முத்தியும் மூவேழு சாமம் 

இயிட்டு ஆறியயின் செப்பக் கேளு 

இியானமென்ன சிந்தூரம் பொங்கி னாக்கால் 

சலா கைகொண்டு குப்பிவாய்க் ண்டு கண்டே, 932 

Aetna Cu கற்றாழஞ் சோறு கொண்டு 

இழிகட்டி வாய்தன்னி லொற்றி யொற்றி 

மண்டியே அகுதிஈட்கு ச் சோறு போடு 

மைந்தனே குப்பிதனை அடைத்துப் பாரு 

பிண்டியே ஒன்றுமில்லை முருக்கம்பூப் போல 

பேரான இந்தாரம் இருக்கும் பாரு 

கண்டியே இதன்பேர்கேள் நோய்க ளெல்லாம் 

காலனாந் இரிபுரதாண் டவனாங் காணே, 933 

காணப்பா இந்தூரங் கொள்ள வேதான் 

காட்டுகிறேன் அனுபானங் களங்கம் விட்டு 

ஊணப்பா திரிகடுகு வெதுப்பித் தாளாய் 

ஒருவெருக. தூச்சித் தேனுங் கூட்டிப் 

பூணப்பா சிந்தூரம் பணந்தான் சேர்த்துப் 

புகழாக இருபதுநா ஸிரண்டு நேரம் 

தோணப்பா உண்டுவர எடுத்துக் கொள்ளும் 

சுகமாகத் தேனிற்கொள் சுருதி தானே. 934 

சுருதியொத்த இந்தூரம் உண்ட பேர்க்குச் 

சொல்லுகிறோஞ் சுகமாகும் நோய்க ளெல்லாம் 

மிருதியோத் த வாதமொடு பக்க சூலை 

மேலான காமாலை பதினெண் வாயுவும் 

பருதியொத்த பவுத்திரமூம் ஈளை பாண்டு 

பாரமெனுங் இரிச்சனமும் கிரந்தி தானும் 

நிருதியொத்த ஓடிப்போம் இன்னங் கேளு - 

நேராக வெள்ளுள்ளித் தைலம் வாங்கே, 935 

933. அதி - அகதி
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வாங்கியே பணவெடைஅந் தூர மிட்டு 
மைந்தனே எட்டுநா ஞண்ட போது 

வாங்கியே பதின்மூன்று சன்னி போகும் 

வாகாகப் பூநாகம் முசுறு முட்டை 

வாங்கியே முலைப்பாலிற் குழைத்து ஊட்ட 

மரணசன்னி விரணசன்னி தோடம் போகும் 

வாங்கியே இரிசுடுகு இஞ்சிச் சாறு 

மைந்தனே தேன்கூட்டி நாளெட் டூட்டே. 936 

ஊட்டவே சயம்போகும் அக்கினியின் மந்தமும் 

உள்மாந்தை சரமாந்தை ஐடிப் போகும் 

நீட்டவே கூவிளச்சா றதனுக் குள்ளே 

நேராகப் பணவெடைதான் சிந்தாரம் போடு 

பூட்டவே பிள்ளைபெற்ற சீக்கட் டும்போம் 

புகழான தசையடைப்பு மேகம் போகும் 

ஊட்டவே நெய்யிலிடு முருங்கைத்தோற் சாற்றில் 

ஊட்டிவரச் சொறிபோகும் 1வங்கு போமே. 937 

போகுமப்பா சருவாங்க வாதந் தானும் 

பேராகப் பணவெடைச் ௫ந்தூரம் வாங்கிப் 

போகுமப்பா இண்டஞ்சாறு தன்னைக் கொள்ளப் 

பொடியாகுத் தோடமென்ற தனைத்தும் போகும் 

போகுமப்பா பணவெடைதான் வாகையிலைச் சாற்றில் 

பூட்டவே மணிக்கட்டு வாதந் தீரும் 

போகுமப்பா பணவெடைதான் அப்பி ரேகம் 

புகமான காந்தமொரு பணந்தான் தூக்கே. 938 

தூக்கியே ஆவிரையின் அரிசி வாங்கிச் 

சுருளவதை விளாங்காய்போற் கர்க்கடகச் இங்கி 

தாக்கியே விட்டரைத்துத் தேற்றான் வித்து 

சமபாகங் கூட்டியே தயிர்தான் மேதி 

  

937. 1சிறங்கு$ 
வங்கு - புற்று
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தேத்கியே நீர்வடி.த்து இருநே ரந்தான் 

இறமாக இரண்டுபண வெடைதான் கொள்ளு 

தோக்கியே சலக்கழிச்சல் மதுகாள கண்டன் 

தூரோடே பறந்துபோஞ் சுகமாங் காணே. 939 

காணப்பா பணவெடைதான் Di grr தூக்கிக் 

சுனக்கவே நீர்முள்ளிச் சாற்றி லூட்டு 

பூணப்பா சாரதோட. மெல்லாம் போகும் 

புகழாக இன்னமொரு சிந்தா ரங்கேள் 

ஆணப்பா நோய்க்கெல்லாங் கால னாகும் 

ஆச்சரியம் அதன்பேர் கேளப்பா நீயும் 

சாணப்பா காட்டில்மு ழக்கம்பு வெட்டும் 

சண்டமா ருதமென்ற சிந்தூரந் தானே. 940 

சண்டமாருதச் சிந்தூரம் 

தானென்ற ரூதமொரு பலத்தான் மூன்று 

சாதசமாங் கந்தியொரு பலந்தான் மூன்று 

கானென்ற சூதத்தைச் செங்கற் தூளில் 

சவறாமற் சுத்திசெய்து மஞ்சட் தூளில் 

தானென்ற கொடுவேலி வேருங் கூட்டிச் 

சாரணையின் தண்ணீரி லேபிறகு மத்தி 

தானென்ற பசுவின்பால் வாழைத் தண்டுத் 

குண்ணீருங் ஃடவிட்டுக் கரக மொன்றே. 941 

கரகத்தைச் ஈத்திசெய்து தூப இப் 

காட்டியே கரகவரய் ஃம்பிளியிற் கட்டிக் 

சுரசத்தைக் குழிக்குள்ளே வாய்தெரியப் புதைத்துக் 

கல ராமல் வண்டூுமேற் கந்தசத்தை வைத்துக் 

கரகத்தை உலைமூடி கொண்டு மூடிக் 

கலரவே மண்ணிட்டுத் இயை மூட்டிக் 

கரக்த்தில் கந்தகந்தா னுருகி விழும் 

காண்மக்காள் கத்தகந்தான் சுத்தி யாச்சே. 942 
  

940. முழக்கம்பு - முழக்கோல்
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ஆச்சப்பா கந்தகமும் இரசஞ் சேர்த்து 

ஆட்டுநீ குமரிச்சாறு கொண்டு நன்றாய் 

நீச்சப்பா குதம்பைச்சாறு பிறகு ஆட்டு 

நிலையாக மூன்றுதினம் அரசம் பட்டை 

ஏச்சப்பா கடுக்காயும் நறுக்கித் தட்டி 

இதவாக ஊறவைத்துத் இரும்ப ஆட்டு 

போச்சப்பா HT ay Bex eh செம்முள்ளிச் சாறு 

போ தவிட்டு மயனம்போல் ஆட்டி வாங்கே. 943 

வாங்கயெதோர் மருந்துக்கு விவரங் லே! 

மைந்தனே இரண்டுகுப்பி கங்கைக் குப்பி 

தாங்கியதோர் அதைப்பொதியக் கவசங் கேளு 

சாதகமாய்க் கருமணலும் வெள்ளைக் கல்லும் 

தேங்கியதோர் உமிக்கரியும் புத்தோ டப்பா 

இறமான கடுக்காயும் இவையோ டொக்கக் 

காங்கியதோர் கல்வத்திற் கலர வாட்டிக் 

கியாமற் சீலையிலே தடவி டாயே. 944 

மூடியே வாய்தனக்கு அடைமண் தானும் 

உலரவே சடுக்காயும் களிப்பாக் குப்பு 

நீடியே குளவிமண்ணும் கருங்கற் கிட்டம் 

நிலையான கருவேலம் பிசினுங் கூட 

  

944, இப்பாடலையடுத்து ஒரு சுவடியில் மட்டும் பின்வரும் 

பாடல் உள்ளது. 

தடவியதோர் சலைதனைக் குப்பியிலே பொதித்துச் 

சாதகமாய்க் காயவைத்து பிறகு மக்காள் 

விடவில்லாச் சலைமண்தான் கனக்கச் செய்து 

விநாயகர்க்கும் என்தாய்க்கும் வடுக நாதன் 

உடையதொரு நிர்வாணி இவர்கட் மெல்லாம் 

உத்தமனே வாமத்தாற் பூசை செய்து 

தொடையதொரு மருத்தடைத்துக் குப்பிக் கேற்றி 

சுகமாக வளப்பக்கல் கொண்டு மூடே.2
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நாடியே பொன்மெழுகு வெள்ளைக் கல்லும் 

நயமாகச் செங்கருவால் அரைத்துக் கட்டு 

பாடியே பழச்சாறும் விட்ட ரைத்துப் 

பக்குவமாய்க் குப்பிவாய் வளைத்துக் காட்டே. 945 

காட்டியே ரூட்டடுப்புக் குள்ளே பின்னும் 

கனத்ததொரு தாழிதன்னைப் புதைத்து வைத்து 
நாட்டியே நால்லிரல்கள் 1மண்ணும் விட்டு 

நயமாகக் குப்பியதன் மேலே வைத்துக் 

கோட்டியே கழுத்துமட்டும் மண்ணுங் கொட்டிக் 

கெடியான வாய்தெரிய வளைத்து மக்காள் 

ஆட்டியே தொன்றுமில்லைத் இயை மூட்டி 

அப்பனேதீ 2பாக்கினியாய்ச் சாமம் ஆட்டே. 940 

ஆட்டப்பா கமலவன்னி இரண்டு சாமம் 

அதன்பிறகு காடாக்கினி இருபத் தொன்று 

நீட்டப்பா சாமமங்கே எரித்து வாங்கி 

நினைவாக எரித்துவரப் பொங்கிற் றானால் 

மூட்டப்பா கற்றாமஞ் சோறு கொண்டு 

மூறைமுறையாய்ப் பொட்டணங்கொண் டொற்றி 

யொற்றி 
பூட்டப்பா குப்பிக்கு மோசம் வந்தால் 

புகழாக மறுகுப்பி பூட்டு பூட்டே, 947 

பூட்டப்பா கந்தகந்தான் ஆறு மப்போ 

பொறிபட்டாற் போலெடுத்து மருந்தைப் பாய்ச்சு 

தாட்டப்பா நாலாநாள் வைரவற்குப் பூசை 

நயமாகச் செய்தேதான் உடைத்துப் பாரு 

ஆட்டப்பா சிந்தூரம் முருக்கம்பூப் போல 

அருணநிறம் என்றேதான் அறைய லாகும் 

ஊட்டப்பா சிந்தூரஞ் சருவ நோய்க்கும் 
உத்தமனே ஆடுகண்ட வேங்கை யாமே, 948 

  

946. 1மணலும்த 

கோடாக்கினிஷி
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சிந்தூரத்திற்கு அனுபானம் 

ஆமப்பா விவரங்கேள் தோய்சட் கெல்லாம் 

அனுபானஞ் சொல்லுகிறோம் அன்பாய்க் கேளு 

ஓமப்பா என்ருரலுக்குள் பண்டிதத்தைச் சொல்வோம் 

உத்தமனை இரண்டுலட்சம் அதுக்குட் சூத்திரம் 

நாமப்பா உள்ளபடு பாடிப் போட்டோம் 

நாலுவித வாகடமும் விவரம் பார்த்துச் 

சோமப்பால் கொண்டதனால் நன்றாய்க் கண்டோம் 

துரோகிகட்குச் சூத்திரத்தைச் சொல்லொண் ணாதே. 

949 

ஒண்ணாதே என்றாக்காற் பலித்து டாது 

உத்தமர்க்குப் பலிக்கும் மக்காள் உண்மை 

ஒண்ணாதே அனுபானந் திரிகடுகுப் பொடியில் 

ஒருபணந்தான் சிந்தூரந் தேனுங் கூட 
ஒண்ணாதே மண்டலந்தான் திண்ணத் இண்ண 

ஒழியாத மகாவாதம் சயமும் இரும் 

ஓண்ணாதே வாயுவரும் சூலை போகும் 

உத்தமனே அட்டகுன்மம் ஓழியும் பாரே. 950 

பாரப்பா சிந்தூரம் பணந்தான் தூக்கிப் 

பட்டையுட பொடியுமொரு ஈழஞ்சு மூன்று 

நேரப்பா முச்கழஞ்சு இப்பிலியின் பொடியும் 

நிறையாகத் தேனிலே மண்டலந்தான் தின்னப் 

போரப்பா கராணியென்ற தாறுந் தீரும் 

பிளவையறும் தீராப்புண் பித்தம் போகும் 

ஆரப்பா இதன்பெருமை சொல்ல வல்லார் 

ஆதிவிந்து நாதமென்ற சிந்தூரங் காணே. 951 

காணப்பா இண்டஞ்சாறு சேரை வாங்கிக் 

சசாயஞ்செய்து சிந்தூரம் பணந்தான் தூக்கிப் 

பூணப்பா இருபதுநாள் கொள்ளக் கொள்ளப் 

புரைச்சலொடு உள்மாந்தை சுரமாந்தை தீரும் 

௮-27
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ஊணப்பா ஈளைமுதற் சுவாச காசம் 

உத்தமனே அரிகூரலும் நெரிருரலும் இரும் 

வேணப்பா குறுவைமா வெருகடியுந் தேனும் 

விரவியே சிந்தூரம் பணவெடைதான் போடே. 952 

ச 
சிந்தூரம் அஞ்சுநாள் கொண்டா யானால் 

சிதரினதோர் எலும்பெல்லாம் ஊறும் ஊறும் 

வந்தூறும் பதக.ியும் உடம்பு நோவும் 

வாதபித்த ஈலேற்பனமும் மார்க்கங் கேளு 

வெந்தூறும் வெந்நீரிற் சிந்தூர மிட்டு 

வேசவைத்து மூன்றுநாள் குளிக்கத் தரும் 

முந்நூறு முகவாத சன்னிக் கேதான் 

முட்டைநீர் சிந்தாரங் குழைத்துப் பூசே, 953 

பூசியதோர் சிந்தூரம் பணந்தான் வாங்கிப் 

புகமாக வெள்ளுள்ளித் தைலக் திட்டு 

மூசியதோர் மூன்றுதினம் உண்ண உண்ண 

முப்பத்து மூன்றுசன்னி தோடந் இரும் 

பேசியதோர் சிந்தூரந் இனந்தா னஞ்சு 

யேய்க்குமட்டிச் சாற்றிலே பிலக்க ஊட்டு 

காசியதோர் அறுசூலை வாயுக் குத்து 

கர்ப்பவிப் புருதிபோம் கெட்டி தானே. 954 

கெட்டிகர்ப்ப விப்புருதி குடல்விப் புருதி 

கேட்டிடுவாய் விப்புருதியும் தீரும் தீரும் 

அட்டியெனுஞ் சிந்தூரம் தேட்கொடுக்குச் சாறு 

௮ப்பனே எருக்கம்பால் கலந்து பூசக் 

கொட்டியதோர் சில்விடமும் நல்ல பரம்பு 

கொத்தினால் காஞ்சுரைத்தோற் தூதை னைக்கேள் 

துட்டியதோர் காசிரண்டு சிந்தூரம் பணந்தான் 

தூக்கியே வெந்நீரிற் இன்னச் சொல்லே, 955
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சொல்லப்பா நல்லவிடம் எல்லாம் போகும் 

௬ச௪மாக ஆவிரையின் தைலம் வாங்கி 

நில்லப்பா சித்தாரம் பணவெடையின் வீதம் 

நிசமாகத் இன்றுவரச் சலக்கழிச்சல் போகும் 

நல்லப்பா சீரகமும் வராகனெடை. வெண்ணெய் 

நாட்டியிடு சிந்தாரம் பணந்தா னொன்று 

வெல்லப்பா வாயுவரும் சூலை போகும் 

யெண்பதாம் வாதம்போம் இன்னங் கேளே. 956 

கேளப்பா சிந்தூரம் பணந்தா னொன்று 
கெடியான வேளைச்சா றதனுக் குள்ளே 

நாளப்பா இருபதுநதாள் உண்ணப் போகும் 

நலமான உடம்புலர்த்தி சீத நீரிற் 

கோளப்பா விட்டேகும் பணந்தான் வீதம் 

கொண்டுவா ஆவினீர் வெள்ளாட்டு நீரிற் 

பாளப்பா 2அறியாமல் மதிம யக்சம் 

பயித்தியமும் பிரமைமுதல் பாழற்றுப் போமே. 957 

போகுமப்பா வெருகடிமுத் தக்காசத் தூளில் 

பூட்டப்பா சிந்தூரம் பணத்தா னொன்று 

தாகுமப்பா நோயெல்லாம் நிவர்த்தி யாகும் 

தாதுமைந்தா வெகுவாகுஞ் சரீரங் கெட்டி 

ஆகுமப்பா முகமிலங்கும் அழகுண் டாகும் 

அப்பனே இருபதுநாள் கொள்ளு கொள்ளு 

பாகுமப்பா டபழச்சாற்றிற் பணவெடைதான் கொள்ளு 

பறக்குமப்பா பயித்தெட்டுச் சுரமும் பாரே. 958 

பாரப்பா பணவெடைதான் சிந்தூரந் தூக்கிப் 

பாய்ச்சடா புளியிலைச்சாறு சேரை வாங்கி 

நேரப்பா உண்டிடவுங் காமாலை சோகை 

நிவர்த்தியாம் நிகண்டாகும் இந்த நூல்தான் 

  

957, 1நீரிறக்கம்5, 2அறிமயலும்,3
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ஆரப்பா வைத்தியத்தைக் கரைகண் டார்கள் 

ஆச்சரியம் தன்வந்திரி ௮வரே கண்டார் 

பேரப்பா 1பிரட்டரென்ற சொல்லோர்க் கேது 

பிரகிருதி தாதுதிலை யறியார் தானே. 959 

சர்வ குணச்சிந்தாரம் 

(சர்வகுணரசம் ) 

தானென்ற சர்வகுண ரசத்தைச் சொல்வேன் 

சர்வபஞ்சாட் சரவமிர்தமாஞ் சிந்தூ ரப்போ் 

தானென்ற இரண்டுபேர் வந்த தேது 

சார்பிக்குஞ் சர்வகுண மென்ற தாலே 

தானென்ற விவரங்கேள் மக்காள் நீங்கள் 

சாதகமாய் ரசமூன்று டலந்தான் தூக்கு 

தானென்ற கந்தியதிற் பாதி தூக்கு 

சாறதற்கு மேனியுட சாறு வாங்கே, 960 

வாங்கியே ஒருசாமம் அரைத்து பின்பு 

மைந்தனே கொடுப்பைச்சா றந்த வண்ணம் 

வாங்கியே குதம்பைச்சாறு செம்முள்ளிச் சாறு 

வாகாக இதுகளிலே எட்டுச் சாமம் 

வாங்கியே நன்றாக வாட்டி நீயும் 

வாகான குப்பியிலே பொடித்துச் சேர்த்து 

வாங்கியே அரைக்குப்பி யான பின்பு 

வளப்பக்கல் கொண்டடைத்துக் காடாக்கினி மூடே 

959. 1பிடானென்ற சொல்லங் Ga gio, 
  

பிரம்மனென்ற நாம மெய்தும்$5, 

பிரட்டர் - தீச்குணமுடையோர்; பிரகிருதி - பிதானம். 

961. இப்பாடலையடுத்து இரண்டு சுவடிகளில் மட்டும் பின் 

வரும் பாடல் உள்ளது 

செய்ததொரு வெள்ளவி யடுப்புப் போட்டுத் 

திறமாகத் தாழியொன்று புதைத்து நன்றாய்ச் 

செய்ததொரு தாழிக்குள் மணலு மிட்டுத் 

தெரியாமற் குப்பிவைத்து மணலுங் கொட்டிச் 

செய்ததொரு தீட்சையொடு பூசை பண்ணித் 

தேவிக்கும் வைரவற்கும் திறத்திட் டாகச் 

செய்ததொடி இபாக்கினி கமலாக்கிரி கொண்டு 

இயெரித்து இருசாாம் கடாக்கினியைச் கேளே
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963. 

காடாக்கினி இரண்டுபத்துச் சாம மூட்டு 

கழிந்தபின்பு தினமொன்று ஆறப் போட்டுச் 

சேடாக்கனியைக் கொண்டேதான் பூசை பண்ணத் 

தேவியென்னும் அவளைநன்றாய்த் தெளிந்து கொண்டு 

ஆடாக்கஇனிச் இந்தாரம் உடைத்துப் பாரு 

அருணன்நிறம் போலிருக்கும் ௮ப்பா கேளு 

நீடாக்கினிச் சிந்தூரம் பணந்தான் தூக்கித் 

தேனோடு இரிகடுகுத் தாளுங் கூட்டே. 962 

கூட்டியே எட்டுநாள் ஊட்டு மைந்தா 

குன்மம்போம் சூலைபோம் குளிருந் தேகம் 

இட்டியே தஇப்பிலித்தூள் தேனுங் கூட்டித் 

இன்றுவிடில் லகுவாகுந் தாது தானும் 

நீட்டியே சந்தூரம் பணவெடைதா னப்பா 

நீயுண்ணு ஆனைபெற்ற பலமு முண்டு 

ஆட்டியே இருபதுநாள் இரண்டு நேரம் 

1அருளுண்டாம் நாற்றம்போம் ஆண்மை பாரே. 963 

நாற்றம்போம் மேனியெல்லாஞ் செங்கழுநீர் நாறும் 

நவநாதர் சித்தர்வந்து புத்தி கேட்பார் 

மாற்றம்போம் மாயையென்ற தனைத்தும் நீராய் 

வாசனையோ கர்ப்பூரம் நித்தம் வீசும் 

ஆற்றம்போம் பலகருவு விடையத் துள்ள 

ஆண்மைபோம் இந்தூர வேதை யாகும் 

பாற்றப்போம் இதுவெல்லாங் சைகண்ட வித்தை 

பணவெடைதான் சிந்தூரம் வாங்கிக் கேளே. 964 

வாங்கியதோர் சிந்தூரம் கோழி வெந்த 

மகாவலியற் சாற்றுடனே தஇங்களொன்று கொள்ளத் 

தாங்கியதோர் கிராணியென்ற அறுவகையுந் தரும் 

சாதகமாய் மூர்ச்சையென்ற தெல்லாம் போகும் 

*அழகுண்டாம் ட
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நீங்கியதோர் பணவெடைதான் அஞ்சு உப்பில் 

நிசமதாய் வெருகடிதான் பொடித்து வாங்கித் 

தேங்கியதோர் தேனிலே குழைத்துக் கொள்ளச் 

சேதிகேள் ௮ட்டகுன்மம் தீர்ந்து போமே. 965 

போகுமே அதிசாரம் வாயு தானும் 

பொருமியதோர் இரைச்சல்ரத் தக்கழிச்சல் தானும் 

போகுமே அக்கினிதம் பித்த வாயு 

புகுமான நெஞ்செரிப்பு புளித்தேப்பம் மத்தம் 

போகுமே சிந்தூரம் பணவெடைதான் துரக்கிப் 

புது ப்பழச்சாறு கொதிதண்ணீர் புகட்டி யொன்றாய்ப் 

போகுமே தானந்து நீர்க்க டுப்பும் 

பொசிந்தொழுகும் உட்டணமா மேகம் போமேம, 966 

பேகம்போம் பணவெடைதான் கஞ்சாச் சாற்றில் 

வேஇத்து ஆறுநாள் கொள்ளு கொள்ளு 

குாரகம்போம் மூலமூளை சீதம் ரத்தம் 

குன்னோடே கடுப்பென்ற தெல்லாந் தீரும் 

போகம்போம் இந்தூரம் பணவெடைதான் வாங்கப் 

பெருங்காயம் மூன்றுபண வெடையுந் தேனில் 

சோகம்போம் இருபதுதாள் தின்னத் தின்னச் 

ஈழன்றுவரும் எரியாமை செரியாமை போமே. 967 

ஆபைபோம் எரிகுன்மம் வலிகுன்மம் சத்தி 

அட்ட குன்மம் வாய்நீரும் அசந்து தள்ளும் 

பாமைபோம் ரிந்தாரம் இஞ்சிச் சாற்றில் 

பரூகி வே நாற்பதுநாள் பதினெண் குட்டம் 

தேமைபோம் வெடிசூலை அறுகுறையா நோவும் 

கீராக புண்சொரறியும் கடிவிடமும் போகும் 

தஇமைபோம் சிந்தூரம் பணவெடைதான் வீதம் 

சப்புவேன் அனுப சஞ்னப்பு வேனே. 868
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செப்புவேன் பூநாகம் அரைத்து நன்றாய்ச் 

சிறுமிச்சங் காயளவு தஇினந்தான் பத்து 

செப்புவேன் தின்றுவிடிற் பித்த காசம் 
சேர்ந்துவிழும் பதினெட்டுஞ் சுழன்று முன்னே 

கொப்புவேன் சிந்தாரம் பணவெடைகதான் நீயும் 

கூட்டியே சீதேவி செங்கமுநீர்ச் சாற்றில் 

உப்புவேன் இருபதுநாள் கொள்ளக் கொள்ள 

உத்தமனே வாதபித்த சிலேற்பனமும் போமே. 969 

சீவநாராயணச் சிந்தாரம் 

சிலேற்பனம்போம் சூலைபவுத் தரமும் பிளவை 

தீராத வாந்தியொடு "விடமும் போகும் 

சிலேற்பனம்போம் இன்னமொரு சந்தா ரம்போர் 

செப்பக்கேள் இருட்டிணஅப் பிரகமாஞ் சத்தை 

சிலேற்பனம்போம் மகாமேக ராம பாணம் 

agro யணசிந் தூர மென்பார் 

சிலேற்பனம்போம் சீவனிட்ட பேரொன் றாகும் 

சித்தரிட்ட பேரப்பா சிந்தாரந் தானே. 970 

சிந்தாரம் ரசம்பலங்கேள் அறுப தப்பா 

சிறப்பான கந்தகமோ செப்பக் கேளு 

பந்தூறும் பதினஞ்சு பலந்தா னப்பா 

பாய்ச்சுஅரி தாரமிதிற் பலந்தா னெட்டு 

வந்தூறும் சுத்திசெய்த மனோசிலை கூட்டு 

மருவியதோர் லிங்கமந்தப் படியே கூட்டு 

கதுந்தூறும் இதுயிரண்டுந் தாரஎடைச் சேரு 

சாதகமாய் 8ருக்கம்பால் கொண்டு ஆட்டே.. 971 
  

970. 1எரிவும், 

ஸ்ரீமன் நாராயணராம் சிந்தூர மென்பார்த 

971. 3ருக்கலம்பால்£,3 

எருக்கு - எருக்கலை
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ஆட்டுவதும் தும்பைச்சாறு செருப்படிச் சாறு 

அப்பனே மாதுளையும் செம்முள்ளிச் சாறாம் 

ஆட்டுவது சாமமொன்று ஆட்டி நீயும் 

அப்பனே மாதுளம்பூ முருக்கம்பூச் சாறு 

ஆட்டுவது இருசாமம் ஆட்டி வாங்கி 

அடைவாகத் தாளாட்டிக் குப்பிக் கேற்றி 

ஆட்டுவது முன்போலே எரித்து வாநீ 

அப்பனே முருக்கம்பூப் போலே யாமே, 972 

முருக்கம்பூப் போலிருக்கும் சிந்தூ ரத்தை 

முன்சொன்ன முறையோடே வைத்து வாநீ 

பெருக்கம்பூப் போலிருக்கும் வாசனையப் பாலே 

பேசவே இதுஅட்டத் திசையும் வீசும் 
சுருக்கம்பேோ லேயிருக்குஞ் சிந்தூ ரத்தைச் 

சூட்டுகிற முறைசொல்வோரம் சுருதி யாகச் 

செருக்கம்பூப் போலிருக்கும் வியாதி யுள்ளே 

சென்றாச்சாற் இன்றுவிடுந் தண்ணந் தானே. 973 

தானென்ற சிந்தூரம் பணவெடைதான் வீதம் 

சாப்பிடவே அனுபானம் சாற்றக் கேளு 

தானென்ற தாதுவளை ஆடா தோடை 

தனிக்கண்டங் 1கத்திரியும் பிட்ட வித்துத் 

தானென்ற திரிகடுகு வறுத்த தூளும் 
குனித்தேனும் ரே௫த்துத் இனந்தான் பத்து 

தானென்ற இருநேரம் கொள்ளக் கேளு 

சாதகமாய் ரோகங்கள் சாற்று றேனே. 974 

சாற்றுறேன் ஈளைழமுதல் மந்தார காசம் 

சரமாத்தை சுரமாந்தை உள்மாந்தை சுவாசம் 

ஏற்றுறேன் எலி௩டியும் சலேற்பன சன்னி 

இவைகீரும் ௮அனுபானம் இன்னங் கேளு 

974. lam Puping 

இரேகித்தல் - ஒன்றித்தல், சேருதல்,
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மாற்றுறேன் திப்பிலியை வறுத்துத் தாளாய் 

வாங்கியே காசெடைதான் தேனுங் கூட்டி 

மாற்றுறேன் சிந்தூரம் பணவெடைதான் வீதம் 

மண்டலந்தான் இருநேரம் அருந்தக் கேளே, 975 

கேளப்பா சூலைபுண்கள் குட்ட ரோகம் 

கிளர்பதினென் குறைநோவு வண்டுகடி. விடமும் 

நாளப்பா சுபாலவெட்டை கபால சூலை 

நயமாகச் சில்விடங்கள் சொறிக ரப்பன் 

தீளப்பா கால்கரடு நெஞ்சுக் குத்து 

நேரான பீனிசமு மண்டைச் சூலை 

குரளப்பா கன்னோ? செவியோசி வாய 

சுகமாகுந் கேசுந்தான் சொல்லக் கேளே, 976 

கேட்கவே சரீரமெல்லாம் பரிமளங்கள் வீசும் 

சிவப்பென்றாற் சொர்ணநிறந் கெளிந்து காணும் 

கேட்கவே தாதுகன்னில் அமுகம் ஊறும் 

இருபையுடன் நரம்பெல்லாம் முறுக்கத் தேறும் 

கேட்வே கண்சிவக்கும் ஒளிதான் வீசும் 

இளம்பிரின்ற தந்தமெல்லாம் இறுக்கிக் கொள்ளும் 

கேட்கவே நரையபோகும் திரையும் போகும் 

கெடியான குன்மமெல்லாம் கிளர்ந்து போமே, 977 

போமப்பா வெள்ளுள்ளித் தைலஞ் சேர்த்துப் 

புகட்டடா இந்தூரம் பணந்தான் தூக்கி 

ஓமப்பா மூன்றுநாள் ஆறு நேரம் 

உண்டாக்கால் சன்னிபதி மூன்றும் போரும் 

தாமப்பா திரிதோட முடங்கள் சூலை 
தளர்வாதம் குடல்வாதம் முதிர்வா தம்போம் 

வேமப்பா மகாவாதம் அற்புதமாம் வாதம் 

வெந்துபோம் களன்ளோசி கரப்பான் கணே. 978
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காணப்பா இன்னமொரு அனுபா னத்தைக் 

*கடுகுள்ளி சுக்கோமம் மிளகு நேராய் 

மூணப்பா இதைவெப்பித் தூளா யாட்டி 

முருங்மைத்தோல் நீருடனே யொச்கச் சேர்த்து 

ஊணப்பா இருநேரம் மண்டலந்தா னுண்ண 

ஓழியுகற வியாஇுகளை உற்றுக் கேளு 

வேணப்பா முகவாதம் சன்னி வாதம் 

மேல்வாதம் பக்கவாத மோடுவாதம் பாரே. 979 

வாதமென்ற எண்பதுக்கும் அடைப்புப் போகும் 

மகத்தான சிந்தூரம் பணந்தான் வீதம் 

சதமென்ற நிலவாகைச் சாற்றி னுள்ளே 

இனம்பத்துத் தான்கொடுக்கச் செயலைக் கேளு 

கேதமென்ற கர்ப்பவிப் புருகதி போகும் 

மெடியான கல்லுவிப் புருதி கூடக் 

காதமென்ற வாதமுள் மாந்தைசுர மாந்தை 

கடியபக்க வாயுஅ௮ண்ட வாயுவும் போமே, 980 

வங்கச் சிந்தூரம் 

வாயுவரும் குடல்வாதம் பதினெண் சூலை 

மகத்தான சிந்தூரக் தாலே போகும் 

வாயுவரும் வங்கமென்ற சிந்தூரப் போக்கை 

வகைவகையாய்ச் சொல்லுகிறேன் மைந்தா கேளு 

வாயுவரும் வங்கமுண்டால் தங்க மாகும் 

வாய்க்கடங்கா மனத்தடங்கா வங்க வித்தை 

வாயுவரும் வங்கமல்லோ வாதிகளை ஏச்சு 

மகத்துவமாம் சஞ்சீவி யாகும் வாறே, 981 

வாறான வங்சுமப்பா பலந்தான் பத்து 

மைந்தனே சுத்திசெய்து மாட்டக் கேளு 

வீறான வெடியுப்புப் பலத்தா னொன்று 

விவரமுடன் சட்டிக்குள் வங்கம் வைத்துத் 

ரககணுள்ளி தக்கோலம்) 

பக்சமொடு சுற்றுவாதம் போமே 

 



மூலம் 427 

தாறான வெடியுப்புக் கூட விட்டுச் 

சாதகமாய் வறுத்திடவுந் தவிடு போலாம் 

பேறான ஆவிரைவேர் வட்டத் துத்திப் 

பெருவேரும் வறுத்திடவே சிவக்கு மட்டே. 982 

இவெப்பேது முருக்கம்பூப் போலே யாகும் 

தேவிக்கும் வைரவற்குஞ் சிறப்புச் செய்து 

உவப்பேது சந்தாரம் எடுத்துக் கொண்டு 

ஊட்டுகற அனுபான முறையை கேஞ 

துவப்பேது சரகமுஞ் சீனி கூட்டிச் 

சமபாகஞ் சிந்தூரம் பணந்தான் வீதம் 

நவப்பேது வெண்ணெயிலே குழைத்துக் கொண்டு 

நயமாக இருபதுநாள் உண்ணச் சொல்லே. 983 

உண்டவுடன் கிரிச்சினம்போம் தசையடைப்புப் போகும் 

உட்டணம்போம் கல்லடைப்பு உழலை தீரும் 

சுண்டவுடன் மூர்ச்சைபோம் எலும்பு ருக்கி 

காணாத உள்ளுருக்கி பன்னிரண்டு வகையும் 

கொண்டவுடன் முகயெரிவு கையெரிவு மிக்கக் 

குடலெரிவு காலெரிவு தாகம் மூர்ச்சை 

கொண்டவுடன் சுக்கிலசு ரோணிதமும் போகும் 

கோபமில்லை இன்னமிதிற் சூட்டக் கேளே. 984 

கேள்மகனே புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

கெட்டியாய்ச் சொல்லுகிறேன் வங்கப் போக்கை 

ஆள்மகனே இஞ்சிச்சாறு தெளிய வாங்கி 

அரைப்பணந்தான் வீதமங்கே தினமூன்று கொள்ள 

ஆள்மகனே சுரதோடம் எண்பதுத்தான் மீளும் 

அடுத்துக்கேள் அட்டசூ ரணமுஞ் சேர்த்து 
தோள்மசனே சிந்தாரம் காந்தம் வங்கம் 

தூக்கிரண்டும் ஒருபணத்தான் தேனுங் கூட்டே. 985
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கூட்டியே பத்துகாள்கள் தின்னத் இன்னக் 

கூறுகியேன் ஆறுவகைக் கிராணியதி சாரம் 

இட்டியே ௮ுிசாரம் ஆறு நீங்கும் 

இறமான பிள்ளைபெற்ற சீக்கட்டுங் கூட 

நாட்டியே சீழ்க்கிராணி மூலமுளை பப்பா 

நலமான கிழங்கசென்ற கரணங்கள் போகும் 

ஊளஎட்டியே காந்தமொடு லோக வங்கம் 

உத்தமனே எடைபாகம் உரைக்கி றேனே. 986 

உரைசெய்த காந்மொடு லோக மிரண்டு 

உத்குமனே இரண்டுபண வீதந் தூக்கு 

வரையேது வங்காரைப் பணந்தான் தூக்கு 

மைந்தாகேள் இரிகடுகு தேனுங் கூட்டி 

நிரையேது முப்பதுநாள் தின்னக் கேளு 

நீர்ப்பாண்டு காமாலை சோகை தானும் 

நிரையேது நீர்ப்பித்தம் வீக்க மோடு 

கேராக விடபாகம் அனைத்தும் போமே. 987 

போமப்பா பயித்தியமும் பாண்டு சோகை 

பொழுமலொடு மேலிளைப்பு உப்பிசமும் ஈளை 

வேமப்பா விடபாகம் எலிகடியும் காசம் 

மேல்மாந்தை காசமொடு காசசு வாசம் 

நீமப்பா கஉளமாத்தை சுரமாந்தை கக்கல் 

நீர்க்காசம் பீனிசமும் நீறாய்ப் போகும் 

நாயப்பா இதுவெல்லாம் நன்றாய்க் கண்டோம் 

நாட்டிலுள்ள பெரியோர்கள் நடத்தை யாமே, 988 

வங்கசி சிந்தூரம் 

நடத்தையாம். இன்னமொரு வங்கஞ் சொல்வேன் 

நயடாமக் கா?யம் பலந்தா னஞ்சு 

நிடந்தையாய்ம் கோமயத்தில் பத்திரண்டு வாட்டி 
நீயுருக்சி் சாய்த்திடுவாய் களங்கம் போகும்
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நுடத்தையாய்ச் சட்டிக்குள் வங்கம் வைத்து 

நுட்பமாய்ச் சிறுகீரை கற்றாழை வேரும் 

இடத்தையாம் இருவேரும் தொறுக்கி வங்கிச் 

செப்புகிறேன் வெடியுப்புப் பலந்தா னஞ்சே. 989 

அஞ்சுடனே வேர்வகையுங் கூட விட்டு 

அப்பனே மூன்றுதினங் இண்டு கண்டு 

துஞ்சுடனே வங்கமது சித்தூர மாகும் 

சோதிநிறம் போலிருக்கும் ரூட்டக் கேளு 

உஞ்சிடவே சலம்விட்டுக் கழுவி நன்றாய் 
உலரவே கழுவியதை எடுத்துக் கொண்டு 

பஞ்சுடனே பாரம்வைத் தாற்போலே மக்காள் 

பாய்ச்சிடவே அரைப்பணந்தான் சிந்தூரங் கேளே 

கேளப்பா தேனிலிடு பதுநா ரூண்ணக் 

கெடியான அட்டகுன்மம் எட்டும் போரும் 

நீளப்பா பதினெட்டுக் குட்டந் தீரும் 

நிலையாத குறைநோவு செவ்வணடு கடியும் 

நாளப்பா கருவண்டு செய்யானும் விடமும் 

.நயமாகச் சொறிகுட்டம் கபால குட்டம் 

வாளப்பா பிள்ளைபெற்ற சீக்கட்டும் கிராணி 

வயிற்றுவலி வெப்புமுத லெல்லாம் போமே. 991 

வாதரச வங்கச்சிந்தூரம் 

போமப்பா நதோய்களெல்லாந் தூள்தூ ளாகப் 

பூட்டுகிறேன் 1/வாதரச வங்கந் தன்னை 

ஆகுமப்பா காரீயம் பலந்தா னஞ்சு 

அப்பனே கோமயத்தில் உருக்கிச் சாய்த்துப் 

பாகுமப்பா பத்துவிசை கருக்கிச் சாய்த்துப் 

பண்பான புதுச்சட்டிக் குள்ளே யிட்டு 

வேகுமப்பா வெடியுப்புப் பலந்தா னிரண்டு 

விரவிநீ வறுத்திட்டுப் பின்பு கேளே. 992 

  

992. 1மதராசச 

விசை . முறை
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கேள்மகனே புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

செடியான அரசந்தோல் சிவந்த பட்டை 

கேள்மகனே சிறுகவதை நறுக்கி யிட்டுக் 

செட்டியாய் வறுத்திடுவாய்ச் சிவக்க மட்டும் 

கேள்மகனே ரந்தூரம் சீலையிலே ஈட்டிக் 

கெடியாக யொற்றியொற்றி உப்பும் போக்டக் 

கேள்மகனே இதன்பெருமை ஏதென் நாக்கால் 

1கெடிவஈத ரசவங்கச் சந்தார மாமே. 993 

ஆமப்பா சிந்தூரம் உண்ணு தற்கு 

அனுபானம் ூந்தூரம் அரைப்பணம்தான் கூட்டி 

”இமப் 17 ஆவிரையைச் சமூலம் வாங்கி 

உலர்த்திரன்றாய்ச் குரணத்தை இதனோ டொக்கு 

வேமப்பா சிந்தியட சருக்கரையில் சேர்த்து 

மீமலான *னியொரு தேனுங் கூட்டிப் 

போமப்பா இருநேரம் நாற்பதுநா ஞண்ணப் 

போகுமப்பா மேகமென்ற நீரிழிவு தானே. 994 

நீரிழிவு மதுமேகம் காள மேகம் 

நிலையான அத்தியொடு சுரோணிதமாம் மேகம் 

நீரிழிவு அல்லடைப்பு கிரிச்சனமாம் பாளை 

திலையாதப் பிரமேஃம் இந்திர கண்டி 

நீரிழிவு தசையடைப்பு சோம ரோகம் 

கேபில்லாக் ஈடுப்புமுதல் உட்டண ரோகம் 

நீரிஜிவு முள்ளுருக்கி எலும்புருக்கி எரிவு 

நீர்ப்பிரளை மூத்கிரக்குண்டி உள்ளுருக்கிக் தானே. 
995 

தானென்ற உழலையொடு தாகம் சோபம் 

சாதகமாய் உட்சுரமும் உடம்பெரிவு நோயும் 
வானென்ற பமழுவெரிப்புப் பழுபாகச் சுரமும் 

மணியுதரக் கொதிப்புமிவை யெல்லாங் கேளு 

993, 'மெட்பியாய் மதராச வங்கச்



மூலம் 

கானென்ற தீயிலிட்.. திரணம் போலே 

காட்டுமுன்னே பற்பமாங் காணு மக்காள் 

ஊனென்ற இவற்றுடனே ரச௫ந் தூரம் 

உத்தமனே காந்தசிந் தூரங் காணே. 

சாணப்பா லோகமெடை பாகங் கேளு 

கணக்காக மூன்றுபணத் தூக்கித் தூக்கிப் 

பூணப்பா ரசகந்தி சூரணமுஞ் சேர்த்துப் 

புகமாகத் தேனிலே நாற்பதுநா ளுண்ண 

ஊணப்பா ஈளைபோம் எலிகடியும் போகும் 

உத்தமனே உள்மாந்தை சுரமாந்தை தானும் 

வீணப்பா சிலேற்பனத்தான் தொண்ணூற் நாறும் 

விழலாகும் வங்கமென்ற சிந்தூரம் பாரே, 

காரீயச்சிந்தூரம் 

பாரப்பா நாசூத்தி காரீயச்சிந் தூரம் 

பாடுகிறேன் காரீயம் பலநீதான் பத்து 

நேரப்பா தூக்கியதை எடுத்துக் கொண்டு 

நிலையாகக் கோலமும் கோமயமு மோரும் 

சேரப்பா ஒன்றாக்கி அதுக்குள் வங்கம் 

சிறக்கவே சாய்த்திடுநீ பத்திரண்டு வாட்டிப் 

போரப்பா புதுச்சட்டிக் குள்ளே போட்டுப் 

பிரட்டியே இரண்டுநாள் வெடியுப்பை யிட்டே. 

உப்பேது அதுவுமரைப் படிதா னப்பா 

ஊட்டுவாய்ச் வெந்தநா யுருவி கொண்டு 

கொப்பேது துண்டுதுண்டாய் நறுக்கி யிட்டுக் 

குமூறாமல் சிவக்சமட்டுஞ் சிறுக விட்டுத் 

தப்பாது முருக்கம்பூப் போலே யாகும் 

சாதகமாய்த் தேவியுட வாம பூசை 

எப்போதுஞ் செய்துவர முறைலி டாமல் 

என்மகனே அனுபானம் இயம்பு றேனே. 

431 
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996. திரணம் - புல்
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இயம்பச்கேள் கூகைநீறு சீரகம்வெண் காரம் 

ஏலமொரடு கத்தூரி மஞ்சள் சுக்கு 

இயம்புகிறேன் வாய்விளங்கம் மலைவேப்பம் பினும் 

என்மானே விளாம்பிசினும் கருவேலம் பிசினும் 

இயம்புகிறேன் மாம்பிசினு மிவைக்குச் சமன்தான் 

என்மத்காள் ஒருபலந்தான் இறுத்துக் கொண்டு 

இயம்புகிறேன் ஆவிரையின் விதைதா னப்பா 

எண்ணஞ்சு நாற்பதுதான் பலமுந் gras. 1000 

தூக்கப்பா முருங்கைவிதை சமுத்திராப் பழமும் 

சூட்டுகிறேன் சந்திலுட கிழங்குங் கூட 

துூக்கப்பா நிலப்பனையின் கிழங்கு தானும் 

துகையேது ஒவ்வொன்று பலந்தான் பத்து 

தூக்சப்பா அபினியொரு பலதந்தா னஞ்சு 

சுகமான கூவிளவித் தந்த வண்ணம் 

தூக்கப்பா தாமரைவித் தந்த வண்ணம் 

சொல்லுகிறேன் பிராய்வித் தவ்வண்ணங் காணே. 

1001 

காணவே இவையெல்லரந் தேங்காய்ப் பாலால் 

கலரவே ஆட்டியதைகத் தாளாய் வாங்கி 

பூணவே வெருகடி.தான் இந்தத் தூளிற் 
புகழாக வெருகடி.தான் பின்னுங் கேளு 

தோணவே பலம்பத்துச் சீந்திலுட வுப்பு 

தூக்கியிட. முன்சேர்த்த சூர ணத்தில் 

உணவே வெருகடியிற் சீனி சேர்த்து 

உண்ணயிலே குளுமைகண்டால் தேனுங் கூட்டே. 
1002 

தேன்கூட்டு டூடானால் வெண்ணெய் கூட்டு 

திறமாக இருநேர பண்டலந்தா னுண்ணத் 

தேன்கூட்டு நீரிழிவு 1படஇினாறு வகையும் 

திறாத சுக்கலமா மூத்திர பாளை 

  

1003. 1பன்னிரண்டு;



மூலம் 433. 

தேன்கூட்டு ரக்தககண்டி சோகை இராணி 

1சிக்கியெழு தொந்திப்புச் சிதறிப் போகும் 

தேன்கூட்டு மேகமென்ற தனைத்தும் போகும் 

சிந்தூரம் ௮றிந்தாக்காற் சிறுமை போமே. 1003 

தாகச் சிந்தூரம் 

சிறுமையென்ன வங்கம்விட்டு நாகந் தன்னைச் 

சித்தாரஞ் செய்யுகிற திறத்தைக் கேளு 
சிறுமையொடு சீறாமல் புதைந்தி டாமல் 

சீருடனே இலுப்பைநெய்யி லுருக்கிச் சாய்த்துச் 

சிறுமையென்ன திரும்பவதை எண்ணெய் தேய்த்துச் 

சிறப்பாக இலுப்பைநெய்யி லிட்டு ருக்கிச் 

சிறுமையென்ன வெள்ளாட்டுப் பாலி லப்பா 

இிறமாகப் பத்திரண்டு தரந்தான் சாயே. 1004 

சாய்த்தபின்பு திரும்பவதைச் சட்டியி லிட்டுச் 

சாதகமாய் வெடியுப்புச் சமன தாகச் 

சேய்த்திரண்டும் இரண்டுபடி பொடித்துக் கொண்டு 

திறுசுவக்ுத் தூவியே வறுப்பா யப்பா 

சேய்த்தபின்பு சிவந்தநா யுருவி கொண்டு 

சுருக்காக நொறுக்கியிட்டு வறுக்க நன்றாய்ப் 

பாய்த்தபின்பு சிந்தூர மாகும் பாரு 

பாளைப்பூப் போலிருக்கும் பக்குவங் காணே. 1005 

பாளைபோல் சிவந்திருக்குஞ் சிந்தா ரத்தைப் 

பாய்ச்சுதற்கு அனுபானம பரிந்து கேளு 

கோளைப்பூத் இரிகடுகு வறுத்த தூளில் 

கூட்டுகிற தேனோடே குழப்பிக் கொண்டு 

ஏளைப்பூச் சிந்தூரம் பணந்தான் வாங்கி 

என்மக்காள் இருநேரம் நாற்பதுநா ளஞுண்ண 

ஈளைப்பூச் சிலேற்பனமும் மந்த காசம் 

ஈளைமுதல் எலிகடியுஞ் சுவாசகாசம் போமே. 1006 

  

1003. சிக்குநிற்குநீ; 

௮-28
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போமப்பா கரகாசஞ் சுவாச காசம் 

புகழான அரிகுரலும் நெஞ்சு நோவும் 

வேமப்பா பிரமேகம் அத்தி மேகம் 

வெடிசூலை கடிவிடமும் வெப்பு பாவை 

ஓமப்பா இவைதீரும் இந்திர சண்டி 

உத்தமனே சல்லடைப்பன் நீர்ச்சி றுப்பு 

வாமப்பா நாசத்தா லெல்லாந் தீரும் 

மைத்தனே ஆவிரையைத் தைலம் வாங்கே. 1007 

தைலத்திலோர் பணந்தான்சிந் தூர மிட்டு 

சாப்பிடவே நாற்பதுநாட் சலக்கழிச்சல் ஈளை 

பயிலுற்ற எலும்புருக்கிக் கி௱ச்சனங்கள் ஆறும் 

படர்மேகம் உள்ளுருக்கிக் சபால சூலை 

மயிலுற்ற முறைமைபோல் 1வெளியைக் கண்டால் 

மாண்டுபோம் இன்னமொரு வரிசை கேளு 

கயிலுற்ற சித்திர மூலத் தூளில் 
காட்டுநீ வெருக்கடியில் தேனிற் சேர்த்தே. 1008 

சேர்த்ததொரு இந்தூரம் பணவெடைகான் தினமும் 

திறமாக இருநேரம் er MUST ஞண்ணச் 

சோர்த்தகொரு வலிகுன்மம் சத்திகுன்மம் குட்டம் 

செரியாமை வாதமொடு ஈளை வாயு 

சேோர்த்ததொரு இவைகேளு இன்னுஞ் சொல்வோம் 

திறமான பேய்ப்பீர்க்கின் தைலத் தாட்டு 

சோர்த்ததொரு சிந்தார மரைப்பணந்தா ஸிட்டுத் 

இறமாகத் தண்டிலிட்டு லேபிப் பாயே. 1009 

இலேபித்துப் புணர்ந்திடவே கர்ப்ப சூலை 

நேராகக் கர்ப்பமுண்ணும் புழுவுஞ் சாகும் 

இலேபித்துப் புணர்ந்திடவே கர்ப்ப ரோகம் 

நிவர்த்தியாம் இப்படியே மூன்று நாள்தான் 

  

1008. iGar anu ay
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இலேபித்து மூலமுளை ஃழன்று போகும் 

நிலையாத பவுத்திரமும் கிழங்கும் வீழும் 

இலேபித்து ஆசனத்தகுிற் தடவவே மக்காள் 

நிலைகெடுமே மூலமுளை பவுத்திரமுந் கானே. 1010 

பூரண சந்திரோதயம் 

கானென்ற நாகமிதில் வேதை யாகும் 

சாதகமாய்ப் பூரணசந் கிரனைக் கேளு 

வானென்ற சூதமொடு கத்தி சீனம் 

மகத்தான வெண்காரம் நாவி சங்கு 

வேனென்ற மனோசிலையும் பவளப் புற்று 

மீறாமற் சமபாகம் கல்வத் இட்டு 

பானென்ற 1பழச்சாற்றில் ஒருநா எளாட்டிப் 

பக்குவமாங் குமரிச்சாறு மறுநா ளாட்டே. 101} 

ஆட்டியே வில்லைகட்டிக் *கரகத் திட்டு 

அப்பனே மேற்கரகங் கொண்டு மூடி 

நாட்டியே சலைசெய்து மண்ணுஞ் செய்து 

நயமாக அடுப்பேற்றி முத்தீக் கொண்டு 

நீட்டியே நாளொன்று எரித்து வாங்கி 

நினைவாசத் திரும்பியதைக் ஈல்வத் இட்டு 

மூட்டியே தங்கமொன்று லிங்க மொன்று 

முறையோடே பொன்னுமொரு கழஞ்சு கூட்டே. 
1012 

கூட்டியே வெள்ளியொரு ஃஆழஞ்சு தானும 

குறையாமற் பவளமும் அப்படியே வாங்கி 

தட்டுவாய் ருத்திராட்சம் முத்துத் தானும் 

இறமான அக்கர காரத் தோடும் 

  

1011. 1பசளைச்சாற்றில்। 

இலேபித்தல் - பூசுதல், இலேபிதம் - தடவுதல். 

1012. ₹கலசத்5
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ஊட்டுவாய் இவையெல்லாம் கழஞ்சு மொன்று 

உத்தமனே முலைப்பாலால் தினந்தா னொன்று 

ஆட்டுவாய் மாதுளம்பூச் சாறு விட்டு 

அப்படியே துளூச்சாறு தினந்தான் மூன்றே. 1013 

மூன்றுநாள் அரைத்துலர்த்திப் பின்பு கேளு 

மூன்னான சந்திரனைக் கூட விட்டு 

மூன்றுநாள் ஆட்டியதைச் சிறுவில்லை கட்டி 

உத்தமனே நெற்குழியி லுள்ளே வைத்து 

தோன்றுநாள் இருபதங்கே சென்ற தானால் 

சொக்சசந்தி ரோதயந்தான் சறுக்கு மெத்த 

போன்றுநாள் சன்னிகட்குந் தோடத் திற்கும் 

பொல்லாத நோய்க்கெல்லாம் பூட்டு பூட்டே, 1014 

பூட்டப்பா சன்னிபோம் தோடம் போகும் 

புகழான நீரிழிவும் ஈளை போகும் 

இீட்டப்பா அரோசியம்போம் சூலை போகும் 

சழ்க்கட்டு மகோதரமும் கவுரி பாண்டு 

ஊட்டப்பா முகவாதம் சுழற்று வாதம் 

உட்டணமும் எலும்புருக்கி உழலை தாகம் 

மட்டப்பா பறந்துபோந் இக்கு கெட்டு 

மூறையோடே. கொடியநதோய் தீரும் பாரே, 1015 

அக்கினி குமாரி 

பாரப்பா வங்காரச் சஞ்சிவி யென்னும் 

பண்புடைய அக்கினிகு மாரி யென்னும் 

நேரப்பா இதன்பெருமை காண வென்றால் 

நெட்டோட்ட ங் குட்டோட்டம் நோயை யுண்ணும் 

தரரப்பா கோடிக்கு ஒன்று பார்த்துச் 

சூத்திரத்திற் சேர்த்துவைத்தேன் சுருக்க மெல்லாம் 

போரப்பா இந்தநூல் நன்றாய்ப் பாரு 

போகாத பழவினைக ளெல்லாந் தாளே, 1016
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தூளாகும் வியாதியெல்லாங் குமாரி யாலே 

சொல்லுகிறேன் அரப்பொடியும் உருக்குச் செம்பும் 

வீளாகும் வெண்கலமு மானோசிலைவெண் காரம் 

மின்னலுறும் அரிதாரம் இப்பிலியும் நேராய் 

கூளாகும் குமரியுட சாற்றை விட்டுக் 

குமுறவே மூன்றுநா ளாட்டி வாங்கிச் 

சூளாகுஞ் சட்டிக்குள் இதனை வைத்துச் 

சுசமாசு மேற்சட்டி கொண்டு மூடே. 1017 

மூடியே சலைசெய்து மண்ணுஞ் செய்து 

முறையோடே அடுப்பேற்றி மூன்று நாள்தான் 

நீடியே தீயெரிக்கச் சிந்தூர மாகும் 

நேராக எடுத்ததனை வைத்துக் கொண்டு 

ஊடியே நாவியொரு பலந்தான் வெட்டி 

உத்தமனே கோமயத்தில் நனையப் போட்டு 

நாடியே நாவிதனை எடுத்து மைந்தா 

நாட்டுகிற மருந்துவகை நயந்து கேளே. 1018 

கேளப்பா இப்பிலியு மதனின் மூலம் 

கெடியாக இரண்டுபலம் அதனைத் தூக்கு 

நீளப்பா வெள்ளுள்ளித் தைலங் கொண்டு 

நீயாட்டு சிந்தூரங் கூட விட்டு 

நாளப்பா பணவெடையாய்க் குளிகை ஈட்டி 

நலமாக நிழலிலே உலர்த்திக் கொண்டு 

கேளப்பா குளிகையொன்று வெள்ளுள்ளிச் சாற்றில் 

கொண்டவுடன் சன்னிபதி மூன்றும் போமே. 1019 

போகுமப்பா மாவிலிங்கம் சாற்றில் வாங்கிப் 

புகழாக அரைப்பணந்தான் சிந்தூரஞ் சேர்த்து 

வாகுமப்பா எட்டுநாள் கொள்ள வேதான் 

வாதமென்ற எண்பதும்போம் பதினெண் சூலை
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வேகுமப்பா குட்்.மொடு வாயு கானும் 

வெந்துபோம் வண்டுகடிசெல் வண்டு கடியும் 

பாகுமப்பா கடிவிடங்கள் கபால குட்டம் 

ப/ரவிநின்ற ரெங்குபடர் தாமரைதான் கேளே. 1020 

கேளப்பா வெண்குட்டம் செங்குட்டம் கருங்குட்டம் 

கெடியான பேற்புள்ளித் தாமரைகள் கூட 

ேப்பா இவையெல்லாங் கொடுந்தீப் பற்றும் 

கொம்மட்டிக் காய்ச்சாற்றிற் குமரி சேர்த்து 

நாளப்பா ஓன்றுவிட்டு ஒருநாள் வீதம் 

நாள்பத்து நாலுநாள் நயமாய்க் மொள்ளில் 

வேளப்பா உதரத்தில் உழன்ற ரோகம் 

வேமப்பா வாயுவெல்லாம் விழலாம் பாரே. 1021 

விழலாகும் விப்புருஇ அகுவை வீக்கம் 

லான மகோதுரமுங் கர்ப்ப சூலை 

விழலாகும் பீலிகையும் பதினெண் குட்டம் 

விம்மிவரும் பெருவயிறு மேல்வயிறு வீக்கம் 

விழலாகும் நீராமை பஇனாலு பாண்டு 

வீறுகொண்ட செண்டைமுதுல் அடிவயிறு வீக்கம் 

விழலாகும் அக்கினிகு மாரி யென்றால் 

வேடிக்கை மெத்தவுண்டு விரிக்கி லேனே. 1022 

விசய நாராயண பாணம் 

விரிக்கிலேன் அ௮க்கினிரு மாரிக் இன்னும் 

விசயநா ராயண பாண மென்று 

பரிக்கிலேன் அ௮க்கினிகு மாரி யென்றும் 

பாடினார் 1வல்லோர்கள் பரப்பில் மெத்த 

குரிக்கலேன் பலநூலை என்னூல் நன்றாய்த் 

துரித்தாக்காற் சசலரித்துந் தானே எய்தும் 

செரிக்கிலேன் தபோதனர்க்கு லபிக்குந் தெய்வம் 

இருந்தியதோர் திருக்மெல்லாஞ் செப்பு றேனே. 1023 

  

1023. 1வாதிக்கெல்லாம்டி 

இலபித்தல் - பேறு கிடைத்தல் 
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செப்புறேன் சூதமொன்று காந்த மொன்று 

செகமறியாக் கந்தியொன்று சலைதா னொன்று 

செப்புறேன் செம்பொன்று லிங்க மொன்று 

சோர்சமனாய் வகையொன்று பலந்தான் பத்து 

செப்புறேன் பெருங்காயம் பலந்தான் ஐந்து 

சிறந்த வெள்ளை உள்ளியொரு பலந்தான் தூக்கு 

செப்புறேன் குமரிச்சாறு விட்டு ஓர்நாள் 

இரளவே மயனம்போ லாட்டு ஆட்டே. 1024 

ஆட்டப்பா நாளொன்று சாம மொன்று 

அப்பனே மூன்றுநா ளாட்டி வாங்கி 

நீட்டப்பா குப்பியிலே அடைத்து மைந்தா 

நிலையாக வளப்பக்கல் கொண்டு கட்டி 

மூட்டப்பா ஓட்டடுப்பிற் குப்பிதனை வைத்து 

முத்தீயு மூன்றுநா ளெரித்து நன்றாய் 
மூட்டப்பா வடுகனுக்கு நிருவா ணிக்கு 

மூடியே ஆறவைத் தெடுத்துக் கொள்ளே. 1025 

எடுத்ததொரு சிந்தாரத் துடனே கேளு 
என்பாக்காள் இப்பிலியும் சாதி பத்திரி 

கடுத்ததொரு திப்பிலியின் மூலத் தானும் 

கடுகுரோ கணியிவைதான் பலங்கால் வீதம் 

மடுத்ததொரு வெண்கருவால் சாம மாட்டி 

மைந்தனே மிளகுபோற் குளிகை கட்டி 

தொடுத்தகொரு அ௮னுபானம் முள்ளிச் சாற்றில் 

சூட்டியுண்ணிற் சன்னிபதி மூன்றும் போமே. 1026 

போகுமப்பா திரிகடுகு வறுத்த தூள்தான் 

புகழாக வெருகடியில் தேனுஞ் சேர்த்து 

வேகுமப்பா குளிகையொன்று நாளும் பத்து 

விரவியுண்ணிற் பத்தெட்டு வாத மொக்கச்



440 அகத்தியர் வைத்திய சாவியம்-1500 

சாருமப்பா சயரோசம் உட்டண ரோகம் 

சலக்கட்டுக் குறைநோவு குட்டதோவும் 

ஏகுமப்பா விடக்கடியும் சூலை மூர்ச்சை 

இவையெல்லாந் இர்ந்துப்போய் இன்னுங் கேளே. 

1027 

சடாட்சர குமாரி 

இன்னமொரு அக்கினிகு மாரி சொல்வோம் 

இதன்பேர்கேள் சடாட்சர குமாரி யாகும் 

சொன்னதொரு. 1மால்விசய வேல்கைக் கொண்ட 

சுப்பிர மணியமென்றுஞ் சொல்லு வார்கள் 

வென்னதொரு அரப்பொடியுங் கந்தி காந்தம் 

லெண்காரம் லிங்கமொடு பலந்தான் பத்து 

வல்னதொரு வகைவீதம் சேர்த்துக் கொண்டு 

மாட்டடா கற்றாழஞ் சாறு வார்த்தே. 1028 

ச_றுகொண்டு நாற்சாமம் மயனம் போலே 

சாதகமாய் ஆட்டியே பொடித்துக் கொண்டு 

ஆறுகொண்ட. கலசத்தில் நடுப்பொடியை வைத்து 

அரைத்திடுவாய் தாமிரக் இண்ணி யாலே 

வீறுகொண்ட ரவியில்வைக்கப் புகைந்து வேகும் 

மீட்டுமிதை முன்சாற்றால் நாலு சாமம் 

பேறுகொண்டு ஆட்டிநன்றாய் பொடித்து முன்போல் 

பிசகாமற் தாலக்இன் நடுவே வையே. "1029 

வைத்திடுவாய் இப்படிநீ முன்று வாட்டி 

வைக்கவெந்து சிந்தூர மாகும் பாரு 

மெய்த்ததொரு சிந்தூரம் பணந்தான் வீதம் 

வேதித்துத் திரிகடுகு தேனு மொக்ம 

எய்த்ததொரு மண்டலந்தான் உண்ணும் போது 

எண்பதென்ற வாதூமாடு வாயுச் சூலை 

ஷமொய்த்ததோர் அட்டகுன்மம் சன்னி வாதம் 

2முகவாதங் கனல்வாத மூர்ச்சை போமே, 1030 
  

1028. *மகரவிசய.$.ஷ 

1030. மூலர்வாதம்;
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மூர்ச்சைபோம் பித்தமறும் சலேற்பனமும் போகும் 

முசல்வலியும் குதிரைவலீ குமரகண்ட வலியும் 

மூர்ச்சைபோம் மேகமறும் கவு) தீரும் 
முன்னடைப்பு 1நெஞ்சடைப்பு மொளியிற் சூலை 

மூர்ச்சையோ டிவையெல்லாந் தீரும் தீரும் 

மோசமில்லைக் குமாரிக்கு முடுக்கு மெத்த 

மூர்ச்சையறுங் குமாரிவிட்டுப் பூபதவியைச் சொல்வோம் 

முறையோடே பாடிவிட்டேன் முறையைக் கேளே. 
1031 

விட்டுணு ராச பூபதி 

கேளப்பா அரப்பொடியும் வங்க பற்பம் 

கெடியான திராப்பொடியும் வெண்கலத்தின் பொடியும் 

வாளப்பா வெண்காரம் பச்சை நாவி 

மகத்தான சவுக்காரம் சத்தி சாரம் 

ஆளப்பா எவச்சாரம் காந்த பற்பம் 

அப்பனே பித்தளையும் உருக்கு லோகம் 

சூளப்பா வகையொன்று பலந்தா னொன்று 

தூக்கடா கந்தகமும் பலந்தான் ஆறே, 1032 

ஆறாகும் இவையெல்லாங் குமரிச் சாற்றால் 

௮ப்பனே நாள்மூன்று ஆட்டி நீயும் 

வேறாகப் பொடியாக்கிக் குப்பிக் கேற்றி 

விவரமுடன் ஏழுசீலை மண்ணுஞ் செய்து 

கூறாக வளப்பக்கல் லடைமண் செய்து 

குமுறவே முத்தியு மூன்று நாள்தான் 
தேறாக எரித்துவர நாலா நாளில் 

சிந்தூரம் வாங்கையிலே பூசை செய்யே. 1033 

  

1031.  1பின்னடைப்பு; 
ஓளி - கண்மணி; ஓளியிற்குலை - நேத்திரசூலை,
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பூசைசெய்யும் இதன்பேர்கேள் விட்டுணு ராச : 

பூபதி யென்றேவேதம் புகலு முண்மை 

ஆசைசெய்யும் நோயதற்கு மசக மாகும் 

ஆட்டுதற்கு மருந்துவகை நாவி யோடு 
மாசைசெய்யுந் இப்பிலியு மதனின் மூலம் 

வகையிரண்டு பலம்நாலு தூக்கிக் கொண்டு 

கோசைசெய்யுங் கோமயத்தைச் கசாயம் வைத்துச் 

கூட்டியே நன்றாக ஆட்டு ஆட்டே. 1034 

ஆட்டியதோர் சிந்தூரம் உழுந்து போலே 

அப்பனே உண்டைசெய்து நிழலு லர்த்தி 

நாட்டியகோர் வெள்ளுள்ளித் தைலத் துள்ளே 

நயந்திடுவாய் சன்னிபதி னெட்டும் போகும் 

நீட்டியதகோர் குளிகையொன்று இஞ்சிச் சாற்றில் 

நீயூட்டுத் தனுர்வாதம் 'பிரளி குத்து 
மூட்டியதோர் குதிரைவலி லிப்புப் பாண்டு 

முத்தோடம் மூர்ச்சையொடு முூழுதுங் கேளே. 1035 

ஈசுர பூபதி 

கேளப்பா நவகண்டி மூர்ச்சை தானும் 

கெடியான தோட மொடு சன்னி தானும் 

நீளப்பா பறந்தோடும் இன்ன மொன்று 

திகேளு புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

ஈளப்பா என்றவுடன் நோயைச் சாடும் 

ஈசுர பூபதியென் றிதற்கு நாமம் 

கோளப்பா தோய்க்கெல்லாங் சுடுங்கோ ளாகும் 

கூட்டிதனை வரிசைசொல்வேன் கூர்ந்து காணே. 1036 

  

1035. !பிறவலியும் குத்தும்2,3,5 

கோச்கை வலியான$ 

மசகம் - கொசுகு, சலிப்பு - மிகு, கக்குதல், வெடிப்பு.
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காணப்பா சூதமொன்று கந்தி யொன்று 

காந்தமொடு நாகபற்பம் உருக்குச் செம்! 

பூணப்பா அரப்பொடியும் பித்தளையின் பொடியும் 

புகமாக வெண்கலத்தின் பொடியுங் கூட்டி 

ஊணப்பா அரிதாரம் ிலையும் துத்தம் 

உத்தமனே சுண்ணாம்பு மொன்ப தாக 

வேணப்பா சேங்கொட்டை கற்பொடியும் நேராய் 

மேலான குமரிச்சாறு தன்னா லாட்டே.. 1037 

ஆட்டப்பா சாமமொன்று கள்ளிப் பாலால் 

அப்பனே ஒருசாமம் அரைத்து நன்றாய் 

பூட்டப்பா பொடியாக்கிக் குப்பிக் கேற்றிப் 

புகழாக முன்போலே மூன்று தீயும் 

ஹூட்டப்பா மூன்றுநாள் இயெ ரித்து 

மூறையோடே பூபதியை வாங்கிக் கொண்டு 

ஊட்டப்பா நாவியொன்று இப்பிலியின் மூலம் 

ஓரெடையாய்க் கோசலத்தி லூறப் போடே. 1038 

போட்டதனை எடுத்தேதான் கல்வத் இட்டு 

பூபதியுங் கூடவிட்டு உள்ளிச் சாற்றால் 

ஆட்டதனை ஒருசாமம் வாங்கிக் மொண்டு 

அப்பனே குன்றியெடை.. குளிகை கட்டி 

ஊட்டதனை அனுபானம் முன்போ லப்பா 

ஒருகுளிகை சன்னிமுதம் பிரகிருதி பிரமை 

மூட்டதனை வாதம்போம் சயரோ கம்போம் 

மூலமொடு மகோதரங்கள் கவுசி போமே. 1039 

வடவான பூபதி 

போகுமப்பா வடவான பூபதிதா னொன்று 

புகலுகிறேன் வடபான பூபதிதான் பேரு 

ஆகுமப்பா சூதமொன்று கந்தி யொன்று 

அப்பனே காந்தமொன்று லிங்க மொன்று
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வேகுமப்பா இலையொன்று தாளகமு மொன்று 

வெண்காரம் நாசபற்பம் வங்க பற்பம் 

தாகுமப்பா அரப்பொடியும் தாமிர லோசம் 

சாதகமாம் பித்தளையும் வெண்கலமுஞ் சங்கே, 1040 

சங்கொடு நேர்வாளந் இப்பிலியு நேராய் 

சாதகமாம் வகையொன்று பலந்தா னொன்று 

சங்கொடு கவுரியதில் பலங்கால் கூட்டிச் 

சமரசமாய்க் சற்றாழஞ் சோற்றா லாட்டிச் 

சங்கொடு சாமமொன்று வெள்ளாட்டுப் பாலாற் 

சாமமொன்று எருக்கம்பால் சாம மொன்று 

சங்கொடு கள்ளிப்பால் சாம மொன்று 

தளராட்டிப் பொடியாக்கிக் குப்பிக் கேற்றே. 1041 

ஏற்றியதை மூன்றுதினந் இயை மூட்டி 
எடுத்தாறி நாலாநாள் எடுத்துக் கொண்டு 

மாற்றியதில் நாவியொடு திப்பிலியின் மூலம் 

வகையொன்று பலமொன்று மூன்றுந் தூக்கி 

ஏற்றியே எருக்கிலையின் பழுப்புச் சாற்றால் 

இயல்பாகச் சாமமொன்று ஆட்டி வாங்கி 

பாற்றியே குன்றியெடை. குளிகை செய்து 

பாய்ச்சடா அனுபானம் துளசிச் சாறே. 1042 

சாறுகொண்டு குளிகையிடச் சன்னி போகும் 

குளர்வாதம் சிலேற்பனமாஞ் சன்னி மூர்ச்சை 

வீறுகொண்ட முசல்வலியுங் குமர கண்டன் 

*1வெளிக்குத்தும் உட்குத்துந் தனுவலியும் வீச்சும் 

மாறுகொண்ட சுழல்வாதம் முசவாதஞ் சன்னி 

மகோதரமும் பீலிகையும் 3அகுவை வெப்பும் 

வேறுகொண்டு மறைந்தோடும் பூபதியைக் கண்டால் 

மேலான பூபதியின் விவரத் தானே. 1045 

  

1043, 1மேலான அகள்குத்துப்பிறவீச்சு வலியும்; 

வோறுகொண்ட முகவாகந் தழல்வாதத் தானும்; 

கூடைவலி3
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கர்ப்பூரம் 

தானென்ற கர்ப்பூர மொன்று சொல்வேன் 

சாதகமாய்ச் (ரூதமொரு பலந்தான் தூக்கி 

வானென்ற சட்டிக்குள் மூன்றுபடி. உப்பை 

வளமாகப் பொடித்திட்டு நடுவே கேளு 

தேனென்ற செங்கற்தூள் கால்படிதா னிட்டுத் 

இரமாகக் குளித்ததிலே சூதம் விட்டு 

ஏனென்ற மறுசட்டி கவிழ்த்தி மூடி 

இயல்பாக எழுசலை மண்ணுஞ் செய்யே. 1044 

மண்செய்து தொண்ணாறு கடிகை யப்பா 

வாகாக முத்தீயு மெரித்து மைந்தா 

மண்செய்த மேற்சட்டிக் குள்ளே கேளு 

வாகாக உறைந்திருக்கும் வெள்ளை மெத்த 

மண்செய்த கர்ப்பூரங் குழாயில் வைத்து 

வாகாகப் பணவெடைகான் தூக்கிக் கொண்டு 

மண்செய்து பனவெல்லம் நல்ல வெல்லம் 

வாகாக ஊட்டிவர வளப்பங் கேளே, 1045 

கேளப்பா தருகிற வியாதி கேளு 

இரந்திபதி னாறுமுதல் அட்ட குன்மம் 

வாளப்பா தமரோக மாறு சூலை 

மகத்தான குட்டமொடு குறைநோய் தானும் 

பாளப்பா பறக்குமே கர்ப்பூர முண்டால் 

பத்தியந்தான் £புளிக்கரப்பன் பதார்த்தத் தள்ளு 

நிளப்பா நேத்டுரத்தின் வியாதிக் கெல்லாம் 

நீகேளு வகைமருந்து நினைவாய்த் தானே. 1046 

  

1044. சூத. மிரண்டு_4 

1046. புளிகைப் 23
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கண்ணோய்கள் தொண்ணூற்றாறுக்கும் மாத்திரை 

தானென்ற இந்துப்பு பீத ரோணி 

சாதகமாநத் தஇப்பிலியுஞ் சமனாம்ச் சேர்த்து 

கோனென்ற நந்தியா வட்டப்பூச் சாறு 

குழுறவிட்டு இருசாமம் ஆட்டி வாங்கி 

கானேன்ற கயிறுபோற் குறுக நீட்டிக் 

காற்றாட நிழலிலே உலர்த்திக் கொண்டு 

ஊனென்ற கண்ணோய்கள் கொண்ணூரற் றாறும் 

ஓழிவதற்கு முலைப்பாலில் உரைத்துப் போடே. 1047 

கனகரத்தினாதி 

போடுதற்கு தேத்திரத்தில் நோய்கட் கெல்லாம் 

பூட்டுகிற சனகரத்தி னாதி தன்னை 

ஆடுதற்கு இதுவென்றாற் கண்ணோ யெல்லாம் 

ஆச்சரியம் ஒழமிந்துபோம் விவரங் கேளு 

நீடுகற்கு நீலமொடு கெம்பு வச்சிரம் 

நேரான மரகதமும் புட்ப ராகம் 

கோடுதற்கு கோமேதகம் பவளம் முத்து 

கொடி.யவை டூரியத்தோ டொன்ப தாச்சே. 1048 

ஆச்சப்பா இரத்தினங்கள் ஒன்ப தாகும் 

அப்பனே லோசங்கள் ஓன்பதையுங் கேளு 

வாச்சப்பா தங்கமொடு வெள்ளி செம்பு 

மைந்தனே பித்தளையுந் துத்த நாகம் 

ஓச்சப்பா வெள்ளீயங் காரீயங் கஞ்சம் 

உத்தமனே ஒன்பதையும் ஓக்கக் கூட்டு 

நீச்சப்பா துருசியோடு துத்தஞ் சங்கு 
நீலாஞ்சனம் பீதாஞ் சனமும் பாரே. 1049 

பாரப்பா ஈடல்நுரையும் பீதரோ7 கணியும் 

பரிவான மஞ்சளொடு கடிகு ரோணி 

நேரப்பா திப்பிரியுங் கோட்டத் தானும் 

நேரான நிரைபுங்கம் விதையி னோடு
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காரப்பா அண்டோடு ஆமை யோடு 

கபாலோடும் இந்துப்பு கர்ப்பூரந் தானும் 

தாரப்பா சந்தனமூஞ் செம்பஞ்சுங் கடுக்காய் 

தாமரைக் இழங்குடனே நெல்லிக்காய் காணே. 1050 

காணப்பா மருந்துவகை நாற்பத் தஞ்சும் 

காணொன்று குறையாமல் நிறுத்து வாங்கு 

ஊணப்பா கல்வத்தி லிட்டு நீயும் 

உத்தமனே பழச்சாற்றால் ஒருநா ளாட்டி 

பூணப்பா கொடுப்பைச்சாறு மறுநா ளாட்டி 

புகழாக மூன்றாதாள் சிறுகீரைச் சாறு 

தோணப்பா நாலாநாள் கரிப்பான் சாறும் 

சுகமாக அஞ்சாநாட் பொடுதலையின் சாறே. 1051 

சாறுகேள் ஆறாநாள் பிச்சிப்பூச் சாறாம் 

சாதகமாய் ஏழாநாள் மல்லிகைப்பூச் சாறும் 

வாறுகேள் எட்டாநாள் சண்பகப்பூச் சாறு 

மைந்தனே ஓன்பதாதாள் நந்திப்பூச் சாறு 

வீறுகேள் பத்தாநாள் அல்லிப்பூச் சாறு 

மேலான பதினொருநாள் முலைப்பா லப்பா 

வேறுகேள் அரைத்ததனைக் கயிறு போலே 

விவரமுடன் உருட்டியே நிழலில் வையே. 1052 

வைத்ததொரு கயிறெடுத்து நேத்திர ரோகம் 
மைந்தனே தொண்ணூற்றோ டாறுத் தீர 

நைந்ததொரு அனுபானம் பார்த்து நன்றாய் 

நயமாதத் இட்டிடவே அருத்ததியைக் காணும் 

மொய்த்ததொரு சூத்திரத்திற் சொன்னமருந் தெல்லாம் 

மொழிக்குற்றம் வாய்க்கும்றம் மோச மில்லை 

எய்த்ததொரு ஏழுவகைச் சாறு கொண்டு 

இடுகனக ரத்தினத்தை யெல்லாம் போமே. 1053
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வேறு 

போகுமப்பா பத்தியங்கேள் 1கிரந்திப் பண்டம் 

புளியாகா கைப்பாகா துவர்ப்பு மாகா 

ஆகுமப்பா உப்புடனே பால்நெய் யாகும் 

அப்போது அருந்ததியி னளவு காணும் 

ஏகுமப்பா குந்தங்கள் கரைவ தற்கு 

இயம்புகிறேன் சூதமொன்று காரீய மிரண்டு 

வேகுமப்பா காரிய மிரட்டி துத்தம் 

இதற்கிரட்டித் தாமிரமு மின்னங் கேளே. 1054 

சேளப்பா தாமிர மிரட்டி சங்( 

கெடியாக இதுவெல்லாம் பழச்சாறு கொண்டு 

நாளப்பா மூன்றுதினம் ஆட்டி வாங்கி 

நலமாகக் குளிகைகட்டி நிழலு லர்த்தி 

வேளப்பர பழச்சாற்றா லுரைத்துத் தீட்ட 

விரணம்போம் குந்தம்போம் வெளியு மாகும் 

நீளப்பா சுறுக்குமெத்த ஒளியைக் காணும் 

நேத்திரத்தின் நோய்க்கெல்லாம் நிலைத்துப் பாரே. ; 

105 

வெண்ணெய் 

நிலைத்துப்பார் மேதிவெண்ணெய் பலந்தா னொன்று 

தோர்சீனங் கால்பலந்தான் பீத ரோணி 

நிலைத்துப்பார் அரைப்பலந்தான் தூக்கக் கொண்டு 

நீவெண்ணெ யன்றியிந்த மருந்து மூன்றும் 

நிலைத்துப்பார் தாளாக்கிக் கல்வத் திட்டு 

நீட்டுவாய் வெண்ணெய்தனைக் கூட்டி யிட்டு 

நிலைத்துப்பார் சாமமொன் றாட்டி வாங்கி 

நிசமான வெண்கலசத் தூரில் வையே, 1056 

  

1054. 1கரப்பன்ற



மூலம் 449 

வைத்ததொரு மருந்துகனைச் செம்பு கொண்டு 

மயனம்போல் இருசாமம் ஆட்டி வாங்கி 

மெய்த்ததொரு தாமிரத்தின் சிமிழுக் குள்ளே 

முறையாக அமைத்தேதான் மூடிப் போட்டு 

எய்த்ததொரு நேத்திர நோய்கட் செல்லாம் 

என்மகனே இடுகடுகு பிரமா ணந்தான் 

மைத்ததொரு கண்ணிலிடு தீரும் நோயை 

மைந்தனே வகையாகக் கேளு கேளே. 1057 

கேளப்பா நேத்திரத்தின் வாயு தானும் 

கெடியான 1விழிசலக் கண்மாலைக் கண்ணும் 

சூளப்பா சண்ணோவும் வலிசண் தானும் 

கற்றுக்கண் குலைந்தகண் £பிரிந்த கண்ணும் 

வாளப்பா முழிக்குருடு நீர்ப்பில்லம் பூவும் 

வளமான குந்தமுதல் அனைந்துந் தீரும் 
வேளப்பா நேத்திரநோய் தொண்ணூற் நாறும் 

வெல்வதற்கு வெண்ணெயோன்று விள்ளு ஹேனே, 
1058 

வெண்ணெய் 

விள்ளுறேன் பசுவின்வெண்ணெய் பலந்தா னொன்று 

விவரமுடன் புதுப்பாண்டத் துள்ளே போட்டு 

விள்ளுறேன் குளிர்ந்தசலம் நிரம்ப விட்டு 

மேன்மேலும் இப்படியே நித்தம் நித்தம் 

விள்ளுறேன் ஒருதிங்கள் மறந்தி டாமல் 

விட்டுவர வெண்ணெயது கல்போலாகும் 

விள்ளுறேன் திரும் .வதைக் கல்வத் இட்டு 

மேல்பீத ரோகணியும் எடைகால் சேரே, 1059 

  

1058,  1இழிசலக்ட 
£பிதிர்ந்த 

௮-2
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சோத்தேதான் செம்பதனாற் பழச்சாறு குத்தித் 

திறமாக இருசாமம் களிம்பு ர்த்து 

பார்த்தேதான் சுடுகெடைதான் கண்ணிற் தீட்டப் 

பறக்குமடா கொண்ணூற்றாறும் பாரு பாரு 

பேர்த்தேதான் ஆறுதிங்கள் மண்டலந்தா னொன்று 

போட்டிருந்த வெண்ணெயுமாம் போக்குக் கெல்லாம் 

கார்த்தேதான் குருப்பிறகே கவடு நீக்கி 

காத்திருக்கிற் கருணையினாற் கடாட்ரிப் பாரே. 1060 

aréé @GL0n 

கடாட்சமுள்ள காசக்கு டோரி யொன்று 

காட்டுகிறேன் புலத்ியனே கண்டு பாரு 

கடாட்சமுள்ள தங்கமொன்று வெள்ளி யொன்று 

சுடும்புலியின் நகமொன்று பீத ரோணி 

கடாட்சமுடன் இவைசமனாய் நிறுத்துக் கொண்டு 

கனக்கவே நாலுவகைப் பாலும் விட்டு 

கடாட்சமுற்றுங் கயிறுபோற் இரட்டி நீயும் 

காரிசையாள் முலைப்பாலில் உரைத்துப் போடே. 
1061 

குளிகை 

போட்டவுடன் நேத்திரநோய் அனைத்தும் போகும் 

பூட்டுகிறேன் இன்னமொரு குளிகை தன்னை 

நாட்டவே அரிதாரம் சங்கு சுக்கு 

தலம்பெரிய நல்மிளகு பீத ரோணி 

நீட்டவே திப்பிலியு மதுரத் தானும் 

நேரான புங்கவிதை சிலைதான் துத்தம் 

மூட்டவே இவைசமனாய் நிறுத்துக் கொண்டு 

முக்கியமுள்ள நந்இிப்பூச் சாற்றா லாட்டே. 1062 

ஆட்டியதைக் சுயிறுகட்டி வைத்துக் கொண்டு 

அப்பனே முலைப்பாலி லுரைத்துக் கொண்டு 

மாட்டியதை நேத்திரநோய்க் கெல்லாம் போட 

வாகாசத் தொண்ணுற்றோ டாறும் போகும்
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மூட்டியதிற் தட்டாந்த மூலிகை யிரண்டு 

முத்திருக்கஞ் செவியதனைக் காரி நாளில் 

நாட்டியதிற் காப்பிட்டுப் பராபரைக்கும் பூசை 

நயமாகச் செய்துவே ரறாமல் வாங்கே. 1063 

மூலிகைப் பிரயோகம் 

வாங்கப்பா அருக்கநாள் பிடுங்கி வந்து 

மைந்தனே அந்தயிலைச் சாற்றி லாட்டி 

வாங்கப்பா கண்ணிலிடு குருடர்க் கெல்லாம் 

வானிலுறும் அருந்ததியை மருவிக் காண்பார் 

வாங்கப்பா பிறவடைக்கு மருந்து சொல்வோம் 

மகத்தான நேத்திரநோய்க் கெல்லா மாகும் 

வாங்கப்பா கடுக்காயும் காசுக் கட்டி 

1மடற்துத்தம் பொன்மெழுகு சினந் தானே. 1064 

பிறவடை 

தானென்ற மதுரமொடு “பிஞ்சுப் பாக்குச் 

சாதகமாய்ச் சரியாகத் தூக்கி வாங்கிக் 

கோனென்ற தாளாட்டி இதனோ டொக்கக் 

கூட்டுகிற மருந்துதனைக் கூர்ந்து கேளு 

கானென்ற தேற்றான்விதை அபினி யோடு 

சுடியதொரு கொடுக்காயின் புளியும் நேராய் 

தேனென்ற பழச்சாற்றா லாட்டி வாங்கித் 

இரும்பவதைத் தூீளுடனே சேரு சேரே. 1065 

சோர்த்திரண்டும் ஒன்றாக்கிப் பழச்சாறு விட்டுத் 

இரளவே பிசைந்துகொண்டு கரத்தில் நெய்யை 

வார்த்துநன்றாய்ப் பிரட்டியே மருந்தைத் தானும் 

மைந்தனே இரண்டுவிரற் கனத்தில் நீயும் 

  

1064. 1மயில்துத்தம்। 

1065. £பிளி௯;, குளிர
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பார்த்ததொரு ge Sono கயிறு கட்டிப் 

பாங்காக நிழலுலர்த்திப் பழச்சா றாதல் 

சார்த்துநின்ற காடியால் ஊானாஞ் சாற்றால் 

கருவேலங் சுசாயத்தில் அரைத்தி டாயே. 1066 

நசியம் 

அரைத்ததொரு மருந்துதனைக் கொதிக்க வைத்து 

அப்பனே பிறவடைதான் போடு போடு 

நிரைத்ததொரு நேத்திரநோய்க் கெல்லா மாகும் 

நேராக இன்னமொரு வழியைக் கேளு 

விரைத்ததிரி கடுகுடனே வேளை வேரும் 

வெறும்வெந்நீர் விட்டரைத்துச் சுயிறு கட்டிக் 

கரைத்ததொரு 1வெத்நீரிற் கலக்கிக் கொண்டு 

கட்டாகப் பஞ்சிலே துவைத்தி டாயே, 1067 

துவைத்தகொரு மருந்ததனை நாசி யிரண்டிற் 

சுருக்காக நரியமிடு துன்பம் போகும் 

வைத்ததொரு மூலிகையில் உ௫த மொன்று 

வாய்திறந்து சொல்லுகிறேன் மைந்தா சேளு 

வைத்ததொரு வெள்ளையா வரையின் வேரை 

வாகாகச் சனிக்கிழமை காப்புக் கட்டி 

வைத்ததொரு பராபரையைத் தியானஞ் செய்து 

வாகாக அருக்கநாள் மூலம் வாங்கே, 1068 

வாங்கியதோர் வேருடைய இலைச்சாறு கொண்டு 

வளமாக உரைத்தேதான் கண்ணில் தீட்ட 

ஏங்குயதோர் பீளைபோம் நேத்திர ரோகம் 

மெலிவாகி இளைத்தோடும் ஈசன் வித்தை 

தாங்கியதோர் சித்தர்களும் ரிகள் தேவர் 

சத்திமுதல் வைத்தியத்தைச் சாழ்றி னார்கள் 

பாங்கியதோர் சூத்திரத்தைப் பார்க்கப் பார்க்கப் 

பண்டிதத்திற் சிரோமணியாம் பாரு பாரே, 1069 

  

1067. 1வென்ணெயிலே, 

1068. அருக்கதாள் - ஞாயிற்றுக்கிழமை
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சர்ப்பக்சோள் 

பாரப்பா பெண்களுக்குக் கர்ப்பக் கோளின் 

பக்குவத்தைச் சொல்லுகிறேன் பண்பாய்க் கேளு 

ஆரப்பா ஆண்மலடே யாகு மாகும் 

அப்பனே பெண்மலடு யாரு மில்லை 

நேரப்பா தவகிருந்து பிள்ளை யில்லா 

நதநேர்மையென்ன ஆறுவகைச் சூலை யுண்டு 

வேரப்பா கேவதையால் ஏழாங் 1கர்மம் 

விவரமுடன் சொல்லுகிறேன் வித்தை யெல்லாம் 

பேரப்பா ஆசான்தான் வகையாய்ச் சொல்லப் 

புலத்தியனே உங்களுக்குப் புகலு றேனே. 1070 

புகலுகிறேன் ”முதல்தரந்தான் மலடி யென்றாற் 

பெண்ணுக்குக் கருக்குழிதான் விலக்க மற்று 

அகலுகிறேன் அகலாத பாச பற்றி 

அடைந்திருந்த விந்துவங்கே அணுகா தப்பா 

நெகலுகிறேன் மறுபடிதான் கருக்குழி வாயு 

திறைத்திருத்தால் விந்துவங்கே தேர்ப டாது 
குகலுகறேன் பின்னுமந்தக் கருக்குழியில் மைந்தா 

தசைவளர்ந்தால் விந்தவங்கே தான்செல் லாதே. 
1071 

செல்லாது நாலாவ தப்பா கேளு 

ஸ்இரீகளுக்குக் கருக்குழியில் கிருமி மொய்த்தால் 

செல்லாது அஞ்சாவ தப்பா நீகேள் 

செறிந்தங்கே சோரைநிறைந் திருந்தா லுந்தான் 

செல்லாது ஆறாவ தப்பா சொல்வோம் 

இரண்டுகிசை மதத்திருக்கில் விந்து தானுஞ் 

செல்லாது இவையாறும் வியாதி யாகும் 

செப்பக்கேள் விரோகமே ழாருங் காணே. 1072 

  

1070. 1கர்ப்பம்த 

1071, மூத்தான மலடியென்ற$
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காணப்பா இதன்விவரம் விரித்துச் சொல்வோம் 

கன்னியர்க்குப் புணர்வேளை தலைதான் நொந்தால் 

கோணப்பா கருக்குழியிற் பாசு பற்றிக் 

குறையாது நிறைந்திருக்கும் சாந்தி கேளு 

பேணப்பா கோழியுட பித்து வாங்கிப் 

புகழாகப் பருத்திவிதைப் பருப்பு ஆட்டித் 

தோணப்பா அவள்குளித்த அன்று தொட்டு 

சொல்லுகிறேன் மூன்றுநாள் நீதான் கேளு. 1073 

கேளப்பா இம்மருந்தை யோனிக்குட் தேய்த்துக் 

கெடியாக புருடனையும் புணரச் சொல்லு 

நாளப்பா மூன்றுதினம் இப்படியே செய்யில் 

நலமாகப் பாசுமறும் பிள்ளை உண்டாம் 

ஆளப்பா புணார்வேளை உடம்பு தொந்தால் 

அப்பனே வாயுநிறைந் திருக்கு தென்று 

வாளப்பா பெருங்காயம் நல்லெண்ணெய் யிரண்டும் 

வார்த்தரைத்து யோனிக்குட் பூசச் சொல்லே. 1074 

பூசியே மூன்றுதினம் புணர்ந்தா னாகில் 

பிள்ளையுண்டா மூன்றாவ தப்பா கேளு 

கூியே புணாவேளை மாதுக் கங்கே 

குத்துடனே நெஞ்சுவலி கூடிற் றானால் 

காசியே யோனியெல்லாம் மூடிக் கொண்டு 

தசைவளர்ந் இருக்குதென்று திப்பிலிகர்ப் பூரம் 

வாசியே கோழியட பித்துஞ் சேர்த்து 

மாட்டீயதை யோனிக்குட் கடவச்: சொல்லே. 1075 

தட வியே மூன்றுதினம் புணர்ந்தா னாகில் 

சுப்பாது புத்திரனும் நாலாங் கட்டு 

அடவியே புணர்வேளை முதுகு தொந்தால் 

அப்பனே புழுநிறைத் திருக்கு தென்று
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விடவியே இந்துப்பும் அரிதாரங் காயம் 

வெத்நீரில் மூன்றுபணந் தூக்கி மாட்டி 

படலியே மூன்றுநாள் யோனிக்குட் பூசிப் 

படுத்திடவே 1பிள்ளையுண்டு பண்பாய்த் தானே. 
1076 

தானென்ற அஞ்சாவ தப்பா கேளு 

தழுவையிலே கெண்டைக்கால் நொந்தா லப்பா 

வானென்ற சோரையங்கே கருக்குழியை மூடி 

மறைந்திருக்கு தென்றறிந்து மைந்தா கேளு 

பானென்ற கடுக்காயும் பஞ்ச தாரை 

பச்சையாம் புழுகுடனே ஆட்டி வாங்கி 

மானென்று முழுகின மூன்று நாளும் 

மங்கைக்கும் உள்ளுக்குக் கொடுத்தி டாயே. 1077 

கொடுத்திடவே பிள்ளையுண்டாங் குறைவோ யில்லை 

கூறக்கேள் இன்னமொரு மருந்து கூட்டு 

நடத்திடவே குங்குமப்பூ அதிமதுரத் தானும் 
நற்சர கத்துடனே மூன்றுங் கூட்டிப் 

படுத்திடவே யோனிக்குட் தடவி நன்றாய்ப் 

பாயிலின்மேற் புணரயிலே பிள்ளை யுண்டாம் 

எடுத்திடவே ஆறாவ தப்பா கேளு 

ஏப்பம்விட்டாற் புணர்வேளை மதத்து தென்னே. 
1078 

மதத்துமெத்தக் கொழுத்துருக்கு தென்றே யெண்ணி 

வாகான சவுக்காரம் கடுக்காய் சாரம் 

துதத்துமிவை சமபாகம் அரைத்துக் கொண்டு 

தடவியே புணரப்பா மூன்று நாளும் 

பிதத்துமற்று பிள்ளையுண்டாம் ஏழங் கட்சிப் 

பேயாலும் பிடராலும் பெருத்த கோளாம் 

சுதத்துமினிச் சாந்தியொன்று சூட்ச மாகச் 

சொல்லுகிறேன் நன்றாகக் கேளு கேளே. 1079 

  

1076.  புத்திரனுண்டு)
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கேளப்பா 1சூதயிலை மாதுளையி ஸிலையும் 

கெடியான கத்தூரி மஞ்சளிவை நாலும் 

நாளப்பா அரைத்துநன்றாய்ப் பாதமுதல் கழுத்தும் 

நயமாக மேல்நோக்கித் தடவச் சொல்லி 

வேளப்பா புருடனைத்தான் திரும்ப நோக்கி 

விவரமுடன் ஈழ்நோக்கிப் பார்க்கச் சொல்லு 

வாளப்பஈ மருந்தெல்லாம் எடுத்துக் கொண்டு 

மாவிலையிற் பொதிந்ததனை வாங்கிக் ர ரர, 
1 

வாங்கெதோர் மருந்ததனை அவள்முன் காட்டி 

வாசலிலே புதைப்பித்து மற்று மந்தப் 

பாங்கிதனைக் குளிப்பித்துப் புடவை நல்கி 

பண்பான அடலுடனே சாம்பிராணி போட்டுத் 

தேங்கெயதோர் தேகமெல்லாம் புகைத்து நன்றாய்த் 

தினமொன்றில் மூன்றுதரம் புகைத்த போதில் 

ஏங்கியே தேவதையும் பூதப் பிரேதம் 

ஏவலொடு பிசாசுயிவை இல்லாமற் போமே. 1081 

போகுமப்பா மருந்துவசை யோனிக் குள்ளே 

பூசுிற விவரமதைப் பூட்டக் கேளு 

ஆகுமப்பா வகையொன்று பணவெடைதா ஸனஞ்சு 

ஆண்பிள்ளைக் சானாச்கால் பணவெடைதா னொன்று 

ஏகுமப்பா வியாதிமுதல் விரோத மெல்லாம் 

என்மக்காள் சஞ்சலங்ஏ ளில்லை யில்லை 

பாகுமப்பா மலடியில்லை பிள்ளை யுண்டாம் 

பாடினேன் கர்ப்பத்தின் கோளைத் தானே. 1082 

தானென்ற பத்தியத்தைச் சூத்திரத்திற் சொல்வோம் 

சாதகமாய்க் கட்டியதோ ருப்பு மாகும் 

வானென்ற புளியாரைச் சியச்காய்க் கொழுந்து 

மைந்தவே வ முதலங்காய் நெல்லிக் காயும் 

1080. 1குரையிலை 

சூதயிலை - மாவிலை 

1083. 2நெல்லிக்காய் யருநெல்லிக் காயும்
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தகேனென்ற வெள்ளாடாம் முசலாமை யாகும் 

திறமான ஊர்க்குருவி காடை. மானாம் 

பானென்ற மரையாகும் சுறாமீ னாகும் 

பண்பான கெளுத்தியொடு மிளகு மாமே. 1083 

ஆகுமப்பா சர்க்கரைதேன் சிறுகீரை யாகும் 

ஆவின்பால் நெய்யாகும் சிறுபயறு மாகும் 

ஆகுமப்பா துவரையொடு பொன்னாங் காணி 

அவரையொடு தூதுவளைச் சமூல மாகும் 

ஆகுமப்பா தித்தித்த தெல்லா மாகும் 

ஆகாகா புஸிதுவர்ப்பு கசப்பு மாகா 

ஆகுமப்பா பழவகைகள் எல்லா மாகும் 

ஆத்தாளைப் பூரித்த மதுவு மாமே. 1084 

மதுவாகும் குரிர்ந்தசலங் கிட்டா காது 

மைந்தனே கொஇதண்ணீர் வெந்நீ ராகும் 

சதுவாகும் வேதத்தைக் கண்டு சொன்னேன் 

சத்தியமாம் இந்நூலைச் சார்ந்து பாரு 

அதுவாகும் இதுவாகும் என்றே யெண்ணி 

அலைந்தலைந்து இரியாம லருளை நோக்கிப் 

பொதுவாகும் நினைவுகொண் டிருப்பா ராகில் 

புத்திசித்தி மு.த்திமு தல் புனித மாமே. 1085 

சுரம் வரும்நாள் 

ஆமப்பா சுரதோடத் தாண்மை யெல்லாம் 

அறைந்திட்டேன் முனியேதா னடக்க மாக 

ஓமப்பா நட்சத்திர மவத்தை நேரும் 

உற்றநாள் நீகேளு மச்ச கேந்திரா 

வேமப்பா அசவஇநாள் வந்தசுரந் தானும் 

விட்டுப்போ மெட்டாநாட் பரணி யான?ல் 

போமப்பா வத்தசுரங் கொல்லா Sra 

பொறுக்குமடா ஒன்பதிலே கார்த்திகைநாள் கேளே. 
1086
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கேளப்பா கார்த்திகைக்கு வந்தசுரந் தானும் 

கெடியான எட்டதாள் விடாதே போனால் 

நாளப்பா மூவேழு தினத்திற் கொல்லும் 

நயமான ரோகணிதாள் சுரத்தைச் சொல்வோம் 

நீளப்பா எட்டாநா எிருபத் தெட்டில் 

நின்றுபோ மிருக ரிடசுரத்தைச் சொல்வோம் 

ஆளப்பா பத்தாநாள் விட்டு வாங்கும் 

ஆச்சரியம் ஆதிரைநாள் சுரத்தைச் சொல்லே. 1087 

சொல்லடா அஞ்சாநாள் கொல்லுங் கொல்லும் 

துஞ்சாரேல் திங்களொரு ஏழு ஏழு 

செல்லடா புனர்வசுநாள் வந்த ரூட்சை 

தீர்ந்துபோம் பதினோரா நாளிற் தானும் 

புல்லடா பூசநாள் வந்த ரூட்சை 

போகுமே நானளிரண்டிற் போகா தாகில் 

வெல்லடா எட்டாநாள் விட்டுப் போகும் 

வீறான ஆயிலிய சுரந்தான் பாரே. 1088 

பாரப்பா ஏழாதநா ளுயிரை யுண்ணும் 

பாடுகிறேன் மகத்துநாள் சுரத்தை மைந்தா 

நேரப்பா பத்தாநாள் நிவர்த்தி யாகும் 

நீங்காதே பதின்மூன்றில் நின்று போகும் 

ரப்பா பூரநாள் வந்த ரூட்சை 

இர்ந்துபோம் பத்தாநாள் பதினோரா நாளில் 

வேரப்பா உத்திரதாள் வந்த ரூட்சை 

வென்றுகொல்லும் பதினொரு நாளிற் தானே. 1089 

தானென்ற பதினொன்றிற் கொல்லா தாகில் 

சாதகமாய் மூன்றுஇங்கள் செல்லுஞ் செல்லும். 

தானென்ற அத்தநாள் தோன்று ரூட்சை 
சாந்தமாய் எட்டாநாள் பத்தா நாளில்
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தானென்ற சித்திரைநாள் வந்த ரூட்சை 

சாந்தமா மூன்றாநாள் தானே கொல்லும் 

தானென்ற சோதிநாள் தொடுத்த ரூட்சை 

சண்ணுமடா வல்லவென்றால் விட்டுப் போமே. 1090 

போகுமப்பா விசாகநாள் வந்த ரூட்சை 

பொன்றுவிக்கும் எட்டாநாள் பொன் றாகில் 

வேகுமப்பா தங்களொன்றில் மடிந்து போவார் 

மேலான அனுடநாள் சுரத்தைக் கேளு 

தாகுமப்பா அஞ்சாநாள் சாவார் சாவார் 

சாற்றுகிறேன் கேட்டைநாள் சுரத்தை மைந்தா 

ஓகுமப்பா ஒன்பதிலே உயிரை யுண்ணும் 

உத்தமானே மூலநாள் சுரத்தைக் காணே. 1091 

காணப்பா நவதினத்தில் விடாதே போனால் 

கண்டுகொள்ளும் பதினோரா நாளிற் தீரும் 

பூணப்பா பூராட நாளில் ரூட்சை 

பொறுத்துப்போம் நாளெட்டில் மாச மொன்றில் 

பேணப்பா உத்திராட நாளில் ரூட்சை 

பேதகமாம் பன்னிரண்டு இனந்தான் சொல்லில் 

வீணப்பா விடாதாகில் மாச மேழில் 

விட்டுப்போம் அவிட்டதாள் சுரத்தைக் மேளே. 1092 

கேளப்பா நாளெட்டில் விட்டு வாங்கும் 

கெட்டியாய் விட்டில்லை இறக்கு மானால் 

தாளப்பா சதயதநாள் சுரந்தான் தோன்றில் 

சரிபிடிக்கும் பத்தாநாள் தவிர்ந்தாற் சாந்தம் 

தேளப்பா பூரட்டாதி சுரத்தைக் கேளு 

செப்புகிறேன் நாளாறில் மகொல்லுங் கொல்லும் 

நாளப்பா உத்திரட்டாதி தோன்றும் ரூட்சை 

நாளெட்டில் உயிர்பறித்து நண்ணுந் கானே. 1093
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வாரபலன் 

தானென்ற எட்டாநாள் கொல்லா தாசில் 

சாதகமாய்ப் பத்தாநாள் சாந்து மாகும் 

மானென்ற ரேவதிநாள் வந்த ரூட்சை 

மாள்விக்கும் எட்டாநாள் மாளா தாகில் 

கேனென்ற பத்தாநாள் தெளிந்து போகும் 

செப்புகிறேன் சுரரூட்சை தேதி இன்னம் 

உஊளனென்ற ஆதிரைநாள் சோம வாரம் 

உத்தமனே சுரந்தோன்றில் உயிர்போம் பாரே. 1094 

பாரப்பா இருவோணம் அருக்கன் வாரம் 

பகைநாளிற் சுரம்வருகில் மரண மாகும் 

ரப்பா சனிவாரங் கார்த்இகைநாள் ரூட்சை 

சறந்தக்கால் கொன்றுவிடுந் திண்ண மாக 

வேரப்பா விசாகநாள் வெள்ளி வாரம் 

விடாதுசுரம் உயிர்பறிக்குந் இண்ணந் திண்ணம் 

நேரப்பா ரேவதிநாள் புதன்வா ரத்தில் 

நேர் ந்தசரங் கொன்றுவிடும் நிசமாய்க் காணே. 1095 

காணப்பா செவ்வாயுஞ் சத்திரைநாள் சேரில் 

கடினமப்பா மறலியூர் காண்பா ரையா 

பூணப்பா திரியவத்தைக் குணத்தைச் சொல்வேன் 

புகழாக வாதசுரம் முகங்கறுத்துக் காணும் 

ஊணப்பா சரசரத்து மிடறு புண்ணாம் 

உத்தமனே வறண்டு உடம்பு துள்ளி 

வீணப்பா உள்ளங்கால் செவிமார் புச்சி 

வெதும்பாமற் குளுந்திருந்தால் அவத்தை அஞ்சே, 

1096 

அஞ்சாநாள் மரணமாம் பித்தசுர அவத்தை 

அறைறேன் புலத்தியனே மச்ச கேந்திரா 

பிஞ்சாமல் வாயுவதால் மலசலங்கள் கட்டிப் 

*பிணிமிருக்கு முகம்பார்த்தாற் பிசாசு போலாம் 

  

1096. திரியவத்தை - முப்பிணி 

1097. 1பிணிமூக்கு, பிணியோர்தன்
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பஞ்சான உடல்வெளுத்துத் தலையு ழற்றிப் 

பாராமுகமாய்த் தான்பார்த்து மேலே நோக்கி 

துஞ்சாத வேர்வைதான் முகத்திற் காணில் 

துஞ்சுவா ராறாநாள் சுறுக்காய்த் தானே. 1097 

சுறுக்காசச் சிலேற்பனத்தின் அவத்தை தன்னைச் 

சொல்லுகிறேன் அரோடத்து செரித்து டாமல் 

குறுக்காகும் உணர்வற்று உறக்க மற்று 

கூறுகிறேன் உதரத்தில் மலசலங் கட்டிப் 

பறுக்காகுந் தாகமொடு சோபந் தானும் 

பற்றியே பன்சடைந்துப் பார்வை குன்றி 

இறுக்காக ஏழரைநாள் தன்னில் வாழ்வார் 

இயம்புவேன் திரிநாடித் தொந்தந் தானே. 1098 

திரிநாடித் தொந்தம் 

தொந்தமென்ற வாதந்தான் பித்தத் தேறி 
சுற்றியே கீழ்நோக்கி ஒடு மாகில் 

தொந்தமென்ற பித்தமது "வாதத் தேறி 
சுறுக்காக மேல்நோக்கி வாங்கு மாகில் 

தொந்தமென்ற உயிர்மீளும் வாத £பித்தம் 

சுழன்றுதான் சிலேற்பனத்திற் தொடரு rhs 

தொத்தமென்ற மருந்தேது தடுப்பா ரின்று 

துஞ்சுவார் பட்சத்திற் துஞ்சு வாரே. 1099 

வறு 

வாரப்பா இவ்வமைக ளெல்லாம் 

வகைவகை விவரஞ் சொன்னேன் 

ஊரப்பா நோய்க ளெல்லாம் 

உரைத்திட்டே னுறுதி யாகப் 

பாரப்பா இந்த நூலைப் 
பண்டிதம் வேண்டிற் றானால் 

சேரப்பா விரித்து நன்றாய்ச் 

சேர்த்இிடிற் சத்த மாமே. 1100 

1099, 194551 
பித் தம்ம, 

«



462 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

நோய்கள் வரக் காரணங்கள் 

ஆகுமடா நோய்வருங் காரணந்தா னப்பா 

அறிவுள்ளோர் தனைப்பழித்து அகந்தை கூறி 

பாகுமடா சாத்திரங்கள் தன்னைப் பாரார் 

ப.ரிவாகதக் தர்மத்தைச் சந்நி யார்கள் 

போகுமடா கோத்திரங்கள் தன்னைக் காரார் 

புத்தியால் குருவினுக்கு இன்பஞ் செய்யார் 

வாகுமடா பாத்திரங்க எறிந்து நன்றாய் 

மைந்தனே ஈயாத மட்டை தானே. 1101 

தானென்ற பாவிகள்தான் மெத்த வுண்டு 

சத்தியமுஞ் சாத்தியமு மெத்த வுண்டு 
பானென்ற ஆயிபதம் பூசை செய்வார்... 

பழிப்பார்கள் நிந்தைசெய்வார் பெரியோர் தன்னை 

ஊனென்ற சையோகங் கொலைகள் செய்வார் 

உற்றதொரு சித்தரைத்தான் பொய்யே யென்பார் 

கோனென்ற வாதவித்தை பொய்யே யென்பார் 

குருவறியார் மிலேச்சர்கள் தான்கொஞ்சர் காணே. 
1102 

கொஞ்சரென்ன குருதிந்தை யுறவு நிந்தை 
1குருகொடுக்க முன்னேதான் குறுக்கே வாங்கல் 

₹வஞ்சமுற பொய்பேசி டரட்டுப் பேசி 

வேயிறுகதுனைப் *பிழைப்பதற்குப் பெண்டீர் பிள்ளை 

கொஞ்சமற உண்டுடுத்திச் சாட்சி சொல்லி 

6கொடுப்போர் தனைத்தடுத்துப் பட்ச பாதம் 

கஞ்சமென்று அடைந்தாரைக் தற்காக் காமல் 

குள்ளுவர் சகரெட்ட சண்டி மாடே, 1103 
  

1101. அகந்தை - ஆங்காரம், செருக்கு 

1102. மிலேச்சர் - மதிகேடர் 

1103. குருக்களுக்கு 

₹அஞ்செழுத்தை யறியாமல் பொய்புரட்டுப் பேசிட 
3அவனிதனிற்க 

*வளர்ப்பதற்குப்டி 

பஞ்சபற, 

6பலிகொடுப்போர்.
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மாடுதான் என்றுசொன்னால் சகிக்க மாட்டான் 

வார்த்தையிலே 1பசப்பியவர் மயக்கங் கொள்வர் 

காடுகள்தான் தேடியே நடந்து £மாய்வார் 

கமுதைகள் தான் சிலருண்டு காணும் பின்பு 

ஆடுவார் பாடுவார் விரக மென்பார் 

அங்கங்கே வகைமாறி 3அவதி செய்வார் 

ஓடுதான் கரத்தேந்இுத் தேக யென்பர் 

உண்மைதனை அறிந்தவர்போல் உரைசொல் வானே. 
1104 

சொல்லுவான் கற்பனைக எனேக மாக 

சூத்திரந்தா னிவர்க்கெல்லாம் நோயே யாகும் 

வெல்லுவான் கூற்றனுட தூதர் தன்னை 

வெல்லாமற் போனார்கள் பாசத் தோர்கள் 

கொல்லுவான் உயிர்களைத்தான் கூறு *கொண்டு 

கோடான கோடிசெனம் நரகில் வீழ 

அல்லுவான் நாய்போலே கடிப்பான் மட்டை. 

அம் பரத்தைக் காணாத அழிவி னோரே. 1105 

புத்தி ஞானம் 

அழிவின்றி நோயன்றிப் பாவ மன்றி 

அரசாணை நிழல்போலே யடுத்துக் காத்து 

கழிவன்றி நாற்கரையுங் காற்ற டக்கி 

கால்களிரண்டும் நடுநிறுத்திக் கலையொன் றாக 

  

1104. 1 oles Orr ds 

2Gaurwseusr oars 

396A Dew gi, HFO ADeuiarcry,s 

*இயாகித, கதியே, 

1105. கெட்டு? 

அம்பரம் - திசைபரவெளி 

1106. நால்வகையுங்;, நாற்காலையுங்,, 

குலைகளையு மங்கத் தட.க்கிட 

7கருத்தொன்றாகட
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மிழிவன்றித் தத்துவத்தை வெளியாய்க் கண்டு 

வென்றுகொண்டு திரோபவத்தின் வீறுங் சுண்டு 

பழிவன்றிப் பராபரத்தைப் பார்க்கப் பார்க்க 

பலித்திடுங்காண் ஞானவித்தை பலிக்குங் கா” 

காணப்பா முந்திமுந்தி வாலை பூசைக் 

1கனிவித்துத் தசதீட்சைகருவுங் கண்டு 

பூணப்பா சிதம்பரமும் பூசை செய்து 

பொலிவான நிருவாணி பதம்போற்றி தின்று 

ஊணப்பா பஞ்சசத்தி அட்ட சத்தி 

உத்தமியாள் இட்சைவிதிக் குள்ளே சொக்கி 

விணப்பா ஆணவத்தை விகற்பஞ் செய்து 

வென்றவனே அத்துவித விவேகி தானே. 1107 

ஞானோபதேசம் 

தானென்ற அத்துவித விவரங் கேளு 

சாதககமாய்ச் சொல்லுகிறேன் சாரமாகப் 

பானென்ற பாசம்விட்டு நின்றா யானாற் 

பலிக்குந்தான் ஞானநெறீ பண்பாய்ப் பின்னும் 

தேனென்ற பதியில்நிற்க யோக மாகும் 

சிந்தையற்று நிற்கிறதே நிர்வி கற்பம் 

ஊனென்ற அறிவறிதல் நிராகார மாகும் 

உத்தமனே தநோசமற்றால் நிர்க்குணந் தான்பாரே. 

1108 

  

1106. திரோபவம் - மயக்கம் 

1107. 1கருவித்து?,3, FOND $ Bs 

உத்தமியாள் - பார்வதி 

1108. தோலுமற்றால்த 

திர்விகற்பம் - வேறுபாடின்மை, ஒருமையுணர்ச்சி; 

நிராகாரம் - சடவுள் தன்மை



மூலம் 465 

பாரப்பா இவ்வண்ணம் அறிந்தா யானால் 

பலிக்குமப்பா ஞானநெறி பண்பாய்ப் பின்னும் 

பாரப்பா என்நுரலைப் பார்த்தால் நோய்கள் 

பாழாகும் நல்வினை வினைக எிரண்டும் 

ஆரப்பா காசமற்ற கண்ணைப் போலே 

அறியலாம் ஆத்துமா வென்ற தாரு 

நேரப்பா இவையறிந்தால் ஆசா னாகும் 

நெறியில்லான் குருவல்ல நிர்மூட னாகும் 

பேரப்பா உலகத்தில் ஆசா னென்று 

பேரிட்டுப் பிழைப்பதற்குப் 'பொய்சொல் வானே. 1109 

சொன்னாச்கால் வருமோடா சித் முத்தி 

துன்மார்க்க ரெஈருகோடி சுடுவார் வாதம் 

சொன்னாக்கால் வருமோடா குருகைக் காட்டச் 

கறுக்காகப் பலித்திடுங்காண் வித்தை யெல்லாம் 

சொன்னாக்கால் வருமோடா சண்டா எர்க்குத் 

துறையேது நிறையேது சுகந்தா னேது 

சொன்னாக்கால் வருமோடா சூட்ச மெல்லாம் 

தொடர்ந்துன்னை விட்டகுறை தூக்குங் காணே. 1110 

தூக்குவது ஆரையென்றால் அறிவுள் ளோரே 

சோர்வன்றிச் சத்துயமாய்ச் சொக்கி னோரைத் 

தூக்குவது ஆரையென்றால் தேவி பூசை 

துணிந்துசெய்யு முத்தமரைத் தூக்குத் தூக்கும் 
தூக்குவது ஆரையென்றால் பராபரத்திற் பற்றிச் 

சூட்டிநின்ற நல்லோரைக் தூக்குந் தூக்கும் 

கதுரக்குவது ஆரையென்றால் பொய்சொல் லாதச் 

சுருதிகளைச் சடத்தோடே தூக்குங் காணே. 1111 

  

1109. 1IGunGeraanrGars 

ஆத்துமா - ஆன்மா; ஆசான் - குரு; நீர்மூடன் 

புத்தியில்லான் 

1110. ஆரை - யாரை; சண்டாளர் - துரோகி. 

1111. சத்தி, 

௮-30
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காணப்பா குருவான பெரியோர் தன்னைக் 

கைஞுவித்துத் தண்டனிட்டுக் கருத்தொன் றாக்கிப் 

பூணப்பா கோபமென்ற முனையைதீ குள்ளி 

புகழான பெரியோர்கட் குதவி செய்து 

வீணப்பா பெண்டாசை பிள்ளை யாசை 

விளைந்தாலுழத் தவறாமல் மேலே நோக்கித் 

கோணப்பா தோணுமமட்டும் இருந்தா ராகிற் 

். சொல்லேது பொருளேது 'பூரி யாமே. 1112 

மீவறு 

பூரிகாத் தைலம் 

பூரிகாத் தைலந் தன்னைப் 

புலத்தியா புகலக் கேளு 

வீரிய ஆயிலப் பட்டை 

விளம்பினோம் பலந்தா னூறு 

காரியங் கண்டங் கத்திரி 

கறிமுள்ளி நொச்சி யோடு 

சீரிய அமுக்கி ராவுஞ் 

சித்திர மூலங் கூட்டே.. 1113 

கூட்டு பாஇரி நன்னாரி 

கூவிளஞ் சீந்தில் தூது 

நாட்டு சாரணையி லாமிச்சு 

நல்லசிற் றாம ணக்குப் 

பூட்டு முப்புர மெரித்தான் 

புகல்வேம்பு மெருக்கி னோடு 

நீட்டு சிற்றா முட்டிவோர் 

நிலக்குமிழ் முடக்கத் தானே. 1114 

  

1112, 1சொரூபம் பாரே2 

1114. முடக்கத்தான் - முடக்கற்றான்
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தானென்ற அிறுகாஞ் சொறியும் 

சத்திசா ரணைகாற் றோட்டி 

மானென்று மல்லி ரண்டு 

மலைதாங்கி இலுப்பைப் பூவும் 

சானென்ற பேரா மூட்டிக் 

காகில மலாக்க௱ கந்தம் 

வேனென்ற வாகுத் தன்னன 

மடக்கிவேர் நறுக்கு மூலம். 111 

மூலம்வோக் கொம்பு செவ்வியம் 
மூலஞ்செங் கமழுநீர்க் கூட்டு 

சாலவே வகைகள் வேருந் 

குனிவகைப் பலந்தான் பத்து 

தூலமாய் தொறுக்கிப் பாண்டத் 

தூட்டிடு தூணி நீரில் 
காலமே அனலு மூட்டிக் 

க்சாயமு மெட்டொன் றாக்கே. 111/6 

ஆக்கிய கசாயந் தன்னை 

அடைவுடன் வடிதான் கட்ட 

நீக்கிலாச் சிற்ற ரத்தை 

நாற்பது பலம்நி றுத்துத் 
காக்கடா நொறுக்கிக் தூணி 

நீர்தனில் கசாயத் தாட்டிப் 

போக்குட னெட்டொன் றாக 

வடித்துப்பின் புகட்டக் கேளே. 1117 

“கேளப்பா வரகுநெல் லோடு 
கேடிலா துளுந்து காணம் 

கேளப்பா வசைக்கு எட்டுப்படு 

குரணி நீரி லிட்டுக்
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கேளப்பா வெந்த தண்ணீர் 

கிருபையாய்க் குறுணி சேர்த்துக் 

கேளப்பா யிவைக ளெல்லாம் 

கெட்டியாய்க் குறுக்கி டாயே, 1118 

குறுக்கிய கசாய மூன்றுங் 

கூறுடன் தாழி சேர்த்து 
அரிக்கையாற் காப்புக் கட்டி 

ஆடகத் தைலம் விட்டு 

ரக்கில்லா வெள்ளாட் டுப்பால் 

வாகுடன் தூணி சேர்த்துப் 

பெைழுக்ஃவே யனலை மூட்டிப் 

பின்பகற் கங்கள் சேரே. 1119 

வறு 

சேரடாசெவ் வியமுடன்இப் பிலிச்சிற்ற ரத்தை 

செஞ்சந்து படில்கந்தி இப்பிலியின் மூலம் 

சேரடாகு நுந்தொட்டி வோர்த்தோல்நன் னாரி 

தசாபு ரம்தேவ தாரமோடு குக்கில் 

சேரடாம லைதாங்கி வோர்ப்புமுக்கை வேருஞ் 

சிழந்தசுக்கி லாமிச்சுச் சடாமாஞ்ச மதுரம் 

ரபா நல்லகந்து லவங்கப் பட்டை 

சீரான மஞ்சிட்டி நிலவாகை வேரே, 1120 

வேரடா கதோடை.வேர் வங்காளப் பச்சை 

Mor soos தாரிமஞ்சள் அடவிக்கச் சோலம் 

பாரடா வகைக்குமொரு பலந்தூ ளாக்கிப் 

பண்புறவே வெள்ளாட்டுப் பாலி லாட்டிச் 

சீரடா ஈுறுத்தாட்டுப் பாலிலே கலக்கிச் 

ிறப்புடனே தாழிக்குக் காப்பதலனைப் புனைந்து 

வாரடடா எண்ணெயொடு கசாயகற்க மெல்லாம் 

வளமாக விட்டதற்பின் விநாயகனைப் பணியே. 1121 

1191. காழி
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பணிந்தடுப்பிம் தீமூட்டித் தாமிதனை யேற்றிப் 

பதறாமற் சிறுகொதியு மூன்றுதினம் வைத்துத 
துணிந்தந்த நாலாதாள் பதத்திலே வடிக்கச் 

சொல்லக்கேள் குங்குமங்கத் தரரிகர்ப் பூரம் 

அணிந்தவகை மூன்றுக்கும் வகைநாலு கழஞ்சும் 

அப்பனே பொடித்திட்டுத் தைலமதை வடி.ப்பாய்த் 

குணிந்தர்தக் தைலமோர் கலசத் இட்டு 

குனியபுரம் பத்துநாள் தங்கினபின் பாரே. 1122 

பார்புகழுந் தைலத்தை நாலுநாளுக் கொருக்கால் 

பண்புடடனே தலைக்கட்டு மேலுமகைப் பூசி 

ஆரவே செவிநாசி தைலத்தை நிறுத்தி 

அப்பனே சீயக்கா யரைப்பிடுவெசர் நீராம் 

சார்பெறவே வெத்நீர்க்கு வேப்பிலைகொம் பரக்கு 

செங்கத் தாரிப்பட்டைச் செம்புக்கா சுழக்கு 

வ௱ரரமுடன் கிழிகட்டி வெந்நீரிற் போட்டு 

மறுகியபின் னெடுத்தாற்றி முழுகிவர வளமே. 1123 

வளமான நோய்போவ தேதென்றாற் சொல்வேன் 

வாதமென்ற எண்பதுவு ஈரண்டே யோடும் 

சளமான தோடங்கள் சன்னி வதம் 

குசைவாதக முசவாதஞ் சன்னிவிட.. வாதம் 

உளவுநரித் தலைவாத மண்டை வாதம் 

உள்ளடங்கி நின்றதொரு அத்தி வாதம் 

பளகுபக்க வாதமொடு அற்புதமாம் வாதம் 

பலகோட்டிக் குமரகண்டன் முயல் வலிப்பும் பறக்குமே. 

1124 

பறக்குமடா 1தோடகுணஞ் சன்னீப2 மூன்றும் 

பனைத்ததெல்லா மொழிவதற்குப் பாகங் கேளு 

இிறக்கவொரு காசெடைதான் தைலத் தன்னைத் 

இமிரிட்டு முறுக்குகை காலிற்தேய்ப்பா யாகில் 

    

1125. lag Grits
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இறக்கிவிடுஞ் சன்னிமுதல் எல்லஈ மப்பா 

இதன்பெருமை யிவ்வளவுவென் றெண்ணவேண்டாம் 

அறக்கொடுமை அகற்றிவிடும் பத்தியங்கள் வேனும் - 

அசுவகந்த பலாச்சுதமாத் தைலங் கேளே. 1125 

அசுவகந்தித் தைலம் 

கேளடா அமுக்கிரா வேர்பலம் பத்து 

இளர்வில்வம் சிற்றாமுட்டி. பேராமுட்டி வேரும் 

வாளடா திலப்பனைவேர் நீர்வள்ளிக் கிழங்கு 

மைந்தனே நன்னாரி பொன்னாங் காணி 

மீேகல(பா விலாமிச்சு முத்தக் காசு 

கூறினோம் வமையொன்று பலந்தான் மூன்று 

கூளடா நெ..றுக்கியதைத் தூளா யாட்டித் 

தூணியிரண்டு பாண்டத்திற் கசாயம் போடே. 1126 

போட்டபின் பெட்டொன்றபய்க் குறுக்கி யப்பா 

புசனுகிறோம் வகைகேளு புலத்தி யாநீ 

நாட் மடன் அகில்கந்தம் புழுக்கை வேரும் 

நல்லகத்தங் கொம்பரக்கு வகைக்கிரண்டு பலந்தான் 

ஆட்டபடா தூளாக்கிச் சலம்பதக்கு விட்டு 

அக்கினியை மூட்டியதை யெட்டொன்றாய்க் குறுக்கி 

நீட்டடா இன்னம்வகை சசாயத் துக்கு 

நிகழ்த்துகிறோம் இலுப்பைப்பூக் /குளப்பாலை வேறே, 

1127 

வோர்நாணல் மோல்கழங்கு தாமரையின் வளையம் 

வெருஃன்சி ழங்குடனே பெருங்கோரைச் கிழங்கு 

வேர்பூமிச் சர்க்கரையின் கஇழங்குக்கல்லா லப்பா 

வெட்டிவேர் சந்தியுடன் செங்கழுநீர்க் கிழங்கு 

வோர்வகைக்குப் பலமிரண்டு தொறுக்கியே கசாயம் 

விடுதாணி நீரதுவும் எட்டொன்றாய்க் குறுக்கே, 1128 

1127. Vege ப்பாலை, 

1128. மேலைதாரங்கி;. மருள்கிழங்குத
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குறுக்கியினி மூன்றுவகைக் கசாயம்வடி கட்டிக் 

கூட்டடா தாழியொன்றில் காப்பணிந்து சேர்த்து 

முறுக்கடா சாறுவகை முசுமுசுக்கை கொடுப்பை 

முடக்கற்றான் காத்தொட்டி சரிப்பான் சாறு 

இறுக்கியிட கற்றாழை 8ீழ்க்காய் நெல்லி 

இயல்பான நீர்வள்ளி நெல்லிக்காய்ச் சாறும் 

குறுக்கடா கூத்தனுட குதம்பைச் சாறும் 

தனிச்சாறும் வகைக்குமொரு படிதான் சேரே. 1129 

சேரடா தயிர்த்தண்ணீர் படியு [மொன்று 

இறமான ஆவின்பால் படியவ் வண்ணம் 

சேரடா நல்லெண்ணெய் படித! னிரண்டு 

செப்புகிறேன் கற்கவகை திரிகடுகு மதுரம் 

சேரடா திரிபலையுங் இராம்புசிறு நாகம் 

இற்றரத்தைச் சரகழு முத்தக் காசு 

சேரடா கடல்நுரையுங் கச்சோலநீ கானும் 

செவ்வள்ளிக் கொடிதேவ தாரம்வெட்டி வேரே. 1130 

வெட்டிவேர் இலாமிச்சு அமுக்கிராநன் னாரி 

வெட்பாலை யரிசியொடு கோட்டம் இலவங்கம் 

பட்டையொடு பத்திரியும் அடவிக்ஈச் சோலம் 

பச்சையொடு மரமஞ்சள் கடுகுரோ கணியும் 

தட்டில்லாக் குறுத்தொட்டி வேர்த்தோல் மஞ்சிட்டித் 

தகரமொடு சடாமாஞ்சி சண்பகம்தற் கத்தம் 

முட்டில்லா தருளேல மிந்தவகைக் கூட 

முதலூல்செஞ் சந்தமொடு செங்கழுநீர் வேரே. 1131 

வேர்முதலாய் வகையொன்று சழஞ்சி ரண்டு 

வெய்யிலிலே காயவைத்துத் தூளா யாட்டிச் 

சர்பெறவே ஆலவின்பாலி லரைத்துச் சேர்த்து 

சிறப்புடனே தாழிக்குட் கலந்து பின்னும் 

  

1130. 1இரண்டு;,35
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சாரமுடன் அடுப்பேற்றித் தீயை மூட்டிச் 

சாமமொளன்று எநித்இிடுவாய் மூன்று நாளும் 

வாரமூடன் நாலாநாள் வற்றக் காய்ச்சி 

வடிக்கும்போ தப்பனே வகையைக் கேளே. 1132 

வசைகேளுங் 'குங்குமங்கத் தூரிகர்ப் பூரம் 

வாகான புமுகுசட்டம் கோரோச னையினோடு 

தஇமையாமல் வையொன்று கழஞ்சு வொன்று 

இறக்கவே பொடித்திட்டுத் தைலத்தை வடித்துப் 

பகையாமற் கணேசனையும் பூசை செய்து 

பத்துநாள் தானியபுடம் புதைத்து வைத்து 

நகையாத படிநாலு நாளுக்கொருச்கால் முழுக 

soe Poss சீயக்காய் அரைப்புவெந்தீர் நலமே. 1133 

நலம்பிறக்கு மிப்படியே முழுகி னாச்கால் 

நாடாது பிணியனைத்தும் நடுங்கி யோடும் 

பலன்பிறக்கப் பத்தியத்தைச் சொல்லக் கேளு 

பால்தயிர்மோர் புளியைப்பு பச்சைமாங்கி சங்கள் 

அலம்பல்செய்யும் புகையிலையு மந்தமுள தகற்று 

அகன்றுவிடு மறுகாளி லானதெல்லா மருந்து 

புலம்படவே போம்நோய்க ளேதே தென்றால் 

புலத்தியனே அத்திசுரம் வெட்டை போமே. 1134 

போமப்பா மூன்றுவமைப் பணைப்பொடுதொத் இப்பும் 

புரண்டெழுந்த சுரதோடம் வாயுநீ ரேற்றம் 

போபப்பா வறட்டியொடு இருமல் தாகம் 

பித்தவார்த் தனையோடு தலைநோய்பீ னிசமும் 

போமப்பா உடற்காந்தல் ?பீனிசங்கள் கபங்கள் 

பொல்லாத விடபாகம் போம்விக்க லடங்கிப் 

போமப்பா தாமரையின் மணிப்பருப்பும் அஞ்சு 

புகழ்குளவிக் கூட்டுமண்ணும் அந்தயெடை. தானே. 
1135 

  

1133. 1குங்குமப்பூ5 

1135. £உப்புசங்கள் சயங்கள் 2
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எடைசமனாய் வெந்நீசி லாட்டியே கலக்கி 

என்மகனே விக்கலுக்குக் கொடுக்க நிற்கும் 

விடையயின்னங் கர்க்கடக சங்கசடா மாஞ்சி 

மேன்மைபெறச் சிறுதேக்கு இரிகடுகு கூட்டு 

அடையடையா யவித்இருக்கும் பூரிணியின் பருப்பை 

அளவுசப: னாகவே தாளாட்டிப் பின்பு 

கதடையற்வே சர்க்கரையி வருந்தத் தீரும் 
காக்குகுற்குச் குடிரீரைச் சாற்றக் கேளே. 1136 

குடிநீர் 

சாற்றக்கேள் சிறுநாகஞ் ஈித்திர மூலம் 

சண்பகமும் வளையவலுப்புச் சுக்குங் கூட்டி 

வேற்றுமையில் லாது௪ம னாகவே நறுக்கி 

இரண்டுபடி சலமுமெட் டொன்றாய்க் குறுக்கி 

நாற்றிசையுங் கீர்த்திபெற அந்இசந்தி யருந்த 
நாள்மூன்றில் விக்கல்நிற்கும் நன்றாய்க் கேளு 

நேற்றியொரு ுசாயங்கேள் சகார்த்திகையி னிலையும் 

நீதிசிறு வழுதலைவேர் சிற்றரத்தை நீட்டே. 1137 

siletar கொடுவேலி வேர்சமனாய் தொறுக்கி 

நீரிரண்டு படி.விட்டு எட்டொன் றாக்கி 

நாட்டடா அந்திசந்டு மூன்றுநா எருந்த 
நலமாகும் விக்கலுச்குத் தூபங் கேளு 

கூட்டடா தோடையிலை குங்கிலியஞ் சிலையும் 

கொம்பரக்கு மயிலிறகு மகிலாவின் நெய்யும் 

பூட்டடா சமன்கூட்டிப் பொடித்ததையுந் தூபம் 

புசைத்திடவே விக்கல்நிற்கும் பின்பு சேளே, 1138 

பின்புகேள் விக்கலுக்குத் திரிபுகையை யப்பா 

புகலுகிமோம் கொமபரக்கு மஞ்சள்சடா மாஞ்சி 

அ௮ன்புமனோ சிலைதேவ தரராகிம் கட்டை 

அமுக்கிராவோர் சமனாம ணக்கிலையின் சாற்றில்
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இன்பமுட.. னேயரைத்துகத் துணியிற் சேர்த்து 

இயலாகத் இரிபிடித் துலர்த்திக் கொண்டு 

முன்புதிரி புகையேற்ற விக்கல் தீரும் 

முரணவந்த தளம்போட வகையைக் கேளே. 1139 

வகைகேளும் ஏரண்டம் விடசூதத் தைலம் 

மங்கையர்கள் முலைப்பாலும் ஆவின்நெய்யுங் கலந்து 

பகையாமற் சாரித்து தலைமயிரின் கரியும் 

பருந்தோகை மயிலிறகும் சுட்டகரி கூட்ட 

நளையாம லேகித்து நாடிமுதல் தாபி 

நற்ரிலைப் பாளத்திற் தளம்போடு நன்றாய் 

இகையாதே விக்சல்விழுந் தோடுங் கண்டாய் 

சிர்கண்டு யிவ்வண்ணம் சிறந்து செய்யே, 1140 

ஏரண்டச் சலவை யெண்ணெய் 

நிறந்துசெய்யும் ஏரண்டச் சலவை யெண்ணெய் 

செப்புகிறேன் சூட்டுக்குச் சலசூத்திர மாகத் 

இறந்துசொல் லார்அவித்தாற்றும் ஏரண்டத் தெண்ணெய் 

சோ்வன்றிப் படியொன்று ஆவில்பால் நாழி 

2உறந்திடா முலைப்பாலும் உழக்குக் கூட்டி 

மைந்தனே இளநீர் 1அவுரியின் சாறு 

குறைந்திடா திருநாழி துளசி நெல்லி 

கொடுப்பையொடு முசுமுசுக்கைச் சந்தித் தூறே, 1141 

சாறுமுடக் கற்றான்கற் றாழஞ் சாறும் 

சதாவேரி எரிசாலை கர்ப்பூர வள்ளி 

உரறுபடாச் சிறுகீரை கருப்பஞ் சாறு 

வகையொன்றுக் கரைப்படிதான் வளமாய்ச் சேர்த்து 

3வறுமினிக் கற்கவகை நிலப்பனைநன் னாதி 

வெட்டிவேர் இலாமிச்சு முத்தக் காசு 

கூறியஅழுக் இராவல்லி கொட்டி நெய்தல் 

கோட்டிமோ? திரிகடுகு திரிபலையுங் கூட்டே. 1142 
  

1141. 1மூவுழக்குச்ச ஈறு
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கூட்டுதா மரைவளையஞ் சிற்றரத்தை ஏலம் 

கொடுமதுரம் இலவங்கப் பட்டை பத்திரி 

நாட்டுமிரு சரகமு முந்திரிபே ரீச்சு 

நற்கந்தஞ் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

இட்டுவெந் தயஞ்சீவி ஈற்கண்டு மாூக்காய் 

திறக்கவகைக் கொருசழஞ்சு தூளா யாட்டிப் 

பூட்டுபுக மிளநீர்த்தண் ணீரைவிட் டரைத்துப் 

புகழ்ச்சாறு பால்கற்க எண்ணெயுடன் கலக்கே. 1143 

எண்ணெயுடன் புகட்டியோர் தாழி சேர்த்து 

இயல்பாகக் காப்பணிந்து சிறுகொதியு மிட்டுப் 

பெண்ணையிடப் பாகம்வைதந்தோர் தனைத்தியா ஸித்துப் 

பூசித்து மூன்றாநாள் பதத்தில்வடி. கட்டி 
தஇண்ணையமாய் ஒருகலசத் இட்டுப் பின்பு 

நீர்க்குறுணி தாழியொன்றில் விட்டதிலே வைத்துப் 

புண்ணியந்தான் செய்தவற்கு 1நேர்புடன் மண்டலந்தான் 

பேறுபட வைத்தபின்பு பூட்டக் கேளே, 1144 

பூட்டக்கேள் அந்சந்தி ஒருக ஈண்டி. 

புகட்டுவாய் பலநாளிற் புனித மாகும் 

நீட்டக்கேள் மேகவெட்டை. அத்தி சூடு 

நேரான கணைபிரஎர் வறட்சி தாசம் 

கூட்டான 2சேர்பித்த வர்க்தனையோ டிவையும் 

கூறாக வறண்டவு டல் பூரித்துப் பருக்கும் 

ஆட்டான சலவையெண்ணெய் செய்யு மாண்மை 

அப்பனே சொல்லிவிட்டோம் இச்சாப்பத்திய மாமே. 

1145 

சுரக்கசாயம் 

பத்தியாஞ் சுரங்களுக்குக் கசாயங் கேளு 

பண்புிறு காஞ்சொறி வோர்முத்தக் காசு 

வெற்றிசிறு.வழுகலைவேர் சீந்தில்பற்ப டாகம் 

வேர்க்கொம்பு பேய்ப்புடலும் வெவ்வே றாகச் 
  

1444. 1நெற்புடம்25 நேர்பட; 

1145. கோபித்த), சோகைபித்தம்ந
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சித்திபெற வகையொன்று கழஞ்சு மூன்று 

இிறமாக யிடித்தது முக்கூறிட்டு 

எத்திசையும் புகமிரண்டு படிசலமெட் டொன்றாய் 
இறக்குநீ தேன்கழஞ்சு இட்டருந்த இயல்பே. 1146 

இயல்பான பலசுரங்க ளெல்லாம் போகும் 

இன்னவகைச் சரங்களுச்கும் இயம்பக் கேளு 

இயல்பான நன்னாரி முத்தக் காசும் 

இலாமிச்சு திரிகடுகு கொத்த மல்லி 

இயல்பான செந்தொட்டி வேர்பற்ப டாகும் 

என்மகனே புடல்வசைக்கு மிருகழஞ்சு இடித்து 

இயல்பாக மூன்றுகூ மிட்டதற்குச் சலந்தான் 

இருதாஜி யிருவகையு யெட்டொன்றாய்க் குறுக்கே. 

குறுக்கியது அந்திசந்தி தேன்கலந்து பின்னுங் 
கூறியதிப் பிலியும்வெ துப்பித்தூ விட்டு 

விறுக்கியே மூன்றுநா எருந்துகர மெல்லாம் 

விடுபட்டே. யோடிவிடு மின்னும்வகைக் கேளு 

மறுக்கியே வருரூட்சை சுசாய மப்பா 

வளர்சீநதில் தோடையிலை வேருங் கூட்டி 

நறுக்கியே முத்தக்காசு தூதுகண்டங் காரி 

சஞ்சீவி செவ்வியழந் இரிகடுகு கூட்டே.. 1148 

கூட்டு பேராமுட்டி பற்ப டாகம் 

கொத்தமல்லி பேய்ப்புடல் இப்பிலியின் லம் 

வாட்ட மறவகை யொன்றுகழஞ் சரண்டு 

மசியவே இடித்ததையு முக்கூ றிட்டுத் 

தீட்டுவர் இருநாமி சலமெட் டொன்றாய்த் 

இருந்தவைத்து அருந்திடவே தேன்லிட் டப்பா 

பூட்கிடைய சரங்களெல்லாம் போகும் போகும் 

புகலுகிறேன் இன்னம்வசைப் புகலு றேவே, 1149
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பலசுரக் கசாயம் 

புகலுகிறேன் இன்னமொரு பலசுரக் கசாயம் 

பேய்ப்புடல் தோடையிலை செம்முள்ளி வேரும் 

புகலுவேன் முப்புரத்தை யெரித்தான் வேரும் 

புனிதமுறும் வேர்க்கொம்பு வகைக்குநாற் கழஞ்சு 

புகலுவேன் இடித்ததுவு முக்கூ றிட்டு 
பூட்டடா கூறுக்கிரு நாறி நீர்தான் 

புகலுவேன் எட்டொன்றாய்க் குறுக்கியந்தி சந்தி 

பொடிதூவித் இப்பிலிதேன் விட்டருந்தப் போமே. 
1150 

அருந்தப்போம் இன்னமொரு கசாயங் கேளு 

அப்பனே இப்பிலியுஞ் சீந்திலி ரண்டும் 

பொருந்தவே நாற்கழஞ்சு தட்டிப் பின்பு 

பொலிவாகச் சலமுமிரண்டு படியும் விட்டு 

விருந்தாக எட்டொன்றாய்ச் குறுக்கிப் பின்பு 

வீறடங்க இருபோதுந் தேன்கலந்து வுண்ணு 

மருந்தாலே சுரந்திரு மப்பா கேளு 

வாதசிலேற் பனசுரத்தின் வசையைக் தானே. 1151 

வாத சிலேட்டூம சுரத்துக்கு 

தானென்ற மலைதாங்கி தூதுகண்டங் காரி 

சாதகமாய் நன்னாரி சிறுகாஞ் சொறியும் 

மானென்ற தோடைறு வழுதலையின் வேரும் 

மகத்தான இப்பிலிவேர்க் கொம்பு மல்லால் 

கோளனென்ற பேய்ப்புடலோர் 1வகைக்கிரு சுழஞ்சு 

குழமுறவிடித் ததைமூன்று கூறாய்ச் செய்து 

கேளனென்ற தொருகூறுக் கிருநாழி நீரும் 

திட்டெனவே எட்டொன்றாய்க் குறுக்கித்துன மூன்றே. 

1152 

1152. 1வசைக்குமுக்ட,3,5 

சிறுதாஞ்சோறி - சிறுகாஞ்சொறி
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மான்றுகாள் அத்திசந்தி தேன்கலந்து கொள்ள 

முக்கியஞ்சேர் மேற்பொடிக்கு வகையைக் கேளு 

மூன்றுநாள் திரிகடுகு வெதுப்பித் தாவு 

முரணந்தீ ரின்னமேற் பொடியைச் சொல்வோம் 

மூன்றுடனே இலவங்கப் பட்டபையதி மதுரம் 

முழகிணிய?ழ் றரத்தைதிப் பிலியுஞ் சமனாய் 

மூன்றாக வெதுப்பியதூள் போட்ட ருந்து 

முதந்தோ.டச் சரத்துக்கு முறையைக் கேளே. 1153 

முத்தோடச் சுரத்துக்கு 

மூறைசகளு தாதுகண்டங் காறிநில வேம்பு 

(PSSST சகொத்தபல்லி சிற்றரத்தை செவியம் 

முறைகேளு சிந்தில்கிறு மாஞ்சொறிரன் னாரி 

முள்ளிவேர் தோடையிலை விட்டுணுக் சிரந்டி 

முறைகேளு இரிசுடுகு திரிபலைபேய்ப் புடலும் 

முதுகோட்டஞ் சன்னயிலவங் முழுக் கழஞ்சு 

மூறைகேளு வசைவகைக்குச் சமனாக யிடித்து 

முக்கூறி லொருகூறி லிருநாஜி நீரே. 1154 

வாத சுரத்துக்கு 

நீர்விட்டு எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிப் பின்பு 

நீட்டடா அத்திசந்தி இப்பிலிமேற் பொடியும் 

பார்புகழத் தேனுமொரு காசெடைதான் விட்டு 

பண்பாகக் கொடுத்திடவே பாறிப் போகும் 

சக வாதசுரம் போக வப்பா 

செப்புகிறேன் சிற்றாமுட்டி வேர்க்கொம்பு மிளகு 

பேரான கொத்தமல்லி பேராமுட்டி வேரும் 

பிரியமுடன் வசையொன்று ஈழஞ்சு மூன்றே; . 1155 

மாறல் சுரத்துக்கு 

கழஞ்சியாய் TANS HY SB முக்கூ நிட்டுக் 

கருத்தாக தருகூறுக் கிருநாழி நீரும் 
வழஞ்சியாய் எட்டொன்றாய் வற்ற வைத்து 

வாகதாமத் தேன்கலந்து முன்று ருந்து
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தெளிந்துபோம் மாறல்சுரத் துக்கின்ன மப்பா 

செப்புகிறேன் இலுப்பைப்பூ முத்திரிகைப் பழமும் 

தழஞ்சியாம் பெருங்குமிழ வேர்மதுரம் நாரி 

தாமரையின் வளையமோடு இருவேலி வேரே. 1156 

இருவேலி வேரொடு முத்தக் காசு 

இயல்பான வேர்க்கொம்பு சிறுகாஞ் சொறியும 

வருநெல்லிப் பருப்புடனே வகைக்குமுக் கழஞ்சு 

மசியவே இடித்ததையும் முக்கூ நிட்டுப் 

பருவமாய் ஒருகூறுக் இருநாழி நீரும் 

பண்பாக எட்டொன்றாய்ப் பாக மாக்கிப் 

ஒருநாளுக் கிருபோது கலந்தே யூட்ட 

ஒழிந்துவிடும் வாதசுரம் ஒடுக்கங் கேளே 1157 

வாதசுரக் கசாயம் 

ஓடுங்காத வாதசுரக் ஈசாய மப்பா 

உரைக்கிறேன் குறுந்தொட்டி தொச்சிமுத்தக் காசு 

கொடுங்கூந்தன் தூதுசண்டங் காரிபற்ப டாகம் 

கூறரிய நிலவேம்பு வாதத்தை மடக்கி 

தெடுஞ்சிறிய நெருஞ்சில்வேர் தோடைவேர் பீர்க்கில் 

நெல்லீர்க்கு வேப்பீர்க்கு மாவிலையி ஸீர்க்க 

இடும்பான இரிகடுகு நாரத்தை யீர்க்கில் 

இவைசேர வகையொன்று கழஞ்சு மூன்றே. 1158 

வகையொன்று சுழஞ்சுமூன் றாகநீ யிடித்து 

வாகாக மூன்றிலொன்றுக் கிருநாழி நீரும் 

நகையாமல் எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிப் பின்பு 

நாட்டடா மேற்பொடி திப்பிலியுங் கூட்டு 

பகையாமல் அந்திசந்தி தேன்ஃலந் தூட்டப் 

பறந்தோடும் வாதசுரம் பழஞ்சுரங்கள் போகத் 

இகையாமற் கசாயமொன்று செப்புகிறே னப்பா 

இரிபலையுஞ் செவ்வியமு முத்தக் காசே. 1159 

  

1158, கூத்தன் - கூத்தன்குதம்பை - மூக்கொற்ழிப்பூண்டு.
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முத்தக்கா சரத்தைகொத்த மல்விச்சித்திர மூலம் 

முசுமுசுக்கை வெண்காரம் அக்கர காரம் 

சிற்றாமுட்டி பேராமுட்டி தோடை வே ரிலையும் 

செம்முள்ளி நெருஞ்சியொடு செந்தொட்டி வேரும் 

வெற்றிபெறு அமுக்கிரா மலைதாங்கி வில்வம் 

வெட்டிவேர் இலாமிச்சு கரிசாலை புடோலும் 

எத்திசையும் புசழ்தூது சுண்டங் காரி 

இலுப்பைப்பூச் சிறுபீளை நீர்முள்ளி வேரே. 1160 

முல்ளிவேர் நன்னாரி கற்றாழைச் சருகு 

முன்னைவேர் பெருங்குமிழ வேர்முப்புரங்க 
ளெரித்தான் 

கள்ளமில்லா நிலவேம்பு விட்டுணுக் இரந்தி 

கற்கண்டு கிராம்புசிறு தேக்கி னோடு 

தெள்ளுகோட்டம் பேரீச்சு முந்திரிகை மதுரம் 

தேசபுரஞ் சந்தனத்தின் பொடி.தேவ தாரம் 

விள்ளுஃடுகு ரோகணிபற் படாகமில வங்கம் 

வீழியுட பட்டைதா மரைவளையலஞ் சேரே. 1161 

சேரடா வகையொன்று கழஞ்சு வொன்று 

இறமாக இடித்ததூள் பதின்கூ நிட்டு 

வாரடா கூரொன்றுக் கிருநாழி நீரும் 

வற்றவச்சு எட்டொன்றாய் அந்திசந்தி யாகப் 

பாரடா இிப்பிலித்தூள் தூவித்தேன் விட்டுப் 

பருவமாய் அஞ்சுதினம் அருத்தி னாக்கால் 

சீரடா சகலசுரம் விட்டு வாங்கும் 

சித்திரமாய் இன்னமெ௫௬ கசாயங் கேளே. 1162 

விடபாக சுரத்திற்கு 

இன்னமொரு கசாயம்கேள் விடபாக சுரத்திற்கு 

இயம்புகிறேன் நீர்முள்ளி சிறுபீளை வேரும் 

பின்னமில்லா இலாமிச்சும் அமுக்கிராநன் னாரி 

பெருங்குமிழ்வேர் சந்தலொடு முன்னைபா திரியும்
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சன்னயில வங்கமொடு வீழிகுறுந் தொட்டி 

காமரையின் வளையமொடு நெருஞ்சிமுத்தக் காசு 

நன்னயஞ்சேர் கறிமுள்ளி சிறுகாஞ் சொறியும் 

நல்லசிற்றா மணக்கம்வேர் கற்றாழஞ் சருசே. 1163 

சருகுடனே மலைதாங்கி பற்ப டாகம் 

சாரணைவேர் தோடைவேர் ௬விள மலரும் 

மருவுசிற்றா மல்லிவேர் பேரா மல்லி 

வாதத்தை மடக்கிவேர் இரிகடுகு செவியம் 

பெருகுஇப் பிலிமூலம் சிற்றரத்தை கோட்டம் 

போர்பெரிய சிறுதேக்கு தேசபுரம் ஏலம் 

உருவாச வசையொன்று கழஞ்சு 'யிரண்டும் 

ஒன்றாக இடித்ததூள் முச்கூ றாக்கே. 1164 

ஆக்கியதோர் ஒருகூறுக் கிருநாழி நீரும் 

அப்பனே எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

தேக்யெதோர் பொரிகாரங் சழஞ்சு மூன்று 

இறமாகச் சுத்திசெய்து பொரித்துக் கொண்டு 

நீக்கியே அந்திசந்தி பொரிகாரந் தூவி 

நினைவோடே. மூன்றுநா எருந்தி னாக்கால் 

பாக்கியங்கள் செய்தவர்க் இந்நூலின் படியே 

பத்தியாய்க் கொண்டுவரப் பறக்கும்விட பாகமே. 
1165 

ஏலாதி மாத்திரை 

பாகமாய் ஏலாதி மாத்திரை தன்னைப் 

பாடுகிறேன் புலத்தியனே பண்பாய்க் கேளு 

ஏகமாய் ஏலமில வங்கம்வால் மிளகு 

இசைந்ததிரி கடுகுடனே சன்னயில வங்கம் 

வேகமுள்ள சிற்றரத்தை இப்பிலியின் மூலம் 

வெட்டிவேர் இலாமிச்சு செலியமதி விடயம் 

தாகம்விடும் அதிமதுரம் சீரகங்க ளிரண்டும் 

தாளிசபத் திரிகடுரோ கணியுஞ் சேரே. 1166 
  

1164. "மூன்று 

௮-31
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சேரப்பா திரிபலையுங் குராசானி யோமம் 

தேசாபுரம் அக்கர காரமுத்தக் காசு 

சேரப்பா சாதிக்காய் பத்.இறிகி ராம்பு 

சிறுநாகங் குங்குமப்பூ கர்க்கடக சங்கி 

சேரப்பா அமுக்கிராநன் னாரிகொத்த மல்லி 

சீனிகற் கண்டுமூந்தி ரிகைபே ரீச்சு 

சேரப்பா மாதுளையி னோடுபொரி காரஞ் 

சிலைசவுர தாரம்விசு வாசுரசங் சந்தம். 1167 

சுந்தமடா மலாக்காயுங் கூகை நீறும் 

கடியான கோரோ சனைகத்தூரி புழுகும். 

பந்தமுள்ள சாதிலிங்கம் சாம்பிராணி காந்தம் 

பகராத அமிர்தசர்க் கரையுங் கூட்டு 

இந்தவகைக் கொருகழஞ்சு சுத்திவகைப் படியே 

எடுத்தபின்பு சிந்தூரம் சேரும்வசை கேளு 

முந்தரச சிந்தூரம் காந்தமப் பிரகம் 

முறையோடே. தாமிரமும் amas தூரமே. 1168 

சிந்தூரம் இந்தவசைக் கொருக மஞ்சு 

சேரடா இவையெல்லாங் கல்வத் இட்டுப் 

பந்தூறும் இரண்டுதா எளிஞ்சிச் சாற்றில் 

பண்பான மாதுளம்பூச் சாற்றிலி ரண்டுதான் 

வெந்தூறு மாதுளம்பழச் சாற்றி லிட்டு 

விதராம லிரண்டுநா ளான பின்பு 

விந்தூறும் பனிநீரி லிரண்டுதின மரைத்து 

மேலான குளிகைிறு பயறளவு கட்டே. 1169 

கட்டியதோர் குளிகைதன்னை நிழலு லர்த்திக் 

சுலைக்கொம்புச் சமிழிலே யடைக்கு முன்னே 

குட்டில்லாக் தானியபுட மண்டலந்தா னப்பா 

தாழ்வில்லா திருந்தபின்பு தானெ டுத்து
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அட்டில்லா தனுபானம் அப்படிதோய் சுண்டு 

அருந்தினாற் பிணிபலவும் ௮ண்டா தையா 

இட்டித்தாற் போல்கேட்கும் பூரணகர்ப் பிணியின் 
சீதசுரம் சுவாசமுடன் சன்னிக் குள்ளே, 1170 

சன்னிசுரஞ் சுவாசமே லேப்பமொடு தணியச் 

சாற்றுறேன் முலைப்பாலிற் தனித்துண்டை யொன்று 
உன்னியே இருபோது மூன்றுதினஞ் செலுத்த 

ஓடுமடா மதலைமுத லனைவருக்கு மூட்டு 

பின்னிநின்ற தொந்திப்புச் சரதோடத் தீரப் 
பிசகாமல் மிளகுடைய சுசாயமிஞ்சிச் சாற்றில் 

இன்னிலத்துத் தோடையிலை மிஊகுகசா யத்தில் 

இட்டருந்தத் இட்டெனவே நிற்குமிள்னங் கேளே 

இன்னங்கேள் சன்னியதி மூன்றுக்கு மப்பா 
இஞ்சியொடு சிற்றரத்தை முலைப்பால் வேப்பந்தோ 

இன்னங்கேள் முருங்கைத்தோல் வெள்ளுள்ளித் தைலம் 

இதற்கிசையப் புட்டவியிற் பூநாகத் இட்டால் 

இன்னங்கேள் சன்னிபல சுரங்கள் தோடம் 

என்மகனே வீட்டோடும் இயல்பாம் பாரு 

இன்னங்கேள் சயரோகந் தீர வென்றால் 

இயல்பான புட்டவியிற் தேனுமேற் பொடியே. 1172 

மேற்பொடிகேள் திப்பிலிசற் றரத்தை தன்னை 

வெருகடிதூ ஞூடன்குளிகை வெதுப்பியொன்று சேர்த்து 

மேற்பொடி. டுப்படியேதா னருந்தி னாக்கால் 

விட்டோடுஞ் சயரோசம் இரும லெல்லாம் 

மேற்பொடியே பின்னுமனு பானஞ் சொல்வோம் 
வீறான Arrows ergs So 

மேற்பொடியாஞ் சாதிக்காய் பத்இிரிக ராம்பு 

வெட்பாலை குராசானி gear argu. 1173
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காரமுடன் பெருமரத்துப் பட்டைசடா மாஞ்சி 

சுருஞ்சீரக ௩ம்வால் மிளகுமலை தாங்கி 

பாரமுடன் முத்தக்காசு மாதுளத்தின் ஓடு 

பாங்கான அதிவிடயம் வெதுப்பித் தூளாய் 

ஈரமுள்ள முத்தக்காசு பெருமரத்துப் பட்டை 

இனியமலை தாங்கிவேர் சிற்றரத்தை சமனாய் 

சீராக நறுக்கியிரு நாழி நீரில் 

இறமாகக் கிராம்புபத்து முடிந்து போடே. 1174 

முடிந்திட்ட சராம்புடனே எட்டொன் றாக்கி 

மூலமதி சாரம்வயிற் றுளைச்ச லுக்குப் 

படிந்திட்.... ௮ந்திசந்தி கிராம்பரைத்துக் கலக்கிப் 

பதியவே குளிகையிட்டு மேற்பொடிதேன் சேர்த்து 

குடித்தவுட னாலைய்ந்து தினத்தில் நிற்கும் 
குன்பமெனும் வாயுவுக்குக் கூறக் கேளே. 1175 

கூறுக்கேள் ச ரணைவேர் சுக்குவேப் பலகு 

கொடியதொரு காசயத்திற் குளிகை நீட்டி 

கூறக்கேள் வியாதிகண்டு அனுபானத் தூட்ட 

கொடுபிணி” ளணுகாது குளிகைவெகு பேர்க்குக் 

௬௯றுக்கேள் மூலமொடு கிராணிவா யுக்குக் 

கொஞ்சமொரு லேகியத்தைக் கூட்ட டாநீ 

கூறக்கேள் பழம்புளியுங் கூகை நீறுங் 

குறைவில்லா வெள்ளுள்ளிப் பருப்புங் கூட்டே. 1176 

பபருப்புடனே வகைக்குமொரு பலந்தா னப்பா 

பண்பான காரெள்ளுப் படிமுக் காலும் 

விருப்புடனே வெல்லம்தாற் பலமுங் கூட்டி 

விரைத்திடிக்க இருசாமம் லேகியமாம் மேலும் 

தருப்புவனம் அந்திசந்தி தான்றிக்கா யளவு 

தானருந்த மலமென்ற கிராணி வாயும் 

இருப்பிருந்தி குடைந்திரையும் கழிச்சல்ரத்தஞ் சீதம் 
ஏப்பமொடு பொருமல்வலி யெல்லாம் போமே. 1177



Can 

பேய்ப்புடல் சடுக்காய் நெல்லி 

பெரியதோ ராடா தோடை 

காய்ப்புள்ள கண்டங் HIT 

மஞ்சள் ஈடுகுசெம் முள்ளி 

தோய்ச்சுக் கோடி சைந்த 

வேலிப்பருத்தி இப்பிலிதா னப்பா 

வாய்ப்புடன் வகைக்கு மூன்று 

சழஞ்சுதா விடித்துப் போடே. 

போடுமுக் கூறு செய்து 

பொலிவுட னொருகூ றுக்கு 

நாடி. யேயிரு தாழிநீர் 

நலம்பெறக் கடுகு ரோணி 

பேடியா தொருக ழஞ்சு 

மூன்றாக்கி முடிந்து போட்டு 

வாடவே எட்டொன் றாக்கி 

வடித்தந்டு சந்தி கொள்ளே. 

கொள்ள வேளி சுரங்கள் 

கூறிய பலபந் தங்கள் 

குள்ளவே கசாயஞ் சொன்னோம் 

குனிவிட சுரங்க ஸப்பு 

மெள்ளவே மூர்ச்சை வேர்வை 

குளிர்நளிர் கண்ட தற்கு 

எள்ளலாய்க் சசாயந் தன்னை 

இயம்புவே னெளிய சுக்சே. 

வேறு 

சுக்குச் செவ்வியங் கொத்தமல்லி 

துடியாங் கண்டுபா ரங்கி புடோல் 

ஃக்குந் திப்பிலி மூலங் 

கண்டங் காரிஇல வங்கம் 

  

1178. 1மரமஞ்சள்்5 

தாய்கொடுவேலி; 
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மிச்ச ஏலமதி மதுரம் 

மிகுந்த சீந்தில் பற்படாகம் 

பக்க நாரிக் கொடித்தூவி 

மம்தக் காசு பரிந்ெெதடுமே, 1181 

எடுமே ஆடா தோடையிலை 

இலாமிச் சிருவே லிருகழஞ்சு 

படுமே இடித்துப் பொடியாக்கிப் 

பண்பாய் மூன்று கூறுமிட்டு 

இடுவாய் கூறுக் கிருநாழி 

நீரும் உழக்காய் வற்றிவரும் 

கெடுவாய் என்றே விட்டோடுங் 

சுசாய மொன்றின் னங்கேளே. 1182 

வேறு 

இன்னங்கேள் முத்தோடவிட சுரக்க மிச்சல் 

இயல்பில்லாக் 1நடுக்கலொடு நளிர்குளிர் தீர 

நன்னயஞ்சேர் கொடித்தூவி நாரிமுத்தக் காசு 

நல்லதிரி பலையோடு வீழிப் பட்டை 

மின்னியதோர் இருவேலி எலுமிச்சம் வேரும் 

மிகுந்ததா மரைவளையம் இவைபத் துந்தான் 

சொன்னவேர் வகைக்குமுக் கழஞ்சு கூட்டித் 

தூளாக இடித்துமுக் கூறு செய்யே. 1183 

செய்யடா ஒருகூறுக் கிருநாழி நீருஞ் 

சிறக்கவே விட்டதையு மெட்டொன்றாய்க் குறுக்கி 

வையடா இருபோது மூன்றுதின மருந்து 

மகத்தான குளிர்சுரங்கள் மாறல்வி... பாகம் 

மெய்யடா அத்திசுரங் குறுவேர்வை தாகம் 

விடாதசுரம் இத்தனையும விட்டே யோடும் 

பொய்யடா ஒன்றுமில்லை விடபாகம் ஒழியப் 

பூட்டுகிறேன் ௨சாயமொன்று மலைதாங்கி வேரே. 

1184 

  

1183. 1குச்சனுடன்,



மூலம் 487 

விடசுரத்துக்கு 

மலைதாங்கி இரிகடுகு புங்கம் பட்டை 

வகையலஞ்சுக் கொன்றுரைவ ராகன் பட்டை 

நிலையாக வெட்டியதை யிடித்துக் கூறாய் 

நேராக மூன்றாக்கி யொருகூ றுக்குச் 

சலமுமிரு நாரிதனை யெட்டொன் றாக்கித் 

தசமூன் றாறுபொழு துண்ணத் தீரும் 
பலசுரங்கள் அளியுமே சுரமும் போகும் 

பண்டுற்ற நடுக்கற்சுரம் பறக்கும் மல்லியே. 1185 

கொத்தமல்லி திரிகடுகு பேரா முட்டி 

கொடுவேலி வகைக்குமொரு கழஞ்சு கூட்டப் 

பத்தறவே அரைத்துவொரு தாழி நீரிற் 

பரிவுடனே கலக்கியதை யெட்டொன் றாக்கி 

வெற்றிபெற ஓவ்வொருபோ தருந்து வந்து 

வீறடங்கி நடுக்கலென்ற வெப்புந் இரும் 

சத்தியமாய் மிளகுக்கசா யந்தா னுண்ணத் 

தான்தடுக்கல் சுரந்தீரும் சத்தியமாஞ் சுக்ளே. 1186 

Cag 

சுக்கொடு கொத்த மல்லியும் 

துலங்கு தேசபுர மூன்றும் 

ஓக்கத் தட்டி யொருபடி 

நீருடனே எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி 

மிக்க அந்தியம் பொழுது 

விரைந்து ஊணுங் கழிந்தபின்பு 

சக்கக் சசாய மொருபோதாய்த் 

இவசந் தோறுங் கொண்டிடுமே. 1187 

கொண்டு வரவே விடமழியும் 

குறுவேர் வையும்போம் ப௫யெடுக்கும் 

பண்டே. வந்த உட்சுரமும் 

பறக்கு மேது பணையாது 

  

1187, தவசம் - நாள்
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விண்டார் வேருவெந் தயஞ்சிவக்க 

வெதுப்பி மிளகிட் டொருபடிநீர் 

உண்டாம் டடிக்கு எட்டொன்றாய் 

உண்ணும் இரவி லிப்படியே. 

வேறு 

இப்படி யஞ்சுநா ளிரவிற் கொண்டிட 

வெப்பொடு உட்சுர மாந்தம் வேர்வையுங் 

குப்பெனக் குத்திடுங் குடல்கு எிர்ந்திடுஞ் 
செப்பி னவோமினிச் சுரமாந்தை சுக்கொடே. 

வறு 

சுக்கு நறுக்கு மூலமொடு 

துலங்கு முசுமுசுக்மை வேரிவைகள் 

ஒக்க வைக்கோர் கழஞ்சுதகட்டி 

ஒருபோ தருந்த வோர்படி.நீர் 

தக்க தாழாக் கெனக்குறுக்கித் 

காக்ஈப் பஞ்ச தாரையிட்டு 

ஓக்கக் குடிக்க நெஞ்சிகுமல் 

வேறாஞ் சுரமாந் தையும்பேயே, 

டீவறு 

பேய்ப்புடல் பற்ப டாகம் 

பேராமுட்டி மிளகு சுக்கு 

வாய்ப்புள்ள விட்ணுக் இரந்தி 

மகிழ்ந்தநா ரத்தைப் பட்டை 

காய்ப்புட னவைக்கோர் மூன்று 

கழஞ்சியை யிடித்துமுக் கூறாய்த் 

தேக்கிய முதற்க றுக்குத் 
தினமிரு தாழி நீரே. 

நீரிரு நாழிக் கேதா 

னொருகூறு நேயத் தோடு 

வீரமா யெட்டெொன் றாக்கி 

விரும்பித்தேன் கலத்து ருத்த 

1188 

1189 

1190 

1191
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சீர்வெப்புச் சுரமுந் இரும் 

இனது விரைந்தே யேறும் 

பாரமாந் தலைநோய் போக்கும் 

பகர்சீந்திற் சசாயங் சேளே. 1192 

வேறு 

சிலேட்டும சுரத்திற்கு 

சந்தில்மூத்தக் காசிரட்டி பேய்ப்புடல்பற் படாகஞ்சுக்கு 

இறமாக அதிற்பாதி சேர்த்திடித்துக் கூறாய் 

பாந்தமா யொருகூறுக் இருநாழி நீரும் 

பண்பாக எட்டொன்றாய்க் குறுக்கியதை வாங்கி 

சாந்தமாய்த் தேன்கலந்து மூன்றுதின மருந்து 

துகர்ந்துசிலே பற்பனசு ரந்தான்தணியு மப்பா 

காந்தவெரித் தாறாப்புண் இரந்திக் கெல்லாம் 

களிம்பொன்று சொல்லுகிறோங் கண்டு பாரே. 1193 

களிம்பு 

கண்டுபார் களிம்புக்கு வகையைக் கேளு 

கடுஇரசம் துத்தமொடு காசுக் கட்டி 

பண்டிலுள்ள வெள்வையஃங் கிலியம் நேராய்ப் 

பதியவே ரசமான வத் இட்டில் 

விண்டவதிற் கற்சுண்ணம் நெல்லிக்கா யளவு 

வேதிச்சு அரைத்தாவின் வெண்ணெயதி ஸிரட்டி 

கொண்டாட இருசாமம் நன்றா யாட்டிக் 

கூறாக்கிச் சிமிழிலே அடைத்தி டாயே. 1194 

அடைத்திட்ட. களிம்பதனைப் புண்பொடிகட் கிட்டு 

அப்பனே பழங்காடி புளியிலையும் வெந்து 

புடைத்திட்ட புண்கமுவிக் களிம்பு போடப் 

போகாத இரந்தியொடு சூலைப் புண்கள் 

துடைத்திட்ட பலபுண்கள் ஆறாப் புண்கள் 

தொடைவாழறை விப்புருகஇ சிலந்திப் புண்கள் 

படைத்திட்ட இவையெல்லாம் பறந்தே யோடும் 

பழையபுண்கள் கருந்தழும்பாம் பதின்காடி பலனே. 
1195
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கொடித்தூவி வேரிழைத்துக் இிழியாய்க் கட்டி 

கோலின்பால் வெள்ளாட்டுப் பால்சரிநீர் விட்டு 

அடுப்பிலே வேகவைத்து நீர்வற்றும் போது 

அப்பனே இழிபிழிந்து அப்பாற் கொள்ள 

இடுக்கிலே பட்டஎலி போடவிட மழியும் 

இசைந்தமலக் கட்டுசலம் விடபாக மெல்லாம் 

தடுத்திடா தேபோகுஞ் சுரவீ ரில்லைச் 

சாதகமாய் /கோரமொன்று சாற்று றேனே. 1196 

வேறு 

கோரைக் இழங்கு ?கொடித்தூவி 

கோட்டஞ் செவ்வியங் கொத்தமல்லி 

வீர முடைய தூதுவளை 

விட்ணுக்கி ரந்தி இலாமிச்சு 

சார முடைய அதிமதுரம் 

தனித்த சுக்கு இலவங்கம் 

பாரப் புடோல் முள்ளிவோர் 

பற்ப டாகம் பகரேலம், 1197 

ஏலந் இப்பிலி இப்பிலிமூலம் 

இசைந்த கண்டங் கத்திரியும் 

ஞாலத் தாடா தோலடையிலை 

நன்னாரி வோர்சீந்தி யோடு 

லத் நுடனே இருகழஞ்சு 

சேர இருபதுக் கொன்றிடித்து 

காலத் துடன்முக் கூறுசெய்து 

காயப் போட்டுக் கொள்வீரே, 1198 

  

1196, 1வாதசுரம்2 

1197. ?கொடித்தூ, 

1198, கைசாயம்,
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கொள்வீ ரொருகூ றுக்கிரு 

நாழிநீர் விட்டொன் றாக்கியதை 

உள்ளே குடிக்க மூன்றுதின 

தோடுஞ் சுரவீ நற்றுவிடுங் 
கள்ளந் இருங் 'கசடுமறும் 

கால கால மருந்திவர 

வள்ளல் போல இருந்தாடு 

மயக்கந் தவிர்க்கும் மாமயிலே. 1199 

மயிலே சன்னி தோடமுதல் 

வாத பித்தஞ் இலேற்பனமும் 

குயில்போ லிரைச்சல் மலபந்தங் 

கூறுஞ் சலக்கட் டிவையெல்லாம் 

பயிலாய்த் தீரும் விடபாகம் 

பண்பாய்க் காட்டுச் சீரகந்தான் 

ஓயிலாய் மூன்று கழஞ்சு தன்னை 

ஒவ்வோர் கழஞ்சு நீரிலிடே. 1200 

இடுவாய் சலந்தா னிரண்டுபடி 

எட்டொன் நாக்கி அந்திசந்தி 

விடுவாய் மூன்று இனத்தாலே 

விடமு மழியுஞ் சுரமும்போம் 

கெடுவாய் இன்ன நற்சுரையின் 

கேடில் லாம லுர்ந்ததண்டு 

வடுவாய் மூன்று துண்டுயிரு 

நாழி நீரில் வற்றவையே, 1201 

வற்ற வைப்பாய் எட்டொன்றாய் 

மருத்து ALD சந்தியுண்ணும் 
அற்றே போகும் விடபாகம் 

அறையக் கேளும் இன்னவகைப் 

பற்றச் சுரைதான் தழைபச்சை 

யரிந்து கழுநீர் படியொன்றில் 

    

1199, 17 eu mide
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Aap.) பெறவே வேகவைத்து 

மிளகு உள்ளி தட்டியிட்டு 

சித்தி யாகத் தேனுடனே 
சேர்த்து அருந்தத் இர்ந்திடுமே. 1202 

Cau pI 

தர்ந்திடுமமே விடபாகம் வீக்கஞ் சோபம் 

1சிக்குமலக் கட்டுநீர் தெளிந்து போகும் 

இர்ந்திடுமே வேர்க்கொம்பு ஒஓமம்வெள் ஞள்ளி 

சிரகங்கள் மூன்றுடனே இராம்பு சேரு 

இர்ந்திடுமே இலவங்கள் கடுகு ரோணி 

திகையா மல் வகைக்கொரு கழஞ்சு வொன்று 

தீர்ந்திடுமே இவையிடித்து முக்கூ றிட்டுத் 
திறமாகக் கூறொன்றுக் இருநாழி நீரே. 1203 

நீரோடு முடிச்சிடவே மருந்தைக் கேளு 

நிறைக்கறேன் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

பேரான தும்பராட்டம் வகைக்குக்காற் சழஞ்சு 

பிசகாமற் கூறுமு டி.ச்சு மிட்டுச் 

சீராக அனல்மூட்டி எட்டொன் றநாக்கித் 

இனமொன்றுக் கிருபோது முடிச்ச ரைத்து 

தேராக இப்படியே மூன்றுதின மருந்த 

நின்றுபோம் பிணியனைத்தும் நிலைகெட் டோடும். 
1204 

வேறு 

ஓபூடும் விடசரம் ஓட்டிய கணைச்சுரம் 

பாடிய உட்சுரம் பணைப்புத் தோன்றுதல் 

கூடிய மலசலக் கட்டுக் கொண்டதும் 

சாடிடுஞ் சவ்வீர வைப்புக்கல் லுப்போடே, 1205 

1203. 1? side. சிக்கிதின்ற5 

1204. நும்பராட்டம் - பேரரத்துை
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Cam 

சவ்வீரவைப்பு 

சுல்லுப்பு வெடியுப்புச் சீனக் காரம் 

கட்டியதோர் நவச்சாரம் ௮ன்ன பேதி 

வெல்லவல்ல மயிற்துத்தம் ரசமோ டேமும் 

விளம்புதல் சவ்வீர வைப்புச்செய நீராக 

நல்லதொரு கங்காசலக் குப்பிக் கேற்க 

நலம்பெறவே ஏமுசீலை மண்ணுஞ் செய்து 

சொல்லவரி தானசிவன் சத்தி பூசைத் 

தொழில்முடித்து மண்பாண்டக் குப்பி வையே. 1206 

வைத்தமண் குப்பிக்கு 1மட்டர யிட்டு 

வாகாக முத்தீயு மாறாம லேதான் 

பத்திரமாய் மூன்றுதின மெரித்துப் பின்பு 

பாங்குடனே பூசைவிதிப் படிந படத்தி 

மற்றாதாள் குப்பியெடுத்தாற் பதங்க மேறி 

வாதியென்ற வீரமெனும் வகுப்பார் பாரீர் 

சத்தின்கீழ்ப் படிவதுிந் தூர மாகும் 

சரத்தையவு ரிச்சாறி லரைக்க லாமே, 1207 

அரைத்துவைத்த சிந்தூரம் வில்லை யாக 

அடைபிடித்து உலரவைத்து அப்பால் நல்ல 

புரையறவே வராகபுடம் போட்டுப் பின்பு 

புடம்பிரித்துச் சிந்தூரம் தன்னை வாங்கி 

நிரைநிரையாய் நொச்ரியிலைச் சாற்றிலோர்நாள் 

நேரான இஞ்சிமுலைப் பாலி லோர்தநாள் 

வரையாது மூன்றுகினம் அரைத்துப் பின்பு 

மாத்திரையுங் கடலைப்பிர மாணம் செய்யே. 1208 

செய்துவைத்த மாத்திரையை நிழலு லர்த்தி 

சேர்த்திடுவாய்ச் சமிழிலது சென்ற காலம் 

உய்வதுக்கு நறுநெய்தேன் தனிலோ ர௬ண்டை 

உண்ணுமிரு போதுஅரை மண்ட லத்தில் 

1207. 1கழுத்துமட்டும்,
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நையும்விட பாகசுரம் மகோதரங் குன்மம் 

நற்காச சுவாசமொடு காசக் கூறும் 

பையநகன்று பிரிந்துதட்டுக் கெட்டுப் 

பழவினையும் பறந்தோடும் படிசொன் னோமே, 1209 

பத்தியம் 

சொன்னோம்நாம் பத்தியத்து வகையைக் கேளு 

சுத்திசெய்த உப்பதனைச் சுகமாய்க் கூட்டு 

சொன்னோம்தாம் வெள்ளாட்டுட் பால்நெய் கூட்டு 

துவரையுடன் வழுதலங்காய்ப் பிஞ்சுங் கூட்டு 

சொன்னோம்நாம் முருங்கையிலைச் சாறு கூட்டு 

துடுக்காக மற்றொன்று மாகா தப்பா 

சொன்னோம்நாம் இரந்தியொடு கரப்பான் போகச் 

சூட்டுகிறேன் வசையாகச் சனமெனும் புகையே. 1210 

Ga gp 

கிரந்திக்குச் சீனப்புசை 

சீனப் புகைக்கு வகைகேளாய் 

சிறந்த சாதி லிங்கங்கடுகு 

ஊன மில்லாக் கந்தகமும் 

ஒவ்வோ ரெடையாய்ச் சமன்கூட்டி 

ஆன பச்சைப் புகையிலைச்சாறு 

அதனில் நன்றாய் அரைக்தபின்பு 

ஈன மில்லா தேகடலைப் 

பிரமாண மாயு லர்த்திடுமே. 1211 

உலர்ந்த மருந்தை எடுத்து வைத்து 
ஓ்டிற் புளியஞ் ரொய்த் தணலில் 

மலர்ந்தே புதைக்கப் புண் மட்டும் 

மட்டாய்க் சுவிய மூடியபின் 

சலங்கொப் பளிக்கும் அிரைவாங்கிச் 

சேர்த்து வந்த பின்னந்தி 

புலர்ந்த போதும் புகையெடுத்துப் 

போக்காய் ஏழு பொழுதினுக்கே.. 1212
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வேறு 

ஏழு பொழுதி லின்னமொரு 
புகைக்கு வகைகே ளேதென்னில் 

ஆழுஞ் சாதி லிங்கமுடன் 

அரிதாரங் கந்தி சகடுகுடனே 

ஆழுங் சகாசக் கட்டியிவை 

ஐந்துஞ் சமனாய் வீறொடுங்க 

தாமும் பச்சைப் புசையிலையின் 

சாற்றா லரைத்து வுலரவைத்து 

நீழப் புகைச்சால் கானங்குழலில் 

நினைவேழ் போது வாங்கிவிடே. 1213 

போதே மினுக்கோ யின்னுமிந்தப் 

புகைதான் பிடிக்கப் புளியந்தணலில் 

பாத கேசபரி யந்தம்புகைப் 

பற்ற மருந்தைப் பரப்பியபின் 

மாதே சூழக் கவிசினையாய் 

வளைந்து வேர்வை பொங்கியது 

சூதாய்த் திரையை வாங்கியது 

துவரப் படியே சூட்டிடுமே. 1214 

இலிங்கப்புகை 

இடுமே இன்னமொரு புகைதான் 

ஏழு போது செய்யும்வகை 

சடுகாஞ் சாதி லிங்கமனோ 

சிலையாங் காசுக் கட்டிகந்தி 

விடுவாந் துத்தம் அரிதாரம் 
வகையோர் சமனாய்ப் புகையிலைச்சாறில் 

குடமார் புடையா யரைத்துலர்த்தச் 

தானே வைக்சத் தக்கதுவே. 1215 

  

1214. பரியந்தம் - முடிவு, வரைக்கும்; 
சவிசனை - உறை,
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கச்க புகைக்குத் தான்புளியஞ் 
தணலில் மருந்தைப் பரப்பியபின் 

பக்கம் புகைகள் சிதறாமல் 

பாங்காய்க் குவிய மூடியது 

கக்கும் புசையால் வேர்வையெல்லாம் 

சுடுகத் திரையை வாங்கிவிடும் 

ஓக்சுத் தவரு மிப்படிநீ 

ஏழு போதும் உறச்செய்யே. 1216 

செய்த பின்பு ஏழுபோது 

இரமாய் விட்டுச் சீர்கண்டு 

பையக் குளிர்நீர் தனிலருத்தப் 

பதமாம் 1நாலு இனங்கடந்தால் 

வையகம் புகழும் விளக்கெண்ணெய் 

வார்த்துத் தேய்க்க உசிலரைப்பு 

மெய்பா யிதுவொன் றரைவருட 

மிணங்க முழு வருவீரே. 1217 

வீர மாறு மட்டுமந்த 

விளக்கெண் ணையைத் தான்முழுகி 

வாரந் இருங் கரப்பன்புண் 

இரந்இச் சேட்டை. வியாதியறும் 

காரஞ் சுருக்கு மற்றுவிடுங் 

கறிகள் பலவு மாகாது 

கூரத் துடனே ஃப்புமுதுற் 

கோடா இருக்கச் சொன்னோமே. 1218 

சொன்னோம் அரைமண் டலங்கட.ந்தால் 

சுத்தி செய்த உப்பாகும் 

மின்னே அவரைப் பிஞ்சுறு 

கீரை முளைத்தண் டதைவிரும்பி 

1மூன்று।



மூலம் 

இன்ன தன்றி வேரொன்றும் 

இணங்கா தொருமண் டலங்கடந்தால் 

பின்னைப் பன்றி செம்மறையும் 

பலாக்காய் உழுந்து மாகாதே. 

ஆகா இண்ணும் அரையக்கேள் 

அவரை துவரை கரும்பயறு 

வாகாம் பாகல் கொம்மட்டி 

மாங்காய் தேங்காய் பூசணிமீன் 

ஏகர இருக்கில் ஆறுதிங்கள் 

எல்லா நோயும் பறந்தோடும் 

சாகா திருக்க வெள்ளாட்டுக் 

கறியை உலர்த்தித் தான்கூட்டே. 

இரசப்புகை 

கூட்டுஞ் சரக்கு ரசப்புகைக்குக் 

கொடிய இரசம் பாடாணம் 

கூட்டுங் கந்இ தாளகமுந் 

துத்த மிவைகள் சமனாக 

ஆட்டும் பச்சைப் புகையிலைச்சாறு 

அதனி லரைத்துத் தஇிரியாக்கிப் 

பூட்டுப் புளியந் துணல்நெருப்பில் 

இரியை யொன்றாய் முழுக்காட்டே. 

காட்டாய் ஏழு போதுதிரிப் 

புகையைக் கட்டாக் கவிசனையும் 

பூட்டாய்ப் புகையால் வேர்வைகொண்டு 

புகழுத் இரியைப் பிரித்துவிட்டால் 

பாட்டால் துயரத் தான்தணியும் 

பகலும் இரவும் பத்தியமாய்க் 

கூட்டாய் வெள்ளாட்டுப் பாலன் னம் 

௮-32 

உப்பி லாதே கொண்டிடுமே. 
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கொண்ட புகைநா ளளவு 

மறுபடியே யானாற் குற்றமன்றி 

உண்ட பொரிப்புஞ் 1சமித்தக்கால் 

உடன்கை யடனே குளிர்நீரில் 

மண்டல மூங்கி யதிலிருக்க 

வைத்தாற் கடிகை இரண்டரையே 

அண்டர் துதிக்க ஏழுஇனம் 

வெந்நீ ராட அடைவாமே. 1223 

அடைவாம் இன்ன மொருபாகம் 

அந்தப் புகைக்கு மிடாத்தண்ணீர் 

விடவே வியாதி வெயிற்காந்திப் 

பட்ட நீரைப் பனிவிமுமுன் 

இடமாய் ஏழு மிடாத்தண்ணீர்ச் 

சேரத் தலையிற் கொரிவீரால் 

கடலே புசலாய்ப் புஃல்வீறுங் 

சரப்பன் புண்ணுங் காணாதே. 1224 

காணா தேபோய் விடுங்கிரந்தி 

கடுகி யெழுந்த புண்முதலாய் 

வீணே செத்து வேருமற்று 

மேனி பழுக்காய் நிறமாகும் 

ஆணாய்ப் பெண்ணாய்ப் பிறந்தோர்க்கும் 

ஆமே முழுக விளக்கெண்ணெய் 
நாணா தொன்றை விட்டொருநாள் 

நாடி முழுக நலமாமே. 1225 

நலமா மின்னும் புகைக்கு 

நல்ல முறைகே எடுக்கும் 

பலநா எளவு மாறியபின் 

பாங்காய் முழுகும் விளக்கெண்ணெய் 
    

1223. ID eh ds STEALTH 

பொசிப்பு - புசிப்பு; 

சமித்தல் - சீரணித்தல்.



மூலம் 

விலகா தொன்றை விட்டொருநாள் 

வீறு மடங்கி யொடுங்கிவிடும் 

திலக நுதற்கண் செவனருளிச் 

செய்தார் ச௫ட்சை செய்லீரே. 

தலைக் கட்டுக்குப் புகை 

செய்யுஞ் சூலைக் கட்டுக்குத் 

இரும் புகைதான் செப்புகிறேன் 

ஐயப் படாமல் நல்லகதந்தி 

அதனைக் குன்றி மணியாகப் 

பையக் கறுத்தக் காறலுள்ள 

பழுக்காய்க் கத்தரிக் காய்பிளந்து 

வையம் புகழக் கந்திமணி 

வசையாய்ப் பிளந்து வைப்பீரே, 

வைப்பீர் மண்பாண் டந்தனிலே 

வைக்கோல் முக்கி நீர்விட்டு 

ஓப்பாய் அதன்மேற் சத்திரிக்காய் 

ஒன்றோ டொன்று சேராமல் 

தப்பா மல்தான் பரப்பியபின் 

சட்டி கவிழ்த்துக் தான்றூடிக் 
குப்பா யேழு சலைமண்ணுங் 

கூறாய்ப் பூசி அடுப்டேற்றே. 

ஏற்றி அடுப்பில் வெந்தபின்பு 
இயல்பாய்ப் புகைகள் கொள்ளுமட்டும் 

சாற்றுத் திரையைக் சவிசனையாய்ச் 

சணத்தி லிறக்கி வேறுபுசை 

மாற்ற மேற்சட்டி யைத்துளைக்க 

வருமே புகைகள் அடிச்கடிதான் 

சற்ற மெனவே புசைகள்வரும் 

சேர விடாமற் இகைத்திடுமே. 

1226 

1227 

1228 

  

1227. கந்திமணி - கந்தகவுருண்டை.
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இகைச்ச ஏழு புகையிந்தப்படி 

செய்வீர் சூலை பதினெட்டும் 

பகைக்சுக் கரடு முரடாகப் 

பற்றும் விரண முளைப்புண்கள் 

குகைக்க ஓடிப் போய்விடுங்காண் 

நல்ல சிகிட்சை இதுவன்றி 

மிசைக்கச் சொன்னோம் புகைவிட்டால் 

விளக்செண்ணெய் தான்முழு கரிதாம் 1230 

அரிதாரப்புகை 

அரிதா ரத்தின் தகட்டை.த்தான் 

அழகாய்க் காரற் கத்திரிக்காய் 

தெரிய இரண்டாய்ப் பிளவுசெய்து 

செய்யுங் கஇரிகைப் படிபரப்பிப் 

பெரிய தாழி யொன்றிலே 

பெருக வைக்கோல் அதில்முக்கி 

விரிவாய்த் தண்ணீர் விட்ட.பின்பு 

வேண்டுத் தகட்டைக் காயவையே. 1231 

வைத்து மேலே சட்டிகொண்டு 

வழங்கக் கவிழ்த்திச் சீலைமண்செய் 

ஒத்தி அடுப்பி லேற்றியனல் 

மூட்டி ஒருசாமங் இ)ந்தால் 

சற்றே நீம்ப Odor 

கானே இரையைக் கவிசனைசெய் 

பற்றாய் வேறு (கைக்குமில்லிப் 

பல்வா யிட்டுப் பாய்ச்சடுமே, 1232 

பாய்ச்சும் புகையால் வேர்வைதனைப் 

பாசத் தடராப் படிதுலர்ந்து 

மூச்சு விடவே திரைப்பிரித்து 

மூன்று தரமிப் படிச்செய்வீர் 

  

1232. நீம்பல் - வெடிப்பு



மூலம் 

வாச்சு தானாற் புகையைவிட்டு 

மறுபத் இயம்விளக் கெண்ணெய் 

தேய்த்துக் குளிப்பீ ரொன்றைவிட்டுச் 

சீராட்டுப் பாலதனைக் கூட்டே. 

கூட்டடா தொன்றைக் கூட்டிலதைக் 

கோடா கோடி குணமுண்டாம் 

நீட்டி நிமிர்ந்து உடம்பசந்து 

நேரே குத்துக் குடையுண்டாய் 

மூட்டிக் கால்கை துனைமுடக்கி 

முழுதும் வீக்கம் பெரிதாக்கி 

ஆட்டி விட்ட பம்பரம்போல் 

அலைவீர் வீணர் இதுகாணே. 

காணப் பட்ட சூலைமுதல் 

கைகால் குழைத்துக் கரடுகட்டும் 

வேண லீக்க மதிமயக்கம் 

வீறு விரண முள்ளதற்கும் 

ஆணிப் படவே சிவனார்வேம்பு 

அதனாற் தைல மொன்றிறக்கும் 

பூண நன்று தைலமொன்று 

பொருந்தவே சரிவத்தி யெடே. 

வத்தி யெடுத்தே அதிற்தைலம் 
நலமாய் வாங்கி இம்மூன்றும் 

பத்தி யுடனே கலந்துவெய்யில் 

பருவத் துடனே பிரட்டிவர 

முத்துந் தைல முட்கொள்ளில் 

முடங்கிக் கிடந்த கால்கைகள் 

செத்தே யிருந்த உடல்விக்கஞ் 

சேரத் தெளியுஞ் சிகிச் சையிதே. 1236
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துவாலை போட 

இதுபோல் வேறு அனுபானம் 

இன்னுஞ் சொல்வோம் உவாய்ப்பட்டை 

சதிய விடி.த்துப் பழங்காடி 

குன்னில் வெந்து விடுமிநத 

விதியால் வந்த வியாநிகளும் 

விட்டே யோடும் விரணங்கள் 

புதுசாய் ஆவிரை யிலையிடித்துப் 

போடுந் துவாலை உச்சிமுதல், 1237 

உச்சி முதலாய்ப் பாதம்வரை 

உடம்பி லுறவே துவாலையிட்டு 

அச்சந் தவிருட னுக்குடனே 

அழகா யிளவெந் நீர்குளிக்கத் 

துச்சந் தீரு மூன்றுதினந் 
துவாலை எடுத்துப் போட்டிடுவீர் 

கச்சு முலையா யிதுவன்றிக் 

கட்டும் புசையைக் கழறக்கேள். 1238 

கேளாய் நண்டு தேங்காயும் 

கெடியா பிடித்துச் சாறுகொள்ளு 

நாளாய் மூன்றுக்கு அத்திசந்தி 

நன்றா யர௫ுந்து அதன்பின்பு 

ஆளும் ஆவின் பால்தண்டுச் 

சாறு அருந்து யதன்மேலும் 

தாழ்வு மில்லாமல் நல்லெண்ணெய் 

தனிலே நண்டுச் சாறருந்தே, 1239 

அருந்இிப் படியே வெவ்வேறாய் 

அடுத்து அடுத்துக் கொண்டவுடன் 
தெரிந்து மறிந்து போய்விடுங்காண் 

கிற்குங் கரடு புற்றுவிடும்



மூலம் ‘$03 

பொருந்தும் வினையும் போய்விடுமே 

ண்கள் தனக்கு உவளியங்கேள் 

இருந்த ஆவின் பால் தனிலே 

சித்த ரத்தி வெந்துகட்டே. 1240 

கட்டு பருந்திற் கடுப்பெரிப்புக் 

காந்தல் தணியுங் சண்பொருந்தும் 

இட்டம் உவாயின் இலைகாடி 

இசைய வெந்து உவனியஞ்செய் 

இட்ட முடனே புளியிலையைக் 

காடி சேர்த்து வேகவைத்து 

சட்ட முடனே புண்கழுவித் 
தப்பா திலையைத் grease. © 1241 

கட்டாய்ச் ரூலை சரப்பன்புண் 

கடிய கிரந்தி சிரங்குக்குத் 
தொட்டா லதனால் விட்டோடச் 

சொன்னோம் புகைவேது உவனியங்கள் 

மட்டாய் சடுவை யாமல் 

வகுத்தோ மின்னும் வகைசொலக்கேள் 

குட்டா யோடச் சேங்கொட்டை 

கூட்டு மெண்ணெய்க் கொடுத்திடுமே. 1242 

சேங்கொட்டை எண்ணெய் 

சேங்கொட்டை இருகூரு நல்ல கந்தி 

தெளிவுள்ள தகட்டரி தாரமி ரண்டு 

பாங்குடனே படுபாதி கூட்டு நன்றாய்ப் 

பரிவபொடி யடன்காய்ச்சத் தைல மாகும் 

நீங்காத ஒருமிடாத் தண்ணீர் தன்னில் 

நீதைலம் விட்டுவைத்துப் பத்து நேரம் 
வாங்குவாய் நீ்ரெண்ணெய் போலெடுத்து ரவியில் 

வைத்தெடுத்துப் புண்ணிலிட்டுக் குளிக்க வாங்குமே, 

  

1240. கவனியம் - உவனாயம் - துவைத்துக் கட்டு பருத்து; 

சித்தரத்தி - கடுகு
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சலக்கழிச்சலுக்கு 

வாங்காத சலக்கழிச்சல் மாற்று விக்கும் 

மகத்தான தைலமொன்று வசையாய்க் கேளு 

பாங்கான ஏலமில வங்கமதி மதுரம் 

பழந்தேவ தாரமொடு செங்கமுநீர் கோட்டம் 

நீங்காத சாத்திரமாம் வேதிமர மஞ்சள் 

நீண்டசிறு சண்பகமுஞ் சிறுநாகப் பூவும் 

தேங்காத சதகுப்பை வெந்தயங்கச் சோலம் 

இகையாமல் வகையொன்று கழஞ்சு ஆறே. 1244 

ஆறாகச் சறுதேக்கு செவ்வியத்தோல் கிராம்பு 

அரத்தையொடு வாய்விளங்கம் வகைக்குமஞ்சு கழஞ்சு 

வீறான ரிற்றரத்தை தப்பிலியும் நல்ல 

விளாவரிசி இவைமூன்று வகைக்குமூக் கழஞ்சு 

சிறாத செஞ்சந்தனம் கடுகு ரோகணியுஞ் 

ஏறந்தகொத்த மல்லியிவை வகைக்குநாற் கழஞ்சு 

பேறான நெல்லிபத்துப் புழுக்கைவேர் பத்து 

போர்பெரிய சாதிக்காய் பஇன்கழஞ்சும் போடே. 1245 

போட்டடா சந்தனந்தான் பலமொன் றரைத்து 

பொன்முகட்டை வோூற்றா முட்டிவட்டத் துத்தி 

போட்டடா நீர்ப்பூலா வேர்ஆல விழுதும் 

புகழல்லி நீர்வள்ளி நிலப்பனை யின்கிழங்கு 

போட்டடா ஆவிரையின் பட்டை யோடு 

பொன்னாங் காணிதாரி மொல்லங் கோவை 

போட்டடா முடக்கற்றான் சீதாசெங் கழுநீர் 

பொற்சிந்தில் விலாமிச்சு 1வசைக்குயேழு கழஞ்சு. 
1246 

கழஞ்சான இவையெல்லாம் நொறுக்கிக் கொண்டு 

கற்றாழஞ் சோற்றினா லோரரைப் பரைத்து 

விழைஞ்சதொரு தாழைலிழுதுச் சாற்றி லரைத்து 

விரைந்துகுமரிச் சாறுமோர் படியும் விட்டு 

      

1246. 1வசைக்குமுக்ஷ



மூலம் 

குழஞ்சிஆ வின்பால் மூன்று சேர்த்துக் 

தாக்கடா நல்லெண்ணெம் ஆறுபடி யிலே 

வழஞ்சியமா யோர்தாழிக் சாப்புக் கட்டி 

வாகாகக் கற்கம்பா லெண்ணெய் வாரே. 1247 

வார்த்தொன்றாய்க் கலக்கியடுப் பேற்றித் Buy 

மட்டரக எறியவே விநதாயகனைப் பணிந்து 

நேத்திரமாய் மூன்றுநாள் சிறுகொதியு மிட்டு 

நினைவோடே... நாலாநாள் வற்றக் காய்ச்சிப் 

பார்த்தத் தப் பதங்கண்டு மெழுகுபதந் தன்னில் 

பதறாம லேவடித்துப் பக்கு வத்திற் 

சாற்றினேன் குங்குமப்பூ பச்சைக்கர்ப் பூரம் 

சாதிகோரோ சனைகத்தாறி சட்டம் போடே. 1248 

சட்டமடா புழுகுச்சட்டம் வகைக்குமுக் கழஞ்சு 

தனித்தனியே பொடித்தொன்றாய்க் கலந்து போட்டுத் 

இட்டமாய் அறுபத்து நாலு சித்துநீ 
தெரியவல்ல மாணரக்கா மச்ச கேந்திரா 

விட்டிடுவாய் தைலமது வடித்த பின்பு 

வேறேயோரு கலசத்தில் தைலம் வாங்கிக் 

கட்டடா தானியபுடந் தினந்தான் பத்துங் 

சடந்தபின்பு தைலமதைக் கழுத்துக்குக்8ழ்த் தேயே 

1249 

கழுத்துக்கீழ்த் தேய்த்தபின்பு தலைக்குமந்தத் தைலம் 

கயாமல் தேய்த்தபின்பு சீயக்காய் அரைப்பாம் 

பழுத்துவிடும் வெய்யிலிலே முழுகாமல் வெந்நீர் 

பாங்குடனே நாலுநாளுக் கொருமுமுக்கு முழமுகு 

கொழுத்திறைச்சி பால்தயிர்மோர் புளிகைப்பு மல்லால் 

குளிர்ந்தசலம் புகையிலையும் கூட்ட. லாகா 

அழுத்திவிடும் அன்றுவிட்டு மறுநா ளேது 

அசடில்லை வேண்டியதும் அருந்து வாயே. 1250 

1250. அசடில்லை - குற்றமில்லை.
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சிே.ட்டுமத் தைலம் 

வாய்ப்பான தைலமொன் நின்னஞ் சொல்வோம் 

மைந்தனே வகைகேளு ஏலங்குத் திரிக்கம் 

வாய்ப்பான சுச்சோலம் அடவிக்கச் சோலம் 

UGYFLT மாஞ்சிகோட்டம் நறும்பிசின் சந்தனமும் 

வாய்ப்பான சாதிக்காய் பழந்தேவ தாரம் 

வங்காளப் பச்சையகில் சன்னிதா் யகமும் 

மாய்ப்பான கருங்காலி இலவங்கப் பட்டை 

மகாமதுரம் வெந்தயமிலா மிச்சம் வேரே, 1251 

வேர்முதலாய் வகையொன்று கழஞ்சு யொன்று 

வித்தியாச மில்லாம விடித்த ரைத்து 

சாரமுடன் சலமிரண்டு படியிற் சேர்த்து 
தயவாக நல்லெண்ணெய் படிதான் விட்டு 

வீரமுடன் அடுப்பேற்றிக் தீயை மூட்டி 

விநாயடனைப் பூரித்து ஒருநாள் விட்டுச் 

ரான பதம்பார்த்து மெழுகுபதந் தன்னில் 

சித் ரமாய்ப் புழுகுசட்டம் கர்ப்பூரஞ் சேரே, 1252 

சேரடா குங்குமப்பூக் கத்தூரி யிவைகள் 

ிறக்ரவொரு வராகனெடை பொடித்துப் போட்டு 

வாரடா தைலத்தை வடித்துப் பின்பு 

வைத்திடுவாய் தானியபுடம் பத்து நாள்தான் 

சீரடா நாலுநாளுக் கொருமுமுக்கு முழுகச் 

சீயக்சாய் அரைப்புவெந்நீர் சிக்கான தகற்று 

போரடா பால்தயிர்மோர் புளிசசப்பு மல்லால் 

புசையிலையு மாங்கெங்கள் பொல்லாது தள்ளே, 1253 

தள்ளிவிட்டு மறுநாள்தான் கூட்டுவது கூட்டு 

தடையல்ல நீரிழிவு மேகுமுதல் வெட்டை 

தள்ளிவிடுங் சுபாலநீர்ப் பீனிசங்க ளாறும் 

தண்லாக எலும்புருக்கி மூத்திரக்குண்டி பாளை 

1254, அறுப்பு - நீர்ச்சிறுப்பு - செப ட்டுமூத்திறம். — 
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குள்னிவிடும் இந்திரகண்டி கல்லடைப்பன் சிறுப்பும் 

தாகமொடு பித்தவகை உட்டணமுந் தணியும் 

குள்ளிவிடுஞ் லேற்பனநீர் மண்டைப்பீ னிசங்கள் 

தனிலத்தி மூர்ச்சைக்குத் தைலங் கேளே. 1254 

மூர்ச்சைக்குத் தைலம் 

தைலங்கேள் இலுப்பைப்பூ விலாமிச் சோடு 

தனிவேங்கைச் சிராயுடனே அமுக்கிராதன் னாமி 

பயிலான நிலப்பனை வேர்முத்தக் காசு 

பங்கயமாம் வளையமொடு நீர்வள்ளிக் கிழங்கு 

ஓயிலான குறுந்தொட்டி பூமிசர்க் கரையின் 

உடன்கிழங்கு வசையொன்று பலம தஞ்சு 

அயிலாகத் தரித்திட்டுப் பாண்டத் இட்டு 

அடையவே சலமஞ்சு மரக்கா லூட்டே. 1255 

ஊட்டியே அடுப்பேற்றித் தீயை மூட்டு 

ஓடுள்சவதை எட்டொன்றாய்க் குறுக்கிப் பின்பு 

நீட்டியே நல்லெண்ணெய் படியு மஞ்சு 

நேரான ஆவின்பா லவ்வண்ணஞ் சேர்த்து 

மூட்டுவாய் கற்கவகை ஏலமில வங்கம் 

முதுமதுரஞ் சீரகங்க ளிரண்டுமர மஞ்சள் 

கூட்டுவாய் கந்தமகில் செஞ்சந்தனம் மஞ்சிட்டி 

கூர்சாதிக் காய்ப்பத்திரி கிராம்புசத குப்பை, 1256 

சதகுப்பை கோட்டமொடு செவ்வள்ளிக் கொடியும் 

சார்வான தேவதாரம் வெட்டிநெல்லிப் பருப்பும் 

விதமாக வகையோன்று கழஞ்சு அஞ்சு 

வெயிலிலே காயவைத்து இடித்தாட்டுப் பாலில் 

விதம்பல செய்யாதே சலக்கியெண்ணெய் சேர்த்து 

வேகவைத்து மறுதாளில் வடிக்கும் போது 

பதமெழுகு பதங்கண்டு பச்சைக்கர்ப் பூரம் 

பாங்கான அபினிமுக் சழஞ்சுமிட்டு வடியே. 1257
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வடித்திடுவாய் விநாயகனைப் பூசை செய்து 

வைத்திடுவாய் தட்சணைநை வேத்தியமுஞ் செய்து 

கடித்தவாய் துடைத்தாற்போற் கலசமொரன்றி லிட்டுக் 

கனிவாக வண்டுகட்டித் தானியபுட மாக்கி 

முடித்திடவே பத்துநாள் கழிந்த பின்பு 
முறையாக நாலுநாளுக் கொருகால் முழுகு 

படித்தரமாய்ச் சீயக்காய் அரைப்புவெந்நீர் கொண்டு 

பருவமாய் முழுக்கன்று பத்தியத்தைக் கேளே. 1258 

பத்தியங்கள் பால்தயிர்மோர் புளிசசப்பு மல்லால் 

பாரடா புகையிலையும் பச்சைமாங்கி சங்கள் 

சத்தியமாய் விட்டுவிடு மறுநாளைக் காகும் 

சாற்றுகிறோம் தோய்போகும் 1வயணந் தன்னை 

முத்தியநீர்ப் பீனிசமோர்ப் பீனிசஞ்சீ ழிரத்தம் 

மூக்கிலே சிராய்ப்பருத்தி விதைபோலும் விழுதல் 

இத்தனையோர் செம்பித்த செங்கால் நோயும் 

இதிற்பிறந்த மேகமொடு எல்லாம் போமே. 1259 

விடமுட்டித் தைலம் 

போமப்பா ஓஒருதலைநோய் சபால வாயும் 

பித்தமிஞ்சு சரநோவு மண்டை வரு கரப்பன் 

போமப்பா இத்தைலத் தாலே சொன்னேன் 

டொல்லாத விடமுட்டித் தைலஞ் சொல்வோம் 

போமப்பா சன்னிசயித் தியத்துடனே வாதம் 

புரிசுத்தி வருதோடம் அசதி மூர்ச்சை 

போமப்பா மதிமபக்கம் முயலகன்முக வாதம் 

புறவீச்சும் உள்வீச்சு தனுர்வாத முடக்கம் 

போமப்பா குதிவாதம் பக்க வாதம் 

போக்கில்லாத் திமிர்வாதம் எண்பதுவும் போமே. 
260 

  

1238. தட்சணை - காணிக்கை; நைவேத்தியம் - காணிக்கை 

1259. விதங்கள்; 
மாங்கசம் - இறைச்சி 

1260. சன்னிசயித்தியம் - சன்னியில் காணும் சீதளம், 

பக்குவாதம்-பட்சவாதம்.
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வாதமென்ற எண்பதுக்குந் தைலங் கூட்டு 

வகையிலுப்பைப் புன்னைபுங்கு மயில்வேம்பி னோடு 

நீதமுள்ள நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெ யல்லால் 

நினைவுடனே மயில்நெய்க்கு வயணங் கேளு 

பாதமொடு சிறகுலர்த்தி வைத்திருந்த தெடுத்துப் 

பால்வெண்ணெய் தனில்தொறுக்கிப் போட்டுக் காய்ச்சு 

ஈதன்றி மயில்கறியில் வெள்ளாட் டின்பால் 

இதன்வெந்து புரைகுத்திக் கடைந்தி டாயே. 1261 

கடைந்திட்ட. வெண் ணெய்தனை உருக்கிறெய் கூட்டுக் 

கசடற்ற முசுறுமுட்டைக் குஞ்சு கூட்டி 

அடைந்திட்ட தொருபடியில் வெந்நீர் விட்டு 

அப்பனே பிழிந்திட்ட அதுவுங் கூட்டு 

குடைந்திட்ட 1பூநாகத் தைலம் வாங்கிக் 
குறையாம லோர்படிதான் சலத்திழ் போட்டு 

உடைந்திட்ட மண்மணல்கள் கலக்கிப் பின்பு 

ஒருகலசத் இட்டுவட்டத் தோடு போடே. 1262 

ஒடுபோ டதுநடுவே துவார மிட்டு 

ஓவியம்போற் சலைமண்செய் யொருசா ணாழம் 

போடுவட்டக் குழிக்குள்ளே சட்டி வைத்துப் 

பின்புமந்தக் கலசத்தைக் கவிழ்த்து மூடி 

நாடிசந்து வாயதற்குச் சீலைமண்ணுஞ் செய்து 

நாட்டெருவுங் காட்டெருவு மடுக்கித்தீ யைமூட்டு 

பாடில்லா திறக்கிவிடு தைலங் கண்டாய்ப் 

பாங்காக வகைக்கொன்றுக் கரைப்படியும் பதியே. 
1263 

பதியான கொடிக்கள்ளி எருக்குசதுரக் கள்ளி 

பரிவான இலைக்கள்ளி திருகு கள்ளிப் பாலும் 

பதிவான இவ்விலைகள் வாட்டியே பிழியும் 

படிவமைக்கும் அரையந்தப் பால்களுமவ் வண்ணம் 

1261. வயணம் - வலை 

1262. *முசல்புழுக்கை2
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பதியான குழலாதண் டையிடித்த சாறும் 

பாய்ச்சடா அவ்வண்ணம் பருந் தாழி யொன்றில் 

பதியான இந்தவகைச் சாறும்பா லெண்ணெய் 

பதறாமற் சுலந்துவிடு பலசரக்குக் கூட்டே. 1264 

பலசரக்குப் பெருங்காயம் வசம்புமர மஞ்சள் 

படரான சதகுப்பை சன்னிநா யகமும் 

விலையஇகங் சுத்தாரி சீரகங்கள் மூன்றும் 

வீரோமம் பூநாகம் மயிலெச்சம் விரைந்து 

மலையாமல் வகையொன்று கழஞ்சு ஆறு 

மறுபடிநீ வெள்ளுள்ளிப் பருப்புமஞ்சு பலந்தான் 

நிலையாகச் சாறுகொண்டு இவைக ளாட்டி 

நேயமுடன் தீமூட்டி. எரித்தி டாயே, 1265 

எரித்திட்டுப் பதத்திலே வடித்துக் கொண்டு 

என்மக்காள் கணேசனுட. பூசை செய்து 

அரித்ிட்ட தைலத்தைப் பதனஞ் செய்து 

அப்பனே வியாதிகண்டு தொட்டுப் போடு 

விரித்திட்ட சன்னிமுதல் தோடம் போகும் 

மேலான வாதவகை எண்ப தோடும் 

தெரித்திட்ட செவிநாசி ந௫யஞ் செய்யும் 

இருதற்கு உள்ளுக்கோர் காசு சூட்டே. 1266 

குளிர்சோட சுரத்திற்கு 
சூட்டக்கேள் குளிர்நளிர் விடதோட சுரத்தைச் 

சொல்லுகிறோம் உடல்வேர்க்குந் தாக. ம௱கும் 

சூட்டக்கேள் இடுப்பசைந்து தலையும் நோகும் 

சூடெழும்பிக். குஸிர்ந்தபின்பு குளிர்ச்சரமுண் டாகும் 

சூட்டக்கேள் வாத்தியொடு மலசலங் கட்டும் 

துயரமாய் நாவறண்டு சோப மாகும் 

சூட்டக்கேள் அசதியுண்டாங் காசயந் தன்னைச் ப 

சூட்டுகிறேன் வகைகேளுஞ் சந்தி கூட்டே. 1267
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சிந்திமுத்தக் காசற்ப டாகத் தோடு 
சிறந்தகொடு 1வேலிவெட்டி இலாமிச் சம்வேர் 

ஆர்த்தகொத்த மல்லிசுக்கு நிலவேம் போடு 
அதுவகைக்கு இருகழஞ்சு அளவாய்க் கூட்டிப் 

பாந்தமற இடித்துமுக் கூறு செய்து 

பண்புடனே ஒருகூறுக் கிருதாழி நீர்தான் 
சாந்தமாய் லிட்டுயெட் டொன்றாகக் காய்ச்சித் 

தானருந்து தேன்கலந்து இருபோதிப் படியே. 1268 

இப்படியே மூன்றுதினங் கொண்டா யாகில் 
எடுத்தகூரம் குளிர்நடுக்கு விடபாகம் போகும் 

வெப்படர் திருத்திவிடும் வாய்நீர் போக்கும் 

மெய்நீரும் வாந்தியும்போம் வீறு:ம் போக்கும் 

தப்பாத கைப்படனே புளிப்பு மோருந் 

் . தள்ளிவிடு ஆறுஇன்ந் தாண்டு மட்டும் 
அப்படியே கொண்டுநின்ற பேருக் கெல்லாம் 

அளிசுரமு மாறலுடன் அறைகின் நோமே. 1269 

தேற்றாங்கொட்டை தெய் 

அறைகிறேன் பித்தவெட்டை காசக் கூறும் 

அதிற்பிறந்த பலரோகம் சத்தி வாந்தி 

மறையாத பெருமேகம் இருமல் ஈளை 

மதிமயக்கங் காந்தலுடன் எபிவு தாகம் 

உறைவான நெஞ்செரிப்பு வயிற்றி ரைச்சல் 

உட்டணங்கள் கால்கைகள் காந்தல் போக 

நிறையாக ஒருநெய்யைச் சொல்லக் கேளு 
நிமிடத்தில் நிற்பதற்குத் தேற்றான் வித்தே. 1270 

வேறு 

தேற்றான் விதைகால் படிதன்னைத் 

தேய்த்துக் கழுவி யுலரவைத்து 

நேர்ந்திப் பசுவின் பாலதனில் 

நனைக்க மூன்று தினமூறப் 
  

£268. 1 gn gioucnon Gar t12.5
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பார்த்து அதனை இருகூறாய் 

வெட்டிப் பால்விட் டாட்டியபின் 

சேர்த்துத் இரட்டி ய தனளவு 
பசுவின் வெண்ணெய் சேர்த்திடுமே. 1271 

சேர்த்த பின்பு நெய்தன்னில் 

சேரப் போட்டு அடுப்பேற்றி 

போர்த்தி டாதே தீமூட்டி 

எரிக்கிற் கடுகு பொன்னிறமாம் 

கூற்றுப் பார்த்துக் கடைமருந்து 

கூறக் கேள்சீ ரகமேலம் 

ஏற்று வதுதா னிருகழஞ்சும் 

இன்ன மியம்ப வகைகேளே. 1272 

கேளு சாதிக் காய்பத்திரி 

கிராம்பு சிறுநா கப்பூவும் 

நீளு தாளிச பத்திரியும் 

நீதி விடயம் அதிமதுரம் 
வாளுங் ரஞ்சி ரகமோம 

மிலவங்கப் பட்டை சதகுப்பை 

மீளு திரிகடு குடனஞ்சும் 

வராச னெடைக்குக் கூட்டிடுமே, 1273 

கூட்டு மீரேழு மருந்துங் 

குறுக நறுக்கி நிழலுலர்த்தி 
நாட்ட முடனே யிடித்துப் 

பொடியாக்கி யதையும் வடிகட்டி 

வாட்ட மில்லா தெய்ச்சட்டி. 

மகிழ்ந்தே நெய்யிற் பொடிகளுடன் 

சூட்டாய் மூன்று பலஞ்சீனி 

சுலந்து பொடிபோல் தூவிடுமே. 1274
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SIME கிண்டி வெதுப்புடனே 

துணிவா மிறக்கி வண்டுகட்டி 

ஆவிக் கேற்ற தினம்பார்த்து 

அப்பா கொட்டைப் பாக்களவு 

மேவி இருபோ தெண்ணஞ்சு 

இனமும் விரும்பிக் கொள்வீரால் 

கோவித் திருந்த பித்தவெட்டைச் 

கூப்பிட் டோடுங் கண்டாயே. 1275 

கண்டாய் அத்தி சுரவெட்டை 

கால்கை யெரிப்புக் காந்தலொடு 

பண்டாய் எழுந்த சூடுமுதற் 
பனைத்த இருமல் புகைச்சலொடு 

துண்டாய் வந்த சயரோகந் 

தொட்ட வியாதி அத்தனையும் 

வண்டார் குழலாய் பயந்தோடும் 

வச்சிர தே.கம் ஆக்கிடுமே. 1276 

வேறு 

ஆக்கிய யிந்த நெய்க்கு 

அசடில்லைப் பத்தி யங்கள் 

நீக்கிடு புளிக சப்பு 

நிறுத்தினால் மெத்த நன்று 
போக்கிலே கொள்வீ ராகில் 

பொறுப்பது வெகுநாள் செல்லும் 

சிக்கிரம் நிவர்த்தி யாகச் 
செய்காந்த லெரிவைக் கேளே. 1277 

Cag 

காந்தல் எரிவுக்குக் கசாயம் 

காந்தல் எரிவு எடுத்ததற்குக் 
கசாய மொன்று கழறுகிறேன் 

சேர்ந்த மிளகும் அறுகம்வேர் 

சீராய்ச் சமனாய்த் தாக்கியதைப் 
  

1277. நிவர்த்தியாதல் - விட்டுநீங்குதல் 

௮:33
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பாந்த மாக நீரோர்படி. 

விட்டே Aan Gime றாச்கியபின் 

வார்ந்து வடித்தாலின் வெண்ணெயிட்டு 

வளமாய்க் கொள்ள வாங்கிடுமே. 1276 

வாங்கிட இன்ன மொன்று 

வகுக்கிறோம் சுசாயந் தன்னைப் 

பாங்குடன் பத்தி யான 

போர்க்கெல்லாம் பலிக்கு மப்பா 

தங்குடன் மாந்தர்க் காகச் 

செய்வது திரமா காது 

சாங்கமாய்ச் செய்வ தெல்லாந் 

தவமுள்ள தேசத் தோர்க்கே. 1279 

Ga gy 

தேகங் காந்தல் நெஞ்செரித்தல் 

தீரக் சசாயஞ செப்பக்கேள் 

வேச முடைய மிளகுவீல்வ 

வேரின் வைர முளைத்துதுவும் 

பாகஞ் சமனாய்த் தாக்கிரட்டிப் 

பாங்காய்க் கொத்த மல்லியிடு 

ஏக மாக இருதாழி 

நீரிலிட் டெட்டொன் றாக்கே. 1280 

வேறு 

ஆக்கிய சுசாயந் தன்னை 

அந்தி சந்திக்கு வைத்து 
நீக்கிடு பாதி தன்னை 

நீவடி கட்டிப் பின்பு 

தாக்கிட முலைப்பால் பாதி 

சாரித் துத்தனிச் சீரகம் 

பாக்குடன் சிவக்ச நீயும் 

வறுத்ததைப் பொடிசெய் வாயே. 1281 

  

1278. சாங்கம் - ஒழுங்கு
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பொடிவடி கொண்டு பிரண்டு 

பணவெடை பொடிமேல் போட்டுக் 

குடியிது மூன்று போதில் 

குணங்காந்த லெரிவு நிற்கும் 

துடியுடன் மலநீர் விட்டுச் 

சொத்தமா யிருக்கச் செய்யும் 

படியுள்ளோர் தமக்குப் பித்தம் 

பணைத்தது வாந்தி கேளே. 1282 

வேறு 

வாந்தி அரோ? பித்தமதில் 

வாய்நீ ரூறல் நதெஞ்செறிப்புச் 

சாந்தி யாகக் சசாயமொன்று 

சாற்றக் கேளும் தணிவதற்குப் 

பாந்தமாம் வில்வவே ரிழைத்துப் 

பகருங் கொத்த மல்லி 

நோத்த நெல்லுப் பொரிமதுரம் 

நெல்லி யுடன்முத் திரிப்பழமும் 

ஆர்ந்த சீனி கற்கண்டு 

அடைவா யொவ்வோர் கழஞ்சொன்றே. 1283 

ஒன்றாய் நறுக்கிப் படியொன்றில் 

ஒடுக்கி யெட்டொன் றாக்கியதை 

அ௮ன்றா டமாக மூன்றுதினம் 

அந்தி சந்தி கொள்வீரால் 

சென்றா றென்றே விட்டகன்று 

இரும்பிப் பாரா தொளித்தோடும் 

என்றே கசாய மொழிப்படியே 

இணங்கச் செய்வீ ரியல்பாமே. 1284 

வச்சிரவல்லிச் சூரணம் 

இயல்பாம் வச்சிர வல்லியென்றது 

இதுகா ணினிய சூரணங்கள் 

மயலா காத சதுரப்பிரண்டை 

மணிமுத் தினது சமூலமெல்லாம் 
  

1282. சொத்தம் - சொஸ்தம் - சுகம்
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ஒயிலாம் வில்லை போல்நொறுக்கி 

உரலிற் துவைத்து உலரவைத்து 

பயிலா யிடித்த தாளைவடிப் 

பருவத் துடனே வைத்திடுமே. 1285 

வைத்த பின்பு மேல்மருந்து 

வகையைக் கேளு திரீகடுகு 

எய்த்த திரிபலை கல்லுப்பும் 

இசைந்த செவ்வியஞ் சிற்றரத்தை 

மொய்த்தார் ஏலம் இலவங்கம் 

முதிர்த்த கந்தந் திப்பிலிமூலம் 
சித்தா யிரண்டு சீரகமுஞ் 

சீன முடனக்கர காரமே. 1286 

காரமான இந்துப்பு கிராம்பு 

சாதிக் காய்பத் திரியும் 

வீரமூடைய அமுக்கிரா வேரும் 

வகைக்கு நாற்க மஞ்சு 

சாரமுடைய கடுகு ரோகணி 
சாதிக்கா யும்வெண் காரம் 

போராம் வகைக்கும் இருகழஞ்சு 

போடுநவாச் சாரங் கல்மதமே. 1287 

வேறு 

கல்மதஞ் சாரம் இரண்டும் 

வகைக்கொரு கழஞ்சு கூட்டு 

பல்வித மருந்து கழஞ்சு 

பார்த்துக்கை யதினில் பாதி 

வெல்வது வச்ர வல்லிப் 

பொடிசே ரவ்வண்ணஞ் சீனி 

செல்வது மூன்று மொன்றாய்த் - 

இரட்டுரு ரணந்தான் திண்ணே. 1288
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திண்ணடா அத்தி சந்தி 
வெருகடி தேனி லேகான் 

பண்ண டா குன்மம் வாயு 

பாரஉப் பிசமுந் இரும் 

பிண்ணடா கபால வாயுடனே 

பித்தவெண் கோழை தானும் 

விண்ணடா காசக் கூறு 

வெகுண்டுவிட் டோடும் பித்தமே. 1289 

பித்தமாம் உட்டண ரோகம் 

பெருகிய வெட்டைக் கெல்லாம் 

மத்தியாம் வெண்ணெய் நெய்பால் 

மோர்தனைச் செலுத்து வீரால் 

வைத்தியாய் நிவர்த்தி யாகும் 

வேறொன்று மில்லை யப்பா 

சத்தியம் புளிக சப்பு 

கள்ளடா சுகம தாமே. 1290 

மதன காமேசுர கரணம் 

சுகம்கர மதனகா மேசுர 

சூர ணத்தைச் சொல்வோம் 

செகம்புகழ் அமிர்த சர்க்கரை 

சீர்பத்துக் சுழஞ்சு கூட்டி 

இசம்பெற அமுக்கி ராவோர் 

எழில்கண்டங் காரி தூது 

இகையவே முத்தக் காச 

நிலப்பனைப் பகர்ந்திட் டாரே. 1291 

பகர்ந்தது வில்வ வேரும் 

பாதிரிப் பொன்னாங் காணி 

சுகந்தரு நாரி நத்தைச் 
சூரி வோர்$று நெருஞ்சி 

  

1292. நாரி - நன்னாரி
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உகந்த ஈழ்க்காய் நெல்லி 

யொடுிறு கீரை வேரும் 

புகழ்ந்த மாதுளம் வேர்வெட்டி 

விறாமிச்சம் வேரும் போடே. 1292 

போடம்மான் பச்சரிசி வேரும் 

பெரியஆ விரைவேர்ப் பட்டை 

தேடிய அத்திப் பட்டை 

சறந்தகோ ரக்கர் மூலி 

கூடிய லித்துச் சாதிக் 

காய்பத்திரி கூகை நீறும் 

பாடிய கிராம்பும் ஏலம் 

முந்திரிப் பழங்கற் சண்டே. 1293 

சண்டடிற் றரத்தை கல்நார் 

சல்மதங் கொத்த மல்லி 

விண்டதா ஸிசபத் திரியும் 

மிளமுஇப் பிலிசுக் கோடு 

பண்டடதி மதுர மொன்று 

(ரகர்ந்தனர் கழஞ்சு மூன்று 

வண்டலர் குழலாய் மற்ற 

வகையினி துரைக்க லுற்றோம். 1294 

உற்ற? ரகந்தா விரண்டு 

குராசானி யோமம் நெல்லி 

சிற்றில வங்கம் பத்திரி 

சிறுநாகப் பூவ தல்லால் 

கொற்றலர் தேவ தாரம் 

விளாவொடு கோட்டதக் கோலம் 

மூற்றுகத் தூரி மஞ்சள் 
முதுகந்தந் இப்பிலி மூலமே. 1295 

1293. கோரக்கர் மறலி - மஞ்சா
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மூலம்வால் மிளகு தேசா 

புரத்தோடு செவியங்கச் சோலம் 

சீலமாம் அன்ன பேது 

இறந்தமா துளத்தி னோடு 

கோலமாம் அக்கர காரம் 

கூறிய வாய்வி ளங்கம் 

வாலகொடு மகரப் பூவும் 

வசைக்கிரு கழஞ்ச தாமே. 1296 

ஆமொரு கழஞ்சு வீதம் 

அபின்குங் குமப்பூ வல்லரல் 

கோவெரு துடைய கோரோ 

சனையோடு கூறி னோம்பின் 

நாமுரு நாறுங் கத்தூரி 
நல்லநெற் பொரியுங் கூட்டிப் 

பூரூடன் நாடன் பருத்திப் 

பருப்பொடு கழஞ்சு பொடியே. 1297 

பொடி. செய்வ தெட்டெட் டுக்கும் 

போற்றுநாற் றெழுபத் தெட்டு 
வெடிவெயிற் காய வைத்து 

மெல்லிதா பிடித்துச் சேர்ப்பாய் 

வடிசெய்து யிதிலே பாதிதான் 

வங்காளச் சீனி போட்டுப் 

படியவே புதுப்பாண் ட.த்திற் 

பதனஞ்செய் பண்பாய்த் தானே. 1298 

தானென்ற மேக வெட்டை 

குனித்தாது நட்ட மானால் 

தேனென்று நெய்யும் பால்மா 

துளம்பழச் சாற்றுற் இன்னப்
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போனென்ற வீரியவி ருத்திப் 
புருடர்க்குப் பொங்கி வாழும் 

ஞானதே சிகனைப்போற் காயஞ் 

சுப்பிர மாசு நண்ணுமே. 1299 

நண்ணுவீர் நாற்பத் தெட்டு 
நாள்பாதி யருந்துவீ ராகில் 

புண்ணிய புருட னாவான் 

பூமகள் விரும்பி வாழ்வாள் 

திண்ணமாய்ப் பலனுண் டாகுந் 

தினந்தோறும் பால்சொள் வீரால் 

அண்ணலார் அருளி னாலே 

அறிந்துசெய் அதனா லாமே. 1300 

அறிந்துசெய் வாத சீதம் 

அணுகிடில் இஞ்ச் சாற்றில் 

செறிந்திடு வெருகடி நீயும் 
தின்றுவா பத்துப் போது 

பிறிந்திடுங் குடைச்சல் நீங்கிப் 

பின்னிய முடக்குந் தீரும் 

முறிந்திடா தனுபா னத்தில் 
முற்றும்தீ அருந்து வாயே, 1301 

அருந்திய நாள்மட் டுக்கும் 
அப்புறம் விடுதி விட்டால் 

இருந்தியே வாத சீதம் 

பித்தங்கள் சேரொட் டாது 

  

1299. 1சுகம்பிர காசம் நண்ணும் 

சுப்பிரம் - ஒளி 

1300. பூமகள் - இலக்குமி: அண்ணலார் - சிவபெருமான்
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பொருந்திடு பிணிகட் கெல்லாம் 

புகலிடங் கதிகெட் டோடும் 

வருந்தியே யுண்ண வாந்தி 

மலபந்த வாயு போமே, 1302 

வாயுவொடு முந்நூற் றாறும் 
வாதங்க ளெண்பத் தெட்டும் 

பாய்கின்ற குன்ம மெட்டும் 
பலமேக மிருபத் தொன்றும் 

நோய்மூலக் கிராணி பாண்டு 

விடபாகம் நொறுக்கும் பின்னும் 

சியிரத்தங் குளிர்சு ரங்கள் 

இரும்நோய் நீர்மூல மாமே, 1303 

வேறு 

அதிவிடயச் கரணம் 

மூலக் சிராணிக் கதிவிடயம் 

முகிழ்ச்சூ ரணத்தின் வகைகேளாய் 

சீல விடையம் பெருங்காம் 

Amar sigs இிப்பிலியும் 

சால நிறைந்த சாஇபத்திரி 

சமன்முக் கழஞ்சு சாதிக்காய் 

தூல சூட்ச மைங்கழஞ்சு 

துய்ய இப்பிலி நாற்சுழஞ்சே. 1304 

ஃழஞ்சு எட்டு வேர்க்கொம்பு 

கடுகு வெள்ளுள்ளி அப்படியே 

கழஞ்சு பத்து நாய்க்கடுகு 

கருத்தாய்ப் போடுங் களங்கமற 

    

1302. 

1303. 

மலபந்தம் - மலக்கட்டு 

1ஓடுங்கு!62 

நிர்மூலம் - நிருமூலம் - கட்டழிதல்



522 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1300 

கழஞ்சு பத்துத் திப்பினியு 
மூல மொடுகட் டாகவிரு 

கழஞ்சு அபினுங் கூட்டிடுவாய் 

சனிவாய் வெதுப்பித் தாளாட்டே. 1305 

ஆட்டி யதற்கு எஞ்சுபலஞ் 
சீனி கலந்து புதுக்கரசத்து 

ஆட்டி அதுதான் சூரணத்தை 
அப்பா அந்தி சந்தியோடு 

ஆட்டி அதுவும் வெருகடு.தான் 
அருந்த அனுபா னத்தின்வகை 

ஆட்டி முத்தக் கசாயத்தால் 

அருந்தேன் இஞ்சிச் சாறாமே, 1306 

ஆமே கிராணி ஆறுவகை 

அசடும் தீரும் ௮னுபானம் 

ஆமே சுக்குக் சடுகெள்ளு 

அப்பா திப்பிலி சமனாக 

ஆமே வெதுப்பித் தூளாட்டி 

அதிலே பாதி சூரணமும் 

ஆமே சலந்து கொண்டுவர 

அதனால் எல்லாம் ஒழிவதுவே. 1307 

Cai py 

ஒழிவதழற்கு இன்ன மொன்று 

ஊட்ட வகைகேள் பெருந்தும்டை 

வழியா நொரச்சில் ao Gaby 

முருங்கை ஈர்க்க லையோடு 

நெழியாய்க் கொழிஞ்சி சாரணைவோர் 

நீதி முத்தக் காசுக்கு 
வெழியாய் நல்ல மலைதாங்கி 

வேருஞ் சமனாய் இடித்திடுமம. 1308
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Cag 

Qy5SOS YYSH MO 
இயலொரு கூறுக் குத்தான் 

படித்தர மாக வப்பா 

பரய்ச்சிரு நாழி நீரைக் 

குடிப்பதற் கெட்டொன் றாக்கிக் 

கொள்வதுக் கொன்று கேளும் 

முடிப்பது கிழிம ருந்து 
மிளகுதிப் பிலியுஞ் சுக்கசே. 1309 

சுக்குவெள் ஞள்ளி யோமம் 

சூட்டதி விடயம் வசம்பும் 

BsAor 1இரண்டோ டேற்றித் 

தாழ்வில்லாக் கிழியுங் சுட்டிப் 

பக்குவத் துடன்தா னந்தக் 

கசாயத்திற் பாய்ச்சிப் பின்பு 

கொக்கடா அந்தி சந்தி 

துணிந்துதா றிந்து கொள்ளே. 1310 

வேறு 

கொள்ளவே மூன்றுதினத் துடனே மூலங் 

கூட்டோடே விழுந்துபோங் குறைதா னில்லை 

விள்ளுறேன் இன்னமொரு கசாயத் தன்னை 

வேப்பீர்க்கில் கருவேம்பி னீர்க்கில் சுக்கில 

வள்ளுறேன் வெள்ளுள்ளி இப்பிலியி னோடு 

வராகந்தா னினமருந்து வகைக்கு மூன்று 

உள்ளுவேன் ஒள்ளிதாய்க் கழிபோலக் கட்டி 

ஒருநாளைக் இருநாழி நிரை ட்டே. 1311 

  

1310. 1ரெட்டொன் நாக்கி;
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சளட்டியதை எட்டொன்றாய்க் குறுக்கப்பொட் டணத்தை 

ஒருநாளைக் கிருபோது அரைத்ததையுங் கலக்கி 

மளட்டியதில் மூன்றுதினம் மூலம்வே ரோடும் 

ஒடுங்கா ணின்னமொரு கசாயங் கேளு 

ஊட்டியதில் வெள்ளுள்ளி கருவேம்பி னீர்க்கு 

ஐஓகோகோ சுக்குவேப் பீர்க்கில்திப் பிலியும் 

ஊட்டியது சமனாகத் தட்டியே சசாயம் 

ஒப்பாகச் சலமிரண்டு படிதான் சேரே. 1312 

சேரடா இப்படியே மூன்றுநா எப்பா 

இனந்தோறும் எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கி 

வாரடா இருபோதும் அருந்தி னாக்கால் 

மாசகல மூலம்வேர் மடிந்து போகும் 

ஆரடா பத்தியங்கள் புளிகசப்பு மாற்று 

ஆச்சரியங் சுகாயங்கட்கு அசடோ வில்லை 

பாரடா வேண துண்டு சுருக்கிச் சொன்னோம் 

பண்பான சிவகைச் சூரணந்தான் பாரே. 1313 

சிவதைச் தரணம் 

பாரப்பா வெதைச்சூ ரணத்தைத் தானும் 

பாடினோம் சவதையொரு பலந்தான் கூட்டு 

பாரப்பா திரிபலையுங் கொத்தமல்லி ரோணி 

பகர்தேசா புரமிந்து செவ்வியமுத் தக்காசு 

பாரப்பா இரிகடுமு சீரகங்க விரண்டும் 

பண்பாகச் இறுநாசப் பூவன்ன பேதி 

பாரப்பா விலாமிச்சு வசைக்குமுக் கழஞ்சு 

பழதந்தேவ தாரமில வங்கப்பத் திரியே. 1314 

பத்இரியுங் போட்டமொடு நல்ல கந்தம் 
பரிவான பொரிகாரம் கத்தூரி மஞ்சள் 

முத்திரியா சடாமாஞ்சி வாய்வி ளங்கம் 

முறையாக வகைக்கொள்றுக் கொனள்றரையாங் கழஞ்சு
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இத்தனையா னாலேமு மருந்துலர்த்தி யிடித்து 

என்மகனே வடிகட்டிச் சீனியந் தெடைக்கு 

அகுதனையு மொன்றாய்க்க லந்துசூர ணித்து 

அருந்துவாய் வெருசடிதான் அபானவாயு வுக்கே. 1315 

வாயுவென்னப் பட்டதுக்குத் தேனிஞ்சிச் சாற்றில் 

வளமாக ஒருபோது கொள்ளத் தீரும் 

தேயமுதல் கலக்கியது பழமலம்தீர்க் கட்டும் 

இறந்துவிடு மல்லாது தேகசொத்த முண்டாம் 

நேயமுள்ள பேர்க்காகு மலக்கட் டில்லை 

நினைவுகெட்ட மாந்தருக்குச் செய்ய வேண்டாம் 

ஆயமுள்ள மருந்தெல்லாம் அடக்கம்விட்டுச் சொன்னோம் 

அப்பனே ஒப்பில்லை அதேகநோய் பறக்குமே, 1316 

வேறு 

பறந்திடும் பத்து நாட்குள் 

பழமலங் கதியும் வாயும் 

இறந்திடும் உட்டணம் போக்கும் 

இருமலும் ஈளை நீங்கும் 

சிழந்திடுந் தேக காந்தி 
செய்திடுக் தினவும் வாங்கும் 

நிறைந்ததை உண்டு வந்தால் 

நீள்பிணி ௮அண்டொட் டாகே, 1317 

Cag 

ஒட்டாத ஈளையோ டிருமல் விக்கல் 

ஒடிடவே இப்பிலிவெந் தயம்நெல்லிம் பருப்பு 

தட்டாத சிற்றறததை நெற்பொரிசர்க் கரையுஞ் 

சமனாக வகையொன்று கழஞ்சு ஆறு 

முட்டாகக் காயவைத்துத் தூளா யாட்டி 

முறையோடே வடிகட்டிக் கொண்டுநெய்யில் விரவி 

கட்டாக அர்இிசந்தி கொட்டைப்பாக் களவு 

கடங்களறத் இன்றுவரிற் கள்ளம் போமே, 1318
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கள்ளம்போம் களக்சாத்த இருமல் ஈஎனள 

கபங்களஊொடு கயக்கூறு விக்கல் போகும் 

கள்ளம்போம் இன்னமொன்று விக்க லுக்குச் 

சுனிந்ததொரு விளாம்பழத்ன் விதையைப் போக்கிக் 

சுள்ளமில்லா முலைப்பாலிற் சாரித் தப்பாற் 

கடியநல்ல இப்பிலியை வறுத்துக் கொண்டு 

சுள்ளமறத் தூளாக்கி வடித்து இந்து 

கால்கழஞ்சும் அமுக்கிராவேர் சுட்ட கரியே, 1319 

கரியான இவையொக்க வொன்றாய்ச் சேர்த்துச் 

கறத்தகொம்பிற் தேனிலே கலந்து கொண்டு 

விரிவான அத்இசந்தி கொள்ளக் கொள்ள 

விக்கலெல்லாம் பறந்தோடும் இளைப்பும் ஈளை 

விரிவான இருமலொடு வறட்டி தாகம் 

பேரான தோடமுதற் பிரிந்து போகும் 

தெரியாத வகையெல்லாம் சொல்லி விட்டோம் 

சிறந்தமகா லில்வாதி லேகியமா நிலத்தே. 1320 

மகாவில்வாதி லேகியம் 

மாநிலத்தில் வில்வாதி லேகி யத்தை 

வசையாகச் சொல்லுகிறோம் வரிசை யாகக் 

கானகத்தி லில்லாத வில்வ வேர்தான் 

கனத்தபிர யோகத்துக் கஞ்சுதுலாம் நொறுக்கித் 

கானென்ற பாண்டத்தி லஞ்சுசில் நீரும் 

சாதகமாய் அடுப்பேற்றி எட்டொன் றாக்கிக் 

கோனென்ற வடிகட்டித் தாழி சேர்த்துக் 

கூறாக அஞ்சுதுலாம் பொடியைப் போடே. 1321 

போட்டபின்பு சாக்கரைதா னுருகிற் தானால் 

பிதகுமதை வடிகட்டித் தாழி சேர்த்து 

நாட்டமுடன் இஞ்சிச்சாறு நெல்லிச் சாறும் 

பல்லாக வகைக்குமொரு தூணி சேர்த்து
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வீட்டிமை யில்லாத சகடைமருந்தைச் சொல்வோம் 

வெதுப்பான வெய்யிலிலே காய வைத்துத் 

இட்டடா தனிமிளகுப் பொடியுமொரு குறுணி 

இப்பிலியுஞ் செவ்வியமொடு தூளாறு படியே. 1322 

படியல்லாற் பலமாகச் சுக்குப்பத் துஞ்சு 

பலமோடு ஏலமிலவங் கஞ்சிறு நாகம் 

கொடியதா எளிசபத்திரி சிற்றரத்தை மதுரம் 

கோட்டமொடு பேரரத்தை அக்கர காரம் 

துடியாக வகையொன்று பலந்தா னஞ்சு 

சொன்னதன்பின் சாதிக்காய் பத்திரிகி ராம்பு 

பொடியாக வகையொன்றுக் கீரஞ்சு பலந்தான் 

பொடியாக்கி மருந்தெல்லாம் வடிகட்டிப் போடே. 3 
132 

வடி.சட்டிப் பொடியெல்லாங் கூடச் சேர்த்து 

வளம்பெறக் கசாயமொடு பாகுசா றல்லால் 

நெடியதொரு கருப்பம்பால் கொம்மட்டி மாதுளை 

நோர்த்திபெறு பழச்சாறு வகைக்குமஞ்சு படிதான் 

முடிவாக மூன்றுசாறுங் கூடக் கூட்டி 

முறையோடே அடுப்பேற்றிப் பாகு காய்ச்சி 

அடிமுடியாய் இருக்கின்ற கணேசனைப்பூ சித்து 

அக்குழம்புப் பாகிலேம ருந்துமைத் திடுமே. 1324 

மருந்தான பொடிய்பாகிற் தூவித் தூவி 

வளமாகக் கைவிடாமற் கிண்டி குண்டிப் 

பொருந்தவே கிளறியபின் நெய்படிரெண் டரையும் 

பொலிவுடனே விட்டிளக்கித் தேனுமவ் வண்ணம் 

இருந்தவே விட்டிளக்கி லேகியமாங் கண்டாய் 

இன்னயிரு போதுகொட் பை_ப்பாக் களவும் 

அருத்தவது மண்டலந்தான் அணுகாது தோய்கள் 

அசடில்லை நோய்க்குமார் பாணியென லாமே. 1325
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ஆமப்பா தீராத நோயுங் கேட்கும் 

அதனாலே ஓழி௫ன்ற வியாதி கேளு 

வேமப்பா குள்மமுதற் குட்டம் போகும் 

வெட்டைபோம் சத்தியொடு அரோசி யம்போம் 

போமப்பா சயமாசம் இருமல் ஈளை 

புகைச்சலொடு நெஞ்செரிப்புப் பித்த சோகை 

நாமப்பா காமாலை தொந்திப் போடு 

நலங்கெடுக்கும் அதிசாரங் நாடா தோடும். 1326 

ஓடுகிற வயிற்றிரைச்சல் ரத்தக் கடுப்பும் 

உள்மாந்தை தலைதோயும் சுரமாந்தை தீரும் 

சாடுகின்ற எரிவிரிவுங் காந்தல் தீரும் 

தாகமொடு நீரேற்றம் உப்பிசமுந் தீரும் 

வாடாத புலத்தியனே ஞான சீலா 

வளமான சிவயோகி மச்ச கேந்திரா 

நாடுகின்ற நோயெல்லாம் விட்டோ டிப்போம் 

நல்லபிர யோகமடா பத்தியமும் நலமே. 1327 

பத்தியம் உப்புநெய்பால் துவலரப் பருப்பாம் 

பழுதகற்றும் வழுதலங்காய் முருங்கைப்பிஞ் சாகும் 

சத்தியெனு முளைத்தண்டும் அவரைப் பிஞ்சாம் 

தனிநெல்லி அண்டமொடு விரால்தேளி சுறாமீன் 

வெத்திபுரி வெள்ளாடு காடைமுய லுடும்பு 

மீன்வகை2 ளிதுவெல்லா முலர்த்தியே கூட்டு 

மத்தியிலே விடாமல்நீ மண்டலந்தான் கொண்டால் 

மகாநோயுந் தீருமத்த மகிமைநீ யறியே, 1328 

வில்வாதி லேகியம் 

மகிமைக்கு வில்வாதி லேச யத்தை 

வகையாகச் சொல்லுகிறேன் மைந்தா கேளு 

மகிமையுள்ள வில்வவேரோ ரஞ்சு பலந்தான் 
வாகாக நொறுக்கியே இருதூணி நீரில் 

  

1326. சத்தி - கக்கல் 
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மகிமையுள்ள பாண்டத்தி லிட்டுத்தீ மூட்டி 

வலம்பெறவே நாளோன்றாக் குறுக்கிவடி கட்டி 

மகிமையுள்ள சர்க்கரைதான் நீஆறு பலத்தை 

வற்றிநின்ற கசாயத்தில் மாட்டு வாயே. 1329 

மாட்டுவாய் போட்டதிலே கரைத்துக் காய்ச்சி 

வற்றியது குழம்பாகிப் பாகாய் நிற்கும் 

மாட்டுவாய் மிளகுபொடி செவ்வியந்திப் பிலியும் 

வளமான மகாராச யோக தீரா 

மாட்டுவாய் மலமச்ச கந்தி புத்திரா 

வகையொன்று படிகாலாய் வகுக்கக் கேளு 

மாட்டுவாய் ஏலமில வங்கம் இஞ்சி 

மகத்தான சிறுநாகம் தாளிச பத்திரியே, 1338 

பத்திரியோ டிவைக்கெல்லாம் வசைக்குவெஈரூ பலந்தான் 

பகர்சாடு பத்திரிகி ராம்புபல மரையாம் 

இத்தனையுங் காயவைத்துத் தூளா யாட்டி 

இயல்பான சாறுபா கிதுபருவங் குழம்பாய் 

வற்றிவரும் பதத்திலே கடைமருந்துத் தூளை 

வடிகட்டித் தூவியதை வாகுடனே கிளறு 

வெற்றியாய் லேகியமாம் அதிலே நெய்தேன் 

விட்டுவர ஆழாக்கு விரவியதைக் சண்டே. 1331 

இண்டியது லே௫யந்தான் உண்ணக் கேளு 

சேடில்லைக்: கொட்டைப்பாக் களவுஅந்தி சந்தி 

இண்டியேலே இயமருந்த வயிற்றுவலி குன்மம் 

சண்டிணித்த இருமலொடு ஈளை காசம் 

இண்டியேலே கயத்தினால்நெஞ் செரிப்பு வாயு 

கிராணியஇ சாரமொடு பித்தகா மாலை 

இண்டியேலே இயத்தினாற் தேகக் காந்தல் 

சிளர்காகஞ் சோபமொடு வாதந்தொந் தப்பே. 1332 

௮-34
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தொதந்தித்த பலரோகம் உட்டண ரோகம் 

சோபமொடு விடப்பாண்டு சரங்களுப்பி சங்கள் 

தொந்தித்த வயிற்றிரைச்சல் தோடம் வாந்தி 

தொடர்ச்சியாய் வருமிரத்த பித்த ரோகம் 

தொந்தித்த நீரேற்றம் விச்கமலக் கட்டுத் 

தொலையாத தலைநோவு துயரந் தீரும் 
தொந்இப்பாய் லேகியந்தான் மண்டலதந்தான் கொள்ளு 

சூட்டுகிறேன் குண்டலாதி லேகுியத்தைக் கேளே. 

1333 

வேறு 

குண்டலாதி லேகியம் 

குண்ட லாதி லேகியத்தைச் 

கூறக் கேளும் குவலயத்தில் 

பண்டு சங்கம் Cart HT my 

பலமுஞ் செவிய மதிற்பாதி 

கண்டங் காரியு மவ்வண்ணங் 

சுடுந்திப் பிலிஇதன் மூலம் 

பண்டை. முத்தக் காசுவில்வம் 

சித்திர மூலம் பகர்ந்தோமே. 1334 

பலர்ந்தோம் சீந்தில் நிலப்பனைவேர்ப் 

பலனார் வெட்டி விலாமிச்சு 
பகர்ந்தோம் சிற்றா முட்டி 

கொட்டிக் கிழங்கும் அமுக்கிராவோர் 
பகார்ந்தோம் வகைக்கு நாலஞ்சு 

பலமுங் கூட்டி இடித்துத்தூள் 
பகார்ந்தோம் பாண்டந் தனிற்பத்து 

மரக்காற் பரணி சேர்த்திடுமே. 1335 

பரணி சேர்த்துத் தீமூட்டிப் 

பருவத் துடனே எட்டொன்றாய்ப் 

பரணி குறுக்கிக் கம்கவகைப் 

பகர்வோம் இப்பிலி பலமிரண்டு
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பரணிக் சிசைய கூகைநீறு 

பலந்தான் நாலு நாகப்பூப் 

பரணிக் இசையச் சீரசுங்கள் 

இரண்டு பலமும் வகைமூன்றே. 1336 

மூன்றாம் ஏலம் இலவங்கம் 

முத்தக் காசு சிறுதேக்கு 

மூன்றாம் கர்க்கடக தஇங்கியொடு 

மூலஞ் சாந்திப் பெருங்காயம் 

மூன்றாம் வமைக்கி ரண்டுபலம் 

மிளகுப் பொடிதா னரைப்படு.யே 

மூன்றாம் சுக்கும் பொடியரையாம் 

முழுது மிடித்துத் தூள்வடியே. 1337 

வடித்த தூள்கள் ஒன்றாக்கி 

வைத்த சுசாயம் குழம்பதிலே 

கடித்தாற் போலே பொடித்தூவிக் 

களறக் கிண்டி வற்றவைச்சு 

பிடித்த பிடியாய் நறுநெய்யோர் 

படியும் விட்டுக் கிண்டியபின் 

தடித்த நறுந்தேன் படியொன்று 
தான்விட் டிளக்கி லேகியமே. 1338 

வேறு 

இலே௫யமோர் புதுக்கரகத் இட்டு வைத்து 

என்மகனே வியாதிகண்டு அந்தி சந்தி 

இலேகியமோர் மண்டலந்தான் உண்ணு உண்ணும் 

இயல்பான வியாதிபோம் வகையைக் கேளு 

இலேகஇயந்தான் சிலேற்பனங்க ளெல்லாந் தீரும் 

இடர்படுத்தும் வாயுவென்ற தெல்லாந் இரும் 

இலேகியத்தால் இருமல்போம் குண்ட வாயு 

எட்டுவகைக் குன்மங்கள் பலவுந் தீரும். 1339 

  

1337. சாத்தி - ஓமம்
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இராத விக்கலொடு ஓங்கா எங்கள் 

இறமான பீனிசங்கள் உதரவே தனைகள் 

இராத சுரதோடஞ் சன்னி யோடு 

தேகத்தி லேங்கல்குத்துக் குடைவு ளைச்சல் 

தீராத உப்பிசங்கள் நீரேற்றம் வீக்கம் 

" செரியாமல் அக்கினியின் மருந்தஞ்சீத பித்தம் 

இராத நெஞ்செரிப்பு வாந்தி சூடு 
தெளியாத பலநோவுத் தெளியுந் தானே. 1340 

தெளியாத ரோகங்கள் பலவுந் தீரும் 

செப்பினேன் பத்தியத்தைத் திறமாய்க் கேளு 

தெளியாது புளிகசப்புப் புகையிலைமாங் கிசங்கள் 

சீரான கடல்சம்பை பாகல்பூ சணிக்காய் 

தெளியாது பலாச்காய்தான் சுரைசேம்பு இவைகள் 

இண்டாதே விலக்கிவிடுஞ் சேர்த்தருந்தக் கேளு 

தெளிவான நதெய்பாலு மிளகும் உப்பு 

1செங்கரை முளைத்தண்டு வழுதலையு மாமே. 1341 

ஆமப்பா கொடுப்பையோ டவரைப் பிஞ்சும் 

அப்பனே வெள்ளாட்டுக் கண்ட மாகும் 

ஆமப்பா கடல்சம்பைத் தேளு மாகும் 

அத்நேரங் குளச்சம்பை யலர்ந்த தாகும் 

ஆமப்பா முருங்கையிலைப் பிஞ்சு மாகும் 

அறைக்கீரைத் தழையறுத்துத் தளர்ந்த தாகும் 
ஆமப்பா பசுவின்மோர் புளியா தாகும் 

ஆச்சரியஞ் சுவாசகுடோரி சூரணத்தைக் கேளே. 1342 

சுவாச குடோரிச் நரணம் 

சூரணமாஞ் சுவாசமென்ற குடோரி தன்னைச் 
சூட்டுகிறேன் திரிகடுகு சிற்ற ரத்தை 

சூரணமாம் ௮க்கர காரம்வால் மிளகு 

சொல்லரிய தேசாபுரம் பொரிகாரஞ் சமனாம் 

  

1340. ஒங்காளம் - ஓக்காளம் - வாந்திப்பு 

1341. 1A gy Boor s 14 

மாங்கிசம் - இறைச்சி
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சூரணமாந் தாளிசபத் திரியிரட்டி கூட்டிச் 

சூரியபுடத் தனிலுலர்த்தித் தாளா யாட்டிச் 

சூரணமாய் வடிகட்டிக் கலந்துபுதுக் கரகத் 

தூட்டுவாய் அனுபானஞ் சொல்லக் கேளே; 1343 

சொல்லக்கேள் அனுபாளந் தேனிஞ்சிச் சாறு 

சுகமான நறுநெய்யுங் கூட்டிப் பாரு 

சொல்லக்கேள் தருகிற தென்னவென்றால் 

சுவாசமென்ற தொண்ணூற் நாறும் போகும் 

சொல்லக்கேள் ஈளையொடு இருமல் காசம் 

சூடதிக வெட்டைமுதல் தூளாய்ப் போகும் 

சொல்லக்கேள் இதற்கொத்த இந்தூரம் புகுந்தால் 
தொல்லைவினைகள் விழுந்தோடும் சுருதிதானே. 1344 

வெட்டைச் சூட்டுக்குக் குமரித் தைலம் 

சுருதிவெட்டைச் சூட்டுக்குச் செப்பக் கேளு 

சுகமான குமரியென்னுந் தைலந் தன்னைச் 

சுருதிவெட்டி வேர்முத்தக் காசு தானும் 

தொகைவகைக் கிரண்டுபலந் தோணப் போட்டுச் 

சுருதிகொட்டி முடக்கற்றான் அமுக்கி ராவேர் 

துடியான இற்றாமுட்டி இலாமிச்சு நாரி 

சுருதிதா மரைவளையம் சரகஞ்செங் கழுநீர் 

துணுக்காக நொறுக்கியிட்டு வகைமூன்று பலமே. 1345 

வகையொன்று பலமூன்று வீதஞ் சேர்த்து 

மைந்தனே இடித்துத்தூள் பாண்டத் திட்டுத் 
தொகையாகத் தூணிதநீர் விட்டடுப்பி லேற்றித் 

தோன்றுவது நாலொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கிப் 

பகையாமற் சாறுவகை கரிசா லைச்சாறு 

பாங்கான சிறுகீரைச் சாறுங் கூட்டு 

மிகையாத கொடுப்பைமுசு முசுக்கைச் சாறும் 

ஜேற்குமரி நெல்லிக்காய்ச் சாறுஞ் சேரே, 1346



534 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

சேரடா நீர்வள்ளிக் கிழங்குச் சாறு 

சிறந்தநல்ல இளநீர்தான் திறமா யப்பா 

சேரடா படி.தானும் வகைச்கு நாலு 

சேரவிட்டு நாலொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கிச் 

சேரடா முன்வைத்த சுசாயத் தோடு 

இரட்டுவாய் ஆவின்பால் படிதான் நாலு 

சேரடா தாழியொன்றிற் காப்புக் கட்டித் 

இருந்தயெண்ணெய் படி.நாலு விட்டுச் செய்யே. 1347 

செய்யடா விநாயசனைப் பூசை செய்து 

இறமாக மேல்மருந்து செப்பக் கேளு 

செய்யடா நெல்லிமுள்ளி மதுரம் ஏலம் 

சிறந்தரிறு நாகப்பூத் தேவ தாரம் 

செய்யடா மஞ்சிட்டி மாஞ்சிமர மஞ்சள் 

சண்பகப்பூ புழுக்கை வேர் செவ்வள்ளிக் கொடியும் 

செய்யடா நற்கந்தஞ் செஞ்சந் தனமும் 

நித்திபெறுஞ் சகத்திரமாம் வேது போடே. 1348 

போட்ட டா இலவங்கப் பட்டைபத் திரியும் 

புகழ்பூலாங் கிழங்குகோட்டங் கராம்புசா இக்காய் 

போட்டடா புகழவே வகைழூன்று அழஞ்சு 

புரளவே இடித்தாட்டு இளநீ ராலே 

போட்டடா கலக்கியெண்ணெய் கசாயத் தோடு 

பொலிவான சாறுபாலு டன்தாழிக் குள்ளே 

போட்ட.டா அடுப்பேற்றித் இயை மூட்டி 

புரையற்று மூன்றுநாள் சறுகொதியும் பூட்டே. 1349 

பூட்டியபின் நாலாநாள் பதங்கடுகில் நீரும் 

பொசியாமல் வற்றபத மெழுகி லேதான் 

நீட்டியே சட்டிமுன்னங் குங்குமங்கத் தூரி 

நிசபுமுத சட்டமொடு கோரோசனை வகைக்கு 

  

1350. Bun ge - நீரரும்பல்
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நாட்டியே வகையொன்று கழஞ்சி ரண்டு 

நறுக்கியிட்டு வடித்திடுவாய் தைலந் தன்னைப் 

போட்டியில்லை வண்டுகட்டிக் தானியபுடம் வைத்துப் 

போகச்குடனே நாலுநாளைக் கொருக்கால் முழுகே. 

1350 

முழுகடா சீயக்காய் அரைப்பு வெந்நீர் 

முழுக்கன்று பால்தயிர்மோர் புவிகசப்பு மகற்று 

முழுகடா மூறையோடே மற்றாதாள் கூட்டு 

மோசமில்லை குமரியென்னுந் தைலத் துக்கு 

மூழுகடா பித்தவெட்டை தலைகண் ணோவு 

முரடான உட்சூடு காந்தல் இரும் 

முழுகடா தேகமொரு காந்தி காணும் 

மூக்குநீர்ச் சிறுப்புமல பந்தம் போமே. 1351 

அரக்கெண்ணெய் 

பந்தமுடன் அரக்கெண்ணெய் பித்தவெட்டை சுரங்கள் 

பகையான சயித்தியநீர் மூன்றுவகைப் பணைப்பும் 

கொத்துடனே போவதற்குக் கொம்பரக்கோர் பலந்தான் 

கூறாகப் பொட்டணமாய்க் கட்டிப் பின்பு 

சத்தமுடன் சலங்குறுணி தனிந்தோலாந் திரமாய்த் 

இழூட்டி எரித்நதுநா லொன்றாய் வாங்கி 

வைத்தவுடன் குறுந்தொட்டி அமுக்கி ராவேர் 
வகையொன்று பலமஞ்சு நொறுக்கி டாயே 1352 

நொறுக்கியே சலங்குறுணி தன்னிற் போட்டு 

நேராக வேகவைத்து நாலொன் றாக்கி 

மூறுக்கியே இவ்வகைகள் பிழித்தகசா யங்கள் 

மூட்டுவாய் தயிர்த்தண்ணீர்ப் படியி ரண்டு 

மறுக்கியே பசுவின்பால் படியும் நாலு 

வாகான பழங்காடி படியி ரண்டு 

தறுக்கில்லா நல்லெண்ணெய் படியும் நாலு 

தாழியொன்று காப்பிட்டுச் சாற்றக் கேளே. 1353
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சாற்றக்கேள் கிநாயகனைப் பூசை செய்து 

சதாசிவளைத் தியானித்துக் கற்கந் தன்னைச் 

சாற்றக்கேள் அமுக்கிரா குறுந்தொட்டி வேரும் 

சதகுப்பை பொன்மெழுகு தேவ தாரம் 

சாற்றக்கேள் சிற்றரத்தை பேரேல மஞ்சள் 

சாதிக்காய் பத்திரிக ராம்புவெட்டி, வேரும் 

சாற்றக்கேள் இலாமிச்சம் புழுக்கைவேர்நன் னாரி 

குக்கோலம் கோட்டமொடு முத்தக் காசே. 1354 

முத்தக்காசு அதிமதுரம் செவ்வள்ளிக் கொடியும் 

மூறையாக வகையொன்று கழஞ்சு நாலு 
சுத்தொக்கக் கசாயம்வைத்து இடித்ததூள் தன்னைச் 

சுகமாகக் கசாயந்தயிர்த் தண்ணீரா லாட்டிக் 

கொத்தொக்கக் கலக்கியே ஒன்றாய்ச் சேர்த்துக் 

கொடுந்தியை மூட்டாமல் ஒழுகுகீ யெரித்து 

வற்றக்காய்ச் சாமலே மூன்றுநாள் கழித்து 

மற்றுநாலா நாளில்வடிக் கும்பதம் பாரே, 1355 

பதம்பாரு மெழுகுபதங் கண்டு நீயும் 

பருவத்தே புழுகுசட்டம் கோரோசனையும் போடு 

விதம்பாரு வகையொன்று கழஞ்சி ரண்டு 

மெல்லிதாய்ப் பொடித்திட்டு வடிப்பா யப்பா 

மிதம்பாரு குளிரவிட்டு வண்டுகட்டி வைத்து 

மீறாமற் தானியபுடம் பத்துநாள் கழித்துப் 

பதம்பாரு நாலுநாளுக் கொருக்கால் முழுக 

வாகான சீயக்காய் அரைப்புவெந் நீரே. 1356 

மந்தார காசத் தைலம் 

வெந்நீரும் வளாவாமல் முழுக்கன்று தயிர்பால் 

வீரான புளிகசப்புப் புகையிலையு மாற்று 

குந்நீ்ர்மை நோய்களெல்லாம் விட்டே யோடும் 

சாற்றினேன் மந்தார காசத்தின் தைலம் 

  

1356. வண்டுகட்டல் - வடிகட்டல்



மூலம் $37 

பன்னீர்போற் கெளிவதற்குச் கசாயந் தன்னைப் 

பாடுகிறேன் புலத்தியனே பகரக் கேளு 

நன்னாரி குறுந்தொட்டி பொன்னாங் காணி 

நல்லவட்டத் துத்திவேர் சீந்திற் கண்டே. 1337 

சீந்தியொடு முடக்கற்றான் சீரார்செங் கழுநீர் 

சறந்தநிலப் பனைக்கிழங்கு நீர்வள்ளிக் கிழங்கு 

போந்தஅல்லி தாமரைவேர். வெட்டியிலா மிச்சுப் 

புகழாலம் விழுதுமாவிரம் பட்டை. யோடு 

சாந்தமலை தாங்கிவேர்நீர்ப் பூலா வேரும் 

தறித்திடுவாய் வகையொன்று பலந்தான் மூன்று 

சேந்திடித்துச் சலமும் குறுணித் தண்ணீர் 

சூட்டுவாய் மிடாவிலிட்டுத் இயை மூட்டே. 1358 

மூட்டி எட்டொன்றாய்க் குறுக்கி வாங்கிச் 

சீலைவடி சொண்டுபின்பு செப்பக் கேளு 

நேயமுடன் கடைமருந்து கற்கஞ் சேர்க்க 

நிகழ்த்துகிறோம் ஏலமில வங்கமதி மதுரம் 

மாயமுறு வாய்மரமஞ்சள் சகத்திர வேதி 

வாய்விளங்கச் சோலம்கேட் டஞ்சிறு நாகம் 

நாயமழள்ள சதகுப்பை வெந்தயஞ் சாதிக்காய் 

நல்லசிறு தேக்கரத்தை செவியம் கூட்டே. 1359 

செவியமொடு சண்பசப்பூத் தேவ தாரம் 

இகைத்ததுதான் வகைக்கொன்று கழஞ்சு மூன்று 

குவியவே நெல்லிமுள்ளி சுந்தங்-த்தூரி மஞ்சள் 

கூறரிய புழுக்கைவேர் சாதஇிபத் திரியும் 

செவியமுறுங் கோதும்பை கிராம்புநாற் கழஞ்சு 

செஞ்சந்தங் கொத்தமல்லி தப்பிலிரிற் ரத்தை 

கவியவறு கடுகுரோணி விளாவரிசி தானும் 

கழஞ்சிரண்டு வகையொன்று காயவைத் இடியே. 1360 

  

1359. தூணி நீரில்ட
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இடிபொடியைத் தாழைவிழுதுச் சாற்றி லாட்டி 

இயல்பாகச் சாறுபடி யொன்று விட்டு 

வடிவான குமரியுட சாறுமரைப் படியும் 

வளமான நல்லயெண்ணெய் படிமூன்று கலந்து 

முடிவான கசாயமுன்பு வைத்ததிலே சேர்த்து 

முகூர்த்தத்தில் மஞ்சளில் காப்புக் கட்டிப் 

படிவாகக் கணேசனையும் பூசை செய்து 

பரிவுடனே அடுப்பேற்றித் தீயை மூட்டே. 1361 

மூட்டியே எரித்திட்டு மூன்றுநாளுக் சுப்பால் 

மெழுகுபதந் தன்னிலே படிக்கும் ம்பாது 

நீட்டியே புழுகுடனே பச்சைக்கர்ப் பூரம் 

நிசமாங்கோ ரோசனையும் வகைக்குமிரு கழஞ்சு 

மாட்டியே பொரித்திட்டு வடி.த்திடுவாய் தைலம் 

வண்டுகட்டி தானியபுடம் வைத்தெடுத்துக் கொண்டு 

மூட்டியே நாலுநாளுக் கொருமுமுக்கு முழுகு 

மூறையோடே $யக்கவரய் அரைப்புவெந்நீர் வாரே. 1362 

வார்த்தெண்ணெய் முழுக்கற்று மோர்தயிர்பால் இறைச்சி 

மருவுதலும் புளிகசப்பு புகையிலையு மாற்று 

வார்த்தெண்ணெய் முழுவரில் போம்தோய் கேளு 

மைந்தனே மந்தார காசமொடு ஏங்கல் 

வார்த்தெண்ணெய் முழுமையிலே இருமல் ஈளை 

மசுத்தான பக்கமந் தார காசம் 

வார்த்த தண்ணெய் முழுமையிலே கபாலதீர்ப் பாய்ச்சல் 

வாதமொடு பொருமல்குரு வேர்வை போமே. 1363 

  

1363. ஏங்கல் - ஓர் இழுப்பு



மூலம் 539 

குருவேர்வை நெஞ்சருமல் 1நெஞ்செ ரிப்புக் 

கூறரிய அரோடூபித்தந் தலைநோய்கண் வலியும் 

கிறுகிறுப்பு ?முறிந்தொடுங்கி இவைகளெல் லாந்தான் 

கேளடா உப்புடனே துவரைவழு தலங்காய் 

மறுவில்லா முளைத்தண்டு நறுநெய் பாலாம் 

மற்றொன்று மாகாது வாதராட் சதனே. 1364 

வாதராட்சதக்குளிகை 

வாதராட்சதக் குளிை தன்னைக் கேளு 

வகையாச உரைக்கிறேன் மருந்து Bair 

பேதுமற வளர்சூதம் பெரிய லோகம் 

பலமுடைய காந்தமொடு இந்தூ ரங்கள் 

நீகமுடன் வகையொன்று பலந்தா னொன்று 

நேர்வாளம் மனோசிலையும் ரசகந்தி யோடு 

வேதமுறை நாவிலிங்கம் வெண்காரந் தானும் 

வராகனஞ்சு வகையாகச் சுத்தி செய்யே. 1365 

சுத்திசெய்த மருந்துடனே இந்தரரங் கூட்டிச் 

சுருதிபெற நொச்சியிலைச் சாற்றி லாட்டிச் 

சுத்திபெறத் தூளாக்கிக் கங்கா சலத்தின் குப்பித் 

தோன்றவே சீலைமண் ஏழுதரஞ் செய்து 

சுத்திபெற மருந்தடைத்து மண்ணுஞ் செய்து 

சூட்சமாய் ஓட்டடுப் பொன்று போடு 

சுத்தியாய்த் தாழியொன்றில் நாலுவிரல் மண்ணும் 

சொரிந்துகுப்பி வைத்தபின்பு மணல்கழுத்திற் 

கொட்டே. 1366 

கழுத்தும.ட்டு மணல்கொட்டித் தயை மூட்டிக் 

கமலவன்னி ஒருசாமம் காடாக்கி ஸியும்பின்பு 

பழுத்துவிழப் பதினொன்று சாம மாட்டிப் 

பார்ப்பளவில் சிந்தூர மாகிற் றப்பா 

  

1364. 1நெஞ்சுக்குத்து, 

£₹முறிந்தோடும் பத்தியந்தான்2
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மழுத்தரித்தார் பதந்தோழுது அனுபா னத்தில் 
வியாஇகண்டு மருந்துகொடு வகையே தென்னில் 

இழுத்துவிடுந் திரிகடுகு வறுத்த தூளில் 
இனியதே னுடன்கலந்து ஊட்டு வாயே. 1967 

ஊட்டுவாய் பணவெடை,.௫ந் தூரங் கூட்டி 
ஒருநாளைக் இருபோதாய் ஒடுங்க மட்டும் 

மூட்டுவாய் சத்திகுன்ம முதலட்ட குன்மம் 

முழங்குபதி னெட்டுவசைக் குன்மம் போகும் 

நாட்டுவாய் வாதவகை 1எண்ப தோடும் 

நலங்கெடுக்கும் பலசூலை வாயுவுக் கெல்லாம் 

நீட்டுவாய் சுரசன்னி தோடத் திற்கு 

நெறிஇஞ்சி முருங்கைத்தோல் முலைப்பால் ர 

சேரடா பூநாகம் வெள்ளுள்ளித் தைலம் 

சேரதிலே பணவெடைதான் சிந்தாரத் தருநீத 

பாரடா விழுந்தோடும் பலபலநோ யகன்று 

பாங்கான அ௮அனுபானம் பரிந்திட் டாக்கால் 

வேரடா அற்றுவிடும் வியாதிக் கெல்லாம் 

விரணமுதற் புண்பொடிக ளிவைகள் தீரச் 

சீரடா திரிகடுகுத் தூள்தேனி லூட்டச் 

சிலேற்பனந் தொண்ணூற் றாறும்சிரங்கும் போமே. 

1369 

வேறு 

சிரங்கு சொறிவு வெடிப்பறங்கி 

தீராப் பறங்கி எரிபறங்கி 

தரங்கம் போன்ற அனல்சூலை 

சன்னி வாத மண்டைநோய் 

அரங்கம் போன்ற பினிசமும் 

ஆன தொண்டைப்புற் றரையாப்புப் 

பிரங்கா யோனி லிங்கப் 

புற்றெல்லாப் புற்றும் போமிதற்கே. 1370 

  

1368. 1எண்பத்தஞ்சு।



மூலம் 
541 

இதுக்கே குட்டம் படனெட்டும் 

இறங்குங் கழல்நோய் தொடைவாழை 

அதுகண் பிளவை கிரந்தியுடன் 

ஆறாப் பவுத்திரம் பலவாயு 

முதுக்கண் செவிநோய் செவிப்புற்று 

மூல ரோசம் விப்புருதி 

கதுக்காங் குறைநோய் விடக்கடியும் 

காணா தோடுங் கண்டியே. 1371 

அசுவாதிச் சூரணம் 

அறிவால் அறிவாய் yur ge 

சூரணத் தன்னை அறையக்கேள் 

பிறிவாய் வந்த பலரோகம் 

போகும் படிக்கு அமுக்கிராவேர் 

குறியாய் இடித்து வடிகட்டிக் 

கூட்டு மருந்து திரிகடுகு 
நெறியாஞ் சாதிக் காய்பத்திரி 

நீத மதுரம் கிராம்பாமே. 1372 

ஆமே சடுகு ரோகணியும் 

அசம தாகம் குராசானி 

ஆமே வகைக்கு முக்கழஞ்சு 

அனலில் வெதுப்பித் தூளாக்கி 

ஆமே 1இருபத் தைங்கழஞ்சும் 

௮இக சீனி இவையொக்க 

ஆமேயயிரட்டி அமுக்கிராவேர்ப் 

பொடியுஞ் சூரண மாச்சே, 1373 

  

1371. 

1373. 

கழல் - சுழலை - கழலைக்கட்டு.. 

*இருபத்தேழு 

இருபதின் ஈழஞ்சு$
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Cap 

சூரணமாச் சதனில் வெருகடிதான் நெய்யில் 

தொடர்ந்துயிரு போதுமண்ட வந்தா னுண்ணக் 

காரணமாய் வறண்டுவற்றி யிருந்த தேகம் 

கனத்தவுடல் பூரித்துப் பருக்கு மப்பா 

பூரணமாய்த் தூலித்துப் பருத்தோ ருக்குப் 
பூட்டடா தேனிலே மண்டலந்தான் அருத்து 

வாரணமாயப் பித்தமொடு பாண்டு கீர 

வாழ்மேதி புளியாத மோரி ஓூட்டே. 1374 

ஊட்டடா எலிகடிக்குப் பசுவி னீரில் 
ஓடுங்காத சித்நுவிடந் தேட்க்குவேப் பெண்ணெய் 

பூட்டடா விளக்கெண்ணெய் மேலும் பூசு 

பொல்லாத ஈளையொடு சோகை தீர 

மூட்டடா வெள்ளாட்டு நீரி லேதான் 
மிகுந்தபெரும் பாட்டுக்கு என்ளெண்ணெய் வெல்லக் 

நீட்டடா விரியனுக்கு வெதந்நீரி லூட்டி. 

நிகழவே பூசிவிட நின்று போமே, 1375 

நின்றுபோம் மதலையிளைத் திருந்தா லப்பா 

நேராவின் பாலிலே ஊட்டு ஊட்டு 

நின்றுபோம் அட்டருன்மம் வாயுஅரோ ௫ிக்கு 

நீட்டடா கச்சல்பழச் சாற்றி லேதான் 

நின்றுபோஞ் சூலைகளுக்கு கமுசியிலே யூட்ட 

நில்லாத சோகைகா மாலை போக 

தின்றுபோம் நிம்பத்தின் சாற்றி லுண்ண 

திலைகெட்டுப் பிள்ளையில்லா ததற்குக் கேளே. 1376 

பிள்ளை யில்லா தார்க்கு மப்பா 

பிரமியிலை நல்லெண்ணெய்ப் பாகலிலைச் சாறும் 

தள்ளாத மிளகுடனே கூட்டி யுண்ணச் 

சந்தததான் உண்டாகுந் தாழ்ச்சி யில்லை 

1374. தூலித்தல் - பருத்தல் 

1376. மதலை - பிள்ளை
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கள்ளமுள்ள கைமசக்குக் வெண்ணெய் குன்னில் 

கனமிள கோடருந்து கனிவுண் டாகும் 

தெள்ளியதற் காயமொடு உப்பிலிச்சாற் நிலருந்து 

தெரிவையர்க்கு மாதர்விடை சறக்குந் தானே. 1377 

GUL SH HGS 

தானென்ற குட்டமெல்லாந் தீரு தற்குத் 

குனித்தவேப் பெண்ணெய்தனிற் சாரித் துண்ணு 

கானென்ற செய்யான்தான் கஈடிவிடங்கள் தரச் 

சலியாதே வெள்ளாட்டு நீரி லூட்டு 

தானென்ற மேற்பூச்சு விப்புருதி தீரச் 

சாற்றினேன் வெள்ளுள்ளி வசம்புவெந் நீரிலருந்து 

கானென்ற மோற்றடவி விரியன்கடி தீரத் 

தனிப்பசுவின் பாலிலுண்டு பின்மேலுந் தடவே., 1378 

வறு 

மேலளேறு வாயுவுக்கு வயிறுநோ வுக்கு 

வெற்றிலையிற் பொதிந்துண்டு வெந்நீருங் கொள்ளு 

கால்கைமுக வெரிவுக்குஞ் ிரங்கும் போச்கக் 

சுருத்தாட்டு நீரிலுண்டு துவாலை போடு 

சாலவே வாதத்துக் கேரண்டத் தைலம் 

குனிக்காய்ச்சி உண்டுமேற் சலியவதைப் போடு 

நீலனென வரும்சன்னி தீரநல் வெண்ணெய் 

நினைவுடனே காய்ச்சியுண்டு மேலும் பூசே. 1379 

பூசுவாய் 1மலங்கக்கும் இரும லுக்கும் 

பூட்டடா காரண்டத்தி லருந்திமேற் பூசு 

பூசுவாய் குடைவுகர்ப்ப ரோக வாயு 

அப்பனே இஞ்சிச்சா றதனிற் கொள்ளு 

  

1377. கைமசக்கு - மசக்கு - மாதர் மசக்கை 

மாதவிடை - மாதத்தீட்டு 

1380. *1விடாமல் குக்கும்2,4
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நேசமுடன் மேகவெட்டைத் தாது நட்டம் 

நின்றதுவுந் தீருதற்கு ஆவின்பா லிலருந்து 

மாசற்றுக் கசப்புடனே புளிப்பு மாற்று 

மண்டலதந்தான் உண்டவர்க்கு வல்வினையும் போமே. 

1380 

போமப்பா ஆறுதிங்கள் உண்ட. பேர்க்குப் 

பலமெனுமா யிசுவர்த்திக் கும்நடு வன்காண் 

நாமப்பா சொல்லிவிட்டோம் காயசித்தி யாகும் 

நலம்பெறவே பன்னிரண்டு இங்களுண்ட பேர்க்கு 

வேமப்பா தேகமது பொன்னிறம்போற் சிவந்து 

வேற்றுருவாஞ் சகத்திரத்திற் பலனுண் டாகும் 

ஆமப்பா கண்டதெல்லாந் திண்ணொண் ஸணாது 

ஆச்சரியம் இதன்பெருமை யார்கண் டாரே. 1381 

Cag 

மந்தார காச லேகியம் 

சண்டங் காரி தூதுவளை 

கடிய ஆடா தோடையிலை 

ஓண்ட உலர்த்திப் பொடியாக்கி 

உறுதூள் நன்றாய் வடிகட்டிப் 

பண்டோர் செய்த முறைப்படியே 

பகரக் கேளு திரிகடுகு 

விண்டார் ௮ரத்தைப் பொடியிவைகள் 

வகைக்கா மாக்கு விளம்பினனே. 1382 

விளம்பக் கேளு கொம்புத்தேன் 

வெதுப்பிச் சட்டிக் காயவைத்துக் 

குழம்பாய்க் காய்ச்சி அதிற்பொடிகள் 

குமுறத் தூவிக் கண்டிடவே 

குளும்பச் சினி ஆழாச்குத் 

தானுந் தூவிக் கிண்டியபின் 

நழும்ப நறுநெய் ஆழாக்கு 
நலமாய் விட்டுக் ண்டிட்டே. 1383
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கிண்டி யெடுத்த லேகயத்தைக் 

இிரிகை யுடனே புதுக்கரக 

மண்ட வமைத்து மூன்றாநாள் 

வளமாய்த் தான்றிக் காயளவு 

உண்டே அந்தி சந்தியொடு 

ஒருமண்ட லத்திலொழி வதுகேள் 

கண்டா லோடு மந்தார 

காச சுவாசங் சகசதோவே. 1384 

மகாவாத சன்னிக்குத் தைலம் 

நோவான மகாவாத சன்னிக்கோர் தைலம் 

நோக்குமுன்னே ஒழிந்துவிடச் செப்பக் கேளு 

சகாவான முள்ளுவளர் முன்னை வேரும் 

கழழம்சவே ரானதுத்திப் பட்டை யோடு 

பாவான சீந்திவே ரமுக்கி ராவேர் 

பற்படாகம் நிலவேம்பு எட்டி வேரும் 

கோவான வெட்டியிலா மிச்சம் வேரும் 

கொடியசிறு குறிஞ்சாவேர் மலைதாங்கி வேரே. 1385 

மலைதாங்கி தூதுவேர்நஞ் சுண்டான் பட்டை 

வாகான மூக்கறுத்தான் பட்டை யோடு 

ஓலையாத ஆவிரைவேர் கிளிமூக்குக் கிழங்கு 

உரிலம்பட்டை யோடுகடம்பு நாவற் பட்டை 

நிலையான சாரணைவேர் புளியம் பட்டை 

செம்பிரண்டை மணிப்பிரண்டைக் கழங்கு கூட்டித் 

துலையான பசலைக்கிழங் கரசம் பட்டை 

சுள்ளிவேர் முள்ளிவேர் முள்ளடியின் கிழங்கே. 1386 

இழங்குவகை யல்லாது சந்தி வேரும் 

கிலுகிலுப்பை வேரழிஞ்சில் பட்டை. வேரும் 

முழங்கியகொள்் றைப்பட்டை ஆயிலப் பட்டை 

மூதண்ட நரியனார் பொரியரிசி கூட்டிக் 

௮-33
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களங்கமில்லா எருக்கம்பால் அத்திப் பட்டைக் 

கருவேலம் பட்டையொடு கருங்காலிப் பட்டை 

விளங்குபெரு வாகைப்பட்டை குமிழம் வேரும் 

வில்வவேர் வெள்ளறுகு சிவனார் வேம்பே. 1387 

வேம்பினுட பட்டைமுக்கு றண்டிநெல்லிப் பட்டை 

வீறான தோடைவேர் பனைவேர் கோவை 

மாம்பட்டை புரசினுட பட்டைசங்கங் குப்பி 

மால்கிழங்கு வேங்கைப்பட்டை நொச்சி வேரும் 

சோம்பலில்லாச் சன்னகரம் பட்டை. யோடு 

சுறுக்குடைய சத்திச்சா ரணையின் வேரும் 

வீம்புடைய எலுமிச்சு நாரத்தன் வேர் 

மிளகுசா ரணைவே ரமுக்கிரா வேரே. 1388 

வேரான முருங்கைவேர் புன்முருங்கை வேரும் 

வெள்ளிலவம் பட்டையொடு லவங்கப் பட்டை 

சீரான சங்கம்வேர் சிலந்தியாங் கொடியும் 

சண்பகுத் தாழையொடு சிற்றா.ம ணக்கம்வோர் 

பேரான விளாவின்வேர் பெருங்குறிஞ்சி வேரும் 

புங்கம்வே ரதன்பட்டை உவாவேருங் கூட்டு 

நேரான கொழிஞ்சிவேர் விட்ணுக் கிரந்தி 

நிலைத்தமுத்தக் காசுகண்டங் காரி கூட்டே, 1389 

கூட்டடா ஆடுகன்னாப் பாளைகஞ்சாங் கோரை 

கூறரிய மாவாத மடக்கியுட வேரும் 

கூட்டடா புலித்தொடரி வேரேழுமுள் வேரும் 

கொடியகார்த்து மைக்கிழங்கு வகைக்கிரண்டு 
பலந்தான் 

கூட்டடா தரித்திட்டு யெட்டொன்றாய்க் 

குறுக்கியே பாண்டத்தி லிட்ட பின்பு 

கூட்டடா தரியிட்டு யிடித்ததூ ளுழக்குக் 

கொட்டடா நாற்குறுணி சலம்பாண் டத்தே. 1390
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பாண்டத்தி லிட்டதற்கும் அடுப்பேற்றித் தீயைப் 

பரிவாக எரியிட்டெட் டொன்றாய்க் குறுக்கிப் 

பாண்டத்தி லிட்டபின்பு சாறுவகை தன்னைப் 

பகருகிறோங் கரிசாலை குப்பை மேனி 

பாண்டத்தி லிட்டதல்லாற் தூதுகரு நொச்சி 

பழுதில்லா வெள்ளைதொச்ச மாவிலிங்க யிலையும் 

பாண்டத்தி விடுவதற்குப் பெருந்தம்பை கொற்றான் 

பகர்வேலிப் பருத்தியிலை பொன்னாங் காணியே. 
1391 

காணிபொன்னா விரையிலையும் எருக்கிலைபோற் 

LEDS BW 
கடியஉவா யிலைவகைக்குக் காற்படியாஞ் சாறு 

ஆணியென்னும் வேப்பெண்ணெய் புன்னை யெண்ணெய் 

அழகான நல்லெண்ணெய் இலுப்பை யெண்ணெய் 

பேணிவரும் புங்கெண்ணெய் இவைகள் சமனாய்ப் 

பேறுபட வகைக்குழக்குப் பசுவின்்கோா மயம்பால் 

ஊணியவெள் ளாட்டுப்பால் கோமயமும் வகைக்கு 

ஒருபடி தா விடுகற்கம் உரைக்கி றேனே. 1392 

உரைக்கிறேன் வெள்ளுள்ளி வசம்புதிப் பிலியும் 

ஒப்பரிய க௱ட்டுச்சீ ரகம்அசம தாகம் 

விரைக்கிறேன் சன்னிநா யகுமுங் கூட்டு 

மீறாமல் வகையொன்று கழஞ்சு மூன்று 

அரைக்கிறது சாறுகளாற் கலக்கி யிட்டு 

அப்பனே தாழியொன்றிற் காப்புக்கட்டி 

நிரைக்கிறேன் அடுப்பேற்றித் தீயை மூட்டு 

நினைவாகப் பதத்திலே வடித்து வையே. 1393 

வடித்துவைத்தக் தைலத்தை வண்டு கட்டு. 

வளம்பெறவே நாள்சென்று எடுத்து மைந்தா 

குடிக்வொரு கழஞ்சுயிடு மூன்றுதஇன மப்பா 

கூறாக நூயமிடு கால்கைமேழ் பூசி
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நொடிக்குமுன்னே பதிமூன்று சன்னி போகும் 

நூற்றிரட்டி. இருபதல்லால் வாதம் போகும் 

முடிக்கமூசக வாதமொடு பட்ச வாதம் 

முயலகனும் குமரகண்ட னெல்லரம் போமே. 1394 

போமப்பா வாதமென்ற தெல்லாம் போகும் 

பொல்லாத சன்னியொடு தோடம் போகும் 

நாமப்பா அடக்கமெல்லாம் சொல்லி விட்டோம் 

நன்னூலாஞ் சூத்திரத்தை அடங்கி யாடும் 

வேமப்பா தொட்டதெல்லாம் வியாதிக் காணி 

மெய்யுள்ளோர்க் குரைப்பதுவே விசேட மாகும் 

ஆமப்பா மற்றோரை அடுத்தி டாதே 

அறைூழறேன் நாவறட்? விக்கலிரு மலுக்கே. 1395 

விக்கலுக்கு 

மயிவிறகு சுட்டகரி மதுரஞ் €ீனி 
வடிதேனிற் இப்பிலியும் வகையைக் கூட்டி 

ஓயிலாகக் குற்கண்டுஞ் செய்வீ ராகில் 

ஒடிடுமே நாவறட்சி விக்கல் சத்தி 

பயில்தாக முட்படலம் உள்ளோங் சாளம் 
பகராமற் பகர்ந்ததுவும் பஞ்சாங் கண்டாய் 

அயிலாக இன்னமொன்று சொல்லக் கேளு 

அப்பனே அதிதாகம் போகஅரு நெல்லியே. 1396 

வறு 

நெல்லி நொற்பொரி சர்க்கரை திப்பிலி 

கொல்லி மான்கொம்பு கூட்டி யுரைப்பது 

வல்லி மாமுலைப் பாலி லுரைத்திடச் 

சொல்லி யோடிடும் விக்கலுஞ் சத்தியே, 1397 

வில்வம் நெற்பொரி சர்க்கரை திப்பிலி 

கொல்லி மாமலைத் தேனிற் குழைத்திட 

வல்ல விக்கலுஞ் சத்தியு மாறிடுந் 

தொல்லை யில்லைச் சுகநீடு காலவ, 1398



மூலம் 

நீடு மாதுளை நெற்பொரி சர்க்கரை 

தேடு திப்பிலி தேனிற்கு ழைத்துண்ண 

நாடு விக்க லிருமலுஞ் சத்தியும் 

பாடி யோடிடும் பகரதி மதுரமே, 

வேறு 

அதிமதுரம் ரரகம்வெண் காரம் கோட்டம் 

அழகான திப்பிலிவங் காளச் சீனி 

இதுசனமாய் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றி லேதான் 

இயல்பாக உய்த்திடவே விக்கல் போகும் 

அதிகாரம் தோடமொடு தாசம் நீங்கும் 

அப்பனே மருந்திடுவ றட்சியிரு மலுக்குப் 

புதுசாகச் சண்டமா ௬தலேக யத்தைப் 

புகலுகிறேன் புலத்தியனே சண்டங் காரி. 

Cag 

இருமலுக்குச் சண்டமாருத லேகியம் 

சண்டங் காரி தூதுவளை 

கடிய மிளகுத் தக்காளி 

அண்டர் துதிக்குஞ் சங்கிலையும் 

ஆடா தோடை துளசியிலை 

கொண்டே வகைக்குக் காற்படியாய்க் 
கூறப் புதுசாஞ் சட்டியொன்றில் 

மண்ட அதுவு மரைப்படியாய் 

வற்றக் காய்ச்சிக் கொள்வீரே. 

காய்ச்சிக் கொள்வீ ரதன்பிறகு 

கருப்புக் கட்டி பலமஞ்சு 

பேச்சில் லாதே பொடிசெய்து 

பின்பு சாற்றிற் தூவியது 
நீச்சில் லாதே காற்படியாய் 

நிற்கும் நிதானங் கண்டறிந்து 

கூச்ச மறவே கடைமருந்து 

கூட்ட வகையுங் கூறுவமே, 
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சவறு 

கூறிய சுடுக்காய் இப்பிலிய ரத்தை 

குறையில்லா வகையோன்று கழஞ்சு பத்து 

நீறியே வெயிற்காய வைத்தி டித்து 

தேர்த்தியாய்ப் பொடியை வடித்துக் கொண்டு 

தேறவே முன்புவற் நியகு ழம்பிற் 
சேர்ந்திடவே பொடியதனைக் கூடத் தூவி 

ஆறுதற்கு முன்பாக அடிப்பற் றாமல் 

அடிக்கடிநீ பருவமதாய்க் கண்டு இண்டே. 1403 

வறு 

கிண்டி அரைக்காற் படிதேனைக் 

கிளற விட்டு அதன்பின்பு 

மண்ட. நறுநெய் மாகாணிப் 

படியை விட்டு மத்திக்கச் 

சண்ட மாருத லேகியத்தைத் 

கான்றிக் காய்போ லுண்டைசெய்து 

கொண்டு வரவே இருமலெல்லாங் 

கூப்பிட் டோடுங் கண்டீரே. 1404 

ஈண்டீர் கைப்புப் புளியகற்று 

கரிப்புப் புடனே கச்சக்காய் 

விண்டார் முருங்கைப் பிஞ்சவரை 

வீறி லாத வழுதலையும் 

பண்டார் நறுநெய் பால்துவரைப் 

பருப்பு மருதத் தழைக்கீரை 

தண்டார் தூது சமூலமும்நீ 

தள்ளா தரும்பத் இயங்கடந்தே. 1405 

மந்தார காசக் குழம்பு 

உடந்தே இருமல் மந்தார 

காசம் முதலாய்ப் போவதற்கு 

அடர்த்த குழம்பு ஒன்றுதனை 
அறையக் கேளும் புலத்தியரே
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துடர்ந்தேதே கனக மிளகொன்று 

துய்ய நறுநெய் அவ்வண்ணம் 

படர்ந்த சீனி இவைமூன்றும் 

வகைக்கோர் பலமாய்ப் பாகுசெய்யே. 1406 

செய்வாய் இரண்டு சாமமரை 

தெளிய ஆட்டிப் பிரினிபோல 

தய்யும் பருவம் புதுக்கல௪த் 

திட்டு நாலா நாள்முதலாய் 

வையும் புகழும் அத்திசந்தி 
வாகாய்த் தான்றிக் காயளவு 

உய்யும் படிக்கு அருந்திவரில் 

ஒருமண் டலத்தி லோடிடுமே. 1407 

வேறு 

ஓடிடும் வியாதி கேட்க 

உறுதிகேள் தேங்காய்ப் பாலில் 

கூறிடுஞ் சிறுப யற்றம் 

பருப்பிடு கருத்த பாலால் 

நாடிடு மொன்றாய்க் காய்ச்சி 

நயம்பெற உப்புப் போட்டு 

தேடிடும் படிக்குக் கொள்ளத் 

தெளித்துபஞ் சாகப் போமே. 1408 

வேறு 

பஞ்சதாரைக் குழம்பு 

பஞ்ச தாரை நாற்கழஞ்சு 

பருத்த சுக்கு முக்கழஞ்சு 
இஞ்சி இப்பிலி இருசழஞ்சு 

ஏலந் தானு மொருகழஞ்சு 

அஞ்சுங் கூட்டிப் பொடிசெய்து 

ஆவின் பாலிற் கொள்வீரால்
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1மிஞ்சு பித்தம் தலைநோவு 

வெள்ளோக் காள முள்ளதெல்லாம் 

அஞ்சிப் பயந்து தானடுங்கி 

அடலவிக் சேரிப் போய்விடுமே. 1409 

Gai gl 

மலைதாங்கி நன்னாரி முள்ளி வேரும் 

மகத்தான நெல்லிக்காய் தான்றிக் காயும் 

இலையாடா தோடைகொடித் தூவி யோடு 

இசைந்ததொரு தூதுகண்டங் காரி கூட்டி 

அலைவில்லா தொருநாழி நீரி லப்பா 

அட்டபாகம் வகைக்காற் கழஞ்சு கூட்டி 

நிலவரமாய்த் தேனுமொரு கழஞ்சு கூட்டி 

நேயமுடன் திப்பிலியும் மேற்பொடியும் போடே. 
1410 

Gag 

போட்ட சுசாயம் பொடிதேனும் 

பொருந்த மூன்று தினங்கொள்ள 

நாட்ட மாகப் பின்னிநின்ற 
நாடு செம்மைப் படுங்கண்டாய் 

மீட்டு மத்தோ டேமிளகும் 

சுக்குங் கூட்டிக் கசாயத்தில் 

வாட்ட மின்றிப் பொடி.தேனும் 

வருந்தக் குடிக்க வளமாமே. 1411 

வளமாந் தாது தாகநிற்கும் 

மலமும் பந்தம் மயக்கமறும் 

சளமாய்த் இறந்த தலைநோயும் 

சளிரென் றேறும் வாயுக்குத்தும் 

உளையுங் கால்கை மேல்வலியும் 

plat ளஎத்தோ டிருமல்நிற்கும் 

பழையோர் முனிவோர் நாடிவகைப் 

பகர்ந்தார் வாந்தி இருமலுக்கே. 1412 

  

1409. மிஞ்சும் பித்தம் நாற்பதுவும் 
வெருண்டே ஓடிப் போய்விடுமே.$ழ அடவி - காடு



மூலம் $53 

வேறு 

வாந்தி இருமலுக்கு 

வாந்தியும் இருமலும் மருந்துவீ றுக்கும் 
சேர்ந்திடு மிளகுடன் சுக்குத் தப்பிலி 

கூர்ந்திடும் வில்வவோர் கொத்த மல்லியும் 

சாந்தமாய் இவையஞ்சும் சமன்காண் டாக்குமே. 
1413 

ஆக்கிய மருந்தஞ்சும் அளவுடன் நாழிதீர் 

வாக்குடன் எட்டொன்றாய் வற்றக் காய்ச்சிப்பின் 

போக்குடன் கொண்டவர் பொலிவும் வீறும்விட்டு 

ஏக்கியே பறந்திடும் இயல்இிரி பாலையே, 1414 

வேறு 

திரிபாலை இருவேலி இலாமிச் சம்வோர் 

சிறந்ததோர் முண்டகத்தின் வளைய மோடு 

நெறியான வீழிமரப் பட்டை யோடு 

நிறையொன்றாய் வசைக்குமிரு கழஞ்சு கூட்டிக் 

குறியாக இடித்ததுவும் முக்கூ றிட்டுக் 
கொண்டிடவே இருநாழி நீரி லிட்டுப் 

பிரியாம லொருகூறு அட்ட பாகம் 
போதிரண்டு கொண்டுவரப் பிணிநில் லாதே. 1415 

நில்லாத விடபாகச் சுரமும் வாந்தி 

நெஞ்செரிப்பு குளிர்தாகம் வேர்வை கோழை 

அல்லாத மலசலங் கள்மாறி யாலும் 

அப்பனே கண்மயக்கம் ௮சதி யோடு 

எல்லாம்விட் டோடிடுமாஞ் சோகை நீங்கும் 

-இதுக்குக்கைக் குற்றம்வரி லேறா தேபோம் 

வல்லவர்கள் கண்டறிந்து கொடுக்கத் தீரும் 

மாறலாய் வருசுரமும் வாரா தன்றே. 1416
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Cal p 

மா றல்சுரத்திற்கு 
மாறல் சுரங்கள் மாற்றுதற்கு 

வகைகேள் சீந்தில் பேய்ப்புடலும் 

கூறு முத்தக் காசுவேர்க் 

கொம்பு பற்ப டாகமிவையும் 

தேற வகைக்கு வொருகழஞ்சு 

சிதற இடித்துச் கூறுசெய்து 
தேறு படவே இருதாழி 

நீரி லொருகூ றதிற்போடே. 1417 

போட்டே கசாயம் எட்டொன்றாய்க் 

குறுக்கி வாங்கிப் போதிரண்டு 

நாட்ட மூடனே தேன்கழஞ்சு 

நயமாய் மூன்று நாளருந்த 
வாட்ட மேது மில்லையந்த 

மாறல் மூன்று நாலுபோம் 

கூட்ட முடைய பலசுரங்கள் 

குளிரும் தாகம் வேர்வையும்போம். 1418 

தாகம் வேர்வை மலபந்தம் 

சந்தித் இருந்த தொந்தமொடு 
வேசம் சோபம் நீரேற்றம் 

விட்டே யோடும் பத்தியங்கள் 

மோகம் அடக்கும் புளிகசப்பு 

மோரும் புகையும் தள்ளிவிடு 

ஆகம் தெளிய அன்னப்பால் 

அப்பா அருத்தச் சுகமாமே. 1419 

தி.ப்.பிலாதிச் கரணம் 

ஆமே இருமல் 1சயத்துக்கும் 

அடங்கத் தப்பி லாதியைக்கேள் 

ஆமே சூரணஞ் செய்வதற்கு 
அப்பா இப்பிலி மூன்றுபலம் 

  

1420. 1சளத்துக்கும்; 
சளம் - சளி - கோழை



wee 
மூலல் 

ஆமே இரண்டுபல மாஞ்சில் 

அரத்தை மிளகு வால்மிளகு 

ஆமே ஏலம் இலவங்கப் 

பத்திரிப் பட்டை அதிமதுரம். 

மதுரந் இரிபலை சாதிக்காய் 

பத்திரி கிராம்பு வாய்விளங்கம் 

சதிராங் கொத்த மல்லிகுரா 

சானி தாளிச பத்திரியும் 

எதிராஞ் செவியம் சிறுதேக்கும் 

இரு£ ரகமுந் இப்பிலியும் 

நதிராங் கூகை நீறுடனே 

நறுக்கு மூலம் நாடிடுமே. 

மூலம் அமுக்கி ராவேரும் 

மூன்று கழஞ்சு வகையொன்று 

சீல முடனே காயவைத்துத் 

இறமா யிடித்து வடிகொண்டு 

ஞாலம் புகழும் தூது£ண்டங் 

காரி கரிசாலை யுமுலர்த்தி 

ஒல மெஈ௱வே இடித்தபொடி 

வடிகால் படியா யுரைத்தோமே. 

உரைத்தோம் இந்தப் பொடிகளெல்லாம் 

ஒன்றாய்க் கூட்டி அதிற்பாதி 

உரைத்தோம் சீனி கலந்திடவே 

ஓகோ சூரண மானதுக்கு 

உரைத்தோம் தேனில் வெருகடியாம் 

இருபோ துண்ண இருபதுதாள் 

உரைத்தோம் ஈளை இருமல்சயம் 

ஓடும் அரோ வாந்தியுமே. 

55S 
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வாந்தியும் குடற்பு ரட்டு 
வாயுவும் வயிற்று நோவும் 

தீர்ந்திடும் சிலேற்ப னங்கள் 

தெளிவுறு மலச லங்கள் 

ஆர்ந்திடும் கட்டு விட்டு 

அதிரூடு மிகுந்த பித்தம் 
பேர்த் திடும் நறுநெய் தன்னில் 

பேணிநீ கொள்ளு வாயே, 1424 

கொள்ளுதல் லனுபா னத்திற் 

கூறினேன் வகையாய்க் கேளு 

தெள்ளுமா துளங்க னியினது 

சாற்றில்நீ தின்னும் போது 

ஓள்ளிதாம் சகல நோயும் 

ஓடிடும் பித்தம் போகும் 

துள்ளுநல் புளிப்பு கைப்பு 

மோர்புகை தானுந் தள்ளே. 1425 

வேறு 

தள்ளிய கோழை வாந்தி 

சலேற்பனந் தகர்ந்து போக 

வள்ளலே சசாய மொன்று 

வகுக்கிறேன் வயணங் கேளு 

கள்ளமில் லாத கொத்த 

மல்லியும் ஏலம் காணீ 

நள்ளிரு வேலி மூன்றும் 

வகையொன்று கழஞ்சு மூன்றே. 1426 

கழஞ்சுமூன் றல்லால் இன்னங் 

கழறக்கேள் மதுரம் சுக்கு 

வழஞ்சிய நல்ல சந்தம் 

இலவங்கப் பட்டை. நாலும்



உளங்களி கூற யிரண்டு 

கழஞ்சா யொக்கப் போடு 

தளஞ்சியா யிடித்துத் தூளைத் 
குயவுடன் கூறு போடே. 

போடது முக்கூ றிட்டுப் 
பொலிவுட னொருகூ றுக்கு 

STG தாழி நீரும் 
நலம்பெற எட்டொன் றாக்கித் 

தேடிநீ அந்தி சந்தி 
இனமூன்றும் அருந்தி னாக்கால் 

பாடியே ஒடு மென்று 

பத்தியம் புளியுங் கைப்பே. 

கைப்பொடு புளிப்பு மாற்றிக் 
கசாயநீ ரருந்தி லப்பா 

ஏய்ப்பில்லை இருமல் ஈளை 

சலேற்பன மென்ற வாந்தி 

பற்பல அரோ? கூடப் 

பறந்திடும் பாரி லின்னம் 

சொற்பமாய்த் இப்பி லாதி 

லேூயஞ் சூட்டு றேனே. 

திப்பிலாதி 6லகியம் 

சூட்டுலே கியந்தா னப்பா 

தொதந்திப்।। சயங்கள் தீர 

நாட்டுப் பிலிக மஞ்சு 

நாற்பது பத்துஞ் சேரு 
கூட்டுசிற் ற்ரத்தை தானும் 

கூறுமுப் பதுக மஞ்சு: 

இட்டுநற் கொத்த மல்லி 
பதின்்ஈழஞ் சென்னச் சேரே, 
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சேரடா மிளகு சுக்கு 

செவியம் திப்பிலி மூலம் 

சேரடா மதுரம் நெல்லி 

சீரகம் இரண்டோ டேலம் 

-சேரடா நறுக்கு மூலம் 

சிறுதேக்கும் கூகை நீறும் 

சேரடா அமுக்கி ராவேர் 

குராசானி திருந்தக் கூட்டே. 1431 

திருந்தவால் மிளகு தாளிச 

பத்திரிக டுக்காய் சேரு 

பொருந்தவே வகைக்கு அஞ்சு 

கழஞ்செனப் பூட்டு மன்பு 

மருத்தின்னம் வகைக்கு மூன்று 

கழஞ்சது வகையாய்க் கேளு 

விருந்தில வங்கப் பட்டை, 

பத்திரி விளம்பி னோமே. 1432 

விளம்பினோம் கிராம்பு சாதிக் 

காய்பத்திரி இவைதா னஞ்சு 

வளம்பெறக் காய வைத்து 

இடித்துத்தூள் வடியுங் கட்டிப் 
பளம்பெறக் கண்டங் காரி 

தூதுவும் கரிசா லைப்பார் 

உளம்பெற வகைக்கு மக்குப் 

பொடிவடி கொண்டு சேரே. 1433 

சேரோரு படிந றுந்தேன் 

காய்ச்சியே தெளிவு தன்னில் 

வார்பல மருந்துத் தூளை 

வாக்குடன் தூவிக் கிண்டிச்



மூலம் 

சீர்கண்டு நறுநெய் யுங்காம் 

படிவிட்டுக் கிளறும் போது 

பார்தஇப்பி லாதி லேகியம் 

பாக்குப்பி ரமாணஞ் செய்யே. 

பிரமாணம் உண்டை செய்து 

பின்பொரு போத ருந்தப் 

பிரமாணம் மண்ட. லந்தான் 

பிசகிலா நுண்பா யாகில் 

பிரமாணம் வியாதி வாதம் 

சலேற்பனம் பித்தத் தோடு 

(பிரமாணம் பணைப்புத் தொந்தம் 

பித்தவ றட்சி போமே. 

போம்மல சலபந் தங்கள் 

பொருமல்நெஞ் செரிப்புத் தாகம் 

போம் ஈளை இருமல் வாயு 

இரட்சியும் அரோசி போகும் 

போம்வலி குன்ம வாயு 

வாயூறல் புளித்த யேப்பம் 

போம்அதி சாரம் அக்கினி 

மந்தமும் போகுந் தானே. 

தானென்ற பத்தி யங்கள் 

தன்னைக்கேள் புளிக சப்பு 

தானென்ற தயிர்மோ ரோடு 

புகையிலை வரம்பாய்த் தள்ளு 

கானென்ற நறுநெய் பாலும் 

நுவரையும் அவரைப் பிஞ்சும் 

தானென்ற முருங்கைச் சாறு 

வழுதலை முளைத்தண் டாமே. 
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*1பிரமாணம் இளைப்புத் தொந்தம் 

பித்தவர் தனையும் போமே. 

1பிஞ்சு மாமே
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ஆம்மிள குப்பு மஞ்சள் 

அரைக்க ரையைத் தள்ளி 

ஆம்கரு வேம்பு உள்ளி 

சீரகம் தூது வற்றல் 

ஆம்சிறு சீரை பொன்னாங் 

காணியும் அவரைக்காய்க் கூட்டி 

ஆம்மற்ற தொன்றா காது 

அறைகறேன் அறைகி றேனே. 1438 

Gai pI 

பீனிசத்திற்கு நசியம் 

அறைகிறேன் பீனிசத்தின் நசயந் தன்னை 

அப்பனே ஆவெண்ணெய் உழக்கா மாக்கு 

அறைகிறேன் குங்குமப்பூ பச்சைக்கா்ப் பூரமொடு 

அபின்மருந்தும் கத்தூரி வகைக்குக்காற் கழஞ்சு 

அறைகிறேன் பொடித்திட்டு வேக வைத்துப் 

பதத்திலதை வடித்தாற வைத்துமப்பாற் கேளு 

அறைறேன் அவல்குறுணை வாயி லிட்டு 

அதன்பின்பு நாசியிலே நசியஞ் செய்யே. 1439 

நியஞ்செய் இப்படியே அந்தி சந்தி 

நாள்மூன்றில் குணங்கண்டால் பின்னு மப்பா 

நியஞ்செய் நாலுநாள் ஆறு நாள்தான் 

நாசிநீர்ப் பாய்ச்சலொடு புண்ணும் ஆறும் 

நரியஞ்செய் சூலைபீ ணிசமும் போகும் 

நாகரிக மாகுமின்னம் நசியங் கேளு 

தியமொன்று தேங்காய்நெய் உழக்கு வாங்க 

நலமான குங்குமம் கத்தூரி சேரே, 1440 

சேரப்பா வெந்துகொண்டு நசியஞ் செய்ய 

தீராத பீனிசநீ ரெல்லாந் தீரும் 
ஆரப்பா அறிந்தமட்டுஞ் சொல்லி விட்டோம் 

ஆருக்குஞ் சொல்லாதே அடங்கி ஆடு
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பாரப்பா இந்தநூல் பார்க்கப் பார்க்கப் 

பண்டிதத்தின் திறமெல்லாம் பரிவாய்த் தோணும் 

நேரப்பா உள்ளவர்க்குச் சொல்லு சொல்லு 

நெறிகுறிக ஸில்லார்க்கு நீபூட் டாதே. 1441 

பூட்டாதே வகைமாறி மருந்தி டாதே 

பொற்பூவும் வாசனையாய்ப் பூட்டு பூட்டு 

மூட்டாதே முறையோடே ஏதுஞ் செய்ய 

மோட்சகதி வந்தடையும் மோச மில்லை 

கூட்டாதே இனமறிந்து கூட்டு கூட்டு 

கோடான கோடிபிணி சூலை யும்போம் 

காட்டாதே எந்நாளும் பலநோ யெல்லாம் 

கடைபட்டு ஓடிடுமே கன்ன ரோகம், 1442 

Ca gi 

செவிதோயின் குணம் 

கன்ன ரோகம் 1காதெழிச்சி 

காணுங் குறியைக் கருதக்கேள் 

முன்னம் சூடு கொண்டதன்மேல் 

மூலங் கடுத்து மேலேறி 

அன்னம் ஒறுத்துப் பசியின்றி 

அதிநித் திரைசோம் பலுங்கொடிதாய் 

பின்னும் கபால வாயுவாடூப் 

பீனிசங் கூடப் பிறந்திடுமே, 1443 

கூடப் பிறந்த செவிக்கிரைச்சல் 

குடையும் குத்துச் சலமோரு 

வாடா நீரும் நாசிதனில் 

வறட்சி இரும லுண்டாகும் 

தேடா தன்னம் விடம்போலே 

தயக்க மயக்க முண்டாகும் 

நாடா சீதங் கனத்துடலம் 

நைய்யு மலநீர்க் கட்டிடுமே. 1444 
  

1443. 1காதிரைச்சி, 

௮-36
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கட்டுங் கண்ணி லொளிம௰யக்கும் 

சால்சை அசந்து உளைவுண்டாம் 

முட்டிச் சளிரென் றெனக்குத்தும் 

மூச்சுச் சுவாசம் அதிசரிக்கும் 

வெட்டுப் பட்ட புண்போலே 

மேனி யெங்கும் விதனமுண்டாம் 

மட்டுப் படாத செவிரோகம் 

மருந்து வெண்ணெய் வைப்பீரே. 1445 

மருந்து வெண்ணெய் 

வைப்பீ ர௬ுண்ண நெய்தனக்கு 

வகைகேள் நறுதெய் மருந்தரத்தை 

வெப்பா லரிசி சீரகமும் 

விளங்காய் சாதிக் சாய்பத்திரி 

ஒப்பாங் கிராம்பு அதிமதுரம் 

ஓமமி ரண்டுதா hess oa 

அப்பால் இரிபால் திரிகடுகு 

மிளகு கொத்த மல்லிவகையே. 1446 

வகையோ ரெடையா யதனெடைதற் 

சீனி கூட்டி மருந்துதனைத் 

தஇிகைய வெதுப்பிப் பொடியாக்கச் 

சீனி கலந்து நெய்நாழி 

பசையில் லாதே வெந்திறக்கித் 

தேனும் அளாவிப் பதத்துடனே 

நகையா இறக்கி உண்டுவர 

தசியஞ் செய்ய நலமாமே, 1447 

வேறு 

ஆமே செவிக்குள் வருரோகம் 

அடங்கா நறுநெய் வேப்பெண்ணெய் 

மாமால் துயின்ற கடல்நுரையும் 
வசம்புவெள் ளுூள்ளி வால்மிளகு 

1446. வெப்பாலரிசி - வெட்பாலை யரி9
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நாமா துடல்போல் நற்சோகி 

நற்€ ரகம்பூச் சிக்கூடும் 

போமே வெந்து விட்டடைக்கும் 

புனித மாகும் 1சகலமுமே. 

சகலரோ சுந்தனக்கு மெண்ணெய் 

தானே ஏலாதித் தைலத்தைப் 

புகலாய் வைத்து முழுகிவரப் 

போமே சகல பீடையுத்தான் 

இகலா ததுவே சரீரத்துக்கு 

ஏற்குஞ் சரீரம் சவுக்கியமாம் 

௬கமா யிருக்கும் படிசொன்னோம் 

பித்த சிலேற்பன சுரம்போமே. 

பித்த சிலேட்டுமசுரம் 

பித்தரி லேட்டும சுரந்தன்னைப் 

பேசுங் காலை வகைகேளாய் 

கூத்தும் குடையும் இடுப்பசைந்து 

£குமறிப் பேசும் குறுவேர்வை 

கத்தும் இருமல் மைகால்கள் 

கடுக்கும் மூர்ச்சை அசதியுண்டாம் 

மெத்தக் காது குடைந்திரையும் 

வெதும்பும் நாவும் உலர்ந்திடுமே. 

உலர்ந்தே நாவில் பலாழுட்போல் 

உறையும் தாகம் வயிறிரையும் 

கலந்தே பிரிந்த மான்போலே 

கோந்தல் கொடுக்கும் *கண்டிவக்கும் 

1448 

1449 

1450 

  

1448. 

1449. 

1450. 

1451. 

*காதெதழிச்சி, 

சவுக்கியம் - சுகம் 

“குன் திப்; 
கோல்கண் கடுக்கும், காதல்;,3, 

4கடைசிவக்கும்।
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மலந்தான் 1கட்டும் சிரங்கனக்கும் 

மனமுங் குமட்டும் மதிமயக்கும் 

மலர்ந்தே முகமும் பசந்திலங்கும் 

அசாத்திய மென்ன அறைவீரே. 1451 

அறைந்த குணத்தின் படியிருந்தால் 
அதற்கோர் கசாயம் அருந்தக்கேள் 

சிறந்த முத்தக் காசுடனே 

தேசா புரம்இலா மிச்சம்வோர் 

நிறைந்த பற்ப டாகமிரு 

வேலிவெட் பால்தெற் பொரியும் 

துறைந்த மாவி னிலைர்க்கில் 

சொன்னோம் இதுதான் கொத்தமல்லி. 1452 

இதுஒன் பதுவுஞ் சமன்கூட்டி 
இடித்து நாழி நீரிலிட்டு 

அதுதான் எட்டி லொன்றாக்கி 

அரத்தைப் பொடிமேல் முலைப்பாலும் 

விதியால் இரவு பகலும் 

இருபோது குடிக்க விடாதாகில் 

பதிய இதிலே மாத்திரைகள் 

பாங்காய்க் கொடுநோய் பறந்திடுமே, 1453 

பறந்த வியாதி ஏதென்றால் 

பழைய சுரமும் வகைதோடம் 

நிறைந்த சன்னி பதின்மூன்று 

நெடுமூச் சதிநெஞ் செரிப்பு 

பிறந்த விக்கல் பித்தசிலேற்பனம் 

கோட சுரமும் பிறிந்தோடும் 

சிறந்த மலமூத் திரம்நெகிழும் 
தெளிந்தே விழியுஞ் சிறந்திடுமே, 1454 

  

1451. 1கனக்குஞ் சலங்கட்டும், 

அசாத்தியம் - அருமை
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Q@veoud Gediour ரேதென்னில் 

ஈரேழு நாளில்வீ றொடுங்கும் 

படும்பா டனேக கைகடந்த 
பருவம் வென்மேல் மலைவுண்டாம் 

நெடுநாள் மலமும் கட்டிவிடும் 

நெகிழ ரோகணி கடுக்காய் 

இடமாம் இந்துப் புடனேபேய்ப் 

புடலுங் கசாயத் துடள்கூட்டே. 1455 

கூட்டிக் சசாயம் முலைப்பாலும் 

குறுகி இஞ்சிச் சாறுடனே 

ஆட்டிக் கொடுக்க மேற்பொடி 

இப்பிலியுங் கோடா சூடியிட்டு 

மூட்ட மலபந்த முங்கழியும் 

மூர்ச்சை தெளியும் சன்னியும்போம் 

தாட்ட மரைக்கண் மாமயிலே 

சகல தோடந் தணிந்திடுமே. 1456 

வறு 

காமரசம் 

துணிந்த சாம ரசந்தன்னைச் 

சாற்றக் கேளு பெரும்பாடும் 

தணிந்தே போகும் எலும்புருக்கி 

தாது நட்டம் பிரமேகம் 

குணிந்தே போகும் உட்டணங்கள் 

சகல சுரங்கள் பணைப்புடனே 

தணிந்தே போகும் நீரிழிவு 

அரோ? காந்தி வாத்திதூதே. 1457 

தூது வளம்பூ முருக்கம்பூ 
சொல்லும் வகைக்கு நால்நாழி 

பாத நெருஞ்சில் ஏலநிலப் 

பனையும் வகைக்கோர் 1பலமாகும் 

  

1458, 1பலம்நா லு
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ஓது மதுரம் நன்னாரி 

ஓவ்வொளன் நிரண்டாஞ் சதாவேரி 

வோது "மூன்று பலமுலர்த்திப் 

பொடித்துத் தூள்வடியுங் கண்டதுவே. 1458 

கண்ட பசுவின் பால்பதக்குக் 

காய்ச்சிப் பின்னைப் பொடித்தூவிக் 

இண்டித் திரண்டு வரும்போது 

இளற சர்க்கரைதேன் நெய்மூன்றும் 

கொண்ட வசைக்கோர் படிவிட்டுக் 

கூட்டித் தான்றிக் காயளவு 

அண்ட லுண்டு புளிசசப்பும் 

அருந்தார் பெருமை வகைகேளே. 1459 

பெரும்பா டுடனே எலும்புருக்கி 

பிரமே கங்க ளோடிப்போம் | 

தருந்தா துக்ளு மிகவுண்டாஞ் 
சாருங் காண மிவையொன்று 

வரும்பார் வதிக்கு வெள்விடையோன் 

மூழ்ந்தே யருளிச் செய்ததுகாண் 

இரும்பா லுலகி லிதுபெரிதாம் 
எந்த மருந்துஞ் சிறிதாமே. 1460 

பாலாடச் சரணம் 

ஆமப்பா பாலாடச் சூர ணத்தை 

அறையக் கேளும் புலத்தியனே 

ஆமாம் முந்திரி பேரீச்சம் 

அக்கர காரம் அதிமதுரம் 

ஆமாம் கோட்டம் கொத்தமல்லி 

அமுக்கிரா வேர்சடா மாஞ்சி 

ஆமாம் ஏலம் இலவங்சுப் 

பத்திரி பட்டை அரத்தையெட்டே. 1461 
  

1பலம் மூன்றுவிட்டுக்? 

1460. வெள்விடையோன் - சிவபெருமான்
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எட்டாஞ் சாதிக் காய்பத்திரி 

இராம்பு மிரு” ரகமொடு 

எட்டாந் திரிபலை திரிகடுகும் 

இனிய தாளிச பத்திரியும் 

எட்டாஞ் சிறுநா கப்பூவும் 

இலாமிச் சம்வேர் வால்மிளகு 

எட்டாஞ் செவியம் நன்னாரி 

சழ்க்காய் நெல்லி நெற்பொரியே. 1462 

பொரிசிற் றரத்தை நல்லகந்தம் 

புகழ்சேர் வெட்டி வேர்தகரம் 

அரிதாந் இப்பிலி மூலமொடு 

அசம தாக குராசானி 

விரிவா மாதுளம் பழத்தோடு 

மேன்மை பொருதக் கோலமல்லால் 

தெரிதாங் கூகை நீறுமுத்தக் 

காசுஞ் சமனாய்ச் சேர்கழஞ்சே. 1463 

சேரக் கழஞ்சாய்க் காய வைத்து 

இடித்த தாளை வடிசெய்து 
கார முடைய வங்காளச் 

சனி சமனாய்க் கலந்தபின்பு 

சார முடனே புதுக்கரகத் 

கன்னி லடக்கி அனுபானம் 

நேர மறிந்து தேனிஞ்சிச் 

சாறு நறுநெய் தாட்டிடுமே. 1464 

இடுமே அந்திசந்தி வெருகடி 
யாயொரு மண்டல மிணங்கக் 

கொடுமே அதனாற் குணங்கேளு 

மருட்டும் வாந்தி நெஞ்செரிப்பு
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விடுமே அத்தி சுரம்வெட்டை 

மேகம் தாது நட்டமுதல் 

படுமே இருமல் கணைச்குடும் 
பணைப்பும் யாவும் பறந்திடுமே. 

Cag 

பறந்திட்டக் கணைமேல் வந்த 

சுரம்போகக் serum Cah 

திறந்திட் டேன்வரட் பூலாவேர் 

வில்வவேர் சிற்றா முட்டி 

அறைந்திட் டேன்விட்டுணுக் கிரந்தி 

தன்னாரி இவையோ டைந்தும் 

குறைந்திடா தொவ்வொளன் நறுக்குப் 

பலஞ்சுக்கு மிளகு கூட்டே. 

கூட்டடா இரண்டு மொன்றுக் 

கரைப்பலந் தானு மாக 

தாட்டடா கட்டி யஞ்சு 

கூறிட்டு ஒருகூ றுக்கு 
மூட்டட.ார சலமி ரண்டு 

படிவிட்டு எட்டொன் றாக்கி 

ஆட்டடா அந்தி சந்தி 

அதிசூடு கணையும் மாறுமே. 

மாறுமே கணைச்சு ரங்கள் 

வந்துள்ள பலநோ யுந்தான் 

வீறுமே அடங்கப் போகும் 

வேரொரு குணமு மில்லை 
கதேறுமே வியாதி யெல்லாந் 

தெளியுமே சிந்தை யில்லை 

ஆறுமே மருந்தில் நோய்கள் 

அண்டாது அருளு மாமே, 

1465 

1466 

1467 

1468
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வேறு 

சொர்ணதார வைரவம் 

ஆமப்பா புலத்தியனே 'சொர்ணதார வைரவத்தை 

அறையிறேன் அப்பா அன்பாய்க் கேளு 

ஆமப்பா தங்கமிரண்டு காசு தன்னை 

அகலமாய் லேசாகத் தசடு தட்டி 

ஆமப்பா சாதிலிங்கம் கழஞ்சு நாலும் 

அதுவுடனே சவ்வீரம் வெண்கார மணியும் 

ஆமப்பா சுத்திசெய்து தட்டில் வைத்து 

அடை வாகப் பொதிந்தபின்பு ௮றைகி றேனே. 1469 

அறைகிறேன் ஒருசட்டிக் குள்கற் சுண்ணம் 

அளந்துவொரு படிபோட்டு அதிலே தானும் 

குறையாமல் ஒருபடிசா ராயம் விட்டுக் 

கூறாக நீற்றியதைக் குகையுஞ் செய்து 

நிறையாசச் சட்டிக்குட் குகைநடுவே வைப்பாய் 

நீதியாய்த் தங்கத்தின் தகட்டுப்போட் டணத்தை 

மறையாமற் பதியவைத்து மேலுஞ் சாராயம் 

வழுவாமல் அரைப்படியும் விட்டி டாயே. 1470 

விட்டபின்பு கற்கண்ண நீற்றால் மூடு. 

மேற்சட்டி சவிழ்த்தியே சீலைமண் செய்து 

சட்டமாய் விநாயகனைப் பூசை செய்து 

தாயாரை அர்ச்சித்து அடுப்பி லேற்றி 

இட்டமாய்த் தியானித்துக் கமல வன்னி 
எரியிடுவாய் இருசாமம் சிந்தூர மாகும் 

அட்டஇக்கும் வெல்லுமடா சகல நோய்க்கும் 

ஆணியடா அனுபானத் தாட்டு ஆட்டே. 1471 

  

1469. *சொர்ணனாகிருஷ்ண,, சொர்ணானந்த, 

சொர்ணசாவல,, சொர்னணசருணடி 

கழஞ்சு, 
Sg olor uly
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ஆட்டடா கோழிமுட்டைத் தைலம் வாங்கி 

அதிலேதான் இருகழஞ்சு தைலந் தன்னில் 

பூட்டடா சிந்தூரம் பணவெடைதா னோன்று 

போதிரண்டு மண்டலந்தான் பூட்டு பூட்டு 

மூட்டடா உன்மத்தம் பிசாசு பேய்கள் 

முரணான சயகாசம் குன்மம் குட்டம் 

நீட்டடா மேகவகை நீரிழிவு சோகை 

நில்லாத தராணியொட௫ பவுத்திரங்கள் போமே. 1472 

போமப்பா பவுத் தரங்கள் சரப்பனெடு கிரந்தி 

புண்பொடிகள் அரையாப்பு புடைத்தெழுந்த விரணம் 

போமப்பா விடபாகம் பாண்டுபெரு வயிறு 

பொல்லாத பித்தகா மாலையொடு சோகை 

போமப்பா மூலமுளை பீளிசம்நீர்ப் பாய்ச்சல் 

பொருமலொடு தாகமல்லால் ஈஎளையிரு மலுந்தான் 

போமப்பா பலரோச மெல்லாம் போகும் 

பிணியறிந்து ௮னுபானம் பூட்டப் பாறே, 1473 

பாரப்பா வடிதெடுத்துக் கற்பங் கொண்டு 

பரிவாக கஉண்டுவருங் காலந் தன்னில் 

தாரப்ப வாதமொடு பித்தத் காலே 

தனித்தசிலேற் பனத்தாலே தாறு மாறு 

தூரப்பா பாரமாகக் கற்பங் கொண்டு 

சுழன்றுநீ அலையாதே நோய்கள்வரும் நோய்கள் 

காரப்பா சிந்தார மினங்கள் தோறுவங் 

கட்டாயச் சிந்தூரித்துக் கடக்2உ வையே. 1474 

வையப்பா கற்பங்கள் கொள்ளு முன்னே 

வகையான லேகியங்கள் சூர ணங்கள் 

செய்யப்பா கருதங்கள் தைல மோடு 

கெட்டியாய்ச் செய்துகொண்டு கிரமத் தோடே 

  

1473.  1வீக்கம்,
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பொய்யாக உரைப்பதென்ன புத்தி சொன்னேன் 

புலத்தியனே அதுக்குரைத்த வைத்தி யமப்பா 

மெய்யாகு மென்றோர்க்கு மெய்யாய் நிற்கும் 

விளம்பவென்றாற் பொய்யாகும் விளம்பக் கேளே. 
1475 

வேறு 

கேளப்பா கர்ப்பூர லாசத் குத்தான் 

கெடியாகப் பலமொன்று பொரிகா ரத்தான் 

நாளப்பா பலமொன்று இரண்டு கூட்டி 

நலமான பருத்திவேர் அத்தி வேர்த்தோல் 

நீளப்பா பாங்காகக் சுசாயஞ் செய்து 

நிசமாக விட்டாட்டு ஒருநாள் மட்டும் 

ஆளப்பா அஞ்செருவிற் புடத்தைப் போடு 

ஆறியெடு கல்வத் லாட்டத் தானே 1476 

ஆட்டத்தூ ளாகும்டா வெண்கருவை விட்டு 

அரைத்துவில்லை செய்துரவி யுலர்த்திக் கொண்டு 

மாட்டவே அஞ்செருவிற் புடத்தைப் போட்டு 

வாகாக அரைகத்துரைத்து அஞ்சுகர மானால் 

தாட்டவே வெண்பொடியாம் அதனை யுண்ண 

நலமான பெருவயிறு மகோதரம் குட்டம் 

ஓட்டப்பா நீர்ச்சிறுப்பு கல்ல டைப்பும் 

ஓமேப்பா வெடியுப்புச் சுண்ண நீரே. 1477 

வேறு 

வெடியுப்புப் பலம்பத்துப் பூநீறு பத்து 

வேசமடா பழச்சாறுஞ் சாம மாட்டு 

அடியுப்புக் கரண்டியிலே வார்த்து வைத்து 

அப்பனே கொதிக்கவைக்கச் சுண்ண மாகும் 
கொடிதப்பா பீங்கானில் நீற தாகும் 

கூறினேன் வைத்தியனுட உப்பு நீறே 

துடியப்பா சிலாசத்துத் தனக்கு முன்னே 

தோயப்பா பலநோயுந் தணிய மன்றே. 1478
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வறு 

கற்பமுறை 

தணியப்பா உலைமுகத்தில் துருத்தி கொண்டு 

தரமாக ஊதவிடு அமுக மட்டும் 

பணியப்பா எடுத்ததனை ஆற வைத்துப் 

பாங்காக பின்பொருக்கால் அழுக ஊது 

துணியப்பா பின்புமது குகையில் வைத்துத் 

துலங்கவே பின்பொருக்கால் நன்றாய் ஊது 

அணியப்பா காந்தமது தராப்போல் நிற்கும் 

ஆகாகா காந்தசத் தருமை தானே. 1479 

அருமையென்ற காந்தத்தை உருகுகையில் வைத்து 

அப்பனே மூன்றுதரம் அமுக ஊது 

பெருமையென்ற காந்தமது சத்தாய்ப் போனாற் 

பேச்சேது சூதமொரு பலத்தைத் தாச்கிக் 

சருமையென்ற காந்தமது சோதித் தேற்கக் 

கருவளையல் வீரமொடு காரங் கூட்டி 

உரிமையென்ற சாரமுடன் பழச்சாற்றா லாட்டி 

உலர்த்துவாய் மணம்போலே வில்லை செய்யே. 1480 

வில்லைசெய்த மருந்தெல்லாஞ் சமனாய்ச் சேர்த்து 
மீறியதோர் காந்தசத் துருக்கும் போது 

சொல்லுவேன் சத்துக்குச் சமனாய்த் தாக்கு 

துடியாக ஓவ்வொன்றிற் கொடுக்க வாங்கும் 

அல்லாது சமனாகத் தாக்கிப் பின்பு 

அப்பனே ஒடுகொண்டு மூடிக் கொண்டு 

வல்லதொரு குகையழுக நன்றாய் ஊது 

மகத்தான காந்தமது வங்கந் தானே. 1481 

தானென்ற கார்தமது ஈய மாகச் 

சாத்திரமெலாம் படித்தே னருமை யென்றே 

கானென்ற ஆணவத்தால் வெளியிற் போட்டேன் 

நாட்டாகே களரென்ற பிள்ளைக் கெல்லாம்
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வானென்ற ஈயமதைப் பதனம் பண்ணு 
வணமையாய் அதனுடைய நாகங் கேளு 

வேனென்ற அயப்பொடிதான் பலந்தான் அஞ்சு 
வெள்ளையுடன் தாளகமுஞ் சூதங் கூட்டே. 1482 

கூட்டுவாய் கற்கமொடு சாரந் தன்னைக் 
குறிப்பாக வகைக்கோர் பலம்வீதங் கூட்டி. 

மூட்டுவாய்ப் பூத்துக் கழஞ்சு மொன்று 
முற்றியதோர் வெண்கருவின் நீரா லஈட்டு 

ஆட்டுவாய் இருசாமம் அரைத்துப் பின்பு 
வளமாக வில்லைசெய்து ரலியிற் பேரடு 

நாட்டுவாய் உலர்ந்தகு கைக்குள் ளாக 

நலமாக வைத்ததனைக் குகைவாய் மூடே. 1483 

மூடப்பா ஓடுகொண்டு சிலை செய்து 

மூன்போலே உருக்கியெடு வெண்சுலமாய் நிற்கும் 

தேடப்பா முன்போலே சோதித் தேறு 

செகமெல்லாம் இரும்.அினுட லீயங் காணார் 

ஆடப்பா விதினாட்டுச் சித்த ராட்டு 

அரகரா காந்தமது கூடிழ் றானால் 

வீடப்பா பலத்துதடா மறவி யேது 

மிமிஞ்சு மென்றுசொல்லி மறைத்திட் டாரே. 1484 

மறைத்திட்டார் அயத்ரினொடு காந்தந் தன்னை 

மக்களே ௮வமிருத்துத் தட்டு மென்று 

குறைத்திட்டார் அறுசுவையும் அகற்று முன்பே 

கொள்வதற்கு மூதற்கற்ப மென்று கூறு 

நிறைத்திட்டேன் உலகமெல்லாஞ் சித்தாய்ப் போசு 

நிலையான தாறுவகை உறுதி சொன்னேன் 

முறைத்திட்டந் தப்பாமற் கற்ப முண்ண 

முந்தவே அயமதுவு பொழிந்திட் டேனே, 1485 

  

1485. அவமிருக்து - துர்மரணம்
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மொழிந்ததொரு அயக்காந்தம் பலந்தா னிரண்டு 

முத்தமிழ்சோர் புலத்தியனே வகையொளன் றுக்கு 

தெழமிந்ததொரு தங்கமது பலந்தா னிரண்டு 

சேரவே மூன்றுபொன்றா யுருக்கி யாட்டு 

குழிந்ததொரு கல்வத்திற் பொடியாய்ச் செய்து 

கூறப்பா எண்டெடைக்குச் சவ்வீ ரத்தை 

வழிந்ததொரு மச்சதிலே பனியிற் போடு 

மாட்டடா தங்கடை சூதந் தானே. 1486 

ஞூதுமுற வாலையதாய் நாள்மூன் றில்தரன் 

சுறுக்காக நித்தியமொரு சாம மாட்டி 

நாதுமுற முலைப்பாலால் ஆட்டு ஆட்டு 

ராப்பனியிற் போட்டுவிடு மூன்று நாள்தான் 

வாதுழுற வேதையிடும் வாதக் கல்லோ 

வயிற்றில்வா லைரச மாகச் சொன்னேன் 

வேதையிச லொட்டாது ஆசி யாதே 

வேதைக்குக் குறுவேரை விளம்பக் கேளே. 1487 

விளம்புவேன் வாலைரசம் கண்டெடைக் கிரட்டி 

மீரியகோர் கந்டுயிடு ॥லைபத் தொன்று 

வளம்பெறவே பொற்றலையின் சாற்ற லாட்டு 

வாசமா யிரண்டுதாள் அரைத்த பின்பு 

உளம்பிலக்கக் குப்பியிலே உலர்த்தி யிட்டு 

உத்தமனே வாலுசையிற் இயை மூட்டு 

கும்பெறவே மூன்றுநாள் முத்தீ யிட்டுத் 

தப்பாது தளமுறச் இந்தாரந் தானே. 1488 

சிந்தூரம் சிவப்பென்றால் முருக்கம்பூ ஒவ்வா 

தேஃமதம் கழிவேது வைரவனைப் பூரி 

சிந்தூரம் எடுத் தடக்கிச் சிவனைப் பூசி 

தேவியொடு உணபதிக்குப் பூசை பண்ணு 
  

1587. ஆசித்தல் - விரும்பல்



மூலம் 

சிந்தூரம் இன்பதற்குத் தீட்சை முன்னே 

செயமாசக் காரியமோ டிலக்கணமுஞ் சொன்னேன் 

சிந்தூரம் குன்றியெடை மூதண் டத்தின் 

இறமான லேஇயத்திற் பொடந்து இன்னே. 1489 

இன்னவே லேகஇயந்தான் முன்பே செயவாய் 

இட்சையிரு நூற்றுள்ளே திடமாய்ச் சொன்னேன் 

அன்னயிலே லேகியத்தை யாருஞ் சொல்லார் 

அழகாசக் காசெடை லேகியத்திற் கொள்ளு 

உண்ணவே மண்டலங்கொள் வயது கண்டு 

உத்தமனே நோயென்ற தெல்லாம் போகும் 

அன்னமொரடு பால்சீனி பத்தி யந்தான் 

அப்பனே மற்றொன்றும் ஆகா தென்னே. 1490 

ஆகாது என்றுசொன்ன தேனென் றாக்கால் 

அவமிருத்துத் தட்டுதற்குப் பத்தியம் வேணும் 

வாகாகச் சிந்தூரம் நோய்கொண் டோர்க்கு 

வளமான அுனுபானம் அறிந்து கூட்டித் 

தாகான மண்டலமே குன்றி வீதஞ் 

சாற்றினோம் நோயெல்லாந் தவறுண் டேபோம் 

வாகான பத்தியங்கள் காக்க வேண்டாம் 

மத்தியமாம் புகையிலையும் புளியுந் தானே. 1491 

தானென்ற இரண்டுவிட்டுக் கொண்டாற் கேளு 

தவறாது சகலவி யாதிகளுதந் தீரும் 

கஊனென்ற உடம்பெடுத்தாற் சாகாக் கல்வி 

உத்தமனே இதுக்கல்லோ தள்ளுசிந் தூரம் 

மானென்ற பெண்கள்வலைக் குள்ளே சிக்கி 

மாளுதற்கோ சிந்தூர வைப்பைச் சொன்னேன் 

தானென்ற பொய்விட்டுத் தன்னைக் காணுஞ் 

சாதகமாய் லட்சியத்திற் குறியைப் பாரே. 1492
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பாரப்பா வாசியினால் யோக மாகும் 

பரிவான தீட்சையினால் சித்தி யாகும் 

சாரப்பா சாபமெல்லாம் நிவர்த்தி செய்து 

கற்பத்தில் முதற்கற்பங் காந்தங் கொள்ளு 

சேரப்பா சித்திபெறக் சுதியி னாலே 

சித்தார மெடுத்தாலே கெளிந்து காணும் 

பேரப்பா கேட்டுடனே எமதாூ தர்கள் 

பேசாதே ஓடுவர்காண் பின்பா ராதே. 1493 

பாராத சித்தாந்த மொன்று மில்லை 

பஞ்சகா்த்தாள் கடலமது வேகும் மட்டும் 

சேராதே என்றுசொல்லும் வேதாந் தத்தத் 

தெளிந்தறிய மாட்டார்கள் சைவ மாடு 

கூறாதே பூரணமே தெய்வ மன்றிக் 

கோவிலுக்குட் சுயம்புவந்து பாதா ரத்தைச் 

சேராதே இருப்பதென்ன வென்று சொல்லி 

செப்பேடா சித்தாந்தந் தெளிவா மாடே. 1494 

தெளிவான மனத்தோர்க்கு வாதஞ் சொன்னேன் 

திடமற்ற மூடருக்குத் திடமுஞ் சொன்னேன் 

தெளிவான மனத்தோர்க்கு வைத்தியஞஞ் சொன்னேன் 

செய்முறைக்குக் கற்பத்தின் நெறியுஞ் சொன்னேன் 

தெளிவான மனத்தோர்க்கு நூலுஞ் சொன்னேன் 

சுத்தியுடன் முத்திபெற யோகஞ் சொன்னேன் 

தெளிவான மனத்தோர்க்கு மவுனஞ் சொன்னேன் 

இீட்சையொடு பூசைவிதி செப்பி னேனே. 1495 

செப்பினேன் வாதத்தில் லட்சங் காப்பு 

திறமான வைத்தியத்தில் இரண்டு லட்சம் 

செப்பினேன் வாதநூல் ஆயி ரந்தான் 

தெளிவாக இரண்டுகாண்டந் திறத்தைக் தேர்ந்து 
~_   

1494. சுயம்பு - சுடவுள்
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செப்பினேன் சூதந்தான் இருநூ றப்பா 

தீட்சைவிதி இரு நரறுந் தெளிவாய்ச் சொன்னேன் 

செப்பினேன் ஞானமாயி ரந்தான் தேர்ந்து 

தெளிவாக இரு நூறுத் இறந்திட் டேனே. 1496 

இறந்திட்டேன் வைத்தியத்திற் குறுக்கி லட்சம் 

செப்பீனேன் அதிற்பாதி அதனைத் தேர்ந்து 

திறந்திட்டேன் வாதத்தின் சூத்திரம்போலத் 

தெளிவாக வைத்திரச சூத்திரஞ் சொன்னேன் 

இறந்திட்டேன் இவ்வண்ண மாக மூன்றும் 

சிறுபிள்ளைக் கானாலும் வைத்தி யந்தான் 

திறந்திட்டேன் பூரணசுத் இரந்தா னப்பா 

செயலிருபத் தோராயி ரத்தாறு நூறே. 1497 

நூறான இருபத்து ஒன்றுங் காட்டி 

நுவலுமனு பவத்தினால் நாலு காண்டம் 

வீறான இதைக்குறுக்கிச் சூத்திரம் போல 

வெட்டவெளி பூரணசூத் திரத்தைச் சொன்னேன் 

கூறான இிருநூற்றுப் பதினா றுக்குள் 

கொட்டினேன் சரிதையுடன் கிரிகை சொன்னேன் 

பேறான யோகமொடு ஞானத் தோடு 

பிலத்தசுவா சந்தனிலே பேணிக் காணே. 1498 

சாணப்பா விட்டகுறை மார்க்கந் தோணும் 

கைவிட்ட சூத்திரமாய் வெளியிற் போட்டேன் 

தோணப்பா கற்பத்தின் நேர்மை யாவும் 

துடியாகக் குறுக்கியதை நூறாய்ச் சொன்னேன் 

பேணப்பா கற்பநூ லிருநூறுஞ் சொன்னேன் 

பிலத்தமாந் இரிகைஅஞ் ஞாறுஞ் சொன்னேன் 

பூணப்பா இந்திரமும் மயேந்திர சாலம் 

.... பூம்டினேன் ஆயிரந்தான் புகழ்ந்த தாமே. 1499 

3°37
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ஆமப்பா வாகடத்தின் சூத்திரத்தை யெல்லாம் 

அறைந்திட்டேன் 1அணுவொன்றும் அடக்க மில்லை 

வேமப்பா நோயெல்லாம் படுஇப் பற்றும் 

வேறுள்ள ?2நால்களெல்லாம் விவர மில்லை 

சோமப்பா இந்தநூற் தொகையே தென்றால் 

சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தை நூறுஞ் சொல்லும் 

நாமப்பா உள்ளபடி சொல்லி வைத்தோம் 

நாதாக்கள் கடாட்சத்தால் சூத்திரந்தான் முற்றே. 

1500 

முற்றும் 

  

1500. 1இனியொன்றும்$; 

்₹நோய்க்செல்லாம்;
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யர் வைத்திய காவியம் 1500' என்னும் இக் நரலில் 

ப் பெற்றுள் 
குமிழ் மருத்துவச் திறப்புகள் பலவும் தொகுத்தளிக்க 

ளன. ஆயிரத்து ஐநூறு பாடல்களும் தொடர்ச்சியாக அந்தாதி 

அரைப்பில் எழுதப் பெற்றுள்ள இத்நரலில் மருத்துவச் செய்தி 

கள் பலவாறாக அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். ஒரு தலைப்பி 

லான பல செய்திகள் பலவிடங்களிலும் பல பாடல்களிலும் 

விரவி வந்துள்ளன. சுவடிகளில் இவற்றிற்கான உரை விளக்கங் 

கள் இல்லாத நிலையில் இவை ஒருங்கே தொகுக்கப் பெற 

வேண்டியுள்ளன. இவ்வகையில் இந்நாலிலுள்ள செய்திகள் 

அனைத்தையும் கீழ்க்கண்டவாறு தொகுத்துக் காணலாம். 

1. நாடி இலக்கணம் 

, நோய்கள் பிறக்கும் வகை மற்றும் குறிகுணங்கள் 

, மருந்துப் பொருள் - சுத்தி முறைகள் 

. தோயும் மருந்தும் 

2 

3 

4, மருத்து செய்முறைகள் 

5 

6. பத்தியம் 

” மேற்காணும் ஆறு தலைப்புகளில் கிடைக்கும் “பல்வேறு 

பாடல்களிலுள்ள செய்திகள் அனைத்தும் முறையாகத் 

தொகுக்கப் பெற்று, அவற்றிற்கான உரை விளக்கங்களும் இங்கு 

எழுதிச் சேர்க்கப் பெற்றுள்ளன. 

மாதலாவதாக, நாடி இலச்உணம் என்ற பகுதியில் - நாடி 

யின் தோற்றமும் தொரையும், நாடி தெரியுமிடங்கள், நாடி 

௪ளின் வன்மை, வாதகுணம், பித்த குணம், சிலேட்டும குணம், 

நாடி நடை, நாடி நிறம், பஞ்சபூத வகை, தோடங்கள் பிறக் 

கும் வகை, மரணக்குறி, தோட நீக்கம், திரிநாடித் தொந்தம், 

நாடி. முறை போன்ற செய்திகள் சுவடியில் உள்ளவாறே 

தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. 

இரண்டாவதாக, உருத்திர நோய், கண்ணோய், கர்ப்ப 

சன்னி, கர்ப்ப ருலை, கழிச்சல், குட்டம், குன்மம், சுகசன்னி, 

சுரங்கள், சூலை, செவிநோய், மந்தம், மூலம், மேகம், வாயு 

போன்ற தோய்கள் பிறக்கும் வகையும் அவற்றின் குறிகுணங் 

களும் அகர வரிசையில் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன.
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மூன்றாவதாக, மருந்துப் பொருள் - சுத்தி - முறைகள் 

என்னும் தலைப்பில் பல்வேறு பாடாணங்கள் மற்றும் சரக்கு 

களின் சுத்தி முறைகளை மருந்துப் பொருள் பெயர் war 

வரிசையிலேயே தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. இவ்வகையான 

மருந்துப் பொருள்களை முறைப்படி நன்கு தூய்மை செய்த 

பின்பே பயன்படுத்தப் பெற வேண்டுமென்பதால் இவை சுவடி 

களில் முதலாவதாகக் கூறப் பெறுகின்றன. அவ்வாறே இவை 

இங்குத் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. 

நான்காவதாக, மருந்து செய்முறைகள் என்னும் தலைப்பில் 

பல்வேறு மருந்துகளின் செய்முறை விளக்கங்கள் தொகுக்கப் 

பெற்றுள்ளன. முதலில் இவை அசமருந்துகள் என்றும், புறமருந்து 

கள் என்றும் சண்டறியப் பெற்றபின், ஒவ்வொன்றிலுமுள்ள 

மருந்து வகைகள் முறையாகத் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. 

காட்டாக, அக மருந்துகள்” என்னும் தலைப்பின் சீழ், 

இளகம் (இலேகியம்), எண்ணெய் (தைலம்), குடிநீர், குழம்பு, 

சிந்தாரம், சுலைப்பு (இரசாயனம்), சூரணம், நீறு (பற்பம்), 

நெய், பதங்கம், மாத்திரை, வடகம், வைப்பு போன்ற குனித் 

குனி தலைப்புகளில் கடைக்கும் மருந்து வகைகள் அகர வரிசை 

யில் தொகுக்கப் பெற்றுள்ளன. இதே போன்று, 'புற மருந்துகள்” 

என்னும் தலைப்பின் &ழ், கலிக்கம், களிம்பு, நயம், புகை, 

மை போன்ற தனித்தனி தலைப்புகளில் கிடைக்கும் மருந்து 

வசைகள் அகர வரிசையில் தொகுக்ஃப் பெற்றுள்ளன. மேலும், 

ஓவ்வொரு மருத்து செய் முறையிலும் தேவையான மருந்துப் 

பொருள்சள், தக்க அளவு முறைகள், தீரும் நோய்கள், துணை 

மருந்துகள், பத்திய முறைகள் போன்றன பாடல்களில் உள்ள 

வாறே எழுஇிச் சேர்க்கப் Dus sh ny iran ar. 

ஐந்தாவதாக, நோயும் மருந்தும் என்னும் குலைப்பில் ல 

செய்திகளைக் காணலாம். அரையாப்புக்கு, இரச ரூலைக்கு, 

படர் தாமரைக்கு என இவ்வாறு குறிப்பிட்ட தோய்களைக் 

௯றி, அவற்றிற்கான மருந்துரளை விளக்கும் போக்கினை 

நூலின் இடையிடையே காணலாம். இவற்றை முறைப்படி 

தொகுத்து, நோய்ப்பெயர் அகர வரிசையிலேயே இப்பகுதியில் 

விளக்சப் பெற்றுள்ளன.
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ஆறாவதாக அமைவது “பத்தியம்' என்னும் தலைப்பாகும். 

தோய் தீர்க்கும் மருந்து வகைசளைக் கூறும் ஓவ்வொரு செய் 
முறைப் பகுதிகளிலும் பத்திய முறைகள் கூறப் பெறுகின்றன. 

அவை அங்கங்கேயே தேவைக்கேற்றவாறு தொகுத்தளிக்கப் பெற் 

றுள்ளன. இருப்பினும், சிந்தூரம், மாத்திரை ஆகிய பலவகை 

மருந்துகளை உட்கொள்ளும் பொழுது கடைபிடிக்க வேண்டிய 

பத்திய முறைகள் பற்றி ஒரு சில பாடல்களில் கூறப் பெற்றுள்ள 

தால் அவை இங்குத் தனியே எடுந்துக் காட்டப் பெற்றுள்ளன. 

மேற்காணும் வகையில் அமைந்துள்ள உரை விளக்கங்கள் 

அனைத்திலும் அச்செய்திகள் இடம்பெறும் பாடல்களின் எண் 

களும் அங்கங்கேயே குறிக்கப் பெற்றுள்ளன. அவற்றைக் 

கொண்டு நாூற்செய்திகளை நன்கறியலாம்.



1. நாடி இலக்கணம் 

நாடியின் தோற்றமும் தொகையும் 

மனித உடலில் உந்தயை மூலமாகக் கொண்டு எழும்பி, 

மேலுங் 8ீழுமாக உடல் முற்றிலும் பரவி நிற்கும் நாடிகள் 

மொத்தம் எழுபத்தீராயிரமாம். இவற்றுள் பத்து நாடிகளே 

மிகவும் முக்கியமானவை. அவை தசநாடி எனப்பெறும். இவற் 

இுள்ளும் குறிப்பிடத்தக்கவை மூன்று நாடிகளே. அவை, வாத் 

நாடி, பித்த நாடி, ஐய அல்லது கப நாடி என்பன. (பஈ. 1) 

இடகலை, பிங்கலை, சுழிமுனை என்னும் மூன்று நாடி 

களும் முறையே வாத, பித்த, கபநாடிகளைக் குறிக்கும். 

இவற்றுள் வாதம்-மலம் பற்றிய தோடத்தையும், பித்தம்-நீர் 

பற்றிய தோடத்தையும், ஐயம்-விந்து பற்றிய தோடத்தையும் 

குறித்து நிற்கும். (பஈ. 2-4) 

இடசலையென்ற வாத நாடியானது வலது கால் பெருவிர 

வினின்று தோன்றி, மூலாதாரத்டுன் வழியாக இதயத்திற்கு 
இடது புறமாகக் கண்டம் வரையில் ஓடிக் கத்தரிக்கோல் மாற 

லென மாறி, தலையிலுள்ள சந்திர மண்டலத்தை அடைந்து 

இடது நாசியில் வழியாகச் சென்று இடக்கரத்தில் பாயும். 

பிங்கலை என்ற பித்த நாடியானது இடதுகால் பெருவீரலி 

னின்று தோன்றி, மூலாதாரத்தின் வழியாக இதயத்திற்கு வலப் 

புறமாகக் கண்டம்வரையில் ஓடிக் கத்திரிக்கோல் மாஐலென 

மாறி, தலையிலுள்ள சந்திர மண்டலத்தை அடைந்து வலது 

நாசியின் வழியாகச் சென்று வலக்கரத்தில் பாயும். சுழிமுனை 

என்ற கபநாடியானது இவையிரண்டிற்குமிடையே மூலாதாரத்தி 

னின்று உச்சிவரை ஓடிச் சூரிய மண்டலத்தை அடைந்து வலது, 

இடது நா௫ித்துளைகளுக்கிடையே புருவமத்தியில் இயங்கி 

நிற்கும். (பா. 5) 

மேற்கூறிய நாடிகள் பத்தும் தசவாயு எனப்பெறும் பத்து 

வாயுக்களை ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளன. (பா. 6)
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(தசநாடி என்னும் இப்பத்து நாடிகள் உயிருக்கு ஆதாரமாக 

உள்ளவை. இவை உடலின் பத்து இடங்களில் பரவியிருந்து 

ஐம்புலன்களின் போக்குகளை அறியக் கூடியன. அவற்றின் 

பெயர்கள் முறையே, இடகலை, பிங்கலை, சுழிமுனை, காந்தாரி, 

அத்தி, சங்கினி, அலம்புடை, புருடன், குருவன், சிங்குவை 
என்பன, 

தசவாயு என்பன உடலில் தங்கியுள்ள உயிருக்கு ஆதார 
மாகவுள்ள பத்து வாயுக்கள் ஆகும். இவற்றின் பெயர்கள் 

முறையே அபாணன் அல்லது மலக்கால்; உதானன் அல்லது 

ஒலிக்கால்; வியானன் அல்லது செயற்கால்; சமானன் அல்லது 

செரிகால்; நாகன் அல்லது வாந்இக்கால்; கூர்மன் அல்லது 

விழிக்கால்; இருதரன் அல்லது தும்மிக்கால்; தேவகுத்தன் 

அல்லது கொட்டாவிக்கால்; பிராணன் அல்லது உயிர்க்கால்: 

குனஞ்செயன் அல்லது வீங்குசால் என்பன.) 

நாடி தெரியுமிடங்கள் 

காமியம், குதிக்கால் சந்து, உந்திகரம், மார்பு, சண்டம், 

புருவம், உச்சி, காது, மூக்கு என்னும் பத்து இடங்களிலும் 

நாடித்துடிப்பு தெரியும். கரத்தில் நாடி காண இயலாகு நேரங் 

களில் மேற்கூறப்பட்ட பிற இடங்களில் நாடியை அறிந்துணர 

லாம். இத்தகைய இடங்களில் நாடித் துடிப்பு அறியப்படு 

மானால் நோயாளியின் உயிருக்குத் துன்பமில்லை என்றும், 

பிணி தீருமென்றும் கூறலாம். (பா.7) 

வாத நாடி மற்றும் பித்த நாடி என்பன முறையே ஆக்கலை 

யும் இருத்தலையும் தொழிலாகக் கொண்டுள்ளன. எனவே, 

இவை உயிருக்கு இன்றியமையாதனவாம். இவ்விரு நாடிகள் 

குறைந்தும், மார்பில் நாடி சூறுகியும் இருக்குமாகில் அவ்வுட.லி 

லுள்ள உயிர் பதினைந்து நாளில் அடங்குமெனலாம். இத்தகைய 

வேதனையான முடிவுகளை நன்கறிய வாத, பித்த நாடிகளை 

நுணுகி ஆராய்தல் தேவையாகும். (பா.5) 

நாடிகளின் வன்மை 

மூன்று நாடிகளின் வன்மையை மாத்திரை அளவில் கூறுவர். 

நோயற்ற உடலில் வாத நாடியின் வன்மை ஒரு மாத்திரை
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யாகவும், பித்த நாடியின் வன்மை அரை மாத்திரையாகவும், 
கபதாடியின் வன்மை கால் மாத்சிரையாகவும் இருக்கும். இவை 
மூன்றும் இத்த அளவையின் போக்கிலேயே இயங்கி இருப்பின் 

உடலுக்கு எவ்வித நோயும் ஏற்படாது. இவற்றின் மாறுபாடே 

நோயின் குறியைக் காம்டும். (பா.9) 

வாத குணம் 

உடலில் வாதம் மிகுந்திருக்கும்பொழுது, கால், கை, சந்து, 

மூட்டு இவை நோகும். குடல் புரட்டும். மலம், சிறுநீர் கட்டும். 

குளிருடன் கூடிய காய்ச்சல் உண்டாகும். உடம்பெல்லாம் 
சுத்தலுண்டாகும். குதம் இறுக்கி மலம் சழியாது. மிகுந்த 

வேர்வையும் உண்டாகும். (பா,10) 

பித்த குணம் 
உடலில் பித்தம் மிகுந்திருக்கும்பொழுது, உடலெங்கும் 

வெப்பம் மீறிக் காணும், அடிக்கடி வாந்தியாகும். வாய்நீர் 

மிகுந்து ஒழுகும். மிகுதியான வி.பர்வையுடன் உடல் காயும். 

மண்டையில் குத்துண்டாகும். விக்கல், மூர்ச்சை, செவியடைப்பு 

போன்றனவும் உண்டாகும். (பா.11) 

சிலேட்டும குணம் 

உடலில் சுபம் மிகுத்திருக்கும்பொழுது, மூலாக்கினியில் 

வெப்பம் மிகும். உடல் இளைக்கும். தெஞ்சுடன். விலாவும் 

நோகும். காய்ச்சலுண்டாகும். உணவில் வெறுப்புண்டாகும். 

இரத்த வாந்தியுடன் உடல் வற்றிக் காணப்படும். (பா.12) 

தாடி நடை 
நாடியின் நடையை மாத்திரை அள வேயன்றி வேறு வகை 

யிலும் ஓப்பிட்டுக் கூறுவர். வாத நாடியாவது அன்னம், கோழி 

இவற்றின் இயல்பான நடையை ஓத்திருக்ரும். பித்தநாடியின் 

நடையானது ,ஆமை நடையை ஒத்திருக்கும். ப தாடியின் 

நடையானது தவலை, பாம்பு இவற்றின் இயல்பான நடையை 

ஒத்திருக்கும். பொதுவாக, கரத்டில் நாடியை நோரச்குங்கால் 

அங்குக் காணக் கடப்பது ஒரு நரம்பு மட்டுமே, பந்த ஒரு
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நாளத்தில் பாய்கின்ற :ரத்த :' ஒட்டத்தின் உணர்வினைக் 

கொண்டே ars, OS, சுபம் என்னும் மூன்று நாடியாக 

அறியப் பெறுகின்றனவே தவிர வாதத்இற்கென்றும், 45558 

கென்றும், கபத்திற்கென்றும் தனித்தனியே மூன்று நாடிகள் 

இல்லை என்பது அறியத்தக்கது: (um13) | 

தாடி நிறம் 

மூன்று வகை நாடிகளின் நிறங்கள் வெவ்வேறானதாகும். 

வாத நாடியின் நிறம் கருப்பு, செம்மை; பித்த நாடியின் நிறம் 

மஞ்சள், பச்சை; ஐய நாடியின் நிறம் வெள்ளை ஆகும், (பா.14) 

UGE பூத வகை 

மண், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் என்பன ஐந்து பூதங்க 

ளாகும். பஞ்சபூதத் தத்துவத்தின்படி அண். பிண்டங்கள் 

யாவும் பஞ்ச பூதங்களினால் தோற்றமுற்று, அவற்றின் ஆட்சி 

யிலேதான் இயங்கி வருகின்றன என்பர், காட்டாக, உடலிலுள்ள 

சதையெல்லாம் பிருதுவி அல்லது மண்ணாகும். நீர், இரத்தம் 

இவை அப்பு அல்லது நீர் ஆகும். வெதுப்புப் போன்றன தேயு 

அல்லது நெருப்பு ஆகும். மூக்கின் மூச்சு அல்லது உயிர்ப்பில் 

காண்பது வாயு அல்லது காற்று ஆகும். இவற்றின் கூட்டாக 

உண்டாகும் பல்வேறு உணர்ச்சிகள் ஆகாயம் அல்லது விண் 

ஆகும். (பா.15) 

இவந்றுள் பூமி (மண்) நாசியிலும், அப்பு (நீர்) நாவினும், 
வன்னி (நெருப்பு) கண்ணிலும், வாயு (காற்று) உடலெங்கும், 

வானம் (விண்) காதிலும் அறியப் பெறும். (பா.16) 

மேற்கூறப் பெற்ற ஐம்பூதங்களில் வாயு, வன்னி, அப்பு 

ஆதிய மூன்றின் காரணத்தாலேயே முக்குற்றங்களும் தோன்று 

கன்தன. இவை மூன்றின் மிகுதியாலும் குறைவினாலும் உடவில் 

தோய்கள் உண்டாடன்றன. இம் மூன்றனுள் முதன்மையாயும் 

எல்லாவற் நிற்கும் ஆதாரமாகவும் இருப்பது வாயுவே ஆகும். 

(407,17)
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உடலில் வாயு கூடியிருக்குமானால் : பலமுடையதாகும். 

வன்னி கூடியிருக்குமானால் வெப்பமுடையதாயிருக்கும். எனவே, 

தோய்சகளைத் தணிப்பதற்கு ஏதுவாகும். (பா.18) 

மீதாடங்கள் பிறக்கும் வகை 

வன்னி, வாயு இவை இரண்டும் சேர்ந்து மிகுந்திருப்பின் 

காய்ச்சலும், தாகம் போன்றவையும் மிகுதியாகும். வன்னியோடு 

அப்பு சேர்ந்திருப்பின் த தோடம் மிகுதியாகும். (பா.19) 

வன்னியுடன் வாய கூடிய தோடம் கடுமையானது. ஆயினும் 

இது சாத்தியமே ஆகும். (பா.20) 

பித்தத்துடனும், கபத்துடனும் கூடிய வாயு அடங்க திற்கும் 
பொழுது தோடம் போகும். அவ்வாறன்றி வாயு பெருத்ததகா 

னால் மண்ணொடு நீரும் ஒன்றாகும். மேலும், வாயுவும் நீரும் 

சேர்வதால் வன்னி மாளும். வாயு அண்டத்தைச் (ஆகாயத்தை) 

சேரில் .மரணமாகும், (பா. 21) 

மர்ணக்குறி 

இடகலை என்னும் வாதநாடி மூன்று நாள்கள் தொடர்ந்து 

ஒரே மாதிரியாகப் பாய்ந்திருக்குமானால் இரண்டு ஆண்டில் 

மணமாகும். பிங்கலை என்னும் பித்தநாடி இரண்டு நாள்கள் 

பாயுமானால் மூன்று ஆண்டில் மரணமாகும். (பா.23) 

இவ்விரண்டு நாடிகளும் தொடர்ந்து பத்து நாள்கள் Dey 

இருப்பின் ஒரு இங்களில் மரணமாகும். மூச்சு அல்லது உயிர்ப்பு 

“மூக்கின் வறியே நடவாமல், வாய்வழியே வாயு பாயுமானால் 

மூன்று: நாள்சுளில் மரணமாகும். லங்கள் வெளியேறுவது வற் றி 

விடுமானால் பஇினைந்து நாள்களில் மரணமாகும். (ப௭.24) 

உண்ணாக்கு, உதடு இவை காய்ந்து; காது, பல் இவை 

குறுகுமாகில் மூன்று நாலில் மரணமாகும். வற்றி தின்ற வித்த 

அடல்பு பருத்து ஊஇினால் ஆறு இங்களில் மரணமாகும். கபத் 

Bard இளைத்த. உடலானால் ஒரு இங்களிலேயே ராண 

. கற்கும், போ,26)
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நரடியானது மேல் நோக்கி நடக்குமானால் உயிர்ப்பு உண் 

டாகும். "மரணம் ஏற்படாது. ் நாடியானது கீழ்தேரக்கி நடக்கு 

மானால் மரணமாகும். (பா.27). 

மூன்று நாடிகள் தமக்கு இயல்பான நடையிலிருந்து' குறைந் 

தும், "பின்னர் வாத, பித்த நாடிகள் நின்றும், ஐயம் மீறி இருக்கு 

:மர்னால் மரணம் உறுதியாகும். (பா.28)' 

தோட நீக்கம் 

வாத, பித்த நாடிகளின் நிலையை யறிந்து மருந்து கொடுக் 

து தோடங்கள் தீரும். பித்த நாடி மிகுதியானால் வெப்பம் 

அதிகமாகும். ஆயினும் கயிர் நிலைத்திருக்கும். வாத தாடியின் 

வன்மையை அறிந்த பின்பே மருந்து நல்க வேண்டும். மூன்று 

நாடிகளும் பரவலாக உடமெங்கும் பரவி, மேல் நோக்கிப் 

பாய்ந்து நடக்குமானால் மரணமில்லை என்றும், கீழ்நோக்கிக் 

குறைந்து நடக்குமானால் மரணமுண்டாகுமென்றும் அறிந்து 

தோடத்தை நீக்க வேண்டும். பத்து வகை நாடிகளுள் வாத 

நாடியே வன்மையானது என்பதையும் அறிதல் வேண்டும். 

தநோயுள்ளோர்கள் வாய் நீரை வெளியே உமிழும்பொழுது அது 

தொலைவில் விழுந்தால் மரணமில்லை. அதுவே அருல் விழு 

மானால் மரணம் விரைவிலேயே உண்டாகும் என இது போன்ற 

பக்குவங்களை உணர்ந்து மருந்தளித்து தோடங்களை நீக்க 

வேண்டும், (பா.25,29- 32) 

,திரிநாடித் தொந்தம் 
வாதமானது பித்தக்கேறி கீழ்நோக்கி ஐடுமானாலும், பித்த 

“மானது வாதத்தேறி மேல்நோக்கி வாங்குமானாலும் உயிர் 

மீளும், வாத பித்தம் சுழன்றுதான் சிலேட்டுமத்திற் தொடரு 

மானரல் உயிர் மீளாது. மருந்தால் பயனில்லை, பதினைந்து 

நாளில் மரணமாகும். (பா.1099) 

. BT முறை 

உடலில் தோன்றும் ' நோய்களுக்கெல்லாம் . முதன்மையா 

யிருப்பன வாத, பித்த, கபம் என்னும் மூன்று. .நாடிகளே.. SEF 

நாடி என்னும் பத்து நாடிகளில் ஏழு நாடிகளை: நீக்கிபநோக்கு
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இடகலை வாதமாகவும், பிங்கலை பித்தமாகவும், சுழிமுனை 

ஐயமாகவும் நிற்கும், ' இவற்றுள் முறையே மலமும், நீரும், 
விந்தும் தோடங்காட்டி. நிற்கும். மூன்று நாடிகளும் ஐந்து 

பூதங்களைக் கூடு நிற்கின்றன என்பார். வாதமானது வாயு 

மற்றும் அபானனையும்; பித்தமானது பிராணனையும் தேயு/வை 

யும்; ஐயமானது அப்புவையும் சமானனையும் கூடி. நிற்கும், 

(பா.89-92) - 

. - எழுபத்தீராயிரம் நாடியில் குறிப்பிடத் தக்கவை பத்து 

நாடிகள் என்றும், அவற்றுள் சிறப்பானவை மூன்று. என்றும் 

அம்மூன்றனுள் வாத நாடியே முதன்மையானது என்றும் கூறு 

வர். இந்நாடிகளின் தன்மையை அறிந்தே மருத்துவம் செய்தல் 

வேண்டும்.



2... நோய்கள் பிறக்கும் வகை மற்றும் 

குறிகுணங்கள் ப 

உருத்திர தோய் பிறக்கும் வகை 

உருத்திர நோய் என்பது கப நோயாகும். இது ருத்திர நாடி: 

அல்லது கபநாடியால் புலனாகும். இந்நோயினால் நீர் எலும்பு 

களில் பாய்ந்திருக்கும். நெஞ்சில் குத்துண்டாகும். பித்த நாடி 

தடுக்கப்பட்டு உடல் குளிர்ச்சியாகும். பேசும்பொழுது நாக் 

குளறி மரணமுண்டாகும். (பா.ச்2) 

கண்ணோய் பிறக்கும் வகை 

கண்ணில் பல்வேறு காரணங்களால் தோய்கள் தோன்று 

கின்றன. குறிப்பாக, மிகுதியான சூடானாலும், வெய்யிலில் 

சாய்வதாலும், பெண்களிடம் மோகம் கொள்வதாலும், 

கலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிக்காகதாலும், நெருப்பு 

போன்ற கனல்களை உற்றுப் பார்ப்பதாலும், கொடிய பாடா 

ணத்தாலும் கண்ணோய் தோன்றும். (பா.85) 

மேச தோயினாலும், வெட்டை நோயினாலும், வாயு 

வாலும், சீதத்தாலும், மலச்சிக்கலாலும் கண்ணோய் தோன்றும். 

கொடிய காரசாரங்களாலும், இரசப்புகை மற்றும் ல சரக்குச் 

சுட்ட புகையினாலும் கண்ணோய் தோன்றும். இடைவிடாத 

பேதி அல்லது கழிச்சலாலும், வெவ்வேறு தண்ணீரை அருந்துவ 

தாலும் கண்ணோய்கள் தோன்றுகின்றன. (பா. 86,87) 

கர்ப்ப சன்னி 

பெண்களுக்குக் கர்ப்ப சன்னியானால் வாயு மீறி இருக்கும். 

உடல் வேர்க்கும், மயக்கமாகும், மலக்கட்டுடன் சோர்வும் 

உண்டாகும். (பா.81) 

பெண்கள் கருக்கொள்ளுங் காலங்களில் புணர்ச்சியில் மிகுந்த 
ஈடுபாடு கொள்வர். புளிப்பான பழங்காடி அருந்துவதிலும், 
மாங்காய், மாப்பண்டம் இவற்றை உண்பதிலும் விருப்பம்
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கொள்வர். இத்தகைய காலங்களில் இவர்களுக்குத் தோன்றும் 

சன்னி நோய்கள் எட்டு வகையாகக் கூறப்படும். ஆண்களுக்கு 

இக்காலங்களில் ஏற்படுவது சுசசன்னி எஃ்.பது அறியத்தக்கது. 

(பா.82-84) 

கர்ப்ப தலை தோய் பிறக்கும் வசை 

பெண்களுக்குக் கர்ப்ப காலங்களில் வாதமும் பித்தமும் 

“சேர்ந்ததானால் ௧௫௬ தங்காது. இதைப் போக்கினால் ஆண் 

பிள்ளை பிறக்கும். அப்படியே ௧௬ தங்கினாலும் சீழ்நீர் கட்டி, 

இடுப்பு, கை, கால்கள் குத்து நோகும். பசியும் இருக்காது. வாயு 

மிகுதியாகச் சேர்ந்த பொழுது மிகுந்த கழிச்சலுண்டாகும். 

உடல் எங்கும் வலியும் இடையில் நோவும் உண்டாகும். கர்ப் 

பத்தோடு இரத்தம் கட்டி இருக்குமானால் வயிற்றில் மத்துப் 

போல வாயு உருளும். பசி இருக்காது. வயிறு இரைச்சலாகும். 

கழிச்சலும் மிகுதியாகும். கர்ப்ப காலத்தில் மேகம் சேர்ந்திருப் 

பின் உடலெங்கும் தோவுண்டாகி மயக்கமாகும். புண் போலக் 

குத்தலுண்டாகும். இத்தகைய சூலை நோய் இருப்பின் ௪௬ 

தங்காது. இந்நோய்களைப் போச்சினால் பிள்ளையுண்டாகும். 

(பா.75-80) 

கழிச்சல் வகை 

வாதம், பித்தம், ஐயம் என்னும் இவை மூன்றும் கூடி 

உண்டாகும் கழிச்சல் நோயினால் உடல் வலிமை குறையும். 

இத்தகைய கழிச்சல் ஆறு வகையாகக் கூறப்பெறும். அவை, 

வாத, பித்த, சுபத்தால் ஏற்படும் மூவகையுடன், மூலத்தோட, 

பேதி, சங்கான பேதி, மேக பேதி என ஆறாகும். (பா.49) 

குட்டம் பிறக்கும் வகை 

குட்ட நோய்கள் பதினெட்டாகும். இவை, மேகம், கிரந்தி 

நோய்களாலும், வண்டு கடியாலும், புழுவாலும், குபத்தினா 

லும் தோன்றக் கூடியன என்பர். (பா. 88) 

குன்மம் பிறக்கும் வகை 

குன்ம நோய் பலவகைப்படும். பித்தத்துடன் வாதம் சேரு 

டமரனால் வாய்நீர் மிகுந்து ஊறி வாந்தியுமாகும். வாயுவானது
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பானத்தில் ஓங்கியிருப்பின் அதுவே வயிற்றில் உருண்டு 

இரண்டு மிகவும் நோவுண்டாகும். ' நெஞ்சில் குத்தும். குடலை 

முறுக்கிக் கொண்டு வலிக்கும். இது வாதத்துடன் சேர்ந்த வாயு 

வால் ஏற்படுவதாகும். வாதமும் அப்புவும் ஒன்று சேருமானால் 

கஞ்சி போன்ற நீர்ப்பொருள் ளும் ஏற்றுக் கொள்ளாது. .சிறு 

அளவு உணவு உட்கொண்டாலும் குத்தலுண்டாக்கி வெளியே 

கள்ளும். இதுவே முற்றிய நிலையாயின் மிகவும் கொடியதாகும். 

"வாயுவுடன் மேசம் சேருமானால் மலம், சிறுநீர் இவை கட்டிக் 

கொள்ளும். வலது பக்சுமும் இடது பக்கமுமாக மாறி மாறிக் 

'குத்தலுண்டாகும். இது சூலைக்குன்மமாகும். இத்தகைய குன்ம 

" நோய்உள் கொடிய நோய்களாகும். இவை நன்மையே செய்யும் 

தர்ம சிந்தனையுள்ளவர்க்கு வருவதில்லை என்பர், (பா. 63-67) 

GE OT OM 

கலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்துக் தலை மூழ்கிய: பின், 

உணவில் கட்டிக் தயிர் கூட்டிச் சாப்பிட்டபின், மந்த நிலையில் 

- இருக்கும்பொழுது அண், பெண் புணர்ச்சியில் ஈடுபடுவதால் 

வாயு தலைக்கேறி அதனால் அயர்ச்சியுடன் கூடிய சன்னி உண் 

டாகும். இது ௪௧ சன்னி எனப்படும். இச் சன்னி தோன்றும் 

பொழுது உடலெங்கும் வியர்வை உண்டாகும். கண்கள். வப் 

பாகும். பித்தமும் வாதமும் மிகுந்து உடலழிவுக்கும் வழியுண் 

டாகும். (பா,43,44) 

சுரங்கள் (இிரியவத்தை குணம்) 

வாத சரத்தின் குணம் 

மூகம் கறுத்துக் காணும். மிடறு புண்ணாகும். உடம்பு 

வறண்டு, உள்ளங்கால், செவி, மார்பு, உச்சந்தலை இவை 

குளிர்ந்திருக்கும். இக்குறிஎள் நீடித்தால் ஐந்து நாளில் மரண 

"மாகும். . ் 

பித்த சுரத்தின் குணம் 
மலம், அிறுநீர் கட்டிக் கொள்ளும், மூகம் பிசாச போல 

- இருக்கும். உடல் வெளுக்கும். தலையுழற்றியிருக்கும். கண்கள் 
மல் நோக்கி, முகத்தில் வேர்வை காணும். இக்குறிகள் நீடித் 
தால் ஆறு நாளில் மரணழாகும்,
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கிலேட்டும சுரத்தின் குணம் 

செரியாமை, அரோியுண்டாகும். உணர்வும் உறக்கமும் 

இருக்காது. மலம், சிறுநீர் கட்டிக் கொள்ளும். தாகம், சோபம், 

உண்டாகும். கண் பார்வை குன்றும். காதும் கேளாது. இக்குறி. 

கள் நீடித்தால் ஏழரை நாளில் மரணமாகும்.(பா.1096-1098) 

பித்த சிலட்டும சுரத்தின் குணம் 

பித்த சலேட்டும சுரம் உண்டானால், உடலில் குத்தலும். 

குடைச்சலுமுண்டாகும். நாக்குழறும். குறுவோர்வையும், இரும 

லும், மூர்ச்சையும், அசதியுமுண்டாகும். கைகால்கள் கடுக்கும். 

காது குடைந்திரைச்சலாகும். நாவுலர்ந்து பலா முட்போலா 

கும். தாகமுடன் வயிறிரையும். காந்தலுடன் கண் ிவக்கும். 

மலக்கட்டு, தலை கனத்தல், மதிமயக்கம், குமட்டல் போன்ற 

வையும் உண்டாகும். (யா.1450,1451) 

கலை பிறக்கும் வகை 

சூலை நோய் பல வகைப்படும். பித்த சூலை உண்டாகும். 

பொழுது, சோறு உண்டால் உருச தப்பி வாத்தியாகும். கை, 

கால், சந்து இவை மிகவும் நோகும். உடலெங்கும் எரிச்சலும் 

ஊறலும் உண்டாகும. வாத சூலையானால், கை, கால், சந்தூ 

இவை கடுப்புடன் நோகும். அடிவயிறு விம்மிக் கனத்துடன் 

காணும், உடலும் கனத்திடும். உடலை இளைக்கச் செய்யும்: 

வாத சூலையினால் கை, கால், நெஞ்சு வறண்டு குத்துண்டா 

கும். மார்பில் குத்துண்டாக்கி மேலேறி வெட்டும். சீழும் கக்க 

லாகும். வாத பித்த சூலையானால் கை, கால்கள் கரடு கட்டி 

யிருக்கும், உடலெங்கும் தடிப்புடன் வெடிப்புண்ணாயிருக்கும். 

இது தீராததாகும். பித்தமும் ஐயமும் கூடிய சூலையினால் 

எலும்பெங்கும் குடைந்து குத்தும். உடல் வலியுடன் காய்ச்ச 

லுண்டாகும்.' உடல் வற்றி இருமலும் கக்கலும் உண்டாகும் 

வாதமும் ஐயமும் கூடிய சூலையினால் உடல் நோகும்... நாவில் 

௬௫ இருக்காது. மண்டையில் புண், காலில் ஆணி, கழிச்சல், 

குளிர்சுரம், தாதுநட்டம் போன்றவையுண்டாகும். இவ்வாறு 

தோன்றும் சூலைகள் பல்வேறு குணங்களைக் கொண்டதாகும். 

(பா.68-74) ் 

௮-3 8
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செவி நோயின் குணம் 

செவியில் நோயுண்டானால் உடலில் சூடு கொண்டு மூலங் 

கடுத்குட் மேலேறும். 'உணஜ வெறுத்துப் பசியின்மையாகும். 

தூக்கதின்மை, சோம்பலுண்டாகும்.  கபாலவாய, பீனிசம் 

தே௱ன்றும். செவியில் இறைச்சல், குத்தல், குடைச்சல் உண்டா 

கும். மூக்கில் நீர் வடியும். இருமலுண்டாகும். மயக்கமும் 

மலநீர்க்கட்டுமுண்டாகும். கண்ணொளி மங்கும். சீதத்தால் 

உடன் கனக்கும். கால் சை அசந்து உளளவுண்டாகும். மூச்சுக் 

கவசம் அதிகரிக்கும். வெட்டுப்பட்ட புண் போல மேனியெங் 

ஞம். வலியுண்டஈகும். (பா. 1443-1445) 

டிந்தம் பிறக்கும் வகை. 

உட்கொள்ளும் உணவு நன்கு செரியாமையால் உண்டாவது 

மந்தம் எனப்படும். உடலில் தோன்றும் பல முறைகேடுகளுக்கு 

மத்தமே காரணமாகிறது. மந்தம் தோன்றியவுடன் வாயுவும் 

உடன் சேருகிறது. இதனால் தோய்கள் மேலும் வளர்கின்றன. 

முத்தோடங்களும் வந்து சேரூின்றன. (பா.33) 

நான் உண்ணும் உணவே மத்தம் , தோன்றக் காரணமா 

இன்றன, இறைச், மாப்பண்டங்கள், எருமைப்பால் போன்ற 

எனி௫ல் செரிக்காத பொருள்சகளாலேயே மந்தம் உண்டா 

வதைக் காணலாம். (பா.34) 

உணவினைக் கொண்டே உடம்பு வளர்கிறது. இவ்வுணவில்: 

மாறுபாடு அல்லது குற்றங்கள் ஏற்படும்பொழுது நோய்களும் 

உண்டாடுன்றன. உணவில் பித்தம் மிகுதியானால் வெட்டை 

போன்ற நோய்களும், வாயு மிகுதியானால் வாத நோய்களும், 

சதம் (குளிர்ச்சி) மிகுதியானால் ஐய தோய்களும் ஏற்படு 

இன்றன. எனவே, நாம் உண்ணும் உணவே பல நோய்களுக்குக் 

காரணமாகின்றன என்பது. அறியத்தக்கது. (பா.35,36) 

ere pris 

பசியின்றி உணவு உட்கொள்ளுமிடத்து வாயு உள்ளே 

செல்வதாலும், மலம் வெளியேறாது “அடக்குவதாலும் குண்ட. 

லிக்குள் வாயு புகுந்து தொல்லையளிக்கும். அபான வாயு
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இறுக்கமாகி மலத்தைக் கட்டும். மலம் புகையெனக். கறுக்க 

விழும். சிறுமூளை போல மலவாயிலில் கணும். இதுவே மூல 

நோய் எனப்படும். மலம் கட்டி நிற்கும் மூலமென்றும், புண்ணு 

டன் சீழ்வடியும் மூலமென்றும், வாயுவாலே இரத்தம் கட் 

திற்கும் இரத்த மூலமென்றும் இந்நோய் பல. நிலைகளைக் 
கட்டும். இந்நோயினால் மூலாதாரத்தில் வெப்பம் மிகுஇ.யாகு.ம்- 

விந்து ௮ழிவாகும். இரைச்சலுடன் கூடிய கழிச்சலும் உண்டா 

கும். (பா.45-48) 

மேகம் பிறக்கும் வகை 

மேக நோய்கள் பல காரணங்களால் உண்டாடன்றன. 

உடல் நலிவுற்றிருக்கும் பொழுதும், மந்த நிலையிலுள்ள 

பொழுதும், பசியோடிருக்கும் பொழுதும் ஆண், பெண் புணர்ச் 

சியில் ஈடுபடுதல் மேச தோய்க்குக் காரணமாகும். விந்து மிகுதி 

யாக விழ விழ வெப்பம் மிகுதியாடுப் புண்ணுங் காணும். 

இ.த்தகைய மேகத்தால் கிரந்திப்புண் உண்டாகி அதில் விரண 

முண்டாகிச் €ழ் வடியும்.. இவற்றுடன் மூலவாயிவில் சூலை] 

முூண்டாகும். ஆண்குறியிலும் கொடிய நதோயுண்டாகும். காய்ச் 

சலும் வாயும் மிகுந்திருக்கும் இற்நிலையில் உணவில் கட்டுப் 

பாட்டினை மேற்கொள்ளல் வேண்டும். (பஈ.39,40) 

மேகத்தின் குணம் 

மேக நோய் இருபத்தொன்றாகும். உள்ளாடையில் மஞ்சள் 

திறமான கறை காணுமானால் பித்த மேசமாகும். வெள்ளை 

யான கறையிருப்பின் வாத மேகமாகும். மயில் போல நீல 

நிறமான கறையானால் கப. மேகமாகும். (பா.50,51) 

பித்தமும் வாயுவும் சேரும்பொழுது உடல் நாளங்களின், 

துளைகளில் எரித்து வேகும். விடம் போலக் கசிந்தொழுகும்.. 

(பா.52) ் ்் 

வாயு ஒதுங்கி நிற்குமானால் தண்டினில் நோவுண்டா கும். 

மத்தத்தால் வாயு உட்புகுந்து வலியெடுக்கும். மிகுந்த எரிச்சலு 

டன் எல்லடைப்பாகும், வெள்ளையுண்டாகும், (பா.58)
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: வெள்ளை- "மிகுதியாக விழுவதால் உடலில் வீக்கம் 

உண்டாகும். உடலெங்கும் கருமையான தரம்போடும். தாது 

நட்டம், குயகம் இவை .மிகுதியாகும். (பா.54) 

வாயுவுடன் ஐயமும் கூடும்பொழுது நீர்க்கசிவும் வெள்ளை 

யும் விழாமல் மேகநோய் உண்டாகும். இதனால் உடல் எரிந்து, 

இளைப்புடன் இருமலுண்டாகும். புகைச்சலும் வலியும் காணும். ' 

(பா.55) 

வாத, பித்த, ஐயம் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்து மேகத்தில் 

மாறி மாறி நீர் ஒழுகும். மிகுந்த தாகமுண்டாகும். சாப்பிட்ட 

வுடனே காந்தல் தோன்றுவதுடன் வாயில் நீருடன் இனிப்புச். 

சுவையும் உண்டாகும். (பா.56). 

வாத மேகத்தால் நீர் நல்லெண்ணெய் போலும் 'பனங்கள் 

போலும் இருக்கும். உடல் கனத்து வெளுத்துப் போகும். ஐய 

மேகம் சாத்தியமானதேயாகும். (பா.57) 

பித்தமும் ஐயமும் கூடிய மேகமானால் தண்டில், இரத்தம் 

கொப்புளித்தோடும். பெண்களுக்குப் பெரும்பாடும், பெருவயிறும் 

உண்டாகும். (பா.58) 

பிற வகைகளிலும் மேச நோய்கள் தோன்றக்கூடும். கர்ப்பத் 

இனாலும் பெண்களுக்கு மேகம் தோன்றும். தீராத புணர்ச்சி 

வேட்கையாலும் இது தோன்றும். இது ௮த்தி மேகம் என்றும், 

வெள்ளை கொட்டும் மாமேகம் என்றும் வெவ்வேறாகும். நரம்பு. 

பற்றிய மேகமும், உடலை உருக்கும் மேகமும், பசியுடன் கூடிய, 

மேகமும், புணர்ச்சியை மிகுதியாக விரும்பும் மேகமும் வெவ் 

வேறு நிலையில் வளரக் கூடியன. உணவு மாறுபாட்டாலும்; 

யபாடாணங்களாலும் சில மேகங்கள் : தோன்றி வளரக் கூடியன, 

(ur 59-62) 

வாயு தோய் 

அடலில் வரய மிகுதியானால் மேல் மூச்சு வாங்கும். 
விரணங்கள் மிகுதியாகும், மலம், சறுநீர் இவை கட்டிக் கொண்டு 
தடைப்படும். (பா,41) 

 



3, மருந்துப் பொருள் - சுத்தி முறைகள் 

அம்பிரசம் சத்தி 

அப்பிரகம் இரண்டுபடி (2,6'லிட்.) எடுத்து, பசவின்: நீர் 
மூன்றுபடி (3.9 லிட்.) விட்டுக் காய்ச்சி ஒரு படியாக வற்ற 

வைத்து அதைச் சுனையுள்ள நெல்லில் சேர்த்து இழியாகக் 

கட்டிப் புளித்த காடியில் விட்டுக் கசக்கினால் .கரையும். பின் 

"அந்தக் காடி நீரைத் தெளிய வைத்து இறுத்து, உலர: வைத்து 
எடுக்க அப்பிரகம் சுத்தமாகக் கடைக்கும். இதை: மருந்துகள் 

செய்யப் பயன்படுத்த நோய்கள் தீரும். (பா, 109,110) 

- அயப்பொடி சுத்தி 

"அயக்கண்ணமென்னும் அயப்பொடியை ஓூளவாக வாங்கி 

அதில் எள்ளெண்ணெய் வேண்டிய அளவு விட்டு ஒரு சாமம் 

(3 மணி நேரம்) நன்றாக வறுக்க வேண்டும். பின் அதைக் 

காடிவிட்டுக் கழுவவும் சுத்தியாகும். கருவேலம்பட்டைச் சாற்றில் 

இரண்டு சாமம் (6 பணி நேரம்) வேக வைத்து, பின் காடியில் 

கழுவி எடுக்கவும் சுத்தியாகும். (பார. 

இரசம் சுத்தி 
இரசம் என்னும் சூதத்தை ஒரு பலம் (35 கிராம்) வாங்கி, 

மஞ்சள் தூள், ஒட்டடையின் தூள், வெற்றிலைச்சாறு இவற்றைத் 

தேவையான அளவு சேர்த்து, மூன்று கடிகை தனித்தனியே 

'கல்வத்தில் மத்தித்து, பின்பெடுத்து ஊறப் போட வேண்டும். 

பின்னர், தரழை நீர், மலாச்காய் நீர்; செம்பரத்தம் பூவின் 

சாறு, வெற்றிலைச்சாறு, பழுபாகற் இழங்குச்சாறு, ஐங்கோலச் 

சாறு, அம்மான் பச்சரிசச் சாறு, சாரணைச் சாறு, அரசம் 

பட்டைச் சாறு, கொன்றைப் பட்டைச்சாறு என இவற்றில் 

துனித்தனியே இம்மூன்று கடிகை மத்திக்க இரசம் சுத்தி 

யாகும். (பா..97) . 

. சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி, கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக் 

காய், மஞ்சள், -மரமஞ்சள், கற்கண்டு, சர்த்கரை, எலுமிச்சம் 

பழம், முந்திரிகை, கொம்மட்டி, பொன்முசுட்டை, நன்னாரி,
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புளியரை, கொடுவேலி, மணத்தக்காளி, கற்றாழை, வாய் 

விளங்கம், க்ற்இ, சீரகம், கருஞ்சீரகம், கோட்டம், நாயுருவி 

இவற்றை வேண்டிய அளவு எடுத்து, நீர் கொண்டும் மத்தித்துச் 

சேர்த்து, தனித்தனியே மூன்று கடிகை செய்து மூடிக்க! இரசம் 

சுத்இமாகும். இதுவே மருந்துக்கு ஏற்றதாகும். (பா..98,99) 

எலிப்.பாடாணம் சத்தி 

எலிப்பாடாண்த்வதை ஆவின்பால், கறுகரைச்சாது, காணச் 

சாது இவற்றில் தோலாந்திரமாக வாட்டி எடுக்கவும் சுத்தி 

யாகும். (பா.105,106) 

கந்தகம் சுத்தி 
கந்தகத்தைப் பசுவின் நதெய்யிலிட்டு உருக்கிப் பாலில் 

சாய்க்க வேண்டும். இவ்வாறு ஏழு முறை உருக்கிச் சாய்க்கவும் 

கந்தகம் சுத்தியாகும். (பா.100) 

கர்ப்பூரசிலா சுத்தி 

கர்ப்பூரச் கலையை வாங்கி நொறுக்கிக் கொண்டு அதைக் 

கழியாகக் கட்டி, ஆவின் பாலிட்டு, வற்றும் வரையில் தோலாந் 

தரமாக எரித்தெடுக்க வேண்டும். பின்னர் அதை அயக்கிண்ணிக் 

குன்ளே வைத்து அல்லி நீரிலாட்டி. யெடுக்கவும் சுத்தியாகும். 

(ur.116) 

காந்தம் சுத்தி 
தூசி பற்றுவ் காத்தத்தைத் துண்டு துண்டாக வெட்டி 

அதை எலுலிச்சம்பழச்சாறு, வெகுநாளைக் காடி, புளித்த மோர் 

இவள்றில் தனித்தனியே மூன்று தாள்கள் கொட்டி வைத்தெடுக் 

கவும் சுத்தியாகும். (பா.111,112) 

குக்கில் சத்தி 

குக்கிலை இடித்துக் கிழியாகக் கட்டி அத்துடன் திரிபலை, 

தேவதாரம், பேய்ப்புடல் இவற்றாலான குடிநீரிலி:ட்டு நாலு 

சர்மம். (12 மணி நேரம்) தோலாந்திரமாக எரித்தெடுக்க 

"வேண்டும். அத்துடன். பேய்ப்புடனின். இலை, நிம்புத்கோல்
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இவற்றாலான குடி.தீரிலிட்டுக் காய்ச்சியெடுக்கவும் சுத்இய௱கும். 

"இதேபோல, ஆவின்பாலில் நாலு சாமம் காய்ச்சியெடுக்கவூஹ் 

குக்கில் சுத்தியாகும். (பா.114,115) 

சாதிலிங்கம் சுத்தி 

சாஇலிங்கத்தை தொறுக்கி எடுத்து, இழியாகக் சுட்டி 

எலுமிச்சம் பழச்சாற்றிலும் மூலைப்பாலிலுமாக இரண்டு ௪ஈ.மம் 

(6 மணி நேரம்) தனித்தனியே ஊற வைத்தெடுக்கவும் சுத்தி 
யாகும். (பா.102) 

தாமிரம் சுத்தி 

தாமிரத்தை நறுக்கிக் கொண்டு, புளித்த மோர், காணாச் 

சாறு இதற்றில் ஏழு முறை தனித்தனியே காய்ச்சித் துவைத்து 

எடுக்கவும். இதே போன்று, எருக்கம்பால், நல்லெண்ணெய் 

“பசுவின் நீர், எலுமிச்சம் பழச்சாறு, ஆவின்பால், கற்றாழைச் 

சாறு, பொன்னாங்காணிச் சாறு இவற்றிலும் குனித்தனியே 

காய்ச்சித் துவைத்தெடுக்கவும் சுத்தியாகும். (பா.110.111) 

தாளகம் சுத்தி 

தாளகத்தைச் சிறு துண்டுகளாக வெட்டி எடுத்து, கிழியா 

கக் கட்டி, ஆவின் நீர், புளித்த காடி இவற்றிலிட்டு, தனித் 

தனியே தோலாந்திரமாக அவித்தெடுக்கவும், பின்னர் இதை 

சுண்ணநீர், பூசணிக்காய் நீர், ஆவின்பால், அரசம்பட்டைக் 

கசாயம் இவற்றில் தனித்தனியே மூன்றுநாள் ஊறப் போட்டு 

எடுக்கவும் சுத்தியாகும். (பா.101,102) 

துத்தம் சுத்தி 
துத்தத்தைச் சிறு துண்டுகளாக Aer mss இழியாகக் 

கட்டி அமுரியில் ஏழு, சாமமும் (21 மணி தரம்) ஆவின் நீரில் 

இரண்டு சாமமும்(6 மணி நேரம்) தோலாந்திரமாக எரித்தெடுக் 

கவும் சுத்தியாகும். (பா.113) 

தொட்டி சுத்தி 

தொட்டியைச் று துண்டுகளாக :தொணுக்கியெடுஜ்து, 

நெய், தேன் இவற்றை ஓரேயளவாகச் சேர்த்துக் கலக்கி, எட்டு
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நாள்கள் ஊறவைத்து எடுக்கவும். ரன்னர், சாணச்சாற்றில் 

டூதோலாந்திரமாகக் காய்ச்சியெடுக்கவும், சுத்தியாகும். (பா.113) 

தாகம் சத்தி 

நாகத்தை வெண்ணெய், ஆவின்பால், மோர், காடி நீக், 

ஆவின்: நீர், எலுமிச்சம்பழச்சாறு, எருக்கம்பால் இவற்றில் 

குனித்தனியே வெந்துருக்கிச் சாய்த்தெடுக்கவும் சுத்தியாகும். 

'பா.103,104) இருவங்கமும்- இப்படியே செய்தெடுக்கவும் சுத்தி 

யாகும். 

தாவி சுத்தி 
நரவியை வெண்பருத்தியிலைச் சாற்றிலும், ஆவின் நீரிலும் 

குனித்தனியே இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) போட்டெடுத்து, 

பின்னர் அதை எரண்டயிலையில் சுற்றி அனலிலிட்டு வாட்டி 

எடுக்கவும், பின்னார் சீந்திற் குடிநீரிலிட்டுத் தோலாந்திரமாக 

எரித்தெடுத்து ஆவின் நீரில் கழுவவும், அதை எருக்கம்பாலிலே 

ஊறப் போட்டெ.டுத்து ஆவின் பாலில் கழுவி எடுக்கவும் சத்தி 

யாகும். (பா.106,107) 

நிமிளை சுத்தி 

நிமிளையை நொறுக்கி எடுத்து அத்துடன் வாழைய/ட 

இழெங்கு நீரைச் சேர்த்தெரித்து எடுக்கவும் சுத்தியாகும். 

(பா..112,113) 

தேர்வாளம் சுத்தி 

நோர்வாளத்தை எருமைச் சாணியிலே போட்டெடுத்து, 

கமலாக் இனியிலிட்டு ஆற வைத்து, மேல் தோல் போக்கி 

யெடுக்கவும் சுத்தியாகும். (பா,117) 

மனோசிலை சுத்தி 

மனோடூலையைச் An துண்டுகளாக நொறுக்கி அதைக் 

இழியாகக் கட்டி, ஆட்டு நீரிலிட்டு, தோலாந்திரமாக எரித்து 

எடுக்கவும், பின்னர் உளுந்து வெந்த தண்ணீரிலிட்டு எடுக்கவும் 

சுத்தியாகும். (பா,100,101)
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வெள்ளைப் பாடாணம் சுத்தி 

வெள்ளைப் பாடாணத்தைச் று துண்டுகளாக வெட்டிப் 

பெரடித்து அதைக் இழியாகக் கட்டிச் சுண்ண நீரிலிட்டு, 

தோலாந்திரமாகவும் ஆவின் பாலிலும் ஆவின் சாணிப்பாலிலும் 

மூடி எரித்தும் எடுக்கவும். சுத்தியாகும், (பா.105) 

உலோக மாரணம் 

உலோகங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சரக்குகளால் 

மாளும். வெள்ளீயம் - தாளத்தாலும், காரீயம் - மனோசிலை 

யாலும், வெள்ளி - மாட்சிகத்தா.லும், பொன் - நிமிளையாலும், 

உருக்கு - இலிங்கத்தாலும், தாமிரம் - கந்தியாலும் மாளும். 

இத்தகைய உலோகங்களைத் தனித்தனியே தகடாகத் தட்டி 

எலுமிச்சம் பழச்சாற்றை அதன்மேல் பூச ஒரு, சட்டிக்குள் அத் 

தகட்டை வைத்து ஓடு கொண்டு மூடி, சீலை செய்து, கு௪புட 

மிடவும், இவ்வாறே ஓவ்வொரு உலோகத்திற்கும் -செய்தெடுக்க 

வும் சுத்தியாகும். (பா.118-120)
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4, மருந்து செய்முறைகள்: 

௮. அகறருந்துகள் 

1. இளகம் (அ) இலேகியம் வகைகள் 

, அட்டகுன்ம லேடஇயம் 

. குண்டாதுஇகி லேகியம் 

சுபாட லேகியம் 

...கரமரகச லேடுயம் ட 

கிராணி வாயுக்கு லேகியம் 

, குண்டலாதி லேஇயம் 

சண்ட மாருத லேயயம் 

. திப்பிலாதி லேகியம் 

. நாரத்தங்காய் லேகியம் 

மகாவில்வாது லேகியம் 

மத்தார காச லேகியம் 

_ வில்வாதி லேகியம் 

பாடல் எண் 

954 - 857 

905 - 810 

“718 - 720 

1457 - 1460 

1176, 1177 

1334 - 1342 

1401 - 1405 

1430 - 1438 

858 - 861 

1321 - 1328 

1382 - 1384 

1329 - 1333
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1. அட்டகுன்ம லேகியம் 

செய்முறை 

தை வேளை, பிரண்டை, குப்பைமேனி. இவத்றின் சரதுக.ள் 

வகைக்கு ஒரு படி (1.3 லிட்,) எடுத்துக் கொண்டு அத்துடன், 

இலுப்பைப் பிண்ணாக்குப் பத்துப்பலம் (350 கிராம்) கூட்டிக் 

காய்ச்சவும். இரிகடுகு, ஓமம் வகைக்கு ஒருபலம் (35 கிராம்); 

கடுகுரோகணி, அன்னபேதி, குராசானியோமம் இவை வகைக்கு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 இராம்) சோர்த்து, வறுத்திடித்து வைக்க 

வும். அத்துடன், பனைவெல்லம் ஐந்து பலம் (175 சகரம்) 

கூட்டி, முன் சாறுகளில் சேர்த்து இடிக்கவும். மயில்கழுத்து 

நிறத்தில் தாளாம். இதைச் சூட்டுடன், தான்.றிக்காயனவு 

உருட்டி வைக்கும், 

அளவு 

ஒரு குளிகை, இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

வாயு, அட்டகுன்மம், கெண்டை, உப்பிசங்கள், செரியாமை, 

பெருவயிறு, இரட்சி, மலக்கட்டு இவை தீரும். 

" புதீதியம் 

புளிப்பு மோர், கைப்பு இவை நீக்கவும். (பா. 854-857) 

2. கண்டாத்திரி லேகியம் 

செய்முறை 

இஞ்சி பதினைந்து பலம் (525 கிராம்) எடுத்து, 'தோல் 

போக்கி, வில்லைபோல் நறுக்கி, நறு நெய்யில் வக்க வறுத்துப் 

பெடி செய்து, சீலையில் வடித்தெடுக்கவும். அத்துடன் மேல் 

மருந்தாக திரிசடுகு, சிற்றரத்தை, செவ்வியம், அதிமதுரம், 

இறுதேக்கு, வாய்விளங்கம், ஏலம், இரிபலை, கொத்தமல்லி, 

'சரகம், தாளிசபத்திரி, இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, 

நெற்பொரி இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 Boer); 

சாதிக்காய்; சாடுபத் திரி, கிராம்பு; அதிவிடயம் 'இவை வகைக்கு
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இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்); சீனி ஒரு பலம் (35 இராம்) 

எடுத்துத் தூளாக்கி வடித்துச் சேர்க்கவும். நல்ல வெல்லம் 

ஐந்து பலம் (175 கிராம்) எடுத்துப் பாகாய்க் காய்ச்சவும், 

'பரகில் மேற்கூட்டிய பொடியைத் தூவிக் இளறவும். அத்துடன், 

நெய், தேன் வகைக்கு ஆழாக்கு (168 மி,லிட்.) விட்டுக் சண்டி 

யெடுக்கவும், 

அளவு 

கொட்டைப்பாக்களவு, காலை, மாலை 'இருவேளையும் ஒரு 

மண்டலம் (48 நாள்கள்) கொடுக்கவும், 

"தீரும் நோய்கள் 

புகைச்சலோடு இருமல், பித்தம், வயிற்றுளைவு, நெஞ் 

செரிப்பு, வாந்தி, வாதபித்த கப தொத்திப்பு, ஓங்காளம் 

(வாந்திப்பு), வயிறிரைதல், மூலம், குரல்கட்டு, தலைதோவு 

குன்மம், வறட்சி, மலசலக்கட்டு, உட்சுரம், தாபசுரம்,பொருமல், 

வயிற்றுளைச்சல், சதரத்தம், வாயு, அக்கினிமந்தம், உதரவெப்பு, 

அபானவாயு, இராணி, அதிசாரக் கழிச்சல் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

உப்பு, மிளகு, துவரை, நெய், பால், வழுதலைப் பிஞ்சு, பூ, 

காய், இலை, தூதுவளை, உலர்ந்த மீன், ஆட்டிறைச்சி இவை 

ஆகும், புளி, கைப்பு, மோர், வாயுபதார்த்தங்கள் ஆகா. 

(பா. 805-810) 

3. கபாட லேகியம் 

செய்முறை 
"பெருமரத்துப்பட்டை, சாரணைவேர், பிரண்டைவேர், 

இலந்தைப்பட்டை, கொடிவேலி வேர், அமுக்கிரா, மால் கிழங்கு, 

நடலை வேர்க் கிழங்கு இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்) 

“தூளாக்கி வடிகட்டவும். அத்துடன், மிளகு, சுக்கு, ௮, அதிவிடயம், 

'குராசானியோமம். சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கராம்பு, வெட் 

பாலை-யரிசி, இவை , வகைக்குக் கால் பலம் (8.75. இராம்); 

அபின் ஒரு, கழஞ்சு (5.1 கிராம்), சேர்த்து, வறுத்இடித்துக் 
கொள்ளவும். இதில், இஞ்சிச்சாறு அரைப்படி (672 மி,லிட்.)
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விட்டு, பனைவெல்லம் மூன்று பலம் (105 கிராம்) சேர்த்துப்: 
பாகாகக் காய்ச்சவும். பதமானதும் தேன், நெய் தனித்தனியே 

வகைக்கு மாகாணி (64 மி,லிட்.) விட்டுக் கண்டியெடுத்துப் புதுக் 

கரகத்தில் வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. இரண்டு வேளையும் மூன்று நாள்கள். 

தீரும் நோய்கள் 

குடற்பொருமல், மலபந்தம் நீங்கும். 

பத்தியம் 

பொரியரிசிக் கஞ்சி ஆகும். (பா.718-720) 

4, காமரச லேகியம் 

செய்முறை 

தூதுவளம்பூ, முருக்கம்பூ. இவை வகைக்கு நான்கு நாழி 

(4.12 லிட்.);; நெருஞ்ரில், ஏலம், நிலப்பனை இவை வகைக்கு 

ஒரு பலம் (35 சராம்); அதிமதுரம், நன்னாரி வகைக்கு இரண்டு 

பலம் (70 இராம்); சதாவேரி மூன்று பலம் (105 கிராம்) 

எடுத்துப் பொடித்துச் சேர்க்கவும். பசுவின்பால் ஒரு பதக்கு 

(10.7 லிட்டர்) கூட்டிக் காய்ச்சி, அதில் இப் பொடியைத். தூவிக் 

இளறி, மேலே சர்க்கரை, நெய், தேன் வகைக்கு , ஒருபடி (1.3. 

லிட்.) விட்டுக் கண்டி இறக்கவும். 

அளவு 

தான்றிக்காயளவு : 

தீரும் நோய்கள் 

பெரும்பாடு, எலும்புருக்கி, பிரமேகம், தாதுநட்டம்,, உட்டு, 

ணங்கள், சகல சுரங்கள், பணைப்பு, நீரிழிவு, அரோ?ி, காந்தல், 

வாந்தி இவை தீரும்.
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பத்தியம் 

புளி, சுசப்பு நீக்கவும். (பா.1457-1460] 

5. கிராணி வாயுக்கு லேகியம் 

செய்முறை 

.  பழம்புனி, கூகைநீது, வெள்ளுள்ளிப்பருப்பு இவை வகைக்கு 

ஓரு பலம் (35 கிராம்); காரெள்ளு முக்காற்படி (1லிட்.); 

வெல்லம் நான்கு பலம் (140 கிராம்) கூட்டி, இரண்டு சாமம் 

(6 மணி நேரம்) இடித்தெடுக்கவும். 

அளவு 

தான்றிக்காயளவு காலை, மாலை இரண்டு வேளையும். 

நீரும் தோய்கள் 

மூலம், சராணிவாயு, கழிச்சல், ரத்தம் சீதம் கழிச்சல், 

பொருமல், வலி இவை தீரும். (பா.1176, 1177) 

6. குண்டலாதி லேகியம் 

செய்முறை 

சங்கம்வேர் நூறு பலம் (3.500 க. கிராம்); செவ்வியம் 

ஆ௬ல்பது பலம் (1.750 கி.கிராம்); கண்டங்காரி ஐம்பது பலம் 

(1.739 ௪,கிராம்); இப்பிலி, இப்பிலி மூலம், முத்தக்காசு, வில்லம், 

சித்திரமூலம், சீந்தில், நிலப்பனைவேர், வெட்டி வேர், விலாமிச்சு, 

சிற்றாமுட்டி, கொட்டிக்கிழங்கு, அழுக்ராவேர் இவை வகைக்கு 

இருபது பலம் (700 கிராம்) கூட்டி, இடித்துத் தூளாக்கி, பத்து 

மரக்கால் (53 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும், இதை எட்டி 

லொன்றாகக் குறுகியபின் மேல் மருந்தாக, இப்பிலி இரண்டு 

பலம் (70 கராம்); கூகைநீறு நான்கு பலம்: (140 கராம்); 

நாகப்பூ, இரு€ரகம் வகைக்கு மூன்று. பலம் (105 கிராம்); ஏலம், 

இலவங்கம், முத்தக்காக, சிறுதேக்கு, கர்க்கடகசிங்கி, ஓமம், 

பெருங்காயம் இவை வகைக்கு இரண்டு பலம் (70 சராம்); சுக்கு 

அரைப்பலம் (17.5 ராம்டி சேர்த்துப் பொடித்துக் கூட்டவும். 

அத்துடன் தேன், நெய் வகைக்கு ஒருபடி. (1.3 லிட்.) சேர்த்துக 

கிளறி இறக்கவும்.
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அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையுக், ஒரு மண்டலம் 

(48 நாள்கள்) கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சிலேட்டுமங்கள், வாயு, இருமல், குண்டவாபு, குன்மங்கள், 

விக்கல், ஓக்காளம், பீனிசங்கள், உதரவேதனைகள், GCE LAD , 

சன்னி, உடற்குத்தல், உளைச்சல், உப்பிசங்கள், நீரேற்றம், 

வீக்கம், அக்கனிமாந்தம், சீதபித்தம், நெஞ்செரிப்பு, வாந்தி, 

சூடு போன்றவை இரும். 

பத்தியம் 

புளி, சசப்பு, புகையிலை, இறைச்சி, கடல்சம்பை, பாகல், 

பூசணிக்காய், பலாச்காய், சுரை; சேம்பு இவை நீக்கவும். தெம், 

பால், மிளகு, உப்பு, முளைத்தண்டு, வழுதலை, கொடுப்பை, 

அவரைப் பிஞ்சு, வெள்ளாட்டுக் கண்டம், முருங்கையிலைப், 

பிஞ்சு, அறைக்கீரை, பசுவின் மோர், இவை ஆகும். 

(பா.1334-1342) 

7. சண்டமாருத லேகியம் 

செய்முறை 

.... கண்டங்காரி, தூதுவளை, மிளகுத் தக்காளி, சங்கிலை, 

ஆடாதோடை, துளசியிலை இவை வசைக்குக் கால்படி (336 

மி.லிட்.) சேர்த்து, அரைப்படி (672 மி.லிட்.) நீர்விட்டு Hos 

காய்ச்சி வடிக்கவும். அத்துடன் கருப்புக்கட்டி ஐந்து பலம் (135 

இராம்) பொடித்துச் சேர்த்துக் காய்ச்சவும். மேல்மருற்தாச 

கடுக்காய், இப்பிலி, அரத்தை வகைக்குப் பத்துக் கழஞ்சு (31 

இராம்) இடித்துச் சேர்க்கவும். தேன் அரைக்காற்படி (168 

மி.லிட்.), நறுநெய் மாகாணிப்படி (84 மி.லிட்.) விட்டுக் கிண்டி 

யெடுத்து வைக்கவும். 

அளவு . 

தான்றிக்காயளவு
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தீரும் நோய்கள் 

இருமல் தீரும். 

பத்தியம் 

கைப்பு, புளிப்பு, நீக்கவும். கரிப்புப்பு, கச்சக்கா ம், முருங்கைப் 

பிஞ்சு, அவரைப்பிஞ்சு, வழுதலங்காய், நறுநெய், பால், 

துவரைப்பருப்பு, தூதுவளை இவை ஆகும். (பா.1401-1405) 

“9. திப்பிலாதி லேகியம் 

செய்முறை 

இப்பிலி ஐம்பது கழஞ்சு (250.50 சராம்); சிற்றரத்தை 
முப்பது கழஞ்சு (150.30 கராம்) ; கொத்தமல்லி பத்துக்கழஞ்சு 

(51 இராம்); மிளகு, சுக்கு, செவியம், இப்பிலிமூலம், ௮தி 

மதுரம், நெல்லி, இரு£ரகம், ஏலம், நறுக்குமூலம், சிறுதேக்கு, 
கூகைநீறு, அமுக்கிராவேர், குராசானியோமம், வால்மிளகு, 

தாளிசபத்திரி, கடுக்காய் இவை வசைக்கு ஐந்து கழஞ்சு (25.5 
இராம்); இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி இவை வகைக்கு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 இராம்); கிராம்பு, சாதிக்காய், சா.இபத்திரி 

இவை வகைக்கு ஐந்து எழஞ்சு (25.5 கிராம்); கண்டங்காறி) 

தூதுவளை, கரிசாலை இனவ வகைக்கு உழக்கு (336 மி.லிட்., 

என அனைத்தையும் பொடித்துச் சேர்க்கவும். தேன் ஒருபடி 

(1.3 லிட்.)யூம், தறுநெய் காற்படி. (336 மி. லிட்.)யும் விட்டுக் 

கிளறியெடுத்து வைக்கவும், 

அளவு 

கொட்டைப்பாக்களவு, ஒருவேளை, ஒரு மண்டலம் (48 
நாள்கள்) கொடுக்கவும், 

தீரும் தோய்கள் 

சயங்கள், தொத்திப்பு, சிலேட்டுமம், பித்தம், பித்த 
வறட்சி, மலநீர்க்கட்டு, பொருமல், நெஞ்செரிப்பு, தாகம், உளை, 

இருமல், வாயு, திரட்டு, அரோசி, வலிகுன்மம், வாயூறல், 
புளித்தயேப்பம், அதிசாரம், அச்சினிமந்தம் இவை நீரும்,
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பத்தியம் 

புளி, கசப்பு, தயிர், மோர், புகையிலை நீக்கவும். நெய், 

பால், துவரை, அவரைப்பிஞ்சு, முருங்கைப்பிஞ்சு, வழுதலை, 

மூளைத்தண்டு, மிளகு, உப்பு, கருவேம்பு, உள்ளி, சீரகம், குரது 

வளை, பொன்னாங்காணி, சிறுகீரை, அவரைக்காய் ஆகும். 

(பர. 1430-1438) 

9. நாரத்தங்காய் லேகியம் 

செய்முறை 

நாரத்தம் பழச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, அமுக்கிராச்சாறு, 

சாரணை வேர்ச்சாறு இவை ஒவ்வொன்றும் நான்கு படியுடன் 

(5.3 லிட்.), நல்ல வெல்லம் .ஐம்பது பலம் (1.750 கி.கிராம்) 

எடுத்து நான்குபடி (5.3 லிட்) நீரிலிட்டுக் கரைத்துச் சேர்த்துப் 

பாகு போலக் காய்ச்சவும், மேல் மருந்தாக, ஏலம், அதியமதுரம், 

இரிகடுகு, தேசாபுரம், சிற்றரத்தை, கொத்தமல்லி, தாளிச௪ 

பத்திரி, முந்திரிகைப்பழம் இவை வகைக்கு ஒரு.பலம் (35 

இராம்); அதிவிடயம், அக்கரகாரம், வால்மிளகு, சிறுநாகப்பூ, 

சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கிராம்பு, திரிபலை, குராசானியோமம், 

கருஞ்ரகம் இவை வகைக்கு அரைப்பலம் (17.5 கிராம்) 

இடித்துத் தூளாக்கிப் பாகிலே தாவிக் கிளறவும். அத்துடன், 

சனி பதினைந்து பலம் (525 கிராம்), தேன் இரண்டு படி (2.6 

லிட்.), நெய் ஒருபடி (1.3 லிட்.) விட்டுக் கிண்டி னவக்கவும், 

அள்வு 

தேவையான அளவு. கர்லை மர்லை இருவேளையும். 

தீரும் தோய்கள் 

பித்தம், நெஞ்செரிப்பு, அரோ, வாந்தி, தாபசுரம், வாந்தி, 

உட்சூடு, இறுகறுப்பு, வாயு, தலை நோவு, அக்கினிமந்தம், 

நீர்க்கட்டு, காத்தல் இவை தீரும், 

பத்தியம் ்., 
"கசப்பு, புளிப்பு, மோர் நீக்கவும், (பா. 858-661). 

அ-39
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10. மகாவில்வாதி லேகியம் 

செய்முறை 

வில்வவேர் ஐந்து துலாம் (17,500 இ.இராம்) தொறுக்கி, 

- ஐந்து கமை (322.5 லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டெஈன்றாக வற்றக் 

ச௱ய்க்சவும். ஐந்து துலாம் (17.500 கி.கிராம்) சர்க்கரையைச் 

சேர்த்து வடிகட்டவும். இஞ்சிச்சாறு, நெல்லிச்சாறு இவை 

வகைக்கு ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) சேர்க்கவும். மிளகுப்டொடி 

ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.); இப்பிலியும் செவ்வியமும் தூளாக 

வகைக்கு ஆறு படி (7.8 லிட்..; சுக்குப்பொடி பதினைந்து பலம் 

(525 ராம்); ஏலம், இலவங்கம், ரிறுதாகம், தாளிசபத்திரி, 
சிற்றரத்தை, அதிமதுரம், கோட்டம், பேரரத்தை, அக்கரகாரம் 

இவை வகைக்கு ஐந்து பலம் (175 கிராம்); சாதிக்காய், சாதி: 

பத்திரி, ரொம்பு இவை வசகைக்குப் பத்துப் பலம் (350 கிராம்), 

பொடித்துச் சேர்க்கவும். ஈருப்பம்பால், கொம்மட்டிச்சாறு, 

மாதுளைப்பழச்சாறு இவை வசைக்கு ஐந்துபடி. (6.5 லிட்.) 

கூட்டி அடுப்பேற்றிக் காய்ச்சவும். குழம்பு பதமானதும், மேற் 

பொடிகளைத் தூவித் குரவி கிண்டவும். தேன், ஆவின் நெய் 

வகைக்கு இரண்டரைப்படி. (3.3 லிட்.) விட்டுக்கிளறி இறக்கவும். 

அளவு 
கொட்டைப்பாக்களவு. இரண்டு வேளை, ஓரு மண்டலம் 

(48 நாள்கள்) கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

குன்மம், குட்டம், வெட்டை, சத்தி, அரோ௫ிவம், சயகாசம், 

இருமல், ஈளை, புகைச்சல், நெஞ்செரிப்பு, பித்த சோகை, 

காமாலை, தொத்திப்பு, அதிசாரம், 'வயிறிரைச்சல், இரத்தக் 

கடுப்பு, உள்மாந்தை, தலைநோய், சுரமாந்தை, எரிவிரிவு, 

காந்தல், தாகம், நீரேற்றம் உப்பிசம் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

உப்பு, நெய், பால், துவரைப்பருப்பு, வழுதலங்காய்ப்பிஞ்சு, 

முருங்கைப் பிஞ்சு, முளைத்தண்டு, அவரைப்பிஞ்சு, நெல்லி 

ஆகும். விரால், தேளி, சுறாமீன், வெள்ளாடு, காடை, முயல்? 

உடும்பு இனவ உயர்த்திக் கூட்டவும், (பா. 1321-1328)
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11. மந்தார காச லேகியம் 

செய்முறை 

கண்டங்காரி, தூதுவளை, ஆடாதோடையிலை இவை 
ஓரளவாயெடுத்துப் , பொடியாக்கி வடிகட்டவும்.  தஇரிகடுகு, 
அரத்தை இவை வகைக்கு ஆழாக்கு: (168 மி.லிட்.) தூவி, நறு. 
தெய் தேன், சனி ஆழாக்கு (168 மி,லிட்.) விட்டுச் கிண்டவும். 

இதைப் புதுக்கல சத்தில் வைக்கவும். 

அளவு 

தான்றிக்காயளவு, இரண்டு வேளையும் ஒரு மண்டலம் (48 

தாள்கள்) கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

மந்தார காசம், சுவாச காசம் இவை தீரும். 

(பா. 1382-1384) 

12. வில்வாதி லேகியம் 

செய்முறை 

வில்வவேர் ஐந்து பலம் (175 கராம்) நொறுக்கி, இரண்டு 

குரணி (43 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். சர்க்கரை ஆறு பலம் 

(210 இராம்) கூட்டிக் கரைத்துக் குழம்பாக்கவும். மிளகுப்பொடி, 

செவ்வியம், திப்பிலி இவை வகைக்குக் கால்படி (336 மி.லிட்.) 

சேர்த்து அத்துடன், ஏலம், இலவங்கம், இஞ்சி, அிறுநாகம், 
குரளிசபத்திரி இவை வகைக்கு ஓரு பலம் (35 கிராம்); சாதிபத் 

இரி, இராம்பு வகைக்கு அரைப்பலம் (175 கிராம்) சேர்த்துத் 

தூளாக்கிக் கூட்டிக் கிளறவும், அத்துடன் நெய், தேன் வகைக்கு 

ஆழாக்கு (168 மி.லிட்.) கூட்டிக் கண்டி இறக்கவும். 

அளவு 
கொட்டைப்பாக்களவு, இரண்டு வேளையும், ஒரு மண்டலம் 

கொடுக்கவும். ‘
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தீரும் நோய்கள் 

வயிற்றுவலி, குன்மம், இருமல், Foner, காசம், நெஞ் 

செரிப்பு, வாயு, கிராணி, அதிசாரம், பித்த காமாலை, தாகம், 

உடற்காந்தல், சோபம், வாதம், தொத்திப்பு, உட்டணம், விடப் 

பாண்டு, சுரங்கள், உப்பிசங்கள், வயிற்றிரைச்சல், இரத்தபித்தம், 

நீரேற்றம், வீக்கம், மலக்கட்டு, தலைநோவு இவை தீரும். 

்  யா.1929-1333)
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A. எண்ணெய் (௮) தைலம் வகைகள் 

1, அசுவகந்தித் தலம் 

2 அஞ்செண்ணெய்த் தைலம் 

. ஒிரக்குச் சந்தனாதித் தைலம் 

. அரச்குமோரெண்ணெய் 

» அரச்செண்ணெய் 

DN
 

WA
 

RF
 

ய
ூ
 

. ஏரண்டச் சலவையெண்ணெய் 

வி
 ஏரண்ட. யெண்ணெய் 

8, ஏலாதித் தைலம் 

9, கடல்நுரைத் தைலம் 

10, கந்தகத் தைலம் - 1 

11, கந்தசத் தைலம் - 2 

12. கரப்பன், சிலந்திக்கு எண்ணெய் 

15. குமரித் தைலம் 

14. சந்தனாதித் தைலம் 

15, சலக்கழிச்சலுக்கு எண்ணெய் 

16. சன்னிக்கு எண்ணெய் 

17. சிலேட்டுமத் தைலம் 

18. சிறுசந்தனாதித் தைலம் 

19. சதேவித் தைலம் 

20. சேங்கொட்டை எண்ணெய் 

21, பிரளி, பல சணைகளுக்கு எண்ணெய் 

பாடல் எண் 

1126 - 1135 

690 = 692 

357 = 359 

372 - 375 

1352 - 1357 

1141 ~ 1145 

796 - 801 

753 - 759 

376, 377 

412, 413 

664 - 670 

460 - 462 

1345 - 1351 

356 

1244 - 1250 

473, 474 

1251 - 1254 

693 - 703 

36. 367 

1243 

. 802 - 804
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22. பினிசங்களுச்குக் குலம் 

23. பீனிசம், ூர்ச்சைக்குத் தைலம் 

24, பூரிகாது தைலம் 

25. பெருவாயனெண்ணெய் 

3. மகாவாத சன்னிக்குத் தலம் 

27. மதுக்காறித் தைலம் 

28. மதுராதித் தைலம் 

29. மந்தார காசத் தைலம் , 

30. மோரெண்ணெய் - 1 

31. மோரெண்ணெய் -2 

32. வாயுவுக்குத் தைலம் 

33. விடமுட்டித் தைலம் 

34. வெருகெண்ணெய் - 1 

35. வெருசெண்ணெய் - 2 

36. வெருகெண்ணெய் - 3 

876 - 883 

1255 - 1260 

1113 - 1123 

485 - 488 

1385 - 1395 

39 - 361 

652- 657 

1357 - 1364 

361 - 363 

368 - 371 

552 - 554 

1260 - 1266 

378 - 382 

382 - 384 

384 - 386
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1, அசுவகந்தித் தைலம் 

செய்முறை 

அமுக்கராவேர் பத்துப்பலம் (350 இராம்); வில்வவேர், 

சித்றாமுட்டி வேர், பேராமுட்டி வேர், நிலப்பனை வேர், நீர் 

வள்ளிக்கிழங்கு, நன்னாரி, பொன்னாங்காணி, விலாமிச்சு, 

முத்தக்காசு இவை வகைக்கு மூன்று பலம் (105 கிராம்) சேர்த்துத் 

தூளாக்கி, இரண்டு தூணி (43 லிட்.) நீரிலிட்டு; எட்டிலொன் 

றாய்க் காய்ச்சி வடிக்கவும். அகில், கந்தம், புழமுக்கைவேர். 

கொம்பரக்கு இவை வகைக்கு இரண்டு பலம் (70 கிராம்) 

தூளாக்கி; ஒரு பதக்கு (19.4 லிட்.) நீரிலிட்டு முன்போலவே 

காய்ச்சி வடிக்கவும். இலுப்பைப்பூ, குளப்பாலை வேர், நாணல், 

மால்கிழங்கு, தாமரை வளையம், வெருகன் இழங்கு, பெருங் 

கோரைக்கிழங்கு, பூமிச் சர்க்கரையின் கழங்கு, வெட்டிவேர், 

சந்தில், செங்கழுநீர்க்கிழங்கு இவை வகைக்கு இரண்டு பலம் 

(70 கிராம்) பொடித்துச் சேர்த்து, ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) 

நீரிலிட்டுக் காய்ச்ச) முன்போலவே வடிக்கவும். இம் மூன்று 

குடிநீரையும் தாழியொன்றில் சேர்க்கவும். அத்துடன், முசு 

முசுக்கை, கொடுப்பை, முடக்கற்றான், காத்தொட்டி, கறிப்பான் 

கற்றாழை, கீழ்க்காய்நெல்லி, நீர்வள்ளி, நெல்லிக்காய், கூத்தன் 

குதம்பை இவற்றின் சாறுகள் வகைக்கு ஒரு படி (1.3 லிட் )யும், 

குயிர்த்தண்ணீர், ஆவின் பால் இவை வனகக்கு ஒரு பாடி 

(1.3 லிட்) யும், நல்லெண்ணெய் இரண்டு படி (1.3 லிட்.) யும் 

சேர்க்கவும். மேல்மருந்தாக, அதிமதுரம், திரிகடுகு, திரிபலை, 

இராம்பூ, சறுநாகம், சிற்றரத்தை, சீரகம், முத்தக்காசு, கடல் 

நுரை, சச்சோலம், செவ்வள்ளிக்கொடி, தேவதாரம், வெட்டி 

வேர், இலாமிச்சு, அமுக்கரா, நன்னாரி, வெட்பாலையரி௫, 

சோட்டம், இலவங்கப் பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, அடலவிக்கச் 

சோலம், மரமஞ்சள், கருகுரோசணி, குறுந்தொட்டிவேர்த் 

தோல், மஞ்சிட்டி, தகரம், சடாமா£ஞ்சி, சண்பகம், சந்தனம்; 

ஏலம், அடல், செஞ்சந்தனம், செங்கழுதிர் வேர் இவை வகைக்கு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) இடித்துச் சேர்த்து, ஆவின் 

ப௭லில் அரைத்துக் கூட்டவும். இவற்றைத் தாழியிலிட்டு 

எரித்து, நான்காம் நாள் வற்றக் காய்ச்சி வடிக்கவும். குங்குடீய்பூ, 

கத்தூரி, பச்சைக்கர்ப்பூரம், புழுகுச்சட்டம், கோரோசனை
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இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 இராம்) பொடித்துச் சேர்த்து, 

தானிய புடத்தில் பத்து நாள் வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு தைலத்தை நான்கு நாளுக்கொருமுறை 

கலையில் தேய்த்து முழுகவும். சீயக்காய் அரைப்பிடவும். வெந் 

ரில் முழுகவும். 

நீரும் நோய்கள் 

அத்திசுரம், வெட்டை, பணைப்பு, தொதந்திப்பு, சரதோடம், 

வாயு, நீரேற்றம், வறட்சி, இருமல், தாகம், பித்தவர்த்தனை, 

கலை நோய், பீனிசம், உடற்காந்தல், சுபங்கள், விடபாகம், 

விக்கல்: இவை தீரும். 

பத்தியம் 

பால், தயிர், மோர், புளி, கைப்பு, பச்சை மாங்கிசங்கள் 

புகையிலை, மந்தமூள்ள பொருள்கள் நீக்கவும். (பா.1126-1135) 

2. அஞ்செண்ணெய்த் தைலம் 

செய்முறை 

புங்கெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், எள்ளெண்ணெய், 

இலுப்பையெண்ணெய், ஆமணக்செண்ணெய் இவை ஓரளவாய்சி 

சேர்க்கவும். இரசம், கந்தி, தாளகம், மலைூிலை, இலிங்கம் 

இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 சராம்) எடுத்துப் பழங் 

காடி விட்டு ஆட்டவும். ஆட்டியதைப் பழஞ்€லையில் 

தோய்த்து, திரியாக்கி எண்ணெயிலிட்டுத் தீக்கொளுத்தவும். 

எரியும்போது மேற்குறித்த எண்ணெயையும் வார்க்கவும். 

தைலம் வடிவதை எடுத்துச் சேர்க்கவும். 

அளவு 
காசெடை (165 மி.கிராம்) எண்ணெயைக் கால், கைகளில் 

தேய்க்கவும், ்
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தீரும் நோய்கள் 

சன்னி பஇன்மூன்று, வாதம், சீதம், உளைச்சல்; ' இமிரல் 

சன்னி சயித்தியங்கள் இவை தீரும். (பா,690-692) 

3. அர்க்குச் சந்தனாதித் தைலம் 

செய்முறை ் 

அமூக்ரொவேர்ப் பொடி, இற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, 

கொம்பரக்குப்பொடி இவை வகைக்கு ஒரு நாழி (1.3 லிட்.) 

எடுத்து, ஒரு பதக்கு (10.7 லிட்.) நீரிலிட்டுச் காய்ச்சி, நாலி 

லொன்றாக வற்றிய பின் நல்லெண்ணெய் ஒரு நாழி (1.3லிட்.), 

குழம்புமோர் ஒரு நாழி (1.3 லிட்.) சேர்க்கவும். அத்துடன், 

நன்னாரி, அரத்தை, கோட்டம், அதிமதுரம், சதகுப்பை, கடுகு 

ரோணி, கச்சோலம், தேவதாரம், மஞ்சள், மரமஞ்சள், கத்தூரி 

மஞ்சள், பெருங்குரும்பை, அமுக்கிராவேர், மஞ்சிட்டி, சந்தனம், 

நாகப்பூ இவை வகைக்கு ஒரு வராகன் (4.2 ரொம்) கூட்டி, 

'ய௱ட்டி, எல்லாவற்றையும் கலக்கிக் காய்ச்சி மூன்று நாள்கள் 

கொக்க வைக்கவும். நாலாம்தாள் வடித்திறுத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு உடலெங்கும் தேய்த்துக் குளிக்கவும், 

நசியமுமிடவும். 

தீரும் நோய்கள் 

ராத சுரங்கள் இரும். (பா.357-359 
த் 

4. அரக்குமோரெண்ணெய் 

செய்முறை 

குறுந்தொட்டி வேர் ஐந்து பலம் (175 இர௱ம்) ' இடித்து 

ஐந்து படி (6.5 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். கொம்பரக்கு 

இரண்டரைப் பலம் (8715 சராம்) இடித்து மூன்றரைப்ப்டி (4.7 

லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். அமுக்கராவேர் ஐந்து பலம் (175 

இராம்) எடுத்து மூன்று படி (3.9 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும்; 

இந்த மூன்று வகைக்: குடிநீருடன் பழமோர் ஆறு படியும் 

(8லிட்.),' எண்ணெய் நாழியும் (1.3 லிட்) சேர்கிகவும், ' மேல்
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மருந்தாக, வெட்டிவேர், விலாமிச்சம் வோர், சந்தில்: வேர், 

மூசுட்டை. வேர், குறுந்தொட்டி வேர், நன்னாரிவேர், புழுக்கை 

வேர், சாரணைவேர், சிறுகிரை வேர், கோட்டம், அதிமதுரம், 

இந்துப்பு, சுக்கு, மஞ்சள், சுச்சோலம், ஏலம், இலவங்கம், 

சிற்றரத்தை, இப்பிலி மூலம், சாதிக்காய், தகரம், செவ்வள்ளிக் 

கொடி, தேவதாரம், இலவங்கப் பத்திரி இவை ஓவ்வொன்்.றும் 

ஒரு கழஞ்சு (5.1. கிராம்) எடுத்து மோரிலாட்டிக் கலக்கி, 

அடுப்பிலிட்டு மூன்று நாள்கள் காய்ச்சி வடி.த்தெடுக்கவும். 

அளவ 

வேண்டிய அள நான்கு தாள்களுக்கு ஒருமுறை உடலெங் 

கும் பூசி முமுசவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பல சரங்கள், வெட்டைச்சூடு போன்றவை தீரும். 

(பா.372-375) 

5. அரக்கெண்ணெய் 

செய்முறை 

கொம்பரக்கு ஒரு பலம் (35 இராம்) எடுத்துப் பொட்டண 

மாகக் கட்டி, ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.) நீரில் தோளாந்திரமாக 

எரித்து, நான்கலொள்றாக வற்றக் காய்ச்சவும். குறுந்தொட்டி 

வேர், அமுகிிராவேர். வசைக்கு ஐந்து பலம் (175 இராம்) 

நொறுக்கி, ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.) நீரிலிட்டு, நான்கிலொன் 

.றாச வற்றக் காய்ச்சவும். இத்துடன், தயிர்த் தண்ணீர், 

பழங்காடி இவை வகைக்கு இரண்டு படியும் (2.6 லிட்.), பசுவின் 

பால், நல்லெண்ணெய் வகைக்கு நான்குபடியும் (3.3 லிட்.) 

சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, அமுக்கிராவேர், குறுந்தொட்டி 

வேர், சதகுப்பை, பொன்மெழுகு, தேவதாரம், சிற்றரத்தை, 

பேரேலம், மஞ்சள், சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கிராம்பூ, வெட்டி 

Gent, இலாமிச்சம், புமூக்கைவேர், நன்னாறி, தக்கோலம், 

சட்டம், முக்தக்காக, அதிமதுரம், செவ்வள்ளிக்கொடி. இளை 
வகைக்கு நான்கு கழஞ்சு (20.4 கராம்) இடித்துக் கலக்கச் 

சேர்க்கவும். இதை அடுப்பிலேற்றி நமூன்றுநள் க௱ய்ச்சி, பொழுரு
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பதமாக இறக்கவும். புழுகுச்சட்டம், கோரோசனை இவை 

வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கராம்) போட்டு வடிகட்டவும். 

இதைப் பத்துநாள் தானியபுடம் வைத்து எடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு, நான்கு நாளுக்கொருமுறை மூழூ கவும். 

சீயக்காய் அரைப்பிட்டு வெந்நீரில் குளிக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

சயித்தியநீர், பணைப்பு, பித்தவெட்டை, சுரங்கள் இவை 

தீரும். 

பத்தியம் 

புளி, கசப்பு, புகையிலை, தயிர், பால் நீக்கவும். 
(பா.1352 - 1357) 

8. எரண்டச் சலவையெண்ணெய் 

செய்முறை 

ஆமணக்கெண்ணெய் ஒருபடி. (1.3 லிட்.); ஆவின் பால் 

ஒரு நாழி (1.3 லிட்.); முலைப்பால் ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட் ); 

- இளநீர், அவுரிச்சாறு இவை வகைக்கு ஒரு நாழி (1.3 லிட்.); 

துளசி, நெல்லி, கொடுப்பை, முசுமுசுக்கை, சீந்தில், முடக்கற் 

றான், கற்றாழம், சதாவேரி, கரிசாலை, கர்ப்பூரவள்ளி, சிறு 

ரை இவற்றின் சாறும், கருப்பஞ்சாறும் வகைக்கு அரைப்படி 

(672 மி. லிட்.) சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, திலப்பனை, 

நன்னாரி, வெட்டிவேர், இலாமிச்சு. முத்தக்காசு, அமூக்கிறா, 

அல்லி, கொட்டி, நெய்தல், கோட்டம், இரிகடுகு, திரிபலை. 

தாமரை வளையம், சிற்றரத்தை, ஏலம், அதிமதுரம், இலவங்கப் 

பட்டை, இலவங்கப் பத்திரி, இருகிரகம், மூத்இிரி, பேரீத்த, 

சந்தனம், சாதிக்காய், சாதி பத்இிரி, கராம்பு, வெந்தயம், சீனி 

கற்கண்டு, மாசிக்காய் இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) 

எடுத்துப் பொடித்து, இளநீர் விட்டரைத்து, அனணைதக்னதுயும் 

கலக்கியொரு தாழியில் சேர்க்கவும். இதை .மூன்று தான்கள் சிறு 

கொதியாகக் கொிப்பித்து வடித்தெடுக்கவும். இதை ஒரு
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சலசத்திட்டு, நீருள்ள தாழியில் ஒரு மண்டலம் வைத்தெடுக்க 

வும், 

அளவு 

ஒரு கரண்டியளவு, காலை மாலை இரண்டு வேளையும் 

"கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

மேகவெட்டை, அத்திசூடு, கணை, பிரளி, வறட்சி, தாகம், 

 பித்தவர்த்தனை, உடல்வறட்சி. இவை தீரும், 

பத்தியம் 

இச்சாப்பத்தியம் (பா.1141-1145) 

7, எரண்டயெண்ணெய் 

செய்முறை 

ஆமணக்கெண்ணெய் ஒரு படி (1.3 லிட்.)யுடன் சங்கங்குப் 

.பிச்சாறு, கழற்சியிலைச்சாறு, செம்பொன்னெருஞ்சச்சாறு, 

சறுகாஞ்சொறிச்சாறு, முருக்கிலையின் சாறு, அத்திச்சாறு, 

நீருள்விச்சாறு இவை வகைக்குக் கால்படி (336 மி.லிட். )யும் 

சிறுசெருப்படிச்சாறு அரை உழக்கும் (168 மி.லிட்.) சேர்க்கவும். 

அத்துடன், நெல்லிக்காய்க் கநதகம், தாளகம், பறங்கிப்பட்டை, 

கடுக்காய், நிலவாகை வேர், செந்தொட்டி. வேர், சித்திரமூலம், 

வசம்பு, கருஞ்சீரகம் இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) 

ஆட்டிச் சேர்க்கவும். இவற்றைப் பதமாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

ஒரு நாளைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 சராம்) வீதம் ஐந்து 

நாள்கள் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். மேலே பூ? முழுசவும். 

தீரும் நோய்கள் 

Arbo, கரப்பான் வீக்கம், புண்கள் தீரும்,
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பத்தியம் 

“புளி, உப்பு, 'கரப்பன்பண்டம், உளுந்து, பாகல், பூசணிக் 

காய், பன்றி இவை ஆகா. (பா. 796-801) 

8. ஏலாதித் தைலம் 

செய்முறை 

ஆல், அரசு, அத்தி, நீர்வஞ்சி, கொன்றை, மருது, அழிஞ்சில், 

கல்லத்தி, கோவை, அமுக்கிரா, தலைச்சுருளி, வேம்பு, பேய்ப் 

புடல், இலாமிச்சு, புரசு, வெட்டி, முத்தக்காசு இவற்றின் வோர் 

பட்டை, தண்டு இவை வகைக்குப் பத்துப்பலம் (350 இராம் ) 

இடித்துச் சேர்க்கவும். அத்துடன் பத்து மரக்கால் (53 லிட்.) 

நீர்விட்டுக் காய்ச், நான்கிலொஸ்றாக வற்ற “ வைக்கவும், 

அத்துடன், நெல்லிக்காய்ச்சாறு ஒரு படி. (1.3 லிட்.); ஆவின் 

பால் மூன்று படி: (3.9 லிட்..); நல்லெண்ணெய் இரண்டு படி 

(2.6 லிட்.) சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, அடவிக்கச் சோலம், 

நாவற்பூ, செங்கழுநீர், ' கோட்டம், தாளிசபத்திரி, கல்மதம். 

"பெருங்குரும்பை, பூலிங்கம், FLT LDIF HAG குக்கில், சதகுப்பை, 

பொன்மெழுகு, மஞ்சள், தேவதாரம், சாதிக்காய், புன்னைக் 

கொட்டை, அழிஞ்சில் வேர், சண்பக வேர், நன்னாரி, குங்குமப் 

பூ, செவ்வியம், அதிமதுரம், வால்மிளகு, இருசந்தனம், ‘ADD 

ரத்தை, இம்பூரல், சீரகம், தக்கோலம், கருஞ்சீரகம், கல்நார், 

பச்சை, கடல்நுரை, இருமஞ்சள், கடுகுரோகணி, வாய்விளங்கம் 

இவை வகையோொன்றுக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 அிராம்) 

எடுத்து, 'ஆவின் ப்ரலிலாட்டி, எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சவும். 

நான்குநாள்கள் சிறு கொதியாகக் கொதித்தபின் வடிக்கவும். 

வடிகலசத்தில், குங்குமப்பூ, கர்ப்பூரம், கோரோசனை, புழுகுச் 

சட்டம் இவை போட்டு எட்டு நாளானபின் வடித்தெடுத்து 

வைக்கவும், 

அள்வு 

. தேவையான் அள்வு தலையில் தேய்த்து முழுகவும். Gud 

காய், அரைப்புமிட்டு, வெத்நீரில் முழுகவும். முதலில் நான்கு 

நாள்களுக்கு ஒரு முறையும், பின்னர் எட்டு நாள்களுக்கு ஒரு 

முறையும் தேய்த்து முழுகவும்,
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தீரும் நோய்கள் 

சயரோகம், காயாசுவாசம், மண்டைச்சூலை,  மீனிசங்கள், 

உள்மாத்தை, சுரமாற்தை, காந்தல், கால்சையெகிவு, இருமல், 

ஈளை, அத்திதாகம், தலைநோய், கண்பில்லம், மேகம், இருபதீ 

தொன்று இவை தீரும். 

பத்தியம் 

தைலம் மூழ்கும் நாளில் பால், தயிர், மோர், உப்பு 

நீக்லஷம். (பா. 753-759) 

9. கடல்நுரைத் தைலம் 

செய்முறை 

கடல்நுரை, கோட்டம், மஞ்சள், சந்தனம், பொன் மெழுஞ, 

இலாமிச்சம் வேர், சதகுப்பை, முத்தக்காகு, மஞ்சிட்டி, 

இலுப்பைப்பூ, கடுகுரோணி, கம்பிபிசின், பெருங்குரும்பை, 

வெட்டிவேர், இந்துப்பு, வேர்க்கொம்பு இவை ஒவ்வொன்றும் 

ag காசெடை ((65 மி.கிராம்) எடுத்து மோகிலாட்டவும். 

அத்துடன், எண்ணெய் ஒரு படியும் (1.3 லிட்.)), மோர் ஆறு 

படியும் (7.8 லிட்.) விட்டு முறைப்படி காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு உடவில் தேய்த்து Capra. 

தீரும் தோய்கள் 

சுரம், காந்தல், உடல்தோவூ, வாய்நீகுதல், வறட்சி இவை 

தீரும். (பா. 376 377) 

10. கந்தகத் தைலம் - 1 

செய்முறை 

கந்தகம் பத்துக் கழஞ்சு (51 சராம்) எடுத்து, ஆவின் தெய் 

யில் ஒரு சாமம் (3 மணி நேரம்) ஆட்டி, இரியிலூட்டித் தலை 

கீழாகப் பிடிக்கவும். தைலம் விழும். அத்தகைலது்தில் மூன்று 

கழஞ்சு (15.3 கராம்) சூதம் சேர்த்து ஒரு சாம்ம் (3 மணி
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நேரம்) நன்கு ஆட்டவும். இதைக் கூட்டிக் குழைத்து எடுத்து 
வைக்கவும். 

அளவு 
காசெடை (165 மி.கிராம்) உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். பத்து 

நாள்கள் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சூலை நோய்கள் அனைத்தும் தீரும். 

பத்தியம் 

பால், தயிர், நெய் ஆகும், நல்லெண்ணெய் முழுகலாகாது. 
(பா.412,413) 

11. கந்தகத் தைலம் - 2 

செய்முைற. 

கந்தி, இலிங்கம், கவுரி, அரிதாரம், மனோசிலை இலை 

வகைக்கு மூன்று பலம் (105 இராம்); சூதம் ஐந்து பலம் (175 

இராம்) சேர்த்து, மஞ்சளிலே தைலம் வாங்கி அதில் எட்டு நாள் 

ஆட்டியெடுக்கவும். இதைப் பரணிக்குள்ளே வைக்கவும். மேலே 

சந்து வாய்க்குக் கற்சுண்ணச்சோறும் உமிக்கரியும் கலந்து 

பூசவும். இவ்வாறு சீலைமண் செய்து, குழிவெட்டி அதில் பாதி 

மட்டும் ஆட்டெருவைக் கொட்டிப் புடமிடவும். பரணியின் 

மேலே மணலுமிட்டு ஆறு மாதம் அப்படியே வைத்தெடுக்க 

வும். ஆறுமாதம் சென்ற பின்பெடுத்துப் பார்க்க. நீலதிறத் 

தைலமாயிருக்கும். 

அளவு 

தேவையான அளவு 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. மஞ்சள் சாற்றிலூட்டவும். மதோ தரங்கள் கரும். . 

2. நிழ்பச் சாற்றிலூட்டவும். குறை நோவு தீரும். 

3. வெருகன் வேர்த் தைலமுடன் கொடுக்கவும். குன்மம் 

தீரும்,
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4. சனியிலே கொடுக்கவும். தாது பலமாகும். 

5. சாஇப்பத்திரிப் பொடியும், தேனும் கலந்து கொடுக்கவும்: 

தாது பலமாகும். 

6. கொடுவேலித் தைலத்துடன் கொடுக்கவும். கடுவிடங்கள் 

தீரும். 

7. இரிகடுகிலூட்டவும். செரியாமை நீங்கும். 

8, நீச்சத்கண்ணிரில் கொடுக்கவும். பித்தம் தரும். 

9, சிறுகரை வெந்த நீரில் கொடுக்கவும். மேகம் இரும் 

(பா.664-670) 

12. கரப்பன் சிலந்திக்கு எண்ணெய் 

செய்முறை 

நன்னாரி, சிறுகுறிஞ்சான்வோர், நிலவேம்பு வேர், அந்தரத் 

தாமரை வோர், நெல்லிமுள்ளி, ஈசுரமூலி, கொழிஞ்சவேர், 

பருத்தி வேர், பேய்ப்பீர்க்கு வேர், மணத்தக்காளி வேர் 

இவற்றை ஓரளவாகக் கூட்டியரைத்து அத்துடன் வெள்ளாட்டு 

நீர் வார்த்துப் பிசைந்து வடிகட்டவும். அதில் வேப்பெண்ணெய் , 

நல்லெண்ணெய், தேங்காயெண்ணெய் புங்கெண்ணெய் இவை, 

நான்கும் ஒரளவாய் எடுத்துச் சேர்த்து முறைப்படி . வடித் 

திறுக்கவும், 

அள்வு 

தேவையான அளவு உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலேயும் பூசி 

வெந்நீர் விட்டுக் குளிக்கத் இரும், (பா.460-462) 

13. குமரித் தைலம் 

செய்முறை 

வெட்டிவேர், முத்தக்காசு இவை வகைக்கு இரண்டு பலம் 

(70 கிராம்) எடுத்து அத்துடன் முடக்கற்றான், அமுக்கிராவேர், 

சிற்றாமுட்டி வேர், இலாமிச்சு, நன்னாரி, தாமரை வளையம், 

சரகம், செங்கழுநீர், இவை வகைக்கு மூன்று பலம் (105 கரம்) 

சேர்த்துத் தூளாக, ஒரு தூணி (21,5 லிட்.) நீரிலிட்டுக்
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காய்ச்சி, நான்கலொன்றாக வற்ற வைக்கவும். கரிசாலைச்சாறு, 

சிறுகரைச்சாறு, கொடுப்பைச்சாறு, முக்முசுக்கைச்சாறு, குமரிச் 

சாறு, நெல்லிக்காய்ச்சாறு, நீர்வள்ளிக்கிழங்குச்சாறு, இளநீர், 

ஆவின்பால் இவை வகைக்கு நான்குபடி (35.3 லிட்.) சேர்த்து 
தர்ன்லொன்றர்க் வற்றக் காய்ச்சவும். மேல் மருந்தாக,' நெல்லி 

முள்ளி, அதிமதுரம், ஏலம், சிறுநாகப்பூ, தேவதாரம், மஞ்சிட்டி, 

சடாமாஞ்ச, மரமஞ்சள், சண்பகப்பூ, புமுக்கைவேர், செவ்வள்ளிக் 

கொடி, செஞ்சந்தனம், சகத்திரவேதி, இலவங்கப் பட்டை, 

இலவங்கப்பத்திரி, பூலாங்கிழங்கு, கோட்டம், இராம்பு, சாதிக் 

காய் வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (105 கிராம்) சேர்த்திடித்து, 

இளநீரில் கலக்கக் . கூட்டவும். மூன்றுதாள் சிறு கொதியாகக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். வடிகலசத்தில் குங்குமம், கத்தூரி, புழுகுச் 

சட்டம், கோரோசனை வசைகச்கு இரண்டு கழஞ்சு(10.2 இராம்) 

கூட்டி வடிக்கவும். இதைத் .தானியபுடத்தில், வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, :நான்கு நாளுக்கொருமுறை முழுகவும். 

தயக்காய்,' அரைப்பிட்டு வெந்நீரில் குளிக்கவும், " 

தீரும் நோய்கள் 

வெட்டைச்சூடு, பித் தவெட்டை... தலைநோவு,, கண்ணோவு, 

உட்சூடு, காந்தல், நீர்ச்சிறுப்பு, மலக்கட்டு இரும்... 

பத்தியம் 

முழுக்கன்று பால், தயிர், மோர், புளி, கசப்பு நீக்கவும். 

(பா. 1345-1351) 

14. சந்தனாதித் தைலம் 

செய்முறை 

சந்தனம், வெள்ளிலோத்திரம், அதிமதுரம், முந்திரிகை இவை 

தனித்தனியே மூன்று கழஞ்சு (15.3 சராம்) ஆவின் பாலிலாட்டி. 

எடுக்கவும். அத்துடன் ஆவின், நெய் ஒரு, காதி (1.3 லிட். )யும் 

‘Bp 40
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தண்ணீர் ஒரு படி (1.3 லிட்.)யும் சேர்த்து. வற்றக் காய்ச்சவும். 

.ஆறியவின்: வடித்திறுத்து வைக்கவும், 

அளவி 

். வேண்டிய அளவு, தலையில் தேய்த்து, அறைப்பிட்டு 

முழுகவும்.. 

தீரும் நோய்சள் 

தாபசுரம், பூதசரம் இவை தணியும். (447. :356) 

15. சலக்கழிச்சலுக்கு எண்ணெய் 

செய்முறை 

ஏலம்,-இலவங்சம், அதிமதுரம், தேவதாரம், -செங்கமுநீர், 

கோட்டம், சாத்திரவேதி, மரமஞ்சள், சிறுசண்பகப்பூ, சிறு 

நாகப்பூ, சதகுப்பை, வெந்தயம், சச்சோலம் இவை: வகைக்கு 

ஆறு கழஞ்சு (30.6: கிராம்); சிறுதேக்கு, , செவ்வியத்தோல், 

இராம்பு, அரத்தை, வாய்விளங்கம் இவை . வகைக்கு : ஐந்து 

கழஞ்சு (25.5 சராம்); சிற்றரத்தை, இப்பிலி, விளாவரிசி இவை. 

வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்); செஞ்சந்தனம்,,ஈடகு 

.ரோகணி, கொத்தமல்லி இவை வகைக்கு .நான்கு கழஞ்சு (20.4 
கிராம்), நெல்லிவேர், புழுக்கை ,வேர் இவை வகைக்குப் பத்துக் 

கழஞ்சு (51 இராம்); சாதிக்காய் பதின்கழஞ்சு (51 இராம்); 

சந்தனம் ஒரு பலம் (35 சராம்); பொன்முசுட்டைவேர், .சிற்றா 

முட்டிவேர், வட்டத்துத்திவேர், நீர்ப்பூலா வேர், ஆலவிழுது, 

நீர்வள்ளி, நிலப்பனையின் கிழங்கு, ஆவிரையின்- பட்டை, 

பொன்னாங்காணி, நன்னாரி, கொல்லங்கோவை, முடக் 

கற்றான், சீதேவி செங்கமுநீர், சந்தில், விலாமிச்ச இவை 

வகைக்கு ஏழு கழஞ்சு (35.7 கிராம்) பொடித்துச் சேர்த்து, 

கற்றாழஞ்சோற்றிலும், தாழைவிழுதுச் சாற்றிலும் அரைத் 
தெடுக்கவும். அத்துடன், குமரிச்சாறு ஒரு படி (1.3-லிட்.); 
ஆவின்பால் மூன்று படி (3.9 லிட்.); நல்லெண்ணெய்-ஆறு படி 
(7.8 லிட்.) சேர்த்து முறைப்படி காய்ச்டி வடிக்கவும். மூன்று 
நாள் -கொதித்தபின்..மெழுகு பகுத்தில். வடித்து, : குங்குமப்பூ, 

பக்சைக்கர்ப்பூரம், கோரோசனை, கத்தூரி, புனுகுச்சட்டம்
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இவை வகைக்கு மூன்று சுழஞ்சு (15.3 கிராம்) போட்டு, பத்து 

- நாள் தானிய்புடம் வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

வேண்டிய அளவு தலை முதல் பாதம் வரையில் தேய்த்து, 

சியக்காய், அரைப்புமிட்டு வெந்நீரில் குளிக்கவும். நான்கு நாள் 

களுக்கு ஒருமுறை முழுசுவும். 

பத்தியம் 

இறைச்சி, பால், தயிர், மோர், புளி, சைப்பு, புகை ஆகா. 

(பா.1244-1250) 

16. சன்னிக்கு எண்ணெய் 

செய்முறை 

வேப்பந்தோற்சாறு, பிரமிச்சாறு, துளசிச்சாறு, திராய்ச் 

சாறு இவை வகைக்கு ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட்.9; இவற்றின் 

வேர்: :வகைக்குக் கால்பலம் (8. 5 இதாம்); முசுறுமுட்டை, 

வெளிச்சமரப்பிசின் இவை வகைக்குக் கால்பலம் (8. 75 கிராம்); 

வேப்பெண்ணெய் ஒரு படி (1.3 லிட்.) என. இவற்றைச் சேர்த்து 

மூறைப்படி காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு. 
காசெடை (165 . மி.கிராம்) எண்ணெய்- - உள்ளுக்குக் 

கொடுத்து மேலேயும் பூசவும். (ui .473,374) 

17. சிலேட்டுமத் தைலம் 

ஏலம், குந்தரிக்கம், கச்சோலம், சடாமாஞ்சி, கோட்டம், 

நறும்பிசின், சந்தனம், சாதிக்காய், 'பழந்தேவ தாரம், வங்காள்ப் 

பச்சை, அகல், சன்னிநாயசம், கருங்காலி, , இலவங்கப்பட்டை, 

அதிமதுரம், வெந்தயம், விலாமிச்சம்வேர் இவை வகைக்கு ஒரு 

கழஞ்சு, (5.1 கிராம்), இடித்து நல்லெண்ணெய் ஒரு படி (1.3 
லிட். யும் தண்ணீர் இரண்டுபடி (2. 6 லிட்) யும்'“சேர்திது,
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மெழுகு பதமாகக் காய்ச்சவும், * இவற்றுடன் புழுகுச்சட்டம், 

கர்ப்பூரம், குங்குமப்பூ, கத்தூரி இவை வகைக்கு ஒரு வராக 

னெடை (4.2 சராம்) பொடித்துச் சேர்த்து, பத்து நாள் தானிய 

புடம் வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு ் 

நான்கு தாள்களுக்கொருமுறை தேய்த்து முழுகவும். 

தீரும் நோய்கள் 
"நீரிழிவு, மேசம், வெட்டை, கபாலநீர், பினிசம், எலும் 

புருக்கி, மூத்திரக்குண்டி, மூத்திரப்பாளை, இந்திரகண்டி, 
கல்லடைப்பன், நீர்ச்சிறுப்பு, தாகம், பித்தம், உட்டணம் இவை 

திரும். 

_ப்த்தியம் 
..... பரல், தயிர், மோர், புளி, கசப்பு, (இறைச்சி ' நீக்கவும். 

"வெந்நீரில் குளிக்கவும். (பா, 1251-1254) 

18. சிறுசந்தனாதித்தைலம் 

செய்முறை 

சந்தனம் ஒரு பலம் (35 சராம்), வெட்டிவேர் ஒரு பல்ம் 

(35 சராம்) எடுத்து, ஒரு பதக்கு (10.7 லிட்.) நீரிலிட்டு நான்க 
லொன்றாகக் காய்ச்சவும். வில்வவேர், நீர்வள்ளிக்கங்கு, 
நன்னாரி, சீந்தில்வேர், முத்தக்காசு, அல்லிவேர், கொட்டிவேர், 

நெய்தல் மூலம், தாமரையின் மூலம் திலப்பனைக்கிழங்கு, 

இலாமிச்சம் வேர், குறுந்தொட்டி வேர், அஆலம்விழுது, 

பொன்னாங்காணி வேர், ஆவிரையின் பட்டை இவை வசைக்கு 

அரைப்பலம் (17.5 சராம்) சேர்த்திடித்து, ஆறு தாரணி (29 

லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடித்து, முன் 
சொன்னதில் சேர்க்கவும். இவற்றுடன் நல்லெண்ணெய், ஆவின் 
பால் இவை. வகைக்கு ஆறுபடி (7.8 லிட். சேர்க்கவும். மேல் 

மருந்தாக, ௮௫ல், சந்தனம்; செஞ்சந்தனம், சாதிக்காய், சரத 

பத்திரி, சராம்ப, சச்சோலம், . ஏலம், இலவங்கம், இலவரக்ிகப்
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பத்திரி, சிற்றரத்தை, மஞ்சிட்டி, வங்காளப்பச்சை, பேரீச்சு, 

முந்திரிகைப்பழம், புமுக்சைவோர், சடாமாஞ்சி, பூலாங்கிழங்கு, 

செவ்வள்ளிக்கொடி, தேவதாரம், சிறுசண்பகம், தாளிசபத்திரி, 

கிளியூறல், -: குராசானியோமம், அதிமதுரம், சிறுநாகப்பூ, 

சாத்திரவேதி: இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 இராம்) 

பொடித்து இளநீரிலாட்டிச் சேர்க்கவும். எல்லாவற்றையும். 

தாழியிலிட்டு நான்கு நாள்கள் கமலவன்னியாலும் தீப வன்னி 
யாலும் அடிப்பற்றாமல் கொதிக்க வைக்கவும். ஆறியபின் 

வடிக்கும்போது சாம்பிராணி, கோட்டம் வகைக்கு ஆறு கழஞ்சு 

(30.6 கராம்), அபின் நாலரைக் கழஞ்சு(22.9 கராம்) குங்குமப்பூ, 

கோரோசனை, வெள்ளிலோத்திரம் இவை வகைக்கு மூன்று 

கழஞ்சு (15.3-சிராம்) சேர்க்கவும். வடிகலசத்தூள்; கத்தூரி, 

பச்சைக்கர்ப்பூரம், புழுகுச் சட்டம் இவை வகைக்கு மூன்று 

கழஞ்சு (15.3 கிராம்) கூட்டி வடிக்கவும். . தைலத்தைத் தானிய 

புடம் வைத்தெடுத்துப் பயன்படுத்தவும். 

அள்வு 

தேவையான அளவு. நான்கு நாளுக்கொருமுறையாகத் 

குலையில் தேய்த்து முமுகவும். சீயக்காய், அரைப்பிட்டு வெத்நீரில் 

முழுகவும், 

தீரும் நோய்கள் 

மேகவெட்டை, நீரிழிவு, காசம், பித்தம், வாயு, நெஞ் 

செரிப்பு, நீரேற்றம், தாதுநட்டம், வாதவித்த ஐயம் தொத்திப்பு, 

குன்மம், இருமல், ஈளை, அதிசாரம், குடல்வாதம், மிகுதிவாதம், 

உளைச்சல்,. வீக்கம், சூலை, . குட்டம், சோகை, .காமாலை, 

பாண்டு, அரோ, சிரோபாரம், அக்கினி மந்தம், பீனிசங்கள், 

சுரங்கள், கண்நோய், சயங்கள், மேகம் இருபது போன்றவை 

அனைத்தும் தீரும். 

பத்தியம் 

கலை முழுகும் நாளில் மோர், தயிர், பால், புளிப்பு 

இறைச்சி, கசப்பு இவற்றை நீக்கவும், மற்ற நாள்களில் பத்தியம் 

இல்லை, (ur, 693- -703)
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19. சீதேவித் தைலம் 

செய்முறை; 1. 
சீதேவித்;சாறு,, சீந்திற்காறு வகைக்கு ஒரு, நாழி (1.3 லிட். 

எண்ணெய், நெய் வகைக்கு, ஓர் உரி (672 .மி,லிட்.) என சேர்த்து 
அத்துடன். அதிஒதுரம், தேவதாரம்; நாகப்பூ, கோட்டம், 
சந்தனம்,  மஞ்சிட்டி, சதகுப்பை, வெட்டிவேர்... குருக்கத்திப்பூ, 
சடாமாஞ்தில்,,. அஒற்கட்டை, கொம்பரக்கு, இலாமிச்சம், 
தாமரை வளையம், தாமரை. அரும்பு, செஞ்சந்தனம், ஏலம், 
நன்னாரி... கக்கோலக்கிழங்கு, , இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப் 
பத்திரி, நெய்தல் Gag, பெருங்குரும்பை, அரத்தை, திப்பிலி 
இலை, வதைத்கு, ஒரு , கழஞ்சு (5. கிராம்) நிறுத்தெடுத்து, 
Boe urd விட்டாட்டிச் சேர்க்கவும். இதை , மந்தாகினியில், 
முறைப்படி காய்ச்சி வடித்து வைக்கவும். , 

அளவு 

தேவையான அளவு உடம்பில் பூசவும், 

தீரும், தாய்கள் , 
தீராத சுரங்கள், மேலெரிப்பு, தாகம் தீரும். 

(பா. 364-366) 

செய்முறை: 2 

சீதேவி செங்கழுநீர்ச்சாறு, ஆவின்தெய், எண்ணெய் இவை 

வகைக்கு ஒரு நாழி (1.3 லிட்.) சேர்த்து, மேல் மருந்தாக 

வெட்டி வோர், கடுகுரோணி,, சந்தனம், அதிமதுரம் இவை 

வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு.(15.3) கிராம் கலக்கி வடித்து வைக்க 

வம். 

அளவு 

தேவையான அளவு உள்ளுக்கும் கொடுத்து மேலும் பூசவும். 

தீரும், தோய்கள் 

சடுஞ்சரம், விடசுரம், நெடுஞ்சுர்ம்; வெட்டை. இரும். 
(பா. 366,367).
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2௦. -சேங்கொட்டை எண்ணெய் 

செய்முறை 

சேங்கொட்டை இரண்டு பங்கும், கந்தியும் ,தகட்டரிதார 

மும் வகைக்கு ஒரு பங்கும் , சேர்த்துத் தைலம் காய்ச்சவும்- 
இதை ஒரு, மிடாத் தண்ணீரில் வைத்தெடுத்து, ரவியில் , வைத் 
தெடுத்தபின் புண்ணிலிட்டுக் குளிக்கவும், தீரும்; (பா. 1243) 

21. -பிரனி, பல. கணைகளுக்கு: எண்ணெய்: 

செய்முறை , 

் ஆமணக்கெண்ணெய் ஒரு. நாழி (1.3 லிட்) புடன், அவுரி. 

வேர்த்_தோல்,மஞ்சள், கடுகு, வெந்தயம், வெள்ளுள்ளி, இரு 
சரகம், ஓமம், மிளகு, கடுக்காய், கடுகுரோகணி, வசம்பு, பெருங் 

காயம் இவை... வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கராம்) 

பொடித்துச், சேர்க்கவும். இதை நன்கு காய்ச்சி, சிவந்து வரும் 

பருவத்தில்:இறக்கி வடிக்கவும். . 

அளவு, 

ஒரு. கரண்டியளவு. மூன்று நாள் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

குழந்தைகளுக்குண்டாகும் பிரளி, மாந்தம், கிராணி, கணை. 

கள் தீரும்... 

துணை. மருற்து 

சத்திரப்பாலாடை, அதிமதுரம், சரகம் இவை ஒரளவாக, 

ஆட்டியெடுத்துக் கலந்து கொடுக்கவும். 

பத்தியம் 

(உப்பு நீக்கவும், (பா. 802-804)
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22, பீனிசங்களுக்குத் தைலம் 

செய்முறை 

இலுப்பைவேர், அமுக்கிராவேர், வில்வவேம், முத்தக்காகு, 

எலுமிச்சம் வேர், நிலப்பனையின் கிழங்கு, 'வேங்கைச்சிராய், 

நன்னாரி, பசளியுட கிழங்கு, நீர்வள்ளிக் இழங்கு, குறுந்தொட்டி, 

பூமிசர்க்கரைக் கழங்கு, சிறுதேக்கு, சண்பகம் இவை வகைக்கு 

ஐந்து பலம் (175 கிராம்) நொறுக்கியெடுத்து, ஐந்து குறுணி 

(26.5 லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சவும். 

அத்துடன், நொச்சிச்சாறு, கஞ்சாச்சாறு, நெல்லிச்சாறு, நாக 

வல்லிச்சாறு, நல்லெண்ணெய், ஆவின்பால் இவை வகைக்கு 

ஐந்து படி (6.5 லிட்.) சேர்க்கவும், இலவங்கம், அதிமதுரம், 

ஏலம், மஞ்சள், இருசீரகம், நன்னாரி, கோட்டம், சாதிக்காய், 

சாதிபத்திரி, கராம்பு, சந்தனம், செஞ்சந்தனம், அகில், மஞ்சிட்டி, 

செவ்வள்ளிக்கொடி, சண்பகப்பூ, றுதேக்கு, தேவதாரம், 

பொன்மெழுகு, வெட்டிவேர், நெல்லிவேர், சதகுப்பை, கல்மதம், 

கல்நார், பூலாங்கிழங்கு இவை வகைக்கு ஐந்து சகுழஞ்சு (25.5 

இராம்) உலர்த்தியிடித்து, ஆவின் பாலிலாட்டிச் சேர்க்கவும். 

இதை அடுப்பிலேற்றி மூன்று நாள்கள் சிறுகொதியிட்டுக் காய்ச்ச 

வும். நான்காம் நாள் வடித்து, அபின் மருந்து நான்கு கழஞ்சு 

(20.4 இராம்), . பச்சைக்கற்பூரம் இரண்டு சழஞ்சு (10.2 கிராம்) 

இவற்றைச் சேர்க்கவும். ஆறியபின்பெடுத்துத் தானியபுடமாக 

நெல்லில் பத்து நாள் வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு தலையிலும் உடலிலும், நாசி, செவி 

இவற்றிலுமிட்டு முழுகவும். சீயக்காய், அரைப்பு, வெந்நீர் பயன் 

படுத்தவும். இவ்வாறு நான்குநாளுக்கொருமுறை முழுகவும். - 

தீரும் நோய்கள் 

பீனிசங்கள், நீர்ப்போசிவு, வறட்9, செம்பித்தம், மேகம், 

கரப்பன், கபாலவாயு, ஒருதலைநோய், தலைநோய் இவை 

தீரும்.
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பத்தியம் 

மோர், புளி, பால், தயிர், புகை, கசப்பு, பயறு, பலகாரம், 

இறைச்சி, பழங்கள் இவற்றை முழுச்சன்று நீக்கவும். 

(பா.876-883) 

23, பீனிசம், மூர்ச்சைக்குத் தைலம் 

செய்முறை 

இலுப்பைப்பூ, விலாமிச்சு, வேங்கைச்9ிராய், அமுக்கிரா, 

நன்னாரி, நிலப்பனைவேர், முத்தக்காக, த௱மரைவளையம், நீர் 
வள்ளிக்கிழங்கு, குறுந்தொட்டி, பூமிசர்க்கரைக்கிழங்கு இவை 

வகைக்கு ஐந்து பலம் (175 கிராம்) இடித்துச் சேர்க்கவும். இதை 

ஐந்து மரக்கால்: (26.5 லிட்.) நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாகக் 

காய்ச்சவும். அதில் நல்லெண்ணெயும் ஆவின்பாலும் வகைக்கு 

ஐந்துபடி (6.5 லிட்.) சேர்க்கவும். ஏலம், இலவங்கம், அதிமதுரம், 
இருரகம், மரமஞ்சள், சந்தனம், ௮ல், செஞ்சந்தனம், 

மஞ்சிட்டி, சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கிராம்பு, சதகுப்பை, 

கோட்டம், செவ்வள்ளிக்கொடி, தேவதாரம், வெட்டிவேர், 

நெல்லிப்பருப்பு இவை வகைக்கு ஐந்து பலம் ((75 கிராம்) 

இடித்துச் சேர்க்கவும். இவை அனைத்தையும் கலக்கி அடுப்பி 

லேற்றிக் கொதிக்க வைக்கவும். மெழுகு பதத்தில் வடிக்கும் 

போது, பச்சைக்கர்ப்பூரமும் அபினியும் வகைக்கு மூக்கழஞ்சு 

சேர்த்து வடிக்கவும். இதைப் பத்து நாள்கள் தானிய புடமாக 

வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

நான்கு நாளுக்கொருமுறை தேய்த்து முழுசவும். 

தீரும் நோய்கள் 

நீர்ப்பீனிசம், மோர்ப்பீனிசம், மூக்கில் சீழிரத்தம், பருத்தி 

விதை போல் விழுதல், செம்பித்தம், செங்கால்நோய், மேகம், 

ஒருதலை நோய், கபால வாகு, பித்தம், குலைவலி, மண்டைக் 

கரப்பான் இவை தீரும். 

பத்தியம்' 

முழுக்கன்று பால், தயிர், மோர், புளி, கசப்பு, புகையிலை, 

பச்சை மாங்கிசங்கள் ஆகா, (பா.1255-1260)
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24. பூரிகாத் தைலம் 

செய்முறை. 

ஆயிலப்பட்டை நூறு பலம் (3.500 கி.கிராம்); கண்டங் 

கத்திரி, கறிமுள்ளி, “நொச்சி, அமுக்கரா, சத்திரமூலம், பாதிரி, 

நன்னாரி, கூவிளம், சீந்தில், தூதுவளை, சாரணை, விலாமிச்சு,. 

சிற்றாமணக்கு, .முப்புரமெரித்தான், வேம்பு, எருக்கு, -, சித்றா 

முட்டி . வேர், நிலக்குமிழ், முடக்கற்றான், சிறுகாஞ்சொறி, 

சத்திசாரணை, காற்றோட்டி, கொத்தமல்லி, மலைதாங்கு,, 

இலுப்பைப்பூ, பேராமுட்டி, மலாக்காகூற்தம், , வாதமடக்கி. 

வோர், நறுக்குமூலம், வேர்க்கொம்பு, செவ்வியம்,, செங்கமுநீர், 

வேர் என இவற்றின் வேர்கள் வகைக்குப் பத்துப்பலம் (350 

கிராம்) நொறுக்கிச் சேர்த்து, ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) நீரிலிட்டு 

எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்ச? வடிக்கவும். சிற்றரத்தையை நாற்பது 

பலம் (1,400 க.சிராம்) எடுத்துப் பொடித்து, ஒரு தூணி. (21.5 
லிட்.) நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். வறகு 

நெல், உளுந்து, காணம் இவை வகைக்கு எட்டுப்படி (10.4 லிட்.) 

எடுத்து, ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) நீரிலிட்டு முன்போலவே 

காய்ச்சி வடிக்கவும். இம்மூன்று குடிநீரையும் தாழியில் சேர்த்து 

அத்துடன் வெள்ளாட்டுப்பால் ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) சேர்க்க 

வும். மேல்மருந்தாக செவ்வியம், திப்பிலி, சிற்றரத்தை, செஞ் 

சந்தனம், அகல், சந்தனம், இப்பிலிமூலம், குறுந்தொட்டிவேர்த் 

தோல், நன்னாரி, தேசாபுரம், தேவதாரம், குக்கில், மலை தாங்கி 

வேர், புழுக்கைவேர், சுக்கு, இலாமிச்சு, சபாமாஞ்சி, அதி 

மதுரம், இலவங்கப்பட்டை, மஞ்சிட்டி, நிலவாகைவேர், தோடை 

வேர், வங்காளப்பச்சை, மிளகு, கத்தூரி மஞ்சள், அடவிக்கச் 

சோலம் இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்) எடுத்துத் 

தூளாக்கி வெள்ளாட்டுப் பாலிலாட்டிச் சேர்க்கவும். மேற்கண்ட 

வற்றுடன் இவற்றையும் கூட்டிக் கலக்கி, எண்ணெயுடன் மூன்று 

நாள் சிறுகொதியாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். குங்குமப்பூ, கத்தாறி, 
பச்சைக்கர்ப்பூரம் இவை வகைக்கு நான்கு. கழஞ்சு (5.1 கற௱ஈம்) 

பொடித்துக் கூட்டி வடிக்கவும், இதை தானியபுடத்தில் பத்து 

நாள் வைத்தெடுக்கவும்.
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அளவு 

தேவையான அளவு . தைலத்தை நான்கு நாள்களுக்கு PO 

மூறை தலையில் தேய்த்து, செவி, நாசியிலுமிட்டு முழுகவும்? 

சீயக்காய், அரைப்பிடவும். வேப்பிலி, கொம்பரக்கு, செங்கத் 

குரரிப்பட்டை, செம்புக்காசு இவற்றைக் இழியாகக் . கட்டி வெந் 

நீரிலிட்டு பின்பெடுத்து வெந்நீரில் முழுகவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சன்னி வாதம், தசைவாதம், முகவாதம், சன்னிவிடவா தம், 

நரித்தலைவாதம், மண்டைவாதம், அத்திவாதம், பக்கவாதம்,, 

அற்புதவாதம், குமரகண்டன், முயல்வலிப்பு, சன்னி தோடம் 

இவை தீரும். (பா.1113-1123) 

25: பெருவாயனெண்ணெய் 

செய்முறை . 

“ விள்க்கெண்ணெய் ஒரு நாழி (1.3 லிட்.), பெருவாயன் 

(கழுதைப் பால் ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட்.), ஈருள்ளிச்சாறு 

அரைப்படி (672 மி.லிட்.) எடுத்துக் கொள்ளவும். அத்துடன், 

சாணாக்க, கொட்டான், கரந்தை, இன்னபத்திரி, காற்றாட்டி, 

நாயின்.. பத்திரி, கர்ப்பூரவள்ளி, துளசி, விட்டுணுக்கரந்தி. 

சங்கங்குப்பி, பருத்தியிலை, கொள்ளியெனும் மருந்திலை, முடக் 

கற்றான், கோழியாவறை, பிரமி, ' குப்பைமேனி, வாதமடக்கி, 

வேளை இவற்றின் இலைச்சாறுகள்: வகைக்கு ஓர் உழக்கு (336 

மி.லிட்.) சேர்க்கவும். ரிற்றவரைக்கிழங்கு, Ameo Gui, 

அப்யைக் இழங்கு, நன்னனாரி, தேற்றான் வேர், சறுகளா 

வேர், பெருங்களா வேர், பாதிரி வேர், முன்னை வேர் இவை 

வகைக்கு. இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்க்கவும். அத்துடன். 

கார்கோலம், அரத்னத, மஞ்சள், விளாவரிச, இலவங்கம், ஆல 

முகிழ், ஆயிலத்தோல், பெறுமரப்பட்டை இவை வகைக்கு ஒரு 

கழஞ்சு (5.1 சராம்) கூட்டியாட்டி, மூன் மருந்தின் சாறுகளில் 

கலக்க, மூன்று. நாள்கள் ,கொடுக்க வைத்தெடுத்து வடிக்கவும்
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அள்வு 

இரண்டு காசெடையளவு 1165 -மி, : கிராம்) -உள்ளுக்குக் 

கொடுத்து மேலேயும் பூசவும், 

தீரும் நோய்கள் 

விடபாகம், பாண்டு, பொருமல், சோகை, வீக்கம், தூக்கம் 

இவை இரும், (பா. 485-488) 

26, மகாவாத சன்னிக்குத் தைலம் 

செய்முறை 

முன்னைவோர், சழற்சிவேர், துத்திப்பட்டை, சிந்தில்வேர், 

அமுக்கிராவேர், பற்படாகம், நிலவேம்பு, எட்டி வேர், வெட்டி 

வேர், இலாமிச்சம் வேர், சறுகுறிஞ்சா வேர், மலைதாங்கி வேர், 

தூதுவளை வேர், நஞ்சுண்டான்பட்டை, முக்கறுத்தான் 

பட்டை, ஆவிரைவேர், இளிழுக்குக் கழங்கு, உசிலம்பட்டை, 

கடம்பு, நாவற்பட்டை, சாரணைவேர், புளியம் பட்டை, செம் 

பிரண்டை, மணிப்பிரண்டைக்கிழங்கு, பசளைக்கிழங்கு, அரசம் 

பட்டை, சுள்ளிவேர், முள்ளிவேர், முள்ளடியின் கிழங்கு, சீந்தி 

வோர், கிலுகிலுப்பை வேர், அழிஞ்சிற்பட்டை வேர், கொன்றைப் 

பட்டை, ஆயிலப்பட்டை, மூதண்டநரியனார் பொரியரிச, 

எருக்கம்பால், அத்திப்பட்டை, கருவேலம் பட்டை, கருங்காலிப்: 

பட்டை, பெருவாகைப் பட்டை, குமிழம் வேர், வில்வவேர், 

வெள்ளறுகு, சிவனார் வேம்பு, மூக்குறண்டி, “நெல்லிப்பட்டை, 

தோடைவேர், பனைவோர், கோவை, மாம்பட்டை, புரசம் 

பட்டை, சங்கங்குப்பி, மால்கிழங்கு, வேங்கைப் பட்டை, 

நொச்சி வேர், சன்னகரம்பட்டை, சத்திச்சாரணை வேர், எலு 

மிச்சம் வேர், நாரத்தன் வோர், மிளகு, சாரணை வேர், APS 

கிராவேர், முருங்கை வேர், வெள்ளிலவம் பட்டை, இலவங்கப் 

பட்டை, சங்கம் வேர், சலந்திக் கொடி, சிறுசண்பகம், தாழை 

வேர், சிற்றாமணக்கம் வேம், விளாவின் வேர், பெருங்குறிஞ்சி 

வேர், புங்கம் வோர், உவாவேர், கொழிஞ்சிவேர், விட்ணுக்கிரந்தி, 

மூத்தக்காக,கண்டங்காரி ஆடுதின்னாப்பாளை, கஞ்சாங்கோரை, 

வாதமடக்திவேர், புலித். தொட்ரிவேர், முள்ளிவேர், .கார்திகைக் 

கிழங்கு இவை வுகைக்கு இரண்டு பலம் (70 கிராம்) சேர்த்
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, இடிக்கவும். இடித்த தூள் ஓர் கழக்குக்கு (336 மி.லிட்.) நான்கு 

குறுணி (5.3 லிட்.) நீர் விட்டுக் கொடுக்க வைக்கவும். இதை 

எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சியபின்பு, கரிசாலை, குப்பை 

மேனி, தூதுவளை, கருநொச்சி, வெள்ளை நொச்9ி, மாவிலிங்க 

யிலை, பெருந்தும்பை, முடக்கற்றான், வேலிப்பருத்தி, பொன் 

னாங்காணி, பொன்னாவிரையிலை, எருக்கலை, உவாயிலை 

இவற்றின் சாறுகள் வகைக்குக் கால் படியுடன் (336 மி.லிட்.), 

வேப்பெண்ணெய், புன்னையெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், 

இலுப்பையெண்ணெய், புங்கெண்ணெய் இவை வகைக்கு ஓர் 

உழக்குச் (336 மி.லிட்.) சேர்க்கவும். பசுவின் கோமயம், பால், 

வெள்ளாட்டுப் பால், கோமயம் இவை வகைக்கு ஒரு படி 

(1.3 லிட்.) கூட்டவும். மேல் மருந்தாக,  வெள்ளுள்ளி, 

வசம்பு, இப்பிலி, காட்டுச் சீரகம், அசமதாகம், சன்னிநாயகம் 

இவை வசைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) இடித்துச் சேர்த் 

துக்காய்ச்சவும். பதமாக வடித்த பின் எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு 

ஒரு கழஞ்செடை (165 மி. கிராம்) உள்ளுக்குக் கொடுத்து 

மூக்கில் நசியமிட்டு, கால் கை மேற்பூசவும்., 

தீரும் நோய்கள் 

பதின்மூன்று சன்னி, வாதம், முகவாதம், பட்சவாதம், 

முயலகன், குமரகண்டன், சன்னிதோடம் இவை தீரும். . 

(பா. 1385-1395) 

27. மதுக்காரித் தைலம் 

செய்முறை 

அதிமதுரம், வேப்பம் பட்டை, விராலித்தோல், வேப்பம் 

வித்து, இராய் வேர், ஊமத்தன் வேர், குன்றிவேர், குப்பை 

மேனி வேர், இந்துப்பு இவை வகைக்கு ஒரு வராகன் (4.2 

இராம்) ஆட்டிச் சேர்க்கவும். இதில், ஆடாதோடையிலைச் 

சாறும், நல்லெண்ணெயும் தனித்தனியே. ஒரு, நாழி (1.3 லிட்) 

சேர்த்து, முறைப்படி காய்ச்சி வடிக்கவும்,
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அளவு 

* தேவையான அளவு மேலேயிட்டுக் குளிக்கவும். உள்ளுக்கும் 

கொடுக்கவும். : 

தீரும் நோய்கள் 

-. சன்னி, சுரம் இவை தீரும். (பா. 359-361) 

28. மதுராதித் தைலம் 

செய்முறை 

சிறுகீரை, பொன்னாங்காணி, ஆவிரையிலை, தாமரை 

வளையம், முட்தாழை விழுது இவை ஓரளவாய் இடித்து, ஒரு 

பதக்கு (10.7 லிட்.) நீரிலிட்டு, நான்கலொன்றாகக் குறுக்கத் 

தயிர் போலப் பிழிந்து வைக்கவும். வெட்டிவேர், இலாமிச்சம், 

சந்தனம் இவை வகைக்கு ஐந்து பலம் (175 கிராம்), செங்கழுநீர் 
மூலம் இரண்டு பலம் (70 இராம்) எடுத்துச் சேர்த்து, செவ்விள 

நீர் விட்டு நன்கு ஆட்டி, முக்குறுணி (16.1 லிட்.) நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சவும். இதை எட்டிலொன்றாகக் குறுக்கி எடுத்து முன் 

வைத்ததுடன் சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, இலவங்கம், ஏலம், 

கோட்டம், அதிமதரம், சண்பகப்பூ,' சாதிபத்திரி, மஞ்சிட்டி, 

சிறுநாவல், கல்நார், சாதிக்காய், சடாமாஞ்சி, இராம்பு, 

இலாமிச்சை, மாஞ்சிகை, கூகை நீறு இவை வகைக்கு : ஒரு 

கழஞ்சு (5.1 கிராம்) ஆட்டியெடுத்துச் சேர்க்கவும். அத்துடன் 

நல்லெண்ணெய் இரண்டு படி (2.6 லிட்.) விட்டு முறைப்படி 

காய்ச்சி வடித்து, கர்ப்பூரம், புமுகுச்சட்டம், கோரோசனை 

இவை வகைக்கு இரண்டு பணவெடை. (976 மி.கிராம்) சேர்த்து 

வைக்கவும். 

அளவு 

கேவையான அளவு தலையில் தேய்த்து, சீயக்காயிட்டு 

முமுகவும். 

தீரும். நோய்கள் 

மேக நோய்கள் இருபதும், நீங்கும். (பா.652-657)
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29. மந்தார காசத் தைலம் 

செய்முறை 

நன்னாரி, குறுந்தொட்டி, பொன்னாங்காணி, - வட்டத் 

துத்திவேர், சந்திற்கண்டு, முடக்கற்றான், செங்கழுநீர், சிலப் 

பனைக்கிழங்கு, நீர்வள்ளிக்கிழங்கு, அல்லி, தாமரை வேர், 

வெட்டிவேர், இலாமிச்சு, ஆலம் விழுது, .,ஆவிரம்பட்டை, மலை 

கதாங்கிவேர், நீர்ப்பூலா வேர் இவை வலைக்கு மூன்று பலம் 

(105 கிராம்) சேர்த்திடித்து ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.) நீரிலிட்டு, 

கட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சவும், மேல் மருந்தாக, ஏலம், 

இலவங்கம், அதிமதுரம், மரமஞ்சள், சகத்திரவேதி, வாய் 

விளங்கம், கச்சோலம், கோட்டம், இறுநாகப்பூ, சதகுப்பை, 

வெந்தயம், சாஇக்காய், சிறுதேக்கு, அரத்தை, செவியம், 

சண்பகப்பூ, தேவதாரம் இவை வகைக்கு மூன்று எழஞ்சு (15.3 

் கிராம்); நெல்லிமுள்ளி, சந்தனம், கத்தூரிமஞ்சள், புழுக்கை 

Cart, er Qu gO", கோதும்பை, கிராம்பு' இவை வகைக்கு 

'நான்கு கழஞ்சு (20.4 கிராம்); ' செஞ்சந்தனம், கொத்தமல்லி, 

. தப்பிலி, சிற்றரத்தை, ஈடுகுரோகணி, . விளாவரிர இவை 
வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 சராம்) சாய வைத்து இடித்துச் 

சேர்க்கவும். தாழை விழுதுச் சாறு ஒருபடி (1.3 லிட்.); கும்ரிச் 
சாறு அரைப்படி (672 மி.லிட்.); நல்லெண்ணெய் மூன்றுபடி 

(3.9 லிட்.) கலந்து, எல்லாவற்றையும் சேர்த்துக் கொியிடூவும், 

மூன்று நாள் கொதித்தபின் மெழுகு பதத்திலே வடிக்கும் 

பொழுது, புழுகுச்சட்டம், பச்சைக் கர்ப்பூரம், - கோரோசனை 

வகைக்கு. இரண்டு கழஞ்சு (10,2 கிராம்) சேர்த்து வடிக்கவும், 

. இதைத் தாளியபுடத்தில் வைத்தெடுக்கவும் . 

அளவு 

தேவையான அளவு, நான்கு நாளுக்கொருமுறை முழுகவும். 

சியக்காய், அரைப்பிட்டு வெந்நீரில் முழுகவும். 

தீரும் (நோய்கள் 

மந்தாரகாசம், ரங்கல், இருமல், ஈளை, sure bres 

'பரய்ச்சல், பொருமல், குருவேர்வை, நெஞ்செரிப்பு: அரோ, 

பித்தம், தலைநோய், சண்வலி தீரும்.
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பத்தியம் 

முழுக்கன்று பால், தயிர், மோர், இறைச்சி, புளி, கசப்பு, 

புகையிலை நீக்கவும். உப்பு, துவரை, வழுதலங்காய், மூளைத் 

குண்டு, நெய் சேர்க்கவும். : (பா.1357-1364) 

30. மோரெண்ணெய் - 1 

செய்முறை 
மோர் நான்குபடி (5.3 லிட்.)யும் எண்ணெய் தநாழியும் 

(1.3 லிட்.) எடுத்து, அத்துடன் இழ்றாமுட்டிவேர்த்தோல், 

கோட்டம், வேர்க்கொம்பு, பொன்மெழுகு, முசுட்டைவேர், 

அதிமதுரம், இந்துப்பு, மஞ்சள் தேவதாரம், நன்னாரி, மாகாளி 

மூலம், பெருங்குரும்பை, தக்கோலம், புட்டில், சீந்தில் வேர், 

இலாமிச்சம், சிறுகரைவேர், தகரம், சச்சோலம், ஏலம், சாதிக் 

காய், இலவங்கம், இலவங்கப்பத்திரி, சாரணை வேர், திப்பிலி 

மூலம் இவை வகைக்குக் காசெடை (165 மி.கிராம்) மோரி 

லாட்டிச் சேர்க்கவும். இவற்றைக் கலக்கிக் காய்ச்சி வடிக்கவும், 

, அளவு - 
தேவையான் அளவு, கழுத்துக்குக் மம தேய்த்துக் குளிக் 

க்வூம், 

"தீரும் நோய்கள் 

குளிர்காய்ச்சல், பித்தம், மந்தசரம், தாகம், சுரம், விடசரம் 
இவை தீரும். ். யா.361-363) 

31. மோரெண்ணெய் - 2 

செய்முறை 
மோர் நான்குபடி. (3.3லிட்.); பழங்காடியும் நல்லெண்ணெ 

யும் தனித்தனியே ஒருபடி. (1.3 லிட்.); சிற்றாமுட்டிவேர் நான்கு 
பலம் (140 கிராம் என இடித்துச் சேர்த்து, அத்துடன் நான்கு 

படி (5.3 லிட்.) நீர் சேர்த்துக் கொக்க வைக்கவும். நான்கு 

லொன்றாக வற்றியபின் வடித்திறுக்கவும்.. மேல்மருந்தரக, 
நன்னாரி, குறுந்தொட்டிவேர், முசுட்டைவேர், முத்தக்காசு,
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ந்தில்வோ், சாரணைவேர், விலாமிச்சம் வேர், Ag Bayar, 
அமுக்கிரா வோர், கோட்டம், இந்துப்பு, அதிமதுரம், வேர்க் 

கொம்பு, செவ்வள்ளிக்கொடி, பொன் மெழுகு, சச்சோலம், 

ஏலம், மஞ்சள், இலவங்கப்பத்திரி, சாதிக்காய், சிற்றரத்தை, 

கராம்பு, தேவதாரம், தஇப்பிலி மூலம், கடள்நுரை இவை 

வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5,1 இராம்) மோர் விட்டாட்டி, தாழி 

யிலே கலக்கி, மூன்று நாள்கள் இறுகொதியாக வைத்துப் பதம் 

பார்த்து வடித்தெடுக்கவும். 

அளவு 

, Cacriyu sore SOPs HEGEEC , தேய்த்தாறப், போட, 

வும். .,அரைக்கடிகை சென்றபின் தலையிலும் தேய்த்து,. யக் 

காய், அரைப்புத் தேய்த்துக் குளிக்கவும். வெந்நீரில் முமுகவும். 

தீரும் நோய்கள் 

விடசுரங்கள்; : ம்காவாதம், சரம், வெட்டை, பித்தம்,' 

காந்தல், ௮த்திசுரம், குளிர்சுரம், தாபம், சோபம், நெஞ்செரிப்பு," 

அளிசுரம், பலசுரங்கள் தீரும்.' (பா368-37ம் 

32. வாயுவுக்குத் தைலம் 

செய்முறை 

உவா வோர், நொச்9ி.வேர், சிற்றாமணக்கின் வேர், இவை' 

வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்) இடித்தெடுத்து, பத்துப்படி 

(13 லிட்.) நீரிலிட்டு : எட்டிலொன்றாகக் குறுக்கிக் காய்ச்சவும். 

அத்துடன், சற்றாமணக்கெண்ணெய்,. கள்ளிப்பால், ஆவின்தீர்' 

இவை வகைக்கு ஒருபடி (1.3 லிட்.) சேர்த்து, அத்துடன் 

வெள்ளுள்ளி இரண்டு பலம் (70 இராம்) திப்பிலி மூன்று பலம்' 

(105 கராம்) சேர்த்துப் பதமாக எரித்து வடித்திறுக்கவும். 

அளவு 
கா௱செடை (165 மி.கிராம்) உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

௮:41
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தீரும் நீதோய்கள் 

வாயு இரும். தீராத வாயுவானால் கோடாகோடிக் குளிகை 

யுடன் கொடுக்கவும். இரும் (பா.552-554) 

33. விடமுட்டித் தைலம் 

செய்முறை 

இலுப்பை, புன்னை, புங்கு, வேம்பு, எள், ஆமணக்கு. 

இவற்றின் நெய்யுடன் மயில் நெய்யும் தேவையான அளவு 

எடுத்துக் கொள்ளவும். மயில் நெய்க்கு, பால், வெண்ணெயில், 

சிறகுலர்த்தி வைத்திருந்ததை நொறுக்கப் போட்டுக் காய்ச்சவும். 

மயில்கறியில் வெள்ளாட்டின்பால் விட்டு வெந்ததும் புரைகுத்திக் 

கடைந்து வெண்ணெய் எடுத்து உருக்கி நெய்யாகச் சேர்க்கவும். 

ஒரு படி (1.3 லிட். வெந்நீரில் முசுறு முட்டையிட்டுப் பிழிந்து 

கூட்டவும். பூநாகத்தைலம் ஒருபடி (1.3 லிட்.) விட்டுக் கலசத்தில் 

ஏற்றவும். கலசத்தை ஓடு கொண்டு மூடி, சீலைமண் .செய்து: 

சாணாழம் வட்டக்குழிக்குள்ளே சட்டி வைத்து, மேலே கவிழ்த்து 

மூடி, மேலே சீலைமண் செய்யவும். நாட்டெருவும், காட் 

டெருவுமா இட்டுத் இயை மூட்டி எரிக்கவும். பின்பிறக்கயெத் 

துைலத்துடன், கொடிக் கள்ளிப்பால், எருக்கம்பால், சதுரக் 

கள்ளிப்பால், இலைக்கள்ளிப்பால், திருகுக் கள்ளிப்பால், குழலா 

தண்டைச்சாறு இவை வகைக்கு அரைப்படி (672 மி,லிட்., 

சேர்க்சவும். பெருங்காயம், வசம்பு, மரமஞ்சள், சதகுப்பை, 

சன்னிதாயகம், கத்தூரி, சீரகங்கள் மூன்று, ஓமம், பூநாகம், 

மயிலெச்சம் இவை வகைக்கு ஆறு சுழஞ்சு (30.6 சராம்), 

வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு ஐந்து பலம் (175 ராம்) சேர்த்துக் 

காய்ச்சவும். பதமாக வடித்திறக்கவும், - 

அளவு 

தேவையான அளவு தேய்த்து முழுகவும். செவி நாடியில் 

நசியம் செய்யவும், உள்ளுக்கும் ஒரு சாசெடை (165 மி, இராம்? 
கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சன்னி, சயித்தியம், வாதம், அசதி, மூர்ச்சை, மதிமயக்கம், 

முயலகன், முகவாதம், புறவீச்சு, உள்வீச்சு, தனுர்வாதம்,
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முடக்கம், குஇவாதம், பக்க வாதம, இமிர்வாதம் போன்ற ' 

எண்பது வாதமும் தீரும். பா. 1260- 1266) 

34. வெருகெண்ணெய் - 1: 

செய்முறை: 1 

வெருகன் வேர், சிற்றாமுட்டி வேர், சறுகாஞ்சொறி வேர், 

அவுரி வேர், சீதேவி, துளசி, நொச்சி, பெருங்கரந்தை இவை 

தனித்தனியே ஒரு பலம் (35 இராம்) சேர்த்திடித்து ஆறு குறுணி 
(32.2 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். இதை எட்டிலொன்றாக 

வற்ற வைத்து அத்துடன் பின்வரும் முறைப்படி. கோலரக்குக் 

குடிநீரைச் சேர்க்கவும். கோலரக்கு ஒரு பலம் (35 சராம்) 

நீரிலிட்டுக் காய்ச்ச, எண்ணெய் இரண்டு படி (2.6 'லிட்.),மோர் 

இரண்டு குறுணி (10.6 லிட்.) சேர்க்கவும். அதில், அதிவிடயம், 

முத்தக்காசு, வெட்பாலையர௪, கோட்டம், வாய்விளங்கம், 

மஞ்சள், இரிகடுகு, கொடுவேலி. ஓமம், மரமஞ்சள், கருவேம்பு, 

கடுகுரோசகுணி, ௮ல், சந்தனம், மஞ்சிட்டி, கத்தூரி மஞ்சள், இல 

வங்கப்பட்டை, சதகுப்பை, செவ்வியம், தக்கோலம், புட்டில், 

வெள்ளுள்ளி, இப்பிலிமூலம், புகையூறல் பட்டை, சிறுதேக்கு. 

இவை தனித்தனியே கால்பலம் (8.75 கிராம்) எடுத்து Gur 

லாட்டிச் சேர்க்கவும். இதை நான்கு நாள்கள் கொதிக்க வைத்து 

வடித்தெடுக்கவும், 

அளவு 
தேவையான அளவு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

மாறல் சுரம், முறைக்காய்ச்சல், கடுங்காய்ச்சல், பித்த சுரம், 

தேகவீக்கசுரம், அசீரணம், பூத சுரம், விடசுரம், மாறாச் சுரம், 

பலசுரம், £த சுரம் இவை தீரும். (பா.378-382) 

35. வெருகெண்ணெய் - 2 

செய்முறை: 2 

வெருகிலையின் தண்டு மூலம், வில்லைவேர், . சாரணை 

வேர், பேராமுட்டி, சிற்றாமுட்டி, அமுக்கிராவேர், விட்டுணு
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மூலி இவை வசைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்) இடித்து அத்துடன் 

நீர் இரண்டு குறுணி (10.6 லிட்.) எண்ணெய் ஒரு படி (1.3 

லிட்.9; வெள்ளாட்டுப் பால் இரண்டு படி (2.6 லிட்.); அவின் 

மோர் இரண்டு படி (2.6 லிட்.) எடுத்துச் சேர்க்கவும். அத்துடன் 

மரமஞ்சள், அதிமதுரம், மஞ்சிட்டி, விலாமிச்சம் வேர், நன்னாரி 

வேர், அரத்தை, சந்தனம், கூவிளச்சதை, கோட்டம், திரிகடுகு, 

திரிபலை, தேவதாரம், அகிற்கட்டை இவை வகைக்கு ஒரு 

வர௱கன் (4,2 இராம்) ஆட்டிச் சேர்த்து, முறைப்படி காய்ச்சி 

வடிக்கவும், 

அளவு 

தேவையான அளவு உள்ளுக்கும் கொடுத்து மேலேயும் 

பூசவும். நயமும் இடவும், 

நீரும் நோய்கள் 

குளிர்காய்ச்சல், த சுரம் இவை இரும். (பா.382-3844) 

36. வெருகெண்ணெய் - 3 

செய்முறை 

வெள்ளைக்காலி சமூலம் ஒரு துலாம் (3,500 கி.கிராம்) 

சிற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, சீந்தில், வில்வவேர், அழுக்கிராவேர், 

விட்டுணு மூலி, சாரணைவேர் இவை வசைக்கு ஐந்து பலம் 

(175 சராம்) எடுத்து இடித்து, ஒருதாணி (21.5 லிட்.) நீரிலிட்டு, 
குறுணியாக (5.3 லிட்.)) வற்றக் காய்ச்சவும். அத்துடன், 

எண்ணெய் ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.), பழந்தயிர் நான்குபடி 

(5.3 லிட்.) சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, வெட்டிவேர், அதி 

மதுரம், சந்தனம், தேவதாரம், முத்தக்காசு, குங்கிலியம், திராய் 

வேர், குக்கில், ற்றாமுட்டிவேர், திரிகடுகு இவை வகைக்கு ஒரு 

பலம் (35 கிராம்) ஆட்டிச் சேர்த்து மூன்று நாள்கள் காய்ச்சி 

வடிக்கவும், 

அள்வு 
தேவையான அளவு மேலே பூசி, உள்ளுக்கும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சதசுரம், பூதசுரம், சதுர்த்தகம் (நான்காம் முறைக் 

காய்ச்சல்), (iti 384-386)
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8. குடிநீர் (அ) கசாயம் வகைகள் 

அருளாஇக் குடிநீர் 
அளிசுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

இருமலுக்குக் குடிநீர்-] 

இருமலுக்குக் குடிதீர்-2 

உட்சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

௨கணைச் சுரத்துக்குக் குடிநீர் 

, கல்லடைப்பு, சதையடைப்புக்குக் குடிநீர் 

காந்தல், எரிவுக்குக் குடிநீர் 

, கிராணிக்குக் குடிநீர் 

கிரிச்சனங்களுக்குக் குடிநீர் 

குளிர் தோட சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

சண்டமாருகதக் கருக்கு 

சன்னிக்குக் குடிநீர் 

சிலேட்டும சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

சுகபேதிக் குடிநீர் 

சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

சுரமாந்தைக்குக் குடிநீர் 

தருணகரக் குடிநீர் 

நீரிறங்குவதற்குக் குடிநீர் 

பல சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

, பழஞ்சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

பாடல் எண் 

729 - 735 

1178 - 1180 

595 - 598 

1426 - 1429 

1187 - 1189 

1466 - 1468 

616, 617 

1278 - 1284 

651) 652 

599 - 601 

1267 - 1269 

849 , 850 

1193 

709, 710 

1146 - 1149 

1190 

887 

627 

1150 - 1151 

1158 - 1162
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22. பித்த சிலேட்டும சுரத்திற்குக் குடிநீர் 1452 - 1456 

23. மணல் குடிநீர் 851 - 853 

24, மலக்கட்டு, சுரத்இற்குக் குடிநீர் 1196 - 1199 

25. மலக்கட்டு, தலைநோய்க்குக் குடிநீர் 1410 - 1412 
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27. மாறல் சுரத்திற்குக் கூடிநீர்-2 1417 - 1419 

28. முத்தோடச் சுரத்திற்குக் குடிநீர் 1154 , 1155 

29. மூலத்திற்குக் குடிநீர் 1308 - 1313 

30. மேகாதிக் குடி.தீர்-1 208 - 210 

31. மேகாதிக் குடிநீர்-2 211 , 212 
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36. வாய்ச் சூலைக்குக் குடிநீர் 421 
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39. விடபாக சுரத்திற்குக் குடிநீர்... 1200 - 1205 
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1. அருளாதிக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

நெடுதாளைய மாதுளைப் பஞ்சாங்கமுடன், பனைவேர், 

கருங்காலிவோர், நீர்ப்பூலா வேர், அருகம் வேர், வால்மிளகு, 

மழ மரப்பட்டை, பலா வேர், பெருமரப்பட்டை, சிற்றேரண்ட. 

வோர், முத்தக்காசு, கருவேலம்பிசின், டுவட்பாலையரிசி, Care. 

டம் இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 இராம்) சேர்த்துப் 

பொடித்து, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிடவும். சாதிக்காய், 

கிராம்பு, சீரகம், அதிவிடயம், குராசானியோமம் இவற்றைக் 

இழியாகக் கட்டி விட்டு, நீரை எட்டிலொன்றாக வற்றக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. மூன்று நாள்கள் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

வயிற்றிரைச்சல், இரத்தக்கடுப்பு இவை தீரும், 

செய்முறை: 2 

இலந்தை, ஆவிரை வேர்ப்பட்டை, விட்டுணுக்கிரந்தி, 

மிளகு இவை ஓஒரளவாய் எடுத்து, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) 

நீரிலிட்டு, முன்போலவே காய்ச்சி வடிக்கவும். 

செய்முறை: 3 

விளாம்பழத்தோடு, மாதுளையினோடு, புழுக்கை வேர், 

அருசும் வேர், வில்வ வேர், முத்தக்காசு, வெட்பாலையரிச, 

நாயுருவி, அதிவிடயம், மிளகு இவை ஓரளவாக Dost _(2.6 

லிட்.) நீரிலிட்டு, முன்போலவே காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

வயிறுளைச்சல், கடுப்பு இவை இரும்.
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செய்முறை: 4 

ஆவிரைப் பஞ்சாங்கம், ஐவாலிமொட்டு, கிராம்பு, சாதிக் 

காய், ஏலம் இவை ஓரளவாக எடுத்து அவித்து அரைத்து, 

எ௫்மை மோர், தயிரிலூட்டவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. 

“தீரும் நோய்கள் 

வயிற்றுரத்தம், கடுப்புளைச்சல் இவை இரும், 

செய்முறை: 5 

்.. இற்றரத்தை, மலைதாங்கிவேர், பூநாகம், பெருமரத்துப் 

பட்டை இவை ஓரளவாக இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு, 

இராம்பினைக் இழிகட்டிப் போட்டு எரித்தெடுக்கவும். பதமாக 

முன்போல வடித்திறக்எவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. இரண்டு வேளையும் மூன்று நாள்கள் 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

வயிற்றுளைச்சல், கடுப்பு இவை தீரும். (பா. 729-735) 

2. அளிசுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

பேய்ப்புடல், கடுக்காய், நெல்லி, ஆடாதோடை, கண்டங் 

காரி, மஞ்சள், கடுகு, செம்முள்ளி, சுக்கு, வேலிப்பருத்தி, தப்பிலி 

இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 இராம்) இடித்து, முக் 

கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு இரண்டு நாழி (2.6 லிட்) நீரிட்டு, கடுகு 
ரோணி ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) முடிந்து போட்டு, எட்டி 

லொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. காலை, மாலை கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

அளிசுரங்கள், மலபந்தங்கள் தீரும். (பா. 1178-1180)
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3. இருமலுக்குக் குடிநீர் - 1 
செய்முறை: 1 

முத்தக்காசு நான்கு கழஞ்சு (20,4 இராம்), பேய்ப்புடல் 

நான்கு கழஞ்சு (20.4 கராம்), பற்படாகம், சந்தில், சுக்கு இவை 

வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 இராம்) எடுத்து, இரண்டு 

நாழி (2.6 லிட்.) , நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். எட்டிலொன்றாக 

வற்றியபின் எடுத்து வைக்கவும், 

அளவு 

காசளவு. தேன் -சேர்த்துக் கொடுக்கவும் பேதியாகும். 

மோருண்ண பேத நிற்கும். வாயு முதல் இருமல் போகும், 

செய்முறை: 2 

கரிப்பான் சமூலம், சங்கம் வேர், தோடை வேர், தேட் 

கொடுக்கி வேர், சிறுதேக்கு இவை ஓரளவாய் எடுத்து இரண்டு 

நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கவும். மேலே தப்பிலி 

மூலமாட்டிக் கொடுக்கவும், 

அளவு . 

தேவையான அளவு கொடுக்கவும். அலத்திருமல் தீரும். 

செய்முறை: 3 

இலவங்கம், ஏலம், செஞ்சந்தம், பூலாவேர், நீர்த்தாளி 

வித்து இவை ஒரளவாயெடுத்துத் தூளாக்கி ஓர் ஆழாக்கு 

(168 மி.லிட்.) எடுத்து, ஆவின் நெய் ஓர் ஆழாக்கு (168 

மி.லிட்.) கூட்டி, குழம்பு போலக் கலக்கி வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு கொடுக்கவும். இருமல் தீரும். 
(பா. 595-596) 

4. இருமலுக்குக் குடிநீர் - 2 

செய்முறை 

. கொத்தமல்லி, பொன்னாங்காணி, இருவேலி இவை 

வகைக்கு மூன்று apes (15.3 சராம்); அதிம்தரம், ' சுக்கு,
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சந்தனம், இலவங்கப்பட்டை, இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு 

(10.2 கிராம்) சேர்த்திடித்து, முக்கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு இரண்டு 
தாழி (2.6 லிட்.) நீர் விட்டு, எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சி 

வடிக்கவும் 

அள்வு 

தேவையான அளவு, இரண்டு. வேளையும், மூன்று நாள் 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

இருமல், ஈளை, சிலேற்பனம், வாந்தி, கோழை, அரோரசி 

போன்றவை தீரும். 

பத்தியம் 

புளிப்பு, சசப்பு நீக்கவும். (பா. 1426-1429 

5. உட்சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

$5, கொத்தமல்லி, தேசாபுரம் மூன்றும் ஓரளவாக 

இடித்து, ஒருபடி (1.3 லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான: அளவு 

தீரும் நோய்கள் 

உட்சுரம், விடம், குறுவேர்வை அழியும். (பா. 1187, 1188) 

. செய்முறை: 2 

வெந்தயமும் மிளகும் கூட்டி முன்போலவே காய்ச்சி 
வடிக்கவும். 

அளவு 

ஐந்து நாள்கள் இரவில், தேவையான அளவு கொடுக்கவும்.
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தீரும் நோய்கள் 

 உட்சுரம், மாந்தம், வேர்வை, குடல் குத்தல் இவை தீரும். 
(பா. 1187-1189) 

6. கணைச் சுரத்துக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

வரட்பூலா வேர், வில்வவேர், சிற்றாமுட்டி, விட்டுணுக் 

கிரந்தி, நன்னாரி இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 இராம்); 

சுக்கு, மிளகு வகைக்கு அரைப் பலம் (17.5 இராம்) கூட்டிப் 

: பொடித்து, ஐந்து கூறாக்கவும். ஒரு கூறுக்கு. இரண்டு படி 
(2.6 லிட்) நீரிட்டு, எட்டிலோன்றாக வற்றக் காய்ச்சி வடிக் 

கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

கணைச் சுரங்கள், அதிக சூடு பலவும் .தீரும். 

(பா. 1466-1468) 

7. கல்லடைப்பு, சதையடைப்புக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

நிலக்குமிழ வேரை இடித்து நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி, எட்டி 

லொன்றாகக் குறுக்கவும். குடிநீராகக் கொடுக்கவும் . 

செய்முறை: 2 

நாய்ப்பாகல், நத்தைச்சூரி, சீரகம் இவை ஓரளவாக இடித் 

துப் பொடித்து, நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி, எட்டிலோன்றாக வற்ற 

வைத்துக் கொடுக்கவும். 

செய்முறை: 3 

கொடுப்பைச் சாறு, நொச்சிச் சாறு வகைக்கு ஓர் உழக்கு 

. (336 மி, லிட்.) முறைப்படி காய்ச்சிக் கொடுக்கவும்.
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அளவு 

தேவையான அளவு, மூன்று நாள்கள் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சல்லடைப்பு, சதையடைப்பு நீங்கும். (பா. 616, 617) 

8, காந்தல் எரிவுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

மிளகு, அறுகம் வேர் இவை ஒரளவாக ஒருபடி (1.3 லிட்) 

நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சி வடித்து, ஆவின் 

வெண்மணையிட்டுக் கொடுக்கவும். 

செய்முறை: 2 

மிளகு, வில்வவேர் ஒரளவாயெடுத்து அத்துடன் இரண்டு 

பங்குக் கொத்தமல்லி சேர்த்து, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீர் 

விட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்ச வடிகட்டவும். இதிற் பாதி 

யெடுத்து முலைப்பால் கலந்து, அத்துடன் சீரகத்தைச் சிவக்க 

வறுத்துப் பொடித்துச் சேர்க்கவும். இதைக் கொடுக்கவும் காந்த 

லெரிவு தீரும். 

செய்முறை: 3 

வில்வவேர், கொத்தமல்லி, நெற்பொரி, அதிமதுரம், நெல்லி 

முந்திரிப்பழம், சீனி கற்கண்டு இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 

இராம்) சேர்த்து, ஒருபடி (1.3 லிட்.) 'நீரிலிட்டு, எட்டிலொன் 

றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையும், மூன்று நாள் 
கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

வாந்தி, அரோ, பித்தம், வாய்நீரூறல், நெஞ்செரிப்பு 

இவை தீரும். (பா. 1278-1284)
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9. கிராணிக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

கடலிறாஞ்சிப் பட்டை, ஆவிரைத்தோல் இவை வகைக்கு 

மூன்றே மூக்கால் பலம் (26.2 ரொம்), கருங்காலிப்பட்டை 

ஐந்து பலம் (175 சராம்), கட்டுக்கொடிச் சமூலம் ஐந்து பலம் 

(175 ராம்), கடுக்காய் நான்கு பலம் (140 இராம்), தான்றிக் 

காய் பதினைந்து பலம் (525 இராம்), சாதிக்காய் இரண்டரைப் 

பலம் (87.5 ரொம்) இவற்றைச் சேர்த்துத் தூளாயாட்டி, 

இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். இதை 

எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்து வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சலக்கழிச்சல் போன்றவை தீரும், (பா. 651,652) 

10. கிரிச்சனங்களுக்குக் குடிரீர் 

செய்முறை: 1 

காணச்சாறு, கொடுப்பைச்சாறு இவை ஓரளவாகச் கூட்டிக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். இதில் கால்படி. (236 மி.லிட்.) கொடுக்க 

வும். கிரிச்சனங்கள் தீரும் . (பா. 599) 

செய்முறை: 2 

மேற்கண்ட குடிநீரில் காரம் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். தசை 

யடைப்பு நீங்கும், 

செய்முறை: 3 

சிறுதேச்கு, மிளகு, சங்கம் வேர், சுக்கு, கரிப்பான், தோடை 

வோர், கொம்மட்டி. வேர் இவை வரைக்கு இரண்டு கழஞ்சு 

(10,2 கிராம்) எடுத்து, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சி, உழக்காக (336 மி.லிட்.) வற்ற வைக்கவும். இதை 

வேண்டிய அளவு கொடுக்கவும். இரத்த அடைப்பு, நீரடைப்பு, 

இிரிச்சனங்கள் அனைத்தும் தீரும், (பா. 599-601)
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11. குளிர்தோட சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

சந்தில், முத்தக்காக, பற்படாகம், இருவேலி, வெட்டி 

வேர், இலாமிச்சம் வோர், கொத்தமல்லி, சுக்கு, நிலவேம்பு இவை 

வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10,2 கிராம்) கூட்டியிடித்து,, 

முக்கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு இருநாறி (2.6 லிட்.) நீர்விட்டு, 
எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடித்து வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையும் மூன்றுநாள் 

தேன் கலந்து கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

குளிர்நளிர் விட தோட. சுரம், வேர்வை, தாகம், உடல்வலி) 

குலைவலி, வ௱த்தி, மலசலக்கட்டு, நாவறட்டி, அசதி, சோபம், 

வாந்தி, வாய்நீர் ஓமுசல் இவை இரும். 

பத்தியம் 
கைப்பு, புளிப்பு மோர் இவை ஆறு நாள்களுக்கு நீக்கவும். ் 

(பா. 1267-1269) 

12. சண்டமாருதக் கருக்கு 

செய்முறை 

தும்பை, குப்பைமேனி, தைவேளை இவற்றைச் சமூலமாக 

ஒவ்வொன்றும் ஓரு பிடியளவு எடுத்துச் சட்டியிலிட்டு வறுக்க 

வும். அரைச் சாம்பலானபின்பு தனியே கொட்டி வைக்கவும்: 

வெந்தயம் மூன்று சழஞ்சு (15.3 இராம்) சட்டியிலிட்டுச் சிவக்க 

வறுத்து, மேற்பொடியுடன் சேர்த்து ஒருபடி. (1.3 லிட்,) 

நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு கொடுக்கவும்.”
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தீரும் கரோய்கள் 

நீர்ப்பாடு,  பேய்ப்பாடு, மந்தம், மிகுகழிச்சல், வாத்தி, 

உப்பிசம், தாகம் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

பொரியரிசக் கஞ்சி கொடுக்கவும். (யா. 849,850) 

13. சன்னிக்குக் குடிநீர் 

செய்முைற 

சிறுவழுதலைவேர் நான்கு கழஞ்சு (20.4 கிராம்), சுக்கு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), சந்தில் இரண்டு கழஞ்சு (10.2 

் இராம்) எடுத்து, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு எட்டி. 

லொன்றாகக் குறுக்கிக் காய்ச்சி வடித்துக் கொள்ளவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு தரவும் சன்னி தீரும். 

14, சிலேட்டும சுரத்திற்குக் குடிரீர் 

செய்முறை 

சந்தில், முத்தக்காசு, பேய்ப்புடல், பற்படாகம், சுக்கு 

இவை ஓரளவாயிடித்து, முக்கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கு இரண்டு நாழி 

(2.6 லிட்.) நீரிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு மூன்று நாள், தேன் கலந்து கொக் 

கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

தலைநோய், சிலேட்டும சுரம் தீரும். (பா.1193) 

15. சுகபேதிக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

பிரமியிலை, கடுக்காய் இவை வசைக்கு நான்கு கழஞ்சு 

(20.4 கிராம்), களிப்பாக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்), சுக்கு
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இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), இந்துப்பு ஒரு கழஞ்சு (5.1 

இராம் எடுத்துச் சேர்த்து, : ஒரு படி (1.3 லிட்) நீரிலிட்டு 

எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

. தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

வாயு, பழமலம் இவை நீங்கும். கழிச்சல் மிகுதியானால் 

மோர்ச் சோறு கொடுக்கவும். 

செய்முறை: 2 

கடுக்காய், களிப்பாக்கு, சுக்கு, இந்துப்பு இவை வகைக்கு 

ஒரு கழஞ்சு (5,1 சராம்) சேர்த்து, இஞ்சிச் சாற்றிலரைத்துக் 

கொடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு 

தீரும் நோய்கள் 

வாயு, மழமலம் இவை நீங்கும், கழிச்சல் மிகுதியானால் 

மோர்ச்சோறு கொடுக்கவும். (பா. 709,710) 

16. சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

சிறுகாஞ்சொறிவோர், முத்தக்காசு, சிறுவழுதலைவேர், 

சீந்தில், பற்படாகம், வேர்க்கொம்பு, பேய்ப்புடல் இவை வகைக்கு 

மூன்று கழஞ்சு (15,3 கிராம்) சேர்த்திடித்து, இரண்டுபடி (2.6 
லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும், இதில் 
தேன் கலந்து கொடுக்கவும், 

செய்முறை: 2 

நன்னாரி, முத்தக்காசு, இலாமிச்சு, திரிகடுகு, கொத்தமல்லி, 

'செந்தொட்டி வேர், பற்படாகம்; : பேய்ப்புடல் இவை' வசைக்கு
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இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்த்திடித்து, இரண்டுபடி (2.6 

லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். இதில் 

தேனும், திப்பிலித்தூளும் கலந்து கொடுக்கவும். 

செய்முறை: 3 

சந்தில், தோடைவேர், முத்தக்காகூ, தூதுவளை, கண்டங் 

காரி, செவ்வியம், இரிகடுகு, பேராமுட்டி, பற்படாகம், கொத்த 

மல்லி, பேய்ப்புடல், இப்பிலிமூலம் இவை வகைக்கு இரண்டு 

கழஞ்சு (10.2 கராம்) சேர்த்திடித்து, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) 

'நிறிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். இதில் தேன் 

கலந்து கொடுக்கவும். (பா.1146-1149) 

17. சுரமாந்தைக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

சுக்கு, நறுக்குமூலம், முசுமுசுக்கை வேர் இவை வகைக்கு 

ஒரு கழஞ்சு (5.1, கிராம்) கூட்டி, ஒருபடி (1.3 லிட்.) நீரிலிட்டு, 

எட்டிலொன்றாக வற்றக்காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான் அளவு 

தீரும் நோய்கள் 

நெஞ்சிருமல், சுரமாந்னத தீரும். (பா..1190) 

18. தருணசுரக்குடிநீர் 

செய்முறை 

பேராமுட்டி, வேர்க்கொம்பு இவை ஒரளவாயெடுத்துப் 

பொடித்து, இரண்டுநாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன் 

றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். ் 

அளவு 
தேவையான அளவு, காலை, மாலை மூன்று நாள்கள். 

தீரும் நோய்கள் 

.. தருணசுரம், மந்தசுரம் இவை இரும். (பா.887) 

an 42
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19. நீரிறங்குவதற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

மாம்பட்டை, ஆவிரையின் பட்டை, வெள்வேல் தோல், 

வேப்பந்தோல் இவை ஓரளவாக எடுத்திடித்து, நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 
ஓர் உழக்களவு (336 மி.லிட்.), நோய் நீங்கும் வரை நாள் 

தோறும் கொடுக்கவும். (பா.624) 

20. பல சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

பேய்ப்புடல், தோடையிலை, செம்முள்ளிவேர், முப்புர 

மெரித்தான் வேர், வேர்க்கொம்பு இவை வகைக்கு நாற்கழஞ்சு 

(20.4 கிராம்) இடித்து, முக்கூறிட்டு அதில் கூறுக்கிருநாழி 

(1.3 லிட்.) நீர்விட்டு, எட்டொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

இதில் தேன், இப்பிலித் தூள் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். 

செய்முறை: 2 

இப்பிலி, சீந்தில் இவை வகைக்கு நாற்கழஞ்சு (20.4 கிராம்) 

இடித்து, இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி முன் 
போலவே வடித்து, இரண்டு வேளையும் தேன் கலந்து 

கொடுக்கவும். (பா.1150-1151) 

21. பழஞ்சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

திரிபலை, செவ்வியம், முத்தக்காசு, அரத்தை, கொத்த 

மல்லி, சித்திரமூலம், முசுமூசுக்கை, வெண்காரம், அக்கரகாரம், 

சிற்றாமுட்டி, பேராமுட்டி, தோடைவேரிலை, செம்முள்ளரீ, 

நெருஞ்சி, செந்தொட்டிவேோர், அமுக்கிரா, மலைதாங்கி 

வில்வம், வெட்டிவேர், இலாமிச்சு, கரிசாலை, புடோல், தூது 

வளை, அண்டங்காரி, இலுப்பைப்பூ, சிறுபீளை, நீர்முள்ளி 

'வேர், நன்னாரி, கற்றா்ன்ழ'ச்சருகு, முன்ன்னவேர், பெருங்குமிழ
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வேர், முப்புரங்களெரித்தான்: வேர், நிலவேம்பு, விட்டுணுக் 

இரந்தி, கற்கண்டு, கராம்பு, சிறுதேக்கு, கோட்டம், பேரீச்சு, 

முந்திரிகை, அதிமதுரம், தேசாபுரம், சந்தனம், தேவதாரம், 

கடுகுரோகிணி, பற்படாகம், இலவங்கம், வீழிப்பட்டை, 

தாமரைவளையம் இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 சராம்) 

சேர்த்திடித்து, . பதின்கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு இரண்டு நாழி 

(2.6 லிட்.) நீரிட்டு, எட்டொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

இதில் இப்பிலித்தாளும் தேனும் விட்டு ஐந்துநாள் கொடுக்கவும். 

எல்லாச் சுரங்களும் தீரும். (பா. 1158-1162) 

22. பித்த சிலேட்டும சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

முத்தக்காச, தேசாபுரம், இலாமிச்சம்வேர், பற்படாகம், 

இருவேலி, வெட்பாலரிசி, நெற்பொரி, மாவிலையிளீர்க்கு, 

கொத்தமல்லி இவற்றை ஓரளவாசக் கூட்டி, ஓரு நாழி (1.3 

லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சவும். இத் 

துடன் அரத்தைப்பொடியும் முலைப்பாலும் சேர்க்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பழைய சுரம், சன்னிகள், 'நெடுமூச்சு, அசதி, நெஞ்செரிப்பு, 

விக்கல், பித்தசிலேட்டுமம், தோடசுரம், மலநீர்க்கட்டு இவை 

தீரும், (பா. 1452-1454) 

செய்முறை: 2 

கடுகுரோகணி, கடுக்காய், இந்துப்பு, பேய்ப்புடல் 

இவற்றைக் குடிநீராகக் காய்ச்சி அத்துடன் இஞ்சிச்சாறும் 

இப்பிலிப் பொடியும் முலைப்பாலும் கலந்து கொடுக்கடிம். 

மலக்கட்டு நீங்கும். , (பா. 1455, 1456)
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23. மணல் கூடிநீர் 

செய்முறை 

சீனி போன்றதும் கடுகு போன்றதுமான மணலை ஒன்றே 

கால் படி (1,680 லிட்.) யளவு எடுத்துப் பெரிய தாழியிலிட்டு, 

ஒருசாமம் (3 மணி நேரம்) வறுக்கவும். அரசங்கொழுந்து ஒரு 

பிடியை எடுத்து அதனுடன் சேர்த்துத் இப்பற்றும் பருவத்தில் 

எடுக்கவும், அத்துடன், ஒமம் இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கராம்) 

'பொரித்துச் சேர்க்கவும். இவற்றில் ஒருகுடம் நீர்விட்டு நன்றாகக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அள்வு 
ஒரு சொம்பு நீர் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

மூர்ச்சை, தாகம், சிறுதாகம், சோபம், ௮ந்திரதாகம் இவை 

தீரும். (பா. 851-853) 

24, மலக்கட்டு, சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: * 

ஆவின்பால், வெள்ளாட்டுப்பால், நீர் இவை ஓரளவாகக் 

கூட்டி அதில், கொடித்தூவி வேரிழைத்துக் கிழியாகக் கட்டி 

விட்டு வேக வைத்து, நீர் வற்றி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான் அளவு 

தீரும் நோய்கள் 

மலக்கட்டு, விடபாகம், நீர்க்கட்டு, சுரம் தீரும். 
(பா. 11969) 

செய்முறை: 2 

கோரைக்கிழங்கு, கொடித்தூவி, கோட்டம், செவ்வியம், 

கொத்தமல்லி, தூதுவளை, விட்டுணுக்கிரந்தி, இலாமிச்சு, அதி
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மதுரம், சுக்கு, இலவங்கம், புடோல், முள்ளிவேர், பற்படாகம், 

ஏலம், இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், கண்டங்கத்திரி, ஆடாதோடை 

யிலை, நன்னாரிவேர், சீந்தில் இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு 

(10.2 கிராம்) இடித்துச் சேர்த்து, முக்கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கு 
இரண்டுநாழி (2,6 லிட்.) நீரிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி 
வடிக்கவும், 

அளவு 

தேவையான அளவு, மூன்றுநாள் கொடுச்சவும். 

நீரும் நோய்கள் 

சுரம், காசம், வாத பித்த சிலேட்டுமம், வயிறிரைச்சல், 

மலசலக்கட்டு இவை ஆரும். (பா. 1197-1199) 

25, மலக்கட்டு, தலைநோய்க்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

மலைதாங்கி, நன்னாரி, முள்ளிவேர், நெல்லிக்காய், 

தான்றிக்காய், ஆடாதோடை, கொடித்தாவி, தூதுவளை, 

கண்டங்காரி இவை வகைக்குக் காற்கழஞ்சு (1.27 கிராம்) 

கூட்டி, ஒருநாழி (1.3 லிட்.) நீரிலிட்டு வற்றக் காய்ச்சவும். 

மேலே திப்பிலிப்பொடியும் தேனும் கலந்து கொள்ளவும். 

HOT OY 

தேவையான அளவு, மூன்றுநாள் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

மலக்கட்டு, தலைநோய், வாயுக்குத்து, கால்கை வலி, 

ஒங்காளம், இருமல் இவை தீரும். (பா. 1410-1412) 

26. மாறல் சுரத்திற்குக் குடிநீர் - 1 

செய்முறை 

_... இலுப்பைப்பூ, முந்திரிகைப்பழம், பெருங்குமிழவேர், அதி 

மதுரம், நன்னாரி, தாமரை வளையம், இருவேலிவேர், முத்தக்
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காசு, வேர்க்கொம்பு, சிறுகாஞ்சொறி, நெல்லிப்பருப்பு இவை 

வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) சேர்த்திடித்து, மூக் 
கூறிட்டு, ஒரு, கூறுக்கு. இரண்டுநாழி (2.6 லிட்.) நீர்விட்டு, 

எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். இரண்டு வேளையும் 

கொடுக்கவும். (பா. 1156-1157) 

27. மாறல் சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

சந்தில், "பேய்ப்புடல், முத்தக்காக, வேர்க்கொம்பு, பற் 

படாகம் இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) இடித்து, 

முக்கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீர்விட்டு; 
எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, தேனுடன்: : கலந்து, மூன்றுநாள் 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

மாறல் சுரங்கள், குளிர், தாகம், வேர்வை, மலக்கட்டு, 

சோகம், நீரேற்றம் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

புளி, கசப்பு, மோர், புகையிலை, நீக்கவும். அன்னப்பால் 

அருந்தவும். (பா. 1417-1419) 

28. முத்தோடச் சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

தூதுவளை, கண்டங்காரி, நிலவேம்பு, முத்தக்காசு, 

கொத்தமல்லி, சிற்றரத்தை, செவியம், சீந்தில் சறுகாஞ்சொறி, 

நன்னாரி, மூள்ளிவேர், தோடையிலை, விம்டுணுக்கிரந்தி, Hi 

கடுகு, திரிபலை, பேய்ப்புடல், கோட்டம், சன்னஇலவங்கழ் 

இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) சேர்த்து, 

முக்கூறிட்டு, அதில் கூறுக்கு இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீர்விட்டு
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ar ட்டொன்றாகக் காய்ச்சவும். தஇப்பிலிப்பொடியும் தேனும்: 

கலந்து கொடுக்கவும். (usr. 1154, 1155) 

29. மூலத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

நொச்சில், கருவேம்பு, முருங்கை ஈர்க்கிலை, கொழிஞ்சி 

சாரணைவெேர், முத்தக்காக, மலைதாங்கிவேர் இவை ஓரள 

வாயிடித்து, முக்கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கு இரண்டுநாழி (2.6 லிட்.) 

நீரிட்டு, எட்டிலோன்றாக வற்றக் காய்ச்சவும். மிளகு, இப்பிலி, 

சுக்கு, வேள்ளுள்ளி, ஓமம், அதிவிடயம், வசம்பு இவை ஓரளவாஈ. 

யெடுத்துக் கிழி கட்டி, அதிலிட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

செய்முறை: 2 

வேம்பீர்க்கில், கருவேம்பினீர்க்கில், சுக்கு, வெள்ளுள்ளி, 

இப்பிலி இவை வகைக்கு மூன்று வராகன் (12.3 கிராம்) எடுத்து, 

இழிபோலக் கட்டி, இரண்டுநாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு, முன் 

போலவே காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையும் மூன்றுநாள் 

கொடுக்கவும். மூலம் தீரும், 

பத்தியம் 

புளி, கசப்பு நீக்கவும். (பா. 1308-1313) 

30. மேகாதிக் குடிநீர் - 1 

செய்முறை 

துடரி, சண்டை, நீர்ப்பூலா, சூரை, கடலிறாஞ்சி, இரும்புலி, 

ஆவிரை, பொன்முசுட்டை, வில்வம், திரிபலை, முத்தக்காசு, 

தேற்றன்விதை இவை வகைக்கு ஓரளவாகக் கூட்டித் தூளாக்கிப் 

புதுச்சட்டியிலிட்டு, ஒருபடி(1.3 லிட்.) நீர்விட்டு, சீலை கொண்டு 

மூடி,மூன்று சாமம் (9 மணி நேரம்) வெயிலில் வைத்தெடுக்கவும். 

பின்பதைக் குறுக்கிக் காய்ச்சி, அத்துடன் காற்படி (336 

மி.லி) .தேன்விட்டுக். கலக்கவும்... பின்னர், பொன்முசுட்டை
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வேர், . இரிகடுகு,: YSS4ETS, மூங்கவிலை, திரிபலை-இவை 

வகைக்கு இரண்டு சுழஞ்சு (10.2 கிராம்) எடுத்து, ஒரு படி (1.3 

லிட்.) நீர்விட்டு அதை உழக்களவாகக் (336 மி.லிட்.) காய்ச்சி 

எடுத்துச் சேர்க்கவும், 

அள்வு 

தேவையான அளவு 

தீரும் நோய்கள் 

சீழ்மேகம், மதுமேகம், காளமேகம், தசைமேகம், வர்ண 

மேகம், அத்தமேகம், மணல் மேகம், வாத மேகம், உருக்கும் 

மாங்கெ மேகம் இவற்றுடன் இருபது மேகங்களும் தீரும். 

(பா. 208-210) 

31. மேகாதிக் குடிநீர் - 2 

செய்முறை 

ஆவாரைப் பஞ்சாங்கம், நிலப்பனைவேர், முத்தக்காசு, 

நீர்ப்பூலா வேர், மூங்கிலிலை, வில்வவோர், தேற்றான்விதை, 

பொன்முசுட்டைவேர், துடரி சுண்டை, சுண்டி, கருஞ்சூரை 

வேர், இலந்தைவேர், மாதுளை வேர், முந்திரிகை, பேரீச்சம் 

பழம், நெற்பொரி, சீனிகற்கண்டு, நாயகம், பொன்னாங்காணி 

வேர் இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) சேர்த்துத் 

தூளாக, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு எரித்து 

எட்டென்றாகக் குறுக்கிக் காய்ச்ச எடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு 

தீரும் நோய்கள் 

மேக நோயினால் நீர்கண்டு, வெந்து புண்ணாகி, மெலிவு 

கண்டதும்; தாகம், நீர்ச்சூடு போன்றவையும் தீரும். 

(பா. 211,212) 

32. வாத சிலேட்டும சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

மலைதாங்கி, தரதுவளை, கண்டங்காரி, நன்னாரி, சிறுகாஞ் 

சொறி, - ஆடாதோடை, றுவமுதலைவேர்; 'இப்பிலிவேர்த்
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கொம்பு) பேய்ப்புடல் இவை வசைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (102 

இராம்) 'இடி.த்துத் தூளாக்கி, முக்கூறிட்டு, அஇல் ஒரு கூறுக்கு. 
இரண்டுநாழி (2.6 லிட்.) நீரிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் குறுக்கிக் 

காய்ச்சவும், இத்துடன் மேற்பொடியாக, திரிகடுகு வெதுப்பித் 

தூவவும். அல்லது இலவங்கப்பட்டை, அதிமதுரம், சிற்றரத்தை, 

இப்பிலி இவை ஒரளவாக வெதுப்பித் தாளாக்கிச் சேர்க்கவும்: 

இவற்றுடன் தேன் கலந்து, காலை, மாலை இரண்டு வேளையும் 

கொடுக்கவும் தீரும், (பா.1152,1153) 

33, வாத சுரத்திற்குக் குடிநீர் - 1 

செய்முறை 

இற்றாமுட்டி, வேர்க்கொம்பு, மிளகு, கொத்தமல்லி, பேரா 

மூட்டி வேர் இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) 

இடித்து, முக்கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கு இரண்டுதாழி (2.6 லிட்.) நீர் 
விட்டு எட்டிலொன்றாக வற்றக்காய்ச்சி, தேன் கூட்டிக் 

கொடுக்கவும். மூன்று நாளில் தீரும், (பா 1152, 1156) 

34. வாத சுரத்திற்குக் குடிநீர் - 2 

செய்முறை 

குறுந்தொட்டி, நொச்சி, முத்தக்காக, கூத்தன்குதுற்பை, 

கண்டங்காரி, பற்படாகம், நிலவேம்பு, வாதமடக்கி, நெருஞ்சில் 

வேர், ஆடாதோடைவேர், நெல்லீர்க்கு, வேப்பீர்க்கு, மாவிலை 

யினீர்க்கு, இரிகடுகு, நாரத்தையீர்க்கில் இவை வகைக்கு மூன்று 

கழஞ்சு (15.3 இராம்) இடித்து, முக்கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு 

இரண்டு நாழி (2.6லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். இப்பிலிப்பொடியும் தேனும் கூட்டிக் 

கொடுக்கவும். (பா. 1158, 1159) 

35. வாந்தி, இருமலுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

மிளகு, சுக்கு, இப்பிலி, வில்வவேர், கொத்தமல்லி இவை 

ஓரளவாகக்கூட்டி, ஒரு நாழி (1.3லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி, 

எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சி வடித்துக் கொடுக்கவும். 

தீரும். ் ்.. (பா. 1412, 1414)
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36, வாய்ச்சூலைக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

வெள்வேல், கருவேல், எருக்கு, துளசி இவற்றின் வேர்களை 

ஓரளவாக எடுத்து, நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு வாயிலிட்டுக் கொப்பளிக்கவும். நான்கு. 

நாள்கள் செய்யவும். 

தீரும் நோய்கள் 

வாய்ச்சூலை, நாச்சூலை தீரும். (ur. 421) 

37. விட சுரங்களுக்குக் குடிநீர் 

செய்முறை: 1 

சுக்கு, செவ்வியம், கொத்தமல்லி, கண்டுபாரங்கி, புடோல், 

இப்பிலிமூலம், கண்டங்காரி, இலவங்கம், ஏலம், அதிமதுரம், 

சந்தில், பற்படாகம்,! நன்னாரி, கொடித்தூவி, முத்தக்காசு, 

ஆடாதோடையிலை, இலாமிச்சு, இருவேலி இவை வகைக்கு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 இராம்) இடித்துப் பொடியாக்கி, முக் 

கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கு இரண்டு நாழி(2.6 லிட்.)நீரிட்டு, உழக்காக 

(336 மி. லிட்.) வற்றக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

செய்முறை: 2 

கொடித்தூவி, நன்னாரி, முத்தக்காசு, திரிபலை,. வீழிப் 

பட்டை, இருவேலி, எலுமிச்சம் வேர், தாமரை வளையம் 

இவை வகைக்கு மன்று கழஞ்சு (15. 3 கிராம்) கூட்டியிடித்து, 

முக்கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கிருநாழி (2.6 லிட்.) நீரிட்டு, எட்டிலொன் 

றாக வற்றக் காய்ச்சி வடிக்கவும். ' 

செய்முறை: 3 

மலைதாங்கி, திரிகடுகு, புங்கம்பட்டை இவை! வகைக்கு 

ஒன்றரை வராகன் (6.3 கிராம்) இடித்துச் சேர்த்து, முன் 

போலவே காய்ச்சி வடிக்கவும்.
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செய்முறை: 4 

... கொத்தமல்லி, திரிகடுகு, பேராமுட்டி, கொடுவேலி வகைக்கு 

ஒரு கழஞ்சு (5.1 இராம்) கூட்டி, ஒருநாழி (1.3 லிட்) நீரிலிட்டு, 

எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

் தேவையான அளவு. இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

விட சுரம், கனப்பு, மூர்ச்சை, வேர்வை, குளிர்நளிர், மாறல், 

அத்திசரம், குறுவேர்வை, தாகம், , அளிசுறம், நடுக்கல்ஈரம், 

வெப்பு இவை தீரும். (பா, '1181-118) 

98. விடபாக சுரத்திற்குக் குடிநீர் - 1 

'செய்முறை: 

நீர்முள்ளி, இறுபிளைவேர், இலாமிச்சு, அமுக்கிரா, 

நன்னாரி, பெருங்குமிழவேர், சந்தில், முன்னை, பாதிரி, சன்ன 

லவங்கம், வீழி, குறுந்தொட்டி, தாரமரைவளையம், நெருஞ்சி, 

(pS GENS, கறிமுள்ளி, சிறுகாஞ்சொறி, சற்றாமணக்கம் வேர், 

கற்றாழஞ் சருகு, மலைதாங்்க, பற்படாகம், சாரணைவேர், 

தோடை வேர், கூவிளமலர், இற்றாமல்லி வேர், பேராமல்லி 

வேர், வாதமடக்கிவேர், திரிகடுகு, செவ்வியம், திப்பிலிமூலம், 

சிற்றரத்தை, கோட்டம், சறுதேக்கு, தேசபுரம், ஏலம் இவை 

- வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கராம்) இடித்துத் தூளாக்கி, 

மூக்கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு இரண்டு நாழி (2.6 லிட்). நீர்விட்டு, 

எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். அதில் பொரிகாரம் 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 சராம்) பொடித்துச் சேர்த்துக் கொடுக் 

கவும். இரண்டு வேளையும் மூன்றுநாள் கொடுக்கவும். 

(பா. 1163-1165) 

39. விடபாக சுரத்திற்குக் குடிநீர் - 2 

செய்முறை 

காட்டுச்சரகம் ஒருகழஞ்சு (5.1 இராம்), இரண்டுபடி (2.6 

லிட்.) நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி வடித்துக் கொடுக் 

கவும்: விடபாக சுரம் தீரும்.
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செய்முறை: 2 

சுரைத் கண்டை மூன் போலவே நீரிலிட்டுக் சாய்ச்சு வடித்து 

கொடுக்கவும். விடபாகம் இரும், 

செய்முறை: 3 

சுரைத்தழையைக் கழுநீரில் வேக வைத்து, அத்துடன் மிள 

கும் உள்ளியும் தட்டிப் போட்டு வடித்து, தேனுடன் கலந்து 

கொடுக்கவும், விட.பாகம் தீரும். 

செய்முறை: 4 

வேர்க்கொம்பு, ஒமம், வெள்ளுள்ளி, சீரசுங்கள் மூன்று, 

இராம்பு, இலவங்கம், கடுகுரோணி இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு 

(5.1 கிராம்) இடித்து, மூக்கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கு இரண்டுதாழி 
(2.6 லிட்.) நீரிட்டு, அதில் சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கிராம்பு, 

தும்பராட்டம் இலை வகைக்குக் காற்கழஞ்சு (1.27 இராம்) 

சேர்த்து முடிச்சிட்டுக் கொதிக்க வைக்கவும். எட்டிலொன்றாக 

வற்றியபின் வடித்தெடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. இரண்டு வேளையும் மூன்றுநாள் 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

விடசுரம், கணைசுரம், உட்சுரம், பணைப்பு, விக்கம், 

சேரபம், மலநீர்க்கட்டு இவை தீரும். (பா. 1200-1205) 

40. விடபாக சுரத்திற்குக் குடிரீர் - 3 

செய்முறை 

தரிபாலை, இருவேலி, இலாமிச்சம்வேர், தாமரை வளை 

யம், வீழிமரப்பட்டை இவை வகைக்கு இரண்டுகழஞ்சு 

(10.2 கிராம்) கூட்டியிடித்து, முக்கூறிட்டு, ஒருகூறுக்கு இரண்டு 

நாஜி :2.6லிட்.) நீர் விட்டு வற்றக் காய்ச்சவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும்,
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தீரும் தோய்கள் 

விடபாக சுரம், வாந்தி, நெஞ்செரிப்பு, குளிர், Grab, 

வேர்வை, கோழை, மலநீர்க்கட்டு, சண் மயக்கம், அசதி, சோசை 

இவை தீரும். (பா. 1415,1416) 

41. வெப்புச் சுரத்திற்குக் குடிநீர் 

செய்முறை 

பேய்ப்புடல், பற்படாகம், பேராமுட்டி, மிளகு, சுக்கு, 

விட்ணுக்கிரந்தி, நாரத்தைப்பட்டை இவை வசைக்கு மூன்று 

கழஞ்சு (15.3 கிராம்) இடித்து, முக்கூறிட்டு, ஒரு கூறுக்கு 

இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிட்டு, எட்டிலொன்றாக வற்றக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. தேன்கலந்து கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

வெப்புச் சுரங்கள் தீரும், (பா. 1191. 1192) 

omens
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4. குழம்பு வகைகள் 

பாடல் எண் 

. கலியாண மயனம் 335 - 338 

. கும்மட்டிக்காய்க் குழம்பு 387 - 389 

. சவ்வீரக் குழம்பு 738, 739 

. சுசபேதிச் இந்தூரக் குழம்பு 704 - 706 

. பஞ்சதாரைக் குழம்பு 1409 

. புண்களுக்குக் குழம்பு 736, 737 

. மந்தார காசக் குழம்பு 1408
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1. கலியாண மயனம் 

செய்முறை 

நெல்லிக்காய்ச்சாறு நான்கு படி (5.3 லிட்.)) வெள்ளை 
வெல்லம் கால் துலாம் (875 கராம்), காரெள்ளெண்ணெய் ஓர் 

உழக்கு (236மி.லிட்.) என இவழ்றைச் சேர்த்து, குழம்புபோலச் 

சுண்டக் காய்ச்சவும். மேல் மருந்தாக, இரிபலை, வெட்பாலை 

யரிசி, இப்.பிலி, கொடுவேலி வேர், ஓமம், கடுகுரோணி, கொத்த 

மல்லி, காட்டுத் இப்பிலி, விளாவரிச, மிளகு, சீரகம், மஞ்சிட்டி 

இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்); திரிகோலம் (சத்தனம், 

சிவதை, வெள்ளைக் குங்கிலியம்) எட்டுபலம் (360 கிராம்) 

சேர்த்துத் தாளாக் வடிகட்டி எண்ணெய் இரண்டு கொதி 

வந்ததும் தூவி, மயனம் போலக் இளறி எடுத்து, பழைய கலத்தி 

லிட்டு வைக்கவும். 

அளவு 

ஓரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

பிரமேகம், காமாலை, பாண்டு, குட்டம், ஆறுவகை மூலம், 

இரிச்சனங்கள், குன்மம், எலும்புமுறிவு, அரிகுரல், நரைதீரை 

இவை தீரும். (பா.335-338) 

௮. கும்மட்டிக்காய்க் குழம்பு 
'செய்முைற 

கும்மட்டிக்காய்ச்சாறு, சம்பீரச்சாறு, வெள்ளுள்ளிச்சாறு, 

நொச்சிச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு இவை வகைக்கு ஒருநாழி (1.3லிட்.) 

வாங்கி ஒன்றாகக் காய்ச்சவும். அதில், சூதம், இலிங்கம், பெருங் 

காயம், இந்துப்பு, ஓமம், வெண்காரம், கடுகு, மஞ்சள், வெந்து 

யம், மிளகு, சந்தனம், நேோர்வாளம் இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு 

(5.1 இராம்) சேர்த்தாட்டிக் கலக்கவும். இதை நன்கு களறி 

வைக்கவும். 

அளவு 

தூதுளங்காயளவு
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தீரும் நோய்கள் 

குன்மங்கள், பெருவயிறு, நீராமை, மகோதரம், பிலிகை, 

வெப்புப்பாவை, அகுவை, வலி (வல்லியம்) கவுசி, வாயு இவை 

தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

பனைவெல்லம், நல்ல வெல்லம். (பா.387-389) 

5. சவ்வீரக் குழம்பு 

செய்முறை 

சவ்வீரம் ஒரு சுழஞ்சு (3.1 கிராம்) குழம்பாயாட்டி, ஆவின் 

வெண்ணெய் கால் படி (336 மி.லிட்.) சேர்த்து, நீர்விட்டு 

இரண்டு சாமம் (6மணி நேரம்) ஒன்றாயாட்டியெடுத்துப் 

பரணியிலே அடைத்து வைக்கவும், 

அளவு 

தேவையான அளவு மேலேபூசவும். பழங்காடியில் புளியிலை 

வெந்ததும், அக்காடி நீரினால் புண்களை இரண்டு வேளையும் 

கழுவி, சிலை மாற்றி, மீண்டும் குழம்பைப் பூசவும். புண்கள் 

ஆறும் மட்டும் பூசவும், 

தீரும் நோய்கள் 

பிளவை, புண்கள் இவை இரும். (பா.738,739) 

4, சுகபேதிச் சிர்தூரக் குழம்பு 

செய்முறை 

இந்துப்பு, நேோர்வாளம் இவை வகைக்கு இரண்டு கழ்ஞ்சு 

(10.2 கிராம்), சிற்றாமணக்கு விதைப்பருப்பு நான்கு கழஞ்சு 

(20.4 கராம்), சாதிலிங்கம், வெண்காரம் இவை வகைக்கு ஒரு 

கழஞ்சு (5.1 கிராம்) எடுத்துச் சோர்த்து இரண்டு சாமம் (6 .மணி 

நேரம்) குழம்பாக அரைத்தெடுக்கவும்.
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அளவு 
குன்றியெடை (130 மி.திராம்) 

தீரும் நோய் 

மல அடைப்பு நீங்கும். பேதியாகும். 

துணை மருந்துகள் 

இஞ்சிச்சாறு, மிளகுக் குடி.நீர், பனைவெல்லம். கழிச்சல் 

அதிகமானால் கஞ்சியில் உப்பிட்டுக் கொடுக்கவும். 

(பா.704-706) 

5. பஞ்சதாரைக் குழம்பு 

செய்முறை 

பஞ்சதாரை நான்கு கழஞ்சு (20.4 கிராம்), சுக்கு. மூன்று 

கழஞ்சு (15.3 சராம்), திப்பிலி இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), 

ஏலம் ஒரு கழஞ்சு (5.1 கராம்) பொடித்துச் சேர்த்து, ஆவின் 

பாலில் காய்ச்சிக் கொடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

பித்தம், தலைநோவு, வெள்ளோக்காளம் இவை தீரும். 

(பா.1409) 

6. புண்களுக்குக் குழம்பு 

செய்முறை 

சிறுகொட்டைப்பருப்பு ஓர் ஆழாக்கு (168 மி.லிட்.) முலைப் 

பாலில் ஆட்டியெடுத்து, முலைப்பால், ஆமணக்கெண்ணெய் 

இவற்றில் தோய்த்துக் குழம்பாக்கி வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, புண் மீது போடவும். புண்கள் நீர் 

கொண்டு பருத்திருந்தால் வளையமாகப் பூசவும். 

aye4a
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தீரும் நோய்கள் 

புண்கள், லெத்தி, பரு, படுவன்', வீக்கம், பிளவை. : இரும். 
பா.736,737) 

7. மர்தார கா௫க் குழம்பு 

செய்முறை: 1 

மிளகு, நறுநெய், சீனி இவை மூன்றும் வகைக்கு ஒரு பலம் 

(35 கராம்) சேர்த்தரைத்து, குழம்பு போலெடுத்து வைக்கவும், 

அளவு 

தான்றிக்காயளவு, இரண்டு வேளையும், ஒரு மண்டலம் 

கொடுக்கவும், 

நீரும் நோய்கள் 

இருமல், மந்தாரக்காசம் இவை தீரும். (பா.1406-1407) 

செய்முறை: 2 

இறுபயற்றம் பருப்புடன் தேங்காய்ப்பால், கருத்தாட்டுப் 

பால் இவை விட்டுக் காய்ச்9, உப்பிட்டுக் கொடுக்கவும், தீரும். 
(பா.1408)
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12. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18, 

19. 

20. 

5. சிந்தூரம் வகைகள் 

. அப்பிரகச் சிந்தாரம்-1 

. அப்பிரகச் சந்தூரம்-2 

. அப்பிரகச் இந்தாரம்-3 

அமிர்த சிந்தூரம் 

, அயகாந்தச் சிந்தூரம் 

. இரகுராம பாணம் (௮) துத்தச் சிந்தூரம் 

இரசச் சிந்தூரம் 
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1, அப்பிரகச் சிந்தூரம் - 1 

செய்முறை 

அப்பிரகத்தை வேண்டிய அளவு சுத்தம் செய்தெடுத்து 

அதைச் செப்பு நெருஞ்சில் சாற்றிலிட்டு ஆட்டி எடுத்து அடை 

யாகத் தட்டவும். இவற்றைச் சட்டியிலிட்டு சசபுடம் போஃ 

டெடுக்சவும். பின்னர் எடுத்த அடைகளைத் தூளாச்கி, 

மீண்டும் முன்சொன்ன சாற்றிலிட்டு ஆட்டி. எடுத்து, அடை 

யாகத் தட்டி அத்துடன், மாம்பட்டை, தேற்றாங்கொட்டை 

இவற்றின் பொடியும் சேர்த்து முன்போலவே சீலைசெய்து 

புடமிடவும். இவ்வாறு மூன்றுமுறை சுசபுடமாயிட்டு எடுக்கவும். 

எடுத்ததைப்பொடித்து அத்துடன் நெல்லிமுள்ளிச்சாறு, 

வாழைக் கிழங்குச்சாறு இரண்டும்விட்டு ஆட்டி, அடைதட்டி 

முன்போலவே புடமிடவும். பின்பெடுத்த தூளுடன் குமரிவேர்ச் 

சாறு விட்டாட்டி எடுத்து, அடைதட்டி, முன்போலவே மூன்று 

மூறை புடம் போட்டெடுக்கவும். இவ்வாறு கிடைத்த அப்பிரகம் 

அருணன் போல இருக்கும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

நரை திரை இவை தோன்றாது. உடலிலுள்ள எல்லா 

நோய்களும் தீரும், (பா.128-131) 

1. அப்பிரகச் சிந்தூரம் - 2 

செய்முறை: 1 

அப்பிரகத்தை வேண்டிய அளவு எடுத்துப் பொடித்துப் 

பாண்டத்திலிடவும். சுல்லத்தி, அரசு, அத்தி, ஆலம் இவற்றின் 

பட்டைகளை ஓரளவாயெடுத்து இடித்து, நீர்விட்டுச் சாறு 

பிழியவும். இதில் அப்பிரகத்தை ஆட்டியெடுத்து, எருக்கிலையில் 

அடையாகத்தட்டிக் காய வைக்கவும். பின்பதை வற்காலிப் 

புடத்தில் இருபத்தோரு முறை புடம் போட்டெடுக்கவும்:
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எடுத்த மருந்தை நீரில் போடவும். மிதந்திடாத நிலையில் 

பக்குவமாக எடுத்து வைக்கவும், 

அளவ 

பணவெடை (488 மி.கிராம்) 

'துணைமருந்தும் நீரும் நோய்களும் 

1. தேனில் கொடுக்கவும். நீரிழுவு, கிரிச்சனங்கள் , சயம், 

குன்மம் இவை ரும். 

no
 ஈருள்ளி, எலுமிச்சம் பழச்சாறு, வெல்லம் இவை 

ஓரளவாய் எடுத்துப் பனியில் வைத்துச் சாறுபிழிந்து 

அதில் மருந்தைக் கலந்து கொடுக்கவும். பிரமேகம் 

இரும். (பா.633-636) 

இசய்முறை: 2 

அப்பிரசகத்தை வேண்டிய அளவு எடுத்து வெள்ளாட்டு நீரி 

லும், சுண்ணாம்பு நீரிலும், ஆவின் நீரிலும் தனித்தனியே 

அவித்து, நீரில் கழுவி எடுக்கவும். அதைப் புதுத்துணியில் 

வைத்து, நெல்லினையும் கூட்டிக் இழியாகக் கட்டிச் சட்டியி 

லிட்டு, காடியைவிட்டுப் பிசையவும். அப்பிரகம் கரைந்து கீழே 

தங்கும். அத்துடன், ஆலம்பால், ஆலம்விழுது, ஆலமுகிழ் 

இவந்றை ஒரளவாக ஷீட்டாட்டி எடுக்கவும். அதை ஆலிலை 

யில் வைத்துச் சீலைமண் செய்து சச௪சபுடம் போடவும். இவ்வாறு 

ஆறு முறை போட்டெடுக்கவும். பிறகு, கற்றாழைச் சாற்றி 

லாட்டியெடுத்து மூன்று முறை புடம் போடவும். பிறகு 

ஓரிலைத்தாமரையின் சாற்றிலாட்டியெடுத்து மூன்றுமுறை படம் 

போடவும். பின்பதை வெள்ளாட்டு நீர் விட்டுப் பிசைந்து, 

கொடுப்பைச் சமூலம் சேர்த்து மூன்று சாமம் (9 மணி நேரம்) 

எரிக்கவும். அத்தித்தோல், நாவற்கோல், அரசந்தோல் இவை 

ஓரளவாக நறுக்கியாட்டி நாற்குறுணி, (21.2 லிட்.) நீரிலிட்டுக் 

கரய்ச்சவும். நாலிலொன்றாக வற்றியபின் வெந்தநீரை 'முன் அப் 

பிரகப் பொடியில் விட்டு வில்லை தட்டி உலர வைக்சவும், 
உலர்ந்ததையெடுத்துக் கசபு..ம் போடவும். பின்பு கோலரக்குக் 

குடிநீரில் பிசைந்தெடுத்து முன்போலவே புடம் போடவும், 

வெந்தபின்பு, சீனி, வாழைப்பழம், தேன், பால், நெய் இவை
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ஓரளவாகக் கூட்டி அதில் பிசைந்தெடுத்து, அடப்பிலிட்டு 

வறுக்கவும். பொன்னிறமானதும் இறக்கவும். ஆறியபின் இந்து 

மாகும். 

அளவு 

அதை எடுத்து வைக்கவும், 

அரைமா. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1, 

2, 

3. 

10, 

11, 

12, 

13. 

சீனியில் கொடுக்கவும். சுரங்கள் கரும். 

சுக்குத் தூளில் கொடுக்கவும். தாபசுரம் இரும். 

முூருங்கைத்தோலில் கொடுக்கவும். எடுஞ் சுரங்கள் 

சன்னி தீரும். 

. முருங்கைத்தோல் குடிநீரில் கொடுக்கவும். தோட 

சரம் அனைத்தும் தீரும். வெள்ளாட்டுப்பாலில் நெய், 

வெல்லமிட்ட கஞ்சி வைத்துக் கொடுக்கவும். 

. தேனில் கொடுக்கவும், வயிற்று நோய்கள் .இரும். 

இரண்டுமா... 

நொச்சிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். அட்டகுன்மம் இரும், 

. நெய்யில் கொடுக்கவும். வயிற்றுக்கட்டி, suai, 

வறட்டு நீங்கும். 

. ஒருமா தேனில் கொடுக்கவும். நீரிழிவு தீரும். 

. பொன்னாங்காணிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். காயா 

சுவாசம் தீரும். 

முருங்கைத்தோற் சாற்றில் கொடுக்கவும். வலிகுன்மம் 

தரும். 

சுக்குக்குடி நீரில் கொடுக்கவும். சத்திகுன்மம் இரும், 

இரண்டுமா சிந்தூரத்துடன், இரசபற்பம் சேர்த்துக் 

கொடுக்கவும். பேதி நிற்கும். 

அரைமா சிந்தூரத்துடன், காத்தச்சிந்தூரம், சூதத் 
சிந்தாரம் ஒவ்வொன்றும் ஒர பணவெடை (488 மி, 

இறாரம்) சேர்த்துக் கொடுக்கஷம். அட்டகுன்மம். இரும்.
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பத்தியம் 
துவரை, தூதுவளங்காய் ஆகும். ஆட்டுவற்றல், மூயல்கறி, 

நீர்மோர் ஆகும். உடல் மெலிந்்இிருந்தால் வெண்ணெய் 

கொடுக்கவும், (பா. 636-648) 

3, அப்பிரகச் சிந்தூரம் - 3 

செய்முறை 

அப்பிரகம் பத்துப்பலம் (350 கிராம்) எடுத்துத் தூளாக் 

கவும். கல்லத்தி, ஆல், அரசு, அத்தி இவற்றின் பட்டைகளை 

நீரில் ஊற வைத்தெடுத்து, அத்துடன் அப்பிரத்தைச் சேர்த்து 

இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) ஆட்டவும். இதை எருக்கிலை 

யில் வைத்துப் புடம் போடவும். இவ்வாறு இருபத்தோருமுறை 

புடம் போட்டெடுக்கவும். சிந்தூரம் காவி போலிருக்கும். இதை 

நீரிலிட்டால் மிதக்காது. இதுவே பதமானதாகும், 

அளவு 

வராகனெடை, (4.2 கிராம்) தேனில் இருபது நாள் கொடுக் 

கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

மேகங்கள், சயதோய்கள் இரும். (பா. 912-916) 

&, அமிர்த சிந்தூரம் 

செய்முறை 

அரிதாரம், கந்தி, நாவற்பட்டை, அரசம்பட்டை,. பாக 

விலை, பருத்தியிலை இவை ஓரளவாக எடுத்து அனைத்தையும் 

நன்கு மைபோல ஆட்டி வைக்கவும். புதுச்சட்டிக்குள்ளே மூன்று 

படி (3.9 Gi.) உப்பையிட்டு, அரைத்த மருந்தை நடுவே 

வைக்கவும். அதில் சூதம் ஒருபலம் (35 கிராம்) வார்க்கவும். 

மேலே மூடி., சீலைமண் செய்து, பதின்மூன்று கடிகை எரித் 

கெடுக்கவும். ஆறியபின்பெடுத்துக் குழலிலே அடைக்கவும். 

அளவு 

, பணவெடை-(488 மி.கிராம்) -வெல்லத்தில் கொடுக்கவும்.
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நீரும் நோய்கள் 

பக்கசூலை, மேற்சூலை, காற்சூலை, குண்டுச்சூலை, தசைச் 

சூலை, வீக்கம், புண், பிளவை முழந்தாட்சூலை, சந்துதோவு 

மெய்க்குடைச்சல், எலும்புருக்கி, விரணம் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

முருங்கைத்தண்டு, துவரை ஆகும். வெந்நீர் ஆகும். 
(பா. 524-528) 

5, அயகாந்தச் சிந்தூரம் 

செய்முறை: 1 

அயப்பொடி ஐந்து பலம் ((75 ரொம்), வெள்ளை, தாளகம் 

சூதம் இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கராம்) கூட்டி, வெண் 

கருவின் நீரிலாட்டி, வில்லை செய்து உலர்த்தவும். இதைக் 

குகையிலிட்டு எரித்தெடுக்கவும், (பா. 1482-1485) 

செய்முறை: 2 

அயத்காந்தம், தங்கம் வகைக்கு இரண்டு பலம் (70 கிராம் 

உருக்கிப் பொடித்து, அந்தயெடைக்குச் சவ்வீரம் சேர்த்துப் 

பனியிற் போடவும். சூதம் இரண்டு பலம் (70 கிராம்) எடுத்து 

மூன்று நாள் முலைப்பாலிலாட்டிப் பனியிற் போடவும்: 

வாலைரசம் இரண்டு பங்கும், கந்தி, மனோசிலை இவை, 

வசைக்குப் பத்துப் பங்கும் சேர்த்துப் பொற்றலையின் சாற்றில் 

இரண்டு நாளரைக்கவும். இதை உலர்த்தியெடுத்து, குப்பியி 

லிட்டு, மூன்றுநாள் முத்இீயிட்டு எரிக்கவும். சிந்தூரம் முருச்கம் 

பூப் போன்றிருக்கும். 

அளவு 

குன்றியெடை (130 மி.கிராம்) ஒரு மண்டலம் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பல நோய்கள் தரும்
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துணை மருந்து 

மூதண்டலேகியம். 

பத்தியம், 

புகையிலை, புளி நீக்கவும். (பா, 1486-1491) 

6. இரகுராம பாணம் (௮) துத்தச் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

துத்தம், காந்தம், தாரம், வெண்காரம், நிமிளை இவை 

ஒவ்வொன்றும் ஒரு கழஞ்சு (5.1 இராம்) கூட்டி; எந்த இரண்டு 

கழஞ்சு (10.2 கிராம்); பலகறை ஐந்து கழஞ்சு (25.5 இராம்) 

சேர்த்து, குகையிலிட்டுப் புடம் போடவும். 

அளவு 

பணவெடை (488 மி,கிராம) 

துணை மருந்தும் தீரும் £ராய்களும் . 

1. சினியுடன் கலந்து கொடுக்கவும். வயிற்றுவலி, ராணி, 

குட்டம், சலக்கழிச்௪ல் இரும். 

2. சாதிக்காய்ப் பொடியிலிட்டுக் கொடுக்கவும். கழிச்சல், 

மயக்கம் தீரும். 

3. செந்தொட்டி வேர்த்தூளுடன் கொடுக்கவும். மந்தக் 

கிராணிகள் இரும். (பா. 497-499) 

7. இரசச் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

சூதம் பத்துப்பலம் (350 கராம்) எடுத்து, மஞ்சள்தூள், 
செங்கற்தூள், ஒட்டடையின்தூள் இவற்றிலிட்டுச் சத்தம் 
செய்யவும். அத்துடன், வெண்காரம் மூன்று பலம் (105 இரஈம்), 
கந்திமூன்று பலம் (105 கிராம்) பொடித்துச் சேர்க்கவும்,
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ஒரு கலசத்தில் பாடுயளவு பொடியிட்டு, அத்துடன் கால்படி 

(336 மி.லிட்.) ௮முரியுப்புமிட்டு,மேலே மீதி பொடியுமிட்டு, ஓடு 

வைத்து மூடி, லைமண் செய்யவும். இவ்வாறு மூன்று முறை 

செய்யவும். இதை மணலுள்ள பானையில் வைத்து, மேலே மூடிச் 

சீலைமண் செய்து, தொண்ணூறு கமிகை நேரம் எரிக்கவும். 

ஆறியபின் பெடுக்கவும். சிந்தரரம் முருக்கம்பூப் போன்றிருக்கும், 

அளவு 
மூன்று பணவெடை (1.5 கிராம்), தேனில், ஒரு மண்டலம் 

(48 நாள்கள்) கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சலக்கழிச்சல், எலும்புருக்கி, இறிச்சனங்கள், உட்டணம்: 

பிரமேகம், சுவாசகாலம், கிராணி, பெரும்பாடு இவை தீரும். 

(பா..917-920) 

8. இரசபற்ப சிந்தூரம் 

செய்முறை: 1 

சூதம், சுந்தகம் இவை வகைக்கு ஒருபலம் (35 Sgr) 

உருவியுப்பு, கால் பலம் (8.75 இராம்) சேர்த்துத் தூளாக்கவும். 

ஒரு தாமிரச் இமிழில், இந்துப்பு ஒரு கழஞ்சும் '(5.1] கிராம்) 

கந்தகமும் எடுத்துப் பொடித்துத் தூவவும். அதன் நடுவே 
சூதத்தை வைத்து, முன்பொடியை மேலே தூவி மூடிச் லை 

மண் செய்யவும். இதைக் குக்குடப்புடமிட்டு எடுக்கவும். சிந்தூர 

மாகும். 

DOT AY 

பணவெடை (488 மி.கிராம், எட்டுநாள். சொடுக்கஏம். 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. ஆவிரை .விதைப்பொடி, விளாம்பிசின் இவற்றில் தேன் 

விட்டுக் குழைத்து, அத்துடன் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். சலக் 

கழிச்சல், எலும்புருக்கி, சூலை, பண் இவை தீரும். 

(பா.921-923)
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செய்முறை: 2 

சூதம், சந்தி இவை வசைக்குப் பத்து சழஞ்சு (51 கிராம்), 

அரிதாரம் ஐந்து கழஞ்சு (25.5 இராம்), கவுரி நான்கு கழஞ்சு 

(20.4 கிராம்) சேர்த்து, பருத்திவேர் ஊறிய நீரில் ஒருசாமம் 

(3 மணி நேரம்) ஆட்டவும். பின்பு குமரிச்சாறு கொண்டு 

அவ்வாறே ஆட்டவும். இதையெடுத்துக் குப்பியிலிட்டுச் சீலை 

மண் செய்யவும். இதை மணலுள்ள தாழியில் வைத்து மூடு. 

நான்கு சாமம் (12 மணி நேரம்) எரிக்கவும். பிறகு குப்பியைத் 

குண்ணீரில் ' அமிழ்த்தியெடுத்து ஆற வைக்கவும். ஆறியபின் 

பெடுத்து அத்துடன் கத்தி, வீரம், அரிதாரம் முன்போலவே 

வைத்து, மூன்றுமுறை அவ்வாறே புடம் போட்டெடுக்கவும், 

அளவு 
பணவெடை (488 மி.ஏராம்) ஐந்து நாள் கொடுக்கவும். 

நோய்கள் அனைத்தும் தீரும். (பா: 923-927) 

9. உருக்குச் சிந்தூரம் - 1 

செய்முறை 

உருக்கனை வாங்கி வந்து உலையிலிட்டு ஊதியெடுக்க 

அருணன் போலாகும். அத்துடன் ஆவின்நீர், வெள்ளாட்டுநீர் 

ஓரளவாகக் கலந்து வைக்கவும், இவ்வாறு செய்கெடுத்ததில் 

இடைக்கும் பொடியினை ஒன்று சேர்த்து அத்துடன் கரிப்பான் 

நீர்விட்டு ஆட்டியெடுத்து வில்லையாகத் தட்டவும். காய்ந்த 

வில்லைகளை ஆலிலை பரப்பிய சட்டிக்குள் வைத்து, மேலே 

இலை மூடி மேற்சட்டி மூடி, சீலைசெய்து கச௪புடமாக எரித் 

கெடுக்கவும். எடுத்ததை அந்தரத்தாமரையின் சாற்றாலாட்டி 

எடுத்து முன்போலவே புடமிட்டெடுக்கவும். மீண்டும் இதைக் 

குமரிச்சாற்றிலிட்டு ,ஆட்டியெடுத்து முன்போலவே கச௪புடமாக 

எறித்தெடுக்கவும். உருக்குச் சிந்தூரம் முருக்கம்பூப்போலக் 

இடைக்கும். இதில் வெல்லம், திரிபலை சேர்த்துக் கொடுக்கவும். 

அளவு 

் ஒரு பணவெடை (488 மி.கிராம்)
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துணை மருந்தும் தீரும் தோய்களும் 

தேனிலே குழைத்து உண்ண பருத்தவுடல் இளைக்கும். 

நெய்யிலே குழைத்து உண்ண இளைத்திருந்த உடல் பருக்கும். 

(பா. 136-139) 

10. உருக்குச் சிந்தூரம்-2 (அ) உதயாக்கினி சிந்தூரம் 

செய்முறை 

சூதம் ஒருபலம் (35 கராம்), கந்தி இரண்டு பலம் (70 

இராம்), காந்தம் நான்குபலம் (140 கிராம்), உருக்குத்தூள் 

நான்கு பலம் (140 இராம்) எடுத்து, இவற்றை நான்கு கடிகை 

நேரம் கற்றாழைச் சாறு விட்டாட்டவும். சளிபோல ஆட்டி 

யெடுத்து வில்லைகட்டி, சட்டியில் ஆலிலையைப் பரப்பி அதன் 

மேல் வைத்து இலையால் மூடி, சீலைமண் செய்து, எரித்து 

எடுக்கவும். முப்பது கடிகை எரித்தெடுக்கவும் சிந்தூரமாகும், 

அளவு 

மூன்று பணவெடை (1.5 சராம்) 

தீரும் தோய்கள் 

பெருவயிறு, காமாலை, சோகை, பாண்டு, பித்தம், விட 

பாகம் இவை தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

.. நெய், தேன், சுக்குத்தூள். (பா. 537-539) 

11. உலோகச் சிந்தூரம் - 1 

செய்முறை 

உலோகம் (இரும்பு) ஒருபலம் (35 கிராம்) எடுத்து, 

அத்துடன் சூதம் ஒரு பலம் (35 கிராம்), கந்தி இரண்டு பலம் 

(70 கிராம்) சேர்த்து, இவற்றை இரண்டு கடிகை ஆட்டி 

பெடுத்துச் சேர்க்கவும், அத்துடன் குமரிச்சாறு விட்டு இரண்டு 

'சாமம் ஆட்டி எடுத்து உண்டை செய்யவும். இவற்றை ஆமணக் 

'இலையில் மூடி, 'சூரிய ஒளியில் வைக்கவும், பன்னீரண்டு கடிகை
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சென்ற பின்பெடுத்து நெற்புடமாக மூன்று நாள்கள் வைத் 

தெடுத்துத் தூளாக ஆட்டியெடுக்கவும். இச் சிற்தூரம் தங்கம் 

போலிருக்கும். (பா.125,126) 

12. உலோகச்சிந்தூரம் - 2 

செய்முைற 

அரப்பொடியை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் கழுவி வெய்யிலில் 

உலர்த்தவும். பின்பு நாவற்பட்டைச் சாற்றில் இவ்வாறே கழுவி. 

வெய்யிலில் உலர்த்தவும். மூன்றுமுறை இவ்வாறு செய்தெடுக் 

கவும். அரப்பொடி சந்தூரமாகும். இத்துடன் ஆவிரை விதைத் 

தூளாட்டி, வடிகட்டி எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு 

மூன்று பணவெடை (1.5 கிராம்) 

தீரும் தோய்கள் 

சலக்கழிச்சல் போன்றவை தரும். 

துணை மருந்துகள் 

தேனுடன் பின்வரும் முடிநீரையும் கலந்து கொடுக்கவும். 

குடி.நீர் 
கழல்மணி, வெள்ளுள்ளி, கடுக்காய். வசம்பு, சுக்கு, தேற் 

றான் இவற்றை ஓரளவாக நீரிலிட்டு, எட்டிலொன்றாகக் 

காய்ச்சி வடித்துக் கொடுக்கவும். (பா.648-650) 

13. கவுரி சிந்தாமணி சிந்தூரம் 

செய்முறை 

இரசம், கந்தி, வெண்காரம் இவை வகைக்கு ஒருபலம் 

(35 கிராம்) சேர்த்து ஆட்டி எடுக்கவும். இப்பொடியைக் 

கொட்டைப் பாக்களவுள்ள கிழிகளாசகக் கட்டவும். தாழியிலே 

மூக்கால் பங்கு மணலிட்டு, அதில் இக் கழிகளை ஊற்றி மேலே 

மணல் திரப்பி, உலை மூடி சொண்டு மூடவும், சாணளவு
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குழியில் எருவடிக்கிக் கசபுடமிடவும், ஒருநாள் சென்றதும் 
ஆதியபின் எடுக்கவும், இந்தாரம் ஆலம்பழம் போலக் கறுத் 

இருக்கும். 

அளவு 
பணவெடை (488 மி.கிராம்) 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. இரிகடுகுப் பொடியும் தேனும் கலந்து, காலை மாலை 

இரண்டு வேளையும் ஒரு மண்டலம் கொடுக்கவும், 

சூலைபதினெட்டும், வாயு இருபத்தாறும், குன்மம் 

பதினாறும், உள்மாந்தை, சுரங்கள், எலிகடி, மந்தார 

காசம், ஈளை, இருமல், சயம், காயாசுவாசம், சுர 

மாந்தை, மூலம், அரையாப்ப, காமாலை, யோனிச் 

சூலை, BMF Gov, அ௮ண்டவாதம், தொடை 

arent, AGED, நாச்சூலை, பக்க சூலை, கண்ட 

மாலை, கரப்பன், புண், கண்டவிப்புருதி. இருமல், ஈளை, 

விப்புருதி இவை தீரும். 

சாதிக்காய், காதிபத்திரி, கராம்பு, அதிவிடயம் இவை 

வெதுப்பித் தூளாக்கி, வெருகடி அளவுடன் தேனுங்் 

௯ட்டிக் கொடுக்கவும். அதிசாரம் பன்னிரண்டு வகை 

யும், கடுப்பும், கிராணி வகை ஆறும் இரும். 

, கருணைக் கிழங்குப் பொடியுடன், சுக்கு, தப்பிலி இவற் 

றின் பொடியும், தேனும் சேர்த்து லேகியமானதுடன் 

கொடுக்கவும். ஒன்பது வகை மூலம், பவுத்திரங்கள் 

இரும். 

. ஆவிரையின் தைலத்திலூட்டவும். சதையடைப்பன் 

பதினெட்டு வசையும், நீரிழிவு இருபதும், உள்ளுருக்கிப் 

பன்னிரண்டும், மேகம் இருபத்தொன்றும், அத்திகரம் 

எட்டுவ்கையும், மூத்திரமடைப்பு, மூத்திரபாளை இவை 

யும் இரும். 

. அழிஞ்சிவிதைத் தைலத்திலாட்டவும். வயிற்றுதோய் 

அறுபதுடன், முப்பத்திரண்டு வாயுவும், விப்புருதியும் 

தீரும். ப



688 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

6. எருக்கிலைப்பழுப்பு எடுத்து வாட்டி நீரிலிட்டு. அத்து 

டன் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் 

கொடுக்கவும். விடபாகம்; சோகை, காமாலை, சோபம், 

பயித்தியம், பாண்டு, நீர்க்கோவை, அகருவை,. சுரம் 

இவை தீரும். 

பத்தியம் 

வெள்ளாட்டுப்பால், ஆட்டுக்கண்டம் இவை ஆகும். உப்பு 

நீக்கவும். (பா.741-7/52) 

14, காந்தச் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

சுத்தி செய்தெடுத்த காந்தம் வாங்கி அதை ஒரு சட்டிக் 

குள்ளிட்டு மேற்சட்டி மூடி வைக்சவும். பின்னர் மண்ணில் குழி 

வெட்டி அதில் முப்பது எருவை அடுக்கி, அதன்மேல் மேற் 

சொன்ன சட்டியை வைத்து, அதன்மேல் முப்பது எருவை 

அடுக்க எரிக்கவும். பின் கணலாறியபின் காந்தத்தை எடுக்கவும். 

இதைப் பச்சரிசிக் கழுநீர், கருவாழைக்கழெக்குச் சாறு, ஆவாரஞ் 

சாறு, இளநீர்ச்சாறு இவை நான்கும் சம அளவு எடுத்து ஒவ் 

வொன்றிலும் இரண்டு நாள்கள் ஆட்டி எடுக்கவும். எடுத்ததை 

வட்டுப்போல அடையாகப் பிடித்து ஆற வைக்கவும். இந்த 

௮டைகளை ஒரு சட்டிக்குள் வைத்து மேற்சட்டி மூடி, சீலை 

செய்து, ச௪சபுடம் போட்டெடுக்கவும். பின் எடுத்த வில்லை 

களைக் குமரிவேர்ச் சாற்றிலிட்டு ஆட்டியெடுத்து கசபுடம் 

போட்டெரிக்கவும். ஆறியபின் அதை எடுத்து, காரைவேர், 

மாம்பட்டை, இலவங்கப்பட்டை, நெல்லிமுள்ளி இவை நான்கும் 

ஒரு அளவாகச் சேர்ந்த குடிநீரிலிட்டு ஆட்டி எடுத்து, முன் 

போலவே புடம் போட்டெடுக்கவும். இவ்வாறு நான்குமுறை 

செய்தெடுக்கவும். பின்னர் எலுமிச்சம் பழச்சாறு, பருத்தியிலைச் 

சாறு, ஆலவிழுதின்சாறு இவை மூன்றிலும் தனித்தனியே 
மும்மூன்று நாள்கள் ஆட்டியெடுத்து முன்போல புடமிட்டெடுக் 

கவும். இறுதியில் எடுத்ததை நெல்லிமுள்ளிச் சாற்றால் ஒரு 

'நாளாட்டி எடுத்து, முன்போலவே செய்தெடுக்கச் சிவந்த 

காந்தச்சிந்தூரம் கிடைக்கும். (பா.120-124)
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15. காரீயச் சிந்தூரம் - 1 

செய்முறை 

காரீயம் ஐந்து பலம் (175 இராம்) வாங்கி ' உருக்கவும். 

அத்துடன் ஆவிரைத்தோலரும்பு இரண்டுபலம் (70 கிராம்) 

போட்டு, ஒருசாமம் (3 மணி நேரம்) வறுக்கவும். முதலில் 

வெண்மையாகவும் பிறகு மயில் சழுத்து நிறம் போலும், அதன் 

பின் மஞ்சளாசவும், இறுதியில் ௮ருணன் போலும் Pb are 

மாகும். இதைக் குழாயிலே அடைத்து வைக்கவும். 

அளவு 

வராகனெடை (42 இராம்) 

துண்னா மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1, ஆவிரைச்சமூலம், புல்லுருவி, விளாம்பிசின், வாழைப் 

பழத்தோல், சர்க்கரை இவை சேர்த்து, நான்கு 

வராகன் (16.8 கராம்) எடுத்து அத்துடன் சிந்தாரம் 

கூட்டி ஆறு நாள்கள் கொடுக்கவும், நீரிழிவு, பிரமேகம் 

தீரும். 

2. ஆவிரைத் தைலத்தில் கொடுக்கவும். மேகங்கள், சூலை, 

பிளவை இவை தீரும். (பா.909-911) 

16. கார்ீயச் சிந்தூரம் - 2 

செய்முறை 

காரீயம் பத்துப்பலம் (350 கிராம்) எடுத்து, ஆவின்நீர், 

கோமயம், மோர் இவற்றில் இருபது மூறை உருக்கச்  'சாய்க் 

கவும். அத்துடன் வெடியுப்பு) அரைப்படி (672 மி.லிட்.) கூட்டி, 

வந்த 'நாயுருவியைப் பொடித்துச் சேர்த்து, இரண்டுநாள் 

வறுத்தெடுக்கவும். ஆறிய பின்பெடுத்துப் பார்க்கவும். சிந்தூரம் 

முருச்கம்பூப் போன்றிருக்கும். 

அளவு 

வெருகடியளவு, இரண்டு வேளையும் ஒரு மண்டலம் (48 

நாள்கள்) கொடுக்கவும். 

௮44
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தீரும் தோய்கள் 

நீரிழிவு, மூத்திரப்பாளை, இரத்தகண்டி, சோகை, கிராணி, 

தொரந்திப்பு,. மேசம் இவை இரும். 

துணை மருந்துகள் : 

கூகைநீறு, சீரகம், வெண்காரம், ஏலம், கத்தூரி மஞ்சள், 

சுக்கு, வாய்விளங்கம், 'மலைவேப்பம்பிசின், விளாம்பிசன், 

கருவேலம் பிசின், மாம்பிசின் இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 

கராம்); ஆவிரை விதை நாற்பது பலம் (1.4 சி. கிராம்); 

முருங்கைவிதை, சமுத்திராப் பழம், சீந்திற் கிழங்கு, நிலப்பனை 

யின் இழங்கு, ீந்திலுப்பு இவை வகைக்குப் பத்து பலம் (350 

கிராம்); அபின், கூவிளவித்து, தாமரை வித்து, பிராய்வித்து 

இவை வகைக்கு ஐந்துபலம் (175-கிராம்) சேர்த்துத் தேங் 

காய்ப் பாலிலாட்டி வழித்து, உலர்த்திப் பொடிக்கவும். இந்தப் 

பொடி வெருகடியளவுடன் சீனி கலந்து அதில் கொடுக்கவும். 

மிகவும் குளிர்ச்சியானால் தேன் சேர்க்கவும். சூடானால் வெண் 

ணெய் கூட்டவும். (பா. 998-1003) 

17. சடாட்சர குமாரி சிந்தூரம் 

செய்முறை 

அரப்பொடி, கந்தி, காந்தம், வெண்காரம், லிங்கம் இவை 

வகைக்குப் பத்து பலம் (350 கிராம்) எடுத்து, கற்றாழஞ் சாறு 

விட்டு நான்கு சாமம் (12 மணி நேரம்) நன்றாக ஆட்டி 

எடுக்கவும். இதைக் சலசத்திலிட்டுத் தாமிரக் இகண்ணியால் 

அரைத்து, வெல்யிலில் வைக்கவும். புகைந்து வேகும். வெந்தை 

எடுத்து முன் சாற்றில் ஆட்டிப் பொடித்து மீண்டும் இப்படியே 

செய்யவும். இவ்வாறு மூன்றுமுறை செய்தெடுக்கவும். சிந்தூர 

மாகும். 

அளவு 
பணவெடை (488 மி.கிராம்), திரிகடுகுத் தாளும் தேனும் 

கலந்து, ஒரு மண்டலம் (48 நாள்கள்) கெ௱டுக்கவும். :
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தீரும் நோய்கள் 

வாதம், வாயு, சூலை, அட்டகுன்மம், சன்னிவாதம், 

முகவாதம், கனல்வாதம், மூர்ச்சை, பித்தம், சிலேட்டுமம், 

முயல்வலி, குதிரைவலி, குமர சுண்ட வலி, மேகம், கவுரி, முன் 

னடைப்பு, நெஞ்சடைப்பு, ஓளியிற்ஞூலை இவை தீரும். . 

(பா.1025-1031) 

18. சண்டமாருதச் சிந்தூரம் 

Beira om Dp 

சூதம், கந்தி இவை வகைக்கு மூன்று பலம் (105 கிராம்) 

எடுக்கவும். சூதத்தைச் செங்கற் தூளிலும் மஞ்சள் தூளிலும், 

கொடு வேலி .வேர், சாரணைச்சாறு, பசுவின்பால், வாழைத் 

தண்டின் சாறு இவற்றிலும் விட்டுச் சுத்தம் செய்யவும். ஒரு 

கலசத்தின் வாயைக் கம்பிளியாற் கட்டி, அதன்மேல் கந்த 

கத்தை வைத்து, கலசத்தைக் குழிக்குள்ளே புதைக்கவும், பின்பு 

உலைமூடி. கொண்டு மூடி, சீலைமண் செய்து : இயிட்டு 

எரிக்கவும். சுத்தமான கந்தகம் உள்ளே உருகிவிழும். இவ்வாறு 

சோர்ந்த கந்தகதிதையும் இரசத்தையும் .மூமரிச்சாறு, குதம்பைச் 

சாறு, அரசம்பட்டையும் கடுக்காயும் ஊற வைத்தாட்டிய 

சாறு, செம்முள்ளிச்சாறு இவற்றில் வகைக்கு ஒருநாள் ஆட்டி 

எடுக்கவும். இதை இரண்டு குப்பிகளில் வைக்கவும். குப்பி 

களுக்குப் பின்வருமாறு கவசம் செய்யவும். கருமணல், 

வெள்ளைக்கல்,  உமிக்கரி, புத்தோடு, கடுக்காய் இவற்றை 

நன்கரை;த்துச் சீலையில் தடவவும். இதைக் குப்பிவாயில் சுற்ற 

வும் கடுக்காய்,களிப்பாக்கு, உப்பு, குளவிமண், கருங்கற்கிட்டம், 

கருவேலம்பிசின், பொன்மெழுகு, வெள்ளைக்கல் இவற்றை 

ஓரளவாயெடுத்துச் செங்கருவாலாட்டவும். பின்பு எலுமிச்சம் 

பழச்சாற்றிலாட்டி : வழிக்கவும். இதை. : அடைமண்ணாகக் 

குப்பிவாய் வளைத்துக் கட்டவும். தாழறியொன்றில் நான்கு 

விரல் உயரம் மணலைக்கொட்டி, அதில் குப்பியை வைத்து, 

மேலே மணலைக்கொட்டி, அடுப்பிலிட்டுத் இயெரிக்கவும். 

முதலில் தீபாக்கினியாக ஒருசாமமும் (3 மணி நேரம்), பிறகு 

சாடாக்கினி இருபத்தோரு சாமமும் (63 மணி நேரம்) எரிக்கவும். 

, இந்தூரம். பொங்கி வழிந்தால், கற்றாழஞ்சோறு பொட், 

டணமாகக் கட்டி ஒற்றி. எடுக்கவும். .. .நான்குதாள் சென்ற
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பிஸ்பெடுத்துப் பார்க்கவும். சிந்தாரம் மூருக்கம்பூப் போலவும் 

அருணன் போலவுமிருக்கும். 

அளவு 

பணவெடை (488 மி.கிராம்). 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1 தேனுடன் கூட்டி ஒரு மண்டலம் (48 நாள்கள்) கொடுக் 

கவும், மகாவாதம், சயம், வாயு, சூலை, அட்டகுன்மம் 

இவை தீரும். 

பட்டைப்பொடி, இப்பிலிப்பொடி இவை வகைக்கு 

மன்று கழஞ்சுடன் (15.3 கிராம்) தேனும் கூட்டி, ஒரு 

மண்டலம் (48 நாள்கள்) கொடுக்கவும். கிராணீ, 

பிளவை, இராப்புண், பித்தம் இவை தீரும். 

இண்டஞ்சாறு காய்ச்சி வடித்ததில் இருபதுநாள் 

கொடுக்கவும். புகைச்சல், உள்மாந்தை, சுரமாந்தை, 

ஈளை, சுவாசகாசம், அரிகுரல், நெரிகுரல் இவை 

இரும். 

. குறுவைமா வெருகடியுடன் ஐந்து நாள் கொடுக்கவும். 

பதகரி, உடல்வலி இவை தீரும். 

. வெந்நீரிலிட்டுக் காய்ச்ச, அந்த நீரில் மூன்றுநாள் 

குளிக்கவும். வாத, பித்த, சிலேட்டுமங்கள் தீரும். 

, மூட்டை நீரில் கலந்து முகத்தில் பூசவும். முகவாத சன்னி 

தீரும். 

. வெள்ளுள்ளித் தைலத்தில் மூன்று நாள் கொடுக்கவும். 

முப்பத்துமூன்று சன்னி தோடமும் தீரும். 

_, பேய்க்குமட்டிச் சாற்றிலே ஐந்து நாள் கொடுக்கவும், 

சூலை, வாய்க்குத்து, கர்ப்பவிப்புருதி, குடல்விப்புருதி, 

லிப்புருதி தீரும். 

. தேட்கொடுக்குச் சாறும் எருக்கம்பாலும் லந்து 

பூசவும். சில்விடம் இவை தீரும்,
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10. காஞ்சுரைத்தோற் தூள் இரண்டு காசெடை (330 மி. 

இராம்) யுடன் வெந்நீரில் கலந்து கொடுக்கவும். நல்ல 

பாம்பு விடம தீரும். 

11. ஆவிரைத் தைலத்தில் கொடுக்கவும். சலக்கழிச்சல்' 

இரும். 

12. சீரகமும் வெண்ணெயும் வராகனெடை (4.2 கிராம்) 

கலந்து, அதில் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். வாயு, சூலை, 

வாதம், சலக்கழிச்சல் இரும். ் 

13. வேளைச் சாற்றுடன் இருபதுநாள் கொடுக்கவும். உடம் 

புலர்த்தி இவை தீரும். 

14. ஆவின்நீர், வெள்ளாட்டு நீர் இவற்றிலூட்டவும். 

மதிமயக்கம், பயித்தியம், பிரமை இவை இரும். 

15. முத்தக்காசுத்தூள் வெருகடியுடன் கொடுக்கவும். உடல் 

பலமுண்டாகும். அழகுமுண்டாகும். 

16. எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் இருபதுநாள் கொடுக்கவும். 

சுரங்கள் இரும். 

17. புளியிலைச் சாற்றிலாட்டவும். காமாலை, சோகை 

இவை தீரும். (பா. 941-959) 

19. சர்வகுணச்சிந்தூரம் 

செய்முறை 

இரசம் மூன்று” பலம் (105 கிராம்), கந்தி ஓன்றரைப்பலம் 

(52.5 சராம்) எடுத்துக் குப்பைமேனிச் சாற்றில் ஒருசாமம் (3 

மணி நேரம்) அரைக்கவும். அதே போன்று கொடுப்பைச் சாற்றி 

லும் அரைக்கவும். பின்பு, குதம்பைச்சாறு, செம்முள்ளிச்சாறு, 

இவற்றில் எட்டுச்சாமம் (24. மணி நேரம்) அரைக்கவும். அரைத் 

கதை எடுத்துக் குப்பியில் சேர்க்கவும். குப்பிக்குச் சீலைமண் 

செய்து, ' காடாக்கினியில் இருபது சாமம் எரித்தெடுக்கவும். 

பின்பு ஒருநாள் ஆறவிட்டு எடுக்கவும்...சிந்தாரம் அருணன் நிறம் 

போன்றிருக்கும்.
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அளவு, 
பணூவெமை. (488 மி.கிறாம்).. 

, இணைமருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. தேனும் இரிகடுகுத்தூளும் கலந்து எட்டுநாள். கொடுக் 

சவம். குன்மம், சூலை இவை தீரும். 

2. தேனும் இப்பிலித்தூளும் கலந்து கொடுக்கவும். தாது 

வலுவடையும். இவ்வாறு இருவேளையும் இருபதுநாள் 

மொள்ளவும். ஆனையைப் போன்ற. பலமும் ஆண்மை 

யும் உண்டாகும். அழகும் மணமும் உண்டாகும். 

3. கோழி வெந்தச் சாற்றில் ஒரு மாதம் கொடுக்கவும். 

கிராணி, மூர்ச்சை இவை ரும். 

4... ஐந்து - பணவெடை. (2.4 இராம்) சிந்தாரத்துடன் உப்புத் 

தூள் வெருகடியும் தேனும் குழைத்துக் கொடுக்கவும். 

குன்மம், அதிசாரம், வாயு, பொருமல், வயிறிரைச்சல், 

். இரத்தக்கழிச்சல், அக்கினிதம் : பித்த வாயு, தெஞ் 

செரிப்பு, புளித்தேப்பம், மந்தம் இவை தீரும். 

5. எலுமிச்சம் பழச்சாறு, வெந்நீர் இவற்றில் கலந்து 

கொடுக்கவும். நீர்க்கடுப்பு, உட்டணமேகம் இவை 

தீரும். 

6. கஞ்சாச்சாற்றில் ஆறுநாள் கொடுக்கவும். மூலமுளை,, 

சீதம், இரத்தம், கடுப்பு இவை ரும். 

7. பெருங்காயத்தூள்... பணவெடையுடன் (488 மி.இராம்), 

தேனும் குழைத்து, அதில் இருபதுநாள் கொடுக்கவும். 
 எரியாமை, செரியாமை, எரிகுன்மம், வரிகுன்மம், 

சத்திகுன்மம், அட்டகுன்மம், வாய்நீருறல் இவை, ரும்... 

8, இஞ்சிக்சாற்றில்.நாற்பதுநாள் கொடுக்கவும். பதிணெண் 

குட்டம், , வெடிசூலை,, குறைநோய், . புண், செரறி; 
சுடிவிடம் இவை தீரும்.
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9. பூநாகம் அரைத்த விழுதுடன் பத்துநாள் கொடுக்கவும். 

பித்தகாசம் இரும், 

10. சீதேவி செங்கமுநீர்ச்சாற்றில் இருபதுநாள் கொடுக்க 

வும். வாத, பித்த, சிலேட்டுமம், சூலை, பவுத்திரம்; 

பிளவை, வாந்தி, விடம் இவை தீரும். 

(பா. 960-970) 

20. சீவராராயணச்் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

இரசம் அறுபது பலம் (2,100 க. இராம்), கந்தகம் 

பதினைந்து பலம் (525 கிராம்), அரிதாரம், மனோசிலை 

லிங்கம் வசைக்கு எட்டுப்பலம் (280 கிராம்.) எடுத்துச் சேர்த்து 

எருக்கம்பால் விட்டு ஆட்டவும். பிறகு, தும்பைச்சாறு, செருப் 

படிச்சாறு, மாதுளைச்சாறு, செம்முள்ளிச்சாறு இவற்றில் 

வசைக்கு ஒரு சாமம் (3மணி நேரம்) ஆட்டவும். பிறகு 

மாதுளம்பூச்சாற்றிலும் முருக்கம்பூச் சாற்றிலும் வகைக்கு 

இரண்டு: சாமம் (6 மணி நேரம்) ஆட்டியெடுத்து, உலர்த்தித் 

தூளாக்கவும், இதைக் குப்பியிலிட்டுச் சீலைமண் செய்து, தயி 

லிட்டு எரித்து எடுக்கவும். ஆறியபின் சிந்தூரம் முருக்கம்பூப் 

போன்றிருக்கும். 

அளவு 

பணவெடை (488 மி.கிராம்) 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. தூதுவளை, ஆடாகோடை, கண்டங்கத்திரி இவற்றைப் 

பிட்டுபோல் அவித்து, அத்துடன் திரிகடுகுக் குளும்' 

தேனும் கூட்டி, அதில் பத்துநாள் இரண்டு, 'வேளையும் 

கொடுக்கவும். ஈளை, மந்தாரகாசம், சுரமாந்தை, 

உள்மாந்தை, சுவாசகாசம்; எலிகடி, சிலேட்டும சன்னி 

இவை தீரும். ் 

2. திப்பிலித்தூள் காசெடையும் (165 மி, சராம்) தேனும் 

கலந்து, அதில். இரண்டு வேளையும் ஒரு மண்டலம்
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(48 நாள்கள்) கொடுக்கவும். சூலை, புண்கள், குட்டம், 

குறைதோய், வண்டுகடிவிடம், கபாலவெட்டை, கபால 

சூலை, சில்விடங்கள், சொறி, கரப்பன், கால் கரடு, 

நெஞ்சுக்குத்து, பீனிசம், குன்மம், மண்டைச்சூலை, 

-சன்னோசி, செவியோசி, வாயு இவை தீரும். உடல் 

நாற்றம் போகும். தாது வலுவடையும். எலும்பு உறுதி 

யாகும். கண்ணொளி கூடும். பல் இறுகும். நரை திரை 

போகும். 

3. வெள்ளுள்ளித் தைலத்திலரட்டவும். இரண்டு வேளை 

யூம் மூன்று நாள் கொடுக்கவும். சன்னிபதின்மூன்றும், 

திரிதோடங்கள், முடங்கள், சூலை, தளரர்வாதம், குடல் 

வாதம், முதிர்வாதம், மகாவாதம், அற்புதவாதம், 

சன்னோூ, கரப்பான் இவை தீரும். 

4. உள்ளி, சுக்கு, ஓமம், : மிளகு இவை ஓரளவாக 

வெதுப்பித் தூளாயாட்டி, முருங்கைத்தோற் சாற்றுடன் 

கலந்து, இரண்டு வேளையும், ஒரு மண்டலம் (48 

நாள்கள்) கொடுக்கவும். முகவாதம், சன்னிவாதம், 

மேல் வாதம், பக்கவாதம், ஓடுவாதம் போன்றவை 

தீரும். 

5. நிலவாகைச் சாற்றில் பத்துநாள் கொடுக்கவும், 

கர்ப்பவிப்புருதி, கல்லுவிப்புருதி, வாதம், உள்மாந்தை, 

சுரமாந்தை, பக்க வாயு, அண்ட வாயு, குடல்வாதம், 

பதினெண் சூலை இவை இரும். (பா. 971-981) 

21. கத கர்ப்பூரசிந்தூரம் 

செய்முறை 

. சூதம் இரண்டு பலம் (70 கராம்) எடுத்துப் பச்சை மஞ்சள் 

சாற்றில் இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) ஆட்டவும். பின்பு 

உலர்ந்த சாற்றில் ௮வ்வாறே ஆட்டவும். பிறகு அதை மஞ்சள் 

இலையால் மூடி. மேலே நூல் சுற்றி, மஞ்சள் சாறுள்ள தாழி 

யில் வேடுகட்டி, ௮தன் மேல் வைத்து அவித்து எடுக்கவும். 

பிட்டவியலாக வெந்து எடுத்ததை மஞ்சள்சாறு, எனுமிச்சம் 

பழச்சாறு, அழிஞ்சில் வோர்ச்சாறு இவற்றில் வகைக்கு ஒருசாமம்
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(3 மணி நேரம்) அரைத்தெடுக்கவும். சீனக்காரம் இரண்டுபலம் 

(70 கிராம்) எடுத்து மஞ்சள் சாற்றிலரைத்து, அனைத்தையும் 

- கூட்டிச் சேர்த்துக் குப்பியிலேற்றி, ஏழு சீலைமண் "செய்யவும்: 

தாழியில் மணலை நான்குவிரல் கனத்திற்குக் கொட்டி, அதில் 

குப்பியை வைத்து, மேலே தாழியின் கழுத்து மட்டும். மணலைக் 

சொட்டி மூடவும். காடாக்கினியாக பன்னிரண்டு சாமம் (36 

மணி நேரம்) எரிக்கவும். ஆறியபின் குப்பியை உடைத்துப் 

பார்க்கவும். சார்ப்பூரம் மல்லிகைப்பூப் போலிருக்கும். 

அள்வு 

பணவெடை (488 மி, கிராம்) 

தீரும் நாய்கள் 

அட்டகுன்மம், எண்பது வகை வாதம், மகோதரம், சூலை, 

இரந்தி, குட்டம், சொறிசிரங்கு, பதகரி, படர்தாமரை, வெடி 

கரப்பன், சன்னி, தோடம், சூசிகாவாயு, சிலேட்டுமகாசம், 

சண்தோய்கள் அனைத்தும் இரும், (பா. 896-900 

22. சூதச் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

BD ஒரு பங்கும், கந்தி இரண்டு பங்குமாகச் சேர்ந்துக் 

கருந்துளசி நீராலாட்டவும். இதைக் குப்பியிலிட்டுச் சீலைமண் 

செய்யவும். வெண்ணுப்பும்: பச்சை மண்ணும் கூட்டி, குப்பி 
வரய்க்குள்ளே அழுத்தி வைக்கவும். அடிகனத்த : பாண்டத்தில் 

நான்கு விரல் உயரத்திற்கு மணலைக் கொட்டி, அதன்மேல் 

குப்பியை வைத்து, மேலே மணலைக் கொட்டி மூடவும். 

இதை மந்தாகினியில் இருபது சாமம் (60 மணி நேரம்) எரிக் 

கவும். பின்பு காடாக்கினியில் பத்து சாம்ம் (30 மணி நேரம்) 

எரிக்கவும். ஆறியபின் எடுத்துப் பார்க்க் இத்திரகோபம் போலச் 

வந்திருக்கும். - இந்தப்; பக்குவத்தில் , இதைப் _ பொடித்து 
எடுத்து வைச்சவும். 

அளவு 

பணவெடை (488 மி. கிராம்)
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துணை: மருந்து தீரும் தோய்களும் 

1, . 

ta
 

உ
 

௬௪ 

10. 

il. 

12. 

13. 

14 

பொரிமாவில் கொடுக்கவும். சத்தஇகரம். உட்காய்ச்சல் 

திரும். 

சர்க்கரையில் கொடுக்கவும். தூபசுரம் இரும். 

..இஞ்சக்சாற்றிலூ ட்டவும். சயகாசம் தீரும். 

நொச்௫ச் சாற்றிலூட்டவும். மாறல் சுரங்கள் தீரும். 

உத்திரிக சாம்பலில் கொடுக்கவும். வயிற்றில் சதம். 

விமுதல் நீங்கும். 

கொடுவேலிக் குடிநீரிலூட்டவும், அட்டகுன்மம் இரும். 

மூத்தக்காசுக்  குடிநீரிலூட்டவும். சன்னி வசைகள். 

தீரும். 

குசமூலக் குடிநீரிலூட்டவும். திரிதோடம் இரும். 

சுக்கும் நெல்லும் ஓரளவாய் வறுத்துப் பொடித்துக் 

கொண்டு அத்துடன் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். அரோசி 

சுரம் தீரும். 

அமுக்கிராக்கிழங்கு வெந்ததுடன் கொடுக்கவும். பவத் 

இரங்கள் தீரும். 

ஆடாதோடை நீரிலூட்டவும். பெண்களின் சர்ப்பவிப். 

புருதி தீரும். 

கரிப்பானும் மிளகும் அரைத்துக் கூட்டிக் கொடுக்கவும். 

ஐவகையான பாண்டும்' தீரும். 

ஆமணக்கெண்ணெயில் கலந்து கொடுக்கவும். பதி' 

னெட்டுக் குட்டமும் தீரும். 

கருணைக்கிழங்குச் சாற்றில் கொடுக்கவும். ஆறுவளை: 

மூலமும் தீரும். 

பருத்திவிதைத் தைலத்திலாட்டவும். இருபது வகை, 

மேகமும் தீரும்,
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16. பன்றிமுன்னை, புங்கெண்ணெய் கொண்டு ஆட்டி 
யெடுத்துச் சேர்த்துக் காதுகளிலடைத்திடவும். காது 

கேட்கும். (பா 671-608): 

23. செயகுலாந்தகன் சிந்தூரம் 

செய்முனை ற: 

- அரிதாரம், சிலாசத்து இவை வகைக்கு ஓருபலம் (35 கிராம்) 

எடுத்து, செம்பருத்திச் சாற்றில் மூன்று நாளாட்டவும். அதைக் 

குகையிலிட்டு, சலைமண் செய்து, தாழியிலே மணலையிட்டு 

அதன்மீது குகையை வைத்து, மேலே மணலைகச்கொட்டி மூடி 

எரிக்கவும். இப வன்னியாக ஏழு நாள்கள் எரித்தபின் இறக்கிப். 

பார்க்ச இந்திர கோபம் போலிருக்கும். அதைச் சேர்த்துப் , 

பொடித்து வைக்கவும். 7 

அளவு 

பணவெடை. (488 மி, கிராம்) 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. நாகவல்லிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். சயகாசம் தீரும். 

2, தோடைச் சாற்றிலூட்டவும். உள்மாந்தை எட்டும். 

தீரும். 

3, தென்னை மட்டைச் சாற்றிலாட்டவும், சிலேட்டும 

வாதம் தீரும். 

4, பொற்கடுக்காய்த் தூளுடன் கொடுக்கவும்.காயாசுவிர்சம் 

5. வெல்லமுடன் தேன் கூட்டிக் கொடுக்கவும். சயகாசம் 

தரும். ப 
6. கரிசாலைச் சாற்றிலாட்டவும். எண்பத்தாறு ௪யமும் 

இரும். 

7. வெண்ணெயில் குழப்பிக் கொடுக்கவும். வாந்தி, விக்கல் 

8. செங்கழுநீர்ச் சாற்றிலூட்டவும். சுரங்கள். இரூம். 
(பா; 679-684)
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*செயரசப் பிரளையம் சிந்தூரம் (௮) 
திரிபுரத் தாண்டவ சிந்தூரம் 

செய்முறை 

சூதம் மூன்று பலம் (105 கிராம்), கந்தி இரண்டேகால் 

பலம் (78.3 சராம்) எடுத்துச் சேர்க்கவும். இவற்றை, செம் 

முள்ளிச்சாறு, மணத்தக்காளி, செருப்படிச்சாறு இவை வகைக்கு 

ஒருநாள் விட்டு ஆட்டவும். பிறகு, மாதுளஞ்சாற்றிலும் செம் 

பருத்திப் பூச்சாற்றிலும் - வகைக்கு மூன்று நாள் அரைக்கவும். 

அரைத்து விழுதை உலர்த்தித் தூளாக்கிக் குப்பியிலிடவும். 

கடுக்காய், குளவிமண், இந்துப்பு,  கோலரக்கு, பழங்கிட்டம்; 

கருவேலம் பிரின், பொன்மெழுகு, வெள்ளைக்கல் இவற்றை 

செங்கருவாலாட்டி; பிறகு வெல்லமும் சுண்ணமும் சலந்தாட்டி, 

இறுதியில் எலுமிச்சம்பழச் சர்று விட்டாட்டி எடுக்கவும். பிசின் 

போலாகும். அதைக் குப்பி வாயில் அடைத்துக் கட்டவும். நாழி 

யில் முக்காலளவு மணலைக் கொட்டி, அதில் குப்பியை நடுவே 

வைத்து, மேலே மூடாமல் அடுப்பில் வைத்து எரிக்கவும், 

இவ்வாறு முத்தீிக்கொண்டு இருபத்தோரு சாமம் [163 மணி 

நேரம்) எறித்தெடுக்கவும். இடையில் சிந்தூரம் பொங்கினால் 

கற்றாழஞ்சோறு கொண்டு கிழிகட்டி வாய்தன்னிலொற்றி 

யெடுக்கவும். ஆறியபின்பு எடுத்துப் பார்க்கவும் சிந்தூரம் 

முருக்கம்பூப் போன்றிருக்கும். 

அளவு 

பணவெடை (48% மி.கிராம்) 

துணை மருந்தும் தீரும் தோய்களும் 

1. திரிகடுகுப்போடி வெருகடியளவும் தேனும் கூட்டி 

இரண்டு வேளையும் இருபது நாள் கொடுக்கவும். 

வாதம், பக்கசூலை, காமாலை, பதினெண்வாயு, பவுத் 
இரம், ஈளை, பாண்டு, கிரிச்சனம், இரந்தி இவை தீரும். 

2, வெள்ளுள்ளித் தைலம் விட்டு எட்டுநாள் கொடுக்கவும், 

பதின்மூன்று சன்னியும் தீரும். 

3. பூநாகம், முசுறுமுட்டை, முலைப்பால் இவற்றில் 

, சேர்த்துக் கொடுக்கவும். மரணசன்னி, .விரணசன்னி 

தோடம் தீரும்,
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4, இரிகடுகு, தேன், இஞ்ூச்சாறு இவற்றிலூட்டவும். சயம், 

அக்கினிமந்தம், உள்மாந்தை, சுரமாந்தை இவை தீரும். 

5. கூவிளச்சாறு கூட்டிக் கொடுக்கவும். பிள்ளை பெற்ற 

சீக்கட்டு, தசையடைப்பு, மேகம் இவை தரும். 

6. நெய், மூருங்கைத்தோற் சாறு இவற்றில் கொடுக்கவும். 

வங்கு, கருவாங்கவாதம் தீரும். 

7. இண்டஞ்சாற்றிலூட்டவும். தோடங்கள் தீரும். 

8. வாகையிலைச் சாற்றிலூட்டவும். மணிக்கட்டு வாதம் 

இரும், 

9. அப்பிரசும், காந்தம் இவை வகைக்கு ஒரு பணவெடை, 

யுடன் (488 மி.கிராம்) ஆவிரையின் அரிசி, கார்க்கடகச் 

ங்கி, தேற்றான் வித்து சேர்த்தரைத்து, எருமைத் 

தயிரில் இரண்டு பணவெடை (976 மி.கிராம்) சிந்தூரம் 

கொடுக்கவும். சலக்கழிச்சல், மதுகாளகண்டன் இவை 

தீரும். 

10. நீர்முள்ளிச் சாற்றிலூட்டவும். சுரதோடம் தீரும். 

(பா.928-940) 

25. சொர்ணதார. வைரவம் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

தங்கம் இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) காசாகயெடுத்து 

தகடாகத் தட்டவும். சாஇலிங்கம், சவ்வீரம், வெண்காரமணி 

இவை வகைக்கு நான்கு கழஞ்சு (20.4 இராம்) சுத்தி செய்து 

கூட்டி வைக்கவும். ஒரு சட்டிக்குள் ஒருபடி (13லிட்.) கற் 

கண்ணம் போட்டு, அதில் சாராயம் ஒருபடி (1.3 லிட்.) விட்டு 

அதன் நடுவே குகை வைத்து அதில் மேற்படி தங்கத்தைப் 

பொட்டணமாகக் கட்டி வைத்து, மேலே அரைப்படி (672 மி. 

லிட்.) சாராயம் விடவும். பின்பு கற்சுண்ண நீற்றால் மூடி, 

மேற்சட்டி கவிழ்த்து மூடி, சீலைமண் செய்து. அடுப்பிலேற்றி, 

கமலவன்னியில் இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) எரிக்கவும். 

ஆறியபின் எடுத்து வைக்கவும்.
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அள்வு 

் பாணவெடை (488 மி.சராம்) கோழிமுட்டைத் தைலம் 

இரு கழஞ்சு (10.2 இராம்) டன் இரண்டு மண்டலம் (96 தாள்கள்) 

கொடுக்கவும். 

திரும் நோய்கள் 

உன்மத்தம், பிசாசு, பேய்கள், சயகாசம், குன்மம், குட்டம், 

மேகம், நீரிழிவு, சோகை, கிராணி, பவுத்திரங்கள், கரப்பன், 

ஒரந்தி, புண் பொடிகள், அரையாப்பு, விரணம், விடபாகம், 

பாண்டு, பெருவயிறு, பித்த காமாலை, சோகை, 'மூலமூளை, 

பீனிசம், நீர்ப்பாய்ச்சல், பொருமல், தாகம், ஈளை, இருமல் 

இவை தீரும். (பா.1469-1475) 

26. தங்கபற்ப சிந்தூரம் 

செய்முறை . 

குங்கம் ஒரு பலம் (35 கிராம்) எடுத்துத் தகடாகத்தட்டி 

உருக்கவும். இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் பத்துமுறை காய்ச்சவும். 

பின்பதைத். தகடாகத்தட்டி நொறுக்கவும். மூசையிலே கம்பந்தி 

நரயரைத்துப் பூச, குகைக்குள்ளே பொற்பொடியை வைத்து; 

மேலே இலை மருந்தை மூடி, சலைமண் செய்து, கோழிப்புட 

மாக ஐந்துபுடம் போட்டெடுக்கவும். தங்க பற்பமாகும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. நோயறிந்து கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

. சிலேட்டுமங்கள் தொண்ணூாற்றாறும், பறங்கி வகைகள் 

பதினாறும், மேகங்கள் இருபதும், குட்டம், எலும்புருக்கி, 

கோகை இவையும் தீரும். , . (பா.893-895) 

27. தாமிரச் சிந்தூரம் 

செய்முறை - 

சூதம், மனோசிலை, கந்தி, அரிதாரம்; நாவி, சாகிலிங்கம், 

தோர்வாளம், அக்கரகாரம், நெறிவிடம்,' : வெண்காரம், காரீமம்,
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உருக்குச் செம்பு இவை வசகைக்கு இரண்டு. பலம் (70 கிராம்) 

எடுத்துக் கொள்ளவும். தாமிரத்தையும் உருக்கையும் பிறவற்றை 

யம் கூளாக்கிக் கற்றாழஞ்சாறு விட்டு இரண்டு சாமம் (6 மணி 

நேரம்) ஆட்டி, அடையாகத் தட்டிக் காயவைத்து, புதுச்சட்டிக் 

குள்ளே வைத்து, மறுசட்டி மூடி, சீலைமண் செய்து, ஒருநாள் 

எரிக்கவும். ஆறிய பின்பெடுத்துத் - தூளாக்கிக் : குழலிலே 

அடைக்கவும். 

அளவு 
பணவெடை (488 மி.கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

அட்டகுன்மம், செரியாமை, சூலை, சுரம், வெப்பு, மகோ 

தரம், காமாலை, கிரந்தி, குட்டம், வெடிசூலை, வண்டுகடி, 

பெரும்பாடு; இரத்தகாசம் இவை இரும். 

துணை மருந்துகள் 
. இரிகடுகுத்தூள் வெருகடியள வுடன் தேன் கலந்து 

கொடுக்கவும். (பா.888-892) 

28. நாகச் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

நாகத்தை  வேண்டியளவு எடுத்து இலுப்பை நெய்யி 

லுருக்கிச் சாய்க்கவும். பிறகு வெள்ளாட்டுப் பாலிருக்கிச் சாய்க்க 

வும். மீண்டும் இவ்வாறே இருபது முறை உருக்கிச் சாய்க்கவும் 

இதில் வெடியுப்பைத் தூவி வறுக்கவும். பின்னர்ச் சிவந்த நாயுரு 

வியை நொறுக்கியிட்டு வறுக்கவும். சிந்தூரம் பாளைப்பூப் 

போன்று சிவந்து வரும் பருவத்தில் எடுத்து வைக்சவும். 

அளவு 

பணவெடை. (488 மி.கிராம்), இரண்டுவேளை தாற்பிது 

நாள் கொடுக்கவும்,
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துணை மருந்தும்: தீரும் நோய்களும்: 

'1. இரிகடுகுத்' தூளுடன் தேன் கலந்து அதில் கொடுக்கவும். 

.... திலேட்டுமம், மந்த காசம், ஈளை, எலிகடி, சுவாச 

காசம், சுரகாசம், அரிகுரல், நெஞ்சு நோவு, பிரமேகம், 

அத்திமேகம், வெடிசூலை, கடிவிடம், வெப்புபாவை, 

இத்திரகண்டி, கல்லடைப்பன், நீர்ச்சிறுப்பு இவை 

தீரும். 

2. ஆவிரைத் தைலத்தில் கொடுக்கவும். எலும்புருக்கி, 

இரிச்சனங்கள், மேகம், உள்ளுருக்கி, கபாலசூலை இவை 

தீரும். 

3. சித்திர மூலத்தூள் வெருகடியில் தேன் சேர்த்து அதில் 

கொடுக்கவும். வலிகுன்மம், சத்திகுன்மம், .குட்டம், 

செரியாமை, வாதம், ஈளை, வாயு இவை கரும். 

4, பேய்ப்பீர்க்கின் தைவத்திலூட்டவும். அத்துடன் தண் 

டில் தடவிப் புணரவும். கர்ப்ப சூலை, புழு, கர்ப்ப 

நோய்கள் தரும். மூலமுளை, பவுத்திரம், கிழங்கு இவை 

ST ஆசனத்தில் தடவவும். (பா.1004-1010) 

29. நீரிழிவுக்குச் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

சூதம், கந்தகம் இவை வகைக்குப் பத்துக்கழஞ்சு (51 Myrrh) 

எடுத்து வெற்றிலையில் குகைகட்டி, அதில் வைத்து மூடி, மேலே 

இருநூறு வெற்றிலையைச் சுற்றி, அதன்மேல் இருநூறு வாழை 

இலையைச் சுற்றி, நெருக்கமாக நாரனால் கட்டி வைக்கவும். 

மண்ணில் குழிவெட்டி, அதில் பத்து மரக்கால் (53 லிட்.) 

புளியஞ்சராய் கொட்டி, அதன் மேல், இலைப் பொதியை 

வைத்து அதன்மேலும் சிராய்புரோணி கொட்டி அனலிடவும். 

நன்கு வெந்ததும் மண்ணை மேலே கொட்டி மூடவும். மூன்று 

நாள்கள் கழிந்த பின்பு எடுத்து, மருந்தைத் தூளாக்கி 

வைக்கவும். 

அளவு: 

தேவையான அளவு
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தீரும் ' நோய்கள் 

மதுமேகம், பித்தமேகம், வாயு மேகம் இவை தீரும். 

(பா.623- 626) 

30. பூரண சந்திரோதயம் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

சூதம், கந்தி, சீனக்காரம் வெண்காரம், நாவி, சங்கு, 

மனோசிலை, பவளப்புற்று. இவை ஓரளவாயெடுத்து எலுமிச்சம் 

பழச்சாற்றில் ஒருதாள் ஆட்டவும். அடுத்தநாள் குமரிச்சாற்றில் 

ஆட்டி எடுத்து, வில்லைகுட்டிக்-கலசத்திலிட்டு' மூடி, சீலைமண் 

செய்து, முத்தயில் ஒருநாள். எரிக்கவும். எரித்தெடுத்ததைக் 

கல்வத்திட்டு அத்துடன், தங்கம், லிங்கம், வெள்ளி, பவளம், 

ருத்திராட்சம், மூத்து, அக்கரகாரம் இவை: வகைக்கு. ஒரு -சழஞ்சு 

(5.1 கராம்) சேர்த்து, முலைப்பால், மாதுளம்பூச்சஈறு, துளசிச் 

சாறு இவற்றில் வகைக்கு ஒருநாள் விட்டு அரைக்கவும். இதை 

உலர்த்தியெடுத்து அத்துடன் பச்சைக்கர்ப்பூரம். சேர்த்து 

வில்லையாகத் தட்டி வைக்சவும். இவற்றை நெற்குழியில் 

இருபது நாள் வைத்தெகடுக்கவும். 

அளவு 

தேதவையான அளவு. 

நீரும் நோய்கள் 

சன்னி, தோடம், நீரிழிவு, ஈளை, அரோசியம், சூலை, 

எழ்க்கட்டு, மகோதரம், கவு, பாண்டு, முகவாதம், சுழற்று 

வாதம், உட்டணம், எலும்புருக்கி, உழலை தாகம் இவை தீரும். 

(பா..1011-1015) 

31. மகா மேகக் குடோரி சிந்தூரம் 

செய்முறை 

காரீயம் வேண்டிய அளவு எடுத்து இலுப்பை நெய்யில் எழு 

முறை உருக்கச் சாய்க்கவும். அத்துடன் கண்டங்கத்திரிச் சாறும் 

் ௮45.
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நாயுருவியும் விட்டு நன்கு வறுத்தெடுக்சவும். அதைப் 

பொடித்து எடுத்துக் குழலிலிடவும், 

' Systray 
மூன்று பணவெடை (1.5 கிராம்) 

துணை 

1.. 

ச்: 

11. 

மருந்துகளும் தீரும் நோய்களும் 

நெய்யில் கொடுக்கவும், சுக்கில மேகம் தீரும். 

8ழ்க்சாய் நெல்லிச்சாற்றில் “கொடுக்கவும். சுரோணித 
மேகம் தீரும். 

. “வாழைத்தண்டு நீரிலூட்டவும். இரத்த, மேகம் தீரும். 

. சிறுபிளைச் சாற்றில் , கொடுக்கவும், சல்லெரிப்புத் 

திரும். 
இஞ்ச் சாற்றிலூட்டவும். சத சுரம் போகும். 

குப்பை மேனிச் சாற்றிலூட்டவும். ஆறு சன்னி, வாதம் 

தீரும், 

வெற்றிலைச் சாற்றில் கராம்பு கூட்டிக் கொடுக்கவும். 

வாத சுரம் நீங்கும். 

இளநீரிலூட்டவும், தாபசுரம் தீரும். 

எலுமிச்சம் பழச் சாற்றில் கொடுக்கவும், 'பி.தீத. ௪ம் 

Som. 

10.” அபினியோடு” விளாம்பிினும் தேனும் ' கூம்டி. 
ம்ருநீதுடன்" ஏழு” நாள்கள் சொடுக்கவும். நீரிழிவு இரும். 

முசுட்டை. வித்து, நெருஞ்சிவித்து, ஆவிரை வித்து 

இவை _ -வசைக்கு:ஒர் உழக்கு. (336 மி.லிட்) விளாம் 

பரிசின் எட்டுக் கழஞ்சு (40.8 கிராம்) அபினி நான்கு 

கழஞ்சு: (20.4 கராம்) சேர்த்துத் & தூளாக்கி; வெருகடி. 

அடு தேனுடன், மருந்தும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும், 

THO நாள்கள் கொடுக்கவும்:" "நீரிழிவு இரும். 

(பா;618-623)
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32, மண்டூரச் சிந்தாரம் - *. 

செய்முறை 

ஆயிரம் வருடம் சென்றதும், இருளில் இிடந்ததுமான் கரிய 

இட்டத்தைக் கொண்டுவந்து தாளாயாட்டி, அதை உலையி 

லிட்டுத் தான்றி மரக் கரியினாலே எரித்து எடுக்கவும். பின்பதை 

ஆலின்நீரில் ஊறப் போட்டெடுத்துத் , தூளாக்கியெடுக்க 

மண்டூரம் சவப்பாகும். இனத நாசவல்லிச்சாறு,' நொச்சிச்சாறு, 

வெள்ளாட்டுப்பால் இவற்றில் தனித் தனியே மூம்மூன்று நாள் 

விட்டு வற்றக் காய்ச்சி: எடுக்கவும். பின்பதை ஒரு சாமம் 

(3மோணி நேரம்)குமரிச்சாற்றால் ஆட்டியெடுத்து மடக்கில் வைக் 

கவும். அதன் மேல் ஆலிலையை மறைத்துச் சுற்றி, சீலைமண் 

செய்து வராகபுடம் அறுபது போட்டெடுக்கவும். இதுவே 

மண்டூரச் சிந்தூரமாகும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, 

தீரும் நோய்கள் . ் 

மகோதரம், காமாலை, பாண்டு, சோகை, பெருவயிறு 

வலி, வீக்கங்கள், ஈளை, மேகம், உடல்வலி, - கழிச்சல் இவை 

இரும். நோயின் ' வன்மையும், தேவையான துணைமருந்தும் 

“அறிந்து கொடுக்க நோய்கள் விரைவில் குணமாகும். 

ர் (பா.132-135) 

35. மண்டூரச் சிந்தூரம் - 2 

செய்முறை 

“பழைய இரும்புக் கட்டத்தை எடுத்து உலையில் 207 8), 

ஆலின் கோமயத்தில் ஐந்து அல்லது ஆறு முறை Carus 

‘Cs OSB உஷையிலிட்டு எடுத்தபின்பு தூளாக்கவும். இத்துடன் 

-ரிப்பரின்சாறு, குமரிச்சாறு விட்டு இரண்டு சாமம் (6 மணி 

நேரம்) அரைக்கவும், அரைத்த விமுதை 'வில்லை செய்து) ஓட்டில் 

வைத்து மேலோடு மூடி, சீலைமண் செய்யவும். ஒரு முழ அளவு 

எருவடுக்கி அதன் மேலே ஓட்டினை வைத்து, மேலேயும் 

எருவடுக்கிப் புடம் போடவும். ் இவ்வாறு முப்பது புடம்
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போட்டெடுக்கவும். ஆறிய பின்பெடுக்கவும் சிந்தாரம் முருக்கம் 

பூப் போலீருக்கும். 

அளவு. 
பணவெடை (488 மி, இராம்) இரண்டு வேளையும், ஒரு 

.- மண்டலம்: கொடுக்கவும். oe 

துணை மருந்தும் தீரும் ோய்களும் 

1. பஞ்சதாரையிலொரு வெருகடியும், அறுசம் வேர்த் 

தூளில் அரை வெருகடியும் நெய்யிற் குழப்பிச் சேர்த்துக் 

கொடுக்கவும். நரம்புகளில் அமிர்தமூறி, தாது வலு 

வடையும். 

2. திரிகடுகுப்பொடியும் தேனும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். 

எரிகுன்மம், சத்திகுன்மம், அட்ட குன்மம், அகுவை, 

வெப்பு, பொரியாமை, எரியாமை, ஆனந்த வாயு, 

சுரபாண்டு, பித்த பாண்டு, வீக்கம், சூலை, விரணம் 

இவை இரும். . ் 

3. சரசுத்தை வெதுப்பியாட்டி அத்துடன் சீனியுங் கூட்டிச் 

சேர்த்துக் கொடுக்கவும். வாதம், பித்தம் நீங்கும். 

4. இப்பிலாதிச் சூரணத்தில் தேன்விட்டுச் சேர்த்துக் 

கொடுக்கவும். சிலேட்டும நோய்கள், காமாலை, 

பாண்டு, வண்டுகடி, எலிகடி, மகோதரம் போன்றவை 

இரும். (பா. 902-908) 

34. மதராசவங்கச் சிந்தூரம் 

செய்முறை 

காரீயம் ஐந்து பலம் (175 கிராம்) எடுத்து, கோமயத்தில் 

பத்துமுறை உருக்கிச் சாய்த்து, புதுச்சட்டிக்குள் வெடியுப்பு 

இரண்டு பலம்(70 கிராம்) சேர்த்து, இரண்டையும் வறுக்கவும். 

அத்துடன் அரசந்தோல் சிவந்த பட்டையும் பொடித்துச் 

சேர்த்து வறுக்கவும், இதைச் சீலையில் வடிகட்டி வைக்கவும், 

அளவு 

அரைப்பணவெடை (244 மி, இரஈம்) .
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துணை மருந்தும் தீரும் [நாய்களும் 

1. ஆவிரைச் சமூலம், சந்திற் சருக்கரை, சீனி, தேன் இவை 
கூட்டி, அதில் இரண்டு வேளையும் நாற்பதுநாள் கொடுக்கவும். 

மேகம், நீரிழிவு, மதுமேகம், காளமேகம், அத்திமேகம், | 

சுரோணித மேகம், கல்லடைப்பு, கிரிச்சனம், பாளை, பிர 

மேகம், இத்திரசண்டி, தசையடைப்பு, : சோமரோசம், சடுப்பு; 

உட்டணரோகம், உள்ளுருக்கி, எலும்புருக்கி, எரிவு, நீர்ப் 

பிரளை, மூத்திரக்குண்டி, உழலை, காகம், சோபம், உட்சரம், 

உடம்பெரிவு, உடல்நோவு, புழுவெரிப்பு, பழுபாகச்சுரம், உதரக் 

கொதிப்பு இவை தீரும். 

2. இரசகந்திச் சூரணமும் தேனும் கூட்டி, அதில் நாற்பது 

நாள் கொடுக்கவும். ஈளை, எலிகடி, உள்மாந்தை, சுரமாந்தை, 

சிலேட்டுமங்கள் இவை தீரும். 
(பா. 992-997) 

35. வங்கச் சிந்தூரம்-1 

செய்முறை ° 

வங்கம் பத்துப்பலம் (350 ராம்) எடுத்துச் சுத்தம்செய்து, 

அத்துடன் வெடியுப்பு ஐரு பலம் (35 இராம்) சேர்த்துச் சட்டியி 

லிட்டு வறுக்கவும். ஆவிரைவேர், வட்டத்துத்திவோர் இவையும் 

சேர்த்து வறுத்தெடுத்து, முறைப்படிப் பொடித்து வைக்கவும். 

சிந்தூரம் முருக்கம்பூப்போலிருக்கும். ் 

அள்வு 

பணவெடை (488, மி.கிராம்). 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. சீரகமும் சீனியும் பொடித்து வெண்ணெயிலே குழைத்து, 

அதில் இருபதுநாள் கொடுக்கவும். கிரிச்சனம், தசையடைப்பு, 

உட்டணம், கல்லடைப்பு, உழலை, மூர்ச்சை, எலும்புருக்கி, 

கஉள்ளுருக்கி, முகயெரிவு, கையெரிவு, குடலெரிவு, சகாலெரிவு, 

காகம், சுக்கில சுரோணித நோய்கள் இவை தீரும். 

௨. இஞ்சிச் சாற்றில் மூன்றுநாள் கொடுக்கவும். 

௬ரதோடங்கள் தீரும்.
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3. அட்ட சூரணமும், காந்தவங்கமும், தேனும் கூட்டிப்ஃ 

பத்துநாள். கொடுக்கவும். இராணி, அதிசாரம், பிள்ளைபெற்ற 

சக்கட்டு, €ழ்க்கிரரணி, மூலமுளை, இழங்கு, கரணங்கள் இவை 

இரும். 

4. இரிகடுகுத் தாளும் தேனும் கூட்டி, அதில் கொடுக்கவும். 

தீர்ப்பாண்டு, காமாலை, சோசை, நீர்ப்பித்தம், வீக்கம், விட 

பாகம், பயித்தியம், பாண்டு, பொகுமல், மேலிளைப்டு, உப்பிசம், 

ஈளை, எலிகடி, காசம், மேல்மாற்தை, காசம், கர்சசுவாசம், 

உள்மாந்தை, க்கல் ,நீர்க்காசம், பீனிசம் இவை அனைத்தும் 

தீரும். (பா.981-988) 

36. வங்கச் சிந்தூரம்-2 

செய்முறை 

காரீயம் ஐந்து பலம் (175 இராம்) எடுத்து, கோமயத்தில்- 

இருபதுமுறை உருக்கச் சாய்க்கவும். சுத்தமாகும். பின்பு 

அசைச் சட்டியிலிட்டு, சிறுகரைவேர், கற்றாழைவேோர் இவற்றை 

யும் பொடித்துச் சேர்க்கவும் அத்துடன் வெடியுப்பு ஐந்து பலம் 

(175. சராம்) சேர்த்து, மூன்றுநாள் வறுக்கவும். பின்பதை 

&லாத்இுப் பொடித்து வைக்கவும், 

அளவு 

அரைப்பணவெடை, (244 மி.கிராம்) தேனில், இருபதுதாள் 

கொடுக்கவும், 

தீரும். நோய்கள். 

அட்டகுன்மம், குட்டம், குறைநோய், செவ்வண்டுகடி, 

கருவண்டுலிடம், செய்யான்விடம், சொறி, குட்டம், சபால 

குட்டம், பிள்ளைபெற்ற சக்கட்டு, கிராணி, வயிற்றுவலி, 
வெப்பு இவை தீரும், (பா,989-992)
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6. சுவைப்பு (௮) இரசாயனம் வகை 

ப்ர்டல் எண்” 

1. பட்டை ரசாயனம் 531-536 

  

பட்டை ரசாயனம் 

செய்முறை 

இலவங்கப்பட்டை ஐந்து பலம் (175 கிராம்) தூளாக்கி, 

அத்துடன், ஓமம், அதிவிடயம், குராசானீயோமம், சாஇக்காய், 

சாதிபத்திரி, கிராம்பு, சுக்கு, திரிபலை, மிளகு இவை வகைக்குக் 

கால்பலம் (8.75 சராம்) சேர்த்தாட்டி, ஆவின்பால் . விடவும். 

அத்துடன் ஆவின் நெய் ஒருபடி. ([.3 லிட்.) விட்டுக் குழம்பாக்கி, 

ஒரு கடிகை கமலவன்னியில் எரித்இடவும். மை போன்ற: பத 

மானதும் சீனி ஆறு பலம் (210 கிராம்) தூவிக் களறி எடுத்து 

லைக்கவும். 

அளவு . 

தான்றிக்காயளவு, காலை, மாலை இருவேளையும், ஒரு 

மண்டலம் (48 நாள்கள்) கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

இராணி, சூலை, பறங்கிப்புண், குட்டம், வெட்டை, தலைச் 

சூலை, கரப்பன், சுபாலக் குட்டம், நாச்சூலை, வெடிசூலை,. 

நெஞ்சிற்கூலை, சரீர சூலை, அழல்வாதம், கழல்வாதம், விலா 

யெலும்பு, வீக்கம், சோகை, முடச்சூலை, பக்கசூலை, கைச் 

சூலை இவை தீரும். 

பத்தியம் 

பித்த வெட்டை, வாத வெட்டை நீங்க உப்பு, புளி 

நீக்கவும். கோழி, முயல், உடும்பு இவை ஆகும். முருங்கைக்காய், 

துவரைப்பருப்பு/, ஈரைத்தண்டு, சிறுகீரை, மிளகு, மஞ்சள், 

வெந்தயம், ஈருள்ளி, வெள்ளுள்ளி, சீரகம், கருவேம்பு, பெருங் 

காயம், பனைவெல்லம் நல்ல வெல்லம் ஆகும். (பரா... 5342536)
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7. சூரணம் வகைகள் 
பாடல் எண் 

, அசுவகந்திச் சூரணம் 767- 769 

, அசுவாதிச் சூரணம் 1372 - 1381 

- அட்ட சூரணம் 760 - 763 

அதிவிடயச் சூரணம் 1304 - 1307 

. அனல் சூரணம் 404 , 405 

_ இருமல், விக்கலுக்குச் சூரணம் 1318 - 1320 

. ஏலாதிச் சூரணம் 763 - 7 

கபாட. சூரணம் 721 - 725 

குக்குடச் சூரணம் (௮) கருங்கோழிச் சூரணம் 770 - 774 

கும்மட்டிக்காய்ச் சூரணம் 390 - 394 

சிவதைச் சூரணம் 1314 ~ 1317 

சுவாச குடோரிச் சூரணம் 1343, 1344 

சூசிசா சூரணம் | 814 - 818 

சூத சூரணம் 414 - 420 

தாளிச பத்திரிச் சூரணம் 838 - 842 

இப்பிலாதிச் சூரணம் 1420 - 1425 

பறங்கிப்பட்டைச் சூரணம் 775 - 778 

பாலாடச் சூரணம் 1461 - 1465 

பித்த காமாலைக்குச் சூரணம் 830 - 832 

மதனகாமேசுர சூரணம் 1291 - 1303 

மேகாதிச் சூரணம் 628 

வச்சிரவல்லிச் சூரணம் 1285 - 1290 

வல்லாரைச் சூரணம் 616
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1. அசுவகந்திச் கரணம் 

செய்முறை 

அமுக்கிராவேர் மூன்று பலம்: (105 கிராம்) சுக்கு, ஏலம், 

கூகை நீறு இவை வகையொன்றுக்கு ஓன்றரைப்பலம் (52.5 

இராம்), சராம்பு, சிறுநாகப்பூ இவை வகைக்கு இரண்டு பலம் 

(70 இராம்), திப்பிலி எட்டுப்பலம் (280 இராம்); மிளகு. நான்கு 

பலம் (140 கிராம்) கூட்டியிடிக்கவும். இம்மருந்தளவுக்குச் சீனி 

கூட்டியிடித்து வடி.கட்டி வைக்கவும். ‘ 

அளவு 
வெருகடியளவு இரண்டு வேளையும். 

தீரும் நோய்கள் 

மந்தம், வாயு, வலி, அரோ, வாதம், பித்தம், சிலேட்டுமம் 

உப்பிசம், நெஞ்செரிப்பு, வாந்தி, சயம், ஈளை, இருமல் இவை, 

தீரும். 

துணை மருந்து 
தேன், இஞ்சிச்சாறு, வெண்ணெய், முத்தக்காசுக் குடிநீர். 

(பா, 767-789) 

2. அசுவாதிச் சூரணம் 

செய்முறை 

திரிகடுகு, சாதிக்காய், சாஇபத்திரி, அதிமதுரம், கிராம்பு, 

கடுகுரோகணி, அசமதாகம், குராசானியோமம் இவை வகைக்கு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) சேர்த்து, இதேயளவு சீனியும் 

கலந்து, அத்துடன், அமுக்கிராவோர்ப்பொடி இரட்டிப்பாகச் 

சேர்த்துப் பொடித்து வடிகட்டி வைக்கவும். 

அளவு 

வெருகடியளவு, இரண்டு வேளையும், ஒரு மண்டலம் (48 

நாள்கள் ) கொடுக்கவும்.



714 

துணை 

10. 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

மருந்தும் தீரும் தோய்க-ளும். 

, நெய்யில் கொடுக்கவும். உடல் பருக்கும். 

2. தேனில் -கொடுக்கவும். பருத்த உடல் வற்றும்... 

. புளியாத மோரிலூட்டவும். பித்த பாண்டு இரும். 

பசுவின் நீரில் குழைத்துப் பூசவும். எலிகடி இரும். 

. வேப்பெண்ணெய், விளக்கெண்ணெயிலிட்டுப் பூசவும். 

தேள் விடம் தீரும். 

- வெள்ளாட்டு நீரிலூட்டவும். ஈளை, சோகை தரும், : 

. நல்லெண்ணெய், வெல்லம் இவற்றிலூட்டவும் பெரும் 

பாடு நீங்கும். 

, வெந்நீரிலாட்டி மேலுக்கும் பூசவும். விரியன்கடி திரும்* 

ஆவின் பாலிலூட்டவும், குழந்தைகளின் இனைப்பு 

நீங்கும். 

கச்சல்பழச் சாற்றிலூட்டவும். அட்டகுன்மம், வாய, 

-அரோடு, இவை தீரும். 

11. -அமுரியிலே ஊட்டவும். சூலைகள் திரும். 

12, 

13. 

‘14, 

15. 

16. 

17. 

நிம்பச் சாற்றிலூட்டவும், சோகை, காமாலை தீரும், 

பிரமியிலைச்சாறு, பாகலிலைச்சாறு, நல்லெண்ணெய், 

மிளகு கூட்டிக் கொடுக்கவும். மலடு நீங்கும். பிள்ளை - 

- யூண்டாகும், 

வெண்ணெயில் மிளகு கூட்டிக் கொடுக்கவும். கைமசக்மு 
(மாதர் மசக்கை) நலமாகும். 

உப்பிலிச்சாற்றில் பெருங்காயம் கலந்து கொடுக்கவும். 

மாதவிடாய் இரும். 

வேப்பெண்ணெயில் கொடுக்கவும். குட்டம் இரும். 

வெள்ளாட்டு நீரிலூட்டவும், சுடிவிடங்கள் திரும்...
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18. வெள்ளுள்ளி, வசம்புடன் வெந்நீரில் கொடுக்கவும் 

விப்புருதி தீரும். 

19. பசுவின் பாலிலரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலே 

யும் தடவவும். விரிய்ன்கடி.' இரும்." 

20. வெற்றிலையில் பொதிந்து கொடுக்கவும் - மேலேறும் 

வாயு; வயிறுவலி இவை தீரும். 

21. கருத்தாட்டு நீரிலூட்டவும். முகவெரிவு, சிரங்கு இரும். 

22. ஏரண்டத் தைலம், காய்ச்ச அத்துடன் , உள்ளுக்கும் 

கொடுத்து, மேலேயும் போடவும். வாதம் இரும். 

23. நல்லெண்ணெய் காய்ச்சி அத்துடன் , உள்ளுக்குக் 

கொடுத்து, மேலேயும் பூசவும். சன்னி இரும். 

24. காரண்டத்திலருந்தி மேலும் பூசவும். இருமல் நீங்கும். 

25. இஞ்சிச் சாற்றில் கொடுக்கவும், குடைவு, கார்ப்பரோக 

வாயு நீங்கும், 

26. ஆவின் பாலில் கொடுக்கவும். மேகவேட்டை.,. தாது: 

நட்டம் இவை தீரும். 

மத்தியம். 

புளிப்பு, கசப்பு நீக்கவும். 

இம்மருந்தை முறைப்படி ஒருமண்டலம் உட்கொண்டால் 

எல்லா நோயும் இரும். ஆறு மாதம் உண்டால் ஆயுள் வளரும், 

பன்னிரண்டு மாதம் உண்டவர்க்கு உடல் பொன்னிறமாகும். 
(பா.1372-1381) 

Bali. சூரணம் 

செய்முன்றி 

பருத்திவிதை, கழற்டிப் பருப்பு, பெருங்காயம், சாதிபத்திரி, 

இராம்பு, வளையலுப்பு, இந்துப்பு, கருவேம்பு இவை வகைக்கு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 சராம்), திரிகடுகு, இருசீரதம், , ஓமம் 

இலவங்கப்பத்திரி இவை வகைக்கு ஓருபலம் (35 கிராம்)சேர்த்து 

வெதுப்பிக் தூளாக்கி வைக்கவும்.
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அச்வ 

வெருகடியளவு, ஒரு மண்டலம். 

துணை மருந்துகளும் தீரும் நோய்களும் 

1. வெந்தீரில் கொடுக்கவும். உட்டண வாயு தீரும். 

2. சோற்றிலிட்டு நெய்விட்டுப் பிசைந்து கொடுக்கவும். 

உட்டண வாயு தீரும். 

3. முத்தக்காசுக் குடி.நீகில் இரண்டு வேளையும் 

கொடுக்கவும். பக்கவாயு, மூலவாயு இவை தீரும். 

4. பச்சரிசிக் கழுநீரில் கொடுக்கவும். பித்தவெட்டை, 

வாயு இவை தீரும். (பா.760-763) 

4, அதிவிடயச் கரணம் 

செய்முறை 

அதிவிடயம், பெருங்காயம், இறுநாகப்பூ, இப்பிலி, சாதி 

பத்திரி இவை வசைக்கு மூன்று சுழஞ்சு (15.3 இராம்), சாதிக் 

காய் ஐந்து எழஞ்சு (25.5 கிராம்), இப்பிலி நான்கு கழஞ்சு 

(20.4 கராம்), வேர்க்கொம்பு, கடுகு, வெள்ளுள்ளி இவை 

வகைக்கு எட்டுக் கழஞ்சு (40,8 கராம்), நாய்க்கடுகு, தஇப்பிலி 

மூலம் இவை வகைக்குப் பத்துக் கழஞ்சு (51 சராம்), அபின்: 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்த்து வெதுப்பித் தாளாக் 

கவும். அத்துடன் ஐந்து பலம் (175 கிராம்) சீனியும் பொடித்துக் 

கலந்து வைக்கவும். 

அளவு 

வெருகடியளவு, காலை மாலை இரண்டு வேளையும், 

முத்தக்காசுக் குடிநீர், தேன், இஞ்சிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

கிராணிகள் தீரும். 

துணை மருந்து 

சுக்கு, OG, இிப்பிலி இவை ஓரளவாய் வெதுப்புத் 

தூளாக்கிக் கலந்து கொடுக்கவும், (பா, 1304-1307)
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5. அனல் சூரணம் 

செய்முறை 

பிரண்டைத்தூள் நான்கு-படி (5.3 லிட்.) சதுரக்கள்ளிப் 

பட்டை ஒரு நாழி (1.3லிட்.), புலித்தோலின் பட்டை ஒருநாழி 

(1.3 லிட்), உப்பு அரைப்படி (672 மி.லிட்.) எடுத்துத் தூளாக்கி 

வடிகட்டி வைக்கவும். 

அளவு 

வெருகடி. அளவு. 

தீரும் தோய்கள் 

சன்னி, உன்மத்தம், விகற்பம், ளிடங்கள், குமரகண்டன், 

காமாலை, முயல்வலி, பித்த சோகை, மேல்நோக்கு வாயு 

இவை தீரும். 
(பா. 404, 405) 

6. இருமல், விக்கலுக்குச் சூரணம் : 

செய்முறை: 1 

தப்பிலி, வெந்தயம், நெல்லிப்பருப்பு, சிற்றரத்தை, Qn) 

பொரி, சர்க்கரை இவை வசைக்கு ஆறு கழஞ்சு (30.6 கிராம்) 

காய வைத்திடித்து, ஆவின் நெய்யில் கொட்டைப் பாக்களவு 

இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும், 

செய்முறை: 2 

விளாம்பழ விதையைப் போக்கி, முலைப்பால் சேர்த்து, 

திப்பிலித் தூள், இந்துப்பு, அமுக்கிராவேர் சுட்ட கரி இவையும் 

சேர்த்து, தேன் கலந்து கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

ஈளை, இருமல். விக்கல், வறட்சி, தாகம், தோடம் இவை 

தீரும். (um. 1318-1320)
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3. ஏலாதிச்..தரணம் 

செய்முறை 

ஏலம், இலவங்கம், மஞ்சள், அதிமதுரம், இரிதடுகு, இப்பிலி, 

மூலம், செவ்வியம், சிற்றரத்தை, எத்தனப்பொடி, சாதிக்காய், 

er Qug Ga, கிராம்பு, தகரம், வால்மிளகு, முந்திரிகை, பேரீச்சம், 

தாமரைமலர்த்தாது, கொத்தமல்லி, நெல்லி, தெற்பொரிமா, 

பருத்திவிதைப் பருப்பு, மாதுளைவேர், விளாவேர், வில்வவேர், 

நிலப்பனை வேர், அமுக்கிரா வேர், நன்னாரி, முத்தக்காசு 

சீந்தில் இவை வசைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) சேர்த்து, 
மருந்தின் அளவுக்குச் சீனி கலந்து, நன்கு ' பொடித்துலர்த்தி 

யெடுத்துப் புதுக்கரக த் திலிடவும். 

அளவி 

'வெருகடியளவு, 

தீரும் நோய்கள் 

எரிவு, தாபம், சோபம், சத்த, பித்தம், கலை.நோய், அத்தி 

சுரம், வாயு, விடபாக சுரம், ஈளை, இருமல், சுரங்கள், உப்பிசம், 

நெஞ்செரிப்பு இவை தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

முலைப்பால், .மாதுளையப் பழச்தூாறு. (ur, 763-766) 

8. கபாட சூரணம் 

செய்முறை: 1. 

சடைச்சஞ்சா, சாதிக்காய், .சாஇபத்திரி, கரம். ௮தி 

விடயம், குராசானியோமம், . பெருமரத்துப்பட்டைத்.தாள், 

முத்தக்காக, சுக்கு, மாதுளம்பழத்தினோடு, வெட்பாலையரி, 

அபின்மருந்து இவை வசைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) கூட்டி 

வெதுப்பித் தூளாக்கி வைக்கவும். 

அளவு! - 
வெருகடியளவு, இரண்டு வேளையும்,
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தீரும் நோய்கள் 

அதிகிராணி, அதிசாரம், வயிற்றுளைச்சல், சலக்கழிச்சல், 

வயிற்றிரைச்சல், குடற்பொருமல், தாகம், சோபம் இவை தீரும். 

துணை மருநீது 

பனை வெல்லம், 

செய்முறை: 2 

சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, சராம்பு, குராசானியோமம், வெட் 

பர்லையரி௪, பெருமரத்துப் பட்டைத்தூள், : மலைதாங்கிவேர், 

முத்தக்காசு, வால்மிளகு, அக்கரசாநம், சடாமாஞ்சு, - சுக்கு, 

'அதிமதுரம் இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), 

அமின். மருந்து அரைக் கழ்ஞ்சு (2.55 கிராம்) சேர்த்து, வெதுப்பிப் 

பொட்க்கவும், 

அளவு 
வெருசுடி.யளவு; இரண்டு வேளையும்.. 

தீரும் நோய்கள் 

முன் சொல்லிய நோய்கள் தீரும். 

துணை மருந்து 

தேனுடன் பின்வரும் குடிநீர் கலந்து கொடுக்கவும். 

குடிநீர்: 

மலைதாங்கி வோர், முத்தக்காசு, பெருமரத்துப்பட்டை, 

சுக்கு, மிளகு (இவை ' வகைக்கு: . ஒர! . சுழஞ்சு (5.॥ கிராம்), 

இராம்பு பதினைந்து சேர்த்து, இரண்டுபடி (2.6லிட்...) தர்விஸ்டு. 

எட்டிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

ர்க்க “(cn 721-725)



720 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

9. குக்குடச் சூரணம் (௮) கருங்கோழிச் கரணம் 

செய்முறை 

இரிகடுகு, வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு இவை வகைக்கு பத்துக் 
கழஞ்சு (51 கிராம்)) வளையலுப்பு, இந்துப்பு, கல்லுப்பு இவை 

வகைக்கு ஐந்து கழஞ்சு (25.5 கிராம்); பருத்திவிதைப்பருப்பு, 

காரெள்ளு, திரிகடுகு, கருவேப்பிலை இவற்றின் பொடிகள் 

வகைக்கு ஆழாக்கு (168 மி.லிட்.); அதிவிடயம், அதிமதுரம் | 

அக்கரகாரம், ஓமம், இருசீரகம், பெருங்காயம், வாய்விளங்கம், 

மஞ்சள், ஏலம், இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, விளா 

வரிசி, வெட்பாலை, செவ்வியம், சனக்காரம், குக்கில், சவுக் 

காரம், வெந்தயம், சிற்றரத்தை, தாளிசபத்திரி கருவாயன் 

பட்டை, வெண்காரம் இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 

கிராம்); சாதித்காய், சாதிபத்திரி, கராம்பு, அபின் இவை 

வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்த்துப் பொடிக்கவும் 

இத்தாளைக் கருங்கோழியொன்றின் வயிற்றில் வைத்துத் தைக் 
கவும். அதற்குமுன் கோழியின் தலை, கால், வயிற்றிலுள்ள 

வற்றை நீக்கவும். அதை ஒரு தாழிக்குள்ளே நீரிலமிழ்த்தி மூடிச் 
சீலைமண் செய்யவும். இதை அடுப்பிலிட்டு எரிக்கவும். அடிப் 

பற்றாமல் இறக்கி, ஆறியபின் மருந்துப் பொடியைப் பொன் 

நிறமாக வறுத்து வடிகட்டி வைக்கவும். 

Sa OY 

வெருகடியளவு, இரண்டு வேளையும் ஒரு மண்டலம் 

(48 நாள்கள்) கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

அட்டகுன்மம், வாய, பதினெட்டுக் கிராணிகள் , அதிசாரம், 

வயிற்றெரிச்சல், கழிச்சல், இரத்த மூலம், உப்பிசங்கள், விடப் 

பாண்டு இவை இரும். (பா. 770-774) 

10. கும்மட்டிக்காய்ச் சூரணம் 

செய்முறை ற 

பேய்க்கும்மட்டிக் காயில் நன்கு முதிர்ந்தவையாகப் பத்து 
எடுத்து மைபோல் அரைக்கவும். அதனுடன், கொடுவேலிவேரின்
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பட்டை, காய்ச்சுப்பு, வளையலுப்பு, கல்லுப்பு, சவட்டிலுப்பு: 

சாரணைவேர், திரிகடுகு, செவ்வியம், கொத்தமல்லி, ஓமம், 

பெருங்காயம், வாய் விளங்கம், சத்திசாரம், எவச்சாரம், புளியந் 

தோற் சாம்பல் இவை வகைக்கு ஓரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) 

சேர்த்து, புளிநடலை மூலம், காட்டுக், கருணை இறங்கு “இவை 

வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிரரம்) சேர்த்து, அனைத்தையும் 

தூளாக இடித்து, வடித்து வைக்கவும். தேங்காய்ப்பால் 

ஒருபடி (1.3 லிட்.)யும் கச்சநாரத்தம் பழச்சாறு, ஆவின் நீர் 

இவை இரண்டு படி. (2.6 லிட்.யும் எடுத்துச் சேர்த்து, அதில் 

மூன்பொடியைப் பிரட்டி வைக்கவும். இதில் நீர் வற்றிய பின், 

மை போன்ற பக்குவத்தில் உருண்டையாக உருட்டவும். 

கருணை மூலமாட்டி அதை மூன்று விரல் கனத்துடன் உருண் 

டைக்குக் கவசமாகக் கட்டவும். இகைக் காட்டெருவில் புடம் 

போட்டு, சசபுடம் வைத்தெடுக்கவும். ஆறிய பின் தூக்கிச் 

(சார்க்கவும், 

அளவு 

மூன்று விரல் அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

எண்குன்மம், ஆறு சூலை; ஐந்துவகை வலி, அகுவை, 

வெப்பு, மகோதரம், நீராமை, பெருவயிறு தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

ஆவின் பால், மோர், வெந்நீர். (பா.390-394) 

11. சிவதைச் கரணம் 

செய்முறை 

வதை ஒரு பலம் (35 இராம்); திரிபலை, கொத்தமல்லி, 

கடுகுரோணி, தேசாபுரம், செவ்வியம், முத்தக்காசு, தஇரிஎடுகு, 

இருசீரகம்., சிறுநாகப்பூ, அன்னபேதி, விலாமிச்சு இவை வகைக்கு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்); தேவசார.ம், இலவங்கப்பத்திரி, 

கோட்டம், சந்தனம், , பொரிகாரம், அத்தூரி மஞ்சள், சடா 

_ மஞ்சு, - வாய்விளங்கம் , இவை வகைக்கு , ஒன்றரைக் கழஞ்சு 

3-46
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(7.65 கிராம்) என அனைத்தையும் சேர்த்துப் பொடித்து 

வைக்கவும். அதே அளவு சீனியும் பொடித்துச் சேர்க்கவும். 

(அள்வு, 

இவரு ௩டியளவு, ஒரு வேளை கொடுச்சவும். 

தீரும் சேநாய்கள் 

அபான வாயு, பழமலம், நீர்க்கட்டு, உட்டணம், இருமல், 

ஈளை நீங்கும். உடல் ஒளியாகும். 

துணை மருந்துகள் 
தேன், இஞ்சிச்சாறு. (1 1314-1347) 

12. சுவாச குடோரிச் தரணம் 

செய்முை ற: 

இரிஈடுகு, சிற்றரத்தை, அக்கரகாரம், வால்மிளகு, தேதா 

புரம், பொரிகாரம் இவை ஒரளவாகக் கூட்டவும். இத்துடன் 

குரளிசபத்திரி இரண்டு பங்கும் கூட்டி உலர்த்தித் தூளாக்கவும், 

இனத வடிகட்டி எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு 
் தேவையான அளவு, 

தீரும் நோய்கள் 

சுவாச நோய்கள், ஈளை, இருமல், காசம், செட்டை 

போன்றவை தரும். 

துணை மருந்துகள் 

தேன், நெய், இஞ்சிச்சாறு, (பா.1343,1344) 

் 13. சுசிகா தரணம் 

செய்முறை 

* முசுமுசுக்கை, பொன்னாங்காணி, பொடுதலை இவை 

“சமூலமாக- உலர்த்தியேடுத்துப் - பொடித்து வுகைக்குக் கால்படி
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(336 மி.லிட்) கூட்டவும், அத்துடன் பருத்இிவிதைப்.. பருப்பும் 
கால்படி (336 மி.லிட்.) கூட்டவும். ஏறுபயற்நின் பொடி-ஐர் 

உழக்கு (336 மி.லிட்.) மேலே சேர்க்கவும், சீரகத்தை 

வெள்ளாட்டு நீரில் நனைத்துக் காயவைத்துத் தூளாக்கிய 

பொடியும் ஒரு கால் படி. (336 மி.லிட்.) எடுத்துச் சேர்க்கவும். 

இப்பொடிகள் அனைத்தையும் ஒன்றாகக் கலக்கி வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, இரண்டு வேளையும், ஒரு மண்டலம் 

கொடுக்கவும், 

தீரும் தோய்கள் 

சுக்ல சுரோணித வாயு, மேல்நோக்கும் வாயு, கிராணி, 

குன்மம், வயிற்றிறைச்சல், சீழிரத்தம், திரண்ருண்ட வாயு, 

சூகாவாயு, இழுப்பு, பக்கு 'வாவு, குன்மம் போன்றவை தீரும். 

துணை பருந்துகள் 

பச்சரிசிக் கழுநீர், முத்தக்காசுக் குடிநீர், புளியாத பசுமோர், 

இனவெத்தீர், 

பத்தியம் 

வெள்ளாட்டுப்பால், சுத்து செய்த உப்பு, பொன்னாங்காணி 

மிளகு, சீரகம், சிறுபயறு ஆகும். புளிப்பு மோர், அனுபோகம் 

நீக்கவும். (பா.814-818) 

14. தத கரணம் 

செய்முறை: 1 

சூதம் இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சுத்தி செய்தெடுத்து 

வெற்றிலைச்சாறு ஒரு படி (1.3 லிட்), பச்சரிசி அரை உழக்குச் 

(168 மி.லிட்.)- சேர்தீது முப்பது கழுகை அப்படியே ஊற 

வைக்கவும். பின்னர் அந்த அரிசியை உலரப்போட்டெடுக்கவும், 

மின்னி, முசுமுசுக்கை, வெற்றிலை இம் மூன்றும் வகையெரின் 

றுக்கு ஒரு படி (1,3 A.) கூட்டி இடிக்கவும், தேவையான
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அளவு அரிசியும் சூதமும் விட்டுத் தூளாக்கி, நிழலிலுலர்த்தி 

எடுத்து வைக்களும். ் 

அவ 

மூன்று சழஞ்சளவு (15.3 கிராம்), ஏழு தாள்கள். 

தீரும் நோய்கள் 

சுர சூலை, புண் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

ஆவின் தயிர் உண்ணவும், 

இம்மருந்கை உண்ணும்பொழுது சூதவெட்டை Me bare 

வயிற்றில் உளைச்சலும் கடுப்பும் உண்டாகும். அதற்கு வெல்லத் 

, தைப் போட்டு உண்ணவும் தீரும். இவ்வாறு இருமத்தோரு 

தாள்?ன் உண்ணவும். ஆமணக்கந் தைலம் விட்டு மூழுகவும். 

(பா.;41.4- 417) 

செய்முறை: 2 

புழுங்கலரிசி காற்படி (336 மி.லிட்.) பொரிலாவாக்கி, 

எலுமிச்சம்பழச்சாறு சேர்த்து உலர வைக்கவும். அத்துடன், 

சூதம் ஒரு கழஞ்சு (3.1 கிராம்) சேர்க்கவும். எலுமிச்சம்பழச் 

சாறு, வெற்றிலைச்சாறு, உத்தமத £ளிச்சாறு இவை ஓவ்வொன் 

றையும் ஓவ்வொரு நாள் விட்டு இடித்து நிழலில் உலர்த்தி 

வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

வெருகடியளவு காலை. மாலை இரூநேரம். மூன்று அல்லது 

நான்கு நாள்கள். , 

நீரும் தோய்கள் 

கை, மால் முடக்கம் இரும். மயக்கம் இரும். 

துணை மருந்துகள் 

எலுமிச்சம் பழச்சாறு, தண்ணீர்.
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பத்தியம் 

வெந்தீர், வெள்ளுள்ளி தவிர மற்றவை ஆகா. வரரம் ஒரு 
மூறை ஆமணக்கெண்ணெய் விட்டு முழுகஒம் . (ur .418-420) 

15. தாளிச பத்திரிச் சூரணம் 
செய்முறை ் 

.... தாளிசபத்திரியும் சனியும் வகைக்கு தாற்பது கழஞ்சு (204 
கிராம்) எடுத்துக் கொள்ளவும், இரிகடுகு, திரிபலை, இருசீரகம், 
சாதிக்காள், சாதிபத்திரி, கராம்பு, சிறுதேக்கு, அதிமதுரம், சிறு 
நாகப்பூ, இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்இரி, செவ்வியம், 
வாய்விளங்கம் சிற்றரத்தை, வால்மிளகு, ஓமம், குராசானி 
யேசமம், கோட்டம், கோரோசனை, தேசாபுரம், அக்கரகாறம், 

கொத்தமல்லி, மூந்திரினக, போச்சு, ௯கைநீறு, நிலப்பனைவேர்; 

அமுகீகிறாவேர், மூத்தக்காக, இலாமிச்சம்வேர். வெட்டிவேர், 

நன்னாரி, தூதுவோர், கண்டங்காரிவேர், நெய்தற்குழங்கு, நெத் 

பொரி இவை வனகத்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) எடுத்து நன்கு 

காய வைத்து இடித்துக் கொள்ளவும். அனைத்தையும் ஒன்றாகக் 

சுலந்து வடிகட்டிப் புதுக்காகத்தில் வைக்கவும். 

அளவு 
வெருகடியளவு, இரண்டு வேளையும். 

தீரும் நோய்கள் 

காசம், காமாலை, சலரூட்சை, தாகம், சோபம், பொருமல் , 

ஈனளைவலி, இருமல், வாந்தி, அரோிப்பு, குன்மம், நெஞ்செரிப்பு, 

உடற்சாந்தல், பித்தவெட்டை, தாதுநட்டம், புகைச்சல், கண் 

மயக்கம், புண்பொடிகள், சிரங்கு, கரப்பன், கந்ததாளி, வெடி 

சூலை, குட்டம், வாயு போன்றவை இரும். 

துணை மருந்துகள் 
தேன், இஞ்சிச்சாறு, மாதுளம் பழச்சாறு. 

பத்தியம் 

துவரை, மூளைத்தண்டு, 'தாதுவளைச்சமூலம், வெள் 

ப்டுப் பாலாகும், இறைச்சி, புளி, ளைய்பு அ௮ற்றவும். 
எட்டிப் என்றப் ae (யா. 838-842)
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16. திப்பிலாதிச் சூரணம் 

செய்முறை 

இப்பிலி மூன்று பலம் (105 ரொம்); மாஞ்ில் இரண்டு 
பலம் (90 கிராம்); அரத்தை, ,மிளகு, வால்மிளகு, ஏலம், 

இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, அதிமதுரம், இரிபலை, 

சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கிராம்பு, வாய்விளங்கம், கொத்தமல்லி, 

குராசானி, தாளிச்பத்திரி, செவியம், சிறுதேக்கு, இருசீரகம், 

திப்பிலி, ana Bor, நறுக்குமூலம், அமுக்ரொவேர் இவை வகைக்கு 
மூன்று சுழஞ்சு (15.3 கிராம்) எடுத்துக் சாயவைத்திடித்து 

வைக்கவும். தூது, கண்டங்காரி, கரிசாலை இவை சேர்த்திடித்த 

பொடி காற்படி (336. மி.லிட்.) கூட்டவும். . பொடிகளை 

ஒன்றாகக் கூட்டி, அதிற் பாதியளவு சீனியும் கலக்கவும், 

அளவு 
வெருகடியளவு, இரண்டு வேளையும், இருபதுநாள் 

தேனுடன் கலந்து கொடுக்கவும். நெய், மாதுளம்பழச் சாற்றில் 

கொடுக்கவும், 

தீரும் நோய்கள் 

ஈளை, இருமல், சயம், அரோ, வாந்தி, குடற்புரட்சி, 

வாயு, வயிற்று தோவு, சிலேட்டுமங்கள், மலநீர்க்கட்டு, மிகுசூடு, 

மிகுபித் தம் ,இவை தீரும். 

'பத்தியம் 
புளிப்பு, கைப்பு, மோர், புகை நீக்கவும். (பா. 1420-1425) 

17. பரங்கிப்பட்டைச் சூரணம் . 

செய்முறை 

பறங்கிப்பட்டை ஐந்து பலம் (175 கிராம்), அமுக்கிராவேர், 

சங்கங்குப்பிவோ், சிறுபிரப்பங் கழங்கு, கொன்றைப்பட்டை, 

சார்ணைவேர்,. கொடுவேலி. வேர் இவை வகைக்கு ஓரு பலம் 

(35 சராம்) சேர்த்துத், தூளாக்கி வைக்கவும். காழியில் நான்கு 

படி (5.3 லிட்.) பால்விட்டு, வேடுகட்டி, அதன்மேலே பொடியை
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வைத்துக் கவிழ்சட்டி மூடி அவித்து எடுக்கவும். மேல் மருந்தாக, 

அதிமதுரம், , கொத்தமல்லி, ஓமம், அதிவிடயம், வால்மிளகு, 

வெந்தயம், சிற்றரத்தை, அக்கரகாரம், இப்ப9லி, 'சாதக்காய், 

சாஇபத்திரி, கராம்பு, ' இருசீரகம், திரிகடுகு இவை வகைக்கு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) தூளாக இடித்துச் சேர்க்கவும், 

மருந்தளவில் பாதியளவு சீனி பொடித்துக் கூட்டவும். 

அளவு 

வெருகடியளவு இரண்டு வேளையும், ஒருமண்டலம் (48) 

நாள்கள்) கொடுக்கவும். 

திரும் தேர்ய்கள் 

விரணம், கரப்பன், இரந்தி, சூலை, புண்பொடிகள், இரங்கு, 

வெட்டை, குட்டம், மகாவாதம், அக்கினிமந்தம், அதிசாரம், 

இராணி, உப்பிசங்கள், வயிற்றின்ரச்சல் இவை தீரும். கூடல் 

வலுவாகும். (பா. 775-178) 

18. பாலாடச் கரணம் 

செய்முறை 

முந்திரி, பேரிச்சு, அக்ரகாரம், அதிமதுரம், கோட்டம், 

கொத்தமல்லி, அமுக்கிராவேர், சடாமாஞ்ச, ஏலம், இலவங்கப் 

பத்திரி, இலவங்கப்பட்டை, அரத்தை, சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, 

இரா£ம்பு, இருசீரகம், திரிபலை, இரிகடுகு, தாளிசபத்திரி, சிறு 

தாகப்பூ, இலாமிச்சம்வேர், ' வால்மிளகு, செவியம், ' நன்னாரி, 

கீழ்க்காய் நெல்லி, நெற்பொரி, சிற்றரத்தை, சந்தனம், வெட்டி 

வோர், தகரம், திப்பிலிமூலம், அசமத௱கம், குராசானியோமம், 

மாதுளம் பழத்தேர்டு, தக்கேர்லம், கூகைநீறு, முத்த்க்காசு 
இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கராம்) காயவைத்து. இடித் 

துத் தூளாக்கவும், இதே அளவுக்கு வங்காளச்சீனி கலநீது, 

புதுக்கரகத்தில் வைக்கவும். 

அள்வு . 
வெருகடி அளவு, இரண்டு வேளையும், ஒரு -மண்ட்லம் 

கொடுக்கவும்.
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தீரும் நோய்கள் 

வாத்தி, நெஞ்செரிப்பு, அத்திசுரம், வெட்டை, மேகம், தாது 

நட்டம், இருமல், கணைச்சூடு, பணைப்பு இவை தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

தேன், இஞ்சிச்சாறு, நெய், (பா.1461-1465) 

19, பித்த காமாலைக்குச் சூரணம் 

செய்முறை 

சுக்கு, மிளகு, இப்பிலி இவை வகைக்கு ஐந்தேகால் கழஞ்சு 

(26.8 கிராம்); சீரகம் இரண்டரைக் கழஞ்சு. (12.79 இராம்); 

மஞ்சள், ஓமம் இவை வகைக்கு அரைக் சழஞ்சு (2.55 கராம்); 

கரிய சீரகம் மூன்று கழஞ்சு (15.3 சராம்) எடுத்து ஒன்றாகக் 

கூட்டி , எலுமிச்சம் பழச் சாற்றிலரைத்துக் காய வைக்கவும். 

மூன்று நாள் ஆனபின் அதில் எட்டிலொரு பங்குச் சீனி கலந்து 

வைக்கவும். 

அனவு 

வெருகடியளவு, இரண்டு வேளையும். ஒரு மண்டலம் 

கொரடுக்சவும். 

தீரும் தோய்கள் 

பித்த, காமாலை இரும். வெள்ளை, மஞ்சள், நீலநிற 
ரத்தம், வறட்டு, ஊதுகாமாலை இவையும் தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

எலுமிச்சம் பழச் சாறு, இஞ்சச்சாறு, தேன். 

"பதிதியம் 
.... இறுநாரை, உப்பு நீக்கவும். (uae. 830-832 } 

20. மதன காமேசுர தரணம் 

செய்முறை 

அமிர்த சர்க்கரை பத்துக் கழஞ்சு (51 கிராம்); அமுக்கரா 

வேர், கண்டங்காரி வேர், தூதுவளை வேர், முத்தக்லாக,
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நிலப்பனை வேர், வில்ல வோர், பாஇரிவேர், பொன்னாங்காணி 

வேர், நன்னாரி வேர், நத்தைச். சூரி வேர், சிறுநெருஞ்சி வேர், 
8ழ்க்காய் நெல்லி வேர், இறுரை வேர், மாதுளம்வேர்,. 
வெட்டிவேர், விலாமிச்சம் வேர், அம்மான் பச்சரி௪ வேர், 
ஆவிரைவேர், அத்திப்பட்டை, கோரக்காமூலி, சாதிக்காய், 

சாதிபத்திரி, கூகைநீறு, இர௱ம்பூ, ஏலம், முந்திரிப்பழம் 

கற்கண்டு, சிற்றரத்தை, கல்நார், கல்மதம், கொத்தமல்லி, 

தாளிசபத்திரி, மிளகு, இப்பிலி, சுக்கு, அதிமதுரம் இவை 

வசைக்கு மூன்று சஞ்சு (15.3 கிராம்); இருசீரகம், சூராசர்னி 

யோமம், நெல்லி, இலவங்கம், இலவங்கப் பத்இரி, சிறுநாகப்பூ, 

தேவதாரம், விளாவரிசி, கோட்டம், தக்கோலம், கத்தூரி 

மஞ்சள், சந்தனம், இப்பிலிமூலம், வால்மிளகு, தேசாயுரம், 

செவ்வியம், கச்சோலம், அன்னபேதி, மாதுளத்தினோடு, 

அக்கரகாரம், வாய்விளங்கம், மகரப்பூ இவை வகைக்கு இரண்டு 

கழஞ்சு (10.2 கிராம்) அபின், குங்குமப்பூ, கோரோசனை, 

கத்தூரி, நெற்யொரி, நாடன் பருத்திப்பருப்பு இவை வகைக்கு 

ஒரு கழஞ்சு (5.1 இராம், என அனைத்தையும் சேர்த்துப் 

பொடித்து, அதில் பாதியளவு வங்காளச் சீனி போட்டுப் 

புதுப்பாண்டத்தில் பதனம் பண்ணவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. தேன், நெய், பால், மாதுளம் பழச் 

சாற்றில் கொடுக்கவும். 

நீரும் நோய்கள் 

மேகவெட்டை, தாதுநட்டம் நீங்கும். வீரியம் பெருகும். 

வாத் சிதம் ஏற்படின் இஞ்ச் சாற்றில் கொடுக்கவும். வாசு, 

வாதம், மேகம், மூலக்கிராணி, பாண்டு, விடபாகம், சீழிரத்தம், 
குளிர்சுரங்கள் தீரும். (பா. 1291-1309; 

21. மேகாதிச் ஐரணம் 
செய்முறை 

முத்திரிமை, பேரிச்சம்பழம், நெல்லி, அதிமதுரம், எலம், 

கல்நார், இப்பிலி, சிறுபீளைவேர், சந்தனம், கொத்தமல்லி, 

வெள்ளரி விதை இவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு பங்கு எடுத்துப் 

பொடிக்கவும். 

அள்வு 
வெருகடியளவு கழுநீரில் கொடுக்கவும்,
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தீரும் நோய்கள் 

சடுப்பெரிவு, கிரிசனங்கள் தீரும். (பா. 628) 

22. வச்சிரவல்லிச் கரணம் 

செய்முறை , 

சதுரப்பிரண்டையைச் சமூலமாக எடுத்து தொறுக்கி 

உலர்த்தித் தாளாக்கவும். திரிகடுகு, திரிபலை, கல்லுப்பு, செவ் 

வியம், சிற்றரத்தை, ஏலம், இலவங்கம், சந்தனம், இப்பிலிமூலம், 

இருசீரகம், அக்கரகாரம், இந்துப்பு, கிராம்பு, சாதிக்காய், 

சாதிபத்திரி, அமுக்கிராவேர் இவை வசைக்கு நான்கு கழஞ்சு 

(20.4 இராம்); கடுகுரோகசணி, சாதிக்காய், வெண்காரம் 

கைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்); நவச்சாரம், கல்மதம் 

வகைக்கு ஒரு சுழஞ்சு (5.1 கராம்) சேர்த்துத் தூளாக்கி வைச் 

கவும், வச்சிரவல்லிப் பொடியுடன் சீனியும் ஜூளவாகக் கூட்டித் 

கொடுக்கவும், 

அளவு 
வெருகடியளவு, தேனிலே, இரண்டு வேளையும் கொடுக் 

BOY LD. 

தீரும் நோய்கள் 

குன்மம், வாயு, உப்பிசம், கபால வாயு, பித்தம், வெண் 
கோழை, காசம், உட்டணம், வெட்டை தீரும், 

பத்தியம் 

வெண்ணெய், செய், பால், மோர்சேர்க்கவும். புளி, சுசப்பு, 

நீக்கவும், (பா. 1285-1290 

23. வல்லாரைச் தரணம் 

செய்முறை 

வல்லாரைச் சமூலம் வாங்கி நிழலிலுலர்த்தி நன்கு 
பொடித்து வைக்கவும். 

அள்வு 
தேவையான அளவு, 

i . தீரும் நாய்கள் 

மேச நோய்கள் இரும், (பர். 618)
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1. அர்த்தநாரீச்சுரம் 

செய்முறை 

நாவி, கந்தி, வெண்காரம், சூரம் இவை ஓரளவாக எடுத்து 

நதொச்சிச சாற்றில் ஒருசாமம் (3 மணி நேரம்) ஆட்டி எடுத்து, 

சலைசெய்து, மண்சட்டியில் உப்பிட்டு அதன்மேல் இதை 

வைத்து, மேலும் உப்பிட்டு, மேற்சட்டி, கவிழ்த்தி மூடி, கமல 

வன்னியில் முப்பது கடிகை எரித்தெடுக்கவும். எடுத்ததைச் 

சொட்டி, அத்துடன் செங்கமழுநீர்ச்சாறு, நொச்சிச்சாறு, பாகற் 

சாறு என இம்மூன்று சாறுகள் ஓவ்வொன்றும் ஓவ்வொருநாள் 

விட்டு அரைக்கவும். இதை உலர்த்தித் தூளாக்கக் குழலிலே 

அடைத்து வைக்கவும், 

அள்வு 

பணவெடை (488 மி.கிராம்) மேற்சொன்ன சாறுகளில் 

உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். இதையே மூக்கில் நசியமிடவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சுரங்கள் தீரும். (பா. 481-484 

2. அரிதார பற்பம் 

செய்முறை: 1 

பொன்னரிதாரம் ஒரு பலம் (35 கிராம்) வாங்க, நற்கரந்தை 

பஞ்சாங்க பற்பம் அரைப்படி (672 மி.லிட்.) தீற்றி வாங்கி, 

சட்டியில், சாம்பலிட்டு, அதன்மேல் அரிதாரம் பரப்பி, மேலே 

சாம்பலிட்டு மேற்சட்டி மூடி, சீலைமண் செய்து, ஒருநாள் 

எரித்தெடுக்கவும், 

அளவு 

பணவெடை (488 மி.கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

புண்கள், சூலை, வாத வாயு, சயம் இவை தீரும்.
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துணை மருந்து 
தேன், இரிகடுகுத்துரள், (பா.518, 52) 

செய்முறை: 2 

அரிதாரம் இரண்டு பலம் (70 இராம்) நறுக்கவும். சாரணை 

வேரினையாட்டிச் சட்டிக்குள் முக்கால் பங்கு வைத்து, மேலே 

நாரத்தை வைத்து, அதன்மேலே சாரணையை வைத்து மூடி, 

சீலைமண் செய்து, தீயிலிட்டு நான்கு சாமம் (12 மணி நேரம்) 

எரிக்கவும். ஆறியபின்பெடுத்துத் தாளாக்கிக் குழலிலே அடைக் 

கவும். ் 

அளவு 
அரைப்பணவேடை (244 மி, கிராம்) பதினைந்து நாள்கள். 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

வீழிப் பொருக்குடன் இராம்பு சேர்த்துக் தைலமிட்டு, தேன் 

கலத்து கொடுக்கவும். குட்டம், புண் இவை தீரும். 

ங்த்தியம் 

நெய், பால், பழம், வெள்ளாட்டிழைச்சி, வெத்நீர் ஆகும். 

(பா.521-524) 

3. இரச பற்பம் 

செய்முறை 

இரசம், கந்தி இவை ஒவ்வொன்றும் ஓவ்வொரு பங்கு 

எடுத்து ஆமணக்கெண்ணெய் விட்டுக் கலந்து வைக்சவும். இதில் 

தேன் கலந்து உருட்டிச் செங்கற்குகையில் வைக்கவும். செங் 

கலுக்குள்ளே எருக்கு, பொன்னாவரைப் பழுப்பு, மிளகு இவை 

ஓரளவாக தோண்டி அதில் விறகெருவும் போட்டெரித்து, 

மேலே மணலைக் கொட்டவும். அதன்மேலே எருவடுக்கிப் 

பதின்மூன்று முறை புடம் போட்டெடுக்கவும். இரச பற்பம் 

கிடைக்கும். 

அளவு 

பணவெடை (488 மி, கிராம்)
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துணை மருந்தும் திரும் நோய்களும் 

1, கேன், சீரசமுடன் கொடுக்கவும்... நெஞ்சுவலி, கிராணி 

இவை தீரும். 

2. சாஇிக்காய், இராம்பு, சாஇப்பத்திரி, , தேன் சேர்த்துக் 

“கொடுக்கவும், தீராத கிராணி தீரும், 

3. சீரகத்துடன் கொடுக்கவும், வாயு தீரும். 

4, எருக்கம்பால் இரண்டுதுலி சேர்த்துக் கொடுக்கவும், 

ஈப்டு வகை இரும். 

5. எலுமிச்சம்பழச்சாறு, துளசிச்சாறு, மாதுளம்பழச்சாறு 

இவற்றில் சொடுக்கவும். சன்னி தீரும். ் 

6, கண்டங்கத்திரிச்சாறு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, ஓரள 

வாய்ச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். சயம், நெஞ்சிற்கட்டு, 

நீர்ப்பாய்ச்சல் அனைத்தும் திரும். 

7. குறுவை நெல் மாவில் கொடுக்கவும். கர்ப்ப நீரடைப்புத் 

தீரும். 

8, ஊர்க்குருவி முட்டைக்குள்ளே வைத்துக் கொடுக்கவும் 

துர்மாங்கிச அடைப்பு நீங்கும். (பா. 504-509) 

4, இராச மிருகாங்குசம் 

செய்முறை 

சொர்ண பற்பம், தாமிர பற்பம், சூதம் இவற்றை ஓரள 

வாக எடுத்து அத்துடன், பொன்தாரம், குத்தி, மனோசிலை 

இவை வகைக்கு இரண்டு அழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்த்துப் 

'பெஈடியாக்கவும். வெண்காரம், பலகறை இவை ஓூளவாகக் 

கூட்டி வெள்ளாட்டுப் பாலிலாட்டி, அத்துடன் மேற்பொடியை 

யிட்டுக் குகையிலிட்டு, முறைப்படி. கசபுடம் போட்டெடுக்கவும். 

அறியபின் எடுத்துத் தூளாக்கி வைக்கவும். மிளகுப்பொடி 

சேர்த்து நெய்யுடன் கொடுக்கவும். ன ௭ 

அளவு 

நான்கு குன்றியெடை, (6409 மி.கிறாம்). மூன்று... தாள்கள்,
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தீரும் நோய்கள் 

கொண்ணூற்றாறு சிலேட்டுமங்கள், எட்டுவகைமாந்தங்கன் 

இவை கரும். (wir, 165-167) 

5, உலோக பற்பம் 

செய்முறை 
இரசம், கந்தி, அரப்பொடி, காந்தம் இவை வகைக்கு 

இரண்டு. கழஞ்சு (10.2 கிராம்) கற்றாழைச் சாற்றிலாட்டி 

எடுக்கவும் இதைக் சுலசத்திலிட்டு வேக வைக்கவும். ஆறியபின் 

மீண்டும் இரண்டுமுறை வேசவைத்தெடுக்கவும். ஆறிய பின் 

குழலில் அடைக்கவும். 

அளவு 

இரண்டு பணவெடை, (976 மி.கிராம்) 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. இரண்டு சாசெடை (165 மி.கிராம்) திரிகடுகு. ப் பொர. 

யும் தேனும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். வாயு தீரும், 

2. வெள்ளுள்ளித் தைலம் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். சன்னி 

தீரும். 

3. மருதோன்றிச் சாற்றிலரட்டவும். பிரமேகம் தீரும். 

4. சந்திற்தண்டுச் சாற்றிலாட்டவும். எரிகுன்மம் இரும். 

5, நொச்சி, கொடுவேலி, கொழிஞ்சில், வேளை, முங்கைத் 

தோற் சர்றுகளில் கொடுக்கவும். வாதம் தீரும். 

6. பெருங்காயமுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். மிகுவாதம் 

தீரும். 

7.  பூவரிசி, சீரகம் இவை ஒரளவாகத் தூளாக்கிப் பாலீலே 

கொடுக்கவும். மஞ்சட் காமாலை தீரும். (பா.540-543) 

டர) 6, காலாக்கினி ருத்திரன் 

செய்முறை 

சத்திசாரம், எவட்சாரம், நவச்சாரம், இந்துப்பு, பொட்டி 

லுப்பு, வுளையலுப்பு, காய்ச்சுப்பு, கல்லுப்பு இவை ஓரள௯ாகக்
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கூட்டி, அத்துடன் சூதம் ஓரெடை. விட்டு நன்றாக ஒருதாள் 

இடித்தெடுக்கவும். பின்பு, பெருங்காயம், கடுகு, அரத்தை, 

புங்கம் வித்து இவற்றை ஓரளவாயெடுத்து அதனுடன் சூதம் 

விட்டு, இதை அப்படியே பழங்காடிப் பாண்டத்திலிட்டு, 

தோலாதந்திரமாக ஒருநாள் எரித்தெடுக்கவும். பின்னர் இதை, 

ஊமத்தம், நொச்சி, கரிப்பான், மணத்தக்காளி, பொன் 

முகட்டை, கொடுவேலி, இஞ்சி, வெள்ளைக்காக்கணான் , 

கொட்டான், கரந்தை இவற்றின் சாறுகளில் தனித்தனியே 

ஒவ்வொரு நாள் ஆட்டி எடுக்கவும். உலர்ந்தபின் அப்பொடடியு 

டன் மிளகையும் பொடித்துச் சேர்த்து, மயில்பித்து, வராகப் 

பித்து, மீன்பித்து, வெள்ளாட்டுப் பித்து இவை ஓவ்வொன்றி 

லும் ஒருநாள் வைத்தெடுக்கவும்.. 

அள்வு 

இரண்டு குன்றியெடை (260 மி,கிராம்) 

திரும் தோய்கள் 

சன்னி, தோடம், அட்டகுன்மம், கவுசி, பெருவயிறு, பாண்டு 

இரிச்சனங்கள் போன்றவை தேரும். 

துணை மருத்துகள் 

வெல்லம், தேன்... 

பத்தியம் 

துயிர்சசோறு உண்ண வேண்டும். இம்மருந்தை உண்ண 

வெட்டை போன்று வெப்பு உண்டாகுமானால் குலையில் 

குளிந்தநீர் விட்டுக் குளித்தல் வேண்டும். (பா.151-135) 

7. சம்பிரதாயச் கூரணபற்பம் 

செய்முறை 

அயப்பொடி இருபத்தைந்து பங்கும், கந்தி பதின்மூன்று 
பங்கும் கூட்டி, அத்துடன் காந்தம் மூன்று பங்கும், இரசம் 

இரண்டு பங்கும் சேர்த்து, ஒரு சாமம் (3 மணி நேரம்) குமரிச் 

சாறு விட்டாட்டி வில்லையாகத் தட்டி எடுக்கவும். அகலமான
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வில்லைகளைக் சல்வத்திலிட்டு ஓடு கொண்டு மூடி ஒருசாமம் 

வெய்யிலில் வைத்தெடுக்கவும், கறுத்த பற்பமாயிருக்கும். 

அத்துடன், வாய் விளங்கம், சீரகம், திரிகடுகு, திரிபலை 

இவற்றை ஓரளவாகக் கலந்து தூளாக்கச் சேர்க்கவும். 

அளவு 
வேண்டிய அளவு. 

தீரும் தோய்கள் 

்  குன்மங்கள் எட்டுவகை, கிராணி, அக்கினி மந்தம் அனைத் 

தும் தீரும், (பா.186-188) 

8. சூசிகா பரணம் 

செய்முறை 

சூதம், காந்தம், தாமிரம், அயலோகம், அப்பிரகம், கந்தி 

இவை ஒவ்வொன்றும் ஓரளவாக எடுத்துக் கூட்டி, தொச்சவேர், 

சித்திர மூலம் இவற்றின் கசாயத்திலிட்டு மூன்று நாள் ஆட்டி 

எடுக்கவும். பின்பதை நாயுருவி, கரிப்பான், ஊமத்தை, பேயத்தி, 

மணத்தக்காளி, இத்திரப் பாலாடை, கொட்டான், கரந்தை, 

வெள்ளைக்காக்கணம், பழுபாகல், தாழை, சீந்தில், சாரணை, 

பேய்ச்சுரை, பேய்த்துளசி இவற்றின் சாறுகளில் தனித்தனியே 

ஒவ்வொருதாள் ஊழறவைத்தெடுத்து வெய்யிலில் காயவைத் 

தெடுக்கவும். இவ்வாறு எடுத்ததை மீன், மஞ்ஞை, கோழி, 

பன்றி, வெள்ளாடு இவற்றின் பித்துகளில் தனித் தனியே ஆட்டி 
யெடுத்து, இப்பிலிக் குடிநீரில் மூன்று நாஞ்ம் எருக்கிலைவேர்க் 

குடிநீரில் மூன்று நாளும் பாவனை செய்து எடுக்கவும். அத்துடன் 

"சரி அளவாய் நாவிலையும் சேர்த்து முன் சொன்ன பித்துகளில் 

இரும்ப ஊற வைத்தெடுக்கவும். இதைச் சூரணமாக நோய்க் 

கேற்ப பயன்படுத்தவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

yr 47
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தீரும் நோய்கள் 

ஆறு சூலைகள், பெருவயிறு, குன்மம், பாண்டு, வலி, 

குட்டம், சயம், இருமல், வாதம், விக்கம், வறட்9, வெட்டை, 

உடல் மெலிவு போன்ற நோய்கள் இரும். (பா.143- 147) 

8, தத வெள்ளை 

செய்முறை 

சூதம் இரண்டு பலம் (70 கிராம்) எடுத்து, மூவிலைச்சாறு, 

மின்னிச்சாறு இவைவிட்டு, ஒரு கடிகை ஊற வைத்தாட்டி, 

மூன்று உருண்டையாக எடுக்கவும். இதைச் சட்டியிலிட்டு நான்கு 

கடிகை நேரம் எரிக்கவும். பின்பதைக் கல்வத்திட்டுத்' தூளாக்கி 

எடுத்துக் குழலிலே அடைத்து வைச்ச௪வும். 

அளவு 

பணவெடை (488 மி,கிராம்) வெல்லத்தில் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பெருஞ்சூலை, பக்கு சூலை, விலாநோவ, பழுவெலும்பு 

வீக்கம், குன்மம், அவத்தைச் சூலை, எட்டுவகைச் சூலைகள் 

10. சோம ரசம் 

"செய்முறை 

“சூதம், நாவி, அரிதாரம் இவை வலைக்கு ஓரளவாயெடுத்து 

ஆட்டவும். தேக்கினிலை, பூ, காய் இவை மூன்றையும் அத்துடன் 

கட்டு இரண்டுநாள் ஆட்டவும், இதைக் கொடுப்பைச் சாற்றி 

அம் ஒரு நாள் தனியே ஆட்டவும். இதை எடுத்துக் குகையி 

லிட்டுப் புடம் போடவும். பின்பு அத்தூளுடன் நேர்வாளப் 

பருப்பும் தூவாக்குச் சேர்க்கவும். ் 

அளவு 

குன்றியெடை (130 மி,கிராம்)
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தீரும் நாய்கள் 

பித்த குன்மம் தீரும், 

துணை மருந்து 
ஆவின் நெய், (பா.172,174) 

11, திரிவிக்கிரம ரசம் 

செய்முறை, 

சூதம், தாமிரம், கந்தி இவை ஓரளவாயெடுத்து நொச்சிச் 

சாற்றில் தனித்தனியே மூன்று நாளாட்டவும். வழித்தெடுகத்த 

பின் வில்லையாக்கி, இறுசட்டிக்குள்ளிட்டு சீலைமண் செய்யவும். 

ஒரு தாழியில். எட்டுபடி (10.7 லிட். மணலிட்டு அதில் இச் 

சட்டியை - வைத்து, அதன் மேலும் மணலிட்டு ஒரு சாமம் 

(3 மணி நேரம்), எரித்து எடுக்கவும். அத்துடன் ,மாதுளம்வேர்த் 

தூளா௱ட்டியபின் மாதுளம்பழச் சாறு நாழி (1.3 லிட்.) சேர்த் 

தாட்டி எடுத்துக் காய வைக்கவும். இதைத் தாளாக்கிச் சேர்க் 

கவும். 

அளவு 

குன்றியெடை.. (130 மி,தரரம்) 

தீரும் நோய்கள் 

நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, தசையடைப்பு, சோரைக்கட்டு, 

வெண்கடுப்பு, சழடைப்பு, விரணக்கட்டு, நரம்படைப்பு, மூத்திரக் 

கட்டு இவை நீங்கும். புண்கள் ஆறும். கிரிச்சனங்கள் தீரும். 

(பா. 195-197) 

12. நீராமை, கவுசிக்குத் துருசு பற்பம் 

செய்முறை: 1 

துருசு இருபது வராகன் (84 சரம்) எடுத்து, ஆமண்ச்கிலை 

ஏழில் வெள்ளுள்ளிக் கவசமும் கட்டி, உமிக்காந்தலிற் பொதிந்து 

ஒரு நாள் வைத்தெடுக்கவும். அத்துடன், தேங்காய்த் துருவல் 

வெருக்டியும், வெள்ளுள்ளியும் அரைத்துச் சேர்க்கவும்,
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அளவு 
சால் வராகன் (1.05 கிராம்), எட்டுநாள்கள் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

நீராமை, கவுசி இவை தீரும். 

பத்தியம் 

சாமைக்கஞ்சி அருந்தவும். 

வாய், சை, கால் கழுக வெந்நீர் பயன்படுத்தவும். 
(பா. 446-448) 

செய்முறை: 2 

பெருங்காயம், நாரத்தங்காய், மிளகு, கள்ளிப்பால் வகைக்கு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்); இந்துப்பு நான்கு கழஞ்சு (20.4 

இராம்); :வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு ஒரு பலம் (35 கிராம்); உப்பு 

ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட்.) என அனைத்தையும் சேர்த்து 

ஓன்றாக ஆட்டவும். இதில் வாகைவித்துப் பொடி ஓர் உழக்குத் 

(336 மி.லிட்.) தூவவும். 

அளவு 
தூதளங்காயளவு, ஓரு மண்டலம், 

தீரும் நோய்கள் 

நீராமை, கவுசி இவை தீரும். 

பத்தியம் 

மிளகு நீராகும். (பா. 449, 450) 

குடிநீர் 

செய்முறை 

கல்நார் இரண்டு கழஞ்சு (10.2 ரோம்) கரிப்பான் வேர், 

இறுகரை வேர் இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), 

அரசம்பட்டை ஒரு பாக்களவு, வெள்ளரிவிதை ஒருவராகனெடை 

(4.2 கிராம்) என இவற்றைக் கூட்டி அரைக்கவும். இதை அரசம் 

பட்டைக் குடிநீரில் கலந்து கொடுக்கவும்.
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அளவு 
தேவையான அளவு. காலை, மாலை இரு வேளையும். 

தீரும் நோய்கள் 

பெருவயிறு, நீராமை, கவுசி இவை இரும். (பா.450, 451) 

13. பஞ்சபத்திர ரசம் 

செய்முறை 

நாவி, கத்தி, வெண்காரம், சூதம், மிளகு இவை ஓரளவாகக் 

கூட்டி, ஊமத்தஞ்சாறு கொண்டு ஒரு நாளாட்டி உருட்டி 

எடுக்கவும். உலர்ந்தபின்பு அதைத் தூளாக்கிச் செப்பிலே 

அடைத்து வைக்கவும். 

அளவு 

குன்றி எடை (130 மி.கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

பதின்மூன்று சன்னிகளும் முத்தோடங்களும் தீரும். 
(பா. 150, 151) 

14. பண்டித குடோரி லாட சிங்கி 

செய்முறை 

கடுக்காய் ஐந்து வராகன் (21 கிராம்), இலிங்கம், சாத்திர 

வேதி, கருநாவி இவை வகைக்கு ஒரு வராகன் (4.2 கிராம்) 

சேர்த்து நன்கு பொடித்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

அளவு 

பணவெடை (488 மி.கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

சுரங்கள் தீரும்.
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துணை மருந்து 
இளநீர், தயிர் வெல்லக் குடிநீர். 

பத்தியம் 

பேய்வாழைப்பழம்,.மோர்ச்சோறு ஆகும். (பர. 478,479) 

15. பிரளய காலாந்த வைரவன் 

செய்முறை 

அரிதாரக் கட்டியொன்றைப் பூசணிக்காய்ச் சாற்றினுள்ளே 

கோலாந்திரமாக எரித்து வாங்கி, அத்துடன் சுண்ணநீர் 

கொண்டு: மீண்டும் தோலாந்திரமாக எரித்துக் கொள்ளவும். 

பிறகு அந்த எடைக்குச் சுத்தமான நாவியைப் பிரண்டைச் 

சாறகனிலாட்டி அதைக் குகையிலிட்டு, சீலைசெய்து, உலையில் 

வைத்தெரித்தெடுக்கவும், பிறகு, சுக்கு, தப்பிலி இவற்றைத் 

தனித்தனியே தூளாக்கிக் கொள்ளவும். இந்த நான்கு பொடி 

களையும் கூட்டிக் கொள்ளவும், 

அள்வு 

கால் பண அளவு (122 மி.கிராம்) வெற்றிலையில் கொடுக் 
கவும். தீராதாகில் அரைப்பண அளவு (244 மி, கிராம்) 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சுரங்கள் தீரும், (பா, 472-477) 

18, மகாமேக ரசம் 

செய்முறை 

பலகறையின் பொடி, சத்தி செய்து மண்டுூரம் இவை 

ஓரளவாயெடுத்து ஆவின் நெய்யில் ஒருசாமம் (3 மணி நேரம்) 

ஆட்டவும். உலர்த்தியபின் அதை வெற்றிலைச் அாற்றில், 

ஆட்டவும். இவ்வாறே ஏழு முறை ஆட்டியெடுக்சவும். உலர்ந் 
தீதும் தூளாக்கி வைச்சவும்,
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அள்வு 
குன்றியெடை (130 மி.கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

eu நோய்கள் தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

பசுவின் நெய், வெண்ணெய், தேன். (போ, 169, 170) 

17. வங்க பற்பம் - 1 

செய்முறை 

வெள்வங்கத்தையுருக்கி இறகுபோலத் தட்டிக் கொள்ளவும். 

நொ௱ச்சியிலை ஒரு துலாம் (3,500 கி.ஈராம்) எடுத்துலர்த்தித் 

தூளாக்கவும். வெள்ளைத் துணியில் வங்கத்தகட்டை. வைத்து, 

இலைத் தூளை மேலே தூவி, அதைப் பாய்போலச் சுருட்டி 

எரிக்கவும். வெந்த தூளைச் இமிழில் எடுத்து வைக்கவும், 

அளவ, துணைமருந்து, திரும் நோய்கள் 
1. கரர்கோலவித்து, ஆடுதின்னாப்பாளை வித்து இவை 

ஓரளவாக எடுத்துத் தூளாக்கி, வெல்லமும் சேர்க்கவும். 

அத்துடன் பற்பமும் கூட்டி, வெருகடி அளவு வெண் 

ணெய் அல்லது நெய்யில் கொடுக்கவும். பதினெட்டுக் 

குட்டமும் தீரும், 

2. பணவெடை. (488 மி.கிராம்) வெண்ணெயில் கொடுக் 

கவும், வெட்டைநோய் தீரும். 

3. பணவெடை (488 மி.சஏிராம்) தேனில் கொடுக்கவும், 

சயதோய், சுவாசகாசம், ஏய்ப்பிளைப்பு, ஈளை "இவை 

தீரும். 

4. எலிப்புழுக்கை, முட்டைத்தோடு, கோழிக்காட்டம், 

. தட்ட சாம்பல் இவை வசைக்குக் காசெடை. (165 மி. 

இராம்) , சேர்த்து, பணவெடை (488 மி.கிராம்) 

கொடுக்கவும், பல நோய்கள் தீரும்,
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5. வெள்ளரிக்காய், கடுக்காய், வெந்த நீருடன் வெள்ளாட் 

டிப் பால் அல்லது இலநீர் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். 

சதையடைப்பு, கல்லடைப்பு, இரிச்சனங்கள் இவை 

தீரும். 

6. காந்தசிந்தூரங் கூட்டி வேண்டிய அளவு தேனில் 

கொடுக்கவும் கழிச்சல் தீரும். 

7. வெள்ளரிக்காய் வெந்த நீருடன் வேப்பம் விதையு 

மாட்டிச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். கிரிச்சனங்கள், கல்ல 

டைப்புத் தீரும். 

8, முட்டைத்தோல், எலிப்புழுக்கை, வெண்காரம், வெள் 

ளைப் புறாவெச்சம் இவற்றை ஓரளவாய் ஆட்டுப் 

பாலிலிட்டு, காசெடை (165 மி.கிராம்) கொடுக்கவும். 

மேசுநோய் அனைத்தும் தீரும். (பா, 489-495) 

18. வங்க பற்பம் - 2 

செய்முறை: % 

சட்டியொன்றில் அரையளவு உப்பையிட்டு, அதில் வங்கத் 

தகட்டை வைத்து மேலே உப்புமிட்டு, மேல்சட்டி கவிழ்த்து 

மூடி, நான்கு சாமம் (12 மணி நேரம்) எரித்தெடுக்கவும். ஆறிய 

பின் தூளாக்கி வைக்கவும். 

அளவு 

இரண்டு பணவெடை (976 மி.கிராம்) சர்க்கரையில் 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

குன்மங்கள் எட்டும் தீரும். 

செய்முறை: 2 

வங்கம் இரண்டுபலம் (70 கிராம்) எடுத்துக் கொள்ளவும். 

குறிக்குள் பொன்னாங்கண்ணியைப் பரப்பி அதன்மீது 

வங்கத்தை வைத்து மேலே சட்டி கவிழ்த்து மூடி, "எண்சாமம்
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(24 மணி நேரம்) முத்தீயிட்டு எரிக்கவும். ஆறிய பின்பெடுத்து 

வைக்கவும். 

அளவி 

பணவெடை. (488 மி.கிராம்) ஆவின் நெய்யில் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

எலும்புருக்கி, வெள்ளை வீழ்தல், உடற்காந்தல், நீர்க்கடுப்பு, 

இரிச்சனங்கள், சலக்கழிச்சல், காமாலை, பாண்டு இவை தீரும். 

(பர. 629-632) 

19. வடவாநல ரசம் 

செய்முறை 

சூதம், கந்தி, அப்பிரகம், தாமிரபற்பம், காந்தமாட்சிகம், 

அரிதாரம், நீலாஞ்சனம் இவை ஓரளவாக எடுத்துக் கொள்ளவும். 

அத்துடன், இந்துப்பு, பொட்டிலுப்பு, வெடியுப்பு, காய்ச்சுப்பு, 

அட்டுப்பு இவை ஓரளவாகக் கூட்டிச் சேர்த்துச் சதுரக்கள்ளிப் 

பாலில் ஒருநாள் ஆட்டி எடுக்கவும். இதைக் குகையிலிட்டு 

மேலும் கீழும் எருவடுக்கி ஒருநாள் கனபுடமிட்டு, அடுத்தநாள் 

தூளாக்கிச் சேர்ச்சுவும். 

அளவு 

குன்றியெடை(130 மி.சிராம்)மூன்று நாள்கள் கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

SD our HD, முகவாதசன்னி, நடுவாதம், குளர்வாதம், 

வற்று வாதம், துடிவாதம், விலங்கு வாதம், சுழல் வாதம், 

பிரளி வாதம், படராம வாதம் போன்ற நோய்கள் தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

இஞ்சிச்சாறு, இப்பிலிப்பொடி இவற்றுடன் ஆமணக்கு வோர் 

இற்றாமுட்டிவேர். வேர்க்கொம்பு, வாதமடக்கிவேர் இவை 

நான்கும் கூட்டுக் காய்ச்சிய குடிநீரில் கொடுக்கவும், 
(பா. 158-101)
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20. விட்டுணு பராக்கிரம ரசம் 

செய்முறை 

இரசம், நாவி, கத்தி, வெண்காரம், இந்து, எவச்சாரம், 

சத்திசாரம், சங்குச்சாரம் இவை வகைக்கு ஓரளவாக எடுத்துச் 

சேர்த்து, ஊமத்தஞ்சாற்றில் ஒரு சாமம் (3 மணி நேரம் 

ஆட்டவும். பின்பதைக் குகையிலிட்டுக் குக்குடப்புடம் போட்டு 

எரிக்கவும், பாவனைக்கு மீன்பித்து, பன்றிப்பித்து இவையாகும். 

அளவு 

மாவெடை.. 

தீரும் நோய்கள் 

சுரதோடம், சன்னி வாதம், உட்ருத்து, வாதசுரம், மயர் 

வாதம், சதாங்க தோடம், பிரலாபசன்னி, காண்டீபம், கம்பீர 

பூகும் போன்றவை தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

இஞ்சிச்சாறு, குளிர்ந்தநீர். (ur. 198-200) 

21. வித்தியாதர ரசம் 

செய்முறை 

சூதம், கத்தி, நிமிளை, தாரம், தாமிரபற்பம், மனோசிலை 

இவை ஒரளவாக எடுத்து, தஇப்பிலியின் குடி.நீரிலும் ஒருநா 

ளாட்டி எடுக்கவும், 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

தேனிலே கொடுக்க ஐந்து வகைப் பீலிகையும் தீரும். என், 

வெல்லமிட்ட குடிநீரிலிட்டு; சிறுதேக்கு, திரிகடுகுக் குடிநீரிலும் 

கொடுக்கக் கர்ப்பசூலை, பெரும்பாடு இவை தீரும். பெரும்பாடு 

துண்டு துண்டாய் விமுமானால் மேற்காணும் குடிநீருடன் மின்
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வரும் பொடியையும் கொடுக்க வேண்டும். வேர்க்கொம்பூ, தேவ 

தாரம், இப்பிலி, புங்கம்பட்டை இவற்றைத் தூளாக்கி வராக 

னெடை. (4.2 இராம்) கொடுக்கவும் தீரும். யோனிச் சூலைக்கு 

இதத சூளிகையை வேப்பம் விதை, ஆமணக்கம் பருப்பு 

இவற்றை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் அரைத்துக் கூட்டிப் பூசத் 

தீரும், உதர வலிக்கு இதை உள்ளுக்கும் கொடுக்கத் தீரும். 

(பா, 177-180) 

22. வெள்ளை பற்பம் 

செய்முறை 

வர்ப்பூரச்சிலாசத்து, பொரிகாரம் இவை வகைக்கு ஒரு 

பலம் (35 கிராம்) கூட்டி, பருத்திவோ், அத்திவோர்த்தோல் 

இவை ஓரளவாகச் சேர்த்து, முறைப்படி ஆட்டியெடுத்து, 

அஞ்செருவிற் புடம் போடவும். பின்பெடுத்து, வெண்கருவை 

விட்டு ஆட்டி வில்லை செய்து உலர்த்தியெடுத்து மீண்டும் 

அஞ்செருவிற் புடம் போடவும், இதை எடுத்தரைத்து வைக் 

கவும், 

அள்வு 

தேவையான அளவு. , 

திரும் தோய்கள் 

பெருவயிறு, மகோதரம், குட்டம், நீர்ச்சிறுப்பு, கல்லடைப்பு 

இவை தீரும், (பா.1476,1477)
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1, அசுவ கந்தாதி நெய் 

செய்முறை 

அமுக்கிரா ஒரு துலாம் (3,500 தி.கிராம்)) சாரணை, 

பிரண்டை, வதை, சங்கு, மிளகு இவை வகைக்குப் பத்து 

பலம் (350 கிராம்) சேர்த்து, பெருங்குமிழ்,  பெருவாகை, 

முன்னை, கூவிளம், பாதிரி, இற்றாமல்லி, பேர௱மல்லி, நெல்லி, 

(கண்டங்காரி, வழுதலைவேர் இவை வகைக்கு மூன்று பலம் 

105 இராம்) கூட்டி, நன்றாக இடித்துத் தூளாக்சவும். 

அத்துடன் இரண்டு தரணி (43 லிட்.) நீர்விட்டுக் காய்ச்சி, 

எட்டிலொன்றாக வற்றி வடிக்கவும். அத்துடன் ஆவின்நெய் 

ஒரு படி (1.3 லிட்.) விடவும். இவற்றுடன், அதிமதுரம், சூரிய 

பத்திரி, தேட்கடை, திரிகடுகு, இரிபலை, தேவதாரம், அரத்தை, 

மஞ்சள், மரமஞ்சள், இப்பிலிமூலம், கொடுவேலி, படமடக்கி, 

தகரம், வெட்பாலை, கடுகுரோணி, அரேணுகம், அட்டசந்தம், 

எவச்சாரம், சத்திசாரம், சாய்ச்சுப்பு இவை வசைக்கு நான்கு, 

வராகன் (168 இராம்) எடுத்துப் பொடித்துச் சேர்க்கவும். 

இவற்றை நன்றாகக் கலக்கத் இயிலிட்டு நான்கு நாள்கள் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். பின்பதில், காந்த பற்பம், தாமிர பற்பம் 

இவை வசைக்கு இரண்டு பலம் (70 கிராம்) திப்பிலித்தூள் 

எட்டுப்பலம் (280 கராம்), தேன் இரண்டு படி (2.6 லிட்.) 

கூட்டி, ஒரு மாதம் தானியபுடம் வைத்தெடுக்சவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும், நோய்கள் 

சயநோய், சுவாசகாசம், பீலிகை, அரோ, சுரம், குன்மம், 

ஆறுரூலை, இரத்தபித்தம், எலும்புருக்கி, வெப்புப்பாலை . 

(பா,244-249) 

2. அட்ட சந்த கெய் 

செய்முனற 

அடல்கட்டை, மலாக்காய், இலவங்கப்பட்டை, கோட்டம், 

கத்தூரிமஞ்சள், குங்குமப்பூ, கர்ப்பூரம், சமுத்திரப்பச்சை ஆகிய 

வற்றுடன் நீர்வள்ளிக்கிழங்குச் சாறு, ஆவின்பால் இனவ
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வகைக்கு நான்கு படி (8,3 லிட்.) யும் ஆவின் நெய் இரண்டு 
நாழி (2,6 லிட்.) யும் சேர்க்கவும். வெட்பாலைவேர், துத்திவேர், 

மாகாளிக்கிழங்கு, நன்னாரி, இருவேலிவேர், முசமுசுக்கை வேர், 

இலுப்பைப்பூ, பூமிசார்க்களை, அதிமதுரம், சத்தனம், பேரீச்சம் 

பழம், பற்படகம், நாவற்பட்டை, முந்திரிகை, சறதில், அத்இப் 

பட்டை, அத்திமுகிழ், ஆலமுகிழ், ஈச்சங்கொழுந்து இவை 

வசைக்கு. ஒரு கழஞ்சு (5.1 கராம்) எடுத்த, ஆவின் பாலி 

லரைத்து எல்லாவற்றையும். ஒன்று சேர்த்து, மூன்றுநாள் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். நெய் அளவிற்குத் தேன் கூட்டவும். மேற் 

'பொடியாகத் திப்பிலியும் சர்க்கரையும் வகைக்கு ஒரு பலம் 

சேர்க்கவும், 

அளவு 
ஒரு கழஞ்சவவு (5.1 கராம்) காலை வேளையில் தரவும், 

தீரும் தாய்கள் 

பெரும்பாடு, இரத்தக்கட்டு, எலும்புருக்கி, சயங்கள், ஈளை, 

காவெரிவு, மூர்ச்சை, தாகம் இவை தீரும், (பா.249-253) 

3. அமிர்த ௪ஞ்சீவி நெய் 

செய்முறை ் . 

நெடுநாளைய வேப்பமரப்பட்டை ஐந்து பலம்(105 கிராம்) 

வாங்கு அதைப் பஞ்சுபோல நன்கு இடிக்கவும். அத்துடன் 

இருபத்தெட்டு படி (36.4 லிட்.) நீர்விட்டு, ஐந்து நாள்கள் 

வெய்யிலில் வைக்கவும். பின்பு அதைப் பிசைந்து வடிகட்டி தாலி 

லொன்றாக வற்றக்காய்ச்ச வைக்கவும். அத்துடன், நெய் 

இரண்டுபடி (2.6 லிட்.), வேப்பெண்ணெய் இரண்டுபடி (2.6 

லிட்.), வெற்றிலைச்சாறு, வேளைச்சாறு, மணத்தக்காளிச்சாறு, 

நெர்ச்சிச்காறு, உத்தாமணிச்சாறு,. முடக்கற்றான் சாறு, குப்பை 

மேனிச்சாறு இவை வகைக்கு மூன்றே முக்கால்படி (1 லிட்) 

சேர்க்கவும். மேல் மருநதாக, இறுகுறிஞ்சு, இவனார்வேம்பு, 

காட்டுமல்லி, பெருமருந்து, துளசி, நொச்சு, தூதுவலை, 

அழிஞ்சில், வேளை, -நாரத்தை, செங்கத்தாரி, முடக்கற்றான், 

- உத்தமதாளி, குப்பைமேனி, செருப்படி இவை வகைக்கு மூன்று
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சுழஞ்சு (15.3 கிராம்) ஆவின் பாலில் ஆட்டிச் சேர்க்கவும். 

அத்துடன், வெண்காரம், சீனக்காரம், இருசீரகம், ஓமம், 

சதகுப்பை, குடசப்பாலை, வெள்ளுள்ளி, பூலா, குங்கிலியம், 

காசுக்கட்டி, சண்பசுப்பூ இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 

கிராம்) எலுமிச்சம் பழச்சாற்றிலாட்டிச் சேர்க்கவும். களிப் 

பாக்கு பத்து கூட்டி, எல்லாவற்றையும் முறைப்படி காய்ச்சி 

வடிக்கவும். பின்பதில், சூதம் இரண்டு கழஞ்சு (10.2 இராம்), 

கந்தி இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), குக்கல் ஐந்து சழஞ்சு 

(25.5 கிராம்), கவுரி கால் கழஞ்சு (1.27 கிராம்), துருசு அரைக் 

கழஞ்சு (2 55) எடுத்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றிலாட்டிச் சேர்த் 

கவும். இதை முன்பு செய்ததுபோல மூன்று நாள்கள் காய்ச்சி 

வடித்தெடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

சூலைப் புண்கள், தளர்வாதகம், சூலை, பறங்கி, முடங்கள் 

இவை தீரும், (பா. 319-324 

4, ஆடாதோடை நெய் - 1 

செய்முறை 

ஆடாதோடைச்சாறு, ஆவின்பால், ஆவின்நெய் இவை 

வகைக்கு இரண்டுபடி (2.6 லிட்.), அத்தித்திப்பிலி, கொடுவேலி 

வேர், இந்துப்பு, சுக்கு, எவச்சாரம், சத்திசாரம் இவை 

வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 இராம்) ஆட்டி.ச் சேர்த்துக் 

காய்ச்சவும். பதமாக வ.1.த்து வைக்கவும். 

அளவு 

ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) காலையும், அரைக்கழஞ்சு (2.55 

கிராம்) மாலையிலும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

நெஞ்சுவலி, கிறுகிறுப்பு, ஈளைவலி, இருமல், காயா 

சுவாசம், அரிகுரல், பித்தம், பாண்டு, எழுமூலம், உள்மூலம்,
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அகுவை, வெப்பு, பழஞ்சுரம், வெப்புப்பாவை, அசீரணம், 

அக்கினிமந்தம் இவை தீரும். 

துணை மருந்து 

வேர்க்கொம்புக் குடிநீர் வைத்துக் கொடுக்கவும். , 

(பா.347-350 

5. ஆடாதோடை. நெய் - 2 

செய்முறை 

ஆடாதோடை வேர், கீழ்க்காய் நெல்லிவேர், வேலிப்பருத்தி 

வேர், குப்பைமேனி வேர், வழுதலைவேர், நத்தைச்சூரிவேர், 

மருள்கிழங்கு, அப்பை மூலம், வசம்பு, உள்ளி, கத்தூரிமஞ்சள், 

பாம்புக்கண்டம் இவை வகைக்கு மூன்று வராகன் (12.6 கிராம்) 

எடுத்து ஆட்டி, நாழி (1.3 லிட்.) நெய்யில் கலக்சவும்- 

அத்துடன், நல்லெண்ணெய், : ஆமணக்கெண்ணெய் தனித் 

தனியே இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) சேர்க்சவும். கருங்குங்கிலியம் 

இரண்டு காசெடை (330 மி.கிராம்) எலுமிச்சம் பழச்சாற்றி 

லரைத்துச் சேர்க்கவும். இதை முறைப்படி ' காய்ச்சி வடித்துக் 

கொள்ளவும். 

அளவு 

ஒரு காசெடை... (165 மி.கிராம்) உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

மேலே துவாலை போடஞவும். 

தீரும் தோய் , 
நாள்பட்ட சுரம் தணியும். (பா.352-354) 

6. இரத்த, வெள்ளுடைப்புக்கு கெய் 

செய்முறை 

சற்றாமல்லி, க&ழாநெல்லி, கண்டங்கத்திரிவேர், வேப்பம் 

பட்டை, கோட்டம், கடுகுரோணி, முந்திரி, பேரீச்சம்பழம், 

அத்தித்திப்பிலி, முருள்கைப்பூ, நெல்லிமுள்ளி, சிறுதேக்கு, 

இலாமிச்சம்வோர், அதிவிடயம் இவை வசைக்கு மூன்று வராகன் 

௮-48
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(12.6 ராம்) எடுத்து நன்கு ஆட்டி, ஒரு நாழி (1.3 லிட்) 

நெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கவும், 

Of OT OY 

காசெடை (165 மி.கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

வெள்ளுடைப்பு, மூக்கிலும் வாயிலும் விழும் இரத்தம் 

இவை தீரும், (பா.313, 314) 

7. இளநீர் நெய் 

செய்முறை 

இளநீர், பூசணிக்காய்ச்சாறு, வாழைக் கிழக்குச்சாறு, சீந்திற் 

சாறு, நெருஞ்சிச்சாறு, ஓரிலைத் தாமரையின் சாறு, தண்ணீர் 

மீட்டான் இழங்குச் சாறு, ஆவின்பால் இவை வகைக்கு நான்கு 

படி (35.3 லிட்.) கரிப்பான் சாறு, பொன்னாங்காணிச் சாறு, 

-நீர்முள்ளிச் சாறு, ஆவின்றெய் இவை வகைக்கு இரண்டுபடி 

(2.6 லிட்.) என இவற்றை ஒன்றாமச் சேர்க்கவும். இத்துடன், 

சிலாசத்து, கல்நார், கல்மதம், சிறுபீளைவேர், அத்தித்திப்பிலி, 

பொன்னாங்காணிவேர், ெெசந்நாயுருவிவேர், கூகைநீறு, நீர் 

மூள்ளிவிதை, ஏலம், எள், தேற்றான் வித்து, பொன்னூமத்தன் 

வித்து இவை வசைக்கு மூன்று வராகன் (12.6 கராம்) 

பொடித்து முலைப்பாலிலாட்டிச் சேர்க்கவும். இவற்றைக் 

கொதிக்க வைத்து வடிக்கவும். பின்பதில் ஆவின்நெய் நால்கு 

படி (5.3 லிட்.), சனி ஒருபடி (1.3 லிட்.), தேன் முக்கால்பழமி. 

(1 லிட்.) சேர்த்துக் குழப்பி வைக்கவும். 

அளவு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) 

தீரும் தோய்கள் 

கரிச்சனங்கள், சுக்ல மேகம், காலெரியு, தாகம்; 

உட்டணம் இவை தீரும், - (பா.253-257)
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8, ஏலாதி நெய் 

செய்முறை 

அத்தி, ஆல், அரசு, இத்தி இவற்றின் முதிர்ந்த மரப் 

பட்டைகளை ஓரளவாகச் சேர்த்திடித்து, அத்துடன் தூணி 

(21.5 லிம்.) நீர் சேர்த்துக் காய்ச்சவும். எட்டிலொன்றாக 

வற்றக் காய்ச்சியெடுத்தபின் தாழை நீர், வெள்ளறுகு நீர், 

ஆவின்நெய் இவை வகைக்கு இரண்டு படி (2.6 லிட்.) சேர்க் 

கவும். இவற்றுடன், ஆலமுகிழ், ௮த்திமுகிழ், அரச முகிழ், மதுரம், 

கோட்டம், சந்தனம், இலுப்பைப்பூ, தாமரை வளையம், 

செங்கழுநீர்மூலம், வெள்ளநுகின் : மூலம், பேரீச்சம்பழம், 

நாகப்பூ, சண்பகப்பூ, இலவங்கப் பத்திரி, கச்சோலம், நாணல் 

தாது, நன்னாரி, நெய்தல் மூலம், அமுக்கிரா, ஏலம் இவை 

வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) . எடுத்து, ஆவின் பாலில் 

Gaga நான்கு நாள்கள் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு, 

தீரும் நோய்கள் 

ஈளை, எலும்புருக்கி, பித்தம், காசம், உள்மாந்தை, தீரும். 

இந்த நெய்யுடன் எண்ணெய் சேர்த்துக் காய்ச்சி முழுகிவர 

நீரிழிவு, உள்ளுலர்த்தி, உழலை, கிரந்தி, பிளவை, காலெரிவூ, 

மேலெரிவு அனைத்தும் தீரும். (பா.217-221) 

9, கண்டங்காரி கெய் - 1 

செய்முறை 

சண்டங்காரிச் சமூலம் இடித்த சாறு ஒருபடி (1.3 லிட்), 

ஆவின் நெய் ஒரு படி (1.3 லிட்.) இரண்டையும் எடுத்து 

அத்துடன் நெல்லி, சிறுதேக்கு, சிற்றரத்தை, வெட்பாலை, கீழ்க் 

காய் நெல்லி, றுகாஞ்சொறி, சாரணை வேர், நெருஞ்சிவேர், 

தாளிச பத்திரி இவை வகைக்கு நான்கு கழஞ்சு (20.4 கராம்) 

சேர்த்துக் சால்படி (336 மி.லிட்.) நெய்யிலிட்டுச் Aadiad 

காய்ச்சிக் கூட்டி எடுக்கவும்.
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அளவு 

துட்டெடை (165 மி,கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

சயகாசம் போன்றன தீரும். (பா.215, 214 

10. கண்டங்காரி நெய் - 2 

செய்முறை 

கண்டங்காரிச் சமூலம் முப்பத்தாண்டு பலம் (1.120 

இ.இராம்) கூவிளம், அமுக்கிரா, பேய்ப்புடல், ஆடாதோடை, 

சங்கங்குப்பி, சிறுவழுதலை இவை ஆறும் ஓரளவாய் எடுத்துக் 

கூட்டியிடிக்கவும். அத்துடன் எண்குறுணி (42.4 லிட்.) நீர்விட்டு 

எரித்து எட்டொன்றாகக் குறுக்கிக் காய்ச்சவும். பின்பதில் 

ஆவின்நெய், பூசணிக்லாய்த் தண்ணீர், ஆவின்பால் இவை 

வகைக்கு நான்குபடி(5.3 லிட்.) கலந்து கொண்டு; தாளிசபத்திரி, 

மிளகு, செவ்வியம், இவை வகைக்கு மும்மூன்று கழஞ்சு (15.3 

இராம்); ஏலம், இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப்பத்திரி, திப்பிலி, 

இலாமிச்சம், சிறுநாகப்பூ, சடாமாஞ்சி, கார்க்கடகசிங்கி இவை 

வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) எடுத்து, ஆவின்பால் 

விட்டாட்டியெடுத்துப் பதமாக எரித்து வடிக்கவும். அத்துடன், 

இப்பிலி, பேரீச்சம்பழம் இவை வகைக்கு மும்மூன்று கழஞ்சும் 

(15.3 கிராம்) சேர்க்கவும். 

அளவு 

ஒரு நாளைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்). 

தீரும் தோய்கள் 

உள்மாந்தை, சுவாசகாசம், சுணங்கு மாந்தை, சயம், 

இருமல், சலதோடம் இவை தீரும். 

மேற்கண்ட நெய்யை உண்ணும்பொழுது பின்வரும் குடிநீர் 

களையும் செய்து உண்ண வேண்டும்.
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குடிநீர்: 1 

பொற்கடுக்காய், கண்டங்காரி, நெல்லி, சிறுதேச்கு, மிளகு 

இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சட்டியிலிட்டு 

இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) நீர்விட்டு உழக்காக்க் (336 மி.லிட்.) 

காய்ச்சி வடித்து உண்டுவர இருமல், சயநதோய், வறட்டி, வீனிசம் 

இவை தீரும். 

குடிநீர்: 2 

பெருந்திராய், சுழலாவரையின் மூலம், சிறுதேக்கு, சுக்கு, 

இப்பிலி இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) எடுத்து 

இடித்து, இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்ச உழக்காக 

(336 மி.லிட்) வற்றக் காய்ச்சவும். ஆறியபின் வடித்தெடுத்து 

தேன் கூட்டிக் கொடுக்கவும். 

குடிநீர்: 3 
சுக்கு, பொன்முசுட்டைவேர், சிறுதேக்கு, தேவதாரம், 

தூதுவளை, பெருங்குரும்பை, சத்தில், வழுதலை, சண்டங்காரி 

இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 லிட்.) சேர்த்துக் காய்ச்சி 

முன்போலவே வடித்தெடுக்கவும். பின்பதில் இப்பிலிப் பொடி 

யைச் சேர்க்கவும். 

பத்தியம் 

ஆவின்பால், நெய், துவரை, அவரைப்பிஞ்சு, பீர்க்கில், 

படல், முருங்கை, முயல், கவுதாரி, உள்ளான்; வரால்மீன், 

சுறாமீன், உப்புக் கண்டமாகும். (பா. 221-229) 

11. கதலிகந்த கெய் 

செய்முறை 

கதலிகந்த மூலம், பூ இவையிரண்டும் வகைக்கு ஒரு துலாம் 

(3.500 கி.சிராம்) இழித்து, பதக்கு (10.7 லிட்.) நீரிலிட்டு 

நரலிலொன்றாகக் குறுக்கிக் காய்ச்சவும். அத்துடன், பசுவின் 

நெய், பசுவின் பால், கரும்புச்சாறு, நெல்லிக்காய்ச்சாறு, நிலப் 

பனை வேர்ச்சாறு. தண்ணீர் மீட்டான்வேர்ச்சாறு இவை 

வசைக்கு ஒரு படி (1.3 லிட்.) சேர்க்கவும். இவற்றுடன், ஏலம்,
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இலவங்கம், வாளம், கந்தம், சடாமாஞ்சில், இரிபலை, ஆல் 

விழுது, அல்லிக்கிழங்கு, செங்கமுறீர்க் கிழங்கு, நெய்தற்கிழங்கு 

இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு சேர்த்துப் பொடித்துக் கூட்ட 

வும். இதை நான்கு நாள்கள் று கொதியாகக் கொதிப்பித்து 

எடுக்கவும். 

அளவு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கராம்), காலை, மாலை இரு 

வேளை. 

தீரும் நோய்கள் 

பெரும்பாடு, காசம், சயநோய், எலும்புருக்கி, மேக 

வெட்டை, நீரிழிவு இவை தீரும். (பா.235-238) 

12. கந்ததாளி நெய் 

செய்முறை 

ஆவின்நெய் கால்படி (336 மி.லிட்.) நறுந்தாளி, மணத் 

தக்காளி, ஈருள்ளி, புளியாரை, சிறு$ரை இவற்றின் சாறு 

வகைக்குக் கால் ஆழாக்கு (42 மி.லிட்.) சேர்க்கவும். மேல் 

மருந்தாக, ஏலம், அதிமதுரம், சாதிக்காய், கிராம்பு, தேன், 

சீரகம்,. மாசிக்காய், கூகைநீறு, சீனி, கற்ஈண்டு, முந்திரிகைப் 

பழம் இவற்றைக் கூட்டி நெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

1 67 bY 

காசெடை (165 மி.கிராம் 

தீரும் நோய்கள் 

புண்கள் ஆறும். வாய்நாற்றம் போகும். கண்டம், வாய், 

தொண்டை, மூலாதாரம், நீர்த்தாரை இவற்றிலுண்டான 

புண்கள் இரும், உட்சூடு, காந்தல், எரிவு, தாகம் இவை தீரும், 

பத்தியம் 

கைப்பு, புளிப்பு நீக்கவும். (பா. 511-818)
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13. கபாட நெய் 

செய்முறை: 1 

ஈருள்ளி இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) நொறுக்கியொரு 
சட்டியிலிட்டு, மணிப்பிரண்டைச் சாறு விட்டு எரிக்கவும், 

அத்துடன் ஆவின் நெய் கால் பங்கு விட்டு வடித்திறக்கவும். 

அளவு 

இரண்டு காசெடை (330 மி.கிராம்) 

செய்முறை: 2 

நாயுருவி, ஊமத்தங்கொழுந்து வகைக்கு ஒரு கொட்டைப் 

பாக்களவு அரைத்துக் கொள்ளவும். ஈருள்ளி இரண்டு சகுழஞ்சு 

(5.1 கிராம்), எருமை வெண்ணெய் ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட்) 

சேர்த்துக் காய்ச்சி, பதத்தில் வடி.த்திறக்கவும். 

அள்வு 

தேவையான அளவு. 

செய்முறை: 3 

மிளகுடன் நெய்யைக் கூட்டியாட்டி எடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

திராணி, அதிசாரம் இவை தீரும். (பா. 726-728) 

14. கலியாண கிருதம் 

செய்முறை 

நிலப்பனைவேர், குண்ணீர் மீட்டான்வேர், நெருஞ்டுவேர், 

கொடுவேலி வேர், நன்னாரிவேர், வழுதலை வேர், சிற்றாமல்லி 

வேர், இமிட்டி. வேர், சிற்றாமுட்டி, சாரணைவேர், திராய்வேர், 

அமுக்கிராவேர், பாதிரிவேர், வில்வவேர், முத்தக்காசக, தாமரை 

யின் தண்டு இவை வகைக்கு மூன்றரைப் பலம் (122.5 கிராம்) 

இடித்தெடுத்து, ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி 

'ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.) பாச வற்ற வைக்சவும். இதில், கரும்புச்
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சாறு, வெள்ளரிச்சாறு, பொன்னாங்காணிச்சாறு, நெல்லிக்காய்ச் 

சாறு, பூசணிக்காய்ச் சாறு, முள்ளில்வந்தோற் சாறு, இலுப்பை 

யிலைச்சாறு இவை வகைக்கு ஒருபடி (1.3 லிட்.) யும், ஆவின் 

பால் நான்கு படியும் (5.3 லிட்.), ஆவின்நெய் இரண்டு படியும் 

(2.6 லிட்.) சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, தோடைவேர், சிற்றா 

மல்லி வேர், அமுச்சிராவேர், சாரணை வேர், நெய்தல் மூலம், 

தாரமரை வளையம், முந்தஇிரிகைப்பழம், பேரீச்சம்பழம், கடுகு 

ரோணி, வெட்டிவேர், அதிமதுரம், கோட்டம், இலுப்பைப்பூ, 

மலாக்காய்ச் சந்தனம், மாகாளிக்கிழங்கு, தேவதாரம், சடா 

மாஞ்சி, வெட்பாலையரிசி, மஞ்சிட்டி, அதிவிடயம், மஞ்சள், 

கார்கோலம், இருச£ரஎம், செவ்வியம் இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு 

(5.1 கிராம்) ஆட்டியெடுத்து நெய்யிலிட்டுக் காய்ச்சி வடித் 

திறுக்கவும். 

அளவு 

ஒரு வராகனேடை (4.2 கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

மேகநோய்கள் இருபதும், விப்புருதி, பாண்டு, விடபாகம் 

போன்றவையும் தீரும். (பா. 330-334) 

15. குக்கில்டெய் 

செய்முறை 

குக்கல் நான்கு கழஞ்சு (20,4 கிராம்) எடுத்து வேப்பிலைச் 

சாறு விட்டரைக்கவும். நெல்லிக்காய் கந்தகம், குங்கிலியம், 

வெள்ளைப் பாடாணம் இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 

கிராம்) சேர்த்து ஆட்டி வழிக்கவும். அத்துடன் அவின் நெய் 

ஒரு நாழி (1.3. லிட்.) கூட்டிக் காய்ச்ச வடித்திறுக்கவும். 

அளவு 

இரண்டு காசெடை (330 மி.கிராம். 

தீரும் நோய் 

, சடைக்கிரந்தி தீரும், ட. (பா. 463, 464)
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16. சடைச்சி கெய் 

செய்முறை ற. 

சடைச்சியின் பட்டை ஒருதுலாம் (3.500 இ,கிராம்) எடுத்து 

எண் குறுணி (42.5 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி, எட்டிலொன் 

றாகக் குறுக்கி வடிக்கவும். அத்துடன், ஆலின்நெய் இரண்டு 

நாழி (2.6 லிட்.) வேப்பெண்ணெய் ஒருபடி (1.3 விட்.), கச்சத் 

திராய்ச்சாறு ஒருநாழி (1.3 லிட்.) கூட்டவும். மேல்மருந்தாக 

அதிமதுரம், பேய்ப்புடல், பொற்கொனள்றை மூலம், பேய்மிரட்டி, 

வெட்பாலையரி௪, அதிவிடயம், பற்படாகம், ௮த்தித்இப்பிலி, 

விளாவரிச, வேப்பம்பட்டை, கொடுவேலி, கடுகுரோணி, நில 

வேம்பு, பெருங்குரும்பை வேர் இவை வகைக்கு மூன்று வராகன் 

(12. 6 ராம்) ஆட்டியெடுத்து நெய்யுடன் சேர்க்கவும். அதை 

வடித்தாற்றி வைத்துக் கொண்டு இரசம், கந்தி, மனோசிலை 

இம்மூன்றும் வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கராம்) சேர்த்துத் 

தூளாக்கக் கூட்டவும். 

MOT BY 

நோயாளிக்கேற்றபடி இரண்டு அல்லது மூன்று கழஞ்சு 

(15.3 கிராம்) உள்ளுக்குக் கொடுத்து, மேலேயும் பூசவும், 

அரைப்புத்கூள் பூள குளித்து வரவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பறங்கிப்புண், சூலைகள், படுவன், அரிகிரந்து, சறுசொறிகள், 

செம்புண்கள், குட்டம் இவை தீரும். (பா.315-318) 

17. சீதேவி செங்கழுநீர் கெய் 

செய்முறை 

சீதேவிச்சாறு நான்கு படி (3.3 லிட்.), மஞ்சிட்டி, தாமரை 

யிலை, இலவங்கம், கடுகுரோணி, கோட்டம், நன்னாரி, 

அதிமதுரம், சந்தனம் இவை வகைக்கு ஒரு வராகன் (4.2 

இராம்) எடுத்துச் சேோர்த்தாட்டிக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

மேலேயும் பூசவும்.
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தீரும் நோய்கள் 

சன்னி, சுரம் எண்பத்து நான்கும் தீரும், புண்திரும். கண் 

குளிர்ச்சியாகும். (பா.344, 345) 

18. சீந்தில் நெய் 

செய்முறை 

சந்டில், பேய்ப்புடல், வேப்பம்பட்டை இவை வசைக்கு 

இரண்டு பலம் (70 கிராம்) இடித்து, ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.) 

நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி நரலிலொன்றாக் வற்ற வைத்து ஒருபடி 

(1.3 லிட்.) நெய் சேர்க்கவும். மேல்மருந்தாக, பேய்ப்புடல், 

இலாமிச்சம்வேர், மஞ்சள், மரமஞ்சள், அடில், சந்தனம், 

சச்சோலம், தேவதாரம், கோட்டம், சவெப்பு சந்தனம், ஏலம் 

இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கராம்) ஆட்டிச் சேர்த்து 

மூன்று நாள்கள் கொதிக்க வைக்கவும். நாலாம்நாள் வடித்து 

வைக்கவும், 

அள்வு 

. இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) 

தீரும் தோய்கள் 

பேய்ச்சொறி, சிரங்கு, புண், கருங்குட்டம் தீரும். பின்வரும் 

நயமும் செய்யவும். 

நசியம் 

வேப்பந்தோல், கடுகுரோணி, கோட்டம், முந்திரிலை, 

பேரீச்சம்பழம்,  முருத்கம்பூ,  நெல்லிப்பூ, அத்தித்தஇப்பிவி 

இவற்றை ஓூளவாய்ப் பிழிந்து ,நூயமிடவும் தீரும். - 

(ur. 310-312) 

19. சுக்கு நெய். 

செய்முறை 

சுக்கு இருபதுபலம் (700 கிராம்), ஆயிலுடபட்டை இருபது 

பலம் (700 கிராம்) எடுத்து இடித்து, முக்குறுணி (16,1 லிட்.) 

நீரிலிட்டு நாலிலொன்றாக வற்றக் காய்ச்சவும், அத்துபன்: தயிர்த்
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கதுண்ணீர் இரண்டுபடி (2.6 லிட் ), நெய் இரண்டரைப்படி. (3.4 

லிட்.) சேர்க்கவும். அத்துடன், பெருங்காயம், திரிகடுகு, 
செவ்வியம், ஓமம், . அத்தித் திப்பிலி, கொடுவேலி வேர், 

தப்பிலி, இப்பிலிமூலம், எவச்சாரம் இவை வகைக்கு இரண்டு 

கழஞ்சு சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

மூன்று கழஞ்சு (15.3 கராம்) ஒருவேளை மட்டும்; ஒரு 
மண்டலம். 

தீரும் நோய்கள் 

அதிசாரம், பாண்டு, சோகை, முறுக்குவலி, வயிற்றுவலி 

உடல்வலீ, காந்தல் இவை தீரும். (பா,272-274) 

20. செங்கழுநீர் நெய் 

செய்முறை 

செங்கழுநீர்ச்சாறு எட்டுநாழி (10.4 லிட்.) எடுத்து, இல 

வங்கம், அஇிமெதுரம், கோட்டம், மஞ்சிட்டி, சண்பகப்பூ, கடுகு 

ரோகணி, சந்தனம், வெட்டி வேர், நன்னாரி, நீர்வள்ளிக்கிழங்கு, 

இலாமிச்சம், செங்கழுநீர்த் இழங்கு, நரிமருட்டி, முத்தக்காக 

இவை வகைக்கு ஓரு காசெடை (165 மி.கிராம்) ஆட்டுச் 

சேர்க்கவும். அத்துடன் ஆவின் நெய் மூன்றுபடி (3.9 லிட்.) 

சேர்த்து முறைப்படி. காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அள்வு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

சுரங்கள், சன்னி இவை தீரும். . (பா.345, 346) 

21. தச௪மூல நெய். 

செய்முறை 

பெருவாகை, முன்னை, வில்வம், பாதிரி, கண்டங்காரி, 

பெருங்குமிழ், வழுதலை, நெருஞ்சி இவற்றின் வேர்கள் வகைக்கு
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ஆறு பலம் (210 இராம்), சிற்றாமல்லி, பேராமல்லி இவை 

வகைக்கு அறுபது பலம் (2.100 கி,கிராம்) என இவை பத்தும் 

கூட்டித் தூளாச்சிப் பாண்டத்திட்டு ஆறுகுறுணி (32.2 லிட்.) 

நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். எட்டிலொன்றாக வற்றியபின் ஆவின் 

நெய் இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) சேர்க்கவும். இரிகடுகு, திரிபலை, 

இந்துப்பு, ஏலம், கோட்டம், விளாவரிச௪, வாலுளுவை, சவட்டி 

லுப்பு, ஓமம் இவை வகைக்கு ஒரு வராகன் (4,2 கராம்) கூட்டி, 

மூன்றுநாள்கள் சிறுகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

ஒரு கழஞ்சு (3.1 Agri), காலை, மாலை இருதேரம் 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

காசம், நெஞ்சு நோவு, கிராணி, நெஞ்சிற்கட்டு தீரும். 

இத்துடன் ஆனந்த வைரவனையும் சேர்த்து ஒரு மண்டலம் 

அருந்தவும். உடல் வனுவடையும். (பா.295-297) 

22, தயிர் நெய் 

செய்முல்றி 

ஆவின்நெய் ஒருகுறுணி (5.3 லிட்.), தயிர் ஒருநாழி (1.3 
லிட். வாங்கிச் சேர்த்து அத்துடன், பெருங்காயம், ஓமம், 

இப்பிலி, கடுக்காய், வட்டத்தருப்பி, கருஞ்சீரகம், புங்கம்வோர் 

இவை வசைக்கு.் பத்துப் பலம் (350 சராம்), வேர்க்கொம்பு 

முப்பது சழஞ்சு (153 கிராம்) பொடித்துச் சேர்த்து, எண்குறுணி 

(42.4 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். நாலிலொன்றாக வற்றிய 

பின்பு ௮தில், இப்பிலிமூலம், காட்டுத்திப்பிலி, இருசீரகம், 

அத்தத்திப்பிலி, வில்வக்சாய், வட்டத்திருப்பி, மரமஞ்சள், 

வெட்பாலையரிச, அதிமதுரம், அரத்தை இவை வகைக்கு 

வராகனெடை (4.2 கராம்) சேர்த்திடித்துக் கூட்டவும். இதை 

வடித்து வைக்கவும்,
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அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

இராணி, குன்மம், அதிசாரம், சூலை இவை இரும். 

(பா.269-271) 

23. தனிக்குக்கில் நெய் 

செய்முறை 

வேப்பந்தோல், கண்டங்காரி, பேய்ப்புடல், ஆடாதோடை, 

சீந்தில், சிறுவழுதலை இவற்றின் வேர்கள் குனித்தனியே 

வகைக்குப் பத்துப் பலம் (350 கிராம்) எடுத்து ஆட்டவும். 

இவற்றை எண் குறுண்றி (42.4 லிட்.) நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாக 

வற்றக் காய்ச்சவும். ஆவின் நெய் ஆறேகால் படி (32.1 லிட்.) 

சேர்க்கவும். இவற்றுடன், பொன்முசுட்டை, வாய்விளங்கம், 

செவ்வியம், தேவதாரம், தப்பிலி, எவச்சாரம், சத்திசாரம் , 

ஏலம், மஞ்சள், வீழிவோத்தோல், வெட்பாலை, மிளகு, ஓமம், 

கொடுவேலி, கடுகுரோணி, மஞ்சிட்டி, அதிவிடயம், கடுக்காய், 

வசம்பு, சீரகம் இவை வகைக்கு இரண்டு ,காசெடை (330 

மி.கிராம்) எடுத்து, அத்துடன் குக்கில் ஒரு பலம் (35 கிராம்) 

சேர்த்து, தயிர்த் கண்ணீர் விட்டாட்டிச் சேர்க்கவும். இதை 

ஐந்து நாள்கள் கொதிக்க வைத்து வடித்திறுத்து வைக்கவும். 

அளவு 
ஒரு வராகன் (4.2 இராம்) நரியமிட்டு உடம்பிற் பூசவும். 

தீரும் நோய்கள் 

காசம், பவுத்திரங்கள், வீக்கம், விப்புருதி, சண்டமாலை, 

இராணி, கழல்வாதம், பேய்ச்சொறிகள், பினிசம், சூலை, ஈளை, 

ஆறாப்புண், வாந்தி இவை இரும். (பா. 286-289) 

24. திப்பிலி நெய் - 1 

செய்முறை 

நிலவேம்:) வேர், நன்னாரி வேர், குருவேர், இலாமிச்சம் 

Cat, சந்தனம், பேராமல்லி, நெல்லிக்காய், வெட்பாலையரிச |
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முந்திரிகை, கீழ்க்காய் நெல்லி, அரத்தை. சீரகம், சடுகுரோணி, 

இப்பிலி இவை வகைக்கு ஆறு கழஞ்சு (30.6 சராம்) எடுத்துச் 

சேர்க்கவும். அத்துடன் ஆவின்பால் நான்குபடி (5.3 லிட். 

ஆலின்நெய் இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) விட்டு காய்ச்சி வடிக்கவும், 

அளவு 
தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

ஈளைவலி, சுவாசகாசம் போன்ற நோய்கள் தீரும். 
(ur, 215, 216) 

25. திப்பிலி கெய் - 2 

செய்முறை 

தப்பிலி, கடுகுரோணி, வெட்பாலையரிச, தீழ்க்காய்நெல்லி, 

வில்வவேர், வேப்பம்பட்டை, தான்றி, சந்தனம், தோடை, 

இலாமிச்சம், முத்திரிலைப்பழம், சிறுசண்பகம், அதிவிடயம் இவை 

வகைக்கு ஒரு காசெடை (165 மி.கிராம்) எடுத்து நீரிலாட்டவும், 

ஆவின் நெய்யும், . தண்ணீரும் தனித்தனியே ஒருநாழி (1.3 

லிட்.) எடுத்துச் சேர்க்கவும். மந்தாக்கினியில் முறைப்படி 

காய்ச்சி வடித்து வைக்கவும். 

அளவு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) 

தீரும் தோய்கள் 

சுரம், விக்கல், உழலை, அரோட௫ிகம், தலைநோவு, பிரமேகம் 

போன்றவை தீரும். 

துணை மருந்துகள் . 
தேன், பால், . (பா. 342. 943):
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26, திரிபலா நெய் 

செய்முறை 

திரிகடுகு, Hauer, கொடுவேலிவேரின் பட்டை, சிவதை 

வேர், நிலவாமணச்குவேர், மரமஞ்சள், பொற்கொன்றைக்காய், 

அதிவிடயம், கடுகுரோகணி, மஞ்சள், வட்டத்திருப்பி இவை 

வகைக்கு மூன்றரை வராகன் (14.7 கிராம்) இடித்துச் சேர்த்து, 

ஒரு நாழி (1.3 லிட்.) நெய்யில் கலக்கிக் காய்ச்சவும். அதில் ஓர் 

உழக்குக் (336 மி.லிட்.) கள்ளிப்பால் விட்டும் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அள்வு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

குட்டம், குன்மம், வெண்குட்டம், பாண்டு, விடக்கடி, 

சூலை, உன்மத்தம் இவை நீரும். (பா. 326-328) 

27. துருவாதி நெய் 

செய்முறை 

வெள்ளறுகின் சாறு எட்டு நாழி (10.4 லிட்.) பழந்தின்னிப் 

பாலையட பட்டை. முப்பத்திரண்டு பலம் (1.120 கி.கிராம்) 

நெய் ஐந்து உழக்கு (1.688 லிட்.) விட்டு இடிக்கவும், இதை 

இரண்டு படியாக வற்றக் காய்ச்சி, ஆவின்பால் இரண்டு படி 

(2.6 லிட்.) சேர்க்கவும். அத்துடன் அதிமதுரம், பாலைமுகிழ், 

இலாமிச்சம்வேர், நன்னாரி, கொம்பரசக்கு, குங்கிலியம், மலக் 

காய் சந்தனம், முந்திரிகை, அடவிக் கச்சோலம், வெள்ளறுகு, 

"கொட்டிமூலம், முத்தக் காசு, அ௮ல்லிமூலம், காமரை வளையம் 

'இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) . கூட்டியாட்டி 

மூன்று நாள்கள் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு. | 

ஒரு கழ்ஞ்சு. (5. கிராம்) நெய் 'கொடுச்சவும்.
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தீரும் நோய்கள் 

வசூரிப்புண், ஆறாப்புண், வீக்கங்கள், இரத்தபித்தம், 

உள்கரந்தி, புறக்கிரத்தி ஒடுக்கள், சூலை, இச்சுட்ட புண்கள். 

் (பா.305-309) 

28. தூதுவளை நெய் 

செய்முறை 

தூதுவளை, வேப்பம்பட்டை, சீந்திவிலை, பேய்ச்சுண்டப் 

பழம், கண்டங்கத்திரிவேர் இவை வகைக்கு நான்கு கழஞ்சு 

(20.4 கிராம்) ஆட்டி எடுத்து, ஒருநாழி (1.3 லிட்.) நெய்யி 

லிட்டு காய்ச்சி வடித்திறுத்து வைக்கவும். 

அளவு 
இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), ஒருவேளை மட்டும். 

தீரும் நோய்கள் 

கக்கல், விக்கல் இவை தீரும். (பா.325, 329) 

29. தேற்றாங் கொட்டை. கெய் 

செய்முறை 

தேற்றாம்விதை கால்படி (336 மி.லிட்.) எடுத்து, நன்கு 

கழுவி உலரவைத்து, பசுவின் பாலில் மூன்றுநாள் ஊற வைத் 

தெடுக்கவும். அதனை இருகூறாக்கப் பால் விட்டாட்டவும். 

அத்துடன் அதேயளவு வெண்ணெய் சேர்த்து அடுப்பிலிட்டுக் 

காய்ச்சவும். நன்கு பொன்னிறமானதும், சீரகம், ஏலம் வகைக்கு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்); சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, 

கிராம்பு, சிறுநாகப்பூ, 'தாளிசபத்திரி, அதிவிடயம், அதிமதுரம், 

கருஞ்சீரகம், குராசானியோமம், இலவங்கப்பட்டை. சதகுப்பை, 

திரிகடுகு இவை வகைக்கு வராகனெடை. (4.2 கிராம்) கூட்டி 

யிடித்துச் சேர்க்கவும். அத்துடன் சனி மூன்று பலம் (105 கிராம்) 

பொடித்துத் தூவவும். பதமாக வடித்திறக்கவும். oO
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அளவு 
கொட்டைப் பாக்களவு. இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

திரும் நோய்கள் 

பித்தவெட்டை, சத்தி, வாந்தி, பெருமேகம். இருமல், 

ஈளை, மதிமயகத்கம், காந்தல், எரிவு, தாகம், நெஞ்செரிப்பு, 

வயிற்றிரைச்சல், உட்டணங்கள்,'கால்கைகள் காந்தல், புகைச்சல், 

சயம் போன்றவை இரும், 

பத்தியம் 

புளி, சுப்பு இவற்றை நீக்கவும். ் (பா.1270-1277) 

30. நாயுருவி நெய் 

செய்முறை 

சிவந்த நாயுருவிச் சமூலம் ஒரு துலாம் (3.500 கி. கிராம்) 

எடுத்துத் தூளாக்கி எண் குறுணி (42.4 லிட்.) நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சவும். எட்டிலொன்றாக வற்றியபின் ஆவின் நெய் ஆறே 

கால்படி (8.1 லிட்) விடவும். மேல் மருந்தாக, கொடுவேலி 

வேரின் பட்டை, குறுஞ்சூரைவேர், வெட்டிவேர், முன்னை 

வேர், முசட்டைவேர், வதை வேர், இரிஈடுகு, இந்துப்பு, 

திரிபலை, நேர்வாளம், சேங்கொட்டை, தான்றி மரப்பட்டை, 

ஆயிலுடப்பட்டை, புங்கம்பட்டை, வெண்கொல்லைப் பல்லி 

மூலி, கத்தூரி மஞ்சள், பிரண்டைக்கிழங்கு, காட்டுச்சேனை, 

மருட்சிழங்கு இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) 

ஆவின் பாலில் ஆட்டிச் சேர்க்கவும். இவற்றுடன் ஆவின்பால் 

நான்கு படி. (5.3 லிட்.) சேர்த்து நான்கு நாள்கள் கொதிக்க 

வைத்து வடித்திறுக்கவும். 

அளவு 
ஒரு கழஞ்சு (5.1 இராம்), காலையில் மட்டும். 

தீரும் நோய்கள் 

முளை மூலம், முகிழ்மூலம், இரத்த மூலம், தாதுமூலம், 
உள்மூலம், முளைச்சோரி மூலம் போன்ற ஆறுவகை மூலதோயும் 

௮-9
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இரும். பின்வரும் குடிநீர், களிம்பு இவற்றையும் உடன் பயன் 

படுத்தவும். (பா.298-300) 

குடிநீர்: 1 
சன்னலவங்கம், விலாமிச்சம் வேர் இவை வகைக்கு ஐந்து 

கழஞ்சு (25.5 கிராம்) இடித்து, ஒருபடி (1.3 லிட்.) நீரிலிட்டுக் 

காய்ச் எட்டிலொன்றாக வற்று வடிக்கவும். இதை ஐந் 
நாள்கள் கொள்ள முளை கரையும், 

குடிநீர்: 2 
வேர்க்கொம்பு, வெட்பாலைப்பட்டை, கடுக்காய் இவற்றை 

நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி வடித்துக் கொடுக்கவும். 

குழநீர்: 3 

அதிமதுரம், சந்தனம், நிலவேம்பு, சிறுகாஞ்சொறி மூலம் 
இவற்றை நீரிலிட்டுக் காய்ச்: வடித்துக் கொடுக்கவும். வறன் 

மூலம், உள்மூலம், வலி தீரும். 

குடிநீர்: 4 
வெட்பாலையரிச, பட்டை, கருடபச்சை இவை ஓரளவாய் 

எடுத்து, பச்சரிசிக் கழுநீரிலாட்டி, தேன் சேர்த்துக் கொடுக் 
கவும். 

குழநீர்: 5 
.... சந்தனம், செங்கழுதீர்க்கிழங்கு, இலவம்பிசின் இவை ஓரள 

வாய் ஆட்டுப் பாலிலிட்டு எடுத்துக் கொடுக்கவும். மூலக்கிராணி 

போன்றவை இரும். 

களிம்பு 

முகிழ்மஞ்சள் வேண்டிய அளவு எடுத்துக் கள்ளிப்பாலில் 

நன்கு அரைத்துப் பூசவும் மூலமுளை கரையும். 

_ கள்ளியிலை, எருக்கிலை, மாவிலிங்கயிலை இவற்றைப் 

புகை பிடிக்கவும் கரையும். (பர.301-304).
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91, நிலப்பனை நெய் 

செய்முறை 

_ நிலப்பனைவேர், ஓதியம்பட்டை, கருங்காலிப்பட்டை, 

கருநாவற்பட்டை இவை வகைக்கு நூறுபலம் (3.500 கி,கிராம்) 

இடித்து, தூணி (21,5 லிட்.) நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாகச்' 

சாய்ச்சவும், அத்துடன் ஆவின் நெய், பால், புளியாரைச்சாறு, 

நீர்வள்ளிக்கிழங்குச்சாறு இவை வகைக்கு இரண்டு நாழி (2.6 

லிட்.) சேர்க்கவும். இவற்றுடன் பொன்முசுட்டை., சிறுகாஞ் 

சொறி, விளாம்பழம், திரிபலை, கொத்தமல்லி, மாங்கொட்டை, 

பேரீச்சம்பழம், முந்திரிகை, பெருங்குமிழம்பழம், அரத்தை, 

சக்கு, தாமரை மலர்த்தாது, வெள்ளிலவம்பிரன், முடக்கற்றான், 

காட்டாத்திப்பூ, 8ீழ்க்காய் நெல்லி, ஓதியம்பட்டை, மாதுளம் 

பழத்தோடு, வில்வப்பிஞ்சு, அதிமதுரம், விளாம்்பிசின், வெள்ளி 

லோத்திறம், முத்தக்காசு. அஞ்சனக்கல்,  சாத்திரவேதி, 

அமுக்கிரா, நன்னாரி, கல்நார், இலாமிச்சம், அத்தித்திப்பிலி, சிறு 

நாவல், புளியம் விதைத்தோடு, இலவங்கப்பட்டை, இலவங்கப் 

பத்திரி, குராசானியோமம், குங்கிலியம், ஏலம் இவை வகைக்கு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) கூட்டியிடித்து அவின் பாலில் 

ஆட்டியெடுத்துச் சேர்க்கவும். இதை நன்றாக வடித்திறுத்துப் 

பரணியிலே சேர்க்கவும், 

அளவு 

' இரண்டு கழஞ்சு (10.2 சராம்) காலையில் கொடுக்கவும். 

மாலையில் கொடுக்கப் பின்வரும குடிநீர் செய்யவும். 

பருத்தி விதை, நிலப்பனையின் கிழங்கு, நீர்வள்ளிக்கிழங்கு, 

முசுமுசுக்கை வேர், பேரீச்சம் பழம் இவை வகைக்கு இரண்டு 

காசெடை (830 மி இராம்) கூட்டிச் சேர்த்து, நாழி (1.3 லிட்.) 

அளவு பாலில் போட்டு, உழக்காலக் காய்ச்சி வடித்து, இரண்டு 

வராகன் (8.4 சராம்) சர்க்கரை சேர்த்துக் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பெரும்பாடு, எலும்புருக்கி, பொருமல், தாகம், சோபம், 

பிரமியம், சுவாசகாசம், பாண்டு, இரத்த காசம் இவை இரும். 

(பா. 238-243)



772 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

32. பஞ்சகவ்விய நெய் 

செய்முறை 

ஆவின் பால், தயிர், நெய், நீர், கோமயம் இவை ஐந்தும் 

குனித்தனியே இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) எடுத்துக் கொள்ளவும்; 

இத்துடன் கற்க வகையாக அதிமதுரம், சிறுதேக்கு, கேர்ட்டம்; 

இந்துப்பு, வாய்விளங்கம், கொத்தமல்லி, விளாவரிசி,வாலுளுவை, 

வெட்பாலையரிச, வசம்பு, உள்ளி, தேவதாரம், சதகுப்பை, 

அரத்தை, சந்தனம், கடுஞ்சீரகம், பூதகரப்பான்பட்டை 

பூலாவின்பட்டை, பொன்முசுட்டைவேர், நெல்லிவேர், சாரணை 

வேர், ஈழ்க்காய் நெல்லி, நிலப்பனைவேோர், துத்தி வேர், கடுகு 

ரோகணி, பெருங்குரும்பை, அதிவிடயம், சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, 

இரிகடுகு, வில்வவேர்ச்சாம்பல், இரிபலை இவற்றை வகைக்கு 

ஒரு கழஞ்சு எடுத்தரைத்துச் சேர்க்கவும். இதை மூன்று தாள்கள் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். இதை எட்டுநாள்கள் நெற்குழியில் வைத் 

தெடுக்கவும். 

அளவு 

ஒருகழஞ்சு (5.1 இராம்). காலையில் மட்டும். 

தீரும் நோய்கள் 

பெரும்பாடு, குன்மம், பீனிசம், பித்தபாண்டு, காமாலை” 

பெருவயிறு போன்றவை தீரும். (பா, 276-280) 

33. பஞ்ச கோலக் குக்கில் கெய் 

செய்முறை 

சித்திரமூலம், சுக்கு, செவ்வியம், இப்பிலி, திப்பிலிமூலம்; 

பொன்முசுட்டை, சீந்தில், சுண்டைவேர், வில்வவேர், ஆடா 

தோடை, பேய்ப்புடல், கண்டங்காரி, நிம்பத்தோல், கருவேலம் 

பட்டை, ஆயிலத்தோல், புங்கத்தோல், கொன்றைத்தோல், 

முத்தக்காக, ஆடுதின்னாப்பாளை, செங்கடுக்காய், கொத்த 

மல்லி, தேவதாரம், வசம்பு, முட்காவேளைவேர் இவை 

வகைக்கு அறுபது கழஞ்சு (306 கிராம்) வாங்கித் தாளாக்கவும்- 

ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாகக் குறுக்கி 

வாங்கவும். பின்பு ஆவின் நெய் ஒருபடி (1.3 லிட்.) விடவும்,



உரை விளக்கங்கள் 773 

மேல் மருந்தாக, சீனக்காரம், நாகப்பூ, திரிகடுகு. தேவதாரம், 

திரிபலை, சவுக்காரம், ஏலம்,  சத்திசாரம், கோட்டம், 

வசம்பு, இலவங்கப்பத்திரி, கொடுவேலி வேர்ப்பட்டை, தப்பிலி 

மூலம், கரிப்பான், கடுகுரோகணி, சாரணை, தேவதாரம், அதி 

விடயம், பொன்முசுட்டைவேர், வெண்கடுகு. கடுக்காய், 

மாஞ்சில், பெருங்குரும்பை, அத்கஇித்திப்பிலி, பெருங்காயம், 

ஓமம், இத்துப்பு, வளையலுப்பு, காய்ச்சுப்பு, பொட்டிலுப்பு, 

கல்லுப்பு, பெருமரப்பட்டை.,, உகாவேர் இவை வகைக்கு ஒரு 

வராகன் (4,2 இராம்), குக்கில் ஐந்துபலம் (175 கிராம்) என 

அனைத்தையும் சேர்த்து ஆவின் பாலிலாட்டி எடுத்துக் 

கலக்கவும். இதை ஐந்து நாள்கள் கொதிக்க வைத்து எடுத்து 

வடிக்கவும். இதை பதினைந்து நாள்கள் நெற்குழியில் வைத் 

தெடுக்கவும். 

அளவு 

ஓரு வராகனெடை (4.2 கிராம்). ஆறு வாரங்கள் 

கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பவுத்திரம், பிளவை, சூலை, அட்டகுன்மம், விப்புருதி, 

நாவில்புண், முலைக்குத்து, புண்கள், யோனிச்சூலை, விரணங்் 

கள், கண்டமாலை இவை தீரும். (பா. 280-280) 

34. பலாசு நெய் 

செய்முறை 

் பலாச முப்பத்திரண்டு பலம் (1.120 இ.கிராம்) எடுத்து 

இரண்டு குறுணி (10.6 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி ஒரு படியாகக் 

(1.3 லிட்.) குறுக்கி வடிக்கவும். அத்துடன் இலைத்தண்டு பன் 

னிரண்டு கழஞ்சு (61.2 சராம்) சேர்த்து, ஒருபடி (1.3 லிப்) 

நெய் விட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு.
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தீரும் நோய்கள் 

இராணி, குன்மம், கழிச்சல், விக்கல் இவை தீரும். 
(பா, 268,269) 

35. புளியாரை நெய் 

"செய்முறை 

புளியாரைச் சாறு ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.) ஆவின் நெய் 

இரண்டு படி (2.6 லிட்.), தயிர் ஒரு நாழி(!.3 லிட்..), எடுத்துச் 

சேர்க்சவும். அத்துடன், அதிவிடயம், இந்துப்பு, பெருங்காயம், 

எவச்சாரம், சாதிக்காய், வெட்பாலை, இப்பிலிமூலம், கிராம்பு, 

மாதுளம்பூ, மரமஞ்சள், இலவங்கம் இவை வகைக்கு ஆறு 

கழஞ்சு (30.6 கிராம்) கூட்டிச் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அள்வு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

ரொணிகள் ஆறுந் தீரும். (பா. 267, 26) 

36. பூசணிக்காய் நெய் 

செய்முறை 

பூசணிக்காய்ச்சாறு, நீர்வள்ளிக்கிழங்குச், சாறு இவை 

வகைக்கு எட்டு படி (10.4 லிட்.), கருப்பஞ்சாறு, ஆவின்பால், 

ஆவின் நெய் இவை வசைக்கு இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) எடுத்துச் 

சேர்க்கவும். இவற்றில், இலவங்கம், ஏலம், இந்துப்பு, விளாவரிசி, 

அசமதாகம், சாதிக்காய், சீரகம், சதகுப்பை, கூகைநீறு, 

குத்திரிகை, பேரிச்சம் பழம், கோட்டம், அதிமதுரம், சாதிக்காய் 

இவை வகைக்கு ஐந்து கழஞ்சு (25.5 கிராம்) எடுத்து ஆவின் 
பாலிலாட்டிச் சேர்க்கவும். இதில், பேய்வாழைப்பழம் பத்தும் 

பஞ்சதாரை ஓர் உழக்கும் (336 மி.லிட்.) சேர்த்து முறைப்படி 

காய்ச்சி வடிக்கவும், ் 

அள்வு ் 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கராம்), கரலை மாலை இரு 
வளையும்.
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தீரும் தோய்கள் 

சயம், மேகம், சுரமாந்தை, நெஞ்சுவலி, கிரிச்சனங்கள், 

மூத்திரப்பாளை, இரத்த காசம், பித்தகாசம், குடல் வாதம், 

சூலை வாதம் இவை தீரும். (பா. 258-260) 

37. பேய்ப்புடல் நெய் 

செய்முறை 

பேய்ப்புடல் சமூலம், வேப்பந்தோல், ஆயிலப்பட்டை, ௧௫௬ 

வேம்பு, நாவற்பட்டை, நன்னாரிவேர், அத்திமுகிழ், ஆலமுகிழ், 

அரச முகிழ், இத்திமுகிழ், இலந்தை, இப்பிலி மூலம், தாமரைத் 

குண்டு மூலம், சவதைவேர் இவை வகைக்குப் பத்து பலம் 

(350 கராம்) எடுத்து இடித்து, பத்து குறுணி (53 லிட்.) 
நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். இதை நாலிலொன்றாய்க் குறுக்கி 

அத்துடன் அறேகால்படி (8.1 லிட்.) ஆவின் நெய்யும், ஆவின் 

பால் ஒரு குறுணியும் (5.3 லிட்.) சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, 

அதிமதுரம், ஓமம், இந்துப்பு, வெள்ளிலோத்திரம், இப்பிலி, 

தேவதாரம், கராம்பு, மஞ்சள், மரமஞ்சள், தாமரைப் பூந்தாது, 

தாமரை வளையம், அத்திமுகிழ், இலந்தை, நன்னாரி, - நந்தி 

வோர், திரிபலை, செங்கழுநீர்க் கழங்கு, மஞ்சிட்டி, பெருங் 

குரும்பை, வெந்தயம், வேப்பலகு இவை வகைக்கு மூன்று 

வராசன் (12,6 இராம்), குக்கில் முப்பது வராகன் (126 சராம்) 

எடுத்து ஆவின் பாலிலே ஆட்டிச் சேர்க்கவும், இதை நான்கு 

நாள்கள் மந்தாக்கினியில் காய்ச்சி வடிக்கவும், 

அள்வு 

ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்), ஒரு மண்டலம் (48 நாள்கள்]. 

தீரும் நாய்கள் 

புண். வீக்கம், சிலேற்பனம், பிளவை. பவுத்திரம், பருக்கள், 

இரந்தி, விரணங்கள் இவை இரும். (பா.290-299 

38. பொன்முசுட்டை கெய் 

, செய்முறை 

பொன்முசுட்டை, சித்திரமூலம், மாதுளம், வேர்த்தோல், 

மாதுளந்தோடு, அதிவிடயம், கோட்டம், இப்பிலிமூலம், சுக்கு,
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இப்பிலி, மஞ்சள், தேவதாரம், மரமஞ்சள், வாலுளுவை, 

இலத்தைப் பட்டை, வெட்பாலை, வசம்பு, அரத்தை, ஏலம், 

சற்றேலம், கடுகுரோகணி, இலவங்கப்பட்டை, இலவங்க பத்திரி, 

ஓமம், பேய்ப்புடல், மிளகு இவை வகைக்கு ஒரு வராகன் (4.2 

ரொம்) எடுத்து இரண்டு படி (2.6 லிட்.) ஆவின் பாலில் ஆட்டி 

எடுக்கவும். அத்துடன் ஆவின் நெய் ஒருதாழி (1.3 லிட்.) 

சேர்த்து வடித்திறுத்து பரணியிலே சோர்த்து வைக்கவும். 

அள்வு 

சேவையான அளவு, 

தீரும் நோய்கள் 

உள்மாந்தை, குழந்தைகளின் கிராணி, மாந்தம், கணை | 

பிரளி, காமாலை, சோசை இவை தீரும். (பா.274-276) 

39. முந்திரிகை நெய் 

செய்முறை 

முந்திரிகை, வெட்பாலையரிசி, அத்தித்திப்பிலி, சந்தனம், 

அதிவிடயம், நெல்லி, நிலவேம்பு, இலாமிச்சம்வேர், வில்வவோர் 

இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) நீர் விட்டு ஆட்டவும். 

அத்துடன் ஆவின் நெய் ஒருபடி (1.3 லிட்.), தண்ணீர் ஒரு 

நாழி (1.3 லிட்.) விட்டு மந்தாக்கினியில் காய்ச்சவும், நீர் 

வற்றிய பின் வடித்து இறுக்கவும். 

அளவு 

மூன்று சழஞ்சு (15.3 கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

நாள்பட்ட சுரம், காந்தல், வயிற்றெரிவு, இருமல், 

செண்டை, சொறி இவை தீரும். . (பா.339, 340) 

40. முயல்நெய் 

செய்முறை 

முயல் ஓன்றினைப் பிடித்துவந்து அதன் கால்களையும் 

உள்ளே குடலையும் போக்கி நாற்பது பலம் (1.4 கி.கிராம்)
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எடுத்துக் கொள்ளவும். அதை நன்கு இடித்து ஒரு பாண்டத் 

இட்டு, அதில் முக்குறுணி (16.1 லிட்.) நீர் விட்டுக் காய்ச்சி 

நாலொன்றாக வற்ற வைக்சவும். அத்துடன் தோடைச்: சாறு 

ஒரு குறுணி (5.3 லிட்.), ஆவின்பால் இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) 

நெய் இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) சேர்க்கவும். மேல் மருந்தாக, 

இப்பிலி, இப்பிலிமூலம், சுக்கு, கா்க்கடக சிங்கி, சித்திரமூலம், 

சிறுதேக்கு, குராசானியோமம், செவ்வியம், இருசீரகம், கராம்பு, 

சடாமாஞ்சில், கடுகுரோணி, மிளகு, கோட்டம், இந்துப்பு, 

வாலுளுவையரிசி, முந்திரிகை, ஏலம், இலவங்கம், அ௮இவிடயம், 

அரத்தை, அத்தித்திப்பிலி இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு 
(10.2 இராம்) எடுத்துப் பாலிலாட்டிக் கொள்ளவும். அத்துடன், 

பெருங்குமிழ், முன்னை, கண்டங்காரி, சிற்றாமல்லி, பேரா 

மல்லி, -.கூவிளம், நெருஞ்சி, சிறுவமுதலை; . தூதுவளை, 

அமுக்றொவேோர், சங்கம் வேர், இப்பிலி, மிளகு, மஞ்சள், தேவ 

தாரம், அரத்தை இவை . வகைக்கு மூன்று மூன்று பலம் (105 

இராம்) சேர்த்துத் தூளாக்கி ஒரு தூணி (21.5 லிட்.) நீரிலிட்டுக் 

காய்ச்சவும். இதை நாலிலொன்றாய்க் குறுக்கியெடுத்து மூன்று 

நாள் ஊற வைத்து நாலா நாள் எடுக்கவும், . 

அளவு 

நெய் * கழஞ்சு (2.55 கராம்), தேன் $ கழஞ்சு (2.55 

கிராம்) காலை, மாலை இரண்டு நேரம். 

தீரும் நோய்கள் 

தொண்ணூற்றாறு சயம் தீரும். மாந்தம் தீரும். 

(பா.229-234 

41. முலைப்பால் நெய் 

செய்முறை 

முலைப்பால் இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) எடுத்து அதில், 

கொடுப்பை வேர், வெள்ளரி Mong, பூசணிக்காய் விதை, 

நெல்லிமுள்ளி, அதிமதுரம் இவை தனித்தனியே இரண்டு கழஞ்சு 

(10.2 கிராம்) அரைத்துக் கூட்டவும். இத்துடன் ஆவின் நெய் 

ஒருநாழி (1.3 லிட்.) சேர்த்து முறைப்படி காய்ச்சி வடிக்கவும்,
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அளவு 

இரண்டு கழஞ்சு .(10.2 கிராம்) உள்ளுக்கும் கொடுத்து 

மேலேயும் பூசவும். 

Sob Cpr teas 

உடல்வெக்கை, சுரவெக்கை, உடம்புலர்த்தல், எலும்புருக்கி, 

கணங்கள், காசம், வறட்சி, பிரமேகம், உள்வெட்டை இவை 

தீரும். (பா.350, 351) 

42. வல்லாரை நெய் 

செய்முறை 

வல்லாரைச்சாறு, ஆவின்பால், சீதேவி செங்கமுநீர்ச்சாறு 

இவை வசைக்கு நான்கு படி (5.3 லிட்.), இளநீர் இரண்டுபடி 

(2.6 லிட் ), ஆவின்நெய் ஒன்றேகால் படி (1.6 லிம்.) எடுத்துச் 

சேர்க்கவும்,  குன்றிவேர், செங்கமுநீர்மூலம், அதிமதுரம், 

கோரோசனை, கோட்டம், அவுரியிலை, பச்சைக் கர்ப்பூரம் 

இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) ஆவின் பாலிலாட்டி 

மூன் சாறுகளுடன் சேர்க்கவும். இவற்றை மூன்று நாள்கள் 

கொதிக்க வைத்து வடித்தெடுக்கவும். 

அள்வு 

ஒரு காசெடை (165 மி, கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

காச சுவாசம், வாதம், வெட்டை, சோபம், தாகம், கரம், 

சூலை, அத்திவெப்பூ, பாண்டு, பீலிகை, காந்தல், அத்திகரம், 

எலும்புருக்கி, சயம், வயிற்றெரிவ, வாய்வறட்சிு, ஈளை போன்ற 

தோய்களும் நாவிநஞ்சு, கழுதை வண்டு நஞ்சு, அலரிவிடம், 

எட்டி விடம் இவையும் இரும். (பா.264-266) 

43. வெள்வேல் நெய் 

Ge di goon pp 
வெள்வேலம் வேர், கழற்ரிவேர், பூளைவேர், நாயுருவி 

வேர், விட்டுணுகரந்தி வேர், வசம்பு, உள்ளி இவை வகைக்கு
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ஐந்து கழஞ்சு (25.5 சராம்) ஆட்டிக் கொண்டு, ஆவின் நெய் 

ஒருநாழி (13 லிட்.) கலந்து, நன்றாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 
ஒரு கழஞ்சு (5.1 கராம்) 

தீரும் $தோய்கள் 

பழஞ்சுரங்கள் தீரும். (பா.354, 355) 

44. வெள்ளுள்ளி நெய் 

செய்முறை 

வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு ஒரு துலாம் (3 500 கி.ரோம்) எடுத்து 

இடித்து, பதிநான்கு மரக்கால் (69.2 லிட்.) நீரிலிட்டு முக்குறுணி 

(16.1 லிட்.) யாக வற்றக் காய்ச்சவும். பெருங்குரும்பை, வில்வ 

பத்திரி, பெருங்குமிழ் இவை வகைக்கு அரைப்பலம் (17.5 

இராம்) இடித்து நாற்குறுணி (21.2 லிட்.) நீரிலிட்டு ௮தை ஒரு 

குறுணி (5.3லிட்.)யாகக் காய்ச்சி வடிக்கவும். அத்துடன் முள்ளி 

நீர், நெடுநாளைய காடி. நீர் இவை இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) 

சேர்க்கவும். ஓமம், இருசீரகம், செவ்வியம், தேவதாரம், புளி 

நடலை இவை வகைக்கு நான்கு கழஞ்சு (20.4 கிராம்) எடுத்து 

வெள்ளாட்டுப் பாலிலாட்டிச் சேர்க்கவும். இவற்றுடன் ஆவின் 

நெய் இரண்டு படி சேர்த்து வடித்து வைக்கவும். 

அள்வு 

இரண்டு கழஞ்சு (10.2 சிராம்) 

தீரும் தோய்கள் 

குடல் வாதம், சூலை வாதம் இவை இரும், (பா.261-263)
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10௦. பதங்கம் வகைகள் 

பாடல் எண் 

1. பறங்கிப்பட்டைப் பதங்கம் 779 - 784 

2. இரச கர்ப்பூரம்-1 499 - 504 

3. இரச கார்ப்பூரம்-2 1044 - 1046
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1. பறங்கிப்பட்டை பதங்கம் 

செய்முறை 

பறங்கிப்பட்டை ஆறுபலம் (210 இராம்) எடுத்து, பாக்களவு 

வெட்டிச் சங்கங் குப்பிச் சாற்றில் பிரட்டியெடுத்துக் காய 

வைக்கவும். இவ்வாறு மூன்றுமுறை செய்து வைக்கவும். சங்கம் 

வோர், அமுக்கரொவேர், சிறுபிரப்பங் கிழங்கு, கொடுவேலி மூலம், 

கொன்றைப் பட்டை, எருக்கலம்வேர், சாரணைவேர், கருஞ் 

சூரை வேர், நாய்க் கொட்டான்பட்டை, வன் வேம்பு, வெள் 

ளருகு இலை வகைக்கு ஐந்து பலம் (175 கிராம்) எடுத்துத் 

தூளாக்கிச் சேர்க்கவும். இவற்றை ஒரு பாண்டத்திலிட்டுச் 

சீலைமண் செய்து வைக்கவும். வேறொரு பாண்டத்தில் புளியம் 

பொருக்களை வவைத்து அதன்மீது , மருந்துள்ள பாண்டத்தை 

வைத்து, மேலே புறணியைக் கொட்டி மேல் மூடியிட்டுச் சீலை 

மண் செய்யவும். இதைத் தீயிலிட்டு ஒன்பது நாள்கள் 

தொடர்ந்து எரிக்கவும். உள்ளே மருந்து யாவும் பதங்கமாக 

மேலேறி நிற்கும். ௮ப்பதங்கத் தாளுடன் ஒரளவாகச் சீனியும் 

வெண்காரப் பொடியும் ஈலந்து கொள்ளவும். 

அளவு 

வெருகடி.யளவு இரண்டு வேளையும், ஒருமண்டலம் (48 

நாள்கள் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

கரப்பன், கரந்த, வெட்டை, குட்டம், இருமல், ஈளை, 

மேகம், சூலை, இராணி, அதிசாரம், சயம், காசம், காந்தல்: 

எரிவு இவை தீரும். (பா. 779-784) 

2. இரச கர்ப்பூரம் - 1 

செய்முறை 

சூதம் பத்துக்கழஞ்சு (51 கிராம்) எடுத்து, குகையிலிடவும் , 

உப்புத்தூளும் செங்கற்தூளும் ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட்.) எடுத்து 

சட்டிக்குள் பரப்பி மறுசட்டி கொண்டு மூடி, சீலை 

மண் செய்து அடுப்பேற்றவும். ஒருநாள் கமலவன்னியும், பின் 

மூன்று நாள்கள் காடாக்கினியும், எரிக்கவும். பின்பெடுத்து, 

கன்றினுட சாணி, காட்டுமண் இவற்றில் சீலைமண் செய்து
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மீண்டும் எரிக்கவும், ஆறியபின்பு, சட்டி மேலே படிந்திருக்கும் 

சர்ப்பூரத்தை எடுத்து வைக்கவும், 

அளவி. ் 

அரைப் பணவெடை (244 மி,கிறாம்) 

திணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும்: | 

1. தேனிலே கொடுக்கவும், நாச்சூலை, மண்டைச்சூலை, 

, குன்மம், நாசிப்புண், தொண்டைப்புண், மூக்கில் நீர்: 

- வடிதல், கண்ணில் நீர் வடிதல் இவை தீரும். 

2. தேன், இரிகடுகுப்' பொடியில் கொடுக்கவும். சூலை, 

புண்கள் தீரும். 

3, வெள்வேலம் பிரன், ' வெள்ளுள்ளி, சுக்குக் குடிநீரில் 
கொடுக்கவும். சூலை, குன்மம் தீரும். 

4. சாதிக்காய்த் தூளில் கொடுக்கவும். கிராணி தீரும். 

5, ரகக் குடிநீரில் கொடிக்கவும், வாயு தீரும். 

(பா. 499-504) 

3, இரச கர்ப்பூரம் - 2 

செய்முறை 

சூதம் ஒரு பலம் (35 இராம்), உப்பு மூன்றுபடி (3.9 லிட்.), 

செங்கற்கூள் சால்படி (336 மி.லிட்.) சேர்த்து, சட்டியிலிட்டு 

மூடி, ஏழு லைமண் செய்து, முத்தியில் தொண்ணூறு கடிகை 

நேரம் எரிக்கவும். மேற்சட்டியில் கர்ப்பூரம் படிந்ததை எடுத்துக் 

முறாயில் வைக்கவும்; : 

அளவு. 
பணவெடை (488 மி:இறாம்), நல்ல் வெல்லம், பனைவெல்லம் 

கூட்டிக் கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

் கிரந்தி, குன்மம்$ தபரோகம், சூலை, குட்டம், குறைதோய் 
இவை தீரும். ் 

பத்திழம்.. 
கரப்பன் பண்டம், புளி. இவை நீக்கவும். (பா.1044-1046) '
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11, மாத்திரை (அ) குளிகை வகைகள் 

, விக்கினி குமாரி 

, அமிர்த சஞ்சிவிக் குளிசை 

, ஆனந்த வைரவன் 

. ஆனந்த வைரவன் சிந்தூரக் குளிகை 

இரச பூபதிக் குளிகை 

இரசாயன வைரவன் குளிகை 

. இரஈசமகேசுரம் குளிகை 

ஈசுர பூபதி 

உருத்திர வைரவம் 

, ஏலாதி' மாத்திரை 

, சண்குந்தம் கரைய உருண்டை 

. கண்ணோய்க்கு உருண்டை 

. கண்ணோரய்க்குக் சாசக்குடோரி மாத்திரை 

, கண்ணோய்க்குக் குளிகை 

. கர்ப்பூராதி காயத்திரி மாத்திரை 

. கனக ராத்தினாதி உருண்டை 

. காலாந்த வைரவன் மாத்திரை 

, குன்மகுடோரி குளிகை 

., குன்மத்திற்குக் குளிகை 

, கோடாகோடிக் குளிகை 

, சகல குன்மக் குளிகை 

_ சலதரரை உருண்டை 
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34. 

35. 

36. 

37. 

38, 

39, 

40. 

4l. 

42. 

43. 

44, 

45. 

அகத்தியர் வைத்திய 

சவ்வீரவைப்பு 

சன்னி வாதாங்குசம் குளிகை 

சிலேட்டுமக் குளிகை 

FSH BT FD 

சுரங்களுக்குக் குளிகை 

சுரமாலிகை 

சரராமபாணம் 

சுராங்குசக் குளிகை- 1 

சுராங்குசக் குளிகை.2 

சுவாச குடோரி குளிகை 

சூலைக்குக் குடோரி 

சூலைக்குச் சம்பிரதாயக் குளிகை 

சொர்ணகாந்த வைரவன் குளிகை 

செளபாக்கியசண்பு 

தாளக சுரசம் குளிகை 

திருவாடரசம் 

துத்த உருண்டை. 

நாக பூபதி 

பறங்கி, சூலைக்குக் குளிகை 

பாடாண உருண்டை 

த வைரவம் 

பேதிக்கு வாயுபுத்திரன் 

மண்டைச் சூலைக்குக் குளிகை 

காவியம்- 

1 1206 

156 - 

562 , 

191 - 

479 - 

184 , 

819 - 

580 - 

604 , 

563 - 

495, 

589 - 

162 - 

843 - 

168 , 

583 - 

656 - 

588 

585 - 

397 , 

707 , 

592 - 

1500 

1210 

158 

563 

195 

481 

185 

821 

582 

605 

565 

496 

591 

164 

848 

169 

585 

663 

589 

587 

398 

708 

594
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46, 

47. 

48. 

49. 

50. 

51, 

52 

53. 

மகோதர உருண்டை 

மேகாதிக் குளிகை 

வச்சிர கபாடம் 

வடவான பூபதி 

வனதிகேசாங்குசம் 

வாதராட்சதக் குளிகை 

விசயதாராயண பாணம் 

விட்டுணுராச பூபதி 

௮-50 

574 

204 

FAL 

1040 

568 

1365 

1023 

1031 ‘ 

785 

577 

207 

718 

1043 

573 

1371 
1027 

_ 1036
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1, அக்கினி குழாரி 

செய்முறை 

அரப்பெடி, உருக்குச்செம்பு, வெண்கலம், மனோசிலை, 

வெண்காரம், அரிதாரம், திப்பிலி இவை ஓரளவாச எடுத்து, 

குமரிச்சாற்றில் மூன்றுநாள் அரைக்கவும். இதைச் சட்டியிலிட்டு 

மூடி, சீலைமண் செய்து, தீயிலிட்டு மூன்று நாள் எரிக்கவும். 

எரித்ததை எடுக்கச் சிந்தூரமாகும். அத்துடன் சுத்தி செய்த 

நாபியும், திப்பிலியும், இப்பிலி மூலமும் சேர்த்து, வெள்ளுள்ளித் 

தைலம் விட்டு ஆட்டி எடுத்து, பணவெடையுள்ள குளிகையாசு 

ஐருட்டி நிழலிலே உலர்த்தி வைக்கவும், 

துணை மருந்தும்: தீரும் நோய்களும் 

1. ஒரு குளிசையை வெள்ளுள்ளிச் சாற்றிலூட்டவும். 

சன்னி பதின்மூன்றும் தீரும். 

2. மாவிலிங்கம் ச௱ற்றில் அரைப்பணவெடை (244 

மி.கிராம்) எட்டுநாள் கொடுக்கவும். வாதம், சூலை, 

குட்டம், வாயு, வண்டுகடி, செவ்வண்டுகடி, கடிவிடங் 

கள், கபால குட்டம், சிரங்கு, படர்தாமரை, வெண் 

குட்டம், செங்குட்டம், கருங்குட்டம், மேற்புள்ளித் 

தாமரை இவை தீரும். 

3. கொம்மட்டிக் காய்ச் சாறும் குமரிச்சாறுமாகச் சேர்த்து 

ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் வீதம் நாற்பத்துநான்கு 
நாள் கொடுக்கவும். வயிற்று தோய்கள், வாயு, விப்புருதி, 

அகுவை, வீக்கம், மகோதரம், கர்ப்பசூலை, பீலிகை, 

பதினெண்குட்டம், பெருவயிறு, மேல்வயிறு, வீக்கம், 

நீராமை, பாண்டு, கெண்டை, அடிவயிறு வீக்கம் இவை 

இரும். (பா. 1016-1022) 

2. அமிர்த சஞ்சீவிக் குளிகை 

செய்முறை 

சூதம் ஒருபங்கும் கந்தி ஒரு பங்குமாக எடுத்து ஒரு சாமம் 

(3 மணி நேரம்) கல்வத்திலிட்டு ஆட்டியெடுக்கவும். அத்துடன், 

அப்பிரக பற்பம், உலாக பற்பம், காமிரபற்பம், தாளகம், நாவி,
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இலிங்கம், மனோசிலை, குக்கில், Dir, அத்தித்திப்பிலி, 

அதிவிடயம், மாஞ்சி இவை வகைக்கு ஒருபங்கு எடுத்துச் 

சேர்க்கவும். இதை, இஞ்சிச்சாறு, சிவதைச் சாறு, Am Bere 

சாறு இவற்றில் தனித்தனியே ஒவ்வொருநாள் ஆட்டவும். பின்பு 

.கஞ்சாச் சாற்றினாலும், எலுமிச்சம் பழச்சாற்றினாலும், 

ஆரைச் சாற்றினாலும் ஓவ்வொருநாள் ஆட்டியெடுக்கவும்.இதை 

ஆற வைத்துக் குப்பியிலிட்டு, சலைசெய்து, தாழிக்குள் மண 
லிட்டு அதற்குள் குப்பியை வைத்து மேலும் மணல்பரப்பி 

இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) எரித்தெடுத்துத் தாளாக்கவும். 

ஆறிய தாளினை இஞ்ச நீரிலிட்டு ஆட்டி எடுத்து மாத்திரை 

களாகச் செய்து பயன்படுத்தவும், 

அள்வு 

குன்றியெடை (130 மி.கிராம்) - 

தீரும் நோய்கள் 

முத்தோடங்கள் முதல் சன்னி வரை பல நோய்களும் தீரும். 

் (பா. 140-142) 

5, ஆனந்த வைரவம் 

செய்முறை 

வெண்காரம், நாவி, சூதம், சாதிலிங்கம், இப்பிலி, மிளகு 

இவை வகைக்கு ஓரளவாகக் கூட்டி, இஞ்சிச்சாறும்' பழச்சாறும் 

கலந்து தான்கு சாமம் (3 மணி நேரம்) ஆட்டியெடுத்து, குன்றி 

போல உருட்டி வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோயும் 

முத்தக்காசு, அதிவிடயம், முசுட்டைவேர், வேர்க்கொம்பு 

இவை .சேர்ந்த குடிநீரில் இக் குளிகையைக் கொடுக்கவும். 

கிராணி நோய் தீரும். 

முசுட்டைவேர், எருமைமோர், புட்டில் போன்றவற்றில் 

கொடுக்கவும், நீர்மேகம் தீரும்,
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முசுட்டைவேர், பழச்சாற்றில் கொடுக்எவும். சுவாசகாசம் 

தீரும். 

வேர்க்கொம்பு, கிராம்பு, ஏலம், முசுட்டைவேர், திப்பிலி 

இவற்றை ஒரளவாகக் கூட்டி ஆட்டியெடுத்து, தயிரில் கலந்து 

வராகனெடை. (4.2 கிராம்) கொடுக்கவும். அதிசாரம் தீரும். 

வழுதலையின் நீரில் கொடுக்கவும். அசீரணம் தீரும். 

இரிகடுகுப் பொடியிலாட்டவும். அக்கினிமந்தம் தீரும். 

பஞ்சமூலக் குடிநீரில் கொடுக்கவும். வாயுவும் பிற தோய் 

களும் இரும். (பா. 201-203) 

4. ஆனந்த வைரவன் சிந்தூரக் குளிகை 

செய்முறை 

சூதம், இரசச்சிந்தூரம், கந்தகம், அப்பிரகம், நாவி இவை 

வகைக்கு ஒரு பலம் (35 இராம்), செவ்வாலங்கொட்டை மூன்று 

பலம் (105 இராம்) சேர்த்து, நாகவல்லிச்சாற்றிலிட்டு ஆட்டி. 

வழிக்கவும். இதைக் குகையிலிட்டு, வெற்றிலையையரைத்து 

மேலே பூசி, சீலைமண் செய்து, புடம் போட்டெடுக்கவும். 

செவ்வாலங்கொட்டை, நாவி இவை வகைக்கு இரண்டு பலம் 

(70 கராம்) எடுத்து வெற்றிலைச் சாற்றிலரைத்து வழித்து 

முன்பொடியுடன். சுலக்கவும். அத்துடன், சுக்கு, இந்துப்பு, 

த்திரமூலம் இவை ஒரளவாகப் பொடித்து வெருகடியள 

சேர்க்கவும். இதை உருட்டி வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, வெந்நீர், சார்க்கரை சுலந்து 

கொடுக்கவும். 

தீரும் தோய்கள் 

சுரம், சுரசூலை, கிராணி, பாண்டு, குன்மம் தீரும். 

பத்தியம் 

பால்சோறு ஆகும். புளி ஆகாது. (பா,554-558)
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5. இரச பூபதிக் குளிகை 

செய்முறை 

'இரசபற்பம், தாமிரபற்பம், நாவி இவை ஓரளவாக் 

எடுத்துக் கொண்டு, அத்துடன் கந்தி இரண்டு பங்கும், திரிகடுகு, 

இரிபலை இவற்றை ஓரளவாக எடுத்துக் கொள்ளவும். 

அத்துடன் தழுதாழை, கண்டங்காறி, நொச்சி, பேய்த்திமிட்டி, 

கொடுவேலி, ஆடுதின்னாப்பாளை இவற்றையும் கூட்டிச் 

சேர்த்துக் குடி.நீராக்கி அதில் எல்லாவற்றையுமிட்டு இருபது 

நாள் ஆட்டி எடுத்து உளுந்தளவு குளிகை கட்டி. வைத்துக் 

கொள்ளவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

பதின்மூன்று சன்னியும் தீரும். (பா.148,149) 

6. இரசாயன வைரவன் குளிகை 

செய்முறை 

சூதம், வசம்பு, சுக்கு, மிளகு, இந்துப்பு, வாளம், திரிபலை, 

உருத்திராட்சம், வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு இவை வகைக்கு இரண்டு 

கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்த்துப் பாண்டத்திலிடவும். அதில், 

உள்ளித்தைலம், எருக்கம்பால், வெள்ளாட்டுப்பால், கெண்டை. 

மீன்பித்து இவை ஒவ்வொன்றையும் ஓவ்வொரு சாமம் (3 மணி 

நேரம்) வார்த்துக் கடைந்தெடுக்கவும். இதை நன்கு கொதிக்க 

வைத்து ஆறிய பின்பெடுத்து, குன்றியெடை... (130 மி,கிராம்) 

குளிகை கட்டி வைக்கவும். 

அளவு 
"தேவையான அளவு. 

தீரும் தோய்கள் 

சளம், முயல்மூர்ச்சை, வாயுமூர்ச்சை, கிலேட்டும மூர்ச்சை, 

தலைவலி, சன்னிமூர்ச்சை, வாந்தி, பொருமல் மூர்ச்சை 

மூக்கில். நீர்ப்பாய்ச்சல், அரோசி இவை தீரும்.
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துணை மருந்துகள் 

கரிப்பான் சாறு, ஈருள்ளிச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு. 
(பா.359-562) 

7. இராச மகேசுரம் குளிகை 

செய்முறை 

உலோக பற்பம், நாவி, சூதம், கந்தி, வெண்காரம், | 

இரிகடுகு, தாமிரபற்பம், ஏலம், இலவங்கப்பத்திரி, ஊமத்தம் 

விதை, சங்கு பற்பம், வில்வப்பழச் சதை, கத்தூரி மஞ்சள் 

இவை வகைக்கு ஓரளவாகக் கூட்டி மூன்றுநாள் கரிப்பான் 

சாறில் ஆட்டி எடுக்கவும். பின்பதைக் குளிகையாக உருட்டி 

வைக்கவும், 

அளவு 

குன்றியெடை (130 மி.கிராம்), , 

தீரும் நோய்கள் 

சிலேட்டும குன்மம், சயங்கள், ஈளை, இராணி, எலும்புருக்கி, 

குன்மம், செரியாமை, ஐயம், பித்தம், குடல்வாதம், 

அண்டவாயு, வயிற்று நோய் இவை அனைத்தும் இரும், 

துணை மருந்து 

தேன். (பா.175,176) 

8. ஈசுர பூபதி 

செய்முறை 

சூதம், கந்தி, காந்தம், நாகபற்பம், உருக்குச்செம்பு, அரப் 

பொடி, பித்தளைப் பொடி, வெண்கலப்பொடி, அரிதாரம், 

மனோூலை, துத்தம், சுண்ணாம்பு, சேங்கொட்டை, கற்பொடி 

இவை ஓரளவாக எடுத்துச் சேர்த்துக் குமரிச்சாற்றில் ஒரு” 

சாமமும் (3 மணி நேரம்) கள்ளிப் பாலில் ஒரு சாமழும் (3 மணி 

நேரம்) அரைத்துப் பொடியாக்கவும். இதைக் குப்பியிலிட்டு: 

மூன்றுநாள் இீயெரித்து ' எடுக்கவும். அத்துடன்" நாவி, இப்பிலி'
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மூலம் இவற்றை ஒரளவாக எடுத்து, கோசலத்தில் . 'கஊளற வைத் 

தெடுத்து, உள்ளிச் சாற்றில் ஆட்டுயெடுக்கவும். இதைக் குன்றி 

யெடை. (130 மி. கிரஈம்) குளிகை கட்டி நிழலில் உலர்த்தி 

எடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு, வெள்ளுள்ளித் தைலத்திலும் இஞ்ச் 

சாற்றிலும் கொடுக்கவும். | 

தீரும் நோய்களும் 

சன்னி, பிரஇருஇ, பிரமை, வாதம், சயம், மூலம், மகோ 

தரம், கவுசி இவை தீரும். (பா, 1036-1038) 

9. உருத்திர ,வைரவம் 

செய்முறை 

சூதம், தாமிரம், வெண்ணாலி இவை ஓரளவாக எடுத்து, 

தாமரைப்பூ, கள்ளி, கஞ்சா, இத்தர்மூலி, நொச்சி, ஆமணக்கு 

இவற்றின் சாறுகளில் ஒவ்வொருநாள் ஆட்டி எடுக்கவும்.இதைக் 

திரட்டி வாலுளுவைத் தைலத்தில் பதமாகக் காய்ச்சி வடித் 

தெடுக்கவும். பின்பு உருண்டைகளாசக்சவும். 

அளவு 

... கடலையெடை உருண்டை இன்று, 

நீரும் தோய்கள் 

வலிப்பு இவை தீரும். 

துணை மருந்து 

இஞ்சிச்சாறு, தசமூலக் குடிநீர், திப்பிலிப்பொடி. 

(பா. 399-401) 

10. ஏலாதி மாத்திரை 

செய்முறை 
Gob, இலவங்கம், வால்மிளகு, - இரிகடுகு, 'சன்னலவங்கம். 

சிற்றரத்தை, திப்பிலிமூலம், வெட்டிவேர், இலாமிச்சு, செவ்வியம்,
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அதிவிடயம், அதிமதுரம், இருசீரகம், தாளிசபத்திரி, கடுகு 

ரோகணி, இரிபலை, குராசானியோமம், தேசாபுரம், அக்கர 

காரம், முத்தக்காக, சாதிக்காய், சாதஇபத்திரி, கராம்பு, சிறு 

நாகம், குங்குமப்பூ, கர்க்கடகங்கி, அமுக்கிரா, நன்னாரி, 

கொத்தமல்லி, சீனிகற்கண்டு, முந்திரிகை, பேரீச்சு, மாதுளை 

யினோடு, பொரிகாரம், மனோசிலை, சவுரி, அரிதாரம், 

விசுவாசு, இரசம், மலாக்கா சுந்தம், கூகைநீறு, கோரோசனை, 

கத்தூரி, புழுகு, சாதிலிங்கம், சாம்பிராணி, காந்தம், அமிர்த 

சர்க்கரை இவை வகைக்கொரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) சேர்க்கவும், 

காந்தச் சிந்தூரம், அப்பிரகச் சிந்தூரம், தாமிரச் சிந்தூரம், 

வங்கச் சிந்தூரம் இவை வசைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) 

சேர்த்துக் கூட்டவும், இவற்றுடன் இஞ்சிச்சாறு, மாதுளம்பூச் 

சாறு, மாதுளம் பழச்சாறு, பனிநீர் இவை வகைக்கு இரண்டு 

நாளென விட்டு அரைக்கவும். அரைத்ததைச் சிறு பயறளவு 

உருட்டி, நிழலிலூர்த்தி, தானிய புடமாக 'ஒருமண்டலம் வைத் 

துப்பின் கலைக்கொம்புச் சிமிமிலே அடைத்து வைக்கவும். 

அளவு 

ஒஓருருண்டை., இரண்டு வேளை, மூன்றுநாள் கொடுக்சவும். 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. முலைப்பாலில் கொடுக்கவும். சன்னிசுரம், சுவாசம், 

மேலேப்பம் இவை தீரும். 

2. மிளகுக் குடிநீர், இஞ்சிச்சாறு, கோடையிலைச் சாறு 

இவற்றில் கொடுக்கவும். கொந்திப்பு, சுடதோடம் 

தீரும். 

3. இஞ்ச, சிற்றரத்தை, முலைப்பால், வேப்பந்தோல், 

முருங்கைத்தோல், வெள்ளுள்ளித் தைலம், பூநாகம் 

இவற்றைப் புட்டவியலிட்டுக் கொடுக்கவும். சன்னிகள் 

தரும். 

4, தப்பிலி, சிற்றரத்தை இவற்றின் பொடியுடன் தேன் 

கலந்து கொடுக்கவும். சயரோகம், இருமல் தீரும்.
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5. சாதிக்காய், காஇபத்திரி, கிராம்பு, வெட்பாலை குரா 

சானியோமம், அக்கரகாரம், பெருமரத்துப்பட்டை, 

சடாமாஞ்ரி, கருஞ்சீரகம், வால்மிளகு, மலைதாங்கி, 

முத்தக்காய், மாதுளத்தினோடு, அதிவிடயம், சிற்ற 

ரத்தை இவற்றை ஓரளவாச வெதுப்பித் தூளாக்கி 

இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு, கிராம்பு பத்தும் 

சேர்த்துக் காய்ச்சவும். இக் கராம்பையரைத்து அத் 

துடன் தேனும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். இராணி. 

அதிசாரம், வயிற்றுளைச்சல், மூலம் இவை தீரும். 

6. சாரணைவேர், சுக்கு, வேப்பலகு இவையிட்ட குடிநீரில் 

அரைத்துக் கொடுக்கவும். குன்ம வாயு தீரும். 
(um, 1166-1176) 

11. கண் குந்தம் கரைய உருண்டை 

செய்முறை 

சூதம் ஒருபங்கு, காரீயம் இரண்டு பங்கு, துத்தம் நான்கு 

பங்கு, தாமிரம் எட்டுப்பங்கு, சங்கு பதினாறு பங்கு என 

இவற்றைச் சேர்த்து, எலுமிச்சம் பழச்சாறுவிட்டு மூன்று 

நாளாட்டி, உருட்டியெடுத்து நிழலிலுலர்த்தவும். இதை 
எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் உரைத்துத் தீட்டவும். கண்குந்தம், 

விரணம் இரும். (பா.1054, 1055) 

12. கண்ணோய்க்கு உருண்டை 

செய்முறை 

இந்துப்பு, பீதரோணி, திப்பிலி இவை ஓரளவாயெடுத்து 

தந்தியாவட்டப் பூச்சாற்றிலிட்டு இரண்டு சாமம் (6 மணி 

நேரம்) ஆட்டவும். இதைக் சகயிறுபோல நீளமாக உருட்டி 

உலர்த்தி வைக்கவும். 

இதை முலைப்பாலில் உரைத்துப் போடவும். கண்ணோய்கள் 

தீரும். (பா.1047)
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18. கண்ணோய்க்குக் கா௪க் கடோரி மாத்திரை 

செய்முற்ற: * 

தங்கம், வெள்ளி, புலிநகம், பீதரோணி இவை வகைக்கு 

ஓரளவாயெடுத்து, நான்கு வகைப் பாலுமிட்டு ஆட்டவும். 

இதைக் சயிறு போலத் திரட்டி நிழலிலுலர்த்தி எடுத்து 
வைக்கவும். 

இதை.முலைப்பாலில் உரைத்துப் போடவும். சகண்ணோய்கள் 

அனைத்தும் இரும். (ur 1061) 

செய்முறை: 2 : 

அரிதாரம், சங்கு, சுக்கு, மிளகு, பீதரோணி, தப்பிலி, அதி 

மதுரம், புங்கவிதை, மனோசிலை, துத்தம் இவை ஓூளவாக 

எடுத்து நந்தியாவட்டப் பூச்சாற்றிலாட்டவும். இதை மாத்திரை 

யாகத் இரட்டி நிழலிலுலர்த்தி எடுத்து வைக்கவும், 

இதை முலைப்பாலில் உரைத்துக் கண்ணிலிடவும். கண் 

ணோரய்கள் அனைத்தும் தீரும். (பா.1062) 

14. கண்ணோய்க்குக் குளிகை 

செய்முறை: % 

திரிகடுகு, கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், பசுவின் 

பால், கழுதைப்பால், அதிமதுரம், பிதரோணி, பொன்மெமுகு? 

வெள்ளைக் காக்கணம் இவற்றை ஓூளவாக எடுத்து முலைப் 

பாலில் ஓரு சாமம் (3 மணி நேரம்) ஆட்டி, சிறு உருண்டை 

களாக உருட்டவும், 

அள்வு 
தேவையான் ௮ளலு, முலைப்பாலில் உரைத்துக் கண்ணில், 

தீட்டவும். 

தீரும் நோய்கள் 

திமிரம், படலம், நீர்ப்பில்லம், காசம் இவை தீரும், 
(பா.423, 424)
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செய்முறை: 2 

மணிக்கொட்டைப் பாசியிலை, துருசு, துத்தம் இவை 
ஒரளவாக எடுத்து, சிறுநீர் விட்டாட்டி, மாத்திரைகளாக 
உருட்டி வைக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு, சிறுநீரில் உரைத்துக் கண்ணிலிடவும். 

தீரும் நோய்கள் 

புழு, பூ, குந்தம் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

ஆவின் நெய், பால் ஆகும். மற்றவை ஆகா. 

அடிக்கடி தலை முமுகவும். (பா,426) 

15. கர்ப்பூராதி காயத்திரி மாத்திரை 

செய்முறை 

கர்ப்பூரம், இரசம், சாதிக்காய் இவை ஓரளவாசு ஆட்டித் 
கதுரளாக்கவும். அதனளவுக்கு இரட்டிப்பளவு தேர்வாளம் 

சேர்த்துக் குமரிச்சாற்றில் ஒருசாமம் (3 மணிநேரம்) ஆட்டவும். 

பின்பெடுத்து, உளுந்தளவு உருண்டை உருட்டி வைக்கவும், 

அளவு 

தேவையான அளவு, சர்க்கறையில் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

விடாத சரம், எட்டுவகைச் சுரமும் தீரும். 

பத்தியம் 
இச்சா பத்தியம், (பா.566-568) 

16. கனக ரத்தினாதி உருண்டை 

செய்முறை 

நீலம், செம்பு, வச்சிரம், மரகதம், புட்பராகம், கோமேதகம், 

பவளம், முத்து, வைடூரியம் இவை ஒன்பது 'இரத்தினங்களும்,
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தங்கம், வெள்ளி, செம்பு, பித்தளை, துத்தநாகம், வெள்ளீயம், 

காரீயம், கஞ்சம் ஆகிய ஒன்பது உலோகங்களும் வகைக்கு ஓரள 

வாகக் கூட்டவும். துருசி, துத்தம், சங்கு, நீலாஞ்சனம், பீதாஞ் 

சணம், sioner, பீதரோசகணி, மஞ்சள், கடுகுரோணி, 

இப்பிலி, கோட்டம், புங்கம் விதை, அண்டோடு, ஆமையோடு, 

கபாலோரடு, இந்துப்பு, கர்ப்பூரம், சந்தனம், செ.ம்பஞ்சு, கடுக்காய், 

தாமரைக் கிழங்கு, நெல்லிக்காய் இவையும் வகைக்கு ror 

வாகக் கூட்டவும். அனைத்தையும் கல்வத்திலிட்டு, எலுமிச்சம் 

பழச்சாறு, கொடுப்பைச்சாறு, சிறுகரைச் சாறு, கரிப்பான். 

சாறு, பொடுகலைச் சாறு, பிச்சிப்பூச்சாறு,  மல்லிகைப்பூச் 

சாறு, சண்பகப்பூச் சாறு, நந்திப்பூச் சாறு, அல்லிப்பூச்சாறு , 

முலைப்பால் என வரிசையாக ஐவ்வொன்றிலும் ஒருறாளாகப் 

பதினொருநாள் ஆட்டி எடுக்கவும். இதை உருட்டி நிழலில் 

உலர்த்தி எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு, மேற்சொன்ன சாறுகளில் உரைத்துக் 

கண்ணில் தீட்டவும். கண்ணோய்கள் அனைத்தும் தீரும். 

பத்தியம் 

கிரந்திப்பண்டம், கைப்பு, துவர்ப்பு ஆகா. உப்பு, பால், 

நெல் ஆகும், (பா.1048-1054) 

17. காலாந்த வைரவன் மாத்திரை 

செய்முறை 

வெண்காரம், சூதம், நாவி, இலிங்கம், நேோர்வாளம், 

இரிகடுகு இவை ஓரளவாக எடுத்து, எலுமிச்சம் பழச்சாறு, 
இஞ்சிச்சாறு இரண்டும் சேர்த்து ஒருசாமம் (3 மணி நேரம்) 

ஆட்டி, உருண்டை செய்து நிழலில் உலர்த்தி வைக்கவும். 

அள்வு 

குன்றியெடை (130 மி.கிராம்). 

துணை மருந்தும் தீரும் தோயும் 
1. சுக்குக் குடிநீரில் அல்லது இஞ்சக் குடி.நீரில் கொடுக்கவும். 

சீதசுரம் இரும்.
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2. இஞ்சிச்சாறும் எலுமிச்சம் பழச்சாறும் கூட்டிக் 

கொடுக்கவும். தாப சரம் தீரும். 

3. மூலைப்பாலில் கொடுக்கவும். அத்தி சரம் தீரும். 

பத்தியம் 

காலையில் பால்கஞ்சி கொடுக்கவும். 

மாலையில் சோற்றுடன் முருங்கைச்சாறு சேர்க்கவும் 

அத்துடன், செந்தொட்டி, பேராமுட்டி, முள்ளிவேர், 

பற்படாகம், சீந்திற்தண்டு இவை ஓரளவாகச் சேர்த்துக் 

காய்ச்சிக் குடிநீராகக் கொடுக்கவும். (பா.409-471) 

18. குன்ம குடோரி குளிகை 

செய்முறை: 1 

வெண்காரம், கந்தி, இரசம், நாவி, தாரம், இரிகடுகு 

இரிபலை, நேர்வாளம் இவை வகைக்கு ஓரளவாகக் கூட்டி 

இஞ்சிச் சாற்றில் ஒருநாள் ஆட்டிஎடுத்து, குன்றி போலே 

உருட்டவும். 

அளவி 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 
குன்மங்கள் எட்டும், வலிகளும் தரும், 

துணை மருந்து 

இஞ்சிச்சாறு. 
(பா.180,181) 

செய்முறை: 2 

வெண்காரம், நாவி, கந்தி, தாமிரபற்பம், காந்த பற்பம், 

இரிபலை, திரிகடுகு, கடுகுரோகணி, இத்திரமூலம், எவச்சாரம், 

சத்திசாரம், பஞ்சவுப்பு, வாய்விளங்கம் இவை வகைக்கு ஓரள 

வாகப் பொடித்துச் சேர்க்கவும். அத்துடன் பாதியளவு தோர் 

வாளம் பொடித்துச் சோர்த்து, மாதுளம் பழச் சாறு விட்டு
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ஐந்து நாள் ஆட்டவும். பின் ஏழுநாள் கரிப்பான் சாற்றில் 

ஆட்டியெடுத்து உலர வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் தோய்கள் 

குன்மங்கள், பாண்டு, சுரம், பித்தம், சன்னிதோடம் இவை 

திரும், 

துணை மருந்து 

இஞ்9, வெல்லம், வெந்நீர், ஆவின்நெய். (cir. 182-184) 

19. குன்மத்திற்குக் குளிகை 

செய்முறை 
இரிகடுகு, இந்துப்பு, பெருங்காயம், ஓமம், கடுகு ரோகணி, 

இரு£ரகம் இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு (15.3 ராம்) 

சேர்த்து, தண்ணீர் விட்டு இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) 

ஆட்டவும். ஆட்டி வழித்ததைக் கழற்சிக் காயளவு உருட்டி 

நிழலிலுலர்த்தி எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு 

ஒரு குளிகை. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. வாதமடக்கி, நொச்சி வேர் இவை வகைக்கு ஒருபலம் 

(35 சராம்), சாரணைவோர் கால்பலம் (8.75 இராம்) 

சேர்த்து, இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு வற்றக் 

காய்ச்சியெடுத்து அதில் கொடுக்கவும். வாதகுன்மம் 

ரும். 

2. மிளகு, சாரணைவோர், சரகம் இவை வகைக்கு இரண்டு 

கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்த்து, இரண்டுநாழி (2.6 

லிட்.) நீரிலிட்டு. வற்றக். காய்ச்சியெடுத்து அதில் 

கொடுக்கவும். பித்த குன்மம் தீரும்,
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"3. பருத்திப்பிஞ்சு இடித்து, நீருடன் கொடுக்கவும். அல்லது 
மாதுளம் பழத்தோட்டுக் குடிநீரில். கொடுக்கவும், 

இரத்த பித்த குன்மம் இரும். 

4, தண்ணிரை எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்ச வடித்து அதில் 

தேன்விட்டுக் கொடுக்கவும். பித்த சிலேட்டும கன்மம் 

தீரும், ' 

3. வேப்பீர்க்கு, கடுக்காய். இவை வசைக்கு இரண்டு 

கழஞ்சு (10.2 கிராம்) இஞ்ச் சாற்றிலரைத்து வெந்நீர் 

விட்டுக் கொடுக்கவும். அல்லது சாரணைவேோர், வாத 

மடக்கிவேர், நொச்சிவேர் இவை சேர்த்துக் குடிநீரில் 

கொடுக்கவும், கிருமிகள் நீங்கும், உடல் வலிமையாகும்; 

(பா, 870-875) 

20. கோடா கோடிக் குளிகை 

செய்முறை 

நாவி, இரசம், காந்தம், கந்தி, தாளகம், சேங்கொட்டைப் 

பருப்பு, தப்பிலி, திரிபலை, உள்ளி இவை வகைக்கு ஒரூ கழஞ்சு 

(5.1 இராம்), செம்புத்தூள் பன்னிரண்டு கழஞ்சு (61.2 கிராம்), 

அக்கரகாரம், நவாச்சாரம், நீர்முள்ளிவிதை, நிலப்பனைகச் 

இழங்கு இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5. கிராம்) சேர்க்கவும். 

இதை எட்டுநாள்பள் கரிப்பான் சாற்றில் அரைக்கவும். ஒரு 

நாளைக்கு ஒரு கடிகை நேரம் விடாமல் அரைக்சவும். இவ்வாறு 

அரைத்தெடுத்ததை உளுந்துபோலக் குளிகை கட்டவும். 

அளவு 

'சதவையான அளவு (ஒன்று அல்லது இரண்டு குளிகை)பழச் 

சாற்றில் கொடுக்கவும். 

துணை மருந்தும் தீரும் தோயும் 

1. பசுவின் நெய்யில் கொடுக்கவும். செரியாமை நீங்கும். 

2. சுக்குநீர், மோர், முள்ளங்கி நீசிலூட்டவும், கிறாணி 

தீரும்,
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ணிமணக்கெண்ணெயில் கொடுக்கவும், விரோசி தீரும். 

4. வெல்லத்தில் கொடுக்கவும். மலக்கட்டு நீங்கும். 

5, எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் கொடுக்கவும். விடம் தீரும். 

மேலேயும் துவரை போடவும். 

6. நெல்லிமுள்ளிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். நீர்ப்பிளவை, 

வெள்ளுடைப்பு நீங்கும். 

7. முத்தக்காசு நீரில் கொடுக்கவும். லேபனம் நீங்கும். 

8. முருங்கைத்தோற் சாற்றில் கொடுக்கவும். அசீரணம் 

கிராணி, சூலை, கடுஞ்சூலை தீரும். 

9. தயிரில் கொடுக்கவும். செரியாமை நீங்கும். 

10, ஊமத்தஞ் சாற்றில் கொடுக்கவும். சன்னி நீங்கும். 

மேலேயும் பூசவும். 

11, வெள்ளாட்டுப் பாலிலரட்டவும். மூச்சடைப்பு, சுவாச 

காசம் தீரும். 

12. நொச்சிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். பிரமேகம், உட்டணம் 

தீரும், 

13. எலுமிச்சம் பழச்சாற்றிலிட்டு நெற்றியில் தேய்க்கவும். 

கண்புகைச்சல் நீங்கும். 

14. நெல்லிக்காய்ச் சாற்றில் கொடுக்கவும். உடலெரிவு 

தீரும். 

15. தண்ணீரில் கொடுக்கவும். பித்தம் போகும். 

16. கழுநீரில் கொடுக்கவும். உட்டணம் இரும். 

17. சாதிக்காய்ப் பொடியிலூட்டவும். வாய்வாதம், நடுக்கு 

வாதம் இரும். 

18. சிறுநீரிலூட்டவும். உடல் வீக்கம் தீரும். 

19. சுக்கு நீரிலாட்டவும். விடம், விடக்கடி. தீரும். 

20. வசம்புத் தூளில் கொடுக்கவும். வலி சடுப்புத் தீரும். 

21. முள்ளிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். வாதம் தீரும். 

பா. 545-551)
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21. சகல குன்மக் குளிகை 

செய்முறை 

அரப்பொடி எண்பது பங்குடன், இரசம், கத்தி, மனோசிலை 

இவை வகைக்கு இரண்டு பங்கும் கூட்டவும். இதை ஒருசாமம்: 

(3 மணி நேரம்) குமரிநீரிலாட்டி எடுத்து, அடையாகத் தட்டி 

வெய்யிலில் காய வைக்கவும். இரண்டு சாமத்திற்குப் பின் 

மீண்டும் அவ்வாறே ஆட்டி எடுத்துக் காய வைக்கவும். 

அத்துடன், இந்துப்பு, இரிகடுகு, கடுக்காய்த்தூள் இவை 

வகைக்கு இரண்டு பங்கு சேர்த்து, சரிப்பான் சாற்றில் ஒருநாள். 

ஆட்டியெடுத்து குளிகையாக்கவும். * 

அளவு 

வரர்சகனெடை (4.2 இராம்). 

தீரும் நோய்கள் 

குன்மங்கள், கஇறாணி, பீவிகை, வாயு, குட்டம், அக்கினி 

மந்தம் இவை தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

இஞ்சிச்சாறு, பஞ்சமூலக் குடிநீர் அல்லது சித்தருட மூலி, 
புங்கம் : பட்டை, மூக்கரைவேர், ஆயிலப்பட்டை, இரிகடுகு, 

கடுக்காய், இந்து இவை சோர்ந்த குடிநீரில் கொடுக்கவும். சத்தி 

குன்மம் முதலான நோய்கள் தீரும். (பா.188-191) 

22. சலதாரை உருண்டை 

செய்முறை 

நாவி, கந்தி, சூதும், இந்துப்பு, சவுரி, , பெருங்காயம், 

௪வுச்சாரம், துருசு, தேோர்வாளம் இவற்றை நன்கு சுத்தம் செய்து 

ஓரளவாகத் தூளாக்கி, எலுமிச்சம் பழச்சாறு விட்டு ஆட்டி 

எடுக்கவும். வெண்ணெய்போல் பதமானதும் மிளகு போல 

உருட்டி வைக்கவும். , 

அளவு , 
. தேவையான அளவ. 

௮-5
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தீரும் நோய்கள் 

வயிற்றுநோய், கிரிச்சனங்கள், அகுவை, வெண்தோய், பெரு 

வயிறு, கெண்டை, குன்மம், நீர்க்கோவை இவை தீரும், 

துணை மருந்துகள் ' 
வெல்லம், நெய், எலுமிச்சம் பழச்சாறு, (பா.578, 279) 

23. சுவ்வீர வைப்பு 

செய்முறை 

கல்லுப்பு, வெடியுப்பு, சனக்காரம், நவச்சாரம், அன்ன 
பேதி, மயிற்துத்தம், இரசம் இவை ஏழும் ஓரளவாயெடுத்து 

மண்பாண்டக் குப்பியிலிட்டு, ஏழுலை மண் செய்யவும், இதை 

முத்திபிலிட்டு மூன்றுநாள் எரிக்கவும். பதங்கமாயேறியுள்ளதை 
யெடுத்து அவுரிச் சாற்றிலரைத்து வில்லையாகத் தட்டி உலர 

வைக்எவும். இதை வராகபுடம் போட்டெடுத்து நொச்சியிலைச் " 

சாறு, இஞ்?ச்சாறு, முலைப்பால் இவற்றில் வகைக்கு ஒருநாள் 
அரைத்து, மாத்திரையாக கடலையளவு உருட்டி, நிழலில் 

உலர்த்தி எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு 

“ஓர் உருண்டை. இரண்டு வேளை, அரை மண்டலம் 
கொடுக்கவும் . 

நீரும் நோய்கள் 

விடபாகசுரம், மகோதரம், குன்மம், காசசுவாசம் இவை 

இரும். 

துணை மருந்துகள் 

நறுநெய், தேன். 

பத்தியம் 

சுத்தி செய்த உப்பு, வெள்ளாட்டுப்பால், நெய், துவரை, 
வழுதலங்காய்ப் பிஞ்சு, முருங்கையிலைச்சாறு இவை ஆகும், 
மற்றவை ஆகா. ் (பா.ம206-1210)
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24, சன்னி வாதாங்குசம் குளிகை 

செய்முறை 

சூதம், கந்தி, அரிதாரம், நாவி, மாட்சி, பொன்மாட், 

தாமிர பற்பம், அப்பிரகம், சத்திசாரம், சங்குமுடிசாரம், எவச் 

சாரம், கா்க்கடகடிங்க, பெருங்காயம், வசம்பு, பேய்ப்புடல், 

பொன்மூசுட்டை, கடுக்காய், சுக்கு, கஞ்சா, நிலப்பனைவோர், 

வேப்பம்பிசன் இவற்றை வசைக்கு ஓரளவாக எடுத்துக் கூட்டி, 

உத்தும தாளிச்சாறு, எலுமிச்சம் பழச்சாறு இவை ஓவ்வொன்றி 

லும் தனித்தனியே ஓஒருநாளாட்டி எடுத்துக் கடலை அளவு 

உருட்டி, வைத்துக் கொள்ளவும். ' 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

் பதின்மூன்று' சன்னி, விக்கல், வந்தி, வெட்டை, கரப் 

பான், புண்கள் போன்ற நோய்கள் தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

தசமூலக் குடிநீர், இஞ்சிச்சாறு. (பா. 156-158) 

25. சிலேட்டுமக் குளிகை 

செய்முறை 

மனோ௫ிலை, துத்தம் இவை ஓரளவாயெடுத்துச் சுத்தம் 

செய்யவும். அதில், மோர் காய்ச்சித் தெளித்து ஒருசாமம் 

(3 மணி நேரம்) ஆட்டி எடுத்து மிளகெடைக்குக் குளிகை 

கட்டி வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. பசுவின் மோரில் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய் 

”" இறேட்டும சுரங்கள் தீரும், (பா562, 563)
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26. சுகந்த ரசம் 

செய்முறை 

56D இரண்டுப்லம் (70 இராம்), நாவி, அப்பிரகச் 

சந்தாரம் இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்) சூதம் ஒரு 

கழஞ்சு (5.1 கராம்) இவற்றுடன், சீரகம், கொடுவேலிவேர், 

சீந்திற் சருக்கரை, வாய்விளங்கம், எவச்சாரம், நொச்சி Cart 

இவ்வ வகைச்கு அரைப்பலம் (175 கிராம்) கூட்டிக் கொண்டு, 

தொச்சிச்சாறு, மாதுளையின் சாறு இவை ஒவ்வொன்றிலும் 

ஒவ்வொரு நாள் ஆட்டியெடுத்து, குன்றியெடை.. குளிகை சுட்டி 

வைக்கவும். ் 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

.. பெருநோவு, மகோதரம், வல்லை, நீராமை, கவுசி இவை 

தீரும். 

துணை மருந்துகள் 

_. இஞ்சிச்சாறு, பஞ்சமூலக் குடிநீர், தசமூலக் குடிநீர். 
ன சூ உட (பா.191-193 

குறிப்பு 
பஞ்சமூலம் 

இப்பிலி, திப்பிலிமூலம், செவ்வியம், இத்திரமூலம், Carty 

(கொம்பு ஆகியன. 

'தசமூலம்: 

இ பெருமுன்னை, பெருவாகை, வில்வம், பாதிரி, கண்டங்காரி, 

நெருஞ்சிவேர், சிறுவழுதலைவேர் சிற்றாமல்லி, பேராமல்லி, 

வேர்க்கொம்பு ஆகியன. (பா.194, 19) 

27. சுரங்களுக்குக் குளிகை 

செய்முறை 

oe சூதம், வெண்காரம், மிளகு, தப்பிலி, ஊமத்தம் வித்து 

இனை ஓரளவாச எடுத்து, ஊமத்தஞ்சாறு விட்டு ஒரு சாமம்
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(3 மணி நேரம்) அரைத்து எடுக்கவும். குன்றியெடை. குளிகை 

யாக உருட்டவும், 

அளவு 
குன்றியெடை (130 மி,இராம்) 

தீரும் நோய்கள் 
சுரங்கள், வாதசுரம், சன்னி, மர்ச்சை, குலிர்சுரம் 

அனைத்தும் தீரும். 

துணை மருந்து 

எருக்கம் வேர்க் குடிநீர், செவ்வியத்தூள், தயிர், 

பத்தியம் 

குயிர்ச்சோறு ஆகும். - (wir. 479-481) 

2௨. சுரமாலிகை 

செய்முறை 

தாமிர பற்பம், சூதம், கந்தி, மனோசிலை, தாளகம் 'வெண் 

காரம், இரிபலை, திரிகடுகு இவை வகைக்கு ஓரளவாகக் 

கூட்டவும். அத்துடன் நேர்வாளப் பருப்பு இரண்டு பங்கு கூட்டி, 

கரிப்பான் சாற்றில் இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்)ஆட்டவும். 

பின்பதைக் குளிகையாகக் கட்டிச் சேர்க்கவும். 

அளவு ; , 

குன்றியெடை. (130 மி.கிராம்) ஒருமண்டலம் (48 நாள்கள்) 

உண்ணவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பீலிகை, வெப்புப்பாவை, வயிற்றுவலி, தாகம் இவை தீரும். 

் (பா. 184, 185)
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29. சுரராம பாணம் 

செய்முறை 

சூதம், வெள்ளைப் பாடாணம் இவை வகைக்கு இரண்டு 

வராசன் (8.4 ராம்) எடுத்துச் சுத்தம் செய்து, பாகலிலைச் 

சாற்றில் இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) அரைக்கவும். 

இவ்வாறு மூன்று நாள் அரைத்து, சிறுபயற்றினளவு உருண்டை 

களாக உருட்டவும். உருண்டைகளை நிழலில் உலர்த்தியெடுத்து, 

தானியபுடம் பத்துநாள் வைத்தெடுச்கவும். 

அளவு 
ஓர் உருண்டை. இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

இராத சுரம், மாறல் சுரம் போன்ற சுரங்கள் இரும். 

துணை மருந்துகள் 

இஞ்சிச்சாறு, முலைப்பால். 

பத்தியம் 

சிற்றுப்பு, கஞ்சி, வெந்நீர், தூதளங்காய், இஞ்சி இவை 

யாகும். (பா. 819-821) 

30. சுராங்கு௪க் குளிகை - 1 

செய்முறை 

சூதம், கந்தி இவை வகைக்கு ஒருகழஞ்சு (5.1 கிராம்) ௧௬ 

ஊமத்தம்விதை மூன்று கழஞ்சு (15.3 கராம்), சுக்கு நான்கு 

கழஞ்சு (20.4: சராம்) 'சோர்த்தெடுத்து, எலுமிச்சம் பழச் 

சாற்றிலும் இஞ்சிச் சாற்றிலுமாகத் தனித்தனியே இரண்டு 

சாமம் (6 மணி நேரம்) அரைக்கவும். இதை எடுத்து, கடலை 

யளவு உருட்டி உலரவைத்துக் கொள்ளவும், 

அளவு 
குன்றியெடை.. (130 மி.கிராம்) வெந்நீரில் கொடுக்கவும்.
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தீரும் நோய்கள் 

விடசுரம், வெண்சுரம், இரிசுரம், சன்னி, தோடம், இனச் 

கரம் போன்றதனைத்தும் தரும், (பா. 580-582) 

31. சுராங்குசக்குளிகை - 2 

செய்முறை: 

சூகும், கஞ்சா, வசுவாசி இவை ஓரளவாக எடுத்து, தூது 
வளையின் சாற்றிலரைத்துத் துவரை போலத் குளிகை 

செய்யவும். 

அள்வு 

ஒரு குளிகை இஞ்ச் சாற்றில் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

குளிர்மாறல், வெண்குரம் இரும். (பா. 604, 605) 

32. சுவாச குடோரிகுளிகை 

செய்முறை 

அரிதாரம், இரசம், சுக்கு, வெண்காரம், இப்பிலி இவை 

ரரளவாக எடுத்து, ஒருசாமம் (3 மணி நேரம்) கரிப்பான் 

சாற்றிலாட்டி, வெண்ணெய் போலத் திரண்டபின் மேலும் 

ஒருசாமம் (3 மணி நேரம்) நொச்?ிச் சாற்றிலாட்டி எடுக்கவும். 

இதை, பாவட்டங்காய்ப் போலக் குளிகை கட்டி வைக்கவும், 

அளவு 

தேவையான அளவு. தேன், இஞ்சிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சுரகாசம், சுவாசகாசம், குத்திருமல், நெட்டிருமல், குறு 

குறுப்பு, சிலேட்டும சுரம் இவை தீரும். (பா. 563-565) 

33. குலைக்குக் குடோரி 

செய்றுறை 

_ சூதம் அரிதாரம், வெண்காரம், சுந்தி, இரிகடுகு, திரிபலை, 
நேர்வாளம் இவை ஓரளவாக எடுத்து, கரிப்பான் சாற்றிலிட்டு,
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இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) ஆட்டி எடுக்கவும். இதைக் 

.குன்றியெடையுள்ள (130 மி.கிராம்) குளிகையாக உருட்டி 

, வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவில் மிளகுப்பொடியுடனும் இஞ்ச் 

சாற்றிலும் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சூலை, குன்மம், அகுவை, நாச்சூலை இரும். (பா. 495, 496) 

34. தலைக்குச் சம்பிரதாயக் குளிகை 

செய்முறை 

இரசம் பணவெடை (488 மி.கிராம்), கவுரி பணவெடை 

(488 மி, இராம்), கடுக்காய் எட்டுக் கழஞ்சு (40.8 கிராம்), 

ஓதியம்பட்டை ஐந்து கழஞ்சு (25.5 இராம்), வன்னித்தோல் 

கால் கழஞ்சு (1.27 கிராம்) சேர்த்துத் தாளாக ஆட்டி, அதில் 

-வெல்லம் சேர்த்துக் தாளாக்சச் சுண்டைக்காய்ப் போலக் 

குளிகை கட்டி வைக்கவும். 

அளவு 
ஐந்து குளிகையை நெய், பால், வெல்லம், பருத்தியிலைச் 

சாறு. 

பத்தியம் 

புளி, உப்பு நீக்கவும். (பா. 589-591) 

35. சொர்ண காந்தவைரவன் குளிகை 
qo 

செய்முறை 
॥ 

. சூதம், உலோகம், தாளகம், நிமின்ள;. கந்தி, நாவி, தாமிர 

பற்பம், சித்திரமூலம், வெண்காரம், நொச்சவேர் இவை qrar 

வாகச் சேர்த்துப் பொடித்தெடுக்கவும். இதை, நொச்சியிலைச் 

சாற்றிலும் பொற்கரந்தைச் சாற்றிலும் ஓவ்வொருநாள் ஆட்டி,
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குன்றியெடை குளிகையாக எடுக்கவும். இதை இஞ்சிச் சாற்றிலும் 

இப்பிலிமூல ச் சாற்றிலும் சேர்த்தெடுக்கவும். அத்துடன், சீந்திற் 

சருக்கரை, அரத்தை, வேப்பம்பட்டை, ஆமணக்கம் பருப்பு; 

சுக்கு, நெொச்சியிலை, தேவதாரம் இவற்றைத் gr orn ba 

சேர்த்து அதற்கு நேராகக் குக்கில் சேர்த்து, நெய் விட்டாட்டி 

வழித்துருட்டி எடுக்கவும் 

அள்வு! 

குன்றியெடை (1 30 மி.கிராம்) 

தீரும் நோய்கள் 

எண்பது வாதமும் தீரும். (பா.162-164) 

36. செளபாக்கிய சுண்டி 

செய்முறை 

கரிசாலை, பொடுதலை இவற்றைச் சமூலமாக எடுதி 

துலர்த்தியிடித்து, வகைக்கு ஒருபலம் (35 கிராம்) எடுக்கவும். 

இரிகடுகு, இரிபலை, ஓமம், குராசானியோமம், தாளிசபத்திரி, 

சிற்றரத்தை, தேசாபுரம், ஏலம் இவை வகைக்கு ஒருபலம் 

(35 இராம்); சாதிக்காய், கிராம்பு வகைக்கு மூன்றுபலம் (105 

இராம்); அதிவிடயம், இருசீரகம், வால்மிளகு, கொத்தமல்லி, 

வெந்தயம் இவை வகைக்கு அரைப்பலம் (175 இராம்) எடுத் 

துலர்த்தி யிடிக்கவும். இவற்றை நான்குபடி (5.3 லிட்.) ஆவின் 

பாலிலிட்டுக் குழம்பாக வற்றக் காய்ச்சவும். பொடியைவிட்டு 

நன்கு இளறி எடுக்கவும். காழியில் நான்குபடி. (5.3 லிட்.) பால் 

விட்டு, மேலே வேடு கட்டி, அதில் முன்மருந்தை வைத்து, தேன் 

ஒருபடி (1.3 லிட்.) விட்டு, அவித்து எடுக்கவும். வெந்து மருந்தை 

எடுத்துச் சுண்டைக்காயளவு உருட்டி நிழலில் உலர்த்தி 

வைக்கவும். 

அளவு 

ஓரு உருண்டை. இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும்,
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தீரும் தாய்கள் 

சூசிகாவாயு, கிராணி, குன்மம், வாயுதிரட்சி, உப்பிசங்கள், 

"பொருமல், தாகம், வெறுப்பு, அரோசி, அக்கினிமந்தம், பலசுரம், 

வெகுபேதி, கழிச்சல் இவை தீரும் 

துணை மருந்துகள் 

தேன், சீனி, இஞ்டிச்சாறு, மாதுளம் பழச்சாறு, எலுமிச்சம் 

பழச்சாறு, நாரத்தம் பழச்சாறு, வெந்நீர். ் 

பத்தியம் 

நெய், பால், துவரை, முட்டை, ஆட்டிறைச்சியுலர்ந்தத, 

வழுதலைப் பிஞ்சு, தூதுவளைச் சமூலம், அவரைப்பிஞ்சு, 

முூளைத்தண்டு, ஏிறுரை, பொன்னாங்காணி,  அயிரைமீன், 

கெளிறுமீன், உப்பு, மிளகு, ஈருள்ளி, வெந்நீர் இவை ஆகும். 

(பா. 843-848) 

37. தாளக சுரசம் குளிகை 

செய்முறை 

சூதம், தாளகம், கந்தி இவை வகைக்கா ஒருபங்கு, மனே 

சிலை, தாமிர பற்பம் இவை வகைக்கு இரண்டு பங்கு எனக் 

கூட்டிச் சேர்த்து நொச்சிச் சாற்றில் இரண்டுநாள் விடாமல் 

ஆட்டி. எடுக்கவும், 

அளவு 

குன்றியெடை (130 மி. இராம்) 

தீரும் தோய்கள் 

உள்மாந்தை, கழிச்சல். எலும்புருக்கி, சுரமாந்தை இவை 

திரும். 

துணை மருந்து 

திரிபலை, மிளகு இவற்றைப் பொடித்துச் சேர்த்து 

அத்துடன் தேன் கலந்து கொடுக்கவும், : (மா. 198,069)
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38. திருவாட ரசம் 

(செய்முறை ' 

மாட்சிகம், அப்பிரகம், கந்தி, தாமிரபற்பம் இவற்றை 

ஓரளவாகக் ௯ட்டி, அத்துடன் சித்திரமூலச்சாறு கொண்டு 

ஒருநாள் விடாது ஆட்டி எடுக்கவும். இதை மஞ்சாடி போலத் 

இரட்டி வைக்கவும். 

அளவு 
கழஞ்சு எடை (5.1 கிராம்). 

தீரும் நோய் 

வாத குன்மம். 

துணை மருந்துகள் 

வெற்றிலைச்சாறு . விட்டரைத்துண்ணவும், அல்லது வாய் 

விளங்கம், இந்துப்பு, பெருங்காயம், ஏலம், சவட்டுப்பு இவை 

ஓரளவாகக் கூட்டி மாதுளைச் சாற்றில் ஒருசாமமாட்டி எடுத்து 

அத்துடன் கோர்த்துண்ணவும் தீரும். 

39. துத்த உருண்டை, 

செய்முறை 

துத்தம், துருசு, அரிதாரம், சூதம், கந்தி, மனோசிலை 

இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 இராம்) எடுத்துப் பொடித்து, 

சாரணையிலைச்சாறு காற்படு. (236 மி.லிட்.) விட்டு, வெண் 

கலக்கிண்ணியில் மூடிச் சீலைமண் செய்து, இபாக்கி னியில் ஒரு 

சாமம் (3 மணி தேரம்) எரிக்கவும். ஆறியபின்பெடுத்து, மணத் 

தக்காளிச் சாறுவிட்டுக் கலக்கி, சிறுபயறு அளவு உருட்டி 

வைக்கவும், 

அள்வு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் தோய்கள் 
சுரம், மாறல்சுரம், முறைக்காய்ச்சல், சீதசுரம் போன்ற 

இறுபத்து நான்கு சுரங்களும் தீரும்.
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துணை மருந்துகள் 

கா்ப்பூரம், கத்தூரி, சரகம், தேன். (பா. 583-585) 

40. நாக பூபதி 

செய்முறை 

தாமிரம் இரண்டு பலம் (70 கிராம்) எடுத்து, மெல்லிய 

ககடாகத் தட்டிப் புளியிலைச் சாற்றிலிட்டுக் கொதிப்பித்து 

எடுக்கவும். கந்தியை இரண்டு பலம் (70 கிராம்) எடுத்து, 

எருக்கம்பால் விட்டு ஆட்டவும். இதைத் தாமிரத் தகட்டின் 

இருபுறமும் பூசி வெயிலில் உலர்த்தி எடுக்கவும். பின்பதைச் 

சட்டியிலிட்டுச் சீலைமண் செய்து, இரண்டு சாமம் (6 மணி 

நேரம்) எரிக்கவும். ஆறியபின், தூளான தாமிரத்துடன் சூதம், 

கந்தி இவ்விரண்டையும் ஓரளவாகச் சேர்க்கவும். அத்துடன் 

செருப்படிச் சாறுவிட்டு ஆட்டி, குகையிலிட்டு, சீலைமண் 

செய்து, முன்போலவே (புடம் போட்டு எடுக்கவும். எடுத்ததுடன் 

எட்டிலொரு பாகம் நாவி கூட்டவும், நாலிலொரு பாகம் மிளகு 

கூட்டவும். இதைக் கொடுவேலி மூலநீருடன் சேர்த்தாட்டவும்: 

இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) ஆட்டி எடுத்து, குன்றியெடை 

(130 மி.கிராம்) குளிகை கட்டி, குகையிலிட்டு நெல்லினுள்ளே 

ஒரு மாதம் வைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

துணை மருந்தும் தீரும் £நாய்களும் 

1. இப்பிலித்தூள் பணவெடை (488 மி.கிராம்) யுடன், 

இஞ்சிச்சாறும், ஓர் உருண்டையும் சேர்த்துக் கொடுக் 

கவும், பதின்மூன்று சன்னிகளும் தீரும், 

2. கொடுவேலிக் குடிநீரில் கொடுக்கவும். பதினெட்டுச் 
சூலையும் தீரும். 

3. திரிகடுகு நீரில் கொடுக்கவும், சரங்கள் தீரும். 

4. தேனிலாட்டவும், அடட்டகுன்மம், சயரோகம், பவுத் 
திரம், கரப்பான் புண் போன்றதனைத்தும் இரும். 

வ (பா,658-669)
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41. பறங்கி, கூலைக்குக் குளிகை 

செய்முறை 

பேய்ப்புடல், கொடுவேலி வேர் இவற்றை வெள்ளாட்டுப் 

பாலிலாட்டிச் சறுமுள்ளியளவு உருட்டி வைக்கவும். 

அளவு 

மூன்று உருண்டை தினமும் ஆவின் பாலில் கொடுக்கவும், 

பத்தியம் 

டுவள்ளாட்டுப்பால், தயிர்ச்சோறு ஆகும். புளி, உப்பு 

ஆகாது. (பா.588, 589) 

42. பாடாண உருண்டை 

செய்முறை 

கவுரி, வெள்ளைப்பாடாணம் இவை ஓரளவாயெயடுத்துச் 

சுண்ணாம்புக்குள்ளே பொதிந்து வைக்கவும். அதன் மேலே துணி 

சுற்றித் இயிலிட்டுச்' ஈடவும். நன்கு வெந்தபின் துணிக்கரிப் 

போக்கி எடுக்கவும். சூதம், வாளம், இப்பிலி இவை வகைக்கு 

ஓரளவாக எடுத்து ஊமத்தஞ் சாற்றிலரைத்துச் சேர்க்கவும், 

இதைச் சிறுபயறு போல உருட்டி உலர வைக்கவும். 

அளவு 
ஒருருண்டை. 

துணை மருந்தும் தீரும் தோயும் 
1. வெந்நீரில் கொடுக்கவும். குளிர் காய்ச்சல் தீரும். 

2. மூுலைப்பாலில் கொடுக்கவும். சுரங்கள் அனைத்தும் 

இரும், 

' பத்தியம் 

பாலும் சோறுமாகும். (பா.585- 587) 

43. பூத வைரவம் 

செய்முறை 

- சூதம், உலோகம், தாரம், கந்தி, மனோசிலை, சிரோதாஞ் 

சனம் இவை ஓரளவாக எடுத்து, சிறுநீரிலிட்டரைத்து, குன்றி
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யெடையுள்ள (130 மி.கிராம்) குளிகையாக உருட்டவும். கந்தி 

இரண்டு பங்கு, இந்துப்பு ஒரு பங்கு சேர்த்து, கால்கடிகை 

வறுக்கவும். அதில், சவட்டிலுப்பு, இரிகடுகு, பெருங்காயம் ஓரள 

வாகச் சேர்த்துச் சிறுநீரிலாட்ட உருட்டி வைக்கவும், ் 

அளவு 

சேவையான அளவு நெய்யில் கொடுக்கவும், 

தீரும் நோய்கள் 

குடல் வாதம், குன்ழங்கள் தீரும். (ur .397,, 3984 

44. பேதிக்கு வாயு புத்திரன் 

செய்முறை 

இரிகடுகு, கடுகுரோணி, கேசாபுரம், வாய்விளங்கம் இவை 

வனசக்கு. இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), நோர்வாளம் . பருப்பு 

பத்துக் சுழஞ்சு (51 கிராம்) சேர்த்து, இஞ்சிச்சாறு இரண்டு 

கழஞ்சு விட்டு, இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) அரைக்கவும். 

மை யோலானதும் வழித்தெடுத்து சிறு உருண்டைகளாக 

உருட்டவும் உருண்டைகளை நிழலில் உலர்த்தியெடுத்து மான் 

கொம்புச் சிமிழில் அடைத்து வைக்கவும். . 

அளவு 

இரண்டு குன்றியெடை. (260 மி.கிராம்) 

திரும் நோய்கள் 

மலக்கட்டு நீங்கும். 

துணை மருந்துகள் 

இஞ்சிச்சாறு, பனைவெல்லம். (பா...7037, 708) 

45. மண்டைச் சூலைக்குக் குளிகை : 

செய்முறை 

துளசியிலை, கரிப்பானிலை, குப்பைமேனியிலை, கத்தம் 

தாளியிலை, ' கொழிஞீசியிலை இவற்றை: ஓரளவாக நிழலில்
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உலா்த்தியெடுத்துத் தூளாச்கவும். வெருகடியளவுடன் தீர் 

விட்டு உருட்டி வைக்கவும், 

அளவு 

மூன்று உருண்டை. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோயும் 

1. வெந்நீரில் கொடுக்கவும். தலைச்சூலைப்புண்கள் இரும், 

2. பூசணிக்காய்க் குடிநீர், வீழிச்சாறு, பாலில் வெல்ல 

மிட்டுக் கொடுக்கவும். மண்டைச்சூலை, கரப்பான் 

இரும், (பா.592-594): 

* 46, மகோதர உருண்டை 

செய்முறை 
இரும்புச்சல்லி, செம்புச்சல்லி, துத்தநாகச் சல்லி, இந்துப்பு, 

நிமிளை, கந்தி, மனோசிலை, சவுரி இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு 

(5.1 கிராம்) எடுத்து, எருக்கம்பால் ஓர் அழக்கு (168 மி.லிட்.) 

விட்டு, மூன்று நாள்கள் ஊற வைக்கவும். பின்பெடுத்து அதில் 

எலுமிச்சம் பழச்சாறும் எருக்கம்பாலும் பாதியளவுக்கு மேல் 

விட்டு வைக்கவும். இம்மருந்தை எட்டுநாள்கள் வெய்யிலில் 

வைக்கவும். நன்கு வெந்து, பொன் மெழுகு போலிருக்கும் ' 

பதத்தில் எடுத்து, சுண்டைக்காயளவு உருட்டி வைக்கவும். 

அளவு 

. தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

மகோதரம், சலக்கோர்வை, அகுவை, நீராமை, சவுச, 

பாண்டு, வலிகுன்மம், எரிகுன்மம், சத்திகுன்மம், வெப்புப்பாவை, 

எரிவு குன்மம், கட்டி குன்மம், இரிகுன்மம், விடபாகம் தீரும். 

(பா.574-577). 

47. மேகாதிக் குளிகை 

செய்முறை 

சூதம் பத்துக்கழஞ்சு (51 கிராம்), அப்பிரகம். இருபது 
Xs ம் oS ௩ - eat 

re 

சுழஞ்சு (102 கிராம்), கந்தி ஐம்பது கழஞ்சு (255 இராம்),
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அரிதாரம் ஐம்பது கழஞ்சு (255 கிராம்), சிலாசத்து ஐந்து 

கழஞ்சு (25.5 கிராம்) என இவற்றை முறைப்படி சேர்க்கவும். 

இத்துடன் காரீயச்சிந்தூரம் ஐந்து கழஞ்சு (25.5 கிராம்) 

சேர்க்கவும். இவற்றுடன் பின்வரும் மேல் மருந்தையும் 

சேர்க்கவும். பருத்திவிதை, தேற்றான்வித்து, வெண்குன்றி வித்து, 

புளியம்விதைத்தோல், கர்க்கடக?ங்கி இவை வகைக்கு ஐந்து 

சுழஞ்சு (25.5 கிராம்) எடுத்துக் கொண்டு, மரமஞ்சள், கத்தூரி 

மஞ்சள், நிலப்பனைவோர், சித்திரமூலம் இவை  வகைக்குப் 

பத்துக் கழஞ்சு (51 கிராம்) கூட்டி, வேம்.ப, வெள்வேல், கருங் 

காலி, கருவேலம். சின் இவை வகைக்குப் பத்துக் கழஞ்சு (51 

இராம்) சேர்த்து, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இவை வகைக்கு 

மும்மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்) பொடித்துச் சேர்க்கவும். 

அத்துடன் ஆவிரை, மருது, இலந்தை இவற்றின் இலைச் 

சாற்றைப் பிழிந்து. தனித்தனியே மும்மூன்று நாள் ஆட்டி 

யெடுக்கவும். தேற்றன் விதையளவு மாத்திரையாக உருட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும். 

அளவு 

ஒரு குளிகை, 

நீரும் நோய்கள் 

மேச நோய்கள் இருபதும் தீரும். 

துணை மருந்து 

தேன். (பா. 204-207) 

48. வச்சிர கபஈடம் 

செய்முறை: 1 

சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கிராம்பு, வால்மிளகு, ஏலம், சுக்கு 

இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 இராம்); வெட்பாலை, 

சரகம் இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்); 

கோரோசனை, அதிவிடயம், அதிமதுரம், வெந்தயம் இவை 

வகைக்கு நாற்கழஞ்சு (20.4 கிராம்); அபின் மருந்து அரைக் 

கழஞ்சு (2.55 கராம்) கூட்டி, வெதுப்பி, வெந்தயநீரில் நன்கு
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ஆட்டியெடுக்கவும். எடுத்ததை அடையாகத் தட்டி, தணலில் 

எரித்து, வெந்தயநீரில் அரைத்துப் பின்பு ஆறுமுறை சறுக்குக் 
காட்டி அரைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு, 

தீரும் நோய்கள் 

நெடுநாளைய மூலரத்தம், கிராணி, அதிசாரம்;. முளை 

மூலம், வயிறுளைச்சல், கடுப்பு இவை தீரும். (பா. 711-713 

செய்முறை: 2 

சாதிக்காய் ஐந்து கழஞ்சு (25.5 கிராம்), சாதிபத்திரி மூன்று 

கழஞ்சு (15.3 ராம்), சராம்பு நாற்கழஞ்சு (20.4 கிராம்), பெரு 
மரத்துப் பட்டைத்தூள் ஆறு கழஞ்சு (30.6 கிராம்), குராசானி' 

யோமம் ஏழு கழஞ்சு (35.7 கிராம்), வெட்பாலை எண் கழஞ்சு 

(40.8 Arr), சுசகசா மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்), ஊமத்தன் 

வித்து மூன்று கழஞ்சு (15.3 கிராம்), சடைக்கஞ்சா பதின்கழஞ்சு 

(51 இராம்) என அனைத்தையும் கூட்டி, அபின் மருந்து ஒரு: 

கழஞ்சு (5.1 கிராம்). சேர்த்து, ஊமத்தன் சாற்றாலாட்டி 

எடுக்கவும். வழித்த விழுதைச் சுண்டைக் காயளவு உருட்டி. 
நிழலில் உலர்த்தி வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. மூத்தக்காசு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்) சேர்த்துக் 

குடிநீர் வைத்து அதில் ஒருண்டை. யரைத்துக் கொடுக். 

கவும். இப்படியே மூன்று நாள்கள். , கொடுக்கவும்." 
வயிறுளைச்சல், வயிற்றுக்கடுப்பு, வயிற்றிரைச்சல், பேதி, 

இரத்தமூலம், கிராணி, அதிசாரம் இவை தீரும். 

2, தேன், முலைப்பால், வெந்நீரில் கொடுக்கவும்: Berit ooh 

நிற்கும். 

௮௮-52
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3. ஆம்பற்பூப் புட்டவியற் சாற்றில் தேன் கலர்து,. இரண்டு 

, வேளை கொடுக்கவும். . கிராணி, , அதிசாரம், வயிற்றி 

ரைச்சல், சுழிச்சல், இரத்தக்கடுப்பும் தீரும், 

(பா. 714-713 

49, வட்வான பூபதி 

செய்முறை 

சூதம், கந்தி காந்தம், லிங்கம், - மனோடிலை, தாளகம், 

வெண்காரம், நாகபற்பம், வங்க பற்பம், அரப்பொடி, தாமிரப் 

பொடி, பித்தளைப் பொடி, வெண்கலப்பொடி, நோர்வாளம், 

சங்கு, இப்பிலி இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்), கவுரி கால். 

பலம்.. (8:75 -இராம்) கூட்டிக் கற்றாழஞ் சோற்றாலாட்டவும். 

பின்பு வெள்ளாட்டுப் பாலிலும், எருக்கம்பாலிலும், கள்ளிப் 

பாலிலுமென வகைக்கு ஒரு சாமம் (3 மணி நேரம்) ஆட்டிப் 

பொடியாக்கவும். இதைக் குப்பியிலிட்டு மூன்றுநாள் தீயிலிட்டு, 

எடுக்கவும். அத்துடன், நாவி, தப்பிலி, திப்பிலிமூலம் இவை 

வகைக்கு: ஒரு பலம் (35 கராம்) எடுத்து, எருக்கிலையின் 

பழுப்புச் சா.ற்றில் ஒரு, சாமம் (3 மணி நேரம்). ஆட்டி எடுக். 

கவும். இதைக் குன்றியெடையாக உருட்டி. நிழலிலுலர்த்தி 

எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு 

ஒரு குளிகையைத் துளச் சாற்றில் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

தளர்வாதம், சிலேட்டுமம், சன்னி; மூர்ச்சை, முயல்வலி,, 

குமரகண்டன், வெளிச்குத்து, உட்குத்து, குனுவலி, வீச்சு, சுழல் 

வாதம், முகவாதம், சன்னி, மகோதரம், பிலிகை, அகுவை, 

வெப்பு இவை தீரும். (பா. 1040-1043) 

50. வனதிகேசாங்குசம் 

செய்முறை 

இரசம், துத்தம், நாவி, தாகம், மடை தாரம், நேர்வாளம், 

கந்தி, தங்கம், இரும்புத்தூள் இவை ஓரளவாயெடுத்து உத்தம
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'தாளிச்சாற்றில் ஏழுமுறை ஆட்டி எடுக்கவும். பின்பு, ஊமத்தஞ் 

'சாறு, மணத்தக்காளிச்சாறு இவற்றில் ஆட்டவும். பின் உ௫ண் 

டையாக உருட்டவும். பொறீகாரம் அரைத்துக் குகையில் தடவி 

அதனுள் உருண்டையை வைத்து, சீலைமண் செய்து, பாண்டத் 

தில் மணலிட்டு அதன் மேல் குகையை வைக்கவும். மேலே மண 

லிட்டு மூடி, எண்சாமம் (24 மணி நேரம்) கமலவன்னியில்- எரீத் 

'தெடுக்கஷம், ஆறியபின் கல்வத்திட்டுத் தூளாக்சிச் சிமிழில் 

எடுத்து வைக்கவும், 

அளவு 
குன்றியெடை (130. மி.கிராம்) 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் : 

1. வெற்றிலையில் பொதிந்து கொடுக்கவும். விடங்கள் 

தீரும். 

2. சீனியில் கலந்து கொடுக்கவும். சலக்கழிச்சல், குட்டம், 

காசசுவாசம், மகோதரம் இவை தீரும். . 

. காட்டாமணக்கு நீரில் கொடுக்கவும். வயிற்றுவலி தீரும். 

. வெள்ளைச்சாரணை நீரில் கொடுக்கவும். சுரம் தீரும், 

. திரிகடுகுப் பொடியில் கொடுக்கவும். சுசசன்னி இரும். 

. இஞ்ச் சாற்றிலூட்டவும். திரிதோடம் தீரும். 

பெருங்காயத் தூளில் கொடுக்கவும். சூலை தீரும். 
போ. 568-573) 
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51. வாதராட்௪தக் குளிகை 

செய்முறை 

இரசச்சித்தூரம், உலோகச்சிந்தூரம், காற்தச்சிந்தூரம் இவை 

வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கிராம்)எடுத்து அத்துடன், நேர்வாளம், 

மனோசிலை, இரசம், கந்தி, நாவிலிங்கம், வெண்காரம், இவை 

வகைக்கு ஐந்து வராகன் (21 கராம்) எடுத்துச் சுத்திசெய்து 

சேர்க்கவும். இவற்றை நொச்சியிலைச் சாற்றிலாட்டியெடுத்துக் 

குப்பியில் சேர்க்கவும். இதற்கு எழு சீலைமண் செய்து, பெரிய
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தாழியில் மணலைக் கொட்டி,அதில் வைத்து மேலே மண்லைக் 

கொட்டி எரிக்கவும். “தமலவன்னியாக ஒரு சாமமும் (3 மணி 

நரம்), , காடாக்கினியாகப் பதினொரு . சாமமும். . (33 மணி 

தேரம்) எரித்து. எடுக்கவும். 

அளவு 

பணவெடை (488. மி.௫ராம்) இரண்டு . வேளையும் 

கொடுக்கவும். 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. இரிகடுகு வறுத்த தூளில்: சேன்” கலந்து : கொடுக்கவும். 

சத்திகுன்மம், அட்டகுன்மம், வாதம், சூலை, வாயு 

இவை தீரும். 

2. இஞ்ச9ச்சாறு, மூருங்கைத் தோற்சாறு,, முலைப்பால் 

இவற்றில் கொடுக்கவும். சுரசன்னி தோடம் தீரும். 

3. பூதாகம், வெள்ளுள்ளித் தைலம் இவற்றில். கொடுக் 

கவும். பல நோய்களும் தீரும். 

‘4. இரிகடுகுத் தூளுடன் தேன் கலந்து கொடுக்கவும். 

புண், -வீரண்ம், ரங்கு, சலேட்டுமம்,: 'சொறி; “வெடிப் 

பறங்கி, தீராப்பறங்கி, Au pes), அனல்சூலை, சன்னி 

வாதம், மண்டைநோய், பீனிசம், தொண்டைப்புற்று, 

அரையாப்பு, யோனிப்புற்று, இலிந்கப்புற்று,. குட்டம் 

கழல்நோய், தொடை வாழை, பிளவை, ரத்தி, ஆறாப் 

பவுத்திரம், வாயு, கண்நோய், 'செவிநோய், செவிப் 

புற்று, மூலநோய், விப்புருதி, குறைநோய், விடக்கடி 

போன்றவை, தரும். (பா. 1365-1371) 

52. விசய நாராயண பாணம் 

செய்முறை. 
சூதம், காந்தம், கந்தி, மனோசிலை, செம்பு, லிங்கம் இவை 

வகைக்குப் பத்து பலம் (350 கிராம்). பெருங்காயம் ஐந்து 

ப்லம் (175, இராம்), . ,வெள்ளையுள்ளி , ஒருபலம் , (35 கிராம்) 

எடுத்து, Guitar gy விட்டு. ஆட்டவும். இரு. நாளைக்கு. ஒரு



உரை விளக்கங்கள் 821: 

சாமம் (3 மணி நேரம்) என மூன்றுநாள் ஆட்டி எடுக்கவும். 
எடுத்ததைக் குப்பியிலிட்டு அடைத்து மூடி, ஓட்டடுப்பிலிட்டு, 
முத்தீயிட்டு எரிக்கவும். எடுத்த சிந்தரரத்துடன் இப்பிலி, சாதி 
பத்திரி, இப்பிலிமூலம், கடுகுரோகணி இவை. .வகைக்குக் கால் 
பலம் (8.75 இராம்) சேர்த்து, வெண்கருவால் ஒரு சாமம் 
(3மணி நேரம்) ஆட்டியெடுக்கவும். இதை மிளகு போலக் குளிகை 
யாக உருட்டி வைக்கவும். 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 
1. ஒரு குளிகையை முள்ளிச் சாற்றிலூட்டவும். சன்னி' 

பதின்மூன்றும் தீரும். 

2. இரிகடுகு வறுத்த தூள் வெருகடியளவுடன் தேனும் 
... சேர்த்து, பத்துநாள் கொடுக்கவும். வரதம், சயரோகம்? 

உட்டணம், சலக்கட்டு, குறைநோவு, குட்டம், விடக்கடி, 

சூலை, மூர்ச்சை இவை தீரும். (பா. 1023-1027) 

53. விட்டுணு ராச பூபதி 

செய்முறை 

அரப்பொடி, வங்க பற்பம், திராப்பொடி, வெண்கலப்பொழு? 

வெண்காரம், பச்சைநாவி, சவுக்காரம், சத்திசாரம், எவச்சாரம், 

காந்த பற்பம், பித்தளை, உருக்குலோகம் இவை வகைக்கு ஒரு 

பலம் (35 கிராம்), கந்தகம் ஆறுபலம் (210 இராம்) சேர்த்து 
மூன்று நாள் குமரிச் சாற்றில் ஆட்டிப் பொடியாக்கவும். இதைக் 

குப்பியிலிட்டு, சீலைமண் செய்து, மூன்றுநாள் முத்தயில் 

எரிக்கவும். நாவியுடன் இப்பிலியும் இப்பிலிமூலமும் வகைக்கு 

நான்கு பலம் (140 கிராம்) எடுத்துக் கோமயத்திலிட்டு ஆட்டி, 

உருண்டையாக உளுந்துபோல உருட்டவும். இதை திழலில் 

உலர்த்திவைத்தெடுக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1. வெள்ளுள்ளித் தைலத்திலாட்டவும். சன்னி பதினெட்டும் 

திரும். 

ஃ. இஞ்சிச் சாற்றிலாட்டவும். தனுர்வாதம், பிரளி, குத்து, 

குதிரைவலி, கலிப்பு, பாண்டு, முத்தோடம், மூர்ச்சை, 

நவகண்டி, சன்னி இவை தீரும், (பா. 1031-1036)
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12. வடகம் வகைகள் 

1. அயனாதி வடகம் 

2. குக்கிலாதி வடகம் 

3. தாளிசபத்திரி வடகம் 

யாடல் எண் 

862 - 869 

822 - 828 

833 - 837
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1. அயனாதி வடகம் 

செய்முறை : 
. அரப்பொடி. ஐந்து பலம் (175 கிராம்), ஊரிக் காந்தம் 

மூன்று பலம் (105-கிராம்). எடுத்து, மு.தலில் கரிப்பான் சாற்றி 

லரைத்து இரண்டுபுடம் போட்டெடுக்கவும். அடுத்து, எலுமிச்சம் 

பழச்சாற்றிலரைத்து இரண்டுபுடம் போட்டெடுக்கவும். இறுதி 

யாக 'நாவற்பட்டைச் சாற்றிலரைத்து இரண்டுபுடம் போட்டு 

எடுக்கவும். கரிசாலை, "வெள்ளை நொச்சி, குப்பைமேனி, 

கழற்சி, பொடுதலை, வெற்றிலை, முருக்கிலை, சங்கங்குப்பி, 

சுண்டங்காறி, பிரண்டை, ஆதொண்டையிலை, மாவிலங்கிலை, 

, கொடுவேலி, அமுக்கிரா, முட்குறண்டி, தேற்றான்பட்டை, 

குலைச்சுருளிக்கொடி, மலைதாங்கிவேர் இவை வகைக்கு ஐந்து 

பலம் (175 கிராம்) எடுத்துத் தூளாக்கிப் பாண்டத்திட்டு, 
இரண்டு நாழி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும். இதை gre 

லொன்றாக வற்ற வைக்கவும். அத்துடன் வெள்ளாட்டுக் 

கோமயமும் பசுவின் கோமயமும் வகைக்கு ஒரு .குறுணி (5.3 

லிட்.) சேர்க்கவும். இரும்புக்கிட்டம் நாறுபலம் (3.500 கி.கிராம்) 

நொறுக்கியிட்டு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு நான்குபடி, (5.3 லிட்.) 

விட்டுச் காய்ச்சி, இரண்டு படியாக (2.6 லிட்.) வற்ற வைக்கவும். 
“மேல் மருந்தாக, இரிகடுகு, திரிபலை, சிற்றரத்தை, மரமஞ்சள், 

கருஞ்சீரகம், சிவதை, தேசாபுரம் இவை வகைக்கு ஒரு பலம் 

(35 கிராம்) ஓமம் இரண்டு பலம் (70 கிராம்), வெட்பாலை, 

Acrinj, சீரகம்," தாளிசபத்திறி, சறுநாகல், கோட்டம், 

இலவங்கம் இவை வகைக்கு அரைப்பலம் (17.5 கிராம்) இடித்துச் 

சேர்க்கவும். இவற்றுடன் முன்வைத்த காந்தச்சிந்தூரத்தைச் 

சோர்த்து ஆட்டவும். அத்துடன், வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு இரண்டு 

பலம் (70 கிராம்), சாதிலிங்கம் அரைப்பலம் (17.5 கிராம்) 

சேர்க்கவும். பொரிகாரம், நவாச்சாரம், சீனக்காரம், வெடியுப்பு, 

கல்லுப்பு இவை வகைக்கு ஒரு பலம் (35 கராம்), பெருங்காயம் 

அரைப்பலம் (17.5 கராம்), நெற்றுத் தேங்காய் மூன்று என 

இவற்றைச் சேர்த்து இரண்டு சாமம் அரைக்கவும். எல்லா 

வற்றையும் சோ்த்தரைத்ததை வழித்து, காசளவு வில்லையாகத் 

தட்டி நிழலில் உலர்த்தி எடுத்து வைக்கவும், 

அள்வு 

தேவையான அளவு, ஒர௫ுமண்டலம்,
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தீரும் தோய்கள் 

உள்நீர்க் கோவை, புறநீர்க்கோவை, பெருவயிறு, நீராமை, 

சவுச, சோகை, காமாலை, விடப்பாண்டு, குன்மம், .அகுவை, 

மகோதரம், பீலிகை, வெப்பு, பாண்டு இவை தஇீரும். 

துணை மருந்துகள் 

தேன், இஞ்சிச்சாறு, நொச்சிச்சாறு, வெள்ளுள்ளித் சைலம், 

சாரணை வோர், வேப்பந்தோற் தைலம். 

பத்தியம் 

புளி, கைப்பு, மோர், புகை, இறைச்சி, வாயு உண்டாக்கும் 

உணவை நீக்கவும். (பா. 862-869) 

2. குக்கிலாதி வடகம் 

செய்முறை 

" குக்கில், பறங்கிப்பட்டை இவை வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு 

(15.3 கிராம்); இரசம், துருசு, கூகைநீறு, இலவங்கப்பட்டை, 

இஞ்ச, குங்கிலியம், பனைவெல்லம், தாவி, சவுசிபாடாணம் 

இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) சேர்க்கவும். பாடாண 

வகைகளை மிஇபாகலிலைக் குடிநீரிலிட்டு விடம் போக்கவும்: 

பின்னர் எல்லா மருந்துகளையும் நொச்சிக் கொழுந்து மூன்று 

கழஞ்சு (15.3 கிராம்) சேர்த்திடிக்கவும். கறியுப்பு, பழம்புளி 

இவை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) சேர்த்து, நீர் விட்டு 

ஆட்டவும். தொண்ணூறு கடிகை நேரம் இடித்தபின் பதங்கம் 

மயிற்கழுத்து போலாகும். இதைச் சுண்டைக்காயளவு உருட்டி 

திழலிலுலர்த்தி எடுத்து வைக்கவும். 

அளவு, 

இரண்டு உருண்டை, காலை மாலை இருவேளையும். 

மூன்று நாள் கொடுக்கவும், 

நீரும் நோய்கள் 

... அரையாப்பு, பவுத்திரம், கரப்பன், சரந்தி, சூலை, பிளவை, 
சூசிகாவாயு, வீக்கம், புண்கள், கரடுமுரடுகள், சூலைக்கட்டு, 

மேகவசைகள், கைச்சூலை, வாய்ச்சூலை, காசம், குட்டம் 

போன்றவை தீரும்.
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துணை மருந்து 
பனைவெல்லம். 

பத்தியம் 

மருந்துண்ட ஏழு நாளுக்குப்பின் ஒன்பதாம்நாள் தலையில் 

நல்லெண்ணெய் தேய்த்து, ஒருநாள் விட்டு ஒருநாள் முழுகவும். 

பன்றி, ஆடு, பச்சைமீன், பூசணிக்காய், உளுந்து இவை நீக்கவும். 
(பா. 822-828) 

3. தாளிச பத்திரி வடகம் 

செய்முறை 

தாளிசபத்திரி முப்பத்தொரு பலம் (1.085 இி.சராம்); 

இறிகடுகு, திரிபலை, ஏலம், சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, கிராம்பு, 

செவ்வியம், இலவங்கப்பட்டை, அதிமதுரம், வாய்விளங்கம், 

ஓமம், குராசானியோமம், சிறுநாகம், இருசீரகம், அரத்தை, 

வால்மிளகு, அக்கரகாரம், கொத்தமல்லி, தேசாபுரம், கூகைநீறு 

சிறுதேக்கு, அமுக்கிராவேர், பேரீச்சம்பழம், முந்திரிகை இவை 

வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) காய வைத்திடித்துத் தூளாக் 

கவும். தாழியொன்றில் இரண்டுபடி. (2.6 லிட்.) ஆவின்பால் 

விட்டு மேலே வேடுகட்டி அதில் மேற்சொன்ன -பெரடியை 

வைத்து அவித்து எடுக்கவும். ஆட்டுடன் தேன் கலந்து, 

கொட்டைப்பாக்களவு உருட்டி வைக்கவும். : 

அளவி 

ஓர் உருண்டை. இரண்டு வேளையும் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

காசம், சயம், இருமல், ஈளை, சுவாசகாசம், மந்தாரகாசம்,* 

சிலேட்டும நோய்கள், குன்மம், நீர்க்கட்டு, வாந்தி, உடல் 

காந்தல், நெஞ்செரிப்பு, தாகம், சுரம், ௮க்இனிமந்தம், இளைப்பு, 

இரத்தபித்தம், கக்கல், இராணி, மூலம், மேகம், தாதுநட்டம், 

கழிச்சல் இவை தீரும். . 

பத்தியம் : 

புளி, புகை, கைப்பு, பச்சை இறைச்சி ஆகா. ட. 
(பா. 833-837)
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13. வெண்ணெய் வகைகள் 

. பாடல் எண் 

1. கண்ணோய்க்கு வெண்ணெய் 1059 , 1060 

த செவிதோய்க்கு மருந்து வெண்ணெய் 1448 

  

1. கண்ணோய்க்கு வெண்ணெய் 

செய்முறை: 1 

எருமை வெண்ணெய் ஒருபலம் (35 கிராம்), சீனக்காரம் 

'கால்பலம் (8.75 கிராம்), பீதரோணி அரைப்பலம் (17.5 கிராம்) 

என இம்மூன்றையும் தூளாக்கிக் கல்வத்திட்டு ஒரு சாமம் 
(3 மணி தேரம்) ஆட்டவும். இதை வெண்கலசத் தூரில் வைத்துச் 

செம்பு கொண்டு இரண்டு சாமம் (6 மணி நேரம்) ஆட்டி 

'யெடுத்துத் தாமிரச் சிமிழில் வைக்கவும். ்் 

அளவு 

கடுகளவு கண்ணில் தீட்டவும், 

தீரும் நோய்கள் 

நேத்திரவாயு, விழிசலக்கண், மாலைச்சண், கண்ணோவு, 

வலிகண், சுற்றுக்கண், குலைந்தகண், பிரிந்தசண், முறிக் குருடு, 

.நீர்ப்பில்லம், கண்பூ, குந்தம் இவை தீரும். .(பா.1056-1058) 

செய்முறை: 2 | 

ஆவின் வெண்ணெய் ஒரு பலம் (35 கிராம்) எடுத்துப் 

புதுப்பாண்டத்திலிட்டு, குளிர்ந்த நீர் முழுகும் மட்டும் விடவும், 

இதை அடுத்த நாள் எடுத்து மீண்டும் குளிர்ந்த நீர் விடவும். 
இவ்வாறு ஒரு மாதம் செய்யவும். வெண்ணெய் கல்போலர்கும்.' 
அத்துடன், பீதரோகணி கால்பலம் (8.75 கிராம்) சேர்த்து, 

எலுமிச்சம் பழச்சாற்றைச் செம்பிலிட்டு வைக்கவும்.
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அளவு 

கடுகெடை எடுத்துக் கண்ணில் தீட்டவும். கண்ணோரய்கள் 

அனைத்தும் தீரும். (177.1059, 1060) 

2. செவிநோய்க்கு மருந்து வெண்ணெய் 

செய்முறை: 1 

அரத்தை, வெப்பாலரி9, சீரகம், சாதிக்காய், சாத பத்திரி, 

இராம்பு, அதிமதுரம், ஓமம், காரளிசபத்திரி, திரிபலை, இரிகடுகு, 

மிளகு, கொத்தமல்லி இவை வகைக்கு ஓரளவாயெடுத்து, அதே 

யளவு சினி கூட்டிப் பொடியாக்கவும். இதில் நெய் ஓருதாழி (1.3 

லிட்.) சேர்த்து வெதுப்பி அத்துடன் தேனுங் சுலநது வடிக்கவும். 

இதில் தேவையான அளவு உள்ளுக்குங் கொடுத்து மூக்கிலும் 

நயம் செய்யவும். செவிநோய் தீரும். (பா.1446, 1447) 

செய்முறை: 2 

நறுநெய்,  வேப்பெண்ணெயூடன் கடல்நுரை, வசம்பு, 

'வெள்ளுள்ளி, வால்மிளகு, நற்சோ௫ு, நற்சீரகம், . பூச்சிக்கூடு 

இவை ஓரளவாகச் கூட்டிக் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

்.. இதில் தேவையான அளவு கொடுக்கவும். தீரும். 
் ் (பா. 1448)
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14. வைப்பு வகை 

பாடல் எண் 

1. கந்தக வைப்பு 785 - 795 

  

1. கந்தக வைப்பு 

செய்முறை 

தெல்லிக்காய்க் கந்தகத்தூள் ஐம்பது பலம் (1,750 இ. 

கிராம்); இந்துப்பு, வளையலுப்பு, பாரையுப்பு, சவட்டுப்பு 

இவை வகைக்குப் பத்துப் பலம் (350 இராம்), கறியுப்பு நூறு 

பலம் (3.500 கி.கிராம்) சேர்த்து நீரிலிட்டுக் கெட்டியாகக் 

காய்ச்சவும். ஆறிய பின்பு எடுத்த உப்பில் ஆறு கூறிட்டு, ஒரு 

கூறில் கந்தகம் கூட்டி அரைக்கவும். இதை மிடாவிலிட்டு 

இரண்டு தூணி (43 லிட்.) நீரிலிட்டுக் காய்ச்சவும்." மேலே 
பச்சைக் கர்ப்பூரம் இரண்டு கழஞ்சு சேர்த்து வடிக்கவும். இதைப் 

பெரிய தாழியில் சேர்த்து வெய்யிலில் காய வைச்கவும். 

இப்படியே ஆறுமுறை செய்கெடுத்துக் குழலிலே அடைத்து 

வைக்கவும். 

அளவு 

மூன்று பணவெடை. (1.3 கிராம்) இரண்டு வேளையும், 

ஒரு மண்டலம் கொடுக்கவும். 

துணை மருந்தும் தீரும் நாய்களும் 

1. வங்காளச்சீனி மூன்று பணவெடை (1.5 கரம்) 

வெண்காரமணித்தூள் இரண்டு பணவெடை. (976 மி.கிராம்), 

பறங்கிப் பட்டைப் பதங்கம் நான்கு பணவெடை. (1.91 கிராம்), 

சேர்த்துக் கொடுக்கவும். கரப்பன், குட்டங்கள், அட்டகுன்மம், 

வெட்டை, கிரந்தி, காய்ச்சல், சூலை, காபம், சோபம், தாது
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நட்டம், பொருமல், £ழ்ரத்தம், பெருபாடு, உள்ளுருக்கி, ஈளை; 

இருமல் இவை தீரும். 

பத்தியம் 

ஆவின்பால், வெந்நீர் ஆகும். தூதுவளை இலை, காம், பூ 

ஆகும். முருங்கைப்பூவும் பிஞ்சுமாகும். பொன்னாங்காணி, 

முளைத்தண்டு, துவரை, ிறுபயிறு, ஆவின்நெய், சிறு&ரை, 

அ௮வரைப்பிஞ்சு ஆகும். தெட்டுமீன், முயல், காடை, கவுதாரி, 

உள்ளான், ஊர்க்குருவி, விரால் மீன், வெள்ளாட்டுக்கண்டம் 

ஆகும். மற்றவை ஆகா. 

ஒரு மண்டலம் ஆன பின்பு முக்கூட்டு எண்ணெய் தேய்த்து 

தலை முழுகவும். சீயக்காய், அரைப்பிட்டு வெந்நீரில் குளிக்கவும்- 

கலை முழுக்கன்று கோழிக்கறி சேர்க்கவும். நான்கு நாளுக் 

கொரு மூறை முழுகவும். முழுக்கன்று பால், குயிர், மோர், 

புளி தவிர்க்கவும். (பா.785.795)
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ஆ. முற மருந்துகள் 
  

1, தலிக்கம்: வகை. 

பாடல் எண் 

1. உருத்திர விடக் கலிக்கம் 406 , 407 

  

1. உருத்திர விடக் கலிக்கம் 

செய்முறை 

குப்பைமேனித்தோல் மூன்று வராகன் (12.6 கிராம்), வெந் 

தலையோடு, தாமிரத்தூள், துரு, துத்தம் இவை வகைக்கு 

ஒரு கழஞ்சு (5.1 கிராம்) எடுத்து, புளியிலைச்சாறு விட்டாட்டி. 

உருண்டையாக உருட்டிக் கொள்ளவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு கண்ணில் தீட்டவும். 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

அகத்திப் பழுப்புச் சாற்றில் தீட்டவும். சன்னி தீரும். 

சாரணைச் சாற்றில் தீட்டவும். விடம் நீரும். 

கரிப்பான் சாற்றில் இட்டவும். பேய் மயக்கம் தரும். 

மூலைப்பாலில் தீட்டவும். உன்மத்தம் தீரும். 

எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் தீட்டவும். முயல்வலி இரும். 

இளநீரில் தீட்டவும். காமாலை இரும், 

3
.
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தும்பைச் சாற்றில் தட்டவும், மருள் தீரும். 

(பா,406, 407)
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2, களிம்பு வகைகள். 

பாடல் எண்: 

1. கண் புகைச்சலுக்குக் களிம்பு ._ 4%,. 427 

2. புண்களுக்குக்"களிம்பு-1 325°, 326 

3..புண்களுக்குக் களிம்பு-2 1194 , 5911 

  

1. கண் ப்லைச்சலுக்குக் . களிம்பு 

செய்முறை 

முயல். புழுச்கையைச் சுட்ட: சாம்பல், வேண்டிய அளவு 

எடுத்து, வெற்கலத் தாலத்தில் அவின் நெய் விட்டு நன்றாகச் 
FUGA வைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு கண்ணில் தீட்டவும். 

தீரும் நேரய்கள்' 

விழிமயக்கம், இருள்மயக்கம், புகைச்சல் தீரும். 

ஆவின்பாலில் குழைத்து ஆறு நாள்கள் ௪ண்ணில் தட்டி ஹர் 

வெள்ளெழுத்து மாறும். 

ப்த்திய்ம் 

ஆவின் நெய், பால் ஆகும். மற்றவை ஆகா. அடிக்கடி, 

குலை முழுகவும், (பா,426, 427)
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2. புண்களுக்குக் களிம்பு - 1 

செய்முறை 

சூதும் இரண்டு வராகன் (8.4 கராம்), இலிங்கம் நான்கு 

வராகன், கந்தி நான்கரை வராகன் (18.9 கராம்) சேர்த்து, 

இவற்றை ஆவின் வெண்ணெயில் ஆட்டி எடுத்து வைக்சவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு உடம்பெங்கும் பூசி மாலையில் குளிக்க 

வேண்டும். புண்கள் ஆறும் மட்டும் விரணத்தில் பூசி நெருப்பில் 

வாட்டவும் . 

நீரும் தோய்கள் 

புண்கள், குறைதோய், குட்டம், விரணம் தீரும். 

(பா.325, 326) 

5. புண்களுக்குக் களிம்பு - 2. 

“செய்முை p 

இரசம், துத்தம், காசுக்கட்டி, வெள்ளைக்குங்கிலியம், இவை 

ஒரளவாக எடுத்து, அத்துடன் கற்சுண்ணம் நெல்லிக்காயளவும் 

வெண்ணெய் இரண்டு பங்கும் சேர்த்து அரைக்கவும்.. இரண்டு 

சாமம் அரைத்தெடுத்துச் சமிழிலே அடைக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு புண்களின்மீது தடவவும். பழங்காடி; 

புளியிலையும் வெந்து, புண்கழுவிப் போடவும். ~~ : 

திரும் நோய்கள் 

ஆறாப்புண், கிரந்தி, சூலைப்புண்கள், பலபுண்கள், தொடை 

வாழை, விப்புருதி, சிலந்திப் புண்கள் இவை தீரும். 

(பா.1194, 1195)
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3. நசியம் வகைகள் 

பாடல் எண் 

1, கண்ணோய்க்கு நயம் 1067 , 1068 

2, சன்னிக்கு நசியம் 472 

3. பினிசத்துற்கு நலம் 1439 - 1441 

4. வெறிப்பித்திற்கு நரியம் 401 - 403 

௮-53
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1, கண்ணோய்க்கு நசியம் 

செய்முறை 

திரிகடுகு, வேளைவேர் இவற்றை வெந்நீர் விட்டரைத்து, 

கயிறு கட்டி உலர்த்தியெடுக்கவும். இதை வெந்நீரில் கலக்கிப் 

பஞ்சில் நனைத்து மூக்கிலிடவும். கண்ணோய்கள் தீரும். 

(பா. 1067, 108) 

2. ௪ன்னிக்கு ஈசியம் 

செய்முறை 

தேற்றான்காய்ப் பிஞ்சை நன்றாக அரைத்து வெண்சீலை 

யில் தோய்த்து, முலைப்பால் விட்டுக் கசக்கி மூக்கில் பிழியவும். 

சன்னி, வாந்தி, பொருமல், நெஞ்சுவலி போகும். (பா. 472) 

3. பீனிசத்திற்கு நசியம் 

செய்முறை: 1 

ஆவின்வெண்ணெய் ஆழாக்கு (168 மி.லிட்.), குங்குமப்பூ, 

பச்சைக்கர்ப்பூரம், அபின்மருந்து, கத்தூரி இவை வசைக்குக் 

காற் கழஞ்சு (1.27 இராம்) பொடித்துச் சேர்த்து வேச 

வைக்கவும். பதமாக வடித்தாற வைக்சவும்,. 

அளவு 

வாயில் அவல் குறுணையிட்டு அதன்பின் மூக்கில் நிய 

மிடவும். காலை, மாலை இரண்டு வேளையும் மூன்றுநாள், 
நான்குநாள் அல்லது ஆறுநாள் செய்யவும். 

மூக்கில் நீர்ப்பாய்ச்சல், புண், சூலை, பீனிசம் தரும். 

(பா. 1439, 1440) 

செய்முறை: 2 

தேங்காயெண்ணெய் ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட்.) எடுத்து, 
அதில் குங்குமம், கத்தூரி இவை வேண்டிய அளவு கூட்டிக் 
காய்ச்ச?) ஆற வைக்கவும், இதை முன்போல் தசியமிடவும், 

தீரும், . (பா. 1440, 1441)
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4, வெறிப் பித்தத்திற்கு நசியம் 

செய்முறை: 1 

கஞ்சா வித்து, விட்டுணுசரந்தி வேர் இவற்றைச் Ansa 

ட்டி நரியமிடவும். 

செய்முறை: ? 

கழுதை லத்தி, மகிழம் வித்து இவை ஓரளவாக ஆட்டி 

நசியமிடவும், 

செய்முறை: 3 

வில்வவேர், வெள்ளையுள்ளி, பெருங்காயம், நாயின் கட்டம் 

இவற்றைச் சிறுநீரிலுண்டை சேர்த்து வில்வச் சாற்றில் நசிய 

மிடவும். 

புகைமருந்து 

எட்டிவித்து, நாயின் சட்டம், பெருங்காயம், வசம்பு, 

உள்ளி, கடுகு, சுக்கு, தலைமயிர், தலையோடு, ஆவின் கொம்பு. 

வேப்பம் வித்து, தேவதாரம் இவை ஓரளவாக நெருப்பிலிடவும் 

புகை வரும். 

தீரும் நோய்கள் 

வெறிப்பித்து, வாய் உலர்த்தல், பயித்தியமாகக் கல் 

லெறிதல், மத்தமாரம், உயர்ந்து குதித்தோடுதல், உன்மத்தம் 

போன்றவை தீரும். (பா. 401-403)
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4, புகை வகைகள் 

1, அரிதாரப் புகை 

. இரசப் புசை 

, இருமலுக்குப் புகை 

, இலிங்கப் புகை 

இரந்தி, சரப்பனுக்குச் சீனப்புகை 

D
w
 

HR 
BY 
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N
 

., சூலைக்கட்டுக்குப் புகை 

7. புண்ணுச்குப் புகை 

பாடல் எண் 
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1, அரிதாரப் புகை 

செய்முறை 

அரிதாரத் தகட்டை வேண்டிய அளவு எடுத்து, காறற் 
கத்தரிக்காயை இரண்டாகப் பிளந்து அதில் வைத்து மூடவும். 

பெரிய தாழியொன்றில் வைக்கோல் முக்க அதில் தண்ணீர் 

விட்டு அதன்மேல் கத்தரிக்காய்களைப் பரப்பி வைத்து, மேலே 

சட்டி கவிழ்த்து மூடி, சீலைமண் செய்து, அடுப்பிலிட்டு 

எரிக்கவும். ஒரு சாமம் (3 மணி நேரம்) சென்றபின் வரும் 

புகையைப் பிடிக்கவும். 

அளவு 

வேண்டிய அளவு, மூன்று முறை செய்யவும். 

துணை மருந்தும் தீரும் நோய்களும் 

1, சிவனார் வேம்புக் தைலம் தேய்த்து வரவும். உட.ல் 

விக்கம், கை கால் முடக்கு, விரணம், சூலைப்புண்கள், 

கரடு கட்டல் போன்றவை இரும். 

2. உவாய்ப்பட்டைனயையிடி. த்து, பழங்காடியில் வேக 

வைத்து விடவும், விரணங்கள் தீரும், 

3. ஆவிரையிலை _யிடித்து, உச்ச முதல் பாதம் வரை 

துவாலை போடவும். விரணங்கள் தீரும். 

4. நண்டுச்சாறுடன் தேங்காய்ப்பால், ஆவின் பால், 

நல்லெண்ணெய் இம்மூன்றும் தனித்தனியே அடுத் 
கடுத்து கொடுக்கவும். கரடுகட்டல் போன்றவை தீரும். 

பத்தியம் 

விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து முழுசவும். வெந்நீரில் 
குளிக்கவும். ஆட்டுப்பால் மட்டும் கொள்ளவும். 

(பா.1231-1240) 

2. இரசப்புகை 

செய்முறை 

இரசம், பாடாணம், கந்தி, தாளகம், துத்தம் இவை 

ஓரளவாயெடுத்து, பச்சைப் (/கையிலைச் சாற்றிலரைத்துத்
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இரியாக்கவும். இதைப் புளியந்தணலில் புகைக்கவும். இப் 

புகையைச் காட்டவும். 

அளவு 

ஏழுபொழுது புகையைக் காட்டவும். 

தீரும் புண்கள் 

கரப்பன் புண், இரந்தி போன்றவை இரும். 

பத்தியம் 

வெள்ளாட்டுப்பால் அன்னம் உப்பில்லாமல் ௨.ண்ணவும், 

விளக்கெண்ணெய் விட்டு முழுகவும். (பா,1221-1229) 

3. இருமலுக்குப் புகை 

செய்முறை: 1 

பொன்தாரம், கொம்பரக்கு இவற்றைச் சுத்தமாக எடுத்து, 

பாவட்டங்காய்ப்பால் சாரித்து உருண்டை செய்யவும், ஒரு 

கலசத்தில் புளியந்தோலிட்டு அனலிடவும். அதில் மேற்படி 

உருண்டையைப் போட்டுப் புகை பிடிக்கவும். 

செய்முறை; 2 

அரிதாரம், பொற்கொன்றைப்பட்டை இவற்றை தேவை 

யான அளவு கொன்றையிலைச் சாறு விட்டாட்டி, உலர்ந்த 

சீலையில் தடவிப் புகை பிடிக்கவும். 

செய்முறை: 3 

வெள்ளீயச் சீலையில் பிரண்டைச்சாறு விட்டு நன்றாகப் 

பிரட்டிக் கொள்ளவும். அத்துடன் தேற்றங்காய் Gonppus 

ஆட்டிச் சேர்த்துத் துணியில் தடவி உலர்த்தவும். அத்துடன் 

குப்பைமேனிச்சாறு, பொன்னரிதாரம் இவற்றையும் தோய்த்துத் 

இரியாக்கிப் புகை பிடிக்கவும்,
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செய்முறை: 4 

நல்லெண்ணெயில் திரிதனைத்து உதறிப்போட்டுக் கொளுத் 

கதவும், இ அவித்துப் புகை பிடிக்கவும். 

அளவு 
ஓரு பட்சம் (பதினைந்து நாள்கள் ). 

பத்தியம் 

மோர்ச்சோறு உண்ணவும். இருமல் இரும். (பா.466-468) 

4, இலிங்கப்புகை 

செய்முறை 

சாஇலிங்கம், மனோசிலை, காசுக்கட்டி, கந்தி, துத்தம், 

அறிதாரம் இவை ஓரளவாயெடுத்து, பச்சைப் புகையிலைச் 

சாற்றிலரைத்துருட்டி, உலர்த்இியெடுக்கவும். இதைப் yous 

குணலில் பரப்பிப் புகைக்கவும். 

அளவு 
... தேவையான அளவு. ஒரு பொழுது, புண்களை மூடிப் 

புகைக்கவும், 

தீரும் நோய்கள் 

கரப்பன் புண், கிரந்தி போன்றவை தீரும், 

பத்தியம் 

நான்கு நாள்களுக்குப்பின் விளக்கெண்ணெய் தேய்த்து 

முழுகவும். உ9லரைப்பு தேய்த்துக் குளிக்கவும். உப்பு, காரம் 

சேர்த்தல் கூடாது. அரை மண்டலம் சென்றபின் சுத்தி செய்த 

உப்பும், அவரைப்பிஞ்சு, சிறுகீரை, முளைத்தண்டு போன்ற 

வற்றையும் சேர்க்கவும், பன்றி, செம்மறியாடு, உளுந்து, பலாக் 

காய், அவரை, துவரை, கரும்பயறு, பாகல், கொம்மட்டி, மாங் 

காய், தேங்காய், பூசனி, மீன் இவை ஆகா. வெள்ளாட்டுக்கறி 

உலர்ந்ததாகக் கூட்டவும். (பா.1215-1220)
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5, கிரந்தி, கரப்பானுக்குச் சீனப்புகை 

செய்முறை: 1 

சாதிலீங்கம், சுடுகுரோசணி, கந்தகம் இவை ஓரளவாகக் 

கூட்டிப் பச்சைபுகையிலைச் சாற்றில் அரைக்கவும். இதைக் 

சடலையளவு உருட்டி உலர்த்தவும். இதை ஓம்டிலிட்டுப் 

புளியஞ்சிராய்த் குணலில் புகைக்கவும். இந்தப் புகையைய் 

புண்கள் மீது ஏழு பொழுது காட்டவும் இரும். (பா.1211,1212) 

செய்முறை: 2 

சாதிலிங்கம், அரிதாரம், கந்தி, கடுகுரோகணி, BIT SSL. 

இவை ஒரளவாகக் கூட்டிப் பச்சைப் புகையிலைச் சாற்றில் 

அரைத்துருட்டி. முன்போலவே புகைக்கவும். இரும். 
(47,1213) 

6. தலைக்கட்டுக்குப் புகை 

செய்முறை 

நல்லசுந்தியைக் குன்டுமணியளவு எடுத்து, கத்தரிக் 

காயினுள் பொதிந்து வைக்கவும். மண்பாண்டத்தில் வைக்கோல் 

முக்கு, நீர்விட்டு அதன்மேல் கத்தரிக்காய்கள் ஒன்றோடொன்று 

சேராமல் பரப்பி வைக்கவும். அதன் மீது சட்டி கவிழ்த்து மூடி, 

ஏழு சீலைமண் செய்து, அடுப்பிலேற்றி எரிக்கவும். புகை 

வந்ததும் பிடிக்கவும். இதே போன்று வேறு சட்டி மாற்றி, 

வரும் புகையைப் பிடிக்கவும். 

அளவு 

எழு பொழுது தொடர்ந்து புகை பிடிக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

சூலைப்புண்கள், விரணம், கரடுமூரடு, முளைப்புண்கள் 

இவை தீரும். 

பத்தியம் 

விளத்கெண்ணெய் தேய்த்து முழுகவும். (பா. 1227-1230)
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7. புண்ணுக்குப் புகை 

செய்முறை 

கருவேலின் பிசின், முருங்கைவேர், எருக்கம்வேர், அழிஞ்சில் 

வேர், வெனார் வேம்பு இவை ஓரளவாக எடுத்துச் சேர்த்து, 

குணலிலிட்டுப் புகை பிடிக்கவும். 

அளவு 

வெருகடியளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

நீண்ட நாள்பட்ட புண்கள் உலர்ந்து போகும். 
(பா.421, 422)
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5. மை (அ) அஞ்சனம் வகைகள் 

1. அமிர்தகாரன் அஞ்சனம் 

2. சுடர்கால அஞ்சனம் 

3. மாலைக் சண்ணோரய்க்கு அஞ்சனம் 

பாடல் எண் 

408- 411 

424 , 425 

431
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1. அமிர்தகாரன் அஞ்சனம் 

செய்முறை 

குக்கல், துத்தம், துருசு, ஏலம், இலவங்கப்பட்டை இவை 

ஓரளவாகக் கூட்டி, பேய்த்தும்பைச் சாற்றிலாட்டி எடுத்து 

மாத்திரையாக உருட்டவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு கண்ணில் தீட்டவும். 

தீரும் நோய்கள் 

பேய்ப்பிரமை, வலிப்பு, வெறி, கூன் இவை இரும். இவற் 

றுடன் பின்வரும் மருந்தையும் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

உள்ளுக்கு மருந்து 
வெண்புறா எச்சம், மருக்காரைப்பழம் இவை ஓரளவாக 

எடுத்து, வெள்ளாட்டுப் பாலிலரைத்து எடுக்கவும். கழஞ்செடை 

(5.1 கராம்) அளவுள்ள குளிகையாக்கவும். ஒரு குளிகையை 

வெந்நீர் விட்டு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

இக்குளிகையை வெந்நீரில் கரைத்து நசியமிடவும். 

அறிவுகெட்ட மயக்கத்திற்கு இக்குளிகையை முலைப்பாலில் 

உரைத்து, கண்ணில் தீட்டவும். ஒரு மாதத்தில் அறிவுண்டாகும். 

இக்குளிகையை முலைப்பாலில் உரைத்து, மூக்கிலும் 

கண்ணிலும் காதிலும் போடவும். அறிவுகெட்ட விடம், சன்னி, 

ஆங்கார வெறி இவற்றாலுண்டான அசத்தியும் சுரணையற்ற 

நிலையும் மாறும். உணர்ச்சி பிறக்கும். (பா. 408-411) 

2, சடர்கால அஞ்சனம் 

செய்முறை 

சிறுகீரை, பொன்னாங்காணி, வெள்ளைச்சாரணை, 

வெள்ளைக் காக்கணம் இவற்றின் வேர்கள், தேற்றான் விதை,
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தலைமண்டையோடு, சணங்கன்பல், கோழி மார்பெலும்பு, 

பவளம் இவற்றை ஓரளவாக எடுத்து, கல்வத்திலிட்டு மைபோ 

லாட்டிச் சிமிழில் வைக்சவும். 

அள்வு 

தேவையான அள்வு கண்ணிலிடவும், 

தீரும் நோய்கள் 

குந்தம், பூ தீரும். 

பத்தியம் 

ஆவின் நெய், பால் ஆகும். மற்றவை ஆகா. அடிக்கடி 

துலை முழுகவும். (பா. 424, 425) 

32, மாலைக்கண்ணோய்க்கு அஞ்சனம் 

செய்முறை 

சூதம் ஒருபங்கு, கந்தி மூன்று பங்கு, வெள்ளைச்சாரணை 

வேர் நான்கு பங்கு, நேர்வாளம் நான்கு பங்கு எடுத்து, 

எனுமிச்சம்பழச்சாற்றில் நன்கு மையபோலாட்டி எடுக்கவும். மான் 

கொம்புச் சிமிழில் அடைத்து வைக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு பழச்சாற்றிலிட்டுக் கண்ணில் தீட்டவும். 

தீரும் தோய் 

மாலைக்கண் நீங்கும். 

பத்தியம் 
aches, நெய் ஆகும். மற்றவை ஆகா. அடிக்கடி தலை 

4 ம், ் முழுகவு (பா. 431)
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1, அரையாப்புக்கு 

செய்முறை 

வேர்ச்கொம்பு, தப்பிலி இவை வகைக்கு ஒருபலம் (35 

இராம்) மிளகு, ஒமம் வகைக்கு மூன்று சழஞ்சு (15.3 சராம்), 

பெருங்காயம். மஞ்சள், சீரகம் வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2. 

கிராம்) வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு ஐந்து கழஞ்சு (25.5 கராம்) 

பனைவெல்லம் இரண்டரைக் கழஞ்சு (12.7 இராம்) சேர்த் 

இடித்துக் கொள்ளவும். கரிப்பான் சாற்றில் தேவையான அளவு 

கொடுக்கவும். அரையாப்பு தீரும். (பா. 829) 

2. அறிவு கெட்ட மயக்கத்திற்குச் சோறு 

செய்முறை 

ஆவின்பால் ஒரு தரணி (21.5 லிட்.) வாங்கி அடுப்பிலிட்டுக் 

காய்ச்ச, ஒருகுறுணியாக (5.3 லிட்.) வற்ற வைக்கவும். அதி 

துடன், குன்றிச்சாறு ஒரு நாழி (1.3 லிட்), மூசுறுமுட்டை ஓர் 

உரி (672 மி.லிட்.) பனைவெல்லம் முப்பது பலம் (1.050 கி. 

இராம்), பேய் வாழைப்பழம் நாற்பது, சர்க்கரை இரண்டு பலம் 

(70 இராம்), சம்பாநெல்லரிசி இரண்டுபடி (2.6 லிட்.), எலு 

மிச்சம் பழச்சாறு ஒருநாழி (1.3 லிட்.), ஏலம், சுக்கு இவை 

வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 கிராம்), ஆவின் நெய் விட்டு 

சோறு சமைக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு. இரவும் பகலும் சாப்பிடவும். 

தீரும் நோய்கள் 

அறிவு மயல், சளம், விடம் இவை தீரும். (பா.439-441) 

3. இரச குலைக்கு 

செய்முறை 

சுரைக்குடுக்கைக் கரியைப் பழைய மோரில் கரைத்துக் 

கொடுக்கவும், தீரும், (பா, 603)
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4. இரத்த பித்தம் போக 

செய்முறை 

குன்றிவேர், வெட்பூலாவேர், மருக்காரைவேர், முசுமுசுக்கை 

வேர், சிறுகளாவேர், உப்பிலிவேர், இருநாமப்பலைவேர், மிளகு, 

இரிசுடுகு இவை ஓரளவாகக் கூட்டியாட்டி, ‘oe GO sauder 

கலக்டிக் காய்ச்சி வடித்துக் கொடுக்கவும். (பா. 603,604) 

5. இருமல் அடைப்புக்கு 

செய்முறை 

இருகுகள்ளிப்பால், சிற்றாமணக்கெண்ணெய், ஆவின்தெய் 
இவை வகைக்கு ஓர் ஆழாக்கு (168 மி.லிட்.) எடுத்து, நிலப் 

பனைவோர், வெள்ளையுள்ளி, பெருங்காயம், மஞ்சள் இவை 

வகைக்கு அரைப்பலம் (17.5 கிராம்) சேர்த்து ஆட்டிக் கலக்கிக் 

காய்ச்சி வடிக்கவும். 

அளவு 

காசெடை (165 மி.ஏரொம்). 

தீரும் நோய்கள் 

நீரடைப்பும், மலவடைப்பும் தீரும், 

பத்தியம் 

பபால்கஞ்ச கொடுக்கவும். அடுத்தநாள் பருப்பிட்ட கஞ்ச 

யும், அதற்கடுத்த நாளைக்கு அன்னமும் கொடுக்கவும். 

(பா. 608, 609). 

6. எலிகடி.க்கு மருந்து 

செய்முறை 

அழிஞ்சில் வேர்ப்பட்டை, மாவிலிங்கப்பட்டை இவற்றை 
வேண்டிய அளவு வெள்ளாட்டின் நீரிலாட்டி எடுக்கவும், 

மாதுளையின் வேரை ஆவின்பாலில் ஆட்டி. எடுக்கவும்,
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அள்வு 

தேவையான அளவு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

தீரும் நோய்கள் 

எலிலிடம் போன்றவை தீரும். (பா. 433, 434) 

7. கண்ணோய்க்குப் பிறவடை (புறவளையம்) - 1 

செய்முறை 

வந்த நாயுருவி வேரை எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் ஆட்டி 

எடுக்கவும். நாயுருவியிலைச் சாற்றுடன் இதை அம்மியில் 

மத்இித்துப் பூசவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோயும் 

நாயுருவியிலைச் சாற்றில் ஆட்டி வைக்கவும். கண் சிவப்பு, 

தீர் நீங்கும். எட்டிவேர், முலைப்பாலிலாட்டி எடுத்து வைக்கவும். 

மாலைக் கண் தீரும். 

பத்தியம் 

ஆவின்பால், நெய் ஆகும். மற்றவை ஆகா. அடிக்கடி தலை 

முழமுகவும். 
. (பா.429) 

8, கண்ணோய்க்குப் பிறவடை - 2 

செய்முறை 

கடுக்காய், காசுக்கட்டி, மடற்துத்தம், பொன்மெழுகு, 

சீனக்காரம், அதிமதுரம், பிஞ்சுப்பாக்கு இவை ஓரளவா 

பெடுத்துத் தூளாக்கவும். அத்துடன், தேற்றான்விதை, அபினி, 

கொடுக்காய்ப்புளி இவை ஓரளவாகச் சேர்த்து, எலுமிச்சம்பழச் 

சாற்றாலாட்டி எடுக்கவும். கையில் நெய்யை விட்டுப் பிரட்டி, 

மருந்தை இரண்டு விரல் சனத்தில் சுயிறு கட்டி, நிழலிலுலர்த்தி 

எடுக்கவும். இதை, காடி, பழச்சாறு, ஊணாஞ்சாறு, கருவேல 

794
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நீர் இவற்றிலரைத்துக் கொதிக்க வைக்கவும், இதைக் கண்ணைச் 

சுற்றிலும் பிறவடையாசு இடவும், கண்ணோய்கள் தீரும். 
(பா,1065.1067) 

9, கண்ணோய்க்கு மூலிகை 

செய்முறை: 1 

முத்திருக்கஞ்செவியைச் சனிக்கிழமையன்று காப்புக்கட்டி 

அடுத்தநாள் முறைப்படி வேரறாமல் பிடுங்கியெடுத்து, அதே 

இலைச் சாற்றிலாட்டி எடுக்கவும், இதைக் கண்ணிலிடவும் 

கண்ணோய் தீரும். (பா.1062, 1064) 

செய்முறை: 2 

வெள்ளையாவரையின் வேரை முன்போலவே பிடுங்கி 

யெடுத்து, அதே இலைச்சாற்றிலாட்டி எடுக்கவும். இதைக் 

கண்ணிலிடவும். கண்பீளை, கண்ணோய்கள் தீரும். 

(பா.1068, 1069) 

10. கண்ணோவுக்குக் காதிலிட் மருந்து 

செய்முறை 

குப்பைமேனியிலையை எடுத்துச் சாறு பிழிந்து கொள்ளவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு காதில் ஊற்றவும். 

இடது கண்ணில் .தோயானால் வலது காதில் சற்றவும். 

வலது கண்ணில் நோயானால் இடது காதில் ஊற்றவும். இரண்டு 

கண்ணிலும் நோயானால் இரண்டு காதிலும் ஓரளவாக 

ஊற்றவும். 

தீரும் நோய்கள் 

கண் இவப்பும் நீரும் நீங்கும். 

பத்தியம் 

ஆவின்பால், நெய் ஆகும். மற்றவை ஆகா. அடிக்கடி தலை, 

முழுகவும். (பா. 425)
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11. கர்ப்பக்கோள் 

பெண்கள் மலடாகயிருந்து கருவுறாமலிருப்பதற்குப் பல 
காரணங்கள் கூறப்படுகின்றன, அவை வருமாறு: 

1, பெண்ணுக்குக் கருக்குமி விலக்கமற்று, பாசு பற்றி 
அட௫்திருப்பதால் விந்து அணுக வாய்ப்பிருக்காது, 

கருக்குமியில் வாயு நிறைந்திருப்பதாலும் விந்து 

அணுகாது. 

கருக்குழியில் தசை வளர்ந்திருப்பதாலும் விந்து 

அணுகாது. 

, கருக்குழியில் இருமிகள் மொய்த்திருந்தாலும் கருத் 

தரிக்காது. 

கருக்குழியில் இரத்தம் கட்டியிருந்தாலும் கருத் 
குரிக்காது. 

6. கருக்குழியில் தசைதிரண்டு மதத்திருந்தாலும் விந்து 
அணுகாது. (பா. 1070-1072) 

தோய்க்குறியும் மருந்தும் 
1. 

3. 

புணர்ச்சியின்போது பெண்ணுக்குத் தலை நோகுமஈ 

னால் கருக்குழியில் பாசு பற்றியுள்ளது என அறிய 

லாம். இதற்குப் பருத்தி விதைப் பருப்பைக் கோழிப் 

பித்தில் ஆட்டியெடுத்து, பெண் குளித்தநாள் முதல் 
மூன்றுநாள். யோனிக்குள்ளே தடவவும். கருவுண் 

டாகும். 

புணர்ச்சியின்போது பெண்ணுக்கு உடம்பு தோகுமா 

னால் கருக்குழியில் வாயு நிறைந்திருப்பதாக அறிய 

லாம். இதற்குப் பெருங்காயம், நல்லெண்ணெய் 

சேர்த்துக் குழைத்து, முன்போல் மூன்றுநாள் பூசவும். 

கருவுண்டாகும். 

புணர்ச்சியின்போது பெண்ணுக்கு நெஞ்சுவலியுடன் 

குத்தும் உண்டானால் கருக்குழியில் தசை வளர்ந் 

திருப்பதாக அறியலாம். இதற்குத் திப்பிலி, கர்ப்பூரம்,
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கோழிப்பித்து இவற்றை ஆட்டியெடுத்து, முன்போல 

மூன்றுநாள் தடவவும். கருவுண்டாகும். 

4. புணர்ச்சியின்போது பெண்ணுக்கு முதுகு நோகுமா 

னால் கருக்குழியில் புழு நிறைந்திருப்பதாக அறியலாம். 

இதற்கு இந்துப்பு, அரிதாரம், பெருங்காயம் இவற்றை 

ஓரளவாக வெத்நீரிலரைத்து முன்போல மூன்றுநாள் 

குடவவும். சருவுண்டாகும். 

5. புணர்ச்சியின்போது பெண்ணுக்குக் கெண்டைக்கால் 

நோகுமானால் கருக்குழியில் இரத்தம் கட்டி மறைத் 

துள்ளதென அறியலாம். இதற்கு, கடுக்காய், பஞ்ச 

காரை, பச்சைப்புமுகு இவை :ஓரளவாய் ஆட்டி 

யெடுத்து, மூன்றுநாள் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும், 

அத்துடன், குங்குமப்பூ, அதிமதுரம், சீரகம் இவை 

மூன்றும் ஓரளவாயரைத்து, முன்போல மூன்றுநாள் 

தடவவும். கருவுண்டாகும். 

6, புணர்ச்சியின்போது பெண்ணுக்கு ஏப்பம் உண்டாகு 

மானால் கருக்குழியில் கொழுப்பும் தசையும் மதத் 

திருக்குமென அறியலாம். இதற்கு சவுக்காரம், கடுக் 

ஷாய், சாரம் இவை ஓரளவாய் அரைத்து, முன்போல 

மூன்றுநாள் தடவவும், கருவுண்டாகும். 

மேற்காணும் ஆறு காரணங்களால் மட்டுமன்றி வேறு 

சிலவற்றாலும் கருத்தரிக்காதென்பர், பேயாலும், பிதிராலும் 

இன்ன பிற காரணங்களாலும் பெண்களுக்குக் கருத்தரிப்ப 
தில்லை. இதற்கு, மாதுளையிலை, மாவிலை, கத்தூரி, மஞ்சள் 

இவற்றை நன்றாச அரைத்து, பெண்ணின் கால் முதல் கழுத்து 

வரை மேல் தோக்கித் தடவவும். பின்பு மருந்தை மாவிலையில் 

பொதிந்து அவள் முன்காட்டி, வாசலிலே அதைப் புதைக்கவும், 

பெண் நீராடிய பின், அடல், சாம்பிராணி சேர்த்துப் புகைத்து 

உடலெங்கும் காட்டவும், தேவதை, பூதப்பிரேதம், ஏவல், 

பிசாசு இவை நீங்கும், 

கர்ப்ப நோய்க்குப் பத்தியம் 

சுத்தி செய்த உப்பு, புளியாரை, சியக்காய்க் கொழுந்து 
வழுதலங்காய், நெல்லிக்காய், வெள்ளாடு, முயல், ஆமை, ஊர்க்
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குருவி, காடை, மான், சுறாமீன், கெளுத்திமீன், மிளகு, 

சர்க்கரை, கேன், நிறு$ரை, அவின்பால், நெய், சிறுபயறு, 

துவரை, பொன்னாங்காணி, அவரை, தூதுவளை, பழவகை, 

இனிப்பு, மது இவை ஆகும், 

புளி, துவர்ப்பு, சுப்பு ஆகாது. குளிர்ந்த நீர் ஆகாது. வெந் 

ரீரையே பயன்படுத்த வேண்டும், (பா. 1073-1085) 

12. கல்லடைப்புக்கு 

செய்முறை: 1 

குறுவை நெல்லரிசியை நறுந்தாளிச்சாறும் வெல்லமும் 

கூட்டியரைத்துக் கொடுக்கவும். கல்லடைப்பு, வீக்கம் நீங்கும். 

செய்முறை: 2 

பலகறையின் சாம்பலுடன் நிம்பச்சாறு குழப்பிக் கொடுக் 

சவும். நீர்த்தாரையாகும், 

செய்முறை: 3 

ஆவின்பாலுடன் சங்கங்குப்பிச் சாறு கலந்து கொடுக்கவும். 

நீர்ச் சிறுப்பு வாங்கும். 

செய்முறை: 4 

ஆட்டு ஊத்தாம்பெட்டி (மூத்திரப்பை) தன்னைத் 

குண்டிலே போட்டு, கழுத்தளவு நீரில் நிற்க வைக்கவும். 

கல்லடைப்பு நீங்கும். 

செய்முறை; 5 

புனல் முருங்கை வேர், நன்னாரி வேர், ஆவிரை வேர், 

அமுச்சராவேர், உத்தமதாளி வேர், இவை ஓரளவாக ஆட்டி 

விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். கல்லடைப்பு 

நீங்கும். 

செய்முறை: 6 

ஐவாலி, மனோசிலை இவை ஓரளவாகக் குப்பைமேனிச் 

சாற்றில் கொடுக்கவும், நீர் விழும்,
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செய்முறை: 7 

சன்னிச் சாற்றிலே நாவற்பட்டையும் கொட்டையும் 

அரைத்து, வெள்ளாட்டுப் பாலிலே கொடுக்கவும். கல்லடைப்பு 

நீங்கும். 
(பா. 612-615) 

13. கிரிச்சனங்கள் தீர 

செய்முறை 

அத்இத்தோல், ஆவிரந்தோல், ஓதியமரப்பட்டை இவை 

ஓரளவாக எடுத்துலர்த்திப் பொடியாக்கித் தேனில் கொடுக் 

கவும். இரிச்சனங்கள் இரும். (பா. 6209) 

14. குன்மத்திற்கு மூலிகை 

செய்முறை 

ஆவின்நீர் இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) யில், கற்றாழை மடல், 

சத்தசாரணை மூலம், மிளகு, சாரணை இவை வேண்டிய 

அளவு சேர்த்துக் காய்ச்சவும். உப்பாக நிற்கும். அத்துடன், 

பெருங்காயம், திரிகடுகு, இந்துப்பு, கல்லுப்பு, வெள்ளுள்ளி, 

காட்டுச் ரசம் இவை உப்பளவிற்குச் சேர்க்கவும். 'இதை 

தாரத்தங்காயினுள்ளே ஆறுநாள்கள் ஊற வைத்து எடுக்கவும் 

அளவு 

பாக்களவு. 

துணை மருந்தும் தீரும் நோயும் 

வீழிவோர்ச்சாறு, வெந்நீரில் கொடுக்கவும். குன்மங்கள் 

இரும். பசும்பயிறு நீர், ஆலின்பாலில் கொடுக்கவும். குடல் 

வாதம், குடல் பிரட்டல் தீரும். (பா.395-397) 

15. சுரணை கெடும் விடங்களுக்கு 

செய்முறை 

முசுமுசுக்கைச் சமூலம் வேண்டிய அளவு எடுத்து ஆவின் 

பால் சேர்த்து ஆட்டவும். இந்தச் சாற்றில் ஒரு குறுணி (5.3 

லிட்.) எடுத்துக் காய்ச்சி வடிகட்டவும், அத்துடன் ஆவின்
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வெண்ணெய் அல்லது எருமை வெண்ணெய், கழுதைப்பால், 

இஞ்சிச்சாறு இவை வகைக்கு அரைப்படி (672 மி.லிட்.), பனை 

வெல்லம் மூன்று பலம் (105 இராம்) சேர்த்துப் பாகாகக் 

காய்ச்சவும். அத்துடன் சடுக்காய்த்தூள் காற்படி. (336 மி.லிட்.) 

சேர்க்கவும். 

அளவு 
நான்கு கழஞ்சு (20.4 கராம்), பதினைந்து நாளைக்கு 

உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். ் 

தீரும் தோய்கள் 

வெறிமயக்கம், பொறிகஃலக்கம் தீரும், 

குடாரி மருந்து 

நெய்க்கொட்டான் பழச்சாற்றை வெண்ணெயுடன் 

சேர்த்துக் குழப்பித் தலையில் தேய்த்துக் குளிக்கவும். 
(urr.434-436) 

16. தாகம் போக்க 

செய்முறை: 1 

கற்றாழை மணி ஒரு நாழி (1.3லிட்.) எடுத்து அதில், 

சண்பகப்பூ, இலவங்கப்பட்டை, நல்லவெல்லம் இவை சேர்த்துக் 

கொடுக்கவும், 

செய்முறை: 2 

நெருஞ்சிக்காய், பச்சையோலை, வில்வப்பழச்சதை, நெற் 

பொரி, சரகம், ஏலம் இவை வகைக்கு SQ Gu TT BOUT (4.2 கிராம்) 

எடுத்துக் இழியாகக் கட்டிப் பாண்டத்திட்டு, நீர்விட்டு முறைப் 

படி வடித்துக் கொடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும், 

தீரும் நோய் 
ட ; 

தாகம் தீரும். (பா.459, 460)
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17. நீர்ச்சுரப்புக்கு 

செய்முறை 

ஈருள்ளி, இந்துப்பு, பழம்புளி, ஆறுமாதம் சென்ற காடி 
இவை ஒரளவாகக் கூட்டிக் கொடுக்கவும், 

பத்தியம் 

பச்சரிசி, பயறு, பால் கூட்டிய கஞ்சி கொடுக்கவும். வெண் 

சேவல் குடலீரலரைத்து வெண்பசுவின் பாலிலே கரைத்துக் 

கொடுக்கவும் இரும். (பா.611, 612) 

18. நீரடைப்பு, கல்லடைப்புக்கு 

செய்முறை: 1 

பூநாகம் எலுமிச்சங்காயளவு பாலிலே கரைத்துக் 

கொடுக்கவும், கல்லடை.ப்புத் தெறித்துப் போகும். 

செய்முறை: 2 

முசுட்டையிலை பாக்களவு அரைத்து வெண்ணெயிலே 

குழப்பிக் கொடுக்கவும். நீரடைப்புத் தீரும். 

செய்முறை: 3 

கொள்ளுச்சாறுடன் அரிசிக் கஞ் கொடுக்கவும். நீர்ச் 

சிறுப்புத் தீரும். 

செய்முறை: 4 

நெருஞ்சிவேர், மாவிலிங்க வேர், பேராமுட்டிவேர், இறு 

பீளை வேர் இவை ஓரளவாகக் கூட்டி நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி 

வடித்துக் கொடுக்கவும். நீரடைப்புத் தீரும். 

செய்முறை: 5 

காய்ச்சி வடித்த பழங் கஞ்சியுடன் நெல்லிமுள்ளி ஒருபலம் 

(35 சராம்), தாழை விழுதுச்சாறு இவை கலந்து எட்டு நாள்கள் 

கொடுக்கவும். நீர்க்கடுப்பு, நீரடைப்பும் தீரும்,
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செய்முறை: 6 

வெந்நீரில் புழுகு ஒரு பணவேடை (483 மி,கிராம்) போட்டுக் 

குடிக்கவும். நீர் துளிவிழுதல், பொசிந்தூறல் நீங்கும். 
(ut 605-608) 

19. படர்தாமரைக்கு 

செய்முறை: 1 

கொடுவேலி வேரின் பட்டை, மதுகாரை வேரும் வித்தும் 

இவை வகைக்கு இரண்டு கழஞ்சு (10.2 இராம்) எலுமிச்சம் 

பழச் சாற்றிலிட்டு ஆட்டி எடுக்கவும், 

அளவு 

பாக்களவு உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலும் பூசவும். 

தீரும் தோய் 

படர்தாமரை, புண்கள் உலர்ந்து உதிரும். (பா.453, 454) 

செய்முறை: 2 

எருக்கின் வேர்ப்பட்டை, சடம்பின்பட்டை, தகரைவித்து 

இவை ஓஒரளவாக ஒரு நாழி (1.3 லிட்.) ஆவின் பாலில் விட்டுக் 

காய்ச்ரியெடுக்கவும். ஆறியபின் புரைகுத்தித் குயிரை 

உண்ணவும். ் 

எருக்கு, கடம்பு, தகரை இவற்றின் விதையும் வேரும் கூட்டி 

யரைத்து மேலேயும் பூசி உள்ளுக்கும் கொடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய் 

படர்தாமரை போன்றவை தீரும். (பா.454) 

20. படுவன், பருவுக்கு 

செய்முறை 

அவுரிவேர், குடப்பாலைவேர், கொடுவேலி வேர்த்தோல் 

இவை மூன்றும் ஒரளவாய் ஆவின் பாலில் ஆட்டி, அத்துடன் 

அரி?யிட்டுச் சோறு சமைக்கவும்.
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குன்றியிலை, இலுப்பைப்பட்டை, செருப்படை, இம்மூன்றும் 

இலுப்பை நெய்யிலாட்டி மேல்மருந்தாகப் பயன்படுத் தவும். 

அளவு 

மேற்படி சோறினை தேவையான அளவு மூன்றுதாள் 

சாப்பிடவும். மேற்படி நெய்யைப் புண்ணிலிடவும். 

தீரும் நோய்கள் 

படுவன், பருக்கள், புண்கள் இவை தீரும். (பா.452, 453) 

21. பவுத்திரத்திற்கு 

செய்முறை 

குப்பைமேனிச் சமூலம் வாங்கி நிழலில் உலர்த்தி இடித்து 

வடிகட்டிக் கொள்ளவும். 

அளவு 

வெருகடியளவு வெண்ணெயிலே குழப்பிக் கொடுக்கவும் 

ஒரு மண்டலம் (48 நாள்கள்) கொடுக்கவும், 

தீரும் தோய்கள் 

பவுத்திரம், நீர்ப்பாய்ச்சல் இவை தீரும். புண் ஆறும். 

நோய் முற்றியிருந்தால் ஒரு மண்டலம் கொடுக்கவும். இல்லை 

யென்றால் இருபது நாள் கொள்ளப் போதுமானதாகும். 

பத்தியம் 

நெய், பால் மட்டுமே ஆகும். மற்றவை ஆகா. 

(பா.436, 457) 

22. பாரிச வாயுவுக்கு 

செய்முறை 

வெள்ளுள்ளிப் பருப். இரண்டு சிரங்கையளவு எடுத்து 

ஓட்டிலிட்டுப் பொன்னிறமாக வறுக்கவும். அதில், விளக்
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கெண்ணெய் இரண்டு கழஞ்சு (10.2 ரொம்), பனைவெல்லக் 

கட்டி ஓன்று இவை விட்டுக் கண்டி. எடுக்கவும். 

அளவு 

தேவையான அளவு மூன்று நாள் கொடுக்கவும். (பா.458) 

23. பிளவைக்கு 

செய்முறை 

சிறுகொட்டைப் பருப்பு வாங்கி முலைப்பாலிலாட்டி, 

ஆமணக்கெண்ணெயும், முலைப்பாலும் கூட்டிச் சேர்த்து 

வைக்கவும். 

அளவு 
தேவையான அளவு மேலே பூசவும், இருவேளையும் 

பூசவும். . 

தீரும் நோய்கள் 

பிளவை, வீக்கம், கலத்து, படுவன், புண், விரணம் இவை 

இரும். (பா. 688, 689) 

24. பிறகடந்தீர மருந்து 

செய்முறை 

கோவைத்தண்டு, முடக்கற்றான் தண்டு இவை ஓரளவாகக் 

கூட்டியிடித்து ஓர் உழக்குச்சாறு (336 மி,லிட்..) எடுக்கவும். 

அத்துடன் காடிநீர் ஓர் உழக்கும் (336 மி.லிட்.) சேர்க்கவும். 

இவற்றுடன் வெல்லம் சேர்க்கவும். 

அள்வு 

தேவையான அளவு. 

தீரும் நோய்கள் 

பிறகடந் தீரும். இவற்றுடன் ஆவின்பாலும் நெய்யும் 

விட்டுச் சாப்பிடவும், சாராயவெறி தீரும். (பா. 441-443)
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25, புண்களுக்கு மருந்து-உவனியம் 

செய்முறை: 1 

ஆவின்பாலில் சித்தரத்தியை வெந்து கட்டவும். கடுப் 

பெரிப்பு, காந்தல் இவை தணியும், 

செய்முறை: 2 

உவாயிலையைக் சாடியில் வேக வைத்துக் கட்டவும். 

செய்முறை:3 

புளியிலையைக் காடியில் வேக வைத்துக் கட்டவும். 

சூலைப்புண், சகரப்பன்புண், கிரந்தி, சிரங்கு போன்றவை தீரும். 

(பா. 1240-1242) 

26. பெருவயிறு கரைய 

செய்முறை 

குப்பைமேனியிலை, காஞ்சொறியிலை, ஆடுதின்னாப்பாளை 

யிலை இவை அனைத்தையும் சேர்த்து அரைக்கவும், சாதிக்காய் 

அளவு விழுதுடன் மூன்றுபடி. (3.9 லிட்.) எலுமிச்சம்பழச்சாறும், 

துருசு, கத்தி, இலிங்கம் இவை வகைக்கு அரைக்கழஞ்சு (2.55 

கிராம்) சேர்த்துக் காய்ச்சவும். 

அளவு 

குன்றியெடை.. (130 மி.கிராம்). இரண்டு நமாள்கள். 

தீரு.ம் நோய்கள் 

பெருவயிறு வற்றிப்போகும், 

பின்வரும் குடிநீரை மாலையில் கொடுக்கவும், 

குடிநீர் 
காட்டுமல்லி, சுரை பழுத்தல், கரிப்பான். சமூலம், வரிசுடுக் 

காய் இவை வகைக்கு முப்பது பலம் (1.050 சி.சிராம்) பாதிரி 
யின் சருகு, மிளகு இவை வகைக்கு ஓர் உழக்கு (336 மி.லிட்.) 
எடுத்து நான்குபடி (5.3 லிட்,) நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாசக் 

காய்ச்சிக் கொடுக்கவும்,
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இக் குடிநீரில் கடுக்காய் பத்துப் பொடித்துச் சேர்த்து 

வெள்ளாட்டுநீர் அரைப்படி (672 மி,லிட்.) விட்டு மூன்றுநாள் 

ஊற வைக்கவும். இதைப் பத்துமுறை ஊட்டவும். 

(பா. 443-446) 

27. மலட்டு வலிக்கு 

செய்முறை 

எண்ணெயுடன் நுணாயிலைச் சாறு கூட்டிக் கொரடுக்கவும்- 

தீரும். 

கழற்சவிதை, ஓமம், இந்துப்பு இவை வறுத்திறுத்து அத் 
துடன் இரிகடுகுத் தூள் சேர்த்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருட்டிக் 

கொடுக்கவும் தீரும். 

அளவு 

தேவையான அளவு. (பா. 455) 

28. மாலைக்கண் நீங்க மருந்து 

செய்முறைற 

பழமிளகு வேண்டிய அளவு எடுத்து நல்லெண்ணெயில் 

பத்து நாள்கள் ஊற வைக்கவும், 

அளவு 

உளறிய மிளகை எண்ணெயில் உரைத்துக் கண்ணிலிடவும். 

இவ்வாறு எட்டுநாள்கள் தீட்டவும். 

தீரும் தோய் 

மாலைக்கண் தோய் தீரும், 

பத்தியம் 

ஆவின்பால், நெய் ஆகும். மற்றவை ஆகா. அடிக்கடி, தலை 

முழுகவும். (பா. 430)
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29, விக்கல், இருமல் தீர மருந்து 

செய்முறை: 1 

மயிலிறகு சுட்ட கரி, அதிமதுரம், தேன், திப்பிலி இவை 

ஒரளவாகக் கூட்டிக் கொடுக்கவும். நாவறட்ரி, விக்கல், சத்தி 

தாகம், உட்படலம், உள்ளோங்காளம் இவை தீரும். 

(பா. 13969) 

செய்முறை: 2 

அருநெல்லி, தெற்பொரறி, சர்க்சரை, திப்பிலி, மான் கொம்பு 

இவை ஓஒரளவாகக் கூட்டி மூலைப்பாலிலுரைத்துக் கொடுக்கவும், 

விக்கல், FSD Suid. (பா. 1397) 

செய்முறை: 3 

வில்வம், நெற்பொரி, சர்க்கரை, இப்பிலி, மலைத்தேன் 

இவற்றைக் கூட்டியிழைத்துக் கொடுக்கவும். விக்கல், சத்தி 

இவை தீரும், (பா. 1393 

செய்முறை: 4 

மாதுளை, நெற்பொரி, சர்க்கரை, இப்பிலி இவற்றை ஓரள 

வாகத் தேனில் குழைத்துக் கொடுக்கவும். விக்கல், சத்தி, 

இருமல் இவை தீரும். (பா. 12999) 

செய்முறை: 5 

அதிமதுரம், சீரகம், வெண்காரம், கோட்டம், திப்பிலி, 

வங்காளச்சீனி இவை ஒரளவாக எலுமிச்சம் பழச்சாற்றி 
லரைத்துக் கொடுக்கவும். விக்கல், அதிசாரம், கோடம், தாகம் 

தீரும். (பா. 1400) 

30. விக்கலுக்கு மருந்து 

செய்முறை: 1 

காமரையின் மணிப்பருப்பும் குளவிக் கூட்டு மண்ணும் 

வகைக்கு ஐந்து எடை எடுத்து வெத்நீரிலாட்டிக் கொடுக்கவும்,
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செய்முறை: 3 . 

கார்க்கடகசிங்கி, ச௪டாமாஞ்ச, சிறுதேக்கு, திரிகடுகு, பூசணிப் 

பருப்பு இவை ஒரளவாயெடுத்துப் பொடித்துச் சர்க்கரையில் 
கொடுக்கவும், 

செய்முறை: 3 குடிநீர் 

சிறுநாகம், சித்திரமூலம், சண்பகம், வளையவலுப்பு, சுக்கு 

இவை ஓரளவாய்க் கூட்டி இரண்டுபடி (2.6 லிட்.) நீரிலிட்டு 

எட்டிலோன்றாகக் காய்ச்ச, இரண்டு வேளையும் கொடுக்ஏவும். 

perm நாளில் விக்கல் நிற்கும். 

செய்முறை: 4 குடிநீர் . 

கார்த்திகையினிலை, சிறுவழுதலைவேர், சிற்றரத்தை, 

கொடுவேலிவேர் இவை ஒரளவாயெடுத்து, இரண்டுபடி (2.6 

லிட்.) நீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சி, இரண்டு 

வேளையும் மூன்றுநாள் கொடுக்கவும். . 

செய்முறை: 5 புகை 

தோடையிலை, குங்கிலியம், மனோசிலை, கொம்பரக்கு, 
மயிலிறகு, அகில், ஆவின்நெய் இவை வகைச்கு ஓரளவாகக் 

கூட்டிப் பொடித்துப் புகையிடவும். 

செய்முறை: 6 புகை 

கொம்பரக்கு, மஞ்சள், சடாமாஞ்சி, மனோசிலை, தேவ 

கூரம், அகிற்கட்டை, அமழுக்கிராவேர் இவை groans 

ஆமணக்கிலையில் சாற்றிலரைத்து எடுத்து, துணியில் தோய்த்து, 

அதைத் திரியாக்கி உலர்த்தி எடுத்துப் புகைக்கவும். 

செய்முறை: 7 தளம்போடல் 

முலைப்பால், ஆவின்நெய் இவை கலந்து, தலைமயிரின் கரி, 

மயிலிறகு சுட்டகரியூங் கூட்டி, தளமிடவும், (பா. 1135-1140
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31. வெறி, பித்து, விட மயக்கத்திற்கு 

செய்முறை 

இஞ்சிச்சாறு இரண்டு கரண்டி, கழுதைப்பால் இரண்டு 

கரண்டி, சர்க்கரை இரண்டு கரண்டி என இவற்றைக் கூட்டி 

வைக்கவும். 

அளவு 

இவற்றைப் பத்து நாள்களுக்கு உண்ணவும். 

தீரும் நோய்கள் 

வெறி, பித்து, விடமயக்கம் தீரும், 

துவாலை மருந்து: 

ஆதளை, முத்திருக்கஞ்செவி இவையிரண்டும் உரலிலிட்டு 

காடிநீரிலாட்டி எடுக்கவும். இதை உடல் முழுவதும் தடவவும். 

இதை. புளித்த மோரிலிட்டுத் துவாலையிடவும். வெறிமயக்கம் 

போன்றவை தீரும். (பா.437, 436) 

32. வெறி மயக்கம் போக 

சன்னிவிடம், பேய் மயக்கம், வெறிமயக்கம் இவை 

மருந்தில்லாமல் நீங்க நோயுற்றவரை விலங்இட்டுக் கட்டி 

வைக்கவும். கொழுவை உலையிலிட்டுக் காய்ச்சி எடுத்து அவர் 

மீது படுவதுபோல் நீட்ட நீட்ட வாய்திறந்து பேசுவர், 

(பா.432)
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6. பத்தியம் 

சிந்தூரம், மாத்திரை ஆகிய பலவகை மருந்துகள் 

கொடுக்கும்போது பின்வரும் பத்தியத்தை மேற்கொண்டால் 

தோய் தீர்வது உறுதியாகும். 

இந்துப்பு, சுத்திசெய்த உப்பு, துவரைப்பருப்பு, முருங்கைப் 

பிஞ்சு, தூதுவளைச் சமூலம், வழுதலைப்பிஞ்சு, சிறு£ரை, 

மூளைத் தண்டு, முட்டை, சுறாமீன், முயல், உடும்பு, 

வெள்ளாட்டுக்கண்டம், விரால்.மீன், வெள்ளாட்டுப்பால், மிளகு, 

கருவேம்பு, வெள்ளுள்ளி, சீரகம் இவை ஆகும். மற்றவை 

ஆகா. 

வெந்நீரையே பயன்படுத்தவும். 

இவ்வாறு மருந்துடன் ஒரு மண்டலம் அருந்தவும், 

நோய்கள் தீரும். (பா,384-88) 

ஆக
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நிறைகள் - அளவுகள் 

காலத்தில் வழக்கிலிருந்த மருத்துவ அளவை 

களே இந்நால் முழுமையிலும் உள்ளன. இவற்றிற்கான இக்கால 

அளவைகளைப் பின்வருமாறு கொள்ளலாம். 

குன்றி - 130 மி. கிராம் 

பணவெடை .. - 488 ஸரி, கிராம் 

வராகனெடை - 4,2 இராம் 

கழஞ்சு - 5,1 கிராம் 

காசெடை 3 165 மி, சராம் 

துட்டெடை 165 மி, இராம் 

பலம் - 35 கிராம் 

சோர் - 280 கிராம் 

வீசை - 1,4 இ.கராம் 

தூக்கு - 1,750 கி.கிராம் 

துலாம் “3,500 இ,.கராம் 

ஆழாக்கு - 168 மி.லிட். 

உழக்கு - 336 மி.லிட். 

உரி - 672 மி.லிட். 

தாழிபடி) - 1,3லிட். 

குறுணி(மரக்கால்) - 5.3 லிட். 

பதக்கு - 10.7 லிட். 

துணி - 21.5 லிட், 

கலம் - 64.5 லிட், 

சாமம் - 3 மணி நேரம் 

மண்டலம் - 48 நாள்கள் 

வெருகடியளவு - பூனையின் காலடி. அளவு
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மருந்துப் பொருள்கள் 

(எண்: பாடல் எண்) 

அக்கரகாரம் - ஒரு மருந்துச்செடிவகை - &௮8070108 Pyrethrum 

545, 724, 771, 777, 834, 839, 859, 888, 1013, 1160, 1167, 

1173, 1286, 1296, 1323, 1343, 1461. 

அக்கினிகுமாரி - அக்கினி குமாரம் - ஒரு கூட்டுமருந்து - & 

Compound medicine - 1022 

அகத்தி - நீண்ட சிறு மரவகை - 5080காம்& grandiflora - 407. 

அக்கில் - பெரிய நறுமண மரவகை - 88216 wood - Aquilaria 

agallocha 310, 380, 698, 878, 1120, 1127, 1251, 1256. 

அகிற்கட்டை - பெரிய sonocs wee ons - Eaglewood-Aquilaria 

agallocha 249, 364, 383, 1139. 

அசமதாகம் - ஓமம் - ஒரு பூடு வகை - கோயய roxburghianum 

259, 1373, 1393, 1463. ST 

yerrsay - ay Hienor - Anitmony sulphite - 241. 

அட்ட சந்தம் - அடிற்கட்டை, மலாக்கா சந்தனம், இலங்கப் 

பட்டை, கோட்டம், கத்தூரிமஞ்சள், குங்குமப்பூ, கர்ப்பூரம், 

சமுத்திரப்பச்சை ஆகியன - 246, 250. 

அட்டுப்பு - காய்ச்சியவுப்பு - Salt produced by evaporation 

159, 

அடவிக்கச்சோலம் - கத்தூரி மஞ்சள் - மஞ்சள் வகை-ோ0108 

aromatica 307, 755, 1121, 1131, 1251. 

அண்டம் - மூட்டை ~ Egg 885 

அண்டோடு - தலையோடு 1050 

அத்தி - மரவகை - 171008 2101001814 290, 633, 753, 706, 913.
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அத்தித்இுப்பிலி - ஆனைத்திப்பிலி - பெருங்கொடி வகை - 

Scindapsus officinalis 140, 231, 241, 256, 271, 273, 283, 

312, 313, 316, 339, 347. 

ASHSGorew - Bark of Ficus glomerata 626, 640. 

அத்திப்பட்டை - Bark of Ficus glomerata 251, 1293, 1387. 

அத்திமரப்பட்டை - 88% ௦74 Ficus glomerata 217. 

அத்திமுகிழ் - நபம் ௦8 111005 218, 251. 

அத்தி வோர்திதோல் - Root of Ficus 1476. 

அதிமதுரம் - 14Gesens% - Glycyrrhiza glabra 259, 271, 277, 
292, 316, 359, 367, 369, 374, 423, 628, 712, 724, 756, 

763, 771, 776, 806, 812, 834, 838, 843, 859, 1078, 1153, 

1166, 1181, 1197, 1244, 125], 1256, 1273, 1294, 1323, 

1348, 1355, 1359, 1372, 1396, 1399, 1400, 1420, 1446, 

1458, 1461. 

அதிவிடயம் - மருந்துச் செடிவகை - Aconitum heterophyllum 

141, 201, 231, 267, 274, 278, 283, 288, 313, 316, 327, 

333, 339, 342, 379, 531, 712, 719, 722, 730, 733, 717, 
771, 776, 806, 844, 859, 1166, 1174, 1273, 1304, 1310. 

அந்தரத்தாமரை - ஆகாயத்தாமரை - நீரில் மிதக்கும் ஒரு 

வகைப் பூடு - Pistia stratiotes 137. 

அந்தரத்தாமரை வேர் — Root of Pistia stratiotes 461. 

அப்பிரகச் சிந்தூரம் 192, 1168. 

அப்பிரகம் - ஐஓருவகை உலோகக்கல் - மைக்கா - 181௦2) talc 

109, 128, 131, 144, 156, 158, 171, 204, 535, 633, 636, 

640, 647, 912, 938. 

அப்பைக்கிழங்கு - அப்பைக் கோவைக் கிழங்கு - Root of 

edrostis rostrata 486. 

அப்பை மூலம் - genus Carenad Hips - Root of 

Kedrostis rostrata 352.



870 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1 500 

அபின் - கசகசாப்பால் - Opium-Poppy, Papaver Somniferum 

701, 772, 1297, 1305, 1439. 

அபின் மருந்து - Opium 712, 715, 719, 722, 724, 880. 

doh - ster - Opium 621, 622, 1001, 1065, 1257. 

அம்மான் பச்சறிஏி - சித்தரப்பாலாடை - செடிவகை - 

Euphorbia hirta 97 

Hiburer use Gort - root of Euphorbia hirta 1293. 

அமிர்த சஞ்சீவி - உயிர்தரும் ஒரு மூலிகை - & 1060101081 184 

believed to restore the death to life 319. 

sues rtgacor —- FiGeviur - Flour made from Gulancha 

stalk 1168, 

அமுக்கிரா - குத்துச்செடிவகை - Withania somnifera 219, 222, 

241, 244, 718, 753, 764, 775, 839, 858, 863, 1113, 1131, 

1141, 1160, 1163, 1167, 1255, 1354. 

Aypsagrs Biptigs, ~ Root of Withania Somnifera 676. 

அமுக்கிராவேர் - Root of Withania Somnifera 232, 331, 332, 

357, 358, 369, 372, 382, 384, 614, 767, 780, 834, 876, 

1126, 1139, 1287, 1291, 1319, 1335, 1345, 1352, 1372, 

1373, 1385, 1388, 1422, 1431, 1461. 

அமுதுபடி - அரிசி — Paddy rice 418. 

அமுரி - அமறி . இறுதீர் - பீரர்ற 113, 551, 1376. 

அயக்காந்தம் - ஊிக்காந்தம் - Loadstone | 464. 

அயக்கிண்ணம் - 110 108. 

அயக்கிண்ணி - 170௩ 116. 

அயங்கிட்டம் - அயக்கிட்டம் - இரும்புக்கிட்டம் - இரும்புலக்கை 
யில் மேற்திரண்ட கட்டி - 11௦0 மா௦ஷ 139, 

அய்ப்பொடி - அரப்பொடி - 1708 1111 107, 186, 1482.



பின்னிணைப்புகள் 87 

அவலோகம் - 1805 143, 

அயிரை மீன் - நொய்ம் மீன் - €ரம் ரர ஊரவ1 பிண்ட S48. 

அரசந்தோல் - அரசு மரப்பட்டை - இமா% of Ficus religiosa 

566, 640, 993, 

அரசம் பட்டை - அரசு மரப்பட்டை. - Bark of Ficus religioss 
97, 102, 450, 524, 943. 

அரசமரப்பட்டை - Bark of Ficus religiosa 217, 

areupHip - Bud of Ficus religiosa 218. 

அரசு - பெருமரவகை - 171009 religioca 290, 633, 753, 913, 

ars - Qeycons Alpinia galangal 152, 163, 215, 231, 

233, 240, 246, 271, 275, 277, 358, 36%, 383, 487, 844, 

1160, 1245, 1359, 1382, 1402, 1446, 1453, (461. 

அரப்பொடி. - இரும்புத்தூள் - [௦௩ filings 188) 540, 602) 

1017, 1028, 1032, 1037, 1040. 

அரிதாரக்கட்டி -கட்டியரிதாரம் 475 

gigrob - gree urtrremb Yellow orpiment 156, 173, 

518, 564, 664, 679, 888, 924, 926, 971, 1017, 1037, 1062, 
1076, 1213, 1215, 1231, 1463. 

அருநெல்லி - நெல்லிவகை -,, [3118 ஈ111ப% acidus 1396, 

அரேணுகம் - கடுக்காய்வோர் 246 

அரைப்பு - இருப்பைப் பிண்ணாக்கு - இலுப்வை - பெரு று அசை 

Bassia longifolia 318, 356, 37), 702, 75%, 794, 881, 11/23, 

1133, 1250, 1253, 1258, 1351, 1362, 

அல்லி - நீர்க்கொடி coe - Nymphaea pubescens 116, 236, 

696, 1142, 1246. 

அல்லி மூலம் - அல்லிவேர் - Root of Nymphaea pubescens 

307.
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அல்லி வேர் - அல்லி வேர் - ௩௦௦1 of Nymphaea pubescens1358. 

அவரைக் கொடி வகை - 19॥110108 18412 1405. 

அவரைப் பிஞ்சு 228, 794, 848, 1219, 1328, 1342. 

oer Garonosr - Rice obtained from fried paddy 1439. 

அவுரி - குத்துச் செடிவகை - 1101த0490க tinctoria 1207. 

goyfuienss - Leaf of Indigofera tinctoria 265. 

அவுரிவேர் - Root of Indigofera tinctoria 378, 452. 

அவுரிவோர்த்தோல் - 15004 0௧71: 014 Indigofera tinctoria 802. 

அழிஞ்சில் - சிறு மரவகை - ககர 2110 88191201மமரூ 321, 753. 

அழிஞ்சில் acre - Seed of Alangium salvifolium 750. 

அழிஞ்சில் வேர் - Root of Alangium  salvifolium .422, 755, 

897. 

அழிஞ்சில் Gatco ~ Root bark of Alangium salvifolium 

433, 1387. 

அறைக்கீரை - அறுகீரை - கரைவகை - கறாகாகார்6 (16116 1342. 

அறுகம் வேர் - அறுகுவோர் - 001 ௦7 0004௦0 88011௦ 729, 

732, 905, 1279. 

erence - &@56) - Water strained from boiling rice 705, 
1419, 

அன்ன பேதி - மருந்துச் சரக்குவகை - Green vitriol, Ferri 
sulphas 855, 1206, 1296, 1314. 

ஆகாச கருடன் - கொல்லன் கோவை - கொடிவகை 
.. ோவி100காறமட 60128006 341. 

ALOSsctrt-ib - Dried mutton 752. 

ஆட்டுப்பால் - 0081 ப] 494, 

ஆட்டு வற்றல் - மா£ர௦0 (00. 648
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ஆடாதோடை. - ஒரு மருந்துச் செடிவகை - &ம்118(004 488108 
222, 281, 286, 342, 347, 974, 1178, 1182, 1198, 1382, 
1401. 

BUG Sront_ Cait - Root of Adhatoda Vasica 352. 

BOMerorriunrwor — oH bgIé Qeg.cuens - Aristolochia 
bracteolata 149, 281, 443, 1390. 

ஆடுதின்னாப் பாளை வித்து - 886 of Aristolochia bracteolata ; 
491, 

ஆதிளை - காட்டாமணக்கு - நீண்ட குத்துச் செடிவகை - 
Jatropha curcas 437. 

ஆதொண்டை - காற்றொட்டிக் கொடி வகை - Capparis 
zeylanica 863. 

ஆநீர் - பசுவின் நீர் ~ Cow's urine 392. 

ஆம்பல் - sol - GiGQary aos - Nymphaea lotus 717. 

ஆமணக்கம் பருப்பு - Caster seeds 164. 

ywoorsGonw — Leaf of Ricinus communis 126, 1139. 

ஆமணக்கு - சிறு மரவகை - Ricinus communis 161. 

ஆமணக்குப் பருப்பு - 6500 56606 179, 

ஆமணக்கெண்ணெய் - 085000 011 690, 

ஆமையோடு - $0611 of tortoise 1050, 

ஆயிலத்தோல் - ஆயில் மரப்பட்டை - 881% of Holoptelea 
integrifolia 281, 487. 

ஆயிலப்பட்டை - ஆயில் மரப்பட்டை. - Bark of Holoptelea 

integrifolia 1112, 1387. 

ஆயிலுட பட்டை. - ஆயில் மரப்பட்டை - 88% ௦8 1101001210 
integrifolia 191, 272, 290, 299. 

my - Sit%Beororena - Marsilia quadrifolia 142.
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ஆல் - ஆலமரம் - பெரு மரவகை - 11008 bengalensis 290, 

753, 913. 

ஆலம்பட்டை - நிகா% ௦7 71008 6௦28121816 633. 

ஆலம்பால் - Milk of Ficus bengalensis tree 638. 

ஆலமரப்பட்டை - ரிகா ௦7 771006 1 217. 

. ஆலமுகிழ் - Bud of Ficus tree 218, 251, 638. 

ஆலவிமுது - Aerial root of Ficus tree 124, 236, 638, 696 

1246, 1358. 

ஆலிலை - Leaf of Ficus tree 134, 137. 

yuri - yalenr - cassia auriculata 122. 

ஆவாரைப் பஞ்சாங்கம் - ஆவாரஞ்செடியின் இலை, பூ, வித்து, 

பட்டை, வேர் என்பன - Leaf, Flower, Seed, Bark and 

Root of Cassia auriculata. 

ஆவிரந்தோல் - அவிரைத்தோல் - Bark of Cassia auriculata 
626. 

ஆவிரை - ஆவாரை குத்துச் செடிவகை - Cassia auricolata 

208, 734, 923, 994. 

ஆவிரை அரிசி - Seed of Cassia auriculata 939. 

ஆவிரைச் சமூலம் - 910 

ஆவிரைத் தோல் - ]கா% ௦4 088818 auriculata 651, 909, 

ஞவிரையிலை - 1,288 ௦4 Cassia auriculata 207, 653, 1237. 

ஆவிரையின் தைலம் - 01 ௦14 cassia auriculata 749, 956, 1007. 

ஆவிரையின் பட்டை - Bark of cassia auriculata 627, 696, 
1246, 1358. 

ஆவிரை வித்து - Seed of cassia auriculata 622. 

woor afeng - Seed of cassia auriculata 649, 1000. 

ஆவிரை வேர் - 18001 of cassia auriculata 614, 982, 1386,
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ஆவிரை வேர்ப்பட்டை - ௦01 கா1: ௦8 cassia auriculata 731, 

1293. 

ஆவின் கொம்பு - 00868 1070 403. 

ஆவின் நீர் - Cow’s Urine 136, 957. 

ஆவின் நெய் - 009 ghee 169, 174, 245, 255, 296, 315, 339, 

598, 608, 632, 1138. 

ஆவின் பால் - 0௦78 றம்! 102, 105, 111, 115, 116, 216, 224, 
235, 241, 250, 254, 257, 284, 300, 322, 332, 435, 452, 
531, 588, 613, 698, 754, 756, 792, 877, 879, 1130, 1132, 
1141, 1239, 1240, 1247, 1256, 1347, 1409. 

ஆவின் மோர் - Cow’s buttermilk 383. 

ஆவின் வெண்ணெய் - 00/76 butter 325, 435, 738, 1439. 

இஞ்சி - பூடுவகை - Ginger-Plant Zingiber officinalle 141, 

143, 153, 157, 160, 163, 180, 183, 185, 190, 193, 199, 

201, 387, 400, 436, 438, 469, 470, 496, 561, 564, 573, 

581, 605, 620, 662, 674, 704, 707, 708, 719, 805, 807, 

840, 846, 858, 868, 875, 936, 968, 985, 1035, 1169, 1171, 

1172, 1208, 1301, 1306, 1316, 1322, 1330, 1344, 1368, 

1380, 1409, 1456, 1464. 

இண்டு - இண்டங்கொடி - 1410058 ஈய1௦கய)16 938, 952. 

இத்தி - கல்லிச்டு - மரவகை - 171005 (10010118 290. 

'இத்திமரப்பட்டை - Bark of Ficus tinctoria 217. 

இந்து - இந்துப்பு - Rock salt 191, 198, 259, 263, 267, 277, 

292, 299, 347, 361, 369, 374, 388, 449, 455, 557, 559, 

578, 611, 870. 

இந்துப்பு - Rock salt - Sodium chloride impura 151, 152, 

154, 172, 189, 231, 284, 296, 360, 362, 395, 396, 398, 

1. 574, 760, 770, 786, 922, 930, 1047, 1050, 1076, 1287, 

1455,
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இம்பூறல் - பூடுவகை - 014214001௧ Umbeilata 756. 

இரச இத்தூரம் - Oxide of mercury 1168. 

Qe wu - Oxide of mercury 148, 504, 508, 646. 

Qe - umsgew - Mercury 87, 180, 186, 198, 317, 540, 

545, 564, 566, 568, 589, 690, 741, 822, 824, 943, 960, 

1167, 1194, 1206, 1221, 1365. 

இரத்தினங்கள் - Gems 1049. 

இருசந்தம் - 1. வெண்சந்தனம் - 941416 800316 ௬000, 2. செஞ் 

சந்தனம் - 160 981016 ௭0௦00 736. 

இருசீரகம் - 1. நற்சீரகம் - ராபிர்ரகாரு மோர்டி - Cuminum 

முற்றா, 2. கருஞ்சீரகம் ~- Black cumin - Nigella sativa 

231, 263, 271, 322, 333, 771, 777, 838, 844, 870, 878, 

1166, 1256, 1286, 1295, 1314, 1421, 1431, 1462. 

இரும்பு - 1௦௩ நிளாபா 670. 

இரும்புச்சல்லி - Iron coin 574. 

இரும்புலி - ஒரு செடி வகை 208. 

இருமஞ்சள் - 1. s'uy weéyecr - Turmericor woman root - 

Curcuma longa, 2. #¢ 479 wesecdr - Musk turmeric - 
curcuma aromatica 756, 

இருவங்கம் - 1, வெள்வங்கம் - வெள்ளீயம் - 1404௨ 18ம் ௦7 
மணா, 2. கருவங்கம் - சாரியம் - Black lead or Graphite 
104, 

இருவேலி - வெட்டிவேர் - நறுமணவேர் - Vetiveria 
zizanioides 1182, 1183, 1415, 1426, 1452. 

இருவேலிவேர் - வெட்டி வேர் - நறுமண வேர் வகை - 
Vetiveria zizanioides 251, 1156. 

Qwbors - wraems - Ziziphus jujuba 207, 290, 292, 731. 

இலந்தைப் பட்டை - 87% ௦14 2121றற்ப5 ரய/ய௨ 275, 718. 

இலந்தைவேர் ~ Root of ziziphus jujuba 212.
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இலவங்கப்பட்டை - சுருவா மரப்பட்டை - 88% ௦7 

cinnamomum zeylanicum 123, 153, 223, 241, 249, 275, 

365, 380, 408, 453, 459, 771, 806, 822, 833, 838, 1120, 

1143, 1251, 1273, 1349, 1389, 1420, 1427, 1432, 1461. 

இலவங்கப் பத்திரி - இலவங்கப்பட்டை. போன்ற ஒரு செடியின் 

இலை - cinnamum leavea 175, 219, 223, 241, 283, 362, 

365, 369, 374, 699, 760, 771, 806, 838, 1131, 1143, 1295, 

1314, 1349, 1420, 1432, 1461. 

இலவங்கம் - மரவகை - 01016 tree - Eugenia Caryophyllata 

231, 236, 259, 268, 344, 345, 374, 487, 597, 655, 698, 

754, 763, 865, 878, 1131, 1161, 1166, 1181, 1197, 1203, 

1244, 1256, 1286, 1323, 1330, 1337, 1359. 

இலவணம் - உப்பு - Salt 284. 

இலவம்பிசின் - பேறு of silk cotton tree 240, 304. 

இலாமிச்சம் - வெட்டிவேர் - Vetiveria zizanioides 223, 241, 

342, 346, 654, 1354. 

இலாமிச்சம் வேர் - Vetiveria zizanioides 215, 306, 310, 313, 

339, 362, 376, 696, 839, 1268, 1385, 1415, 1452, 1462. 

இலாமிச்சு - வெட்டிவேர் 753, 1114, 1120, 1131, 1142, 1147, 

1160, 1163, 1166, 1182, 1197, 1345, 1358. 

இலிங்கம் - சாதிலிங்கம் - Cinnabar, A preparation of mercury 

with sulphur 103, 118, 140, 325, 387,3443, 469, 478, 664, 

690, 888, 971, 1012, 1024, 1028, 1040, 1345. 

இலுப்பை - பெருமரவகை - 885518 longifolia 332, 1261. 

இலுப்பை நெய் - இலுப்பையெண்ணெய் - 011 04 09108 86605 

453, 618, 1004. 

இலுப்பைப்பட்டை - 811 ௦1 Bassia longifolia 453. 

இலுப்பைப் பிண்ணாக்கு - இலுப்பைக்கட்டி 854.
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BDaytiomiciy, - Flower of Bassia longifolia 218, 251, 333, 
376, 1115, 1127, 1156, 1160, 1255. 

QD aycicniQuisin@srus - Oil of mahua seeds 690, 1392. 

இலுப்பை வேர் - 8004 ௦7 mahua 876. 

Qowéscrafl - Aniorains ~ Euphorbia nivulia 1264. 

QorBr -~ Tender coconut milk - 4122, 254, 265, 407, 478, 

493, 621, 697, 700, 1141, 1347, 1349. 

இறைச்சி - meat 882, 1363. 

ஈச்சங் கொழுந்து - ஈஞ்சு மரயிலைக் கொழுந்து - Tender leaf 

of Date palm - Phoenix dactylifera 251. 

ஈசுறழூலி - பெருமருந்து, தலைச்சுருளி - &11810100148 10010௧ 

461. 

ஈருள்ளி - வெங்காயம் - பூடுவகை - அ]11॥0 ௦20 485, 561, 
611, 636, 726, 727, 811, 848. 

2arGart -~ 2 asrugGart - Root of Salvandora Persica 284. 

உசிலம்பட்டை - உடில்மரப்பட்டை - Bark of Mimosa amara 

1386. 

உத்தமதாளி - வேலிப்பருத்தி - உத்தாமணி - கொடிவகை - 

Pergularia daemia 157, 321, 419, 568. 

2s5ugrohionn - Caucluinggs Puienw - Leaf of Pergularia 

daemia 592. 

உத்தமதாளிவேர் - வேலிப் பருத்தி வோர் - 1₹001 ௦1 1 தய1கா14 
daemia 614. 

உத்தாமணி - வேலிப்பருத்தி 320, 

any - salt 404, 482, 499, 525, 544, 848, 1210, 1364. 

உப்புக்கண்டம் - உப்பூட்டிக் காயவைத்த இறைச்சி, மீன்.- 
Piece of salted/meat or salt fish 229,
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21969 - Garyciene - Fentatropis microphylla’ 1377. 

உப்பிலிவேர் - Root of Pentatropis microphylla 603. 

உமிக்கரி - உமி எரிந்த தணலாகிய af) - Burnt rice-husk 

665, 944. 

உமிக்காந்தல் - உமியினாலுண்டாகும் sips - Fire of 71802. 

husk 447. 

உருக்கு - எஃகு - 91661 118, 136, 537, 888, 1017, 1037. 

2mHSGS5 set - Steel powder 537. 

உருக்குலோகம் - Steel 1032. 

2@gSsaorri_eb - wresms - Elaeocarpus ganitrus 560, 1013. 

உலர்ந்த மஞ்சள் - Dried turmeric 986. 

2 Garasusaer - Metals 670, 1048. 

உவாப்பட்டை - உகா மரப்பட்டை - நிகா£ ௦1 நரி10௩05க amara 

1237. 

உவா வேர் - 2ar wyGoarttnnter - Root bark of Mimosa 

amara 552, 1389. 

உவாயிலை - உ௧௱ மர இலை - 1௧84 of Mimosa amara 

1392. ‘ 

உள்ளான் - ஒரு பறவை - A Bird 229, 794, 

உள்ளி - வெள்ளுள்ளி - வெள்ளைப்பூண்டு - பூடுவகை - க்]ர்மறா 

sativam 277, 352, 355, 403, 545, 979, 1039. 

உளுந்து - உழுந்து - பயற்றுச் செடிவகை - 1189601086 00120 
1118. 

ஊத்தாம்பெட்டி - ஆட்டு மூத்திரப்பை - Bladder 613. 

ஊமத்தங் கொழுந்து - ஊமத்தைச் செடியின்' கொழுந்து 

-- Tender leaf of Datura alba 727.
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ஊமத்தம் வித்து - ஊமத்தை விதை - seeds of Datura alba 

479, 714. 

ஊமத்தன் - ஊமத்தை - 981ய8 alba 715. 

ஊமத்தன்வோர் - ஊமத்தைவேர் - 1001 of Datura alba 360- 

sats Gol - Sparrow 794. 

ஊர்க்குருவி முட்டை - $றகர£௦9'8 622 509. 

எட்டி வித்து - எட்டி மரவிதை - 8660 of Strychnos nux-vomica 

402, 409, 1385. 

எண்ணெய் - ஸெஜ61 ௦11 220, 364, 366, 377, 379, 455, 

er@paeibure - Milk of calotropis gigantea 103, 107, 111, 508, 

560, 575, 658, 955, 971, 1041, 1387. 

எருக்கம் வேர் - 15001 07 0810170018 ஐரதய$கக 421, 422, 480, 

or(péBone - Leaf of calotropis gigantea 302, 634, 1392. 

aHehenvuler uapeny - Riped leaf of calotropis gigantea 751, 

1042. 

எருக்கலம் வேர் - வெட்பாலைவேர் - 10014 of 

Wrightiatinctoria 780. 

எருக்கின் வேர்ப்பட்டை - Root bark of calotropis 454. 

எருக்கு - Qei9.c1ona - calotropis gigantea 914, 1114. 

erjcoin Gio - Buffalo’s butter milk 734. 

acon GecirGenru: - Buffalo’s butter 727. 

எலிப்புழமுக்கை - 110618 of Rat 492, 494. 

எலுமிச்சம் - எலுமிச்சை - சிறுமரவகை - citrus medica 876. 

எலுமிச்சம் பழம் - எலுமிச்சைப்பழம் ~ Fruit of citrus medica 
830, 846, 862, 1400. 

எலுமிச்சம் வேர் - எலுமிச்சை மரவேர் - Root of citrus 
medica 1183, 1251, 1388,
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எவச்சாரம் - 881(0641௦ - Potassium nitrate 151, 156, 182, 

192, 198, 247, 267, 273, 287, 347, 391, 1032. 

eran - Gaeiarena - sesamum indicum 178, 256. 

எள்ளெண்ணெய் - மேத ௦11 108, 690, 1375. 

எரண்டத்தைலம் - ஆமணக்கெண்ணெய் - 08801 ௦11 504, 

677, 736, 802, 830. 

எரண்டத்தெண்ணெய் - ஆமணக்கெண்ணெய் - 088107 ௦1] 

353, 547, 799, 1141, 

a7 eri - sncrse - Anioraoa - Ricinus Communis 

309, 704, 1140. 

ஏரண்டயிலை - Leaf of Ricinus Communis - 106, 447. 

ஏலத்தோடு - ஏலக்காய்த்தோல் 311 ் 

ஏலம் - குத்து ச்செடிவகை - ௦கச்க010 - Elettaria Cardamo- 

mum 172, 175, 202, 219, 223, 231, 226, 241, 256, 259, 

287, 296, 344, 345, 362, 365, 369, 374, 408, 460, 597, 

628, 655, 698, 711, 712, 754, 763, 767, 771, 806, 812, 

833, 838, 844, 859, 878, 1000, 1131, 1143, 1164, 1166, 

1181, 1197, 1244, 1251, 1256, 1264, 1272, 1273, 1287, 

1293, 1323, 1330, 1337, 1348, 1359, 1420, 1426, 1431, 

1458, 1461. 

ஐங்கோலம் - அங்கோலம் - அழிஞ்சில் - சிறுமரவகை - &1ச தரமா 

salvifolium 97. 

ஒட்டடைத்தூள் - சிலம்பிக்கூடு, புகைய/றை (ஓட்டறை) - மே 

917. 

ஒதியம்பட்டை - ஒதிமரப்பட்டை - Bark of Odina wodier 

238, 240, 589, 626. 

ஓமம் - பூடுவகை - carcum copticum 263, 270, 273, 275, 

283, 284, 288, 292, 296, 322, 346, 379, 388, 390, 455, 

531, 719, 760, 771, 776, 802, 820, 834, 839, 843, 850, 

851, 855, 860, 865, 870, 1203, 1265, 1310, 1446. 

௮-56
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ஓரிலைத்தாமரை - ஓருசெடி - & 1௧4 255, 639. 

ஓலைப் பூ - தாழம்பூ - தாழை - குத்துச்செடிவகை Pandanus 

odoratissimus - 701 

கச்சக்காய் - கழற்சி - கொடிவகை - 0688]ற1ற1& bonducella 

1405. 

சச்சந்திராய் - திராய்வகை - Indian Chick Weed 316. 

சச்சநாரத்தம் பழம் - சசப்பு நாரத்தை - 392. 

கச்சல்பழம் ஈச்சம்பழம் - Date fruit 1376. 

கச்சோலக்கிழங்கு - இச்சிலிக்கிழங்கு - பூலாங்கிழங்கு - curcuma 

zedoaria 365. 

கச்சோலம் - இச்சிலிக் இழங்கு - பூலாங்கிழங்கு - போயாக 

zedoatia 219, 311, 358, 362, 369, 374, 698, 1130, 1244, 

1296, 1359. 

கச்சுசா - பூடுவகை - 0ற1மறா Papaver somniferum 714. 

கஞ்சம் - வெண்கலம் - 810026 1049. 

கஞ்சா - குத்துச்செடிவகை - Cannabis sativa 140, 157, 399, 

604, 877, 967, 

கஞ்சாங்கோரை - திருநீற்றுப்பச்சை - குத்துச்செடிவகை - 

Ocimum basilicum 1390. 

கஞ்சா வித்து - சுஞ்சா ong - Seed of Cannabis Sativa 401. 

GL QS@arg. - Qarigeiens - cocculus hirsutus 651. 

கடகசிங்கி - கர்க்கடகசிங்கி - கடுக்காய்ப்பூ மரம் - யத 

81006080௦8 156, 231. 

கடம்பின்பட்டை - கடம்பு மரப்பட்டை - Bark of Anthoceph- 
alus cadamba 454, 

சுடம்பு - மரவகை - Anthocephalus cadamba 1386. 

கடல் சம்பை - மீன்வகை - 1341, 1342,
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கடல்: நுரை - ஓரு வகைக் கடல் மீனின் ஓடு - cuttle - bone 
shell of Sepia 159, 370, 756, 1050, 1130, 1448. 

கடலிறாஞ்ட - கடலழிஞ்சில் - olax scandens 208. 

கடலிறாஞ்சிப் பட்டை - கடலழிஞ்சிற் பட்டை - Bark of olax 

scandens 655. 

சுடுக்காய் - மரவகை - chebulic myrobalan - Terminalia 

chebula 156, 189, 391, 270, 283, 288, 302, 423, 436, 

445, 478, 493, 589, 650, 651, 682, 709, 797, 802, 874, 

930, 943, 944, 1050, 1064, 1077, 1079, 1178, 1402, 1432, 

1446, 

SOG - 5HHSOG - YO cuens — Brassica juncea 152, 388, 

403, 464, 604, 771, 798, 802, 1178, 1211, 1213, 1305, 

1307. 

கடுகுரோகணி - பூடுவகை - 194070171௪) Kurrooa 182, 215, 

231, 246, 275, 278, 283, 288, 312, 313, 316, 327, 333, 

336, 342, 344, 345, 358, 365, 367, 376, 379, 707, 756, 

802, 855, 870, 1026, 1050, 1131, 1161, 1166, 1179, 1203, 

1245, 1287, 1360, 1373, 1446. 

கண்டங்கத்திரி - ye.@ryams - Solanum xanthocarpum 

508, 618, 974, 1113, 1198. 

கண்டங்கத்திரி வேர் - 1500 01 Solanum xanthocarpu. 

சுண்டங்காரி - கண்டங்கத்திரி - Solanum xanthocarpum 149, 

194, 213, 225, 228, 232, 245, 281, 286, 295, 863, 1148, 

1152, 1154, 1158, 1160, 1178, 1181, 1291, 1334, 1382, 

1389, 1401, 1410, 1422, 1433. 

கண்டங்காரி Cet ~ Root of Solanum xanthocarpum 839. 

சுண்டு பாரங்கி - சிறுதேக்கு - குத்துச்செடிவகை - (0181006011 

serratum 1181. 

கத்திரிக்காய் - குத்துச் செடிவகை - Solanum melongena 1227, 

1228.
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&& sf — Musk, .orcringtb - Moschus moschiferus 584, 701) 

1122, 1133, 1168, 1248, 1253, 1265, 1297, 1350, 1439, 

1440. 

கத்தூரி மஞ்சள் - மஞ்சள்வகை - ௦௦0108 8௭01081108 176, 

206, 249, 299, 352, 358, 380, 1000, 1080, 1121, 1295, 

1315, 1360. 

கதலிகந்தபூ - வாழைப்பூ - 235. 

கதலிகந்தமூலம் - வாழைமரவேர் 235. 

கதலித்தோல் - கதலி - வாழை - 141098 sapientum 910. 

&65eu - Sulphur 412, 555, 623, 787, 921, 922, 942, 948, 

1032, 1211. 

கந்தம் - சந்தனம் - Sandal 236, 277, 303, 310, 339, 342, 344, 
358, 364, 367, 376, 380, 385, 698, 1127, 1131, 1143, 1167, 
1256, 1286, 1295, 1315, 1348, 1360, 1427, 1463. 

கந்தி - கந்தகம் - Sulphur 98, 100, 125, 140, 144, 148, 150, 
156, 158, 162, 165, 168, 171, 175, 177, 180, 182, 184, 
186, 188, 192, 195, 198, 204, 317, 323, 325, 397, 398, 
431, 443, 481, 495, 497, 504, 524, 537, 540, 545, 568, 
574, 578, 581, 583, 658, 660, 671, 664, 690, 741, 888, 
924, 926, 928, 941, 960, 1011, 1024, 1028, 1037, 1040, 
1120, 1213, 1215, 1221, 1227, 1243, 1365, 1488. 

கபாலோடு - 8ய1] 1050 

கம்பந்திரமாய் - இிராய்ப்பூடுவகை - & 11ம் ௦7 ஈயம் ரெ 
wood 893, 

கம்பிப்பிரின் - பிசினுள்ள மரவகை - கோரப்ெெச்கு சங்காக 376. 

கர்க்கடக ஏங்கி - கடுக்காய்ப் பூ மரம் - Rhus succedanea 

205, 223, 939, 1136, 1167, 1337. 

கர்ப்பூர சிலா௫த்து - ஒருவகை மருந்துக்கல் - 10112164 
crystallized gypsum 1480.
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கர்ப்பூரம் - கர்ப்பூரமரம் - 00௩8௦0 ௦8௧07௨ 249, 250, 

502, 503, 566, 656, 757, 785, 900, 964, 1050, 1075, 1122, 

1133, 1252. 

கர்ப்பூரவள்ளி - செடிவகை - Anisochilus carnosum 485, 

1142. 

கரந்தை - Vernonia arborea 163, 485. 

கரிசாலை - கரிசலாங்கண்ணி - செடிவகை - ]40110(௨ prostata 

682, 843, 863, 1142, 1160, 1346, 1391, 1422, 1433. 

கரிப்பான் - கரிசலாங்கண்ணி - கையாந்தகரை - 180148 ௧10௦௨ 

136, 144, 153, 176, 183, 185, 189, 254, 283, 407, 444, 

495, 546, 561, 564, 592, 600, 676, 829, 862, 903, 1051, 
1129. 

கரியகிட்டம் - Tron dross 132. 

கரிய சரகம் - esos - Nigella sativa 830, 860, 865. 

கருங்கற்கிட்டம் - Black stone dross 945. 

கருங்காலி - மரவகை - ,%080/8 081601 206, 1251. 

கருங்காலிப்பட்டை - கருங்காலி மரப்பட்டை - 1கா% of Acacia 

tree 238, 651, 1387. 

கருங்குங்கிலியம் - ஒரு வகை மருத்துப்பண்டம் - 181&0% கேொர6?- 

Canarium strictum 353, 822. 

asgaGary) - Black hen 769. 

SGC rab ~ Fre ous - Nigella sativa 98, 270, 277, 616, 

756, 797, 1174, 1273. 

aReeorGaut - esgéQeyaos - capparis sepiaria 211, 

298, 780. 

கருடப்பச்சை - படிகுக்கல் - Beryl - Aquamarina 307. 

E(Ron 60 SA pig ~ U@Qeoms - Typhonium trilobatum 748. 

&@ener - Typhonium trilobatum 677.
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emenon mp - Typhonium trilobatum 393. 

கருந்துளசி - giorA cucos - Ocimum sanctum typica 671. 

கருநாவற்பட்டை - கருநாவல் மரப்பட்டை - Apodytes 

dimidiata 238. 

கருநாவி - நாவிப்பூடுவகை - &01௧0% 8601௦5 of aconite 478. 

கருநொச்சி - நொச்சிச் செடிவகை - 108(1018 தோ க1558 1391. 

கருப்பஞ்சாறு - sugar-cane juice 258, 1142. 

கருப்பம்பால் - கருப்பஞ்சாறு - sugat-cane juice 1324, 

கருப்புக்கட்டி - வெல்லம் - 8[த8-0௨06 jagger 1402. 

&(pjibiy - Saccharum officinarum 235, 331. 

கருமத்தம் விதை - கருவூமத்தை விதை - Seed of Datura 

fastuosa 581. 

கருவளையல் ~ Black country bangles 1458. 

கருவாயின்பட்டை - கருவாப்பட்டை - இலவங்கப்பட்டை - 

Cinnamonum zeylanicum 772. 

கருவாழைக்கிழங்கு - ஓரு வகை வாழைக்கிழங்கு - த 1000 ௦7 

Plantain tree root 121, 

கருவேப்பிலை - FHCandiQer eno - curry leaf - Murraya 

kolnign 771, 

கருவேம்பீர்க்கு - 1308, 1311, 1322. 

கருவேம்பு - கருவேப்பிலை - ௦பருூ leaf - Murraya Kolnigii 

290, 379, 760, 885. 

கருவேல் - வேலமரவகை - &08018 88010௨ 421, 1066. 

கருவேலம்பட்டை - .கருவேல் wrest. - Bark of Acacia 
nilotica 108, 281, 1387. 

கருவேலம்பிசின் - Gum of Acacia arabica 206, 421, 729, 930, 
945, 1000. -
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கல் நார் - ஒருவகை மருந்து - Asbestos 241, 255, 256, 450, 

628, 655, 756, 879, 1294. 

கல்மதம் - கன்மதம் - ஒரு மருந்துச்சரக்கு - Rock alum 256, 

755, 879, 1287, 1294. 

கல்லத்தி - மரவகை - Ficus altissima 633, 753, 913. 

கல்லுப்பு - Rock salt - Sodium chloridetimpura - 152, 284, 

390, 396, 760, 770, 867, 1206, 1286. 

கவுதாரி - ஒரு பறவை - 100181 partridge 229, 794. 

Soy - soy ciriiresrth - A prepared arsenic 323, 574, 578, 

585, 589, 664, 924, 1041, 1167. 

சவுரி பாடாணம் - க் prepared arsenic 822 

கழல் மணி - கழற்சிக்கொட்டை ~ Fever nut 650. 

கழற்சி - கொடிவகை - 08088ப/ற1ா& bonducella 863. 

கழற்சிப்பருப்பு - 102 ஈட 760. 

சுழற்சி Mons - Fever nut 455. 

கழற்சி வேர் - Root of Fever nut 354, 1385. 

சழுதைப்பால் - Ass milk 423, 435, 438. 

கழுதைலத்தி - 401 

கழுநீர் - அரி? கழுவிய நீர் - 550, 1202. 

aor ~ Toddy 57. 

கள்ளி - இலைக்கள்ளி - Euphorbia 302, 399. 

கள்ளிப்பால் - இருகுகள்ளி - 1811-1026 302, 328, 553, 1041, 

களிப்பாக்கு - அவித்துச் சாயமூட்டிய uré@ ~ Areca-nut boiled 

and dried 323, 945, 709. 

கற்கண்டு - 1001-00 98, 212, 812, 1143, 1161, 1283, 

1167, 1293, 1396.
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கற்சுண்ணம் - கற்சுண்ணாம்பு - Stone lime 665, 1194, 1471. 

கற்பொடி - சுண்ணாம்புக்கல் முதலியவற்றின் பொடி - 8046 

of chalk 1037. 

கற்றாழை - செடி sions ~ Indian aloc; Aloe vera 98, 111 

537. 540, 639, 697, 889, 1129, 1142. 

கற்றாழைச் சருகு - Dried aloc 1161, 1163. 

கற்றாழஞ் சோறு - Pith of aloe 933, 947, 1028, 1041, 1247. 

கற்றாழை மடல் - 395. 

கற்றாழை மணி - 459. 

கற்றாழை வேர் - 8001 ௦04 8106 989. 

கறிமுள்ளி - குத்துச் செடிவகை - Solanum indicum 1113, 

1163. 

spiny - Sodium chloride 786, 824. 

கனகமிளகு - வால்மிளகு - கொடிவகை - 11021 cubeba 1406. 

காசுக்கட்டி - ஒரு வகைக் கூட்டுமருந்துச் சரக்கு - A compound 

of catechu formed with the juice of young coconuts, 

arecanuts, and otherspices 322, 1064, 1194, 1213, 1215. 

காஞ்சுரைத்தோல் - எட்டிமரப்பட்டை - Bark of Strychnos- 
நே த்த 37 

nuxvomica 955. 

காஞ்சொறி கொடிவகை - Tragia involucrata 443. 

காட்டாத்தி - குத்துச் Qey.cine - Bauhinia tomentosa 240, 

காட்டாமணக்கு - நீண்ட குத்துச் செடிவகை - Jatropha 

மோக 572. 

காட்டுக்கருணைக் இழங்கு - இஇரக்கழங்கு - பூடுவகை - 

Amorphophallus dubius - 391. 

காட்டுக் கொழிஞ்ச - காட்டெலுமிச்சை aiens - Atalantia 
racemosa 592.
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காட்டுச் சீரகம் - பூடுவகை - Vernonia anthelnintica 396, 

1200, 1392. 

க௱ட்டுச் சேனை - காட்டுச் சேப்பன் - சேம்பின் கிழங்கு - 

Root of Indian Kales herb 299. 

காட்டுத்திப்பிலி - வனபிப்பிலி - Wildpepper ~ Piper longum 

roxburghiana 271, 336. 

காட்டுப்பன்றி - Wild pig 199. 

காட்டுமல்லி - நீண்டமரமல்லிகை - Millingtonia hortensis 

321, 352, 444. 

காடி - புளித்த aor - Vinegar 101, 103, 108, 110, 262, 437, 

442, 611, 1066, 1241. 

arent. - Rain quail - Tetrao coturnix 794, 1328. 

காணம் - கொள் - பயற்றுக்கொடி வகை - Macrotyloma 

uniforum 105, 110, 115, 599, 1118. 

காத்தொட்டி - ஆதொண்டை. - capparis horrida 1129. 

காந்த 2008) - Magnetic needle 862. 

காத்த சிந்தூரம் - Load stone powder of red colour prepared 

by chemical process 493, 1168. 

காந்த பற்பம் - 1,௦84 84006 powder made by chemical pro- 

cess 182, 247, 1032. 

காந்தம் - அயக்காந்தம் - Magnet, loadstone 120, 121, 127, 

143, 186, 278, 388, 497, 537, 540, 545, 938, 985, 986, 

1024, 1028, 1037, 1040, 1168, 1365, 1479, 1480. 

காந்த மாட்சிகம் - 1200 pyrites 158. 

காய்ச்சல் லவணம் - காய்ச்சுப்பு - மேயம௦ற salt 247. 

காய்ச்சுப்பு - சவட்டுப்பு - 00000௦ salt 152, 159. 

காயம் - பெருங்காயம் - ao u@ - Ferula - asafoetida 

172, 1377. ் :
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கார்கோலம் - கருஞ்சீரகம் - Nigella sativa 333, 487. 

காரர்கோல வித்து - Nigella sativa 491. 

கார்த்திகை - காந்தள் - மலர்க்கொடி வகை - 010110 superba 

1137. 

கார்த்திகைக் கிழங்கு - காந்தட் கொடியின் கிழங்கு - Plough 

root 1390. 

arg - Qeesramrgb - Borax - 495, 699, 704, 1480. 

amfPu ~ Black lead or Plumbum 118, 618, 888, 909, 989, 

992, 998, 1049, 1054 

காரெள்ளு - எள் - Sesamum orjentale 771, 1177. 

காரெள்ளெண்ணெய் - 01யத6119 011 335. 

காரைவேர் - பெருங்காரை மரவேர் - 8001௧ uliginosa - 123. 

இராம்பு - இலவங்கம் - 01046 - Bugenia caryophyllata 202, 

231, 267, 292, 370, 507, 522, 531, 655, 698, 711, 714, 

719, 721, 723, 725, 730, 731, 733, 734, 747, 760, 764, 

167, 772, 777, 806, 812, 833, 838, 844, 859, 865, 878, 

1130, 1143, 1161, 1167, 1173, 1174, 1203, 1204, 1245, 

1256, 1273, 1287, 1323, 1331, 1349, 1354, 1360, 1372, 

1421, 1433, 1446, 1462. 

இலுகிலுப்பை வேர் - குத்துச்செடி வகை - Root of Rattle 

wort - crotalaria verrucosa 1387. 

இளா - களா - பெரும் குத்துச்செடிவகை - கோ1$$5& carandas~ 

767. 

இளிமூக்குக் இழங்கு - கொல்லங் கோவை மூலம் - Root of 

corallocarpus epigaeus - 1386. 

இளியூறல் - கிளியூறற்பட்டை - & 001002] bark 699, 

ஈழ்க்காய் - கீழ்க்காய் நெல்லி - 240, 619, 

கீழ்க்காய் நெல்லி - 8ழோாநெல்லி - Am @Gey.scuens - Phyllanthus 

amarus 215, 278, 313, 342, 352, 1129, 1292, 1488.
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குக்கில் - குத்துச்செடி - ௦00ாமழ்ற10ாக மயிலம் 141, 164, 284, 
288, 293, 323, 386, 408, 463, 755, 772, 621, 1120. 

குங்கிலியம் - பறங்கிச் சாம்பிராணி - பெருமரவகை - 

Boswellia scrrata 241, 306, 322, 386, 1138. 

குங்குமப்பூ - செடிவகை - saffron flower - crocus sativas 

249, 701, 755, 757, 1078, 1167, 1248, 1253, 1296, 1350, 

1439. 

குங்குமம் - 1122, 1133, 1440. 

குடசப்பாலை - கசப்பு வெட்பாலை - torseoe - Holarrhena 

antidysen terica 322. 

குடப்பாலை வேர் - 432, 1127. 

குதம்பை - கூத்தன் குதம்பை - நீண்ட குத்துச்செடிவகை - 

Lantana indica 943, 961. 

குந்துருக்கம் - பறங்கிச்சாம்பிராணி ~ Boswellia serrata 1251. 

குப்பை மேனி - மருந்துச்செடி வகை - Acalypha indica 321, 

352, 849, 854, 863, 1391. 

கும்மட்டிக்காய் - கலியாணப்பூசணி - Benincasa hispida 387. 

குமரி கற்றாழை - செடிவகை - &106 vera 126, 134, 138, 

186, 188, 567, 903, 924, 943, 1011, 1617, 1021, 1024, 

1033, 1037, 1247, 1346, 1361. 

குமரிவேர் - 1001 ௦1 &1௦௦ 4618 123, 131. 

குமிழம்வேர் - 1௩001 ௦14 Gmelina asiatica 1387. 

குராசானி - குராசனியோமம் - 19180 றகர, 1730504005 

niger 241, 714, 723, 834, 1173, 1373, 1421, 1463. 

குராசானிக்காய் - 4@eaons - Hyoscyamus niger 855. 

குராசானியோமம் - பூடுவகை - Hyoscyamus niger 231, 531, 

699, 719, 722, 730, 733, 859, 1167, 1295, 1431. 

குருக்கத்திப் பூ - 6G465H% Gary. ~ Hiptage -benghalensis 

364.
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குருவேர் - வெட்டிவேர் - 7761198118 27280101025 215. 

குளவிக்கூட்டுமணி - ]கீயம் 11 a wasp’s nest 1135. 

குளவிமண் - 14ம் 11 8 wasp’s nest 930, 945. 

குளச்சம்பை - ஒரு வகை மீன் 1342 

குறுந்தொட்டி - சிற்றாமுட்டி - 18014௧ சூ180108 877, 1158, 

1163, 1255, 1352, 1357. 

குறுந்தொட்டி வேர் - Abprapry. Gat - Root of Pavonia 

zeylanica 369, 372, 373, 696, 1354. 

குறுந்தொட்டி வேர்த்தோல் - 15001 081% of Pavonia zeylanica 

1120, 1131. 

குறுவை நெல்லரிசி - க றம் ௦16 612. 

குன்றி கொடிவகை - &0108 றா௦02101106 453 

குன்றி Gait ~ Root of Abrus precatorius 265, 360, 603. 

கூகைநீறு - ஆரொட்டி - இழங்குள்ள பூடுவகை ~ Curcuma 

anguistifolia 256, 259, 655, 767, 812, 822, 834, 839, 

1000, 1168, 1176, 1293, 1336, 1421, 1431, 1463. 

கூத்தன் குதம்பை - 1,கார்க௩& 100108 1129, 1158, 

கூவிளச்சதை - வில்வப்பழச்சதை - 383. 

கூவிளம் - வில்வம் - மரவகை - Aegle marmelos 222, 232, 

937, 1114. 

கூவிளமலர் - Flower of Aegle marmelos 1164. 

aioe so - Seed of Aegle marmelos 1001. 

Qaciren._ ss 1155) - Cyprinus Timbriatus 560. 

கெம்பு - பதுமறராகம் - Ruby 1046, 

கெளிறு மீன் - கெளுத்திமீன் - $11மா05 vittales 848. 

கொட்டான் - பூவந்தி - மரவகை - Sapindus emariginata 

145, 153, 485. 

கொட்டி - நீர்ப்பூடுவகை - .&00126100 natans 696, 1142,
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கொட்டிக் இழங்கு - Root of Apongeton natans 1335. 

Gari apr ~ Root of Apongeton natans 307. 

கொடிக்கள்ளி - படர்குத்துச் செடிவகை - Sarcostemma 

brevestigma 1264. 

கொடித்தூவி - கொடுவேலி 1197, 

Qar@éarus ya - wrens - Pithecellobium dulce 1065. 

கொடுப்பை - பொன்னாங்கண்ணி - பூடுவகை - Albernanthera 

sessilis 172, 229, 350, 599, 617, 640, 961, 1051, 1129, 

1141, 1342, 1346. 

சொடுவேலி ~ AGHrapwih - Plumbago zeylanica, 98, 149, 

153, 246, 288, 316, 379, 390, 542, 588, 661, 662, 669, 

675, 863, 1186, 1268. 

கொடுவேலி வேர் - 7௦04 ௦17 plumbago zeylanica 192, 273, 

330, 336, 347, 718, 775, 780, 941, 1138. 

கொடுவேலி வேர்ப்பட்டை - Root bark of Pilumbago 

zeylanica 283, 298, 327, 453. 

கொத்தமல்லி - செடிவகை - 0011807000 98119ப/0 239, 240, 

277, 281, 336, 390, 628, 764, 776, 806, 834, 839, 844, 

859, 1147, 1149, 1154, 1155, 1160, 1167, 1181, 1186, 

1187, 1197, 1245, 1268, 1280, 1283, 1294, 1314, 1360, 

1413, 1421, 1426, 1430, 1446, 1452, 1461. 

கொம்பரக்கு - 7G aene - shick lac 306, 357, 364, 372, 

464, 1123, 1127, 1138, 1139, 1352. 

Garis. -— Gary.cens - Cucumis trigonus 98, 1324, 

Qariborg& sri - cucumis trigonus 1021. 

கொம்மட்டி வேர் - 001 08 0௦8 111த0008 600. 

கொல்லன்கோவை - கொடிவகை - corallocarpus cpigaeus 

341, 1246. 

கொழிஞ்சில் - நாய்வேளை - 542, 1389.
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கொழிஞ்சிவேர் - இச்சிலி வேர் - 461. 

கொள்ளீயெனு மருந்திலை - எருமைநாக்கி -. சாணாக்கி - 

Onosma bracteatum 486. 

கொள்ளு - கொள் - பயற்றுக்கொடி வகை - 148010131௦ 

Uniflorum 606. 

கொற்றான் - முடக்கொற்றான் - 0108021010 halicacabum 

240, 486, 1391. 

கொன்றை - மரவகை - கெஷு/க [16401௨ 753. 

கொன்றைப்பட்டை - Bark of cassia fistula 97, 775, 780, 

1387. 

கொன்றைத்தோல் - Bark of cassia fistula 281. 

கோசலம் - பசுவின் நீர் - 0018 மார்டி 395, 553, 998. 

கோட்டம் - கோஷ்டம் - குத்துச்செடிவகை - 008118 $6010805 

98, 99, 218, 231, 249, 259, 265, 274, 277, 282, 296, 311, 

312, 313, 333, 344, 345, 358, 361, 364, 369, 374, 376, 

379, 383, 655, 701, 730, 755, 839, 859, 865, 878, 1050, 

1131, 1142, 1154, 1161, 1164, 1197, 1244, 1251, 1257, 

1295, 1315, 1323, 1349, 1359, 1400, 1461, 

கோதும்பை - கோதுமை - தானியப்பயிர் வகை Triticum 

aestivum 1360. 

கோ நீர் - பசுவின் நீர் - 08 பீர1ம6 637. 

கோப்பால் - பசுவின் பால் - மே மயி 107, 

கோமயம் - பசுவின் சாணம் - 101, 103, 106, 107, 109, 111, 

132, 276, 902, 989, 998, 1018, 1034, 1048. 

கோரக்கர் மூலி - கஞ்சா - குத்துச்செடிவகை - கேோோக15 881192 

1293. 

கோரைக்கிழங்கு - கோரைப்புல்லின் இழங்கு - முத்தக்காசு 

- Root of sedge grass Cyperus rotundus 1197. 

கோரோசனை - பசுவின் வயிற்றினின்று எடுக்கப்படும் மஞ்சள் 

நிறமுள்ள வாசனைப் பண்டம் - Bezoar 265, 656, 701, 

712, 757, 839, 1133, 1168, 1248, 1297, 1350, 1356, 1362.
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கோலரக்கு - கொம்பரக்கு - shellac 379, 641, 930. 

கோவின்பால் - பசுவின் பால் - Cow’s milk - 1196. 

Garena - Qarigams - Cephalandra indica 753, 1388. 

கோவைத்தண்டு - Stem of Cephalandra indica 441. 

Gar Pssritib - Hen’s excreta 492. 

கோழிப்பித்து - 17806 0116 146) 1073. 

கோழி மார்பெலும்பு - 1106 0௦% 0௦06 425. 

கோழி முட்டைத் தைலம் - 01105 bankiva egg - 1472. 

கோழியாவரை - கோழிக்காலவரை - அவரை வகை 

- Canavalia lineata - 486. 

சகத்திரவேதி - சாத்திரவேதி - 1348, 1359. 

சங்கங்குப்பி - குத்துச் செடிவகை - Clerodendrum inerme 

486, 613, 779, 796. 

சங்கம் வேர் - Root of Azema tetracantha 232, 596, 600, 

780, 799, 1334, 1389. 

smi@ens - Leaf of Azematetracantha 863, 1401. 

em@ - Azema tetracantha 222, 244, 486, 1017, 1049, 1055, 

1062. 

சங்குச்சாரம் சங்கைச் சுட்டு எடுக்கும் acny- An essence of 

salt extracted by burning and reducing chank into ashes 

198. 

சங்கு பற்பம் - As essence of salt extracted by burning and 

reducing chanak into ashes. 

சங்கு முடி சாரம் - சங்குச்சாரம் 156. 

சடாமாஞ்சி - சடாமாஞ்சில் - Nardostachys jatamansi 333, 

655, 699, 724, 1120, 1131, 1136, 1139, 1174, 1251, 1315, 

1349, 1461. 

சடாமாஞ்சில் - பூடுவகை - Nardostachys jatamansi 231, 236, 

' 755. 

சடைக்கஞ்சா - கஞ்சாவகை - & variety of Bengal hemp 721,
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சடைக்கஞ்சாப்பூ - 8100 018 ஏலா 00 Bengal hemp 715. 

சடைச்சப் பட்டை - சடைச்ச மரப்பட்டை - நிக of Grewia 

tillifolia 315. 

சண்பகப்பூ - 40௦௧௨ 1100 219, 322, 345, 459, 655, 878, 

1052, 1348, 1360. 

FCTLIGLD — osxr1_wugeisns - Michelia champaca 342, 877, 

1131, 1137. 

சண்பக வேர் - Root of Michelia champaca 755, 1389. 

சத்தி சாரணை - வெள்ளைச் சாரணை - 10180100௩௨ 02௦80075 

1115. 

&€5H) ergensr apsih - Rootof Trianthema decandra 395. 

சத்தி சாரணை வேர் - ௩00௦4 of Trianthema decandra 1388. 

சத்திசாரம் - வெடியுப்பு, சாரம், பூநீர், கறியுப்பு இவைகளை 

நீரிற் கரைத்து காய்ச்சி OSS 2, - A prepared acid 

salt 151, 156, 182, 198, 247, 282, 287, 348, 390, 1032. 

சத்திநாதம் - ஏமாப்பிரகம் - Yellow talcum or yellow-coloured 
mica 912. 

சதகுப்பை - சதகுப்பி - GerHé8oog - Common dill-Anethum 
graveolens 259, 277, 322, 358,364, 376, 380, 755, 879, 
1244, 1256, 1265, 1273, 1354, 1359. 

சதாவேரி - தண்ணீர் விட்டான் இழங்கு-&8றக8206 racemosus 
1142, 1458, 

சதுரக்கள்ளி - Square spurge ~ Euphorbia antiquorum -1264. 

சதுரக்கள்ளிப்பட்டை - 871: ௦7 800876 80026 - 404, 

சதுரக்கள்ஸிப்பால் - Milk of square spurge - 159. 

சதுரப்பிரண்டை - நான்முகப் பிரண்டை - Vitex negundu 
1285,
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சந்தனம் - அரைத்த சந்தனம் - Sandal 8506 - Santalum 

album 215, 218, 251, 304, 341, 346, 356, 383, 628, 654, 

695, 763, 878, 1050, 1161, 1246, 1251. 

சந்திரன் - பச்சைக் கர்ப்பூரம் - Crude camphor - 1014. 

சம்பழம் - எலுமிச்சம்பழம் - 140௨ ராய - மோட medica 98, 

201. 

eur QmeeaN® - Rice derived from chamba paddy - 440. 

சம்பீரம் - எலுமிச்சம்பழம் - 116 - 0105 106010 112, 119, 

387, 431, 440. 

சமுத்திராப்பச்சை - கடற்பாலை ~ Sea~greens, Ocean dryer 

~ Argyrcia Speciosa - 250. 

sy SsGrrciuyph - Barringtonia racemosa - 1001. 

சர்க்கரை - சருக்கரை - $ப0த&7 $&001/81ம0 of chemists 98, 

243, 252, 438, 440, 558, 567, 630, 674, 910, 1136, 1318, 

1322, 1329, 1397, 1398, 1399, 1459. 

சர்க்கரைக்கழங்கு - சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு - 58661 potato 

1128. 

சவட்சலுப்பு - சவட்டுப்பு - 390, 398. 

சவட்டிலுப்பு - சவட்டுப்பு - 296. 

சவட்டுப்பு - சவட்டுமண்ணுப்பு - 0410601816 04 8004 172, 786. 

சவ்வீரம் - ஓர் வைப்புச் சரக்கு - Bisulphate of mercury 1469, 

1486. 

சவ்வீர வைப்பு - Bisulphate of mercury 1206. 

சவுக்காரம் - சவர்க்காரம் - உழமண் - fuller’s earth, soft- 

soap, - sopo mollis 282, 578, 772, 1032, 1079. 

சன்னகரம்பட்டை - சன்னகரை - சற்பநாயகம் - கீரிப்பூடு - 

Ophiorrhiza mungos 1388. 

சன்னலவங்கம் - சிறிய இலவங்கப்பட்டை. '. Cinnqgmonum 

zeylanicum 301, 1154, 1163, 1166. 

-37
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சன்னி நாயகம் - காட்டு சீரகம் - Vernonia anthelmintica 

1251, 1265, 1393. 

சாணாக்கி - சாணாக்கிக்கீரை - பாச்டிச்சிறை - a kind of edible 

greens 485, 

சாணாசம் - சாணி - Cow-dung 867. 

சாணிப்பால் - சாணித்தெளிவு - 6886006 01 ௦094-0102 105. 

சாத்திரவேதி - பூங்காவி என்னும் ஒரு கடைச்சரக்கு - Soft red 

ochre 241, 478, 700, 1244. 

சாதிக்காய் - மரவகை - ]ீறரம்9(108 fragrans 259, 267, 278, 

362, 370, 374, 443, 498, 504, 507, 531, 551, 566, 652, 

655, 698, 711, 714, 719, 721, 723, 730, 731, 733, 734, 

747, 755, 764, 772, 777, 806, 812, 833, 838, 844, 859, 

878, 1143, 1167, 1173, 1204, 1245, 1251, 1256, 1273, 

1287, 1304, 1323, 1349, 1354, 1359, 1372, 1421, 1433, 

1446, 1462. 

சாதிதகாய்ப் பத்திரி - சாதிபத்திரி - 668, 1293. 

சாதஇபத்திரி - சாதித்காயின் மேல் கொடியைப் போல் படடர்ந் 

துள்ள பொருள் - 48௦6 01 pulp of nutmeg ~ Myristica 

fragrans 278, 507, 531, 655, 698, 71!, 714, 719, 721, 

722, 733, 747, 764, 772, 777, 806, 833, 838, 859, 878, 
1026, 1143, 1167, 1173, 1204, 1256, 1273, 1287, 1304, 

1323, 1331, 1354, 1360, 1372, 1421, 1433, 1446, 1462. 

சாதிலிங்கம் - Vermilion; Red sulphuret of Mercury - Hydr- 

argyri bisulphuretum of chemists 102, 201, 704, 866, 

1168, 1211, 12/3, 1215, 1469. 

சாந்தி - ஓமம் 1337. 

சாம்பிராணி - $பாரலட benzoin - Parkia biglandulosa 701, 
1168. 

சாரணை - பூடுவகை - 11/60 decandra 97, 145, 244, 
283, 395, 407, 583, 941, 1114,
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சாரணை மூலம் - சாரணை வேர் - Root of Trianthema 

decandra 521, 

சாரணைவேர் - சாரணை வேர் - Root of Trianthema 

decandra 213, 278, 330, 332, 362, 369, 374, 382, 384, 

390, 718, 775, 780, 858, 868, 871, 872, 875, 1164, 1176, 

1308, 1386. 

சாரம் - Potash or soda 87, 155, 171, 1288, 1480. 

சாராயம் - தராக0% 1495, 

இத்தர் மூலி - சித்திரமூலம் - கொடுவேலி - Leadwort- 

Plumbago zeylanica 399. 

இத்தரத்தி - கடுகு - mustard 1240. 

As sq மூலம் - சித்திரமூலம் - Lead wort 191. 

இத்திரப்பாலாடை - அம்மான் பச்சரிசி - Raw-rice plant - 

Euphorbia hirta 145, 804. 

சித்திரமூலம் - கொடுவேலி - 1,௦8497071 - Plumbago Zeylahica 

144, 162, 171, 182, 194, 206, 231, 274, 280, 557, 787, 

1008, 1113, 1137, 1160, 1334. 

ரெட்டை - தேங்காயோடு - 736. 

'இலந்திக்கொடி - தலைச் சுருள் வள்ளி. இதுவே பெருமருந்துக் 

Q@arig. - Indian birthwort - Aristolochia indica 1389. 

சிலாசத்து - சுல்மதம் - Asphaltum 116, 204, 255, 679, 1478. 

இலை - மனோடிலை - Bisulphide ‘of arsenic 188, 583, 1167, 

1466. 

சிவதை - பகன்றை - 10180 jalap - Merrenia turpethum 140, 

244, 341, 865, 1314. 

சிவதை வேர் - பெருங்கொடி வகை - Root of Indian jalap 

291, 298, 299, 327. 

இவத்த நாயுருவி - செந்நாயுருவி - A red variety of Indian 

burr = Achyranthes aspera 999, 1005, ,
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இவென்வேம்பு - சிவனார் வேம்பு - 780. 

"சிவனார் வேம்பு - இறுகுத்துச் செடிவகை - 501425 neem; 

Wiry indigo - Indigofera aspalanthoides 321, 422, 1387, 

சிற்றரத்தை - அரத்தை வகை - 18596 galangal - Alpinia 

officinarum 370, 374, 699, 735, 756, 763, 772, 777, 806, 

838, 844, 859, 865, 1117, 1120, 1130, 1137, 1142, 1153, 
1154, 1164, 1166, 1172, 1173, 1174, 1245, 1287, 1294, 

1318, 1323, 1343,1354, 1360, 1420, 1430, 1463. 

Fb or song Cart - Root of Lesser galangal - 213. 

சிற்றவரைக் கிழங்கு - ஆவிரை வோர் - 486, 

சிற்றாமணக்கம் வோர் - ஆமக்கு வேர் - 1163, 1389. 

சிற்றாமணக்கன் வேர் - ஆமக்கு வேர் - 552. 

சிற்றாமணக்கு - ஆமணக்கு - 1114. 

சிற்றாமணக்கெண்ணெய் - ஆமணக்கெண்ணெய் - 551, 608. 

Anhorwad - aTr_Quweems - Jasminum angustifolium 195, 

232, 245, 295, 313, 332, 330. 

Ahormed Gat - Root of Jasminum angustifolium - 1164. 

சிற்றாமுட்டி - சிறுகுத்துச்செடி வகை - Pavonia zcylanica 

161, 330, 357, 382, 384, 1155, 1246, 1335, 1345, 1466. 

சிற்றாமுட்டிவோர் - 1001 of Pavonia zeylanica 361, 365, 

368, 378, 386, 1114, 1126. 

சிற்றேரண்டம் - சிற்றாமணக்கு - ஆமணக்கு - 729, 

சிற்றேலம் - Adu geéards - Small cardamum Encteria-275. 

சிறுகளாவேர் - 1500 of carissa spinarum - 487, 603. 

சிறுகாஞ்சொறி - காஞ்சொறிவகை - 178214 involucrata- 
cannabina - 239, 796, 1115, 1152, 1154. 

“Anaré@aerD paid - சிறுகாஞ்சொறிவேர் - Root of Tragia 
involucrata - 303.



பின்னிணைப்புகள் 
901 

சிறுகாஞ்சொறி வேர் - ௩௦௦ ௦4 Tragia involucrata 

Cannabina 213, 378, 1146. 

AmEeng - Esorercos - Amaranthus campestris 105, 140, 424, 

565, 653, 669, 794, 811, 848, 885, 989, 1051, 1142, 1219, 

1346. 

சிறுக்கரைவேர் - Root of Amaranthus 362, 369, 374, 450, 

1292. 

ஈறுகுறட்டை - குறட்டை வகை - கொடி வகை - Trichosan- 

thes palmata - 486. 

Aneicer வேர் - மருந்துக் கொடிவகை - நேய 

sylvestre 1385. 

றுகுறிஞ்சான் - மருந்துக் கெ௱டிவகை - Gymnema sylvestre 

460. 

சிறுகுறிஞ்சி - சிறுகுறிஞ்சா - 321. 

சிறுகொட்டைப்பருப்பு - சிறுகொட்டைக் கரந்தை - A kind of 

chick wood Epaltes divaricata - 688, 736. 

சறுசண்பகம் - நீண்ட மரவகை - Cananga odorata 699, 1244, 

சிறுசெருப்படி - படர் பூடுவகை - Glinus latoides 797. 

சிறுதேக்கு - குத்துச்செடிவகை - Clerodendrum serratum 178, 

225, 226, 227, 231, 277, 313, 380, 597, 600, 806, 834, 

838, 877, 878, 1136, 1161, 1164, 1245, 1337, 1359, 1421, 

1431. 

AmGssq Gat - Root of Clerodendrum serratum - 213. 

சறுநாகம் - சிறுநாகப்பூ - Mesua ferra 834, 865, 1130, 

1137, 1167, 1323, 1330, 1359. 

சிறுநாகப்பூ - மரவகை - Mesua ferra 223, 699, 767, 838, 

859, 1244, 1273, 1295, 1304, 1314, 1348, 1462. 

An srued - சிறுநாகப்பூ - Mesua ferra - 241, 655.
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சிறுநீர் - 10௪ - 397, 402, 426. 

சிறுரநஞ்சி - நெருஞ்சி வகை - 1101த01878 linnaei - 1292. 

இறு பயறு - நரிப்பயறு - 18960108 (ய - 793, 814, 1169. 

சறுபிரப்பங்கிழங்கு - சூரஸ் - க kind of tuber root of 

calamus viminalis - 775, 780. 

இறுபீளை - பூடுவகை - Aerva lanata 620, 1160. 

சறுபீளைவேர் - 7500] 08 க்ரோரக 180௨1௧ 256, 606, 628, 1163. 

சிறுவழுதலை - கண்டங்கத்திரி - முட்செடிவகை - Solanum, 

surattense 222, 232. 

இறுவழுதலைவேர் - Root of solanum surattensc 194, 286, 

594, 1137, 1152. 

சின்னி - இட்டிக்கிழங்கு - இறுன்னி - குத்துச்செடிவகை - 

Acalypha fraiticosa 615. 

சின்னி பத்திரி - ிறுசின்னியிலை ~- Leaf of Acalypha 

fruiticosa 485, 

சீகைக்காய் - சியக்காய் - படர்குத்துச்செடிவகை - Acacia 

concinna 794, 

சீதேவி - சீதேவி செங்கழுநீர் - 344, 364, 378, 

சீதேவி செங்கழுநீர் - நெய்ச்சிட்டி - பூடுவகை - Vernonia 

cinerea 264, 366, 969, 1246, 

சீந்தில் - சீந்திற்கொடி. அல்லது அமிர்தவல்லி - Moon creeper 

- Tinospora cordifolia 107, 145, 227, 251, 255, 280,286, 

310, 364, 384, 594, 595, 695, 764, 1114, 1141, 1146, 
1148, 1151, 1154, 1163, 1181, 1193, 1198, 1268, 1335, 
1417. 

சீந்தில் வேர் - 1001 ௦1 moon creeper - 362; 369, 373, 1385, 
1387, .
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சீந்திற்கிழங்கு, - The bulbous root of moon creeper - 1001, 

1128, 

சீந்திறகொடி - அமிர்தவல்லி - Moon creeper Tinospora 

cordifolia ~ 328. 

சீந்திற் சருக்கரை - சந்தி நீர்க்கண்டம், இது சீந்தில் மா, 

சந்தில் உப்பு எனப்படும். 163, 192, 194. 

சிந்திற்தண்டு - Stem of moon creeper 542. 

Pwaerus - Soap pod - Acacia concinna 371, 656, 702, 758, 
881, 1123, 1133, 1250, 1253, 1258, 1351, 1356, 1362. 

சீரகங்கள் மூன்று - நற்சீரகம், காட்டுசீரகம், கருஞ்சரகம் - 

1265. 

சீரகம் - சிறுபூடுவகை - 00100000) cumin seed - cuminum 

cyminum 187, 192, 215, 259, 288, 336, 460, 504, 507, 

543, 584, 712, 730, 731, 756, 760, 802, 804, 806, 812, 

814, 829, 834, 865, 872, 885, 956, 983, 1000, 1130, 1143, 

1203, 1272, 1281, 1336, 1342, 1400, 1446. 

சரம் - இலாமிச்சை - 655. 

ஈனக்காரம் - படிகாரம் - Alum 282, 322, 772, 867, 1206, 

னம் - சனக்காரம் - படிகாரம் - தரியாம - 898, 1011, 1056, 

1064, 1286. 

Gall - Qacnoneré eta&eong - White sugar 212, 257, 532, 

572, 642, 668, 765, 783, 798, 807, 812, 838, 840, 846, 

983, 994, 1002, 1143, 1167, 1283, 1288, 1306, 1315, 1373, 

1383, 1396, 1406, 1423, 1447. 

சுக்கு - உலர்ந்த இஞ்சி - The dried rhizome ginger - Zingiber 

officinalis 156, 157, 164, 226, 227, 231, 240, 272, 275, 

347, 374, 403, 476, 503, 531, 539, 547, 557, 559 564, 381, 

594, 595, 600, 643, 650, 676, 709, 711, 748, 722, 724, 

' 9725, 748, 767, 1000, 1062, 1120, 1137, 1176, 1178, 1180, 

1187, 1189, 1191, 1193, 1197, 1268, 1294, 1307, 1309,
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1311, 1312, 1322, 1337, 1409, 1411, 1413, 1427, 1431. 

1466. 

சுண்டி - நீர்ச்சுண்டி - Water mimosa - 211. 

சுண்டை - குத்துச்செடி csoos - Solanum torvum 208, 211, 

280. 

senron Br - Lime water - 102, 105, 475. 

சுண்ணம் - சுண்ணாம்பு - 5180%60 110௦ 930, 

சுண்ணாம்பு - $180100 116 585, 1037. 

சுண்ணாம்புத்தண்ணீர் - 116 எகர 637. 

சுணங்கன்பல் - நாய்ப்பல் - 1௦0111 071 002 425. 

சுரை - கொடிவகை - Bottle gourd - Lagenaria 1202, 
1341. 

சுரைக்குடுக்கை - 510611 851) ௦1 dried fruit of bottle-gourd 603 

சரைபமுத்தல் - பழுத்த சுரைக்காய் - Riped fruit of bottle- 
gourd creepe 444. 

சுமலாவரை மூலம் - பொன்னாவிரை - குத்துச்செடிவகை - 
Cassia sophera 226. 

acrahGeit - soée14@- Pimpernet - Anagallisarvensis 1386. 

சுறாமீன் - Shark 229, 885, 1328, 

G@SS5rh - womens - Mango 83. 

சூதம் - urge - Mercury 96,99, 125, 127, 140, 143, 150, 
152, 153, 156, 158, 162, 165, 168, 173, 175, 177, 184, 
192, 195, 201, 204, 323, 325, 387, 397, 399, 412, 414, 
415, 418, 431, 469, 479, 481, 495, 496, 500, 504, 505, 
507, 525, 528, 537, 555, 559, 578, 581, 586, 692, 604, 
623, 660, 664, 671, 819, 888, 896, 917, 918, 921, 924, 
928, 941, 1014, 1024, 1040, 1044, 1054, 1365, 1480, 1482, 
1486, 1496,
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சூதயிலை - மாவிலை - 1080 

சூரிய பத்திரி - சூரப்பத்துரி - சுரப்பத்திரி - சாதிக்காய் வகை 

- Knema attenuata - 246. 

சூரை - குத்துச்செடி. cms - Zizyphus oenoplia - 208. 

QeuaQ@sarus - The red variety of galinut-Terminalia chebula 

281. 

செங்கத்தாரி - சுருள்பட்டைக்கொடி - 4761111820 0௧0785 0௧(8௨௧ 

- 321. ் 

செங்கத்தாரிப்பட்டை - சுருள்பட்டைக்கொடி - Ventilago 

madras patana - 1123. 

செங்கழுநீர் - Qeaigoawer - St4éQary.cens - Nymphaca 

odorata 345, 683, 755, 1116, 1244, 1345, 1358. 

செங்கழுநீர்க்கிழங்கு - அல்லிக்கிழங்கு - The bulbous root of 

Nymphaca odorata 236, 292, 304, 346, 482, 1128. 

செங்கழுநீர்மூலம் - அல்லிக் கழங்கு - 76 bulbous root of 

Nymphaca odorata 219, 265, 654. 

செங்கழுநீர் வேர் - The bulbous root of Nymphaca odoratg 

1131. 

Gena gror - Brick dust or powder - 1044. 

செஞ்சந்தம் - Pay #HHo0b - Red sandal wood-Pterocarpus 

santaliness - 311, 365, 598, 1120, 1131, 1360. 

செஞ்சந்தனம் - இவெப்புச் சந்தனம் - 1(070081005 ' 8802110086 
698, 878, 1245, 1348. 

செந்தொட்டி - சறுகாஞ்சொறி - கொடிவகை - & 8411 

variety of climbing nettle - Tragia involucrata - 471, 

1147. 

செந்தொட்டிவேர் - சிறுகாஞ்சொறிவேர் - 5811 64116 root 
499, 797, 1160.
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செந்நாயுருவி வேர் - 15௦01 of red dog prick - Achyranthes 

aspera 256. 

செம்பஞ்சு - பருத்திவகை - Red silk cotton-salmalia 

malabarica 1050. 

செம்பரத்தம் - நீண்டகுத்துச் செடிவகை - Hibiscus rosa- 

"sinensis 96, 929. 

செம்பருத்தி - சிவப்புப் பருத்தி - Bengal cotton - Gossypium 

arboreum 679. 

செம்பிரண்டை - சவப்புப்பிரண்டை - கொடிவகை - Cissus 

Vitiginea 1386. 

செம்பு - தாமிரம் - Copper 545, 574, 670, 888, 1017, 1024, 
1037, 1049, 1057. 

செம்பொன்னெருஞ்சி - செப்பு நெருஞ்சில் - சிவப்பு நெருஞ்சில்- 

Indigofera enneaphyHa - 128, 796. 

செம்மரை - செம்மறி - Sheep ~ Ram. 

செம்முள்ளி - வெப்பு முள்ளி - 86ம் 0411 dye ~ Barleria Prionitis 
928, 943, 961, 972, 1160, 1178. 

QenbwpcraiGat - Root of Red nail dye - Barleria Prionitis 

- 1150. 

செயநீர் - சுண்ணாம்பும், நவாச்சாரமும் சேர்த்துப் பொடித்துப் 
பனியில் வைத்திறக்கிய காரநீர் - க pungent liquid 1206. 

செருப்படி - செருப்படை - Glinas Latoides 321, 660, 928, 

972. 

செருப்படை - படர்பூடுவகை - க 109 spreadingoreeper - 
Glinus latorides - 453, 

செவ்வள்ளிக்கொடி - வள்ளிக்கொடிவகை - 1பாற1௦ 387௩ creeper 
- Dioscorea purpurea 369, 374, 699, 878, 1130, 1257, 
1348, 1355.
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செவ்வாலங்கொட்டை - சேங்கொட்டை - முகயிவ்றத 01 81006375 

nut - Semicarpus anacardium - 555, 557. 

GQeuadu gare - Bark of block pepper root 771, 1245. 

செவ்வியம் - மிளகுவேர் - 19180% றற 100௩ 194, 223, 231, 

263, 273, 280, 287, 333, 380, 390, 480, 1116, 1120, 1148, 

1159, 1187, 1197, 1286, 1314, 1322, 1330. 

செவ்விளநீர் - 16ம் 0000ம் ஏமா 654. 

செவியம் - செவ்வியம் - 763, 806, 833, 838, 1154, 1166, 1296, 

1334, 1359, 1421, 1431, 1462. 

சேங்கொட்டை - சேரான்்கொட்டை - marking nut - Seme- 

carpus anacardium 299, 545, 1037, 1243. 

சேம்பு - கிழங்குள்ள பூடுவகை - colocasia esculenta 1341. 

சொர்ணபற்பம் - தங்க பற்பம் - calcined gold ‘165. 

சொர்ணம் - பொன் - 0014 670. 

சொள்ணலோகம் - பொன் - 00184 568. 

சோக - பலகறை - cowry 1448. 

தக்கோலம் - வால்மிளகு - Piper cubeba 362, 380, 756, 979, 

1295, 1354, 1463. 

தகட்டரிதாரம் - குகட்டுத்தாளகம் - பெருமருந்துப் பாடாணம் 

- Arsenic inflakes; Leaf orpiment 1243. 

தகரம் - ஓரு வாசனைப் பண்டம் - க fragrant drug 246, 362. 

374, 764, 1131, 1489. 

தகரைவித்து - ிறுகுத்துச் செடிவலை - Cassia tora 454. 

தங்கபற்பம் - Calcined gold oxide 894. 

தங்கம் - உயர்ந்த பொன் - pure gold 127, 893, 1012, 1049, 

1061, 1469, 1486.
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குசமூலக் கசாயம் - 0960001100 prepared from the roots of ten 

plants 157, 193, 400. 

தண்ணீர் - 4/2 200, 217, 222, 288, 295. 

தண்ணீர் மீட்டான் - குழிமீட்டான் - தண்ணீர் விட்டான் - 

earGaifl - Asparagus racemosus 236, 330. 

suit - Curdied milk 202, 267, 269, 276, 416, 519, 734, 

764. 

குயிர்த் தண்ணீர் - குயிரின் மேல் நிற்கும் தெளிந்த குண்ணீர் - 

Whey 272, 1180, 1353, 1355. 

svéaqo - GuGuGsgitiu@ - Aristolochia indica 753. 

குலைச்சுருளிக்கொடி - ,, - Aristolochia indica 863. 

கதுலைமண்டையோடு - கலையோடு - 8%யி1 425. 

குலைமயிரின் கரி - க்ஸ் ௦1 நக4ம 07 மகம் 1140, 

தலையோடு - 8ய11 403. 
SUSTOp - urgurs-Wild killer - cleodendran phlomides 

149, 

தாணிக்காய் - தான்றிக்காய் - ]ளமர்றக114 611110௧651. 

கதாமரைக்கழங்கு - 76 0810௦15 7001 of lotus - Nelumbium 

speciosum 1050. 

தாமரைத்தண்டு - The stem or stalk of lotus 291, 331. 

Stuer - Lotus flower 399, 

தாமரை woftiuginy - Nut of the lotus containing seeds 
1135. 

தாமரை மூலம் ~ Root of Lotus 696. 

தாமரையின் பத்திரி - கதாமரையிலை - ],68ரீ 08 1௦106 344. 

தாமரை வளையம் - தாமரைத்தண்டு - 06119 ௦1 8284) 1௦(05 
218, 292, 332, 365, 653, 1128, 1143, 1156, 1161, 1163, 
1345,



பின்னிணைப்புகள் 
909 

தாமரை வித்து - 56606 ௦1 1௦106 1001. 

காாமரை வேர் - Root of lotus 1358. 

தாமிரச் இந்தூரம் - Red oxide of copper 1168. 

தாமிர tipi - Copper oxide 148, 156, 158, 162, 165, 168, 

171, 175, 177, 182, 184, 247, 248. 

gmdgin - Copper metal 110, 111, 127, 143, 195, 406, 658, 

1040, 1054. 

srg - afar - Yellow orpiment - Arsenicum _ tersul- 

phuretum 158, 168, 177, 180, 397, 466, 495, 497, 521, 

524, 1167. 

Stamp - 6$glsGQey.cens - Pandanus odoratissimus - 145. 

erent - Juice of Pandanus odoratissimus - 96, 218. 

தாழைனிழுது - The aerial root of the Pandauus 607, 653, 

1247, 1361. 

தாழை வேர் - Root of Pandanus - 1389. 

gros ~ asco - Orpiment ~ Trisulphuret of arsenic 

101, 118, 140, 162, 184, 545, 566, 690, 797, 1040, 1221, 

1460. 

தாளி௪ பத்திரி - Bast Indian plum - Flacourtia cataphracta 

214, 223, 699, 755, 772, 806, 833, 838, 843, 859, 865, 

1166, 1273, 1294, 1323, 1330, 1343, 1421, 1432, 1446, 

1462. 

தான்றி - தான்றிக்காய் - Devils abode - Terminalia bellerica 

132, 342, 423, 697, 1410. 

தான்றி மரப்பட்டை - Bark of Terminalia bellerica-299, 

இப்பிலி - மருந்துக்கொடி - Long pepper - piper longum 

177, 179, 194, 201, 202, 215, 223, 224, 226, 228, 231, 

232, 234, 248, 252, 270, 273, 275, 280, 287, 292, 336,
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342, 365, 401, 476, 479, 545, 553, 564, 581, 586, 596, 

597, 628, 748, 767, 777, 829, 975, 1017, 1019, 1026, 

1034, 1041, 1047, 1050, 1062, 1075, 1120, 1148, 1151, 

1152, 1153, 1153, 1159, 1162, 1173 1178, 1245, 1294, 

1304, 1307, 1309, 1311, 1312, 1318, 1319, 1322, 1330, 

1334, 1336, 1360, 1393, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 

1402, 1409, 1410, 1413, 1420, 1421, 1430, 1456. 

இப்பிலிமூலம் - இப்பிலிவேர் - 1,௦02 pepper root 163, 194, 

231, 246, 267, 271, 273, 274, 280, 283, 290, 362, 370, 

374, 380, 763, 1026, 1038, 1042, 1120, 1149, 1164, 1166, 

1181, 1198, 1286, 1295, 1305, 1431, 1463. 

திமிட்டி - பேய்க் கொம்மட்டி - 330 

இராப்பொடி - தரா - ஒரு கலப்பு லோகம் - A compound of 

copper & Zinc. 1032 

இராய் - திராய்க்கிரை - சறுகொடிவகை - 60 straw plant- 

Mollugo spergula - 473. 

இரிகடுகு - முக்கடுகு - சுக்கு, மிளகு. இப்பிலி - Triplets Dried 
ginger, flack pepper and long pepper 98, 148, 175, 

178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 203, 206, 209, 246, 

262, 273, 278, 282, 296, 299, 326, 379, 383, 386, 390, 

395, 368, 423, 455, 469, 495, 502, 541, 572, 662, 707, 

745, 763, 760, 770, 777, 806, 833, 838, 843, 855, 859, 

865, 870, 891, 600, 906, 936, 950, 962, 964, 974, 987, 

1006, 1027, 1030, 1067, 1130, 1136, 1142, 1147, 1148, 

1153, 1154, 1158, 1164, 1166, 1184, 1186, 1273, 1314, 

1343, 1367, 1372, 1382, 1446, 1448. 

இரிகோலம் - சந்தனம், சிவதை, வெள்ளைக் குங்கிலியம் - 368, 

340, 341 

திரிபலை - திரிகண்டம் - கடுக்காடு, நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய் 

The three myrobalams- Gallunt,  belleric myrobalan 

and Indian goose berry 98, 144, 138,.168, 180, 182, 184 

~ 187, 208, 209, 236, 239, 246, 262; 278; 282, 292, 296,
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299, 326, 336, 383, 395, 545, 559, 806, 833, 838, 843, 

859, 865, 1130, 1142, 1154, 1167, 1183, 1286, 1314, 1415, 

1421. 

இரிபால் = Plusmw - Gallnut, belleric myrobalan and [ndian 

goose berry - 1446, 1488, . . 

இருகு - கள்ளிப்பால் - கள்ளிச்செடி வகை ~ Euphorbia 

tirucalli 608, 1264. . 

இருநாமப்பாலை வேர் - ஏழிலைப்பாலை - Alstonia scholaris 

603. 

திருமாள் தன்தாரம் - அரிதாரம் - Orpiment - 204. 

துரி ~ தொடரி - Prickly breckthorn-scntia indica - 208. 

துடரி வேர் - Root of prickly breckthorn-scntia indica 211. 

துத்தநாகம் - Zinc-Zincum 568, 574, 1049. 

sigs ~ Vitciol - Sulphate of zinc 406, 408, 426, 497, 

562, 568, 583, 1037, 1049, 1052, 1052, 1194, 1215, 1221. 

துத்தி - குத்துச் செடிவகை - Abutilon indicum 250. 

துத்திப்பட்டை - Bark of Abutilon indicum 1385. 

துத்தி வேர் - 8001 ௦4 Abutilon indicum 278. 

தும்பராட்டம் - அரத்தை - செடிவகை - Alpinia galanga- 

1204. 

துருசு - செம்பின் களிம்பு - Sulphate of copper - cuprisuiphus 

323, 406, 408, 426, 443, 446, 447, 448, 578, 583, 822. 

துவரை - பயற்றஞ் செடிவகை - Cajanus indicus 228, 793, 

842, 848, 884, 1210, 1364, 1405. 

துவரைப்பருப்பு - Cajanus indicus 1328. 

gimA- 6551 Geynens - Ocimum sanctum 321, 378, 

407, 421, 486, 508, 592, 1013, 1042, 1141, 1401, 

தூூபெற்றுங் arégib - Magnet “111.
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தூது - தூதுவளை - 1114, 1148, 1152, 1154, 1158, 1160, 

1291, 1391, 1405, 1410, 1422, 1433. 

தூதுவளம்பூ - 1484 

தர்துவளை - கூதளம் - கொடிவகை - 50180௫ 1711௦0௧100 

227, 232, 321, 328, 604, 793, 848, 884, 974, 1197, 1582, 

1401. 

erg! Got - Root of solanum trilobatum 1386. 

தென்னம்பாளை - The unexpanded spadix of the coconut 

palm - 206. 

தென்னை மட்டை - The midstalk of cocount leaf 681. 

தேக்கு ~ Teak wood tree - Toetoma grandis 173. 

Ggaeru: - Fruit of coconut 447, 1239. 

தேங்காய் நெய் - 000010% 011 461, 1440, 

தேங்காய் பால் - 0000111116 392, 1002. 

தேசாபுரம் - தேசாம்புரம் - இப்பிலிமூலம் - ௦௦% of long 

pepper 707, 834, 839, 844, 859, 865, 1120, 1161, 1164, 

1167, 1187, 1296, 1314, 1343, 1452. 

தேட்கடை - தேட் கொடுக்கி - 246 

தேட்கொடுக்கி - குத்துச் செடிவசை - Scorpion plant - 

Helio tropium indicum 597. 

தேவதாரம் - Cedrus decodare 114, 164, 179, 227, 223, 246, 

263, 275, 277, 281, 282, 283, 287, 292, 311, 333, 358, 
362, 364, 374, 383, 385, 403, 699, 755, 878, 1120, 1130, 
1139, 1161, 1244, 1257, 1295, 1348, 1354, 1360. 

தேற்றங்காய் - தேற்றா - 467 

தேற்றாங்கொட்டை - Seed of clearing nut 129, 

தேற்றான் - தேற்றா - மரவமை - Water clearing  tree- 
Stry chnos potatorum 650,
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தேற்றான்காய்ப் பிஞ்சு - 472 

தேற்றான் பட்டை - 81% 04 எகர 0168ரர்யத (126 - 54070104௦5 

potatorum 863. 

தேற்றான் வித்து - $600 07 5109011105 potatorum 205, 256, 

939. 

தேற்றான் விதை - 8660 07 Strychhos potatorum 208, 211, 

425, 1065, 1271. 

தேற்றான் வேர் - Root of Strychhos potatoruam 487. 

தேளி மீன் - Daf Ser - A short flat headed eal 1328. 

Gacr - Flower honey - Mel 115, 138, 154, 168, 170, 176: 

178, 207, 226, 234, 248, 252, 257, 304, 502, 564, 596, 

642, 682, 720, 812, 840, 845, 868, 900, 920, 962, 974, 

984, 994, 1027, 1030, 1149, 1316, 1325, 1344, 1398, 1404, 

1418, 1459. ve 

தைவேளை - இறு குத்துச் செடிவகை - 016006 gynandra 486, 

849, 854. 

தொட்டி - தொட்டிப்பாடாணம் - க் 1820ம் ௦1 ஊரே 115. 

தோடை. - ஆடாதோடை - மருந்துச்செடிவகை - Malabar 

winter cherry - Adhatoda zeylanica 230, 332, 360, 596, 

600, 676, 681, 1120, 1138, 1148, 1150, 1154, 1158, 1160, 

1161, 1171, 1388. 

நஞ்சுண்டான் பட்டை - நஞ்சுண்டன் மரப்பட்டை - Balanites 

roxburghii 1386. 

நடலை வேர்க்கிழங்கு - புளி நடலைமூலம் - 1௩௦04 67 cissus 

acida 718. 

நத்தைச்சூரி - நத்தைச்சுண்டி - குழிமீட்டான் - Bristly button 

weed spermacoce hispida 352, 616, 1292. 

நந்திப்பூ - நந்தியாவட்டப்பூ - 1052, 1062. 

௮- 58
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நந்தியாவட்ட.ப்பூ - குத்துச்செடிவகை - Indian rose bay - 

Tabernae ~ Montana coronaria 1047, 

நந்திவேர் ~ Root of Tabernae - Montana Coronaria - 292, 

நரிவெருட்டி - நரிமருட்டி - இலுகிலுப்பை - 10% frightener - 

Crotolaria verrucosa 346, 

BaDere - sqiere - Black pepper ~ Piper nigrum 201, 

531, 872, 1062. 

நல்லவெல்லம் - கருப்பட்டி - [ததா 388, 459, 728, 807, 836, 
1045, 

நல்லெண்ணெய் - எள்ளெண்ணெய் - Gingelly oil - Sesamum 

oil 57, 111, 353, 357, 360, 368, 425, 430, 461, 468, 656, 

698, 754, 877, 1074, 1130, 1239, 1247, 1252, 1256, 1261, 

1353, 1361, 1392, 1377, 1379. ° 

நவச்சாரம் - Ammenium chloride 151, 1206. 

நவாச்சாரம் ~ Salammoniae - Ammonii chloridum - Muorias. 

ammonia 546, 867, 1287. 

BbHFrab - aheFreu - cummin seed - cnminum cyminum 

1078. 

தறுக்குமூலம் - இப்பிலிமூலம் - 1௦௦4 ௦ 1௦2 pepper 1115, 

1190, 1421, 1431. 

நறுந்தாளி - மான்குளம்படம்பு - A kind of fragrant tauli 
deer’s foot — convoluvius arvensis 612. 

தறுநெய் - பசுநெய் - Cow’s ghee 1446, 1448. 

sorbuscr — A kind of fragrant resin known assadisam 1251. 

peronri - tt Oey. csr - Hemidesmus indicus 241, 251, 
277, 292, 306, 332, 344, 346, 358, 362, 365, 369, 383, 
460, 487, 695, 755, 764, 876, 878, 1114, 1120, 1126, 
1131, 1142, 1147, 1152, 1154, 1161, 1163, 1167, 1255, 
1354, 1357, 1410, 1458, 1462, 1466, ° -
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நன்னாரி Gast « Hemidesmuys indicus. 215, 290, 330, 374, 
614, 1198, 

நாகப் பூ - ஒருவகைப் பூடு - Pentapetes phoenicea - 219, 
282, 358, 364, 1336. 

நாக பற்பம் - Calcined powder of zinc 1037, 1040. 

நாகம் - துத்தநாகம் - 21௦௦ - 103, 104, 1004, 1011. 

நாகவல்லி - வெற்றிலைக் கொடி - Piper betel 133, 555, 681, 

877, ் 

நாடன் பருத்தி - பெரிய பருத்தி - 1018 cotton - Gossypium 

herbaceum 1297. 

நாணற் gg - Pollen grains of the reed grass 219. 

நாய்க்கடுகு - காட்டுக்கடுகு - நாய்வேளைப் பூண்டின் விதை - 

Seeds of dog mustard - Cleome viscosa 1305. 

நாய்க்கொட்டான் பட்டை - காட்டுக் கொட்டையின் பட்டை- 

காட்டாமணக்குச் செடியின் பட்டை - Jatropha curcas 

780. 

நாய்ப்பாகல் - காட்டுப்பாகல் - Wild carolah - Momordica 

dioica 616. 

நாயகம் - சன்னி நாயகம் - 212. 

நாயின் கட்டம் - 402, 

நாயின் பத்திரி - நாயிலை - இலைக்கள்ளி - சிறுமரவகை - 

Euphorbia neriifolia 485. 

pry - —@eicos - Achyranthes aspera 99, 298, 618, 

727, 733. . 

நாயுருவி வேர் - 004 04 Achyranthes aspera 364, 429. 

நாரத்தங்க௱ய் ~ Bitter orange 396, 449. 

நாரத்தம் பழச்சாறு - நீரே of Bitter orange 846, 83%). 

நாரத்தன் வேர் - Root of Bitter orange 1388,
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நாரத்தை - Bitter orange - citrus aurantium 321, 1158. 

நாரத்தைப்பட்டை - Bark of citrus aurantium 1191. 

நாரி - நன்னாரி - 98, 1156, 1183, 1246, 1292, 1345. 

நாரிக்கொடி - நன்னாரிக் கொடி - 1181. 

நாவற்தோல் - நாவல் மரப்பட்டை - ய00ற 18010000 - 

Bark of Eugenia jambolana 640. 

prey ti6oi_ ~ Common jaumoon - Bark of Eugenia 

jambolana 251, 290, 524, 615, 649, 1386. 

preaoi, - Flower of Eugenia 755. 

நாவி - இதுவே பச்சை நாவி , வசநாபி - 100180 aconite 

Aconitum ferox 106, 107, 146, 148, 150, 156, 162, 173, 

180, 182, 192, 195, 198, 201, 469, 475, 481, 545, 555, 

557, 565, 568, 578, 660, 822, 888, 1011, 1018, 1038, 

1042, 1365. 

திம்பச்சாறு - எலுமிச்சம் பழச்சாறு - Juice of lime fruit 

353, 613, 668, 1376. 

நிம்பத்கோல் - வேப்பம்பட்டை - கா 07 margosa tree 

114, 281. 

நிம்பநெய் - வேப்பெண்ணெய் - நரீலாத05& ௦11 315, 316, 461. 

நிம்பப்பிசின் - வேப்பம் பிசின் - Resin of gum of margosa 

tree 157. 

நிம்பமரப்பட்டை - வேப்பம் பட்டை - 163. 

திம்பவித்து - வேப்பங்கொட்டை - ]4காத088 6060 403, 

நிமிளை - ஒரு வகைத் தாது - உபரசச்சரக்கு - நி16ரயர11 - 

Bismuthum 112, 113, 119, 162, 177, 497, 574, 

திலக்குமிழ் - குமிழ் - நீண்ட குத்துச்செடிவகை - Gmelina 

asiatica 1114.
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நிலக்குமிழ வேர் - Root Gmelina asiatica 616. 

நிலப்பனை - கஇிழங்குள்ள பூடுவகை - Ground palm - Curcutigo 

orchioides 1142, 1291, 1458. 

நிலப்பனைக்கிழங்கு - நிலப்பனை - ரர௦யறப் நவி - Curculigo 

orchioides ~ 242, 546, 696, 876, 1001, 1246, 1358. 

Horsener apwch - Ground palm-Curculigo orchioides ~ 157. 

நிலப்பனை வேர் - Ground palm - Curculigo orchioides 

206, 211, 236, 238, 278, 330, 609, 764, 839, 1126, 1255, 

1335. 

நிலவாகை - நிலாவிரை - குச்துச்செடிவகை - Cassia lanceolata 

980. 

நிலவாகை வேர் - நிலாவிரை வேர் - Root of Cassia lanceo- 

lata 797, 1120. 

நிலவாமணக்குவேர் - நிலாமணக்குவேர் - பூடுவகை - க் மீம் 

327. 

திலவேம்பு - An@séai¢Qeyasons - Indian chiretta - Andro- 

gtaphis paniculata 303, 316, 339, 460, 1158, 1161, 1268, 

1385. 

நிலவேம்பு வேர் - Root of Indian chiretta Andrographis 

paniculata 215. 

béeh soinant it ~ Cold rice water 669. 

நீர்த்தானளி வித்து - $66ம of running plant of the convolvulus 
genus - 598, 

நீர்ப்பூலா. - காட்டுக்கீழா நெல்லி - Black honey shrub 

- Phyllanthus multiflorus - 208, 729, 

நீர்ப்பூலா வேர் - காட்டுக்கீழா நெல்லி வேர் - Root of black 

honey shrub - Phyllanthus multiflorus 211, 1246, 1338. 

நீர்முள்ளி - Water thorn - Hygrophila spinosa 254, 940, 1162. 

Biaperaf atcrg ~ Seed of Hygrophila spinosa 256, 546.
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நீர்முள்ளி வேர் - Root of Hyzrophila spinosa 1160. 

நீர் மோர் - Butter milk - 648. 

நீர் வஞ்சி - நீரில் முளைக்கும் பிரம்பு - 14/8167 rattan-calamus- 

‘rotang - 753. 

நீர் வள்ளி - seivcort ois - Asparagus rocemosus 

1129, 1246, 

நீர் வள்ளிக் கழங்கு - தண்ணீர் விட்டான் கழங்கு - கீரகாக௰6 

rocémosus 239, 250, 258, 346, 695, 697, 877, 1126, 
1255, 1347, 1358. 

br anirefl Gout ~ Root of Asparagus rocemosus 242. 

தீருள்ளி - வெண்காயம் - பூடுவகை - Onion Allium sepa 
79... 

நீலம் - நீலமணி - sapphire - 1048, 

நீலாஞ்சனம் - அஞ்சனக்கல் - sulphate of antimony 158, 
1049. 

நுணா - மஞ்சணாத்தி - ஏறுமரவகை - 191011௩0& 11001078 - 
455. 

தெய் - Cow’s ghee 115, 139, 183, 213, 216, 218, 220, 221, 
222, 223, "228, 234, 243, 248, 253, 267, 276, 287, 289, 
296, 309, 310, 314, 320, 327, 343, 351, 353, 355, 364, 
366, 412, 463, 491, 591, 642, 720, 811, 1325, 1341, 1459, 

நெய்க்கொட்டான் பழம் - நெய்க் கொட்டை மரத்தின் பழம் 
Soapnut tree - 434, ் 

நெய்ச்சிட்டி - *7/எயப்க 0188௦௧ - 1974, 

நெய்தல் - அல்லி - ஆம்பல் - நீர்க்கொடி வகை - white Indian 
water lily - Alba nymphaea’ 236, 696, 1142. 

தெய்தல் மூலம் - அல்லிவேர் - Root of Alba nymphaea 
332.
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நெய்கல் வேர். - Root of Alba nymphaea 365. 

நெய்தற் கழங்கு - ஆம்பற்கிழங்கு - 146 400005 roots of 

white Indian water lily 839. 

நெரிவிடம் - கலப்பைக்கிழங்கு - 1௦யத1 root-Gloriosa superba 

- 888. 

நெருஞ்சி - பூடுவகை - 1110ய1ப5 terrestris 232, 255, 295, 330 

1160, 1163, 14538. 

நெருஞ்சிக்காய் - Tribulus terrestris 459. 

நெருஞ்சி வித்து - Seeds of Tribulus terrestris 622. 

நெருஞ்சி வேர் - ௩௦௦4 01 10/05 terrestris 194, 215, 606, 

1158. 

Asa ~ wrens - Phyllanthus emblica 225, 245, 339, 423, 

628, 764, 877, 879, 1141, 1178, 1245, 1283, 1295, 1322, 

1328, 1431. 

நெல்லிக்கந்தி - நெல்லிச்காய் கந்தகம் - நெல்லிக்காய்ப்போல 

மஞ்சள் திறமான கந்தகம் - 837700௨1௧௩ ghandae-sulphur 

463, 917. 

நெல்லிக்காய் - The fruit of Phylianthus emblica 215, 235, 

331, 335, 550, 754, 1050, 1129, 1346, 1410. 

நெல்லிக்காய்க் கந்தகம் - நெல்லிக்காய்ப் போல மஞ்சள் 

நிறமான கந்தகம் - நீக்நுநற்விதறு ghandae-Sulphur 785, 

797. 

நெல்லிப்பட்டை - இகர of phyllanthus emblica 1386. 

நெல்லிப் பருப்பு - நெல்லிக்கொட்டையின் பருப்பு - The kernel 

inside the nut of embelic myrobalan 1157, 157, 1318, 

டுதல்லிப்பூ - Fiowers of embelic myrobaian 312. 

தெல்லி முள்லி - பெருநெல்லி வற்றல் - The dried fruit of 

émblica officinalis 123, 124, 130, 313,350, 461, 548, 

607, 1348,1360. 
.



920 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

நெல்லி வேர்.- 18001 of Bmblica officinalis 213, 278. 

தெல்லீர்க்கு - 1158 

தெல்லுப்பொரி - நெற்பொறி - 806, 1283. 

நெற்பொரி - நாரம் ௦7 றகரம் றகம்ரே 212, 459, 460, 839, 

1297, 1318, 1397, 1398, 1399, 1452, 1462. 

நெற்பொரிமா - Rice flour - 764. 

நெற்றுத் தேங்காய் - இ்சம், 17211 riped fruit of coconut 

867. 

நோர்வாளப் பருப்பு - Croton tree seed 174, 185. 

நோர்வாளம் - சறுமரவகை - croton seed tree - Croton 

tigilium 117, 180, 182, 299, 388, 431 469, 578, 704 

707, 888, 1041, 1365. 

நொச்சி - மரவகை - Vitex negundo 133, 153, 168, 193, 

195, 320, 321, 378, 387, 399, 481, 482, 542, 550, 564, 

617, 645, 674, 697, 823, 868, 877, 1113, 1158, 1308. 

நொரச்சியிலை - Leaf of vitex negundo 163, 164, 487, 1208, 

1336. 

Qpréf Gait - Root of vitex negundo 144, 162, 192, 551, 

871, 875, 1388. 

பங்கய வளையம் - தாமரை வளையம் - 1255. 

uéeN® - Rice derived from dried paddy - Rawrice 414, 612. 

பச்சரிசிக் கழுநீர் - பச்சரிசி கழுவிய நீர் - 121, 304, 815. 

பச்சை அமுது - பச்சரிசிச் சோறு - 761, 

பச்சைக் கர்ப்பூரம் - ரேம் ௦8000 701, 788, 880, 1248, 
1257, 1362, 1439. 

பச்சை நாவி - விசநாவிக் கழங்கு - 'நச்சுப்பூடுவகை - '&0௦றர(6 

_ root ~ Aconitum ferox 1032,
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பச்சைப் புகையிலை - குத்துச்செடி வகை - Juice of tobacco 

Jeaves - Nicotiana tabacum 1211, 1213, 1221. 

பச்சைப்பூரம் - பச்சைக் கர்ப்பூரம் - 265. 

பச்சைமஞ்சள் - 1ம்16ம் ௨00 0056850060 turmeric 876. 

பச்சைமண் - வேகாத மண் - பீர்பராம் மமம் 671. 

பச்சையோலை - 459. 

பசளைக்கிழங்கு - கொடிப்பசலை - Basella cordifolia 876, 

1011, 1386. 

பசுநெய் - 00096 ஜட 235, 239, 258 

பசும்பயறு - பாசிப்பயறு - Green gram 397 

பசுவின் கோமயம் - Cow’s Urine 864, 1392. 

uecer Bt - Cow’s Urine 1375. 

பசுவின் நெய் - 00976 ஜ௦௦ 100, 532, 547, 726. 

பசுவின் பால் - ஆவின் பால் - 0098 milk 264, 347, 423, 

427, 434, 439, 845, 941, 1271, 1358, 1378, 1459, 

பசு வெண்ணெய் - 0006 butter 1059, 1271. 

பஞ்ச கவ்வியம் - பசுவின் நீர், சாணம், பால், குயிர், நெய் - 

Cow’s Urine, dung, milk, curd, ghee 276. 

பஞ்சதாரை - நாட்டுச் சருக்கரை - Unrefined country jsugar 

coarse or Red sugar - 260, 905, 1077, 1190, 1409, 

பஞ்சவுப்பு (பஞ்சலவணம்) - இந்துப்பு, கல்லுப்பு, கறியுப்பு, 

வளையளலுப்பு, வெடியுப்பு, 51௦01 814, 100% salt, common 

salt, Glass gall and nitre 182. 

படமடக்கி - gitemp - Indian screw pine ~ Pandanus Odarati- 

ssimus 246. 

பத்திரி - சாதி பத்திரி - 275, 760.
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பருத்தி புத்திரி - பருத்தியிலை - Leaf of Gossypium herba- 

ceum 486. 

பருத்திப்பருப்பு - 71086 100. (16 00100 seed 1297. 

பருத்திப்பிஞ்சு - பருத்திக் காய்ப் பிஞ்சு 873. 

பருத்தியிலை - Leaf of cotton tree 124, 524, 591. 

பருத்தி விதை - பருத்திக்கொட்டை - 5260 of cotton 205, 

242, 677, 760. 

பருத்தி விதைப் பருப்பு - Seed of cotton 764, 771, 814. 

பருத்தி வேர் - Root of cotton plants 461, 1480. 

பருத்தி வேர்த்தோல் - Root of cotton plants 923. 

பலகறை ~ song ~ Coury - Cypraea moneta 165, 169, 497, 

613. 

uoréaru: - Fruit of jack tree மரவகை - Artocarpus 

hetrophyllus {1o7.:) Artocarpus integrifolia (I.M.M.) 1341. 

பலாச - புரசு -— epee - Butea frondosa 268. 

uomGait - Root of jack tree 729, 

பலை - திரிபலை - 148, 

பவளப்புற்று - ஒரு வைப்புச் சரக்கு - 14 15 88 160 869 coral 

1011, 

பவளம் - மவ - Cosallium rubrum 425, 1013, 1048. 

பழங்கஞ்சி '- புளித்த 56HA - Sour conjee 607, 

-tyupmlsirig. ~ Vinegar from fruit juices such as lime, graps etc. 
82, 153, 368, 690, 739, 1195, 1237, 1353, 

பழங்கிட்டம் - 1200 00% - 930, 

பழச்சாறு - எலுமிச்சம் பழச்சாறு - 101௦6 சீ lime ட்ட - 
102, 103, 111, 124, 142, 157, 202, 323, 407, 418, 429, 
443, 453, 469, 470, 508, 548, 550, 565, 575, 578, 581,
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621, 636, 648, 864, 897, 945, 958, 966, 1051, 1055, 

1065, 1478, 1480. 

பழந்தயிர் - 014 ௦ம் - 385. 

பழந்தின்னிப் பாலைப் பட்டை - பழமுண்ணிப் பாலைப் 

tnieo. - Bark of Mimusops karai tree (#7..9)) 

Manikara kauki (uw.) - 305 

டழந்தேவதாரம் - 370, 1251, 1314. 

பழம்புளி - 014 1கறகம்றம் 611, 824, 1176, 

பழம்புளியம் .பொருக்கு - Dried bark on -the teuk of tamarind 

tree ~ 781. 

பழமிளகு - Black pepper - 430. 

wpGurr - Sour butter milk - 373, 603. 

பழுபரகல் - gail @cusae - Momordica hispida 145, 341, 

பழுபாகற் கழங்கு - Root tuber of Momordica hispida 97. 

பழைய இரும்புக் கிட்டம் - 1100 01085 864. 

பற்படகம் - பற்பாடகம் - 251, 471, 595, 

பற்படாகம் - ஒரு கடைச் சரக்கு - Fever plavt - Moliugo 

cerviana 316, 1146, 1147, 1149, 1158, 1161, 1461, 1191, 

1193, 1197, 1268, 1385, 1417, 1452. 

பறங்கிப்பட்டை. - சனப்பட்டை - பெம்பக root-Smilax-chinensis 

775, 779, 797, 822. 

ue 955) - Bile of pig - 146,. 199. 

usr) apsrenor ~ Premna integrifolia 678. 

ues) St ~ Collected dew water ~ 1169. 

பனை வெல்லம் - நிகராக jaggery 389 436, 439, 458, 644, 

704, 719, 822, 825, 829, 855. 

பனைவேோர் - 15001 01 Palmyra tree ~ 1388.
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பாகல் ~ Momordica charantia - 483. 

பாகலிலை - 106 16௧ ௦1 Momordica charantia 524, 820, 

1377. 

பாடாணம் - வெள்ளைப் பாடாணம் - 105, 1221. 

பாதிரி - Trumpet flower tree - stereospermum personatum 

194, 245, 295, 1114, 1292. 

utile e@ - Dried leaf of Stereospermum  personatum 

444, 

ur@iGait - Root of stereospermum personatum 331, 487. 

பாம்புக் சண்டம் - 352 

பாரையுப்பு - 1500% 8811 - 786, 

பால் - 09% ஈய 100, 103, 219, 223, 228, 232, 239, 242 

252, 276, 293, 591, 594, 642. 

பாலை முகிழ் - 1ப1௧௩ ௧0௦1௦6 flower - Indian mimusops - 

Mimusops hexandra 306. 

பாவட்டங்கம் - (பாவட்டை - Pavetta indica) - 465. 

பிச்சிப் பூ - சாதிப் பூ - க் kiod of jasmine-Jasminum grandi- 

florum - 1052. 

பித்தளை - செம்பும் நாகமும் சேர்ந்த ஓர் உலோகம் - Brass 

1032, 1037, 1040, 1049. 

Oreo. - Garg. ators - Adamant creeper - Vitis quadr- 

angularis 244, 404, 466, 467. 

பிரண்டைக்கிழங்கு - 18001 01 Vitis quadrangularis 299. 

பிரண்டை வேர் - 15001 07 415 புமகம்கரஜ1கா 187. 

9718) - Bacopa monniera 473, 486, 709, 1377. 

பிராய் வித்து - பிராய்மரம் - Paper tree - streblus asper 1001.
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iSsGrracx - A plant growing in the regions of Himalayas 

Thalietrun foliolosum 1050. 1059. 

i9aGon enh - A plant growing in the regions of Himalayas 

Thalietrun foliolosum 423, 1047, 1056, 1061, 1062. 

பிதாஞ்சனம் - 1049 

irtagAs - A climber ridge gourd climber - Luffa acutangula 

228. 

புகையிலை - Tobacco ~ Nicotiana tabacum 1134, 1215, 1259, 

1341. 1363. 
் 

புகையூறல் - புகைப்பற்று - Deposit of smoke - soot 380. 

புங்கத்தோல் - புங்கு - A tree - Pongamia glabra 281. 

புங்கம்பட்டை - Bark of Pongamia glabra 179, 191, 299. 

1185. 

புங்கம்வித்து - 5664 ௦₹ Pongamia glabra 152. 

புங்கம் ams - Seed of Pongamia glabra 1050, 1062. 

புங்கம் வேர் - 8001 of Pongamia glabra 270, 1389. 

yg - A tree Pongamia glabra 1261. 

புங்கெண்ணெய் - Oil of Pongamia glabra 462, 678, 690, 

1392. 

புட்டில் - புட்டி வெல்லம் - & kind of jaggery 362, 380. 

புட்பராகம் - 006 of the nine gems - Topaz 1048. 

புடல் - புடலங்கொடி - Snak gourd - Trichosanthes anguina 

228, 1147. 

படோல் - புடல் - Snak gourd-Trichosanthes anguina 1160, 

1181, 1197. 

புத்தோடு - புதிய ஓடு - 994. 

புரசம்பட்டை - Bark of Butea frondosa 1388.
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ure - Butea frandosa 753, 

ரதனக்கட்டம் - Old Iron dross 902. 

புல்லுருவி - குருவிச்சை - A’ parasitic plant - Loranthus 

pentandrus 910, , 

புலிக்தொடரிவேர் - Root of kites claw - Scutia indica 1390. 

புலித்தோலின் பட்டை - 404, 

புலிநகம் - Tigers claws 1061. 

புழுக்கைவேர் - yGouens -A herb 374, 699, 732, 1120, 1127. 

1245, 1348, 1354, 1360. 

புழுகு - புனுகு - a perfume 607, 1077, 1168, 1362. 

புழுகுச்சட்டம் - & நமாரிபாச (06 ventricle of the civet cat. 
656, 701, 757, 1133, 1252, 1350, 1356. 

yofl - Tamarind - Tamarindus indica 1419. 

புளித்த காடி - காடி - Vinegar 109, 

புளித்த மோர் - $007 butter milk 110, 112. 

புளி நடலை - புளி நறளை - கொடிவகை - (159508 80108 263. 

புளி நடலை மூலம் - 15004 ௦7 cissus acida 391. 

Ljeue,Agma - Dried bark of tamarind tree 1212, 

yeupGgrev - Tamarind bark 465. 

yotussrh eribucy ~ Ash obtained by burning tamarind 
bark 390. 

yoMunbutoo_. - Tamarind bark 1386. 

புளியம் விதைத்தோடு - 98% of tamarind seed 205, 

புளியாரை - 10/80 sorrel ~ Oxalis corniculata 98, 239, 

267, 811. 

yotuiencn ~ Leaf of tamarind tree 406, 658, 959, 1241,
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புன் முருங்கை வேர் - புனமூருக்கு, பலாசு - A tree - Butea 

frondosa 1389, 

புன்னை - க tree - Alexandrian laurel 1261. 

புன்னைக்கொட்டை ஈ The seed of Alexandrian laurel 755. 

புன்னையெண்ணேய் - Oil extracted from the seeds of 

Alexandrian laurel 1392. 

புனல் முருங்கை - குத்துச்செடிவகை - Indigofera tritta: 614. 

புனுகுசட்டம் - புழுகு சட்டம் - 1249, 

பூசணிக்காய் - பறங்கிக்காய் - 1714 of Pumpkind. ~ cucuibita 

maxima 102, 254, 594, 1341. 

பூசணிக்காய் விதை - Seed of Pumpkin 350, 

பூசணிப்பருப்பு - Seed of pumpkind 1136. 

பூதசரப்பான் பட்டை - பீநாறிப்பட்டை - Bark of sterculia 

foetida 277. 

பூதவிருட்சம் - ஆலமரம் - சலக Bengalensis 487. 

பூநாகம் - மண் தாக்குப் பூச்சி - Earthworm 605, 735, 936 

' 969, 1172) 1262, 1265, 1369. 

பூநீறு - 5005 - carbonate 1482. 

பூமி சர்க்கரைக் கிழங்கு - காட்டுக் கொடிவகை - Maerua 

arenaria 251, 877, 1255. 

பூரம் - கர்ப்பூரம் - 584 

பூலாங்கிழங்கு - பெருங்கிச்சிலிக்கிழங்கு - மோக zedoaria 

879, 1349. 

பூலாவிருட்சம் - புல்லாந்தி - நிரஷம்கார்ஙட 277, 322, 598. 

பூலாவின் கிழங்கு - பெருங்கிச்சலிக் கிழங்கு - Curcuma 

zedoaria 699. 
ம் 

பூலா Gait - Root of Phyllanttus 398.
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பூவரிசி - 543 

பூளைவேர் - enorGart - Root of Aerva lanata 354. 

பெரிய லோகம் - 1365. 

பெருங்களாவேர் - பெருங்களா - கோர்$8க cardas 487. 

Qu@uaruid - Ferula asafoetida 152, 156, 267, 270, 273, 

283, 388, 390, 395, 398, 402, 449, 543, 573, 578, 609, 

760, 771, 802, 829, 867, 967, 1024, 1074, 1076, 1265, 

1304, 1337. 

பெருங்குமிழ் - குமிழமரம் - கேரா 1166 - Gmelina arborea 

232, 262, 395, 

பெருங்குமிழம் பழம் - Fruit of carissa cardas - Gmelina 

arborea 240. 

பெருங்குமிழவேர் - Root of Carissa cardas- Gmelina arborea 

1156, 1161, 1163. 

பெருங்குரும்பை - த் herb - aceous plant 227, 262, 278, 283, 

292, 358, 362, 365, 376, 378, 755. 

பெருங்குரும்பை வேர் - Root of aceous plant 316. 

பெருங்குறிஞ் வேர் - செங்கிறிஞ்சி - 8௦0 corrinjy tree - Gluta 

travancoria 1389. 

பெருங்கோரைக் இழங்கு - பிசிறு கோரைக் கிழங்கு - Large 

sedge - Cyperus umbellatus 1128, 

பெருந்திராய் - த் 1100ம் ௦1 bed straw plant 226. 

பெருந்தும்பை - 1,ல௦0டி ௦2ற081௦168 1308, 1391. 

பெருநாவற் பட்டை. - சம்பு நாவல் - large jamoon - Eugenia 

janbos 862. 

பெருமரத்துப் பட்டை - பீநாறிமரப்பட்டை - நகா% ௦8 

sterculia foetida 714, 722, 723, 735, 1174. 

பெருமரப்பட்டை - பெருமரவேர்ப்பட்டை - இகா% of sterculia 

foetida 284, 487, 718, 729,
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பெருமருந்து - ஈசுரமூலி - A twiner - Aristolochia indica 321. 

பெருமூன்னை - பேய்முன்னை அல்லது மலை முன்னை 

- Premna serratifolia 194. 

பெருவாகை - க 1826 1106 - Mimosa flexuosa 194, 232, 295. 

பெருவாகைப்பட்டை - Bark of Mimosa tree 1387. 

பெருவாயன் பால் - கழுதைப்பரல் - Milk of an ass 485. 

பேய்க்கும்மட்டி - ஆற்றுத்தும்மட்டி. - A wild gourd - Bitter 

apple or melon - Citrullous colocynthis 390, 954. 

பேய்ச்சுண்டைப்பழம் - நாய்ச்சண்டை. - Solanum gigantium 

329. 

பேய்ச்சுரை - Bottle gourd creeper 145. 

பேய்த்திமிட்டி - பேய்க் கும்மட்டி, - 149. 

பேய்த்தும்பை காட்டுத்தும்பை - Phlomis zeylanica 408. 

பேய்த்துள? - நாய்த்துளசி - White basil 145. 

பேய்ப்பீர்க்குவேர் - கசப்புப்பீர்க்கு - A wild and bitter kind 

or ridged gourd - Luffa amara 461. 

பேய்ப்புடல் - கசப்புப் படலை - Trichasanthes laciniosa 

114, 156, 222, 275, 281, 286, 310, 316, 588, 595, 753, 

1146, 1149, 1150, 1152, 1154, 1178, 1191, 1193, 1455, 

1417. 

பேய்ப்புடலை - பேய்ப்புடல் 290. 

பேய்மிரட்டி. - வெதுப்படக்கி - Crotolaria verrucosa 316. 

பேய் வாழைப்பழம் - பேயன் வாழை - Martaban banana - 

Musa sapientum 259, 440, 479. 

பேயத்தி - sei dso, க௱ட்டத்தி - A wild and bitter kind 

of fig tree - Ficus hispida 144. 

Gurrseos - Greater galangal - Alpinia galanga 1323. 

<-59
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Gurrrencoe) - Arabian jasmine - Jasminum Sambac 195, 

215, 232, 245, 295, 1164. 

பேராமுட்டி - குருவிச்சிப்பூடு - Pavonia odorata 337, 382, 

384, 471, 887, 1115, 1160, 1186, 1191. 

பேராமுட்டி வேர் - Root of Pavonia odorata 606, 1126, 

1155. 

பேரீச்சம் பழம் - Dried fruit of date - Phonenix sylvestris 

212, 219, 224, 240, 242, 251, 259, 312, 313, 333, 764, 

834, 839, 1143, 

'பபேரீச்சு - பேரீச்சம்பழம் - 699, 1161, 1167, 1461. 

GuGroubd - ervG@iwb - Ethiopian cardoman 1354. 

பொட்டிலுப்பு - சுத்து செய்யாத வெடியுப்பு - 141816 of 

Potash 152, 159, 284. 

Qur@geom - A prostate plant - Lippia nodiflora 814, 843, 

863, 1051. 

பொரிகாறம் - வெண்காரம் - Borax 449, 569, 866, 1165, 

1315, 1343, 1476. 

பொரி மாவு - பொசியரிசிமா - 1100 ௦18 fried rice 418, 674. 

பொரியரிச - பொரித்து அரிசி - நிரம் 1. 1387. 

பொற்கடுக்காய் - பொன்னிற மஞ்சள் கடுக்காய் - 64140௭ gall 

nut 225. 

Gur i@srérenpdurds - A kind of cassia plant 327. 

பொற்கொன்றைப்பட்டை - Bark of cassia plant 466. 

பொற்கொன்றை மூலம் - Root of cassia plant 316. 

பொற்சீந்தில் - நற்சீந்தில் - & பொன். - Menispernrumh 

cordifolia 1246. 

Gurbhnws - Qunrhwaurer - Eclypta prostata 1466, 

Quirer - Gold 119, 670, 1012,
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பொன்தாரம் - பொன்னரிதாரம் - Yellow orpiment 165, 

464, 518. 

பொன்மாட்ி - பொன்னிமிளை - 1108 pyrite 156. 

பொன்முசுட்டை - மலைதரங்கி - வாரிகம் - குத்துச்செடிவகை 

- Cyclea peltata 98, 153, 156, 208, 239, 274, 278, 

280, 287. 

பொன்முசுட்டை வேர் - இதுவே எட்டத்திருப்பி 201, 209, 

211, 227, 283, 1246. 

பொன்மெழுகு - A kind of yellow wax 361, 369, 376, 423, 

755, 879, 930, 945, 1064, 1354. 

பொன்னரிதாரம் - Yellow orpiment 467. 

பொன்னாங்கண்ணி ~ கொடுப்பை - Alternanthera _ sessilis 

814, 

பொன்னாங்கண்ணி வேர் - Root of Alternanthera sessilis 

696. 

பொன்னாங்காணி - பொன்னாங் கண்ணி - 111, 212, 254, 

256, 331, 424, 653, 697, 793, 848, 1126, 1246, 1292, 

1357, 1391. 

பொன்னாவரைப்பழுப்பு - Riped leaf of cassia occidentalis 

505, 

பெரன்னாவரையிலை - 13]ற6ம leaf of cassia occidentalis 

1392. 

பொன்னூமத்தம் விதை - Dhatura bearing yellow flowers 

175, 256. 

மசரப்பூ - மராட்டிப்ு. - 1296. 

மகழம்வித்து - 5668 of Mimusops elengi -401. 

ம௫ிழமரப்பட்டை - Bark of Mimuseps elemgi 729. 

மஞ்ஞைப்பித்து - மயில்மித்து - Liver of peacock #46,
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மஞ்சள் - Turmeric - curcuma longa 150, 233, 246, 275, 

287, 292, 310, 327, 333, 353, 358, 362. 369, 374, 376, 

388, 487, 609, 665, 755. 763. 771, 802. 878. 898. 1050, 

1139, 1178, 1354. 

ingjeofene - Leaf of turmeric plant 896. 

மஞ்சிட்டி - கொடிவகை - 8001 cordifolia 205, 288, 292, 

333. 336, 344, 345, 358, 364, 376. 380, 383, 655, 699. 
878, 1120, 1131, 1256, 1348. 

மடைதாரம் - மடல்தாரம் - மடலரிதாரம் - & kind of flat 

and long orpiment resembling the leaf of palmyra 568. 

மண்டூரம் - இரும்புக்கட்டம் - Hydrated - oxide of iron 

133, 169. 

மணத்தக்காளி - Solanum nigrum 98. 144, 153. 320, 569. 

584. 811, 928. 

wa é s4aroNGort - Root of Solanum nigrum 461. 

மணிப்பிரண்டை - சரணைப் பிரண்டை - A kind of vitis - 

Leea sambucina 726, 863. 

மணிப்பிரண்டைக் கழங்கு - 1௦௦4 of Leea sambucina 1386, 

மத்தம் - சளமத்தம் - மிகமாக 153, 199, 549, 569, 586. 

மத்தை - ஊமத்தை - மிற்கர்பாக 1௪. 

மதுக்காரை - பெருங்குத்துச் செடிவகை - Randia dumetorum 

453. 

மதுரம் - அதிமதுரம் - "8/4 licorice 218, 246, 251, 265, 

303, 306, 333, 344, 345, 350, 356, 358, 361, 364, 383, 

655, 699, 804, 878, 1062, 1065, 1120, 1130, 1143, 1156, 

1161, 1283, 1427, 1431. 

மயில் நெய் - மயிலின் கொப்பு - 168000% 181-011 1261. 

மயில் பித்து - Liver of peacock 154.
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மயிலிறகு - 1680௦01% [68 1138, 1140, 1396. 

மயிலெச்சம் - 1%0ர௨ 01 068000% 1265. 

மயிற்கறி - மயில் இறைச்சி - The flesh of peacock 1261. 

மயிற்துத்தம் - துருசி - Copper sulphate 1064, 1206. 

மரகதம் - பச்சை - A gem emerald 1048. 

மரமஞ்சள் - குச்சி மஞ்சள் - 1182 மாச] - 0050114ய 

fenestratum 98, 205, 246, 267, 271, 275, 292, 310, 327, 

358, 383, 379, 865, 1131, 1244, 1256, 1265, 1348, 1359, 

மருக்காரைப்பழம் ~ Emetic nut 409, 

மருக்காரை வேர் - 7172 1001 ௦1 18௦110 ஐப் 603. 

மருட் கிழங்கு - மருள்கிழங்கு - Root of sauseveira zeylanica. 

299, 

WHSSSOrpsSongy - 10H ~ Terminalia arjuna 1405. 

wg! - Terminalia arjuna 207, 753. 

மருதோணி - மருதோன்றி - 1,898001௧ 510058 542. 

மருள்கிழங்கு - மருட்கிழங்கு 352. 

Wadena, - Jasmine flower - Jasminum osmbac 1052. 

மலாக்கா சந்தம் - A kind of sulphur obtained from malaca 

96, 306, 307, 333, 1115, 1168. 

மலைதுாங்கி - பொன்முசுட்டை - Cyclea peltata 

மலைதாங்கி வேர் - இதுவே வட்டத்திருப்பி - பொன்முசுட்டை 

Gat 724, 725, 735, 863, 1120, 1308. 1358, 1385. 

nen wGouLitiid Aer - Gun of a kind of margosa tree - 

1000. 

மனோடிலை - Red orpiment - Arsenicum rubrum 100, 101, 

118, 140, 165, 168, 177, 184, 317, 562, 574, 615, 664,
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690, 888, 971, 1011, 1017, 1024, 1037, 1040, 1062, 

1138, 1139, 1215, 1365. 

மாகாளிக் கழங்கு - பெருதன்னாரி - & twiner - Hemidesnmus 

indicus 250, 333. 

மாகாளி epwin - A twiner - Hemidesmus indicus 362. 

wrmerd: - Mango unripe fruit 82. 

மாரங்கிசம் - மரமிசம் ~ Meat 648, 842, 869, 1134. 

wuirm@Gartet. - Nut of mango 240. 

மாச்சக்காய் - மாடிக்காய் - 812. 

wrfserudy ~ Oak gall-Quercus infectocia 1143. 

மாஞ்சிகை - ஐரு வாசனைப் பண்டம் - ,& மீரதராகார் substance 
655, 

wrgAev F_iTwire;Rer - Valerian root - cyperus stoloniferus 

283, 364, 655. 

மாட்சிகம் - மாட்சிகதாது - அயக்கந்தகம் - Iron Pyrites 

119, 171, 172, 193, 

மாதுளம் - மாதுளை - நியா granatum 928, 972, 1425, 

மாதுளம் பழத்தோடு - 1116 rind of punica granate fruit 
240, 274, 722, 873, 1167, 1174, 1296, 1463, 

மாதுளம் பழம் - Fruit of Punica granatum 196, 508, 

மாதுளம் பூ - 771022 of Pomegranate 267, 972, 1013, 1169, 

மாதுளை - நியா10க granatum 764, 972, 1324, 1399. 

மாதுளைப் பஞ்சாங்கம் - மாதுளை மரத்தின் வேர், பட்டை, 
இலை, பூ, காய் ஆகியன - 729, 

மாதுளையிலை - 1,681 ௦1 punica granatum 1080. 

மாதுளை வேர் - Root of Punica granatum 196, 212, 274, 

434, 1292,
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மாந்துவிர் - 1] 1681 ௦1 ரூ.௨020 460. 

மாம்பட்டை ~ Bark of mango tree 123, 129, 627, 1388, 

umribQAer - wrnorsajicnirey - Gum of mango tree 1000. 

மால்கிழங்கு - பனங்இழங்கு - 718, 1426, 1386. ப 

மாவிலங்கு - A tree - Crataeva religiosa 302, 863, 1020, 1391, 

மாவிலிங்கப் பட்டை - $வோ% of crataeva tree 433, 

மாவிலிங்க வேர் - Root of Crataeva tree 606. 

மாவிலையினீர்க்கு ~ The mid rib of mango leaf 1158, 1452. 

மான் கொம்பு - Horn of deer 1397, 

மிதிபயாகல் - Bitter gourd - Momordica charanta 823. 

erg - Black pepper - Piper nigrum 150, 166, 168, 223, 

225, 231, 232, 244, 275, 287, 288, 336, 388, 395, 445, 

449, 450, 479, 496, 505, 559, 600, 604, 660, 676, 718, 

725, 728, 731, 733, £62, 829, 848, 885, 979, 1121, 1155, 

1191, 1262, 1278, 1280, 1294, 1309, 1322, 1330. 1337, 

1341, 1377, 1388, 1411, 1413, 1420, 1431, 1446, 1466. 

மிளகுத்தக்காளி - மணத்தக்கரஸி - 80181 nigrum (401. 

மின்னி - முன்னை - Premna latifolia 415, 528, 

Borge - Bile of fish 146, 154, 199, 

முக்கூட்டெண்ணெய் - பசவின் நெய், நல்லெண்ணெய், சிற்றஈ 
மணக்கெண்ணெய் - 196 combination of cow’s ghee, 

gingelly oil and caster oil 794, 

(pater. - A medicinal plant - Ipomoca candicaas 605, 

wee. alga - Seed of Ipomoea candicans 622. 

முகட்டை. வேர் - Root of Ipomoea candicans 202, 298, 

361, 369, 373. 

முசுமுசுக்கைவேர் - Mukia scavrilla 242, 251, 603, 1190,
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முசுறுமுட்டை. - முசறுமுட்டை - Eggs of the red ant 439, 

473, 936, 

முசுறுமுட்டைக்குஞ்சு - Eggs of the red ant 1262. 

wanrGaucmar Catt ~ apr_siruiGousnar - ‘Tephrosia spinosa 
281. 

முூட்டைத்தோடு - Fowl egg shell 492, 494. 

முடக்கற்றான் - இந்திரவல்வி - Cardiospermum helicacabum 

321, 697, 1114, 1129, 1142, 1246, 1345, 1358, 

முடக்கற்றான் தண்டு - Stem of cardiospermum helicacabum 
441. 

மூண்டகத்தின் வளையம் - காமரை வளையும் - 1415, 

முத்தக்காசு - கோரைக்கிழங்கு ~ Fragrant nut of grass 201, 
208, 209, 211, 241, 281, 307, 331, 346, 369, 376, 379, 
385, 548, 595, 675, 695, 716, 722, 724, 725, 729, 732, 
753, 761, 764, 816, 839, 876, 958, 1126, 1130, 1142, 
1146, 1147, 1148, 1154, 1157, 1158, 1159, 1163, 1167, 
1174, 1183, 1193, 1255, 1268, 1291, 1306, 1308, 1314, 
1334, 1337, 1345, 1354, 1389, 1417, 1452, 1463. 

முத்தி ருக்கஞ்செவி - A plant -~ Asara bucca 437, 

முத்து - Pearl - Mytilus margaritiferus 425, 1013, 1048, 

முத்திரி - - Cashew plant - Anacardium occidentale 313, 1143, 
1487. 

முந்திரிகை - கொடி முந்திரிகை - திராட்சைக்கொடி - Grapes 
vine vitis vinifera 98, 212, 215, 231, 240, 251, 259, 
307, 312, 333, 339, 356, 628, 764, 839, 1161, 1167, 

முத்திரிகைப்பழம் - திராட்சைப்பழம் - Grapes 332, 342, 812, 
834, 859, 699, 1156, 1283, 1293. 

முப்புரத்தை யெரித்தான் வேர் - இவளரர் வேம்பு - 1150, 

முப்புரமெரித்தான் வேம்பு - சிவனார் வேம்பு - Indigofera 
asphalathi folia 1114,
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முப்புரமெரித்தான் வேர் - சிவனார் வேம்பு - 141த0760& 

asphalathifolia 1161. 

முயல் - ஹ்ம் 228, 229, 794, 885, 1328. 

முயல்கறி - Flesh of rabbit 648. 

முயற்புழுக்கைச் சுட்ட சாம்பல் - Ash of excreta of rabbit 

427. 

முருக்கம்பூ - கலியாண முருக்கம் பூ - Butea frondosa 138, 

312, 972, 1458, 

முருக்கிலை - கலியாண முருக்கம் இலை - 0158 frondosa 

697, 796, 863. 

முருங்கை - Drumstic tree - Moringa oleifera 228, 471, 

1342. 

முருங்கைத்தோல் - நக 01 drumstick tree 543, 549, 643, 

646, 937, 979, 1172, 1368. ் 

முருங்கைப் பிஞ்சு - Tender drumstick 1328, 1405. 

Y@ucansg - Flowers of drumstick tree 313, 793. 

முருங்கையிலை - Greens of the drumstick tree 884, 1210, 

1342. 

(puensulié@e - The rib of the drumstick tree 1308. 

YwEuens alongs - The seeds of drumstick 1001. 

முருங்கை Gort - Pungeant root of drumstick tree 422, 
1389. 

cpenticires - Woman’s breast milk - Mother’s milk 102, 
350; 407, 410, 411, 423, 429, 470, 472, 587, 688, 736, 

936, 1013, 1047, 1052, 1061, 1062, 1140, 1141, 1171, 
1172, 1208, 1281, 1319, 1368, 1397, 1453, 1456, 1487. 

(perarmG i - Radish - Raphanus vulgaris 547. 

முள்ளடியின் இழங்கு - Radish - Raphanus vulgaris 1386.
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aparef! - Btgperof - Astaracantha longifolia 262, 551, 1026. 

aporaisasGare - Bark of silk cotton tree 331. 

முள்ளி வேர் - நீர்முள்ளி வேர் - 471, 1154, 1197, 1386, 
1410. 

முளறரிவளையம் - குாமரை வளையம் - The coil of the stalk 

of the lotus 307. 

முளைத்தண்டு - மூளைக்கரைத்தண்டு - தகக stem 793, 

842, 848, 885, 1219, 1328, 1341, 1364. 

(perencr - A small tree - Premna integrifolia 232, 295, 

1163. 

முன்னைவேர் ~ Root of premna integrifolia 298, 487, 1161, 

1385. 

மூக்கரை வேர் - சத்இ சாரணை - 081108841௨ ம 191. 

மூக்கறு த் தான் பட்டை - மூக்கிரட்டை - 1386. 

மூக்குறண்டி, - மூக்கிரட்டை - கொடிவகை - Boerhaavia 

diffusa 863, 1388. 

epmGlalene ~ Bamboo ieaf - Bombusa arundinacia 209. 

ep gcrr Gosh - An electuary prepared by process of 

Ayurveda 1467. 

மூவிலை - குப்பைமேனி - 528 

மேதி - எருமை - 811810 939, 

மேதிச்சாணி - எருமைச்சாணி - 19008 ௦01 Buffalo 117. 

மேதி மோர் - எருமைமோர் - நிரி011௦8 மா ஈம் - 202. 

மேதிவெண்ணெய் - எருமை வெண்ணெய் ஃ Buffalo’s butter 
435, 1056. 

Cine) - GtumsGwno - Acalypha indica 321, 456, 467, 486, 

592, 615, 620, 960.
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Gua Gaia ~ Bark of Acalypha indica 406. 

மேனியிலை - Leaf of Acalypha indica 428, 443. 

CGuolGart - Root of Acalypha indica 360. 

மோர் - Buttermilk 83, 103, 362, 370, 374, 376, 377, 379, 
“380, 437, 547, 563, 596. 

மோரசனம் - மோர் சாதம் - Cooked riced mixed with butter 

milk 710. 

வங்கிந்தாரம் - ஈயச்சிந்தூரம் - 604 oxide of lead 1168. 

வங்கபற்பம் - ஈயபற்பம் - 0180106ம் ஏப் ஜே ௦8 1883 

492, 629, 1032, 1040. 

வங்கம், - ஈயம் - 1,683 489, 629, 670, 985, 986, 987, 989, 

1004. 

aumairoréGon - A kind of Bengal sugar 790, 1298, 1400, 

1464. 

வங்காளப் பச்சை - ஒரு பூடு - & 1820ம் ௦1 180௩ 699, 1121, 

1251. 

வச்ம் - வைரமணி - நி/கற0ம் 1048. 

வச்சிரவல்லி - பிரண்டைக்கொடி - "104௨ quadrangularis .1285, 

1288. 

வசம்பு - 89௦0 118ஜ - A medicinal 7001 - Acorus calamus 156, 

275, 277, 281, 283, 288, 352, 355, 402, 551, 559, 650, 

797, 802, 1265, 1310, 1378, 1393, 1448. 

வசவா௫ - சாதஇபத்தஇரி - 89110௧ officinalis 604. 

வட்டத்திருப்பி - பொன் முசுட்டை வேர் - Root of cyclea 

peltata 270, 271, 327. 

ais giSH - A small shrub - Macaranga roxburghii 982, 

1246.
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வட்டத்துத்திவேர் - Root of Macaranga roxburghii 1357. 

வரட்பூலாவேர் - வெள்ளைப்பூலா - Flueggea lencopyrus 

1492. 

பராகப்பித்து - பன்றிப்பித்து - 154. 

வரிகடுக்காய் - மேலே வரியுள்ள மஞ்சட் கடுக்காய் - Indian 

gallnut with lines on the surface 444. 

e@ereny - Indian penny wort - Hydrocotyle asiatica 264, 

616. 

வழுதலங்காய் - கத்திரிக்காய் - இதுவே கொடி வழுதுணைக் 

காய் - Brinjal - Dichrostachys cineria 1328, 1364. 

வழுதலங்காய்ப் பிஞ்சு - பிஞ்சு கத்தரிக்காய் - 848, 1210. 

வழுதலை - கத்தரி - ந plant brinjal - solanum melongenum 

203, 295, 1341, 1405, 

வழுதலை Gat - Root of solanum melongenum 245, 330 

352, 1146. 

வளையலுப்பு - கூ 10ம் 074 salt extracted from fuller’s earth 

used in the manufacture of bangles; Glass gale 152, 

284, 390, 760, 770, 786, 1137. 

வற்காலிபால் - வெள்ளாட்டுபால் - 00876 பப்[$ 382. 

வன்னித்தோல் - வன்னிப்பட்டை - 81% 07 soma tree 590. 

வாகையிலை - Leaf of Albizzia lebbeck 938. 

வாகைவித்து - Seed of Albizzia lebbeck 449. 

வாதமடக்கி தழுதாழை - & 1126 - 0120060070 phlomoides 

486, 871, 875, 1158. 

வாதமடக்கி வேர் - 100 ௦4 0120060070) நரம்௦10010468 161, 

1115, 1164, 1390. 

வாய் விளங்கம் - வாயு விளங்கம் - Wind berry worm killer - 

Embelia ribes 98, 172, 182, 192, 277, 287, 379, 390, 707
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756, 771. 806. 834. 838, 1000, 1245. 1296, 1315, 1359, 

1421. 

வால்மிளகு - Tail pepper - cubebs - Piper cubeba 711, 724, 

729, 756, 764, 777, 834, 839, 844, 859. 1166, 1174, 1296, 

1343, 1420, 1432, 1448, 1462. 

வாலுளுவை - கொடிவகை - Celastrus paniculata 275, 277, 

296. 400. 

வாலுளுவையசி௫ - Seeds of celastrus paniculata 231. 

வாலைரசம் - சாஇிலிங்கத்தினின்று எடுக்கும் ரசம் - Mercury 

extracted from vermillion 1465. 

auroopsé@ipa@ - Stump of plantain tree — Musa sapientum 

112. 130, 254. 

வாழைத்தண்டுத் தண்ணீர் - 30106 of the inner stalk of the 

plantain tree 941. 

வாழைத்தண்டு நீர் - Juice of the inner stalk of the plantain 

tree - 619. 

aurenptnsipis - Well riped plantain fruit - 642. 

வாளம் - வேர்வாளம் - 0010௩ ௦11 ஐ18றர் - croton tiglium 

236, 495, 559, 567, 568, 586. 

விசுவாசன் - அதிவிடயம் - 1167. 

விட்டுணுக்கரந்து - & medicinal plant for fevers - Evolvulus 

alsinoides 354, 401, 486, 731, 1154, 1161, 1191, 1197. 

1389, 1466. 

விட்டுணுமூலி - விட்டுணுக்கிரந்தி - Evolvulus alsinoides 382, 

384. 

efgmw - A fresh water fish - Murrel 229, 7194, 848, 885: 

1328. 

agro gGsre ~ Bark of Dodonaea viscosa 359. 

வில்லை - வில்வம் - 801 166 - &த15 ரவா 6108 137.
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வில்லைவேர் - 15601 ௦11821 06 - Acgle marmelos 382, 402. 

வில்வக்காய் - 9861 ம ripe fruit 271. 

வில்வத்தோடு - வில்வப்பழத்தினோடு - 786 81611 ௦4 ௨௦1 

fruit 764. 

வில்வப்பழச்சதை - 11889 ௦1116 98௦1 மடம் 175, 459. 

வில்வப்பிஞ்சு - பிஞ்சு வில்வக்காய் - 240. 

வில்வ பத்திரி - வில்வயிலை - 262. 

aMeoann - Aegle marmelos - 194, 295, 331, 402, 1160, 1334, 

1398, 

வில்வவேர் - 8000 ௦7 Aegle marmelos 211, 278, 281, 339, 

342, 384, €95, 732, 876, 1126, 1280, 1283, 1292, 1321, 

1329, 1387, 1413, 1466. 

விலாமிச்சம் - விலமிச்சை - வெட்டிவேர் - ஓருவாசனைப்புல் - 

Fragrant grass - khuskhus-vetiveria zizanioides 383. 

அிலாமிச்சம் வேர் - 100௦1 ௦84 Khuskhus-vetiveria zizanioides 

301, 369, 373, 1292. 

விலாபிச்சு - விலாமிச்சை - 1126, 1246, 1255, 1314, 1335. 

விளக்கெண்ணெய் - ஆமணக்கெண்ணெய் - 188601 011 458, 

485, 614, 1217, 1225, 1230, 1261, 1375. 

Serr - Wood apple - Feronia elephantum 764, 1295. 

விளாம்பழந்தினோடு - 176 8௪11 of the wood apple fruit 

732. 

aMerribuipib ~ Riped fruit of wood apple 239, 

விளாம்பழ விதை - 16 80608 ௦48004 8016 11௦6 1319. 

விளாம்பிசன் - The gum of the wood apple tree 240, 621, 

622. 910, 923, 1000. 

விளாவரிசி - வெட்பாலரிசி - வெட்பாலை விதை - Seeds of 

wrightia tinctoria 259, 277, 296, 316, 336, 487, 771, 

1245.
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விளாவேர் ~ Root of wood anple tree 1389. 

வீரம் - சவ்வீரம் - A medicinal drug - Per-chloride of mercury 

926, 1458, 

afi - oapS - A plant - storemia tertrandra 594, 697, 1163. 

Overview. - Bark of Stroemia tertrandra 1161, 1183, 

வீழிப்பொருக்கு - Bark of stroemia tertrandra 522, 

வீமிமரப்பட்டை - Bark of stroemia tertrandra 1415. 

வீழிவேர் - 75001 of stroemia tettrandra 396. 

at MGourtsGare - Root of Stroemia tertrandra 287, 

Aagsroorsary. - Vinegar 112. 

ஜெண்காரம் - பொரிகாரம் - Borax-Barborate of soda-sodium 

biboras 888. 

வெட்டி - வெட்டிவேர் - Khuskhus - vetiveria zizantoides 

298, 753, 1257, 1268, 1292, 1335, 1358. 

Qait.uGar - Khuskhus - vetiveria zizanioides 333, 346, 

364, 367, 373, 376, 385, 654, 695, 839, 879, 1128, 1130, 

1142, 1160, 1166, 1345, 1354, 1385, 1463. 

வெட்பால் - வெட்பாலை 1452 

Qanluresn - wyoena - Wrightia tinctoria 246, 267, 275, 

287, 712, 714, 771, 865, 1173. 

வெட்பாலை ப்பட்டை - இகம் of Wrightia tinctoria 302. 

Derc_umrcomun® — Seeds of Wrightiatinctoria 215, 27], 303, 

316, 333, 336, 339, 342, 379, 719, 722, 723, 729, 733, 

1131, 1446. 

வெட்பாலை வித்து - Seeds of Wrightia tinctora 277. 

வெட்பாலை வேர் - Root of Wrightia tinctoria 250. 

லெட்பூலா வேர் - வெள்ளைப்பூலா வேர் - Root of white 

honey shrub 693.
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வெடியுப்பு - Salt petre - Potassium nitrate 159, 867, 982, 

992, 998, 1206, 1478. 

வெண்கடுகு ~- White mustard - Brassica alba 283. 

வெண்கரு - முட்டையின் வெண்கரு - 194146 01 கம தேத 1026, 

, 1480. 

வெண்கலத்தூள் - வெங்கலத்தூள் - 1056. 

வெண்கலப்பொடி. - வெங்கலத்தூள் 1032, 1037. 

வெண்கலம் - Bronge - An alloy of more copper and less of 

tin ~ Bell metal 1017, J040. 

வெண்காரம் - பொரிகாரம் - Borax 150, 162, 165, 175, 180, 

182, 184, 198, 201, 332, 388, 469, 479, 481, 494, 564, 

569, 741, 772, 783, 917, 1000, 1011, 1017, 1028, 1032, 

1040, 1160, 1287, 1365, 1400. 

வெண்காரமணி - பெரரிகாரம் - Borax 1495. 

Desir Gor Ig - Qarsirsnaré Gor wonfl ~ White jeweller’s 

bead - Abrus precatorius 205. 

வெண்கொல்லைப் பல்லி - கொல்லிப்பல்லி - பூடுவகை - 1128ம் 

plant - Striga asiatica 299. 

Qoicironrraf - White aconite 399. 

Qaistrepicny - Waite salt 671. 

Qaicir@enru’s - Butter 103, 170, 434, 456, 491, 648, 683, 

803, 956, 1003, 1290. 

வெண்பருத்தியிலை - 001100 (106 18168 106. 

வெண்புறாவெச்சம் - 1807618 0% ஏர்ம்6 0௦46 409. 

வெந்நீர் - 183, 371, 410, 419, 420, 582, 702. 

வெந்தயம் - [601தா52% plant - Trigonella foenum graecum 

293, 388, 712, 772, 802, 844, 850, 1143, 1188, 1244, 

1251, 1318, 1359.
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வெந்தலையோடு - வெள்ளைத்தலை மண்டையோடு - 91/16 

skull bone 406. 

வெருகன் கிழங்கு - மெருகன் கிழங்கு - க& stout long root of 

the plant - Arum macrohizon 1128. 

வெருகன் வேர் - Root of Arum macrohizon 378, 668. 

AamnRoow 5 5G) - The broad leaf of a plant - Arum 

macrohizon 382. 

வெல்லம் - Sugarcane jaggery 154, 178, 183, 442, 590, 

591, 594, 612, 636, 682, 930, 1177, 1375. 

Qeuct outta - White lead - Tin 490. 

வெள்வேல் - & 166 - Acacia leucophloea 206, 421. 

வெள்வேல் தோல் - நதா% ௦7 Acacia leucophioea 627. 

வெள்வேலம் பிசின் - ரே of Acacia tree $03. 

வெள்வேலம் வேர் - 1%00] of Acacia tree 354. 

GQeacrar® - A creeoer, cucumis sativus 331. 

QestorPéaru: - Cucumber - cucumis sativus 493, 494. 

Qaicrore9 $3) - The seeds of cucumber fruit 628. 

Qactrorf Bens - The seeds of cucumber fruit 350, 450. 

வெள்ளறுகு - Enicostemma littorale 218, 305, 307, 780, 

1387. 

வெள்ளறுகு மூலம் - 18004 ௦7 Enicostemma littorale 219. 

வெள்ளாட்டுக் கண்டம் - வெள்ளாட்டு உப்புக்கண்டம் 

- Salted dried meat of goat 794, 885, 1342. 

வெள்ளாட்டுக் கோமயம் - (106 07 ௨ 806 த08ம 864. 

வெள்ளாட்டு நீர் - 110௦ ௦7 & 26 த08ர4 136, 433, 446, 461, 

636, 640, 815, 957, 1375, 1378. 

௮60
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வெள்ளாட்டுப் பால் - Goat’s milk 133, 165, 263, 304, 409, 

493, 549, 560, 588, 615, 644, 752, 837, 1004, 1041, 1119, 

1121, 1196, 1210, 1261. 

வெள்ளாட்டுப் பித்து - 1116 01 5084 146, 154, 

Qasrarr@ - Goat white ovis 1328. 

Gersrermefcr ture) ~ White cow’s milk 230. 

Qaisraf - GQercir@umcr - Silver Argentum 119, 127, 670, 

_ 1013, 1049, 1061. 

வெள்ளிலவம்பட்டை - இலவம்பட்டை - 1389, 

வெள்ளிலோத்திரம் - விளாம்பட்டை - Bark of wood apple 

tree - Symplocos racemosa 240, 292, 356, 701. 

வெள்ளீயம் - Qeicinemmaib - White lead - stannum pewter 

108, 1049. 

வெள்ளுள்ளி - உள்ளி - வெள்ளைப்பூண்டு - Garlic - Alliam 

sativum 322, 380, 387, 396, 420, 447, 503, 553, 650, 

802, 885, 1019, 1203, 1305, 1310, 1311, 1312, 1378, 

1393, 1446. 

வெள்ளுள்ளித் தைலம் - 011 extracted from garlic 542, 868, 

935, 954, 978, 1019, 1035, 1172, 1369. 

வெள்ளுள்ளிப் பருப்பு - பூண்டுப்பல் - 7௦௦11. ௦4 தகா11௦ 261, 

449, 458, 560, 770, 829, 866, 1176, 1265. 

வெள்ளை - வெள்ளைப் பாடாணம் - White arsenic 104, 585, 

1482. 

வெள்கை க்கல் - உவர்நிலத்தின் அடியில் இருக்கும் கல் - 16 

stone found at the bottom of the fuller’s earth 930, 

944, 945, 

வெள்ளைக் காக்கணம் - வெள்ளைக் காக்கட்டான் - 0111௦012 

ternatea 145, 153, 423. 

Qucrons aréacmrb Gar ~ Root of clitoria ternatea 424,
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வெள்ளைச்காலி - 384, 

வெள்ளைக் குங்கிலியம் - குங்கிலியம் - இ 11ம் ரர white 

frankincense - Resin of Boswellia serrate 341, 463, 1194. 

வெள்ளைச் சாரனண நீர் ௨ Juice of Trianthema decandra 

572, 

Gacronaréarzcner Gort - Root of Trianthema decandra 

424, 431, 

வெள்ளை நொச்சி - வெண்ணொரச்சி - vitex negundo 863, 

1391. 

Gecrenare: virt_ranrth ~ White oxide of arsenic - Arsenious 

acid 879. 

வெள்ளைப் பூசணிக்காய்த் தண்ணீர் - Juice of ashgourd 223. 

வெள்ளையாவரை வேர் - வெள்ளையாவாரை வேர் - ஒரு 

வகை ஆவரை 1068. 

வெள்ளையுப்பு - 171/0 salt 786, 

வெள்ளையுள்ளி - வெள்ளுள்ளி - வெள்ளைப்பூண்டு - 0111௦ 

402, 609, 1024. 

வெள்ளையெச்சம் - வெண்புறா வெச்சம் 494. 

வெள்ளை வெல்லம் - Jaggery 335. 

வெளிச்ச மரப்பிசின் - விளாம்பிசின் - மேரு of wood ~ apple 

tree 474. 

வெற்றிலை - 16௦1 1887 - றன 6௭21 97, 169, 172, 320, 414, 

415, 418, 477, 556, 557, 592, 620, 623, 863, 1379. 

வேங்கைச்ிராய் - Bark of Pterocarpus marsupium 876, 

1255. 

வேங்கைப்பட்டை - Bark of Pterocarpus marsupium 1388, 

வேசரிப்பால் - சுழுதைப் பால் - Donkey’s milk 796.
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வேணுவிலை - மூங்கலிலை - Bamboo leaf 208, 211. 

வேப்பந்தோல் - 81% of margosa tree 286, 290, 312, 473, 

627, 868, 1172. 

வேப்பம்பட்டை - Bark of margosa tree 310, 313, 316, 319, 

328, 342, 359, 1388. 

வேப்பம் வித்து - வேப்பங்கொட்டை - 1481ஐ08% 50605 359. 

வேப்பம் விதை - Margosa seeds 179. 

வேப்.பலரூ - ]/81த09& 8664. 293, 1176, 

வேப்பிலை - 1,680 01 ரகாத0௦8& 463, 1123. 

வேப்பீர்க்கில் - வேப்பீர்க்கு - The rib of the margosa leaf 

1311, 1312. 

வேப்பீர்க்கு - 11 rib of the margosa leaf 874, 1158. 

வேப்பெண்ணெய் - 146201 ௦11 ௦7 ]ரீகாஐ௦8௨ ௦11 320, 474, 690, 

1375, 1378, 1392, 1448. 

Gaby - Neem tree - Azadorachta indica 206, 753. 

Cats@aribry - eG - Dried ginger - zingiber officinale 

161, 179, 194, 195, 202, 270, 281, 302, 350, 361, 369, 376, 

470, 596, 829, 887, 1116, 1146, 1150, 1152, 1155, 1157, 

1203, 1305, 1417. 

வேரித்தாது - தாமரை மலர்த்தாது - Pollen of the Lotus 

flower 292, 

வேறிமலர்த்தாது - தாமரை மலர்த்தாது - Pollen of the Lotus 

flower 240, 764. 

"வேலிப்பருத்தி - உத்தாமணி, உத்தமதாளி, அச்சாணி மூலி - 

Whitlow plant ~ Daemia extensa 352, 1178, 1391. 

Garsnar ~ Cleome pentaphylla 320, 321, 352, 542, 957. 

வேளைவேர் - Root of cleome pentaphylla 1067. 

வைடுரியம் - One of the nine gems ~ Cate’s eye - Lapis 

lazuli 1048.
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நோய்கள் 
(எண்: பாடல் எண்) 

அக்கினிதம்பித்த வாயு - 966. 

அக்இனி மந்தம் - செரியாமை - 1141265110 188, 190, 203, 

349, 694, 778, 809, 836, 861, 937, 1340, 1437. 

அகுவை - அரையாப்புக்கட்டி - Veneral tumour in the groin, 

Bubo 349, 389, 394, 496, 577, 579, 753, 847, 869, 907, 

1022, 1043, 

அசதி - பலவீனம் - வலிவின்மை - Weakness; Debility; 

Powerlessness; General loss or absence of strength, 

- Asthenia. 

அசதி - சேர்வு - 0௦11௦, பலவீனம், களைப்பு, மயக்கம், 

உணர்வின்மை ~ Unconciousness 43, 472, 1267, 1326 

1416, 1454. 

aerouib - Qefurenm ~ Indigestion Dyspesia 203, 349, 

381, 549. 

அட்டகுன்மம் - செரியாமையால் எழுந்த எட்டுவகைக் குன்ம 

நோய்கள், எரி, சத்தி, சன்னி, சிலேத்துமம், சூலை, பித்தம், 

வலி, வாதம் - 71 eight kinds of indigestion or dyspepsia 

characterised by 1) Burning sensation, 2) Vomiting, 

3) Fever followed by delirium, 4) Phligm, 5) Biliousness, 

6) Piercing pain as in colic 7) ~Convulsion and 

8) Rheumatism or other nervous affections 155, 285, 

573, 645, 647, 663, 675, 774, 792, 857, 892, 900, 950, 

965, 968, 991, 1030, 1046, 1368, 1376. 

அடிவயிறு வீக்கம் - Swelling of the abdomen 1022. 

அண்ட மூலம் - ஒருவகை மூலதோய் - A kind of Piles. A 

disease of the testicles, Rupture 47.
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அண்ட வாதம் - விதை வாதம் - Hydrocele 746. 

அண்ட வாயு - விதை வாயு - Aninflammation and swelling 

of the testicles due to the deranged vayu affecting the , 

part 176, 980. 

அத்தி சுரம் - எலும்பைப் பற்றின சுரம் - Chronic fever affec- 

ting the bones 266, 371, 750, 766, 1134, 1184, 1276, 

1465. 

அத்தி சூடு - எலும்பைப் பற்றின சூடு - 16461 01 heat attacking 

the bones 1145. 

அத்தி தாகம் - Excessive thirst 759. 

அத்தி மேகம் - Passing copious urine like elephant in rut 

210, 995, 1007. 

அத்தி ரூட்சை - எலும்பைப் பற்றிய நோய் - 386. 

அத்தி வாதம் - & kind of vatha disease 1124. 

அத்தி வெப்பு - அத்தி சூடு = Fever or heat attacking the bonse 

264, 

அதிசாரச் கழிச்சல் - க 18ரம் ௦4 பே1கார100௨ 809. 

அதிசாரம் - A kind of diarrhoea 203, 271, 273, 497, 693, 

711, 716, 717, 721, 748, 774, 778, 784, 966, 986, 1173, 
1175, 1326, 1332, 1400, 1436. 

அதி சூடு - மிகு. வெப்பம் - 1880688146 184 1424, 1493, - 

அதிதாசம் - மிகு தாகம் - Excessive thirst 1396. 

அதி நித்திரை - மிகுதூக்கம் - 1702881946 8160 1443, 

அதி மூர்ச்சை - மிகுந்த நினைவு மயக்கம் - 1850889146 1088 ௦7 

conciousness 1260 

aAbDg grew - Excessive thirst 85. 

அபான வாயு - கழ்நோக்கும் வாயு - 1] 41181 ஊம் that goes 

downwards 809, 1315, . ் 

அரிரெந்தி - & 12ம் ௦ரீ 1௦67 சட்ட 1ளிம்றரத 318.
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அரிகுரல் - கரகரத்தல் - 338, 349, 760, 952. 1007. 

அரையாப்பு - துடையீடுக்கிலுண்டாகுங் கட்டி - 1பதயம்க1 மம்௦ 

746, 826, 629, 830, 1370, 1499. 

அரோ - உணவில் வெறுப்பு - '8/காம of appetite. loss of 
taste 248, 249, 562, 676, 694, 769, 847, 861, 1015, 1283, 

1364, 1376, 1423, 1429, 1436, 1437, 

yGgnAsb - gésrarb - Loss of taste, Want of relish for 

food, Want of appetite, anorexia 343. 

அரோடப்பு - அருவருப்பு - To feel abhorrence loathing, 

aversion 841, 

அரோசியம் ~ அரேோசிகம் - ஓக்காளம் 1326. 

அலரிவிடம் - A poison 266, 

அவத்தைச்சூலை - வேதனையோ கூடிய குத்தல்தேய் - &௦௧௦ 

pain with agony 530. 

apwaurgsib - A kind of vatha disease 534. 

aba - A kind of fever 371, 1180, 1185. 

அற்புத வாதம் - & நரம of vatha disease 978, 1124. 

அறிவுகெட்டு மயக்கம் - To faint; lose consciousness 439. 

அறிவு கெடல் - To fain; lose consciousness 410. 

அறிவு மயல் - 1௦ $811; 1059 consciousness 441. 

ya eenn - An acute inflammatory pain 1370, 

ஆக்கைவலி - உடம்புவலி - Body pain 135, 

ஆண்மலடு - Want of fertility or fecundation in a man’s 

semen 1070. 

ஆரல் அக்கினி பித்தம் - A kind of gastro - bilious fever 

184, 
்
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ஆறா௱ப்புண் - சூலை நோயினால் ஏற்படும் ஒருவித அழிபுண் - 

An incurable ulcer arising from arthritic condition of the 

body; chronic ulcer or sore 289, 305, 309, 1193, 1195. 

ஆனந்த வாயு - க் 1800ம் of vatha disease 907. 

இந்திர கண்டி - ஒருவகை மூத்திர Corus - A kind of urinary 

disease 995, 1007, 1254. 

இரச சூலை - இரசமருந்தின் குற்றத்தினாலேற்படும் ஒரு சூலை 
Goru: - An affection of the joints arising from the 

defects or misuse of mercury or mercuric preparations 

603. 

இரத்தக்கடுப்பு - ஆசனங் கடுத்துக் காணும் வயிற்றுளைவு - A 

kind of dysentery characterised by discharge of blood 

and mucus and irritation of the anus 717, 731. 

இரத்தக் aiPéew - Diarrhoea with blood and mucus stools 

- Dysenteric diarrhoea - Melaena 966. 

இரத்த கண்டி - க 1000 of Urinary disease 1003. 

இரத்த காசம் - கோழையோடு இரத்தம் விழும் ஒரு நோய் - 

Spitting of blood; Haemoptysis 243, 260, 892. 

@oSs Fgid - Diarrhoea with blood and mucus stools 1177. 

QaSsortrn - An obstruction of the urethral passage 601. 

இரத்த பித்த குன்மம் - கசூதகவாயு, மாதாந்திர குன்மம், தூரச் 

@eoew - Painful menstruation - Dysmenorrhoea 873. 

இரத்த பித்தம் - இரத்த வாந்தி நோய் - உதிரங்கெட் 

டொழமுகும் ஓரு நோய் - Hemorrhage 309, 604, 837, 

1333. 

இரத்த மூலம் - ஆசனத்திலிருந்து உதிரம் வடியும் மூலநோய் - 

Bleeding piles - Hemorrhoids 47, 300, 301, 715, 774. 

இரத்த மேகம் - நீரில் இரத்தம் கலந்து வரும் ஒரு மேகநோய் 

- A disease marked by discharge of blood combined or
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not with urive, having a fetid smell and burning sensation 

619, 

Q@ we - Cough - 55, 72, 225, 226, 340, 349, 464, 466, 468, 

595, 596, 598, 693, 746, 766, 769, 784, 792, 808, 836, 

841, 1135, 1173, 1270, 1276, 1317, 1318, 1319, 1320, 

1326, 1332, 1339, 1344, 1363, 1380, 1395, 1399, 1404, 

1406, 1412, 1413, 1420, 1423, 1429, 1436, 1465, 1473. 

@a@er wuss - Mental delusion; Giddiness 427. 

இலிங்கப்புற்று - பருக்கள் போல் ஆண்குறியிலுண்டாகுமொரு 

வகை GwasGorus - A venereal disease attended with 

warts or condylomatous growths about the genitals 1370. 

இளைப்பு - சோர்வு - Weariness, Fatigue, Lassitude 55, 492, 

856, 1320. 

ஈளை - ஒரு சுவாசநோய் - Branchitis 135, 176, 220, 253, 

266, 289, 492, 693, 746, 747, 759, 766, 769, 784, 792, 

836, 935, 952, 975, 988, 997, 1006, 1008, 1009, 1015, 

1270, 1317, 1318, 1320, 1326, 1332, 1344, 1363, 1375, 

1423, 1429, 1473. 

ஈளைவலி - ஒரு சுவாசநோய் - Branchitis 216, 349, 841. 

உட்காய்ச்சல் - Internal fever 674. 

21.658) - Hepatic complaint attended with convulsions 

1043. 

உட்சுரம் - உட்காய்ச்சல் - Ipternal fever - Febris leipyrias 

309, 809, 996, 1188, 1205. 

உட்சூடு - உடம்பினுள்ளே அடங்கி நிற்கும் சூடு - The heat 

which remains absorbed in the system without changing 

its temperature 550, 813, 861, 1351. 

உட்டணம் - உஷ்ணம் - வெப்பம் - 11884 temperature 257, 

550, 750, 761, 920, 1015, 1254, 1270, 1457. 

உட்டணமேகம் - 006721 0180896 due to heat 966.
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உட்டணரோகம் - உடம்பின் கொஇப்பினால் ஏற்படும் தோய் - 

Diseases in general caused by excessive heat in the body 

995, 1027, 1290, 1333. 

atby Corey - Body pain 953. 

atinjorgsse - Abnormal dryness of the skin-Xerosis 351. 

arity how - Body pain 459. 

2. w@uMe - Burning sensation in the body 996. 

aie Gorey - Body pain 274, 377. 

உடல் வீக்கம் - To grow stout and heavy 551, 1236. 

உடல் வெக்கை - ௦01] heat 351, 

உடலெரிவு - உடம்பெரிவு - 550. 

உடற்காந்தல் - உடம்பு வெப்பம் கொள்ளல் - 18௦0 becoming 

heat 632, 1135. 

2.p645g - Piercing body pain 10, 198. 

உதரக் கொதிப்பு - அடி வயிற்றில் அதிகச் சூட்டினாலுண்டாகும் 

கொதிப்பு - 112150 heat of the lower abdomen 996. 

2 e755 ooooréee - Abdomen pain 417, 

25755e ae) - Abdomen pain 185, 

ag75 Se si - Abdomen abscess 645. 

27 Ganirj - The heat generated in the stomach - Gastric 
fire 809, 

2.57Geigoner - Abdomen pain 1340, 

உப்பிசம் - உப்பசம் - afsab ~ Swelling 766, 769, 774, 778, 

847, 850, 857, 988, 1289, 1327, 1333, 1340. 

உருக்குமா Cis - A kind of venereal disease 61, 

உழலை - பெருந்தாகம் ~ Intense thirst - Anadipsia; DisposiS 
221, 343, 984, 996, 1015,
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உள்ரந்தி - உள் உறுப்புகளில் உண்டாகும் இரந்து - 118 

309, 

உள்மாந்தை - உளமாந்தை ~ சயநோயின் ஒரு பிரிவு - 

Consumption arising from excessive sexual intercourse or 

other varied causes 169, 220, 221, 225, 274, 681, 745, 

759, 937, 952, 975, 980, 988, 997, 1327. 

உள்மூலம் ~ Internal hemorrhoids 301, 303, 349. 

உள்வீச்சு - உள்ளுறுப்புகளுக்குக் காணும் இசிவு சன்னி - 

Convulsions of involuntary muscles 1260. 

உள்வெட்டை - உள்வெக்கை ~ Internal heat in the system 

arising from all chronic diseases 351. 

உள்ளுருக்கு - கணைநோய் - Wasting disease of childhood, 

Tabes mesenberica 749, 792, 984, 995, 1008. 

உள்ளுலர்த்தி - உள்வெக்கை - Internal heat in the system 

arising from all chronic diseases 221. 

உல்ளோங்காரம் - உள்ளோக்காளம் - குமட்டல் - Inclination 

to vomit - Nansea 1396. 

உளைச்சல் - உளைவு ~ சதளத்தாற் காணும் உடம்புக் 

குடைச்சல் - 116096 pain in the limbs from cold or 

Rheumatism 692, 693, 1340. 

உன்மத்தம் - ஒருவகைச் சித்த பிரமை - & 0156859 of distrac- 

ted state of mind 328, 403, 405, 407. 

ஊதுகாமாலை - காமாலை நோய் வகை - 38000106 with 

dropsy 832. 

எட்டிவிடம் - 1௦1505 ௦1 strychnine tree 266. 

எரிகுன்மம் - குன்ம நோய் வகை - A fort of dyspepsia - 

Burning sensation in the stomach. Acid dyspepsia, Pyrosis 

542, 577, 906, 968. 

எரிச்சல் - அழற்சி - Burning sensation 53.
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எரிப்பு - Burning sensation 1241. 

எரிபறங்கி - & kind of syphilitic sore 1370. 

எரிவிரிவு - உடம்பெரிவு - Burning sensation felt all over the 

body 1327. 

erfley - Burning sensation 766, 995, 1270. 

aos. - எலிகடி விடம் - Poison arising from rat-bite 

745, 908, 975, 988, 997, 1006, 1375. 

எலிவிடம் - எலிகடிவிடம் - 101500 ஊத [௦ rat - bite 105. 

எலும்பு முறிவு - எலும்பு ஓடிகை - 17801ப6 ௦1 & 0௦0௨ 338. 

எலும்புருக்கி - சயரோரக வகை - Variety of tuberculosis 

causing great emaciation 60, 169, 176, 220, 238, 243 

249, 253, 266, 351, 527, 632, 895, 920, 923, 984, 995, 

1008, 1015, 1254, 1457, 1460. 

ஏங்கல் - ஒரிழுப்பு - குழந்தைகட்குவரும் ஒரு காச நோய் - க் 

kind of Asthma in children 1363. 

ஏப்பம் - தேக்கெறிவு - [ாம01211௦0, 0210 1078, 1177. 

ஐயரசூலை - கபம் கோளாறடைவதாலுண்டாகும் ஒரு வகைச் 

சூலைதோய் - 0011௦ 006 10 the deranged condition of 

phelem 70. 

@unb - ABwt_@uwi - Phiegm, a humour of the body 2, 3, 

4, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 27, 28, 29, 44, 49, 55, 56, 57, 

58, 72, 88, 91, 92. 

ஐயமேகம் - க kind of venereal disease 51. 

ஐயவாத சூலை - A kind of acute pain 73. 

ஒருதலை தோய் - Pain or aching on one side of the head 

883, 1260. 

ஒளியிற் சூலை - நேத்திர சூலை ~- Acute pain the eyes- 

Ophthalmodynia 1031.
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QUST HEH - ஓக்காளம் - wrgG ~ Retching, Heaving. 
Involuntary effect of the stomach in nqusea 1340. 

ஒடுவாதம் - உடம்பில் பலவிடங்களிலும் குத்தலும், குடைச் 

சலுங்காணும் ஒருவகை வாகு நோய் - A rheumatic attack 

attended with acute and boring pain 979. 

SEEM - TKS) Geuima ~ Vomiting 329, 837, 988. 

கசிவு - 0026, 01801812௦6 451, 

கட்டிகுன்மம் - க நிறம் 01 முலு 577. 

கட்டிச்சோரை - ஸஞ்குகக்கட்டு - $யூறநா:10% of menses - 

Amenorrhoea 253. 

குடிவிடம் - 101600 00610 516 968, 1007. 

கடுங்காய்ச்சல் - மிக்க சுரம் - High fever 381. 

கடுஞ்சுரம் - மிக்க ச௬ரம் - 11][ஜ% ரீஊான 367, 643. 

கடுஞ்சூலை ~ An acute inflammatory pain 349. 

a@eny - Throbbing pain 551, 632, 711, 715. 733, 748, 995, 

1241. 

கடுப்புளைச்சல் - 1120060102 றக. 734, 

S@UGiuMa - Throbbing pain with burning sensation 628. 

சுடுவிடங்கள் - Poisons 669. 

கண்காசம் - கண்பட.லநோய் - கேகாக0( ௦07 116 ரூடி 424. 

கண்டமாலை - கழுத்தைச் சுற்றி உண்டாகும் விரணம் - 

Scrofula, Tubercular glands in the neck 286, 289, 746. 

ser. fciyG - A kind of cancer tumour in the neck 747 

கண்ணில் நீர் - Tears 502. 

கண்ணோய் - சண்ணோவு - Sore eyes 84, 85, 424, 1047. 

கண்ணோவு — sotrcueil ~ Sore eyes, Ophthalmia, Conjunctivitis 

427, 1058, 1341.
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சண்பீளை - கண்ணிலுண்டாகும் புளிச்சை - Viscid discharge 

from the eye 1069. 

சண்புகைச்சல் - கண் மங்கல் - 191000659 of sight - A disease 

of the eye 550, 841. 

கண் பூ - கண்ணில் விழும் குந்தம் - Opacity of the Cornea 

1058. 

குண் மயக்கம் - Dim in the eyes 841, 1416. 

கண் வலி - acitGosrray - Eye pain 1364. 

சணங்கள் - கணை - கணைச்சூடு - 351, 456. 

கணை - கணைச்சூடு - க் 0180886 07 children, Tabes mesenterica 

276, 802, 804, 1145. 

கணைச்சுரம் - & disease of children, Tabes mesenterica 

1205, 1492, 1494. 

கணைச்சூடு - A diseaseof children, Tabes mesenterica 1491, 

கந்ததாளி - வாய்ப்புண் - 1401411 50185 811, 842. 

கபங்கள் - இலேட்டுமம் - 71160 1135, 1319. 

கபாலகுட்டம் - மண்டைக் கரப்பான் - Eruption on the head 

534, 991. 

கபால சூலை - கபாலச்குத்து - Severe headache, Acute 

meningitis, Cephalalgia 976, 1008. 

சுபால-நீரி - தலையிலேறிய நீர் - Humours in the head, 

Sometimes causing blindness 1254. 

கபாலநீர்ப் பாய்ச்சல் - Humours in the head, Sometimes 

causing blindness 1363. 

கபால வாய்வு - கபால வாயு - Severe headache 883, 1260, 

1443. 

கபால வாயு - நரம்புத் தலைவலி - Neuralgia 1289.
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சபால வெட்டை > Dryness in the head due to excess heat 

976, 

சும்பிர பூதம் - கம்பிர சன்னி - High delirium 200. 

கர்ப்ப சன்னி © Tetanus in a pregnant woman - Uterine tetanus 

81, 

கர்ப்ப சூலை - சூதகத்தடை - Obstruction of the menses, 

Amenorrhoea, Causing swelling of the abdomen; Pain in 

the womb 178, 1010, 1022. 

கர்ப்ப நீரடைப்பு - Obstruction of the Urethral passage in 

pregnant woman 509, 

சர்ப்ப ரோகம் - Diseased condition of the womb in pregnant 

woman 1010. 

கர்ப்ப ரோக வாய்வு - கர்ப்ப வாயு - சூதிகா வாயு - & 

diseased condition of the womb 1380. 

கர்ப்ப விப்புருதி - Cancer tumour in the womb 676, 954, 

980, 

sr@¢o@ - Roughness, Ruggedness, Unevenness 71, 1240. 

கரடுமூரடு - கரடுமுருடு - ஒழுங்கின்மை - Unevenness 827, 

1230. 

கரப்பன் - கரப்பான் - Eruption 460, 533, 534, 775, 778, 

784, 792, 796, 826, 842, 1473. 

கரப்பன்புண் - Eruption 747, 1218, 1224, 1242. 

கரப்பான் - சொறிபுண்வகை - Eruption 158, 594, 596, 663, 

799, 800, 883, 978, 1210. 

கருங்குட்டம் - குட்ட நோய் வகை ~ Black leprosy 311, 1021. 

கருவண்டு விடம் - Poison of black bectle 991. 

சல்தெறிப்பு - 84006 18 the bladder, Stricture of uring 607,
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சல்லடைப்பன் - நீரடைப்பு தோய் வகை - Stone in the 

bladder, retention of urine by gravel, vesical calculus 

1007, 1254. 

கல்லடைப்பு - Stone in the bladder, retention of urine by 

gravel, vesical calculus 1007, 1254. 

கல்லு .விப்புருதி - Cancer tumour obstructs the passage of 

urine 980. 

கல்லெரிப்பு - கல்லெரிப்பு மேகம் - நீர்ச்சுருக்கு - Incontinence 

of urine 620. 

சுவுசி - கவிசை - வயிற்றுக்கட்டி - A dangerous Tumour or 

_ swelling in the stomach 155, 193, 389, 446, 573, 577, 

869, 1015, 1031, 1039. 

கழல்நோய் - த் kind of disease in foot ankle-rings 1371. 

Sp@eur gin - A kind of vatha disease 289, 534. 

aipéee - Gu® - Diarrhoea, Looseness of bowels 48, 73, 

77, 78, 169, 269, 717, 774, 837, 847, 912, 1177. 

கழுதை வண்டு wep% - Poison of a species of beetle 266. 

கன்னரோகம் - காதுதோய் - Disease of the ear 1442. 

கன்னோூ - செவிதோய் -- Disease of the ear 976, 976, 

கனப்பு - Fever 1180. 

esorGiiG - Diarrhoea 710. 

கனல்வாதம் - க disease caused by heat 1030. 

areaareib - are @apenj - Asthmatic breathing, Difficult 

breathing in asthma 264, 572, 988, 1209. 

காசம் - fener apgou Corus - Phthisis, asthma, Pulmonic 

and branchial affections 214, 235, 289, 297, 351, 693, 

827, 836, 841, 1270, 1289, 1332, 1344. 

arcrieiib - A kind of delirium 200.



பின்னிணைப்புகள் 
961 

காதிரைச்சி - காதிரைச்சல் - காதடைப்பாலுண்டாகும் 

குமுறல் - 1றஜரரத in the ear, Tinnitus aurium - 1442. 

srg Gaorranw ~ Deafness 678. 

STHSO - arégicos ~ Burning 11, 56, 266, 274, 340, 371, 

377, 759, 784, 815, 836, 861, 1241, 1270, 1276. 1280, 

1327, 1351, 1457. 

arhgee or fey - Burning 1278, 1282. 

காமாலை ~- Jaundice 135, 276, 279, 338, 405, 407, 537, 

539, 632, 694, 746, 751, 841, 869, 892, 908, 935, 959, 

987, 1326, 1376. 

காய்ச்சல் - ரானா 792. 

காயாசுவாசம் - காச சுவாசம் - காச இழுப்பு - Asthmatic 

breathing 294, 349, 645, 646, 682, 746, 759. 

காரல் ஆணி - 73. 

கால்கரடு - ங்க in leg 976. 

கால்கை உளைவு - Pain in the limbs 1445, 

கால்கை காந்தல் - Burning sensation in the limbs 1270. 

கால்கை aps fey - Burning sensation in the limbs 1379. 

கால்கை முடங்கல் - Lameness 1236. 

ar@ens Quifey - Burning sensation inthe limbs 759, 1276. 

கால்கை வலி - Pain in the limbs 1412. 

காலெரிவு - Burning sensation in the limbs 221, 253, 984. 

காளமேகம் - காளம் என்பது கறுப்பு - மூத்திரமானது 

கொள்ளிக் கட்டைக் கரியை அரைத்துக் கரைத்து இறுத்த 

சலம்போல இறங்கும் ஒரு வகை நோய் - A kind of 

veneral disease 210, 995, 

61
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கரற்சூலை - க்ரர்தாக1 in the limbs - 527. 

இரந்தி - இரந்திப்புண் வகை - Ulcer, Tumour, Venereal 

swelling etc. 38, 39, 88, 221, 784, 792, 796, 800, 826, 

892, 901, 935, 1046, 1193, 1195, 1210, 1218, 1225, 1242, 

1371, 1473. 

இரந்தசூலை - ௧0146 pain with ulcer 773, 

இராணி - வயிற்றுப் போக்கு நோய் - Chronic diarrhoea 49, 

135, 176, 188, 190, 200, 201, 267, 269, 271, 274, 276, 

289, 297, 304, 497, 498. 503, 507, 533, 547, 548, 549, 

558, 711, 716, 717, 721, 748, 769, 774, 778, 784, 804, 

809, 818, 837, 847, 920, 951, 965, 986, 991, 1003, 1173, 

1176, 1177, 1307, 1332, 1472. 

இரிச்சனம். - இரிக்ரம் - கிருச்சிரம் - நீர்சுருக்குநோய் - 

Urethral structure 47, 155, 195, 253, 257, 260, 338, 493, 

494, 587, 599, 601, 605, 621, 626, 627, 628, 632, 635, 

920, 935, 995, 984, 1008. 

இருமி — Worm 870, 875. 

இழங்கு - Fleshy growth in the piles 1010. 

இறுகறுப்பு - தலைச்சுழற்சி - 0/4410685, dizziness, swimming 

of the head, vertigo 349, 861, 1364. 

குட்டம் - குஷ்டம் - Leprosy 88, 147, 190, 315, 326, 328, 

338, 489, 491, 498, 522, 523, 533, 572, 677, 693, 775, 

784, 792, 827, 842, 892, 895, 901, 968, 976, 991, 1009, 

1020, 1022, 1027, 1046, 1326, 1371, 1378, 1472, 1477, 

6 (mse - Griping pain in the stomach 64. 

குடல்வாதம் - குடல்வாயு - குடல் அண்ட.வாதம் - Hernia 

176, 261, 263, 395, 693, 978, 981. 

குடல் விப்புருதி - Cancer tumour in the intestine 955. 

குடலெரிவு - Burning sensation in the stomach 984,
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குடற் படுவன் - குழந்தையின் குடல்நோய் வகை - An 

intestinal disease of children 735. 

குடற்புரட்டு - & 801 of tursting pain the abdomen causing 

nausea 396, 397, 1424. 

குடற்பொருமல் - Wind noise in the stomach, owing ty 

indigestion - Flabulency 720, 721. 

@oo.éee - Neuralgia, Gnawing pain 1301. 

@ant_qy - Neuralgia, Gnawing pain 1340. 

குண்ட வாய்வு - & 1100 of vatha disease 1339. 

Gans worm - A kind of acute pain 527 

குத்தல் - உடம்பின் உள்நோவு - 167081 pain, Aching, 

Throbbing 1340. 

குத்திருமல் - கக்குவானிருமல் - Whooping cough, Pertussis 

565. 

GSH - 655 CETQuG5S5H - Pain, ache 663, 1035. 

குதிரைவலி - பெண்களுக்குப் பிரசவ காலத்தில் உண்டாகும் 

பெருவலி - Excessive labour pains 1031, 1035. 

குதிவாதம் - குதிங்கால் வாதம் - Neuralgia in. the heels 

1260. 

Gbeb - aciressb - Tubercle on the cornea of the eye, 

Protrusion of any part of the globe of the eye, staphy- 

loma 425, 426, 1054, 1055, 1058. 

குமரகண்டன் - ஓரு வகை வலிப்பு - Epileptic fits. attended 

with violent convulsions 405, 1031, 1043, 1124, 1394. 

குரல்கட்டு - Loss of speech 808 

Gongs. sain - A kind of eye disease 1058 

குளிர் - Chilliness 1416, 1418,
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குளிர்காய்ச்சல் - குளிரொடு தோன்றும் சுரதோய் - Fever 

attended with chill - shivering fever - Ague 10, 363, 

384, 587. 

குளிர் சரங்கள் - Fever attended with chill - shivering fever 

Ague 1184, 1303. 

குளிர் சுர மாறல் - Fever attended with chill - shivering 

fever Ague 73 

குளிர்ந்த சுரம் - Fever attended with chill - shivering fever - 

Ague 480 

got OSG - Shivering 1269 

Gent soft - Shivering 1180 

குளிர்மாறல் - Fever with chill 605 

குறுகுறுப்பு - குறட்டை. - 5107102, Stertorous breating 565. 

குறுவேர்வை - இறுவேர்வை - Slight perspiration 1184, 1188. 

@wmnGaru ~ GLGoru - Leprosy, As eating away one’s 

limbs 326, 1046. 

குறைநோவு - குட்டதோய் - 1,608] 976, 991, 1027. 

குன்மம் - அரணம், வயிற்றுவலி முதலியன காணும் வயிற்று 

Gurus - Chronic dyspepsia glandular enlargement in the 

abdomen, as of the mesenteric gland, causing indigestion, 

colic and emaciation 63, 147, 175, 176, 177, 181, 183, 

- 188, 190, 249, 269, 271, 279, 328, 338, 387, 389, 394, 

395, 396, 496, 497, 503, 530, 558, 579, 629, 668, 693, 

745, 769, 808, 818, 836, 841, 847, 869, 870, 963, 977, 

1209, 1289, 1303, 1326, 1332, 1339, 1472. 

கூன் - ot mere) - Hump on the back of the body 409. 

கெண்டை. - கெண்டைக்கட்டி - சலச்கூர்மரோகம் - இதுவே 

நீராமை, ஊர் ஆமை, கெண்டைக்கட்டி, வல்லைக்கட்டி 

எனப்படும் 340, 403, 579, 1022.
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ms&eo00 - A kind of acute pain 534, 827. 

MENEFEG - wi gst wedoos - Morning sickness of pregnant 

woman 1377 ் 

கையெறிவு - Burning sensation in the hands 984. 

கோழை - கபம் - Phiegm, mucus 1416, 1426. 

சங்கானபேதி - A kind of diarrhoea 49. 

சடைக் கரப்பான் - ஒரு வகைக் கரப்பன் - A crewded skin 

eruption strophulous confertus 464. 

சத்தி - வாந்தி - 40யெப([ருத 968, 1396, 1397, 1398, 1399. 

சத்திகுன்மம் - வாந்தி அல்லது கக்கலோடு கூடிய குன்மதோய் 

- Acid dyspepsia 191, 577, 646, 906, 1009, 1368. 

சத்திசுரம் - வாந்தியோடு கூடிய காய்ச்சல் - Fever with 

vomiting 674. 

சத்திபித்தம் - வாத்தியோடு கூடிய பித்தநோய் - Bilious disease 

with vomiting 766. 

சதையடைப்பன் - பிரமேகத்தினால்: நீர்த்தாரையில் ஏற்படும் 

துடிப்பு - Stricture of the urethra 749. 

சதையடைப்பு - பிரமேகத்தினால் நீர்த்தாரையில் ஏற்படும் 

sige - Stricture of the urethra 493, 617... 

சந்துநோவு - பொருத்துதோய் - Disease of the joints 527... 

சயகாசம் - நுரையீரலுக்கு ஏற்படும் சயரோகம் - A tubercular 

disease of the lungs - Pulmonary consumption or phthisis 

213, 674, 681, 682, 784, 1326, 1498. 

சயம் - ஷயம் - Pulmonary tuberculosis; Phthisis or 

consumption 147, 170, 176, 225, 226, 235, 244, 248; 

253, 258, 266, 492, 508, 519, 635, 646, 663, 682, 694, 

746, 759, 769, 836, 916, 937, 950, 1027, 1039, 1172, 

. 1143, 1276, 1423, 1430.
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சயித்திய நீர் - குளிர்ச்சியான நீர் நோய் - A disease due to 

coldness like Tonsilitis 1352. 

sfg@cow - 21-@en0 - Acute pain in the body 534. 

சல அடைப்பு - சறுநீரடைப்பு - 8$ய0ற1289108 01 urine-Anuria 

601 

ENSELO - Ag Sreo_ciy - Suppression of urine 1027, 1200. 

சலக்கழிச்சல் - குடற்கோளாறினால் தண்ணீராக பேதியாதல்- 

Watery diarrhoea 493, 498, 572, 632, 648, 651, 652, 

721, 917, 920, 923, 939, 956, 1008, 1244. 

சலக்கோர்வை - மூத் இரக்கட்டு - Suppression or retention of 

urine in the bladder - Dysuria 577. 

சலமேகம் - மூத்திரம் தெளிந்தும், வெளுத்தும், மிகுந்தும், 
சிறுகச்சிறுக இறங்கும் ஒரு வகை மேக நோய் - & venereal 

disease - Albuminaria 619, 

சலரூட்சை- நீர்நோய் - 841, 

eorib = gofl - Garenyp - Mucous or phlegm 304, 441, 1420. 

sora - Apoplexy 43, 44, 83, 143, 147, 149, 151, 155, 158, 
184, 344, 346, 361, 405, 407, 411, 432, 472, 473, 541, 

549, 582, 594, 595, 643, 662, 675, 691, 936, 954, 978, 

1014, 1015, 1019, 1027, 1035, 1036, 1039, 1043, 1125, 
1172, 1266, 1340, 1379, 1394, 1454, 1456, 

சன்னி சயித்குயம் - சன்னியில்காணும் சீதளம் - & condition 
of the body which is bathed in cold sweat through 

apoplexy 692, 1260. 

சன்னிசுரம் - மூளையைப் பற்றிய சுரம் - 16921 81120110த (0௦ 
brain as in apoplexy ~ Brain fever 1171, 

சன்னிதோடம் - Congestive apoplexy 901, 1200. 

சன்னி மூர்ச்சை - சன்னிமயக்கம் - Apoplecticcoma 480,562. 

சன்னி வாதம் - %வாக(4ஈ 198, 200, 620, 979, 1030, 1124, 
1370.
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சன்னிவிடவாதம் - 1631௦ (24௧005 1124. 

சாதுர்த்தகம் - நான்காம் முறைக்காய்ச்சல் - மெல fever. 

சாராயவெறி - போது - Fury from liquor 442. 

AgagG - aw @G@Geru- An eruption; Itch - 775, 842, 1020, 

1242, 1369, 1379. 

இரங்குபுண் - புண்ணான அரங்கு - 101 developed in to a 

sore Scabby itch 311. 

சரசுசூலை - ween _4G55% - Cephalagra 533. 

இரசுநோய் - தலைநோய் - 17680 ache 883. 

இரநோவு - தலைநோய் - 11980 ache 1260. 

ரெரோகம் - தலைநோய் - Head disease 759. 

ராய் - இராய்ப்பினிசம் - Rhinitis caseosa 883. 

சிரோபாரம் - தலைபாரம் - 1168710685 of the Head 694. 

Adetwb - 201 - Non virulent poison - Slight 

venom 955, 976. 

லெந்தி - ஆறாப்புண் - Chronic ulcer 460, 688, 736, 737. 

இலந்தப்புண்கள் - சிரந்திப்புண் - 160070௧1 ulcer 1195. 

சிலேற்பன காசம் - சிலேட்டும காசம் - Atype of Asthma 

901, 

சிலேற்பன சன்னி - சிலேட்டும soraf - A type of delirium - 

975, 

சிலேற்பன சுரம் - சிலேட்டும gob - Phiegm - born fever 

Phlegmatic fever 563, 1151. 

ACa pcr Sr - Phiegmatic disease 1254. 

இலேற்பனம் - ஐயம் அல்லது கபம் - Phiegmatic kumour - 

167, 175, 294 679, 895, 953, 969, 997, 1006, 1031, 

1043, 1339, 1369, 1424, 1426, 1429, 1435.
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இலேற்பன மூர்ச்சை - சிலேட்டும மூர்ச்சை - Fainting occuring 

in the excited condition of phlegmatic humour - syncope 

561. ் 

சலேற்பன ரோகம் - சிலேட்டும நோய் - Phlegmatic diseases 

in common 908. 

சிலேற்பன வாதம் - சிலேட்டும aur gib ~ Combination of wind 

and Phiegn humours 681. 

சறுசொறி - தினவு - 11௦0 318. 

சிறுதாகம் - நீர்வேட்கை - 11091 - 853. 

சிறுப்பு - நீர்ச்சிறுப்பு - சொட்டு apgéMow - Drippling urine 

613, 1254. 

சரசுரம் - squiegth - Shivering fever 382, 384, 386, 470. 

585, 620, 1155, 1170. 

சத தோடம் - 19186896 006 1௦ cold 19, 

@5 95etb - Urticaria or Nettle nash 309, 1340. 

சதம் - சீதளம் - குளிர்ச்சி - chillness - 36, 361, 691. 

Gg5ib Aupsw ~- Abine discharge as in dysentery 675. 

@s745 - Dysentry with blood and mucous instools 809, 

967. 

சீநீர் - சீய் - சீழ் - Pus 76, 

சீமேகம் - A type of venereal disease 210. 

up - Pus 39, 47, 70. 

Bpsoe_@ - FipenGgciy - Suppuration Purulence. 

@ipsAgr onfl ~ Chronic diarrhoea with purulent matter 986. 

சழடைப்பு - 197, 

சுக்லை சுரோணித வாய்வு - &.01507067 04 menstruation in 

woman 818, -
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சுக்கல மேகம் - சுக்கெலமூத்திரம் - & venereal infection in the 

form of gonorrhoea 257, 619. 

சுகசன்னி - A morbid delivious fever due to sexual intercourse 

during the first three days of menstrual period 43, 84, 

572. 

சுணங்கு - மெலிவு - [30801411௦0 225. 

agéapéen - Diarrhoea with fever 1183. 

சுரகாசம் - சுரத்தோடு கூடிய காசம் - Asthma with fever 

216, 565, 682, 1007. 

சுரசன்னிதோடம் - சன்னியின் குறிமளைக் காட்டும் சுரம் - 

Typhus fever exhibiting the symptons of delirium 1368. 

சுரசூலை - Excruciating pain io the region of the sides along 

with fever 558. 

சுரணையறல் - Loss of feeling sensation sensitiveness 411. 

சுரதோடம் - லன 19, 198, 940, 985, 1135, 1171, 1340. 

சுரபாண்டு - Dropsy with fever 907. ் 

சுரம் - னா 40, 184, 249, 264, 340, 343, 344, 345, 346 

354, 361, 365, 371, 377, 476, 477, 479, 483, 554, 558 

562, 563, 568, 572, 683, 694, 745, 751, 819, 836, 892, 

1146, 1151, 1269, 1333, 1352, 1457. 

agurbos - A kind of tuberculosis marked by excess of 

fever, cough, fatigue, loss appetite etc. 169, 260, 746, 

759, 937, 952, 975, 980. 988, 997, 1189, 1190, 1327. 

சுரரூட்சை - [0 1094. 

sg@Qedens - Temperature of the body during fever 351. 

சுரோணிதநோய் - (01868566 01 menstruation 984. 

aGprenfis Gus ~~ A venereal infection in menstruation 

619, 995. "
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சுவாசகாசம் - இரைப்பு - கமாக 202, 216, 225, 243, 248, 

492, 549, 565, 836, 920, 952, 1006. 

சுவாசம் - சுவாசநோய் - மூச்சு தொடர்பான நுரையீரல் நோய் 

-A disease of the lungs associated chiefly with respiration 

975, 1170, 1344. 

sipwar gb - A kind of vatha disease 161, 1043. 

sip miourgeib - A kind of vatha disease 1015. 

சுற்றுக்கண் - சுழற்கண் - 141ம்ப1மமத 6௦ 1058. 

சூகொ வாயு - சூதகவாயு - A disorder of menstruation - 

Amennorrhoea 818, 827, 901. 

சூடு - sireicns - Temperature 1276, 1340. 

சூதகவாயு - சூதகச்சூலை - மலடிகளுக்கு சூதகத்தினால் 

ஏற்படும் குத்தல் நோய் - Painful menstruation in a 

sterile woman due to irregular menses 78. 

சூதகவெட்டை ~ White menstrual discharge 417. 

சூலை - குத்தல் நோய் - &௦16 pain 39, 73, 264, 271, 285, 

289, 309, 319, 324, 328, 394, 412, 413, 495, 502, 503, 
519, 526, 533, 549, 573, 588, 594, 662, 693, 745, 778, 

784, 792, 826, 842, 892, 900, 907, 911, 923, 950, 954, 

956, 963, 970, 976, 978, 981, 1015, 1020, 1027, 1046, 

1070, 1230, 1235, 1242, 1368, 1376, 1440, 1442, 

சூலைக்கட்டு - Unbearable acute painful affection and severe 
inflammation of the joints - Rheumatic gout 827, 1227. 

சூலைக்குன்மம் - A form of dyspepsia arising from the 

abnormal heat of the bilious system 66. 

Genoveryer - Uleer with acute pain 318, 324, 1195, 

சூலைவாதம் - Rheumation 261 

செங்கண்ணோய் - A disease of the eye in which eyes are 
reddened 883
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செங்கால் நோய் - க 0192885 1259. 

செங்குட்டம் - A kind of red spotted leprosy - Mucula 

leprosy 1021. 

செம்பித்தம் - A bilious disease 1259. 

செம்புண்கள் - சிவந்த புண் - Red sore or ulcer 318. 

செய்யான் கடி விடம் - Bite of red venomous centipede 991, 

1378. 

செரியாமை - Indigestion - Dyspepsia 176. 547, 549, 857; 

892, 967, 1009. 

செவ்வண்டுகட் - 146 of red beetle 991, 1020. 

செவிக்கிரைச்சல் - செவியிரைச்சல் - காதிரைச்சல் - 1444, 

@eo9G oni: - Ear diseases 1371, 1448, 

QeeMiy bg - Cancer of the ear 1371. 

செவியடைப்பு - Lack of loss or the sense of hearing 11. 

செவியோடி - 118 disease 976. 

செவிரோகம் - கோ 080860 1445, 

சொறி - Psoriasis 340, 937. 

சொறிகரப்பன் - A kind of strophulus in children - 

Strophulous pruriginosus 976. 

சொறிகுட்டம் - A kind of leprosy - Eczematus psoriasis - 

Lepra icthyosis 991. 

@er HAG - A kind of itch or scabies marked by intense 

itching and burning sensation 901. 

சொறிவு - Howey - Itching 1370. 

சோகை - இரத்தமின்மை - Anaemia 135, 273, 276, 489, 

534, 539, 694, 751, 895, 959, 987, 988, 1003, 1098, 1333, 

1375, 1376, 1416, 1472, 1473.
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சோபம் - களைப்பு - [*க1[தப6; தளர்ச்சி 180த0மா மூர்ச்சை - 

fainting - 211, 264, 371, 721, 751, 766, 792, 841, 853, 

996, 1203, 1267, 1332, 1419. 

சோம்பல் - அலுப்பு - 1910091006 1443. 

சோமரோகம் - கர்ப்பவெட்டை - Whites; dAdo 

Diabetes - Diabetes mellitus 995. 

சோரைக்கட்டு - சோரிக்கட்டு - சூதசக்கட்டு - $மறழா286101 of 

menses - Amenorrhoea 197, 

someGinaih — Stricture of Urethra 210. 

கதுசையடைப்பு - A disease of the Urinary passage due to 

obstruction caused by the growth of flesh - Stricture of 

Urethra 197, 599, 937, 984, 995. 

துசையிற்ளகுூலை - Acute pain in muscies 527. 

குசைவாதம் - A kind of vatha disease 1124. 

Syiny - Fé - Swelling 71. 

தலைச்சூலைப் Lyoiracr — Acute pain in the head 593. 

தலைநோய் - 115085 ௦14 (16 1௧ம் 766, 1135, 1192, 1267, 
1327, 1364, 1412. 

குலைநோவு - தலைவலி - நம் ௧௦ 343, 808, 861, 1333, 

1351, 1409. 

குலைவலி - 11௦8ம் ache - 562. 

தலைவாதம் - & 1ம் of vatha disease 1124, 

குளார்வாதம் - இ நம of vatha disease 161, 324, 978, 1043, 

Sayoic) — A kind of body pain 1043, 

தனுர்வாதம் - இது பெண்களுக்குப் பேறு காலத்திலும், 

பேற்றின் பிறகும் காணும் ஒரு வாதநோய் - A violent 

-and rigid form of spasm of the muscles of certain parts 
of the body 160, 1035, 1260.
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தாகம் - நீர்வேட்கை - Thirst 19, 54, 56, 185, 211, 212, 

243, 253, 257, 264, 266, 371, 459, 721, 766, 792, 813, 

836, 841, 847, 850, 851, 853, 984, 996, 1015, 1098, 1135, 

1145, 1184, 1254, 1267, 1270, 1320, 1327, 1332, 1396, 

1400, 1416, 1418, 1419, 1436, 1473. 

காக ரூட்சை - 18௫ 363. 

தாதுநட்டம் - விந்துநட்டம் - Loss of semen 54, 73, 693, 

792, 837, 841, 1299, 1380, 1457, 1465. 

தாதுமூலம் - ஒரு வகை மூலநோய் 300. : 

தாபசுரம் - க் பம் ௦7 malarial fever - Remittent fever 

356, 470, 620, 643, 674, 809, 861. 

DHMtourgi - A kind of palsy or Paralysis - Anastnesia 

Paralysis 1260. 

இமிரம் - An eye disease causing darkness of vision due to 

the prevailing of vayu in the layers of the membrancs 

424. 

திமிரல் _ Loss of sensation 692. 

இரட்சி - வயிற்றிலேற்படும் ஒரு வகைக்கட்டி - கடு 808008 10 

the abdomen due to the collection of morbid matter 

847, 1436. 

இரிகுன்மம் - இரிதோட குன்மம் 577. 

இரிசுரம் - திரிதோட சுரம் 582 

இரிதோடம் - முப்பிணி 573, 675, 978. 

இரிநாடித் தொந்தம் - 1 relative composition of any two 

humours when they blend together and their consequent 

effect on the system 1098. 

இரை - Seopa; - Wrinkles of the skin due to old age 131, 

139, 338.
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இினச்சுரம் - இனக்காய்ச்சல் - விடாச்சுரம் - Hectic fever 

occuring daily 582, 821. 

இனவு - நமைச்சல் - 10/42 1317. 

இச்சுடும்புண் - 171௦81 caused by fire - Burns 309, 

இராத சுரம் - Incurable chronic fever 359. 

தீராப்பறங்கி - போகர் syphilitic sore 1370. 

Soncijets - Chronic sore or ulcer 951. 

துடிவாதம் - & kind of nervous disease due to the deranged 

humour vayu 161. 

துர்மாங்கிச அடைப்பு - துர்மாமிசவடைப்பு - தசை வளர்ச்சி 

யால் உண்டாடும் நீரடைப்பு - Stricture of the Urethra 

509, 

துளி விழுதல் - Drippling urine 608. 

தூக்கம் - சோம்பல் - 1,8210688 309, 530. 

தேகக்காந்தல் - உடம்பின் கொதிப்பு - Glowing heat of the 

body, Radiation of the internal heat 841, 1332. 

தேககாந்தி - உடம்பின் மினுமினுப்பு - The lustre or 

brightness of the smooth surface of the body 1317, 

1351. 

தேக வீக்கசுரம் - த் kind of fever with swelling of the body 

381. 

தேள்விடம் - 10150 of scorpion 1375. 

தொடைவாழை - ஒருவித சிலந்தி நோய் - 1615 is deep 

abscess of the thigh 746, 1195, 1371. 

Qsreiron. Gyrus - Diseases of the throat organs such as 

laryox, trachea, gallet etc. 338, 813. 

தொண்டைப்புண். - Disease of the throat such as 

inflammation, soreness, ulceration etc. of the internal 

parts as tonsils larynx etc, 502,
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Qsrorentcnyho ~ Cancer of the throat 1370, 

தொரத்திப்பு - தொந்தித்தல் - 960001/41த 001%ற1104160 as diseases 

693, 1003, 1135, 1171, 1326, 1419, 1430. 

Gara ~ @amy.wepth - Malignant fever due to. morbific 

diathesis; oftéardi¢ec) - Fever due to some poisonous 
elements in the system 644, 1454. 

Ggmtib - Disorder of the three humours 20, 21, 26, 29, 
31, 44, 143, 151, 184, 582, 936, 938, 1014, 1015, 1036, 
1124, 1172, 1320, 1333, 1395, 1400, 1456. 

s5Q@&ae ~ Tremulousness, shivering as body from cold 1183. 

நடுக்கற்குரம் - குளிர்சுரம் - Fever matked. by a child followed 

by high fever and sweating ague 1185, 1186. 

நடுக்கு வாதம் - A continuous tremor experienced in paralysis 

agitans 160. 

நடுவாதம் - நடுக்கு வாதம் - A continuous tremor experienced 

in paralysis agitans 551. 

நரம்படைப்பு - நரம்புத்தடை - 0091001100 ௦07 nerves 197. 

நரை - வெள்ளை மயிர் - ரோ பவா 131, 139, 338. 

நல்லவிடம் — Snake bite poison 956. . 

sAhigelt - sQag@ib Gelli - Shivering cold 1183, 

நாச்சூலை - நாக்குச்சூலை - ரர௦110த ௦ gouty pain of the 

tongue - Glossagra 421, 496, 502, 534, 746. 

நா௫ிறீர் - மூக்கின் வழியாய் நீர் வழிதல் - கேரம் 07 (16 3௦ 

502, 1444. 

நா௫ிப்புண் - 171061 01116 nose 285, 502. 

ந௱ட்பட்ட சுரம் - போ௦றம்௦ fever 339. 

நாவறட்சி - 4020069801 66 60நத05; thirst for thirst 

1395, 1396.
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நாவிருஞ்சு - 701501. 04 101௧ aconite 266. 

நீர்க்கட்டு - நீர்மறிப்பு - 850106 suppression of Urine; 

stricture of Urine 836, 861, 1203, 1316. 

நீர்க்கடுப்பு - நீரெரிச்சல் - Burning sensation while passing 

urine, Painful or difficult urination - Dysuria 607, 966. 

நீர்க்காசம் - ஒரு வகை ஈளைதோய் - catarrhal asthma 216, 

988. 

நீர்க்கோவை - உடம்பின் சண்ணறைகளில் கெட்டநீர் சேருகுல் - 

accumulation of morbid fluid from the surrounding 

tissues of the body 579, 751, 869. 

நீர்ச்சிறுப்பு - சொட்டு மூத்திரம் - Drippling urine. 

AtéexQ - temperature of water 212. 

நீர்த்தாரை - obstruction to the free passage of urine ~ 

stricture of urethra 600, 613, 813. 

நீர்ப்பாடு - நீர்க்கழிச்சல் - watery motion 849, 

நீர்ப்பாண்டு - நீர்க்கவிசை - ஒரு வகை மகோதரம் - Dropsy 

of the abdominal cavity - piscites 987. 

நீர்ப்பாய்ச்சல் - மூக்குநீர்ப் பாய்ச்சல் - Nasal catarrah, 

glanders 456, 508, 1440, 1473, 

81955 - Bilious affection with fluid secretion 987. 

நீர்ப்பிரளை - மிகு மூத்திரம் - Excess of secretion of Urine - 

Diabetes insipidus 995. 

நீர்ப்பில்லம் - ஒரு கண்நோய் - Trachoma 424, 1058. 

நீர்ப்பிளவை - பிளவைக்கட்டி - நீரிழிவினால் வரும் கட்டி - 

An exaggerated boil occuring in diabetic patients 548. 

நீர்ப்பீனிசம் - Nasal catarrh with offensive discharges of 

mucus 1259,
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நீர்பொசி - 883 

நீர்மேகம் - நீர்த்துளையிலிருந்து சம் போன்று நீர் வடியும் 

நோய் - 01604 202 

நீரடைப்பு - மூத்திரக் கருச்சிரம் - நீர்ச்சுருக்கு - Obstruction... 

of the urethral passage 197, 601, 606, 610. 

நீராமை - ஓரு வகை மகோதரம் - A kind of dropsy 193, 

389, 394, 446, 451, 573, 577, 869, 1022. 

Boy - Diabetes 200, 204, 221, 621, 623, 635, 645, 693, 

749, 911, 994, 1003, 1015, 1254, 1457, 1472. 

நீரேற்றம் - நீர்ப்பாண்டு - Dropsical swelling due to. 

accumulation of bad fluid from the surrounding tissues 

693, 1135, 1327, 1333, 1340, 1419. ் 

நெஞ்சடைப்பு - மாரடைப்பு - Obstruction in the chest 1031. 

நெஞ்9ற்கட்டு - மார்பில் கபம் கட்டல் - Accumulation of 

Phiegm in the chest 297, 508. 

நெஞ்சிற்குத்து - மார்பு வலி - Pain in the chest - Pectoralgia 

42, 64, 260. 

நெஞ்சிற்சூலை - க௦006 றக in the ௦௦ : 534 

நெஞ்சிருமல் - மஜ 1190, 1364. 

நெஞ்சுக்குத்து - மார்புவலி - Chest pain 976 

நெஞ்சுதோவு - மார்புவலி - Pain in the chest or thorax - 

Thoracodymia 297, 1007. 

நெஞ்சுவலி - மார்பு வலி - Pain in the chest or thorax - 

Thoracodymia 349, 472, 507, 1075. 

நெஞ்செரிப்பு - மார்பெரிச்சல் - Burbing sensation in the 

stomach with sour eructation due to acid dysepsia  - 

pyrosis 371, 693, 766, 769, 808, 836, 841, 861, 966, 

‘1270, 1285, 1326, 1332, 1340, 1364, 1416, .1436,- 1454, 

1465. 
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நெஞ்செரிவு - $0701௩த 50581100 1௩ 106 ௨௦௩௧ ch with sour 

eructation. due to acid dysepsia-pyrosis 1280. 

நெட்டிருமல் - continous cough 565. 

நெடுஞ்சுரம் - 1,082 0004101608 1896, chronic fever 367. 

நெடுமூச்சு ~ Saini. apse - Panting respiration - Polyhnea 

1454, 

நெரிகுரல் - குரல்கம்முதல் - &4[601100 01 (1084 (10தர் ௦014 

952. 

நேத்திர ரோகம் - கண்ணோய் - 150896 01168 86 901. 

நேத்திர நோய் - கண்ணோய் - Disease of the eye 694; 

பக்கசூலை - விலாபக்கத்தில் ஏற்படும் குத்தல் நோய் - Pin 

prick or shooting pain felt on the sides - pleurisy 527, 

530, 534, 746, 935, 

பக்கவாதம் - பாரிச வ௱தம் - Hemiplegia 979, 1124, 1260. 

பக்க airy - utile amg - Hemiplegia 762, 980. 

uBuWereno - Absence of appetite - Anorexia 45, 1188, 1442. 

பட்சவாதம் - ugsomnrgh - Hemiplegia 1394 

படர்தாமரை - A kind of skia disease that spreads like ring; 

worm 315, 453, 1020. 

படராமவாதம் - A kind of vatha disease due to heat 161. 

படலம் - கண்படலம் - An eye disease - cataract 424, 

படுபருக்கள் - கோடைக்கட்டி - summer boils 451, 452. 

படுபுண் - வெப்பப் புண் - 13ம் boils 318 

படுவன் - கரற்படுவன் - க eczema like ulceration bélow-the 
knees 688, 737. 

பணைப்பு - பருத்துல் - $6௦01118த 0819) . 1135, 1205, 1352, 
1435, 1465, ்
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பதகரி - & kind of skin disease 901, 953. 

Lud Bund - Madness 403, 751, 759, 957, 

பரு உ ரிர்றற19 07 ௭8 294, 737. 

பலசுரம் - 10 371, 375, 766, 847, 1172, 1418. 

பவுத்திரம் - ஒரு வகை மலவாயில் புண் - Fistula 285, 289; 

294, 456, 663, 676, 748, 749, 826, 935, 1010, 1371, 1472. 

பழஞ்சுரங்கள் - நாட்பட்ட சுரம் - Chronic fever 349, 355, 

1159. 

பழமலம் -நாட்பட்ட மலம் - Old foecial matter in deposit in 

the large intestines 1316. 

பழவினை - முன்வினை - 196609 of former births 1209. 

பழுபாகச்சரம் - A kind of fever 996. 

பழுவெலும்பு வீக்கம் - விலா எலும்பு வீக்கம் - 5961140த of 

rib-bone 530. 

பழையசுரம் - நாட்பட்ட agin - Chronic ulcer 1195. 

பழைய புண்கள் - நாட்பட்ட புண்கள் - ௫001௦ 1106 1195. 

பறங்கி நோய் - மேக நோய் - venereal disease - syphlis 

324, 588. 

பறங்கிப்புண் - ஓர் மேகப்புண் - An infections ore - Syphilitic 

A disease imported by the French in olden days into 

India - chancre 315, 318, 533. 

umes@ - A chronic dropsy causing paleness and bloating of 

the body 135, 147, 155, 181, 264, 273, 328, 330, 334, 

335, 338, 349, 489, 537, 539, 558, 577: 632, 677, 694, 751, 

869, 908, 935, 988, 1015, 1022, 1035, 1303, 1374, 1473. 

Linfleasruy - Paralysis 458. 

பாளை - ஓரு வகை மேகநோய். - ‘A kindof venereal: disease 

995, ,
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பிசாசு - Possessed by devil - Demoniac 1498, 

1945576 - A kind of asthma caused by excessive bile in 

the body 216, 220, 260, 969. 

பித்தகாமாலை - Jaundice - 830, 831, 1332, 1499. 

பித்த குன்மம் - An ailment marked by nausea, burning of 

the chest and dullness of appetite, bitter taste etc. 173, 

872. 

பித்த சிலேற்பனம் - Bile humour and Phlegm humour joing 

together and creating diseases 874, 1454. 

பித்த சிலேற்பன சுரம் - பித்த சிலேட்டும சுரம் - Fever caused 

by the combination of bile and phlegm humours 1449, 

பித்த சுரம் - ஒரு வகைக் கொடூரமான சுரம் - A virulent 

fever caused by exitement of bile humour 381, 620, 621, 

1097. 

பித்த சூலை - 00110 68. 

‘955 Gerona - A kind of anaemia 405, 1326. 

பித்த பாண்டு - கற anaemic disease 279, 907. 

பித்தம் - 911௦06 016866 2, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 26, 

28, 29, 36, 42, 49, 52, 56, 58, 63, 72, 91, 92, 338, 349, 

371, 539, 550, 669, 693, 694, 769, 808, 861, 908, 951, 
953, 969, 1031, 1254, 1282, 1283, 1289, 1302, 1364, 1409, 
1425, 1435, 

பித்தமேகம் - 50, 626, 883, 

பித்த ரூட்சை - ஒரு வகை பித்து நோய் - A kind of pitha 
disease 363, 861. 

பித்த வர்த்தனை - ஒருவகை வித்து நோய் 1135, 1145, 

பித்த வறட்சி - க உரு 152896 1435,
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பித்த வெட்டை - Gleet 535, 761, 841, 1270, 1275, 1351, 
1352. 

பிரகிருஇ - 1039. 

பிரமேகம் - வெள்ளை - 0௦101110௦௧ 334, 338, 343, 351, 542, 
550, 617, 636, 911, 912, 920, 995, 1007, 1457, 1460. 

பிரமியம் - பிரமேகம் - 00101100௦8 243. 

பிரமை - மயக்கம் - Perplexity - verigo, Giddiness of head. 

Hypochondria 957, 1039. 

பிரலாபசன்னி - அலறு சன்னி - Raving fits to utter inco- 

herent words - sré@armge 205. 

பிரலாபம் - அலறு சன்னி - Raving fits to utter incoherent 

words 200. 

பிரளி - வலிப்பு ~ Fits - 276, 802, 804, 1035. 

பிரளிவாதம் - பிரளிவாயு - தொப்புளண்டை கட்டி மாதிரி 

பெண்களுக்கு பிரளும் வாயு - Tumour like swelllag in the 

region of naval due to wind, generally occurs in females 

161, 

பிரிந்த கண் - ஒரு வகைக் கண்தேரய் - An eye disease 1058. 

பிரேத சன்னி - க 10ம் ௦17 உருமு 151. 

ewww - A disease of the eye - lid 759, 

Gersnar uhm F5.@ - A disease after child birth 937, 

986, 991. 

Deronen ever eg - sterility 1377. 

பிளவை - விப்புருதி - கோமமற012 221, 285, 294, 527, 688, 

735, 736, 737, 738, 827, 911, 951, 970, 1371. 

பிறகடம் - 441, 442. 

பிறநீர்க்கோவை - உடலில் கனல் மீறி வீக்கங்காணும் ஒரு 

நோய் - A disease in which the body is bloated 869.



982 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1300 

பிறவீச்சு - 1602801100 01 the muscles of the nape 1260. 

பீலிகை - வயிற்றில் மண்ணீரல் பற்றிய ஓரு நோய் - A disease 

of the spleen attended with lose of appetite. belching 

weakness. vomit, etc. 177, 178, 185, 190, 248, 264, 389, 

1022, 1043. 

பீனிசம் - நாட்பட்ட சலதோடம் - Chronic cold 226, 279, 

289, 694, 759, 882, 883, 869, 876, 976, 988, 1135, 1254, 

1340, 1370, 1440, 1441, 1443, 1473. 

புகைச்சல் - சண்மங்கல் - dimness of vision 426, 427. 

yossec) - Gps - cough due to iaflammation 55, 808, 

962, 1276. 

புண் - விரணம் ~ Ulcer 47, 158, 197, 212, 286, 294, 326, 

345, 456, 502, 519, 523, 527, 736, 739, 811, 827, 923, 

968, 976, 1240. 

புண்பொடி.கள் - சிறு கிருமிகள் $மக1! ௭01008. Germs 738, 
775, 778, 800, 841, 1369, 1473. 

yor - @Pcujsr - Perforating ulcer 689, 739. 

புழூ - இருமி - சோறு - worm 88, 1010, 1076. 

புழு - புழுவெட்டு - A kind of eye disease, Tineaciliorum 
426. 

புழுவெரிப்பு(புழுவரித் தல் - Germs causing irritation. Becoming 

bald ‘form disease) 996. 

புளித்தேப்பம் - புளியேப்பம் - ௨ from acidity of the 
stomach - Sour erection 966, 1436, 

yoéhr 5S - Uleer 309. 

Ly (509 4) - ஒரு வகை கண்ணோய் - Web or film in the 
eye lending a dull vision 425, 426. 

Us arb - pssarviéed-~ A kind of high fever 356, 386, 

387.
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பெருஞ்சூலை - ஒரு சூலைதோய் - க் 0152886 marked by 

shooting pain 530. 

Qugpreserciyeir - Chronic ulcer 422. 

பெருநோவு - குட்டதோய் - 1,603 193. 

பெரும்பாடு பெண்களுக்கு மிதமிஞ்சிக் காணும் சூதகவெழுக்கு 

- An immoderate secretion of the menstrual discharge - 

Menorrhagia 58, 178,179. 235, 238, 243, 253, 279, 792, 

892, 920, 1375, 1460, 1478. 

பெருமேகம் - மேகதோய் - Syphilis 1270. 

பெருவயிறு - வயிறு Gum ss0 - Abdominal drepsy 135, 

147, 155, 274, 389, 394, 443, 444, 445, 446, 451, 539, 579, 

857, 869, 1022, 1481, 1499. 

Gu - sipéen - Diarrhoea 49, 87, 596, 647, 706, 715, 

849, 850. 

Guu - Gera - Devil 407, 432, 1498. 

பேய்ச்சோறி - ஒரு வகை சொறி நோய் - Scabies - Itch 

289, 309. 

பேய்ப்பாடு - க் 11ம் of diarrhoea 849. 

பேய்ப் பிரமை - க் 1100 of delirium 409, 

Qur&s grow - A kind of constipation of the bowels 608. 

பொருமல் - வயிற்றுப் பொருவல் - Wind noise in the stomach, 

owing to indigestion - flatulency 243, 472, 489, 792, 

809, 841, 847, 988, 1177, 1363, 1436, 1473. 

பொருமுதல் (வீங்கல்) - வாயுவினாலுப்பல் - To swell or bloat 

as the body with wind or indigestion 54. 

பொறிகலக்கம் - பொறிதட்டல் - An appearance of notes 

floating before the eyes caused by the sudden affection 

of the retina ~ Maseac vyolitante 436.
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மகா நோய் - வாதநோய் - & deep seated seriously affecting 

the vital principles foreboding a fatal 1328. 

மகாவாத சன்னி - வாதக் குடைச்சலுடன் கூடிய சன்னி 

Nervous disease, neuratgia 1384. 

மகாவாதம் - psribeul ubsu ag args Garu - Nervous 

disease such as palsy neuralgia etc. 371, 778, 950, 978. 

மகோதரம் - நீர் பெரு வயிறு - &$௦4(98 38, 135, 193, 389, 

394, 572, 573, 577, 668, 869, 892, 900, 908, 1015, 1022, 

1037, 1043, 1209, 1477. 

, மஞ்சட்காமாலை - ஒரு வகைக் காமாலை நோய் - Yellow 

Jaundice 543. 

மண்டைக் ஈரப்பன் - குழந்தைகளுக்கும் காணும் மண்டைச் 

Agm@ - Children scalp sore 1260. 

மண்டைச்சூலை - மண்டையில் சூலத்தால் குத்துவது போல 

நோதல் - A disease of the head in which pricking and 

tingling pain 1s felt inside the head as if sling by a 

poisonous insect 502, 591, 759, 976. 

மண்டை நோய் - தலைநோய் - Disease of the head in 

general 594, 1370. 

மண்டைப்பீனிசம் - மண்டைக் கொதிப்பினால் மூக்கிலுண் 

டாகும் ஓர் நீர் ஒழுக்கு - catarrh of the nose 1254. 

மண்டையிற் குத்து - ஓர் வகைக் குத்தல் நோயுள்ள தலைவலி- 

A kind of head ache - Cephalagia 11. 

weiter. curgib - A kind of head ache 1124. 

மணல் மேகம் - A kind of venereal disease 210. 

மணிக்கட்டு வாதம் - Rheumatism in wrist bones 938, . 

மத்தமாரம் - உன்மத்தம் - 14௦௩108110 from liquor 403 

மதிமயக்கம் - உன்மத்தம் -:]4800085; வெறி - பேக - 957, 

1235, 1260, 1270.
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மதுகாள கண்டன் - க் 0190860 939. 

மதுமேகம் - அதிக அளவுடன் சர்க்கரை கலந்து நீர் இறங்கும் 

@@ Gurus - Diabetes mellitus 210, 626, 995. 

105 5SAg7 oof - A chornic diarrhoea 499. 

மந்தகாசம் - ஒரு வகைச் சயரோகம் - கல 1006. 

மத்தசுரம் - செரியாமையினால் உண்டாகும் ஒரு வகைக் 

காய்ச்சல் — Fever due to indigestion common in children 

363, 887. 

மந்தம் - அசீரணம் - Indigestion 33, 34, 37, 43, 53, 768, 

847, 849, 966. ந் 

மந்த ரூட்சை - Indigestion 887. 

மத்தாரகாசம் - ஒரு வகைக் காச நோய் - க kind of asthma 

attacking during rainy or cloudy season 746, 836, 975, 

1363, 1384, 1406. 

மயக்கம் - உன்மத்தம் - Mental delusion 9, 81, 432, 438, 

498, 499, 1198, 1412. 

மரண சன்னி - உயிரைப் பறிக்கும் ஒரு வகை gore - A kind 

of brain fever resulting in death - Acute delirium 936. 

மருள் '- பேயாட்டம் - Devilry 407. 

மலக்கட்டு - மலச்சிக்கல் - Constipation of the bowels - 

costiveness 86, 857, 1196, 1203, 1316, 1333, 1455. 

மலசலக்கட்டு - மலசல)க்கு - Constipation and retention of 

Urine 808, 1205, 1267, 1424. 

மலசலபந்தங்கள் - மலசலக்கட்டு - Constipation and retention 

of Urine 1436. 

மலட்டுவலி - நக00 006 50 sterility 455. 

மலநீர்க்கட்டு - மலசலக்கட்டு - நிரரப்1றத ௦14 1ம் காம் 840015 

1444.
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மலபந்தம் - மலக்கட்டு - Constipation complete supression. of 

stools 720, 1180, 1200, 1351, 1412, 1419, 1456. 

மலபந்த வாயு - மலசலத்தைக் கட்டும் வாயு - 16 wind that 

binds the bowels and causes constipation 1302. 

மாங்கச மேகம் - க kind of venereal disease 210. 

மாதர் eo. - Woman’s menses 1377. 

மாந்தக் கழிச்சல் - குழந்தைகளுக்கு வரும் ஒரு கழிச்சல் நோய் 

- A kind of diarrhoea in children accompanied by 

hoarsevoice, convulstions etc. 498. 

மாந்தம் - செரியாமை - Indigestion 167, 225, 229, 276, 804, 

1189. 

மாலைக்கண் - இராக்குருடு - Night blindness 429, 431, 

1058. 

wire sib - Fever due to change of climate - Acclimation 

fever 381, 585, 674, 821, 1156, 1184, 1416. 

மாறாச்சுரம் - தொடர்க் srdiéec - Continuous fever 381. 

(ya@uifey - Burning sensation in the face 984, 

முகவாத சன்னி - புருவத்திலும், செவியிலும் குத்தலுண்டாக்கி 

முகத்தையும் வாயையும் ஒரு பக்கமாக மாற்றித் திருப்பி 

விடும் ஒரு சன்னி நோய் - Facial paralysis rendering 

gargling or spitting impossible 160, 953. 

மூகவாதம் - முகத்தைப் பற்றிய நோய் ~ A disease affecting 

the face, facial paralysis 979, 1015, 1045, 1124, 1260, 

மூகிழ்மூலம் - அரும்பு மூலம் - நீடும் hike biles 300, 

முசல்வலி - ஒருவகை வலிப்பு - & 1/0 ௦1 ரே!190110 116 405, 

407, 1031, 1043. 

முட்படலம் - & 0180850021 106 ௦11 136. 

முடத்கம் - முடங்கல் - நமத யம் 1260,
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முடக்கு - கை, கால்களை முடக்கும் ஒருநோய் - A disease 

. which prevents the use of limbs or deforms the limbS 

1301. 

மூடங்கள் - ga Gord - A disease that causes contraction of 

limbs 319, 978. 

மூடச்சூலை - முடக்குசூலை - 1816ம10௧(102 ௧1111௦14௦௨ 534. 

மூத்தோடச்சுரம் - வாத, பித்த, சிலேட்டுமக் கோளாரினால் 

ஏற்படும் காய்ச்சல் - Fever brought about by the 

disturbance of the three humours in the system 1153. 

முத்தோடம் - முப்பிணி - The combined vitiation of wind, 

bile and phiegn humours called Jamipatha dosham 33, 

1035, 1183. ் 

முதிர்வாதம் - ஓடுவாதம் - Swelling that traverses the whole 

body 978. 

முயல் மூர்ச்சை - ஒரு வகை வலிப்பு தோய் - A kind of spasm 

due to distemper 561. , 

முயலகன் - முயல்வலி - Epilepsy 1260. 

முலைக்குத்து - முலையில் ஊடுியினாற் குத்தினாற் போல் 

காணும் வலி - Piercing pain or lanciating pain in the 

breast - Mammary neuralgia 285. 

முழந்தாட்ருலை - & painful disease affecting the knee 527. 

முழிக்குருடு - முழுக்கண் 6@@ - Complete blindness 1058. 

முளை - பருவின் முளை - 106 root of abscess or piles 46. 

முளைசோரி - £1125 with blood root 300. 

முளை மூலம் - முளையோடு கூடிய மூலநோய் - Piles 300, 

711. 

முறுக்குவலி - உடம்பை முறுக்கி வலிக்குமொரு நோய் - 

Torminia 274.
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முறைக்காய்ச்சல் - விட்டுவிட்டு முறைப்படி வரும் காய்ச்சல் 

- Fever coming in succession or by turns - Intermittent 

fever 381, 385. 

முன்னடைப்பு - & disease which prevents chewing 1031. 

மூக்கில் நீர்ப் பாய்ச்சல் - மூக்கினின்று சளிநீர் ஓமுகல் - 

Running nose ~ catarrh of the nose 562. 

மூக்கில் ரத்தம் - மூக்கினின்று இரத்தம் ஓழமுகல் - Epitaxis 

314. 

மூக்கில் விடநீர் - மூக்கினின்று விடநீர் ஓழுகல் - Nasal 

catarrh 473. 

மூச்சடைப்பு -. மூச்சுத்தடை - $ய1400க1101 கருப் 549. 

மூச்சுச் சுவாசம் - மூச்சுத் இணறல் - A kind of respiratory 

disease 1445. 

மூத்திரக்கட்டு - நீர் பிரியாமை - 8000085101. 07 மார 197. 

மூத்திரக்குண்டி - தூக்கத்தில் நீர் விடுதல் - 1௩௦௦0(1 0006 ௦8 

Urine - Enuresis nocturna 995, 1254. 

மூத்திரபாளை - ஒரு சிறுநீரக நோய் - A kind of Urinary 

disease 260, 749, 1003, 1254. 

மூத்திரமடைப்பு - Sree - Suppression of Urine - Anurea 

749, 

மூர்ச்சை - நினைவு மயக்கம் - Loss of consciousness 1] 

253, 301, 853, 984, 1027, 1030, 1035, 1043, 1180, 1254, 
1456. 

மூலக்கிராணி - மூலாதாரத்தைக் கடுத்துளைத்து காற்றமாய்ச் 
spud so Gourds ~ A chronic disease marked by watery 
diarrhoea with foul smell, burning sensation in the chest 
and abdoman, gargling in the abdomen etc. 1303. 

மூலதோட பேதி - மூலாதாரத்தைக் கடுத்துளைந்து நாற்றமாய்க் 
a puy @@ Corus - A chronic disease marked by watery
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diarrhoea with foul smell, burning sensation in the ches 

and abdoman, gargling in the abdomen etc. 49. 

மூலம் - ஆசன வளையங்களில் கஇழங்குமுளை போல் உண்டாகு 

மொரு நோய் - 1118 45, 300, 303, 338, 677, 746, 748, 

1175, 1176, 1177, 1310, 1371. 

மூலமுளை - The fleshy excresence protruding outwards in 

the rectum caused by piles 967, 986, 1010, 1473. 

மூலரத்தம் - இரத்தமூலம் - Bleeding piles 711, 837. 

apweres - Pain due to piles 808. 

மூலவாயு - மந்தமுடன் உடல் வெளுத்து, வயிறு இரைந்து 

கொண்டிருக்கும் ஒரு நோய் - A windy disease attended 

with loss of appetite, Bloodlessness and noisy bowels 762. 

மெய்க்குடைச்சல் - உடம்பினுளைவு - Pain all over the body 

527. 

மெய்நீர் - மூத்திரம் - Urine 1269. 

மேசுபேதி - மேக நோயாலுண்டாகுமொரு கழிச்சல் நோய் - 

Chronic diarrhoea caused by the venereal defects in the 

system 49. 

மேகம் - பெண் தொடர்பினாலுண்டாகுமொரு 
நோய் - 

Venereal disease - Syphilis 37, 39, 50, 55, 57, 58, 59, 

66, 79, 86, 88, 135, 207, 258, 330, 334, 495, 616, 669, 

675, 677, 694, 750, 759, 784, 827, 837, 895, 909, 911, 

912, 916, 937, 1003, 1008, 1031, 1254, 1259, 1303, 1465, 

1472. 

மேகவெட்டை - வெள்ளைநோய் - Gohorrhoea 238, 693, 

1145, 1299, 1380. 

மேல்புள்ளித் தாமரைகள் - A kind of skin disease 1021. 

மேல்மூச்சு - மேல்மூச்சு வாங்கல் - Panting 41. 

மேல் வயிறு விக்கம் - மேல் நோக்கிய வயிறு - The uppet 

elevation of the stomach 1022.
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மேல்வாதம் - மேல் நோக்கு வாயு 979, 

மேலிளைப்பு - "1/௦ 988, 

மேலெரிப்பு - உடம்பெரிச்சல் - Burning sensation or itching 

sensation in the body 366. 

மேலெறிவு - உடம்பெரிச்சல் Burning sensation or itching 

sensation in the body 221. 

மேலேப்பம் - Sour erection 1171. 

Cinh@onw - Acute pain 527. 

மேனோக்கு வாய்வு - மேலேயெழும்பு வாயு - moving upwards 

said of pains 404. 

யோனிச்சூலை - பெண் குறியில் குத்தலையுண்டாக்குமொரு 

சூலைநோய் - க 019௧56 10 (16 genital of women causin 

pin prick pain 179, 286, 746. 

யோனிப்புற்று - பெண்குறியில் உண்டாகும் ஒரு மேகப்புண் 

A sore in the genital of a female due to venereal causes 

1370. 

'ந.த்ரரரோகம் ~ wrrotiy ~ Angina pectoris 41, 42. 

லகரி - கஞ்சா நோய் - வெறிநோய் சீச்2. 

வசூரிப்புண் - spdsmociijsir ~ Smallpox ~ Ulcer 305, 309. 

வண்டுகடி - உடம்பிற் தழும்பையுண்டாக்கும் பூச்சிக்கடி - 

Sting by beetle causes urticaria 88, 892, 908, 976. 

வயிற்றிரைச்சல் - செரியாமையினால் வயிற்றிலுண்டாகும் ஒசை 

Gurgling in the abdomen due to indigenion and other 

causes 48, 78, 721, 715, 717, 731, 778, 808, 818, 966 

1270, 1327, 1333. 

வயிற்று நோய் - வயிற்றிலுண்டாகும் நோய் - Disease of the 
abdomen 579, 750, 854, 1424, 

வயிற்று நோவு - வயிற்றுவலி - Stomach pain 274, 1379, 
1424,
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வயிற்று ரத்தம் ~ A disease of the abdomen 734, 

வயிற்றுவலி - 500௩80 pain 498, 572, 991. 

வயிற்றுளைச்சல் - வயிற்றுல் குடைதல் போன்ற நோய் - 

Boring pain abdomen 711, 715, 721, 753, 809. 

வயிற்றெரிவு - வயிற்றில் காணும் எரிச்சல் - நீபாபர்ரத sensation 

inthe stomach - Pyrosis ~ Brash: 266, 340, 774. 

வர்ணன்மேகம் - இ 1800 of venereal disease 210. 

வல்லியம் - கூ 0180886 389. 

வல்லை - ஒரு Corus - A disease 193, 

வலக்கண்ணோவு ~ A disease of the right eye 428. 

வலி - நோவு - 7௨௩ 64, 135, 184, 551, 769, 1177. 

cuslacr - Eye pain 1058. 

வலிகுன்மம் - செரியாமையினால் வரும் ஒரு நோய் - 

Gastralgia, Gastrodymia 577, 646, 968, 1009, 1436. 

வலிப்பு - இழுப்பு - 0190151008 07 1116 400, 409. 

வற்றுவஈதம் - ஒரு வசை வாதநோய் - A kind of rheumatic 

disease 161. 

வறட்சி - 2.witay - Siccity 147, 148, 226, 351,377, 646, 808, 

832, 883, 908, 1135, 1145, 1320. ன சு 

வறட்சியிருமல் - வறட்சியினால் ஏற்படும் இருமல் - ஸேஜ் 

due to dryness 1400, 1444. 

வறள்மூலம் - ஒரு வகை மூலநோய் - A variety of pilse, marked 

by very hard stools 303. 

வாதகுன்மம் - நெஞ்சிலும், வயிற்றிலும் வரிக்கச் செய்யும் ஒரூ' 

வகைக் குன்மம் - க 12100 of dyspepsia 171, 172) 871... 

வாத தம் - வாதசயித்தியம் - Combination of wind and 

Phlegdy humours 1361, 1302;
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வாதசுரம் - உடல்உடுத்து, சந்துபொருத்துகளையும், கீழ்முதுகு, 

விலாவை நொந்து, குளிர்நடுக்கஞ் செய்யும் சுரம் - [960206 

fever 200, 480, 1096, 1155, 1157, 1159. 

வாதசூலை - உடல்கனத்து நடக்கவொட்டாத ஒரு நோய் - 

Rheumatic gout 69. 

வாதபித்தம் - ஒரு நோய் - A disease caused by the 

combination of wind and bile humours 8. 

வாதம் - முப்பிணியிலொன்று - One of the three humours 2, 3, 

9, 10, 13, 14, 20, 28,°29, 36, 49, 53, 56, 63, 64, 65, 91, 92, 

162, 164, 264, 542, 543, 551, 692, 693, 900, 908, 935, 

938, 953, 956, 969, 980, 1009, 1020, 1027, 1030, 1039, 

1099, 1124, 1200, 1260, 1266, 1303, 1332, 1363, 1368, 

1379, 1394, 1435, 1494, 1496. 

வாதமேகம் - A kind of venereal disease 51, 57, 210. 

வாதவெட்டை - க disease due to venereal heat 535. 

வாதபித்த சூலை - கைகால் பொருத்துகளில் கரடுகட்டி 

உடம்பு புண்ணாதல் - A disease of the joints - 

Rheumatism 71. 

வாதை - நோய் - Pain 303. 

வாந்தி - ஐக்காளம் - Vomitting - Anabole 11, 63, 68, 158, 

289, 472, 683, 769, 808, 836, 841, 850, 861, 970, 1267, 

1269, 1270, 1282, 1302, 1333, 1340, 1413, 1416, 1423, 

1426, 1458, 1465. 

வாய்ச்சூலை - இரச மருந்தினால்! ஏற்பட்ட வாய்வேக்காடு - 

Inflammation of the mouth by mercurial poisoning 421, 

827 

eri - Saliva 11, 56, 63, 968, 1269. 

வாய்நீருறல் - வாயில் நீர் சுரத்தல் - Salivation - Ptyalism 
377, 1283. 

வாய்வாதம் - வாய் கடுத்து பேசக் கூடாதிருக்கும் நோய் - க் 

disease causing lock jaw and perspiration 551,
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வாய்விப்புருதி - ஒரு வகை சிலந்தி நோய் - 14௦011 cancer - 

955. 

வாய்வுலர்த்தல் - Dryness of the mouth from the lack of 

normal secretion - zerostomia 403 

வாயில் 7 $5tb - Blood from mouth 314. 

வாயு - வாயு நோய் - 19186886 of the vayu 10, 15, 20, 24, 

31, 33, 36, 40, 41, 43, 45, 49, 52, 53, 54, 64, 75, 81, 

86, 95, 190, 203, 266, 504, 507, 541, 554, 596, 693, 745, 

750, 761, 766, “768, 774, 809, 842, 847, 857, 861, 883, 

935, 950, 966, 1009, 1020, 1021, 1058, 1135, 1175, 1176, 

1177, 1289, 1316, 1332, 1339, 1368. 1371, 1376, 1379, 

1424, 1436. 

வாயுக்குத்து - A theumatic disease 954, 1412. 

வாய்ச்சூலை - ஒரு வகை சூலை - A rheumatic affection 

1030. 

வாயுமூர்ச்சை - க் 100 of fainting 561. 

auruy Gosh - A kind of vanereal disease 626. 

வாயூறல் - வாயில் பித்த நீர் ag gee - Secretion of fluid in 

the mouth 1436. 

Asse - hiccup 11, 158, 269, 329, 343, 683, 1135, 1136, 

1137, 1138, 1318, 1319, 1320, 1340, 1395, 1396, 1397, 

1398, 1399, 1400, 1454. 

விகற்பம் - சித்த விகற்பம் - மணக்கோணல் - False notion 

405. 

விடக்கடி - விடமுள்ள பூச்சிகள் கடி - நீம் of poisonous 

creatures 328, 551, 1027, 1371 

விடசரம் - ஒரு வகைக் காய்ச்சல் - த. 18றம் of malarial fever 

363, 367, 371, 381, 581, 582, 766, 1180, 1205. 

விடதோடசரம் - Fever caused by 1267. 

௮-63
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விடபாக சுரம் - ஒரு வகைக் காய்ச்சல் - வாய்வு உடலில் ஏறி 

விடம்போல் வீங்கிக் கொல்லும் ஒரு நோய் - & disease 

causing anasare and paleness and fever 1163, 1209, 

1416, 

விடப்பாண்டு - உடல் வெளுத்து, சுரம் Derg Curar gma 

யுண்டாக்கும் ஒரு நோய் - Dropsy 774, 869, 1333. 

விடபாகம் - & 3150866 கொறவ்றத க085806 ௨ம் 0121 685 8௩ [8940 

334, 484, 489, 539, 577, 751, 987, 988, 1135, 1165, 1184, 

1200, 1202, 1269, 1303, 1473. 

விடம் - நஞ்சு - Poison 405, 407, 411, 548, 571, 970. 

விடாச்சுரம் - விடாக் காய்ச்சல் - 0001100009 fever 566, 812, 

1184. 

விப்புருதி - சிலந்தி நோய் - Abscess; cancer or careinoma, 

285, 289, 330, 334, 746, 747, 750, 1022, 1195, 1371, 1378. 

விரண க்கட்டு - ந1றபீ/றத 06 00 01௦82 197. 

விரணசன்னி - காயம், புண் முதலியவைகளால் ஏற்படும் சன்னி 

~ Delirium caused by injuries 936. 

விரணம் - இறந்த புண் - கற open sore - Ulcer 39, 41, 86, 

286, 294, 326, 462, 527, 689, 778, 907, 1055, 1235, 1237, 

1369, 1473. 

விரியன்கடி - Bite of viper snake 1375, 1378. 

விரோசனம் - மலத்தையிளகச் செய்து பேதியுண்டாக்கல் - 

Laxatives 547, 708. 

Aomggeaunrgb ~ A kind of vatha disease 161. 

விலாதோவு - விலாப்பக்கம் ஏற்படும் வலி - ‘Pain in the sides 

of the chese 530. 

விலாவெலும்பு வீக்கம் - பக்கத்தெலும்பு வீக்கம் - Swelling in 

the rib-bone 534.
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விமிசலக்கண் - ஒரு வகைக் கண்ணோய் - க 6/6 disease 
1038. 

விழிமயக்கம் - ser wudeib - Whirling of the eyes 427. 

விக்சும் - ஊதல் - Swelling 135, 147, 289, 294, 489, 527, 

530, 613, 688, 693, 736, 737, 800, 827, 987, 1022, 1139, 
1203, 1235, 1333, 1340. 

வீச்சு - வலி - ௦91810 1043. 

வீரியவிருத்தி - தாது Qumsse - Increase of sexual power - 

aphrodisiac 1299. 

வெகுதாகம் - மிகுதியான நீர்த்தாக நோய் - Acute thirst - 

459, 

AagGuA - MeGurce aiPfsen Corus - Acute diarrhoea - 

847, 

வெட்டை - பிரமேகச்சூடு - Venereal heat 36, 86, 148, 135, 

158, 264, 367, 371, 492, 533, 775, 778, 784, 792, 1134, 

1254, 1276, 1290, 1326, 1344, 1465. 

வெட்டைச்சூடு - பெண் போகத்தினால் ஏற்பட்ட சூடு - heat 

caused by intercourse - venereal heat 375, 11345. 

வெடிகரப்பன் - ஒரு வகைக் கரப்பன் நோய் - & 1103 07 

eczema with fissures 901. 

வெடிசூலை - ஒரு wersé Gone - A kind of rheumatism 

416, 534, 892, 968, 1007. 

வெடிப்பறங்கி - ஒரு வகைப் பறங்கிப்புண் - & venereal sore 

1370. 

வெடிப்புண் - Fissure forming an ulcer 71. 

வெண்கடுப்பு - ஒரு கண்ணோய் - 19156856 01116 6/6 அல்லது 

வெள்ளையுடன் கூடிய மூத்திர நோய் 197. 

வெண்குட்டம் - White leprosy 328, 1021.
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Qa cie@aranip - White phlegm 1289. 

வெண்சுரம் - ஓரு வகைக் காய்ச்சல் - A variety of fever 

582, -605. 

வெண்தநோய் - வெண்ணோசக்காடு - வெண்ணோவு - பிரசவ 

மாதறகுமுன் உண்டாகும் வேதனை - False labour pains 

579. 

வெதுப்பு - சுரம் - ன 847. 

வெப்பு - ஒரு சுர நோய் - ளா 349, 394, 869, 892, 907, 

991, 1043. 

வெப்புப்பாவை - சுரம் வாயுமிகல், உடம்பு வற்றல், மயக்கம் 

இவற்றுடன் கூடிய ஒரு வகைக்கட்டி - க் kind of distemper 

in the bowels with offensive smell; Swelling inthe bowels 

after chronic fever 185, 249, 349, 389, 577, 1007. 

வெள்ளுடைப்பு - வெளுப்பான கழிச்சல் - White coloured 

diarrhoea in children due to indigestion 314, 548. 

வெள்ளெழுத்து - ஒரு கண்ணோய் - An eye disease marked 

by inability to read 427. 

வெள்ளை - மேகவெட்டை - Orchitis 53. 

Qesironar of ibs - White discharge - Leucorrhoea 54, 632. 

GasrCarréerath - வெறும் வாயை ஓக்காளித்தல் - கக்க 

வில்லாத ஓக்காளம் - 1480808 அற 98(0 8100௦ 19 emitted ~ 
1409. 

வெளிக்குத்து - Outer pain 1043. 

வெளி - மயக்கம் - Giddiness; போதை - Fury from liquor 

409, 411. 

வெறிப்பித்து - பைத்தியம் - ]ீகம்௩௦85 403, 438. 

வெறிமயக்கம் - குடிவெறி - 011%0086 436. 

வேர்வை - வியர்வை - $968/; 1600181100 10, 44, 81, 1180, 

1189, 1214, 1216, 1416, 1418, 

ae



பின்னிணைப்புகள் 997 

பாடல் முதற்குறிப்பு 
(எண்; பாடல் எண்) 

அகற்றிவிடும் சூசிகாசூ. 814 

அகற்றிவைக்கும் 

தோய்களுக்கு 843 

" அகற்றுவது செம்மரையும் 

826 

மரணமாம் 

1097 

வன்னித்தோல் 

590 

அஞ்சுடனே வேர்வகையுங் 

ACh EIT Bir ott 

அஞ்சான 

990 - 

அஞ்சுபலம் வேரிடித்துத் 373 

அடிமுடியு மாகிதின்ற-காப்பு 
அடுக்குவது குழிகீழு 160 
அடுத்ததொரு ரசாயனவை 

559 

அடுப்பேற்றிக் கமலவன்னி 

510 

அடைத்ததொரு 
பொடிகுன்றி 151 

அடைத்ததொரு 
மருந்ததனை 576 

அடைத்திட்ட களிம்பதனைப் 

. 1195 

அ௮அடைவாக நாளொன்று 788 

அடைவாம் இன்ன 1224 

அண்டாது. இன்னமொன்று 

466 

அதிமதுரம் சீரகம்வெண் 1400 

அயனாகி ஒருகற்பம் 511 

அரச்குடனே இலாமிச்சம் 

365 

அரிதா ரத்தின் 1231 

அருந்தப்போம் இன்னமொரு 

1151 

அருந்திப் படியே 1240 
அருந்திய நாள்மட் 1302 

அருநீ்தியரை நாழிகைக்கு 

705 

அருந்தினால் தருகிற 832. 
அருந்துவது மண்டலந்தான் 

763 

அருமையென்ற காந்தத்தை 

1480 

அரைத்ததொரு 
மருந்ததனைச் 677 

அரைத்ததொரு 
மருத்தகுனைத் 868 

அரைத்ததொரு 
மருந்துதனைக் 1067 

அரைத்ததொரு 
மருந்தெல்லாந் 410 

அரைத்தமருந் தப்போதிற் 
731 

அரைத்திட்ட மருந்தோடே. 

279



998 அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

அரைத்திடவே பாகவிலைச் ' 

820 

அரைத்துவைத்த சிந்தூரம் 
1208 

அரோசியும்போம் சுரம் 

போகும் 249 

அவ்வண்ணம் அடக்கியே 405 

அவித்திடுவாய் சுண்ணநீர் 

102 

அழிவின்றி நோயன்றிப் 1106 

அளந்ததற்குக் கற்கவகை 277 

அறிந்திட உந்திக் 31 

அறிந்திட வாயு 55 
அறிந்திடும் எல்லாம் 16 

அறிந்துசெய் வாத 1301 

அறிந்துதான் இதற்கு 3 
அறிவதுதான் சோகைபித்தம் 

694 

அறிவது வாதந் 9 
அறிவால் அறிவாய் 1372 
அறிவுகெட்ட விடத்தாலுஞ் 

411 

அறைகிறேன் அயக்கிண்ண 

108 

அறைகிறேன் இலவங்கம் 259 
அறைகிறேன் எலும்புருக்கி 

238 
அறைகிறேன் ஒருசட்டிக் 

1470 
அறைகிறேன் சுக்கில 818 
அறைகிறேன் பிக்தவெட்டை. 

1270 
அறைகிறேன் 

பீனிசத்தின் 1439 
அறைந்த குணத்தின் 1452 

அறையீறேன் வெண்காரம் 

201 

அண்பாகதக் காமரையின் 291 

அனைத்தும்போம் 

வல்லாரைச் 616 

ஆக்கிய கசாயந் 1117 

ஆக்கிய கசாயநீ 1281 

ஆக்கயெதோர் ஒருகூறுக் 1165 

ஆக்கியதோர் சிந்தூரம் 927 

ஆக்க மருந்தஞ்சும் 1414 

ஆக்கிய யிந்த 1277 

ஆகாத வாத 71 

ஆகா தின்னும் 1220 

ஆகாது என்றுசொன்ன 1491 

ஆகியதோர் இந்தூரந் 539 

ஆகுியதோர் தங்கபற்பம் 895 

ஆகிய மேகந் 63 

ஆகின்ற வாறு 80 

அகுமடா நோய்வருங் 1101 

ஆகுமப்பா சர்க்கரைதேன் 

1084 

ஆச்சப்பா இரத்தினங்கள் 

1049 

ஆச்சப்பா கந்தஎமும் 943 

ஆச்சப்பா கர்ப்பூரச் 116 

ஆச்சப்பா மேகங் 50 

ஆட்டடா கோமிமுட்டைத் 

1472 

ஆட்டடா பழச்சாற்றில் 142 

ஆட்டடா மத்தஞ்சாறு 569 

ஆட்டத்தா ளாகுமடா 1477 

ஆட்டப்பா சுமலவன்னி 947 

ஆட்டப்பா சாமமொன்று 

1038 

ஆட்டப்பா நாளொன்று 1023



பின்னிணைப்புகள் 

ஆட்டிநீ எண்குறுணி 287 
ஆட்டிநீ பரப்பியே 490 

ஆட்டி யதற்கு 1306 

ஆட்டியதிற் கலந்துகொண்டு 

220 

ஆட்டியதைக் கயிறுஉட்டி 

1063 

ஆட்டியகைக் குகைபிடித்துப் 

166 

ஆட்டியைக் 

சுண்டைக்காய்ப் 646 

ஆட்டியதோர். சிந்தூரம் 

1035 

ஆட்டியகோர் தூளெடுத்துக் 

903 

ஆட்டியதோர் தூளெடைக் 

567 

ஆட்டியதோர் தைலத்தைக் 

413 

ஆட்டியதோர் மருந்ததுவும் 
931 

ஆட்டியதோர் மருந்துக்குட் 

153 

ஆட்டியதோபர் மருந்துக்குள் 

351 

ஆட்டியிந்த நெய்தனிலே 285 

ஆட்டியே எண்ணெய்படி 377 

ஆட்டியே எருக்கிலையில் 914 

ஆட்டியே ஒருசாமம் 896 

ஆட்டியே கலக்கியோர் 375 

ஆட்டியே பழஞ்சீலை 691 

ஆட்டியே பாச்களவாய் 454 

ஆய்டியே வில்லைகட்டின் 

1012 

ஆட்டுவதும் தும்பைச்சாறு 

. 972 

999 

ஆட்டுவது மத்தஞ்சாறு 199 

ஆடவே அமிர்தசஞ்' 140 

ஆண்மைசொல்வோம் 

பறந்கிப்பட் 779 

ஆண்மையெறன் 

துத்தமொன்று 583 

ஆணியென்ற கரப்பனொடு 

792 

ஆம்மிள குப்பு 1438 

ஆமடா நெய்பாலுந் 848 

ஆமடா வெட்பாலை 733 

ஆமப்பா இவைமூலங் 322 

ஆமப்பா உருத்திர 42 

ஆமப்பா எழுபத் 94 

ஆமப்பா ஓசை 22 

ஆமப்பா கடுவத் 62 

ஆமப்பா கொடுப்பையோ 

1342 

ஆமப்பா சிற்தூரங் 915 

ஆமப்பா சிந்தூரம் 922 

ஆமப்பா சிந்தூரம் 994 

ஆமப்பா சிறு$ரை 885 

ஆமப்பா சுரதோடந் 1086 

ஆமப்பா தீராத 1326 

ஆமப்பா நீர்ப்பாடு 849 

ஆமப்பா நோய்கட் 69 

ஆமப்பா பற்பத்திற் 632 

ஆமப்பா பாலாடச் 1460 

ஆமப்பா புலத்தியனே 1469 

ஆமப்பா பேதிக்கு 707 

ஆமப்பா மாங்கெந்தான் 648 

ஆமப்பா மூன்று. 18° 

ஆமப்பா வகைவகையும் 282 

ஆமப்பா வாகடத்தின் 1500- 
ஆமப்பா வாத 29 

ஆமப்பா வாதந் ட 14



1000 

ஆமப்பா விவரங்கேள் 949 

ஆமே இருமல் 1420 

ஆமே கடுகு 1373 

ஆமே கிராணி 1307 
ஆமே செவிக்குள் 1448 

ஆமைபோம் எரிகுன்மம் 968 

ஆமொரு கழஞ்சு 1297 

ஆள்பலமும் நோய்பலமும் 318 

ஆற்றியே நாழிகைதான் 926 

ஆறப்போட் டரைக்சடிகைக் 

371 

ஆறாகச் சிறுதேக்கு 1245 

ஆறாக வருமேகம் 750 

ஆறாகுஞ் சூலை 74 
ஆறாகும் இவையெல்லாங் 

1033 

ஆறுடனே கொடுவேலி 327 

ஆறுதிங்கள் ஆனபின்பு 667 

ஆறுந்தான் இக்குழம்பி 739 

ஆறுமப்பா இம்மருந்தால் 457 

இடித்ததை முக்கூ 1309 

இடித்ததொரு பொடியதனை 

416 

இடித்ததொரு மருந்ததனை 
593 

இடித்தமழந் தெல்லாமொன் 

824 

இடிபொடியைத் 

தாழைவிழுதுச் 1361 

இடும்பைச் செய்வா 1455 

இடுமே அந்திசந்தி 1465 
இடுமே இன்னமொரு 1215 
இடுவாய் சலதந்தா 1201 
இதங்கேளு பசுவின்நெய்யோர் 

532 

இதுஒன் பதுவுஞ் 1453 

அசுத்தியா வைத்திய காவியம்- 1500 

இதுக்கே குட்டம் 1371 

இதுபோல் வேறு 1237 

இந்தப்புக் கல்லுப்பு 396 

இந்துப்பு நேோர்வாளம் 704 

இந்துப்பு மஞ்சளொடு 362 
இந்துவொடு பொட்டிலுப்பு 

152 

இப்படி யஞ்சுநா 1189 

இப்படியே மூன்றுதினங் 1269 

இயம்பக்கேள் கூகைநீறு 1000 
இயம்பவே நெஞ்சுவலி 349 

இயம்புவேன் இந்நீரிற் 600 

இயல்பாம் வச்சிர 1285 

இயல்பான பலசரங்க 1147 

இயம் பினதோர் குக்கில்நெய் 

403 
இரண்டாகுஞ் சாமமரை 582 

இரண்டாகும் உருத்திராட்சம் 
560 

இருகழஞ்சு கடுக்காயும் 875 
இருவேலி வேரொடு 1157 

இலவந்தோல் இலுப்பையிலை 

332 

இலிங்கமொடு பெருங்காயம் 

388 
இலக்கியமோர் புதுக்கரகத் 

1339 

இலெபித்துப் புணர்ந்திடவே 
1010 

இளைத்திடும் வாத 70 
இறுச்சிய மூல 47 

இன்னங்கேள் சன்னிபதி 1172 

இன்னங்கேள் மாதுளையின் 

766 

இன்னங்கேள் 

முத்தோடவிட. 1183



பின்னிணைப்புகள் 

இன்னமொரு அக்கினிகு 1028 
இன்னமொரு 

கசாயங்கேள் 1163 

இன்னமொரு 

மோரெண்ணெய் 368 

இனித்திடும் வாத 57 
உச்சிதமாய்ச் சேரவிமும் 720 

உச்சி மு தலாய்ப் 1238 
உண்டபின்பு 

நல்லெண்ணெய்க் 468 
உண்டவுடன் 

இரிச்சனம்போம் 984 

உண்டவுடன் வாயுவென்ற 

554 

உண்டைகுன்றி யெடைகட்டி 
470 

உண்ணடா இன்னமுண்டு 816 

உண்ணப்பா அந்திசந்தி 808 

உண்ணயிலே சூதவெட்டை 

417 

உண்ணயிலே முறுக்குவலி 274 

உண்ணயிலே வாயெல்லாம் 
421 

உண்ணயிலே வெட்டைவந்து 

155 

உண்ணுகிற சலக்கழிச்சல் 917 

உண்ணுவது பனைவெல்லம் 

389 

உண்ணுவது மண்டலந்தான் 

450 

உண்மைபெறச் சாஇக்காய்த் 

° 504 

உண்மையென்று 
விரைந்தோடி 406 

உப்பில்லாப் பத்தியங்கள் 833 
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உப்பேது அதுவுமரைப் 999 

உரைக்கிறேன் அட்டகுன்ம 

854 

உரைக்கிறேன் சன்னிக்கு 472 

உரைக்கிறேன் சன்னிவா 156 

உரைக்கிறேன் திரிகடுகு 859 

உரைக்கிறேன் துளசியிலை 
592 

உரைக்கிறேன் மாத்திரைபே 

469 

உரைக்கிறேன் வெள்ளுள்ளி 
1393 

உரைசெய்த காந்தமொடு 

987 

உரைத்தோம் இந்தப் 1423 

உரையாத சூதமொரு 355 

உலர்த்தியெல்லாந் 

தூளாட்டி 392 

உலர்ந்த மருந்தை 1212 

உலர்ந்தே நாவில் 1451 
உலோகமுடன் அப்பிரக 144 

உற்றசீ ரகந்தா 1295 

உற்றுவளர் திமிரமூதல் 424 

உறவுசேர் உருத்கிலே 136 

உறுஇியென்ற நீரிழிவு 221 

ஊட்டடா எலிகடிச்குப் 1375 

ஊட்டடா !சிறுபீளைச் 620 

ஊட்டவுந்தான் 

குக்கில் தன்னைச் 114 

ஊட்டவே உள்மாந்தை 169 

ஊட்டவே சயம்போகும் 937 

ஊட்டியதை 

எட்டொன்றாய்க் 1321 

ஊட்டியுண்ணத் 

.தாதுவெல்லாம் 669
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அடுப்பேற்றித் 
1256 

ஊட்டியே எட்டொன்றாய்க் 

239 

சளட்டியே படியொன்றாய்க் 

269 

ஊட்டியே மத்தஞ்சாறு 480 

354 

மாறல்போம் 

585 

ஊட்டும். பிரமேகம் 550 

ஊட்டுவாய் பசும்பயறும் 397 

ஊட்டியே 
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ஊட்டுவாய் பண வெடைசிந் 
1368 
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548 

ஊட்டுவாய் வயிற்றிலே 675 

கஊற்றிடுவாய் பெருங்காயம் 

273 

ஊற்றியே எட்டொன்றாய்க் 

216 

ஊற்றியே நிலப்பனைவேோர் 

609 

ஊளற்றியே பாவனைதா 170 

ஊற்றுவாய் உத்தம 419 

ஊறியதோர் நீர்பிழிந்து 634 
சளறியபின்' பெடுத்துதனில் 

133 

களறியே லிங்கம து 103 
எட்டாஞ்: சாதிக் 1462 

எட்டுடனே முன்மருந்தைச் 

337 

எடுத்ததொரு சிந்தூரந் 1026 

எடுத்ததொரு 
சூரணத்திற் 188 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

எடுத்ததொரு வில்லைதனைக் 

123 

ள்டுத்தவகை மருந்துக்கு 765 

எடுத்திடாய் 

மோர்காய்ச்சித் 562 

எடுத்திடுவாய் தூளதனைக் 
131 

எடுமே ஆடா 1182 

எடைசமனாய் !வெதந்தீரி 1136 

எண்ணெயுடன் புகட்டியோர் 
1144 

எடுத்தாறி எடுத்துப்பார் 502 

எரித்தாறி எடுத்துப்பார் 630 

எரித்திட்டுப் பதத்திலே 1266 

எறித்திடுவாப் உளுந்துவெந்த 

101 

எவச்சாரஞ் சத்தியுட 348 

ஏலந் இப்.பிலி 1198 

எழு பொழுதி 1213 

ஏற்றி அடுப்பில் 1229 

ஏற்றியதை மூன்றுஇனத் 1042 

ஏற்றியே சீலைமண்தான் 925 

ஐயமாம் நாடி 93 

ஐயமும் பித்த 58 

ஒட்டாத ஈளையோ 1318 

ஓடுங்காத நெய்யப்பா 309 

ஓடுங்காத வாதசுரக் 1158 
ஓண்ணாது பரிமாற்றம் 886 

ஒண்ணாதே என்றாக்காற் 

950 

ஒவ்வாது சூலைமூ 412 

ஒழிந்திடவே' திருவாட 171 

ஒழிந்துவிடும் வியாதிக்கு 869. 

ஒழியாத பவுத்திரங்கள் 456 
ஒழியுமப்பா நெடுநாளை 186
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ஓழிவதற் க இன்ன 1308 
ஒன்றாகக் கூட்டியே 451 
ஒன்றாகப் பொடித்துநீ 253 

ஒன்றாக மருந்தெல்லாம் 656 

ஒன்றாக மூன்றுதினம் 929 

ஒன்றாக வாயில் நீ 25 

ஒன்றாய் நறுக்இப் 1284 

ஒன்றான இதற்கிரட்டி 185 

ஒன்றான கள்ளிப்பால் 553 

ஒன்றான நவாச்சாரம் 546 

ஓன்றைவிட்டு ஒருநாளாய்ப் 

800 
ஒடுவே ரத்தபித்த 873 

ஓடிடும் விடசுரம் 1205 
ஓடிடும் வியாதி 1408 
ஓடுகிற வயிறிரைச்சல் 1327 
ஒடுபோ டதுநடுவே 1263 
சிமந்தான் கந்தபொடி, 860 

ஒமமது வறுத்திடித்துத் 717 
ஓமமிட்டுப் பொரித்தபின்பு 

852 

ஓமமொடு இந்துப்பு 284 

ஓரெட்டுச் சன்னி 84 

ஓரெடையாய்க் 

கோட்டமது 730 

ஓழிவதுற்கு நாரத்தவ் 858 
சசாயத்திற் பொடியிட்டு 446 

கசாயமது பேய்வாழைப் 479 

கசாயமிட்டு அரோூசுரம் 676 

கஞ்சிகொள்ளக் 

குவிர்த்தசல)த் 706 

சஞ்சிகொள்ள நீரடைப்பு 610 

கட்டடா குளிர்ந்தபின்பு 881 

கட்டாய்ச் சூலை 1242 

சுட்டான பூசணிக்காய்க் 594 

1003. 

கட்டியதோர் குளிகைக்குச் 

398 

கட்டியதோர் கூளிகைக்கு 407 

கட்டியதோரா் 

குளிகைதன்னை 1170 

கட்டியதோர் 

குளிகைகளனை 708 

கட்டினதைச் எட்டி.நடு 529 

கட்டுங் கண்ணி 1445 

கட்டு மருத்திற் 1241 

கடந்தே இருமல் 1406 

சடாட்சமுள்ள காசக்கு 1061 

கடுகுரோ கணியகிலும் 380 

கடைந்திட்ட 

வெண்ணெய்கனை 1262 

கண்டங் காரி 1382 

கண்டங் காரி 1401 

கண்டற் றரத்தை 1294 

கண்ட பசுவின் 1459 

கண்டமொடு வராகனங்கே 

353 

கண்டாய் அத்தி 1276 

கண்டிட்ட ரிசியினொடு 520 

சண்டிடாய் வியாதிகண்டு 577 

1405 

கண்டுபார் களிம்புக்கு 1194 

சண்ணினோய் தானுண் 86 

கதவிகந்த இருதங்கள் 235 

கந்தமடா மலாக்காயுங் 1168 

கநதமொடு கச்சோலம் 311 

கர்ப்பூரம் உண்பதற்கு 900 

கர்ப்பூரம் சமூத்திராப் 250 

கரகத்தின் பொடியங்கே 405 

கரகத்தைச் சுத்திசெய்து 942 

சரியான இவையொக்க 1320 

கண்டீர் கைப்புப்
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கருக்கியிடும் வித்தியா 177 
கரைத்தந்தக் காடியெல்லாந் 

110 

கல்மதஞ் சாரம் 1288 

கல்லுப்பு வெடியுப்புச் 1206 

கலக்கியே எண்ணெயொடு 

798 

கலந்ததொரு சூதத்தைத் 505 
கலந்ததொரு மருந்தங்கே 

541 

கலந்துபட்டைச் 

சூரணந்தான் 778 

சவ்வுமடா வெள்ளிதன்னை 

119 

கவிழ்த்தியபின் குழிவெட்டி. 

121 

கழஞ்சாகக் கூட்டிநீ 488 

கழஞ்சாக மருந்தெல்லாம் 

807 

கழஞ்சான இவையெல்லாம் 

1247 

கழஞ்சியாய் எடுத்திடித்து 
1156 

கழஞ்சு எட்டு 1305 

கழஞ்சுமூன் றல்லால் 1427 

கழிச்சலென்ற கிராணியிலே 

49 
கழுத்துக்கீழ்த் தேய்த்தபின்பு 

1250 
கழுத்துமட்டு 

மணல்கொட்டித் 1367 
கள்ளம்போம் களகளத்த 

1319 
களங்கம்போம் ஆவின்பால் 

115 

களிம்பேது முகிழ்மஞ்சள் 302 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

கற்றாழஞ் சாற்றினாற் 538 

கன்ன ரோகம் 1443 

கன்னாரும் கல்மதமும் 256 
காசுடனே குங்கிலியம் 386 

காசெடைதான் 

நிறுத்தங்கே 363 
காட்டாய் ஏழு 1222 
காட்டியே சூட்டடுப்புக் 946 
காடாக்கினி 

இரண்டுபத்துச் 962 
காணறின்ற அப்பிரகங் 913 

காணப் பட்ட 1235 

காணப்பா ஆட்டியதை 137 

காணப்பா இண்டஞ்சாறு 

952 

காணப்பா  இதன்விவரம் 

1073 

காணப்பா இன்னமொரு 

979 

காணப்பா குருவான 1112 

காணப்பா குன்மமதி 497 

காணப்டா சலக்கழிச்சல் 572 

காணப்பா இித்திரப்பா 145 

காணப்பா இிந்தூரங் 934 

காணப்பா சீதேவிச் 364 

காணப்பா சூதமொரு 96 

காணப்பா சூதமொன்று£ 

581 

காணப்பா சூதமொன்று 

1037 

காணப்பா  செவ்வாயுஞ் 

1096 

காணப்பா தருணசுர 887 

காணப்பா தாமிரபற்பம் 248 

காணப்பா இரிசடுகு 423 

காணப்பா தோடங்கள் 26
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காணப்பா நவதினத்தில் 1092 

காணப்பா நாடி 90 

காணப்பா பண்டிதத்தின் 514 

காணப்பா 

பணவெடைதான் 940 

காணப்பா பெரும்பாடு 179 

காணப்பா மருந்துவகை 1051 

காணப்பா முந்திமுத்து 1107 

காணப்பா முறைபா 33 

காணப்பா மூக்காலும் 473 

காணப்பா லவங்கப்பத் 699 

காணப்பா லோகமெடை 997 

காணப்பா வமுகுலைவேர் 228 

காணப்பா வாத 69 

காணப்பா வாதம் 10 

காணப்பா வாயு 46 

காணப்பா விட்டகுறை 1499 

காணவே இலவங்கம் 268 

காணவே இவையெல்லாத் 

1002 

காணவே ஓமமிந்தும் 263 

காணவே சொல்லிவந்த 280 

காணவே வைத்தியந்தான் 

516 

காணா தேபோய் 1225 

காணிபொன்னா 

விரையிலையும் 1392 

காணியிடு நெய்யிலே 646 

காந்தல் எரிவு 1278 

காந்தலும்போம் 

பத்தியந்தான் 862 
காய்ச்சப்பா மூன்றுநாள் 359 

காய்ச்சிக் கொள்வீ 1402 

காய்ச்சிவடித் துண்டிடவே 607 

காய்ச்சிவைத்த 

குழம்பதற்குள் 336 
ப 
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காய்ச்சுமுன்னே கள்ளிப்பால் 

328 

காயத்தில் மூல 45 

அாயமொன்று காயமிரண்டு 

449 

காரமாஞ் சாரத் 87 

காரமான இந்துப்பு 1287 

காரமுடன் பெருமரத்துப் 

1174 

காலப்பா வெளிச்சிமரப் 474 

காலாழாக் செனுஞ்சாறு 812 

இிண்டி அரைக்காந் 1404 

கிண்டியது லேகியந்தான் 

1332 

கிண்டியதோர் 

லேகியத்தகைப் 861 

கிண்டி யெடுத்த 1384 

கண்டியே கற்றாழஞ் 933 

கண்டிவர மயில்கழுத்து 910 

இரந்தியால் விரண 39 

திரிச்சனங்கள் 

போகவெள்றால் 622 

கிழங்கப்பா நன்னாரி 251 

கஇழங்குடனே நன்னாரி 487 

1387 

இழிபோலக் கட்டியதவ் 742 

குக்கிலா தி'வடகப்பா 822 

குடல்போக்கி நாலுபத்துப் 

230 

குடோரியென்ற சிந்தூர 619 

குணட லாதி 1334 
குணங்கேளு மதுமேகம் 626 

குருவேர்வை நெஞ்சிருமல் 
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நீட்டடா கொடுவேலி 1138 

நீட்டடா வால்மிளகு 777 

நீடு மாதுளை 1399 
நீர்விட்டு எட்டொன்றாய்க் 

1155, 
நீரதனை உழக்காக்கக் 601 

நீரிலிட்டு எட்டொன்றாய்க் 

596 

நீசிரு நாழிக் 1192 
நீரிறிவு மதுமேகம் 995 

நீரோடு முடிச்சடவே 1204 
நீறுமென்ற பஞ்சபத்திர 150 
நூறான இருபத்து 1498 
நெய்பதமாய் நிற்கையிற் 643 
நெய்யிற்சேர் திப்பிலியின் 271 . 
நெய்யுடனே 

புங்கெண்ணெய் 462



பின்னிணைப்புகள் ' 

நெய்யையடுப் பேற்றியே 237 

நெய்விட்டுக் கிளறியே 613 

நெய்விட்டுப் பட்டையைநீ 

306 

நெய்விட்டு மதுரமொடு 246 

நெல்லி நெற்பொரி 1397 

தெற்பொரியும் சீரகமும் 460 

தெறிவெள்ளைப் 

பூசணிக்காய்த் 223 

நேராகக் கழஞ்ரைண்டு 210 

நேராகக் கழஞ்சிரண்டு 226 

நேரான அசீரணமுங் 549 

நொச்டச்சாறுவிட்டாட்டி 483 

நொறுக்கியபின் 

தழுதாழை 149 

தொறுக்கியே சலங்குறுணி 

1353 

தோய்போகும் 

அட்டகுன்மம் 892 

நோவான மகாவாத 1385 

பகர்ந்தது வில்வ 1292 

பகர்ந்தோம் சீந்தில் 1335 

பகரக்கேள் மிளகுமஞ்சள் 536 

பகருகிறேன் பிரமியிலை 710 

பஞ்ச தாரை 1409 

பட்டைதனைத் 

தூளாக்கி 531 

படியல்லாம் பலமாகச் 1323 
படிவிட்ட நெய்க்குள்ளோ 340 

படுபருக்கள் ஓழிந்திடவே 452 
பண்டிதனும் பரிகாரி 510 
பண்பாக முன்பொடியும் 477 

பணிந்தடுப்பிற் தீமூட்டித் 
1122 

பணிந்துவொரு தாழிக்குள் 
் ன ரர 698 

1015 

பத்தியங்கள் 

பால்தயிர்மோர் 1259 

பத்தியம் உப்புநெய்பால் 1328 

பத்தியாஞ் சுரங்களுக்குக் 

1146 

பத்தியுறுங் கோட்டமொடு 

1315 

பத்திரியும் சாதிக்காய் 370 

பத்திரியும் சிற்றரத்தை 844 

பத்திரியோ 

டிவைக்கெல்லாம். 1331 

பதம்பாரு மெழுகுபதங் 1356 

பதிமூன்று கடிகைநீ 526 

பதியான கொடிக்கள்ளி 1264 

பதையாமல் செய்கின்ற 43 

பத்தமுடன் 
அரக்கெண்ணெய் 1352 

பரணி சேர்த்துத் 1336 

பரம்பரையாய் வருகின்ற 811 

பரிகாரம் வெள்ளரிக்காய் 494 

பரித்துசெய்யுநத் தாசமொடு 

851 
பரிந்தெடுத்த வகைகளொன்று 

334 

பருப்புடனே சரிகூட்டி 180 

பருப்புடனே வசைச்குமொரு 

1177 

பலசரக்குப் பெருங்காயம் 

1265 

பலசுரங்கள் போவதற்கு 372 
பலத்ததோர் இரண்டு கால் 

436 
பழம்போட்டு வடித்துடனே 

260 

பழமாகும் வெள்ளாட்டி 524 

பற்பத்தில் தருகிற ' 197



1016 

பற்பமென்ற தாமிரத்தைத் 

660 

பற்பமொடு வெள்ளரிக்காய் 

493 

பறக்குமடா தோடகுணஞ் 

1125 

பறந்த வியாதி 1454 

பறந்திட்டக் கணைமேல் 1466 

பறந்திடும் பத்து 1317 

பறதந்துபோம் சீதசுரம் 382 

பாகமாய் ஏலாதி 1166 

பாகாக இரண்டுபடி 865 

பாகுடன் கணேசன் 1 

பாங்கான பதங்கமப்பா 825 

பாடினதோர் கந்திக்குச் 100 

பாடுகிறேன் 

சிலேற்பனந்தான் 679 

பாண்டத்தி விட்டதற்கும் 

1391 

பாண்டத்தி லூட்டியபின் 781 

பாண்டத்து மருந்துக்குச் 864 

பாண்டுபோங் கலியாண 335 

பாதியாம் வாளத்துக் 183 

பாதிரியும் சிற்றாமல்லி 245 

பாய்ச்சப்பா காதிரண்டுங் 678 

பாய்ச்சும் புகையால் 1233 

பார்க்கையிலே தேவிக்குப் 681 

பார்த்திடவே இரண்டுபலத் 

521 

பார்த்திடவே 

திப்பிலித்தூள் 662 
பார்த்துச்செய் பலவுறுதி 547 
பார்புகழுந் தைலத்தை 1122 

பாரப்பா அட்டசூ 760 

பாரப்பா அத்தித்திப் 141 
பாரப்பா அரிதார 518 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

பாரப்பா ஆமணக்கம் 164 

பாரப்பா இடைஇ 5 

பாரப்பா இப்படியே 611 

பாரப்பா இவ்வண்ணம் 1109 

பாரப்பா இன்னமொரு 357 

பாரப்பா ஏழாதநா 1089 

பாரப்பா ஐயம் 12 

பாரப்பா ஓரிருபத் 96 

பாரப்பா கடல்நுரையும் 1050 

பாரப்பா கண்டாத்திரி 805 
பாரப்பா கர்ப்ப 75 

பாரப்பா கவுரிசிந்தா 741 

பாரப்பா காதி 17 

பாரப்பா இந்தூரம் 905 

பாரப்பா இந்தூரம் 951 

பாரப்பா சிவதைச்சூ 1314 

பாரப்பா சுகபேதி 709 

பாரப்பா சுரம்போகும் 184 

பாரப்பா சுராங்குசத்தை 580 

பாரப்பா தங்கபற்ப 893 

பாரப்பா திருவோணம் 1095 

பாரப்பா இறப்பதற்கு 711 

பாரப்பா துவாலையிட 437 

பாரப்பா நாகித்தி 998 

பாரப்பா நிமலூித்தர் 515 

பாரப்பா நோயுள் 32 

பாரப்பா பணவெடைதான் 

959 

பாரப்பா பறங்கிப்புண் 315 

பாரப்பா பித்தகா 830 

பாரப்பா பிரமேகம் 912 

பாரப்பா புடைத்தெழுந்த 

688 

பாரப்பா புளியாரை 267 

பாரப்பா கெண்களுக்குக் 1070 
பாரப்பா மஞ்சளொடு 233



பின்னிணைப்புகள் 

பாரப்பா மந்த 34 

பாரப்பா மற்றாதாள் 703 

பாரப்பா wir gts 82 

பாரப்பா முந்திரிகை 628 

பாரப்பா மேகங்கள் 330 

பாரப்பா லோகமா 118 

பாரப்பா லோகமென்ற 537 

பாரப்பா வங்காரச் 1016. 

பாரப்பா வடிதெடுத்துக் 1474 - 

பாரப்பா வாரியினால் 1493 

பாரப்பா வாயு 04 

பாராத சித்தாந்த 1494 

பாரிய வாயு 77 

பாருமொரு கபாடசூ 721 

பால்கூட்டும் அந்திசந்தி 793 

பால்விட்டு ஆவின்மோர் 383 

பாலிலே பொடியிட்டுப் 495 

பாலினா லாட்டியப்பா 242 

பாலையுடன் மிளகுகடு 604 

பாளைபோல் சிவந்திருக்குஞ் 

1006 

பாறுமப்பா தளர்வாதம் 161 
பாறுமே சயங்களப்பா 244 

பிசினுடனே முருங்கைவோர் 

422 

பிடித்ததொரு காக்கையுட 

544 

பிடிக்ததொரு குளிகையைநீ 

409 

பிடுங்கியொரு சட்டியிலே 631 

பித்தசி லேட்டும, 1450 

பித்தத்தின் கீழே 4 

பித்தமாம் உட்டண 1290 

பித்துற்ற ஐயம்' ன 
பிரண்டைச்சாறு 

விட்டு நன்றாய்ப் 467 

1017 

பிரமாணம் உண்டை 1435 

பிழிந்ததொரு கசாயத்திற் 
442 

பிள்ளை யில்லாதார்க்கு 1377 

பின்புகேள் விக்கலுக்குத் 1139 

புகலுகறேன் இன்னமொரு 

1150 

புகலுகிறேன் முதல்தரந்தான் 
1071 

புடம்போடு இப்படித்தான் 

124 

புடம்போடு பதின்மூன்று 507 

புண்பொடிகள் சிரங்குடனே 

842 

புண்போகுங் குன்மத்துக் 503 

புண்போகும் இவையெல்லாம் 

319 

புதுக்கரகத் இடுமருந்து 857 
புதுமையென்ற மேகங்கள் 657 

பூசிடவே விடபாகம் 489 

பூசித்து மஞ்சளிலே 665 

பூசியதோர் சிந்தூரம் 954 

பூசியந்த இலையரைத்துக் 

894 

பூசியே மூன்றுதினம் 1075 

பூசுவாய் மலங்கக்கும் 1380 

பூசைசெய்யும் 

இதன்பேர்கேள் 1034 

பூட்டக்கேள் அந்திசந்தி 1145 

பூட்டடா திரிகடுகு 745 

பூட்டடா வழுதலையின் 810 

பூட்டப்பா கந்தகந்தான் 948 

பூட்டப்பா சன்னிபோம் 1015 
1442 

பூட்டியபின் நாலாதாள் 1350 

பூரிகாத் தைலந் 1113 

பூட்டாதே வசைமாறி



1018 

பெரும்பா டூடனே 1460 

பேய்ப்புடல் கடுக்காய். 1178 

பேய்ப்புடல் பற்ப 1191 

பேரான அதிவிடயம் 722 

பேரான சீந்திலுடன் 310 

பேருரைக்க மைந்தனே 475 

பொடிசெய்வ 

தெட்டெட் 1298 

பொடித்ததனை 

நதொச்சியிலைச் 163 

பொடிதூவிப் 
ப்னைவெல்லம் 856 

பொடிவடி கொண்டு 1282 

பொடிவறுத்தால் 

கறுக்காமல் . 774 

பொறிகார மணியமொரு 867 

பொரிசிற் றரத்தை 1463 

பொருந்தவைத்து 
திர்படிகான் 320 

பொருந்துமோ குந்திக் 2 

போக்காக அப்பிரகம் 109 

போக்கான பிரமேகம் 636 

போக்குமிகு ராசமிரு 165 

போகாத சயகாசம் 213 

போகாக சயமுதலாய் 258 

போகின்ற வியாதிகட்குப் 535 

போகுமடா வாய்வாதம் 551 

போகுமப்பா சருவாங்க 938 

போகுமப்பா திரிகடுகு 1027 
போகுமப்பா பத்தியங்கேள் 

1054 

போகுமப்பா மருந்துவகை 

1082 

போகுமப்பா மாவிலிங்கம் 

1020 

போகுமப்பா வடவான 1040 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1$00 

போகருமப்பா விசாகதாள் 1091 

போகுமப்பா 

வியாஇயெல்லாஈ 902 

போகுமப்பா வெருகடிமுத் 

958 

போகுமே அட்டகுல் மம் 907 

போகுமே அடசாரம் 966 

போச்சென்ற காசசு 264 

போட்ட கசாயம் 1411 

போட்டகிழி கசாயத்தை 732 

போட்டங்கே கழுத்தளவு 614 

போட்டங்கே சலம்விட்டு 209 

போட்டடா சந்தனந்தான் 

1246 

போட்டடா இலவங்கப் 1349 

போட்டதனை 

எட்டொன்றாய் 594 

போட்டதனை 

எடுத்தேதான் 1039 

போட்டகளனைக் கழுவியே 649 

போட்டதெட்ட தாக்கியதிற் 

872 

போட்டதொரு அப்பிரகந் 129 

போட்டதொரு அப்பிரகம் 

640 
போட்டப்பா உழக்காக்கி 243 

போட்டபின்பு சர்க்கரைதா 

1322 

போட்டபின்பு பாவனைக 

146 
போட்டபின் 

பொ.ட்டொன்றாய்க் 1127 
போட்டவுடன் நேத்திரநோய் 

1062 
போட்டவுடன் வணங்கினாற் , 

602



பின்னிணைப்புகள் 

போட்டவுடன் அட்டஇனம் 

623 

போட்டிநுவாய் மண்டுர 135 

போட்டே கசாயம் 1418 

போட்டே தான் ஊரியபின் 

924 

போடது முச்கூ 1428 

போடப்பா அத்திசந்தி 689 

போடப்பா சடைக்கஞ்சாப் 

715 

போடம்மான் பச்சரிசி 1293 

போடுதற்கு நேத்திரத்தில் 
1048 

போடுமுக் கூறு 1179 

போதே ழினுக்கோ 1214 

போம்மல சலபந் 1436 

போமப்பா ஆறுதிங்கள் 1381 

போமப்பா இஞ்சிச்சா 573 

போமப்பா ஐவாலி 615 

போமப்பா ஒருதலைதோய் 

1260 

போமப்பா கரப்பனொடு 775 

போமப்பா களங்கமெல்லாம் 

347 

போமப்பா உாசவகைத்ு 84) 

போமப்பா கரயாசு 682 

போமப்பா குடல்வாதம் 395 

போமப்பா குளிகையொன்று 
481 

போமப்பா குறுவைநதெல் 509 

போமப்பா சுரகாசஞ் 1007 

போமப்பர தலைவ்லியும் 562 

போமப்பா நாட்பட்ட 339 

போமப்பா 

, தோய்களெல்லாந் 992 

போமப்பா பயித்தியமும் 988 

1019 

போமப்பா பவுத்திரங்கள் 749 

போமப்பா  பவுத்திரங்கள் 

1473 

போமப்பா பித்தகுன்மத் 173 

போமப்பா மந்தார 746 

போமப்மா . மூன்றுவகைப் 
1135 

போமப்பா மேகங்கள் 909 

போமப்பா வாதமென்ற 1395 

போமப்பா வெள்ளுள்ளித் 

978 

போமென்ற இரிச்சனங்க 578 

போமென்ற பஞ்சமூலக் 194 

போய்விடவே உட்சுரமும் 809 

பொோய்விடவே கரப்பன்புண் 
747 

போய்விடவே வயிற்றுரத்தங் 

734 

போய்விடுமே ஆறுவகைக் 

716 

போய்விடுமே கசாயகற்க 

695 

போவதற்குக் குடல்வாகும் , 

261 

போவதற்குக் குன்றியிலை 

453 

போவதற்கு வற்கபற்பம் 492 

மகத்தான இிந்தூரந் 691 

மகிமைக்கு வில்வாதி 1329 

மஞ்சள்சா றதிலூட்டு 668 

மஞ்சளெனுங் கத்தூரி 206 

மண்செய்து தாழிதனிற் 196 

மண்செய்து தொண்ணூறு 

. 1045 

மண்செய்து பாண்டத்தின் 
270
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மண்டலந்தான் அரைக்கப்பா மாட்டுவாய் போட்டதஇிலே 

~ 817 

மணலையிடு நாலுவிரல் 899 

மணிச்சாறு முடக்கற்றான் 

321 

மதத்துமெத்தக் 

கொழுத்திருக்கு 1079 

மதுரந் திரிபலை 1421 

மதுவாகும் குளிர்ந்தசலங் 

1085 

மயக்கமறுஞ் செந்தொட்டி 

499 

மயிலிறகு சுட்டகரி 1396 

மயிலே சன்னி 1200 

மரணமாந் தினமாம் 24 

மருந்தருந்தி ஏமரைநா 826 
மருந்தான பொடிப்பாகுற் 

1325 

மருந்துகேள் முசுமுசுக்கைச் 

435 

மலாக்காயும் முத்திரிகைகச் 
307 

மலைதாங்கு திரிகடுகு 1185 

மலைதாங்கி தூதுவேர்நஞ் 

1386 

(மலைதாங்கி நன்னாரி 1410 

மறைத்திட்டார் 

அயத்தினொடு 1485 

மறைபோற்றும் அப்பிரகச் 

633 

மாட்டக்கேள் சுண்ணாம்புத் 

637 

மாட்டடா காடாக்கினி 673 

மாட்டியே அதிமதுரம் 292 

மாட்டுவாய் சீந்தியுட 107 

1330 

மாடுதான் என்றுசொன்னால் 

1104 

மாநிலத்தில் வில்வாதி 1321 

மாற்றமில்லா ஏரண்ட 796 

மாறல் சுரங்கள் 1417 

[மாறுமே கணைச்சு 1468 

மாறுவதற் இன்னுமொன்று 

426 
மிளடிட்டுக் கொடுவேலி 661 

மிளகோமம் கொடுவேலி 288 

முசுட்டைவேர் வேர்க்கொம்பு 

202 

முழிந்திட்ட இராம்புடனே 

1175 

முத்தக்கா சரத்தைகொத்த 
1160 

முத்தக்காசு அஞ்சனக்கால் 

211 

முத்தக்காசு அதிமதுரம் 1355 

முத்தக்காசு அல்லிகொட்டி 

696 

முந்திரிகை பேரீச்ச 333 

மூயலாகும் கவுதாரி 229 

முருக்கப்பூப் போலிருக்கும் 

973 

மூருக்கம்பூப் போலிருக்குந் 

920 

முருங்கைத்தோல் 

கசாயத்தால் 644 

முலைப்பாலில் ஆட்டியங்கே 

430 
மூழுகடா சீயக்காய் 1 351 

முள்ளிவேர் நன்னாரி 1161



பின்னிணைப்புகள் 

மூறைகேளு ஒன்ப 59 

முறைகேளு தூதுகண்டங் 

1154 

முறையான கர்ப்பத் 81 

மூட்ட. வரிசைபெறச் 743 

மூட்டவே நேர்வாளம் 117 

மூட்டிநீ எடுத்ததனைத் 394 
மூட்டியே எரித்திட்டு 1362 

மூட்டியே குகைகட்டி 624 

மூட்டியே சந்துவாய் 120 

மூட்டியே புடந்தீர்ந்து 130 

மூடப்பா ஓடுகொண்டு; 1484 

மூடியதோர் குளிகையிலே 

591 

மூடியே எண்சாமம் 571 

மூடியே ஒடுவைத்துச் 919 

மூடியே சீலைசெய்து 639 

மூடியே சீலைசெய்து 1018 

மூடியே தீயெரிப்பாய் 522 

மூடியே வாய்தனக்கு 945 

மூர்ச்சைபோம் பித்தமறும் 

1031 

மூலச் இராணிக் 1304 

மூலம் அமுக்கி 1422 

மூலம்வால் மிளகு 1296 

1116 

மூலமூடன் சுக்குத்திப் 275 

மூலமென்ற உள்மூலம் 301 

மூலமே எழுந்த 48 

மூன்றாக இதுயிரண்டும் 919 

மூன்றாகத் தூக்கியே 300 

மூன்றாகுந் தூகிகயப்பா 227 
மூன்றாம் ஏலம் 1337 

மூன்றுநாழி கைக்குள்ளே 

568 

1153 

மூலம்வேோர்க் கொம்பு 

மூன்றுநாள் அந்திசந்தி 

1021 

மூன்றுநாள் 
அரைத்துலர்த்திப் 1014 

மூன்றுநாள் மாறலுக்கு 821 

மூன்றுபணத் தூக்கமுடன் 

790 

மூன்றுபேர் நிறமுஞ் 14 
மூன்றுவகைக் 

கொவ்வொன்றுக் 823 

மேகங்கள் பிறந்து 37 

மேகத்தில் நீர்கண்டு 211 

மேகம்போம் இத்தைலங் 670 

மேகம்போம் 

பணவெடைதான் 967 

மேகவெட்டை. நீரிழிவு 693 

மேலேறு வாயுவுக்கு 1379 

மேற்பொடிகேள் தஇப்பிலிசந் 

1173 

மொழிகிறேன் மலைதாங்கி 

725 

மொழிந்ததொரு 

அயக்காந்தம் 1486 

மோரிட்டு நன்னாரி 358 - 

ரெவ்வெண்டு spejera 803 

ரோகணியும் சந்தனமும் 346 

வகைகேளுங் குங்குமங்கத் 

1133 

வகைகேளு சயரோகம் 759 

வகைகேளும் ஏரண்டம் 1140 

வகைசேர்த்து அடுப்பேற்றி 

444 

வகைமூன்றுங் கூட்டியது 702 

வகையாக உப்பெல்லாம் 787 

வகையொன்று கழஞ்சுமூன் 

1159 

வகையொன்று பலமூன்று 

1346



1022 

வகையோ ரெடையா : 1447 

வுசம்புள்ளி கடுகுடனே 403 

வுடிக்கும்முன்பு ஆவின்தெய் 

257 
வடிகட்டிப் பொடியெல்லாங் 

1324 

வடிகொண்ட தூளதனில் 650 

வடித்த தூள்கள் 1338 

வடித்ததொரு 
நெய்யதனைக் 345 

வடித்ததொரு நெய்யிலே 289 

வடித்திடுவாய் 

விநாயகனைப் 1258 

வடித்திறுத்த தைலத்தை 361 
வடித்திறுத்து ஆறிநெய்யை 

813 

வடித்துவைத்தத் 
தைலத்தை 1394 

வழித்துவைக்த நெய்யிலே' 

234 

வணங்கடா கணபதியைச் 308 

வத்தி யெடுத்தே 1236 

வதையுறு வாயு 66 
வரிசைபெறப் பற்பத்திற் 542 

வரிசைபெறும் 

வெந்தயம்வேப் 293 

வல்லோர்கள் ஆகமத்தின் 513 

வலித்திடும் வாதந் 56 

வழங்கிய அப்பு 65 

வழங்கியதோர் பச்சரி௪ 612 

வழித்த்தொரு ' மருந்துக்கு 
556 

வழித்ததொரு' 
- - மருந்தகுையொரு 871 

வள்வனியொடு: ட. 

“- துளசிவிட்டுணுக் 486 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1300 

வளமாந் தாது 1412 

வளமான நோய்போவ 1124 

வளர்ந்திடுங் கர்ப்பத் 60 

வளர்ந்திடுந் தாது 95 
வளையமொடு செங்கமுநீர் 

219 

வற்ற வைப்பாய் 1202 

வற்றாமல் நீர்கொண்டு 737 

வறட்சிபோம் 

வெட்டைபோம் 148 

வாங்கடா ஆவாரஞ்சா 122 

வாங்கடா இச்சாறு 255 

வாங்கடா திராய்வேர். 360 
வாங்கடா தேற்றான்விதை 

425 
வாங்கப்பா அருக்கநாள் 1064 

வாங்கப்பா ஆட்டையிலே 

190 

வாங்காத சலக்கழிச்சல் 1244 

வாங்கி. இன்ன 1279 

வாங்கிநீ குகைசேர்த்துப் 498 

வாங்கியதை ஆட்டிவைத்து 

216 
வாங்கியகோர் சிந்தூரம் 965 
வாங்கெயதோர் பித்துக்குள் 

561 

579 
வாங்கியதோர் மருந்ததனை 

1081 

வாங்கியதோர் மருந்துக்கு 
் 944 

வாங்கியதோர் ' 

மருந்துதனைச் 666 
வாங்கியதோர் 

வேருடைய 1069



பின்னிணைப்புகள் 

வாங்கியிதைக் 

முகையிலிட்டு 680 
வாங்கியே ஒருசாமம் 961 

வாங்கியே குன்றியெடை 496 
வாங்கியே தகடுதன்னைச் 659 

வாங்கியே நாலெட்டுப் 222 

வாங்கியே நிமிளையிட்டு 113 

வாங்கயே 

பணவெடை,௫ந் 936 

வாங்கியே முத்திவைத்த 655 

வாங்கினதோர் சிந்தூரந் 127 

வாங்கினதோர் 'மருந்துக்குத் 

343 

வாங்குமடா நூயத்தால் 312 

வாசிக்கும் கந்தகத்தின் 664 

வாதமென்ற 

எண்பதுக்குந் 1261 

வாதமென்ற எண்பதுக்கும் 

980 

வாதராரட்சதக் குளிகை 1365 

வாத்தி அரோடு 1283 

வாந்திபோம் புடல்நெய்யை 

290 

1413 

1424 

/பிரளிபல 

802 

வாந்தியும் இருமலும் 

வாந்தியும் ருடல்பு 
வாய்க்கடங்காப் 

வாய்ப்பான தைலமொன் 

1251 

வாயுதான் அடங்கிற் 21 

வாயுவரும் குடல்வாதம் 981: 

வாயுவறும் வலிதிரும் 769 

வரயுவான வலிகுன்மம் 870 

வாயுவென்னப் 

பட்டதுக்குத் 1316 

வாயுவெனும் வலதுபுறத் 762 

1023 

வாயுவே மீகுந்த 41 
வாயுவொடு முந்நூற் 1303 

வார்த்தபின்பு நசயமிட 402 

வார்த்திடவும் புண்திரும் 294 

வார்த்து நன்றாய்ப் 638. 
வார்க்தெண்ணெய் 

முழுக்கன்று 795 
வார்த்தெண்ணெய் 

மூழுக்கற்று 1363 

வார்த்தொன்றாய்க் 

சலக்வயடுப் 1248 

வாரப்பா இவ்வகைக 1100, 

வாளமழகைச் சரியாக்கி 181 

வாறான வங்கமப்பா 982 

வாறின்னம் பேதிக்குக் 718 

வாறுகேள் பிரமேகம் 338 

விட்டபின்பு கற்சுண்ண 1471 

விடம்போகும் பூசிடவே 434 

வியாதிபோம் மண்டூரச் 132 

வியாதியாம் மூவா 88 

வியாதியெனும் பதின்மூன்று 

158 

விரவியதோர் பொடிகளுக்குப் 

845 

விரவுசீனக் காரம்குக் 772 

விரிக்கிலேன் அக்கினிகு 1023 

விரும்பிக்கேள் சூதமொன்று 

671 

விரும்பிய லை 51 

விரைந்துவரும் பாரிச 458 

வில்லைசெய்த 

மருநீதெல்லாந் 1481 

வில்வம் நெற்பொரி 1398 

விவரங்கேள் சந்தனமுஞ் 341 

விவரங்கேள் வசையோன்று 

232)
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விவரமென்ன 

முயற்புழுக்கைச் 427 
விழலாகுஞ் சன்னிக்கு 690 

விழலாகும் விப்புருதி 1022 
விள்ளுறேன் இப்பிலியும் 342 
விள்ளுறேன் 

பசுவின்வெண்ணெய் 1059 
விளம்பக் கேளு 1383 
விளம்பினோம் இராம்பு 1433 

விளம்புவேன் வலக்கண்ணோ 

428 
விளம்புவேன் வாலைரசம் 

் 1488 

வீர மாறு 1218 

வெகுவாகும் சிந்தூரம் 906 

வெட்டியகோர் காந்தத்திற் 

112 

வெட்டிவேர் இலாமிச்சு 1131 

வெடியுப்புப் பலம்பத்துப் 

1478 

வெந்நீரும் வளாவாமல் 1357 

வெந்நீரும் வெள்ளுள்ளி 420 

வெல்லத்தி லாட்டிடவே 527 

வெல்லுதற்குக் கசாயவகை 

208 

வெள்ளுள்ளி துருசுபற்பம் 448 

வெள்ளைதான் மெத்த 54 

வேம்பினுட பட்டை. மூக்கு, 

1388 

வேர்நாணல் மால்கழங்கு 

1128 

வோர்முதலாய் வகையொன்று 

1132 

வேர்முதலாய் வகையொன்று 

1252 

வேரடா தோடைவேர் 1121 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

வேராக வகைக்குவொரு 776 

வேரான சிற்றாமல்லி 195 

வேரான நெருஞ்சிவேர் 214 

வேரான முருங்கைவேர் 1389 

வேரான வில்வவோர் 281 

வேருடனே வகையொன்று 

317 
வேருடனே வசம்புள்ளி 355 
வேளையிலே 

முருங்கைத்தோற் 543 

வைத்ததொரு ஒட்டின்மேற் 

904 

வைத்ததொரு 
சுசாயமுண்ணில் 303 

வைத்ததொரு கயிறெடுத்து 
1053 

வைத்ததொரு 

குளிகையொன்று 605 

வைத்ததொரு சூதகத்தை 
897 

வைத்ததொரு 
மருந்துதனைச் 1057 

வைத்ததகொரு 

மருந்தெல்லாம் 393 

வைத்த பின்பு 1286 

வைத்தமண் குப்பிக்கு 1207 

வைத்திட்ட அடிகனத்த 672 
வைத்திடவே இருவசையுந் 

500 

வைத்திடுவாய் இப்படிநீ 1030 

வைத்துநீ பொதிந்ததனை 586 

வைத்து மேலே 1232 

வைப்பதுதா னெப்படிதா 134 

வைப்பீர் மண்பாண் 1228 

வைப்பீ ரண்ண 1449 

வையப்பா கற்பங்கள் 1475 

meena
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e * * 

அருஞ்சோற்கள் 

(எண்: பாடல் எண்) 

அக்கினி 743 அம்பரை 890 

அகத்தை 517, 610, 1101 அம்மி 429 
அகுதிகள் 933 அமளி 31 
அசாத்தியம் 71, 685, 1451 அமிர்தம் 148, 512. 
அசித்து 93 520. 905 

அசுவதிதாள் 1086 அழுதம் 38. 76 
அஞ்சறை 512 அயன் 510 
அஞ்சனம் 408 அர்ச்சனை 224 

அஞ்சுபூகம் 15 அரசாணை 1106 
அஞ்சுபோர் 17 அரசு 89 
அட்டசத்தி 1107 அரன் 752 
அட்டதிசை 973 அருக்கநாள் 1068 

அடவி 1409 அருக்கன் வாரம் 1095 
அடுப்பு 224, 375 அருணன் 131, 136, 526, 556 
அடை 122, 128, 129, அருந்ததி 1053, 1054, 1064 

130, 131, 189 அருள் 963 
அண்டம் 21 அவத்தை 8, 90 
அண்டரண்டம் 687 அவம் 1491 
அண்ணலார் 1300 Hod Lb Hib 99, 100. 186 
அணு - நுண்மை 1500 அழகு 958 
அத்ததாள் 1090 அறிவுள்ளோர் 3, 1101 

அத்தி 8, 60 அறுசமயம் 684 

அத்துவிக விவேகி 1107 அறுபத்துநாலுசித்து 1249 

அதீதா் 512, 515 அன்ன நடை 13 

அந்தி 462 அன்னம் 34, 35, 36, 
MEDC Gr bd 47] 40, 68, 517 
அப்பு - நீர் 15, 16, 17 அனல் 12, 38, 49 

19, 33, 86 அனுடதநாள் 1091 

அபானன் 46, 64, 92 அனுபவம் 1476 

அம்பரம் 1105 அனுபோகித்தல் 82 

௮௩65
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ஆகம் - உடல் 

ஆகமம் 

ஆகமவிதி 

ஆச்சரியம் 

ஆசனம் 

ஆசான் 

ஆண்பிள்ளை 

ஆண்மை 

ஆணவம் 

ஆத்தாள் 
ஆத்துமா 
ஆதாரம் 

ஆதிபிதா 
ஆதிரைநாள் 
ஆமை 

ஆயி 

ஆயிசு 

ஆயிலியம் 

ஆரியன் 

ஆள்உறுதி 
ஆள்பலம் 

இச்சாபத்தியம் 

இடுக்கம் 

இடை 

இந்தனம் 

இந்திரசாலம் 

இரவி 

இராத்திரி 
இருநேரம் 
இருவேளை 

இலக்கணம் 

இறைச்சி 
ஈசன் 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

37, 693 

512 

1 

703, 752 

940, 1381 

1010 

1109 

75, 1082 

42 

1107, 1460 

457, 791, 1084 

1109 

18 

684 

. 1087 

13 

413, 500, 664, 
673, 1102 

1381 
1088 

77 
547 

318, 392 
568, 1145 

334 
3, 23, 91 

539 
1499 

209, 320, 576 
781, 1029 

225 
234, 237, 260 

533 
1467 

34 
553 

ஈசன்வித்தை 1069 

ஈயாதமட்டை 1101 

ஈனம் 30 

உச்சிதம் 719, 720 

உடிதம். 408, 630, 1068 

உண்மை 308 

உத்தமர் 14, 950, 1111 

உத்தமியாள் 740, 1107 

உத்திரட்டாி 1093 

உத்திரநாள் 1089 

உத்திராடம் ் 1092 

உதரம் 1098 

உதிரம் 47, 176 

உந்து 2, 31, 75, 94 

உம்பர் - வானோர் 317 

ஊளமை - மாப்பு 

உரல் - 437 

உருசி 68, 73 
உலை 132, 136 

உலைமுகம் 1456 

உவளியம் 1240, 1242 

உழி 136 
உள்ளங்கால் 1096 

உற்பனம் 554 

உறவுநித்தை 1103 
உளறல் 133 

எடைபாகம் 516 

எமதூதர் 726, 1493 
எரிப்பின்பாகம் 516 

எரித்தல் 101 
௪௬ 121, 159, 174, 

ம 187, 903 

எழுநரகு 610 

எழுபத்தீராயிரம் 2, 94 

எழு பிறப்பு 510 
என்பு - எனும்பு 42



பின்னிணைப்புகள் 

ஏவல் 1081 

ஏமுதரம் 100, 110, 111 

ஒறுத்தல் 12 
ஒசை 32 

ஓ 119, 129 

ஓவியம் 1263 

கங்காசலம் 1206, 1306 

கங்கைக்குப்பி 944 

கசபுடம் 120, 122, 123, 128, 

130, 137, 138, 166, 

393, 639, 641, 743 

கட்டப்பாரை 902 

கடாட்சம் 1500 

கடுங்கோள் 1036 

கடுவத்து 62 

கணநாதர் 520 

கணபதி 308, 702, 757, 

890, 1489 

கணேசன்-காப்பு 1, 224, 571, 

1133, 1266, 1324, 1361 

கணேசன் பூசை 743, 932 

கதுப்பு 474 
கபளித்தல் 34 

கபஈடம் 713 

கபாலம் 5, 43, 73 

கம்பிளி 942 

ம்பு 532 

சுமலவன்னி 482, 501, 532, 

571, 700, 947, 1367, 1471 

கமலாக்கினி 117 

கயிறு 406 

கர்ப்பகாலம் 3 75, 79 

சர்ப்பம் 59, 60, 78, 81 

கர்த்தா 703 

கரகம் 392, 404, 405, 575 

கரண்டி. 618 

1027 

௬௬ 75, 80, 90 

கருக்குழி 1071 

கருவம் 308 
கல்லுரல் 129, 902 

கல்வம் 96, 115, 125, 140, 

152, 162, 168, 185, 187, 

189, 198, 425. 479, 578 

கலங்கொம்புச்சிமிழ் 708 
கலசம் 533, 918 

கலிக்கம் 410 

கலைக்கொம்புச்சிமிழி 1170 

கவசம் 393 

கவசம்கட்டல் _ 447 

சுவடு 1060 

கழுதைகள் 1104 

கள்ளம் 1319 

கள்ளார் 610 

களங்கம் 115, 474 

கற்பநூல் 1499 

கற்பநெறி 1495 

கற்பம் 520 
கன்னி 44 

கன்னியர் 1073 

கனபுடம் 160 

கனல் 48, 85 

காக்கை 544 

காட்டெரு 393, 1263 

காடாக்கினி 501, 673, 899, 

947, 962, 1367 

STHSA SG) 124 

காப்புக்கட்டல் 1068 1247 

காமியம் - குறி 

காயகித்தி 112, 670, 

912, 1381 

காயம் - உடல் 44 

கார்த்திகைநாள் 1086, 1095
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காரணம் 86 

காரம் 86 

காரியம் 1467 

காலத்தில் 253, 300, 471 

காலன் 297 

இரந்திப்பண்டம் 1054 

கிரமம் 1479 

கிரிகை 210, 432, 1476 

இதருபை 143, 552, 557, 767 

இருமி 1072 

இழி 101, 105, 109, 113, 

116, 460, 637, 730 

கீர்த்தி 1137 

குக்குடப்புடம் 199, 922 

குக்குடம் 772 

குட்டோட்டம் 1016 

குடவன் 1016, 670 

குடோரி 181, 434, 619 

குண்டலி 45 

குணபாகம் 516 

குப்பி 102, 142, 898, 

925, 929 

கும்பி - வயிறு 64 

குரு 1101, 1102, 1107 

குருநிந்தை 1103 
குவலயம் 1334 

குழவி 76 

குழி 77, 121 

குற்றம் 117 
குறி 69 
குறுங்கோல் 691 

Gr.) ODI ST ST 1105 

கெண்டைக்கால் 1077 

கேட்டைநாள் 1091 

கேத்திரபாலன் 932 

அகத்தியர் வைத்திய காவியம்-1500 

கைக்குற்றம் 1416 

கொப்புளித்தல் 58 

கொல்லிமாமலை 1398 

சொலைகள் 1102 

கொழு-மழு 432 

கோடா சூடி 1456 

கோடி 74, 1016, 1442 

கோத்திரம் 1101 

கோபம் 685 

கோழி 13 

கோழிப்புடம் 894 

கோவில் 1472 

சக்கரம் 686 

சகலூத்து 1023 

சகாயம் 247 

சங்கற்பவிஈற்பம் 685 

சங்காதம் 513 

சங்கை 754 

சஞ்சலம் 1082 

சஞ்சீவி 148, 167, 212, 524, 

687, 692, 783, 785, 

873, 981 

சஞ்சீவிமருந்து 853 

சட்டி 119, 120, 121, 122, 
123, 128, 137, 166, 

195, 226, 500, 521, 629 
சடம் - உடல் 11, 14, 67, 73 

சடுதி - காப்பு 32 

சண்டாளர் 685, 1110 

சண்டிமாடு 1103 

சத்தியம் 190, 414, 1102 

சதயம் : 1093 

சதாசிவன் 307, 1354 

சதாநித்தம் 77 

சதை 15
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சந்து 68, 69 

சம்பிரதாயம் 217, 441, 

559, 589 

சமதாது 9 

சமர்த்து 589 

சமன் 9, 109, 122, 136 

சமாதி 308 

சமானன் 92 

சமூலம் 213, 221 

சயிக்கினை 247 

சர்ப்பம் 13 

சரக்கு 87, 95, 117, 119 

சரக்குசுத்தி 516 

சரசம் 618 

சரிதை 1498 

சரீரபலன் 517 

சரீரம் 54, 72, 305, 535, 

603, 977, 1449 

சலம் 21, 56, 209, 225, 245, 

262, 315, 37/2, 460 

சலாகை 925 

சவுக்கியம் 1449 

சற்குணம் 685 

சனிக்கிழமை 1068 

சனிவாரம் 1095 

சாகாக்கல்வி 1492 

சாட்சி 1103 

சாட்டம்மி 787 

FIT GOT OT GY 743 

சாத்திரங்கள் 687, 1101 

சாத்திரம் 740 

சாதகம் 28, 217, 314, 589 
611, 1492 

சாதகம் 12 

சாந்தம் 1094 

1029 

சாந்தி 1079 

சாபம் 1471 

சாமம் 102, 106, 108, 113, 

114, 115, 126, 134, 

140, 142, 169, 170, 

172, 185, 187, 189, 196, 

201, 209, 317, 423, 469 

சாயரட்சைவேளை 242 

சாரித்தல் 1319 

சாவு 27, 28, 32, 42 
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