
 



 



டாக்டர் மோ, மல்லிகா, 

சவடியிபல் பருதி நேர மானி, 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி mowed, 

சென்னை - 600 113, 

om a om ஸு ஞு சைஸை 

॥தேலரயர் நோயின் சாரம்! edged Adugiund’d Cag 

சுவடியியல் பட்ட மேறீபடிப்புப் பட்டயதீதறீகாசு அளக்கப் பெதசிறத. 

இப்பதிப்பாம்வேரு என் முயற்கமில் உரவானதத யாகும், இதற்கு 

முஷ் ளேறு எந்த நராம்ச்சிக்கும் ஈப்பசப்பாமீ வேடு அளிக்கப் 

பெறனவல்லை என உறுதி நுளிக்கின்றேல் , 

Elon pooh lie 
செல்லை; 600 113 கர்: வலா) 

நால். ஐற.௨05. 193. (மே லா)



டாக்டர் பூ, சுப்பிரமஸியமீ , 

SQ Cue துறை, 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நீறுனம், 

சென்னை - 600 113. 

ரஷ ஷை க 

ஈேதரையர் தோயில் சாரம்!!! என்ஜம் இப்பதிப்பாம்வேடு 

இந் றுவனச் சவடியயல் மாளவர் ய் டாத்யரி தஇரமதி. மோ, மல்லிகா, 

பிஎல், எீ., பி.எல். எம், எம்., அவர்களால் 1989 - 91 

$4 gagd சுவ. இயல் பட்டபதீஜீற்காக உரலாக்கப் பெற்றது 

எனும், இந்த கயி வேட்டிள் பேரில் இதுவரை இவருக்கு லேது பட்டம் 

எதவும் அளிக்கப் பெறவில்லை எனவும் சான்று வழங்குகிறேன் , 

OQ¢dae: 600 113 

pads AC.O5. 191, (பூ சுப்புரமவியம்) 

டாக்டர் பூ. சுப்பிரமணியம், 

சுவ பயல் துறு, 

கூகைத்தமிழாமாய்ச்சி நிறுவ
னம், 

சென்னை-600 113.



௯ ை படி அடி oo 

சென்னை, உலகத் தமுாராயச்சி நிறுவனம் நடதீதி வரும் 

Gag இயல் பட்டய வகுப்பில் சேர, சேரும் தகுதியுடைய ளாக 

என்னைத் தேர்ந்தெடுத்த, இப்பயற்சி முடிய எல்லா வ௪சையிவம் எளக்கு 

உறுதனையாக இருந்த இநீநிறுவல இயக்குநர் வளக்கத்திற்குறற முனைவர் 

சிலம்பொலி ச. செல்லப்பன் அவர்கஞக்கும் , பயற்கிபிமி இறு ஈன்டில் 

தேர்வு முதலி நிலைகளில் உதவி புரிந்த நீறுவன இபக்குநர் (பெறுப்பு) 

முனைவா் அக்னிதாமசு அவ!கருக்கும் நன்றுயடைய வளாவேள் 

சுவடியயல் பயிற்சி, மொழி வரலாது , செயீயுளிபல் , பாட்டியல் 

போன்ற பாடல்களில் எனக்குப் பாடம் கற்பீத்தத் தேர்ச்சி பெற ays 

எகுதீதத் சந்த பேராசியர் பெருநீதகைகளான என் வளக்கத் 

ghemu முனைவர் ப. சுப்பிரமலிபம் , முனைவா் ௪. சிவகாம, 

முனைவர் &. சசிவல்லி, முனைவர் ஐ. மகாலட்சுமீ ந.கியேருக்கும் 

எ நன்றுயைக் காலிக்ளகய ரக்குகிறேன் , 

இவ்வாமீ லேட்டிற்கு அடிப்படையான சுலடியையம் தனையாக பல 

சுவடிகளையும் , படியெ௫ுத்தக் கொள்ளவும், ஒப்பு நோக்கவும் , 

மதி அளித்து உதன்பை சென்னை அரசினர் san நாலகக் காப்பாட்சபர் 

அவர்கஷிக்கும் நா லக நக்பர்கஒக்கும் என் நன்று உரித்தாகட்டும்,



இப்பதிப்பாமீ லர உருவாக உதன்ப என்றுடள் சவடியபல் பயற்சி 

பெற்ற என் உற்ற தோறு சல்லி ௮. வாசுகி தேலி சவார்கரக்கும் 

மற்றும் உடன் பயிறழ்சியாலர்களான தர. ௪. செல்லரக்கம் , 

திரு. வே. நெருக்செழ்பன், தீரு, மொ. மருதமுத்த ஆகியே ருக்கும் 

நன்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் , 

இல்லவாயி வேட்டிளைச் சிறந்த முறையில் கறுஅிப காலத்தல் 

தட்டச்சு செய்ய ஏற்பாடு செயீது உதவிப தர. ி.மு. கந்தசாமு 

அவர்கழுக்கும் நன்றியை உரித்தாக்கு*ிறேன் , ப 

2.௦. jowdlad 

  

மோ, மல்லிகா.
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தோயும் மருந்தும் 
we ee கடை ன அடை வறு ம் ௮ ஷி 

அசீரனம் go / eee 10, 19,38 
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அத்தி சுரம் Te 35 
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கக NR கடை ஓம வ கம் 

இஷ அஷ tee ate அமு ce a nese ee 

செல்னளை , உலகத் தமிழாராம்சீசி நிறுவனம் நடதீதி வரும் 

சு, இயல்பட்டய வகுப்பில் பருதி நேர மாளவராகப் பயமும் 

வாய்ப்பு எலக்கு கடைதீதது, 1989 gato மாதம் முதல் 

ஒ௫ுப்பில் சேர்ந்து பயிலத் தொடங்கிளெள் , | 

சாவடி இயல் கல்வி 

இப்பயிற்சியில் சுலடி gud பற்றய பொதுச் செயீதிகளையூும் 

சிறப்புச் செய்திகளையும் றப முடிந்தது... இதில் சுவடி பற்றிப 

செய்திகள், கீ பற்றப செய்திகள், பதிப்பும் அச்சம் பற்றை 

செய்திகள் என்ற மீறு பெருந்தலைப்புகளில் பல பசயிதிகள் கடைததன , 

இவறீறிற்குத் ஏனையாகத் தமிழ் மொழி எழுத்து வரலாறு, யாப்பீபல், 

பாட்டியல் என்பன பற்றிய செய்திகளையும் பெற முடிந்தது. 

செய்முறைப் பயிற்சி 
ட னை அவ ஒல. வல ௮௯ சடை ஒடு லை ௪௮. ௭ மம 

இந்தக் கல்விமுறையைத் தளிர நல்ல தொரு சுவடியிளைத் 

தேர்ந்தெடுத்த அதனை நா ல்வடிவில் ப.ிப்பித்குக் கொருத்கவேல்ரும் 

என்பதம் பாடதீ திட்டதீதல் ஒரு பகுஜிமாக செய்முறைப் பய்ற்சிப் 

பாடமாகும். இல்லாறு சுவடியைப் ப௫ப்பப்பதற்கூத் தனையாகப் 

பலலகைச் சுவடிகளைப் பார்த்து எழிகம் பயற்சி நாள்தோறும் நடைபெறும் , 

அப்பமற்கிமால் சுவடி எழுதீதமுறைகள் , பல வளையா எழுத்தக் 

கறுயீருகள், பல ௮க௦ய தீத வகைகள், கரதந்தம் முதலான பல 

எழுத் தகல் கலந்து துமையம் சுவடி மைப்பு போன்ற பல செய்தகளில்
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பழக்கம் பழக்கம் ஏற்பட்டது... பாடல்களை அடி, சீர் முதல்வ ௩ 

பரித்து முறையாக முத வேஜ்றும பயிற்சியில் அளபவம் சடைத்தது. 

இப்பயிதீ சிகளால் தனயே , ஒருமுடிமைய 82 சுவடியை முறையாகப் 

பாடல் அமைப்பில் எ௫ுத்று எழுதிக் காட்டும் தல்சம்பிக்கை 

தோகிறியக. இந்த நிலையில் தான் ஒரு சுவடியை குய் வேட்டிற்காகதீ 

தேர்ந்தெருக்க வேள்டி வந்தத, 

Gags தெர்வு 
oe OF சு அட OP OD டை சை oe 

தாறு பாடல்கருக்குக் குறையாக சவடியாக எடுத்தால்தான் 

பதிப்பு கம்வேட்டை தாறு பக்க அளவில் உருவாக்க முடியும் ; 

நாரா, ஐற்நாது பாடல்களைக் கொள்ட சவடியாக இறப்பும் 

குறித்த காலத்தில் முடிக்க தயலாது) பொருட்சேலவும் மீ௱திபாகும் , 

இந்த நிலையில் ஒரு அளவான சுவடியத் கோர்த்தெடுக்க வேன்டிய 

கட்டாயம் ஏற்பட்ட. இது சுலடியயல் மாவலர் எல்லோருக்குமே 

e. iu @. 

பலநால் பல சுவடிகளைதீ தருவிச்சருவிப் பார்த்த முடிலில் 

96 sangtud தேர்ந்தெடுக்க பேன்டிப நிலையல் அநேக நாட்களளச் 

செலஷீடை நேர்ந்தத, நல்லதொரு சுவடியள் பெயரைப் பட்டியலில் 

காணும்போது, நம் நினைவிற்கு எட்டிய வரை 5௮. பெயர்கடக் 

கேள்விப்பட்டது Cdea எல்ழ முடிவு செய்கிறோம், அச்சான தால் 

பட்டிபல்களை உறிஓு தோக்குகறோம், அந்த தால் பெயர் காலப் 

பெறவில்லை, UG ஒரு நாள் எங்கோ ஒரு நாலகத்ரல் தந்த



அந்த தாலைக் காள முடிகிற, ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் அதத 

சுவடி நால் என்பது தெரிகிறது. மீன்டும் வறு சுவடி கேக் 

ேவேள்டிய நிலை, | 

அச்சாகாத நால்கள் பெயர் edo wna செய்து சுவடியை 

நோக்கும் போது, மிகக் குறைவால் பாடல்களைக் கொக்டதாக 

அல்லது மிக ஆதுகமான பாடல்களோடு கூடிய நாலாக இருந்த 

விரும், அளவான ஏபாடல் ig காறும் சுவடி முகலம் முடிவும் 

இல்லாத றையான சுவடியாகக் காலப்படிம், அல்லி சுடி 

இடையிடையே பழுபட்டிம் முறிநீதம் இருக்கம், இல்லாஓ பல வகைக் 

குறைபாடுகளைக் கடந்து ஒரு. சுவடியயத் தேர்ந்தெடுக்க முடிநிதத. 

geCa சென்னை, நரசினர் சுவடி நா லகத்தல் ஆர். 3412 எல்ழமி 

என்கல் பாகா க்கப்பெறீழ ஏரும் 10 தறையர் அருஸ்ச் செய்த 'நேரவில் 

சாரம் o@@dh சவடிய ஈகும் , 

ணை கல ஸை சு தவ ஜட வட அது. மேக அம 

Sane 33 , 2.5 8௪,ம்ீ. களவில் 30 ஏடுகளைக் கொள்டத. 

333 வென்பாக்களால் இயன்றது. பல ஏருகள் wiadow. 

ஆவ கண்க வை தடை அடை இஷ க்ஷ 

தேரையர் அருளிச் செய்த தோயின் சாரம் என்று சுவடிம்ல் 

இருந்த தலைப்பு இப்பறிப்பாயிவேட்டில் (தேரையர் தோய் சாறம் 

என்று சுருக்கமாக எடகத்கக் கொள்ளப்பெறுகிறது,  ஈநீநால் 183 

வஃபாக்களால் யெக்றகது. பாடல்களை முழமைய கப் um sosas
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கொள்டபின் , சுலடி பழுதடைந்த, சிழைவுற்று இருந்த இடங்களில் 

விடிபட்ட இடங்களை முழமையாக்க முணைழ்தோம். அதற்காகப் 

பல சுவடிகளையும் சா ற்களயும் தபல செய்தோம். ஐதே 

நாலகத்தில் நர், 2496 என்றும் ஸ்கில் உள்ள அகத்தியர் காம 

வாகட வெவ்பா என்றம் சுவடி கடைத்தத, இச்சுலடி 1983 

இல் இந்த ஜறுவகத்தில் சுவடிஐயல் பட்டயத்திற்காகத் 

திர. ஐ. வீநாயகம் என்பவரால் ஆயிவு செய்யப்பெற்றும்ள , 

வெவ்பா என்றதனால் ஒப்பீட்டிக் காறும் பபாது பல பாடல்கள் 

ஒோ மாதிீரீயாகலவே அமைந்திருக்கின்றள , என்பத அறிப முடிந்தது, 

அவற்றின் ஓனை கொவ்ரு சல திீருதீதங்களம் மேற் கொள்ளப்பபற்றள , 

பாடல் ஒற்றுமை 
a ee ஸை ஹை பன கன் oe ee be 

ஆ 

தேரையர் நோயல் சாரம், சகத்தியர் குருப் வாகடம் எ்பச 

ஆசிரியர் பெயராம்ம் நா வின் பெயராலும் முழுக்க முழுக்க பேறுபர௫ுவள, 

ஆனால் பாடல்கள் பல ஒன்றாகவே உள்ள எகீபற வக்கத்தக்க 

செய் தீய எல்றாஓம் sag மேல் கல்ளிபில் இத்த சாகீறுகள் பல 

ஆசிரீய ரால் எருத்தக் காட்டப்பெற்றுள்ள , பூசியனி வாகடம் என்ற 

சலி ஒன்று; அகம்திபர் வாகடம் என்ற சுவடி வேறு ஒன்று, இரன்ரும் 

அதே gt vaso etwagend. பாட்டைக்காள ame day 

'பாடல்கரும் ஒரே மாதாயாக உள்ளவை என்பது அக்கல்விரில் உளர்ந்த 

செம்திய ஈகும், இத்தகைய நிலையே ;9ச் சுவடிகளிடையே ஏற்பட்ட.
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வைவ்பாவீற் குறை 
me றவு வ ஆ சை லு ஸை ம 

இருவேறு பெயர்களில் ஐ0.ர எகைப்பாடல்கள் பல அடைத்த 

நலையிஓம் சில மெலிபாக்களில் உள்ள fit, pans சிதைவுகஷிம் , 

விடுபட்ட இடங்ககும் தூ யீமையும் முழுமையும் பெற இயலாத நிலையே 

Buco MLS. அத்தகு குறைபாருகளில் சிலவற்றை எடுத்தக் 

காட்டலாம் . | . . 

*சிறிறாமனக் கெள்ளெய் சேர்த்து விடில்லாயிவு 

௨௨௨ (சஏங்கப்டிம் ஸ்ரீ! (பா. 70) 

‘gam நளாச்சாறிறு மாஎதமிர் நீர் த 

vise சிந்தப் பொருவிடைமம் : oe! (68) . 

என்பன. போன்ற பல பாடல்களில் THEM முறிவால் ஏறிபட்ட வீருபாடுகளை 

முழிமைய ஈக்கு முடிய ஈத இலையே ஏற்பட்டது, | | 

‘modi. Quitgeypge Csalgoand ~ yuadasad' 

(31) ட்ட டட 

( தற்னத் திஎங்கழத்ச ூலட்ருமத்தால் கந்தப் (82) 

_ சேரித்தமத்தச் செகங்கரப்பலம் தன்னம்! (44 -ஈறீறடி) — 

போம் சீர்தளைச் சிதைவுகள் பலப்பல. adaasengd திருத்தபமைக்கு 

இலாத இலையே எநிபட்டு விட்டத.
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பதிப்பாசாமர் and Oe gaan ass hab tanh 

திருத்தவோ மாற்றி அமைக்கவோ கடாது என்பது பழம்பெரும். 

பதிப்பாசாயர்கள் கொள்ட பதிப்புமுறைய ஈகம், ஆனால் கடைக்கும் 

சுவடிகள் பலம் பலவாறான நிலையில் மாறுபடக் நடப்பதை 

ஆய்வில் அறபமுடிகிறகு, இறந்த அடிப்படையில் தோக்கால் 

சவரிகளில் வேறுபரும் இடங்களை மூலீறு வகைகளில் squat — 

கானமுடிகிறுு. அகல முறைலே பாடபேறு uN® ane Capune 

பிழை என்ற தகிமையில் அமையும் . பாடவேறுபாருகளைச் சுட்டிக் 

காட்ருககும், வடிவ னேுபாருகளில் சிறந்தனவற்றைதீ @aigasosead 

பதிப்பிப்பதபி பதிப்பு தெறிகளாகுமி, அடை எழுதியோறால் ஏற்பட்ட யே 

பிழைகள் என்று துளிடிம் பொழு அப்பிழைகள் சுவடிமில் உள்ளை 

என்பதனால் திருத்தக் கூடாது எ்ற கொள்கை தவிர்க்கப்படவேன் வம 

ஒல்றாகும். முதியோர் பிழை என்று தெ௱தீசம் அப்படியே பதீப்பிபிப௪. 

தாயபதிப்பு ஆகாத என்பதற்கும் பதிப்பு முசிலோடிகள் ஏழு 

Sttenaaat. இவர் தம் காள்ளசககளை அடிப்படையாகக் 

கொள்கு, எட எழுதியோர் பிழைகளே எத்து கனிநீதலற்றைதீ தருதீதப் 

பதிப்பிக்கும் முூதிகி இப்பதிப்பாயிவில் மேறீொள்ளப்பட்டுமீளது . 

தா எரி தலைப்பு "Opape tt அருளிச் செய்த நோயில் சாரம்! 

alg eaag. சேரும் 

எாதகரம் தீற @umph (60) 

ஸும்பு4ின்ற ' சீறகழம் (15) 

இிப்பிவும் வெங்காறம் (20) 

சோம்புசிரு “dood (16)
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பம போல்றஎரிகளில் கோடிட்ட சொற்கள் புழைகளாக eyed 

பெற்ற adue தெளிகாயிற்து , இவற்றை முலநியே , 

தேரையர், திர, சீரகமும், dadangd, spudecd 

் எகிமம் சொற்களாகத் திரத்திப் பதிப்பிக்சள்பேளோம். இளஎநிறைப் 

போலே, 

அசிரனம் - = gece 

காச்சல் - afd seed 

இீரியெலை ௩ இரிபலை 

பரித்தி 5 பருத்தி 

பீவிஸ்க ஈ பீலீருக 

புறச - பூனாசு 

டீ = Bag 

போன்ற தத்த gaucuad ve 343 கொள்ளப் Ougfodaa. 

seque asi6eus yoab 

‘guunh ate. gga ecoungas gomige 

சீங்தாகு Ost saas செப்பவே? otg Osnided 

இத்த தா எக்கு எடமொழி மருத்தவ தால் ஒன்று முதல் நாலாக அமைந்துள்ளது 

செளிப்படை - இப்பாடல் இடைச்செருகலாக அமைந்தது எஜனிறு எகிது 

கொள்டால் இந்த sTandtusne தெலாயர் பதிகாலதீ மருத தவ 

'சாலாசிரயர்களிம் ஒரு எல்மு கொள்ள வேள்வி கட்டாயம் ஏற்படுகிற. 

மேஎம் இத்த முதல் வெள்பா விநாயகர் எனக்கப்பாடலாகலம் அமைகீற ௫.
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Sanam முடிவில் உள்ள குறிப்பாக் இச்சுடி deuba gaa 

untae இறபதாம் நாள் மதி முடிக்கப்பட்டதாக அறிய. முடிகிறது... 

இச் சுவருமை திபவர் வி,போ, கப்புராய வாத்தியார் என்பலராகர் 

என்பசம் தெற்கிறத. 

கும் 0 எட்டில் மைப்பு 
moe ஸர று ரம ஏமி இர. 10% Oe ce oD 

. இந்த கும்லேரு சாகிறதழ் , தசீறி ஒக எற்றை அதீத 

நோடூடி மருந்தும் என்ற தலைப்பில் நா ல் உள்ள. பாடல்கழுக்கால 

பொருஎடக்கத்தைக் கொள்ரு தொடங்குகிற. | 

துழைவு, ஆல்வு, தால் செய்த, மனை mip nie இயல்களாக 

அளமகிறது, நுழைவு இயலில் ரா லல புதப்புறைடிம் , or erat 

வரலாறும் சுருக்கமாக அமைகின்ற. 

gig இயலில் பொது நிலை நல்ல உரை ony wal பக 

மிகுந்தப் பொருள்கள் , மிகுதீதலம் , தமிழ் மருதீதுவத்திம் தோற்றம் 

இயற்கையும் சித்தரும், சிக்சர் தம் தறல்கள், சித்த மருத்த 
லகைப்பாரு, சித்த மீருத்தல மருநீஅகளிம் கககப்பாரு, சித்த மருதி தவத்தில் 

பயன், என்ற பொகுள்சளில் அமைகிறது . 

சிறப்பு தலை நங்வு ணிழம் இரள்டாட் பகுதி ஒது முதல் சாலா? 

ரத் தொடங்கி, இந்த நா லின் பயன், தா எம் மரந்து முறைகளாகப 

தகமருந்த முறைகள், புறமருந்து முறைகள், மருந்து உள்ணும் முறையும் 

அலவும் நாணி இலக்க gud ga பகுதிகள் கொள்ருச்ளள .
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தொடர்ந்து நாலில் கூறப்பமம் மூலிகைகள் தாழப் பொகுள்கள் , 

சீல வகுப்பு என்ற மூன்று நிலைகளில் stad சறப்பு எ௩தீமுக் 

காட்டப்பருகிற se. 

சால் இயல் அலம் பகுதி 133 எனபக களைக் anda. 

| செய்தி எழக் இயல்சா எல் காலம் aes wack தொகுப்பாக 

முறைய ஈசப் பகுத்தக் காட்டுகிறது, தொடர்ந்து தளை தால் 

பட்டிங எம் அமைகிற ஏ | 

gee எல்லம் 92 Quads unce முதறி கப்பு அகராதி, 

சொல்லடைவு , மூலிகைப்படங்கள் கூகிபவறிறைக் கொள்பதாமி way 

Gusgap Feo — 

Qeanid Cag"*@gsagu t Op mutch eittgd § adp தலைப்பைக் 

கொள்கிகுந்தாசம் இத , தோயார் குறிக்கப் பற்றி வார்த்துக் 

sptad, அதை தீர்க்கும் மீருத்தளதீதையே சிறப்பாகக் கறுறை௫. 

இலே இவ்வ மீ லேட்டின் சிறப்பாகும் ட
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தாலாசிரியர் (தேரையர்) 
வூ ஒழு னை ne டை இஸ னற முன மை ஏல ஸ்ட மக ee 

சித்த மருத்தவம் பெயர்க் காரகம் 
ணை ஆ லை மம வை சன அட தை அசை ஒடை பல சண ய Re ee ae 

இது சித்த - மருதீதலம் எனப் பிரிபரும் சிதீத எீபது சித்தம் 

எலிழம் வழ.ப்கப்படும், மனிதர்களின் உடல் தொல்றாறநிறாறு ததீ௫வய்களால் 

gmdng.  அவறிறில் ஒன்றுதான் அறீ.கக்க.ரனகிகள் . அந்தக் 

க.ரனங்களின் பரிகள் மம், புதி, சத்தம், அகங்காரம் கரும். 

இந்த மனதீதை உடைய வகிதால் மனிதன் , இம்மனிதவில் மனதில் 

ணன அலைகள் எழுநீதக் கொண்டே இருக்கும் , 

அதீச கோடிக்கவக்காக ணனங்களில் நல்லவை, திபவை என்று 

பகுத்தனர உதவுவதே புத்தியாகும், அதை செயல்படத் தொடங்க 

esqas சுத்தமாகும் , ் 

தல்ல என்னத்தை நினைத்த, பரூதீதனர்நீத, அதில் அத்தத்தைச் 

.செஏத்தி தாம் அடையும் வெற்றியே சித்தி! ஆரும், அள்வாது வெற்றி 

பற்றவர்களே கத்கரீகல். அவர்களால் வளர்க்கப்பட்ட மருத்துவமே 

சத்த மருத்தவம் அற்ச அமருத்தவம் சித்தர்கலைப் போலே மகவும் 

தொள்மையாசசு. "சித்தர்கழுக்கு அழவில்லை! எகிழு சொல்வதற்கேநற்பு 

இம்மருத்துவமும் அழுய ஈமல் இன்றும் பீடு நடைபோட்டு உலா வருகிறது. 

சித்தர்கள் பலராவர் இவர்களைப் பற்றப் செய்திகளைத் 

தாயமானவர் “aise gags கனம்!!! எல்லம் பருதிபில் கூறிபுன்ளார் ,



17. 

asd கனம் என்ற சொல் கூட்டம் என்று பொருள்பட்டாஓம் "asst 

கனம்! எகிற சொல் பதின் சித்தர்களையே குறுக்கிறது ணு 

ஒர சாரார் கருுகில்றலம் 

பதிகென் சித்தர்கள் என்ற தொகுப்பில் பலரால் கூறீறுப்படி 

ேளுபல பதெட்டு சிதீதர்களிள் பெயர்கள் கா௱ளப்பரடுகில்றள , 

இந்தப் பதிஜெல் சித்தர்களகி களம் மட்ருமள்று நவநாத 

சிதீதர், நவகோடி சித்தர், நவ சிதீதர் என்ற பரிவுகளம் கா௫ப்பருசின்றள , 

பதினென் அத்தட்களின் முதன்மை 
oe wor DO oe o> ௭௯ இழு கேண டை ஸு கரு வே Om am 

இப்பதிகென் சித்தர்களில் முதள்மைய ஈனவார்கள் என்று சொல்லப் 

படுபலர்களைப் பற்றியும் அவர்களி ।சமாதித்தலங்கள் * பற்றவும் 

மருதீதவ ட வாதயோக ere aio அல்லும் தாவில் நான்காம் 

தந்திரத்தில் ஏறமலாம் அப்பாடல் வருமாறு , 

அதிகாத, லத்திலே தில்லையில் ஐருமீலர் 

அழகர்மலை இராம Ggat 

னந்த சயஎம் கும்பமுனி திருப்பதி 

கொங்கர் கமலமுனி யாரு 

சோதரங்களஜ் சட்டமுனி கடல கருரளார் 

சுந்தரா லந்தர் கூடல் 

சொல்லமெட் ருக்குடியில் வாள்மீக ரோருதற் 

ஜொல்காசிமல் நந்தி தேவர். 

பாதியரிச் சங்கரி கோகில்பாம் பாட்டி 

பமடிதலை போத் நாதர்
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ப.ரங்குகிற மதில்மச்ச முனிபொழர் கோரர்க்கல் 

பதஞ்சலி இராமமச் சவரம் 

சோதுவைநீ தீசிவரள் கோயிலில் தலிவற்திரி 

இிகழ்ம பூரம் குதம்பை 

சித்தருணை யோரடைக் காடர் சமாதிபிற் 

சேர்ந்தல பெல்மக்காக்கவே 

இதைப் போலே தவிழ் மருத்தவதா ல் எதை எட௫ுத்தாலம் "மகாமகத்தமம் 

பொருந்த பகிளென் சத்தர்களில் ஒருவராகீப 1 என்று தலைப்பிட்டுப் 

பதிப்பித்தள்ளார்கள். இந்த முசகீமையான பதினென் சித்தர்களைப் 

பற்றி பலவித கருத்து வேறுபாருகல் காஎப்பருசின்றள . 

தேரையர் வரலாது சிக்கா கனத்தில் தேரையரின் இடம் 
௫ ae oe ow ae ee சக அஆ ட. அது ஆ. அட வவ கக அலு வற வட ஷு ல ஒட வமல் வட ஹட ery 

பதின் சித்தர்களைப் usa பல வித கருதீது வேறுபாருகள் 

கானப்பழ்டாலம், எந்தக் கருத்திம் எந்தக் தொருப்பஎம் தேரையர் 

பெயர் கானப்படவில்லை , 

மேலம், டவர் நிவறிறிய நா ல்களிம் காப்புச் செயியுட்களில் 

பதினென் சத்தார்கஞுக்ரா வனக்கம் செய்துள்ளமை இவர பின் 

சத்தார்களில் ஒருவரில்லை என்பலைத நரபளம் செய்கிறது, 

(௨.௮) 

பயப்பரு பிரச மூன் பழகு மைச்சுறம் 

பயப்பட மாறெ௫ப் பதினெல் சித்தர்காள் 

செய்ப்படி பொருளிலிற் சேர்க்கு முகமே 

செயப்படு மிதநிலகா௫ு தநஅல் றாமரோ
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இருவரும் நவ. சித்தர்களில் ஒருவர் என்ற தேரையர் வேள்டுமாளால் . 

கருதலாம் , 

தேரையார் வரலாறு 
co ae wn ne ER NE oD Mb OF Ow 

தேரையர் - தொன்டை ௭௭ நாட்டில் பாஸா ற்றும் 

வடைகரையிவள்ள திருமலைச்சேோ என்றும் கிற்றா வீல் பிறந்தலர், 

இவருடைய தந்தையார் நம்பி பூபதி என்பவர்... 

இலர் பெயகரப் பற்றப் பல விதமான கருத் தகள் அறிகரிகளிடையே 

காளனப்படுகின்றன , 

இவர் தாலம் தாம் தரம செஎம்பரிலி சீடரெரன்று தன்களக் 

கூறிக் கொள்கிறார், இவரும் இவருடைய குருவைப் போல, ஒரு 

சமனத் தறனியெம்து ஒரு சாரார் கருதகின்றஎர் , 

டாகடர் ச. உத்தமராயள் எச்,பி,ஐ. எம் அவர்கள் தாம் அழுகிய 

தோற்றக் காம கராம்ச்சியும் சித்த மருத்துவ வரலாறு என்ற தா வல் 

சத்தார்கள்ச் பெயர்களையும் அளர்கள் சமாஜ இடங்களைப் 

பற்றியும் விளக்கும் பொழது தேரையர் ॥பூராமளக்! மரபைச் 

சேர்த்தவர் என்ற கழகறார். 

இலார் மருத்தஎக் கலையிலம் , பல மொழிகளமம் கற்றுத் தேர்ந் 

தரர் என்பதால் தேரர் என்றப் பெயர் பெற்றார் ஊம், பாலி 

மொழியல் "esa" என்ற சால் பெஎத்த துறக்களைக் குறுக்கும் , 

அதனால் இவர் பெளத்த துறவி எவ்றும் சிலர் கருதுகிறார் .



Cseanouitd சிறப்பு | 90 
கடவ அரை ஸூ ண கம் ம ௦௦௪ என வு ஒடி 

ஈஒயாத மன்டையிடி உடைய ஒருவனின் மன்டை ஓட்டைதீ 

தகர்த்து உள்ளேயருந்த தேரைய நீக்ககதால் தேரையர் எக்ற பெயர் 

பெற்றார் எரு கூறுவர், இப்பெயரர எப்டமொழமில் "மனக 

waited) adg மிக்சு உயர்வாக கருதி வழங்கி வந்தார்கள், இதில் 

மன்ரூகம் எமிற சொல்லக்குத் தேரை! எ்று பொருள் 

இெள்படி இப்பொழுது நவீன மருதீதவத்தில் நடைபெறும் 

ஈகபால அறுவைச் சிகிச்சை முறைக்கு ஜன்றே தேரையர் 

விக்தீட்டு நடத்தி வெற்றி பெற்றார் என்பதம் இவரால் சத்த மருதீஐலம் 

சிறப்பெயிஇகிற த என்பதம் குறிப்பிடத்தக்கல௦ய ஈகிற்ற ச , 

தேனரயால் நூல்கள் 
ம வட oh oe xe Sh om a oo ae லல வை 

க்க ஒல ஸர a 

தேரையர் கரிசல், தேரையர் காப்பும் , தேரையர் யமகம், 

அிகாமனி வெள்பா போன்ற நால்கள் உயர்ந்த இலக்க , Oadaa 

நயம் பொருநீதலை , | 

அதற்கு மாறாக மற்றறொாருவகை நால்கம் - தேரையர் வவத்து 

காஸிம் 14007, தேரையர் வாகடம் எர்பமை இலக்கள எரம்புல்லாத 

பாடல்களைப் போல் காஎப்பருகின்றற. எலே ogetro இருவகைகளில் 

பாடல் எழுதிமிருப்பாரா என்ற ஐயம் ஏற்படுகிறது என்று ஒரு சாரார் 

SG Gaga part.
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தேரையர் இயற்றிப லையாகக் கூறப்படுவன நால்கள் 

1, சிகாமனி வென்பா, 2. நிகன்டு, 3. சேகரப்பா, 4. காப்பிபம் 

5, தர 6. நாடகம், 7. மிகாவனனம், 9, அநீதாதி, 9, நாள் 

மாலை, 30. யமக வெள்பா, 11, எக்கைப்பா, 12. மகா 

கரிசல் எண்ற பள்லீரன்டி தால்கள் 

ஆனாலம், நீர் நிறக்குறி நெய்க்குறி, 2. தைல வர்க்கச் 

சுருக்கம், 3, தனக்கார மாலம்கரம், 8, சிகிச்சைக் கீரமம், 

5. நோயி மருந்தளனை, 6. பிரகான குனறலித் தர, 7, எலழீதிபப் 

ude, 8, மருத்சப் பாரதம், 9, குனப்பாட வெள்பா erties 

edus sr aad Deasaanasasuds சேர்த்து 21 நால்கள் 

செய்தள்ளார் என்பார் ஒழு சிலர், இவற்றைக் குறக்ரம் தொகைப் 

பாடல் இல்லை , | 

மேலே கூறப்பட்டனை sdo இவாபற்றயதாக "தேரையர் ஐநீநாறு 

தேறரையார் வைத்து காஷவம் 4007 தேரையர் 1500 aded ஏல 

தா ல்கள் வெளிவந்தின்ளன , 

இஏற்றுன் தேரையர் ,லெளல்பா, தேலரயர் யமக ஸெள்பா, 

தேரையர் மகாக௱சல், தேரையர் மருத்ஏப் . பாரதம் போக்ற 

சா ல்கள் பல அச்சிடப்பட்டுகிளன , 

டை ஷை ரே ஒம் வை ௬௯ டி ரக எம 

இவர் தமீம், தெங்கு, கன்டைம் , மலையாளம், தகம், 

வடசொல் க.ப மொழப்புலசமயும், சோதடம், ஐழ்புள் சாத்திரம் , 

கன்ம காசக்டம் அளவ, சாங்கம், வேதாத்தம், சிதீதாற்தம் ஒகிப



} 

அறிவியல் தா ல்களில் மகத் Catéau Oudpet eaus gett 28 

நூல்களில் மசத தோ்ச்சப் Ougpeit agus gat நா ல்களில் 

மூலம் அறியப்பரும் , 

இவர் இதிகாசங்கள் இரவ்டில் மக்க ஈடிபாடுடையவர் ஸ்பது 

Samii மருத்துவப் பாதுதத்தால் அறிபலாமி , 

மருத்துவதீதிகி நால்வகை அமைப்பாக யோகம், காசம் , 

வாதம், வைத்தியம் எலிழம் நான்கும் உள்ள உட்பிரவுகளில் நல்ல ஆயிவுதீ 

இறலுடன் விஎங்ஆபமை அவரிள் தா ல்களின் வாயிலாக வெளீப்படிகின்றன , 

மேலம் தேரையர், உ 0நாயணுகாகக. எல்ற தலைப்பில் 

ஒருவள் தாறு ஆவ்டுகாலம் உயர்வாழக் கடைபிடிச்க வேவ்டியவைகளளக் 

கறி மனிதன் வாழ் நாள் நீட்டிக்க வழிக்காட்டகிறாஈர் , 

இவர் இயற்றயதாகக் கூறப்படும் தா ல்களில் நிகன்று, நான்மாலை 

சசிச்சைக் கீரமம், நோம் மருந்தளலை போன்ற முக்க டான pr dad 

அடைக்களல்லை, அலை கிடைத்த வீட்டால் சித்த மருத்துவம் யாதொரு 

குறையுமின்று நிறைவு பெலும் , ஸீறு டாக்டர் கா.சு. உந்தமராயன் 

அவாகள் தோற்றக் கீரம கூராய்ச்சிடிம் சத்த மருத்தவ வரலாறும் என்ற 

காலில் எழுதழருப்பஜவீரந்த தேலரய ல் அறப்பு பூலளாகிற ௮. 1
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இலங்ஏமிரன்டும்பே சக்க எடக்காடிீதி 

பென்ன்பா கொள்கைப் பெருக்காமல் - உன்ஹக்கால் 

நீர்கடிக்கி மோர் பெருக்கி ஜெய்யருக்க யுன்பவர்தம் 

பேருைக்கிற் போமே புலி, 

நவ வ ae ce ட 

பாண்பேபோம் என்னை பெறுகி எெற்நீரிற் க. “ப்0பாம் 

பகற்புளரரம் , பகதிறுவிலோம் , பயேோத மு மூத்த 

ஸத்சேர் குழணிரோ டினவெயிஓம் வீரும்போம்... 

இ.ரன்டடக்கோம் ஒன்ற அம்டாம், இடுகையில் படுப்போம் 

மூலக்சேர் கறிறகரோம், மூத்த தயிர் உன்௦பாமி 

. மூதலாளற் சமைத்தகறி யமுசஹை டீருநீததோகம் 

காலநீதாள் வநீதிடிகம் பசித்தொழு வன்னோம் 

நமகார்க்கிள் ௧க௫களல நமக்கு மடத்தே; 

உன்பகரு பொழுதொழப முகிறபொரு தல்ளோம் 

உறங்குலதி ராவொஹ்ப் uaegpdadg Oecd Gund; 

எபென்கடமைத் தக்கருக்்கோர் காலக்று மரவம் — 

பெருநீதாக மெடுத்தடிகம் பெயர்த்த தீரருநீதீதாம் , ' 

மன்பரவு அழங்குகளிழ் சுகுணையன்றுப் புசியே ஈம் 

வாழையாம் புத்சொழபக் கலி ஒந்தல் செகியோம் 

தன்புபபற வுவ்டபனிபு குறுநடையும் கொள்ளோம் 

தமளார்க்கில் கதுகலை தாம்ருக்கு மடத்தெ.
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ஞு
 

அடாநாக்கு மதிக்காருகாத் பேதியுறை அகரவோம் 

Csaba Qu tdparécent SIGMA OQuglanb; 

Giccapé Apdossé eaade yoCand: 

dgest picoangend Ord முழுத்ககத் தவிரோம். 

ஹூசருக்கள் சலமுக்து நாட்காருகா Aecanahs 

நாசகந்தம் புட்பமிவை நடுநிசியில் முகரேோரரம் ? 

தமனளார்க்கில் கேதுகலை தாமருக்கு மடதத 

பகத்தொழுக்கு மாதரசக்க சரத்டைப்ப மினா ட். 

. படஜெருங்கோம் தீபமைநீதரர் மரதிமலல் வசியோம் 

அசப்புளரீச்சி பச௫ப௪ எதீதரனஜ் ed dura; 

கஞ்சவன மலக்சை யோக மழுக்ககாடை 

வருப்பெருக்கிறழ் அநீதகச முவைமாலை விரும்போம் £. 

ஏறிசலநீ9தயி வம்பிதார்சற் குரலவவிட மாட்டோம் ? 

நகச்சலமு முளைச்சலமுற் தெறுக்கமட மணறுகோம 

தமனார்க்கிற் கேகேசகவை நாம்டுக்கு மடதீதே



ட்ட ர 25 
பொழிப்புளை 
நக க ம் ஸ் க மை சா ர. வ எர 

Hod usc பாகலமே உஊள்போம்? (மீத்தநீதரும் (ற 

பாலேசம் உன்சோம்) என்செணட்டுத் தலை முழுகும் போதெல்லாம் 

எவத்திரலேயே குரிப்போம்; பகற்பொழுதில் புசர்ச்சுயம் சுயம் 

கொள்ள மாட்டோம், வயதிற்கு முத்த ungacud, உடலிற் பருஜ்படி 

இஎம்ெயிலையும் கிரம்போம்; மலசலங்களையடக்கோம் இடக்சையைக் 

கீழமைத்தே உறக்குவோம், மூல நாயை உள்டாக்கும் கறிகளை 

உள்ளோம். புசித்த தமிரரயே பெருக்கவள்போம். . முதல் நாளி 

சமைத்த கறி அழமூதக்கு ஒப்பெக்தும் அருநீததோம் . ப௫த்தாலலாழ 

உளருநீதோம் , 

2. தாள் ஒன்றுக்கு இஒமுறைமள்றி மும்முறை உனவு கொள்ளோம் 

இராக்காலந் தவறிப் பகற்பொருத உறங்கொம் பெல்களைத் தல்கட்்காரு 

முறையள்றி மற்றக் காலங்களில் சேதீராம், பெருநீதாசல் கொள்டாஎம் 

உளவின் கடையிலள்ற மற்றக் காலஜ்களில் நீவரயருந்தோம், அரற்ற. 
வகைகளில் கருளைக் கிழம்கையே புசிப்போம், வாழைக்கச் சலன்றிக் 

களியை அருநீதோம், உள்பபுள் சறத நேரம் கறநடை QaréCard, 

3. ௧௪ திக்கட்கொகு முறை வாந்தி மருநீதையும், srde 

இிள்கட்்காருமுறை பேதி டிகுத்தையும் கொள்வோம், தல்றரை 

மாதத்தற்ககாரு தரம் ந௫பம் செற்சு கொள்வோம், வாரத்தற்கொகு 

yap கடிவரம் செல்து கொள்வோம். தாள்கு நாட்சொகு wap
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எண்னெமட்டுத் தலை முருகுலோம், மூகிறு தாட்சொரு தரம் 

கள்கஞக்கு மமய/ருமோம், வாசகப் பொருள்களையும் பூக்களையும் 

தட இரவில் முகரோம், 

ஷப்படைந்த மாதர்களிடமருந்து உள்டாகம் மளம் , நடு, கழுதை 

துடைப்பம் இலவகளிலருந்த எழும் தா. ௪ மேற்படும்படி நெருங்கோம் 

இரனல் விளக்கு மனிதர் , மரம் இலைகளில் நிழலில் தற்ோம் , உளவு 

பக்குலமாரும் சமயத்தில் புளர்ச்சி கொள்ளோம், உறக்கம் , உளவு 

மல நீர்க்கழவு, புளர்ச்சி, முக்காட, சீப்பட்டுச் சீவும் போத சத௪ 
அன்ற மும் gM இலைகளை மாகலைக்காலதீதில் dodo dens. ர 

ககிழகல் கடய பசலவயும், தெய்எதீதையும் , பிதிர்க்களையும் , குருலையூம் 

எனம்காதிரக்க மாட்டோம் , தகதீதிகின்றும் , டிய்ரிஸித்றும் தெறிக்கம் 

நீர் உடம்பில் படும்படி அணுகோம இத்தலகய நியதிகளளக் ட்ட 

கைக்கொள்ட எம்மிடத்தில்ய மலக்கு ணக வேலை? (இறவாசு தெடிநாள் 

இடப்போமெக்பதாம்) 
இப்பாடல்கள் தற்காலதீதில் மரத்துல உலகம் கூறம் அதில. 

௪ளை அக்காலத்திலேயே கூறியமையே தா லாசிராய 2 அிறப்பாகும் ,
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தேரையா தோயச் சார 
~— ie அடசல் கலை we a fe குனு வன் ரமா வர கன லர ge 

gu qo 1 27 
௯. ௧௯ om ce ae 

பொதுநிலை ஆய்வு 
ச வ கச சண வல அடி வவ. கம வாடி வ. 

நோயற்ற வாழ்ே சூறைஏற்ற செல்வம்*॥ என்ற உன்மயை 

உனந வாழ்ந்தவர்கள் தமிழ் மக்கள், இந்த உள்மையை வாழிக்கையல் 

நிலைநிறுத்தி இன்பமடைதற்காகத் தமிழ ரீகன்ட வழிமுறைகளில் ஒன்று 

தமிழ் மருத்தவ முறை. 

மருநீதும் மருத்துவமும் 
சல ஆண வால தடை னை மர ஷை எல ஷி ம. ஈட கம ரஸ. 

இயற்கையும் செயற்கையுமாகிப சூழ்றலைகளோரு போராடி, 

வருபவன் மனீதள், அப்போராட்டத்தின் தோல்லீயே நோயாக 

முடிகிற? போராட்டதீதள் தோல்வபால் ஏற்பட்ட தோமை 

மனிதன் அப்படியே ட்ருனிருவ தில்லை , தநோயவைப்போச்க அவனி 

கன்ட பொருள்களே *மருந்த! எணப்பட்டன. அந்த மருந்தைக் 

கொடுத்து நோசகயைப்போக்க நயற்சி செய்யம் பளியே ! மருத்ஜலம் 1 

எனப்பருகிறது. மருந்து என்ற சொல்லோடு தொழிற்பெயர் mea 

யாக ௮ம் செர்க்கப்பட்ரு 1மருதீதலம் 1! என்ற சொல் உ௱சாசப் 

பெற, geste வலித்தல் விகாரம் பெற்று ।மருதீஐவம் 1 

ண்ற பெயார்பெறுகிறது. 

மருநீதப் பொருள்கள்? 
ல னக கடட ன Om ee ee கட ஷை 

தோயைப் போக்கப் பயன்படுத்தப்பெறும் மருந்துகள் 

அனைத்தம் நோயைப் போ க்குவன மட்ருமல்ல, அவை?



1. தோயை நீக்கப் பயன்பருவன 

2. நோவை மேலம் எளராமல் தரத்கப் பயன்பருவன 

53. நோயைக் குறைக்கப் பயள்பருவள 

கீ, நோயை உன்டாக்கும் சுருமிகளை அமுக்கப் 

பயன்பருவன 

5, நோயுள்ள உடலின் செயல்கள் சிவலற்றை 

ஊக்குஷக்கப் பயன்பருவள 

6. நோயின் காரத்தை அுக்காமல் நோயீக் 

குறைசுளை மட்ரும் நீக்குவன 

எனப் பல திறத்தல் பயன்பருத்சப் பெறுவது, மருத்தவ முறைகளின் 

அடிப்படைய ஈகும்., இம்மருநீதுகள் , 

3, இயற்கைப் பொருள்களாக மட்டுமே உள்ளவை 

2, இயற்கைப் பொருள்களால் செய்யப் பெற்றவை 

3, செயற்கைப் பொருளல்களாகே உருவாக்கப் 

பெற்றவை 

என்ற வகைப்பாருகளில் அடக்கும் . 

மருத்தலம் 

1௧௮ எசிப்பை நாகாகை நாள் முதல் உறுப்பாக்காட்டீல் 

( Hi ppec yates -~ oO. 460 ~- 357) pid aap 

மாத்திரகல், சமய வழுபாரு இவைகளோரு மருத்தவம் நெருக்க 

தொடர்புடையதாக இருந்தது 1 தொடர்ந்த அிரேக்க மருதீதவம் , 

சுமோயரன் இரன சிசிச்சை மருத்தலம் , சமய சித்தாநீதக்களே௱ரு 

தொடர்புடையதாகப யூதர் மருத்தவம் ஆகியவ மருதீதுவ வரலாழீறுல் 

இடம் பெற்றவையாகுமீ , 

௮,மு. 384 - 32290 வகுக்கப் பெறீற அரிஃ்டாட்டில் 

மருத்தலம் உமிரியனன் நுடிப்படையில் தோன்றியுள்ள. அருதீன



ரோமா மருத்தலமும், ரோரமாஷ் அரசின் முடிவு நாள் 

முதல் ஐ.பி, பதனாறாம் நாற்றான்டு வரை, கிபி, 130 - 

200 இல் வகுக்கப்பெற்ற காலள் எ்பாரிலி மருதீதுலக் கொள்கைகளும் 

நடைமுறையால் இருந்த, ened ( Galen ) என்பாரின் 

கொள்கையை ஐரோப்பிய மருத்துலதீதுறையில் நிலையா 

இடத்தைப் பெற்றருந்தத, ஐரோப்பாவில் ரரோமானிப கட்சிக் 

குப் பீறகு ஏற்பட்ட முமல்லீம் ஆட்சுபில் உடற்கூறு , உடவபல், 

மருந்தியல் , சிகிச்சையில் , மருத்தவ இல்ல நிறுவளம் முதலாவ 

பலலகைப் பயன்பாட்டு நெறுகளடம்சப முல்னம் பன்பாட்டு மருத்தும் 

முன்னேறயது, தொடாீந்த கீ ரச்க மருதீறதல தா ல்கள் 

முதலானலை மொழிபபயரிக்கப்பெறிற நிலையில் பல மருத்துல 

நா“ல்கஞம் , மருதீதலக் கல்தா கடம் தோன்றி, பல வகை 

மருத்தலக் கருவிகள் கன்புபீடிக்கப்பெற்றன$; இரசாயனப் பொருள்கள் 

பல கானப்பெறழ்றன) சுகாதாரச் சீர்தரத்தச் சட்டங்கள் பல 

தோன்றின; சீர்திருத்தச் சங்கங்கள் தோன்ற , 

தமழ் மருத்தவ முறைகள்* 
மேடையை அறை ச வட கவ நக மர ee ee 

உலகளா விப மருதீதல வரலாற்றைப் போலே தமழ் 

மருத்தவ முறையிஎம் மிகப் பழங்காலந் தொடங் வரலாற 

காலப்பருகிறத . காலம் முதலியன அதுதிபட்ருகீ கற இயலா 

agg மிகப் பழக்காலந் தொட்டது தமிழ் மருதீதல முறை; 

இறு தனித் தன்மைகள் பலவற்றை உள்ளடக்கியது, நகத்தபர் , 

தேரையர், யோகர், புவிப்பானி, கொங்களவர், உரோமர்,
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இராமதேவர், கருவராரீ போன்ற பல சத்தர்கள் கன்ட மருதீதவ 

முறைகள் தமில், சிறப்பாகப் பாட்டு தடையில், ஆமாக்களக்கான 

பாடல் களங்கய நால் வடிவில் உருவாகிய ளன , 

இவ்வகைச் சத்தர்ீகளால் உருவாக்கப்ப பற்றவைய ஈதல் 

சித்த மருத்தவம் எனவும், தமிழல் உருவாகி வளரிநீதவைய ஈதல் 

தி மருதீலலம் எனஷம் பெய! பெற்றன . 

guiiGes மருத்லைமும் அத்த மருத்துவமும் 
சதை ஒலு. கை கல சவ ஒர கதை செல. குட வர சக எஸ. ஷேல் எட ணு முட அஸ் வ ஒட ஷு ee ee ee 

“gut Cas மருத்துலத்தித். போலவே 433 மருதீதுலக்திஎமி 

மூவிகை முறை என்றும், இரசலரக்க உலோகலவர்க்க முறை எம்றும் 

இரன்டு லகைகள் உன்டு, ஆயும் உ௦லாக வகைகள் , 

இரசவகைகளைப் பயன்படுத்தும் தாந்திரிக முறையானது வட மொழி 

யிவள்ள ஆயூரீ வேத தால்களில் காணும் தாநீதிரிக முறைக்கு 

. வேறுபட்டதாகலே காளப்படுசிறத... மநீறும் சத்த வத்தை 

தா ல்களில் உள்ள பரிபாளை;$ச் சொற்களில் பல, ஆயர் வச 

தால்களில் கானப்படாமலிருப்பகம் போதை சான்றாகுப் , என்று 

suit Gas aude ரத்தினம் பன்டித ட, கோபாலாச்சாஈயா 

கறுஅிறார்.” 

தமிழ் முறைப்படி உலோசுங்ககளையம் இரசலரச்கங்களணிம் 

தீத்றிப் பல்மல்களாகவம், அற்தா ரங்களாகலம் செய்வலு 

எளிமையானது. அப்பிரகபல்மம் செய்ய ஆயுர்வேத முறையைக் 

கைய ஈரலகளால் அப்பிரகத்தை தா றீறுக்கவக்காக புடங்கள் 

எரிக்க வேளிரும். அப்போதும் அதிஎன்ள சந்ீதாரகை ஸ்லம் 

ஸமமுப்புப் போவதில்லை, ஆனால் தம மருத்துவர் 

அப்பீரகதீதை நாயீப் புகையிலையின் சாற்றினால் பதீத முறை 

அளைத்கம் புடமிட்டு ுமுப்பல்லாத அப்பிரசப் பல்மமாகசி 

செய்கு வருவார்கள், அவர்கள் செய்யும் பஸ்மம் திக வீய 

முடைய தாகஒம் இருக்றைஐ. 3
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@eCurete அத்த மருத்தவார்கள் மயல் ஐத்தம் எனிஎம் தருசைப் 

பல மூலிகைகளைக் கொள்ரு செய்யூம் வன்மையான பலஃமமும் மகுநீத 

ஆற்றடையது. இது குருபல்மம் என்றும் கட்ரு மருந்த «dad 

கூறப்படும். சாரங்கள், உப்பு வகைகளைக் கொல்ரு செய்யூம் 

;யெநீர் போன்ற நாற்றுக் கலக்கான முறைகள் சித்த மருத்தவத்தற்கே 

emean.” என்பன போன்ற கூற்றுகள் ஆயார் வேதம் பேறு 

சித்த மருத்தவம் வேலு என்பதைப் புலப்பருத்தவனவாகும் . மேம் 

ஆயர் வேதத்தலிருந்தே தமிழ் uggeoh Csndgue.edunt 

கூற்றும் வளினீழக்கறேஐு. மேலம், 

ஆயர் வேதத்தில் நோயாளியைப் பார்த்த, தொட்டி, கேட்டு 

தோடும் முறையிருக்கச் : சித்த மருதீறுவதீசில் நாடி பார்தீதேயற்பும் 

முறை சிறப்புற விளல்குகிறத. உலோகம், உப்பு, இரசம், 

பாஉ$ாகங்களை மருத்தாகீஒம் சத்த மருதீதல முறை கய ்வேதத்துல் 

முதல் ழா லாக்க் குறப்படப் பெறும் ஐத்திேரேயரீ எழதப méecru 

தம்வதிழையல் குறப்படப் பெறவில்லை. இறப்பு உன்ர என்று கூறும் 

ey வேதத்திற்கு மாறாகக் காய கல்பம் சன்டது$; மானத்தை 

மெல்ல வழ கன்ட OSs முறை எள்பச குறுப்படதீத ேறபாருகளாகும் , 

சங்க காலத்திற்கு முற்பட்ட தமழ் மருத்துவம் 
on வர se we at a oe ஸு om எழி ஜோ வலு Ob Be கல டம மை மடி Om மை மழு வன கல கக் அம அத கழ 

சீந்தி நீர்க் கன்டம் ெெறுசுக்குத் தனளாயம் 

மோந்தபில் யார்க்கும் தலைக்குத்தல் - காத்தி 

மலைக்குத்தும் மால் யானை வள்டுவரீமுப் பாலால் 

தலைக்குத்துத தீரிவுசாத் தற்கு” 

அறிய ஈமைய)ன் நீகம்சீசிகளை நீருறினைந்த தமக்கள் 

வருந்திபதால் சாத்தனாருக்கு நீக்காத தலைவலி ஏற்பட்டிருந்தது . 

இிருவள் ஓவரின் முப்பாலை ஓதியுனர்ந்த பின்பு திராத்தலைவனி
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ஜிரந்தது என்றும் கருத்தால் தருக்குறளச் சிறப்பை உளர்த்த 

நிளைக்கறார் தாமோதரனார். அத்தலை எனி தீர்ந்த 

செயலக்கு ஒரு உவமையை எருத்தக் கூறுகிறார். சீற்தமி 

dengue சாறும் சாதிவிங்கமும் சக்ரம் [ேதவறைகலந்சு நுகர 

எந்த விதமான தலைவலியும் யாருக்கும் நீற்துவருவது போலச் 

eisai snvad Pate எம்று கறுகிறார், இருக்குறள் 

வாழ்க்கையில் ஏற்பருந் எல்லா வகைச் செயல்கறக்கும் உழ தனைய ஈய 

ஏழிகாட்ரும் என்ற சறப்பு தருபுறமிரக்க , எட்த்தக்காட்டப் 

பெற்ற உவமை சங்க காலத்திற்ரு முன்பே அப தமிம் மருத்தவ 

முறைகள் கையாளப் பெற்றன எண், உண்மைக்கு ஒரு சான்றாக 

அமைகறை௪. மேதும் இப்பாட்லைப் பாடிய தாமோதரனார் 

என்ற புலவரும், மருதீதவக் தாமோதரனார் என்று நடையுடன் 

கூடிய அறப்புப் பெயகரயும் பெற்றிருக்கிறார், உறையூரைச் 

 சார்நீத இவர் உறையூர் மருத்தலவள் தாமோதரனார் று பெயர் 

பெறுகீறார், மேம் | 

இரும்புச்சுலை ிகொள்ட சடப்புன் நோய் தீர்ந்து 

மருநீ்தகெரளி மரத்தள் வாள்வரு மயங்க 

வருனின்று வடிநீத யாக்கையல் ஈ (புதம் - 180) 

போன்ற பல பாடல்கடிம் , மருத்துவன் நல்லச்சுதனார் போன்ற... , 

புலவர்களின் பெயர்களும் அக்கால மருதீதுவ முறைன் சிறப்பைப் 

புலப்பருதீதுஅன்றன் .
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தமிழ் uogsoadsae Candpd udgu செய்திகள் 

ee ee ee சவ மை வட கருட சவ வடு ஒர Om an மை கன eh அரை நற சம துல முழ அம் ஸ்டடி Oe அறை ஒட. 

தமிழ் மொழிச் தோற்றத்தைப் பற்றய செயிஜகளைப் போலவே 

தமிழ் மருத்தவதீதன் தோற்றம் பற்றுப செய்திகளும் மிகைப்படித்திக 

கூறப்பெத அவறன . தமிழ் மொழி சிலபெருமானஷில் உருக்கைய £ஈ ப 

தமருகத்தின் ஒலிமனின்றும் பறந்தது அத் தமிழைச் சுவபெருமான் 

கயிலாய தீதில் குமரக் கடவடுக்கு உபதேசித்தார்? குமரக்கடவுள் 

அகத்திருக்குக் கறமரளளார? அகத்றைரே தம் மானாக்கருக்குக் 

கற்பித்தத் தமிழ் மொழியை வளர்த்தார் என்று புரானச் செய்திகள் 

UD FBR! 4 மக்கஸலிடதீதிவள்வ இயற்சைய ஈற்றல்களில் தலை 

சிறந்த ஒரு கற்றல் பேசும் ஆற்றல். இநீத இயற்கையாற்றலால் 

உருவாக்கப் பெற்றதே awry. எனவே இயற்கையாற்றலாகலே 

விளங்கும் இறைவனால் தோற்ரவிக்கப் பெற்றது மொழி என்று மகைப் 

படுத்திக் கூற்ப் பெறுகிறது, இத்தன்மை போலவே தமிம் மருத்தவத்திம் 

தோற்றம் பற்றிப செய்திக்கும் கானப் பெறுகின்றன . 

தமிழ் மருத்து முறைகளைச் கிபெபருமான் உமாதேவியருக்க 

ஓதினார்; உமையம்மையார் நறீதிதேவருக்கு உபதேசக்தார்; நந்தி 

தேவர் தந்வந்திறப ஈருக்குத் கூறுபருஸ்சார்) தன் வந்திரியார் 

அசுவினிதேவா்கமுக்குச் சொன்னார்; அவின் தேவர்கள் அசுதீஹருக்கு 

உரைத்தனர்? அகத்து புலத்வை “ர் முதலான முனிபுங்கவர்கடிக்குக் 

கற்பித்து இம்மருத்ஓல முறைகளைப் பரலச் செய்தார் எலவ்பவபோல்ற 

கருத்துகளால் தமீம் மருதீஅுவதீதின் சிறப்பினை மிகைபருநீதிக் கூறும் 

தமிழ் மரபு, அகத்தி செளமுப சாகரம் என்றும் தால் டபான்ற 

பல தால்களில் பரந்து ஏடக்வைது,
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இயற்கையும் உடலம் 
க க எத ஸு ட ஒடு மா வை எச ee ௮௮. 

சயற்கையோடி போராடிவருபலல் மகிசன். அபில் தன்னைப் 

பாதகாத்தக் கொள்ள கெயற்கையோடு போராடி வறீதாள், 

இன்று தள் அறிவால் யேற்கையை வெல்லப் போராடிக் கொள்டிருக் - 

apna. இந்த நிலை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொள்டேமரக்கம் , 

நாம் வாழும் குழிறிலையை உருவாக்குலன அந்த இயற்கைப் 

பொருள்களே, அலை நிலமும் நீரும் நெருப்பும் காற்றும் ஆகாயமும் 

ஸீழம் ஐம்பெரும் பொருட்களாகும், அவை ஐம்பபரும் மெயீம்மைப் 

பொருட்களாகும், அலை பொய்யானவை நல்ல, நிலையாக; 

கக்கும் தறன் படைத்தவை) அழிக்கும் வல்லமையும் அவற்றிற் உள்ப, 

இந்த ஐம்பெரும் உள்மைப் பொருள்கள் சேர்க்கையால் களதே 

உடல். எனவே தான் இது மெய்! ப்பட்டது, 

மெய்ம்மைவாதிகள் 
கலா ஹல யால தரர் மறு ee ல ஐ கர 

!காபமேயத பொரீயடா - வெறும் - காற்றடைத்த பையடா ॥ 

என்பதம் ஒரு சித்தர் கூற்றே, நிலையில்லாத இந்த உடஎக்ருத் 

தமிழர் கன்ட பெயர் 1மெய! என்பத. பொய்யான உடலை 10மெய 1 

CSP a வல்லமை பூடைத்தளர்கமம் சித்தர்கரள, எனவே தான் 

சித்தர்களள மெய்ம்மைவாதிகள் ண்பர், இந்த வாதத்தில் தெளிவால் 

சித்தர்கள் சத்தத்தில் தோளன்றிப ட கருத்தகளே சித்த மருத்துவம் 

எஏப்பட்கறமு.
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இய ற்கையூம் சித்தரும் 
க வை எழி we ர வட ஸு மேம் ரை கம சச கஸ் லட 

அதீதார்கல் தம் தெளிந்த அறிவால் சாதாரன, காய 

உலோகத்தையம் உயரீந்த உலோகமாக்கி நோய் தீர்க்கம் மருத்தாகப் 

பயல்படுத்தினர். இரசவாதம் பல கன்டவர்கள் சத்தர்கள் ? 

சித்துக்கள் பலவற்றைச் செய்தளார்; இயற்கையின் மாற்றத்தாமம் , 

- இயற்கையை மீறிப நமது செயல்களாமம் உடலில் ஏற்பரும் மாற்றமாக 

நோம்களை அகற்ற முளைந்தனர்$ அந்த இயற்கையின் தளை 

கொள்டு, இயற்கைப் பொருட்களைப் பயள்பருத்தி நோம் தீர்க்கும் 

முறைகல் பலவற்றைக் கள்டனர். நம்முறையே சித்த ,ருத்தவம் 

எனப் பெழுகீறது, 

ow we * 

சத்துகள் பலவற்றிமம் வல்லவர்கள் சித்கர் எனப் பெற்றளர் 

அறிவும் பலலகை ஆற்றஏம் பெறீறுருந்தவார் நகலாமம் அப்பெயர் 

நிலைபெற்ற. சித்தர் மந்திர தந்திரங்களில் நிறைந்தருந்தலரி . 

மன் - gob எவிபதே மந்திரம் எனச் திரிந்த. மன் - மலம்: 

தீறம் - உறுதி. மனத்தை உறுதியாக நறுத்தம் ஆற்றலே மநீதிரம் 

ப்பட்டது. தல் - திறம் என்பது தந்திரமாயிற்று , sdea’ 

உற ்பாக நீறுதீதம் ஆற்றலே தந்தரம் எனப்பட்டது. ணே 

மந்தர , தந்திரங்கள் நிறைந்தவர் சித்தர் என்பது மளத்தை 

உறு திபாக நிலைறறுத்தம் தறழும் தன்னை உறு மாக நழத்தம் 

ஆறீறஓம் நிறைநீதவர்களே சித்தர்கள் ஸ்லம் எபபொருளைத் தருஎதாசமி ,
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எதைக் கன்ரும் அல்சாத நெஞ்சமும், உள்ளதீதை எதிஷம் அலைய 

விடாத தறவம் , மனத்தை ஒரு நிலை ஹுதீதம் ஆற்றலம் பெற்றவர்கள் , 

இம க ர ஒல மஸ ரூ ஒக ஒல. 

ஒவி வடிவம் மநீதிரத்தைப் பல முறை கூறிக் கூறு 

உள்ளத்தை உறதப்பருதீதிக் கொள்ருவதே மந்திரத்தில் அடிப்படை . 

தனே உருவேற்றம் எனவும் கூறப்படும், உருவேற்ீற ஏற்ற 

உள்ளம் உற திபறும், எதற்கும் உலையாத பக்குவம் ஏற்புருகிறற . 

ந்தப் பக்குவம் பெற்றவர்களே நினைத்ததை நினைத்தவாறு முடிக்கும் 

Ema பெலறார்கள் .. 

॥ வ்னிப என்னிபாங்கு எீதப எண்ணியார் 

Seeds oad பெறன்॥ (குறள் - 666) 

எவ்பதம் இந்த நினைத்ததை முடிக்கம் கற்றலையே குறித்ததாகும் , 

இ க் 

& 

சித்தர் தம் தனிதீதறன் 
கேட கைல ஒடை சனை மை கய ரஸ வல. ௮ கஜல சமை மரு ஆன 

கூடுவிட்டுக் கூடுபாவூம் திறன்; வாலிஏழி செல்ஏம் தனைததறவ் ? 

முக்காலம் பற்றிய தெளிவு) அற்புத நிகழ்சீசகசள் udagge gue 

ஆகபைவை சித்தர்களின் தனிம்திறன் களாசு வெளிப்படிபலை, யோக 

மாரர்க்கத்தல் வவெற்றிகளிட சித்தர்கள் அட்டமா௫த்திகள்ட பெருமைக்கும் 

உ௱பவராவா், அட்டமாகுதீததீ் தறள்கள்?
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4. அனிமா - அணுவைப் போல உருவெடுத்து உலவும் 

ஆற்றல். 

2. மகிமா :- மலையைப் போன்ற பெருவடிவில் நிற்கும் 

கற்றல் 

3. இலசமா - உடலை இலேசாக்குக் காற்றைப் போல 

விரைந்து செல்லம் நஐறிறல் 

4. பீராத்தி - நிளைத்ததை அடையும் கற்றல் 

5. பீரகாமிபம் - நினைத்தபடி எல்லாவற்றையும் உருவாக்கும் 

ஆற்றல் 

6, ஈசத்தலம் - யாவரும் sdam வனம்கும் தெய்வத் 

தன்மை பெறுதல் 

7. வசித்துவம் - தன்வயப்படுத்தம் இற்றல் 

8, கரிமா - ஐம்புல நகர்ச்சியல் பற்றின்மை ஓசிய 

். எட்டு லக "மீத்திற "களையும் கன்ட பெருமைக் 

குரிய ரீ வர்கள் சித்தர்கள் 

அத்தரும் மருத்துவமும் 
eg Ot ee me கர ஒட சட டை அல வல 

அத்தர் கவ்ட மருத்தலம் குத்த மருத்தவம் ணப் பெறுகிற. 

அந்தச் சித்த மருத்தவம் போற்றப்பெஓுவதற்குக் காரனம் அதன் 

பழமைமட்ருமனீதி, கூராயப் பெழும் நோயீகள், அநீத நோயின் 

gated, Conidée ofp. தோயில் குவத்தக்கு ஏற்ற மருநீதகள் ,
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அந்த மருந்த செமீமுறைகள் , மருந்த. கொடுக்கும்: முறைகள் , 

துனை மருந்துகள் ௪ பலவற்றில் திறச்களைச்சீரீன க்சுயே 

சித்த மருத்தவம் போற்றப் பெறுகறத, 

சித்த மருத்துவப் பொருள்கள் 
we ee a ee oe a ne இ ச௯ 

35 மருத்துவத்தில் உலோகவகை , உப்புலகை, பாஉ௲ாச 

லகை, இரச ௮கை போன்ற கனமான நச்சுத்தள்மை பபொருந்திப 

பொருள்கள் உ௮ுழக்குதீ தரும் மருந்தாகப் பயலிபருத்தப்பட்டன , 

இளை சித்தர்களின் ஆழ்ந்த கமீை வெளிப்படுத்தப் பெருமைப் 

படுதீதின , 

மக்கள் வாழும் குழ். நிலையில் கடைக்கக் கடியனஏம் மிகவும் 

எளிமைய ஈனவையுமாகப இலை, ஈர்க்கு கழங்கு, கொழுநீத, பட்டை 

பூ விதை, வேர் போக்ற தாவரப் பொருள்கள் பயன்பருத்தப்பட்டன , 

இவை அனைவருக்கும் uated குடியனவாம்க் சித்த மருத்துவத் தலி 

எளிமையை ப் புலப்பருதீதின , 

முத்த, பவழம் போன்ற பல்வகைக் கடல் படிபொருள்கள் 

பயன்பருத்தப்பட்டி சித்த மருத்துவத் ல் உயர்வை வெளிப்படுத்த , 

பீரானிகளின் உடம்பில் உற்பத்திபாரும் மலசலம் ஆகியவையும் 

ager ரி, கோரோசனை பபோல்றலலயும் உடல்படு நோம்களளைப் 

போக்க வளவாகக் கன்ரபிடிக்கப்புட்டன.. இவற்றின் பயல் மிகவம் 

அடிப்படையா என்பத வெளிப்படுத்கப்பட்டத ,
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eae em ge அலை ௭ கண் கடா வ கே அம அவ ஒடை ச சல 

"தோம் நாடி நோம்முதல் நாக அததலிக்கும் 

வாயீநாடி வாயிப்பச் செயல்! (குறள் - 9848) 

எ்பதற்கேற்பவே சித்த மருத்தல நிலைகள் குக்கப்படுசின்றல . 

நோம் நாட௫ுங்கால் , | | 

1. pogsrd apuodh Cpndad 

2. நீரால் உஊள்டாகும் நோம்கள் 

3. காற்றால் தோள்றிப் பரலம் நோப்கள் 

4, தீமால் தோன்றி வளரும் நோற்கள் 

5. பருவங்கடக்கு ஏற்பத் தோன்றும் நோயீகள், 

என்ற ஐறீபெரும் பூதங்களின் அடிப்படையில் காணுதல் சத்த மருத்தவதீறில் 

சிறப்பு இடிப்படையாகிறத . 

ஐம்பெரும் பூதகிகளின் நடிப்படையில் தோள்றுவனவாகக் 

கானப்பெற்ற நோம்களிச் தோற்றத்திற்கு மேஎம் நல் 

அப்படைக் காரளம்கள் சத்த மருத்தவத்தில் கறப் பெழ்எள்ளன , 

"Had குறையமம் நோய்செயயும் நா லோம் 

வளிமுதலா யெகிஷை நன்று (ரறள் - 941) 

எனதும் வாக்கு சித்த மருத்துவத்தை அடியொற்றி எந்தத எலாம், 

ar Gant emu மூன்று என்பது மேலம் வளிமுதலாய மூன்று எவ்ஷி 

அடிமெருதீகம் கொரடக்கப்பெறீறுள் த. அத மருத்த தாலார் 

aia apres ash, பித்தம், ஐயம் என்பனவாகும், இளை 

மூன்றுமே உடலிர் அடிப்படைத் தாதக்கள் எஎப்படும், இளை உடல் 

நலம் பேவ. நஇதீதாதுக்களில் கோளாது ஏற்படும் நிலையைத்
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தோடம் எலு கூறிப்பிடுவகன்டு, நோய்களின் தோற்றத்தற்கு 

முதன்மையாக காலம் இம் மூலகை் தாகக்களியம் ஏற்படும் 

மூலகைத் தோடஉஷங்கேய ஈம், இவற்றைத் 1தரதாஉ௩ம் | என்றும் 

சொல்லால் குறிப்பருகறகு சித்த மருதீதஎம் , 

இந்த முத்ததோஉடங்கஞம் எர்படுவதன் அடிப்படக்காரகமாகச் 

அத்த மருத்தவம் குறுப்பிருவதையே வள்முவர் மமூம் குறையம் 

நோமீ செய்யூம் என்று குறிப்பிடிகிறார். மிதம் குறைதஎமாஃப 

செயல்கள் பூலதிறத்தாமம் உடுக்கு உ௱பல ஆயம் சித்த மருத்தவம் 

குறிப்பிடவன ஒரு சில, உலவும் உழைப்பும் முகஎம் குறையலும் 

Gora செய்யூம் என்பது முதல் வகை, 

ஈஇற்றல் அளறிநீகு உன்சு அஃசுடம்பு 

பெற்றாள் ஒநகிவீக்கு மாறு (குறள் - 943) 

என்பன உனவு பற்றிய அளவினை எடுதீசக் கூறுவதாகும், நெடிது 

pie any, நே௱யல்றி வாழ வழி உனவு உண்ணும் முறைய லேயே 

ஏழ்படுகிறது என்று கறுகிறகு.. முன்உள்ட உணவு சீரலமான பல்பே 

உண்க? அதையும் உவ பேன்டுயு நளவு அறிந்த உன்க எக்சிறம. 

அளவ மிக அசீரனம் முதலான சேோயுல்டாகும்$ அளவு குறைய பல 

உறீனத்தால் எந்த நோயும் விரரவாகதீ தாக்கப்பரும், இதத 

அஷிப்படையல் உழைப்புமிகுஎதாலம் , உமைப்பே இல்லாத சோம்பல் 

முகுவகாஏம் நோய்கள் உன்டாஈம் என்பன சத்த மருத்தவதீதல் கன்ட 

seus காரனம்களாகும், இதே அடிப்படையில் உறக்கம், உள்ளத்து 

உனரிவுகலளாவ இன்ப, துன்ப உளர்ஒகள் , உடவறவு ஆப எறிறுலி 

பிப வம் நோய்கள் சோகிறுகள்றன என்பது சித்த மருத்துவத்துல் 

தோர்களிள் எகைகளோரு விலக்கம் பெறுவது.
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இயல்பாக மக்கள் வாழ்க்கையல் உழைக்கும் ளளீற்கு 

ஓயிலெருக்க முடியாத நிலை, aug பெற்ற அளவிற்கு உமைக்க முடியாத 

சூழல், உழைத்த அளவுக்கு உண இயலாத நிலை போல்வன 

அமைநீ௮ Gosia. நித்த இயல்புத் கள்மைகளே நோலயத் 

தோற்றுலிக்கிள்றன என்பசு கன் ௬௫, உணவும் தயிவும் உழைப்பு 

மாப மூன்றும் ஒன்றையெொன் மச்சம் போது வாதம், மத்தம் 

ஐயம் ஆகிப வற்றில் முறை மீறுகின்றன., இவை மூன்றும் ஒழுங்காமுருந்தால் 

வாத, பித்த, ஐயம் ஐச மூன்றும் கூடாக; குறையாத. இந்த 

நஇிலலகிய நோயற்ற நிலையாகும் , 

சிதீத மருத்தவ மருநீதுகளிலி வகைப்பாரு 
சல சக வை எஸ. ஷி டி அனி மய மல கம அவ வவ ர அடை எ௮ கேட சம ட சல அது வட சல வட வன ஹன ம. 

சித்த மருநீதுவதீகில் ஒரு நோய்க்கு ஒரே மருநீத எல்ற நகல் 

எநீத தோய்க்டம் ஏடையாத என்பத ஒரு குறிப்பிடத்தக்கழ அறப்பாகும் 

ஒரு நோம்க்ருப் பல மருந்தகள் கூறப் பெறுவதே #88 ugsead sea 

தனிச் சிறப்பாகும். அதே சமயம் ஒரு மருந்து பல நோடீககளக் 

குனப்பருத்தம் திறம் வாய்ந்தது என்பமம் கருதத்சக்கத. 

ஒரு தோயீக்குப் பல மருநீது கள்டதற்றச் அறப்பான 

காரனங்கள் பல உள்ளன, அவறிஓுள் தரே நோரம்க்குப் ues ad 

கேற்ற wouseanns Oandéa Camgnds என்றம் அடிப்படடயே 

தேறி காரனமாகம் . பருவத்திற்கேற்ற மருநீ த; அதவும் பருவத்திற். 

கேற்ப - மாத்திரை, கூரளம், தயிலம், சரதம், குமாழம் , 

லேபம், எல்ஒம் பல வகை வடிவங்களில் மருந்து ஸீறு அமையம் 

சிறப்பு சித்; மருத்துவம் ஒன்றுக்கு மட்ருமம உன்டு என்பத குறிப்பிடத் 

தக்கது, பமஎம் ஒரு சல நோம்கருக்கு உள்ழக்குக் கொருல்கும்
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அகமருநீதுகஞம் , சில நோய்களுக்கு வெளியில் பூசம் புற மருந்தகம் 

சிலவற்றிற்கு இருவனக மருநீஐககும் ody அமைலகம் சத்த 

மருத்தவ முனறயில் உவிடு. 

சித்த மருத்துவத்தின் வலகைபாடுகளை மூன்று முறைகளில் 

அடக்கிக் கூறலாம். மனி, மந்திரம், மருந்த என்பன ஐந்த மூன்று 

முறைகளாகும், அவற்றுள் மனி மருத்தல முறை என்பது அடிப்படையாகக் 

குறிப்பிடத்தக்க. அதாவது வாசகத்தைப் பார்த்தக் காலத்தைக் 

கலித்முப் பருவ நிலைகளை நுட்பமாம் நறியும் முறையே மனிமுறை 

எப் பெறுக்றது, இம்முறையே கால நிலைக்கு ஏற்ற மருந்தகம் 

திரட்டிதலம் தயாரித்தமம் பயல்பருத்தவதஓமாகிப முறைகள் 

மேற்கொள்ளப்பெற்றவ . 

முூசலில் அந்தந்தப் பருவ காலங்களில் எளிமைய ஈகவும் 

மிருதிப கவும் கடைக்கும் இலை, ஈர்க்கு, and, apes, வை, 

Galt used மலப் பொருள்களைத் தரட்ட இநீத மகி முறை 

பயல்பருத்தப் பெற்றது, இதே போல பருவத்திற்கேற்ற மருநீதககளப் 

பக்குவமாயீத் தயாரிக்கவும் இக் கால(மறை மிகவும் பயல்பபா டுடைய 

தாயிற்று,  புடம்ருதல் முதலான ௪ல தயா௱ப்பு முறைகாஈக்ரா உ௱ய 

காலங்கள் உதவிபாயமைநீதவ , ! அதேபோல மருந்த கொடுக்கவும் 

பருவங்கள் கன்டது சீத்த மருத்துவ முறை , 

மந்திரம் என்பத பொருள் மறந்த மொழ எனப்படும் , 

॥ நிறைமொழு மாநீதர் பருமை நிலதீத மறைமொழி காட்டி விடம்! 

பக ஈறள் மொழி (28). இங்க நிறைமொழி மாந்தர்
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என்பது அருளிக் கூறவும் , oegde ated ge demu பயனைப் 

பயந்த நிற்கும் ஈலாழிகளைப் "பேசும் முனிவார்களை - எல்லாம் 

இறந்து, எல்லாம் நிறைநீத உள்ளமுடைய முனிலா்குளைக் குறித்து 

Mog. gated சட்டளையாகப மொழியே மறீதிர மொழ 

யாயிற்று, கருவக்கத்தை முதலாவதாகப் பெற்றருக்கும் 

அத்த மருத்துலத்தல் இம்மந்திர மொழிய ஈய குருவின் கட்டளை 

மொழி சாகவும் பண்வோரு கடைப்படிக்கப்பட்டுி வருவது குறிப்பிடத்தக்க 

தாகும், 

எநீததெந்தப் பருவங்களில் ஒரு முமதகுந்தைநீ தயாரிக்க வேன்ருமி 

என்று அந்த std com கர நபமிக்கிறாரா அந்தந்தப் 

பருவங்களே அம்மருந்து தயாரப்பற்குப் பயல்பருத்தப்படிவத eas 

S&S முறையாகும், இதே போல நாலாகிர்பராகிய குரு கூறும் 

இறைவம்பாருகளாபை பூசை முறைகள் தவிரிதல் இன்றி மேறி 

கொள்ளப் Oup adi pes . இந்த நான் இந்த நட்சத்திரம் கூற காய 

உதயத்திற்கு முன் ஆசன இந்த தேரத்தல் இந்த மந்ரரத்தை இத்தனை 

முறை செபித்து Gdadea பொருள்களை நைவேத்தபபி செய்கு கற்பூரம் 

அபங்காட்டி தந்தத் திசையில் செல்லம் வேறை நறுக்கு எருக்க 1 

என்பது போகீற குருவின் கட்டளைகள் அவ்வாறேபின் பற்றப்பருஅல்றன , 

மூன்றாவதாக மருந்து செய்முறையாம் தீமின் நள, எரிக்கும் 

தேம், இறக்கும் பதம் ஆக்பவையும் குருவிக் நனையின் படியே 

பின் பறிறப் பருகின்றன. 

கண ணை ஸல க அடைய. ச அம் ஹம. 

தோயுற்றாறை Cpe கன்ரும், அவர்தம் நோயில் 

நிலையைக் கவரும், தொட்டும் கேட்டிம் அறுநீதம் நோயின் சள்மைகளை
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அறிவதே பிற மருதீஓவ முறைகளில் நோயறி முறைகளாசக் காலப் 

பெஏசின்றன. ஆனால் சித்த மருத்தவத்தல் நாடி பார்த்த நோயறயும் 

முறையே கையாளப்பெபறுவக இம்மருதீ்தல முறையான் தனச் எறப்பாகும் . 

நாடி எகைகளைப் பற்றுச் சதீத மருத்தவ தா ல்கள் பலப் படப் 

பேசுகிள்றன என்றாஜம் வாத நாடி, பித்தநாடி, சிலேத்தும srg 

என்ற மூவ்றுமே அடிப்படை நாடிகளாகப் பேசப் பெறுசம்றவ . 

அவற்றின் இயல்புத் தடிப்பு நிலை, பல றப்பட்ட Cagundos 

துடிப்பு நிலைகள் பப வறீறால் நோயறாடிம் முற அத்த மருதீதுவத்தகக 

உரு நோயறி முறையாகும். 

கசல் அடி அ வறை மகக ee eee 

itp மருத்தவ முறைகளைப் போல நோயைப் போக்குவத 

அத்த மருத்துவத்தில் பரன் என்றாலம் சிறப்பாக அப்பயனை 

ம வகைப்படுத்திக் கூறலாம் , 

1. நோயைப் போக்குவது 

2. மீன்டும் நநீதநநோம் வராமல் தரப்ப 

3. நோயைத் தனித்த உடல் நலத்தைக் காப்பத 

ஆப மூவகைப்பயன்கள் சத்த மருத் வவத்தற்கு உன்டு, 

சித்த மருத்களக் காலம் 
கல சன ச ஹு உட ௧௯ ஆட ஒல் லை அவ ee ee அடு ஒழு. 

சித்த மருத்தவ மிகப் படிமை வாய்ந்தது என்பதற்குப் பல 

வரலாற்றுப் பேரற்குர்கள் அல வரகீமுறைகளை கத்தக் காட்டுகின்றகர் , 

அவர்களில் கூற்றுப்படி மருதீதவ முறைகளைய ம் அஏற்றிறி கான 

காலங்கலளயும் முறைப்பருத்தவதளால் சித்த மருத்தஎம் இரன்டாமடம்
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OUD ADS. 

Sut Cash usera சல மருதீதவ முறைகளைக் காலமீ 

கடநீதலை எவும், அலர் பற்காலத்தஎடம்கு மெனவும் கூறுவர். 

ஆயமும் ஒயிர்வேதம் சித்த மருதீதலக் காலத்தை ஒட்டியதாகலே 

அற்ப மடிகிறது. களால் அட்டாங்க சாரங்கதர சங்கீதம் 

ஆக grads ஆயர் வேதத்தைச் சாரீந்தலையாதஷம் அந்த 

St data ate வறையறை தய. வேத்த்திற்குப் பொருந்துமா என்பத 

ஆயிவுக்கு£யை தே.



அடிக்குறுப்புகள் 

கலைக் களஞ்கியம், தொகுதி 8, ப, 135 1 48 

கலைக் snsaquiia, தொகுதி 4, ப. 642 

இருவன்லுவ மாலை, 33, ப. 5: 

காக்சிபுரானம், கட, வாழத்௫, 9
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சிறப்பு நிலை கயிவு ae 
அமி வர a Ee oe OR க்ஷ ல வலு we ஸூ 

தேரையர் நோம் சாரம்! ண்ழம் இந்த நால் தேரரையரால் 

இபற்றப்பற்றத$ தோயைப் பற்றியும், தோயுக்காம் மருந்தைப் 

பற்றியும் சுருக்கமாகக் கூடுது என்ற பெொடுளையுடைய ௪, 

on De ee 

சித்தர்களில் அகத்தியரை abhs gach emdiurctouguait 

Csaow Cow nat. 

"Manin வெள்பா fase சேகரப்பா 

தேரையர் காப்பபந்தரு நாகட மநீதாதி 

மிகாஎக்னம் நாங்மாலை யமக ெள்பா 

வினள்செறுகைப் பாவிவையெல் லொரு மெச்சும் 

மகாமகிமைக் கரைசலெல முறைமீ ராறும் 

சேதாந்த சித்தாந்த வலைதீய வாத 

முகாதிபம் மசையாத வீறிவுள் Cag 

முத்குமுகாயி வின்வ்குமிஃ தன்மை sneer 

ழும் பாடல் சகாமளி Oadun usd vneransé ஈறாகப் பச்சகீரன்டு 

நா ல்கம் தேரைய ரால் இயற்றப் பெற்றவை என்பதை உனர்ந்து து, 

மேலம் , நீரிக்குறு நெய்க்குறு, தைலவரிக்கம், சிகிச்சைக் சாமம் , 

இசை தேரையரின் பெகுதா ல்ககாக நஇூருக்கிவ்றன. Badd 

சரக்க ால்கள் பல வாகடம் ணழம் பெயரைப் பெறு கற்றக . 

இவற்றதும் சருங்கப தா ல்கள் பல சாரம் என்ழம் பெயரைப் பெ௮சின்றன 

இவற்றுள் பெருதா ல்கள் என்பள , தோய்க்குனம் , தோம்க்குப மருந்த, 

ad மருத்துசெய்முறை , அஏபாளமூறை , பத்தியம் முதலான gaaged
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செய்திகளையும் விலோாகப் பேசுலவாகும். நோம்க்குப குளம்கரம் 

அவற்றுக்காம் மருந்துகடும் என்றும் செய்திகளை மட்டும் தட- எ 

வாகடம் என்சம் செயர் பெறு, ேோயீபெயரும் தற்கான 

மருநீதும் என்த நிலையில் மக எஸிப , அடிக்கடி பாதிக்கக் கூடியதம் 

நேமி தஷிகீகுறபவுற்றை மட்டுடுடி சரக்கமாகத் தருவதே சாரம் 

கிறு பெயர் பெறுகிறது. இத்தா ல்கள் பெருதா ல் பாடல்களில் சல 

அப்படியே எடுத்தக் கொள்ளப் பெற்றவையாரஷம் | 

பல பெகுநால் செய்திகளைச் சுருக்கி ஸதப்பெற்ற Cag பாடல்களால் 

ஆனவையாகவம் அமைகின்றன , 

இறீத அடிப்படைக் கருதீதசளள மளத்திறிகொல்ரு ரய 3 

நோய்ள் சாரம் " edi d 8é senaud engn aapCungeigecu t 

பெருதா வன் ஒழி தாலாகுமோ ஸிழ கருதத் தோன்றுகிறது, Csanuiind 

மருக்கு நடையும், சொற்செறிவு பொருட்ப்சறிவுகரும் திறம்பட அமைய வில்லை 

மேஎம் ; 

ஈதாயமாம் வாகுடதீசள் உட்பொருளை குராம்நீத 

'சீபதாம் செந்தமிழர் செப்பவே! (ar @-1) 

ஸ்லம் ௮௪௪ snag தேகரய 4ம். என்றும் இந்த தால் எடமமாழு 

சாலைப் பின்பற்றி ஸதப்பெழவதாகவும் எட௫தீதக் காட்ரகிறத . 

இவற்றால் சேரையறன் பெருதா லை ஒட்டி௰ வஏமிதா லே நோய் சாரம் 

என்ஓம் இந்தா லாகும் என்றே கூறமுடிகற த. | 

BT did ue 
em ee me oe ee 

தோயிச் சாரம் கதன் அடிக்கடி தோல்றுகள்ற, எங் மருத்து 

எத்திற்காய தோம்சுே இந்தா எள் கூறப்பபறுவதால் ஈவதீறற்காளன 

மருத்தவமுறை மீக எளிமையாக அளைவடாஏம் மேற்கொள்ளக் கூடியதாக
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அமைகிற. uwgfad dungdad Qugdundmund eaat 

OuNgKSONSCa gausdoe, அலற்றால் வேறுவகை மாற்றமோ 

தீன்கோ பல் வளைவுகளோ ஏற்படா என்பலத உறுதபாகக் கூறலாம், 

இவ்வாறான நோம் வகைகளாக தாண்ள் கூறுவசவற்றை இரு லககயாகப் 

பிரித்துக் கூறலாம். அவை 1. வகைப்பாடுகள் உள்ல நோய்கள் 

2. எகைப்பாடற்ற நோய்கள் என்ற இர கைகளில் பாித்தக காட்டலாம் , 

3. எகைப்பாருடையை; | 

| 3, அடைப்பு 2, இருமல் 3, கரப்பான் 

4. காசம் 5. கிரந்தி 6, கிராகி 

7. குசிமம் 8, சரம் 9. தோடம் (தோடம்): 

10. usd 31, வாதம் 

என்பன ஒல்லொள்றும் பல உட்பிரிவுகளை உடையை, gadanaghed 

பல வகையான மருந்த முறைகள் கூறப்பெரதில்ளள , இவறிழுள் , அடைப்பு 

Caius 

கல்லடைப்பு Soaruy, piso ap e@scan earcueg 

இருமல் என்றம் நோய் ஈளை இருமல், குறிறிருமல் , ஏறட்கமருமல் 

asa இருமல் என்து எசைப்பருத்தப் பெற்றுப் பல லகை மருத்த 

முறைகணையடைய தாக வீரத்தக் கறப் பெறுகிறது, 

கரப்பாள் ணம் தோம், அரிகரப்பாள் , செம்கரப்பாள் , 

தே$கரப்பாள், பல கரப்பான், வாதக்கரப்பாள் , வாம்க்கரப்பாள் 

ண்ஏம் வகைகரரில் உப மருத்தவ முறைகளைப் பெறுசின்றள , 

சவாசகாசம் , பத்சகாசம் ஏம் இருஎகையில் அமைகிறது 

காசம் ஸிதம் தோம், கீரந்தி, கிறற்நீ கட்டு abuse சரத் தலகககச் ,
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அராலி என்பத இரத்த மூலக்கிரானி, வாயுக்கிரானி என்ற 

இரு வகையஎம் குலிமம் என்பத அட்டகுள்மம் , ஒருகுளிமம் , எணளமம் , 

வாதகுள்மம் எனவும் வகைப்பருத்தப் பெறு கில்றள , 

கரம் என்றம் நோம் அறுபத்து நாள்கு வகைப்படுகிறத . ஆலம் 

பெ௫ுவாரமாகப் பாதிக்களல் கடியனவாகிப அஐத்திகரம், உட்காமீச்சல் 

சுரம், குளிர்கரம், சகலகுரம் , சிலேட்டும சரம் , தாகசரம், 

தாபசரம், பதீத சுரம், வாத anh, ஸடசுரம் ஸிஜம் uss das 

கடிக்கான மறந் தகள் மட்டுமே Gis சா ௮ல் கூறப்பெறுஅகிறள , 

இருபதீலதநீது வகைத் தோஉ$ங்களில் சகலதோகடம் , 

தேரைதோடஉ$ம், பட்கிதோஉடிம் எல்லும் மூகிறு[ம நா ஓலி அடகிகிப்சள , 

இரத்த புத்தம் வாதபூத்தம் ண இரு வகையில் பித்த தோயும் , 

அன்ட வாதம், எரவாதம் , விரைவாதம் என்ஜம் மூன்று வகையில் வாத 

நோயும் தா எல் இடம் Qugeape. 

அசீரளம் , அதிகாசம், அரையாப்பு, Fam, ad உலறல், 

உப்புசம், எலிக்கடி, எழுவாளம், ஐயம், காதெழுச௪, சதி, சன்னி, 

குலை, தசமூளம், பல்வலி, பால்ரு, பரம் , பிரமேகம் , புக, 

பெரும்பாடு, மகோதரம், மந்தம், மலரிக்கட்டி, மாந்தம், மம் , 

மேகம், வயிற்றுவலி, விக்கல், வீப்புருதி, derd, dab gau தனிஜிலை 

Ssdqa nda seth Cpr pew, ano, Csrurand sdaw 

ஆகிபவற்றுற்கு ஏற்ப பல வகை மருந்சிகள் சொல்லப்பருகில்றச , 

மருந்துப் பொருள்கள் 
நரக கஸ் ம ஷு ரர ஷு நமா மு ரர 90.0 ௮. வுல ஸம. 

சிதீத மருத்தவத்தில் பயள்பருத்சப்பெகம் மருநீதப் பொருள்களைப்
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பெருவாரமாக ௪சைகளாக முவசைப் படருதீதலர், மை முறையே 

தாவரவர்க்கம், பிராகி வர்க்கம் , தா௫வர்க்கம் ஷ்பஎலாகம் 

1. செடிகொக, மரம் புல்பூன்ர குகியஎற்றுன் இகல, 

ஈர்க்கு, காம் கிழக்கு, குச்சி, பட்டை, பழம், பூ, வத்த, 0எர் 

இல்லை அடங்கிப மருந்துப் பொருட்களைத் தாவரவர்ிக்கம் எல்பம் 

2. மக்கள், லங்கு, பறை, கஊர்சன, நீரிவாழ்ளள போன்ற 

பிராலிகளில் உடலிலிருந்த கிடைக்கும் மலக், முத்திரம், edi gr, £9 

Canoteas yoo போன்ற மருந்ஓப் பொருள்கள் பரானி வர்க்கப் 

பொருள்களாகும் , 

5. இரசம், உலோகக்கள் , தவரதீதிலக்கள், பாஉ௩ாகம் 

போன்ற ற்றைத் தாதலர்க்க மருந்தப் பொருர்ககஈகப் பயல் படுத்ச் 

UCSB. | 

LOSE yapad -~ gaugsead 
oe வன ஒழு am மை ௮௪ Om Oh a Oe இஷ ஜோ Om Ce om om Ge om oe 

நா ஏன் கூறப்பருகின்ற மருந்துகளை gangte, yousts 

௭ இருவகையாக்கில் கானமுடிசிள்றச. gappd gavcatsad odgésd, 

கொருக்கப் பெதுபளை, அவை பிற மருநீறுகளாகிப னை மருநீதகளோரு 

(அளபாகம்) கொடுக்கப் பெறுபமையும் வஊள்ரு, அதபாளம் இன்றுக் 

கொடுக்கப் பெழுவையம் உள்ள, சலவற்றுநீருப் பத்தியம் கூறப்படுகிற த 

பதீதிபம் இல்லாத மருந்கிகள் பல, இந்த அகமருந்தகள் 0 நாயன் 

தொடக்கறிலை, வளர்ச்சியுற்ற நிலை ஒப ஏறிறிறீகு ஏறிபலம் , தோயூறீற 

பருவ காலத்திற்கு ஏற்பவும், நோயால் வயசுக்கு ஏற்பவும் wos gb,
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மருந்த அளஏம் வேறுபருமத குறப்படத்தக்கச. பருவகாலத்திற்கு 

ஏற்ற அபாளங்கள் கையாளப்பெபெறும், அசமருநீதகள் தயாரக்கப் 

பெற்ற காலத்திலிருந்து சல கால no eanouGetu adan oda, 

ஆதலின் அந்த நாட்ககுக்கு மேல் பயள்பருதீதவதனால் நோம் நீக்கும் 

தன்மை குறைந்த புயளில்லாஓ போகும் , 

இல்லாது கொருக்கப்பெபறும் அகமருந்தகள் தா ஹஸ் 

பதினொரு லகைகளாகப் காளப்பெஓகன்றன. அவை முறையே , 

என்ெயி , அமாழம், கிருதம், குஷரீர், சாத, சுரசம், தைலம் , 

தெய் , பாசம், பொடி, லேபம் என்பசமாகம், 

7 oe on we a ௪௯. ௦௯. அற ஷி. 

கன், காத சிப உறுப்புகளில் வீடும் மருநீதகலம் கைகால் 
மூகலால ஊப்புகளில், பூசும் மருந்துகரும் புற மருந்துகள் ஊப்பருகிற்ற௪ 

கட்டி, காப்பாள், காயம் , சொறி, சரக்கு, பரு, பூன், வேர்க்குரு 

போனை உடலில் தோள்றம் நோம்ககுக்குப் பூசம் மருந்தகளாகயும் , 

வைத்துக் கட்டும் மருந்தகளாகும் புறமருநீதகள் பய்படதீதப் பெஏகன்றள , 

புறமருநீ தக௫ுக்கும் , பருகாலமும் வயதும் பார்க்கப்படும் ர LIB EGES 

கருக்கும் பருஎகாலமும் வயதும் பார்க்கப்படும், up opigacded 

பத்தியம் முதலாள கட்டுப்பாருகள் நில்லை. இந்தா ஐன் புறமருந்சிகளாக 

சிலவகை என்ெ , பூசுமருந்து, பொக போகிற குறுப்பீடப்பஐ கன்றள , 

புறமருநீசகம் தயாரத்த பள் குறப்பட்ட காலம் வரைய லயே நோயி 

தீர்க்கும் என்மைய/டைய தாமிரக்கும் என்பதம் குறப்படத்தக்கத



Lois Osi முறைகள் 
an a அலை டை அமி ர ௭ om ௬3 சும மோடி அடி மம அஸ். 

மருந்துகளைப் பக்குவம் செய்யூம் முறைகள் மக sete முறையிலேயே 

அமைகின்றன. அவை யாவராஜம் மேற்கொள்ளக் கூடிய முறைகளாகும் , 

எளியுறையடையளவாக தா வீல் அமையும் சசெயிமுறைகளாலல £ 

மடுந்சப் பொருட்களை, . 

௩. அரைத்து மருந்தாக்குதல் 2, குரசமாய்ச்செயீதல் 

3. நட்டிப்போட்ருக் காம்ச்சுதல் 4. திழதிபூடமிருதல் 5, நீழல் 

உலத்திச் ரூரனமாக்குதல் 6, பூட்டாவிபாகச் செய்தல் 7. பொடி 

செப்தல் 8, மத்தட்டிக் கடைந்த மருந்தாக்குதல் 9, ெற்றீரல் 

கரைத்த மருந்தாக்குதல் 10, Casmagsd gau முறைகள் 

&puouge ma pet.
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a08as, சதகுப்பி, . . இற்றை நொச்சரலலட்சாற்றிம் இர, 
gorse காய்ச்சிக் இபாழமாக்கி (பா. 3)3 gasdsaa பெள்ளாட்டிள் 

ured பெட்டொன்றாம் ேககஎக்கு (பா. 114) oded முறை கள் 

அரைக்கும் முறைக்கும் , அரைக்க உதவும் தனைப் பொருள்கஷக்கும் சாள்று 

களாகி்றல, அரைத்தவறீறை வேகளீட்டுக் கீமாழமாக, குடி நீராகப் 

பயன்படுத்தும் முறைககும் இவற்றில் அடங்குசிக்ற௪ , 

கூரஎம் செய்தல் 
சிர லட ae ot te 

" நீருறிழலதலில் நிடிலர்த்திக் - கூடவே 

குரனமாய்ச் செய்ததகளச் ரூட்டகெருகடிமாகி1 , , , (109) 

மிபதி நிழலீல் உலத்திப் பிள் சூரசமாக்க பேவ்ருமென்பதனால் மருந்தப் 

பொருள்களை நேரில் வெயிலில் உலர்த்திளால் அவற்றில் விரயம் 

குறைந்த போகுமாதலிர் நிழயலர்த்தூல apddupapa. 

தட்றுமிட்டிக் காமீச்சதல் 

காரவேப்பிலை ஈர்க்கு, ஓதிபள் ஈர்க்கு, சுக்கு, , . முதலான 

ஏற்றைத் தட்டிமிட்டுக் காமிச்சி, அம்வாறு கார்த்த gard குடிக்க 

(பா, 130) ஸ்பதாகக் கறவத ஒரு தயாரப்பு முறயாகம் , 

இல்லாது காய்ச்சப் பெற்றது கீயாழம் எலவும் குடிநீர் எனவும் 

Guu Qugdps. இம்வாறு கயாழம் தயாரிக்க மன்பாளை0ய
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ஏற்றத என்பதம் குறப்புடத்தக்க ஒன்றாகும், (பா. 6) 

கக சு ர en மை Oe 

மூக்கிரட்டை வேரின் மீது சுகத்தைப் பூசி முடிப் போது 

அளவான தீயில் புடமிட்டு (சட்டு) ப்பில் மேலே உள்ள கண்னாம்புத் 

ஊளை நிக்கி ஏட்டுப் பயன்படுத்தேவ்டும், Be yseran 

நீக்கினட்டிப் பமன்பருதித Caded. Ge மருந்த சுதீதி முறைய ாகஷம் 

கொள்எப்பழம் . | 

மதீதிட்டிக் கடைதல் 
௬௨ ௭௭ மல. கஸ் wy எடி மு எலு வர one ஐடி. 

1, Said கரைத்த- 

மத்திட்டித் தாம் சடைறீஓு வநீத தரை பூசளிக்க॥ (6) 
aug மத்ஜட்ருக் கடைந்து மருந்த செய்யும் முறையைக் கூறுகிறது. 

இம்மருந்து புறமருந்தாக மேஎக்குப் பூசப் பயன்படவீதாதம் , 

"ee. ஒன்றாம் எருதயிறால். 

மத்தட்ருத் தாள் கடைந்து வந்த வெள்ளெய் 

கொள்டு கடா (920 

மருந்தக் கலவையைக் கடைந்து அதல் கடைக்கும் ெெள்ளென்மயஉஸ்ரக்குக் 

கொடுக்கலாம் ஓம் கையில் இது அசமருந்தாகும் ,
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~ gare வெதீதீரல் குரைத்து அருந்தும் முறையும் , 

பிட்டாக அவிதீது அதனி நீரைக் கொள்டி செம்யூம் மருந்து 

முறையுமாகப் Up மருந்த லஎகைகரும் அமைகின்றன , | 

சட கஸ் வட அஸி அம வலை ee கற. 

நோயீக்கா£ய மருந்சகாளத் தயாரப்பதல் மீக compacta 
கூறப்பபறுகு இநீதால், இதில் சித்த மருத்தல முறைப்ப, கில. 

தனை மருந்றுககும் கூறப்பருகில்ற , மருநீதுகருக்கு மலம் நோய் 

நீக்கும் தறளைப் பெருக்குவிப்பறயே தனை மருந்துகளாகும், தசை 

மருந்௫கஸ்ட் கலப்பதில் மருந்துகளை எளிமையாக உண்ன முடிகுறது, 

பருவக் காலத்திற் கேற்ற பல முனை மருந்துகள் சொல்லப் பெறு சன்றன , 

அவற்றால் மருந்தின் திறன் அதிகரிப்பதோடு பிறவாப் எதிர் விளைஏகள் 

ஏதம் தோல்றாதலாது தடுக்கப் பெறுஎன்றன, இல்லகைழ் பலன்களைத் 

தருகின்ற னை மருநீதகளாக gr daa, 

அவல், களில் கோமயம், ஆனின்பால், இள்சிச்சாற , 

எருமைமோர், சர்க்க, தேன், நெயி வெள்ளாட்டிள் பல், பென் னம் 

போன்ற பொருள்கள் கூறப்பெபறு சன்றன , 

"அரைத்த மருந்ததனை அவலில் படிறுபுண்ா (99) 

" ene பிட்டிட்டுக் 

குல நவின் கோமயத்தில் கூட்டி அருந்திடடேலா (55)
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"ஆஷச்பா afoanaa gsead ugdaced" (82) 

He. மெள்பெொடிய ாயி 

FOGGIA இஞ்சிச்சா றதனிவீடில்!॥ (52) 

ஸ்லம் சான்றுகள் முறையே அலல், ஆலி கோமயம், ஆனின்பால் 

இக்கிச்சாறு ஆகிபலை தனை மருந்தகளாகப் பயக்பருத்தமாஜ கூறப் 

பெலலதற்கான சாக்றுகளாகும் இவற்றைப் போலவே. 

॥வசம்புடனே கூட்டி வருமெருமை போரால் 

பசம்பசே பாம்ச்சி! (112) 

"இரன்ருகாசு அதனையெருதீதக் 

காலையில் தேவிலன்ன! (61) 

॥ விஜி ஹெய்யல் அரைத்ததளைத் 

தேனிஜ் oapsema" (96) 

"அழைதீததளைத்தாள் வெள்ளாட்டிள் பாலை! (114) 

“epsatad ats guagad espoaddad தேசப் 

பழதீதளவு hiiggs" (107) 

என்பன முறையே எருமைமோரார், தேள், தெய், Nedantndunde 

மென்ளெய் ஆகிய துனை மருந்தகளைக் கூறும் சான்றுகளா இம்றள ,
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மருந்து உண்ணும் முறையும் அளவும் 
அ கல் ௮ ee me ee இஞ் பனம் ஸர ஆ க்ஷ ஒட அ டி அமை. 

கூறப்பதம் அனைத்த மருநீதுகருக்கும் உண்டேன் அளம் , 

உண்ணும் தேரம், நாள்கனக்கு நஆகிபலை ஆங்காற்கு தெளிவாகவே 

கறப்பபஓ அன்ற . இம்மருந்தகளைச் சமனாகச் சேரீத்தரைத்து 

(117) பயல் mage eat (97) 3 

1... gia பொரு 

இரள்புகா சதனையெருதீகுக் 

காலையில் Cseteda" (61) 

॥உறிற வெள்ளெய் தே௫ப்பழத்தளவு @irose" (107) 

ஈமூலிறு நாள் இக்குடிறீர் கொள்்ஈ (939 

என்பன மருந்து edgaS முறைகளையும், உண்ண Cagau gag முறை களையூம் 

கூதுவனவாகும். *நன்ஸஹு பொடி செய்து, சரக்கையும் தேலம் 

தளரக் குழைத்த உண்டா (14, 15) odug தனை மருந்துகள் 

சேர்க்க பேேள்டிய பக்குஎத்தைக் குறுப்பதாகும் . 

மருத்தல்ப் பாடல் இலக்வப நயம் 
em em eee a சுட தட ம அடைகரை ஒவ ௭௯. ௮ ஒடு கர. 

BT, cot fat ft செய்திகளை ௦௧௦௨ முலினிலைப் படித்துக் 

குறும் எழக்களை ஆங்காங்கு கையால்டிருக்கறார். இம் முன்ஸிலை
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முறையே Gali caqd, Geuy, Gudby omgd 2a 

வகைகளில் அகவாரகிறார்,  உகைத்தலருக்குப் பயன்பரும் தாலே 

கயிஓம் ஒரு பென்னை வலித்து அவளிடழ்திலே கூறுவதுபோல உலகிற்குச் 

செய்திகளைக் கூறும் இம்முறை இலக்கிப முறையைச் அறப்பாச 

நீதி நிலக்க மூறைகயப் பிர்பதிஜய நடையாகும் 

ft... நிறை பங்கபமாதிகி 

ஸுூஎருவதீதாளே தியம்பு॥ (42) 

இம்முன்னிலையில் முன்னிலைப் பருத்தப்பெழம் பள் அழக் தாமரையில் 

வீற்றிருக்கும் திருமகளின் உருவதீதை உடையவள் என்பதாகச் சிறப்பிக்கப் 

பெறுகறாள். Gesture, 

ஈஎசள்சாமரை முகதீதாய் செப்பு! (42) 

எ அவள் முகம் உவமையல் சிறப்பிக்கப்பருகிற த. 

*எகவ்டை ஹூயாள் இதைக் கேள்! (4595 

12ல் ஷியாம் காயிச்சிரு சேர்த்து (77) 

என்பன மக௨. முவிவிலைய கப வெள்ளின் விறிகளை உலமிதீதக் கூறும் 

சிறப்புத் தொடர்களாகும் , 

தளிர் குழல்மாதே1 (110), தேள்மொழயாம் 1 9674) 

போல்வளஷும் முல்விலைத் தொடர்களாகும் ,
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சொல்லாமரபச - செய்யாமரபின் 
இரு கல: அ ae ee ge oP we A எஸ ரர ஆக ஒன: எ ம அட வன a ஸா னல ue Oe 

கேட்குநீ தீறஏம் சொல்எநீ திறஏம் , செய்யுற்திறலுழ் 

செல்ஏந் தறளமநீற அஃறலப் பொருள்களைச் கேட்குந போலவும் 

சொல்எந போலவும், செம்புறந போலவும் செல்ஐந போலவும் 

அவற்றிடம் எடுத்தக் கூறம் முதற இலக்கபங்களில் மைல டம் முறைக்கு 

4 இந்த மூறைக்யப் இங்கு பல வீடங்களில் 

கையாஏகல்றார் நதா லாசர், 

இலக்களமும் உகிரு 

1, ீலேட்ருமத்தால் எந்தமினி 

Qen@acunGs gos ee" (32) 

இந்த மருந்ததத் sadeyde eas, சிலேட்டுமத்தநோம் 

போ எழை சொள் உடனே ஒரனவீடிமாம், அந்த நோம் நாம் 

சொன்னதைக் கேட்பதாகவும் , கேட்டிமேலே நிகழவீநப்பத என்க 

என்பதை உலருஒதாகஷம், உளர்ந்து உடல தடிப்போலதாகஏம் கற்பனை 

செய்கீறார கசிரீயர். ஒடிய ass Com oa செல்றதாகஷம் 

கற்பிக்கிறார். தாக மற்றொரு நோயிடம் சென்று , நீ வனை 

அணிகாதே ஸீறு தர௫ப்பதாகவும் கற்ப செய்து தூ. தாக ஒரம் என்றே 

கூறுவார். இதனைப் போலவே, 

ஈசுவாசகாசங் கெட்டேன் கெட்டடேல் என்ஏய் 

கேல்! (31) 

Muss நோயாளி மருந்தை கவ்டவுடசே !நாள் கெட்டி கெட்டேன் * 

என்று கூறி சலறி சுழயுமாம் என்கிறார, ஆழியும் அழிவு காரனமாக



1 §1 

அதன் அலறல் மொழியை அருக்குத் தொடராக அடக்கியும் 

SORT. 

॥உல்டக்காறி போகாதே உட்காய்ச்சல்1| பரம்ுபமும் 

கக்டக்காற் போகாதோ கால! (22) 

எ்பச மருந்த ன்டவுடன் உட்காயீச்சல் போகும், UG fy esac: pn & 

கன்டாலே பிரமியம் போகும் எல்பளவும் நல்ல இலக்கிப நடை உடையன 

வாகும் , | 

*அசீரனம் - புகுமே சமுத்திரத்தில்! (38) 

1ஒ௫மே மநீதம் ஒழிடமே நாட்டைனீட்டு 

வாருமே கேட்டு மனம்! (59) 

எல்பவற்றுள்கும் தல்ல இலக்கப நயங்தல் அமைகின்றன, அசீரளம் 

Sad yobs அழும்) அந்தம் நாட்டை ஏட்டடே ஒரம்; அ 

ஒடியதைக் கேட்ரு உள்ளமே வருநீதும் என்பவற்றுள், நோய் ஓ௫வதைக் 

குறிப்பிரிவதோடி அதற்காக வருந்தும் நல்ல உள்எத்தையம் சுட்டுகிறார், 

முகி. பார் கூந்தல் 
கு கல கை டி 19௯ ௬௯௯ சட ரம் ரர வரு அரி. 

! பிரிந்தன ெந்நீறில் பிள்முபார் கந்தல் 

atéigugd பேரை யரைத்தப் - பரிந்தணை (57) 

wath aggee athe asd Castu@cds உஙக! cdg 

«7 9) unLeqget CGugCunésna Qungd Syoungarate
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அமைகிற, ஆனால் முதியார் கூநீதல் என்பது குதிரை வாவி? 

எல்லம் மூலிகையைக் குறாப்பதாக அறுயும் பொழுது தான் இத | 

உண்மைய ஈன மருத்துவ முறைய £கும் என்பசு புலப்பரும், இவ்வாறு 

மறை பொருள் பட பேசுமிடங்கள் பல அமைஅல்றன ,
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_அடக்குறப்பு ப 2 eo சத. 

1. தொல். பொருள், பொருஸ்பல் - 2, செய்யூளிபல் - 201



e' Gd மருந்சப் பொருள்களள் சில 
ee OR ee ee ee em வம டட மட மடை ஒவ: 

& ஷ்
 

Fe
 

ந்
த்

 

oe ae டை சர கட 

a oe we 

இக் அற்றரத்தைப் 0 பரரத்தை என இர பிரிவுகளாக 

உள்ளது. ் 

அரத்தை கோமையகற்று, வெப்பகற்றி, பகித்தீத் தாவடி 

முதஷிப் செய்தைகளையூடைய த. 

இல நெக்சுக் கோழை, ஈளை, இருமல், நாட்பட்ட ஐயம், 

தீச்சரத்தாற் பிறந்த ஐயம் முதலிப பரரிகளை நிக்கும் ஐய நோய களனால் 

மந்ீதப்பரும் பதியைத் தூன்டும் அரத்தைஎயப் பொடி செய்து 2 முகல் 

4 fond தேடல் கலந்துக் கொருதீத வந்தால் மேலேயுள்ள 

சுப தோயீகள் நளைத்தம் நீங்கும். 

சிற்றரத்தை . . 
ow oe 

ag, guégipded, சீதளம், இருமல், பல «fh sau 

இலைகள் போகும், 

ஒரு தகிரு சிற்றரத்தையை வாயினட்டருச் சுவைக்க தொல்டைக் 

கட்டிடி கோழை, இருமல் போகும், 

அழலோரு உவடாகும் கோழை கட்டுக்கு இதை ஒரு சன்ரு 

கற் கள்ருடலி சேர்த்துக் கொடுக்க வேன்டும் 

இது உடல்வலி, புறவனி (புன்னிசுவு) , முப்புரி ஐய சரம், 

தலையின் நீரேற்றம், சூதகவளீ, நஞ்சுகள் போன்ற நாம்களை போக்கமி
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ஆடாதோடை 

Qe anne stp Cog பபெயறால் அலமைக்கப்பருகிறற 

*ருதொடா இலை என்றும் கூறப்பருகிறற., கால்நடை (தரு - இ) 

தொடாததால் (உள்ளாததால்) இப்பெயர் உல்டாயிற்று ஸோழைய 

கற்றி, இசிலகற்று, செயிகையையடையது., இதனால் இருமல், இளைப்பு 

என்ற நோரம்களைக் குனய் படுத்தும் , 

தடாதோடைமள் குனத்தைப் பற்றுச் Oerdabourge. 

*குடாதோடடைக்கும் தற மாகுக்கும் 

பாடாத நாம் பாரும் 

எவ்ற தொடர் பயனவ்படுத்தப்பெறுகிறகு . 

இதன இலைரசம், குடிநீர், மனப்பாகு, எபாடி முதன் 

பலவகைகணம் பயள்பருதீதலாம் , 

இதன் இலைபை உலரீத்தி சுருட்டி போல் படிக்க இரைப்பு 

(asthe $ நோம் போகும், 

இலை, வேர், பூ. பட்டை CGundp தாவரத்தின் பல 

பாாகந்கஞம் பயன்பருகீறத . 

இதன் பூவை வதக்கி இரு கன்களின் மீதம் வவத்துக் கட்ட கவ்களில் 

உக்டாகும் நோம்கள் போகும், 

இதிலிருந்த நடாதேோடைக் குரிநீர் , நெய், மனப்பாகு 

போல்றளை சயாரிக்கப்பருகின்றள , 

இரத்தப் புத்த ரேநதோமல் (Hyper Ver pou } ௮கைகளால 

மேல் நோக்கிக் கால், கீழ் நோக்கு கால் நோமகளை நீக்கப் 

பயள்பரும் மரு$ீஓகளைத் தயாரிக்க இது மிகவம் பயன்படுகிறது,
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இது அறநீதொட்டி, அறு குறுந்தொட்டி என வேறு பெயர்களால் 

அழைக்கப்பருகிறது 

Se வற்ட்சிபகற்றுி செயிகையையூடையது. இது எலம்பு௪ரம் 

அழல் ஐயம் முதவப்ப நோயீகளை நீக்கம், கன்ணுக்கு ஒள் கொடுக்கும் 

தைலஙிகளில் சேரும், இதன் வேறை குடி நீட்டிக் எகாடுக்க அத்தி 

சுரம் போகும், «9 தாகத்தைப் போக்கும் , 

சிற்றாமுட்டி, பச்சைப் பஹு , பர்ப்படகம், வில்வம், கொத்த 

மல்லி ஆகியவறீறை ௪ம எடை எ௫ுத்க. அதற்குத் தகுந்த நீர் வட்டி, 

எட்டில் ஒன்றாகக் காய்ச்சி, பழைய அாசிக் கக்சமடன் சேர்தீகப் 

பருகினால் தோகஉடகரம் நிங்கும் , 

சிதிறாமுட்டி வேர்ப்பபொடியைநத் தல்னீரிபு கலந்து, குடிறராக்கி, 

சுக்கு, மிளகு, ஏலம், :வெட்டியோர் முதவபைஏற்றை சிற்றாமுட்டி வேர்பி 

பொடியின் 1/20ல் ஒரு பங்குக்கு எடுத்துச் கொள்ரு அதை அரைத்த 

லேலேயுள்ள குருநீரில் சோர்த்த அத்துடன் நல்லென்னெய் சேர்த்தக் 

காய்ச்சத் தலை முடிக வர கண் நோம்கள், வலீ நோயீகல் போகும், 

கக்கு 
சட குமா க்ஷ ஷை. 

கக்கு மிகவம் முகியைமால ஒரு மூஷைகய ஈகும் எனவ 

தமிழ் நாட்டில் 

1 சுக்குஃ்கு மில்சிய மருநீறல்லை 

சுப்பிரமமயலுக்ரு மத்திய தெய்வமில்லை! 

என்ற பழமொழி வழங்கப்படுகிறது. 

உலரநீத இஞ்சியே சுக்கு ணப்பரும், இது ஆங்கு எகையைச் 

சேர்ந்தது. 

சுக்கு வெப்பமுன்டாக்கி, பசியைத் தித்தா ன், அகட்டு
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Qe செறயமை, மார்பெ௱ச்சல், புளியேப்பம் , இரைப்பு 

இருமல், தலைதொய் நச்சுக்காயிச்சல், வயிற்று வலி முதஸ் தோம்ககளப் 

போக்கும் , 

சுக்கைப் பறீறாகஓம், குரரீர், பொடி, லேவம் போலச் 

செய்தும் பயள்பருத்தலாம், வாயுளை நீக்கக் கூடம் "செளுபாக் 

குன்டி! லேகியம் என்ற சறந்த வகை 0ேேியத்தில் பெ௱தஎலம் 

பயன்படுகிறது, 

சக்கை 'வாபலிட்டு மெல்லப் பல்லி போகும், ஒரு ௪று 

Sho சுக்கைக் காதிறல் செஏதீத தாதடைப்பு, களைப்பு, ஐயம் 

நீங்கும். சுக்கையரைதீது மூட்டு வீக்கங்கடுக்குப் பூச வீக்கம் 

நாடக்கு நாள் குறையும் , 

தப்பிலி 

இது திரிகருகான 1கக்கு, wg. Mika ede 

இரகருசிள் மேல்மையை உளர்தீத தமிழ் இலக்கிபங்களில் 1ஏாக௬௫। adp 

இலக்அம் உள்ளது, இதற்கு காமன், குடா, கோமையறுக்கி, 

கவதேகி, தி, மாகதி, எனப் பலப் பெயர்கள் உள்ள. 

இ௫ மிளகை விட காரம் உடையது. இது amas தப்பலி, 

யானைதீ திப்புலி என இரு வகைகளையுடையக. இதம் காயும், அரிசிடிம் 

மிகவம் பயறுடைய உறுப்புகளாகும் , 

இதற்கு வெப்பறுன்டாக்கி, அகட்ருளாயகற்று முகண் Ooldasacdua. 

பச்ளசத் தப்பின ஐயத்தை உண்டாக்கும் , *ழகலைப் போக்கும் , 

உலர்நீத தப்பிலி ஐருமல், இரைப்பு, பொருமல் , தலைவலி 

மயக்கம், ஈரல் கட்டி, ,மூக்கு, காத, கவ்நொமப் , மேகக் கட்டி, 

கழிச்சல் முதணதிறைப் போக்கும்,
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பாலில் வீட்டுத் காயிச்சிச். சாப்பட இருமல் , முப்பிறி முதயை 

தே ரம்கள் போகும், 

ப்பில்” அரிசி ஷமலைப் பெருக்கும் 

இதை பொடித்துச் சர்க்கரையுடன் சேந்த்ச வேளைக்கு 

8 - %5 சூன்றியஎவு உன்ன வயிற்றுப் புசம், மேசம், சுரம் ஈளைப்பு 

தோய் போகும் நன்மை பெருகும் , 

தேற்றான் விதை 
சல தக ஒம் ee ௭. 

இல்லம் , கதகம், அசில்லம், தேறு முதனபை 0 பெயரர்கள்ள 

உடைய, 

இ௫ உடற்றேற்று, உரமாக்கி, பசித்துத் தான்டி, உள்ளழலாற்று 

முதல் செயிகைகளையுடையகது , ் 

இது இருமல், இரைப்பு முப்பினி முசலிப நொய்களைதீ திர்க்கக் 

கூடிய வல்லமையூடையது. 

தேற்றான் பழத்தோலை எவ்வீதமாக உன்டாலம் ருதீகிர வாயு, 

Pag. 

தேத்தால் Cal, விரை, பட்டை, இலை, கனி, காயி, 

ஈர்க்கு, காய், சகனீ லவறிறல் இவைகாளயம் கற்ப முறைப்படா mga 

ஒலையல், குடிநீர், முகன் வலைகள் போல் Osdge séa ussu gard 

உள்டால் பான்டி, பெருவயழ் , பெருமீபாரடு, சோகை முகப்பை நோய்களை 

நீக்கும் , 

as எெள்ளை, வெட்டை, உட்ரூடு, சழறீர் எச்சல் 

ஆபைவற்றை நீக்கம் கன்றறுக்கு நல்ல wose. 

இதைக் தன்னீறல் உரைத்துக் கரைத்தால், அத் தல்னீர் 

தெளித்து நீற்கும் 

சிறிய அளவில் குழந்தைகளுக்குக் ககொருக்கலாம், எதை
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கோளாலற்ப லாம் , 

ஈகைப் பொருத்த பாலில் கலந்த கொடுக்க நீர்க் சுருக்கு , 

நீரியவு போகும், 

இநீகப்பைச் சேர்த்தகரத்தக் கல்வி கன் வத்தல் நீங்கும் , 

அ ஒக ௯ ௮ 

இத இநீஜர குரபம், நீர்க்குன்டி, நெர்க்குன்டி என பல 

வேறுப் பெயர்களையடைய து. 

He கருதொச்சு, நீர் நொச்சி, கென் நெர்ச்சு ணப் பலப் 

பிரிவுக் உடைய. 

இல புழுக்கொல்லி, வாந்தமு்டாக்கி, கோழைய தற்றி என்ற 

செய்கைகளையடைய தி. . 

இத குத்தல், வீக்கம் , குடைச்சல், வலீ, நடுக்கம், கோழைக் 

கட்டல் முகலிப் நோய்களைப் போக்கும் குனமுடைய. 

இந்த இலையின் ரூடிநீனைர 6லிறு உச்சிக் கரன்டி அளவு அல்லது 

ஒரு சங்களவு குழந்தைகட்குப் புகட்ட வயற்று வல்ல புழு ெெளீப்பரும் , 

இதன் சாற்றை ஒர் உச்சிக் கரண்டை வீதம் சுவாச காசத்தக்குக் 

கொடுக்கலாம் , 

உத்தாமகிமனால் கருக்கு, பொடி, என்செய் முகவி்பவைகள் 

செய்யப்படுகிறது. 

இதக் கருக்கு குழந்தைகட்கு வரும் பல ஒகைமாந்த நோய்களைப் 

போக்கும் . 

இதன் எண்ெப் கூகக தோகம்கள் ,கீல்வாதம் முகஷிப 

தோ பிகளைப் போக்கும்
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வேது பெயர்களைக் கொள்டத , 

இது மலையாளம் , குடகு முதலிய மலைநாருகளல் warmed 

ஒரு கொ. இத மரங்களைச் சுற்று ஏற autgaund வளரும் , 

இதல் பழத்துக்கு. “ine” எவ்றுப் பெயர், இதன் பழம் படுத்த 

தோல் உதிர்ந்தால் தை வெள்ளை மிளகு எவன் கூறுவர், 

இக காரீப்பு சவையையுடைய ௫. வெப்பத் தலிமையையடைய ௮. 

இ௫ அகட்ருவாய கற்றி, வீக்கர்களரக்ச , வாதமடக்கி முறை 

லெப்பகற்றி, லெப்பழுன்டாக்கி என்ற செய்கைகளையுடைய ௫ . 

இ௫ குளீர்சுரம், பான்டு, கோழை, வெறி லாய, செரியாமை 

இருமல் முதலீப் பல நோய்களைப் போக்கக் கூடிய, 

மிள நச்சை நீக்கக் கடிய Gavaluge இதை, 

"uss மிளகு கையிலீரந்கால் 

பகைவன் வீட்டிலம் உள்ளலாம் 1 

என்ற தொடரால் அறமலாம், 

இதன் gran ரனவளாவுடல் சேர்த்தக் கொடுக்க முறைச்சுரம் 

இங்கும் . 

மிளகைத் தைலம் செய்து, தளவருக இருமல் , தீர்க்்காவை , 

கோதை, பான்ரு, இருமல், பல வகைத் இளவு சரம் முதஃீப் நோயிகள் 

இங்கும் , 

args sid, வெல்காயம், உப்பு இவைகளைச் சேரீத்ழலரத்தத் 

தலையில் காணும் புழுவெட்டுசீருப் பூச மயிர் முளைக்கும். 

இல முக்கருகில் ஒன்று. பற்ிபாடி செயிஎதநிகு முக மானது.
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௪ அட்டம், நிம்பம், பாற்பத்தரம். என்ற Cag 

பெயர்களைய டைய த. 

இஃ, ஒருகை மகிழ்சீசியைத் கரும் பூரம் இநீதபாறைகே 

உராய காகத் தெரிகிறது, அயம் பர்மாவீயம் பமாடப்பமடுகிறகு , 

கத்துதல் உன்டாகும் டை சுரங்களைத் தருக்கும் தன்மை 

இம்மரத்கிற்கு உன்பிடனீகற நம்பிக்கைய ரால் இது பெரும்பாவம் மிருவமாக 

நாருகளில் எல்லைப் புறங்களிஓம் வாழும் இடங்கக்கு அருகம், காள 

மூக கோ௱ளவில்களிலம் , சாலைகளில் இரு புறங்களிலம் வைத்ப் 

Ua TES RD Be 

இதில் கருவேம்பு, சர்க்கறை Gaby, naw Gaby sap 

இலங்கள் கானப்பருகிவ்றது. 

இதில் இலை, ஈர்க்கு, பூ, காயீ, பழம், வீதீது, Ond, 

பீன்னாக்கு, மரப்பட்டை, நசுட்டை, கள், பீசின் முதலிய உறுப்புகள் 

பறள்பருகின்றது 

இ௫ கைப்புத் சலையுடையது, வெப்பத் தன்மையுடைய. 

புழுக்கொல்லி, செய்கையடைய௫, எனவேதான், ஈ்மை 

தேோரயுள்ள வீட்டியம் , அம்மை நேரய கருக்கும், அம்மை நோயால் 

இறந்தவர் கருக்கும் மேம்பு பெரிதும், பல வழிகளில் பயலிபருகஜ்ற௫ , 

இ௪ வயிறிறுப் புழு, பெருநோயிீ , நச்சுச் சுரம், அம்மைப் 

புன், சொறி, சிரங்கு இவைகளைப் போக்கும்,



3 72 

வேம்பு கைப்புப் பொருலாயழம் , பித்தப் பையில் ஐுறந்த பத்த 

நீரை வெளியாக்கி காமாலை நோயைப் போக்கும் 

புத்தியைத் எெதலிக்கும் கற்ப மருநீதல் ஒன்று, வீரய த்தை உன்டாக்கும் , 

காமாலை, மாலைக்கன் , புடுவட்டு நோமீகள் போகும் 

கழிச்சல், வெள்ளை, கட்டிகள் இவைகட்டும் பயல்பருழ் 0வப்பிலைலய 

அரைத்தக்கட்ட கட்டிகள் சீக்கிரத்தில் பழுக்கும் , 

இதன் இலை, ஐ, வேர், பட்டை முதபை உறுப்புக்கள் 

பய்பருகிறது, 

இல லெப்பகற்று, கோழையகற்றி, புழுலகறிறி முசஷீப 

செய்கைகளைய டைய ௮ . 

இத முப்புனியையும் , வளி நோயையும் போக்கும், 

தொச்சிமிலையைக் குடிநீரிட்டிக் கொருக்க வரிச் சுரம், குமரர் 

சரம், முறைச் சுரம் போகும், 

கலையை அறைத்து மகலிஸீரல் வீக்கக்கிற்குப் பற்றுடலாம் , 

இலைச்சாற்றால் sada செய்து தலைமாடிக கழுத ெறிகட்டு 

போகும், 

இதன் சாறு நீர்க்குன்டிம் தைலத்தில் சேர்கிறது. 

இலையை தககி ஒற்றடமட விக்கம், கீல் எாய போரும் 

தொச்சி, பொடுதலை, துலா முதஷி ஏற்றை சேர்த்துக் ரூடிறீரீ 

செயல ஏழறீசைகளின் மாத்ததீலகருத் 0கொருக்கலாம்
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வேளீப் ude 
eet eee eee, 

இ௫ு உத்தரமனி, உத்தம மாமா, உத்தம சுன்னி என்ற 

ேவ௮ பெயர்களையடைய து. 

இகு ஒரு வனக கொடி இதில் பயன்படும் உறுப்பு இலை, இக் 

கொடியில் பால் உன்டு. 

இ௫ கைப்புச் சுளையுடைய து. 

நாளப் பொருட்கள் 
சட வன் ie in Oe நிழ வை ஒட ரர am OF 

ew ee 

வைப்பு , உப்புகளில் இந்ஒப்புமி ஒன்றாகும், இது wessan 

சிந்தா ரம், சீத்திரலப்பு , மதி கூர்மை குதிடிப்பு ண்ற Cagis Gus tamer 

உடைய ௪... | , டட 

இந்த உப்பு 2 முதல் 10 பஷுன்ரு நறையுள்ள சுட்டிகளாயும் , 

மேதிபக்கம் நழுக்குப் படிந்த கபில நிறமாயம் , உட்பக்கம் எலன்ும 

மூ எயூம், எாயிவிடில் உப்பாயுமீகக்கும் 

fa மலி பூதசி ச௪ரச்காகும் , 

இெளைக் காஷ்பில் மூகிற நாள் எறப்பொட்டி குறியால் 

உவர்த்தி எடுக்கச் சத்திய கும் . 

இததிகு மகார எச்சு உன்டு. மலகாரச் செய்கையல் 

கீரீம் கப் டாரீடார்ரைக் சாட்டிஎம் இ.௫ு மேலாசதாகும், இசை 

ஒகிது அல்லது இரன்டு ஏராகலெடை கொழிக்க மலம் இலகும், தால்கு 

அல்லது ஐநீ௫ வராகளெடை கொடுக்க SH Pond பேதிய ஈரும், 

இதனைத் தலீத்துக் கொபருப்பசகு மிகவும் ஐல. இ௫ு அறப்பாயீக் 

காக்கரட்டான் வதைத் கடல் கட்டிக் கொறக்கப்பருகையு 

இந்தப்பைப் பயன்படுத்தி, இத்சப்புச் காரனம் தேப்காயி 

கூடாரம் முதவிப செல்முறைகள் தயாரிக்கப்பருகிற ௪ .
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இதன் பேது பெயர்கள் கரும்பு, கருப்ப, கருப்பு , சமன் , 

ஆதி, சத்த, HK .degssns, Qund wad ged. 

Qe எல்லா மலைகளும் நலம்கணைம் றேகமாகக் கந்தகம் 

போன்ற சில பொருள்களடல் கலப்புற்கு “சுடக்கள்றத. Be தாச 

தார, சப் பொருள்களில் சிறுதளவு கலநீதம் இருக்கின்றது , 

இரும்பிகால் uss undo, வெக்குட்டம் , அதிதா ல நோயி 

சோவை, மந்தம், காமாலை, குகிமம், சுக்அலநட்டம் போகிற 

தோம்கள் நீங்கும் பஅ்ள்டாகுடம் , 

இதனை இகளத்தவார் இரும்பை உண்ன வேவிரும் என்றும் விதியானை 

எப்ப்புடற் கரும்பை பன்மீன்" என்ற பழமொழயால் நறிலாப், 

அபப்பொகிக்கு நாவறியழசீ சாற்றை மூமிக்கும் படி விட்ட 

ee shed aap பெயிலில் வவத்துக் கழுல பேனரும் இவ்வாறு 

ஆதுமுறை செப் சாத்தியாதம் . 

. இகம்பைக் 8கொான்டு அயபற்பம், ஐயச்செந்கா pb, 

அயக்காந்த செந்தா ரம், அயமெரகு, அவபர்கராஜ பானகம். | 

அமசம்பீர கற்பம், அயபிடுக்கராஜஐ கற்பம் யதாக பற்பம், அவநாகம் 

முசல்ய செய்முறைகளைச் செய்யலாம். 

தளாச் சாரம் 
சை வ கும கனை கட தட ௮௬ ஷ் க்ஷ 

இதன் வேது பெயர்கள் இஉ$டிகை, சல்லிகை, ௫௮௮, பரு 

போகச்றவை களாகும் .
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இ௫ கற்குளைகளிற் அடைக்கும் இஃ ஒட்டகம் முத 

முடிகங்களிள் சாளச் சாம்பவடன் , நலக்கையயும் உப்பையும் கூட்டிப் 

பதங்கிதீஏ எருக்கப்பட்கிற ௪ . 

கடைகளில் அடைக்கும் சரக்கு பார்கக்குக் கூட்டியாயும் , 

வாசசை இன்றுபும், நார்நாராயம் சசி செய்யக் கடிலமாயிம் , 

இமம் சாராயத்திலம் சரயல் கூடுமதாயும் அழுக்குப் படிந்த 

பென்மை அல்லத கல திறமுள்ளதாயும் எாயலடக் கசப்பு, புளிப்பு 

மூத்திர செருட்டஎள் ஏ தாயும் இருக்கும் இது வைப்பு முறையில் 

தய ஈருக்கப் படுகிற. 

இகலை கோழுக்திரதீதில் ககக, எடிகட்டிச் கன்ட எாத்த 

செயியிலல் உலர்த்தியெருக்கச் சதீதபாம். நலாச்சாரம் வயிற்றுவலி 

குடலில் குத்தல், பெருஎயிஓு சுல்லடைப்பு, சருமக்தில் புலால் வாசம் 

திரி தோடமி , கனவாய இவைகளை நீக்கும் . 

இதன் அளவு 24 குன்று முதல் 73 குன்று எகரய கும் 

அதிக அளவில் கொருக்கப் பேதமாகும் . 

இசதக்கொள்ரு தவாச்சா ர ஆக்குராளம் , தநலாச்சாரச் 

குழம்பு, நவாச்சார எண்னம், நனாச்சாரச் செதீன ரம், நவாச் 

சாரக் கட்டு முத் செய்முறைகள் செய்யலாம் , 

நனாச்சாரம் செய தீருக்கு ஒதப்பொகுள் ஆகும் .
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ஐநீத உப்புகளின் கட்டிற்குப் பத்சலவனம் என்ற தொகைப். 

பெர் உள்ரு, இக்கட்டில் சேரும் உப்புகள் ச௱ உப்பு, இந்சப்பு , 

வளைய எப்பு கல்ஓப்பு, வெரவுப்பு ஆகம் , 

பக்ச உப்பின் குளம் 
கடை வை சடை அம. ஆவ டு கட மை ar oh Ob 

Qe நீராம்பல், நெக்சு, வலி, குன்மம் , தாட்பட்ட கரணி 

இடப்பாட்டி ஈரல் பெருக்கம், மந்தம் வாய, சுப எம்றீறு நோம் , 

குலை போன்ற நோம்கல் போகம் , 

ugsouasas& கொள்கு udeous ugub, ude ளசி 

Sku ESRI மருந்துகளைத் தயாருக்கலாம் , 

மேவும், பஜ்சலனம் , தயிர்ச் சகன்டிச் கூரளம் edu 

கடோரி Gadd Cundp SLO sGisatgts wuaducados. 

ugsone upugasé «7d wdieh, அரை மன்டலம் எல cur pie 

பலத்தக்கேற்ப தன்ம வாதம், லாயு குத்தல், குடைதல், என. 

சுடுப்பு, ஒன்மம், அன்டலாயு, கிரகளி, குடல் புரட்டல், வயிற்றுப் 

பெருமல் செமாகம , மந்தம் மகோதரம் போகம், 

பஞ்சலவனச் சன்வம் உருந்தளவு உண்ன வயிழ்றுவளி, கன்மம், காயீச்சல் 

கட்டி, குளைக் கட்டு மூதஷிப நோய்கள் பேபோதம்
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அ எட அடைக we oO கர 

உடும்பு 

@6 alee agueaué சேர்ந்த. பொசவாசக உடம்பு 

பிடித்தால் உறுதியாக படிக்கும் இததயே எழக்கில் கொள்கைப் 

பிடிப்புள்ளவர்களை உறு்பாக பூடிப்பவர்களில் படிகளில் எல்மையை க் 

சூறிக்க 1உரம்புப் படி! என்பர் , 

Qa dobauad ( VAahands mewn) 

மு அமைக்கப்பருகற ௪. 

இதற்ரு துவரிப்பி, உடல் உரமாகி, சாமம் பெருக்கி 

செய்கைகள் உல. 

அவர்ப்பு இனிப்புச் சளைகளைப/£டைய உரும்பறைச்சா ரல் 

காசநோய் , மூல, எட்டை , தலைநோய் , வீக்கம் மேகம், புள் 

குட்டம், ud, சீத இரத்தக் கருப்பு, கடல் வ!கம், பேதி, தால் 

வறட்சி போன்ற தோயகளைப் போக்கும் உடல்பலம் உள்டாகும் , 

உடம்பைக் கொள்க உரம்புச் ரூ.ரனம் , உடம்பு லேகியம் 

உடும்பு தெம் போன்ற செய்ழுறைகளைத் தயாரிக்கலாம் , 

உரும்புச் ரூரசத்தைக் கொடுத்தால் சராலி வசைகள், மூலவாய, 

ரூகக வாய போன்ற தோயீகளைப் போக்கும், இதைக் கொகக்க 

பேள்டிய அளவு இரன்டு வீரல் கொள்ரு அளவு இருவேளை, அடைமன்பலம் 

தகும் . 

இதன் அலமானம் தேன் - புதீதிபம் - இச்சு பதீத; 

su.
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உருமிபுன் நெயீகயப் பூயச்படுத்த இரத்தப் பெருக்க நீக்கும் , 

கோழி 
oe > oe 

இசு ரூக்குடம் , soe, எாரகம் என்த Cap பெயர்களையும் 

கொள்டது. 

இதற்ரு வெப்பழள்டாக்கி, காமம் பெருக்கி செய்உககமி உள்ப, 

ரூரள்ள கோழக்கறுயை உள்டால் of srtaa yo Cundp 

நோம்கள் போகும், சுக்கிலம், Canydyaa arab, பித்தம் இலை 

வளையும். உடம்பு இளக்கம், ன ஜ் 

கோழக்கறுகுய அருந்திபஎர்கருக்குப் பித்த தாடி மிகவாகத் 

தோகச்தம் 

கோழிக் கொள்டை, கோழி எச்சம், கோழிஃகால், முட்டை, 

மூட்டை ஒரு முதலிபலவ புயள்பரடுமீ வேறு உறப்புகளாகும் , 

கோழி எச்சத்தை செற்றிலலயில் ஊைதீதுக் கொடுக்கத் தேம் 

டம் நிங்கும் , 

சோகி 

இ௫ு ௧௭௩, பலகறை, வரா, ண்ற Cap பெயரிகசப் 

Quad. 

@a e.auq இிரளியம் ஐந்திறுள் ஒன்றாகும். sd egab 

புச் dée vsd angasé Osncart uedueq Potgd. wedged, 

gady, ga whe grdstd Oe aaégd ,வன்கிறப் பலகறையே
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சிறது. 

இள கைப்புச் சல உடையது. Nese தாச வெப்பகதீறி, 

கோழை யகற்றி, லெப்பகறிறி, முதலை செய்கைகள் உன்டு. 

இ௫ு குஜீரனம், காமாலை , சுல்லீரல், மன்னீரல் , க்கும் 

ஒவ்வாமை, பலகை நக்சுக்கள் முதனைஎற்றை போக்கும் , 

பலகறையை எலமிச்சம் பழச்சாறு அல்லது அடிசிக் எத்சிமில் 

ap வைதீகு - எடுக்கச் சுதீதியாம், 

பலகறையைக் கொள்ரு புலகறைப் பற்பம், பகைறைச் 

செந்தா ரம் முத் கட்டு மருந்தகளைத் தயார் செய்யலாம். 

ஈ சீலவெறி நஞ்சிற்குப் பலகரைப் பற்ப கட்சி? என்ற பாடல 

விருநீது எல்லா ௮௪ வெறிக் ௧௩ நக்சற்கும் பலகறைப் பற்பம் 

எவ்வாறு ஆட்சி செய்சழமு என்பதை அறியலாம் . 

oe 

தத்தை 
= > a ஆூ 

இதற்கு “மமைச்சி! என்ற பேது பயரிளாஎம் எழம்கப் பருசின்ற௫., 

இத குளங்களில் அதிகமாயரக்கிள்றக. He srada udedsan அரும்தி 

நீளரத் தெ வைக்கின்றது. 

சிலர் நத்தையை உப்பிட்டு வேகவைத்து அகுந்தகின்றளர் , 

நத்தைக் கறிக்கு மூல மூளையும் , மலாசமப் ப்கலும் 

நீற்சூம் இளதத் தளமும் புசிக்கல் சுக்சலப் பெருக்கம் உள்டாருமி ,
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Ssasé sagauéOandy pass aut upudb 

செம்யலாம் . 

இதனை * முதல் 3 புஸ்பம் வித்தின் ளவு , தெம் அல்லு 

வெவினையில் கொடுக்க மூல இரத்த பேதி, சீத பேதி, மூலக்கடுப்பு 

pug. 

நத்தைச் சதையைக் கொள்மு லேபம் செய்து கொடுக்க 

மூலம் நீள்ரும் , 

நத்தை தாளக்க் ககுப்புச் செய்எகதிகு உபயோகமாக ௫.
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Csasutt sects Gods நோவில் சாதம் 133 
ரை வஸு மை அச Soe OF ஒழு ௯ தடு கக ௮9. சழ > he குவ வம் கலை வட மை மட ௮. ரர் அமு இறு அடை கக அமு அவ oe a on 

am exe see a Om 

1. gmendh are.sm eCaungeme ungadge 

4. 

SimenrG @e$g ans Oeduéa - மாரக 

@ada ugbaungud Cay முகமுடைய 

edate Quaduag@e ain. 

(அசதிதையை நானினட இருமல் 
toe ee ஆஸி நார இம வழ றய எடை கனு இறு கறல அம னா ஷன் ee Re ce ap 

கிவ வம ரக வை சை டன 6 சார தனு நோ வன அடி Ge கறு தம oD et EP ap EP oe ஆட. 

வாசலே சிலேட்டிமதீறால் எத்த இருமல்களும் 

Gul@oaCe தாளிஷைழ் போகுமே - பாவனைய ரம் 

வாக்காக பீசையலும் மகதீதாகு சபைம்போமீ 

ஆக்கதானஞ் செய்யில் தை. 

வாத சரம் தீர ழம் 
oo a a on a om ap OP ரம வழு Gh ce ச க me 

அசத்தை சதகுப்பு கக்காள்தொச் அச்சாநீதில் 

அளரத்திழையக் காச்ச யகுந்த - எகுத்தநீ 
தலவலீசுள் நீ நிறத் தகிட லாம் 

குலைகுலைந்து போகுமலக் ௯ . 

ws சரம் தீத அபாழம் 
கை கை வட வை ஆ ஒஸ் எல ஒடு ௭௮ me க அம மல ம an 

கூறு அலித பாளட்டை சகான்டசித் காமுட்டி 

வி ராமம் சேவலிப் பகுத்திடவேோர் - argeéiig 

தால் மிளகும் கூட்டி தலமாமிக் au my gates 

எசம்மாத் தச்சாம்பபோகு செப்பு



Reales ash ge வாழம் 
OP ae மை ௧௮ Be அம் வர சரி o> an om fe Om மை கால வ ee அஆ 

செப்புிள்த தப்பும் சசாடா தோடைசக்கும் 
ஒப்பா சித்தத்தை போமழடம் - தப்புல்லாக் 
கள்டங்கத் தற் சகாமிச்சிஃ் சுடித்தடலே 
தென்டசிலேட் மச்சம் பாம் செப்பு . 
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48 atatshs 235 yed 
am te ER ஹெ ச. ம ஏலி. ௮௯ ௧௮. கர னாக த வவ. om oe ௮௯. 

சப்பப் பேந்த சழந்த புசு 
தொப்ப காடி பூடங்கறைத்துத் - தப்பாமல் 
மத்திட்டித் தாள் கடைந்து வத்தறு பூகவிம்சு 

சத்திளா! வாதமில்லை gna. 

உத்றளாய தீத டீகுற்சு 
க ஷை டை அஜி ஆம வத ஒரு ஒழ சரக கல மம ஒடை ம. 

srOaaeh Qadydat shuns wdaurmsia 

ேெல்மு மக்கிஸபில் ேசனைதீஐம் - SOaded 

இங்கு வுடலாத்த யேத்றதி ஈற்குடிக்க 
எக்குதச வாயுவில்லை மா, 

நீர்க்கட்டி தீர அபாழம் 
கடை மை ரஸ ரஷ. வு மம ஒடி ஒறு ஷி எம ee டைசன் 

மாளேகேள் நிரடைக்கில் வாழும் பசிய டகி 

தாளேகத் திரி லை தரிகோடட - பாகைதலில் 

ஓக்க காழம்ட்டு திறம் காரமட்டள் 
கக்கஃ கடரடையும் காள். 

வரைலாதம் தீர அபாழம் 
சனை க ரர ஷூ ஏடி வ ch he oY மை மக me fe ae oe 

காலும் புசல்முகுக்கை கழத்சிக் கொடிபடிப்பு 

் பூணம்கொாத் தாரடசே போத்தசக்கு - சேணுிமவ்ப 

பல்னீர் கபாழம் பகுதீர் பகு பர் 

ினில்களர வாதம்போம் விட்டி.



10. 

ii. 

32. 

is. 

34. 

ஆசனமும் ages தீர ஐபாழம் 
நரச கடை ர எசு த நட அஸ் வாடி அஜ கம் ரு ee OR Oe ee முல ae On நற என OD 

ட்ட கொதிபீரிக்கு மேலகீா) வேப்பீரிக்கும் 

முட்டகக்கு சீரகமும் மோாதகமுற் - தட்டிமட்டுதி 
காய்தீதநீ ரைக்குடிக்கக் காஜு ம௫ீரசமாயபீப் 

und ss அசாகிபும்போம் பலர் , 
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பித்தம் தீர ஸாழம் 
வல வட he RO ER ay er fn bt ee a ரட் ஷை 

uthess @pdagda unssas aaaud 
frascis 3606 Getgsadod - சத்த 

அத்தமுட்டி எதந்பொரடைிக் சேர்த்துக் eur yea 

பித்தம்னட்டுப் போருமமளப் Cue. 

ஒல்லி கிகிமித்தீர ௯பாழம் 
செரு அறளை சமை அதை கச அடை வள் வேம கடை அமா ர அம கடை சர ம ணு மக என: 

பசும் பாரள்டையடல் பேரிசைநீத வேப்பீரிக்கும் 

ஓகம் பூறசளத்து மோதகமுப்ி - வாசபன்றுமி 

கொள்ளதி அபாழமதிற் gdu wadgia 

ara வீடிநீதேகு மீது. 

வீக்கம், பீவிசை, அக்களைபத்தத் தீத 
er Ge 8 அமை வ அம சத வட எஸ ES ER ஸத் வம A OD Oh மரு கை a SP ௮௯ 

மீதுகேளற் கல்விளடி வேரிசைச்சுள் எம்சிபாசுக்கிப் 

போதமலத் தியற்புட மீட்டு - ஊதியுன்ன 

வீக்கம் பீண்கையடனே மறமக்கிள மந்தம் 

பாரீக்கப் பதந்சபோம் பள். 

விக்கம் எத்தியுந் தீர பொரி 
அடி கட வூ சடை ஆ Pe ow வுடு கச வை மை அமு அம லம வஸ் அட. 

udgou db பகுத்திவை பாரள்ள தற் பாயும் 

என்னுசில இிப்பிலியும் லமொகு - தன்ஹூசிபாடி 

சக்கலரயும் தேம் த௭எரக் குழைத்தன்ள 

க்கல் சத்திபோகும் எகும்பு



15. 

16. 

17. 

18. 

39. 

பத்த தீர பாக, மகத்து 
ow > a a ௮. ate OO ம ட அட Om te be om ce ae ட 

Nk fds Prep Cudasuda நெல்லீருள்ளீ 
பொடிமிபுகக் கேலம் பபாடிச்சாயாம் ~ rare 
சக்கரையத் சேறும் தரக் குழைத்துவ்ள 
சதொகஃஒடலே போம்புத்தக் சேம்பு , 

௮௨$ட ஒகிமத் தீற கூரம் 
50 RD te om DD WR ௬௯. சமி மரு 009 கட வங me ee 

சோம்புசம udood aff0ung snugad 
சாம்பல் மாரு பொகிசமளலாபித் - சதடிபடே 
எட்டி லொள்றுகாய மட்டிக்கி யோர்கழத்ச 
அட்டகுள்மம் போமே எலலைநிது, 

4 

அன்படவாதம் தீர பொடி 

அவையும் ககுவளைய லார்க்கப் சிபாடிசெய்சு 

இலைய பிளகுபாக Cafemuid - மருலயகி 

எபகுங்காயகி கூட்டபுவ்ளப் பேரவ்டகாதமி 
ககுிம்பாகள போல்கீக்கம் வாகும் , 

எரக்குல்மத் தீதல் கபாபழம் 
ன எசு WP eR ae அடை லர ன் கரிம ae அணி கம வம அஷ வில tw ae ஒல. 

anomp பத்துக்கு வாரிக் சியாழமதில் 

தேடி ந காயந்தப் பலீசேர்தீத - நாருபுகழ் 

சிசப்புக் கரத்திற் எசெசத்கி 6சலத்திப ஸம 

எலப்பரதக் மம்போம் வரத்து, 

asad - சகலனோகடம் - கூல - afb 
me «Oo oe Om ea OP கை நடி வம OF வன தனை மு அ சற்று சான எழு: அறு அட ஒட அஜ we oo ee மய நர கட. 

மரந்து பாகரைத்து ெற்றீற வித்களாத்து 

268s efyabse anad - coated 

சகலதொோஉக் சூலை சகல மும்ம 

பேல்சோடிப் போகுமாம் பேறு,
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லாச கசெத்திரக் அாழம் 
ல ஒரு மை அஜ னஸ் அய் கை அம ஸை ஓரடி eh ce wh nt ae um ele A 

Guadt Quldeas பே௱சங்கு கூட்டி 

மாதுதீர் வீட்டாவி வலங்கிக் - agu gd 
இப்பிபைம் எெங்காசம் Cgachie Gudaungend 
ஒப்புசவா சக்காச மோகம், 

லாக ரப்பால் வீக்கத் திரக்குடிறீர் 
eo டி 88% om ap சின அறை கஜ கண ரன ரஷி சத கல கடி கழு அனா கன. ஒட. வழு வர. 

ஒரள்ற சாதடையும் உப்பு oman 

வாத்து சுக்கும் எசைகுடிறிர் - தேடி 
மறுகமது கக்குடிக்க வாடிகசப் ueadaw 

பறபற எக்கழபும் பார். 

மகம் உட்காயிச்சல், பரபிபேத் தீர 
தச நை அஷ் வூ அடி ஒரூ அறு அடை கம ae முழு ஸு ர ஒடு ம a க ஹர வல் றை ச மற 

பாறதேதச மேகம் வத்தால் ப்புபே யம்புழதீதில் 

சேர சர்க்கறையுள் சீரகமும் - தார 

யன்டாக்காத் போகாதோ வுட்காயிச்சல் பரபவேமுலி 
கள்டாக்காத் போகாதோ காள், 

Renan ibe காசத்தீர =~ பூட்டான் நீர் 
ஆடை டை ae op oe we கவு oe ee ee Me ie ae ty அம கில ae me அ. 

கானரா டாகோடை கள்டம்கத் இரிதுளசி 

கானீர்புட் டாலிதிறத் Gilder d - பெயில் 

எகாக்குகாக்ககல் தடுமுல் கொகுங்காச மீளையது 

எபாக்குப்பபாக் ஈகெள்றதோடிப் போம், 
ட் a 

இரத்த புத்தம் தீர சூடிநீரீ 
கரக மல ஏட சை வடி சல வகை அவ மல இம் இடு அடை எரு சம oe 

போதீரே தோடையிலல போதந்ததொகு முத்திரிகை 

சேதி ர தற்குடிதீர் எசெய் ததும் - மாதீே 

அக்காரல் கூட்டி மர்குநீதீரகுத்தப பன் 

eéangn ரத்தபத்த மோகம்,
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அலியும் - 20 - தீரச் சூரகம் 
— சர oo 9 ஸரி ae கட a தற கார விம மரு மல மை ee ee a ம மை 

ஓகிற்த தாள பத்திய மோர் மாகும் 
Csee@ip தாகம்பூ தப்பிலியம் - கூடியல் 

ககைநீ 0 ரலமதில் வங்கமதும் தாங்கூட்டிப் 

பாகமாம்சி குரசமும் ud. 

ude பல்ககாரம் பாகம தாஙிக்கூட்டி 
உள்ளக் கழஞ்சிதேதே edere. - sdava 

தாகா பாசத்தில் தாவித் படிகிம்ட 
போசகால் நாகலய€₹ம போம், 

இதமல் உப்புசம் தீர குரகம் 
கூ அமை மழு கடை ஷை கரு ஏம வச வல் அடை மரு வுல ae ௭௬ ஸ்ட oe a 

போடே கடிநல்லீ போத்தாப தால்றிசிங்கி 

தாமேததந் கோஉ$டல் சடாமாக்சில் - ஆமே 

திரிகடகு மற தப்பு சற ேக்குக் கன்டம் 

திட்டமே கூரசமாயிச் செய், : 

esdugse Ghague ured 
ae te om we கு கட சை ம ரர ae மம வட ge சம a ஒம் 00௯ கட மை oe 

asis டீகுந்த செ.எத்த விரும்ப கள் 

க்தயித்சிச் சாதந்தே விட்ககன - தலமறக் 

குத்திருத்திற் றரமுள் கூட்டுப்பீ சச்சுகாசம் 

தத்தித்தத் திந்தோடந் தாள். 

சாே படப்புகிரை தப்பாக லோர் கழக்க 

மாள மதுதீரால் வாய்பு - நாகேசொல் 

eyenr vparie ran யெலகைடியும் 

ன்ழுமாது சொச்கேல்கேள் வன்க.
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கீ, 

ஈ௪௭ , பர்சகாசம் விக்கல் தீர என்னை Si 
ர எ ட மம சூ ௬௨ அவ கு ல அல சகு குல் குழு வட ஒம் அட சண ஒட ஸை ஐல ஒவ வட ஒல ee oe 

Caged எபடுங்காரிம் வளி யிலைச்சாடும் 
ஆன்டசசகிற மனக்கு நங்கூட்டி - பாள்டமதில் 
மிட்டடே வடித்தனளை ஈகளபக்ச சகாசலிக்கம் 
வட்டேசுப் போடீ தன்ம . 

uée sane காசத் தீரப் பாகி 
a fe nN oe ஆம். mn இவ ஸு Oe OF em me வட oe em வட மத. மட ணு. 

எலகுன்டமள கோர்முட்டு amsugeéRn @aoe 

hed. Oungaeyde Csagoand - wadagsead 

பட்டடவ்பட் டேெல்ஓம் பக்சசலா சக்காசம் 

Oece.moccr Croaded Cad. 

சலேட்டிமத்தால் சத்த தோம் தீர என்னை. 
கல அம ஒல a கேம ஏம மை ன ளெ. லா. அடி ரஷ றக இட அஜி முன ர அ ௮௯ க. ரம இரு அவ லை ச ae ஒவ 

கேடுங்லக unggsanré சாறும் கிளரிககுக்காம் 

மிகுதல் ெவள்வெயடன் வெந்திதக்கி - நாகுமெட்டுத் 

இன்னத் தளங்கழச்ச சலட்ருமத்தால் எந்தபுறி 

உசாள்போ தேயோதத் சாத. 

ஈளை, இகுமல், சசாசகாசத் தீரக் அதம் 
RO மை ௮௯ ஒலு அவ கக வைஷூ ட அம் தன வ வை வ கன அக கடி ஒட்டின. கட ஜோ ம on ee டைல ஒதை 

சா தளையள் பழரசமுத் சத்தால் மெய்பால் 

feng Cras ஜாகடகு - தா?த0கள் 
ககரமெகி நேயெழும்பும் காச சுலாசபிளை 

ugus@ee Cecugd und... 

சலாசநீ தீரச் அம்சத் தயிலம் 
ட கை றை ன அ Fo OP a தை a ஒறு கா ட ஜோ me a ஈஸ். 

பாகுதா ரத்ததப் பழச்சாத்றுல் முப்பலைவத் 

தேகுதப் பலம்சரு சேர்த்தசக்கு - முய தோர் 

சதத்தால் பழமலத்துச் ௪ம்௮ பழக்க 
வார்த்தாத் சசசுவாச மாதம்.
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a th am an ow நே ee me ee Pew முழ முடி we we] Bw a சூட க் முன we we oe ஏஸி இற. 

லாத, பித்தம், ஐயம், அத்திசரம், தாகச்சரம் ச் 84 

= ow oe & om a oF a a மம oD ௮௯. 

wnegesn கடச்சாசம் வந்தாலி செய்பாமம் 

தேறதிப் பஸ்ஈகசுத் தப்பூலிடும் - கூறச் 
கொடிவேலி தள்துடசேே கூட்டிதவச் சாரம். 

வருலேசகு லேகலே ௪௮. 

வேசுகலதீத நெய்யை விடம்ப் பகுதேரம் 

பாகம்வைக்கும் வாதபதீதம் பாகலயம் - தேசமதில் 

ass ஸஷடமகரம் அந்ற்சுரம் தாகசசாம் 

பிந்தாமந் போகும் பித்த. 

குவிர் சுரம் , தாய சரம் த் வேர் 
அ ணக கம் ஹு ஸு சட ஷி கல ஸா me we ஸூ ௮௮ கல ஹே. ௧௪ மன 

urd ou Gadd Udesunt assed 

லரித்துமதள் வேளர பரைதீதுப் - பரிநீதல்ள 

சீறசுத முல்குளிகுத் திள்டாத தாபச்சுரம் 

forte போமதககக் கேட்டி, 

atsas தீர மகந்து 
டு கறக கிட a fe Be om கல கட ஸோ இர நில 

ேகட்டலெள்களக் காக்களம்வேர் கேருநி நசிமிஎகு 

கூட்டியள பென்னீறத் கொள்குனட - தாட்கடல்ட்டப் 

போமேய சீரனமுள் புரு6ம சமுத்திரத்தில் 

தாமே araakses pag. 

மந்தம் தீர லாழம் 
a oo Se dn ee an 

gaégmd catoardy phen pai. dedyi 

தன்றாய்க் கிபாழமட் ebcdad - ad ipsnd 

ஒய0ம மந்தம் ஒழிடிம தாட்டைலட்ட 

arecu கேட்டி மலம்.
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மமேகை மாத்தககரச் சாது a ap ah gh 
éaund géudasd atang - சமாக 
ety aarksdadd gcacnde ansgeedu 
Shutdes& adesé gb. 

Usgeugrad ad a9 wWigud Carers ss 

சமிக்கு மத$்பதளைத் சப்பாமத். காய்ச்சி 
ugéacu Cunt ஏழுழ்தி - இடழ்க்க 

பிரிலமலட்டித் தாசோடிம் பேசுத்தா சும்எகழி 

இடுமல்தோ உடதீதீதுமல் லாம் . 

ash, எழலாசம், வாத, மித்த, சிலேட்டுமத் தீத 
கிதை விழ. oF சரக இர. டத் வனை வண வை ன ணை ணை ணை வை ணை 

எல்லாக் கிரந்தியும் எடிலாகி வாதபூத்தம் 

பால்லாச் சலேட்டுமமழும் போய்வரும் - ஏில்லாகும் 

தழகுத் தாளே தறைபவ் கயமாதி 

எழாகுலத் தாளே மிபம்பு. - 

வாதகரப்பகி குளம் 
க்க ஜூ னை அல புட GP கல கு Re oe oe ow 

gu sug திமர்காம்ச்ச Caobgadd shasca 

தயங்கு கணுத்தோதம் தாகிகடிப்பாம் - பயம்படேே 

வந்த எகரக்கனத்தல் வாதக.ரப் பளிகள்கம 

சசத்தா மரறுகத்தாம் செப்பு . 

Qebasvund கும் 
டை ணா ஒக கறை ஸர ர) சமா ஹு க கை ஷி ஷை 

இசப்புத் தலையெரிப்பு சேகும்காமத் cdgag 

சப்புஎச்ச எத்தாத்து வீதாகத் - தப்பாடில் 

எாத்திவடிம் நீர்சிலக்கும் எகுமலல் ௪க்களிடம் 

சோரத்சமந்த சசங்கரப்பலி தள்ளம் ,
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. இன்ல்சேர் ெங்கசப்பல் Geduans aséemiud 
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பன்றும்வா யூம்கரத்திப் பல்கிறைம் - நள் ஸுூதலை 
மன்டைவலிக் கும்புடக்கும் வார்தாதத் சீயோரும் 
எசள்டைவிழி யாம்தகளக் கேள், 

தோஉ$ கரப்பள் ஒம் 
Om 6D a ண ற OF OD OS ரத். அட அக அ ௮ 

கேளாம் குளர்காம்சசல் சீழ்வகுமே சுள்டுகழல் 
மீளா ஷ்டிம்போல எரந்துஎகும் - தாளாக 
பூதம்போல் Shaasm) udtunaed ef mutigh 
ஒக்ந்தோ உடிக்கரப்ப சற்ற 

சாசரப்பச் குனம் 

உற்று வரிகரப்பள் ஓதக் சளாள்௦டொகுமீர 

மிதிதுனிங்கம் போலிபுநிறும் வத்திும்புல் - சற்தெஸ்ஸி 
கறாமடீத் புல்ககசக்குமி ௪ ககுஈழக்கம் 

மாறாத @égusad ange. 

கப்பன் தீரச் evan 
அமை நட முற ரா ஒடி OF HS ae aD 00௦ வடி ௯௨ aH 

வாத்காடி வலேலிதநிக் சாகக்க வாத்தி 

குறுக்கு ஊேம்புகுட சப்பதலை - சீறு 

Gaantgsé வேம்புல்செச் கத்தா! மாகும் 

இையேகொக் பலகரப்ப Cagis. 

கரப்பள் தீர உள்ஏத்கும் மக்கும் எய் 
கண ௮ ஹெ ரம அ அள குட சக க தகு சச கடக அறவு டை மை ௮௯ கம் சட ரை ரவ மம வடம. 

Sek ககிதாச்சி யேதழத்சில் சாளாக்கி 

வாகும் கறந்தசிகிலி யாமனக்கில் - பாசமாம் 

வடியீர் வசம்புள்ள வாள்கடிகும் கூட்டிக் 

குடிப்பீர் சித்கரப்பள் கூற ,
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ஒக. 

53. 

கி், 

பல கப்பல் So என்கொல் 01 
Orne Pee eee me ew oD oO 

கூறுசக்கத் தாரபட்டை கூரீமிளகு அல்லலை 

dg அறகுதில்சாள் வேர்கூட்டித் - தேறமுத் 
செதன்னெய்வீட் ருக்காம்ச்சி வித்தம்பல சுரப்பில் 

தில்ஓவிடு ெலெள்ளாத் தனம், 

diag dvd angi 
a 2 an அவ மா ஒம் ௮௨. ர ௮௯ a ன a 

திளந்தாளி சங்கு சற நகக்சல் தாத 
மனந்தாலம் நீர்முள்ளி மாமாலை - கந்தா 

Cagengh @u@Quffgand மேவுகுடி நீரிஷில் 

கள்காணா வீக்கம் பாம் காள். 

வீக்கத் தீர உள்குக்கு சமஎக்கு மகத்து 
om ae ஏட பல் OD AO GR Oe Oe aD எடை அழு அடி tee wR கை 000 எஸ் காட Oe ae மை வலு ஒன. 

தாரம் எட் சாரம் கனத்தவித்த ஓமன்பெொடிய ரயி 

ஈவுள்ளி யித்சிச்சா ததனனடில் - பாழமுள்ள 

Sistas நுத்தா தக புன்ருமேசம் பசறகழ்நீச 
லாய்க்களே சாய்க்கும் மலம், 

மலசலம் சட்டி விம்மி வீம்பு கரப்பலி தீர 
அன்னை கஷ அமை ஆறு வட ஒத அவ ட அ கட அன தை அனை தை ஒரு ஒரு te a ee a Om oH OO OP on am 

மலநத சடைத்சனிம்மி வாடிகரப் பள்கீச்சில் 

பலமா மாதகியைப் பிட்டிட்டி - குலகுவின் 

கோமயத்திற் கூட்டிக்குலவி. ப௫ந்திடே 

சாமமதிற் போந்தன்ளத் தாள். 

மலக்கட்டால் வீர்க தார என்னை 
டைவ டைம அ ஒஸ் கு ஸல அஸ் வஸு கன. முட ல மை அமு ௧௬ வம நர ரை மை அஸி ஐல. 

தள்ளல் சறுகுறட்டட சதங்கா பசம்குள்ள 

தன்னத் தனித்தனியே சாதுழக்காய - பென்சளேகேள் 

punta கெய்ோனி பள்போடி காய் ச்.சியூன்ன 

சாமமதில் வீக்கமல் சாய க்கும் .
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a 

we oh ச பவ Ae OD OD on 

சாம்க்கும் படிகளாம் தாம்கிரந்தி புள்குலை 

வாய்க்கும் வயிற்றுவலி வாதகுஉ$டம் - நீக்கமகுத்து 
உள்ள வுலகத்தி ஐயியாமல் மாகிடர்க்குப் 
பன்ணுபட்டைச் குரளமும் பார்த்த, 

பார்த்தக் கடைமகுநீது பந்சலவசம் விளம்கள் 

சார்த்சககும் சீரகழுத் தாகோமம் - ஐரீத்தபடி 

இட்டிபட்டைசீ asay மிரன்டிபம் கிற்கலத்து 

தட்டிக் கொழுதிக்ளத் தாள். 

தின்மந்தேள் தெகிமகுந்து சேர்த்தபடி முக்கழக்க 

பல்ழதாள் காலைதலித் பாறங்குடடே. - தல்வற்கள் 

பத்திபந்தான் எெம்கீகரத் தன்ட versans 

உத்திபதெத் திலிசுதா am. 

மலக்கட்டு சஎப்பு லாடு தீர சிகதைவோர் 
ச. ஆரு மை காழ் வ முட ஒன Me 0 மம 1௭ நோடி பனு ட ஏலி வன் ற ரவ ரமா மட வலு முல கடி சண க. 

உள்ளஇில வற்கம் ஓதுபலை முக்கு 

தின்சோலப் தாகப்பூ சேர்ந்தழுத்ீதம் - பள்னுபோகி 

பாடலே தத்சிலதை பாடே சத்திபாடி 

நாடே gdaulaGet sap. 

sagoung vhepée srapisd shéaazd 

தற்தவிடிம் போதே சதழிவரும் - எழத்தான் 

மீளா மலக்கட்டி மிக்குழ்ற பெப்புளாயு 

சீனாக தோக்குர் கிரந்தி,



60, 

61. 

62. 

63. 

64, 

அிரத்திகட்டி, சூலை தீர 93 
௯) ௮ மை ஷி க்ஷ 4 Om ob ew OF oh on ae OP ow 

ai Racled gee sudtatis sadensd . 
எபாகுந்சுமிநீ்து போற்றலரக்கும் போத - மகந்தபச்சை 
தாஸ்டப் பம்ளைர நற்கோஉ$டம் வாள 
மிளைதிம்பச் சாத்திடை மீம், 

வாதம் தீர கூரம் 
9 ௮௯ ட ௮ ow me oe ee Pe op 

மித மிலைக்கள்ளி லேர்ப்பட்டை auuetsa 
கா ளாக கேோயடித்துத் தய்பசுபாக - ஏ.களரன்கு 

ates னளையெடுத்தக் காலலஙித் நேளிறன்ன 
தேகத்தில் வாதம்போத் தேது, 

குகோதரம் தீர சாத 

தேறம்பேயிப் பீர்க்சள்சாயி சதறடித் சப்பழூத்க 
சாறு பறிவுடனே தாஎழக்கிற் - கூறுஅத்த 

நதிபெடிங்கா யம்கலகு தற்கழஞ்சி தாலிறுகிறுள் 

சொத்பெகும கோத தம்போத் சொல். 

அரா தீர சகுஒிம்ேகோழி auadal 
கம கச எரு சமை ஏட எம றை கஜ என வடி am கம ge எல மம em சா மை குறு கல we 0. 

சார்ச் கஒய்கோழத் தோல்போக்கி யள்சகதமல் 
தில்்லாம முக்கடகு நதெற்காயம் - நல்லாயீசெள் 

பஞ்சலவ எந்தயிரித் பள்னுமன்ேவி தாக்குடிக்கு 

அம்சமா சக்கிகுவி wig. 

கிரான் திர உடம்பு மெள்ளெய 
ம றல ௭௯ ஐ கம கழு (ர கரா ew முர Ewe ஏ ee ம a we 

௬௪ முடிம்புசதை யல்பாள முக்கு 

கூறும் கொகுேன் கூர்வசம்பும் - வீறுடைய 

ésauh upddtoune சேோர்த்தகாத்து 0மாகு மன் 

கூசளமானள் அிராலிகள மாம்.
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வாயுகிசானி தீர தத்தைசதை என்செய் 04 — க ச கடு அடு Om வன கம ஸ் வுட ச அ அடை னாடி எட அஸி வடு அமை இம் ஸி மு ஸை அல ஒஸ் 

குனமாய்தத் ககச்சதையும் கூறுமுக் ௪டசோமம் 
களமான திரிபலைச்சார் சீரகமும் - மனமாகும் 
காயம் கசிந்த காரன்ளை யற்காயீச்சில் 
வாயகீரா அப்போகும் வல்னம் . 

(Qsna £5 edami 
mm oo 2 Hw a இரு oe a கரு. 

வக்னக்கா யம்கடுகு வாசித்து நாற்பலமும் 

இங்காதி தயிர்தீரித் செய்குடிறீர் - தவி தறி 
சுக்குடசே முன்றுபலம் தோற்புல்கு் சா ஏடையுதீ 
தக்கவட்டத் திடப்பிகேர தாள். 

பேரம் சராம்பும் ,...... ம் 

சசமோ தம்சுச்சசால்கு தாபகலயல் - சாகுக் 

கஒகிவேம் பிலைக்கடுக்காம் காணும் எவச்சாரமல்து 

is Qorewue ஓம். 

enaé apna gs ado 
லக வல ௨௧ ஈன ஒன வமா எ அஸி வா கடு மஸ மறம் காக கம அடி என ஸர 

அசுல ganéenpm wna gutter... 

om முக்கடுசிந்துப் பொருைடையம் - இகம் 

ஏடிவுடைய சாதிக்காய் aeg@uddan) எகாள்ளப் 

பாடி... சிராகி போத்து. 

aona தீர என்கைய் 
அ வடி வட லை th சமை மம மம வ ல்ல வ மம க்ஸ். 

ட த தல் ஐ தும் ப ட த்தம் சட Sy: பட்ட 
ட போற்றும் பிரன்டைசக்ஏுப் உபாடிமாகு திப்பைம் 

லாச்சாசம் இல்கு ச சசமும் - வீற்திகு£த 

வடையநீ தய ரன்ன ளேசுவைத்துக் எகாள்ள 

பொகஙாள் aon@ போம்.
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72. 

73. 
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FO ee ae கக கடகட வைஷு cae oe me ae ms ote me me me oe oe ie அஷ டை ஹு மை 

விடுபேயீத்கும் மட்டிக்காமி வசு 
Heard திாகடகும் மீதீசப் 2பாடிகூட 
சிறிறாமனக் O aden) சோர்த்து வடில்வாமிஏ 
so மிலகிகழழும் பூள், 

Mak டால் சாற்றில் CuddenrOpd சேர்த்த 
பகலும் அழக்ககரத்தப் பால்கூட்டி - ௪சாள்னபடி 
பாகமிட்குத் தன்றுவிடில் பட்சி தோஉம் 
CSS காமாலை யே, 

பான்டி பத்தள் அரன் தசமூலநீ தீர 
அம கஸ் ரகு ee Oe அன oe ee ட சர தவ கட கல லு அனு ட. க ஸ். அழு ஒட கன 

காமாலை போரங்கருக்காம் அபாழத்தில் @sd ae 

போமே கடநல்லப் பேர்தசைத்ச - 6வமிபததை 
பக்குவம்பார்த் தேஎகத்தன் பான்டிபத்தம் கிராஸ்தும் 
திஃ்்களப்போ மலந் தசை 

Shag da ணெ 
> oh ae op Sh Bm ae am ee oe a oe க. 

நிசையா முலைப்பாலிதி சோதிடன் செய்பாதி 

இசைப்க்ச திரவம்பா ரிதவேலி - அசையா 

கம்பு மனமத்சள் கடமுகங் Ends Angad 
ஓப்புடனே வீக்கம்விடு டாத. 

Stagieh தீர மகத்து 
அள மன om OF a ர. நார ம ap டி கர் கரடி ஏறு பல அடு. 

ஓரும்வெள் gdgdes தோமோ போக் அஆபும்பகுப்பு 

உ ஃ பூள வரைதோல் மத்தித்து - மேதயெலும் 
ஓவன்செம லோர்கழக்சி Qaamhan நீர்கழச்சல் 

Bavdes Csdoungumd தேர.
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QugsuT® go Osa 

தேராக தாவற்றோல் நீன்ட கவொதித்தோரம் 
பேராக Cagagh பள்போட்கச் சீறாக 

ஆவின்பால் தெய்மதரம் கரத்த0ம பாசமிட்டள் 
தேதவிபகும் பாடதுசல் எம். ் 

விப்புகுதி தீர ஓதம் 
oo கை கை எம PP oe we ee மை எழு னம ஸ்ட 

எசல்லாது ஊஎப்புகுதி சேசேகு$் தபம் 
வல்லாசக் காய்ச்சி எடித்துல்ன - நல்ஜூமன் 
முசிபுலசால்க பூவரைத்து ஏத்துதறு எதம்பாலல் 
அன்புடகே காமிச்ச மகத்து. 

கர்ப்ப விப்புகுதி தீர 
on லல ஒடி ae ee eee ௮ 

அதீதம் பொழுகுகர்ப்ப விப்புடுதி யாறநீ 
இிகுந்துதறு தெய்நாழ சேர்த்தடிவாய் - இடிக்குகள்ளப் 

பாலஏழக்குக் கூட்டி ,.. சோர் கூட்டி 

சேல்ஷயாம் காய்ச்சிய சேர்த்து. 

வாததீதீர எய் 
டை கை OF 8D fe a om ON ee ௮0. 

சேர்த்து வத்த ... மகநத்துரைக்கல் 

ஓத்துமிலைக் கள்ளி மெகுக்கிள் சாறும் - வீத்திதலில் 
விருன்டா மளக்ககெல்கெய் . . , பச்சிட்டகுத்த 

அகுள்ரு விடுமெள்தே யதி, 

மூலதீதீர கிருதம் 
கம கை ம ஒவ டை அல மை கட இர .சமஸ்: 

அ௱வும் பரன்டையின் , ,. அத தாகும் 

செதியும் புலிகறலை சே 0 வல - குதுகுபொடி 

அக்கரா காரம்போதற்று மென்னெய் .. . 

திடமா மூலம்போத் சேர்,
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காகிதழுச்சு தீர தமலம் 
அ டை அஷ ~~ oe ee me ee கூ னக அல அறவு ஒர 

சேவடிக்கள் சாநோமி சேர்த்தி டென்கவி 
கர்லசம்புப் குள்தழத்தம் கொட்டம் - தேராக 
இத்சப்பு திப்பிலபு எமாத்தமி காதிவிட உள் 
coe ஒுச்சி புற, 
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உலரயம் வசம்புள்ளி யுத்றகடும் ,.. நாகம் 
பரப்பில் சீர்கள்டம் கரைய - கரத்து 

திச csp தீர votes 
௮௯ ௧௯ oe oe a oe i 

சாதுடில் சாரந் தலைய மருத்தலரக்கில் 
Sod ... அிகுட்டி - கறும் 

ஆன்பாலிற் எசாள்ள wand umdatos 

தேள்பாகு மொாழிமீரீஎசம் aff. 

கல்லடைப்பு தீரச்சாத 
wm oon ben கக ரை ஜா எஸ ௮ oF கடை அவை மை க -ஸ. 

ஈகு்ளீச் சாதுழக்கோ டேத்தகா ஏற்கழம்ச 

சார்குக்கு டநீதிெச்சத் தாச்கழம்ச - ang 

edamrs வாவி பூடஎகுநீதக் சல்லடைப்பும் 

சசச்தோடிம் நீரலடப்புத் தீத. 

me a a கடி ஸை மரக ஸல கா௭. 

Cseséen usamig சேோரீதகுச சோகபத்தப் 

போடகட்டித் தேசிப்பழபி பக்சாறு - கூடனீட்ட 

oe. டம்மையாள் விதம்பயது தாஎகுத்த 
டேசசயத் போம் நிரப்பு வீட்ட.
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ட்டு asedeudcar சிவள்ச யக் shoud 
கட்டு கடிதான்றி கீழ்ஃகாலி - ரேவரிட்ட 
௨௨௨ வேரோரு புகல் சறகீகர 
சாகளென்ற ககணணாய்நிீர் சார்த்த, 

வார்த்ததீர் பெட்டால்தாம் வற்றி ,. தீது 
போர்த்தபசு 8ெள்யைமே போட்டகநீதப் - பார்த்த 
திகைத்தோகி நீரடைப்புள் சேகுகிங்த கல்லடைப்பும் 
பதைத்தோடிக் சொல்கேள் பாத்த. 

பெடிம்பாடி தீர மகந்சு 
சேஷ றல சகு ஒட Oe அமை கல கரல ee ஆம ச oe oP on 

பரித்தமுக் காகேேளை பேர்ப்பட்ட தளை, 

கரைந்சபச்சச ஜெல்லாிசிக் கழுநீரிதி ஐந்த 
அகரைத்ததனை மக்கழம்சஈ அற்திசந்தி கொள்ள 
உரைத்த ,..வீட் சிடாரும், 

ஓலகுகிமம் தீரப் போடி 
கு சை ௮௮ ஏற. EP on oe A om oe me a எ A 

eeogeus Garde eyedas utece ts 

தேட்குப்பை மேலிச் இசடப்படையும் - தாருதனித் 

கையாநீ தகரக் சுகுதிப் பொரிசெடம்சு 

Qudungts கோடன் அம்பு . 

இரத்த மூலக், கிகவி தீர என்றலய் 
ap ஒவ ME aD a ee Oe ae oe te நன கம கிட கடி னை ஆடி தல முடை சர. 

கம்பி இரத்தமூலம் dys apna 

எகுநீதினாழ் கொள்ள மகத்து - திறந்தும் 
கொட்டைக் கரத்தை கொடியறற் சீரகமும் 

இட்டடங்வெய் காம்ச்சிடிலே கும்.
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SPaRiGhS தீர God 93. 
Re OH Ge OF On OD 2௯ OD mm ரர ap On ae ஒரு க்ஷ 

ees வரட்சி Wigu anagate 

UIGES situeaa WUheamb - ange 

usgemaA Osdub usdudm Codu bag 

peeuands gam. vad. 

அஃதி சரம் தீத மகுந்து 

Setap அல்திசதம் திச்சயமார்த் தால்டாத 
பாச்சி எகலரப் பழச்சாறு - சோறவாக் 

கத்தாழை யங்கழுக்காப் ககுவேம்பட் டைபொாடி 

தத்ததிலே மட்டகுந்த தாக்கும் . 

adgéug £2 எெள்னெப் 
ஜி மல சல சு கடை ராடி குரு te me சன ee வே oF oe a 

அபே பசும்பாலி லாகதிகுக்கு கள்ளி 

ut பாத்தே ர காம்ச்சியெொகிதால் - வஒுதயாாில் 

மத்திட்டுித் தாள்கடைத்து வத்தவள்ளைய் ககாள்கிட 

உற்றவலி குக்மமோ கும். 

பிளை பத்த வயத்தில் சோனை தங்கியது. 
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க மை ௯ சன வு எட கஸ் வ ஒட ணா லை ல வோ ல ஸு ம மை கமி மை ஸு கம லன க oe 

ஒடபிள்ளைப் பதந்த வுதுவயது  தால்பூதீதுக் 

காட்ருலகிறந சோலைய௫ கூள்டேத்தாத் - போடிஎஃகு 

எவள்கசா பம்பளகு CGadugs திய்லைகொள் 

மூன்றுதான் குடிநீர் காள். 

௪.காள்ே திரிபலையுள் கூட்ருகாப் பாகமத்சள் 

அப்ே யே மப்பு மதிகளை - இமள்ளவே 

சா... தையகுந்த சாங்குங்கா மாலைபத்தம் 

ates Gadg samutd மகற்கு,
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சர்ப்ப சிப்புகுதி திர wgie 400 
= CF an oh a ae oD oh a fy 28 ae நாடி ஹூ ae ரை என. 

விருநீஅுககு Cedcatstane மாகேமீ தல்லால் 

விதம்புககுங் காக்களத்திள் வேர்த்தோல் - தி... 

மூன்றுமா தக்காடி முகினீ ரதிலரைத்தி 
தோலதைகாம் கீப்புகுதி சோம்பும் 

தற்றிகுமல் தீரக் கததம் 
சி ௮ கல Na a Om ge Eh ie a ae எல மம கம் 

Genbymeae ateandcet miu sheeced 

Zorg எல்யி லரைத்ததனை - Csbunag 

தேலிற் குழைத்தகுத்தத் தீழுமே குற்றிகும்ல் 
வானவீற்போம் விருமாம்வக் சம். 

தீர்கரப்புத் தீர மடித்ச 
கிஷ வா மாம எஸ் கர ah oh ep MND A அடி te கமா > 

வன்னமத்தக் காசும் ௭. , .தீதா amodaous 

நின்னமுநிந தேறிறாவிர் சேரிமினரயும் - தின்னு 

சுனிபுளி யிள்கொட்டைத் தோல்வநிர் சேர்த்தவாத்தப் 

பஜீமில்வைத் தல்லீர்கடிப் பாதம், 

@ugdune #8 தேத்றாவர லேபம் 
ங்கை சம்ம மல o> Om gt அமி முல மம மல ம வல. மாச அடி மட னை மல மற ஈஸ் மு ற ஒட ஏ அம. 

பாதம் பெகம்பாட பாரமாங்த் தாசெரத்தாக் 

குதம்தேத் தால்ண்ரமை அரரைத்தெடுத்சக் - கூறும் 

பதக்கு oes லப மெம் 

திதக்கமாயித் தாளகுத்தே ழம். 

பேய்தாக்ககி தீர மந்த 
க.க ௮௯ அ குடி ரகு Fe ச 0) வ 42 கல லர வல Or 

ஷம் சடிக்கள்வே ரிஸ் இலைப்புடுப்பும் 
குரும் புள்ளைக்காம் தள்படுப்பும் - காகா 

பரைத்த மகுந்ததலை ய வலந பிசற்புள்ள 
சகுத்சபேயி தாம்க்கடியை மாத்தும் ,
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Cughune® தீர தய 101 
ne em ஸை துவ PR we em ஒஸ் me a oe 

மாத்துவநய unos addunce யதல்சாழும் 

Gunrpask Mlanrsads ysicanh - gigmamenh 
வந்தமுசக் கையில்பவர் மாசேதன் ளாறரமின் வேர்... 
asa . ௨௨ அூங்காம். 

ஆம்பூமிச் சர்க்களரைய தாகும் அழங்பகாகதா 

தும்பூமி suse ap@ohankh - gutung 

oo யவிலரைத் தேகாய்ச்சி நே யகுந்தம்டச் 

எசயபபெகும் பாகுவிட்டிச் கசம் , 

தீரடைப்பு தீர மீகுந்து 
ரஸ அடை வம ௮ ஒடு அட ee ee ஏ ஏன் வை. எம மஸ 

எசல்லமே நீரடைப்பு தீரப் பெககுால்சாள் 
கல்லத்திப் பட்டை குட்குடனே .. 

SOG STUGA Csiasragea வேகும் 

உரிதீனர வீட்டிட் ரூடனே . 

உட்சேதால் காம்ச்சிஙக எட்சோ௫ சுட்டிட்தத் 

திடனாயி எரித்ததளிற் சேர்ச்கக்கேள் - மடதல்லாயி 

காரம் போ... கக் சகதி பகுந்திடலே 
கரகல் லடைப்புளிட்ருக் கூரும் 

கல்லடைப்பு இச மர௫ுந்சு : 
nee 6 க. வலு சர னை அவர வற சமை சு கம ரமி ee 

406 ரச்சஎறம் கூறுககுல் சீசகமுள் 

தீருபக்ச தாரையமே கூட்டிப் - போடவே 

கல்லடைபிபு மாயும் aq... 4eas 

அல்லற் நீரி கைந்து.
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HOS Sep Yoouniita ona... ஸெல்லாம் 
இிகுநீதியே பாளத்தற் சேர்த்துப் - பாத்சதாத்து 
தாழதீ எறாள்நாம் நாள்நாஷ் வடைப்பு 
++ 90m Cunguasd uni. 

மூலப் wuss திர மருந்து 
— we கல மை ௮ அடி அட ளட வல ற சஸ் ஸம சஸ் மை மு. எட கடி 

பாகமே மலம் படர்த்த பாமபத்திற் 
பேகுமே திரிபலையுக் சித்தரத்தை - சாத 
ஆதனையி ஏற்ற சிழக்காகு மக்வுங்கு 
நீதமுடள் கூட்டிருதீ தாம், 

வரட்சியஎடப்புலரல் தீர குடிநீர் 
oF ce அலு ௮௯௯ Om AIR hs ome ges fos வன அமை ரர Oe Ae oe ae அம. 

தாளே வரட்சியஈற் சந்நுடம்பு வற்ற, , 
உட. வொகுபடிதீர் சேர்த்தருப்பில் - மாதே 
யழக்காகக் காய்ச்சியதி எத்தமகள்ளசயி 02௮௪ம் 

பழதீதளவு விட்டகுந்தப் பாயும் . 

பாய மதள்பூள்பு பள்பளா வீர்றுமகுந் 
தோயாத சுக்குமிள கோமழடல் - காயாத 

வெள்ளதுரூ தாள மீறுகரக் காமிகாயம் 

உள்ளசிஏ ளார்ேவம்போ ௩. 

ஓழை நாகமும் ஒக்கே தாக்கூட்டி 

So இிழலதைனில் நியலரித்திக் - கூடவே 

ரூரசமாப்ச் எசப்ததகைச் கூட்ட Qagequndsé 

காளத்தி ஒள் எபடி கான்,
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காெகுக்குப் பாதிதுளயைக் காவில் எ பகுவரற்கள் 
arsed கவ்லீரவ்டிற் போதகுத்தி - யூசப் 

_புளிக்கொட்டைதீ இிலிறுவிடிதி போரும் இீரீக்கடப்பு 

amet eyudants way. 

அவிபுதன அச்சாதும் ஆவதோர். சர்க்கரையும் 
இன்பதே அப்பழச்சா நீதல்லாம் தேல்பாக 
உன்ன0ல பித்த மயலோகு எபளவுகறத்த 
வக்சாப$து வெங்துசெப்பு und. 

குன்மநீதிச. டீகுந்த 
a an மை oe OF we on னை முரு ளை ஈகா. 

Osdyoues ghaus ms சேரும் எகாழுத்தசக்்கா 

கடாப்புவவள்ள aden wiasGanamea - guurnr 
வசம்புடனே கூட்டி எகுமகுமை Caning 

பசம்பே பாயீச்சுகுக்மம் பாயும் 

வாயத் தம்பளதோயி தீர 
அடைக சடை ஒுமா சரி ஷர ன கர சை தன ஒறு ஸு வன மன கர ஷி. 

பாயல் கழந்சிப் பருப்புடச்சார் வனை0வர் 

ஒழ மாகுசுக்கோ கித்துப்பு - தூய 

பெகுக்காயம் எெவள்குலினி யின்வசம்பு கூட்டி 

சபாய் தலபான்டத் தள்ஷல் 

தன்னி லரைத்ததனளைத் தான் ளள்ளாட் qgdunad 

மல்னேயெட் @i.ndpre CGaamageé - Oondtad 

இதையகுநீத வாய விருத்தயகதோரீ தம்புளதோயி 

பதைபதைத்தே யோகுனிகம் பார்,
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116. 

117. 

118. 

119. 

வாத சுரோகிதத் தீர மஏந்த 1014 
அலி வ ஆட ae ee te me ee ee ஸ்வ ee ee 

unmag Qaddegéed unmées க்னாம்பும் 
etugdeed ucerucge யொல்றாகப் - பேர்பைாய 
டிகுநீதனை யுவ்ருடை வந்த சராகதமும் 
திருத் தாமல் ஒருமைச் சய . 

கல்லடைப்பு தீர குரிநீர் 
a DO ரர. ஸூ து AP OD oe கலு அத OP 

செய்ய பரன்டையன்பேவர் Cogade engectat 
Genius Aprdyenh Ganeama - sung 
ahaoundands ana&Cat தேனே குடிதீரிழ் 

றங்குசின்ற sades ena. 

சூலை, சொதி, அரக்கு திர என்ைய் 
ண அடு OR om en ae a கட. ஏ OE te OP கு © றா கார அமு OF of எழு கல கம் 

கானேதல் லள்ளெயடக் சாதலங்கம் dadage 

தனே சமளாகச் சேர்த்தமுர்பு - மாமே 

யறிவுடனே காய்ச்ச யகுத்தவே சூலை 

சொஜசிரக்கு போமெலவே சொல்... 

அரையாப்பு தீர எ்கெய் 
தை ர டை அமி எரி க்ஷ வம சர வடி ஒறு MP a அடி oh தை க்ஷ 

சசொைம் கொடிவேலித் அப்பர் சர்க்ககரயும் 

தல்ல வசம்புடனே நற்காயம் - பெல்லமுவ்ளி 

BGs 665 பேள்ருநல் கெலெள்னெடிடன் 

கொள்ளைப் போகமிக்தச் ag. 

இருமல் கூட்டோடட தீரக் குடிதிர் 
அட சல ர மை வடி வத ௭௯ டை ஷ் லிஸ் ரம வடி வரு 4 கு ஏஜி மம வுல கரு 40 மழு. 

an சசம்பு காளில்சிநாச்சி வே்தாகு 

மாதுமுக்கா பேவளைசித்தா முட்டிவே் - அதும் 

பொததலைககு சாள்கோர சபால்குசம்.௮ம் Gage 

கடிய தோர் சசர்ப்பலதும் காள்.



320. 

121i. 

122. 

123. 

124. 

105 
காணும் கரக்காமி காயதோர் தப்மடைம் 

பூணும் பிளாம்த்ததாசசி போதே - தோணும் 

வேலிப் பருத்தித்தார் ன்பு நள்மிஎகும் 
பால்்மொழியே யாறு ரத்தேள் ude. 

பல்கு எழுதலையும் பன்புபதி எணண்மகுந்சும் 
தங்குநீர் நாவிரலாள்தாம்த் தாள்சாயிச்சி - எபாம்சமாயி 

சிகான்ருடைத் தால்கமற் கூட்டோடே யேமன் 

என்டகிமா தேயுரைத்தேளல் ang. 

இரத்த பிரமேகழ் தீர டீகுத்து 
a Pm a சான கடி ஒழு ம. ஸு காக வன ணா ஸா ரம கனு வு ஸு 

வாது முருள்கையன்பூ வன்மையள்ள கற்றாழைச் 

சோதுமா வசச்கெயும் குழ்த்தகரத்துக் - கூறுடளே 

உங்க விரத்தமதா யோடிம் பிரமேகம் 

waite urged ட்டு, 

angaug £9 uGSe 
நி னாக ie age ௫௮௨ a ஏழா ae டி oe மினா 

ட்டேன் சாட்டிக்பா , , .அனேதேம் சகாயளன்பாக் 

இட்டேதால் திப்பிறை மத்தப்புந் - statu 

பாகாகக் காய்ச்சிப் பதமாக் கடககந்தப் 
போகுமே குல்மம் புகல். 

புகல்கிள்ற நற்சலியம் புரிய ANGE 

Ase... ards ascend - புசுக் 

aGéen அறிறரத்தை she m wded 

SEEGER ityoG Cet. -
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126. 

127. 

128. 

329. 
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சேம் சலநாச்சச் Cotgsutacé enarce 106 
தீரசஎள்ளாட் டப்பாலத் சேர்த்தரைத்து - நேரா 
தல்லெஸ்ளை மற்காமச்சி நன்றாம் மூவர 
சொல்பீசை நீர்ப்பாய்சேசோ ob. 

- ௭.டசுரம் eda gs oben) 
லா Ot am ௯. OP an We வட ஈஸ ௮ ட ௬௯ குட ௯ ஹச ௭௯ ஈட. அஸ். 

ஒடதத் சதச்சூரி புறனே ரடை0 கம் 
தாடும்வே வப்பகித்தி தல்$ளதும் - கடவ 

சா துலளை பேகம் தளக்குளளாம் பாக்ர 

ஈஎதல்லாம் பட்சடபே ஓக். 

ஹவேம்பிள் பட்டை யேத்த கக் காய்ம்எகு 

தாதும்வெள் ஒஸ்ஸ்பட எாட்டியே - கூறும் 

எசம்புடசே திப்பிஃ்பும் ஏந்தகப் பைமேலவி 

சல்காத் தத்திவேோர காஹும், 

காணுமகுநீ தெல்லாம் களமதி லேய௫ரத்சமப் 

பூண்மிநல் எலன்கெயதிற் பன்டெொத்து - வணுமே 

யூள்ளருநீதி மேல்பூச ஒடும் வ௫ரிசுறமும் 
கள்ளமுள்ள சள்விபதம் ara. 

துல்மாமசம் நீர்ச் செழிப்பும் கல்லடைப்பும் தீத age 
இடை ௮௯ வட ஸி முட ஹர வ ௮) மை கமி மட ௮ OP அவ ஏல ஷமி கழ எனி மன ம னன் ரம Ge மல ae Be மூக பிடி ஸம ஐ. 89 oe 

கள்டேகோ ழுக்காரம் கல்சோகி ... 

வின்டாவின் தெயம்கூட்டி கெவய்யிகட்டுக் - 2கால்டதாச் 

உள்ளே எசத்திம்ட கோருத -, முகி 

க்ளே நீர்ச்எச௱ப்புமி ded. 

மூத்திரப் பெபகுக்கு தீர மகுநீசு 
a அல அடி மை அம கல ஸம ஒக அன மை ௮௭ மம மை வட ௧௬ வ ௮௬ 

தேத்தா கரைகடுக்காம் ,..புமா வாக ரவீரை 

ஒத்த விளாம்புசிலோ கித்தாக்கும் - தேர்த்தபாம் 
பல்குக்டுக் கால்பலமாமப் பசவிள்பா எல்பகுக 

பொர்கிவகு நீரழிவு போம்,



-131. 

132. 

133. 

a ND ee oe 406 ட. க a ஒழு அமை நானு வவ wo OP ae oe ௪௮௭: 
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ஒல்ல சுரமிதுபோ . . , மாரு தோஉ$ம்போம் 

சொல்லீவெகு தோடஉடம்போம் சோகைபபோம் - நல்லாம்கேள் 

தால வெல்லம் சுக்கு, ., . தது நிலக்குப் கேர 

காலமே காமிச்கக்கக் காள். 

பல்வளித் தீத கொப்பளிக்கும் ழம் 
மிலி மன ஒட அன புட oP ap ee ae W@W a ஒரு வர me ae me oe No a 

ugéerap «he மகுதந்தோல் வெள்வேல். 

எகுக்கா எரைபரம்போ டேழும் - தருச்சிட்டி 

நாழி. . . காச்சி நாற்பதுதாள் கொப்பளிக்கப் 

பாலல்பல் லாங்கழவல் பல். 

கல்லடைப்பு தீர மகுத்து 
ச்சை வெ டைவ அட ரக அகும் டை வ மை க ஷை அவ 

கக்ஒல் கிறுபளை anoaméa unaddaa 

விக்கும்்பே ராமுட்டி வெரதனி - dandeta 

கூட்டி ,.,க் சசாள்ளேே சுல்லஅடப்பு 

காட்டிக் கழள்றோருக் end. 
௯
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சால் செய்திகள் 
—— ae oP a கல ஸூ ஸல ஐ 

"தேரையர் நோயின் சாரம் 1 எங்கும் இந்தா ஹஸ் வகை 

தநோரட்கடிககால மருந்துகள் மீக எளிப முறையில் கூறப் பெற்றுளிளன , 

இத்தோம்கயள் சில, பல உட்பிரிவுகளை உடையவை, சில 

தோய் தோகச்றயதற்குப காரனத்தால் பெயர் ougepa. 

தோட்களின் குத்தாலம், செயலாலம் பெயர் பெதுவலலம் 

உன்டு.  எலையாயறும் தம்முள் பல பிரிவுகளைப் பெறுசுவீறன . 

சாவ்றாக, இருமல் எல்தும் நோம் , சளி நிறைந்திருநீதால் 

ஈளை இருமல் என்று பெயர் பெறுசறத, சளயே அறுலம் 

டில்லாத இருமலாயின் வறட்சி இருமல் எனப் பெழுகிறது. 

இவ்வாறே குற்றிருமல், விசீசழி இருமல் என்ற பெயரீகடம் 

அமைகின்றன. இது போன்றே கரப்பன், காசம், குல்மம், 

சரம் போன்றலை பல உட்பிரிவுகளைப் பெறுகின்றன , 

தல்மையையும் காரனமும் நுறிநீது ஏற்ற மருந்தால் குனமடையச் 

செய்யும் மருத்தவ முறைகளினால் ஒவ்லொரு நோயிக்கும் பலலகை 

மருந்துகள் அமைஅன்றன. இந்த நாலதுள் அவ்வாறு கூறப் 

பெறும் மருந்துகள் கடைச்சரக்குகள் , மூலிகைகள், வேர்கள் ப 

ot பொருள்களால் இனை, மருந்துகள் தயாரிப்பு முறையில் 

்னெய் சுலவை, கியாழம், கிருதம், குடிநீர், சாறு, சுவீனம், சூரஎம் 

guia, ped, Op) பட்டாவிறீர், பச மருந்த, பொரி 

மருந்த லேபம், வெள்லெய் என்லும் வகைகள் கூறப்பெழுஅின்றள .
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தோம்களின் உட்பரிவுகஷம் அவற்றற்காம் மருந்தகம் 

பல பாடல்களில், பல வீடத்தம் மாறிமாறி அமைகின்றன, எனவ 

அவற்றை நீரல்பருத்தி தால் தரும் செய்திகளாக இங்கு உரைநடையில் 

தரப்பெலுகில்றன , 

அசீரனம் பா, 10, 19, 38 
ட வடை சஷி அம ௮௭ லை a ge மனா me em me me டை ஹு ரை டை கடி ௮௯. 

3, இதுப் ஈர்க்கு, காவப்புலை ஈர்க்கு, சுக்கு, சீரகம் 

மோதகம் எல்றம் தப்புல் கய வற்றை நன்றாகத் தட்டித் (இடித்து) 

தல்னீரல் போட்ருக் காய்ச்சவும், நன்றாகத் கொதித்தவுடன் 

இறக்க வடித்துக் குடிநீராகக் குடிக்கக் கொருகீகலாம் , 

2. game goose வெற்நீருல் கரைதீத& கொொருக்கலாம் , 

3. வெள்ளைக் காக்களனம் வேரீ , நலமிகு ஆகிபலநீறை 

இளக்குடான வெதீநீரால் அரைத்துக் கொடுக்கலாம். இவற்றால் 

அசீம் குசமாகும் , 

இந்நோய் கல் அடைப்பு, நீர் அடைப்பு என்றும் இரன்டு 

வகைப்பருகறத. நீர்க்கட்டு என்பதம் இதல் ஒருவகைய ஈரும் . 

-இத்தோமீக்குக் அமாழம், குடிநீர், சாறு எல் ஏம் மூவகையில் 

தயாரத்தத் கொருக்கும் மருந்தன கைகள் உள்ளன.
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கல்லடைப்பு பா. 83, 85, 86, 102, 103, 104, 

116, 129, 133 

அறறிரீ இறக்கக் கொள்டிருக்கம்போசே தகரரக நீரடைத்தல் , 

கூறிடனை நோதல், நிரீப்புழை எரிதல், ஒடுப்பிலி பவ்புறதீறம் 

முலகு தவ்டின் பக்கத்தம் நோதல், சழூறீறம் மனலையொத்த 

கற்கள் நிறைந்தருத்தல் கய இயல்புடைய ' நோயாம், 

1. ஈருள்ளிச் சாறு ஒரு உழக்கு, காரம், சே.எஸீர் 

எச்சம் சபை இரவ்ரும் வகைக்கு ஒரு கழத்சு எடை இவெற்றை 

நன்றாக் கலக்கிக் கொடுக்கக் கல்லடைப்பு குனமாகுமீ , 

நெருக்சுவேர் , லெள்சுரையன் தவ்ர, சுக்கு, கடகுரோகள, 

தான்றுக்காம் கீழர்நெல்லவேர், அறுகீரை 3 அபேவற்றை நறுக்கு 

தீரிலிட்டிக் காம்ச்சவும், எழ்றிப நீர் எட்டில் ஒரு பாகம் 

ஆகச் சுருங்கும் எர கொதிக்க படவும் , சுருங்கை நீஜர 

agses Hanae அதில் சீஜிது பசுவின் வெய்ளெயைச் செர்தீதக் 

கொடுக்கக் கல்லடைப்புக் களமாகும் , 

3. பெருருறுத்சாள் , கல்லத்தி குகிபலற்றுக் பட்டை, கடர டோனி 

நாயருவி வேர, கொளிஜ்சுவேர் தகபவ்ற்றை அலரபடி (உ௱) 

நீர் ஊற்று காய்ச்சவும், அதில் பலகரையைச் எட்டிப் போடடம் 

அந்நீரை வடித்தக் கொடுக்கக் கல்லடைப்பு தீரும், 

4. கற்றாழைச்சாக, கருஃசீரகம் , பசகிள் பக்ச daca id 

இகியவற்றை சேர்த்த வெற்நீருல் ஒருநீதியால் கல்லடைப்பு நோமீ 

போகும், 

5. பிரன்டை வேர், சாரடைவேர் சரூம்பு, கார்கோலாச 

- மரதாற்சம்கி, பொளச்னாம்காகிலோர் முகங் சரக்குகளைக் 

குடிநீரட்டி அதீ சடன் தேன் சேர்த்த அருந்தனால் நீல் 

தங்கும் கல்விழம் .
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6. கோழ்க்காரம் என்ஓம் கடைச்சரக்கோரு பலகரையைப் 

பொடித்து சேர்த்து, பசுவின் நெய்யில் குழைத் ஐ, வெயியிலில் வத்த 

உட் கொள்ள கல்லடைப்பு கூலமாகும் . 

7. அிகள்பீளை நெருச்சில் , மானீளிங்கம் , பேருமுட்டி 

லோ முத மலிகைகளைச் ௪ம அளவில் சேர்த்தப் பொடி 

செம்து உட்சொவ்டால் கல்லலடப்பு தேயி நீங்கும் , 

நீரடைப்பு (பா. 84, 102, 105) 
அ ரஷ மனா me am 

இதை நீர்க் ர்டிக்காம் தாபத நீரடைப்பு 

டூ ௬ 
ர் இயல் 
அடைக ௬௯. 

சுர் சுருங்கி அளவில் குறைந்து இழதல் நிீரிப்பையும் 

நீரிப்புழையூம் எரிதல் :லயழு ஷம்மி நொதலாக்ப இயல்புடைய தோயாம், 

1. கஞ்சா இலைசாற்றில் சுத்தித்த தருசையும் , சட்ட 

பல கறையயயும் சேர்த்த அத்தடல் எஎமச்சம் 

பழச்சாறு, பச்சாது நப வற்றையும் சேர்த்துக் 

கலந்து இக்கலவையை அழதா எருந்த நீரடைப்பு நீங்கும் , 

2. பெருகுறுச்சான் , கல்லத்ஜிப் பட்டை, க௫க, 

நாயூருவி, கொளித்சி வேர் முதவ் மருந்தப் 

பொருட்களைச் சேர்த்தத் தர நீரடைப்பு தீங்கும் , 

3. சறுகன் பீளயின் வேரை குடிநீர் எிசப்படி 1 நாழ 

காய்ச்சி. அருந்தினால் நாலாம் நாளில் நீரடைப்பு 

தோம் தீரும்.
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நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு (பா, 85, 86, 102, 405) 
கடக சடை வ ச டி ஒஸ் எஸ ௨ ம். ௮... ரஸ அற ௮௯ 

1. O5G84 Cat, பென் சுரையின் தவரு (சுரைக்கொடி) 

G85, S06C ISA, sréfésnd, #yndsda வேர், சழகீகர 

gmasap posh நீரிவீட்டிக் காய்ச்சவும், அஊற்றுப நீர் எட்டில் 

ஒரு பாகமாக அருந்கும் வரை கொதிக்க வடம்.  சுருங்கபை 

நீரை வத்தக் கொள்டு அதில் Ale ust வெள்லெலஃ்பச் பசர்த்ரக் 

கொருக்கக் சல்லடைப்புச் குனமாகும் , 

2, பெருகறிஞ்சால் , கல்லத்கிப்பட்டை , கரக , நாயுருவி, 

denned, வேர் முத மருந்தப் பொருட்களைச் சேர்த்துத் 

த.ர நீரடைப்பு நீங்கும், 

3, அகன் vam Caso oof விதிப்படி 1 நாழி 

காய்ச்சி நருந்திலால் நாலம் நாளீல் நீரடைப்பு தோம் நீங்கும் 

ee வட மட ௬௩ 

வாரும்பசிரியை , கத்திரியுடள் சேர்த்த, பாகையட்டு 

குடிநீர் செய், அத்சடல் வெங்காரம் சேரீத்தப் பருக நீர்க்கட்டி 

fia. நீர் கடல் போல் பெருகும். 

அதிசாரம் (பா. 82) 
wn ம ட மை ஸூ 

இதில் உன்ட உனவு செரித்தம், செொயாததுமாமீ கழிடிம் 

கீரி.க்குடல் செதும்பிமருப்பில் அக்கு தங்க முடியாமையால் உடனே.
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கழித்தவரும், உளனல் சாரீ உடற்கு அளிக்காமல் வெளிக் 
கொள்டு வருவதால் ஐதசாரம் எப் பெயர் வந்தத, 

அரையாப்பு (பா. 118) 
oe a ee ee oe 

கொடிவேலி வேர், சர்க்கரை, வசம்பு, பெருங்காயம் 

உள்ளி, தருசு போன்ற சரக்குகளை நல்லென்வெயடன் காய்ச்சி வெளிப் 

பிரயேோகமாக பயன்பருத்திளால் அரைய பப்பு தீரும் , 

@gud un. 2, 27, 33, 119, 120, 121 
கை ௬ me 

இயல் 
om ee ee 

ela. Oagses md மீது தட்டுவதல £வன்டாகும் , ஒலியை 

எழுப்புதல் எனப்படும் அல்லல் தொள்டை வறன்டு போவதாவலழும் 

ஓல்யைப் போன்று கனீர் கனீ2ரலப் பறக்கும் , 

Hdoana கபம், பிதிசம் முதவி்பலை தொன்டை, மார்பல் 

சேருவதால் புக்னாக, அப்புவ்ளினீராந்து சுசியும் கோழை , நிஎநீர் 

சீழ், சளி முதலியவற்றை வெளீமாக்க உ௭்டாகும் இயற்கை எழச்சியாகும் , 

3. அரதீதையை வாயில் அடக்கச் சுவைக்க இருமல் தீரும் , 

இதைபெொடியாக்கி மூக்கிலிட பீனிசமும் , sod Sud. 

2. கடுக்காம், நெல்வீவற்றல், தாள்றக்காம் , சங்க 

(மருதார் சக்கி கோஉ$டம் சடாமாம்சில் , தரகரகு , நந்தப்பு , 
அதேக்கு முதனிப மருந்துப் பொருட்களைச் சேர்த்த கூரலம் 

செய் அன தொள்டை பின்ளாரமாகு food செய்யூம் இருமலும் 

உப்புசமும் தீரும்,
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4. 87 கமில் ப. ச்சாறு, பச் நெம், பால் 

சீரகம், திரிகரகு முகவை ஏற்றை 'சேரீத்த கரதமாக (நெய்யாக) 

sv ode சலாசகாசம், ஈளை, இருமல் god. 

4, கொள்ித்சி, நொச்சி வேருடம், மூக்காவேள, சற்றா 

முட்டு வேர், பொருதலை, கஞ்சாங்கோரை, சங்கில் வேர் முத் 

மருநீச வேர்களை வகைக்கு ஒரு பலம் வீதம் எடுத்தக் கொள்ள 

Gast od. 

Sosem, guid, uGss, Us Ysew vosed 

பொருட்களையும் எடுத்தக் கொள்ள வேன்டும் 

வழுதலையை மேலேயுள்ள சரக்குகழுடம் சார்த்த” காய்ச்சி 

அருந்தினால் இருமல் கூட்டோடே தீரம். 

கே னாத வ. கை க ee em ob 

இருமல் தோடும் ( Corgh ), sSCunge are நோய 

எ்௮ கூறப்படும் நோயும் ஈளை! என்ற பேறு பெயர்களால் 

சித்த மருத்தலத்தில் குறப்படுகிற த. 

1, குடாதோடை, கன்டங்கத்திரி, த௭௫ி முன்ப மூலிகைகளைச் 

சேர்த்தப் பட்டான் லைக்க வேள்டும் கனி லைக்கப் பயன்படும் நீரில் 

Rog grace Caged. இதை உலரித்திப் பொடி செயீத 

தக்க அறுமானத்தடள் கொடுத்தால் கொடிய காசநோம் ஓடிப் 

போகும்,



ரூ டை a a ௭ வடி டர 

சோம்பு, நிலவாகையின் வேர், கைக, முத 

நடைச்சரக்குகளைப் பசுவில் தெய்யல் நரைத்த, பிள் அதை 

தேலவில் குழைத்தருநீத குற்றிருமல் வானிற்கேே போயிவீரும் , 

வற்ட்சியருமல் (um. 90) 

BOSTR, uBMDAwHd, UsENA, OF) Ysduapag 

சேர்த்த லேகியம் செய்த உன்ன வறட்சிமிருமல் தீரும் , 

வீச்சுயிமிருமல் (பா, 43) 
முடை கட ஏ. வட ரத: ஆ 4௯ மஸ 

இரும்பை நன்கு காம்ச்சி பூஸ் தை மோரில் அழுத்தி அருந் - 

தனால் பரமை போய்வரும் , தாகம், வீச்சழி இருமல், தோஷம் 

தீரும் , 

களை (பா, 30, 33) 

தோயில் இயலைப் பற்றப விளக்கத்தை ஈளையிருமல் 

றை தலைப்பில் சீழ்ப் பார்க்கவும் 

3, பெருங்காயம், வேலியிலை (வேலிப்பருத்தி) சாது, 

நாட்பட்ட வ௭க்கன்னை முதஷிப அனைத்தையும் சேர்த்து ஒரு 

பாத்திரத்தல் எவத்திருநீது உண ஈளை, பள்சகாசம், வீக்கல் போன்ற 

நோம்கள் நோயாளியை எட்டு பயந்தோடிப் போகும்,
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2. FT ஓவளையிறுடைய பழச்சாறு , பசு நெய், பால், 

சீரகம், திரிகம்கு முதலியல்ற்றை சேர்த்து கருதம் (ஜெம்) செயீத 

உள்ன சுவாசகாசம், Fam, woud sob. 

உடம்பு உலரல் (பா, 107) 
ee me ஷ். 

ஒரு படி நீரை அருப்பில் வைத்து உழக்காக காய்ச்சி 

அதில் வென்செயை எலுமிச்சம் பழத்தளவு சேர்த்தன வறட்சிய £ஈஎடம்பு 

உலரித்ல் தீரும், 

உப்புசம் (பா, 27) 
வக வடை ட டி க்ஷ. 

கருக்காம் , நெல்லிலற்றல், தாக்றுக்காம் , சிங்கி 

(மிருதார் ada) கோட்டம், சடாமர்சில் , திரிகருகு , 

இந்துப்பு , seCséo முத மருந்தப் பொருட்களைச் சேர்த்த 

Gomi Ogi Sea உப்புசம் தீரும், 

கருக்காம் தெல்லீவற்றல், தான்றிக்காய் , aba (agent 

சிங்க) கோஉ$டம், சடாமாத்சில் தரகடகு, இந்துப்பு, கூ தேக்கு 

osm பொருட்களைச் சேர்த்து குரஎம் செய்ன்ச தொள்டை 

புக்னாஈமாறு இருமச் செயியூம் இருமயம் உப்புசமும் தீரும், 

மூலாலம் (பா. 42) 
ட கை ee வடி oe 

எல்லா ௮கை சிரந்தியும், வாத, பித்த, சலேட்டுமமும் , 

போகுமென்று வீல்லைப் போன்ற நீழளரு முடைபவளே , தாமரை 

அரும்பிலைப் போன்ற எழிலருவமுடைபலளே சொல்வாயாக,
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னை கண te ஒன 4௪௯. 

கடுக்காய் , நெல்லிவற்றல், தான்றிக்காய் , சங்கி, (மருதார் 

சிங்கி) கோஉ$டம், சடாமாத்சல் , திரிகடுகு, இந்சப்பு, சம. 

தேக்கு முதலீய மருந்தப் பொருட்களைச் சேர்த்த சூரளம் ard ch 

கொள்ள வேடும், 

இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு கழக்க வீதம் நல்ல நீரில் உட் 

கொள்ள எடி காய, ஈளை, எலிக்கடி வடம் போன்ற நோய்கள் 

நீங்கும் , 

ஐயம் பா. 2S, 26, 35, 36) 
=—_ ட ஸு 

sub, சிலேத்துமம் என்ற வேறு பெயரர்கடிம் உளர. 

இயல் 

இது, உடலில் ஐயம் பெருகி மூக்கு நீர் பாய்தல், 

தொள்டையல் கோமை கட்டல், குரல் சும்மல், இருமல், வயிறு 

ஓரைந்த கடுகருத்த வெள்மையாகவும் , சீதங்கலநீதம் போதப ாதலாகப 

இயல்புடைய நோயரீம், 

1. தாளிசபத்திரி, மிளகு, நாகம் (துத்தநாகம்) , 

திப்பிலி மலப் கடைச்சரக்குகவைச் சேர்த்து அத்தடன் குகை ந, 

சுத்தித்த வங்கம் முகவீய சரக்குகளையும் சேர்த்து பக்குவமாய் 

சூரனம் செயீய வேன்டும். 

ஐவ்வாறு செய்த பில் இத்தடன் தேள் சேர்க்க வேள்ரும், 

Gas prams அதுமானங்களில் உன்ன ஒரு நாழிகையில் ஐய நோய் 

தீரும் ,



118 2. ஆடாதோடைச்சாது , பசுவீன் தெம், பால், 

"அரிசித் தப்பில், யாளைத் துப்பின், கொடிவேலி முதவிப வற்றுடகி 

நவாச்சாரம் கூட்டி வேகவைத்த நெய் பதத்தல் இறக்க வேன்டும் , 

இவ்வாறு தயார் செய்த ஜெய்யை ஒரு நாளைக்கு இரு 

வளை உன்டால் வாத, பத்த ஐய நோய்கள், வட சுரம், 

அத்தி சுரம், தாககரம் முதவப் நோய்கள் போகும். 

கரப்பான் (பா, 48, 49, 55) 
Re oe மை அம. ஒடி. 

1. கொடிவேலி, சிழாதிச்சான் , கருவேம்பு , குடசப்பாலை , 

Sean வேம்பு செய்கத்தார, மாரு இவைகளைச் கூரஸலமாக்க 

உட்கொள்ள கரப்பாள் தீரும், 

2, கருநொச்சி, அழஜ்சில், கொட்டைக் கரந்தை, அலி 

முதலிப வற்றை ஒமனக்கெகவ்னெயடல் சேர்த்துக் காய்ச்சி அதீதடன் 

வசம்பு, பூனீடி, நேரீவாளம் , பொடி செய்த திரிகருகையும் 

சேர்த்து குடித்த, மேகீகும் பூசினால் கரப்பான் நோம் தீரும். 

5. மலம், நீர் முதலிபவை கட்டி வாயு சேர்ந்து, வயிழா.தி 

கரப்பாள் புன் வீங்கிக் கானில் நாரதகியைப் பட்டு செய்க பசில் 

கோமீயத்தடனம் கூட்டி குடித்தால் ஒரு சாமத்தில் மேலே கூற 

குறிம்கள் . உறுதிபாக நீங்கும். 

பல கரப்பான் (பா, 50) 
டை கைட ம டை கை ம வட ஹோ 

செக்கத்தாரி, பட்டை, யிளகு, சிலிலியிலை, அறு குறஜ்சான் 

பேவர் முதவ் வற்றை “சேர்த்து விஎக்கெவ்ளனெம் விட்டி சாயீச்சு அருந்தினால் 

எட்டி நாளில் பலவகை கரப்பாவ் டிம் தீரும்.



அரிகரப்பாள் (பா, 47) | | 119 we வட mee ee me ட 

em ON மை கவு அடை ஷு வை 

கிந்நோயில் எங்கப் புற, யோலிப் புற்று முதவிப நோயிகள் 

உள்டாகும். புன் ஆறாமல் மிகுந்த தொல்லைத் தரும், கருச்சிதைல 

உள்டாகும் , 

சம மஸ ee me eee 

அ டை கட em வட oe 

குளீர்க் காயீச்சல், புன்களில் சிர், நாளாக வீக்கம் 

அவற்றில் புன் போல் லவி போன்ற ஈறுகளங்கள் காளப்பரும் , 

தோஉ$ கரப்பான் (um. 46). 
கேட ட சடை சகு சஸ் அவ த வ அட ம ஹி. 

தலையெதலையொரிச்சல் , அதீதடன் காம்ச்சல், அ௱ப்பு, எச்சல், 

வலி முதவிப குறுகலங்கறுடவல் வாந்தி உவ்டாகும். epsure 

மலச்சுக்கவம் சேர்ந்து காவப்படும் . 

2. செங்கரப்பாவில் நெ்செறச்சல் சம்மல் உள்டாகும் , 

வாயு, கிரந்தி (புன்) உன்டாகும், மன்டைவலி, வீக்கம் போக்ற 

முறிபங்கயும் காளப்படிம் என்ஓு மையம் கொளல்டை ஆகை உடையவனே 

கேட்பாயாக.
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வாத கரப்பாள் (பா. 43) 
ஸ்ஸ் i அத: கை சட ஸு ஒடி இஸ. 

ட வ oe வடை ஒல ஏகு கம. 

ஜிமிர்க் காய்ச்சஏம், வீக்கமும், மூட்டுக்களில் வலியும் , 

பயமுறுதீதும் அவை காலப்படுலது வாத கரப்பாவின் குறுகனம் என்து 

செந்தாமரை முகமுடையவே நீ செல்வாயாக, 

வாயு கரப்பான் (பா, 20, 21) 
வ ரக க மை ௭௯ வவ கண ஸ்ட குல வட ன ஸா ரஷ சூ ஆலை ஒவ. Re eo 

3. சாரடை, உப்பு, அரிதசி, சுக்கு சேர்த்து குறறீறட்டுக் 

குடிக்க லாய கரப்பாலின் ஏன்மை குறையும் , 

காசம் (பா. 24) 

அத்த மருத்தவத்தில் இருமல் நோயில் வேறு பெயராக 1காசம்1 

என்ற சொல் காசனப்பருகிறது , 

இதன் இயல் பற்றிய விளகீகளத !இருமல்1॥ என்ற தலைப்பில் 

தடாதோடை, கன்டங்கதீதற, துளசி சேரீதீத பிட்டாவி லைக்க 

வேன்டும். ஆஷி வவச்குப் பயன்பரும் நீரில் ஐப்பஷித் தா ளைப் போட 

Caged. இதை உலர்த்தப் பொது செய், தக்க பானத்துடள் 

கொடுத்ததால் கொக்கு, கொக்கெல்று இரும வைக்கம் கொடிய 

காசநோமீ ஓடிப் போகும். 

பக்ச காசம் (பா. 30, 31) 
நை வல மை டை oe கண்டக. 

பெகுக்காமயம் , சேஷமிலை, (0 வனப் பருத்தி) சாத, நாட்பட்ட
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விளச்கெள்ளை, சேர்த்து ஒரு பாத்தீரத்தல் mage edm ஈனை, பட்ச 

காசம் , விக்கல் போன்ற நோயீசல் நோயாளியை வட்டிப் பயந்தோடிப் 

போகும், | . 

சுலாச காசம் (பா. 20,355, 34) 
கவ ஆட கைவ டடம டை 

பத்த மருத்தலத்தில் !இவரப்பு நோம் 1! அல்லது இழுப்பு நோம்! 

சுவாச காசம் என்ற வேது பெயருமைப் பெற்றுசிளத. 

இயல் 
௬௯ டை ஒல க 

ஈந்நோம் யாதொரு காமசஎமமில்றி மார்ப வனத்து நறுக்கிபது 

போன்ற வேதனையைத் தந்தமூசீசை பவெளிமிடஏம் உள்ளே இழுக்கஓம் 

நெயாமறிறுவரச் செய்யும், அன்றியும் வெளியாகும், 

மூச்சு மிருநீத சரமதீதடள் வெளிபாககுடல் குழல், யாழ், வீனை cosy. 

1, பேய்ச்சுரை, பேரிசங்கு சேர்தீது நஷிபில் வேகவீட்டு , 

அதில் இிப்பின், வெங்காரம் சேர்த்து, அக்கலலையைத் தகுந்த அளவில் 

தேசக் Geiss penta குழைத்த eae சுவாசக் காசம் போகம், 

2. தா தவளையறடைய பழச்சாறு, பச் ஜெம், பால் 

சிரகம், திறிகடிகு முதலீபவற்றை சேர்தீத நெம் (கருதட்) பாகத்தில் 

காய்ச்சிய சலாசகாசம், ஈளை இருமல் தீரும், 

3, 'நாரத்சதப் பழச்சாற்றில் தாயலை, திரிகடகு சேர்த்த 

அத்தடல் தெத்தான் பழத்தையும் சேர்த்த அரைத்த அதில் மிநதார் 

சிங்கிய ச் சேர்த்றக் கொடுத்தால் சுலாசந் தீரும், 

வாத்தயங்களிள் ஒலீயைப் போல் ஒலிக்கும். மேடும், மார்பிலுளிள 

சளியை இருமி ெளியாக்க முயில்றாலம் அக் கோழை எளிதில் வெளிய "வதில்லை .



122 
காதெழுச்சு போ, 80) 

ஷி தட வல ஸல ஒலு ee 

எருக்கின் சாறு, என்டெயுடன் வசம்பு, குன்றி, முத்தாக்காச 

கோடஉ$டம் முதற் கடைச்ச.ரக்குகளை எ௫தீகக் கொள்ரு Sabine 

மொத்த மைக்கு நேர சமலாக நிநீதப்பு திப்பிலி முகங் ககடச் 

ச.ரக்குகளை எருதீதக் கொக்ரு நலைத்தையும் சேரீதீத ்ஸெி 

காய்ச்சி காதிடை காதள் வரும் எழுச்சி போகுமா, 

கரநீதி (பா. 42, 55, 56, 59) 
nm wee 0 

abs us, emo, aiidgad, anggeird yseaw 

தநோமிகள் மாகடர்க்கு நீறீக பவேன்ருமென்றால் பட்டைச் கரகம் 

செய்வாயாக. | . 

பஞ்சலவனம் , கருஞ்சீரகம், ஒமம் முசவிபவறிறை ஒரே அளவாயிட்ரு 

பொத்து நத்தடல் பட்டைச் கூரம் இரன்டு பங்கு கலந்த தின்பதற்கு 

ஏழ்றவாது கொருக்க வேன்டும், - 

Gad, நெய், வேலேயூள்ள மருந்து ஒலை மனதும் சேர்த்து 

முக்கழஞ்ச எடுத்துக கொள்ளு சாலையில் உளச வேன்டும், 

அரத்தன்டு , “பலா ; துவலர, ents au நெத்திலி, சறாயமீல் 

இதுவே பத்திமமாகம்.; : பு ட 

அரநீதி கட்டி ull. 60) 

நவச்சாரம், இந்சப்பு போட்டு நரைக்கும்போத பச்சைநாப 

அடப்பம் வரை, கோஉ$டம், தரர்ளாலம் முக் சர்கீறாகளைச் 

சேர்த்து வேப்பத் சாறிட்டி அரைக்க கரந்திக் கட்டு, குலை முத 

நோம் தீரும்.
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கிருமி உன்டாகரும் வீதம் (பா, 12, 19) 
சனி சவ் வல் மட ஒட te oe ee en ee 

வபிறீறில் கொக்கிப்புழு, நாடாப்புழு போலிற பலவகை 

கிருமிகள் உலஷுப் பழக்கத்தாமம், காஜல் செருப்பல்றி நடத்தல் 

போன்ற பழக்கக்களாலம் உள்டாகும், நலல அக களவில் பெரும் 

பொழுக வாய்வு கவும் வரும், மூக்கு ஏழமாக வர நேர்ந்தால் 

மரனம் நுசம்பளிக்கும் , 

3. பமல்டை, வேப்பீர்க்கு, பூவரசு வீத்த, ஜிப்பில், கொளி 

முதல் மருந்துப் பொருட்களைச் சேர்த்௪ குடிநீரட்டிப் பருகு ருல்மலனி 

போகு, கருமி வடம், | 
2. மிளகு அரைத்து Oagiind sacss gués gfoaded 

போகும், இத்தடம் சகல தோஉடங்கரும் சுரம், சுரமி போன்றளை 

கம் ஒடிப் போகும், 

வாயுக் gona (பார, 69, 65, 70) 
கட ௮ வடை ௮ அயம் வ வடி க்ஷ 

இநீநோயில் நடு வயழு உப்பல், வயிறிறில் காறிது கூடி 

இரைந்த நோயுவ்டாதல், வலா, கழுத, தொடைச் சந்த, மார்பு 

இவற்றில் நோலுகடாதல், அடிக்கடி பேதீமாதல் முதலிப குறுகுலங்கள் 

காலப்படும் , 

1. தனாச்சாஓு, தயிர், திரிகடுகு, இந்மப்பு, அதிடையம் , 

சாதிக்காம் போல்ற கடைச்சரக்குகளைச் செர்த்து எண் தயாாததக் 

கொடுக்க சகராவி போகும், 

2. நத்தை சதை, திரிகடகு, றமம், திரிபலைச்சாறு , சீரகம்,
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பெருங்காயம், கட்கு முதல்பைவற்றைக் காரெல்ளெயில் காயிச்சி 

அருந்திளால் வாழுக்கிராலி தீரும், 

3. பேய்தீதும் மட்டிக் காயை 0வகலவத்த அதல் ஐாக௩கு , 

இந்துப்பு பொடி செய்து கூட்டி அத்டன் விளக்கெள்னெய் சேர்த்த 

காமீச்சிக் கொடுக்க வாயு. நீந்கும், மலங்கழயும் , 

ee டை கு கடைய. ஸு லல ரம ஒக்க 

கொட்டைக் கரந்தை, சீரகம், போன்ற மருந்துப் பொருட்களைச் 

சேர்த்த. எண்ெம் செய்து கொடுக்க இரத்த மூலக் குராளி நோம் 

நீரும். 

geod (unm. 112) 

Gag OQuutad edn, வயிற்றுள் பு.ரளல், வயறிறுள் 

புசஎலடலி நோதல் எல்பனவாகும் , 

இயல் 

செர்யாமை, வயிற்றில் எரிச்சல், வாந்தி, உடல் வன்மை 

குறைதல் தேகம் மெலிதல், மனம் குஷ்றல் நஃய குஎம்களையல்டபப நோயாம, 

இ௮ எட்டு வகைப்படும். 

பெருநீதம்பையின் கொழுநீது, சுக்கு, வெள்ளை வெங்காயம் , மிளகுடன் 

எசம்பையும் பொரித்த சேர்த்து அத்டைன் மோரரையும் சேர்த்த உள்டால் 

edo Sam) gob.
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கை mn oe we oo 

குள்மத்தைப் பற்றுப வத்கத்தை 'gdub' aap saudi 

கீழ் பார்க்கவும் 

பீரன்டை, வெப்பீர்க்கு, பூவரச எத்த, தப்பிலி, கொள் 

முத மருந்துப் பொருட்களைச் சேர்த்தக் குடிநீனட்டுப் பருக குன்ம 

வவீபோகும் . 

அட்ட குன்மம் (பா, 16) 
சன அடை வல ஷி சன்டை ச வட சடை ஆட 

குன்மம் எட்டு வகைப்பரும் அவையாவன 1, வாயு ருஸ்மம் 

2. வாத குல்மம், 3, மூத்த குன்மம் , 4, எரி edd 

5. வலி குன்மம், 6. சத்தி குல்மம், 7, sda குலிமம் 8, ஐ 

ஈுச்மம் , 

சோம்பு, அறு மன்ரூரம், முதலீயபப் பொருட்களைச் சுதீதத்2ப் 

பொடி செய்து ௮த்சடத்நாயூருவிச் சாம்பல், மிஎகும் பொடி முதலபைவற்றை 

சம அளவு எட௫தீஓ சேர்த்து, . மொத்த அளவற்கு எட்டிலொரு பங்கு 

பெருங்காயம் பொ௱த்து செர்த்த மொத்தப் பொடிகளையும் நக்கு 

சுலந்தக் கொள்ள வேன்டும், 

இதில் ஒரு வேளைக்கு ஒரு கழஞ்சு அளவு உல்ல அட்ட 

குல்மம் பொகும். 

வன குள்மம் (பா. 92) 
க்க கிலு டை ரல ரஸ ௯ ௭௩ 

இல எட்ரு வகை குன்மங்களிலொலீறாகம் , 

me oe டி ஒர. 

உன்ட உகவு செொயாமை, எயிற்றுலி காற்றுக் கூடி ஊறு மதல்,
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வீலாப்பக்கம் முன் சொருபத போல் குத்தல் , was sero 

இருப்பும் எலித்தல், உடல் முழுமையும் கரத்தல் போன்ற குறிகுனங்கள் 

காளப்பரும் . 

ued unde S568 adda ume சசர்த்த காமச்ச, பூச் 

அந்தப் பாலை தயிராக்கி நத மத்த போட்டுக் கடைந்த வரும் 8வெள்னெயை 

உலவ வலீ குன்மம் நோம் நீங்கும். 

தரு குன்மம் (பா, 88) 
ee me oe oe ஸர. 

குப்பை மேனி, சீறு செருப்படை, சையாநீதகளை நளைத்தையூம் 

பொடி செய்து தேரில் கலந்தள்ள ஒரு குன்மம் தீரும், 

வாத குல்மம் (பா, 70) 
க ர ௩௭ ம. ஒன ரம் கட ஸூ. 

Re எட்டு வகை குன்மமங்கள்லொள்றாகும் , 

ட ட மை ச oe ௮௨ 

லயிற்றுள் நோவு, தலைவலி, உடல்வலி, உடல் கருத்தம், மலம் 

கட்டுப்படிதல் முதஷ் குறகுனங்கம் காஎலப்பரும் , 

பேயீத்தம்மட்டிக் காயை Cas mage ght Smee, 

இந்தப்பு போன்ற மருந்தப் பொருட்களைப் பொடி செய்து கூட்டி 

அத்றடலி வளக்கென்ளணர் சேரித்து காய்ச்சக் கொருக்க வாயு நீம்கூமி 

மலங்கழீயும் , 

சத்தி (பா, 6, 14) 
ஆம ஞே மக. 

வாந்தி நோயின் பேறு பெயர் சத்தி! என்பதாகும்,



மெல் 127 
a a மை 

உன்ட உளவு , Goss pit Poa OamMsCsed, Osmunaw 

Gogh விரைவாக மேல் நோக்கி வருவத வாந்தியாகம் , 

1. பெய இலந்தை, புலியாரர போரள்ற மூலிலகசளைக் 

காடியில் ௧௮7,332, மத்திட்டிக் கடைய வேன்டும், அப்பொழுது தகர 

போற்று மேலே வரும், அதை நெறிறிபில் பூச வாந்திபோகும் , 

2, பருத்தி ஸத, நெற்பொரி, சற தப்பின, அரிசி திப்பிலி 
ஏலம் முத் கடைச்சரக்குகளை நல்கு பொடி செய்கு சர்க்கரை , 

தேள் செர்த்து நன்றாக குழைத்றன்௭ விக்கல், வாந்தி முதலிப 

தோய கள் போகும், 

சன்னி (பா, 81, 126, 127, 128, 131) 
om 

இ௫௮ு முப்பினி தோயி , முக்குற்ற நோயமி எவும் பெயரீ பெதும் 

இயல் 
on oe 

ஏதேற மோர் நோயால் பீடிக்கப்பட்டிருக்ரும் நரயளளத்கு 

வளி, சுழல், ஐயம் மூன்று நாகிகமம் ஏகோபித்த தத்தம் அளவில் 

மிருந்த தெழுநீதால் பல வீத குறிகளங்களையும் , தலீபங்கலளயும் ஷளவிக்கும் 

போத இதமைச் சல்லி நோம் ண்பர், பெடும்பாஏம் இத சர நோயைத் 

தொடர்ந்த ரும், 

வச௫ம்பூ, உள்ள், நாகம் முதன் பரநீசப் பொருட்களைச் 

சேர்த்து அகட வேப்பென்லெய் கலந்து என்கெய் காய்ச்சி த 

உல்டுக்குக் கொருதீது மேஏக்ரம் பூச சள்னி நோமீ போகும்,
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8. நத்தைச் Gm, etparcat, Camiuaés Cet er same 

Gan, gam வேர், பாகல் வேர் 'இலை அளைத்தையும் பட்டைய டல். 

எடுத்தக் 8கொள்ள வேண்டும், 

இத்தடன் வேப்பம்பட்டை , கருக்காமி , மிளகு வள்குல்னி சப்பு 

இப்ப, குப்பை மேள, குத்தி வேர் இலைகளை எட்தீதுக் கொள்ள 

வேவ்டும் , 

மேலே காளப்பட்ட அளைதீஐப் பொருட்களையும் சல்எத்தில். 

Moss அத்லடகி நல்லெள்ளெய் சேர்த்து அதில் பூன்ரு சேர்தீது 

- சாத்த அதை உள் பரயோகமாகவும் வெள்ப் பிரயோசுமாககும் 

பயன்படுத்தினால், சன்னி, aegerd wea Cpmd ad நீங்கும் , 

5. தீராத கொடிய சுரம் (சன்ன, தோடம், சோசை 

போசு எல்லம் சத்ரு, நலக்குமம் Cat முதவிப சரக்குகளைக் சேர்தீதக் 

காயீச்சியூன்ள வேன்டும் , ப 

சலேத்தம Cem (um. 32, 42) 

இதை gu Cprovdgd செர்ல்வார்கள் , 

இதைப் பற்றி விளக்கத்தை "ஐயம்! என்ற தலைப்மூமி 

கீழ் பார்க்கவும், | 

1. கையாந்தகரை காற்றுடன் தல்லெள்கெய் சேர்த்த, அதில் கரக் 

சகாறைப் பொடித்து சேர்த்து Ges லைதீழு இறக்கி mah amd oo 

கழஞ்சு வீதம் எட்டு நாள் தன்ன சலேட்டிமத்தால் வந்த *பனகள் இக். 

கருக்காயன் பெயர சொள்ளப் பொழுதே ஐடிப் போகும், 

2. எல்லா வகை சரந்திடிம், வாத, பித்த, கிலேட்டிமமும் 

போகுமே. வில்லைப் போன்ற நிழவருளமுடையவளே , தாமர நரும்புலைப் 

போச்த ஸுூருவமுடையவளே சொல்லாயாக,
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ஸை ௮௯ வ. 

சர் * நம் -- சுரம் 

சுர் - சு௫ுதல் 

அம் - உடைய 

சரம் - ச௬௫ுதலை உடையத ஸப்படும் 

சுரறநிலம் போலச் சடிநோயீச் சரமெல் 

தநுரைப்பர் செற்கலத் கன்டா மலலைம் 

மரம்பூல் வழூயே pect டம்பூல் 

பெருகும் லப்பம் புழைசெய் நோயே , 

இதன் பொருள் 

"“eod" என்றும் சொல் பாலை நிலத்தைக் குறிக்கும் பாலை 

நிலம் வெப்பத்சைக் தக்க குறப்பாகக் கொள்டிருப்பத போல 

॥ருச்சயானல் 1 (உயாரனல்) தலிவீலை வட்டு மாறுப் புறநிலைப் புறங்களில் 

பரவுமாயல் ((அகாலஓ புற உடலிற் பரவுமாயன்) அதனை சுரம்! 

காய்ச்சல், ॥1வம்மை! , லெப்பு!, ஈகாதந்தல்॥, 1காங்கை, 

1சர 1, தழல், அனல், பிறப்பமம் இறப்பிளம் தொடரும் நோய் 

Hyd Good" எனப் பல பாயாயப் பெயர்களால் நழைக்கப்பரும் 

இதை . | 

ஈம்மை , வெப்பு oop sek and sed 

தம்மாக் காரிகை சூருதழல் ஆனல் 

சும்மைப் பறபிபிறப்பில் தொடர் நோய் 

பம்ம நோம் காத்தல் பல பெயா் சுரற்கே! 

றப் பாடலால் அறிபலாம் . 

இயல் 

உடலின் மேயற்கைக் so sdacgse JOA எழுந்து உடல்
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மூலல்மோ அல்லத சில பாகங்களலோ றக லெப்பமாயரதல் 

கன் எரிவு வாம்க்ரூமட்டல் , வாநீதி, தலைப்பாரம் அல்லத தலைவன் 

உடம்புவலி முதலிய பலருறுகஎங்களைத் தேற்றுவக்றம் நோயாகும், ஈத 

தனித்த (தனி நோயாக) வருவ மல்ற மற்ற நோய்க்காக meas 

நேரமாகவும் வரும் சுரம் 64 வசையாக சித்த மருத்தலள்ரில் கறப்பரும் 

அலை இரு பெரும் பிரவுகளல் அடங்கும், அவை தன் ee சரம்கள் , 

பிற வழிச் சுரங்கள் தள் வழிச் சுரய்கள் 52 எவ்னிக்கையம் பிற வழிச் 

சுரங்கள் 12 எ்லிக்கையா கவும் உள்ள.  தலீவழிச்,//சஈரம்கள் 5224 

உட்காயீச்சல் என்றும் சுரமும் வருகன்றத, இந்தா வல் அதற்ரு மருத்தவம் 

கூறப்பட்டள்ள து. 

Muse அரைத்த, வெநீறீரில் கைத்து அருந்த அசீரனநிகள் 

போகும். இத்தடன் சகல தோஉடங்கமம் sod, ag Cundpsaegih 

ஓடிப் போகும். 

உட்காயீச்சல் பா, 22) 
சட சனை அட கரு ட ளை ae me டை 

தன் வயச் சரங்கள் 52ல் இஜவுமொலீறு 

இயல் 

இது உடலின் உட்புறமாகக் காயும் மேயல்புடையத, உடல் வலீமை 

குறைதந்தவர்கருக்கு சரம் வெளியே தெரியாமல் உடலில் உள்ளேயே காயும், ' 

கூறிகலம்கள் சோகம் மஎத்தளரீவு, கை, கால் தயிச்சல், உனவு 

வாயிகுமட்டல், உடல் வெருதீகல், தலை நோதல், எப்போதம் 

சரம் உவ்ருக்குள் காயில் போலிருத்தல், வெள்ளோக்காளம் , உடல் 

மெலிதலாகிப குறிருனங்களை உண்டாகும் ,
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மேக தோரம்க்கும், உட்காயச்சல், பிரமிபம் போக்ற 

தநோம்கடிக்கும் பேயவ்பழகத்தல் சர்க்கரையும் சீரகமுமி ப சரதீதகீ 

கொடுக்க ேவ்மும் , 

ON we ஒவ கணி 

இ௫ ஸம்பைப் பற்று உண்டாகும் சகரமாகும் . 

Giger G sch 
oe ee ee ee 

மிகுந்த நீர்வேட்கை, மருந்த சுரம், உடல் இளைத்து வெருத்தப் 

போதல், செ௱யாமை, கழிச்சல், அடிலயம நோதல், நரம்புகள் , 

சீல்கள் நோதல், உடலின் உறுப்புகள் சுருங்கி உடல் றறம் 0வறுபருதல் , 

கள் மஞ்சளித்தல், தலையை அசைக்க முடியாமை) அசைக்கல் உடல் 

ஹணுவஃம் பெ௱கம் நோதல் sau குறரவங்கள் காகப்படும் , 

3. ஆடாமேதோடைச்சாறு , use As, utd, அரசுத் 

திப்பினி, பானைக் திப்பி.3, கொடி வேனீ முதவச் சரக்குகழ்டள் 

நவாச்சாரம் கூட்டி வேச வீட வேல்டும், 

இவ்வாறு Cas வைத்த நெய்யை ஒரு நாளைக்கு பிரு வளை 

உவ்டால் . போகும் , 

2... செல்சளகரறைப் பழச்சாறு, சோற்துக் கற்றாழையருல் 

கடுக்காய் , கருவேம்பட்டை பொரடித்ததைச் சேர்த்த அருந்த வேளிரும் , 

uss சுரம் (பா் 4) 
— eo oe 

Se sé apt aptand sépred.
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fon டை மை பம அ ௮ 

அதிகமான கரம், அதிகமாக மூச்சு வால்கள் , சன்களை மிரட்டிப் 

பார்த்தல், சந்தை சழலல், மயிர் கடசெறிதல், சன்னம் மூக்கும் 

சிலச்கல், உடல் செறீறிறமடைதல், எாயி கைத்தல், அதிதாகம் , வாமி 

பூதற்றல், ஒக்காளம் , கழிச்சல், டஇடைவிடாமற் சரக்காயீதல் Sundp 

மூறிககங்கள் கானப்படும் , 

பாவட்டை, அற்றாமுட்டி, வேலிப் பருத்து வேரி, நான்கு மிளகு 

போன்ற மருந்தப் பொருட்களைச் சேர்த்தக் குடிறீரிட்டி இருந்து Cad od. 

சிலேட்டிம சுரம் (பா. 5) 
வன ட அமை அக ere வல ஒட ஒட்டி 

ie அலை அடை ல. அடை கவர ரோ. 

பிகு சுரம், முகம், நா, ந்கம் இலை வெடுத்தல், இருமல், — 

இளைப்பு, மார்பு தோதல், வயனித்தல், காதிலைரச்சல், போரள்ற 

குறிகனம்கடுடன் முப்பூரி (சக்னி) குறருளங்களையும் உண்டாக்கிக் கொல்லம் , 

அப்பில், கடாதோடை, சக்கு, சித்தத்தை, இமம், கன்டம் 

கத்திரி முசு வற்றை சேர்த்துக் குடிநீரிட்டு அதில் தேன் சேர்த்த அருநீத 

வேண்டும் . 

லை மூல oF ee oe ee oe 

வை ௮௯ அவ ne அட கை க 

உடல் கருற்றமடைதல் , மிதபான சுரம் காய்தல், சந்தகஸ்ல் 

ரூதீதல், தலை கனத்தல், தலி, உப்பிசம் , மந்தம், மலம் வறலல்,
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முகம் றீர் எகாளஸ்எல், இருமல், நெள்சில் தோவு, ௮௮ குறமுவய்களில் 

சில அல்லது பல க்கப்படும், use ங்களில் வளிசீசுரம் ரசமாக 

வீடில் இச்சுரத்தடன் பல்வேறு நோயிகல் தொடருமென தேரன் மருத்மப் 

பாரத்தீதில் கூறப்பட்டில்த 

WOES 

அரத்தை, சதகுப்பை, சுக்கு ws eau கடைச் சாக்ருகளை 

தொச்சிச் சாற்றில் தரைத்து நள்கு காமிச்சி இருந்த வேன்டும், 

தல சாரம் (பா, 37) 
கட வை ஒட கை en ae 

மகி பார் கடழ்தலை எழுத்து அகன் வேரை அரைகிற இள 

மெவற்நீரில் உன்ன பவேகிரும், 

சூளர்சாரம் (பா. 37) 

As s@ aie சுரங்கள் வகையைச் சேர்ந்த, 

Qe pat சுரம் எனவும் கூறப்படும். 

சஷி கட en em மை டை 

மர் சிவீரீ த்தல், குளிர் நடுக்கல், கலைவலி, கல்ஷில் 

நீர் வடிதல், பத்த வாத்தி, மயக்கம், முத் குறிகனறிகளைக் 

காட்டி சுரம் விட்டு வீரம் அப்பால் ஒரு நாள் அட்டு ஒரு நாள், இல்லத 

மூன்று நாளக்கொரு முறை, நாலீரு நாளைக்ககொரு முறை, ஓவ்பது 

நாளைக்கு ஒரு முறை எனவும் வருவதனள்ரு . 

மருத்து 
கடைமை ௮௬ மை 

யார் கடந்தலை cogs 95a Camp garde இளவெநீ 

நீரில் கொடுக்க Cadod.



தாக சுரம் (பா, 35) ப | 134 
oo ee oe me me 

Asgd sé aye srdatoanda. Ae Camp and 

cag பெயர் பெறும். 

gud 

இதில் பெருந்தீ பொல மிதந்த gourd andanud 

அதிகமான நீர் வேரீட்கை, வயிறு, கை, காலெொச்சல், நாவறலை, 

பல் கடித்தல், லாம் பிதற்றல், பருக்கையல் புறஎல் துல்லி எழறீது 

ஓடல் பெரும்சீ சறிதல் முதல குறாளங்களி சாகுப்பரும் 

WGES 
te ௬௯ ௬௯ 

ஆடிரதோடைச் சாஏ, பசுவில் நெம், பால், அரிகித்தப்பூலி 

மாசைத் அப்பிலி, கொடிவேலி முகலிய மருந்துப் பொருட்கடடன் 

நளாச்சாரம் கூட்டி வேகளடவேனீரும் , 

இவ்வாறு லேக வைத்த நெமீயை aG நாளைக்கு இரு வளை 

உன வேஊ்ரும் , , 

சகல சுரம் (பா. 1349 
A oe OE te மை 

வெல்லம் சுக்கு, நிலக்குமம் வேர் முதலிம சரக்குகளைச் சேர்த்துக் 

காமப்ச்சி உண Casiod. 

ஷைடகசரம் (um, 126, 127, 129) 
we oe ௮௮. 

Se பீறவழிச் சரங்கள் 12ல் odprgd.
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ணக ண தக்கை அட்ட ண் எ 

நஞ்சுச் சுரம், நச்சு சுரம் 

இயல் 
— om 

இது நஞ்சுத் கள்ளமயூடைய வவ்ருகள், பூச்சி, புழுக்கள் 

கடப்பதாலல்டாரும் சுரமாகும் 

குறிருவங்கள் 
க க்ஷ சர மல எடி வட ரு அம. 

கடித்த டத்தில் வீக்கம் கானப்படல், அரிப்பு, எரிச்சல் உடல் 

ஸழழுமையூம் அல்லத முகத்திலேலம் நிர் கோர்த்து உப்புதல் சுரங்காபீதல் 

வீக்கல், எசர்யாமை, பச்சை நிற வாநீதி, மயக்கம் மூரீச்சைய அப 

குறிுகங்கள் எகானப்பரும் — 

WEEE » 
— ௮௯ மு ௮. 

நத்தைச் குரி, சாரடை வேர், வேலிப்பருத்திவேர். த தவளை 

வேர் விளா, பாகல் வேர், இலைகளில் பட்டைகள் முகஃிப வற்றுடன் 

கடுக்காய் , MIS, Camas வசம்பு, தப்பில், ஏப்பைமேன 

eff வேர் இவைகளையூம் எடுத்தக் கொள்ள பேக்ரும், 

Copan மருநீதப் பொருட்களைக் கல்வத்தில் இட்டு நரைத்து 

அத்தடல் நல்லெள்ளெம் , பூன்ரு சேர்த்மு எரித்து ததை உள், வெளிப் 

பிரயோகத்திற்கப் பயவ்பருதீத வேண்டும். 

ம ண க ட் 

குலை (பா, 19, 55, 56, 60, 117) 

Cap Suu tan 
mee ௭ வட ௭ ச அட ee 

க்கு நோபீ, குத்தல் நோம், கடல் வலி, குடல் முழுக்கு
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டண tm 

கூலம் போன்ற கருவீமால் குத்தங்காலன்டாகும் வலியையெத்த 

தோய் இரைப்பை, குடல் பக்கம் (ஷலா) , மூட்டுகள் 

இலவகளிஎம் குத்தஎன்டாக்கும் நோயாகும் 

இந்தோயுன்டாகும் இடத்தைப் பொருத்தம் , குறிறமிகளைப் 

பொருத்தம் பெயர்கள் மையம் உதாரனமாக விலாப்பக்கநிகளில் 

இந்தநோயி வரல் 1பக்க ருலை! எளவும், வயிறிறுறவ்டாமல் குல் மக்ருலை 1 

aad, குறீறயஎவாக வருபலைகளை வளி, அழல், ஐயம் wap sists 

தோடங்களகி பெபெயரால் குலை என்றும் அழைக்கப்படும்,  கீல்களில் 

மேசு நோயால் வரும் சூலை மேசுகுலை"! எலப்படும் , 

க்ஷ கை ஒல வல ட ஸை 

3. மிளகை அரைத்து வெநீநீறல் கலரத்தக் கொடுக்க வேன்டும், 

2... ப்சலவனம் , சுரும்சீரகம், ஓமம் முமல்வற்றை ஒரே 

அளவாயிட்டு அத்துடன் பட்டைச் குரவம் இரவ்ரு பங்கு கலநீத அன்பதறீ கேற்ற 

வாறு பொருத்ககீ கொடுக்க வேன்டும் . 

அளவு 

தேன், நெய், மேலேயுள்ள மருந்து இலை மூன்ழும் சேர்த்த 

முக்கழஞ்சு எட்தீதக் கொன்டு காலையில் உன்ன Camod. 

உண்ன வேல்டிய பொருள்கள் 

கீரைத்தன்பு, பலா, தவறை, உலர்த்ப நெத்தி, சுறாமிள் 

இதெமே பதீதிபமாகம் , 

seeped (பா, 72) 
om oo 

கடுக்காமி uaypsae O50 ae aeipdaau அரைத்த
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தாகம் (பா, 72) 
லல. ர கஷ்ட வக. 

இரும்பைக் காய்ச்சி மாரல் ons எடுத்தப் பூள்பு AGS 
மோரை அருந்த Cagod. 

தோடம் (பா, 41) 
ணை ow ae ee 

Cath edpnd OsTosh catautGdued. இனவ waning 
ஜொடல், சகுணனாற்றொடல், எறாற்றறொடல் என மீறு வகைப்படும் 

தவீச மருத்சவம்தசம் தொட்டால் நோயி உள்டாகிறது என்ற குருத்து 

. உல்லது. 

தோடம் பட்சி, பறவை, புள், எட்சு, எச்சில், பென், ஆலி 

தேரை பேசிறவைகளால் ஏற்பருகறத, 

இரும்பைக் காமச்சி மோருக்கள் அழுத்தி எருத்த அநீத மோரைப் 

பருக வேன்டும், 

சகல தோடம் (பா. 19) 

inns அரைத்து செந்றீரில் , கரைத்த aos Cada. 

தோடத்தமி வகைகள் இருபத்தைந்தாகம் . 

இன் மாமிசம் (பா. 129) 
om mo கலு ல லய ஒட. 

கோழக்காரம் எல்ஓம் கடைச் சரக்கோரு பலகதையைச் எட்டுப்
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பொடித்துச் சேர்த்த gSerd பசுவில் நெய் சேரீத்தக் குழைத்த 

வெய்யிலில் வவத்து உட் கொள்ள வேவ்டும், 

தேரை தோடம் (பா, 71) 
சடைககு ௬௯ ஒக டை உ சூம் ஆட வக லட ஸ் 

ee ee me 

சதை வற்றி உடம்பு உலரும், Onde aened. கள்சழத்தத் 

காணும், கால், கைகள் முடற்கிப் போரும், வயறு பக்கலாட்டல் 

புடைக்கும், மலநீதீதல், வாயுலப்சல், நீர்ேட்சை, தொப்புள் 

மலரல் Cundpawenra ered மாறும், ஈரந்தைமனது முகம் வாரனீடும் 

காத சாயாக சேம்காது, பால் குடிக்காஜலு மேல்மச்சு வாக்கும் 

கை, கால்கள் வறனள்டி போரும், கால் கைக் சுட்டிப் போட்டது 

போன்று உடல் சோர்ந்த காதம், எவ்வளவு பால் குடிச்தாஏம் உடம்பு 

CSO6. 

ucd G@smesd (Cut, 71) 

நொம்கள்ட upswat enfg oysasand Cod 

அதிகாலையிலோ முன் மாலையிலோ படுமேயாளால் தோடம் உவ்டாகும், 

Speen Be oh 

தல குழந்தைகருக்கு வயறு மட்டும் உப்பும், சில குழ.ந்தைகரக்கு 

வயீழ உப்பிறடல் தன்னீர் போல கழச்சலாகும், அதறுடம் வாந்தயூமாகும் , 

வ்வீரல்டம் சேர்ந்து நடைபெறுவதால் கல்குழி வீடுநீத கானப்படும் . 

Saad ஐக்கமாக பீளைகட்டிம், கடத்த நின்டு முகம் சுஒங்கக் காஎப்பரும் 

தலை கனமாகம், அதனால் தலையைத் தாக்க முடியாத, பால் சாயாக
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edans., of ugats. சில சமயங்களில் நதிக காயீம்சமம் , 

அல சமயங்களில் குறைவான காயீச்சஎம் இருக்கும், சல சமரம் பேயி 

பிடிதீகவார் போல குழந்தைப் பதறி அலறும், பெரும்குரவீல் அழும், 

நீரிக்கடிப்பூ (பா, 97, 110) 
கட வ தல மை ஆ கடு கர 

வற பெயர் 

நீரடங்கல் 

இயல் 

நாழகைக் களக்காம்ச் சறுநீர் பெயீய ாமலேயரப்பிறம் நீர்ப்பை 

நிறைய ஈதிருத்தல், நீரிப்புழை வழயே கசல.ர கைமுடிழம் சீறு சொட்டு நீரம் 

லெலியாகாதிருத்தல் என்தும் இயல்புடைய தோய் , 

நோய் வரும் வழி 

இந்தோம் இருவழியாக வரக்கூடும் , 

1. நீர்க்குள்டுக் காயில் (ஸ்ரூக்கம் ) (Kidney ) 

உன்டாம் ; குறிகள் நீர்கிருஸ்டிக் காமன் புழையை அடைத்தல், அதன் 

காரனமாக நீர்க்குன்டிக் காயில் சுரக்கும் நீர் வெளிவராமல் தடைப்பட்ட 

நீர்ப்பையில் நீர்ப்போமச் சேராதீருத்தலாம் அல்லத பிறவியிலேயே sits 

குல்டிக்காமில் பூழை அடைபட்கிருத்தல் அல்லது நீர்க்குவ்டிக்காமிம் புழையில் 

கட்டி கழலைஎள் இலைகள் உல்டாதல், இவ்வாறு ஏறீபடிம் தடைகளால் 

சழுதீர், நீர்ப்பையில் வழு சேராமபமம் வெளல்பாகாமவம் இநீோய். ர 

பீறப்பத ஒரு வகையாம்.
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2. upepng atoad undead, Phéadnésend sud 

esossrud அல்லது ஐ ப்பெருக்காறம் அல்லி அழலைய& கலாப்பாறம் 

தாபிதமடைநீஓ Cugee நீரைப் பிறித்று “வளியாக்றும் தொழிலை Cy esd 

அல்ல நீர்க்குங்டிக் காயிலி நீர்ப்புடை கலில் ஈர. கட்டி அதம் காரனமாக 

நீராலத நீர்பைக்ரு வரத் தடைப்படல் அல்ல நீர்ப்புமைகள் அடிபட்ட 

நசுங்குதல், அல்லது நஞ்சு உட்கொட் ல், மிகுந்த பேதி, வாந்தி, 

ஷிபரீலை முகலிய கடிமையான தோய்களாஏம் மூறீர் உற்பத்தாகாது 

தந்நோம் ஏற்படுவது மற்றொரு காரவமாகுமி , 
feos gas Gomis sacred Esp வரும், 

டை ஷி ஷன ஸை அட 

ஒர பக்கத்து நீர்க்கவ்டிக்காமில் புமைகள் ( படட) 

கேடடையன் அதிகத் தீங்குளில்லை எலாம். ளால் இரன்டு பக்கத்ற 

நீர்க்குன்டிக்காயன் புூழடைகள் gerund மிருந்த தீற்ருகளை விளைவிக்எம் 

அலைகளாவள . . 5 

1, soe wiped கட்டுப்பட்டிச் சறதம் “றற்காமை, மயக்கம் 

தலைச்சுற்றல் இவற்றையள்டாக்4் வர சீக்கிரத்தில் படுக்ளையில் 

கிடத்தம், அரட்டல், புரட்டல், கை, கால்கள் சில்லிடல், ஜாவறட்சி, 

கொழக்கவலி (160.4 )/ கன்மவி S080 ated sabsans 

காட்டிக் கொழ்வ௫டுன்டு , 

2. ஒரு பக்கத்து நிரிக்குள்டிக்காயில் புழை இடைபட்டிருப்பிய் 

hate போல தடையதுகமில்லாதறப்பிமம் தாபதத்தால் நீர்ச் சுரப்புகீ 

கட்டுப்பட்டு நீராலமு சில அளவில் கடிலப்பட்டு வெளிப் ாகுமீ , 

செந்நிறத்தோடி நீறறபும், உடலில் பிசபிசுத்த வர்லவயுன்டாரும் , 

ஓச்சுத் தடிமாறல், மயக்கம், உடல் சேர்பு முதலிய குறுகுங்ககையு 

முன்டாக்கம்
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முத்தக்காக, தேற்றாள் வத்த, புளிபநிகொட்டடத் தோல் 

தெஷீ சரக்ருகளை இளநீரில் saris ub aes uot வைத்த 

ease வேன்டும், | | 

2. கால் பெருவிரல் நகக் கல்லில் எருக்கம் பாஷ 26 

86 eeu God youd Osrleraus geons நீர்க்கடுப்பு 

தோம் போகும், 

used (um. 132) 
கணை டை லை. 

மருக்காரை , சுக்கு, மந்தல் தோல், ெசிவேல், எருக்கு , 

அலாரை, பீரம்பு முதல் ஏ பொருட்களையும் நறுக்கி, காம்ச்சு 

தாற்பல நாள் கொப்பளிக்க அூவன் பல் போன்று பலமிமிநீது தொல்லைத் 

தரும் பல் சமூ குழந்தை பல் போல் ௮ன்மையுறும் 

ummm போ. 72) 
௭௭ னை வட நல. 

வேறபெயர்கள் 
க ஜன அ சை மல ஷு க டை மை 

வெள்மைநோீ , ஸஷெெப்பு , நோம் , வெள்பாள்டம் , 

இயல் 

இயற்கை நிறம் மாறு, உடல் லெருத்து, கல், நகக் கன் 

இவைகளை நீக்கிப் பார்க்கில் குருஜிபன்று வெருத்தரக்கம் நோய ஈம், 

தோம் வரும் எழி 
க்ஷ ஷை கல ஷே லக ee ee கண. 

குருதிமில் வன்மையைக் குறைக்கக் ககம உப்பு, புளிப்புச்
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சுலைப்ள்ளப் பொரள்களை ம௩திபாக உல் eth, Cas, லார், 

கீல்வாயு, போன்ற Ormlecid sdudune eaten களவு கடந்த 

பவளிபாகீகம், பெரும்பாடு, ரரி ல் Cam, aad& ended, 

குருதீ வாதீஜி, மள கோம் மதனை நோம்களில் கக$டப்படல் கட்டுப் 

பட்ட காபங்கலமிருந்து COM USdurs Cactucd, edgy peed 

தன்மையூள்ள wTseEece pid gaya Sie) edad, crime எக்கச் 

செய்யம் வமற்றுப் புடி நோம், இளைப்பு நோய் , நளச்கரிச்சலாகிப 

$நாம்களீல் சஉ$டப்படம் , குருதிப் பெருக்கைக் கெடக்கக் கூடிய ஈரல் 

தோபில் வருந்துதல், புகையிலை வெற்றிலை பாக்ர, மல் சாம்பல், 

திரு, சர்ப்பூரம் முகவ்ப்லைகளை ஐதிகம் ஈகாள்ளல் gau க்காரகற்காள௱ல் 

பால்டு நோமீ உவ்டாகும், 

ட இறிகுறி மனங்கள் 

உவவாதி செயல்களால் தீக்ருற்றம் சீருந்து ரூருதபள் நறத்ரையும் , 

எடையையம் Ceoss உடஓக்ரு வேன்டிய ஊட்டத்தயம் கொடாமல் 

உடலை பெருக்கச் செமீயும் Ate மா ரம் நடக்கும் கால்கள் ஒய£கம் 

பெருமூச்சு வாங்கல், உளவில் விரப்பமிக்மை, வாம் குமட்டல், தல 

சுற்றல், கன் ௫ரு௭ல், மயக்கம், மார்பு ஓடித்தல், உடலிளத்தல் 3௮ 

குறிகனங்களைக் காட்டும் , 

மருத்துவம் 

உடாதோடை, கல்டரிகத்திர ௪௭௮ சேர்த்த பட்டானி லைக்க 

Geacd. gah caagd நீரில் ஜிப்பின் எ எய்ட் வேன்டும், Pag 

உலர்த்திப் பொடி செய்த தக்க அவபாஎத்தடம் கொழடுச்தால் கொக்கு 

தாக்கெல்ஓ ஜேம வைக்கம் கொடிய காசநோம் ஒடிப் போகம்,
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சம டை சஷி க me 

*டாகோடை, கல்டக்கத்திர, லகி சேர்த்த பட்டாவி 

வைக்கு வேன்டும். ஆவி வைக்கும் நீரில் தப்பனி er mah. வேன்டும் 

இலத உலர்த்திப் பொடி செய்த தக்க ௮மபானத்தடலி கொடுத்தால் 

கொச்கு, கொக்கெள்று இரம வைக்கும் கொடிய காசநோம் oat 

போகும், 

பித்தம் (பா. 11, 15, 35, 72, 111) 
ஸை சை ஒலு அக 

வேறுபெயர்கள், 
we ee eee ee 

பித்த Gord, நீ நொம் 

இயல் 

இ, உடனீல் sud ofp vats and நீருறல் வாந்தி, 

மயக்கம், தலைச்சுற்றல், குருதி வன்மை கெடல், பித்த வாந்தபாதலாகப 

பல தர்பல்களை விளைவிக்கும் ஜயல்புடைய நோயம், 

தோம் வரும் லீ 
ச சடை ட ஒடை அக வம சச வட வடை ணட மல. 

புளிப்பு, கார்ப்பு, உப்பு Qdemaunde udideam wes ted 

புசித்தல், மனதில் மயரங்க கொள்ளல், நெருப்பு, வெய்யில் ஐவறீறில் 

மிருஇபும் ஈடுபடுதல், sr deng miigsssd Cabpoaduns 

வெப்பமாதை உற்இபிபிருந்தெழுந்த கழுத்து வரையும் பாமிநீத god 

குற்றத்தைப் பெருக்கும் , 

முற்ருஜிரளங்களி 
we Oe ae ee அமை. 

view.
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உடம் gaomigésd, autish, «spray piped, aug, cong 
சிரங்கு உன்டாதல், தோல் ஏறல்ரு கால், ஸு நேர் எரிச்சல், அடிம்கடி 

கழிதல் போன்ற குறுகனங்கள் உன்டாகம் . புத்தம் 40 எகைப்படும், 

ஸை கூ மை கை ee ae 

3. நெல்லிமுள்ளி, கூஷிஎம் (வில்வம்) , சீரகம், சக்க. 

சிற்றாமுட்டி, நெற்பொறயிம் சேர்த்தக் குடிநிரிட்டுப் பரக புத்த 

தோமீ திரும், 

2. சீரகம், நெல்லி முள்ள, சுக்கு, ஸம் முத் வற்றை சம 

அளவில் எ௫ுதீதுப் பொடி செய்து, சரீச்களர, தேனை நிறய 

சேர்த்து நன்றாக சூழைந்துக்ள புத்தம் மறைந்து போகும். 

5, குடாதோடைச் சாத, பசீர் தெம், சசிக ஜிப்பிலி , 

யாளைத் திப்பூலி, கொடியேலி முத் ஏற்றுடக் நவாச்சாரம் கூட்டி 

பேசு விட வேள்ரும், | | 

4. கருக்காம் ஆழத்தில்" நெயினிட்டு கருநல்ல அரைத்து 

சேர்த்து, végah unfiée agsadund ]பிதீதம் போகும், 

ப 5, ச௭சிச் சாறு, சர்க்க, எுமிச்சம் பழச்சாறு , தேக் 

அனைத்தப் பொருட்களையும் சேர்த்து உண பத்த தோய் தீரும், 

இரத்தப். புத்தம் (போ. 24) 
நிவா அம மட ர oe மெ கடி yp ௮: 

i a அறு ஸு om ae 

இது sdaaad usaute Goseé sreqgh stand 

ஆஸாச தோடழம் சேரீத்ததாகள்டாரும் தோயாகும் ,
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அதான அகக் காரசம், புறக்காரசம்களால் பூரகோபமடைநீத 

(மிகுதிப்பட்ட) அழல் குற்றமாளது (த்தம்) குருதித் தா.தனைபி 
பறிறி அதனைக் கெருத்த அதனைத் தல் எழியே செல்லவிடாது கன், 

மூக்க, காத, வாம், egand (மூலம்) , கருவாமி (யோஷம், 

கருப்பையும்) , தீரித்காலர, தோல் இலவ சஸ் வழியே குருதியை 
வெள்யாகும்படிச் செய்யும் நோயாகும் , 

on = a om oe கே 

இருமும் Qunged, angsd ud)eod பொழதும் அளவிலாக் 

குருதிமை வெளியாக்கும், இதனால் உடல் Oagse பெரம்ச்சு , 

சுளைப்பு, நீர் வேட்கை, ahah, கால், ௪௪, முகத்தில் விக்கம் 

உடல் நருல்குதல் போன்ற குறரளம்கள் காளப்பரும் , 

..... கடாதோடையலை, இந்திர சேர்த்துக் குடிறிர் செம்து தத் 

அக்காரம் (அக்கரகாகம்) கூட்டிமிரந்தளால் இரத்த மத்தம் 

போகும் , 

ewe ae லர ௫ மழு ரல an 

aden aaa ths சதயம் aaa போகிற | Mesa ya.uata, 

தாமரை அரும்பினைப் போன்ற ஸுூஏருல முடையவனே Osnédanuns. 

uaa wu ib (பா ச 22) 

மருத்த 
eo on ew mm op 

பெயள் பழதீதில், சர்க்கரையும், சீரகமும் பேசரித்த உளை
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வேன்டும் இல்வாறு செய்தால் புரமும் நோமி போகும். 

புன (பா. 55, 56, 57) 

புன் தீர பட்டைச் கூரசம் உண வன்ம, 

பஞ்சலவளம் , கருக்சீரகம் , gud ysduagep ஓர 

அளளாயிட்டு த்தடல் பட்டைக் குரளம் இரவ்ரு பம்கு கலநீது இிள்பதற்கு 

ஏீறலாச பொசத்தக் கொருக்க Ga dod. 

தேன், Os) மேலேயர்ள மருந்த இவை மூலிதும் tetse 

மூக்கழட்ச எருதீ தக கொள்டு காலையில் உள்ள Camgd. 

உண்ன வேன்டிய பொருசம்கள் 
a= ae on WH OF GP oP oe on வம ND வுல றம் om Om on ee 

éagisao, பலா துவரை, உலர்த்த assed, apna, 

Gace பநீதிய மாகும் , 

மலப் பரமாம் . (பா, 106) 
Th Oh ap AD Me tin Se Me Mp ee 

‘fitea, Assoéas, gseak apis Oundp vases 

பொருட்க சேர்த்து உள்டால் வலப் பாரஞ்ம் தீரம் 

இரத்த பிரமகம் (பா, 122) 
a ae mF ee டை கற ஸூ ர ௮௦. 

.... நருக்கைப்பு,சற்றாழைச் சோத முத வற்றை Oadden id 

அரைத்து. உன்ன இரதீதகை ஒரம் புரமேசகம் ஷங்கிலே செல்று மறைநீது aod.



147 
பிரமை (பா. 44) 
ண் ஷூ ஆ. 

இரும்பை காப்ச்சி மாற அழுத்தி அருந்னாக் பரமை 

தோம் போகும். 

கில மல ௬௯ ee a ae ர முல கஸ் ரர ரம. மை எரு குரு டி டைகை உ ஸு > a we om ah ee 

எஃகு, வெங்காமம், மனக, ேஷப்பகுத்திமிலை, கொள் 

ராசண்னை சேர்த்து மூன்று நாள் குடிறீறட்டு அருந்திளால் பூரிளைப் பெத்த 

வயற்றில் தேங்கமருக்கும் ஐழுக்கு நிமிரும் , 

lanes (um. 13) 

நல லை me ee ge GO ௮௩ 

இடப்பாட்௨ரல் கருத்தி, பீ கருத்தி) இடப்பாட்டீரல் 

தள் ( Spleen. ) தோம்: 

இயல் 

மன்வீரல் தந் இயற்கை அளவில் நீற்காமல் நாருக்கு நாள் 

பெருத்த ௨௬ சாரு உடலிர் கருதக் குல்றச் செப்வூம் நோயாம், 

தோய் எரும் எழி 
ஷம அட oD வடி ae ob US 

et.gds gard பொருள்கள், aomeud கெருக்க்க் கடம 
oungéaaa உண்ணல் குகாரதீதிற்கு மேல் தெம், ண்ெ, பால் முத 

நெலிப்புப்பொருல்ககள உண்ணல் ; 

Cned gat anddsd, செருப்பு தோமி, snadard gan 

Csridstyd மஸ்கீரல் வளரிச்சடையும் மேஎம் இரட்டைப் பனிளைக௦எப்
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போல் இடப்பாட்டரம், எலப்பாட்கரல் இரள்டிலொல்று கெடிமேயாளால் 
மற்றொன்றும் கெடும் adut. 

0 On ae am on ௮-௦ ஒறு ம 

உடல் சூடாமருத்தல் , வீட்டுவீட்டு சரம்காயிதல், வற பெருதீசக் 
கொள்டே எருதல் உடல் கரத்சக் கானல், மல்றீரம் பெருதீறத் 

கொள்டே வருதல், தொட்ரு, அழுத்தப் பார்க்கூம், தட்டிப் 

பார்கும் இடப்பக்கம் கடைலீலா செழம்புக்குக் கீழே மல்னீரல் 

Qugse ஊளர்த்தருக்கும், இத நார்க பாவுகளாக edag. 

ome ௮௯ ow 

மூக்கீரட்கட 0௮௨ கண்னகாக்கி, புடமிட்டு உண்ட பீளை நோயி 

போகும் . 

வட ண ஸி மம ம ஷி 

பூப்புக் காஎங்களல் கருதிக் சுசவு அசிகரித்தக் காணுவதைப் 

பெகும்பாரு என்பர், இது சாதாரசப் பெரும்பாரு, அசாதாரசப் 

பெரும்பாரு edad இரு பெரும் பாரவுகளல் டந்கும், இப் பெரம்பாரு 
. மந்கைப் பரு காலங்களும் புள்ளைப் பேது வதிலம் முடிவு பப்பு 

வைரம் காளப்படும் , 

தாவல் தோல், ஓதித் தோல் போன்ற சரக்குககளச் சேர்த்து 

குடிதீாட்டு அதில் பசி பால், நெய், அதிமதுரம் போகிற சரக்குகளை
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அரைத்து சேர்த்த உட்காள்டால் பெரும்பாரு தீரும். 

2௨ ஆது தேற்றாள் கிலதயை தரைத்தெருத்த ததை லேகும் 

செயது தக்க முறையில் உண்ன பெரும்பாடு நோமி போகும். 

3. and, und, gh, சத்தி ளேன் தோல், நாக்கு. 

இசையில் லந்து முகமுசுக்கைளில் வேர்; நல்னாறவேோர் . முதவிப ஏறீறுடல் 

பூமி சர்க்கரை கங்கு, பளங்கழல்கு முதலி மருந்துப் பொருட்கள ௪யும் 

சேர்த்த அரைத்த, காய்ச்சி, அருந்தினால் பெரும்பாரு தோம் போகும். 

4. முக்கா வேளை வேர், பட்டையைர் பச்சை தெல்லாிசிபன் 

கமுநீரல் ஜரைத்து அந்தி சந்தி வேளைகளில் பேவளைக்கு முக்கால் 

கழஜ்ச வீதம் அருந்த பெரும்பாரு நோய தீரும், 

பேயி தாமிக்கடி (பா. 99) 
தை ச க்ஷ சர ஐ ஸை லை க்ஷ மை. 

.. எருக்கம் கேர, இலைப்பருப்பு, புள்ளைக காபகி பருப்பு 

போள்ற மகுநீசப் பொருட்களை நன்கு அலரத்து பிசைநீது உன்டால் பேயி 

நாய்க்கவூமன் குறருளம்கள் போகும். 

aGengodb (unr. 62) 

GeaQuu ted oe, 

பெரும்பல்டி, தொத்தி தோமீ , Augauvy 

மகோதரம் எ மகா - உதரம் - பெருவழு, 

இயல் 

ate நாருக்கு நாள் இயற்கைக்கு மறாகப் பெருதீதம் தமக தீர் 

காற்று ஏதேஜூமாள்று பெருகி ருதம் உள் உறுப்புகளாகப ஈரல்கள் , 

குடல் , கருப்பையின் கழலை இவற்றில் ode பெருத்த எரக்கரய தமாள 

இயல்புகடல தேயாகும். காசதோயிும் இது வருட ,
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கள், சாராயம் இவைகளை அடிக்கடி பருதல், செம்பகி 

களிம்பு , ரசம், கெத்த, பாடாசம் போள்ற மருந்துசலச ௮௭ஏ 

கடந்து உள்னல். 

அன்றியும் நீர்க்குவ்டிக்காம் , தமறகம், கல்லீரல் இஸ்ஷப்புசளில் 

காஹும் தலி நோம்கறக்குத் தலன நோயாகவும் வருவதன் ase 

சித்த மருத்தவம் கூறுகின்றது. 

ee we அன அபி 

adj வெறுப்பு, உடல் வலிமை குறைதல், Queda, aided 

சில வேளை மலச்சிக்கல், ௨௧, கால்கள் கம்பல், முகத்தல் மங்கள்டாதல் 

ws cody Congale. கன் தாடை, ௨த0 ஒலை வநன்டு சுருங்கல் 

கணுக்க௱ல் வீக்கம் உடல் ஜெருத்தல், அறுநீர் சுரம்கல், எயற்றிச் 

தோல் கரும் மறயிறதீசச் குருதி நாளங்கள் புடைதீ௪, அம்மி, தோல் 

நீல நிறத்தோடு, கொடி கொடியாய்த் தோள்று வயிழ எங்குத் 

கொள்டே வருதல் போன்றலவகளாகும் . 

இது எட்டு பிரிவுகளாக பரிக்கப்படும் 

கூ ரூ ஷை அட டை ஷி 

Quid UAéad sraw நள்றாயடித்த, சாறெடுத்து அதில் 

ஒழு உழக்கு அளவில் எடுத்துக் Cando. அதில் பெருங்காயம் , ௧௫௫ 

சேரீத்த நாள் ஒவ்றுக்கு மன்று பளை ede மகோதரம் தோம் போகம், 

மத்தம் (பா. 13) 

நோமமி விளத்கத்தை 1௮4௮4 மாத்தம்॥ எம்தும் தலைப்பின் 

கீழ்ப் பார்க்கும்... | | 

erpeataft, sao, Caby adwnasapuh edpra சேர்தீதக்
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குடிநீரிட்டு குடித்தால் அன்றே மநீதம் நாட்டை WO oye போகம். 

அறைக் கேட்டு நம் மஎம் வாடாமல் வாரும். 

அக்கினி மாந்தம் (பா. 35) 
ட ௮௭ ரன் வடி ஒழு me கனா அட me ae 

= a mw மை அமு வட ௮௯ ஒட ஐ 

மநீதம்) அலசம், அலசகம் , dere) வத்தல் தோம், 

உன்ட உனவு செறபாமறம், வாந்ோாகாமஏம் பேதிபாகாமஎஏம் 

இல ப்வபாமிலேயே தகிலி வயிறு இறைதல் ஏப்பம் வடக் கூடாமை, வாதீஜி 

செய்யக் கூடாகமம எ்ஏம் சன்பக்களை உல்டாக்கும் நோயாம் 

நோமி தோள்தம் ஒழி 

மாமிசம், மாப்பன்டம் , ஒட்டுப்பால் தோறு முதலை ஏற்ற 

தளவுக்கு மித்சி உங்பதாஏம் அப.க்குவ emqana edusnad gaa 

மாடக் வயற்துள் தங் மேல் தோக்குக்காலை! கேடடையச் 

செங்து இந்நோய் பிறக்கும் இல்லத தீக்குறீறம் மரந்து வாயவைற் தூல 

இந் தோயைப் பறப்பிக்கும், 

...... இவ்றியும் வளில்லாசு பட்டிளி கிடந்தவரிககுக்கு தோயிலீர 

பட்டு உடல் மெளத்தவர்ககுக்கும், இயற்கையில் usss குறைத்தருக்கு 

மாதலால் வரிகள் அளஷுக்கு up eng கொள்ஸஷும், செய. ப 

மூக்குற்றங்களும் சேடடைநீது இந்தோம் பறக்கும் 

aew wae ewe 

endgucré, and நிநறல், ஏபிபம் டை நவறிசிப்பழும் எப்பம்
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ஏப்பம் வராஎம, வண ஐலரந்த நேோரதல் புரட்டல், தலை சநிறன் 

நாவறட்சி, கீகுந்த நீர் வட்கை முதவிப குறுகனல்கள் உள்டாகும் , 

Re மூன்று வகைப்பரும் , 

கல னை ஓட த; அடை ஷூ 

மூக்கிரட்டை வேரை அங்னமாக்கி புடமிட்டு உங்க ghia wos cd 

மலக்கட்டு (பா. 58) 

இலவங்கம் , தறிபலை, தர்க்க, ஸக்காம் , அறுநாகப்பூ 

முதீதக்காசு மதன் கடைச் ச. ரக்குகளைப் பொடி செகி௫ urged 

அிவதையைப் பாலில் சத்தி செம்து, பொடீ செய்து முன்னே கூறிய 

சரக்குகள் பபாடிகஷடல் சேர்த்து உள்டால் மலக்கட்ரு நீங்கும் , 

முத்திரப் பெருக்கு (பா. 330) 
oe Un வக ஷூ ணு மை டை ௯ ஸூ ஸர ஏம் 

| மேகறீர் , செகுறுத்திரம் , Sym, “est, இத்திப்பு தீர், 

இனிப்பு திரி, பிர௦மகம், இீர்ப்பாரு, மதமேசம் , 

தோம் வரும் வழி 

அளகடந்து தெரப்பு, இனிப்பு சலலையுள்ள பொகுள்களையுக்கள் 

detuned cot செய்தல் எப்பொழுதும் மம் asso, உட்கார்ந் தருத்தல் , 

சோம்பத் தரதேல் . 

இதல் படிகள் இருபதாகம் . 

இடை சை டன டைமை ஸம al 

இந்தோலி கும்பத்தில் ௮௭௮ கடத்து பசி தீர்கேட்கை abo 

குறிகளளக் காட்டி பசி ககொள்ட ௫ புசிக்கும் உடல் aedaw பெருகாது.
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தாகுக்கு நாள் எல்மை குறைத்து உடல் மெம், நீர் வேட்கையைத் 

தக்கப் பருகும் நீறன் நளவுக்கேற்ப சறுநீர் இறல்குதல் , er கீகமக்மை 

மனக் கலக்கம், பிசுபிகத்த ஸர்வ, இளைப்பு, பெரும்ச்சு, மயக்கம் 

என்ஏம் முற் குறுகனங்களைக் காட்டி தோம் லல்மை பெறும். 

தேதீறாள் கொட்டை, sodend, gasangs, danbudd 

ed நான்கு பொருட்களையும் சமகசவாக லசைக்கு கால் பலம் 

எடுத்தப் பசுவில் பாலில் பருக தீராத அடங்காத நீரவு தோம் dod. 

மூலம் (பா. 79) 

பழூன்கடயில் தளர் , புலிநறலை, வேலிப் பருத்தி, குறர பொடி 

அக்கிராகாரம் ண்ெம் முதலிபலலகளைச் சேர்த்து நெ.பி பதத்தில் 

இறக்கியுவ்றறமூல தோய் தீரும், " 

மேகம் (பா. 22, 131) 

a. செல்லம், சுக்கு, இலக்கும் வேர் முத சரக்குகளளச் 

டசரீத்த காய்ச்சிக் குடிக்க மேக நோம் Cured. 

2, ரபயள்பழத்கில், சர்க்கரையும் சீரகமும் சேர்த்து உள 

மேக நோம் தீரம். 

எயிழ்துக (பா. 55, 56, 57) 
a a பஸ ம ஒர் 

anioed Shs இரன்ு பங்கு பட்டைச் குரனத்தை எருத்து 

அத்துடல் பத்சலனம் , கருஞ்சீரகம், ஓமம் முத எதிறற தளஎவாக சேர் த
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qdorapanyt sate இள்பதற்கு ஏற்றவாறு பொடித்தக் கொடக்க 

வேன்டும் . 

தேன், நதெமி மேலேயுள்ள மருந்து இலை மூல்றும் சேரீநீது 

முக்கழற்சு எடுக்க கொன்டு காலையில் ada Coto. 

உள்ள வேன்டிய பாருக்குள் 
we me be என் on படி ம கலு க ௯௭ ee oe ee 

கீரைத் தன்று, vent, suas seftsdy Onsaa, apniid 

இச பத் மாகும், 

சாதம் (பா. 35,36, 63, 79) 
ந ர ஸ்ர ரஸ் te 

Gagduutad 

வளி 

இல் 
க்க om a 

ஆ 

இ௫ வரிக்குற்றம் தன்ளளனில் முகுந்த அல்லது genie சேட்டையும் 

போத உடம்பல் குத்தல், குலடதல், தோ தல் தொழில் அற்றுப் பாதம் 
நடுக்கல் முதன் ர பேதம்களையு்டாக்கிப் பலைகைப் புட்ட தள்பச்களைப் 

பெப்பிக்கும் 

முறிகுறி குளச்கதீ 

உடலில் நோதல், குத்தல் பிஎத்தற் போற் காகக் , அடிப்பட்டச 

போன்ற எலீத்தம், உறப்புகள் த௭ரல், மரத்சப் போதல் சிறுநீரும் எருவும் 

கட்டுப்படுதல் அல்லது தீபீதல், ணம்புக்கும் குடைதம் , எஜம்பு, எஎம்புள் 
பூட்டு இலைகள் வீங்குக் காகல், ௧௪, கால், விரல்கள் fades பூட்டுகள் 

நீட்டவும் மடக்கவும் தசைக்கலும் முகபாமலருத்தல், தோல், கள், a6 

இரை கருத்துச் சாகல் பபோன்றளைகளாகும், ges என்பத பா௮ுகளாகப் 

பாரத்தசிஎனர் ,



கன மை om க எட் oe 

கடாதோகடைச் சாது, பச் நெயி, பால், அரிசித் சுப்ப 

ஙாளைத் திப்பி, கொடிலேலி முதன் ஏற்துடல் நலாச்சாரம் கூட்டி 

சு விட வேண்டும். 

இன்னாது மேக அனத்த தெய்மை தர நாளைக்கு இரு ளை 

உன்ன ென்ரும். இள்வாறு செயிதால் வாத தோம் அடரம்கும் | 

2, இதலைகள்ளி வேர், பட்டையையுலரித்தி, ளாக இரத்து 

நல்கு பொடி செல இரன்ரு காசளவு எருத்து காகலயில் திய 

வாத நோம் நீக்கும், 

3. இலைக்கள்ளி, ஸுக்கள் சாறுடன் நமனக்கெள்செவ் சர 2க் 

காய்ச்சி அருந்த ளாதம் போகும். 

on ty மை ர. ஏன me அம் னத ௧௯. 

குறை நோய் , பெரு தோம், அழுகு தோம், குட்ட Gsm, 

தொழி தோம். 

இயல் 

இ௫ உடல் மிறமறத்தல் , படைககள்பாதல் , கழலைகள் 'உள்டாதல் 

கை, கால்கள்ம் எீரல்கள் அமுகுதல் அல்லது ௮ளைகள் எளைந்து குறைதல் 

eau இயல்புகையடைய நோயாகும் . 

தோம் எரும் எழி 
கடச ௮௯ மை ee ee 

இத்கோயுதிறவர்குகடன் தரும் ஆருதீதல் அளரீகள் பகக்லகயில் 

படுத்தல் முத் சா.ரனம்சுசாஏம். தல்விளை , பிழனினை, தாம், 

தந்தையர் ஏழி க இ௫ற்றாமம் வரும்.
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இந்நோய் குரம்பத்தில் முகம், கால், மார்பு, தொடை, 

காத, மூக்குத் தன்ரு இவைகமி மிறமத்றக் காணும் பிதிபு நோக் 

கடிஎப்பட்டு மமார்க்கால்கக் இடைலெவ்ப கன்று மருந்த வலவ உள்டாகும் , 

நாள்கள் பல செல்கள் தோல் கடிளப்பட்டு, உடன்று, modo, கருதேகம் , 

குளந்தேதும் கானப்படும், அதில் மிருநீத தவுள்டாரும், அந்தத் தோல் 

திமிரடனேடம் அல்லத உளர்ச்சிமிள்றேஏம் கானப்படிம், நோயுற்ற நடத்தல் 

தினால் சுடிதும் உஊளர்ச்சி இராத. தீப்பட்ட புள்னாம் எளிதில் நறாத, 

அடிப்ட்ட புள்கரும் உலராத. நாருக்கு நாள் பெருத்சக் கொள்டே வந்ச 

எளிதில் உலராத அல்.பு௮தீஎம் 

தேோரயன் ண்னிக்கை “yaue" நாலில் கறிபலாது பதிஎட்டாகம் , 

அதில் வாத கு௩$டமுமொர்ற , | 

க்ஷ க் கட டை க ௬௯. 

இரன்ரு பங்கு பட்டைச் சூரலம் எருதீதக் கொக்கு அதீசடச் 

பத்சலவனம் , கரும்சீரகம் , ஓமம் முதவப ற்றை ஒர அளளாயிட்டு 

தல்பதற்கு ஏற்றவாறு கொடுக்க பேன்கும் 

தேன், நெயி மேலேயுள்ள மருந்து இலல மூன்று செர்ந்து 

மக்கழக்ச எருத்தக் கொள்ரு காகலயில் உஸ் பென்டும் 

உள்ள வேல்ட் பொருள்கள் 
ee டை ஷூ டை அ கவு ல வட வு ரல ee a? ae om 

கீலரத்தள்டு, பலா தரை, உலர்த்திய நெத்திலி, சறாமிச் 

இதே பதீவ மாகும், 

தன்ட வாதம் (பா. 17) Be ans வீக்கமாகும் , 

Yagi Qua eo gaq எடுத்து, அுத்தடன் பெருந்காயமும்
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சேர்த்த உள்ள பேரன்ட வாதம் GQuned. பாளை போழகிள வீக்கம் 

போகும் . | 

விரை மாதம் (பா, 9) 
ணை. அ அ அடல் ௮ 

வதைகள் எக்கிக் காளப்படமி நோயாகும். 

yaa புரக்கை, கழற்சிக் கொடி பருப்பு, சக்கு இவற்றை சரித்து 

குடிநீரீட்டிப் பருசிளால் விதை வாதம் நோய ாஜிமை வட்டு விஸ்ஜுூக்கே ஒடி 

மறைந்து aod. 

உதர வாய (பா. 7) 
oe we em om 39 an oe 

இக a ௬௯. we ஸல te ae 

உதர வாதம், இரு வாத நோய் தரு பிரவாகம் . 

இந்ரேதாயல் வாயு மிகுத்து வயிற்றைப் பற்றித் திரிப்பையைய ஜக. 

அங்குப் பொருமலையள்டாக்கும் கழுத்த கணக்கும் வீக்சுெருக்கும், gaad 

புன்டாகும் , கனகர் பாயும் மிருந்த காடிவாளது எருமாம் ஏழமாக Ome 

Cugas போல் தோத்துவித்து எள்ஏழியிசம் வெஷ் காமல் அறுறீர மட்டும் 

வெளம்பரம் , 

பூன்டை நெருப்பில் ேவேசு வைதீகு *இசக்கு? எல்ழம் மூலிலைய டமி 

சசரீத்சு நரைத்து அத்தடள் தீர் சேர்த்து காம்ச்.சக் குடிக்க உதரவாவு 

தீரும் ,
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பெய இலநீதை, புகர் போன்ற மூலிகைகளை அரைத்த 

காடியில் கறைதீது மத்திட்ருக் கடைய Coaed. அப்பொழுது துறை 

போன்று மேனே ஏரும் அதை எதற்றமல் பூச எரிவாதம் தீரும், 

வ்க்கல் (பா, 44, 30) 

ம பெயர்கள் 
னை வட மும் டை அம. a wy 

இகமா , வீக்குள் என்பலாகும் . 

இயல் 
கடை ஸை 

இற்நோம் ‘Ah’ teh? எகிழும் ஒலியடள் தலால் *விக்குல் ! 

அல்லி விக்கல்! esad இக்? 14? எதும் ஒபைடன் முூதலால் 

*இதமரீ 1 என்றும் கறுவா, | | 
இறுமி ஏழும் ஒலியுடன் "Sat லம் ஒவியம் கூடுவதால் 

மேல் தாட்டா!ர ஈஜக்கம்? என்கிறனர் . 

தோம் ஏரும் கழி 
க்கு வல னை ap oe Ge ௪௬ ee wr ஹிரா மை 

மதியம் காரம், இனிப்பு , சைப்பு, வாய கப பொருச்களை 

gered, மாப்பன்டத்தை மிகுதியாக புசிதீதாலம் வைகள் வயாற்றுள் 

புத்து எயிற்று காற்றைப் பெருக்கும் மேலம் தெடுநால் நோடுடன் 

படுகிகையறைப்பவர்கள்,  அிர்வேட்கை யழ்றேோரீ., பசியால் வாடிஎரீ 

நிரழவு தோயாளிகள் போன்றவர்களுக்கும் வத்கல் பூளை தோரயாக 

கும் மேளம் குளீரீத்த நிரல் தலை முருகுதாஓம், குஸர்ந்த agis 

காத்தல் இருப்பகாமம் விக்கல் ரும். 

இ௫ 5 பிரிவுகளை உடையது.
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oo an or me ஸூ 

3. பருத்தி அதை, நெற்பொரி, சற தப்பின gem தப்பிலி 

- ஏலம் முகன் கடைசீ சரக்குகளை நல்கு பாக செய்யு சர்க்கரை , தேகி 

சேர்த்து நன்றாக குழைத்த உள்ள விக்கல் நோம் போகும் . | 

2. பெருக்காலம், வேலிப் பருந்திரிலை சாது, நாட்பட்ட 

விக்கெள்ப் செர்த்து ஒரு பாத்திரத்திவட்டி உளை விக்கல் தேயி 

நோயாளியை வீட்டுப் பயற்தோடிப் போகும் , 

விப்புரதி (பா. 76) 

_ இர்பலையை நன்றாக காமிச்சி, குடிநீரிட்டு, லரதீது அதில் 

பரைத்து ஏட்டு நதில் நல்ல Opa. பால் சேர்த்த அள்புடல் காய்ச்சி 

அ௫ந்திளால் வப்புகுதி சோல் திரும், 

கர்ப்ப வப்புதுகி (பா. 78) 
த த ர ர அகன். அ அதன! 

தாழி நெய்யில் தரருக் கள்ளிப் பால் உழக்கு சேர்த்த காய்ச்சு 

அருந்திலால் கர்ப்ப வப்புடிதி தோம் போகம், 

@asd (பா. 40) 
tr te ge ௮ 

கையாந்தகறைச் சாற்றுடமி மக்ழஷத்சம் சேர்தது. prwia 

Qedy ches haan s eed. பூமி உப்புக் கலரதீத Oagrear ec 

கொள்எச் மசெய்தால் Gestad shod. 

விக்கம் (பா. 13, 2144 S51, 52, 54, 73) 
2 ae ae te uae 

1. மூக்கிரட்டை ரை சஸ்கமாக்கு, புடமிட்டு, வண்ண , 

விக்கம் குலறவூம் .
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2௨ சாறடை, உப்பு, அதக, சக்கு முதங்னைகளைச் சேர்த்து 

குடிநீறட்டி குடிக்க வீக்கம் போகும் , | 

8. தாளி, இசங்கு, சர, கறுநெருள்சில் , நீர்முகிள 

முதலிபவற்றை சேர்த்தக் குகிநீறட்ரு ஐதில் ெக்காரத்தைப் பொத்த, 

வெடித்து சேரித்து அருந்தளால் வீக்கம் மறையும் . 

4. எெக்காரம், ஸட்சாரம், இந்துப்பு போல்றமலைகளைச் 

சுத்தித்தப் பொரி செம்து waded, இக்சிச் சாற்றும் சேரித்தக் 

கொடுத்தால் வீக்கம் போலி ச க்கரல்டாகும் , 

5. குறட்டைப்பழம், தேங்காம் , இசங்கு, உள்ளி இவைகளின் 

சாறுகள் வகைக்கு 1 உழக்கு எட்தீதக் கொக்கு, ade கமனக் 

கென்ணெி சேர்த்து காய்ச்சி பருசிட்டால், 1 சாமத்தில் வீக்கம் 

மறையும் ன 
6. 3 பங்கு முலைப் பாலில் பாதி ளவு எ்0ெய் சேர்த்த ௮ 

அத்தடலி பஞ்ச திரவம், இரவே வி, கப்பு மக்சள் க௫முசம் சேர்த்து 

காங்ச்சு. இட்டால் விக்கம் போகும் , 

சொறி சரக்கு (பா. 317) 

இது ஒரு வலை சகுமநோம் சத்த மிள்மையால் agape ( 

என்ற பூச்சுமனால் இது வரஎதாக நவீன மருதீறுவதீதில் கூறப்படுகிறது . 

இது தொற்று நோயாக வரம். வெயில் காலங்களில் அதிகமாக ஏரும். 

சாதிவங்கம் , வெதிஎஓகு, தேள் முன்றையும் சம ௫௭௮ எருத்தக் கெர்ள்க 

ததை காய்ச்சி அருநீதிளால் சொறி சங்கு தோம் போகம், 

இது கழச்சலிக் ஒரு பரீவாகும். இநீதோயல் உள்௪ உனவு sore 

கழிக்கப்படும் இதனால் நோயாளி வன்மை குறைந்து இளைத்பக் காளப்பருவாச் ,



161 

வெள்குகிறி விலதயிலி தோல் நீக்கிய பருப்பு புலி விதத் தோல் 

எருத்து சேர்த்து மேகளைத்து மத்தித்து, அதில் வென்னெய் ஒரு கழ் 

சேர்த்தக் கொடுத்தால் நீர்கழச்சல் நோய் போகும், 

லெப்ப லாய (பா, 55, 59) 
a a ௬௯ ow ௬௯. 

இலவல்கம் , aihiew, Mare, owhend, அறுநாகப்பூ 

முத்தக் காசு முத் கடைச் சரக்குகளைப் பொரிடிசெய்த இத்துடன் பாலில் 

சுத்தி செய்த சிவதையைப் பொக செய்து செர்க்க Cadiad. 

மேலே கூறிப பொடி ஙகிஓ கழக்சு எர௫த்தக் கொவ்ரு தை 

தாள்கு பல்கு தேம், சரிக்கறையுடல் தல்தும் போதே லெப்புவாம தோய் 

போகும் , 

வாய்வு தம்பசம் (பா. 413, 114) 
eo ee ae ee ae விர் 

இது வாதம் எவ்பதல் ஒன்றாகும் . 

வாதத் தம்பச நோயல் வளிக்கழ்றம் முகந்து கால் புறலஷமிற்றகிகி 

அம்குக் குடைதல் , எரிச்சல், தெறுப்பு வீக்கம் இவற்றை ௨ள்டாக்சு உடல் 

ஹூமையும் தோக்ச் செய்யும் திமிரை emi de alan ae 

போல வரையச் செய்யூம். 

wudawd 

கழநி.௪ப் பருப்பு, சார்வேலை சாத, ange she, BS ary 

பருல்களலம் , Oadgdd, aeby ysau சரக்குகளை "நலபால்டழ் 

தல்வில் சேரீக்க வேவ்ரும், 

பூமி இதனை பெள்ளாட்ருப் பாலில் லேசு எத்த எட்டிலொள்றாக 

கருத்கிக் கொள்ள மேவன்ரும் பிலி இதை அ௫ுத்தினளால் வாத தம்ப 

தோம் நிக்க வரும்,
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வாத்சுராகதம் (போ. 115) 
—— வை கர வம அண ஹு ர. ஏர குட 

இ௮ சாதநதோமி என்பதன் பாிலைடங்கும் , 

இந்நோம் உடல் மெலிந்து அசைய க்கூடிய பூட்ருகளில் வீக்கத்தை 

உள்டாக்கி. நடக்க முடியாமற் பருக்கையல் கடக்கச் செயியும். | 

தோம் முதிர முதற வீக்கம் மருநீத சொறுபச் செய்யும், மேலம், 

உடல் தருக்கம், உளன் நனைவில்ற மிகுந்த தா க்கத்தை வருவித்தல் , 

anne fond கொண்டிருத்தல் ஆகியவற்றையும் பற்ப்பக்கும் , 

தடை டை ஒடை கை ஒரு ரஷ. 

ெள்ளெருக்கு , சத்தித்த குஸ்லாம்பு, முரந்கைப் பட்டை 

போன்ற சரக்குகளைக் சேர்த்த மருந்தாக்கி உண்டால் வாத 

சுராகிதம் தம்ப பார்க்காடிலோடி விரும்.
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