
 





முனைவர் பூ. சுப்பிரமணியம், எம்.ஏ., பிஎச்டி. 

சுவடியியல் துறை 
உலகத் தமிழாராயீச்சி நிறவனம் 

சென்னை 600 113 
7 ame mre are OP ene em ee SS ane fom mee 

1குவவாகடம்1॥ என்றும் இச்சுவடிப் பதிப்பாம்வேடி, உலகத் 

தமிழாராய்ச்சி நிறவனத்திர் 1990-93ஆம் ஐவீடிற்கான சுவடியியல் 

பட்டயசீ சால்றிதழ்த் தேர்வுக்காக, வே. நெடுஞ்செழியன் நஐவர்களால் 

உருவாக்கப் பெற்றது என்றும், இதற்ர௫ு முன் இவ்வாயீவிள்மீது இவருக்கு 

வேறு எநீதப் பட்டமும் அளிக்கப் பெறவில்லை என்றும் சான்று வழங்கு- 

கில்றேன் , 
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வே. நெடுஞ்செழியன் 

சுவடியியல் மானவர் 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நீறவனம் 

சென்னை 600 113 
லகு அமை எமை மை கால ஊதா மண மு மகர eek tee ee பொன 

நண கோர கல சகுண ஆட்டி. கன கண. 

*குணவாகடம்1 என்றும் பெயாய இல்லாய் சுவடியியல் 

பட்டய மேற்படிப்புச் சார்றிதழுக்காகப் பதிப்பிக்கப் பெற்றது 

இப்பதிப்பாய்வேடு என் சொந்த முயற்சியில் உருவானத என்றும், 

இதற்கு முன் வேறு எந்த பட்டதீதிற்கும் அளிக்கப் பெறவில்லை எவ்றும் 

உறுதி கூறுகிறேன். 
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அறை ஒத ee ee noe அ அதமம். 

ஈஎன்னை நமீறாக இறைவள் படைத்தனன் 

séaa shores தமிழ்செயியு மாறே! 

உலகத் தமீழாராயிச்சி நிறவனம் நுவீடுதோறும் நடத்திவரும் 

சுவடியியல் பட்டய மேற்படிப்புசீ சான்றிதழ் எகுப்பீல் சேரீவதற்கு எனக்கு 
அன்பு கூரீநீது அறுமதியளிதீத, நிறலளத்திர் முள்ள ஈள் இயக்குநர் முனைவா் 

சலம்பொலி சு. செல்லப்பன் அவர்களுக்கு நன்றியுடையேள். இல்வருப்பில் 
சேர, ஆக்கமும் ஊக்கமும் தளித்த எள் முனைவர் பட்ட ஜெறியாளரும், 
பச்சையப்பன் கல்லா ரீதீ தமிழ்தீதறைத் தலைவருமான பேராசிரியர் முனைவர் 
லெ.தெ. மாணிக்கம் இவர்கட்கு என்றென்றும் நன்றிக் கடப்பாடுடையேள் , 

பட்டய மேறீபடிப்புசீ சான்றிதழ் வகுப்பிர் ஒ௫சிரியராக வி௱ங்கி, 
சுவடியிபலை அறழகப்பருத்தி, நய நெறிழறைகளை வழர்சி, இப்பதிப்பாய்விச் 
தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை பல்லாற்றாறும் உறுதுனையாயீத் இகழ்ந்த 

முனைவா் பூ. சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு எல் நெத்சார்ந்த நன்றி உரித்து, 
இவ்வகுப்பில் நான் மானவனாவதற்குத் தா வீருகோலாயீ வி௱ங்கிபவரும், இல்- 
வகுப்பாசிரியருள் ஒருவருமாகிய முனைவர் டி. மகாலட்சுமி அவர்கட்கு என் 
உளமார்ந்த நன்றி, மேலும், இச்சுவடியயலிச் பல்துறைகளையும் பயிற்றுவித்த 
முலைலர் அன்னி தாமசு, முனைவர் சீ. சசிவல்லி, முனைலார் ௪. சிவகாமி 
ஆகியோர்க்கு எல் sag. 

இப்பட்டயப் படிப்பிற்கும் பதிப்பாயிவுகீகும் தேதேலையான இளனத்து 

தால்களையும் இன்முகத்தோரு எடுத்துத் தந்துதவிய நிறுவன நாலகர்கள் 

திருமதி ௮. யோகம், திரமதி இரா. பார்வதி மற்றும் செல்வி ௪7, கீதா 

ஆகியோர்க்கு நன்றி கூழம் பெற்றே, 

பதப்பாய்வில்கள் அவ்வப்போத எழுந்த அித்தமருதீதுவதீதறை சார்நீத 
ஐயங்களைக் தெளவுறுத்திய மருதீதுவர்களும் பகுதி நர சுவடியியல் மானவர்ககு- 

மான ,



1. திநி.செல்வரங்கம் 

2. செல்விகளாசு கி தவி 
மோ. 

3. திருமதி, மல்லிகா 

ஆகியே ஈர்க்கு நன்றி$யள் , 

இசீசுவடிய ஈய்விற்கு உறுதணயாய் நின்று உரிய கருத்துகளை அவ்லப்- 

போது வழங்கிய கெழுதகை நனீபரீகள் திர. மு.௮. மாணிகீகலேலு, திரு) 

முகஷர் கா, முதீதுமனி, திர. மொ. மருதமுத்து, திற. திரவிக்கிரமன் 

மற்றும் அறுவர் குழு மானவ நன்பார்கள் அனைவரையும் எல்றும் நசிறியோரு 

இல்லாய்வில் படிநிலை. வளர்ச்சிக்கு ஒல்ஓம் வகையெல்லாம் உடனலிறு 

உதவிப நிறுவன ஆசிரிபார்கள், அலுவலர்கள், இயிவு மானவர்கள் மற்றும் மொழி- 

பெயர்ப்புத் துறை மானவர்கள் துனைவர்க்கும் எல் அலீபார்ந்த page 

ஆய் வேட்டைச் செப்பமுறதீ தட்டசீசு Osdg தந்த தகையாளர் திந. 
வி. வாசுதேவன் அவர்கட்கு என் நன்றி, ஆய்வேட்டின் புறவமைப்புப் பணிகழுக்கு 

வழிகாட்டி உதவிப gy. dey கந்தசாமி அவரர்கருக்கு என் நட்பார்நீத நலறி, 

Qégh இவ்வாயிவிற்கு உதவியோர் பலரும், இடசீசுருக்கம் கருதி, 

இவ்வுரையில். இடம்பெறவில்லை யெனீழம், அன்னவரனைவரும் எள் இதயத்தில் 

என்றென்றும் Bap ssouud . 

ஈகாலத்தி வாற்செய்த நள்றி சிறிஜெனிழம் 

ஞாலத்திர் மானப் பெரிது! 

111117



இயல் 

ae 

பொருளடக்கம் 

சான்றிதழ் 

உறுதிமொழி 
நன்றியுரை 

பதிப்புரை 

நா லாயிவு 

1, சித்தமருத்துவம் 

Il. நாலாசிரியர் 

Ill, gra 

Iv. மாற்பொருள் 

Ve மால் - நடையும் நயமும் 

மூல நூல் 

குறிப்புகள் 

துவைநா நிபட்டியல் 

பிள்ளினைப்புகள் 

_ பாடல் முதற்குறிப்பு அகராதி 

அளலைப் பெயர்கள் 

சொல்லடைவு 

மூலிகைப் படங்கள் 

98019 

ee 21 

ee 30 

22 33 

26 40 

02 121 

"8135 

°* 233 

உக 236 

க்! 

உடு 

ws 52 

பக்கம் 

- 20 

- 29 

- 32 

- 39 

- 120 

- 134 

- 232 

- 235 

- 239 

ஸ் 30. 

ல நஜ 

- தத 

- 61



GIDOGOON NOON HN 008 

ப திப் புரை 

DIOGOHHNONN0VI9O



> oF OF ee சார வம 

முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளாய்ப் பிர்லைப் 

புதுமைக்கும் பேரீத்தம் அப்பெறிறியதாம் விளங்குவது நம் தமிழ்மொழி. 

இலக்கியம், இலக்கனம், இசை, நாடகம், மருத்தவம், சோதிடம் 

முதலான துறைகள் தோறும் என்னற்ற நா ல்களைத் தமிழ்மொழி காலநீ- 

தோழும் பெறீறு வளர்ந்து விளங்கிற்று, தமிழரசி இத்தகு ரிப் நா நீ- 

செல்வந்ீகள் யாவும் பன்டை நாளில் ஏட்டிச் சுவடிகளிலேயே எழுதிகலக்கப் - 

பெற்றன. இன்று நமக்கு அச்சில் கடக்கும் பழந்தமிழ் நால்கள் யாலும் 

இவ்வேட்டுச் சுவடிகளினின்று பதிப்பிக்கப் பெற்றவையே, எனிறும், இதுவரை 

பதிப்பிக்கப்பெற்ற சுவடிகள் உலகிறள்ள தமிழ்சீசுவடிகளிர் மொத்த என்னிக்- 

கையில் இருபத்தைந்து விழுக்காடே. | 

Sager - நலயும் செயஓம் 
கண அண cm கலா cee 8h woe ee ON Oe OH வனக ஹல ர சட எவை வம் கமம் 

Lah oo. நாளில் எழுதப்படி பொருள்களாக, பாறை, பனையோலை, 

மரப்பட்டை, செப்பேரு, பானையோடி முதலான பலவும் விரங்கள , இவறீறுள் 

பனை, நம் நாட்டில் மிததி என்பதாஏம், ஏடு தயாரித்தமம், எழுததலம், 

எருதிதுச். செல்வதஹம், பாதுகாத்தவம் எளிது என்பதாலும் நம் முள்ளோர் 

பளையோலைகளி£லேயே மிததிபும் எழுதிார் . 

இவ்வேருகள் ஏறத்தாழ முந்நாறு நன்டுகளே நிவலைபேறுடையள , மேலம், 

தட்பவெப்ப நில மாறுபாருகள், வெய்யில், மழை முதலான இயற்கைக் 

கா ரணிகளாஓம்? கரையான், இராமபானம் முதலான பூச்சிகளாகிப செயற்கைகீ



é 

| ei gato ret இவை விகரந்தழியும் இயல்பா. அன்றியும், முன்னாளில் 

அதைழ்தோ ஒடிந்ததோ போன சுவடிகளைப் படியெடுத்துக்கொளீடு 

பலீனார் அவற்றை ஆற்றிலோ, திமிலோ இழும் வழக்கம் இருநீதது பசீ- 

னாளில், காலப்போக்கில் இச்செயல், காரனகாரயம் .மறகீகப்பட்ரடு 

வெறும் மரபுவழிச் சடம்காக மாற்றம் பெற்ற நிலையில் தம் முன்வோராிச் 

மூடத்தனத்தால் நடிப்பெருக்கழம், வேள்வி நெருப்பறம், படியெருக்காம- 

லேயே நாம் இழந்துவிட்ட ஏட்டிசீசுலடிகள் மிகப்பல, இவ்வாறு நமது 

பழந்தமிழ்ச் சுவடிகள் பல காலப்போக்கில் அழிவற்றன.  இலீறும் அழிந்த- 

கொள்டிருக்கிர்றன . இத்தகு குழலில், இன்று எஜ்சிபீரக்கும் சுவடிகளில் 

பொதிந்த கிடக்கும் நம் இலக்கியசீ செல்வங்களை அச்சில் வெளிக்கொளர் ந்- 

தாலல்றி நம் இலக்கியப் பரப்பு முழுமை பெறாது, எனவே, நுவறிறைப் 

பதிப்பித்தல் நம் கடன், | 

Cae sTcge ms வர்லால் அச்சுக்கலை ஏற்த்தாழ கி.பி. பதி- 

னாறாம் நா ற்றானிடளவில் நம் நாட்டிற்கு வந்தது. இவ்வச்சு&ஃ. கலையிச் 

வரவால் ஏட்டருச்சுவடகள் பல பதிப்பிக்கப் பெற்று நூல்களாக உருப்- 

பெற்றன.  டாகீடார் உ.வே. சாமிநாதையர், இர. எல். வையாபுரிப் - 

பிள்ளை, தர. அி.லை. தாமோதரம்பிள்ளை முதலானோர் இச்சுவடிப் 

பதிப்புக் கலையைத் தொடங்கி வைத்தனர். அவர்களைதீ தொடர்ந்து இன்று 

உலகத் தமிழாராயிசீசி நிறுவனம், தத் சரசுவதி மகால் மூலகம், கீழ்தீ- 

திசைச் சுவடி நாலகம் முதலான நிறுவளங்கஞம் இச்சுலடிகளைப் போற்றிப் 

பேனிப் பதிப்பிக்கும் பனியைசீ செய்து வருகின்றன ,
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உலகத் தமிழாறாய்சீசி நிறுவனம், * சுவடியியல்: என்ற பட்டய 

வகுப்பை நடத்தி வருகிக்றத.  அப்பட்டய வகுப்பிச் ஒரு பிரிலாக, தில் 

பயம் மாளவர்களைக் கொள்ரு, ஆன்புதோறும் பழம்பெரும் ஏட்டசீ 

சவடிகளைப் பதிப்பித்து வருகிறது. அவ்வகையிலயே இந்நிறவனச் 

| சார்பில் குணவாகடம்! எதும் பெயரிய இச்சுவடியும் பதிக்கப் பெறுகிறது. . 

களம் 

இன்று நம்மிடமுள்ள தமிற்ச்சுவடிககுள் பெரும்பாலானவை மருத்துவச் 

சுவடிகளே, அம்மருதீதலச் சுவடிகளில் வாழ்ந்தகொர்டிருக்கிள்ற மருத்துவ 

முறையான, நநீதமிழாசி பாரம்பரியச் சிறப்புமிக்க முறை, சிந்துவெளி 

நாகரிகத்திலேயே தோறிறம் கொன்டு, தமிழகத்தில் பொதுவான மருத்தவ 

முறையாக வி௱ம்கிப் பிரி சிதீதார்களால் போற்றி வளர்கீகப்்பெற்ற நிலையில் 

சித்த மருத்துவமாக மிறிர்ந்தது. பிள்னாளில் நரியச் செல்வாகீகளாஓம், 

தொடர்ந்து நுழைந்த நஙிகில மருதீதுவச் செல்லாக்கனாலும் மெல்ல மெல்ல, . 

மக்களிடையே வழக்கொழிந்து ஏருகஸ்ம், நாட்டுப்புற மகீகளிச் மங்களமே 

வாழ்ந்துவர நேரிட்டது. எனிறம், தற்போது, பிற மருதீதுல முறைகளால் 

கைவிடப்பெற்ற நோய்களைப் போக்கும் ஆற்றல், பிசிவிளைவுகளிக்மை, வாழ்- 

நாளை நீட்டிக்கும் வளமை முதலான இதன் தனளிச்சிறப்புகளாலம் இம்மருத்துவ 

முறையை மீர்ரூம் தழைக்கச் செய்தால் உலகில் 0 நாயீத் துசிபதீதை முழுமை- 

யாக ஒழித்து நோயற்ற வாழ்வை உலகிற்கு வழங்கலாம் என்ற சாப சிந்தை - 

யாம்). தமிழரிர் தொல்மை வாய்த்த கலைச்செல்வங்களைப் பேனிக்காக்கும் 

கடமையியாஓம், இச் சிதீத மருத்துவத் துறை மீர்பும் தழைகீகதீ தொடரற்கிற்று, 

இச் சித்த மருத்துவத் துறையிர் மறுமலர்ச்சியில் பெரும்பங்கு வளிப்பன மருத்துவச் 

சுவடிப் பதிப்புகளளே, இவ்வாறு ஏட்ருசீ சுலடிகளில் தூங்கும் மருதீதுவ
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முறைகளை அச்சர் வழியே தமிழலகுக்குத் தருலதள் மூலம் மருத்துவத்திர் 

முழுதீதன்மையையும் உலகுக்கு ஜவெளிஃகொளர்்ந்து நன்கு பயன் பெறலாம். 

மருத்துவத் துறையில் நோய் நாடி, தோய் முதல் நாடி, அது 

தனிகீகும் வாம் நாடி வாயிப்பசீ செயல்பருவதன் மூலம், 0 நோயை 

ேரொரு களைய வழி கான்பது நம் மருத்தவ முறை, அவ்வகையில் 

தநோமிகளை நன்கு ஆய்ந்த, அந் நோய்களின் குறி குளங்கள், அவறிறிர் வன்மை 

மெல்மைகளைத் தெளிய ஊரித்தி, அவற்றைத் தீரிக்கும் வழி வகைகளைக் 

கூறுவது 1 வாகடம்! ஆகும். இவ்வாறு Carian குறி குனம்களை ஆய்ந்து 

கறி அவற்றைத் தீர்க்கும் மருத்து முறைகளையும் கறவதாக , !॥குனவஏகடம்। 

எதும் பெயாிப சுவடி உலகத் தமிழாராயீச்சி நீறவனத்தி சுவடி gr wad ged 

உள்ளது. இது இதுவரை ஙாராலம் பதிப்பிக்கப் பெறவில்லை. குனவாகடம் 

என்ற பெயரால் ஒன்றிரண்டு நால்கள் முன்னரே வெளிவந்துள்ளன. caf 

அவை இச்சுவடியிரிர்று முற்றம் வேறானவை, எனவே, மருதீறவதீதிற்கு 

முதனிலைய £ஈகிப நோயாராயீச்சியயயும், முடிவு நிலையாகிய. மருந்து செம் - 

- முறைகளையும் ஒருசேரக் கூறும் நால் என்பதாலும், இதவனையில் பதிப்பிக்கப் 

பெறாதது என்ற காரனத்தாஓும், *குனவாகடம்॥ எதும் இச்சுவடி, ஆம்வாள- 

ரால் பதிப்புக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்றது. 

இடமீ 

உலகத் தமிழாராயீச்சி நீறவளனச் சவடித்துறை நா லகத்தில் 73ம் 

எண்ணுள்ள சுவடியில் இந்நால் இடம்பெற்றுள்ளத. நாறீறுக்கு மேற்பட்ட 

ஓலைகளைக& கொட இச்சுவடியில் முதல் 62 ஏருகளில் இந்நால் அமைந்து 

வாங்குகிறது



G
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வண அமை வம வல கத. 

சுவடியிர் இருபுறமும் மூங்கில் பட்டையாலாகிப சட்டம் உள்ளத , 

ஏடுகள் சாதாரணப் பனை வகையைச் சேர்ந்தலை, இச்சுவடியிர் நீம் 

37௨5 செ.மீ. அகலம் 3 செ.மீ. சுவடியைச்ீ செம்னமையாககீ கட்டி 

வைத்தற்கேற்ப ஓலையிீர் நடுவே இரு பொத்தல்கள் உள்ளன, desire 

பயன்பாட்டிள் காரனமாக ஏருகளிரி ஓரங்கள் தேயிந்துள்ள . மேலம், 

அல்வோரங்கள் இடையடையே செல்லரிக்கப் பெற்றும், ஒடிந்தம் ஒழுங்- 

கிகிறிக் கானப்பருகிர்றன, ஏருகளிம் மையப் பகுதிகள் இராமபாளப் பூச்சி- 

களால் நரிக்கப் பெற்று ஐங்காங்கே சிதைநீதள்ளன. சில ஏருகளில் 

இடத ஒரப் பகுதிகள் சிதைவுற்று ஒடிந்தவிடம் நிலயில் உள்ளன, 25g 

எ்ணுள்ள ஏட்டில் வலப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரையிலான ஏரு 

ஒடிழ்துள்ளது . இத்தகு குறைபாடுகளினால் சுவடியமகள் சிற்சில பாடலடி- 

கஞம், தொடர்களும், சொறிககும், எழுத்துகரும் சதைநீதள்ளன. மேம், 

ஏட்டின் நருவே நங்காநீகே வெடிப்புகள் மிததியாகக் கானப்பருகின்றன , 

HSE அமைப் ( 
om wee ரக கோக om கமண அடி நம்ம. 

சுலடியில் .நால்: தொடங்கும் ஏட்டிற்கு முனினேட்டில் ॥குனவாகடம்॥ 

எகிறு நாலில் பெயர் எழுதப்பெற்றுள்ளது : 

சுவடியிர் தொடக்கமாக, முதல் ஏட்டின் இடது ஓ.ரதீதில் ॥உறரி ஓம். 

நன்றாக , குருவாழ* என்ற தொடர்கள் அமைந்துள்ளன . தொடர்ந்த gr oe 

பெயர் இடம்பெறீறுள்ளத » சுவடியிர் இடது ஓரங்களில் வருனவாதம், Ns
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பாகீரு குளம்? Umavdg edigdgdé கொள்ள, சத்தி குலிமத்தக்குகி 

குளிக , குதிரைவலிக்கு அத்சனம் என்றவாறு உட்தலைபிபுகள் கொருக்கப்- 

பட்டுள்ளன. எனவே, சுவடியிள் இடது ஓரப்பகுதி தலைப்புகள் wood 

மா நிபெயர் முதலான குறிப்புகளை எழுதப் பயலி்பட்டிள்ளமை பெறப்படுகிறது , 

வலப்புற ஒரத்தில் இடம் விடாது, நால் இறுதிவரை எழுதப்பட்டுள்ளது 

நால் 

தாலிச்கன் நாதாற்று அறுபத்தைந்து பாடல்கள் இடம்பெற் நுள்ளன , 

பாடல்களின் அடிகள் யாவும் உரைநடை போன்றே இடைமீடிலீறித் தொடர்ந்து 

எழுதப்பட்டுள்ளன , அடிகஞம், சீர்கமம் பிரிக்கப்படவில்லை, ஒரு பகீகத்- 

திற்கு எட்டு வரிகள் இடம்பெற்றுள்ளன .. பாடலிச் முடிவைக் குறிக்கும் வகையில் 

அவ்வப்பாடலிரி இறுதியில் நதற்குரிப தமிழ் என் கொடுக்கப்பட்டுள்ளத . எனிணி?் 

இருபுறமும் கூ என்ற குறிமீரடு கானப்படுகிறது , எண்ம் பாடல் எண்கள் 

இடையிடையே விடிபட்டும், ஒரிரு எனீகள் இருமுறை இடம்பெற்றும், ஒருசில 

பாடல்களுக்கு எர்களே குறிக்கப் பெறாமஓம், ஒழுங்குமுறைய$றி தமைந்தள்ளன , 

சான்றாக 20ம் என்ணனுள்ள பாடலுக்கு அடுத்த பாடல் எஸ் குறிக்கப் பெற- 

வில்லை. மாறாக, அதற்கு அருதீத பாடல் 21 எள எரி. குறிக்கப்பருகிறது ஃ 

மேலம், 72ம் எீணுள்ள பாடறுக்கு அடுத்து 73 இடம்பெறாமல் 74 என்று 

என் குறிக்சுப்பட்ருள்ளத., 127 என்ற என் இருமுறை உள்ளது , 

பாவமையப்பு 

marsh எலும் இச்சுவடி செயியுள் வடிவினது. பெரும்பாலாக 

பாக்கள் அறுசீர் விநத்தந்களாகவே உள்ளன. சில எழுசிர், எண்சீர் விரத்தங்- 

களாகவும் அமைநீதுள்ளன , பதீதுகீகு மேற்பட்ட சீர்களைக் கொல்ட..
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பாடல்களும் இதில் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன, நாலில் இடையயே 

வெண்பாக்கள் உள்ள. கலிவிருதீதம், கட்டளைக் கலித்தறைப் பாடல்- | 

- கள் ஆகியனவும் ஒன்றிரண்டு தங்காங்கே அமைந்துள்ளன... 

வென்பாக்கள் இடம்பெறும் நிலையில், அவ்வப் பாக்ககுக்கு மேலே 

வெண்பா என்று சட்டப்பருகிறத,ஃ வெண்பா முடிந்த, வீருதீதப்பா 

தொடருமிடத்ீது, ॥விரநதீதம்॥ என்ற குறிப்பு இடம்பெறுகிள்றது. cats, 

அவற்றுக்கு மேறிபட்ட சீர்களைக் கொன்ட பாக்கள் மட்டும் சிற்சில 

இடங்களில் ஆசிரிய விருத்தம் என்று பாவிளம் தோன்றச் சுட்டப்பருகிலிறன., 

மேலம், பாக்கள் ஓசையால் வேறுபடுமிடத்து, 10 வேறு1॥ என்ற சொல்லால் 

விநத்தப்பாக்ககும் வென்பாக்ககும் கவிவிநத்தங்கரும் கட்டளைக் 

கலிதீதுறைகரும் தத்தமக்குரிப சீர்களில் எனீனிக்கையால் அவ்வல் வி௱த்திற்கு 

உ௱ியளவாக உள்எளவேயலிறி, இலக்கண முறையான் முழுதம் பொருந்துவன - 

வல்ல... மேழம், விருத்தம்களிள் அடிவரையறைகரும் sided மிக்கு , ஆறடி 

எட்டடிகளில் அமைநீதுள்ளன ஃ 

உரைக்குறிப் பு 
க னன எம ௯௭ வம வன ரர ரம 

பாடல்களுக்குக் அழ ஒருஅிலை இடங்களில் குறப்புகள் COT SOLUTE 

இடம்பெற்றுள்ளன . சான்று? 

பரவை குனம் முற்றும் (114 ) 

உளமாந்தை முற்றும் (126) 

சுவாசகாசத்துக்கு இருத்துவாதி உஊள்டை - பத்து நாள் வொரல்தும் 
148



எழுத்தமைப்பு 

எழுத்துகள் ஓஒ.ரளவு படிகீககீ கடியகவாக உள்ளன.  ஏடெழுதி- 

யோர்க்குப் போதிய மொழயறிவு இன்மையால் எழுத்துப்பிழை மிததிமாக 

உள்ளது.  ஒறீறெழுத்துகள் புள்ளிபிடப்பெறவில்லை. எகர, ஒகர, உயிர் 

awd, உயி ரழுத்தகளில் குறில் நெடில் வேறுபாடு இல்லை. ஏனைய 

உயிர் , உயிர்மெய்களில் குறில் நெடில் வேறுபாடு பேனப்பட்டுள்ளது 

Hele (௧1 எதும் நெட்டியிர் ஓரிடத்தில் ॥ஜுா என்று எழுதப்பட்ருள்ள2 . 
அ 

ஆறெம் - ஐநெம் (40233) 

2. tat என்ற உயிர்நெடில், ॥1இ॥ என்று குறில் வடிவாக எழுதப் - 

பட்டுள்ளது ஃ தனால் உயிர்மெமயி வடிவம் நெடில் குறியுடனேயே உள்ளது 

ஈரஓம் - இரஓம் (3851) 

2... 1௯1 என்ற நெடில், 1உள॥ என ஈழெழுத்தாகப் பிரித்து எழுதப் - 

பட்டிப் படிப்போர்க்கு மயக்கம் தரும் லகையில் காளப்படுகிறது , 

ஊறிப் பந்து - உணறிப் பிளந்த (20121) 

தே வெறீறிலையல் - உளதே வெற்றிலையில் (275!1) 

ஊறிக் காத்சு - உளறிக் காத்சு (3391) 

4. ஐகார உயிரிம் வடிவம் 1 gut ad p எழுதப்பட்டுள்ளது. அதனி 

. மொழி முதல் உயிர்மெய் வடிவம் இடம்பெறும் நிலையில் ஐகாரத்தோடு யகர 

ஒற்றும் இனைத்த கானப்பருகிறது .



ஐயம் - gud (752) 

| ஐயூமோகித்தபோசது - gdyCoreesGung (25°51) 

கைகால் - melatd (18523) 

மையார் - மைய்யார் (18524) 

நைந்திராதே -~- நையிந்திராதே (43522) 

அ... ஒறிறு மிகக் கடாத இடநிகளிலைல்லாம் ஒறிறுகள் மிடிந்தள்ளன , 

ore gs 

காயிச்சல்கீ குளிநம் (1023) 

கடலில்த் தரங்கம் (3733) 

தலையிழ்ப் புருவத்தில் (49௨1) 

மீற ஈமல்கீ கொரி (13723) 

பால்கீ கத்சி (16051) 

தேம்பல்ப் பொடி (256௨4) 

சநிீறும்த் சகரவாதம் (264௨4) 

மத்சள்க் குலவுசெரி (29851) 

மடல்சீ Faq (36072) 

 G@sdordh Oarlear(456 38) 

2... ஓறொறிறு மிக்வேன்டிய இடத்தில் பிறி? தாபெொ௱ற்று வந்து மயங்கும் 

நிலை கானப்பருகிறது ,



10. 

அதீதக் கனீடம் —- அத்தரங் aah (762) 

மூசீசு — முட்சு (921) 

வரட்சி - வரச்சி (2122) 

எரதன்மம் - எரிதம்மம் (15 தலைப்பு) 

குன்மம் - குல்மம் (13124) 

வேட்கை - பேகீகை (27133) 

திரட்சி ஐச (23023) 

இச்சயமாய் - நட்சயமாயி (31624) 

சிலை ஒற்றுகள் வரவேவீடிய இடங்களில் விடுபட்டுள்ளன 

FTA gs ; 

உலா ந்த டன உலநீது (௪23) 

காய்ச்சல் - காச்சல் (2321) 

புணர்ச்சி ௩ புணகீளி (6125) 

பார்க்கும் - umégih (65271) 

காமிச்ச.கி0லா * வாச்சுகிலோ (16832) 

suit 3a ~ இமிதீ்து (18525) 

தா யீமையுளிள து மையுளிள (18728) 

இர்ப்பாமிசீசல் - நீர்ப்பாச்சல் (19336) 

படர்நீத - wuts (221-24) 

சார்க்களை - சக்கரை (24434) 

yar és ப - முதிநீத (25021)



இம, 

Il 
வார்தீதரைதீது - வாத்தரைத்து (51622) 

பதார்த்தம் - பதாதீதம் (58724) 

தீர்ந்து எ. நீது (453210) 

கர உயிர்மெய்கீகும் ॥£॥ என்ற துனையெழுத்திற்கும் இடையே 

வரிவடிவில் வேறுபாரு பேனப்படலில்லை. cally Up சுவடிகளில் பெரும் 

பாலம் ரகரமானது, 11 எவ்ற தனையெழுத்து வடிவிலேயே : எழுதப்பெழும் . 

ஆனால் இச்சுவடியிலோ அத்துனையெழுத்தம், ரகர உயிர்மெயியும், 11 

என்றவாறு வலப்பக்கக் கோடு கீழ்நோக்கி நீட்டப்பெறீறு ரகர aug. ald 

உள்ளன « ஆனால் ரகர ஒறிறு, நுணையெழுதீதிறிமிறு வேறுபட்டு வி௱ங்கும் 

வனைம் இருபக்ககீ கோருகடம் சமமாக இருக்க வலப்பகீககீ கோட்டிலி 

முடிவி பக்கவாட்டில் கோடொரகலீறு இனைகீகப்பட்டு nt என்ற வடிவில் 

உள்ளது » என்றம், இவ்வேறுபாட்டு நிலை அற்சிலை இடநீகளில0யே Le = 

பற்றப்பட்டுள்ளது . 

FTA Ds 

வனீரு சேட் குழலிராளே (14:34) 

தயியதோர். நாசி (2723) 

கங்குல் சோ. (2923) 

பிற நீதோர் (2023) 

தக்கதோர் (2323) 

பூர்வனாசம் (2521) 

நீர் வத்தித் தலீனீர், தேரும் (30253) 

இல்வாறு ரக ரதீதைப் போன்றே தனையெழுத்தை எழுததல், ரகர 

ஒற்றை வேறுபடுத்திக் காட்டுதல் ஆகியவற்றை ேதோக்க, ற, பத்த ர



ic 

geuapgsemcGu இச்சுவடி எழுதங்காலத்தில் தெளிவான வேறுபாரு 

இருந்திருக்க வேன்டும். ஏடெழுதுவோரின் தெளிவிச்மையால் அவ்வேறு- 

பாட்டைப் பிம்பற்றுவதில் குழப்பம் ஏற்பட்டு இச்சுவடியில் அள்வேறுபாட்டிள் 

தெளிவற்ற நிலை காலப்பருகிறது. அல்லது மூலச்சுலடியில் இல் வறுபாரு-- 

கள் தெளிவுறப் பேளப்பட்டிருக்க வேவீடும்; படியெடுதீதோரிர் கவன- 

மீன்மையாஈல் இச்சுவடியில் இவ்வேறுபாட்டில் தெளிவிக்மை ஏற்பட்டிருத்தல் 

® 

கடும், 

ஈம். ற), Ds pe, M, த;,ன, னள. ரகய இன எழுதீதகஞுக்கு இடைய 

வேறுபாடுகள் சரிவரப் பிச்பற்றப்படவில்லை. ஓரெழுத்து வரவேண்டிய 

இடத்தில் பிறிதோர் எழுத்த மயற்கி நிற்கள்றத , 

இருத்துவிபாதி - இறுதீதுவாதி (35024) 

தீர்க்கும் - திற்கும் (:55:3) 

கருப்பத்சாறு  கறுப்பத்சாறு (127921) 

srk og - இறிகருகு (20321) 

பருப்பு = vay (32121) 

121-22 Dp - ற 

மறுபடி - மருபடி (2௨3) 

அறிந்து - alga (224) 

ஏறியும் ஏறியும் (3-1)



குறைநீத ~ குரைநீது (16521) 

செம்மறி = செம்மாா (18921) 

12254 p-a@ 

விழி. - விரி (422) 

கழுத ன கடத்து (9௨2) 

கழஞ்சு - களஜ்சு (131-3) 

கிழங்கு - aig (16921) 

மெழுகுனீணும் - மெருகுளிணும் (25122) 

122௦2 ao = 

வெருதீது - வெழுத்து (17323) 

. தாதுவை  துதுவழை (19623) 
உளையும் = உழையும் (20221) 

குளிப்பாட்ட - குழிப்பாட்ட(215:5) 

தேரீவாளத் ஃ தோர்வாழம் (226 23) 

132323 ந ஃ ன 

G pr alh - Genre (16622) 

நாளொன்று 2 னாளொகீறு (176 21) 

Qa & wrt - வென்னீர் (22723) 

நன்னா! - னனீனாரி (22951) — 

நெல்லி - ளெல்லி (31633)



1.4.1. ண ஃன 

எ்பது - என்பது (621) 

salad tt - தன்னீர் (19523) -. 

என்னெயுடன் - crdoomuid (2535.4) 

பனத்தொடை பனத்திடை (286.1) 

அட்டினம் = உட்டனம் (39933) 

2 ஐ 
13432 திநமுனி வ Soya (923) 

| aad g - eet 3 (17122) 

Si gih - ses op th (21333) 

நன்னாரி - நன்னாரி (219.4) 

குலீமம் - குனிமம் (27831) 

உ வல்லின உயிர்மெய்கள் தம்மொறிறுககுடன் கடி வருங்கால் அவ்வி- 

ஏவ்டையும் இனைத்தக் கட்டெழுத்தாக எழுதுதல் SQ Oly. Ban 

க்கு. என்ற இரன்டெழுத்துககும் ஒன்றினைக்ீகபிபெறீறு , 

எனீழம் இக்கட 

டெழுத்ீதுப் பய்பாரு உட்தலைப்புகளில் மட்டுமே இடம்பெறீறுள்ளது , 

க்கு - &p 

வாறே இச்சுவடியில் , 

கட்டெழுத்தாக ஒரிந இடம்களில் எழுதப்பட்ருள்ளன ஃ 

பித்தத்தகீகு - பித்தத்தனும 

Sil « சுவடியில் கானப்பெறும் பிழைகளும் திரத்தங்கரும் , 

பிழைகள்? எழுத்துப் பிழைகளேயன்றி வேறுசில பழைககும் 

எடெழுதவோரால் நிகழ்ந்துள்ளன ஃ 

1321 உற்றதோரீ கீழ்வயிர்றில் (54) என்ற பாடலிர் தொடக்கமாக, 

குடலில் வலிக்கும் காளையும் குமுறிமிரையும் மந்திக்கும்।॥ (37) 

என்ற பறிதார் பாடல்வாிி தவறாக எழுதப்பட்டிள்ளத ஃ .
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1:2 1வந்ததோர் பிரமேகந்தான்। எனதீ தொடங்கும் 4386ம் : 

3ணுள்ள பாடலே, இடைவறிகள் விடிபட்டு, முதல் இறுதி வரிகள் மட்டிமே 

Ganda, அதற்கு முந்திய என்னுள்ள பாடலாகச் சுவடியில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது 

1.3 ॥ உதீதிடிம் வென்ீனெயது* என்ற வரி இருமுறை Tess ut GATE 
140). 

1௨4 teanygd surat (88) aap உட்தலைப்பு 1! வரக் கானி 

Te எழுதப்பட்டுள்ளது, 

1.4 oft கழஞ்சு என்று குறிப்பிடிமிடதீத, றயரு எலிறு எழுத்து வடிவில் 

தொடங்கி என் வடிவில் குறிப்பிட்டிள்ள நிலை காளப்பருகிறத (285). 

ட்ரு என்பது 151இளி தமிழ் வடிவம் /. 

2. மிகை 
— எஸ 

பாடலில் நங்காங்கே மிகைச்சீர்கள் அமைந்து ஸிாங்குகிள்றன , 

2340 ate (1331) 

B
e
 

வானே (41223) 

2.63 மோரே (444.2) 

3.  விடிகை 

பாடல்களில் சிலவற்றில் சீர்கள் விடிபட்டுள்ளன , 

3.4 கொடி வேலி பருத்தி - கொடிவேலி வேலிப்பருத்தி 
(12031) 

332 மொள்று - மொல்வொர்று (17022)



1௦ 

$33 கட்டும் கடகு ரோகணிபுங், ௨... எனத் தொடங்கும் 

5372ம் என்னுள்ள பாடலிர் இரவ்டாலது அடி முழுமையாக விடப்பட்டுள்ளது , 

சுவடியிர்களன் , இப்பாடலிரி இறுதியடியிர் ஈற்று முச்சீர்கள் *கொதி, , கக 

காத்ச குடிப்ப ॥ என்று இடம் விட்ரு எழுதப்பட்டுள்ளதால் மூல ஏட்டிலேயே 

இப்பாடல் தெளிவிச்றி இருந்திரக்க வேன்டும், 

மேலம் பல பாடல்களில் அசைகஞும் சிர்கழும் விடிபட்டுள்ளள. அவை 

குறைப் பாடல்களாகச் சுட்டப்பட்டுள்ளன 

க எலா அன வடை ஒட அலை ee ஏண்: 

சுவடியிரிகள் ஏடெழுதியோேர சில பழை; திரத்தங்கள் செய்துள்ளனர் , 

அவர்தம் பிசழதிரத்த முறைகள் இருவகையா , 

* 

223 பிழையாக எழுதப்பட்ட எழுத்துகஞும், தொடர்களும் அடிக்கப்பருதல் 

சான்று 

ஈ.ரஓம் - இற ரலம் (38௨1) 

எரட்சி. - வரதீட்சி (66.1) 

புடுக்கு - புவீவருழீழ்க்கு (6624) 

வன்குறுவை - RYO SG genes (113.1) 

மிகவே - Bes £ of & Co (133-3) 

மொந்ீதம் - மொந்த்தம் (178௨4) 

கனத்து - சுத்து கனத்து (185௨3) 

உறதியாந் தபனந் தீரம் - உறுதியாத் தரம் தபளந்தீரம் (28422) 

222  விடிபட்ட எழுதீதுகளை அல்வக்விடங்கட்கு நேர்கீழே எழுதுதல்,



வயித்தை ~ வயித்த (50.1) 

மாயவாய் - மாறாய் (69.22) 

தன்ளோடொக்க - தன்னோ க்க (15332) © 
டொ 

மாஞ்சிசதகுப்பை - மாஜ்சிதகுப்பை (2701) 
ச 

மொய்த்திநக்கும் - மொத்திருக்கும் (41522) 

Ch ay 

சுவடியள் கண் முடிவில், tgCorgsa ot, ontag orgh O -§ 

சேதி தாயுறிக்கிழமை சென்சாலை மங்கா கவர்டா் குமாரன் தாம்டுழூரிதீதி 

வாத்தியார் குனவாகடம் எழுதி முடிந்தது॥ எல்ற குறிப்புக் காளப்பருகிறத , 

தொடர்ந்த, 1சம்பூரனம் _ குருபாதநீ் தனை; வேலம் மயம் முன்னடக்க 

தான்டவ யீகிரன் துனை செயியலம்; .காமாடீசி அம்மன் முனினிற்க? suds, 

SAD மலை அன்டவள் துனை) வெற்றி லே வற்த துனை, சொக்கர் நண 

மீனாட்சி அம்மன் பாதமே துனை! என்ற தொடர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன 2 

வடை ஷி. ow ச. கு ரகா Or om 

செயியுட்கள் அல்லப் பாக்களின் இயல்புக்கேறீப gnegd Stag 

பிரிக்கப்பெற்று உரிய வடிவில் தரப்பட்டுள்ளன, இப்பிரிப்பு முறைக்கு முழுமை- 

யாக உட்படாது ஒழுங்கமைப்பற்று விளங்கும் பாடல்கரும் உள, அவை inet 
ச 

என்று இரு உருக்குறிகளிட்டுகீ காட்டப்பட்ருள்ளன ஃ
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2. uTupadt umes tana gttgudiea var age gearuyd 

குறியில் தரப்பட்டுள்ளன , 

3... இடிகளும் சீர்களும் விடிபட்ட இடங்கள் புள்ளியிட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன ஃ 

- தல்வாறு குறையுடையளவாக ஸவி௱ங்கும் அப்பாடல்கள் ஒற்றை உருக்குறியீிட்டுசீ 

சுட்டப்பட்ருள்ளன ஃ 

4... சுவடியிச்களி விடிபட்டளவும் சிறதைவுற்றனவுமாகிய எழுதீதகஞும் சொஜற்- 

க௫ும் தயிவாளரின் உய்த்தனர்வால் மீட்டருவாகீகம் செய்யப்பட்ட நிலையில் 

அவை அடைப்புக்குறிக்குள் தரப்பட்டுள்ளன ஃ 

5. உட்தலைப்பு 

உட்தலைப்புகள் இடப்பெறாத பாடல்கள் சிலவற்றுக்கு உட்தலைப்புகள் 

இடப்பெற்றுள்ளள உ அவை அடைபீபுக்குறிக்குள் கொடுகீகப்பட்டுள்ளன ஃ 

6. பாடல் எண்கள் 

சுவடியிர்கள் பாடல் எண்கள் ஒழுங்காகக் கொடருக்கப்படாது தெளிவிசிறி 

இருந்தமையால் அவை திருத்தி முறைப்படுத்தப் பெற்று வழங்கப் பட்டுள்ள. 

Ze எழுத்து 

பாடலிம் முதல் எழுத்தாக அகர, இகர உகரங்கள் இடம்பெறும் நிலையில் 

அவை முறையே ய, யி, யு என்றவாறு யகர ஒற்ீறோடு கடிய உயி*மெய்க- 

ளாகப் பயின்று வநீதள்ளன. அலை திநத்தப்பெற்று உ௱ய உயிர்கள் இடம்- 

பெற்றுள்ளன .



பு 

யீநமலே = @guew (2831) 

யுத்திடி 7 உத்திர (140.4) 

யிரத்த - இரத்த (143.1) 

யெலீளெய் = ஸ்னெய் (28921) 

யொள்றதிலே - Adefgao (330:1) 
w atl ய ௮௪னிய (465:1) 

8. எகர ஒகரக் குறில் நெடில்கள் வேறுபடுத்திக் காட்டப்பட்டுள்ளன , 

9, Gaguzaa igt odg apsuuceda gang aged "gt odg 

திருத்தப்பட்டுள்ளது , 

10, ஓரடியிச் ஈற்றுமெய் அருத்த அடியிர் முதல் எழுத்தான உயி. ராடி 

இணைந்து வழங்கும் நிலையில் அலை பிரிக்கப்பட்டுதீ தரப்பட்டுள்ளன , 

தன்னி //லொக்க - gdofh//géa (7421-2) 

நிர்றெரிடு//மீநழும் - . நிரீறொயும்//இருமும் (8821-2) 

13. மெய்யெழுத்துகள் புள்ளிபிடப் பெறிறுள்ளள £ 

12. மிககீ கடாத இடம்களில் மிதந்திர நீத தேவையற்ற ஒறீறுகள் நக்கப் - 

பட்டுள்ளன , 

13. ஒற்றுகள் இடம்பெறாதிரறந்த, தேவையா இடங்களில் ஒற்றுகள் 

இடப்பட்டுள்ளன ஃ
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14, ற; வ,;த,ன? ல,ழ,ிள முதலிய எழுத்துகள் தம்முள் 

மயங்கி வந்தள்ள இடங்கள் உரிய முறையில் திருத்தப்பெற்றுள்ளன ஃ 

15. ன,ற,ன g&uappd gang வடிவம், ல,ள,ன,ன Ban 

வற்றிகி ஐகார வடிலம் நகபன தற்காலச் சீர்திருத்த எழுத்து முறையில் 

திரத்தப்பட்டிள்ளன ஃ 

16. வழக்கு மாற்றம் 

௬ வடியில் பயிர்று வந்துள்ள பேசீசு வழக்குசீ சொற்கள் பதிப்பு 

முறை தோகீகி இலகீகிய வழக்கிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ள , 

சீ 

பிறங்காஓும் - புறங்காஏம் (822) 

துடர்திடும் ” - தொடர்ந்திடும் (2422) 

சியல் ய செயல் (4321) 

சூரை - குலை (7423) 

நாளி = நாழி (26923) 

பிளிநடலை - புளிநடலை (34422) 

அலப்பேறில் ஸ்ட சலிப்பேறில் (358622) 

கிறி



மிட்டி 

or லாய் வு 

OOGG0D 98009909 

மிடி. HOON O09 

I, #83 மருத்துவம் 

9999 0990990999999



ano =e ce ae ere கள் பல்லு அகம மரவ பவை மான கோண் 

மனித இனதீ தோற்றத்தோடு உடன் தோள்றிபத மருத்துவகீகலை , 

ஆதி மனிதன் சாருகளில் வேட்டையாடி வாழ்நீத காலத்தில் அவலுக்கு ஏறீ- 

பட்ட காயங்களும் ோரயிகஞும் அவறுக்கு மருத்துவர் தலையை 

eats sa. அந்நிலையில், தன் இயல்பாலும், முயறிசிபாலம், விலங்குகள் 

தமக்குத் தாமே செய்துகொள்தும் சில சிகிச்சை முறைகளைக் கன்னுற்ற 

அறிவாலும் அவன் தலிதுடைய மருத்துவ அறிலை வளர்த்துக் கொவ்டாலி 

எனிலும் அன்றைய சூழலில் இயற்கையின்பால் அவள். கொள்ட அச்சம், ॥ தீய 

சக்திகள் இல்வுலகை ஆட்டுவிக்ககிறன? என்ற கொள்கையைத் தோற்ற - 

asa. அதன் காரனமாக மரு $தகளைப் பயன்பருத்தவதைக் காட்டி௰ம், 

சடங்குகள், மாந்திரீகம் ஆலப வதநீறைக் கொகீரு நோய் தீர்க்கும் முயற்சியே 

தொடக்க காலத்தில் மிக்க விளங்கிற்று. பீர்எர், நாகரிக வளர்ச்சியில் 

சடங்குகளில் பின்னே மறைந்து கிடந்த மருத்துவம் நாகுக்குநாள் வளர்ந்து 

தனிப்பெருங் சுலையாக மலர்ச்சியுறிறது 

உலகில் வழகிகும் ஒவ்வொரு தாகாககமும் தனக்கென ஓர் மருதீதுள 

முறையைப் பெற்று விளங்குகின்றன. இல்வாறு உலக நாகரிகங்களில் காளப்- 

பெறும் மருத்துவ முறைகளுள் குறிப்பிடத்தகீகன அலோபதி, ஓமியோபதி, 

அன மருத்துவம், யூனானி, ஆயுர்வேதம், சித்த மருத்துவம் என்பன, 

கள கம சண வலத் am wr வாரி வட எமை கள 

தமிழகத்தின் தொன்மையான மருத்துவ முறை சித்த மருத்துவம் எனப்- 

பரும் « சித்தர்கள் எனப்பெறும் சான்றோரால் போறீறி வளர்க்கப்பெற்ற
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மருத்துவம் என்ற அடிப்படையில் இப்பெயர் பெற்றது, அன்றியும் #3 gl- 

யடைவதற்ீகு வழிலகைகளைகீ கூறும் மருத்துவம் என்ற வகையாதும் இப்பெயர் 

பொருத்தமுற dings ps « 

சித்த மருதீதவத்தில் தோற்றம். 
கண்க கட SE அலல ee ககன கணண cee கனி எனா காண டி எனத ee ல > Oe OD 

சிதீத மருதீதுவம் தமிழா முன்னோடிகளிர் நாகாிகமான சிந்தவெளி 

நாகரறிகத்திலேயே தோற்றங் கொல்டது. சிந்துவெளி மகீகள் வேப்பிலை, 

மான்கொம்பு, சிலாசத்து ஆகியவற்றை மருத்துவத்தில் பயக்பருத்தியதாககீ 

குறிப்புகள் கிடைக்கிற? -தறியர்களால் தஃயூக்கள் என்று அழைக்கப் - 

பெற்ற அத்திராலிட Qa gsart தநோம்களை உன்டாகீககீகடிய தீய சகீதிகளை 

மாந்திரீக முறைகளைக் கையாசரு விட்ட முறிபட்டதை அதர்வ வேதம் 

குறிப்படிகிறத£ 

அந்தவெளிபில் தோற்றங்கொள்ட இதீதிராலிட மருத்துவ முறை 

தொடர்ீந்து சங்க காலத்தில் தமிழகத்தில் சிறப்புற்று விளங்கிற்று 

ஈபையுஞும் சிறுமையும் தோயிர் aur gen u4 

என்று நோயையும், 

5 
ஈரும், வயலும், சேரியோரும் நோம மருக்கறிதரும்ஈ 

என்று அநீ நோயை நாடி அறிபும் மருத்துவரையும், 

ஈட வம்பும் கருவும் போல வெஞ்சொல் 

தாங்குத வினிறு வழிநனி பயக்கு Awd gn® 

என்று நோய் தீக்கும் மருந்தையும் தொல்காப்பபபம் குறிப்பிடிகச்றது
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சங்க காலத்தில் உடல் தோய் பனி என்றும், உளநோய் 10 நாம் 

என்றும் சுட்டப் பெற்றன? 

ஈஅுரும்பிளி உறுநரிக்கு வேட்டது கொடாது 

மருநீதாயிந்து கொடுத்த apcand ne 

என்று மருத்துவர் சட்டப்பருககிறார் 

॥திரு ந்திய யாகீகையுள் மருத்துவன் எட்டிய 

மருந்தபோல்ஈ 

என்று அம்மருத்தவர் மருந்து வழங்குந தன்மையும் கூறப்படுகிறது. அத்தி 

மரத்தின் பால், பட்டை முதலியன கொன்டு, வாள், பேல், அம்பு 

முதலியவற்றால் ஏற்பட்ட புனீகளை ஆற்றுவதோரு வரவையும் மாறீறும் 

பாக்கும்” 57 மார்பில் ஏற்பட்ட ides ஊசி கொன்டு தைக்கும் அறுவை 

மருதீதுவ முறை பறிறிய Oe gy bts சாதல் நீக்கும் கற்ப மருந்தாக 

nt? நெல்லி போற்றப்பட்ட பாள்மையு நம் பழம்பெரும் மருத்துவம் அக- 

காலத்திலேயே பெற்றிருந்த வளர்சீசியய உணர்த்துகின்றன. 

சங்கம் மருவிய கால grana ghégnd இம்மருதீதுவ வளர் சீசிபிசி 

பனீ பட்ட நிலையை togegt எல்ிறோர் தனிதீத தலைப்பில் எ௫ுதீதஃ- 

க ஈட்டுகிறது ° : . 

1॥உற்றவளன் தீர்ப்பான் மருந்துழை செல்வாளெனி 

றப்பாகிநாற் கற்றே மருந்தா?” 

எவீறு மருத்துவத்தின் கூறுகள் தெளிவாக வரையறுக்கப்படுகிரிறன. ஏலாதி, 

திரிகடுகம், சிறுபஞ்சமூலம் ககய இலக்கயப் பெயர்கள் மருதீதுவகீ கலை



Ct 
அக்காலத்தில் பெறீறிநந்த Oedandmas தெற்றெனப் புலனாக்குகிள்றன _ 

இவ்வாறு தொள்மைகீ காலந்தொட்டு தொடர்ந்த ante AM op 

வந்த நம் மருத்துவ முறை இகீகாலகட்டம் வரையும் தனகீகெனத் தனியே 

ஓர் பெயர் பெறீறிரக்கவில்லை. இக்காரனம் பற்றியே வடநாட்டில் 

மருத்துவத்தை ஒயுள்௨வேதம் என்று குறிப்பிடிம் நிரலயைக் கண்ணுற்ற ஏளற்கோ- 

வடிகள் ஐயூளை வளர்க்கும் பனீபி4். பொதுமை நோக்கிதீ தமிழகத்தில் நிலவிய 

நம் தனிப்பெரும் மருத்துவ முறையையும் தயுள்வேதம் என்று ஏற்று, 

தமிழகத்தில் விரங்கிய மருத்துவரையும் ஈதயுள் வேதியர். என்றே சுட்டுகிறார்? 

இக்காலகட்டத்தில் ேற்றுசீ சமயங்கஞும் ேேற்றிரத்தாரும் புகுநீத , 

தமிழகத்தையே தமது ஆநருகைக்குள் கொளர்ந்தளர் , இதனால் தமிழ்கீகலைகளும் 

சமயங்ககுமே நலிவுறும் இலல ஏற்பட்டது. இத்தகையதொரு சூழலில், ஏறக்- 

குறைய கி.பீ. ஐந்தாம் நா நீறாவிடளவில் சித்தர் எனப்பெறும் சான்றோர் , 

தமிழக தீதில் தொள்மையான இம்மருத்தவக் கலையைப் பேனி வளர்க்கத் தலைப்- 

பட்டளர். இக்கால் முதற்கொள்டே அதுவரை பொதுவான ef முறையாக 

dmasu நம் மருத்துவம் ॥ சத்த மருதீதுலம்॥ என்று பெயர் audpet® அது 

முதறிகொள்ரு சித்த மருத்தவம் சித்தர் பெருமக்களிள் நத. ரவில் நன்கு வளர்சீசி- 

யடையலாயிற்று.. 

இல்லாறு சித்தர்களால் வளர்க்கப்பெற்ற நம் சித்த மருதீதுலம் 

தமிழகத்தில் தோன்றி தமிழர்க்கே உரிமையுடையதாக விங்குலதோடு சித்தரீ- 

ககும் தமிழகீகே ஏற்றம் தந்து தமிழிலேயே இதனை வளர்த்தமையாழம் இதற்குத் 

| தமிழ் மருதீதுவம்1 என்ற பெயரும் உனிருஃ
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சித்தர் 

உலகில் தமக்கென, தவயோக நெறியை ௮குத்தக்கொள்ரு, அத்- 

நன்னெறிபில் ஒழுகிய மேலோர் பல பிரிவராவர் ௨. அவருள் சிதீதார் என்ற 

கூட்டத்தாரும் அடங்குவர். சிதீதர் என்ற சொல் 1சித॥ என்ற அடிசீ- 

சொல்லிமிம்று பிறந்தது. சித். என்றால் அறிவு cr gy பொருள். இறைவனை 

அறிவு நிலையில் நின்று கள்ரர்நீதவர்கள் என்று சித்தரைப் பற்றிக் கூறப்- 

படிகிறத1? மேம், சிதீதி பெற்றவர், சித்து உடையவார் adpar pid 

வீக்கம் தருவர், 

அித்தார்கள் இவ்வுடலை. இறைவலி குடியிநக்கிள்ற கோயிலாகப் போற்- 

pat. adwrae இறைவனோடு ஒன்றச் செய்தலாகிய பேபறு ஆறாம் 

அறிவைப் பெற்று வீசங்கும் மனிதப் பிறவியிலேயே வாய்க்கும் என்பது அவர்தம் 

கொள்கை அப்பேற்றினை அடைய அவர்கள் அறிலிள்வழி நீரிறு யோகப் 

பயிற்சி மேற்கொளிடனர் , இப்பயிற்சிபின் மூலம் உடலில் மூலாதாரத்தில் 

விளங்குகிற ஈகுவீடலிர எதும் தெய்வீக சக்திய. ஒ௫ு ஆதாரங்களையும் கடந்து 

மேலெடுப்பனர் asa மூலம் மதியமுதம் எலும் ஒருவகை அமுதசீ சுரப்பை 

உலினாகீலில் சரகீகசீ செய்து சுவைத்து மகழ்ந்தனார்,) மரனமிலாப் பெருவாழ்வு 

எய்தினர்? இயற்கையையே ஒஞும் ஆற்றல் கைவரப் பெற்றனர். இவையே 

பனீபு நோக்கில் சித்தாரும் செயலாககீ. கருதப்பெற்று சித்து என்றும், பயன் 

தோக்கில் அத்திபாகிய பேறு எலீறும் வழங்கப் பெறுளின்றன ஃ | 

அதீகர், வானோர் முதலான பதினென் கனத்தவருள் ஒரு பிரிவாகச் 

சுட்டப்படுகின்றனர். இச்சிதீதார்கள் நவநாத சித்தர், ughad சித்தர், 

நளகோடி சித்தர், நவசித்தர் என்று பலவாறாகக் குறிப்பிடப்படுகிற்றளரீ* 

இவற்றுள் சித்தர்கள் பதிமனைமறராகச் சுட்டப்பெறுதலே பெருவழக்கு. இருப்பறும் 

இப்பதினைமரீதம் பெயர்ப்பட்டியல் நா லக்கு நால் வேறுபடிலிர்றத
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॥பார்தீதிடலே நந்தீசர் மூலத் தசா 

பன்பான அகத்தீசர் சட்டை pirat 

போரார்தீதிடவே பதஜ்சலியும் வனர் கன்னர் 

கோரக்கர் கமலமுனி சவீடி கேசர் 

காத்திடவே இடைக்காடர் சிவாய சத்தரீ 

கொங்கனவர் தந்த போக நாதர் 

காத்திடவே மச்சமுனி பரினாக் கீசரீ 

காலாங்கி சுந்தரரும் காப்பு தாசோ 
18. 

என்பது கருவூரார் பலதிரட்டில் கானப்பெறும் பட்டியலாகும் , இன்று கிகடக்கும் 

பட்டியல்களில் கானப்பெறும் பெயர்களை நோக்கச் சித்தர்கள் நா pode 

மேற்பட்டவராக விளங்குகிகிறனர் , சித்தர்கள் காலம், இடம், மதம், Aor 

களைக் கடந்தவராககீ கானப் பெறுகின்றனர், 

சித்தரும் மருத்துலமும் 
me ae ee wer ae ore ஹ்ஹ: வனா ee oe Ow a ஏமம்: 

ஆ 

இறைவனால் படைக்கப்பெற்ற இச்சா£ரதீதைகீ கெடாமல் காக்கவும், 

குறை உவிடாளவிடத்து, நிவர்தீதிக்கவும் சித்தரால் படைக்கப்பெற்ற முறையே 

சித்த மருத்துவம் என்று கூறப்படுகிறது” மேஓம் இம்மருத்துவ முறையை 

இறைவன் உமாதேவிக்கும், உமாதேவி முருகஓக்கும், முருகள் நந்திக்கும் முறையே 

உபதேசிக்க, நதீதி மூலம் சித்தார்கஞுக்கு உரைகீகப்பெற்றது என்றும் agate? 

இவற்றை நோக்க, சித்கர்கள் சிதீதிபடைதற்கு மூலமாக வி௱ங்கும் இவ்வுடலை 

அழிபாமற் காத்தற்கு மருத்துவம் தேலைப்பட்ட நிலயில் தமக்கு முன்னரே 

இங்கு வழகீகிலிருந்த நம் தொன்மையான மருத்துவ முறையைக் கைகொரளிீடனர் 

அதன்மூலம் யோகம் முதலிபன மேற்கொரள்டு சித்திபடைந்த நிலையில் தமது 

அதுபவத்தாலம் ஜாசத்தாலும் மேலம் அக்கலையைப் போறிீறி வளர்த்தனர் 

என்பத பெறப்பருகிறத. இந்நிலையிலேயே நமது தொன்மையான மருத்துவ முறை 

சித்த மருத்துவமாக ஏற்றம் பெற்றது | ப



27. 
சித்த மருத்துவக் கோட்பாடு 
நரன ஏ ஜரா. கோக ரர சன கலக ee ee i ee சனிரு ஏன நார 

சித்தர்தம் மருதீதவ முறை லாதம், வைத்தியம், யோகம், தாளம் 

ஆகியவற்றை அடிப்படையாககீ கொள்டத. உலகப் பொருட்கள் இைத்தமே 

ஐம்பூதங்களால் 'நகிபல என்பதுமீ, அர்டத்தில் காணும் இல்வைம்பூதங்களே நம் 

உடலாகிய பிடத்தியம் உள்ளன என்பதும் சித்தர் கொள்கை, இலவ்லைந்ததுளீ 

இயங்கும் கற்றல் கொகி்ட காற்று தி நீர் ஐக் மூன்றும் உடற்கள் தொழிற் - 

பரம் நிலையில் வளி, அழல், ஜயம் எதும் முக்குற்றங்களாக வளர்ச்சிபடை- 

கன்றன என்பர், வளி, அழல், ஐயம் என்ற இம்மூன்று ததீதவங்கஞம் முறையே 

படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் என்ற முத்தொழில்களை இற்றுகிர்றன , 

ஈவாதமாய்ப் படைத்தப் பித்த வள்னிபாம்கி காதீதச 
த சேட்பமாம்தீ துடைத்த”? 

என்பார் தேரையர்... 

மனித உடலை மூலமாக நீகீறு தகும் இம்முக்குற்றங்ககும் தம்மளவில் 

பிறழும் நிலையி£லயே upg மிததி - குறைவுகட்கேற்ப ேதோயிகள் ௨ர்டா- 

அன்ற « மனிதறுக்கு உளவாலிசீற நோய்கள் 4448 adult. 
| 

மனிதலுக்கு வழ்துறீற நோய்களைப் போக்கி gad வாழ்வாங்கு வாழ 

வழிகாட்டும் இம்மருதீதவ தெறி நான்கு கூறுகளைத் தம்மகத்தே கொள்டத . 

அலை, முறையே 1, எருமுன் காத்தல், 2. வந்தபிர் போக்கல் 3.மீர்டூம் 

வாராமல் காத்தல், 4. சாகா நிலை தரும் காய கற்ப நெறி என்பன, 

இதனையே திறமூலரீ ,



॥ மறுப்பது உடல்நோய் மருந்தென லாகும் 

மறுப்பது உளதோயீ மருந்தெனல் சாயம் 

மறுப்பது இனி? நோம் வாரா திநப்ப 

மறுப்பத சாவை மருந்தென லாகும்ஈ”” 

- என்று குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு மனித உடலுக்கு மேற்கொள்ளப்பெறம் 

இம்மருதீதுவல முறை தேவுறை, மகீகளுரை, சூருறை என மூவகைப்படும்?” 

மூலிகைகளைக் கொள்டு இயற்றப்பெறும் முறை மக்ககுறை,; இரசம், 

பாடாளம் முதலிப தாது வர்க்கப் பொருட்களால் இயற்றப்பெறுவது 

தேவுறை; இல்விரு நிலையினின்றும் வேறுபட்டு கருவி முதலியவற்றைக் கொளீடரு 

இயற்றப்பெறும் அறுவை மருத்தவம் சூருறை, இதனையே 1. மூலிகை முறை 

2. உலோகவர்கீக முறை 3, பாடான முறை 4. உயிர்ச்சத்து முறை 

5... அறுவை முறை adg ஐலவகையாக விரித்தகீ கறுதஓம் விரு 

சித்த மருத்துவத்தில் மருந்து செய்தற்குரிய அடிப்படைப் பொருட்களான 

மூலிகை , பாடானம் , உப்பு, உலோகம், உபரசம், காரசாரம் நகயன- 

வற்றோடு உயிர்களும் மருதீதப் பொருள்களாக வாங்குகிள்ற , இவற்றைகீ 

கொன்டு மருந்திபற்றும் நிலைய மனித உடலில் அவறீறிச் பயன்பாட்டு நிலை- 

யைக் கருதி இகமருந்த, புறமருந்து என இருவகைப்படுத்துவர். மேம், 

மருந்தனீனும்போது அதற்குத் துணயாகச் சேர்க்கப்படும் துனை மருந்தம்£? 

அவ்வாறு மருந்தனீணும் காலை, மருந்திர் தன்மையும், உடலிச் வள்மையும் 

கெடாதிரக்கும் பொருட்டு ஊவாதி ஒழுக்க நிலைகளில் மேறிகொள்ளப்பெறும் 

பத்தியமும் சித்த மருதீதுலத்தில் இன்றபமையாதள , 

அரணை ஏர எம் லை என எண ee OO 

சித்தர்தம் மருத்துவமுறை,
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ஈஉடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் 

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிரீவளர்தீ தேனோ?” 

என்று திரமூலர் குறிப்பீடிம் வகையில் உயிருக்கும் மருத்தவம் கூறும் சிறப்பிசத / 

பிரீவிளைவுகளற்றத ஃ 

சித்தர்தம் மருத்துவ முறை அறிவியல் பூர்வமால அடிப்படையைக் 

கொவ்டத எள்பதை இன்றைய தராய்ச்சிகள் மெய்ப்பிக்கிச்றன. சான்றாக 

சித்தார்தம் மருந்து செய்முறையில் பரிபற்றப்படிம் புடமிடிம் முறை வெப்பநிலை , 

அழுத்தம், கிரியாஜக்கி என்ற மூன்றும் ஒருங்கே இனைந்து அமைநீத வேதி 

முறை என்று இன்றைய அறிவியல் உலகும் அறிந்து வியகீகிள்றது? மேலம் , 

இம்மருத்தவதீதில் “நடவில் நாடி பார்க்கும் முறையும்$ வாதத்தில் முப்- 

ugh; மருதீதுவத்தில் காயகற்பமும் சிதீத மருத்துவத்திற்கு மட்டுமே உ௱]। 

சிறப்புக் கறுகளாச வி௱ங்குகிகிறன | 

சித்த ugseassurd தீராத ேநோயில்லை. பிற மருத்தவ முறை- 

களால் தீர்க்கப்படாத கொடிய தோய்களையும் எளிப முறையில் போக்கும் 

- ஆற்றல் இம்மருத்துவத்திற்கு உலர. இல்வாறு பல்வேறு சிறப்பியல்புகளைத் 

தனக்கே உரிமையாகபி பெற்று, தமிழர்தம் வரலாற்றிலேயே தோன்றி, 

வளர்ந்து அல்வரலாற்றுடனேயே வாழ்நீதுவரும் தனிப்பெரும் மருதீதுவ முறை 

சித்த மருத்துவம் ஆகும்,
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அகத்தியர். பெயரால் வாகடம், வாகடகத்திரம், வாகடத்- 

திரட்டு, குனவாகடம் என்றவாறு பல நால்கள் காளப்படுகிள்றன , 

அவ்வகையில் இக்குசவாகடம் எலிற நா ஏம் அகத்தியர் இயற்றியதாக 

கருதப்படுகிறத; மருத்துவச் சுலடிகளிம் பட்டியலைக் agi "Siddna Medical 

Manuscripts in Tamil? என்ற நால் இய்வுக்கு எடுத்தக்கொள்ட 

. இக்குறிப்பீட்ட நாலை நுகத்தியார் இயற்றிய நாலாகவே குறிப்பீடிகிக்றதி 

நூவிர்கள் கானும் அகச் சான்றுகள், 

Sone யருளிச் செய்தார் (9௨23) 

பொருந்தவே முனிவர் சொலிளார் (2424) 

CsrdgGud gel Cendant (2524) 

வையமா முனிவர் சொன்ன (2734) 

அநீதமா முனிவர் சொலின (57௦௨4) 

திநழுனி பருளிச் செய்த (82:3) 

வேதமா முனிவர் சொள்னார் (9924) 

கறினார் முனிவர் முள்ளோர் (10722) 

நிகழ்த்தினார் நம்ழுனியே (25774) 

தெய்வமா முனிலர (27624) 

என்று பொது நிலையில் முனிலார் என்றே சுட்டுகிர்றன, ஏஅகதீதியர் என்ற 

பெயரா அல்லது அவருக்கே உ௱ு் சிறப்புப் பெயர்களான குறுமுனி! , 

பொதிகை முளி, தமிழ்முனி॥ எல்ற அடை, நா லிரள் இடம்பெறவில்கல ,



எனிஏம் தெய்வமாமுனி, இநமுனி என்ற அடைகளும் அகத்திபருக்குப் 

பொருநீதுவவே.ஃ மேலும் இந்நா ஓக்ருக் கிடைத்துள்ள ஒருசார் 

ஒப்பீட்டி நாலாக அகத்தியர் இரன்டாயிரம் வி௱ங்குகிறது 

திரமுனி யருளிச் asus”? 

என்றினைய பாடல் வரிகள் அநீநா லில் இடம்பெற்று அகத்திபர்க்கு உரிய 

பெயர்களுள் இவையும் உரிபலையாக வி௱ங்குகிக்றன, எனவே, இந்ஃ 

நா லிர்கள் நுகச்சான்றாக நா லாசிரியான் பெயர் பற்றிய குறிப்பேதம் 

கடைக்கவில்லையாயீழம், புறச்சான்றுகள் மற்றும் ஒப்பீட்டு ரால் முதலிய- 

வறிறிள் வழியே இத்நா லை இயற்றயலவர் அகதீதிபர் என்பத பெறப்பருகிறத 

தமிழர்தம் மரபில், எதீதுறையை நோக்கம் அத்தறையிச் முலினவ- 

ராக அகதீதிபரைய குறிப்பிடுதல் பெருவழக்கு. அகத்திபார் என்ற பெயர் 

தன்றே எனீழம், அப்பெயவரக் கொன்டு வாழ்ந்த சான்றோர் பலர், 

சங்க காலத்திலேயே இரு அகத்திபர் இடம்பெறுகிற்றனர் . தொடர்ந்த 

தேவாரதீ திரட்டை அருளிபலார், புரானங்களில் சுட்டப்பருபவர் என்று பல 

அகத்திபர்கள் கானப்படுகிகிறனார்.  வடநாட்டிஓம் தென்ளாட்டிஏமாக ஏறகீ- 

குறைய 37 அகதீதிபர்கள் பல்வேறு காலம்களில் சாழ்தீத சாகக் குறிப்புகள் 

கிடைக்கின்றன? 0 

#35 மருதீதவம், யோகம், grab, Star, ரசவாதம், *ருடம், 

பத்சபட்சி சாஸ்திரம் ஒகிப துறைகளில் நால்கள் பல இயற்றிபதாகக்



ry 

ho 

குறிப்படப்பெறும் ஒகத்திபா் பிற்காலத்தவராககி கருதப்படுகிறார். 

இவ்வகத்தியர் சித்தர் பரம்பரையில் வைத்தப் போற்றப்படுகிறார் , 

Ye அருணாசலம் இவரை கி.பி, பதிவாறாம் நா ற்றானீடிவராகவேே 

கருதுகின்றார். எனறும், சித்தர்கள் காலம், இடம் கடந்தவர்கள் £ 

சித்தர்தம் பாடல்கள் செவிவழியாகவே வாழ்நீதவை? பிர்னாளிலேயே 

ஏட்டு வடிவம் பெற்றவை, அன்றியும் சவடிகஞும் பழுதடையுந்தோறும் 

படியெருக்கப்பட்டுப் புதுப்பிக்கப்பெற்று வருதல் பன்டை வழக்கெள்பதால், 

தமக்குக் கிடைக்கும் சுவடி நூல்களின் காலத்தை அவை கிடைக்கும் 

காலத்தைக்கொகிடு மட்டும் முடிவு செயீதல் கடாது... எனவே, அவரது 

காலம் Sete 16-30 நா ற்றானடிற்கு முறிபட்டதோர் காலம் என்று 

பொதுவாகச் சுட்டலாம். இவரைப் புரானகீ கதைகள் லடதாட்டல- 

ராகக் கறினாலம், வாழிடதீதைப் பொதிகை மனலயென்ற குறிப்- 

பிடிகள்றச. அகதீதிபர் தமிழரே - தமிழ்தாட்டலபோ adg கலைக். 

BM FU ib சுட்டிகிக்றத3* ன ்
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லு hee கன சன tee கன்ம மலர். 

சுவடியீ3் முதல் ஏட்டிலேயே நாலின் பெயா் ॥குனவாகடம்* எலீறு 

குறிக்கப்பட்டிள்ள௮. குனம் என்பத பன்பைகீ குறிக்கும்; வாகடம் 

என்பதற்கு, மருத்துவம் செய்யும் முறையைக் கூறும் நால். என்று பொருள் 

கறப்படுகிறத” “ எனே தோயிர் குறிகனங்கள் , வன்மை மென்மை 

முதலான பன்புகளைக் கறி அவற்றைப் போக்குதற்குரிப மருத்துவ முறைகளை 

வீசாக்குதல் இதன் இயல்பு எனலாம், grat பெயர் குணவாகடம் என்பதற்கு, 

நாலீங்கள், 

வாகடத் இபல்பு தானே (6௨24) 

ars. நால் பேசும் ் (67௨3) 

மிதந்தோர் பேசும் வாகடத்தை (80.4) 

கறிடம் கணபா படத்தால் (5௨3) 

என்றவாறு அகச்சாவீறுகள் உள்ளன , 

கனவாகடம் எதும் இப்பெயறிப நாலை இயுரீலேத gr ali வழி 

வந்ததாகலே, நாற்சான்றுகள் குறிப்பிடுகிம்றன. அச்சாள்றுகளாவள ;? 

பதமுறு வேத நாலிச் படியெனப் பகர்ந்தார் தாமே (9௨4) 

அவ்டா்முள் வேதம் பேசும் (39௨4) 

அநீதமா முனிவர் சொன்ன அவாவுறு வேதமாமே (5724)
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அன்டர் வேதம் (631, 9) 

அரியதோர் ஆயுர் வேதம் (43224) 

ஆயுர் வேதம் (44123) 

இவ்வாறு இயுர்வேதத்து ராலின் வழியே இந்நூல் உருவானதாக 

நா லிழள் குறிப்புகள் கானப்பருகிள்றற. இநீநா லைச் சிவபெருமான் 

உரைத்ததாகக் கூறும் செய்திககும் நா லில்கர் உள்ளன. 

நாதனா poole செய்தார் (7௨3) 

சொல்ஓலா ருத்திரர் தாமே (32௨4) 

ஈகோட்டிஎமா முலைபங்க ளெங்கோ எந்தக் | 

கொள்றைமுடி வேதியளார் கறி சாறே! (463.4) 

ஞ் 

மேஓம் வாகடம் என்ற சொல்லே வடமொழி இயுர்வேத முன்ளோ.ராள 

வாக்படர் என்பவரின் பெயரிரிகிறு உருவானதே aauge” இவ்வாறு 

இத்நா ல் பெயராஜும் நூ ற்குறிப்பாஓும் ஆயுர்வேத வகையாக சுட்டப் 

படுகிற e ஆவால் அதே நேரம், 

ஈபகர்ந்தளர்முகி எருந்தமிழி னிப்படியைக் கனீடாமி॥ (12824) 

ஈ கலையால் வல்ல தமிழ்வானர் கன்டே பெருகப் 

GusaGou (16.4) 

aap அடிகள் இதனைத் தமிழ் நூலாகவும், தமிழறிநர் உரைத்த முறை- 

யாகம் சுட்டுகிய்றன.
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மேலம் பல பாடலடிகள் இத்நாலில் கானும் மருத்தவ 

முன்றமை , 

நோம் நாரைத்தார் மேலோர். (14) 

பேனிச் சொல்வார் பெ௱ிமயாடமேர (35524). 

பீனிச மென்பார் பெரியோரே (45.4) 

மூலமாம் வாயுவென முன்னோ ருரைத்தபடி 

சீலமாயிக் கண்டோர் தெளிந்த (6023) 

உரைக்குமா முன்னோர் மொழி (67௨4) 

முன்னோர் நயந்தே உரைத்த படியாமே (215632) 

என்றலாறு பொதப்பட முளிளோராகிப பொயோர் உவரத்ததாகக குறிப்- 

பிடிகிர்றது. இவ்வாறு ஆயுர்வேத முறையாகவும், தமிழர்தம் முறையாகவும் 

கறும் இருவேறு நிலைகளையும் ஆராயுமிடத்த , 
ஆ 

1. தமிழர்தம் மருத்துவ முறை தொடக்க காலத்தில் தனகீகெள 

ஒரு பெயரிய்றி விரம்கிபது., இந்நிலையில், உடலுக்குற்ற நோயைப் போக்கி 

வாழ்வளிக்கும் மருத்தவத்தை வட இந்திபாவில் 0வேதமாகப் போற்றி ஆயுள் 

வேதம் என்று வழங்கத் தலைப்பட்டனர். மருத்துவத்திற்கு வழய்கிப இப்- 

பெயரின் பொருத்தம் தோகீகிப் பொது நிலையில் தமிழ் மருத்துல முறையும் 

ஆயுள் வேதம் என்றே சுட்டப்பட்ட . இவ்வடிப்படையிலேயே அலப்பதிகாரம் 

தமிழகதீத மருத்துவ முறையை ஆயுள் வேதம் என்றே குறிப்பிடிகிறது என்பதும் 

முவ்னார்க் கறப்பட்டது ஃ 

2. தமிழர்தம் மருதீதவகீ கலையாகிய சிதீத மருத்தவம் சவபெரு- 

மானால் கறப்பெற்றது என்பது மரபுவழிச் செய்தி, அல்வகையில் இநீநா ஓம் 

சிவபெருமாலால் உரைக்கப்பெற்றதாக ரா ற்சாள்றுகளிவழி அறிபப்படுகிறத ,
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3. வடமொழியில் வாக்படர் இயற்றிய அ, டாங்க உறிருதய 

- சம்உறித* எலிற நால் அவருடைய . பெயா் அடிப்படையில் 1 வாகடம் 
~ 

எனப்பட்டதெள்பர். இப்பெயர் நாளடைவில் செல்வாக்குப் பெறீறு 

ஆயுள் வேதத்தைக் குறிக்கும் பெயராக உயர்த்த” Qs Os dar dara red 

Sip oGSan gr dagb anaub ado அழைக்கப்படலாய , WaI- 

லகையிலேயே அகத்தியர் இயற்றிய மருதீதுல நா ஒம் 1வாகடம்॥ எனப் 
~. 

பெயர் பெற்றது 2 

*இன்றுள்ள தமிழ் மருதீதுவ நூ ல்கஞள் 
ஆதியான தமிழ் வாகடமேயாகும் cad 

. கருத இடமுவீரு. இயம் தமிழ் வாகடத்தை 
வடமொழி வாகடத்திர் (அட்டாங்க உறருதய 

சம்உறிக) Gat மொழிபெயர்ப்பு எனகீ 

கொள்வத தவறாகும்॥”” 

ரூ 

எலீபார் கற்று தமிழர்தம் வாகட நால் வடமொழி ரஆயூர்வேதத்தினிலிறு 

மாறுபட்ட? சித்த மருத்துவத்திற்கே உரியது என்பதை உறுமி செய்கின்றது , 

எனவே, ஆயுர்வேதம் என்ற பெயரும், வாகடம் என்ற பெயரும் 

முறையே பெயர்ப் பொதுமை தோகீகியும், தமிழகத்தில் உடமிமாழ்சீ 

செல்வாக்கிளாமம் சித்த மருத்துவத்தில் இடம்பெற்றன. எனவே, இப்- 

பெயர்கள் டூடம்பெற்றதனால் இத்நா லை ஆயுர்வேத நாலாகக் கொள்குதல் 

ஏற்புடைத்தன்று, மேலம், சிவபெருமான் இந்நூலை அருளினார் என்ற 

செயிதியும், தமிழர்தம் முறையாகச் சுட்டும் பாடலடிகரும் இக்குனவாகடம் 

சித்த மருத்தல நால் என்பதற்குச் சான்று பகர்கின்றன ௦ 

மேழம், இந்தா ஓக்கு ஒப்பீட்டு நா லாககீ கிடைக்கும் அகதீதயா் 

இரவிடாயழரத்தில் ஏறக்குறைய மா நிறைம்பத பாடல்கள் ஒருசிலை முழுதும்
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ஓப்புமையுடையவவாகவம், பல, பாடவேறுபாருகளைப் பெற்றனவாகம் 

உள்ளன.  மேழம், குறிப்பட்ட சில பாடல்கள் இருநா ல்களிஓம் ஓன்று- 

போலவே குறைப்பாடல்களாகக் காளப்பருகிர்றன? இவ்வாறு இந்- 

நா லோடி ஓஒப்புமையுடைய அவ்வகத்திபார் இரம்டாயிரதீதன் நவையடக்கப் . 

பாடல், 

ஈசொல்ல மாந்தர் விளவழித் தொல்பனி 

புல்ஏம் வாறும் பொறுப்பவு மீளவும் 

கொல்ல நோயுங் குனமு மருந்துடன் 

வல்லி கேட்க வகுத்தவர் நம்பே . 

நம்ப ரம்மைக்ீ குரைதீ்தனன் sis rah 

டிமீப் வாகட நூலை யயம்பிடகீ 

கும்ப மாமுனி தாள்செய்த செந்தமிழ்ச் 

செம்பொ னசொன்றில் பனிபல செய்வரீபோல் 5? 

எவ்று இவ்வாகட நா லைச் சித்த மருத்தவ நா லாகவே செப்புசின்றது 

அன்றியும் நாடித் தோர்வு முறை சித்த மருத்துவத்திற்கே உரிய 

சிறப்பான முறை. வடமொழி வாகடத்தில் இம்முறை இடம்பெறவில்லை 

என்பது குறிப்பிடத்தகீகத. மேலம், நாடி முதலான மருத்துவ நுட்பங்கள் 

வடமொழி வாகடத்தில் இல்லாதனவாகத் தமிழ் வாகடத்தில் இடம்பெற்- 

ஓுள்ளன எல்ழ அகத்தியர் இரனீடாயபிரத்திற்குக் கறப்பரும் கருதீது அதனோடு 

ஒப்புமையுளீள இச்ீசுவடி நா ஓக்கும் பொருந்தும் £ 

இல்வாது அகப்புறசீ சான்றுகளைக் கொளிடு, நால் பற்றி gonu- 

மிடத்து இந்ரால் தமிழ் மருத்துவ முறையாகிய சித்த மருதீதுவத்திள் பாற்- 

பட்டதே எல்பது அங்கை நெறல்வி.
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அகத்தியர் இயற்றிப தமிழ் வாகடம் பெரும்பரப்பை உடைய நால், 

இந்நா லின் பெரும்பாலான பகுதிகள் கால வெள்ளத்தில் கலரநீதம் குலைந்- 

தும் போய், இடைக்காலத்தில் தமிழர் கலைகளை ஆரிய மயமாக்கும் 

முயற்சி கானப்பட்டத?” தமிழர்தம் சித்த மருதீதுவத்தையும் தயுர்வேத- 

மாக மாற்ற முயற்சிகள் நிகழ்ந்தன. சித்த மருத்துவ நா ல்கள் பலவற்றில் 

அலை வடநர ல்களிர் மொழிபெயர்ப்பாகக் குறிக்கப் பெற்றுள்ளமையும் 

ஆயுர்வேத நால்களாகக் குறிக்கப் பெற்றுள்ளமையும் இவன் குறிப்பிடதீதக்கது 

இத்தகைய சூழலில் பல பழந்தமிழ் மருத்துல நா ல்கள் அழிந்தும் உருமாறிடிம் 

போயிச.  பள்னாளில் இவற்றில் அழியாது எத்சியவற்றைத் தேடித் தொகுதீ- 

தனர். அவ்வாறு தொகுத்த நிலையில் இவரவர்கீருக் கடைத்த பாடல்களில் 

எவீனிக்கையயகீ கொன்டு அகத்தியர் 500, அகத்திபர் 300, அகதீதிபா் 

2000, அகத்தியர் 42, 000 என்றவாறு தொகுத்துப் பெயாட்டிள்ளனர்3 

அவ்வகையில் இநீநா ஓம் அவ்வாகடத்திம் இரட்டி போனே குணவாகடம் 

என்ற பெயரில் தொகுக்கப்பெறீறுள்ள” ஒர் தொருப்பு நாலே. நாடி பற்றிய 

செய்திகள் முழுமையில்றி இருத்தஓம், நோய்கழும் மருந்து முறைகளும் அங்கு- 

மிங்குமாக நிடம் மாறி இருத்தலும் இக்கருத்தை அரன். செய்கிள்றன , 

WS eee ee ee ee ee oe ae SD 

அகத்தபர் இயற்றியதாககீ கூறப்பெறும் ॥வாகடம்॥ என்ற பெருநால் 

எக்காலத்தில் தோன்றியது என்பத தெளிவாகதீ தெரியவில்லை . இதன் 

காலத்தைக் கி.பி. 32-ம் நூ ற்றாகடில் பிற்பகுதி அல்லது கி.பி. 13-தம் 

மூ நீறாவிடில் முற்பகுதி என்று கறவாருளர்* ? இல்வாகடத்திம் காலப்- 

போக்கில் ஐழிந்தலை போக எஜ்சியவற்றைப் பிர்ளாளிலேயே ட்டிதீ.. 

தொகுத்துத் தனித்தனி நா ல்களாக எழுதலாயிார். அல்வகையில் இத்தகைய.
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நூல்களின் தோற்றம் கி.பி. 15-96 நா நிறானிடிற்கு மேற்பட்டதாக 

விளங்கும், எனவே, குளனவாகடம் எதும் பெயரிய இந்நா எம் ஏறக்குறைய 

இக்கால கட்டதீதில் தோன்றியதாகலே இருக்க பேரும், 

| சுவடியில் இந்தா லைப் படியெருத்த காலத்தை, இச்சுவடியில் இறுதிக் 

குறிப்பு, 

ஈகுரோதன வருடம் மார்கழி மாதம் அ நீதேதி 

ஞாயிற்றுகீ கிழமை 

என்று குறிப்பிடகி்றத.ஃ இதன் மூலம் இச்சுவடி 1925-ம் gallo திசம்பர் 

ஜிம்கள் 20-நீதேதி எழுதி முடிக்கப்பெற்றது என்ப பெறப்பருகிறத 

படியெழுத்தவா் 
சேஷ மாடை ee சன சார அத மம em tee 

இந்தா லைப் படியெருதீத gett, சென்சாலை என்ற ஊரைச் 

சார்த்த மங்கா கவுன்டாின் மகன் தானீடவறுரீத்தி வாத்தியார். என்பது நால் 

தீரும் குறிப்பு,



இடும் ட டட 939635009௫ 

Iv. மாற்பொருள் 

௮௫9993௫3௫௫ 
ட் ௬



Ve நா Quad ட்ப 
ஊன அட வட Oe ee eee ee om மாகு கர. 

ASP FE EA EOS cep சோடி வலை சாடி om வல க்கு எனது: 

மனிதன் பிறந்த நன்றே நோயும் பிறந்தவிட்டது எனலாம். 

அள்வாறே ஆயுள் முடிவில்தான். நோயும் முடிவு பெறுகிறது. மூக்குள்ளவரரச் 

சளி போகாது என்பது முதுமொழி, 

1 நொ! என்ற நடிச்சொல்லிரிள்றே ॥நோமி॥ எஓம் சொல் 

தோிறிற்று . “தொ! aduste al, gdub adug Qurr get « 

! பையுகும் சிறுமையும் தோயம் பொருள! எல்பது தொல்காப்பயம்5 * 

உடலில் தோ கிறி, உடலின் சீரான இயக்கத்தைத் தடைப்பருத்தி, உடலை 

வருத்தவதே தோயாகும். இதனையே (உடன் பிறந்தே கொல்ஓம் வியாதி! 

என்று குறிப்பீடிவர் , உடலிச்கள் உளிள வளி, அழல், ஐயம் என்ற வாத 

பித்த சிலத்துமங்கள் மிததழம் .குறைதஓம் ஐகப மாறுபாட்டி நிலைகளே 

தோயிகவளைத் தோற்றுவிக்கிகிறன என்பார் வள்ஞவர் , 

॥மினும் குறையழம் நோய்செயீயும் நா லோர் 
வளிழதலா எனீனிப wdgn*? 

எலும் இக்கொள்கையே நோய் தோற்றகீ காரனிகஞள் அடிப்படடயானத, 

தோயிர் தோற்றதீதிற்கு மேலம் பல காரனங்களைச் சித்த மருத்துவ 

மால்கள் குறிப்பிடிகின்றனஃ அலை, பெரும்பசி, உஊளவு மாறுபாடு, தாகம், 

மிக்க ௫ம், மிக்க சோம்பல், உறக்கமிள்மை, தட்பளெப்பச் சூழல், 

வெய்யிலில் நடத்தல், மழையில் நனைதல், மிதந்த சுமை, முறையற்ற புளர்ச்சி,



மலம், சிறுநீர் - இவற்றை அடக்குதல் மற்றும் வில் மதத குன்றா 

யேறிறம் முதலான பயிற்சிகள் என்றற் றொடக்கத்தன. இவ்வுளவு - 

ஒழுக்க நிலகளேயக்றி பெற்றோரும், முவ்வினைப் பயல்ககும், இம்மை- 

யிலேயே இறகு செய்யாமையும், பிறர்கீகிழைத்த தீமைககும் இக்காரனப் 

UU gE SLB GAM 

நோயிம் தோற்றம் பறீறி இந்ீநால் கறுகிரிற காரனங்களாவன 

(பா. 350). 

1, தன்னைத் தானே சரிவரப் பேனவாமை 

2. உடலுக்கு உற்ற தவீடனைகள் 

3. ஊவவை வெறுத்தொதுக்கல் 

4. சரிவரக் குளிக்காதருத்தல் | 

5. வளி, அழல், ஐயம் என்ற முக்குற்றங்களின் மாறுபாடுகள் 

6. மலம் சறறிர் ஆகியன தடைபருதல் 

7. தருமதீதை இகழ்தல் 

i 

arabia « இல்வாறு +83 மருதீதுவம் மனிதனின் உனவு முதலான ஒழுக்க 

நிலைகளேயல்றி, இவதுடைய, *உலகத்தோடி ஒழுகுழ் தன்மை! , முன்வினைப் 

பயன்1॥ முதலானவற்றையும் தோய் ௨ன்டாக்கும் காரனிகளாககீ குறிப்பீடுகிக்றத . 

தோய் நாடவும் மருத்துவம் செயிதலம் மருதீதுவத்திர் இரு கறுகள், 

பொதவாக தோய் இன்ளதெல்று அறிந்த நிலையிலேயே அதற்குரிப மருந்தைத் 

தருதல் மருத்துவத்தன் இயல்பு. சித்த மருத்தலமோ, தோம் இன்னதென 

அறிவதோரு, அநீதோயிம் தோற்றதீதிற்குரிய மூலகாரனத்தையும் ஆய்ந்து
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மருத்துவம் செய்யும் இயல்பினது. இதனால் நோயை வேரொரு களையலாம் 

என்பது இம்மருதீதலக் கொள்கை, 

"நோய்நாடி நோம்முதல் நாடி அதுதனிக்கும் 
வாய்நாடி வாய்ப்பசீ செயல் 13 

என்பார் வள்இவா் , 

என்வகைதீ தேர்வுகள் 

சிதீத மருதீதுவ முறைப்படி C smd நாடம் முறைகள் என் வகைப்படும், 

மால்கள் பல, இவ்வெட்டு என்ற என்னிக்கையில் ஒவ்றுபடிஓும், முறைகளில் 

மாறபருதலிம் இம்முறைகளில் எவீனிக்கை எட்டுக்கு மேஓம் விரிசிர்றற... நை, 

நா, நிறம், மொழி, விறி, தொடுயுளா்வு, மலம், சிறுநீர், நாடி என்பன, 

இத்தோர்வு முறைகள் சலைவற்றையும் அவற்றால் நோயைத் தேரும் 

முறைகள் சிலவற்றை இந்தால் : குறிப்பிடுகிறது. இக்குவாகடம், நாடி 

தீரும் தெளிவு, உடற்கள் தோள்றும் குறிகுனற்கள், விழி, முகத்தோற்றம் 

ஆகியவற்றை நோய்த் தேர்வு முறைகளாகக் குறிப்பிட்டாஓம் இவற்றை மட்டுமே 

கருத்தில் கொள்டு நோயைக் கனிப்பது குருடன் கையில் சித்திரம் இருதீதல்போல் 

பயனற்றதாகும் என்று குறிப்பிடிகிறத (ut. 4), அவ்வாறு நாடி முதலிய- 

வற்றால் அறிந்தவற்றை& குனிவாகடத்திர் துணை கொக்ரு ஆய்ந்து நோயைக் 

களிக்கும் நிலையிலேயே அது விதி முறைப்படியான ஆய்வாக வி௱ங்கும் என்பதை 

வலியுறுத்தகிள்ைறத (பா. 5).
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எஷ்லவகைதீ தேர்வு முறைகளில் முதலாவதாகஏம், psdaww ra 

தாகவும் போறிறப்பருளது நாடிதீதேர்வு முறை. இது சித்த மருத்தலத்- 

திற்கே உரிய சிறப்பு முறையாகும், உலக மருதீதுல முறைககுள் நாடி 

பார்தீதல் ஒரு முறையாக விக்கனாஏஓம், முதன்னமையாகவோ நட்பமாகலோ 

வாங்கவில்லை. சித்த மருத்துவத்திலோ இம்முறை உயர்ஏம் சிறப்பும் தெளிஏம் 

துட்பமும் மிக்க தொன்மையான முறையாக மட்ருமவ்றி தலைமையான முறை- 

யாகவும் வி௱ங்குகிறது. இம்மருத்தளத்தில் பீற தேர்வு முறைகளால் பெதிற 

முடிவுகளையும் நாடியாயிவுடசி ஒப்பிட்டிப் பார்த்த பிரேர முடிவ Oed att . 

நாகியாய்விச் மூலம் நோயிர் வகை - நிலைகளை மட்டுமன்றி ததன் 

"தோற்றத்துக்குக் கா.ரளமான முக்குநிற மாறுபாட்டையும், ததை ஈருசெயிதற்- 

குரிய எழிலகைகளையும் குறமுடியும். மேலம் நோயி$் என்மை-மென்மை , 

இறப்பு நிகழும் நேரம் ககியவற்றைக்கட தாடி முறையால் அறுதியிட்டுக் கற- 
ally grt | . 

pity, thug emégshsuen, giuuna dg. 

. ஈதாடியென்றால் நாடியல்ல நரம்பில் தாளே 

நலமாகதீ துடிக்கிற இடிதாறு மல்ல 
இரடியென்றால் எழுபதீதி ராமிரமு மல்ல 
தாடியென்றால் வாதபித்த சிலற்பனமு மல்ல 

தாடியெள்றால் அள்டபபகி ரனீட மெல்லாம் 

தாடியும் பொருள் தெரிந்து தாரு வாரோ 

என்ற பாடல் இதனை உளர்தீதம். பொதுவாகக் கூறுமிடத்து, இல்வனீடம் 

முழுசம் பரநீதம் அணுவுக்குள் அணுவாகக் க.ரநீதம் உறைகிச்ற பேரறிவப்



4% 

QuTgata —- A@dergdgd ens QuUdgbh gaurchd இயக்கமே 

tergt ged. உயிரிர் இயக்கமாகிய இந்நாக உடல் முழுதும் செய்ல்- 

படுகிற | 

5ம் உடவில் உள்ள நாடிகளின் எனீளிக்கை எழுபத்திரனீடாயிரம் 

adut. எனிதம், இவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கன பத்த நாடிகளே, உடலில் 

பத்த இடங்களில் இரத்தக் குழாயிகளிர் இரத்த அழுத்தத்தில் இளை வெளிப்- 

பருகிர்றன.  இப்பத்து இடம்ககு கும், எளிதாகப் பார்ப்பதற்கு ஏற்ற 

இடமாக வாீச்குவது கை, உள்ளநிகையின் சற்றுக் கீழ மனிக்கட்டிலிகள் 

சுட்டுவிரல், நரூவிரல், மோதிரவிரல் தகி ன்று விரல்களாஏம் தொட்டும் 

அழுத்தியும் விட்டும் மாறிமாறிப் பார்க்குமிடத்து அம்மூவிரல்களிக் வழியே வளி, 

அழல், ஐயம் ஆகிய மூன்றின் நிலைகளையும் அறியலாம். இவ்வாறு ஆராய் - 

தற்கு ஆன்க௫ுக்கு வலது கையும், பெளிகருக்கு இடத கையும் ஏற்றத. 

ஈகாழக னடியை வாழ்த்திக் கைதனில் நாடி பார்க்கப் 

பெருவீர லங்கு லத்தில் பிடித்தடி நடுவே தொட்டால் 
ஒருனிர லோகல் வாதம் உயர்நரடு விரலில் பித்தம் 

திறவிரல் முலிறி லோடில் சேத்தம நாடி யாரமா* 

என்று நாடி யாராயும் முறையை ஆூறப்பருகிறது 

தாடி பற்றி இத்தா dad சில செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவை 

| 3. தோய் நாரும் தேர்வ முறைகளில் நாடிய. முதற்கள் வைத்துக் 

கறப்பருகிள்றது (பாஃ 4, 5), 

2. தமது உடலில் உள்ள முக்குறிறக்கணை நாடி மூலம் அறியுமி.தீத, 

அவ்வக் குற்றங்கள் இயல்பாகலே மிதகில்ற காலத்தை அறிந்திநத்தல்



i 

த 

“t 

இல்றியமமையாதது, அவ்லகையில், ஒரு நாளை, பகல் இரவ என 

இருகறாகப் பிரித்து, ஒல்லொரு கறிளையும் முறையே முன்றாகப் 

பகுகீக, பப்பதீத நாழிகை களாய் அப்பிரிவு அமையும், அவற்றுள் 

_ பகற்பொழுதில், முறையே காலையில் பதீத நாழிலக அழல், மிக்கு 

நடக்கும், நன்பகல் காலமான பத்து நாழிகை ஐயம் மிக்கு நடக்கும்? 

மாலையில் பத்து நாழிகை வளி மிக்கு நடக்கும், அல்வாறே இரவுப் 

பொழுதிஓம் முதல் பதீது நாழிகக பித்தத்திற்குரியத 7? இடைப்பதீத 

நாழிகை ஜயத்திற்குரிபது, கடைப்பத்த நாழ்கை வளிக்குரியது (பா.297), 

| 5௨ வளி, அழல், ஐய preach ghpds sniqactand 
. தோயார் குளங்களை ஆரரயிந்தவிடதீத, அம்முடிலை, தோயாளிமச் கனம், 

வயத, உடல்நலம், வரட்சிறிலை , சுகீகிலத் தன்மை நஒகியவற்றைக் கருத்தில் 

கொள்டு குராயீந்த apCadodh (um. 3). 

நா 
7 ம். 

தோயுற்றவரிர் நாக்கில் தோனள்றும், நிறம் மற்றும் saw மாது 

பாருகளைகீ கொண்டு தோயறியும் முறை நா வழி தோய நாடல் முறை- 

யாகும். இத்தேர்வு நிலையில், இயல்பாகவே நாக்கல் ஏற்படும், நீற 

மா இபாருகரும் சுவை மாறுபாருககும் தநோயறியும் காரனிகளாக விளங்கு 

Spa. சான்றாக நாக்குக் கறுத்து காளப்படில் வளி; சிவந்த கானில் 

அழல், லெவ்மை படிந்து கானிச் ஐயம், அவ்வா0ற, நாக்கில் புளிப்புதீ 

தோகிறன் எளி, கசந்த காளனிச் அழல்) இனிப்புநிறதெளில் ஐயம், இல்- 

வாறு இயல்பாகவன்ற! மருநீது முதலியவற்றால் நாக்கில் தரும் மாறு- 

பாட்டை ஆயி ந்தறிகயம் உளர,
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மருந்துகளை அருந்தச்செய்து அவழ்றி4் வழி நாக்கில் நேரும் 
நிறம் மறறும் சுவை மாறுபாடுகளைக் கொர்ரு தோயறிபும் முறை 

இத்தா நிகல் இடம்பெற்றுள்ளது. அலையாலன 2 

1. ஒருவர சூனிப தோயிக்கு உட்பட்டிள்ளாரா என அறிய, 

பிராம்மரத்திர் எடக்கு வேர, வெட்டி எருத்து, அரிசியுடன் 

பொரித்ததி தவீடாகப் பொடித்து அருந்தச் செயிய வேளிரும், இம்- 

மருந்து இனித்ததெனில் கூனியம் உள்ளது என்று அறியலாம். அன்றேல் 

கைப்புச் சுவையே நாக்கில் தோன்றும் (பா. 90), 

2. இராக்கிஷித்தை உரைத்து நாக்கில் தடவ கருத்தத் 
தோவீறில் சநீநி நோம் அன்றேல் அந்நோயல்ல (314) 

தீர்க்குறி , * 

நோயாளரில் சிழநீரிச் நிறம், ௮௭, sar, tet spies 
போது உன்டாகும் உனர்ஏகள் ஒகிபனவற்றோரு, சிறுநீரில் எனீனெயை 

விட்டு அல்வென்னெய் காட்டும் வடிவை& கொலீரும் நோயறிவர், இல்வாறு 

சிறுநீரில் எனீனெயி விட்ரு, குராயும் முறை நெறமிக்குறி எலிறும் கூறப்படும், 

எனீழம் இவ்வாய்ஏ அறு நீரையே அடிப்படையாககீ கொள்குதலிர் இதனை 

திர்க்குறியில$ய கூறுதல் பிழையன்று. 

பிரமேக நோம் எனப்பரும் நீரிழிவு நோய் பற்றிக் கறமிடதீத 

இச்சிறுநீர்க்குறி ஆயவ முறையை இந்நால் குறிப்பிருகிர்றது., 

சாறாக,
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fatas 96 பாத்திரத்தில் இட்டு, அதில் என்னெமி சிறித வீட, 
- அம்வெள்னையில் வடிவம் வட்டமாகத் தோள்றில் ஐயம் பறிறய நீரிழி- 

- வாகும்; வட்டமல்லாத வடிவமெனில் தழல் பற்றிய நீரிழிவாகும், முளை, 

இறைச்சி, சுக்கிலம், நீர்ட இலை இலை போகிற தெனிவில்லா ஏடிஎம். 

களைக் காட்ரடுமாயிர் எளி சாரீந்த நாழவாகும் (பா.4198-419]. 

எ ச சான வ ee 

மருத்துவர் தோமை ஆராயும் நிலையில் அலற்றிள் வள்மை மெனிழை- 

களையும் ஆராயீந்த அறிவர், அவற்றிம்மூலம் ஒருவற்கு வந்துற்ற நோயைதீ 

தீர்க்க இயயம் நிலையும், தீர்கீகவிபலா நிலையும் , மனம் நேரரிடிம் 

நிலையம் புலப்படும், அவ்வகையில் தோம் நாரும் நிலையில் அறியப்படும் 

மரனக்குறிகளாக இநீநா baa சில கறப்பட்டிளிளன , | ப 

3. நெத்சம் உடம்பும் வற்றி நரம்புகள் புடைத்துக் காணும்; 

கண்கள், நாக்கு, உடல் நகப்ள பத்சபோல் வெருத்திநக்கும்£ அன்டம் 

வீர்சி, மலச்சிக்கல் ஏற்படும். இர்வாறு காணிக். மரளம் தேரும் (32), 

2. நாடி முதலான நோயறிழும் முறைகளிர் வழிய பெறப்பரும் 

குறிதனங்களில் தோய் குறிதனற்கள் மிகுந்து தோன்றும். தனால் முக்- 

குற்றங்கள் சற்று மாறுபருமேயன்றி மிததியாத் தம்மளவில் மிகாது, Ode 

வாறிறப்பிள் மருந்து முதலியவற்றால் தோய் திரீகீகவிய எம். ஆனால், 

இதற்கு மாறாக, முக்குற்றம்கஞம் சம் நிலையிளின்று மிக்கு, நிரலபறழ்ந்த, 
குற்கள் குறைந்து களனீடால் மானம் வருவது உறுதி (33),
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23, இடை, துடைகள், மார்பி கீழ்ப்பகுதி நகிப இடங்களில் 

வீக்கம் உன்டாதல்) எளி முதலா née ipa oth இரனீடி அடங்கி ஒன்று 

மட்டுமே காணுதல்) தீர்போல் வயிற கழிதல், கண்கள் பஞுசடைதல் 

ஆசப் இக்குறிசள் ளைத்தம் காணிஸ் மானம் விளையும் (95), 

4. மலசலங்கள் இறங்காமல் வநீறுிப்போதல்,. கள்கள், மூக்கு, 

செவி, நாக்கு ஆகிய உறுப்புகள் தம் செயல் குறுதல் எதும் இவை 

தோலிறின் மானம் வளீடாகும், 

| 

5S. umaa Csritied gobs, eaub, sodad, pragta 

ஆக்பன உனீடாகி அத்துடலி சா க்கமும் மிதம் அம்மாவாசையானால் துலீபம் 

மிதம். இவ்வாறு குறிகள் சானப்பட்டால் மானம் திகழும். (208. 

6, மேம், .வளி, அழல், "ஐயம் ஆகியன மத்தப்பட்ரு உட்லேோடி 

பகைதீதவழி உடல் நாள்தோறும் அழியும், கொடிய வெப்பு வீயாழ்கள் 
| 

| மேலும், வருணவாதம் (9,10), Usd கொதிப்பு (322,323), 

குதிரவலிவாதம் (133), soégargs சன்னி (68), அப்புருதி நோம் 

(16,117), வாதலகை நீரிழிவு நோய்கள் (424-427), சலப்பிரமும் 

(266,267), @fl am amy (146) gaw நோய்களும் மரத்தை 

விளைவிக்கும் தோமீகள் gid. 

on ee Se On மாக வஸ் 

நோம்கள் நாலாயிரத்து நாலா நீறு தாற்பத்தெட்டி என்பது முளீனர்க் 

கறப்பட்டத . இத்தோங்கள் பல வகையின, ஒவ்வொரு வகையும் தனீலுள்
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பல பிரிவுகளைக் கொள்டுள்ளத. தேோயிகளின் குனங்களை வாக்கும் 

வகையில் சல தோமிகள் இந்நா ற்கன் கறப்பட்ரூள்ளன ஃ 

இந்நா நிகனீ கறப்பட்டிளளன நோமிகளாவள £* 

லாத தோமிகள், பிதீத நோமீகள், சிலத்தம தோய்கள், 

-பூதவீச்சு, இரதீத ரோகம், தலீனீரழலை, தலைநோயிகள், இருமல் 

நோய்கள், காச தோயம்கள், காமாலை, ௬.ரம், சலீனி தோய்கள், 

சூலை தேோயிகள், குன்ம நோய்கள், வயிற்று நோய்கள், கிரானி 

நோய்கள், விப்புருதி தோம், பான்டி, மூலம், நிரிழிவு, Node, 

அபத்திப தோடம், மகளிர் நோய்கள், குழந்தை நோய்கள், கரப்பான், 

புண், பிளவை என்பன. 

வாத நோய்கள் 

mon மாட காண கல முட ம 

வாயுவானது ' உடல், தலை, நெதஜ்சு, கைகால் சந்தகள் ஐகய 

இடங்களில் ஓடி உளைசீசஓடன் குத்தம், கால் கைகளில் பலமழிராது. 

மேனி வாரும். தாவும் பல்லும் வரன்ருவிரும்., இவை வாதம் செயியும் 

குனமிகளாகும் | 

வாத நோய் வகை (6) 

ang Gpriied என்பது வகைய, அவறிறுள் நாற்பது வகை 

இருப்புக்குக் கீழும், நாற்பது நோய்கள் இருப்புகீகு மம் தோகலீ்றுவள,



ad 

உள்குத்து வாதம் (35) 

லியரீவை பெருகி, உடல் விகரதீதிடம். பல் கிட்டி, உடல் 

வெதும்பும். நாக்குத் தருமாறும். வயிற்றில் பசி மிக்கு உனவைத் 

தேரும், ஆனால் உரினவொட்டாத. வாயு கீழ்தாகீகிப் பரியும், 

மூலத்தில் குத்தும். இத்தகு குறிகள் கானின் உள்குதீத வாதமாம், 

குடல் வாதம் (36, 37) 
oe Oe ow ee Oe oe OP அ. 

வாயுவானது உடல் முழுதும் ஒடி, கால் கைசீ சந்துகள் மற்றும் 

மூட்டுகளில் சென்று பிம் குடலிடையே சத்தமுடன் குமுறும். chiar 

கடலில் அலை போன்று, குடலில் வாயுவானது கலகீகி நிற்கும், குடலில் 

வலி தோலறும். கால்களில் உளைச்சல் உண்டாகும் , வயிற்றில் லலி- 

புடன் மந்திக்கும். குடலில் தங்கி நின்று ஆங்காங்கே ஓடிச்சென்று சுலக்கி 

வேதனை செய்யும், 

குண்டல வாயு (7%) 

வயிற்றில் நிரிறு துடிக்கும், இரையும். உளவு உட்கொளிடால் 

வயிற்றில் கல்போல உருனிரு துன்புறுத்தும், பிகீனர் அலீவாயு சிதறி 

உடலில் பரந்து அடங்கும். 

சருவாங்கி வாதம் (78) 
சச ee ee வரலை வட அவத ee சட OS 

உடல் கர௫ுப்புடன் உளைவதோரு, கனதீது வேதனை செய்யும், 

வாயுவானதை உடல் முழுதும் பரந்து Sig துன்புறுத்தும். இது சருவாம்கி 

வாதமாகும்



al 
புணைருக்கு வாதம் (66) 
இரை என மா என முஸ் on ர ஸின் றை OF am 

உடலை நரங்கச் செய்யும், தலைச்சுற்றல் உஊள்டாகீகும், நா- 

வறட்சியும், இழற்சியும் ஏற்படும், உடம்பு கிடுகிடுவென இடி கீழே 

மூல வாயு (60) 
மை எடி க வணர என 

மலம் இறுகிக் கருகும், வயிழ மந்திக்கும், பேலி வெருக்கும், 

வயற்றில் இரைச்சல் உஊள்டாகும், இலை முல வாயுவிர் குறிதனங்கள், 

துடிப்பு வாதம் (65) 
அஹ ரமி aw ஸை we ow Om a 

உடல் முழுதும் ஓடி, துடிப்புறச். செயியும், வாயு மேல் நோக்கும். 

பிர்ளர் தாமே ஓரிடத்தில் நிலலபெற்று பிச் உடல் நிலையைச் சமப்பருதீதும், 

வரு லாதம் (9, 10) 

வயிறு வீங்குதல், மயக்கம் உணீடாதல், வாந்தி ஏற்படுதல், உளி 

டச்சு வாங்குதல் , உதர கருதீதல், கழுத்து வலித்தல் நகியக adind 

ag வாதம் இகும், இவ்வருன வாதம் ௨ஊள்டானால் மேல்முச்சு மிதநீது 

நாக்கு ஏற்கும். முகமும் வாயும் கோனும்) பேச்சுத் திசறி வியர்வை 

பெருகும், உடலில் எரிச்சல், அழற்சி முதலியன ௨ஙீடாகும், சுரம் 

தோன்றி, புறந்தாள் வீங்கும், இத்தகைய மாறுபாடுகள் மரனத்தை



வாத கோபம் (24) 

வள்பாகிப குறிறம் விரைத்து நடதீதலிளால் வாயுலானது மே- 

லெழும்பிப் பிக் மீம், இல்வாயுலே இருமலாகிதீ தொடர்ந்து சனி! 

வாதத்தைத் தோற்றுவிக்கும் உடலை மாறுபடுதீதுசிள்ற கமானி, பெரு 

stair « உகரகோபம் முதலான தோய்கள் இல்வாத கோபத்தால் 

உ௱டாகும் , 

விர்டலத்ீதறாமை வாயு (41) 
oe அசர் வண அன்டு அடல சட கதை அணை ee oe களிர் அம எனா மர். 

வயிந்றினிடத்தே மனிடி நிமிறு மூலாகீகினியை மறைக்கும். உணவைக் 

குழபிபிக் தள்கும். உண்டபின் புளித்தேப்பம் உளீடாகும். உடழுகீகுட்லீ 

மலத்தை இளகீகிதீ தன்ஞம். இதுவே விகிடலத்தறாமை வாயு கும். 

பீலிகை வாயு (42) 
ow oe அவத கான எரு ரோகு ஸஹ: 

வாயுவானது மலதீதை இறுகச் செய்து மந்ததீதை உஊன்டாக்கும் 

வயிற்றில் வலிமையாகப் பு. ரகம், உடல் பலத்தைக் குறைத்து ஈரல் 

முதலியவற்றை வீச்குசீ செய்து மிததிபாகதீ திரகும், உடல் வறகும்.; 

உனவு கொள்ளவொட்டாது. எக்காளமிட்டு ஏப்பழுவீடாக்கும்., இதுளே 

பீவிகை வாயுவாம். | 

அநீதர வாயுக் குனம் (40) 

பத்தபமாக உனவு கொள்கும்போது அது அரனிக்காமல் கழிச்சல் 

ஏற்பட்டு, தினமும் புளித்தேப்பம் உவீடாகும். வாயில் நீர் சுரக்கும், 

வாந்தி உண்டா கும்,



en
 

பெப
் 

பித்த நோய்கள் 

நெ வன ஷி மட று கடு அடை ஒல க வல வலு அம. 

உடலில் நருக்கேே மற்பரும், தலை வலிக்கும். மேமனி வெடுக்கும். 

தா க்கம் உவீடாகும், துல்பமுடன் கிறுகிறுப்பு ஏற்பட்டு, கண்கள் மத்சல் 

Bowery. கை கால்களில் திமிர்ப்பு உனிடாகி, கனிணும் முகமும் 

ages காணும், உடலில் gad ஏறும், Qdanrpnad கானில் பித்த 

ோயி ஆகும் ச 

வறட்சிப் பித்தம் (255) 

தலை வலித்தல், உடம்பு உலார்தல், தாது கெருதல், துன்ப மிததி, 

மலங்கழிதல், மனமும் கன்னும் சோர்ந்து கானல், மந்தம் உனீடாதல், 

மனம் உறுதி கெட்டு, மறதிபுடல் கலக்கம் ஏற்படல், உடல் களதீதல் gave 

கானிச் வறட்சிப் பித்தமாம்., 

பித்தக் கொதிப்பு (21, 322, 323) 
சனை ay tee ரவை ஒட. ரஸ் வடை கறு ee 

பிதீதத்தாஏம் வறட்சிமாஏம் உடலிசி மேறிபுறம் வீட்க$ீ Cardod. 

மூலத்தில் குலை தோலிறினாற் போகீறு உதிர குன்மம் தோகிறி, அதனால் 

குடல் வாதம், செப்பு, தருக்கம் ஒகியன இடைவிடாது ௨னீடாகும். பித்தத் 

தில் செப்பம் கடி, தலை அழறீசிபுடன் வாந்தியும், வயிறு வீக்கழம் கழிச்சஏம் 

உன்டாகும். அகதீதே எரித்து, சுரமும் ஏற்படும், வாம கசந்து உடலல் 

பித்த எரிச்சல் ௨னிடாகும். நெத்சில் மிதுதிபாக எரிச்சல் உண்டாகும். கன், 

நா, உடல் ஆகிபன வெகுக்கும். web syd. உயிரையும் குடிக்கும்,



ளோ
 

we
 

சிலேதீதும நோய்கள் (25) 
கரிம டை OD வவ வடு ஏஷ வட முனம் கட வட மலை வர om 

ஐயம் மிதகிசிறபோது அனைத்தமே அழிவுறும். மாந்தம், ஈளை, 

நரிக்கல், குளிர், வாந்தி, விக்கல், மூச்சடைப்பு, காச தோய , இளைப்பு 

முதலானவை தோன்றும், 

glist சிலேத்துமம் (28) 
என வத EP ape மாவு ஓமை கர மைற மூவுல மேல மோன மான் 

| இருமஓம் இளைப்பும் உண்டாகி, ஈளை மீகீகு, வயிறு மந்திதீது உடம்பு 

வற்றி, உடலிம் வலிமை கெருமானால் அபிகா அ0லதீதமமாகும் 

me om ot om a ae ae om 

தலை வலிக்கும், முக்கில் சனி விழம், நாள் செகிறபின் சளி 

வீரு இறுகத் Sadi விழம், உள்ளேயே உளைந்து தாற்றம் மிதம், 

பலம் குறைந்து மூசீசடைகீகும், இதுவே பீனிசம் கும். 

பீளிம் - கபால வறட்சி (46) 
oe அம மமம் வடி னை ane ee ee ஏரின் வால வோ ஹு எமை மூட கம கம 

தலை கனதீது, சனி இறுகித் திரன்ரு மூக்கில் விழம். தாகம் மிதம், 

மூக்கு நீர்ப் பாயிச்சல் (174, 190) 
oon wae ஊரு ee ow ee அடை வம ஆட் கலை கல oe க oe 

கழுத்து, முகம், தாடை, ஆகிய பகுதிகளில் கரகரப்புடன் ஊர்வது 

போல் அப்பும், தினவும் ஏற்படும், தம்மும்போது மூக்கில் st விழந்து, 

தலை கனத்து வலிக்கும். வாதம் மிக்கு எழும். இக்குறிகள் கன்டால் 

மூக்கு நீர்ப் பாய்சீசல் தகும். 

கழுத்தில் மேற்பகுதியியம், முழந்தாள், காது ஒகிப பகுதிகளும் 

கரகரத்து வர்வத போல், தவரிடாகி, வலி மிதமாயிச் முக்கு நீரீப்- 

பாம்சீசல் நகும்.



ரூ
 

வ!
 

புறக்க (47, 48, 242) 

பிடாிபில் அடிக்கடி குதீதும், உடல் விரைத்து விபர்வை மிதம். 

தாத் தருமாறும். பல் கட்டும், நெதஜ்சில் கட்டு ஊரிடாகி உடல் வீழும், 

uss wre exh Lr gn உனவை விரைந்து வெளியே தள்ஞும்., மலச்சிக்கல் 

உவீடாகும். உடல் மயங்கும். தலை கனக்கும். உடலில் திமிர்ப்பேறும், 

விடம் உ௨னீடாற் போன்று ஈரல் நாஞம் எரியும், இதனையே புறளீசீசு 

எனலாம். 

இரத்த ரோகம் (143) 
கட கான அம சமை கண வம அலம் வஸ் வல சண. 

இரத்தம் அதிகமாகக் கட்டிக் கொள்கும், உடல் உறுதி கெடும், 

துயரம் மீதம். தலை கனகீகும், இரத்தம் சிகீகி நிற்கும், இதனை 

இரதீத ரோகம் என்பர், 

தனை உழலை (395) 

உழலை, எரிச்சல், பரிதாபம் இவற்றால் உள்ளத் தனிவ நீங்கி, 

அழல் மிடம். தாக்கு வறஞம், சுரம் சதோலிறும், உடல், தலை, கால் 

பகுதிகள் வீம்கி உளைச்சல் உனீடாக்கும், நினைவு தப்பும், இவை தமினீர் 

உழலையில் குனம்கள் குகும், 

தலை Gerd ad 
கணை வ om = ae oe we ow op 

கம கண கோஷ we ee oe oe வம் Oe 

கழுத்திற்கு மேற்புறம் மனிடை வறட்சியடையும். புருவங்கள் ௬௫ 

மிடதீதில் குத்துவலி ஏற்படும், வேதனை மிதம், கனிகள் எலையினால் 

மறைக்கப்பட்டாற் போனீறு பாரீலை தடைபடும். தலை முழுதும் பம்பர 

வென்று குத்தும்...



¢J
1 

பே
 

கபால asl (61) 
க ௭ sap om cer we Oo 

தலைய வாயு ஓடி ஓடிக் குத்தும், இக்குதீதுவலி இடைவிடாது 

நிகழும், உடல் வாடி உலரும். குத்துவலியால் உடல் பதறும், 

புனர்சீசியை எரம்பாது. சறுநீர் கருகிக் கானும். கபாலத்தில் 

கனத்து வலிக்கும். 

கபாலக் குத்து (86) 

புருவம் கருமிடதீதில் குதீதுவலி ஏற்பட்டி, உச்சியில் ஓடி, தலை 

முழுதம் வேதனை செகயியும். 

சதீதிக் கபாலம் (87) 

உலகம் விரைந்து சுழல்வது போலஃ கிழுகிறுதீது மயக்கமுன்டாகும் , 

தலையில் குதீதுவலி மிதம். வாந்தி உனீடாகி மயக்கம் தோன்றும், பிர் 

இருமல் நோய்கள் 
oe ன. கோ வடை கனம வரர சேஷ அனு கெ. வை ஏம. 

உடலில் வறட்சி மிக்கு, இருமல் புகைந்து வெளிப்படும், singed 

கிரந்தி பற்றிச் செருமல் ௨ண்டாகும், மூசீசு இரைக்கும். Cue ape, 

இளைப்பு முகிலிபலற்றால் இவ்விநமல் தோன்றும் ஃ 

மருத்தீட்டிருமல் (61) 
கை ரை கழு om மை கட ஒல 

பென்டாடத்த மயக்கி கொள்குதற் பொருட்டு வைகீகப்பெறிற 

மருத்தீட்டினால் வகமிடாகும் இருமலானது புலால் நாறிறத்தோரு காணும்,



Od 

உடலில் அழிவை ஏற்பருதீதம். பைத்தியம் வன்டாக்கும், ஊனு. 
Qemunrg. ஏப்பம் பெருகும், நச்சுக்கடி போன்று வலி மிதம், 

ஈளையும் இருமஓம் மயங்கி£ கானும், 

காச தோய்கள் 

௬௭௭௪ தோய் குனம் (43, 171) 
க் வரை எனல எனகு ஏரு வண OE oe om on ae = 

இருமல் மிகுதியாகத் தோள்றும். இடையிடையே சுரம் ௨ள்டாகும். 

தொளிடைக் கட்டு ஏற்படும், வாந்தி எரும், உணவை ஒதுக்கும். உடல் 

இளைக்கும். விஷினில் ஆழ்வது போலத் தலை சுழநிறும். துயரம் மிதம். 

மேனி வெளுத்து வற்றும், உடம்பெங்கும் திமிர் உளிடாகும். கள்கள் 

மக்சளாகி முகம் வெருக்கும், வேலை செய்தால் முச்சு வாங்கும், தன்ப- 

முனீடாகும். தாது கெட்டுப்போகும், இவை காச தோயம் குறிகளாகும்.- 

m4 om a கண. வஸ் கா Qe நமத மா வன வர சால. மாஸ் சேரு. 

நீர்ப் பாய்ச்சஓடன் இருமலும் இளைப்பும் கட, நெத்சிடத்தே 

கட்டிகீகொள்ரு சீறுதல், எயிறு பெருத்துப் பொருமுதல் ந.கபச பக்சு 

மந்தார காசத்தின் குனங்கள் ஆம். 

மநீதார காசம் (27, 173) 

தும்மல் மிக்கு, மூக்கில் நீர் மிகும், நெத்சு வலித்து ஈளை ௨லிடாகும். 

கழுத்து, முகம், காத, உடல் ஆகிப பகுதிகளில் பொருமல் ghugse, 

மூக்கும் காலும் ஊர்வது பபோலிற அரிப்புத் தன்மையும், இருமல் மிததியும் 

உண்டாதல் ஆகபன இதன் குறிகளாம்.



காமாலை (12) 
Po He வடி எசா ஏற். . 

wes aad, a Oagdgh. நடநீதால் முச்சு வாங்கும். 

இதமம் மிததியாகத் துடித்து, நாவறகும், தாத கெட்டிருக்கும்ஃ 

உணவை வெறுக்கும். மேனியும் வறனீரு வெழுக்கும், இவை காமாலை 

செயீயும் குளங்கள் gob. | 

சர தோய்கள் 
a ae te a ரர வர கண கரு. 

ow we ண ce Oe 

உடல் வறீறி லெகுப்பேறும், பித்த மயக்கும் வீக்கமும் உவீடாகும். 

கலை வலிக்கும், இரல பகவில்லாமல் உடல் காயும், - தலிலியான தெலினை 

மரம் போன்று உடல் மெலியும், இதுலே உட்சுரம் கம். 

வாத சரம். (386-597) 

உடல் குளிரும். பயம் தோறும், குளிர்ச்சி மிதந்து திரிக்கும், 

மயிரீக்கால்கள் அவிர்ப்பேறும். தலைவலி, தொப்பூழ் கரக்கும். பாதங்கள் 

உளையும். நீர் குடிக்காதிருக்கும், வெப்பம் பல நாட்கள் தொடருமீ, 

கால், கை, கீழ்முதகு, விலாக்கள் ஒகிப பகுதிகளில் தொட்டாஓம். புவி 
போல வலிக்கும் கள்களில் மருட்சி தோன்றும். தாக்கம் மிதம், வஊனளைக் 

கொள்ளவொட்டாது. இது வாத சரமாகும்ஃ 

விடாச்சுரம் (346) 
© oe ah ae OY we 

தலை, பிடாி, முதுகு, ககைகால், விலாகீகள், நெதத்சு நகிய பகுதி- 

கனில் புன்போல வலிக்கும், குதீதிரமல் உளிடாகும், கழிசீசலோரு, நாக்கு, 

உடம்பு ஒகிப பகுதிகள் புவீனாகிக் கானும். இது விடாச்சுரம் கம்.



விடச்சுரம் (367, 368) 

உடலில் ஒரிடத்தில் குளிரம். மற்றோரிடத்தில் காயும், உணவை 

மிகுதியாக edas தோனிறும், ஆனால் ௨ஊண்ன விடாது, காயிச்சல் 

அதிகமாக விரைநீது உடலில் ஏறும்... உடம்பில் காய்ச்சல் ஒருசில 

இடங்களில் விடம்போல ஏறும், கால் குளிர்ந்து காணும், உடல் 

நடுங்கும், 

சலினிவாத தோய்கள் 
7S a ee கலவ a OF எண சமா வல வ er மரவ வண. 

கல அண ஆலா வரை கொடி ஓடை ௫ றட. 

கரம்பு புடைக்கும், அலி மிதம், தலையும் காணம் குதீதுளலிஃ- 

யுலீடாகும்$) நடகீகவீயலாது. அறிவ மயக்கும், உடல் திமிர்தீது நிற்கும், 

இவை கபால சன்னிபின் குனங்களாகும், ச 

குதியரவலி வாதம் (153) 

சன்னி வாதத்துள் ஒவ்று களனீகள் தலை ஒகய பகுதிகளில் வலி ' 

மிததல், கை கால்கள் ஒருபகீகமாக இழுத்தல், வாயல் நறை தள்ர௫ுதல், 

அதிகமாக வலித்தல், கன விழிகள். மேல் தோக்கி நிற்றல், இவை இழ்ஃ | 

தோயிச் குறிகள், இக்குறிகள் கன்டால் மரனம் உறுதி. 

மகா சனனி (63, 67) 

உடலின் ஒருபக்கத்தில் கையும், sigh மதமதப்புடன் மரன 0 வதனை 

செய்யும், உடல் முறிறிமாக மெலிந்த வெதும்பி வாடும், நாத் தடமாறும், 

மயக்கத்தை ௨ஊீடாகீ்கி அறிவையழிக்கும். உடலில் நீர் மிதிநீதாற்போல் 'விம்மும், 

விகரப்பேறும். இவை மகா சகீனிபில் காணும் குறிகள் ஆம்.



முகவாத amet 043) bY 
கற் கடி ee காள கறை oes மேரு மம 

கன், தலை, புருவம், காது, செவுள் நகப் பகுதிகளில் குத்துவலி 

ஏற்படும். உடல் பதைக்கும், முகம் கோணும், 

நடுக்குவாத சன்னி (68) 

உடலில் நருகீகத்தை ஏற்படுத்தும் , தலைச்கற்றலை ஊலிடாக்கும் ௦ 

நாக்குத் தருமாறும். கடுப்புடன் உளைச்சஏம் நேரும், இது நருக்குவாத 

சல்னிபாகும். இது நாள்தோறும் தொடரும். இந்நோயி தோரள்றிர் உயிர் 

மீளாது என்பர். 

வாத சன்னி (547) 

உனலை வெறுப்பிக்கும். உள்ளத்தில் வருதீதம் தரும். பைத்தயம் 

போன்று பலவாறு பிதற்றச் செயியும்., தொகலினடையைச் சுழற்றும்... அறிஏ 

தருமாறும். இவை வாத சலீனிபிர் குனங்களாகும். 

சூலை நோய்கள் 
ee சர EP ee எனன வாடி அரு ர்ச். 

கற்துலை (34) 
we oe “oo Oe 

கிழ்வயிற்றுப் பகுதிபில் வளையம் போலத் திரனீரு வலி ஏற்பட்ரு வயிறு 

முழுதம் பரந்து பொருமும். தொப்பூழிகி கீழ்ப்பகுதிபில் அல்வளையத் soe 

யால் வலி உண்டாகும். முதுகில் வலியுடன் வருத்தம் மீம், இத வாதம் 

பற்றிப் கற்குலை குனமாகும்,



bl 
ean சூலை (75) 

ee Oe ௮௯ எண வலு. க க 

வயிற்றின் மேற்புறத்தில் வலி மிதந்து எரிச்சல் ஏற்படும், வாயில் 

கீருறும். இடைவிடாது ஏப்பம் ஊவீடாகும். குளிநடன் உட்காம்ச்சல் 

தோறும். இதுவே குன்மகசூலை எனப்படும் 

ஜை ஷை அவல் ee ee ஏர oe 

பகீகசீகுலை தோளீறிடில், வயிற்றில் பல வேதனைகளைச்ீ செயியும். 

சுரம் தோன்றும், உளைச்சல் உனீடாகும். சுறதீதுடன் கடி, அடிவயிறு 

இரன்டு கனத்துப் புரட்டும். வாயில் நரறும். நெதஜ்சு எரித்து வாந்தி 

உவீடாகும். உணவை வெறுக்கும். வயிழு புரட்டிப் பிம் வெப்பம் தனியும், 

இதுவே சுரசீசூலை ஆகும், 

பகீகசீ சூலை (165,” 166) 
க வரை அடத் வலது ஒரு கலை வர ஸ்ர 

குடலில் வாயு தங்கி, அதகால் குடலானது விலரயில் இறம்கித் 

தொங்கும். அதன் காரனமாக, மற்றொரு Mes மேலேறி உள்ஃ 

வாங்கும். இதனை அன்டவாதம் பற்றிய அழற்சி எவ்பரீ 

ஒரு மனீடலதீதிற்குள் விரையில் வீகீசும் ஏற்பரும். வலி மிததிபால் 

சரம் தோன்றும். வலியிடத்தில் புன் போன்று உளைச்சல் ஏற்பட்டு அதல டல் 

தலைவலியும் வண்டாகும், இவை பக்கச்குலையைதீ தொடர்ந்து தோகீறும் 

குனங்களாம் | 

லிமிகச் சூலை (396-398) 
we ஒட கழு OO ee On ee am 

Vir tub Carnage Opgsrana Soot) Sisisa. te லிங்கத். 

குலை தோறும், குறிபில் கருக்கும். அததுன்ளே புளிபோலக் குத்தும்,
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குறிபிம் மேற்புறம் தளரீச்சிபுடன் பிறவிப் பிளிபோல .நரங்கும், குறி- 

wig நீரானது மலம்போலக் கெட்டியாக ஒழுகும். அல்வாறு ஒழுகும்- 

போது வேதனை குறைவது போலத் தோன்றும். பிரிளர் மிடம். குறி 

எழும், வீழும். இவ்வாறு இக்தும் பல 0லதனைகள் செயியும். 

வாய்சீகலை (22) 

உடல் வற்றி, கடுப்பு ௨ஊ்டாகும். கைகால்கள் உளையும்? கனத்து 

உருவ்ரு காணும், நதேோயீ மிதந்து உடம்பு நொந்திரக்கும், பார்வையும் 

தாரீதுவும் கெட்டிருகீகும். சேய் அன்ன சிறந்த sar PASE Sp par. 

போலாகும். இதனையே வாய்சீசூலை எவ்பர், | 

fee ly கனம ம் ன வான ee OP 

எலும்பில் காய்ச்சல் பற்றி, காதிரைச்சல், மந்தம், உடல் குளிர்தல், 

பித்த சோகை, பாகீடருவுடன் கடிய கபால குன்மம் நகிபச உஊச்டாகும். 

வாயிடத்தே கசப்பைதீ தோறிறுவிக்கும். இதனைப் பிதீதவாதம் என்றும் 

கூறுவார் ஓ 

குன்ம தோயங்கள் 

வாத குன்மம் (38, 57, 141, 292) 

ஈரல், நெஞ்சு, எயிறு ஒகிபை உறுப்புகளில் எரிச்சல் உ௨கிடாகும், 

துடைச்சந்த, கால், உந்தி ஆகிய இடங்கள் வறஞம். உடஹறுப்புகள் யாவும் 

உளைவுற்று வருந்தும், தலை கனக்கும். குடல் வலிக்கும், பேேல்லயிற்றில் 

தளரும். கீழ்வயிறு கனக்கும், வெப்பமிதம். உடலில் திமிர்ப்பேறும்,
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வாந்தி உம்டாகும். கனிகள், இலவிடம் அருந்தினாற்போல் வெகுப்பேறி, 

துயரம் மிநம், தலை கிறுகழக்கும், 

கண வானா கனு வஹா வன அடை அன எனு: 

நெத்சு புரட்டி எரிச்சல் மிதம். வாந்தி உஊன்டாகி வயிறு வலிக்கும்... 

நாட்பட்ட மலச்சிக்கல்களில் பித்தமும் கடி நிற்கும். உனவு உணீனவிபலாது. 

தலை கனகீகும். ஓங்காற தீதடன் வாயி குமட்டும், எாயிற்நீருறும் ., நிலை- 

கெட்டு மயங்கும்படியாகத் தலை கிறுகிறுக்கும். உடல் வியர்க்கும், | 

amsaub (15) 
— oF wm ae om on 

வயிற்றை எரியசீ செயியும், குடல் புசட்டி வாயில் நீரீ மிதம், 

உயிர்ப்புச் சக்தி அழியும் வகையில் sae Sosn$a& sagas Canrdob. 

ஓங்கார தீதடன் குமட்டல் எழும். ஏப்பம் மிதம், விபர்வை மிதநீது எயறு 

பொருமி எாயூம், இதனை எரிதன்ம மென்பர் , 

கபால குல்மம் (20, 95) 
சன கணு கை வோட om die லை அடி மறற. 

வாயுவானது வயிற்றை அழுதீதி மேல்நோக்கி எழும், வாயில் நீர 

சரக்கும், தலை களத்து வலிக்கும். ழுச்சுதீ தடுமாறும், அயர்ச்சி 

உனீடாகும். கால் வீங்கும், உடலில் திமிரீப்பு வள்டாகும், மலைப்புடலி 

நருக்கம் சேர்நீது தலை கிறுகழக்கும். உசீசநீதலை , கன் ஆகிப் இடர்களில் 

உளைச்சஓடன் குத்துவலி உன்டாகும். பிடரி நரம்பில் உளைச்சல் தோகீறும் 

தா க்கமும் மிதம். வாயுவானது உடல் முழுதும் ஓடிப் பினர் குடலில் 

அடங்கிக் தடுக்கும்,
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பித்ததீதில் வெதுபிபுத் தோள்றுமானால் சதீதி குன்மம் வனீடாகும், 

மயக்கம் ஏற்படும். வாந்தி வஊள்டாகும்., ஊ௱வு செரியாத. தெத்ச 

எரியும். உள்ளே வலியுடக் அழற்சி தோன்றி, கழிச்சல் ஏற்படும், 

ஈ.ரலிஓம் எரிச்சலும் எலியும் காணும்? நாக்குக் கசக்கும், பித்தம் 

மிதம், புளித்தேப்பம் மிதம், வயிறு பொருநமும், வாந்தியும் ஏப்பமும் 

ish. பிழீத வாயு அதிகரித்து வேதனை தரும், இவை சதீதி குன்மத்திச் 

குனங்களாம். 

வலி குகிமம் (14, 59, 92) 

வயிற்றை இழுத்தப்பற்றி வலி மிதம், பசித்தாலும் வளவு கொள்ளஃ 

வொட்டாது. வஊள்டாலம், ear ஆகாரத்தைகீ குமட்டி வாந்தி செய்விக்கும் 

வயிற்றில் வலியுடன் கழிச்சல் உனிடாகும், மேனி வலித்து வறனீடூ போகும், 

தலைவலி உவீடாகும். மயக்கம் தோன்றும். மருநீதிற்கு அடங்காது. மரனம் 

வர உடலை விட்டு நீங்காது. 

வயிற்று தோய்களீ 
சட ஜன கணட ஆணு ல மர GP & ov a Ow 

வயிறு மந்தப்பட்டு உடல் வற்றும், எயிற பெருத்துப் பொருமி விம்மும். 

உணவை வெறுத்து மலம் தடைபரும், இதுவே உதரதோடம் அல்லது பெருலயீறு 

எனப்பரும் oe.
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வயிற்று நீராம்பல் (30, 31) 

| மார்பர்கீழ் வயித்றுப்பகுதிபும், தாரும் வீங்கும். வீக்கத்தோடரு 

வலிடும் தோறும். உடல் எற்றும். நா வரகும். தாகம் மிகும் « 

aad வெகுகீகும். மூசீசு லார்கும். தூக்கம் மிதம், நினவு கெட்டிப் 

பலவற்றையும் கேட்கும். இக்குனரங்கள் வயிற்று தீராம்பஏக்குரியன ௦ 

மகோதரம் (29) 

அங்கங்கள் வீற்கும், மார்புக்கடி வற்றும். வயிற்றிரில் வாயுஏம் 

நீரும் கோத்து, இரல தேரங்களில் வலி மிதந்து வாந்தி உனிடாகும், இளை 

மகோதரத்தம் குகங்களாகும் , 

வயித்றுகீகருபிபு (247, 249) 
கரடி ம: ர சம அட அம காள எமி கன: 

இருபிபு கருத்து, வயிறு உளையும், sh wists woes surt 

அதிகரிக்கும். மலம் கழிந்தவடன் அடச்கும். உனவு விடாது. உடல் 

அறலே மெலியும், இதனையே வயிற்றுக் கடுப்பு எலிப், இதில் சீததீதுடலி 

இரத்தம் கூடி விழும், பயிறு மநீதிக்கும். அபானம் மிக்குக் கீழ்வயிற்றில் 

இர் கருக்கும், தலை சுழற்றும், adad மஞ்சள் நிறமாகக் காணும், 

உனவு கொள்ளாது. வயிற எரியும், 

apna! Condad 

வாயுக் கிரானி (58, 77, 88, 320) 
oe om we ஹேர a oo On 

வயிறு இரைச்சஓடன் பொருமும். வயிற்றில் புளிப்புத் தோகீறும். 

மலம் கருகிக் கழியும், உணவு செரியாமல் புளியேப்பம் மிகும், இருமல்
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உஊனீடாகும். தெத்ச௪ rity. வயிற்றில் எரிச்சல் மிக்குப் பிர் தொப்பூழில் 

அடங்கும். அபான வாயு பெருகும். வயிற்றி_தீதே வலி மிதந்து புன் 

தோன்றும். உடல் வறனீரு வற்றும், வலிலம குறையும். yp ssid 

வீக்கம் காணும். வளவு செல்லாது, உறக்கம் மிதந்த களவு உண்டாகும். 

மூலக்கிரானி (849) 

கீழ்வயிற்றில் இறையும் . இருப்புக் கருத்து உளையும். மலத்தில் குருதி 

விழும் « இருப்புக்குகீ கீழே பாதம் வழை மிகவும் சலிதீதகீ கெடும், மலம் 

கழயும்போது வலிக்கும்... நாரும் உடம்பு வற்றி வெ௫ுக்கும். நா வறகும், 

வீக்கத்துடர் துன்பம் உண்டாகும், இதனையே முலக்கிரானி எமிபர் , 

விப்புருதி நோய் 

குவளை விப்புருதி (116, 117) 

இடுப்பு, முள்ளந்தன்பூ, இருவிலாப் புறங்கள், நெஞ்சு ஒகிய பகுதிகளில் 
கொதிப்புடன் குதீதல் ஏற்படும், நடுக்கத்துடன் குஸ்ச் செயியும், வெப்பும் 

உஊடாகீகும், தொடர்ந்து வயிற்று நோயுடன் மயக்கமும் இருமஎம் தோ்றும் 

சீழ் உனீடாரும், இநீதோம் தோலீறிய நாளில் இருமஹனிடாகி, Cue வறீறும், 

ஐயமும் பித்தமும் கடி, குளிர்ச்சியும் வெப்பமும் சேர்ந்து சீழும் ஏற்றும் நிலை 

உலடாயிச் மரனம் விளையும் | 

பான்டு தநோம்கள் 
சண அண எண மரம கல சன்ன: கண வ வவ OO 

ce கஸ் வர மஜி we கட வே om 

இருமல் மிதந்து உடல் இளைக்கும். தெதத்சில் இடிப்பது போகிற 

வேதனை உண்டாகும். நடக்கும்போதும் பேசும்போதும் மூச்சு வாங்கும் ஃ
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வியர்க்கும்; தலை கிறுகறுக்கும், மேனி வெருக்கும். இக்குனங்கள் 

கனீடால், பித்த பானீடு எனலாம். 

விஉட பானீரு (64) 
க ah அவை வன் கடி கல மல கடை. 

உடலின் ஒருபுறம் வீர்கும்,. பின். வற்றும். பேேனி வறலீரு வெகுப்- 

பேறும், தூக்கம் மிரும், தலை கனதீதிநக்கும். gdub de h- 

திருக்கும், emg கொள்ள வொட்டாது, வாயு உடலில் மிதந்து ஷ்டிமி 

போல வீங்கும்... 

மூல தோர்கள் 
ஏழுல 80> ae ee ee ee மேள கம ஏறுனா. 

ne ணை Oe en tee எனம ow oe 

தொப்பூழில் வலித்து வேதனை மிதம். முலதீதில் இரதீதம் விழும், 

மூலம் வெளியில் தள்கும். Cue ado. 

உள்மூலம் (55) 
அ எக ஹச ன அடை 

மலச்சிக்கல் உனீடாகி வயிறு மதீதிகீகும், உடல் வறஞம், மலத்தில் 

இரத்தமும் வெளிப்படிம், வயிறு உளையும். மல வாய|।த்தே தளைப்பது 

போல வலியுவிடாகும். உடலின் வலிமையை 4 குறைக்கும், 

இரச கஸ் மோ கவ தண அதை கணட ஷன அஷ மை மோடு. 

ீரிழிவு தோன்றும் கா ரனக்கள் (406-409, 400) 
ச வை om OP ஒடை ee அனா ee oe எற ஹட வைய சள கன கனல ee ee ee oe 

மகளி௦ராரு கரும் நாளில் மீன் இறைசீச? edan sd, எருமைப்பால், 

எருமை நெய் விநம்பியுகிடல் முதல்ய கா. ரளற்களிளால் சோகை, பாவிீரு,
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சுக்கலப். பீரமேகந்கள் நீரிழிவு ஆகிபன வர்டாகும் உல.கில் மனிதராய்ப் 

பிறந்த பென்னோரு வாழ்கிறளர்களுக்குப் பிரமேகம் தோள்றுமுளி பல 

தநோயிகள் உ௱்டாகி, லககால்கள் நனல்போல் எரித்த சுடிம், Gass 

நீர் வற்றும். அறநீர் பெருகும் பழைய பிரமியத்தால் கருப்போரு வாதம் 

முடுகி எழும், அதுவே பிர் பவுத்திரமாசஒம், ஜனலயாகவும், தோலீறும், 

Fag ant oy Lai தீரிழிலலயும் உண்டாக்கும், மேலும் தினந்தோறும் 

மகளிரைக் ௬டுதல், -தற்பலன் கேளாலம, பல தோடங்கள், சேர்தல், 

குருக்கள், தந்தை, தாம் தகியோர்க்குக் கொருமையிகழத்தல் , கன்னி பென் 

கற்ீபிழந்து வரம்பு கடந்து செல்லுமாறு செய்தல், கேளாதவற்றைகீ 

செட்டாற்போலகீ aggéd, கானா தவற்றைகி கண்டது போலம் பெபசுதல், 

முதலிய பிழைகளைச் செய்தவரீக்கு உடலானது உள்ளீடிழந்த உருத்த மரம் 

போல் ஆகி நீரிழிவு வல்டாகும். 

நீரிழிவுக் குலம் (409) 410) 

முகம் எரிச்சஓற்று உலர்ந்து போகும். உடல் தடிநரங்கும். நகம் 

கீழிறதிகி துழகிழந்த போகும். நத்சுமீடவர்போல் சோர்ந்து போகும். 

இரல பகலெல்லாம் உறக்கதீதிளால் உடல் பருதீதுப் பிர் மெலியும், உடல் 

உழலும். கொதிப்பு மிதம், உளவு, செல்லாது, உடல் வர்த்த நாறும். 

விதி மூடி மூடிதீ இிறகீகும். கைகளால் எறிச்சவடன் தா உலரும். செந்தாமரை 

போன்ற முகம் Saco. உடல் வலியால் தொத்து போதம், கள மிதம், 

கொதிப்பு ' மிதம், 

கலரு எனம சதான அணா சரம் கரவ மானா எணண. 

ஜெப்ப நோய்கள், மிக்க பசி, மகளிர் புளர்சீசி இவற்றால் வீடாகும் 

வாத, பித்த, சிலேத்தும நீரிழிவு நோய்கள் இருபது வகைய/ச, இவற்துள்
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வாத நீரிழிவு நான்கு வகைப்படும். பிதீத நீரிழிபு நறு வகைக், 

சிலேத்தும நீரிழிவு வனக பதீதாகும். 

பித்த நீரிழிவு (420) 
கணா கண யூத கன கார அண கண கனை 

உதிரஙி கடித்து, வாத பித்த சிலேத்துமத்துடன் சேர்ந்து புளப்- 

Yee etd நிலையழிந்து கொநற்டி போகும், தலைச் சுற்றி 

, விறுகிறுக்கும்.  மூவிதமாகப் பித்தமானது பொ துமகளில் அலி்புபோலப் 

போமிப்போய் மீதம். | 

மூவகை நீரிழிவு நோயிகளிர் ' குறிகள் (423425) 
சடை ஸு சஷி காடி அண, மவ சனை வஸ் ee சூனா ee oe Oo mp வன கன கனி 

நீரிழிவு உடையோர்தம் நீர் கோழத்திரம், புலால் நாற்றம், 

இறைச்சி கழுவிப் நீர் ஐகிய தன்மைகளை உடையது வாத நிரிழிவு நாள்கிள் 

குறிகளாம். ் 

| 

நீல நிறம், மத்சள் நிறம், நீர்தீத புளிமிர் நிறம், சாம்பல் 

கரைத்த நிறம், மாட்டிறைச்சிக் கழிவ நிறம் ஒனிப இத்தனை நீறம்களியம் 

atadugag பித்த நீரிழிவுகளிர் குறிகளாம், 

அருவி நீர், கருப்பத்சாது, தயிர், பால் வகைகள், பாக, 

Gsdurg முதலிய தள்மைகளைப் பெற்றது சிலேத்தம நீரிழிவுகளாம் 

வாத நீரிழிவு சதாள்கள் குளம் (424-427) 
கஸ் எண கன கன சன்ன கார சாரு te ee ee ee a 

இப்பரமேக முடையோராிச் சிறநீ காம்சீசால் அப்பாரமமேகம் 

தெம் தாற்றம், ஈச்சம், வெப்புறு காய்ச்சல் gou தன்மைகள் காளப்பெறும்,
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இத்நாள்கதுள் ஒூறான மதமைப் பிரமேகத்தில் சறுநீர் புலால் போல 

நாறும், வெம்மையாகக் காயச்சல் ௨ள்டாகும், மற்றோர் லகையான 

அசனிப பீரீமேகம் கழிவுநீர் போல நாறும், 

விடதீதவ்மமயுள்ள இந்நான்கும் உடையவர் இறப்பது அிரினம் , 

மகளிரா இதனைப் பொறுக்கவே மாட்டார்கள். முல்விகனப் பாவத்தால் 

உன்டாகும் இந்நாவ்கும் பனை நுங்கு போல நாீர்ப்பிடிக்கும், மீள்வதரிதஃ 

மருந்தை ஏற்காது, சுவலையுடன் உடல் அழியும், இருமஓடன் abo வரும், 

இதற்கு மருந்தைத் தேடிப் பனத்தை அழக Cadi, 

பித்த நீரிழிவு நறன் குனம் (429-434) 
வ ஷை செரு வர்ம அலை வம அலு கனை ஒர லை ஒவ மோ அழு என அன்டி ௭ணு. 

சிறுநீர் புளிதீத நாசம், மலமும் அப்படியே நாரும், இது மலப்- 

பிரமேகமாகும். இதற்குப் பரிகாரம் செய்யத் தீரம். சுனீனாம்பு கரைத்த 

நாற்றம், சுடலைச் சாம்பல் நாற்றம் இவற்றை நீரில கணத்தாற் போகலீற 

தாந்றம் ஒகயன கொரசிடது சாயப்பிரமேகம். மநீதிட்டானப் பிரமேகம் 

இரசம் போன்ற நாற்றத் தன்மையது. கும்பல் பீரமேகம் செல்வள்ளிக்கொடி 

காம்ச்சிப நீர்ப்பால நாறும், சுரோனிதப் பாரமேகம் சுரோனிசக் 

காலத்தில் வழுவழுதீதப் புலால் நாற்றத்தோடு விழம், தீலப்பிரமேகம் எல்ற 

வகையும் இவ்வாறலுள் ஒலிறு, | 

சிலேத்தும தீரிழவு பதீதிர் குளம் (454-443) 
மை சலக Oe கர ஒதை மேவு அறவு. ஜெகத் கர வலை மோக கக நறு ண் ல a சாறு கரக. 

உந்தாசுரப் பீரமேசும் பச்சிலை, வெள்ளைசீ சுரைநீரீ , மீனில் நாறீறம் 

இவற்றைப் போன்றது, நீர் தரையுடன் கழிபும்., நாளைப் பிரமேகம் சற்றுச் 

hors ed. ஆனி குறியில் கருக்கும், சிபகீகாயப் பிரமேகம், spend
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காய்ச்ச Gags dard Curd prob. ௭னப்பிரமமேகம் பாகது 

கரைத்த நீர் போன்றைத. மந்தரப் பிரமேகத்தில் நீர வெருதீதப் 

போகும். சாயப்பிரமேகம் கட்டிட சுளைதீர் கரும்புச்சாற, கரை 

நீர்... இகிபன போன்ற தளிமைகளை உடையது, வீடாப்பாரமேகம் 

சிழநீர், பள்னீர், தயிர் இவற்றிகி நிறம் போலக் கானும், பரிகாரம் 

செய்யத் தீரும், 

பெனீபிரே மகமானதை தீர் மெழுகுபோல இறங்கிப் பிள் சலம்போல் 

விழும், உடல் உள்வாங்கும். சுக்கிலப்பிரமேகமானது சுக்கிலநீர் போகீறும், 

குறிய மூக்குப் போன்றும், மூளை போன்றும் நாறும். நலியாமல் பற்பட்டூபி 

போகும். 

பிரமிப தோயிகள் (262-265) 
ணை கை மை எடி சஷி. வி பஷ ee கட கண் களு 

மகளிர்மீது கொள்ட மையக்கு உ௱ிப மிததிபான தன்டனையாக , 

உடலை அழிவுறச் செயியும் லகையில் பிரம்பு நோய்கள் உரீடாகும், பிரப் 

நோயி& வளர்ச்சியாக வாதம், அவீடச்சுலை, பலதீதிரம் முதலிப்ள வீடாகும். 

பிரமிபகீ சம் (264, 265) 
ரஷ சஷி ச மைல சன வன அல எமை முழற. 

நீரைக் குடிக்க ஒட்டாது. சிறநீரைத் தடைப்படுத்தும், களத்திநக்கும்- 

படியான தோடத்தைத் தோறிறுவிக்கும். இந்நிலையில் புளர்சிசியை விலக்க 

வேண்டும். அன்றேல் தாது கெட்டி வாதப் பிரமிபம் ௨ரிடாகும், உடலில் 

சுரந் தோலீறிக் குனிநம். தலை களத்து வலிக்கும், உள்ளே எரிச்சலை 

உனீடாக்கும், மேனி வறன்ரடு சதை வற்றும், பிரமியம் உவ்டாகும்,



சலப்பிரமியம் (266, 267) 
= ம கோணா வ வல வரக நோண 

சலப்பரமியம் மாதத்தில் ஒருநாள் கல்லடைப்பு ஏற்படிம், நினைவை 

அழித்து மறதி ௨ளீடாக்கும், வாதத்துடன் பவுத்திரமும் பக்கசீ சூலையும் 

உவ்டாகும். நீர்க்கருதீதல், சிறுநீர்ப் பெருகுதல், எறிச்சலோடு சிறுநீர் 

விழுதல், சறுநீரில் இரத்தமும் கலந்து விழதல், உடல் நாள்தோறும் வற்றி 

இறுகுதல் முதலியன உஊனீடாகும், தா நாட்களில் மரனம் நேரும், 

கல்லெரிப்பு (399) 

உப்பு நிலத்தில் நீர நாள்தோறும் இறைத்திட, உப்புத் திரனீரு 
விளவது போல, நீர்த்தலதீதில் வெப்பம் மிதந்து நீர் வற்றி உப்பு விளளயும், 

இதுலே நாளடைவில் கல்லாக உருப்பெறும். இதுவே கல்லெரிப்பு தோயாகும்ஃ 

அபத்திய தோடம் (383): 

தாகம் மிதம். உடல் வறம், வலிபுடன் நதோயிகள் மிகும், வாய் 

கசக்கும், வலு கைக்கும். வாயு கோபித்து அனேக தோய்கள் உலிடாகும். 

மகளி* தோய்களி் 
லன வ மல வாற அனு வ எனக சைத மண அம் வேணு. 

ome ஸை அ அச சம கம் லஸ் ம ர 

கர்ப்ப ரோகம் என்று apdugebg. இந்தோயிர் குறிகனாவள, 

கீழ்வயிற்றில் வாயு திரவீடு பொருமும். புவி வள்டாகி அழுந்தம், மசகீகைப் 

போன்ற ஊரவு ஏறிபரும், உடலை முறுக்கிப் பிழிவது போல் உடல் வறன்ரு 

வருநீதும்
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கர்ப்ப வீப்புருதி (73, 318) 
ஒண் aw om ON a an முலை wD Om ee 

nantag sudg ஒட்டுப் புழுக்கைப் போல விழம், உடல் வறனிீடு 

வற்றும். மனமும் தாதம் கெட்டியிரக்கும் . உள்மூலதீதல் உளைச்சலை 

உளி டாக்கும். வயிறு பொருமி இரத்தம் சிஃகி லலி மிதம், குருதி கழிந்த- 

பிர்தான் வலி நிற்கும். கர்பிபத்தை அழிக்கும். இடையில் உளைசீசலை 

உண்டாக்கும். சில வேளைகளில் மலம் கழியும். 

கர்ப்ப சூலை (144, 224) 
ஷை ௮ ஷை சக மழு. சாடி அவல வண. 

லத்சனைகள், மருநீதீடு ஆகிபவற்றாஓம், உடல் வேட்கையுறிறு 

இளைப்பதாஓம், அடிக்கடி பிள்ளை பெறுவதாலும், கர்ப்ப சூலை உனிடாதம். 

கீழ்வயிறு கட்டியாகத் திரஞம். வயிறு முழுவதும் பிர்ளை பு. ரளீவது போல 

உணர்ச்சி தோகிறும், மேழும் பேறுகால வலி இருப்பது போலிற உளர்ஏம் 

உண்டாகும் ஃ 

சூசிகா வாயு (146) 
கர னால ட சோர மம கால ஸம ஏன. 

பிள்ளைப் பெற்ற பெனீணுக்குசீ சுரம், தலைவலி, உழலை, உடல்வலி 

முதலியன உன்டாகும். கழிச்சலும் பொருமலஓம் ஏற்பட்டு உளிமுச்சு வாங்கும், 

விழியில் தெளிவு இராது; சுவாச காசம் உலிடாகி உயிரையே பறுிதீ தவிடும் ட 

கணை oe oe ee கா ow oe வலு 

குறி வழியே வயிற்றிறழுள் வாயுச் சென்று நரும் வாயுவும் கோத்து 

முபைத் தேங்காய் போலச் சவ்வு முற்றி முலிவயிறு இறுகும். மாத விலக்கு 

தாளில் epthingss நீர் விழம். குறிபில் வாயு அதிகரித்து உள்ளே அடங்கி,



அதள் காரனமாகக் குருதி கெட்டுத் தங்கி விழம், இதனால் நீர் தடைபடும். 

இவ்வாறு மெல்ல மெல்ல வயது களத்து மேலேறும். இதுவே நிகம்பசீ சூலை 

எனப்படும், 

இரத்த சூலை (53) 
on Ot a எம ஏம ஸ்ம 

வயற்றிடத்தே வாயு திரனீடு, yooh. மாதவிலகீகிச்போத குருதி 

மிததியாக வெளியேறும். இருப்பும், துடையும் உளையும். சிலநாள் குருதி 

திரண்டு சக்கி நிற்கும். கருவையும் அழிபச் செயியும், இதுவே இரத்த 

சூலையாகும் 

குழந்தை தோய்கள் 

உளமாந்தம் (44, 89, 119) | 
= = ow கான அற மா மழு. 

தெஜ்சு கனத்திருக்கும், இருமலால் வலி மிதம், சுரம் தோலிறி 

மேனி பத்ச போலாகும். உள்ளுக்கும் பருத்தச் சீழும் உஊள்டாகும். கபமும் 

பித்தமும் கடி உஊவவைகீகொள்ள வொட்டாது. தலை வலிக்கும். 

ட்ப... உடல் முழுதும் குத்தளடன் குடைசீசல் தோன்றி உளையும், வாய் 

பிதற்றி அச்சதீதோரு, செயலும் கெட்டுவிடும். உறக்கமின்றிய படுத்திநக்கச் 

AFM wy tb. 

இந்தோம் தோன்றிய தாளில் உடலில் காச ரோகம் தோறும். 

கபமும் பித்தமும் முடகிச் செயல்படும், குளிர்ச்சியும் வெப்பும் கடி, குளங்கள் 

மாறிமாறித் தோன்றி, மயக்கழ் ஏற்பரும்,
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போர்மாத்தம் (96) 
on on & ae OF டை கலை ம கம. 

வயிறு பொருமடன் கழிழும், புரன்ரடு வலிக்கும், குழந்தை பால் 

குடிக்காது. மயக்கத்துடன் அச்சமடைந்து காணும். வாந்தி ஊீடாகும், 

கண்கள் குழிந்திநக்கும், இளை போர்மாந்தகீ குறிகளாம். 

அகீகீனி மாந்தம் (39, 70, 731, 76) 
wa சண கோ ae கமம் சம் oe OP OD 

இத மத்தாக்கிளி எனஏம் அழைக்கப்பெறும், உ௱வு உட்கொள்டால் 

உடனே வயிற்றில் பொருமல் உஊனீடாகும்; எயிறு கழியும், தாகம் அடிக்கடி 

ஏற்படும், உடல் வற்ற) மயங்கும்; உலரும், பசி மிதந்து தோகிறும், 

லயிறு வலிபுடன் குத்தம். மலம் கழிவதோரு சிலபோத குருதியும் சேர்ந்த 

விழும், உடல் வலிமை குன்றிக் கனீணும் முகமும் மாறுபட்டு வெடுத்தகீ 

கானும். 

கரப்பான் நதோம்கள் 

வாத கரப்பான் (17, 18, 19, 20, 26, 217, 218) 

உடம்பு முழுவதம் வெதுப்புறிறு உளைச்சலடன் வலிக்கும், கைகால் 

மூட்டுகள் வீடிகி அல்விடங்கள் முடங்கி வறகும். பின் அல்வறட்சிய புளினாகி 

முற்றி வெடிக்கும். தலைகளத்ீது, குரல் கம்மும். உடம்பில் திமிர ௨லீடாகும். 

தோயுடன் வெப்பு மிதம். கனிகளில் தா கீகம் மிதம். உத்திப் பகுதி களத்து 

வீங்கும். உடம்பு கிறுகிறுக்கும்., உட்கார்ந்திருந்த எழுந்தால் கைகால் இத்றுப்- 

போனாற் போன்று வலிக்கும், புவினில் நீர் வடிந்து, தினவுடன் சொர்யச் 

செயியுமானால் நெருநான் நீடிக்கும்,
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வலி மிதந்து கவ்றிப்பபோறி , துல்பம் செயிகின்ற புனிகள்மீது 

- இயுதங்கள் பாயிந்து விடிமானால் கைகால் சந்துகள் முட்டுகள் ஆகிப் வற்றிஓம் 

வலி மடிந்த காணும். இந்நிலை வாத கரப்பாஜறுக்குரிபது 

கனீடக் கரப்பான் (228) 
ஆண சாட எர மை கமா அரச கவை வல் வ ம எழு. 

கரம் தோன்றி மேனி வறஞம். உமிழ்நீர் வநீறும். அரப்புள்டாகும்ஃ 

இருமிசால் மூக்கில் நீர் வடியும், பித்தம் மிக்குச் சிலேத்துமம் கரும், 

காதில் தனவுடல் அரிப்பேறிபடும், இதனைக் கன்டக் கரப்பாள் எலலாம், 

கபால கரபிபாள் (251) 
a ae அடை ஆம அனற OO em a னல 

காத, கன், கழுத்தப் பகுதிகளில் தினவு உண்டாகும். கனிகளில் பழை 

சாரும், முக்கில் நீர் பாயும், வறட்சி மிக்குத், தலையை நனைத்தால் 

மன்டைக் குத்தல் உளிடரகும். இது கபால கரப்பாச் எனப்படும், 

வறட்சிக் கரப்பான் (199, 204) 
பம எண ஒவ அரளி ஒழு கடை என ஹு அவ அன மல அம. 

உடலில் தினவுவீடாகி, அரிப்புத் தோன்றும், உடல் பரப ரவெள்- 

றிரக்கும். உடல் முழுதும் பரந்து கானும், சாம்பல் நிறமாம், கரப்பான் 

சொறமில் பொருக்குக் காணும். மேனி புலால் நாற்றம் கம். கால், 

தலை, உடம்பு ஆகியவை கனத்து, உடல் முழுதும் ob சிரங்குகள் தோன்றும் , 

மேனி வறிறும், காது, நாசி, கழுத்து ஆகிப பகுதிகளிலம் அல்வாறே வறன்ரு 

சிரந்குகம் காணும். இவை வறட்சிக் கரப்பானிசி குகங்களாம்.
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புன் (216) 

புன் வெகுதீது, நீர் கோத்து மிகுதியாகக் குதீதி வலிக்கும் , 

பின்னார் இரனமாகி வலிமை பெறும், இரத்தம் வடியும் நிலையிலயே 

அது இருப்பிர் எளிதில் தீராது, அதனோடு சீழ் சேர்தீத செம்- 

yaar TEs காணும், 

irae தோய்களிீ 
சண வட எவன கன அவடை OE oe வவட கான் வலு ஏறு. 

a ane கோடை மனத கலு என்னு எனம em ome 

பெறிய பிளவைகீ கட்டியானது நரு முதுகில் முள்ளெஓம்பிக்கள் 

பருத்துக் காணும். இது பல கனிகளை உடையதாகத் Cando. 

எரிச்சலடன் உளைச்சலும் உனிடாகும். மூச்சுக்குநீதும் உழலையும் சேர்ந்து 

வீக்கம் இருக்கும், நாவஹண்டு வேட்கை மிதம். அவபெருமானிச் கனி 

போன்று அகீகட்டி விங்கும். கனீகள் இருளடையும். குளிர்சரம் 

உன்டாகும். உடல் வேதனையுறிறு அழற்சிப்டையும் , கழிச்சல் உவீடாகும், 

இதனால் மரசனமில்லை,
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கரல ஹை qe OF 

மருந்த, அகமருந்த, புறமருந்த என இருவகைப்படும், இவறீறள் 

அகமருநீதாவது உள்ளே அருநீதுதற்கு உ௱பத. புறமருந்து என்பத லெளிப்பயக்- 

பாட்டைக் கருதிபது, இல்விநவகை மருந்துகளும் முறையே முப்பத்திரவ்ரு வகையின , 

அகமருந்த, புறமருந்து என இருவகை மருந்தகஸிம் சிற்சில இந்தா ற்கள் இடம்- 

பெறீறள்ளன. அவற்றுள் அகமருநீதகளாவள; சாறு, கற்கம், குரசம், மாத்திரை, 

குடிநீர், குழம்பு, எண்னெய், நெய், களி, பிட்டி, கறீபம், பத்பம், செநீ- 

சாரம் ஆகிபனள.: புறமருநீதுகளாவன , பூச்சு மருந்த, சீல, புகை, கலிக்கம், 

நசியம், வேது, ஒற்றடம், குளியல் நக, இலவயேயகறி, தணமருந்தககும் 

பத்திய முறைகழம் இதள்கன் கறப்பட்டிள்ளன.ஃ அவற்றுள் ஒூர மருந்திற்கு வழங்கப் - 

பெறும் பல்வேறு துணமருந்த நிலைகளே துனைமருந்தாகதீ தனித்தச் சுட்டப்பட்ஃ 

டுள்ளன... அல்வாறே பொதவால பத்திய விதிககும், குறிப்பிட்ட நோய்கட்குக் 

கறப்படிம் பத்திப முறைகரும் கறப்பட்ருள்ளன , 

மருநீதுலகைச் சிறப்பு 
கக ணட as சாத on OF ow கா மம ee காட கண. 

(291) மருந்து வகையுள் எமிளனெம் பூசுதல், 0ேது பிடித்தல் தகிபள 

வாதத்திற்கேற்றன. குடிநீர் பித்ததீதிற்கு ஏற்ற வகையாதம். 

தோம் நீக்கும் மருநீதுச் சரக்குகளி 
சட ஒவ அணி அடை சண வட மான ரவ ஓப் ட அதம ஏனம் ஒரு வட சல அடை வஸு மட சரச ஒவடி ஏஸி ஏழடி. 

(145) இத்சி, மலவங்கம், க௫கு, கிராம்பு, சதகுப்பை, 

சாதிக்காய், சீதாரி, தேர்வாளம், பெருகிகாயம், மரமத்சள், மிஎகு, aa- 

வாசி, வெளிச்சப்பட்டை முதலிய சரக்குகள் கர்ப்ப சூரை போக்குவன
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கழற்சியிலை, கடலாத்சியிலை , குறிஜசாவிலை , தாகிறி- 

மயிலை, தெனினவோலை, பாலட்டையிலை, புந்கிலை, புளிபிலை, பூளைக்ஃ 

காத்சொறியலை, விராலியிலை, வேவிப்பருதீதிமிலை ஒகிபன வாதகரப்- 

பாதுக்கு ஏற்றன , 

கண ன கா குற்ற கற மண. 

(91) பெருமருநீத, பிச்ச வோர் நகியவற்றை நல்கு இடித்துச் 

சாறு பிழிந்த நெயியில் குழைத்து அருந்த, வஜ்சனை முதலிய வருத்தம் செயியும் 

தோய்கள் தீரும், 

(325) வயீறளைச்ீசல் ஏற்பட்டால், தேங்காயைத் தருவிச் 

சார்கீ்கறையுடன் பரக வேன்டும், இதில் தீராதபோத, தேங்காய்ப்பாலைச் 

சரீககரையுடகி கட்டிப்' பருக பேேவீரும், இலும் தீராத நிலையில் நெல்லிப் 

பழதீதிர் சாற்றில் சார்க்கயை கூட்டிப் பருக பேண்டும், 

கற்கம் 
om லை மடி. 

(98) Quidanear, அல்லி தஒகிப மூலிகைகளை அரைத்துப் 

புன்னைக் காயளஏ எருத்து, பழைய மோரில் குடிக்க வேடும். இதனால் 

பிளலையில் காணும் எராரிசீசவடன்ி கூடிய வலி நீச்கும், 

(124) உப்பிலாங்கொடி, விடதீதேரிலை, முசுமுசுக்கை, முட்குமித் 

ஆஃயைவற்றைக் கூட்டி (யழரைத்து) விச் பாலில் குடிக்க உளமாந்தை போகும்.



bu 
சநீதவாதிபுள்டை 

(147,148) சந்தனம், முத்தக்காக, கோட்டம், நெல்லி, அதி- 

மத.ரம், இலாமிச்சம், வெட்டிவேர், தக்கோலம், ஆகியலற்றை அரைத்து 

உருவ்டையாக்கி இளநீரில் உட்கொள்ள வேவிடிம், இதனைச் சந்தலாதிபுவீடை 

என்பர், 

சந்தனம், கோட்டம், அதிமதுரம், சாத்திரவேதி, 

தக்கோலம், கோரோசனை, முல்லை, முத்தகீகாசு , இலாமிச்சம், ளெட்டி- 

வோர் குக வற்றை அரைத்து இலநீதைக் கொட்டையளவு எடுத்து இளறீரில் 

உட்கொள்ள வேவ்டும், இதுவும் சந்தனாதிபுகிடை ஒம். இவ்வீரவ்டிம் சுவாச 

காசத்தைப் போக்குவன. தேக அழற்சி நீக்குவன , 

இருத்துவாதிபுவ்டை 
நரன வ வை சாவ அரை ணை அ சன கவ ஜாம் தஸ். ஞ் 

(149) முதீதகீகாச , திப்பிலி, ume, கருகரோகனி, கொள், 

சீரகம், ஏலம், வெட்டிவேர், இலாமிச்சம், தக்கோலம், இலவங்கம், 

கொத்தமல்லி, கோரோசனை, கோட்டம் தக்்லற்றை இளநீரில் அறைத்து 

உட்கொள்ள வேண்டும், இதனால் பரிதாப சுரம், வெப்பம் முதவிபன நீர்கும். 

சவாசகாசதீதுகீகு உவீடை 

(150) கொத்தமல்லி, அதிமத ரம், ஏலம், இலவசக்கம், கோட்டம், 

செவிபகப்பூ , கோரோசனை, முதீதகீகாசு , மிளகு, வெட்டிவேர் கப வற்றைகீ 

கருப்பத்சாறு, இளதீர், திராட்சைப் பழச்சாறு மற்றும் Culés buyd- 

Sli Tips ஆகியவற்றால் தனிதீதனியே கரைத்து உட்கொள்ள பரிதாப சுரம், 

செப்பம், இதய Cond gaua sob.
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(158) சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கருக்காம், இந்தப்பு, — 

கடுகரோகனி ஆகிபவற்றை வகைக்கு ஒரு கழத்சு எடுத்துச் சம BMG 

Cofanab கட்டி எஓமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு, அரைத்து உட்கொள்ள 

விரசம் ஆகும், 

(159,160) இந்துப்பு, கருக்காயி, மிளகு, சுக்கு, கரகரோகளி, 

வதைக்கு ஒரு கழஜ்சளவு கொவரு, நேர்வாளம் ஆகு கழஞ்சு சேர்த்து 

எழஓமிச்சம்பழச் சாற்றில் இரைத்து சுவ்டைக்காயளவு உட்கொள்ள வேண்டும், 

மருந்து அதிகமாளால் அதற்குப் பரிகாரமாக வெந்நீரை 

உட்கொள்ள வேண்டும். பால் கஜ்சி உட்கொள்ள வேவீடும், இதனால் 

சுரமும் குளிநம் பலமிச்மையும் தீரும். 

(195) சுக்கு, மிகு, திப்பிலி, தா சுவளை, கறிழம்ளி, சீந்தில் 

இலை வகைக்குச் சமளாகச் சாறெடுத்துக்கொவ்டி முந்நாழி நீர்கட்டி 

அரைத்துக் காய்ச்சி, நெமி, தேன் ஆகியவற்றில் உட்கொள்ள காசம் போம். 

(207) கீழ்கீகாய் நெல்லிபிம் வேர் ஒரு கழத்சு, களாவேர், 

கருகீகாயி இரகிரும் வகைக்கு இரு கழத்ச. இவற்றைப் புளிதீத மோருடன் 

ஏழுநாள் உட்கொலிரடு வர, சோபை நீங்கும் , 

(208) தேம்காயிப்பாலிம் அத்திப் சிறபித்சு , குழ்திநகீகம்பொடி 

துகியவற்றைப் பொடித்துச் சம அளவு அதில் போட்டுக் கலந்து அருந்த Ups 

நீம்கும்,



62 
(226) மாகு, நேர்வாளம், இரவீடையும் சமனாகக் ata 

முலிறு எலுமிச்சம்பழச் சாறு விட்டி, அனத்து உருவ்டை செய்து சூரைக்- 

காயளவு எழமிச்சைச் சாற்றில் உட்கொள்ள பிதீதகீ கிறுகிறுப்பு நீங்கும், 

(316) பனிச்சைப் பருப்பு, ததீதிவர் இரண்டையும் எருமைத் 

தயிர் கட்டி துரைதீது உட்கொள்ளக் கழிச்சல், வயிற்றுவலி, வயிற்றுக் 

கருப்பு முதலியன தீரும், | 

(317) சாய Gphanah, @sSauy, «46, ume gau- 

வற்றை எஓமிச்சம்பழசீ சாற்றில் தைத்த உரும்டையாக்கி உட்கொள்ள 

வாயுவை PSs மலசலத் தடையைப் போக்கி வயிற்று வலியைதீ தீர்க்கும். 

(344) தாயுருவியச் எடக்குவலை அரைதத இளநீரில் உட்கொள்ள 

குருதி பெருகும். கர்ப்ப தோம், கறுமி தோயீ முதலிபன தீரும், 

(381) மனலை வறுத்து அதல் இளநீர் எற்றி எழமிச்சம்பழசீ சாறு 

விட்டி, சீனி, திராட்சை, Cad, Culgs, அதிமதரம், கோட்டம், 

சரகம், மரு, சென்பகம், சாத்தரவதி, வெட்டிவோர், தக்கோலம், 

தெற்பொரி, சுக்கு, மாதளம்பழச் சாறு நகியவற்றைக் கட்டிக் கலந்து 

உட்கொள்ளப் பரிதாப சுரம் நீங்கும், 

(445) gears got, கல்மதம், கொள்றைவேர் இவற்றைப் 

புளித்த மோரில் கட்டிக் குடிக்க தீரிழிவு நீச்கும். 

(449) தாமரை ஃ- அரைக்கால், எள் - அரைக்கால், கருவேல் ' 

பிசின் - இரு அரைகீகால், மரமத்சள் - இருபதரைக்கால், ஆவிரை வத -
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அரைக்கால், கடுகு - அரைக்கால் ஆகிபவற்றைக் கட்டி யரைத்தத் 

தேனில் விழங்கிட நீரிழிவு நீங்கும் 

(456) இவிரை, கடலழித்சில், பொசிமுகட்டை, கொள்றை, 

அல்வி ஐகியவற்றை (அரைத்துத்) தேனில் அருந்த நீரிழிவு நீங்கும், 

குரனம் 

(139) கருக்காயைக் கருகச் சுட்டுத் தா ளாகீகிக் கொள்ள 

வேண்டும். இதனோடு இந்தப்பு, மிளகு, திப்பிலி நசபவற்றைப் பொரடிதீதச் 

சாத்திர வேதிக் சிழங்கு சேர்த்து, நீரில் கலந்து அருந்த வேண்டும். இதனால் 

வெடிசனீனி, சி£லதீறம நோய்கள் நீங்கும், மலம் கழிழம், 

அனீடவாதத்துக்குசீ கூரனம் 
கு எட அண நகலை சம மறல மறன டிரா ஹை கடி மா ஸர ரல மல: ஜன மரம 

(167) கழற்சிப் பருப்பு, வெள்குள்ளி, முரந்கைகீ கொட்டை, 

சுக்கு, கொள்கு தகிபவற்றைப் பத்துப் பங்கெடுத்துப் பொடித்து உட்கொள்ள 

குடல்வாத தோய்களும், சூலை, குல்மம் ஆகிபனவும் தரும், 

(175, 176) எருக்கம்பால், ஊம்பு, திரிகருகு, இந்துப்பு, கருகு- 

சீரகப்பொடி, Oadgdel geuahap வகைக்கு மூன்று கழத்சு cose, 

கையாந்தகரை, பிரமிபிலை தகீயலறிறில் சாற்றில் அழைத்து, உலர்த்திப் 

பொடருத்தக்கொள்ள Cadign. இதனை நாள்தோறும் வெருகடியளலவு உட்- 

கொள்ள பிதீத பான்டி, வெப்புநோம், காசம் ஆகிய நீம்கும், 

(191) சா. ரனைகீ கிழங்கு, இந்துப்பு, wig, ee gtuagap 

நெயியில் கட்டி உட்கொள்ள மூக்கடைப்பு, முக்கு நீர்ப்பாய்சீசல் ஐகியன 

போம்,
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(241) மத்சளைப் புடமிட்டிப் பொடியாக்கி அருந்த கற்சூரை 

அகஓம் உ | 

(315) இலவம் பிசின், அதிவிடையம், காககீகட்டி, கிராம்பு, 

சாதிக்காய் , குநீதிநகீகம், குடசப்பாலை, குரோசானி ஓமம், பிசின், 

சேலகலவிவித்து தஆகிபவற்றோரு, வசுவாசி சம அளவு கட்டிச் சுக்குசீ சுட்ட 

பொடியையும் சேர்தீது வகீன கழிச்சல் நோய் தரும் 

(316,325) நெல்லி, வெந்தயம் இரவீடையும் வறுத்துப் பொடித்துதீ 

தயிரில் உன்ன வயிற்றுக்கருப்பு, வெக்கை தோம் ஆகியன தீரும், 

(526) திநகுகள்ளி வேர்ப்பட்டையை தவிர் பாலில் அவித்து 

உலர்த்தி, கால் கழஜ்சு அளவு பாக்குக் கட்டித் திரன கழியும், கழிச்சலை 

நிறத்த, பால் சோற்றை உவீன வேவீரும், பமேலக்கு வெல்கெந்தகத்தை 

அரைத்துப் பூச வேணீடும், 

(378) மாத்தழை, தெற்பொரி, சர்க்கரை, திப்பிலி 

முதவிபவறிறைகீ ௯௬ட்டிதீ தேனில் உளின, சத்தி எதும் வாநீதி ஓரி ஒழவும், 

(446) ஆவிரை, கொள்றை, நாவல், பாக்கு, அத்தி, மருதம்- 

பட்டை ஆகிபவற்றைசீ சமமாகக் கட்டித் தேனில் அருந்த நீரிழிவு நீங்கும், 

(448) தகரம், கோட்டம், சிறுதேக்கு, சாதிக்காம், பொல்ஃ 

னாவிரரலேோர் தலிபவற்றைச் சமமாக எடுத்துப் பொடித்து ஒரு மனீடலம் 

முறைப்படி உட்கொள்ள நீரிழிஏ தரும்,
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(450) பின ாக்குப்பொடி, நவிரைக&் கொழுந்து, நெருத்சில் 

வேர் ஒகியவற்றை வெயியிலில் உலர்த்தத் பேனில் கட்டி உளிநாக்கில் 

பருமாறு நக்ீகியர நீரிழிஷு அகலம், 

(457) ஓரிலைத் தாமரை, குழிதீதாமரை விதீது, நல்ல 

பர்னாக்கு, நதீதையிறைச்சி, துவரை விதை - இவ்வைந்தையும் உலர்த்தப் 

பொடித்ததீ தேனில் உட்கொள்ள நீரிழிவு நீங்கும். 

(454) எருக்கு, சூதம், இரும்பொரு கலந்த காந்தம் 

இவற்றைப் பொரித்துத் தேனில் அருந்த நீறிழவு நிற்கும், 

(456) இவிரையிர் பொடி - நாறு கழத்சு, சாதிக்காய் - 

ஐம்பது கழஜ்சு, இலந்தையின் பழம் - இருபது கழதஜ்சு, சந்தனம் - 

பத்துக் கழத்ச, சூடன் ,- முகிறு கழத்சு, கதீதாரி - இரு கழத்சு, ககிய- 

வற்றைப் பொடித்து பரம்பு ஒரு பிடி சேர்த்து விடியற்காலையில் அருந்த 

பேவிரும், அதல்பில்ளடர் மோருடன் தேற்றாம் கொட்டையைகீ கட்டியருந்த 

நீரிழிவு நீங்கும், 

(462,463) தெல்ளம்பூ, அலரையிர் பஜ்சகம், சாதிலிர்கம், 

கெருடப்பசீசை , காந்தம், கல்நார், சாதீதிரேவேதி, கல்மதம் நஒகிப்வற்றை 

வகைக்கு நாலிகு கழத்சு எருத்து, எருமை மோரில் வேகவைதீது, புள்ளைக 

காயளவு உரைத்துக் கட்டிய கலவையை நிழவலர்தீதிக் கொள்ள வேவீரும்£ 

இதனை மோருடல் குடிக்க நாவறட்சி, சலக்கழிச்சல், தவம், உடல் 

சோர்வு முதலிபன அகம்,
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(464-465) சாதியிம்கம், ருரோாசானி ஓமம், arnpsd, «rps - 

காய், வசுவாசி, காசுக்கட்டி, அக்கராகாரம் - வகைக்கு நான்கு 

கழஞ்சு? ஊமத்தன் விதை, வங்கபற்பம், குதபற்பம் - ஏகைக்கு ஒரு 

கழஞ்சு, அப்பிரகச் செந்தா ரம் - இரு கழத்ச இவற்றை ஒக்ககீ கட்டிப் 

பொடித்து நீரில் மத்சாடியளல அருந்த வேவிடும். இதனால் பிரமேகம் 

இருபத்தொள்றும் தீரும் 

கண்டி RE சலா சனா மனச வானு அம் ee அறை eT Ge EE Oe a காக அடி கு: 

(132) உள்ளிப் பூன்ரடு, இந்தப்பு, குதம், வெகிகாரம், சுக்கு, 

மிளகு, திப்பிலி, கற்காந்தம், கள்ளிப்பால், ஐகயபவற்றைக் கட்டி அரைத்து 

தொச்சியிலலச் சாற்றில் உருமிடையளல உட்கொள்ள குன்மலாயு நீக்கும், 

(321) ஓமம், கருகு, நெல்லி, தான்றி, மாகு, சுக்கு, 

திப்பிலி ஆகிபன வகைக்கு மூலிறு கழத்சு , கழற்சிப்பருப்பு ஓரு கழஜ்சு 

எருத்து, கையாந்தகரைச் சாறு ஒரு நாழி விட்டு ஐறவைத்துப் பிரி நேர் 

வாளம் கட்டி, இக்கலவையைக் கையாநீதகரறைசீ சாற்றால் அரைத்து 

உருவ்டைகளாகசீ செய்து நிழலழலா்தீதிக்கொள்ள பவேனீரும். இக்குளிகையை 

அருந்த வாயுக்கிரானி நீர்கும் , 

(356-357) வெளிகாரம், இரசம், திரிகடுகு, இந்துப்பு, கெந்தகம் 

ஆகிபன வகைக்கு ஒரு கழத்சு, நேரீவாளம் இரு கழத்சு , கடிகரறோகளனி 

நான்கு கழஞ்சு எருத்து இவற்றைத் தாய்ப்பால் வார்த்து நான்கு சாமம் 

அறைத்து வழித்து உலரீதீதி உருவிடைகளாக்கிக் கொள்ள வேளிரும். இதனை 

இஞ்சிச் சாற்றில் உட்கொவ்ரு பத்தியம் இருந்தால் சன்னிவாத சரம் rgb.
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(358-359) புளிய மரம் ஒரு கழஜ்சு, பூசனிப்பூ, இரசம், 

முசறுமுட்டை ஆகியல வகைக்கு og Synge, இரசம் கால் பங்கு கட்டி 

அரைத்து வெற்றிலைச் சாற்றில் வைதீது உலர்த்தி egssaq wong sap ~ 

களாக உருட்டுக்கொள்ள வேணடும், இதனை தாய்ப்பாலில் உட்கொள்ள. 

சன்னி சுரம் போகும் ச 

(365-366 ) வெனீபாடானம் ஒரு கழஞ்சு, அதீதம், இரசம் இரு 

pga, தரிசு அரைகீகழத்ச இஒகியவற்றைச் சேர்த்து குழிக்கல்லில் போட்டி 

ஒருபடி வெற்றிலைச் சாற்றால் ஆஐட்டி வழித்து மிளகளவு உருவண்டைகளாக 

உருட்டிக் கொள்ள பவேனீடும். இவ்வுருண்டையை உதயகாலம் முதல் உச்சி4- 

காலம் வரை அறைத்து உருட்டி நிழலலாீத்தக் கொள்ள வேண்டும், 

இதனைகீ குளிர் தோன்றும்போது இரன்டு நாழிகை முன்னதாக, இருட்டி 

விடித்த வருமளவு ஒரு. உருளிடையைப் பசும்பாலில் அருந்த வேலிரும்ஃ 

(373) கெந்தகம், பசீசைநாபி, மீளகு, குதம், தூய நேதர்- 

வாளம், ஆகியவற்றுடன் பூசனிப் பழமும் கூட்டி அறைத்து உ௭ுந்தளல உருட்டிக் 

கொரள்ரு இழ்சிச் சாற்றில் உட்கொள்ள விடசீசுரம் அகம் 

(447) காந்தம் ஒரு வீசத்துடன் மூலிறு பலம் அள, முதீதக்- 

காசு, மஜ்சட்டி, கட்டம், திமிளை, சுக்கு, மிளகு, திரிபலை நக - 

வற்றைக் கையாந்தகறைச் சாற்றில் நரைத்து உருவிடை செய்து பசுநீதேனில் 

அருநீதி நீரிழிவு அகம், 

(451) காரியம் பத்து கழத்சு எருதீது உருக்கி, அது கருகி வரும் 

பொழுதில் இரசம் நான்கு படி வார்தீது இறுதீதகீகொளீரு மோரில் அரைத்து 

இருபத்தோரு உருவ்டைகளாக உருட்டி, பழமோரில் குடிக்க மீரிழிவு போம்,
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(452) காரீயம் பதீத பலம், இரசம், காந்தம், இங்- 

குலிகம் வகைகீஞூ இரவீரு பலம் கட்டி நீரீவிட்டரைத்து உருவீடையாக்கி 

உட்கொள்ள நீரிழிவு நீங்கும். 

(453) ேதறிறால் வித, கல்மதம், வெள்வேல், கருவேல், 

விளம்பிசிள் கிபன வகைக்ீகுப் பனினிரன்டு பலம், நீர்முள்ளி வதை, 

குரோவ்டி, கடைச்சான், கவிர் வித வகைக்குப் பத்து பலம், அுறி- 

தாரம் அரைத்தபொடி பத்த பலம், கிட்டம், மனிக்காந்தம் எட்ரு 

கழத்சு எடுத்து இவற்றை ஆவிரைச் சாற்றால் அரைத்து உருவ்டைகளாக்கிதீ 

தேனில் உட்கொள்ள நீரிழிவு நீங்கும், 

குடிநீர் 

(128) நெற்பொரி, பச்சைப்பயறு, dias, முல்லை, ஏலம், 

சுக்கு, ல்லி தகிப வற்றை இளநீர் கட்டிக் காய்ச்சி வடிதீது உட்கொள்ள 

வேணீரும்... இதனால் சதீதி குன்மம், வாநீதியடகி கடிய சுரம், துன்பம் 

செயீயும் சிறுகிறப்பு, உழலை, மூச்சு வாங்கல் முதலியன தீரும், 

(182) காய்சீசிய நீர், முலைப்பால், சுக்கு, சந்தனம், 

கோட்டம், திப்பிலி, காந்தம் ஆகிபைவறிறுடல் நீர் கட்டி உட்கொள்ள 

புறவீச்சுக்குதீது நீங்கும். | 

(177-181) கிலப்பகங்கிழங்கு, நீர்எள்ளிகீகிழங்கிச் சாறு, நெருத்சில் 

வேர், நாவல், தா துவளையிக் பூ, முருங்கை வேர்; முதீதகீகாசு , வெள்- 

எரிக்காயி , தனினீர், சித்தாமுட்டி, கீழமாறெநல்லி, சிறுகீளர , பாலையேர்சீ- 

சாறு, காட்ருமல்லிகையிச் பூ, பூனைக்காலி வித ஃ முதலியவற்றை வகைக்கு 

நான்கு பலம் எழுத்துக் கொள்ள வேன்டிம், இவறினறை இடிதீதுக்கொள்ரு
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பால் கடி தலீனீர் பதக்களவு, மொந்தம் வாழைக் கிழங்கு நீர் 

இருநாழி, கருப்பத்சாறு நான்கு படி, இஜ்சி, முந்தாகை, பேரீச்சம் 

பழம், dite, வெட்டிவேர், தாமரை, முல்லை, முத்தகீகாசு , 

நன்னாரி, சீதேவி செங்கழுநீர், ஏலம், இலவங்கம், அதிமதரம், 

கோட்டம், கற்கடகசிங்கி, இந்துப்பு, ஒமம், சுக்கு, திப்பிலி, 

கருஞ்சீரகம், கிராம்பு, சாதிக்காய், லசுலாசி, சாத்திரவேவதிக 

கழங்கு, இரகேருகு, நெநல்லி, காந்தள், சென்பகப்பூ, தக்கோலம், 

சடாமாத்சிலிலை, மத்சிட்டி, பச்சிலை, கசீசோலம் ஆகிபன வகைக்கு 

இருகழத்சு எருத்துக்கொகிீடு ஆவிர் பால் விட்ரு ஆட்டி அவயைத்தக் கலக்கி 

வடித்துக்கொள்ள வேணீரும்., இதை மேலக்குப் பூச, உளருக்கும் 

கொள்ள பித்தம் மிதந்த காமாலை, பான்டி முதலிபன தரும், 

(203) வெங்காயம் - நறு பலம்? திரிகடுகு - ஒரு பலழ், 

இந்துப்பு - ஒரு பலம், கொருவேல், நிலவாகை, மரீபுழு, வரிக்கற்- 

றாழை குகிபவற்றைக கட்டிகீ குடிநீரிட்டு நெய் கட்டி அருந்த பகிரும், 

தீர்க்கும் தோய் கறப்படவில்லை, 

(225) இளநீரில் சிறுபயறு, சீரகம், பசுப்பால், நெற்பொரி 

ஆகியவற்றைக் குட்டிக காமிச்சி உட்கொள்ள பித்தக் கிறுகிறுப்பும் நரக்கமும் 

நீங்கும் * 

(232) பங்கம்பாளை, சுக்கு, முதீதக்காக, பூளைக்காத்சொறி 

வேர் தகியவற்றைக் காய்ச்சிப் பருகச் சர சூரை தரும், 

(238) வில்வம், ஆயில், சிதீதிரமுலம், கருக்காம், சுக்கு, 

திப்பிலி, நன்மத்சள் நசியவறிறைப் பலமுள்ளவரீக்கு வகைக்கு ஒரு கழத்சளவம் ,
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பலம் குறைந்தலர்க்கு எகைக்கு அரைகீகழத்சளவும் கட்டி கிபாழமிட்டுகி 

கொடுக்க வேரும், 

(259) ஆவிச் பால், சீனி, சாதீதிரலவேதி, நாபி ஐகியவற்றைகீ 

கலந்து நாற்பத நாட்கள் குடிக்க. உட்சுரம் நீங்கும் ஃ 

(293) இளநீர், இஞ்சிச்சாறு, உள்ளி, திரிகருகு, இந்துப்பு 

இவற்றை அளவாகக் கட்டி அரைத்துக் காய்சீசி இரனிடொல்றாயிக் குறுக்கி 

ஏழு நாட்கள் கொள்ள வாதகுல்மம் நீங்கும் 

(351) கருகீகாய், நெல்விக்காம், தான்றிக்காம், தாமரைத் 

தன்டி, தேவதாரம், முத்தகீகாசு, இலாமிச்சு , சந்தனம், கடருகுரோகளி, 

பேய்ப்புடோல் sag, துவரம்பருப்பு, 0லப்பலகு, பங்கம்பாளை Cad, 

வெட்பாலரிசி, கள்குச்சேறு ஆகியவற்றைக் கொகள்டு நறுக்கி இருநாழி 
நீர் வற்றி உழக்காகசீ, சுருக்கி, அருந்த உழலை, கழிச்சல், தாபம் 

ஆகியன நீங்கும், 

(353) பாகலைவேோர், சந்தளம், மிளகு, சுக்கு, கொத்தமல்லி, 

நெல்லி, வேப்பலகு ஆகிபன வகைக்கு ஒரு கழத்சு, இருநாழி நீர் விட்டி 

நன்கு காய்ச்ச, ஒரு கழத்சளஏ சர்க்கறை, தனியா, நெயி, Csd gaa 

கட்டி உட்கொள்ள வேஷிழும், இதனால் சன்னி வாதம் நீங்கும், 

(354) ஆயபாதோடை வேரும் இலையும் பன்னீந கழத்க , பூசித் - 

தவீரு பகினிர கழத்சு, பதினாறு நாழி நீர் காய்ச்சி ஒர பங்காகக் குறுக்கி, 

மிளகுப்பொடி கூட்டி, கழக்சள௮ கொள்ள பேவிரும்ஃ
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(355) நல்னாரி, கருகீகாம், நெல்லிக்காய், தாகிறிக்காமி , 
தேவதாரம், சந்தனம், பேய்ப்புடோல் தண்டு, சக்கு, போத்ச , 

வெட்டிவேர் ஒகியவற்றை வகைக்கு ஒரு கழத்சு கொளிடு சமனாக இரு-' 

நாழி நீர் கட்டி உழக்காகக் காய்ச்சி உட்கொள்ள வேண்டும், 

(360) கருவேலிலை மூன்று பிடி, கற்றாழை மடல் சருகு மூன்று 

பீடி, களிப்பாக்கு ஏழு கழத்சு , சுக்குத் sieht, கருக்காய் ஒகிபவற்றை 

நறுகீகி இருதாழி உரியை உழக்களவாக்கிக் காயிச்சிக்கொள்ள வேலீரும்ஃ 

(361-363) துளசி, கத்சாங்கோரை, பேராமட்டி, பேயப்புடோல், 

சா ரணவேர், முருங்கையிலைக் காம்பு, பெருமருந்து ஆகியன வகைக்கு 

இருபடி/ கருக்காமி பத்து சகுழஜ்ச, களிப்பாக்கு பத்த கழத்சு, இந்துப்பு 

ஒரு பாக்களஏ, மாகு, சீரகம் ஒகயன இரு எழமிச்சந்காயளவ எடுத்தக். 

கொள்ள Cosoh. ிவறிறுள் மிளகையும் சீரகத்தையம் பொட்டனமாககீ 

கட்டி, மற்றவற்றை நறுகீகி அறுபடி நீர் கட்டி கழத்சும் நாழியும் உ௱யும் 

கடிய அளவாகக் காய்ச்சி வடித்து மூன்று நாட்கள் உட்கொள்ள வேளிரும், 

(364) பொசினாம்கானி, பேயிப்புடோல், முதீதகீகாக , பறீ- 

படகம், சீந்தில் நகியவற்றை வகைக்கு ஒரு படியஎவு கொள்ரு, சுக்கு 

கால்படியளல தறுகீகிக கருகீகிக்கொள்டு நாழி நீர் வட்டு உ௱யஎனாகக் 

காய்ச்சி இுருகழத்ச தேன் கட்டி அருத்த வேரும், 

(369) சுக்கு, கருகீகாய் , நிலவேம்பு, லேப்பந்தோல், சீந்தில் , 

பேபப்புடலங்கொடி ஆகிபன வகைக்கு இரு கழஜ்சு எருத்து இருநாழிபுழக்களவு 

நீர் கட்டிக் காய்ச்சிக் குடிக்க விடச் சுரம் நீம்கும்,
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(370) — தடாதோடையிலை, சீந்தில், Gaby, GudsyCrird, 

வேப்பலகு, வெட்பாலரிசி தகிபன வகைக்கு இரு கழஜ்சளலு எடுத்து, இடித்து 

இருபடி நீர் காய்ச்சி உழக்களவாக்கிக் கொள்ள வேணடும், இதில் கழதகு்சளவு 

குடிநீர் (குழம்பு) உட்கொள்ள பேேளிரும், 

(374) | நெற்பொரியை வறுத்த, பயறு, பற்படாகம், பூசளிப்பூ, 

கவிளைசேர் முதலியவற்றை வகைக்கு இரு கழத்சு எடுத்ததீ தட்டி, Qa- 

நீரில் காய்ச்சிக் கொடுக்க சத்தி சுரத்திற்கு நலிறு, மேலும் வெப்பம் 

மிதந்தால், அதிமதுரத்தை ஓக்கக் கட்டிக் கொள்ள வேன்டும். 

(375) நெற்பொரி, குவிச்பால், வில்ல வேர், சீரகம், ஏலம், 

சுக்கு, நெல்லி, இளநீர் காய்ச்சி இரன்டொன்றாக்கி, முற்றிய பிம், எடிதீது 

ஊறிறிக்கொள்ள சத்தி சுரம், நீர்வேட்கை முதலிபன தீரும், 

(376-377) நாவல்பட்டை, மாத்தளிர், பூலாவேர், ஆலவிழது - இவை 

வகைக்கு மூன்று கழத்சு tose, salt இருநாழி கட்டி, உழக்குடம் உரியன- 

வாகக் காய்ச்சி இரு கழத்சு தேல் கட்டி அருந்த சத்தி சுரம், ஏயிற்துகி 

கழிச்சல், தாகம், மூர்ச்சை ஆகியன தீரும், வெதப்புப் பிரதாபம் நீங்கும், 

(379) முத்தக்காசு , மாவீர்க்கு, வெட்டிவேர், இலாமீச்சம், 

பற்படாகம், சந்தனம், ஏலம், நெற்பொரி, சழபயற, சீரகம், கொத்த- 

மல்லி ஆகியவற்றுடன் ஒருநாழி நீர் கட்டி அதை உ௱பளவாகக் காய்ச்சிக்கொள்ள 

வேண்டும்... சந்தனம் (முதிய புறம் - முதியோர் கந்தல்), ராக்கிஷம் | 

ஆகிபவற்றற உரைத்துக் கூட்டி, குடிநீரிட்டுப் பருக உழலை தீரும்,
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(384) கோட்டம், நெல்லி, அதிமதரம், இலாமிச்சம், 

வெட்டிவேர், முதீதக்காக, சந்தனம், இளநீர், நெற்பொரி இவற்றைப் 

பாதியாகக் காய்ச்சி அருத்த அனல் மிக்குகீ கழிச்சல் நிற்கும் , 

(388-389)  சுரத்திற்குகீ குடிநீர் இரும்போது, பகினிரன்டு நாட்கருக்குப் 

பிறகு அக்குடிநீரிர் அளவை மாதிறி, சுரம் ஏறிய நாட்களை விடத்து, 

இறங்கிய நாட்க .எ ஆராய்ந்து அதனை முற்றம் போக்கும் எழிழறையை 

ஆராய விரும், 

அவ்வாறு சு.ரத்திற்கு இரும் குடிநீராக, கறிழள்ளி, கன்டம் - 

கத்தரி வோர், பேராமல்லி, சிறீறாமல்லி ஒகியவைற்றை வகைக்கு மூகிறு 

கழகுசளவு எடுத்துச் சிதைத்து, சக்கு மூன்று கழத்சளவு வெட்டிச் சீவிக் கூட்டி, 

நாழி நீர் விட்டிக் காய்ச்சி நாலொள்றாகக் குறுக்கி வடிதீதுக்கொள்ள 

பேனரும்... இதில் உழக்களஏ பருவரிசியை மனல்போல் பொடித்துப் போட்டுக் 

காய்ச்சி அருந்த வாத கரம் நீங்கும். மஙகீகம் போகும், 

(391) கலிடங்காரி, சிறுவழுதலை, பற்கம்பாளை வேர், அதி- 

மதர், வெட்பாலாி தகியனவற்றை வகைக்கு இரு கழத்சு கட்டி நறுக்கி, 

நாக்கு நாழிபளஏ நீர் கூட்டி நாழிபளவாசுக் குறுகக் காய்ச்சி உழகீகளஏ 

பருவரிசியைப் பொரித்தப் பொட்டலம் கட்டி அதில் போட்டுக் காய்ச்சி 

அருந்த வேணீரும். இதனால் தாகம், மலச்சிக்கல், சுரம், தலனம் ஆகியன 

தீரும் 

(393-394) சுக்கு, கொத்தமல்லி, தா துளங்காம், சேஏகள் வோர் - 

இவற்றை உ௨கைக்கு இரு கழஜ்சு எருத்து, இருநாழி நீர் விட்டு, நாலொள்றாகக் 

காய்ச்சி வாத சுரத்திற்கு ஏற்ற இராக அருந்தலாம்.
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ஏழு நாட்கள் வரை, பட்டினியாக இருக்க வைத்து, 

பிஏ மேற்படி குடிநீரை அருநீதச்செய்து அதன்பிர் ஏழு நாட்கள் கத்சி 

கொடுத்துப் பிறகு வவைச் சேர்க்கலாம், 

(395) சீந்தில், சிறகாஜ்சொரி, முத்தகீகாசு , சுக்கு 

ஆகியவற்றை வகைக்கு ஒரு கழஞ்சு எ௫ுத்து,) இருநாழி நீர் விட்டு உழக்காககீ. 

காயீசீசி அருந்த வாதசுரம் Pig. 

அதிசாரத்திற்குக் கியாழம் 
oe ane வண அடை ஒவ ஒவ அண அறவ முனற ee ee சணல் வம. அஷ். om an 

(404) சுஃகு, முதீதகீகாச, பேராமுடீடி, பங்கம்பாளை, வறட்- 

ஆம்டி , புளிய ம்பட்டை, இலந்தைப் பட்டை, காட்டாத்திப்பூ, பெருமரப்பட்டை, 

குடசப்பாலை, ஆகியவற்றுடன் ஆறு நாழி நீர் விட்டுக் காய்ச்சி உழகீகளவாககீ 

குறுகீகி இவற்றோடு அதிவிடையம், காசுக்கட்டி நகிபவற்றைக் கட்டி, அருந்த 

அதிசாரம் நீங்கும், 

(458-460) கொன்றை, சீந்தில், கருங்காலி,. அதீதி, மருது, dian, 

"தென்னம்பூ, கட்டுக்கொடி, பூலா, முதீதகீகாசு , செங்கிகுவை , கடலழித்சில் , 

திரிபலை, தேற்றாளிகொட்டை, பூவரசு, சச்சங்குருதீது ஆகியன வகைக்கு 

மூனிறு பலம்; ஆவிறை Cat வகைகீகு முப்பது பலம்? கல்நார் முப்பது படி - 

இலற்றை ஒன்றாகக் ௯ட்டிக் காய்சீசி இருபது படியாகீகி மூகீது நாள் குடித்திட 

வேப்பம். இதனால் தலம், அழற்சி, நீரிழிவு, இழைப்பு, சோர்வு, உடல் 

முறிப்புடகீ மயங்குதல், வியர்வை கடுத்து வீழ்தல், மிதந்த தா க்கம், கொடிய 

கனவுகள் ஆகியன நீங்கும்,
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(461) சாதிக்காய், காந்தம், ¢tsudam, அபினி , சாதி. 

லிங்கம், குரோசாணி ஓமம், காசுக்கட்டி, கிராம்பு நகிபவற்றைச் சம 

எடை கட்டிக் குடிநீரிட்டிக் கொருக்க நீரிழிவு Magid. 

குழம்பு 
we am OO ome 

கொழம்மட்டிகீ குழம்பு 
ணு அடை OO றை அரு கலம் கண்டி அனை வர்ம வச கம் றன: 

(297-298) பேய்க்கொம்மட்டிகீகாயிள் சாறு நாழி, தம்பலத்தின் 

சாறு நாழி, தொச்சிபிலைச் சாறு நாழி, வெளீஞள்ளிச்சாறு, இஜ்சிச்சாறு, 

ஆகியவற்றைக் காம்சீசி நாழிபளவாககீ குறுகீகி இதனோடு சாதிலிம்கம், 

சூதம், பெருங்காயம், வெளீகாரம், இந்துப்பு, கரக, ஓமம், வெந்தயம், 

மிளகு, மத்சள், நேரர்வலாளம், காந்தம் ஒகியன வகைக்கு மூன்று கழஞ்சு 

ஆனிய அனைத்தையும் ஒனிறாகீகிகீ காய்ச்சி, பழம்புளிப் பதத்தில் எடத்த, 

தூ தளங் காயளவு உருட்டி உட்கொள்ள என்ீலகைக் குள்ம், வாயு வர்க்கம், 

வயித்ற நோயி முதலியன தீரும் 

(329-330) முள்ளிலவம் வேர், நாவல், முட்பூலா, முதீதகீகாசு , 

நல்னாரி, முல்லை, சீந்தில், செந்தாமரை, சிற்றாமுட்டி, சீதேவி செங்கழு 

ot, சழகீரை, கோரைக்கிழங்கு , வெட்டிவேர், பொரள்சாமச்காளி, இலாஃ 

மிச்சம், குழிபாம்பல் ஒகியவறிறோடு இளநீரீ, பால் ஆகியன சேர்த்துக் 

காய்சீசி வேகவைக்க வேரும், வெந்தபின், அதில் நெய் நாழிவு கூட்டி, 

சீனி, போரஞ்சு , திராட்சை, ஸவெர்கோட்டம், ஏலம், தக்கோலம், சடா- 

மாத்சில், நாகப்பூ, பச்சிலை, கச்சோலம், சந்தனம், வென்மருவு, — 

அளிபூரல் பட்டை, வங்கம், செவீபக மொட்டு, அதிமதரம், நெல்லி விதை, 

சதகுப்பை, செல்னகைரம்பழம், நற்சீரகம் நவிபவற்றை வேகவைத்து இகிதீதுக் 

கட்டி உட்கொள்ள பிரமிபம் நீக்கும்.
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(344) புளிநடலை& கிழங்குமாலை மோர்கட்டி, கழாக்கி 

உட்கொள்ள குருதி பெருகும் கர்ப்ப நோம், கிறுமி தோம் நீங்கும். 

(370) தடாதோடை இலை, சீந்தில், வேம்பு, பேய்ப்புடோல், 

வேப்பலகு, வெட்பாலரிசி தகிபவற்றை லகைக்கு இரு கழத்சு எருதீதரைத்து 

இரவிரு படி நீர் கட்டி உழக்கள காயீச்சிக் குழம்பாக்கிக்கொள்ள விடச் 

கடி வலை எரு வம OE oe 

சட அனை கவட அ வாற ee ee ee வ மன வடை ச கவ எனம சலன. 

(83-85) எிீனெய் தயாரிக்கும் நிலையில் வழுலழுப்பாக இளகிகீ 

கான்பத மந்தமாக பதமாகும், இடைநிலையான பதம் மெழுகுபோலக் 

காணும்) முடிலான பதம் இறுகத் சா ளாகும் நிலைய நகும். நோய்கட்கு 

எனீனெய் இட இம்மூன்று பதர்களஞும் உ௱ுபன , 

மந்தமான பதம் வாத நதோய்ககுக்ீகேற்றத, இடை- 

நிலையான மெழுகு பதம் பித்த தோயிகட்கேற்றது. இறுதிப்பதம் புச்களைப் 

போக்கும் தன்மையது 

ணீணயானது மேனியைத் திரமகளைப் போலப் பொலிவுறச் 

செயியும், புலிகளை ஆற்றும். வாத, பித்த, சிலேத்துமம்களைப் போக்கும், 

வீக்கம் முதவிபலவற்றை ஒழியச் செயியும் ஃ
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பிளரவைக்கு எண்னெய் 

(105) குவிர வேர் நாழியளவு, துடரி, பூலா ஆகியன வகைகீகு 

இருநாழியளலு எட௫ுத்து நான்கு பதக்களவு கசப்பு வேம்பாடல் கூட்டி, 

எமீனெய் காய்ச்ச வேணீரும், 

உளமாந்ததீதிற்கு எனீனெய் 
நர கை சனை ஒருத ஏவ எனல ஏனை ee ee ee oe கணு அஷ. எல வம் எம்: 

(121) pete Ah, gun, yor, நிலவேம்பு, நாவல் ஆப 

ஐநீதளோரு கோட்டம், வெள்குள்ளி, கருகீகாய்த்தோல், தாலிறிக்காம் , 

நெல்லி வற்றல், அதிமதுரம், வேம்பாடல் ஆகியவற்றைகீ கூட்டி எவிவெய் 

காமிச்சி இறகீகிக்கொள்ள வேனிடும், இதனை உட்கொளன்டுவ8 வேன்டும், 

உளமாந்தைக்குக் குண்டலாதி ஏரன்டத் தைலம் 
a Gee கக எர வண கற சமஸ் ணம கறல ee a சல கவற வறு ல அண ee வள் மம சம ee காண கற ee 

(125) சீந்தில், சிவனார் வேம்பு, நிலக்குமிழ் வேர், கொத்தாள், 

கோட்டம், வேம்பாடல், கருத்சீரகம், நதிமதரம், மிளகு, சீரகம் நஒகய- 

வநீறைகீ கட்டி என்ீனெய் எரித்து இறக்க வேணடும், இல்வென்னெயியை உட்- 

கொள்ள, பதிளெட்டே தாட்களில் உளமாழ்தை பறந்தோடும், 

அதி குன்டலாதி ஏ.ரகீடத் தைலம் 

(126) சங்கம் வேர, இம்பூரல், சாரணை, தடாதோடை, 

தூதுவளை, கையாந்தகரை, குமிழ்வேரீ , கருங்கோரைக்கிழங்கு, சறீறாமுட்டி , 

மாகாளிக் கிழங்கு, புவிபுடை வோ, முகீகாவேளை, சீவி செங்கழுநீர் , 

செல்வள்ளி, கொத்தமல்லி, சீரகம், கற்கடகசிங்கி, அதிமதுரம், நெல்லி, 

திப்பிலி, கருத்சாரகம், சதகுப்பை , வேம்பாடல் ஒகியவற்றைப் பொடித்து 

எண்னெய் “காய்ச்சி 4668, காசதோய், உளமாந்தை, வீப்புருதி முதலியன 

நீங்கும்,
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(129) கருங்கோரைக்கிழங்கு, வெற்றிலை, குருவேல், இலா... 

மிச்சம், கோட்டம் நகிபவற்றைக் கட்டி எனீனெயி காய்ச்சி உட்கொள்ள 

தோட சுரர்கள், பித்தம் முதலியன தீரும், 

(131) தேங்காய்ப் பாலில் ஒருபலம் இந்துப்பு கட்டி, Aad — 

காயம், பூபீரு ஒகியன இரவீரு பலம் கொலள்டூ, சத்திச் சாரம் இருகழத்ச 

கட்டி அவ்வகையில் கள்ளிப்பால் சேர்த்து எரித்து ஸன்னெயி காயிசீ௫ி உட். 

கொள்ள குன்மம் அகலஓம்்_ 

(136-137) வெங்காயம், நேர்வாளம், மாகு, சுக்கு, திப்பிலி, 

க௫கு, நற்சீரகம், வெந்தயம், கெநீதகம், வசம்பு, வெழுத்தைப் பிசிர், 

வெம்கார்ம், ஓமம், சா ஆகியவற்றைச் ௪ம எடை எடுத்துகீகொள்டு , 

முதியோர் கந்தல், நாயுருவி, குருந்து, ஆடாதோடை, கறிழள்னி, முருஙிகை , 

தூதுவளை, வெள்வேல், சாரணை, அித்திரமூலம் நகிபவற்றை நகீறாக அரைத்த 

வேப்பெலீவெயி் கலக்கி உட்கொள்ள குதிரைவலி நீங்கும், 

வெடிசளீனிக்கு என்னெய் 
சைக இக சவ அஷ. அனை வவ அவ சா வறை ஒழ ஸம மம ட வனை. 

(140) திப்பிலி, அதிமதுரம், Oadgdal, Osdadel, வெருத்தைப் 

ist, எமதீதை, சீதேவி செங்கழுநீர், தூதுவளை, நிலக்குமிழ் ube, 

முதீதக்காக , நகீளாரப்பால், ஆவிரை , தாயுருவி, நிலவம்பு, ஆ௫ிபவற்றைசீ 

சோர்தீது எ்வெய் காய்ச்சி இருபது நாள் உட்கொள்ள வெடிசகினி மாறும்,
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பெருலயிற்றுக்கு எர்னெரி = 
— a ணை வண சு நன மரம owe ee Oe அணு மாரா அமை ee 

(357) சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இந்துப்பு, வெள்கள்ளி, 

கருக்காய், சாத்திரவேதிக கிழங்கு நீர் நகியவற்றை வேப்பெயீனெயி 

கட்டி யருந்த, துவ்பம் நீங்கி, மலம் கழிந்த, உதர தோடம் நீங்கும்£ 

(169) சா. ரணக் கிழங்கு, இந்துப்பு, சுக்கு, வெளீஞூள்ளி, 

சிழீதிர மூலம், வெங்காரம், நதேோர்வாளம், ஆஒகிபவற்றை ஆமனக்கெலினெய் , 

கள்ளிப்பால் ஆகியவற்றில் கலந்து காய்ச்சிப் என்வெயைப் பருக, பேதி- 

யாகும், பக்கசீகுலை, சர்வாரிக வாதம் gaa said. 

(170) சாரணை வேர், சிதீதிரமுலி, நறுவியி வேரி, இந்துப்பு 
ஆகியன வகைக்கு நாற்பலம் எ௫ுத்தகீகெ௱வீடு , ஒரு பலம் வெள்றாள்ளி கட்டி , 

வெங்காரம் எட்டு கழத்சு, நேரரீவாளம் ஐம்பது கழஞ்சு சேர்த்து இவற்- 

Gong, கள்ளிப்பால், நமனக்கம் பால் தலிபவற்றை வகைக்கு இருதாழி 

கட்டிக் காய்ச்சி என்னெயாக்கி அருந்தலாம். 

வாத ரோகதீறக்கு எம்மெய் 
தண கைட met ee ன சட வன் மு அட கவு ee ee கறு 

(182) எருகீகு, குருந்து, பெருமருநீத, ஜரை, சிறுகுரும்பை , 

கரந்தை, நிலவேம்பு, கறிழள்ளி, தா துவளை, பருத்தி, கொரடுவேல், 

ஓதிபீடை, முதிரைவேோர், இவற்றை வகைக்கு இருபலம் எருத்து நீர் சேர்தீதகீ 

காயிச்சி, சுஃகு, ஜிப்பிலி, மிரகு, பெருங்காயம், வெள்ஞன்னி, வெகுத்தைப் 

பிரில் , வெந்தயம், இந்துப்பு, நற்சீரகம், ஓமம், நோர்வாளம், கருத்சீரகம், 

ஆக்யவற்றைச் சம அளஏ ௯ட்டி, நாழியளவ sift Grids, நாலொலிறாககீ 

காயீசீசி, நல்லெறினெயி, நறுறெயி இரனீரு படி கட்டி, எனினெயி காய்சீச4 

கொள்ள வேணடும். இதை உட்கொள்டும் பூசிபும் வர) வாத ரோகங்கள் 

நீங்கும்
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வறட்சி8 கரப்பாலுக்கு மருத்து 
கண சன சான சன எலா எதன் எ. எனக சனத எனன (கா மனன கண சச மஹா. அகால எனை ஏமா நனான் 

(200-201) தன்னீர் மீட்டான் கிழங்குசீசாறு ஒரு நாழிபளஏ, 

வரிக்கற்றாழைச் சோறு ஒரு நாழிபளஏ, தூதுவளை நாள்கு பலம் 

ஆலய வற்றைக் கீபாழத்தில் ஊறப்போட்டு, nig ag ds gaara 

காயவைத்துப் பிரினர் அதில் என்னெய், ஒருநாழி ito anaasa 

அதறுடன் அவந்தகொடருவேல், கருத்சீரகம் கூட்டி எட்டு குழத்சாக்கி 

இதனை உட்கொள்ள வேஸ்டும், | 

(206 ) _ தூதுவளை, ஒரிதழ்த்தாமரை, நீலியிலை , ' எருக்குவேர் , 

- சிதீதிரழூலவோர் ஆகபைவற்றைச் சமமாக எடுத்து, கார்போகரிசி, கருத்- 

ரகம், கெந்தகம் கட்டி நல்லென்னெய் விட்டுக் காய்ச்சி உட்கொள்ள 

வறட்சிக் கரப்பான் தீரம். 

(274) இலவேம்பு, நிலக்குமிழ், தடரி, குச்சோலம், குமிழ்தீ- 

தோல், சீதேவி செங்கழுநீர், பனை, கம்பிப் பிசிச், அதிமதரம், வேம்- 

பாடல், வெடியுவீடை குகியவறிறை எனீணெய் கரய்சீச பேனரும், 

கக்டகரப்பான் எனீனெய் 
சத. வன நரகு அன அது எனன ரள: வலை மகத் மமம் கன கராம் மை ரதா கண: 

(229) | ar gvan, enisigstnar, ydséana, padeacm, 

சாரணை, ரிகருகு, கருஞ்சீரகம், வசம்பு, உள்ளி, கையாந்தகரை , 

வேப்பந்தோல், தனீனீர் ஆகியவற்றை தன்றுகூட்டி, எவ்னெய் சேர்தீதுக் 

காய்ச்சியருந்த Came 

(234) கொருவேல், முல்லை, சாரணை, வீழி, முதீதம், 

ஆதன்டை, அற்றமனக்கென்னெய், ஆனிய இவற்றை எரித்துக் காய்ச்சி உட்- 

கொள்ள வேண்டும் .
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(239-240) கொள்றை, கொடுவேல், ரயில், வில்வம், சாரணை, 

Soden, gait, சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, கரகரோகணி, நேேர்வாளம், 

adel, இந்துப்பு ஆகியவற்றில் கொள்றை முதலாக, குன்றியீராக வகைக்கு 

முப்பலமும் ஏனையலற்றை இரு கழத்சும் கட்டி நுரைத்து, சிற்றாமாகீ- 

கென்னெய் நாழியடம் உரியளவு சேர்த்துக் காய்சீசியருந்த கற்துறை போம், 

Bis bu குரக்கு erat Char a 

(257) முடகீ்கொற்றான் சாறு - ஒரு உறி; நல்லெப்பெய் - 

ஒரு உரி, சக்கு, வசம்பு, உள்ளி, வெங்காயம், கரகு, நுந்தப்பு, சன 

சாலை, சிதாரி வேர், தேவதாரம், சதருப்பை நகியவற்றை வகைக்கு 

அறைக்கழத்சு எடுத்து அரைத்து ஒன்றாகக் கலக்கி, வேகவைதீது இறக்கி 

உட்கொள்ள நிமம்ப குரை நீங்கும், ் 

வாதகுச்மதீதக்கு எவினெயி 
ஜை க்ஷ னாக வுடு எம ஒத கை சர சண அமை மனி மடி மட வரி ae 

(294) உள்ளி ஆறு பலம், கொருவேல், மீனகு, நீலவாகை, 

வீழி, சாரண - இவற்றை லகைக்கு ஒரு பலம் எடுத்து, திரிகரகு, இத் 

தப்பு தகியவற்றைகீ கள்ளிப் பாலல் கலந்து என்செய் காயீச்சி அருந்த 

வேன்டும். 

(301-302) உள்ளி, இத்சி, இந்தப்பு, சிவந்தி, சிவதை, கொள்க, 

நலலாகை லோர், மிளகு, திப்பிலி, ஆதன்டை, எண்னெய், முடகீகொற்றானளிலை, 

சம அளவு கழற்கொடி, சாரணை வேர், சித்திரமூலம், காட்டு நொச்சி, 

grates, கொள்றை, கழற்சிக்காய், இதவ்டை, காட்டி முருநிகை, சிலதை,
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செம்முள்ளி, காட்டாமனக்கெள்ளெய் , இந்தப்பு, adaiudd alnd- 

கொள்ள குன்மம் போம். 

(319) கருக்காய் , மஞ்சள், இந்துப்பு, கடுகு, உள்ளி, Gea ~ 

காரம், வீழி, ஆமனகீகு, நிலவாகை வேர், வகைக்கு மூன்று பலம் கூட்டி 

எரித்த ஆமனக்கெல்னெயில் கொடுக்க கர்ப்ப விப்புருதி நீங்கும், இதில் 

கள்ளிப்பால் கழத்சளவு கட்டிக் கொள்ள வேண்டும். 

(327) கருக்காய் , கருத்சீரகம், தா தவளை, முத்தக்காசு , 

நன்னாரி இவற்றை எரித்து என்செய் காய்சீசி அருந்த கிரந்திக் கட்டி 

நீங்கும் 

(338-343) சீந்தில், கறிழள்ளி, தாதுஏளை, சிவனார் Cay, 

நிலவேம்பு , பலிறிக்குறும்பனை , பொன்னாங்கானி, நலக்குமிழ்வேர் , 

தாமரை, சிற்றாமல்லி, பேராமல்லி, முத்தக்காசு குகியவற்றுடன் சம 

அளவு பால் விட்ரு மாறவைத்துகீ காய்சீசி ஐந்து பங்குக்கு இரன்டு பங்கு 

ஊறவைத்துப் பிழிந்து வடித்து, ஆறிப்போகுமுன் நெய் - ஒரு நாழி கட்டி, 

நல்லென்னெய் ஒரு நாழியுரி கட்டி, நல்லெனீனெய், சம அளவு இடித்த 

வேப்பந்தோலை பதினாறு உரியளவு கட்ரடுக. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, 

கோட்டம், gab, அதிமதுரம், வசம்பு, வெள்குள்ளி, கற்கடகசிய்கி, 

மலைவெட்டிவேர், கிராம்பு, வசுலாசி, அிளிபூரல், கனீடிலெல்னெய் , 

தக்கோலம், ஓமம், பச்சிலை, கசீசோலம், கருத்சீரகம், நற்சீரகம், 

கொத்தமல்லி, குக்கல், சடாமாத்சில், அரத்தை, கடிகரோகனி ஆகிப- 

வற்றைக் கட்டிக் காய்ச்சி அருந்த பீனிசம் போகும்
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(248) பனிச்சைப்பயிறு, துதீதி, மலைதீதாங்கி, வறட்பூலா , 

முத்தகீகாசு , சுக்கு, அதிவிடையம், நற்சீரகம், ஓமம், குத்திர£கம் 

ஆகிய வற்றை வகைக்கு ஒரு கழகுசு எருத்து நெய் கட்டி வேகவைகீது, 

அருந்த வயிற்றுக்கடுப்பு தீரும், 

குடல்சேோர் வறட்சிக் கருப்புக்கு நெய் 
கட அண்ட வன ஷம கன்னை வருஷ வவ கம வட ம கவை மலை சன வகு ஸர ee நடை அமல: கோலா வன ey OY Oe 

(250) முதீதகீகாச , மலைதீதாங்கி, துத்தி, நிலப்பனை வேர், 

காசககீகட்டி, நெல்லி, குந்திநகீகம், சரகம், சாதிக்காய் , இலவம்பிசிர் , 

அதிவிடையம் ஒகிபவற்றை எரித்து நெய் காய்ச்சி உட்கொள்ள, பித்தக்- 

கொதிப்பு நீங்கும் ட 

பித்தத்துக்கு நெய் 

(260) பொன்னார்கானி, முசுமுசுகீல்க, நறுநீளி, பழம்பாசி, 

பூலாவிலைச்சாறு, சித்தாமுட்டி, சீதேவிச் செங்கழுநீர், தாழைவிழதுச் சாறு, 

ஆவின்பால், இளநீர், கோட்டம், அதிமதுரம், நற்சீரகம், கொத்தமல்லி, 

செர்கப்பூ, நாகப்பூ, சடாமாத்ச, தேறீறாக்கொட்டை, சந்தனம், 

நவ்னாரி, முதீதகீகாகசு , இலாமிச்சம், வெட்டிவேர், இவற்றை வகைக்கு முன்று 

கழஞ்சு கட்டி, As), பனஞ்சர்க்கரை சேர்தீதகீ காய்ச்சி உட்கொள்ள 

வேண்டும் ஃ 

(268-270) பொள்ளாம்கானி, சீதேவி செங்கழுநீர், நிலவேம்பு, 

Sgfar, ஓரிதழ்தீதாமரை , கீழ்க்காய் நெல்லி, வரித்தகீகாளி, தொய்யல், 

நெருத்சி, நெய்தல், நீர்ப்பூலா, முசுமுசுக்கை, கோரைக்கழங்கு, சித்தா- 

முட்டி, சிற்றாமல்லி, பேராமல்லி, நிலக்குமிழ், முல்லை, அபின், நகினாரி,
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இலாமிச்சம், முத்தக்காசு , வேலிப்பருத்தி, நாிப்பயறு, பேராமுட்டி , 

இவினீர்மீட்டான் சாறு கட்டி, இவிர்பால் ஒரு நாழி, இளறீர் ஒரு நாழி 

தன்னீர் ஒரு நாழி, சம்தனம், கோட்டம், இலவங்கம், சீரகம், நெறல்லி, 

தக்கோலம், சாத்திரவேலி, கிளியூரல், சடாமாஜ்சில், சதகுப்பை , 

ஏலம், கச்சோலம், சாதிக்காம், கராம்பு, வெட்டிவேர், சந்தனம், 

வசுவாசி நகியவற்றை வகைக்கு இரு கழஞ்சு சேர்த்து, ஏலமும் சேர்த்து 

இடித்து வடித்து, நெய் காயீசீசி அருந்த வாதப்பரமிய 0 நாம நீங்கும். 

(303-305) உள்ளி, இஞ்ச, பெல்லி நகயவற்றன் சாற்றில் இளநீர், 

பால் நகியன லகைக்கு ஒரு நாழி கட்டி, லேகவைத்து, ஒரு நாழியாகக் 

குறுக்ளி அதில் ஒரு நாழி நெய் கட்ட வேளீரும். கோட்டம், ஏலம், 

வென்காரம், இந்தப்பு, நற்சீரகம், திப்பிலி, கொத்தமல்லி, கராம்பு, 

வசுவாசி, சேங்கொட்டை முதலயனவற்மறக் கட்டி வேகவைத்த அந்நெயியை 

உட்கொள்ள குன்மம், மாந்தம், பித்தகுகிமம், எரிதன்மம், சத்தி கு௮மம், 

வருனவாதம், வலிதன்மம் முதலியன விரரவில் தீரும் 

(306-308) சிவனார் வேம்பின் சாறு, கள்ளிச்சாறு, சாரனைச்சாறு, 

முருகீகஷ்சாறு, நகியவற்றைசீ சமமாக எநுதீது, நீர் சேர்தீதுகீ காய்சீச] 

நாழியுடன் உ௱்பளவு ஆகிய அளவாகக் குறுக்க! நமனக்கு ரெம் கட்ட வேளிரும். 

எனினெயி, ஜெய் வகைக்கு இருநாழி, கடுக்காம், உள்ளி, இந்தப்பு, இத்சி, 

தேோர்வாளம், ஸெரிகாரம், சாதிவம்கம், கருகரோகணனி, வசம்பு, பெருங் - 

சாயம், திப்பிலி, காந்தம், கெநீதகம், af Cat முதலியவற்றைக் ௯ட்டி 

மேகவைத்து வடித்து நக்க வாத குன்மம் போகும் 

(309-312) கருக்காய் கால் பலம், இந்துப்பு ஒரு பலம், பெள்குளிளி 

கால் பலம், இத்சி மூன்று பலம், ஜே நர்வாளம் முப்பது பலம், Cort 

ஒரு பலம், சிவதை ஒரு பலம், மேலம், சாரண, கொடழுவேல், வீழி,



tua 

(எஎமிச்சை , உகாய் , மாவிலங்கை, கொக்றை, பாலை, முருங்கை, 

வாகை, ஆய லற்றைச் சம அளவு வடித்து, நெய் ஒரு நாழி கலந்து 

உள்ளி, சுகீகு, திப்பிலி, வெள்காரம், மிளகு, இந்துப்பு, சிவதை, 

காயம் நகிபன கட்டி நெயி காம்சீச வேகீரும். அதில் கள்ளிப்பால் 

சம அளவு கட்டி, உள்ளி இரனீடு பலம், இந்துப்பு இரன்டு பலம், 

அவதை வோர் ஒரு பலம், கள்ளிப்பால் மூன்று பலம் கட்டிகீகொலிரு 

அருந்த குள்மம் நீங்கும், 

(324) நற்சீரகதீதை ஓட்டில் வைத்து வறுத்து இரித்துத் தூள் 

செயிதுகொஙவ்டு, அதில் ஏழு பங்கு சர்க்கரை கட்டி ஆமாக்கு நெய்யில் 

கலந்து வேகவைத்து உட்கொள்ள வயிற்றுக்கடுப்பு நீங்கும். 

(402-403) ஏலம், அதிமதுரம், நற்சீரகம், பூநீறு, கல்தார், 

நெல்லி, களப்பழுத்திப்பருபிபு , வீரா, திராட்சை, gs கூட்டி கால் 

பங்கு சார்க்கறை சேர்த்த, ஒரு மகிடலம் உட்கொள்ள முகீகுறீறங்ககும், 

வெப்பமும், சூலைககும் தீரும், 

களி 

(122) குறித்சாவிலையை இடித்துக் குறுவை Oped wrara 

கட்டிக் களி செய்து ணீனெயுடம் வகீருவர உளமாந்தை மூச்சிரமல் தீரும். 

பிட்டு 

(123) வேங்கைமரப் பட்டையைக் குறுவைநெல் wngid aly, 

பிட்டாக வித்து என்னெயில் தோயிதீது அருந்த உளமாந்தையோரு, சீயொரு 

கடிய புன், இருமல் தீரும்,
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கற்பம் 

பெருமாள் சிறமான் கற்பம் 
சல வன சல என ce வன கரல பகர கரத காம oe Se வரக வ ட வண் றது. 

(274) லேம்பு, தொச்சி, இரன்டன் வேரையும் குதீதிகீ 

குழித்தைலம் எருத்து அதில் பெருமான், சிறுமாசி இரவ்டன் பிதீதாகிய 

கத்தா ரியைக் குழப்பி, காசெடை அளவு உட்கொள்ள, இருப்பில் 

சேர்ந்த வாதமும் வாயுவும் நீங்கும், குட்டம், பறங்கி நோய்கள் 

தீரும், | 

(280-284) இரசம் பத்து கழத்சு எடுத்து, ஆவின் பாலால் 

அரைத்துக்கொள்ள வேளிரும். சுக்கையும் சர்க்கரையையும் கட்டி 

அரைத்தப் பானு செய்து அததுள் இல்விரசத்தை வைத்து மூடி வெயிலில் 

உலார்த்திப் பர் அகல் செய்துகொள்ள வேணிரும். நல்லதொரு பாளையில் 

பாதியளவு மனல் போட்டி, அததுள்ளே பாணி வைத்த மலே மனல் 

போட்டு மூடி, பானையைசீ சிலைமன் செய்து அடுப்பில் வைத்துச் சற - 

தியாக மூன்று சாமம் எரிதீது வெந்தபிர் அவிழ்தீதப் பொடித்தக்கொள்ள 

வேண்டும், | 

பலீனர் , இப்பற்பதீதால் கொளீடு வாத, பித்தர்சுளால் 

தேரும் தவனங்கள் தீரும். மேலம் வாத சுவாசம், பித்த சுவாசம், 

சுவாச காசம், தோடம், சுரவாதம் முதலானவற்றைப் போக்கும் மருந்த- 

களை இப்பற்பம் கொளிரு செய்யலாம்.
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ote ete ee ஏவலை. அகர அகல வாரு, சன வத கரத. 

(275) இரசபற்பதீதை வெறீறிலையில் திரன உளை, கடுப்பு, 

தீரும். உடம்பில் பூச வீக்கம், சூலை, வாத பித்த சி௦லத்துமங்களன் 

அழிவைசீ செயியும். எம்குனங்கள், வாயு, நீர்கீகழிச்சல், பாதத்தைப் 

பறீறும் பெருவாதம், வீக்கம், பறங்கியிடைச் சீதம் ஆகிபவற்றைப் 

போக்கும். 

தாம்பிர பற்பதீதிச் குணம் 
ஷை எம ஒலு சாவல் அசடு சண கனலை கனு எல காறம வசமு அர கர ச எமம எமற. 

(276) தம்பிர பற்பதீதைத் தடையிலாது அருநீத, நீராம்பல், 

வாயுச்சூலை, திரவீட வாயு, சத்தி, விக்கல் முதலியன தீரும், 

காந்த பற்பத்திம் குனம் 
கறு வவட சன வடு அணி அசை வன கண சடை அஸி ஷி OP Gee ரஷ. 

(279) கர்நீத பற்பம் வீக்கம், நீர்க்கழிச்சல், லய 

கழிச்சல், ஈளை, காமாலை, வாயு, வாதம், பதீத பானிடூ, சாகை, 

பெருவயிறு, மூலவாயு நகியவற்றைப் போக்கும். 

குமா பற்பம் 

(285-287) அரப்பொடி ஐநீத கழத்சு , காழறீதம் சம எடை, 

கந்தகம் ஐநீத கழத்சு, சூதம் இரவிரு கழஜ்சு ஆகிபவற்றைக் குமரிச்- 

சாறீறால் அரைத்துச் சட்டியிலிட்டு நாக்கு சாமம் எரிதீத வேகவைக்க 

விரும். வெந்தபின், அம்மருந்தில் எட்டுப் பணவெடை எழுத்து, மிளகு, 

இந்துப்பு, திப்பிலி, சுகீகு, ஓமம், நற்சீரகம், அமிர்தகீகருக்காம் 

கியவற்றைச் சமன் cose அல்ளெடைக்குக் கட்டிக்கொள்ள வேணடும், 

இதுவே ஒமரி பற்பம் ஆகும். இகீகுமாி பற்பதீதை வெருகடியளவு உட்- 

கொள்ள வயிற்றுவவி, எரிதகீமம், பிர்ளைப்பீலிகை , பெருவயிறு, பேராம்- 

பல், பித்த பாகீரு, அம்மை, கிராணி gaua gob.



108 

(271) பிரமிபம் உள்ளவர்க்கு, சரீகீகரையும் நெயியும் கட்டி 

அவற்றோடு வங்கசீ செந்தா ரமும் கட்டி, அரைமனிடலம் உட்கொள்ள 

நீர்த்தடை நீங்கி நோயும் தீரும், 

(401) காரீயம், இரசம் - இரன்டையும் கட்டி ஒன்றாகீகிச் 

செந்தா ரம் செய்து உட்கொள்ளல், மமம் சங்கச் செத்தா ரம் உட்- 

கொள்ளல், கற்பூரம், புஷகு ஆகியவற்றைசீ சலாகையிற் செலுத்தி 

நல்லெனீனெய் கட்டிப் பிரி குளிரச் செய்து நுகார்தல் தகிபன பரமிபத்தைப் 

போக்கும், 

ஷை மை அனை றது ee ee 

(106) துவிரையிலையை நசுகீகி ஓட்டில் வைத்தக்கொள்ரு புனீனில் 

வைத்தக் கட்ட பிளவைப்புன் பட்டிப்போகும் 

தயிர் சோறு 

(101-103) காரச்ீசீலையிட்ட பளை மற்றும் புள்கருக்கு அகீகாரசீ- 
161-162, - 
299) , அலையை எடுத்தபின் தயிர்சோது வைத்தக்கட்ட, gi 

வெம்மை நீங்கிப் புன் நன்கு ஆறும்,



Lu 
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(233) உள்ளிப்பூனீருசீ சாறு ஒரு நாழி, இத்சிச்சாறு ஒரு 

நாழி, தனீனீர்மீட்டான் சாறு ஒரு நாழி, கற்றாழைசீசாறு ஒரு நாழி, 

நெல்லிச்சாறு ஒரு நாழி, இவிசிபால் ஒரு நாழி தகிபவற்றைகீ கட்டிகீ 

குடிநீரிட்டு மேலே பூசி எறவிட வேணடும், இதனால் சுரசீசூரை நீம்கும், 

(142) முதீதகீகாசு, வெள்ளறுகு, வேம்பு, கொள்றை, எருக்கு, 

இலைக்கள்ளி, குறித்சி, சாரண, தொச்சி, நஇடாதோடை, ஈசு ரமுலி, 

வீழி, ஆதவ்டை, ஆயில், முள்ளி, தா துவளை, முருஙீகைவேர், கந்தகம், 

குங்கிலியம், கறிமத்சள், இஞ்சி, வெங்காரம், உள்ளி, ஒமம் ஆகியவற்றை 

ேப்பெனீனெயீ, நல்லெனினெய் ஆகஃயவற்றில் கலைத்து வடித்துப் பூச 

ஆ. 

வாதததோம் puede - 

புறவீச்சுக் கானீடத் தைலம் 

(153-154) இரசம், கெந்தகம், வெள்ருள்ளி, மிளகு, சேர்- 

கொட்டை, பசுவெவீனெய் கஒகியவற்றை அளவாக எடுத்து, அரைத்து 

எவீனெய்கீ காயிசீசி, உட்கொள்வகதோரு மேழக்கும் நோயுள்ள இடங்களில் 

பூசப் புறவச்சு நீங்கும், 

(213) குத்தக் காயத்திற்கு, ஓற்றடமீட்ட மூலிறாம் நாள் 

புள்ளடி, சிறிய தம்பல வேர், ஆமாகீகு, முதீதக்காசு , நன்னாரி, ஏலம், 

இலலங்கம், வேம்பாடல், அதமத ரம் ஒகியவற்றைக் கொலீரு எள்னெய் 

செய்த இடவேவிடிம்ஃ
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(219-220) கொன்றை, தா தவளை, நிலேம்பு, குமிழ்வேர், 

கடுக்காய், ஆவிரை வோர், நதீதைச்குரி, சிவனார் Gaby, ung, 

முத்தக்காசு , மாகாளிக்கிழங்கு, கறிழள்ளி, நாயுருவி, முட்குரை , 

நன்னாரி ஆகியவற்றை ஒன்றுகட்டி வெள்குள்ளி, மிகு, மஜ்சள், அதி- 

மதம், வேம்பாடல், வெனிகோட்டம், செகல்கைரப் பழம், சாதி4- 

காய், கருக்காய், நெல்விக்காய், தாள்றிக்காம் முதலியவற்றைகீ கட்டி 

ஸ்னெய் காய்ச்சி இடவேண்டும், வாத கரப்பான் நீங்கும், 

(243-244) நத்தைசீகுரி, நாயுருவி, சாரணை, சித்தி, மூலம், 

வீழி, நதன்டை, வெள்வேல், எருக்கு, முத்தக்காசு, ழூ துவளை, 

புநிகங்கொட்டை, முல்லை, வில்வம், ஈசீசு.ரமூலி, சேவுக கிழங்கு, 

நல்னளாரி, ஒரிதழ்த்தாமறை, மத்சள், உள்ளி, வசம்பு, சுக்கு, மிளகு, 

திப்பிலி, கடுகு, கோட்டம், வெனிகாரம், கெந்தகம், நேர்வாளம், 

வெள்ிகோட்டம், அதிமதரம், பூமிச்சருக்களர , நெல்லிக்காம், லெருத்தைப்- 

பிசிம் கைக்கு ஒரு கழஜ்சு கொலிரு, நறுநெய், வேப்பெலீனெயி, ஒமனகீ- 

கெனீளெய் இவற்றை வடித்தப் பூசவேலீரும். 

கபால கரப்பாறுக்கு எனீனெய் 

(252) முதீதகீகாசு, சூ ஓவளை, சீதேவி செங்கழுநீர், ஓரிதழ்தீ- 

தாமரை, சவளார் வேம்பு, மலைத்தாங்கி, கறிழளிளி, கொள்றைவேோர் 

ஆகியவற்றைக் கழத்சளவு கட்டி, சுகீகு, மிளகு, திப்பிலி, கடகீகாய், 

இந்தப்பு, கருத்சீரகம், வசம்பு, உள்ளி, சென்னகரம்பழம் , கடிகேேோரோகளி, 

வெகுத்தைப்பிசின், அதிமழரம் ஒகிபலற்றைக் கட்டி, என்னெய் காம்ச்சிமி. 

கபால கரப்பான் நீங்கும்,
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(288-290) நரிகாரம், கொக்றை, மருநீத, கொடுவேலி, 

வெள்ஞள்ளி, வசம்பு, சென்னகரம், ஆகிப்வறீறை வகைக்கு ஒரு கழஜ்சு 

எடுத்த, இலைக்கள்ளியை வாட்டிப் பிழிந்த சாற்றில் அரைதீதஃகொள்ள 

வேண்டும், இதோடு தெய் , நல்லென்னெய் ஆகியவற்றில் இரு மத்சளை- 

யும் பொடிதீதத் சூ விக் காய்ச்சி மேலே கொள்ள வேளிரும், இல்- 

வென்னெயைப் பூசிப் படித்து, வீக்கதீதிலிட்டு இரவில் பல்னிரன்ரு எருக்- 

கிலையை வாட்டிப் பதத்தடன் கட்டிவர வாத கரப்பான் வீக்கம் நீங்கும். 

(295) அரத்தம்பூ, இலை, வேம்பாடல், அதிமதுரம், செத்- 

சநீதலம், புளியங்கொட்டைத் தோல், வெெ்கோட்டம், சாதீதிரவேதி 

குகியவற்றைச் சம அளவு எருதீது எனீனெய் காய்சீசிவிட, தீப் பித்தழ்தால் 

எழுந்த ஒடு புனீ உலர்ந்து போகும். 

(300) பஜ்சமூலம், வேம்ீபாடல் ஆகியவற்றை வகைக்கு இரு 

கழத்சு கூட்டி ஒடு வென்னெய் காய்ச்சி இட ஒரு புவி நீங்கும். 

(331-334) வாதமடக்கி, காற்றோட்டி, மரவாதனீடை, மா- 

விளங்கு, சாரண, முருங்கை, eam, தொச்சி, சிதி, மூலம், புங்கு, 

வேம்பு, பொற்கொள்றை - வகைக்ரு முன்று பலம் கீயாழமிட்டி, வெநீத- 

பிசி பதீறப் பங்கு நுமணகீகெனீனெய், நறுதெல், நல்லென்னெயி, வேப்- 

பெனினெய் ” புங்கம்பழம் நாறு கட்டி அரைத்து, காய்ச்ச சாதிலிம்கம், 

௮௭, கெந்தகம், அரிதாரம், பெறிய குரும்பை, தாமரை, பெருங் - 

காயம், வெகுதீதைப் பிசின், காரம், உள்ளி, சுக்கு, வெந்தயம், ஓமம், 

606, திப்பிலி, வசம்பு, வாவகுவை, பிசின், அரத்தை, கருக்காய், 

கார்போகரிசி, கரியமிஎகு, சேங்கொட்டை இவற்றை எரிதீழறக் acy 

எவீனெய் இட வாதம் இறங்கும்.
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(335-337) எருக்கு, குருந்த, வீழி, சங்கு, சாதுவளை, நெற்று, 

சிவளார் வேம்பு, சித்திரமூலம், கறிழள்ளி, வெள்ளறகு, அமுக்கிரா , 

கருஞ்ரூரை, இத்சி, கொள்றை, கழற்சி, குறித்சி, சிறகளா, கள்ளி, 

விளாத்தி, எருமை முல்லை, அகப்பை, முத்து, நவிீரை, நன்னாரி, செகல்- 

கைரம், சாதிக்காய், செவ்லள்ளி, பூலா, எருக்கு, திப்பிலி, கெந்தகம், 

மீளகு, அரிதாரம், சீனக்காரம், அடுக்கு மஜ்சள், சீதாறரி, தாலன்றிக்காம், 

லசுவாசி, குரும்பை, அகில், வங்கம், பெருங்காயம், ஜேநர்வாஎம், கார்- 

போகாரிசி ஒுகிபலவற்றை சம எடை அரைத்து தமனக்கென்னெய் , வேப்- 

பெனீனெய் சேர்த்து வேகலைத்து வடித்தப்பூச வாத வீக்கங்கள் பறந்தோடும், 

(110) நெல்லி, நிலப்பளங்கிழங்கு, தெற்பொரி, ஒவாரை பவர் 

ஆகயலறீறைப் பச வெனீனெய் கட்டி இரைத்தப் பிளவை வீக்கத்தில் பூச, 

பீளவையில் தோறும் காய்ச்சல், காயம், கலினில் நீர், வழிதல், wae pr 

பாய்ச்சல் முதலியன நீங்கும். இதறடல் தாய்ப்பால் கட்டிக்கொள்ள வலி 

நீங்கும், 

(111) gig, அல்லி, நெல்லி *ஒகிபவற்றுடன் பூலாவின் பேரும் 

கட்டிப் பசுவெலிலெயில் குழைத்தப்பூசப் பிளவையின் வெம்மையான வீக்கம் 

Sod. மேற்படி வெவிவெயில் தயிரையும் உடன் கட்டிக்கொகிரு பூசலாம். 

(112) தாய்ப்பால், கோரைக்கிழங்கு, பசுவென்னெய் மூன்றையும் 

கட்டி இரைத்து லழிக்து அசலில் வைத்துப் பிளவையில் முகத்தில் பூச, 

சுரத்தைத் தோற்றுவிக்கக்குடிய அவ்வீக்கம் தீரும்,
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வறட்சிம் பித்ததீதிற்கு நெகி 
Oe ap ட வல அம எரு வரம a எண்ட முட சது மல கட என: வடி என காஜ 

(226) சீேதவி செங்கழுநீரீச் சாது ஒரு குறளி, ஆனவிர்பால் 

ஒரு நாழி, Ap) ஒருநாழி, சதகுப்பை, கொத்தமல்லி, அதிமதரம் , 

கோட்டம், சென்பகப்பூ, சந்தனம், ஏலம், சீரகம், கற்களிரடு ஒப 

வகைக்கு ஐந்து கழஜ்சு எழுத்து அரைத்துக் காயிசிசி நெல் பதத்தில் 

வடித்தக்கொள்ள பேனரும். இந்நெயியைக் கொள்டி வாரத்திலொருநாள் 

தலை முழுகி, காது மத்தம், வறட்சிப் பித்தம் நீங்கும், 

அலை 
௭ கை on 

(101-103) பக்கப் பிரலை தோமய்க்குக் கருவி கொள்டு கீறி, 

காரம் வைத்துக் கட்ட Bagh. . 

ணெச்காரம், அரி, பாடாளனம் gsuafapé சம 

அளவு எடுத்துப் பொடித்து, ணெர்னெம் சேர்த்து அகரக்க Cada. 

இன்னவாறு அரைத்த காரத்தைச் சீலையில் தடலிக்கொளிரு, இசிசீகலையைப் 

புலினில் உள்தவ்ளிபிட பிலலை saris egal வலி நீர்கும் , பில் மூன்றாம் 

நாள் தயிர்சோற வைத்துக் கட்ட -வேணிரும், 

(161-162) துரி, வெள்ளைப் பாடாளம், கல் சட்ட பொடி 

கயை வற்றை முட்பூலாவிலைசீ சாதீறால் அரைத்துக் காங்ச்அிப் பொகியாகீகி 

நெய்யில் போட்டு புனிகளிரிமீது சிலையட வேளிரும். இக்காரச் சிலையால் 

புச்கள் கரைத்தால் மூன்று நாட்கள் தயிரீசோறு கத்துக் கட்டிப் பிசி 

பெத்தீரால் கழுவி புகை காட்ட Cantgd.
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(299) காட்ீருக& கள்ளிப்பாலைக் சீலையில் எட்டி, தசையில் சீழ் 

அழியும் புவ்னில் உள்செலுதீதி மூலீறு நாள் காரம் ஸ்ட வேணீரும்.ஃ 

புவி கழைந்தருகும், பிலி தயிர்சோறு லைத்துக் கட்ட வேவிரும், 

புகை 

(163) இரசம், ஈயம், சேகிகொட்டை, சங்குச் சுட்ட 

பொடி, மத்சள் தக வற்றை வகைக்கு ஒரு கழத்சு கட்டிப் புகைக் 

காட்ட வாதப்பிரமியப் cat தரும். 

(164) எங்கம், . வெள்குள்ளி, மரமத்சள், கடுக்காய், 

சேகிகொட்டை, சுக்கு, இரசம், கார்போகரிசி, அரிதாரம், வென். 

கருகு, பாடானம், துர, துத்தம், வேம்பு, நிமினை, வெசிகாரம், 

ashy geuadepd und கூட்டிப் புகை காட்ட வேண்டும். இதனால், 

மேற்படி மாதப் பிரமிபப் புள் நீக்கும். 

(256) பாம்புகீ கனீடம், குங்கிலியம் இரனிடையும் மையமாகப் 

பொகித்தக்ிகொள்ள வேணடும். ஒரு சட்டியில் தனலெருத்து அதில் 

மேறிபடித் தூளை இடப் புகை எழும்பும். அதள்மீத, லா ம்பவரலைகீ 

கவிழ்த்து அல்ஒ.ரல்மீத தோயாளரை அமரச்செய்து, அவர்தம் குறியில் 

அபிபுகை பருமாறு செய்தல் வேனீரும்,. இதனால் நிதம்ப சூலை தீரும் 

கவிக்கம் (அகனீணிலிரும் மகுத்ச) 
கற கா oe ow அணு: 

ew வை வண கை ஆஷி ன En வண Pe oe மம மனன் வம ரன வல ஸ் ee ச னை 

(134) sae, மிளகு, திப்பிலி, இத்துப்பு, உள்ளிப்பூனீரு, 

கொத்தளம் பருப்பு, எசம்பு ககிபவறிறைக் ௬ட்டி எலமிச்சம்பழசீ சாது
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குதிரவலி ஏறிபடிம்போது இதனை 

எழமிச்சம்பழசீ சாற்றில் உறைத்து, இரு கன்களிழம் தீட்ட, குதிறைலலி 

லாதம் நீம்கும், 

விட்டு அரைத்தக் கொள்ள வேளிரும், 

—_ a om 

நசியம் (மூக்கிலிடம் மருந்து) 

(135) Yebuph, பழவரப்பு, புதிய மிளகு, இந்துப்பு 

ஆகியவற்றைப் பொடி செய்து, காட்டெருமைப் பாலில் சேர்தது, தாய்ப்- 

பாலில் கலக்கி இரு நாசிகளிஓம் விட, கபால அலியும் பைசாசமும் நீங்கும், 

(191) சாரனைக் கிழக்கு, இந்துப்பு, மிளகு, சீனி தகிபலத்றை 

நெவீயில் கட்டி உட்கொள்லதோரு, அவற்றைத் தாய்ப்பாலில் தட்டிப் 

பிழிந்து முகீகிவிட திசவுடல் கடிய மூக்கடைப்பும், நிரீப்பாமச்சமம் தீரும் க 

(342) இரசம், கெந்தகம், சாதிலம்கம், அரிதாரம், சங்கு, 

குந்திநகீகம், பாடானம், ஒக ற்றை , படியும் நாழியும் கங் அளவு pt 

சேர்த்து அரைத்துத் திரியா ட்டி, நறுநெய் ஊற்றிக் கொகுத்தி, asd 

துளியை நாசியில் விட பீனிசம் திரும், 

Cag 

(245) ண்ணெலி, நறுநெய், வேப்பெலினெய், சிற்றாமனக் - 

கென்னெயி ஆகிபவற்றை அடித்துப் பூசி அரைச்சாமப் பொழுது எறலைத்து 

(246) ate, edi gsuagep aasdég ஒரு பலம் எருத்து 

முல் ணினெயில் போட்ருப் பூசியும் வேது பிடிக்கலாம்,



ஒற்றடம் 

(212) குத்துக் காயதீதிற்கு உடனே உள்சிலையிட்டி, இரத்தக் 

கள்ளியை உள்வைத்துத் தசையைதீ தள்ளி மூடிவிட்டி, எழமிச்சம்பழத்தைகீ 

கொள்ரு என்னெம் ஒற்றடம் சூட்டுடன் இடவேலிரும், 

குளியல் 

(215) வில் முதலான கருவிகளால் காயம் பட்டவருக்கு, உடம்பு 

setts போகுமானால் வேப்பம்பட்டைச் சுருநீரில் எறவைத்து அத்நீரால் 

குளிப்பாட்டுதல் நன்று, 

(176) எருக்கம்பால், கிராம்பு, திரிகருகு, இந்தப்பு, கரத்- 

அீரகப்பொடி, உள்ளிப்பூரூ, கையாந்தகையிலைச் சாறு, பிரமியலைச் சாது 

11] கொன்டு இயற்றப்பெறும் சூரணத்தை , 

(1) நெய்யில் உட்கொள்ள பித்த undo sau. 

(2) எர்ணெயி., சர்க்கரையில் உட்கொள்ள வெப்பு 

நீக்கும், 

(3) விபிபாலில் உட்கொள்ள காசரோகம் போகும். 

(277-278) வங்கம், காம் ஆக்ஙவதிறைக் கொகிரு இயற்ற 

செநீதா ரத்தை உட்கொள்கும் நிலையில் ,
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(1) சர்கீகறை, கற்கலீடூ - இவற்றில் கொள்ள 

சலக்கழிச்சல் தீரும், 

(2) ஆமனக்கு நெலி, பசு நெயி, தேள் - இலநிறுடன் 
கொள்ள எற கழிச்சல் நீக்கும், 

(5) இளநீரில் கொள்ள சலப்பரமிபமும் போகும். 

(4) சக்குகீ குடிநீரில் கொருக்க வாதகுகிமம் போம், 

(5) சுக்குக் குடிநீர் - அதிக அளவ நீரீவிஃ்டுக் காயிச்சிக் 
குறுக்கி, அதில் கொருக்க பித்தகுகிமம் தீறம். 

(6) கருப்புக் கட்டியில் கொருகீக எரிகுன்மம் நீக்கும், 

(7) நதொச்சிபிலைச் சாற்றில் தர, அவலிதலிமம் ஓடும், 

(8) இப்பிலிபும் தேலும் கட்டிக்கொருகீக சதீதி Gab 

அழியும் , 

(9) இத்சிச் சாற்றில் கொருக்க, குலிம வகைகள் 
அனைத்தையும் பொதுவாகப் போகீகக் கூடியது, 

(273) மாதத்திற் கொருமுறை பேதிக்கும், வாத்திக்கும் மருத்து 

கொள்குதல், மாதமொருமுறை wadar&é கூடுதல், உளவுக்குப்பின் she 

நடத்தல், அதனிபின் பால் பருகுதல், ளெதீதீர் குடித்தல், மீம் வர்ளாதிரதீதல் 

ஆகிபன பொது நிலையில் தோய் வாராதிநக்க மேற்கொரள்கும் ©. cuit gi 

Syas நெறிகளாகும் « 

Gard எந்துதிற காலை இவ்வாறு உஊஏ முதலியவறிறில் 

ஒழுக்க நெறிகள் கடைப்படிக்கப்பரும்போது, அல்வொழுக்க நெறி பத்திபம் 

எனப்பரும்ஃ
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பதீதிபதீதில் கொள்குதற்குரிபன 

(415) ஆமை, உடும்பு, சிவல், காடை, போதீதி, நத்தைசீ- 

கூரி, முருங்கைப் பூஏம் பித்சும், புடலம்காகி , முசுட்டையிலை, பொச்- 

வாம்கானி, எண்னெய் நகிபள. 

பதீதியதீதில் ஏலாதன 

(412-413) கொரள்குகீகாடி, கொம்மட்டிகீகாய், Cans, udp, 

செம்மறியாரு, முள்குள்்ள பாகற்காய் , பூசனிக்காய் , கஅிர்குகீகிர , நரைக்- 

கீரை, சேம்பு இவற்றை என்னளலு திரிறாஏம் உ௱்ட மருநீது vee dod 

போகும் 

onder, Oath, கதீதரிகீகாம் , மாப்பன்டம், 

திப்பிலி, கரகு, சுக்கு, தேம்காமிநெலி, பால், கழங்கு, உப்பு, dad- 

காயம், பெருங்காயம், மாங்காய், சுராபாளம் ஒகியவற்றை அருந்தா- 

திநத்தஏம், மைதனம் மேற்கொள்ளாமையும் மருநீதக்குச சமமானவை , 

(414) மலமும் நீரும் கழிந்த மனிதர் முயல், உரும்பு, காடை, 

சேவல், sasnm, தத்தை, வெள்ளாட்டிலி உய்புக்களிடம், முருக்கைக்காம , 

மீள் ஆகிபன உட்கொளி்டால் உவ்க்கே சேரு விகஎயும். 

பிளவைக்குப் பத்தியம் 

(107) எல்லாக் கறி எகைககும், பால், நெலி முதலிபளவும் 

நின த்தபோதெல்லாம் அருந்துதல் குற்றமாகும். தா தஎங்காமி , முறம்கைகீ- 

and, அத்திக்காய், பழைய மோர் ஆகியவற்றை உட்கொள்குதல் இப்பளவைக்- 

கேற்ற பதீதிபமாகும்,



உளமாந்தைக்குப் பத்தியம் 

(118) மீன் வகையுள் பருவிரால், சுறா, நெநய்தீதோவி 

elu arab; இறைச்சி வகையுள் காடட, கோழி.முட்டை, முயல், 

உள்ளாள் முதலியனவும் மூலிகை வகையுள் முருங்கை, தூ.துலளை, முள்ளி, 

பொளன்ளாங்கானி ஒகயைஎவும் புதீதிபதீதில் கொள்குதறிகுரியன , 

(227) Uissh, amb, déab, any dgsd, spp 

தடைப்படல், வாந்தி வருதல் துகிய வற்றுக்கு செந்தீ மருந்தாகக் கொள்ள 

வாத்தி உஊன்டாகும். இத்திலையல் பதீதிமாக , பசும்பால், கஞ்சி geht — 

\ 

. ஏற்றையே உட்கொள்ள வேள்டும், 

(234) .... சுரகூரைக்கு மருத்தன்னும்போத uate சுலை, 

கைப்புசீ சுவையுள்ள பன்டம்களை Sods வேளிரும், | 

(273) பிரமிப த்துக்கு எச்சக் செந்தா ரம் உட்கொள்டிம்போ து 

இறைச்சியை நிளைவிழம் கருதக் கூடாது. 

பீனிசதீதிற்குப் பத்தியம் 
நண ஹன ee ee eee ee ee ee ee ஹா வரர். 

(343) கோழி முட்டை, பசும்பால், ஆமனத்கு நெயி, முருர்கை- 

பிலை, கத்திரிக்காமி கட்டு, gear தகிபவற்றை உட்கொள்ள பிளிசம் 

தீங்கும்,
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(411) நீரிழிவு நோமீக்குப் பால், நெல், மகளிர்கீ- 

கட்டம், மீன், இறைச்சி ஆகிய ஐந்தும் கூடாதவை. 

(444) பித்த, சிலேத்தும நீரிறிஏகருக்கு , நெலி peau 

மோரை, மிகப் பருகுதல், முசுட்டையிலை , ஆவிரை வேர் ஆகிபவற்றை 

உட்கொள்குதல் ஆகியனலற்றை மமேத்கொள்ள அலை நீங்கும், 

wee



டுகுுுடுடுரு ட்டு இம்மி 5404 

Ve gr O - peru தயமும் 

DODNOD 9000008 09009 89 S009
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ர.சால் - நடையும் நயமும் 
OF சன Oy அரு om Om aw காடி எடு வரக On கிஷ ஒது மெல சேத கணி ச ஸர 

சித்தர் பாடல்கள் பொதுவாக எளிய நடைமிஈ? இனிசும பயப்பன. 

பனிடிதீர்கீகு மட்டுமே உரிமைய/டையதாக வி௱ந்கிய தமிழ் இலக்கியத்தைப் 

பாமரரா்க்கும் உரிகமயாகும் வனம் மாற்றிப பெருமை சித்தகைரச் சாரும் 

அவ்வாறே கலையுனர்வை மட்டுமே இலக்கிபங்களாகப் படைத்தக் கொளண்- 

டிருந்த காலகட்டத்தில், கனிதம், மருத்தலம், இரசாயனம், சோதிடம் 

முதலான அறிவிபல் துறைகளையும் நா ல்களாக்கி வழகிகிபவர்கள் இச்சித்தேர- 

யாளர். அவர்தம் படைப்புகள் அறிய agdgsaa எனிய நடையில் செனிப்- 

ugsgad. எனழும் கழமானனை , அவ்வத்துறையில் ஆழங்கால் பெறுதற்கு 

உதவுவன. சித்தர் இலகீலிபத்திற்குரிய இத்தன்மைகளைத் தன்கைத்தே பெற்ற 

grates கூனவாகடம் விளங்குகிறது. 

ண அஷ னன் மற மோ னள 

பழம்பெருமை வாய்ந்த நம் தமிழ் மருத்துஎதீனத வணக்கும் இந்தா ல், 

குசிரிபர் கேட்ப்பாோரை முள்னிலைப்படுத்திர் கறும் தடையல் அமைந்து வி£க்கு- 

கிறது, 

சான்று? 

தொகுத்துநீ ரறிஎ தாக (231) 

@.bur வறித்து சொல்லே (222) 

கருத்திலே அறுத்து சொல்லெ (2324) 

வாத குனமாம் வகைக் டாயே (38:35) 

மனதி வறுதி கொள்ளனீரே (24634)



eee 
> ot 

இத்தோ teQuad adeCo (27924) oo 

yousd Curgd adeCGo (37734) 

இட்ட மருநீது மிழந்தீேர (41234) 

a வலு Ge On OF ae an ee ரண. 

முன்னித்போறை விளித்துப் பாருவதாக அமையும் நிலையில், பென்னை 

முன்னிலைப்பருத்தி விளித்துக் கறதல் ஓர் உத்தி முறை, இது ம௬௫௨ முன்னில 
எனபிபரும். இம்1மக௫௨ முலினிலை॥ வினிகள் நா என் பல இடங்களில் இடம்- 

பெற்றுள்ளன ஃ அள்வாறு பெனீனை விரிக்கும் நிலையில் அ௫குடைய சாயல், 

உறுப்பு தலன், முதவியவற்றை வருளிக்கும் பாங்கில் அம்முனினிலை விளிகள் 

அமைந்துள்ளன , . அல்றியும் பெனிணப் பொதுப்பட விளிக்கும் நிலையும் கானப் 

பருறைது 

சாயல் 

தோகை நல்லீரீ (65253) 

மடகீ கொடியீரீ (6922) 

மானே (112.3) 

முன்டகம் மதிக்கும் மாததே : (17534) 

மால்நற மடந்தை மாதர் (20423) 

மாலை விழிக் கொம்பளையாம். (42124) 

பூவினில் தரித்த மாதே (446.3) 

உறுப்பு நலன் 

கந்தல் 

வ்புசேரீ குழலி வானே (624)



முலை 

இடை 
—_ = an 

மொழி 

கோலமாம் குழலி வாளே (75௨4) 

மருமொய்த் தகை வல்லீ்ர (86௨3) 

கார்செறி குழவி சாளே (101 33) 

inant eipeit (446௦ ) 

அமப்புறு குழல் மாதே (4243 ) 

களா வேலும் கோலும் அனம்ிகளையம் களையும்வீர 

வாளையும் சென்ற கனீனாய் 6 
a 

வலார்கட்ரு முலையாய் 

இரண்ட தனத்து மடத்தையேே 

குரும்பையா முலைநல் மாதே 

அழகு செறியும் கொடியிடையே 

(50,244) 

(7225) 

(422; ) 

(10833) 

சூயித்சொல் பயம் கொடியடையே (5044) 

பனீனார்க்கும் மெல்மொழிபாம் 

பைந்தொடி (11934) 

(4204 )



பொது 125. 

மாதே (246. ) 

பெனீதிர மடதல் மாதே (424. ) 

௭9 அவ கன அரு Oo ஸர எள மலை குழற. 

இத்நாற் பாடல்கள் யாலம் இலக்கள முறைமையான் அமைதீதவை 

எனிறம் சித்தர் பாடகைகுக்கே உ௱ிப இயல்பால், பேச்சு நடையும், பேச்சு 

வழக்கும் குங்காகிகே அமைந்து விளம்குகின்றன . 

சான்று 

முகமும் வாயும் சுளிம்கயமே (10.1) 

ofa pide முட்டா (1221) 

Span gay திமிரம் டாமி (1831) 

பல்லத கிட்டி 4722) 

ugsedta syd கட்டி (44.2) 

ஒருத்தர் தமக்கும் நில்லாமல் (16824) 

மவிடையும் களத்து தொந்து (174௨3) 

அசடாயிப் புலால்மேல் நாறுவதே (19934) 

முறித்துச் சும்மா வகைசெய்து (212.2) 

ணமையாம் இராத்திரிக்கு (290௨2) 

பம்மி எரும் வாதச்கள் (352724) 

கறிக் காஞ்சு அஜ்சிரல்டாம் (53921) 
மசக்கி பிரலிரு படிதன்னீர (37034) 

இத்தைச் சொளன்ளோம் (37934)



ap a ap Ge அ ஓவ எண ow 

பிள்ளைப் பிறவி தோக்காடு (39763) 

ஐயோ பயூடலே தோகுதெள்று (41023) 

பீரமேகம் சாப்பி யள்ளார் (423.21) 

பீரசரிக்க வேணோ்டிருங், கேட்டுக்கொள்ளே (43524) 

பேச்சொலி 
ரரி. ஸை சக கதை கை ன om 

மூலன் பேச்சுவழக்குச் சொற்கள் இடம்பெறிறுள்ள நிலைய , 

'அவறிறுள் பூல வழக்கழள்ள உச்சரிப்பு முறையிலேயே வழக்கப்பெறிறுள்ளன , 

புறஙிகாஓம் ~ Ungangbd (8:2) 

தொடர்ந்திடும் - துடந்திடிம் (2422) 

வயிற்றை - எயித்தை (S501) 

aug su bh -~ uliSsuh (8022) 

Sos gus ~ @Borguds (228:3) 

தாழி உ. தாளி (26933) 

புளிதடலை - பிலிநடலை (34422) 

உழக்கா ட உஎக்ீகாக (35222) 

எதுகையமைப்பு 

சித்தா பாடல்களில் எதுகை மோளைக்காக இளப்பட்ருவள சொறத்கள் 

பல இடல்களில் ஓசையை மட்டுமே பொருளாகக் கொள்ட பெற்றுச் சொத்க- 

ளாக ota ht? அத்தகைய வெற்று எதுகைசீ சொற்கள் பல, gr haa 

கானப்பருகிள்றன |
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மூச்சு - பேச்சு - காமிச்சல் - மாச்சே (10) 

உடம்பெலாம் - இடர்கே - முடகிகே - இடக்கிட (19) 

உடலிடை - குடலிடை - கடலிடை - நடவட (56) 

நெஞ்சுடன் - பத்சுபோல் - அத்சவே - ஒதஜ்சிடா (44) 

வீங்கும் - தாங்கும் - வாங்கி - வேர்கி (64) 

ணெொிகா - தர்பாச் - மர்பார் - இவீபோது (156 ) 

வாட்டம் - கோஷ்டிடம் - கேட்டம் - கட்டி (147) 

போடே - தோடே ௨ மாடே உை பாடே (162) 

கருப்பக்சாறு - பெருதீதமீத்சு - முருதீத முதீதம் - மித்த மேலம் (179 

கொள்ளே - வெள்ளே - கள்ளே - தள்ளாது (183) 

பிசிர் - எசுபேப்பு - புசுமமேல் - த (25) 

தாக - கோக - சாக - மாக (385 ) 

இலக்கிம வழக்கு 

செயியுள் தடையில் அமைந்தள்ள இத்தா ஏன் இரட்டைகீகினவி, அருக்குத் - 

தொடர், god, . - - முதலான இலக்க எழக்குச் 

சொற்கள் இடம்பெதிறுள்ளன ஃ 

இரட்டைக்களவி 
௪௭ ச. வர் கடி ரக அல வை வம மண். 

தனித்துப் பிரித்தால் பொருளிவிறி, இரட்டையாக இணைந்த நிகலயிடலயே 

பொருள் தருவ இரட்டைக்கிளவி எனப்படும் 

இரட்டைக் கிளவி இரட்டித் பிரித்திசையாஈ 

8 என்பார் நக்ஜாலார்?” இத்தா ஒன் பயின்று வந்தள்ள சில இரட்டைக் கிரவிக 

ளான?
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அிடிகிஎடைன (66௦22) 

கிரகிக்கும் (7631) 
வழுவழுத்து (௪3:31) 

கிறகிழப்பு (12933) 

கரகரத்து (17531) 

பரபரத்து (20032) 

வீறுவீறுக்கும் (21823) 

அடிக்கடி (32333) 

தடி.நரங்கி (409. ) 

வெருவெருத்து (410௨2) 

வழுவழுத்த (43332) 

ஒரு சொல் இரட்டித்து எருகலே இரட்டைக்கிளவிபிலி இயல்பு 

எனிறும், இதீநா ற்கள் மூன்றாக இணைந்து அமைந்த நிலையம் இரட்டைக்- 

கிடுகிடிகிடன (397235) 

அருக்குத்தொடார் 
~~ om me oe ரன அச ஆடை எனல் வா கன 

ஒரு சொல் அருத்தடுதீதத் தொடர்ந்து அரக்கி வருது அருகீகுதீ- 

தொடராகும். 

இடையிடை (4361) 

aesasose (4751) 

செப்பலாகு செப்பலாமே (42724) 

திரியத் திய (52௨5) 

அருக்க்டுக்க (6622)



e
o
 

r
e
 

cs
i 

மாத மாத (2735.24) 

நாழி நாழி (30322) 
சரி சரி (306.3) 

ஓடியோடி (37824) 

கழத்சுகழத்சு (39552) 

ஓட்டிவிரு மோட்டிவிரும் (40394) 

துகாகா (411.2) 

மீனே மீன் (41424) 

ஆரே யாரே; நீரே நீரே; பாரீர் பாரி தாரே சாரே (444 

பாரீர் பாரீர் பாரீரே (23224) 

முரன். 

சொல்ழம் பொருகும் ஒன்றோடொள்று மு. ரன்படிமாறு அமைக்கும் முரன் - 

தொடைச் சொழஜ்ககும் தூ என் இடம்பெற்றுள்ளன 

சான்று 

காழாக் கணனி, கேளாச்சத்தம், anandad, 

மாளா மாகும் (408), பகம் இரலம் (409) 

&நுபோன்டுற அந்தம் ஒதளாத் தொடுத்குமீ அத்தாடத் சடாடையும் Yesnany 

இடச் சயற்று வீசா நுதன்றது. (சான்ற: /௦4- /07) 
வடசொற் கலப்பு 

பொதுவாக, தமிழ் இலக்கியங்ககுள் சக்க காலத் தொட்டே டை- 

சொற்கள் எத்து வழங்குகின்றன 

ஈவடசொத் களவி எடலெழுதீ தொரு 
எழுத்தொடு புனர்ந்த சொல்லா கும்மே?
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என்று வடசெரல் வரவிற்கு எறையறை வழங்குகிறது தொல்காப்பியம் 

3... தம் இயல்பு 

மாறாமல் வந்து ஏழக்குதல், 2. தமிழாக்கம் பெற்று வஎழல்குவளன எகிற 

இரு நிலைகளில் அமையும். 

இன்வாறு எடசொற்கள் வந்து பயிவம் காலை, அனை. 

1... இயல்பு மாறாமல் வழங்குவள 
அமவ கரு om அதத: OO ae we oe அழ்ந்த மாரு கல் சல் அடு OP Oe எரு: 

சந்தோஷம் (7123) 

wires mab (161-1) 

மாமிகிடம் (26555) 

தோடம் (29834) 

ராக்கிடடிம் (31452) 

dena 7b (36724) 

(40781) loge ord 

a one Oe pe ewe eee ee ee ee வட மான ae we OP oe 

2. தமிழுக்கேற்ப géa0 AUspaen 

இருசி (2544) 
கோட்டம் (23622) 

சலம் (24962) 

அசனம் (24924) 

தம்பம் (254.4) 

குட்டங்கள் (27434) 

அதம் (31734) 

சம்மீரம் (33823) 

அரவிந்தம் (55023) 

சரீரம் (35233)



தாபம் . (3523) 

பிரதாபம் (37724) 

பீமானயுபகாரி (43121) 

பாடல்கள் ஓசை நயழுடக் அமைநீது செவிக்கு இன்பம் பயப்பளவாக 

உள்ளன , | 

ஓரலரக்கால் குளஎவிந்த மெள்ளக் கால் கருேல்பிசிள் 

ஈ.ரமைக்கால் மரமத்ச எீநப தலரக்கா லாவரைவிதை 

தே. ரரைக்கால் ௧௧ சைக்கால் தெனிய வரைத்தத் 

தேனில் agaist. 
நீர ரைக்கால் பாயாது நெடுமாலாச நிச்சயபமோ! (449) 

என்ற பாடலில் ॥அரைக்கால்*॥ எஜ்ற அளவைப் பெயர் சொற்பொருட் பிச்வரு 

நிலையனியாசு முறை யே ஓர, எள், ஈரீ, இருபது, தேர், நீர் முத் 

அடைகளோரு இனைத்து தலி நயத்தோரு வொங்குகிக்றத. 

இதே போன்ற ஓசை நயம் பெற்ற பாடலாக, 

ஈஒரொருகால் எம்பெருமாள் என்றெக்றறே நம்பெருமாள் 

சீரொருகால் வாயோலவாரள் சித்தம் களிவா 

நீரொருகால் ஓவா நெடுந்தாரை கன்பளிப்ப 

பாரொருகால் வந்தனையாள் வீர்ரசாரைம் தாச்பலியாள் 50 

எனவரும் திரவெம்பாவைப் பாடல் மைந்து இப்பாடலோடு ஓப்புமையுடையதாக 

ஷிங்குகிறதஃ
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ஈகரே யாரே வருகிவ்றீ கரையியும் பித்த மும்கடக்கி 

gop நீர யாகியங்கேள் நெய்யற்ற மேரா மிகப்பருகி 

பாரீர் பாரீர் முசுட்டையிலை பரிந்து பரிந்து யாவரையபி 

சாரே சாரே கொள்கிக்றால் தோறிறீரீ நீர தோற்றீரரர 

என்ற பாடலில் அருக்குத் தொடர்ககும் ரகரத்தோடு கூடிய ஏகார இயைபுத். 

தொடையும் அமைந்து அழகுற ஓசை பெற்று விம்குகிய்றது 

ஈபாலாகா நெெயியும் பருகாகா பாகையர்தம் 

மாலாக மீனிறைச்சி ஒகாகா - ஏலப் 

பருகு மருந்தே பருகல் மடைபோல் 

வரு.நீர ௬ுக்கிவிடு மைந்த 

எகிற பாடவிச்கனிணும் *ககாட என்ற சொல் மீர்ரும் மீன்டும் பயிறு லநீது 

ஓசை நயத்தை வழங்குகின்றது. 

இவ்வாறு தலிநயம் மிக்க சொல்லாட்சியோரு, லிக்குறிப்புச் சொல் 

லாட்சிககும் நாவில் அமைந்து அழகு பயகீகிம்றன | 

Tages 

நறுக்கெலம் நெருத்சி (17722) 

ஐயோ உடலே தோகுதென்து (41023) 

தூ வக்கு அழகு சேர்க்கும் உதீதி முறைககுள் தலையாயது அணி. 

அணிகள் பலவகையள , அவறிறுள் உவமையனி, வேறிறுமையனி, பிறதமொழிதல் 

அனி, சொஜற்பொருட் பிர் வரு.நிலையனி ஒகியன நா ஒள் இடம்பெற்றுள்ளன ,



— ao om காடி மா ஜெ. 

வயிற்றிடத்தேத குடல்வாதம் வந்துற்ற காலை, வாயுவானது ஒடி ஓடிக் 

கலக்கும். இதனை அக்குமிடத்து, 

॥(கடவிடைத் தரங்க மென்ன கலக்கிடிம்? (3623) 
~ ~ 

cdg Stet அலை பொருதீதமுற உலமிக்கப்பட்டிள்ளது. அள்வாறே குடல்- 

வாதத்தால் வயிற்றில் வாயு இரைச்சல் எழுப்புவதை , 

" குழலிஃட மபயோசை போலக் குழுறிடங். குடல்வா தங்கள்! 

(16753) 

aég உவமித்துள்ளார் ஆசிரியர், மேழம், 

உறிறதோர் Qsdea wr Curd (2583) 
utgeasss புண் போல .. (39763) 

பொழிந்திடு மழை போல் (4003 ) 

மூளையும் நாமும் போல முதிர்நீதசுக் கிலம் போல (419௨1) 

பொதுமகள் aay Gune (420:4) 

cdjiaau evaoua@isd ggandtCs கையாளப் பெற்றுள்ளன. 

பெவினை முல்னிலைப்பருத்தி விளிக்கும் நிலையல் , 

ஈதனரி மேம் கோம் அனங்களம் camyids 

வாளையும் வென்ற கன்னளாயாஈ
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என்று பென்னின் கன்னை, Gad, கோல், காமன், கூற்றுவன், வாள் ஒக 

ஒப்புமையுடைய பொருள்களைக் காட்டிஓம் சிறப்புடையதா
க உயர்தீதிக 

காட்டுவதன் வழி ேேற்றுமை
யணி 
நா ஓள் இடம்பெற்றுள்ள

து. 

oe ae கை ஸை ஸா மேஷ மடக் Oe ஏர. 

சிறுநீர் அடிக்கடி கழிபும் நீரிழிவு தோய் நீங்கும் நிலையை நேரே 

Dit RH, 

tara! pod வறிறிக் கடல்களும் sag waCm' (446) 
~ 

என்றவாறு பல பாடல்களில், ஆறு கடல்களாகிப பிறபொருட்களீமீத வைத்துக் 

குறிப்பால் விளக்குமிடதீதுப் பிறிதமெழிதலனி பயினிறுள்ளது ௦ 

சொற் பொருட் பிரிஷரு நிலையனி - 
அ ஆன ஒடை அடை க eer வுடு லா அர வன தம ரகு சரம அலை அனை வரை வம மனா மூடை காஸ் ஏறும் 

ஒரு சொல் ஒரு பாடலில் பல இடர்களில் ஒரே பொருள் நிலையில் 

பயின்று வருதலாகப சொற்பொருட் பின்வரு நிலையனி நா ஓள் சில பாடல்களில் 

uM diag * 

FTADASs 

॥ ரபைக்கால் குளவித்தம் எள்ளறைகீகால் கருவேல்பிசின் ॥ 

- (499) - 

sap untebd gazrdandé adp Oendgn, 

*பாலாகா Osdyd uganant 

என்ந பாடலில் ஆகா எகிற சொல்லும், வத்த பொருளிலேயே _மீர்ரூம் மீிர்ரும் 

பயிழிது ஏறிதுள்ளமையைக் கானலாம். சஅக்வாறே,



ஈமந்தமாம் பதம தாகில் வாதத்துக் கதலா olde 

இந்தமாம் usw gia) cya பித்தத் தக்கு 
a6surb uso sted gausea ions தீர்க்கும் 

இந்தநோ யெலீனெயி வைக்க இலைபத_ மெல் லாமோ (84) 

என்ற பாடள் பதம் எல்ற சொல்ஓம் சொஜ்பொருட் பிள்லரு நிலை யனிபாக 

இடம்பெற் றுள்ளது, 

Sass முதல் அறிவியல் துறையாக வி௱ங்கும் சிதீத மருத்துவம், 

காலந்தோறும் பெற்ற வளர்ச்சி நிரலயை நமக்கு இனறு அறிவிக்கும் காரனி- 

களில் தலையாயது சுவடிகளே, இத்தகு சீரிய சுஎடிகரூள் சிறப்புடைய ஒன்று 

குணவாகடம், எவ்வகைத் தேர்வு முறைகளால் நோம் நாடி,. தோம் நிலை 

யாழ்த்து, அது தவிக்கும் வாய் நாடி, வளமான மருந்தகளை வீங்க 

உரைக்கின்ற நால், எளிய நடையும் இனிய நயமும் பெற்றது, இத்தகைய 

அரிய சுலடிகள் பல பதிப்பிக்கப்பெற்று நூல்களாக மலருங்காலை, இனிவரும் 

தலைமுறை நோயில்லா நெறியில் வாழ்வாங்கு வாழும் என்பது ஹ்ம்.



ய ௫ுுருு௪௮௮3௮௮௫ 

குன வாக டம் 

GOGTIG OSI SSGIIGGS 

 



3 9333390௪39 0902920943 

வாகடம் 

Bee He HK ௨09 39 3-௧ 
ட் அரு a 

$ பி 

ஆதியாகி கடவு ளானை அடியினை போற்றி போற்றி 

Soo விமாகி தன்னைத் தெளிவுட ag Cauig 
கோதிலா நல்லோரா்கீ கேற்கும் குணமிக பாடல் தன்னை 

Ysbet படியிச் W6s தெறிபுடச் உரைத்தார் மேலோர், 

சொல்னததோர் குணங்கள் தன்னைத் தொகுத்துதீ ரறிவ தாகப் 

பனையும் குவ சாகிப் பேசிய குனத்திர் பாதி | 
லகிமையா மறித ராகி மறுபரடு குனம்கள் செயியும் 

இகீனமுங் ஞானங்கள் தன்னை இடம்பட வறிந்து சொல்லே. 

ஏறியும் குறைநீதும் நீலீறு இட்டதோர் குளங்கள் தன்னைக் 

anu குனம்பி் ராயம் குறைவிடாச் சகம்வ ரட்சி 

பாற்தகு காரங்கள் தன்னைப் பற்றிடிகு சுக்ளி லத்தில் 

வேரடிஙம் குனங்க ளாலே விதித்து யாயித்த சொல்லேன் , 

srqup ஜெளிவி காலும் நநறிகுறி குத்மி சாலம் 
Sout விழியி னாஓம் நிலைபெது முகத்தி னாஓம் 

சூடிய ரறோகச்ீ சேட்டை சொல்லடில் தல்ல தென்று 

தேடிய குருடன். கையில் சித்திரம் போன்ற தன்றே, 

நாடியிற் றெளிவி வாலும் நற்குறி eu dsl args 
சீடுயர் (விழியி) ஸவாஏம் நிலலைபெறு முகத்தி சாலம் 

கூறிப் வியாதி தனீனைகீ கூடம் குபா படத்தால் 

வேறிடிஙி குசம்க ளாலே விதிதீதுநீ (யாயிந்த) சொல்லே.



Se 

(வாத நோய் வகைப்பாரு ) 730 
ச அதக அமை வம கார அன எனை ae ee நேனு SO ge ew ee னர சட் oo ச. 

என்பது வாதந் தினை யிறவகை பகுத்துக் காணில் 
நர்பென வரைக்கு மேலே நாற்பது வாத மாகும் 

பவீபுசோர வரைக்கும் கீழே பகுத்தநாற் பதவே யாகும் 

வவ்புசேர் குழலி வாளே வாகடதீ திபல்பு தானே. 

(முத்தோடங்ககும் சேருமிடம்) 
கலை சண இடை அஜ ஆவடி அட விம, ன்ள்ம் மன்ன சாது மோன எனன எனு சுரை மரம மரு அண ஸு சக. 

வாதந்தான் காலில் சேரும் வயிற்றில Bag Crab 

சேதமே செயியு மையுஞ் சித்திரக் சன்டத் சேரும் 

நாதனா நருளிசீ செயிதார் நன்றாகத் தரசு பாரில் 

வேதலூல் விதியி தென்று விரும்பியே வாம்பி வாரே. 

(வயித்து நீராம்பல் ம்) 

உடம்ப துல]ந்தள் ளீரு (ம) வீடாய் உதரம் வீஃ்கி நாவரனிடும் 

தடங்கள் மெருத்தப் புறம்காலுந் தடித்து வீச்சுத் தாகமுமாம௰ 
அடாந்தே மூச்சுத் தொடர்ந்தோரும் அனந்தல் மிகவு மும்டாகும் 

மடந்தாயி சொன்கோம் Bom bud வயிற்றுக் gude alow- 
SET . 

ee Oe Oe ee ae 

உதரஜ் சுரந்த மயக்கமுடன் வாந்தி யுள்மூசீசு முவீடாயி 

அத ரமுங் கருகி மேஓம் அறிபமே கழுதீத நோவாந் 
திதமித வருண வாதநீ திருமுனி யருளிசீ செலிதாரீ 
பதமுறு வேத லூாலிம் படியெனப் பகர்நீத தாமே.



10. 

11. 

12. 

13. 

(வாததோயில் மரனக்குறி) I 
oe டை Oe UR ee FO ee et ey Os oe ற சாம வக வ: 

tn
d 

கூ
] 

முச்சு வாறிகி நாலிரு முகமும் வாயுத் சுளிக்கவமே 

பேச்சு முட்டாமி வியரீவருவிப் பெருக்கு முழலை தவனமிகரகீ 
காயிச்சல் குளிந மறீபுடனே கதித்தப் புறந்தா எகைத்திடிஐம் 

மாசீச மரன முவ்டெனீறு மாய வாத மிதவாமேட 

கை சாலு மால ஆடை WE ee வன ஷி எலு வை அமவ ர. 

இருமலே பிளைப்பு தெஜ்சி லிடிப்பது மிகஏ (மு)ள்டாய் 

பெரு (கீ)கவே நடக்கும் போதம் பேச்சுமூச் செொிவ தாகும் 

வெருவறுக கறுகி 989 மேனிபும் வெருத்த தைக்கில் 
பெருகிய பித்த பான்டு வெளப்பல பேச லாமே. 

காமாலையி குளம் 
எ ணை கைச் வண் ம நோன்: aoe ரஷ “கன் எ வாள ஏடி. 

முகமும் வீம்கிக் கவீவெருத்து முசீசு நடகீகி(ல்) முட்டாது 

அகமுந் தடித்து நாவரகீரு அனுகுத் தாத கெட்டிருகீகும் 
மிகவு மசனம் வேணீடாது மேனி வரலிரு வெகுப்பேறும் 

செகமே யறயச்ீ சொலினோங்கா மலைசெயியுங் (குரீக ) ளில௨- 
டாய். 

Wiss (ean) gad 
a tit a en மை சன் வரு சான ஆளா ஒல கறு Oe எர. 

உனீடியை மறுக்க லாக்கும் முட்டி /லட்ட/நெெத் சொரிக்க லாக்தம் 

மவ்டி (நின் றே... ௨.௨௨ வயிற்)றையே வலிக்க லாகீகும் 

பவ்டு (முல் பழம லத்தில் பைதீதிபம் சேர்த லாக்கும் 

Masta Ws குலிம மித (வென ) ஸாம்பி னாரே.
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yon San ene 198 

பனீருமுன் வயிற்றைப் பற்றிப் பலப்பட வலிக்க லாக்கும் 

கொகீருதிர் றாகா ரதீதைக் குமட்டியே யெருக்க லாக்கும் 

மனீடியே காயம் வற்றி மயம்கெட உலராத லாக்கும் 

வவீருசோர் குழலி சாளே வலிகன்மம் வரவு மாமே, 

me we சன்டை ee கன em Ho oe Oe 

வயிற்றை யெரித்துக் குடல்புரட்டி வாயினீர் சுழற்றித் தலைகளத்து 

உயிர்ப்பை யழிபக் கிறுகிழதீ்த யோங்காறித் தேப்ப முள்ளிரக்கும் 

மயிர்க்கால் வழியே வியறரும்பி ஒயிறு பொருமிக் களவீறடகில் 

வைத்தே யெர்க்குங் குக்மமென இமையோர் சொன்ன குறியாமே, 

சச் வட ட அம வன சிகள் வை சை கரடி ம அம 

தலையும் கனத்து ஒங்காரந் தானே மிகலாய் வாழூரல் 

நிகஒபுங் கெடலே கீறுகிறுதீத நிம்றேறே வேர்க்கும் நெத்சொயும் 

குலையுஞ் செரியும் பித்தகுனம் கொள்கும் குன்ம மிதவெகிறு 

கலையால் வல்ல தமிழ்வானர் கலீடே பெருக்ீகப் பேசுவ 

வாதக் கரப்பாகி குளம் 
me அடை ஆ வண அள் ge அச அலை காண் வை மட என ன கால மர 

உடம்பெலாம் வெதும்பி தொந்த உலந்தரை சந்து கைகால் 

இடங்களே சுரந்து வீக்கி யிரப்பிடம் தருகை யாலே 

முடங்கவே வன்டு தாலும் முற்றியே வெடித்துப் புனினி௰் 

இடங்கிட கரப்பான் வாத மெல்றுதா னிபம்ப லாமே
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தலையும் கனதீதுக் குரலரிந்து தறுகா தடம்பு திமிறலிடாய் 
உளையுநி காலம் வீக்கமுமா புளையா திருக்கு முறுப்புளையும் 

அலையுத் சா£ர நோயிமிதந்து வலிகம குறைந்து opdgagh 
கொலையுக் செய்யுங் குளம்வாத கொடிய கரப்பா கெளலாமே. 

சந்துதானி மொழிபொ gsgs snake gaaks Sea 

வந்ததால் காயம் புன்போல் வருநீதியே யநந்து வாரும் 

தொதந்ததாள் திநரம்பொ வாது நோயுடன் வெதப்புந் தோள்றும் 

இந்தநோய் லவரிலோ வாத கரப்பாளெல் நம்ப. லாமே. 

கவீணுந் தாங்கி நடவுந்திக் கனதீதச் சுரந்த லெதப்பமுடலி 

அனிணுநீ தலையும் களதீதிரக்கும் சற்றே யுடம்பு கறகழக்கும் 
மனீனில் பிறந்தோர் தங்ககுடன் லந்தே வருந்தி மயங்காமல் 

ஸ்னில் வாதக் கரப்பாளெளி றதவும் பேச லாூமேதாலி. 

பித்தமேல் வெதுப்புத் தசினால் பிறந்திடிம் வறட்சி தன்னால் 

மெதீதமேல் விர்கித் தோளீறு மிதநீதடி மூலதீதிற் குலை 

ஓத்ததோ ருதிரக் குன்ம மேடியே குடல்லா shad 

எத்ததோ றரஎல்ந ருக்க மிடைவிடா தன்மை தானே, 

வாய்ச் கலையும் குனம் 
வணி வட அஷ எமை அயன A லன காண சச எட. வர மால அண 

காயம் வறீறிகீ கடிப்புவீடால் கைகா ஓளைநீது கனதீதருவிரும் 

நோயு மிதந்த நொந்துடம்பு நோக்கும் கெட்டுத் தாதரக்கும் 
சேயி னடவுந் தானாகித் திரங்கிக் கிழம்பபோ லாமெகினில் 

வாயும் வற்றிச் குலையென குத்துப் பேச எல்லீரஃ
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அக்கிமி எள்ள குலை யாவடன் தென்பு காய்ச்சல் 

மிக்ககா திரச்சல் மந்தம் மிததீதிடி முடல்கு ஸிர்கள் 

தகீகதோரீ பிதீத சோகை பாளீடுரு கபால குகிமம் 

கைக்குமாம் பித்த வாதம் கருதீதில குனிடமு சொல்லே. 

வாத கோபம் 

வாதமே கதித்த போது வாயிவுமே லெழும்பி மீகும் 

வாதமே யிநம லாகித் தொடர்ீநீதிடிஓ் சன்னி பாதம் 

பேதமே செய்கி ராணி பெருவய றதர தோஉடம் 

போதே வருமி தென்று பெருத்தவ முனிவர் சொலினார் 

சேத்தப் பிரகோப . குனம் . 

ஐயுமோா கிதீத போது அறப்ேே பூர்ச வாசம் 

தையியுமா மாந்த யீலை நளிர்குளிர் சந்தி விக்கல் 

செய்யுமே மூசீச டைப்பகி தீதரு காய ரோகநீ 

தொகியுமே யிகளப்புக் காசம் தோகிறுமெல் நரசி சொள்னார் 

வாதக்கரப்பாச் கனம் 

இருச்தெழுத் இரக்கும் போது இற்றுகை கால்சந்து சந்து 

வருத்திடத் திமிரீதீது வீம்கி வற்விடிடில் வெடித்துப் புவீனாய்தீ 
இருந்திய அங்கந் தாலும் செயலறப் பொருமு மாகில் 

வரு, மதுமிக் குணங்கள் கவிடால் வாதமாக கரப்பான் தாேே.
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மந்தார காசம் | 121 
லை கம வை ans a ee oe om எண்: 

துயியதோர் நாசி தன்னில் தும்மலம் மிகவு முலீடாய் 
தொயியநீரீ விளைந்து நெத்சு நொந்தடைத் தீளை வாங்கும் 
asuunos தாரகாசதீ தடைவித தாளே Gudea 

வையீயமா முனிவர் சொன்ன வனிமையைக் கன்டு சொல்லே, 

அபிகா சிலேத்தும குளம் 

இருமலே யிளளைப்பு முன்டாய் யீளையு மிகுந்த வாங்கி 

nosy வயறு தாலும் மந்தமே பற்றி நீக்கல் 

உருலழிந் துடம்பு வறீறி யுறுதிரயய கெருமே யாகில் 

உருவிய யிரமல் தாது மபிகாசிடி சிப்லதீதம மாமே, 

மகோதர குனம் 
oe ey Se ee ae a மற அடு காடை சனை களு 

அங்கமு மடைக்க வீங்கி ஏரமெகிந் தாக மாகி 

அம்பை வதரநீ தலீனில் வாயுவுல் சலமுங் கோத்தகீ 

கங்குல்சேர் தோயு மானால் கடியதோர் வாந்தி பனீனும் 

மங்கைதன் குலவ மாதே மகோதர மென்ன லாமே, 

வயிற்று நீராம்பல் கும் 

மார்பில்கீழ் வயறு தாதும் வகைபட வீக்க மாகும் 

ேரொத்த காயம் வற்றி நிறமது வெகுத்து நாவும் 
தீர்ீவற்றித் தவீனீர் தேடும் நினைவற்றுப் பலவும் கேட்கும் 

வார்கட்டி முலையாய் சொல்ளோம் வயிற்றுநீ ராம்பல் தானே.
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உ 
‘te 

வீச்குகு சலமு மிகீகோற்கு wis hts பொருமு முடம்பெங்கும் 
வாங்கு முத்கத் தனைத்தேரும் வாங்கித் தயர மிதந்திநக்குந 
Tess sign மேல்முசீசு சுவையிற் புளியலை தாகிக்கும் 
மேங்கு மதுவே பேசாம்ப வதுவே செய்யும் சமாமே, 

(woe Se) 
wr we கவ See ee ee on Ge 

தெத்சுமே gtiby adh Savoup psody Csrdph. 
பஞ்சுபோல் நாவும் கனீனும் பாவீடமும் Qagdgd argh 
கெத்சியே அல்டம் வீர்கி& குறுகியே மலமுநீ தியில் 
துத்சுல தன்மை யென்று சொல்வலா ருத்திரர் தாமே. 

குனங்குறி மடிந்து தோல்றிக் குற்றமே குறைந்து நில்றால் 
இவங்குமநீ திரம ருந்து இவைகளால் மீள்வ தலீமை 

ஞங்களே குற்ற மேறிக குறிதனம் குறைந்து நிகிறாலி 
பிசங்வடாச் சீவ Cady LAYS சாம்ப பேச லாமே, 

கற்சூலைக் குலம் 
கள mie வனம் ஆகக அது oe me லட அமு கவன. 

உந்ீறதோர் கீழ்வ யிற்றி ஒருவிடு தோள் வளையம் Cured 
பறிறியே வலிழீதப் பள்னைப் பர நததாலி பொருமு மால் 
மற்றுள சூலை யென்று மதை்தள& சதவே பாடங் 
கற்பெருத் சூலை யென்று கருதிறீ கலீரு சொல்லே. 

உள்குத்து வாத குனம் 

வேர்த்து விகரத்தப் பல்கிட்டி வெதும்பி நாஏந் தடிமாழுக் 
அற்ற மிதந்து கத்சிதனீணீர் தேரும் கொள்ள வொட்டாத 
பார்தீத மனிதாி ருக்கும்போத பாயும் anda கீழ்நோக்கி 
பேர்ப்ப காரத் துள்ரநுத்தும் பேஸிச் சொல்வா பெறியோபே.
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குடல்வாத சம் 

உடலிமட யோடி மீசிடு யுலந்தகர சந்த காள்கைக் 
குடலி௰ட$ கப்பிட் டோடிக் குழுற்டிம் குடலில் தங்கும் 
கடலிடைத் தரங்க மெலின கலக்கடிம் நல்கி நிற்கும் 
தடலிகடக்குடல்வா தத்திர் குரறமென நவிக்ற தாமே. 

குடல் வாயுக் குனம் 

குடலில் வலிக்கும் காளையும் குமுறி யிகரயும் மந்திக்கும் 
உடலி லடங்க) யோடிநிற்கு மொருகா லலீறிப் புரனிடிருக்கும் 

கடலில் தரங்க மதுபோலகீ கலக்க மூடே வாதைசெயியும் 
திடலில் பெருத்த வால்போலச் சிகைக்குங் குடலில் வாயுவிதே , 

ars Gan கும் 

ஈ.ரஓம் தெதஜ்சும் பற்றி எரித்தடி முளையும் பக்கக் 
கார்செறி கபாலந் தாலும் கனத்தெழும் புரட்டிச் சுற்றி 
Gptucd soa) ஐுத்து நினைவாகக் குடல்வ லிக்கும் 
வார்படு மானே வாத குனிமமாம் வகைகன் டாயே, 

அக்கினி மநீதக் குனம் 
nat a oe Oe ee Po, ற சராம் ஏரு சோர 

eainuih Qungw args eidda is awngid 
கொவ்டிருங் கழிந்து தன்னீர் கொஜிப்புடசி வெதப்ப லாகும் 
மனீடியே காயம் வற்றி ழயக்கட உலராத லாக்கும் 
அன்டைாீமுள் வேதம் பேசு மகீகினி மந்த மாமே,
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asao வாயுக் கம் 

ஞ்
*
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பத்தியள் கொன்ட போது பலப்பட மலமுந் தள்ளி 
நித்தமும் புளித்தே பிட்டு Most Osea லாகில 
சத்தியுந் துழந்து காட்டித் தருலிடாத் பாளம் பேசிடல் 
அத்தனை குவமுவ் டாகி லநீதர வாயு வாமே, 

அலத்தராமை வாயுக் குனம் 
ரசி வஸு வி அல வது அடை ஒன் சவக் அமு அன கல aD ate bie ty அண் நலன் 

மன்டியே வுதரந் தலினில் மறைக்கு மூலாக் கிரியை 
கொவ்ட்தோ ராகா ரத்தைக் குழப்பிய தீளமை யாக்கும் 
உலடிடில் புளித் தெரித்த உடஓடன் மலமுந் தள்கும். 
விய்டலம் தறாமை வாயு வாமென விளம்ப லாமே. 

பீலிகை (வாயுக்) குனம் 
ச ம ee கட அனை கடி கம ஆல வண. கலனை சை அடி சரன் குற்று. 

மலதீை யறுக்கி மந்திக்கும் வலவா யுதரநீ தனில்புரகும் 
பலத்தைக் குரைத்த மீரலொரு பெருககீ கனத்துதீ இரலடேறும் 
உலராத மசலங் கொள்ளாது ஓங்காரித் தேப்ப முள்ளீருக்கும் 
குலத்திற் பொ பீலிகையின் குலத்தைப் பேசும் குறிமாமே, 

சட ee om ரான: அகவ கன்று அமு ee ee oe ee நஜ 

இருமிய செயல முனிடா viewer சுறமுந் தோசகிறி 
மருவிய மிடறும் கவீறி யற்பமே வாந்தி யாகி 

மருவிய சன ந் தாறு மறுத்துலந் தாழும் வறிறிக் 
கருவியைக் குறைத்து வாடக் காசரோ கமெல்க லாமே.
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உளமாந்தைக் குளம் 

நெஞ்சுடன் பகுக்கும் பக்கம் நீள்வழித் திநமி நொந்து 

பஜ்சுபோல் சுரமுந் தோரள்றிப்பழுத்தள்ளே சியும் கட்டி 

அத்சவே யயீயும் ab geay மொறுதீது 'லழ்தால் 

ஒக்சிடா துனீமை சொல்னளோ முளமாந்தை யெக்ன லாமே. 

one OP wn ee ee er எற்கு Ow “ஷை. 

தலையும் வலித்த ஒருனாசிச் சளியும் விழுந்து ஒருப்பட்டி 

மலையு னாதெள் எச்செவ்றால் வரவமீடே யீறக்க் தரவீருவிழம் 

eam மிகவும் நாற்றமுமாம் மூடே தனவ்ணீ£ விழந்தருக்கும் 

பலமுஞ் சென்று மூக்கடைகீகில் பீனி௪ மெசிபார் பெரியோரே. 

பீனிசம் கபால் ஹ்ட்சியின் குனம் 
கனை ஆன அண cote அலை வுல ete லட வன டி Sire ee ie ee ie ane Be ஆக: 

தலையும் கனத்த இறுகிச்சளி போலதீ திரவ்ரு முக்கில்வீழம் 

மலையு மொடுப்பட் டொருகீகாழ மதிகப் படுநீரீ மாறாது 

நிலையும் கெடவே பரிகாரம் நீதிப் படியே செயிதுவரில் 

துலையும் படியே பீனிசமுத் சொல்லுங் கபால வரட்ரீயுபம. 

புறவீச்சுக் குனம் 
a ee a கோள எனத கள் னம அம (லள மனா. 

அட௫ுத்தருதீ தெருத்துகீ குத்தி அதிகமாய் விகரதீது 0ேர்த்தபி 
பருத்தநாத் திக்கில் பேசிப் பல்லது கிட்டி நெத்சும் 

மருக்கலே கட்டிச் சீறி யங்கமும் பறகே வீழில் 

திடிக்கீடில் புறவீச் சென்று செப்பலாத் செப்ப லாமே.
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குத்து மருத்தருத்தகீ் கொகிடேசி Cu Ado 

மெத்தவிரரத் சள்குடலம் வேர்க்குமே - பத்திபமே 

சீறு மெதிர்த்தள்கும் சில்கெள்லு மலைப்பூட்டிலி 

ஏறும் புறளீச்சென் தும், 

முகவாத (சன்னி)கீ gab 
க சம் லை க தேற தேட அனை கனு என மால கட மன் அமு மரவ ரர ORE 

கன்னில் தலையிற் புருவதீதில் காதில் செவிட்டில் குத்தனீடாம் 

பலீவிப் பதைக்கு முகந்தலினைப் பக்கம் பறிறி யேறடிக 

என்னிச் சொல்லோ முகவாத மிடறுத் சனனி யீதென்று 

நனீனிச் சொசக்ளனோத் சிலார்வாழ நாரும் குவங்க எிவைகளிடாம் 

கபால குகீம குளம் 
Hen மான we OF Oe a ee Oe ஏம மழு மவ மே. 

வயிற்றை யழுத்தி மேல்நோக்கி-லாயினீரீ பெருதீதத் தலைகளத்து 

உயிர்ப்பை யழித்தும் தலைக்குத்தாயி யோடி யடங்கு முடல்தசினில் 

அயர்க்கு மயக்கு முடல்தன்னி லதிகப் படவே வாழ்விக்கும் 

குயிற்சொல் பயங் கொடியே கொதிக்குங் கபால குன்மமிதே, 

கபால வியாதிக் குனம் 

கலீடந் தன்னில் மேல்மூனீறு கதிக்க மவீடை வறட்சிதன்னால் 

eeu புருலங் ௬டதுதலில் சுழியில் கவினிற் குத்தலீடாம் 

மவீருந் தயற மிகவனீடாம் வலைபோல் கலீணுந் தெொியாதாம் 

மடை முழுதும் பரந்துகுத்தம் வருந்தந் கபால விபாதிபுமேஃ
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கபால சன்னி கும் 1 
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பெருத்து நரம்பு பிடரிதள்ளைப் பேரப் பிரிய ஒல்னாது 

வருதீத மிதந்த தலைகாலம் மதிக்கக் குத்தித் திமிரீதீதளவும் 
திநத்த மாக இடரடியில் திர்யத் திரிய கொட்டாது 
கருத்தைக் கெடுத்தத் திமிர்ப்பேறங் கபால சன்னி யெலக்கருதே. 

இரதீத சூலைக குளம் 
வ வட qe Oe eT ee 4 OP மறல மாடி கோ வரர் Oe 

Sod, பூரவீரு கீழ்வயிற்றில் திதமாய் மாத ஸஷடப்போதம் 

உருவ்டு ரருதி மிருந்தவிழ மரையுந் துடையு முளைந்துவருந் 
sudo சிலலாள் சிக்கிறிற்குந் திதமாயிக் கருவை யழிப்பிக்கும் 

உருவிட இரத்தச் கலையென உறுதி யிழகமி பூரையீரே , 

கார்ப்ப ராகக் குனம் 
கிக்கு வண மன வ சன அள ஷேர் எற ee te dem எம Ga ஈர. 

பொருமித் திரலீரு கீழ்வயிற்றில் புன்பட் டழுநீதுத் செயல்கன்டூ 
மருவிப் பழகி மிவீறாக்கால் மசக்கிச் செல்வேயது மாறாது 

உருவிப் பிழிதல் போல்மேனி உலர்ந்து திரங்கி ஒருவவ்டாய் 

கருவை யழிக்கும் கொடியடைவகருத கெர்ப்ப ரோகமிேத. 

கு அம அம் னம் வை அள மம அமை ஏர. 

மலத்தை யீறுக்கி மந்திக்கும் வரனீடால் ரத்தம் மலத்தில்விழம் 

முல்தீதில் வருவ தனீ்மையென வன்டே வய உளைந்திநக்கும் 

தலத்தில் கானத் ஐள்மூலம் தசையா துளைக்குந் தாளத்தில், 

பலத்தைக் குறைக்கும் விபாதியயனப் Cus wound Quire.
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சத்தி குன்மக் காம் 143 

மயஙிகிடிம் வெழுக்கு மேனி வாயுவு மிதந்தாள் வற்றும். 
செங்கெடாச் சத்தி பவ்னிசீ செரித்திடா தெரித்த நெத்சு 

பயங்கெட ஏன வொட்டாப் பயிதீதிய மிதந்து தோகிறும். 
தயங்கிய சத்தி குல்மந் தாளெலுந் தடஙிகக் மாதே, 

வாத கும்மக் குனம் 
கல் ச் வ ௮ வச வை வழ ஈரடி அவ அட றை சண்: 

சந்ததா குந்தி வற்றித் தன்னிழல் வற்றித் தோக்றும் ” 
அந்தகா ங்கள் தன்னா லதிகமாஜ் சார வாதை 

வற்துதான் தோகீறு நாளில் ௨கைபட ang ghd 

அறநீதமா முனிவர் சொலி யலாவுறு வேத மாமே, 

வாயு கிராவிக் கும் 
ee ee வன் கன் மனை கனத அணள் 

பொரும வரச்சல் செரியாமல் புளித்தே யேப்ப மிகவிடிதல் 

தரல லிரம லிராவீடிதி விகி மலமு முடச்கழிகல் 

பெருகப் பேசும பாசமித Jben Carnal tara 
வாக குறிப பலங்குறையும் வாயுக் கிரானி வகையாமே, 

வலிதல்ம வாயுக் குனம் 
அகட ஆக ly எண dee சனி நொடு வறக கவ எமை சன சடை கறட சமம். 

மறந்தடி மல்னழ் தன்னை லயிற்றினில் வலியுத் தோச்றுஜ் 
சிறந்தடங் கத்சி தரீனீரீ நேடும் கொள்ளலொட் டாத 

வரந்தடாத் தயரந் தோளிறு மிறுகுதல் தளரு மானால் 

வரவ்டிடு மிதந்த தாழம் வலிதனம் வாயு மாமே.
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வதிறி மலந்தியு மறதிக்கு மேல்லெுக்குல் 
சற்று மிறரச்சல் தணிபாது - முற்றுமத 
மூலமாம் வாயு வென முலினோ ருரைத்தபடிசீ 

சீலமாய்கீ கானீபோர் தெளிந்த , 

கபால வலிகீ குனம் 
oe a ee ee குடை எனத. வ ee oe 

விருத்தம் 
னை ளை காம வற எ. 

ஓடி உளத்தே மருகலரு மொருக்கால் விடாமல் மிககீகுதீதும் 

வாடிக் காயம் வஹற்லீருவரும் வஓலாயீப் பதறு முளைவாகதீ 

தேடிப் புனளார்ச்சி தனைசீசெயியாசீ சழ.மீர தெளிந்த கருகினிழிம் 

நாடிக் கபால கனப்புவலி தயந்தே மாளில் நல்கு . 

ஓடிய வாத மாகி ஓடல்தலை நெதெஞ்சு சநீது 

தேடிய கால்கள் கைகள் திறமதாம் பலக்க வொகினா 

வாடிரு மேனி தாலும் ஹின்டுமே நாவும் பல்ஏ(ம்) 

ஓடிடு முடல்கள் தோறு முளைவுடனீ குத்து முண்டே, 

மகா சன்னி வாத குனம் 
நக க வணர் வடை அ ee ee மறன கன வடை கடை கக மரவ. எ oe 

asya காள பமொருபக்கம் கசக்கத் இிமிர்த்தசீ சாவாகீகி 

மெயியு uopCa மேலிந்துவரும் வெதும்பும் நாஏுந் தரமாறுத் 

செயியுங் குத்தை நாடியறி செப்புமகா சலீனி வாதமென 

உய்யும் படியே வகைகானா உலகோ ofu ௮ரைத்தோமே,
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தர ங்குந் தலையும் கனத்திருக்குந் துயர மிகுந்த தாயிநக்கும் 
வாங்கிப் புசிக்க மாட்டாது வாயு ஏடலில் விடிம்போல 

Cadet கொல்லம் விடபாக மிதலே செய்யும் குமமாமே. 

துடிப்பு வாத கானம் 

ஒருத் தடிக்கு முடலேற ஏம் பார்க்கும் 
நீடிக் சுரந்துடலில் நிக்றடங்கும் - தேநருநீ 
துடிப்புடைய லாதமெனத் தோகைநல் State 

தடுத்திடிமே நாள்தோறுந் தானி, 
. 

புவினருக்கு வாத குளம் 
ச வம அண அஸ்க எனன a ee ee லல வண: 

தருக்குக் சுழற்றித் திமரரா ஹட்சவெற்பு 
அடுக்கருக்க அம்பாவை யாக்கு முடுக்கி 

கடிகிம்டனக& கொண்டே செடியில்விழதீ தகும் 

நடையீடரிப் புனீணருக்கு வாதம் ட 

மகா சனனி குனம் 
ee அவ அன அமை அது எனனை பகு. மம மடி: 

அம்மு மயக்கு மறிவை யறவழிக்கும் 

விம்முத் சலம்போல விவரப்பிக்குத் - செம்மை 

மறைக்குமகா சனீனியெல வாகடநால் பேசுங் 

முளைக்குமா முலீசோர் மொழி,
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5o466 சுழற்சிசெய்யும் நாத்தருக்கிப் பேசுங் 

(கடக்கு) முளையுமிர கால்வார் - மடக்கொடியி? 
நடிக்குமித வாதசலினி நம்பிய மீளாத 

தருத்திடிமே வாள்தோழுந் தான். 

என். 1898இல் கண்ட பாடலே மிர்பும் எழுதப்பட்டுள்ளது ஃ 

வு கன வ சக அமை அரை மாறா. மேன வான er Ur ஜே 

வந்து மிகுந்து பசியெழும்பும் வயறு மழறீறி மந்திக்குஜ் 
சிந்தை தன்னில் நின ந்ததெல்லாக் செல்வங் கொள்ள வொட்டாது 

இந்தக் குணமே யிநந்ததெளன்னி லிதவே அகீகினி மந்தமென 

அந்தப் படியே முனினோரு மருளிச் செய்த ததவாமே., 

மந்தாக்கிளி வாயு குனம் 
கணை அலை சட அப. Oe ee ee ee ee ee சன: 

நீண்டு (ம்) பசிமிகுநீது நிர்ற வாயளஏ 
வேவிர னதைத்தம்ன விரம்புமே - மீஙிடுமது 

சந்தோஉ, மாகித் தயவாகி வாந்தி செயீயும் 

மந்தாகீ கினியென்தும் வாய்வு. 

சடல (வாய வக ) குனம் 
ரஷ ஈன வை கவு மக ee ரமே வோ சோனு வம ow oe oe “ம எற்று: 

கவீடிக்கு முதரநீ தலீனில் கதித்திடிம் கப்பிட் டோரும் 

விடிசை விநம்பிதீ இரினில் மெலிபரு முருவீரு கந்போல் 

தவிடித்தச் சிதறிப் பர்னைசீ அலதத்தடல் பரந்த டஙீகிக் 

கொளிடிப்போ குடலில் தங்குங் குனீடல வாய்வு மாமே,



736 

74, 

7௮. 

76 

காப்ப விப்புருதி குனம் 152 

திரன்ரு புழுக்கை யுருவ்ரூவிழநீ தீராச் செயம் பரித்தவிழம் 
ஹீனீரு முடலம் வறீறிவரும் மயமுங் கெட்டுதீ தாதுக்குஞ் 

திரவீட தனதீது மடந்தையபே தீராகீ கர்ப்ப விப்புருதி 

யுருன்ட புழுக்கை யுள்மூலம் முளையங் காப்ப ரோகமிதேஃ 

நண் ர பெண > னன சாவா மானை கார ர்க 

பக்கமாகு குலை தோர்றில் பலபட உத.ரழ் தலினில் 

ஒக்கவே ச௬ு£முந் தோன்று முளைவுபோற் குளதே யெள்னில் 

மிக்கதோர் ர யென்று விதனமற் நிநப்ப தன்றித் 

தக்கதோர் சஎரத்திம் குலை தாளெனப் பேச லாமே. 

குன்ம சூலைக் குனம் 
2 அம சரயன சரன் சரண அனர ரக: ர்கள் ee எனா. 

மேல்லய றதனில் லவநீது மிடைபட வலிந்தெ ரித்தசீ 

சாலே வாயி ஸரறிதீ தரகடா தேப்ப முல்டாத் 

found குளிர மூன்று சிறுகவுள் வெதும்பு மென்னில் 

கோலமாஙி குழலி னாளே குன்மமாகு கூமை தானே. 

அக்னி மந்த குனம் 
நண. அகா வனா வதை ணன: எனம கண வனா சம ர்ச் ரை நினின். 

மலமுங் கழியும் கிறுகிறுக்கும் வறன்டால் வயிறு வலித்துளையும் 

சலமு மிதந்த கழிந்திரக்குஞ் சழக இரத்த மலத்தில்விழும் 
பலமும் ரூறைந்து நயனமுகம் பேதப் படவே வெகுத்துவரு 

மலையும் guia ளிதகனள்டா லக்கினி மந்த மிதவாமே.
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பொருமு மிகரயுங் கழிந்திருக்கும் போதப் புறநீதா எதைதுல.நீத 
மருவு மசனஜஞ் செய்யாது ஹீக்டே புடம்பு எறீறிவரும் 

பருகுந் தன்னீர் நாஹுஞம் பலகா லனந்தல் கனவுமிதம் 

வெருவும் வாயுகீ கிரானியென விரித்துப் பேச விளம்பிச0.ர 

வளை னர சை மன கான 

கருக்கு முளையுங் கனத்த மிகனொந்து 

படுத்து முழுதங்சம் பார்க்கு - மடுத்த 
சருவாங்கி வாதமெனத் தாரனமீயார் பேசு 

மருவாக வம்புவிக்கெல் லாம். 

கருவிய மந்தம் பற்றிக் காயமே ஒடம்பு வற்றிப் 

GQugeu வுதரறீ தாஜம் பெருகடமப் பொருமி விம்மி 

மருவிய வவ்டி மாறி மலத்தையும் பரிப்ப தெகீனில் 

பெருஅிப வுதற தோஉடம் பெருவய Opde லாமே. 

வண மாண eee எனன ஜா சண மானமா எரர்: 

புகைந்தே யீரமல் வறட்சியை த போதத் தாது அர ந்திய 

தகைந்தே கணிடிச் செருமுகிலோத் தறுகா தானே பற்றியன 

வகைந்தே மூச்சா மிளைப்பதமாம் ஹுல்டா லவவையால் வருவன 

மிதந்தோர் பேசும் வாகடத்தை வினவி யறிந்து விளம்பிசரே
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மாதர் மயக்கை மருதீதிட்டில் வந்தே யிநமல் புலால்நாறுஞல் 

சேத மிதந்து பயித்தியமுத் செபா தேப்ப மிகஷடதல் 

வாசை மிதமே கடிவிஉஉதீதில் வந்து மீளை யிருமலதாயி 

நீதிப் பயல்சோர் சிரத்தில்மிக நிமீறு மயகீகிக் கொள்ிடிடூமே. 

லாத பிதீத (அிலேதீ்தமம்) பகைதீதால் வரும்படி 
me வோ Oe ee ee Or ee சான மனை என்ன ee eo காஜு a a வசு Om ee ee ee அறா a ஏவல் கா ee ee ee ee அனாத. 

வாதமும் பித்த மையு மந்தித்துப் பகைக்கு மாகில 

சேதமே செயியுக் செய்யாசீ செலதீதனாட் செல்வே மீளாத் 

San விபாதி வெப்பு திரமுனி யருளிச் செய்த 

doa estaw யென்று இமையவ ரருளி னாஜரேட 

தைல பதம் அறியும்படி 
வு சஷி அம சமல கறு கக அவ அழல் வய கவன் எர மம க 

மந்ீதமாம் பதம தாக் வழுவழுத் sees கானும் 

அந்தமத் திமித்பிப் பாக மதிவிடி மெழுகு போலாம் 

வெந்திடு மந்தபாகம் விரிந்திடிநீ இடிந்து தாளாம் 
இந்ததநோ யென்னை வைக்க இவைபதம் மென்ன லாமே, 

மந்தமாம் பதம தாகில் வாதத்துக் கதுவா மெகீக 

இந்தமாம் பதம தாகி லிழகப் பிழ்ததீ gag 

அந்தமாம் பதம தாகில் அமைதீதுள புவீணைத் தீர்க்கும் 

யந்த ரோ யெவ்னெயி வைகீக இவைபத மென்ன லாமே. 

திநவைப்போல் மேனி யாக்குநீ தீழறு புன்னை யாற்று 

மருவொற்ற வாத பிதீதம் கபத்தையும் விரரோச௫ிப் பாகும் 

இருவிக்கத் தட்டம் வீக்கம் முரைந்திடசீ சத்தி மநீதம் 

மொருவித்து மொழிச் செயியும் முறுதிபாம் குமங்கள் தாபன.
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புருவச் சுழிமில் குத்திறிகிறு போகம் புரியு மல்லாமல் 

உருவக குத்து மூசீசதனி லோடி யடங்குத் சிரந்தகினில் 

மருமொய்த் தனக வல்லீ ர மறுசொற் படிஃகு மிடமில்லை 

பெருகக் கபால குத்திஜென்று பேசப். பகர்வீர் பெரியோரே. 

சத்தி கபால சூம் 

ஜெபா. 

மெத்தத் துரத்திமிச மேதிளியெல் லாத்சுழவங் 

குத்திக் சுபாலமிகக் கொள்டதிநஞ் - சத்தி 

யெருக்குங் கிறுகிறுக்கு மில்லலியுந் S(t) ba 
தடிதீதடங்குத் சத்தி கபா லம். 

லாயுகீ கானி சனம். 
சஜ அசடு ee பஸ ரகக கனவ மதலை க கனா என்ர எர நரன சினா. 

பொருமுமப் கழியும் புளிதீ்துதெஞ்சு நிரிறெறியும் 
Qoy weary மிபல்பாயி - வெருவப் 

புறந்தாகு மூடே புடைத்தும்பு வறிறி 
வறன்டேதும் வாயுக்கிரா afi, 

உளமாநீதைக் குனம் 
சண வெள அவ கண்ட பனை என எனன மலம் அணா ee 

இருமிச் சரமுத் தலைவலி(ய ) மிரங்கா தன்னம் விழம்போல 

பெருகக் குத்திக் குடைந்துளையும் பிதற்று மிப வாய்வெருவும் 

முருகச் செயலங் கெட்டுமிக ஏறகீக மறவே வீழ்ந்திரக்கும் 

ஒருமைப் படவே வகுதீதிசைக்கு முளமாந் தைகீகுகீ குணமாமே.
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குனிய த்தக்குச் சோதனை மருநீது ப ட் 136 

வடகீகே போன பிராய்வேறை வரைத்து வெட்டி யிழைத்தெடருத்து 

நடத்து மாிளி தனில்பொரித்து நன்றாமிதீ தவீடி யிீடித்தருநீத 
இடிக்கு மருநீது கூனியமென் றென்றி லிதமே யாரிப்பாகும் 

மடக்குஞ் சூனிப மில்லையாகில் வருந்தத் தவிடிக் கைப்பாமே, 

பொக்கனம் பிச்சி மூலம் போதே துவைத்துச் சாது 

தக்கவே கொன்டு தெயியில் தான்மிகக்குழைதீத (௬) நீ.தில் 

துக்கமே யெழுப்பி மெயியில் துய (௬)று போக மானால் 

மீர்ககை மசக்குநீ் தாறு மிதத்தவஞு சனையும் போமேஃ 

சண அரவ சோன் அனை அண மார்க மின 

- வந்தே உதறந் தனில்வலிக்கும் வயிறு கழிடிம் வாந்திக்கும் 

apart tes மேனி ஹுலீடேறும் ேநோயு மிதந்து தலைவலிக்குதீ 

தந்தால் மருந்து தனைமீறுநீ தருகாதீ துய மதவிடாம் 

வெத்தே விழத்து போமளவம் விடாதே மிதந்த வலிகுகிமம் , 

கண சொத கோரா எனா அனவ எமை ee காடை மனன. 

இடைதுடை மார்பின் கீழே யெதிரிடப் பற்றி யேரடி 

முடிகிடி லங்க மாகில் மூவர லொருவ ரோடப் 

 பருகிடிந் தன்னீர் போதப் பத்சிடுங் கனீணும் வாயும் 

oD ath மிதுவே SALT மரனமெல் நுரைக்க லாமே, 

கபால குன்ம குனம் 
ln tee அனன எட வார அனர வனர அன கன வானை எவன 

வற்றிய மலச௪ லங்கள் மறிறுள விற்கள் நாசி 

உற்றமை செவிகனி னாரக்கு உறுதியில் பரி பார்க்கில் 

இத்தனை கனமும் கெட்டு இருந்ததே இருகீககீ கனிடால் 

வித்தகர் தமிமுன் செகிறு மீள்வசேசோ ருனீமை யாமே.
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தலையுங் கனதீது வலிதீதயர்நீது தறுகா தழற்றுந் திமிர்தீதுடம்பு 
மலையும் நருக்குங் கழகழக்கும் அயரா தச்சி கண்விவையும் 

உளையக் குத்திப் பிடாரிநரம்பு முளையு மனந்தல் வாயூறும் 

கலையிழ் பாரி உடலடங்கிக் கதிக்கும் கபால குல்மமிதே,ஃ 

போர் மாநீத குளம் 
ஷு eee அஹ... ஸர. அண வண மோ ஒடி மல கரி வனை வை 

பொருமும் கழியும் புரவ்டுவலி யுவீடா 

மருவமுலை யுவீனா மஙலகீகும் - வெருஒமது 

சதீதிெயுங் கனிகுழியுந் தாலவீமயங்கி யே.... 

மெத்தியுற போரீமாந்த மே. 

owe oe சச அண அடை ee ee ௬ oe «= 

கயூரு வேத முன்னோ ரடைவுடன் பேசி வைத்த 

தோயிமிகு பிளவை தலினை தொமயியதாயத் தீர்கீக வேண்டி 

வாய்மையாமய் மருந்து கார மறிறுள பரிகா ரங்கள் 

தூ ய்மையாற் பெதெளிந்த கண்டு சுகப்பட மருந்து சொல்வாம். 

பெய பிளவை முள்ளெலம்பில் பெருக்கப் பனைத்து தடுமுதுகில் 

அ௱ரிகவ யீதவு மாறாது யடங்கா துழலில யதுவெருக்ீகும் 

அய பொன்னா வரையல்லி யதுஒம் புவ்னை& காயளவு 

உ௱ய பழமோரார் தனிற்குடிக்க உழலை தவன மோகிருமே. 

முதகிடை மையத் தாளம் முள்ளந்தன் டதிலே பற்றப் 

பதமராஙீ காயே போலப் பாவையும் பலகனீ லாகல் 

மதிய மருந்தி னாலு மற்றுள கருவி யாம் 
adiguig une’ தெக்று வேதமா முனிவர் சொனீனாரா்
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செப்புடமி eta oda Cetisi or gymw சோபதீ 
தப்படா நாவ நட்சத் தருகிடாச் சலததிர் வாதை 
முப்புரக் கனீனே போகீறு மறைமையால் வியாதி தாஜும் 

இப்படிக் குனங்க ளெல்லா மிரவகைப் பிளவை தானே, 

க
த
 

GJ
t 

மார்பினி லீரல் தன்னில் மறுப்படா தன்டுங் கோல்போல் 
தேரர்பட்சீ செம்மை யாகி நிற்பதே வாயு நெத்சில் 
கார்சொரி குழலி வாளே கருவியாக கீறி காரம் 
போர்படகீ கட்டப் பக்கப் பாலையும் விட்டுப் போமே. 

மு௮அிழ் புறதீதி எறைபோல முள்ளம் தனீடு தனைத்தப்பி 
இதுவே வருகில் மரனமில்லை எனவே sda எடைபருமென்று 

அதிலே மேனி குளிர்சுரமுத் தவன முழலைக் கழிசீசவடலி 

இதுதான் பக்கப் பிளவைதனக் கீதுகால் காரங் கீறிமிடட, 

காரந் தா பாசானம் காபா தளவில் குறையாமல் 

சே.ரப் பொடியா வெள்னையுடன் திநம்ப வரைத்தசி அீலையுடன் 

தாரதி தடவி யுள்சீலை யங்கும் தள்ளிப் புனீணைடப் 

பா. ரப் பீளரலை கரைந்தருகப் பாரிப் பவனம் பரிந்திடுமே., 

தயிர் சோறுஙி கட்ட 
ee வாழ அரண்டு சட அமை வற. மர. எம்டி OD ஏமம். 

பரிந்திடிம் புவீனில் காரம் பகைத்தவீனி லாம லாறப் 

பரிந்திடி தயிரஞ் சோறும் பிசைந்துலை மூன்றா எாளில் 

அரிந்தவைத் தமரகீகட்டி யவிழ்ந்தவெப் பாற்றிப் பல்ளைசீ 

சிறந்திட Outed பகினதீ தெளிந்துறீ மருந்து செப்பே. 

செப்பிய யெவீனெயி வைக்கசீ சறந்தயா விரவேரீ வாழி 

ஒப்புடன் தடறி பூலா ஓரொன் றதவிற் பாதி 
எப்பெருக் சரக்கு நிற்க யரவ்டிரு பதகீகை யாகி 

கைப்புவேம் பாடல் கூட்டிக் காய்மா மெங்னெய் பலிணே, 

க
ெ
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எ்ீளெயுஞ் சீலை தாது மிடைவிடா பசைமைகீ காகும் 

நனீணுமா வரையி லையை நயக்கவெசீ சோட்டில் கொவீரு 

புண்ணிசிமேல் வைதீதக் கட்டப் பொருந்தமாம் பிளவைப் புனினென்று. 

உண்மையா யுரைக்க முன்னோ ருறுதிபாய்க் கனீட தாமே, 

கன்டதோ கறிகாய் பால்றெம் கருத்ததி ஏற்ற தெல்லாம் 

கொ்டிடில் குநிற மென்று கூறினார் முனிவர் முகினோரா் 

Miers தாத எங்காம் மேவிப முருங்கை யதீதி 

பல்ருமுன் பழகு மோரும் பத்தியந் தயீர மாமே. 

பிளவையில் சாத்தியம் அசாத்தியம் அறியும்படி 
கர னான கரா அம்ம ணை கர எண வ வம இழவு அல் முவது சரட னன கழை கன்ம வடை சனை மோன ஊன் நிமல சஸ் கனி he ச கணட ஏ. 

உழலை தபலம் பரிதாப முளமுச் சுரங்கள் நாவரட்சி 

குழறி வெருவல் குரைககினால் கொள்ளா தனந்த லறமிததல் 
அழகு ணெரயும் கொடியை (யே) அம்மா வாசை யதகனீடால் 

அளவு மில்லா வாதையென அதுதான் மீள்ல (த)ரிதாமே. 

என்,94இல் உள்ள பாடலே இங்கு மீரிரும் வந்துள்ளது , 

நெல்லியுடம்ி நிலப்பனையிர் கிழங்கு தாசம் 

நெறீிபொரிபு மாவாரை நீம்ட வேரும் 

சொல்லாய வற்றாலிம் வென்ணெய் சேர்தீதுத் 

திதமாக வீகீகத்தன் மேலே பூசகீ 

கொல்வப தோர் பிளவைதனிற் காய்ச்சல் காயகி 

ஒுவ்த்தேழு வருங்கவீனால் விடறீர்ப் பாயிச்சல் 

மெல்லியதாது முலைப்பாழம் கூட்டிக் கொள்ள 

விதனமுடன் வலிதாலும் விரவிப் போமே
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112. 

115. 

114. 

கோவிசில் வெனினெயி தன்னில் குழைதீதுவீக் சுத்திற் பூச 
வேம்மிதந் தனல்போல் வீக்கம் ேதிய வையகத் தீரத் 
தாவிக் குழைத்துப் பூசிலொத்த தயிறங் கட்டிக் கொள்ளலாமே 

வஞ்சி& கொடியார் முலைப்பாஓம் வறாகிக் கிரங்கோ டாவெள்வெயி 

செஞ்சொல் படியே ய௮ரைத்தொள்றில் திரும்ப லழிதீத யகல்லைத்து 

வத்சப் பீரலை முகநீதன்னில் மாலே (வானே]ி வழித்து வனிந்தப்பக் 

கெத்சிச் சுரமோ டழல்வீக்கங் கெட்டே பட்டுப் போம்வீடிமேஃ 

images உள்குக்குக் கொள்ள 
சனை கடி எவ யப் கன வமா கர தம மட ஹன ரசனை மைர சர என சன கறை கன: ee 

மருசுமந்த மென்கொடியும் வன்குறுவை நெல்மாவும் 

மலார்சிறந்த ஆவிகரயி£ தாதமா தளைவிலா 

நீர யொருத்துவரும் நில்லெனீறும் பீட்டதளைப் 

பூர யெளகீகொள்டும் போத, 

சேயிரை யள்ப தொக்கத் தீியழ வறுத்துத் தா எ்செய் 

தாவியர வேர தல்னை யவயைத்ழமெசி பொடிய தாக்கி 

ஏவிசீர் பீரலைப் புவினி லிசங்குெநெயி தன்னைப் பூசித் 

சாவி. நீரும் வற்றிச் சருதியா யுலரும் புனிளே. 

பிளவை (கீ குலம் மு)றிறும்.
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7 ae OF ee ee ee ee ee கார மரு 

தொப்பூழும் வலித்து தொந்த தளங்கிடா யிரத்தம் வீழ்ந்து 
அப்பொழு துள்ளமூல மறிபவே வெளியில் தள்ஞம் 

தப்பீடா மேனி வற்றிக் தறுகிடா தா டே சென்று 

இப்படி தீத மூல மென்றுதா னியம்ப லாமே. 

குவளை விப்புருதிக் குனம் 
ண வர சு வண em மத. மண் வது சட கை அம்ம ஜோ பமா: கா Se 

இருப்புடன் முள்ளந் தனீரு இருபுறம் விலாகீகள் நெத்சு 

Boéeu குளிர்ச்சி வெப்பு நயக்கவே கொதித்துக் குத்தம் 

அடிதீ்டி முதற தநோயு மயக்கமோ டிருமிச் சியும் 

குடிக்கொள விருந்த தென்னில் குவளைவிப் புருதி யாமே, 

இந்ததநோம் நினற காளி லிரமிப செயல முவீடாய் 

வந்ததா னாழும் வற்றி மதிதீதிடிக் சோக்கு மாக்கும் 

முந்தவே ஐயும் பித்து முடிகடக் ருளிர்ச்ச வெப்பும் 
வநீதுமூச் சீழை தாழும் வற்றடில் மரன மாமே, 

உளமாந்தைக்குப் பதீதியம் 
dane ee ஈனம் அவவ. அன்றி ரஷ. ன்ன அடு சரசா அமு அன்மை வக வ செடி அமை கரி. 

மத்திப மச்ச மாகில் பருவீரால் சுரவு நெய்த்தோல் 

சுத்தமாங் கிகதீதில் சொல்லில் ப தாடா ந்தொரு மேவு காடை 

முதீதவணெர் கோழி முட்டை முருங்கைதாஜ தவளை முள்ளி 

முற்றிய பொன்னாங் கானி முயஹட தள்ளாச் கட்டே. 

இந்ததோம் pip வாளி லிநதீதிம கசா கமாம் 

முத்தலே அமியும் பிதீத முடிகிடிற் குளிர்ச்சி வெப்பு 

கந்ததோர் குலங்கள் கண்டால் மயங்கிடா தேதாள் நாகும் 

பைந்தொடி வயாவிம் பாஜஹம் கீரையும் பருக லாமே.
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உளமாந்தைக்குக் குடி மருந்து 16: 
oe OP oe Oe oe oe er Oe ee ep OF a ee a oe ee மணர. 

குன்றி முசட்டை கொடிவேலி (0வலிப் ) பருத்தி குன்றாமல் 

திர்றோர் நிலத்தில் குமிறிபிலை நீதி பயறும் பீலியலை 
செலிறே பிடிக்குத் சிற்றமல்லி சர வரைத்தா விர்பாலில் 

அமிறே குடிகீகி எளமாந்தை யகன்றே “high anu. 

நிலக்குமிழ் தடாரி பூலா நிலத்திலில் நிசிபத் சம்பு 
பலப்படி யதசுங் கொள்ளப் பலசரகீ கதனைகீ கேகள்மர் 

நலப்படு கோஷ்டட முள்ளி நற்கரடு நெல்லி தான்றி 

குலப்பரு மத.ரம் பாடல் கட்டிநீ யெனீினெய் கொள்ளே. 

உளமா நீதைகீகுகீ களி வகை 

குறிஞ்சி யலையைகீ குறுவைதெல்லிக் மாவில் 

செறிந்தகளி என்செயுடன் gua - gms 

உளமாந்தை மூச்சி எடம்பிலித C saa 

களைதீர்ந்து கலனடைக்கும் கால் , 

உளமா நீதைக்குப் பட்டி 

0 வங்கைமரத் தோவடனே மென்ருறுவை தெல்மாலை 

தங்கதனைப் பட்டாவ தாகீகிபீய - பாங்குடனே 

எ்லெயிதனில் தோய்த்தருந்த யெல்லு முளமாந்தைம் 

புவிருமல் சீயொடுவும் போம்,



124. 

125-6 

126.6 

உப்பிலியு முருமுகந்த விடத்தே ரிலையும் 

ஒப்ப முசுமுசுக்கை முட்குமிழ மிப்படியே 165 

கோவி (ப்) பாலில் குடிக்க chy SC args | 

மேவுமுள மாந்தையிது வே. 

உளமா.ந்தைக்குக் குள்டலாதி யேரன்டதீ தைலம் 
fe ஸை சச வல வட சென்ரு tee கம வை அக. சரக: சை கறத கசமுசா ஏஷ வான ee fe Se SOP கவட சாரு சற அன் வாள ஒலு கல மம: 

சித்தார் சீந்தில் சிவகிவேம்பு திறந்த நிலத்தில் குமிழ்வேருய் 

கொத்தங் கோக்டிடம் லேம்பாடல் குலவு நறுக்க ரதிமதரம் 

மெத்த மிளகு சீரகமும் வெந்தே யென்னெய் விழங்கினகீகால் 

(பத்தே) எட்டே நாளதனிற் பறந்தே (யே) ரு முளமாத்தைஃ 

அதிகமான குலிடலாதி ஏரண்டத் தைலம் 
eee வெட அண்ட லவை வண வண அடை ee ee ee ee ee ee எனம ee ee ee oe 

இயத்ீ பொரிய சங்கிளொடு இம்பூரல் சாரனை 

வல்லிபிப் படியாடா தோடை 

இயல்புடைய தா துவளை குக்களி கையாந் 

தகரை குமிறிர் வேருடனே 

மயக்கறு வராகியொாடு சித்தா மட்டி 

மாகாளி வலய தோர் புவியடைவேோர் 

மருவழுக் காவேளை சீதேவி ஓரிதழ் 

நல்வன்ண முத்தமுத வல்லி 
செயற்பொிய செவ்வள்ளி கொதீத மல்லி 

செய்சீர சேருங்கற் கடகமுடனி 

எயியதோ ரதிமத. ரம் நெல்லிஜிப் பிலிகருத் 

ரகம் செற்தப்பை வேம்பாடல் 

நயப்போரு வடித்தென்னெம் நக்கிலிலார் கசரோகமீ 

தாறுமுள மாந்தை யுடனே 

நெய்ய விப்புருதி முதலான ரோகம் 

நைந்து ொந்தே தரமே 

 



127. 

உளமாநீதை முதிறும் , 

1-2 

அரவ ணி அனா 2 வால ரன oe 

ப$ தத்தில் வெதுப்புப் பற்றில் பெருத்திடிஞ் சத்தி குலிமம் 
சத்தத்துள் வலித்தெ Wes தெளிவுறக் aye லாகும் 
மெத்தத்தி லீர லோடே மிகுந்ததா செரித்த ழறீறும் 

- கைத்தற்று நாக்குத் தாதுங் கைத்திடித் பித்த (மா)மே. 

128. 

129.6 

130. 

தெற்பொரியும் பசும்பயறு வில்வ முல்லை 

தோயச் ரேேலமுடன் சுக்கு நெல்லி 

முற்படவே யிளறீர்காஞ் சிரிப்பான் றாகீகி 

முற்றுபபன் ளெருதீதுவடித் தா ற்றக கொள்ள 
சொற்பெரிப சத்தி gedug கரத்திற் சத்தி 

இயரமுடன் கிறுகிறுப்புள் குழலை மூச்சுப் 

பத்றதுமென் றிமமையவரு மிந௨$ூ தாமும் 

பகா த்தனர்முன் எருந்தமிறிச் படியைக் கவீடாயி, 

கலன் அட சமை வன சண்டி சங்க ஷவே சவ. கிள வண வரம் மம் மறற. 

சந்தனத்தி லெரடயெலி பலத்தளவு தாழும் 

வெதீதுமிள தனில் தக்கயனவி எறுபாலில் 

வெநீதுதவு sip நின்றது கொளதீ தறுகிய 
தழ்ததே விநீதகானி கருவாக தாகவல்வி 

குருவே லிலாமிச்ச மும்முதிந கோஉ்டிடமும் 

இந்தசொறி படியுள் ணென்னெய் வைத்திடிகில் 

லைப்பெறு தோஉ,க.ர பித்தமும் 

இன்றுவிட் டகலுமெனீறு வானவரு மிநஉடிபபு 

முவ்னீயவீற தே. 

தெத்சு மெரிநீதப் புளித்தேக்ீகாம் DACH யுதரம் பொருமஹழமாயி 
தஞ்ச மறவே சதீதியமாமி தறுகா தேப்ப மிகஷசிடாம் 

மஞ்சப் பித்த வாயுவிது வதிகப் படவே வதைப்பதென்னில் 
பர 5 ¥. ~ . pire Ho, oe oS 

CSP பாரம். ee eT Lay 3a. oct eT LEP 1 ஒய்



131. 

132. 

133. 

134. 

169 

தேங்காய்ப் பாலி லிநீதுப்புசீ சிறக்கப் பலமே வொலீறுகொள்ள 
வேன்கா வள்ளி யது. வ யரனிரு பலமே தாலீகொவீடு 

ளாங்கிச் சார மிநகழகுசு சொன்ன தளவில் கள்ளிப்பால் 
வேங்கா தெரித்து எனீனெய் கொள்ள விலகும் குலிம மிறகணிடாயி, 

சத்தி குளிமத்தக்குக் குளிகை 
சகன் நன wee oe இழத வனர கழகு ee வரு கான கென னர வன் கடி ௭ மாட 

வேறு 

உள்ளிபுத் சோம ப்பு முரதீததோ ஈங்கு சூதம் 
வெள்ளிவிவன் காரத் சுக்கு மிகுதிப் பிலிகற் காந்தம் 

கள்ளிபிரி பாலில் நொச்சிடக் கசகீகிப யிலைச்சா நுவிடை 

கொள்ளவே குன்ம வாயு கொவ்ிடிடி லகல்ல தாமே. 

எனீனிச் சன்னி வாததீதுள் ளிழவுங் குதிமர வலியெலீனில் 

கனீவில் புருவம் கதிப்பதாங் கரமும் காழம் ஒருபக்க 

Cental gary dg sgstedh wae gina வவியுன்டாம் 

விஙினைப் பார்த்து விழிறிற்கு மீளா seat skh ds. 

நண வம மரண அமக அத ம அச சதக ஒழ. அக எட் ஒண் காடி கும் மாண: 

சுக்கு மிக்கு திப்பலையுத் சோம giy Aadedan 

தகீக கொந்தாளழ் திறப்பருப்புந் தறுகா லசம்பு ம்லைகூட்டி 
e263 தேசிப் பழச்சாறீறி லொள்றா யரைததஜ் சனவுன்டை 
மெய்கீகும் குதிர வலிபூத மீளத் தேசப் பழத்திலமட



13556 

136. 
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138. 

139. 

நசியம் விட மருநீது 76 

பூவம் பழழு (ம்) பழவரப்பு புதிய மீ£கோ டிநீதப்பும் 
ஆவித் துடங்கு மகத்திறீபா லதுவோ டொக்கப் பொடிசெய்த 

தாவ முலைப்பால் தனிற்கலக்கிம் தப்பா தரவீரு நா௫யில்வடப் 

பாலக் கபால வலிதாறும் பிசாசு wadg CurdwdGp. 

வெணிகா வள்ளி நேோர்வாள மி௱கு சுக்கு திப்பிலியும் 

நனீபான் கடுகுதற் சீரகமும் நன்மை யுள்ள வெந்தயமு 

மவீபார் விளைந்த கெந்தகமும் எஏசம்பு வெஞுத்தைப் பிசிசிகாரம் 

இன்போ தோமந் தாரிஈடனே புவைதாளன் கூட்டி மிசகக்கொள்ளே. 

கொள்ளே குதுர வாவருவி குறுத்த ஆடா தோடையுடலி 

முள்ளே யுள்ள குருவட்ரு முருங்கை மூலி தா துவளை 

வெள்வேல் மிக்க சாரனணையும் மீறா மல்கொடி வேலியுந்தாள் 

உள்ளே ates வேப்பெனீனெய்” ஏள்கொளிள குதிர வவிபாமே. 

க(ா)தில் குத்தித் திரலிடெழுந்த கதிக்ககீ குத்தி வலிபுகீடாம் 
சேதப் படவே முகமதனைத் திந௫கி நாக்குத் தடுமாறும் 
வேதப் படவே வெடிசன்னி விழந்தே யிரக்குத் சிலேத்தமமும் 
பேதப் படவே வியாதிதனைப் பித்தப் பருகப் பேசர, 

a me வை செவ வக கதிகு. 

க௫ுகீகாம் கருகீகித் தா சாக்கில் கதிதீத யிந்தப் புமாக 
அருத்த மிளகு திப்பு மதுஏம் வெச்சில் பபொாகியாக்கித 
தருதீசச் சாத்த பேரீக்கிழங்கு தன்னீர் தனிலேகொள் டருநீதுவீராம் ' 
வெடிகீருத் சஞ்ஃ சீரெட்டிம் விட்டே மலமுஙி கழிந்திடிே ம,



140, 

144. 

142? 

வெடிசனீனிக்கு rad Gard உட்கொள்ள 

ணைன ளை vos 167 

உத்ததிப் பிலிபுட னதிமத.ர முளிளி 
உறுதிபுள்ள செல்வள்ளி பெகுக்தைப் பிரிசாடே 

மதீதமா பேதவிபுடன் தா துவளை கறிகாள 

வட்டத்துடன் பத்திபம் நிலக்குமிழ் மிளகு 
முத்தர் னாரிபால் முத்தழுட னாவிகரயும் 

உ௱ப தோர்தா யுருவி நிலவேம்பு 

உத்திடிம் வெனீனெயது பத்திடிம் வெடிசளனி 

ஓக்கவது தயரர்தீரும் உற்றபிரி மாறும் 

இருபது நாள் கொள்ளவே .. 

உளையு முடம்பு தனிலெங்கு முளையா திருக்கு முறுப்புளையும் 
களையு மிதந்து யிறழறீறிக கனக்க காந்த வானீரு 
விளையும் வெப்புதீ தாதனீடாம் விடாதே திமிரத் தலைகளனக்கும் 
வளையும் புருல நுதலாளே வளமாம் வாதக் குனமிதுவே , 

அனு அனை ஒலை க வன வட என்றை oe கார கண 

குத்த மூர்த்தமொரு கொடிய வெள்ளறுகு 

குலவு நிஃ்பமொடிு கொள்கையுந் 

குலவெருக்கி சோரு இலைமுதல் கள்ளி 
கொள்குலகீ குறித்சி மிரசாரனை 

முந்ததொச்சி யாடா தோடை யர 

மூலி வீழிபா galery 

முறிஓு மாயிலாரு ஓஒதீததா யிகொரு 
ஓள்ளிசா தளைமு ருங்கையோ 

கத்த கததி கோடுயும் குத்தமிரி 
காய மக்ச ரடனித்சி 

ணெ்கார முள்ளி யொருதார மேர்கமுக் 
கார் செறிந் ஐலவுசாகமும்



143. 

144. 

145. 

146. 

இந்தவெள்ளி லெனீனெ Quin நிரம்ப வெள்ளெயி 

யதில்மருந் துகளை வெந்ததாக் 

இதமாக வடிபூச Coe லிராது 

வாத மிதவென் துமே, 

இரத்த நோய் 
சண அ சள அணத ஏறல் வரல. அனும சோல வாஹ் 

இரத்த மொருக்கால் தகையாம லிளவே யொடுப்போல் வீழ்ந்திநக்கும் 

உரதீத வடம்பு முறுதிகெரு முடலில் துயரம் மிகுந்திருக்குஞ் 
. சிரத்தில் சனப்பு முனீடாகும் திகமாயீசீ சிக்கி விழமிரத்தம் 

சுரத்த யிரதீத ரோகமெனசீ சொல்லம்நல்ல வல்லோரே, 

கண க்ஷ்ல enh con a one ee சரன். 

வஞ்சணை குறைதன் னாஓம் மருத்தீடி தலினி னாஓம் 

மொத்சீடில் காய வேட்கை யுறுதிசெய் தமீடிப் பாவம் 
அக்சவே பிள்ளைப் பெற்ற யலதரித் இரத்தத் தாலம் 

கெஞ்சவே கர்ப்ப சூலை கெருக்குமே யரத்த வேகம், 

வெளிச்சப் பட்டை மரமத்சள் மிளகு கடுகு பெருங்காயம் 

அழுதீத முடைய சதகுப்பை யதிலி லியங்ககு “sam 

வழுத்த மொழியகீ காராலவிச் மருவு சாதிக்கா யித்சி 

பழுத்த கராம்பூ லவசுலாச! பருநேோர்வாளத் சிலசரகீகே, 

சூசிகா வாயு குனம் 
சு ஆச எம ஒழு அன்ன ee ee 8 ae ae அடை அனத. 

பிள்ளைப் பெற்ற தாயார்க்குப் பெருத்த சுரமாய்த் தலைவலியும் 

eda முழலை தவனமிறர யுறீறே கழிச்ச ஏடன் பொருமல் 

மெள்ளத் தொடுத்த யுள்மூச்சு விழிபிற் ஜறெளிவு கெட்டிருக்கில் 
தள்ளித் துடித்த சுவாசகாசந் றளக்கி யுயிஉரப் பறித்திடிமேஃ



147. 

148. 

149. 

150. 

103. 

சுவாச காசத்தக்குச் சந்தனாதி யெனீனெய் - 
oe ee ee ae கவு ae ee ee ae ee ee ee மான ee ee Pe om 

வாட்ட மிதி குன்றாத மவ்னில் மிதந்த சந்தமுதீதம் 
கோ௭்டிடம் ஜெல்லி அதிமதுரம் குலால மிலாமிச் சிருவேலி 

கேட்டம் பெரிய தக்கோலம் சே. ர வரைத்த யாறீகரகீ 

கூட்டிக் கொள்ள வல்லீ$ர குளிநத் சந்த னாதிமிதே, 

சந்து கோட்ட மதிமதரத் சாத்திர 0லதி தக்கோலம் 
vse CanGor seaydaw ysg மிலாமிச் சிரவேலி 
இந்த வகையே யரைத்தவிடை யிலந்தைகீ கொட்டை யளவாக 

அந்த யுழலைக் கிரமிளறீர் மிதக்குத் ௪.ந்த னாதிமி0த 
சுவாச காசத்துக்கு இருதீதுவாதி யுள்டை பத்தநாள் கொள்ளவுமீ. 

முதீதமொரு திப்பிலியோ டத்தமிரி சுக்குமுட 

கடிகுரோ கணிலகாள்ச ரகமோ டேடேலம் 
மொழத்தயீற வேலிமித கவொத்தமிலா மிச்ச 

மொததவ கோலமுட ளோதுமில வங்கம் 
கொத்தமல்லி யொத்தமது ரோசவைகள் கோட்டம் 

கொலிரு wins லிலலமனீடிட வரைத்தே 

வொத்தபரி தாபசுர முட்டன மெடுத்தால் 

லோடிப்ல கானுமிநத்து வியாதி போமே. 

இதம் சுவாச காசத்துக்கு உனிடை 
ee ee ச வரம் அடிய கம சட கட அறு மன் அவல அமு வம கரடி. எண. றை ஷு, மான அழுவ ரச ம். மறன 

கொத்தமல்லி யதிமதர மேலமில வங்கந 

கோட்டமொரு சென்பக மலரீ்கோ ரோசனையும் 

vss சத்தினோாடு யொத்தபிந வேலி 

முறிறிய கரம்பிளநீர் முப்பழமமா டொக்க



151. 

152. 

153. 

L154. 

4155. 

156. 

வைத்ததொரு முந்திரிகை யுற்றபே ரீஞ்சு 
வகையுடனி றுதீதயிதை யொகீறுபட (வ)ரைத்தே 

வொத்தபரி தாபசுர முட்டன மெடுதீத . 

லோடிபல காணுமிறுத்து வியாதிபிது (போ)மே. 

எஃ .47இல் கவனீட பாடலே இங்கு மீரிடும் எழுதப்பட்டுள்ளது ஃ 

புனவருகீ கியவா தனீணீர் புதியதென முலைப்பால் சுக்கு 

கனறெழு சந்து கோட்டம் snus cubed anise 

கனறெழு அப்பி லப்புத் திறமுட னரைதீதுக் கூட்டி 

வறைகற் குத்துக் கெல்லாம் மருநீதிததே கொருகீக நன்றே. 

புறவீச்சுர காவீடதீ தயிலல் 
சடை அஷ அணை வண வழு ஷே வலம சலன வயம் ன கழு அமைக வரகு அமை அவவ Oe Oe 

இரதம் கெந்தம் வெள்றாள்னி யிபல்பா மநசு செங்கொட்டை 

சரச மறவே யாவெவீலெய் தீவீனோ டொகீக யனைதீதெருத்து 

உடமே குத்தும் புறவீசீசு ஏடசே குத்தி யுரம்பனினில் 

கரவா துடவே கலைசுட்டி கலையில் கொழுத்தித் தயிலமிடே. 

இடவே தயிலங் காசிடைகொ ட ஸனித்சிச் சாறு முலைப்பால்தேலி 

உடனே வள்குங் கொள்குவது புரதீதால் பவேம்ப! ளெண்செயுடன் 

இடவே கலநீது தானங்க எளீறவும் பொழுதீதா லாகுமெனச் 

சடமே போடா திறப்பதெனதீ spar seas sodadhe)ll. 

oe eR ee அ நட வடை அலை காஷ்: 

பூலிக் தளிரை புதியபசுப் பாலில் 
லிக் தறரைத்தவரக்ீ கோலில்-...... 

செல்மறிப்பு தனைத்ததீர்க்கு _...- 

மல்லாமல் கந்தனையு மாத்த. 

எண். 7909ல் கன்ட பாடலே மங்கு மீர்டும் எழுதப்பட்ருள்ளது ,



பெருலயி(றி) நக்கு என்னெம் 171 
ee ee em வம ee ee சக னை மை வை ஹை ட ஸு. 

157, சுகீகு மிரகு திப்பிலிபுத் சோம துப்பு வெள்குளீளி 

158. 

159. 

160, 

161. 

தக்க கடக்காய் பிஎவுடனே சாத்திர வரிக் கிழங்கு நீர் 

ute தளவே லேப்பெனினெய் மீறாமல் க(ட்)டப் பொறுத்தரு ந்த 

துக்க மறவே யறமலமுந் தோலறித் ததர தோஷழுமேஃ௦ 

சுக்கு மி௱கு திப்பிலியுந் துய்ய கருகீகா யிந்ழப்பு 

மிக்க agg Gorath திலக கள்குசே ரொல்வொகிறு 

வொக்கச் சரிகொள் வேரீவாள (ம்) மொகிறு படவே யெழமிச்சன் 

தக்கப் பழத்தால் மிகஷனீடை தரியா திடிக வி$ரசனமே. 

இநீத கருக்காம் மரகுசுக்கு மீறவும் கடகு ரோகனயும் 

முந்த நிரயே களத்சுகொலிடு முதிரங் கரிய நேர்லாஎம் 

அந்தப் படியே யறுகளஜ்சு யாய தேசப் பழச்சாறீறம் 

டுந்தப் படியே அரைத்துவீடை யிடவே சுவிடைக்ீ காயளவே 

வெனீனீ ரதற்குப் பரிகார மிதந்த களியில் பால்கத்சி 

சொள்ளோந் தறுகா ௭னிமையிழ சுரமுங் குளிநம் பலமறீறு 

gtcant dsrda மொழிகமீடி முயன்று கடவு எடிபோறீறி 

இவ்ளோ ரப்படி செம்தாக்கா வீதபோதகு சருல மெனலாமே. 

தா வெள்ளைப் பாஷாகந் தய்ய கல்ஏச் சுட்டபொடி 

பெரியமமேத்திய தோர்முள்பூ லாவிலலச் சாற தனை (ப்பாளி) செய்து 

சாயத் தழலி லொள்வொகிறு நெயீயில் தப்பாதொக்கப் பொரகியிட்டு 

வர௱ிப்பால் முந்து புல்களிகவ வெருவச் சீலை தலைப்போடே.
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1 12 

போடே காரம் நார்டுலிறு புவீனிற் களவு கரைந்ததெனில்
 

தோடே தயீநத் சோறது(வு)ம்
 சிறக்க மூன்று நாள்கட்ட 

மாடே யதவில் சல்லதபோ லற்று விழந்து புன்தேரில் 

பாடே நீர வெள்னீரால் பரிந்து கருவிப் புகைகீகாட்ட
ே 

இரத மீயத் சேங்கொட்டை யியல்பாத் சங்கு வெஹீனீறு 

யுரமே செயியும் மத்சளொடரு வொக்ககீ கொளீரடு ஒல்வொள்று 

தரே ...- களஜ்சாகீகிச சமசே செய்த புகைகாட்ட 

விரிவாமி விடவே. வெயியபுவீனும் மீரும் வாதப் பிரம்பமே, 

லங்கத் தோரு வெள்ஒள்ளி யுமஃகிச் சாறுமர WEF HE 

செற்கொட்டையு மங்கைவா எீவைவிரதம் சங்கைப் படிவந்ததோரா் 

தம்மில் திருநீறு கார்போக ரிசிகலி கள்சீர் காரிதாரம் 

லெல்கருகு பாஷா எம்மெத்த தாச... தத்த மனம் 

லெம்பா சிமிள வெளிகாரம் வீறாம் வசம்பும் பாள ட்டி 

புகை காட்டவும், 

் வேறு 

கொள்டிருஙி குடலில் தங்குங் குறைந்தொரு விரரயல் தோலிறும் 

தவிறியே விகரயி லொகீறை வலித்ததை யுடவள் வாங்கும் 

பலீடுதா வம்டை பாதம் பற்றியே கழலே யென்று 

அவீடரும் முனிவர் தாமு மற்யவே யுரைக்க ஏற்றார், 

ais பொருமு மனீடலத்தில் வலிதீது மிகலே சுரந்தோலீறி 

தொந்த விடம்புச் போஹுழைந்த தோவி ஓடே தலைவலீயும் 

இந்தப் படியே யிவதோச்று மிதலே பக்கச் குலைய 

தொத்திப் புடே வருமெல்னிம் சொல்மம் gaia ளீதவாமே,



அனீட வாததீதுக்குச் ரூரனம் 173. 

167. கழல்மணி வெள்ளை யுளீளி கடியதோர் முருக்கம் கொட்டை 

அழமடை சுக்குக் கொள்கு மஜ்சிரம் டாசுகீ கொகிீறு 

குழலிட யோசை பேபாலக் குமுறிடிங் குடல்லா தர்கள் 

Une சூலை குவிம மபாயத்தில் கொள்ஜ மகிறே. 

168 ச பெருங்காயம் வெள்ருள்ளிப்பெறுமிரச வோர்கீகொம்பு .... 422 

விநத்த முதிர்ந்த சாரவைவேர் வெட்டி யிடிதீதுகீ காய்ச்சுகிலோ 

2653 மாக மூவ்றுமொலிறாய்ச் சொல்லக காஞ்சு கொள்டிடகல் 

ஒருத்தர் தமக்கும் நில்லாம லோடும் பக்கத் கூலையிதே 

A ik atl அம் மற. இர அம 

169. சாரஸைகீ சிழங்கிந் துப்புத் தழலிடை சுக்கு துள்ளி 

சீறுசிம் தறத்த மூவி செம்பொனின் கார வாளம் 

Fost வெநீமேோதோ ரன்ட மெனீஜெயில் விழங்கு வீரால் 

amu கள்ளிப் பாலங் கட்டியும் கொள்ள லாமே. 

170 ளி சாரமை வேர்சித் திரமூலி நறுவி லிேரிநீ தப்பு... 

கறு சாறழ்பல மொ (வ்வொ)ன்று கட்டு முள்ளி பலமொகிறு 

வீறட் கார மெச்கழத்த வரதநேநோர் வாள மாம்பதவாம் 

பேறுள்ள கள்ளிப்பா லாமக்கம் பெருகப் யெலவ்ீனெய் ஒர௫ுநாழி,. 

காச ரோகதீதக குலம் 
om ரை er ee வர ee கல மதத எனற அமல அடு ரஷ. ee 

373. விபினி லாழமநீ துயரமிதம் வெகுத்து வறீறித் திமி(ர் ) தீதெங்குங் 
கவீனிப் பார்க்கில் மத்சவிநீ்த கனத்து முகமும் வெகுத்ததினால் 

wo கரும மொலறுசெய்ய யிழைப்பு மிட்டுத் நுயருவ்டாம் 

வயிற் பெரிய தாதுகெரடும் நவியங் காய ரோகமிதத
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173. 

174. 

175. 

176. 

கையாநீ் தகர யுப்பிலியுங் கடிய Osrésun டாதோடை 

செய்ய வளரு மாமனகீகுச் சிறகீக யிவையி ஸிலச்சாறு 

பொயீயா திதவும் நாழிமாமி பொடியே செய்த .... 

மெறயாம் நாழிப் பொடிபோட வீதமீளச் சுவறபெயீ யி(லி)ல்லையே, 

மந்தார காச சம் 

கண்டமு முகமுங் காதும் காயமும் பொருமு மாகில் 

கொவ்டமதீ தார காசகீ குறிகளிர் குணங்கள் தாமே 

மு்டாக மூகீரும் காஓம் மோசித தாரு மாகல் 

மனீடியே யிறமல் தாதும் வருத்தடில் காச மாமே. 

முக்குநீரீப் பாய்சீசல் கனம் 
அட வன வல எக வ கச அரன் சர ஸை மோர் வல கறு வல வன கல மோ வர 

கம்டமும் முகமுந் தாடிக் கரகரத் ஜா ரீவ தேபோல் 

தவிடமுத் தீவும் பறிறித் துமீமிரய தன்னீர் வீழ்ந்றும் 
மவ்டையுங் களதீது நொந்து வாதமும் பககக்கு மானால் 

முஃடகம் மதிக்கு மாதே மூகீகுறீர் பாய்ச்ச லாமே, 

வைத்தே எருக்கம் பால்சிரங்கை மனதீத கராம்பு திரிகடுகு 

மெதீத னிலவி அப்புடனே மேவு கருத்சீ ரகப்பொரயும் 

நெய்ீத்த வள்ளி சமனாக நிகரயோ ரொரகீறு முக்களத்சு 

கதைத்த கரைபி ரமிமிலை கசக்கிலச் சாற்றி லரைதீதலர்த்தே. 

உலாமீதிப் பொடிசெய் தொக்றுபட கவோரீநா ளொலீறு வெருகடிகொளி 

பலத்த பித்த பானீரு வெனில் பேனி நறுநெய் யதிறி கொள்கும் 
தலக்கரு வெப்புப் பாவையெனில் நன்றா பென்ளனெயி சீனியில்கொளி 

கலக்கும் காய ரோகமெனில் காயும் பசுப்பா லதில்கொள்ளே.



177. 

178% 

179. 

180. 

181. 

பித்த பான்டு காமாலை வாத ரோகத்துக்கு மருந்து 
7 oe Oe ere Ge மண மடி ஒதர கே எமை வலு செ எலு வொரு மர சட பரத சமல கோட காச சார ee ee Be அறிமு ஷோ ஹாரா கற்று மல. எனத என்ட oem eR 

நிலப்பனைக் கிழங்கு நல்ல நீர்வள்ளிக் கிழங்கிள் சாறும் 

நறுகீகெலும் நெருஞ்சில் வேரும் நானல்தா துவளையிம் பூவும் 

முருங்கையின் வேரும் நல்ல முத்தவெள் எரிக்காப்தீ தனீனீர் 

நெருக்குத் சிதீதாழுட்டி கீழாெல்லி சிற: கீர பாலை வேர்ச்சாறும், 

காட்டு மல்லிகை யும்பூளைகீ காலி யிசிவியர ygtes 
நாட்ட மாயொரவ் பேவேரொல்று நாற்பல மிடித்றப் பாறங் 

கட்டுப் பதகீகுத் தன்னீர் மருவாதி கொள்ள _... 

ஈட்டிய மொத்தம் வாழைக் அிழங்கிந வாழி தனினீர் 

கருப்பத் சாறு நாஏபடி கனத்த மத்சி முத்திரலக 

பெருத்த மீத்சு லாமிச்சப் பேரிந வேலி /பெ௱ரீபதாமரை7 ய்முல்லை 

முருத்த முத்தம் நன்னாரி முதசீ தேவி கடைச் சரக்கு 

மிநதீது மேல மிலவங்க மிரிய. மஹ்ங் கோட்டி டமுடசி , 

கற்கட கச௫ந்கி பிந்தப்புக் கசமோ தகம்வேரீக் கொம்பு 

திப்பிலி சீரகங் கருஜ்சீரகந் திரு கிராம்பு சாதிக்காமி 

தற்பற வசுவாசி நாகப்பூ சாத்திர Cagg கடிகுளெல்லி 

வற்க தோலீறி சென்பகப்பூ வாயதக் கோல காத்சலிலை 

மஜ்சட்டி பச்சில கசீசோல கருவி யோரொரள் நிகளஜ்சு 

மித்சட்ட பசுவின் பால்விட்டு விரய அவறத்தக் கலக்கிபதில் 

கொத்சி வடிதீநு மேல்பூசிக் கொளினீ ருள்தங் கொடியபித்தம் 

மித்சட்ட காமாலை பானீடுவது மிகையாய் ரோகம் போயலவிடமே,



182. 

123. 

14, 

195? 

186. 

17/0 
வாத ரோகத்துகீகு எண்னெய் 

எருக்கு குருந்து பெருமருநீது யிறரகுத் சூறை சிழகுரும்பை 
மருக்கொள் கரந்தை சழநிர்பம் வரிசேர் வட்டும் தா துவளை 

பருத்திக் கொருவே லாதகீடை பரிய முதிர வேர்கொவ்டு 

நறுக்கி யோரொச் றிரவ்டுபலம் நலீனீரீ விட்டிகீ காயிந்தகொள்ளே. 

கொள்ளே சக்கு திப்பிலியும் கொடிய மிரு பெருங்காயம் 

வெள்ளே வெஃகா ௮ளீளீயுடன் வெளிச்சைப் பிசிரிசேர் வெந்தயமும் 

கள்ளே தீர்க்கு மிந்துப்பு நற்சீ ரகமும் மோதகமுமீ 

தள்ளா தொக்க தேர்வாளத் ச௱கொள் கருத்ச ரகங்கட்டே. 

கட்டே யொன்று முக்களஜ்சு கொள்றும் வோரொரச் றிரனீருபலம் 

நாட்டி லளவு நாழிம்லீினால் நாலொளன் றாககீ காஜஞ்சதனணீர் 

கேட்டெள் ளெனீமெயி நறுநெயீயும் செரிய மிரவீரு படியாககீ 

கட்டி யொிக்கி லோரெலினெம் குறையும் வாத Consus. 

கணட அலை ஆடை அவ ee அரள ஏது. 

மெய்யே தநருக்குந் தலைவலிந்கும் மேனி வெருங்குங் . . . 

பொய்யே அயரும் அறுகழகீரும் ப பாத நயன மஞழ்சனிகீகும் 

கைகால் திமி(ர் )தீதகீ கனத்து... ._ உ௨.ழமுகமுஞ் சனிஃ்கெட்டு 

மையார் மெய்யா வனல்மூஞும் மதிலாம் பதீத ரோகம். 

பிதீதத்றுக்கு நெய் 
கை ௮ ae மனு om ae எவ காட அ எனற க. 

பதீதகர்கள் தமக்குரிய பரவுபொறி பொலீனாங்காவி 

பம்கியறை சீதேவியும் 

பரயதோர்ீ தாழை விழிதும் பா 

பல்றிக்கு நும்பணையதம்



187. 

முத்தமிமாடு நன்னாரி முற்றப விலாமிசீசு 

மொய்குழறமகீ கிநவேலியும் 

மொகமொசுகீ ககயாநீ தகரையும் (கர ) ம்பிற்ரும் 

முந்தி்க பேரீஜ்சதம் 

மதற்றிடி மிததீத ஆவிசது பார்கமும் 

வல்லி நீர்வள்ளியும் 

அசவிடத் தொருதவினீ ரளவிசத கொள்டதே 

வளமாக ஆறவைத்து 

இத்தனையு மொத்தளவி லெட்டிலே குத்தி 

ிருநகாழி நெய்யதில்லிட 
இன்னோர் சரகீகது உட ல னது 

உட.ஞ்சரக கறுவையியே. 

கொட்டமொடு செவ்ீபகம் கொத்தம (ல்)வி மதரமுங் 

குலவுநற் சீரக மோடு 
கோலக் கழியுமல் த. . .மாஜ்சியொரு. ... கோல 

கொவ்டிடகு .சதஒப்பையும் : 

தட்டக் கரக்மொரு பச்சை கச்சோலஜ் 

saute செவ்வள்ளியுதீ 

துதீதரு நெல்லி முள்ளி யுள்ளதுங் 
மா (யி)லமயுள் சி$ேலமும் 

மட்டையா மருகீகுலவு மலையினிரு வேலியு 

மாதேலர் முழுதமாகி 

மாசந்த னொொரு வாசமளிக் திறபமொலளி 

வனிதம்ப மேதுவுடனே 

முட்டல திழீஜமையு முக்களகு ச௪றவாய் 

மயவிறிடிக நெய்யதவிசில் 

woseng Ussau ரோரகமது வாராத 

முனைரரு எிச்செய்ததே,
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வருத்தநீ தனக்கு மருத்து | 175 

eoeceve ae ee eseve eevee dings GT வகை கேம் 

தத்த மாக நித்தி ரதான் செய்யி லடகீகை கீழைன்றும் 

- பெருத்த புனர்ச்சி தனைத்தள்கு ௨... உள்கும் பத்தியமும் 

மிருத்த தடவேவே மண்டலமு மெய்தஞ் அபல்பாம் பின்னாளே. 

கொள்குகீ காடி கொம்மட்டி ௨௨ ud pf Oe bio why ib 

பள்ளச் Coby adenrean unaw sazéand Yeahtand 

ade பொரித்த பாகற்காய் சன்டை யவரை பெரும்பயறு 

யெள்ளத் தனையுநீ தின்பீரேர லெல்லா மருந்து மிழநீதீரே. 

மூகீகுநீர் பாய்ச்சல் குனம் 
OO een மை சலன ee ee ee கலை ரம வம மா வம. 

கவீடமேல் முழந்தாள் காது கரகரத் தா ர்வ தேபோல்ந் 

த்டைமே தும்ம ஓண்டாய் சொரித்ததாலி சலமும் வீத்நீது 

மலீடையுஙி கனத்த நொந்து வலியுமோ மிகவு மாகல் 

பன்ருசேர் மூக்கு நீரம் பாயசீசலா மெலின லாமே. 

சாறடைக் கிழம்கிந் தப்புச் சரசமில் மிளகு சினி 

கறிடு நறுநெய் தன்னில் கொளிடிடு முலைப்பா லொக்க 

வீ(ற )தாயி நயியத் தட்டி விருவத மூக்கில் நசியம் 
Sh, மூக்கு Mid தனவுட வடைப்புப் போமே, 

மூக்குரீரீப் பாய்ச்சலுக்கு எனீனெய் 
லு கம அவர தச களம ks OU ta சட போமா ஆற்றை வற்ற அமை சம சறட வவர மடை சர்மி வனா மனன்: 

அத்தா முட்டி சறுக்கீறை சீந்தில் ... ௨. நிலவேம்பு 

முத்த மோரு தாதவளை தேட யழுக்குரா தாழ் 

பத்த வோமம் சறியவட்டு பத்தி சோடு நலீனாரி 

யித்த ளையும் uggue மோரொலன் றெனவே யுரையீரே.
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ude ugég Candgndg uebn wksat uTgiGe 

go படிதம் நீரில் கா(ம்)ச்சி 

உற்றபால் நாழிஷ் நெய்யும் முரியேகல் eet omu sa மொக்கக்கட 

மத்தகோட்ட மிலலங்கம் நற்சீரகு மிந்தப்புள் ளிநமகவும் கருஜ்சீரகம் 

குத்தத்திரி கடிகை கட்டியிந 'களத்சு ரமாக வடிதீதறக்க 

குணமாய் விடிமே நீரீப்பா (ம்)ச்சல், 

இக்க மதனோ டொக்க இரும மிழப்பு முகிடாம்சீ 
சிக்கெள நெத்சைகீ கட்டிச் சீறிடி மீழதி பத்தி 

மிக்கதோர் லயீழ தாறு ies ko ore பொருமு மாகில் 

பக்கமந் தாரந் தலினில் பற்றிய காச மாமே 

SiG ung திப்பிலி தூ தளை வட்டுச் சந்தில் 

தக்கலோ ரொர்று தாறுது சமனாகச் சாற கொடு 

ஓக்கழுல் ளாழி தலீ ரொலி்றதா யரைத்தக் காய்ச்சி 

நக்கவே நறுநெய் தேனில் நன்றாகக் காசம் போமே, 

சாரவைக் கிழங்கு தாலத் சாத்திர வேதிக் கிழங்குதாஓத் 

சீறுள சிழ்தில் வட்டும் வேருமை யாடா தோடை 

மாறிய Jot ae வளை மறிசலாங் ககீறு 

குறிய யழுக்கு ராவு மதகளோர் பலங்கள் தாளே, 

கொள்ளு நாழி தண்னீர் குழறவே கொதிக்க விட்ரு 

மெள்ளவே காத்ச எறி வெநீதநா எாழி யாக்கி 

யெள்ளதி லெக்வெய் தாழ மீறுடல் கட்டி யொக்கதீ 

ganda புழாவிக் காம்ச்சச் சொல்லிய சரக்குக் கட்டே,



199. 

200. 

201. 

202. 

. TSU 
சொல்லிய சரகீருத் திப்பிலி மிளகிந் துப்பு ௨4 | 

நல்ல சீர கமும்வோமம் நன்று கற்க டகசிம்கி 

மெல்லிய காரம் வெள்ஞள்ளி மேவு sag Coney ard 

சொல்லமுக் களஜ்சு கொவிரு செலஓதீ்தீடிற் காசம் போமே. 

வார்சொ லரிந்து லசங்காதே வறட்சிக் கரப்பான் வகைகேளீர் 

ஒருத் சொரியும் பரபரத்த வுடம்பு மிகவே பதைப்புகீடாய 

தீர மிநந்து பரந்தேறுந் திதமாயிசீ சாம்பல் பொருக்கேழம் 
சாடு மொருவற் குகீடென்னி லசடாய்ப் புலால்மேல் நாறுவதே, 

வேரு சர. அணை ட ee வென ஆனு ome 

sheft மீட்டான் கிழங்குதனிற் சாறு (மி)கவும் நாழ்யதம் 

வனீமைக் கூரிய வரிக்குமரி மடலிற் சோறும் நாழயதும் 

உவமைக் குரிய தூ நுவளை யுறி்றேறே வாழ பலமொல்று 

நவ்னிப் படியே Gap Tugs நகீறா வற்ப் போடிவதே. 

ஊறிப் பிளந்து வடித்தெருத் (௧) ஒரத் சிரன்டாய்க் காமிந்துபிச்னை 
ஆறிப் போரு மதிலென்னெ யடூக்க நாழி யூறிவிட்டி 

கறிப் பெரிய அிவரீதோற் கொருவேல் கருத்சீ ரகம்போட 

Gand கட்ட வேலிடாமே யெட்டே களஜ்சு யிதகொள்ளே. 

வாதகூம் இதுக்கு மருந்து 
TE a என என அவடை வு அ மன கம Ee ay ee வ கான ஏதி. 

உளையு முடம்பு தனிலெங்கு முளையா திரஃ௫ முறுப்புளையும் 

கழையு மிததீது வயிறழறீறிக் கனக்கக்காந்தி வானீரும் 

விளையும் வெழப்புத் தாஜுவீடாய் விடத்தே தசமிறருநீ தலைகளனக்கும் 

வளையும் புருல நுதலாளே வளமா வாதக் குனமிதவே,



203. 
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வெளிகா வுள்னி யறுபலமும் மிதத்த திரிகடு கொருபலமும் 

நன்பா மிந்தப் பொருபலமும் நல்குங் கொடிவேல் நீலவாகை 

மன்பூ சறில ரிக்குமரி வகைசோர் க௨டாய மதுகன்ரு 

பலிசர். கட்டி நறுதெம்யில் பதத்தி லொத்து நக்குவதே, 

மட எ வன காஜு எமை னம் வஸு ல் ரல வம முல எரர் னின் மை மர் 

கால்தலை யுடம்ப தெங்கும் கனக்கவே சீறசி ரங்காயீச் 

சேலது கட்டி வற்றித் திவடன் சொறிவ தாகச் 

சாலவே காத னாசி மி.றுதாள் தரதீத தாகிஃ 

மால்நறு மடந்தை மாதிர் வறட்சிசெங் கரப்பா காமமே. 

புப்கம் . கொட்டை பசுமத்சள் புதிய வெள்ளைப் பாஉடானம் 

மங்குச் சொன்னோம் வேம்பாட லவுரிச் சாறு நல்லெனீனெமி 
். பர்கப் படே சொரிமாமல் பததீதில் வடிதீது மேல்பூசதீ 

206. 

207. 

தநிகிப் பிர்ளோர் பெய்யதன்னீர் தனைக்குளிக்கில் தறுகாதே ௨௨௪ 

சாது மோரிதழ்த் தாமரை Cavs தாய நீலிபிலயோ டெருக்கு வேர்க் 

கோதி லாத கொருவேலி வேதம் கொள்சமன் செயிதுகட்டிய தொக்க 

காது பொர்கார் போகாரிகி யும்காிய சரகம் செந்தகம் கட்டியே 

ஏது வாகவே யெள்ளெசினெம் தன்னிலே யிம்மருநீது யெரித்துக் கொருப்பதே, 

கீழ்க்காப் நெல்லி வேர்கழத்சு கிராபோறி கடக்கா மிநகழத்சு 
sia pepe wtpdands சற்றே புளித்த மோருடனளே 

நாளே முந்தா செவ்வளவும் நம்பிப் படியே கொர்ருவரில் 
ஆலவா துலகும் ருமிழ்ந்ததபோ லள்றே சோபை யகள்றடிமே,
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தேமிகாயிப் பாலில் அத்திபதிம் சிறிய பித்சது வைத்துவடிதீது 

அங்குந் திநக்கம் பொடிசெய்து யதவு மொக்கப் போட்டளவில் 

அறிகந் தகீனிழ் பிரமிபத்தி ஏதளால் பக்கச் குலையெளில் 

பங்கப் படாத யிம்மருநீத பரிந்த குடிக்கில் பற்றறுமே. 

லெட்டிப் பட்ட புனிதனக்கு விரித்த முன்ளோ தரைதீதபடி 

வட்டப் படவே தேசிக்காய் வந்து பாதி யீரனடாக்கிச் 

சட்டி தனில என்னெயிவிட்டித் தழவி யறே மிகக்காயீச்சி 

அட்ட மருகு மொத்திட்டி பழக்கப் பிள்ளே QuaddadaRe. 

இடேே மெணினெ யததனக்கு யிலந்தைத் தறகாம் ஐடாழட்பூலா 

படரு நிலத்துக் குமிழ்வட்டுப் பசுத்தா வாரை லசும், 

கடவா தொக்கச் சறுகடுக்காம் கரம்பை சூரி நாயுருவி 

யடவே மிலலயிச் வேர்கொள்டே அதி(ல்) மே லிலல0சர் கடைச்ச க்கே , 

வெட்டுப்பட்டப் புிணுக்கு எனீனெய் 
ஜன அ சமை ஸை ஆணு மழை மரச் ஸை ஷு OF சாட கழை எர oe சார கானா எ ஏரு வ OF ஒஸ். 

கோட்ட மதம் Cadunid dana sess Asdadel 

“iid anu குந்திநக்க ஸப்ல்சேர் கைப்புசீ சதகுப்பை 

மட்டில் ஏளரு மேல்முள்ளி மிகாம வருந்த யிலலங்கம் 

கட்டித் தாளி புடல்செய்து கொள்ளீ Ooduad புளீணுக்கு , 

குத்தக் குடளே யுள்சீலை குடைந்தே யிரத்தக் கல்ளிதனை 

முதிதுப் போலே விழநீகர முறிதீதச் சும்மா வகைசெய்து 

சுத்தப் படவே குத்தஎவாம் துடைத்துத் துலாரநீ தளசத்தள்ளிச் 

சித்தத் தளங்கா தேசிக்காய் சிறந்த பெள்லெய் சடசொற்றே,
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§3 
ஒற்றே யிட்ட மூன்றாநா ளொருஏத் சலமும் புள்ளடியு 1 

மதீறோ சிறியா தம்பலவேர் மனக்கு முத்தம் நள்ளா! 

சித்தத் தேல மிலலர்கம் திர்றும் கைப்பு சேம்பாடல் 
எதிறோ மதரந் தானிகொள்டு யுடதி லெள்னெ yrdsdta. 

peu நிலத்தைச் சொல்லுவது நிலத்திற் குமிழத் தடரோரு 

விள்பட் கச்சோலத் தடிமித்தோற மிக்க தேவி தம்பனையும் 

கம்பிப் பிசு மிசசத்தேகொள் கைப்பு மதரம் பேம்பாடல் 

அம்பு முதலாம் வெடியுளிடை யாத மிலையோெரலினெய் வையே, 

இயுதத்தால் பட்ட வாதக் கரப்பாழுக்கு 
ரு அலை ௮௮ அட கல ஸர ஸு ஏ ரன ச சச ராகு ரல் ச கன சேஷ அரு சன் மவ ணன றர ன வஸ் i 

வில்லா யுதங்கள் பட்டவரை மலங்கக் காய: முடம்புலர்த்தால் 

சொல்ல நிர்ப மதிற்றோழம் சடலே தலீனீ ரதா றி 

மெல்ல விரதீதி வேச்செலின விடலே யிடித்துக் குளிப்பாட்ட 
நல்ல தாகு மெல்றுமுக்ளோர் நயந்தே யுத்த படியாமே. 

புவ்ணும் வெருத்து நீரீமிகுந்து போதக்குத்தி வலிமிதந்தால் 
உனீமைப் படவே யொடருக்கொள்ளக் கொள்ளா திரக்கி வரத்செகியுந் 

இர்மைப் படவே செங்கலங்க னிரத்த மாகில் தீராத 

pia சீழாயி சிபீவிழந்த பிரிளை நனைக்குது செம்புனீனே , 

வீங்குன் குதீதி மிகவுளையும் விடாமல் திமிர்தீது வீள்கிறிற்கும் 

மாங்கம் பு்னில் சலம்வீழ்ந்தா லதவுந் திரஏத் சொறசயியில் 

SAM செல்வே தீராது நெடிநாட் படல மசகறிற்குநீ 

தேம்கச் சுட்டு பதைத்தவிடில் தீரம் வாதக் கரப்பாளிதே.
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தொத்ததாள் கன்றி மிக தோஏடைப் புக்கள் தன்னில் 

வந்துவல் லாயு தங்கள் லவடவுறத் தைத்தி டதீதிற் 

சந்ஹதாள் மொழிபொ ருத்த தசைவுதா எங்க ளாகி 

வந்துதான் தொருக்குது சேதி வாதளாச் கரப்பா சாமே,ஃ 

கொள்றை தாத நிலவேம்பு குமிழ்வேர் கடுக்கா பாஷ்ரலவோ 
செல்று வ௫்காச் குரிபதுத் சிலனார் வேம்பும் கலமிரிசம் 

ஒன்று முத்த மாகாளி யுறுசோர் வட்டு நாயுருவி 

நன்றே கொள்கு முட்குறரை ௩௬. £ fw éguir கட்டே. 

கூட்டே புள்ளி மிஎகுமஜ்சள் குலவ மதுரம் வேம்பாடல் 

நாட்டிற் பயம் வெலீகோட்டம் நல்குத் சென்ன கரைப்பழமும் 

gud காணுஜ் சாதிக்கா யதுகொள் கருக்காம் தான்றி நல்லி 

கட்டித் தாள்செய் விதிகயயட்டிக் கொள்டே ண்னெம் கொதழ்திடிமே, 

குறித்சா விகலயாம் புக்கமலயாம் கொடிய கழற்சி யலைதானாம் 

அறித்சே வறராலி& கடலாஜ்சி யதுஏம் புளிபந் தெங்கிலையாஜ் 

செறிந்த தானி பாவட்டைச் சேரும் பெறிய பூனையை 

படாரந்த பருதீதி பிலலதாதம் பாங்காம் வாதகரப் பாதுகீகேஃ 

உள்ளி மிளகு சீரகமும் முற்றக் கருக்காய் திப்பிலியுந் 

Shag சுக்கு மோதகமுஜ் சசியி ஓப்புக் கிராம்பூவும் 

கொரள்கும் கற்கம் கடிகுேரோ கணியும் கூட்டுத் மா gary 

கள்ளாச் செயீயும்கரு “74a a: gCén பசபொலிறு தாகிறிய 

பதமாநீ தாது தனைவேரி ரன்டு பலநெய் நாழேவப் பத்சாதுதாள் 

சிறங்கை யொக்க விடவே... .ஃ௨.. கலக்கி யதிற்கரைதீது 

விதமாய் வரமே பயதைக்காயீச்சி இந்தப் பதத்தில் வடிப்பீராயி 

_- கதமா மீளை முதலான காசநீ் தீரும் கானிதவே ,
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திரன்ருகீழ் வயிற்றில் தோள்றிச் சிதறிடகீ கட்டிப் பட்ரு 

புரலிடுதா ஓத.ர மெங்கும் பிள்ளைதா ளெனவே யூறும் 

மருன்ருதா னாகீக தாகத் தலீஏடன் வலியுந் தோகீிறும் 

உருனவ்டிரமி கர்ப்பசி, குலை! தானென்று மொழிப லாமே, 

வேறு 

பித்தக் சுழற்றிக் கிறுகிறுத்துப் பெருக்கக் கனிடூ துயராகில் 
ஒத்த கூத்தி துடனிட்டு யுகாந்திப் பாகிச் சழ்பீட்டுச் 

சித்தத் துலங்கா திளனீரில் அற்ப பயறுகு சீரகமும் 

இத்தைப் பசுப்பால் நெற்பொரியு மிகவே காத்சு கொள்குகவே. . 

மிக்க மிளகு தோர்வாள மீறாமல் ௬ட்டி யொருமுகிறாமி 

தக்க தனவே தேசிக்காய் தலீசா றதனில் வெந்து, 

ஒக்கக் கூட்டி யரைத்துவீடை யுருட்டிச் சூறைக் காயளவு 

நக்கத் தேசிப் பழச்சாற்றில் நன்றாலிசீ சுழற்றும் Mawes. 

பித்தமும் முதலாய்சி சுரம்வீக்கம் பெருத்த வாயுச் சலமறிப்பு 
சுத்தப் படே விரோசிப்பாத் சுகமாம் முட்டுக் களைத்தீர்க்கும் 
மெதீதசீ சுடவே வெளினீர்கொள் விரா௫பி பாகுக் சத்திசெயியும் 

மெத்தப் பூரே யெலுமிடத்தில் விடத்த பசுப்பால் கஜசிமகாள்ளே , 

கனீடக் கரப்பான் கும் 

போதச் சுரமமே வரலிருமிகப் பொருத்து மிழ்கீகை விடிவதெளில் 

மோதப் பழிறி சொர்ிநீதிரமி மூக்கால் நீரும் விழவேவிடரும் 

சேதப் படவே பித்தமிகச் செயியுகி குனமிகள்ி சஅி£லத்துமமாயி 

காழடத் திசவாயி மீடாச்சொறி யில்கண்ட கரப்பா ளெளலாமே.
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கல்டக் கரப்பானென்னெயி டட 106. 
a a, கோண வண விஸே. on a சாட. மை காலு கி ஏனா aw Ge ஏன. 

சாது மோரிதழ்த் தாமரையுத் தயய முதீதம் நளினாரி 
ஓகஞ் சாறலை திரிகடுகு யுயரீந்த கருத்சீரகம் வசம்புள்ளி 

காதும் கையாந் தகரையுடக் கசக்கும் லேப்பநீ தோல்தனினீர் 

போத யெலினெம் தனிற்கட்டிப் ஈபாருந்த வெரித்து நக்குவதே 

8 கள் வா அடி அரள கடட அர் கடை எர கல கர 

சுரமுட் ஓுதரந் தன்னில் தோலன்றிடிந் திரட்சி யாக 

உரமிகப் புரனீரு வாயி நீ ரூரலே தெத்செ Yea 

ants வாந்தி யல மறந்திடிங் முனங்கள் கன்டால் 

ச.ரமிகுத் சூலை யென்று சொல்வதோ ருனீமை தானே. 

உவீடியை யொறுத்து வாயினீ ரூரும் நெத்செ ரிதீதப்பற்றி 

மவீடிய சுரத்தோ டொக்க வயிற்ீறினில் இரனீடு தோகிறுதீ 

தன்டியே புரண்ட. வெப்புநீ தனிபவேே யமைத்த டங்கும் 

அவிடர்தம் வேதம் பேசு மதிசரசசூலை யாமே, 

பங்கம் பாளை வேர்க்கொம்பு பரிந்த முத்தக் காசுடனே 

அங்கத் செ ாரொயு மதிக்வேரு மடசே காயிச்சிப் பருகீடிகில் 

பொர்குகு செரியுகு சு.ர்சூலை போல்வ தெகலின தேரெட்டிம் 

பங்கப் படாதே யிவைதீரும் பாரீர் பாரீர் பாரீேர 

வெள்குள்ளிச் சாறு காழி ஷ்விப இஞ்சிச் சாதுளாழி 

மொர்ளிப தவீனீர் மீட்டா ஓரை செய்யா ககினி நெல்லி 

உள்ள தோர் சா னாழி வுரைக்கிலா விச்பால் நாழி 

மெள்ளவே கஉடாய மூற மேலிட மருந்து தானே,
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தாளதே கொடுவேல் முல்லை சாரனை வீழி முத்தம் 

தனமான் யாதகிடை சிதீதா மனகீகென் னெயலவ யொரதீது 

தானதே யொகிீறு புளித்தல் கைப்புதீத விழ்நீதுதான் பொள்வீராகில் 

குளதோர்ீ சுரமாத் சூறை யடைவுடல் தீந மன்றோ. 

தலையும் வலித்து உடம்புலந்து தாது கெட்டுத் துயருனிடாம்: 

மலமும் தோன்றுமி கனீபோல மனமு மடித்து மநீதழுமாயி 

நிலையும் கெட்ரு மறபிபுனீடாயி நினையா தனேகமீ கனப்புனீடாய் 

உலையும் வறட்சிபி பித்தமென யுரைகீக முனிவோர் சொகிளாரறே. 

ஹட்சிப் பித்ததீதுக்கு நெல். . 

சீதேவி யார்பூட்டில் சாறுதாக் குறுணி 

சிறந்த பால். நாழி நெயியிர நாழிவிட்டு 
மாதே சதகுப்பை கொத்தமல்லி அதிமதரம் 

வன்கோட்டம் செர்பகப்பூ. சந்தனமே லஜ்சீரகம் 

கோதிலா கற்கனிடொன் (ஐ) ஐங்கழஜ்சு Nanay 

அரைதீது& கரைத்து நெயிப்பதத்தில் வடித்து 
தீதிலா வாரதீததீ தலைவார்தீறுக் கட்டசீ 

தாகாது வறட்சிபித்த மநீதமிலை தீரம், 

மாலே யுதிரந் தனிலிரனீரு வளையம் போலநதீ திரச்டெழுத்த 

வாலா நாபி சகதனில்கீழே யந்தப் படியும் கிடந்தநொத்து 
சாலே யடிக்கில் முதகுதனை தொத்து பற்றி தோவுகீடாக் 

காலே பற்றில் கற்சூரறை யென்று கருதீதிற் கானண்பீரே . 

கூவிளை யாயில் கொருவேலி நற்கரடுக்காகி 

'தீவிளா வேர்க்கொம்பு திப்பிலிநலி மத்சளோரு 

மேவுபல முள்ளவற்கு மிகமிகையே கழத்சுகொள்ளத் 

தாவுபலன் கெட்டவற்கு யரைக்கழத்ச /கஷாயத் /தாச்போடே.
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கொள்றை கொருவே லாயில் கவன சாரளை கருக்காய் 

குகிறி கககுத் திப்பிலியும் கரமிஎகு கடுகு ரோகணிடயும்) 
மீறி வரும்ேேநோர வாளம் வளருள்ளி யித்தப்பும் 

ஒன்ற வைதாள் முப்பலமாமி கடைச்சரக்கு மிநகளத்சே ஃ 

கை கவை க அரை oS 

இருகழத்சு Gin Wot vases 

மருவிபச)த தாமனகீ .கென்ளெய் - திறமாக 

நாழி வூரிவிட்டு நலமாயி வடித்துதக்க 
பூழிவருங் கற்சூலை போம், 

போமே நனீமத்சள் புடமிஃ்ரு மென்பொடியரமி 

ஆமே யதையருநீத யனீறேதா சதி மவுகி 

Sigan goa கருத்தில் சுகையூறாம் 

மெச்சுகாயச் சொல்லை விதம் .. 

புறவீச்சுக் கும் 
சர அடி அளை ee ae ee Oe மாலை வாவு. 

பீடோ வலித்து கதோய்மிதந்த பேரப் பிரிய வொளினாது 

உடலே மயக்கித் தலைகனத்து யூடடீன யருதீதுத் திமிநவீடாம் 

வீடமே காந்தத் ததுபோல மிடிமமே மீரவல் நாள்தோறும் 

இடே பனீணும் பிடாஙிவலி யதுவம் புறவீச் செனலாமே. 

nats வாதத்துக்கு எீளெயி 

Bangs? சூரி நாயுருவி நல்ல சா.ரனை கொரடுவேவி 

சுத்த வீழி யாதன்டை சொல்மம் வெள்வேே வெருகீகுடனே 

முத்தத் தா ஐவளை பும்கந்கொட்டை முல்லை வில்லம் யசரமுலி | 

பித்தைச் சேஏக aden யிளிப வோரிதழ் தாமறையே.



244. 

245. 

246. 
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: : 189 
அடையா முத்தி மத்சஞள்ளி யதுவே வசம்பு Gatsasrby ! 
கரையா மிளகு திப்பிலியுகி கடுகு கோட்டம் ணெரிகாரம் 

விரயாக் கெநீதக தேதர்வாளம் வெனிகோட்டம் மேல யதிமதரம் 
புரையார் பூமிச் சரக்கையும் புதிய நெல்லி வெுத்தைபிபிளிச் 

பீசிளோ ரொளிறு களஜ்சுகொள்ரு ide லெளிசெயி நறுநெலியும் 

வசுலேப் பென்னெய் சித்தாமனக்கு மருவிப யெனிலெயி யிலைலருத்து 
பூசுமேல் தன்னி லவரச்சாமப் பொழுது பூத ஷிவேதில் 

நசுவே யதுதன் பட்டையது நவனீறா யூறி விடூவதுவே., 

கேத படித்து முனிலுகஞுந்து விய்ய யுள்ளி ரனிடிலுமாம். 

மோது மொன்வொள் ஜொருபலமாம் முன்ன மென்னெம் தனிறிபோரு 

பேத மில்லை மறந்ததால் பெரியோர் பொறுமிம் குறிறமதை 

மாதே யீதனை வழுவாமல் மனதி ஓறுதி கொள்வீ0ர , 

க ல அமை ஸா வடி சவ கழு கண இஷ குத அஷ சட முஸ் கர 

இருப்புக் கடுதீது லயிறுளைந்து யழகும் .சீதத் தாள்மிதந்த 
முருக்குந் துயர மதிகமுமாயி முன்ன மலம கழித்தடங்கும் 
அடித்தோ ரன்னந் தளைத்தேடா யற்வே யங்க மெலித்தவரும் 
தொடுக்கும் வயிழ்றுகீ கருப்பிதென்று கொளிளோத் செயியுத் தயர்கவிடே, 

பனிச்சை ததீதி மலைதாங்கி பகரும் எறட்பூ லாழுதீத 
yess சுக்கோ டதிஷ்டயம் முதிர்ந்த நற்சீரசக மோகமும் 
தனித்த கைப்பிசிற் குந்திநக்கம் தாகே களத்ச கொள்டரூதெயியில் 
வனித்த க வைத்தருக்க மாதே வயிற்றுக் கருப்பசமேஃ



249. 

250. 

221. 

252% 

* 

253-6 

"கடுப்போடு யீரத்தத் சீதம் கருதாம மந்தி ருக்கும் 
100 

அடுக்கும பானர் கீழ்னயறு யதுதள் துடனே சலம்... 

கருக்குக் சுழற்றித் தலைக்களப்பு நயன மததாள் மஜ்சவித்துக 

கொடுக்க மசனமு காநீதிக்கில் குடல்சேர். வாட்சிக் கொதிப்பாமே, 

குடல்சோர் எரட்சிக் கருப்புக்கு Ase 
லை வண Om tie a OS Ge OP Oe ae Ge ow எண்டு கறை டி மூள வட சேன் ஹர அஸ் கா: வர ஆழ. 

முத்தக் காசு மலைதாக்கி முதிர்ந்த தீதி நிலப்பனை 

கைத்த காசு& கட்டிநெல்லி கருவகுழ் திரக்ககு சீரகழுஞ் 

சுத்து மிதமே சாதிகீகாம் துலங்கு மிலவம்பிசி னதிவிடையம் 

வைத்தே QuiSg நெய்கொள்ள மயக்கும் பித்தகீ கொதிப்பு, 

கபால கரப்பான் குனம் 
கஜ கள் ரஷ முதல கன சரயு சமரச eee சரம ge சன கதை மெல om 

காத தலாம் கனிதிசவாகி கன்டந் திசவாமி கரகரதீது 

மோதும் கனீணனி௰ல் மெழுகுலிணும் மூக்குத் தினமே நீர்பாயும் 

மோது முழுக்கால் நளைப்பதளா லொரள்றைக் குறைத்துச் சிரம்எ.ரனில் 

சேத மிகவே தலையடித்து தீரும் கபால கரப்பானி$த. 

கபால கரப்பாதுக்கு என்ணெம். 
௭ அது ம லை வ ஆன் அம om ee te Oe te om om OF ae OP OF a 

sadant ofss or gaan swégtd Aundanh #0 gal 

கொள்ளோ மிதழோர் தாமரையும் தாய சிவனார் நிலவேம்பு 

வவீனோ தெத்து யூரல்கும்பை மலைதாந்கி வட்டிக் ()காக்றைவேர் 

cart age கொள்ரு மீந்தே கடையில் சரச்குமிடே. 

சுக்கு மிகு திப்பிலியுந் தூய கருக்கா யிந்துப்புதீ 
தக்க கருத்சீரீ எசம்புள்ளி சரிசென் எகரம் பழ. ஃ 

மி$க கரகு ரோகளியும் வெடுதீதைப் பிசிசோ டதிமதரம் 

மொகஃகக் கூட்டி லெள்ினெயுட லோடுகி. கபால கரப்பனிதே.
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255. 

256. 

257 

258. 
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கேரப்புை வழிம தாக குறித்ததாய்க் கனத்த தோகிறில் 

தீர்புக வாயுக் கோத்து நிரழ்பியே முளைத்தேற் காயிபோல் 

ஏற்கவே séq முற்றி யிறகியயே பூதிர நாளில் 
நீர்ப்பொசிமழ் திநப்ப தென்று நிதம்பச் சூலை தானே 

பிள்ளை பெற்ற விடத்தன்னில் பெருக்க யோனி தனில்வாயு 

யுள்ளே யடங்கிச் செலிரத்த மொதங்கிப் புகரபட் ஒிருப்பதெலினில் 
தள்ளிச் சலமே போகாமல் தடைபட் டிடலி வடைபட்டி 

மெள்ளக் கனத்துப் புறமோடு மிததீத நிகம்பரகுலையிதே ஃ 

OSs but eae குப் பூக 
SO ere eee ri re eee eee ee ee ee சரம 

பாம்புக் கன்டம் குங்கிலியம் பருக்கை யில்லாமல் பொடிசெய்து 

சாம்பல் போக்கித் தனலெடுத்துச். சட்டியி விட்டோ ரன்டைதனை 

மா ம்ப வாரல்வொளனி் டதைகீஏலிக்தச் சுகமா யாளை யிலிநதீனித் 

தேம்பல் பொடியை யதில்தூ வி அிதமாயிப் புகைக்க வலிவீடிமே. 

இதம்பர் குளைகீடு என்னெய் 
= oe a ee oe te Oe நனை அனலை ee ee சாவ எள் தன அகம் 

முடக்கொத்தரகி சாறுயுரி தல்லெலம் வெயுரியே 

முசிபாத வேர்க்கொம்பு லவசட்புள்ளி பெருச்சாயந் 

இடிக்க (கீ) கருகுடனே யித்துப்புசீ சீசசாலை 

srt தேவதாரகு சதகுப்பை 'யோரொரள்று 

, அழுக்கிட் டரைகழஞ்ச பயரறைதது யதில்கல&ி 

யடைவலாக வெந்திறக்கி யாகீதிகமுங் கொள்ள 

நடுகீவிட்டு மிகவலித்து வருநிதம்பச் ஜல ல 
இிச்சயமாயீத் தீரமென்று நிகழ்த்தினார் தம்முனியே , 

வத்றிமேல் Qagdgd பித்தம் மயங்கிடகு சோபை யாக்கும் 

பற்றிய தலைறா வனிடாம் பகலிழ வில்லாமகீ காயும் 
உள்ளதேரர் தென் (னை )மரதீதி லொல்லியா gato aby 

முற்ரமமே பனலே மூரு முழுதமுள் காய்ச்ச லாமே...
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260. 
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263. 
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Coq sigs வேதியு மாகவே 

நாவி நாற்பது நாளது தார்குடி 
பாவு முள்சுர மோடிப் பதங்குமே, 

பித்ததீதக்கு நெய் 

பொன்னாள் கானி முசுமுசுக்கை புரிப தாளி பழம்பாசி 

நகலீனிற பூலா ிலச்சாறும் நல்லசிதீ தாமட்டி #0 sal 

முன்னாரீ தாழை விழழச்சாறு முந்தப் பசுப்பா obs fo 

naart கோட்ட மதிமதரம் வருதறி, சீரகம் நெல்லியுடன் 

உடன்கொதீ தமல்லி சென்பகப்பூ யூடனா கப்பூ மாத்சிபுடக் 

விடந்த தேற்றான் கொட்டைசந்து மிகநமி னாரி முத்தகீகாசு 

uL ss மிலாமிச் சரவேலி பரிலாய் முக்கள் சோரெரொலீறு 

யடந்த நெய்பன சீனியுட சளாவிகீ கொள்கு மத (வா )மே.ஃ 

ண எடி ee de on an சன எம் அம்ச. 

மாதருட மையலில் மாமிததி தன்டிப்பாய் 

சேத முறவருநோமய் தேடியே - யாதரலாய் 

வந்தநொந்த மெள்ள வளரும் பரமியங்கள் 

சிந்தைதனிற் காலிபார் தெளிந்து , 

வத்து மீதந்து வளரும் பிரமிபத்தில் 
முதீதயிறு லாத முளைக்குமே - பிந்தவே 

அண்டமெ௫க் சூலை யதுவே பத்திரமும் 
உன்ட தென Ca war.



264. 

265. 

266. 

267. 
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நீரை யொறுக்கும் நிழத்த மடைபடுதீதம் 

பாரமிதத் தோஷத்தைப் பற்றுவிக்கும் - சேரே 

கடம் புனர்ச்சிமிககீ கடாது தாதுகெரும் 

வாதப் பிரமிபந்தாள். வந்து, 

காயுர் குளிநங் களத்துத் தலைவலித்த 
தோயுமிக வுள்ளெரித்துத் தோலிறுமே - காயம் 

ஷுட்ச) யில்விழமே மாங்கிஉடமும் வற்றிப் 
பீரளப் பிரமியுமா மே. 

மாத மொருதாச் வருமோடிக் கல்லடைக்குக் 

சேத மறமிரதி செய்விக்கும் - வாதம் 

வருமே பஓதீதிரமும் வன்பகீக குலைக்க 

சலப்பிரமி யந்தாள் esse 

சலப்பிரமியக் குளம் 
க ட OF wr ர oe கோ Oe Oe oe oP 

நீரும் கருத்துச் சலமுடைந்து நிச்றற யெரித்தசீ சலம்லீழ்ந்து 

சேரு மிரத்தத் தாஜலிடாமி தரமாய் பரனில் விழந்து நிற்கும் 

பாருங் காயம் நாளொன்றில் பாழாம் வற்றும் உடம்பெருகும் 

வாரநா(்) சென்றால் மரனந்தாள் மயக்குக் சலதீதிற் பீரமிபமே., 

பொள்னாம் கானி சீதேவி புதுநில வேம்பு சிறக்கீகர 

மன்னோ ரிதழ்கீழ்க. காவ்நெல்லி வரித்த (கீ) காளி தொய்யடன்ி 

முன்ளோர் 9(௪ச)ப்பு நெருஜ்சி செய்தல் முழுநீர் பூலா முசுமுசுக்கை 

கர்ளார் வராகி குனிரபது௮ மிபல்சித்த (ரா )முட்டி சித்த (ா ) மல்லி,



269. 

270." 

274. 

272. 

பெரிய மல்லி நிலக்குமிழ் முல்லையு 

மபிச்னன் னாரி மிலாமிச்ச முத்தமும் 

yn வேலி தரிப்பயறு. பேராமுட்டி 

தனினீர் மிட்டால் சாறதும் 

புரிய தாவிர்பால் தாழிமிள நீருமொக்க 

நாழி தாமீரதீ தனீனீர். நாழியே 
வரிய சந்தனங் கோட்ட 'மிலவர்கம் 

yuna “rah நெல்லிதகீ கோலமே 

கோலத் சாத்திர வேவி கிளியரல் 

கொடிய மாக்சிசத்குப்பை பசீசிலை 

ஏல மிக்க சுச்சோலத் சாதிக்காயி | 

யீழகி ராம்பு யிறவேலி சந்தனம் 

வால மான வசுவாச௫ி தன்றுடன் 

வகையி லொள்று யிருகழத் சாகவே 

வேலநீ கூட்டி யேயிதை வரித்த 

தெயியிது «+e cere நல்லதே. 

தல்ல சீனியும் நெயியுத் சரிநக்க 

நன்ற தாமிப் பிரமிய முள்ளதும் 
அல்ல தாகில் சலத்சிக்கி நிந்கும 

யதுவுடன் ஏங்க சிந்தா ரங் கட்டிக்கொ (ன்) 

. எமள்ள வேமீகர மன்ீடல மிப்படி 

விபன்கொள வேட்கை யொடு கறுப்பதும் 

நல்ல தாய்ப்பம் பதீதிய மாற்கடிம் 

நினைவிஐங் கொள்ள வொள்னாது காணுமே, 

ஆயுறு வேதகு சொன்ன யதன்படி வியாதி யுள்ள 

ோயிகுறி குனமும் கனீரு நனீணிப மருநீது செய்வாநீ 
இயவை வநீது சூட்ரும் தெளிவிலாப் பரிகா ரத்தால் 

மாயே மருநீது தாது மறுபடி வியாதி தாம.
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194 
மாத மாத வி$ேரசன வாந்தியும் 

மாதர் தரீகன் மனழ்புகு மட்டிலே 

போத opi யுறுநடை கொரள்கதம் 

பூர எப்பட பாலே: பருகுவாம் 

வேதமுக் சொல்லும் வெலீினீர் குடிப்பது 

மீறுன் பாம லிநப்பது முண்டெல்கில் 

வாத பிதீதந் தனிலே வதைத்தடம் 
மானி டறீகு மறவியு மில்லையே... 

பெருமான் சறழமான் கற்பம் நொச்சி தயிலத்தில் கொள்லது 

நிரிப தொச்சி யறனிடனீயேர் தோகக் குத்தித் தய்லதமாம் 

நம்பும் பெருமான் வரவித்தம் நடசோ சமான் வரவிதீதம் 

தம்மில் குழப்பிக் காசெடைகொள தறைசோர் வாத வாயுவிடம் 

- செம்மைப் படதோமீ குட்டர்கள் தீராப் பாங்கி யதபோமே. 

275. தே வெற்றி லையில்திகீன யுளைவ கருப்பு குதீஜப்போம் 

276, 

மீதேற் பிறவும் பூசவீக்கது சூலை பெரிபயவாத பித்தசேத்துமத் 

சேதகு செய்யும் கனமெட்டுநீ தீரா வாயூச் சலக்கழிச்சல் 

பாதம் பநீறும் பெருவாதம் பரந்த வீக்கம் பறம்அவிப்டைச் 

சத முடசே மேற்போடசீ செய்யு மிரத பநீபமுேேஃ 

தாம்பிர பற்பதீதிறடைய குனம் 
கண் சன அனர அக கனா எனல eee அவன காரு மன ஊனா வற 

Gag 

தாம்பிர பற்பந் தன்னை தறுகிடா தருதீது வீரால் 
ஆம்பல வாயச் ௬லை யததுடம் திரனீட லாழூ * 

மேம்பரு சதீதி விக்கல் மீள்வது புன்மை யென்ன 

தேத்பல பறீப மேதீதுந் தெய்வமா முனிவரர் சொலீனார் ,
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2507 

வங்கநி கடிது காரீப மதித்த செந்தா ரம்மருதீதி 

அங்கக் சலமே மிகக்கழிமி லதக்குசீ சர்க்கரை கற்ககீடாம் 

அங்கம் வயறு கழிச்சலெனி லாமனக் குப்பசு தெய்தேனாம் 
தெங்கள நீர தனிற்கொருக்கத் இரகு சலத்திழ் பிரமிபமே. 

வாதகுகீம மாகில்கழத்சு வேர்க்கொம்பு தட்டி 

யொருயகப்பைத் தனினீணர யறரையகப்பை யாக்கி 

ஏதமுடன் மத்சாடி மிரன்ருதனி dye 
இதமுடைய பித்த குனீமக்சே பெொரிதகிமம் 

வாதுசெரி யுங்கருப்புக் கட்டியினி ஷ்க 

வலிதலீமம் நொசீசிபலலசீ சாறுதனி வடக 

சே,தழுளிள Fagedus AUN sa லீடிக 

செழுவியயித் சிச்சாறு பொதவெளசீ செப்புவாே. 

காத்த பற்பம் 

- 

வீக்கஞ் சலங்கள் வெகுகழிச்சல் Wig fs யீழை காமாலை 

போக்கும் வாயூ வாதத்தைப் பொல்லாப் பித்த பாகிடருஎம் 

காக்குங் கிர்கை பெருவயிறு கானா மூல வாயுலையும் 

தாக்குமி காநீதசெநீ தா ரந்தகினா லிம்சோ யழபபோகி கன்டிரர, 

இரதம்ப் பாக ,... மீரைந்து கழத்சு கொச்ரு 

சரசமற் றாவிச் பால் தானோ டசரைத்துக் கூட்டி 

உரவிய தாகச் சுக்கு வவரீத்திடு பானிசீ சீனி 

த.ரவீத கொள்ள வெணினில் தானது படைத்துக் கொள்ளே.
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Luz 

கொள்குமன Gurasé Aandgand பொயிதீத தொத்த 

வெள்ளிடைக் காத்து வெய்யிலிடை தனில்மெதப் பால் 

மெள்ளவலே யகல வலைதீதுமென் வலிமையே யானால் 

உள்ளதி பினிலுறுதி யானா லொளன்மோற ௨௨ 

நன்றதற் பாசன பாதி நயந்ததா மனலை ஸயிட்ருசீ 

சென்றதற் பாணி தன்னைச் சிறக்கவே யததுள் வைதீது 

ஒலிறவே திரம் பானை யுற்றிட மனலை விட்ருசீ 

செனவ்றிடைச் செம்மிப் போட்டால் smoad செயிது கொள்ளே. 

கொள்ளவே யருப்பில் கவத்துக் குறைநீதிடத் தனலே விட்ரு 

துள்ள னாள் மூலிறு சாம துடக்கற வெந்திட் டாத்தி 

மெள்ளவே மருந்தெ ரூத்து மீளவும் பொடித்தகத்து 

கொள்ளவே யிடாமல் கட்டிக் கொவீருதால் வைப்ப தாமே. 

வைத்ததோர் பற்பநீ தன்னை வரைத்திடா தொருமா விட்டால் 

ஒத்ததோர் வாத பித்த முறுதிபாந் தபனந தீரும் 
மெதீதவாசு வாசமிடா பித்தக் சுலாச காசகு் ' 

சுநீததோ சற்று த சுரவாதகு சுகப்பட மருந்து செகியே, 

அரப்பொடி ஐர்கழதஞ்சு அன்வெடை காத்தம் கூட்டி 

மருவிப கெந்த மஜ்சு மருசூத மிரன்ருங் கட்டி 
ஒருவிப குமாிச் சாற்றா லரைத்துட சொக்கக் கட்டி 

வெருவிடாச்ி சட்டி பிட்டு வெநீதிடா னால சாமம். 

செழ்தவம் மருந்து தன்னில் மெனிபனத் தெடையெ ரூத்து 

வத்தவம் was தப்பும் மருவுதிப் பிலியே சக்கு 

முத்்ப வோமம் நநற்ச௪£ ரமுது கடுகொக்கக&் கொளிடு 

வந்தவம் மருந்தி சோடே யடைவுடலி கட்டிக் கொள்ளே,
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288. 

289. 

290. 

291. 

| 148 
கொரள்ளீர் குமா ugugeas& gvey வெருகி aguag 

உள்ளே pio வயிற்றுவலி புதரதீ தெரியு Qunigdub 

பிள்ளைப் பீலிகை பெருவயிறு பெொாபறாமை பித்த பாகீருருயம்மை 

முள்ளக் கிறானி யித்தனையு முடிந்த தழல்போ லோடிருமே, 

லாதக் கரப்பாறுக்கு 
சகு ip te ee ee எரு முத் எனை கை ஒவ அன வ ஒண்: 

எருக்கம் பாலோ டரிதார மிறலி மருந்து கொருவேலி 

$6423 ona பெள்குள்ளி தெள்ளிப எசம்பு சென்னகரம் 

பெருக்க CGandgnd றொருகளஜ்சு பேனி யுரைக்க லிலலக்கள்ளி 

பருக்க வாட்டி யிலைச்சாற்றால் பற்றா தழைத்துக் கொள்குவதே, 

கொள்கும் நறுநெய் நல்லெள்னெய் கட்டும் சிற்றா மனக்கெணினெம் 

நன்ளே தீர்க்கும் நிர்பென்னெம் நலக்கோ வேசீசோ கருமத்சள் 

தள்ளா தொக்கபி பொரிசெயிது தூவித் காய்த்சி லெனினெயு டன் 

உள்ளே கொள்ளா தித0மேலே புளைக்கும் வாதகரப் பாழக்கே 

எனினெய் ேச்செனப் பிடித்து வீக்கதீதி விறக லாகும் 

வீமையா மிராத்தி ரிக்கு வகைபட எருக்கி லையைப் 

பன்னிரண் டிலையை வாட்டிப் பததீதுடன் கட்டு வீரா 

வென்றும் வாதக் கரப்பாலி தாது மிறநீதிரும் வீகீகமன்றே 

கடியதோ பெனீனெல் Cag காயமும் வரத்துக் காம, 

Cqym. மதுர பானம் வாதபித் தத்துக் காகக் 

கொடியதோரீ கைப்பு காரம் கொள்லது கறப்ப தாகும் 

படியதே பேறு மென்று பகரந்தன ரிநடி தானே.
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வாத குலிம குனம் 109 

மேேல்லயிற தளனில்தளரி பினனப்பு முன்டாய் 

மிகீகவிடு பாசுமது நனைந்த Ugg 

சாலவது கீழ்வயிற தனில டங்கி 

சதீதிவாதத் தொலன்றதுபோல் தால் டாகும் 

ஆலவிட மிதநீததுபோல் adad தாது 

மதுமிகவும் வெகுப்பிட்டுத் தயரதகு சற்றே 

சீலமுடன் குனங்கள்களைதீ தெளிந்து வாத 

குன்மமெனச் செப்புத் செய்ய லாம. 

இளநீ ரித்சிச் சாறுள்ளி மிதுவுந் திரிகடு கிநீதுப்பு 
வளவு கொள்ரு யரைதீதுவழித் தழலக் காயீச்சி யிரன்டொன்றாய் 

கொளவே வாத குன்மமறும் கொள்ளே யேழு நாளம் 

மெனளலே மீறி நினிறதெனில் யிசைந்தேதே பெண்னெய் கட்டுவதே 

வாத குன்மதீதுக்கு எனீனெய் 
om அடை வண் க்களை அர காடு பது ae OP ee ee 

கட்ரு முன்னி யறுபலமுகி கொடேல் மருசு நிலவாகை 

ஒட்டும் வீழச் சாரனையு மோரொளன் நொருபலம் பாரீர் 

தேட்டம் பரிய திரிகடுகு தெழியபுத சோம ஓப்பதவுகி 

காட்டின் கள்ளிப் பாலுடனே கலந்தா sda. வயெலினெய்கொள்ளே,. 

அதீதம் பூவிலை வேம்பாட லதிக மதுறத் செத்சாந்து 

உத்த புளிபம் கொட்டைதீதோ வகைப் புடசே ணெொிகோட்ட 

இரத்த சாத்திர வேலயை யோராீ்நிகற கொள்டென் னெய்விடில் 

உரத்த தியா ஒறுபித்த மொருவும் புவீணு yotishtu.
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காலையில் பத்தப் பித்தம் கடும்பகல் கபமே பத்து. 

மாலையில் பத்து வாதம் வயங்கியே பத்து மையா 

மேலிரு மொத்த கத்தில் மிதந்திடிம் பித்தம் பத்தர் 
காலமே விடியப் பத்தும் கதிக்சதோர் வாத மாமே 

கொம்மட்டிகீ குழம்பு 

அலகையதிச் கொம்மட்டிக காயிசாறு wit Su Bika ore a 

தம்பாத்திர் சாறு 

குலஏசெறி தொச்சியலச் சாறுநாழி கொள்ளலிலவை 

வெள்குள்ளி யிழ்சிச்சாறுத் 
௪லமறலே காத்சுவநறீறி நாழியாக்கித் தள்ளோரு 

் சாதிலிங்கத் குூதங்காயம் 

நலமுடைய Oedarog சோமறப்பு தற்கருகு 

மோகமும் நயந்தகொள்ளே. 

கொள்குவதம் Qa psu மீளகுமத்சள் . குலஏசெரி 

| தேர்வாளம் காந்தமோரொல்று 

உள்ளபடி நிகறருவீறு சுழத்சுகொனண்டி யுடளவரத் தொலீறுபடத்' 

துழாவிக் காய்ச்சி 

மெள்ளவரு பழம்புளிபோல் பதந்தாளாளால் மீறாமல் 

அதளங்காயு Gly 
உள்ளபடி குள்மமெட்ரு வாழூ வர்க்க முதரமித தோஷடிமுத 

வருசிப்போமே. 

காலைத் திநடி கானிழ் கலந்தபால் கலிங்கத் தா ட்டி' 

ஊன” யோடுபறீறி யுளம்படசீ செலுத்தத் சாலை 

grad gdg angst setups Qends ang 

மானதோர் தயிரக் சோறு ustiiidard alq wASp.
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Zul 
காரச் சில போட்டும் 
இனை செ ee eee ee ஏம வார் எமை வடை 49 மாறு மான ன a 

கட்டியே வெப்பை யாற்றிஃ கதித்தொரு வடக்கி யெலினெயி 

திட்டெெ வெப்ப தாகத் தீநந்ததோர் பத்ச மூலம் 

இட்டதி வைப்பு பாடல் விநகழக்கு கட்டி உட 

ஒட்டியே யொருகவக் கெள்னெ யுறவிடப் போக்கும் புனீனே , 

உள்ளி யித்சி! யிநீழப்பு யுற்ற சிலத்தி சலதையுடன் 

கொள்க நிலவாகை வேரதவும் குலவு மிளகு திப்பிலியும் 

உள்ளோ ராதனிடை யென்ளெயுட ஓுற0ேவ முடகீகொத் தானிலைகொள் 

தள்ளா தொக்கக் கழறிகொடியுத் சா.ரனை பேரும் கொடுவேலி, 

காட்டி தொச்சி நிலலாகை கடய கொள்றைக் கழலடலே 

ஒட்ட தனிடை வுவாய்முருகிகை யுற்ற சிவதை செம்முள்ளி 

கோட்டா மாகீகெனி் ளெயுட(ே)௪ு கொடிய வுள்னி யித்துப்பு 

வேட்டம் பெரிப கள்ளிப்பால் மிகவே கூட்டும் குன்மம்போம், 

வெள்காளவிளி யித்சி நெல்லி விரவிய சாறிறில் வாரித் 

தெள்ளிப பளநீரீப் பாலம் சே௱ிகல நாழி காழ் 

கொள்ளிலை திதமாயி வெந்து கொதிதீதிடி சாழி யானால் 

மெள்ளவே தறுதெய் வாழி விடூனது மிகவும் நலிறே, 

தன்றதே கோட்ட வேலம் நலங்குவெள் கா.ர மிந்த 

சென்று மத்த நற்சீர தப்பிலி கொத்த மல்லி 

மென்றிரு கிராம் பூலாசி மிக்கசெம் கொட்டை கூட்டி 

QurdpGe Oats நெயிதா ஓனே குலீமம் போட, 

போமதே வெய்ய மாந்தம் பொருமீப பித்த edu 

தாமதே யெர்க்குக் குகிமத் தடைபடா சதீதி edi 

வாமதாம் வரு வாதம் மறுகிடா வலிக்கும் குன்மநீ 

தாமதப் படாமல் தீருநீ தகுதியா நெய்ய! தாமே,
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ப gue 
திரிபுர மெரித்தாள் சாரட் திரடியிள் சாறுக்சற்றே 

திரிபுறை சன்னிச் சாறும் கேடிலா முருக்ககு சாறு 

சரிசரி சாற்றில் வாரித் தனனீருஙி கட்டிக் காய்ச்சி 

YOUTH ary யானா ஓஒறவீடா மாக்கென்னெய் wee 

என்னெயி தம் மீரனீடு தாழி யழவுடன் கடக்கா யுள்ளி 

தன்னை சோம ஒப்பு நல்லித்சி 2 தரீவாளமு 22 

wigan வென்கார வம்கம் மதித்தெழு கரகு ரறோகணி 
தன்னளி எசம்போ டொக்கதீ தாள்பெருங் காயற் வூடே, 

கட்டிரு திப்பி லியும் குலவிப காந்தற் கெந்த 

வாட்டிய வீழி வேரும் வகையுடன் கட்டிக் கொள்க 

தாட்டமாயி க வைத்து நலம்பெற வடித்து நகீகு 

தோட்டிய வாத குகிமம் கெொலைந்திடி முன்மை காளே, 

கடுக்காய் காநறீபூல Wiad போர்பலம் 

அடுக்கும் மெள்குள்ளி யதுவே காற்பலம் 

தருக்கு மித்சி முப்பல மாக 

விடைக்கு ஊோர்வாள முப்பது வீதிவேர் 

கொடைகீகொரு பலத்சி லதையோர் பலமே 

சாரனை கொடுபேல் வீழி சம்பீர ஏகாயி லங்கை 

வீறுள கொள்றை பாலை விரவ முருங்கை வாகை 

UTP வொக்ககீ கூட்டிப் பலப்படி யேோரொளன் றாக 

ஆறது தாழி sdef றதவிடா தொக்கக் காயிச்சே, 

காமிசீசியே கோது அகள்னி4 கலந்திடு நாறுநெம் நாழி 

முூசிசள்ள ஏள்ளி, ஈக்கு முதிர்த்ததிப் பிலிெனி காரம் 

ஆச்சிடி மிளகிநீ தப்பு வாரிய அவதை காயக் 

angst ஜெயிதன்னி லொக்க கள்ளிப்பால் கலந்த கொள்ளே.
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Asada weague Digiy voadqueg சிவதை ஒருபலம் 
கள்ளிப்பால் முப்பலம் aciaqih. 

உரத்த கபாலந் தலைவலிபு முசீசி கருத்தா யொருத்தலை௦ தாம். 

சிரத்தில் சேர்ந்து எலிழனில் செயியும் மருந்து வசைகளாய் 

உரத்த மருந்து நறுநெயியி லொலிறு படவே கரைத்தரசம் 

பரத்த துனீடந் தனினில்விடப் பற்றும் கபால வலிபோமே.ட 

கருதீதுறு சன்னி தன்னைக் கருதீதிசா agu Cadnd 

உரத்தராக் ஆடித்தை நோக ஏரைத்த நா வதனிழா ட்ட 

திரதீதமாய்க் கருமை கள்ீடால் தீதறு சன்னி யாகும் 

Qugdésh வெகுப்ப தாகில் பிள்ளைய தல்லா தாமே. 

இலவம்பிசி எனதிவிடையநி காகுக்கட்டி 

யசநீதகிராம் பூரடனே சாதிக்காயுர் 

குலசேறி குந்திநக்ககீ குடசப்பாலை 

குரோசானி மோகமும் பிசழங்கட்டிசீ 

செலவுவறட்சேஏ கலவித் ததவ மொக்ீகச் 

செறிய லசுவாசி யதசெறப்க்கொளிரு 

உலரபுபரு கழிச்சயக்குச் சுக்குச்சுட்ட 

வுறுபொடியி லதனிலொக்க ஒரினதீதீரும் 

பனிச்சையது துத்தி வேரு கட்டி 

பகரீ ந்தயெரு மைதீதமிரால் வா(ரீ )தீத ரைத்து 

்.. தளிச்சையுடச் தன்னைமிகக் கொள்ளத் தாதுநீ 

சா (ரீ) த்தவயிற் ஏக்கடப்புத் தாே தீரும் 
முளிச்சை நெல்லி வெந்தயமும் வறுத்துக் கொள்ரு 

முல்படியா யத்தயிரில் கொள்வீ ராகில் 
இளைத்தவயிற் நுக்கடுப்பு வெக்கை தீரம் 

இச்சயமாயிக் கொடுப்பதுவும் நினைவு தாளே
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வி ரசசத்துக்கு 
oF ae oe a we oR oe ஏர் எஸ் 

தோமமிதந் தரத் தலினில் நொந்துமெமி agis wondd 
gsrucst ana Wig சுக்குடன் மிரிசங் கட்டிகீ 

காயிதள்ளிச் சம்பீ ரத்திகி கனிபிழிந் தைத்த ada 

வாயுவை மலகீக மத்தை மலஜ்சல முடைக்கு மஃ்றே. 

கண அம க னை ஊடி ee எச எனம அணு எதை சட. வற அளி டை கரி 

பொருமு மிரத்தந் தனைமரித்தப் போத மிகவே வலிபுள்டாம் 

குருதி கழிபில் வலிதீருங் கொள்குங் கர்ப்பத் தனையழிக்கும் 

வருடி யிடபிபுக் கடையுளைக்கும் மலத்தை மிகவும் விறவறுக்கும் 

பெருகப் பிரிக்க மாமதில் பேசும் கரீப்ப விப்புருதி, 

சை எண காஷ் ee வாஸ் மன கை ம் வலை: 
௯ 

கருக்காயி மத்ச ஸஎிந்துப்புக் கடக பூள்ளி வெரிகாரம் 

அருத்த வீழி யாமனக்கு யதுவம் நிலவாகை யில்வேருந 

தொடுத்த முல்று பலமாக்கித் தங்கா தெரித்தா மனகீகென்னெய் 

கொடுக்கக் கர்ப்ப வாயுவிடிம் கட்டின் கள்ளிப் பால்களத்சே , 

பொருமு மிகரயு செத்செரிக்கும் புளிதீதேப் பிட்டுத் துயரமுமாகி 

கருகிக் கழிந்து கலிரூங்கும் காந்தம் தொப்பூ எதிலடங்கும் 

பெருவிக் தேடா தன்னத்தை மிகவே பேசில் கழிந்திருக்கும் 

உருவிப் பிழிதல் போல்மேனி யுலர்த்தும் வாயுக் சிரானிமிதே 

ஆரன் ஆஷி சட அஸ் மாலு னர். ம கவள அக வண 

ஓமமொரு கருதெல்லி தான்றி மிஎகிடை யுநிறதோரீ சுக்குத்திப்பிவி 

ஒன்றுபட யதுவுமுக் கழத்சாக சொருகழஞஜ்சு கழற்ப ருப்புதீ
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தேள்மருவு கையாந் தகரையிற் snopes sedsr~ user pad 

திநம்பவதில் நேர்வாளம் போட்டுமச் சாற்றினில் சீர்பெற வுறைத்த- 
வன்டை 

வாமமத வாகவே நிழலி ல(ர்)தீ திபத வகைபெறகீ கொள்ருவருகில் 

வாயுவதில் வந்திடூத் தீராகீ கிரானியும் வளம்வெறதீ தீருமெனலே 

தோமழத லாகவரு திறஹடைய தலமுனியா் சொல்லி நாவிஃ படியே 

தோராசு மெயிபெனி னிமிதனை நம்பியே சொல்வதிது உளிமைதானே 

பித்தத்தில் வெதப்புக் கொள்ளில் பெருதீதிடகு சுழற்சி தாலம் 

மெத்தத் துறவு வாந்தி வீக்கமுங் கழிச்ச லாகுகு 

சித்தத்துள் எலித்தெ ரித்தச் சு ரமுட னேகங் கவீடாகஙி 

கைத்த பித்தம் லந்து காந்தமே பட்ட காயம். 

நெக்சுநீம் டெரித்து வாந்தி நிசலயாகக் குத்துக் குத்தி 

பஞ்சுபோல் நாவுங் கன்ணும பானமும் வெருத்துகீ காஏம் 

அத்சவே வீஃக முட்டு மடிக்கடி குளிர யாகுச் 

கெத்சிட மலழமுத் தீயும் கெநருத்திடி முயிகரப் போக்கும். 

வயிற்றுக் கருப்புக்கு 
சோ ஏ. ரை. அ சன ee வ அன ஒழு. 

நதி. ரகத்தை வெச்சோட்டில் நலம்கா திருந்தப் புடமிட்டும் 

உள்ள யிடித்தத் தா கீசெய்த யுறவே சீனி யேழுக்கொள்று 

நற்றா மாக்கு நறுநெயியில் நந்த யளவி பெறந்திரகில் 

முற்றா வயிற்றுக் கடுப்பதுவு முடிந்தே போகு முனீமையி?த.ஃ 

பழத்தேகி காயிதருவிச் சினிபுடன் பருகப் 

பற்றிவிடு மேலயிற எ௭ளைவிமச்புன் தீராதாகில் 

உளந்தெகங்கும் பழத்தன்சா றடனே சீனி 

யுடன் பருக மிகஏம்நன் றவீணாதே போக் 

கிளத்தெங்கும் நெல்லியதிச் பழச்சாறுத் சீனி 

கடைக்குமாகல் அருந்தாநகிறு கிடையா தாகல் 

வளநீதேறு வெந்தய முலர்ந்ததெல்வி யுடனே 

வறுத்ததளைப் பொரிசெய்து ணிீதமாாி ஹீனே.
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இருனிலத்திசில் சாசவி ேசன wongQsdu 

திநகுகள்ளி வேர்ப்பட்டை பசுவிள்பாலி லவிதீதலர்தீதி 

பரிவுடனே காற்கழத்சு பாக்குடலனே திலின 

Qagag தாக்கழ்யு மீறுமே யாகல் 

மேவபசுப் பால்சோறன் வென்கந்தம் பூசே 

வேறு 

saan காத வார்கனீடநீி கனதீதுதீ திரவிட கமந்திகட்டி 

அன்னம் தன்னைக் கொள்ளாம வதிகப் பருதீதி சிலழீறுமமுஞ் 

சொல்ல கருங்காயிப் புடனேதுயீய கருத்சீ ரகந்தா துவளை 

இல்னம் முத்த நன்னாரி யையே படெலீணெ யொ]£துதக்கே 

முள்ளி லவம்பட் டையூுடன் முலைப்பா லாமனக் கெள்னெயி் 

கொள்ளக் குழப்பி தரட்சிதனில் குழையப் பூச வல்லீராய் 

மெள்ளக் குவிக்கும் வீக்கத்தை dessus துறந்து வினையகற்றும் 

தன்னிச் செயலை யறப்படருதீதுத்ீ தறுகா தனலுமப் குளிர்நீதிடிமே. 

் 

முள்ளிலலம் வேறரது நாவல் _முட்பூலா /லெட்பூலா 
முதீதமொரு நன்னாரி முல்லைநல்ல சீந்தில் 

தெள்ளியசெதீ தாமரைசிதீ தாமுட்டி சீதேவி 

சிறக்கீரை யுடனீநல்ல வராகயுட Cagna 

கொள்குலது பிநவேலி பொன்னாக காணி 

குலவு மிலாமிச்ச மோடுகுழி யாம்பல் 

மெள்ளவதி விளநீர்பால் விட்ருகீ காஜ்சு 

மீனவது முன்னொன்றாயி வெநீத தென்றால். 

ஒன்றதி$ல நதெய்நாழி யசயவிட்டு 

இயல்புடைய சீனிபபே ரீஜ்சு முந்திரிகை 

குவீறவீடிம் எெென்கோட்ட மேலம் கோலம் 

குலமாத்சி தாகப்பூ பச்சிலைகசீ சோல 

மன்றல்வரு சந்துடனே கெனிதவெனீ மருவு 

அளியூறல் பட்டை வகிகங் ௬ட்டே
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நன்றதுசென் பகமொட்ரு மதம் நெல்லி 

விதை சொல்லு குப்பை நகரம் பழம் 

மென்றநநீ சீரகம் வெந்தே srdansg 

மீயல்பாக யாவர்க்கும் பிரமியந்தான் sab. 

வாத மடகீகி காதீ்தோட்டி மரவா தண்டை மாவிலகிகை 

சீதம் இடறிகு சா. ரளையுகு சிறந்த முருங்கை யுகாயிதநொச்ச] 
போத வலந்த கொடிவேலி புங்கு நிசிபம் பொற்கொள்றை 

சேதப் படாம லொள்லொள்று திரிசேர் பலமாம் கொளிகுகவே, 

கொள்டே வடித்துக் கஷாயத்தித் கொதித்து வெந்து யத்சிரகீடாயி 

உண்டே ரெவ்னெ யுடஓுதவு மூறு நறுநெலி நல்லெனீனெய் 

பலீடே சொன்ன வேப்பெவீனெய் பழத்திற் புஙீகம் பழதா ௪ 
கனீடே யொக்க யெவீனெயுடன் கதிக்க வரைத்தக் காம்ச்சுகே, 

காய்ச்சீர் கலனா சாதிலிம்கர் கதித்த தா* செந்தகமும் 
பேச்சா ஓயர்நீத எரிதாரம் பெரிய குரும்பை குளவிந்த 
மூச்சே யுற்ற பெருங்காய முதிர்ந்த வெளித்தைப் பிசிச்காரம் 
மோச்சம் பெரீய யுள்ளீசக்கு ஏவாயிஎ௫சமோ தகம் கட்டே, 

கட்டும் கருகு திப்பிலியுள் கொடிய சம்பு லாவஞுவை 
மாட்டரும் கானும் பிசிோடு மரத்தை சாதிக் காயிகரக்காஙி 
காட்டில் பயலை காரீபாகாி காப மிளகு செம்கொட்டை 
கட்டி Hubs oda குறைத்த வாத மிறநடிமஃ 

எருக்கு குருந்து வீழிசல்கு யளிய தா.தனள எலிளெறிறுசி 
செருக்குகு சிஎனார் கொடூயேலி சிறிப வட்டு மெள்ளதுகு 
பெருக்கும முக்கிரா கருஞ்சுரை பெருகு மித்சிக் கொள்றைகழல் 
வருக்கும் குறித்சிக் காம்பைக் கன்னி எரியவிளாத்தி பெருமைமுல்லை ,



3226௪ 

337 

338-6 

339. 

340. 

உப 

அகப்பையொடு முதீதர சாவாரை நலீனாரி 

யஙசா ரனையிலை யொருநிறறயாகக் கொரு 

செப்பழள்ளி லவசம்புவேோர்க் கொம்புவெகுத் தைப்பிசிழஞ் 

செகினகரஜ சாதிக்காய் செவ்வள்ளிபூ லாவெருக்கதீ 

திப்பலம்கந் தகமிசகு செய்யவா! தாரஜ் 

அனக்கார மடுகீகுமஞ்சள் சீதாரி தாணிக்காயி 

வைப்பலசு வாசிபெரு குங்குரும்பை யசில்வங்கம் 

பெருப்காயம் சதகுப்பை வரு நரீவா எங்காரீ போகி. 

இம்மருநீது சரிகொகிடு யிதமுடனே யரைதீது 

வெம்மையிலா மலனக்கெலீனெம் 0ேவேப்பெனினெய் தல்லெல்ீனெய் 

தம்முடனே வெநீதிறக்கித் தாகிலடிதீதப் பூச 

பம்மிவரு வாதங்கள் பறந்தோடி யககீறிடுமே, 

ஏனை அறை கன சர, எரர் வலு மோன oe கோர: 

அ£நீதில் வட்டுதீ தாதுவனை சிவனார் வேம்பு நிலவேம்பு 

போந்த பல்றிக் குறும்பனையும் பொகீனாமி காணி நிலக்குமிழ்வேர் 

சேந்த செல்வி யரவிந்தஞ் சித்தா மல்லி பே. ராமல்லி 

யாந்த முத்தக் காசு ஒக்க யதி்மேல் பால்விட் ரூறுவதே. 

amit காத்சு யத்சிரனீடா யூற வெத்து பிழிந்துவடிதீ 

தாறிம் போகு முன்பனேதா மைந்து நதுஜெம் நாஜஹ்புரி 

apc. டளவே நல்லெளல்னெல் குறையா தளேே வொக்கவிடீரு 

வேதிட் டிடித்த வேப்பந்தோல் ஈரக்சாறு முரிகட்டே.ஃ 

* 

கட்டே சுக்கு மிகுதிப்பிலி கோட்ட மேல மதிமதரம் 

மோட்ரு வசம்பு வெள்குள்ளி மோதுங்கந் கடக சிங்கிபுடன் 

வாட்டம் குகிறா மலையிருவேல் மதிதீத கிராம்பூ வசுவாசி 

காட்டிற் பயம் கிளிபூரல் கன்டில் வெெனினெ ugdand@a.



341 

342. 

343. 

344. 

345. 

a 
பய 

கொள்ளே கோல மோகமும் குலவ பச்சிலை கசீசோலம் 

paca கரிய சீரகமும் phe’ ரகமுங் கொத்தமல்லி 

தள்ளா தொக்க குகீகிலொரு சடாமாது சரத்தை ரோகணியும் 

உள்ளே கொளிடு வெந்தருந்த யுடனே போகும் பீனிசமமே. 

இரதங் கெந்தகு சாதிலிச்க மின்பை தாரக் சங்குமுது 

வருகுந் தநகீகம் பாஉஉானம் வருவீர் நாழிப் படிவிட்டு 

சரச மதுவே த௱்பாக்க!ி தறுகா நறுநெமிய திரிம்காகுத்தி 

விரசம் பெறவே வாசிதனில் விடவே பீனிசம் வே ரறுமே. 

பீனிசதீதிற்குப் பதீதிபம் 
we we we ee om SO oe ee நட எஸ கவல கல: கொர ஏஸி. 

பதீதிபங் கோழி முட்டை பசுப்பால் 

yssOsd முருங்கை யலை | 
மற்றும் நிகரில் கத்தரிகீகாய் கட்டும் 

பத்தமே துவரைதாலும் பனிபான பீனிசம்போமே. 

நாயஞ்கீகி வஉடவேரை பழைத்த ரைத்து 

நலம்பெறவே பளதீரில் கொருக்ீக தனீதா 

மாயாத புளிநடலைக் கிழங்கு தலினை 

மாவுடனே மோர்கீகழாய் வையா துன்னில் 

ஓயாம லொடுப்பாயும் கரீப்ப ரோக 

முதிரமதிற் அிருமிசெய oda Csreas 

சா யதாயீ&க கழுநீதருகிப் போம தெகிறு 
கொல்லுலகில் மாமுனிவர் சொகின தாமே 

(மூலக் கரானிபள் சனம்) 
அடை க்ஷி வட கரவ அனறு வடை கலில் ஒரு என் ge படை அனலை. cee OD ee Se 

அழ்வயறு மிக ரந்திடுப்புக் கருதீது வளைத்துகீ 

கெக்சிடவே goskiys vad பிள்றோம்
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௨10 

தாளரைக்கு கீழ்மிகவுல் சலக டாகுநீ 

தறுமலங்ீகள் கழிந்த சற்றே வலியுந்தோவீறும் 

இாள்வழியே யுடம்புலறீறும் வெகுப்பு முவிடா 

நாவாகுத் சோபமழுடன் துயர முனீடாமி 

கோளிறகான் மூலமுறு கிறாணி யென்றே 

கேஎலமாய முன்றுரைக்ககீ கேட்ட தாமே, 

தலைபிடாி முதுகு கைகால் சதமிலா விலாக்கள் தெஜ்சு 

குலவுபுக்போல நோ குதீதிரும லேகொளிகுந் «224+ cere 

தலைபரு கழிச்சல் நாக்குநீ தவ்டமு முடம்பு புமீனாம் 

உலைஏட னலைவு மிக்கா வலதுவிடாக் காமிச்ச லலீறே, 

சல்னிவாத குணத்திமி gad 
கமத அலை. சமை Oe ee ee ee எனல அமை ச மை சமல் கொ ஏ 

உவிடியை யொறுக்க லாக்க முளதீ்திற்கே ரளதே யாக்கும் 

பவீருமுக் பயிதீதி யம்போல் பல (ப்)பல பிதநீறிப் பேசும் 

தொலீடைதான் சுழற்றிச் சற்றே தனக்கமுழ் திகைக்கும் புதீதி 

மனிஒியே யிநக்கும் வாத சலினியிம் வகைய தாமே. 

வாதமும் பிதீத மையும் வந்திருந் தோடடிந் தமினால் 
வாதமுத் சன்னி வாதம் நறீருமோ கட்டித் தனீஓம் 

வாதமுக் சுரமும் போத மைந்தனா som ange 

வாதமா மருநீதி சாலம் வருந்தியே மருந்து செமியயே, 

என், 4இல் ககிட பாடலே மீர்ரூம் எழுதப்பட்டுள்ளது 

(நோமி தோள்றுக் காரனம்) 
ஈன் அடை அது: அணா. அனகை னு கம நரன Oe ee ee கனம Ge ee oe OE oe 

தன்னைதீதாலி பேனா தாவது சரீரத்தின் தன்கப் பாலம் 

அன்னத்தைப் பொறுத்து வாளில் லடவினில் முழுகா தாலம் 

பவ்புறிற விகார் தாலும் பெருத்ததோ ரனிடி னாவுத் 

தன்மதீதை பிகழ்த லாலும் சவிப்புடன் வியாதி தோன்றும்,
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கருக்காய் நெல்லி தான்றிக்காய் கமலத் தன்டு தேவதார 

அடுக்கு முதீத மிலாமிச்சகு சந்தங் கடுகு ரோகணியுந் 

தொடுக்கும் பேயின் புடோல்தன்ரு துவரம் பெய வேப்பலகு 

பருக்கும் பங்கம் பாளையிள்வேரீ பருக வேப்பா லாிசிகொள்ளே, 

ந் 

கொள்ளே கள்குஷ் சோறொள்று கொள்டி நறுகீகி ய்ரனாழ 

அள்ளே gd? gang யடலே காயிச்சி யருந் கில் 

உள்ளே நவ்ற 'சன்னிவாத முழலை கழிச்சல் தாபமிகவ 

விள்ளா தொருவற் நிழகுனமாம் மீகுல் saa) angus. 

மீகும். பாலை வேரசநீது மிரிசஐ சுக்கு கொத்தமல்லி 

கேகும் நெல்லி வேர்பலரு கள்ளோ ரொன்ற சுடித்சுகொலிரு 

நாளி புரிக்கு இருவாழி நகினீர் வார்த்த வள்காயீச்சித் 

தாரும் கழஞ்சு சர்க்கரையுந தனியா நெயிதேன் கட்டுவதே. 

சீனி சுரத்துக்கு& கஷாயம் " 
நின சாட அற எமை OF an ரி ee அரக ஏர en & OF அனு அகத் படட சர எத. 

தடா தோடை வேரிகலையு மதிலீ ராறு கழத்சுகொள்டு 

வாடா திநநீத பூசணிபின் வளருந் தன்ர மீராறு 

மேடா திறந்த மீராழி மீரட் டொளன்றாய்க் காயிச்சியதிக் 

கோடா திறந்த மிரகுபொடி கட்டிக் கழத்சு கொடுப்பீரே 

நள்ளா கருநெல்லி தான்றி நல்குந் தேல தாரத்சந்த 

sear பேயிச் புடோல்தஙவ்பு சக்குத்தேதும் கனிகொள் Curlge 
ear தென்னா திவேலி திகழோ ரொளன்று கப்த்சுகொவ்டு 
edGa gate what புழக்காயிக் காய்ச்சி யுவினீ0ர .
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சன்னி சமத்தக்குக் குளிகை 
am qo is a Gap Tee Gm cam GMs ggg SE me Ga a 

Qadian ரிதந் திரிகடுகு மிதந்த யந்து கெத்தகமும் 
நன்பா யோரொள் றொருகழத்சு நல்குேர் வாள மிநகழத்சு 

உள்பார் கரகு ரோகனியு முறவே கபூஜ்சு நாலாகீகி 

வன்பார் முலைப்பால் வார்த்தையும் வளகீசேோர் சால சாமமிதே. 

அரைத்து வரைத்து வழித்தனதந்து வகையோ ஒவ்டைப் பிராமனம் 

அருந்த யித்சிசீ சாற்றிலிடு யதுவங் குனஙிய்கான் டிருந்ததெனில் 

திரந்தகீ கொழுத்து பதீதிபமுந் திறமும் கவீடா (ல்) ௬சாமல் 
இருந்தப் படியே சன்னிவாத சுரத்துக் குல்டை யீதுவெள்றேஃ 

இடமே சனி வாதகர மிழக்குஃ குளிகை எகைகேளாம் 

தொடவே சாறும் புளிபமரஞ் சொல்லீ ரொல்று களத்சுகொளீடு 

புரமே செறியும் பூசனிப்பூ பொருநீது மிரத முசறுமுட்டை 
இடவே களஜ்சு லோரொரன்று பிழவு மிரதங் கால்கொள்ளே, 

கொள்ளே நிகரயே கொவீடிட்டுக் குழுற வரைகீகி விலலச்சாறு 

வெள்சேர் மரத்து வெற்றிலையை விழனீர் பிழிநீது வுல ரவயைதீ 

துள்ளே கொள்ள யுகுந்தளவு ஷீடை குளிகை செய்தவிதை 

pacar ருந்த முலைப்பாலில் நல்குஜ் சன்னிச் கரம்போமமே, 

கருவே லிலலயின் பிடிமுனீறு கடிய பிரமி பிடிமூலிறு 

வாச் கற்றாழலி மடல்சருகு வரவே மூன்று பிடியதவுக 

சாசர் களிப்பாக் கெழுகழத்சக்குதி தன்னீர் கடக்கா யடனறுக்கி 
இரு நாழி யுரிய யுழக்காக யங்ல்பா காயீச்சிக் கொள்ளுதே.



263. 

362. 

364. 

S65. 

«Bid 
கொள்ளே துளசி யுடச்கத்சாம் கோரை யாஹ்முடக்ி 

உள்ளே புகொள்கும் பே.ரமட்டி யொதம்கித் திரியும் பேமிப்புடோல் 

கள்ளே மிதந்த சாரனைவேர் கடிய முருகிகை யீலலக்காம்பு 

தள்ளா தொக்க வேர்மருந்த சரியா யீரன்ரு படிகட்டே. 

கட்டே நறுக்கிப் Usd dices கொரள்கும் கருக்காம் குறையாமல் 

தேட்டம் பொய் களிப்பாக்கு திசமே கொர்கும் சுக்காறு 

மோட்டம் பெரிய மிழ்தப்பு பொருபாக் க௭எல குறையாமல் 

நாட்ட மிகு சீரகமும் நல்காய் தேசிக காயளவே, 

அளே யிழன்டு காயஎஏ யதஏம் பொட்ட மதுகட்டி 

உளதே மற்ற மருந்தொகீக வொள்று படே நறுககிவிட்டுகீ 

கொள யாறு படிதவ்ளிர் கொள்டு கடித்சு நாழயாி 

அளேல யிறக்கில் வடித்ததனை யடேலே முன்று நாள்கொள்ளே., 

Qurdend காளி பேயிப்புடோல் பொரு முத்தம் பற்படகம் 

முள்ளோர் முதிய சிந்திலது முழுதம் படியே கொள்டோக 

நக்னோ சுக்கு வதுனாஓ நறுக்கிக் கருக்கி வீர்நாழி 

இவ்ளோ காஜ்ச தாயாக்கி யிரன்டு Suga தேகிகட்டே. 

இதில ௮4 ஸை மரு மலை ஏம. 

வென்பா உ௲ானமகி கஜ்சுதத்த இரத மிரகிரு கடித்சதொக்க 

நன்பார் gifs தரைக்கபுத்சு நன்பா யலசேோர் நிறறையொக்கப் 

பனிசேர் பறீறிகீ குழிக்கல்லில் படிசேர் வெறிறிகலசீ சாறதனால் 

alice ரரைத்து மாகளவு மதிக்க ஒடை தனையுருட்டே,
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உருட்ட வுன்டை தனையரைக்கி ஓ (௪ )தய முச்சி முதலாகத் 

இரட்டிக் கடலே போலரைத்துத் தரமா யுருட்டி நிழரலர்த்தி 

தீரட்டிக் குளிர்தாள் வாய்பார்த்து தலுமி ரகிரு நாழிகைமுன் 

இரட்டி வீடிந்த வருமளவி விடவோ ருன்டை பசுப்பாலே. 

ஒருவிடங் குளிநங் காயு மொருவிட முடம்பு தலினில் 

இருபுறதீ தோரும் போது யதிகமாய்க் காயீத்சி ருக்கும் 

பெருகடப் பிடியே டென்தும் பிள்ளையோ வகினஜ் சொல்லா 
வெருவறப் பற்றி பேறும் ade, an மெலின லாமே. 

உடம்பிற் நோரும் போது சிஃகெளக் காயீநீத யதூவோ ரிடங்களிலதி 

விடம் பற்ற மடங்கா யதுவன் டாகுமிக்க கால் குளிர்ந்த 

தடம் செறியுங் காலொகிறு காமிகை தாகச் குளிநம் நாடறிப 

வீடமென தாலநீ தந்கந் கனக்கும் விடடிகுர மெகீன லாம, 

சஃகு& கரடுக்காமி நிலவேம்பு -ஹவரீக்கும் வேப்பநீ தோல்சீநீதில் 

கைக்கும் புடோலங் கொடியதவுங் கதியா தோரொள் றரகழஜ்ச 

ஒக்க நீட மிநதாழி யுழக்காயீக் காயிஜ்சு குடிப்பீராம் 
க்குக் கெட்டு விடிகரந் தீரும் படியைப் பாரே. 

ஆடா தோடை யிகலசிீந்தி லதுவம் நிர்பம் பேய்ப்புடோல் 

தடா நின்ற வேப்பிறகுசீ சேரும் வெப்பா லரிசியிளை 

வாடா தோரொரன் Poa, ge மசக்கி யிரவிரு படிதகீனீர் 

தடே காயித்ச தழக்காக்கி யோடகீ sage குழம்புகொள்ளே, 

பவெப்பா லரிசி பேப்ப்புடோல் மிதந்த மதரந் திப்பில்பும் 

தட்பால் முதீதத் சிதீத(ா )மட்டி நடிக்குத் சீழகாகு சொறியத (ஏ)ம் 
செட்பால் சிறய பறிபடசு மிகுந்த possh Cabyatud 

கொள்பா ரிடத்துக் கசபிபுல்றம் கொள்றைப் பழமும் கட்டுவதே,
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கட்டுஙி கடுகு ரோகனியுங் கொள்ள பிவைதா ளோரொரக்று 

காட்டும் களகுசே கால்கொலீரு கலக்க நறுக்கி யிநநாழி 

கட்டி வீரீலாரீத் துழக்காக்கிக் கொதிக்கக் காயிச்சி& குடிப்பீேர , 

கந்தகம் பச்சை நாபி கேடிலா மிகு குதம் 

வெந்தசேோர் aonas தன்னை வி௨டமத தள்ளிக் கட்டிப் 

புநீதிமிற் பொருந்து மலிபாற் பூசளிப் பழமுங் கட்டி 
இந்துன்டை யுகுந்த போலொரள் றிடவிஷி சுரமும் போமே. 

இத்சிச் சாறிறில் இடவும். 

சத்தி சுறத்துக்குகீ குடிநீர் 
2 oe a a சரக சதுர. கான கக வன வ oe oe oO Oe காஸ். 

தெற்ீ பொரிய மிகவறுத்துப் பயறு தாறு 

தேரியபற் படாகமுடனி பூச ஸிப்பூ 

குறிறமறுங் கவிளைவே ரொன்று கொள்ள 

கட்டியதோ ரிநகடித்சு கொலிரு தட்டி 

முறிறினநீர் தனிற்கா (மி )ஜச கொடுக்க நலீறா 

மிதுந்தழலை மீகுத்திருநீ தாலதி மதுரஜ் 
சற்றுமத ௬சாம லொக்கக் கட்டில் 

தீறுகாத சத்திரந் தாதும் போமே. 

தெற்பொரியும் பசுபிபாலம் வில்லை வேரும் 

நதெருங்கப ௪ ரெல்லாமுடம் சுக்கு நெல்லி 

முற்படலே யிளறீர்காக் சிரலீிடொல் நாக்கி 

முமிறிபபில் செருத்ததனை பூறீறிக் கொள்ள 

பொற்ரெிப யுழலைசத்தி வெதுப்பு மற்றி 
தோர்த் தன் னீர்மேற் தாபழ் தாதும் 

பதிறறமெக் நிப்படியே யருளி முமினோர் 

பகார்ந்தனரற முறுவேதப் பரமீ தென்றே.
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376. 

377. 

378. 

379. 

380, 

நாவல் பட்டை மாந்தளிநம் நயந்து umdgh yorCat 

காவல் கயிலல யால்விழதும் கதிக்க வோரொரள்று முக்கடத்ச 

மேவற் படியே யீரநாழி tants துழக்க துரியாகீகி 

தேலத் தேறு மிநகடித்சு தேனோ டருத்தத் திர்ந்திடிமே, 

தீரீந்தே சத்தி வெதுப்புவிடிந் திதமாமி வயிறு கழிச்சல்விடம் 

தேர்ந்தே தாக மூர்ச்சையவ நொடிக்குள் Zon நில்லாது 

சாந்த மாகு மிகனாலே தப்பா தன்மை சொகிளபடி 

போந்த வெழுப்புப் பிரதாபம் புற்கள் டோடும் கள்டிரே., 

நீடி மாதீதழை நெற்பொரி சர்க்கரை 

தேரு திப்பிலி தேனில் குழைத்தவீனப் 
பீடி செய்யும் பெருத்ததோர் சத்தியும் 

ஒடி யோடி வொழிப்பது முகிமையே , 
ஆ 

தவீனீருழலைக்கு 
Sits TE ஆம் em nn tt be எஸ் Oe 

முதீதகீ காசு மாவீர்கீகு முதிர்ந்த யீரே விலாமிச்சு 
சத்தப் படே பற்படகம் சாந்த சந்த 0 மலமுடனி 

சத்தம் திலங்கு தெற்பொரிடிம் சிறப் பயற[ தசீரகர்] கொத்தமல்லி 
இத்தைசீ சொக்ளோ மதிற்படியே யவ தாழி நீரிலிட. 

Asay நாழி நீரிலிட்டு யறவே நாழி யுரிமாக்கி 

இதுலே மூன்று வாளைகீகு விபங்குப் பகுதித சந்தனமும் 

ys புறமு மிராகீகடிமு முதிரா தளவில் சிறிதரைத்தக் 
கருதனீர் கரைத்துப் பருகி(வி)டில் கலைந்தேத யோரு முழலையிீதே ,



291௧ 

282௦ 

383. 

384. 

385. 

மனலை வறுத்து வெச்செலினில் மக்க விளறீ ரஜ நீறிகீ 

கனமே கொள்கு மெலமீச்சம் கொடிப ழத்திர் சாறலிட்டி 

இிமமே சீனி முந்திரிகை தேகமே ரீத்சு யதிமதர 

மனமே பெரிய தளங்கோட்ட மதிக்குத் சீர கங்கொள்ளே 

கொள்ளே மருஏத் செனீபகமும் குளிநத் சாத்திர திபத 
முள்ளே மதிக்கு மிருவேலி வறவுங் கடிய தக்கோலநீ 

தள்ளப் போந்த நெற்பொர்ியுத் சுக்கு மாதளம் பழச்சாறு 

கொரள்ளீ ருள்ளே பரிதாபங் குமுறுகு சுமு மலைந்திடிமே, 

உழலை தபனம் பரிதாப முளத்து முதிர்ந்த andaiisa 

அழலே மிதந்து நாவரன்ரு யதிக மாக வேசுரமுயபு 

கழறு முடம்பு தலையோடு காலே வீங்கு மிகவழநீறும் 

பழகத் தப்ப வீட்டருநீதம் பகரீநீத 'நிசனிச் படியிதேே, 

செய்ய கோட்டம் நெல்லிமதரத் சிற பிலாமிச் சிநவேலி 

பொய்யா முத்தஞ் சத்தனமும் போத மாநீர் நெற்பொரீயும் 

மெய்யே பாதி Ga(djan(d tA von திரநீத கொரக்டிருகில் 

ஐயா யுனீமை யிறவனலி லாக்கிக். கழிச்ச லடைபருமே, 

அபத்திப தோஷ குனம் 
eee oe பேர சோ நர ரர கய்ஸ் னற அரு கணட குரும் கவ என் 

தாகத் தாழ மீகஒடலத் சங்கா apa. ugurgd 

கோகத் திடவே வியாதியினால் கொள்கும் கைப்ப தள்டாலத் 

சாகப் கைப்ப தன்டாஏநீ தள்ரும் லஎருவி சாலத்து 

மாக வாழக் கோபித்தே யலேகம் வியாதி யுசிடாமே.,



286. 

287 

388. 

389. 

399. 

218 
லாத சரக் கும் 
க ee வல ee க கம eo மல கல 

ளாத சுரத்திச் குளற்கேளாயி வந்த குளிர்தல் பயப்பருகல் 

சீத மிதந்த துணுக் கேறில் செறிந்த ரோமத் சிவிரீப்பேறீல் 
சேதம் கல்ரு தலைதோவு திநறீது தொப்பூழ்த் தலம் கரத்தல் 
பாத முளைந்து நீர்குடியா பலகால் வெதப்பு விடர்தீததுவே, 

விடாதே கால்கை கீழ்முதுகு மிஃக விரவீடு விலாப்புறமுநீ 

தொடாதே ரேநோவாம் குறடழவும் தொடுக்கில் புவ்போல் தோஸஷிடாம் 

அடாதே மிக மருன்ருருகீரு மளந்தல் மிகலவ மாயரக்கும் 

தொடாதே சோத பதார்த்தமறு மிரக்கா வாத சுரமாமே, 

இதுக்கு இரனீருநாள் பட்டினி இருக்கஓம், 

கடிய கரத்தை நோக்கிக் குடிறீர்க ளிடிலை யாகில் 

ஆறிரவ் டதனிற் dy என்றிளாட் களவு தள்ளி 
ஏறிய நாள்கள் தன்னி யிறங்கிப நாளா றாயிந்து 

ஜறலைத் ததுவை செய்ய வறுதிக ளொத்து& கொள்ளே, 

இதரக் சுஷாயம் 

வட்டுக் கனிடங் கத்திறிேேர் மதிக்கும் பெரிய பேர (ா )மல்லி 

மட்டிற் சிறிய சிதீத (ரா )மல்வி மனகீக வேறோரீ முக்கழத்சு 

தட்டி நறுக்கி வேரீகீகொம்பு தாளே யதுவு முக்கழத்சு 

லெட்டிச் சீவி நாழினீட்டே தன்னீர் காய்ச்சுகவேஃ 

காய்சீசித தவீனீர் நாலொள்றாம்க் கலக்கி வடித்து வதிரழக்கு 

பாய்ச்சிப் பருத்த எரியதைப் பரிய மல்போல் பொடிசெய்து 

காய்ச்ச& கொருக்க வாதகர மங்கமுறு மயக்கத் தெளிவிக்கும் 

போச்சுசீ சுரமும் போந்ததெளப் புகயம் படியைப் பாரே



391. 

392. 

393. 

394. 

395. 

9 
396. 

eid 

கன்டங் காறி சிழவழுதலை கதிக்கும் பங்கம் பாளையின்வேர் 

edi கிளிய (ய )திமதர முறைசசர் வெப்பா லரிசிபதம் 

கொகிடம் கோரொளி நிநக.த்சு கட்டி வறுக்கி சாஸாழி 

மொனிீடங் களவே தீர்கீகாம்சீசி முறித்த நாழி வீராக்கே , 

ஆக்கே நாழி தகீனி லளலா யுழக்குப் பருவரிசி 

போக்காய்ப் பொரித்துப் பொட்டனத்திற் பொருந்திமிடல ange 
கொள்ள 

வாகீகாயித் தகீணீரீத் தாபமறு மலதீதிள் கட்டை விடவிக்கும் 

தோக்காய் நின்ற சுரதபனம் நோய்தான் போகும் கலீடாயே.. 

சுக்கு கொத்த மல்லியுடமி. தளம்கா நிற சேவகன் வர் 

ஒக்ககீ கொவீடோ ரொவ்வொலீறு யுறவே பிரமீடு சழத்சுகொள்ளத் 

தகீக படியே யபிநளாழி தனீனீர் காய்ச்சி நாலொளிறாய் 

முகீக மறவேே சுரதீதுக்குச் சொல்லத் தலினீ ரதவாமமே, 

ஆமே யேழு நாளளவும் மசனம் கொடாமல் பட்டினிபாம் 

தாமே யிநந்த முன்சொலின sdf ரதவுங் கத்சிபதம் 

போமெழு னாள்தா எதுகழித்துப் பொருத்து மசனஙம் கொருப்பதவம் 

குமே பிமிபு குடிதீருக் கெள்ணும் வாத கரமாமே, 

ஆமாம் வாத சு.ரநீதனகீகு யமிரீதம் சிறுகாகு சோரழத்தம் 

வேமாஜ் சுக்குக் கொள்வொலிறு மிகாமல் கழத்சக ழத்சுகொகிரு 

தாமா மிரகிரடு தாழிதனீனீர் தறகா தழக்காயி காயித்சருதீதப் 
போமாம் வாத சு.ரமென்று பொன்னே முனிவர் புககிறாரே. 

Uo ud குனணம்/லிம்க சூலை 
சட ட lb a em ae Gm மை காடி வாறு வம என். மரம் ஏதம ஒற்றை ன வண. 

பீமிப மெருத்து யளேக எாள்சென்று பெருகவே qso8 Shany 

நிறைய afsa. ..fg சலமது சிறுதீது நதெருநாள் செல்றரு மாகில் 
மறிபரு னீரம் வட்டருவைசீ சுருக்கி வாயது திறக்குமாப் போல 
மறபரும் பிள்ளைப் பாரிதட எடைக்கு மாமிற லிம்கமாத் சூலை
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ட்ப 

குலையே மிகக்களக்கி யெழும்பித் தோள்றிடிம் லிம்கத்திர் கருப்புச். 

சாலே முள்குதைத்த புன்பபோலச் சற்றுளே கருக்கெளஃ குறியிச் 

மேலெல்லா மயர்நீது கிடிகிடி கிடெனமித பிள்ளைப் பிறவி நோக்காரு 

போலவே முக்குஞ் suse மலம்போல் பொதவறப் பொருமியே 
விடிமாம், 

விரம்போ தனேசக வேதனை கெட்ரு மிதம்படி முன்னம் போவிரக்கும் 

எழும்பீடிம் பரிசே எனவம் பிவிர பற்றி யேறவுமளெளாள் சென்று 
படிசப் படிபோல வேதனை செய்யும் பாவப் பீர்ளையு மெருக்கும் 

விழம்படி யிசிலம் பலகுனத் செயியு மிசதீததோ வீர்கச் குலைய0ம, 

கல்லெரிப்பின் ஒம் 
கணட கரை கன அதை எள் ந்னு மின el 

உவர்த்தை தன்னீர் தன்னை நாடோது மோயவிலா ஹ்றைத்திடக்ஃ- 
கறுவாம் 

Heads og sodousug akasnyih aekeourd Mésak shots 

மில (ரீ) தீதிபம் கலையி நுட்டினம் பாயிநீது Sogappeu கல்லாமி. 

பதீதமா மளோயி தென்றிடிம் பழைய வாயுருவேதத்திச் மொழியே , 

மொழிமீதிரும் பழய பிரமிப நீ தன்னில் முருகிடங கடிப்பொரு வாதம் 
எழிநீ்தபிர் எலே பலத்த wba என்னமயா மிதமிடச் சூலை 

சுழித்திடம் வரட்சி மாச்கிதீ தீட்பரதீ தொதுத்திடம் வெருசலகீ 
கழசீசல் 

பொழிந்திடி மழைபோ லெடுதீதிரடு மதனைப் போகீகிடும் கையகப். 
புாவாம், 

உனரதீத கார்ய மிரதமுகி கட்டி வொலீரறுறச் செந்தா ரங் கொள்ள 
நைரத்தடம் கனீமுக் சங்க செந்தா ரம் நெறிபட வஎளமையாற் கொள்ள 
வவைதீததோர் தன்டிற் கற்பூரம் புழுகு வளம்படசீ சலாகையில் செலுத்தி 
துரத்தல் லென்னெய் குஎுமையரய் வனத்து eat seer திமாறிறம்ன



402. நல்லேல மதிமது.ர நற்சீர கம்னீறு 
கல்நார் மகழ்நெல்லி களப்பழுத்திபி பருப்புவிளா 

- உல்லாச முந்திரிகக குநெய்யே தாச்கட்டி 

403. 

404. 

405. 

406. 

நல்லாயீ தொன்றுக்கே நாலதெள்மற சினி, 

கட்டியொரு மவ்டலமுஙி கொள்வீர யாகில் 

சேட்டிமழம் வாதமொரு பித்தமிலல தீரும் 

Bitygtio யுட்டிசமுகு குலைகழும் நன்றாம் 

ஓட்டிவிடி மோட்டிவிடி முசிமையித ஷுூமை, 

அதிசாரதீதுக்குக் கசாயம் 
ஆண்டி ஹோ ஆரன் கேட நேம சேறு அல் கட சட அகட எனி னு வற நறு மாத. 

வேறு 

சுக்குமுத் தக்காசு பேராமுட்டி தலம்கிப பந்கம் பாளை 

தகீகவறட் சுவிடிஐடனி புளிபம்பட்டை தகுமிலந்தைப் பட்டைகீகாட் 
, டாதீதிப்பூவும் 

மிக்கபெரு மரப்பட்டை குடசப்பானலை மேவுநீ ரீநமாழி யுழக்கால்க்- 
. காய்சீசி 

ஒக்கவதி வடைய மொரு காசுக்கட்டி உகந்தபோ ததிசார மோடிப்போமே, 

மாதுமை பாகன் சொன்ன மாமறை முதலை யாய்ந்த 

Sasa anon edad திர௮ளத் துதித்த சோதி 

தியா முனியு ரத்த ஆயுரு வேதந் தன்னில் 
தேர்ந்த தமிழி வாலே திறம்பட உரைக்க ஏற்றாள், 

கோதையர் கலவி போதகீ கொழுத்தமீ னிகறச்சி தாலம் 

மேதையிரி பாழும் நெயியும் ஷிும்பிய யுன்பை யாகில் 

சோகைசேர் பாலிரு ரோகத் சுக்கிலப் பிரமே கங்கள் 

மாதசேர் நீரிழிவு தானே ஹீடென நனந்து கொள்ளே,



407. 

408. 

409. 

410. 
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மனீடலதந் sdaf ade மனிதராய்ப் பெலீனு ளோரற்கும் 

கொள்டதோரீ பரமே கந்தான் கொரள்ரமுமுள் நெருக்கு தோய்கள் — 

கன்டிடும் உடல்கள் கைகால் கழகிறுனிள் றரிந்து காந்தி 

உவிடனீர் சுஏறி& காட்டி உடைத்துளீர் பாயு மென்றே 
௯ 

கேளாய் போக மதுதிசாமும் முன்று மடசலை பலமதனனை 

கேளாக் குற்றம் புலதோகஷஙபி கொழுமைகீ குருக்கள் பிதாமாதா 

வாழாக் கல்வி கற்பழிநீது வரம்பு கடந்து மாறாக்கிக் 

கேளாச் சத்தங் காளாக்களி கேட்டுக் கனீடவர் போல்பபசி 

உள்ளா வடலி ஓனிஞடைநீத wods மரம்போலடல் கன்றுமாளா 

மாறும் விபாதி யிளால் வலியா சலேநோம் நீடிருமே.ஃ 

முசுமே .காத்தி தெத்சுலர்ந்து மூரித் ஓடலம் நடநரங்கி 
நகமே பரிந்த சீரீளெகிழ்நீது நத்சன்ட டவர்போல் மிகசீசோர்நீறு 

பக மிரஏ முறங்கிபுடல் பருத்துக் காட்டி மெலிந்தழலிறு 
மிகவே தவன முன்டாகி பவேள்டா தன்ளம் வேண்டாமே, 

மெயியே வேர்த்து ஏடல்நாறி விழியே பலகால் மிகமூடி 

கைகா லெரித்து நாவுலர்நீது கமல முகமும் வெருவெருத்து 

ஐயோ யுட(0)ல தோகுதெலீறு ரமிந்து கிடக்கும் கனாகீசாளா 

பொம்யே யலிலதீ தவளமுவீடாம் பொருந்தா தன்மை பொருந்தாதே . 

கஸ் னன சன குளு நன 

பாலாகா நெயீயும் பருகாகா பாலையர்தம் 

மாலாகா மீனிகறச்சி தகாகா - ஏலப் 

பருகு மருந்தே பருகில் மடைபோல் 

agile ருக்கிவிடி மாமைத்து ,
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416. 
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கொள்குகீ காடி கொம்மட்டிகீகாமி கோழி பல்றிசெம் மறியாரு 

முள்குப் பெய பாகற்காயி முழுதம் நல்ல பூசனிக்காயி 

Shiga கீரை யழைக்கீறை கிடங்கிற் படர் சேம்புடனே 

எள்ளதீ தனையுந் திசிபீரா யட்ட மருந்த மிழந்திரே, 

மாங்கா யிளழறீர் வழுதலக்காமி மாப்பனீடம் பிலி கரகுசுக்கு 

தேம்காமி நெய்பால் கிழங்குப்பு திகழ்வெர் காயம் பெருங்காயம் 

மாங்காய் திநநீது மைதானமும் தேேசம் பஸ்கு சுராபாளம் 

ஆங்கே யிலசற் றெள்எளவும் அருநீதா திரக்கில் மருந்தா. 

மானார் குழலீர் கறிகளீர் மலனீர் கழிநீத மனிதருக்கு 

கானில் வாழு முயயடிம்பு காடை சேவல் கவுதாரி 7 

ஊனே பெருத்த வெள்ளாட்டூட ஓப்புக் கவீட முருங்கைகீகாமி 

மீனே மீே திரிபீராப் வீனே யிழந்தீ ரும்முயி?ர 

ஆமை உடும்பு சிலல்காடை அரிய போத்தி நத்தைச்சுரைப் 

பூமோய்தீ திநக்கு முருங்கையிலலப் பூவும் பிம் புடலங்காயி 

தீமை யில்லா முசுட்டையலை செடிந்த பொலீலாமி காணியலீணெயி 

சாமே யிதனைகீ கறிகட்டத் தப்பா திறல் சதீதியமே௦ 

உட்டு Gores தாவ முறும்பெரும் பசிபி ளாகி 

கட்டவிழ் கோதை மாதர் கலவிழட் டாகீமை யிவாஹம் 

தொட்டதோர் வாத பித்தநீ துலஙிகிப சிபலத்துமதீ தாழம் 

முட்டறா நால மாறு முமீமூலிறு மொகிற தாமே 

உந்தியில் வாத பிதீத சிலேத்துமம் மூளீறி சாலம் 

வந்தியா யிலழயு தீரும் பதீதிந வகையு முக்ரு 

அந்தமில் வாத னாவ மருதீதிரம் பித்த மாறும் 
வந்தசிலேத் தமத்தால் பதீது மனாதியாயி வகுதீத வாறே.
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பையர எல்குல் worGs urg@ant afits rid 

கையிலே எனினொயி வாங்கி கழிந்தனீர் தலினிற் குத்த 
மையுறு மேனிபுநற்று வட்டக்செய் திநக்கு மாகில் 

gig posng மல்லதாய் பித்த மாமே. 

முளையும் நிஎமும் போல முதிர்ந்தசக் கிலமும் போல 

sou நரம்பு போல நீரிலே தோலீது மாகில் 

அளரி வேலம் கோது மளர்களையங்களையும் வீர 
வாளையும் வென்ற கனீனாய் வாதமும் நான்கு தாமே. 

உதிமமுகி கடுப்பு மூல ௬டதுடகி புளிப்புச் சாலச் 

சதரழி$ தடலம் தொத்து தலைசழலி நிருக்குத் சால 

முதவே கிறுகி றுத்து மூவித மாகிப் பிதீதம் 
பொதமக எகிபு போலப் போவது வருவ தாம, 

நீலநிற மத்சள்நிறம் நீர்த்த புனிபினிறத் 
சாலமிதத் சாம்பல் சதிராமி கரைத்தநிறம் 

கோல மாட்டிறைச்அி கழிவுநிற மிதீதனையு 

மாலைவிதிகீ கொம்பளையாயி பித்த மடித்தனீே, 

அருமீபுன லருவி வீரு மடறிகரும் பதனித் சாறும் 

விரம்பிப தயார்பால் வீரும் விரகுடன் சேோர்தீத பாகும் 

இருந்திப தேதனித் பாகுத் சிறந்தயில் வாறுநல்ல 
குரும்பையா முலைதல் மாதே அிலத்தமத்திக் கறம் கானே. 

வாதம் தாலக்கும் கன 
Pe en one OP ee ee ee ee ee oe ee OE 

பென்சி மடநல் மாதே பரமேககு சாப்பி யக்னார் 
பனீதரு கோழுத் திரம்போல் புலாலது நாறுகி கனிடாயி 
யெண்பல சூனமி றைசீச) கழுவிபனீர் நீரமமே போல 
Base வருபிபித் கதிகம் நல்லாக் கேநீற லாம
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மைப்புறு குழல்மாதே மானிலதீ தள்ளோற் கிந்த 

அப்பிர மேகமாளா லதுசெயுங் குலங்கள் கேளரய் 

ஒப்புறு நெயீயி சாற்ற மீசீசமு மதுவே யாகும் | 

வெப்புறு காச்சற் கற்கம் வி£கீகிளி லெொயும் கானே, 

மதமைப் பீரமேசு மானால் வந்திடிம் குளங்கள் கேளாய் 

அதுவுமத் தன்னீர் தாஒம் புலாலத போலே நாறும் 

வெத (மை)யாயிக் காம்சீசுி கற்கம் விரகீகத Gaate wie 

முதுமையாய் முனிவரீ சொல்ன நாலிழ மொழியும் பாரே. 

அசன் பிரமேக மா(னா) லழசெயுறி குளங்கள் கேளாஙி 

கசமது மூவிரு நாறுஙி காய்சீசிசால் விளையும் ககிடாய் 

விஉடமுள்ள பிரமேக னாலஓம் கொளீடவர் மரிப்பார் அச்சம் 

விசைபடி on std anand மிகல் பொறாது கானே, 

ப(ா)வத்தா லெடுக்கு மிலவநாலம் பனைநுங் கதுபோல் நிற்படிக்கும் 

ஏவற்கு மீள வரிதாகு மிட்ட மருந்தகீ கோராது 

க(ா)வற்கு மதுதாசி பிசினெருக்குங் களைக்கு மிநமல் கூறிறுவரும் 

மேவற்கும் பனதீதை யழிபாதே யிட்ட பருநீது மாறாதே. 

மறிந்தனீர் புளித்து நாறி மலமுமப் படியே நாறி 
அறிந்தகொள் அதனை நீயும் மலப்பிர Gus Onda 

பாிழ்ததாசி போமீனி டாதே பரிகாரத் செய்யத் சூம் 

அறிந்துதான் சாயப்பிர மேக மதலகை கற aplmd. 

சன்னாம்பு கரைத்த நாற்றத் சுடலையில் சாம்பல் நாற்றம் 

ஒணீனாக விதனை யந்த நீரிலே கரைத்த மேனி 

விம்னாத நாவில்டா தத்தால் நாற்றமு மதுவே யாகும் 

பவீணான மநீதிட் டாளம் பிரமேகம் unged apubtpd.
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பித்த மாறும் வருமாறும் பித்த ரோகநீ தால்லநீத 

. பிரமேக மாயித்த நாற்ற மிரசமித வேயாகும் 

e686 e#e#@ee ௧6௨ %௨% #266 eee oe 0 0 

eee WAM utbud Upeos வகையது apgptpd. 

பிராலயுப artussd பிரமேகந் தளைப்பார்த்தால் 

தரானிதல் செல்வள்ளி கொடிகாய்ச்சிக நீரரபோலப் 

பீரானிதன் ந(ா)வில்வார்த்தால் நாற்றழு மழவேயாகும் 

சுரோவீதப் பிரமே கத்திரி குட்சுமம் கறற்றேள், 

வரியத தா மேனி வந்தந்தப் பிரமமே கந்தான் 

அரியதோர் நிலந் தா மதுவழி நீரின் மேனி 

பொீயவ ருரைத்(த) (ய) ந்த பித்தநீர் தாச மாதும் 
அரியதோர் ராயுறு Gass sud காணுமானே. 

தாலத்தில் நாரீர்நீ்த நற்றரையி எால்விழத் தாற்போலகீ 

காலத்தால் வழுவல முதீதத் இங்கியே yore நாற்றம் 

ஜாலத்திம் விழந்த நீறு மதிதீதள்ள தோர்குன முலீடாம் 

நீலப்பிர மேகம் நீரில் நிகலயிற கூறலறீறேள், 

சி$லத்தம மதனால் வந்த தீரைந்த மிரிநான் சொல்வேன் 

சிலத்தமந் தன்னில் எந்த வுந்தாசரப் பீரமே கந்தான் 

சுலோற்பும் பச்சிலை வெள்ளைக் கீகரதீர் மீளி நாற்றமாகும் 

மிலாற்பு மறீறில் க௨டாய வாலிற் பிரமேகமென்ழமது Yaa apuhtpd. 

கழியுதீர் வெவ்னு ரையாய் கடித்தங்கே கழியும் களிடாய் 

நழதாப் கறந்தி ராதே நாமிது வறிநீத சொல்னோம் 

இழிகிப Sit atan யிளிச்சொல்வேன் நாகப் பிரமேகம் 

வெளிபில வலாவப் பிரசரிக்க வேவீடிடம் களீடு கொள்ளே,
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hod shore வழநீத கருதீதிடும் alas தன்னி 
ஓற்றுட னெங்கும் பார்த்தா லரவிடு மொகீறுமால் 

அறிறமித (தனைகீ )காயிசீசிப் பார்த்தால் இழைவது மிதவே யென்ன 

மறிறுள சீ (ய )கீகாயி பராமமேக வகையீது கூறலநீறேன் , 

இறையு சீ ராச முலீடாயதீ த௱ங்குநா வலர்தீதிப் பிர்ளே 

மறையவே காயீசீசிப் பார்த்தால் வெந்தசீபகீ காயிபோல் நாதும் 

தெறிபித வறிந்து சொன்னேன் pitted tad கேளாகி 

அறிவினால் வனப்பிர மேக மதுவழி கற ஒறநிழறேன். 

வந்ததோரீ பரமே கந்தான் வலிமையா யெளிமை போலு 

மு. ந்றரீ ர௬ுப்பசீ சறீறிப் பாகத கரைத்த நீர்போல் 

விந்தநற் பிரமமே கததி னிபல்பிழ கமீரு பிரலு 
மநீதரப் பிரமமே கதீதி வடைவத கற லுற்றேன் ட, 

நின்ற நீர் வெழுதீது நீராயி சழிலது மத்சி போல 

சென்றத கனீடகீ காலந் திடனதை வறிழ்த andy 

இன்றுபரி காரஜ் செய்ய நிச்சய Mest daddy 

நன்றெளச் சாயப்பிர மேகத்திகி நலகீகுனங் கற வுறிறேகி, 

கட்ருவீட சுனைநீர் போலக் கரும்பினிஜ் சாறு போலத் 

sto. கரை நீரீேபோல் தப்பாத களம கனிடாயி 

மட்டுவீட வயிததி யரீகீகு வகையிற வறிந்த OsndGad 

weg. indus மேக மொழியினர் கற ஏதிழேன் ட 

இழிந்ததீர் த(ன்)ளைப் பாரீத்தா விநம்பலினீர் தயரிநிறம் போல 
கழிந்தநீர் கார்மை கல்ரு கருகளனபீ் பரிகாரத் செய்ய 

ஒழிந்த சான் பபோம தென்று வோதிப ஆஒயுரு வேத 

மொழிந்தபெஸி பரமே கத்தை முயத்சியாயிக் கேக் தீய,
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Qugste wndg pre பிச்சலம் பொருமி வீழ்நீது 

பெருகவே யுடலைப் பறிறி யதுசுறுக் கெள்ள வாங்கு 

முருகமழ் கோதை நல்லா யுதீதிசக் கிலப்பிர மேகம் 

பெருகிய நாலி சாலே பேனிமய யுரைக்க ஏற்றேன். 

இந்திரிய நீர போல லிக்கத்தின் மூக்குப் போல 

நன்தலை மூளை போல நலிபாமல் பிற்பட் டோடும் 

மந்தவா தத்தி ளா மதுநீம்க லாய்பிதீத மாறும் 

இந்தச்சி வேத்து மத்தில் பத்துமிது திறமறிந்த சொல்வேன், 

குரே யாரே வருகிறிறீ ரையியும் பிதீத முங்கடக்கி 

நீரே நீரே யாகிழம்கேள் Opdudp மே? [மோமே7 மிகப்பருகி 

பாரீர் பாரீர் முசகட்டையிலை பரிழ்த பரிந்த யாவரையின் 

சாரே தா ரேகொள் கிக்றால் தோற்றீர் மீ்ர தோறீறீேேஃ 

கல ஏரைந்துனிரீ கல்மதம். கொள்றைர் 

நீவி வரைந்து குடிபுளி மோருடலி 
வானி ரைந்து வரும்புளக் காவோ 

தாலீவ ரைந்தம் வரிஐத் தருக்குமேஃ 

gts கொள்றை நல்வ லழகிய பூக மதீதி 

மேவிய மருதத் தோலும் விரைந்தட சொக்கக் கூட்டி 

yok} sigs மாதே புதிபதோரீ தேனி ஹீ 
காவிரி நீரும் வறிறிக் கடல்கஞஞ் sap மன்றே, 

காந்தமொரு திரிபல வீசம் கருதிய முத்தக் காசு 

மஜ்சிட்டிக் கிட்ட மாதர் பகரும் நிமி சுக்கு 

மிகமா! அசங்கொரு திர்பலை யேந்தமுலை யாய்கை யாந்தகரறைசீ 

தேதுடனே யருநீதுகொவீடா லாளானை நீரிழிவு அககிறு போமே
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தகரங் கோட்டத் சிறதேக்கு சாதிக் காயிபொகி் சானி ரவர் 

நிகரக்கொளி டிதனைப் பொடிசெய்து நிததி யொருமன் டலங்கொரள்ளில் 

மகர் செறிபும் கடலதுபோல் age ரெல்லாம் பருகுமென 

நகரந் தோறும் பகையாதே நளீ்னீ ரழிவால் நல்கீ0ர, 

ஒர ரைக்கால் குளவித்தம் மெள்ள ரைக்கால் கருவேல்பிச4 

னீர ரைக்கால் மரமத்ச வீநவ தரைக்கா லாவரைவிதை 

தேர சரைக்கால் க௫ுககரக்கால் தெளிப வரைத்துதீேேதனில் விழங்கட 

நீர ரைக்கால் பாயாது நெடிமா லாளே நிச்சயமே, 

பிர்னாக்குப் பொடிசெர்திட் டாவியரயம் கொழுதீதடனே age re - 
Gigs ta 

விர்போக்கி வெயில்தனிலே விரித்துலரீதீதி வேறுவைந்து மிகவம் நன்றாய் 

பன்ன ர்கீகும் மென்மொழிபாய் பாடஒள்ள தேகிகலநீது பரிநீத கையால் 

அகினாகீகி ஊீனாரக்கி விடிவீராகலானளானை நீரிற் அகன்று போமே, 

கருத்த மீய. ம்பதிக்க-;த்சு கருகி யுருகி வருமக தீதில் 

செறுத்த யரத மீ£ிரச்ரு தெளியும் படிக்குத வார்த்திதளை 

இறத்த மோரி லேயகரத்து யிரபத்தோ ரனீடை தளையுருட்டி 
இழத்த பழமோர் தனிற்குடிக்க mops gy நிீறிடிமே. 

காரீயம் பத்திரதஙம் காந்தமோ டிர்குலிகம் 

ஓரொள் றிரன்ருவொரு சமனாககீ கட்டிமோர் 

Bardi டவபைதீதமுற்று முகிடையித சேரீக்கப் 

பாரீர் கடலேழமும் பனிபுறே வற்றிடுமே, 

Csipdes கல்மதம் வெள்வேல் கருவேலத் 

செய்யவிளாம் பிசிஃ்பத்தோ டிரஷ்டாம் 

aod does யுடடே குரோவீடி 

கடைச்சாம் குலவீபா யாலிர்வித
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ஈரத்சா மரிதார மறைபொடி பத்தாஙிகிட்ட 

மனிகாந்த மெறிகழத்சா மிகையாவிரத் 

சாற்றா லகரத்தன்டை தேனோ டருந்தசீ 

சலக்கழிச்ச லன்றிச் சலதிகரும்வறீறிதீ 

தீருவது திட்டெனவே Cas சா வ் 

செப்பிசத தீர்ந்து செய்யே. 

படிவு மாகழமும் பலீமை கு.தமுஙீ 

கபர மிநம்பொடு கலந்த காந்தமும் 

பொடிசெய்து தேனதில் பொருந்திக் கொள்ளீராம் 

அடைபரு மந்தனீ ரம்மை யானையே. 

கூவி ர கடல ழித்சி லருதீதபொலீ முசுட்டை தாது 

மேவியே வளருங் கொகிறை விங்கிப பூவி எல்லி 

பூவிளில் தாத்த மாதே புதிபதோரீ தேனி gabe 
காவிரி நீறம் வற்றிக் கடல்கருஞ் சவறு மலிறே, 

- 

தோற்றுப் போமே நீரிழி9ு சொல்வே எதற்கு வகைகளாய் 

or both & gen விகரப்பொடிய் நோக்குத் சாதிக் காய்பாதி 

பேற்று மிலந்தைத் தம்பலமு மிநப திர்க,.த் சிதீதடனே 

போறிீறுத் சந்தன மிதிற்பாதி புகழ்சேர் சூடன் முக்களத்சு 

நாற்றத் தழிய கதீதாரி நன்றா மிநக;, கு சொன்றேகால் 

கற்கப் பொரடுசெய் தொக்ககீகொகிரு பருக்கு மிடதீதிச் தாளன்ளைத்து 

வீறீறிக் கொருவிடி பறம்பெடுத்து விடியற் கால மிகவருந்தி 

பாரீத்த மோருடல் தேற்றாம்கொட்டை பற்ற வரைத்தப் பருகலா 

மாற்று வகையாம லழியுமித வல்லோர் செய்யும் மருந்திதுேே 

சலமு மோரிலைத் தாமரையும் தாயும் குழித்தா மரைவித்தும் 

அலச முள்ளநல்ல புரீணாக்கும் நதீதை யிறைச்சி! துலலரவிவர 

மூல மான திவவயைந்து முதுக வுவர்த்திப் பொடிசெய்து 

மூலம் பளி திற்சேரீதீது மோரில் குடிக்க addr.



458. 

459. 

460. 

461. 

462.6 

டா குடிறீர் eda 
கட அடி a a 

கொள்றை ish andanal geaq ws! uggaan 

odg ands Asdamby மருவு கட்டுக் கொடிப்பூலா 

Gag செறிழத்தகீ காசுசெமி கிஷவை கடலழித்சி யதவுடசே 

வென்றி திரிபலை தேற்றாக்கொட்டை மேவ பூவரசு டகிகட்டே. 

௯ட்டீ ரீச்சங்குரத் தோரொகிறு குறையா முப்பல மாவிகஉரவோர் 

நாட்டீர் முப்பத பலத்தட்சே நார முப்பத படிகூட்டி 

வேட்டதீ துடனே மிகக்காயீசீசி மே யிரபத படிவருத்தி 

தேட்டத் துடனே கால்யிறுத்த தீர யாற்றிக் குடிதீதிடிமே, 

குடிதீதால் தவன முடனழற்றி கொடிய தீரிழி வானதுவும் 
மருதீத யிகழப்பு மெய்சோர்த லடங்கா முறப்பு டன்மயக்கங் 

கருத்து விழிந்தமெய் நீர்வேோவை கடியு றகீகங் கொடியகளாத் 

தொரடுதீதே முலிறு தாள்குடித்தால் தோற்ோறோ மென்று போய்விடிமே, 

போமே நீரிழி வாதைக்குப் புரக்குத் சாதிக் காய்காந்த 

மாமே சாதிப்பத் திரியுமபன் சாதி லிக்கர் குரோசானி 

வேமே காசுக் கட்டியுடல் மேவங் கிராம்பு சாிசரியாய் 

தாமே குடிநீ ர௬ுடக்கூட்டில் தப்பா தழிடும் நீரிறில , 

ஆவாரைப் பதஜ்சகம் 
Cm ee RT EO tee em OP a te 

தெல்னிசம்பூ கவாறை பத்ச மூலி 

சிறைக்கே யொகிறுபலத் சாதி விக்கம் 

மன்னிய சீர் கெருடபச்சை காந்தக் கல்நார் 

மருவியசாத் தரேவேதி கல்ம தந்தாள் 

்ணுதலீ பரோரொள்ற தாற்க ழஜசு 

நல்லெருமை மோருமது நாழி கட்டி 
முவ்றுரைதீத மருந்தையயெல்லா மொகிறாமி பெநீது 

முத்தப்புக்னைகீ காயள ஏரைத்துக் கட்டே,



863, கட்டியபின் னிழலலரீத்தி வோரொல் மறைக்கக் ede 
குறையாம லெருமைமோ ருடன்கு ஒிதீதால் 

. நாட்டமற்ற நாஹுட்சி சலக்க மிச்சல் 

மற்றுமுள்ள தவனமுடல் சோரர்தல் நிற்கும் 

நாட்டிவள்ள லெல்லோர்க்கும் போற்றி செயீய 

நா. ரசதும் நாள்முகலுந் தேடிக் காளாகீ 

கோட்டிளமா முலைபங்க ளெர்கேகோ எத்தகீ 

கொள்றைமுடி வேதயனார் கறி சாரே. 

464. சாதிலிங்கம் கு ராசாளி யோமநீ காந்தத் 

சாதிக்காய் வசுவாசி சாகுக் கட்டி 

சோதிலங்கு மகீகரா காரத் சுதீறு 

pig லங்கவே தாற்க GS 

gseae wisdidas aba பற்பம் 

நிகரிலாச் குதபற்பம் களக்சோ ரொலிீறு 

மாதுலங்கு அப்பிரகசீ செந்தா ரந்தாலி 

லகைப்படியே யரகமத்சு வகுதீதுசீ சொகி்ளோம். 

465. சொன்பைடி . ,வினிபள் விநகழதஞ்ச துலக்க 

வனைத்துங் கட்டிப் பொடிறீர் தளினில் 

மன்ஓசறு மத்சாக யளவ தாக 

வாருடனே யருந்திடுகில் மாதே நீக் 

முன்வினை யாலெழுந்த பிரமமே கந்தாலி 

மூவேழு வகையுடனே தீருந் தனிமை 

மலிஓதிறக் கஷாய ராயன் தந்த 

மருவியசஞ் சீவிதன்னில் மருநீத தானே 
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o> oe an am ஸமா & oP oF 

அகத்தியர் இரகிடாயிரம் 

கல் மருத்துலம் 

கருஷரார் பலதிரட்ரு 

கலித்தொகை 

சித்தர் காயகற்பம் 
(மூலமும் உரையும்) 

சிலப்பதிகார ம 
அரியார்க்கு a 

திருக்குறள் மூலமும் 
பரி? மலழகர் உரையும் 

saree 

நற்றினை 

200 

பெம்கடரா டாகீடர். எஸ், (பதிப். )» 
56 SOF சால்க் மகால் சால் நிலையம், 

தீ gemgh 
இரவீடாம். பதிப்பு, 14970, 

மாதகள், டாகீடர். Ca. Qom., 
உலகத் தமிழாராம்சீசி நீறவளம், 
சென்னை , 

முதற்பதிப்பு, 1982. 

நிரீமலாதேவி, டாக்டர், இரா., (பதிப், 
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நீறவளம், ட 
சென்னை, 

முதற்பதிப்பு, 4982. 

நயூசெத்சா] புக் உறவுல் பிக ரபேட் விமடெட் , 
சென்னை, 
இரலீடாம் பதிப்பு, 1981. 

இயுர்வேத சித்த மைய குராயிச்சி நிலையம், 
புதுதில்லி, 179௪1, 

பஹ டாகீடர். உடலே. 
பதப்.) 

தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம், 
தீஜ்சாஷர், 
நிழற்படப்பதப்பு , 1985. 

சைவசித்தாந்த தா ற்பதிப்புக் கழகம், 
Qsdaa, 
பதினேழாம் பதிப்பு, 1979, 

கந்தசாமிப்பிள்ளை , p-, (பதம், de 
அவீனாமலைப் பல்கலைக் கழகம், 
அளாமலைநகர், 
இரண்டாம் பதிப்பு, 1984. 

pyQegam yd epad teoGar ef, 
சென்னை, 
இரள்டாம் பதிப்பு, 1981,



10. 

11 

பதிற்றுப்பதீது 

புறநாள ௪ 

a "SO om oe OD 

தொல்காப்பியம் , 
சொல்லதிகாரம், 
இளம்பூரனர் உரை 

தொல்காப்பியம், 
பொருளதிகாரம், 
இளம்பூரசார் உரை 

நல்ஜா ல் மூலமும் சங்கர. 
நமசிவாயர் உரையும் 

உரைநடை நால்கள் 
ங்க வன சு எட எலு என ரர எவ ச லை எல ஏம: 

ஆன்டியப்பன், டாகீடர் தே, 
குமாரசுவாமி, இரா., 

உத்தமராயகி, டாக்டர், 
கூட ர 

மேற்படி. 

20/ 

நீழசெத்சாரி புக் உறஏல் பிரெட் லிமிடெட், 
சென்னை , 

இரவ்டாம் பதிப்பு, 1981. 

நிபிசெத்சாி புக் உறவுல் பிகரவேட் லிமிடெட், 
Osada, 
இரகிடாம் பதிப்பு, 14981 

சுந்தர ர்த்தி, கூச (பதிப்), 

சைவசித்தாந்த ச நீபதிப்புகீ கழகம், 
இரன்டாம் பதிப்பு, 1973. 

சைவசித்தாந்த நா ற்பதிப்புகீ கழகம், 
முன்றாம் பதிப்பு, 1969. 

சைவசித்தாந்த ரா ற்பதிப்புக் கழகம், 
சென்னை, 
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திரளிரு கீழ் வயித்தில் : 224 நாடியிற் றெளிவி 4,349 

dodo undo ' 53 pita Opeth 5 
தன்ட புழுக்கை 74 நாயழக்கி எடசேேறை 344 

smjo Qengsan . 306 ..நா௭ல் பட்டை 376 

திரளைப்போல் மேனி 85 இலக்குமிழ் துடரி ' 421 

தீர்த்தே சத்தி 377 நிலப்பளைக் கிழக்கு 177 

gts வெள்ளை 161 pau நிலத்தை 214 

துல்யதோர் நாசி 27 peu தொச்சி 274 

சாத மோரிதழ் தாடீகரயும் 229 pap நீர் பெருத்து 439 

org மோரிதழ்த் தாமரையும் 208 BO மாத்தழை 378 

தெல்ளிஎம்பூ 462 to ul iste | 73 

தேரிகாம்ப்பாலி லத்தி 208 goad «eda 267 

தேகிகாம்ப் பாலில் 131 pag யொறுக்கும் 264 

தேத்ற விதை 453  நீலறீற மத்சசிறிற 421 

தொப்பூழும் சலித்து 115 நெறத்சுநீம் டெரித்த 323 

தோற்றும் போமே 456 தெத்சுடன் பகுக்கும் 44



- நெத்சு மெரித்து 

நெத்சுமே ஓடம்பு 

நெல்லிபுடன் நிலப்பனை 

நெற்பொரிபும் பசும் 

நெற்பொர்யும் பசம் 

நெற்பொர்ிழும் மிக 

நதொந்ததாள் கன்றி 

தோம் மிதந்த 

பகீகமாத் சூலை 

பக்கம் பாலள லவேர்க்கொம்பு 

படிவள மாகமழும் 

பன்ருமுள் வயிற்றை 

பதமாந் ௭௪ 

பத்தர்கள் தமக்குரிய 

பத்தியம் கொள்ட 

பத்தியம் கோழி 

பத்திய மசீச 

பத்த மருந்து 

பரித்திடம் புன்னில் 

பழநீதேங் காமிதருவி 

பமிச்சை துத்தி 

பனிசீசையது துதீதி 

"பாம்புக் கன்டம் 

பாலாகா நெயிீயும் 

பாலஏத்தா லெடுக்கு 

130 

32 

110 

128 

375 

374 

218 

317 

74 

232 

454 

14 

223 

186 

40 

343 

118 

193 

104 

325 

248 

316 

256 

411 

427 

பிசீ£ீனோா ரொள்று 

Aes ads 

Rhea regi Ouse. 

பித்தத் சுழற்றி 

பித்த மாறும் "வருமாறும் 

sss வெதுப்பு 

பித்தத்தில் லெழப்பு 

பித்தமேல் வெழப்பு 

பிதீதழு முதலாய் 

பிரமிப மெருதீத 

பீரான வபகாரி 

iow பெற்ற 

பீர்ளை பெற்ற 

பூகை ந்தே விநமல் 

புரிகங் கொட்டை 

பு்ணும் வெத்து 

புருலசீ சுழிபில் 

Yaugsaw ats 

- பூலித் துளிறை . 

பூலம் பழமும் 

Cash மடநல்மாதே 

பெப் பிளளை 

பெரிய மல்லி: 

பெருங்காயம் ெள்குளிளி 

பெருத்த நரம்பு 

245 

242 

450 

225 

430 

322 

127 

21 

227 

396 

434 

146 

255 

80 

205 

216 

86 

152 

155 

135 

423 

98 

269 

168 

52



பையர வல்குல் மாதே 

பொக்களம் பிச்சி 

பொரும் லிகரசீ்சல் 

பொருமித் திரன்ரு 

பொருமி வரத்தநீ 

பொருமும் கழயும் 

Qu rr Gopi கழயும் 

பொருமு மிகரயும் 

பொருமு மிகையும் 

பொல்னகாம் காவி 

பொன்னாங் கானி 

பொன்னாங் கானி 

போடே காரம் 

போதச் சரமே 

போமதே வெய்ய 

போமே தலிமஜ்சள் 

போமே நீரிழி. 

மத்சீட்டி பச்சிலை 

மணலை வறுத்து 

mites sda 

மவ்குயே ஒதரநீ 

மதுமைப் பிரமேக 

மந்தமாம் பதம 

மய்ஙிகிடிம் வெளுக்கும் 

மருசமத்த மென்கொடி 

மலத்தை மிறுக்கி 

418 

93 

58 

54 

318 

96 

88 

77 

320 

260 

268 

364 

162 

228 

305 

241 

463 

181 

381 

407 

41 

425 

83 

56 

113 

ஓக 

மலத்தை யீறக்கி 

மலமுங் கழியும் 

மறநீதிரடு மச்சம் 

மறித்தநீர் புளித்த 

மாம்கா மாநீர் 

மாதமாத densa 

மாத மொருநதாள் 

மாதருட மையலல் 

மாதர் மய.க்கை 

மாதுமை பாகன் 

மார்பினி வீரல் 

மார்பம் கீழ்லம்று 

மாலே யுதிரந் 

wrath Spee. 

is wig 

மீரும் பாலைவேோர் 

- முகமும் diel 

முகமே காத்தி 

முடகீகொத்தாள் சாறாரி 

pee. mow sarah 

மு௫கிற் புறத்தில் 

முதீதகீ காச மலைதாங்கி 

முதீதகீ ௧௱௬ மாவீர்க்கு 

முதீதமொரு திப்பிலியும் 

முள்ளிலஎம் பட்டையுடன் 

முள்ளிலவம் Garg 

OD
 

42 

76 

59 

428 

413 

273 

266 

262 

84 

405 
104 

130 

237 

414 

226 

353 

12 

409 

257 

99 

102 

250 

379 

149 

328 

529



மூச்சு வாங்கி | 

மூளையும் நீணமும் போல 

மெத்தத் துரத்தி 

இமய யே pose 

மெய்யே வேர்த்து. 

மெருகவே யிழங்கு 

மேல் வயிறதனல். 

மேல் வயி றதனில் 

மமப்புறு குழல் மாதே 

மொழிந்திடம் பழைய 

வஙிகங் கடித 

வங்கத்தொரு வலெள்குள்னி 

வஜ்சிக். கொடியார் 

வஞ்சின குறைதவ்னளாவம் 

வடக்கே போன 

எட்டுக். கண்டாய் 

வந்ததோர் பாரமேகத்தாள் 

ஒத்து மிருந்த 

வதீது மிதநீது 

ஏந்து பொருமும் 

வந்தே ஏதரம் 

வயிற்றை யழுத்தி 

வயிற்றை யொரதீது 

ews அுரிஈ மேனி 

வற்றி மலந்தியும் 

190 

419 

87 

185 

410 

442 

292 

79 

424 

400 

277 

164 

112 

144 

90 

389 

438 

70 

263 

166 

92 

50 

15 

432 

60 

aight மேல்வெருத்து 

abhi மலசலச்கள் 

வாட்ட மிததி 

வாத குக்மமாகல் 

வாத சரத்தின் 

வாததந்தான் காலில் 

வாதமடகீகி 

வாதமும் பிதீத 

வாதமும் பித்த 

வாத மேகதித்தபோது 

வார்சொலறிந்த 

விடாதே கால்கை 

வனி லாழலஓநீ 

வீம்லா யுதர்கள் 

விழம்போ sims 

வீக்கத் சலங்கள் 

வீங்குங்குதீதி 

died FV 

daegh abo 

வெட்டுப் பட்ட 

ஸவெளீகாரி sas 

Gest adap 

Cader adraf 

Conte? She 

Caius wt சானம் 

te
 

258 

109,94 

147 

278 

386 

334 

82 

348 

240 
199 

387 

174 

215 

398 
279 

217 

33 
64 

209 

356 
203 

136 
160 

365



வெத்தலம் மருந்து . 

வெப்பா லரிசி 

வெளிச்சிப் பட்டை 

வெள்ருள்ளிச். சாறு 

வெள்குள்ளி யித்சி 

லங்கை மரதீ 

வேத படித்து 

வேர்த்து விரைத்து 

வைதீததோர் பற்பநீ 

வைத்தே யெருக்கம்பால் 

௨௨௨௨௨௨ பவ்டிதரே 

286 

ட தரம். 

145 

233 

303 

123 

246 

35 

284 

175 

188
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அளவைப். பெயர்கள் 

2 ois 

wed 

மத்சாடி 

குன்றி 

3 3/4 குன்றி 

532 குன்றி 

40 குன்றி 

109 வராகனெடை 

1/4 பலம் 

1 தோலா 

க
ெ
ஜ
ம
்

 1
4
 

1 அள்ல் 

2. தோலா 

8 பலம் 

40 பலம் 

50 பலம் 

2 தூக்கு 

11 

- சுமார் 3 கிரயம் நிறறயாகும் (65 மி,கராம்] 

- 412 குல்றி (130 மி, கிராம்) 

சுமார் 4 கிரெயில்ஃ (260 மி. சராம்) 

மாஷம். (780 மி. கிராம்) 

பனவெடை (488 மி. கிராம்) 

வராகனெடை (1 டிராம்), (4.2 கிராம்) 

கழத்சு (5,1 கராம்) 

பலம் (41 கிராம்) 

கஃசு அல்லது 3 கைசா (10.2 கராம்) 

ரூபாவெடை (180 கிரரயச்ல்) 

(12 காம்) 

- சுமார் 22 ரூபா எடை (50 அராம்) 

| 

R
o
R
 
ர
 

இ
 

- 3 பலம் (35 சராம்) 

1 Get (260 கிராம்) 

- 1 வீசை (1,4 கூலா கராம்) 

1 சா க்கு (1.7 கலா அம்) 

1 துலாம் (3,5 அலா அசாம்) 

HERD
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we
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Yb 
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HY 
OH 

தெல் 

சோடி 

ஆழாக்கு 

உழக்கு 

ott 

தாழி 

குனி 

குழனி 

பதக்கு 

grr offi 

தேக்கரனடி 

குப்பி 

தீர்தீதக்கரன்டி 

apd கீகரனவீடி 

உசீ.சிக்கரனடி 
(மேசைக்கரனீடி ) 

பர்லாடை 

(1 அனீஷ்) 

eral Cau cd Bes cra my, 
- (8 அவுல்) 

5 சேர் 

கம
்
 

8௩
2 

முகதீதலளவை 
மல அண அன கண: 

சோடு 

ஆழாக்கு (சுமார் 6 அவுல்) (168 Aah) 

உழக்கு (366 மிஃவிஃ்.) 

en (672 what.) 

நாழி (1.3 லிட்.) 

குறனி (5.௨3 லிட்.) 

பதக்கு (10.7 லட்.) 

முக்குதனி (16.1 லிட்.) 

தானி (21.5 வட்.) 

கலழ் (21௨5 விட்.) 

சுமார் 1 டிராம் (4 மி.லிட்.) 

சுமார் 24 அவுகில் (700 மிஃலிட்,) 

1.2335 Wea. 

1 womb (4 oll.) 

m
H
 

& 
mM 

FF
 

MB
 

HB 
fF

 
BH 

16 wW.ohk. 

30 Wohl. 

240 wat. 

் சொம்பு, 

HR EHH



டுமிங்டுடு டிடி டடுபிடு இடு 
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13 
சொல்லடைல - பெயர்ச்சொற்கள் 

உறுப்புகள் 

அகம். 12௦2 

அஃகி (அத்தி) 2561 

அங்கம் 26:3, 2981, 47:3 

அன்டம் 3223 

- ததறம் | 932 

அரை 36௨3 

இருப்பு 13631, 54511, 9 

இடை 931௨1 

இரத்தம் 7622, 11531, 14321, 14423, 518௨1, 26722 

ஈரல் 5981, 4232, 10131 

உச்சி 95 22 ் 

உடலம் 4832, 7332, 38531 

உடல் 3631, 3732, 50122, 62.1, 62:4, 6423, 

6421, 6521, 9534, 1651, 40753, 

409341, 41031 

உடம்பு 8:1, 1721, 1821, 2022, 22.2, 28-3, 

3134, 3231, 7782, 7931, 9521, 12233, 

14131, 34312) 346°3, 383:°3. 

உதரம் 8:1, 921, 29:2, 4121, 4221; 72¢4, 
ப 7421, 7932, 13021, 31761. 

உந்தி 5721, 417.1 

உரோமம் 398692 

உயிர்ப்பு 1532



Sa 

கன்டம் 

கபாலம் 

கமலமுகம் 

கரம் 

கழுத்து 

BAD 

காத 
காயம் 

கால் 

கீழ்முதுகு 

கீழ்வயிறு 

குடல் 

குருதி 

குறி (ஆனீகுறி) 

கை 

சாரம் 

சிரம் 

சுக்கிலம் 

கழி (புருவச்சுழி) 
செவிட்டில் 
(செல் ) 

14 

8:2, 2021, 35133, 3253, 4934, 5112, 
5123, 9323, 9532, 122:4, 15312, 
32332, 40142 

7e2, S961, 1732314, 17431, 19031, 
327541 

38°22, 4624 

41032 

13322 

932 

327273 

4921, 13821, 17324, 19021, 32731 

6162, 7964 

721, 1731, 2621, 3223, 3621, 52:2, 
6222, 63841, 13532, 173:3, 32322, 
34621, 38334, 38751 

58721 

3023, 5431, 55231, 5431, 29222, 34551 

1534, 3622, 3731, 3825, 165%1, 16723, 
38722. , 

51892 

397.2 

1722, 1921, 3631, 5734, 6231 

18.23 

Bild, 14333 

419271 

51௨2 

49273



| Lo 
தலை 1523, 1624, 1821, 2022, 4521, 46:1, 

25822, 26561, 34634, 38323, 38633 

தாடி (தாடை) 17432 

தாத 12.௨2, 22௨2, 7332, 11034, 11322, 26423 

தாள் 45.03 

துடை 552.2, 9321. 

Og rar. $47.33 

தொப்பூழ் 1435௦1, 329.2, 38644 

BOWIS 9543 

நருவுநீதி 20௨3 

நயன முகம் 7623 

நரம்பு «3234, 5221, 9533, 41922 

தா 9௨3, 3023, 3222, 3032, 32:32, 68:1, 
4722, 7723, 10022, 13832, 32312 

நாசி 2721, 4521, 13533 

நாடி 4341, Sad 

pia ib 419314 

நீர்த்தலம் 39932 

380 $122, 14134 

நதெத்சு | 1321, 1932, 2722, 3224, 3821, 44:1, 
47:2, 56:32, 6231, 11621, 13021, 
32021, 34621, 409773 

பல் 4722 

- பாதம் 38634 

பீடரி 5221, 95:33, 34631 
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14921,. 

30431, 

198௨2, 

192:2, 

18723, 

45833 

15022, 

37422 

148.4, 14953, 

SO035°2, 34461, 

413.1 

335161 

14236, 
29331, 
53923 

16931, 

301-21, 

170.2, 

3022", 

290.2 

355.2 

4150.1, 

34021, 27922, 

27022, 
40231 

286:3, 32111 

45721 

27022, 243157



oo
 

BOG 13622, 145-1, 187-23, 28655, 319-1, 

394.52, 413-61, 44923 

கருகுரோாகணி 149.1, 15822, 198.5, 30725, 355152, 

ப 356௨3, 35951 

O66 Tu) 143901, 157722, 15821, 15921, 16431, 

507,;1, 30921, 31921, 32121, 32733, 

351௨3, 35521, 36023, 36221, 369231 

கட்டுக்கொடி 458௦௨2 

கஃ்டங்கக்ததிரி வேர் 38931 

Se Laer ni 39101 

கத்தரிக்காய் 24354 

கமலத்தன்டு 553 53. 

கரந்தை 182.2 

eit போளம் 15932 

கருங்காலி ௬ 45821 

கருஞ்சீரகப்பொடி ் 175.2 

கருத்சீரகம் 18032, 18334, $2733, 33533 

கருப்பத்சாது 17931 

கருப்பு 150௨2. 

கருப்புக்கட்டி 27823 

கரும்புச்சாறு 422௨2 

கரும்பு நீர்: 18644 

கரு வராகி 
(கருங்கேோரை ) 129232 

கருவேலிலை 36021 

கருவேல் 45331 

கருவேல் பிளிம் (44934
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கழல் ்.. த028, தத 

குழறீகொடி 30134 

களிப்பாககு 36023, 362.2 | 

adeljund - 13123, 13233, 16924, 17024, 29434, 
$02.4, 31154) 3194 

கற்றாழள் மடல் 
சருகு 36052 

.கற்கடகம் 12625 

கற்கடகசிந்கி 18021, 19822, 34022 

கற்கண்டு 22732 

கப்பழுதீதிப்பருப்பு 402.2 

குருவட்டி 13792. 

காட்டாத்திப்பூ 40422 

காட்டி நொச்சி 30231 

கராட்ருமல்லிகை 178573 

கானி 12932 

காத்தோட்டி 3319ம் 

காயம் — 27504, 312124 

காயமா என்னெம் (10524 

கார்போகரிசி 164.63, 5343, 2464 

கானக திறடி 29923. 

கிராம்பு 145.64, 175231, 18032, 27022, 30425, 

. 315.1, 34032, 46133 

கிளியூரல் - 27024, 33033, 54024 

Sigs san 412.3 

கீழா ஜெல்லி 17724. 

குக்கிலம் 34122



குங்கிலியம் 

குடசப்பாலை 

குதிகரலாலி 

குப்பை (சதகுப்பை ) 

குமரிச்சாறு 

குமிழிப்லை 
குமிழ்வேர் 

குருந்து 

குரும்பை 

குருவேல். 

குரோசானி 

கு ராவடி 

Goon gel 

குழித்தாமரமை 

குளவிந்தம் 

 குறித்சி 

குறித்சியிலை 

குறுவை நெல்மா 

குவ்றி 

& afar 

கையாத்தகரை 

கொட்டம் 

கொடிவேலி 

கொருவேல் 

கொத்தமல்லி 

256௨1: 

40423, 

13731 

12616, 

28533 

1202 

12514, 

182314, 

33333 

12912. 

31512, 

453௨2 

330.2 

4573 

44951 

142.2, 

122.1 

12261 

12061 

37432 

126-2, 
321:2, 

18761 

42021, 

294.1, 

126௨3, 

304.2, 

31532 

330.4 

126.2 

335௨3 

461.2 

33523 

172351, 

44723 

13733, 

31091 

14933, 

35331, 

17522, 

182.2, 

150.1, 

393௨3 

ஈர ” 
as 

186.4, 

288.1, 

1987௨4, 

325௨3 

261௨3,



கொத்தன் 

கொம்மட்டி 

கொழம்மட்டிஃகாய்ச் - 
சாறு 

கொத்தாளம்பருப்பு 

கொரள்கு 

கொரள்குக்காடி 

கொள்றை 

கோட்டம் 

கோட்டாமனக்கு 

கோலம் 
(தக்கோலம்) 

கோஷ்டிடம் 

சங்கள் 

சங்கு 

FLT OMT Ge 

சதகுப்பை 

சநீதம் 

சநீதனம் 

சந்து 

சம்பீரத்திரி களி 

125.2 

189.2, 

29761 

126.2 

14921, 

189-1, 

30261, 

45811, 

14831, 
26034, 
38434, 

30263. 

33002. 

"421.3, 

126௨31 

163.1, 

34123 

145௪2, 

35192... 

129௨73, 

456.4 

147.1, 

355 21 

317௨4 

சம்பீரம் (எஓமிச்சை) 51023 

412.1 

167௨2 

412௨3 

310.2, 

445.1 

149.3, 

269.4, 

448.1 

+ 

12532, 

34231 

187.2, 

379.2 

269௨4, 

148௨13, 

335 ௨3, 

150௨1, 

30421, 

12922, 

257௦௨2, 

27022, 

152!2, 

44621, 

152௨2, 

34021, 

147.2, 

270-1, 

381௨2, 

261.2, 

455.2, 

193.4, 

381.4, 

179.4 

32644 

538432, © 

353i1,—
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சம்பு 12101 

சார்கீகளை 27722, 35334, 37831 

சாத்திரவேதி 14821, 18025, 25922, 27821, 295: 
ர 38221, 4622, 13925 

சாத்திரவேதிக் கிழங்கு 15722, 196: 
சாதிக்காய் 1453, 31521, 44831, 45631, 46131 

46434 

சாதிபத்திரி 46132 

சாரணை 12633, 35725, 14222, 2942, 31024 
23623 

சாரணை 4கிழங்கு 16921, 191201, 19631 

சாரணர் 16822, 170241, 30174, 36125 

தீதாமட்டி 22623, 17724, 19231, 26032, 3712 

சிதீதாமல்லி 338.63, 38932 

aS Sized 17031 . 

சித்தேலம் 18734 

shag 30131, 3022, 30924, $1123, 312%1 

Se hal 30123 

சிவன் வேம்பு 125௦1 

சிவனார். வேம்பு 33522) 5821. 

சிற்றா மல்லி 120௨3 

சிற்றாமனக்கெனீளெய் 289213 

சிறய பயறு 37923 

Sad stag 17734, 19221, 32922 

சிறகாத்சொரி 39534 

அிறுகுரும்பை 38223



சிறுவழுதலை 

Fly Beh us 

சறுதேக்கு 

#3 go sae 

சீதாரறி 

சீதேவி 

சீந்தில் 

சர் (சீரகம்) 
” 

oa 

al 

சுக்கு 

செநங்கொட்டை 

செஞ்சாத்து 

செபகப்பூ 

சென்பகம் 

சென்பக மொட்டு 

சென்பக பேர் 

செந்தாமரை 

செப்புமுள்ளி 

செங்கழு 

தீர்கீகிழங்கு ) 

291௨4 

182.2 

44851 

16932 

714522, 

126234, 

125:1, 
369!1, 

12831 

12533, 
198௨2... 

17633, 
32422, 

12831, 
15223, 
16921, 
31534, 
36421, 
39522, 

153.21, 

295.1 - 

18024, 

187.1, 

33044 

329.2 

336.22 

25722, 

179.3, 

196-2, 

370.41, 

126:5, 

26634, 

39724, 

32532, 

13222, 
15731, 
18321, 
34031, 
36921, 
40123, 

16422, 

26131 

38221 

33623 

186.1, 

329:1, 
45831 

149714, 

26924, 

25921, 

350௨3, 

134.1, 

758௨51, 

195௨1, 

353.1, 

37551, 

4135.1, 

30423 

26022 

358.1, 

18022, 
36284, 

27127, 
38133 

13631, 
15931, 
28025, 
35522, 
38223, 
44722, 

36422, 

187-41, . 

38164 

28023, ° 

149.14, 

16722, 

286.2, 

362.2, 

393231, 

458.3



செம்முள்ளி ... 50222 

3
 
|
 

செல்வள்ளி 126.45, 14031 

சென்கைரம் ... 28823, 33632 

சேங்கொட்டை | 16323, 33433 

சேம்பு ். 18932, 41223 

சேவுகம்ளேர்' 393.3 

தீகீகோலம் 14723, 14821, 14922, 18024, 

26934, 38222 

தகரம் 448314 

Sia. (ததெ௱ண்டை) 302௨2 

தமணோர் மீட்டான் 20021); 26923 

தம்பரதீதிர் சாறு 29734 

தனியா | 36334 

தானிக்காய் 336௨3 

தானறி 12422, 521௦3, 351௦31, 355252 

தாழை விழதச்சாறு 260.3 

தப்பிலி 126௨6, 132௨2, 13431, 15623, 13932, 

140.71, 14921, 5222), 15731, 15831, 

180.2, 183.1, 19531, 19821, 28632, 

304.2, 308.1, 340241, 37131, 37832, 

| | 41321 

திரிகருகு 17521, 18023, 193:4, 293521, 2945, 
356௦3) 4473, 4584 

திரிபு ரமெரித்தாள் 
சாறு (ச௪வன வேம்பு) 306.1 

திரிபுளரைக்ககினிச்சாறு 30622 

நிருக்கம் (குந்திநக்கம் )34 222



திரகுகள்ளி வேர்ப்பட்டை 32622 

திருடியிர் சாறு (கள்ளி) 30631 

தத்தி வேர் | 31623 

gum 10532 

துவரம்பருப்பு 35143 

துவரை $4354, 45762 

துளசி! 36123 

சாதனை ... 72224) ததத 

gr same mil 10723 

ST gamer 118.23, 12622, 137232, 139:2, 

18222, 19232, 19521, 19633, 
20023, 327:3, 338231 

தூதுவளை பூ 177.2 

தெங்கம்பழத்திம் சாறு 32552 

Aga ath gt “27724 

தெற்காம்பூ 45922 

தென்னிளம்பூ 462.1 

தேங்காய் 41332 

தேங்காய்ப்பால் 1214 

- தேசிக்காம் 362i4 

Gsetiupd 13434, 15933 

தேலதாரம் | 25732, 35121, 35531 

Gshodms 45321 

தேற்றான் கொட்டை 26322, 45638, 45824 

தோள்றி 18004



நக.ரம்பழம் (செள்னகரம்- 
பழம்) 

நத்தைச்சூரி 

நல்லெள்னெயி. . 

கறிப்பயறு 

நற்கருகு 

நற்சீரம் 

தற்கரகம் | 

நற்றாஈமனக்கு 

நறுவிலி வோர் 

நன்னாரி 

நாகப்பூ 

நாகவல்லி (வெற்றிலை ) 

நாயஞக்கி வடவோர் (தாயு 
gal) 

நாயுருவி 

. நாலல் 

தாவல் 

நாவல் பட்டை 

மில்க்குமித் 

நிலப்பனை 

நிலவாகை 

லே எம்பு 

32044 

415௨31 

19322, 

38202, 

269.2, 

121.3 

40261 

13622, 

32421, 

3244 

170௨3 

17925, 

26931, 

140.3 

18033, 

129:2, 

34421 

14033 

17722 

32934 

37621 

12131, 

11023, 
29431, 

14023, 

197:3, 

33923, 

29724 

183.3, 

33025 

18333, 

327.4, 

26171, 
13721. 

140.2, 

177243 

20121, 

25751, 
40124, 

193.3, 

192௨4, 

35621, 

530.2 

269.1, 

319.2 

28901, 

44623 

286௨3, 

261௨2, 

355.41, 

338௨2 

19201, 33831, 36931



இன்பம் 

தீர்முள்ளி 

தீர் எள்ளி 

"நீரிவள்ளிக்கிழங்கள் 
சாறு ட 

நெல்லி 

நெருத்சி 

நெற்பொரி 

சேர்வாளம் 

நொச்சி 

-தொரசிீசிச்சாறு 

பங்கம்பாளைவேர் 

பசும்பயறு 

பச்சிலை 

பச்சை மாபி 

பஞ்சமூலம் 

பயறு 

பருத்தி 

பருலரிசி 

பழநீதேங்காய் 

Lip iG Lie] 

பறம்பு 

14221, 

45322 

18625 

177௦3 

11023, 
147.2, 
30331, 
40222, 

177.2, 

110-2, 

379.3, 

136-1, 

298.1, 

14233, 

13233, 

35134, 

12821 

18161, 

37331 

30022 

37434 

18222 

3902, 

32531 

260:3 

4567 

27427, 

12123, 
19023, 
316_43.. 

59424, 

45023 

12834, 
38323, 

14534, 
30732, 

17221, 

27923, 

391424, 

187.3, 

S94 31 

28922, 

12122, 

32121, 

351௨73, 

7187௦4, 

37431, 
38432 

158.3, 

30923, 

27401, 

29732 

40453 

27021, 

$51°3, 

126.6, 

260.4, 

35331, 

325.3 

375.1, 

32122, 

33152 

340.24 

33 
370.1 

128.1, 

26954, 

$55.1, 

378.1, 

18324, 
$5622



பற்படாகம 

பனிச்சை 

பவ்றிக் குறும்பனை : 

பாகற்காயி 

பாக்கு 

பாலை 

பாலை வேர் 

sts 

பிச்சழூலம் 

பமீனாக்கு 

பிர மி 

பிரம்யிலைச்சாறு 

புங்கம்பழம் 

புங்கு 

புடலங்காய் 

புடோல் 

புரிபதாளி 

புரியவேவி 

புவியடை வேர் 

புவிநடலைக் shag 

புளிய ம்பட்டை 

புளியமரம் 

புள்பங்கொட்டைத் - 
தோல் 

பூகம் 

பூசனிக்காய் 

FANS 565 

36431, 

31623 

18622, 

18132 

32633 

310:2 

17734, 

31532 

9123 

4503, 

19633, 

17524 

33223 

33123 
415:2 

36932 

26021 

269:3 

12633 

34432 

40422 

358:2 

29௦௨2 

446௨3 

41222 

322422 

37123, 37461 

338.22 

353.1 

457.2 

360.1



பூசனிப்பழம் 37323 

பூசனிப்பூ ப 356௨3, 374314 

Wor 10522, 121௨1, 33622, 45822 

பூலாவிலைசீசாறு 260௨2 

பூலா வேர். 4214201, 37661 

பூவித்தளிர் ட. தம 

பூஎம்பழம் 135564 

பூவரசு 45834 

பூனைக்காவயிச் வம 17821 

பெருங்காயம் 14531, 16821, 183;$1, 257.3, 28731, 

30734, 33323, 41322 

பெரியதாமரை 17922 

Gury model 26331 

GigE Len 40423 

பெருமருந்து 18224 

பே ராமல்லி 526_2, 389௨4 

பேராமுட்டி 269௨22, 38322, 404.0. 

Cu heer 15003, 18624, 33001, 35522, 38133 

பேய்ப் புடோல் 353௦4 35522, 36152), 36453) 37031, 

2732ம் 

பொக்களம் 
( பெருமருந்து ) 914௨1 

பொன்னாங்காணி 118.4, 1864, 26021, 36421, 41555 

பெரன்முசுட்டை 45547 

பெரற்கொள்றை 33133 

பொன்ன வரை 9733, 44831 

மகிழ் 40272



டமத்சள் 14235, 16331, 29831, 31921 

மத்சிட்டி 18323 

மத்தம் 19363 © 

மத்தன் (கமத்தங்- 
காயி 14022) 464.3 

மதரம் (அதிமறசம்) 12324, 18751, 37124, 58421 

மரமத்சள் 1451, 16431, 44912 
மற வாதவ்டை 33153 

LO fis tb 35321, 44723 

மரு 358223 

மரு guts மென்- ன 
கொடி (மிளடி) 323 

மருதம்பட்டை 44632 

மருத | 458.1 

_ மலையிற வேவல் 34.0 22 - 

மலையரூேே வலி 1387௨௦ 

மாகம் (எருஃகு) 45451 

மாகாளி 12623 

மாங்காய் 41331, 41323 

மாத்சி 18722, 26131, 27023 

மாஜஞ்சில் 180.4 | 
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