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சட்வள் துணை 

நகுல சகாதேவர் 

அருளிச்செய்த 

- சு ஓ 

 அசுவசாண்துரம் 

இஃசு 
இசாமசாதபாம் 

லேட் - பொன்னுசாமி தேவரவர்கள் 

spread ரைட்டர் 

முத்துக்கருப்பபிள்ளை அவர்களால் 
பல ஏட்டுப் பிரதிகளைக்கொண்டு 

யாவரும் எளிதில் அ௮றித்துகொள்ளும் பொருட்டு 

பிழையறச் சீர்திரு த்தப்பட்ட, 

mater 

பதிப்பாளர் : 

அமரம்பேடு. குழத்தைவேல் முதலியாச்' 

தெய்வமகள் வீலாச அச்சுக்கூடம் 

சென்னை 

பதிப்புரிமை] 1961 - [Oupps-



காபிரைட் அறிவிப்பு 

இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் தெரிலிப் ௮௮ 

யாதெனில் :--* அவ சரஸ்நிரம்'” என்னும் இக் 
நூலை ம-ா-ஈ-ஸ்ரீ, கோளப்பஞ்சேரி, செல்லப்ப 
முதலியார் அவர்கள் பேரிலிருக்க ரிஜிஸ்டர் கா.9 

ரைட், சுதந்தரத்தை அடியிற் கையொப்பமிட்ட 

௮. குழந்தைவேம் முதலியாராகிய கான் கரையத்திற் 
குப் பெற்றுக்கொண்டு என்னால் அச்சிட்டு வெளிப் 

படுத்தி யிருப்பதால் என்னுடைய உத்திசகின்றி 

இப்புத்தகத்தை யாதாமொருவர் அச்சிடுவ?ேல் 

இக்தியன் காபிரைட் சட்டப்படி தண்டனைக்குட் 

படுவார்களென்பசை தெரியப்பத்தியிருக்கறேன். 

இப்படிக்கு, 

௮. குழந்தைவேல் முதலியார், 
தெய்வமகள் விலாசம் பிரஸ் 

9, தாண்டவராயப்பிளளை வீதி, 

செளகார்பேட்டை போஸ்டு, சென்னை.



அசுவ சாஸ்திரத்தின் 
பொருள் அட்டவணை 

one 

பெயர் பக்கம் 

பற்களால் ஆயுள் அறியும் மாதடாப்பு 

பற்களால் ஆபுள் அறியும் வருஷடாப்பு 

[தயங்களின் பயன் 
குதிரை ஜனிக்கும் வேளையின்பயன் 
பற்களால் ஐயுளறியும் டாப்பு : 

குதிரையின் அயுள் பற்களாலறியும் வகை 

அவையசவன ' 

குதிரை விலைக்கு வாங்கும்போது 

பார்க்கவேண்டிய சகுணங்கள் 

சாரதி பறியும்வகை 

குதிரையின் ராசியறியும்வகை 

சுழியிலக்கணம் : 

நன்மையைத்தரும் சுழிகள் 

இரண்டார்தரக்குறிப்பு 

சுபாவிர்த்த பலன் 

அசுபாவிர்த்த பலன் 

எச்சரிக்கையுடன் கவனிக்கவேண்டிய சுழிகள் 

பிரதானமா யறியவேண்டிய சுழிகளின்பெயர் 

இல்வேழு குறிகளுக்கு உசவாதென்றறிக 

௮ஞ்சனம் என்று பெயர் 

குதிரைக்கமையவேண்டிய மக்களக்குதிப்பு 
அளவு இலக்கம் 
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6 பொருள் அட்டவணை 

பெயர் பக்கம் 

அருணபேதம் 

அவயெமறியும்.பலன் 

காடியீதிர்.து அதனால் வியாதியை 

பகுத்தறியும் வகை 
குதிரைகளுக்கு வியாதியின்குணம் 

பகுத் தறியும்வகை 
உள்வியாதி 

,குதிரைகளுச்கு பேதிக்கு கொடுக்கும் விபரம் 

பேதியாசாத பெரிய குதிரைக்கு பக்குவம் 

மட்டகுதியைகளுக்கு பேதிமருர்.து 

சாட்டுத்தட்டுக்கு பேதிமருர்து 

சாதுசாதி குதிரைகளுக்கு கொடுக்கும் 

ஓர்விச பேதிமருக்௫ 

வெளிகவியாதி ௮.றுபதையும் 

பிரித். துக்காட்டிவோம் 

வெளிலியாதி 

உள்ளுக்கு மருந்து 

GP களுக்கு கண்ணில் புழுவிருக்குமாகில் 

குதிசைகளுச்கு எமுவகைச் சுரங்களுண்டு 

முன்சண்ட எழுவகைச் சுரத்.துக்கு 

முண்டாகு மடையாளங்கள் 

குஇிரைகளுக்குச் சம்மந்தப்பட்ட 
வாய்வுகளின் விபம் 

18-சு. இலைக்கு வயிற்றுவலி கண்டிருந்தால் 

பக்குலம் 

மேற்கண்ட வியாதிக்கு வேறொரு பக்குவம் 

பாரசினாவின் விபரம் 
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பொருள் ௮ட்டவணை 7 

பெயா் பக்கம். 

இந்த வீக்கத்திற்கு. ஏதிசடக்தொடுக்பும்சிபாம் 98 

ஐசாபாறு 97: 

விக்கம் 100 

தலைநோய் 109 

விரைவாதம் 107 

சகலவித காரயத்தின்மேற் பூசுஞ்சேர்வை 108 

குதிரைக்கு விரையடிக்கும் விபரம் 11ப 

Orr JA pHE | 112 
ஆடா 114 

பசதேசைசர் 117 

மோத்திரா 119 

மூசலி 119 

சக்கசேயவ்வல் 121 

உஷார் 126 

சேம்பா 177 

குதிரைக்கு மார்பிடிப்புக்கு மருக்து 128 
குதிரைக்கு அடிக்கும் பலவித லேப்பு 128 
பேல் 129 

முதுகுபுண் 186 

பம்மணி 185 

பலமுறைகள் 186 

குதிரை இளை த்தப்போனா லதற்கு மசாலா 189 
குதிரை நாளுக்குகாள் இளை ச்சப்போனால் 

கொடுக்கு மசாலா 140. 

பத்தீசா மசாலா 141 

வெய்யற்காலத்தில் கொடுக்குங் 

குளிர்ச்சி மசாலா 148



3 பொருள் அட்டவணை 

பெயர் பக்கம் 

குதிகா மாதவாளைக்கண்டால் 

இச்க்க மசாலா 144 
மாதவான் குதியையைக்கண்டால். 

இச்ஈக்கு மசாலா 145 

குதிசையின் குளம்புச்குள்ளிருக்கும் மாமிச 
மெல்லாமழுக சே தப்பட்டு ௮ தனால் 
சிழோடிவருமாகல் பக்குவம் 145 

தாசாமசாலா. 148 
இரைப்புகண்ட குதிரைக்கு 149 
காற்குளம்புக்கு ஒத்தடம் 149 
அருாமிபண்னணுறெ குதிரைக்கு கடிவாளத்திலே 
பூசு தற்கு ஒர்வித கைகண்ட முறை 161 

user SBS sip sid 154 
சாசினி 156 
Serer 156 
குதிரைகளை வைத்திருக்கும் ஒழுங்குகள் 158 
கவனிப்பு 160 

அன்பத்தைத்தருகின்ற சுழிகள் 100 
சன்மையைத்தரும் சுழிகள் 161 

பொருள் அட்டவணை 

முற்றிற்று,



உ 

கடவுள் துணை 

அசுவ சாஸ்திரம் 

குதிரைகளின் பற்களால் 

ஆயுள் அறியும் மாத டாப்பு 
அவவழத்கும்முவாய 

மாதம் டாப்பு Gp வியஞ்சனம் 

1 முதற்8ட்பல்லிரண்டு 

முளைக்கத் அவக்கும் 1 ர 

2 மேற்படி.பற்கள் பூரணமாகும் 2° of 

8 ௩ஈடுப்பல்லிரண்டும் முளைக்கத் 

அவக்கும் 3 99 

க் மேற்படி பல்லிரண்டும் 
பூரணமாகும் 4 டீ 

5 பாரிபட்சமென்கிற சடைப் 

பல் முளைக்கும் 5 

6 மேற்படி பல் பூரணமாகும் 6 'ருட்டினம் 

7 தடுக்ட்பல்லிரண்டும் 
வெண்மையாகும் T ன 

8 மடை பற்களுக்கு மேற்பல்லிர| 6 ச 

ண்டும் வெண்மையாகும் ந 9 அ௮ருணம்



30 ஆயுளறியும் மாதடாப்பு 

மாதம் ட சப்பு 

4 தடுக்கட்பல்லிரண்டும் 

வெண்மையாகும் 

10 சடுமேற்பல்லிரண்டும் 

வெண்மையாகும் 

11 பசரிபட்ச மென்கிற சடை 
தட்பல்லிரண்டும் வெண் 
மையாகும் 

12 மழை. சடைமேற்பல் oot 
டும் வெண்மையாகும் 

(ஷ் வியஞ்சனம் 

10 ஸ் 

11 

19 சுக்கிலம் 

18 ர 

14 ர 
15 அரசம் 

16 ஸு 

117 ,



குதிரைகளின் பற்களால் 

ஆயுள் அறியும் வருஷ டாப்பு 
seit 

டாப்பு. - இவியஞ்சனம் 

£ீழ்மேற் பன்னிரண்டுபற்களும் | 
வெண்மையாகும் 18 மட்சிகம் 

ஷே. பற்கள் பனிரண்டுங் காவி 
QUT agin BD 19 9 

முதற்£ட்பல்லிரண்டும் விழுந் துமுளை 20 » 
தடுக்கட்பல்லீரண்டும் க்கும் 91 சங்கம் . 

பாரிபட்சமெலுங்கடைப் 22, 

பல்லிரண்டுக்கும் 28, 

நடுப்பல்லீரண்டிலும் $ய்நீண்டகோ2ி ,, 
கடைப்பல்லிரண்டிலு ] டாயிருக்கும் 26 , 

Sais | crt 97 கம்பம் 

siete | கறுப்புநிறமா 24 உலூகம் 

நடுப்பல்லிரண்டிலும் * மாய்த்தோ .36 “a 
கடைபல்லிரண்டிலும் |) ன்றும் 29 ன 

மு.தற்பல்லிரண்டிலும்) விபுதிகிறத்தில் 860 பதனம் 
தடுப்பல்லிரண்டி gin > முக்கோணமா 81 9 
சுடைபல்லிரண்டிலும்) ய்க்காணும் 832 ,, 

பச்சைஙிறத்தி லறுகோ 
ணமாய்க்கானும் 

ஏகடுப்பல்லிரண்டி லும் 
கடைபல்லிரண்டிலும் 

முதற்பல்லிரண்டிலும் 

முதற்பல்லிசண்டிலும் 

மதுவர்னமாசப் புள்ளி 
விழும் 

தடுப்பல்லி.ரண்டி லும் 
கடைப்பல்லிரண்டி லும்



12 யுளறியும் வருஷடாப்பு 

டாப்பு @ வியஞ்சனக் 

முதல் 
ஈ0ப்.பல்லிரண்டிலும் 
கடை 

சங்குதண்டிபோற் சவுக் 
கமாயிருச்கும் 

சடை: 

முதல் 
நடுப்பல்லிசண்டிலும் 
கடை 

அசைவு சொடுக்கும் 

முதல் 
நடுப்பல்லிசண்டிலும் 
௬... 

முதல் 
சடுப்பல்லிரண்டிலும் ( பல் விலகக்குழிவிழும் 

விழ ஆரம்பிக்கும்.
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டே 

கடவுள் அணை 

அசுவ சாணஹ்திரம் 
cotton 

தேயங்களின் பயன் 

1-வ.த இறாகு தேயத்தில் இறகு அறபென் 
௮ம் இறாகு அஜமென்றும் இரண்டு பிரிவுண்டு 
௮ தில் இறாகு அறபெலும் !பிரிவில் சாஷ்சசெனும் 
பட்டணத்தைச் சேர்ர்த ஈஈதெனு மூரிற் ஜனிக்குங் 
குதிரைகளானது சகல தேசத்துக் குஇிரைகளிலு 
மிகுர்ச பிரபலமானதாயும், யோக்கியமான குதிரை 
களுக்கு வேண்டிய சசல நற்குணங்களோடும் இர் 
திரிபக்கட்டுள்ள தாயும், கல்ல ஈடத்தையை யுடை 
யதாயும், குற்றமற்ற கடையை புடையதாயும், 
காத்தியை புடையதாயும், தயிரிய முள்ளதாயும், 
விவேக முள்ளதாயும், உயுத்தியங்களி லெதிர்த் 

தோடுஞ் சக்தியை புடையதாயும் ஈன்றியறிதலா 
யும், தன் எசமானனைச் காபபாற்றுங் குணத்தை 
யுடையதாயும், சவாரி செய்பவன் சவாரிச்குத் 
தகுர்ச ரடையை யுடையதாயும், இன்ன மிதைப் 

போலெொத்த ௮கேக கற்குணங்களைப் பொதிந்த 
தாயு மிருக்குமென்ற௮ும், ஆகையா லிந்தக் குதிரைக் 

கொப்பான குதிசைக ளில்லையென்றும், இன்னமும் 

இக்தக் குதிரைகளுக்கு வயது ஐம்பது அல்லது 
அறுபதுவரையி லிருக்குமென்றும், இசன் விலையை 
இவ்வளவென்௮ மதிக்கக்கூடாதென்றும் சாஸ்திரி 
கள் சாஸ்இிரங்களிற் சொல்லி யிருக்கன்றார்கள். . 

௮3
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_ 2-வது, இருகு அஜமெலும் பிரிவில் குளசா 

Ceres Bp தேசத்துக் குட்பட்ட சஸ்தானென்னு 
apie ஐனிக்குங் குதிரைகளும் மேற்சொன்ன சகல 

ஈற்குணங்களையும் பொதிர்ததா யிமுந்தூ இதை இச 

ண்டார்கரமென்று சொல்லப்படும், 

8-வது. அறபுதேசத்துக் குட்பட்ட ௮தனெ 
ன்னுமூரிற் சனிக்குங் குதிசைகளும், குறுசானென் 
ற -சேசத்தைச்சேர்ச்த குதிரைகளும் ஆதஇக ப்ராக் 
இரமத்சையுர் த;பிரியக்தையு முடையதா யிருக் 
கும். 

4-வது, சாபுல்கக்காசென்னுர் தேசத்துச் குதி 
ரைகளானது ௮௪ சுருசஈருப்புள்ளதாயும், வேச 
ததையுடையதாயு மிருக்கும் பினும், முல்த்தா 

ளென்லுர் தேசத்.துக்  குதிராகளானது உருவஞ் 

சிறியதாகத் தோன்றினும் ௮தஇிக பலத்தை புடைய 

தாயிருக்கும். . 

8-வது, காபுலைச்சேர்ச்த காமிகளில் இலக்கி 

சேங்கலென்றொரு காடுன்39, ௮க்தக் காட்டில் சஞ் 

சரிக்குங் குதிரைகளானது மிகுந்த சிலாக்யெமும் 

புகழ்ச்சியு முடையதா யிருக்கும் 

0-வ.து. இர்தஸ்தான் தேசத்தைச் சேர்ந்த 
மான்தேச கான்தேசு என்னுமரில் ஐனிக்குங் குதி 

சைகளும் அப்படியே யிருக்கும். 

/[-வ.து. கெங்கா ஐம்சாவென்னும் ஈதியோரத் 

ன செங்காத்திரி பிமராத்திரி என்னுமூரில் ஜனிக் 
க்கு திசைகள் மிகுக் ச சிலாக்பெப்பட்டசாக விரு 

igh
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8-வது. கச்சிசேசத்துச் குதிசகளான௮ ௮ 

கிலும் பலத்திலும் ஓட்டத்திலும் ௮திக பிரபலமா 

ன. இதை அ௮றபிராச்ெத் தச் குதிரைகளுக்குச் 

சமாரனமென்று சொல்லுவார்கள். 

9-வத, காட்டேவாரிற் சனிக்குங் குதிரக 

ஞம் மேற்சொன்னபடியே யிருக்கும். 

10 argo. கோலாசென்னுமுரிற் சனிக்குங் குதி 

ரைகரூம், கேப்பு குதிரைகளும் உதபமாட்டாது, 

11-வது மட்டங்களில் பைகோமட்ட முதற் 

ஐரமாயும், அர்சுமட்ட மிரண்டாந்தரமாயும், பழனி 

மட்டம் மூஎ்றாச்தரமாயுஞ் சொல்லுவார்கள். 

19-வ.த. தட்டுவாணிகளில் மசாட்டிய தேசப் 

அதீ Batt safle ton முதற்றாமென்று சொல்லப் 

படும், 

குதிரை ஜனிக்கும் வேளைப் பயன் 

குதிரை இரவில் முதற்காமத்தில் சனித்தால் 

௮.தனால் எஜமானுச்கு சம்பத்துண்டாய் நாளுச்சு 

நாள் குதிரை லாயங்களில் குதிரைகள் நிறைந்து 

அதிக பாக்பெத்தைக்கொடுக்கும். இரண்டாஞ்சாம 

த்இில்சனித்தால் ௮தினால் எஜமானு த sae Cure 

ததையுடைப குமாரன் பிறப்பான். மன்றாஞ்சாமத் 

Ba சனித்தால் அதினால் எஜமானுக்கு நாளுக்கு 

தாள், ௮இக பாக்கெமுண்டாய செலவுக்கதிசமான 

வரும்படி.கள்வர்.ஐ திரவிபம்சேர்ந்து சவுக்கெயமூண் 

டாகும். சான்காம்சாமத்தில் சனித்தால் நஒதில்
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எஜமானுக்கு மகா செளந்தரியமுடைய குமாரத்தி 

பிறந்து பாக்கெமுண்டாய் யோக்பெமான மரும 
சன் லந்து மணம்புரிவான. இப்பயன்கள் சித்திசை 
மாதம தி மற்ற பதினொருமா தத்துக்குமாகும், 

இதற்கு விரோதமாய் குதிரை பகல் முதற்சாம 

த்தில் சனித்தால் ௮.தனால் எஜமான் நாளுக்குகாள் 

தரித்திரிவானாய் வரவுச்சதிக செலவுகளேறி வியா 

கூலத்சையடைலான். இரண்டாஞ்சாமத்தில் தனித் 

தால் அதனால் எஜமான் ௮௧ வியாதியையாவஅ 

பரணத்தையாவ.து மிகுக்த சலிப்பையும் தரித்திரத் 

௬ தயுமாவது அடைவான். ௮ல்ல.து தன் பிள்ளைகளு 

க்குத் தான் கருமஞ்செய்யத் கக்கவனாகலாவதா 

கான். மூன்றாம்சாமத்தில் சனித்தால் அதனால் எஐ 

மான் அதிக சல்தியடைர்து தீராத வியாகூலமுள்ள 

வனப் தன் பிள்ளைக்குச் தான் கருமஞ்செய்யத் தக் 

கவனாவான். சான்காம்சாமத்தில் சனித்தால் ௮2 

னால் எஜமான் தாரமிழந்து ௮தக வியாகூலத்தை 

ஙடைவான். இப்பயன்களுக்கு மேற்சொன்ன சத் 

இசைமா்த மொன்௮தகிர மற்ற பதினொருமாதத் 

அக்காகும். சத்திரைமாதத்தில்: குதிசை சனித்தால் 

அ தனால் எஜமானுக்கு வய.துகுன்றி பாக்ியெல்குரை 

tg தரித்திமேலிட்ட்ப் பலபல, வியாகூலத்தைக் 

கொடுக்கும் இர்த தோஷம் நீம்கும்பொருட்டாய் 

'தானர்தருமஞ்செப்து குதிசைக்குட்டியின் சாதை 

யறுத்துமூளிசெய்யவேண்டும், ௮ல்ல.த குட்டியைப் 

usG சசிகளுக்குச் கொடுத்துவிடவேண்டும், இப்படி. 

செய்யாமல் குட்டியை விட்டில் வைத்திருந்தால் 

அ௮.சுக்.ன்திக ஈஷ்டத்தைசக் கொடுக்கும்.
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குதிரையின் ஆயுள் பற்களாலறியும் வகை 

குதிசைகளுக்கு வபது கண்டிப்பாய் முப்பு 

தென்றுஞ் வெதேசத்துக் குதிரைகள் மாத்திரம் 

ஐம்பது HONS HD பதுவரையிலிருக்குமென்றும் 

ப்படி யிருந்தாலுஞ் சவாரிமுதலிய வேலைகளுக் 
குதவமாட்டாதென்றுஞ் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். 

குதிமையின் பற்களில் ஜர்.துவருடமுதல் வருண 

பேத முண்டாகுமென்றும், அதில் ஒவ்வொரு வரு 

ணம் மூன்றுவருட மிருக்குமென்றும், இந்த வ௬ு௨௪ 

பேதங்களர்ல் குதிரைகளின் வயதை இவ்வளவெ 

ன்று குறித்துக் கொளளலாமென்௮ஞ் சாஸ்திரக் 

களில் சொல்லி.பிருக்கிறார்கள். அதாவது ores 

பற்களின.து சுபாவகிறமா றி வேற்றுகிறங்கள் ஆரம் 

பித்தவுடனே ஐந்து வயதென்றும், அதற்குமேல் 

தோன்றும் நிறமொன்றுக்கு மூன். றுவருடமென்கிற 

கணக்கன்படி குறித்துக்கொள்ளவேண்டும், இந்தப் 

படி குதிரைக்கு முப்பத்திரண்வெய.தூ வரையில் 

காலிகா-ுறளிகா-குளிசா - காஜா - மாக்கா-சிங்கா- 

ஊளலிகா-லங்குனி-பெஸ்தி என ஒன்பதுகித நிறங்க 

அவையாவன: 

1-வது. குதிரையினுடைய பற்சளின் சபாவ 

கிறமாறி கஸ்தூரி அல்லது புகைநிறங்கொள்ளில். 

அர்த நிறத் துக்குப்பெயர். சாலிகாவென்று சொல் 

லப்படும், ௮ப்போ௮ குதிரையின் வய ஏழு ௮ல் 

ல.து எட்டென்று குறிக்கப்படும்,
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2-௧. பொன் அலலது மான்நிறங்கொள்ளில் 
அச்த கிறத. தக்குப்பெயர் ௮ருளிகாவென்று சொல் 

அப்படும்.. அப்போது perder aug uss 
அல்லது பதினென்றென்று குறிக்கப்படும். 

8-வது, கவெர்த பசகறை ௮ல்ல.து வந்த கார 
சிசி கிறக்கொள்ளில் அர்த நிறத்துக்குப்பெயர் குளி 
கரவென்௮சொல்லப்படும், அப்போது குதிரையின் 
லய. பதின்மூன்று அல்லது 2 பதிஞன்சென்று *குறி 

கக.ப்படும், 

4-வது. தாம்பூலத்துடன் சேர்த்து மென்ற 
அக்.தக்காம்பு நிறங்கொள்ளில் அர்த கிறத்துக்குப் 

பெயர் சாஜாவென்று சொல்லப்படும். அப்போது 

குதிகசயின் வயத பதினாறு ௮ல்லது பதினேழெ 

ன்று குறிக்கப்படும், 

tap சகிறங்கொள்ளில் அந்த கிறத்துக்குப் 

பெயர் மாக்காவென்று சொல்லப்படும். அப்போது 

குதிரையின வயது பத்தொம்பது அல்லது இருப 
சென்௮ ருறிச்கப்படும் 

6-வ.ஐ, முத்துச் சிப்பியின் நிறங்கொள்ளில் 

அச்த நிறத்துக்குப் பெயர் இங்காவென்று சொல் 
லப்படும். அப்போது குதிசையின் வயது இருபத் 

fread ௮ல்லது இருபத்திமூன்றென்று குறிக்கப் 

டூம், 

7-வது... பற்களில் துவாரங்கள் விழுந்து பக்க 

த்த மாமிசம் எடுபட்டுப்போனால் sis sour | 
சத்துக்குப்பெயர் ஊலிகாென்று சொல்லப்படும்,
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அப்போது குதிரைபின் வயது இருபத்தைக்து அல் 
லது இருபத்தாறென்று குறிக்கப்படும், 

8-வன பற்கள் ௮சைவுண்டாஇல் அத்தை 
வாளத்துக்குப் பெயர் லங்குனி யென்று சொல்லப் 

படும். அப்போது குதிரையின் வயத இருபத் 

'தெட்டு அல்லது இருபத்தொன்பதென்று குறிக்கப் 
படும், 

9-வது. பற்கள். விழ ,தரம்பித்தால் அந்த 

அுடையாளத்துக்குப்பெயர் பெஸ்தியென்று சொல் 

லப்படம். அப்போது குதிசையின் வயது முப்பத் 

தொன்றுவுல்லது முப்பத்தாண்டென்று குறிக்கப் 

படும். . 

10-வ.த, பற்கள் விழாமல் மேற்சொன்னகிறல் 
கள் முழுது மாறிப் பஞ்சுபோல் வெளுத்து கடை 

வாய்ப்பற்கள் கண்டிருக்குமானால் அப்போது குதி 

அ ரயின் வயது நாற்பதென்று குறிச்சப்படும், 

இவைகளின் விபரம் இசனடியிற்கண்டிருக்கும் 

உாப்பினா லறிந்துக்கொள்ளலாம், 

குதிரை விலைக்கு வாங்கும்போது 

பார்க்கவேண்டிய சகுனங்கள் 

1-வது, குதிரை விலைக்கு வாங்கப் பார்வை 

யிடும்போத குதிரை தற்செயலாவது ௮ல்லது வாகு 

குகறவர்களைச் - கண்டாவது அளுசானித்தாலுங் 

கூத்தாடினாலும் உடையவன் சொன்ன விலைகொடு 
த்து வாங்கனால் ௮திக சம்பத்தைக் கொடுக்கும்,
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அதுத. குதிரை வாங்குகறகர்களைப் பார்த்து 

வலது மூன்னக்காலை நீட்டி முக் தமாகில் ே உற். 

ன். னபடியே வாங்னெல் ௮திக பிரயோசனமும் 

சாளுக்குகான் குதிரைகளால் நிறைத்த லாபமும் 

அதிசு சம்பத்தும் உண்டாகும். ' 

8-வது. கு.திசை வால் குறவன் முன்பாக இல 

த்ிப்போடுமாகல் ௮திச சம்பத்தும் திரவிபமும் 

சுபசாமாயெ கலியாணமும் புத்திசபாக்கெமும் நீர்க் 

காயுசும் உண்டாகும். 

4-வது, குதினை வாங்குறெவளைக்கண்டு உடம் 

௯பச் சளுக்கெலும் தலையை பசைத்தாலும் தின் 

னும் புல்லை கக்கினாஓும் அம்பினாஓும ஏப்பம் லிட் 

டாலும் தலையிற் படுத்துப் புரண்டாலும் சிறு பப 

விட்டாலும் இவை முதலிய குறிகள் சாண்கில்ஆசா 

தென்றெண்ணிக் குதிபையை வரல்கக்கூடாது.வாங் 

இனால் அதிக அன்பத்தைபுர் தரித்திரத்தையும் 
'வியாகூலத்தையும் உண்டாக்கும். 

சாஇ யறியும்வசை 

குதியைகளின் பிரம்ம க்ஷத்திரிய வைசிய சூத் 

இச என சான்கு வகைப்படும், அவைகளைச் ச௮த் 

இல் நீர்தவிட்டு சோதிக்கவேண்டும். 

பிரம்மசா தி 

தண்ணீகாக் கண்டவுடனே ௮௪ சச்தோஷ 

ததை படைர்து கண்வரையில் மூழ் தண்ணீர் 

குடிக்கும். அல்லாமலும் தண்ணீரிலிறங்க எவ்வள 

வேனும் ௮ஞ்சமாட்டாது. இதின் குணமானது இர்
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இிரிபகச்சட்டிள்ளதாயும், ஈல்ல ஈடத்தையுள்ளதாயும், 
குற்றமற்ற ஈடையை யுடையதாயும், புத்தியுள்ள தா 
யும், சகலஞுதிரைகளிடத்திலும் கல்லமனதைபுடை 
ய;தாயு மிருக்தும் gts SSarurag மங்கல 
கரரியங்களுக்கும் இராஜாக்களைப் போய் தரிசிப்ப 
தற்கும் சுவாதீனப்படும். அபிலுஞ் சத் துருக்களேச 

டெதிர்த்துப் போர்செய்வதற்குப் பின்வாங்கும். . 

எஜமான் எதிரிகளோடு போர்செய்து வெற்றி 

யுடைய எவ்வளவு விரும்பினாலும் இரடி.யாவது முன் 

வையாமல் தன்னெஜமானை எதிரிகளிடத்தில் அகப் 

படவொட்டாமற் பாதுகாத்து விரைவில் வீட்டிற் 

கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும், 

கஷத்திரியசாதி 
தண்ணீரி லிரண்டுதட்டையும் மூக்கு வரையில் 

விட்டுத் தண்ணீர் குடிக்கும். இதன் குணமானது 

பசாக்ரெமமும் கோபமும் தேசபலமுள்ள தாயும்? 

சத் தரக்களின் பூரியை ரெபிர்கத்தக்எசாபும், பெ 

ருந்தொனி யுள்ளதாயும், பெரிய தேகத்தையுடைய 
தாயு மிருக்கும். இந்தக் Gave sore ox சத்துநச் 

களுடன் போர்செய்வதர் ற்கும், அவர்களை தேர்வுபடு 

த்தி எஜமானை வெற்றி படைலிப்பதற்குகவும் இதா: 

கள் எஜமான் மனதின்படிச் சத்துருக்களின் படை 
மேலேறி எஜமானைச் சத்ருக்களிடத்தில் அரப் 

படவொட்டாமல் போர்செய்து. எஜமான் கையில் 

சத்துருக்கள் அ௮கப்ப$ம்படிச்குத் தன கால்களி 
னாலடித்து, பற்களாற் கடித்தும், சத்ருச்களின் 

தேகத்தை துண்டுதுண்டாகச்செய்து எஜமான் எவ் 

வகையிலும் வெற்றி படைபும்படியாய்ச் செய்விக்.
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கும். ஆகையா லிர்ச சாதிக் குதிரைகளை உயுத்தங்க 
ஞூக்கு உதவும்படித் தனியாய்க் கட்டிவைத்து பாது 

சாத்.து வரவேண்டும். 

வைூயசாதி | 

ஜல ச்சக்கண்டால் ௮ஞ்சியஞ்சி கடக்கத்தக் 

ச.துமாப் தண்ணீரில் உதடிமட்டும் படாததுமாப் 
மேலிட்டாப்போல மிகவும் மெதுவாய்த் தண்ணீர் 

குடிக்கும் இதின் குணமானது வெய்யில் கானல் 
காற்று மழைரமுதலியவைகளைச் ச௫க்கத்தக்கதாயும் 

ஓப்வில்லாச சாயும், சுமைகளைச் சுமப்பதற் கும் வண் 

டக ளிழுப்பதற்கும் இன்னமு மிதைப்போலொத்த 

மூறட்டுகேலைக் குதவுமேயல்லாது சவாரிக்குதவ 
வும், எஜமாலுக்குக்கழ்படிக் து ஈடக்கவுமாட்டாது, 

குத்தொசாதி 
சவுக்கடிப்படாதொழியக் தண்ணீரிற் கால் 

அவைக்கமாட டாது இதன்குணமானது சகல வயோ 
க்கியத்தையும் ௮சுத்தத்தையும் உடையதாசகிருக் 

கும், இது சவாரிக்கு உசவமாட்டாது சிலவேளை 

களில் எஜமானைச் ழேதள்ளி உதைத்து வாயினாற்' 
குடித்து மனதில் பகைவைத்துக்கொண்டு கொன்று 

போடும் ,தகையால் 'இரீதமாஇரிக் குதிரைகளை ஒரு 

போதும் வாக்கலாகாது வாங்கினால் அதிக ஈஷ்டத் 
தைக் கொமிச்கும். 

குதிரையின் ராசி யறியும்வகை 

குதிரை ஈடுக்தரமாயும், அதிகமாய்ப் பருத்து 

விராமலும், அதிகமா யிளைத்திராமலும், கால்களதிக 

உசச்தைபுடையதாயும், கோபத்திலும் பயிலும்
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அ௮திகப்பட்டதாயும், தன்னரு?லிருக்குக் குதகாக 

ளோடு ச௯்டைசெய்யுல் குணத்தை யுடையதாயும், 
அதிக வேகமும் அஷ்டகுணமும் வாய்க்கடிசும் 
செட்ட ஈடத்தையுமுடைய குதிரையை சாத்தி 

இசாசி எனப்படும், 

குதிரை மிகமெலிந்தும் இளைத்தும் ௮தி௫௪ ore 

ச்கரயும், சக்தோஷமாபம், எஜமான் சொற்படி ஈட 

ப்பதாயும் இடக்குகள் செய்யாததாயும், அதிக நித 
திரை யில்லாததாயும், கெய் சர்க்கரை முதலிய . 
இனியபதார்த்தங்களை யுகந்ததாயு மிராகின்ற குதி 

கைகளை பத்தவிராச எனப்படும், 

குதிசை யதிக புஷ்டியாயும், சோம்பேறித்தன 

மாயும், தன்னருகிலிருக்குக் குதிரைகளோடு திச 

பிரியத்தை ய்டையசாயும், சுறுசுறுப்பில்லா ததாயும் 

படுக்சையில் கால்களை நீட்டிக் கொள்ளுகறதாயுமிரா ' 

னின்ற குதிரைகளை Shock எனப்படும், 

சுழியி லிலக்கணம் 
குதிசையின் தேகத்திலஓுள்ள உசோமக்களில் 

பலலிதமான சழிகளுண்டு, அவைகலின் வடிவும் 

அளவும் இஉமும் பயனுமிப்போ தெடுத்துக் காட்டு 

வோம் 
மன்மையைத்தருஞ் சுழிகள் 
குதிை ரக சழுத்தின்£ம் பேஷ்பந்துக்கு 

மேல் தாது அல்லது முன்று ௮ல்லதுஇரண்டு அல் 

அது ஒரல்குல நீளத்தில் ஈுழிபிருந்தால் தெய்வமணி 

என் அபெயர், இந்தச் சழிக்குமுன்: மற்ற எந்தச் 

சுழிகளின் பொல்லாப்பும் ஒன்றுஞ் செய்யமாட்



தக் அசுவ சாஸ்திரம் 

டாது, இதனால் எஜமானுக்கு காளுக்குகாள் ௮திச 

சம்பத்தும் தீர்க்காயுசம் புத்தாபாக்கியமும் தேச 

சவுக்வெமும் சர்த்திபுமுண்டாகும். | 

2, ருளம்புக்குமேல் இசண்டு ௮ல்ல2ஓசங்குல 

நீளத்தில் மயிர்வளர்ர்திருர் கால் சிந்தாமணி என் 

அம்பெயர், இதனாலிர்தக் குதிரையின் எஜமானுக்கு 

- அதிச பாக்யெத்தையும் சவுக்செத்தையுங் கொடுக் 
கும், அர்.தக் குதிரை யிருக்றெலரையில் வே. குத 
ஸரவாந்குவது ஈன்மையல்ல, இன்னமு மிதையதிக 
விலைகொடுத்து வாங்கவேண்டிபது 

8. குதிரை முதுகின் வலது பக்கத்திற் சுழி 

யிருந்தால் மேகலை என்று பெயர். இதனா diss 

குதிசையின் எஜமானுகச்குச் சரத் தியையும் ஐவரி 
யத்தைபுங் கொடுக்கும். 

4, தொண்டையின்£ம் இடபத்தின்௧ழுத்தைம் 
போலே மயிர் குணுச்கசாப் வளர்ச்இருக்குமாகில் 
சண்டாப ரன என்.று பெயர், இதனா லிந்தச் ௫.௯. 
பின் எஜமான் எப்போதும் வெள்ளி பொன் ஈவரச் 

இனல்களில் மூழ்செ யதகசம்பத்ை த புடையவனா௪ 
விருப்பான் 

8, குதிரையின் தலை நெற்றி மார்பு பிடரி பீ௪ 

த்தினருகு இவ்வைச்திடக்களிலுஞ் சழியிருந்தால்: 
ஜெயமங்களம என்ற பெயர். இது சகல குதிரை 
களிலும் மிகுந்த; ஜெயத்தையுடையதாயும், சன் ௭௪ 
மானுக்குக் சத்தியையும் வெற்றியையும் ஆதாயத் 

தையும் கொடுக்கும். இக்குறிப்புள்ள குதிரையின்: 
பெரில் ஏ௮ம்போ.து ௮தின் காலுக்கு முத்தமிட்டு
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கண்ணைத்துடை உதவும்படித் தனியாய்க் கட்டி 

வைத்து பாதுகாத்து வ. சவேண்டும். 

வைியசாதி 

ஜலத்தைக்கண்டால் அஞ்சியஞ்சி ஈடக்கத்தச் 

கதுமாய் தண்ணீரில் உதடுமட்டும் படாத.தமாய் 

மேலிட்டாப்போல மிகவு மெதுவாய்த் தண்ணீர் 

குடிக்கும், இதின் குணமானது வெய்பில் கானல் 

காற்று மழைமுதலியவைகளைச் ச௫க்கத்தக்கதாயும் 

ஓய்வில்லா ததசயும், சுமகளை ச்சுமப்பதற்கும், வண் 

டிச ளிழுப்பதற்கும், இன்னமு மிதைப்போலொத்த 

முறட்டுவேலைக் குதவுமேயல்லாது சவாரிக் குதவ 

வும் எஜமானுக்குக் இழ்படிர் து நடக்கவுமாட்டாது. 

.சூத்திசசாதி 
சவுக்கடிப் 'படாதொழியத் தண்ணீரிற் கால் 

வைக்கமாட்டாது, இதின் குணமானது சகல 

லயோக்கயெத்தையு ,௮ஈத்தத்ையு உ உடையதாக 

விருக்கும், இது சவாரிக்குதவமாட்டாது சில 

லோகளில் எஜமானைக் £ீழேதள்ளி உதைத்து, 

வாயினாற் கடித்து மனதில் பகைவைச்துக்கொண்டு 

கொன்ழறுபோடும், கையா லிர்தமாதிரிக் குதிசை 

களை ஒருபோதும் வால்கலாகரத, வாங்கினால் ௮தஇ௪ 

கஷ்டத்தைக் கொடுக்கும். 

குதிரையின ராசியறியும்வகை 
குதிரை ஈடுத்தரமாயும், அதிசமாய்ப் பருத்தி 

சாமலும், ௮தசமாயிளை த்திசாமலும், கால்க ளதிச 

உரத்தையுடையதாயும், கோபத்திலும் பதியிலு ம தி் 

கப்பட்டதாயும், தன்னருகிலிருக்குங் குதீரைக 

௮ 8
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ளோடு சண்டைசெய்யுங் குணத்தை புடையதாயும், 
as வேசமும் தஷ்டகுணமும் வாய்க்கடிசும் 
செட்ட ஈடததையுமுடைய : குதிபையை காத்தி 

இராச எனப்படும். 

குதிரை மிசமெலிர்தும், இளைத்தும், ௮த௪ 
'காசக்காயும், சசதசோஷமாயும், எஜமான் சொற்படி 
சடப்பதாயும், இடக்குகள் செய்யாததாயும், ௮திக 
கித்திசையில்லாததாயும், ெய்- ௪ரக்கசை முதலிய 
வினிய பதார்த்தங்களை யுகக்ததாயு மிராகின்ற 6B 
௯.ரகளை பத்தலிராச எனப்படும், 

குதிரை யதிக புஷ்டியாயும், சே சம்பேரித்தன 
மாயும், தன்னருகலிருக்கும் குதிரைகளோடு அதிக 
பிரியத்தை யுடையதாயும், சு.றுசுறுப்பில்லாததாயும் 
படுக்கையில் கால்களை நீட்டிச் கொள்ளு?றெதாயு 

மிசானின்ற ுதிரைகளை இரிராச எனப்படும். 

சுழிமிலக்கணம் 
குதிரையின் தேகத்திலுள்ள உசோமங்களில் 

பலவிதமான சுழிகஞண்டு, அவைகளின் வடிவும் 
அளவும்இடமும் பபனு மிப்போ தெடுத்துக் காட்டு 
வோம். 

கன்மையைத்தருஞ் சுழிகள் 

குதிரைச் கழுத்திக்€ம் பேஷ்பர்தக்கு 
மேல் சாலு அல்ல மூன்று ௮ல்லது இரண்டு அல் 

ல.து ஒரங்குல 8ீளத்தில் சுழியிருக் சால்,தெய்வமணி 
என்று பெதழ் இர்சச் சழிச்குமுன் மற்ற எந்தச் 
சுழிகளின், பொல்லாப்பும் ௮ன்றுஞ் செம்யமாட் 

Lt Be இத்தல எஜமானுக்கு சாளுச்குகாள் ௮திக
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சம்பத்தும் இர்க்காபுஈம், புத்திரபாக்கியமும், தேசு 

சவுக்கியமும், 2ர்த்தியுமுண்டாகும். 

2. குளம்புக்குமேல் இரண்டு அல்ல ஒரங்குல் 

நீளத்தில் மயிர் வளர்ந்திருந்தால் சிந்தாமணி என்று 

பெயர், இதனால் இந்தக் குதிரையின் எஜமானுக்கு 

௮ திகபாக்யெத்தையும், செளக்பெத்தையுங்கொடுக் 

கும் ௮ர்தக் Gear இருக்கற வரையில் வேறு 

குதிரை வாங்குவது ஈன்மையல்ல, இன்னமு மிதை 

அதிகவிலை கொடுத்நு வாங்கவேண்டியது. : 

8, குதிரை முதுன் வலதுபக்கத்திற் சழி 

மிருந்தால் மேகலை என்று டெயர். இதனா லிர்தக் 

குதிசையின் எஜமாளுக்குக் ர்த்தியையும், ஐவரி 

யத்தையுல் கொடுக்கும், 

4, தொண்டையின் உம் இடபத்தின் sys 

தைப்போலே மயிர் குணுக்காய் வளர்ந்திருக்கு 

மால், கண்டாபரன் என்று பெயர். இதனா லிந்தக் 

குதிமையின் எஜமான் எப்போதும் வெள்ளி-பொன் 

தவ.ரத்தினங்களில் மூழ்கு யதிக சம்பத்தையுடைய 

வனாக விருப்பான். 

5, குதிரையின் தலை நெற்றி மார்பு Gif Pas 

இனருகு இவ் வைந்திடங்களிலு ஞ் சுழி.பிருந்தால், 

ஜெயமங்களம் என்று பெபர், இது சகல குதிசை 

களிலும் மிகுக்த ஜெயத்த புடையதாயும், ser 

செசமானுக்குக் 8ர்த்தியையும் வெற்றியையும்? 

ஆதாபத்தையும் கொடுக்கும். இக்குதிப்புள்ள குதி 

ரையின்பேரி லேறும்போது அுதினகாறுக்கு முத்த 

மிட்டு கண்ணைத்துடைத்து தட்டிக்கொடுத்துச்
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சவசரிசெய்யவேண்டும். இன்னமும் இந்தச் குறிப் 
புள்ளகுதிரைகள் எவ்வளவுகிலையிருந்தாலும் வாங்க 
வேண்டும், இன்ன மிக்தகுறியுள்ள குதிரை கைவசப் 

படுவதும் ஒருபாக்கியமென் றெண்ணவேண்டும். :: 

6 குதிரையின் .தேககிறமொன்ருயிருற்.த. தலை 
மார்பு ஒருகால் பி.சம் வால் இவ் வைந்இிடல்களிலும் 

வெளுத்த நிறமுண்டாயிருர்தால் சஷ்டமங்கலம் 
சன்ன பெயர், தெய்வாகாயத்தினு விர் தக குறியுள்ள 
குதிரை வசப்படுமாகல் இந்த ஈன்றிக்காச கடவு 

ளூக்கு வர்தனஞ்செப்து சவாரிசெப்யவேண்டும். 
இன்னமுமிக்தக் முகுசையை மசாபத்திரமாய் குளி 
சங்களைப்போலே பாதுகாத்து தன்னையல்லாமல் 

மத்றொருவரையுஞ் சவாரிசெய்யவொட்டாமல் ௪ச் 
சரிக்சையாயிருக்கவேண்டும். இ,சன் crowd me 

சாளுக்கு காளதிக சம்பத்துண்டாய் குதிரை லாய 
மசனது எப்போதும் குதிரைகளால் நிறைந்து பரி 

பூரணமாக விருக்கும் 

7. குதிரையின் முதுகிலியண்டு ன்னு மிர 

அண்டு சுழி.பிருர்.து நெற்றியில் தாமர மொட்டைப் 
போலொருசுழியிருக்கால் சமங்கலம் என்றுபெயர். 

Qe அதிக ஈன்மையுடைய குதிரையாம். இத் 

தன்மையால் எஜமானுக்கு அஷ்ட ஐசுவரியமும் ' 

அளகிறர்த செளக்கியமும் காளுக்குகா எதிகப்பட் 
பவரும். | 

மேற்சொல்லிய இந்த எழுவகசைக் குறிகளுக் 

குஞ்.சகல குதிசளுக்குர் தலைமையானகுறிகளாகும். 

ஆசையால் இக்குறிகஞள்ள குதிரைகள் சகல குதி
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ரைகளுக்கும் தலைமையானதாயும் Genr cud sey 

மிருக்தால் லெ3வளை தெய்வீகத்தினாலும், புண்ணிய 

வசத்தினாலும் கண்ணிலகப்பட்டால் குதிசை வைத் 
திருப்பவர்களுக்கு வெகுமதி முதலான அஞ்।சந்சோ 

ஷூமடையச்செய்து கேட்டவிலை கொடுத்து வாங்க 

உயிர்போல்வைத்துப் பாதுகாத்துவந்தால் அதிக 

கன்மையுண்டாகும். 

இரண்டாந்தரக்குறிப்பு 

குதிரை இர்க்காயுஈடையதுமாய் எஜமாலுக்கு 

அதிக பிரயோசனத்தைக் கொடுப்பதாயு மிருப்ப 
தற்கு பத்திட ங்களிற்  சுழிசளிருக்கவேண்டும். இர் 
தப் பத்துசுழிகளுக்கும் தசாதரு என்று பெயர், 

அவையாவன குதிரையின் மஸ்தகத்திலிரண்டும்மார் 
பினிருபுரததிலு மிரண்டும் கூக்காவிலிரண்டும் வயிற் 

நின் 8மிரண்டும் மேலுதட்டின் மேலொன்றும் 

நெத்தியிலொன்று மிருக்கவேண்டும், 

குதிரையினாலே எஜமானுக்கு ௮இக பாக்கிய 

முண்டாவதற்கு எட்டு-சழிகளுமுண்டு அவையாவன 

மார்பிலிரண்டும் நெத்தியி லிரண்டும் மேலுதட்டி 

லி.ரண்டும் விலாப்புறமிரண்டிலு மிரண்டும் இருக்க 

வேண்டு. ட 

சுபாவிர்தபலன் 

1. சுழிகள் பிரகாசமாயிருப்ப.தும் ௪,த்தி ரூபமா 

யிருப்ப.தும் எஜமானுக்கு ஜெயத்தைக் கொடுக்கும், 

9. தலையிற் பிரசகட்சணமாயிரண்டு சுழிகளிருச் 

தால் மங்கலம் என்று பெயர், ௮து எஜமாலுக்சதிக 

பாக்கெத்தைக் கொடுக்கும்,
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8 செத்தியிற் பிரதட்சணமா யிரண்டு சுழிக 

னிருர்தால் தசணுனா என்று பெயர், ws எஜமா 

DEG Bs லாபத்தைக் கொடுக்கும், 

4, தெற்றியி லிரண்டு நீன்ட சுழிகளிருந்தால் 

அத்திரி என்று பெயர், ௮.து எஜமானுக்கு அதிக 

பாக்யெத்தைக் கொடுக்கும், 

் 8, கெற்றியிற் பிரதட்சணழாய் மூன்௮ சுழிக 

னிருந்தால் தஇிரேசாக்கனி என்றுபெயர், அது ௪ஐ 

மானுக்கு ஜெயததைக்கொடுக்கும். 

6. செற்றியில் மூன்று சுழிகள் நீண்டிருந்தால் 

தத்த பத்தி என்று பெயர். து எஜமானுக்கு 

அதிக £ர்த்தியைக் கொடுக்கும். 

7. கெற்றியிலொன்றின்மேலொன்றாய்மூன் Daf 

சள் வரிரையாப்மேலேறியிருக்தால்கசரேணிஎன்ற௮ு 

பெயர், அது எஜமானுக்கு ஜெயத்தைக்கொடுக்கும். 

8 கெற்றியிற் பிரதட்சணமாய் நான்கு சுழிகள் 

சதுரமாயிருக்தால் ச.துராங்கம் என்றுபெயர், ௮௮ 

௪ஜமாலுக்கு ஜெயத்ைைக்கொடுக்கும். | 

2, கடைக்சகண்களிலிருக்குஞ் சுழிகள் குளாகாச 

மாயிருந்தால் ௮ அ௪ஜமாலுக்கு ஜெயத்தைத்தரும், 

10, கா.துகளி லிருக்குஞ் சுழிகளுக்கு இடபக் 

கன் என்றுபெயர். ௮.து. எஜமாலுக்கு ஜெயத்தை 

யும் இசலியத்சையுங் கொடுக்கும், 

11, கன்னத்த வீரன்பெத்திலு மிரன்செழிக 

னிருர்தால் ஷலூனா என்றுபெயர், அது எஜமானு 

க்கு அதிக ஈயத்தைக்கொடுக்கும், ப
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12. கழுத்தில் தேவமணிக்குங் 8ழே பேஷ்பச் 

துக்கு மேலே gmap யிருக்குமாகில் சோசமா 

என்றுபெயர். ௮து எஜமானுக்கு ௮தஇக பாக்கியத் 

அதைக் கொடுக்கும். 

)8. கழுத்தி லீரண்டு புறத்திலு மிரண்டு சுழிக 

அரிருக்சால் சண்டாபரன் என்று பெயர், wre 

மானுக்கு இக பொருளை க்கொடுக்கும். 

14, மரர்பி லிரண்செழி சோடா யிருர்தால் 

| அனுனா என்றுபெயர், அது எஜமானுச்கு அதிகபிச 

பயோசனத்தைக் கொடுக்கும். 

18, மார்பில் சுகத்தியாகாரமான மூன்று சுழி. 

கள் ஊர்த்துவ முகமாக விருந்தால் அந்தச் குதி 

ரயினால் எஜமான் சத்துருக்களைச் ஜெயிப்பான். 

16, மார்பில் சவுக்கமாய் நான்கு சுழிகளிருச் 

தால் சத்துருக்கன் என்றுபெயர், அது சத்துருக் 

களையுங் கொல்லும் சம்பத்தையுங் சொடுக்கும், 

17. விலாவி லிரண்டு புறத்திலு மிரண்டு சுழிக 

ஸிருக்தால் கோலத்தலன் என்று பெயர். அது ௪ஐ 

மானுக்கு ௮திக ஆபரணங்களைக் கொடுக்கும், 

18. கண்டத்தினடியி லிரண்டு சுழிகள் விருத்த 

மாயிருந்தால் சக்காக்க என்று பெயர், ௮து எஐ 

மான் சத்.துருக்களை நாசம்செய்யும், 

19. முன்னங்காற்களிற் சுழிசளிருந்தால் ௮௮ 

எஜமானுக்கு தேகாபரணங்களைக் கொடுக்கும். 

90. வயருக்இக்கு நேராக மேலே சுமிகளிருக் 

சால் மேகலை என்றுபெயர். ௮௪. எஜமானுக்கு 

தன தானிபங் களை யதிகப்படுத்தும்.
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21, வாலில் இண்ட yr sag மிரண்டு சழிக 

சரிருர்தால் சாசாம்போத்தா என்று பெயர். து 

எஜமானுக்கு அதிக லாபத்தைக் கொடுக்கும். 

இதுக௯ரபிற் பேரிவர்த சுபாவிர்த பலஞான 

மேற்கண்ட தலல்களிற் கழிகள் மேற்சொன்னபடி. 

பிரதட்சணமாய் சோடுசோடாயிருக்குமாகில் மேத 

குறித்தபடியே பலலுன்டாகும். இதற்கு விரோத 

மசயிருச்குமாகில் ௮௧௮ பலனு மப்படியே der 

திப்படும்' அவைகளைப் பின்னாற்பேசம் ௮சுபாகிர் 

op பலனில் விலரித்துப் பேசுவோம், 

குதிரையினுடைய மார்பி னுரோமங்கள்ீண்டு. 

மார்பை மறைத்தாலும் கால்களி னுரோமங்கள் 

நீண்டு கண்களை மறைத்தாலும் யிடரியி ரோமம் 

சள் 8ீண்0 பூமியில் விழுந்தாலும் இர்கான்கு குறி 

யுள்ள sion rato பெல்லாம் புண்ணியக்குதிரைத 

ளென்று சொல்லப்படும். 

அசுபாவிர் த பலன் 

1. குதிரை ஈமோர்பில் ஒரு சுழிபிருக்குமாகில் 

அறத்தாவல என்றுபெயர், அது எஜமானுடைய 

பரக்யெத்தை காளுக்குகாள் போக்கியும் புத்தியை 

மழுங்கச் செய்,தும் கிர்பாக்பெத்தைக் கொடுத்து 

வரும், 

2, விலாவி லொரு சுழியிருச்சால் ௮ங்கவா : 

என்றும், இத்திரியா என்.றும் பெயர், ௮து எஜமா 

அடைய சரிய சகோதரனைக் கொல்லும், 

8. ௮ண்டத்தின்மேலொரு சுழி.பிருந்தால்சனா 

வர்த் என்ற பெயர். ௮.து எஜமானை மலடனாக்கும்.
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ல், தொப்புளின்றழொரு சுழியிருந்தால் நாபா 
வர்த் என்றுபெயர், ௮.து எஜமானுச் கு திடீரென்று 

வயரு வலியுண்டாகும், 

6. 8ழ் வயிற்றில் ஒரு சழிபிருந்தால் போத் 
தாவர்த் என்றுபெபர், அது எஜமானைப் பசித்திரு 

க்கும்படி செய்து புத்தியையும் போகத்தையும் 

போக்கிவைக்கும், 

6. வலதுகால் அல்லது இடதுகாலில் oan 

யிருந்தால் சாங்காவர்த் என்றுபெயர், அது எஜமச 

னைத் தாரமிழக்கச்செய்யும், அல்லது வியாதியஸ்த 
ஞக்கும், 

7. புருவத்தில் இண்டு பாரத்திஓும் ஒரு சுழி. 
யிருந்தால் வக்காவர்த் என்று பெயர், அது எழ 

மானை எந்நோமுங் கஸ்தியடையச் செய்யுமே பல் 
லாது ஒருபோதஞ் சந்தோஷமடையச் செய்ய 

_ மாட்டாது, 

8 கூச்சல் வலது பக்கத்தில் ஒரு சுழியிருச் 
தரல் சதமாவர்த் என்று பெயர். இடது பக்கத்தி 

லொருசுழியிருந்தால் சாவர்த் என்றுபெயர். இவை 

யிரண்டும் எஜமானுக்கு ௮இச ahem கொடு 

க்கும், 

9. கண்ணுக்குமே லொரு சுழியிருந்தால் சத். 
அசாவர்த் என்று பெயர் அது எஜமானை என்னே 

சமும் அழச்செய்யும். — 

10. கண்ணின் £ ழொரு சுழியிருந்தால் இ 

வும் எஜமானுக்கு மேற்சொன்ன பலனையே கொடு 

க்கும்,
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11. சாதிலொரு சுழியிருர் தால் சர்னமூல் என் 

அபெயர், ௮.து எசமானுக்கு காதுசோயுண்டாகும். 

12, முன்னங்கால் அல்லது பின்னக் கால்களி 

லொரு சுழியிருந்தால் ௮ எசமானுடைய வேலை 

கனை. யெல்லாக் தடக்சல் செய்யும் 

18. வபிற்றின் 2ழிருக்குஞ் சுழிகளான த ஒன் 

"ஜோடொன் கூடி இரண்டு சாண்வரையில் நீண்டி 

ருக்குமாகல் பூரான் என்றுபெயர், ௮௮ எஜமாலு 

க்கு அதிக ஈஷ்டத்தைக் கொடுக்கும், அல்லாமலும் 

எசமாளை பவன் பெண்சாதியோடு அயபிலாசம் புகச் 

செய்யும், 

14, சமுத்திற் பூரானிருக்குமாகில் ௮த oF 

மான்வீட்டில் என்னேரமுஞ் சண்டைச் சச்சரவுசு 

ஞூண்டச? எசமானுக்குத் தீரா கோய்களே வற்று 

சம்பவிச்சூம், 

18, aw gard grog இட.தகாலிற் பூசானி 

குக்குமாகில் து எசமானுடைய சகோதரனைக் 

கொல்லும் 

ஏச்சரிக்கையுடன் 

கவனிக்கவேண்டிய சுழிகள். 

பூரானென்கிற சுழிபானத குதிரையின் தேச. 

த்தில் எந்த விடத்திலாவது யிருந்தால் ௮து எஜமர் 

னுக்கு சஷ்டத்தைக் கொடுக்குமே பல்லாது ஈயத் 

சை யொருபோதுஙற் கொடுக்க மாட்டாது குதிரை 

பரிட்சை யில்லாத லர் குதிரையின் பின புறங்களி 

தும் பிசதட்சணமாய் தோன்று,ச விடங்களிலு மிரா
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நின்ற பூரான்சுமிகளானது யாதொரு பொல்லாக் 

கையுக் கொடாதென்று சொல்லுவார்கள். அது 

முற்றும்: அப.தமாயிருக்கும். ஆகையால் அவச்களு 

டைய சொல்லின்பேரில் மயங்காமல் பூரான்சுழி 

யுள்ள குதிரைகளை வாங்காம லிருப்பீர்களாக, இத 

ற்கு வலிரோதித்தால் J Bs இடுக்கங்களுக் குள்ளச 

வீர்கள், ' 

பிரதானமா யறியவேண்டிப 

சுழிகளின் பெயர், 

1, குதிரையின் வயிற்றின்8ழ் அல்லது தேகத் 

தில் எந்த விடத்திலாவன ஒருதாண் நீளத்திற் சுழி. 

- யிருந்தால் அதற்குப் பானியா என்றுபெயர். 

3, வயிற்றின்£ழ் ஐந்த அல்லது ஆறக்குல 

கீளத்திற் சுழியிருந்தால் ௮தற்கு தஃனியா என்று 

பெயர், ட் 

9, வயிற்றிலிருக்குஞ் சுழிகள் மற்ற சுழிசளோ 

டுசேர்ச்.து வயற்றின்கீ Lr page” நீளத்திற் சுழி 

யிருந்தால் அதற்கு ச்ப்லா என்று பெயர், 

&, முதுகில் சேணம் வைக்கு மிடத்தை விட்டு 

மற்றெர்த விடத்திலாவது தனிச்தொரு சுழியிருக் 

தால் அதற்கு நசான்கஃவு என்று பெயச். 

9. சேணத்தின்£ மொரு சுழிபிருந்தால் ௮2 

ற்கு தலாத்தூத்து உன்று பெயர். 

6. பிடரியி லெந்தப் புற த்திலாவ.து தனிக் 

தொரு சழியிருந்தா லதற்கு ௧&௮ன்-கஃவு என்று 

பெயர், |
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7. செற்றியில் சழிகளில்லாம லிருப்ப தற்கு 
மத்தசெசன் என்றுபெயர்! 

-இவ்வேழு குறிகளும் உதவாதென் றறிக. 

சகல.குதிரைகளுச்சும் நெற்றியிற்சழிகனிருச் 

கும், அப்படி யில்லாதிருப்பது ௮௪ அபுருபம். 
அப்படி மில்லாவிட்டால் அர்த குதிரை ஐர்.து வரு 

உத்திற்குமேற் பிழைத்திராது, சிலவேளை ஐந்து 

அருடச்திற்குமேல் ஆறுமாதம் அல்லது ஒருவரு 
டம் பிழைத்திருக்தால் தனக்குப் பதிலாய் தன் ௪௪ 

மான் சகோதரனைக் கொல்லும், 

இன்ன மிப்படியே குதிரையின் 8மு.கட்டிலும், 

மூக்கன் துளைமேலும், கண்ணீர் கிழுமிடத்திலும், 

பிடரியிலும், கொண்டையிலும், புயத்திலும், துடை 

யிலும், முழங்கால்களிலும், கணைக்கால்களிலும், 

வாயிலும், மயிருக்குள்ளிலும், சிஸ்னத்திலும், 

. இதைச்சேர்த்த விடம்களிலு மிராகின்ற : சுழிகளுக் 

கெடுதியென் நறியவும். ம் 

- இன்னமுமிப்படியே செற்றியின் குறுக்கே யர 

ண்டு சுழிபிருச்குமாகில் சத்தரி என்று பெயர், முக் 

கோணமாய் மூன்ற சுழியிருக்தால் சூலா என்று 

பெயர் இலை யிரண்டும் க௧0ி என்றறிக. 

இன்னமும் கெற்றியிலொரு வெள்ளைப்புள்ளி 

யிருர்.து ௮ர்தப்புள்ளி பெருவிரலுக்குள் மறைர் ௪ 

போகுமாடல் அகுறபு என்று பெயர், 

இன்னமும் ரெற்தியி லிருக்குஞ் சுழியான2 

கண்ணின் £ழ்புரத்தில் வந்திருந்தால் ஆன்சூடா
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என்றுபெயர், இவை இரண்டும் உதவாதென் 

pps. 
. இன்னமும் இரண்டு கண்களிலும் ஒருமணிப் 

பிரமாணம் வெளுத்திருக்குமா௫ல் ௮து ௮திகஜெய 

த்தைக்கொடுக்கும், ஒற்றைக்கண்ணின் மாத்திரமிரு 

க்தால் எக்குமண்டலியா என்று பெயர். அது உத 

வாதென்றறிக 

குதிரையின் தேகத்திற் சில வடுக்களுண்டு, 

அவைகளுக்கு அஞ்சனம் என்௮பெயர். இப்போது 

அ. வை.களின் இடமும் வடிவும் பயலும் இனிமேல் 

எடுத்துக் காட்டுவோம். 

1. தேகமெல்லா மொருகிறமாயிருக்து விலா 

வில்மாத்திரம் ஒரு வடுவு நீலஙிறமாயிருர்தால் இஸ் 

ணவஞ்சணம் என்று பெயர் அது எதஜமானைக் 

கொஞ்சநாளில் தரித்திரவானாக்கி பிச்சையெடுத்து. 

இரக்துண்ணச் செய்யும் 

9, தோககிறத்துக்கு விரோதமாய் மார்பில் கஸ் 

தூரி கிறத்திலாவது புகைகிறத்திலாவது ஒருவடி 

விருந்தால் ௮து காலவஞ்சன1 என்றுபெயா. ௮2 

எஜமானை அதிக விரைவிற் கொலலும், 

2. தேகமெல்லா மொருகிறமாயிருர்.து முன் 

னங்காலில் மாத்திரம் -ஒருவடிவு சாசெரிறமாய் 

வெளுத்திருர் சால் செபஜ்சனம் என்றுபெயர், ௮2 

எசமான் குமாரத்தியைக் சொல்லும். 

4, சேகமெல்லா மொருகிறமாயிறுச்து வாயில் 

மாத்திரம் இர்தமஞ்சள் ௮ல்ல.த குங்குமப்பூ ௮ல் 

wy A
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og மான்கிறத்த லொரு வடுகிருந்தால் ௮.து 8 
மான் குமாசனைக் கொல்றும். | 

இர்த கான்குவித வடுக்களும் மேற்சொல்லிய 
திறத்திலிருக்தாலும் அல்லது வேறு நிறங்களி லிருக் 
தாஅம் தகாது என்றறிச௪, 

ஆகையா லிப்பேர்ப்பட்ட குதிரைகள் இன 

மாய் கொடுக்கறதா யிருந்தாலும் வாங்கலாகா.து, 

திலவேளை தெரியாமையாய் வாங்கியிருந்தால் காலை 

பலிழ்த்,துக் காட்டில் விட்டுவிட வேண்டி௰த. அல் 

லத பசதேகெளுக்காவ.து தத் சஞ்செய்.துப் போட 

வேண்டியது. 

குதிரைகளுக்கு சுழிகள் வடுக்கள் ௮ல்லதுஇன் 

ஞ் லெ குறிகளுண்டு. ௮வைகளும் அகாதென்று 

அறிக. இப்போது அலைகளின் வடிவும் இடமும் 

பய.லுஞ் சொல்லிக்காட்ட்வோம். 

1. இடபத்தின் கழுத்தைப்போல தோல்துணு 

க்காகத் தொக்குமானால் கோசங்கன் என்றுபெயர், 

௮ எஜமான் மனைவியைக் கொல்லும். 

2. ஒருபல்லுச் கொருபல் அ Haury Ge 

தால் ௮திகதர்தா என்று பெயர். ௮து எசமாளைக் 

சொஞ்சசகாளையிற் கொல்லும், 

8, ஒருபல்லுக் கொருபல் குறைத்திருக்குமா 

இல் ஒஃன்தர்தம் என்று பெயர், ௮து எசமான் 

அீட்டிலிருக்குர் தன்னினங்களை சாசஞ்செய்யும் 

க். முகம் பாம்பினது படம்போ லிருந்தால், 

அஃடமுகலி என்று பெயர், sp எஜமான் பெண்
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சாதி பக்.துவர்க்கங்களிழ் சண்டைசச்சரவுகளை புண் 

டாக்கி தைக்ஞூம். 

5. சண்கள் பூளைக்கண்களைப்போ லிருக்தால் 

சாகர் என்று பெயர். இந்தக் குறிப்புள்ள குதிரை 

களை வீட்டைவிட்டு நீக்கிப்போட ௮தி௪ பிரயாசை 

படவேண்டும், 

6. தேகம் புலிகிறம்போலிருர்தால் காலமோ 

கா என்று பெயர். அது எறமானு $ தண்டாடுய 

சகல சந்தோஷத்தையும் வியாகூலத்தில் மாற்றி 

. வைக்கும். 

7. கழுத்தினுசோம மிரண்டுபிரிவாய்ப் பிரிர்து 

வலதுபுறத்திலும், ஒன்று இடஅபுறத்திலுமாய் விழு 
த்திருந்சால் பாலலோசனா என்றுபெயர், அத ௪௪ 

மானை பாத்திரைபோகச்செய்யும். 

8. முகத்தில் நீண்ட ஒருவெள்ளைக்கோடொன் 
றிருக்.து ௮ஃ இரண்டு மூச்று பிரிவாய்ப் பிரிர்திருக் 
gion Be ற்பின்மேகா என்று பெயர் அது போரில் 

எஜமானைப் பயப்படுத்துவது மல்லாமல் ஒருபோ 

தும் தன் எஜமான் போற்களத்திலிருர்து சவுக்கெ 

மாய் வீடுவந்து சேசச்செய்யா.து. அன்றியும் இந்தச் 

குதிரையின் பொல்லாப்பினால் தன் எஜமானுடைய 

படை முறிர்துப்போகும். ப 

9 மு.துலொரு நீண்ட வெளுத்தக்கோ டிருக் 

குமாகல் அறனுக் என்று பெயர். இஃததிக அன் 

பத்ைபுடையதாச விருக்கும். ஆகையால் இதின் 

முகத்தில் விழிக்கவும் கூடாது. இதை ஒருபோதும்



40 அசுவ சாஸ்திரம் 

வீட்டில் வைத்திருக்கவும் கூடாத. மேலும் இர்தக் 

குதியுள்ள குதிரை வீட்டில் வைத்திருப்பதை 

விட சத்ழுருக்களை வைத்திருப்பது ஈன்மையாக 

விருக்கும்: 

10. கூ£க்ல் ஒருவடு கெளுத்திருக்குமாகில் 
ஷ்சாபோகன் என்றுபெயர். இது மிகுந்த பொல் 
லாங்கைத் தருவ தமல்லாமல் ஒருபோ.தம்எஜஐமான் 

வயறு கிறம்பச் சாப்பிடத்தக்க நிருவாகமில்லாத 
தீரித்திவானாகவே யிருக்கச்செய்யு ', 

இன்னமும் இப்படியே இரண்டு கா.துக்கிடை 
யில் கொம்புபோல் நீண்டிருர்தாலும், முக்கோண 
மாயிருக்தாலும், மார்பு இருபிளப்பாய் பிரித்து 
காணிலும், ஸ். தனங்களிருக்தாலும், பற்களுக்கிை 
யில் சிறிய பற்கள் முளைத்திருக்காலும், முன்னம் 
பற்களில் வளைக்தபற்களிருந்தாலும், 8ீழ்பற்களால் 
மபேற்பற்களைக் கடித் துக்கொண்டிருந்தாலும், ஒரு 
சால் வெளுத்திருந்தாலும், ஓசண்ட முடைய தாயிருர் 
தாலும், 'அண்டத்திகமேல் மயிர் முளைத்திருந்தா 
லம், தாடையி லுட்புறங்களில் கறுத்திருக்தாலும், 
இசட்டைக்குளம்புக விருந்தாலும், உச்சியிற் Spit 

புப் புள்ளி யிருந்தாலும், மார்பில் ஐர்.துகோடுகள் 

தோன்றினாலும், சவாரிசெய்யும்போது முன்னங் 

காலைத் தூக்னாலும், மூக்கனெது துவாரத்துக்குள் 

ஒரு வெள்ளைப்புள்ளி யிருக்தாலும், கண்களுக்கு 

மேல் துவாரம் பருப்புபோல் உண்டைகள் சட்டி 
யிருந்தாலும், முகத்தின.து ரோமங்கள் மூன்று பிரி 

வாய்ப் பிரித்திருர்தாலும் கெடுதி என்றறிக.
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குதிரைக் கல.மயவேண்டி௰ய 

மங்களக் குறிப்பு 

.. உதடுகள் தாற்புறமுஞ் திவந்தும் மடிப்பில்லா 

wg மிரு வாயு மிருக்கவேண்டும், சாவு சிவர்தும் 
மெல்லியதாயு மிருக்கவேண்டும், 

பற்கள் நெருங்கியும் மழமழப்பாயும், பிகுவா 
பும் சமனாபுகிருக்கவேண்டும், தாடைகள் மிக நீண் 
டி ராமலும் பருத்திராமலு மிருக்கவேண்டும். 

கண்கள் ஒளியுள்ளதாயு மிருக்கவேண்டும்.௮ல் 
லரமலும் மான் யானை இரெவுஞ்சபட்டி டிட்டி ப்பென் . 
னும்பட்டு ஒட்டை மயில் இவைகளின் கண்களைப் 
போலலவு மிருக்கலேண்டும். 

இமைமயிர்சள் மிரு.துவாயும் விசாலமாயும் 
தெளிவாபயு மிருக்கவேண்டும், நெற்றி நல்ல சுழி 

போடு ௮மைந்திருக்கவேண்டும். 

இரசு சமனாயும் விருத்தமாயும் இசண்டு சழிக 
ஞள்ளதாயு மிருக்கவேண்டும் 

செவிகள் குருகியும் கூர்மையாயும் மெல்லிய 

தாயு மிருக்கவேண்டும். 

கழுத்து இடனாயும் வளைந்தும் நீண்டும் இருக்க 
வேண்டும், பிடரிமயிர் நீண்டிருக்கவேண்டும், மார்பு 

நீண்டும் ௮கண்டும் இருச்சவேண்டும், தடைகள் 

லிருத்தமாயும் சமனாயு மீருக்கவேண்டும். 

முன்னங்கால்கள் மறைரந்திருச்சிற முழந்தாள் 

களை புடையதா யிருச்கவேண்டும். 

கணைக்கால்கள் விருத்தமாயும் மாமிச மில்லா ௪ 

தாயு மிருக்கவேண்டும்,
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குளம்புகள் திடமான மண்டுகத்தை யொத்த 
தாயும் மழமழப்பாயுல் கிருத்தமாயும் பருத்துமிரு 
க்கவேண்டும். 

பக்கங்கள் மிக வுயர்ந்.தும் நீண்டும் திட மாயும் | 
சமனாயு மிருக்கவேண்டும். அடிவயறு தாழ்ந்தும் 
விருத்தமாயு மிருக்கவேண்டும். இடைஅிருத்சமாயும் 
பின்புறம் பருத்து மிருச்க? மண்டும், 

வால் மிருதுவாயும் மழமழப்பாயும் நீண்டும் 
இருக்கவேண்டும். 

பீசங்கள் கூவிளங்கனியவ்வளவுபிரமாணமுள் 

எதாயும் சமனாயும் விருத்தமாயும் மயிரில்லாததாயு 

மிருக்கவேண்டும். அண்குறி கருத்திராமலும் குட் 
டையாயு மிருக்கவேண்டும். துடைகள் முன்புறம் 
ஒழுங்காயும் விருத்தமாயும் கொஞ்சம் வளைர்து 

மிருக்கவேண்டும், 

பெண் குதிரைகளுக்கு மிதுவே விதி ஆயினும் 
பெஸ்குதியும் உதடும் அசைவற்றதாயும் நீண்டதா 
யும் ஈன்றாப் ௮மைந்திருப்பதாயும் ஒழுங்காயும்பரர் 
தீதாயு மிருக்கவேண்டும். 

இவ்கிலக்சகணங்கள் குறைர்த தேகத்தனே 
யுடைய குதிசைகள் சுபகாரமன்று, 

அளவு இலக்கம்: 

wep கெல்லளவு சொண்டது prego, 

அப்படி இருபத்துசாலு அங்குலக்கொண்டது ஒரு 

முழம், 
உத்தம குதிரையினுடை பமுகம் முப்பத்திரண் 

,டக்குல நீளமிருக்கவேண்டும்,
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மத்திம குதிரையினுடைய முகம் முப்பதங்குல 
நீளமிருக்கவேண்டும், 

௮தமகுதிசையினுடைய முகம் இருபத்தெட் 

__ங்குல மீளமிருக்கவேண்டும். 

இப்படியே கழுத்து ஐம்பத்தாரங்குல for 
மிருப்பது உத்தமமென்றும், ராற்பத்சாரக்குல நீன 

மிருப்பது.மத்திபமென்றும், முப்பத்தாரங்குல நீள 
மிருப்பது ௮தர்மமென் ௮ஞ்சொல்லியிருக்கிறார்கள்.. 

மார்பு இடை இவ்விரண்டூம் முகத்தின் ௮ள 

வையொத்திருச்் வேண்டும் செவிகள் ஏழங்குலகீள 

மிருக்கவேண்டும். தாடைகளினுட்புறம் ,றக்குல 

கணைக்கால்கள் இருபத்திரண்டங்குல நீளமிருப் 
பது உத்தமம் பதினெட்டங்குல நீளமிருப்பது 

மத்திபம், பதினாறல்குல நீளமிருப்ப.து அதமம், ' 

குளம்புகள் ஏழங்குல நீளமிருப்பது உத்தப 

மாம். ஐறக்பகல நீளமிருப்ப.து மத்திபம், ஐர்தங்குல 

நீளமிருப்பது அதமம், 

உயரம் காலுமுழமிருப்பது உத்தமம். மூன் 

றமைமுழமிருப்பதுமத்திபம், இரண்டமைமுழமிருப் 

ug psu. gor ஐர்.துமுழ மிறாப்பது உத்தமம், 

நான்குமுழ மிருப்பது மத்திபம், மூன்றரைமுழ 

பருப்ப ௮ தமமென் றறிக. 

வருணபேதம் 

குதிரைகளுக்கு பரிசுத்தகிறமும் சலப்புகிறமு' 

மாக வனேச நிறங்களுண்டு,
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இவைகளில் சம்மன் குமை,ச்அு கிமிஷ்கி sar 

னியா இக்சான்கு நிறமாத்திரம் பரிச தீ தமாம் வெண் 

மை கருமை செம்மை மஞ்சள் இக்கான்-ர கிறங்க 

ளோடு மற்ற சலப்புகிறங்கள் யாவும் பரிசுத்தமான 

தல்ல. 

மேற்சொன்ன இர்கான்கு கிறமுள்ள குதிரை 
மாத்திரம் பரசக்கிரமத்தோடு எவவளவுதாசம் ஈடச் 

தலும் தயிரியத்தை விடாமல் சகல பிரயாசைகற்£ 

யும் ச௫த்துவரும். மற்ற நிறமுள்ள குதிரைகளியா 
அம் கொஞ்சப்பிரயாசைக்கு இளைத்து வாடித் துல 

ண்டுபோகும். இப்போது இவைசளிற் சில நிரங் 

கை பெடுத் துக் காட்டுவோம் 

குதிரையின் தேகத்துக்கு மயிர்களும் உளையும் 

உ வாலும் தோலும்! குளம்பும்வெளுத் துசங்குபோ 

லிருப்பதற்கு போசுலா என்றுபெயர். 

இன்னமிப்படியே எல்லாம் வெளுத்து தோல் 

மாத்திரங்கருத்திருப்பது மக்கு£னிலாஎன் றுபெயர் 

மேற்சொன்ன அவயவங்களெல்லால் கறுத்த 

ப்பது மிஷ்கி என்று பெயர், 

இவ்வாறே இவர்திருப்ப.து ௪.ரங் என்றுபெபர். 

உளை வால் தேகத்தின் மயிர் : இவைசள் பொன் 

னிறமாயிருக்குமாகில் ஜர்தா என்று பெயர், 
  

* உனை யென்பது - பிடரிமயிர். 

1 மூன்றுசாற் குளம்புசள்வெளுச்_து ஒருசால்குளம்பு 

தவச் திருச் தால் அக்குதிரையைத் திரும்பிப் பார்ச்சவேண் 

டாம்.
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கறுத்தஞ் இவந்துமிருக்கிற மயிர்கள் இ-:- 

டையான உறுப்புகளிருந்து கால் முகம் வால் உளை 

இவைகள் இவந்இருக்குமாகில் மகாசரம் என்று 

பெயர், 

வெளுத்துங் கறுத்தும் அல்லது வெளுத்தஞ் 

இவர் துமிருக்குமாகில் அபுல்கு என்று பெயர், 

உளை வால் இவைகள் பொன்னிறமாயும் தே 

கஞ் வெந்த அத்திப்பழத்தின் கார்திப்போலுமிரு 

க்குமாகில் துறங என்று பெயர், அல்லது சுன்சேரி 

சுரங்கு என்றும் பெயர் | 

தலை மயிர் உளை பிருஷ்டம் முழந்தாளுக்குக் 

ீழ்ப்புறம் இவைகள் பருத்திருச்து தேகமெல்லாம் 

பொன்னிறமாய் இருக்குமாகல் சயொஜாந்தா என்ற 

பெயர். 

தேகமெல்லா ம் வெளுத்து ஒரு காதுமாத்திரம் 

கறுத்திருச் கமால் சியாநீலா என்று பெயர் 

நாலு கால்களிலும் நெற்றி.பிலும் ஒருபட்டை. 

நீளமாய் வெளுத்திருக்குமாகில் பஞ்சகல்யாணி 

சன்று பெயர், 

கால் முகம் தலைமயிர் வால் மார்பு இவைகள் 

வெளுத்து மற்ற தேசமுழு.தும் எந்த கிறத்திலிருர் 
தாலும் ௮ஷ்டகல்யாணி என்று பெயர், 

நாலுகாலும் வெளுத்து நெற்றியில் ஒருவெள்ளை 

.'பிறையைப்போல் இருக்குமாடுல் சந்திரமூக்குக் 

கலியா என்றுபெயர்,
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நாலுகால் அல்லது இரண்கொல் மாத்திசம் 

வெளுத்து நெற்றியில் நீண்ட வெளுப்புண்டாயிரு 

க்குமாகில் தூதுபாது என்று பெயர், 

... பக்கங்களில் வெள்ளைப்புள்ளிகளால் இத்திசம் 
போலிருர்.து தேகம் upp css நிறத்தையுடைய 

தாயினும் குல்தார் என்று பெயர், 

வெள்ளைச்குதிரையின் தேகத்தில் சிறிய கறுப் 

புப் புள்ளியாவ.து அல்ல மற்ற எந்த நிறத்திலா 

வது றிய புள்ளிகள் நாற்புறங்களிலும் இருந்தால் 

சினி என்று பெயர். | 

இவ்வாறே பருத்த கறுப்புப்புள்ளிகள் இருர் 
தால் அபுரிஷேன் என்று பெயர், 

தேகமுழு.தும் சந்தனகிறமாய் இருக்குமாகல் 
சம்மன் என்று பெயர், 

கால்கள்மாத்திரங் கறுத்து தேகமுழுதுஞ்சிவர் 

திருக்குமாகில் குமைத் என்று பெயர். 

சேகமெல்லாஞ் சச் தன நிறமாயிருந்துதலைதொ 

டங்க வால்வசையில் கறுத்தக்கோடொன்று வந்தி 

ருக்குமாகில் குல்லா என்று பெயர், 

கோதும்பை யுமியின் காந்தியிலாவது சிவந்த 

சர்தனகிறத்திலாவது ேேதேகமுழுதும் நிறைந்திருக்கு 

மாடல் இக் என்று பெயர். 

தேகம் கோதுமை நெய்யின் கார்தியாயிருர் ௪. 

தோல் சவந்திருக்குமாகில் சாமூஷ் என்று பெபர். 

தேகமுழுதும் வெளுத்திருந்தால் நீலா என்று 

பெயா்;
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தேகமுழுதும் சந்தன நிறமாயிருந்து கால்கள் 
மாத்திரம் கறுத்திருக்குமாகில் சம்மன்சிப ஜானு 
சான்று பெயர். 

தேகத் தினுசோமங்களானது கருமையும் செம் 
மையும் கலந்திருக்து கால்கள்மாத்திரல் கறுத்திருக் 
குமாகில் தேலியாகுமைத் என்று பெயர், 

உளையும் வாலும் வெளுத்து தேகமுழுதும் சச் 
தனறிறமாயிருக்குமா௫ல் ஷாகா என்று பெயர். 

தேகம் பசுமைபோன்ற வெள்ளை # pins Glee 
சஞ்சா என்று பெயர், 

இவ்வாறே பசுமைபோன்ற வெளுப்பில் சித்தி 
சம்போல் புள்ளிகள் பரந்திருக்குமாகில் சப்ஜு 
சன்று பெயர். 

சேசமுழுதும் வெளுத்தசக்தன கிரமாயிருக்து 
முகமாத்திரம் வெளுத்திகுக்குமாகில் நகரு என்று 
பெயர். 

இவ் வண்ணமாய் குதிரைகளுக்கனேக கிறங்களு 
ண்டு யினும் மொத்தமாய் எத்தனை கிறக்கன் 
புறுக்களுக்குண்டோ அத்தனைவகை (8 papas குதி 
ைசளுக்குண்டென்றறிக, 

அ/வ௫ியமறியும் பலன் 

குதிரைகளில் சேகமுழுதும் வெளுத்து அல் 

ஸ.து தேகமுழமுது। சிவந்து முன்கால் பின்னங்கால் 

முகம் இவை. வெளுத்திராகின்ற குதிசைசகைக்' 

சொண்டாடத்தக்கதென் றறியவும்,
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அல்லாமலும் தேகமுழுதும் பொன் னிறமாயும் 

மழமழப்பாயு மிராநின்ற குதிசைகளுக்கு மிதுவே 

விதி, 

அசுவங் கொள்பவர்கள் மனதிற்கு ஒர்வித 

சமாதானம் தேகம் ஒரே கிறமாயிருந்தாலும் ௮ல் 

ல.து பலகிறமாயிருச்காஓும் மெருசோடுங்கூடி. மழ 

மழப்பாயிருக்குமாடில் நிறத்தினால் வரும் எல்லாக் 

குற்றங்களையும் நிவர்த்தி செய்கின்ற த. ஏனெனில் 

பெருசானது சகல நிறங்களி ஓ முயர்க்திருக்கின் றது. 

சாம்பல் கிறத்தையும் சோணலாய்: இரானின்ற 

வாலையும் ஈபோன்ற நிறத்தையுடைய குதிரைகள் 

தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன கொள்ளாம வலிருப்பது 

சன்மை. 

நாடியறித்,து அதனால் வியா தியை 
பகுத்தறியும் வகை 

மனிதர்ஈளுடைய தேகர்திலுண்டாகுஞ் Fa 

சேோய்களையும் காடியினாலும் குறியினாலுக் கண்டு 

கொள்வதுபோல் குதிரையின் வியா இகளை யும்௮தன் 

செகியினாலம் சண்ணினாலும் வாயினாலும் அக்குளி 
னாலும் கண்டுசொள்ளலாம். 

செவி, குதிரையின் செவி ராடி பார்க்கிறவ 

னுக்கு வேண்டியசாவத தன்கைப் பெருவிசல்தகிர 
மற்ற நாலுவிரல்களையும் வரிசையாய் ஒன்றாய்ச் 

சேர்த்து ுதிரைச்செவியை மெதுவாய் கைப்பிடிக் 

G34 pg பார்க்கவேண்டும். சூடுதோன் று. மால் 

சுரமென்றும் குளிமை தோன்றுமாகில் சதளமென் 
pb Gla குனிமையுங்கலர்து தோன்றுமாகல்௮ம்
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படியே நோயுங்கலர்திருக்குமென்று. எண்ணி அதற் : 

கேற்ற பக்குவங்கள் செய்யவேண்டும். 

கண், கண்களை நீக்கிப் பார்க்கும்போது கண் 

ணின் இரத்தம்வெளுத்து தண்ணீர்த தும்பிக்கொண் 

டி.ருக்குமாகில் குதிரைக்கு லெட்டை யஇகரி sme 

சூடேறியிருக்குதென்றும் இரத்த மஞ்சளித்தாவ௮ | 
வாணகிறத்திலாவது கலரு தோன்றுமாகல் பித்த 

சுரமென்றும் கண்களிற் பச்சை இரத்தம் புள்ளி 

யாய்விழுர்திருக்குமாகில் சன்னிபிறர்.து தோவித்.து 

இருக்குதென்றும், கண்களில் இரத்தம் அதிகமாய்ச் 
சிவந்திருக்குமாகில் வாய்வு அதிகரித்து இருக்குசெ 
ன்றும், கண்கள் சிவந்தும் 8ஜ்வயிறும் அண்டமும் 

வீங்கியிருக்குமாகில் ஜகர்பாத்.து உண்டாயிருக்கின் 

றத என்றெண்ணி அுதுச்குத் தருர்த பக்குவம் 

கள் செய்யவேண்டும். 

வாய். உதடு வெளுத்து பச்சை ஈரம்புகள் விம்மி 

கால்களில் யாதொரு அசைவுமில்லாமல் நீண்டு. 
கண்களினால் நீரோடிவருமாகில் ஐவு£ரு பிறக திருக் 
கு.௮ என்றும் வயிறு வீங் மலசலங் ஈட்டுப்பட்டுப் 
படுக்கின்றதும் எழுக்திருக்கன்றதுமாச இருக்குமா 

இல் பர்£றோ பிறர்திருக்கன்றது என்றும், தாகம் 
அதிகரித்துக் கொள்ளும், புல்லும் கொஞ்சமாகத் 

தின்று பெருழூச்செறியுமாகில் அப்8ரு பிறர்து 
இருக்குதென்றும், தேகமுழுவதுஞ் சூடேதி மார்பு 
சனத்து புல்லுதின்னாமல் கண்களில் நீச் தீஅம்பிக் 

கொண்டு தலையைக் ழே போட்டூவிடுமாலெ குளு 
மை பிறந்திருக்கன்றது என்றும் எண்ணி அதற் 
குத் தகு$த பச்குவஞ் செய்யவேண்டும் | 

~ &6
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அக்குள். ௮க்குளினுடைய துடிப்பானது மெ 

அவாய் மெலிந்து துடிக்குமாகில் குளிர்மை யென் 

௮ம் அதிகமும் மரத்தோடுந்துடித்து சூடெழும்பி 

பிருக்குமாகல் தக்டக்காவென்றும் பெயர், இது 

சொஸ்தமாக மாட்டாது. குதிரையைச் சேதப்படு 
த்தம். இசண்டு புறத்திலும் ௮திச௪ பலமாய்த் துடி 
க்குமாகில் அதிக சூடு உண்டாயிருக்குது என்றும், 

இப்படியே இரு புறத்திலுமெலிர்து தடிக்குமாகில் 

குரூமையென்று எண்ணி அனக்கேத்த பக்குவங் 

கள் செய்யவேண்டும். 

குதிசைகளுக்கு வியாதியின் குணம் 

பகுத்தறியும் வசை 
சாஸ்திரப்படி. எழுபத்இரண்டுவித வியாதிகள் 

உண்டு; அவைகளில் பன்னிரண்டு வியாதிகள் உள் 

வியாதி என்றும், ௮௮:ப.து வியாதிகள் வெளி வியா 

இகள் என்றும் பிரித்துக் சாட்டப்படும், 

உள் வியாதி 
பன்னிரண்டு. வியாதிகளும் குதிரை வைத்திரு. 

SE pertain wears ed மற்றொருவருக்குந் தெரி 
யச. நனதால் குதிரை வாங்குறெவர்கள் ஒருவா 
௪ம் ௮ல்லது இ.ரண்டு வாரம் வரையில் சூதிரையை 
வீட்டில் கட்டிவைத்திருந்து. இந்த வியாதிகளை 
அ தியவேண்டும். 

1, குதிரையின் தேகத்திலும் முதலும் ஒரு 

அத யலியுண்டாக அதினால் வாயிலிருந்து ஒருவித 
சப்சமொன்மு சப்திக்கும், தை செவிகொடுத்து 
அவனமாய் அறியவேண்டியது,
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2. இருந்தாப்போல் இருந்து குதிரையின் 
தேகத்தில் ஒரு தாசுபோலப் படார்து மஅபடிடும் 

மறைந்து போகும் இப்படியே தோன்றுவதும் 

மறைவதுமாகவே யிருக்கும் ௮தை பஸுதிசைக் கழு 
வும்போ.து கண்டுண ரவேண்டும். 

8. அப்படியே தேகத்தில் வீக்கம் தோன்று 
வதும் மறைவதுமாகவே யிருக்கும் மாலீசு பண் 
ணும்போது தெரியவரும், 

&, குதிரை சவாரிசெய்து திரும்பி வக்தவுட 

னே இசத்தநீர் விம் மறுபடியும் ஒருகாட்சென்.ற 

சுபாவ நீர்கிடும் 

9, குதிரை பச.பில்லாமல் கொள்ளும் புல்லும் 
கொஞ்சமாகத் தின்னும் சட்டுத்தறியில் மிரண்டுச் 
கொண்டே யிருக்கும், 

6, குதிரைக்குத் தலைகோயுண்டாகி வாயினால் 
மஞ்சள் நீர் ஜடிக்கொண்டிருக்கும் மறுபடியும் ௮ம 
ர்ந்துக்காட்டும், 

7 குதிரையின் கண்களில் 8ே ராடி வருவதும் 
கின்றுபோவதுமாக யிருக்கும், மறுபடியும் இமை 

களை மூடிமூடித்திறக்கும். 
8, குதிசைக்கு இரண்டுகாளைக்கு ஒருச.சம் இச 

வுகாலங்களில் வயற்றில் கோயுண்டாகி அதினால் 
௮திக உபத்திரவத்தைக் கொடுத்து பகற் காலங் 

சளில் சொஸ்தப்பட்டுப்போகும் இப்படியே அடிக் 

சடித் தொடர்ந்து நிற்கும். 

9, குதிரை இரவு முழுவதும் nana 
& or 6ட்டிக்கொண்டே படுத்திருக்கும் தலையை 
அ௮சைத்துக்கொண்டிருக்கும்.
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10, குதிரைக்கு இசவுமுழுவதும் பெருமூச் 
செறிந்து சூரிய உதயத்துக்கு மாறிப்போகும்: 

11, குதிரைக்கு * குளிர்மையினால் இரவுமுழு 

தம் இருமலுண்டாகி பொழுது விடிந்தவுடனே 

கின்றுபோயும். 

12, குதிசைக்கொருவித வாய்வுண்டாகு இர 

ண்சொளைக்கொருதரம் கொண்டும் வியாதி இன்ன 

தென்றறியாமல் பலவித ௮விழ்தப் பிரயோகத்தசள் 

குதிரையை வருத்தப்படுத்தி உபயோகத்துக்கு வரா 

மற் செய்துவிகொர்கள், 

குதிரைகளுக்கு பேதிக்குக்கொடுக்கும் 

விபரம் 

பெரியகுதிரைக்குப் பக்குவம் 
அரியபோனம் பலம் முக்கால் 

சுக்கு உடம் 
சவுக்காரம் ‘3 1 

இம்மூன்௮ திலுசுகளையும் ுரைத்து தேன்வார் 
தீ. உண்டைசெய்து அதிகாலையில் உள்ளுக்குப்போ 
டும் சொகுசாய் பேதியாகும் தாகமுண்டானால் 
வெந்நீர் ஆரவைத்து காலுதரங் காட்டவும் பேதி 
அதிகப்பட்டால் நாலுதுலாம் சுக்கு கொண்டுவந்து 
சணஞ்செய்௫ ஒரு வீராசனிடை அபினி சேர்த்து 

கொஞ்சந்தண்ணிரவிட்டுக SHES BOO NMA SH 
லேகயமாசக் கண்டி ஒரு உண்டைசெய்துக் கொடு 
Gans பேதி நிற்கும். 

ச குதிரையை சவாரியிலிருக்து ௮கவிழ்த்தவுட 
ன ருலிர்ர்தசலங் கரட்டுவதினால் இரவில் இருமல் 
உண்டாவதற்குக் காரணம, 
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பேதியாகாத பெரியகுதிரைகளுக்கு 

பக்குவம் 

கரியபோளம் அதலாம் 8 

சுலாபாகிழங்கு ° 1 

சொடிமுச்திரியுப்பு » 1 
ரூபார்பு விராகனிடை 1 

சுக்கு n J 
இவைகளை தேன்விட்டசைத்து முந்தி பதனமாய் 

வைத்துக் கொண்டு பேதிக்குகொடுக்கும் முதல்கான் 
வழக்கமாய்காட்டுக்கொள்ளைகிறுத்திமறுகாள்காலை 
சரியாய் சாலுமணிக்கு மேற்படி யவிழ்தத்தை உள் 
ஞுக்குக் கொடுத்துவிட வேண்டும். மறுபடி காலை 
8-மணி துவக்கி சாயரட்சைவசையில் வேண்டுமா 
வும் வெந்நீர்காட்டவும் இீபத்துக்குமுர்தி பேதி வ 
க மறுகாள் 10-மணிவரையில் ஈன்றாப்பேதியராகும் 
மஓுன்றையதினம் காலுதரம் வெக்கீர் சாட்டவேண் 
டும் மறுபடி பேதியாகும், பின்பு பேதி நி௮த்துவத 
ற்கு நாலுதுலாஞ் சக்கு கொண்டுவந்து சூண ஞ்செ 
ய்து அதோடு ஒருவிராகனிடை அபினிசேசர்த்.து 
கொஞ்சர் தண்ணீர் விட்டுக் கலந்து அடுப்பில்வை 

த்து இலேயெம்போற் கண்டி யுண்டைசெய்து கொ 
டுக்க பேதி கட்டுப்படும். ௮டுத்து மூன்றுகாள்வசை 
யில் காலைமாலை வழக்கக் கொளளுக்கு கொஞ்சல் 
குறைத்துக் சாட்டி வரவேண்டும், மத்தங்காப்புல் 
சரவொட்டாமல் பார்த்து வரவும். 

மட்டகுதிரைகளுக்கு பேதி மருத்து 

கரியபோஎம் பலம் 1 
சுக்கு ஒமுக்கால் 

சவக்காரம் 9 -
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மற்ற பிரயோகம் மேற்கண்டபடி. சரியாய் நடத் 

வும் 
சாட்டுத்தட்டுக்கு பேதிமருச்.து 

கரியபோளம் பலம் 1 
சுக்கு ன 1 
சவுக்காமம் bs ] 

மேற்கண்ட பக்குவஞ் செய்துக்கொள்ளவும், 

பேதிக்குக் கொடுக்கும்படி மேற்கண்ட அளவு 
ப்.பிசமாணப் பிரயோகஞ்செய்யும்பொருட்டு குதி 
களுக்குத் தக்கபடி விப.ரங்கண்டிருக்கின் றத. 

சாலுசாதி குதிரைகளுக்குங் கொடுக்கும் 

ஒர்வித பேதிடருந்.து 
.கமியபோளம் பலம்-1, நன்ராய் பொடிசெய்து 

ஈல்லவெல்லத்தில் லைத்து மேய்க்கவும், ஒருநா ளி.ர 
ண்சொள் மூன்றுநாள் பேதியாகும் ௮ப்பால்கிற்கும் 
இசண்டுகேளையும் வெர்நீர்சாட்டவும் கொள்ளுகாட் 
பக்கூடாது, 

அ திகபேதியானால் 

வாய்விளங்கம் சேர் 4 

மிளகு ட 
சுக்கு வி.ராசகனிடை 1 

இம்மூன்றும் ஈன்றாயிடித்து உள்ளுக்குப் போட. 

வும் உடனேபேதிநிந்கும் பேதி கின்ற உடனே மஜ 
சள்சேர்-1, சுக்கு-விராகனிடை-3, பொடிபண்ணி 
அர்தப்பொடியில் குக்கெம் விராசனிடை-8 பொடி 
செய்துப்போட்டு வெள்ளாட்டுக் கோமயத்தில் ௬ழ 
ப்பிக் கொடுக்கவும் காசாகொடுத்து உடம்பை ஈன் 
ப்ப்பிடிக்கவும் இப்படி மூன்று நாளைக்கு இரண்டு
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வேளையும் மேய்த்து அப்பால் நரஓுராளைக்கு ஒரு. 
வேளை மேய்த்து கொள்ளு காட்டவும் ஒருவேளை 

குளிர்ர்தஜலங் காட்டவும். 

வெளிவியா.தி ௮௮பதைவயும் பிரிவாய் 
பிமித்து சாட்டுவோம் 

சூலைகள் பதினெட்டு 

1, குதிரை €ழேவிழுக்து மூச்செறிகந்து யிர 
ண்டு விலாவும் ஒன்றோடொன்று சொருகிக்கோண் 
டருக்குமாகில் சனாவர்த்சசூலை என்று பெயர் 

பக்குவம் 

பூவாசங்கொட்டை விராகனிடை 9 

சோரி 9 க் 

=D) Baur oor ” 4 
மாவலிம்கப் பட்டை க 4 
காயம் ன 3 
செய். பலம் 6 

இவைகளில் நெய்தவிர மற்றவைகளை வஸ்திரகா 
யஞ்செய்அ நெய்யிற்கலர்து மூன்று துட்டிடையுண் 
டைசெய்து ஏழுகாளைக்கு இரண்டுவேளையுங் கொடு 
és Gero surg. 

பத்தியம் 

கொள்ளை மூன்றுநாளைக்கு நீக் வெந்நீர் ஒரு 

வேளை காட்டவேண்டும். மேற்படி. வொரீர் குளிர் 
கீதசலம்போல ,நறியிருச்கவேண்டும்,. 

வேறு-பக்குவம் : 

ஓமம் விராசனிடை 9 
சுக்கு os 9
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இப்பிலி விராகனிடை: 0 

அழுக்கறுங் கிழங்கு » 9 
காயம் » 9 

குல்கச்்து 9) 9 
செய் Ger 1 

| இவைகளை வஸ்திரகாயஞ் செய் துரெய்யிற்கலர் 
சொட்டப்பாக்குப் பிமாணம் உண்டைசெய். 9. 
சாளைச்குக்கொடுக்க சொஷ்தமாகும், பத்தியம்முன் 
சொன்னதுபோல ஈடத்இவரவும், 

4. குதிரை யடிக்கடி கிலத்தை முசர்க்துக்கொ 
ண்டும் விலாகிரண்டுபுறமு மிழுத்_தக்கொண்டு மிரு 
க்குமாகில் மததுறுவர் ச்தளுலை என்..வு பெயர். 

ப்ச்குவம் 

BUI bah வீராசனிடை 9 

கஜ்பேல் ட 9 

இவைகளை பொடி செய்து காடிச்சண்ணீரில் கல 

ர். துகொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்இியமில்லை, 

8. குதிரை ழேகிழுந்து அடிக்கடி, வாயினால் 
ஒருவிதச் சத்தமாகச் சத்திக்குமாகில் சூதாவாத 
சூலை என்னு பெயர். 

பக்குவம் 

கருசிராங்கண்ணிலேர் விராசனிடை 0: 
பூவசசக்கொட்டை 7 9 

தட்டைப்புங்கக்கொட்டை , 9 
இச்துப்பு ட்டி 
ஆமணக்கெண்ணை Ger $



அசுவ சாஸ்திரம் 57 

இவைகளில் எண்ணை தவிர மற்றவைசளைப் பொடி 
செய்து எண்ணையிற்கலர்து கொடுக்கும்போது கால்: 

சேர் பசுமாட்டின் தயிர் அதோடு சேர்த்துக் கொடு 

க்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளைநீக்9 வெர்£ீர் ஒருவேளை கொடுச்சு 
வேண்டும் சொஸ்தமானபின்பு கொள்ளும் குளிர்ச் த 
ஜலமுஞ் சேர்த் தக்கொள்ளலாம், 

&. குதிரையடிக்கடி. உட்காருகற தம் படுக்க 
அமாககிருர்.து வாலை வயிற்றிற் சொருகிக் சொள்ளு 

மால் வாதசூலை என்று பெயர், 

பக்ருவம் 

வசம்பு விராசனிடை 9 
கோஷீடம் ச 9 

பாஷானா » 9 
இர் தப்.புவெல்லம் ச் 6 

இவைகளைச் கொண்டுவந்து பொடி செய்து ஒரு 
சேர் கஞ்சிக்காடியில் கலச்துக்கொடுக்க சொஸ்தமா 
கும் பத்தியமில்லை, 

9, குதிரை மூக்கிலிருந்து 8ர் இரத்தம்போற் 
இவற்து நிற்காமல் ஓடிவந்து கமழவிமுந்து போகு 

மால் இசத்தப்பிரமிபசூலை என்று பெயர, 

பக்குவம் 

வாழைச்சழங்கின்சா.று Ger 1 
பசுவின்பால் உட 

இவை யிரண்டுவ் கலர்.து உள்ளுக்குக் கொத்து 
மூக்கலுங் குற்றிவாவேண்டும். பின்பு முள்ளியிலை 
பிடி-8, கத்தரிக்காய்-3. இவையிரண்டுஞ்சேர்த்துத்.
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அ*வைத்து மூன்றுவேளைக்குக் கொடுக்ச சொஸ்த 

மாகும் பத்தியமில்லை, 

6, குதிரையின் நாபியிழுத்தக்கொண்டு சீதே 
விழுந்து காற்க ளுதறிக்கொள்ளுமாகில் கன்மகுலை 

cap Quur. 

பக்குவம் 

வசம்பு விராகனிடை : 
கோஷ்டம் » 

பூவசசங்கொட்டை 

ஓமம் 

காயம் 
பழம்புட்டி 

4 

"9 

bm
 
w
h
t
 
C
O
 
C
O
 
C
O
 
L
O
 

இவைகளில் வெல்லக்தவலிர மற்றவைகளைப்பொடி 
செய்து வெல்லத்திற் சலர்.து மூன்றுண்டை செய்து 

மூன்று?வளைக் கொடுக்க சொல்சமாகும், 

பத்தியம் 

கொள்ளைக்கி வெர்நீர்மாத்தரம் கொடுக்கவே 
ண்டும், 

7. குதிரை ேபேவிழுர்தும் கால்களை உயர்த்தி 

கீகொண்டும் வபிற்றை முகர்ர்துக்கொண்டு மிருக்கு 

மாகில் காசாவர்த்தசூலை என்று பெயர், 

பக்குவம் 

காயம் விராகனிடை 4 

இர்.தப்பு » 9 
பனை கெல்லம் சேர். 1
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தயிர் சேர் 1 

பசுவின்பால் விசாகனிடை : 18 

இவைகளில் மேற்சொன்ன காயமுதலியவைகளை 

ப்பொடிசெய்து வெல்லம் தயிர் பால் இவைகளோடு 

கலந்து மூன்றுநாளை க்குக் கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

குதிரை பருத்திருந்தால் கொள்ளை நீக்வை 
க்கவேண்டும் இளைத்திருந்தால் வழக்கத்திற் பாதி 

கொள் சொடுக்கவேண்டும், 

8. குதிரை யடிக்கடி உட்காருகறெதும் எழுந்தி' 

ருக்கெறதுமாகவிருந்து மூச்செரிந்து அடிக்கடி வலமி' 

டம்பார்த்துக்கொண்டும் புல் தின்னாமஓு மிருக்குமா 

கில் பாதாவர்த்தசூலை என்று பெயர், 

பக்குவம் 

காயம் விராசனிடை 4 

வாய்விளங்கம் 5 9 

வசம்பு >» 29 
பசுவின்சாணம் கொஞ்சம் 

எருமைமயிரில்நெய்தகம்பளஞ் சுட்டசாம்பல்பிடி-1 

இவைகளையெல்லா மொன்றாய்ச்சேர்த்துக்கொடு 

க்க சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை. 

9. குதிரை கொள்ளும் புல்லுஞ் செவ்வையாம் 

தீதின்னாமலிளை த்துப்போய் 'எந்கேரமும் நோயுள்ள 

தாயிருக்குமாகில் சர்தபாமஞலை என்று பெயர்.
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பக்குவம் 

சல்லெண்ணையும் செய்யும் சரிபாகமாய்ச் சேர் 
தத சன்றாய்க் கலந்து தேகமுழு.தும் சூடெழும்பத் 

தேய்த்து வெய்யலில் சட்டில்எக்களேன்டும், 

பின்பு பளை வெல்லம் சேர் 1 
மஞ்சள் விராகனிடை 8 

சுக்கு ன 9 

கடுக்காப் » 9 

கெய் சேச் 1 

இவைகளில் கெய்தவிர மற்றவைகளைப் பொடிசெ 

ய்து செய்யிற் கலர்.துக்கொடுக்க சொல் தமாகும் 
பத்தியமில்லை, 

1(', குதிரை வாயினா லெர்ரேரமும் மஞ்சள்நீ 
சோடிக்கொண்டு குதிரைக்சதிகமாக வேர்த்து வேர் 
வயில் முழுகப்போருமாகில் தசன்ளுலை என்று 
பெயர், 

பக்குவம் 

பேகே விராகனிடை 9 

. அல்கர்து னு 9 

சுக்கு 9 9 

Biss , 9 
B® ப » 9 
பசவின்பால் சேர் 56 

இனவகளிழ் பால்தலிர மற்றவைகளைப் பொடி. 
செய்து பாலிற்கலர் அ மூன்று காலாக்குச் கொடுக்க 
சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை.
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11. குதிசை யடிக்கடி. இலச்திப்போட்டுக்கொ 
ண்டு மலதுவாரத்தை படிக்கடி கடி.த்துக்கொண்டிரு 
க்குமரகில் ,ஐ.த்திசூலை என்று பெயர், 

பக்குவம் 

இஓப்பைப்புண்ணாச்கு துலாம் 8 

சாட்டரணைவேர் » 8 

விளக்கெண்ணை உட்க 

இவைகளில் எண்ணை தலிர மற்றவைகளை வேரு 

யடைத்து எண்ணையிற்கலர் துக்கொடுத்து பின்புமல 
த்துவாரத்தி லொருசூரிபோட சொலஸ்தமாகும் பத் 
இயமில்லை, 

19. குதிரை வாலை அடி.க்சடி. முறுக்கக்கொண் 
டிருக்குமாகில் குஷ்குசூலை என்று பெயர். 

பகீ வம் 

திப்பிலி விரசகனிடை 9 

மிளகு ஸ் 9 

காயம் துலாம் } 

கெய் சேர் 1 

Qewadr Oni pani gi eparpimrdr& Boor 

விடாமற் கொம்க்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை £க்9 வெக்கீர் ஒருவேளைக் காட்ட 

பேண்டும், 

18. குதிரை வலமிட மனிதர்களை விழித்து 
விபித் அப் பார்த் துக்கொண்டும் அடிக்கடி உட்கார் 

௮ 6
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ந் துக்கொண்டும் வயிரதிகமாகலிசைந்துக்கொண்டும் 

மகாபயத்தோடும் ௮ச்சத்தோடும் நிற்குமாகில் ௮பூ 

சரசூகை என்து பெயர், 

பக்குவம் 

மிளகு 

தப்பிலி 

சுக்கு 

கல்யாணமுருக்கிலை 

இவை சான்கும் ஒன்றாயரைத்து * சாராபத்இற் 

$% 

$9 

92 

வீராகனிடை 9 

9 
9 
3 

அலச்,துக்கொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்இயமில்லை. 

14, கான்கு காற்களிலும் வயிற்றின் 8ழும் லிக் 
சங்கண்டு தேசமுழுதுங் காச்சலுண்டா யிருக்குமா 
கீல் ஆகாயருலை என்௮ பெயர், 

வரழைத்தண்டின் துண்டு 

இஞ்ச 
வெங்காயம் 

ஏலரிசி 

ரகம 

வெந்தியம் 

செஃலலிக்காய் 

பிசண்டை 

பளைலெல்லம் 

சதிர் 

சேர் 

33 

பலம் 

3 

33 

39 

பிடி 
பலம் 

Cer 

1 
J 

ம 
1 

] 
1 

க் 
1 

40 

1 
  

* அருக்குபட்டை இவை £ீச்ச பிராக் சேர்ச்தால் 
வியாஇச்கு ௮நி௪ பலன்.
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முருங்கப்..ட்்டை பிடி 1 
எலுமிச்சம் பழம் 20 

இவைகளில் .தயிர் தவிர மற்றவைகளையித் ததயி- 
ரில்கலந்து அடுப்பில் வத்த தேங்காய்ப்பிரமாணம் 
உண்டை செய்து கூன்று நாளைக்குக் சொடுக்கசொ 

ஸ்தமாகும் பத்திபமில்லை. 

18, குதிரைக் கால்களில் பிடிப்புண்டாச ஈசம் 

புகளெல்லாஞ் சுருட்டிக் கொண்டு காலெடுக்கமாட் 
டாமல் அப்படியே எடக்குமாகில்கால்களிலதிக?சா 
யுண்டாகி ஈடச்கும்போது கால்களில் சிட்டுசிட்டெ 
ன்றுசத்தமுண்டாகுமானால் கட்டுசூலைஎன்.றுபெயர் 

பச்.குவம் 

மிளகு பலம் $ 

வசம்பு " ம் 

பூண்டு a 6 

குண்டுமணி ஸு l 

படிகாரம் சி 1 

மூருங்கப்பட்டை ரு ௦ 

காயம் ர l 

கடுகு று Ac 
குறுசானியோமம் ஷூ 3 

இவைகளை ஈன்றாயிடித்து ௮திற் கொஞ்சஞ் சே 

வலினெச்சம் சேர்த்து எலுச்சங்காய்ப்பிரமாணம் 

உண்டை செய்து ஏழுக/ளைக்கு இரண்டு வேளையும் 

கொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை, 
  

- பட்டை செதுக்கும் முருங்கமரம் 20-வருஷச்,த 
க்கு மேற்பட்டதா யிருச்ஃ வேண்டும்,
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16. குதிரைக்கு திடீசென்று இரத்த$ர் காணு 
மாகில் றகத்.துசூல் என்று பெயர், 

பக்குவம் 

நற்சீரகம் | துலாம் 3 
பெருஞ்சீரகம் ட. 
கொத்தமல்லி ச 2. 
செல்லிமுள்ளி » 8 
Capa mugs ரி 2 
பொட்டலுப்பு க 

இ௯வகளைப் பொடிசெய்து தேன் sos gpa py 

உண்டை செய்து இடைவிடாமல் மூன்று ௧ ளைக்குக் 

கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்க வைக்கவேண்டும். 

17. குதிரைச்சதிக பேதிகண்டு யெழுர்திருக்க 
த்தள்ளாமல் விழுர்.து விழுந்து போனாலும் படுத்த 

படுக்கையோடுகழிர் தக்கொண்டாலும் இராக்கட்ட 
சூலை என்ன பெயர். 

பக்குவம் 

மிளகு பலம் 2 
சீரகம் » அ 

கடுகு த 2 
சக்கு ன 2 
க்டுச்காய் 39 9 

சாதிக்காய் i 
பனை வெல்லம் 20 
எமிச்சம்பழம் » £0 

gar சேர். ]
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இவையெல்லாம் ஒன்றாய் சேர்த்தசைத் துமன்று 
காளைக்கு. இரண்டு வேளையுங் கொடுக்க சொஸ்தமா 
கும் பத்தியமில்லை. 

18. குதிரைக்கு இருர்தாப்போலிருர்.து வயிறு 
வீச்சம் கொடுத்து இசவுகண்டு கொள்-புல்-ஒன்றுச் 
தின்னாமல் இலத்தி மூத்திரங் கட்டுப்பட்டு மிகுந்த 

உபத்திரவததோடும் உட்காருறதும் எழுச்திருக் 

கிறதுமாக விருக்குமாகில் வாதவர்தசூலை என்று 

பெயச். 

பக்குவம் | 

கடுகுசோகணி சேர் 4 
BGA apa உ காலரிக்கா 
அபினி அதலாம் ௮ரை 

இவையெல்லா மொனருமப்ச்சேர்த்.த சாசாயத்திற் 

கலந்து மூன்று வேளைக் கொடுக்க சொல் தமாகும் 

பேதியாகும் வியாதி விரவிற்குணமாகும்௮ப்படி க்கு 
சொஸ்தபாகாவிட்டால். 

வேறு-பக்குவம் 

பாவின்பால் சோ 3 
விளக்கெண்ணை ஒரிக்கால் 

இவையிரண்டுஞ் சேர்த்துக்கொடுச்க உடனேபே 
இயாரும் பேதியாகாவிட்டால் குதிரை சேசப்படும் 

மேற்சொன்ன பதினெட்டு குலைவியாதிகளெல் 

லாங்குதிரைக்கு ௮ண்டாமல் மூன்றுமாதம் Og 
ஆனுமாதத்துக்கு ஒருவிசை கொடுத்துவரு மசாலா 

மாவிலிங்கப்பட்டை கிராகனிடை 9 

ஓமம் ழு 9
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மசஜேசாக்கரகொட்டை விராகனிடைராலசை 

Oi soy %9 9 
முள்ளி » 9 
பனைவெல்லம் 55 80 

இவைகளில் வெல்லர்சவிர மற்றவைகளைப்பொடி 

செய்.து வெல்லத்திற் கலந்து பெரிய எலுமிச்சக்சா 

ய்ப் பிரமாணம் உண்டை செய்து மூன்று நாளைக்கு 

இசண்டுவேளையு௩் கொடுக்க சகலசூலையுஞ் சொஸ்த 

மாகும். ௮திசப்பசியுண்டாகும் கொள்ளும் புல்லும் 

அதிகமாய்த் இன்று புஷ்டியாகும் இஃததிகப் பிச 
வோசனமுன்ள ௮லவிழ் தமாகவிருக்கும். 

வெளிவியா தி 

கண்கள் விழிக்கமாட்டாமல் தண்ணீரோடிக் 
சொண்டேயிருக்கும் ௮ கவனமாய்ப் பாசாவிட் 
டால் சதைவளர்ந்து மூடிக்கொள்ளும், 

உள்ளுக்குமருந்,து 
கறிமஞ்சள் துலாம் 2 
சவுக்காரம் ச 2 

வெல்லம் ல 9 

அபினி உ்1 
இவையெல்லாங் சகலர்தனைத்து ஒன்றவைத்தட் 

டிடையுண்டைசெய்.து. உள்ளுக்கொடுத்து பின்பு 

கால்சேர் பசுவின்பால்கொண்டுவந்து ௮தோகோல் 
சேர் தண்ணிர்சிட்டுக்கலர்து காச்சம்போது ஒருவி 
சாகனிடை படிகாரம் பொடிசெய்துப்போட்டு ஈன் 

ஒய்க் காயர்தபின்பு வெள்ளைச் லையில் துவைத துத்



அசுவ சாஸ்திரம் 67 

துவைத்து கண்களுக்கு மூன்றுராளைக்கு ஒத்திட 
'சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

2, புதுப்பல்லர்வில் இரண்டு பலம் காமக்கட்டி. 
வாங்கி சுத்தஜலத்திற்போட்டு நன்றாய்க் கரைத்துத் 
தெளியவைத்து தூன்றுபலம் பொட்டலுப்பை கல் 
வத்தில்கேகவரைத்து 6 Gap. தண்ஸீரிற்போட்டு கால் 
மணிரநோரம் கையால் நன்றாய்ச் சிலுப்பி ௮ந்தத்தண் 
ணீரில் வெள்ளை சவுக்கத் துவாலையை நனைத்துகு 
ரக் கண்களின்பேரில் கட்டிவிட்டு காயகாய மேறி 
யடி. தண்ணீரை விட்டுக்கொண்டே. வரவேண்டிய து 
இப்படி நாளொன்றுக்கு பதின,சரஞ் செய்துவர 
சொஸ்தமாகும 

பக்குவம் 

8. பூதற்ததெ கோலாற் (கோலாற் பிலாக்) 

இக்த மருந்தை நன்றுயரைத்து தண்ணீரிற்போட்டு 
கலக்கத் துணியைத் துவைத்துத் துவைத்து கண் 

ணின் பேரில் போட்டுக்கொண்டு வரவும் செஸல்த 

மாகும் இர்த மூன்று முறையும் குதிசைச்ர HRS 
சூடுண்டா9 வெப்பத்தினால் காணும் dur sQuer 

pps. 
கண்களில் வெள்ளையாய் முளைகாணுமாஇல்: 

பக்குவம் 

சுக்கு தலாம் 

வசம்பு ஆ 

பூண்டு 9 

இச்.அப்பு 3 ம
ே
ன
்

 
௫
௫



68 அசுவ சாஸ்திரம் 

கடுகுசோகணி தலாம் 3 
தாம௯ரக்கிழக்கு சேர் $ 

இவைகளைத் தேனிலரைத்.து இரண்டு தட்டிடை 

யுண்டைசெயப்து பதினொருசாதாக்கு இரண்டுவேளை 

யும் உள்ளுக்முச் கொடுத்து, 

எனபு பொரித்தபடிகாரம் துலாம 3 
பனங்கற்கண்டு க ட 

இையிரண்டையும்பொடிசெய்து வேளைக்கு 

இட்டிக்கி கண்களிற்போட சொஸ்தமாகும். 

கண்கள் அ௮திகமாய்ச் சிவந்தும் a] Don wor Deis 

Gas pas Gurea. 

பக்குவம் 

கம்குசோகணி துலாம் 8 

கோஷ்டம் | ன 3 

order £9019 » 8 

ஓமம் » 38 
பூண்டு ன 8 
வீஷ்ணுகா ச் தியிலை 3 8 

தூதுகளையிலை ட 3 

பொன்னுங்கணியிலை ல 8 

இச்திலுஈகளை தேன்கிட்டனைத்.து இரண்டு தட். 
௲டை புண்டை செய்துஇரண்டுவேளையுங்கொடுக்க 
சொலஷ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக் வெர்ரீர் ஒருவேளைச் காட்ட 
வேண்டும்
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பின்பு மயில் துத்தம் விராகனிடை _1 
பாஷாணம் ௮ரிசிபிசமாணம் 
பொரித்தபடி காரம் தலாம் | 

இவைகளில்மூதல் தத்தம் பாஷாணம்இரண்டை 

யும் பொசித்துப் பெக்ஷ்செய்த படிகாச.ஞ் சேர்தது 
வேளைச்கொரு இட்டிக்க கண்களிற்போட சொ௯.த 
மாகும். 

சுண்களில் மாமிசம் வளர்ர்துவருமாகில் கூஞ் 
சா என்னு பெயர் 

டக்குவம் 

கோஷ்டம் துலாம், 4 

கடுகுரோகணி » 4 

அக். ஷி & 

பொரித்தவெண்சாாம் » 4 

இந்துப்பு ட 4 
காட்டுச்சீரகம் » 4 

வெல்லம் ட 6 

மலைவேம்பின் கொழுச்.து பிடி 1 

இவைகளை வெல்லஞ்சேர்த்தசைத்துஇசண்ிஅட் 
டிடை யுண்டைசெய்து இரண்டி வேலையுங் கொடுக் 
கவும் 

பத்தியம் | 

கொள்ளை நீக் வெந்நீர் ஒருவேளை காட்டவும் 

அல்லாமலும் ண்களில் வளர்ச்திருக்கு மாமிச 
த்தைமெ.துவாய்ச் சுத்தியினால் சத்திசமிடவேண்டும் 
கூடாமையாயிருக் தால் இந்தப்பக்குவஞ் செய்யே 
ண்டும் ௮தாவதுபூவரசக்கொட்டை வெளளைக்குண்
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டுமணிவேர் இவையிரண்டையும் எலுமிச்சம்பழச் 

சாற்றிலரைத்து பதினோரு காளைக்கு இடைவிடா 

மல் ஒரு விராகனிடைச் சாச்து கண்ணிலீட மூஞ் 

சாகும், 

இரண்டாவது 

பொசரித்தபடிகாசம் துலாம் 1 

கற்கண்டு “5 J 

கோழிமுட்டையின்மேலோடு ,, | 

பீங்கான் வளையலோடு 

பொடி. பணவிடை 2 

இவையெல்லாம் நன்றாயரைத்து வேளைக்கொரு 
பணகவிடை தேனிற் கலர்.து கண்ணிற்பேரட வளர்ச் 

திருக்கு மூஞ்சசநீங்கி Ora cng oT Gd, 

குதிரைகளுக்கு கண்ணில் புழுவிருக்கு 

மாகில் பக்குவம் 

சேசார் கொட்டையை சத்தியிற் குத்திக்சொ 
ண்டு விளக்கில் காச்௪ தயிலமிறங்கும் அந்த தயில 

தை பவின். வெண்ணையிற்குழப்பி சிமுனிலடைத் 

அக்கொள்ளவும் புழுவாடுகிற சண்ணிலே ஒருகாளை 

க்கு மேற்படி மையைப்போடவும் மறுராள் செர் 

தூரத்தை சயச்செப்பில் போட்டுக்கொண்டு மேற் 

படி சேரங்கொட்டை மையை சண்ணிலேயோட்டு 

உடனே Bp புளியங்கொட்டை பிரமாணம் செக் 

தூச மையைப் போடவும் ௮ப்.பால் ஒருகாளைக்கொ 

ரு.*சம் ஈயச்செந்தூரமாத்திம் போட்டு வாவுஞ் 

சொல்சமாகும்.



அசுவ சாஸ்திரம் 71 

குதிரைகளுக்கு எழுவகைச்சுரங்களுண்டு 

1, குதிரையின் தேகமெல்லார் தழும்புத் தழு 

ம்பாயிருக்.து மூச்செரிந்து கொள்ளும் புல்லும் கொ' 

ஞ்சமாகத் தின்னுமாகில் பித்தசரமென்று பெயர், 

பக்குவம் 

முதல் குதிரைகழுத்தில் ஈசம்புகுத்தி ஒருசேர் 
'இரத்தம் வெளிப்படுத்தியபின் பு. 

மிளகு சேர் % 
சுக்கு ஒ.காலரிக்கா 

இவையிரண்டையும் கெய்யில் அசை வறுப்பாக 
அறுத்துக்கெரண்டுமன்௮ுபிடிரிலாவிளாவிளையோடு 

கலக்தரைத்து மூன்றுண்டை செய்துமூன்று நாளைக் 

குக் கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி புல்லுக் சண்ணீரும் வழக்க.௮ 
போற் கொடுக்க வேண்டும், 

2, குதிரை தேகமெகங்குஞ் சூடெழும்பிஓச்செ 

சிக்து கட்டியிருக்குமிடத்தில் ௮திக சோம்பலாக 
கின்று கொள்ளும் புல்லுங் கொஞ்சமாகத் தின்னு 
மாகில் சூட்டைப்பற்றிய காரமென்று பெயர், 

பக்குவம் 

குறாசானியோமப துலாம் 8 

தப்பிலி » 8 
நற்சீரகம் oe 
பெருஞ்சேசம் » a
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இவை களில் ஈற்2ரகம் பெருஞ்சீரகம் இவையிர 

அண்டையு மாத்திரம் ௮ுரை வருப்பாக வறுத்துக் 
சொண்டு மற்ற சரக்குகளோடு மூன்றுபிடி. துளசி 
விலை சேர்த்தரைத்து மூன்றுண்டை செய்து மூன்று 

வேளை சொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

ய த்தியம் 

கொள்ளை நீக்க வெந்நீர் ஒருவேளைக் சாட்ட 

வேண்டும், 

8. குதிரைக்கு காசியினால் நீரோடி.க்கொண்டு 

மூச்செரிச்து தண்ணீர் குடியாமலும் கொள்ளு தின் 

ணும௮மிருக்குமாகில் வாதசுரம் என்று பெயர், 

பக்குவம் 

க்ஸ்தூரிபஞ்சள் துலாம் 
கோஷ்டம் ஷி 

கடுகு ரோகணி த் 

சக்கு ட 
மிளகு 9 
வாய்விளங்கம் 3 

யாளிவின.ா ட 
மைசாட்சி ஒ 

பொரித்தவெங்காரம் ட 

பொரித்தபடிசாரம் ; 

காயம் விராகனிடை 1, 

ர்
க்
 

க்
 

க்
 

ம்
 

ம்
 
e
t
 
O
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பர
ு.

 ஒ
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“இவைகளை முருங்கப்பட்டை சாற்றிலரைத்தூ 
ஏழுண்டை செப்துமூன்றுநாளை க்கு இசண்டுவேளை 
யுக்கொடுக்க சொஸ்தமாகும்.
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பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளை: காட்டவே 
ண்டும், 

4. குதிரைக்கு திடீரென்று தேகமெல்லாம்சடு 
க்கமூண்டாகி டல் இன்னாமல் அசந்திருக்குமாகில் 
வாதகுரம் என்ற பெயர். 

பக்சூலம் 

முதல் குதிரைமுகத்திற் குத்தி மூக்கால் சேர் 
இ.த்தம்வாங்கி பின்பு, 

மிளகு துலாம் 

மைசாட்ச 

திப்பிலிமூலம் 

இப்பிலியரி9 

மஞ்சள் 

டப 

3) 

97 

33 

b
=
 

C
O
 
R
t
e
 

ye
 

வெங்காசம் ஷி 

காயம் வ 4 

இவைகளை சிறுநீரிலசைத்து பதினோருண்டை 
செய்து ஆறுசாளைக்கு இரண்டுவேளையுகொடுக்கச் 

சொல் தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளைச் சாட்ட 

வேண்டும், 

ச். குதிரை அக்குளிலதிக துடிப்புண்டாப் பக் 

கம் விலா இவைகளிமுத்துக்கொண்டு மூச்செசிர்து 

கட்டுத்தறியி லதிசபடபடப்பாய் சுழன்று spay 

வர்தால் தடக்காசுஞ் என்௮ பெயர், 

a
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பக்குவம் 

மிளகு அலாம் 5 

சுக்கு 53 5 

பெருஞ்சீரசம் உ இசண்டறை 
நற்சீரகம் , இசண்டறை. 

பூவரசங்கொட்டை ன 2 

ய பயனைவறுப்பாகவறுத்துச்கொண்டுமூன் 
றுகாளைக்கு இரண்டு வேளையுங் கொடுக்க சொஸல்த 

மாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளைமீக்கி வெகச்ரீர் ஒருவேளைசாட்டவும், 

6, குதிரை கொள்ளும் புல்லஓுஞ் செவ்வையா 
-ப்த்தின்னுமலச் தண்ணீர் செவ்வையாய்க் குடியம 
ஓம் வாயினால் சீரோடிக்கொண்் டிருக்குமாகல் கடு 

வசசுசம் என்று பெயர், 

பக்குவம் 

முதல் குதிசை அதிக புஷ்டியாயிருந்தால் இச 

ண்டுசேர் வனரயிலும் இளை த்திருக்தால் அைசேர் 

வசையிலும் இரத்தம்ரூத்தி வசங்கியபின்பு, 

வெட்பாலையரிசி துலாம் 

குருசானியோமம் 

மிளகு 99 

ஸ்ரீ-ஸ்ரீபதி ம 
சருயித்தா 99 
காட்டுச்சேரகம் b
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6
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கடுகுரோகணி 5 2 
சதகுப்பை ள் | 

இவைகளை மூன்றுபிடி கழைக்கோட்டி பிலயோ 

டரைத்து ஏழுண்டை செய்து மூன்றுகாளைக்கு இர. 

ண்டுவேளையு மிடைவிடாமற் கொடுக்க சொஸ்தமா 

கும் பத்தியமில்லை, 

1. குதிரையின் வயிற்றில் ௮திக இசைச்சலுண் 

டாூ அடிக்கடி சிறுநீர் விட்டுக் சாண்டு வேர்வையி 

னால் குரழ்சக் கொள்ளு புல்லும் பிரியமாய்த் தின் 

னமல் ௮திச வுறக்கமாயிருக் குமாகில் ஜகர்பாதச ரம் 

என்று பெயர். 

பக்குவம் 

வாய்விளங்கம் துலாம். 8 

பூவாசங்கொட்டை Bs 3 

சுக்கு ஒ ஒன்னறை 

மிளகு ஒஉடுன்னறை 
கருஞ்சீரகம் உ ஒன்னறை 

கடுகுரோகணி ன A 

காடடுச்சீரகம் ¥s க் 
மிளகாய் ரு 1 
புகையிலை ச 1 

Qs guy ” L 
சாயம் ‘9 * 

இவைகளை மூன்றுபிடி துளசியிலையோ டரைத்து 

14-உண்டைசெய்து 7-சாளைக்கு இரண்டுவேளையும் 

இடைகிடாமற் கொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்திய 

மில்லை,
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முன்கண்ட எழுவகைகுரத் துக்குமுண்டாகு 
மடையாளங்கள் 

குதிசையின் வாயில். சாற்றமுண்டாகி மிரண்டு 

காதின் மச்தியில் அதிக சூடாக தேகமெல்லார் தழு 
ம்புதமும்பாயு மிருக்குமாகல் இதினதாபுஜர் என்று 

'பெயச், 

பக்குவம் 

வாழைக்கழக்கு துலாம் 

தாழைவிழு.து ” 
கற்ருழைத்சோல் ன் 
கசவற்பட்டை 

செல்லிக்காய் 

கொத்துமல்லி 

$9 

ஆடு 

9 

இவைகளை காலுசேர் மாதளைவேர் சாற்றில் வேச 
வத்து இரண்டுசேர் சாறுசுண்டினபிறகு சுண்டின 
இசண்டு சேர் சாற்றை வடித்து கூன்றுவேளைக்குக் 
கொடுக்க ௪கல சுரமுந் தீரும். 

வே-பக்குவம் 

சிந்திற்கொடி அலாம் 

கொத்தமல்லி ன 

ead ser ‘ 
௬ச்கு ய 
ஏலம் 8 
பேரீச்சங்காய் 

கையாக்தகனை ட 

காய்ர்தவேப்பீர்க்கு ர 

18 
(8 
18 
18 
18 
18 
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O
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ஒ
ூ
.
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இவைகளில் மூன்றசேர் தண்ணீர்விட்டு ஒருசே 

சசகும்படியாய்க் காய்ச்க்க வடிகட்டிஇுசண்டுவே 
சைோக்கொடக்க சகல சுரமுச் நீரும் 

குதிரைகளுக்குச் சம்மத்தப்பட்ட 
வாய்வுகளின் விபரம் 

1, குதிசை யிருநர்தாப்போலிருக்,த வயிற்றில் 
வலியுண்டாகி படுக்கும் எழுந்திருக்கும் பிரண்டு 

உருண்டு காட்டும். 

பக்குவம் 

ஒருகுத்து தம்பபிலை 
தல்லுப்பு பிடி 2 

இவைகளிசண்டைபும் இடித்து மேய்ப்பிக்கவும் 

வயிற்றுவலி நீங்கும்; 

பத்தியம் 

ஒருவேளை கொள்ளை நீக்கி புல்லுர் தண்ணீருக் 

கொடுக்சவும், 

9 குதிரை யிருர்தாப்போலிருந்து வாப்வினு 

அம் ௮ல்லழு பாரீசவாய்வினாதுூம் சாலஓுகாஓு பசை 
யாமலிருந்தாலும் அல்லது ஒருகால் ௮சையாமலிரு 
ததாலும் தலையை சாய்த்துக்கொண் டிருந்தாலும் 

இப்பேர்ப்பட்டவா ப்வுச்கெல்லாம் கைகண்டமுறை 

பக்குவம் 

மஞ்சள் சேர் இரண்டறை 

GaGa பலம் இசண்டறை 

சாசாயம் இரும் 8
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மஞ்சளைப் பொடி. செய்து குக்லைகூடப்போட்டு 
இடித்த சாசாயம்விட்டுப் பிசரி பதினாலு உண்டை 

“செய்அ 7-காளைக்கு காலை மாலை இரண்டுவேளையுங் 
கொடுக்க குணம்சாட்டும், 

பத்தியம் 

தண்ணீசைக் கொதிக்கவைத்து பின்பு ரவை 

தீது ஒருசாமங் காட்டவும் மஅபடியு முதலான 
ஒருமூச்சுத் சண்ணீர் இரண்டாரா ளிரண்டு மூர்சூத் 
தண்ணீர் மூன்றாகாள் குடிச்றமட்டும் காட்டவே 

ண்டியது கொள்ளு மீங்கலாகா புல்மாத்திரம் புஷ்டி. 

யாய் போட்டு வரவேண்டியது. காலையிலு மாலையி 

௮ம் முட்டச்சாம்பலை பொடிசெய்து வைத்துக்கொ 

ண்டு தேகமெல்லாம் பரவப்பூசி இரண்டாள்கிட்ட 
ஈன்ராய்ப் பிடி.க்கவும் மறுபடி முதல்காள் இரவும்பக 

அம் குதிரையைப் படுக்க வொட்டாமல் game 

த்த பார்த். துக்கொண்டு இரண்டாம் நாள் மருந்து 

குடுத்தபின் சாலையிலும் மாலையிலும் குதிரையை 
மயில்தூசமுலாத்தி லாயத்தில்கட்டவும் வாய்வு பசர் 

தோடிப்போம். 

8 குதிரை சேகத்தி லிருந்தாப்போ லிறுர்து 

ஈடுக்கமுண்டாயப் தோல் முறப்பேறி கெட்டியாயிரு 

க்குமாகில வாதமென்றறிக. 

பச்குவம் 

முள் இரத்தம்குத்திவாங்கி பின்பு 
மிளகு துலாம் 8 

கடுகு ன 3
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பூண்டு துலாம் 8 

பொரித்ததுரிசு அ] 
காயம் ச 5 

இவையெல்லாஞ் சாராயத்தி லரைத்துமூன்றுண் 

oi Orig 8-மவவேளைக்கொடுக்ச சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளைக்காட்டவே 

அண்டும், 

4, குதிரைக்கு பந்தவாய்வினால் மூச்செறிந்துச் 
கொண்டு சொள் புல் தின்னாமலுமிருக்தால்: 

பக்குவம் 

10-சேர் மஞ்சளை நன்றாய் பொடிசெய்து 10- 
சர் நெய்யைக் காயவைத்து கோழிக்கிறபோது 

மஞ்சட்பொடியை போட்டுக் களறி ஒருபானையில் 
வைத்துக்கொண்டு காலையிலும் மாலையிலும் ஒரு 

விளாங்காய் பிரமாணம் கொடுச.துவரவும் சொஸ்த 

மாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீங்கலாக ஒருவேளைக்குமாத்திரம் 
'வெர்நீர்காட்டவும் இப்படி பத்துகாளைக்குக்காட்டி 

அப்பால் குளிர்ச்த சலக்காட்டவும் மருந்து pas 

வுடனே வெர்ரீர்விட்டுக் குளிப்பா ட்டவும். 

5. குதிரையின் வயிற்றிலிரைச்சலுன்டாகிஇல 

த்தி மாட்டுச்சாணம்போலுண்டாகி ௮திச ஜலத்தை 

விரும்புமா௫ல் கோட்டவா தமென்௮ பெயச்,
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பக்குவம் 

முதலகத்திய மிரத்தங்குத்தி வாக்கபின்பு, 
சுக்கு துலாம் 5 

மிளகு = 8 

கடுகுசோகணி ர 5 
இப்பிலிமூலம் 5 

பூண்டு ர் 3) 

காயம் » 5 

இவைகளை முருங்கப்பட்டை சாற்றிலரைத்து 

உண்டைசெயப்து 9-காளைக்கு கொடுக்க சொஸ்த: 

தாகும். 

பத்தியம் 

water கொள்ளு மொருவேள் Oars Roger 
கொடுக்கவேண்டும். 

6. குதிரைக்கு வயிறிழுத்.துச்கொண்டு அசை: 
வில்லாமலும் புல்தின்னாமலும் தலையைக் கழேபோ 

ஃடுவிடுமாகில் அ௮ற்னவாத மென்றுபெயர், 

பக்குவம் 

சறிமஞ்சள் சேர் 

சல். தூரிமஞ்சள் சி 

மைசாட்சி ஸ். 

வாய்விளக்கம் » 
சோஷ்டம் ட 
கடுகுசோசணி ஜு 
பொரித்தபடிகாரம். துலாம் 
பொரித்தவெங்காசம் BD
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சசயம் துலாம் ] 
சாராயஞ் சேரச் 1 

இவைகளில் சாசாயர்தலிர மற்றவைகளை வஸ்இர 
க யஞ்செய்து அசரைச்சேர் சாராயத்தில் மூன்று 

துட்டிடை பொடிபோட்டுக் கலந்து முதல்கான் 

கொடுத்து மற்றப்பொடி யை மற்ற ௮ரைசேர் sere 
யத்திற் கலர்து எலுமிச்சங்காயப் பிரமாணம் உண் 
டைசெய்து கூன்றுசாளைக்கு இசண்டுவேளையுங் 

கொடுக்க சொஸ்தமாகும், 

பத்தியம் 

கொள்ளைறீக்கி வெர்நீர் ஒருவேளைச்காட்டவே 

ண்டும்; 

7 குதிரை தன்பற்களால் தன்சேகத்தையடிக் 
கடி. கடி. த்துக்கொள்ளுமாகில் சினக்குவாதம் என்று 

பெயர், 
பக்குவம் | 

கறிமஞ்சள் தலாம் 8 
கஸ் தாரிமஞ்சள் 45 8 
மைசாட்சி ச 8 
வாய்விளங்கம் - » 8 

மிளகு ” 8 : 
கோஷ்டம் 3 8 
கடுகுரோகணி ‘3 8 
வா.லுளு£வையரிச » 8 
பூவரசங்கொட்டை 5 9 
பொரித்தவெக்காரம் 9 a 

பொரித்தபடிகாரம் ன “கி 

இக்கப்பு » 6 
கரயம் ஒன்னறை
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இவைகளை சங்கேசரிலைச்சாற்றிலரைத்அு மூன்று 

துட்டிடை உண்டைசெய்து ஏழுநாளைச்கு இசண்டு 

வேளை.புங்கொடுக்க சொஸ்தமாகும் 

பத்தியம் 

வழக்கத்திற்பாதி கொள்ளும் வெர்ரீருங்கொ 

டுக்ககேண்டும். ப 

8. முதிரையின் தேகத்தில் உரோமக்களெல் 

லாம் 9லிர்த்துக்சொண்டும் 8ீர் மஞ்சளித்து:௨ கொ 

aes Bea epi gid, புல்லின்பேரில் பிரியமில்லாம 

தும் அதிக சோம்பலாக யிருக்குமாடுல் வாய்வுசேர் 

ந்த கடுவாதம் என்.றுபெயர் 

பக்குவம் 

முதல் இரத்தங்குச் வால்னெபின்பு, 
சடுகு தலாம் 8 

மைசாட்சி » 6 
சடுகுசோ சணி 8 6 

கர்.துபிர் ” [ 
ceptible nt” site. . 
காயம் விராகனிடை 1 

இவைகளை பேப்ப்பீர்க்கலைச் சாற்றில் அரைத்து 

இரண்டு துட்டிடை உண்டைசெய்து ஒருவேளைக் 

கொடுக்கவேண்டும் வியாதி பலமாயிருந்தால் இரண் 

டுவேளைக் கொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை, 

6, குதிரைக் கண்க ரில் வெள்ளையாய்ப் பிளை 

சாடிக்கொண்டு கொள்ளுதின்னாமல் மூச்செறிந்து 
wSa சோம்பலாக யிருக்குமாகில் வாசுசதளம் 

என்ற பெயர்,
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பக்குவம் 

மூ.தலில் இரத்தங்குத்தி வாங்க பின்பு. 

கறிமஞ்சள துலாம் | 

Ber cs ” ம 
ஒமம் 44 1 
வாய்விளங்கம் . <7 1 

பூண்டு 9. 1 
கடுகுசோகணி 2 1 

Os muy + 1 

இவைகளைச் சாராயத்தில் ௮ரசைத்து சிறிய எலு 

மிச்சங்காய்ப் பிமாணம் உண்டைசெய்து இருபத் 
திரண்டு வேளைகொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்தியம் 
இல்லை, 

10. குதிரை முன்னங்காலீரண்டுந்தால்9 ஈடர் 

தாலும் உடனேயானலும் ௮றுமாதம் ஒருவருடம் 

அல்லது இரண்டு வருடம் நீமத்திருந்தாலும் சால 

அாய்வு என்றுபெயர், 

பக்.குவம் 
கடுகு ட் Ger 8 

கூகை மாவாயரைத்துச்கொண்டு சரிபாகமாய் 

உப்பை நுணுக்கக்கொண்டு இரண்டையுங்கலந்து 

சே தமில்லாமல் மேய்க்கவும் இப்படி ஒருகாள் சூரிய 
உதயத்துக்கு மேய்த்து சாலுகாழிகைக்கு ஒருதரம் 
அஸ்தமிக்கரவரைக்கும் வெந்நீர் காட்டவும் மூன் 

காளைக்கு கொள்ளு நிறுத்தவும் மறுநாள். 

மிளகு Ger } 
பூணடு 4 ச் 
சுக்கு ஷ் &
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இலை மூன்றையுஞ் சூசணமாக்கக்கொண்டுதண் 

அிர்விட்டுப் பிசைக்து உதயத்துக்கு மேயக்கவும் 

மறுகாளுதயத்தில் குளிர்ர்த ஐலங்காட்டவும் வாப் 

-வு8ீம்ெெசுகங்கொடுக்கும் பத்திபமில்லை, 

11, குதிரையின் இரண்டு கண்சஞஞ் சிவந்தும் 

மஞ்சனித் தம் பிளையானது சவந்தகிறமாயும். மஞ் 

சளநிறமாயுமோடி. கர்ச்சலுண்டாய் சொள்லின்பே 

சிலும் புல்லின்பேரிலும் இச்சையில்லாமலிருச்குமா 

இல் வாய்வைச்சேர்ந்த ஐகர்பா என்று பெயர். 

பக்குவம் 

கடுகு துலாம் 5 

சாட்டுச்சோகம் ள் 8 

௯மசாட்சி » 9 

கஸ்தூரிமஞ்சள் 5 

பசங்கிப்பட்டை “இரண் டறை 

SES | டிஇசண்டறை: 

ஓமம் ,இரண்டறை. 

பூவசசற்கொட்டை .இசண்டறை 

கருஞ்சீசகம் இசண்டறை. 

சிற்றசத்சை இ.ரண்டறை। 

சே. சாங்கொட்டை இசண்டறை: 

வாய்விளங்கம். இசண்டஜை 

கடுருரோசணி » It 

கரியபோளஎம் உட்க 
வெட்பாலையரிச உரக 

இப்பிலியரிசி » At 

சவுக்காசம் 9 1} 

Oem srs » Ik
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பரர்ப்பாசமுள்ளி சோ 4 

கட்டசாம்பல் » + 

இவைகளை கொட்டச்சுரர்தைபிலைச் சாற்றி 

லரைத் ௮ மூன்று துட்டிடை யுண்டைசெய்து எழு 

காளைக்கு இரண்டுவேளையு மிடைவிடாமற் கொடுக்க 

சொஸ்தமாகும். 
பத்தியம் 

கொள்ளைநீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளை காட்ட 

வேண்டும், குதிசை யதிகமாக யிளைத்திருக்குமாகில் 

வழக்கத்திற் பாதி கொள் சொடுக்கவேண்டம். 

12, குதிரையினிடுப்பில் கோயுண்டாகி யதி 

னால் வருத்தப்பட்டு பின்காலால் ஈடர்தாலும் 

கொள்ளும் புல்லுந்தின்று வந்தும் ௮தி௪ பலவீன 
மாச விருந்தாலும் சூலாவங்கு என்று பெயர். 

பக்குவம 

மஞ்சள் Ger 3 

ஓமம் ” $ 

சுக்கு | 3 t . 

GerradQarto » + 

gol Sens > $ 

esr . sy 4 

சம்பு ந அசிக்கால் 
மேதாலக்குடி ஜ௮ரிக்கால் 

௮8
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பூண்டு » 4 
$ வெல்லம் ஞ் 

AT SLD SS Can fagagmeunes மயிர் 
குடல் எலும்பு முதலியவைகளை க்கி அ சைசேச் 

சல்லெண்ணைபிற் பொரித்துக்கொண்டு மேதி 

சொன்ன சரக்குகளை வஸ்திசகாய.ஞ்செய்.து இ ரண்மி 
துலாம் இஞ்சியை ௮ளைத். துக்கொண்டு பொரித் த்த. 

மாமிசத்தோடு சேர்த்துப் பிர். பெரிய எலு ச் 

சங்காய்ப் பிரமாணம் உண்டைசெய்து சாற்பது 

காளைக்கு மு.தலிருப.துசாளைக் ரெண்மிவேளையாய்க் 
கொடுத்தபின்பு இருபதுநாளைக்கு ஒருவேளையாய்க் 
கொடுக்க சொஸ் தமாகும், 

பத்தியம் 

துவக்கத்தில் மூன்றுகரள் வரையில் கொள்ளை 

நீக்ேே வெர்ரீர் கொடுக்கவேண்டும், 

18 குதிகரபினுடைய samedi pin aps 
சன்மேலும் வீக்கங்கண்டு கொள்ளும் புல்லும் வழக் 

சப்படி இன்றுவர்தாலும் ௮சாத்திப துணந்தோன்று 
.மாடில் கெதகாய் என்று பெயர், 

பக்குவம் 

மஞ்சள். அலாம் 8 
௬மசாட்சி ழ் 3 

ஆளிவிரை » 8 

Bes ட 3 
ஈல்லவெல்லஃ 9) 3
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பேரீச்சங்காய் gore 1] 

வெந்தியம் ws 1} 

கடுகுசோகணி . 13 

வெட்பாலையரிசி - 1} 

பூண்டு ” 13 

பெருஞ்€சம ர! 
கொத்தமல்லி ஸ் 1 

ரோசாப்பூ + 1 

சிரசம் ஷ் + 

காயம் = 4 

இவைகளை முடக்குத்தீர்த்தானிலைச் சாற்றி 

லரைத்து இரண்டுதட்டிடை உண்டைசெய்து 

மூன்றுசாளைக்கு இசண்டுவேளைபு் கொடுக்க 

சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை. | 

14. குதிரை நாளுக்குராள் இளைத்து நீர் 

மஞ்சளாக கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்விட்டு கொள் 

ளும் புல்லு மதிகமாகத்தின்றும் ௮தஇி5 பலவீன 

மாக விருக்குமாகில் இரத்த முறைக் தவாதமமென்று 

பெயர், 

பச்குவம் 

மிளகு திலாம் 

சகடுகுரோகணி 

காட்டுச்சீரகம் ன 

திப்பிலியரிசி 9 
பூண்டு னு 

இிப்பிலிமூலம் ௦
-
4
 

“ர
 

ஷி
 க
வ 

39



88 ௮சுவ சாஸ்திரம் 

வாய்விளங்கம் தலாம் 4 

கருஞ்சீரகம் ச 4 

சித்திரமாலம் ரூ 4 

கெட்பாலையகிசி - 4 

கோ ஷ்டம் 39 3 

மைசாட்சி ன 3 

படிகாரம் 9 3 

வெம்சாரம் 3 3 

சழைகோட்டிக்காய்ப்பருப்பு , 9 

அமுக்கனாங்கிழக்கு » 2 
மஞ்சள ” 8 

நாய்வேளைவிலர 1" 4 

சுக்கு » 4 

வசம்பு ” 4 

40.5; + த் 

ஓமம் » 4 
கர்.துபிர் ஸ்டே 

இவைகளைச் சாராயத்திலரைத்து மூன்று 

அட்டி டை யுண்டைசெய்து 7-சளைக்கு இரண்டு 

கேளை கொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை, 

15. குதினை பண்டச்தி லொன்று பருத்தும் — 

நீண்டும் மற்றொன்று த்தும் விலா விருபுறத்திலு 

மிழுத்துக்சொண்டு அடிக்கடி பூமியிற்புரண்டு 

அதிக உபத்திரவப்புமாகில் ௮ண்டவாய்வென்று 

பெயர், |
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பக்குவம் 

முதல் குதிரைக்கண்டவாய்வு இடடப்புறமிருக் 
தால் வலப்புறமும், வலப்புறமிருர்தால் இடப்புறமு 
மிரத்தங்குத்திவாங்கி பின்பு, 

மைசாட்சி துலாம் 

பறங்கிப்பட்டை ரு 

சராயித்தா 9 

சித்திரமூலம் ற 

9 
5 

ஓமம் ரை 
5 
ம் 

கடு.தசோகணி உட்ச 

ள
ா
க
 

வெள்ளெருக்கன் வேர்ப்பட்டை ,, 

காயம் » ம் 

இவையெல்லா மரைத்து உண்டைசெய்து 

மூன்று காளைக்கு இரண்டிவேளையுங் கொடுக்க 

சொஸ்தமா கும், 
பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளை காட்ட 

வேண்டும். 

16, குதிரையின் தேகத்து ஈரம்புகளெல்லாம் 

பிகுவாயிழுத்துக்கொண்டு மேலெழும்பி Gas 

- வில்லைப்போல் வளைத்துக்கொண்டு கொள் புல் 

இன்னவும் தண்ணீச் குடிக்கவும் சக்தியில்லாமல் 

உபத்திசவப்பளமாகில் அற்தங்கவாசம் என்று 

பெயர், 
பக்குவம் 

முதல் குதிரையின் மார்பிலிருபுறமு மிசத்தக் 

குத்திவாங்கி பின்பு,
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மஞ்சா . சேர் * 
௪ க்கு 39 3 

கோஷ்டம் ” + 

கடுகுசோகணி » 
Oper A ” + 

இப்பி Bape 9 * 

வாய்லிளங்கம் 49 t 

சடுகு ” z 

சர். துபீர் ” 3 

பேரீச்சங்காய் ” 4 

பூண்டு "5 ட் 

இ ந்துப்பு 9 ம் 

பொரித்தவெங்காரம் » oO 

காயம் ட 8 

இனைகளைச் சாராயத்திலரைத்து apr Dg 

டிடடை புண்டைசெய்.து பதினோருராளைக்கு இரண்டு 

வேளையுங் கொடுக்க நரம்புகள் தளர்ர்.து சொல் ச 

மாகும். 

பத்தியம் 

மூன்௮ரசாள்வகரயில் கொள்ளைறீக்சு வெர்நீச் 

ஒருவேளைகாட்டி குகையை காற்றுப்படாத விடத் 

இற் கட்டிவைக்கவே அடும், 

[7 குதிரையின் சேகர்தி லதிக கோயுண் 

டாய் தேகமெல்லாம் ஈடுங்கித் துடிப்புண்டாக 

அதிகபசி புன்டாயிருக்கனும் பலவீனத்தால்
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கொள்ளும் புல்லும் தின்னாமலும் கைகர லசைகவில் 
லாமலு மதிக சோம்பலாயிருக்குமாகில் ஜமாலாய் 
என்று பெயர், 

பக்குவம் 

மஞ்சள் Ger 

மைசாட்சி க 
மேதாலச்குடி. ர 

சேசாங்கொட்டை ல் 

கடுகு உட 
கடுகுரோகணி at 
தப்பிலிமூலம் 
கரியபோளம் 

பனைவெல்லம் 9 

வெண்காரம் தலாம் 
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இவைகளைத் தளூயிலச் சாற்றிலசைத் அ 
இரண்டு அட்டிடை உண்டைசெய்து 6 ar ip நாளைக்கு 

இரண்டு வேளையுக் கொடுக்க சொஸ்தமாகும், 

பத்தியம் 

கொள்ளை £க்கி Cathe ஒருவேளை காட்ட 

வேண்டும், ' 

18, குதிரைக்கு வயிறு வலிகண்டிருந்தாலும் 
நீர்விடாதிருந்காலும் இலத்தி Curis Ba sr gua 
இன்னவித வாய்வு அன்று கண்டுபிடிக்காதிருக்தா 

௮ம் இப்பேர்ப்பட்ட வியாதிக்கெல்லாக் னசசண்௨ 

முறை,
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பக்குவம் 

சுக்கு கிராகனிடை 9 

Denes » 9 
தமம் ர 9 

awd +s 6 

| QeaQuber மபொன்றாயிடித்து மேய்த்த 

உடனே வண்ணான் வெள்ளாளிலவச்ச உவர்த்தண் 

the ஒருபடி. தண்ணீர் உள்ளுக்குச் கொடுக்கவும் 

குணமாம், 

ர பத்தியம் 
இசண்டொளைக்கு கொள்ளைநீக்கிவைக்கவு 2. 

மேற்கண்டவியா திக்கு வேறொரு 

பக்குவம் 

பிரண்டையை யிடித்.து ஒரு விளாங்காய்ப் பிர 

மணம் யெடுத்துக்கொண்டு அதில் 1-ஆழாச்கு 

உப்பு கூடச்சோத்து இரண்டையுங் கலந்து Coa 

அரைத்து உள்ளுச்கு கொடுக்க குணமாகும் இத 

வுவ் கைகண்ட முறை, 

வேு-பக்குவம் 

தும்பயிலையைப் பிடிங்வெர்து கால்௮ரிக்கா 

ஆழாக்கு உப்புபோட்டுத் துவைத்து சேங்காயளவு 

பி சமாணக் கொடுக்கவுக் குண மாகும். 

வேு-பக்குவம் 

அவசையிலையைத் துவைத்து ௮ரைதழாக்கு 

உப்புசேர்த். த தேங்காயளவு ரமாணங் கொடுக்க 

சொஸ் மாகும்.



௮சுவ சாஸ்திரம் 98 

பாசீனாவின் விபரம் 

பாசினாவென்பது ஒருகித வஙீக்கத்துக்குப் 

பெயர். அந்த வீச்சமானது அதிகமாய்க் குதிசை 

யின் கால்களில் தோன்றும், 

1. குதிரையின் வலது சாலிலாவ.து இடது 

காலிலாவது குளம்பருகில் வீக்கர் தோன்றும் அத 

னுடைய வருத்தத்தால் காலைப் பூமியிலூன்றாமல் 

மூன்றுகாலால் நிற்குமாகில் சிறுதபாசீனு என்று 

பெயர். 
பக்குவம் 

பாஷாணம் துலாம் 

Bars ” 

கோஷ்டம் 1%. 

நீர்முள்ளிவிரை ர 

வெள்ளரிவிரசை ‘a 

வெண்காயவிசை ஷு 

ஸ்ரீ ஸ்ரீபதிலேர் A 

அமுக்கினாங்கிழல்கு ன் 
கடல் நுரை க 

பன வெல்லம் சேரச் ஜெ
 ல
ூ 

ஷை
 ஷ

ட்
 
வ
ட
ம
 

பம
 
டப
 
றட
 
மட
 

இவைகளைப் பொடிசெய்து வெல்லத்திற் 

கலந்து உண்டைசெய்கது ஐந்துவேளை கொடுக்க 

சொல்தமாகும் ப.த்தியமில்லை. 

இத்த வீக்கத் துக்கு ஒத்தடங்கொடுக்கும் 

வ்பரம் 

கோதுமை யுமிகொண்டுவக்து கிதமதிற் காதி 
சேர். உமியை இறுபிள்ளை இறுநீரில் ஈனறாய்
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கேஒத்து வீக்கத்தினமே லொத்திட்டு பின்பு ஷே 

உமியை வீச்கத்தின்மே லிடைவிடாமல் மூன்று 

காளைக்கு வைத்துக்கட்ட சொஸ் தமாகு-3. 

9, குதிரைக் குளம்புக்குள்ளே ரணமாக ௮ 

னால் தண்ணீரோடி பதிக அற்கர் கமுண்டாகி ௮ந்த 

வுபத்திரவத் தால் பூமியில் கிற்கக்உடாம லிருக்கு 

மாடல் பாசினா என்று பெயர், 

பக்குவம் 

லுபசாபு துலாம் 2 

பாப்பா சமுள்ளிவிரை ர 2 

பேய்க்கும்மட்டி வினை » 2 

வெள்ளறுகுவேர் 9s 3 
கருவேப்பிலை as 2 

இஞ் ட 
வருத்தங் இிப்பட்டை.. று 2 

பசுவின் நெய் 8 9 

இவைகளைப் பொடிசெய்து கெய்பிற் கலந்து 

ஆ௮ண்டைசெய்து குன்றுகாளைக்குக் கொடுத்துப் 

பின்பு மயில் துத்தம் துலாம்-8 கொண்டுவந்து எலு 

மிச்சம்பழச் சாற்றிலரைத்.து ஒருவாரம் வரைக்குங் 

காயச்.துச்குப்போட சொஸ் தமாகும் பத்தியமில்லை, 

8, குதிரைக் குளம்பின் உள்மூளை wap 
போய் அக்குள்ள மாமிசமெல்லாங் கெட்டு ௮.தினா 
லஇிக ுற்கந்தமுண்டாக பந்த உபத்திரவத்தால் 

கசலை பூமியில் வைக்காமலிருக்குமாகில் பாதரோகம் 

என்ற பெயர்.
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பக்குவம் 

கடுகு துலாம் 9 

ஒமம் | »» 2 

காட்டுச்சாகம் ன 2 
வாய்விளங்கம் ன 8 

_ மிளகு °C 

மிளகாய் » It 

மைசாட்சி » 1% 
கடுகுரோகணி உர. 

கழைக்கோட்டிக்காய்ப்பருப்பு ,, ]$ 

கரியபோளம் » JF 

பறங்கிப்பட்டை » ag 
புகையிலை » it 

திருகு கள்ளிகணுவு 3» «930 

இவைகளில் முதற் கள்ளியை வைக்கோலிற் 

அத்தி வதக்கக்கொண்டு மற்ற சசக்குகளோடு சேர்ச் 

தரைத் து இரண்டு தட்டிடை உண்டைசெய்சு 

'இசண்டுவேளையுங் கொடுத்துப் பின்பு, 

மயில்லுச்சம் துலாம் 8 

பொரித்தபடி காரம் » 8 

இவை யிரண்டையும் பொடிசெய்து குஎம் 

பின் சாயத்துக்குள்ளில் மிருக்றெவரையில்' மருச் 
தைப் போட்டடைக்கச் . சொல்த்மாகும் பத்திய 

மில்லை. 

A, குதிரைச் குளம்புக்குள்ளிருக்கு மாமிச: 

மெல்லாம் பச்சையிறச்சியைப்போலாகி opr guts
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கொஞ்சமசைவுண்டால் இரத்த மோடிவரும் ௮தி 
னால் ௮2௪ உபத்திரவப்பட்டு இரவும் பகலு மொரு 

காலைத் தாக்க்கொண்டு மூன்றுகாலால் கிற்குமா 

இல் சுமத்குருவென்௮: பெயர். 

பக்குவம் 

காட்டா மணக்க விரை சேர $ 

பூவசசன் விரை » + 

சேராக்பெொசட்டை » + 

5060 20 5 ox!) » + 

மூன்லெவிலா உட 

பேய்க்குமட்டி விரை ட்டம் 

இஞ்சி ஒஅரிக்கால் 

பொரித்தவெண்காரம் அலாம் 8 

பச்சரிசிமாவு சேர் 4 

பிசாதும்பைமாவு » 3 

இவைகளைச் இிறுபிள்ளைகள் சிறுநீரிலரைத்து 

இரண்டு தட்டிடை உண்டைசெய்து சாற்பது 

சாளைக்கு இரண்டுவேளையுங் கொடுத்து பின்பு, 

பாஷாணம் துலாம் lt 

மயில் தத்தம் ” 1} 

சுற்பூரம் . » 4 

படி.காசம் . ன் 13 

அப்பளாகாமம் ” 1} 

கத்தகாம்பு » 2 

வங்காளச்கடுக்காய் » 38
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சேோராநக்கொட்டை 7 

அவர்பாக்கு 7 

இவைகளைச் சுட்டுச் சாம்பல்செய்து கிதமொரு 

அலாந்தூள் காயத்திற்போஃ்டு Gove. i சொகசை 

பாகும். 

பத்தியம் 

குதிரை இளை ததுப்போகாம லிருக்கும்படி- 

யாய் வழக்கத்திற் பாதி கொள் கொடுக்கவேண்டும், 

ஜகர்பாது 

1. குதிரை படிக்கடி உட்கார்ச்.த கொள்ளும் 

புல்லுந் தின்னாமலதிக வேசாராயிருக்குமாகில் சலை 

ப்பற்றிய ஐசா்பா என்றுபெயர். இந்த வியா இமிக 

வுங் கடினமர்யிருக்கும். - 

பக்குவம் 

வாலுளுனவையரிசி துலாம் 9 

௮ ச்கரரகாரம் » 9 

கோஷ்டம் க் 9 

தர்தச்காரம் 38 9 

சரியவோளம் 9 

அ௮ப்பளாகாரம் Ger 1 

படிகாரம் ,. அரிக்கால் 

பனைவெல்லம் ” 1 

பொரித்தவெண்காரம் துலாம் 8 

காயம் ர 1 

அபினி » 
௮9
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இதைகளைச் சாராயத்திலரசைத்து மூன்று தட்டி. 

டை உண்டைசெய்து ஏழுராளைக்கு இரண்டுவேளை 

யுங் கொடுக்க சொஸ்சமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளோரீக்க வெர்ரீர் ஒருவேளை காட்ட 
லெண்டும். 

9. வல.தகாலைப் பூமியிலடிக்கடி யடி.த்.துக்கொ 
ண்டும் இரண்டுபுறத்து ௮க்குளை யடிக்கடிபார்த்துக் 
கொண்டும் கொள் புல் தின்னாமலும் மெதுவாய் 

- மூச்சலிடுமாகலல் குடல்பற்றிய ஜகர்பா யென்று 

பெயர். 

இந்த லியாதிக் கிருபதுநாள் கண்டம் வைக்கப் 

படும் உடனே பரிகாரஞ்செய்யவும். 

பக்குவம் 

முதல் பிடரியி லகத்திய மிரத்தங்கு த்திவாங்க 
விலைவிற் பின்னாற்பேசும் பக்குவக்களைச் செய்ய 

வேண்டும் இல்லாவிட்டால் குதிரையைச் சே தப்படு 

த்தும் 

ஓமம் சேர் 
காட்டுச் சகம் ட 

கடுகு 99 

இப்பிலிமூலம் ச 

மிளகு துலாம் 
சழுயித்தா gy. 
க௯ழக்சோட்டிக்காப்பருப்பு CO
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பொரித்தவெண்காசம் துலாம் :. 3 
சுழைக்கோட்டியிலை பிடி 8 

இவைகளை மேற்படி யிலையோடரைத்து மூன்று. 

துட்டிடை உண்டைசெய்சு இசண்டுவேளையுக்கொ 

டுக்க சொஸ்சமாகும். 

பத்தியம் 

சொள்ளைநீக்க வெந்நீர் ஒருவேளை காட்டவும். 

8. கழுத்துவீங்கி மூச்சடைப்பட்டு ard eer 

ருவித சத்தமுண்டா௫ ௮திக உபத்திரவத்தால் குதி 

அரை கஸ்தியடையுமாகில் கழுத்தைப்பற்றிய ஐகர்பா 

தென்றும், பகுமாவென்றும் பெயர், இந்த வியாதி 

குதிரையை மூன்றுசாமத்திற்கொல்லும், அதற்குமே 

லிருக்குமாகில் ௮ச்சமில்லை, ஆயினும்பரிகா சம்விறை 

விற்செய்யவேண்டும், இது மேற்சொன்ன இரண்டு 

Aur Ad ga கடினமானதா லிதிலனே கமிறக்அபோ 

கும் சிலது சொல்தமாகும். 

பக்குவம் 

மஞ்சள் சேர் 

௮ப்பளாகாரம் ம் 

சவுக்காரம் i 

மைசாட்சி 

மோ
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பொரித் தபடிகாரம் அலசம் 

பொரித்தவெண்காசம் 
யாளிவிரை 

௮பினி 
பளை வெல்லம் பலம் 
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இனவ்யெல்லா மொன்றுப்ச் சேர்த்தரைத்து, 
மூன்று துட்டிடை உண்டைசெய்து முதனுள் ஒரு 

உண்டையை வெர்நீரிற் கரைத்துக் கொடுக்கவேண் : 

டும் குக்கு ஆயுசிருக்குமாகில் ௮விழ்தம் வயிற் 
see செல்லும், 

வீக்கம் 

1. கால்கள் வீங் கண்கள் மஞ்சளித்து கொள் 
வின்பேரிலும் புஉலின்பேரிலு மதிக பிரியமில்லாம 

லிருக்குமாகில், கழுவாவென்றுபெயா, 

பக்குவம் 

மஞ்சள் Ger 4 
காட்டுச்சீரகம் 99 4 
வெட்பாலையரிசி ஷ் 4 

கழைக்கோட்டிக்காய்பருப்பு ” + 

கடுகுசோகணி 9 = 
பூவசசங்கொட்டை ச க் 

குகு 35 4 

பேய்ச்சுரக்காய் ன் } 

" பேய்ப்பீர்க்கங்காய் 7 3 
சுறியுப்பு டர 
சழைக்கோட்டியிலை பிடி 11] 

இவைகளை (யொன்றாய்ச் சோத்தரைத்தா மூன்று 
துட்டிடை உண்டைசெய்து இசண்டுவேளையுக் கொ 
டுச்சகு  சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளைக்கு வெர்ரீர் ஒருவேளை காட்ட 
வேண்டும்.
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2. அடிவயிற்றிலு மண்டத்திலும் சா சால் 
களிலும் சொற்பமாய் வீக்கங்கண்டூ வாய் மஞ்சளி 

தீ.௮ கொள்ளும் புல்லுங் கொஞ்சமாகத். தின்னுமா 

இல் ககுவா என்றுபெயர். 

பக்குவம் 

முதல் இரத்தம்குத்தி வால், பின்பு 

மைசாட்டு . துலாம் 12 

சேராநங்கொட்டை 9 

பறங்கிப்பட்டை » 

பேய்க்கும்மட்டிக்காய் 14 

இவைகளை சாராயத்திலறைத்து இரண்டு அட்டி. 
டை உண்டைசெய்து 7-நாளைக்கு இரண்டுவேளை 

யுக்கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி வெந்நீர்கொடுத்து கிதஞ்சாயர் 

திரம் குதிரையை உலாத்திக் கட்டவேண்டும். 

8. அடிவயிற்றில் ௮இக வீக்கங்கண்டு நீர் தவ 
த்த மஞ்சள் கிறமாயிறங்கி கொள் புல். தின்மைலும 

இசவுபசல் ௮திக சோம்பலாயிருக்குமாகில் தகாசா 

என்று பெயர். 

பக்குவம் 

மஞ்சள பலம் 

இட்ட 93 

கடுகு 

வசம்பு ஆ 

காட்டுச் €ரகம் ச D
A
A
A
 

NH
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மிளகாப் பலம: 

புகையிலை ஸ் 

இர்துப்பு . 7 
ja avien_eae. % 

தீபசுமுருங்கையிலை துலாம் 

குத் திரிகேர்ப்பட்டை 
காட்டுவாழைப்பட்டை. 

39 

விடத்தேரின்பட்டை as 

பூவாசன்பட்டை. ன் 

அழிஞ்சிப்பட்டை “ 
எருக்கன்பட்டை ஷு 

சித்திரமூல த்தின்மேற்பாளை ஞ் 
கெள்ளெருக்கிலை பலம் 
ஆடுதின்னுப்பாளை ர 

மலைவேம்பு 

api 6820 

0
0
0
0
0
0
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0
0
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97 

இவைகளையெல்லாம் ஒனறாய்ச்சேர்த் து கோளை, 
க்கு பத்துதுட்டிடை மருந்தெடுத்து ஆட்டுப்பித்தி 

அண்டைசெய்து இரண்டு வேளையுங் கொடுக்கச் 

சொல் தமாகும், 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி காய்ந்த புல்லஓுடன் வெர்றீர் 
- *ருவேளை சாட்டவேண்டும், 

தலைசோய் 

1. கூக்கில்நீசோடி யடிக்கடி உட்கார். தக்கொ 
ண்டு மூச்செசிந்து முதுகுபாரிசங் சொஞ்ச மிழுப்
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யாய் கொள இன்னாமறும், பீல்லின்பேரிலஇகப் பிரி 
யமில்லாமலும் சோம்பலாயிருக்குமாகில் வாததச 
மென்று பெயர், 

பக்குவம் 

மஞ்சள் துலாம் 

கோஷ்டம் 

சடுகுரோகணி 

மைசாட்சி 

99 

95 

>> 

வாய்விளங்கம் 

wrat dens 

வெண்சாசம் 

9 

9> 

99 

படிகாரம் ச் 
hm 

pe
 
pe
 

ஷு
 
மு

த 
வ 

மு
 

ஓ 

காயம் ரு 

இவைகளை முரும்கப்பட்டை சாற்றிலசைத்து 
மூன்று துட்டிடை உண்டைசெய்து மூன்று சாளை 

க்கு இரண்டுவேளையுங்கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளைநீக்? வெக்நீர் . ஒருவேளை காட்ட 

வேண்டும், 

9, மூக்கனொல் கீர்மிகுர்த யிளலலாய் தண்ணீர் 

போலோடிவந்து படிக்கடி இருமிக்கொண்டு கொள் 

இன்னுமல் புல்லின்பேரி லஇக பிரியமாயிருந்து 

குதிசை பஇிகசோம்பலாய் மூக்கினால் நீரோடுகிற 

Re ofa சஸ்தியடையும் இந்த வியாஇயான g7 

குதிரை பலவிடங்களில் தண்ணிச்குடிப்பதினா ஓண் 

டாகின்றது.
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va ayy 

SOQ? sy sent துலாம் 

இப்பிலிஞ்லம் , 
காட்டுச்சாகம் ல 

மிளகு 
பூவரசங்கொட்டை 

இப்பிலி 

பூண்டு ம 

“4 

7) 
39 

o
m
 
w
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g
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oe 
Hw 

QaaQuanr Quran quer s pC soll pans g 

மூன்௮ துட்டிடை உண்டைசெய்து இரண்டுவேளை 

யுங்கொடுக்க சொள் தமாகும் பத்தியமில்லை. 

8 மூக்ல் சளியுரைத்து கெட்டியாய் வெளுத 

தோடிவர்து மூக்ச லதிக அற்கர்தமுண்டாய் கொள் 

பரிச்சே தர் இன்னாமலிருக்குமாகல், சேம்பா என்று 

பெயர். 

பக்குவம் 

கறிமஞ்சள் துலாம் 4 

வங்காளமஞ்சள் » 4 

ஓமத்தின்மேலுமி டடக் 
கோஷ்டம் ன 4 

இப்பிலிமூலம் » 4 
பொசித்தபடிகாரம் 1 

பொரித்தவெண்காரம் டக 
பூண்டு zs 8 

நொச்சியிலை பிடி 8
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'இவையெல்லா Duns sey ae சேர்த்தரைத்து தே 

ன்விட்டுப் ,பிசைந்து' தமக? துட்டிடை உண்டை. 

செய்து 'இரன்மிவேணையுங்கொடுக்கசொல் தமாகும், 

4 மூக்இனொல் நீர்கெட்டியாயு மஞ்சளாயுச் அற். 

கந்தமாயு மோடிவந்து ௮தினால் குதிரையின் தேக 

மெல்லாம் ௮சங்கயமாயு மிருக்குமாகில் சங்சாடா' 

என்றுபெயர். 

பக்குவம் 

கறிமஞ்சள் துலாம் & 

ஓமம் ன் ம் 

கடுகு » 4 

பூவரசல்கொட்டை. 5 4 

ஸ்ரீமிளகு 99 4 

வசம்பு ஆ ச் 

கழைக்சோட்டிக்காய்பருப்பு ,, 4 

வெட்பாலையரிசி 3s 2 
மைசாட்டி ய 2 

பரங்கி “ay 2 

கோஷ்டம் os 2 

திப்பிலிமூலம் ர 2 

கடுகுசோகணி a 2 

லுபார்பு ஷ் 2 

பொரித்தவெண்காரம் சி 2 
காயம் ரு 1 

பூண்டு சேர் காலே ரிக்கா 

கழனிவெளிஈண்டு » 60
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இனைபெல்லாம் ஒன்றாய்ச்சேர்த்தரைத்து ௪௮ 
ப மிச்சங்காய்ப் பிரமாணம் உண்டைசெப்து இரண்டு 

(கேளையுங்கொடுக்க சொஸ்தமாகும்.. 

பத்தியம் 

கொள்ளைநீக்கி வெச்ரீர் ஒருவேளை -காஃட 

(வண்டும், 

8, மூக்கில் நீ.ரதிக குழம்பாயும் சிவப்பாயும் 

துற்கந்தமாயும் வெளிப்பட்டு அதினால் குதிசை 

மிகவு மிளைத்து கொள் புல் முதலியவைகள் பேரில் 

பிரியமில்லாமலிருக்குமாகில் களீர் என்று பெயர். 

பக்குவம் 

வேப்பங்கொழுந்து சேர் 

கடுகுசோசணி வ 

கறிம்ஞ்சள் 95 

கடுக்காப்ப்பூ . 

ஓமம் அதலாம் 

பசர்ப்பாரமுள்ளிவிளை 

பூண்டு 

39 

39 

. இவைகளுக்செல்லாஞ் சரியிடையாய் பச்சைவெ 

pdm சேர்த்தொன்றாபரைத்து கொட்டைப்பாக் 

குப்பிசமாணம் உண்டைசெய்து இசண்டுவேளையுக் 

கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளைரீக்கெ கெரரீர் ஒருவேளை சாட்ட 

வண்டும்
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விரைவாதம் 

1. குதிரைக்கு சூகொண்டு ௮.திசப்பமொ௫ல் 
விசைகள் மினுமிலுப்பாய்யிருக்கும். 

பக்குவம் 

por Fer gi 
கரிசனொாங்கண்ணிச்சாறு 

இவைகளைச் சுண்ணாம்புச்சேர்த்து மத்தித்து மே 

லேகடவ சொல்தமாகும் பத்தியமில்லை- 

9. குதிரைக்கு குளிர்ச்சயினால் விரையில் சொ 
திபடச்ந்திருக்கும் உடனே கவனிக்கவேண்டும், 

பக்குவம் 

மஞ்சள 
பெருங்காயம் 

EOE SOOT SH GF Stal சொல்தமாகும், 

... 8,குதிரையி னண்டம்வீங்க புபத்திரப்படுமா 
அல் செய்யவேண்டியது. 

பக்குவம் 

சுக்கு லிராகனிடை 9 

பார்ப்பாரமுள்ளி ஸ் 9 

அமணக்கன்வேர்ப்பட்டை ச 9 

முருங்கப்பட்டை டு 9 

நிலவிளாம்பட்டை + 9 

அத் திப்பட் டை. டி 9 

மிளகு ew: (OP 

வசம்பு 38 9 

1 செய் Ger
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இவைசளைச் சேர்த்திடித் து குதிரைக்குக் கொடு 

த்து பின்பு நெப் நல்லெண்ண இவைகளால் குதி 

கரையின் பீசத்திற்றேய்த்து. பின்பு ௮ழிஞ்சிலையை 

Gas sp பீஜ.த்திலொத்திட்ட்மேலேவைத்துக்கட்ட 

பதிமூன்றுவித வாய்வுஞ் சொஸ் தமாகும், 

4, சுபாவமாய் குதிரையண்டம் வீங்கி யிருக் 

தால், 

பக்குவம் 

சாவிக்கல்லை சர்மைகாடியிலபைத்து ௮ண்டத் 

இன்மேற்பூச வீக்கம்வாங்கி சொஸ்தமாகும், 

சகலவிதகாயத்தின் மேற்பூசுஞ்சேர்வை 

பக்குவம் 

குங்கிலியம் துட்டிடை 1 

கத்தக்காம்பு விராகனிடை 9 

செக்தாசம் i 2 

தாளிக்காத சற்சண்ணாம்பு 15 2 
நல்லெண்ணை படி 3 

இவையெல்லாம் ஒன்றாப்ச்சேர்த் தரைத்.தக்கொ 
ண்டு.௪கல காயங்களிலுஞ் சறங்குகளிலும் பூசிவர 

சொஸ்தமாகும் கொள்ளுகட்டும்போ.து வேளைக்கு 

படி. பச்சைப்பயறு Fab sg கூடகலந்து கட்ட 

வும், 

ட குதிரைக்கு ௮ண்டத்திலாகலும் கோசத்தி 
லாகிலும் புண்ணா) நீர்விடிகிறபோது வர்தப் புண் 
கிலே நீரிறங்கினால்,
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பக்குவம் 

மிளகு சேர் ஒன்றரையே ரிக்கா 

இதை ஏழுதரமரைக்று எழூதரம் வஸ்திரகாயஞ் 

செய்துக்செொண்டு இரண்டெலுமிச்சம்பழம் கொண் 

Gata ஒருபழத்தை.॥ிரண்டாபறுத்து அர்தப்புண் 

ணிலே தேய்த்து மற்றொருபழத்தின் சாற்றிலேசொ' 
ஞ்சமிளகு பொடிசேர்த்துக் குழப்பித்தடவவும் இர் 

தப்படி ஒருநாளைக்கு மூன்றுதாம் விழுக்காடு எட்டி 

காளைக்குத் தடவினால் சொஸ் தமாகும். 

0, குதிரைக்கு நீசடைப்புகண்டால் கைகண்ட 

பக்குவம் 

கால்சேர் செய்யில் நாலுதுட்டிடை மிளசை 

நறுக்கப்போட்டு காச்சி குதிரையின் காசியிற்றடவ 

நீர்விடும் சொஸ்தமாகும், 

7. கு.திரையி னண்டச்இற் குடலிறங்குமாகில் 

பக்குவம் 

மஞ்சள் pega 1 

கோதுமைதநொய » 2 

இலவையிசண்டையுஞ் சேர்த்தரைத்து குதிரைக்கு 

நிதம் ௮ர்தாவாவுடன் சேர்த்துச்கொடுக்க சொஸ்,௪ 

மாகும், 

8. குதிரைக்கு மூத்திர நோய்க்கு, 

பக்குவம் ' 

முருச்குகள்ளி 

உப்பு 

௮ 10
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இவையிரண்டையும் 'கேசவசைத்து கோசமண்ட 
மிரண்டின் மேலு மூன்றுவில ச த்தடலி, குளிர்ச்கஜல 

த்தில் குஞப்பாட்டவும் குண.மாகும். 

குதிரைக்கு விரையடிக்கும் விபரம் 

அிரையடிக்கும் மூன்றுசாளைக்குமு ச்னேகொள 

கொடாமல்கிறு த இவைக்கவேண்டும், பின்புஇரண்டு 

கட்டு வைக்கோலும் இரண்டுதுலாம் மஞ்சட்பொடி 
யில் எட்டுதுலாம் வெண்ணைபோட்டு நன்றுப்க் கல 

ந்து தபாச்செய் துவைக்சவேண்டும் பினபுசாலுகால் 

சுளையும் நன்றாய்க்கட்டி பூமியில் மல்லாத்திப்பரிக்க 

வைத்து குதிரை பசையாம லிருக்கும்படி இசண்ட. 

பக்கக்சிலு மேற்சொல்லிய வைக்கோற்கட்டையண் 

டைகொடுத்து பலப்படுத்தி பின்பு ஒரு பலமான 

சயிற்றினல் பிஜ.த்.சடியிற் சுருக்கி மிழுக்துக்கட்டி 

பீசக்கள்தொங்கும்படியாய்ச்செய்து மேற்சொன்ன 

மஞ்ச௱்கலந்த வெண்ணையை பீசத்தின்மேற்பூசி 

இசண்டு காழிகைவரையில் சன்ருய்ப்பிசைர் து குள 

குளத்துப்பே னதின் பின்பு ஒரு ௪லையாள் ஈனமுப் 

யிருசச்சட்டி, சுறுக்சையும் கைகால்களையும் wep 

த். துலிட்டுக் குதிரையை நிறுத்தி பீசத்தின்பேரிற் 

றண்ணீரடிச்கவேண்டும். குதிரை நீர்விட்டுதானால் 

குதிசையைக்கொண்டுபோய் லாயத்திற்கட்டி மறு 

காள் காளையில் பிச த்திற்கட்டியிருக்குஞ்லையை பலி 

த்துப்போட்டு இருபதுாரள்வரையில் கொள்கொ 

டாமல் வெக்நீர்மாத்தரம்ஒருவேளை கொடுக்கலேண் 

டூம், அல்லாமலு2 வினரயடித்தகாலைந்து நாளைக்குள் 

பீசம் வீந்பப்போகும் ௮திலுள்ளகல்மிவமெல்லாம்
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ஈன்றாப் வெளிப்படும்பொருட்டு பீசத்தைக்கோணி 

யூசியினால் ஈன்றாய்க் க ச்திலிட்டு வெளிப்படுத்திய 
பின்பு பின்னாுற் சொல்லும் எண்ணையைப் பூசிவர 

வேண்டும். 

அதாவது 
திக்குமாலி துலாம் 4 

கற்பூரம் ல 4 

arudd sats aru டி 8 

முருதாரசிங்கு உ ஒன்னறை 

கத்தக்காம்பு உ இன்னறை 

வேப்பெண்ணே Gar 1 

ஈல்லெண்ணை ஓ j 

இவைகளில் மேற்சொன்ன சாக்குகளைப் பொடி. 

செய்து எண்ணையிற்கலந்துவைத் துக்கொண்ுபின் Y 

புளியிலை பிடி a 

.த்தியிலை 9 2 

வேப்பிலை ஷ் 2 

இவைகளை கொதிக்கவைத்து பிசத்தின்மே லொ 

த்திட்டு மேற்சொன்ன எண்ணையை கோழி யிறஉ 

னால் பூசிவரவேண்டும், அல்லாமலும் ஈக்கள் பிசத் 

இதன்மேல் மொய்க்காமலும் காப்பாற்றி வரவேண் 

டும். பின்பு, 

கறிமஞ்சள் சேர் 1 

கடுகுரோகணி ரர 1 
காட்டுச்€ரகம் » F 

ale 77 3
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ஒமம் Ger 4. 

இந்துப்பு ர 3 

Sen தலாம் 8 

இவைகளை கையாச்தகைச் சாற்றிலரைத்து யிர 
ண்டுதுட்டிடை உண்டைசெய்து நாற்பதுகாளைக்கு 

இசண்டுகேளையுல் சொடுக்க சொல்தமாகும். 

சொரி. சிறங்கு 

1. அதிக ளுட்டினுல் சேகமெல்லாம் வட்டை. 

வட்டையாய் சறங்குண்டானால், 

பக்குவம் 

கறிமஞ்சள் துலாம் 8 
வங்காளமஞ்சள எ 

சரகம் 7 

ஒமம் 

ஏலம் 

சல்லா துவி 

*) 
99 

a) 

பெருஞ்சீரகம் ஞ் 

வெடியுப்பு ல 
முலே.பன்புஷ ன ww 

CO
 e

p 
oD
 
ஷூ
 
ஜே

 
பி

 
கு
 

இவைகளைத் தேனிலரைத்து இரண்டு ஐட்டிடை. 

உண்டைசெய்.து உள்ளுக்கு கொடுக்கவேண்டும். 

பத்தியம் 

கொள்ளுக்குப்பதிலாய் வேளை ஒன்றுக்கு 8- 
சேர் பச்சரிசி சாதத்?தாமு பகவின் தபிர் சேர்-3, 

வெங்காயம் சேச்-1 சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டும்,
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அல்லாமலும் 

ஈர்தியாவாத்தனிலை 
எருக்கிலை 

வாழையிலை 

இம்மூன்றையும் ஈன்றாய்க் காயவைத்து சட்டு 
சாம்பலாக்கி வேப்பெண்ணையிற் கந்து சிறங்கு 
மேற் பூச காய்ந்து சொலஸ்தமாகும். 

2. கழுத்து மயிரிலாவ். து வாயிலாவது வயிற்றி 
லாவது கால்களிலாவது சேகமுழுதிலுமாவது ற 
ங்கு ௮ல்லது வட்டைவட்டையா புண்டசயிருந்து 
தின லிரத்தமோடிக்கொண்டு துன் பப்படுமாகில் 
அன்பா லென்று பெயர். 

பசகுவம 

பெருஞ்சீரகம் அலாம் 

மிளகு ட 
சொத்தமஃலி 

39 

ot} Bio gro td க 

நெல்லிமுள்ளி ர்! 

Oars Bunn 9 
பொட்டலப்பு sy 

இவைகளை வெங்காயச்சாற்றி லமைத்து மூன்று 

காளைக்கு உள்ளுக்குக் கொடுக்கவேண்டும், 

அல்லாமலும் 

வேப்பெண்ணை Car 

சே சாநங்கொட்டை துலாம் 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1
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வங்காளக்கடுக்காய் அதலாம் | 
இக்குமாலை ன 1 

முருதா ற்சிங்கு உட அதை 
கற்பூசம் ட 1 
வாழைச்சருகு சுட்டசாம்பல் ,, 1 
தத்தியாவர்த்தஞ்சருகு சுட்டசாம் 1 

இவையெல்லாம் எண்ணையிற்சேர்த்துக் காய்ச்ச 

கிறமூன்௮ு துலாம் எண்ணை தேகத்திற் ரங்கன் 
மே Put சொஸ்தமாகும், 

| பத்தியம் 

. கொள்ளைக்கி கிதங்காலைபில் ஒருசேர் சாதத் 
இல் எட்டுதுலாம் நெய் சேர்த்துக்கொடுத்து வெர் 
நீர் ஒருவேளை காட்டவேண்டும். 

4. குதிரையின் தேகமெல்லாம் மரிக்ெதினால் 
தேய்ச் துச்கொள்ளும் அப்பா லத்தினவென்னுபெயர் 

பக்குவம் 

கோகவைச்சாறு 

உப்பு | 

இவ்விரண்டுஞ் எமனாய் புடம்லைத்துத் தேக 
மெல்லாம்பூசி சன்று யுலர்க்தபின் தண்ணீர்லிட்டுக் 
குளிப்பாட்ட சொள் தமாகும், 

ஸத் 0 

அதாவது குதிபையின் சால்களில் கட்டியைப் 
போலுண்டாகும் ௮சீனால் குதிரைகொண்டும, இக் 

இரண்டுகிர முண்ம் ௮க்தில்,
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1. கால்களிற் கட்டியைப்போல் தோன்றி குதி 
ரை நடக்காமல் கொண்டுமாூல், 

பக்குவம் 

பேய்க்கும்மட்டிவேர் அதலாம் 

வெளளைச்சாட்டாணை வேர் 

பார்ப்பாரமுள்ளிவேர் 

வெள்ளஅ௮கின்வேர் 

பேய்ச்சுரக்காய் 

ஓமம் 

கடுகு 

49 

39% 

39 

33 

99 

79 

காட்டுச்சோகம் » 

மிளகு rE) 
வசம்பு 

புகையிலை 

கழைக்கோட்டிக்காய்ப்பருப்பு  ,, 

சராபித்தா ” 
பூண்டு ” 
தயிர் சேர் அசை 

99 

98 

க
ே
ம
 

ர
ு
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இலைகளை தயிரில்சேர்த்தரைத்து மூன்ற௮ அட் 

ஒடை உண்டைசெய்து குதிரைக்கு கொடுக்கவேண் 

டும். அல்லாமலும் கட்டிகளின்பேரில் பதினோரு 

சூடிபோடவேண்டும், அல்லது இந்த செயகீசைச் 

செய்௫ சட்டிமின்மேற்பூச கட் டிசரைந்துபோகும். 

அதாவது 
கற்சுண்ணாக்பு விராகனிடை 1 

” 1 வைக்கோற்சுட் டசசம்பல்
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பாஷாணம் ருண்டுமணியிடை 1 

இம்மூன்றையும் எருச்கன்பாலிலரைத்து அட்டி 

பின்மேற்பூசிலையால்சட்ட சட்டிவெந்து புண்ணாக. 

கரைர்துபோம். பன்பு, 

கெள்ளைக்.குங்கியம் துலாம் | 

திச்குமாலி . dt 
Cp sir Fag; ss 1 

மெழுகு ” 1 
சாரபூசம் ச 1 

வேப்பெண்ணை சி 6 

இலையெள்லாம் எண்ணையிற்சேர்த்துக் கொதி 

க்கவைத்து தண்ணீரிற் சாய்க்கவேண்டும். பின்பு 

தண்ணீரி லிருந்தெடித்து நிதஞ் சிறங்கின்?1மற் பூச 
சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை. 

2. இடதுகாலின் துடையருசே வீக்கங்கண்டு 

அதன் உபத்திரவத்தால் குதிரை சொண்டுமாடல், 

பக்குவம் 

கறிமஞ்சள் தலாம் 
மைசாட்சி ன் 

சாதிக்காய் 
௫வுக்காரம் 

ஆளிவிரை 
பொரித்தபடிகாசம் 

” 

19 

9 

3+ 

பொரித்தவெண்காரம் 33
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அபினி துலாம் ஒன்னறை 
எருக்கிலை ஞு 6 

இவைகளைச் சிறுபிள்ளைகள் சிறுகிரிலனத்துஇச 
ண்டு துட்டிடை உண்டைசெய்து எழுசாளைக்குக் 

கொடுக்கவேண்டும். 

அல்லாமலும் 

கரியபோளம் துலாம் 3 

மஞ்சள் as 2 

அ௮திமதுசம் » 2 
Bat Baar » 2 

கற்பூரம் ஷ் 1 

இவைகளை கள்ளிச்சாற்றிலரைத்து ௮தோடிகொ 
GH sol saw apn வெள்ளாட்டின் புழுக்கையும் 

சேர்த்துக் கொதிக்கவைத்து ஏழுகாளைக்கு வீக்கத் 

தின மேற்பூ௪ சொஸ்தமாகும் 

பாதே கைசர் 

குதிரையின் கண்கள் கமுமேலுமாய்த தோன் 

தித் தேகத்தின் மபிர்களெல்லாஞ் சிலீர்த்துக்கொ 
ண்டு குதிரை அடிக்கடி மருண்டு மருண்டு கட்டுத் 

தறியிற் திச வேசாரமாயிருந்து கொள்ளும் புல் 

அச் தின்னாமல் அடிக்கடி ழே யுட்கார்க்துப் போ 

குமானால் பாதேசைசர் என்னும் சாத்தினி என்றும் 

பெயர், 

பக்குவம் 

காடைக்கண்ணிமாவு Ger 

மிளகு ” Go
 
ம
ெ
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தெரிப்புள்ளபூண்டு சேச் 
வாய்விளங்கம் ” 

சாட்டுச்சேகம் ன 
திப்பிலி » 

ஓமம் ன 

வசம்பு ” 
இப்பிலிமூலம் - 

மஞ்சள் 
இக்தப்பு அதலாம் 

மைசாட்சி டி 

கடுகுரோசணி ச 

பூவசசக்கொட்டை 9 

குறாசானிஐமம் க 
க்ம்க்காய் 8 

காயம் ன 

அபினி ஞு 
Har | பலம் 

சா.சாயம் சேர் 

சுருங்கோழி 

இ௯வகளில் முதல் கோழியையறுத்து அதின் 

வயிற்றி லிருக்குங் குடல் முதலியவைகளை நீச்ச 

அதோடு மற்ற சரக்குகளையுஞ் சாராபத்திலரைத்து 
மூன்௮ துட்டிடை உண்டைசெய்து நாற்பதுகாளை 

கு இரண்டூவேளை.புங் கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 
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பத்தியம் 

முதலிருபத்தொரு.சாள்வைக்கும் கொள்ளை 

தீக்கு வெர்£ீர் ஒருவேளை காட்டவேண்டும்,
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மோத்திரு 

குதிரை முழங்காற்கணுவில் வீக்கங்கண்டு ௮தி 
அுபத்திரவத்தால் கொண்டுமாகில் மோத்திறு என் 

பெயர், 
பக்குவம் 

கடுகு துலாம் 4 

சடுகுசோகணி | » 4 
கோஷ்டம் டடக் 

பொரித்தவெண்காசம் ஞ் A 

காயம் A 9 

8 முருங்கப்பட்டை Ger 

இவைகளை பரைத்து ஒன்றரை துட்டிடை உண் 

டைசெய்த கொடுக்கவேண்டும் அல்லாமலும் வீக்ச 

த்தின்மேலிருக்கு முரோமங்களை க்ஷவரஞ் செப்சு 

ஏழுகாளைக்கு ௮ட்டைலிட சொஸ்தமாகும் பத்திய 

மில்லை, 

முசுலி 

குதிரையினிடது கணைக்காற் குளைச்சியில் வீக் 

சங்கண்டு அதினால் குதிரை நொண்டுமால் முசுலி 

ன பெயர். 

இந்த வியாதிக்கு அுவக்கத்திற்றுனே wha 

அிரைவாய் பக்குவஞ் செய்ய வேண்டும், இல்லாகவிட் 
டால் கு இரைக்க இச தொச்திரவு கொடுத்துச் கொ 
அ்றுபோடும்.
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பக்குவம் 

ஒமம் | லாம் க 

aria? naw ” 4, 

கருஞ்சீரகம் #5 A, 

கரியபோளம் - 8 

சே.ராங்கொட்டை » 12 
பனைவெல்லம் சேர் 1 

Qurfl saQaamar sin துலாம் 8 

காய 9 9 

இவைகளையெல்லாம் சேர்த்தரைத்துமூன்றுதுட் 
டை உண்டை செய்து ஏழுகாளைக்குக் கொடுக்க 

வேண்டும், அல்லாமலும் விக்கத்தின்மே லிருக்க 
முசோமக்களை அவரஞ்செய்து பதினோரட்டைவிட 

வேண்டும் இதில் சொஸ்தப்படாவிட்டால்மேற்சொ 

ல்லிய % செயடீரைச் செய்து வீக்கத்தின்மேற் பூச 

சலையாற் கட்டினால் வீக்கம்வெந்.து ரிணமாகிச் சரிப் 

பட்டுபோகும் பின்பு மேற்சொன்ன பிளாஸ்திரி 

செய்து இரணத்திற்பூ யொற்றிக்கொள்ளவேண்டும். 

வேறு-பச்குவம் 

கறிமஞ்சள் Ger } 

தமம் ” a 

பூண்டு | » 4 
சேசாங்கொட்டை ay 4 
    

ச 114-வது பக்சத்தில் ஆடாவியா இயில் விபரங்சண் 

ஒருக். ப
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காட்டுச்சரகம் உனரிக்கால் 
கடுகுரோகணி உரிக்கால் 
கருஞ்சேகம்  அரிக்கால் 

ஸ்ரீ-ஸ்ரீபதி உ அரிக்கால் 
வசம்பு  அரிக்காள் 

ஆவா. ரம்வினர முக்கால் 

ஊமத்தண்விரை ஒ மூக்கால் 
வெண்காசம் அலாம் அசை 

காயம் விராகனிடை 1 

இவைசளைச் இறுகீரில் அல்லது சாராயத்தி 

லசைத்து மூன்று தட்டிடை உண்டைசெய்அு 

கொடுக்க சொஸ் தமாரும் பத்தியமில்லை. 

சக்கரேயவ்வல் 

அதாவது குதிரைக் கணைக்காலிற் காணும். 
விச்சுத்துக்குப் பெயர், இக்திற பலவிதங்களுண்டு 
அவை யாவன, ன கு 

1. கணைக்காலில் வீக்கங்கொண்டு அதிஞன் 
குதிரை கொண்டுமாஇல், 

பக்குவம் 

மிளகு லாம் 

காட்டுச் சீரகம் 

கடுகுரோகணி 

சோஷ்டம் 
வாய்விளங்கம் 

9 

99 

39 

ச்] 

சித்திரமூலம் 9 
கருஞ்சீரகம் a 

௮ 11] 

~ 
0
0
௦
௦
0
6
0
0
0
0
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திப்பிலீமூலம் 

Cantu ud க 

மைசாட்சி » 
கறிமஞ்சள் A 
கழைக்கோட்டிக்காய்ப்பருப்பு 

அமுக்னொக்கிழங்கு 2 
பொரித்தபடிகாசம் 
பொரித்தவெண் காரம் 

ந 
ஒவ
 
ஜி

 
மவ
 
மவ

 
ஓ 

வே
 
ஓ
ட
 

க்ச்ய்மூ 9 

இவைசளைச் சாராயச்திலரைத்து மூன்று 
அட்டிடைஉண்டைசெய்து பத்துநாளைக்கு இரண்டு 

கேளையுக் கொடுக்கவேண்டும் அல்லாமலும் வீக்கத் 

இன் மேலிருக்கு முரோமங்களை ஈன்றாய் கூவரஞ் 
செய்து ௮தினமேல், 

மைசாட்சி லாம் 

சவுக்காசம் 9 
சே சாங்கொட்டை னன 

எண்ணே = 

திருகுகள்ளிப்பால் க 
நீர்வாளப்பருப்பு ் 

கெள்சளைப்பா6 சண்ம்றுன் டமணியிடை..] 

ht 
b
o
 
b
o
 

WO
 

0
 

இவைகளை மேற்சொன்ன பாலிலசைத்து 

மேற்சொன்ன எண்ணையிற்சேர்த்து நன் ருயரைத்து 

வீக்கத்தின்மேர்பூசி சிலையாற்கட்ட கலைந்து நாளை 

யில் வெர்து ரிணமாகி சீழோடி சரிப்பட்டுப்போ 

கும் பின்பு மேலெழுதிய பிளாஸ்திரியைப்போட் 
உரல் சொஸ்சமாகும்.
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பத்தியம் 

ஏழுகாளைக்கு கொள்ளைநீக்கி வெர்டீர் ஒரு 
வேளை காட்டவேண்டும், 

2. அக்குளினருூல் வீங்கியிருக்குமால் பகலி 

என்று பெயர். 

பக்குவம் ் 

கறிமஞ்சள் துலாம் 1] 

கமிகு » tl 

மிளகு ன 11 

பூண்டு சேர் 4 

அபினி துலாம் 1 

இவைகளைத் 7தனிலரைத்து இரண்டு அட். 

டை உண்டைசெய்து கொடுத்து வீக்கத்தின்மேன் 

முன்சொன்ன பக்குவஞ்செய்ப சொஸ்தமாழும். 

9. முழங்காலுக்குமேல் வீக்கங்கண்டால் HB 

க்கி என்று பெயர். 

பக்குவம் 

கறிமஞ்சள் துலாம் ட 

மிளகு னு 0 

காட்டுச்சீரகம் 5 6 

புகையிலை 0 

சருயித்தா 5 3 

பொரித்தவெண்காரம் ன் 2 

காயம் விராகனிடை | 

இவைகளைக் கையாந்தகளைச்சாற்றிலனாக த 

இசண்டு geome வுண்டைசெய்து கொடுக்க 

வேண்டும். |
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அல்லாமலும், 
புஸியிலை பிடி ] 

ேப்பிலை டடக் 

அத்தியிலை ப 1 

அழிஞ்சியிலை » 1 
பிரமிப்பூண்டு ட்டி 1 

இவைகளை கொதிக்கவைத்து ஒத்திட சொஸ்த 

காரும், 
பத்தியம் 

சொள்ளைக் குறைத்.துக்கட்டவும, 

4, முன்னங்காற்களிற் சகழைக்கோட்டிக்காயப்ப் 
பிரமாணம் உண்டைகட்மோடில் முட்டி என்று 

பெயர். 

பக்குவம் 

பஞ்சள் துலாம் & 

வசம்பு உட்ச 

சே சாங்கொட்டை ல 2 

வெண்காரம் ஷு 1 

காயம் ட்ட ர 

இவைகளை உத்தாமணிச்சாற்றி லரைத்து 

இரண்டு துட்டிடை உண்டைசெய்து கொடுக்கவும், 

அல்லாமலும் கற்றாழைச்சோறெூத்து அதோடு 

அரு அலாம் படிகாரம் சேர்த்து வீக்கத்தின்மேல் 

வைத் .துக்கட்டவும் பின்பு மூன்றுகாள் தரித்துக் 

கட்டையலிழ்தது மறுபடியும் புதிதாப்ச்கட்டவும் 
இப்படி. ஏழுகட்டுக்கட்ட சொஸ் தமாகும்.
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9. மூன்னக்காற் கனுலில். வீங்கினால் சக்சசே 
யவவலென்௮ பெயர், 

மேற்சொல்லிய சக்க£ரேயவ்வலுக்குச் சொன்ன 

பக்குவமே இதற்குஞ்செய்ப சொஸ்தமாகும். 

6. நான்கு கணைக்கால்களி ௮ கொப்பளள் 

கண்டிருக்குமாகில் முருகுபயிஜா என்று பெயர். 

ச் திசண்டுவகைப்படும் அவையில் முதலாவதூ 
தண்ணீரைப்பற்றியத. இரண்டாவது இரத்தத் 
தைப் பற்றிய து. 

இவைகளில் தண்ணீரைப்பற்றியதுக்கு ar 

தோர் பக்குவஞ் செய்யவேண்டியதில்லை, 

... இரத்தத்தைப் பற்றியதாயிருந்தால் அதிகதாச் 
கிரதையாப் உடனே பக்முவஞ் செய்யவேண்டும். 

மருத்து 
வங்காளமஞ்சள் துலாம் 1 

மைசாட்சி ள் 1 

பொரித்தவெண்காரம் - 2 

கரயம் és 1. 

கடுகுசோகணி ன 3 
மிளகு x 8 

சவுக்காரம் உட்க 

கோல்டம் 34 8 

இவைகளைச் சாராயத்திலரைத்து இரண்டு. 
Spo. யுண்டைசெய்து இரண்டு வேளையுப் 

கொடுக்கவேண்டும், அல்லா மலுங் கொப்பளத்தின் 

'மேலிருக்கு முசோமங்களை க்ஷலசஞ்செய்து அதின்
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மேல் கிதமோரட்டை ஏழுகாளைக்குவிட சொஸ்த 

மாகும் பத் இயமில்லை, 

உஷார் 

குதிரை சவாரிபோப் வர்தவுடனே திடீரென 

ஒருவித வயிற்றுவலியுண்டாகும் அத்தருணஞ் 
செய்யவேண்டிய து. 

பக்குவம் 

சுக்கு பலம் 1 

மிளகு » Ll 

இ௯வ யிசண்டையும் பொடி செய்து மூன்று 
பலம் கெய்யுடனே வெர்நீர்வா த்து டே பொடியைப் 

போட்டு குழப்பிக்கொடுக்க சொஸ்தமாகும்., 

2. சாந்தி பெருக்குத்தாய் மூன்றுபிடி தும்பை 

யிலைபும் செறங்காய் உப்புஞ் சேர்த்துவைத்து சேத 
மில்லாமல் உளளுக்கு மேயக்கவும், 

8. சாந்தி 

மிகு Ger 4 

இஞ்சி ஒ அரிக்கால் 

சுக்கு ஒரிக்கால் 

புகையிலை ிரிக்கால் 

இச்சு சாலுவகையும் ஒருமிக்க சேர்த்திடித் து 

உள்ளூக்குக்கொடுக்க சொஸ் தமாகும். 

&, சைசகண்டமுறை, கடுகுரோகணி பலம் 

முச்கால்: பாதி வறுத்துக்கொண்டும் : பச்சையா 
. பெடுத்துக்கொண்டும்,
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கருப்புட்டிவெல்லம் ein 2 

வெண்காசம் விராகனிடை 1 

கொண்டுவந்து பொரித் துக்கொண்டு இவைகளை 

யொனராயிடித்து இரண்டுண்டை செய்து ஒரு உண் 
டையை உள்ளுக்குக் கொடுத்து சாலுசாழிகை பொ 
ுத்தபின்பு மற்றோருண்டையை மேய்க்கவும் சொ 

on Sipe Hib, 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கிவைக்கவும், 

சேம்பா 

மூக்கலிருது தண்ணீர் வடிர்தால் சேம்பா 

என்று பெயச. 

பக்குவம் 

வெள்ளைப்பூண்டுதோல் பலம் 3 

குளிமஞ்சள் று } 

ஓமம் ட 4 

பெருக்காயம் விராகனிடை 11 

இவைகளையரைத்துமிரு தவானகோணியிற்றட வி 

காயவைத்து திரிசெய்து நெருப்பிற் கொளுத்திக் 
கொள்ள புகைவரும் ௮ச்தப்புகையை ஒருகுழாவழி' 

யாய் காலை இரண்டு வளை மாலை மூன்றுவேளை மூச் 

இற்கொடுக்க பெரும்பாலும் நீர்வெளிப்படும் மழப 

டியுமுடனே அ௮ரைப்பலம் பெருங்காயம் கொண்டு 
வச்.து சல்வத்திற்போட்டு ஈன்ராயரைத்து எடுத்துக் 
கொண்டு மூன்று பெரியஉருளை க்கிழங்கை தண்ணீர்
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விட்டு வேசவைக்.து தோலை tem a St gO 

சன்றாப்ப்பிசைய் து. மேற்படி. அசைத்தபெருங்காயத் 

அதச்சேர்த்.து பிசைந்து உண்டை செய்து உள்ளுக் 

குக் கொடுக்கவும் சொஸ்தமாகும் இப்படி யிடைவி 
டாமல் மூன்றுசாள் சாயந்திரம் கொடுத்து வரவும் 
சேம்பச நின்றுபோய்கவிடும். 

குதிரைக்கு மார்பிடிப்புக்கு *௨௬ம்.து 
வெல்லம் ரூபாயிடை 25 
மிளகாய் துக்காணியிடை 4 

சேழ்வரகுமாவு துக்காணியிடை 8. 

மிளகாயை தூள்செய். துக் கொண்டு மேற்படி. 

தூளை இரண்டு தினு$லுப் கொஞ்சம்ஜலம்விட்டுப்பி * 
சைர்து கொடுக்கவும் சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை, 

குதிரைக்கு அடிக்கும் பலவித லேப்பு 

1. மனிதர்மூத்திரம் புத்.துமண் புளியிலை உப்பு 
இவைகளை ஒருமிடாவி ற்போட்டுக் காச்சிக்கொண்டு 
சூடுபெற அடிக்கவும். 

2-வது முறை 

உழைமண் பட்டணம்படி 1 
பச்சரிச பட்டண ம்படி. ] 
உப்பு பட்டணம்படி 1 

ஒரு மிடாகில் 6-படி. ஜஐலம்விட்டு மேற்படி தனு 

சுகளைப்போட்டு நன்றாய்க்சாச்ி யடிக்கவும். 

8-வது முறை 

கேழ்வசகுமாவு 

புத்தமண்
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வேகித்தகொள்ளுத் தண்ணீர் 

ஊட்டைத்தண்ணீர் 

வெள்ளாட்டின்சாணி 

வேப்பிலை 
புளிபிலை 

வல்லரரியிலை 

சேம்பையிலை 

உப்பு 

கரியபோளம் 

மைதாலக்குடி 

இவைகளை பெரியபானையிற்போட்டுக்காச்ச வடி. 
க்கவும். 

&-வது முறை, இத்தாமணக்குக் கொட்டை 
பருப்பு படி. ஒன்னறை 8-படி தயிரிற்போட்டுக் 

காச்சி சூடாய் அடிக்கவும், மேற்குறித்த லேப்புக 

ளில் ஏதாவ ஒருலேப்பு அடித்த மறுசாள் குதி 

மையை உப்பந்தண்ணீரிற் கொண்டுபோய் ஈனறுமய் 

நீர்தவடி த.துவீட்டிக்குகொண்டுவந்தவுடனே மூன்௮ 
திரு ௮றுக்கு சாராயங் கொடுத்தபின் கொள்ளுகட்... 
டவும், 

மேபல் 

அதாவது குதிரைக்கால் நரம்புகள் கனத்றுச் 

கொண்டு வீக்கமுண்டாடு பலவிசமான உண்டை 

கள் கட்டுவதற்குப் பெயர், 

1. குதிரையின் வலது முன்னங்கால் அல்லத 

இட.து பின்னங்கால் பெருஈரம்பானது வீங்கி இர 

பட்டைசா.ராயம் வடி.த்.ததண்ணீர்,
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ண்டு மூன்றுராளைக்குள் மேற்படி ஈரம்பிற் கழைச் 

கோட்டிக்காய்ப் பிரமாணம் அல்லது மணிப்புங்கங் 

கொட்டைப்பிரமாணம் உண்டைகட்டுமானால் சர் 
(போன் ௮ பெயர், 

பக்குவம் 

கறிமஞ்சள் சேர் 1 
ஓமம் » t 

சேசாங்கொட்டை » 4 

பூன்ு » 4 
பனைவெல்லம் | » 

இவையெல்லா மொன்றுய்ச்சேர்த்தரைத்து மூன் 

Igloo cao sig இரண்டு வேளையும்: 
கொடுக்ச சொஸ்தமாகும் 

பத்தியம் 

கொள்ளைநீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளை காட்ட 

வேண்டும், 

2. குதிரையினிட தபின்னங்கால்கரம்பு வீல்கி 

அதிற் புங்கஙக்கொட்டைப் பிரமாணம் உண்டை 
கட்டுமாகில மாதர்பேலென்று பெயர் 

பக்;குவம் 

எள்ளு சேர். 4 

சாட்டூச்சாகம் = 4 

ஒமம் 9 } 

பச்சைக்கடலை ன 4 

சேராநங்கொட்டை 1
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அச்சைக்கருவாடு டட 

தேங்காய் ர 4 

பனைவெல்லம் ச 4 

தட்டைப்புங்கம்பட்டை 4 

4 
1 

வேப்பெண்ணை ச 

கெர்தகம் லாம் 

99 

இவைகளில்"முதல்கெர்சகத்தை இளகீரில்சனறா 
வரைத்து மற்ற சரக்குகமளோடு தேங்காய் வேப்பெ 
ண்ணை கெர்தகம்முதலியவைசளைச் சேர்த்தரைத்து 
இரண்டுதட்டிடை உண்டைசெய்து இரண்டுவேளை 
யுங்சொடும்க சொஸ் தீமாகும், 

பத்தியம் 

கொள்ளை நீக்கி வெர்நீர் ஒருவேளை காட்டவும். 
8, குதிரையின் தேகத்திற் கழைக்கோட்டிச் 

காய்ப் பிரமாணம் உண்டைகட்டுமானால் பூட்டுபே 
லென்று பெயர், 

பக்குவம் 

முதலிரத்தங்குத்தி வாங்கி பின்பு, 

சாதிலிங்கம் துலாம் 9 

வெள்ளைப்பாஷாணம் 
தாமாசு 

அ௮ப்பளாகாரம் 

9 

” 

" 
பேப்கும்மட்டிவேர் 

மனிதர்மண்டையோடு. 

தாளகம் 

ரர 

92 

ஃ ஜ
ட
 

இட
: 
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>
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இவைகளை இஞ்சிசாற்றில் பனிசெண்டு சாமமரை 
த்து கடலைப்பிரமாணம் உண்டைசெய்.து இசண்டு 

வேளைக் கொடுக்க சொஸ் தமாகும். 

பத்தியம் 
சொள்ளைறீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளை காட்ட 

வேண்டும். 

4 குதிரையின் மேற்றோலில் குண்டுமணிப்பிச 

மாணம் உண்டைகட்டுமானாற் சம்பாபேலென்று 
பெயர், 

பக்குவம் 

முதல் sips. gerund லிரத்தங்குத்தி வாங்கி பின்ப 

எள்ளு Cer | 

சேசாக்கொட்டை - 3 

பனை வெல்லம் 4 1 
எருக்கிலை » 100 

இவைகளையரைத்து இரண்மி துட்டிடை உண்டை 

செய்த எழுகாளைக்கு இசண்டுவேளையுங் கொடுக்கச் 
சொஷஸ்தமாகும். 

பத்தியம் 

கொள்ளைக்கு வெர்நீர் ஒருவேளை காட்ட 
வேண்டும், | 

/ 5. குதிசையின் காலெலும்பில் சாராஞ்சிப்பழ 
ப்பிரமாணம் உண்டைகட்டுமானால் ௮ட்டுபேலென் 
பெயர்,
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பக்குவம் 

மூதலிரத்தங்குத்திவாக்கி பின்பு, 

Gat sath இலாம் 12 
Ber FFT LD 
தாளகம் 

லிங்கம் 
சாஜிக்கார் 
படிகாரம் 
காலிக்கல் 
வெண்காரம் 
பூவசசங்கொட்டை ” 
மெழுகு 33 

இவையெல்லா மரைத்து எலுமிச்சம்பழச் 
சாற்றில் குழப்பி கொதிக்கவைத்து தண்ணீருக்குள் 
வைத்து மெல்லிசாய்ப் பொடிசெய்து வவத்துக் 
கொண்டு. நாளொன்றுக்கு மேற்படி பொடியில் 
இரண்டு விராகனிடை யெடுத்து தாலுதுட்டிடை 
கம்புமாவில் கலந்த இரண்டுண்டையாசச்செய்து 
காலையிலொன்று மாலையிலொன்றுமாகக் சொடுக்க 
சொல்தமாகும். 

34 

39 

95 
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பத்திபம் 

கொள்ளைநீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளை காட்ட 
வேண்டும். 

6 கண்களோரத்தில் கடலைப்பிரமாணம் உண் 
டை கட்டுமாகில் சஷம்பேலென்று பெயர், 

பக்குவம் 

முதலிசத்தங்குத்திவாக்கி பின்பு, 

சேசாங்கொட்டை Ger } 

எள்ளு. 9 4 

௮ 12
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ஓமம் ss 
பூண்டு ன் 
எருகிலை 7 

குண்டுமணிவேர் துலாம் 
கோவைவேச் ள் 
தட்டைப்புக்கன் வேர் சன 

பேய்குமமட்டிவேர் ஸ் 
பனை வெல்லம் Ger $ 

இ௯வயெல்லா மொனறுப்ச் சேர்த்தரைத்து 

இரண்டு தட்டிடை உண்டைசெய்து இரண்டுவேளை 

யுல் கொடுக்க சொஸ்தமாகும், 

பத்தியம் 

கொள்ளைறீக்கி வெந்நீர் ஒருவேளை சாட்ட 

ம்
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7. குதிரையின் வலது முன்னங்காலிலாவது 

இட. பின்னங்காலிலாவ.து முழங்காலுக்குக் கழே 

தழும்புகளுண்டாய் காளுககுகா எ.திகப்படுமாகில் 

அித்.துபேலென்௮ பெயர். 

பக்குவம் 

முதலிரத்தங்குத்திவாங்கி பின்பு, 
பச்சரிசி சேர் $ 

சேசசங்கொட்டை » f 

வெண்காரம் ளு 1 

Caren Bes ge Gras wsgis somcal i one 

அகத்து இரண்டு துட்டிடை உண்டைசெய்து 
இசண்டு வேளையுக்கொடுக்க சொஸ்தமாகும்.
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பத்தியம் 

கொள்கா$ககி Qasbr ஒருவேளை காட்ட 

வேண்டும். 

முஅகுபுண் 
குதிசையின் முதுகு வீக்கி உபத்திரவப்படுமாகில், 

பக்குவம் 

புளியிலை பிடி 1 
வேப்பிலை i 

கொச்சியிலை ட 

உத்தாமணிபிலை க 

துத்தியிலை உடு 

இவைகளை கொதிக்கவைத்து வீக்கத்தின் போ 

லொத்திடவண்டும் இதிற் சொஸ்தப்படாகிட் 

டால் வீக்கத்தின்?மற் கொஞ்சக் 8£றிலிட்டு மயில் 

அத்தம் பொடிசெய்து அன் மேல் சன்றுராளைக் 
குத்தூவ வீக்கம் புண்ணாகி இரத்தமுஞ் Pap dar 

yo asgiser agi hep dnovnarn sar apis 

பின்பு வெக்£ராற் செவ்வையாய்க் கழுவிப் போட்டு 

முன்சொன்ன % பிளாஸ்இிரிபைப்? போட சொஸ்த 
மாகும். 

பம்மணி 

அசாவது-குதிரையின் அயால் ரோமங்களிலஈ. 
வது, வாலிலாவது, கைக்கோட்டிக்கரப்ப் சமர 

ணம் உண்டைகட்டிக்கொண்டு அதினாலிஈதவிரண்டி: 

ங்களிலுமிராகின்ற உரோமங்கலு தரர் தபோ, 
  

* 104-வதபச்கம் 2-வது பக்குவத்தில் சண்சொள்ச,
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பச்குவம் 

பறன்கிப்பட்டை சேர் 

கெர்தகம் துலாம் 

சுரு.மர 

இசசம் 

மயில் துத்தம் 

சோளமாவு 

33 

> 

39 

9) 

முர௫ுக்கப்பட்டை 
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இலைகளை தேனுட்பட பிள்ளைகள் று£ரீ 
ஸைத்து இரண்டு துட்டிடை உண்டைசெய்து 

கொடுக்கவேண்டும்.இதல் சொஸ்தப்படாவிட்டால், 

அழிஞ்சிக்வேர் சேர் 9 
சேராங்கொட்டை ம் 1 

மாவஞ்சியொன ல ர 

இசவகளை யொன்றிரண்டாயிடித்து குழித் 

சயில மிறக்கிப்பூச சொல்தமாகும். 

பல முறைகள் 

குதிரைக் கண்ணின்ழேயாவது காற்குளற்ச 
வின மேலேயாவது குண்டுமணிப் பிரமாணம் உண் 

சடகட்டித் தினவுண்டாடு நாளுக்குசாள் மேற்படி 

உண்டையானது பருத்து வளருமாகில் பரசாத்து 

என்று பெயர், இர்சு வியாதி குதிரைகளுக்கதிச 

மாய் மாசிகாலங்களிலுண் டாகும்.
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பக்குவம் 

காட்டுச்சாரகம் Ger 1 

மிளகு » 3 
அரக்கு » | 
பூண்டு ற } 

வல்லாரையிலை பிடி 1] 

பஞ்சியிலை » st 

இவைகளைச் சி௮ுபிள்ளைகள் இிறுநீரில் தரு 

காள் ஊரவைத்து அரைத்து மூன்றுதுட்டிடை 

உடைசெய்து கொடுக்கவேண்டும். 

அல்லாமலும் 

ஆட்டின்கொழுப்பு துலாம் 8 

கற்கண்டு 

sever if 

ழே தார்சிங்கு 

மயில் துத்தம் 

இவைகளை மேற்சொன்ன கெரழுப்பைச்சேர் 

த்து உருக்கிவைத்துக்கொண்டு வியா திபின்மேற்பூச 

சொஸ் தமாகும், 

குதிசை யக்குளில் மார்புக்கு ௮0த காப்போன் 
கொட்டைப்பாக்குப் பிரமாணம் உண்டைகட்வ் 

காளுக்குகாள் அ௮இகப்படுமாகில் கேட்டாகமண 

என்று பெயர், 
பக்குவம் 

வாளுலுவையரிசி துலாம் 11 

கரியபோளம் ர் ik 

கறிமஞ்சள் ” il
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சோஷ்டம் = sf 
ஆனிகினோா ச் 
அமுக்கினாக்கிழங்கு 6 
MERZ ETI ரு 
இப்பிலிம் ன 
தப்பிலி 

பூவசங்கொட்டை os 

பொரித்தவெண்சாசம் ன 
காயம் 

அபினி 
99 

39 
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் 
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w 
o
o
 
o
F
 

NS
T 

A
E
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6
 

இ
ஸ
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இவைகளை சாராயத்திலரைத்து இரண்டு 
அட்டடை உண்டைசெப்து சொடுக்க ஏழுநாளைக் 
குள் கட்டி பழுத்துடைந்து சக்மிஷங்கள் வெளிப் 
பட்டரும் அவைகளை வபெர்நீரால் நனறூய்க் கழு 

 கிப்போட்டு ஒருபிடி வேப்பங்கொழுந்இில் ஒரு 
அண்டு மஞ்சள் சேர்த்து ஈன்ருயரைத்துப் புண் 
அின்0மேற் பூசவேண்டும். இப்படி. சாற்பத்தைக்து 
காளைச்கு பூச சொஸ்தமாகும், 

குதிரையின் மு.துகுபாரிசங் சொஞ்ச Hap s 
தூப்போல் கடக்குமாகில் ரீம்கமரி என்று பெயர், 

பக்குவம் 

மஞ்சள் Ger 8 
மைசாட்சி is 3 
Oui Buin » ik 
gaidens பலம் 6 

அதம சம் ” 6 

பூண்டி ட 6
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வெண்காரம் gens 3 
காயம் ர 3 
கத்தகிகமாய் Ger It 
பளை செல்லம் » It 
உடும்பு ன | 

On ட்டு 
உளுத்தமாவு » 8 

இ௯வகளில் முதலுடும்பையறுத்து ௮இன் வபிற் 
றிலிருக்குங் கல்மிஷங்களைப்போக்கி நெய்யி லசை 

வேகலாக பொரித்துக்கொண்டு பின்பு மற்ற சாக் : 
குகளோடு பொரித்தகெப்பும் உடும்பையு rs ஒன்றா 
ய்ச்சேர்த்து நன்றாய்ப் பிசைந்து நாலுலுட்டிடை 

உண்டைசெய்து முதலிருபது காளைக்கு இரண்டு 

வேளையு கொடுத்து பின்பு இருபதுதாளைக் கொரு 

ேவளையாக கொடுக்க சொள் தமாகும், ப 

குதிரைக் கஇிகமா யிடுப்பு பிடித்துக் கொண்டு 
சொண்டுமாடல், 

இடுப்பில் சாற்கோணமாய்ச் சூடுபோட்டு முன 

நீம்கமரிக்குச்சொன்ன ௮விழ்தத்தை முன்சொன் 
னதுபோலே கொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

குதிரை யிளை த் துப்போனா ல துக்கு 

மசாலா 

கறிமஞ்சள் விராகனிடை 1 

ஒமம் 7 1
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சவுக்காசம் ஷூ ம் 

பனவெல்லற ™ ] 

அபினி » 1 
இசுவயெல்லா மொனறாய்ச்சேர்த்தரைத்து உண: 

டைசெய்ச கொடுத்து வரவேண்டும், ௮கிழ்தங் 

கொடுத்தபின் குதிரையை உலாத்தியும் மாலி. ஈன் 

மூய்ச் கொடுத்துவர வேண்டும. அல்லாமலும் கொள் 

சூம் புல்லும் வழக்கப்படியே கொடுத் துவர்தால் 

இளைப்புதீர்க்து குதிரை புஷ்டியாகும், 

குதிரை நாளுக்குசாள் இளை த் துப்போனால் 
கொடுக்கும் மசாலா. 

மைசாட்டி சேர் 
கறிமஞ்சள் » 

a7 Fredginw 

மிளகாய் 
99 

ஷி 
ஓமம் 

காட்டுச் சரகம் 

கடுகுரோகணி 

கோஷ்டம் 

Bidar 

வாய்கிளங்கம் 

” 
53 
39 

a3 

33 

33 

தெரிப்புள்ளபூண்டு 

சவுக்காசம் 

73 

O
e
 

Wi
 
ட
ை
 

ஷ
ே
 
ஆ
 

ல்
 

ஆ
க
்
ட
்

 

அ
ல
 
வ
ை
 
ஓ 

93 

பொரித்தவெண்காரம் தலாம் 8 

இவைசள்ப் பசுவின்பால் விட்டலரத்து மூன்று 
அட்டிடை உண்டைசெய்.து இருபத்தோர் காளைக் 
குக் கொடுக்க குதிரை புஷ்டியாகும்.
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ஜு குதிரை நாளுக்குகா விளைத்து கொள் 

ஞூம் புல்லும் ஈன்ராய்த்தின்மைலுந் தண்ணீர் Ora 

லையாய்க்குடியாமது மிரூக்குமாகில், 

பக்குவம் 

கறிமஞ்சள் துலாம் 
கடுகுசோகணி ” 
கோஷ்டம் ஸு 

EG ge 

தப்பிலி 

தீப்பிலிதூலம் 
3 

3? 

காட்டுச்சீரசம் ஸ் 
b
o
 

po
 

tw 
&
 

a
s
 
&
 

ஐத
ு 
ந
த
 

வாய்வீளங்கம் ன 

ஷ்ரீ ய்ம % 

ஷப
 

இவைகளைகாடியிலனாத்து இரண்டுதுட்டிடையுண் 

டைசெய் துகொடுக்க குதிரை நாளுக்குநாள் தணிவு 
- கொடுத்துப் படியுண்டாக புஷ்டியாகும். 

பத் £சாமசாலா 

கறிமஞ்சள் துலாம் 3. 

ab & » 4 

ஓமம் - 2 

காட்டுச்சரகம் ன 2 

பூண்டு - 2 

கருஞ்சீரகம் வ 2 

சீக்காய் ன் 2 

ier amr wy க 2 

கடுக்காய் 2 
‘3
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தான்றிக்காய் ச 

வெட்பாலையரி? ட் 

பூவாசக்கொட்டை ஸு 

வலமபுரிக்காய் ஷ் 

கடுக்காப்ப்பிஞ்சி ‘a 

Fad gar ‘+ 

ஸ்ரீ ஸ்ரீ. திவெள்ளருகு ன 
கழைக்கோட்டிக்காய்ப்பருப்பு ,, 

வசம்பு 

கரியபோளம் 

கடுகுசோகணி 
இப்பிலி 4 

்- திப்பிலிமூலம் - 

Gudea se 18m denr - 

பேய்பீர்க்கங்காய்கிரை ” 

பொரித்தவெண்சாசம் ஷ் 

கறியுப்பு ” 
புகையிலை , 
ai noe 

9 

yy 

சுக்கு 9 

மிளகு இ
ட
்
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” 

இனவயெல்லா மொன்றுய்ச்சேர்த் இிடி.த்துக் 

கொண்மி வேண்டியபோது காலு துட்டிடை சூரண 

'மெடுத்து சாராயத்திற் கலந்து உண்டை செய்துக், 

கொடுத்து இரண்டு மூன்று நாளைக்குப்பின . முருங் 

கப்பட்டைச் சாற்றிலாவது காடியிலாவது Ap 

பிள்ளை இறு ரிரிலாவது சேர்த்துக்கொடுக்கவும்.
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கொள்-புல்-தின்னுமபோசாவது தண்ணீர் குடிக் 

கும்போதாவது இரும்புமாகிற் கொடுக்குமசாலா 

சுக்கு அர்ப் 4 

இப்பிலி ல 

திப்பிலிமூலம் 

காட்டுச்சேகம் 

ஆசரிலினை 

மிளகு 

1 

ட 

4 

ஒமம் ன 

மைசாட்சி 45 

கருஞ்சீரகம் த O
o
 

me
 
ஜ
ூ
 

சி
 

ஷ
ே
 

இ 
இ
ட
 

இவைகளை ௮ரைவறுப்பாகக் கொண்டுதேன்விட் 
டரைத்து மூன்றுதுட்டி டையுண்டைசெய்்.துமூன்று 

நாளைக்கு இரண்டு வேளையும் கொடுக்க சொஸ்தமா 
கும், இல்லாவிட்டால் இந்த உண்டையோடுஒருபிடி 
மூங்கில் இலை சேர்த்துக்சொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

வெய்யகாலத் இற் கொடுக்கும் 

சுளிர்ச்சி மசாலா 

கோஷ்டம் தலாம் 0 

மிளகு, ஞ் 6 

சுக்கு 7 த் 

இர்அப்பு 39 4 - 

பூண்டு - 4 

இவைகளைத் தண்ணீர்விட்டரைத்து இசண்டுதட் 

டிடை உண்டைசெய்து மூன்றுநாளைக்குக் சொடுக்க
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வேண்டும். இப்படி செய்துவச்சால் குதிரைக்குச் , 

சூடில்லாமல் எப்போ தும் குளிர்மையாகலே Aas” 

கும் பத்தியமில்லை, 

குதிரை மதத்தின லடிக்கடி கனைத்துக்கொண்டு 

மடிக்கடி இக்திரிய ததை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு 

Sore அதினாலிளை த்துப்போகுமாூல், 

பக்குவம் 

வாழைக்கிழங்கு சேர் 1 

எலுமிச்சம்விரை உட முக்கால் 
கத்தக்காம்பு டி அமை 

வெள்ளெறருக்கன்பூ ஸு i 

இவைகளையலைத்துவிளாங்காய்ப்பிரமாணம்உண் 

டைசெய்து ஏழுரசளைக்குக் கொடுக்க வேண்டும்: 

அல்லாமலு% செனத்துக்கும் பீசத்துக்கு மிடையி 
லிருக்கும் ஈரம்பிற் சூரபோடவேண்டும். - இதில் 
சொள்தப்படாகிட்டால் (பங்குடி 8) கொண்டுவ 

ந்து புகைகாட்ட மதமெபெட்டுப் போகும். 

குதிரை மாதவனைக்கண்டால் 

இச்சிக்க மசாலா 

மிளகு துலாம் 

மஞ்சள் 

கோஷ்டம் 
33 

9° 

பேர்ச்சங்காய் ச் 
ந. 

மைசாட்சி 9 

வெஷஷம் 9 ms
 

me
 
டல
 
நத
 
DO
 
b
O
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காயம் விராகனிடை 1 

கோழிமுட்டை 6 

இவைகளை யசைத்துப் பொடிசெய்து முட் 

of pane 5 மூன்றுண்டைசெய்து மூன்றுவேளை 

கொடுக்க இச்சையுண்டாகும், 

மாதவான் குதிரையைக்கண்டால் 

இச்சிக்கு மசாலா 

கடுகுரோகணி துலாம் 8 
மஞ்சள் 5 2 
மைசாட்சி 3 1 
காயம் ” ] 
கத்தரிக்காய் சேர் அரை 

இவைகளில் கத்தரிக்காய் தவிர மற்றவைகளைப் 

பொடிசெய்து கத்தரிக்காய்க்குள் வைத்து கெருப் 

பில்வேவித்து மூன்றுகாளைக்குக்கொடுக்க பெண் கு 

இரை தற்செயலாய் மோகித்து மேல்கிழும். 

கு௫ரைக்கு கால்களிற் கட்டியைப்போலெழு 

ம்பி யதினால் சொண்டுமாகல், 

பக்குவம் 

முதலத்தக் கட்டிகளிற் பொத்தல்செய்து ௮.௮ 

க்குள்ளிருக்குஞ் சீழ் இரத்த முதலிபவைசளைப்பேச 

க்ப் பின்பு சவுக்கார்-சாஜீக்கார் இவையிசண்டை 

யும் புளியிற்கரைத்து சட்டிமேற் பூசவேண்டும். 

அல்லாமலும், 

Oe guy விராகனிடை 9 

பூண்டு 9 

13 ௮
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சுக்கு ன் 9 

வாய்விளங்கம் » 9 

தமம் » 18 

வெல்லம் Ger 1 

இவலவையெல்லா மொனராய்ச் சேர்த்துக் கொடுக்க 

சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை, 

குதிசையின் குளம்புக்குள்ளிருக்கு மாமிசமெல் 

லாமமு) சேதப்பட்டு அதினால் சீமோடிவருமாடில் 

பக்குவம் 

அ௮சப்பொடி. விராகனிடை 9 

கடுக்காய் ர 0 

இகவ சகல்லெண்ணையில் ஈன்றாயரைத்து பற்று 

போட்டு அதின்மே லாமணக்கலையைக்கட்டி. பின்பு 

செங்கல்லை எருமுட்டை நெருப்பிற்சட்டு கோயுள் 

ளவிடங்களி லொத்திடவேண்டும். 

அல்லாமலும், 

பூண்டு விராசனிடை 9 

கற்காண்டி » 9 
இர்.தப்பு » 9 
ஓமம் இ. 

இவையெல்லா மொன்றாய்ச் சேர்த்தரைத்துக் 
கொடுக்க சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை, 

ழை. வியாதிக்கு வேறு பக்குவம் 

முத்துச்சிப்பி சுண்ணாம்பையும், பழுத்துக் ழே 

விழுந் தபோன. கள்ளிக்கொம்பு சட்ட சாம்பலையும்
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பசுகெய்யிற்கலர்து புண்மேற்பூச சொஸ்தமாகும். 

இக்த அகிழ்தம் (சக்கரே யவ்வலென்னும்) வியாதி 

வயையுங் கண்டிக்கும். 
குதிரையின் கால்கள்வீங்கி ஈடக்கும்போ௮ 

அிட்டுட்டென்று சத்தம் வருமாகில், 

பக்குவம் 

மதல் குதிரையின் காற் பெருசசம்புக்குப் பக் 

ஆத்தில் இருக்கும் இறுகரம்புகளிற்குத்தி இரத்தம் 

வாங்கிப்பின்பு, 

வேப்பிலை விராகனிடை 9 

பால் உட 

கடுக்காய் ஆ 9 

ஆவாரம் பட்டை ” 2 

கெய் சேர் 1 

இவையெல்லா மொன்றாய்ச் சேர்த்தரைத்தக் 

கொடுக்கவும், அல்லாமலும் இப்படியே ஏழுகாள் 

வசையில் ஈரம்புகளில் இச,த்தம் வடிக்தின்பு ஒரு 

இலைபிற் சாம்பற்போட்டு ஈரம்பின்3 மல் வைத்துக் 

கட்ட சொஸ்தமாகும். 

குதிரையின் தேகமெங்கு8் கட்டிகளெழும்பி 

அதனால் இரத்தம் வடி-புமாகில், 

பக்குவம் 

அடிப்பங்கரையில் அ௮இகமாய்ப் புகையைக் 

"திருக்கு மொட்டடை கொண்டுவர்து எலுமிச்சம் 

பழச் சாற்றிலரைத்து சிறங்வெமேற்பூசி பின்பு,
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Qs gary கிராகனிடை 9 

கடுச்காப் ன் 9. 

பூண்டு. ட 5 

வாய்விளங்கம் . 9 

ஒமம் » 18 

கெய் Cer yf sare 

இசவயெல்லா மொன்றாய்ச் சேர்த்மு மன்று 

காளைக்குக்கொக்க சொஸ்தமாகும். 

தாசாமசாலா 

குதிரை யிளைத்தும் பலவீன முள்ள தாயு மிருச் 

தால் அப்படிப்பட்ட குதிரைக்கு தாசுவாகும்பொ 

ருட்?ி செய்யு மசாலா விபரம்; 

Lag பக்குவம் 

விரையில்லாத கத்தரிக்சாய் பலம் பக 
மஞ்சள் ன் 14 
செல்லம் ன it 
கெப் உட்ச 

இவைகளை ஈன்றாயிடித் து கெய்யை விட்டுப்பிசை 
agp எலுமிச்சங்காயப்ப் பிரமாணம் உண்டைசெய்து 
சாலையில் மாத்தரம் சொடுத்துவாவும் இப்படி இரு 

பது காளைக்குக்கொடுக்க குதினா தணியும். பத்திய 
பில்லை, 

9-வது பச்குலம், று ையசித்து புண்ணாக்கில் 
eat gy கொடுக்கவும், 

8-வது பக்குவம், திருனெதேங்காய்ப்பூ சல்ல.. 

வெல்லம் இவை யிரண்டையும் பிசைந்து உளளுக்கு 

கொடுக்ககும்.
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4-19 பக்குவம், வேவித்த பச்ரைப்பயரும 

வெல்லமும் பிசைந்து கொடுக்கவும். 

8-வது பக்குவம் அவலைப் பசும்பாலி லூசவைச் 

அ ஊரின்பின் உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

6-வ.ஐ பக்குவம், சறுதரைக்வேரபை பகித்துசு 

கொடுக்கவும், இவ்வாறுவிதங்களில் ஏதாவ தொரு 

முறை மேற்கண்ட தவணை அயபைமண்டலம்வசை 

யில் காலைமாலை கொடுத்துவர்தால் நீடிய வயதுசெ 

ன்ற யிளைத்தகுதிரையுங் குட்டி குதிரையாிகிடும். 

இறைப்புகண்ட குதிரைக்கு 

பக்குவம் 

செருப்படியிலை படி 1 

மிளகு துலாம் 8 

வெள்ளைப்பூண்டு » 3 

இவை மூன்றையுக் துவைத்து உள்ளுக்குக்கொடு 

க்ச  சொஸ்தமாகும் பத்தியமில்லை. 

- காற்குளம்புக்கு ஒத்தடம் 

பக்குவம் 

மண்வெட்டியைக் காயவைத்து மஞ்சள சுண்ணா 

ம்பு இவை இரண்டையுர் தண்ணீரிற் கசைத்தச் 

சொண்டு குதிரையின் குளம்பை காயவைத்த மண் 

வெட்டியின்பேரில் வைத்து மேற்படி. தண்ணிரை 

தெளித்துவா சொஸ்தமாகும். 

.... குதிரைக்கு காலிலே இரத்தமிரங் கெ தற்கும், 

இடுப்பிலே வலியுண்டாயிருப்பதற்கு ம௬5௮.
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குங்கிலியம் சேர். இரண்டசை 

சசலவெல்லம் உ: இரண்டமை 

பாதிபொரித் துக்கொண்டு பாதிபச்சையாக சேர் 

த்துக்சொண்டு இம்மூன்றுவகையும்ன்றாஇ;. த்திக். 

கொண்டு முப்பது உண் ௬டபண்ணி காலையுமாலையு 

மொவ்பொரு உண்டைகொடுத்துக்சொண்டு வரவும் 

சொல் தமாகும் பத்திய மில்லை. 

ஞ் மூன்றுமா தம்வரையில் குளிர்ந்தசலத்திள் | 

ரகு.தகரமயைக் கழுவக்கூடாது. 

குதிரை தண்ணீர்குடி த்தவுடனே திடீரென்று 

விழுற. மெழுர்இிருக்றெதுமாக விருக்தாலும் ௮ 

ட்டை வயிற்றுக்குட் புகுர்திருச் தாலும், 

பக்குவம் | 

இரண்டு புகையிலையும் ஒருவிளாங்காப்ப் பிர 

மாணம் புளியும் வைத்துக்கொண்டு முந்தி புகை 

விலையைபமேய்த்து பின்பு புளியைக்சொடுக்க வியாதி 

கீங்கும். ர 

குதிரைக்கு எந்தகவாளம் போட்டா ஓழுலர்ச்தூ 

போற குதிரைக்கு, 

| பக்குவம் 

தித்தாமணக்சொட்டையை வேகவைத்து உல 

ர்த்திக்கொண்டு எண்ணையூத்தி ஒர் சுத்தமானபாண் 

டத்தில் வைத்துக்கொண்டு முக்த எண்ணையைகொ 

ள்ளிக் கால்சேர் பிரமாணமத்தித்து 10-நாளைக்கும் 

அபைசேர்பிரமாணம் 4(-காளைக்கும், ஒருசேர் பிர 

மாணம் 6-காளைக்கு மேய்த்துவரவும் குதிரை ஈன். 

ஞுப்தேேேதிவரும் கொள்ளுகட்டுறெதற்குமுந்தி சாம 

கேரக்தேய்த்து தாசாகொடுத்து பிறகு கட்டவும்.
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௮ராமிபண்ணுற குதிரைக்கு கடுவாளத் 22) 
பூசுகிறதற்கு ஒர்வித--கைகண்ட முறை J 

கொருங்கெே வளையலை கொண்டுவந்து பொடி 

செய்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றிலே குழப்பி! கடிவா 

ளத்திலே கனமாகத்தடவி அதை தலைமயிரினாலே 

சுற்றி எலந்சைக்கட்டை சகரிபண்ணி நுந்தக் கரி 

நெருப்பில் கடிவாளத்தை ஈன்றாயக் காய்ச்சி எது 

மிச்சம் பழச்சாற்றிலலே போட்டு கிிவாளத்தை 

தேய்த்து ௮றமிச் குஇிரைக்குப் போடவுஞ் சாலு 

வாகும், 

குகிரை மழையிலே ஈனைந்து வ.பிழாதிக்கொண்டு 

காற்கள் கொறுக்கை வலித்துக்கொண்டு மிதிக்கிற 

குற்கு. 
பக்குவம் 

புகையிலை பலம் | 

சுக்கு வீராகனிடை 9 
மிளகு பலம் 2 

இவை மூன்றையு மொன்றாக பொடிசெய்து 
குதிரைக்கு மேய்த்து தாசாகொடுத்து வைக்கவும், 
இந்த மருந்தை கொடுத்தவுடனே நஈடுச்சலுண்டா 
கும் அந்சச்குறி சண்டவுடனே சொஸ்தமான 
தென்றறிய வேண்டியது. 

- குதிரைக்கு சற்பரதிசோகம் வந்தால் ௮டி.வயி.ரூ 

வீங்கும் காலுகாலும் முகமும் வீங்கிக்காணும். 

முந்தி பேதிக்குக் கொடுத்து இசண்சொட் 

பொறுத்து மஞ்சள் சேச்-1$, பொடிபண்ணி குக்க' 

லம் விராசனிடை-0, கூடப்போட்டு வெள்ளாட்டுக் 

கோமியம் விட்டுப் பிசைக்து காலையிலு மாலையிலும் 

7-சள் 14-பொழுது கொடுக்கவும். ஒருநேரம் வெர்
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மீர் காட்டவும் வியாதிதிரும் கொள்ளு நிறுத்தி 

அவத்தா ஓத்தமம். 

குதிரையின் முகம் வீக்க உப.த்திரவப்படுமாகில் 

பக்குவம 

கம்கு 
மஞ்சள 

இச்அப்பு 
சவுக்காரம் 

இவைகளைப் புளிசேர்த் தலத்து குதிரையின் 

முகத்திற்பூசி ஒரு மெல்லிய சீலையாற்கட்ட சொஸ்த 

மாகும். 

குதிசையின் தேகமெல்லாம் முடிச்சு முடிச்சாய்க் 

கட்டிகளெழும்பி அதனால் 2ழ்வெளிப்படுமாகல், 

பக்குலம் 

முதல் தேகமெல்லாம் நெய்யும் ஈல்லெண்ணை 

yas sang கன்றாய்ப்பூசித் தேய்த்து பின்பு கொசி 

விலையைப் பானையில் வேகித்து ௮இன்மேற் றேய்த் 

அப் பினபு, 

சுக்கு விராகனிடை 9 

வாய்விளங்கம் 9 

சூதா » 9 
வசம்பு ர 9 

பூண்டு 9 6 
ஒமம் » 18 

செய Ger 1 

இவையெல்லா மொன்றுயச் சேர்த்து மூன்று 

சாளை க்குக்கோடுக்க சொஸ்தமாகும் பத் தியமில்கை..
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குதிரையின் காற்களில் எதும்புபோற் புறப் 

படுமாகல் (ஆடா) என்று சொல்லவேணும் முன: 

னாடி கண்டிருக்கும் (ஆடா) என்றும் duc BAD 

சேச்க்கலாம், 

பக்குவம் 

வேப்பீர்க்கை கற்றையாகக் சட்டிக்கொண்டு 

சட்டிடை அடுப்பில்வைத்து சட்டி ஈன்றுய் சூடே 

தின பின்பு ழெ. கற்றையைச் சட்டியில் ஈன்றாபத் 

தேய்த்து சூ2டறின பின்பு காலெலுமபில் சன்றாய்ச் 

௬டும்படியரய் ஒத்திட்மி Gary ong யிடத்தை 

கத்தியினாற் பிளந்து இரத்தமெடுத்து பின்பு, 

நேர வரளக்கொட்டை 

ஈவசச்சாரம் 

இக்அப்பு 
இம்மூன்றையுஞ் சரியிடையாசச்சேர்த் por gras 

சம்பழச் சாந்றிலரைத்து ழை. யிடத்திற்பூசி ஒர. 

சிலையால் 7-நாளைக்குக் கட்ட சொஸ்தமாகும் 

9-வது, பக்குலம் 

வெள்ளைப்பாஷாணம் விரானிடை 6 

சா இலிங்கம் » 28 

வெங்காரம் , ரூ 12 

கத்தச்காம்பு » 12 

இவைகளை இஞ்சிசாற்றில் சன்ராயரைத்து இரு 

பத்தசோருண்டைசெப்து கிதமோருண்டை பனை 

வெல்லத்திற் சேர்த்துக்கொடுக்க மோத்துறு (இடா) 

முதலிய வீபாதிகளெல்லாஞ் Cera surg.
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இர்த ௮மிழ்சல் குகிரைக்கடிக்கடி கொடுத்து 
வந்தால் ஒரு வியாஇபு மணுகாது, 

குதிரையின் வால்ம௰ிரும் யால் மயிருமுதிச் 

க் தபோய் வளராமலிருக்குமாகில், ' 

பக்குவம் © 

காய்ச்ச தவளைச் சட்ட சாம்பலையும் விளக்கின் 

மஷ்டையும் சரி.பிடையா பெடுத்துக்கொண்டு விளக் 

கெண்ணைபிற்குழப்பி 7-காளைக்குபூச மபிர்களரு 1: 

குதிரையோடும்போ.து லம் வெளிப்படுமாகில் 

பக்குவம் 

பபொரித்தவெண்காரம் அட்டிடை ] 

கஞ்சா ” 3 

இவைகளில் முதல் கஞ்சாவை செத்தை குப் 

பையில்லாமற்பொறு க்க வறுத்துக்கொண்டு வெண் 

சாரத்துடன் சேர்த்துப் பொடிசெய்து மூலம் 

வெளிப்ப$ம்போசு ௮ தின்மேற் பொடியைத் சேய் 

க்க மூலம் உள்ளடங்கிப்போகும், 

பரசாத்திக் கவிழ்தம் 

தல்லெண்ணை சேர் 

ear ” 

வேப்பிலைச்சாறு ச 

உளுந்து ‘ e
a
e
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இவையெல்லா மொன்றாய்ச் சேர்த்தரைத்து 

அடுப்பினழே 7-சகாளைக்குப் புசைத்துகைத்து
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பின்பு இரண்செரண்டிப் பிரமாணமெடுத்து கோது 

மை மாவிற்கலந்து அதிகாலையில் 14-சாளைக்குச் 

சொடுக்க சொஸ்தமாகும். 

சானி 

பசியில்லாமல் மெதுவாய் தீனி தின்பதற்கு மருர்து 

மஞ்சள் சேர் 

மைசாட்சி ன 

மிளகு 1 
குறாசானியோமம் தலாம் 

ஒமம் 

ஆளிவிரை 

கோஷ்டம். 

வெட்பாலையரி? 

பூண்டு 

வாய்விளங்கம் 

கருஞ்சீரகம் 

இர்அப்பு 
வெண்காசம் 

3 

+ 

%9 

9 

ரர 

9) 

” 

qe 

45 

சாயம் 9 
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கோதம்பைமாவு ச 

இவையெல்லா மொனருய்ச் சேர்த்தரைத்து 

மூன்று துட்டிடை உண்டைசெய்து இரண்டுவேளை 
wean டுக்க படி யதிகரித்து காளுக்குகாள் குதிசை 

யஇ௫ புஷ்டியாகும் இதிலதிக சுகங்சாணாகிட்டால்,
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2-வது முறை 

மஞ்சள் தலாம் & 

மிளகாய் ம் 3 
மிளகு ஒட்டக 

சடுகு ரக சி 

வாய்விளங்கம் 4 3 

மைசாட்சி ழ் 3 

திப்பிலிமுலம் 7 3 

cose » 8 
கருஞ்சீரகம் ட்ட? 
சடுகுசோகணி க் 6 

கழைக்கோட்டிக்காய்ப்பருப்பு yy 9 

புகையிலை உ ட்ட 

பொரித்தெண்காரம் ல. 

அபினி a ] 

இவைகளை சாசாயம் விட்டரைத்து மூன்று 
துட்டிடை உண்டைசெய்து 19-காளைக்கு கொடுக்க 
குதிசை புஷ்டியாகும் கைகண் டமுறை, 

கு இலைபுஷ்டியாக பதிகபலனுண்டாகக்கொடுக்கும் 

திவாலா 

உருமஸ தகி துலாம் 8 

சாலன்மி9ரி த். 
சாதிக்காய் 18 3 

காயத்ரி an Oo 

அதிமதாம் உட்ப
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வாலுஞனவயகி? 
இசாம்பு 

சற்ற த்தை 

கருவாப்பட்டை 

பேரீச்சங்காய் 

இசாட்சிப்பழம் 

கஸ்கஸா 

வெள்ளறிவிரை 

சிறுகாஞ்சிவிரை 

paren Bidens 

ஒமம் 

நாய்கடுகு 

குறாசானிபோமம் 

பூவரசன்பிசினி 

செரிஞ்சிக்காய் 

விளாம்பிசினி 

தேங்காய் 

சீரகம் 

வாதுமைக்கொட்டை 

வால்மிளகு 

ஏலம் 

ம௲ூழன் விரை 

அத்தலிரை “ 

பாதம்பிினி 

சருக்கசை 

அ டச் 

» 2 
» 8 
a 2 

க 2 

9 T 

ன 7 

ஸ் 7 

ay 7 

ட 9 

» 7 
xy T 

» 9 
ர் ர் 

» 3 

». 38 

71 3 

» 8§ 

y 4 
பலம் 10 

துலாம் 4 

9 4 

» 38 

99, 8 

சேர் மூன்.



158 sae சாஸ்திரம்: 

செய் ல 3 

தேன் வ 1 

கோதுமைமாவு ன் 4 

இவைகளை வஸ்திரகாபஞ்செய்து சர்ச்களை 

பாகுகாச்சி பதத்தில் வஸ் திரகாயத்தைப்போட்ெ 

இலேயெமாய்ச் கண்டி வைத்துக்கொண்டு கிதம் 

Sosy ar உண்டைசெய்து சாற்பதுசகாளைக் 

குக் கொடுக்க குதிரை ஈன்றாய்ப் புஷ்டியாக மினு 

மினுப்புண்டாகு தேவேந்திரன் அயிராவதத்துக் 

கொப்பென லிருக்கும். 

குதிரைகளெப்போசும் புஷ்டியாய் பயொருவித 

கோயண்டாமல் அதிக சு.௮ுசுறுப்பாயும் ஈல்ல௩டத் 

ைதயாபு௮ருப்பதற்கு, 

குதிரைகளை வைத்திருக்கும் 

முறைகள் 

1, இலாயம் ௮ல்லது சட்டுத்தறி ௮௧ சுத்த 

மாயும் இலத்தியுதலிய துற்கச்தங்களில்லாமல்் அடிக் 

கடி சுத்தஞ்செய்யவேண்டும், 

2, கொள் புல் தண்ணீர் வேளைதப்பாமல் பக் 

குவமாப்ச் கொடுத்துக்கொண்டு வரவேண்டும். 

8. குதிரையின் ஸ்ச்கால் முதலிய வையெல்லாம் 

சன்றாப்ச்சொரிக்துகிட்டு தேகத்துதூளள' உமசோமங் 
சன் ஈன்றாயுதிரும்படி அந்திசர்தி இரண்டுவேளையும்
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வேளையொன்றுக் செண்டுமணி கேரக்.தச்கு குறை 

. காமல் மாலிஈ௪ கொடுக்கவேண்மிம், 

4. குதிசையின் தேகத்தில் மழைச்சாரல் பனி 
குளிர்க்தகாற்று முதலிய பகள் படாமல் எப்போ 

தும் பு௮க்காவினால் நூடிவைக்கவேண்டும், . 

5, குதிரையை பதினைந்து : ரளைக்கு ஒரு 

விசை கடலிலாவது உப்பனாற்றிலாவது நீந்தவிட்டு 

வெக்நீராற் குளிப்பாட்டி வரவேண்டும். 

0, குதிரை வயிற்றில் கட்டுசேராம்ல் அடிக். 

கடி. பேபதிக்குக் கொடுத்து காலத்துக்குத் seis 

படி மசாலா கொடுத்துவரவேண்டும். 

7, குதிரையின் படுக்கை மேடுபள்ள மில்லா 

மல் காய்க்த வைக்கேசலை கற்கட்டிகள் இல்லாமற் 

பொறுக்சப்போட்டு உதரிலைக்கவேண்டும், 

குதிரை கட்டுமிட மசுத்தமா யிருப்பதாலும், 

குளிர்ந்தநீரிற் குளிப்பாட்டுவதினாலும், கொள் 

கொடுத்தவுடனே சவாரிசெய்வதினாலும், சவாரி 

செய்த வியர்வை காயுமுன் தண்ணீர் காட்டுவதி 

னாலும், அதிக சவாரி செய்வதினாலும், வெப்பல்- 

கானல்-குளிர்ர் தகாற்று - மழைசாரல் - பனிச்சா சல் 

முதலிபவைகளி லடிபடுவதினாலும், சலாரிசெய்து' 

காலாறுமுன் கட்டி, வைப்பதினாலும், அல்டகுதி 

ரைகளோடு சேர்த்துக் கட்டிவைப்பதினாலும், குற்ற 

மில்லாமல் தண்டிப்பதினாலும், : கையறியாதவன்
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சவாரி செய்வதினலும், குதிரை மனதைக்கைகசப் 

படுத்தாததினுும் இன்னம் இதைப்போவொத்த 

காரியங்களாற் குணபேதப்பட்டு வியா தியண்டி 

கொஞ்சாாளையிற் கெட்டுப்போகும், ப 

ஆகையால், பெண்களின் சுபாவ மெப்படியோ 

அப்படியே குதிரைகளின் சுபாவமென்றெண்ணி 

பெண்களை வசப்படுத்தி தனக்குள் அடக்கி gaa 

தற்கு எப்படி இலகு பிகு உபாயபட்சம் ஈகைப்பு 

ஈட்பு முதலியவைகளைச். செய்யவேண்டி யதோ 

அப்படியே குதிரைகளுக்குஞ் செய்து வயப் 

படுத்தி தனக்குள் அடக் ஆண்டுவாவேண்டும் 

சுபம், 

சுவனிப்பு 

சுழி இலக்கணத்திலுஞ் சுபாவிர்த்தபலன் ௮௪. 

பாலிர்த்தபலன் இம்மூன்று பாகங்களிலும் குதிரை 

பார்க்கவேண்டிய எழி சத்த முதலியவைகளை விபர 
மாக எடுத்துரைத்து இருந்தாலும் இதனடியிற்கண்' 

டிருக்கும் இலட்சணங்களையும் கவனமாய்ப்பாரத்து 

குதிரை விலைக்குக் கொள்ளவேண்டியது aaa 

மாதலால் இக்குறிகளையுங் கண்ணோட்டத்துக்குக் 

கொண்டு வருவீர்களா௪. 

அன்பத்தைத்தருகின் ற. சுழிகள் 

சர்இரச் சழிகளும் அண்டாவர்த்த மென்னுச் 

தண்டை படியிலிருக்கிற சுழிகளும், உடலிலொரு
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பக்கத்தில் இருக்க்ற சுழிபாயெ கெளவசமும் கா 

அர்த்தமும் மேன்மையாக விளங்வெ முன் வளைச் 

சுழியும், பரவிய செழுமையுள்ள கேதாரிச்சுழிபும், 

'சரலிலிருக்கன்ற பிரபோசனமில்லாத கொடிய கழி 

பாபெ கேசாவர்த்தமும், பொலிவோடுங் கூடிய சச் 

சைநிலை.பிற் பட்டாடையாசச் சொல்லப்பட்ட சுழி 

யும் ஆயெ இவ்வெட்டுச் சுழிகளுமுடைய சூதிகர 

களை வாங்கும் பிரபுக்களுக்கு பலவாறுந் துனபத் ' 

தையேதரும் ஆதலால் இச்ஈழிகள் பொருந்தாது 

என்றறிக; 

தன்மையைத்தருஞ் சுழிகள் 

1, நீண்டு அல்லது மு௮ககியகாதும், நூ ஈறு 

சால் வெளுத்து ஒருகால் கறுத்தும், மூன்றுசால் 

கறுத்து ஒருகால் வெளுத்தும், கண்கள்வெளுத்துச் 

. இனி குன்றாமையும் வெம்புகின்ற இயையுடையமா ய. 

னுருத்திரனைப்போலும் நீலகண்டமும், பீஜமில்லா 

மையும், ஏறக்குறைப : விருக்கும் பெரியபீஜமும், 

செவ்வையாக பதுமையும், அக்கினியும், சித் £ர 

மும்போல் ௮மைவில்லாமலும், முகம், வால், கான் 

குகாற்கள் இவைகளிற் சுழியில்லாமையும் எனப் 

பூலோகத்தார் சொல்லிய குற்றங்களில்லாமல் கழுத் 

தடியின் மார்க்கண்டம் இரட்டையாப் இராமறும் 

இருக்கவேண்டும். 

9, இர௫லிரண்டு சுழிபும், செழுமையுள்ள சாபி 

பிலே. நான்கு சுழியும், சறந்தமார்பிலே இரண்டு 

சுழியும், நெத்தியிலே ஒருசழியும், உட்சட்டிலே
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ஒருசுழியும், ஆ௫ய சுழிகள் பத்.துங்குலை றயாமல்கரி- 

பூனை -கரியகாக்கை - பேய்-ஒரிகாய்-செழுமையுள்ள 

பன்றி இவைகளுடைய சத்தமில்லாதவையாயப் 

பெரிய அலையையுடைய சடல்-மேகம்-சங்கம் - இட 

பம்-பேரிகை இவைகளைப்போல சத்தமுடையன 

வாயு மிருக்கவேண்டும். 

8. அஇக கோபத்து_ஸள் பகைக்ளனெற புலி- 

கரடி-கமுை-செக்காய்- ஒளியையுடைய பூனை - ஈரி 

தரிக்கப்பெற்ற கரியகாகம்-தீ - புகை இவைசளினலு 

டைய நிறத்தைப் பொருந்தா சவைகளாய் Q) pore 

புடையனவாய்வாயுவென்னும் லேகத்தோடுங்கூடிப் 

பிரகாசித்த ரெணங்களையுடைய வெள்ளிய முத்துக் 

கள் சந்திரன் மீலரத்தினம் மெல்லிய தாமரையிலு 

டைய மகரச்தம்செழுமைபொருந்திய பொன்காயா 

செவ்வரத்தமலர் நல்ல பச்சைக்கிளியாயெ இவை 

கள்போல அமைந்த உருல த்தையுடையனவாபு 

மிருக்கலேண்டும். 

4. நெற்றி பசந்து உயர்ந்தமேலு தட்டையுடைய 

வரய்வெண்ணிற நிறைந்து தம்மிலேவரிசையாய் ஒத் 

அப்பிரகாசிக்கப்பெற்ற பற்களையுடைபவாய் கிறைந் 
தல்ல வாசனை ரறர்.து, சாக்கும் மாவினிளர்தளிர் 
போலுஞ் செம்மைகிறம்பொருந்தி இரண்டிமைமயி 
ருர் தரட்சிய/டைபவாப் உக்கிரமாகிப கண்பார் 
வையுடையவாய் தேகத்தில் ௮தஇ௧ மாமிசமில்லா 
பல்்உள்ளே வளைக்து முக்கோணமாய் பிரகாசிக்கும் 

முகதழைபுடைபனவாயு மிருக்கவேண்டும்,
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6. கழுத்துமயிரும் தலைமயிரும் ஒருகிறமாய் மார் 

பிஜுடனே கண்டமும் பாம்பின் படம்போ லொத் 

அச் சங்குகள்பேர்லத் தொனியுண்டாய்க் குவிந்து 

உள்வாங்கி மண்டலஞ். செய்வனவாய் வலிமைகொ 
ண்ட குளம்புடையவாய்க் கமொகொண்ட ஈரம்புகள் 

மறைந்து தசையையுடையவாய்ப் பீரகா௫க்கின்ற 
முழங்கால் கெளித்தலில்லாமல் செளிப்பாகிய apg 
கும் பருத்த துடைகளுக் திரண்டு தண்டைக்காலா 

org மீண்டு மெதுகுள்ள கிறத்தையுடைபனவாயும் 

இருக்கவேண்டும் | 

6, சான்குகாற்களும் கெற்றியும் ஒச்சு வெளுத் 

திருக்குமாடல் பஞ்சசல்யாணி சொன்ன விலைகொடு 

தீது கொள்ளவும், 

7. மங்களானென்றும், சாரங்கனென்றும், கக் 

காரீலனென்றும், மெளவழகனென்றும், கொங்காள 

னென்றும், சன்னசம்பானெனறும், குங்குமச்சோர 

ளென்றும், கரியானென்றும், நீலனென்றும, சா 

ளென்றும், விளங்க மள்ளானென்லும், உ£ஞ்சி 

வந்தானென்றும், ஈல்லானென்றும் பொல்லானென் 

லும், கருங்காற் சம்பானென்றும், பலகிறத்தையு 
முடைய சாதிகுதிரைகள் இவைகளென்றறிக, 

அசுவ சாஸ்திரம் 

முற்றிற்று, 
eee
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கனவின் பலாபலன்கள் 

8 டடத 2 

விளக்க சாஸ்திரம் 
—eobeoe— 

இவை 

கோட வல்லவரும் கித்வானுமாயெ 

ு. 0.ந. சாரதி அவர்கள் 

எழுதியது, 

¥* 

[இதில் கனவின் ஈன்மை இமைகளைக் 

காட்டி ௮தன் பலாபலன்களை மிகவும் 

தெளிவாய் விளக்கி அச்சிட்டிருச்கிற அ, | 

இதன் விலை ரூபா 1. 
தெய்வமசன் பதிப்பை சவனித்து வாங்கவும், 

* 

விலாசம்: 

௮: ருழ,ச்தைவேல் முதலியார், 

தெப்வமகள் கிலாசம் பிரஸ் 

செ..94, தாண்டவ. சாயப்பிள்ளை வீதி, சென்னை-1, 

௦ 
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