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| வெளியீட்டாளர் முகவரை] 
  

அரிய இலக்கியச் சுவடிகளையும், மருத்துவச் 

சுவடிகளையும் தன்னகத்தே கொண்ட சுவடிக் கருவூலமாக 

சரசுவதி மகால் நூலகம் திகழ்கிறது. சுவடிகளில் 

இடம்பெற்றுள்ள பயனுறு நூல்கள் பாங்குறப் பதிக்கப் 

பெற்று தொடர்ந்து நூலகத்தால் வெளியிடப் பெற்று 

வருகின்றன. 

டாக்டர். இரு. வெங்கட்டராஜன் அவர்களால் 1963 

ஆம் ஆண்டு முதல் பதிப்பாக பதிப்பிக்கப்பட்ட 

இம்மருத்துவ நூல் தற்பொழுது ஐந்தாம் பதிப்பாக 

வெளிவருகின்றது. 

அகத்தியர் பெயரால் தமிழில் வழங்கும் மருத்துவ 

நூல்கள் மிகப்பலவாகும். அவற்றுள், ஒன்றான அகத்தியர் 

2000 என்னும் இந்நாலில் பல்வேறு நோய்களின் 

குணாதிசயங்கள் அவற்றிற்கான எளிய சிகிச்சைகள் 

கூறப்பட்டுள்ளன. 

அரிய சித்த மருத்துவ மூறைகளைக்கூறும் 

செய்யுட்களையும், அவற்றிற்கான உரையினையும் 

கொண்ட இந்நூல் மருத்துவத் துறையினர் மட்டுமல்லாது 

சாதாரணப் பொதுமக்களின் பெருவரவேற்பையும் 

பெற்றுள்ள அரிய நூல் ஆகும்.



இந்நூல் வெளியீட்டுக்கும் வழக்கம் போல் 

நிதியுதவி நல்கியுள்ள மத்திய அரசுக்கு நன்றியை 
உரித்தாக்கின்றேன். 

இந்நூல் நன்முறையில் வெளிவர ஆவனசெய்த 

நூலக நிருவாக அலுவலர் திரு. சாமி . சிவஞானம் 

அவர்களுக்கும், வெளியீட்டு மேலாளர் திரு. ௮. பஞ்சநாதன் 

அவர்களுக்கும், நூலினை நன்முறையில் அச்சட்டுத்தந்த 

புதுக்கோட்டை சர்மா ௮ச்சகத்தாருக்கும் ஏனையோருக்கும் 

என் பாராட்டுக்கள். 

அருமை வாய்ந்த இம்மருத்துவ நூல் முதல் நான்கு 
பதிப்புக்களில் பெற்ற வரவேற்பை இவ்வைந்தாம் பதிப்பிலும் 

பெறும் என நம்புகிறேன். 

தஞ்சாவூர் சி. கோசலராமன், இ.ஆ.ப. 
9-10-2002 மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் 

இயக்குநர்



பதிப்புரை 

சரசுவதி மகால் நூலகத்தில் ஏராளமான சித்த 

மருத்துவச் சுவடிகள் உள்ளன, தமிழர்களின் மருத்துவ 

முறையான இத்த மருத்துவத்தைத் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் 

விரிவாக நடைபெறவேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். அவற் 

ிற்குத் துணையாக இந்நூலகத்தில் உள்ள சிறந்த இத்த 
மருத்துவச் சுவடிகளை நூல்களாக வெளியிட்டு வருகிறோம். 

அவற்றுள் “அகஸ்தியர் இரண்டாயிரம்? (மூன்றாம் பாகம்) 

என்ற இந்நூல் மிகவும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். பல்வேறு 

தோரய்களின் அறிகுறிகள், அவற்றிற்குரிய மருந்துகள் முதலிய 
வற்றை விரிவாகக் கூறும் இந்நூல் சித்த மருத்துவர்களின் 

கையேடாக விளங்கத் தக்கது. 

, இந்நூலை இப்போது மறுபதிப்பாக வெளியிடுகிறோம். 
இந்நூல் வெளியீட்டுக்குப் பொருளுதவி நல்கிய நடுவண் 

அரசுக்கு நன்றி. 

மு. சதாசிவம் 

தஞ்சாவூர் இயக்குநர் - 
31—12—89 சரசுவதி மகால் நூலகச் சங்கம்



PREFACE 

Maharaja Serfoji, the founder of Sarasvati 

Mahal Library, was immensely interested in the 

eae medical systems prevalent at his time 
z., the Ayurvedic, Siddha Systems etc. This 

ctennenciat, library named after him abounds in 

manuscripts in Siddha system. It is our endeavour 
to publish all.the important manuscripts available 
in the Library with the help of eminent scholars 

in the field. This book entitled ‘Agasthiar 2000’ 
is one of the indispensable handbooks to the 

practising’ Siddha doctors. 

We thank the Central Government for relea- 

sing liberal grants to reprint this ‘book. 

M. SADASIVAM 
THANJAVUR DIRECTOR: 

31—J2—1989 -T.M. S.S.M- LIBRARY SOCIETY



முகவுரை 

தமிழ் மக்களிடையே , பண்டைய காலம் முதல் புகழ்பெற்று 

விளங்கிவரும் “*அகஸ்தியர்:2000'* என்னும் வைத்தியத் 

தொகுப்பின் மூன்றாம் பகுதியை இங்கு வெளியிட்டுள்ளோம். 

அனுபவபூர்வமாக அறிந்த சிகிச்சை முறைகள், சிரமமின்றி 

சேகறிக்கக் கூடிய சரக்குகளைக் கொண்டே தயாரிக்கக் கூடியவை, 

இவற்றைப் பரிமாஷை இலக்குகளின்றி, எளிய௩டையில் எழுதப் 

பட்டுள்ளது , இச்சுவடி. நூல். 

“இந்திய யூனியன் அரசினருடையவும், சென்னை ராஜாங்க 

மான்ய உதவி கொண்டும் யாவருக்கும் பயன்பட வேண்டுமென்ற 

கோக்கத்துடன் குறைந்த விலையில் வெளியிடப் பட்டுள்ளது. 

இதையும், முன் இருப்குதிகளைப் போன்று, நமது நூல் 

நிலையத்திலுள்ள சுவடிகளினின்றும் தெர்குத்து பிழையின்றி, 

தயாரித்துத் தந்து உதவியுள்ள டாக்டர் 5, வெங்கட்டராஜன் 

அவர்கட்கு நமது நன்றி உரியதாகும். 

0.8. சாராயணஸ்வாமி, . 

T. M. §.S.M. Library, B.A.,B.L.; 

. 106-1963. Qsarrus arflusha,



முன்னுரை 

அகஸ்தியர் 2000 என்ற புத்தகத்தின் மூன்றாவது பாகமான 

இப்பதிப்பு தஞ்சை சரசுவதி மகால் நூல் நிலையத்திலுள்ள 

வைத்தியக் கேட்லாக்கின் 14-வது நெம்பர் சுவடியாகும். இது 

பல .வைத்திய நூல்களிலிருந்து எடுத்துத் தொகுக்கப்பட்ட 

நூலாகும். 

இதில் காணப்படும் வைத்திய , முறைகள் அனைத்தும் வெகு 

எளிதில் கிடைக்கக் கூடிய மருந்துச் சரக்குகளைக் கொண்டே 

தயார். செய்யக் கூடியவை. இந்த நூலைத் தொகுத்தவர் ஒவ்வொரு 

வியாதிகளின் .குறிகள், பதார்த்த குணங்கள் முதலானவைகளைத் 

தனித்தனியாக அனுபவத்தை யொட்டி. வைத்திய நூலில் தான் 

படித்துணர்ந்தவைகளையும் சேர்த்துச் செய்யுட்களாகச் செய்து 

சிற்சில இடங்களில் கோர்த்திருக்கிறார். ஒரே விஷயம் பல 
இடங்களில் பல மாதிரியாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே 

இதனைத் தொகுத்தவர் தமிழ் வைத்தியத்திற்கு ஆதிகுருவான 
அகஸ்தியர் பெயரையிட்டு இந்நூலை எழுதியிருக்கிருர் என்றே 
அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 

இந்நூலிலுள்ள மருந்துகள் பரிபாஷைச் சொற்களால் 

சொல்லப்படாமல், எல்லோருக்கும் விளங்கும் வகையில் 

செய்யுட்களாகச் செய்திருப்பதும் குறிப்பிடத் தக்கதாகும். 

சிற்சில வியாதிகளுக்குச் சில மருந்துகளே கூறப்பட்டுள்ளன. 

அதனை நோக்கும் போது அவை நிச்சயம் அவ்வியாதி களுக்குப் 
,௩ரண குணம் அளிக்கக் கூடியவைகளாக உள்ளன.



இந்த வெளியீட்டில் 'கபாலரோக நிதானம், நேத்ரரோக 

நிதானம், தைலவர்க்கம், கிருதவர்க்கம், அட்டை விதி, சஸ்திர 

விதி, பதார்த்தங்களின் குணம், நயனவிதி முதலானவைகள் 

சேர்ந்திருக்கின்றன. மற்றும் பல் இடங்களில் கோயின் குறி 

களும் காணப்படுவது வைத்தியர்களுக்கு உறுதுணை பாக இருக்கும். 

இந்த நூலைப் பதிப்பிப்பதற்குப் பொருளுதவி செய்த மத்ய: 

மாகாண சர்க்காருக்கும், இந்நூலை உயர்ந்த முறையில் பதிப்பிக்க 

வாய்ப்பளித்த முன்னாள் கெளரவக் காரியதரிசி ஸீ 5. கேரபரலன் 

.க்,4. அவர்களுக்கும், தற்போதுள்ள ஸீ 0,&. நரரரயண 

wuts Mus, BA, BL, அவர்களுக்கும் எனது நன்றி 

உரித்தாகும். 

10 ௮965. | DR 5. வேங்கட்டராறன்.



1, 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

71 

8. 

9. 

10. 

11. 

12, 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19, 

20. 

a. 

22, 

23, 

போருள்டக்கர். 

தாகம் நீரிழிவிற்குச் சிகித்ஸை. 
பிரமிய் ரோக நீதானம் 

பவுத்திர ரோக நிதானம் 

பிளவை: நிதானம் - 

புண்;ுகரப்பான் இவைகளின் நிதானம் 

காமாலை நிதானம்” 

விஷப்பாகக் குறிகள் 

பித்தவாயு வலிக்கு 

வடக முறைகள் 

மீனிஸ குணமும், தைல் முறைகளும் 

கிருத. வகைகள் 

நயனவிதி 

.இரஸெளஷத முறைகள் 
பத்தியவிதி விரேசனம் 

வாகடத்திரட்டு 

வாகட (வெண்பா 

பதார்த்தகுண விளக்கம் 

கண்ணோய் அணுகா நெறிகள் 

அட்டை விதி 

சஸ்திர விதி 

ஜ்வர கண்டிகை 

ஒளஷதம் பண்ணுகிற லட்சணம் 

சந்நிரோக சிகித்லை 

பக்கம்: 

1.21 

22-31 

32-.36 

37—49 

50-74 

75.96 

97--133. 

134-183 

184208 

209-272 

273-328 

329—360 

361—384 

385—437 

438—464 

465—511 

512—554 

555—576 

577-580 

581--586 

587—601 

602--610 

611



அகஸ்தியர் இரண்டாயிரம் 

மூன்றாம் பாகம், 

தாகத்திற்கு '“ஆவாரைச் சீதகூயபம்”' 

ஆவாரை சுடலிரஞ்சி யதிர்ப்பட்டை கடுக்காய்தான்றி 

மேவிய நெல்லிமுள்ளி விளாவுடன் தகர்த்துக்கூட்டித் 

தாவிடு புனல்குறுணி தன்னுடன் வெய்யில் வைத்து 

பூவைகே எிறுத்துக்கொள்ள பொறுதுரீர் தாகந்தானே (1) 

(இதன் பொருள்) 

ஆவாரம்பட்டை கடலிரஞ்சிப்பட்டை 

கடுக்காய்த்தோல் தான்றித்தோல் 

நெல்லிமுள்ளி விளாம்பட்டை 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து, இடித்து 

ஒரு பாத்திரத்திலிட்டுச் சுத்தஜலம் 1 மரக்கால் விட்டு அப்படியே 

வெயிலில் வைக்கவும். இதை நிறுத்துப் பருகிவரத் தண்ணீர்த் 

காகங்கள் தீரும்,
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தண்ணீர்த் தரகத்திற்குத் “*தரன்றியாதிக் கஷாயம்'' 
அணை 

தானொரு தானிக்காய் நெல்லி (முள்ளி) தரித்திடும் 

தேற்றாம்வித்து 
ஆனதோர் கடலிராஞ்சி அடி.மரப் பட்டை கூட்டி 
வாணொடு மிளகீர் வார்த்து வற்றியே யுரியதாக்கிப் 
பானமாய்க் குடிப்பீராகில் பதைத்தரீர்த் தாகம்போமே (2) 

(இ-ள்) 
தான்றித்தோல் 

நெல்லிமுள்ளி 

சிவியதேற்றாங்கொட்டை 

கடலிரஞ்சியின் அடிமரப்பட்டை 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து ஒரு 
பாத்திரத்திலிட்டு, இளநீர் ஒரு மரக்கால் விட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி, எரித்துச் சின்னப்படி 3: ஆக வற்றவைக்கவும், 
இக்கஷாயத்தைப் பருகிவரத் தண்ணீர்த் தாகம்தீரும், 

கடு 

தண்ணீர்த் தரகத்திற்கு “வாழைக் கிழங்கு நீம்", 

௯ (0 அம. 

வாழைக்கிழங்கு ரீர் குறுணி வடித்துப் புதியபானை தனில் 
மீளவுழக்குச் சீரகத்தை மிகவே வறுத்துப் பொடிசெய்து 
தாழப்பானை தனைவைத்துத் தண்ணீரதனிற் பொடிதூவிக் 
கூழத்தாகங் கெடவின்னீர் குடிப்பீர் மறுரீராகாதே ' (3) 

(இ-ள்) 
் வாழைக்கிழங்குச்சாறு--1 மரக்கால் எடுத்து ஒரு புதிய 

பானையில் விட்டு, அதனுடன் சீரகம் ஒரு உழக்கு வறுத்துப் 
பொடி செய்து போட்டு வெயிலில் வைத்துத் தண்ணீர்த் தாகம் 
எடுக்கும் போதெல்லாம் இதனைப்பருகிவரவும். சுத்த ஜலம் 
உதவாது. 

—o—



தரகந்தீர '*செங்கல் கஷாயம்” 

wamD ee 

ஆகுஞ்செங்க லுரைத்தபொடி யதனில் புனல்விட்டூறிய பின் 
வாகிற் தெளிவுதானிறுத்து மயிற்கம் பளிச்சாம் பல்வைத்து 
வேகத்துடனே வெருகடிமேற் பொடிதூவி யிறுத்தருந்த 
தாகந்தணிக்கும் சலமறிக்குந் தானேவாறு நாட்கொள்ளே (4) 

(இ-ள்) 
புதிய செங்கல் தூள் சுமார் 2 பலமெடுத்துச் சுத்த ஜலம் 

சின்னப்படி 4 விட்டு | நாள் முழுதும் ஊறவைக்கவும், பின்னா் 
இதனையிறுத்து, இதனுடன் கம்பளிச் ௬ட்ட சாம்பல் மூவிரல் 
கொள்ளுயளவெடுத்துக்' கூட்டிப் பருகவும். தாகந்தீரும். நீரிழிவு 

களும் 6 நாட்களுள் தீரும். 

—o— 

HIH0, HiPaasw தீர மருதம் பட்டைக் கஷாயம், 

—_o— 

மருது டனாவாரைகாவல் வருமத்திக் கருவேற் பட்டை 
தருமது பலங்கள் பத்து தன்னுடன் கலந்து கூட்டி 
வருமது கடலிராஞ்சி வருபல மிருபதாக 
பருவிரைதேற்றாஃ களிப்பாக்கு திரிபலைபதக்கு 

நீருழக்காய்க் கொள்ளே, (5) 

(இ-ள்) 
மருதம்பட்டை ஆவாரைத்தோல் 

நாகப்பட்டை கருவேலம்பட்டை 

அத்திப்பட்டை 

இவைகள் வகைக்கு (0 பலம் 

கடலிரஞ்சிப் பட்டை 20 பலம் 

தேற்றுங்கொட்டை களிப்பாக்கு 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல்



இவைகளும் வகைக்கு 1 பலம் 

இவைகள் எல்லாவற்றையும் இடித்து வைத்துக் கொள்ளவும். 
இதனுடன் சுத்தஜலம் 2 மரக்கால் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 
OG ' உழக்காகும் வரை வற்றவைக்கவும். . இதனையுட்கொள்ள.த் 

தாகங்கள் தீரும். 'நீரிழிவுகளும் இரும். 

—Oo— 

நீரிழிவிற்ரு £“அத்திப்பட்டையரதிக் கஷரயம்”* 
—o— 

அத்திமரப் பட்டை நன்னாரி ஆவாரை கடலிறஞ்சி 

யித்துடன் மருதிலுப்பை இசைந்தரீர்ப் பூலாக்கொன்றை 
உத்ததோர் புளியம்பட்டை சிறுகீரை சீந்தில்முத்த 

நத்தைச்சூரி வேர்கற்றாழை நாரத்தை வேருங்கூட்டே (6) 

கொள்ளாய் தாளீசபத்திரி திரிகடுகு குலவுபலங்க 

ளிரண்டாக 

விள் ளாய் சாதிப்பத்திரி காயம் மிகுத்த கிராம்பு 

வராகனெடை 
மெள்ளாய் சூரண மாய்ப்பண்ணி வெருகடிநாழி 

கீருழக்காய்க் 

கொள்ளாய் கஷாய: மிருபதுநாள் கூட்டாயெருமை 
மோர் தமிர (7) 

(இ-ள்) 
அத்திமரப்பட்டை நன்னாரிவேர் - 
ஆவாரம்பட்டை கடலிரஞ்சிப்பட்டை 
மருதம்பட்டை இலுப்பைப்பட்டை 
நீர்ப்பூலாவோர் கொன்றைப்பட்டை 
புளியம்பட்டை சிறுகீரைவேர் 
சிந்தில்கொடி கோரைக்கிழங்கு 
தத்தைச்சூரிவோ் கற்றாழை 

' நாரத்தைவோர் 

இவைகள் வகைக்கு 2 பலம்,



தாளீசபத்திரி சுக்கு 

இப்பிலி மிளகு 

இவைகள் வகைக்கு 2 பலம் 

சாதிப்பத்திரி பெருங்காயம் 

கிராம்பு 

இவைகள் வகைக்கு 1 வராகனெடை 

இவைகள் எல்லாவற்றையும் கல்லுரலிலிட்டு நன்றாக 

இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்துவைத்துக் கொள்ளவும், 

இதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டுச் 

சுத்த ஜலம் சின்னப்படி $ விட்டு அடுப்பின்மமேலேற்றி 

எட்டிலொன்றாகும்வரை எரித்து உட்கொள்ளவும். 

20 நாட்களுள் நீரிழிவுகள் தீரும், 

பத்தியம் 

ருமை Curt, தயிர் இவைகளைக். கூட்டிக்கொள் ஐ.வும். 

—_—O-— 

பிரமேகம், நீசிழிவிற்குப் '“பூரசம்பூ மரத்திரை'” 

one 

புரசம்பூச் சாறுநாழி பொடிமருந்து நாயுருவி நீர்முள்ளி வித்து 

விரசமுடன் வகைக்குரியாவாரை விரையும் வறுத்திதனை 

வஸ்திரகாயமாய்ச் 

சரசமாய்க்காய்கின்ற குழம்பின்மேல்தூவித் தோணவே 

தேற்றாம் விரையுளவுருண்டை 

கரையும்ரீ ரிளவெந்$ீரோ ருண்டைநேரங்கட்டு ் 

மேகசலம்வாதை மட்டமாம் மாதே! (6) 

(இ-ள்) 

புரசம்பூவை இடித்துப் பிழிந்தசாறு -- 1] நாழியெடுத்து
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அடுப்பின் மேல் வைத்துக் கொகிக்கவைத்து, அதனுடன் 

நீர்முள்ளிவிகத நாயுருவிவிழதை 

இவ்விரண்டையும் சட்டியிலிட்டு அடுப்பின் மேலேற்றிப் 
பொன்வறுவலாக வறுத்து இடித்து வஸ்திர காயஞ்செய்த 
சூரணத்தையிட்டு நன்றாகக் குழம்பாகியிறுகியபின் தேத்தாங் 
கொட்டைப் பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டிவைத்துக் 
கொள்ளவும், 

இம்மாத்திரையிலொன்றையெடுத்து வெதுவெதுப்பான 
வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும், 

பிரமேகம், சலப்பிரமியம் முதலானவை தீரும். 

அல்லை 

சந்தனாதீயருண்டை 
ன னி 

கோட்டம் நற்சந்தணம் அதிமதுர மேலங் 

கோரோசனை கற்பூர மிலவங்கப்பட்டைக் 

காட்டகத்தில் முசுறுமுட்டை வாழைப்பூவும் 

தேன்கடிகி யரைத்தேயுண்டை யிளரீரிற்கொள்ள 
வாட்டமுடன் கிஷாயத்தைக் கொள்ளவதி நீரை 

மருக்கிவரு தாகசோ பத்தைப்போக்கி 
நாட்டமுடன் கொள்ள யெரி வுமதுவிட்டு 

நலமாகுஞ் சலசந்த னாதியுண்டைக்கே (9) 

(இ-ள்) 

கோஷ்டம் சந்தனத்தூள் 
அதிமதுரம் ஏலக்காய் 
கோரோசனை பச்சைக்கற்பூரம் 
இலவங்கப்பட்டை Ye pape. so 
வாழைப்பூ
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இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுத் தேன்விட்டு நன்றாக அரைத்து 

வைத்துக் கொள்ளவும், 

இந்த உருண்டையை இளநீரிலோ, : மற்ற கஷாயத் 

தஇிலோ உட்கொள்ளத் தாகம், வீக்கம், உடம்பு எரிச்சல் 

முதலானவை நீங்கும், 
இவவ 

மிருத்வரதி உருண்டை. 

டு 

அரிதார மனோசிலை சந்தணம் 

துரிதாகிய கஸ்தூரி கற்பூரம் 

பரிவாயி டுயேலமிலவங்க மும் 

சரியாயரை பன்னீரதி லுண்டையே (10) 

(இ-ள்) 

சுத்தி செய்த தாளகம் 1 விராகனெடை 

னு மனோசிலை த 

oe F fh BOT H Hat 92 

so gr if 22 

பச்சைக்கற்பூரம் 22 

ஏலக்காய் $4 

கிராம்பு 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுப் பன்னீர்விட்டு நன்றாக 

அரைத்து, மாத்திரை செய்து, உட்கொண்டாலும் முன் 

சொல்லிய தோய்கள் தீரும். 

i Gus 

நரகபற்பம், 

உணடு யய 

மூக்கரட்டை யிலைபுதுச் சட்டியுள்ளாய்த் தேய்த்து 

முன்னாகங் கழஞ்சுட னுருகுவாறே 

வாக்கவதிற் கழஞ்சுரஸ மனோசிலை கழஞ்சு 

வறுத்தபற்பம் ஒருமாவா ழைக்கனிசிட்டுப்



பாக்கவது நரீராகு முடனே கொள்ளப் 

பருகிவரும் ரீரிழிவு அருகுமதுவென்ன 

ஆக்கமுள்ள அறிடையீர்! உடனே நிற்கும் 

அனுபோக மானசல மடைக்குங்காணே (11) 

(இ-ள்) 

மூக்கரசட்டை இலைணக நன்றாக வரைத்து ஒரு புதுச் 

சட்டியில் தடவவும். ௮தில் சுத்திசெய்த நாகத்தையிட்டு 

அடுப்பின் மேல் வைத்து நன்றாக உருகவைக்கவும், அப்போது 

சுத்திசெய்க ரஸம் | கழஞ்சு, சுத்திசெய்த மனோசிலை 1 கழஞ்சு 

இவைககளையிட்டு நன்றாக வறுக்கவும், 

1 
இந்த பற்பத்தில் - வராகனெடையளவு (1; குன்றி 
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யளவு) எடுத்து வாழைப்பழத்தில் சேர்த்துப் புடம் போடப் 

பற்பமாகும், 

இப்பற்பத்தையுட்கொள்ள நீரிழிவு நீங்கும். அதிமூத்திர 

ரோகமும் தீரும். 
—o— 

அமுதவல்லித்தைலம். 

—o— 

அம்ருதவல்லித் தண்டுடன் வெட்டிலாம் பிச்சம் 
அழுக்கிரா நன்னாரி வேர்வெருகன் கிழங்கு 

தமிதுடனே கொடுப்பைவேர் வில்வம் பாதிரி 
தருநிலத்தில் குறுகுபனை ஒரிலைத்தா மரையும் 

சமிதவகை யோரொன்று பல்லாத்துதரித்து தன் 
புனல்யிரு தூணிகஷாய மாய்க் குறுணி 

அமிர்தமிடு முலைப்பா லாட்டுப்பால் பசுப்பால் 
ஆமீள8 ரொன்றுநா' நாழியாமே (12) 

ஆகின்ற கத்தாழை செம்முள்ளி துளசி 
அரிய£ர் முள்ளிகோவை முசுமுசுக்கை



வாகுண்டு மணிசொடுப்பை பசறிஈரிப் பயறு 

வரிக்கரும்பு பழம்பாசி நாயுருவி யிண்டு 

போகின்ற பூளையிலை யோரொன்று நாழி 

புதியரீர் சாறாய்த் துவைத்து. வடிக்கொண்டு 

ஏழிதனோ டெண்ணெய் குறுணி கலந்திட்டு 

யினி மிதனில் வருகற்க வகையரைப் பதுவே (13) 

பதுமவேர் பலமஞ்சு மதுரமஞ்ச௬ு 

பாரறியும்நற் சந்தனம் பலமுமஞ்சு 

இதுவுடனே தேவதார மிலவங்கம்மே: 

லமகில்செண்ப கஞ்சீர கமரத்தை 

புதியமஞ் சள்கற்க டகசிங்கி புகழு 

திரிபலை தேத்தாம் விரைசுக்கு மிளகு 

. அதுவுட் னோரொன் றரைப்பல மரைத்து 

ஆக்கியே வடிதந்தெண்ணெய் மூழ்கிரீ ரதற்கே (14) 

(இ-ள்) 

வெட்டியச்சந்தில் கொடி. இலாமிச்சம்வோர் 

அழமுக்கிராக்கிழங்கு நன்னாரிவோர் 

வெருகன்கிழங்கு கையாந்தகரைவேர் 

வில்வவோர் பாதிரிவோ் 

நிலப்பனைக்கிழங்கு ஒரிலைத்தாமரைவோர் 

இவைகளையும் (வகைக்கு 2 பலம்) சிறு சிறு துண்டுகளாக 

நறுக்கி இடித்து, ஒருபாத்திரத்திலிட்டு 4 மரக்கால் சுத்தஜலம் 
விட்டு 1 மரக்காலாகும் வரை வற்ற வைத்து. இறுத்துக் 

கொள்ளவும், 

இதனுடன் 

முலைப்பால் 1} Ger 

ஆட்டுப்பால் 1 

பசுவின் பால் ” 

இளநீர் ”
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கத்தாழைச்சாறு 

செம்முள்ளிச்சாறு 

துளசி 

நீர்முள்ளிச்சாறு 

கோவை 

மூசுமுசுக்கைச்சாறு 

குண்டுமணி இலைச்சாறு 

கையாந்தகரைச்சாறு ' 

பசலைச்சாறு 

நரிப்பயறு 

கருப்பஞ்சாறு 

பழம்பாசிச்சாறு 

நாயுருவிச்சாறு 

இண்டஞ்சாறு 

பீளையிலைச்சாறு 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

சேர் 

93 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 10 சேர் லிட்டு 

€சாரர்த்துக் கொண்டு 

தாமரைக்கிழங்கு 

அதிமதுரம் 

சந்தனத்தூள் 
தேவதாரு 
கிராம்பு 
ஏலக்காய் 

அடற்கட்டை 

செண்பகப்பூ 

ரகம் 

சிற்றரத்தை 
மஞ்சள் 

கற்கடருங்கி 

கடுக்காய்த்தேரல் 

5 பலம் 

ஒன்று



11 

நெல்லிவற்றல் $ பலம் 

தான்றித்தோல் » 
தேத்தாங்கொட்டை 

yo சுக்கு 

மிளகு 95 

இவைகளை  அம்மியின் மேல் வைத்து டஷேசாறுகளில் 
ஏதேனுமொன்று விட்டு நன்றாக அரைத்துச் சாறு கூட்டிய 
எண்ணெயுடனே கலந்து அடுப்பின்மேலேஜறி எரித்துப் பக்குவ 
மாக இறக்கவும். 

இதனால் தலை முழுகிவரவும், 

ene 

நீரழிவிற்கு “ஆவாரை யெண்ணெய்” 

  

ஆவரை முருங்கைப்பட்்டை 

ஆலின் விழுது வேம்பாடல் 

மேவக் கருவேர்ப் பிராயடம்பு 

வேங்கை செங்கருங் காலிமுத்தம் 
தேவதார மரமஞ்சள் பேய்த் 

திமிட்டிவேர் சந்தனம் திரிபலையும் 

பூவரசு குமிழ் விந்தப் பாதிரித்தோல் 
பொருந்து மதுவகைக் கோர்பல மஞ்சே (15) 

அஞ்சாதே தரித்திடித்து எண்குறுணி புனலா 
லதுகாய்ச்சி யெட்டொன்றாய் வடித்துக்கொண்டு 

மிஞ்சாதே கருங்காலி விரையும் வேங்கை விரையும் 
விளங்க ஈீர்முள்ளி விரையாவாரை சமூலம் 

துஞ்சாதே திருநாமப் பாலைவேர் விரையுஞ் 
சொல்லரியப் பருத்தி விரை கிட்டணவப்புரகம் 

தஞ்சாறக் காந்தமெவட் சாரம்பொரித் 
தொன்னோடு கற்கடக சிங்கி சரியாமே (16)
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சரியாக வோரொன் றிருகழஞ் சரைத்துச். 
சருக்கேண்ணெ மிருநாழி கெல்லிக்காய்ச்சாறு 

பரிவாக யிருநாழி சரிகொண்டு. யெரித்துப் 

பதங்கொண்டு வடித்துமேற் தேனுழக்கிட்டு 

உரிதாக நீர்க்கு முடனிரு கழஞ்சு 
உகந்தபே ராவாரை விரைப்பொடி. கலந்து 

யருகாய நீயகுலாதி தைலத்தில் கொள்ள 

அணுகாது ரீரழிவுடல் மேலுமிட்டே. (17) 

(இ-ள்.) 

ஆவாரைப்பட்டை முருங்கைப்பட்டை 

ஆலம்விழுது வேம்பாடம்பட்டை 

கருவேலம்பட்டை பிராய் 

அடம்பு வேங்கை 

கருங்காலி ் கோரைக்கிழங்கு 
தேவதாரம் மரமஞ்சள் 
சந்தனத்தூள் பேய்தும்மட்டிவோ் 

நெல்லிவற்றல் கடுக்காய்த்தோல் 

பூவரசம்பட்டை கான்றித்தோல் 

பாதிரிப்பட்டை. குமிழ்வோ் 

, இவைகள் வகைக்கும் 5 பலம் இவைகளைச் சிறுசிறு துண்டு 

சுளாக நறுக்கி, இடித்து ஒருபாத்திரத்திலிட்டு, 8 மரக் கால் சுத்த 
ஜலம் விட்டு, அடுப்பின்மேலேற்றி 1 மரக்கால் சுஷாயமாக 

வற்றவைக்கவும். 

பின்னர் 

amare eng. 

வேங்கைவிதை 

நீர்மூள்ளிவிதை 
- ஆவாரைச்சமூலம் 

திருநாமப்பாலை வோர் 

இருதாமப்பாலை விதை
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பருத்திக்கொட்டை 

இருஷ்ண அப்பிரகம் («shew sg) 

காந்தம் ஸு 
பொரித்த எவச்சாரம் 

கற்சடசிருங்கி 

இவைகளை வசைச்கு 2 கழஞ்சு (24 வராசனெடை) வீதம் 

எடுத்துச் சாறுவிட்டரைத்துக் .கொள்ளவும். 

இதனுடன் 

நெல்லிக்காய்ச்சாறு சின்னபடி $ விட்டு ஒன்றாகக் கலந்து 

அடுப்பின்மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் வடிக்கவும். இதனுடன் 

தேன் ஒரு உழக்கு விட்டுக்கலந்து உட்கொள்ளவும். 

நீரிழிவிற்கு இந்த மருந்துடன் 2 கழஞ்சு பேராவாரைப் 

பொடிபோட்டுக் கொண்டு நீயகுலாதி தைலத்துடன் 

உட்கொள்ள, நீரிழிவுகள் தரும். 

—-o-— 

சந்தனுதி எண்ணெய் 
உறை 

முத்தக்காசு சீந்தில் வில்வ 

முதிரிலாமிச்சம் நன்னாரி 

சுத்த நெய்தல் பெருவாகை 

தூதளைகொட்டிதா மரைவளையம் 

பத்தியுட னமுக்கிரா சித்தமட்டி 

பாதிரிவேருடன் பேர்மட்டி. 

கத்தைக்குழலீர்! முந்திரிகைக் 

காரகில் சந்தன முன்னையுமே (18) 

முன்னோரிலைத்தா மரைபொன் 

முசுட்டை கோஷ்டம் நெருஞ்சில்வேர்



14 

பொன்னாங்காணிச் சிறுக்கீரை 

பொது௫ீர் வள்ளிக் கிழங்குடனே 

தன்னோரொன்று பலங்கழஞ்சு 

தரித்துத் தகத்திது நீர்தூணி 
மின்னெரிடையாய்! Cu Qe crew 

மிகவே காய்ச்சி வடி.ப்பீரே (19) 

வடித்தே வீழி கத்தாழை 
வல்லாரை கொச்சி சீதேவி 

பிடித்தகையாந் தக௲ரைமுசு 
முசுக்கைமின் னோர்முறுக்கு ௩ரிப்பயறு 

் இடித்தே மிவையிற் சாறாக 

மிவையோரென்று நாழியதாய் 

முடித்தார் குழாய்! சேர்த்துக்கொள் 

் முள்ளோ கிஷாயத் துடனாமே (20) 

ஆமேகற்கஞ் சாதிக்காய் 

யதிமதுரங் கோஷ்டமிலவங்கங் 

தாமேபச்சிலை கச்சோலம் 

சாத்திர வேதி யிருவேலி 

தேமே வியதார் மஞ்சட்டி 

செஞ்சந்தணம் காமப்பூ 

பூமேவிய செண்பகப்பூ வசுவாசி 
பொருந்த மல்லி மாஞ்சிலுமே (21) 

மல்லி செவ்வல்லி நிலப்பனை 

வங்கத்திலை வெள்ளி லோத்திரம் 

சொல்லிய விமாலம் வெட்பாலை 

துவர்ச்சிகை 'யேலஞ் சித்தரத்தை 

நெல்லிகடுக்காய் தான்றிக்காய் 

நேர்திரி கடுகுமமுத 

வல்லிகுங்குமப் பூ கஸ்தூரி 

வளர்கற்பூர மருவாயே (22)
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மருவாய் வகைக்கோர் கழஞ்சாக 

வார்க்கு மெண்ணெய் நாழிக்கு 

மெருகா யரைத்து சந்தனமும் 

மீதோர்பலரிறை தான்கூட்டி 

தருவா மிளரீர் பாலெண்ணெய் 

சரியாய்க் கலந்து ஊறியது 

கருகா தெரித்து கெத்திப் பூக் 

கமழ் நாவிச்சட்டமிட்டு வடி.ப்பீரே (23) 

சட்டமுடன் முழுருசல சந்தனாதிச் 

சலமிழிவு கீரைடைப்புத் தடித்தமாங் கிஷமுமே 
துட்டனென்றுங் கல்லடைப்பும் ரீர்கடுப்பும் மேகந் 

துவலைதுளி பெரும்பாடு எலுப்புருக்கி நிண 

முருக்கி 

வெட்டையுடன்' வறட்சியெரிவு மூக்கு ரீர்ப்பாயச்சல் 
மீறுசயம் பீனிசமண் டைவலிக் கிரிச்சம் 

மட்டலர் சேர் குழலாளே! நேத்திர காசம் 

படலம் வளர் குந்தந்தொண் ஹூத்தாறும் 

வருந்தாதே (24) 
(@ - &.) 

கோரைக்கிழங்கு சிந்தில்கொடி 

வில்வம் இலாமிச்சம்வேர் 

நன்னாரி வோர் நெய்தல்கிழங்கு 
பெருவாகை தூதுவேளைவோர் 

கொட்டிக்கிழங்கு தாமரைவளையம் 

அமுக்கிராக் கழங்கு சித்காமுட்டி 

பாதிரிவேர் பேராமுட்டி. 
முந்திரிகைப்பழம் HAVEL on 

சந்தனத்தூள் முன்னைவோர் 
ஓரிலைத் தாமரை பொன்முசுட்டை 

கோஷ்டம் நெருஞ்சில்வோ் 

பொன்னாங்காணிவேர் சிறுரைவோர் 

தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு
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முதலானவை வசைக்கு 1$ பலம் வீதமெடுத்து. இடித்து ஒரு 
பாத்திரத்திலிட்டுச் சுத்தஜலம் 4 மரக்கால் விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்றவைக்கவும். இக்கஷாயந்தை 

யிறுத்து, அதனுடன் 

வீழிச்சாறு கத்தாழைச்சாறு 

வல்லாரைச்சாறு நொச்சிச்சாறு 

,சதேலிச்செங்கமுநீர்ச்சாறு 

கையாந்தசுரைச்சாறு முசமுசச்சைச்சாறு 

முள்முறுக்குச்சாறு தரிப்பயறுச்சாறு 

இவைகள் வகைக்கு 1 நாழிச்சாறு லீதம் எடுத்து ஒன்று 

கலந்து கொள்ளவும். இதனுடன் ் 

சாதிக்காய் அதிமதுரம் 

கோஷ்டம் கிராம்பு 

பல்லை. HEMMER pring 
சாத்திரவேதி வெட்டிவேர் 

மஞ்சிஷ்டி செஞ்சந்தனம் 

மதனகாமப்பூ செண்பகப்பூ 

லவங்சப்பத்இரி கொத்துமல்லிவிதை 

சடாமாஞ்சில் செவ்வல்லிக்கிழங்கு 

நிலப்பனங்கிழங்கு  வெள்ளிலோத்திரப்பட்டை 

வெப்பாலைவிதை பிஞ்சுக்கடுக்காய் 

ஏலக்காய் சிற்றரத்தை 
நெல்லிவற்றல் கடுக்காய்த்தோல் 

தான்றித்தோல் சுக்கு 

திப்பிலி மிளகு 

சீந்தில்கொடி. 

இவைகளை வசைக்கு 14 வராகனெடைவீதமெடுத் த, 

இடி.த்து ஏதேனும் ஒரு சாறு விட்டு நன்றாகவரைத்துச் சந்தனம் 

1 பலம் எடுத்து, அரைத்து, எல்லாவற்றையும் ஒன்று 

கலந்து
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சுத்தமான நல்லெண்ணெய்.10 சோர் 

இளநீர் thd 

பசுவின்பால் 

இவைகளையும் ஒன்று சேர்த்து அடுப்பின் மேலேற்றிப் 

பதத்தில் இறங்கி, வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும், சிறிது சூடாச 

இருக்கையில் 

கஸ். தூரி 

குங்குமப்பூ. 

பச்சைக்கற்பூரம் 

இவைகளையும் வசைக்கு !1* வராகனெடை வீதம் எடுத்து 

ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடிச்சாகக் கட்டிக் கசக்கவும். 

பின்னர் இத்தைலத்தை ஒரு பழகியபாண்டத்திலிட்டு வேடு 

கட்டித் தாழம்பூனவைப் பிரித்து அதில் புணுகு சட்டமும் 

சேர்த்து, 1] மாதம் வைக்கவும். 

இத்தைலத்தினால் தலைமுழுகிவர, நீரிழிவு, நீரடைப்பு, 
மாம்ஸ அடைப்பு, கல்லடைப்பு, நீர்கடுப்பு, மேகம், பெரும் 

பஈடு, எலும்புருக்கி, நிணமுறுக்க, வெட்டை, வறட்சி, எரிச்சல், 

மூக்கு நீர்பாய்ச்சல், க்ஷயம், பினஸம், மண்டைவலி, நீர்ச் 

சுறுக்கு, நேத்திரகாசம், குந்தம் முதலான தொண்ணூற்றுறு . 

ரோகங்களும் இரும். 

ence () venice. 

கபரலருலப் பூகை. 

வலய (0 அணைய 

கெந்தக மிரதத்தோடுகேள் மஜனோசிலையுங்கூட்டி 

தந்திடுங் குப்பைமேனி தன்னுட னரைத்துப்பின்ன்ை 

வந்தாற் திரியதாக்கி வரும்புகை மூக்கிலேத்த 

தொந்தமாங் கபாலசூலை தோற்றிடு முண்மைதானே (25)
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(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த ரஸம் 

” கெந்தகம் 

” மனோசிலை, 

இம்மூன்றையும் கல்வத்திலிட்டுக் குப்பைமேனிச் சாறுவிட்டு 

நன்றாக வரைத்து நீண்டமாத்திரைகளாகத் திரட்டிவைத்துக் 

கொள்ளவும். நன்றாசுக்காய்ந்தபின் ஒரு மாத்திரையைக் 

கொளுத்தி அணைக்கப் புகையுண்டாகும். Hb BIL COR ONL 

மூக்கினால் சுவாசிக்கக் சுபாலச் சூலைகள் இரும், 

—_o- 

அரிதரரச்ரூரணம் 

—_ OoO-- 

தாரமோடு மனோசிலை கெந்தகம் 

பாரலிங்கம் பகர்சமன் சுத்திசெய் 

காரவோமம் கருதிச் சருக்கரை 

கூரசூலைப்புண் கோவெனப்போகுமே (28) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த அரிதாரம் 

ப் மனோசிலை 
” கெந்தகம் 

" லிங்கம் 

ஓமம் 

இவைகளைச் சமமெடுத்துத் தனித்தனியே 'பொடி செய்து 
சர்க்கரையும் கூடச்சேர்த்து, வேண்டும்போது, மூலிரல் கொள்ளு 
மளவெடுத்து உட்கொள்ளவும். சூலைகள், புண் முதலானவை 

தீரும்.
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புண் சூலைகளுக்கு '“ரஸபற்பம்'' 

—— 

கொட்டைப்பாசி மிலையுடனே கூடவிரத நாற்சழஞ்சு 

முட்டைவெள்ளைக் கருவதனால் முதிரவரைத்து விருசாமம் 

திட்டத்துடனும் முட் டயது திறந்தேவூற்றி மருந்தடைத்துக் 
கட்டிச்சீலை மண்செய்து கடைப்புடஞ்செய் பற்பமதே (27) 

பரணியிலிட்டுப் பற்பமதைப் பாங்காய் நாளோர் 
பணவெடையாய் 

திரமாபேழு நாளளவுந் தேனிற்கொள்ளப் புண்சூலை 

உரமாங்குன்மம் திரிகடுகில் உரத்தசரத்தில் ஈரிப்பயறு 
வரரநேருடையீர்! பசும்பயற்றில் வைத்தசாரந் தனிலருந்தே 

(28) 

(இ-ள்) 

கொட்டைப்பாரி இலையுடன் சுத்தி செய்த பாதரஸம் 5 

வராகனெடை (1 பலம்) விட்டு, கோழிமுட்டையின் வெள்ளைக் 

கருவினால் .நன்றாச 2 ஜாமங்கள் வரை அரைசக்சவும். பின்னர். 

அத்திறந்த ஹட்டையினுள், இம்மருந்தைச் செலுத்தி 

அடைத்துச் சிலைமண் செய்து நன்றாக உலர்ந்தபின் 

காடைப்புடம் இடவும், பற்பமாகும், இதனைப் பத்திரப்படுத்தி, 

நாளைக்கு 3$ குன்றி நிறை வீதம் 7 நாட்களுக்கு தேனுடன் 

கொடுக்கவும். புண்கள், சூலைகள் முதலானவை தீரும். 

தஇரிகடுச் சூரணத்தில் இதனைக் கொடுக்கக் குன்ம 

ரோகமும், நரிப்பயறு அல்லது பச்சைப்பயறுக் கஷாயத்தில் 

கொடுத்தால் ஜ்வரமும் நீங்கும். 
(0 எவவ 

  

பறங்கிப்பட்டையுப்பு 

(0 வெலை 
  

மூவஞ்ச பலம்புறங்கிப் பட்டைசீவி 
முசுமுசுக் கைச்சாறு மூன்றுநாளூறி
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தாவவெயில் காய்ந்தபின்பு உப்பைசெய்விக்கத் 
தான்மருந்து கொடுப்பைவேர் மு௬முசுக்கைவேரும் 

பூவுலகில் நாயுருவி சிறுகீரை வேரும் 
பொருந்துகள்ளிச் சருகுங்கடு தான்றிநெல்லி 

மேவுசுக்கு திப்பிலி மிளகு சமனாகமேவ 

வன்னங்குங் கிலியம்சாம்பி ராணிமிருபலமே (29) 

என்னும். பேரரத்தை மஞ்சிட்ட செவ்வல்லி 

மியல்கோஷ்ட மசமோதகம் வகைக்கொருபலமாய் 

மண்ணும் மனோசிலை துரிசுதுத்தம் 
மருவுநெல்லி கெந்தகமும் மூன்றுகழஞ்சு 

சொன்னபடி. மருந்தெல்லாம் தூளாகவிடித்து 
சோரமம லிருபத்தொன் ருனபங்காய் 

ஈ௩ன்னேரமொருபங்கு புதுபாண்டம் ௩டுவைத்து 

நாரங்காய்சிப்பி பத்துசுட்டதனில் போட்டே (30) 

போட்டு மொரு புதுச்சட்டி தனில்பட்டைச் சீவல் 
பொருந்தவே மேல்சட்டிச் சீலைமண் செய்து 

மூடுபுகை .வகைக்குமச் சட்டித்தூ 

ரதனில்மூ. வஞ்சுகதில்லி புகையேற்றதுறு 

வீறிடுபுகை போகாமல் பானைமேல் வைத்து 

நீதமூன்று புகையாக நிறைதப்பா திதனைத் 

தேடுவாராய்ந்து பண்ணியுப்பைப் பட்டை 

தின்னுவா யிருநேரம் இருவதுநாளாயே (31) 

நேரமொரு பிடிதின்னப் பக்கசூலை 
நெஞ்சுவலி வறச்சூலை கிரந்திமேகம் 

பாரமுள்ள புண்குஷ்டம் படர்தாமரை 

பவுத்திரம் முதலான விரணங்களாறும் 

காரயெண்ணெய் கத்தரிக்காய்புண் ணுக்குப்புக்கச்சை 

கறுவாடு மிச்சைப்பத் தியங்களென்ன 

சீரென்னும் படியாக தீருமதுவியாதி 
திறமான வுடல் மெலிவுந் தீருந்தானே (32)
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(இ-ள்.) 

பறங்கப்பட்டை 15 பலம் எடுத்து 
முசுமுசுக்கைச் சாறுவிட்டு 3 நாட்களுக்கு ஊறவைக்கவும். 
பின்னர் நன்றாக வெயிலில் உலரவைக்சவும். 

பட்டை யைச்சீவி 

கரிசாலைவோர் முசுமுசுக்கைவோர் 

நாயுருவிவோ் சிறுகரைவேர் 

கள்ளிச்சரகு கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு குங்கிலியம் 

சாம்பிராணி 

இவைகள் வகைக்கு 2 பலம் 

மஞ்சிஷ்டி பேரரத்தை 

கோஷ்டம் செவ்வல்லிக்கிழங்கு 

ஒமம் ் 

இவைகள் வசைக்கு 1 பலம் 

சுத்திசெய்த மனோூலை 

துரிசு 

” துத்தம் 
'தெல்லிக்சாய்கந்தகம் a? 

இவைகளை வகைக்கு 3 கழஞ்சு வீதம் எடுத்துத் தனித்தனியே 

தூள்செய்து வைக்கவும், 

முன் சொன்ன மருந்துகள் எல்லாவற்றையும் கல்.லுரலிலிட்டு 
இடித்துச் சூரணம் செய்யவும். பின்பு .இச்சூரணத்தை 21 

பங்குகளாக்கி வைத்துக்கொள்ளவும். ஒரு புதுச்சட்டியில் இத். தாள் 

| பங்கைவிட்டு நாரத்தங்காய் தோலை வெதுப்பி 10 துண்டுகளைப் 

போடவும். ,பின்னர், மூன் சொல்லிய தூள் மற்றொரு 

பாகத்தையும் இட்டு அச்சட்டிக்குத் தக்கபடி. மேல், சட்டி
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போட்டுமூடிச் சீலைமண் செய்து அடுப்பின்மேலேற்றி புகை 
போகாமல் எரிக்கவும், இவ்வாறு எரித்த உப்பை தனம்: இருவேளை 
உட்கொள்ளவும், இவ்வாறு 20 நாட்சுள் உட்கொள்ளவும். 

இம்மாதிரி 20 நாட்கள் இனம் ஒரு பிடி வீதம் ௨ட் 
கொண்டுவரப் 

பக்கசூலை நெஞ்சுவலி 

வறட்சூலை கிரந்தி 

மேகம் புண்கள் 

குஷ்டம் படர்தாமரை 

பவுத்திரம் 

முதலான ரோகங்கள். தரும், 

பத்தியம் 

நல்லெண்ணெய், கத்தரிக்காய், புண்ணாக்கு, உப்பு, 

சுச்சைக்கருவாடு முதலானவைகளை நீக்கி இச்சாபத்திய 
மாயிருக்கவும். 

குறிப்பு: டி செய்யுட்களில் சர் சரியாகலில்லை, ஆகவே, 
பொருள் ஊட௫த்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

  

௦ 

  

பிரமிய ரேோரக நிதானம் 

  

o—.. 

மாதருட மாமையலில் மாமிகுதி தெண்டிப்பாய்ச் 
சேதமுற வேவருநோய் -- தேடியே 
ஆதரவில் வந்துநொக்து மெள்ளவரும் பிரமியங்கள் 
சிந்தைதனிற் கண்டோர் தெளிந்து. (1) 

(இ-ள்.) 

ஸ்திரீகளிடத்தில் அதிகமான பிரீதியால் . உண்டா 
கின்றது இந்நோய் என்பதைப் பெரியோர்கள் அறிவர்,
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மிரமியத்தை சியொட்டி(ப மற்ற Crooner 

— (0) வைகை 

வந்துமிருந்து வளரும் பிரமியத்தில் 
முந்தவிரு வாதமுளைக்குமே -- மிந்தவே 

அண்டமெனுஞ்சூலை யதுவுங் பவுத்திரங்க 
ஞுண்டதுவே யென்னவுரை, (2) 

(இ-ள்) 

பிரமியத்துடன் வாதம், அண்டசூலை, பவுத்திரம் முதலான 
பற்பல ரோகங்களும் உண்டாகும். 

meee () ees 

பிரமேகத்தின் குறிகள் 

— O—— 

நிறையொருக்கு நிறுத்துமடைப் படுத்தும் 

பாரமிகுந் தோஷத்தைப் பத்திக்கும் - சேரவே 
கூடும் புணர்ச்சி மிகக் கூடாது தாதுகெடும் 
வாடும் பிரமியந்தான் வந்து (3) 

(இ-ள்) 
தேகத்தை. இளைக்கச் செய்யும், தோஷங்களை கோபிக்கச் 

செய்யும் ஸ்திரீ சேர்க்கை செய்ய இயலாமல் தாதுக்கள் 
orf ons oir gtd. 

பிரமேகக் குறிகள் 

காயும் குளிருங் கனத்துத் தலைவலித்து 

தோயமிகு உள்ளெரித்துத் தோணுமே -- காயும் 

வறளச் செயல் விழுமே மாங்கிஷமும் வற்றி 
பிறளப் பிரமியமுமே (4)
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(இ-ள்) 

ஜவரமடிக்கும், குளிர் மிகும், தலைகனம், தேகஎரிச்சல் 
முதலியன ஏற்படும். வேலைகளைச் செய்யவியலாது, தேகத்தில் 
மாம்ஸதாது வற்றிப்போம், 

— O—— 

சலப்பிரமியக் குறிகள் 

—_ om 

மாத மொருகாள் வருமோடிக் கல்லடைக்கும் 

சேதமற மிகுதி செய்விக்கும் -- வாதமே 

வருமே பவுத்திரமும் வன் பக்கசூலை 
தருமே சலப் பிரமியம் (5) 

(இ-ள்) 

இது மாதம் ஒரு நாளைக்கு ஏற்படும். சுல்லடைக்கும் 
.இந்தோய் வாதரோகம், பவுத்திரரோகம், பக்க சூலை முதலான 
ரோகங்களையும் நாளாவட்டத்தில் உண்டாக்கும். . 

ணைன (0) ae 

சல.ப்பிரமியத்தீல் ஸரத்யச ஸாத்யம் 

——o —~ 

ரீருங் கடுத்துச். சலமடைத்து நின்றுத்திதித்துச் சலம் விழுந்து . 
சேருமிரத்தந் தானுண்டாய் தினமாம் குறளில் விழுந்துநிற்கும் 
பாருங்காயம் நாளொன்றில் பாழாய்வற்று முடம்பெங்கும் 
வாரஞ்சென்றால் மரணந்தான் மயக்குஞ் சலப்பிரமியமே (6) 

(இ-ள்) 
சிறு நீர் விடுகையில் கடுப்பு உண்டாகும், சலமும் குறை வடையும். சிறுநீரில் இத்இப்பு ஏற்படும், இரத்தமும் வீழும், 

உடல்வறட்டி உண்டாகும். ஏதேனும் காயம் ஏற்பட்டால் 
அது உடல் முழுதும் வியாபித்து | வாரத்திற்குள் மரணத்தை 
யுண்டாக்கும்,
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பக்கதுலைக்குத் தேங்காய்ப் பரல் மருந்து 

  

தேங்கின் பாலி லத்தியதில் சிறியபிஞ்சு துவைத்துவடித் 

தங்கும் திருக்கம் பொடிசெய்து அதுவும் ஒக்கப்பொட்டளவி 

லங்கதன்னிலப் .பிரமியத்தி லதனால் பக்கசூலையெனில் 
பங்கப்படாதே மிம்மருந்து பரிந்து குடிக்கிற் பத்தறுமே (7) 

(இ-ள்) 

தேங்காய் பாலுடன் அத்திபிஞ்சின் சாற்றைச் சேர்த்துக் 

குந்திருக்கம் பொடிசெய்து. அதனையும். சமஅளவில் இட்டுக் 

கொடுக்கவும். பிரமியத்தில் எற்பட்ட பக்கசூலைகள் இரும், 

0     

பிரமேகங்களுக்குப் பொன்னாங்காணி நெய் 

......ி.... 

பொன்னாங்காணிச் சீதேவி புதுநிலவேம்பு சிறுகீரை 

மன்னோரிதழ்க்கீழ்க் காய்நெல்லி வருதேக் காளதோலியுடன் 

முன்னோர் செப்பு நெருஞ்சில் நெய்தல் முழு$ர்ப்பூலா முசு 

முசுக்கை 

தின்னார் வராகி€ீர்பதும மியல் சித்த மட்டி-மல்லியுமே (8) 

பெரியமல்லி நிலக்குமிழ் முல்லையும் .பின்னாரியிலாமிச்௬ 

முத்தமும் 
புரியவேலி நரிப்பயறு பிராமுட்டி .தண்ணீர் மிட்டான் சாறது 
முரியவாவின் பால்நாழி மிளரீரு மோநாடிதயிர் தண்ணீர் [வும் 

காழியே 
லெரிய சந்தனங் கோஷ்டமிலவங்க மதுரஞ்சீரகம் நெல்லி 

தக்கோலமே (9) 

கோலஞ் சாத்திர வேதிகிளியூரல் கொடி.மாஞ்சில் சதகுப்பைச் 

சிலை 
ஏலமிக்கக் கச்சோலம்நற் சாதிக்கா யிதுகிராம்பு இருவேலி 

சந்தனம்
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வாலமான வசுவாசி தன்றுடன் வகையிலோரொன் 

நிருகழஞ் சென்னவே 

ஏலங்கூட்டி நெய் நாழியுங் கூட்டியே மிதைவடித்து நெய்யது 

நல்லதே (10) 

௩ல்ல சீனியுஞ் நெய்யுஞ் சரிஈக்க நன்றதாகப் பிரமிய முள்ளது 
மல்லதாகச் சலஞ்சிக்கு மெய்யது வுடன்வங்க-செந்தூ 

ரங்கூட்டிக்கொள் 

மெல்லவேயரை மண்டலமிப்படி வியன்கொள் வெக்கைக் 
கடுப்பதும் 

நல்ல காலப் பின்பமித் தியமாங்கிஷ நினைவினுங் கொள்ள 
வொண்ணாது காணுமே (11) 

(இ-ள்) 
பொன்னாங்காணி சீதேவிசெங்கழுநீர்க் கழங்கு 

நிலவேம்பு சிறுக்கரை 

ஒரிதழ்த் தாமரை கீழாநெல்லி 

ஆயில்யப்பட்டை செப்புதெரிஞ்சில் 

நெய்தல் நீர்ப்பூலாவோர் 

முசுமுசுக்கை நிலப்பனங்கிழங்கு 

தாமரைக்கிழங்கு சித் தமுட்டி 
சித்தமல்லி பேராமல்லி 

நிலக்குமிழ் மூல்லை 

பீனாரி இலாமிச்சம் வோர் 
கோரைக்கிழங்கு வெட்டிவயோ் 
தரிப்பயறு பிராய் 

தண்ணீர்விட்டான் கழங்கு 

இவைகளின் சாறு வகைகள் வகைக்கு | நாழி 

பசுவின் பால் 1 நாழி 

இளதீர் " 

தயிர்த்தண்ணீர் ,, 

இவைகளுடன், 

கோஷ்டம் அதிமதுரம்
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லவங்கப்பட்டை சீரகம் 

நெல்லிவற்றல் தக்கோலம் 

சாஸ்திரவேதி (கொடுக்காப்புளி) 

கிளியூரம்பட்டை சடாமாஞ்சில் 

சதகுப்பை ஏலம் 

 சுச்சோலம் சாதிக்காய் 

இருவேலி சந்தனம் 

லவங்கப்பத்திரி 

இவைகள் வசைச்கு 2$ வராகனெடை வீதமெடுத்து 

இடித்து ஏதேனும் ஒரு சாறு விட்டு, நன்றாகவரைத்துப் 
பசுவின் நெய் 5 சேருடன் சேர்த்து, அடுப்பின்மே 

லேற்றி : எரித்துப் பதத்தில் வடிக்சவும். இந்த நெய்யைச் 

சரியளவு சனியுடன் சேர்த்து உட்கொள்ளப் பிரமியங்கள் இரும்: 
நீர் சுருக்கு ஏற்பட்டால் இந்த நெய்யுடன் வங்கச்செந்தூரம் 
கூட்டிச்கொண்டு $ மண்டலம் உட்கொள்ளவும். வெக்கை 

கடுப்பு முதலானவை தீரும், 

அலையை (நகையை 

மேகத்திற்கு மருந்து 

—-Oo—— 

சங்கு ரீற்று தன்றுடனிம்மு 
மிங்கு ஈல்லெண்ணெ யின்றுகுடிப்பீராய் 

பொங்குமேகம் பொருந்திடு மெய்யரி 
விங்கில்நின்றில் தாமிது திண்ணமே (12) 

(இ-ள்.) 

சங்கபஸ்பத்துடன், எலுமிச்சம்பழச்சாறும், நல்லெண்ணெயும்' 

சேர்த்து உட்கொள்ள மேசுரோகம் தீரும். 

அணைகளை (0) அவனகக
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உளமரந்தை, மேகத்திற்கு “'இலாரமிச்சைச். சூரணம்'” 

அசைக்க (0) அவையவை, 

கூறிலா மிச்சத்தோடு கூறமுக் கிரவும்வேலி 
வீறிய நெருஞ்சில் முத்த மிகுசெப்பு நெருஞ்சிநாரி 

யீறுதா மரைப்பூவித்து விலங்கி:ப வளையங்கூட்டி 
நாறுமா வரைதானஞ்சு ஈலம்பெறால் விழுதுஞ்சேரே 

சேரிடு முசுட்டைவித்துத் திகழத்தி வித்துகோஷ்டம் 

பாரிடுசாதிபத்திரி பகரிரு சீரகந்தான் 

கூர்திரி கடுகு மிக்கத் திரிபலைகொடிய வோமம் 

காரரே ணுகமுமேலங் கதிக்குமுந் திரிகைகூட்டே 
கூட்டுபேரீச்சு நாகங் குங்குமஞ் சாதிக்காயு 
தீப்டுசந் தணங்கற்பூரம் திகழ்ந்திடு மதுரசிங்கி 
நாட்டுசர்க் கரையும்பாதி ௩லத்திடுஞ் சீந்தில்பாதி 

இ-ள்) 

(13) 

(14) 

பூட்டுதே -னெய்மிற் கொள்ளயுளமாந்தை மேகம்போமே 

(15) 

விளாமிச்சம் வேர் அமுக்கிராக்கிழங்கு 

கொடிவேலி வேர் நெருஞ்சில் 
கோரைக்கிழங்கு செப்புநெருஞ்சில் 

நன்னாரி வேர் தாமரைப்பூ 
,தாமரைக்கொட்டை தாமரைவளையம் 

ஆவாரைப்பஞ்சாங்கம் ஆலலவிழுது 

முசுட்டை. விதை அத்திவித்து 
கோஷ்டம் சாதிப்பத்திரி 
சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

சுக்கு திப்பிலி 

(pare கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 
ஓமம் காட்டுமிளகு 
ஏலக்காய் திராகை்ைப்பழம் 

பேரீச்சங்காய் சிறுநாகப்பூ 

குங்குமப்பூ சாதிக்காய் 
சந்தனத்தூள் பச்சைக்கற்பூரம்
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அதிமதுரம் கற்கடசிரிங்கி 

இவைகளை வகைக்கு 1 தோலா வீதமெடுத்து இடித்து, 
வஸ்திரகாயம் செய்துகொள்ளவும். மொத்த சூரணத்தில் பாதி 

யளவு நாட்டுசர்க்கரையும், பாதியளவு சீந்தில் சர்க்கரையும் 

சேர்த்துத் தேனிலோ அல்லது நெய்யிலோ உட்கொள்ளவும். 

உளமாந்தை, மேசுதநோரய் முதலானவை தீரும். 
_—_—_OoO-_— 

சிராரியத்தில் ஏற்படும் நேரய்கள் 
—O--—- 

திருவைப்போல மேனியார்க்கும் தீது பெண்ணணையாற்கும் 
வருமொத்த வாதபித்த கபத்தையும் விரோசிப் பாக்கு 

மிருமிக்க குஷ்டம்விக்க லுற்றிடும் சத்திமந்தம் 
பொருமித்து வெளிநீர் செய்யும் மிறுதியாங் குணங்கள் 

தாமே (18) 

(இ-ள்) 

வாத; பித்த, சுபமும், பேதமடையும். குஷ்டம், விக்கல், 

வாந்தி, அக்கினி மந்தம் முதலான நோய்கலும் பிரமேசுத் 

திலிருந்து ஜனிக்கும். 
a 

OME GIVE GP as 

அவதள. (0) அதனை. 

பிரமிய மெடுத்து வனேககாள் சென்று பெறுகவே யுதரத்தில் 
திறமுடன் வாயு வந்தடைந்து சலமதுசிறுத்தகாள் சென்றிடுகில் 
மறிபடுரீரும் வட்டுவைச் சுருக்கி வாயதுதித்திக்கு மாம்போல் 
பறிபடும் பின்னை பறிந்துபின்னடைக்கு பாரினிலிங்க மாஞ்சூலை 

(1) 
(இ-ள்) 

பிரமேகம் நாட்பட்டு விட்டால், வாயு வயிற்றில் சேரும். 
சிறுநீர் குறைவடையும், வாயில் இத்திப்புச் சுவை உண்டாகும். 

இவை லிங்ககுலைக் குறிகள். 
—- 0O——
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லிங்கசூலைக் குறிகள் 

——O —— 

சூலையேமிகுத்து தாதனென்னேரமும் மலதோன்றிடும் லிங் கத்தின் 
் கடுப்புச் 

சாலவே முள்ளு தைத்தப்புண்போலச் சற்றுள்ளே சுறுக்கெளக் 

குத்த 
மேலெல்லாம் பாய்ந்து கடுத்திடும்பிள்ளை பிறவியே நோக்கிடு 
போலவே சுக்கில மவத்துடன் சலமும் பொதுபொதனவது வீழும் 

(2) 
வீழுமதனேகம் வேதனைகேட்டு மிகுபடில் முன்புபோலிருக்கு 
மெழும் பிடுபின்னை யேட்டினில்பற்றி யேறவு மனேகநாட் சென்று 
பழம்படி போல வேதனைசெய்யும் பற்றிடும் பின்னையு மெடுக்கும் 
விளம்பிட வின்னும் பலகுணஞ்செய்யும் மிகுந்ததோர் லிங்கத்தின் 

சூலை (3) 

(இ-ள்) 
அடிவயிற்றில் குத்துவலி யேற்பட்டு, மலம் இறங்கும் ஆண் 

குறியில் கடுப்பு உண்டாகும். முூள்ளுத்தைப்பதைப்போல் 
“Hye” என்று உடல் முழுவதிலும் குத்துவலி ஏற்படும். 

பிரஸவவேதனைப் போன்ற வலியையும் உண்டாக்கும். இந் 
திரியமும் மூத்திரத்துடன் “பொது” பொது”' என்று வெளி 

யாகும். 

இம்மாதிரி குணமுள்ள ரோகம் அடிக்கடி ஏற்பட்டு வேதனை 
தரும். 

— 0— 

நீர்சறுக்குக்கு மருந்து 
—_— (0) அணக. 

மானேகேள் நீரடைக்கில் வாளும் பசரியுடன் 
தானேகஈற் கத்திரியின் தன்னிலையும் -- பானைதன்னில் 

ஒக்கக்கஷாயமிட்டு ஒதும் வெண்காரமிடில் 
கக்கிக்கடலுடைக்குங் காண் (4)
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(இ-ள்) 

பசரியிலை சுத்திரியிலை 

இவ்விரண்டையும் இடித்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 8 
மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி அரைக் 
கால் பங்காகும் வரைச் சுண்டவைத்து, இறுத்து வெண்காரப் 

பொடி போட்டுப் பருசவும். நீர்ச்சுறுக்குகள் இரும். 

  —-0 

சீறுநீர், கல்லணா ப்புக்கு மாவலிங்கக் கஷாயம் 

0 

    

மாவிலங்கு வர்நிலத்தில் வடக்கெழுந்த வேரும் 

வருமினியப் பெருவழியில் முட்படா நெருஞ்சிவேரும் 

பேயிலகு ௬டுகாட்டுப் பிராமுட்டி வேரும் 

பீளையிவை நிற்கக் சிறுபூளைவேரும் 

காயிலங்கு மொழிமடவார் யெட்டொன்றாய்க் காய்ச்சி 

கல்லெரிப்ப னென்பதற்குச் சொல்லும்வகை கேளீர் 

வாயிலங்கு வைத்திடிலோ வந்துவிழுங்கல்லு 

அடுத்தருந்தில் சாற்றிட்டுப் படுத்தகல்லும் விழுமே (5) 

(இ-ள்) 

உவர் நிலத்தில் விளையும் மாவலிங்கம் மரத்தின் வடக்கு 

போகும் வேர், நெருஞ்சில் வேர், சுடுகாட்டில் விளையும் 

பிராமுட்டி வேர், பீளை வேர், சிறு பூளைவேர் இவைகளைச் 

சமனெடையெடுத்து இடித்து, ஒருபாத்இிரத்திலிட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்து எட்டிலொன்றாக்கி இறக்கவும். இதனையுட் 

கொள்ளச் சிறுநீரில் உண்டாகும் கற்கள் விழும்,



32 

சிறுநீர் கல்லூக்குக் குடிநீர் 

o-—— 

  

முந்தானாளடித்த காற்று முதுஈரிக்கொம்பு வேரு 
மிந்திரன் குதிரைவாலு மிலாமிச்சு சந்தனமும் 
அந்தமிலானை யேத்தி அடைவுடன் குடித்தபோது 
மந்தமுமற்றுக் கல்லு மாசறவிட்டுப்போமே (6) 

(இ-ன்) 

வெங்காரம் சுக்கு 

முதியார் கூந்தல் இலாமிச்சவோ் 
சந்தனத்தூள் 

இவைகலச் சரியெடையெடுத்து 8 மடங்கு சுத்த ஜலம் 

விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்ருக்கி வடிக்கட்டி 

உட்கொள்ளவும். சிறுநீரிலுண்டாகும் கற்கள் நீங்கும். 

—_—- (0) மனை அவை. 

பவுத்திர ரோக நிதரனம் 

௦ 

    

 உட்டிண ரோகத்தாலும் ஒண்டொடி வருத்தத்தாலும் 

வட்டமா முதரத்துள்ளே வளர்மலக் கிருமியாலு 

முட்ட£ர் சிறுத்து விம்மி முளைத்தாமாங் கிஷத்தினாலும் 

துட்டமா வெழுப் பவுத்திர தோஷமுண் டாகுந்தானே (1) 

(இ-ள்) 

உஷ்ணம் அதிகரிப்பதாலும், ஸ்திரீசேர்க்கையினாலும், 

தேகத்தில் கிருமிகள் சேருவதினாலும், சிறுநீர் குறைந்து; 

ஆஸனத்துவாரத்தருகில் மாம்ஸம் வெளியாகிப்பின்னர் உடைந்து 

பவுத்திரரோகம் உண்டாகும், 
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மிஜ்யவத்தீரக் குறிகள் 
அல் இணவ 

குதத்தினில் சுத்திநொந்து குமிழ்முளபோல் திரண்டு 
அதத்தினில் வெடித்து£ீரும் சலம்வலம் தனில் வீழும் 
விதப்பட் வலியுமுன்டாய் மீன்சினை மூலம்போலச் 

சீதைத்திடுமின் னேமூல பவுத்திர மென்னலாமே (2) 

(இ-ள்.) 

குகுத்தைச் சுற்றிலும் வலியுண்டாகி, முளையைப் போல் 

சுட்டி.யேற்பட்டு உடையும், அதிலிருந்து, நீர் வெளியாகும், 

வலியேற்பட்டு, மீன்செதிளைப் போலச் சதை துருத்தும். டது 

மூலபவுத்திரத்தின் குறிகளாகும். 
— OO ணன் 

பக்கபவுத்திரக். குறிகள் 
ககம on-«-— 

மிக்கதோர் கொடியைவிட்டு வலமிடம் வெடித்ததாகில் 

ஒக்கஈர் வலமும்வீழும் ஒடுவிழும் சீழிரத்தம் 
தக்கதோர் சதைமூலந்தான் மட்டும் புரையதாகும் 

பக்கமாம் பவுத்திர மென்று பகரலாம் பகரலாமே (அ 

(இ-ள்.) 

ஆஸனத்வாரத்தை விட்டு, கட்டிகள் வலத்திலோ அல்லது 
இடப்பக்கமோ யேற்பட்டு உடைந்து, சீழும் ரத்தமும் 

வெளியாகும்: பின்னர். சதை புரண்டு அங்குத்வாரமாகும்.. இவை 

பக்சுபவுத்திர.த்தின் குறிகளாகும், 

a 

பவுத்திரத்தின் அஸாத்திய நிலமை 
—a= அண்மைய 

அண்டத்தில் வெடித்தாலு மதன்கீழே வெடித் ததாலும் 
முண்டித்த பீசத்திற்கு முன்பாக வெடித்ததாலும்
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'தெண்டித்த மருந்தினாலும் கருவியினாலும் தீரா 
தண்டித்த முனிவேர் சொன்ன சாஸ்திரப் படியதாமே (4) 

(இ-ள்.) 
கட்டி உண்டாகி அண்டத்தில் உடைந்தாலோ. அல்லது 

அதன் கீழே பழுத்து உடைந்தாலும், பீஜத்திற்கு முன் 
உடைந்தாலும் அவை மருந்துகளினாலோ அல்லது .சாஸ்இரங் 
களினாலோ தீராது. 

— oO — 

சாத்தியமான பவுத்திரத்நின் நிலைமை 
_—-o--— 

பாரிசமாண்டில் தோன்றும் பவுத்திரமதுவும் பின்னைக் 
கூறிய மூலச்சுத்து கொதித்தெழு பவுத்திரந் தானும் 
ஆரணத் தடிசேர்கின்ற ஆசனப் பவுத்திரந்தானும் 

நேரிழையாரே! தீரும் நிச்சய மாகுந்தானே (5) 

(இ-ள்) 

ஒரு வருஷத்திற்குள் உண்டாகும் பவுத்திரரோகம், 

ஆஸனப்பவுத்திரம் முதலானவை இரும். 

_—_—_Oo— 

அண்டபவுத்திரக் குறிகள் 
—_—— oO 

  

-மூலமுங் கொடியும்பீச முத்திடை வாங்கி நோகும் 
சாலவே பிரமேகம் வீழும் சலம்வல மடைத்துக்கொள்ளும் 

மேலேழப் பொற்றிதன்னில் வேதனை மிகவுமுண்டா 

யாலவேல் விழியாய்! கேளாயண்ட பவுத்திரமென் 

றறியலாமே (6) 

(இ-ள்) 

மூலத்தில் கொடிகளைப்போல சதைமுளைகள் ஏற்பட்டுக் 
குத்துவலியைத் தரும். மலம் சலம் கட்டிப்போம்.'
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உடலில் வேருனையைத் தரும், இது அண்ட பவுத்திறத்தின் 
குறிகளாகும். 

பவுத்திர விரணக்குறிகளும் கரரணங்களும் 

மேகத்தால் மூலந்தன்னால் மிகுந்திடுங் கரப்பான்' தன்னால் 

சோகத்தால் கொடியில்பக்கம் நின்றிடு மாசனத்தில் 

வேகத்தால் புடைத்துப் பொங்கி வேதனைபண்ணரிக்கண் விட் 
டாகத்தால் கிருமிசேர்ந்து பவுத்திர விரணமாமே (7) 

(இ-ள்) 

பிரமேசரோக, மூலரோசம், கரப்பான் இவைகளால் 

ஆஸனத்வாரத்தின் பக்கம் புடைத்து, வீங்கி, வேதனையுடன் 

உடைந்துக்கண்கள் உண்டாகும். இருமிகளும் சேரும், 

இலவ பவுத்திர ரணத்தின் குணங்களாகும். 

தீக்தக கிருதம் 

தசமூலம் சீந்திவேம்பு சிறுகாஞ்சோறி வில்வமுல்லை 

தசைபெகு வாகைகொன்றை தருகுமிழ் கண்டங்காலி 
வசையில் பாதிரிசங்கு வழுதலைபுங்கேரண்ட 

மிசையவே சித்ரமூலம் புளியாரை மினியபேய் 

முசுட்டை சேரே (8) 

சேருபேய்ப்புடல் மரமஞ்சள் சிறியபற்படகம் கற்கடசிங்கி 
நேருங்கடுக ரோகணியும் நிகரொரு பலங்கள்கொண்டு 
வாருரீர் பதக்குரேராய் வற்றியே நாலிலொன்றாய் 

 நீரிருநாழி நெய்யும் நிலைபெருஞ் சரக்குங் கொள்ளே (9) 

நிலைபெரும் புங்கு முத்தம் நிலவேம்பு அம்மான் பச்சை 
விலைபெருசந்தக் இப்பிலி மேவியே யரைத்துக்கூட்டி 
அலைநுரை பொங்கெரித்து ஆத்தியே வடித்துக் கொள்ளீர் 
சிலைபெறு பவுத்திரங் கிரந்திசேர் குட்டதாக மேகம்போம் (10)
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(B.#.) 
குசமூலம் சீந்தில்கொடி. 

வேம்பு சிறுகாஞ்சோறிவோர் 

வில்வம் முல்லை 

பெருவாகை கொன்றை 

'குமிழ்வோர் கண்டங்கத்திரிவோர் 

பாதிரிவோ் சங்கம்வோர் 

சிறுகத்தரி - பூங்கம்வோ் 

ஆமணக்கம் வேர் ஏத்ரமூலம்' 

புளியாரை பேய்முசுட்டை 

- பேய்புடல் மரமஞ்சள் 

பற்பாடகம் கற்கடசிங்கி 

கடுகரோகடிஷணி 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து இடித்துச் 

சுத்த ஜலம் 2 மரக்கால் விட்டு நாலிலொன்றாகும் வரை 
வற்றவைத்து வடிகட்டி அதனுடன் 

பசுவின் நெய் 3 நாழி (10 சேர்) கலந்து கொள்ளவும். 

புங்கங்கொட்டை கோரைகிஒழங்கு 

நிலவேம்பு அம்மான்பச்சரி9 

சந்தனத் தூள் இப்பிலி 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து கஷாயம் 
கூட்டிய நெய்யுடனே குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 
பதத்தில் வடிக்கவும், இந்த நெய்யைத் தினமும் + தோலா 
அளவெடுத்துக் காய்ச்சிய பாலுடன் உட்கொள்ள்வும். 

பவுத்திரம், கிரந்தி, குஷ்டம், எரிச்சல், மேகரோகங்கள் 

மூதலானவை நீரும், :
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பிளவை நிதரனம் 

— oO — 

ஆயுர்வேதந் தன்னோ, டடைவுடன். பேசிவைத்த. 

நோய்மிகு பிளவை தன்னை நோயதாய்த் தீர்க்கவேண்டி 
வாய்மையாய்- மருந் துகார மற்றுள பரிகாரங்கள் 

வரா ரீர்.தெளித்துச். சுகப்பட மருந்து செய்யே. (1) 

(இ- 
பேத சாஸ்திரத்தில் கூறியுள்ளபடி பிளவை நோயைத் 

தீர்க்க மருந்துசள் காரம் முதலியவைகளைக் கொண்டு பரிகாரம் 

செய்யவும். 

—O—— 

பெரிய பிளவைக். குறிகள் 
அணை (0) எதைக், 

பெரியபிளவை முன் ளெலும்பில்: பெருக்கப்பிளக்கும் ஈடுமுதுகி 
லருமையதுவு மாறாலடங்கா வுழலையது. வெடுக்கு 

மரியப் .பொன்னி:.னாவாரை., அல்லியதுவும் ட ன்ீளக்காயளவு 

உரிய neers தனிற்குடிக்க, வுழலை தவன மோடிடுமே (2) 

(8 - 
பெரும்பிளவை முள்ளெலும்பின் மேல் நடுமுதுகில் 

உண்டாகும். தாங்கமுடியாத எரிச்சலைக் சொடுக்கும். 

இதற்குப் 

பொன்னாவாரம்பூ 

அல்லிப்பூ 

இவ்விரண்டைடயும் புன்னைக்காயளவெடுத்து அரைத்து 

புளித்த மோருடன், குடிக்க, எரிச்சல் அடங்கும். 

mes (ee
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பிளவையின் ஸசத்பா ஸாத்யம் 
கணவ (0) —_— 

முதுகிடுமையந் தன்னில் முள்ளந்தண் படூதனைப்பற்றி 

பதுமமாங் காய்கள்போல பிளவையும் பலகண்ணாகில் 

மதியுறு மருந்தினாலும் மாற்றுள்ள கருவியாலும் 

விதியதின் 'படியேதென்ன வேதமாமுனிவர் சொன்னார் (3) 

(இ-ள்) 

முதுகின் நடுமத்தியில் முள்ளந்தண்டின் மேல் மாங்காய்ப் 
.ிர மாணமுள்ள பிளவையுண்டாடூப் பற்பலசண்களுடன் 

ஏற்படும். மருந்துகளினாலும் சஸ்இரங்களினாலும் 8றி ஆற்றி 
விடவும். 

அவனகக (0). அவளை 

ரிளவையில் ஏற்படும் மற்ற நேரய்கள் 
கணனைவககை (0) வைகைக் 

செப்பிட குத்தமுத்தும் சேர்ந்திட வுழலைசோபத் 
தப்பிடா நாவறட்சி தறுகிடா சலத்திள்வாதை 
முப்புரக் கண்ணே போன்று முறைமையில் வ்யாதிக் கெல்லா 
மிப்படிக் குணங்களெல்லா மிருவகைப் பிளவையாமே (4) 

(இ-ள்) 

பிளவையில் அதிகமான எரிச்சல், வீக்கம் இவைகளேற் 
படுவதுடன் நாவறட்ட, நீர்ச்சுறுக்கு முதலான குறிகளும் காணும், 

—— Oe 

பிளவையின் அஸரத்யக்குறிகள் 
ணை 9 தள 

உழலைதவனம் பசித்தாப முள்மூச் சுரங்கள் நாவறட்சி 
குளிருெறுவல் குறைக்கண்ணாய்! சொல்லாம் தனந்த றலமிகுத
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லழலு மியல்சேர் வாதையென வதுதான் மீழவரிதிதன்று 

பழகுங் சுயல்சேர் விழியாரே! பாரும் பெரியோர் பகர்கங் 
தாரே (5) 

(இ-ள்) 

உள் அழற்சி, பசி, தாபம், உள்மூச்சு, நாவறட்சி இவை 

களுடன் கூடிய பிளவை குணமாவது துர்லபமாகும். 
—— we 1) 

  

பக்கப்பிளவையின் சிசித்ஸைமுறை 
௦ ௮: 

    

மார்பினிலீரல் தன்னில் மறுப்படாத் தண்டுக்கோல்போல் 

நேர்படச் செம்மையாக்கி நிற்பதே வாவுதன்னில் 

கார்செறி குழலினாளே! கருவியால் கீறிக்காரம் 

போர்படக் கட்டப்பக்க பிளவையும் விட்டுப்போமே (6) 

(இ-ள்) 

மார்பு, ஈரல் முதலான பிரதேசங்களில் உண்டாவது பக்கப் 

பிளவையாகும். இதனைச் சஸ்திரத்தால் &8றிக்காரம் வைத்துக் 

சுட்டவும். பக்சுப்பிளவை குணமாகும். 

  0 te 

பிளவையின் ஸாத்யாஸரத்யம் 

லை 0 

  

முதுகிற் புறத்திலுறை போல முள் எந்தண்டி தனைத்தப்பி 
மிதுவேவந்தால் மரணமில்லை யெனவே கண்களடைபடு?மென் 
றதிலேமேனி ஈளிர்சுரமும தனோடுழலை கழிச்சலுட 

னிதுதான் பக்கப்பிளவை யதற்கினிதாங் காரங்கீறியிடே .(7) 

(இ--ள்) 

முதுகுப்பக்கத்தின் நடுவில் முள்ளந்தண்டை நீக்கிவரும் 

பிளவை குணமாகும். கண்களும் அடைபடும், உடலில் குளிர்
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ஜ்வ்ரிம்;. ழ்லை, கழிச்சல் முதலான பொதுக்குறி. களும் காணும், 

இப்பேற்பட்ட பிளவை யைக் றிக் காரமிட்டுக் கட்ட வும், 

  

இ அடை. 

கரரம் 

-9——— 

  

காரந்துரிசு பாஷாணம் கரியதன விலிரையாமல் 

சேரப் பொடிசெய் வெண்ணெயுடன் திரும்பவரைத் 
துச்சீலையுட 

னாரத்தடவி யுட்சீலை யங்குத்தன்விப் புண்ணிலிடப் 

் “பாரப்பிள்னவ் கரைந்துருகிப் பத்திப்பகறும்  ப்றரிதிடுமே (8) 

(இ-ள்) 

துரிசு பாஷாணம் 

அடுப்புக்கறி 

இம்மூன்ழையும் நன்றாகப் பொடிசெய்து வெண்ணெயுடன் 
குழப்பி நன்றாக் வரை த்துக்கொண்டு' ஒரு துல்லியமான லையில் 
குடவி புண்ணிலிட்டு மேலே மற்றொரு ீலையிட்டுக் கட்டவும், 
பிளவை கரைந்து போம் 

—— 0 men 

நேர்ப்சளிக்குப் பத்தியம் 
mee () அனைவ, 

பறந்திடு புண்ணிற்காரம் பகைத்துண்ணில் தயிருஞ்சோறு 
பிறந்திடு பிசைந்து கையால். பேணிவை மூன்றாநாளி 
ளிறிந்திவைத்.தம்மக்குட்டி: அவிழ்த்துபாத்துப் பின்னும் 
சிறந்திட வெண்ணெய் பண்ணித் தெளிவுடன் மருந்து செய்யே 

(5) 

(இ-ள்) 

புண்ணில் காரம் அதிகமாகி, எரிச்சல் அதிகமாச 
உண்டானால் தயிர் சோற்றை அரைத்துப் பிசைந்து
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வைத்துக் ஈட்டவும், மூன்றாம் நாள் சட்டை அலிழ்த்து விடவும். 

பின்னர், எண்ணெய் உபயோகிக்கவும், 

  

புண்ணுக் ஐ. :* ஆவாரை யெண்ெய் 

செப்பிய் வெண்ணெய்: வைக்கக் சிறந்தாவா ரைவேர்' நாழி 

ஒப்புடன் துடரிபூலா. வேரொன் ரொன்றதனிற்பாதி 

எப்பெருஞ் சரக்குநிற்க விடையிர்ண் டிருபதாகிக் 
கைப்பு வெட்பாலை கூட்டிக் கஷாயமாய் யெண்ணெய் வையே 

(10) 

எண்ணெயும் சீலைதானு மிடைவிடாப் பகணைகசாற்க 

நண்ணுமா வாரையிலையை ஈயக்கவே வதக்கிக்கொண்டு' 

புண்ணுமேல் வைத்துக்கட்ட? பொருந்துமாம்'பிளவைப் 
புண்ணென் 

நுண்மையா யுரைக்கமுன் னோ: ருறுதியாய்க் கண்டதாமே (11) 

கண்டதோர் கறிகாய்ப்£ல்நெய் கருத்திலே யுத்ததெல்லாங் 

கொண்டிடில். குத்தமென்று கூறினார் முனிகள் முன் னோர் 
விண்டுண்ணாய். தூதளங்காய் முருங்கைக்கா மிலையுமுத்தி 
பண்டுமுன் பழையமோரும் பத்தியந் தயிருமாமே (12) 

(இ-ள்) 
ஆவாரை வேர்த் துண்டுகள் 1 வீசை 

துடரிவேர் ..., 

பூலாவோர் 4 

வெட்.பாலைப்பட்டை 2 wae 

இவைகளை இடித்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு, 8 மடங்கு 
சுத்த ஜலம். விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக 

வற்றவைதீது, சரிங்ளவு எண்ணெய் சேர்த்து, மறுபடியும் 
காய்ச்சிப் பதத்தில் இறக்கவுப்$;; இந்த எண்ணெயில் ஒரு 
வெள்ளைத்துணியை: நனைத்துப் பிளவை புண்மேல்: போட்டு 

வர்வும், புண்கள் ஆறும்.
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2. ஆவாரை யிலையை WFD புண்ணின் மேல் வைத்தும் 
கட்டலாம். புண்கள் ஆறும், 

பத்தியம்: 

சுறிகாய்கள், பால், நெய் மூதலானவைகளை அளவு மீறி 

உபயோகப்படுத்தினால் குற்றமாகும். 

தூதுவிளங்காய், முருங்கைக்காய், முருங்கையிலை, புளித்த 
மோர், தயிர் இவைகளைக் கூட்டவும். 

——-—0 

  

பிளவையில் அ(பத்யக் குறிகள் 

வற்றிய வலசலங்கள் மற்றுள்ள விழிகள் நாசி 
யுற்றமச்செவிகள் நாக்கு உறிதியின் பரிசில் பார்க்க 
இத்தனை குணமுங்கெட்டு, மிருந்ததே மிகவும் கண்டால் 
வித்தகர் தன்முன்சென்று மீஞஸுவதண்மை யாமே (13) 

(இ-ள்) 
மல ஜலங்கள் வற்றி, விழி, மூக்கு, செவி, நாக்கு முதலான 

இத்திரியங்கள் சரியாக வேலை செய்யாமலிருந்தால் பிழைப் 

USD STE, 

பிளவை விக்கத்திற்கு ‘NBs tar" 

நெல்லியுட னிலைப்பனையிள் கிழங்குதானும் 
நெற்பொரியு மாவாரை நின்றவேரும் 

சொல்லரிய வற்றாவின் வெண்ணெய்சேர்த்து 
விதமாக வீக்கத்தின் மேலேபூசச் 

சொல்லியதோர் பிளவைதனிற் காசக்காய்ச்சல் 
குணமெழுந்து வருகண்ணால் வருநீர்ப்பாய்ச்சல் 

மெல்லியதாய் முலைப்பாலுங் கூட்டில்வீக்கம் 
இதமுடனே வலிதானும் வினவிப் போமே (14)
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(இ-ள்) 

நெல்லிமுள்ளி நிலப்பனைக்கிழங்கு 

நெற்பொரி அவாரை வோர் 

இவைகளைத் தாள் செய்து, பசுவின் வெண்ணெயுடனே 

குழைத்துப் பிளவை வீக்கத்தின் மேல் பூசவும். 

கண்ணீர்ப்: பாய்ச்சல், காசம் முதலானவைகளுக்கு முலைப் 

பால் கூட்டிப் பூசவும். வலி தீரும், 

    

௦ 

'னீக்கம், ஏரிச்சலுக்குப் பூச்சு 

௦   

  

ஆவாரை யல்லிரநெல்லி யதுவுடன் பூலாவேரும் 
கோலினில் வெண்ணெய்தன்னேர்குழைத்து வீக்கத்திற்பூச 

மேவிய வனல்போய் வீக்கம் வேதனையது &டியத் 
தாவித்துக் குழைத்துப்பூசத் தயிரது கூட்டிக்கொள்வாம் (15) 

(இ-ள்) 

ஆவாரை வேர் அல்லிக்கிழங்கு 

நெல்லிவோர் பூலாவோர் 

இவைகளை. நன்றாக அரைத்துப் பசுவெண்ணெயடன் 
குழைத்துப் பிளவை வீக்கத்தின் மேல் பூசவும். 

எரிச்சல், வீக்கம், வேதனைகள் அதிகமிருந்தால் இதையே 

லேசாக இளக்ூப் பூசவும், தயிர்சாதம் சாப்பிடவும். 

  ௦   

பிளவை வீக்கத்தீற்கு ''நிலப்பனைப் பூச்சு”? 
௦ 

    

வஞ்சிக் கொடியார் முலைப்பாலின் 

வராகிக்கிழங்கோ டாவின்வெண்ணெய்.
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செஞ்சொற்படியே அரைதோன்றித் 

திரும்பவழித்து யதுவைத்து 
வஞ்சிப்பிளவை முகமதனில் 

மானே வருந்தியதுதப்பக் 

கெஞ்சிச் சுரமோடழல் வீக்கம் 

கெட்டேபட்டுப் போமென்றே (16) 

(இ-ள்) 

நிலப்பனங்கிழங்கை யெடுத்து, முலைப்பால் விட்டு நன்றாசு 

வரைத்துப் பசுவின் வெண்ணெய் சேர்த்துக் குழப்பிப் பிளவை 

யின் முகத்தில் பூசவும். ஜ்வரம், அனத்தல், வீக்சம் முதலானவை 

இரும், 

  

௦ 

  

ழ்ரிழினிற்குப்பிட்டு 
———C 

  

மலைசிமைந்த மென்கொடியும் வன்குறுவை நெல்லு 

மலர்சிவந்த ஆவாரைப் பூத்தானுந் -- தலைவிலா 

நீரேபெருத்துவரில் நில்லென்னும் பிட்டதனை 

பூரேயெனக் கொள்ளும் போது (17) 

(இ-ள்) 

கட்டுக்கொடி குறுவை நெல்லரிசி, 

ஆவாரம்பூ 

இவைகளை இடித்துப் பிட்டாக்கி உட்கொள்ள நீரிழிவுகள் 

திற்கும், 

  

௦ 

  

பிளவையிலிருந்து நீர் சசிந்தரல் அதற்கு மருந்து 
Q   

  

செவிரைய wrudsraas Sule und ge தூள்செய் 
தாவிரை. வேர்தன்னை யரைத்துமென். பொடியதாக்கி
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எவிரிரப்பிள வைப்புண்ணி விணங்கநெய்-பூசித்தூளத் 

தூவிடரீரும் வத்திச் சுருதியாய் யுலருந்தானே (18) 

(இ-ள்) 

செனியரையனைக் கொண்டுவந்து நன்றாசவறுத்துத் தூள் 

செய்து கொண்டு, அதே: போல் ஆவாரை வேரையும் வறுத்துத் 

தூள் செய்து, பிளவைப் புண்ணின் மேல் நெய்யைப் பூசி அதில் 

டை தூளைத் தூவவும், நீர் வத்திப்போம், புண்களும் ஆறும். 

- நிள்வைக் குறிக்ள் 

பிளஷ்வ பிறக்கும் 'வகைகேளீர் பிடரிகனத்துத் தலைமுதுகு- 

வ்ளமதிடுப்பு மார்தனிலே வருனோய்பந்து கமலம்போல் 

துளையதாகிக் கண்வெடித்துச் சுத்தித்தோன்று மென்றுயர்ந் 
தோர் 

ரளகபாரமுலையாளே ! அறிந்தே புவியிலுரையீரே (19) 

(இ-ள்) 

பிடரியில் பாரம் ஏற்பட்டுத் தலையும் கனக்கும். தலை, முதுகு, 

மார்பு முதலரின விடங்களில் தாமரை மொட்டைப்போலும், 

பந்தைப்போலும் வீக்கம் ஏற்பட்டுப் பழுத்துப் பல' கண்களுடன் 

உடைந்துபோம். 

இவை பிளவையின் குறிசளாகும், 

  

6 

  

தசமூலாதி நெய் 

0 

  

  

உரைத்தானாக திர்நெய்க்கு உயர்ந்த வில்வம் பெருவாகை 

திரைசேர் பாதிரிமுன்னை சிறுகாஞ்சொறி குங்கிலியம் 
- சிற்றமல்லி



வரையாம்' நெருஞ்சில் வழுதலைபேராமல்லி நாசுந்தி 
கரைசேர் சாறடை மூக்கிரட்டைக் கள்ளிப்பட்டை வேர் 

தாமே (20) 
தாமாவிலங்கைப் பட்டைப்புங்கம் தழைத்த நிலத்துக் 

கடம்புவேர் 
நாமாங்கோஷ்டஞ் சேங்கொட்டை நலத்த எருக்கம் வேர்ப் 

பட்டை 
ஆமாங் கடுக்காய் திப்பிலியும் வையோரொன்று பலம்பத்தாய் 
தாமாயிடித்து 8ீர்கலமுந் தானேகாய்ந்து குறுணிகொள்ளே 
கொள் ளேதிப்பிலி கசதிப்பிலி கூடச்செவ்வியஞ் சிவதைவேர் 
பள்ளத்தெழுந்த வசம்பரிக்கு பகருமப்பைக் கிழங்குடனே 
குள்ளச்கிறுதேக்கு விழலரிசி கொண்டே வகைக்கு மிரண்டு 

மெள்ளவரைத்துக் கஷாயமதில் மிகுத்த யாலினெய் குறுணி 
யுமே 

குறுகவெரித்து வடித்துபின்னுங் கொள்ளக் கொடிய 

(21) 

பலம் 

(22) 

நீர்பிளவை 

மறுகுபாண்டு விப்.ரஜி வயத்தில் குன்மம் மருந்தீடு 
முருகுகல்லு பெருவயறு முதிர்ந்த குஷ்டமுயலுகனு 
மறுமே காசம் விஷப்பாகம் பீலியானந்தவாதந் தீருமதே 

(இ-ள்) 

வில்வவோர் 

பாதிரிவோர் 

சிறுகாஞ்சோறிவோர் 

சிற்றாமல்லி 

வழுதலை வோர் 

நாகநந்தி 

மூக்கிரட்டைவோர் 

1மாவலிங்கைப்பட்டை 

நிலக்கடம்புவோ் 

சேங்கொட்டை 

சுடுக்காய்ந்தோல் ' 

பெருவாகைவோர் 

முன்னை வேர் 

குங்கிலியம் 

நெருஞ்சில் 

பேராமல்லி 

சாறடைவேர் 

கள்ளிப்பட்டைவோர் 

புங்கம்பட்டை 

கோஷ்டம் 

எருக்கம்வேர்ப்பட்டை 

திப்பிலி 

(23)
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இவைகளை வகைக்கு 10 பலம் லீதமெடுத்து ஓன்றிரண் 

டாக:இடித்து 13 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு, அடுப்பின் 

மேலேற்றி, 1 மரக்கலாகும் வரை வற்ற வைக்கவும். பின்னா் 

இப்பிலி யானை த்தஇிப்பிலி 

செவ்லியம் சவதைவோர் 

வசம்பு அப்பைக்கோவைக் கிழங்கு 

சிறுதேக்கு விழாலரிசி 

இவைகளை . வகைக்கு 2 பலம் எடுத்துக் கஷாயத்துடன் 

அரைத்துக் குழப்பிப் பசுவின் நெய் 1 குறுணி சேர்த்து, அடுப் 

பின் மேலேற்றி நன்றாக எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், இந் 

நெய்யில் ஒரு கரண்டியளவெடுத்துத் இனம் 2 வேளை (பாலு 

டனே) உட்கொள்ள நீர் பிளவை, பாண்டு, விப்புருதி, குன்மம், 

மருந்தீடு, நீரில் கல், பெருவயிறு, குஷ்டம், முயலக சந்நி, 

காசம், விஷப்பாசம், Felons, ஆனந்த வாய முதலானவை 

இரும். 

    

எழுநரயிறு, படுநாயிறு லக்ஷணம் 

0 

  

  

எழுநாயராகி லெழும் வலதுபக்கம் 

பழுகாதடி. நெஞ்சில் பார்க்குந்தில் -- வழுவாமல் 

கொந்துசீழ்க் கொள்ளு மனுகாரிடமானால் 

தொந்தப் ப்டுநாய ரென்று சொல் (1) 

(இ-ள்) 

கமுத்தின் வலதுபக்கத்தில் அல்லது நெஞ்சுக்சுடியில் 

ளீக்கம் உண்டாகிச் ஏழ் பிடித்துக்கொள்ளும். அதுவே இடப் 

பக்கத்தில் உண்டானால் “*படுநாயறு"' என்றும், வலப்பக்கத்தி 
லேற்பட்டால் ''எழுநாயிறு'' என்றும் பெயர் வழங்கும்.
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கன்னமூல்க் குறிகள் 
டு ய்ய 

  

கள்னமுல மது வலிகாதிலு 
மன்னியாணி மடித்துற வாங்கிலும் 
சென்னிரெற்றி பிடரியம் சேரநோய் 
சொன்ன 8ீரொடு சோறுங் குமட்டுமே (2) 

(இ--்) 

கன்ன மூலரோகத்தில் கஈதுகளில் வலியேற்படும், தலை, 
நெற்றி, பிடரி முதலான இடங்களில் ஆணி அடி.த்தாப்போல 
'கு.த்துவ்லியுண்டாரும். ஆகாரம், ஜலம் இவைகள் குமட்டும். 

டடத வடட. 

'ஏலிமிச்சம்பரழ வேது 

உ 

  

வெட்டுப்பட்ட புண்ணிற்கு விதித்து முன்னோருரைத்தபடி 

வட்டப்படவே தேசிக்கா யரைத்துப் பாதிமிரண்டாக்கிச் 

சட்டி தனிலே யெண்ணெய்விட்டுத் தழலிலறவே மிகக்காய்ச்சி 
யட்ட மருகு மொத்திடுவ திதற்குப் பின்னே யெண்ணெய் 

விடே (3) 
இடவேயெண்ணெயது தனக்கு யிலந்தைக் கறுக்காய் துடரி 

முட்பூலா 
படரும் நிலத்துக் குமிழ்வட்டு' பசுத்த“வாவரை வசுவேரும் 
கடவாதொக்கீச் சிறுகடுக்காய் காமன்ப்சுரி நாயுருவி 
யடவே யிவையின் வேர்கெர்ண்டு 'ய்தில்மேல்' வைசேர் கடைச் 

சரக்கே (4) 

கோஷ்டம் மதுரம் வேம்பாடம் கொடியின் சிவந்த செவ்வல்லி 

யீட்டுங்கரிய குந்துரிக்க மியசோகப்பூ சதகுப்பை 

மேட்டில்வளரும் மேலமுள்ள மீகாமலிந்த விலவங்கங் 

கூட்டித் தூளியுடன் செய்து கொள்ளீரெண்ணெய் 
புண்ணிற்கே (5)
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(இ-ள்) 

வெட்டுப்பட்ட புண்களுக்கு எலுமிச்சம்பழத்தை இரண் 
டாகம்' பிளந்து, ஒரு சட்டியில் நல்லெண்ணெய் விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றிச் சூடாக இருக்கையில் நறுக்கிய எலுமிச்சம் 
பழத்தைத் தோய்த்துப் புண்ணில் ஒத்தடமிடவும், 

பின்னர் 

இலந்தை துடரி 

முட்யூலா திலக்குமிழ் 

ஆவாரைவோர் சிறுகடுக்காய்த்தோல் 

தப்பிலி பசரிஇலை 
நாயுருவி வோர் 

இவைகளுடன் 

அதிமதுரம் வேம்பாரம்பட்டை 

செவ்வல்லிக்கொடி முந்துருக்கம் 

சிறுநாகப்பூ சதகுப்பை 

ஏலக்காய் fom iby 

இவைகளையும் சேர்த்து (வகைக்கு | தோலா) இடித்துத் 

தூளாக்கி எண்ணெய் 5 சேர் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். இந்த எண்ணொயைப் 

புண்களிலிடவும், 

  

ருத்துப்பட்டத்தீற்கு 

  

குத்துக்குடனே புடைசீலை குடைந்தே யிரத்தக் கள்ளிதன்னை 

முத்துப்போலே விழுரீரை முறித்துச் சும்மா வசைசெய்து 

சுத்தப்படவே யித்தளவாய் துடைத்து வரஈற் சதைதள்ளிச்
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சித்தத்துளங்கா ஜேசிக்காய் சிறந்தவெண்ணெய் ஒட 

வொற்றே (6) 
ஒற்றேயிட்ட. மூணாநாள் ஓடுவிலாமூலம் புள்ளடியு 

மற்றோர்சிறியா தம்பலவே ராமணக்கு முற்றிநன்னாரி 

சித்தத்தேல மிலவங்கந் தின்னுங் கைப்புவேம்பாட 

லுற்றோர்மருதந் தான்கொண்டு வுடலிலெண்ணெயுடன் 
தள்ளே (7) 

(இ-ள்) 

குத்துப்பட்ட இரணத்தில் இரத்தக் கள்ளியைக் குடைந்து 

அதிலிருத்து சொட்டும் நீரைப் (அதாவது பால்) போட்டுச் 

கொண்டுவந்தால் இரணம் (சதை வளர்ந்து) தார்ந்துபோம். 
எலிமிச்சம்பழ ஒத்தடமும் விடாமல் கொடுத்துவரவும், 

3 வது நாள் முதல் 

ஓடுவிர் வோர் சிறுபுள்ளடி. 

சிறுதம்பல வோர் ஆமணக்கு லித்து 

நன்னாரி வோர் சிறிய ஏலக்காய் 

கிராம்பு ::. . வேம்பாரம்பட்டை 

மருது 
இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்து, எண்ணெயில். குழப்பி, 

அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு 
போட்டுவரவும். 

புண்ணிற்கு மருத்துகள் 

ரிம்பரில்த்தைச் சொல்லுவது நிலத்தில்குமிழுந் துடரொடுவின் 
பங்காச்சலத்த மிழத்தோலு மிக்கதேவி தம்பலையுங் 
சும்பிப்பிசினி லரைத்தேகொள் கைப்புமதுரம் வேம்பாட
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லம்புமுதலாய் வெடியுண்டை யாறுமிவையோ ரெண்ணெய் 
செய்யே (8) 

வல்லாயுதங்கள் பட்டவரை மலங்காய முடம்புலர்ந்தால் 

சொல்லும் நிம்ப மதின்றோலைச் சுடவே தண்ணீரதிலூறி 

மெல்ல வித்திவெச்சென்ன விடவேயிடித்துக் குளிப்பாட்ட 
௩ல்லதாகுமென்று சொன்னார் நயந்தேயுரைத்த படியாமே (9) 

(இ-ள்) 
நிலக்குமிழ் வோர் துடரி (இண்டு வோர்) 

ஒடுவித்தோல் தம்பலம்ப் பூச்சி 

சும்பிப்பிசின் அதிமதுரம் 

வேம்பாடம் பட்டை 

இவைசுளா இடித்து எண்ணெயில் முழப்பி அறுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்து, 

2. ஆயுதங்கள் பட்டகாயம் ஏற்பட்டு அதனால் உடம்பு 
மெலிந்தால், வேப்பம்பட்டையை நசுக்கி: வெந்நீர் ஊற்றி ஊற 
வைத்துக் குளிப்பாட்டவும், 

புண்களின் லகஷணங்கள் 

புண்ணும்வெளுத்து நீர்மிகுந்து போதக்குத்துவலி மிகுந்தால் 
உண்மைப்படவே செங்கலங்கள் கொள்ளாதிருக்கி லூன் 

செய்யும் 
திண்மைப்படவே செங்கலங்கல் மிரத்தமாகிற் தீராது 
ஈன்னிக்கீழாய்ச் சீழ்விழுந்து பின்னைகனைக்குஞ் செம்புண்ணே 

(10) 

(இ-ள்) 

புண் வாய் வெளுத்து அதிலிருந்து Sia ay, த்து. வலி 
இருந்து சிவப்பு சதை வளராமலிரூத்துால் புண்கள். தார்ந்து 
ஆறிப்போம், சிவப்புச்சழை அறிகமாக வலளா்ந்தால் புற்கள் 
ஆருமல் சீழ் பொசியும்,
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-வரதகரப் பாரன் லக்ஷணங்கள் 
— 0-— 

வீங்குங்குந்தி மிகவுழையும் விடாமல் திமிர்த்து வீங்கிறிற்கும் 
மாங்கப் புண்ணிற் சலம்விழுந்தா லதுவுந் தினவுஞ் சென்றி 

் செய்யில் 
நீங்கிச் செவ்வே: தீராது நெடுகாட்படவே மசகிநிற்கும் 
தேங்கச்சுட்டுப் புகைத்துவிடத் தீரும் வாதக்கரப்பனதே (11) 

(இ-ள்) 
உடலில் வீக்கம் உண்டாகும், வலியேற்படும், உடலில் 

மதமதப்பும் உண்டாகும், அரிப்பு ஏற்படும், நாட்பட்டுக் 
குணமுண்டாகும். 

புகைபிடித்தால் தான் இரும், 
—O-— 

வரதக்கரப்பரன் லக்ஷணங்கள் 
——_——_—_—— - 

Gaersgipre amsghas Cara புண்கள் தன்னில்: 

வந்துவல் லாயுதங்கள் வடுவற தைத்திடத்தில் 

சந்துதாழ் மொழிபெருத்தவ சைவுதானங்க ளாகிற் 
வந்துதான் தொடுக்குஞ்சேதி வாதமாங் கரப்பனாமே (12) 

(இ-ள்), 
அதிச்வலியுடன். கூடிய புண்களிலும், ஆயுதங்களினால் 

தறுக்கப்பட்டுத்ி தையல் போட்டவிடங்களிலும், மூட்டு 
முதலான அசையும் இடங்களிலும், விரணங்கள் உண்டானால் 
அது வ்ஈதக்கரப்பான் கு.றிகளாகும். 

 வண்ணைகளளை CO eee 

வரதக்கரப்பரனுக்குத் தைலம் 

அவனக் (0) அவவை 

ஆவிரை கொன்றை தூதுளை நிலவேம் 
பாமிடும் குமிழின்வே
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ராகிய மதுரம் சிவனார்வேம்புடன் 

சூரைகருஞ் சூரை 
மேவிரை நாயுரு வினன்னாரி 

மிலவெள்வேர் வெள்ளுள்ளி வேம்பாடல் 

மிளகுடன் மஞ்சள் சென்னகரைத்தோல் 

மேவிடு கோஷ்டமுடன் 

-பாவிரைசாதிக் காய்க்கடுதானி 

நெல்லிபரவிடு சமனாகப் 

பாகமு நேகரை ரீரதுகொண்டு 

பதமெண் ணெயதில் 

விரை காயிடு மெழுகே கைகொள் 
பதம்நேரிடு புண்ணிலிட 

ஈீளியமேலு மூறிடவுட்கொள் 

நேகிட வாதக் கரப்பனதே 

(இ-ள்) 

ஆவாரை 

தூதுவேளை 

குமிழம் வேர் 

சிவனார் வேம்பு 

கருஞ்சூரை 
நன்னாரி வோர் 

வெள்ளுள்ளி 

மிளகு. 

சன்னலவங்சுப்பட்டை 

சாதிக்காய் 

தான்றிக்காய் 

(13) 

கொளன்றைவேர் 

நிலவேம்பு 

அதிமதுரம் 
சூரைவேர் 

நாயுருவி 

வெள்வேலம் வோர் 
வேம்பாரம்பட்டை 

மஞ்சள் 

கோஷ்டம் 

கடுக்காய் 

நெல்லிவற்றல் 

இவைகளை வகைக்கு | விராகனெடை வீதமெடுத்து இடித்து 

ஒரு பாத்திரத்திலிட்டுத் தண்ணீர் விட்டு 2யற வைத்து நன்றாக 

வரைத்துக் கொண்டுச் சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 8 சேர் 

விட்டு அதனுடன் குழப்பி, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்து, மெழுகு 

பதத்தில் இறக்கவும்.
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இத்தைலத்தைப் புண்களிலிடவும். உடம்பிற்கும் தேய்த்து 
ஸ்நானஞ் செய்யவும். 

அணக (0) —_— 

வசதக்சரப்பானுக்கு வேது 
கூ (1 வனை 

புங்கிலை கழற்சிலை குதிரைவாலி புளியிலையும் பொடுதலையும் 

குறிஞ்சிகூட் 
தெங்கிலையும் பருத்தி பாவட்டைதான்றி திரையுமுள்ள கட 

லிராஞ்சி பூனைக்காலி 
பங்கடவே பாண்டமிட்டு வேதுகாய்ச்சு பருத்தவுடல். தனில் 

விட நோவுந்தீரும் 
பொங்குமுடல் வடிவாகும் கரப்பான்வாதம் போக்கிவிடுங் 

கண்காணாப் புவியோர்செய்து 
இங்கு௩ல மாகவே பண்ணுவோர்க்கு மிதமாகும் வாதகரப் 

பனாமே (14) 

(இ-ள்) 
புங்கம் இலை குழற்சியிலை 
முதியார் கூந்தல் புளியிலை 
பொடுதலை குறிஞ்சாவிலை 
தென்னம்ஓலை பரு த் தியிலை 

பாவட்டை தான்றியிலை 

கடலிர ஞ்ரிப்பட்டை பூனைக்காலிவித்து 

இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்து வைத்துக்கொண்டு 
8 மடங்கு தண்ணீர் விட்டுக் கஷாயமாசச் செய்து, உடலில் 
விட்டுக்கொண்டு ஸ்நானம் செய்யவும். வீங்கிய உடலும் 
வற்றும், கரப்பான் நீர், வாதம் முதலானவை தீரும். 

கணைக் (0) ௯ அவவை. 

9ிசங்கதாரி எண்ணெய் 
ணன். 9 கண் 

இதமான செங்கதா ரிவேர்கள்ளி 
யிடுகுஈன் னாரிவேர் துராயின்வேர் கொண்டு
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நிதமாக முருங்கைப் பட்டை வெள்ளுள்ளி 

நேராய்வசம்பு சமன் கொண்டரைத்துப் 

பதமாக யெண்ணெய் தன்னோடெரித்துப் 
பரிந்துமே லிட்டருந்து நீயென்ன 

விதமாய்''வருகின்ற் வாதகரப்பான் ் 
விஷ்மற்று மாறும் நிசமுத்ததாமே: (15) 

(இ-ள்), 
செங்கதாரிவோ் கள்ளிவோர் 

் நீன்னுரிவேர் துராவேர் 

முருங்கைப்பட்டை பூண்டு 

வசம்பு 

இவைகளை சமனெடுத்து (வகைக்கு 1] வராகனெடை வீத 

மெடுத்து) த் கண்ணீர் விட்டு நன்றாகவரைத்துச் சுத்தமான 

நல்லெண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்கவும், இந்த எண்ணெயில் | காசெடை 

வீதமெடுத்து உட்கொள்ளவும், வாதகரப்பான், விஷங்கள் 

முதலானவை தரும். 

செரறிகரப்பரன்' குறிகள் 

0 

    

போதச்சிரமே வறண்டுமிகப் பொருந்துமிளைக்க விடுவதெனில். 

மோதப்பத்திச் சொரிக்திருக்கும் மூக்கால்நீருஞ் விழவேண்டுஞ் 
சே.தப்படவே பித்தமிகச் செய்யுங் குணங்கள் சீரெட்டுங் 

காதத்துடத்தின் வாய்மிடறு சொறியிற்கண்ட கரப்பனிதே (18) 

(இ-ள்) 
தலை வறண்டு, உடல்' இளைக்கும், உடலில் அரிப்பு ஏற்படும். 

மூக்கிலிருந்து துர்நீழ் கழியும், 'பி.த தம் அதிகரிக்கும். 

இவைகள் சொறிகரப்பானின் குணங்களாகும்,
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வறட்சிக் கரப்பான் குறிகள் 

௦ 

    

கால்தலை யுடம்பதெங்கும் கனக்கவே சிறுசிறங்காய் 
சேலது கடிதுவத்தித் தினவுடன் சொறிவதாகிச் 
சாலவே காதுநாசி மிடறுதான் தாதாதாகில் , 
மால்தரும் மடந்தை மாதே! வறட்சிசேர் கரப்பானாமே (17) 

(இ-ள்) 

கால், தலை, உடல் முதலான உறுப்புக்களில் பார முண் 
டாகிச் சிறு சிறு சிறங்குகள் தோன்றும் அது மிகுந்த வேதனை 
யைத் தந்து அரிப்பையுண்டாக்கும். சாது, நா, மிடறு 
முதலான இடங்களிலும் பரவும், 

இது வறட்சிக் கரப்பானின் இலட்சணங்களாகும், 
௦ 

  

கரப்பரனுக்குப் பூங்கெண்ணெய் 

  

௦ 

  

புங்கங்கொட்டை பசுமஞ்சள் புதியவெள்ளைப் பாஷாணம் 
மங்குச்சொன்னோம் வேம்பாடலவுரிச்சாறு நல்லெண்ணெய் 
பங்கப்படவே சொறியாமல் பதத்தில் வடித்து மேல்பூசத் 
தங்கிப் பின்னோர் தாள்வெய்யத் தண்ணீர்தனைக்குளி தறு 

காதே (18) 

(இ-ள்) 
புங்கங்கொட்டை பசுமஞ்சள் 
வெள்ளைப்பாஷாணம் வேம்பாடம்பட்டை 

இவைகளக் சமனெடுத்து (1 பலம்) அவுரிச்சாறு விட்டு 
நன்றாக வரைத்து அவுரிச்சாறு, நல்லெண்ணெய் இவ்விரண்டும் 
வகைக்கு 5 சேர் எடுத்து ஒன்றாகக் குழப்பி, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப்பதத்தில் இறக்கவும், இந்த எண்ணெயை 
உடம்பில் பூசிக் கொண்டு உஷ்ண ஜலத்தில் ஸ்நானஞ் 
செய்யவும்,
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சிலேத்ம கரப்பரன் குறிகள் 
—O — 

அய்யிற்கண்ட கரப்பானழிந்த புண்ணாந் தினவாகி 

மெய்யும்மேனி வெப்பங்கு குரலுங் கம்முங் குற்றிருமும் 

நைய்யும் புண்ணாறிவிடு (ஈருவல்) நலமா முடலே ஈடு 

நடுங்கும் 

தொய்யு முடலைத்துவைத்ததுபோல் சொல்லீர் சேத்துமக் 

கரப்பனிதே (19) 

(இ-ள்) 

கபக்கரப்பானில் உடலில் புண்கள் ஏற்பட்டு, அரிப் 

பெடுக்கும். தேசத்தில் சூடு அதிகரிக்கும். குரல் கம்மும் 

குத்திருமல் ஏற்படும், நாற்றமெடுக்கும். உடல் நடுங்கும், 

் சண்டை () come 

கபக்கரப்பனுக்கு வெருகன் கிழங்கெண்ணெய் 

——o— 

வெருகங்கிழங்கு பிரண்டைவேர் மிக்கப்பருத்தித் தன்சாறு 

வருவேம்பாடல் வெள்ளுள்ளி வசம்பு பூதக்கரப்பானுடன் 

பெருமாவலிங்கைப் பட்டைச்சத்து பின்கருஞ்சீரத்ததண்ணெ 

யுந்தான் 
மருவாய் கெந்தந்துரிசத்து வளமாமய்யின் கரப்பனிதே (20) 

(இ-ள்) 

வெருகன் கிழங்குச் சாறு 

பிரண்டை வேர் சாறு 

பருத்தியிலைச்சாறு 

இவைகளை யொன்று. கலந்து, 

வேம்பாடம் பட்டை. பூண்டு 

வசம்பு பூதக்கரப்பான் பட்டை 

. மாவலிங்கைப்பட்டை.  கருஞ்ேகம்.
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இவைகளை வகைக்கு | வாரகவெடை அீதமெடுத்து தன்றாக 
அரைத்து, நல்லெண்ணெயும் 5 சேர் விட்டு ஒன்றாகக் 
குழப்பியடுப்பின் மேலேற்றி, எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவைத்துக் 
கொண்டு, சுத்திசெய்த: கெந்தகத்தையும், துரிசையும் அதில் 
பொடித்துப் போட்டுத் தேய்த்து ஸ்நானஞ்: செய்யவும்; கபக் 
கரப்பான்கள் .தீரும். 

——- Qe 

ரலை, புண்ணிற்குக் “குறுவை tosay”’ 

—a QO வாகம். 

கருங்குறுவை பொரிமாறில் சூதங்கா 

சிஈறடகொள்க ழற்சியிலை துளசியிலை கூட 
வருஞ்சீர கங்கருஞ் சீரகஞ்சூரைப்பட் 

டை மருவு வெற்றிலை நாலு 

வருந்தியி டித்துப்பின் வெருகடியவ்வளவு வெந்நீர் 

கொள்வீர் புளிதவிர வேணுமதுகண்டீர் 

சுருங்குமது சூலைப்புண். வாதபித்தக் கரப்பான் 

தொக்கு மைய்யின் கரப்பானேகிடுமே. (21) 

(இ-ள்) 

கருங்குறுவை யரியை வறுத்து மாவாக்கி அதில் சுத்தி 
செய்கு பாதரஸம் 1 காசெடை எடுத்து நன்றாக அரைத்து 
வைத்துக் கொள்ளவும். 

- கழற்சிலை துளசியிலை 

சரகம் குருஞ்சீர்சம் 

ரூரைப்பட்டை வெற்றிலை 

இவைகளை வகைக்கு காசெடை யெடுத்து இடித்து 
மாவுடன் குழப்பி ஒரு வெருகடியளவெடுத்து வெத்நீருடன் 
உட்கொள்ளவும், 

பத்தியம்: 

புளியை நீக்கவும்,
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சூலைப்புண், வாதபித்தக் சுரப்பான், கபக்கரப்பான் 

முதலானவை நீங்கும். 

விரணங்களுக்கு ““வேலம்பட்டை மயெண்ணெொய்'” 

  

வெள்வேலம் பட்டைகருங் காலிவைர 

மிக்கபலம் பத்தாகவே 

தள்ளாத வேர்க்கொம்பு மவ்வளவும் கூட 

தகத்துரீர் தூணி முட்டுச் 
சாரமது நானாழி இளரீர்மட்டைச் 

சாறு நானாழிகூட்டிக் 

கொள்ளாத எண்ணைகா னாழியதுகூட்டிக் 

கூடவேதுவர்ச்சிகைச்சிறு தேக்குத் 

தாரம்குளிர் மஜியினுப்பு மஞ்சள் 

துள்ளாத ஏலம் வசம்புபெருங்காயமிவை 

காய்ச்சித் தோணவே கொப்பளிக்கப்பல 

விரணம் துடராது பின்னகலுமே (22) 

(இ-ள்) 

வெள்வேலம் பட்டை கருங்காலிவைரம் 

இவ்விரண்டும் வசைக்கு 10 பலம் 

சுக்கு 10 பலம் 

இவைகளை இடித்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 4 மரக்கால் 

சுத்த ஜலம் விட்டு, 4 நாழியாகும் வரை வற்றவைக்கவும். 

இதனுடன் இளநீரின் மட்டையை யிடித்துப்பிழிந்த சாறு 

4 படியும் சேர்த்து நல்லெண்ணெயும் 4 படி விட்டு ஒன்று 

கலந்து,
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பிஞ்சுக் கடுக்காய் சிறுதேக்கு 

இந்துப்பு மஞ்சள் 
ஏலக்காய் வசம்பு 

பெருங்காயம் 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து, சாறு 
கலந்த எண்ணெயுடன் கலக்க அடுப்பின் மீதேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்க வடிக்கட்டி மேலேபூரிக்கொண்டு ஸ்நானம் 
செய்யவும், இதனையே, வாயிலிட்டுக் கொப்பளிக்கலாம். 

பற்பல விரணங்களுந் இரும். 

  -௦ 

  

விரரைங்களுக்கு இலவங்கப்பட்டை யெண்ணெய் 

  

——-O 

இலவங்கப்பட்டை முருங்கைவேர் புங்கம்வேர் 

இவை வகைபலங்கள் பத்து 

இருதூணி ஈீர்விட்டு நாலிலொன்றாக 

இசையவே காய்ச்சி வாங்கி 

நல்கின்ற பங்கம்பாளை வேர்விழலரிசி 

நல்லேலங் கச்சோலமும் 

நாரிலவங்கத் திரிபலை திரிகடுகு 
நற்காய மிந்துப்புமே 

பலமான சிறுதேக்கு யவட்சாரவிழலரிசி 

பேர்முத்தமஞ்சள் மதுரம் 

பேரான' சீரகமோமமொடு தாரம் 

பெருகநாற் கழஞ்சு கூட்டி 

விலகானஇளரீர் மட்டைச் சாறுநானாழி 

வெள்ளாட்டுப் பாலுமளவு 

மிக்கப்படி காய்ச்சி வாயில்விடுகொப்புளி 

விரணங்க டுப்பாறுமே (23)
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(இ-ள்) 
இலவங்கப்பட்டை முருங்கைவோர் 

புங்கம் வோர் 

இவைகள் வகைக்கு 10 பலம் எடுத்து இடித்து ஒரு 

பாத்திரத்திலிட்டு, அடுப்பின்மேலேற்றி நாலிலொன்் 

முகக் காய்ச்சவும். 

இதனுடன் 
ஆடு&ீண்டாப்பாளை வேர் 

ஏலக்காய் விழலரிச 

கிராம்பு பூலாங்கிழங்கு 

கான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல் 

சுக்கு கடுக்காய்த்தோல் 

மிளகு இப்பிலி 

இந்துப்பு பெருங்காயம் 

யவச்சாரம் சிறுதேக்கு 

மஞ்சள் அதிமதுரம் 

சீரகம் பெருங்கோரைக்கிழங்கு 

தேவதாரம் ஓமம் 

இவைகள் வகைக்கு 4 கழஞ்சு ($ பலம்) வீத 

மெடுத்து இளநீரின் மட்டைச்சாற்றினால் அரைத்து, 

இளநீர்மட்டைச்சாறு 16 படி 

வெள்ளாட்டுப் பால் 
ay 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 16 படியும் விட்டு 

ஒன்று கலந்து அடுப்பின்மேல் வைத்துப் பக்குவத்தி 

லிறக்கி வைத்துக் கொள்ளவும். இந்த எண்ணெயை 
வாயில் விட்டுக் கொப்பளித்தால் வாய் விரணங்களாறும். 

உடலில் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்தால் உடல் புண்கள், 

சுடுப்பு முதலானவை தீரும், 
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பல் அசைவிற்கு மரந்து 

  

(0) “வதை 

மருக்கா.௦ர வேர்மருதந் தோல்கிட்டங் 
கடுக்காய் கருங் காலிலை-ப்பூ - நறுக்கி 
நாலிலொன்றாய்க் காய்ச்சி நாலுகாள் கொப்பளிக்கப் 
பாலன் பல்லாம் விருத்தன் பல் (24) 

(இஸ்) 

மருக்காரை வோர் மருதந்தோல் 

இட்டம் சுடுச்சாய்த்தோல் 

கரு ங்காலிச் சத்து 

இவைகளை  சரிஎடை இடித்து, அடுப்பின் மேலேற்றி 

  

  

நாலிலொன்றாக வற்ற வைத்து நான்கு நாட்கள் வாய்க் 
கொப்பளிக்கவும். பற்களின் அசைவு நீங்கும், 

௦ 

கரப்பரணுக்குக் “கமர்போரு எண்ணெய் 
Qe 

கார்போகம் ரீரெட்டி. கஸ்தூரி மஞ்சள் 
. கடியரஸ கெந்தக கருஞ்சீரகழும் 

ரீர்மேவு தேங்காயின் பால்கூட்டி யரைத்து 
் நேராக ஈல்லெண்ணெய் பாகமுடனெரித்து 

ஏரான இவ்வெண்ணெய் உடல் மீதிலிட்டு 
இறங்கப் பொழுதொடு அரப்பொடு குளித்தால் 

வாராது சொறிகளது சீராகுமானே 
வண்பான புளிகசப்பாகாது தானே (25) 

(இ-ள்) 

கரர்போகவரி நீரெட்டி(நீரடிமுத்து) 
சஸ்தூரி மஞ்சள் சுத்திசெய்த பாதரஸம் 
சுத்திசெய்த கந்தகம் ($பலம்) 
க்ருஞ்சேகம்
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இவைகளைச் கரி எடையெடுத்துத் தேங்காய்ப்பால் 

விட்டரைத்து, நல்லெண்ணெயுடன் (5 சேர்) குழப்பிப் 

பதத்தில் காய்ச்சி வடிக்கவும். இந்த எண்ணெயை உடம்பில் 
தேய்த்துக் கொண்டு ஒரு நாள் முழுவதும்  ஊறிச் 

சாயங்காலம் அரப்புத் தேய்த்துக் குளித்தால் சொறி 

சிரங்குகள், இரும். புளி, சசப்புப் பதார்த்தங்களை நீக்கவும். 
—— Oa 

கரப்பரனுக்கு '“வில்வப்பத்திரி எண்ணெொய்'” 
tm Qa 

வில்லையிலை வெத்திலைசின் னியிலையபுங்கு 

விதமான குப்பைமேனி மிலைபின்னுஞ் 

சொல்லரிய நாவல்பட் டையாதண்டை 

துவரான ஒதியம்பட் டையுட்சாறு 

ஈல்லமுட் கழக்கொடிலை யுடனுட்சாறு 

னாழிவகை நேராக யெண்ணெயொரு நாழி 

வெல்லவே ஏலமிலவங்க மிதனோடு 

மீறுசத குப்பையுடன் ரோகணியுமாமே (26) 

ஆசியதோ ரழிஞ்சில்வேர் பூதகரப்பன் 

தோலாக வெடைசரிகொண்டு பாகமிதனோடு 

வேகவிடு எண்ணெய்வடி. மெழுகுபதமாக 

வீறுதலைகான் முழுக யேகிவிடும்கோவு 

வாகினிய கபாலவினை தீருமது கரப்பான் 

வாதமொடு பித்தகரப் பானும்போக 

பாகினிய வெண்ணெய்க்கு நேர்புளியு மாகா 

பத்தியங் சசப்புவிடு சுத்தமிதுதானே (27) 

(இ-ள்) 

லில்வ இலைச் சாறு சின்னியிலைச் சாறு 

புங்கன் இலைச் ,, குப்பைமேனியிலைச்சா று 

மநூகப்பட்டைச் சாறு
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ஆதண்டைச்சாறு ஒதியம்பட்டைச் சாறு: 

கழற்ரிக்கொடியிலைச்சா று 

இவைகள் வகைக்கு | படி 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 1 படி 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

சதகுப்பை சுடுகரோ இ.சி 
அழிஞ்சில் வோர் பூதகரப்பான் பட்டை 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து இடித்துத் தூள் செய்து 
போட்டு ஒன்றாகக் கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 
பதத்தில் வடிக்கவும். இந்த எண்ணெயினால் தலைமுழுவர, 

கபாலநோய், கரப்பான் புண், வாதக்கரப்பான், பித்தக் 

கரப்பான் முதலானவை நீங்கும், 

புளி, கைப்புச் சுவையுள்ள பதார்த்தங்களை நீக்கவும், 

— o—_—- 

மண்டைக் கரப்பான் குறிகள் 

—_—_Oo-—- 

சிரஸில் வலிக்கு மயிற்காலிற் சிறங்கா யழிஞ்ச புண்ணாகும் 

பரவிச்செவியில் சீழ்பாயும் பக்கங்கழுத்தடி கண்டுகட்டும் 

விரசங்கொண்டு வேதனையும் மிகவும் பிடறித்தலைநோகும் 

வர சேயரிந்த குழல் மடவீர்! மண்டைக்கரப்பான் 

குணந்தானே (28) 

(இ-ள்) 
தலைவலி ஏற்படும், மயிர்கால்கள் தோரும் ஏறங்குகளாகிப் 

புண்ணாகும். காதிலிருந்து சீழ்வடியும், பக்கங்கள், கழுத்தின் 
அடிபாகம் முதலான பாகங்களில் கண்டுகண்டான வீக்கம் 

உண்டாகும். வேதனை யதிகரிக்கும். பிடரி, தலை முதலான 

இடங்களில் வலி ஏற்படும். இவை மண்டைக்கரப்பாவின் 

குறிகளாகும்,
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சிறங்கிற்குச் **சங்கங்ருப்பி எண்சிணய்”* 

  

0 கெ 

குணஞ்சேர் சங்கங்குப்பியிலை குப்பைமேனி பேய்ப்பீர்க்கு 

மணஞ்சேர் நொச்சிச் சித்திரப்பா லவரை மருவுந்துளசியிலை 
யிணஞ்சேர் கள்ளியவுரியிலை இசையாப்பேயின் திமிட்டியுடன் 
ணஞ்சேர் சாறுவ..யுழக்கு நேராமெண்ணெய் யாமணக்கே(29) 

ஆமாமணக்கும் வெட்டிவே ரறிய கிராம்பு விழலரிசி 

தாமாங் கோட்டம் துரிசுதுத்தம் சாரும் வளரகில் காரமுடன் 

மாமங்காக மாரிவித்து அரைத்துக் கரைத்து எரித்திறக்கில் 
வேமாம் வெத்திலை யரிந்திட்டு விதமாய் சிவந்தல் 

சிருங்குவிடுமே (10) 

(இ-ள்) 

சங்கங்குப்ரியிலை குப்பைமேனி 

பேய்ப்பீர்க்கு O Hird Rud oy 

அம்மான் பச்சரறிமி துளியிலே 

கள்ளியிலை அவுரியிலை 

பேய்த்துமிட்டியிலை 

இவைகளின் சாறுகள் வசைகச்கு | உழக்கு, 

ஆமணக்கெண்ணெய் [0 உழக்கும் சேர்த்து ஒன்று லந்து 

ஆமணக்கம்வித்து வெட்டுவோர் 

ரம்ப விழல்ரிசி 

கோஷ்டம் Bila 

அத்தம் அடல்கட்டை 
காக்கைக்கொல்லிவித்து 

வெங்காரம் 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் விதமெடுத்து இடித்து அத்த 
எண்ணெயுடனே போட்டுத்துழாலி எரித்துப்பதத்இுல் இறக்கவும். 

5
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எண்ணெய் சூடாக இருக்கும் போது இரண்டு “அல்லது 3 
வெற்றிலையை அரிந்து போட்டுச் வந்தவுடன் எடுத் துவிடவும், 
இந்த எண்ணெயை உள்ளுக்கும் கொடுத்து மேலும் 
பூசச்சிறங்குகள் நீங்கும். 

கண்ணக். Oo — 

HIG MAD VUHTEP Ys ois Nesor iis 

——o — 

மேவிடுகரு நொச்சி நாயுருவி .வெள்ளருகுங் கோழியவரையிலை) 
பாவிடு செருப்படி பொடுதலையும் பாருங்கோடக சாலையுடன் 
காவில் காட்டு மல்லிகையும் காதிமணத்தக்காளியிலை 
தாவிடு வகைக்கோ ரூழக்காகச் சாறுகஞுடனே கொள்வாயே 

(31) 
சாறுகளுடனு மவுரிப்பிராய் சங்கம்வேருங் கரிசாலை 

தேறுள வெருகின் கிழங்கப்பை செம்முள் ளிகருஞ்சூரை 

கூறுள காக்கணங்குறுகுங் .. கீரை முடக்கொத்தான் 
மாறுள கீழா நெல்லியுடன் வகைக்கோர் சமனாய்வேர் 

கொண்டே (32, 

கொண்ட கருஞ்சீரகம் வசம்பு குலவுமேலமி லவங்கம் 
கண்டபூதக் கரப்பனுடன் கடியமிளகு சதகுப்பை 
பண்டங் கோட்டந் திப்பிலியும் பாளமல்லிவேம்பாடல்' 
துண்டக்கிராம்பு வெள்ளுள்ளி சுகமாய்ச் 'சரி.கொண்ட 

ரைப்பாயே (33) 

அரைத்துச் கரைத்துக் சித்தாமணக்கி ணெண்ணெய் தனைப் 

புகட்டி 
விரைத்துக்காய்ச்சி வடித்தெண்ணெய் மேலும்பூசி யுட்கொள்ள 
சிரத்தில் கரப்பான் மேனிதனிற் செங்கரப்பான ரிகரப்பான் 
நிரைத்து வீங்குங் கரப்பான் விதம் நீங்கு தென்றார் 

முனிதாமே (834) 

(இ-ள்) 

கருதொச்சிச்சாறு தாயுருவிச்சாறு 

வெள் ளருரு கேஈுநியவரையி”;



67 

செருப்படி பொடுதலை 
மணித் கக்காளி கோடசுசாலை 

இவைகளின் சாறுவசைகள் 1 உழக்கு 

அவுரி பிராய் 

சங்கம் வோர் கரிசாலை 

வெருகங்கிழங்கு அப்பக்கிழங்கு 

செம்முள்ளி ் கருஞ்ரூரை 

காக்கணம் வோர் குறுகு 

முூடக்கொத்தான் சீழாநெல்லி வோர் 

இவைகளின் வேர் சமனெடை ( வகைக்கு 1 பலம்) 

கருஞ்சீரகம் வசம்பு 

ஏலக்காய் இலவங்கம் 

. ூீத்கரப்பான் பட்டை- மிளகு 

சதகுப்பை கோஷ்டம் 

இப்பிலி பேராமல்லி 

வேம்பாடம் பட்டை இராம்பு 

வெள்ளைப்பூண்டு 

இவைகளும் வசைக்கு 1 பலம் எடுத்து எல்லாவற்றையும் 
இடித்துச் சூரணஞ்செய்து, சாறுகளுடன் சேர்த்து, சிற்றாமணக் 
கெண்ணெய் 10 உழக்கு சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பக்குவத்திலிறக் 
கவும். இந்த எண்ணெயை உடலில் பூசிக்கொண்டு, உள்ளுக்கும் 
சாப்பிடவும், கரப்பான், செங்கரப்பான், அரிகரப்பான் 
வீங்குகரப்பான் முதலானவை தீரும், 

  

0 அவக 

கர.ப்பானுக்குத் “கண்ரைர் விட்டான் எண்ணெய்”' 

௦   

  

நீ ர்வள்ளி $வேப்பிலைேப௬ மஞ்சள் நீண்ட புங்கின் பாலுடனே 
வாரீர் வகைக்குச் சாறுழக்கு மறுகும் மஞ்சள் மரமஞ்சள்
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பாரீர் நாரி மஞ்சிட்டிப் பகரும் கடுக்காயு மரோகணியுந் 
தாரீர் சம்பிப்பிசின் துத்தம் தானேசித் தெண்டணெதனைப் 

wee (35) 
(இ-ள்) 

நீர்வள்ளிக்கிழங்கு வேப்பிலை 

(தண்ணீர் விட்டான்) 

பசுமஞ்சள் புங்கம்பால் 

இவைகளின் சாறு வகைக்கு 1 உழக்கு 

மஞ்சள் மரமஞ்சள் 
நன்னாரிவேர் . மஞ்சிஷ்டிக்கிழங்கு 

கடுக்காய்த்தோல் கடுகரோடுணி 

கம்பிப்பிடுன் துத்தம் 

இவைகள் வகைக்கு 1 வராகன் எடை.வீதமெடுத்து இடித்து 
மூன்சொல்லிய சாற்றுடன் குழப்பிச் சித்தா மணக்கெண்ணெய் 
4 உழக்கு விட்டு ஒன்றாக்கக் கொதிக்கவைத்து பதத்தில் 

இறக்கி வைத்துக் கொள்ளவும், இத்தைலத்தை மேலே பூசச் 
சிறங்குகள் நீங்கும், 

  

QO eres 

மண்டைக் கரப்பர வுக்கு 

உள்ளியாமணக்கெண்ணெய் 

amen () 

  

வெங்காயுள்ளி வசம்புடனே வெளுத்தைப்பிசினி கல்௩ண்டு 
ஈங்காரெள்ளி ளெண்ணெயுடன் நறுக்கியெருக்கம் 

பழுப்புடனே 
பொங்காதெரித்துக் காதிலிடப் பொறுக்குந்தினவு 

நீர்ப்பாய்ச்சல் 
மங்காதிதனைப் பிறப்பூச மண்டைக் கரப்பான் மான்றிடுமே 

(36)
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(இ- ன்) 

மிவங்காயம் கசப்பு 

வெளுச்சைப்பசின் நண்டுக்கல் 

இவைகளை இடித்து (1 பலம்) நல்லெண்ணெய் 1 சேருடன் 

குழப்பி, அதில் எருக்கம்பழுப்பு ஒன்றையிட்டுப் பொங்காமல் 
எரித்து வைத்துக் கொள்ளவும், இதனைக்காதுகளில் இட்டு 
வரவும், அரிப்பு, நீர்வடிதல், மண்டைக்கரப்பான் முதலியவை 

தீரும். 
——— 0   

சீழூதாதி எண்ணெய் 

  

௦ 

  

சீழூமாதி யெண்ணெயது தேவைப்பேய்பீர்க்கி லையெருக்குந் 
தீழூளூத்தா மணிவேப்பில் சிறந்த இலைக்கள்ளி புளிமடலி 
தாழூர்சேரும் பசுமஞ்சள் தக்காளிகரி சாலங் கருநொச்சி 

ஆமூதாரு ரவில்துவைத்த சாறுவை யொடுழக்கா மறிவாமே, 
| (37) 

அரிதா ரமனோசிலை கார்போக மரிசிசேவகன் பூடுநெய்தல் 
முரிதாமுத்தக் காசுதுத்த மிளகுதிப்பிலி கெந்தகமும் 

பெரிதானாகப் பூமாஞ்சில் பிறிமாப் பச்சிலை கச்சோல 

முரிதாளு சூடன் ஈல்லெண்ணெ யுடனெரிப் பூசிக் குளிப்பதுவே 

(96) 

(இ-ள்) 

பேய்ப்பீர்க்கன் இல எருக்கிலை 

உத்தாமணீயிலை வேப்பிலை 

இலைக்கள்ளி புளிமடலி (புளியரனை) 

பசுமஞ்சள் தக்காளி 

கரிசாரங்கண்ணி கருநொச்சி 

இவைகளின் சாறு வகைகள் வகைக்கு 1 உழக்கு எடுத்து 

ஒன்று கலந்து.
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அரிதாரம் மனோசிலை 

சரர்போகவரிரி சேவகனார்பூண்டு 

நெய்ருல் கோரை க்கிழங்கு 

துத்தம் மிளகு 

திப்பிலி செந்தகம் 

சிறுநாகப்பூ, சடாமாஞ்சில் 

பச்சிலை க்ச்சோலம் 

சூடம் 

இவைகளை வகைக்கு | வராகனெடை வீதமெடுத்து ஒன்று 

செய்து பொடி செய்து முன்சாற்றுடன் சேர்த்து நல்லெண்ணெய் 

10 உழக்கும் கூடலிட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 
இறக்க வைத்துக் கொண்டு, உடம்பில் தேய்த்துக் குளிக்கவும், 
சொறி சிரங்குகள் நீங்கும், 

—— 0 

  

வறட்சிக் கரப்பரன் குறிகள் 

9     

வார் சொல்லரிந்து வசங்காதே வரட்சிக்கரப்பான் வஎ்க்கேளிர் 

ஊறுஞ் சொறிதான் பரபரத்து யுடம்புமிகவே பதைப்புண்டாய் 

தீரு மிருந்து பரந்தேறுந்திதமாய் சாம்பல் மொருக்கேரு 

மாறு மொருவற் குண்டெண்ணில் சடாய்ப் புலால்மேல் ் 
நாறுவதே (39) 

(இ-ள்) 

உடம்பில் சொறி ஏற்பட்டு உடம்பில் மீதி உண்டாகும்: 
உடம்பில் சாம்பல் நிறமுள்ள பொருக்குகள் ஏற்படும். தேசத்தில் 
புலால் நாற்றமும் நாறும். 

(ற கணைகள்
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சிறநங்மிற்குத் “தண்ணீர்விட்டான் எண்ணெய்: 

— 0—— 

தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கின்சாறு தழைத்தப் பருத்தியிலைச்சாது 

வுண்மைக் கரிசாலஞ்சாறுவரிக் குமரிமடல்சோறு நாழியதாய் 

_ உண்மைச்குரிய தூதலையுற் றேனாலுப லமென்று: 

ஈன்னியபடியே கஷாயத்தில் நன்றாயூறப்போடுவதே (40) 

ஊறிப்பிழிந்து வடித்தெடுத் தேரஞ்சு ரெண்டாய்க் காய்ந்த பின்னை 

யாறிப்போ முன்னைபதிலெண்ணே யடுக்காய் நாழியுரிவிட்டுக் 

கூறிப் பெரிய சிவந்ததொரு கொடிவேலி கருஞ்சீரகம் வேம்பாடல் 

வேறக் கூட்டவேண்டாமே எட்டே கழஞ்சுமிது கொள்ளே (4) 

(இ-ள்) 

தண்ணீர் விட்டான் இழங்குச்சாறு 1 படி 

பருத்தியிலைச்சாறு [ படி 

கரிசாலங்கண்ணிச்சா று 1 படி 

சோற்றுக்கற்றாழைச்சாறு 1 படி 

4 பலம் வேரைக்காய்ச் எடுத்த 

தூதுவேளை வேர்க் கஷாயம் 1 படி 

இவைகளை யொன்று சேர்த்து, அடுப்பின் மேலேத்றி 

ஐந்தில் 2 மடங்காகும்வரை வற்றக்காய்ச்சி அதனுடன் 

சுத்தமான எள்ளெண்ணெய் 14 படி விட்டு ஒன்று கலந்து 

சிவப்புக் கொடிவேலிவேர், கருஞ்சீரகம். வேம்பாடம்பட்டை 

இவைகளை வகைக்கு 8 கழஞ்சு வீத மெடுத்துத் தூள் செய்து 

போட்டுப்பதத்துல் எரித்து இறக்கி வைத்துக் கொள்ளவும், 

ows 0
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சிறங்குகளுக்கெண்ணெய் 

—o— 

மஞ்சள் மிளகு கெந்தகத்தை மதிக்கப் பொடிசெய் தெடுத்து 

வந்து 
ஊமத்தங்காய்க் குள்வைத்து உதிராமற்கட்டியு மிக்காந்தல் 
வெந்தே மிஞ்சுமுழக்கெண்ணெயில் வெந்து விடியக்காலமேபூசி 
அஞ்சவேண்டாஞ் சிறங்குக்கு ஆருச்சிரங்கு மாறிடுமே (42) 

(இ-ள்) 

மஞ்சள் மிளகு 

நெல்லிக்காய்க்கந்தகம் 

இவைகளை யொரு கல்வத்திலிட்டு நன்றாகவரைத்து 

ஊமத்தங்காய்களைக் கொண்டுவந்து பிளந்து விதைகளை நீக்கி, 

அதற்குள் முன் மருந்துத் தாளை இட்டு, மருந்து வெளியே 
சிந்திவிடாமல் கட்டி. உமிக்காந்தலில் வேசு வைக்கவும் நன்றாக 

வெந்தபின் எடுத்து நன்றாக அரைத்து ஒரு உழக்கு 
நல்லெண்ணெயுடன் குழப்பி உடம்பின் மேல் பூரிக்கொண்டு 

ஸ்நானம் செய்யவும். ஆராதசிரங்குகளும் ஆறும். 

a OO ee 

சிறங்சிற்கு மருந்து 
கை (0) — 

எருக்கம் பாலோ டெரிமிளகு இவைதான் புளித்த மோருடனே 
கருக்கியரைத்து மேல்பூசிக் கடிகாஞ்சொறியுந் தழு தாழையும் 
கருக்கி யுலர்ந்து பொருக்கெழுத்து கடுகத்தீருங் கண்டதிது 
நெருக்கி நின்ற தேசத்தீர் நில்லாதாகிற் சொல்லேளே (43) 

(இ-ள்) 

எருக்கம்பாலுடன் மிளகு கூட்டிப் புளித்தமோர் விட்டு நன்றாகவரைத்து' உடம்பின்மேல் பூசிக்கொண்டு
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நன்றாக ஊறி ஸ்நானஞ்செய்யவும். சிறங்குகள் நீங்கும், 

2. காஞ்சோறி வேரையும் தழுதாழை யிலையையும் முன் 

மாதிரியே மோர் விட்டரைத்து ஸ்நானஞ்செய்தாலும் 

சிறங்குகள் பொருக்றுத்தட்டிக் குணம் உண்டாகும், 

    

௦ 

கரப்பரனுக்கு மருந்து 

௦ 

    

கரந்திடு பெருமரத்திற் கண்டங்கத் திரியுஞ்சுக்குஞ் 
சுரந்திடு செங்கத்தாரி தோன்றுசீ ரகமிரண்டு 

பரந்திடு கடுகுரோகிணி பகர்சங்கு மரத்தை கூட்டி: 

நிரந்திர மிதனைக் கொள்ள ரீங்கிடுங் கரப்பன்றானே (44) 

(இ-ள்) 

பெரு மரப்பட்டை கண்டங்கத்திரியோ் 

சுக்கு செங்கதாரிப்பட்டை 

சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

சகடுகரோகிணி சங்கம்வோர் 

சிற்றரத்தை 

இவைகளை யிடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து வைத்துக் 
கொண்டு மூவிரல் கொள்ளுமளவு சூரண மெடுத்துச் சுத்த 
ஐலத்துடன் உட்கொள்ளவும், கரப்பான்கள் நீங்கும், 

  

௦ 

  

குஸ்டத்திற்கு எண்ணெய் 

—aee =O 

கள்ளிப்பா லெருக்கம்பாலுங்கரி சாலைநிம்பம் 

மெள்ளப் பாராவின் மூத்திரம் விடுஈல்லெ.ண்ணெய்.நாழி
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வள்ளக்காஞ் சிரத்தின்பூவும் வாகைப்பூச் சட்டிவேரி 

தள் எக்கெந் தகமஞ் சுப்புநாபிதானது குஷ்ட்ம்போமே (45) 

(இ-ள்) 

சுள்ளிப்பால் எருக்கம்பால் 

கரிசாலைச்சாறு வேப்பிலைச்சாறு 

பசுவின் மூத்திரம் 

இவைகள் வசைக்கு 1 படி 

நல்லெண்ணெய் | படி 

இவைகள் யொன்று கலந்து. எட்டிப்பூ, . வாகைப்பூ, 

தண்ணீர் லிட்டான் : கிழங்கு, நெல்லிக்காய் கெந்தசும், 

இந்துப்பு, கடலுப்பு, வளையலுப்பு, உழமண், சுரியுப்பு, சுத்தி 
யான நாபி இவைகளையும் சமனெடுத்து அரைத்து விழுதாக்கிச் 

சாறுகூட்டிய எண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றிக் 

கொதிக்கவைத்துப் : பதத்தில் இறக்கி வைத்துக் கொண்டு, 

உள்ளுக்கு |! காசெடை கொடுத்து, மேலுக்கும் பூசக் 
குஷ்ட ரோசுங்கள் தீரும். 

  

  

குஷ்டங்களுக்கு “நீரடிமுத்து வடகம்”* 

௦   

  

ரீரெட்டிப் பலந்தானாலு நெய்யைவார்த்தரைத்துப் பின்னைப் 
மொகுத்தமிரதத் தேரடெட்டுப் பொருந்துகெந் தகமுங்கூட்டிப் 
பாருத்த பலமோரொன்று பகரில்மண் டலந்தான் கொள்ளச் 
சீருத்த குஷ்டரோகஞ் சிறந்திடு புண்கள் போமே (46) 

(இ-ள்) 

நீரடிமுத்து பலம் 4 எடுத்து நெய்லிட்டரைத்து 

இரத்து வைத்துக் கொள்ளவும், பாதரஸம். 8 பலம்.
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சுத்திசெய்த நெல்லிக்காய் கெந்தகம் | பலம் இவ்விரண் 
டையும் ஒரு சல்வத்திலிட்டு நன்றாகவரைத்துக் கஜ்ஜலி 
செய்து முன்சொன்ன தூளையும் போட்டு நன்றாக அரைத்து 
வைத்துக் கொண்டு இனம் | பலம் வீதம் எடுத்து: உட் 
கொண்டுவரப் பலவசையான குஷ்டங்களும் இரும்: புண்க்ளும் 
ஆறும், 

— O— 

புண்களுக்குப் பிளாஸ்திரி 
அவைக் (0) வைக 

துரிசு வெள்ளைப் பாஷாணம் துய்யக்கல்லுச் சுட்டபொடி 
பெரியமெத் தியதோர் முட்பூலா விலைச்சாறுதனைப் பறணி செய்து 
ச்ரியொத் தளவிலே பொவ்வொன்று தப்பா தெர்க்கப்பொடி மிட்டு 
விரிபோல் முந்து புண்களை வெருவச்சீல்' தனிற்போடே 

(87) 
(இ-ள்) 

சுத்தி செய்த துருசு 
வெள்ளைப் பாஷாணம் 

மாவுக்கல் சுட்டப்பொடி 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து முட்பூலா வில்ச்சர$று 
லிட்டு தன்றாவரைத்துக் குழம்பாக்கி ஒரு திணியில்' தடவி 
புண்களில் இடவும். புண்கள் ஆறும், 

onesie, 1) 

  

கரமரலை நிதானம்: 
கைக (0). 

  

வாத கர்மர்ல் குணங் கேளும்: வயமிறதை: மொருமு “மலமிறுகும் 
போதவீங்கு முடம்ெல்லாம்: புறங்கால். முகழுங்: தானதக்கு 
மேதுஞு. செய்ய: வெர்ட்பாது மி?க்குங் கடுக்கு: cpio Quod, 
கரிதும் வீர்குங் கண்சிவக்கும் கனக்கப் பசிக்க வொட்டாதே 

(1)
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(இ-ள்) 
- வயிற்றுப் - பொருமல், -லைச்சிக்கல், உடம்பு: - வீக்கம், 

புறங்கால், முகம் முதலான விடங்களில் அதைப்பு, முதலான 

குறிகள் காணும், வேலைகளைச் செய்ய முடியாது. உடம்பு 

இசளைத்துப்போம். சுடுப்பு வலி உண்டாகும். காதில் வீக்கு 

மேற்படும். சண் சிவக்கும். டபபசி இராது. இவைகள் வாத 

காமாலைக் குறிகளாகும். 

— oO——— 

(ரித்த கரமரலைக் குணம் 

——0 —=—— 

ஒட்டாது பயித்திய காமாலை உடம்பை யுலர்தீது முறக்கமில்லை 

மிட்டப் படுக்கைதனைவிட்டு ஏதுஞ்செய்ய வொட்டாது 

திட்டமுடனே வயுறூதும் செரியாக் குணம்போல் வயிறிழியும் 

நட்டமான விழிவெளுக்கும் நடக்கவிருக்க விளைப்பாமே (2) 

(இ-ள்) 

உடம்பு வற்றிப்போகும், படுக்கையை விட்டு எழுந் 
இருக்க வியலாது, தூக்கமும் வாராது, வயிறு சதிப் 

போம். சாப்பிட்ட ஆகாரம் சரணமாதாது, வயிற்றுப் 
போக்கு உண்டாகும், விழி வெளுத்துப் போம், நடக்கக்கூட 

சக்தியில்லாதபடி. தேகம் இளைத்துப்போம். 

0   

  

சேத்து கரமரலை லக்ஷணம் 

௦ 

ஆமேசேத்தும காமாலை அழற்றுமுடம்பை அறிவழிக்கும் 
தாமேயிருமல் தலைஈடுக்கும் தலையுமுகழும் வேர்வுவரும் — 
தீமை செய்யும் நடக்குவெட்டாச் செருக்கும் பாக்குத் 

் ்.. தின்னக்கால் 
௩ாமஃ் தளரும் விழிபசிக்குந் நடுங்கு நெஞ்சுந் தன்னோமே (3) 

  

 



77 

(இ-ள்) 

உடலில் அழற்சி ஏற்படும். அறிவு தடுமாறும். இருமல் 
உண்டாகும். தலை நடுக்கல், தலை, முகம் முதலான அங்கங்களில் 

வியர்வை முதலான குறிகள் ஏற்படும். நடக்க வியலாது, 

பாக்கைத் தின்பான். விழிகள் பசுமை நிறமாகும், நெஞ்சு 

வலியும் உண்டாகும். இவைகள் சேத்தும சாமலைச் குறி 

களாகும். 

  

— 0 

பித்த வரத கரமரலைக் குறிகள் 

அமை ()   

மேலேபித்த வாதகாமாலை வீங்கும் வயற்றில் பசியில்லைக் 

காலுமுகமுந் தான் வீங்குங் கடுகிகடந்தால் மேலிளைப்பாம் 

பாலைக்கூட்டில் வயிறூதும் பருத்த விழியும் (வெஞத்துப்) 

மஞ்சணிக்கும் 

ஒலமிடவே கடுப்பெடுக்கும் வாந்திபண்ணும்புளித் தேக்கிடுமே (4) 

(இ-ள்) 

வயிறு லீங்கும். பசியிராது, கால், முகம் இவைகள் 
வீங்கும். உடல் இளைத்துப்போம். பாலை உட்கொண்டால் 
வயிற்றுப் பொருமலுண்டாகும். விழிகள் பெருத்து மஞ்சள் 

நிறமடையும். கத்தும்படியாக உடல் வலியுண்டாகும். வாத்தி 

பண்ணும், புளித்த ஏப்பமும் அடிக்கடி ஏற்படும். இவை 

பித்தவாத காமாலைக் குறிகள். 

    ௦ 

வரதசிலேத்ம கரமாலைக் குறிகள் 

    ௦ 

தேக்கிடு வாதசிலேத்ம காமாலை சீரணமாக வொட்டாது 

மூக்குமுகமும் வியர்வெடுக்கு முடுகிவயிறுதான் பொருமும்
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நாக்குங் கண்ணும் வெளுத்திருக்கும் நடக்கில் மேலே 
மூச்செரியும் 

வீக்கமெடுக்கு “முழியத்னில் வீங்கு மிருமலுண்டாமே (5) 

(இ-ள்) 
'சாப்பிட்டவாகாரம் சீரணமாகாது, மூக்கு, மூசும் முதலான 

அங்கங்களில் வியர்வை சதா அரும்பும், வயிற்றுப் பொருமல் 
ஏற்படும், நாக்கு, கண்கள் இவ்விடங்கள் வெளுப்பாகும். 
நடக்கும்போது மேல் மூச்சு. உண்டாகும். உடல் வீங்கும். 
இருமல் உண்டாகும். இவை “arg ' கப காமாலை'' 
இலக்ஷணணங்களாம். 

————— 0 = 

ShDF- PONS HI0I204 குறிகள் 
. ன் 
  

  

உண்டாம் பித்தசிலேத்ம காமாலை வாந்தியாகிச் செருமல்வரும் 

வண்டார் குழல்மேல் மனசில்லை வயிறுகழியுந் தானமரும் 

வுண்டிரம் .ப௩ண்டுருவொண்ணாக்கும் உண்ட சோறுஞ் 
சீரணியாக் 

கண்டாலுடம்பு வெளுத்து வற்றுங் கையுங் காலு மனலாமே (6) 

(இ-௪ள்) | 

வாந்தி எடுக்கும், நெஞ்செரிப்பு உண்டாகும், ஸ்.தரீ 

களிடம் இச்சையிராது. வயிறு கழிச்சலேற்படும், சிறிது 
காலத்தில் தானே நிவர்த்தியாகும், இரத்தம் குறைந்து 

சோகை .யுண்டாகும். சாப்பிட்ட ஆகாரம். சீரணியாது. 

உடம்பு வெளுத்து, இளைக்கும். கை கால்களில் சூடு ௮திச 

மிருக்கும். இவை பித்தச்சிலேத்ம காமாலைக்குறிகளாகும். 

  

- 0 
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சத்நிபரத்க்' "கரமாலை லக்ஷ்ணர்கிள் 
— oo" 

ஆமேதானு மூவகையு மடுத்த காமாலை யழல் நெரித்த சந்து 

தாமேயுலையு மிருமலைமாய் தண்ணீர் தவிக்குங் கடுப்பெய்தும் 

போமே வருமே வீக்கமுந்தான் புளிக்கும் நெஞ்சில் தான் பசிக்கும், 

வேமே குளிருஞ் சோபைவரும் வியர்க்கும் வயிறு வீங்கிடுமே 

(7) 

(இ-ள்) 

உடலில் வெப்பம் அதிகரிக்கும். மூட்டுகளில் குத்து 
வலியுண்டாகும். இருமல் உண்டாகும். தண்ணீர்த் தாகம் 
ஏற்படும். உடலில் கடுப்புவலி எடுக்கும், உடலில் வீக்கம். 
சிற்சில சமயங்கலில் அதிகரிக்கும், சற்டில சமயங்களில். வடியும், 
வாயில் புளிப்புச் சுவையுண்டாகும். நன்றாக பசியெடுக்கும் 
குளிர், வியர்வை, வயிறு வீக்கம் முதலான குறிகளும் காணும், 

— o—— 

சேரகைகைக் கரமரலைக் குறிகள் 
— oOo வலு. 

வீங்குஞ் சோகைக் காமாலை வியர்க்கும் வயிறு பசியாது 

தாங்கும், வெய்யிற் காய்விக்கும் சுவரில் மண்ணுஞ் சாம்- 
லுண்ணும் 

வாங்கி டுமிளைப் பாகிவரும் வழியும் நடக்கவொட்டாது 

ஏங்கு கிளைக்கு மலசிஞ்றுக்கு மிரத்த நிறமாய் :சீர்விடுமே (8) 

(இ-ள்) 

உடல் வீங்கும், வியர்வை அரும்பும், வயிற்றில் 
பரியிராது. வெய்யிலில் உட்கார இதமாக இருக்கும். 

சுவரினுள்ள மண், சாம்பல் இவைகளை யுண்பான். உடல் 

இளைக்கும், நீண்டநூரம் நடக்க முடியாது, உடல்
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வாஈட்டழமுறும், மலச்ரிக்கலேற்படும். ஏறுநீர் இரத்தம்போல் 

சிவந்து இறங்கும். இவை சோகைக் காமாலைக் குறிகளாகும். 

—— 0 — 

இதுவுமது 
வவ (0 வயல் 

(ADS ரீருமஞ்சளுமாய் வீங்கு முகழுங் காலுடனே 

யழுமே கண்ணு மஞ்சணிக்கு மசனமிறங்க வொட்டாது 

முழுமேனி காயு மஞ்சணிக்கு முகழுங் வேர்க்குங் காலோயுக் 

தொழுமே சிவனைப் பலகாலுஞ் சொன்னோமிதனைச் 

சொன்னோமே (9) 

(இ-ள்) 

றுநீர் மஞ்சளாக இறங்கும். முசம் வீங்கும். கால்களும் 

வீங்கும். கண்ணீர் வெளிவரும். சுண்கள் மஞ்சள் நிறமாகும், 

சாப்பாடு இறங்காது. ஜ்வரமடிக்கும். முகம் மஞ்சள் 

நிறமாவதுடன், வியர்வையும் அரும்பும். கை. கால்கள் 

ஒய்ந்துபோம். 

கரமரலையின் பெசது லக்ஷ்சணம் 
— Jj அனகை 

முகமும் வீங்கிக் கண்வெளுத்து மூச்சு ௩டக்கில் முட்டதுவாய் 

அகமழுக் தடித்து நாவறண்டு அணுகுக்தாது கொட்டிருக்கும் 
மிகவுமசனஞ்: செல்லாது மேனி வறண்டு வெளுப்பேறுஞ் 
செகமே சொன்னோங் காமாலை செய்யுங் குணங்க ளிவை 

கண்டாய் (10) 

(இ;ஃ ள்) 

. முகம் வீங்கும், சுண்கள் வெளுத்துப்போம் 

மூச்சுத்திணறும். நாக்கு தடிப்பாக, நாவறட்சியும் 

உண்டாகும், தாது க்ஷீணமுண்டாகும். சாப்பாடு ee
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செல்லாது.- உட்ல் வற்றும், வெளுப்பாகும். இவை காமாலையின் 
பொதுக் குறிகளாகும். 

  

  ௦ 

பித்த பரண்டுவின் லக்ஷணம் 

௦ 

    

இருமலே விழைப்பு நெஞ்சி லிடிப்பது மிகவேயுண்டாய் 

பெருகவே நடக்கும்போது பேச்சுமூச் செறிவதாகும் 

வெருவுற கிறிகிறெண்ணும் மேனியும் வெளுத்துசந்தால் 
பெருகிரு பித்தமாண்டு வெனப்பலப் பேசலாமே (11) 

(இ-ள்) - 

இருமல், மேல்மூச்சு, நெஞ்சில் குத்துவலி, நடக்கும் போது 

பெருமூச்சு, தலைச்சுற்றல், உடல் வெஷத்து விடுதல், அசதி, 
முதலான குறிகள் காணப்பட்டால் அவை *பித்த பாண்டு: 

ரோக லக்ஷணங்களாம். 

ITI, கரமாலைகளூக்கு' 

*நிலப்பனைக் கிழங்கு எண்ணெய்” 

    

௦ 

நிலைப்பனைக் கிழங்கு நல்ல 8ீர்வள்ளிக் கிழங்கின் சாறும்: 
நலக்கனும் நெருஞ்சில் வேரும் நாணல்தூ தளைப்பூவும் 

விலக்கிய முருங்கை வேரும் நல்லவெள்ளிரிக்காய் கீரும் 
நிலக்குமிழ் சித்தமட்டி (கீழ்காய்நெல்லி) சிறுக்கீரை பாலை 

வேர் சாறே (12) 
காட்டுமல்லிகைப் பூனைக்காலியின் வேர் ஒருசேர் 
நாட்டமாயொவ்வொன்று நாற்பல மிடித்துப் பாலுங் 

கூட்டுபின் பதக்குத் தண்ணீர் மருபாதி யாகக்கொள்ள 

யீட்டிய மொந்தன்வாழைக் கிழங்கிரு நாழித் தண்ணீ (13) 

6
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கருப்பஞ்சாறு நாலுபடி .கனத்தயிஞ்சி முந்திரிகை 
பெருத்தமிஞ்சி யிலாமிச்சு மிருவேலி பெரிய தாமரையின் 

முல்லை 
மூருத்த முத்தம் நன்னாரி :முதிர்-சீதேவி- கடைச்சரக்கு 

மிருத்து மேல மிலவங்க மினிய மதுரங் கோஷ்டமுடன் (14) 

கற்கட சிங்கி யிந்துப்பு மசமோதகமும் வேர்க்கொம்புடனே 

அத்தித் திப்பிலி கருஞ்சீரக மானசீரகம் கிராம்பு சாதிக்காய் 

தற்பற வசுவாசி நாகப்பூ சாந்தப் பெரிய திரிகடுகு நெல்லி 
வற்கிடு தாணி செண்பகப்பூ மரியதக்கோல .மாஞ்சிலுமே (189 

மஞ்சிட்டிப் பச்சிலை! கச்சோல .மருவியோரொன்' நிர்கழஞ்ச் 
மிஞ்சிட்டப்! பசுவின்பால் விப்டு விரையவரைத்துக் கலக்கி 

யதில் 
கொஞ்சி வடித்து மேல்பூசிக் கொள்ளீருள்ளுங் கொடியபித்த:. 

மிஞ்சிட்ட பாண்டு காமாலை மிகையாம்ரோகம் போய்விடுமே 

(16) 

(இசள்) 
நிலப்பனைக்: கிழங்குச்சாறு 

தண்ணீர்விட்டான் கழங்குச்சாறு 

நெருஞ்சில் வோ் நாணல் 

தூதுளைப்பூ முருங்கை வோர் 

வெள்ளெரிக்காய்ச்சாறு 

நிலக்குமிழ் 9த்தாமுட்டி 
கீழாநெல்லி 'சிறு$கரைச்சாறு 

பாலைவேர்ச்சாறு பூனைக்காலி (வேர்: ' 

காட்டும்ல்லிசைச்சாறு 

இதனுள் சாறு;வல்ககளைத் தனித்தனியே . ஒருசேர். :வீதம் 
எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும், பாக்கிக் கடைச் சரக்குகளைத் 

தனித்தனியே 4 பலங்கள். வீதம்: எடுத்து ..இடித்து, ஒரு 

பாத்திரத்திலிட்டு 2 மரக்கால் சுத்தஜலமும், சிறிது: பாலும் 
விட்டு அடுப்பின்மேலேற்றி, எரித்து எட்டிலொன்றாக : வற்ற 

வைத்துக் கொள்ளவும்.
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இதனுடன் 
மொந்தன் வாழைக் இழங்குச் சாறு 2 படியும் 

கருப்பஞ்சாறு : 4 படியும் 

சேர்த்து, 

இஞ்சி திரா க்ஷைப்பழம் 
இலாமிச்சம்வோர் வெட்டிவேர். 

தாமரை மொட்டு கோரைக் கிழங்கு 

நன்னாரிவோர் FC EAE De tray sit 

ஏலக்கர்ய்'' லவங்கப்பத் இரி 

அதிமதுரம் கோஷ்டம் 

கற்சுடசிங்க. இந்துப்பு 

ஓமம் KEG 

யானைத்: இப்பிலி" கருஞ்சீரகம் 

சீரகம் கிராம்பு 

சாதிக்காய் வேங்கை வோர் 

சிறுநாகப்பூ சுக்கு 

தப்பிலி மிளகு 

நெல்லி வற்றல் தான்றிக்காய் 

செண்ப்சுப்பூ தக்கோலம் 

சடாமாஞ்சில் மஞ்சிஷ்டி. 

பச்சிலை கச்சோரம் 

இவைகளை வகைக்கு 2 கழஞ்சு (24 வராகனெடை, வீதம் 

எடுத்துப் பசுவின் பால் விட்டு நன்றாக அரைத்து, முன் 

சாறுடன் விட்டுச் சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 15 சேரும் 

விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றிக் காய்ச்சிப் பதத்தில் வடித்து 

உட்கொள்ளவும். இத்தைலத்தை உள்ளுக்குஞ் சாப்பிட்டு, 

மேலேயும் பூரிக்கொள்ளப் பல வகைப் பித்தங்களும், பாண்டு, 

காமாலை, முதலால மோசங்களும் இரும், 

  

௦ 
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அழல் காமாலைக்குக் கிருதம் 

o——_—_—— 

விடுமழலின் காமாலைக்கே மேவியெருமைப் பால்நாழி 
கடுகநெல்லி தாணிமஞ்சள் கானகத்தின் வேம்பின் தோல் 
ஈடுநிற்குஞ் சேவகன்பூடு நறுக்கி வேரொன்றிருகழஞ் சரைத்து 
கடுகாவி கெய்யிலது காய்ச்சி ஈக்கீரழல் போமே (15) 

(இ-ள்). 

எருமைப்பால் நாழி (5 சேர்) 
கடுக்காய்த்தோல் தான்றித்தோல் 

மஞ்சள் வேப்பம்பட்டை 
நெல்லி வற்றல் சேவகன் பூண்டு 

இவைகளை வகைக்கு 2 கழஞ்சு (21 வராகனெடை) எடுத்துப் 

பசுவின் பால். -விட்டரைத்துப் பசுவின் நெய் (5 சேருடன்) 

குழப்பி, அடுப்பின். மேல் வைத்துக் காய்ச்சி . வடிக்கட்டி 
வைத்துக் கொண்டு இனம் | ஸ்பூனளவெடுத்து 2 வேளை உட் 
கொள்ளவும். அழல் காமாலை நீங்கும், 

  —— 0 

சேோகைக்குக் கீழரநெல்லி நெய் 

  

௦ 

  

கீழ்காய்கெல்லி மணித்தக்காளி கிளரும் பொன்னாங்கணிவேரும் 
வேழ்கேர் சிறுக்கீரை நீர்ப்பூலா வேர்கள் சீந்தில் வட்டுடனே 
நீழ்காவசம்பு வெள்ளுள்ளி நேரொத்தரைத்து நெய்கலந்து 
தாழாதெரித்து நெய்கொள்ளத் தழலாஞ் சோகை யகன்றிடுமே 

(18) 

(இ-ள்) 
கீழாநெல்லி வோர் மணித்தக்காளிவோர் 
பொன்னாங்காணிவோர் Hong Cant
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நீர்ப்பூலா வோர் சீந்தில்கொடி 

வசம்பு பூண்டு 

இவைகளைச் சமனெடுத்து (1 வராகன்) நன்றாக வரைத்து, 
பசுவின் நெப் 231 சேருடன் கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்கி உட்கொள்ளவும். சோசைகள் 
திரும், 

கரமாலைக்குப் பூளியிலே சிநய் 

அகஞ்சேர் புளிமினிலைச்சா ரனகரிசாலங் கரும்புஞ் சாறுடனே 

மிகவே நாழியுரிவ்கைக்கு வேப்பந் தோல் சீந்தில் வட்டிலா மிச்சல் 

தகத்தே திரிபலை மரமஞ்சள் தக்கோர் சிறுக்கீரை வேரோன்று 
இகலாய்ரைத்து யெருமைநெய் காழி யுரிதனில் வடித்துக் 

கொள் காமாலையேகிடவே (19) 

(இ-ள்) 

புளியிலைச்சாறு கரிசாலங்கண்ணிச்சாறு 

கருப்பஞ்சாறு 

இவைகள் வசைக்கு 1 படி 

வேப்பம்பட்டை சிந்தில்கொடி 

இலாமிச்சுவோர் கடுக்காய்த் தோல் 

நெல்லி. வற்றல் தான்றித்தோல் 

சிறு6ரை 

இவைகளை வகைக்கு 1 சுழஞ்சு (1; வராகனெடை) 

வீதமெடுத்து.டே ஏதேனும் ஒரு சாறு விட்டு நன்றாக வரைத்து,
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எருமை நெய் $.படியுடன் குழப்பி, அடுப்பின் மேலேற்றிப் 
பதத்தில் எரித்து வடிக்கட்டி உட்கொள்ளக் காமாலை நீங்கும்- 

  

ஊதுகரமரலைக்கு மருந்து 

  o-—-——_ 

ஏகிடுமரப்பொடி. கையாந்தகரை யிதனுடன்காட்டு மல்லிகையிலை 
தேவிட வகை வகை நிம்மக்கா யளவே நேர்மை யுடளஞரத்தே 
வாகுட நெய்யில் கூட்டிக்காய்ச்சி வகுத்திடு கடுகு செய்யும் 
போசிடுமூது காமாலைதான் பொருந்தியே மருந் திதுவாமே (20) 

(இ-ள்) 
இரும்புத்தூள் (சுத்திசெய்,த.த) 
கையாந்தகரை காட்டுமல்லிகையிலை 

இவைகளை வகைக்கு எலுமிச்சைப் பிரமாணம் எ௫த்துப் 

பசுவின் நெய் 5 சேரில் குழப்பி யடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துக் 
சடுகுடனே உட்கொள்ளவும். ஊதுகாமாலைகள் நீங்கும். 

  

9 

  

ஊ கூகரமாலைக்கு “அமயக்காந்தாதி குளிகை 

— 0 —— 

முறுவிலி புளியிலை சங்கம்வேரிண்டு தண்டுடன் முந்தக்காசு 
சடைச்சிவேர் 

மருவிய சங்கங் குப்பிமின் வேரு மாவிலங்கைவேர் தூதும் 
பொருந்திய கிட்டமிகும் ,புவ்கூட்டிபுதுரீர் தாணியுடன் 
தருமரைப்பொடி வெள்ளுள்ளி மிளகு கடுக்காய்சுக்கு 

சமநிறைசெய்திடவே (21) 
செய்திடு காந்தமிருகழஞ்சே ரொக்கச்சீலைமிலுள் முடிந்தே 
செலத்து டன்போட்டுக் காய்ச்சிக் குறுணிதீயனல் . மீதூற
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"மெய்திய-பொட்டண மருந்திதடுத் தரைத்துவிமு 'தார்மென்வளர்த் 

தேவிதழுளபாக் களவுண்டை செய்து வெய்யில் தனில் 
காய்ந்தே 

வெய்திய கஷாய நேரத்துக்குரி வெச்சென வேயண்டையுடன் 

மேவியரைத்துக் கரைத்துக் குடித்திடவிருநே ரந்தானெ 

எய்திய வாதமூதுகா மாலையிதனுட பாண்டுருவு 

இரைக்குமூச்சும் வீக்கமும் மாறுமென முனியருளியதே (22) 

(இ-ள்) 

முருவிலி: புளியிலை 
சங்கம் வோர் இண்டங்கொரி. 

கோரைக். Rip ag சடைச்சிவேர் 

சங்கங்குப்பி வோர் மாவலிங்கை வோர் 

கிட்டத்தூள் இரும்புத் தூள் 

“இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து, ஒன்.றிரண்டாச 

இடித்துச் சுத்த ஜலம் 4 மரக்கால் விட்டு அடுப்பின்மேல் 
வத்து .எம்ழுலொன்றாக் வற்ற வைத்துக் கொள்ளவும், 

சுத்திசெய்த அரப்பொடி 
மிளகு பூண்டு 

சுக்கு கடுக்காய்த்தோல் 

கத்திசெய்தகெந்தகம் 

இவைகளை வலைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து நசுக்கி, ஒரு 

வெள்ளைச் சீலையில் முடிந்து, 1 மரக்கால் தண்ணீரில் போட்டு, 
அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்து, மருந்து 

களை .யெடுத்துக் கல்வத்திலிட்டு முன் சொன்ன கஷாயம் 

விட்டு நன்றாக வரைத்துப் பாச்சளவுள்ள உருண்டைகளாகச் 

செய்து வைத்துக் கொள்ளவும், இதனை வெய்யிலில் நன்றாக 

உலர்த்தி வைத்துக் கொள்ளவும். இந்த மாத்திரையிலொன்றை 
யெடுத்து மூதலில் கூறப்பட்ட சுஷாயத்துடன் தனமிருவேளை
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உட்கொள்ளவும், அதுகாமாலை, பாண்டு, மேல்மூச்சு, வீக்கம் 
முதலானவை நீங்கும். 

கரமரலைக்குப் **பச்சிலைக் கஷாயம்”? 

அருளிய புவியிலை பிரமிரீர்முள்ளி அரியஈரி, பயறு மதனுடன் 
கீழ்கா நெல்லிவிட்டுணுக்' கிராந்தி யளவாகக் கொண்டே 

வருகரிசாலஞ் செம்மணாவிலையும் மாமலைபுள் எடியும் 

வாகிடை கெருஞ்சில்'தூதளைதகரை வகைவகை தழைகளுடன் 

பருகிடுரீர்தான் 'தூணியும்விட்டுப் பார்சே: ரெலும்கிச்சங்காய் 
கடுகெல்லி பண்பாய்த் :தகத்திடு 

அருகிடு சீலையதனிற் சீரகமரைப் பலமதுசட்டியாகி — டட 
(ஊறியதில் ஆழாக்கு) [ பெட்டொன்றாக்கி 

“கூட்டியன்னேரஞ் சீரகமரைத் துடனே கொடு மஞ்சள் 

காமாலை யகன்றிடவே (28) 

(இ-ள்) 

புளியிலை 97 Hud v 

நீர்முள்ளி நரிப்பயறு 
கீழா நெல்லி விஷ்ணுக்ரா ஈந்தி 

கரிசாலங்கண்ணி ஆணாவிலை 

சிறுபுள்ளடி நெருஞ்சில் 
தூதுவேளைவோ் குசரை 

இவைகளின் தழைகளையெடுத்து நசுக்கி ஒரு பாத்திரத் 
இலிட்டுச் சுத்த ஜலம் 4 மரக்கால் விட்டுக் கொள்ளவும், 
கடுக்காய்த் தோல் நெல்லிவற்றல் இவ்விரண்டும் சேர்ந்து ஒரு 
எலுமிச்சையளவும், சரகம் | பலமும் எடுத்து ஒரு துணி 
யிலிட்டு முடிந்து, முன் பாத்திரத்திலிட்டு அடுப்பின். மேலேற்றி
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எட்டிலொன்றாகும் வரை வற்றவைக்கவும். இந்தக்கஷாயம் 1 

ஆழாக்கு எடுத்து சீரகத்தை யரைத்து அதனுடன் கலக்கி 

உட்கொள்ளவும், 

மஞ்சட்காமாலை இரும் 

கரமரலைக்கு மருந்து 

அணிப்பிரண்டைக் கொழுந்துடன் கிட்டமரைப் பொடியு 
மரியசுக்கு வசம்பு மிளகு வெள்ளுள்ளி 

துணித்தளவு மைப்போலப் பாக்களவு கொண்டு 

தாள் தவிட்டில் புரட்டிமிரு நேரமதுகொள்ள 
தனித்தாவிள் பால்கூட்ட வுப்புப்புளி தவிர 

தாழ்த்திவிடுங் கண்பசுத்த காமாலைகண்டீர் 
நுனிக்கொழுந்து கொடிக்கழலி லிலையுள்ளிவசம்பு 

நோயதாக நறுக்கண்ணில் பிழிந்தூதப் போமே (24) 

(இ-ள்) 

பிர்ண்டைக் கொழுந்து 
சுத்திசெய்த அரப் பெடி. 

கட்டத்தாள் வசம்பு 

சுக்கு மிளகு 

பண்டு 

இவைகளை வசைக்கு 1 பாக்களவெடுத்துக் சல்வத்திலிட்டு 
மைப்போல வரைத்துத் தவிட்டுடன் புறட்டித் தினம் 2 வேளை 
உட்கொள்ளவும். பசுவின் பால் வேண்டிய அளவு உட் 
கொள்ளவும். உப்பு, புளி தவிரவும், 

கண்களில்விட மருந்து: கழற்9ிக் கொடியிலை, பூண்டு, 
வசம்பு இவைகளை நசுக்கி ஒரு வெள்ளைத் துணியில் முடிச்சாகஷ் 
கட்டிக் சண்களில் பிழியவும், 

காமாலை இரும்,
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பூளியிலைக் குழம்பு 

— oO — 

தூணிப் பதக்குப்பு ளியிலைத் துவைத்து வைத்துப்பானை 
தனிலிட்டு 

ஆணிக்கிட்டம் பலம்நூறு அதிலே மோர்விட் டூறியபின் 
பேணிக்காய்ச்சி யறுநாழி பிழிந்து வடித்துப் பின்னதிலே 
தோணி .... ...... ..உழக்கிட்டப் பொடியுழக்காமே (25) 

உழத்ததுங் கொடி:8வ 'லிப்பிரந்தோலு முத்தாமணிவேர் 
தூதளைவேர் 

கழத்திற் சங்கிள்8ேர், பறந்தேரல், கடுக்கால் முங்புது. மிளகுழக்கு 

அழத்துகு சுக்குக் திப்பிலிலிந்துப்பும்-வகைகளற்க வாற்கழஞ்சு 
தழைத்தகரிப்பான் “தன் சாற்றால் தரனே' நேகவரைப்பாரயே (26) 

கேசுவரைத்து. இகய்யுரியு. ெண்ணெ அுரியூம்: பரல்நாழி 

“பாகமான தேங் காய்பாலும் நாழி கூடவிட்டு 

வேகப்பண்ணிக் காந்தாமல் மிக்கப்பாகாய்த் தான்றபுடம் 

ஆகக்கழஞ்சு கொள்வீரா யகலும் பாண்டு சோகையுமே (27) 

(இ-ள்) 

"புளியலை 6 மரக்கால் கொண்டு வந்து “இடித்துப் 
பானையிலிட்டு அதனுடன் கட்டம் 100 பலத்தைப் பொடி 

செய்துச் சேர்த்து, .மோர் 6 மரக்கால் விட்டு நன்றாக 

அற வைக்கவும். 

பின்னா் 

இதனை அடுப்பின் மேலற்றி எரித்து 1$ மரக்கால் அகும் 

வரை வற்ற வைக்கவும். இக்கஷாயம். ஆறியபின் சக்கையைப் 
பிழிந்து எரிந்து விடவும். 

இதனுடன்
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கிட்டப் பொடி 1 உழக்கு 

கோடி.வேலி வோர் பட்டை 

உத்தாமணி வேர் தூதுவேளை வோர் 

சங்கம் வேர்ப், பட்டை 

.'இவைகள் வகைக்கு :5 வரஈுகனெடை 

சுடுக்காய்த் தோல் 30 (எண்ணிக்கையில்) 

மிளகு 1 உழக்கு 

அக்கு இப்பிலி 

இக்துப்பு 

இவைகள் வகைக்கு 

5 வராசகனெடையும் எடுத்துக் கரிசாலங்கண் ணிச் சாறு 

விட்டு தன்றராகவரைத்துக் கொள்ளவும். இதனை முன் சொல்லிய 

கஷாயத்தில் கலந்து கொண்டு, 

சுத்தமான நெய் $ படி 

ஞ் நல்லெண்ணெய் $.,, 

ஷ் பால் L 

தேங்காய்ப்பால் Loy 

இவைகளையுஞ் செர்த்து அடுப்பின் மேலேற்றிக் கந்தாமல 
பாகுபோல் கிண்டி இறக்கி வைத்துக் கொள்ளவும், 

இன்னார் 

இம்மருந்தை நெற்குவியலில் 40 நாட்களுக்குப் புதைத்து 

த்து எடுத்துக் கொண்டு வேளக்கு 11 வராகனெடை 
வீதம் உட்கொள்ளப் ' 

பாண்டு ரோகம், சோகை முதலான நோய்கள் இரும், 

அவை (ட வெவ்
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காந்த பற்பம் 

௦0 

    

சோகைக்காம் காந்த மறுகழஞ்சும் சூதமாறு கழஞ்சுடனே 

வாகை யரைப்பொடி. யொருபலமும் வளமாமதுவே கூட்டியபின் 

வேகைக் கரிப்பான் சாறதனில் மிகவும் மூன்றுகாளரைத்துப் 
பாகத்து_னே கலப்புறத்தில் பத்திப் பகலவன் முன்வையே (28) 

வைத்தே காய்ந்து பின்னெடுத்து வாகாயனளேகப் பொடிசெய்து 

உற்றே தேனிற் காசெடைகொள் ஊதுஞ்சோகைக் காமாலை 

பித்த பாண்டு பீலிகையும் பெருத்த வயிறும் 8ராமை 

சந்தே வரட்கா மாலையுடன் தானேபோகு மானனையே (29) 

(இ உ ஸ்ட 

சுத்திசெய்த காந்தம் 9 வராசனேடை 

oo சூதம் 9 92 

ஸு அரப் பொடி 1 பலம் 

இம்மூன்றையும் ஒரு கல்வத்திலிட்டுக் கரிசாலங், கண்ணிச் 

சாறு விட்டு, 3 நாட்கள் அரைத்து அந்த கல்வத்தில் ஒரு 
பக்கத்தில் அடையாகத் தட்டிவைத்து வெயிலில் ,வைக்கவும், 

நன்றாகக் காய்ந்த பின்னா் இதனைப் பொடிசெய்து 
வைத்துக்கொண்டு 1 வராகனெடை வீதம் (சூரணத்தை) 
யெடுத்துக் தேனில் உட்கொள்ளவும், 

அது சாமாலை, சோகை, பி.த்தபாண்டு,' பீலில்ச், 

பெருவயிறு, நீராம்பல், வரட்காமாலை முதலான நோய்கள் 

தீரும், 

— o—
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பரண்டு, கரமாலைக்குக் “கடுகு” 

க (0) ஜனக. 

மானேசீரக் மிளகுசுக்கு வருகருஞ்சீரக மசமோதகரந் 

தானே வெள்ளுள்ளி அரப்பொடியுஞ் சாறுங்கிட்டங் 

காந்தமுடன் 

ஆனகடுக்கா யதுபத்து அளவாய் வகைக்கோர் பல 

மெடுத்துக் 
கானக் கரிப்பான் சாற்றரைத்துக் கரைந்து குலாவுங் 

கண்மமிலே (80) 

கரைத்தே காட்டு மல்லிகைச் சாறிரு நாழியும் காரெள் 
ளெண்ணெய் நாழியுடன் 

நிரைத்தே கலந்து நீகாய்ச்சிரு நேரந்தான் கொள் பாக்களவு 

உரைத்தோம் பத்து நாள் கொண்டு உப்பு புளிப்புத் தவிர்ந் 
திடவே 

திரத்தால் வந்த காமாலை தீரும் பாண்டு ஊதலுமே (31) 

(இ-ள்) 

சீரகம் மிளகு 

சுக்கு கருஞ்சீரகம் 

ஓமம் பூண்டு 

அரப்பொடி சுத்திசெய்த கிட்டம் 

சுத்திசெய்த காந்தம் கடுக்காய் 

[எண்ணிக்கையில் 10 

"இவைகளை வசைக்கு | பலம் வீதம் எடுத்துக் கரிசாலங் 

சுண்ணிச்சாறு லிட்டு நன்றாக வரைத்துக் கொள்ளவும், 

பின்னர். காட்டுமல்லிகைச் சாறு 2 படி, சுத்தமான 

நல்லெண்ணெய் ர] படி இவைகளுடன் கலந்து அடுப்பின் 

மேலேற்றி, மெழுகுபதமாகக் காய்ச்ச வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனைக் சுசண்டுடனே | பாக்களவு எடுத்துத் தினம் 5 

வேளைகள் வீதம் 10 நாட்கள் உட்கொள்ளவும்,
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பத்தியம்: 

உப்பு, புளிப்புச் சுவையுள்ள பதார்த்'தங்களை நீக்கவும், 
பாண்டு, காமாலை, வீக்கம் முதலான வை::நீங்கும்., 

சச௰ரலைக்குக்! கிட்டரதி்மதந்து ' 
—o—— 

- திட்டமுங், கடிதம் பின்னை& கேளரப் பொடி வெள்ளூள்ளி 
சட்டமாங் கரயம்ரோணி தருதிரி கடுகு மூலம் 

திட்டமாக திரிப்லை' கூட்டிச் சீரக மிரண்டு மல்லி 
மட்டமாங் குப்பையோமம் வளரிந் தோரரத்தை சேரே (32) 

அழ்பறு பழசாறு ிக்ப்மதிரரா பிரமிச்சாறுஞ் 
சிறுபத மிஞ்சிச்சாறு சேர்த்து யரைத்துக் கொண்டு 

'குறுபதங் கீர்பவைத்துக் கொண்டிடத் தேனிற் பேர்ர்ந்து 
கறுபத பாண்டுரோகம் ஈயந்தகா மாலைபோமே (33) 

(இ-ள்) 

சு$இசெய்த கட்டம் சுத்திசெய்த காந்தம் 

ள் அரப் பொடி. 

பூண்டு. பெருங்கர்யம் 
கடுகி KEG 

- SBSH மிளகு 

. திப்பிலி. .மூலம் . கடுக்காய்த்: தோல் 

நெல்லி வற்றல் தான்றித் தோல்' 
ரகம் கருஞ்சீரகம் 

கொத்துமல்லி விதை சதகுப்பை 

ஓமம் இந்துப்பு 
சிற்றரத்தை
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இவைகளை வசசைக்கு 1 பலம் of SOS a Quy. s5) VMHT 

காயஞ் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

பின்னா் 

60 எலுமிச்சம் பழங்களின் சாறு, அதற்குச். சமன்பிரமிச் 
சாறு, இஞ்சிச் சாறு இல்வகளையும் கூட்டி முன் மருந்தை 
யஸ்ச்த்து வைத்துக் சொண்டு அடுப்பின் மேலேற்றி லேகிய 
பதமாகும்வரை வற்றவைத்து, ஆறிய பின் அதனுடன்: ேன் 

சேர்த்துக் குழப்பி வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதில் ஒரு சுண்டைக்காயளவெடுத்துத்” இன்ம்' 2 வேளை 
உட்கொள்ளப் பாண்டு ரோகம், காமாலை: முதலான: நோய்கள் 

தீரும். 

வயறூதலுக்குக் '*கீழரநெல்லி மருந்து” 

தவக் 

கீழாநெல்லி வேர்கழஞ்சு கிளர்பொற் கடுக்கா யிருகழஞ்சு 

காளா மிளகு முக்கழஞ்சி! கடுகப்புளிதித் மோருடனே 

தாளாதுண்ண மனங்கழலுர்-- தழைத்தவயிறுந் தழைவாகும் 

ஆழ்வாருண்ட திதுவென்று அரனாரருளிச். செய்ததுவே (34) 

(இ-ள்) 

கீழாநெல்லி வேர் 134 வராகனெடை 

கடுக்காய்த்தோல் 2% 
த் 

மிளகு 34 ரு 

இம்மூன்றையும் நன்றாகப் புளித்த மோருடன் அரைத்து 

உட்கொள்ள வயிறுப் பொருமல், உஷ்ணம் முதலானவை 

சாந்தமடையும்,.
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வீக்கத்திற்கு: முருவிலி மருந்து 

முருவிலிமா மலைமுள்ளி தூதளை 

வரிவரி மணலி ஈன்னாரி கோவையோ 
டுரியுரி யுரிய காடி கூட்டினார் 
௬ுருசுரு மெனச். சோபம் வாங்குமே (35) 

(இ-ள்) 

முருவிலி வோர் 

. தூதுவேளை வேர் 

நன்னாரி வோர் 

மணலிக் சீரை 

கோவை 

இவைகளின் சாறுகள் வகைக்கு 4 படி 

காடி * படிவிட்டு 

ஒன்று கலத்து உட்கொள்ள உடல் வீக்கம் உடனே 
வற்றும், 

அணக (0) வைகு. 

எீக்கத்திற்கு மருந்து 

  

தினதாளிச்சங்கு சுரை 'சிறுநெருஞ்சி லிஞ்சி 
மனத்தானீர் முள்ளி மாமலையுங் - கனத்துவரு 
வெண்கார மென்பொடியாய் மேவுகுடிரீரருந்த 
கண்காண வீக்கம் போம் காண் (36) 

(இ-ள்) 

தான்றித் தோல் இண்டு 

சுரை சிறுநெருஷ்டில் 

இஞ்சி நீர்முள்ளி
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இவைகளைச் சமமெடுத்து இடித்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 8 
மடங்கு சு.த்.தஜலம். விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி ந ஆக வற்றக் 
காய்ச்சி வெங்காரத்தைப் பொடித்துப் போட்டு உட்கொள்ளவும் ; 

வீக்கங்கள் இரும். 

am Oo 

விஷ.ப்பாகத்தின் குறிகள் 

ti 

வீங்கும் வற்றுமொருபக்கம் மேனிவறண்டு வெளுப்பிடுங்கண் 

தூங்குந் தலையுங் கனத்துநிற்கும் துயரமிகுந்து தாகிக்கும் 
வாங்கிப் புசிக்கமாட்டாது வாய்வு உடலில் விஷம்போல 

ஏங்கிச் சொல்லும் விஷப்பாக மிதுவே செய்யுங் குணமாமே (1) 

(இ-ள்) 

உடல் வீங்கும். பின்னர் தானாகக் குறையும், உடலில் 
வரட்சியேற்படும், கண்கள் வெளுக்கும். தூக்க முண்டாகும், தலை 

கனத்துப் போம். வருத்த மேற்படும். உணவை வாங்கி 

உட்கொள்ள மாட்டான், வாயு கடலில், விஷம்போல் ஏறும். 

். இவை விஷப்பாகத்தின் குறிகளாகும், 

் இவவ 

உழலை எரிச்சலுக்குக் “*கிருதம்"" 
பயக வவ 

குணமுடன் கழுதைப்பால் நாழி கோதைப்பால் நாழிமிக்க 

மணமுள்ள செண்பகத் தாழைச்சாறு டருவிட நாழிகாணச் 

சுணயுள்ள வெள்ளரிக்காய் துலங்கிய சாறு நாழி 

நிணமுள அள$&ர்நாழி 8ீளிய கரும்புச்சாறே (2) 

7
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சாறலுநாழி தாமரைவேர் தன்னுடசாறு காழி 
சீறிடு சின்னிச்சாறு திருந்தவே நாழிசேற' 
'வீறது பேய்ப்பாச் சோத்தி மிகுந்ததோர் நாழிச்சாறு 
கூறிடு ஆவின் நெய்யுங் கூட்டிடு நாழிதானே (3 

காழிக்குக் கற்கமேலம் ஈல்லதிமதுரங் கொண்டு 
மாழிக்கை நேகரைத்து வடித்துநெய் நிதடிருந்த 
£ழிக்க வந்தரோகம்' முழலையும்மெரிவு மூச்சு 

மாழிக்குக் கரைத்தகாய மதுவென விஷப்பாகமத்தே (4) 

(இ-ள்). 

கழுதைப்பால் நாழி . முலைப்பால் நாழி 

தாழைச்சாறு, நாழி வெள்ளெரிக்காய்ச்சாறு நாறி 

இளநீர் நாழி ட 
கருப்பஞ்சாறு நாழி சின்னிச்சாறு நாழி 

பேய்ப்பாச்சோற்றிச் சாறு நாழி 

பசுவின் நெய் நாழி தாமரைக்கழங்குச் 

சாறு நாழி 
இவைகளை யொன்று கலந்து ஒரு பாத்திர த்திலிட்டு 

ஏலக்காய் 1 பலம், அதிமதுரம் | பலம் எடுத்துத் தூளாக்கி 
ஏதேனும் ஒரு சாற்றை விட்டு நன்றாக வரைத்து அடுப்பின் 
மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கி வடிக்கட்டிக் கொண்டு, 
தினம் 2 வேளை ஒவ்வொரு ஸ்பூனளவு வீதம் எடுத்து 
உட்கொள்ளத் தேக எரிச்சல், மேல் மூச்சு முதலானவை நீங்கும் 

'விஷ.பரகத்திற்குக் ““கிருதம்"' 
0 

    

மற்றதோர் சின்னியிலை கற்பூரவல்லி வட்டக்கிலுகிலுப்பை 
கிரந்தி நாயகமுஞ் 

ந்; துடனடுக்குத் தும்பையிலை கொள்ளுதுய்யசங்கின் 
குப்பியிலை யோடுமானே
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சற்றந்திடு கோழியவரை சிற்றவரை சாறுதனியோரோன்றுரி 

யானபோது 

பற்றத்த சிற்றாறணக் கெண்ணெய் கொண்டு பாங்குடன் 
கற்க மதுவுரைப்போமே (5) 

உரைப்பா யழிஞ்சிவேர் சாறணையப்ப 

உளர் வெருகு சிததிர மூலிவேருடன் : 

தரைப்பான ஈன்னாரி மீசுரமூலி 

நற்சிறு குறிஞ்சிவே ரிருகழஞ் சென்ன 

நிரைப்பாய் வருகருஞ் சீரகங் கிராம்பு 

ரீழ்தேதேவ தாரம் ரதகுப்பைபூதக் 

கரப்பா னுடன்வசு வ -சிகஸதூ:ரி! 

மஞ்சள்கடிய திபபிலி யரத்தை கைக்கொள்ளே (6 

கைக்கொண்டு கழுதைலத்திப்பால் பிழிந்து 

கலந்தெண் ணெயுடனம்ம ருந்தரைத்திட்டு 

பிக்கொன்று மில்லாமல் காய்ச்சிப்பின் வடித்துப் 

பலமான மனிதற்கு முக்கழஞ்சென்ன 

மைக்கொண்டு கொள்ளு மேலெலெங்கும் 

பூசுவிஷப் -பாகமுற்ற கரப்பான் கிரந்தி 

பக்கென்று போமேரீர் முள்ளிச்சாம்பல் 

பற்று சிறுரீருட ஜொற்றுமுடல் பூச (7) 

பூசலிடுகோவைத்தண்டுநீர்முள்ளி புகழ்சங்கு சாறணைகெருஞ்சி 

நேசமுள்ள சின்னிபாடவரை பிரமிரீனியணரைக் கொடிநன் 

னாரசிமாமலையுத் 

தேசமுள்ள செங்கத்தாரி பொன்முசுட்டை சிறுகுறிஞ்சாவுடன் 
வேம்பீர்க்கு முருவிலியு 

மோசையுள்ள கிட்டமஞ்சள் திரிபலையுடன் காய்ந்துரீர் 
கொள்ள விஷபாகம் விடவே (8)
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(இ-ள்) 

(a) சின்னியிலை கற்பூரவல்லி 

வட்டக்கிலுகி லுப்பை கிரந்தி நாயகன் 
அடுக்குத்தும்பையிலை சங்கங்குப்மி 

கோழியாவரை சிற்றவரை 

இவைகளின் சா.று வகைக்கு 1 படி : 

சிற்றராமணக் கெண்ணெய் 4 படி. 

இதனுடன் 

அழிஞ்சில் வேர் சாறணை வோர் 

வெருகங்கிழங்கு சித்திரமூலம் 

நன்னாரி வேர் ' ஈச்வர மூலி 

சறுகுறிஞ்சா வேர் 
மு. தலரனவைகள் 'வசைக்கு 21 வராகனெடை 

கருஞ்சீரகம் கிராம்பு 

தேவதாரம் சதகுப்பை 

பூதக்கரப்பான் பட்டை லவங்கப்பத் இ 
கஸ்தூரி மஞ்சள் திப்பிலி 

சிற்றரத்தை 

இவைகளும் வகைக்கு 2; வராகனெடையளவெடுத்துச் 
கழுதை லெத்திச் சாறு பிழிந்து நன்றாக வரைத்துச் சாறு 
கலந்த எண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப்பின்மேலேற்றி, நன்றாகச் 
காய்ச்சிப் பதத இல் எரித்து வடித்துக் கொள்ளவும். 

தல்ல தேசக் கட்டுடைய மனிதர்களுக்கு இந்த எண்ணெய் 3} | வராகனெடை யெடுத்து. உள்ளுக்குக் . "கொடுத்து, 
மலேயும் பூசவும்,



101 

விஷபாசுங்கள், கரப்பான், கிரந்தி முதலானவை தீரும். 

-— O—— 

(6) நீர்முள்ளிச் செடியை ,ஒறித்துச்.., சாம்பலாக்கி உலக 

மறியாப் பிள்ளையின்: சிறுநீர் விட்டுக் கரைத்து உடம்பில் 

பூசிக்கொள்ளவும், 

பின்னர், 

கோவைத்தண்டு நீர்முள்ளி 

சங்கம் வோர் சாறணைவேோர் 

நெருஞ்சி சின்னி 

அவரை பிரமி 

சுரைக்கொடி நன்னாரி வேர் 

செங்கத்தாரிப்பட்டை பொன்முசுட்டை 

சிறுகுறிஞ்சா வோர் கட்டம் 

முருவிலி கடுக்காய்த் தோல் 

மஞ்சள் தான்றித் தோல் 

நெல்லிவற்றல் 

இவைகளைச் சமனெடை யெடுத்து ஒன்றிரண்டாக இடித்து 

வைத்துக் கொள்ளவும். இதில் 3 விரல் கொள்ளுமளவு 

சூரணம் எடுத்து, 8 மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி எட்டிலொன்றாகும் வரை வற்ற வைத்து வடி.க் 

கட்டி உட்கொள்ளவும். 

விஷபாகங்கள் நீங்கும். 

— o-——
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சரறணைச் சூரணம் 

— OO -—. 

சாறடைவேர் பால்தனிலே வேகவைத்துத் 
தனிக்காய்ந்து வச்சிர காயம்பண்ணி 

வேறுநல்ல மிந்துப்பு வெல்லங் கூட்டி 
மிகநெய்யில் குழப்பியது கூடக்கொள்ள 

தேறுதலாம் அக்கினி மாந்தம் பாண்டுசேத்ம 
மும்மகோ தரந்தீரும் பித்தரோகம் 

மீறுதலா யிரத்தபித் தழுந்தீரும் 
வியனாயத் .திரிதோஷ கரமுமாமே (1) 

(இ-ள்) 
சாறடை வேரைக் கொண்டு வந்து வெட்டிச் சுத்தமான 

பால் விட்டு நன்றாக ஊறவைத்து அடுப்பின் மேலே.ற்றி Cos 

வைக்கவும். 

பின்னர் 

இதனைக் காயவைத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்யவும். 

இதற்குச் சரியளவு இந்துப்பும், வெல்லமும் கூட்டி, நெய் 

விட்டுக் குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

அக்னிமாந்தம், பாண்டு, சிலேத்ம நோய்கள், மகோதரம், 

இன்னும் பித்த ரோகம், இரத்த பித்தம், சந்நிகள் முதலான 
வைகளும் தீரும். 

ணக (0) ee 

மேகச்சுரத்திற்கு திராட்சரதீச் சூரணம் 
—o— 

முந்திரிகைப் பேரீச்சு நெற்பொரி கிறாம்பு 
முதிரவே தேத்தாம்விரை தாமரை விரையுங்கூட்டி. 

சந்தணமுஞ் சீரகழுந் திப்பிலியுமேலம் 

தருனாக மிலவங்கப் பத்திரிலாமிச்௬ு
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பிந்தியிடு கொத்தமல்லி பற்படாகம் பேரு 
சமனாக வச்சிரகாய மிகச்செய்து 

சந்தினியசர்க் கரையில் ஜேனில் நெய்யில் 
வருந்தியிடத் தாகமற்றி ௬ரமேக மாறுமென்றே (2) 

என்ற தோரினித் ராட் சாதி லவங்கப்பத்திரி 

குருவேர் சீரகம ரேணுகழும் 
நின்ற நிலப்பனைக்கிழங்கு தண்ணீர் விட்டான்நெல்லி 

Quer சாதிக்காய திமதுரமேலம் 
கொண்ட நீர்தா மரைவிரைதற் கோலங்கூற 

நெருஞ்சில்வேர் சந்தஞ்செஞ் சந்தனம் பற்பாடகம் 
கன்றகலாக் குங்குமப்பூ கற்பூரம் சீந்தி 

சர்க்கரை நற்சர்க்கரைத்தூள் 'காசிடையிரண்டு 
(கொள்காச பித்தசய வறட்சி காணாதன்றே) (2] 

(இ-ள்) 

திராக்பை்பழம் பேரீச்சம்பழம் 

நெற்பொரி கிராம்பு 

தேத்தாங்கொட்டை தாமரை லிதை 

ச்ந்தனத்தூள் சீரகம் 

திப்பிலி ஏலக்காய் 

லவங்கபத்திரி சிறுநாகப்பூ 

இலாமிச்சம் வோர் கொத்தமல்லி விதை 

பற்பாடகம் 

இவைகளைச் சமமெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து 

கொண்டு, சர்க்கரை, தேன், நெய் இவைகளில் ஏதேனும் 
ஓன்றில் கொடுக்கச் சுரமேகம் நீரும். 

2. தஇிராகஸை்ைப்பழம் லவங்கப்பத் இரி 

வெட்டிவேர் சீரகம் 

அரேணுகம் நிலப்பனங்கிழங்கு 
தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு சாதிக்காய் 

நெல்வி வற்றல்
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அதிமதுரம் ஏலக்காய் 
காமரை விதை. தக்கோலம் 

நெருஞ்£ல் Cant சந்தனத்தூள் 
'செஞ்சந்தனத்தரள் பற்பாட்கம்: 

குங்குமப்பூ: பச்சைச்கற்பூரம் 
சந்தில் சர்க்கரை 

இவைகளை சரியெடையெடுத்து, இடித்து, வஸ்திரகாயஞ் 

செய்து கொண்டு, இவைகளுக்குச். சமன் சர்க்கரையும் சேர்த்துத் 

தினம் 1 காசெடை வீதம் உட்கொண்டுவரப், பித் தக்ஷயம்। 
apf, காசரோகங்கள். முதலானவை இரும. 

  

கர்ப்பூரரதிச் ரரணம் 
வை ஸு 

  

கர்ப்பூரந் தக்கோலஞ் .சாதிக்காயில 

வங்கமிலை கிராம்பு சுக்குஞ் 
சொற்பெரிய மிளகுடன் செவ்வியமுங்கூ.டச் ' 

சுகமாக: வொவ்வெ ret py விராகளெடை: இராப் 
மற்படிய தூளாக்கிச் சர்க்கரை தேளி௦கொள்ள. 

மாறிவிடுங் குன்மசயம் வருந்தாதென்ன 

துற்பாவங் .கர்ப்பூராதி சூரணத்தின் சேதி 
சொன்னபடி. :செய்யமுனி சொல்லுதின்றாரே (4) 

(இ-ள்) 

 கர்ப்பூர்ம்' தக்கோலம் 

சாதிக்காய் இலவங்கப்பத்திரி 
கிராம்பு ் சுக்கு 

மிளகு செவ்வியம்
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இவைகளை வசைக்கு 6 வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித்து 

வஸ்இிரகாயஞ்' செய்யவும், இத்தாளைச் சர்க்கரையிலோ 
அல்லது தேனிலோ உட்கொள்ளவும். 

குன்மம், சயம் முதலான நோய்கள் இரும். 

வண்டு eons . 

தக்கோலரதிச் சூரணம் 

வதன (0) 

  

தக்கோலந் தான்கழஞ்சு கிராம்பு மொருகழஞ்சு 
தன்னேல மொருகழஞ்சு திப்பிலி யிருகழஞ்சு 

நற்கான சிறுதேக்கு நாற்க்ழஞ்சு சுக்கு 
நலமான எண்கழஞ்சு மிளகுபத்துக் கழஞ்சாய் 

முற்கானச் சூ, ணமாய்ச்' சர்க்கரையும் கூட்டி 

பாக்களவு முதிராதஇள வெந்நீர் முயன்றேகொள்ள 

சிறகாது அரோசிகமும் வாயுச் சேற்றும 

மிரைப்புச்சத்தி வாதபித்த மறுமே (5) 
(இ-ள) 

தக்கோலம் 14 வராகன் 

கிராம்பு ‘i 

ஏலக்காய் த 

திப்பிலி 21 வராகனெடை | 

சிறுதேக்கு 5 வராகன் 

சுக்கு 10), 

மிளகு it x 

"இவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டிடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து சரியளவு சர்க்கரை சேர்த்து ஒரு பானையில் புத்திரப்படுத் தவம், இதில் ஒரு பாக்களவு எடுத்து வெதுவெதுப்பான வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும். 

a 4 ட அரோசகம், வாயு, கபம், இரைப்பு, வாந்தி, பித்தம் 

முதலானவை தரும்.



106 

தசளீசரதீச் சூரணம் 

—— oO 

  

தாளீச மொருகழஞ்சு மிளகு மிருகழஞ்சு 

தன்வேர்க்கொம்பு முக்கழஞ்சு திப்பிலிநாற்கழஞ்சு 

வால்வீசு காட்டெருமைப்பாலு மைங்கழஞ்சு 

வருகிராம் பாறுகழஞ் செடையதாகச் 

சாலநீவச் சிரகாய மாய்ப்பண்ணிச் சர்க்க 

ரையுமுப்ப துகழஞ்சு நிறைசேர்த்து 

மாலனையா வெருகடிப்பி ரமாணங் கொள்ளவரு 

சத்திவிரை வாதஞ் சுவாசகாசமுட் சரபாண்டு 
் மாறுந்தானே (6) 

(இ-ள்) 

... தாளீசபத்திரி 1] வராகனெடை 
மிளகு 24 ” | 

சுக்கு 3} 

இப்பிலி 5 வராகன் 

கூகைநீர் 6} ன் 

கிராம்பு 37% ன் 

இவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு நன்றாக இடித்து வஸ்திர 
காயஞ்செய்து, சர்க்கரை 31 பலம் கூட்டி இடித்து னவத்து/சி 
கொள்ள வேண்டும் போது ஒரு மூவிரல் சொள்ளுமள வெடுத்து! 
உட்கொள்ளவும். 

வாந்இ, வீரை வாதம், சுவாச காசம், உட்சுரம், பாண்டு, 
முதலான ரோகங்கள் இரும், 

ஒதிக ஸ்வ (0) கலவைவவிவதலுமி.
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கரச்பரஸ.ஸ்தியரதீச் சூரணம் 
௦   
  

பருத்தியின் விரையுமேலம் பகருந்திப் பிலிமினோடு 

வருத்திய பொடியோடன்றி வளருஞ்சர்க் கரையுங்கூட்டி 

திருத்திய சூரணந்தான் சேர்ந்தகார் பாதியாகும் 
பொருந்திய வாக்தி பித்தம் புகமழரோ சகமும் போமே (7). 

(இ-ள்) 

பழுத்திவிதை ஏலக்காய் 
இப்பிலி 

இவைகளை வறுத்து இடித்து லஸ்திரகாயஞ்செய்து சரியளவு 
சர்க்கரை கூட்டி. பூட்கொள்ள, 

வாந்தி, பித்தம், அரோசகம் முதலானவை தீரும், 

ee () metre 

தவக்ஷீரிச் கரணம் 

௩ற்கடசிங்கி கடுதாணி நெல்லிகண்டங் கத்தரிவேர் 
விரைதன்னோடு சுக்குடனே மிஎகுதிப்பிலி யிந்துகோஷ்டம் 
அரிதான சிறுதேக்கு சடாமாஞ்சில் தானுமொக்கவே அக்கிராக் 
கிராம்புடனுள்ள. தவட்சாரி சரிசூரணம் தினந்தேனில் , ரீகாரம் 
கருவானி மெல்சயஞ் சுரமழும்வாந்தி காணாதுவிட்டகலுங் 

(கிரந்தி பெலிகடியுந்தானே (8) 

(இ-ள்) 

கற்கடசிரிங்கி கடுக்காய்த்தோல் 

கதான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல் 
கண்டீங்கத்திரிவோ் கண்டங்கத்திரிவிதை 

சுக்கு மிளகு 

திப்பிலி இந்துப்பு 
கோஷ்டம் சிறுதேக்கு
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சடாமாஞ்சில் அக்கிராக்காரம் 
கிராம்பு மூங்கிலுப்பு 

இவைகளைச் சரியளவெடுத்து, இடித்து வஸ்திர காயஞ்செய்து 
கொள்ளவும். இதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவு எடுத்துத் தேனில் 
உட்கொள்ளச் 

சயம், சுரம், வாந்தி, கிரந்தி, எலிகடி முதலான தோய்கள் 
தீரும், 

——— (0) 

  

**அரேரசகம், பித்தத்திற்குக் கர்ப்பூரரதிச் சரணம்" 

— 9 — 

கற்பூரம் வெட்டிவேர் ஈற்சீரகந் தக்கோலங் 
கற்கடசிங்கி யதிமதுரம் முத்தக்காசு 

வற்கான நெல்லிமுள்ளி தவட்சாரி செவ்வியம் 

வருமிலவங்கப்பட்டை பத்திரியும் : 
தற்கான வமுக்கிராச் சந்தணமுஞ் சுக்கு 

தாமரை நிலப்பனைக் கிழங்கிலா மிச்சு 

முற்கான சீந்திற் சர்க்கரை கற்பூரச் சாலது 

மிளகு திப்பிலி சாதிக்காய் முறையாகக் கொள்ளே (9) 

முறைதப்பா தொவ்வொன்று சரிகொண்டு தூளாய் 

மூட்டிய சர்க்கரை யவ்வளவு கொண்ரு 

நிறைகண்டு வெருகடி தேனிலது கொள்ள 

நிமிறாது வாந்திசய மந்திரதாகம் போம் 

உரைகின்ற வரோகி பித்தபாண்டுடனே 

ஒளித்து விடுரத்த பித்தழுதலன்ன 

திறைகொண்ட வேதமுனி செய்தவாகடத்தின் 

தேர்ந்துவரை தன்முறைகள் தெருவமிதற்கே (10)
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(8-9) 
கற்பூரம் வெட்டிவோ் 

சீரகம் தக்கோலம் 

கற்கடகிங்கி அதிமதுரம் 

கோரைக்கிழங்கு நெல்லிமுள்ளி 

கூகைநீர் செவ்வியம் 
இலவங்கப்பட்டை லவங்கப்பத்திரி 

அமுக்கிராக்கிழங்கு : சந்தனத்தூள் 
சுக்கு காமரைக்கிழங்கு 
நிலப்பனங்கிழங்கு இலாமிச்சம்வோர் 

சிந்திற்சர்க்கரை கார்ப்பூரசிலாசத்து 

மிளகு திப்பிலி 

சாதிக்காய் 

இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 
கொண்டு சரியளவு சர்க்கரையும் கூட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 
இதில் 3 விரல்கொள்ளுமளவு தூள் 
கொள்ளவும். 

எடுத்துத் தேனிலுட் 

வாந்தி, சயம், அந்திகதாகம், அரோசகம், பித்த பாண்டு, 
ரத்த பித்தம் முதலான ரோகங்கள் இரும். 

  

௦ 

  

பித்தர், அக்கினி மரந்தத்திற்கு **ஏலரதிச் சூரணம்" 
  

o-= 

  

ஏலமொருகழஞ்சு மிலவங்கமிரண்டுடன் மினிநாகப்பூ 
முக்கழஞ் சென்னனே 

மாலனைய மிளகுகாற் கழஞ்சாக வருதிப் பிலியஞ்சு 

சுக்காறு கழஞ்சர்ய் 

செல்லையாய் கிராம்பேழு வச்சிரகாயமேபண்ணி த்தனதில் 
கழஞ்செடைகள் கொள்ளு மிருநேரம் 

ஆலமெனும் வருகாச பித்தமது தீருமக்கினி 

மந்தமோடு வெப்பும் விடுமன்$ற (11)
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(இஃன்) 

ஏலக்காய் 1$ வராகனெடை 

லவங்கம்பட்டை 2+ ” 

நாகப்பூ «BR ‘ss 
மிளகு : 5 வ 

திப்பிலி 61 வராகன் 

சுக்கு 74 ” 

சராம்பு aC, 
இவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு நன்றாக விடித்து வஸ்திரகாயஞ் 

செய்து கொண்டு, வேளைக்கு 11 வராகனளவெடுத்துத் தேனு 
டன் குழைத்து உட்கொண்டுவரக் காசரோகம், பித்தரோகம், 
அக்கினி மாந்த்யம்,. தேககாங்கை முதலானவை தீரும். 

    

9 4 

தரளீசரதிச் சூர ணம் 
OQ அகட   

தாளீசமுத்தஞ் சாதிக்காய் தக்கோலஞ் சிறுநாக மரமஞ்சள் 

ஆளியவசம்பு சிறுதேக்கு அதிமதுர மமுக்கிராத் திரிகடுகம் 
நீளிய வெள்ளிலோத்திரமும் நினைவாமரத்தை ரோகிணியும் 

கேளிவை திரிபலை சடாமாஞ்சில் கிராம்பு கொத்தமல்லி 
சிறுதேக்கே (12) 

சீரதா மேலாம்வாய் விளங்கம் சேருமஞ்ச எசமோதகம் 

பிரிதகோட்டயி லுப்பைப்பூ  பேஃதேவதார மிலாமிச்சங் 
குறியாய் நற்சீரக மெவட்சாரங் கூடுஞ்சத்தி ' யவட்சாரம் 

நெறியாய்த்தூதுளை ஞாழல் சீண்ட சீந்தில் கீழாநெல்லி 
வேரே (13) 

வேராஞ் சங்கின் வேராடா தோடை மிகுந்து வட்டத் 
திருப்பிவேர் 

பேராந் தாமரைத் தாதுகொடி. வேலிபிரமிகையாந் தைகரயிவை
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வீராங் கரந்தைக்' கர்ங்தெடிக் கொடுவேர் மேவுங்: கொன்றைப் 

கு 'பீழத்துடனுங் 
கூறாய் சமனாப் நீ கொண்டு கூட்டி வஸ்திரகாயமதே: (14) 

காய்ந்த தூளின் வெருகடியுங் கலந்தே: சர்க்கரைதேனில்கொள் 
“மாய்ந்த சுவாச்காசமுடன் வருத்துமிருமல் மருந்தீடு: 
சாய்ந்தமும்ம ரோசிகமும் தாளாமந்தாக் கினியீளை 

தேய்ந்து போமே தாளீசச் சூரணத்தில் தீருமென்றார் முனிதாமே 

(15) 
(இ-ள்) 

தாளீசபத் திரி ' கோரைக்கிழங்கு 

சாதிக்காய் தக்கோலம் 

சிறுநாகப்பூ மரமஞ்சள் 

_ வசம்பு | சிறுதேக்கு 

அதிமதுரம்: - ௮முக்கஇராக்கிழங்கு 
சுக்கு Budell 

மிளகு வெள்ளிலோத்திரப்பட்டை 

சிற்றரத்தை கடுகரோகிணி 
கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் சடாமாஞ்சில் 
கிராம்பு கொத்தமல்லிவிழை 

சிறுதேக்கு' ஏலக்காய் 
வாய்விடங்கம் பஞ்சள் 

ஓமம், 'கோஷ்டம் 

இலுப்பைப்பூ தேவதாரம் 
இலாமிச்சைவேர்' சீரகம். 

எவச்சாரம் சத்திச்சாரம் 

தாதுவளைவேர் . ஞாழல் 
சீந்தில்கொடி. கழாநெல்லிவோர் 

சங்கம்வோர் ஆடாதோடைவோர் 

வட்டத்திருப்பிவோ் தாமரைத்தாது 
கொடிவேலிவோர் பிரமி 

கையாந்தகரை சிவசுரந்தை 

கொடிவேலிவேர் கொளன்றைப்பழம்
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இவைகளை வகைக்கு $ பலம் வீதமெடுத்து நன்றாகக் காய, 
'வைத்துக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 
கொள்ளவும். இச்சூரணத்தில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துச் 
சர்க்கரை யுடனோ அல்லது தேனுடனோ உட்கொள்ளவும், 

சுவாசகாசம், இருமல், மருந்தீடு, அரோசகம், மத்தாக்கினி, 
_ ஈளை முதலான நோய்கள் தீரும். 

—— 0 -—— 

அமுக்கிரரச் சூரணம் 

௦     

அழுக்கிராவே .ரொருபங்கு அரத்தை நாக மரமஞ்சள் 

சுமுத்திரையாந் திரிகடுகுந் துவராந் திரிபலை நற்சீரகமும் 

நிமுக்குஞ் சித்திரமூல மரோகணி ஙநிறைதானிவைகளொருபங்கு 
தமக்காந்தூளே தேனில் கொள் சயழமும ரோசிவாயுமந்தந் தரிய 

திருமல் வியாதிகளே (16) 

(இ- 

அமுக்கிராக்கிழங்கு சிற்றரத்தை 
சிறுநாகப்பூ மரமஞ்சள் 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு கடுக்காய்த்தோல். 

தான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல் 

8ரகம் சித்ரமூலவோ் 

கடுகரோ இணி. 

இவைகளைக் சமனெடுத்து இடித்து, வஸ்திரகாயஞ் செய்து! 
கொள்ளவும். இதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேனில் 
குழைத்து உட்கொள்ள, 

சயம், அரோசகம், வாயு, மந்தம், இருமல் முதலான 
வியாதிகள் தீரும். 
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அச்வகந்தி சூரணம் 
௦   

  

களைதீர். கிராம்பு ஒருகழ்ஞ்சு கதித்தநாக மிருகழஞ்சு ' 
விளைவா மேலமுக்கழஞ்சு வேண்டுமிலவங்கம் நாற்கழ்ஞ்சு 
உளைதா மிலவங்க மிலையைங்கழஞ்சு மூறுசீரக மறுகழஞ்சு 

தளையாமல்லி யெழுகழஞ்சு சாருங்கோட்ட மெண்கழஞ்சே (17) 

எண்ணிரண்டு கழஞ்சுதான் திப்பிலியின்கூறு 

மிதற்குரெட்டி' முப்பதிருகழஞ்சு சுக்கு 
வெண்ணிற மமுக்கிறா வறுபத்து நாற்கழஞ்சி 

.கூடவிரைந்து தூள்புண்ணு. சரிசர்க்கரையு .மேவத் 

திண்ணுவா..மிருநேரந் தேனில் நெய்யிலாகத் 

தீருமது-வரோசி சத்திபித்தக்கிராணி 
நண்ணதாம்.  உன்மாதங் குன்மமருந்தீடு 

- நாடாது வன்ன தோஷம் வாயுவுமே (18) 

(@- er) | 
Ap tr iby 11 வராகனெடை. 

சிறுநாகப்பூ 21 ஸ் 

ஏலக்காய் ் 33 ௮0 

லவங்கப்பட்டை 5: வராகன் 

லவங்கப்பத்திரி 64. 

சீரகம். kw 
கொத்தமல்லிவிதை: 83 m 

கோஷ்டம் 10 av 

சுக்கு 40 ot 

திப்பிலி 20 ” 

அமுக்கிராக்கிழங்கு 80 வராகனெடை 

புவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து 

கொண்டு சரியளவு சினிஃூட்டி வைத்துக் வொள்ளவும், இதில் 

8
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மூவிரல் கொள்ளுமளவு சூரணம் எடுத்துத் தேனிலோ அல்லது 
நெய்யிலோ குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

அரோசகம்; வாந்தி, பித்தம், ராணி, ௨உன்மாதம், குன்மம், 

மருத்தீடு, அன்னத்வேஷம், வாயு முதலான நோய்கள் இரும், 

வைகை (0 

  

நீரழிவிற்கு ““மதுகாதிச் சூரணம்: 

௦ 

    

அதிமதுரஞ் சீரகமிருவேலி வெட்டிவேர்: 

அரேணுகமு மிலவங்கப் பத்திரி சாதிப்பத்திரியும் 

பதிகொண்ட் நிலப்பனைக் கிழங்குடன் கோஷ்டம் 

பாரேலமிலவங்கங் கற்பூரஞ் சந்தணமுங் . 

குதிகொண்ட தாமரைக் கிழங்ககில் முந்திரிகை: 

குங்குமம் தேத்தாம்விரை கொத்தமல்லி 

நிதியுள்ள பச்சைக் கற்பூரமரமஞ்சள் 

சிறுமாக நெல்லிமுள்ளியுடன் வகைக்கொரு கழஞ்சே 

ப (19) 

வகைகொண்ட தெல்லா மொருபங்கு ஆவாரை வருபிஞ்சு 
பூவோ கொழுந்து விரையுமொரு பங்காய்: 

துகைகொண்டு ஒன்றாய் தூளி ரீ பண்ணி 
சூரணத்துடன் சீந்தில் சர்க்கரை கலந்து 

ந௩கைகொண்ட சர்க்கரை நல்லதாய்ச்சரி கொண்டுந் 
தேனில் கொள்வாய் நாளுமிரு போது 

-மிகைகொண்டு வரும்மேகம் சலமிழிவு வேகம் 
மீறாது வதிசார விகாரங் களென்றே (20) 

(இ-ள்) 

அதிமதுரம் சீரகம் 

வெட்டிவோர் காட்டுமிளகு 

லவங்கப்பத் இரி சாதிபத்திரி
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நிலப்பனங்கிழங்கு கோஷ்டம் 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

கற்பூரம் சந்தன த்.தூள் 
தாமரைக்கிழங்கு அஇல்கட்டை 

இராகை்ைப்பழம் குங்குமப்பூ 

தேத்் தாங்கொட்டை கொத்தமல்லிவிதை 

பச்சைக்கற்பூரம் .... மரமஞ்சள் 

சிறுநாகப்பூ நெல்லிமுள்ளி 

இவைகள் வகைக்கு 13: வராசுனெடை 

ஆவாரம் பிஞ்சு Ls 

ஆவாரம் சொழுந்து விசை 

இவைகளைக் காயவைத்து நிறுத்த சூரணம் - முன் 

சரச்குகளுக்குச் சரிநிறை, இவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு நன்றாக 

இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து சீந்தில் சர்க்கரை (4 பாகம்) 

கலந்து, சர்ச்கரையுஞ் சேர்த்து கலந்து வைத்துக்கொள்ளவும். 

இதில் 3 விரல் கொள்ளுமளவெடுந்துந் தேனுடன் குழைத்து 
உட்கொள்ளவும். இனம் 2 வேளை சாப்பிடவும். 

மேகம், சலரோசும், நீரிழிவு, அதிஸாரம் முதலான 

நோய்கள் நீங்கும், 

  

நீரிழிவிற்கு “வெட்டிவேர்ச் ரூரணம்'' 

  கணைக் (0) 

குருவேர் தாமரைத் தாதுவளையம் வித்து 

கோட்டமுடன் நிலப்பனைக்கிழங்கு நீர்வள்ளி 

நெரிஞ்சிவேர் அமுக்கிராவேர் இலுப்பைப்பூவு 

மெற்பொரியிலவங்கப் பத்திரி ரேணுகமு
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மருவுசெஞ் சந்தணம் செண்பக மதுரமுடன் 

தூதளை வேர்முள்ளி வேரும் 
தருவுநற்.சீரகம் சாதிப்பத்திரிதன் காயுந் 

தருநாகப் பூவுடன் குங்குமப்பூவே (21. 

பூவையே தக்கோலங் கற்கடக சிங்கி 

பொருத்து ௩ல்லேலங் கிராம்பு பூனைக்கால் விரையு 

மேவுதலாய் முந்திரிகை பேரீச்சழ்பழமும் 
வியனான பச்சைக்கற்பூ ரத்துடனே 

காவினிய நெல்லியுடன் சரிகூட்டித் தூளாய் 
கண்டபடி. தனில்ப்பாதி அமுதசர்க்கரையும் 

நரவினிய சக்கரை தேனிலதுகொள்ள 
நாடாது மேகமூத்திர மிரத்த பித்தசய மெனிலே (2£ 

(இ-ள்) 
வெட்டிவேர் தாமரைத்தாது 

தாமரையிலையின் உட்சுருள் 

தாமரைவித்து கோஷ்டம் 

நிலப்பனங்கிழங்கு நெரிஞ்சில்வோ் 

தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு 

அமுக்கிராக்கிழங்கு இலுப்பைப்பூ 

நெற்பொரி லவங்கப்பத் இரி 

காட்டுமிளகு செஞ்சந்தனம் 

செண்பகப்பூ அதிமதுரம் 
தூதுவேளைவேர். முள்ளிவேர் 

நற்சரகம் சாதிபத்திரி 

சாதிக்காய் நாகப்பூ 

குங்குமப்பூ தக்கோலம் 

கற்கடகிங்கி ஏலக்காய் 

இராம்பு பூனைக்காலிவித்து 

இரால்ப்பழம் பேரீச்சம்பழம் 

பச்சைக்கற்பூரம் நெல்லிவற்றல்
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இவைகளை வசைக்கு 1 வராகனெடை வீதம் எடுத்து 

இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து மொத்த எடைக்குப் பாதி 

யளவு சீந்தில் சர்க்கரை கலந்து வைத்துக் கொள்ளவும்; 

இச்சூரண த்தில் 3 விரல் கொள்ளுமளவெடுத்து wiih etree Ol 

அல்லது தேனிலே தினம் உட்கொண்டுவர. 

மதுமேகம், இரத்த பித்தம், சயம் முதலான ரோகங்கள் 

தீரும், 

சீந்திற்சர்க்கரை செய்யும் விதம் ௦ 

முற்றிய சீத்திற. கொடியைக் கொண்டு வந்து அதன் 

மேலுள்ள புரணியையும், பச்சைத் தோலையும் நீக்கி விட்டுச் 

சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி வைத்தக் கொண்டுக் கல்லுரலி 

லிட்டு நன்றாகப் பஞ்சு போலிடிக்கவும். 

பின்னா் 

இதனை ஒரு பெரும் அண்டாவிலிட்டுச் சுத்தஜலம் லிட்டு . 

நன்றாகக் குழப்பி சக்கையைப் பிழிந்துவிடவும். சிறிது தேரம் 

அப்படியே வைத்தால் சந்தில் சர்க்கரை அப்பாத்திரத்தின் 

அடியில் படியும். 

பின்னார் 

மேல் தெளிவை இறுத்து விட்டு வண்டலைக் காய வைத்துக் 

கொண்டு பத்திரப்படுத்தவும். 
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மேகங்களுக்கு *ஆவரரைர் சூரணம்” 
me () 

  

சீட்திக் கொடிமேல் தோல்போக்கிச் சிறுக௩றுக்கித் துவைத்துக் 
காயவைத்து 

தேர்ந்தே பின்னுமிடித்ததனைச் சீலைவடிநாலு தறம்பண்ணி 

வாய்ந்தலாம்பிச் சிருவேலி வருமேசெப்பு நெருஞ்சில் சிறு 
நெருஞ்சில்வேர் 

போந்தே முத்தந்தாமரைப் பூவளையம் பொருந்து மதனில் 

விரைதானே (238) 

விரையாவாரை தன்விரையும் வேரும்' பட்டை பூவுள்ளரும்பு 
திரையாலம் விழுது முசுட்டைவிரை சேருமத்தித் திரிபலைதா 
னிரை யாயிருசீ ரகந்திரிகடுகுநேர் சந்தன ரேணுக மேலமுடன் 

வரைநேர் சாதிக்காய்தன் பத்திரியுமதுரங் கோட்டஞ்சிங்கு 

கொள்ளே (24) 

கொள்ளீர் திராக்ஷை கற்சூரை குளிர்ந்த பச்சைக் கற்பூரம் 
தெள்ளீர் வகைக்குக் கழஞ்சு நிறை சேர்ந்தே வச்சிரகாயமதாய் 
வெள்ளிய. சீந்திற் பொடிகூறு மேவுமாவரை யைம்பொடி 

கூறொள்று விள்ளீர் சர்க்கரை முக்கூறு af கலந்து சேர்ப்பதுவே (25) 

சேர்த்த பொடியில் வெருகடி. தேனில் கொள்ளவாத வுடல் 

தனக்கு 
ஏத்தபடியாய் நெய்யில் கொள் இளைத்தசடலம் தனக்குமது 
கோத்த பாண்டு காமாலை குலைத்த சயமும் ரெத்தபித்த 

சாய்த்த மேகங் கைகால்லெரிவு தனிநீர்க்கடுப்பும் தான்விடுமே 

(26) 
(இ-ள்) 

முற்றிய சீந்திற்கொடியைச் கொண்டுவந்து மேல்தோலை யும், பச்சை நிறத்தையும் நீக்கி விட்டுச் ஏிறுறு துண்டுகளாக 
வெட்டி இடித்து வைத்துக் கொண்டு நிழலில் காயவைக்கவும்,
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பின்னர் 

இ.தனை வஸ்இிரகாயஞ் செய்து வவத்துக் கொள்ளவும், 

இவ்வாறு 4 தடவை செய்யவும். 

இதனுடன் 

விலாமிச்சம் வோர் வெட்டிவோர் 

செப்பு நெருஞ்சில் சிறுநெருஞ்சில் வோர் 

கோரைக்கிழங்கு தாமரைப்பூ 

தாமரையிலையின் உட்சுருள் 

தாமரை விதை ஆவாரை விரை 

ஆவாரை வோர் ஆவாரம்பட்டை 

ஆவாரம் பூ ஆவாரம் அரும்பு 

ஆலம் விழுது முசுட்டை விதை 

அத்தித் இப்பிலி கடுக்காய்த் தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு சந்தனத்.தாள் 
காட்டுமிளகு ஏலக்காய் 

சாதிக்காய் சாஇப்பத்திரி 

அதிமதுரம் கோஷ்டம் 

கற்கடசங்கி இராகை்ஷை 

பேரீச்சங்காய் பச்சைக்கற்பூரம் 

இவைகளை வகைக்கு 1% வராகனெடை வீதமெடுத்து 

இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும். 

முன்னா் சித்தமாகவுள்ள 

சந்தில் கொடித்தூள் 1 பங்கு, ஆவாரை சேர்ந்த இச்சூரணம் 

1 பங்கு, சார்ச்சுரை 3 பங்கும் எடுத்து ஒன்று கலந்து வைத்துக் 

கொள்சாவும்.
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இந்தச் சூரணத்தில் ஈரலிரல் கொள்ளுமளவு எ௫த்துத் 
தேனுடன் குழப்பி உட்கொள்ளவும். 

வாததோய்கள் தரும், 

இளைத்த உடல் தேற, நெய்யில் உட்கொள்ளவும். 

பாண்டு, காமாலை, சயம், ரத்தபித்தம், மேகரோகங்கள், 

கைகால் எரிச்சல், நீர்சுடுப்பு முதலானவைகளுக்கும் நெய்யுடனே 
உட்கொள்ளவும். ' 

  

  

௦ 

பித்தத்திற்குச் ''செங்கழுநீர்ச் சூரணம்'' 

௦     

செனகெக் திரத்தி னடைவதுதான் செங்கமுரீர்க் கிழங்குமுத்த 

நீர்வள்ளிக்கிழங்கு 

மென்கின்ற லாமிச்ச மிருவேலி கோட்ட. மிடுசுக்கு அதிமதுர 

மிலவங்க மிலையுந் 

தன்கின்ற கிராம்பினுடன் திப்பிலிமூலம் திப்பிலியுஞ் சாற்கின்ற 

சீரகமிரண்டுடன் மிளகு 

விலவின்ற ஏலமரேணுகம் சிறுமாகம் வெண்கூகை ரீருட னமுத 
சர்க்கரையே (27) 

எல்லார்க்கு வேண்டுகரு வேப்பிலையு மிதனுடன் முசுமுசுக்கை 
் யிலையுமிதன்கூட 

வல்லாய் ந யொவ்வென்று சரிகொண்டு தூளாய் மருவுசர்க் 
கரை பங்கிரண்டிதனுடனுக் 

நல்லாக வெருகடி கொள்ளாயதுவும் நாற் பதுவகையான 

5. பித்த விடுமென்ன 
பொல்லாத மையல் தீரும்ரத்த பித்தவாந்திகள் போகும் 

பொறுத்திடும் வாயூரல் தாகம் போமென்றே (28) 

(இ-ள்) 
செங்கழுநீர்க் இழங்கு கோரைக்கிழங்கு 
தண்ணீர்விட்டான் இழங்கு



இலாமிச்சம் வோர் 

கோஷ்டம் 

அதிமதுரம் 

இராம்பு 

திப்பிலி 

கருஞ்சீரகம் 

ஏலக்காய்... 

சிறுநாகப்பூ 

சிந்திற்சர்க்கரை 
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வெட்டிவேர் 

HAG 

இலவங்கப்பத்திரி 

இப்பிலிமுலம் 

சீரகம் 

மிளகு 

காட்டுமிளகு 

கூகைநீர் 

காய்ந் தகருவேப்பிலை , 

காய்ந்த முசுமுசுக்கையிலை 

இவைகளைச் சரிஎடை எடுத்து, இடித்து வஸ்திரகா யஞ் 
செய்து கொண்டு, இதற்கு 2 மடங்கு சீனி சேர்த்து வைத்துக் 

கொண்டு வேளைக்கு 

உட்கொள்ளவும், 
மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து 

40 வசை பித்தரோசுங்களும், ரத்தபித்தம், வாந்தி, வாயில் 
நீரூரல், 'தாகம் முதலானவைகளும் தீரும், 

—— OO 

  

, பலவேகங்களுக்கும் '*பூரணாதிச் கரணம்" 

  

௦ 

  

சாறணைவேர் பதினாறு பல மாட்டுப்பால் நாழி 

தனித்தபொடு தலைச்சாறீராழி வெந்து 

வீறுடனெடுத்ததனை வெயிலதில் வைத்து 

வேறுகழல் கொடிபல மொன்பது பெருஞ்சட்டி 

கூறுடன்மேல் சட்டிமூடி மண்செய்து 

[வைத்துக் 

குறுகவே புட்மிட்டு வெடித்த பின்னெடுத்து 

தேறனையத் தோல்தள்ளி பருப்பது எடுத்து 

திரிகடுகு டனிருசீரக மிந்துப்பே ் (29)
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இந்துப்பெருங் காயங்கரு வேப்பின் தண்டு 
மிதனுடனோ மங்கடுக்காய் வகைக்கிரு கழஞ்சு 

முந்திய மருந்துகள் கலந்து பொடிகொண்டு 

முதிர்வாத வுடல்தேனில் நெய்யிலிடுபித்து 
வந்தவுடல் சேத்தும் தெண்ணெயனு பானம் 

வாங்குவெரு கடியளவு நீங்கிடு நோயெல்லாம் 

விந்தமலர் கின்றபூரண வாதிதின்ன 

விளங்குமெய் யுடலங்கள் வளங்களிடு மேன்றே (30) 

(இ-ள்) 

சாறணைவோர் 16 பலம்எடுத்து நறுக்கி, கு 

மாட்டுப்பால் 1 படியும் [பாத்திரத்திலிட்டு 

பொடுதலைச்சாறு 2 படியும் 

சோர்த்து அடுப்பின்மேலேற்றிச் சாறுகள் வம்துமளவு 

வேகவைத்து வெய்யிலில் உலர்த்தவும். 

கழற்சிக்காய் 9 பலம் எடுத்து ஒரு சட்டியிலிட்டு அதன் 
வாய்க்குத் தக்கபடி ஒரு மேல்சட்டியைப் பொருத்திச் சேலைமண் 
செய்யவும். இதனைப் புடமிடவும். சிறிதுநேரம் சென்றபின் 

வெடிக்கும். அச்சமயத்தில் புடத்தைக்கலைத்துக் கழற்9க் 

கொடிக்கொட்டையை உடைத்து பருப்பை மட்டிலும் எடுத்துக் 

கொள்ளவும், 

இதனுடன் 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு சீரகம் 

கருஞ்சீரகம் இந்துப்பு 
பெருங்காயம் கருவேப்பிலை சர்க்கு ' 

் ஒமம் . தீடுக்கரய்த்தோல்
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இவைகளை வகைக்கு 2 கழஞ்சு (28 வராகனெடை) விதம் 

எடுத்து மூன் மருந்துகளையும் சேர்த்துக் சுல்லுரலிலிட்டு இடித்து, 

வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும், 

இதனை 

வாத  ரோகமெனில் தேனிலும் பித்த ரோசத்திற்கு 

நெய்யிலும், சப ரோகத்திற்கு எண்ணெயிலும் கொடுக்கவும் 

வேளைக்கு மூவிரல் கொள்ளுமளவு உட்கொள்ளவும், இந்த 

சூரணத்தின் பெயா் பூரணாதிச் சூரணமாகும். 

o-----— 

  

விசையரதிச் சூரணம் 

——o   

விசையாதி திரிகடுகு யேலமிலவங்கம் வெட்டிவேர் திரிபலை 
கற்கடசிங்கி 

வகைமில்லா வதிவிடையம் சிறுதேக்குச் செவ்வியம் வளர் 
குடசப்பாலை லவணம் 

வசுவாதி திப்பிலிவில்வப் பழத்துடனில வேம்பு கேளினிய 
அசமதாகம் நேர்நிறையதாக 

விரையதாளண்ட வாதத்திற் கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் 

மூலம்விடு வெள்ளி சயமேகபாண்டு சூலைகண்ட 

மாலை விப்ருதிவிடுமே (31) 

(இ-ள்) 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு ஏலக்காய் 

கிராம்பு வெட்டிவேர் 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்ழல் 

தான்றித்தோல் கற்சடசிங்கி 

அதிவிடயம் ஏிறுதேக்கு 

செவ்வியம் குடசப்பாலை 

இந்துப்பு இலவங்கப்பத்திரி
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இப்பிலி வில்வப்பழம் 

நிலவேம்பு ஓமம் 

இவைகளைச் சமனெடை யெடுத்து இடித்து வஸ்இிரகாயஞ் 
செய்து கொள்ளவும். 

இச்சூரணத்தை நல்லெண்ணெயிலேர் அல்லது விளக்கெண் 
ணெயிலோ மூவிரல் கொள்ளுமளவு எடுத்து உட்கொள்ளவும். 

அண்டவாதம் போம். மேலும் மூலம், சயம், மேசம், 

பாண்டு, சூலை, கண்டமாலை, விப்புருதி முதலானவைகளுக்கும் 
தக்க அனுபானங்களில் உட்கொள்ளவும், 

—o—- 

ஏலரதிச் ரணம் 
— இவையும் 

ஏலாதி தாமரைவளைய மிலவங்கம் மிக்ககாகஞ் சடாமஞ்சில் 

மாலார்சந்த மிலவங்கப் பத்திரி மற்றோர் தாளீசபத்திரியுஞ் 

சாலாரெத்த சந்தணமுஞ் சாதிக்காமின் கிராம்பினுடன் 

சாலாய் வெட்டி லாம்பிச்சம் வேர்சேரே நிலப்பனைதன் கிழங்கே 

(32) 
தன்னே ரெத்த நன்னாரி தண்ணீர்விட் டான்தன் கிழங்கு 

மின்னே ரனையடுகதான்றி மிக்க நெல்லிழுள்ளியுடன் 

சொன்னோம் நெருஞ்சிக் காயோடு சுக்குதிப்பிலி சதகுப்பை 
௩ன்னே கருத்த சீரகம்நற் சீரகங்கெந்தித் தகரமுமே (33) 

தருமே தேவ தாரமகில் சாதிக்காயுஞ் சிறுதேக்கு 
இருகெற்கரு வேம்பு நிலவேம்பு ஏற்குங் கூகைரறதுவும் 

வெகுதாங் கடுகுரோகணியு மீதற்கோல மரமஞ்சள் 
மிகுதாம் பர்வரக் கற்பூர மீறுரிங்கி கொத்தமல் லியதே (34)



ஆதெசு 
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ற்சூரை முந்திரிகை அழுதசர்க்கரை மிதனுடனும் 
மாதே! சமனாய் ரீ கொண்டு வடித்தே தூள்செய் தேனில்க்கொள் 
போதே மேகம் பித்தசயம் போகப்பாண்டு அத்திசுர 
மீதே உள்ளதாகழுடல் வெறிப்பு மெரிவு மிகப்போமே (35) 

(இ-ல்) 
ஏலக்காய் காமரையிலையின் உட்சுருள் 

.. திராம்பு . சிறுநாகப்பூ 

சடாமாஞ்சில் சந்தனத்தாள் 

லவங்கப்பத் இரி தாளீசபத்திரி 

செஞ்சந்தனம் சாதிக்காய் 

வெட்டிவோர் இலாமிச்சைவோர் 

நிலப்பனைக்கிழங்கு நன்னாரிவேர் 

துண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் நெருஞ்சில் 

சுக்கு இப்பிலி 

சதகுப்பை கருஞ்சீரகம் 

சிரகம் கிரந்திதகரம் 
தேவதாரம் HAVEL COL 

சாதிக்காய் சிறுதேக்கு 

கருவேப்பிலை நிலவேம்பு 
கூகைநீர் கடுகுரோகிணி 

தக்கோலம் மரமஞ்சள் 

பச்சைக்கர்ப்பூரம் கற்கடசிங்கி 

கொத்தமல்லி போேீச்சங்காய் 

திராஷைப்பழம் குடசசத்வம் 

இவைகளைச் சமனெடை யைடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் 

செய்து கொள்ளவும். இந்த தூளில் ஒரு மூலிரல் செள்ளுமவவு 

எடுத்துத் தேவில் உட்கொள்ளவும்.
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மேகம், பித்தசயம், பாண்டு, அஸ்இஜ்வரம், தாசும், உடல் 
வெடிப்பு, எரிச்சல் முதலான நோய்கள் இரும், 

௦ 

  

இரத்த பித்தத்திற்கு “முருங்கைப்பூச் சூரணம்” 
9 

    

முருங்கைப் பூவுத் தாதுவளம்பூவுமுது தாமரை நிலப்பனை 

செங்கமழுரீர் 

நெருங்கு மாலம் விரைநாவல் விரைநேர் மாவின்துளிர் 

. . அத்தித்துளிர் 
பொருந்து மான்கொம்பிதனேடு பொடியாய்த் தேனில் நெய்யில் 

கொள் 

இருந்த ரத்த வாந்திரத்த பித்தமினியே அல்ந்துடுந்தாகே 

(இ-ள்) 
முருங்கைப்பூ தூதுவளம்பூ 
தாமரை விரை நினைப்பனை வினத் 
செங்கமுறீர் விரை ஆலம் விரை 

நாவல்கொட்டை மாந்துளிர் 

அத்தித்துளிர் மான்கொம்பு 

இவைகளை நிழலில் நன்றாக உலரவைத்துக் கல்லுரலிலிட்டு 

இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும். இத்தாளில் 3 
லிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து]்'. தேனிலோ அல்லது” தெய்யிலோ 

. உட்கொள்ளவும். 

ரத்த வாந்தி, ரத்த பித்தம் முதலானவை நீங்கும். 

eee o- 

அட்டரதிச் சூரணம் 

அனைவ 8] கானக 

அட்டாதி .திரிகடுகு பெருங்காயமோம மானஈற் சீரகமுடன் 

இட்டப்படி சையந்தி லவணங் கருஞ்சீர மீறுகமலப் பருப்பித 
னுடன்
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சட்டமாய் வெவ்வேறு சரிவறுத்துக்கூட்டு பொடிதானுள் 

ணுதேனிலாத் 

திட்டமா யன்னத்தில் மேலிட்டி நெய்காய்ச்சி வீட்டுண்டைத் 

தீருமே யக்கினிமந்த வதிசார சூலைவாயுவதுமே (37) 

(இ-ள்) 
சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு பெருங்காயம் 

ஓமம் சீரகம் 

இந்துப்பு கருஞ்சீரகம் 

தாமரைமணி 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து தனித்தனியாச வறுத்து 

இடித்து: வஸ்திரகாயஞ்: செய்து கொள்ளவும். இவைகளை 
யொன்றாகக் கலந்து மூவிரல் கொள்ளு மளவெடுத்துத் தேனில் 

உட்கொள்ளவும்: அல்லது. சாப்பாட்டில் போட்டுக் கொண்டு, 

நெய்யைக் காய்ச்சி விட்டுப்பிசைந்து உட்கொள்ளவும். 

௮க்கினிமாத்தம், அதிசாரம், சூலை, வாயு முதலான 

-தோப்கள் இரும். 

    ௦ 

கொம்மட்டி, மரதளைச் சூரணம் 

  

  

௦ 

நெற்மொரியுஞ் சீரகமுமதிமதுர மூன்றும் நேராகத்: திப்பிலி 
யொருபலம் வறுத்து 

துற்பரவாய்த் தூளிபண்ணி துரிஞ்சிச் சாத்தில் குழப்பிச் சொன்ன 

படி நீ யருந்து 

தொகையே கேள்! பின்சத்தி விக்கலுடன் வாந்தி வாய்நீரூறல் 

தரிபித்த மிதனோடு தாளுமென்றே நற்கவிதைப் படியுரைத்த 

முனிவோர் தங்கள் நலமான கொம்மட்டி மாதளங்காம் 

நன்மைதானே (38)
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(இ-ள்) 

நெற்பொரி இரகம் 

அதிமதுரம் திப்பிலி: 
இவைகளைச் -சரியெடையெடுத்துத் தனித்தனியாகச் 

சரியெடை யெடுத்துப் பொன்வருவலாக வறுத்துத் தாள்செய்து 
"ஒன்றாகக் கலந்து துரிஞ்சிப்பழச். சாறு விட்டுக்குழப்பி யரு நீதவும், 

_ வாத்தி, விக்மல், வாயில் நீர் ஊறுதல், பித்தம் முதலான 

ரோகங்கள் இரும். 

et Caen 

பேதீச் சூரணம் 

——o—— 

கடுதானி நெல்லிமுள்ளி வாய்விலங்கமேலம்..கஸ்.தூரி.மஞ்சஞடன் 

் .லவங்கப்பதீதிரியுங் 
நெடிதான 'லவங்கத்தோல் : முந்தகாசு நிதானமுடன் மிளகு 

உ உ கில் க சுக்குத் “திப்பிலியு' 
முடுகவே சரிகொண்டு 'தூள்செய்பின்னு முதிர்சிவதைப்பால் _- 

சுத்திசெய்து 

இடுகவினி இருபங்கு முன்போல் ரண்டுகூட்டு எலுமிச்சங்காயளவு 
இளவெர்ரீர் கொள்ளவினிப் பேதியாமே (39) 

(இ-ள்) 
கடுக்காய்த்தோல் தான்றித்தோல் 

நெல்லிமுள்ளி; வாய்விடங்கம் 

ஏலக்காய் கஸ் தாரிமஞ்சள் 

ல்வங்கப்பத் தரி - லவங்கப்பட்டை 

கோரைக்கிழங்கு மிளகு 

சுக்கு தப்பிலி 

இவைகளைச் சரியெடையெடுத்து இடித்து வஸ்திர காயஞ் 

செய்து கொள்ளவும், இதற்கு 2 பஙகு பாலில் சுத்திசெய்த
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சிவதைவேர்ச் சூரணம் சேர்த்துக் கொள்ளவும். இச்சூரணத்தில் 

ஒரு எலுமிச்சையளவு எடுத்து வெதுவெதுப்பான வெந்நீருடன் 
உட்கொள்ளவும். 

நன்றாகப் பேதியாகும், 

— O— 

தரவரக்கினிச் ரூரண்ம் 
— O— 

ஓமம் பெருங்காயம் விளங்கந்தன் கடுகுரோகணி கொடிவேலி 

திரிகடுகு 
மேவு கடுதானியது நெல்லிழுள்ளி சீரகம் வெள்ளுள்ளி 

சிறுதேக்கு வெட்பாலையரிசி 

காவு வளர்சங்கின் வேர்முள்ளி குளப்பாலை கண்டங்கத்திரி. 
வேருமுத்தக் காசிதனே 

வசம்பு பொன்முசுட்டை வேரு மெவட்சாஞ் சவுக்காரமிகல் 

கோஷ்டந்தாளே (40) 

கோட்ட மிடுமானளைத்திப் பிலியிந்துப்பு குளிர்ந்த சுல்லுப்பி ் 

னோடு வளையலுப்பென்னே் 

வேட்டையாம் வெடியுப்புக் கறியும்போடஞ்சு வீறுக்குஞ் 

சீரகமுஞ் சரிகொள்ளுதூளாய் : 

மட்டதாய் வெருகடி தேனிலது கொள்ளு வாயுவதி சீரணம் 
வலிபொருமல் குன்மம் 

விட்டது வுமப்பால்மிகு வாயுத்தீரும் வேதமுனி சொன்னபடி: 
வாகட நீ கற்றே (41). 

(இ-ள்). 
ஓமம் பெருங்காயம் 

வாயுவிடங்கம் கடுகுரோகணி 

கொடிவேலி வேம் சுக்கு 

இப்பிலி (மிளகு 

கடுக்காய்த்தோல் தான்றித்தோல்
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நெல்லிவற்றல் சீரசம் 

பூண்டு சிறுதேக்கு 
வெட்பாலையரிசி சங்கம்வோ் 
முள்ளிவோர் குளப்பாலைவேர் 

கண்டங்கத்திரி வேர் கோரைக் கிழங்கு 

வசம்பு பொன்முசுட்டை வோர் 
எவச்சாரம் சவுக்காரம் 

கோஷ்டம் யானைத்திப்பிலி 
இத்துப்பு கல்லுப்பு 

வளையலுப்பு வெடியுப்பு 

குரியுப்பு சரகம் 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து 'இடித்து வஸ்திரகாயஞ் 

செய்து கொள்ளவும், இதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் 

தேன்விட்டுக் குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

தீரும் நோங்கள் 

வாயு, அஜீரணம், வலி, பொருமல், குன்மம், வாயு வலி 

கனவை. (0). —_—— 

சித்திரமூலச் சூரணம் 

௦ 

சித்திரமூலம் பெருங்காயம் சேரும்பஞ் சலவணமமஞ்சும் 

மத்துங்: கோட்டத் தாமரைத் தாதுவாய் விளங்கஞ் சிறுதேக்கு 
நித்தியமாகு மசமோதக நேர் திரிகடுகு யவட்சாரம் வகை 
யத்தித்திப்பிலி தஇப்பிலிமூலம். சரிதூளாய தனிற்பாதி 

யரிதகித்தூளே (42) 

    

இரண்டுதூளு மொன்றாக விடுரீவெருகடி தயிரதனில் : 
மருண்ட கிராணிமூலமறும் வளமாமிள வெந்ரீரிற் கொள்மந்த
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மறுமதிரண்ட சுக்குகிஷாய மிடில்தீரு மதிர்வாயு வுவெல்லாம் 

பிரண்ட ஊர்த்வவாயுச் சுவாசம் பிரிந்திடு மென்றார் 
பெரியோரே (43) 

(இ-ள்) 

சித்திரமூலம் பெருங்காயம் 

. இந்துப்பு வ்ளையலுப்பு 

அட்டுப்பு உவர்.உப்பு 

சோத்துப்பு கோஷ்டம் 

தாமரைத்தூது : வாயுவிடங்கம் 

சிறுதேக்கு ஒமம் 

சுக்கு தப்பிலி 

மிளகு யவட்சாரம் 

யானைத்திப்பிலி இப்பிலிராலம் 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து இடித்துத் தூள் செய்யவும். 

பின்னார் 

இந்த சூரணத்தின் மொத்த எடைக்குப் பாஇயளவு சடுக் 
காய்ச் சூரணம் சேர்த்து நன்றாகக் கலந்து பத் திரப்படுத் தவும், 

இதில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் கயிருடன் உட்கொள்ளவும், 

மூலம், கிராஷ் முதலானவை தீரும். 

வெந்நீருடன் உட்கொண்டால் மந்தம் தீரும், 

ஈக்குக் கஷாயத்துடன் சாப்பிட எதிர் வாயு, மேல் மூச்சு 

முதலான நோய்கள் நீங்கும். 

 கூணணைவளைவை (0) வவையவதமவ வஹா
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பஞ்சரக்னிச் ரூரணம் 

௦ 

பஞ்சலவணஞ் சுக்குத் திப்பிலி செவ்வியஞ்சித் திரமூலமுடன் 
பாருதிப்பிலிமூல் 

மிஞ்சாத வகைதான் வோரொன்று பலமிதனோடு காயமுக் கழஞ்சு 
துஞ்சும் சவுக்காரம் வெங்காரம் சொல்லெவட்சாரம் சத்தி 

யெவட்சாரம் 
வஞ்சிமிளகு அசமோதக வகைக்குக் கழஞ்சு நாலாமே (44) 

    

நல்கின்ற மிதிபாகல் சாறதில் நலம்பெற வறுத்துச்சேர்த்து 

கால்கின்ற சிறுகீரை நாயுருவி எள்ளுச் சட்டைகதலிச்சட்டை 
புளியின்தோடு 

சேல்தொண்ட பிரண்டைச் சுட்டச்சாம்பல் தேரவே வகையீர் 
பலழுங்கொண்டு 

மாலனையாய் வெருகடி தேனிற்கொள்ள வாயுகுன்ம நீராமை 

மூலங் காச வாதசுரம கன்றுபோமே (45) 

(இ-ள்) 

இந்துப்பு சோத்துப்பு 
வளையலுப்பு கறியுப்பு 

உவர்மண் உப்பு சுக்கு 

இபிபிலி செவ்லியம் 

சித்திரமூலம் இப்பிலிமூலம் 

இவைகள் வசைக்கு 1 பலம் 

பெருங்காயம் 3$ வராகனெடை 

சவுக்காரம் .பொரித்தவெங்காரம் 

எவச்சாரம் சத்திச்சாரம் 

மிளகு ஓமம் 

இவைகள் வகைக்கு 5 வராகனெடை (1 பலம்) 

இவைகளை இடித்து ஒரு சட்டியிலிட்டு, மிதிபாகல் சாறு 
விட்டு நன்ருசு வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும்,
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சிறுகீரை நாயுருவி 
எள்ளின் தாள் வழைப்பட்டை. 

புளியங்கொட்டைக் தோல் 

பிரண்டை சுட்டசாம்பல் 

' இவைகளைச் சுட்ட சாம் பல் வகைக்கு 2'பலம் வீதமெடுத்து 
இடித்து முன் மருந்துடன் கூட்டி மறுபடியும் இடித்து 
வஸ்திரகாயஞ் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

வேலைக்கு மூவிரல் கொள்ளுமள வெடுத்துத் தேனில் 
குழைத்து உட்கொள்ள 

நீராமை, மூலம், வாதஜ்வரம் முதலான நோய்கள் 

தீரும். 
வைகை (0). 

  

விளங்காதிச் சூரணம் 

  

oO 

  

- பாய்விளங்கந் திரிகடுகு கோடிவேலி ஓமம் வருகுராசானி 

பெருங்காய மிகலாக் 

ஏயகருஞ் சீரகம் கடுகுரோகணி யிவைசரிகள் நிம்மதிப் 

பழச்சாற்றிலூறி 
நேயகரி சாலஞ்சாறு மதிலூறு ரீ செய்து சூரணம் தேனிலினி 

் -புண்ண 
போயகலும் பித்தமுத லண்டவாயு வலிகுன்மம் பொருந்தாது 

விளங்காதிச் சூரணம் சொல்லுவோமே (46) 

(இ-ள்) 
வாய்விடங்கம் சுக்கு 

இப்பிலி மிளகு 

கொடிவேலி ஒமம் 

குராசானி ஓமம் பெருங்காயம் 

கருஞ்சிரகம் : கடுகுரோகிணி
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இவைகளை வசைக்கு ] பலம் லீதமெடுத்து இடித்துச் 
சூரணம் செய்து, எலுமிச்சம்பழச் சாறு விட்டு நன்றாசு 
ஊறவைத்துக் காயவைக்கவும். 

இதில் மூலிரல் கொள்ளும் அளவு. எடுத்துத் தேனில் 
குழைத்து உண்ணவும். 

பித்தம், ௮ண்டவாயு, வலி, குன்மம் முதலானவை 
இரும், 

——— 0 

  

வரயுவலிக்குச் ''சூரரை ரரஜன்” 
  — 0 

பஞ்சசாரமுடனே லவண மஞ்சும் பதமான காரமஞ்சு 

திரிபலாதி சேர்ந்து 

அஞ்சலரு திரிகடுகு விளங்கமிரு சீரகமரத்தை பெருநாகப்பூ 

சிறுநாகப்பூவும் 

வெஞ்சமரில் காயஞ்சாறணைவேர் முருங்கை வேளைவேர் 

காவெளைவேர் சத்திச்சாறடையின் வேரும் 

மிஞ்சுதலாய் விழலரிசி அசமோதக மூங்கில்லித்து மிகுபிரண்டை 

சிறுகுருஞ்சி பெருமருந்து வேரே (47) 

மருந்துகளாம் வெண்ணொச்சி வேர்பிரண்டை ச்சாம்பல் வாழைச் 

சட்டை நாயுருவி சாம்பலிவை கூட 

பொருந்து சமனாகவே தூளாய்க் கொண்டு புதுத்தேனில் 
வெருகடியினி கொண்டபோது 

மிருந்த குன்மம் த்திக் வலிசூலை குடல்வாயுவு விதனோடு 

பெருவயறு 8ராமை போமென்றார் முனிவர்கள் தான் சூரணராசன் 
பொடிக்கு ஆவிரெய்யும் வெந்ரீரு மாகுந்தாளே (48) 

(இ- 
5 வித க்ஷாரங்கள் 5 வித உப்புக்கள் 

5 லித காரங்கள் கடுக்காய்த்தோல் 
தான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல்
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சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு விளங்கம் 

சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

சிற்றரத்தை பெருநாகப்பூ 

சிறுநாகப்பூ பெருங்காயம் 

Fr fo ener Bou i முருங்சைவேர் 

வேளைவோர் மூக்காவேளைவோ் 
ஓமம் மூங்கில்விரை 

பிரண்டை சிறுகுறிஞ்சாவேோர் 

பெருமருந்துவோ் வெண்ணொச்சிவோ் 

பிரண்டைசுட்டச் சாம்பல் 

வாழைப்பட்டைச் சாம்பல் 

நாயுருவிச் சாம்பல் 

இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 

கொள்ளவும். 

இதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேன் விட்டுக் 
குழைத்து உட்கொள்ளவும், 

- பூத்தியம்; 

ஆகாரத்துடன் பசுவின் நெய், வெந்நீர் முதலான 

தீரும் நோய்கள்? 

குன்மம், வயிற்றுவலி, சூலை, குடல்வாயு, பெருவயிறு, 

நீராமைக்கட்டி முதலானவை 

குறிப்பு: 

5 கஷ£ரங்களாவன: 

ராக ருவசாரம், அன்ன பேத, Darran yz cb, 

கர்ப்பூரம்
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5 உப்புகளாவன: 

இந்துப்பு, வளையலுப்பு, சோத்துப்பு, உவா்மண்ணுப்பு, 

கறியுப்பு. 

5 வித காரங்களாவன: 

வெடியுப்பு, கல்லுப்பு, வளையலுப்பு, னாக்காரம், பூனீர். 

கணவ (0) —_ 

வரயுக்குச் “சித்திர மூலரதிச் சூரணம்”* 

— 

சிந்திரமூலஞ் சவுட்டுமண் சேருங்கடுக ரோகிணியு 

முத்துடன் திப்பிலி மிளகுசுக்கு ஒளியாந்திப்பிலி மூலமுடன் 

நற்றிடு விளங்க மிந்துப்பு ௩ற்பெருங்காயஞ் சமன்தூளாய் : 

பத்கீசெய் தேனில் கொண்டுவரப் பாறிடும் வாயுவு கண்டீரே 

(49) 

(இ-ள்) 
சித்திரமூல்வோ் சவுட்டுமண் 

கடுகரோகிணி இப்பிலி. 

மிளகு சுக்கு 

இப்பிலிமூலம் வாயுலிடங்கம் 

இந்துப்பு | பெருங்காயம் 

இவைகளை யிடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும். 

இச்சூரணத்தில் மூவிரல் 
குழைத்து உட்கொள்ளவும், 

வாயுக்கள் தீரும் 

கொள்ளுமளவெடுத்துத்தேனில்
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““இங்குவாதீச் கரணம்”? 
௦   

  

பெருங்காய மசமோதகம் நாய்க்கடுகு நற்கடுகு பேரரத்தைச் 
சதகுப்பைபாய 

வருங்கானக் கொடிவேலி சாதிக்கா யதிவிடயம்வாய் விளங்க 

வசம்பு 
நெருகாத் திரிபாலையுந் திரிகடுகு சிறுநமாக நேர்கொத்த 

மல்லியுடனே கருஞ்சீரகத்தின் 

வருஈற்சீரகங் கார்போகவரிசி கோட்டகாந்தம் வெள்ளுள்ளி 

் சேரே (50) 

வெள்ளையா மிந்துப்பு வெங்கார மெவச்சார மிதன்சக்தி 
யெவச்சாரமும் 

கொள்ளவே குல்லுப்பு வளையலுப்பிதனோடு கூடவெடியுப்பு நேராம் 
உள்ள நவச்சாரமுந் திப்பிலிமூலத்துட னேலங் கடுகு ரோகிணி 

சீனாக்காரஞ் செவ்வியமென் 

தள் ளாதபடி. சமன்கொண்டு சாறணை வழுதலை சங்கின்வேர் தாம் 

வருகவே (51) 

தானியல்பு கொண்டுவரை செய்துபொடியாக வெருகடி தான் 

கொள்ளு வெந்நீரதில் 

தேனிலது கொள்ளிஞ்சிச் சாறிலது ந கொள்ளு சீர்முருங்கைப் 

பட்டைக் கஷாயமுட. 

வனுபானபடி. யிங்குவாதி சூரணங்கொள்ள வசீர்ணஞ் 
சூலைகுன்மம் 

பானுவது கண்டபனி தீருமதுபோல் வாயுக்கிராணி சூலைவிட் 

டகலுமென்றே (52) 

(இ.- ன்) 
பெருங்காயம் ஓமம் 

நாய்க்சுடுகு சுடுகு ் 

'பேரரத்தை சதகுப்பை 

கொடிவேலிவோர் சாதிக்காய் 

அதிவிடயம் வாயுவிடங்கம்



138 

வசம்பு கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிமுள்ளி தான்றித்தோல் 

சுக்கு திப்பிலி 

மிளகு சிறுநாகப்பூ 

கொத்தமல்லிவிகதை கருஞ்சீரகம் 

சிரகம் கார்போகவரிச 

கோஷ்டம் காந்தம் 

ண்டு இந்துப்பு 
வேங்காரம் எவச்சாரம் 

சத்திச்சாரம் கல்லுப்பு 

் வளையலுப்பு வெடியுப்பு 

நவச்சாரம் இப்பிலிமூலம் 

சுடுகுரோடிணி சினாக்காரம் 

செவ்வியம் சாறணைவோர் 

வழுதலை (கத்.இரி) வேர் 
சங்கம் வோர் 

இவைகளைச் சமனெடுத்து நிழலில் உலர்த்தி 

பின்னர். 

கல்.லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும். 

'இச்சூரணத்தில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து வெந் 
நீரிலே, தேனிலோ, இஞ்சிச் காற்றிலோ அல்லது முருங்கைப் 
பட்டைக் கஷாயத்திலோ வியாதிக்குந் தக்கபடி கொடுக்கவும். 

அசீரணம், சூலை, குன்மம் முதலானவைகள் சூரியளைக்கண்ட 

பனிபோல் தீரும். 

இதேபோல் வாயுக்கிராணி, சூல, முதலான நோய்களும் 
குணப்படும். 8
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HHWCOTIPS சூரணம் 

  

oa-- 

கருங்கோழிக் காலிறகு தலையும் போக்கி கதிக்கமுது SH! 
பிளந்துகுடல் வாங்கிபோட்டுத் 

தருங்கார் போகரிசிகருஞ் சீரகம் நற்சீரகஞ் சாதிக்காய் 

ச்சாதிப்பத் திரிமினேலம் 

பெருங்காயஞ் சுக்கினுடன் மிளகுதிப்பிலி யோமம் பேரான 
லவங்கப்பட்டை வசம்புள்ளி 

தருங்காத பேரரத்தை புன்முருங்கை வேர்செங்கத் தாரித் தோல் 

சங்குமயிலடிவேர் குருந்தன் வேரே (53) 

வெவ்வேறு சரிநிறையா யதின்பாதி பறங்கிப்பட்டை 
மிகத்தூள் பண்ணி 

இவ்வாகாயாட்டு நீர்பிசைந்து கொண்டு இதைக்கோழி 

தனிலடைத்து மிறுகக்கட்டி 
ஒவ்வாத திருகுகள்ளி ௩றுக்கியொரு பானையிட்டு நீர்விட்டு 

மேல்வேடுகட்டி. உடன்மேல் வைத்து 

கிவ்வாவி போகாமல் மேன்மூடி. தீயெரித்து வெந்துதிறக் 
வாங்கே (54) 

வாங்கினிய கோழியதனெலும்பு போட்டு மருந்துடனே 
சதைகாய்ந்து வச்ரகாயம்பண்ணி 

பாங்குடனே வெருகடிப் பிரமாணங் கொள்ளு பத்தியமு முப்பு 

புளிபால்மோராகா 

தாங்கிவரு சூலைகிரந்தி தீரும்சந்து வலிவிப்புருதி உதிரவாயு 

Gunma nen வாதமுதல் சூலைநோய்தீரும் பொறுத்த 

குக்குடாதியதி புகலுவோ.மே (55) 

(இ- 
salou கொண்டுவந்து அதன் கால், தலை, இறகு 

முதலானவைககு£ஈ நீக்கிவிடவும். அதன் முதுகை 8றிக்குடலையும் 

நீக்கவும்,
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பின்னர், 

கருஞ்சீரகம் கார்போசுவரிச 

நற்சீரகம் சாதிக்காய் 

சாதிபத்திரி ஏலக்காய் 

பெருங்காயம் சுக்கு 

மிளகு இப்பிலி 

ஒமம் லவங்கப்பட்டை 

வசம்பு பூண்டு 

பேரரத்தை புன்முருங்சை வர் 

செங்கத் தாரிப்பட்டை சங்கம்வோர் 

நாயுருவி வோர் 

இவைகளைச் சமனெடை (வகைக்கு 1 பலம்) எடுத்து 

இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்யவும். இதன் மொத்த எடைக்குப் 
பாதி எடை பறங்கிப்பட்டைச் சூரணம் சேர்த்நு ஒன்றாகக் 

கலந்து, வெள்ளாட்டு மூத்திரம் விட்டுப் பிசைந்து கொள்ளவும், 

இம்மருத்தை கருங்கோழி வயிற்றுக்குள் அடைத்து நன்றாக௪ 

கட்டவும். இருகுக்கள்ளிச் சமூலம் கொண்டு வந்து இடித்து, ஒரு 
வாயகன்ற பானையிலிட்டுச் சுத்தஜலம் விட்டு, சுத்தமான வஸ்தி 

ரத்தால் வேடு.கட்டவும். அதன் மேல் மருந்தடைத்த கோழியை 
வைத்து, வேறொரு வாளுயில் நன்றாக மூடி. அடுப்பின் மேலேற்றிக் 
கொதிக்க வைக்கவும், ஆவி வெளியே போகாமல் பக்குவப் 

படுத்தவும், கோழி நன்ருக வெந்த பின்னர், இயை அணைத்து 
மருந்துகளையும் சதையையும் வெயிலில் உலர்த்தவும், நன்றாகக் 

காய்ந்தபின் அவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் 
செய்து கொள்ளவும். 

இதில் 

மூலிரல் கொள்ளுமளவு எடுத்து உட்கொள்ளவும். 

பத்தியம் : 

உப்பு, புளி, பால், மோர், இவைசள் ஆகாது.
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தீரும் நோய்கள். ; 

சூலை, சிரந்திகள், மூட்டுவலி, விப்புருதி, உதிரவாயு வாத 
நோய்கள் முதலான நோய்கள் நீங்கும். 

  

௦ 

  

கருங்கேோழிச் நாரணம் (வேறு) 

  

ட அனை 

புகலுகின்ற முதுசாவல் முதுகது பிளந்துப்போடு மிளகுழக்கு 

கடுகுழக்குள்ளி 
இகலது எரடுவகாப வ் கழஞ்சுடனே இனியாவின் flog 

கள்ளிப்பால் மத்திசெய்து 

துகையான கோழிதனி லடைத்துக் கட்டிதுய்யபசு ரீரதனில 
் வெந்துதூள் செய்து 

நிகராக வெருகடி. கொள் சூலைகுன்மம் 8ீரமை வெப்புப் பாவை 
பீலிகை கோய்போமே (66) 

(இ-ள் 

வியாதியில்லாத வாலிபமான ஒரு கருங்கோழியைச் 
கொண்டு வந்து அதன் கால், தலை, இறகு முூதலானவைகளை 

நீக்கப் பின் அதன் முதுகைப் பிளந்து குடலை நீக்க, வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

மிளகு 1 உழக்கு 

கடுகு ர 

பூண்டு 10 வராகனெடை 

பெருங்காயம், 10 ,, 

இவைகளை இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து Gol HIT oi ont ay th. 

பின்னார்
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பசுவின் மூத்திரம், கள்ளிப்பால் இவைகளை வேண்டிய 
அளவுவிட்டு 'நன்றாகப்பிசறிக் கோழியின் குடல்களை நீக்கியயின் 

அதனுள் வைத்துக்கட்டி, பசு மாட்டு மூத்திரத்திலிட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி நன்றாக வேகவைக்கவும். 

பின்னா் 

வெந்த கோழியை யபெடுத்துச் சிறு ஏறு துண்டுகளாக்கி 

வெய்யிலில் உலர்த்தி இடித்து வஸ்இரகாயஞ் செய்து 
கொள்ளவும். 

இதல் 
.... மூவிரல் கொள்ளுமளவு சூரணம் எடுத்து வெத்நீரில் உட் 

கொண்டுவரச் 

சூலை, குன்மம், நீராமைக் கட்டி, வெப்புப்பாவை' பீலிகை 

முதலான நோய்கள் தீரும். 

omens (0) ணையை 

குக்கிலர்தீச் கரணம் 

~—eme ( conse 

குக்கிலது பத்துப்பலம் வேப்பம்பட்டை வேதில் குறுக்குழிகட்டித் 
தூக்கிவாங்கிப் 

பக்குவமாய் த்தான்பார்த்து எடுத்துமிக்கீப் பாலாவித''தனில்கட்டிச் 

சுத்திப் பாக்கித் 
. துக்கமிலாக் கொடிவேலி முக்காவேளை துலங்கு சங்கு 

சாறடைவேர் கொன்னைப் பட்டை 

தக்க புங்கு பிரண்டை வேரீசுரைவேர் வெருகு சதிரக்கள்ளி 

நிலவேம்பு சிவதைவேரே (60)
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சிலமுத்தக்காசு சுரிசால் மருள்கிழங்கு' திப்பிலிமூலமுடன் 

. யானைத்திப்பிலி செவ்வியம் 
ஈல்முற்ற திரிகடுகு. திரிபலாதி நற்சீரக மதிவிடையந் 

துலகற்கட கசிங்கி சிறுதேச்குத் தோல்வசம்பு வாய்விடங்க 

மசமோத கமஞ்சள் 

பிலமுத்த கொத்தமல்லி குராசானியோமம் பெருமரத்தோ 

லிவங்கப்பட்டை சிறுகாகப் பூவே (61) 

பூவான கிராம்புனுட மரமஞ்சள் கோட்டம் பொருந்து 

காட்டாத்திப்பூ ' வேலமரத்தை 

நேர்வாள வெங்காரம் வளகிலிந்துப்பு நிகரான கல்லுப்பு 

யெமச்சாரஞ் சத்திச்சாரம் 

தாவான பெருங்காயம் கடுகரோகிணி கற்சூரம் தன்னோடு 

கந்தபற்பமப் ரசபற்பம் 

மேவாய் நீ வெள்ளீயபற்பம் கெந்தகசுத்தி மேவுசமனீ 

கொள் தாளாய்த்தேனிற் சர்வவியாதி விடுமென்றே (62) 

(இ-ள்) 

சுத்தமான குக்கில் 10 பலம் எடுத்து ஒரு துணியில் மூட்டை 
யாகக் “கட்டவும். வேப்பம்பட்டையைச் சிதைத்து ஒரு பாத் 
திர.த்திலிட்டுச் சுத்த. ஜலம் 8 மடங்கு விட்டு, அடுப்பின் மேலேற் 
றவும். அந்தப் பாத்திரத்தின் வாய்க்குக் குறுக்கே ஒரு குச்சியை 
இட்டு, அதன் நடுவின் முன் சொன்ன மூட்டையைக் கட்டித் 
தொங்கவிடவும். பாத்திரத்திலிருக்கும் கண்ணீரில் படக்கூடாது. 

பின்னார் 

அடுப்பை மூட்டிக் கொதிக்க வைத்து அதன் ஆவி குக்கில் 

மூட்டையின்மேல் படும்படியாகப் பிடிக்கவும். இம்மாதிரியே 

பாலாலி படும்படியாக மறுபடியும் வேது பிடிக்கவும். 

பின்னர்



144 

மூட்டையைப் பிரித்துக் குக்கிலே வெய்யிலில் காயவைத்துச் 
கொள்ளவும், 

கொடிவேலி வோர் 

சங்கம் வோர் 

கொன்னைப் பட்டை 

பிரண்டைவோர் 

வெருகங் கிழங்கு 

நிலவேம்பு 

கோரைக்கிழங்கு 

மருளங் இழங்கு 

யானளைத்திப்பிலி 

சுக்கு. 

மிளகு 

நெல்லிவற்றல் 

சீரகம் 

அதிவிடயம் 

சிறுதேக்கு 
வாய்விடங்கம் 

மஞ்சள் | 
குரோசாணி ஓமம் 

லவங்கப்பட்டை 

கிராம்பு 
, கோஷ்டம் 

கருவேலம் பட்டை 

சுத்திசெய்த நேர்வாளம் 

is இந்துப்பு 
வெங்காரம் 

எவச்சாரம் 

பெருங்காயம் 

பேரீச்சங்காப் 

அப்ரசுபற்பம் 

சுத்திசெய்த கெந்தகம் 

முக்காவேளை 

சாறடைவோர் et 

முதியார்கூத்தல் வோர் 

சதுரக்கள்ளி 

சுத்திசெய்து சிவதை வோர் 
கரிசாலங்கண்ணி வோர் 

திப்பிலிமூலம் 

செவ்வியம் 

இப்பிலி 

சுடுக்காய்த் தாள் 

தான்றித்தோல் 
கருஞ்சீரகம் 
& D5 AGB 

வசம்பு 

ஓமம் 

கொத்தமல்லி விதை 

பெருமரத் தோல் 

சிறுநாகப்பூ 

மரமஞ்சள் 

காட்டாத்திப்பூ 

சித்தரத்தை 

கல்லுப்பு 

சத்திச்சாரம் 

கடுகரோகணி 

சாந்தபற்பம் 

வெள்ளீயபற்பம்
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'இவைகளைச் 'சமனெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் கொள்ள 

வம், 

இந்தச் சூரணத்தில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்:;துத் 

தேனில் குழைத்து உட்சொள்ளவும். 

சர்வவியாதிகளும் தீரும். 

— 0 

குக்கில் . சூரணம் 
அலைக இவனை 

இடுகின்ற குக்கில் பலம்ரெண்டு சத்தியா 
யிதனுடன் பறங்கிப் பட்டைப்பலம் நாலு 

முடுகின்ற கெந்தகஞ் சுத்திசெய் தரைப்பல 

மிளகு சுக்குத்திப்பிலி யோமம் குராசாளி 

தடுகின்ற சாதிக்காய் சாதிபத்திரி யரத்தைத் 
தானிகடு நெல்லியோடு நற்சீரகமதாக 

அடுகின்ற பலங்களவை கொண்டு தூளாயாவின். 

நெய்தேனிற் கொள்சூலை கிரந்திப்புண் 
மேகமதுபோமே (68) 

(இ-ள்) 

். சுத்திசெய்த குக்கில் 2 பலம் : 
ye பறங்கப்பட்டை 2 45. 

” கெந்தகம்' அ. 

மிளகு தப்பிலி 

குராசானியோமம்  சாதிப்பத்திரி 

சாதிக்காய் தான்றித்தோல் 

சிற்றரத்தை சிரகம் 

நெல்லிமுள்ளி 

இவைகள் வைக்கு 1.பலம் 

10
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இவைகளைச் கேர்த்துக் கல்லுரலிலிட்டு, இடித்து வஸ்திர 
காயஞ் செய்து கொள்ளவும், 

இதில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவு எடுத்துத் தேனிலோ, நெய்யிலோ 
உட்கொள்ளவும் 

சூலை, சிரந்திகள், புண், மேகம் முதலான நோய்கள் தீரும். 

—— <r 

குக்கில் ரூரணம் 

  

பஞ்சவிங் கிதமாகக் குக்கில் சுத் ரிசெய்திட்டு 
பார்வட்டத் திருப்பிவெர் தேவதாரமும் விளங்க 

மஞ்சள் மரமஞ்சள். மஞ்சிட்டி, யோமம் 

வருகருஞ் சீரகம் வசம்பு பேய்ப்புடலும் 

செஞ்சொல். திரிகடுகு. கோட்டமிந் துப்பு 

செவ்விய சித்திர மூலம்வெட்பாலை 

மிஞ்சுவில் வப்பிஞ்சு மிவைசரிகள் நிறையா 
் மிதன்சரி குக்கிலது, சூரணமாமே (64) 

சூரண மானபின் தேன்கொண்டு பிசறி 
தோணவே தானிக்கா யளவுபண்ணி 

வேறினிய சர்க்கரையில் கொள்ளவினிவாத 
மிகுவாயு வீக்கம் விட்டுவிடுமென் எத். 

தேறளைய தேனிற் கொள்ளவது குட்டஞ் 
சிரங்குடன் கரப்பான் கடிகள் விடுமென்ன 

சூறனைய நெய்யிற் கொள் குடல்வாயு 
மேகங் குன்மமுடன் கிரந்தி ரோகமது குணமே (65)
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(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த குங்கிலியம் 10 பலம் 

வட்டத்திருப்பிவோர் தேவதாரு 

வாயுவிடங்கம் மஞ்சள் 

மரமஞ்சள் மஞ்சிஷ்டா 

ஓமம் கருஞ்சீரகம் 

வசம்பு பேய்ப்புடல் 

சுக்கு திப்பிலி 

மிளகு கோஷ்டம் 

இந்துப்பு செவ்வியம் 

சித்திரமூலம் வெட்பாலை்யரிஎ 

வில்வப்பிஞ்சு 

வசைக்கு $ பலம் 

இவைகளைக் காயவைத்துக் கல்லுரலிலிட்டு நன்றாஎ 

விடித்துத் தேன் விட்டு பிசறி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனை 

தான்றிக்காயளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் 

கொள்ளவும். 

இதனை 

சர்க்கரையுடன் உட்கொள்ள 

வாயு, வீக்கம் முதலானவை இரும், 

தேனில் உட்கொண்டால் 

குஷ்டம், சிறங்குகள், கரப்பான், கடிவிஷங்கள் சுரப்பான் 

முதலான நோய்கள் நீங்கும், 

நெய்யில் சாப்பிட்டால்
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குடல்வாயு, மேகம், குன்மம், கிரந்தி முதலான நோய் 
வகைகள் தரும், 

௯ (0) எனலா 

வெள்ளறுகுச் சூரணம் 
— o——. 

வெள் றுகு சிறுகுறிஞ்சா வக்கணாப்பட்டை 

மிளகறணை கொடிவேலி தருவேப்பம்பட்டை 

நெள்ளிய செங்கத்தாரி ஆகாசருடன் 

சிறக்க மிளகிதனோடு சங்குசமள் கொண்டு தூளாய் 

- உள்ளபடி வெருகடி தேனில் நெய்யில் கொள்ள 

உடலில் வருகடி. விவங்கரப்பான் சூலையுடன் கிரந்தி 
தள்ளிவிட்டுப் போமெனவே தான்முனிவர் 

சொன்ன சாத்திரத்தின்படி வெள்ளறுகு தாமே (66) 

(இ-ள்) 
வெள்ளறுகு சிறுகுறிஞ்சாவோ் 
வக்கணாப்பட்டை மிளகறணை வோர் 
கொடிவேலி வோர் வேப்பம்பட்டை 

-" செங்கத்தாரிப் பட்டை ஆகாசகருடன் 
மிளகு சங்கம்வோ் 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து, நிழலில் உலர்த்திக் 
கல்லுரலிலிட்டு, இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்யவும். 

இதில் 
மூவிரல் கொள்ளுமளவு சூரணம் எடுத்துத் தேனிலோ 

அல்லது நெய்யிலோ உட்கொள்ளவும். 

உடலில் உண்டாகும் கடிவிஷங்கள், கரப்பான், சூலை, 
கிரந்தி, முதலான நோய்கள் இரும், 

ee (0) அமஷாககை கணு:



149 

கரப்பரன், வீக்கத்திற்கு '*ஈச்வரமூலிச் சூரணம்'” 

  

ber 

ஈச்ரமூலி கண்டங்கத்திரி யினியசங்குடன் செங்கத்தாரியும் 
வீசுசீரகஞ் சுக்கொடு அரத்தையும் விளங்கு ரோகிணி கருஞ்சீரக 

மிவ்வகை 

நேசமாகவே கொண்டு தூளியாய் 8 .யருந்திட அண்ணா 
் டகமிப்படிப் 

பேசுகின்ற கரப்பானும் வீக்கமும் பலங்குறைந்து விடுமெனப் 
பேசுவோம் (87) 

(இ-ள்) 

rap apes Cour கண்டங்கத்தரி வோர் 

சங்கம் வோர் செங்கத்தாரி வோர் 

சீரகம் சுக்கு 

சிற்றரத்தை கடுகரோகிஸி 

கருஞ்சேகம் 

இவைகளைச் சமம் எடுத்து உலர்த்திக் . கல்லுரலிலிட்டு 

இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து கொள்ளவும். 

இதில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து வெந்நீருடன் உட் 

கொள்ளவும். 

கரப்பான், வீக்கம் முதலாவவை நீங்கும். 

அணையை (0   

பறங்கிப்பட்டைச் சூரணம் 

௦ 

    

பறங்கிப்பட்டை கெந்தகஞ் சுத்திசெய்திடும்படி. 

பதமான சாதிக்காய் கிறாம்பு சிறுகாகப்பூ 

திறங்கொண்ட கர்ப்பூரசிலாசத்து சாதிப்பத்திரி 

சித்திரமூலம் வேர்சடா மாஞ்சி லழுக்கிரா
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நிறங்கொண்ட தெல்லாந் தூள்கொண்டு சந்க்கரை 
நேர்கொண்டுக் கூட்டி நெய்யதிலருந்த 

பிறங் கொண்டுபோமே பிரமேகஞ்சூலை 
"பெரியோர்கள் சொன்னவுரை கண்டபடியே (68) 

(இ-ல்) 

பறங்கிப்பட்டை சுத்திசெய்த கெந்தகம் 

சாதிக்காய் கிராம்பு 

சிறுநாகப்பூ சுத்திசெய்த கர்ப்பூரசிலா 

[சத்து 
சாதிப்பத்திரி சித்திரமூலவோர் 

சடாமாஞ்சில் அமுக்கிராக்கிழங்கு 

இவைகளைச் சமனெடை யெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் 
செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். இதற்கு சரி நிறை சர்க்கரை 

கூட்டிக் கொள்ளவும். 

இதனை 

“நெய்யில் குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

பிரமேகம், சூலை முதலானவை இரும். 

— (0) னககள், 

வசதரூலைக்குச் “*சரதீபலரதீச் சூரணம்” 
— 

படிகொண்டு சாதிக்காய்ப் பத்திரி திப்பிலி 
பாவுசிறுமூல மிளகுசுக் கோமம் 

நெடிகொண்ட கருஞ்சீரகம் சமனும் நீ கொண்டு 
நீ பண்ணு தூளாய் பிரண்டைத்தூள் சரியாய் 

முடிகொண்டு தூளாய்ப் பறங்கிப்பட்டைத் தூள்முள் 
தூளில் ரெட்டிப் பாகவது கொண்டு 

வடி.கொண்டு தேனில் மூணுவெரு கடிகொள்ள 
வாதமது சூலை ரோகமது வறுமே (69)
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(இ-ள்) 

சாதிக்காய் சாதிப்பத்திரி 

தப்பிலி சிறுமூலம் 

மிளகு சுக்கு 

ஓமம் சுருஞ்சீரகம் 

இவைகளைச் சரிநிறை யெடுத்துக் காயவைத்துக் சல்லுரலி 

லிட்டிடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து கொள்ளவும். இச் சூரணத் 
இற்குச் சரிநிறை பிரண்டைச் சூரணமும், 2 பூ£டங்கு பறவ்கிப் 
பட்டைச் சூரணமும் சேர்த்து ஓன்று சலந்து வைத்துக் 
கொள்ளவும், 

இதனை 

மூலிரல் கொண்ட அளவு மும்முறை எடுத்துத் தேனில் 

குழப்பி உட்கொள்ள 

வாதசூலை இரும். 

ee () ee 

சிரந்றிக்குக் கெந்தகரதீச் சூரணம் 
ely ns 

நெல்லிக்காய் கந்தகம் .பலமாறு நாநாழி 

பால்டீயு மொருசட்டி விட்டு 

நேரான சீலை வேடுகட்டி மேலாக : 

நிறைகொண்ட. மருந்து வைத்து 

சொல்லி யொருசட்டி மேல்மூடி மண்செய்துத் 

தோண வொருகுழியின் வைத்து 

சுத்திவர மணலிட்டு மேல்சட்டி காண்பிக்க 

சூழ்வறளித் தீயு மிட்டு 
மெல்லியே ஆறியபின் 

ளெடுத்து வேட விழ்த்து
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விழுந்த௩ற் கெந்தகச் சுத்திமா 
மொன்று விரைந்து ர காயவைத்து 

வல்லியே முன்பொல இளநீரி 
லொருசுத்தி வாங்கியதன் வேகமாற 

மாதனைய கெந்தக வீரியப்படி 
யாக வசைசெய்யும் வாறதாமே (70) 

ஆறுபல கெந்தகத் தத௲னோடு கெல்லி 
.... முள்ளி கடுதானிவாயு விளங்கம் 

அளலான திப்பிலி மிளகுசுக் கிதலேடு 
. ஆனதிப் பிலிமுலமும் 

வீறுமிலவங்கப் பத்திரிசாதிக்காய் 

மிக்க கருஞ்சீரகம் நற்சீரகம் 

வேறளைய ஏலமு மியல் கிறாம்பிதனோடு 

.:வெற்கவகை சரிகொண்டிட - 

கூறுபடி. மருந்தெல்லாம் வச்சிரகாயம் பண்ணிக் 

கொண்டுசரி கர்க்கரையுடன் 

கூட்டி நெய்யுடன் கொள்ள பித்த 

வுடலுக்காங் கொடுதேனிலது கொள்ளவே 

மாறுபடுமேக சூலை வருதாகம் வாயுவது 
உதிர்னோயு மாதர்சூலை கிரந்தி 

புண்மூல பவுத்திரமுடன் வாதைபல "நோவு 
தீருமான படி. வீரிய 

மீறுமிறு திண்ணமென ' வானவர் 
விதித்த வுரையே (71) 

(இ-ள்) 

தெல்லிக்காய் கெந்தகம் 6 பலம் எடுத்து வைத்துக் 
கொள்ளவும், ஒரு வாயகன்ற வாணாயில் 4 படி சுத்தமானப் 
பசுவின்பால் விட்டு அதன் வாய்க்கு ஒரு வெள்ளைத் துணியினால் 
வேடுசுட்டவும். அதில் ' கெந்தகத்தைச் ரூரணித்துப் பரவலாக 
வைத்து, அந்த வாணாயின் வாய்க்குத்தக்கபடி வேரோருவாணா 
யினால் மூடிச்சிலை மண் செய்யவும்,
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ஒரு குழியை வெட்டி அதனுள் பாலுள்ள சட்டியைச் 

கீழே வைத்துச் சுற்றிலும் மணலைக்கொட்டவும். லைமண் 

செய்த மேள்சட்டியைச் சுற்றிலும் வரளியையடுக்கித் தீயிடவும், 

ஆறியபின் £லைமண்ணைப் பிரித்து வேட்டை அவிழ்த்துப் பாலில் 

மூத்து முத்தாக விழுந்திருக்கும் கெந்தகத்தை அலம்பிக் காய 
வைக்கவும், 

பின்னர் 

இகே போல் இளநீரில் ஒரு கடவை சுத்திசெய்து 
கொள்ளவும், 

இவ்வாறு சுத்திசெய்த கெந்தகம் 6 பலம் 

நெல்லிவற்றல் இப்பிலி 
சுடுக்காய்த்தோல் மிளகு 

தான்றித்தோல் சுக்கு 

வாயுவிடங்கம் தஇப்பிலிமூலம் 

லவங்கப்பத் இரி சாதிக்காய் 

கருஞ்சீரகம் சீரகம் 

ஏலக்காய் "கிராம்பு 

இவைகளைச் சரியளவெடுத்துக் காயவைத்துக் கல்துரலி 
லிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும், இதற்குச் 
சரியளவு சர்க்கரை _ கூம்டிக் கொள்ளவும், 

இதில் 

மூலிரல் கொள்ளுமளவெடுத் து நெய்யுடன் குழப்பி உட் 

கொள்ளவும், 

பித்தம், காங்கை முதலானவை தீரும், 

தேனில் குழப்பி உட்கொண்டால்



154 

மேகம், சூலை, தாகம், வாயு, ரந்த, புண், மூலம், பவுத்திரம் 
மூதலானவை தீரும். 

தாது புஷ்டியம் உண்டாகும், 
es () ns 

மகத்வகரதிச் சூரணம் 

அணக 0 

மகத்வகாதி கேளீர் வாகுடன் கோட்டமேலம் 

சுகப்படு முத்தக்காசு அழுக்கிராவேர் 
துலங்கு நெருஞ்சி பூளைவேர் தேத்தாம்வித்து 

சோதகத்திடு மதுரமிலவங்பத்திரி சீரகஞ் 
சந்தம் சாதிக்காய் கிராம்பு நிகருடன் 

தவட்சாரி நீள வள்ளிக்கிழங்கு 

நீர்முள்ளி விரையோடி. லவம் பிசினே (72) 

  

இலகவே ஒவ்வொன்று சரியாகக் கொண்டு 

' இநனெடை பூமிச் சர்க்கரை நிலப்பனைக்கிழங்கு 

துலகவே தூள்பண்ணிச் சர்க்கரை கலந்து 

சொல்லிரு காசெடை தேனில் 

நலதென்னச் சாயங் காலபாலில் 8ீரிலாகுதல் 

கொள்ள காடாது பிரமிய மூத்திரக்கிரிச்சம் 

கூலவுசேர் போனிதோஷங் கல்லெரிப்புக்கொண்ட 

நீர்கடுப்பொடு விண்டு நோய் போமே (73) 

(இ-ள்) 

உயர்ந்த கோஷ்டம் ஏலக்காய் 

முத்தக்காசு அமுக்கிராவோர் 

நெருஞ்சிவோ் பூளைவோ் 

தேத்.தாம்வித்து அதிமதுரம் 
லவங்கப்பத் திரி சீரகம் 

சாதிக்காய் கிராம்பு
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மூங்கலுப்பு தண்ணீர்விட்டாங் 

நீர்முள்ளி விதை இலவம்பிசின் [கிழங்கு 

பூமிச்சர்க்கரைக்கிழங்கு 

நிலப்பனைக் கிழங்கு 

இவைகளைச் சரியளவெடுத்து நிழலில் காயவைத்து இடித்து 

வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும், இதற்குச் சரியளவு 
சார்க்கரை கலந்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதில் 

2 காசளவு எடுத்துத் தேனிலோ, பாலிலோ அல்லது 

தண்ணீரிலோ சாயங்கால வேளையில் உட்கொள்ளவும். 

பிரமியம், நீர்ச்சுருக்கு, யோனிதோஷங்கள், சல்லெரிப்பு, 

நீர்கடுப்பு முதலான நோய்கள் இரும், 

குறிப்பு, 7& நெ, செய்யுளில் சீர் சரியாக இல்லை, 

nen () ey 

மதன கரமேசுர சூரணம் 
— 

ஊமத்தைவிரை கச்சோலம் ஏலம்குரோசானி யோமமிவை 

தாமதமான அவினியுடன்சாதிக்காய் சாதிப்பத்திரிசடாமாஞ்சில் 

ஓமத்துடனாங் குங்குமப்பூ .ஒளியாங் கோட்டந் தானிக்காய் 

சேமத்தான திவிடையஞ் செண்பகப்பூ மிலவங்கமே (74 

இலவங்கப்பத்திரி யாத்திப்பூ விதன்கச்சோல தவட்சாரி 

பிலமுத்தக் கிராம்புக் குங்குமப்பூ பின்சிறுநாகப்பூ சணல் விரையும் 

புலமுத்த கஞ்சாவிரையதுவும் பூனைக்காலி விரை 

சலமுற்ற தாளீசபத்திரி கற்பூரஞ் சாருங்கஸ்தூரி 
காசுக்கட்டியுமே (75)
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கட்டித் துவரைதானுளுந்து கதித்த முத்தம் இலாமிச்சுவேர் 
நெட்டாமாலின் விரையரசம் விரை நிலப்பளைக்கிழங்கு நன்னாரி 
எட்டாமபேரீச்சு முந்திரிகைப் பழமிவைகள் சரிதூள்செய்து 

மட்டாஞ் சீந்தில் சர்க்கரைபடி, பாதி வாங்குசலத் தோடிங் 

(இ-ள்) 

ஊமத்தை விதை 

ஏலக்காய் 

அபினி 

சாதிப்பத்திரி 

ஒமம் 

கோஷ்டம் 

அதிவிடயம் 

இலவங்கப்பட்டை 

ஆத்திப்பூ 
கோரைக் கிழங்கு 

சிறுநாகப்பூ 

கஞ்சாவிரை 

தாளிசபத்திரி 

கஸ். தாரி 

துவரை 

ஆலம்விதை 

நிலப்பனைக்கிழங்கு 

பேரீச்சங்காய் 

திரியதம் பளமாமே (78) 

கச்சோலம் 

குரோசானி ஓமம் 

சாதிக்காய் 

சடாமாஞ்சில் 

குங்குமப்பூ 

தான்றிக்காய் 

செண்பசப்பூ 

இலவங்கப்பத்இரி 

மூங்கிலுப்பு 

நன்னாரிவோர் 

சணல்விதை 

பூனைக்காலி விரை 

பச்சைக்கற்பூரம் 

சாசுக்கட்டி 

உளுந்து 
இலாமிச்சை வோர் 

அரசம்விதை 

திராக்ப் பழம் 

இவைகளைச் சமமெடுத்துக் காயவைத்துக் கல்லுரலிலிட்டு 
இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும், 

இதன் மொத்த நிறைக்குப் பாதியளவு சந்திற் சர்க்கரை 
சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதில்
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“மூவிரல் கொள்ளுமளவு எடுத்து வெந்நீருடன்: சாப்பிடவும். 

இந்திரிய ஸ்தம்பனம் உண்டாகும், 

  

௦ 

  

மனேகரச் கரணம் 

  ௦ 

  

முந்திரிகைப் பழவின் கோட்டமுது நீர் 

வள்ளிவிதை பூனைக்காலிவிரை 

யந்தவசோக -மரத்துவிரை யழுக்கிராவேர் 
மதன காமப்பூ 

பிந்தா பிரெணங்கர்ப்பூரம் பொரிதா 

மிலந்தை விரை தானுக் 

நந்தா மிலவங்கப்பட்டைதன் பத்திரியும் 
நாடுங்கிராம்பு நாகப்பூவாமே (77) 

பூவாங்குங்குமம் வெந்தயமும் பொருந்துபச்சைக் கற்பூரங் 

காவாய் வெள்ளைச் சாறணைவேர் காணும்நெருஞ்சில் சமூலமுமாய் 
மாவாய்ச் சமனாய்த் தூளாக்கி வருசர்க்கரையுஞ் சரிகூட்டி 

நாவிற்கினியாய் நீ கொள்ளு ரோகம்போம்தம் பனைதானாமே (78) 

(இ-ள்) 

திராகை்ைப்பழம் கோஷ்டம் 

நீர்வள்ளிவிதை பூனைக்காலி விதை 

அ௮சோகம்ரத் துவிதை அமுக்கரா வோர் 

மதன காமப்பூ இலந்தைக்கொட்டை 

இலவங்கப்பட்டை இலவங்கப்பத்திரி 

கிராம்பு நாகப்பூ 

குங்குமப்பூ வெந்தயம் 

பச்சைக்கற்பூரம் வெள்ளைச்சாறணைவோர் 

நெருஞ்சில் சமூலம்
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இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்துக் காயவைத்துக் கல்லுரலி 
லிட்டு இடித்து வஸ்தஇிரகாயஞ் செய்து இதற்குச் சரிஎடை சர்க் 

கரை சேர்த்து பத்திரப்படுத் தவும். 

இதில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து உட்கொள்ள 

பற்பல நோய்களும் இரும். சுக்ரஸ்தம்பனமும் ஏற்படும். 

    

‘0 

அதிவிடையச் சூரணம்: 

  

0 

  

அதிவிடையம் சீரகமில வங்கப் பட்டை 
ஆமில்தோல் பெருமரத்தோல் சாதிக்காய்சுக்கு 

மதியுப்பு யிலவம்பிசின் குடசப்பாலை 

வருகிராம்பித னோடேகடு தாணி நெல்லி 

யதிகமாங் காசுகட்டி யிவைகூட 
ஆனபடிசரியாகத். தூஞுண்ணு தேனில் 

இதுகொள்ளு இஞ்சிச்சாத் .தினுடனெய்யும். 

மேகுமதி சாரம் கிராணி மூலமது போமே (79) 

(இ-ள்) 

அதிவிடையம் சீரகம் 

லவங்கப்பட்டை அஆயில்யத் தோல் 

பெருமரத்தோல் சாதிக்காய் 

சிக்கு இந்துப்பு 
இலவம்பிசின் குடசப்பாலை 

கிராம்பு கடுக்காய்த்தோல் 

தான்றித்தோல் தெல்லிவற்றல் 

வாசுக்கட்டி
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இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்துக் கல்லுரலிலிட்டிடித்து 

வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொண்டு, மூவிரல் கொள்ளுமள 

வெடுத்துத் தேனிலோ, இஞ்ச் சாற்றிலோ, அல்லது 

நெய்யிலோ உட்கொள்ளவும். 

அதிஸாரம், கிராணி, மூலநோய்கள் முதலானவை இரும். 

  

௦   

அரிதகிச் ரூரணம் 

  

— 

கடுக்காய்ச் சுட்டுச் சாம்பல்வடிக்கட்டிக் காசுக்கட்டி 

இலவம்பிசின் பொன்முசுட்டைவேர் 

முடுக்கான அதிவிடயம் சமனாகக் கொண்டு 

முதுதேனில் வெருகடி. கொண்டுவரும்போது 

துடுக்காக வருசீதம் அதிஸாரம் வெப்பு சூசிகா 

கிராணியது துடராது. நிற்குந் 

தடுத்தாளு முனிவர் சொன்ன வரிதகியைத் 

தான் கொள்ளு ரோகஞ் சவுங்குங்காணே (80) 

(இ-ள்) 

கடுக்காயைச் சுட்டுச் சாம்பலாக்க வடி. ஈட்டிக் 

கொள்ளவும். 

இதனுடன் 

காசுக்கட்டி இலவம்பிசின் 

பொன்முசுட்டை வோர் அதிவிடையம் 

இவைகளைச் சமனெடை யெடுத்து "இடித்து வஸ்திரகாயஞ் 

செய்து வைத்துக் கொள்ளவும்.
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இதில் 

ware கொள்ளுமளவெடுத்துதக் தேனுடன் குழைத்து 
உட்கொள்ளவும். ் 

சீதம், அதிஸாரம், காங்கை, சூதிகாக்கராணி (பிரஸலித் 
தவர்களுக்கு ஏற்படும் கழிச்சல்) முதலானவை இரும். 

௦ 

தரடிமரதிச் சூரணம் 

௦ 

மாதளங்காயோடு பலமெட்டு ஏலம் 

மருவு நாற்கழஞ்சு கிராம்பு மருவாதி 

சேதனைய சிறுகாகம் நாற்கழஞ் சென்ன 
சேருதவட் சாரியிருகழஞ்சுடனே 

கோதனைய கொத்தமல்லி சுக்குதிப்பிலி சீரகங் 

கூறு சிறுமூல மிளகு வகைக்கொரு பலமாய்த் 
தூள் பண்ணு வெருகடி.கொள் தேனில் தயிரில் 

-. கொள் கிராணி சாரமகத்திடுமே (81) 

(இள்) 

மாதள ஒடு 8 பலம் 

ஏலக்காய் + 

கிராம்பு + 

சிறுநாகப்பூ ப ” 

மூங்கிலுப்பு த் நட 

1 

J 

i 

1 

| 

a? 

கொத்தமல்லி விதை 

சுக்கு 

தப்பிலி 

சீரகம் 

மிளகு 

9 

oe 

99. 

இவைகளைக் காயவைத்துக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திர 
காயஞ் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும்,
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இதில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேனிலோ அல்லது 

தயிரிலோ உட்கொள்ளவும், 

கிராணிகள், அதிஸாரம் முதலானவை தீரும். 

ஓகை (0) வவவைவானளார். 

தரடி.மரதிச் சூரணம் 

அவக (0) வலவ. 

சார்கின்ற தாளிம்பக் காயோடு வில்லப்படிச் 

சதைதரு விளாங்களிச் சதையுமாவிரை 
நேர்கொண்ட இலவங்க மிலவம்பிசின் நெருஞ்சிக்' 

காய் புளியங் கொட்டைத் தோலோடு 
சீர்கொண்ட பெருமரத்தோல் வெள்வேலம் பட்டை 

திரிபலையதிவிடயம் வெட்பாலை - 
பேர்கொண்ட ஆலம்விழுது வெள்ளிலோத்திர ' 

பெரியாத்திப் பூப்பொன் முசுட்டைவேராம் (62) 

வேகமுள இந்துப்புக் கழக்கொடி வித்து 
வேரோமம் சாதிக்காய் சாதிபத்திரி நற்சீரகம் 

பாகமுடன்ரோகணி வகைக்கிரு கழஞ்சு 

பாதிசமன் மாதளைவே ரோடுதாளாய் 

ஆகமுடன் வெருகடி. கொள் தயிரோடு தேனில் 
லதிசாரக் கிராணிசீழ் விழுகடுப்பு 

. போகவிடு ரெத்தமூலமும் வழுப்பும் 

பொறுத்திட மருந்தை விரித்துரைத்திடவே (83) 

(இ-ள்) 

மாதுளை ஓடு வில்வப்பழச்சதை 

விராம்பழச்சதை மாம்பருப்பு 

இலவங்கப்பட்டை இலவம்பிசின் 

11
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நெருஞ்சிக்காய் புளியம்பட்டைத்தோல் 
பெருமரத்தோல் வெள்வேலம்பட்டை. 

கடுக்காய்த்தோல் அதிவிடயம் 

தான்றித்தோல் ஆலவிழுது 

வெள்ளிலோத்திரப்பட்டை 

வெட்பாலையரிச நெல்லிமுள்ளி 

பொன்முசுட்டை பேராத்திப்பூ 

கழற்கொடிப்பருப்பு ஓமம் 

சாதிக்காய் சாதிபத்திரி 

ரகம் சுடுகரோகிளி 

இந்துப்பு 

இவைகளை வசைக்கு 2$ வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித்து 

வஸ்இிரகாயஞ் செய்து வைத்துக் கொண்டு, இதற்குச் .சரியெடை 

மாதுளைவேர்ச் சூரணத்தைச் சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேன், தயிர், உட்கொண்டு 
வதவும். 

அதிஸாரம், கிராணி, இரத்தக்கடுப்பு, இரத்தமூலம் மு.த 

லானவை தரும், 

உடும்புச் ரூரணம் 

௦ 

    

உடும்புச் சதையுடன் மிளகுதிப்பிலி மூலமோமம் 

ஊறுதிப்பிலி சுக்கு காயம் வெள்ளுள்ளி 

இடும்பெரிய வளையலுப்பிந் துப்பு மிருசீரகங் 
கொடிவேலி சரிகொள் பிரண்டைச்சாறதிலே
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முடுகவது வெந்து. தூளாக்கிக் கொள் 
மூலமதிசாரம் சீழ்மூல முதலாய 

கடுகவது கொள்ளுங் கிராணியுடன் வெப்பு 

கலக்கிடுபேதி' தியக்கியடைபடவே (84) 

(இ-ள்) 

உடும்புச்சதை மிளகு 

இப்பிலிமூலம் ஓமம் 

திப்பிலி சுக்கு 

காயம் பூண்டு 

வளையலுப்பு இந்துப்பு 

Ey aw கருஞ்சீரகம் 

கொடிவேலி வேர் 

இவைகளை வசைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து பிரண்டைச் 

சாற்றிலிட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி வேகவைத்து, வெயிலில் 

நன்றாக உலரவைக்கவும். 

இதனை 

இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொண்டு பத்தி ரப்படுத்தி 
மூவிரல் கொள்ளுமளவு எடுத்து உட்கொள்ளவும். 

அதிஸாரம், சீழ் மூலம், கிராணி, வெப்பு, பேதி முதலான 

வைகள் தீரும். 

அசமேோரதாதீச் ரூரணம், 

——O—— 

அசமோதகம் பலமிரண் டதிவிடையும் 

வெந்தயமாகு மிலவம்பிசின் சாதிக்காய் கூட 

நிசமுடன் சாதிப்பத்திரி கருஞ்சீரகம் விளங்கம் 

டிறைக வரைப்பல மாதளங்கா யோடுபலம்
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வசையான முள்ளம் பன்றி உதப்பி பலமொன்று 

வறுத்துடனே தூள்பண்ணி வெக்ரீரில் கொள்ளு 

விசையான வெகுகாளை யதிஸாரம் தீரும் வேறு 

பண்ணி நெய்யிற்கொள் சங்கிரக்கிராணி சீழ்மூல 

சேத்துமபிந்த வதிஸாரம் போமே (85) 

(இ-ள்) 

ஓமம் 2 பலம் 

அதிவிடயம் வெந்தயம் 

இலவம்பிசின் சாதிக்காய் 

கருஞ்சீரகம் வாயுவிளங்கம் 

இவைகள் வசைக்கு } பலம் 

மாதளங்காயோடு ம் ஆ 

முள்ளம்பன்றி முள் சுட்டது 1 ,, 

இவைகளை இடித்துத் தூள்செய்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 

கொள்ளவும். 

இத்.தூளில் 

மூலிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து வெந்நீரில் உட்கொள்ளவும். 
வெகு நாட்பட்ட அதிஸாரம் இரும், 

நெய்யில் சாப்பிட்டால் சங்கிரக்கிராணி (விட்டு விட்டு 
ஏற்படும் கழிச்சல்), சீழ் மூலம், சேத்தும பித்தவதிஸாரம் 

போகும், 

அணையை (0 வவதவையய
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அதிஸாரத்திற்கு '“வில்வாதிச் சூரணம்” 

oom (Jone enee 

வில்வப்பழ மாதளையோ டிந்துப்பு மிளகுசுக்கு 

திப்பிலி செங்கழு£ீர் கோஷ்டம் நல்ல 

விலவங்கத் தோடதிமதுர மேலம் ஈநற்கிராம் 

பிதனோடு புளியங்கொட்டை மாவிரையுஞ் 

. சொல்லவிரு சீரகமும் சாதிக்கா யிலவம் பிசின் 

துய்யதான சந்தனம் விடையம் ஊமத்துவிரை 

வல்லரிசி சூரணஞ்செய் சர்க்கரை தேனிற்கொள் 

வருகிராணி, அதீ சாரபாண்டு மேகஞ் சத்திவிக்கல் 
வாகாமென்றே (88) 

(இ-ள்) 
் வில்வப்பழம் மாதயோடு 

இந்துப்பு மிளகு . 
சுக்கு இப்பிலி 

செங்கமுநீர்க்கிழங்கு கோஷ்டம் 

இலவங்கப்பட்டை அதிமதுரம் 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

புளியங்கொட்டை மாவிரை 

கருஞ்€ரகம் ரகம் 

சாதிக்காய் இலவம்பிசின் 

சந்தனத்தூள் அதிவிடையம் 

ஊமத்துவிரை 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்துக் காயவைத்துக் கல்லு 

ரலிலிட்டிடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும், 

இதற்குச் சரியளவு சார்க்கரை கூட்டி வைத்துக் கொண்டு 3 

விரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேனில் உட்கொள்ளவும்,
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கிராணிகள், அதிஸாரம், பாண்டு, மேகரோசங்கள், வாந்தி! 
விக்சுல் முதலானவை இரும், 

  

  

லவங்காதிச் சூரணம் 

௦ 

  

  

கிராம்பதிவிடையஞ் சுக்கு சீரகங் 

கேழிணிக்கழல் வித் தரத்தை 

நிரங்கொள் திப்பிலி பேர்மட்டி. வேர்வட்டத் 

திருப்பிவேர் நிலவேம்புஞ் சிறுகாஞ்சோறி 

திதம்படு முக்காவேளை மாவிரைபுளி 

யங்கொட்டைச் சித்திரமூலிவீழுவேரும் 

புறம்புடன் சரிகொள் தூளாம் தேனில் 
பொருந்து கொள் குழந்தைகள் வாலக்கிருணிபோமே (96) 

(இ-ள்) 

கிராம்பு அதிவிடீயம் : 

சுக்கு கழ் ல்வித்து 

சிற்றரத்தை திப்பிலி 
பேராமுட்டி. வட்டத்திரு ப்பிவோ் 

நிலவேம்பு சிறுகாஞ்சோறி, 

முக்காவேளை மாம்பருப்பு 

புளியங்கொட்டை. சி.த்திரமூலிவோ் 

வீழிவோர் 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் 
செய்து கொள்ளவும். 

இதில் 
மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேனில் கொடுக்கவும்,
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குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் பாலக்கிராணிகள் தீரும். 

  0 ——— 

குக்கில் கரணம் 

  ௦ 

  

முப்பலந்தான். குக்கிலது நெய்யிதனிற் பொரித்து 
'முணிமஞ்சள் சுரைவிரை சிறுமூலம் விடையங் 

"தப்பாமல் சுக்குடன் திப்பிலியு மிளகுந் 

தான்றிக்கா யோடுநெல்லி விழலரிசி -யோமம் 

ஒப்பாக அத்தித்திப் பிலிசிற்றலே 

முடனாகு 'பேரேலஞ் செவ்வியெவட்சாரம் 
செப்பமுள சூரணம் நெய்யிலது கொள்ளுச் 

சேற்றுமங் குற்றிருமல் கண்டமாலைப் புண்சூலை 
வாயுவுத் தீருமது திண்ணமெனவே (87) 

(இ-ள்) 

சுத்தி செய்த குக்கில்--3 பலம் எடுத்து நெய்யில் பொரித்து 
வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதனுடன் 
மஞ்சள் சுரைவிரை 

திப்பிலி அதிவிடயம் 

சுக்கு தான்றித்தோல் 
மிளகு விழலரிசி 
நெல்லிவற்றல் ஓமம் 

ஏலக்காய் அரிசித் திப்பிலி 

பேரேலக்காய் செவ்வியம் 

எவச்சாரம் 

இவைகளைச் சூரணஞ் செய்து வைத்துக் கொண்டு, 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து நெய்யுடன் குழைத்து உட் 

கொள்ளவும்.
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இருமல், கபம், இருமல், சண்டமாலை, புண், சூலை, வாயு 
முதலான்வை இரும், 

(இ-ள்) 

—_——oO-—- 

கரந்தச் ரூரணம் 

சலவனை (0) மெணமளு. 

காந்தமது சுத்தியாக்கு பலமொன்று கடுக 
ரோகிணிபல மொன்று கார்போகம் பலமிரண் டுஞ் 

சேந்தவெட்பாலை பலம்ரெண்டு சுக்கு 
"திப்பிலி பெருங்காய மிளகு ஈ௩ற்சீரகம் 

போந்தபடி. வெங்காரங் பொரிகடு கிந்துப்பு 
, பொன்னரி தாரம்நேர் வாளமிரதம் 

நேந்தஅரப் பொடிகற்க டகசிங்கி சதகுப்பை 
கெல்லிக்காய்க் கெந்தகம்நிறை யொரு கழஞ்சாமே 

(88) 

சுத்தமாம் நொச்சிதன் சாற்றிலரைத்து 
வரைசெய் துடன்தூளாக்கியே 

பத்தியாய் வெருகடி நெய்யிலது கொள்ளு 
பாணரீர்கடுவாயுவுச் 

சித்தியாயுள்ளிரச மிஞ்சிரஸ மிந்துப்பு 
துலங்குமா மணக் கெண்ணெயில் 

நித்தியம் ரீ கொள்ளு குன்மமுடன் வாதை” 
நில்லாது நீ காண்வினியே (99) 

சுத்திசெய்த காத்தம் 1 பலம் 

கடுகரோகிணி 1 ,, 

கார்போகரிசி னு 

வெட்பாலையரிச தப 

சுக்கு
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பெருங்காயம் பொரித்தவெங்காரம் 

கடுகு இந்துப்பு 

சுத்திசெய்த தாளகம் 

பு நேர்வாளம் 

” பாதரஸம் 

” அரப்பொடி 

ஞ் கெந்தகம் 

கற்கடகசிங்கி சதகுப்பை 

இவைகள் வசைக்கு 11 வராகனெடை 

முதலில்: இரஸத்தையும், கெந்தகத்தையும் ஒரு சுத்தமான 
கல்வத்திலிட்டு நன்றாகவரைத்துக்கஜ்ஜிலியாகச் செய்து கொண்டு 

பின்பு மற்றசரக்குகளையும் தூளாக்கிச் சேர்த்து நொச்சிச்சாறு 
விட்டு நன்றாக வரைக்கவும், 

பின்னா் 

உலர்த்தி வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும், 

இத்.தாளில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து நெய்யுடன் உட்கொள் 
ளவும். 

நீர்க்கடுப்பு, வாயு முதலியவை நீங்கும், 

பூண்டுச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, இந்துப்பு, ஆமணக்கெண்ணெய் 

முதலான வைகளில் இச்சூரணத்தை யுட்கொண்டால் 

குன்மநோய் நீங்கும், 

— O——
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லைக்குப் 'பறங்கிப்பட்டைப் பிட்டு 

oe () ewe 

கோதுமை பதினாறொடு கூட்டு 8 பறங்கிப்பட்டை 
ஏதுவா யெட்டுஞ் சேர்த்து இடித்தும்பின் கலந்து கொண்டு 
$பாதுறு பிராமின் பட்டை போதிந்திட்டுப் பானைதன்னில் 
வேதுறு தண்ணீர் விட்டு மிகுத்துவாய்ச் சலைகட்டே (90) 

கட்டியச் சீலைதன்னில் கடிய சூரணந்தாள் வைத்துப் 
பிட்டதாய்ச் சுட்டுத்தின்ன பெருத்த வெள்ளு.ன்ளி மரீசந் 
தட்டியே போட்டுக் கோழிதன் கறிசோறுதின்ன 
எட்டுமாட் கொள்ளச்சூலை யிசைந்திடு புண்கள் போமே (91) 

- (இ-ள்) 

கோதுமை 16' பலம் 

ப றங்கிப்பட்டை 8 

இவ்விரண்டையும் நன்றாக இடித்து மாவாக்்க, பிராயின் 
பட்டையரைத்து அதனுள் வைத்து அடையாசச் செய்யவும், 

- பின்னர் 

ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் விட்டு அதன் வாயை ஒரு 
மெல்லிய வஸ்திரத்தினால் கட்டி அதன் மேல் இந்த அடையை 

, வைத்து, மேலேயொரு பாத்திரத்தினால் மூடி ஆவி போகாமல் 
வேகவைக்கவும். 

இதனுடன் 

மிளகு, பூண்டு இவை தாளித்த கோழிக்கறிச் சோறு 
உட்கொள்ளவும். 

8 நாட்களுள் சூலை தோய், புண்கள் முதலானவை 
நீங்கும்.
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கூவிளைச் சூரணம் 

  

௦   

சுக்கது மூன்றாமத்தச் சொல்லிய மிளகுநான்கு 
மிக்கதிப் பிலிதான் ரெண்டு மேவுசெவ் வியமுமொன்றே 
தக்கதாளிச மொன்று தருமரை நாகமூல 
மொக்கவே ரென்றசித்திர மூலமென் றோதுங்காலே (92) 

ஓதிய எலங்காலா யுயர்ந்திடு லவங்கம் காலாய் 
'8ீதியாய் லவங்கப்பத்திரி நிறைந்திடுங் காலேகூட்டிச் 
சோதிசீரகமும் ரெண்டு துலங்கு .கூவிளை யையாருய் 
மேதிக்கு ள்ளய்யாறு மிகுத்தே னெட்டுங் கூட்டே (93) 

(இ-ள்) 

சுக்கு பலம் 
மிளகு 

திப்பிலி 

செவ்வியம் 

தாளீசபத்திரி 

நாகமரவோர் 

சி.த்திரமூலவோர் 

ஏலக்காய் 

39 

95 

ஒ
வ
 

வ
ு
 
ம
ு
 
A
w
 

கிராம்பு 

லவங்கப்பத் aa 

w
a
e
 

P
R
 
F
R
 

a
p
 

சீரகம் 

வில்வக்காய் ன ் 30 

இவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 
வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதனுடன் 

8 பலம் தேன்விட்டுக் கலந்து வைத்துக் கொள்ளவும், 

  

  

௦
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அஸ்வகந்தரதீச் சூரணம் 
அணக டு. 

  

அஸ்வகந்தாதி பலம்பத்து ஆகுஞ்சாறணை பலம்பத்து 

பசுநீர்வள்ளி பலம்பத்து பாலில்வெந்து வுலரவைத்து 
விசுவா மேலமிலவங்க மீறிலவங்கப் பத்திரியு 
துசு லாமிச்சக் கண்டில் வெண்ணெய் சுக்கு சந்தனம் 

திரிபலையே (94 

திரிபலை கோஷ்ட மதிமதுர சிறுமல்லிகை வேரோம 

மறுகிடுசாதிப் பத்திரிக்காய் வளர்சிறுநாகம் பேரீச்சு 
அறிவுடன் வெட்டி முந்திரிகை யவையோ ரொன்று பலமூன்று 

தறுகிடு தாளிதான் பண்ணிச் சர்க்கரை சரிரேர் கொள்வாயே 

(95) 
கொள்வாய் தேனில் நெய்யில்வவ கொட்டைப்பாக்கு மருவாதி 
உள்ளாய் வந்த யத்திஜவரம் முழலைஎரிவு கரவாத 

விள்ளா யக்கினி மந்தமுதல் மேகம் பாண்டு காமாலை 
கொள்ளாய் சயழுங் கிராணிகளுங் குன்மம் வலியுங் 

குணமென்றே (96) 

(இ-ள்) 

அமுக்கராக் கழங்கு 10 பலம் 

சாறணைவேர் 10 ,, 
தண்ணீர்விட்டாங்கிழங்கு 10, ,, 

இவைகளைச் ஏறு ஏறு துண்டுகளாக்க யொன்று சுலந்து 
ஈலில் வேகவைக்கவும், 

பின்னர் 

இவைகளை நிழலில் உலரவைக்கவும், 

இவைகளுடன்
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லவங்கப்பத்இரி ஏலக்காய் 

கிராம்பு இலாமிச்சம் வோர் 

கண்டில்வெண்ணெய் சுக்கு 

சந்தனத்தூள் கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் கான்றித்தோல் 

கோஷ்டம் அதிமதுரம் 
சிறுமல்லி வோர் ஒமம் 

சாதிப்பத்திரி சாதிக்காய் 

சிறுநாகப்பூ பேரீச்சங்காய் 

வெட்டி வேர் தஇிராஷை்டைப்பழம் 

முதலான சரக்குகளை வசைக்கு 3 பலம் வீதமெடுத்து 
சல்லுரலிலிட்டு இடித்து, வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொண்டு, இத் 
தாளுக்குச் சரியளவு சர்க்கரை சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

இத் தாளில் 

3 விரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேனிலோ அல்லது 
நெய்யிலோ உட்கொள்ளவும், 

அஸ்தித்வரம், தேக எரிச்சல், கைகால், வாதம், அக்கினி 
மந்தம், மேசம், பாண்டு, காமாலை, க்ஷயம், கிராணி, குன்மம், 
வலி முதலானவை நீங்கும், 

  

திப்பிலியாதீச் ரூரணம் 
நகைக் (0) 

  

திப்பிலி வராகனெடை 10 
(மிளகு 

Gir tbe} 

கடுக்காய்த்தோல் 

இந்துப்பு 
வெங்காரப்பொறி
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துத்தம் 
சிறு நீரில் | ஜாமம் ஊரியெடுத்துச் சுத்தயாய் வராகளெடை 10 

பெருங்காயம் 

தோமரையிலைச் சாற்றில் சூரியபுடமாயூறி) வராகனெடை 10 

நெல்லிக்காய்க். கெந்தகம் 

(உருக்கி நெய்யிலும், இளநீரிலும் சாய்த்தது) , வராகனெடை 10 

அனல் கெந்தகம் 
(கோமூத்திரத்தில், காடி: இவைகளில் டோலாயந்திரமாச 

வேகப்பண்ணி காடியில், கோமியத்தில் அரைத்து 
3 புடம் இட்டது) வராகனெடை. 10 

இவை யெல்லாவற்றையும் சூரணமாகப்பண்ணீ அன்ன 
முண்ட பிறகு .ஒரு-காசெடை கொள்ளவும். 

ச்லேஷ்மம், க்ஷயம், அக்கினி மாந்தம் முதலானவை தீரும், பட 

ஏலரதிச் சூரணம் 

—o—. 

ஏலமுடன்-கிராம்பிரண்டு: பச்சிலைய மூன்று ' 

.இயல்நாக நாலுடன் திப்பிலியுமஞ்சி 

ஆலமெனு மிளகாறு சக்கேழு கொண்டு 

ஆளகண்டு சர்க்கரையும் புதினைந்து கூட்டிக் 

காலமுடன் இந்துப் புத்தூள் முக்கழஞ்சு 

பாலில் கண்டுகொள்ள ரெத்தபித்த சயம்பாண்டு 
மூலமுடனக்கினி மாந்தம் பீலிகை வெப்பு 

முதிர்ந்த வறளிருமலுடன் விக்கலற்றிடுமே (98) 

(இ-ள்) 

ஏலக்காய் 1 பலம் 

கிராம்பு 3
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பச்சிலை 3 பலம் 
சிறுநாகப்பூ 4, 
இப்பிலி ஆ 
மிளகு 6, 
சுக்கு னு 
கல்கண்டு IS ஆ 
இந்துப்பு 37 வராகனெடை 

இவைவசளைச் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 
கொள்ளவும், 

இதில் 

33 வராகனெடை வீதம் பசுலின் பாலில் உட்கொள் 
ளவும், 

ர.த்த பித்தம், கயம், பாண்டு, மூலம், அக்கினி மாந்தம் 
பிலிகை, எரிச்சல், வறட்சி, இருமல், விக்கல் முதலானவை 

தீரும். 

கவலை (0) அலைகளை. 

பித்தந்திற்குப் பஞ்சதாரைச் சூரணம் 
—O—— 

பஞ்சதாரை. நாற்கழஞ்சு பருத்தமதுர Gap cpa 
யிஞ்சி திப்பிலி யிருகழஞ்சு ஏலந்தானு;(மொருகழஞ்சு. 
அஞ்சுரீரும்பொடியாக்கி. ஆவின்நெய்யி லருந்துவீரால்.. 
அஞ்சி பித்தம் நாற்பதுவும் போமெயோடி. யடங்கிடுமே 

(99) 

(இ-ள்) 

பஞ்சதாரை (8னி) 4 

அதிமதுரம் 3 

தப்பிலி 2 

இஞ்ச 2 

I ஏலக்சாய்
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இவைசளை _யிடித்துப் பசுவின் நெய்யில் குழைத்து 
உட்கொண்டால். 

பித்தரோகம் 40 இரும், 

னைக CE) வையக 

ருக்கிலாதிச் ரூரணம் 

சைகானை (0) அவக 

ரிம்பத்தோ லாடாதோடை நிகழ்த்தும்வேலிப் பருத்தியிலை 

பின்புங்கண்டங் காரியிலை பெருக வோரொன் றரைத்துலா 

மின்பத்துனே தான் துவைத்து மிகவும் தண்ணீ ரரைத்தூணி 

முன்பற் புகட்டி பாண்மதி லிட்டுமூடிவோடு கட்டுதே (100) 

கட்டாய் குக்கில் பலம்னாலு கருதிவேட்டின் மீதில்வைத்து 

வட்டாய் மூடிச் சட்டியதால் வத்தக்காய்ச்சி யந்நீரை 

விட்டே கழுவி வெள்ளாட்டுப் பால் மீதேவேடாய் தானவித்து 

தட்டாதிதனை அதில்கழுவிதானே ௩றுநெய் தெளித்துவறு ரர 

( 

வறித்துக் குக்கில் தனிலிரட்டி, வளரும் பறங்கிப் பட்டைதனை 
முறித்துப்பாலி லவித்துலர்த்தி குட் டிக்குக்கி லுடன்சேர்த்து 

குறிக்கும் கெந்தக மிரண்டுபலங் குமரிச்சாற்றில் சுத்திசெய்து 

வெறிக்குங் குராசாணி சாதிக்காய் மிக்கப்பத்திரி திரிகடுகே , 
(102) 

பலமாயொவ் வொன்று கால்கூட்டிப் பதமாய் வெதுப்பி முன் 
, மருந்து 

குலவுங் கெந்தகங் குக்கில்பட்டை கூட்டியிடித்து வடிகொண்டு 
நலமாய் பொடிக்கே காலிலொன்று ஈநற்சர்க்கரையே தான் கூட்டி 
விலகாதுழக்குத் தேன்கலந்து வேற்கப் பிசைந்து கொள் வாயே 

(103)
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ஏலங்குழலீரிம் மருந்து இந்தப்படி மண்டலங் கொள்ள 

மூலத்தோடு பவுத்திரமு முன்னீர் கிறுசை கிரந்தி குட்டஞ் 

சாலப் பிரமேகந் துர்மாமிஸந் தழல்போலெரியும் புண்புரைகள் 

சூலத்துடங்கி வெடிசூலை சொறியுஞ் சிறங்கு குணமாமே (104) 

கொள்ளாய் பத்தியம் உப்புபுளி கற்புக்கூடா திதற்கு 

வெள்ளாட்டுப்புக் கண்டமிக்கக் கூட்டுவது துவரைப்பருப்புடனே: 

நள்ளாயனைய யாவின்பால் னாட்டுமுருங்கைக் காயிலையும் 
தள்ளாயிளங்கீ ரைத்தண்டு சுருவாமநேத் தோலியே (105) 

(இ-ள்) 

வேப்பம்பட்டை ஆடாதோடையிலை 

வேலிப்பருத்தியலே சுண்டங்கத்தரியிலை 

இவைசுளை வகைக்கு 500 பலம் எடுத்துக் கல்லுரலிலிட்டு 

இடித்து ஒரு ஈயம்பூசின பாத்திரத்தில் போட்டுச் சுத்தமான 

தண்ணீர் 4 மரக்கால் விட்டு, பாத்திரத்தின் வாய்க்கு வெள்ளைத் 

துணியினால் வேடுகட்டவும். அதன் மேல் குக்கில் 4 பலம் வைத்து 

வேறொருபா,த்திரத் தினால் மூடி ஆவிவெளியேரறாமல் அலிக்கவும்;, 

பாத்திரத்திலுள்ள நீர் சுண்டியவுடன் அந்தக் கஷாயம் விட்டே” 

குக்கிலைக் கழுவவும். இதேபோல் வெள்ளாட்டுப் பாலை ஒரு பாத் 

இர .த்திலிட்டு வேடுகட்டி 

அதில் 

முன் சொல்லிய குக்கிலை வைத்து மறுபடியும் அவிக்கவும், 

இரும்பவும் ஒரு முறை கழுவி உலர வைத்து, பசுவின் நெய் 

விட்டு வறுத்து வைத்துக் கொள்ளவும், 

வறுத்த குக்கிலுக்கு இருமடங்கு, பாலில் வேகவைத்து 

உலர்த்திய பறங்கப்பட்டை சேர்த்துக் கொள்ளவும். சோற்றுக் 

12
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குத்தாழைச் சாற்றில் சுத்தி செய்த நெல்லிக்காய்ச் செந்தகம் 
2 பலம், 

குரோசனி ஓமம் சாதிக்காய் 

சாதிப்பத்திரி் சுக்கு 

மிளகு தப்பிலி 

இவைகளை வகைக்கு $ பலம் வீதமெடுத்துப் : பொன் வறுவ 

கொள்ளவும்; 

இச்சூரணத்திற்கு நாலிலொருபங்கு சனி சேர்த்துச் சுத்த 

மான தேன் ஒரு உழக்கும் விட்டுப் பிசைந்து வைத்துக் கொள் 

ளவும். 

இதனையொரு பழகிய மட்பாண்டத்தில் பத்திரப்படுத்தவும். 

இதில் 

மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து உட்கொள்ள, 

மூலம், பவுத்திரம், நீர்ச்சுருக்கு, கர.ந்தி, குஷ்டம், பிரமேகம்; 
துர்மாமிஸம், எரிச்சலுடன் கூடிய புண், புரைகள்; சூலை, சொறி? 

சிறங்கு முதலான. நோய்கள். தீரும். 

பத்தியம்: 

ப்பு, புளி முதலானவைகள் கூடாது, இச்சா பத்தியமாச 
இருக்கவும். வெள்ளாட்டு உப்புக்கண்டம், துவரம்பருப்பு, பசுவின் 
பால், நாட்டு முருங்கைக்காய், முருங்கையிலை, இளங்கீரைத்தண்டு. 
முதலானவைகளைக் கூட்டிக் கொள்ளவும்.
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குக்குளுச் சூரணம். 
௦   

  

கெந்தகம். பலமிரண்டு, ஆவின்னெய் யாலுருக்கு 

கிளர்பசுவின். பால்சாய்த்துக் கழுவியேயெடுத்து 

முந்திப்போல .தையுருக்கி நெய்தன்னாலே முறுகாமல் 

ருமரிப்மால் மீதில்சாய்த்து 

வந்தபடி சாதிலிங்கம் வராகனெடை யஞ்சு 

மானனையார் முலைப்பாலில் மூணுநாளூறி 

கொக்தலராய்! மிருதாரசிங்கி யைந்துவராகன் 

குட்டித்தக் காளிசாற்றில். மூன்று சாமமெரித்திடே (106) 

திட்டமுடன் சுண்ணாம்பு ரீரிலரிதாரந் திரளவச்சு முச்சாமந் 

தூக்கி எரித்து 

மட்டாகக் கூழ்பாண்டம் குடல்சட்டி. யிட்டுமறுபடியுந் 
தாளகத்தைமேல தனால்மூடி 

வட்டான en ert சீலைமண் செய்து வத்திவரவக்கிளி 

மெதுவாக எரித்து முச்சாமங் 

தட்டாதே. தாளகத்தில் சுத்தியாம் படியேதான் செய்வாய் 

முதிராதே பத டீ கண்டே (107) 

கண்டங்கத் திரிபிரமி-யாடாதோடை உத்தாமணி சீந்தில் 

வேம்பில் பட்டை 

கொண்டபடி;வகைக்கவர யாய்ததகத்துரீர் தூணிகுக்கிலது.. . 
பலமூணு யெந்திரமாய்க்கட்டி. 

தண்டாதபடி சட்டிமேல்மூடி.. மண்.செய்து. சாமமூன் நெரித்துப்பின்- 

ஆவின்பால் வேதில் 

மிண்டாத படியெரித்து: பால தனால்: கழுவிவிளக் 

கெண்ணெய்தனில் “வறுத்துவித:மாக்கிக்கொள்ளே (108) 

கொள்ளு ர பரங்கிப்பட்டை பலமாறு குறுகவே ஈறுக்கி 

சதுரக்கள்ளிதன்னை 

மெள்ளவே நீர்பதக்கு விட்டு: வேடுகட்டி மேலப்பட்டை 

சீவல் வைத்து மூடிவேவித்து
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உள்ளபடிதான் சுத்திசெய்து மருந்தெல்லாமுடன் 
சேர்க்கச்செம்போளம் விராகளெடை பஞ்சு 

வள்ளலே திரிகடுகு வகைகழஞ்சு விராகன் வளமாகக் 
கூட்டுமருந்து சொல்வோமே (109) 

சொல்லியதோர் கஸ்தூரிமஞ்சள் நால்வராகன் துலங்கு சிறுதேக் 

கெட்டு அரத்தையெட்டு 
வில்லனையீர் சதகுப்பை விராகனெடையாறு மேவு சூராசனியஞ்சு 

் யசமோதகம் பத்து 

மல்லியது பத்து அறுஞ்சீரகமதாறு வருகிராம்பஞ்சு கார்போக 
வித்தாறு 

மல்லிய தாளீ சமஞ்சு சிறுமூலமெட்டு வெள்ளைகுங்கிலிய மஞ்சு 
் ஏலம் விராகனெடை யெட்டே (110) 

எட்டான விராகனெடை செவ்வியமிரண்டு காசெடை ் 
அக்கிராக்கார மீரேணுகமஞ்சு 

மட்டாகு வெட்பாலை வராகனெடையாறு மருவுசீரகமஞ்சு சத்திச் 
, சாறடைவேரெட்டு 

கட்டான கொடிவேலி வராகனெடையெட்டு கந்தெல்லா மிடித்து 
வச்சிர காயம்பண்ணி 

திட்டமாய் சர்க்கரையி லிருநேரங் கொள்ளத் தீரும் வியாதிதன்னைத் 
தீர்க்கமாய்க்கேளே (111) 

தீரும்வகை குட்டமெட்டு பக்கசூலை செறிந்தபுண் குட்டம் வாயு 
மேகம் பாரிசத்தில் 

வருவாதம் விரணங்கள் கரப்பன். படர்சொறியும் குன்மமுதல் 

பவுத்திரமும் தினவும் 
8ீருமுட்டுக் கடுப்பு விரைவாதம் கடியும் நெருங்கிவரு காசச் 

5 சுவாசமுதலெல்லாம் 
பாருமெனவோடு மிருபது நாளதுவே கொள்ளபத்திய 

முருங்கைப்புளி கடுகொண்ணாதே (112) 
(@ - er) . 

நெல்லிக்காம்க் கெந்தகம் 2 பலமெடுத்து ஒரு இரும்பு 
கரண்டியிலிட்டு, பசுவின் நெய் சேர்த்து எரிந்து போகாமல் 
உருக்கிப் பசுவின் பாலில் சாய்க்கவும்,
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பின்பு இதனைக் கழுவியெடுத்துக் கொண்டு, முன் போல் 
நெய்யுடன் உருக்கிக் கற்றாழைச் சாற்றில் சாய்க்கவும். 

இவ்வாறு கெந்தகத்தைச் சுத்திசெய்து வைத்துக் கொள்ள 

வும், 

சாதிலிங்கம் 5 வராகனெடை யெடுத்து முலைப்பாலில் 3 

நாட்கள் ஊறவைக்கவும். 

மிருதார்சிங்கதி 5 வராகனெடை யெடுத்துக் குட்டிக் 
தக்காளிச் சாற்றிலிட்டு 3 ஈஈமம் எரிக்கவும். 

தாளக சுத்தி 

தாளகத்தைச் சுண்ணாம்புத் தண்ணீரிலிட்டு 3 சாமங்கள் 

எரிக்கவும். 

பின்னா் 

மறுபடியும் இதனையலம்பி, . வெண்பூசினியின் குடலிற்குள் 
ளிட்டு மேலும் அதன் குடலையிட்டு ஒரு ஓட்டில் வைத்து 
மேலோடு போட்டு மூடிச் சீலைமண் செய்யவும், 

இதனையடுப்பின் மேல்வைத்து 3 ஜாமங்கள் எரிக்கவும், 

சூக்கில் சுத்தி 

கண்டங்கத்திரி : பிரமி 

ஆடாதோடை உத்தாமணி 

சீந்தில்கொடி. வேப்பம்பட்டை 

இவைகளை வசைக்கு * வீசை எடுத்து இடித்து ஒரு 

பாத்திர த்திலிட்டுச் சுத்த ஜலம் 4 மரக்கால் விட்டு குக்கில் 

3 பலம் எடுத்து டோலா யந்திரமாசுக் கட்டித் தொங்க 

விடவும்.
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பின்னா் 

பாத்திரத்தின் வாய்க்குத் தக்கபடி ஒரு சட்டியினால் மூடிச் 

சிலைமண் செய்யவும். 

இதனை யடுப்பின்மேல் வைத்து 3 சாமங்கள் எரிக்கவும். 

குக்கிலைத்தனியே எடுத்து மறுநாள் பசுவின் பாலை ஒரு 

சட்டியிலிட்டு ' வெள்ளைத் துணியினால் வேடுகட்டி, அதன் 

மேல் குக்கிலையிட்டு எறிக்கவும், பாலிலேயே கழுவிக் 

கொள்ளவும். 

பின்னார் 

விளக்கெண்ணெய் விட்டு வறுத்துக் கொள்ளவும், 

குறிப்பு: 

அடுப்பில் குக்கிலை வறுக்க ஆரம்பித்தால் இளகுமேயன்றி 
வறுபடாது. இருந்தாலும் இதனை விளக்கெண்ணெயுடன் உருக 

வைத்துக் கொள்ளவும். 

பறங்கிப்பட்டைச் சுத்தி: 

பரங்ஒப்பட்டை 6 பலம் எடுத்துச் Aap Ap துண்டு 
களாக்கி வைத்துக் கொள்ளவும், சதுரக்கள்ளியைக் கொண்டு 
வந்து நறுக்கி யொரு பாத்திரத்திலிட்டு 2: மரக்கால் 
ஜலம் விட்டு, பாத்திரத்தின் வாய்க்கு வேடுகட்டி அதன் 
மேல் பறங்கிப்பட்டைத் தூளையிட்டு வவேசு வைக்கவும். 

இவ்வாறு சுத்திசெய்த எல்லா மருந்துகளையும் ஒன்று 
சேர்த்து, 

போளம் 
7 5 வராகனெடை 

சுக்கு 1} 

இப்பிலி 14 
ae
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மிளகு 14 வராகனெடை 

சுஸ்தூரிமஞ்சள் 5 

சிறுதேக்கு 8 

சிழ்.றரத்தை 8 ஸி 
சதருப்பை 4 

குராசானியோம்ம் 5 

ஒமம் 10 
கொத்தமல்லி 10 
கருஞ்சீரகம் 6 

கிராம்பு . 5 

கார்போக விதை 6 

காளீசபத் இரி 5 

தப்பிலி 8 

வெள்ளைக்குங்கிலியம் 5 

ஏலச்கா்ய் 8 
வெட்பாலையரிச 6 

சீரகம் 5 
சத்திசாமணை வேர் 8 

கொடிவேலி வேர் 8 

இவைகளை எடுத்து காயவைத்துக் சல்லுரலிலிட்டு.டி.த்து 
வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும். ..இதற்குச்சமன் சர்க்கரை 
சசர்த்துத் இனம்'3'வேளை வெருகடித்தாள் உட்கொள்ளவும், 

8 வகைக் குஷ்டரோசுங்கள், பக்கசூலை, புண், வாயு, 
மேகம், பார்ச்வ .வாயு, :விரணங்கள், :கரய்பான், சொறி, 

குன்மம், பவுதீதிரம், அரிட்பு, நீர்முட்டல், கடுப்பு, விரை வாதம். 

கடியும், காசம், ச்வாரஸம் முதலானவை 20 நாட்களுள் 

நீங்கும். 

பத்தியம் : 

கைப்பு, புளிப்புப்பதாத்தங்களையும், கடுகு முதலானவை 

களையும் நீக்கவும். 
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அரிதகீ வடகம் 

  

Omen 

கடுக்காய்தா னாற்பது கோமியத்தில் போட்டுக் 

கதிக்கவே மூணுகா ளறியபின் ளெடுத்து 
முடுக்காகப் பாலதனில் வெந்து வத்தியெடுத்து 

முதிர்ந்தபெருங் காயம்வெங்கார பொரியுமிளகுந் 

துடுக்காகத்திப் பிலிசுக்கு மிந் துப்பு 

துய்யநற் சீரகம் கருஞ்சீரக மேல 

மடுக்காம கிராம்பு யெவட் சாரம் வெடியுப்பு 

அவையினச மோதகம் நெல்லிமுள் ளியுமே (1) 

முன்னாரு ரோகிணி சதகுப்பை மஞ்சள் 

முதையாக ஓரோன்று கழஞ்செடைய தாக. 

என்னுமது நின்பழச் சாற்றரைத்து 

இலந்தைக் காய் மருவாதி நிழல்காயவைத்துத் 
திண்ணாய் வியாதி மந்திப்பு வாயுச் 

செரியாமை பிளித்தேக்கு வாயூரல் பித்தந் 

தன்னோடு விட்டகலு மலசலத்தைப் போக்கும் 
தார்வேந்தரரிதகீ வடயங் கொள் வோரே (2) 

(இ-ள்) 

"கடுக்காய் 40 (எண்ணிக்கையில்) எடுத்துப் பசுவின் 
மூத்திரத்தில் 3 நாட்கள் ஊறவைக்கவும். 

பின்னா் 

இவைகளை யொருபாத்இரத்திலிட்டுப் போதுமான அளவு 

பசுவின் பால் விட்டூறவைத்து அடிப்பின்மேலேற்றி வேச 
“வைத்துப் பால் சுண்டியபின் கடுக்காய்சளையெடுத்து வெய்யிலில் 
உலர்த்தவும், 

இதனுடன்
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பெருங்காயம் பொரித்தவெங்காரம் 

[மிளகு இப்பிலி 

HFG இந்துப்பு 
சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

எவச்சாரம் வெடியுப்பு 

ஓமம் நெல்லிமுள்ளி 

கடுகரோசிணி சதகுகுப்பை 

மஞ்சள் 

இவைகளை வகைக்கு 11 வராசுனெடை வீதமெடுத்து 

எல்லாவற்றையும் கல்லுரலிலிட்டிடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 

கொள்ளவும். ் 

பின்னா் 

எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு நன்றாகவரைத்து இலந்தைக் 

கொட்டைப் பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி நிழலில் 

காயவைத்துக் கொள்ளவும். 

வயிறு மந்தம், வாயு, செரியாமை, புளித்தேப்பம், வாயில் 

நீரூரல், பித்தம் முதலானவைகள் ரும், மல ஜலமும் தன்கு 

கழியும், 

    

ராஐ சேகர வடயம் 

௦ 

    

முந்திரிகைப் பழமதுரமிலுப்பைப்பூ மானே 

முதிர்ந்ததா மரையிதழ் சல்லியதன் னாழியுடனே 

சந்தனம் சேரீச்சம் &ர்வள்ளிக் கிழங்குதான் 

முத்தக்காசும் வெட்டிவேர் கோஷ்டம்
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வந்தபடி பச்சைநாபி சுத்தியாக 

வராகனெடை கர்ப்பூரங் குங்குமப்பூவும் 
பிந்தாதே சாஸ்திர வேதியது கூட்டி 

பிறியாத பழவகை சமனாய்க் கொள்ளே (3) 
கொள்ளு நீ கரும்புச் சாறுதன்னாலே 

கூட்டியரை சாமம் நாலுடனதாக 

விள்ளு மின்னிப் பயிறுகொடிச் சாற்றி 
லப்படி'யே:மேவியரை நேகவராக்னெடைவடைய 

உள்ள நிழலுலரவை தேனிலிடு விடுசுர 
முழலை பயித்திய மூர்ச்சையுடன்.-காய்ச்சல துவுந் 

தள்ளிவிழு மேக மூத்திரகிருச்ரதாக 

மெரிவது விடும்ராச சேசுரமதாமே (4) 

'திராகை்ஷைப்பழம் அதிமதுரம் 
'இலுப்பைப்பூ தகாமரையிதழ் 
சந்தனத்தூள் பேரீச்சம்பழம் 

தண்ணீர் விட்டான் கழங்கு 

(வெட்டிவோர் கோரைக் கிழங்கு 

சுத்திசெய்த நாபி கோஷ்டம் 

குங்குமப்பூ பச்சைக்கர்ப்பூரம் 
சாஸ்திரவேதி (கொடுக்காய்ப் புளி) 

இவைகளை வகைக்கு 1 வராகனெடை வீதமெடுத்து ஒரு 
கல்வத்திலிட்டுக் கருப்பஞ்சாறு விட்டு நன்றாக 4 சாமங்கள் 
அரைக்கவும். மறுநாள் பயற்றங்கொடிச் சாறிவிட்டு 4 சாமங்கள் 
அரைக்கவும், 

பின்னர் : 

இவைகளை 1 :வராகனெடை யளவுள்ள மாத்திரைகளாக 
உருட்டி வைத்துக் :கொள்ளவும்,



187 

இதனை 

நிழலில் காயவைத்து பத் இரப்படுத்தி, வேண்டும் போது 

தேனில் உரைத்துக் கொடுக்கவும். 

ஜ்வரம், காய்ச்சல், பித்தம், மூர்ச்சை, காய்ச்சல், மேக 

நோய்கள், மூத்திரக்ருச்சம், எரிச்சல் மூதலான நோய்கள் 

தீரும். 

இதன் பெயர் ராசசேகர வடகமாகும் 

  

௩0 கதையைக், 

'கரளீசாதீ வடகம் 

௦   

  

தாளீசபத்திரி மிளகரத்தைச் சாரமுள்ள திப்பிலி மூலமதுகூட 

வாளியிலவங்க:!பிலைசிறுநாகப்பூ வருமிலாமிச்ச - மிருவேலி 
யதுவும் 

கேளூநற்சீரகம் பருத்திவிரை விளங்கம் கிளர்கழஞ்சாக 
வருகொண்டு 

தூளாய் தூளியாய் சர்க்கரை .சரிகொள்ளு புட்டவிதோணு 

பாக்களவு செய் பித்த வாயுவுக்கே (5) 

(இ-ள்) 

தாளீசபத்திரி மிளகு 

சிற்றரத்தை திப்பிலிமூலம் 

இலவங்கப்பத்திரி சிறுநாகப்பூ 

இலாமிச்சை வேர் வெட்டி வோர் 

சீரகம் பருத்திக்கொட்டை 

வாயுலிடங்கம் 

இவைகளை வசைக்கு 11 வராகனெடை .வீதமெடுத்து 

பொன் வருவலாக வறுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து, 

சரியளவு சீனி சேர்த்துக் கொண்டு, ஆவியில் .வேகவைத்
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தெடுத்து பாக்களவு மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

பித்த வாயுவிற்குத் தினம் 1 மாத்திரை உட்கொள்ளவும். 

  ௦   

ரித்தத்கிற்கு “இலவங்கப்பத்திரி வடகம்”? 

  (ழு வளைய 

இலவங்கப்பத்திரி முக்கழஞ்சு ஏற்கத்தாளீச முக்கழஞ்சு 

வலகுந்த மரீச முக்கழஞ்சு மருவுசுக்கு மிருகழஞ்சு 

Flos திப்பிலி நாற்கழஞ்சு சேருங் கிராம்பு மைங்கழஞ்சு 

௩லதக் கோல மைங்கழஞ்சு நற்றவட்சார மைங்கழஞ்சே (6) 

அயம்பா மதுரமொரு பலமிந்திரிகை யாம்பலமொன்று 
கற்சூரம் பலம் 

பையம்பா மிச்சர்க்கரை பலமிரண்டு பாங்காய்க் கர்ப்பூரங் 
கழஞ்செடை 

யாய்நிள்பாகந் தேனதலால் பிசைந்து நெல்லிக்காயளவு 

கொள் வீரியமாம் 

௩ளபாகவிரத்த பித்த வரோசிகமிரைப்பு நாடாது மூர்ச்சைச் 
சுரம்வாயுவு தாகமது விடுமே (7) 

(இ-ள்) 

லவங்கப்பத்திரி 38 வராகனெடை 

தாளீசபத்திரி ய 
மிளகு ” 
சுக்கு 27 வராகனெடை 

திப்பிலி $ பலம் 

கிராம்பு 64 வராகனெடை 
தக்கோலம் 

a? 

எவச்சாரம் , 
ச் ப
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அதிமதுரம் 1 பலம் 

திராலக்ப்பழம் ஷ் 

பேரீச்சம்பழம் ய 

பச்சைக்கர்ப்பூரம் 14 வராகனெடை 

இவைசள் எல்லாவற்றையும் நன்றாசவிடித்து வஸ்திரகாயஞ் 

செய்து கொண்டு வேண்டிய .அளவு தேன் வீட்டுப் பிசைந்து, 

நெல்லிக்காயளவு உட்கொள்ளவும். 

தாதுபுஷ்டி யுண்டாகும். இரத்த பித்தம், அரோசகம், 
இரைப்பு, மூர்ச்சை, சுரம், வாயு, தாகம் முதலான நோய்கள் 

தீரும், 

    

௦ 

ஈஇப்பு, ௬ரத்திற்கு 'மசனபத்தீரி வடயம்” 

(4 

    

மானபத்திரி' வட்யமது கேளாய் மருவு கொடிவேலி 
பெருங்காயமோமம் 

ஆனசிறு தேக்குச் சிறுமுலமிலவங்க மதிவிடையஞ் செவ்விய 
கற்கட்சிங்கி 

வானதிரி .கடுகுதிரிபலை அகத்தி விரைவரு மிலவங்கப்பத்திரி 
நாகேசுரமும் 

தாளவாதங் தேவதாரம் சேங்கொட்டை தனிழுத்தம் ஈரிவிளாப் 
பட்டைகண்டங் காலியிதே (8) 

காடு தேரள்ளு சீந்தியினுள் சர்க்கரைமி னோடுகலந்து 

சரிதூள் கொண்டு வதன்மூணு சிவதை 

தோடுமது தூளாக்கி யதன்மூணுபங்கு வெல்லம் சேர்த் திடித்துப் 
புன்னைக்காயளவு கொள்ள 

வடுமதுவாயுவு வலியுப்பு சங்கடுப்புமல மிறுகல் சுரங்கள்பல 
வாதவிடுமாதே (9)
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(இ-ள்) 

கொடிவேலி வோர் பெருங்காயம் 

ஓமம் சிறுதேக்கு- 
திப்பிலி கிராம்பு 

அதிவிடயம் செவ்வியம் 

சுற்கடசிங்கி' சுக்கு. 

HEI மிளகு 

சுடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் அகத்திவிரை 

இலவங்கப்பத் திரி நாககேஸழம் 

தேவதாரம் சுத்தியான சேங்கொட்டை 

கோரைக்கிழங்கு நரிவிளாப்பட்டை. 

சுண்டங்கத்தரி வோர் காட்டு எள்ளு 

சீந்தில் சர்க்கரை 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து இடித்து வஸ்திர காயஞ் 
செய்து வைத்துக். கொண்டு, இதற்கு 3.பங்கு சுத்திடுசய்,த 
சிவதை வேர்ச் சூரணம் சேர்த்துக் கொள்ளவும், இவைகளுக்கு 
3 மடங்கு..வெல்லம். சேர்த்துப்..புன்னைக் க௱யளவுள்.ள வடகங் 

களாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

வாயு, வலி, உப்பிசம், கடுப்பு, மலச்சிக்கல், சுரங்கள்: வாற: 
நே௱ய்கள் முதலானவை நீங்கும், 

வலரரக்கிஷ வடயம் 
we (eee 

வெருகின் :கிழங்கு: கொடுவேலி மிகுத்தசாரணை: யெருக்கம்வேர். 
திருகுக்கள்ளிக்- கொழுந்துதிரி கடுகுதிரிபலை சரகமோமம்வசை
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கரு8வப்பிலையுழ்மிந்துப்பு கடுருவெள்ளூள்ளி பலங்களதாய் 
பருகும் புண்ணாக் கிதனெடையும் பாராய் காயங் 

கழஞ்செடையே: (10) 

.இடையெடைக ஸளெல்லா மொன்றாகக் கூட்டியிதைக் குப்பை 
மேனிச்சாறு வார்த்தரைத்து 

அடையாகவே பண்ணி நிழலுலர்த்தி யன்னேர மெண்ணெய் 

தன்னுடன் பொரித்து 

மிடையான் பெறகிட வாயுவுமூலங்கள் விதமான வலிகுன்மம் 

வகையெட்டு' மாற 

தடைபென்று வலராக்கிஷ விடையந். தானென்ன முனிவர். தமிழ் 

செய்தவாரே (11) 

(இ-ள்) 

வெருகங்கிழங்கு- கொடிவேலி வோர் 

சா:;றணைவேர். எருக்கம் வோர் 
இருகுக்கள்ளிக் கொழுந்து 

சுக்கு இப்பிலி 
கடுக்காய்த் தோல். -மிளகு:. 

தான்றித்தோல் சீரகம் 
ஒமம்; கருவேப்பிலை. 

இத்துப்பு கடுகு, 
வெள்ளுள்ளி நெல்லிவற்றல் 

இவைகள் வகைக்கு 1"பலம்' 

புண்ணாக்கு எல்லாவற்றிக்கும் சமம் 

பெருங்காயம் 1% வராகனெடை 

இவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து, 

குப்பை மேனிச்சாறு விட்டு நன்றாக வரைத்து அடையாகத் 

தட்டி நிழலில் உலா்த்தி.வைத்துக் கொள்ளவும்.
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வேண்டும்போது இதனை நல்ல எண்ணெயில் பொரித்து 
உட்கொள்ளவும். 

வாயு, மூலம், வலிகுன்மம், 8 வகைகளும் நீங்கும். 

அட ௨ 

நரகனாுதி வடயம் 

—0—— 

புளிமடலி கொடிவேலி பிரண்டை வேர் வெருகுபின் 

கருணைக்கிழங் கினுடன் வகைக்கொரு பலமாய் 

அளிகின்ற பஞ்சலவண மெவட்சார 

மானநவச்சாரம் வசம்புதிரிகடுகு 

வெளிகொண்ட பெருங்காயந் திப்பிலிமூலங் கடுகு 

பேரத்தித் திப்பிலி மஞ்சள் வகையரைப்பலமும் 

நளிகிண்ட. கொம்மட்டி, மாதளை கனியஞ்சி நற் 
சாத்திலரைதுண்டை கொள் நாடாது குன்மம்விட்டே 

(82) 

(இ-ள்) 

புளிமடலி (புளியரணைக் கிழங்கு) 

பிரண்டை வோர் கொடிவேலி 

கருணைக்கிழங்கு வெருகங்கிழங்கு 

இவைகள் வகைக்கு | பலம் 

இந்துப்பு ஸெளவர்சலம் (வளையலுப்பு) 

கறியுப்பு சோத்துப்பு 

உழமண்ணுப்பு வ வச்சாரம் 

நவச்சாரம் வசம்பு 

i BG இப்பிலி 

மிளகு பெருங்காயம் 

இப்பிலி மூலம் கடுகு 

யானைத்திப்பிலி மஞ்சள்
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இவைகள் வசைக்கு $ பலம் 

இவைகளெல்லாவற்றையும் . ஒன்று சேர்த்துக் கல்லுரலி 

லிட்டிடித் துக். ' சுல்வத்திலிட்டுக் கொம்மட்டி மாதளைச்சாறு- 

விட்டு நன்றாக வரைக்கவும், 

பின்னர் 

இஞ்சிச் சாற்றில் மறுபடியும் அரைக்கவும். 

இதனைச் 
சுண்டைக்காயளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி, வைத்துக் 

கொள்ளவும். இதனையுட் கொண்டுவரக் 

குன்மங்கள் தீரும், 

— O— 

வீரபத்திர வடகம் 

வீரபத் திரவடைய மதுசொல்வோ மிகுத்த கருந்துத்தம் தாமரை 
வளையமிந்துப்பு 

பாரமுள்ள சங்குதேத்தாம் வித்துபரு மிளகுங் கடல்நுரையுஞ் 
சமனே: கொண்டு 

ஏராக யெலுமிச்சம் படிச்சாற்றிலரைத்து பிலந்தை விரையளவாக 

- விடையம் பண்ணி 

சாரவே யிஞ்சிரசந் தனிற்கொள்ளத் தரியாது சிலேட்டுமமும் 
் இருமல் போமே (83) 

(இ-ள்) 
கருந்துத்தம் தாமரையிலைச்சுருள் 

இந்துப்பு சங்கு 
தேத்தாங்கொட்டை மிளகு 

கடல் நுரை 

13
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இனைவகளைக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து எலுமிச்சம் பழச்சாறு 
விட்டு நன்றாசு வனரத்து எலந்தைக் கொட்டை யளயுள்ள 
மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். இஞ்சிச் 
சாற்றில் உட்கொள்ளவும், 

கபம், இருமல் முதலான நோய்கள் இரும், 

  

நீழ அவையவை கனகு 

சங்கச்க்டரர வடகம் 

  

௦ 

  

சங்சுட்ட சாம்பல் எலுமிச்சம்பழச் சாறதிலரைத்துச் 
சாதிலிங் கந்திரிகடுகு திரிபங்கூட்டி 

அங்குவாய் விளங்கம் திப்பிலிமூலமது 

செவ்விய மசமதகங் கிராம்பு "இந்துப்புடன் 

இங்குவகை கழஞ்சு கொள்சீரக மிருகழஞ்சு 

இஞ்சிரசத் தரைத்தரைத்துக் குன்றியளவுண்டை செய்ய 

பங்குபெற. யிஞ்சிதனிற் சாத்திலிடுக 

பஞ்சகுன்மம் தீருமெனப்பாற்க வகைசெய்யே (14) 

(இஸ்) 

சங்குசுட்ட சாம்பல் எலுமிச்சம்பழச் சாற்றிலரைத்து 

அதனுடன் 

சுத்திசெய்த சாதிலிங்கம் 
திப்பிலி சக்கு 

கடுக்காய்த்தோல் மிளகு 

தான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல் 

சுண்டத்திப்பிலி வாய்விடங்கம் 

ஒமம் செவ்வியம் 
இந்துப்பு சராம்பு 
பெருங்காயம்
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இவைகள் வகைக்கு 14 வராகனெடை 

சீரகம் 24 

இவைகளை _யிடித்துச் சேர்த்து, இவைகளைக் கல்வத்தி 
லிட்டு இஞ்சிச் சாறுவிட்டு நன்றாக வரைத்துச் சுண்டைக்காயள 
வுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர வைத்துக் கொள்ளவும். 

இந்த மருந்தை இஞ்சிச் சாற்றுடன் கொடுக்கவும். 

5 விதகுன்ம ரோகங்களும் இரும், 

  

  ஓ 

பஞ்சகருன் மத்தீற்கும் “*சீஞ்சாக்ஷ£ர வடகம்” 

9 

    

புளியம்பட்டைச் சாம்பலெட்டுச் சங்குநீரெட்டு 

பெருத்தபோந்த கள்ளியுட சாம்பல் எட்டு 
பளியாத கொடிவேலி பலம்காலு கடுக்காய் 

பலமொன்று பஞ்சலவண மிருபலமாய் 
வெளியாகு திரிபலை தீரிகடுகு கூட்டி 

மிகுத்தபழம் நிம்மாதித்தன் சாற்றிலரைத்தே 
ஒளியாத எலந்தைக்கொட்டை யளவுண்டை உலர்த்தி 

இஞ்சிச்சாறிலிடு உதிரவலி பஞ்சகுன்மம் 

விடுமன்ற (15) 

(இ-ள்) 

புளியம்பட்டைச் சாம்பல் 

சங்கபஸ்பம் 09 

கள்ளிச்சுட்ட சாம்பல் 

92 

சுடுக்காய்த்தோல் » 

இந்துப்பு 
வளையலுப்பு 

8 

8 

8 
கொடிவேலி வோர் 4 

1 

2 

2 9
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சோத்துப்பு 2 i 
சுறியுப்பு 2 

உழமண்ணுப்பு 2, 
கடுக்காய்த்தோல் 1 

நெல்லிவற்றல்: | 

கான்றித்தோல் q 
சுக்கு 1 

இப்பிலி ர் 

மிளகு 1 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுத் தூளாக்கி எலுமிச்சம் பழச் 
சாறு விட்டுநன்றாக வரைத்து இலந்தைக் கொட்டைப் பிரமாண 
முள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி உலர்த்தி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

இதனை இஞ்சிச் சாற்றில் கொடுக்கவும், 
5 வித குன்மங்களும் இரும்... 

டல் 

  

நீராமை, பபெருவயிறுக்கு **சங்கக்ஷ£ர வடகம்'' 

  

௦   

சங்குச் சாரதியென்னும் தன்சாம்பலெட்டு தரு 

புளியின்' பொருக்கிறுட் சாம்பல் பலமெட்டு 
| மங்காத கொடிவேலி பலமுமீரெட்டு 

மகிமையுள்ள நாவிசுத்தி செய்துப் லமொன்று 
இங்குபல 'மொன்று லவண மஞ்சுவகைக் கொண்டு 

இனியானைத் திப்பிலித் திரிகடுகு ப்லங்கள் 
தொங்கு கள்ளிப் பாலெட்டு எருக்கம் பாலெட்ட 

துரிதான சரிகள்ளிப் பரலெட்டுஞ் சேரே (16)
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சேர்த்து நீ யூறவைத்து பின்னெடு 
தெளிவான எலுமிச்சம் பழச்சாற்றி லரைத்து 

ஏத்தபடி. மாதுளம் பழச்சாறு யிஞ்சிரச 

மிதனோடு தானரைத்து யிலந்தைக்கொட்டையள 

[ வுண்டை காத்தினா லுலர்த்தி சுக்குக் கஷாயமிடு 

யிஞ்சி கடியசாறிடு கண்டவுடனேதான் 

மாத்தி ரிடு குன்மம் வாயுரீராமை 

மகோதரம் வெம்புப் பாவைபெரு வயிறே (17) 

(இ-ள்) 
சங்கபற்பம் 8 பலம் 

புளிபம்புராணி சுட்டசாம்பல் 8 

கொடிவேலி வேர் 16 

சுத்தி செய்த நாபி 1 

பொரித்த பெருங்காயம் 1 

இந்துப்பு 1 

வளையலுப்பு 

சோத்துப்பு 

கரியுப்பு 

உழமண் 

யானைத்திப்பிலி 

சுக்கு 

திப்பிலி 

மிளகு 1 

e
e
e
 

a 

9 

ag 

Bd 

a 

தி 

” 

92 

92 

இவைகளை யிடித்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 
திருகுக்கள்ளிப் பால் 8 

சதுரக்கள்ளிப் பால் 8 
எருக்கம்பால் 8 

a9 

5 

நந 

விட்டு ஊறவைத்து, எலுமிச்சம்பழச் சாறுவிட்டு நன்றாக 
வரைக்கவும், 

மறுநாள்
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மாதுளம்பழச் சாறுவிட்டரைக்க வும், 

மறுபடியும் 

இஞ்சிச்சாறு விட்டு நன்ருக வரைத்து எலந்தைச் 
கொட்டைப் பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி நிழலில் 
காயவைக்கவும், 

இம்மாத்திரையில் லொன்றையெடுத்துச் சுக்கு சஷாயம் 
அல்லது இஞ்சிச்சாற்றுடன், உட்கொள்ள 

குன்மம், வாயு நீராமை, மகோதரம், வெப்புப்பாவை, 
வெருவயிறு முதலானவை நீங்கும். 

—_—— 0 

  

அதீசாரம், கிராணிக்குத் '*துற்பரதி வடகம்”? 

  

0 

  

துறபாதி வடகமெனும் மருந்து கேளீர் 
சொல்று வட்டத் திருப்பிவேர் மாம்பட்டையுடனே 

தப்பாத வாலின் கொழுந்தத் தித்துளிருந் 
தனிவில்வக் கொழுந்துடன் பிஞ்சுமித£னாடு 

௩ற்பான முற்றக்காசு மாதுளம் பிஞ்சு 

நன்னிலத்தி லாவாரைவேர்ப் பட்டைக் காஞ்சோறி 
ஒப்பான குடசப்பாலை யுடப் பட்டை 

ஒவ்வொன்று பத்துப்பலங் கொண்டிடித்தே (18) 

இடித்த மருந்ததனில். பதக்குரீர் விட்டு 
எட்டொன்றாயக் கஷாய பாகமாய் வடித்து 

துடித்த திரிகடுகு கிராம்பு திப்பிலி மூலந் 
றுலங்கு காட்டாத்திப்பூ மாங்கொட்டையோமம் 

வெடித்த வெப்பாலைவிரை கழல்கொடிப் பருப்பு 
விடையமில வம்பிசின் பெருமரப்பட்டை 

தடித்த சாதிப்பூ சாதிக்காய் சீரகம் 
தன்விளாம் பிசினிரு கழஞ்சு கொள் வித்தே (19)
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வித்தான புளியங் கொட்டைத் தோலிரு கழஞ்சு 

மேவியே சடைக்கஞ்சா வறுத்தபொடி. மருந்தில் 

சுத்தாகமாகக் கால்பாக மிட்டுச் 
சுவறவே காஷாய மதுவுடன ரைத்துச் 

சத்தாகும் பாக்கின் பிரமாண முண்டை 
தான்கண்டு தேனில் தயிரிலிடு வீராய் 

சத்தான கழிச்சல் பொருமலதி சாரம் 

சங்கிரக்கிராணி முதல் வங்குடை படுமே (20) 

(இ-ள்) 
வட்டத்திருப்பி வோர் 

ஆலங்கொழுந்து 

வில்வக்கொழுந்து 

கோரைக்கிழங்கு 
நிலவாரை வேர் 

காஞ்சோறி 

இவைகளை வகைக்கு 10 பலங்கள் வீதமெடுத்து, 

மாம்பட்டை 

அத்தித்துளிர் 
வில்வப்பிஞ்சு 
மாதுளம்பிஞ்சு 

நிலவாரைப்பட்டை 

குடசப்பாலைப்பட்டை 

இடித்து 
2 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி $ ஆகக் 
காய்ச்சி வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும், 

சுக்கு 

மிளகு 

கிராம்பு 

காட்டாத்திப்பூ 

. ஓமம் 

கழற்சிப்பருப்பு 

- இலவம்பிசின் 
சாதிப்பத் திரி 

சரகம் 

இப்பிலி 

கடுகு 

ிப்பிலிமூலம் 

மாங்கொட்டை 

வெட்பாலைவிரை 

அதிவிடையம் 

பெருமரப்பட்டை 

சாதிக்காய் 

விளாம்பிசன் 

புளியங்கொட்டைத் தோல் 

இவைகளை வகைக்கு 2$ வராகனெடை வீதமெடுத்து 
இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும்,
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இம்மருந்தின் 

மொத்த எடைக்குப்பாதி வறுத்த சடைக்கஞ்சாவின் பொடி 

சேர்த்து, முன்” கூறிய கஷாயத்தை விட்டூறவைத்து நன்றாக 
வரைத்துக் கொட்டைப் பாக்களவுள்ள மாத்திரைகளாக 

உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும், ' 

இம்மாத்திரையைத் இனம் 2 வேளை தேனிலோ அல்லது 

தயிரிலோ உட்கொள்ளவும். 

கழிச்சல், பொருமல், அதிசாரம், சங்கக்கராணி, வங்கு 
முதலான ரோகங்கள் தீரும். 

இணைக் (0) அவாளை. 

கட்வரநிக் குளிகை, 

—-O —- 

அவின் கஞ்சாவேல மிலவங்கங் கிராம்பு 

ஆன் பெருமரத்தோல் ஓமம் திரிகடுகு 

புவிகொண்ட அதிவிடயஞ் சாதிக்காய் சாதிப்பூ 

புகழுசிறு நாகமுடன் கோட்டம் நீர்முள்ளிவிரையும் 
அவிகொண்ட வெள்ளுள்ளி குராசானி யோமம் 

சொல்லுஈ௩ற் சீரகமிலவம் பிசினுடன் கடுக்காய் 
நவிகொண்ட. வெந்தயம்: கழல்வித்து மாவித்து 

௩ன்றாக வொவ்வொன்று கழஞ்செடைகளாமே (21) 

இடைதப்பா குடசப்பா லையுடபட்டை மிரு கழஞ்சு 
யிதற்கு ரெட்டி பொன்முசுட்டை வேர்முத்தகாசு 

தடைகொண்டு இளவரையாளாகு புடமிட்டுத் 

தானரை நிம்மாதிச் சாறுதனில் Coe
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யபூுரைகொண்ட மாதளங்காய் விரைபோக்கி யடைத்துப் 

பூசிமண் மெதுவாய் புடமிட்டுஇள சாய் 

விடைகொண்ட வாதகி ஒதிகாவற் பட்டை 

மிகுசாற்றி லரைத்துண்டை பாக்களவு கொள் 

தேனில் மீறாது கிராணிதானே (22) 

(இ-ள்) 

அபின் சுத்திசெய்த கஞ்சா 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

லவங்கப்பத் இரி பெருமரத்தோல் 
ஓமம் சுக்கு 

இப்பிலி மிளகு 

அதிவிடையம் சாதிக்காய் 

சாதிப்பத் இரி சிறுநாஈப்பூ 

கோஷ்டம் நீர்முள்ளிவிரை 

பூண்டு குராசானி ஓமம் 

ரகம் இலவம்பிசின் 

கடுக்காய் வெந்தயம் 

கழற்சிப்பருப்பு மாம்பருப்பு 

இவைசளை வகைக்கு 14 வராகவெடை வீதமெடுத்துக் 
கொள்ளவும். 

வெட்பாலைப்பட்டை 21 வராகனெடையும் 

பொன்முசுட்டை வேர் 5 வராகனெடையும் 

கோரைக்கிழங்கு 5 வராகனெடையும் 

இச்சரக்குகளைப் பொன் வருலாக வறுத்து இடித்து வஸ்திர 
காயஞ் செய்து கொண்டு, எலிமிச்சம்பழச் சாறு விட்டு நன்றாக 

வரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

ஒரு பெரும் மாதளங்காயைக் கொண்டு வந்து அதன் மேல் 

தோலை ஒரு காலணா அளவு பெயர்த்தெடுத்து, உள்ளிருக்கும் 

விதைகளை நீக்கிவிடவும்.
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அதற்குள் முன் மருந்தைத் இணித்துத் தோலையடைத்துச் 
_ சீலைமண் செய்யவும். 

இதனை 

எருக்குள் வைத்துப் புடமிட்டு ஒரு கல்வத்தில் வைத்துக் 

கொள்ளவும். 

ஒதியம்பட்டை, நாகப்பட்டை இவைகளின் சாறுகளைத் 

தனித்தனியே லிட்டு நன்றாக அரைத்து, பாக்களவுள்ள 

உருண்டைகளாக உருட்டிக் காயவைத்துக் கொள்ளவும். 

தேனில் ஒரு உருண்டை ஸவீதம் கொடுக்கக் கிராணிகள் 
தீரும். 

mee () 

  

குண்டலாதீி லேசியம் 

  (0 ண்ணா 

சங்கம் வேரிடை யிரண்டு கண்டங்காலி 

தானிருபத்தஞ்சுபலம் பெருவாகைவேர் 

பொங்குமிழ் பேராமல்லி சித்தமல்லி வில்வம் 

பொருத்துசிறு காஞ்சொறியு முத்தக்காசு 

நங்கையாய் சித்தமட்டி. நன்னாரிவேரும் 

நன்ற மசெறி தூதுவளை இம்பூரல் வேரும் 

மிங்கிவைக ளிருபது பலங்களாக 

மிதனோடு செவ்வியமு மிருபத்தஞ்சே (1) 

அஞ்தாதே திரிகடுகு பலங்கள் பத்து 

ஆயிழையாய் கற்கடக சிங்கி பத்து 

மிஞ்சாத படியிடித்து மிருதூணி £ரும் 

வேண்டியதாய் விட்டேயக் கஷாயமாக
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துஞ்சாத பழவெல்லம் பலமும்நாறு 

சுற்றி ரீகரைத்திலே சேரத்திப்பால் 

நெஞ்சாற நீயனலில் வைத்துக் காய்ச்ச 

நிகராகக் கற்கமது நீ கொள்வாயே (2) 

கொள்ளு 8 திப்பிலி யிருபத்தைந்து 

கூறுக ரீ யதனுடனே திரிபலாதி 

உள்ளபடி திரிகடுகு ஏலம்தேக்கு 

ஒளிவளை யரிலவங்கப் பட்டைக்கூடத் 

தெள்ளியதோர் சீரகம் லவங்கப் பத்திரி 

செவ்வியங் திருந்தியதோர் வகைநாலு பலமதாக 

மெள்ளவே யிடித்ததனைத் தூளாய்ப் பண்ணி 

மிகு பெருங்காய மொன்று லோகமூன்றே (3) 

மூன்றதோடு பின்மேலக் கஷாயந்தன்னில் 

முறையாக நீ சிறுகதோறுந்தூவி 

நின்றதோர் கறண்டியதால் அடி.ப்பத்தாமல் 

நேராக தேனிரண்டு னாழிவிட்டுப் 

பாண்டமது தனில்விட்டுத் தான்யபுடத்தில் 

வைத்துப் பாக்களவு கொண்டுவரச் சுவாசகாசம் 

மீன்றுசய யிருமல் பாண்டு மூலமிறு 

குன்மம் வாந்தி இவை விலகுந்தனே (4) 

(இஸ்) 
சங்கம்வோர் 25 பலம் 

சுண்டங்கத் திரி வ 

ஞுமிழ் வோர் 20 பலம் 

பேராமல்லி 

வில்வவோர் 

சிறுகாஞ்சோறி வேர் 

கோரைக்கிழங்கு 

சித்தாமட்டி 

நன்னாரிவேர் 

99 

99 

>



தூதுவேளை வோர் 

இம்புரல் வேர் 

செவ்வியம். 

சுக்கு 

திப்பிலி 

மிளகு 

கற்கடசங்கி 

இவைகளை யொன்றிரண்டாக 

ஜலம்விட்டு எட்டிலொன்றாக்கி 
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இடித்து 8 மரக்கால் சுத்த 
வடிக்கட்டிப் பழைய வெல்லம் 

100 பலம் போட்டுக் கரைத்துப் பாகுபதமான பின், 

திப்பிலி 

கடுக்காய்த் தோல் 

தான்றிக்காய்த்தோல் 

மிளகு 

சிறுதேக்கு 

சீரகம் 

செவ்வியம் 

இவைகளை வகைக்கு 4 பலங்கள் வீதமெடுத்து, 

25 பலம் 

நெல்லிவற்றல் 

சுக்கு 

திப்பிலி 

ஏலக்காய்த்தோல் 

லவங்கப்பட்டை 

லவங்கப்பத் தரி 

இடித்து 
வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும். 

பெருங்காயம் 3 பலம் பொரித்து அதையும் தூள் செய்து 
வைத்துக் கொண்டு 

எல்லாவற்றையும் 

பாகில் சிறுகச் சிறுகப் போட்டு, அடிபிடிக்காமல் நன்றாகக் 
கிளறி வைத்துக் கொள்ளவும், 

நன்றாக ஆறிய பின், 

சுத்தமான தேன் 2 படிவிட்டுக் குழப்பி ஒரு பாண்டத்தி 
லிட்டு நெல்லுக்குள் புதைத்து வைக்கவும்,
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1 .மாதஞ் சென்ற பின்: : 

_ எடுத்து வைத்துக் கொண்டு, 1 பாக்களவு வீதம் உட் 

கொண்டுவரச் 

சுவாசகாசம், சயம், இருமல், பாண்டு, மூலம், குன்மம், 

வாந்தி முதலானவை தீரும். 

காலாக (0) 

  

கண்டங்காலி லேகியம் 

௦ 

  

  

காரீய.கண்டங்காலி கறிமுள்ளி விஷ்ணுக்ராந்தம் 
பாரிய சங்கின்பூறல் பருத்திதூ தளைநன் னாரி 

சீரிய நிலவாவாரை சிறந்தவழு தளைபின்னை 

தாரிய பலந்தானொவ்வொன்று தனிபல மன்பதாமே (5) 

அன்பதாய்க் கலீர் விட்டு ஆறிரீர் ரெண்டொண்ணதாக்கி 

முன்புறச் சிங்கி கோஷ்டம் முதிர்திரிகடுகு நாகம் 
வன்புறு வரத்தை யேலம் மாசிக்காய் திரிபலைவெங்காரம் 

பின்புறு வெட்பாலை விழலவித்துக் கடுகுரோசனையுஞ் சேரே 

(6) 
சேர்வாய் விளங்க மிந்துப்டி தேக்குடன் சித்திரமூலமது 
பார்வேகூகை 8ீர்.பருத்த முந்திரிகை மாஞ்சில் 

பூர் மோடதுசா திக்காய்புதிய நற்கிராம்பு சேர்த்து 

சார்வெல்லம் லேகியந்தேன் சகலகாசங்கள் போமே (7) 

(இ-ள்) 

கண்டங்கத்திரிவோர் கரிமுள்ளி 
விஷ்ணுக்ராந்தி சங்கம்வோர் 

இம்புறல் வோர் பருத்தி 
தூதுவேளை வோர் நன்னாரிவேர் 

நிலவாவாரை வோர் கத்திரிவோ்
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இவைகளை வகைக்கு 50 பலம் :வீதமெடுத்து, ஒன்றி 
ரண்டாகவிீடித்து. ஒரு பாண்டத்திலிட்டு 12: மரக்கால் சுத்த 

ஜலம் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றிப் பாதியாகு மட்டும் 
எரித்து வடிக்கட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதற்கு வேண்டிய அளவு வெல்லம் சேர்த்துப் பாகாக, 

கற்கடசிங்க கோஷ்டம் 

சுக்கு தப்பிலி 

மிளகு சிறுநாகப்பூ 

சிற்றரத்தை ஏலக்காய் 

மாசிக்காய் கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

பொரித்தவெங்காரம் வெட்பாலை வித்து 

கடுகரோகிணி வாயுவிடங்கம் 

இந்துப்பு சிறுதேக்கு 
சித்திரமூலவோர் கூகைநறீர் 

திராஷைஷப்பழம் சடாமாஞ்சில் 

சாதிக்காய் கிராம்பு 

கற்பூரம் 

இவைகளை :வகைக்கு 1 பலம் வீதம் எடுத்து, வஸ்திர 
காயஞ் செய்து போட்டு லேகியமாகக் இளறி வைத்துக் 
கொள்ளவும், ' 

வேளைக்கு 1 சழஞ்சளவு எடுத்துத் இனம் 2 வேளை ௨ட் 
கொள்ளச் சகலவித ரோகங்களும் இரும், 

ககக (0) அகைவகைவை 

சகல சீதங்களுக்கும் **நெரிஞ்சில் லேகியம்”* 
௦ 

  

  

பொங்கிய கநெரியானை நெரிஞ்சியும் பொன்னாங்காணி 
தங்கிய தண்ணீர் விட்டாள் தளர்செப்பு நெருஞ்சிவில்லை
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மங்கிது பலம் பத்தாக வளறுரீர் விட்டுக்காய்ச்சி 

யங்கித வெல்லம் பாகா மிசைந்தகற் பூரம் சேரே (8) 

சேரினி கிராம்பு கோஷ்டம் சீர்-சிலாசித்து மிந்துப்புப் 

பாரினிச். சீனாக்காரம் பகரும் வெங்காரம் மல்லி 

8ரினில்பூலா வேரும் நிறைந்த குங்குமப்பூக் கூட்டி 

தாரிய நெய்தேன் கூட்டில் சகல சீதங்கள் போமே (9) 

(இ-ள்) 

சிறுநெருஞ்சில் யானைநெருஞ்சில் 

பொன்னாங்காணிவோர் தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு 

செப்புநெருஞ்9ிவோ் 

இவைகளை வசைக்கு 10 பலம் வீதமெடுத்து ஒரு பாத்திர த்தி 

லிட்டு 8 மடங்கு சுத்தஜலம் விட்டு எட்டிலொன்றாக வற்ற 

வைக்கவும், 

இதனை வடிக்கட்டி வெல்லம் சேர்த்துப் பாகாக்கிக்கொண்டு 

பச்சைக்கர்ப்பூரம் கிராம்பு 

கோஷ்டம் சிலாசத்து 

இந்துப்பு ... இனுக்காரம் 
வெங்காரம் கொத்தமல்லிவிதை 
நீர்ப்பூலாவோர் குங்குமப்பூ ' 

இவைகள் வகைக்கு ] பலம் வீதம் எடுத்துச் சூரணித்து 
மூன் பாகில் போட்டுக் களறி வைத்துக் கொள்ளவும், 

வேண்டிய அளவு, தேனும், நெய்யும் சேர்த்துக்கொள்ளவும், 

வேளைக்கு * தோலா வீதம் உட்கொண்டுவரச் சதங்கள் 
பலவுந் தீரும், 

  

o—_—__
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திப்பிலியாதீச் சூரணம் 

கைவ (0) 

  

திப்பிலி”மிளரகு சுக்கு சிறந்திடு பலங்கள் நாலாய் 

தப்பிலா வசம்பு ஓமம் சாடாமாஞ்சில் விளங்கமல்லி 
ஒப்பிடு திப்பிலிமூலீங் கோட்டமுளர்ந்திடு மரத்தை தேக்குச் 
செப்பிடு“சிங்கிலாமிச்சு சீர்வசுவாசி கொண்டே (10) 

கொண்ட கொந்த்ளங்காயும் குலவுஈற் சாதிக்காயும் 

நிண்டிடும் பெருங் குறும்பை நிலவேம்பு முத்தக்காசு 

மெண்டிடு கிராம்புவுள்ளி மீறுசந்தன மதுரம் 

கண்டனக் கடுக்காய் செவ்வியம் கருஞ்சீரக 'மாசிக்காயே (11) 

காய்ந்திடுங் காசுக்கட்டி கடியதோர் லவணமஞ்சு 

போர்ந்திடு பெருங்காயங்செங் கழுரீர் பொருந்து தாமரையின் 

பூவும் 
ஆய்ந்த பூவந்திக்காய் தேத்தான் வழிந்தகற் பழத்தின்தாடு 

வாய்ந்த வாலுளுவை வித்து வடித்த சூரணஞ் செய்வாயே (12) 

(இ-ள்) 

இப்பிலி மிளகு 

சுக்கு 

இவைகள் வகைக்கு 4 பலம் 

வசம்பு ஓமம் 

சடாமாஞ்சில் வாயுவிடங்கம் 

கொத்தமல்லி கண்டத்திப்பிலி 

கோஷ்டம் சிற்றரத்தை 

சிறுதேக்கு கற்கடசிங்கி 

இலாமிச்சம் வோர் இலவங்கப்பத்திரி 

கொந்தளங்காய் சாதிக்காய் 

பெருங்குறும்பை (மருள்) 

கோரைக்கிழங்கு நிலவேம்பு
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யூண்டு கிராம்பு 

அதிமதுரம் சிநீதினத்தூள் 
செவ்வியம் - கடுக்காய்த்தோல் 

மாிக்காய் கருஞ்சீரகம் 

இந்துப்பு: wre abit ig 
வளையலுப்பு உவர்மண் உப்பு 

கறிய்ப்பு.. சோத்துப்பு" 
செங்க்முநீர்க் “கழங்கு பொரித்த, பெருங்காயம் 
பூந்திக்கொட்டை " தேத் தாங்கொட்டை 
வாலுளுவை விதை 

இவைகளையும் வசைக்கு 4 பலம் வீதமெடுத்துக் காய 
வைத்துக் கல்லுரலிலிட்டிடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 
கொள்ளவும், 

 —- 0—— 

பீனிஸ குணம் 

கணை (0) அவையை 

தலையும் வலித்து ஒருநாசி சளிபோல் விழுந்து ஒரு பட்டு 
மலையுநாளே சென்றக்கால் வறண்டேயிறுகித் திரண்டுவிழு 
மூலையு மிகவும் நாந்தமதா யூடேதண்ணீர். வீழ்ந் திருக்கும் 
பலமுஞ் சென்றால் மூக்கடைக்கும்' 8ீனிஸ்மென்பார் 

'பெரியோரே (1) 
(@ - &) 

தலைவலிக்கும். ஒரு நா௫ியில்' சளியடைத்துக் கொள்ளும் 
சிறிது நாட்கள் சென்றவுடன், சளி வறண்டு இறுகத் திரண்டு 
விழும். வலியும் உண்டாகும், நாற்றம் நாறும் 'மூக் 

கடைக்கும், 

இவைகள் பீனிஸ லக்ஷ்ணங்களாகும், 

  

0 அங்கை 

14
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கபரலவறட்சியின் குணம்: 

  

௦   

தலையுங் கனத்து வலித்திறுகிச் சளிபோல் வயிற்றில் 
.திரண்டுவிமு 

மலையுமோடுப் போலொருக்கசய மதிகப்பாண்டி நீர்மாறாுது 
நிலையுங் கெடவே பரிகாரம் நீதிப்படியே செய்துவரில் 
துலையுஞ் சொன்னோம் பீனிஸழும் சொல்லும் கபால 

வறட்சியுமே (2) 

(இ-ல்) 

தலை பாரம், தலைவலி முதலானனவகளுண்டாகும்: 
மூக்கிலிருந்து சளி இறு விழும். வயிற்றிலும் .வலியுண் 
டாகும். இருமலும் ஏற்படும். இதற்கு உடனே பரிகாரம் 

செய்யவேண்டும். அப்போதுதான் குணமுண்டாகும். 

—— OQ amen 

அம்ருதரதி கிருதம் 

  (| வையகம். 

சீந்தில் வட்டுத் தூதுவேளை சிவனார்வேம்பு நிலவேம்பு' 
போந்த நல்ல குறும்பனையும் பொன்னாங்காணி நி௰க்குமிழ்வேர் 
'சேந்ததேவி' யரவிந்த சித்தமல்லி பேர்மல்லி 
ஆய்ந்த முத்தக் காசுழக்கு வதன்மேல் பால்விட் டூறுவதே (3) 
ஊறிக் காய்ந்து யைந்து ரெண்டா யுறவே வெந்து 

.... மிழித்துவடித் 
தாறிப்போவ தன்முன்னே அளந்து நறுநெய் நாழியுரிக் 
கூறிட்டித்து' வெந்துஈக்கக் குணமாம் வருரீர்ப் பாய்ச்சலதே 4 

( 

இஃள்) 

சீந்தில்கொடி தூதுவேளைவோர் 
சிவனார் வேம்பு திலவேம்பு
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நிலப்பனங்கிழங்கு பொன்னாங்காணீவோர் 

நிலக்குமிழ்வேர் தாமரையிலைச்சுருள் 

சத்தாமல்லீ பேராமல்லி 

கோரைக்கிழங்கு 

இவைகளின் தாள் வகைக்கு ஒரு உழக்கு எடுத்து ஒரு 

பாத்திரத்திலிட்டுப் பசுவின் பால் (20 சேர்) விட்டு: நன்றாக 

ஊறவைக்கவும். 

பின்னார் 

அடுப்பின் மேலேற்றி 8 சேர் ஆகுமளவு வற்ற வைத்துக் 
கஷாயத்தை இறுத்துச் சூடாக இருக்கையிலேயே பசுவின் 

நெய் 6 சேர் விட்டுக் காய்ச்சவும், 

இந்நெய்யில் ஒரு ஸ்பூனளவு எடுத்து உட்கொள்ளச் 

சளி, ஜலதோஷம், மூக்குநீர்ப்பாய்ச்சல் முதலானவை நீங்கும். 

  

௦ 

  

சந்தனாதீச் தைலம் 

oman () 

  

"நீர்வல்லிக் கிழங்கினோடு சீந்தித்தண்டு 

நீழ்பூமிச் சர்க்கரையின் கிழங்குமிக்க 

பார்வரைப் பொன்னாங்காணி கீழ்க்காய் நெல்லி 

பகர்கண்டங் கத்திரிவேர் பரிவட்டத்துத்தி 

சீருலவு சிறுகீரைவேர் ஒவ்வொன்று 

திகழ்மூன்று பலமாகச் செங்கையுட ஸிடித்து 

யர்பெறு தண்ணீர் தனுடன் காய்ச்சி ' 

மிடுமருந்து கடைச்சரக்குமியம்பும் வகைகேளே (5)
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ஏலமதிமதுரம் பேரரத்தை கோஷ்டம். 
'மிய்லான சிற்றரத்தை நாகப்பூவுஞ் 

சீலமுள்ள செவ்வியம் இப் பிலிகிராமீபு 
திகழ்சுக்குச் சாதிக்காய் திப்பிலியின்மூலம் 

கோலமுளகுடன் கூகை நீரோடு 

__ சீரகமுங் கூறிய சாதிபத்திரி யில வங்கப்பட்டை 
சர்லமருந். தொவ்வொனள்று 'சம்னாகக் கொண்டு 

சாந்தகமா யாவின்பா லரைத்துக் கூட்டே: (4) 

கூட்டியதில் வெட்டிவேர். பலமதொன்று 

குளிர்பச்சைச் சந்தணமோர் பலமதொன்று 

வாட்டமுள்ள லாமிச்சவேர் பலமதொன்று 

“வண்மையுள்ள யாவின்பால் தனிலரைத்துப் ' 

தேட்டமுடன் பால்காழி” எண்ணெய் நாழி [ போட்டுத் 

திருந்தவே சுஷரயத்தில் வைத்துக் காய்ச்சி 
நாட்டமுள்ள: மெழுகுப்தம். தனிலோரொன்று' 

நன்றாகப் புழுகுசட்டம் நறுக்கியிட்டு வடியே (7) 

வடித்தசந் தனாதி பயென்னுந் தைலந் தன்னை 

வான்முறையாய் நாலிரண்டு வகைநாளில் மூழ்கத் 

தடித்தபித்த ர்த்தமர்ம்ஸ்த்தி 'சரங்கை கா 

லெரிவு சத்திகேத்திர ரோகம் தலை௬ழன்ற பித்த 

மிடித்த. மண்டை: .வலியினோடு பீனிச மூக்கடைத்தல் 

ALES OS நாளில்கசப்பூப் பூளியு 

மூடுத்தடம் 'கண்மானைனேயார் த்மைப்' புணர்தல் 
, இண்டொடியாய்! வாகடத், திறுண்மை. மிதுதானே 

(8) 

(இ-ள்). 
தண்ணீர்விட்டான். கழங்கு 

, சீந்தில்கொடி. | 
'பூமிச்சர்க்கரைக் கிழங்கு 

பொன்னாங்காணிச் சாறு
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RprQpads ergy 

கண்டங்கத்திரி வேர் 

வட்டத்து தித.வவர். : 

Ager Cat 

இவைகளை வகைக்கு 3 பலம் வீதமெடுத்து, இடித்து 

ஒரு பாத்திரத்.திலிட்டு, 8 மடங்கு, சுத்தஜலம், விட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி எட்டிலொள்றுகு மட்டும் எரித்து வடிக்கட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும், 

வெட்டிவேர். ர் பலம் 

அரைத்த ச.ந்தனவிழுது ன் 

இலா.மிச்சைவேர் i 

இவைகளைப் பசுவின் பால்விட்டுற வைத்துக் கஷாயத்துடன் 

கலந்து, 

. பசுவின் பால் 5 சேரும் 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 5 xy 

விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றிக் கொதிக்க வைத்து மெழுகு 

பதத்தில் இற்ககிவும், 

பின்னர் 

வடிக்கட்டித் தைலம் நன்ருக ஆறியபின் புனுகு சட்டம் 
நறுக்கி யிட்டுவைக்கவும், இத்னைதைலத்தை இரண்டு நாட்களுக்கு 

ஒரு முறையோ அல்லது 4 நாட்களுக்கு ஒரு மூறையோ 

தலையில் தேய்த்துக் கொண்டு :முமுகவும். 

ரத்த பித்தம், அஸ்தி காங்கை, கை-கால் எரிச்சல், வாந்து, 

நேத்திர ரோகம், தலைசுற்றல், ' பித்த இழ, - மண்டைலலி, 
பீனிஸம், மூக்கடைப்பு; - முதலானவை 'யகலும்
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பத்தியம்: 

தலைமுழுகும் நாளன்று கசப்பு புளிப்பு முதலான சுவையுள்ள 
பண்டங்கள், ஸ்திரீ ரோசம் முதலானவைகள் கூடாது. 

  

௦ 

  

பிருங்கர்மலகத் தைலம் 

  

oeCw"7---——_ 

கையாந்தகரை நெல்லிக்காய் கருதுஞ்சாறு நாநாழி | 
மையாரெண்ணெ யையுழக்கு மதித்தாவின் பாலீர்காழி 
செய்யார் மதுரமீராறு சேரவெரித்துத் தலைமுழுக 
அய்யா காசம்பித்தம்போ மடைத்த செவியும் வெளியாமே 

(9) 

இ-ள்) 
கையாந்தகளரைச் சாறு 4 படி 

தெல்லிக்சாய்ச்சாறு 9 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 4 உழக்கு 

பசுவின் பால் 2 படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து, அதிமதுரச் சூரணம் 12 பலம் 
சேர்த்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துத் தலை முழுவெரக் 

காசம், பித்தம், செவியடைப்பு முதலான நோய்கள் 
நீங்கும். 

பெரன்னாங்காணித். தைலம் 

  

o——- 

பொன்னாங்காணிச் சிறுகீரை புகழ்நன்னாரி தன்னுடனே 
தின்னாவாரை தீனகோவை சீர்சேர்வளைய மாம்பல்கொட்டி
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அன்னார் முசுட்டைத் தாழையுடன் டாகற்கோவை முடக்கொத் 

தான் 

மன்னார் மெச்சுஞ் செங்கழுரீர் மகிழம் பூவேரலைப்பூவே (10) 

இலுப்பைப் பூவுடனே றகுங்கோவையும் 

பொலுப்பு நீர்முள்ளி பொங்கிய சாறுமே 

கல்லுப்பூ ரீ தனித்தனி நாழியாய் பலிப்ப 

பல்லிப்ப '௩ல்ல பசும்பால் பதக்குமே (11) 

பதக்கோடிளரீர் தன்னைச் சரியே பகராச்சித்த மட்டியுடன் 

இதற்கோ குமரிச்சாறு சரியேற்கும் நெல்லிக் காய்ச்சாறு 

முதற்கான கஷாயமதாய்க் காய்ச்சி மொழிவேர் மினிக்கேள் . 

கடைச்சரக்கும் 

மதத்தார் மதுமர மேலமுடன் வளர்செண்பகப்பூ வுடனீ 

கூட்டே (12) 

திக்கான சீரகமும் நிகருங் கிராம்புப் பட்டையுடன் 
சாதிக்காயு மிளகுடனே. தக்குங் காசுதிரிபலமு 

மாதுக்கான மஞ்சனிஞ்சி மரமஞ்சள் கஸ்தூரி 

பேதித்தருளு மஞ்சளொடு பேருங் சிவதை மாஞ்சலுமே (13) 

மானேகேளாய்! லாமிச்சம் வரைசந்தனமுஞ் சிறுதேக்கும் 
பூனேற்படாகம் வேர்க்கொம்பு பொருந்து மீருள்ளி ருவேலி 

தானே சாதிப்பத்திரியுந் தாரங் கோஷ்டம் புழுகுடனே 

வானோர் புழுகுசட்டமுட்ன் வளராவின் பாலூறியுமே (14) 

எல்லா மொக்கவுடன்: கொண்டு எரிந்த கஷாயழுடன்கலந்து 

ஈல்லாயெண்ணெய் நெய்குறுணி நன்றாயெரித்துத் தலைமுழுகச் 

செல்லாய்! நயனரோகமெல்லாந் துடந்த முதலாக 

நில்லாதோடி விடுமொன்றே நீதிழுனிவரருள் முறையே (15)
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பொன்னாங்காணி 

PREIS Gt 
கோவையிலை 

ஆம்பல் ஒழ்ங்கு 

'பொன்முசுட்டைவோர் 
கற்கோவை 

செங்கழுநீர்க்கங்கு 

இலுப்பைப்பூ 

நீர்மூன்னி 

சிறுரை 

ஆவிரீரைவோர் 

_தாமரையிலைச்சருள் 

கெட்டிக்கிழங்கு 

காழைவிழுது. . 

முடக்கத்தரன்வோர் 
மகிழம்பூ 

'கோவைக்கழங்கு 

இவைகளைத் தண்ணீர் விட்டிடித்துத் தனித்தனிச் சாறு 

1 தரழதி' 

பசுவின்பால் 

இளநீர் 
சோத்துக்கத் தாழைச்சாறு 

சிதிதாமுட்டிக் ச்ஷாயம 

நெல்லிக்தாய்சீசரறு : 

அதிமதுரம் ் 
செண்பகப்பூ. 

Bir hit 
சாதிக்காய் 

கடுக்காபிதமீதால் 

கஸ் தூரிமஞ்சள் 

சடா மாஞ்சில் 

சந்தனத் தூள் 
பற்பாடகம் 

ஆண்டு 
சாதிபத்திரி 

புழுகுசட்டம் 

2 

த 

2 மரக்கால் 

2 99 

oe 

2 

oo 

ஏலக்காய் : 

ரதம். 
லவங்கப்பட்டை 

மிளகு. 

நெல்லிவற்றல் 
மஞ்சள்: 

AACS Petr 
திவதைவோர் 
இலாமிச்சம்வோ் 
றுதேக்கு 
ஆக்கு. 

வெட்டிவோர் 
"கோஷ்டம்
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இவைசுளை வகைக்கு .1 பலம் விதமெடுத்து “இடித்துப் பசுவின் 
பால் விட்டுறவைத்து நன்ராக. வரைத்து முன் சொல்லிய சாற் 
நுடன் சேர்த்து, 

நல்லெண்ணெய் 10 சேர் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 
எரித்து-வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும், ~ 

பலவிச௪ நயன ரோகங்களும் இரும். 

ements CY பைக 

பிருங்காமலகத் தைலம் 

முத்தார் முலையாய் ரீர் கேளீர் முதிரா மதுர மெண்கழஞ்சு 
சித்தார் சீந்தில் புடோல நிறையாய் சேராவின்பால் நாலெட்டு 

லத்தாக க்கொடுப்சப மு*முசக்கை 'மருவுவிகுமரி “நெல்லிக்காய் 
கொத்தார் காலுமரக்காலுங் கூடழுலைப்பால் வள்ளவே (16) 

பச்சை நெல்லிக்கீரய் குறுணி பகருந்: தாழை விழுநுடனே 

அச்சமறவே குமரிதேத்தான் ஆனசித்தாமட்டியுடன் 

இச்சையுடனே சீந்திலிவை யீரெட்டான பலங்கூப்டி 
வெச்சதண்ணீ ரிருநாலு மரக்காலீரெட் டாய்க்கர்ய்ச்சே (17) 

காய்ச்சி வடித்த.பின்கற்கங் கருதுங்கோட்ட'மிலாமிச்சங் 

பாய்ச்சு பத்தாம் தக்கோலம.பகருந்தகர மிருவேலி . 

வாய்ச்ச விழால மஞ்சிட்டி, வளர்செவ்வியமுந் நிப்பிலியுங் 

கூச்சமான கச்சோலம் கொள்ளாயரத்தை வாசியுமே (18) 

வளரும் பச்சிலை $யலமுடன் மதுரஞ் சந்தணஞ் சட்டமுடன் 

தளரும் நாகப்பூமல்லி சாளஈன்னாரி திரிபலையுங்
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கள்ரு மிளகோ டிவையெல்லாங் காண்முக்கழஞ்சு கூட்டியபின் 

org மெண்ணெய் pa wil விஎரீரிரு முன்றெனச் 
சொல்லே (19) 

சொல்லாவின் 'பால் முக்குறுணி தோகாயெரித்துப் பதந்தனிலே 

வல்லார் தலைதான் முழுகுடனே வளரும் பித்தம் 
நாற்பத்தஞ்சும் 

நில்லா தெரிவுடமுள் வறட்சி நீங்கா வெறுமைச் சரங்கள் முதல் 

மல்லாம் காசஞ்சுவாச முடன் மற்றும் வியாதி தீர்ந்திடுமே (20) 

(இ-ள்) 

அதிமதுரம் 10 வராசனேடை 

சீந்தில்கொடி » 

பேய்ப்புடல் " 

இவைகளைப் பசுவின்பால் விட்டு அரைத்து: - வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

பசுவின்பால் 32 Ger 

கையாந்தகரைச் சாறு 4 மரக்கால் 

முசுமுசுக்கைச் சாறு. ஸ் 

_ சோத்துக்கத்தாழைச்சரறு ர்] 

முலைப்பால் de *, 

பச்சைநெல்லிக்காய்ச்சாறு 1 மரக்கால் 

தாழைலிமழுதுச்சாறு re 

இவைகளையொன்று கலந்து கோண்டு, 
தேத்தாங்கொட்டை Ag தாமுட்டிவேர்' 

சீந்தில்கொடி 

இவைகளை வகைக்கு 16 பலம் கூட்டி, 8 மரக்கால் சுத்த 

ஜலம் விட்டு அடுப்பின், மேலேற்றி 2 மரக்காலாகும் வறை வற்ற 
லைக்கவும்,



இ.தனை.வடிக்கட்டி, 
Caron 

குக்கோலம் 

Bart19.0 at - 

மஞ்சிஷ்டா 

இப்பிலி 

சிற்றத்தை 
பச்சிலை 

அதிமதுரம் | 
Parser aug, 

நன்னாரிவேர் 

நெல்லிவற்றல் 

மிளகு 
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இலாமிச்சம் சோர் 

இரந்ததகரை 
விழாலரிசி 

செவ்வியம் 

sro DSC sre 

லவங்சப்பத் திரி 

ஏலக்காம் 

சந்தனத்தூள். 
கொத்தமல்லி விதை 

கடுக்காய்த்தோல் 

சச்சோலம் (பூலாங் 

-திழங்கு) 
முதலான சரச்குகள் வகைக்கு 35 லராகனெடை வீத 

மெடுத்து ஏதேனும் ஒரு சாறுலிட்டுறவைத்து அரைத்துச் 
சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 15 சேரும். இளநீர்' 6 சேரும் 
சேர்த்து ஒன்று கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றிப் 

பசுவின் பால் 3 மரக்காலும் விட்டு எரித்துப் பதத்தில் 
இறக்கவும். 

இத்தைலத்தால் தலைமுழுகவர 

45 வகைப் பித்த ரோகங்களும், எரிச்சல், உள்வறட்டு, 
கரம், காசம், சுவாசம் முதலான நோய்களும் ரும், 

—_— 3) 

சகதேவித் தலம் 
— டு வைனு 

ஏலமிலவங்கம் தேவதாரம் இலமிச்சமிருவேலி சண்பகப்பூ 

சீலமுடன் கோஷ்டஞ் சந்தனமுங் கூட்டிதேவிச் சாற்றி 
லரைத்துச் சித்தாமட்டிக்
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டோலமுள்ள மதுரமோடு எண்ணெய் நாழிகுல Auured 

நாழிவிட்டுக். குறுகவெந்து 

சாலமெய்யில் பூசிட$ல சூஞுந்துபித்தம் தரியாம.லோடி 
விடும் சப்பாடுதன்றே (21) 

(இஸ்) 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

தேவதார்ம் இலாமிச்சவேர் 

வெட்டிவேர் சண்பகப்பூ 

கோஷ்டம் சந்தனத்தூள் 

சத்தாமுட்டிவோர்.. அதிமதுரம் 
இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து இடித்துச் 

9தாசெங்கழுநீர்ச் சாறுவிட்டு நன்ருக வரைத்து, 

சுநீதமான' நல்லெண்ணெய் 5 சேரும் 

ய்சுவின்றுஎல் 5 சேரும் 

விட்டு ஒன்றுகலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனை 
உடலில் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்துவர 

பித்த நோய்கள் இரும், 

en OQ oe 

கண்ணோய், தலைநோய், பித்தத்திற்கு 
**கையரந்தகரை எண்ணெய்” 

sng 

கண்ணோவுந் தலைகோவுஞ் செலியால் 'நோவுங் 
காந்திட்க்கை யாந்தகனர பொடுக த்தா



221 

பன்னாரும் நெல்லிமுள்ளி பாலும் நாலும் 

பகரவரும் நன்னாரி வெட்டிவேரும் 

விண்ணாரு மதிமதுரம் நாலதாக 

மேவியசந் தனமிரு பலழுங்கூட்டி 

ஈன்றாக .வெண்ணெயிது: நாழிவிட்டு : 

௩லம்பெறவே வெந்தயெண்ணெய் முழுகிடாயே (22) 

எண்ணெயில் முலைப்பால் வார்த்து ஈறாறுகழித்த பின்னை 

..... நண்ணிய பொன்னாங்காணி நன்னாரி முத்தக்காசு 
திண்ணிலா மிச்சம் சீந்தில்திருந்திரு வேலிகூட்டி 

பண்ணியே தலையில் வார்க்கப் பயித்தியம் 

தீருமென்றே (23) 

(இ-ள்) 

கையாந்தகரைச்சாறு கத் தாமைச்சாறு 

நெல்லிமுள்ளிக்கஷாயம் 

இவைகள் ,வகைக்கு 4 சோர் 

நன்னாரிவேர் வெட்டிவோர் 

அதிமதுரம்... 

இவைகள் வகைக்கு தி வலி 

சந்தனம் : 2 பலம் 

'இவைசளை யரைத்து விழுதர்க்கச் சாறுகளுடன்.கலந்து, 

சுத்தமான (நல்லெண்ணெய் 5 Ger 

விட்டு அடுப்பின்மேலேற்றி எரித்துப் :பதத்தில் வடித்துத் 

தலைமுழுகவரக் 

கண்ணோய்கள், தலைவலி, காது ரோகங்கள் உடலில் காங்கை 

மூதலானவை தீரும்,
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2. இந்த எண்ணெயுடன் முலைப்பால், விட்டுக் குலுக்கி 1$ 

நாட்கள் அப்படியே குலுக்க வைத்துப் 

பொன்னாங்காணி வேர் 

வெட்டி வேர் தன்னாரிவோ் 
இலாமிச்சம் வோர் கோரைக்கிழங்கு 

சீந்தில்கொடி 

இவைகளை வகைக்கு. 1 வராசுனெடை, எடுத்து -இடித்துத் 
தூளர்க்கிப்' போட்டுக் காய்ச்சி வடிகட்டிக்" கொண்டு தலையில் 

தேய்த்துவரவும்,- 

பயித்தியந் தீரும், 

  

  

மகரபிருங்கரமலகத் தைலம் 

    

௦ ச 

விளம்பிய கையாந்தகரை பொன்னாங்காணி 
வேகமில்லாத் தின்கோவை கசந்தகேர்வை 

வளம்பெரு: பொன்னாவாரை ஈன்னாரி தாழை 
வருவிழுது சிறுகீரை மருதம்பட்டை 

இளங்குமரி குறுந்தோட்டி ரீர்முள்ளியிலை 
யருந்துமுசுட்டை முடக்கொத்தான் கொட்டிக்கிழங் 

[ கம்பல் 
செங்கழு£ீர் வள்ளைக்கோரை கிழங்கிவைப்பத் 

தொன்பதையும் கிளர்ந்து சொன்னோம் (24) 
சொன்னமருக் .திவையனைத்துங் தனித்தனி. யேதுவைத்து 

துலங்கிய சாரொவ்வொன்று ஒருநாழிகொண்டு 
.மின்னிடையாய் மகிழம்பூ தர்ழம்பூவும் 

மிக்கவிலுப்பைப் பூவுமிவை மூன்றுமொன்றாய் 
தண்ணீரிற் போட்டடுப் பில்வைத்துக் காய்ச்சி 

நாலொன்றாயக் குறுகியபின் வடித்துக் கொண்டு
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அன்னமே யெள்ளெண்ணெய் படிநாலு 
ஆலின்பா லிள$8ரவி வளவுங் கூட்டே (25) 

கூட்டியே நெல்லிக்காய் துவைத்தசாறு 

குறையாத படிபதி னாறினறோடே 

காட்டுமருக் திலைகிழங்கு துவைத்தாறு 
கனவரசம் பூ வேங்கக் கஷாயந்தானு 

காட்டுமெண்ணெய் பாலிளரீர் எல்லாமொன்றாக 

நற்பாண்டமதில் வார்த்து நாலுகாஞஞ் 

சூட்டுப்பின் மேலூறிக் காயுமபோது 

சொல்லக்கேள் கடைச்சரக்குத் துகைகள்தானே (26) 

துகைசேரும் திரிகடுகு கோட்டமஞ்சள் . 

சொல்லுமதி மதுரமர மஞ்சளோடுந் 

தகைதீரு. மேலமிலா மிச்சிரு 

வேலிசந் தனம்புழுகுஞ் சாந்துப்பட்டை 

வகைசேருங் கடுக்காய் நெல்லி தாணி 

வருகாயுங் கஸ்தூரி மஞ்சள்மாதர் 

அிகைசேரும் செண்பகப் பூவுநல்ல | 

சீரகமுந் திப்பிலியின் மூலந்தேடே (27) 

தேடியதோர் மகரப்பூக் காசுக்கட்டி - 

'சித்த்ரத்தைப் பற்படகம் சிறுகிராம்பு' 
கூடியகோ ரோசினைக்கஸ் தூரிஈல்ல. 

குலக்காயும் பத்திரியு மாஞ்சில் கொள்ள 

ரீடியதோரப் படியேவகைக் கோரொன்று 

நிறுத்தாறு கழஞ்சுநிறை நீ தியாமே (28) 

கீதியா மிம்மருந்தை யிள நீர் வார்த்து 
நேகரைத்து யெண்ணெயுடன டுப்பில்வைத்து 

சோதியா யனலெரித்து மூன்றுநாளுஞ் 

சுடக்காய்ச்சி நாலானாள் சொல்லக்கேளாய்
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ஆதியாங் கணபதியைப் பூஜை செய்து 

அடுப்பி ,லெண்ணெய், பொங்கா$ே அமரக்காய்ச்சி 
சாதியாய் மெழுகுபத மாகவெந்து 

தைல்மது வடித்திடுபின் தையலாளே! (29) 
தையலே! பித்தைலம் முழுகும்போது 

தலைவலியும் நேத்திரத்தில் சகலதோஷம் 
மெய்யமக்கு உடல்வெதுப்பு பித்தபாண்டு 

மேல் வெழுத்த. காவறட்சி யுழலைதாகம் 
கையினோடு காலெரிவு யிவைகளெல்லாம் 

கனலிட்ட மெழுகென கரைந்து தீரும் 

வையகத்தார் கொண்டாடுங் தைலம் நாமம் 

மகர்பிருங்கர் ம்ல்கமென் 'வழுத்தலஈமே (30) 

(இ-ள்) 
கையாந்தகரை: பொன்னாங்காணி 

கசப்பில்லாக்கோவை :கசப்புக்கோவை 

பொன்னாவாரை நன்ன்ரி 

தாழைவிழுது 'சிறுரை 

மருதம்பட்டை. “செரதறுச்சற்ருழை 
குறுந்தோட்டி “நீர்முள்ளியிலை 

முசுட்டை முடக்கொத்தான் 

சொட்டிக்கழங்கு ஆம்பல்கிழங்கு 

செங்கழுநீர்க்கிழங்கு வள்ளேகீரை 
கோலர்க்கைங்கு 

இவைகளின் சர்று தனித்தனியே 1 படி 
மகிழம்பூ தாழம்பூ 

இலுப்பைப்பூ 

இம்மூன்றும் வகைக்கு 2 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து 
பரத்திரத்திலிட்டு 8 மடங்கு தண்ணீர். விட்டு அடுப்பின்
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மேலேற்றி % ஆசுக்காய்ச்சி வடிக்கட்டிய கஷாயத்தையும் 

சேர்த்துக் கொள்ளவும். 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 4 படி 

zi பசுவின் பால் சி 

இளநீர் tp 

நெல்லிக்காய்ச்சாறு 16 படி 

பெருமருந்துச்சாறு 6 படி 

அரசம்பூக்கஷாயம் ” 

இவைகள் எல்லாவற்றையும் ஒரு பெரும் பாத்திரத்திலிட்டு 

அடுப்பின்மேலேற்றிச் சிறுகச்சிறுக 4 நாட்களுக்கு எரிக்கவும், 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு கோஷ்டம் 

மஞ்சள் அதிமதுரம் 

மரமஞ்சள் சந்தனத்தூள் 

புழுகு பூஞ்சாந்திப்பட்டை 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

கதான்றித்தோல் கஸ்துரிமஞ்சள் 

செண்பகப்பூ சீரகம் 

இப்பிலிமூலம் மதனகாமப்பூ 

காசுக்கட்டி சிற்றரத்தை 

பற்பாடகம் கிராம்பு 

ஜாதிக்காய் ஜாதிபத்திரி 

ஜடாமாஞ்சில் கோரோசனை 

கஸ்தூரி 

இவைகள் வகைக்கு 7$ வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித்து 

இளநீர் விட்டு நன்றாகவரைத்து எண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப் 

பின் மேல் வைத்து 3 நாட்களுக்குச் சறுகச்சிறுகத் தீயிடவும். 

15
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4 வது நாளன்று கணபதியைத்தியானித்துப் பக்குவப்படுத்தி 
இறக்கிவைத்துக் கொள்ளவும், 

இ.த்தைலத்தினால் தலைமுழுகிவர 

தலைவலி, நேத்திர தோஷம், உடல் மயக்கம், வெதுப்பு. 
பித்தபாண்டு, நாவறட்சி, உழலை, தாகம், கைகாலெரிவு 

முதலான ரோகங்கள் நெருப்பிலிட்ட மெழுகைப்போல் நீங்கும் ' 

இத்தைலத்தின் பெயர் “மஹா பிருங்காமலகத்தைலம்" 

௦ 

முலைப்பலெண்ணெய் 

௦ 

மங்கையர் பால் நாநாழி மிருநாழி யாவின்பால் 

வளரிளநீ ரிருயாழி யொருநாழி யெண்ணெய் 

வெங்கொடு பிடுங்குவேர் சித்தமட்டி 

சீதேவியார் முத்தக்கா சோடிருவேலி லாமிச்சஞ் 

சங்குபெறு sere யழுக்கிரா வரத்தை 

சதகுப்பை நாகப்பூ சந்தனமகில் கோட்டந் 

திங்களணி சடைமுடியார் பெருமருந்து தித்திக்க 

வென்றேபச் சிலைமாஞ்சில் கொள்ளே (31) 

கொள்ளுமதி மதுரம்கச் சோலம் செவ்வல்லிக் 
கொடியேலம் குரோசனிவேர்க் கொம்போடில வங்கம் 

விள்ளுமர மஞ்சளுடன் தேவதாரம் வேரொன் 
றிருகழஞ்சு வேர்க்கொம் பைங்கழஞ்சு 

மெள்ள வரைத்துக் கரைத்துப் பதந்தனில் வடித்து 
மேலும்பூசித் தலையிலும் வார்த்திடத் 

துள்ளுபபரிதா பசுரம் விஷமசுரம் 

பித்தசந்நி வாதசுரந் தணிந்துபோமே (32)



முலைப்பால் 

பசுவின் பால் 

இளநீர் 

நல்லெண்ணெய் | 
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இவைகளை யொன்று கலந்து, 

பிடங்கைநாறி வோர் 

சகதேவி 

வெட்டிவோர் 

சங்கம்வேர் 

அமுக்கிராக்கிழங்கு 

சதகுப்பை 

சந்தனத்தூள் 

கோஷ்டம் 

பச்சிலை 

அதிமதுரம் 

செவ்வல்லிக்கொடி 

குரோசானியோமம் 

கிராம்பு 

தேவதாரம் 

சித்தாமுட்டி 
கோரைக்கிழங்கு 

இலாமிச்சம்வோர் 

மாகாளிக்கிழங்கு 

சிற்றரத்தை 
சிறுநாகப்பூ 

அகில்கட்டை 

பெருமருந்து 
சடாமாஞ்சில் 

கச்சோலம் 

ஏலக்காய் 

சுக்கு 

மரமஞ்சள் 

இவைகளின் வேர் வகைக்கு 21 வராகனெடை 

சுக்கு 

இவைகளை யரைத்து முன் சொன்ன 

எண்ணெயுடன் சேர்த்துக் குலுக்கி அடுப்பின் 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும் 

6} ன 

பால் கூட்டிய 

மேலேற்றி 

இத்தைலத்தை தலையில் தேய்த்து ஸ்நானஞ் செய்யவும்.
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பரிதாப சுரம், லிஷமஜ்வரம், பித்து சந்நிவாத ஜ்வரங்கள் 
தரும், 

    

சந்தனாதித் தைலம் 

9   

  

சந்தனந்தா னேழுபலத் தறித்து£ர் விடுத்துத் 
தக்கதோ ரெண்குறுணி குறுணியாய்க் காய்ச்சி 

வந்தாவின் பால்குறுணி எண்ணெய் குறுணிகூட்டி 
மதுரமொரு மஞ்சிட்டி தகைமேலங் கோஷ்டம் 

முந்தாத நன்னாரிபச் சிலதக்கோலம் 
முந்திரிகை பேரீச்சம்பழ மாஞ்சில் வெட்டி 

மந்தமெனுஞ் சாதிக்காய் செஞ்சந்தனந்த 

காமாலையில்வரு ரோகணியும் நாககேசுரமே (33) 

ஏற்றதோ ரிலவங்க மஞ்சனக்கல் 
மிதமான கற்பூரங் கஸ்தூரி சட்டம் 

செற்றாலின் புல்லூரி குங்குமப்பூவுஞ் 
சிறந்த எண்ணெய் நாழிக்குகழஞ் செடையேகூட்டி 

மாற்றடவே தானரைத்துக் கரைத்து நீ வடித்து 
வன்பாகத் தலைமுழுக உடம்பெரிவு மேகம் 

ஆற்றிவிடு உஷ்டணமும் பித்தபாண்டு 

உருமத்திச்சுரங்கள் வகை ஆறிவிடுந்தானே (34) 

(இ-ள்) 

சந்தனக்கட்டை . 7 பலம் எடுத்து இழைத்து 8 மரக்கால் 

சுத்த ஜலம்விட்டுற வைத்து 1 மரக்காலாக வற்ற வைக்சவும் 

இக்கஷாயத்தை வடிக்கட்டிப் 

பசுவின் பால் 
1 மரக்கால் 

சுத்தமான எள்ளெண்ணெய் லும் சேர்த்து



அதிமதுரம் 

சந்தனத் தூள் 
கோஷ்டம் 

பச்சிலை 

திராகை்ைப்பழம் 

சடாமாஞ்சில் 

சாதிக்காய் 

சிறுநாகப்பூ 

அஞ்சனக்கல் 

புனுகுசட்டம் 

குங்குமப்பூ 
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மஞ்சிட்டி 
ஏலக்காய் 

நன்னாரிவோ் 

கக்கோலம் 

வெட்டிவேர் 

செஞ்சந்தனம் 

சுடுகரோகிஷீ 

கிராம்பு 

பச்சைக்கற்பூரம் 

ஆலமரத்துப்புல் லுருவி 

இவைகள் வசைக்கு 2$ வராகனெடை வீதமெடுத்து இடி.த் 
துக் சஷாயம் லிட்டரைத்து, கஷாயம் சேர்த்த எண்ணெயுடனே 
குழப்பி யடுப்பின்மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனைத் தலைமுழுவர 

உடம்பு எரிச்சல், மேகம், உஷ்ணம், பித்தபாண்டு, அஸ்இ 
காங்கை முதலான நோய்கள் நீங்கும். 

  

௦ 

  

செங்கழுந்ரரண்ணெய் 

  

௦ 

  

செங்கழு£ர் நன்னாரி தாமரைக் கிழங்கு லாமிச்சஞ் 

செய்யதொரு வெட்டிவேர் சந்தனமதுரம் 
பாங்காக வகைக்கு மோரெண் பலமதாகப் 

பாத்து 8 ரிருதூணி யளவாக விடுத்துப் 
பொங்காம லெட்டி லொன்றாகவே வடித்துப் 

புதியசெவ் விளரீர்நா நாழிசேர்த்து 

அங்காவின் பால்நம நாழியெண்ணெய் நாநாழி 

ஆகவே யிவ்வகை யறியாவகை கேளே (35)
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கெந்தமொடு செஞ்சந்தன மதுரமேலம் 

கேதகியின் பூப்பொடிபுன் னாகப்பூவும் 

நந்தாவின் புல்லூரி சாதிக்காய் கோட்டம் 

௩ல்மான தக்கோலம் நாகேஸரமும்க 

பிந்தா௬ காரகில் பச்சிலை கற்பூரம் 

பெரியகஸ்தூரி குங்குமம்பூவும் 

முந்தாத படிரீயும் கழஞ்சாக் கொண்டு 

முதிராமல் காய்ச்சிசந்த னாதிமுழுகுவதே (36) 

(இ-ள்) 
செங்கமுநீர்க்கிழங்கு தாமரைக்கிழங்கு 

நன்னாரிவேர் இலாமிச்சம்வேர் 

வெட்டிவோர் சந்தனத்தூள் 

அதிமதுரம் 

இவைகள் வகைக்கு 8 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து ஒரு 

பாத்நிரத்திலிட்டு 8 மரக்கால் சூத்தஜலம். வீட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி 8-ல் ஒன்றாக வற்ற வைத்து, வடிக்கட்டி, 

செவ்விளநீர் 4 நாழி 
பசுவின் பால் ன 

சுத்தமான எள்ளெண்ணெய் க 

இவைகளையொன்று கலந்து, 

செஞ்சந்தனத்தூள் அதிமதுரம் 
ஏலக்காய் - தாழம்பூமகரந்தம் 

புன்னாகப்பூ ஆலமரப்புல் லுருவி 
சாதிக்காய் கோஷ்டம் 

தக்கோலம் நாககேஸரம் 
காரகில்கட்டை பச்சிலை 

பச்சைச்கரா்ப்பூரம் Serv gir if 

குங்குமப்பூ
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இவைகளை: வசைக்கு 11 'வராகனெடை வீதமெடுத்து 

இடித்துச் சூரணித்துப் போட்டுப் பதத்தில் இறக்கி வடிக்கட்டிக் 
கெர்ள்ளவும்; ் 

இதன் பெயரும் சந்தனாதித் தைலம் என்பதாகும், 

  

(ட வணைகவனில 

கேதகீந் தைலம் 

—— ட வையை 

தாழைவிழுதுச் சாறுமீராழி தண்ணீர் விட்டான் சாறொருநாழி 

ரீளியஇளரீர் நெல்லிக்காய்ச் சாறு நாழி 
தோழியாய் மஞ்சள்ச்சாறு சுற்றப் பேய்ப்புடலஞ்சாறு 

கேழினிகார்த்தம் பழத்தின் சாறுஞ் சிறுகையாந் தகரைச்சாறே 

(37) 
சாறுள சிறுகீரை தனியுளப் பொன்னாங்காணி 

வீறுள வாவின் பாலு மிக்கதோர் நாழிகை 

ஊறுநல் லெண்ணெய் குறுணி உத்திடுமுத்தகாசு 

கூறுள சித்தமுட்டிக் கோதைஈன் னாரிதானே (38) 

தானெடு சீந்திற்றண்டு தழைத்தவால் விழுதுவெட்டி. 

மானெனு முதியார் கூந்தல் வந்தசாறே விலாமிச் 

சானசெங் கழுரீர்தாமரை யதில்வளையந் தூதளை 

கானமா நெருஞ்சி கீழ்வா நெல்லிகடிகியே துராயுமன்றே . (39) 

கடிகியே முசுமுமுக்கை கலந்துடன் பலங்களஞ்சாய் 

படிபடி வெவ்வேராகப் பத்தியே ஈறுக்கிக்கூட்டி 

வடிவுறத் தண்ணீரெட்டு மரக்கால எந்துபோட்டுத் 

துடியிடை மானே காய்ந்து வடித்து£ீர் பதக்குச்சொல்லே (40) 

சொல்லிய ஏலமிலவங்கம் துலங்கும் செண்பகம் லாமிச்சு 

வல்லநா கேசரம்கோட்டம் மதுரம்வகைக்கொரு பலங்களாசு
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மெல்லியாய் நிலப்பனைக்கிழங்கு நேயபல மேவியக் கடுகிழங்கு 

நல்லதோர் பலங்கள் ரெண்டு ஈநயப்புட னரைத்துக் கொள்ளே 
(41) 

அரைத்திடு &ற்கமெண்ணெய் ஆக்கிய தலமாக்கித் 

திரத்துடன் வடித்துமூழ்கத் திருமுனி அருளி தாமே (4£) 

அக்கினி மந்தகாசம் அங்கத்தில் சயமிருமல் 

மக்குபீனிச மூக்கில் பருருரீர்ப்பாய்ச்சில் தும்மல் 
சிக்கிடு ரத்தபீனிசஞ் சிரசினில் வாதமேகம் 
மிக்கசூனியப் பெரும்பாடு மூத்திர மற் 

(இ-ள்) 

காழைவிழுதுச்சாறு 2 படி 

தண்ணீர் விட்டான் கிழங்குச்சாறு 1 படி 

இளநீர் 1 படி 

நெல்லிக்காய்சீசாறு FY) 

பசுமஞ்சள்சாறு ” 

பேய்ப்புடலஞ்சாறு 

நார்த்தம்பழச்சாஈறு 

கையா்ந்தகரைச்சாறு 

சிறு£ரைச்சா.றி 

பொன்னாங்காணி. 

பசுவின்பால் 

நல்லெண்ணெய் 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

கோரைக்கிழங்கு சித்தாமுட்டி 

தன்னாரிவோ் சீந்தில்கொடி 

ஆலவிழுது வெட்டிவோர் 

முதியார்கூந்தல் விலாமிச்சவோர் 

செங்கழுநீர்க் கிழங்கு தாமரைவளையம்
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தூதுவேளைவோர் நெருஞ்சிவோ் 

கீழாநெல்லி துராய்வோ் 

முசுமுசுக்கை 

முதலான சரக்குகளை வகைக்கு 5 பலங்கள் வீதமெடுத்து, 

வெவ்வேருக் நறுக்கித் தண்ணீர் 8 மரக்கால் விட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி, நாலிலொன்றாகும் வரை வற்றவைத்துக் சஷாயத்தை 

இறுத்துச் சேர்க்கவும், 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

செண்பகப்பு இலாமிச்சம்வேர் 

நாககேஸ்ரம் கோஷ்டம் , 

அதிமதுரம் 

இவைகள் வகைக்கு 1] பலம் 

நிலப்பனங்கிழங்கு 2 ,, 

இவைகளை அம்மிதனில்வைத்து ஏதேனும் ஒரு சாறு விட்டு 

நன்றாக வரைத்துக் கற்கமாக்கிச் சாறு கூட்டிய எண்ணெயுடன் 

ருழுப்பி, அடுப்பின், மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்சவும் 

இதனால் தலைமுழுகிவீர 

அக்கினி மந்தகாசம், சயம், இருமல், 'பீனிஸம், மூக்கிலிருந்து 

ஒழுகும் சளி, தும்மல், ரத்து பீனிஸம், ரோ வாதம், மேகம் 

பெரும்பாடு, அதிமூத்திரம், எலும்புறுக்கி முதலான நோய்கள் 

தரும்.
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குமரித்தைலம் 

—o — 

குமரிவேர் தான்துவைத்துக் கொள்ளு நாழிச்சாறு 

அமரவே யெண்ணெய்காழி யாவின்பால் நாழிகூட்டி 
தமதுட விளரீர்நாழிச் சந்தனமதுரங் கேர்ஷ்டம் 

உமையிலாம் பிச்சிருவேலி உத்ததகர மாஞ்சிலுமே (43) 

மாதே துவர்ச்சிகைச் சொல் மருவுஞ் சாதிக்காய் அதரவ்ஞ் சி 
மீதேசெங்கழுரீர் நெய்தல் விஎங்குங் கொட்டிச் சிறுகீரை 
பேதாய் வகைக்கு நேர்கழஞ்சாய்ப் பேணியரைத்து வடித்து 

வெண்ணெய் 

8ீதான் முழுகத்தலை நோயும் கண்ணோயு மெகிரும் பித்தம் 
கண்டிக்குமே (45) 

(இ-ள்) 
கத்தாழை வேரைரயிடித்துப் 

பிழிந்தசாறு 4 படி 
எண்ணெய் 2 

பசுவின் பால் ae 

இளநீர் 2 9s 

Qo ater யொன்று கலந்து, 

சந்தனத்தூள் அதிமதுரம் 
கோஷ்டம் இலாமிச்சம்வோர் 

வெட்டிவோர் குகரை விதை 

சட.ஈமாஞ்சில் பிஞ்சுக்கடுக்காய் 

சாதிக்காய் செங்கழுநீர்க் கிழங்கு 
நெய்தல்கிழங்கு கொட்டிக்கிழங்கு 

சிறுகரைவோர் 

இவைகளை வகைக்கு 1 வ௱ஈக னெடை ஸவீதமெடுத்து சாறு 
விட்டு நன்றாக வரைத்து, எண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப்பின் 
மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனால் தலைமுமுடு வரவும்.



235 

கண்நோய்கள், தலைவலி முதலானவைகளும், பித்த 

நோயும் தீரும். ; 

  

  9 

அஸனவில்வரதித் நைலம் 

  

௦ 

  

அஸனமகில் வில்வம முக்கிராச் சித்தாமட்டி 
நிசமான $ர்வள்ளி நன்னாரி நேராக 
வசமாமிளகு திரிபலையும் மேவிநீர்விட்டு 

Gori Ne யெட்டோன்றா மொன்றும் (46) 

என்னுமா மிள ரீராவின்பா லெண்ணெயுஷஞ் சரியாய்க்கூட்டி 

முன்னமே சித்தரத்தை மூன்ற வெட்பாலை வித்து 

சன்னமாம் விழலரிசி சந்தனஞ்சிறிய தேக்கு 

இன்னமுந் திரிகடுகு இருவேலி தாரந்தானே (47) 

தானாக மாஞ்சில் சிறுமூலந் தக்கலாமிச்சங் கோட்ட 

மானார்தம்பச்சை மகரப்பூவளர் மஞ்சிட்டி சிறுநாகங் 

காணார் பூலாங் கிழங்கேலம் கச்சோலஞ் செவ்வியம் சமன் காண் 

தேனாயரைத்துக் கரைத்துச் சேர்த்து வடித்தெண்ணெய் 

வடியே' 48) 

வடித்த வெண்ணெய் தனைமுழுக மண்டைச்சூலை நர்பாய்ச்சல் 

'தடித்தமகோதர மீளைமுதல் தலைவலி பீனிஸங் காதடைப்பு 

கடுத்தவாதங் கள்நோவு காசம்௬ரமுத லுள்ள தெல்லாம் 

துடி.த்தே விட்டு விடுமென்று சொன்னார் முனிவோர் 

சொன்னாரே (49 

(இ-ள்) 

அஸனம் (வேங்கை) வில்வம் 

ஏித்தாமுட்டி தண்ணீர்விட்டாங்கிழங்கு 

கடுக்காய்த்தோல் மிளகு
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HAVEL அமுக்திராக்கிழங்கு 
தான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல் 

இவைகளை வகைக்கு 2 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து 8 
மடங்கு சுத்தஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி kt BF 
வற்றவைக்கவும், 

இக்கஷாயத்தை யிறுத்து, அதனுடன், 

இளநீர், பசுவின் பால், நல்லெண்ணெய் முதலானவை 
களைச் சம அளவு சேர்த்துக் கலக்கவும். 

சித்தரத்தை வெட்பாலை ha 

விழலரிசி சந்தனத்தூள் 
சிறுதேக்கு சக்கு 
இப்பிலி மிளகு 

வெட்டிவேர் தேவதாரு 

சடாமாஞ்சில் கோஷ்டம் 

இலாமிச்சம் வோர் மஞ்சிஷ்டா 

மதனகாமப்பூ பூலாங்$ேங்கு 

சிறுநாகப்பூ கச்சோலம் 
ஏலக்காய் | செவ்வியம் 

இவைகளை வகைக்கு 11 வராகனெடை வீதமெடுத்து 
இடித்துக் கஷாயம் ' விட்டு BTS 
சேர்த்த எண்ணெயுடன் குழப்பி 
யெரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

வரைத்து, கஷாயம் 

*யடுப்பின் மேலேற்றி 

இதனை வரிக்கட்டித் தினந்தோரும் தலையில் தேய்த்துக் 
சொண்டு முழுகவரவும், 

மண்டைச்ருவை, நீர்ப்பாய்ச்சல், 
தலைவலி, பினிஸம், காதடைப்பு, 
முதலாவ நோய்கள் கரும். 

மகோதரம், ஈளை, 
வாதங்கள், காசம், சுரம் 

re () meee
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பேய்ப்பீர்க்கள் எண்ணெய் 

oom O   

பேய்ப்பீர்க் கிலைச்சா றோருரியும் பின்னூமத்திலைச் சாறுரியும் 
-வாயப்பானாழி விளக்கெண்ணெய் மஞ்சள் திரிகடு குங்கிலியம் 
ஆய்ப்பாய் காசெடை யாய்க்கூட்டி ஆரங்கம்பிப் பிசின்்கூட 
சாய்ப்பாய்க் காய்ச்சி உட்கொண்டு தடவீர்வீக்கம் வெப்பும் 

வலிபோமே (50) 

(இ-ள்) 

பேய்ப்பீர்க்கிலைச்சாறு 

ஊமத்தையிலைச்சாறு 

ஆமணக்கெண்ணெய் 

% படி 

53 

இவைகளையொன்று கலந்து, 

மஞ்சள் சுக்கு 

இப்பிலி மிளகு 

குங்கிலியம் கம்பிப்பிசின் 

இவைகளை காசெடை வீதமெடுத்துத் தாள் செய்து 

எண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 
இறக்கவும். 

இந்த எண்ணெயை வீக்கத்தில் தடவவும், 

வெப்பு, வலி, முதலானவை தீரும், 

  

௦ 

  

கொன்னப்பட்டையெண்டணெய் 

    

௦ 

கொன்னைப்பட்டை பலமூணு கொள்ளுமுள்ளி பலமிரண்டு 

உண்ணுமிளகு பலமிரண்டு ஒக்கவரைத்துப் பால்நாழி
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எண்ணெய் நாழியேரண்ட மிதனோடொக்க நாழியதாய்ப் 
பண்ணிக் குடித்து மேலிடவே பாரும் வயிறு சுரம் 

போமே (51) 

(இ-ள்) 

கொன்னைப்பட்னட . 3 பலம் 

முள்ளி 2 

மிளகு 2 

இவைகளை யரைத்துப் பசுவின் பால் 1 படியும் 
ஆமணக்கெண்ணெய் 1 படியும் சேர்த்துக் காய்ச்சிப் பதத்தில் 
இறக்கவும். 

இதில் 

ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்து உட்கொண்டு மேலுக்கும் பூசவும். 
சுரம், வயிறுவலி முதலானவை இரும், 

  

Q eee 

த௲கரையெண்ணெய் 

கணவனை (0) 

  

தகரை விரையரக்கு மஞ்சள் சடாமாஞ்சில் கோஷ்டம் 
தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கினுடன் வழுதலையின் வேரும் 

நிகரான மஞ்சிட்டி மரமஞ்ச ளிதுவும் 
நேராக வரத்தையுட னிந்துப்புக்கூட 

புகலரிய திரவியஞ் சமனாகக் கொண்டு 
பொருந்தவே யிடித்து£ீர் தூணியே விடுத்து 

இகலாக நாநாழி யாகவே வடித்து 
யெண்ணெயது நாழியெரி யிதுசுரம் விடுமே (52) 

இ-ள்) 
தகரைவிரை அரக்கு 
சடாமாஞ்சில் மஞ்சள்
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. கோஷ்டம் கண்ணீர்விட்டான் கழங்கு 
வழு தலைவோர் மஞ்சிட்டி 

மரமஞ்சள் சித்தரத்தை 
இந்துப்பு இரவியப்பட்டை 

இவைகளைச் சரியெடையெடுத்து, 4 மரக்கால் சுத்த ஜலம் 

விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 4 படியாக வற்றக் காய்ச்சி 

ஆமணக்செண்ணய் 1 படி விட்டு, எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதந்த எண்ணெய 1 ஸ்பூனளவெடுத்து உட்கொள்ளவும். 

சுரம் நிற்கும், 

——- 0 

  

க்ஷீரத் தைலம் 

௦ 

    

தன்னியபால் நாழியுட னெண்ணய் யிர்நாழி 

-தனில்கலந்து பனிரெண்டுநாள் சாறவெயில்வைத்து 
கன்னியரே நன்னாரி முத்தலாம்பிச்சு 

கமழாகும் வெட்டிவேர் சீந்திவேர் நிறையாய் 

பொன்னாங் காணிவேரதினோடு கூட்டிப் 

பொருந்தவரைத் திடுவடித்துப் பூசுதலைமுழுகு 
மின்னாரே மீறிவரு பித்தவிடு கண்ணும் 

வெளியாகு முனியோனும் விதித்தபடிரீயே (53) 

(இ-ள்) 

பசுவின்பால் 1 நாமி 

எண்ணெய் 2 

இவ்விரண்டையும் 12 நாட்கள் வெயிலில் வைக்கவும்.
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பின்னர், 

நன்னாரிவோர் விளாமிச்சைவேரீ 

வெட்டிவேர் சீந்தில்கொடி 

பொன்னாங்காணிவோர் 

இவைகளை வகைக்கு 114 வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித் 

துச் சூரணம் செய்து, கலந்து எண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்துப் பக்குவமாக இறக்கவும். 

இத்தைலத்தைத் தலையில் தேய்த்துக் கொண்டு முழுகவும். 

பித்தரோகங்கள், கண்ணோய்கள் முதலானவைகள் நீங்கும்- 

—-0 

  

இலசமிச்சைத் தைலம் 

  

௦ 

  

இட்டதோரி லாம்பிச்சு வெட்டிவேர் சீந்தி 
லிவ்வகைகள் பலங்கள்பத்து இடித்து நீர்விடுத்து: 

அட்டபாக மதாய்கஷா யமாயெரித்து 

அதிமதுரஞ் சந்தனஞ் செங்கழு& ரேலம் 
சட்டமா மாஞ்சில் சிறுநாக மிலவங்கம் 

சண்பகம் வகைக்குநேர் கழஞ்சுட னரைத்துத் 
திட்டமென யெண்ணெயிரு னாழியிலெரித்துச் 

சீராகவே நீர்முழுக பித்தவதி சாரந்தீரே (54) 

(இ-ள்) 

இலாமிச்சம்வோர் வெட்டிவேர் 

சீந்திற்கொடி
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இவைகள் வகைக்கு 10 பலம்வீதம் எடுத்து இடித்து, ஒரு 
பாத்திரத்திலிட்டு அடுப்பின் மேல்வைத்து எட்டிலொன்றாக்கி 
வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும். 

அதிமதுரம் சந்தனத்தூள் 

செங்கமுநீர்க்மெங்கு ஏலக்காய் 

சடாமாஞ்சல் சிறுநாகப்பூ 

கிராம்பு செண்பகப்பூ 

இவைகளை 1% வரரகனெடை ஸவீதமெடுத்து, இடித்து 

சஷாயம் விட்டரைத்து, நல்லெண்ணெய் 2 படி. விட்டு ஓன்று 

கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

இதனால் தலைமுழுகிவரப் 

பித்த அதிஸாரங்கள் இரும், 

— o— 

இலசமிச்சம்வேர்த் தைலம் 
வலையை டு வெலமை 

சொல்லரிய லாமிச்சுவேர் பலமன்பதாகத் 

FIM UH HG it தூணிவிட்டு நாழியாக்கி 

நல்லதோ ரேலம்பச் சிலைகச் சோலம் 

நலமான லவங்கமர மஞ்சள் கோஷ்டம் 

அல்லலறு மதுரமொடு சந்தனமகில் 

அதிவிடைய முத்தமொடு கடுகுரோ கிணியும் 

வல்லியாய் செண்பகம் வெட்பாலை யரிசி 

மதமான சாதிக்காய் நன்னாரிவேரே (55) 

16
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௩ன்னெரியாய் வெட்டிவேர் வெளிச்சையின் பிசினும் 

நாழிக்கு நீ கழஞ் சாகவரை கூட்டுச் 

சொன்னபடி முன்னோடு நன்றாக வெரித்து 

சுத்திபண் ணிருகழஞ்சு சட்டமதுவிட்டு 

மன்னர் புகழ்வரசமது பிழுகாடவெரித்து 

வடித்து நீ முழுகிவர விடுத்துவிடு ரோகம் 

கன்னியே கண்ணோவு தலைனோவு பித்தம் 

காலெரிவு மேலரிவு தாகம்விடு மென்றே (86) 

(@ -4) 

QorBémes Cart 50uvd «O55 QuUSs OG UTSSTSS 

லிட்டு 4 மரக்கால் ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 1 

படியாகும்வரை வற்றவைத்து "வடிக்கட்டிக் கொண்டு, 

இதனுடன் 

ஏலக்காய் பச்சிலை 

-கச்சோலம் கராம்பு 

மரமஞ்சள் கோஷ்டம் 

அதிமதுரம் சந்தனத்தூள் 
அகில்கட்டை அதிவிடயம் 

கோரைக்கிழங்கு கடுகரோடிணி 

செண்பகமொட்டு வெட்பாலையரி9 

சாதிக்காய் நீன்னாரிவோர் 

வெட்டிவேர் வெளிச்சைப்பிரின் 

இவைகளை வகைக்கு 1% வராகனெடை வீதமெடுத்து 
இடித்துக் கஷாயம் விட்டரைத்து, நல்லெண்ணெய் 1 படியும் 
சேர்த்து அடுப்பின் மேல்வைத்தெரித்துப் பதத்தில் இறக்சவும்.
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* பின்னர் 

புனுகுசட்டம் 2 வராகனெடை யெயடுத்து நறுக்கிப் 
போடவும். 

சண்ணோய்கள், தலைதோய்கள், பித்தம், சைகால் எரிச்சல், 

தாகம், முதலானவை ரும். 

~——e Oem 

சித்தாமுட்டித் தைலம் 
தவனை படிவ 

சித்தமட்டி யரணிவேர் பலமிருவ தாகச் 

சிறக்கவே தாணீ8ீ ரெட்டொன்றாு யிறுத்து 

வைத்து 8 நாகாழி யெண்ணெய்பால் சரியாய் 

வருதேவ தாரமுடன் மாஞ்சில்மது காமுஞ் 

சுத்தமுள்ள சந்தனமமுக் கிராகோஷ்டக் 

தும்புராட் டகமொடு குங்கிலியம் நிறையா 

யத்தனை ரீ னாழிக்கு. கழஞ்செடையா யரைத்து 

மாக்கி வெண்ணெய் கொள்முழுகு .கொக்குவாதம் 
பித்தம் விடுமே (57) 

(இ-ள்) 

சித்தாமுட்டி வோர் 20 பலம் 

அரணிவோர் » 

எடுத்து இடித்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 4 மரக்கால் சுத்த 

ஜலம் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாகுமட்டும் 

வற்றவைத்து இறுத்துக் கொண்டு, 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 4 படியும் 

பசுவின் பால் 4 படியும் சேர்த்து
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தேவதாரம் சடாமாஞ்சில் 

அதிமதுரம் சந்தனத்தூள் 
அமுக்கிராக்கிழங்கு கோஷ்டம் 

பேரரத்தை குங்கிலியம் 

முதலானவைகளை வகைக்கு 1$ வராகனெடை .வீதமெடுத்துச் 
கஷாயம் விட்டரைத்து, எண்ணெயுடன் கலக்கி அடுப்பின் 
மெலேற்றி எரித்துப் பதத்குல் இறக்கவும். 

இதனால் தலைமுமுக 

தொக்கு வாதம், பித்தம் முதலானவை ரும், 
om mm 

சித்தாமுட்டித் தைலம் (வேறு) 
Qh ee 

சித்தமட்டி வேரைந்து சீந்தில் தாமரை வ$ளஎயம் 

செங்கழு£ ரிருவேலி சதாவரிக்கிழங்கு 
முத்தமுட னோரிதழ்த் தாமரையின் வேரும் 

முசுமுசுக்கை கொடுப்பைவேர் லாமிச்சுவேரும் 
புத்தியாய்ச் சீதேவி நெல்லியின் பருப்பு 

புதுப்பானை நீர்விட்டு வஞ்சுநாளூறி 
வத்தியே குறுணியாய் வாங்கியே யிறுத்து 

மற்றாவின் பால் குறுணிமிஎ$£ர் குறுணிச்சேரே (598) 

சேர்குறுணி யெண்ணெய் விடுகற்கமது கேளு 
செவ்வல்லிக் கொடி யேலஞ் செங்கமுரீர்க் கிழங்கு 

காரகில் தேவதார மதுகெந்தம் 

கனிமதுரம் நாகப்பூ செண்பகப் பூவும்
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பேர்பெரிய கோட்டமோ டிலவங்கப்பட்டை 

பிரியமா யொவ்வொன்று வெவ்வேரரைத்து 

சாற்றரிய சாதிக்காய் கிராம்பு வசுவாசி 

தாவுகச் சோலமுடன் வெந்தயமி தாமே (89) 

தாமாகுஞ் செவ்வியஞ் சிறுமூல மிவைகள் 

சரக்குட னரைக்கழஞ்சு கிஷாய முடனரைத்து 

ஆமேயிதற்கு மினி மூன்று நாளூறி 
அப்புற மிதற்கு நாள் நாலதிலெரித்து 

காமவேள் நாவிப் புழுகு கற்பூரங் 

கலந்து நீ காய்ச்சிவடி. பனியில் நீ வைத்தே 

சோமனே ஆமுடல்கள் பித்தவெரி ரோகஞ் 

செல்லாத படியகலும் நில்லாதுமானே (60) 

(இ-ள்) 

சித்தாமுட்டிவோர் சீந்தில்கொடி 

தாமரைவளையம் செங்கழுநீர் கிழங்கு 

வெட்டிவோர் ஓரிதழ்த்தாமரை 

கோரைக்கிழங்கு குண்ணீர்விட்டான்கிழங்கு 

முசுமுசுக்கைவேர் கையாந்தகரை 

இலாமிச்சம்வோர் சதேவிச்செங்கழுநீர் க்கிழங்கு 

நெல்லிப்பருப்பு 

இவைகளை வகைக்கு 5 பலம் வீதம் எடுத்து ஒரு புதுப்பானை 

தனிலிட்டு 5 நாட்கள் ஊறவைச்சவும். இதனையடுப்பின் 

மேலேற்றி 1 மரக்காலாக வற்றவைக்சவும். 

இதனையிறுத்து இதனுடன், 

பசுவின்பால் 1 மரக்கால் 

இளதீர் » 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் ல்
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செவ்வல்லிக்கொடி ஏலக்காய் 

செங்கமுநீர்க் கிழங்கு HA VILL COL. 

தேவதாரு அதிமதுரம் 
சந்தனத்தூள் சிறுநாகப்பூ 

செண்பகப்பூ கோஷ்டம் 

லவங்கப்பட்டை சாதிக்காய் 

கிராம்பு இலவங்கப்பத்திரி 

சுச்சோலம் வெந்தயம் 

செவ்வியம் Binge” 

இவைகளை வகைக்கு $ வராகனெடை வீதமெடுத்து முன் 
சொன்ன கஷாயம் விட்டரைத்து, அப்படியே கஷாயம் கலத்து 
எண்ணெயுடன் கலந்து 3 நாட்கள் உஊவறவைக்கவும். 4வது நாள் 
அடுப்பின் மேலேற்றிப் பக்குவத்தில் இழக்கவும், 

வெதுவெதுப்பாக இருக்கையில் 

புனுகு, பச்சைக்கற்பூரம் இவைசளை ($ வராகனெலை ட 
வீதம் சேர்த்துப் பனியில் வைக்கவும், 

பித்த எரிச்சல் குணமாகும். 

கைன ere 

அமிர்தவல்லித் தைலம் 

அவனக் (0) கவை. 

அம்ருதவல்லியு னெல்லிப்பருப்பு லாமிச்சு ஆள: 
வெட்டிவேர் கொடுப்பைவேர் ௩ள்னாரிவேரும் 

சமுதமிருகையாநங் த௲ரையுடன் மாளே 
சரியாக வொவ்வொன்று தானறிந்திடவே
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தமிறியென ரீர்தூணி குறுணியா யெரித்துத் 

தரித்த ரீர்னனாழி யானபின் வடித்து 
கமிழகிலம் ஈன்னாரி கைச்சோலமேலம் 

குண்டில் வெண்ணெய் தக்கோல மதுரமது மதுவே (61) 

வதுவையே கோட்ட மிலவங்கப்பட்டை 

மாஞ்சில் வருசெவ்வல்லி லாமிச்சம்வேரு 

துவிவடன்ரோகின? சிறுநாகப்பூவு 

மிகலு நெஞ்சந்தனம் சாதிக்கா யென்ன 

முதிராத விழலரிசி வெட்பாலை யரிசி 

முறைமையா யரைத்து முறையாக வைகரையே (02) 

கரைத்த நிறைகற்கம் கஷாயமிள ரீருங் 

கண்ணான ஆவின்பா லெண்ணெய் 

சரியாக மரத்திலிடு புழுகுசட்டங் கற்பூரம் 

வன்னமுள்ள குங்குமகஸ் தூரிகூடி 

வரத்துடன் மிகுத்திட வெரித்திடு வடித்து 

"வன்பித்தம் அத்திசுர மூத்திரவிருத்தி 
சிரத்திலிடு ரீமூழ்கு நேத்திரரோகங்கள் 

தீருமிது மேகவித முட்டிணயெரிவு போமே (63) 

(இ-ள்) 

சீந்தில்கொடி. நெல்லிபருப்பு 

விளாமிச்சம் வோர் வெட்டிவேர் 

கையாந்தசரைவோர் நன்னாரிவோ் 

இவைசளை ஒரு பாத்திரத்திலிட்டுத் தண்ணீர் 4 மரக்கால் 

விட்டுஅடுப்பின் மேலேற்றி 1 மரக்கால் ஆகும்வரை யெரித்து 

வடி.க்கட்டிக் கொள்ளவும். 

அகில்கட்டை நன்னாரிவோர் 

சச்சோலம் ஏலக்காய்
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கண்டில்வெண்ணெய் தக்கோலம் 
அதிமதுரம் கோஷ்டம் 

இலவங்கப்பட்டை சடாமாஞ்சில் 

செவ்வல்லிக்கொடி, இலாமிச்சம் வோர் 
கடுகுரோகிணி சிறுநாகப்பூ 

செஞ்சந்தனம் சாதிக்காய் 

விழலரிசி வெட்பாலையரிசி 

இவைகளைக் சுஷாயம் விட்டரைத்து, 

இளநீர் 4 படி 

பசுவின்பால் ஷ் 

நல்லெண்ணெய் த 

இவைகளுடன் கரைத்துப் புனுகு சட்டம், பச்சைச் 
கர்ப்பூரம், குங்குமப்பூ, கஸ்தாரி இவைகளை வகைக்கு 
1 வாரசுனெடை வீதமெடுத்துக் கூட்டி எரித்துப் பதத்தில் 

இறக்கவும். 

பித்தம், அஸ்திஜ்வரம், மூத்திரவிருத்தி, சரோ ரே௱ஈகங்கள், 
நேத்திர ரோகங்கள் மேக உஷ்ணம், எரிச்சல், முதலானவை 
நீங்கும். 

— o—— 

அம்ருதவல்லி எண்ணெய் 

அவையவை (0) ——— 

சீந்திலுட பெருங்கொடிகள் பல நூறதாகச் 
சிறுகவே தானறுக்கி யிடித்துச் சேர்த்து 

சாந்திடவே பதினாறு மரக்கால் தண்ணீர் 
சாரவே தான்விட்டு அஞ்சுநாளூறி 

சேர்ந்தபடி காய்ச்சிய தூணியாகத் 
திறமாக நல்லெண்ணெய் நாநாழி கூட்டிப் 

போந்திடவே கற்கமது புடல்வேர் முத்தம் 
பொருந்து பங்கம் பாளைவேர் சித்தமட்டிவேரே (64)
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மட்டான சாறணைவேர் யூமத்துவேரும் 

வல்லியங் காம நன்னாரி மிருவேலி வேருந் 

தட்டாநே மானேகேள் சாஸ்திரவேதியுமே 

சந்தனஞ் சதகுப்பை சாஸ்திர வேதியுமா 

யெட்டாத சரளதேவ தாரமிலவங்க 

மிலுப்பைப்பூ நாகப்பூ பச்சிலைகச் சோலம் 

கட்டான கற்பூரங் குங்குமப்பூவுங் 

கடிய நாவிச் சட்டமுடன் தக்கோல வித்தே (65) 

வித்தான த௲கரைவிரை ஞாழல்பூவரத்தை 

விளங்குசெஞ் சந்தனமேலம் வருகோஷ்டம் , 

சித்தான சுக்குடன் கொத்தமல்லி ரோகிணி 

தெருவைமுந் திரிக்கனி கண்டில்வெண்ணெய் 

சத்தாக விதனாலு கழசெஞ்டை யரைத்துச் 

சாரமுள கஷாயமது மீறு நீ கரைத்து 

நன்றாக நாலுநாள் வெச்செனவே வைத்து 

நன்மையுடன் மெழுகுபதம் £ீர்கண்டு வடியே (66) 

(இஸ்) 

சீந்தில்கொடி. 100 பலம் எடுத்துச் சிறுசிறு துண்டுகளாக 

தறுக்கி இடித்து, ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு, 16 மரக்கால் தண்ணீர் 
விட்டு 5 நாட்கள் ஊறவைக்கவும்; 

பின்னர், 

அடுப்பின் மேலேற்றி 4 மரக்காலாக வற்றவைக்கவும், 

இதனுடன் 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 4 படியும் சேர்த்து, 

பேய்ப்புடல் வோர் கோரைக்கிழங்கு 

ஏித்தாமுட்டிவோர் சாறணைவேர்



நன்னாரிவேர் 

கொடுக்காய்ப்புளி 

சதகுப்பை 

இலவங்கப்பட்டை 

நாகப்பூ 

கச்சோலம் 

GIONS 

தக்கோலம் 

ஞாழல்பூ 
செஞ்சந்தனம் 

கோஷ்டம் 

கொத்தமல்லிவிதை 

திராக்ஷப்பழம் 
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ஊமத்தைவகோர் 

வெட்டிவேர் 

சந்தனத்தூள் 

சரளதேவதாரம் 

இலுப்பைப்பூ 

பச்சிலை 

!।ச்சைக்கர்ப்பூரம் 

புழுருச்சட்டம் 

குகரைவிகதை 

சிற்றரத்தை 
எலக்காய் 

கடுகுரோடுணி 

கண்டி.ல்வெண்ணெய் 

ஆடுகீண்டாப்பாளை வேர் 

இவைகளை $ பலம் வீதமெடுத்துக் கஷாயம் விட்டரைத்து 

எண்ணெயுடன் குழைப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி 4 நாட்கள் 

சிறுகச்சிறுக எரித்துப் பதத்தில் 

கொள்ளவும், 

இறக்கி வடிக்கட்டி வைத்துச் 

இத்தைலத்தை ஸ்நானத்திற்கு உபயோகிக்சவும். 

  

௦ 

  

அம்ருதவல்லித் தைலத்தீனால் தீரும்: நேரய்கள் 

Comnneccen (0) eee 

கண்டதோ ரமுதவல்லி யெண்ணெய் கேளும் 

கண்ணோவு தலைகோவு காசமது தீரும் 

மண்டாத நன்னெரிவு வாதசுரோ ணிதமும் 
வருபித்தம் நாற்பதுமானனையீர்!' மேகம்
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ஒண்டாது உடல்காய்ச்சல் மண்டைதனில் வெட்கை 

யுள்ளபிணி தள்ளியே மெள்ளிவிடு மென்றே 

கொண்டாடி நீமுழுகு யுடலெங்கும் குளிர்ந்து 

மெய்தானுடல் வளர்ந்திடும் நிறைந்தே (87) 

(இ-ள்) 

கண்ஷணேய்கள், தலைவலி, சாசம், எரிச்சல், வாத சோணிதம் 

40 வகை பித்தங்கள், மேகம், உடல் காய்ச்சல் மண்டைக் 

குடைச்சல், வெட்கை, முதலானவை இரும். 

  

௦ 

  

செவ்வின நீர்த் தைலம் 

  

௦ 

  

செவ்விளரீர் நாழியெண்ணெய் நாழிசீராவின் பால்நாழி கற்கமதி 

மதுரம் 

இவ்விலவங்கமி லாமிச்சு மிருவேலி செங்கழுனீரிலங்கு கோஷ்டம் 

மைவிழியாய் ஈன்னாரி மாஞ்சில் தனியேலம் வருபச்சை கச்சோலம் 

மடவிக்கச்சோலம் 

கெவ்விவளர் தாமரைவேர் £ீர்வள்ளிக் கிழங்கு கேளினியமுடித்தக் 
காசுடனிறைத்தே (68) 

நிரைகின்ற சந்தனமகில் தேவதாரம் நேரினிய செண்பக மரத்தைச் 

சாதிக்காய் 

உறைகின்ற சுண்டில்வெண்ணெய் கர்ப்பூர முற்றபடி தக்கோல 

விற்றுடன் வகைக்கு 

பொறை கொண்டுநாலு கழஞ்செடையரைத்து புழுகுசட்ட 
முடனெரித்தினி வடித்தே (89) 

வடிவா லிளநீர் நஈல்லெண்ணெதன் வகைகேள் மண்டி தன்னெரி 
காச நீர்கருத்து 

கொடிதான் செவ்வேர் படலம்வெண் மாசிநொளச்சுடர் வெண் 

குத்து ரேத்திரச்சிவப்பு



. 252 

விடிவெறுகண் செம்மலச்சுத்துடன் பிரிதல் விழியில்நோய் பித்த 

கோயுட்காய்ச்சலோடு 

துடியான வடிவுடைய மானே! நீகேள் சொல்லரிய செம்மையுட் 

ளெண்ணெயதுவாமே (70) 

(இ-ள்) 

செவ்விளநீர் 1 படி 
நல்லெண்ணெய் 1 படி 

் பசுவின்பால் 1 படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

அதிமதுரம் கிராம்பு 
இலாமிச்சம்வோர் வெட்டிவேர் 

செங்கழுநீர்க்கிழங்கு கோஷ்டம் 

நன்னாரிவோ் சடாமாஞ்சில் 

ஏலக்காய் பூலாங்கிழங்கு 

அடவிக்கச்சோலம் தாமரைக்கிழங்கு 

தண்ணீர்விட்டான் கிழக்கு 

கோரைக்கிழங்கு .... சந்தனத்தூள் 

- அகில்கட்டை தேவதாரு 

செண்பகமொட்டு சிற்றரத்தை 

சாதிக்காய் கண்டில்வெண்ணெய் 

பச்சைக்கற்பூரம் தக்கோலம் 

இவைகளை வசைக்கு $ வராகனெடை (ழ பலம்) வீதம் 

எடுத்து நன்றாக இளநீர் விட்டரைத்து, நன்றாக வரைத்து 
எண்ணெயுடன் கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப்பதத்தில் 

இறக்கவும், புழுகு சட்டம் 11 வராகனெடை எடுத்துச் சிறுசிறு 
துண்டுகளாக்கி எண்ணெயுடன் போடவும்,
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இதனால் தலைமுழுகிவரக் கண்ணெரிச்சல், காசநீர், செவ் 
வோர், படலம், வெண்மாசு, வெண்குத்து, நேத்திரச்சிவப்பு, 
செம்மல், சுத்துப்பிரிதல், விழிநோய், பித்தநோய், உட்காய்ச்சல் 
முதலான நோய்கள் தரும், 

  

மேரரெண்ணெய் 

  ௦   

மோர்குறுணி நல்லெண்ணெய் நாழியதுகூட . 

முற்றியது சித்தமுட்டி வேர்பலம் நாலாக 

சேர்மதுரம் வெட்பாலை கோட்டம் விழலரிசி 
செங்கழுநீர் மஞ்சிஷ்டி. யேல மிலவங்கம் 

காரகிலம் செவ்வல்லிப் பெருங் குறும்பை கடுகு 
ரோகணிலாம் பிச்சுரு வேலிகந்தம் 

சீர்வளரரத்தையமுக் கிராவரக்குச் 
சேர்முற்றங் கச்சோலம் பச்சிலையுமானே (71) 

மானனையீர்.! தாமரை வளையம் வகைக்கு 

மதுநாழிக்குக் கழஞ்செடையும் வாகாய் 

தேனனைய மொழிமதுர சேரவே யரைத்து 

தீர்க்கமுடன் காய்ச்சிவடி. வார்த்திடுமுழுகு, 

யேனனவே உள்வளருமுட் காய்ச்சல் வெப்பு 

இளைப்பான  மெய்யுடல் தழைப்பாக வருகத்தானி 

சொன்னபடி. நாலுநாள் முறையேநப்பாது [தனைச் 

முழுகு மதுகைப்பு விடுபுளியே (72) 

(இ-ள்) 

Gromit 1] மரக்கால் 

நல்லெண்ணெய் 1 படி. 

இற்ருமுட்டி வோர் 4 பலம்
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அதிமதுரம் வெட்பாலை 

கோஷ்டம் விழலரிசி 

செங்கமுறீர்க்கிழங்கு மஞ்சிஷ்டி 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

HAUL COL, செவ்வல்லிக்கொடி 

பெருங்குறும்பை FOG 

கடுகரோடுஸி இலாமிச்சம்வோர் 

வெட்டிவோ் சந்தனத்தாள் 

சிற்றரத்தை அமுக்கிராக்கிழங்கு 
அரக்கு கோரைக்கிழங்கு 

சுச்சோலம் பச்சிலை 

தாமரைவளையம் 

இவசளை வகைக்கு ]$ வராகனெடை ஸவீதமெடுத்து 
அடுத் து மோர்விட்டரைத்து, நல்லெண்ணெயுடன் குழப்பி 

அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் வடித்து இறக்கவும், 

இதனால் தலைமுழுகசிவர 

உட்காய்ச்சல், வெப்பு முதலானவை 4 முழுக்குக்குள் 

இரும். 

பத்தியம்;- 

சுசப்பு, புளிப்புச் சுவையுள்ள பதார்த்தங்களை நீக்கவும். 

  

௦ 

சித்தரமுட்டித் தைலம் 

ணை: அ: :. 

குறுந்தோட்டித் தண்ணீர் மிட்டான் 

கூட்டியே யெடைகொண் டங்கே
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சிறந்திடத் தூணிரீருந் தெரிந்துகா நாழியாக்கி 

அறிந்துநா நாழியெண்ணெய் அதனுடன் நெய்தல் 

பிறந்தகி லேலங் கோட்டம் 

பெருங் குறும்பைசுக்கு மாஞ்சில் 

நறுந்திகழ் சத்தமிலவங்க 

மிலைகாடு செவ் வல்லிதானே 

தானிலா மிச்சைகச் சோலம் 

தனியகாற் கழஞ்சரைத்து 
ஆனகாடி யாவின் பா 

லதனின் தயிரும் நாகாழி 

கான்வெள்ளாட்டுப் பால் நாநாழி 

கலந்து கரைத்து காய்ந்தவெண்ணைய் 

மானே வடித்து நீ முழுகு வாதபித்த 

௬ரம் சிலேத்மம் வராதென்றோர் முனிவோரே 

(இ-ள்) 

[கொட்டி 

(73) 

(74) 

சிற்றாமுட்டிவோர் தண்ணீர்விட்டான் இழங்கு 

இச்சரக்குகளை 10 பலம் வீதவெடுத்து, இடித்து 4 மரக்கால் 

சுத்த ஜலம் விட்டு 4 படியாக வற்றவைத்து 

நல்லெண்ணெய் 4 படி விட்டு ஒன்று கலந்து 

நெய்தல் கிழங்கு கொட்டிக்கிழங்கு 

HAVEL COL ஏலக்காய் 

கோஷ்டம் பெருங்குறும்பை 

சுக்கு சடாமாஞ்சில் 

சந்தனத்தூள் கராம்பு 

செவ்வல்லிக்கிழங்கு இலாழிச்சைவோர் 

கச்சோலம் 

சுத்தமான
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இவைகளை 5 வராகனெடை வீதமெடுத்துத் தண்ணீர் விட்டு. 

நன்றாக வரைத்து, 

காடி 4 படி 

பசுவின் பால் 4 படி 

தயிர் 4 படி 
வெள்ளாட்டுப்பால் 4 படி 

இவைகளை அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கி 

வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும், 

இதனைத் தலைமுழுச 

வாதம், பித்தம், சுரம், சிலேத்மம், இவைகள் தரும், 

  ௦   

சர்வகுலரந்தகத் தைலம் 

    

௦ 

.நிலவாகைக் காரைப்பட்டை நெருஞ்சில் செருப்படிசீந்தில் 
கொத்தாள் 

நலதான பொன்னாங்காணி நாவலாவாரை வேர்ப்பூலாவு 

மிலகு தாமரை முத்தமிரு கொச்சி சிறுக்கீரை குப்பைக் கோவை 

பிலமான அருகன்னப் பேர்மட்டிச் சித்தமட்டி நீர்ப் பூலாவே (75). 

ஆலம்விழு தாலம்பட்டை அழுக்கிரா வொதிமுசுட்டையத்திபுங்கு 

வேலோடு விலுப்பை முன்னை மிளகரணைச் செங்கத்தாரி ஈீர்முள்ளி 
சாலவே வசம்பு நெய்தல் சங்குசாறடை குறிஞ்சி வேளை£லி 

பாலுரை வேலிப்பருத்தி வெண்பருத்தி ஈஞ்சிக்கொடி எ்காயா் 

(76
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மேவுபூவரச௬ு ஈறுவிலிவேம்பாடம் கண்டங்காலி தாதளை 

காவினி லுப்பைத்துளிர் வில்வக் காயுடன்வேரு மாதளை 

முருங்கைக் கொண்டு 

நாயுருவி யிலந்தைக் கிலுகிலுப்பை நாரத்தைநாரி பொள் 
் _ முசுட்டை 

தாவுநற்ராழை கீழாநெல்லி கரிசாலந்தன் கொடிவேலி கூறே (77) 

கூறிடு முசுமுசுக்கைக் கொட்டைக்கரந்தை காவேளைதோடை 

மாறிடு முக்காவேளை மருவிடு மல்லிரெண்டு வருகுவாகை 

தேறிய மூக்குரட்டை தண்ணீர்விட்டான் செங்கழுரீர் 
நெய்தல் கொட்டி துளசி 

வேருடன் வெவ்வேறு பலங்களஞ்சாய் வேர்களும் 
பட்டையாமே (78) 

ஆயில்பலமும் பத்து அழுக்கிரா வரத்தைபத்து திரிபலை 
மூவஞ்சாக 

சேயினிச்சிறுக வெட்டிச்சேர்த்து ரீ யிடித்து பதினாறு புனலுஞ் 

சேர 

காயிற்கஷாய மூன்றுநாள் காய்ந்துவற்றிப் பதக்கதுவே காணச் 

'சாயசெவ் விளரீர்குறுணி ஆட்டுப்பா லிருபடியாவின் 
பால் படியிரண்டே (79) 

இருண்ட நல்லெண்ணெய் பதக்குவிட்டு மிதனோடு கலந்தது 
மிளகு பதினாறுபலந் 

திரண்டிட உடைத்துப் போட்டுச் சேர்த்திட வத்திக்காய்ந்து 

மருந்துடன் தைலமூழ்க வருசய மிருமல் வாதகாசம் 

போகுமந்திடச் 'சர்வரோகம் போய்விடு முறுதிதாளே (80) 

(இ-ள்) 

நிலவாகைவோர் காரைப்பட்டை 

நெருஞ்சில் செருப்படி 

சிந்தில்கொடி. கொத்தான் 

17



பொன்னாங்காணிவோ் 

ஆவாரைவோர் 

தாமரைக்கிழங்கு 

கருதொச்சி 
சிறுக்ரை 
"கோவை 

பேராமுட்டி 

நீர்ப்பூலாவோர் 

ஆலம்பட்டை 

ஓதியம்பட்டை 

அத்திப்பட்டை 

வேலம்பட்டை 

முன்னை 

செங்கத்தா.ரிவோ் 

வசம்பு 

சாங்கம்வோர் 

குறிஞ்சி 
அவுரிவேர் 

வெண்பருத்தி 

(per Ger Bey it 

. தீறுவிலிவோ் 

கண்டங்கத்தரி 

இலுப்பைத் துளிர் 

வில்வவேர் 

முருங்கைபட்டை 

இலந்தை 
தாரத்தைவோர் 

பொன்முசுட்டை 

செங்கழுநீர்க்கிழங்கு 

கொட்டிக்கிழங்கு 
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நாவல்பட்டை 

பூலாவேர் 
கோரைக்கிழங்கு 

வெண்ணொச்9 

குப்பைமேனி 

அருகம்புல் 

சித்தாமுட்டி 

ஆலம்விமுது 
அமுக்கிராக்கிழங்கு 

முசுட்டைவோர் 

புங்கம்பட்டை 

இலுப்பைப்பம்டை 

மிளகரணை 

நீர்முள்ளி 

நெய்தல்கழங்கு 

சாறடைவேர். — 

வேளைவோர் 

வேலிப்பருத்தி 

ஈஞ்சிக்கொடி 

பூவரசு 

வேப்பம்பட்டை 

தூதுவேளைவேர் 

வில்வக்காய் 

மாதுளை 

நாயுருவி 

கிலுகிலுப்பைவே 
நன்னாரி 

தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு 

தெய்தல் 

துளடி
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இவைகளை வகைக்கு 5 பலம் இீதமெடுத்துக் கொள்ளவும், 

இதனுடன், 

ஆயில்யப்பட்டை 10 பலம் 

௮முக்கிரா.க்கிழங்கு 

சிற்றரத்தை ” 
கடுக்காய்த்தோல் 3 பலம் 

நெல்லிவற்றல் wa 

தான்றித்தோல் is 

இவைகளைச் சிறுசிறுதுண்டுகளாச வெட்டி ஒரு பாத்திரத்தி 

லிட்டு 16 மரக்கால் சுத்தஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 3 

நாட்கள் எரித்து, 2 மரக்காலாகும் வரை வற்றவைக்கவும், 

இதனுடன் 

நல்லெண்ணெய் ஃ மரக்கால் 

செவ்விளநீர் 1 ப 

ஆட்டுப்பால் 1 ” 

பசுவின் பால் 1 a 

இவைகளை யொன்று கலந்து, மிளகு 16 பலம் உடைத்துப் 

போட்டு எரித்து பதத்தில் இறக்கவும், 

இதனால் தலைமுமுக 

சயம், இருமல், வாதகாசம், சர்வரோகம் முதலானவை 

தீரும்,
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சேவகனார் ஏண்ணெய் 

  

௦ 

  

சேவகன்பூடு பன்னிரு பலமும் 

சித்தமல்லி பேர்மல்லி பெருவாகை குமிழும் 

மேவினிய கூவிளை நெருஞ்சில் பாதிரி 

வழுதலைகண்ட மிக்கவேர் பலம்பத்து மிகவுடனிடித்து 

தாவுபுனல் எண்குறுணி குறுணியென வடித்து 

சாற்றரிய உளுந்துட கஷாய மதுவிட்டு 

ஈவு நல்லெண்ணெய் நாநாழிகொண்டு 

இதனாடு கற்கமிடு மருந்ததாமே (61) 

மருந்தாகு மரமஞ்சள் சரளதேவ தாரமது கோட்டம் 

மதியுப்புச் சதகுப்பை சிங்கிகச்சோலம் 

பெருந்தான சந்தன மதனோடுசுக்கு 

பேர்த்தமிடு மதுரமமுக்கிறா வாக்கும் 

வருந்தாதகுன்றி சாறடை நாய்வேளை வெருகு 

வாலுளுவை வசுவாசி சேவகனார் தோடும் 

அருந்தியே நாற்கழஞ்சாகவே யரைத்து வடித் 

தெண்ணெய் 
ஆமூழுகு காசமிருமலது விடுமே (92) 

(இ-ள்) 

சேவகளார் பூண்டு 10 பலம் 
சித் தாமல்லி வில்வம் 
பேராமல்லி . நெருஞ்சில் 

பெருவாகை பாதிரி 

குமிழ் வழுதலை 

STL WHS Bl) 

இவைகள் வகைக்கு [0 பலம்
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இவ்விரண்டையும் சிறுசிறுதுண்டுகளாக வெட்டி. இடித்து 

8 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி 1 மரக் 
காலாகும்வரை எடுத்து வடிக்கட்டி, 

உளுந்துக்கஷாயம் 1 மரக்காலும் 

நல்லெண்ணெய் ” 

மரமஞ்சள் சரளதேவதாரு 

கோஷ்டம் இந்துப்பு 

சதகுப்பை குற்கடசரிங்கி 

_ சுச்சோலம் , சந்தனத்தூள் 

சுக்கு அதிமதுரம் 

அமுக்கிராக்கிழங்கு குன்றிமணி 

சாறடைவோ் நாய்வேளை 

வெருகங்கிழங்கு வாலுளுவையரிசி 

இலவங்கப்பத்திரி சேவகளார் பூண்டு 

இவைகளை வகைக்கு 5 வராகனெடை வீதமெடுத்து கஷாயம் 
விட்டரைத்து எண்ணெயுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி 
கொதிக்கவைத்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனால் தலைமுழுக 

காசம், இரும்ல் முதலான நோய்கள் தீரும். 

  

—— an) 

துவர்தேசாதிந் தைலம் 

  

a 

சொன்னதோர் துவர்தேசிக்குத் தூதுவேளை யாடாதோடை 

பொன்னாவரை தெழக்கொடி. சங்குபேராமுட்டி பிரமிச்சாறு 

முன்னான் குப்பை காலிவழுதலை கையார் தகரைச் சாறுமேவி 

முன்னாழி யொவ்வொன்று பாலுமீர்காழி முன்னாுழி யெண்ணெய் 
ஆட்வே (83)
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அடவான சிறுதேக்குத் திரிகடுகு மதிவிடைய மநிமதுர மரத்தை 
சிங்கி 

புடமான மிந்துப்புத் திரிபலைகடுகு ரோகிணி பொருந்து 
உடனாகு சிறுமூல மிலவங்கம் சந்தம் வொளிதேவதாரமெனவே 
திடமாக முக்கழஞ்சது கொண்டு வடியெண்ணெயெலிகடி 

மந்தாரப் பமித்தகாச மருந்துவிடுமே (84) 

தாதுவேளைச்சாறு 

ஆடாதோடைச்சாறு 

வமுதலைச்சாறு 

கையாந்தகரைச்சாறு 

பொன்னாவாரைச்சாறு 

தெழக்கொடிச்சாறு (கழல்கொடிச்சாறு) 

சங்கிலைச்சாறு 

பேராமுட்டிச்சாறு 

பிரமிச்சாறு 

கூப்பைமேனிச்சாறு 

சண்டகத்தரிச்சாறு 

இவைகள் வகைக்கு 3 படி 

பசுவின் பால் 2 படி 
சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 3 படி 

இவைகளை யொன்று சலந்து, 

சிறுதேக்கு சுக்கு 

இப்பிலி மிளகு 

அதிவிடையம் அதிமதுரம் 

சிற்றரத்தை கற்கடசங்கி 

இந்துப்பு கடுக்காய்த்தோல் 
நெல்லிமுள்ளி 

தான்றிக்காய்த்தோல்
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கடுகரோகிணி இப்பிலி (யானை) 

கிராம்பு சந்தனந்தாள் 

தேவதாரம் 

இவைகளை 34. வராகனெடை வீதமெடுத்து ஏதேனும் ஒரு 

சாறுவிட்டு நன்றாகவரைத்துச் சாறுகுழப்பிய எண்ணெயுடன் 

சேர்த்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்து பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனால் தலைமுழுகவர 

எலிகடிகள், மந்தாரகாசம், பித்தகாசம் முதலானவை 

நீங்கும், 

    

அஸ்வகந்தி பலரராக்சி௨த் தைலம் 

  

  ௦ 

அழுக்கிறாவேர் பன்னிரு பலமுமாக மிதஷனோே டொத்தபலம் 

சமுக்கமான 8ீர்வள்ளி தானேயிருபது பலமென்ன 

வழுத்தமுத்தம் நூறுமலமரன குறுமட்டி வேர்பத்து 

நிமுத்த அரத்தை யஞ்சுபலம் நின்சிறுதேக்குப் புலமஞ்சே 

(85) 

பலந்தான் மருளின் கிழங்கொன்று பண்புஈன்னாரி பலமொன்று 

செலமேயாறு மரக்காலில் சேர்த்தே யிடித்துக் காய்ச்சி 

'யொன்றாுப் 

நலமா மெண்ணெய் படியிரண்டு நாலுபடி காண்பாலதுவும் 

விலங்காத் தயிரின் படிநாலு மிகவே கூட்டிக் கலப்பதுவே 36 

(88)
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கலங்காத கஸ்தூரி மஞ்சன் செம்புளிச்சைக் காராகில் 
சந்தண மிருவேலி வெட்டி 

௩லங்காத மரமஞ்சள் மதுரமோடு கோட்டம் 

் நள்றாக ரோகிணி மஞ்சட்டிகூட 
, மலங்காது வகைக்கு நேரரை பலமரைத்து 

வடித்தெண்ணெய்ப் பூசுவுடல் வார்த்து நீ முழுகத் 
துலங்காகு முட்சுடாச் சூதிகாவாயுத் 

துலைந்துகொண்டு சயரோகம் வழிகொண்டு 
போமே (87) 

(இ- 

அமுக்கிராக்கிழங்கு 12 பலம் 

தண்ணீர்விட்டான் கழங்கு 2 ,, 

கோரைக்கிழங்கு 100 ,, 

எற்றாமுட்டிவோ் 10, 

சிற்றரத்தை 5 ஒ 
சிறுதேக்கு 5 ,, 

மருளங்கிழங்கு [ 

நன்னாரிவேர் 1 +e 

இவைகளைக் கல்லுரலிலிட்டு ஒன்றிரண்டாசவிடித்து ஒரு 
பாத்திரத்திலிட்டு 6 மரக்கால் ஈுத்தஜலம் விட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி எரித்து எட்டிலொன்றாக . வற்றவைத்து இறுத்த 
கஷாயத்துடன், 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 2 படியும் 

2° பசுவின்பால் 4 

தயிர் 4. 

ae 

” 

சேர்த்து ஒன்று கலந்து, 

கஸ்தூரிமஞ்சள் செம்புளிச்சை 
அகில்கட்டை சந்தனத்தூள் 

வெட்டிவோர் மரமஞ்சள்
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அதிமது£ம் கோஷ்டம் 

சுடுகரோரோ கிணி 1மஞ்சிஷ்டி 

இவைகளை வசைக்கு ந பலம் வீதமெடுத்துக் கஷாயம் 

- விட்டரைத்து, முன் கூட்டிய மருந்துடன் குழப்பி அடுப்பின் 
மேலேற்றி எரித்துப் பக்குவமாக்கி இறக்கவும். 

இதனால் தலைமுழுகிவர 

காங்கை, சூதிகாவாயு, சயரோகம் முதலான நோய்கள் 

இரும், 

  
  

வில்வரதித் தைலம் . 

  

௦   

வில்வயிலை வெத்திலை மிகுத்த நாரத்தை 

வீரொதியந் தோல் நிம்பம் தனையோடொக்க 

வல்லதொரு காடியாதண்டை புங்கு 

வளரூசி மல்லிகைவேர் அழிஞ்சிலோடு 

நல்லகுப்பை மேனியோர் கடுகரோகணி 

நாறுசின்னிக் கழற்சியிலை முதலாய்க்கூட்டி 

செல்லவெள்ளி லெண்ணைய் விட்டுக் காய்ச்சிழுழ்க 

சிரஸிலெழு ரோகமெல்லாக் தீர்ந்து போமே (98) 

(இ-ள்) 
வில்வயிலை வெத்திலை 

நாரத்தையிலை ஓதியந்தோல் 

திம்பம் ஆதண்டை 

பங்கு ஊளசிமல்லிகைவோர் 

அழிஞ்சில் கூப்பைமேவி
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கடுகரோகிணி சின்னியிலை 

Sip Aula 

இவைகளை $ பலம் வீதமெடுத்துக் காடிசேர்த்து: நன்றாசு 
"வரைத்து . நல்லெண்ணெய் $£ சேருடன் குழப்பி அடுப்பின் 
மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

இதனைத் தலையில் தேய்த்து முழுகவும், 

சிரோ ரோகங்கள் தீரும், 

  

௦ 

  

மரஷத்தைலம் 

  0   

உளுந்தொருபதக்கு நீர்தானுடன் பதினாறுநாழி 
அறுந்திடக் காச்செட்டொன்றா யந்தரீர் வடி.த்துக்கொண்டு 

குளுந்ததி மதுரஞ்சுக்கு திப்பிலி மிளகிந்துப்பு 
நழுந்தசீரகங் கருஞ்சீரகங் கிராம்புநற் சாதிக்காயே (89) 

சாதிவெட். பாலைவித்துத் தன்னுடன் விழலின்வித்து 

நீதிகச்சோலம் தேக்கு மிகர்சரள தேவதாரம் 

பேதிசேர் கடுகரோகணி  பெருத்தசெண் பகப்பூ வரத்தை 
தீதிலா வெள்ளிலோத்திரப் பட்டைசீரி லவங்கத்தோடே 

(90) 

வங்கத்துப் பூதகரப்பான ரேணுகம் யானைத்திப்பிலி தகரம் 

மங்கைகேள்! மரத்தின் மஞ்சள் வகைக்கொரு கழஞ்சுகூட்டி 
இங்கிவை அழுக்கிராவே ரிதனுடன் பலமே சேர்த்து 
அங்கவை கஷாயத்தாலே யரைத்துடன் கலந்து சேர்ப்போம் (91) 

சேர்த்திடு யெள்ளினெண்ணெய் யீராதிவிட்டுக் காய்ந்து 
பேர்ந்திட வெரிந்திருத்துப் புலன்களுஞ் சிரசுமிட்டு
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சார்திட உள்ளுங் கொண்டால் தந்தவாயுச் செவிகோய்சூலை 
தேர்ந்து போம்பக்கவாயு செவிட்டுடன் வாதம்போமே (92) 

(இ-ன்) 
உளுந்து 2 மரக்கால் எடுத்து, ஒரு பாத்திரத்திலிட்டுச் 

சுத்தஜலம் 16 படி சேர்த்து எட்டிலொன்னாறாக வற்றவைத்து 
இறுத்து. 

அதிமதுரம் சுக்கு 

தப்பிலி மிளகு 

இந்துப்பு சீரசும் 
கருஞ்சீரகம் கிராம்பு 

சாதிச்காய் வெட்பாலைவித்து 

விழலரிசி கச்சோலம் 

சிறுதேக்கு சரளதேவதாரம் 

கடுகுரோகிணி செண்பகப்பூ 

சிற்றரத்தை வெள்ளிலோத்திரப் 
பூதகரப்பான்கட்டை கிராம்பு [பட்டை 

காட்டுமிளகு யானளைத்.திப்பிலி 

Agr Key tb மரமஞ்சள் 

இவைகள் வகைக்கு 114 வராகனெடை 

அமுக்கிராக்கிழங்கு 2 பலம் 

இவைகளைக் கஷாயம் விட்டரைத்துக் கஷாயத்துடன் 

சுத்தமான நல்லெண்ணெய் 2 படியும் விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கி வடிக்கட்டி வைத்துக் 

கொள்ளவும். 

இத்தைலத்தைத் தலையில் தேய்த்துக் கொண்டு, உள்ளுக்கும் 

1 ஸ்பூனளவெடுற்து உட்கொண்டால்,



268 

தந்தவாயு, செலிநோய்கள், சூலை, பகவாதம், செலிடு, 

வாதரோகங்கள் முதலானவை தீரும், 

  

Yo வெலை 

நவகண்டத் தைலம் 

  

௦ 

  

ஆதண்டை வேர்புங்கின்வே ராடாதோடை 

யழிஞ்சில் வேராமணக்குப் பாலூாடுவை சீந்தில் 

மூதண்ட மாமிகு சாரணைவேர் முன்னை 

மூக்கிரட்டைம் பாச்சோற்றி பேய்ப்பாச்சோற்றி 

மீதண்ட கிலுகிலுப்பை கொடிவேலி யெருக்கு 

வேளைகாவேளை முக்காவேளை நாய்வேளை 

வாதுண்ட குழலாதண்டை.. யிருமட்டி, மருதாணி 

வருகாஞ்சேறி மேலியாலின் வோ£வே (93) 

பாவட்டை முருக்குச் செருப்படியின் வேரும் 

படர்கொம்மட்டி நொச்சி தழுதாழை யூமத்தை 

மேவட்டத் திருப்பி முருவிலி இலந்தை வேலிப் 

பருத்திவன மல்லிகை வெள்ளறுகு 

காவெட்டி சடைச்சி பேய்மருட்டி கறணைக் 

கரிசாலம் வெள்ளை காக்கணமும் வாய்செங்கத்தாரி 

மேவெட்டுத் தாதளை படோல பிரமிசூரி 

மிளகறணை கெளதும்பை முருங்கை நிலரெல்லி 
வன்னெற்றே (94): 

வன்னிலத்தில் விளாவேர் மணித்தக்காளி கள்ளி 

மருவுதில்லை மாவலிங்கை அழுக்கிறா மகிழும் 

நன்னிலத்திலக் குமிழ்பாதிரி பேய்முன்னை 

நற்பூளை நெருஞ்சில் சிவத கல்லிலுப்பைவேரு ம்
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மின்னினையீர் வனக்குறிஞ்சி உய்யகொண்டான் 

வேம்பின்வேர் புன்னை குதிரைவாலி வேரனிச்சை 
பின்னைவரு துளசிகுறுந்து பிராய்சின்னி 

பெருவெருகு அப்பைக்கிழங் கோடெண்ப தாமே (95) 

கிழங்குழுதல் வேர்வகைகள் தனிப்பலங்கள் 

பத்துகிளர் விடித்திட்டதனில் மிருகலநீர்புகட்டி 

களங்கமற மூணுநாள் காய்ந்துமுக் குறுணி 

கஷாயம் வடிகொண்டு கற்கமிடு மருந்து 

விளங்கமுடன் குக்கில்ரீர் வெட்டிசேங் கொட்டை 

வெளுத்தைப் பிசினோடு சீரகமிரண்டு 
வளங் கொள்கடுகுள்ளிவசை பெருங்காயம் 

வருகுப்பை மரமஞ்சள் அசமோதகமே (96) 

தகவினிய வெங்காரந் திரிகடுகரத்தை 

சரளதேவ தாரமகில் சவுக்காரம் மெவட்சாரஞ் 

செகமகிழு மதுரம்செண் பகமேலம் 

சீனக்கார மிந்துப்பு வளகிலுப்புடனே 

புகழ்சேர் கிராம்பு கேர்வாள மதனகாம 

பூதகரப்பான் வெம்பாடல் கோட்டம் சித்தரத்தை 

மிகநேர் விழால்சூடன் கற்பூரவல்லி 

வெட்பாலை யிலவங்கப் பட்டைரோசணியே (97) 

பட்டைமுதலொன்று நாழிக்க கழஞ்சாம்படி. சேர்த் 

தரைத்துக் கஷாயத்தில் முட்டித் 

துட்டெருமைக்கிடா மாட்டின் காதிர்குறும்பி துரகத் 

தின் குளம்பு கழுதைக்குளம்பு யெருமைக்குளம்பு 

மட்டலராய் யூர்க்குருவி மீத்தின்னி வெளவால் 

மானாகப் பச்சைப் பாம்பினுட கண்டம்
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திட்டமால் :வெள்ளெலி .மிவைகள் சரிகூட்டி 
சேர்த்துநீ ரெண்ணாழி மிருநாழி காய்ச்சி 

விட்டதனில் கூடவுஞ்செண்ணெ யுடனே 
வெவ்வேறு சரியாக வியன்றுரைப் பாயே (98) 

வியனான தேங்காமி னெண்ணெய் குருந்தெண்ணெய் 
மேலான.புன்னாக வெண்ணெவெள் எாட்டுநெய்யு 

மயராதே ஈவகண்டத் தைலமுங் கூட்டி 

ஆனபடி மூன்றுநாள் அனல்மீதிலூறிச் 

செயலாக நாலானாள் மெழுகுபதங்கண்டு 

திருந்தவடித் திடவுடல் மீதில்வாதங் 

துயரான சூலைகடிரோகங் குட்டம் 

சொல்லரிய சக்நித் துயரகன்றிடுமே 

(இ-ள்) 

ஆதண்டைவேர் 

ஆடாதோடைவேோர் 
ஆமணக்கம்வேர் 

சீந்தில்கொடி 

அறுகம்வோர் 

மூக்கரட்டைவேோர் 

'பேய்ப்பாச்சோத்தி 
கொடிவேலி 
நல்லவேளை 

நாய்வேளை 

சித்தாமுட்டிவோர் 
மருதாணிவோர் 

காட்டாமணக்கம்வோர் 

முருங்கைவோர் 

கொம்மட்டிவோ் 

ஊமத்தைவோர் 

முருவிலி 
வேலிப்பருத்தி 

(99) 

புங்கம்வோ் 

அழிஞ்சில்வேர் 
.பாலொடுவிக்கொடி 

சாறணைவோர் 

முன்னை 
பாச்சோ;த்தி 

கிலுகிலுப்பை 

எருக்கு 

முச்காவேளை 

குழலாதண்டை 
பேராமுட்டிவோ் 
காஞ்சோறிவோர் 
பாவட்டைவோர் 

செருப்படிவோ் 

தொச்சிவோ் 

கழுதாழைவேர் 

வட்ட த்திருப்பிவேர் 

இலந்தைவோர்



வெள்ளறுகு 

பேய்மருட்டி 

கரிசாலங்கண்ணி 

செங்கத்தாரி 

பேய்ப்புடல் 

நத்தைச்சூரி 
Gaver seb esis oat 

கீழாநெல்லி 

மணத்தக்காளி 

மாவிலிங்கம்வோ் 

மகிழம்வோர் 

பாதிரிவேர் 

பூளைவோ் 
சவதைவோர் 

காட்டுக்குறிஞ் சா 

வேப்பம்வேோர் 

முதியார்கூந்தல் 

துளி 

பிராய் 

வெருகங்கிழங்கு 

குறுந்து 
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காட்டுமல்லிகை 

சடைச்சிவோர் 

கறணைக்கிழங்கு 

வெள்ளைக்காக்கணம் 

தூதுவேளை 

பிரமி 

மிளகறணைவோர் 

முருங்சைவோர் 

விளாவேோர் 

கள்ளி 

அமுக்கிராச்கிழங்கு 

நிலக்குமிழ் 
பேய்முன்னை 

நெருஞ்சில் 
இலுப்பைவேர் 

உய்யங்கொண்டான்வேர் 

புன்னைவோர் 

காட்டுமல்லிகை 

சின்னிவோ் 

அப்பைக்கிழங்கு 

நத்தைச்சூரி 
இவைகளை வகைக்கு 10 பலம் வீ.தமெடுத்த, 'இடித்து ஒரு 

பெரும் முடாவிலிட்டு 24 மரக்கால் சத்த ஜலம் 6 சர்த்து, 

அடுப்பின்மேலேற்றி.3 நாட்கள் விடாமல் எரிக்கவும். 3 மரக்கா 
லான பின், கஷாயத்தை வடிக்கட்டி வைத்துக் கொள்ளவும், 

பின்னா் 

வாயுவிடங்கம் 

நீரடிமுத்து விதை 
வெளிச்சைப்பிசின் 

Bh CHEF I Sid 

பூண்டு 

குக்கில் 

சேராங்கொட்டை 

சீரகம் 

சுடுகு 
பெருங்காயம்



சதகுப்பை 

ஓமம் 

சுக்கு 

மிளகு 

சரளதேவதாரம் 

ஏலக்காய் 

இத்துப்பு 
கிராம்பு 

மதனகாமப்பூ 

சித்தரக்தை 
சூடம் 

வேம்பாரம்பட்டை 

கொத்துமல்லிவிதை 

லவங்கப்பட்டை 

இவைகள் வகைக்கு 
4 
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மரமஞ்சள் 

வெங்காரம் 

இப்பிலி 

சிற்றரத்தை 
செண்பகப்பூ 

சீனாக்காரம் 

வளையலுப்பு 

சுத்திசெய்தநோ் 

கோஷ்டம் [வாளம் 

பூதுகரப்பான்பட் டை 

விழலரிசி 

பச்சைக்கற்பூரம் 

வெட்பாலையரிசி 

குரோசானிஓமம் 

வீதமெடுத்து வராகனெடை * 

கஷாயம் விட்டு நன்டுக வரைத்து, அதிலேயே குழப்பி, 

எருமைக்கிடா மாட்டின் காதுக்குறும்பி 
குதிரைக்குளம்பு 

எருமைக்கொம்பு 

ஈத்தின்னிவெளவால் 

பச்சைப்பாம்புகண்டம் 

கழுதைக்குள ம்பு 

ஊர்க்குருவி 

வெள்ளையெலி 

இவைகளையும் சரியெடை கூட்டிக் தண்ணீர் 8 படி. விட்டு, 

அடுப்பின் மேலேற்றி 2 படியாகுமட்டும் எரித்து, 

அதனுடன் 

நல்லெண்ணெய் 

வேப்பெண்ணெய் 

இலுப்பெண்ணெய் 

குருந்தெண்ணெய் 

வெள்ளாட்டுநெய் 

ஆமணக்கெண்ணெய் 

புங்கெண்ணெய் 

தேங்காயெண்ணெய் 

பின்காக்கோட்டை 

[எண்ணெய்
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இவைசளை வகைக்கு 1 நாழி கலந்து அடுப்பின் மேலே;றிச் 
சிறுசுச்சிறுக 3 தஈட்கள் அனல்மீதுவைத்து எரித்து, 4-வது 
நாளன்று மெழுகுபதத்தில் இறக்கவும், 

இத்தைலத்தை உடலில் பூசிவர 

வாதநோய்கள், சூலை, சடிவகைகள், குஷ்டம், சந்நிகள் 
முதலான நோய்கள் தீரும். 

meme Ql weenie 

கல்யாணக் கிருதம் 

  

௦ 

  

கக்கரிச்சாறு நாநாழி கரும்புநா நாழிச்சாறும் 

மிக்கரீர்வள்ளிச் சாறும் மேவுபூ சீனிக்காய்ச் சாறும் 

மொக்கவே நெருஞ் சிச்சாறு டன்புளி யாரைச்சாறும் 

சிக்கிடு மறுகின்சாறு சீர்தாழம் விழுதின்சாறே (1) 

சாறுகள் வகைநா நாழிதனியாவின் நெய்யெண்ணாழி 
வீறுளகக் கரிப்பழம விரைபோக்கிக் கூடச்சேர்த்து 

தேறுள ரெய்முதலாம் பல்செங் கழுரீர்தாமரை வளையத்தோடு 
பேறுள முசுழுசுக்கைவேர் நன்னாரி பேர்மல்லி சித்தமல்லி 

் வேராமே (8) 

ஆமினி வழுதலைவேர் ஆயிழை ஞாழல் வேரும் 

தாமது சரியளவாகச் சந்தனம் தேவதாரம் 

நேமிய திரிபாலதிச் சீரகமிரண்டு கோட்டம் 

காமனேர் குருக்கத்திப்பூ கலந்தசெண் பகப்பூவெள்றே (ஆ 

என்றதோர் மரமஞ்சள் மாகாளிக்கிழங்கு 

மிதனேடு. மஞ்சட்டிநாகக் கேசரமும் 

வென்றதோர்  தகரந் தாளீசம் விழலரிசி 

வெவ்வேறு நாற்கழஞ்சு சாகவே யரைத்து 

18
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கன்றுகொள் ளாவின்பாலும் நாநாழி 

காய்கின்ற மாதாளம் பழச்சாறுகூட்டி. 
நன்றாகக் கல்யாண கிருதம் 8 வடிக்கில் 

நலமாகும் வியாதிகள் வகைகள் சொல்வோமே (4) 

சொல்லவே நெய்யது இருநேரங் கொள்ளச் 

சோபுமுடனுன் மாதங் காமாலைதீரும் 
வல்லபெறு பாண்டுவும் மச்சரமும்தீரும். 

அத்திச்சுரங் களுடனுட்ட ணழுந்நீரும் 
நல்லநிற மாகிவிடும் பிரமேகந் தீரும் 

நாடாது மூத்திரக் கிருச்சும் விடுமென்றே 

வல்லவினை தீர்க்கின்ற நெய்யுட குணங்கள் 
தன்னைவாகடத் திலுள்ளபடி. வழுத்துவமுமக்கே (5) 

(இ-ள்) 
கக்கரிச்சாறு 4. படி 

கரும்புச்சாறு » 

தண்ணீர்விட்டான்கிழங்குச்சாறு,, 

பூஷணிக்காய்ச்சாறு ஞ் 

நெருஞ்9ச்சாறு ” 

புளியாரைச்சாறு 

அறுகின்சாறு 

தாழம்விழுதுச்சாறு ல 

பசுவின்நெய் 8 படி 

இவைகளை யொன்று சேர்த்துக் கக்கரிப்பழ த்தையும் விரை 
போக்கிச் சேர்த்து, 

நெய்தல்கிழங்கு ஆம்பல் 
செங்கழுநீர்க்கிழங்கு Sil on yu Jar wed 

முசுமுசுக்கைவோர் நன்னாரிவேர் 
பேராமல்லி சிற்ரறாமல்விவோ் 
வழுதலைவேர் ஞாழல்வோர் 
சந்தனத்தாள் தேவதாரம்
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கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

கான்றித்தோல் சீரகம் 

கருஞ்சீரகம் கோஷ்டம் 

குருக்கது இப்பூ செண்பகப்பூ 

மரமஞ்சள் மாகாளிக்கிழங்கு 

ாஞ்சட்டி நாசுசேசரம். 

SET காளீசபத்இரி 

of pula: 

இவைகளை வசைக்கு 5. வராகனெடை வீதமெடுத்து 

ஏதேனும் ஒரு. சாறு விட்டு நன்றாக வரைத்து, அடுப்பின் 
மேலேற்றிக் கொதிக்கையில் 

பகூவின் பால் 4 படியும் 

மாளம்பழச்சாறு 

சேர்த்தும் பக்குவமாக எரித்து வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும். 

இந்தெய்யில், ஒரு. ஸ்பூவளவெடுத்துக்.காய்ச்ியெ பாலுடன் 

2 நேரங்கள் உட்கொள்ளச் 

சோபம், உன்மாதம், காமாலை, பாண்டு, அச்சரம் (வாய்ப் 
புண்), அத்திச்சுரம், உஷ்ணம், பிரமேகம், மூத்திரிருச்சரம் 
முதலான நோய்கள் நீங்கும். தேசு காந்தியும் அதிகரிக்கும். 

  

Over 

உசீராரதீக் கிருதம் 

    ௦ 

வெட்டிவேர் நன்னாரி சித்தமல்லி வேரு 

மிக்கதொரு பேர்மட்டி சித்தமட்டி வேருந் 

தட்டியே பேயத்தி மட்டிசாரணைமின் வேரும் 

தன்னோடு மாடாதோடை யுடவேரும்
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வட்டமிடு சீந்தில் நிலப்பனைக் கிழங்கு 

வளர்கின்ற தாமரை சதாவரிக் கிழங்கு 

விட்டசிறு காஞ்சோறி பேய்ப்பாச் சோற்றி 
மிக்கப்பூனைக் காலி வேரோ டுசரியே (6) 

சரியாக 8 கொண்டு சமனாகவிடித்துத் 

தண்ணீருடன் காய்ச்சி நாநாழி வடித்து 

அரியபசு நெய்நாழி அதனுடன் விடுத்து 

அதிவிடயம் வாலுளுவை வெட்பாலையரிசி 

yA ed arent சித்தேலம் பேரேலம துரம்ப 

பொருந்து மிலவங்கமுடன் பச்சிலை கச்சோலம் 

துரிய கடுதாணியுட நெல்லி திரிகடுகு 

சொற்கிராம் பிதனோடு செவ்வல்லிக் கொடியே (7) 

கொடியிடையீர் சிறுகாக மரமஞ்சள் கோஷ்டம் 

ரகுறுருதேக் கினுடன் மஞ்சிட்டி ரேணுகழுங் 

கொடியதற் கோலஞ் சந்தனம் கலங்கொம்பு 

கோரோசனை ஓமம் சாதிக்காய் கண்டாய் 

வடிவுடையீர் சாத்திரவேதி கருஞ்சீ ரகழும் 

மறவாது பேரீச்சு முந்திரி கைப்பழமும் 

'நெடியதா யொவ்வொன்று கழஞ்சிடை யரைத்து 

கநெய்கொள்ஞு கரபாதவனல் பித்தம்விடுமே (8) 
(@ - ©) 

வெட்டிவோர் Seren haut 
சித் தாமல்லிவேர் பேராமுட்டிவோர் 
பேயத்திவோ் சாறணைவோர் 
ஆடாதகதோடைவோர் சிந்தில்கொடி 
நிலப்பனைக்கிழங்கு தாமரைவளையம் 
ச.தாவரிக்கிழங்கு சிருகாஞ்சோறிவோ் 
பேய்ப்பாச்சோற்றி பூனைக்காலிவோ்
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இவைகளை வகைக்கு (1 பலம்) லீதமெடுத்து இடித்து சுத்த 

ஜலம் 8 மரக்கால் விட்டு, 1 மரக்காலாக வற்றவைத்து வடி.கட்டி' 

பசுலின் நெய் | படி சேர்த்து, 

அதிலிடையம் 

வெட்பாலையரிச 

பேரேலம் 

பச்சிலை 

கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் 

இப்.பிலி 

லவங்கப்பத்திரி 

சிறுநாகப்பூ 

கோஷ்டம் 

மஞ்சிஷ்டி 
கதக்கோலம் 

மான்கொம்பு 

ஓமம் 

கொடுக்காய்ப்புளி 

பேரீச்சங்காய் 

வாலுளுவையரிதி 

சிற்றேலம் 

கிராம்பு 

சுச்சோலம் 

தான்றித்தோல்' 

சுக்கு | 

மிளகு 

செவ்வல்லிக்கொடி 

மரமஞ்சள் 

திறுதேக்கு ' 

காட்டுமிளகு 

சந்தனத்தாள் ' 
கோரோசனை 

சாதிக்காய் . 

கருஞ்சீரகம் 

திரா க்ஷைப்பழம் 

இவைகளை வகைக்கு 1] வராகனெடை வீதமரைத்து தேய் 

புடனே குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்க 

வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதனையுட்கொள்ள 

கைகால்களின் எரிச்சல், பித்தம் முதலானவை தீரும்,
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பஞ்சகவ்ய கிருதம் 

a 

பசுவின் தயிரும் கோமியமும் பாலும் சாணிப் பாலுடனே 

முசுமுசுக்கை யதன்சாறு முதியபூ சினிக்காய்ச்சாறு 

சிசுவாம் வெள்ளரிக் காய்சிறுக்கீரை சேருந்தாழை .விழுதோடு 

அசுவங் கொளப்பொன் னாங்காணி யோரிதழ்தாமரையு 

மதனோடு பேய்ப்புடலாமினியே (9) 

ஆமேரெல்லிக் காய்ச்சாறு அவைகள் தனித்தனி நாநாழி 

தாமே கொண்டு நெய்நா நாழிச் சாந்துகாய்ந்து வருகிறபோ 

நோமே நெருஞ்சில் வேர் நிலப்பனைவேர் .நெய்யப்பூளை தன்வேரும் 
பூமே கலையாய் நீர்வள்ளி பொருந்துப் பாலைவேர் சமனே (10) 

நேராங் கோட்ட மதிமதுரம் நீண்டலாமிச்சம் வெட்டிவேர் 

பாராய் முத்தம் தன்னாரி பன்னாகப்பூ செண்பகப்பூ 

எராமேல மஞ்சட்டி மினியகிராம்பு சீரக 

மாரார்சாதிக் காயென்ன வகைக்குச் சமன்கொள்தூளாயே (11) 

தூளாஞ்சீந்தில் சர்க்கரை பலமிரண்டுந் துய்யச்சர்க்கரை 

யோரிடையுங் 

கூழாய்க் காய்ச்சி பதங்கொண்டு குறுக .யெலுமிச்சங் காயளவு 

கொள்ளு 

வாழப்பேயன் பழத்திலுண்ண மயக்கும் உன்மதவெறி ரூம் 

தாழா ரீலகண்ட நெரிவிஷநிம்பஞ் சாத்தில் தலைதேக் 

தொண்டிலைகட்டே (12) 

(இ-ள்) 

பசுவின் தயிர் 

ய மூத்திரம் 

வ பால் 

4 படி 

ப சாணிப்பால்
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முசுமுசுக்கைச்சாறு 4 படி. 

பூஷகிக்காய்ச்சாறு 

வெள்ளெரிக்காய்ச்சாறு 
சிறுக்கரைச்சாறு 

தாழைவிழுதுச்சாறு 

பொன்னாங்காணிச்சாறு 

ஓரிமைகச்சாமரைச்சஈறு 

பேய்ய்புடலஞ்சாறு 

நெல்லிக்சாய்ச்சாறு 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

இதனுடன் 

பசுவின் நெய் 4 படியும் “குழப்பி, 

நெருஞ்சில்வோ் நிலப்பனைவேர் 

சிறுபூளைவோ் குண்ணீர்விட்டான் 
பாலைவோர் கோஷ்டம் [கிழங்கு 

அதிமதுரம் இலாமிச்சை.வோ் 

வெட்டிவோர் கோரைக்கிழங்கு 
நன்னாரிவேர் சிறுநாகப்பூ 
செண்பகப்பூ ஏலக்காய் 

மஞ்சிட்டி கிராம்பு 

சீரகம் சாதிக்காய் 

'இனவககா "வகைக்கு 1$ வராகனெடை வீதமெறுத்து இடித் 

துத்தூள் செய்து போட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்கவும், நன்று வடிகட்டி, ஆறியபின் !9ந்இல் 

சார்க்கரையும் வகைக்கு .2 பலங்கள் வீதம் .சேர்த்துக் குழப்பிக் 

கொள்ளவும். 

இதனைத்தினம் எலுமிச்சையளவு பேயன் பழத்துடன் உட் 

கொள்ளவும். 

உன்மாதம், வெறி முதலானனவ தீரும், 

  வையவன் 100)! ,
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தசமூலாதி நெய் 

௦ 

  

  

சித்தமட்டி அரையிடையுஞ் சிறுவழுதலை 
கண்டங்காலி நெருஞ்சி கூவிளையுஞ் 

சுத்தமுள்ள பாதிரி பெருவாகை யிருமல்லி 

தொண்டு வெவ்வேறு பலத்துடனிடித்துச் 

சத்தான வெண்குறுணித் தண்ணீர்விட்டுத் ' 
தனிக்குறுணி யாய்க்காய்ச்சித் தான்கொண்டங்கு 

நத்தாவின் பாலுரியுந் தயிருரியும் நாறு 

கோமியமுஞ் சாணிப்பாலு ரியே (13) 

உரியதா மாவின்னெய் முக்நாழி கூட 

'உள்ளபனை வெல்லமதுரண்டு பலமென்ன 

பெரியதா மரமஞ்சள் தாரமஞ் சிட்டிப் 

பிடமான விந்துப்புச் சந்தனம் நன்னாரி 

துரியதாம் திரிபலை பெருங்காய மல்லி 

சோருத சதகுப்பை யோமமிலவங்கம் 

வரிசையாஞ் சந்தணங் கோட்டமுட னேலம் 

வருகுக்கில் செவ்வியங் கொள்வகை பன்றதை (14) 

செய்கீர் முள்ளி அமுக்கிராக் கோவைத் 

திடமாக நீ முன் கஷாயமத ரைத்து 

பய்யவித ளெல்லா மொன்றாக் கரைத்துப் 

பதமான சதிரக் கள்ளிப்பா லுழக்குவிட்டு 
நெய்யானது கண்டுடன வடித்து 

நித்த மொரு காசெடை யுட்கொள்ளும் போது 
பொய்யாகும் பெருவயிறு வெப்புப்பாவை குலைமுட்டிக் 

குடல்வாத பிறமூல விப்புருதி பீலிகைவீக்கம் போமே (15)



(இ-ள்) 

சித்தாமுட்டிவோர் 

சுண்டங்காலி 

வில்வவோர் 

பெருவாகைவோர் 
பேராமல்லிவோர் 
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கிறுவழுதலைவேர். 

தெருஞ்சிவேர் 
பாதிரிவோர் 

இற்றாமல்லிவோர் 

இவைகளை வகைக்கு | பலம் வீதமெடுத்து இடித்து ஒரு 

பாத்திரத்திலிட்டு 8 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி 1 மரக்காலாக வற்றவைக்சவும், இதனை வடிக்கட்டி, 

பசுவின் பால் 

தயிர் 

பசுவின் மூத்திரம் 

சாணிப்பால் 

பசுவின் நெய் 

விட்டு ஒன்று கலந்து, 

பனைவெல்லம் 2 பலம் 

மரமஞ்கள் 

மஞ்சிஷ்டி. 

சந்தனத்தூள் 
சடுக்காய்த்தோல் 

தான்றித்தோல் 

கொத்் தமல்லிவிலத 

ஓமம் 

ஏலக்காய் 

செவ்வியம் 

படி 

தேவதாரம் 
இந்துப்பு 
நன்னாரிவோர் 

நெல்லிவற்றல் 

பெருங்காயம் 

சத௫ூப்பை 

கிராம்பு 

கோஷ்டம் 

குக்கில் 

இச்சரக்குகள் வகைக்கு 3 பலம் 

நீர்முள்ளி 

கோவைத்தண்டு 

அமுக்கிராக் கழங்கு,
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வகைக்கு 2 பலம் 

இச்சரக்குகளை முன் சொல்லிய கஷாயம் விட்டு நன்றாக 

வரைத்து நெய்யுடன் குழப்பி யடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்சுவும். பக்குவப்படுத்து முன் சதுரக்கள்ளிப்பால் 
1 உழக்கு சேர்த்துக் கொள்ளவும். 

இந்த நெய்யில் ஒரு காசெடையெடுத்துக் காய்ச்சிய 
.பாலுடனே உட்கொள்ளவும், 

பெருவயிறு, வெப்புப்பாவை, குலைக்கட்டி, குடல் வாதம், 

மூலம், விப்புருதி, பீலிகை, வீக்கம் முதலானவை இரும். 

  

QO eee 

ஸ்ுகுமாரக்ருதம் 

அணைக் (0) 

  

சாறடவேர் நூறுபலந் தனிமுன்னை 

கூவிளையுஞ் சாருமல்லி யிரண்டுங் 

கூறரிய தூதுவளை வழுதலை நெருஞ்சிற் 

குமிழினேடு சித்தமட்டி பேர்மட்டி யென்ன 

வேறதனை வகையொன்றுக் கன்பது பலமும் 

வெட்டியது பாலைவேர் கொறுக்கைவேர் தர்ப்பை 

தேறுள்ளாற் கரும்பு அழுக்கிரா வேருஞ் 

சித்தாமணக்கு வேர்ரீர்வள்ளி முத்தமே (18) 

முத்து ந மிவ்வகைவகைக்கஞ்சு பலமாய் 

முதிரவே தரித்திடித் திருகல நீர்புகட்டி 
வத்தியே தூணியாய்க் காய்ச்சியே வடித்து 

மாருதபனை வெல்லம் முப்பது கரைத்துப் 
பத்தியதிப் பிலிமூலம் ஜிப்பிலி யிந்துப்பு 

பார்சுக்கு பேரீச்சம்பழ மது£ஞ்சீரகம்
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மத்துரீ பலமிரண்டாகவே கரைத்து 

மறுநாழி நெய்கூட யிருநாழி யேரண்ட மாக்கியிடுவதுவே 

(17) 

(இஸ்) 

சாறடைவேர் 100 பலம் 

.-வில்வவோர் திறுமல்.லி 

பெருமல்லி தூதுவேளைவோர் 
சிறுகத்திரிவேர் நெருஞ்சில் 

குமிழ்வோர் எத தாமும்டிவோர் 
'போராமுட்டிவோ் முன்னைவேர் 

இவைகள் வகைக்கு 50 பலம் 

பாலைவோர் கொறுக்கைவோர் 
தார்ப்பைவோ் கரும்பின்வோர் 

அமுச்சிராவோர் '8த தாமணக்குவோ் 

தண்ணீர்விட்டான்்கிழங்கு 

கோரைக்கிழங்கு 

இவைகள் வகைக்கு 5 பலம் வீதமும் எடுத்துச் சிறுசிறு 
துண்டுகளாக்கி இடித்து ஒரு பெரும் முடாவிலிட்டு, சுத்த 
ஜலம் 24 மரக்கால் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்து 4 
மரக்காலாக வற்றவைக்கவும், 

இக்கஷாயத்தை யிறுத்துப் பனைவெல்லம் 30 பலம்போ ட்டுக் 
சுரைத்து, 6 படி பசுவின் நெய்யும் விட்டு, ஆமணக்கெண்ணெய் 

2 படியும் சேர்த்து, 

இப் பிலிமூலம் இப்பிலி 

இந்துப்பு சுக்கு 
பேரீச்சம்பழம் அதிமதுரம் 

சீரகம் 

இவைகளை வசைக்கு 2 பலம் வீதமெடுத்துக் கஷாயம் 
விட்டரைத்துக் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றிப் பதத்தில் எரித்து 

வடிக்கவும். இதனைக் காய்ச்சிய பாலுடன் உட்கொள்ளவும். 

  

  

௦
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அசுவகந்தரதி கிருதம் 

௦ 

    

அசுவாதி அமுக்கிரா பலமொன்று நன்னாரி ஆகின்ற நெரிஞ்சி 
சீந்தில் 

நிசமாகச்சிறுகீரை வேருடன் திரிகடுகு நீரான தவட்சாரமும் 

வசமான சிறுகாகங் கார்போகவித்து மதுரம்வெட் பாலையரிசி 

விசயவே சந்தனம் கிராம்பேலமிலவங்கம் வெட்டிவேர் . 
கோட்டமடவே (18) 

அடவாக வோரொன்று முக்கழஞ்சாக ஆலின் பாலதனிலரைத்துத் 

திடமாகும் பாலிருநாழி நெய்யுடன் தீரவே கிருதம் வடித்தே 

மடமாதே! சீனியெண் பலங்கலந்து வாங்கவே மிருநாழி 
நெய்யுடன் தீரவே கிருதம் வடித்தே 

யுடலூறு மத்திசுரமருந்தீடு வறட்சியுஷ்ணங் காலெரிவு மோடியே 

விடுமே (19) 

(இ-ள்) 

௮முக்கிராக்கிழங்கு | பலம் 

நன்னாரிவோர் நெருஞ்சில் 

சந்தில்கொடி சிறுகரைவோர் 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு மூங்கிலுப்பு 

சிறுநாகப்பூ கார்போர்கவித்து 

அதிமதுரம் வெட்பாலையரிரி 

சந்தனத்தூள் கிராம்பு 

ஏலக்காய் வெட்டிவோ் 

கோஷ்டம்
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இவைகளை வசைக்கு 3$ வராகனெடை வீதமெடுத்து 

பசுவின் பால்விட்டு நன்றாக வரைத்து 

பசுவின் நெய் 2 படியும் 

ன் பால் 
595 

சேர்த்துக் கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 
இறக்கவும், 

இதனுடன் 

8 பலம் சனி சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு "ஒரு ஸ்பூ 
.னளவெடுத்துக் காய்ச்சிய பாலுடனே உட்கொள்ளவும், 

அத்திச்சுரம், மருந்தீடு, வறட்டு, உஷ்ணம், கைகாலெரிவு 
முதலானவை தீரும். 

  

கூச்மரண்டக் கிருகம் 

  

o-——— 

கூஷ்மாண்டம் பூஷணிக்காய்ச் சாறுபால் கெய்குளிர் கரும்பு 

நீர்வள்ளிதாம் 
வாழ் கொண்கண்ணாய்த் தனித்தனி நாழியாய் மண்பானை 

தன்னிலிட்டுத் 
தாழ்கின்ற சதருப்பை வெட்பாலைவிழலரிசி சாதிக்காய் 

வில்வவேரும் 
வேழ்க்கின்ற அதிமதுரம் முந்திரிகைக் கற்கடக சிங்கியிரு 

் சீரகமிடவே (20) 

இட்டபடி. யேலங்கிராம புலவங்க முடனினியதன் கூகைரீறு 
தட்டாத படியிலினி அசமோத கம்புருகந் தனித்தனி கழஞ்சு நாறு 
பட்டாக வாவின் பாலதிலரைத்து வடித்தநெய் சீனிபோட்டு 

வருபேயன் பழத்துடன் 

திட்டமாய் ர கொள்ளு உளமாந்தை வெப்பிருமல் தீருமுட்க் 
காய்ச்சலனலே (81)
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(இ-ள்) 
கல்யாணப்பூசினிக்காய்ச்சாறு 1 நாழி: 

பசுவின் பால் 

» நெய் 

கருப்பஞ்சாறு 

தண்ணீர்விட்டா ன்கிழங்குச்சாறு 

வைகளை ௬ மண்பானையிலூர் 9 தி 
சதகுப்பை வெட்பா லரிசி 

Spann சாதிக்காய். 

வில்வவோ் அதிமதுரம் 
இராக்டப்ைபழம் கற்கடசிங்கி 

சீரகம் ் கருஞ்சீரகம் 

ஏலக்காய் இராம்பு 

இலவங்கப்பத்திரி கூகைநீர் 

ஓமம் தாமரைக்கிழங்கு 

இவைகனை வசைக்கு * பலம் வீதமெடுத்து அம்மிதனில் 

வைத்துப் பசுவின் ப௱ல்விட்டு. நன்றாக வரைத்து அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், : 

இதனுடன் 

. னி. சேர்த்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

இந்நெய்யில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துப் பேயம்பழ;த்துடன் 

சரத்து உட்கொள்ளவும், 

உலமாந்தை, வெப்பு, காங்கை, இருமல் முதலான 

நோய்கள் தீரும். 

  

Cp ere 

வெண்டூசினிநெய். 
கவை (3) 

பெரும், பீசணிக்கூமம் 8 ரெண்ணாழி பேராமிள 8ீர் நாநாழி 
வருசீந்திற் கொடி ரீர்நாழி வாகாம்நீர் வள்ளிநீர் நாழி 
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திருவாவின். பாலிருநாழி. சேர்த்தே: நெய்யின் படியாக, 
அருவாய் கொடுப்பை வேரோடு மாமே நன்னாரி வேரறியே (22) 

அறியரீயுந் திரிபாலையு மானதிப்பிலி பச்சிலை கச்சோலம் 
பிரிமாஜ மதுரம்: விழலரிசி' பேராங். கோட்டஞ். சந்தனமும்: 
குறியாரோகணி, மஞ்சிட்ட கூட்வேலம் மரமஞ்சள். 
நெரியாய் கழஞ்சு. தான்சேர்த்து.. நெய்தான் காய்ச்சிக் 

கொள்வீரே (23) 
(இஸ்) 

பெரும்பூசனிக்காய்ச்சாறு 8 நாழி 

'இளநீர் 4 நாழி 
சிந்திற்கொடிச்சாறு 1 படி, 

தண்ணீர்விட்டான்கழங்குச்சாறு 5 

பசுவின் பால் 2 படி 
உ நெய் 1: படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து. அடுப்பின். மேலேற்றி, 

கரிசாலங்கண்ணிவோர் நன்னாரிவேர். 
கடுக்காய்த்தோல் நதெல்லிவற்.றல்- 
:தான்றித்தோல் இப்பிலி 
பச்சிலை ்... .சுச்சோலம், 
அதிமதுரம்  விழலரிச 

கோஷ்டம் சந்ஜனம் 

சுடுகரோ கிணி மஞ்சட்டி' 

ஏலக்காய். மரமஞ்சள்: 

இவைகளை வகைக்கு | வராகனெடை வீதமெடுத்து சாறு 
கள் விட்டு நன்றாகவரைத்து, நெய்யுடன் குழ்ப்பி அடுப்பின் 
மேலேற்றி. எரித்துப் பதத்தில்: இறக்கி. உபயோூக்கவும், 

—— Qn. 

EC HARE Necsuphd Oaius 

அண்மை (0 அலையை 

சீதேவிச்சாறு நாழிசீந்தில் கொடிசாறோர். ' நறழி 
மாதே ஆவின் நெய்நாழி மதுரங்கோட்ட மிலாமிச்சம்; .
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போதே தாமகரச் செங்கழுரீர் பொருந்தமுத்தஞ் சண்பகப்பூ 

சூதேனாக நன்னாரி துலங்குமேல மிலவங்கமதே (24) 

அது தன்னுடனே ரோகணியு மானகழஞ்செடை யெவ்வொள்றா 

முதுரப்பாலிற் தானரைத்து முழங்கக் காய்ச்சி நெய்வடித்தால் 

சதிரத் தன்னிலு ட்சுரமுந் தாகம் விருத்திப் பித்தமிவை 

பதுமமுகத் தாயுட்கொள்ள பழயசுரமு மேகிடுமே (25) 

(இ-ள்) 

சீதேலிச்சாறு (ஸஹதேலி) 1 நாழி 

ஏந்தில்கொடுச்சாறு 

பசுவின் நெய் 

இனவ களை யொன்று சுலந்து, 

அதிமதுரம் கோஷ்டம் 

இலாமிச்சம்வோ் தாமரைக்கிழங்கு 

செங்கழுநீர்க்கிழங்கு கோரை க்கிழங்கு 

செண்பகப்பூ நன்னாரிவோர் 

சிறுநாகப்பூ ஏலக்காய் 

கிராம்பு கடுசரோகிணி 

இவைகளை வசைக்கு 1$ வராசனெடை பெயடுத்துப் பசுவின் 

பாலுடனரைத்துச் சாறுசளுடன் குழப்பி யடுப்பின் மேலேற்றி 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதில் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக் காய்ச்சிய பசுலின் பாலுடன் 
உட்சொள்ளவும். 

உட்சுரம், தாகம், பித்தாதிக்கம், நாட்பட்ட ஜ்வரம் 
முதலான நோய்கள் இரும்,
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மூரீவாதி சிருதம் 
—~- 0 

முறுவாதி அருகம் புல்லுச்சாறுமுன் .னாவின்பாலும்நெய்யு 

... மாட்டுப்பாலுங் 

குறுதாமல் வகைக்கு நாநாழி கூட்டிக் குளிர்ந்த சதாவரித் 

தாமரை செங்கழுரீர் கொட்டிநெய்தல் 

தறுகாத Suendie gion முத்தமிலாமிச்சம் சந்தன்மு முந்திரிகை 

குங்குமப்பூ மதுரம் 

பிறுதான மஞ்சிட்டி. வாலுஞுவையரிசி பேர்பெறவே யோரோன்று 

கழஞ்சுநாலாமே (26) 

  

களங்கமற நீ யரைத்துக் கரைத்துடனெரித்துக் காலமே யந்தியூம் 
கொள்ளவிளிகேளும் 

a erties றிடரத்தபித்த மதுதீரும் மண்டையில் ஈசியமிட 

வருரத்தம் தீரும் 
உளந்தனில் பானங்கள் பல்லீறு ரோமங்கள் உடலில்வரு ரத்தமது 

வத்தனையுக் தீரும் 
விளங்கு மெய்யுடல் குளிருங் சுரங்கள் பலதீரும் வேதமுனி 

வுரைசெய்த முறுவாதி நெய்யாமே (27) 

(இ-ள்) 
அருகம்புல்ச்சாறு 3 படி 

ஆவின் பால் ன 

உ நெய் தத. 

ஆட்டுப்பால் 4, 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

தண்ணீர் விட்டாங்கிழங்கு 

துாமரைக்கிழங்கு செங்கழுநீர்க்கிழங்கு 

கொட்டிக்கிழங்கு நெய்தல் இழங்கு 

பெருங்குறும்பை கோரைக்கிழங்கு 

இலாமிச்சம்வோர் சந்தனத்தூள் 

திரா க்ப்பழம் அதிமதுரம் 
குங்குமப்பூ வாலுளுவையரிசி 

மஞ்சிஷ்டி ் 

19
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இவைகளை வகைக்கு 5 வராகனெடை வீதமெடுத்து நன்றாகப் 

பால் விட்டரைத்து முன் சாற்றுடன் குழப்பி, அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் காய்ச்சி வடிக்கவும். 

இதில் 

ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துக் காய்ச்சிய பாலுடனே தினம் 2 
வேளைகள் உட்கொள்ளவும், 

ரத்தபித்தம் இரும். 

மூக்கில் 2 சொட்டுகளெடுத்து நசியமிட 

சத்தம் நிற்கும். பல்லீறு, மயிர்க்கால்கள் முதலான இடர் 

களிலிருந்து உண்டாகும் ரத்தக்கவும் நீங்கும், உடலில்.குஞு்ச்சி 
உண்டாகும். பற்பல ஜ்வரங்களும் இரும். 

  

௦ 

  

ஜம்பூகரதீ கிருதம் 

படு அண். 

  

நாவல்பட்டை மிடையொன்று ஈறுக்கியிட்டுக் கஷாயமிட்டு 
மேவக்குறுணி தான்கொாண்டு மிக்காவின் தமிர்முக்குறுணியுந் 
தாவக் தீர்க்கும் புளியாரைச் சாறுநாநாழி நெய்காநாழி விட்டு 
காவில் வளர்பங்கம் பாளைமுத்தம் கதித்த கொட்டி நிலப்பனையே 

(28) 
பளைத்தகதலி மொந்தன்கிழங்கு பறலில்வளரும் சுண்டியிலை 
இணைத்தமாவின் விரையுடனே மினியநரவல் தன்கொட்டை 
மனத் தர்மரைப்பூத் தாதுவளையமுடனே மாதளை Api Geis 
துணக்கொளவில்லைப் பழச்சதையுத் துய்யவெல்லி லோத்திரமே 

(29)
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லோகத்தெற்கு மதுரமுட னசமோதகமானைத் திப்பிலியும் 

வேகமான வெட்பாலை விழல்மிக்க முந்திரிகை 'கச்சூரம் 
பாகமான விளாம்பிசினும் கருத்த கருவேல் பிசினோடு 
ஆகத்துடனே சர்க்கரை நாற்கழஞ்சு கொண்டரைத்துக் 

கரைத்து நெய்வடியே (30) 

வடித்த நெய்யிலருந்திவர மானே ரெத்தப் பெரும்பாடு 

மெடித்த அதிஸார ரெத்தபித்த மெலும்புறுக்கி வெண்மாசும் 
தொடுத்த .கிராணிப்பயித்திய வாதம்தோன்று மேகத்து 

வறட்சிகளும் (31) 
தடித்தரத்த காசமிவை தானேவிடுசம்பு கிருதமே 

(இ-ள்) 
நாகப்பட்டை 1 வீசை 

எடுத்து நசுக்கி 8 படி சுத்த ஜலம் விட்டு, அடுப்பின் 

மேலேற்றி 1 மரக்காலாக வற்ற வைக்கவும், 

இதனுடன் 
பசுவின் தயிர் 3 மரக்கால் விட்டு, 

புளியாரைச்சாறு 4 படி 

பசுவின் நெய் 4 படி 

இவைகளையும் ஒன்று கலந்து, 

BOLI TUT கொட்டைக்கழங்கு 

திலப்பனைக்கிழங்கு மொந்தன் வாழைச்கிழங்கு 

வறட்சுண்டியிலை மாம்பருப்பு 

நாகக்கொட்டை தாமரைப்பூத்தாது 

தாமரையிலையின் உட்சுருள் 

மா.தளைப்பிஞ்சு வில்வப்பழச்சதை 

வேள்ளிலோ த்திரப்பட்டை 

அதிமதுரம் ஓமம்: 
யானைத்திப்பிலி வெட்பாலையரிசி
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விழலரிசி இிராக்ைப்பழம் 
 பேரீச்சங்காய் விளாம்பிசின் 
கருவேலம்பிரின் 

இவைகளை வகைக்கு 5 வராகனெடை வீதமெடுத்தி 
இடித்துப் பால்விட்டரைத்து, முன் மருந்துகளுடன் குழப்பி 
யடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் வடிக்கவும். 

இதனுடன் 

சர்க்கரை 5 வராகனெடை கூட்டி வேளைக்கு 1 ஸ்பூன்ள 

வெடுத்துக். காய்ச்சிய பாலுடனே யுட்கொள்ளவும். 

ரெத்தபித்தம், பெரும்பாடு, அதிஸாரம், ரத்தபி.ந்தம், 
எலும்புருக்கி, வெண்குஷ்டம், கிராணி, பித்தவாயு, மேசுவறட்சி, 
ரத்த காசம் முதலானவை இரும். 

— (0 வணக 

கெர்ப்பம் உண்டரகத்திரிகடாதிக் சிருதம் 

—— 0 ——— 

திரிகடுகு மஞ்சிஷ்டி சந்தனங் கோட்டஞ் 

சேர்தகரங் கஸ்தூரி மஞ்சள திமதுரம் 

அறிகவினி நாயுருவி ஆசந்திவேரும் 

அழுக்கிராப் பெருங்காயம் கறிப்பாலைவேரும் 
கிரிகையுடன் மரமஞ்சள் வகைக்கு - நாற்கழஞ்சு 

கேளினிய நாநாழி பாலுடநெய் நாழி 
முறியாமல் முப்பதுமாள் கொள்ளச் கெர்பமாம் 

மூத்திர மெலும்புருக்கி உதிரமேகமது விடுமே (32) 

(இ-ள்) 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு மஞ்சிஷ்டா



வன 

சந்தனத்தூள் கோஷ்டம் 

Apr gear wb சுஸ்குரரிமஞ்சள் 

அதிமதுரம் Bru Hal Gout 
ஆசந்திவோ் அமுக்கிராக்கிழங்கு 

பெருங்காயம் கறிப்பாலைவோர் 

மரமஞ்சள் 

இவைகள் வகைச்கு 4 கழஞ்சு (5 வராகனெடை) 

வீதமெடுத்து இடித்துப் பால் விட்டரைத்து, 

. பசுவின் பால் 4 படி 

பசுவின் நெய். 
x2 

இவைகளுடன் கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத் 

இல் இறக்கி வைத்துக் கொண்டு, தினம் 1 ஸ்பூனளவெடுத்துக் 

காய்ச்சிய பாலுடனளே உட்கொள்ளவும். இவ்வாறு 30 நாட்கள் 

சாப்பிடக் கர்ப்பம் உண்டாகும். மேலும் எலும்புருக்கி, ரத்த 

மேசம் முதலானவைகளும் தீரும். 

  

  0 

சதரவரி சிருதம் 
O wee   

நீர்வள்ளி சீதேவி செங்கழு£ீர் வேரும் நிலப்பனைக் கிழங்குடன் 

கரிப்பாலைவேருஞ் 

சேர்கொண்ட வகைக்குப்,பலமொன்றதாகச் சிறக்கின்ற 

ட வதிமதுரம் பலமூன்றதாயே 

பேர்கொண்ட செண்பகப்பூவு மொருபலமாய் பின்னேலம் 

பலமொன்று லாமிச்சமொன்று 

ரேர்கொண்டு பொன்னாங் காணிதனிவேரும் நெய்யில் 

வடிகொள்ளு கர்ப்பமாய் பூதபிசாசுகளும் விடுமே . (33) 

(இ-ள்) 

தண்ணீர்விட்டான் Dip 

சதேவிச்செங்கழுநீர்
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நிலப்பனங்கிழங்கு 

கரிப்பாலைவோ் 

இவைகளை வகைக்கு | பலம் வீதமெடுத்துக் கொள்ளவும். 

அதிமதுரம் 3 பலம் 

செண்பகப்பூ [ 

ஏலம் 1 

இலாமிச்ச ம்வோ் | 

பொன்னாங்காணி வோர் | 

இவைகளை யெடுத்துக் தண்ணீர் விட்டரைத்து நன்றாக 
வரைத்துப் பசுவின் நெய் 5 சேருடன் குழப்பி, அடுப்பின் 
மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும், 

இந் நெய்யில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுந்துக் காய்ச்சிய பாலு 

டனே உட்கொள்ளவும். 

ஸ்திரீகளுக்குக் கர்ப்பம் உண்டாகும், பூதபிசாசுகளும் இரும், 

——O —— 

சதரவரி கிருதம் 

கணையை (0 வகைய 

சதாவரிக் கிழங்கினுடச் சாறது பதக்கு 

தன் பசுவின்பால் குறுணி நெய்யும் நாநாழி 
ஏதாகின்ற கச்சோலஞ் சன்னசாலைக்கடுகு 

மிதனோடு சந்தனமகில் மதுரங்கோட்ட 
மதாகின்ற செங்கழு லாமிச்சம் நன்னாரி 

மகாகொள்ளி மேதையது சீரகமிரண்டு 
நிதானமிடு பேரீச்சு முந்திரிகை முத்தம், 

ரீண்ட நல்லிலுப்பைப்பூ வகைநாலு: கழஞ்சே. (34)
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செய்யபடி. நீயது வரைத்ததில் வடித்து 
சேரவே யொன்றாக்கி கற்கண்டு தேனாழிகூட்டி 

மெய்யவே ரீகொள்ளு காலெரிவு நீரெரிவு 

பயித்தியம் பிரமேகம் மூத்திரகிருச்சும் 

வெய்யநீர் சிறப்புடன் மேகதுர்மாங்கிஒிம் 

விதமான நீர்கடுப் பிதனோடு முட்காய்ச்சல் 
நெய்யதாம் நோயகலும் சதாவரி கிருதம் 

நோக்கி ஞாருடல் மீறுதாக்கு மாய்விடுமே (35) 

(இ-ள்) 
கதுண்ணீர்விட்டான் 

கிழங்குச்சாறு 2 மரக்கால் 

பசுவின் பால் 1 ஷ் 

” நெய் 4 படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

கச்சோலம் சின்னலவங்கப்பட்டை. 

கடுகு சந்தனத்தூள் 
HAW அதிமதுரம் 

கோஷ்டம் செங்கழுநீர்க்கிழங்கு 

இலுப்பைப்பூ 

இவைகளை வகைக்கு 5 வராகனெடை வீதமெடுத்து பால் 

லிட்டு நன்றாக வரைத்து, நெய்யுடன் குழப்பியடுப்பின் மேலேற்றி 

யெரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனுடன் 

கற்கண்டு 4 பலமும் தேன் | நாழியும் கூட லிட்டுக்கலந்து 

வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதில் 1 ஸ்பூனளவெடுத்துக் காய்ச்சிய பாலுடனே. உட் 

கொள்ளவும். 

கை. காலெரிச்சல், நீரெரிச்சல், பித்தம், பிரமேகம், மூத்திர
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௮ 5 ‘ : ௮ ம உ 6 கை இரிச்சம், துர்மாங்கஷம், நீர்ச்சறுக்கு, நீர்க்கடுப்பு தேசகாங்கை 
முசுலானகோய்கள் இரும். 

  

௦ 

  

தரயு(ருனி நெய் 

  

oo ae 

நாயுருவி வேரது முப்பதுபல மிடி.த்து 
பதக்கு ரீர்விடுத்து ஈன்றாகநா காழிகஷாயம்கொண்டு 

தூயவெட்பாலை பெருங் குறும்பை தேக்கு 
கொல்லரிய கொடிவேலி பங்கம்பாளை வேரும் 

வாயுறை திரிகடுகு செவ்வியமதி விடையம் 
வகைக்குமோர் கழஞ்செடை யரைத்துநெய் நாழிதானே 

காயவிட்டு நீயிறக்கி கொள்ளாய் மானே 
கடியாதப் பெரும்பாடு சயமதிசாரம் காணாதெள்றே (36) 

(இ-ள்) 

தாயுருவி வோர் 3 பலம் எடுத்து 

2 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 
எரித்து 4 படியாகும் வரை வற்ற வைத்து, wy. FHS 
கொண்டு, 

வெட்பாலை பெருங்குறும்பை 

தேக்கு (சிற) கொடிவேலிவேர் 
சுக்கு ஆடுதீண்டாப்பாளை 
Bend மிளகு 
செல்லியம் அதிவிடயம் 

இவைகளை வகைக்கு It வரஈகனெடை வீதமெடுத்து தண்ணீர் விட்டரைத்து, 

இதனுடன் 
தெய் 1 படி சேர்த்து அடுப்மன் மேலேற்றி
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கொதிக்க வைத்துப் பதுத்தில் இறக்கிவடிச்கட்டிக் 
கொள்ளவும். 

இதனையுட்கொள்ளப் 

பெரும்பாடு, சயம், அதிஸாரம் மூதலான இரும், 

me mts 0} wees 

பரனை நெய் 

  

o™_ 

தென்னம்பாளைச் சாறெண்ணாழி தேலதார மதுரங் கோட்டம் 

வன்னமாஞ் சடாமாஞ்சி வருசீரகந் திப்பிலி சதகுப்பை 

நன்னே ரிடைகள் நாற்கழஞ்சாம் நறும்பிசின் தானும் நாற்கழஞ்சு 

எண்ணு மரமஞ்சள் சிறுநமாக மிவைகளிருகழஞ்சு மிருநாழியோ 

டெரித்திடே (37) 

(இ-ள்) 
தென்னம்பாளைச்சாறு 8 படியுடன் 

தேவதாரம் அதிமதுரம் 

கோஷ்டம் © சடாமாஞ்சில் 

சீரகம் திப்பிலி 

சதகுப்பை தறும்பிசின் 

இவைகள் வகைக்கு 5 வராசுனெடையும் 

மரமஞ்சள் சிறுநாகப்பூ 

இவைகள் வகைக்கு 2$ வராகனெடையும் எடுத்துச் 
சாறுவிட்டு நன்றாக வரைத்து நெய் | படி விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்சவும். 

—_—
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பிரமி நெய் 
emer 1) ee 

பிரமிச்சாறு நாநாழி புடோலஞ் சாறுநா நாழியதாய் 

உரமெத்தாவின்: பால்நாழி யுடனும் நெய்யும் நாழியதாய் 

வரமேத்தான்கடுக் காய்பத்தும் வருகடுகு ரோகிணி நாற் கழஞ்சு 
் சுரமீராத மல்லிபலம் கொல்லாய் சிவதை நாற்கழஞ்சே (38) 

செவ்வாலங் கொட்டை முப்பதுடன் சேரவரைத்துத் தான் காய்ச்சி 
நவ்வாய் மானேயிரு காசெடைநெய் ஈக்கக் கெர்ப்ப வாயு விடும் 
ஒவ்வா மெலுமிச்ச மாறுமொளியீர் சுசப்புப் புளிப்பதுதான் 
இவ்வா நெய்யுங் ரீயருந்த இடரே தீருங்- கண்டீரே: (39) 

(இ-ள்) 
பிரமிச்சாறு 4 படி. 

பேய்ப்புடல்சர்று 38 

பசுவின் பால் 

உ நெய் ர 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

கடுக்காய்த்தோல் 10 

கடுகரோகிணி 5 வராகனெடை 

கொத்தமல்லிவிதை 1 பலம் 

சவதைவேர் 

(சுத்திசெய்தது) 5? வராகனெடை, 

சேராங்கொட்டை 

(சுத்திசெய்த து) 30 

இவைகளை இடித்து. நன்றாக வரைத்து முன் சொன்ன 
,தெய்யுடனே குழம்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 
“இறக்கி வைத்துக் கொள்ளவும்.



299 

Qos நெய்யில் 2 வராகனெடை யெடுத்துக் தாய்ச்டிய. 
பசுவின் பாலுடனே உட்கொள்ளவும். 

தீரும்நோய்: 

கெொ்ப்பவாயு. 

பத்தியம்: 

சுசப்புச் சுவையுள்ள பண்டங்களையும், புளிப்புச். ௯வையுள்ள 

பதார்த்தங்களையும் நீக்கவும், 

குறிப்பு: 

சிவதைவேர்: சுத்தி: பசுவின் .பாலில் ஊறவைத்து, வேச 
வைத்துக் கொள்ளவும், 

சேராங்கொட்டை சுத்தி: மூக்கைவெட்டிவிட்டுச் சுண்ணாம்பு 
நீருடன் ஊறவைத்து பின்னர் உபயோகிக்சவும். 

  

o—_—— 

வெள்வேலம் ஏண்ணெய் 

  (ட ககக 

வெள்வேலந் தோலிடித்து  தூணிரீர் விடுத்து, மிக்கபடி. நா 
நாழி காய்ச்சியது வடித்து 

தைவேளை வேரதுவுஞ் சாறணையின் வேரும்: தக்கவுள்ளி' 

் திப்பிலியுங்- கழஞ்சரைத்தக்: 
கள்ளிப்பால் பாக்களவு நல்லெண்ணெய் மூவுழக்குக்கூடிய 

சித்தாமணக் கெண்ணெய் மூவுழக்கு 
வெள்ளாட்டுப்பால் நாழிகூடவிதுவிடித்து விரைந்து காசெடை 

கொள்ள சூலைகுள்மம் குடல்வாத வாயும் வடுமே, (50) 

(@ = ory 

வெள்வேலம் பட்டை | ofene- QUO ser 4: we Garey கூத்த 

ஐலம் விட்டு அடுப்பின் மேலே.ற்றி 4:படியாகும். வரை.  arho 

வைத்து வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும்.
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அதனுடன் . 

தைவேளைவேோர் சாறணைவோர் 

பூண்டு திப்பிலி 

இவைகளை வகைக்கு 14 வராகனெடை வீதமெடுத்து 
அரைத்துக் கள்ளிப்பால் | பாக்களவும் கலந்து 

நல்லெண்ணெய் 3 உழக்கு 

ஆமணக்கெண்ணெய் im 

வெள்ளாட்டுப் பால் 1 படி 

சேர்த்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்க 
வும். இந்த எண்ணெயில் | காசெடை யெடுத்து காய்ச்சிய 
பசுவின் பாலுடன் உட்கொள்ளவும். 

கெர்ப்பசூலை, குன்மம், குடல்வாயு முதலான ரோசுங்கள் 
தீரும், 

அவையை (0) அரரதலுவைை. 

பெரன்னாங்கரணி நெய் 
—~o— 

பொன்னாங்காணி முசுமுசுக்கை பொருந்துந் தாளிப்பழம்பாசிச் 
சின்ன நீர்ப்பூலா சித்தாமுட்டி சீதேவிவீழி தாழைச்சாறு 

. வன்னமாகப் பாலிள நீர் வகைக்குநாழி நெய்நாழி 

சொன்ன கோஷ்ட மதிமதுரஞ் . சோரா செண்பகஞ் சிறு 

நாகமதே (41) 

கானாச்சீரகம் நெல்லிமுள்ளி ஈல்ல கொத்தமல்லியுடன் 

தோணாமுத்தம் தேத்தாம்விரை தோற்றுஞ் சந்தனம் நன்னாரி 
் வெட்டிக் 

காணாலாமிச் சிதனோடு கழஞ்சாயரைத்து நெய்வடித்துக் 
கோணுச்சீளியுடள்கொள்ள குடிப்போம் பித்தசுர 

மென்றே (42)
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(இ-ள்) 

பொன்னாங்காணீச்சாறு 

முசுமுசுக்கைச்சாறு 

தாளிச்சாறு | பழம்பாசிச்சாறு 

நீர்ப்பூலாச்சாறு சித்தாமுட்டிச்சாறு 

சிதேவிச்செங்கமுநீர்ச்சாறு 

பசுவின் பால் தாழைச்சாறு 

இளதீர் 

இவைகள் வகைக்கு 1 படி 

.... பசுவின் நெய் 1 படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

கோஷ்டம் அதிமதுரம் 

செண்பகப்பூ சிறுநாகப்பூ 

சீரகம் நெல்லிமுள்வி 

கொத்தமல்லிவிதை கோரைக்கிழங்கு 

தேத்தாங்கொட்டை சந்தனத்தூள் 

நன்னாரிவேர் வெட்டிவோர் 

இலாமிச்சம்வோர் 

இவைகளை வகைக்கு 11 வராகனெடை வீதமெடுத்துச் 
சாறு விட்டு, அரைத்துக் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பக்குவமாக்கி இறக்கவும், 

இதனுடன் 

சீனி 2 பலம் எடுத்துக் கலந்து வைத்துக் கொள்ளவும், 

ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துக் காய்ச்சிய பாலுடனே உட் 

கொள்ளவும். 

பித்த ஜ்வரங்கள் தீரும், 
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ஈரவெங்கரய நெய் 

௦ 

    

ஈரவெங்காயச் சாறீராழி இதனோடு .செய்யும் நாழி 
பாரடா பொன்னாங்காணி சீந்திபகர்சிறுக் கீரைவேரும் 
சீர்பெறு மதுரங்கோஷ்டம் சேரேலங் கிராம்பு லவங்கஞ் 

சாதிக்காயும் 
நேருடனரைத்துச் சர்க்கரைகூட நெய்யுதில் .வெந்து.கொள்ள 

திசாரம் நிற்குந்தானே (43) 

(இ-ள்) 

வெங்காயச்சாறு 2 படி 

நெய் (பசுவின் நெய்) 1 படி 

பொன்னாங்காணி வோர் 

சிறுகரைவோர் அதிமதுரம் 

சீந்தில்கொடி. கோஷ்டம் 

ஏலக்காய் Ag miby 

லவங்கப்பத் இரி FM EK UY 

சார்க்கரை 

இவைகளை வகைக்கு 11 வராகனெடை வீதமெடுத்தி 
அரைத்து நெய்யுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

- பதத்தில் இறக்கவும். 

இதில் 
ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்து உட்கொள்ளவும். 

அதிசாரம் நிற்கும் 

owen () ome 

குறிஞ்சர நெய் 
QO meee 

நற்குறிஞ்சாச்சாறு நாகாழி நாடுசித்திரமூலம் பொன் முசுட்டை 
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.வேரத்தித் திப்பிலி வெட்பாலை மதுரமுமான பெருமரப்பட்டை 

அதிவிடய மிந்துப்புடன் . 
நவற்றிசீரக மிரண்டு :மரமஞ்சள்.வெவ்வேறு.கழஞ்செடை யரைத்து 

பால்நாழி நெய்நாழிவிட் 
டெரிசத்து கொள் கிராணியதிசாரந்' தானடங்கியுயிர் தாங்கியும் 

நிற்குமே (44) 

(@ - sr) 

குறிஞ்சாச்சாறு A uy. 

சித்திரமூலம் இபொன்முசுட்டை 

யானளைத்துப்பிலி வெட்பாலை 

அதிமதுரம் பெருமரப்பட்டை 

அதிவிடயம் இந்துப்பு 

சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

மரமஞ்சள் 

இவைகளை வகைக்கு 1$ வராகனெடை .வீதமெடுத்துச்சாறு 

விட்டரைத் துப் 

பசுவின் பால் . 1 படி 

பசுவின் .நெய் 1 பயடி 

விட்டு ஒன்று கலந்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 
பதத்தில் இறக்கவும், 

கிராணி, அதிஸாரம் முதலானவை 'தீரும். 

— அவவை 

புளியாரை நெய் 
aoe () eee 

புளியாரைதன் .சாறுகாழி நெய்யீராழி -பொன்முசுட்டை வறள் 
௬ண்டி தூதுவிளைவேர் 

வெளியான வெள்ளிலோத்திரஞ் செங்கழுரீர் வெட்டிவேர் கொடி. 
வேலி பெருங்குரும்பை வேரும்
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தெளிதான செவ்வியமாத்திப்பூ வதிவிடயஞ் சீர்கொண்டு இலவங் 

கம் வேர்க்கொம்பு மாஞ்சில் 
அளியாதமழுத்தஞ் சந்தனத் துடனரைத்து நெய்வடி. யருந்ததிசாரக் 

கிராணியது விடுமே (45) 
(@ - 

புளியாரைச்சாறு 4 படி 
நெய் 2 படி. 
பொன்முசுட்டை வரட்சுண்டி 
தூதுவேளைவோ் வெள்ளிலோ த் திரப்பட்டை 
செங்கழுறீர்க்கிழங்கு வெட்டிவோர் 
கொடிவேலிவோர் பெருங்குரும்பை 

செவ்வியம் ஆத்திப்பூ 

அதிவிடயம் கிராம்பு 
ச்க்கு சடாமாஞ்சில் 
கோரைக்கிழங்கு: சந்தனத்தூள் 

இவைகளை வசைக்கு 11; வராகனெடை வீதமெடுத்துச்சாறு 
விட்டரைத்து நெய்யுடன் கலந்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்கவும், 

இதனை யுட்கொள்ள, 

அதிஸாரம், கிராணிகள் முதலான நோய்கள் இரும். 
—-9 —— 

நரரத்தம்பழ நெய் 
— (0) வவலக்ஷை 

நாரத்தம்பழச்சா ரறொருகுறுணி நண்ணாமிலந்தை வண் 
நா 

வீரொத்த நெய்நாழி இந்துப்புத் திப்பிலி மிளகதிவிடைய முடனில் 
வம்பிசின் 

கூரொத்த வோமம் சிறுமூலஞ் சுக்கு கூட்டியொவ்வொன்று 

கழஞ்செடை யரைத்து 
தேரோத்த நெல்யெரித்து ரீ கொள்ளத் தீருமுதிர் வழும்பு முறுக்கு 

மதி சாரமே ர 6)
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(இ-ள்) 

நாரத்தம்பழச்சாறு [ மரக்கால் 

இலைந்தையிலைக்கஷாயம் 1 படி 

பசுலின் நெய் | படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

இந்துப்பு திப்பிலி 
மிளகு ௮திவிடயம் 

இலவம்பிசின் ஒமம் 

இப்பிலி சுக்கு 

இவைகளை வசைக்கு 114 வராகனெடை யளவெடுத்து நெய் 
யுடன் soups அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பக்குவமாச 

இறக்கவும், 

இதில் 

ஒரு ஸ்பூவளவெடுத்து உட்கொள்ளவும், 

அதிசாரம், வழும்பாசக் கழிதல் முதலானவை தீரும். 

௦ 

  

வறட்சண்டி நெய் 
0 

    

வறட்சுண்டிவேர் வில்வவேர் பெருமரத்தோல் 'தாமரைத் தாத்ததி 

மதுரங் கஷாயமிட்டு வடித்து வாங்கி 

சிறப்பான நெய்நாழி பால்நாழியதுடன் சேரவிட். டொன்றாய் . 

உரைப்பான கிராம்பு வசிவாசி அதிவிடய மோமங் கோஷ்டம் 

நிரைப்பான வாத்திப்பூ வரைத்தடன் காய்ச்சிரெய்வடித்தேகொள் 

கிராணியதிசாரம் நிற்குமள்றே (47) 

(இ-ள்) 
வரட்சுண்டி வோர் வில்வவோர் 

'பெருமரத்ஜோல் தாமரைத்தாது 

20
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அதிமதுரம் 

இளைகளை வகைக்கு 2 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து 8 
மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டூுறவைத்து அடுப்பின் மேலேற்றி 

எரித்து ழ ஆக வற்ற வைத்துப் 

பசுவின் நெய் 1 நாழி 

பால் பூ 99 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

கிராம்பு இலவங்கப்பத்இரி 

அதிவிடயம் ஓமம் 

கோஷ்டம் ஆத்திப்பூ 

'இவைகளை வசைக்கு 14 வராகனெடை. வீதமெடுத்து பால் 
விட்டரைத்துக் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பக்கு 

வத்திலிறக்கவும், 

இதனையுட் கொண்டு வரக் 

கிராணிகள், அதிஸாரம் முதலானவை நிற்கும். 

9 

வெட்பாலை நெய் 

௦ 

  

வெட்பாலைப் பட்டை பலம்நூறு மேவுசலமெட்டு மரக்கால்விட் 
டொன்றாக வடித்துத் 

தப்பாத வெள்ளாட்டுப் பாலிருநாழி தள்னாட்டி நெய்நாழி 
யுரியுங்கூட்ட 

செப்புழமுட னிந்துப்பு மேலமோமஞ் சீரகமும் பெருமரத்தோல் 

திப்பிலி முத்தம் 
ஒப்பான ஆயில்பட்டை யிலவம்பிசின் நெருஞ்சி வேரொன்று 

தலாய்பொன் முசுட்டைவேர் முன்னை வேரே (48)
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முன்னோடு கொடிவேலி வறட்சுண்டி, வேரும் 

முதிருவில்வப் பழச்சதையும் கசதிப்பிலியு மொன்றாம் 

பின்னோடு வொவ்வொன்று கழஞ்சரை யரைத்து - 

மேணியே நெய்யது காய்ந்தபின் வடித்துச் 

சொன்னபடி முப்பதுநாள் நெல்புடமும் வைத்துச் 

சுகமாக யிருநேரங் காசெடை யருந்த 

வன்ன்வதி சாரமுதிர் வழும்புடன் கிராணி 

வாராது தீரும்வெட் பாலைநெய்தானே (49) 

(இ-ள்) | 
வெட்பாலைப்பட்டை 100 பலம் எடுத்து நசுக்கி ஒரு பாத்தி 

ரத்திலிட்டு 8 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு எட்டிலொன்றாசு 

வற்ற வைக்கவும். 

இதனுடன் 
வெள்ளாட்டுப் பால் 1 படி 

ஷ் நெய் 11 படியும் 

சேர்த்து, 

இந்துப்பு ஏலக்காய் 

ஓமம்: சீரகம் 

பெருமரத்தோல் இப்பிலி 

கோரைக்கிழங்கு ஆயி யப்பட்டை 

இலவம்பிசின் நெருஞ்சில்வேர் 

பொன்முசுட்டைவேர் முன்னைவோர் 

கொடிவேலிவேர் வறட்சுண்டிவோர் 

வில்வப்பழச்சதை யானைத்திப்பிலி 

இவைகளை வகையொன்றுக்கு Ly வராசுனெடை வீத 

மெடுத்து அரைத்து, நெய்யுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்கி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனை
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ஒரு பீங்கான் ஜாடியிலிட்டுத் தானிய புடத்தில் 1 மாதம் 
வைக்கவும். 

இதில் 

ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துத் இனந்தோறும் 2 நேரங்கள் உட் 
கொள்ளவும், 

அதிசாரம், வழும்பு, கிராணி முதலானவை நீரும். 

இஞ்சி நெய் 
கவல நவன 

இஞ்சியதின் சாறுநாழி மினிய வெள்ளாட்டுத் 

தயிர்நாழி யதின்நெய் நாழியுரியு 

மிஞ்சியதோர் மாதுளையின் காய்பூவேரிலையும் 

் விதமாக முப்பது பலரீர் விட்டெரித்து 

வஞ்சியே தூணியது நாநாழி வடித்து 

வகைநாலு மொன்றாக வார்த்தது கலந்து 

துஞ்சுபெருங் காயமுடன் திரிகடு கிந்துப்புச் 

சுறுக்கான கொடிவேலி சிறுமூல மேலமென்றியம்பே 

(50) 
இயம்பவே வருமானைத் திப்பிலி யுமோமம் 

மிலவம்பிசின் வெட்பாலை யரிசியுடன் விடையம் 

நயம்பெற வில்வப் பழச்சதையுடன் நற் 
சீரகத்தினுடன் வறட் sey Cagis 

துயம்பெரு பெருமரத்தோல் பங்கம்பாளை 
தோணுமிரு சீரகங் கோட்ட முத்தக்காசு 

சுயம்பெற வோரொன்று கழஞ்செடை யரைத்து 

நெய்வடி. பெருவயறதிசார மசீர்ண சோபமதுவிடுமே 
(51)
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(இ-ள்) 

இஞ்சிச்சாறு 1 படி 
வெள்ளாட்டுத் தயிர் க் 

” நெய் 13 ui 

இவைகளை யொன்று கலத்து, 

மாதுளையோடு மாதுளம்பூ 
மாதுளைவோர் மாதுளையிலை 

இவைகளை 30 பலம் எடுத்து, 4 மரக்கால் ஈத்தஜலம் 
விட்டு ழ ஆக வற்ற வைக்கவும், 

பெருங்காயம் சுக்கு 

இப்பிலி மிளகு 

இந்துப்பு கொடிவேலிவேர் 

யானைத் திப்பிலி ஏலம் 

ஓமம் இலவம்பிரின் 

வெட்பாலையரி? விடையம் 

வில்வப்பழச்ச தை சரகம் 

வரட்சுண்டிவோர் பெருமரத்தோல் 

ஆடுதீண்டாப்பாளை பெருஞ்சீரகம் 

கருஞ்சீரகம் கோஷ்டம் 

கோரைக்கிழங்கு 

இவைகளை |(1. வராகனெடை வீ.தமெடுத்துச் சாறுவிட்டு 

pega வரைத்து, நெய்யுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். ் 

இந் நெய்யைத் தினம் இருவேளை உட்கொண்டுவரப் 

பெருவயிறு, அதிஸாரம், அஜீர்ணம், வீக்கம் முதலானவை 

இரும், 

— o—-.
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ஆயில்யப்பட்டை நெய் 

— oO——— 

ஆயில்யப்பட்டை பனிரெண்டு பலமு 

மத௦னோடு வேர்க்கொம்பு பனிரெண்டு பலமாய் 
தூயபடி யிடித்துத் தூணிரீர் விட்டுச் 

சுவறவே வடித்திடு கஷாயம் நாநாழி 

ஆயுபா லிருநாழி நெய்நாழி கூட 
- ஆத்திப்பூச் சிறுமாக மரத்தையதி விடையம் 

நேயதிரி கடுகுடன் தேவதாரம் மதுர 
மாஞ்சில்ரீ கூட்டி. யெரித்தரெய் கிராணி 

குன்ம மதிசாரம் விடுமே (52) 

(இ-ள்) 

ஆயில்யப்பட்டை 12 பலம் 

சுக்கு ” 

இவ்விரண்டையும் இழுத்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 4 
மரக்கால் தண்ணீர் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 4 படியாக 
வற்ற வைத்து வடி.க்கட்டிப் 

பசுவின் பால் 2 படியும் 

நெய் ” 

சேர்த்து, 

ஆத்திப்பூ சிறுநாகப்பூ 
சித்தரத்தை அதிவிடயம் 

சுக்கு திப்பிலி 
மிளகு தேவதாரம் 

அதிமதுரம் FLT LIT CAD 

இவைகளை 11 வராகெனெடை வீதமெடுத்துக் கஷாயம் விட்டுநன்ராக வரைத்து நெய்யுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேவேற்றிப் பதத்தில் எரித்து இறக்கவும்.
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இந் நெய்யை உட்கொண்டு வரக் 

குன்மம், கிராணி, அதிஸாரம் முதலானவை நீரும். 

வை (0 வலவ 

கேரரைக்கிழங்கு நெய் 

  

முத்தக்காசு யெடை யொன்று முதிர விடித்து நீர்பதக்கு 

வத்தக் காய்ச்சி நாநாழி வடித்துபுளியங்: கொட்டைத்தோல் 
நகாரத்தங்காயள 

வுத்தபடிநெய் நாழிவிட்டு உகந்தசந்தந்திப் பிலிகிராம்போ 
டதிவிடையஞ் 

சுத்தவில்வப் பழச்சதையுந் தோன்றும் வெள்ளிலோத்திரஞ் 
செவ்வியமே (58) 

செவ்விய விழியாய்! செங்கழுரீர் சித்திரமூலம் வெட்பாலை 

நவ்வாய் தேவதாரமர மஞ்சள்காடும் பங்கம்பாளை மிருவேலி 

ஒவ்வாமாத்திப் பூவுடனே ஓஒரோன்றிடு கழஞ்சாயரைத்து 

இவ்வகை நெய்யோ டெரித்துயினிக் காசெடை கொள் 
ளதிசார சுரம்விடுமே (84) 

(இ-ள்) 

- கோரைக்கிழங்கு 1] வீசை கொண்டு வந்து இடித்து ஒரு 

பாத்திர்'த்திலிட்டுச் சு,த்,த ஜலம் 2 மரக்கால் விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி.4-படியாகக். காய்ச்சி வடிக்கட்டிக் கோண்டு, 

புளியங்கொட்டைத் தோல் ஒரு நாரத்தங்காயளவெடுத்து 

அரைத்துச் சேர்த்துப் 

பசுவின் நெய் 1 படியும் 

சேர்த்து, 

் சந்தனத்தூள் இப்பிலி
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கிராம்பு அதிவிடயம் 

வில்வப்பழச்சதை வெள்ளிலோத் திரப்பட்டை 

செங்கமுநீர்க்கிழங்கு செவ்வியம் 

சித்திரமூலத்தோல் வெட்பாலையரிசி 

தேவதாரம் மரமஞ்சள் 

காட்டாத்திப்பூ வெட்டி வோர் 

ஆடுதீண்டாப்பாளைவோர் 

இவைகளை வகைக்கு 2% வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித் 
துக் கஷாயம் விட்டு நன்றாக வாரத்து நெய்யுடன் குழப்பி 
அடுப்பின். மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இந்த நெய்யில் ஒரு காசெடை வீதமெடுத்துத் இனம் 2 
வேளை உட்கொண்டுவர 

அதிஸாரம், ஜ்வரம் முதலானவை தீரும், 

—_ 0 = 

குக்கிலரதீக் கிருதம் 
— (0 | 

குக்கில்தான் வேப்பம்பட்டை தனிலே சுத்திக்கொண்டு 
தான்மிக வெடுத்த பலமழுமஞ்சு 

மிக்கதொரு சிறுதேக்கு வட்டத்திருப்பி முத்தக்காசு மீறுமகில் 
கடுகரோகிணி மிளகுகொத்தாள் 

சுக்குடனே யந்திரத்தாமரை திப்பிலிநறுந்தாளி சொல்லரிய 
நீர்வஞ்சிக் கொடிவேலி செவ்வியமும் 

தக்கதோர் நன்னாரி மறுக்காரை ௩நறுந்தாளி தன்னுடனே 
கத்து ரீ பிருதூணி வாறே (55) 

வார்த்த 8 ரெட்டொன்றாய்க் காய்ச்சிவத்தி வாங்கும் நீர் 
'கஷாயம் நாநாழியாக 

எடுத்த குக்கிலதிலரைத்துக் கரைத்து நெய்யுமிதறுடளே 
கூடவினி விட்டுக் காய்ச்சிக்
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கொடுத்துவரச் சூலையுடன் மேந்தீருங் கொண்ட தோர் 
, காமாலை பாண்டு 

ளிடுத்திடுமே அபட்சாரசுரம் உடம்புலர்தல் காசமிக்கபடி 
கிறாணி குக்கில் நெய்விட்டுப் போமே (86) 

(இ-ள்) 
வேப்பம்பட்டைக் சஷாயத்தில் சுத்திசெய்த குக்கில் 5 பலம் | 

எடுத்துக் கொள்ளவும். 

சிறுதேக்கு வட்டத்திருப்பி 
கோரைக்கிழங்கு அகில்கட்டை 

சடுகரோகிணி மிளகு 

கொந்தான் சுக்கு 

அந்தரத்தாமரை இப்பிலி 

தறுந்தாளி நீர்வஞ்சி 

கொடிவேலிவோ் செவ்வியம் 

நன்னாரிவேர் மறுக்காரை 

தாளி 

இவைகளை வகைக்கு 10 பலம் லீதமெடுத்து, இடித்து ஒரு 
பாத்திரத்திலிட்டு 8 மரக்கால் சுத்த ஜலம் சேர்த்து, அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்து, எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்து 4 படி. 

யாக்கிக் சொள்ளவும், இதனுடன் குக்கிலையிட்டுப் பசுவின் 
நெய் 1 படியும் சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்துப் பதத்தில் 

இறக்கவும். 

இந்த நெய்யை உட்கொண்டுவரச் 

சூலை, மேசம், காமாலை, பாண்டு, அதிஸாரச்சுரம், உடம்பு 

உலாரதல், காசம், கிராணி முதலானவை நீங்கும். 

ee (0) =e 

கொடிவேலி நெய் 

௦ 

  

  

போமினிய கொடிவேலி வட்டத்திருப்பி 

பூடோலபிரமி யாடயதோடை சீந்தில்தண்டு



314 

தாமினிய வழுதலையுங் கண்டங்காலி 
தன்வேருஞ் சிறுகாஞ் சோறிவேரும் 

ஆமினிய வகைக்கெட்டுப் பலங்கள் கூட்டி 
அதனுடனே தூணிரீர் கொண்டு நாநாழிவாட்டி 

வேமினிய் குக்கிலஞ்சு பலமதாக 
வேப்பம்பட்டை தனில் சுத்தி பண்ணுவீரே (57) 

பண்பான திரிபலைகருஞ்சீரக மிந்துப்பு வசம்பு. 
பகர்தேக்குக் கச்சோலம் வாலுளுவை யரிசிகோஷ்டம் 

ஈண்பாகத் திரிகடுகு செவ்வியஞ் சிறுமூல 
மாஞ்சில் ஈற்கடுகு ரோகணி கழஞ்செடைகளரைத்து 

வன்பான கஷாயமதில் குக்குல மரைத்துவரு 
பசுவின் நெய்யுட னெரித்து வடித்து 8 கொள்வாய் 

திண்பான சேத்துமம் சுவாசகாசம் தீரும் 
சயம்கிரந்தி வாதஞ் சூலைபிரமேகம் போமே (58) 

(இ-ள்) 

கொடிவேலிவோர் வட்டத்திருப்பி 

பேய்ப்புடல் பிரமி 

ஆடாதோடை வோர் சீந்தில்தண்டு 

சிறுகத்திரி வோ கண்டங்கத்திரி வோ் 

சிறுகாஞ்சோ றிவோ் 

இவைசுளை வசைக்கு 8 பலம் வீசுமெடுத்து இடித்து 
4 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 4 படியாசு 
வத்தக் காய்ச்சவும், 

குக்கில் 5 பலம் எடுத்து வேப்பம்பட்டைக் கஷாயத்தில் 
சுத்தி செய்து வைத்துக் கொள்ளவும், 

அதனுடன் 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் , கருஞ்சீரகம்
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இந்துப்பு வசம்பு 
சிறுதேக்கு கச்சோலம் 

வாலுளுவை யரிஏ கோஷ்டம் 

சுக்கு தப்பிலி 

மிளகு செவ்வியம். 

யானைத்திப்பிலி சடுகரோடிணி 

இவைகளை வசைக்கு 11 வராசனெடை வீதமெடுத்து: 
கஷாயம் விட்டரைத்துக் குக்கிலையும் சேர்த்துக் anh gi, 

பசுவின் நெய். 4 படி 

சேர்த்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பத்ததில் இறக் 
கவும், 

தீரும் நோய்கள்: 

சிலேத்மம், சுவாசகாசம், சயம், கிரந்தி, வாதரோசங்கள், 
சூலை, பிரமேகம் முதலானவை, 

    

௦ 

ஆடாதேரரை.. நெய் 

௦ 

    

ஆடாதோடை சாறதுபதக்கு அத்துடனே 
முருங்கிலையுங் குறுணிச்சாறு 

கூடவே மனத்தக்காளிச் சாறுகுறுணி கொடிய்சித்திக் 
சாரணை கழல்கொடிச்சாறு மதுருறுணி 

தேடரிய சித்தமல்லி பேர்மல்லி. நெருஞ்சில் 
சிறுவழுதலை தொடைகூவிளை வேர்சங்கு 

நீடமுள்ள வழுக்கிராக் கீழாநெல்லி ன 

நேராகநாலு பலமதுவாய் கஷாயஞ் சேரே (89 

சேரேல மிலவங்க மதுரங் கோட்டஞ் 
செங்கழுரீர் வெந்தயஞ்சீ ரகத்தோடே
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பாரேரேர் கொத்தமல்லி சீரகமிரண்டு 

பச்சிலை செவ்வியம் சிறுமுல மோமம் 

ஏரோரேர் மஞ்சிட்டி மாஞ்சில் மாதளங் 
கனிபிலவை களதனி நாற்கழஞ் சாகவே யரைத்து 

சாரவிது நெய்யும் நாநாழி வடித்துத் தானியப் 

புடம்வைத்துண்ணு சயமுடன் மந்தாரகாச 

(இ-ள் 

ஆடாதோடைச்சாறு 

முருங்சையிலைச்சாறு 
மணத்தக்காளிச்சாறு 

சத்திச்சாறணைச்சாறு 

சுழல்கொடிச்சாறு 

இவைகளுடன், 

சித்தாமல்லி 

நெருஞ்சில் 
ஆடாதோடைவோர் 

சங்கம்வோர் 

ழாதெல்லிவோர் 

முளமாந்தை சாராதே (60) 

2 மாக்கால் 

1 

1 

1 

1 

பேராமல்லி 

சிறுவழு தலை 

வில்வவோர் 

அமுக்கிராச்சிழங்கு 

இவைகள் வகைக்கு 4 பலம் எடுத்து, இடித்து ஒரு பாத்தி 

ரத்திலிட்டு 8 மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 

$ ஆக வற்ற வைத்துக் கஷாயத்தைச் சேர்த்துக் கொள்ளவும். 

ஏலச்சாய் கிராம்பு 

கோஷ்டம் செங்கமுநீர்ச்கிழங்கு 

வெத்தயம் சீரகம் 

கொத்தமல்லி பெருஞ்சீரசம் 

கருஞ்சீரகம் பச்சிலை 

செவ்வியம் திப்பிலி
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ஓமம் மஞ்சிஷ்டா 

சடாமாஞ்சில் மாதளையோடு 

இவைகளை வகைக்கு 5 வராகனெடை வீதமெடுத்துச் 
கஷாயம் விட்டு நன்றாக. வரைத்துப் பசுவின் நெய் 4 படி 
யும். சோர்த்து முன் கஷாயத்துடன் சேர்த்து அடுப்பின் 
மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்க வைத்துக் கொண்டு ஒரு 
ஜாடியிலிட்டுத் தானியபுடத்தில் | மாதம் வைச்சவும். 

பின்னா் 

இதனை யெடுத்து உட்கொள்ளச் 

சயம், மந்தாரக் காசம், உளமாத்தை முதலான நோய்கள் 
நீங்கும். 

a) ee 

ஆடாதோடை நெய் 

a 

சார்ந்திடு மாடாதோடைச் சாறுபாலிறு நாழியாக 

நேந்தநெய் தானீராழி நிலவேம்பு வெட்பாலைமுத்தம் 

வாய்ந்த சந்தன மிருவேலி லாமிச்சு 

மணமுள்ள விலுப்பை யரக்குமாக 

தேர்ந்திரு கழஞ்செடை கரைத்து ........ 

உ நெய்வடிக்க 

token 4 ரத்தஞ் சோகைகாசம் 

மெலும்புருக்கி மேகம் போமே (61) 

(இ- 

ஆடாதோடைச்சாறு 2 படி 

பசுவின் பால் 

» நெய்
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Qousar Qurcrgy aveg, 

நிலவேம்பு வெட்பாலை 

கோரைக்கிழங்கு சந்தனத்தூள் 

வெட்டிவோர் இலாமிச்சம் வேர் 

கொம்பரக்கு இலுப்பைக்கொட்டை 

இவைகளை வகைக்கு 24 வராகனெடை வீதமெடுத்து பர் 
விட்டு நன்ருக வரைத்து, நெய்யுடன் குழப்பிப்பக்குவமாச்சி 
இறக்கவும். 

இதனை உட்கொண்டுவர 

இரத்த. பித்தம், சோகை, காசம், எலும்புருக்கி, மேசும் 
முதலானவை தீரும், 

தூதுவேளை பழநெய் 
கணவனை (0) ee 

தூதுவளம் பழத்தில்சாறு மாடாதோடையிலை 
யோரிதழ்தா மரையின் சாறு 

மாதுஈல்லாய் பூசினிக்காய் கற்பூர வல்லியிலை 
பிரமியிலை குண்ணிவகை நேர்னாழிச்சாறு 

சூதுடனே யாவின் நெய் நாழிகை 
ஆன சாறணைவேர் கீழாநெல்லிவேர் கூட்டி 

யீதுடனே கடுகரோகணி கொத்தமல்லி மதுர 2) 
மிதனோடு பச்சிலை கோட்டமச மோதகமே (6 

தகையிலாத் திப்பிலியும் வசைக்குநேர் கழஞ்சாய்த் 
தானரைத்துக் காசினிரெய் வடித்தே கொள்ளாய் 

மிகைஈல்லா மிருமலுடன் காசம்தீரும் 
மிக்க வத்திச்சுரம் பொறுக்கும் விக்கல் தீரும்
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வகையான 'தூதுவளம் பழத்தின் நெய்தான் 

வாயூர லரோசகமு மாற்று மென்னத் 

துகையான :படியிருந்து: முப்பதுநாள் 

சுகமாகும்-பித்தமுதல் துலைந்துபோமே (83) 

(இ-ள்) 

தூதுவளம்பழச்சாறு 1, படி 

ஆடாதோடையிலைச்சாறு ” 

ஒரிதழ்த்தாமரையிலைச்சாறு ரம 

பூசினிக்காய்ச்சாறு ” 

கற்பூரவல்லியிலைச்சாறு gs 

பிரமியிலைச்சாறு ” 

பசுவின் நெய் 

இவைகளை ஒன்று சலந்து வவத்துக் கொள்ளவும். 

சாறணைவோர் சழாநெல்லிவோர் 

சுடுகரோகிணி கொத்துமல்லிவிதை 

அதிமதுரம் பச்சிலை 

கோஷ்டம் ஓமம் 

இப்பிலி - 

இலவக்ளை வகைக்கு 14 வரர்கனெடைஃலிதழெடுத்து ஏதே 

னும் ஒரு சாறு விட்டரைத்து முன் நெய்யுடனே குழப்பி, 

அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

தீரும் நோய்கள்! 

இருமல், காசம், அத்திச்சுரம், விக்கல், வாயூரல், அரோசகம் 

இவைகள் 30 நாட்களுள் தீரும், பித்தரோசங்களும் இரும். 

Ts ஸனனாகவாகு
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தண்ணீர்விட்டரன்சிழங்கு நெய் 

— 

ஈரிகிழங்கு ரீர்வள்ளி இனளியகரும்பு பூசினிக்காய் 

ஊறிக்கொள்ளும் நெல்லிக்கா யுள்ளசாறுவகை நாநாழி 

மாறிப்பசுவின் நெய்நாழி மதுரங்கோஷ்டம் முந்திரிகை 

வேருக்கொரு பலரைத்துவடி மிகுத்தரத்தம் பெரும்பாடு 

மாறிப்போமே உள்சுரமும் பரவாயெலும் புருக்கியமே (64) 

(இ-ள்) 

தண்ணீர்விட்டாங் 

கிழங்குச்சாறு 1 படி 

கருப்பஞ்சாறு Pr 

பூசினிக்காய்ச்சாறு = 

நெல்லிக்காய்ச்சாறு ” 

பசுவின் நெய் ” 

இவைகளை யொன்று சலந்து, 

அதிமதுரம் கோஷ்டம் 

BD 11 oD sop 

இவைகளை வசைக்கு | பலம் வீதமெடுத்து அரைத்து நெய் 

உடனே குழப்பிக் காய்ச்சிப் பதத்தில் வடிக்கவும், 

இரத்தபித்தம், பெரும்பாடு, உட்சுரம், எலும்புருக்கி 
முதலான தோய்சள் தரும், 

முக்காவே&£ நெய் 

முக்காவேளைவேர் பொன்முசுட்டை 
முதிருமாயில்ப் பட்டை கூவிளைவேர் 

இக்கோர் வகைக்குப் பலமிருப தென்ன 
இசைய ஈறுக்கித்தூணி ரீரிட்டு
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சிக்காது நாநாழியாக ர வடித்து 

சேர்ந்த காட்டாத்திப்பூ வெட்மாலையரிசி 

மிக்கபொன் மு௬ட்டைவேர் வில்லக்காய் 

சதையும் விழலரிசி திரிகடுகு கொடிவேலி 
க கொண்டே (65) 

கொண்டாடு திப்பிலிமூலங் கருஞ்சீரகம்' 

கூறுபட ஊவோரொன்று பலமிரண்டாகக் 

கண்டபடிமுன் கஷாயத் தரைத்துக் 

காண் வெள்ளாட் டுரெய்யீராழி விடுத்துப் 

பண்டான ஜிரிபாலை வகைக்கெண். கழஞ்சரைத்து. 

பாங்குபெறக் காய்ச்சி நெய்வாங்க வுடல்தனில் 

அண்டாது கிராணி சூலைகுன்ம மதிசாரம் 

கண்டு மெய்யது விட்டு நடந்து போமென்றே (66) 

(இடன்) 
முக்காலேளை வேர் 20 பலம் 

பொன்முசுட்டைவோர் ee 

ஆயில்பட்டை 

வில்வவோர் 

99 

9 

இவைகளைச் சிறு துண்டுகளாக்கி, ஒரு பாத்திரத் திலிட்டு 

4 மரக்கால் ஜலம் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்து 4 

படியாக வற்ற வைக்கவும். 

21 

காட்டா த்திப்பூ 'வெட்பாலையரி9- 

பொன்முசுட்டைவேர் வில்வ்க்காய்ச்சதை 

விழலரிசி சுக்கு ் 

இப்பிலி | மிளகு 

'கொடிவேலிவோர் திப்பிலிமூலம் ' 

கருஞ்சீரகம்
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இவைகள் வசைக்கு 2 பலம் வீதமெடுத்து முன் சொல்லிய 
கஷாயம் விட்டு, நன்றாக வரைத்து, 

ஆட்டு நெய் 2 படியும் 

சேர்த்து, 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் 

இவைகளை வகைச்கு 1] பலம் வீதமெடுத்து நன்றாக 
வரைத்துக் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 
இறக்கவும். 

இந்த நெய்யில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துத் தினம் 2 வேளை 

காய்ச்சிய பாலுட்னே உட்கொள்ளக் 

கிராணிகள், சூலை, குன்மம், அதிஸாரம் முதலான 

நோய்கள் தீரும், ் 

ee Q 

தேள்கெடி நெய் 

அவல் வைல 

தேள்கொடி. பலம்நூறு சலமெட்டு மரக்கால் 

செலுத்தியது. காய்ச்சி பதக்காக வடித்து 

வேள்க்கடுகு ரோகிணி கண்டங் கத்தரிவேர் 

வசம்பு செவ்வியம் சிறுதேக்கி னுடனே 

மீள்கவரு கொடிவேலித் திப்பிலிமூலம் 

வகைக்கழஞ்சு மிகவரைத்து வெள்ளாட்டுப்பாலும் 
நெய்யும்விட்டு 

வாழ்க்கண்ணாய் ரீ காய்ச்சி'வடித்த நெய்கொள்ள 

வருத்தும் விக்கலிருமல்சத்தி மாத்துமது கண்டாய் 67)
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(இ-ள்) 

தேள்கொடுக்குப் பூண்டு 100 பலம் எடுத்து 8 மரக்கால் 
சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 2 மரக்காலாக்க வடிக் 

கட்டிக் கொள்ளவும். 

இதனுடன் 

கடுகரோகிணி கண்டங்க த்திரிவோ் 

வசம்பு செவ்வியம் 

றுதேக்கு கொடிவேலிவோர் 

திப்பிலிமூலம் 

இவைகளை வகைக்கு 114 வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித் 
துக் கஷாயம் விட்டரைத்து 

வெள்ளாட்டுப் பால் 1படியும் 

வெள்ளாட்டு நெய் + 

சேர்த்து, 

அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

விக்கல், இருமல், வாந்தி முதலான நோய்கள் இரும். 

வைகை () வைகை, 

தேட்கொடி நெய் 

௦     

தேள் கொடிதன் வேரும் தூதுவளை வேரும் 

திருந்து கையாந் தகரை யாடாதோடை வேர் 

நாட்கொண்டு வோரொன்று பலமாறு விடித்து 

நற்தூணி நீர்விட்டு நாகாழியாக்கி 

தாட்கிண்ட கடுதாணி ரெல்லி திரிகடுகு 

தன்னோடு சிறுதேக்குப் பலங்களு மிரண்டாய்
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வாட்கவது வரைத்து நெய்யுடனெரித்து 

வடித்துகநெய் தேன்கலந்து கொடுமாறுவது 

விக்கலிரைப் போட (68) 

(இ-ள்) 

தேள்கொடுக்குவோர் தூதுவேளைவோர் 

கையாந்தகரை ஆடாதோடைவோர் 

இவைகளை வகைக்கு 6 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து, 4 
மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி 4 படியாச 

வற்றவைத்து, 

கடுக்காய்த்தோல் தான்றித்தோல் 

நெல்லிவத்றல் சுக்கு 

திப்பிலி மிளகு 

சிறுதேக்கு 

இவைகளை வகைக்கு 2 பலம் வீதமெடுத்து அரைத்துப் 

பசுவின் நெய் 2 படியுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனுடன் 

தேன் விட்டுக் கலந்து உட்கொள்ளவும். 

விக்கல், இரைப்புகள் தரும், 

கைலை 0. 
  

தன்வந்தீரி கிருதம் 
௦ 

பேர்முள்ளி சிறுமுள்ளி வில்வவேர் குமிழ். 
பெரிய தழுதாழை கவுதும்பை பாதிரி. 

காரமுள்ள காட்டாமணக்கு புங்கு _ 

செம் புளிச்சைக் கடுக்காய் கூத்தன்குதம்பை. 
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சாரணை அடம்புரீர் முள்ளிதவசி முருங்கைவேர் 

கொன்னை சித்திரமூல மிருசாரணை பிரண்டை 

பாரமுள்ள கூவிளங்காய் கள்ளிவேர் பழகுசேங் . 
கொட்டை திப்பிலி மூலங் கச்சோலம் (69) 

கச்சணியு மானே வகையத்துப் பலமாய் 

காரெள்ளுத் திப்பிலி கொள்ளு வோரொன்று 

வைச்சபடி. அளவாயிடித்து 'ரீரெண் குறுணி 

வற்றியது குறுணியாய் வடிகொண்டு தானே 

பச்சையாய் பாலிரு நாழிரெய்யு மீராழி 

யாருமுப் புரசுவேர் கடம்புவேர் வசம்பு 

மெச்சவரு திரிபாலை சிறுதேக்கு விளங்க 

மீறுசந்தணமுடன் திப்பிலிவகைக் கிருகழஞ்சே (70) 

இருகழஞ்சான மருந்தரைத் திட்டு 
யேற்கவரு கஷாயம் பால்நகெய்யுங் கூட்டி, 

மருவிடக் காய்ந்து வடித்தநெய் வாங்கி 

வருமிருநேரங் கழஞ்செடைகள் கொள்ள 

மொருமலுடன் சூலை உதரநோய் குஷ்டம் 

புண்ணுடன் மெகம் சொறிகள் பலதினவு 

. அருகிடா நோயும் பலபிணியுந் 

தீருமாம் த௩வந்தரி கிருத மென்றோடே (71) 

(இ-ள்) 

பேராமல்லி சிறுமுள்ளி 

வில்வவோர் குமிழம் வோர் 

தழுதாழைவேர் கவுதும்பைவோர் 
பாதிரி காட்டாமணக்குவோ் 
புங்கம்வோ் .செம்புளிச்சை 

கடுக்காய்த் தூள் கூத் தன்குதம்பை 

சாறணைவேர் அடம்புவோர்
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நீர்முள்ளி குவசுமுருங்கை 

கொன்னைவோர் சித்திரமூலம் 

சத்திச்சா.றணை பிரண்டைவோர் 
வில்வக்காய் கள்ளிவோர் 

சச்சோலம் இப்பிலிமூலம் 

சுத்திசெய்த சேங்கொட்டை 

இவைகள் வகைக்கு 10 பலம் 

காரெள்ளு திப்பிலி 

இவைகளை வகைக்கு. 1 படி வீதமெடுத்து, 8 மரக்கால் 

சுத்த ஜலம் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி 1 மரக்காலாக வற்ற 

வைக்கவும். 

இக்சகஷாயத்துடன் 

பசுவின் பால் ் 2 படியும் 

நெய் ன 

புரசுவோர் கடம்புவோ் 

வசம்பு கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

சிறுதேதக்கு வாயுவிடங்கம் 

சந்தனத்தூள் இப்பிலி 

இவைகளை 2$ வராகனெடைவீதமெடுத்துக் கஷாயம் விட்டு 

அரைத்து, நெய்யுடன் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 
பதத்தில் இறக்கவும். 

இதில் 

ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துக் காய்ச்சிய பாலுடனுட் கொள் 

ளவும்,
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பொருமல், சூலை, உதரநோய், குஷ்டம், புண், மேகம், 

சொறிகள், அரிப்பு முதலான பற்பல தோய்களும் தீரும். 

இதன் பெயர் “*தத்வந்தரி ருதம்!" ஆகும். 
Ee 

கதலீகந்தக் கிருதம் 

௦   

  

கதலிக்கிழங்கு ஊறியநீர் : கடுகத்தூணி வாங்கியதில் 

மிதநற்பூவும் நூறுபல மிடித்துக்கூட்டி யெரித்துவத்தி 
முதலெட் டொன்றாய் வடிக்கட்டி முன்பால்படியும் நெய்படியும் 

பதமிப்படியே கலந்துகற்கம் பருகிக்கரைக்கு மடவாமே (72) 

அடந்தமுளரி செங்கழு£ர் அல்லிக்கொட்டி குளரிமின்பாற் 

துடர்ந்தகிழங்கு நரிநாவல் தோணு மருதுபெருநாவல் 

கடந்தஇச்சி லொதி புரசுகமழ் சேர்மகிழம் பட்டையுடன் 

படந்தவத்தி யேத்தி பாரீரரசின் பட்டையதே (73) 

பட்டையுளியின் பெருவேர்த்தோல் பருவேர் அமுக்கிராவேர்சங்கு 

தொட்ட சிகப்பு நன்னாறி தும்பாந்தியாவட்டை வேரோடு 

மட்டமுடனே வகையிரண்டு பலமேதகத்து நீரிபதக்கு 

விட்ட நீர்தான தெட்டொன்றாய் வெந்தகிஷாயம் விளங்கீரே 

(74) 

வெந்தே விளாங்கனி விறுமோடிவேர் கவுதும்பை நற்சந்தம் 

, திந்திடு தெவதார மகிலஞ்சாருங் கோட்டஞ் சடாமாஞ்சி 

சுந்தமான கிராம்பிலுப்பை துய்யபூவு மதிமதுர 

மிந்தயேல மிலவங்கம் மினிவெண் கோட்டந் திரிபலையே (75)
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பலபலசரக்கு விராகனெடை பாத்தோ ரொன்று படவரைத்து - 
நலமுடன் கஷாயம் பால்நெய்யும் நறுந்தேகக் காய்ச்சி நெய்யாகக் 

கலந்திரு நேரம் கழஞ்செடையாய் கண்டுகொள்வீர் பெரும்பாடு 
சலங் கொடுமேகம் சிரிச்சமுதல் தாகத்தீர்க் கிருதமதே (76) 

(ஆக கவி 1545) 

(இ- 

வாழைக் கிழங்குச் சாறு 4 மரக்கால் எடுத்து, ,வாழைப்ப் 

100 பலம் எடுத்து இடித்துப் பிழிந்து சாற்றையும் கூடச் 

சேர்த்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்து வற்றவைத்து ந ஆச 

வற்ற வைக்கவும். 

இதனுடன் . 

பசுவின் பால் 1 படி 

உட நெய் உயும் விட்டு, 

செங்கமுநீர்க்கிழங்கு அல்லிக்கொடி 

தாமரைக்கிழங்கு. நரிநாவல்பட்டை 

மருது "பெருநாவல்பட்டை 

இஞ்சிப்பட்டை ஒதியம்பட்டை 
புரசம்பட்டை மகிழம்பட்டை 

அத்திப்பட்டை பேயத்்தஇப்பட்டை 

அரசம்பட்டை புளியம்வேோர்த்தோல் 

அமுக்கிராக்கிழங்கு ச.ங்கம்வோர் 

சிகப்பு நன்னாரி நந்தியாவட்டைவேர் 

இவைகளை வகைக்கு 2 பலங்கள் வீதமெடுத்து இடித்து a 

பாத்திரத்திலிட்டு 2 மரக்கால் சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப் பின் 
மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்த கஷாயத்தையும் 
சேர்த்துக் கொள்ளவும், 

விளாம்பழ ஓடு கண்டத்இப்பிலி 

கவுதும்பை வோர் சந்தனத்தூள்
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தேவதாரம் கோஷ்டம் 

சடாமாஞ்சில் கிராம்பு 

இலுப்பைப்பூ அதிமதுரம் 

ஏலக்காய் கடுக்காய்த்தோல் 

வெண்கோஷ்டம் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் 

இவைகளை வகைக்கு 1 வராகனெடை ் வீதமெடுத்து 
இடித்துக் கஷாயம் விட்டு ஒன்றுபட வரைத்துக் கஷாயங் 
சுலந்த 'நெய்யுடனே குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 
பதத்தில் இறக்கி வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும். 

இத்தெய்யில் வேளைக்கு 14 வராகனெடை யளவெடுத்துக் 
காய்ச்சிய பாலுடனே உட்கொள்ளவும், 

பெரும்பாடு, மேகம், மூத்திரகிரச்சிரம், தாகம் முதலானவை 
தீரும், 

  

  

நயன விதி 
௦ 

  

  

காப்பு 

மாதுமை பாகன் சொன்ன மாமரை நூல்களாய்ந்து 

தீதுகள் வாராவண்ணம் திருவுளத்து தித்தபோது 

ஆதிமா முனிவன் சொன்ன வாயுருவேதத்துள்ளே 

நாதனா ரருளிச்செய்த நயன நூல் விதியிதாமே (1) 

(இ-ள்) 
பரமேச்வரன் சொல்லிய பற்பல ஆயா்வேத நூல்களையும், 

ஆராய்ந்து, ஜனங்களுக்குக் கெடுதல் நேரா வண்ணம் அ௮கஸ்இயா் 

நயனவிதியாகிய இதனை அருளிச்செய்தார். 

    

0
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சுத்த நேத்திரத்தின் லக்ஷணம் 
-0 

    

இந்துவை யொத்தவண்ண மியலிது ஈயனங் கண்டாய் 

உந்துயினோளி வினுள்ளே யுன்முகம் விளங்கத் தோன்றி 

யந்தமா மொளிவாய் நிற்குமதனில் கோயில்லை யென்று 

செந்திரு வுமையாள் கேழ்க்கச் சிவனுமுன் னருளிச் 

செய்தார் (2) 

(@ - ar) 

சந்திரனைப்போல வெண்ணிறமாக இருப்பதுடன், கண 
களுள்ளிருக்கும் பாப்பாவிற்குள் பார்ப்பவரின் முகம் தெளிவாகத் 
தோன்ற வேண்டும். ஒளியுடன் கூட விருக்கும். இப்படியாக 
வுள்ள சுண்கள் நோயில்லாத சுத்தமான கண்களென்று 

தெரிந்து கொள்ளவும். 

  

௦ 

  

வியரதியின் குறிகள் 

உயர்திரு ஈயனந்தன்னி லுறுபல வியாதி கேளாய் 

மயக்கிடு மிருளால் மூடலந்திரு தோஷந்தன்னில் 

வியன்பல வியாதி நிற்கும் மேவியமருந்து தானும் 

தேய்ந்தினிக்கினிமே செய்யும் தானது கூறலுற்றேன் (3) 

(இ-ள்) 

கண்கள் இருளடைதல் முதலான திரிதோஷங்களினால் பல 
வியாதிகளும் உண்டாகும். 

  O mee 

கண்ணேசய் வரக்காரணங்கள் 
meer () 

  

தந்தலைச் சுமையினாலுந். தகுமுடற் கடுப்பினாலும் 

மென்பனி தனைகளாறு, மீனின்முள் எருந்தலாலும்
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வன்புவாக னத்திலேறி வருந்துட லுலைவினாலு 

முன்பயிலெண் ணெய்நெய் பால் முழுக்கவை சிடுகவாதுத் 
) 

கண்ணிடை வறண்டு பொங்குங் காரணமேதோ வென்னில் 

நண்ணியல் புனல்கள் தன்னைஈசமிகப். பருகையாலுந் 

திஷ்ணமாம் சிரஸின்மீது சேர்ந்தெண்ணெய் போகாதாலும் 

பெண்ணிடை மருவலாலும் பெருத்திடும் விழிக்குகோயே (5) 

(இ-ள்) 
தலையில் சுமைகளை சுமப்பதாலும், உடலில் வலி அதிக 

மாயிருப்பதாலும், பனியில் நனைவதாலும், மீன் முள்ளைத் இன்ப 
தனாலும், அசையும் வாகனத்தில் ஏறி சவாரிசெய்வதாலும் 
அதிகமாக உபயோகத்திலிருந்த நல்லெண்ணெய், தெய், பால் 
முதலியவைகளை விலச்குவதனாலும், கண்ணோய் உண்டாகும் 

குளிர்ந்த தண்ணீரை அதிகமாகப் பருகுவதானாலும், தலையில் 

தேய்த்துக் கொண்ட எண்ணெய் நன்றாகப் போகாமல் தங்கி 

விடுவ தனாலும், அதிகமான ஸ்திரீபோகத்தினாலும் விழி நோய் 
கள் உண்டாகிக் கண்கள் வறண்டு பொங்கும், 

  

௦ 

  

இதுவுமது 
Q ea 

  

உண்டபின் முழுகையாலும் ஓங்கிய வெப்பினாலும்' 

மண்டிய தண்ணீராலு மாதர்தங் கோஷ்டியாலும் 

பண்டு பல்விளக்கா தாலும் பசுவின்பா லுண்ணாதாலும் 

கொண்டல்சேர் குழலினாளே! நயனம் கோபிக்கு மென்றே 

(6) 
விடுமும் பிரநெல்லின் வால்விழுங்'/கையாலன்ன 

முடுகவே யருந்திப் பின்னும் முசிவறச் செரியாதாலும் 

கடுகவுண் டோடினாலுங் காலடி. சுடுகையாலும் 

'மடுவுறு தண்ணீர்தன்னை வலியவுற் றுண்கையரலும் (2)
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(இ-ள்) 

சாப்பிட்டவுடன் ஸ்நானம் செய்வதாலும், உஷ்ணமான 
ப.தார்த்தங்களைச் சாப்பிடுவதனாலும், அதிகமாகத் தண்ணீர் 
பருகுவதாலும், ஸ்திரீகளுடன் அதிகமாகச் சேருவதனாலும், 
பல்துலக்காததாலும், பசுவின் பாலைச் சாப்பிடாததாலும் 
கண்கள் கோமபிச்கும், 

நெல்லின் வாலைத்(உமி) தவறிவிழுங்கி விடுவதனாலும், 
சாப்பாடு செரிக்கு முன்னர் மறுபடியும் சாப்பிடுவதனாலும், 
சாப்பாடானவுடன் ஓடுவதாலும், கால் சுடும் படியாக வெயிலில் 
நடப்பதனாலும், : அதிகமாகத் தண்ணீர் சாப்பிட்டதாலும் கண் 
ணோய்க்குக் காரணமாகும், 

  

௦   

இதுவுமது 

9     

கடுவெய்யில் தன்னினாலுங் கனலடி. சுடுகையாலும் 

முடுகவே யெண்ணெய் தன்னை முறைகெட விடுகையாலும் 

தடியடி படுகையாலுந் தலைதனில் சுமைகளாலும் 

படியுறு கூர்மையாலு மனைத்திடும் விழிக்கு நோயே (8) 

மனமிடி தளத்தினாலு மாதர்களா சையாலுங் 

கனமலச் சேர்க்கையாலுங் கவிழ்திடு பார்க்கை யாலுங் 
தனமிகு கெடுகையாலுந் தனிலாவி ௩டைகளாலுஞ் 

சினமிகு கோபத்தாலுஞ் சேர்ந்திடும் விழிக்கு நோயே (9). 

(இ-ள்) 

கடுமையான வெய்யிலில் போவதனாலும், கால்: சூடாகும் 
படி வெய்யிலில் நடப்பதனாலும், என்ணெய் தேய்த்துக் 
கொள்வதை நிறுத்துவதாலும், தடியினால் அடிபடுவதனாலும், 
பாரமான வஸ்துக்களைத் தலையின்மேல் சுமப்பதனாலும், உற்று
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தோக்கப் படிப்பதனாலும், விழிநோய்களுண்டாகும். 

மனது இடிந்துபோகும் அளவு வருத்தப்படுவதனாலும், அதிக 
மான ஸ்தீரி போகத்தாலும், மலச்சிக்கல் ஏற்படுவதனாலும், 

திடீரெனப் பணம் பறிபோவ தனாலும், நீண்டவழிப் . பிரயாணத் 
தினாலும், கோபம் உண்டாவதாலும் கண்நோய்கள் ஏற்படுவதற் 
குக் காரணங்களாகும், 

  

சுத்தமரன கண்களின் லக்ஷணம் 

    ௦ 

வெள்ளையிற் சிகப்புத்தோன்றி விளங்குஈற் படிகம்போலத் 

தெள்ளிய சோதிதன்னில் சேர்ந்திடு வளமையாகி 

வுற்றொளி விளங்கும் போதுவுன்ழுகம் விளங்கத் தோன்றும் 

மொள்ளிய நயனமென்றே வொப்பது கண்டிடாயே (10) 

(இ-ள்) 

வெள்ளையில் சிவப்பு தோன்றி (செவ்வரி) வெள்விழியும் 

கருவிழியும் ஸ்படிகம் போல் இருக்கும் (நீரோட்டமாக) விழியை 

உற்றுநோக்கினால் நமது பிரதிபிம்பம் நன்றாகச் சுத்தமாகத் 

தோன்றும். இவை சுத்தமான கண்களின் லக்ஷணம். 

  (9 வ ணனைகக்் 

கண்ணொளி அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டிய முறை 

  

  

௦ 

பாதமே பத்தமாசு பலகாலும் தேய்த்துத் தேய்த்து 

போதவே ஆவின் ரெய்யும் புகழ்ச்சந்தனம் பூசுமாகி
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லாதமேதி னியிலுற்று அவ்வொளி விளங்குமென்று 
mo யுரைக்குங் கண்டாய் மெய்யுரு பாகறனாரே (11) 

(இ- 

உள்ளங்காலில் இருக்கும் மாசுகள் நீங்குமளவு நன்றாகக் 
கழுவித்துடைத்துச் சத்தமான் பசுவின் தெய்யை அங்கு 
நன்றாகத் தேய்க்கவும், பின்னா் சந்தனம் பூ? உலரவிடவும். 
கண்களின் ஒளி சுத்தமாகும், 

  

  

அமிர்தயேோக முறை 

் 

    

உண்டு கைகமுவிப் பின்னை யுண்மையாய் மூன்றுதுள்ளி 
வண்டணி குழலாய் வார்த்து வளமிகு மின்மை தேயத்துக் 
கொண்டொரு கடிகைகேரங் குணமிகு கதிரைப் பார்த்துப் 
பண்டுபோலி ருக்கும்போது பரிவுகண்ணமுத யோகம் (12) 

(இ- 

சாப்பிட்டவுடன் கைகளைச் சுத்தமாகக் கழுவிச் சுத்தமான 
பசுவின் நெய் 3 சொட்டுக்கள் விட்டுக் கைகளைச் சுத்தமாகத் 
தேய்க்கவும். பின்னார் க்ஷணநேரம் சூரியனைப் பார்க்கவும், சண் 
கள் சுத்தமாகும். 

en () eve 

கண்ணோேய்க்குக் கரரணங்கள் (வேறு 
QO arenes 

கற்பத்தில் வளரும்போது கிருமிகள் மருந்தினாலும் 
செப்பிரு மானேகேளாய் திங்களில் துலங்குஞ் செங்கண் 
புற்பத விழிக்காகாத - 'பதார்த்தமே புசிக்கையிலும் 
கற்பனையாக்க் கண்ணில். வியாதிவந் தணுகுந்தானே (19) 
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(இ-ள்) 

கர்பத்தில் சிசு இருக்கும்போது தாயாரின் குடலில் கிருமிகள் 

சேர்ந்தால், குழந்தையின் கண்களுக்குத் தோஷமுண்டாகும். 
கர்ப்பிணிகள் அதிகமாக மருந்துகளை உட்கொள்வதனாலும் 
கண்களுக்கு ஆகாத பதார்த்தங்களை (பிண்ணாக்கு, பாக்கு: 

போன்றவை) விரும்பிச் சாப்பிடுவதனாலும், கண்களில் வியாதி 

அணுகும். 

  

  ௦ 

கண்ணோய் வகைகள் 

  

டு வை 

கருமணி நோய்கள் தன்னில் கலந்திடும் நாற்பத்தைந்து 

மருவிய வெள்ளை தன்னில் மருண்டிடு மிருபதென்னப் 

பெருகிய நிமையிலங்கே பெருத்திடு மொருபத்தாறு . 
பருவமாங் கடையில் நிற்கும் பதினைந்து தோஷந்தானே (14) 

(இ-ள்) 

கருவிழியில் 45 நோய்களும், வெள் விழியில் 20 நோய்களும், 

நிமைகளில் 16 வசை வியாதிகளும், கடைக்கண்களில் 14 

நோய்களும் உண்டாகும். 

    

பரர்வை நோயின் ல்க்ஷ்ணம் 

  

௦   

தெளிவுறு வொளிய நிற்குந் தினவில்லை முப்பத்தைந்தி 
லொளியற சிதத்துசத்தே யொதுங்கிடும் நாற்பந்தைந்தில் 

வெளியற விருண்டுசத்தே மேவிடு மெண்பத் தைந்தில் 
யளியுறப் புகையுங் கண்ணே யாண்டொரு நூறதாமே (15)
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(இ-ள்) 

35 வயது வரைப் பார்வை சுத்தமாக இருக்கும் பின்னர் 
45 வயதுவரை புகைச்சலான பார்வை ஏற்படும், 85 வயதில் 
பார்வை முக்காலும் போய்விடும். 100 வயதானால் மறுபடியும் 
பார்வை புகைச்சலாக உண்டாகும். 

—— (0. 

  

கருவிழியிலுண்டாகும் நேரய்களரவன 

  

௦   

கருவிழி நாற்பத்தைந்து பொதுகாச மெட்டுப் படலமேழாம் 

மிரதவிழி தன்னிரண்டு நெரிசல் மூன்று 
மருவு வரிமூன்று குந்தமேழு வளர்ந்த சுக்கிரப் 

படுவனைந்து வகைதன் பேராம் 
புருவ வேதிகளுடன் வாயுநீரும் 

பொருதுமனல் பூளையுடன் காந்தல் சேரும் 
குருகு கண்ணோ யொட்டுக்கண் ஒடுக்கண் 

குலாலக்கண் கூறியது. வகைவகைகள் குணங்கள் 

தானே (16) 

(இ-ள்) 
கருவிழியில் தேரன்றும் நேரய்களரவன : 

காசம் 8 படலம் 7 

மிர த்தவிழி 2 நெரிசல் 3 
வரி 3 குந்தம் 7 
சுக்கரப்படுவன் 5 

இவைகளுடன் 

புருவவேதி வாயு 
நீர் அனல்பீளை 
குருகுகண் ஒட்டுக்கண் 
குலாலக்கண் ஒடுக்கண்
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வரத, பித்தக் கோளாறினால் ஏற்படும் குறிகள் 

௦     

பொன்னிறங் கருமை வெண்மை 

பொருந்திடு: சிவப்பே போல 

மன்னிய பச்சைப் போல 

மணிதனில் தோன்று மாகில் 
சென்னிற வாத பித்த 

சிலேத்தும மூவருக்கும் 

பன்னிற மறிந்து பாரும் 

பகவனார்: நூலையாய்ந்தே (17) 

(இ. ள்) 

கண்விழியில் பொன்னிறம், கருமை நிறம், சிவப்பு, பச்சை 
நிறமாகவும் கண்களில் தோன்றினால் வாத, பித்த, கபம், 
ஸத்நிபாதக் கோளாறினால் ஏற்பட்டதாகத் தெரித்து 
கொள்ளவும், 

  

Q omens 

தீரிதேரஷ கோபத்தாலேற்படும் குறிகள் 

    

ரீலமே பச்சைவாதம் ரீண்டிடு பித்தங் கேளுங் 
கோலமாம் பொன்மை மஞ்சள் கொடும்பதம் போலதாக 
சாலவே கருமை வெண்மை சாற்றிய சிலேத்துமங்க 
ளாளநோய் விழியினல்லாய்! யாய்ந்து நூல் வேதம் 

பாரே (18) 

(இ-ள்) 

கண்களில் வாதம் மேலிட்டால் நீலம், பச்சை முதலான 

நிறங்கள் காணும். பித்தம் மேலிட்டால் பொன்னிறமாகவேோ 

அல்லது மஞ்சள் நிறமாகக் கண்விழி காணும். கருநிறமாகவேஈ 

22
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அல்லது வெண்ணிறமாக கண்களில் நிறவேறுபாடு உண்டானால் 
அது கபத்தினாலேற்பட்டதாகத் தெரிந்து கொள்ளவும். 

  

௦ 

  

கரசத்தின் குறிகள் 

௦ 

    

கூறிய வாலகாசங் கொழும்புகை யாத்தபோல 
ாாறிடு நீலகாச மறுளூமத்தின் பூ வண்ணாம் 

சீறுமந் தாரகாசம் செய்பஞ்சு மேகம் போலாம் 

வேறிடு விரணகாசம் வெண்டாள மொப்புமாமே (19) 

(இ-ள்) 

வாலகாசம் புகையைப் போன்ற நிறமுடைய தாயிருக்கும் 
நீலகாசம் ஊமத்தம்பூவை யொத்த வண்ணமாசக்காணும். 
மந்தாரகாசத்தில் கண்விழி செம்பஞ்சை போன்ற நிறமாகும்”: 
விரணகாசமெனிலோ வெண்ணிறமாகும். 

—— 0   

மணி நீலகரசத்தின் குறிகள் 

௦   

  

கூசிடு குணமு ரீருங் கூசாமல் பற்பரோகம் 

விசிடு படலம் பத்தி விம்மியே வலிக்கு மாகில் 
பேசிடு தெரியலன்று பெருவிழி கருப்பிலுற்று 
மாசிடு கறுப்புமாகில் மணிரீல காசமாமே (20) 

(@ ~ &) 

கண்ணீர் பெருகும் சண்களிலுள்ள படலத்தைப் பற்றி 
(4 வகைப் படலங்கள் உள்ளன) (18468)' வலியையும்,
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வீக்கத்தையும் கொடுக்கும். விழியும் கருநிறமடையும், இவை 
நீலகாசக் குறிகள். 

கண்ணெரிதலின் குணம் 
——ae 0 

  

கண்ணினில் தடிப்புண்டாகிக். கடுவனில் விழிக்கொணாது 
திண்ணியக் குந்தம்பற்பம் ரோகமே. சிவந்து. காட்டும் 
கண்ணிமைச் சூழ்ப்புண்ணாம் காரழி பாயுமாகில் 

பண்ணிய கமலம்போலப் பரியகண்ணெரிதல் தானே (21) 

(@ - ar) 

. கண்கள் வீங்கும் சண்களைச் 9க்கிரத்தில் விழிக்க இயலாது, 
குந்தம், பற்பம் முதலான ரோகங்களில் சுண்கள் சிவக்கும் 
சுண்ணிமையைச் சுற்றிலும் புண்களுண்டாகும், பீளையும் சாறும், 
இவை கண்ணெரிதல் என்.ற தோயாகும். 

  

40 எவ்வகை 

பற்பரேரகத்தின் அசசரத்தியக் கூறிகள் 
ee 

கண்டிடு பூவும்வெள்ளே கருவிழி தப்புத்தோன்றிக் 
கொண்டிடு பற்பரோகம் கூறிடு விழிக்கொணாது 
நன்றினில் கணங்கள் போல ஈடுழுழி தன்னில் தோன்றில் 

மன்றிடு- புகைச்சல்தானு மாறியுமீளா வென்றே (22) 

(இ-ள்) 
. கருவிழியில் வெள்ளை நிறப்பூ உண்டானால் பற்பரோகமா 

கும். கண்களை நன்றாக விழிக்க முடியாது, நடுமுழியில் சிறுசிறு
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புள்ளிகள் ஏற்பட்டுப் பாரர்வைப் புசைச்சல் ஏற்பட்டால், தீராது 
என்று தெரிந்து கொள்ளவும். 

  

o—— 

விழிநேரயின் அஸரத்தியக் குறிகள் 

௦     

சளிய நீரோடி நொர்து சதைழுழி தன்னைமூடி 

அழியவே சூழப்புண்ணாய ழியலாய்ப் பாயுமாகில் 

APACE யாறாதாகும் வேண்டியே மருந்து செய்தால் 

பழியுடன் படுவாய் கண்டாய் பார்வையிற் தெரியா 
ரென்றே (29) 

(இ-ள்) 

கண்களிலிருந்து பூளையும் நீரும் வடியும், இமையோரங்களில் 
புண்ணாகும். சீழும் வடியும். இவ்வாரான விழி நோய்க்கு மருந்து! 
களிட்டாலும் குணப்படாது, பார்வையும் போம். 

கவள (0   

படிருந்தத்தின் குறிகள் 
eee () semen 

உள்ளமே நொந்து கண்களுறுத்தியே வலிக்குமாகில் 
மெள்ளவே சந்திரோ தயழமுதைய மேவிய சிறுகை காணும் 
கள்ளமே அல்லகோய்கள் கருவிழி கறுத்துக் கண்ணில் 
பள்ளமாம் பரர்வை தன்னில் படிருந்த மென்று சொல்லே (24) 

(இ-ள்) 
மனது வாட்டத்துடன், சண்களில் உறுத்தலுண்டாகி வலி 
டுக்கும், கண்களில் சந்திர ௨தயத்தைப் போன்ற பற்பல ண்மையான வட்டங்களும் தென்படும். கருவிழி ரொம்பவும் 

கொ 

வெ
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சுருநிறமடையும். கருவிழி சிறிது பள்ளமாசு உண்டாகும். இவை 

படி.குந். தத்தின் இலக்ஷ்ணங்களாகும், 

௦   

எழுச்சியின் குறிகள் 

௦ 

  

  

தெரிந்திடுங் கருப்பில்வெள்ளைச் சிதறியே உள்ளே தோன்றில் 
பரிந்திடு செயரீரூறும் பத்தியால் வலிக்கப்பின்னு 

மெரிந்திடு நயனமெல்லா மெழுச்சியாய் செம்மிகாட்டி 

மருந்திடு நயனந்தன்னில் மாறிடுமென்று கூறே (25) 

(இ-ள்) 

கருவிழியில் வெள்ளைப் புள்ளிகள் தோன்றும், கண்ணி 

லிருந்து நீர் வடியும், வலியும் உண்டாகும். கண்கள் பூராவும் 

எரிச்சலுண்டாகிச் சிவக்கும். மருந்து போட்டால் குணமுண் 
டாகும். 

    

9 

கண்ணோவுக்குப் பத்து 
— டு 

  

சோற்றுப்பத்தும் திருரீரும் தோகையனையாள் முலைப்பாலும் 
வேற்றுப் புறத்தைத் துடைத்துப்போட்டு வேறுகலத்தின் 

_ புறந்தேய்த்து 
காற்றுப் படாமலகத்திருந்துக் கண்ணைச்சூழப் பூசினக்கால் 

தோற்றுப் போமே கண்ணோவு சொன்னார் முனிவர் 
சொன்னாரே (26) 

(இ-ள்) 
வெங்கலக் கல்வத்தின் அடிப்புறத்தைக் கழுவித் துடைத்து 

அதன்மேல் ஒரு எலுமிச்சங்காயளவு சாதமும், மூவிரல் கொள்ளு 

மளவு விபூதியும் சேர்த்து மற்றொரு வெங்கலக்கல்வத்தின் அடிப்
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புறத்தால் முலைப்பால் விட்டு நன்றாக அரைக்கவும். நோயாளி 

காற்றுப்படாமல் வீட்டிற்குள்ளிருந்து இந்த மருந்தை யெடுத்து 

நோயுள்ள கண்களைக் சூழவும் புறவளையமாக இடவும். கண் 

ணோய்கள் இரும், 

  

0 eam 

கண்ணோய்க்குச் ரக மரத்நிரை 

சூதத்திரட்டி காரீயஞ் சோறியார்' நற்றமதற்கு ரெட்டிச் 

சாதிச்சங்கு மதற்குரெட்டித் தாம்பிராதி யதற்குரெட்டி 

ஏதிட்ட ரைப்பமெனில் நிம்பஞ்சாற்றில் தாமரைத்து 

வோதிச் சொன்ஜேங் கண்ணோய்கள் ஒன்றும் நில்லா 

தோடிடுமே (27) 

(இ-ள்) 

பாதரஸம் 1 பங்கு 

காரீயம் 2, 

துத்தம் 4, 

சங்குத்தூள் 8, 
தாமிரத்தாள் 16 ae 

இவைகளை ஒரு சுத்தமான கல்வத்திலிட்டு, எலுமிச்சம் 

பழச்சாறு விட்டு நன்றாக வரைக்கவும். 

பின்னர் இதனை 

நீண்ட மாத்திரைகளாகத் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

1 வருடஞ் சென்ற பின்னர் இதனை உபயோக்கவும், கண் 

ஹணோய்கள் இரும்,
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இரத்னாதி மரத்திரை 

  

௦ 

  

முத்தும்பவழம் பொன்வெள்ளி முழுங்கும் பொன்னாஞ் சிறுகீரை 

சுத்தரங்க வெங்கலத்தார் செம்புதுராய் துய்ய ஈவரத்தினம் 

ஏதிட்டரைப் பத்திரிபலையி னனிந்தகஷாய மிதுகரைத்தால் 

சுத்தவெள்ளி வட்டிலிட துய்யநாவற் பழம் போலாமே (28) 

எண்ணெய்த் துளியிற்தயிர் பந்ரீரிவையோ டெரும்பு நாயுருவி 
மண்ணைக் கழுவித்துத் திமின் வேர்வளர் வெங்கலஞ்செம் 

போடிழைத்துக் 
கண்ணைச் சூழ்ந்த ரோகங்கள் கடுகில்தீரும் நிச்சயமே 

குண்ணைப்பழித்த குவிமுலையீர் கூறும் பெரியோர் மொழியாமே(29) 

(இ-ள்) 
முத்து பவழம் 

பொன் (ராவியது) வெள்ளிப்பொடி. (ராவியது) 
பொன்னாங்காணிக் கரை 

சிறு$ரை வெங்கலத்தூள் 
செம்புத்தூள் நவரத்னங்கள் 

துராய்த் தூள் 

இவைகளை சரியளவெடுத்து ஒரு கல்வத்்திலிட்டுத் இரிபலா 
சுஷாயம் (கடுக்காய்த் தோல், நெல்லி வற்றல், தான்றித்தோல் 

இவைகளை இடித்து வைத்தக்கஷாயம்) விட்டு 40 நாட்கள் 
நன்றாக அரைக்கவும். 

இதனை 
வெள்ளிப் பாத்திரத்தில் வைத்திருக்கவும், நல்ல கருநிற 

மாகும். 

பின்னார் 

இதனை நீண்ட மாத்திரைகளாகத் திரட்டி வைத்துக் 

கொள்ளவும். 1 வருடஞ் சென்ற பின்னர் இம்மாத்திரையி
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லொன்றை யெடுத்து நல்லெண்ணெயிலோ, தயிர்த் தெளி 
விலோ அல்லது பந்நீரிலோ இழைத்து ஒரு பயிற்றம் பருப்பின் 

அளவு கண்களுக்குள் இடவும், கண்ணோய்கள் இரும். நாயுருவி 
வேரின் மேலுள்ள மண்ணைக் கழுவித்துடைத்து, அதனுடன் 
துத்தியின் வேரையும் கழுவி வைத்து, வெங்கலச்செம்பினா 
லிழைத்து உண்டான விழுதைக் கண்களைச் சுற்றிலும் பிரவளைய 

மாக இடவும், பற்பல கண்ணோய்களும் இரும். 

குறிப்பு: 

நவர. த்னங்களாவன: வைரம், வைடூரியம், மோமேத்சம்: 

பவழம், முத்து, புஷ்பராகம், பச்சை, நீலம், கப்பு என்பன். 

—o—— 

அந்திமாலைக்கு ““மை*' 

—— CO ——— 

இந்துப்புக் கெடைக் கொத்தசரடுக் கடுக்காய் யாவெண்ணெ . 

மில்யேத்தரைத்தே வழித்து 
பந்தித்தசெம்பின் புறத்தப்பிவைத்தால் பச்சைப்பசுங்கிளிக் 

கொக்கப் பசுக்கும 

கொந்திக் கொதிட்டளித் திட்டகண் ணில்கொள்ளில்ப் 
பருப்பதனை யொக்கவிட்ட* 

லந்திக்கு முன்வந்த சேலைப்பழுத்த காரத்தை வென்றித் 0 
திரரீலத்தாரமே (20) 

(இ-ள்) 

இந்துப்பு 1 பலம் 

கடுக்காய்த் தோல் 
” 

இவ்விரண்டையும் இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து ஒரு 

செம்புப் பாத்திரத்தில் வைத்துப் பசுவின் வெண்ணெய் சேர்த்தி?
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நன்றாக வரைத்து அப்பாத்திரத்தலேயே அப்பிவைக்கவும். 

பச்சைக் இளியைப் போன்ற நிறமாகும். கொதறிய கண்களில் 

இந்த மையில் கொள்ளுப் பருப்பளவு போட்டுவரவும், 

அந்தி மாலை நீங்கும். 

——_—0 --——— 

நயன கரசத்திற்குச் **“சங்கரதி மரத்திரை'' 

Oo   

  

சங்கு திப்பிலி மிளகு சுக்கொடு தாரமோடதி மதுரமும் 

புங்கம் வித்தொடு பீதரோகிணி அரியதுத்தம் னோசிலை 

அங்கரைப்பது நந்திபத்திரிச் சாறுதேனோ டளாவியே 

சங்குலோற்றிடு விழிதனக்கிடு சாசமென்றது நாசமே (31) 

(இ-ள்) 

சங்கு தப்பிலி 

மிளகு சுக்கு 

தேவதாரம் அதிமதுரம் 

புங்கம்வித்து பீதரோகிணி 

துத்தம் மனோசிலை 

இவைகளைச் சரியளவெடுத்து நந்தியாவட்டைப்பூச் சாறு 
விட்டு நன்றாக வரைத்து நீண்ட மாத்திரைகளாகத் திரட்டி, 

வைத்துக் கொள்ளவும். இதனைக் காயவைத்து 2 மாதஞ் சென்ற 

பின் உபயோகிக்கவும். இதனைத் தேனில் இழைத்து பயற்றம் 

பருப்பளவெடுத்துக் கண்களிலிடவும், 

கண்களிலிலுண்டாகும் காசநோய்கள் இரும். 

os Os
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பீதரேரகிணி உதுண்டை 

ணைன (0 அவையை 

பீதரோகிணி மூணுசங்கு மூணு பலமான 
வராகிமின் கொம் பொண்ணுங் கூட்டிச் 

சீதளமா மோரிலைத் தாமரைவேர் மூணு 
சிரசொடுதான் சிறக்கக்கூட்டி 

மாதளையாய் துரிசிரண்டு பச்சவளை யிரண்டுமரு 
வுவெள்்ஃஈக் காக்கணம் வேரொன்று சேர்த்து 

போதறிம்பச் சாத்தரைத்து மூணுகாளாய் 
பொருந்து மருந்துண்ட பீதரோகிணி யென்பீரே (32) 

என்னவே சிறுபூளை யலிமைத் தடிப்பும் தீருமினிய 
மாக்கண்ணதற்குச் சாறணையிற் நீரும் 

மன்னவர் கொண்டாடு கரிசாலந் தன்னிற் 
வருந்தியிடக் கண்ணோவு பலவுந்தீரும் 

தின்னவரு முசுழமுசுக்கைத்' தன்னிலுரைத் 
திடசெவ்வேர் படலமுடன் புகைச்சல் தீரும் 

சொன்னபடி அஞ்சனம்ே ரோகணிக்கு விழிகள் 
துலங்கு மெனழுனி வுரைத்த சொல்லைமறவேனே (33) 

(இ-ள்) 

பீதரோடிணி 3 பங்கு 

சங்கு 

பன்றியின் பல் 

ஓரிலைத்தாமைரை வோர் 

துரிசு வ 

வளையலுப்பு » 

வெள்ளைக்காக்கணம் வேர் ச்
 

NHN
 

NHN
 
ப
ூ
ம
 

இவைசளைக் கல்வத்திலிட்டு இடித்து எலுமிச்சம் பழச்சாறு! 
விட்டு நன்றாக வரைத்து, நீண்டமாத்திரைகளாக உருட்மி 
வைத்துக் கொள்ளவும்,
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6 மாதஞ் சென்ற பின்னர் இதை ிறுபூளைச் சாற்றில் 

இழைத்துக் கண்களிலிட 

இமைத் தடிப்பு தீரும். 

சாறணைச்சாற்றில் விட்டால் மாக்கண்கள் தீரும். 

கரிசாலைச் சாற்றில் குழைத்துக் கண்களிட கண்நோய்கள் : 

தீரும். 

முசுமுசுக்கைச் சாற்றில் உரைத்துக் சுண்கலிளிட செவ்வேர், 

படலம், புகைச்சல் முதலான கண்ணோய்கள் இரும், 

பீதரோடிணி மாத்திரைக்கு பார்வையும் சுத்தமாகும். 

eS 

கண்களின் பரர்வை அதிகரிக்க 

அஞ்சன மெழுதுக உண்ட கைரீர்விழி 

செஞ்சிறு காலையே சீதமரைந்திடு 

மஞ்சுறுமதியம் பார்மாசு வற்கிளை 

அஞ்சவே கண்ணுக்கமுத மாகுமே (34) 

(இ-ள்) 

கண்களுக்குத் தினம் மை போடுவதும், உண்டபின் கைகளைத் 

தேய்த்து கண்களின் விழியில் ஒத்துதல், அதிகாலையில் 

துயிலெழுதல், சந்திரதார்சனம் செய்தல் இவைகளினால் சண் 

களிலேற்படும் மாசு நீங்கிப் பார்வை தெளிவாகும். 

—— O=——=
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கண்ணோவுக்கு மருந்து 

கசிவை (0) சவகமாக 

துளிர்முருங்கை யாவின்றால் சுத்தமாய் வெந்தே 

ஒளி நறுநெய் கூட்டியரைத்து -- துளிவினவே 

நொந்தகண் ணிலேபிழிந்தால் நோவுநிற்கும் பொழுதே 

கந்தன் பதமறியக் காண், (35) 

(இ-ள்) 

முருங்கைத்துளிரைப் பசுவின்பாலில் வேகவைத்து சிறிது 
பசுவின் நெய்விட்டு நன்றாக வரைத்து ஒரு வெண்மைத் 
துணியில் முடித்துக் கண்களில் பிழியவும். நொந்த கண்களில் 
ஏற்படும் நோய் நிற்கும். 

    

கண் பூவிற்ரு மருந்து 

—_—— (0) 

  

கூனன் முதுகுங் கூழங்கைய்யன் வெள்ளுகிரும் 

ஏனத்தின் கொம்பு மிராவறிவான் நெஞ்செலும்பு 

மானத்தின் மீனும்வழிப் போவான் வெள்ளெலும்புங் 

கானக்குறத்தி முலைப்பாலுங் கண்ணில்பூவுங் காந்திடுமே (38) 

(இ-ள்) 

ஆமையோடு, யானைத்தந்தம், பன்றிப்பால், கோழியின் 
நெஞ்செலும்பு, கற்பூரம், குதிரை எலும்பு இவைகளைப் பொடி 
யாக்கி வஸ்திரகாயஞ் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். சுண் 
களிலுண்டாகும் பூவிற்கு இதனைத் தேனில் இழைத்துப் 
போடவும். பூவிழுதல் தீரும், 

ome (eee
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ப.டலத்திற்கு மருந்து 
— 

புண்ணில் புளியிலை பூவில் மாதளை 

நிண்ணகு எிலைக்கள்ளி நீர்தானாகில் 

நண்ணியப் படலமும் நயந்த தேரனே 

குண்ணிலம் மருவு கொந்தளங் காயதே (37) 

(இ-ள்) 

புளியிலைச்சாறு மாதளம்பூச்சாறு 

இலைக்கள்ளி 

இவைகளின் சாறு வசைகளை ஒரு சிறு குச்சியில் தோய்த்துக் 

கண்களில் போடவும். படலநோய் இரும், 

— 0 

பலவகை கண்ணோய்களுக்கும் மருந்து 

கைவளை (0 கணக 

நெய்யாணி தேன்படலம் நீலதினவிற்கு 

கையாந்தகரை யுருள்கடியும் -- பொய்யாப் 

பொரும்பில் முடமயிர்க்குப் புண்ணிற்குக்காலி 

விரும்பி மிடுவெள் ளெழுத்தின் வேர் (38) 

(இ-ள்) 

கண்களில் ஏற்படும் ஆணிப்பூ, படலம், நீலகாசம், அரிப்பு 

முதலானவைகளுக்குக் கையாந்தகரைச் சாறு ஒரு துளி 

யெடுத்துக் கண்களில் ' பிழியவும். பார்வையும் சுத்தமாகும். 

- மூடமயிர், புண்கள் முதலானவைகளுக்கு வெள்ளெழுத்தின் 

வேரை யுரைத்துக் கண்களிலிடவும், 

mes OQ பவை
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கண்பரர்வைக்கு பீதரேரகிணி மாத்திரை 

௦   

  

மந்தித்த கண்ணுக்கு மருந்துண்டு மாதேகே 

ளிந்துப்புத் திப்பிலி யியல்பீத ரோகிணி 

நந்திப் பூச்சாற்றால் நயம்பெற வரைத்திட 

அந்திக்கு முன்னே அருந்ததி தோன்றுமே (39) 

இந்துப்பு திப்பிலி 
பீதரோகிணி 

(இ-ள்) 

இம்மூன்றையும் சமனெடை யெடுத்து நந்தியா வட்டப் 

பூச் சாறு விட்டு நன்றாக (3 நாட்கள்) வரைத்து நீண்டமாத்தி 

ரைகளாகத் திரட்டி வைத்துக் கொண்டு, 6 மாதங்கள் சென்ற 
பின்னர் நந்தியாவட்டைப் பூச்சாற்றிலேயே இழைத்துக் சண் 
களில் இடப் பார்வை மந்தமான கண்கள் துலங்கும். 

  
  2: 

சந்தனாுதி அஞ்சனம் 
௦   
  

சந்தன மிரண்டு பிச்சி தக்கரர் பூலாவின் 
வந்தன மதுரமேல் மருவுற்ற தாமரைவேர் 

புந்தி பொன்மெழுகு காவிபுகழ் சாதிலிங்க மெல்லா 
மிந்தவை சமீபங்களி வையெல்லாம் வார்த்தரைத்தே (40) 

அரைத்திடு நாலுசாம மழகுற வரைத்துப் பின்னை 

வரைத்திட வனுருட்டிக் கொண்டு வளமையாய் ரிழலு . 
. ் லர்த்தாய் 

யுரைத்திடப் பட்லம்பில்ல முவந்தசுக்கிலங் குந்த 
மிரைத்தெழும் பார்பாரியல் சந்தனாதியீயே. (41)
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(இ-ள்) 

சந்தனம் செஞ்சந்தனம் 

பிச்சிப்பூ நீர்ப்பூலாவேர் 

அதிமதுரம் ஏலக்காய்: 

தாமரைக்கிழங்கு பெஈன்மெழுகு 

காவி சுத்திசெய்த சாதிலிங்கம் . 

இவைகளைக் சல்வத்திலிட்டுத் தூளாக்கிச் சுத்த .ஜலம் 
லிட்டு 4 சாமங்கள் நன்றாக வரைக்கவும். நன்கு மையானபின் 

இதனை நீண்டமாத்திரைகளாகத் திரட்டி வைத்து நிழலில் 

காயவைக்கவும். 

4 அல்லது 6 மாதங்கள் சென்றபின் இம்மருந்தைத் தண்ணீர் 

விட்டிழைத்துப் பயற்றம் பருப்பளவு எடுத்துக் கண்களிலிடவும். 

படலம், பில்லம், சுக்கிரரோகம், குந்தம் முதலான நோய் 

கள் குணமாகும். 

கர்.ப்பூரரதி அஞ்சனம் 

  

சீராருங் கற்பூரம் முத்தக்கா௬ு 

திரிபலா தியுடனே துத்தந்தானும் 

பேராருங் கடல்நுரை யஞ்சனக்கல் 

நிமிளைபீத ரோகிணி மஞ்சள் கத்திக்கல்லு 

ஏராருமதுரம் வெள்ளி லோத்திர மக 

ளி௫ம்பூரல்பொடி களிவைக ளெல்லாஞ் சரிரீ 

காராருங் கரிசாலச் சாறுதனி' லாறுசாமங் [கொண்டு 

கலந்தரைத்து நிழலுலர்தி கையில் கொள்ளே (42)
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உலர்த்தி மருந் திதனைநிறை யோடுரைத்தே 

யிட்டா லுயர்தாறுஞ் சுக்கிலயூ கந்தீருஞ் 

சலத்துரைத் திடமுட மமிர்கள் தீரும் 

சிகப்பலரிப் பற்பரோக முலைப்பாலில் தீரும் 

நலத்துடனே சீதேவிச் சாற்றிலிட்டால் 

நடுமுறியிற் காசம்வெள்ளைப் பூவுந்தீரும் 

அலைகடலில் விடமருந்து மாந்தானன்று 

அருளிய கர்ப்பூராதி யாமிதென்னே (43) 

(இ-ள்) 
கர்ப்பூரம் கோரைக்கிழங்கு 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிமுள்ளி 

தான்றித்தோல் துத்தம் 

கடல் நுரை அஞ்சனச்கல் 

நிமிளை பீதரோடுிணி 

மஞ்சள் சாணைக்கல் 

அதிமதுரம் வெள்ளிலோத்திரம் 

இரும்புத்தூள் 

இவைகளைச் சரிநிறை எடுத்துத் தூள்செய்துக் கரிசாலங் 
கண்ணிச்சாறு விட்டு நன்றாக 6 சாமங்கள் வரை அரைத்து, 

நீண்ட மாத்திரைகளாகத் திரட்டி, நிழலில் உலர்த்தவும். 

இந்த மாத்திரையிலொன்றை யெடுத்துத் தண்ணீர் 
விட்டிழைத்து, ஒரு பயறளவெடுத்துக் கண்களிலிடவும். 

முடமயிர் தீரும். 

சிகப்பரளிப் பூச்சாற்றிலிழைத்துக் கண்களில் போடப் 
பற்பரோகந் தீரும். முலைப்பாலில் இழைத்தும் போடலாம்,
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சதேலிச் செல்கழுநீர்ச் சாற்றில் இழைத்துக் கண்களிலிடக் 

காசம், பூ மூதலான ரோசங்கள் நீரும், 

aw Qo 

கெரத்தரதி அஞ்சனம் : 
வெண்மை (0 அ 

பசுவின்பல் குதிரைப்பல் லானைப்பல். 

பண்மான முட்டைத் தோடாமையோடு 

வசுவன்றிச் சந்தனம் சங்குபடிகந் துத்தம் 

மனோசிலை மிளகு தாம்பிராதி மஞ்சள் 

முசுவன்றிச் பூநாகமிதுவெல்லாந் தான்முருகு 

பழச் சாறிதனில் மூலிரட்டதாங் 

கசிவின்றி யரைத்துருட்டி 'எடுத்துநிழ லுலர்த்தி 

கைக்கணக் காய்த்தேனி லுரைத்திடுக: 

, வென்றாயே (44) 

ஈயன்ற வகையே செய்யச் சதைப்படலந் 

தீருமேந் திழைகள் முலைப்பாலிற் பற்பரோகங் தீரும் 

அயன்ற தனைத்தறுக நன்னீரி லுரைத்திட்டால் 

வலியுட னோன்பட்டு மலறியோடு 

மயன்றியரும் பற்பரோகங் கெல்லாம் 

வளமைமிகு கருவியொப்பா யறுத்தேரீக்குங் 

ருயன்றுதலாய் வருங்காச குணமுநர் தீர்க்குங் 

கொத்தாகிக் குளிகை வகை கூறலாமே (45) 

(இ-ள்) 
பசுவின் பல் குதிரைப் பல் 

யானைப் பல் முட்டையோடு 

ஆமையோடு சந்தனம் 

சங்கு ஸ்படிகம் 

23
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துத்தம் மனோக 
மிளகு 'தாம்பிரததூள் 
மஞ்சள் "பூநாகம் 

இவைகளைக் கல்வ'த்இலிட்டுப். பொடிசெய்து, எலுமிச்சம் பழச் சாறுவிட்டு நன்றாக எட்டு சாமங்கள் வரை யரைத்து, நீண்டமாத்திரைகளாசுத் ' திரட்டி. வைத்துக் சொள்ளவும். 
6 மாதங்கள் சென்ற பின்னர், இம்மாத இரையிலொன்றை 

.யெடுத்துத் தேனிலிழைத்துக் கண்களுள் ஒரு. சிறு பயற்றம் பருப்பளவெடுத்து இடவும், 

சதைப்படலம் தீரும், 

முலைப்பாலில் இழைத்துப் பேர்டப் பற்பரோகந் தீரும், 
அரளிப் பூச் சாற்றிலரைத்துப் போடப் 

பற்பநோய்கள் நீங்கும். கருவியினால் சணதயை அறுப்பதைப் போலச் சுத்தமாகத் தரும், 'நேத்திரகாச ரோகங்களும் குணமாகும். இதன் பெயா் *கொத்தாதி குளிகை'* யாகும். 

உடு 

கனகிரத்னாதி அஞ்சனம் 

செய்யகரி யின்தந்த முதலத்தி களுஞ்சுவான பல்லீராய் அய்யகரியின் தெந்தமுதல் லளவாம் பண்ணிக் கொள்வீராய் மெய்யாந் திரிகடுகு சங்குடனே விளஙிகுமதுரம ரிதாரம் 
பொய்யாங் காஜி “பீத்ரோகிணிபுங்கம்- வித்தும் as
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வித்துதேத்தாம் பால்பளிங்கு குங்குமப்பூ வேலந்துத்த 

-முத்தெருத்தின் செவிசொல்லுங் கோரோசினை Oiler 
சித்தகர்ப்பூரம் னாவிச்சட்டந் திகழஞ்சனக் கல்லு 

நித்தந்திகளார் பஞ்சலோக நிறுப்பீரொன்று வரைக்கழஞ்சே 
| (47) 

ஓரார்முத்துப் பவழமெனும் முடனேவைரம் வைடூர்யம் 

மோரார் புலித்தார் புட்பராக மிந்திர மணி ரீலங் கோமேதகம் 

சீரார்சிகப்புத் தானேனவே 'சிற்ப்பாங் ,கல்லோன் பதுந்தானே 
நேரோரொன் றரைக்காலாய் நிறையாய் நிறுத்துக் கொள்வீரே ' 

(48) 

கொள்ளுகவுமுது புங்கோடு கொடுப்பைநன் னாரிதுளசி 

பள்ளமாம் பச்சைமஞ்சள் பரிந்தமாதளம் பழ.த்தினீர் . 
'மெள்ளவோர் நாளாகத்தாள் விளங்கவே யரைத்துதானே 

வள்ளலேங் கவுறதாக்கி வளர் நிழலுலர்த்திக் கொள்ளே (49) 

- வளமிகு ஈரையிற்பூப்போல் மாதளை£ர் வெள்ளெழுத்து க்குத் 

தளமிகு புழுகோய் .கதலிதன் பழச்சாற்றில் தீரும் 
முளமிகு காயங்கையாந் தகரையுள்ள நோய் தொண்ணூற்றாறு 

கழலறத் தீருந்தப்பாக் கனகரெத் னாதியீதே (50) 

(இ-ள்) 

யானைத்தந்தம் யானைப்பல் 

நாய்ப்பல் சுக்கு 

- திப்பிலி மிளகு 
சங்கு அதிமதுரம் 

தாளகம் காவி 

பீதரோகிணி புங்கம்வித்து 

தேத்தாங்கொட்டை பால்சாம்பிராணி 

குங்குமப்பூ ஏலக்காய் 

துத்தம் 'மூத்தெருக்கன்செலி 

கோரோசனை திமிளை
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பச்சைக்கற்பூரம் நாவி 

பனுகுசட்டம் அஞ்சனக்கல் 

ராவிய பொன் ராவிய வெள்ளி 

தாமிரம் ஸ் அ௮ரப்பொழ் 

” | வெங்கலம் 

இம்மருந்துகள் வகைக்கு 20 குன்றி நிறை 

முத்து பவழம் 
வைரம் வைடூர்யம் 

புஷ்பராகம் நீலம் 

கோமேதகம் சிகப்பு 

பச்சை 

இவைகள் வகைக்கு * குன்றிதிறை 

இச்சரக்குகளைக் கல்வத்திலிட்டு நன்றாகத்தூள் செய்து, 

புங்கம்பட்டைச்சாறு 

கரிசலாங்கண்ணிச்சாறு 

நன்னாரிவேர்ச்சாறு 

துளசிச்சாறு 

பசுமனாசள்சாறு 

மா தளம்பழச்சா று 

இவைகளை முறையே ஒவ்வொருநாள் வீதம் அரைத்து 
நீண்ட மாத்திரையாகத் திரட்டி நிழலில் உலர்த்தி வைத்திச் 
கொள்ளவும். 3 ஆண்டுகள் சென்ற பின் இதனை 

மாதுளைப்பூச் சாற்றிலுரைத்துக் சுண்களிலிட 

வெள்ளெழுத்துக்கள் இரும், 

புழுவெட்டற்கு வாழைப்பழச் சாற்றிலிடவும்.
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கையாந்தசரைச் சாற்றிலிழைத்துக் கண்களிலிட 

தொண்ணூத்றாறு நோய்களும் நீங்கும். 

குறிப்பு: 

வாழைப்பழத்துடன் உமி, அல்லது :துவர்ப்பண்டங்களைச் 

சேர்த்து வைத்தால், அதிலிருந்து சாற்றை . எடுக்கலாம். 
செவ (௫ வக், 

பஞ்சலேசக அஞ்சனம் 
ட்ட வட 

எல்லோர் புகழுமிரத்தின மிந்துப்பு மதுரஞ்சங்கு 

பல்லோர் படிகங்கர்ப்பூரம் பஞ்சலோகம் காவிமண் 

கல்லாந்து ருதுத்தமுடன் கையின் கொம்புங் கடல் நுரையும் 

வல்லோர் குங்குமங் கோரோசனையு மருவுங்கொடுப்பை 
் வார்த்தரையே (51) 

அரைத்த வண்டைதனைச் சேர்த்து அழகாந் தேனிலுரைத்திடவே 

பெருத்த படலம் பில்லம்போம் பெருரூங்காயம் குந்தம்போம் 
தரித்தரீலிச் சாத்திலிடத் தடிக்குங் கண்ணுங் தடியாது 

மிடித்த.......வினறிவான் பஞ்சலோகப் பரிசிதுவே (52) 

(இ-ள்) 

நவரத்னங்கள் இந்துப்பு 

அதஇமதுரம் சங்கு 

ஸ்படிகம் கர்ப்பூரம் 

பஞ்சலோகம் காவிமண்: 

துருசு துத்தம் 

மான்கொம்பு கடல் நுரை 

குங்குமப்பூ கோரோசனை
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இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுக் கையாந்தசைரைச் சாறு 
விட்டு நன்றாக வரைத்து நீண்ட மாத்திரைகளாகத் திரட்டி 
வைத்துக் கொள்ளவும், 

2 வருடங்கள் சென்ற பின்னர் இதனை பெடுத்துத் தேன் 
விட்டு நன்றாக உரைத்து $ பயறளவெடுத்துக் கண்களிலிடவும். 

படலம், பில்லம், குந்தம் முதலான் கண்ணோய்கள் இரும். 
அவுரியிலைச்சாற்றிலிடக் கண்தடிப்புகள்' இரும், 

குறிப்பு : 

நவரத்னங்களாவன: 

முத்து, பவழம், னவரம், வைடூர்யம், கோமேத்சம், 

புஷ்பராகம், சிவப்பு, பச்சை, நீலம் எண்பன. 

பஞ்சலோகம் : 

பொன், வெள்ளி, இரும்பு, செம்பு, வெங்கலம் 

—o—— 

கதரத்னாதீ மரத்திரை 
—O—— 

துத்தமே துரிசுநெல்லி துய்யகடுக் காயுங்கூட்டி 

வித்தமப் புளியம்பூவும் வெண்தலையோடுங் கூட்டிச் 

சுத்தமாம் பொன்னாங்காணி வெள்ளிபொன் செசம்பிருப்பு 
பித்தளை 

பித்தமாங்காசம் படலம் பற்பரோகம் பில்லந்திரள் மாங்கிஷம் 
போம் 

மித்தனை யநேகந்தீரும் சூதரெத் னாதியாமே (53) 

(இ-ள்). 

துத்தம் துரிசு
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நெல்லிப்பருப்பு கடுக்காய்த்தோல் 

புளியம்பூ மண்டையோட்டுத்தாள் 

ராவிய் பொன் ராவிய வெள்ளி 

» HTS grer » செம்பு 

டட பித்தளை 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுப் பொன்னாங்காணீச் சாறுவிட்டு 
4 நாட்கள் விடாமல் அரைத்து; நீண்டமாத்திரைகளாகத்திரட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும். 

2 வருடங்கள் சென்ற பின்னர் இதனைத் தண்ணீரிலிழைத் 

துக் கண்களிலிடவும். 

காசம், படலம், பற்பரோகம், பில்லம், திரள்மாங்ஷம் முத 

லான நோய்கள் தரும். 

    

சிரசுவத்தி அஞ்சனம் 

௦ 

    

சிரந்திரிகடு கிந்துப்பு' திரிபலை மதுரமேலம் 

வரந்தரு கரிமாதெந்த மருவுசாறடை பளிங்கு 

விறந்தரு முத்தேதந்த முயர்குறிஞ் சிரிப்பான் தந்தம் 
தரந்தரு மானைமேதி புகழ்தலைமிபத்தின் கொம்பே (54) 

இவத்திட முத்தேரத்தின் செவ்வியிதழ் கழஞ்சஞ் சுராவினாக்கு 

தவத்தில் -கருங்குமயிருப்பு தாம்பிரங் குடகம்பீங்கா 
னவற்ற மொன்றில் லாததுத்தந் துரிசுநிற் சமனிரண்டுந் 

தவத்தினாலது வெவ்வேறேதான் கழஞ்சிபல் பாங்கூட்டே. (85) 

கூட்டரைக் கழஞ்சுவெள்ளிக் கூறிடுங் கனகங்காலு 

மீட்டமாம் புங்குகையாந் தகரையும் நின்பச்சாறு
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வாட்டமில் லொருரார்சாமம் வகையுமிப் படியேயாக 

நாட்டமா யுரைத்துக் கூட்டி புலமுடனுருட்டிக் கொள்ளே (56) 

உருட்டியே விழலுலர்த்தா யுலர்த்தியே நிறையோரிட்டால் 
மறுட்டியல் புகைச்சல் தீரும் வாதைகைய்யா ரீரி 
லிருட்டலா மாலைநிம்ப மியந்தெழு பற்பரோகம் 

. திருட்டது வெல்லாம் தீரும் சிரசுவத்திதன்டேரென்றே. (57) 
tg "3 (ஆக கவி 1604) 

(இ-ள்) 

சுக்கு திப்பிலி 

இந்துப்பு சீடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

அதிமதுரம் ஏலக்காய் 

யானைத்தத்தம் சாறடைவோர் 

பளிங்கு முத்து 
யானைப்பல் கு.றிஞ்சிவேர் 

முத்தெருக்கன்செவி எருமைப்பல் 

எருமைநாக்குப் பூண்டு 

இவைகள் வகைக்கு 64 வராகனெடை 

இரும்புத்தாள் தாம்பிரத்தூள் 
பித்தளைத் தாள் பீங்கான் 

துத்தம் துரிசு 

இவைகள் வனசக்கு 14 வராகனெடை 

வெள்ளித்தூள் 20 குன்றி நினற 
ஸ்வார்ணத்தூள் 10 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு, பூங்கம்பட்டைச் சாறு, 
கையாந்தகரை ச் , சாறு, மூதலான சாறு வகைகளைத்
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குனித்தனியே ஒவ்வோர் சாமம் விட்டு நன்றாக வரைத்துக் 
கொள்ளவும். 

பின்னர் 

இவைகளை நீண்ட மாத்திரைகளாக. - உருட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

1. வருடஞ் சென்ற பின் இம்மாத்திரையைத் தண்ணீர் 
விட்டு இழைத்து ஓரு பயற்றம் பருப்பளவு எடுத்துக் 
கண்களிடல் இடவும், 

புகைச்சல் இரும், 

சையாந்தகரைச் சாற்றிலுரைத்துக் கண்களுக்கிட மாலைக் 
கண் நீங்கும், 

எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் தேய்த்துக் சண்களில் எழுதப் 

ப.ற்பரோகம், பார்வைக்குறைவு முதலான நோய்கள் 
தீரும். 

  

இரத முறைகள். 
லெரகச் செந்தூரம் 

  

௦ 

  

வாரார்முலையாய் லோகத்தை வைக்கும் வகைதான் 

சொல்லக்கேள் 

சீரார். காந்த ம்ரப்பொடியுஞ் சிறக்குந்தேவி லிங்கமுடன் 

'ஏரரீரிவைகள் இடைசமன் கொண்டிதின மூன்றொன்று 
வெங்காரம் 

'கூரார்குமரிச் சாற்றுடனே குழம்பா யரைத்துச் பணை
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இடுமோர் 'சட்டிமேல்மூடி, மிதமாய்ச்சீலை மண்செய்தங் 
கடுமே படுப்பின் மீ[திருத்தி யனலால் சாமமிரண்டு சென்றால் 
தொடுமே யனல்மே லாறியபின் திறந்தேசிவந்த பதம்பாரத்து 
எடுமே' லோகச் செந்தூர மிதமாய பரணிதனிலடையே (2) 

அடையார் சுக்கு நிப்பிலியு மசமோதகம் ஈற்சீரகமு. 
மிடையாசிந்துப் புடன்மிளரு பிவைதான் சமன்கொண் 

- மூளிவறுப்பாய் 

பொடியே செய்து வெருகடிதர்ன் பொருந்தத் தேனில் 
கொள்ளுமதை 

கொடியாரிடையார் லோக த்தைக் கூட்டாய் ரெண்டு 
பணவெடையே (3) 

கூட்டிக் கொண்டு வருநாளில் குணமாய் நோய்கள் தனைக் 
கேளாய் 

வாட்டுப்பித்தப் பாண்டுரோகம் வாயுத்திரட்சி விஷபாகம் 

மீட்டுஞ் சோகைக் கரப்பான் முதல் 'மினிமேல் கிராணி 
குள்மத்தை 

யோட்டுங் கண்டாய் குன்மத்தை யுற்றாவின் நெய் கூட்டே 
(4) 

(இ- 
சுத்திசெய்த காந்தம் 

” "அரப்பொடி 

” கெந்தகம் 
ல லிங்கம் 

இவைகளைச் சரியெடை யெடுத்து இதில் மூன்றிலொரு 
பங்கு பொரித்த வெங்காரத்தைச் சேர்த்து, சல்வத்திலிட்டு 

நன்றாக அரைத்துச் சேர்த்துக் கற்ராழைச் சாறுவிட்டு 1 நாள் 
முழுவதும் அரைத்துக் கொள்ளவும், இது குழம்பாகிய பின் 

இதனை ஒரு ஒட்டில் வைத்து: மேலேயோர் ஒடுபோட்டு நன்றாக 
, மூடிச்சலைமண் செய்யவும், நன்றாகக் காய்ந்த பின், இதனை:
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அடுப்பின் மேலேவைத்து, 2 ஜாமங்கள் ஒரே சிராக எரிக்கவும்; 

அனல் ஆறியபின் சலைமண்ணைப் பிரித்து மருந்து வந்தருப் 

பதைப் பார்த்துப் பத்திரப்படுத் தவும். 

சுக்கு இப்.பிலி 

ஓமம் சரகம் 

இந்துப்பு மிளகு 

இவைகளை ஒரு சட்டியிலிட்டு இளவறுப்பாக : வறுத்து 

வைத்துக் கொண்டு, இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 
கொள்ளவும். அதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவு தாளெடுத்து 

மூன் கூட்டியே செந்தூரம் 6குன்றி நிறை எடுத்துத் தேன் 

விட்டு, ஒன்றாகக் குழைத்து உட்கொள்ளவும், 

தீரும் நோய்கள்: 

பித்தம், பாண்டுரோகம், வாயுத்திரட்சி, விஷபாகம், 

சோகை, கரப்பான், கிராணி, குன்மம் முதலான நோய்கள் 
நீங்கும். 

வேண்டிய அளவு பசுவின் நெய் கூட்டவும். 

குறிப்பு: 

காந்தச்சுத்தி; எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் ஊறவைத்துக் 

கொள்ளவும். 

அரப்பொடி: ச்த்திஃ நல்லெண்ணெய்லிட்டு, இளவறுப்பாய் 

வறுத்துக் கொள்ளவும். 

கந்தக சுத்தி! உறுக்கிப் பாலிலும்) நெய்யிலும் விடவும். 

லிங்கசுத்தி: முலைப்பாலில் ஊறவைத்துக் கழுவவும், 

கைன (0) சனக
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லேோசச்செந்தூரம் ' 
—— 0 a 

திறமிகு லோகந்தன்னை செய்தரப் பொடியதாக்கி 

வறமிகு நாவல் சாற்றில் வளம்பெற வரைத்து வாங்கி 
அறமிகு வரளிதன்னில் அலர்ந்த நூற்புடச் செந்தூரம் 

உறமிகு பாண்டு சூலை யுட்கொள்ளச் சுவாசம் போமே (5) 

(இ-ள்), 

அரப்பொடியைச் சுத்திசெய்து ஒரு சுல்வத்திலிட்டு நாகப் 

பட்டைச் சாறுவிட்டு நன்றாக வரைத்துச் றுசிறு வில்லைகளாகத் 

தட்டிக் காயவைக்கவும். இவைகளை ஒரு ஒட்டில் வைத்து 

மேலே மற்றொரு ஒட்டை நன்றாகப் பொருந்தும்படி வைத்துச் 
சிலைமண் செய்து புடம் போடவும். இவ்வாறு 100: தடவை 
போடவும். இந்தச் செந்தூரத்தை யுட்கொள்ளப் பாண்டு 

சூலை, சுவாசம் முதலான நோய்கள் நீங்கும், 

—o— 

இரஸச் செந்தூரம் 

வயு வை 

செப்பிய கெந்தக மிரதம் சேரொரு 

குப்பியி லடைத் தெழு கூறு சீலைமண் 

ஒப்பிட மணலிலிட் டொருபக லெரியிது 

தப்புறு சந்நிபோம் ரசசெந் தூரமே (6) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த கெந்தகம் 

i ரஸம் 

இவ்விரண்டையும் சமனெடுத்து ஒரு கல்வத்திலிட்டு 

நன்றாகக் கருமை நிறமாகும் வரை அரைக்கவும். இதனை 

யொரு பாட்டிலிலிட்டுப் பாட்டிலுக்கு 7 சீலைமண் செய்யவும்.
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இதனை ஒரு வாயகன்ற சட்டியில் மணலை நிறப்பி, அதன் 
நடுவில் இந்தப் பாட்டிலின் கழுத்து வெளியே இருக்கும் 
படி புதைக்கவும், 

பின்னா் 

இச்சட்டியை அடுப்பின் மேலேற்றி, 1 பகல் முழுவதும் 
எரிக்கவும், ரசச்செந்தூரம் பாட்டிலின் கழுத்துப் பக்கத்தில் 
கட்டும் இதனையெடுத்து பத்திரப்படுத்தவும். இதில் 4 குன்றி 
யளவெடுத்துத் தேனில் உட்கொள்ளவும். 

சந்நிகள் தீரும், 

  

  

ரஸதரமிரபற்டம் 

    ௦ 

இந்துகெந்தகம் பெருங்காயம் மிரதமோரொன் நிருகழஞ்சு 

அந்தி தாமிரமறு கழஞ்சு யரைத்துத் தூதளைச் சாறுதன்னில் 

செந்தீ தன்னில் புடமிட்டுத் தேனில் பற்பங் கொள்வீ ராய் 

வந்து அடுத்த குன்மங்கள் வாரா கெட்டிப் பாராதே (7) 

(இ-ள்) 

இந்துப்பு கெந்தகம் 

பெருங்காயம் சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

இவைகளை வகைக்கு 2% வராகனெடை. வீதமெடுத்துக் 

கொள்ளவும். 

சுத்திசெய்த தாமிரத்தூள் 13$ழ வராகனெடை 

மூதலில் இரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் கல்வத்திலிட்டு 

நன்றாகவரைத்துக் கஜ்ஜலி செய்து,
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பின்னா் 

இந்துப்பு, பெருங்காயம், தாமிரத்தூளையும் சேர்த்துத் 

தாதுவளைச்சாறு விட்டு நன்றாகவரைத்து ஒரு ஒட்டிலிட்டுக் 

கவசம் செய்து புடம் இடவும், பற்பமாகும், 

'இதனைத் தேனில் 1 குன்றியளவெடுத்து உட்கொள்ளவும்: 

குன்மங்கள் திரும்.. 

தாவரக்கினி பற்பம் 

௦ 

    

நாலுகாக்த மரப்பொடி மூன்று நல்ல கெரிந்கமிரு கழஞ்சு 

காலங்காரம் 'சூத மொடுகன்னிச்சாறு தனைவார்த்தீது 

ஏலங்குழலாயம் மிதன்னில் நேக வரைத்து அடையாகத் 

தாலத்தின் பின் தப்பிவித்தால் 'தழலாயெரியுவ் கண்டிரே (8) 

கண்டபீலிகை மகாகுன்மங் கஜித்த பித்த பாண்டுருவு 

முந்தியெரிந்த புளித்தேக்கும் முள்ளவெக்கையஷ்ட பீலிகையும் 

தந்தாலிரண்டு பணவெடையுக் தானே தேனிற் கொள்வீராய் 

வந்தே வருந்தும் நோய்களறும் அருந்திற் குணமா மானனையே (9) 

(இஃன்) 

சுத்திசெய்த கந்தகம் 4 கழஞ்சு 

னு அரப்பொடி 3 » 

” Gspes 2 ;, 
by 'இர்ஸம் 2 ay" 

"பொரித்த வெங்காரம் 2,
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முதலில் இரஸத்தையும் கெந்தக.த்தையும் -கல்வத்தி 
லிட்டு நன்றாக வரைத்துப். பின்பு மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்துக். 

கற்ராழைச்சிர்று' விட்டு  நன்றாச: “ வரைத்து” * மெல்லிய 

அடையாகத் தட்டி ஒரு தாலத்கின் பின்பக்கத்தில் அப்பி 

வெய்யிலில் வைக்கவும். 

நன்றாகக் காய்ந்த பின்னர் இதனை நுணுக்கிச் சசொவில் 

பத்திரப்படுத் தவும். 

இதில் 3$ குன்றி யளவெடுத்துகத் தேனில் தினம் 2 வேளை. 

உட்கொண்டுவரப் பிலிகை, குன்மம், பித்தபஈண்டு, புளித் 

தேப்பம், வெட்கை, முதலான' பலவித நேர்ய்களுத் தரும், 

  9   

பஞ்ச சிந்தூரம் 

௦ 

    

ஙஞ்சசிந்தூரம்.பண்ண பாரிய மிரதம் லிங்கம் 

கஞ்சம்ரம் காந்தம் வெள்ளைச் சவுரீய்யங் கெளரியஞ்சு 

“விஞ்சாறு பதமென்காணி மேலிய சாற்றரைத்து 

மஞ்சிறு சட்டிதன்னில் வைத்து செந்தூரம் பண்ணே: (10) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த பாத்ரஸம் 

ஞூ லிங்கம் 

iD காந்தம் 

ஷ் வெள்ளீயம் 

க கெளரீபாஷாணம் 

இவைகளைச் கல்வத்திலிட்டுப் பொன்னாங்காணிச் ச்சாறு 

விட்டு நன்றாகவரைத்துச் (2 நாட்கள்) 8றுசிறு வில்லைகளாக்த் 

கட்டிக் காயவைக்கவும்,



erent 

இவைகளை ஒட்டில் வைத்துச் சீலைமண் செய்து தக்கபடி 

புடமிடவும், செந்தூரமாகும். 

  ‘0   

வங்கச் செந்தூரம் 
  ௦ 

  

வங்கத்தைக் கள்ளிப்பாலில் வரிசையா யுருக்சிச்சாய்த்து 

பொங்குத்தப் புளியங்கொடடைத் தோல்தனைப் பொடியதாக்கி 
தங்ககீழ் மேலுமிட்டுச் சட்டியில் நாலுசாமம் 

செங்கல் போலெரிக்க நல்ல செந்தூரமாகுந்தானே (11) 

(இ-ள்) 
வெள்ளீயத்தை யுருக்கிக் கள்ளிப்பாலில் (6 தடவை) 

சாய்க்கவும். வெட்டையாகும். 'ஒரு சட்டியில் புளியங் 
கொட்டைத் தோலைப் பொடியாக்கப் போட்டு அதன் மேல் 
ஈயவெட்டையை வைத்து மறுபடியும் புளியங்கொட்டைத் 
தோலையிடவும். அந்தச் சட்டியை மூடி 4 ஜாமங்கள் ஒரே 
சீராக எரிக்கவும். 

பற்பம் கிடைக்கும். 

- அரிதரரச் செந்தூரம் 

ees) anne 

அரிதாரம் பலமோரஞ்சு ஆவின்மோர் கோமியம் பின் 
உரிய சுண்ணாம்பு நீரால் ஊறயொவ் வொருநாள் நீங்கிப் 

பெரிய காய்வேளைச் சாற்றால் பலப்பட வரைத்துத் தட்டித் 
தெரிய காய்வேளைச் சாம்பல் செய்யபானையில் 8 போடே (12)
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போட்ட பின்னரிதாரத்தைப் பொருந்தவே சாம்பல் தன்னை 

வாட்டமாய் நீக்கிமூடி மறையவேழ் சீலைமண் செய் 

தோட்டமாய் மூன்றுநாளுஞ் செந்தழலிடு செந்தூரம் 

நாட்டமாய்க் கொள்ளச் சூலை ஈடுக்கல் குன்மம்போ மென்றே 3) 
; (1 

(இ-ள்) 

அரிதாரம் 5 பலம் எடுத்துப் பசுவின் மோர், பசு மூத்திரம், 

சுண்ணாம்பு நீர் இவைகளில் முறையே யொவ்வொரு நாள் 
ஊறவைத்துக் கழுவிக் கொள்ளவும். 

அதன்பின், சுத்தியான அ௮ரிதாரத்தைக் கல்வத்திலிட்டுக் 
காய்வேளைச் சாறுவிட்டு நன்ராக வரைத்துச் சிறுசிறு 'வில்லை' 
களாசுக் தட்டி உலரவைக்கவும். ஒரு பாளையில் காய்வேளையைச் 

சுட்டசாம்பலை 1 படி இட்டு அதன் மேல் இந்த வில்லைகளை 
வைத்து மறுபடியும் | படி சாம்பலை யிட்டு 7 தடவைச் சீலைமண் 

செய்யவும், 3 நாட்களுக்கு மும்முறை புடமிடவும். சுத்தமான 

சிந்தூரம் கிடைக்கும். 

இதில் குன்றியள வெடுத்தும் தேனுடன் உட்கொள்ள 

நடுக்கல், குன்மம் முதலானவை தீரும், 

———— (0) 

  

வங்கரஸ . மரத்திரை 

  

வங்கமோ டிரதஞ் சேர்த்து வளர்ந்த தாமிரழுஞ்சேர்த்து 

அங்கமாம் துரிசுதுத்தம் மக்கராக்காரம் காரம் 

பொங்கிய சீனக்காரம் புகழுங் கெந்தகந்தான் கூட்டி 

சங்கைமாத் திரைதான் கொள்ளச் சகலகுன் மங்கள் போமே 4) 

24
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(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த வெள்ளீயம் 

” பாதரஸம் 

ஸ் தாமிரம் 

" gis 

”» துத்தம் 

a நெல்லிக்காய் கெந்தகம் 

அக்கிராக்காரம் வெங்காரம் 

சீனாக்காரம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுச் சுத்த ஜலம் விட்டு நன்றாக 4 
நாட்கள் அரைக்கவும், 

பின்னா் 

குன்றியளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

ஒவ்வொரு மாத்திரை வீதம் தினம் 2 வேளை ar. 
கொள்ளக் 

குன்மம் தீரும், 

ச௬யமக்சினிச் சூரணம் 
௦ 

சூதந்தா ஜனொன்று நாபி துலங்கிய ரெண்டு காந்தம் 
வேதந்த னாறுதானே விரைந்து கெந் தகந்தாடெனடு 
மோதந்தா னயமோர் பத்துப் பொங்கிய குமரிச்சாத்தால் 
ATES Sree கலத்தில் வைக்க நற்சுய மக்கினியாமே (158) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரலம் 1 பலம் 
9 நாபி 2 

    

??
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6 காந்தம் 6 பலம் 

99 கெந்தகம் 8 $$ 

” அரப்பொடி 10 » 

இவைகளுள் முதலில் ரஸத்தையும் கெற்தகத்தையும் 

கல்வத்திலிட்டு நன்றாகக் கருநிறமாகுமளவு அரைத்துக் சுஜ்ஜலி 

செய்து கொள்ளவும், 

பின்னர். 

மற்ற சரக்குகளைப் போட்டுச் சோற்றுக் கற்றாழைச் சாறு 

லிட்டு நன்றாக அரைத்து உலரவைக்கவும். 

இதன் பெயர் 'சுயமக்கினிச் சூரண'' மாகும். 

கவனத் (0) “ரணவக்க 

ரஸபற்பத்தினுல் தீரும் நேரய்கள் 

௦ 

    

பீதம்பிரமம் பீசவீக்கஞ் சூலைபெரிய வாதபித்தச் 

சேத்துமஞ் செய்யும் குன்மமெட்டும் தீராவாயு சலக்கழிச்சல் 

பித்தம் பத்தும் பெருவாதம் பரந்தவீக்கம் பறங்கிமிடைச் 

சீதமுடனே வெற்போடச் செய்யுமிரதப் பற்பமதே (16) 

(இ-ள்) 

மயக்கம், விரைவீக்கம், சூலை, வாத, பித்த, சுபக்கோளறிஞ 

லுண்டாகும் 8 வித குன்ம வகைகளும், இராத வாததோயும், 

தண்ணீர் போலக்கழிச்சலும், 10 வசை பித் தங்களும், வீக்கம், 

பறங்கிப் புண்கள், சீதம், வெப்பு முதலான நோய்கள் இரும், 

owes (Y wee
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இரதப் பற்பம் (பதங்கம்) செய்யும் வகை 

  

௦ 

  

செங்கல் பாலுப்புச் சிறங்கை களுடனிரத 

மிங்கிது கலந்து மேல்சட்டி யிசையமூடி மண்ணேழு 

பங்கப்படாமல் அடுப்பில்வைத்துப் பகல்நாலுசாம 

மெரித்திறக்கி 
"அங்கது மேல்சட்டிக் குள்பத்து மதுவேமிரத பற்பமிதே (17) 

(@ - &) 

செங்கல் தூள், இந்துப்பு இவ்விரண்டையும் ஒரு சிறங்கை 

எடுத்துச் சுத்தி செய்த இரஸத்தை விட்டு நன்றாகக் சுலந்து 
ஒரு சட்டியிலிட்டு அதன் வாய்க்குத் தக்கபடி வேறொரு குழி 

வான சட்டியை மூடி அதன் வாய்க்கு 7 சலைமண்கட்டவும். 

பின்னர் 

இந்த சட்டியை அடுப்பின் மேலேற்றி பகல் 4 ஜாமங்கள் 

எரித்து இறக்கவும், தானாக ஆறியபின் மேல்சட்டியைச் சாக்கிர 
தையாகப் பிரித்துப் பார்த்தால் அதனுள் ரஸப்பதங்கம் கானும். 

அதனைச் சுரண்டி வைத்துப் பத்தரப்படுத்தவும், இத.ற்சே 
**இரஸபற்பம்'” என்றும் வேறு பெயர், 

wee Qh ee 

தாமிர பற்பத்தின் wy Pass 
௦ 

    

தாமிரபற்பந் தன்னை தருகிடா தருந்து வீரால் 
ஆம்பல வாயுச்சூலை அதனுடன் திரண்டவாயு 
மென்படு சக்திவிக்கல் மீஞவதுண்மை யென்னத் 
தேன்பல பற்பமேத்தும் தெய்வமா முனிவர் சொன்னார் (19)
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(@ - ar) 

வாயுரோசம், சூலை, வாந்தி, விக்கல், முதலான நோய்கள் 

தாமிரபற்பத்தின் உபயோகத்தால் தீரும். 

  

௦   

வங்க பற்பத்தின் குணம் 

  

௦ 

  

வங்கங்கடிது காரீய மிதித்தசிந்தூ ரப்படுத்தி 

அங்கவமே மிக்கழியி லதற்குச் சர்க்கரை கற்கண்டா 

மங்கவயறு கழிச்சலெனில் ஆமணக்கும்பசு நெய்தேனாம் 

தெங்களனி எரீர்தள்னிலிடத் தீரும் சலம்பத்துப் பிரமியமே 

(19) 

். வாதமாகில் சுக்கிலரீர் மஞ்சாடி. மிரண்டு வருந்துமெரி 

பித்த குன்மம் கருப்புக் கட்டித் தானிடுகத் தேத்தா 

மூடனே வலிகுள்மந் தேனில் நொச்சிச்சா 

றிடுக வேதனையாம் சத்திக் குன்மமிஞ்சிச் சாத்திலது 

விடுகபோத முடன்உதிர வலிபோக்கு முள்ளிச் சாற்றிலிடே 

(20) 

(இ-ள்) 

வெள்ளீயம் அல்லது காரீயச் செந்தூரத்தை யுட்கொள் 

வதனால் உண்டாகும் பயன்களாவன.. சர்க்கரை கற்கண்டுத் 

தூள் இவைகளில் சாப்பிட்டால் சாதாரணமான வயிற்றுப் 

போக்கு நிற்கும். அதிகமான் கழிச்சலுண்டானால், பசு நெய், 

தேன் இவைகளில் உட்கொள்ளவும். 10 வகை நீரிழிவுகளும் 

இர இளநீருடன் இச்செந்தூர.த்தை சாப்பிடவும், வாதநோய் 

களுக்குத் தண்ணீருடன் 2 குன்றிநிறைச் .செந்.தாரம் உட் 

கொள்ளவும், எரிகுன்மம் தீரத் தேன், நொச்சிச்சாறு இவை
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களில் உட்கொள்ளவும், வாந்தியுடன், கூடிய குன்மத்திற்கு 

இச்சாற்றில் நல்சுவும். முள்ளிச்சாற்றுடன் கொடுக்கு, ஸ்திரீ 

களுக்கு "உதிரச் சிக்கலால் உண்டாகும் வலி நிற்கும். 

wee () ens 

கரந்தச் செந்தரரத்தின் குணங்கள் 
௦ 

    

வீக்கம் கழிச்சல் வெகுசலங்கள் மிகுத்த வீளைகாமாலை 

போக்கும் வாயுவு வாதத்தைப் பொல்லாப் பித்த பாண்டுருவம் 
கார்க்குங் கிரிகை பெருவயிறு காணாமூலம் வாய்வு வய்யந் 
தாக்குக் காந்தச் செந்தூரந் தன்னாலினம் போங் கண்ட் 

(இ-ள்) 

உடல் வீச்சம், கழிச்சல், சலப்பிரமியம், ஈ௯, காமாலை, 

வாதநோய்; பித்த பாண்டு, பெருவயிறு, உள்மூலம், வாயு, 
கபம் முதலான தோய்கள் காந்தபற்பத்தின் உபயோகத்தால் 

இரும். 

  

இரஸபற்பம் 

௦ 

    

இரதமப் புரகமீரஞ்சு கழஞ்சு கொண்டு 

சரசுமாற் றுல்பாலில் தன்னெல்லால் துடைத்துக்கூட்டி 
புரவியதாகச் சுக்ரு வாத்திடு பரணிசீனி 

தரவிது கொள்ள வென்னில் தானதுவடைந்துக் கொள்ளே 
(22) 

கொள்ளு மண்சீலையேழு கொண்டுதான் பார்த்தடுதாக்க 
வெள்ளிடை கார்த்துவெய்யி லிடைதன்னில் மேவதப்பால்
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மெள்ளவே யகலில் வைத்து மெனவலி மெய்யனா 

ஓள்ள தீயான பானை யொருதரஞ் சாமமொன்றே (23) 

௩ன்நதைப் பானைப்பாதி நயந்து மன்னிட்டுச் செம்மிச் 
சென்றதிற் பரணிதென்னைச் சிறக்கவே யதனுள் வைத்து 
ஒன்றவே நிரமப்பானை யுற்றிடமணலை விட்டுச் 
சென்றிட மூடிப்போட்டுச் சீலைமண் செய்து கொள்ளே (24) 

கொள்ளவே யடுப்பில்வேகக் குறைந்திடத் .தழலேயிட்டுத் 

துள்ளுள மூன்றுசாமம் துடக்கற வெந்திட்டாத்தி 

மெள்ளவே மருந்தெடுத்து மீளவும் பொடித் தகத்துக் 

கொள்ளவே மிடாமற்காட்டிக் கொண்டுதான் வைப்பு 

தாமே (85) 

வைத்ததோர் பற்பந்தன்னை வரைந்திடா தொருமாவிட்டால் 

ஒற்றத்தோர் வாதபித்த முறுதியாந் தபனம் தீரும் 
மெத்தவச் சுரவாதமிடர் பித்தம் சுவாசகாசம் 

சுத்தசேத்தும சுரவாதம் சுகப்பட மருந் துசெய்யே (28) 

(இ-ள்) 
இந்த செய்யுட்கள் சரியாக இல்லாததால் பொருள் தரப் 

படவில்லை, 

குமரி பற்பம் 
௦ 

    

அரப்பொடி யைங்கழஞ்சு யவ்விடை காந்தங் கூட்டி 

௩ருவறப்பொடி செய்தொக்க ஈன்றதாய்த் தட்டியிட்டு 

மருவிய கெந்தமஞ்சு மருவவே மிரண்டுங் கட்டி 

வெருவிடச் சட்டியிட்டு வெந்திட நாலுசாமம் (27)
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வெந்தவ மருந்துதன்னில் மென்பணத் தெடையெடுத்து 
வந்தபின்மிள கிந்துப்பு மருவுதிப் பிலியே சுக்கு 
முந்திய வோமம் நற்சீரகம் முதுதிரிகடுகு கூட்டி 
வெந்தவ மருந்தினோடெ ஆடையுள் கட்டிக்கொள்ளே (28) 

கொள்ளே குமரிப் பற்பத்தைக் குலவுவெருகிண் டியளவு 
உள்ளேநின்ற வயற்றுவலி திரத்தெரியு மெரிகுள்மம் 

“பின்னைப் பீலிகைப் பெருவயறு பெரிய யிருமல் பாண்டுருவு 

முள்ளக் கிராணி மித்தனைமு டைந்து கழல் 
போன்றதுவாமே (29) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த அரப்பொடி 61 வராகனெடை 

x கெந்தகம் 

இவ்விரண்டையும் தன்றாகச் சூரணமாகச் செய்து சோற்றுக் 
கற்றாழைச்சாறு விட்டு, நன்றாக அரைத்து அடையாகத் தட்டி 
ஒரு சட்டியில் அப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி 4 சாமாங்கள் தரே 
சீரான விறகினால் எரிக்கவும். 

இந்த மருந்தில் 3 குன்றி நிறை எடுத்து, இந்துப்பு இப்பிலி 
சுக்கு, ஒமம், சரகம், இரிசடுகு (சுக்கு, இப்பிலி, மிளகு) முதலிய 
வைகளைச் சரியெடுத்து இடித்த சூரணத்தில் ஒரு குத்தளவெடுச் 

துக் கலந்து உட்கொள்ளவும், 

வயிற்றுவலி, எரிகுன்மம், பிலிகை, பெருவயிறு, இருமல், 
பாண்டு, கிராணிகள் முதலான ரோகங்களை நீக்கும்.
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Or bot 

அணைக்க (0 வணக 

நாலுசூதம் சிலையிரண்டு ஈல்லகெந்தக மதற்குரெட்டிக் 
காலக்கந்த மதுக்குரெட்டி. கடியலோகத் துக்குரெட்டி 

ஏலங் குழலார் குமரிச்சாற்றா லரைத்து இளக்கமுடன் 
தாலத்தின் பின்னேதப்பத் தணலா யெரியுங் கண்டாயே 

(30) 

கண்டு கொள்ளீரிது தனக்கு கனத்தவாயுவு குன்மமுடன் 
கிண்டு செய்யும் பாண்டுவரும் விஷப்பாக வீக்கமுடன் 
அண்டவாதம் விரைவாதம் அலற்றுஞ்சந்நி யதிசாரம் 

விண்டேயேகும் பணவெடைதான் விரையவிஞ்சிச் சாற்றிலிடே 
(31) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 4 பங்கு 

ve மனோசிலை 2 92 

i கெந்தகம் 4 ,, 

பூ காந்தம் 8 95 

” அயத்தூள் 16 

இவைசளைக் கல்வத்திலிட்டு, முதலில் ரஸத்தையும், 

கெந்தகத்தையும் நன்றாக வரைத்துக் சஜ்ஜலியாகச் செய்து, 

பின்னார் 

மற்ற சரக்குகளை யிட்டுச் சோற்றுக் கற்றாழைச்சாறு 

. விட்டு நன்ராக அரைத்துப் பித்தளைத் தாளத்தின் பின்பக்கம் 

வடையாக தட்டிக்கொள்ளவும், காய்ந்த பின் எரியும். 

பின்னா் 

இதனைப் பத்திரப்படுத்தவும்.
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இதில் 3$ குன்றியெடை அளவு எடுத்து இஞ்ரிச்சாற்றில் 
உட்கொள்ளவும். 

வாயு, குன்மம், பாண்டு, விஷப்பாகம், வீக்கம் ௮ண்ட 

வாதம், விரைவாதம், ஐன்னி, அதிஸாரம் முதலான 

ரோகங்கள் தீரும். 

னை (0   

அக்கினி குமரரன் 
—— 0 —— 

நாபிசூதம் மனோசிலை கெந்தகம் நல்லலிங்க மரிதாரம க்கிறாத் 
லேவிபாள மிருவிவெண் காரமுஞ் செம்புலோக முருக்கு 

மிலவங்கம் 
தாவியோரொன் நிடைசரியாகவே தக்கசுத்திதனைச் செய்துகொள் 
கோபமில்லை குமரிப்பால் தன்னிலே குளிரநாலு omer 

( 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த நாயி 

” பாதரஸம் 

னு மனோசிலை 

is கெந்தகம் 

os லிங்கம் 

” தாளகம் 

» இருவி 

ப _ செம்புத்தூள் 
” அரப்பொடி 

” உருக்குத் தூள் 

அக்கிராக்காரம் பொரித்தவெங்காரம் 
கிராம்பு
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இவைசளைக் குல்வத்திலிட்டுத் தூள்செய்து, சோற்றுக் 

கற்றாழைச் சாறுவிட்டு நன்றாக (4 ஜாமங்கள்) வரைத்துத் 

தாளத்தின் பின்பக்கம் அப்பி உலரவைக்கவும். 

இதனையும் சுயமாக்கினி மருந்தைப்போல் உபயோிக்சவும். 

௦ 

    

ஏலரதியுருண்டை 
— 

  

் ஏலா தியுண்டைக்கு ஈல்லேல மிலவங்கம் 

அதிமதுர மிருவேலி 

வோயிடு சுக்குஈன் னாரிமுந் திரிகை 

பேரீஞ்சி லாமிச்சை 

கோரோசனை தாளீசபத்திரி நிலப்பனை சடாமாஞ்சி 

சந்தனம் தேவதாரஞ் 

தன்னுடன் திப்பிலியிலுப்பைமின் பூவிவை 

தனித்தனி கழஞ்சாகவே 

மேலான கடுகுரோகிணி கழஞ்சொரு 

பதையும் வீறுமிள ரீர் வார்த்து 

விழுதாயரைத் துண்டை குன்றியளவாக 

வெய்யில் படாத வகைசெய் 

பாலான மொழிமங்கை மிளஎநரீர் தளிற் கொடு 

பற்றிய சுரந்தீரவே 

பண்பான கூர்தற் கிஷாயத்தி லிட்டிட 

பலசந்நியும் தீருமே (33) 

(இ-ள்) 

ஏலக்காய் திராம்பு 

அதிமதுரம் வெட்டிவேர் 

கூக்கு நன்னாரிவோ்
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திராக்ஷை பேரீச்சை 

இலாமிச்சைவோர் கோரோசனை 

தாளீசபத்திரி திலப்பனங்கிழங்கு 

சடாமாஞ்சில் சந்தனத்தூள் 

தேவதாரம் இப்பிலி 

இலுப்பைப்பூ கடுகரோடிணி 

இவைகளை வகைக்கு | வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித் 
துத் தூளாக்கி இளநீர்விட்டு நன்ராக வரைத்துக் குன்றியள 
வுவ்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனை நிழலில் உலர்த்தவும், 

ஜ்வரத்திற்கு இளநீரில் அல்லது தாய்ப்பாலில் கொடுக்க 
வும். சந்நிகளுக்கு கூந்தல்பனைக் கஷாயத்தில் சாப்பிடவும். 

கண்டவுழதம் 

—9 ——— 

குங்குமங் கோட்டங் கஸ்தூரி கோரோசனையோ டதிமதுரம் 
பொங்கு கிராம்பு முந்திரிகை புகல் பேரிச்சம் நன்னாரி 

வேங் கனிலுப்பைப்பூ வெட்டிவேரி லாமிச்சங் கிராம்பு 

அங்கித சாத்திர வேதியுத் திராட்சம் சீரகமிவை யோரி 
வையாமே (34) 

ஆமேழுத்துப் பவழம் பொன் னதிகச்சன்ன லவங்கப்பட்டை 

தாமேகலன் கொம் புடன்வெள்ளி சரளதேவ தாரமுடன் 
பூமேவிய புத்திரிசீவி புகல்பன்ளீரும் தன்னாலே 

நாமே யரைத்த வுண்டைதன்னை ஈலமாங் கண்டலிழ் 

ச(௪)தமென்றேன் (38)
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(இ-ள்) 

குங்குமப்பூ 
ao gril 

அதிமதுரம் 
திராக்ஷை 
நன்னாரிவோர் 

இலுப்பைப்பூ 

இலாமிச்சைவோர் 

சாஸ்திரவேதி 

சீரகம் 

பவழம் 

கன்னலவங்கப்பட்டை 

வெள்ளிரேக் 

புத்திரசீவி விதை 

கோஷ்டம் 

கோரோசனை 

கிராம்பு 

பேரீச்சம்பழம் 

வேங்கை 

வெட்டிவோர் 

கிராம்பு 

உத்திராட்சம் 

சுத்தமானமுத்து 

ஸ்வார்ணரேக் 

மான்கொம்பு 

சரளதேவதாரம் 

இவைகளைச் சமனெடை யெடுத்து ஒரு கல்வத்திலிட்டுச் 
சுத்தமான பந்நீர் விட்டு நன்றாக 23 நாட்கள் அரைத்துக் 
குன்றியளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள் 
ளவும். 

இதற்குப் பெயர் 

ஆகும். 

கண்டவிழ்சதம் (சண்டெஎஷதம் ) 

சந்நிகளுக்குக் சொடுக்சுலாம், 

  

O ne 

கண்டதேரஷக் குளிகை 

  

௦ 

  

மதுரமிந்துப்புக் கோட்டம் மான்கொம்பு ருத்திராட்சம் 

சதிர்பெறு பொன்னுழுத்துஞ் சார்விலைப் பழங்கிராம்பு 

முதிர்வெள்ளிக் காமப்பூமுந்து திப்பிலி யக்கிராக்காரம் 

கதிர்பெறு பவள மீன்பால் (றால்) கண்ட தோஷங்கள் 
போமே (36)
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(இ-ள்) 

அதிமதுரம் இந்துப்பு 
கோஷ்டம் மான்கொம்பு 

ருத்திராக்ஷம் பொன்ரேக் 

முத்து இலவங்கப்பத்திரி 

கிராம்பு வெள்ளிரேக் 

மதனகாமப்பூ இப்பிலி 

அக்கிராக்காரம் பவழம் 

இவைகளை வகைக்கு 1 வராகனெடை வீதமெடுத்து, முன் 
போல பந்நீர் விட்டரைத்துக் குன்றியளவுள்ள உருண்டைகளாக 

உருட்டி வைத்துக்கொள்ளவும். 

் இதனை நல்கத் தொண்டையைப் பற்றிய தோஷங்சுள் 

நீங்கும். 

  

Omens 

ரரமபரணம் 

0 

    

மஞ்சளுஞ் சாதிக்காயும் வளர்திரிகடுகு கிராம்பு 

மிஞ்சிய கடுகுரோகிணி மிளகு மரமஞ்சள் நாபி 

அஞ்சியோர் நாள்நிம்மச் சாறுவார்த் தரைத்துக்கூட்டிக் 

கொஞ்சிய ராமபாணங் கொடுசந்நி சுரங்கள் போமே 
(37) 

(இ-ள்) 

மஞ்சள் சாதிக்காய் 

சுக்கு இப்பிலி. 

மிளகு கிராம்பு 

கடுகுரோதஇிணி மரமஞ்சள் 
சுத்திசெய்த நாபி
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இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுத் தூள்செய்து எலுமிச்சம்பழச் 

சாறுவிட்டு நன்றாக வரைத்துக் குன்றிமணியளவுள்ள மாத்திரை 

களாகத் உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

சந்நிச் சுரங்களுக்கு இம்மாத்திரையில் ஒன்றை (வெந் 

நீருடன்) கொடுக்கவும், 

oe () eee 

கலிக்க உருண்டை 

  

  ௦ 

கொந்தாருங் குழல்மடவீர் கோர்தாழங்காய் 

திரிகடுகு உள்ளி வசம்புபிவை யோடொக்க 

மங்காமலேழு நாள் காடிவார்த்து 

மட்கடலில் கடைந்தமுது பூண்டுத் 

தொங்காது சில்விஒங்கள் சன்னிச்சூலை 

துலையா வெதுப்புத் தலைநோவு 

சங்கார மென்னும் பிசாசுதானுங் கண்ணிலிடத் 

தரியாது வெந்ரீர் கொண்டே (38). 

(இ-ள்) 

சுக்கு தப்பிலி 

மிளகு பூண்டு 

வசம்பு கொந்தளங்காய் 

இவைகளைக் காடிவிட்டு 7 நாட்கள் விடாமல் அரைத்து 

நீண்ட மாத்திரைகளாகத் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனை வெந்நீரில் இழைத்துக் கண்களிடவும் (பயற்றம் 
பயறளவு),
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சில் விஷங்கள், சந்தி, சூலை, வெதுப்பு, தலைவலி, சங்காரப் 
பிசாசுகள் முதலானவை இரும், 

  

(0 wm 

பத்தியவிதீ (விரேசனம்) 

0   

  

நாதன்றிருவருளால் நானெடுத்து விரித்துரைத்தப் 

பாரிலுள்ள மானிடற்குப் பத்திய நோய் பரிகரிக்கச் 

சீரியகுணத் தோன்றானுந் தேவரு மருளிச்செய்த 

ஆரியக் தானுரைத்த வாய்மை யகத்திய ருரைக்கலுற்றார். 

உற்றுள்ள வுதரந்தன்னி லுறுபல வியாதிக் கெல்லா 

மற்றுள்ள கிருமிதானும் வாடியே ஊதுமாகில் 

லத்ததோ லுடைத்துவாள மதுரீரி லூறப்போட்டு 

செத்தமாய்ச் சீலைகட்டிச் செய்திடு கிரிகை கேளீர் (40) 
ஒப்பிட னுளுந்து சாணியுகந்துடன் பால்கடுக்காய் 

செப்பமாங் குமரிதன்னில் சீரிய சாணிச் சாற்றில் 

லப்படித் தகரைச் சாற்றி லவித்துண்டை அரைத்துச் 
் சேரே (41) 

கொண்டபின் பாக்குத்திள்று குணமுட னுலாவினின்றால் 

பண்டையில் மலங்கள் வெப்புப் பழகிய சீதம்போக்கு 

மிண்டிய கோவும்வாரா மேனியுங் குற்றமில்லை 

அன்புடன் மிளகுரீர்மோ ரடைவுடன் கொள்ளுமன்றே (42) 

(இ-ள்) 

வயிழ்றிலேற்படும் பற்பல வியாதுகளுக்கும், கிருமி சேர்ந்து, 
அதனால் உடம்பு வீங்கிப் போவதற்கு மருந்து,
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நேர்வாளம் 2 பலம் எடுத்துத் தோலை எடுத்துவிட்டுத் 

தண்ணீரில் ஊறவைத்து முளைகளை நீக்கிவிட்டு, ஒரு சீலையில் 
, முடிச்சாகக் கட்டவும், உளுந்துக் கஷாயம் கடுக்காய் கஷாயம், 

சோற்றுக்கற்ருழைச் சாறு, சாணிப்பால்), தகரையிலைச்சாறு 

இவைகளில் தனித்தனியே அவித்துக் கழுவிவைத்துக் 

கொள்ளவும். 

இதனைத் தண்ணீர் விட்டரைத்து உளுந்தளவு உருண்டை 

செய்து வைத்துக் கொண்டு, வேண்டும் போது ஒரு: மாத்திரையை 

விழுங்கி, வாயில் பாக்குத் தூள் போட்டுக் கொள்ளவும். சிறிது 
தேரம் உலாவவும். 

மலச்சிக்கல், காங்கை, சீதக்கட்டுகள் முதலானவை தீரும். 

உடம்பில் நோய்கள் வராது. உடம்பிற்கும் நல்லது. மிளகு ரஸம். 
மோர் இவைகளைக் கூட்டவும். 

விரேசனம் 

திருகுக்கள்ளி வேர்ப்பட்டைப் பசுவின்பாலி லவித்துலர்த்திப் 
பரிவுடனே கால்கழஞ்சு பாக்குடன் தான்தின்ன 

வெருவியது தான்கழியு மீறுமேயாகில் 

மருவு பால்சோறு மணங்கெந்தம் பூசுவதே (43). 

(@ - *) 
இருகுக்கள்ளிவேர்ப்பட்டையை யெடுத்துப் பசுவின் பாலில் 

வேசுவைத்துக் காயவைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனைப் பாக்குடன், 10 குன்றியளவெடுத்து உட் 
கொள்ளவும், நன்றாகக் கழியும், அதிகமாகப் போனால் பால் 

சாதம் சாப்பிட்டுச் சந்தனம் பூசவும், 

  

25
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விரேசன சிந்தாமணி 

  

கத்நிசெய்யும் நேர்வாள மெட்டு துலங்கு லிங்கமூன்று நாபி 
யொன்று 

மற்றுடனே வெங்காரம் பொரித்த தொன்று வளமாகக் கத்தாழைச் 
சாத்திலரைத்து 

பத்தியுடன் குன்றியளவாக. வுண்டைபண்ணி நிழல்காய வைத்துப் 
பாங்காய் 

சித்தியுடன் கதலிப்பழம் பஞ்சதாரை வெந்நீர் சேர்ந்தருந்த 
விரேசன சிந்தாமணி யதாமே (44) 

(ஆச கலி 1648) 

(இன்) 
சுத்திசெய்த நோர்வாளம் பங்கு 

க 

ர் ். தாபி oo 

8 

+ லிங்கம் 3 

1 

1 பொரித்த வெங்காரம் vy 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுச் சோற்றுக் கற்றாழைச் சாறு 
விட்டு 1: நாள் முழுவதும் அரைத்துக்: குன்றியளவுள்ள: மாத் 
இரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும் நிழலில் உலர்த்திப் 

பத்திரப்படுத்தவும். 

வேண்டும்போது இம்மாத்திரையில் ஒன்றை யெடுத்து 
வாழைப்பழத்திலோ, சர்க்கரையிலோ, வெந்நீரிலோ உட் 
கொள்ளவும், நன்கு பேதியாகும். 

  

கேோடசரூழிக் குளிகை 
  

சாதிலிங்கம் வெங்கார மிரண்டு பங்கு 
தக்காமணக் கம்வித்து நாஓுபங்கு
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ஓதியதோர் நேர்வாள மெட்டுப்பங்கு 

உடன் கலந்திட் டரைத்து வுண்டை குன்றிபோலாம் 

போதிற் குளிர் தண்ணீர்தாம் வயிறுப்போக்கும் 

போதவெர்நீர் தனையருந்த வயிறுகட்டும் 

ஓஒதியதோர் வாதமெண்பத் துநாலு 

மோட்டி.விடு குன்மமுடன் கரப்பான் போமே (1) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த லிங்கம் 1 பங்கு 

பொரித்த வெங்காரம் த. 

ஆமணக்கம் வித்து 
o
o
 

+
 

நோர்வாளம். (சுத்திசெய்தது) 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுச் சுத்த ஜலம் விட்டு நன்றாக 
2 நாட்கள். அரைத்துக் குன்றியளவுள்ள. மாத்இரைகளாசு 

உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும், குளிர்ந்த தண்ணீருடன் 

1 மாத்திரை கொடுக்கவும், நன்கு பேதியாகும், அஇகமாஒல் 

வெந்நீர் சாப்பிடவும், பேதி நிற்கும். 

தீரும் கோய்கள்: 

84 வாதநோய்கள், முன்மம், கரப்பான் தோய்கள் முதலா 

னவை நீரும். 

சிறுகாஞ்சேரறி மர.த்திரை 

௦ 

    

சிறுகாஞ்சோறி. நன்னாரி தெய்வப் பெண்டீர் தன்னேடு 

குறுகாதரைத்திட்டு ர௬ுண்டைபண்.ணிக். கொடியசுரத்திற், 

கிடுவீராய் 

மறுகால் வாராது வாதமோடு வயிற்றுகோவு குன்மழுதல் 

தறுகாதகலும் தார்குழலீர்! தாரணியோருக் குரையீரே (2)
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(இ-ள்) 
சிறுகாஞ்சோறி நன்னாரிவோர் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு அரைத்துக் குன்றியளவுள்ள 

மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும், ஜ்வரம், 
வாதம், வயிற்றுவலி, குன்மம், மூதலான தோய்கள் தரும், 

  (0 வையக 

கேரடரசூழி மரத்திரை 

௦   

  

கெந்தகமிருவி நாபி கேடிலா வாளந்தாரம் 

வந்தவெங் காரஞ்சுக்கு மருவிய மிளகுதான்றி 

தந்தருளிதமா நெல்லி தருகடு ஜிப்பிலியோ 

- டிந்தமா முருக்கிலைச்சா றிதுகோடா சூழியென்னே (3) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த கெந்தகம் 

” இருவி 
” நாபி 
ஸு தோர்வாளம் 

» தாளசம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

சுக்கு மிளகு 

தான்றிக்காய் நெல்லிவற்றல் 

கடுக்காய்த்தோல் இப்பிலி 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு முருக்கலைச்சஈறு விட்டு நன்ராக 

தாள் முழுவதும் அரைத்துக் குன்றியளவுள்ள மாத்திரை 
களாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

ஜ்வரத்துற்கு நல்லது, 

rower. (} omen
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ரரமபரண மாத்திரை 

wee QO ae 

இரதம்நாபி கெந்தகமு மியல்சாதிக்காய் லவணமஞ்சுந்துதி 
சேரசீனக்காரமுடன் சுவாபீசம் வெண்கார மதிகசீரக 
மிரண்டுடனே அப்பிரகந் தான்சமன் கூட்டிக்குதி கொள்ளிஞ்சிச் 
சாறுதன்னில் கூட்டியரைத் துண்டை செய்யே (4) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

ஸு தாபி 

” கெந்தகம் 

சாதிக்காய் இந்துப்பு 

சோத்துப்பு வளையலுப்பு 

உவர்மண் உப்பு கறியுப்பு 

சனாக்காரம் பொரித்த வெங்காரம் 

சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

சவர்க்காரம் சுத்திசெய்த அப்பிரகம் 

இவைகளுள் முதலில் ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் கல்வத் 

இலிட்டு நன்றாக கருப்பாகும் வரையரைத்து, இஞ்சிச்சாறு விட்டு 

நன்றாக வரைத்து மிளகளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதனை வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும். 

ஜ்வரங்கள் இரும், 
eee () rere 

ஆனந்தபைரவ மரத்தீரை 
— pp ——— 

சூதம்நாபி மனோசிலை கெந்தகம் 
சாதிலிங்கம் வெங்காரம் சமனெடு
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8ீதிரநிம்பச் சாற்றினி நேர்கரை 
ஆதியானந்த பைரவ னாகுமே (5) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

9 தாபி 

ன மனோசிலை 

கெத்தகம் 

_ லிங்கம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு இஞ்சச்சாற்றில் 1 நாள் 
முழுவதும் அரைத்துக் குன்றி நிகருள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும். 

o> 

இம்மாத்திரையில் ஒன்றை வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும்: 

ஜ்வரங்கள் தீரும். 

அஷ்டபைரவக் குளிகை 
— 0 வை 

தாரங்கெந்தகம் சமநாவி ரசந்தருந் திரிகடு திரிபலையும் 
காரமிருவி சமன்கூட்டிக் கடலாமணக்கம் திரிபாதி 
சேர்நிம்பச் சாற்றிலரைத்துச் சிறுக உருண்டை பண்ணி 

கூர் அனுப்பாளத்திலிடக் கொடிய சுரங்கள் குடிப்போமே (6) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த அரிதாரம் 

” கெந்தகம் 

” நாபி 

9 பாதரஸம் 

9 இருவி
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சுக்கு இிப்.பிலி 

மிளகு சுடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

கடலாமணக்கம் வோர் 

இவைகளுள் முதலில் ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் 
தன்றாக வரைத்துக் கஜ்ஜலி செய்து, மற்றசரக்குகலாச் 
சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச் சாறு விட்டு நன்றாக 1 நாள் 
முழுவதும் அரைத்துப் பயறளவுள்ள மாத்திரைகளாக 
உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும், 

இம்மாத்திரையிலொன்றை யெடுத்துத் தக்க அனு 
பானத்திலிட ஜ்வரங்கள் இரும், 

—  o=— 

கரசக்குடரரம் 
ee ene 

அக்கிராக்காரம் நாபி அரன்விந்து அபின் சாதிக்காய் 
மிக்கதோ..ரிலவங்கம் லிங்கம்- வியன்தார மத்தைவித்து 

;ஒக்க..தாம்பூரஞ் சுண்ணச்சாறுட னரைத்துக் கொள்ளக் 

கக்குவான் கழிச்சல் காய்ச்சல் காசம் மெய்ச்சுவாசம் அண் 

(இ-ள்) 
அக்கிராக்காரம் சாதிக்காய் 

தாம்பிரபஸ்பம் கிராம்பு 

சுத்திசெய்த நாமி 

» பாதரஸம் 

ப அபின் 

லிங்கம் 

தாளகம் 

உஊரமத்தைவித்து
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இவைகளைக் சுல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு 
நன்றாக வரைத்து மிளகளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டு 

வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதில் ஒரு மாத்திரை யெடுத்து வெந்நீருடன் உட் 
கொள்ளவும். 

கக்குவான், கழிச்சல், காய்ச்சல், காசம், சுவாசம் 

முதலான ரோசங்கள் இரும். 

ee Qe 

சன்னிபாத பைரவ மாத்திரை 

im அணை 

இச்சையுடன் திரிகடுகு லிங்கமெழு காரத்தோ டியல்நாபி 

யச்சமறத் தானோர் கழஞ்சாகிய வாளந்தான் மூன்று 

நொச்சியிலைச் சாத்தரைத் துண்டை நுகரப்பாலில் கொள்ள 
வதுவே 

மெச்சிய வைரவமிது வென்று விரிசடை யோனும் விளம் 
பியதே (8) 

(இ-ள்) 

சுக்கு மிளகு 

தப்பிலி சுத்திசெய்த லிங்கம் 

பொரித்த வெங்காரம் நாபி 

இவைகள் வகைக்கு 11 வராகனெடை 

சுத்திசெய்த நேோர்வாளம் 31 வராகனெடை 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுத் தூள்செய்து, நொச்சிச் 
சாறுவிட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் அரைத்துக். குன்றியளவுள்ள் 
உருண்டை செய்து பத்திரப்படுத்தவும்,
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சந்நிகளுக்கு 1 மாத்திரையெடுத்துப் பசுலின் பாலுடன் 

உட்கொள்ளவும், நன்றாகப்பேதியாகிச் சந்நிகள் தீரும், 

  

௦ 

  

பரஷரண மரத்திரை 

௦ 

    

துத்தம் துருசுயெலிப் பாஷாணம் 

மெத்திய கெந்தக மிகுரஸ மிவையும் 

பத்திய பாகற் சாற்றிலரைத்து 

முத்திய மிளகள வுண்டைகள் செய்யே 

(இஸ்) 

சுத்திசெய்த துத்தம் 

9 துருசு 

+9 பாதரஸம் 

இ எலிப்பாஷாணம் 

இ நெல்லிக்காய்க் கெந்தகம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு முதலில் ரஸத்தையும் கெந்தகத் 

தையும் நன்றாகக் கறுநிறமாகும் வரை அரைத்து பின்னர் மற்ற 

சரக்குகளைச் சேர்த்துப் பாகலிலைச்சாறு விட்டு நன்றாக அரைத்து 

மிளகளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டிவைத்துக் கொள்ளவும், 

இதில் 

1 மாத்திரை எடுத்து உட்கொள்ள ஜ்வரம் இரும், 

  

20
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சந்நிக்குப் பைரவ மரத்திரை'” 
0 

    

சூதகெந்தக மரிதாரம் துலங்கும் நாபி நவட்சாரம் 

சாதிலிங்கமும் வெங்காரம் தரித்ததுத்தம் மனோசிலையு 

ரீதித்திரிகடுகு கேர்வாளம் நிறைந் தூமத்தை விரையுடனே 

மோகச் சரியாய் மீன்பிச்சில் புகழிஞ்சிச்சாற்றி லுண்டை 
செய்யே (19) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

bs தாளகம் 

o” நாபி 

ட லிங்கம் 

» துத்தம் 
ல மனோசிலை 

ல நோர்வாளம் 

ர ஊமத்தை விதை 

நவச்சாரம் பொரித்தவெங்காரம் 

EG இப்பிலி: 

மிளகு 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு.மீன் பித்தம் விட்டு நன்றாக 
1 நாள் அரைக்கவும், மறுநாள் இஞ்சிச்சாறு விட்டு மறுபடியும் 

1 நாள் அரைக்கவும். 

இதனைப். 

பயறளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி, வைத்துக்கொண்டு 
வெந்நீரில் கொடுத்துவரச் 

சந்நிகள் தீரும். 

சவக் (0) ——



395 

'சந்நிக்கு இருவி மாத்திரை” 
ee Oe 

இருவியுடனே கெந்தகமு மிசைந்த நாபி மிரதமுடன் 

மருவு தாரத்தொடு காரம்வளர் திரிபலையுஞ் சுக்கிவையுங் 

கருதுங் கையாந் த௲ரையிலை சுதித்தசாத்தி .ஐண்டைபண்ணி 

மருவியுண்ணச் சுரந்தீரு மற்றும்சந்நி வாங்கிடுமே (11) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த இருவி 
ன நாபி 

ஷ் தாளகம் 

“9 கெந்தசும் 

ty பாதரஸம் 

கடுக்காய்த்கோல்  பொரித்தவெங்காரம் 

தான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல் 

RAG 

இவைகளைச் சமனெடுத்து, முதலில் இரஸத்தையும் Gass 
குத்தையும் கல்வத்திலிட்டு நன்ராக அரைத்துக் கஜ்ஜலியாக்க, 
மற்ற சரக்குகளையும் சேர்த்துக் கையாந்தசரையிலைச் சாறு 

விட்டு நன்றாக 2 நாட்கள் அரைத்து மிளகளவுள்ள மாத்திரை 

களாக உருட்டி வைத்துக்கொள்ளவும். 

இதனை வெந்நீருடன் உட்கொள்ள 

ஜ்வரம், சந்நி முதலானவைகள் இரும் 

—— Qe 

ஜ்வரத்திற்குத் **தரளம் மரத்திரை”! 
ee Queen 

அரிதாரம் லிங்கம்காரம். அப்பிரகந். துத்தம் காபி 

பரிவான துரிசுயோடு: மார்ம்னோசிலை: 8ீண்டிக்து
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பெரிதான விரதம் பாம்பின் பிச்சினி லிஞ்சிச்சாறு 

உரித்தக்க வுரை;,த மாத்திரை யுடனேகேள் சுரங்கள் 

போமே (12) 

இ-ள்) 
சுத்திசெய்த தாளகம் 

ர அப்ரகம் 

3 லிங்கம் 

‘5 துரிசு 

ன துத்தம் 
ஸ் நாபி 

ன மனோசிலை 

ல பாதரஸம் 

பொரித்த இந்துப்பு பொறித்த வெங்காரம் 

இவைகளைக் சல்வத்திலிட்டுப் பாம்பின் பித்தம் விட்டு ஒரு 

நாள் முழுவதும் நன்றாக வரைத்து, மறுநாள் இஞ்சிச்சாறு 
விட்டு மறுபடியும் நன்கு அரைக்கவும், 

இதனை 

பயறளவுவ்ள .மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

வெந்நீருடன் உட்கொண்டால் 

ஜ்வரங்கள் இரும், 

meee (0) சலவைக் 

சீதஜ்வரத்திற்கு '*அரிதரரக் குளிகை" 
oe வணக 

சுண்ண மரிதாரஞ்சுவகை கலந்தரைத்து 
வண்ணமுடனே செய்த மாத்திரையை
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எண்ணியே காதலுடன் உட்கொள்ளக் கார்குழலே 

அக்கணமே சீதசர மாறுமெனச் செப்பு (13) 

(இ-ள்) 

தாளசுத்தைச் சுண்ணாம்பு நீரில் 2 நாட்கள் ஊற வைத்துச் 
சுண்ணாம்பு நீர் விட்டு அரைத்துப் பயறளவுள்ள மாத்திரை 
களாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனை 

வெந்நீருடன் உட்கொள்ளச் 

சீதஜ்வரங்கள் இரும். 

அண்ணை (0) சலவை 

பேதிக்குச் ''செண் பகரதி மரத்திநை 

எனவ 0 

  

எந்து செண்பகத்தோ டேலமிலவங்க மதுரங்கோஷ்டம் 

சூழ்ந்திவை யெல்லாம் பாதிசுத்தி நேர்வாளம் பாதி 

காய்ந்தரீர் விட்டரைத்துக் கால்கழஞ்சுண்டை கொள்ள 

சேர்ந் திலை கழியவேண்டிநற் தேன் சக்கு 8ீரிற்கொள்ளே (14) 

(இ-ள்) 
செண்பக மொட்டு ஏலக்காய் 

கிராம்பு அதிமதுரம் 

கோஷ்டம் 

இவைகள் வகைக்கு ஒரு பலம் 

சுத்திசெய்த நேர்வாளம் 5 பலம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு வெந்நீர் விட்டு நன்றாக 

வரைத்துச் சுண்டைக்காயளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டிக் 

காயவைத்துக் கொள்ளவும்,
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வயிறு கழியத் தேன், சுக்குக் கஷாயம் இவைகளில் சாப்பி 
Ley Lb, 

  

o——— 

ஜ்வரத்திற்குத். **துரிக:.மரத்திரை”* 
Se வை 

துரிசுதுத்தம் சாதிலிங்கம் சொல்லெலிப் பாஷாணம்: 

வரிசைமற்றைச் சாறணை வார்த்தரைத்துப் 

பரிசுடனே குன்றிமணி மாத்திரமே. கூட்டி 

வுலர்த்தியந்த உருண்டைத்தின்னத் தீரும் ௬ரமேது (18) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த துரிசு 

» துத்தம் 
ச லிங்கம் 

be. எலிப்பாஷணம் 

இவைகளைச் சமனெடுத்துச் சாறணைச் சாறு விட்டு நன்றாக 
வரைத்துக். குன்றியளவுள்ள மாத்திரைகளாக: உருட்டி வைத்துச் 
கொள்ளவும். 

இதனை 

வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும், 

ஜ்வரங்கள் இரும், 

லிங்கமரத்திரை. 
சைகை (0). 

  

சாதிலிங்கம்-மிந்துப்புச் சாதிக்காய். திப்பிலியும் 
ஓதுகிராம் பூவும்பொன்னூ மத்தை: மீதிவை.
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யெல்லாஞ் சமன்கெஞ்சா விலைச்சாறு வார்த்தரைத்து 

நல்லாய் கொள்ளில்லை நசல் (16) 

(இ - 
க லிங்கம் தப்பிலி 

பொரித்த இந்துப்பு கிராம்பு 
சாதிக்காய் ஊமத்தை விதை 

இவைகளைச் சமனெடுத்துக் கஞ்சாயிலைச் சாறு விட்டு நன்ராக 

வரைத்துக் குன்றிமணிப் பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக 

உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும், 

எல்லா வியாதிகளுக்கும் கொடுக்கலாம். 

  (0 கணைக்கால் 

சரத்திற்கு இரதரதிக் குளிகை 
கைக (0 

  

இரதமுட ஈாபியியல் காரங் கெந்தகமுஞ் 

சதிர் கடுவாளந் தானுந் துதிசெய் 
திரிபலையுங் கையாந்தகரை சேர் சாற்றரத்தை 

வரிசையுடன் தின்னச் சுரமேகும் (17) 

(இஃன்) 
சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

” நாபி 

ரு கெந்தகம் 

௦ நேர்வாளம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

இவைகளைச் சமனெடுத்துக் கல்வத்திலிட்டு முதலில் 

ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் நன்றாகக். கருநிறமாகும் வரை 

யரைத்துப்
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பின்னார் 

மற்ற. சரக்குகளை இட்டுக் கரிசாலங் கண்ணிச்சாறு விட்டு 
நன்றாக வரைத்துக் குன்றிமணி நிகருள்ள மாத்திரைகளாக 
உருட்டி வைத்துக் கொண்டு வேளைக்கு | மாத்திரை வெந்நீருடன் 
உட்கொள்ளவும், 

ee CO) ee 

வரதத்திற்குச் ரூதமரத்திரை 
Qo 

    

சூதகெந்தகம் காழிசூழ் மிளகு நேர்வாளம் 
போதம் பூசினி விதையிற் பூதியாய் - மாதேகேள் 

உண்டை பண்ணித் தின்னஒடுங்குங் களசுரங் 

கண்ட மட்டில் வாதமில்லை காண் (18) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

oe நேர்வாளம் 

வ நெல்லிக்காய் செந்தகம் 

Ache ong மிளமு 

இவைகளுள் ரஸத்தையும் கெந்தசுத்தையும் தன்றாக 
வரைத்துக் கொண்டு, சுத்ததலம் விட்டு நன்றாக வரைத்துக் 

குன்றி நிசுரூள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொண்டு 

வெந்நீருடன் உட்கொள்ள 

வாதஜ்வரங்கள் இரும். 

    

கீரரணிக்கு நர பி.மாத்திரை 
0 meee   

நாவியுடனே திரிகடுகு நெல்லிலிங்க மதிவிடையம் 
வேவிமிதனைச் சமன்கூட்டி, விளங்கி நிம்மச் சாற்றரைத்து
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தாவுமிஞ்சிச்சாறு தன்னீற்தானே கொள்ள வல்லராற் 
பூவிலுள்ள கிராணி யெல்லாம் போம்போம் உண்மை 

புகலிதுவே (19) 
(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த நாபி 

ன் லிங்கம் 

இப்பிலி சுக்கு 

அதிவிடயம் மிளகு 

நெல்லிவற்றல் 

இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்துக் கல்வத்திலிட்டு, 

எலிமிச்சம்பழச் சாறு ALA I sre முழுவதும் அரைத்து 

உளுந்தளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி. வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

இம்மாத்திரையிலொன்றெடுத்து இஞ்சிச் சாற்றுடனுட் 

கொள்ளக் 

கிராணிகள் அனைத்துந் தீரும். 

aa 0 ———— 

சந்நிபரத பைரவன் 

  

௦ 

  

மிளகிரதம் சாதிலிங்கம் பச்சை நாபி 

வெங்காரம் சுக்குவெள்ளைப் பாஷாணம் 

பளிதமுறு கெளரிநேர் வாளந் துத்தம் 

பரவியதிப் பிலி யிருவி கடுக்காய் தாணி 

அளவு மனோசிலை முள்ளி சீராம்பொன் 

னரிதாரம் சமனிம்பச் சாற்றிற்சேர்த்து 

ஒளிவுடனே மிளகளவு கொள்ளத் தானே 

உண்டான சுரங்கள் சந்நி ஓடிப்போமே (20) 

26
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(இ-ள்) 

ட சுத்திசெய்த பாதரசம் 

ல நாபி 

” லிங்கம் 

ப வெள்ளைப் பாஷாணம் 

9 கெளரீபாஷாணம் 

” தோர்வாளம் 

” துத்தம் 

és இருவி 
ல் மனோசிலை 

‘iy தாளகம் 

மிளகு சுக்கு 

இப்பிலி முள்ளி 

சரகம் பொரித்த வெங்காரம் 

கடுக்காய்த்தோல் தான் நித்தோல் 

முதலில் ரசத்தையும் கெந்தரத்தையும் கல்வத்திலிட்டு 
நன்றாகக் கருநிறமாகும் வரை அரைத்துக் கஜ்ஜலியாகச் செய்து 

பின்னா் 

மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்து எலுமிச்சம் பழச்சாறு 
விட்டு நன்றாசு அரைத்து மிளகளவுள்ள மாத்திரறைகளாசு 
உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதனை 

வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும், 

சந்திகள் நீங்கும்.
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சத்நிபரதபைரவ மரத்திரை 

o---———- 

காரங் கெந்தகந் தன்னோடு கருதிய. நாவிசூதஞ் 
சேரவே செம்புபற்பந் திரிகடு முதலாய்க் கூட்டிச் 
சாறவே யிஞ்சிச்சாறு தானரைத் துண்டையாக்கிக் 

  

கூறவே சந்நிவாத வைரவன் கூறலாமே (21) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த நெல்லிக்காய்க் செந்தகம் 
த் * நாபி 

16 பாதரஸம் 
பொரித்த வெங்காரம் 

செம்புபற்பம் சுக்கு 
Buds மிளகு 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு நன்றாக வரைத்து; இஞ்ிச்சாறு 

விட்டு நன்றாக வரைத்துக் குன்றியளவுள்ளவுருண்டை செய்து 
வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும். 

சந்நிகள் தீரும். 

  

சுரரங்குசம் 
அணக 0. 

  

சாறுத்தாளக முருசூதம் கொடியகெந்தக மாலிங்கம் 
வீறுவெங்காரம் நாபிமிகு மனோசிலையுங் கூட்டித் 

தேறுமாவிஞ் சிச்சாறு சித்திர மூலச்சாறு 
நாறுமிம் பத்தாலுண்டை நற்சுராங்கிஷ மதாமே (22) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த தாளகம் 

வ கெந்தகம்:- 

61. நாபி:
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சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

8 லிங்கம் 

ய் மனோசிலை 

பொரித்த வெங்காரம் 

முதலில் ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் கல்வத்திலிட்டு 
தன்றாக அரைத்துக் கஜ்ஐலி செய்து 

பின்னார் 

மற்றசரக்குகரா யிட்டு இஞ்சிச்சாறு விட்டு 1 நாளும் 
சித்திரமூலச் சாறுவிட்டு 1 நாளும் நன்றாசவரைத்துச் 
கொள்ளவும். 

பின்னா் 

எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு 1 நாள் முழுவதும் அரைத்துக் 
குன்றி நிகர் மாத்திரைகளாகச் செய்து பத்திரப்படுத்தவும். 

இதனை 

வெந்நீருடன் கொடுத்தால் 
ஜவரங்கள் அவைத்துந் இரும். 

— 

குன் மத்திற்குப் பிப்பில்யரதீக் குளிகை 
— oO 

  

திப்பிலி சாதிக்காயும் சீர்பச்சை நாபிசூதம் 
மொப்பமாய் கெந்தகத்தோ டொருமித்துச் சமனாய்க்கூட்டித் 
தப்பிலா திஞ்சிச்சாற்றால் தாளரைத் துண்டையாக்கி 

- வெப்பில்மா சூலை குன்மம் விரைந்து போம் விளம்பினோமே (23)
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(இ-ள்) 
இப்பிலி சாதிக்காய் 

சுத்திசெய்த நாபி 

ல பாதர்ஸம் 

ஷ் கெந்தகம் 

முதலில் ரஸத்தையும் கந்தசத்தையும் அரைத்துக் 
கஜ்ஜலி செய்து 

பின்னா் 

மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்து இஞ்சிச்சாறு லிட்டு நன்றாக 
வரைத்துக் குன்றி நிகர் மாத்திரை செய்து வைத்துப் பத்திரப் 

படுத்தவும், 

வேண்டும்போது 1 மாத்திரை எடுத்து வெந்நீருடன் 
உட்ஷொள்ளவும், ் 

குன்மம், தேக காங்கை, சூலை முதலான நோய்கள் றீங்கும் 

— O-——— 

ஜ்வரங்களுக்கு ₹ஜ்வரரங்குசம்” 
ane Go 

விளம்பிச் சுராங்கிஷந் தான் மேவிய  நாபிசூதம் 

விளம்படு மிளகுதானும் வளருங் கெந்தகம் மீன்பிச்சு 

களம்பற வரைத்துக் கூட்டிக் கலந்துசர்க் கரை ரீராலே 

தளம்பெற மோருஞ்சோறும் தானது கொடுக்கலாமே (44) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த நாபி 

ss பாதரஸம் 

ன கெந்தகம் 
மிளகு
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இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு மீன் பிச்சுவிட்டு நன்றாக 

வரைத்துப் பயறளவு மாத்திரைகளாக உருட்டி . வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

இதில் 

ஒரு மாத்திரை எடுத்துச் சர்க்கரை நீருடன் ot 
கொள்ளவும். 

மோர் சாதம் சாப்பிடவும், 

0 

ஜ்வரரங்குசம் (வேறு) 

௦   

  

கூட்டிய லிங்கம்நாபி கொடியதா .எகமொன்றாக்கி 

வாட்டிய நிம்பச்சாற்றில் வளருண்டை. தன்னைப்பண்ணி 

காட்டிய வனுபானத்தில் கலந்துரீர் கொண்டபோதே 

தீட்டியச் சுரங்களெல்லாம் திரண்டுதா னோடுமள்றே (25) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த நாபி 

4 தாளகம் 

ரூ லிங்கம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச் சாறுவிட்டு 

நன்றாக வரைத்து, பயறளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதனை 

வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும். 

ஜ்வரங்கள் தீரும். 

கலையை (ு) வக்
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சிரரணிக் கபாட்ம் 

weet (ee 

கஞ்சாநாபி காந்தமவின் கருதூமத்தைச் சாத்தரைத்து 

விஞ்சாவுண்டை பேதியெல்லாம்.-விட்டுப்போம். விளம்பக்கேள் 
௩ஞ்சா விளாவின் பிசினபினும் ஈன்றாய்க்கஞ்சா விலைச்சாற்றில் 

துஞ்சா தரைத்துக் கொடுப்பீராய் -துய்யக்கிராணி aia 

(இள் ) 

"சுத்திசெய்த கஞ்சா 

உட. அபின் 

நாபி 92 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுக் கருவூமத்தஞ்சாறு விட்டு 

நன்றாக அரைத்துக் குன்றியளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும். 

2.  விளாம்பிசன் அபின் 

இவ்விரண்டையும் கஞ்சாவிலைச்சாறு விட்டு நன்ராக 

வரைத்துக் குன்றிநிகர் மாத்திரைகளாகச் செய்து வைத்துக் 

கொள்ளவும். 

இம்மாத்திரைகளில் ஒன்றை எடுத்துத் இனம் 3 வேளை 
வெத்நீருடன் கொடுக்கக் 

கிராணிகள் நிற்கும். 

சிரரணிக்கு -மரத்திரை 
—<9 ——— 

சூதஞ்சா திக்காய்சாதிப் பத்திரிதுலங்கு லிங்கம் 

சீதஞ்சேர் காந்தமீயம் சீரகமோமத் தோடே
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நீதங்கெஞ்சாவின் சாற்றால் நிலைபெற வரைத்துக் கூட்டிப் 

போதவே கொள்வீராகில் பொருந்திய கிராணிபோமே (27) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

” காந்தம் 
” லிங்கம் 

ல வெள்ளீயம் 

சாதிபத்திரி சாதிக்காய் 

சீரகம் ஓமம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுத் தூள்செய்து கெஞ்சா 
இலைச்சாறு விட்டு நன்றாக வரைத்துக் குன்றி மணியளவுள்ள 
மாத்திரைகளாக உருட்டவும், 

இதனை உட்கொண்டால் 

கிராணீகள் இரும். 

காளமேகச் செந்தூரம் 
—~)— 

கெந்தகஞ் சாதிலிங்கம் கேடில்லா தாளகந்தாள் 
வந்தவப் பிரகங்கூட்டி வளருவல் லாரைச்சாற்றில் 
தந்த மாபுடத்திற் போட்டுத் தாளிது காளமேகம் 
தொந்தமாம் கிரிச்சமேகம்துயரறப் போவதன்றே 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த கெந்தகம் 

(28) 

௦ காளகம் 

99 லிங்கம் 

3 அப்பிரகம்
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இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு நுணுக்கி வல்லாரைச்சாறு 

விட்டு நன்றாக வரைத்துச் சிறுசிறு வில்லைகளாகத்தட்டி, உலர 

வைக்கவும், 

பின்னார் 

இவைகளை ஒட்டில் வைத்துச் சீலைமண் செய்து புடம் 

போடவும், : 

செந்தாரமாகும் 

இதில் ஒரு அரிசி எடை எடுத்துத் தேனில் கொடுக்கவும், 

மூத்திரகிரிச்சம், மதுமேகம் மூலான நோய்கள் தீரும், 

  

௦ 

  

குன்மத்திந்குச் ரூதரதி மரத்தீரை 
———_ (0) 

  

சூதமிரு நா மிசுக்குத் திப்பிலி வெங்காரம் 

போதவே கெந்தகந்தான் புகழ்மனோசிலை யக்காரம் 

பேதமா மருந்தோர் பங்கு பெருத்திடு மிளகோர்பங்கு 

போதவே குளிகை தின்னப் பொருந்திடும் குள்மம்தானே (29) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

ன் மனோசிலை 

க் நாபி 

» கெந்தகம் 

சுக்கு திப்பிலி 

பொரித்த வெங்காரம் ௮க்&ராக்காரம்
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இவைகளைத் தனித்தனி | பலம் எடுத்து 

"மிளகு 8 பலம் 

இவைகளைக் சல்வத்திலிட்டுச் ருத்தஜலம் விட்டு நன்றாசு 

வரைத்துக் குளிசைகளாகச் செய்யவும். 

இம்மாத்திரையில் ஒன்றை யெடுத்து வெந்நீருடன் உட் 

கொள்ளக் 

குன்மங்கள் இரும், 

குன்மத்திற்குக் கரந்தாதி [மரத்திரை . 
(0) கெக் 

  

காந்தமோடு நாபி கலந்தரஸ கெந்தகம் 

போதிடுவெண் காரம் புகழ்சிலையும் 

சேர்ந்த வரப்பொடி கற்றாழைச் சாற்றரைத் 

துண்ணக் குன்மம் போமென்றே மோடும்பகர் (30) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த கெந்தகம் 

” காந்தம் 
ற நாபி 

ஷ் மனோசிலை 

” பாதரஸம் 

v7 அரப்பொடி 

பொரித்த வெங்காரம் 

முதலில் ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் கல்வத்திலிட்டு 
BOGE UMTS BS கஜ்ஜலியாகச் செய்து, 

பின்னா்
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மற்றசரக்குகளையும் சேர்த்துச் சோற்றுக் கழ்றாழைச் சாறு 

விட்டு நன்றாக ஒரு நாள் முழுவதும் அரைத்துக் குன்றியளவுள்ள 

மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

இந்த மாத்நதிரையைத் தினம் 3 வேளைகள் உட்கொள்ளக் 

குன்மரோகம் தீரும் 

  

சந்நிக்குக் கரளமமேக ரஸம் 
உ அஷ ௬0 அமமமணாமாகம். 

ஈயமும் ரஸமுங்காந்த மியலரிதாரம்: லோகம் 

நேயமாய்க் கெந்தகந்தான் ரீ: bus சாற்றரைத்து 

'வாயமாய்த் தேனில் நெய்யில் வளரிஞ்சிச் சாற்றிலுண்ண 

போய... வயோருந்திய சந்நிபோமே (31) 

- (இ-ள்) 
சுத்திசெய்த ஈயம் 

உட சாந்தம் 
% அயம் 

(ன பாதரஸம் 

னு காளகம் 

டட கெந்தகம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு நன்றாகவரைத்து எலுமிச்சம் 

பழச்சாறு சேர்த்து 3 நாட்கள் விடாமல் அரைக்கவும். 

பின்னா் 

குன்றிமனி நிசருள்ள மாத்திரைகளாக : உருட்டிப் பத்தி 

ரப்படுத்தவும்.
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இதில் 

ஒரு மாத்திரை எடுத்துத் தேனிலோ அல்லது இஞ்சிச் 

சாற்றிலோ கொடுக்கச் 

சந்நிகள் முதலானவை தீரும். 

  ௦ 

  

பாரஷரணச் சூரணம் 

  .—_— 

வெள்ளை பாஷாணந் தன்னை விரைந்திடு பாகல் சாற்றில் 

மெள்ளவே சுத்திசெய்து சூர்திரிகடுகு கூட்டிக் 

கொள் ளப்பால் நயிர்மோர் தன்னில் கொண்டி டச்சுரங்க 
ளெல்லாம் 

தள்ளிப்போம் சந்நிகுன்மம் தளர்ந்துவிட் டோடுமென்றே (32) 

(இ-ள்) 

வெள்ளைப் பாஷாணத்தைப் பாகல் இலைச்சாற்றில் சுத்தி 

செய்து கொண்டு சுக்கு, திப்பிலி, மிளகு, இம்மூன்றையும் சம 
னெடை எடுத்து நன்றாக அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

இச்சூரணத்தில் ஒரு அரிசியிடை யெடுத்துத் தயிர், மோர் 
இவைகளுடன் உட்கொள்ளவும், 

ஜிவரம், சந்நி, குன்மம் முதலான நோய்கள் நீங்கும். 

  

0 naw 

குறிப்பு: 

33வது செய்புளிலிருந்து 40 செய்யுள் வரையிலுள்ள ஏடுகள் 
மிகவும் சிதிலமாகப் போய்விட்டபடியால் விடப்பட்டன ,
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குளிர்கரய்ச்சலுக்கு வைரவ உருண்டை 
௦ 

  

தாரமப் பிரகஞ்சூதம் தாவிய கெந்தகந் தான் 

காரம் வெண்ணுபிப் பாதிக்குத் திப்பிலி மிளகுங் கூட்டித் 
தேறவே யிஞ்சிச்சாற்றில் திகைப்பற வரைத்துக் கூட்டில் 

கூறவே வரைவன்றான் கொடுசந்நி சுரங்கள் போமே (41) 

(இ-ள்) 

் சுத்திசெய்த தாளகம் 

௦ பாதரஸம் 

” அப்ரகம் 

வ கெத்தகம் 

வெண்ணாபி 

பொரித்த வெங்காரம் 

தப்பிலி மிளகு 

இவைகளைச் சரிசமனெடுத்து முதலில் ரஸத்தையும் 

கெந்தகத்தையும் நன்றாக வரைத்துச் கஜ்ஜலி செய்து, 

பின்னா் 

மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்து இஞ்சிச்சாறு விட்டு நன்றாசு 

வுரைத்துக் குன்றி நிகருள்ள குளிகைகளாக உருட்டி வைத்துக் 

கொள்ளவும், 

ஒரு மாத்திரை யெடுத்து வெந்நீருடன் கொடுக்கவும், 

சந்நி ஜ்வரங்கள் முதலானவை தீரும், 

——_— =
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சந்நிக்குச் சீரகரதி மரத்திரை 
கணைக் வனை 

சீரகமிரண்டு ஏலம் சிறந்திடு மிரண் டிலவங்கம் 

மீரவு மிரண்டுசூத -மிக்வுமொன்றாக லிங்கம் 
தீரவு,மொன்று!கெந்தகம் சிறந்துடனொன்று வங்கம் 
நேறது பற்பமாண்டு. நிறையுட னெரிவுக்காமே (42) 

ஆவின்சாறு சாணாகச்சாறு: மதனுடன்:: குமரிச்சாறு'” 

மேவிய பசுவின் பாலு மின்னுடன் கொங்கைப்பாலுந் 
தாவியங் கரைத்துகாலு சாமமே குன்றியுண்டை 
நேவிடை கால்கைவாத யெரிவுக்கு நெரிஞ்சிச்சாறே (43) 

சாறுடனேழு நாளுஞ் சந்தியும் முடிவுங்கொள்ள 

வீறுள குத்துவாங்கல் மிகுசுரோணி தழும் வாதம் 

நீறியே பாதத்துத்த ழலது நிற்கும் மத் 
தாறிடும் சந்நிசூலை அழலுப்பும் புளியும் மாத்தே: (44) 

(இ-ன்) 

சீரகம் 2 

ஏலக்காய் 2. 

கிராம்பு 2 

பாதரஸ பற்பம் 2 பங்கு 

லிங்கச் செந்தாரம் 1 ,, 

கெந்தகபற்பம் 1, 
வங்கப்பற்பம் 1 

இவைகளைக். கல்வத்இலிட்டு,: பசுவின் பால், பசுஞ்: சாணிர் 

பால், சோற்றுக்கற்றாழைச்சாறு, தாய்ப்பால் 

இவைகளை வகைக்கு 4 ஜாமங்கள் வீதம் தனித் தனியே 

அரைத்துக் குன்றிமணி நிகருள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டீ 

வைத்துக் கொள்ளவும்..
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கை,கால் எரிச்சலுக்கு இம்மாத்திரையிலொன்றையெடுத்து 

3 நாட்கள். .காலையிலும் மாலையிலும் தெரிஞ்ிச் சாற்றுடன்: உட். 
கொள்ளவம். 

இதையன்றி, 

உடம்புவலி, சோணிவாதம், பாதஎரிச்சல், சந்நிகள், சூலை. 

முதலான நோய்களும் குணமாகும், 

பத்தியம்? 

உப்பு, புளி உதவாது.. 

a 

ருளிர்காய்ச்சலுக்கு- உருண்டை 

— o— 

மூலத்துடினே மரமஞ்சள் முதுசூரணத்தின். வாயுவிடு_ 
காலத்திரதங்: கெந்தகமுங். கடியதுத்தம் வெங்காரம். 
சீலகோரைக் கிழங்குமுதல் செய்யூமத்தைச் சாறரைத்துக் 
கோலத்துடன் மாத்திரையாக்கிக். குளிர் :காய்ச்சலுக். 

கிடுவாயே (43) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

» துத்தம். 
கெந்தகம் 

் வெங்காரம் 

கோரைக்கிழங்கு 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு முதலில் இரஸத்தையும் கெந் 

தகத்தையும் அரைத்துக் கஜ்ஜலியாக்கப் 

பின்னா்
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மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்து, ஊமத்தையிலைச் சாறு விட்டு, 
1 நாள் முழுவதுமரைத்துக் குன்றி நிகர் மாத்திரைகளாக 

உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும், 

இதில் 

1 மாத்திரையெடுத்துக் குளிர்காய்ச்சலுக்கு வெத்நீருடன் 
கொடுக்கவும். 

கணவனை (நே அவக 

கோடாதுழி மரத்திரை 

ae (Qe 

விதழுள கோடாசூழி ௨.ண்டைகநான் விளம்பக்கேளா 

மிதமுடன் சுத்திசெய்த பிரதம் வெங்காரம் நாபி 
அதனில் .முற்கடுகு முட்காயரிதாரங் கழஞ்சோரொன்று 

பதமுள நேர்வாளத்தைப் பன்னிரு கழஞ்சுகூட்டி 

விதமுருக் கிலைச்சாற்றில் விழுதாக வரைத்துக் குன்றித் 
திதனிதன் உண்டைகூட்டித் தீரவே நிழலுலர்த்தி 
மதமுள மிஞ்சிச்சாற்றில் வாய்த்தவுண்டை மிலொள் 

நிட்டால் 

குதமெனக் குன்மச்சூலை கொடியதோர் பீலிசோகை 

கதமெனு முதிரவாதங் காசமுற்று ழலுங் காய்ச்சல் 
உதையிரு மல்சீத சுரமிவையுடனே தீரும் 
மதிகத் தேசுமூல நீரிலிடுஞ் சந்நிபாதந் தீரும் 

இதைதாப சுரங்கள் வந்தா லிடுமுலைப் பாலினோடே 
கதைபேறக் கழியக்கஞ்சாக் கஷாயத்தி லிடலாங்காணே (46) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

ப ச்ருநாபி 

ஷி தாளகம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

கடுகு
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இவைகளை வகைக்கு 1% வராகனெடை வீதமெடுத்துக் 
கொள்ளவும். 

சுத்திசெய்த நோர்வாளம் 15 வராசுனவெடை 

இவைகளைக் சுல்வத்திலிட்டு முருங்கையிலைச்சாறு விட்டு 

Borns UOT S BIS குன்றியளவுள்ள மாத்திரைகளாக 
உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

நன்றாக நிழலில் உலர்த்தி பத்திரப்படுத்தவும். 

இம்மாத்திரையிலொன்றை யெடுத்து இஞ்சிச்சாற்றுடன் 
கொடுக்கவும், 

குன்மம், சூலை, பீலிகை, சோகை, உதிரவாதம், 
காசம், உட்காய்ச்சல், இருமல், சதஜ்வரம் முதலான 
தோய்கள் தீரும். 

எலுமிச்சம்பழச் சாற்றிலிடச் சந்நிகள் தீரும், 

தாய்ப்பாலில் கொடுக்கலாம் 

கழிச்சலுக்குக் கஞ்சாச்சாற்றில் கொடுக்கவும். 

  

  

௦ 

ஆனந்தவைரவம் 

௦     

சாதிலிங்க வெங்கார மோடு பெருமிளரு சிறுதிப்பிலி பரிவுடன் 

சுந்திசெய் தெலும்பிச்சம்பழச் சாறுதன்னை 

வற்று மிச்சையாலேழுகாழி கைசெல்லவே யரைதொன்று ற்று 
சிறுபயறுபோலே 

எடுத்துண்டை யிரண்டிடு முலைப்பாலிலே ் 

- எந்த சுரத்துக்குமா மெச்சலே சுக்குரீர்கொள் வீறியகழிச்சல் 

மாந்தம்விசூழி செரியாமல் வலிகுள்மங் கிராணிகளி 

27
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மேயரநோவு தலை நோவு போம் மச்சமற ரீர்க்கடுப்பு 
பாம்புதேள் சந்நியிவை யறிவத்த பேய்ப்பூதம் 

அள்னேரமே தீரும்ஈயனத்தி லஞ்சனமானந்த வமிரவனிதே (47) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த லிங்கம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

மிளகு சிறுதிப்பிலி 

இவைகளைக் சல்வத்திலிட்டு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு 

9 நாழிகை நன்றாக வரைத்துச் று பயறளவுள்ள மாத்திரை 
களாகத் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். இதில் 2 மாத்திரை 
யெடுத்து முலைப்பாலுடன் உட்கொள்ளவும். 

ஜ்வரங்கள் தீரும், 

சக்கு சுஷாயத்தில் உட்கொள்ளக் 

கழிச்சல், மாந்தம், விழு, வலிகுன்மம், கிராணி 

தலைவலி முதலானவை நீங்கும், 

நீர்க்கடுப்பு, பாம்புவிஷம், தேள்விஷம், சந்நி, பூதம் 

இவைகளுக்கு இம்மாத்திரையிலொன்றெடுத்து முலைப்பாலில் 
இழைத்துக் கண்களிடவும். அக்கணமே குணமுண்டாகும். 

குறிப்பு: இச்செய்யுளின் ஈர் சரியாக இல்லை. 

அவவைகைகமைஷ (0 எமனை 

அதிஸாரக் குளிகை 

கலவைகள் © re 

மஞ்சள் சாதிலிங்க கஞ்சாதிக் காய்மதித் 

திடுபச்சைநாகம் தூமத்தைவித்துடன் சுக்குமிந்துப்பு 
மருவுஜிப்பிலி கிராம்பு கஞ்சாவிலைச் சாத்திலே தன்னிலொக்கவே
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கடிகை பதின்மரை 8 கடினமிளகு குன்றியளவாகவே 

வுண்டைசெய் கட்டித்தயிரிலிடலா 

மஞ்சான யிஞ்சியின் சாற்றிலுங் கொள்ளலா 
மதிசாரமுங் கிராணியுங் 

மாருதமூலமுங் குன்மமுள துந்தீரு 
மதிசாரக்குளிகையிதுவே (48) 

(@ - sr) 
சுத்திசெய்த சாதிலிங்கம் 

Ss நாகம் 

or ஊமத்தைவிதை 

சாதிக்காய் சுக்கு 

இந்துப்பு திப்பிலி 
கிராம்பு 

'இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுக் கஞ்சாயிலைச்சாறு . விட்டு 
நன்றாக வரைத்துக் (10 நாழிகை) குண்டுமணிப் பிரமாணமுள்ள 
மாத்திரைகளாக உருட்டவும், 

இம் மாத்திரையிலொன்றைக் கட்டித்தயிருடன் உட். 

கொண்டாலும் அல்லது இஞ்ச் சாற்றிலுட்கொண்டாலும், 

அதிஸாரம், கிராணி, மூலம், குன்மம் முதலான ரோசுங்கள் 

தீரும். 

குறிப்பு: இந்தச் செய்யுளிலும் சீர் சரியாக இல்லை, 

கை (0) கணக 

அதிஸரர சேசரி 
—9 ——— 

வெங்காரழும் பச்சை நாகமுடன் மாங்கொட்டை 

வினவழுத்தக் காசு மேதை 
பொருசுக்கு மதிவிடையம் பெருங்காய மிகுதி 

யற நிறை யொக்கவே தான்
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தங்காததேசிப் பழச்சாறு வார்த்தரை 
தான் தேத்தான் கொட்டை போற் 

தானேழு நாழிகை அரைத்துண்டை தமிரிலிடு 
சர்வவதி. சாரமும் போம் 

மங்கான மிஞ்சியின் சாத்திலிடுமூல 
மற்றறாக் கிறாணிக்குமே 

அதிசார கேசரி பேரிதற் கென்று 
Aaya கற்பித்ததே (49) 

(இ-ள்) 

பொரித்த வெங்காரம் 

மாங்கொட்டைப் பருப்பு 
சுத்திசெய்த நாகம் 

கோரைக்கிழங்கு 

மேதை சுக்கு 
அதிவிடயம் பெருங்காயம் 

இவைகளை எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு நன்றாக 7 நாழிசை 
வரை: யரைத்துத் தேற்றாுங் கொட்டைப் பிரமாணமுள்ள 
மாத்திரைகளாக உருட்டிவைத்துக் கொள்ளவும். இதனைத் 
தயிருடன் உட்கொள்ளவும், 

எல்லா அதிஸாரங்களும் தரும். 

இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுத்தால், மூலக்ராணிகள் தீரும் 
இதற்கு அதிஸார கேசரி என்ற பெயராகும். 

weer Oo 

தீரைலேரக்ய ரிந்தர.மணி 
——— Qe 

இரதழுங் கெந்தகமு மரைப்பொடியு மேலமும் 
என்று செம்பின் பற்பழும் 

யிடுபச்சைகாகமும் திரிகடுகு திரிபலை 
ஏற்றகொடி வேலி சிவதை
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கருதும் .விழலரிசி நாகமலர் பச்சிலை 
களத்தநேர் வாளமுடனே 

நிறை களிவை யொருகூறு பழவெல்ல மிருகூறு 
'நீர்பெற வரைத்ததனையே 

விரதமே கொண்டுண்டை கடலைபோலேசெய்து 

வெக்ர8ீரி லேகொள்ளவே 

விஷ௬ர மக்கினியி லாமலே மந்திக்கும் 

வீறுகுன் மஞ்சூலையுந் | 
திரமுள சயரோக மகாச்சுவாச முந் 

தீருங் கிராணி சோகை 

திரை லோக்ய சிந்தாமணி பேரிற்கென்று 
செப்பினர் செகத்தி லிறைவர் (60) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

ஸ் அரப்பொடி 

ன கெந்தகம் 

9% நாகம் 

os சிவதைவோர் 

” .நேர்வாளம் 

உரித்த ஏலக்காய் 

செம்புபற்பம் இப்பிலி 

சுக்கு கடுக்காய்த்தோல் 

மிளகு தான்றித்தோல் 

நெல்லிவற்றல் நாகப்பூ 

கொடி. வேலிவோர் விழலரி9 

பச்சிலை 

இவைகள் வகைக்கு 1 வராகனெடை 

பழயவெல்லம் 2 வராகனெடை 

முதலில் ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் கல்வத் திலிட்டு 

நன்றாக வரைத்துக் கஜ்ஜலி செய்துப் பின்னர் மற்ற சரக்குகளை
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யும் நூல் செய்து போட்டுச் ஈத்த ஜலம் விட்டு நன்றாக வரைத் 

துக் சடலையளவுருண்டை செய்து காயவைத்துக் கொள்ளவும். 

இதில் ஒரு மாத்திரையெடுத்து வெந்நீருடன் உட்கொள்ளவும். 

விஷஜ்வரங்கள், அக்கினிமாந்தம், கிராணீ், சோகை முத் 

லான நோய்கள் தீரும். 

சூசிகாபரண ரஸம் 

— வலை 

அரிதாரமுஞ்சாதி லிங்கம்வெண் காரமுடன் 

அப்பிரக மனோசிலையுடன் 

ஆனதுத்தம் துரிசுபச் சைநாகம் மீதி 

லடுத்த சங்கே லவணமுஞ் 

சரியாக வொருகூறு இரதமொரு கூறுமே 

தானெல்லாஞ் சுத்திசெய்தே 

தன்னிலுப்பைந் தைலம் வார்த்துமூணு நாளரைச் 

சாமமே றூக்கி வெர்தால் 

பரிதாக அரவினில் பிச்சிலே பாவகம் 

பண்ணியொரு குன்றியளவாய் 

பண்பாக உச்சியில் கொற்றியே மற்ற 8 

பலசந்நியும் தீருமே 

சொரிவாத முமற்புத வாதழுங் கற்பம் 

சூதிகா வாதமுடனே 

சேர்விடு மையுஞ் சந்நிகளும் பல 
தீருமே சூசிகா பரணமிதுவே (51) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த அரிதாரம் 

» வெங்காரம்
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சுத்திசெய்த மனோசிலை 

துரிசு 

» சங்கு 

3 பாதரஸம் 

ல லிங்கம் 

அப்ரகம் 

ப துத்தம் 
ல நாகம் 

இந்துப்பு 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு இலுப்பை யெண்ணெய் 

வார்த்து 3 நாட்கள் விடாமல் அரைக்கவும், பின்னர் பாம்புப் 

பித்தம் விட்டு அரைத்து, மெழுகாகச் செய்து கொள்ளவும். 

சந்திக்கு தலையில் சிறிது 8றி இம்மருந்தில் ஒரு குன்றி 
யளவெடுத்துத் தேய்க்கவும். சொறி வாதம், அர்ப்புதவாதம், 

சூதிகாவாதம் முதலான நோய்களும் ரும், இதன்பெயர் 
“'சூகொாபரண ரஸம்'' ' ஆகும். ் 

    

அதிஸரரத்திற்ருப பூனைக்கரலி மரத்தீரை 

௦ 

    

இதமுள்ள பூனைக்காலி வித்துடனீய்ய பற்பம் 

மதிவிடைய மத்திப்பூவு மான்கழற் கோடிமொக்க 

மதமுளச் சாத்தால் மத்தித்துண்டையும் கழஞ்சே போலக் 

குதமதி சாரத்திற்குக் கொள்ளுவீர் தேனிலாமே (52) 

(இ-ள்) 
பூனைக்காலிவிதை ஈயபற்பம் 

அதிவிடையம் ஆத்திப்பூ 

கழற்சிக்கொட்டைப்பருப்பு
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இவைகளைக் சுல்வத்திலிட்டு கழற்சிக்கொடிச் சாறு விட்டு 
நன்றாக வரைத்துக் கழஞ்சளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி 
வைத்துக் கொள்ளவும். 

இம் மாத்திரையிலொன்றை யெடுத்துத் தேனுடன் we 
கொள்ளவும். 

அதிசாரம் நிற்கும். 

அதிஸரர குடரரம் 
QC ome 

  

சாதிக்காய் மத்தைவித்து தனிற்சுக்கு விடைய நாகஞ் 

சூதத்தின் விதைப்பருப்புச் சொல்லபின் கஞ்சாவித்துத் 

தாதுத்தசீந்தித் தண்டிற் சாத்தினா லரைத்த வுண்டை 
சாதித் தேதேனிற் கொள்ளத் தாளதிசாரம்பண்ணே (53) 

(இ-ள்) 

சாதிக்காய் ஊமத்தைவிதை 

சுக்கு அதிவிடையம் 

நாகபற்பம் மாங்கொட்டைப்பருப்பு 

கஞ்சாவித்து அபின் 

இவைகளைச் 8ந்திற்கொடிச் சாறு விட்டு நன்றாக வரைத்துச் 
சுண்டைக்காயளவு மாத்திரைகளாகச் , செய்து வைத்துக் 
கொள்ளவும். இதனைத் தேனில் கொடுக்கவும். 

அதிஸாரங்கள் நிற்கும். 
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மதன சரூமஸ்வரம் 

    

9 

கஞ்சா வித்தபின்சாதிக் காயுடன் வெங்காரம் 

வுமுருங்கைவிரை சாதிலிங்கம் சூதம் 

மிஞ்சாமற் பொடியாக்கித் தேங்காயுள்ளடைத்து 

மென்கிவின் சுண்ணாக மேலுறவே பூசி 

அஞ்சாமற் கண்ணடைத்து வராகபுடம் போட்டு 

அதையுடைத்து உள்மருந்தை யெடுத்குலர்த்திக் 

மிஞ்சாமல் மருந்துப்பட்ட தேங்காயும் துருவி [கொண்டு 

மேல்மருந்தைக் கூட்டியரை மெழுகுபோலாமே (54) 

மெழுகுபோலரைத்த வுண்டை ஒன்று பொடியாக்கிச் 

சர்க்கரையிற் பொசிக்கத் தானும் 

விழுபொழுதே யெழுமளவுந் தன்பனமாய் நின்று 

மெல்லியரை வலதழிக்கு மிதனைமாத்திக் 

கழிவு செயில் லெலும்பிச்சங் காயைத்தின்னக் 

கசப்புடன் புளிப்பை யொழிகா .மஞ்சளாமே (55) 

(இ-ள்) 
கஞ்சாவிதை சுத்திசெய்த அபின் 

சாதிக்காய் பொரித்த வெங்காரம் 

முழுங்கைப்பூ _ முருங்கைவிதை 

சுத்திசெய்த லிங்கம் சுத்திசெய்தபாதர ஸம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு நன்றாக வரைத்துக் தூளாக்கி, 

ஒரு முற்றிய தேங்காயை கொண்டுவந்து சண்களைத் இறந்து 

அதனுள்ளே முன். அரைத்த சூரணத்தை இட்டு ஒரு மூங்கில் 

தக்கையினால் அடைத்துச் சாணிப்பூசிக் கவத்து, ஒரு மூழ நீள 

௮சுலமுள்ள புடமிடவும், தேங்காய் வெடித்த er படத்தைக் 

கலைத்து உள்மருந்துகளை எடுத்து உலத்தி வைத்துக் கொள் ளவும்
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தேங்காயைத் துறுவி எடுத்துக் கொண்டு கல்வத்திலிட்டு 

முன் சூரணத்தையும் சேர்த்து மெழுகுபோல் அரைக்கவும். 
சுண்டைக்காயளவுள்ள மாத்திரைசளாக இரட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

இதில் ஒரு மாத்திரை யெயடுத்துச் சர்க்கரையுடன் உட் 
கொள்ளவும். ஸ்தம்பனமாகும். தாதுபுஷ்டி யுண்டாகும். 

பத்தியம்: -- 

எலுமிச்சங்காய், கசப்புப்பதார்த்தங்கள், புளிப்புச் சுவை 

யுள்ள பண்டங்கள், மஞ்சள் முதலானவைகள் நீக்கி விடவும். 

அகவை (0) அனையவாகள் 

சந்நிபாத பைரவன் 

  

௦ 

  

சந்நிபாத. பைரவன் தன்னைப் பண்ணுவேன் 

தமியென ரிதாரமுடனே 

தாங்கரிய கெந்தகம்டங்கண மனோசிலை 

தானொரு கழஞ்சுக்குப் பச்சைநாக முக்கழஞ்சு கூட்டி 

இன்னிவைகளொடு பாதிசாதிலிங் கம்பாதி 

... இவையெலும்பிச் சைகளில் 

இளசாகு மிஞ்சி 8 ரொருசாமங் கொடுவேர் 

கஷாய மொருசாமம் 

பின்னியரைத் துவரையள வுண்டையிடு சுக்கு £ 

ருடன் கொளத்திரிதோஷம 

வாய்ரீரு ரல்௬ுரம் அதிசார மய்யமொடு 

பித்தப்பாண்டு காமாலை சோகை மின்னல் 

பன்னிய குளுபச்சை வயிறுவலி தனுர்வாதம் 

பதினாறு சந்நிபாதம்
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பரமகுரு நாதரருளாலிவைகள் தீர்ந்திடும் 

பகர் சந்நி வைரவனிதே (26) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த அரிதாரம் 

ன கெந்தகம் 

i மனோசிலை 

பொரித்த வெங்காரம். 

இவைகள் வகைக்கு 11 வராகனெடை 

சுத்திசெய்த நாகம் 33 வராகனெடை 

ன் லிங்கம் 48 
> 

இவைகளுள் இரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் கல்வத்தி 

லிட்டு நன்றாக வரைத்துக் சுஜ்ஜலியாக்கி, பின்னர் மற்ற சரக்கு 

சுளைச் சேர்த்து 

எலுமிச்சம்பழச் சாறு 

இளசான குறுத்து இஞ்சிச்சாறு 

கொடிவேலிவேர் கஷாயம் 

இவைகளைத் தனித்தனியே விட்டு ஒவ்வொரு ஜாமம் 

வீதமரைத்துத் துவரையளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி 

வைத்துக் கொள்ளவும். 

சுக்குக் கஷாயத்துடன் ஒரு மாத்திரை உட்கொள்ளவும். 

திரிதோஷம், வாய்நீரூரல், . ஜ்வரம், அதிசாரம், கபம், 

பித்தம், பாண்டு, காமாலை, சோகை, வயிற்றுவலி, தனுர்வா தம், 

16 வகை சந்நிவாதம் முதலான ரோகங்கள் தரும். 

காணக். (0) தரராம.
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சித்தரனந்த ரஸம் 

௦ 

    

இரதமொரு காசெடை நாகமொரு காசெடை 
டங்கணமு மிருகாசெடை 

யிங்குள மூநாலு காசெடைகொள் நேர்வாள 

மெண்கழஞ்சான நிறைகொள் 

விரதவிஞ் சிச்சாற்றி லொருசாம மற்றித்து 

வீறாமுளுந்துபோல 

மிஞ்சாமலுண் டைசெய் திஞ்சியின் சாற்றிலும் 

வெண்சுக்கு நீரிலுமிட 

பாரவிஷ ஜ்வரஞ்சூலை குடல்வாதழும் 

பாண்டு ரோகம்குன்மமும் 

பார்விரை வாதமும் பீலிகையும் வாயுவும் 

பலமூலமுந் தீருமே 

விரதமுன் பத்தியம் தமிர்மோரசனமும் 

வெந்நீர் குடிக் கலாகு 

மேதியினில் மாளிடர்க் கெல்லா வியாதிக்கும் 

வீறுசித் தானந்த ரஸமே (27) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 1 வராகனெடை 

ஸ் நாகம் 1 
9 

» லிங்கம் 4 > 

in நோர்வாளம் 10 

பொரித்தவெங்காரம் 2 ” 

இவைகளைக் சுல்வத்திலிட்டு மூதலில் ரஸத்தையும், 
கெந்தகத்தையும் நன்றாக வரைத்துக் கஜ்ஜலி செய்து பின்னர் 
மற்ற சரக்குகளையும் சேர்த்து இஞ்சிச்சாறு விட்டு | ஜாமம் 
அரைத்து, உளுந்தளவுள்ள “மாத்திரைகளாசு உருட்டி 

, வைத்துக் கொள்ளவும்,
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இதிலொரு மாத்திரை யெடுத்து இஞ்சிச் சாற்றிலோ சுக்கு ் 

கஷாயத்திலோ உட்கொள்ளவும், 

விஷஜ்வரம், சூலை, குடல்வாதம், பாண்டுரோகம், குன்மம் 

விரைவாதம், பீலிகை, வாயு, மூலம் முதலான ரோகங்கள் 

தீரும். 

பத்தியம்:-- 

தயிர், மோர் இவைகள் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம், வெந்நீர் 
சேர்க்கவும், 

இதன் பெயர் சித்தானந்த ரஸமாகும். 

  

மண்டூர வடகம் 

  

சொல்லும்ஈற் சிவதைவேர் கோசலந் தன்னிலே 

சுத்திசெய்து பன்னிருபலஞ் 

௬வருமுள் கிட்டமோ டரப்படி கோசலம் 

தன்னிலே வேகவைத்து 

வல்லபடி. யிருபத்துரெண்டு பலழும்வேலி 

வட்டத்திருப்பி வேரு 

மஞ்சளொடு திரிபலை யுந்திரி கடுகு 

விழாலமதி மத்தை திப்பிலிமூலமும் 

கல்லையறவே கருஞ்சீரக மோரொன்று 

.. கண்டரிறை யொருகழஞ்சே 

கடினமறயிரு சாமமரை கோசலத்திலே 

நாளொன்றி லேகுளிகை கொள்ள 

நாடாது பாண்டுவுஞ் சோகையுந் தீருமே 

நம்புமண் டூரமிதுவே (58)



430 

(இ-ள்) 

பசுவின் மூத்திரத்தில் வேகவைத்து எடுத்த சிவதை 

வேர் -- 12 பலம் எடுத்துக் கொள்ளவும். வல்லத்துக் கடடானை 
யும் பொடியாக்கிப் பசுமூத்திரத்தில் போட்டு வேசுவைத்து 

எடுத்துக் கொண்டத் தூள் -- 22 பலம் எடுத்துக் கொள்ளவும். 

இதனுடன் 

. கொடிவேலிவோர் வட்டத்திருப்பி 

மஞ்சள் கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

சுக்கு திப்பிலி 

மிளகு விழலரிசி 

அதிமதுரம் சித்தரத்தை 

கண்டத்திப்பிலி . கருஞ்சீரகம் 

இவைகள் வகைக்கு th வராகனெடையள வெடுத்து தாள் 

செய்து, எல்லாவற்றையும் கல்வத்திலிட்டுப் பசு மாட்டு 

மூத்திரம் விட்டு 2 ஜாமங்கள் அரைக்கவும். பின்னர் கழற்சிக் 

காய்ப் பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

இதில் ஒரு மாத்திரை யெடுத்துப் பசுவின் மூத்இர.த்தில் 
உட்கொள்ளக் கொடுக்கவும். 

பாண்டு, சோகை முதலான நோய்கள் இரும். 
இது **மண்டூர வடகம்” ஆகும், 

  

சீதசங்கச் சுயமக்கினிச் செந்தாரம் 

காலுசூதஞ் சிலையிரண்டு ஈல்லகாந்தம் நாலுரெட்டி 
காலக்காந்த மதற்கு ரெட்டிக் கரைசேர்லோசு மதற்குரெட்டி
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ஏலங்குழலாய்! அம்மிதனிலிழைத்துக் குமரிச்சாறதனால் 

தாலத்துக்குள்ளே வைத்தாக்கல் தணலா பெரிவுங் 

கண்டீரே (59) 

கண்டீரகுவை பீலிகைகுள்ம கனத்தபித்த பாண்டுருவம் 

உண்டாலருத புளித்தேக்கு உளைப்பொ டிருமலுளை வெதுப்புக் 

கொண்டா லிஞ்சிச் சாறதனால் குணமாங்கண்டீர் குருவறியக் 

கண்டே தன்வந் தரிபகவான் கருதியுரைத்த பந்பமிதே (60) 

(இ-ள்) 

. சுத்திசெய்த பாதரஸம் ' 4 பலம் 

9 மானாசிலை 2, 

3 கெந்தகம் 8, 

99 காந்த ம் 16 95 

ய் அயம் 32.,, 

இவைகளை அம்மியில் வைத்துக் சுற்றாழைச் சாறு விட்டு 
நன்றாக வரைத்து ஒரு தாலத்தில் வடையாகத் தட்டி உலர 
வைத்தால், தணல் போல்பற்றி எரியும், எரிந்து அடங்கிய பின் 

இதனைப் பத்திரப் படுத்தவும். 

அகுவை, பீலிகை, குன்மம், பித்தம், பாண்டு, தீராத 

ஏப்பம், மேல்முச்சு, இருமல், உளைச்சல், காங்கை முதலானவை 

களுக்கு இஞ்சிச் சாற்றில் உட்கொள்ளவும். 

—_ (0) அவவை 

.நவலேரகரக்சினிச் செந்தூரம் 

ee ) ne 

சுத்தரஸம் வெள்ளி சொர்னங் காந்தபற்ப 

முஞ்சொல்லு மிருவகை ஈயழுந்துண் 

மெக்கினரப் பொடிசெம் பிரும்பரப் பொடித்து 

கைமிடத் தன்னிலொத்தே
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கத்தெருக்கம் வேர்கஷாயத் திலஞ்சு நாள் 

நாள்கா காப்பற வரைத்தேகாசிக் 

தேகாசிக் குப்பிமிலடைத் தேசீலை 

மண்செய்து காணவாலுகத்தில் வெந்தே 

மற்றென வெடுத்தாற்றி ரேகவே பொடிசெய்து 

மீராமல் பணவெடை வெந்ததேனிற் கொள்ள 

மிகுசோகை குன்மமறும் 'வெண்சுக்கு நீரிலு 

மிடகுத்து வாதஞ்சூலை 
சீதசுரமூலமழுங் கூசுமே விஷசுரமுங் 

கூறரிய சன்னியற னொச்சிக்கஷாய 

மாங்குலவு ஈவலோகாக் கினியே (61) 

(@ - 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

சுத்தமான வெள்ளிபற்பம் 

i சொர்ணபற்பம் 

காந்தபற்பம் 

சுத்திசெய்த காரீயம் 

» வெள்ளீயம் 

ஸு எஃகுப்பொடி. 

வ செம்புத்தூள் 

த இரும்பு அரப்பொடி 

இவைகளைச் சமனெடுத்துக்கல்வத்திலிட்டு, எருக்கம் வேர்ச் 
கஷாயம் விட்டு 5 நாட்கள் நன்றாகவரைக்கவும். பின்னார் 
இவைகளைக் காக் குப்பிக்குள்ளிட்டு, 7 லை மண்செய்து: 

காயவைத்து. வாலுகா எந்திரத்தில் (மணலுக்குள் கழுத்துவரை 
புதைத்து) ஓரே சீரான யினால் எரித்து, ஆறிய பின்னர் நன்றாகப். 
பொடி செய்து கொண்டு பத்திரப்படுத்தவும். 

இதில் ஒரு பணவெடை (3 குன்றியளவு) எடுத்துத் தேதனில் 
குழைத்து உட்கொள்ளக் கொடுக்கவும்,
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சோகை, குன்மம் இவை தீரும். 

சுக்குக் கஷாயத்தில் கொடுத்தால் 

குத்துவாதம், சூலை, சதஜ்வரம், விஷஜ்வரம், முதலானவை 

தீரும், 

சந்நிகளுக்கு நொச்9ிக் கஷாயத்தில் உட்கொள்ளவும். 

அவையை (0) அமைகக-, 

அஷ்டபைரவ மாத்திரை 

en 

கருதறியசூதம் வெங்காரமும் நெல்லிக்காய் 

கெந்தசும் சுக்கு மிளகுதிப்பிலி 

சுத்திநேர் வாளமிவை கழஞ்சுநிறை கொண்டுவக்' 

தேபருவ ரையின் குமரியாற் 

சாற்றரை மிளகெனப் பரிவுட ஸுண்டைசெகய். 
தேபகர் தாபவெப் பினிற் 

குடிரீரி னிற்கொடு பன்னுமைபிற் றந்தேனில் 

கொடுமி ஞ்சியிற் சந்நிசுரம் 

வருசிலுசிலுப் புமாறு மறு சந்நிவாத மெனில் 

வளர் முருங்கப்பட்டை வளமிட்டு நீரிலிட 

பெருவயிறிவை யெனிற் பிரண்டையின் பெருவேரைப் 

பிடிங்கிவெந் 'தேவெதுப்பி 

பின்சாறுநாலு காசளவிளிற் கொள் 

பேரட்ட வமிரவன்னென்னோ (62) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த ரஸம் 

5 நெல்லிக்காய்கெந்தகம் 

- நோ்வாளம் 

28
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சுக்ரு மிளகு 

திப்பிலி பொரித்த வங்காரம் 

இவைகளை வகைக்கு 14 வராகனெடை வீதமெடுத்து, 
முதலில் ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் நன்ராகவரைத்துக் 
சுஜ்ஜலியாகச் செய்து, மற்றசரக்குகளையும் பொடித்துப் 
போட்டுச் சோற்றுக்கற்றாழைச் சாறுவிட்டு நன்றாகவரைத்து, 

மிளகளவுள்ள மாத்திரையாக உருட்டிவைத்து கொள்ளவும். 

உட்காங்கை, காய்ச்சல் முதலானவைகளுக்குத் தக்க சுஷா 
யத்தில் கொடுக்கவும், 

பித்தத்திற்குத் தேனில் கொடுக்கவும் 

சந்நி, ஜ்வரம், சிலுசிலுப்பு (குளிர்காய்ச்சல்), முதலானவை 
களுக்கு இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுக்கவும். . 

சந்நிவாதத்திற்கு முருங்கைப்பட்டைக் சுஷாயத்துடன் 

கொடுக்கவும், ட 

மகோதரம், பெருவயிறு முதலானவைகளுக்குப் பிரண் 

டையை வெதுப்பிச் சாறுபிழிந்து 4 காசெடையளவெடுத்து 

அதனுடன் கொடுக்கவும். 

இதன் பெயர் அஷ்டபைரவமாகும்,. 

அவக (0) cm 

மிருத்வரதீ உருண்டை 
அவி இலைய 

முத்தமொடு திப்பிலியோ டரத்தைமரி சுக்கு 
முற்கடுகு ரோகிணி கொள். சீரகமோடேல 

மொத்த விருவேலி மிகுமொத்த விராமிச்சி 
மோதுதவு கோலழுட னோதுமிலவங்கம்
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கொத்தமலி யொத்தமது ரோசனைகொள் கோட்டங் 

கொண்டுவிள ரீரிலிவை மண்டிடவ ரைத்தே 

யொத்தமிள களவிதுண் டைசெகய்து ருட்டி 
வுகந்துகொள மிருத்தியது' வாதியெனலாமே (63) 

(இஸ்) 
கோரைக்கிழங்கு திப்பிலி 

சிற்றரத்தை மிளகு 

சுக்கு கடுகரோ டு ஸி 

சீரகம் ஏலக்காய் 

வெட்டிவோ் இலாமிச்சம்வோர் 

கதுக்கோலம் கிராம்பு 

கொத்தமல்லிவிதை கோரோசனை 
கோஷ்டம் 

இவைகளையிடித்துக் கல்வத்திலிட்டு, இளநீர் விட்டு நன்றாக 

வரைத்து, மிளகளவுள்ள ம:ஈத்திரைகளாக, உருட்டி வைத்துக் 

கொள்ளவும், 

  

— 

தரப ஜ்வரத்திற்கு அகஸ்தியர் ரரஐபேதீ 

௦ 

    

தாபசுரத்துக் ககத்தியனார் ராசபேதி 

வகைதக்க விரதங் கழஞ்சு 

சாலவெங் காரங் கழஞ்சு 

சொல்மிள கதுதானுங் கழஞ்சினுடனே 

சீவுழுக்கி ராக்கழஞ்சுங் கெந்தகங் 

கழஞ்சுதிப் பிலியுமிரு கழஞ்சாய் 

சீராய் மருந்துகள் பால்சுத்தி 

ஆவலுடன் குளிர்ந்த தண்ணீர் 

செய்தநேர் வாளமுடனே 

விட்டொரு சாமமடவாகவே யரைத்து
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ஆங்கடலை போலுண்டை பண்ணியே 

நிழலுலர்த் தாகவே தானுலர்த்தி 

சோபமற வொருண்டையிற் பாதிக்குத் துளசிச் சாற்றிலிடவே 

சுரமொரு புறத்துள்ளதும் தீரும் பாதிதுய்ய விஞ்சிச் சாற்றி 

லிடவே 

மேவியிடு மொருபுறத்திற் சுரமாறும் விரோசனஞ் சுக்குரீர் 
வீருண்டை தானுமிட வயறுவலி தீர்ந்தும் மிளகுசாறும் 

சோறுமே (64) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

ல கெந்தகம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

அமுக்கிராக்ழைங்கு 

மிளகு 

இவைகள் வகைக்கு 14 வராகனெடை 

தப்பிலி 24 

பாலில் சுத்திசெய்த 

92 

நேர்வாளம் 24 னு 

முதலில் இரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் கல்வத்திலிட்டு 
நன்றாக வரைத்துப் பின்னர் மற்ற சரக்குகளைப் போட்டுச் 
சுத்த ஜலம் விட்டு நன்றாக வரைத்துக் கடலையளவுள்ள மாத்தி 
ரைகளாகச் செய்து நிழலில் உலர்த்தி வைத்துக் கொள்ளவும். 

துள?)ச் சாற்றில் உரைத்துக் கொடுக்க 

ஒரு புறத்திலுண்டாகும் ஜ்வரம் நிற்கும். 
இஞ்சிச் சாற்றில் கொடுத்தால் 

இருபுறச் சுரங்கள் இரும், 

பேதிக்குச் 

எக்கு கஷாயத்தில் உட்கொள்ளவும். வயிறுவலி. நிற்கும்.
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சிவநசமரஸம் 

  

———— 0 

இருவியொரு நாவியு மிதமான விரதழு 

மிசைந்த வெண் காரமுடனே 

மருவி கெந்தகம் மஜோசிலை௬க் QarQ 

மகிழ்ந்த திப்பிலி சரியதாங் 

பருகியிடு மிளகு மேசனதாய் 

மர்த்தனம் பண்ணிரீ யீரைந்து நாள் 

கருதியிடு பணவெடை மிருபோது மேகொளக் . 

கனமான ரோகமேகும் 

கண்டு சிவனாமரஸ மீதென்ன வேயரன் 

கற்பித்த மொழியாருமே (68) 

meee ue (ஆக கவி 1713) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த இருவி 

vs பாதரஸம் 

” கெந்தகம் 

டு நாபி 

= மனோசிலை 

சுக்கு மிளகு 

இப்பிலி 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுச் சூரணமாக்கி வைத்துக் 

கொள்ளவும், 10 நாட்கள் விடாமல் அரைக்கவும், கருநிறமான 

சூரணம் கிடைக்கும். 

இதில் 3% குன்றி நிறை யெடுத்துத் தக்க அனுபானத்தில் 
கொடுத்துவரப் பற்பல ரோசுங்களும் தீரும். இதன் பெயர் 

“ஓவதாமரஸம்”' ஆகும்.
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வரகடத் திரட்டு 

—- 0 

வாதக் தாளெண்பதாகும் வருகின்ற பக்கவாதம் 
சீதமே ஈடுக்கு வாதம் சிறந்திடு முடக்குவாதஞ் 
சூதமெய்யசந்த வாதந் தோன்றிய முகத்தில் வாதங் 
பேதமாம் வாதந்தீரப் பெருந்திடு மருந்து கேளே (1) 

மருந்துதான் சித்திரமூலம் வளருமாவிலங்கை கொன்றை 

திருந்திய முருங்கைசங்கு சேர்ந்தவெள்ளெருகு வேம்பும் 
பொருந்திய வேருஞ் சுக்கும் புகழுந்திப் பிலிமரீ சங் 

கருந்திற லவணமஞ்சுங் கால்மண்ட லந்தான் தொள்ளே (2) 

கொள்ளவே யெண்ணெயஞ்சு குலவுதில் லம்பாற்கற்கம் 

மெள்ளவே முருங்கை வாகை மிகுத்தமா விலங்கைமூலம் 

தள் ளவிழ் காயமிந்து கடிய வெள்ளுள்ளி வசம்பு 

முள்ளமா யெரித்துப்பின்னை யுடம்பிலே தொக்கடஞ் 

செய்வாயே (3) 

அறிவிலா விறுமை சுத்தும் ஈய்யவே நடுக்கல் வாந்தி 
நலத்திடு சுழத்தல் வாரீர் தையவே மிதற்கெல்லாந்தாள் (4) 

(இ-ள்) 

80 வகை வாதரோகங்கள், பக்கவாதம், சீதளத்தனாலேற் 
படும் நடுக்கு வாதம், முடக்கு வாதம், மெய்யசந்த வாதம், 
முகவாதம் முதலான வாதரோசங்கள் தீர மருந்தாவது, 

சித்திரமூல வோர் மாவலிங்கைப்பட்டை 
கொன்றைவோர் முருங்கைவோ் 
சங்கு வெள்ளறுகுவோர் 
வேப்பம்வோ் 

சுக்கு
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இப்பிலி மிளகு 

இந்துப்பு சோற்றுப்பு 
கறியுப்பு வளையலுப்பு 

அட்டுப்பு 

இவைகளைச் சரியெடையெடுத்து, இடித்து வஸ்திர காயஞ் 

செய்து கொள்ளவும், இதில் மூவிரல் கொள்ளும் அளவெயடுத் 

துத் தண்ணீருடன் உட்கொள்ளவும், 

ஆமணக்கெண்ணெய் 

புங்கெண்ணெய் 

நல்லெண்ணெய் 

இலுப்பெண்ணெய் 

தேங்காயெண்ணெய் வகைக்கு 1 சேர் 

இவைகளை ஒன்று கலந்து, 

தில்லம்பால் முருங்கை 

வாகை மாவலிங்கை சமூலம் 

பெரு ங்காயம் இந்துப்பு 

பூண்டு வசம்பு 

இவைகளை வசைக்கு ஒரு வராகனெடை வீதமெடுத்துத் 

தண்ணீர்விட்டு நன்றாக வரைத்து, ஒன்றாகக் குழப்பி அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதனைத் தேசத்தில் தேய்த்துக்கொண்டு ஒத்தடம் இடவும். 

௦ 

  

நடுக்கல், வசந்தி, சுழற்றல், வாய்நீர்ரல், முதலியவை 

களுக்கு: அதிமதுரச் கரணம் 

—o— 

சாற்றிய மதுரங்கோட்டந் தருந்திரிகடுகுமூலம் 

போற்றிய ரநெல்லிமாஞ்சில் பூரஞ்சந்தனங்கிராம்பு
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மாற்றிய தாளீசந்தான் மருவிசீரகமுமேலம் 

பரத்தசர்க் கரையுங்கூட்டிப் பரிந்துமண்டலந்தான் 
கொள்ளே (3) 

(இ-ள்) 

அதிமதுரம் கோஷ்டம் 

சுக்கு இப்பிலி 
மிளகு நெல்லி வற்றல் 
FLT UT GHA கற்பூரம் 

சந்தனத்தூள் கிராம்பு 

தாளீசபத் திரி ரசம் 

OURS 

இவைகளைச் சமனெடுத்துக் காயவைத்திடித்து வஸ்திர 

BT UGS செய்துகொண்டு இவற்றிற்குச் சமனளவு சர்க்கரை 

சேர்த்து வைத்துக்கொள்ளவும், 

  

oO - 

  

தலைக்குப் பிருங்காமலகத் தைலம் 
அமைக (0. 

  

பரிந்தகல்லெண்ணெய் பாலுபரிந்திடு நெல்லிச்சாறுந் 
தெரிந்திடு முசு முசுக்கைச்சீந்திலும் பொன்னாங்காணி 
வருந்தியழுத்தஞ் சந்தமதுமோடேலம் மாஞ்சில் 
பொருந்துசெண்பகப்பூ வங்கப்பூண்டெரி தலைக்குவாரே 

(இ-ள்) 
சுத்தமான நல்லெண்ணெய் $ சேர் 
பசுலின் பால் 

(6) 

நெல்லிக்காய்ச் சாறு ப 
முசுமுசுக்கைச் சாறு 

சிந்தில்கொடிச் சாறு 

பொன்னாங்காணிச் சா று 

ச 

+” 

99 

இவைகளை யொன்று SUE ZI
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கோரைக்கிழங்கு சந்தனத்தாள் 
ஏலக்காய் சடாமாஞ்சில் 

செண்பகப்பூ கிராம்பு 

பூண்டு 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் லவீதமெடுத்து இடித்து 
ஏதேனும் ஒரு சாறுவிட்டு நன்றாக வரைத்துச் சாறு கலந்து 

எண்ணெயுடன் கலந்து அடுப்பின் . மேலேற்றிச் கொதிக்க 
வைத்துப் பதத்தில் இறக்கவும், பின்னர் வடிகட்டி வைத்துக் 
கொண்டு, தலையில் தேய்த்துக் கொண்டு ஸ்நானம் செய்யவும், 

௦ 

    

ஈபத்திவலுண்டரகும் ரேரகக்குறிகள் 

௦ 

    

வார்பெரு தனத்தாயய்யம் வளர்ந்திடும் மிருபதாகச் 
சீர்பெரு மரத்தையீளை திக்கடி விக்கல்சத்தி 
பேர்பெரு சுவாசகாசம் பெருந்திடு மிருமல்வாந்தி 
தார்பெரு சுரமுண்டாகுந் தனக்கெல்லா மருந்துகளே (7) 

(இ-ள்) 

கபம் 20-ல் உண்டாகும் ரோகங்களஈன :- 

ஈளை, தக்குதல், விக்கல், வாந்தி, சுவாசகாசம், இருமல், 
வாந்தி, ஜ்வரம் முதலானவைகளுக்கு மருந்தாவது. 

௦ 

  

இஞ்சிநெய் 
௦ 

    

தனது ஈல்லிஞ்சிச்சாறு தளர்திரி கடுகோடேல 

மனதுஈற் கோட்ட மாஞ்சில் வாலுழுமரிசு சிங்கி
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கனதுறுநாகங் கண்டங் கத்தரியரத்தை பிந்து 
நினவறுத் தீயில்மெத்த நெய் யெரித்துள்ளுங்கொள்ளே (98) 

(இ-ள்) 

இஞ்சிச்சாறு 1 சோர் 
பசுவின் நெய் 1 Ger 

இவற்றை யொன்று கலந்து, : 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு ஏலக்காய் 

கோஷ்டம் FLITE Aw 

வாலுளுவை சிறுநாகப்பூ 

குற்கடசிரிங்கி சிற்றரத்தை 

இந்துப்பு 

இவைகளை வகைக்கு 14 வராகனெடை வீதமெடுத்துச் சாறு 

விட்டரைத்துக் குழப்பி, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் எரித்து இறக்கவும். இதனை உள்ளுக்குப் பாலில் 

கலக்கிக் கொடுக்கவும். 

முன் கூறப்பட்டப் பற்பல நோய்களுந் இரும் 

  

௦ 

  

மூலத்திற்குத் தைலமும், பஞ்சசக்கினிச் சூரணமும் 

௦ 

    

எரித்த நல்லெண்ணெய் பாலுமிசைந்த லாமிச்சம்வேலி 

தரித்திடுஞ் சீந்தில் முத்தஞ் சந்தனம் தேவதாரம் 

முரித்திடு தண்ணீர் விட்டான் றுயர்நிலப் பனைநன்னாரி 

பரித்த மஞ்சள் மஞ்சி லொடு பகர்தலை தனக்கு வாரே (9) 

தனக்குறு ரெத்தமூலம் தாங்குமுன் மூலஞ்சியுஞ் 
சினக்குறு. முளை பாமூலந் தீமலக் 'குதமுமத்த
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| மனச்குறு வாகபித்த வளரய்ய மூலத்தோடு 

கனக்குறு மருந்து சொல்லக் கன்னியே கேட்டிடாயே ) 
(10 

கன்னியிற் சருகுமுத்தங் கறணையும் வெருகும் சுக்கும் 

வன்னியாஞ் சித்திரமூல மருள்கிழங் குடன்கடுக்காய் 
பன்னிய பிரண்டை கொன்றை பகர்புளி நறளைக்காட்டில் 

துன்னிய கறணைப் பாலில் சூரணஞ் செய்துகொள்ளே (11) 

(இ-ள்) 

நல்லெண்ணெய் 3 சோர் 

ப்சுவின்பால் 3 சோர் 

இவ்விரண்டையும் ஒன்று சுலந்து 

இலாமிச்சம் வோர் வெட்டிவோர் 

சீந்தில்கொடி கோரைக்கிழங்கு 

சந்தனத்தாள் தேவாரம் 

தண்ணீர்விட்டான் கழங்கு 

நிலப்பனங்கிழங்கு நன்னாரிவோ் 

மஞ்சள் சடாமழஞ்சில் 

இவைகளைச் சூரணம்செய்து எண்ணெயுடன் கலந்து அடுப் 
பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

இதனைத் தலையில் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்யவும், 

கற்றாழஞ்சருகு கோரைக்கிழங்கு 

கருணைக்கிழங்கு (காயவைத்தது) 

சுக்கு வெருகங்கிழங்கு 

மருளக்கிழங்கு சித்திரமூலம் 

பிரண்டை சுடுக்காப்த்தோல் 

புளியரணைக்கிழங்கு கொன்றைத்தோல் 

காட்டுக் கறனைக் இங்கு
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இவைகளைப் பசுவின் பால்ஜிட்டு ஊறவைத்து நன்றாக 
உலர்த்தவும். பின்னர். இதனைச் சரணித்து வஸ்திரகாயஞ் 
செய்து கொள்ளவும். 

இதில் ஒரு குத்தளவெடுத்துப் பாலுடனே உட்கொள்ளவும் 

மூலம், 8ீம்மூலம், மூலமுளை, மலச்சிக்கல், வாதபித்த கப 
மூலங்கள் முதலான நோய்கள் இரும், 

— 

  

உடும்புச் கரணம் 

௦ 

    

செய்திடு வாதபித்தச் சேத்துமக் கிறாணி மூலங் 

கொய்திடு கிராணி வாயுவுக் கூட்டிய கிறாணியன்ன 

நைந்திடுஞ் சங்கரக் கிராணி நலத்த சூசிகாக்கிராணி 
எய்திடுங் கிராணிக்கெல்லா மினியநல் மருந்து ஐ 

இனிய தோருடும்பு காயமிந்துப்பு வளையலுப்புக் 
கனிய வெள்ளுள்ளி சுக்குக் கடியதிப் பிலிமரீசந் 
தனியது சவுட்டுமண்ணும் தளர்சித்திர மூலமோமம் 
பனியது பிரமிச் சாத்தால் பண்ணியிப் பொடியுங் 

கொள்ளே (13) 

(இ-ள்) 
உடும்புச் சதையை காயவைத்தது 

இச்துப்பு பெருங்காயம் 

வளையலுப்பு பூண்டு 

KEG Huge 

மிளகு சவுட்டுமண் 

சித்திரமூலம் ஒமம் 

இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்துச் சூரணம் செய்து, பிரமிச்சாறு விட்டுப் பிசறி உலர்த்தவும்.
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அதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து ௨உட்கொண்டுவர 
வாத, பித்த, கபம் இவற்றாலேற்படும் கிராணிகள், மூலம், 

கிராணிவாயு, சங்கரக்சிராணி, பிரஸவித்தவர்களுக் கேற்படும் 

சூதிகாக்கிராணி முதலானவை தீரும். 

  ௦   

குன் மத்திற்றுச் ““சிவனாமரஸம்'' 

௦   

  

பண்ணிய வாதபித்தம் பகரய்ய குன்மமல்லால் 
நண்ணிய சத்திகுன்மம் நயந்திடு வானீர்குன்மம் 
கண்ணியே யெரித்தகுள்மம் கனத்திடுப் பிரட்டுங்குள்மம் 
'குண்ணியே வலிக்குங்குன்மங் கூறுவேன் மருந்துதானே (14) 

கூறிய நாபிசூதங் கொடி௰ வெங்மாரந் தாரந் 
தெரிய இருவிசிங்கி திகழ்மனோசலை யக்காரங் 
காரிய கெந்தகந் தான் கனந்திரி கடுகுகூட்டி 
ஆறிய பொடியாய் செய்து யதனில்தே னருந்துவாயே (15) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த நாபி 

os இருவி 

ரரி மனோசிலை 

if காரீயம் 

8 பாதரஸம் 

> தாளசம் 

9 மான்கொம்பு 

vi * கெந்தகம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

அ௮க்கிராக்காரம் சுக்கு 

மிளகு இப்பிலி 

இவைகளுள் ரஸத்தையும் கெந்தகத்தையும் நன்றாக 

வரைந்துக் கஜ்ஜலி செய்து, மற்ற மருந்துகளையும் அரைத்துத் 

தூளாக்கி வைத்துக் கொள்ளவும்,
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தீரும் நோய்கள்; 
, வாத பித்த கபக்குன்மங்கள், சத்தகுன்மம், எரிகுன்மம், 

பிரட்டு குன்மம், வலிகுன்மம் முதலானவை, 

  

0———- 

ஆவரரை யெண்ணெய் 
கணவ (0) 

  

அருந்திய வாதபித்தம் மய்யமோ டிருபதாக 
வருந்திய .வாதம் நாலுவரை சலம்பித்தமாறு 
பெருந்திய வய்யம்பத்து பூண்டிடு மருந்துகோர 
திருந்திய வாதபித்தம் செய்திடு மருந்துக் காமே (16) 

ஆமிது மருந்தாவாரை அலைகட லமுதங் கொன்றை 
தாமிது மருந்துநாவல் தளர்கோட்டைக் கரந்தைப்பூலா 
நரமிது இலந்தைக் காட்டு மல்லிக நல்விளாவும் 
போமிது காய்ச்சிக் காந்தம் புகழ்மதுரந் தான்கூட்டே (17) 

மதுரஞ் சந்தனங் கர்ப்பூரம் மகிழ்பச்சை மகரப்பூவுஞ் 
சதிர்பேறு மேலம் வங்கம் தாளீசம் மாஞ்சில் மஞ்சள் 
கதிரிலா மிச்சந் சீந்தில் கடுமுத்தம் வேரிசட்ட 
மெதிரில்லா வெண்ணெய் பாலுமெரித்து ரீ முழுகிடாயே 

(18) 

(இ-ள்) 

ஆவாரைவோர் கடல் நுரை 
கொன்றை நாவல்பட்டை 
கொட்டைக்கரந்தை பூலாவோ் 
இலந்தை காந்தம் ் 
விளாவோர் காட்டுமல்லிகை 
அதிமதுரம் சந்தனத்.தூள் 
பச்சைக்கர்ப்பூரம் மகிழம்பூ 
ஜண்பகமொட்டு ஏலக்காய்
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கிராம்பு காளீசபத்திரி 

சடாமாஞ்சில் மஞ்சள் 

விளாமிச்சம் சீந்தில்கொடி 

கடுக்காய்த்தோல் கோரைக்கிழங்கு 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்துத் தூள் செய்து, 
பசுவின் பால்விட்டு நன்றாக வரைத்துப் 

பசுவின்பால் ்.. 10 சேரும் 

நல்லெண்ணெய் x 

சேர்த்து, அடுப்பின் மேலேற்றி யெரித்துப் பதத்இல் வ்டிக் 
கட்டிக் கொண்டு உபயோ௫க்க 

வாதரோசங்கள், பித்தநோய்கள், கபநோய்கள் இவைகளுள் 

4 வகை வாதநோய்கள் 6 வலக பித்த ரோகங்களும், 10 வகை 

சுபநோய்களும் Sow. 

wee (0) அதகவவகலுகை 

பரங்கிப்பட்டைச் சூரணம் 

வனி வையக 

எரித்திடு இரத்தமேகம் மிசைந்த மேகந் தான்ரண்டு 
மரித்திடு மேகம் புண்ணாய் வந்திடு கிரிச்சம் பாள 
தரித்திடு துள்ளிமேகம் சலக்கட்டு மேகந்தங்கா 
விரித்திடு மேகம்போக விளம்புவன் மருந்துதானே (19) 

விளம்பு£ பறங்கிப்பட்டை மேவுகெந் தகஞ்சாதிக்காய் 
களம்புரு கிராம்பு நாகங் கற்பூரஞ் சாதிப்பத்திரி 

தளம்புரு மசுவகெந்தி தளர்கொடி வேலிழாஞ்சி ' 
யிளைம்புசர்க் கரைரநெய்கூட்டி மிதமுடனுட் கொள்வாயே 

(20)
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(இ-ள்) 

UT HAUL cL சுத்திசெய்த கெந்தகம் 
சாதிக்காய் கிராம்பு 

சிறுநாகப்பூ பச்சைக்கற்பூரம் 

சாதிப்பத்திரி அமுக்கிராக்கிழங்கு 

கொடிவேலி சடாமாஞ்சில் 

இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்துத் தாள்செய்து சக்கைப் 

சமன் கூட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். இதில் மூவிரல் கொள்ளு 
மளவு தாளெடுத்து நெய்யில் குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

இரத்தமேகம், எரிச்சலுடன் நீர் இறங்கல், சொட்டு 
சொட்டாய் நீர் இறங்கல், சலக்கட்டு முதலானவை நீங்கும். 

  ௦   

் ॥ண்டுராதிச் சூரணம்” 

௦ 

    

இதமுறு வாதபித்த மிசைந்த சேற்றுமங் காமாலை 
பதமுறு மழற்காமாலை பாண்டு வீங் கியகாமாலை 
நிதமுறு வாதடித்த ரீடுகாமாலை வைய்யந் 
திதமுறு பித்தத்தோடு சேர்ந்தகா மாலையென்றே (21) 

சேர்ந்தகா மாலைக்கெல்லாஞ் சிறந்தரப் பொடியுங்கிட்டஞ் 
சார்ந்திடு கடுக்காய் நெல்லிதாணிசீ ரகமிரண்டும் 
போர்ந்த வெள்ளுள்ளி காந்தம் புகளிந்து காயஞ்சுக்கு தார்க்ததிப் பிலிமரீசந் தோன்றவப் பற்பம் பதமுறிஞ்சிச் 

‘ சாநீயே (28) 
(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த அரப்பொடி 

ஸு SOS ar us 

” தான்றித்தோல்
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சுந்திசெய்த கருஞ்சிரகம் 

ன காந்தம் 

ஷ் கிட்டம் 

‘a நெல்லிவற்றல் 

சீரகம் பூண்டு 

காயம் . சுக்கு 

மிளகு திப்பிலி 

இவைகளைச் சமெனடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 

கொள்ளவும். இதில் மூவிரல் கொள்ளுமளவெடுத்து இஞ்ச் 

சாற்றுடன் உட்கொள்ளவும். 

வாத, பித்த, சுபம் இவற்றாலேற்பட்ட காமாலை 

அழற்காமாலை, பாண்டு, வீக்கத்துடன் சேர்ந்த காமாலை 

வாதபித்தக் காமாலை, குபக்காமாலை, பித்தக்காமாலை 

முதலானவைகளுந் தீரும். 

    

குஷ்டத்திற்கு *'நீரடிமுத்துச் ரூரணம்”” 
௦ 

பதமுரு சூலைபுண்கள் பகர்ந்திடு கடிவிகார 

மிதமுரு பெருவியாதி இசைநற் குட்ட ரோகஞ் 

சதமுறு தேமல் மேனி தளருந்தா மரைகைவேளை 

நிதமுறு சொறி சிறங்கு நிகர்ந்திட மருந்து கேளே (23) 

  

  

நிகர்ந்த ரீ ரெட்டிவித்து நேர்படு லிங்கஞ்சூதந் 
தகர்ந்த கெட் தகமல்லாமல் தாரமுந்துருசு துத்தம் 
புகர்ந்த நெய் வார்த்தரைத்துப் பொறுத்துகாற் பதுநாள் தின்னச் 

சுகர்ந்தநற் சாம்புராணித் தைலஞ் செய்துடம்பில் பூசே “ (24) 

29
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(இ-ள்) 

சுத்திசெப்த நீரடிமுத்து 
இ பாதுரஸம் 

r» அரிதாரம் 

” துத்தம் 
ஷ் கெந்தகம் 

௦ AG & 

இவைகளைச் சமனெடுத்துக் சல்வத்திலிட்டுத் தாளாச்கி 
நெய் சேர்த்து அரைத்து வேளைக்மு ] 1! மிளகளவு எடுத்துத் 
இனம் 2 வேளைகள் வீதம் 40 நாட்களுக்கு உட்கொள்ளவும். 

சாம்புராஸிற் தைலத்தை உடம்பில் தேய்த்துக் கொண்டு 

குளிக்கவும். 

சூலை, புஸ்கள், பூச்ரி சழூ.கள், பெருவியாதி, முஷ்டம், 

தேமல், படர்தாமரை, சொறி, சிறங்கு முதலானவை Sow. 

  

o0—_ 

HVA CuUGMhbwa gy) sen 10" 

  

அண்ணன் 

elu கபாலம்சூலை பொறுழ்த் பீனிசம் ர்த்தும்மல் 

௩ஈமிகா பீடம்ரோம நாசமும் தினவுங் முஷ்டந் 

ஜேசிகங் காதில்சீயும் சேர்ந்நிடு கபாலவாயு 

காசயில் ஜெந்தரோகங் கரட்திட மருந்துகேளே (25) 

ரேட்திடு பெருமருந்துங் கண்டங்கத் தரியுஞ் சுக்கும் 
சுரந்திரு செங்கத்தாரி தோன்றுசீ. ரகமிரண்டு 
பரந்திடு கடுகரோகணி பகர்சங்கு மரத்தைகூட்டி. 
பிரந்தரஞ் சூரணந்தின நீங்கிடும் ரோகந் தானே (29)
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(இ- ள்) 

பெருமருந்து வோர் சுண்டங்கத்திரி 

ஈக்கு செங்கத்தாரி வோர் 

சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

சகடுகரோகிணி சங்கம்வோர் 

சிற்றரத்தை 
இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 

வைத்துக் கொள்ளவும். இதனைத்தண்ணீருடன் சேர்த்து 
உட்கொள்ளவும், 

இதனால் சபாலச்சூலை, பீனிலம், நீரேற்றம், தும்மல், மூக்கு 
மயிர் உஇர்தல், தினவு, குஷ்டம், காதில் ழ் வடிதல். சபால , ’ Lp 1-ல்) 

வாயு, தெந்த ரோகங்கள் முதலாவை இரும். 

  

௦   

கலப்பைக் சிழங்கெஸ்ணெொய் 
(ட அனகைவனா   

நீங்கு கார்த்திகைக் கிழங்கு மிலக்குமிழ் நச 

பாங்குறு மஞ்சள் மூன்று பகர்குப்பை கடுகசோணி . 
தேங்கு சாறடையெருக்கு சேர்கொடி. வேலிசீந்தில் 

பாங்குஈல்.லெண்ணெய் சேர்த்துப் பருவமா. யெயித்த। மூழ்கே 

27 
(@ ~ sr) 

றலந்நான் 
a 

கார்த்திகைக் கிழங்கு (கலப்பைக் இழெங்கு) 

வில்வம் நிலக்குமிழ் 

பாதிரி வாகை 

பெருமுன்னை சிறுமுன்னை 

பெருங்குமிழ் கத்திரி 
சுண்டங்கத்திரி நெருஞ்சில் 

மரமஞ்சள் மஞ்சள் 

கடுகரோடுணி ஃஸ்தூரிமஞ்சள்:
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எருக்கு சகுகுப்பை 

சீந்தில்செஈடி. கொடிவேலி வேர் 

சாறடை சிறுகுமிழ் 

இவைககண 11 வராகனெடை வீதமெடுத்து இடித்துத் 
தூளாக்கி நல்லெண்ணெய் 5 சேர் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி 
எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இந்த எண்ணெயைத் தலையில் தேய்த்து முழுகவெரவும். 
முன் கூறிய ரோகங்கள் இரும், 

ணாள 9 தணக 

1ரகேரதரம் முதலரன ரோசுங்களுக்குப் 

“பேய்க்கெொமட்டி எண்ணெய் *' 

௦ 

  

  

பருவமாங் கவுசையோடு பக்கவிப் புருதிகோவை 

யுருவமாம் பீலிகைமிக்க யுதரத்தின் சூலையன்றிக் 
கருவதை யழிக்குங் கர்ப்பங் கடியவிப் புருதிசாலப் 
பெருவயிருடனே மற்றப் போமகோதரமுந் தானே (28) 

பெருத்தபேய்க் கொம்மட்டிக்காய் பேசுவோர் காக்கிரட்டான் 
திருத்தமாய் லவணமஞ்சுஞ் செய்திடு காரமஞ்சு 

வருத்தமா விலங்கை கொன்றை வச்சிரத்தின் பாலமூலங் 
கருத்துறவ சம்புமஞ்சன் காயம் வெள்ளுளியுங் கூட்டே (49) 

காய்ந்த நற்சிவதை போளம் காட்டிலா மணக்கம் வேரும் 
வாய்ந்த ரோகிணி முருங்கை வளருமா லவுரிசின்னி 

பரய்ந்திடு கழற்சி கொத்தான் பகரும்வேலிப் பருத்தி 
தேய்ந்த யேரண்ட யெண்ணெய் சேர்த்தெரித் துள்ளுங் .. 

, ne கொள்ளே (30) 

(இ-ள்) 
பேய்க்கொம்மட்டிக் காய் 

இந்துப்பு : காக்கரட்டான் வோர் 

சோத்துப்பு வளையலுப்பு



453 

கறியுப்பு சவுட்டுப்பு 

படிகாரம் வெங்காரம் 

வெடியுப்பு சீனாக்காரம் 

மாவலிங்கை கொன்றை 

மஞ்சள் வசம்பு 

பூண்டு பெருங்காயம் 

போளம் முருங்கை வோர் 

கடுகரோகிணி சின்னி வோர் 

அவுரிவோர் கொத்தான் 

கழற்சிக்கொட்டை வேலிப்பருத்தி 

சுத்திசெய்த சவதைவோர் 

காட்டாமணக்கம்வோர் 

பிரண்டைத்துண்டுகள் 

சவர்க்காரம் 

இவைகளை வகைக்கு 1$ வராகனெடை வீதமெடுத்து 
இடித்து, ஆமணக்கெண்ணெய் 10 சேர் விட்டுக் குழப்பி HAs 

பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். இதில் ஒரு 

ஸ்பூனளவெடுத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். 

கவுசை, பக்கவிப்புருதி, பீலிகை ரோகம், உதரச் சூலை, 

கருச்சிதைவு, விப்புருதி, பெருவயிறு, மகோதரம் முதலானவை 

தீரும், 

  

வரயுவுக்குச் சீரகரதிச் சூரணம் 

௦     

சேர்ந்திடு மிறுத்துரோகஞ் செய்நெடுஞ் சிறுகல்குறைப் 

பார்ந்திடு வாய்வுப்பத்திய வாயுமெய்க்குஞ்
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சார்ந்திடு வாயுமெய்யில் சர்வவாயுவு மூலத் 

தேய்த்திடு வாயுவுக்கெல்லா மிசைந்திடு மருந்து கேளே (31) 

இசைந்தசீ ரகமிரண்டு மியல்திரி கடுகுமூல 

மசைந்த நற்சித்திரமூலம் மாந்திரிபலையு மிந்தும் 

பிசைந்த வாய்விளங் கங்காயம் பெருத்திடு சவுட்டுமண்ணுங் 

காசந்த ரோகணியுந் தேனில் கலந்துகொள் ரோகம் போமே (32) 

(இ-ள்) 

சீரகம் கருஞ்சீரகம் 

சுக்கு திப்பிலி 

மிளகு சித்திரமூலம் 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

துான்றித்தோல் இந்துப்பு 

வாயுவிடங்கம் பெருங்காயம் 

சவுட்டுமண் கடுகரோ கிணி 

இவைகளைச் சரியளவெடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயம் 

செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

இதில் மூலிரல் கொள்ளுமளவெடுத்துத் தேன் விட்டுக் 

குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

இருதய வியாதிகள், வாய, பித்தவாயு, சா்வாங்க வாயு, 

மூலவாயு முதலானவை தீரும், 

அவையள் (0) ~-—
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இரத்த வாந்திக்குத் 

"தண்ணீர்விட்டாங்சிழங்கு நெய்” 

அனையது? (3) 

  

கலத்திடு ரெத்தவாந்தி காந்திடு ரெத்தகாசம் 

புலந்திடு ரேத்தபித்தம் பேர்ந்திடு சீழ்காசோடு 

மலந்திடு பெரும்பாட்டோடு வளரெலும் புருக்கி நெஞ்சில் 

ஈலந்திடு புண்ணும்போக நாரியே! மருந்துகேளே 

(33) 

நாரியே தண்ணீர் விட்டான் ஈல்லத்தி அரசால்வித்து 

'பாரியபனையுஞ் சீந்தில் பகர்முத்தஞ் சாதிக்காயுஞ் 

சீரிய கிராம்பு பத்திரி திரவியமஞ்சுங் கூட்டிக் 

கூறிய நெய்யில் பண்ணிக் கொடுத்திட ரோகம் போமே 

(34) 

(இ-ள்) 

தண்ணீர்விட்டான் கழங்கு 

அரசம்விதை அத்திவித்து 
நிலப்பனங்கழங்கு ஆலம்வித்து 

சாதிக்காய் சீந்தில் 

லவங்கப்பத்திரி கோரைக்கிழங்கு 

ஏலக்காய் Ap muy 

ஜாதிப்பத் திரி லவங்கப்பட்டை 

சிறுநாகப்பூ 

இவைகளை வகைக்கு 1$ வராகனெடை வீதமெடுத்துத் 

தண்ணீர்விட்டு நன்றாக வரைத்துப் பசுவின் நெய் 5 சேருடன் 

குழப்பி, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறச்சவும்.
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இந்த நெய்யைக் காய்ச்சிய பாலுடனே உட்கொள்ள, 
ரெத்த காசம், ரெத்த பித்தம், ஈழ்க் காசம் பெரும்பாடு, 
எலும்புருக்கி, நெஞ்சுப்புண் முதலானவை இரும். 

  

o—_——— 

ஜ்வரத்திற்கு ''இலரமிச்சைக் கஷரயம்” 

. . 

கொடுத்திடு சுரத்திற்கெல்லாம் கூறிய லாமிச்சம் சீந்தில் 
எடுத்துக் காஞ்சோறிழுத்த மிசைந்தபற் படாகமட்டி 

யடுத்திடு வேம்பு கோட்டம் வளர் கண்டங்காலி தேக்குத் 

தடுத்ததிப் பிலியுஞ்சுக்குந் தன்னுடன் கஷாயங் கொள்ளே 

    

(35) 

(இ-ள்) 
இலாமிச்சைவோர் .... 8ந்தில்கொடி 
காஞ்சோறிவோர் கோரைக்கிழங்கு 

பற்பாடகம் சிச்தாமுட்டி, 

வேப்பம்பட்டை கோஷ்டம் 

கண்டங்கத்திரிவோர் சிறுதேக்கு 

தப்பிலி சுக்கு 

இவைசளை யிடித்துப் பத்திரப்படுத்தி வேண்டும்போது 

1 பலம் சூரணம் எடுத்து 1 சேர் தண்ணீர் விட்டு எட்டி 

லொன்றாச வற்றவைத்து வடிகட்டி உட்கொள்ளவும், 

ஜ்வரங்கள் தீரும். 

சவவைவவை ( சுவாவகமாவக 

சந்நிக்கு முசுருமுட்டை மருந்து 
O ween nen 

  

தன்னுடன் சந்நிக்கெல்லாம் தாங்கிய முசுறுமுட்டை 
மன்று பூநாகம்ரெண்டு வறுத்துப் பிள்ளைப் புல்லூரி
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சொன்ன திப்பிலி முலைப்பால் குத்திறக் கிஞ்சிச்சாறு 
பண்ணிதிப்பிலிச் செந்தூரம் பண்ணினா லெவற்கு மாமே(36) 

(இ-ள்) 
மூசுருமுட்டை ஒரு பலம் 

நாகம் 2 

இவ்விரண்டையும் சட்டியிலிட்டு இளஞ்சூடு செய்யத் தைல 

மாகும், பின்னர் பின்னைமரத்துப் புல்லுருவி, தப்பிலி, முலைப் 

பால், இஞ்சிச்சாறு இவைகளை விட்டுக் குழப்பி உட்கொள்ளவும், 

திப்பிலியைச் சிவக்க வறுத்துப்பொடிசெய்து வைத்துக் 

கொள்ளவும். இதனையும் உட்கொள்ளவும், 

— O—— 

ஜ்வரம், சந்நிக்கு **இருவி orsBms" 

(சந்நிபரத பைரவன்) 

மடல் ு எனை 

பண்ணிய மிருவிகாபி பகரசங் கெந்தகந்தான் 

நண்ணிய காரங்காந்தம் நலத்திடு தாரம்வாளம் 

குண்ணிய சிலைகிராம்பு கூறியமிளகு சுக்கு 

எண்ணுதிப் பிலியிஞ்சிச்சாறு மிதுசுரஞ் சந்நிபோமே (37) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த இருவி 
கெந்தகம் ச 

a சாந்தம் 

= நேர்வாளம் 

” பாதரஸம் 
va தாளகம் 

் மனோசிலை 
92 

பொரித்த வெங்காரம்
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கிராம்பு மிளகு 

சுக்கு . திப்பிலி 

இவைகளைக் சுல்வத்திலிட்டு இஞ்சிச்சாறு விட்டு நன்றாக 
வரைத்துக் குன்றியளவுள்ள மாத்திரையாக உருட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும். 

இதில் ஒரு மாத்திரை யெடுத்து உட்கொள்ளவும், ஜ்வரம், 
சந்தி முதலானவை இரும். 

— Cl) 

வலிப்புக்கு 'நஸ்யம்”* 

  

௦ 

  

இதுமுதல் குமரஃண்டன் இசைந்திடு முயலகன்றான் 

மதுவுடன் குதிரைமேவு வலிப்புடன் பலவலிப்பும் 

பதுமமா மவுரிச்சாறு பகர்வசம்புள்ளி கூட்டி. 

முதுஈசி யந்தன் பண்ண மொழிந்திடி லோடிப்போமே (38) 

(இ-ள்) 

குமரகண்டவலி, முயலகன் வலிப்பு, குதிரைவலிப்பு, 
முதலான பற்பல வலிப்புகளுக்கும், 

அவுரிச்சாற்றில், பூண்டு, வசம்பு, இவ்விரண்டையும் 
இழைத்து ந$ூயமிடவும். இரும். 

—O —— 

சந்நிக்கு அஞ்செண்ணெய்த் தைலம் 

—_——0 —- 

ஓடிய காயத்தோடு உள்ளியும் வசம்பு தாரம் 
நாடிய கெளரிநாபி நயந்திடுங் காயம் போளம்'
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தேடிய மஞ்சள்மூலந் திரண்டமா விலங்கை வாகை 

சூடிய பெருமருந்து சொல்சிறு குறிஞ்சா கூட்டே (39) 

சொல்லிய .யெருக்குப்புங்குத் துலங்கிய முருங்கைவேரும் 

மல்லிகை சதிரக்கள்ளி மரமஞ்சள் நெரியரிசிப்பால் 

புல்லியவெண் ணெயஞ்சு புகலுங் குக்குடத்தி லண்டங் 

கல்லிய பதமதாக்கிக் கருத்துடன் மேலும் பூசே (40) 

(இ-ள்) 

பெருங்காயம் பூண்டு 

வசம்பு தேவதாரம் 

நாபி மஞ்சள் 

போளம் வாகை 

மாவலிங்கை சிறுகுறிஞ்சா 

பெருமருந்து புங்கு 
எருக்கு மல்லிகை 

முருங்கைவோர் மரமஞ்சள் 

சதுரக்கள்ளி தெரியரிரப்பால் 

இவைகளை வகைக்கு 14% வராகனெடை வீதமெடுத்து 
இடித்துத் தண்ணீர் விட்டரைத்து, 

வேப்பெண்ணெய் ஆமணக்செண்ணெய் 

நல்லெண்ணெய் புங்கெண்ணெய் 

இலுப்பெண்ணெய் 

இவைகளையும் வசைக்கு 1 சேர் வீதம் எடுத்து அதனுடன் 
ஒன்று கலந்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதமாகும் 
போது கோழிமுட்டையை உடைத்துப் போட்டு, இறக்க 
வடிக்சட்டிக் கொள்ளவும், இத்தைலத்தை மேலேபுூசவும், 

பற்பல சந்நிகளும் தீரும்.
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கரப்பரனுக்கு “*செங்கத்தாரி எண்ணெய்'” 

அணை CO 

  

கறுத்துறப் புடைகரப்பான் கருங்கொள்ளிக் கரைப்பான் வீங்கு 

வருத்திடு கரப்பான் பித்த வாதசேத்துமக் கரப்பான் 

பெருத்திடு செங்கரப்பான். பலத்ததோர் அரிகரப்பாள் 

திருத்தமாங் கருங்கரப்பான் தீர்ந்திட மருந்து கொள்ளே (41) 

தீர்ந்திடச் செங்கத்தாரி சேர்கருநொச்சி கொத்தான் 
சார்ந்திடு கழற்சிபுங்கு சங்கொடு சங்கங்குப்பி 
பேர்ந்திடு கிரந்தினாயன் புகழ்செருப்படி. தான்சின்னி 
கூந்தல்வே லிப்பருத்திக் கொடிய வேலியுங் கூட்டே (42) 

கொடிய வேம்பாடல் பட்டைகூறியச் சிவனார்வேம்பு 

நெடியதோர் சிவதைமூலம் நேரிய கண்டங்காலி 

பொடியது கடுக்காய் ரோகிணி பூதத்தின் கரப்பான்பட்டை 

வேடிய சீரகமிரண்டு விளக்கெண்ணெய் எரித்துக் கொள்ளே 
(43) 

(இ-ள்) 

செங்கத்தாரி வேர் கருநொச்சி 

கொத்தான் சுழற்சி 

புங்கு சங்கு 
சங்கங்குப்பி இிரந்திநாயகம் 

செருப்படி ஏின்னி 

முதியார்கூந் தல் வேலிப்பருத்தி 

கொடிவேலி வோர் கடுக்காய்த்தோல் 

சிவனார்வேம்பு கருஞ்சீரசம் 

கடுகரோகிணி Foret 

கண்டங்கத்தரி வோர் 

வேம்பாடம் பட்டை 

சுத்திசெய்த சவதைவோர் 

ப்த்கரப்பான் பட்டை



461 

இவைகளை வகைக்கு 11 வராகனெடை வீதமெடுத்துத் 
தண்ணீர் விட்டரைத்து, ஆமணக்கெண்ணெய் 5 சேருடன் 
கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இதில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்து உட்கொள்ளவும், 

புடைகரப்பான், கொள்ளிக் கரப்பான், வீங்கு சுரப்பான், 

பித்தவாதச் சிலேத்ம கரப்பான், செங்கரப்பான், அரிகரப்பான், 
கருங்கரப்பான், முதலானவை தீரும். 

வணக 0 வகை 

விஷ.பரகங்களுக்குக் குடிநீர் 

—_— Oo- 

கொள்ளவே விஷபாகங்கள் கூறினால் பலவுழுண்டு 
முள்ளி தூதளை நாரத்தை முதுருய்ய கொண்டான் நொச்சில் 
கள்ளவிழ் பிரமிசின்னி கழற்சீமா மலைஈன்னாரி 

தெள்ளிய கடுக்காய் சுக்கு செய்திடு குடிரீர் தானே (44) 

(இ-ள்) 

முள்ளிவோர் தூதுவேளை 

தாரத்தை இலை உய்யகொண்டான் வோர் 

நொச்சி பிரமி 

சின்னி கழற்சி 

மலைதன்னாரி கடுக்காய்த்தோல் 

சுக்கு 

இவைகளைச் சரியெடையெடுத்து இடித்து வைத்துக் கொள் 

ளவும், 

வேண்டும்போது | பலம் தூள் எடுத்து 1] சேர் தண்ணீர் 

விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்து 

வடிக்கட்டி உட்கொள்ளவும். 

விஷபாகங்கள் தீரும். 
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கண டமாலைக்கு மருந்தும், தைலமும் 

  

௦ 

  

செய்யதோர் கண்டமாலை சேர்ந்திடு பவுத்திரங்கள் 

வெய்ய. விப்புருதி வீக்கம் மேவிய துடையில் வாழை 

பய்யவே பனிசைசூலை பரிந்திடு. பிளவையல்லால் 

துய்யவே யரையாம் போடு துடங்கிய மருந்துகேளே (45) 

துடங்கிய வெருக்குரிலி தோணி கார்த்திகைக் கிழங்கு 

மடங்கிய குன்றியெட்டி வளர்பெரு மருந்து கஞ்சார் 

முடங்கிய வசம்புகாயம் முதிர்வெள்ளை யுள்ளிகூட்டி. 

அடங்கவீக் கத்தில்பூச வடங்கிலா துடைந்தால் கேளே (46) 

உடைந்த வேப்பெண்ணெயுள்ளி யோங்கு வேம்பாடல் துத்தம் 

கடைந்த கெந்தக முஞ்சூதம் காசுநற் துருசுநாபி 

லிடைந்த குங்கிலியங் ருக்கில் மிறுதார சிங்கிதார 

மிடைந்திலர் தைலமாக்கி விந்தமா ரோகம் போமே. (47) 

(இ-ள்) 

எருக்கம் வோர் அவுரிவோர் 

். கார்த்திகைக் இழங்கு குன்றிவேர் 

எட்டி பெருமருந்து 

கஞ்சா வசம்பு 

காயம் வெள்ளப்பூ ண்டு 

இவைகளைச் சேர்த்துத் தண்ணீர்விட்டு நன்றாக. வரைத்தி 

நீண்ட மாத்திரையாக உருட்டி வைத்துக் கொள்ளவு ம:
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வேண்டும்போது தண்ணீர்விட்டு இழைத்து வீக்கத்தில் பூசவும். 

அது உடையும். 

பின்னர், வேப்பெண்ணெய் 5 சேருடன், 

பூண்டு வேம்பாரம்பட்டை 

துத்தம் கெந்தகம் 

பாதரஸம் துருசு 

நாபி குங்கிலியம் 

குக்கில் மிரு தாரசிங்கி 

இவைகளை நன்றாக வரைத்துக் கலக்கி (வகைக்கு 14 வராக: 
னெடை) அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இத்தைலத்தைப் புண்ணிலிடவும். 

புண்கள் ஆறும். 

  

நயன சேோகங்களுக்கு 

முத்தரதீ மாத்திரையும் தைலமும் 

  

இ வவ 

இந்தமா ரீலகாச மியல்புரு பித்தகாசம் 

மந்தமாம் படலம் பில்லம் மமிற்குத்துப் புழுவெட்டோடு: 

சந்தியா மாலைக்கண்ணுந் தளரளி கண்ணு நேத்திரம் 

வந்தவா யுவுடனே நல்லமருந்து தானுரைக்கக். கேளே (48) 

உரைத்திடு முத்துவெள்ளி உயர்ந்த தாமிரஞ் சங்கோடு 

கரைத்திடு துருசுதுத்தங் கலந்தலை யோடு பொன்னுந் 

திரைத்திடு பீதரோகிணி சேர்புங்கு நிம்பச்சாற்றா 

லரைத்திடு கண்ணில் தொண்ணூற் றாறுநோய் கண்டுபோமே 

(49).
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போமது பொன்னாங்காணி புகழ்சிறு கீரைமுத்தம் 

ஓமிது சீந்திநிம்ப முயருனாரத்தை கோஷ்ட 

மாமிது மதுரமேல மடருஞ்செண் பகப்பூவங்கம் 

நாமிது சொன்னோமெண்ணெய் ஈநயந்தெரி முழுகு 

பொமே (50) 

(இ-ள்) 

துளையிடாத ஆணிமுத்து 

ராவியதாமிரப்பொடி. 

வெந்தமண்டையோடு 

வெள்ளிப்பொடி பொரித் தசங்கு 

துருசு துத்தம் 
புங்கங்கொட்டை பீதரோ கிணி 

மான்கொம்பு ராவியபொன் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டுத் துளாக்கி எலுமிச்சம் பழச்சாறு 

லிட்டு 3 நாட்கள் விடாமல் அரைக்கவும். பின்னா் இவைகளை 

நீண்ட மாத்திரையாகத் திரட்டி வவத்துக் கொள்ளவும். 

2 வருடங்கள் சென்று உபயோகிக்கவும். இம்மாத்திரையைச் 

சுத்த ஜலத்திலோ, தாய்ப்பாலிலோ இழைத்துப் பயற்றம் 

பருப்பளவெடுத்துக் கண்களிலிடவும். 

96 வகை ரோகங்களும் தீரும். 

2. பொன்னாங்கா ணிவோ் 

கோரைக்கிழங்கு A Bear Gaurt 

நாரத்தையிலை சிந்தில்கொடி 

கோஷ்டம் சிற்றரத்தை 

அதிமதுரம் ஏலக்காய் 

கிராம்பு செண்பகப்பூ 

இவைகளை வசைக்கு 1$ வரஈகனெடை _ வீதமெடுத்தி 

தண்ணீர் விட்டு நன்றாக வரைத்து, நல்லெண்ணெய் 5
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சேருடன் குழப்பி, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 

இறக்கவும், 

இத்தைலத்தினால் தலை முழுகவும். 

9     

வரகட வெண்பா 

  

  

௦ 

ஆரியமாம் வாகடத்தி னாழ்பொருளை யாராய்ந்து : 

சீரியதாய்ச் செந்தமிழால் செப்புகிறேன் -- கூறியதா 
யுள்ள நிதானமதை ஓதும் வினாயகனே' 

வள்ளலே யென்மனத்தில் வர (1) 

(இ-ள்) 

வடமொழியிலுள்ள வாகடநால்களின் பொருளைத் தெரிந்து 
கொண்டு (ஆயுர்வேத சாஸ்திரத்தை) தமிழில் பாட வினாயகா 

அருள் புரிவாராச, 

a eee 

ஆக்கிராணம் 

  —— 0 

வாவெனவே சேற்றுமத்தில் வந்த வியாதிகளும் 

போவெனவே நாவிலிடப் போகிவிடும் -- பாவனையாய் 
வாக்கான': பீனிசமு மற்றுஞ் சளிபோக 

ஆக்கிராணம் பண்ணாயரத்தை (2) 

(இ-ள்) 

சேத்தும வியாதிகள் அனைத்தும் ॥ிற்றரத்தையை வாயிலிட்டு 

30
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அடக்கி வந்தால் Bub. பினிசம், சளி இவைகள் போகச் 
சிற்றரத்தையே பொடியாகச் செய்து மூக்கிலிட்டு ஊதவும். 

0 

  

  

ச௬ரத்திற்கு **அரத்தைக் கஷாயம்" 
0... 

  

அரத்தை சதகுப்பை சுக்கு ஆண்டு நொச்சிச்சாற்றில் 

உரைத்துயக் காய்ச்சியது வுண்ண -- வருந்தத் 

தலைவலியும் ரீரேற்றந் தன்னுடனே வந்தசுரங் 

குலைகுலைந்து போமெனவே கூறு (3) 

(இ-ள்) 

சிற்றத்தை சதகுப்பை 

சுக்கு 

இம்மூன்றையும் இடித்து 1 ஆண்டு சென்ற கருதொச்சி 
மரத்தின் இலைச் சாற்றில் பாவனை செய்து வேசுவைத்து உட 

கொள்ளவும். 

தலைவலி, நீரேற்றம், சுரம் முதலான நோய்கள் தீரும். 

_eee— (2) one 

சுரத்திற்குப் பரவட்டையரதிக் கஷாயம் 

௦   
  

கூறுமெனும் பாவட்டை கொண்டசிறு வேரண்டம் 

வீறுடனே வேலிப்பருத்தி வேரயில் -- காறுகின்ற 

நன்மிளகுங் கூட்டி, நயமாய்க் கஷாயமிடில் 

சென்ம மில்லை யாஞ்சுரங்கள் செப்பு (4) 

(இஸ்) 
பாவட்டைவோர் சற்றாமணக்குவோர்
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வேலிப்பருத்தி ஆயில்யப்பட்டை 

மிளகு 

இவைகளை இடித்து 8 மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் 

மேலேற்றி எரித்து எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்து வடிக்கட்டி 

உட்கொள்ளவும், 

ஜ்வரங்கள் தீரும், 

  

எரிவரதத்திற்கு *இலந்தைக் கஷரயம்”* 

௦.   

  

செப்பமெனும் பேரிலந்தை சேர்ந்த மிலையாரை 

யொப்புடனே கூட்டியுட னரைத்து ---மெப்பமுடன் 
மத்திட்டுடன் கடைந்து வந்தநுரை பூசிவைக்கச் 
சத்தியமே யெரிவாத மில்லைத்தான் (5) 

(இ-ள்) 

பேரிலந்தை இலை ஆரை இலை 

இவ்விரண்டையும் தண்ணீர் விட்டு நன்றாக அதைத்துத் 

தண்ணீருடன் குழப்பி மத்தினால் கடையவும். நுரையுண்டாகும். 
இதனை எரிவாதத்தில் பூசவும். 

    

வசயுவிற்கு வெள்ளுள்ளிக் கஷாயம்” 

  

௦ 

  

தானென்னும் வெள்ளுள்ளி தப்பாமலுப்பு மெத்தி 
வேளெள்னு மக்கினியில் வேகவைத்துத் — தானென்னு 

மிங்கு வுடனரைத்து' எத்தரீரிற் குடிக்கில் 
வங்கு நாவாயு வில்லைமான் (8)
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(இ-ள்) 
வெள்ளுள்ளியுட.ன் உப்பைச்சேர்த்து வதக்கப், பெருங் 

காயம் சேர்த்து தண்ணீருடன் குழப்பி உட்கொள்ளவும் 

வாயுக்கள் தீரும். 

  

  

நீரடைப்பிற்கு **பசரியிலைக் கஷாயம்”* 
௦     

மானேகேள் £ரடைக்கில் வாழும் பசரியுடன் 

தானே ஈற்கத்திரி மிலைதானுடனே -- பானைதனில் 

ஒக்கக் கஷாயமிட்டு உகந்த வெங்காரமிடில் 

கக்கிக் கடலுடைக்குங் காண் (8) 

(இ-ள்) 
ப௫ரியிலை கத்திரியிலை 

இவ்விரண்டையும் நசுக்கி ஒரு பாண்டத்திலிட்டுத் தண்ணீர் 

8 மடங்கு விட்டு எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்து வெங்காரச : 

சூரணமிட்டுப் பருகவும். 

கடல் புகுந்ததைப் போல் நீர் வெளியாகும். 

ee 9 

AW MIDEBISA கழற்கேரடிக் கஷாயம் 

9     

காணாம் பூ ரீவழுங்காய் கழற்கோடிப் பருப்பும் 

பூணுங் கொத்தானுடனே சேர்ந்த சுக்கும்-வேணுமென 
பன்னீர் கஷாயம் பருகப் பருகியபின் 

விண்ணி லண்ட லாதம் போம் விட்டு (9)
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(இ-ள்) 

கழற்ரிக்கொடிப்பருப்பு 

கொத்தான் சுக்கு 

இவைகளை இடித்து (1 பலம் எடுத்து) 8 மடங்கு சுத்த 
ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற 
வைத்து உட்கொள்ளவும், 

அண்டவா தங்கள் தரும்; 

omens (Ye 

அசீரணம், கிரா£ணிக்குக் “கரளசரகரதீக் கஷரயரம்”' 

லவை (0) 

  

விட்ட வொதியீர்க்கும் மேவுகருவேப் பீர்க்கும் 
மட்டுசுக்கு சீரகமு மோதகமும் -. தட்டியிட்டு 
காய்ந்த கஷாயங் கொள்ளக் காணுமசீரணம் 
பாய்ந்த கிராணி போம் பார் (10) 

(இ-ள்) 

ஓதிய இலை ஈர்க்கு கருவேப்பிலையீர் க்கு 

சுக்கு சீரகம் 

ஓமம் 

இவைகளை நசுக்க ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 8 மடங்கு சுத்த 

ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற 

வைத்து உட்கொள்ளவும். 

அஜீர்ணம், கிராணி முதலான நோய்கள் தரும். 

வெவவவாகைகள் (0) கலவையை
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பித்தத்நீற்கு ''சிநல்லிமுள்ளிக் கஷூரயம்'” 
Q ee 

  

பாரிசைந்த நெல்லிமுள்ளி பாரியதோர் கூவிளையும் 
சீரிசைந்த சீரகமுஞ் சேர்ந்த சுக்கு -- வேரிசைந்த 
சித்த மட்டியும் பொரியுஞ் சேர்ந்து கஷாயமிடில் 
பித்தம் விட்டுப் போமிதனைப் பேசு (14) 

(இ-ள்) 

நெல்லிமுள்ளி வில்வவோர் 

ரிரகம் சுக்கு 

சித்தாமுட்டிவோர் நெற்பொரி 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து ஒரு 
பாத்திரத்திலிட்டு 8 மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற வைக்கவும். 

இதனைப் பருகிவரப் பித்த ரோகங்கள் தீரும், 

  

௦ 

  

குன்மவலிக்குப் பிரண்டைக் கஷரயம் 

  

O ee 

பேசும் பிரண்டையுடன் நேரிசைந்த வேப்பலகு 
மூசும் பேரரசுவித்து மோதகமும் -- வாசிபண்ணுங் 
கொள்ளீர் கஷாயமதில் குன்மவலியும் கிருமி 
விள்ளீர் விழுந்தேகு மீது 

(இ-ள்) 
பிரண்டை 

(12) 

வேப்பம்சர்க்கு 

அரசம்வித்து ஓமம் 

இவைகளை வசைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து 8 மடங்கு ௬த்த ஜலம் லிட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்து உட்கொண்டால்,



471 

குன்மவலி, கிருமி முதலானவை தீரும். 

  

(0 அவலது. 

பீலிகைக்கு மருந்து 

  

பணை 

மீதுவெண்ணுங் கண்ணு௩டு -வேரதன்னில்ச் சுண்ணாம்பு மெத்திப் 
போதமுடனக். கினியில் புடமேறிட்டு--ஊதியுண்ணில் 

வீக்கம் பீலிகை யுடன்வீறியதோர் அக்கினிமந்தம் 
பார்க்கும் பரிந்து போம்பண்ணு. (19) 

(இ-ள்) 

பொருள் விளங்கவில்லை. அநேகமாசத் தென்னம் வேராக 
இருக்கலாமோ என்று அனுமானிக்கப்படுகிற து, 

  

0— 

விக்கல், சத்திக்கு “பருத்திவிதை லேசியம்** 
9   

  

பண்ணு பருத்திவிதை பாரிலுள்ள நெற்பொரியும் 

மென்னுஞ் சிறுதிப்பிலியு மேலமுடன்--௩ண்ணும்பொடி 

சக்கரையுந் தேனுங் கன்னலே பண்ணியுண்ண 

விக்கல்சத்தி போகும் விரைந்து (14) 

(இ-ள்) 

.... பருத்திவிதை நெற்பொரி 

அரிசித்திப்பிலி ஏலக்காய் 

இவைகளைச் சரியளவெடுத்துச் சூரஸித்துச் சர்க்கரையும் 

தேனும் சேர்த்துக் குழைத்து உட்கொள்ளவும்.
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விக்கல், வாந்தி இவைகள் உடனே தீரும், 

  

Q ee 

பித்தத்தீற்குச் **சீரகரதி மருந்து” 
ee Qe 

விரும்புகின்ற சீரகமும் மென்னமேயுள்ள கெல்லிமுள்ளியும் 
பொரும் புகின்ற சுக்கும் பொடி. சரியாய்--நிரம்பிடவே 

. சர்க்கரையும் தேனும் தளவிலைக்கப் பொருந்தி யுண்ணச் 
- சொக்கார் திரு வானைபித்தஞ் சோம்பு (18) 

(இ-ள்) 

சரகம் நெல்லிமுள்ளி 
சுக்கு 

இவைகளின் தூள் சரியெடை யெடுத்து ஒன்று கலந்துச் 

சர்க்கரையும் தேனும் விட்டுக் குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

பித்த ரோகங்கள் இரும், 

    

குன்மத்நிற்குச். “செந்நசயுருவிப் பற்பம் 

QO அணக 

  

சோம்புகின்ற செந்தூரம் சுத்திபொடி நாயுருவிச் 
சாம்பல் மிளகுபொடி தற்சரியாய்--தேம்பிடவே 

யொட்டி லொருக் காயமிட்டு யிறக்கிக் கழஞ்சு கொள்ள 
அட்ட குன்மமோடு மலைந்து — (16) 

(இ-ள்) 
செந்நாயுருவிச் சாம்பல் 

மிளகுத்தூள்
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இவ்விரண்டையும் சமனெடுத்து இதற்கு எட்டிலொரு 

பங்கு பொரித்த பெருங்காயத்தைச் சேர்த்து வேளைக்கு ஒரு 

கமஞ்சளவு (40 குன்றி நிறை) உட்கொள்ளவும். 

8 வித குன்மங்களும் இரும், 

  

௦ 

  

அண்டவரததிற்கு 'வீனையலுப்புச் ஜரணம்”” 

  

0 

  

அலையுஙல் கருவளையி லாற்கப் மொடி செய்து 

சிலையு மிளகு பொடி. நேர்சரியாய் -- மலையில் 

பெருங்காயங் கூட்டில் பெருமண்ட வாதம் 

வரும் பரனை மோல்வீங்கு வதுவாடும் (18) 

(இ-ள்) 
வளையலுப்பு சுத்திசெய்த மனோசிலை 

மிளகு 

இவைகளின் சூரணம் வசைக்குச் சமனெடையெயடுத்துப் 

பெருங்காயம் (1 பங்கு) சேர்த்து உட்கொள்ளவும். 

பானை போல் வீங்கிய அண்டவாதம் தீரும். 

அணைகள் கக 

குன்மத்திற்கு இந்துப்பு மருந்த 
eee) ee 

வாடுகின்ற இந்துவுக்குப் பாதியே ரண்டச்சாத்தில் 

தேடுகின்ற காயமதிற்பாஜி -- நாடுபுகழ்
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செப்புக் கரத்தில் செலுத்தீர் செலுத்தியபின் 

வெப்புமேனி குன்மம்போம் விரைந்து (18) 

(இ-ள்) 

இந்துப்பு 1 பலம் எடுத்து ஆமணக்கிலைச் சாறு ழ் பலத்துடன் 
சேர்த்துப் பெருங்காயம் 1 பலமும் இட்டு, ஒரு செப்புப் 
பாத்திரத்தில் வைக்கவும், பின்னர் இதனை உட்கொள்ளவும். 

உடலில் எரிச்சல், வயிற்றுவலி முதலானவைகள் உடனே 

தீரும், 

seit peng 

சலதேரஷத்திற்கு “மிளகு கஷுூரயம்'* 

| ண் 

  

விரைந்த மிளகுரைத்து வெந்நீருடன் கலந்து 

அருந்து வருந்துஞ் சலதோஷுஞ் சூலை -- கிருமிசீதம் 

சீரணசுரம் பலனோடிப்போம் பேறு (19) 

(இ-ள்) 

மிளகை வெந்நீர் விட்டு அரைத்து உட்கொள்ளவும், 

சலதோஷம், சூலை, இருமி, சிதம், ௮சரண ஜ்வரம் 
மூதலானவை தீரும். 

    

சுவசசகரசத்திற்குப் *“பிரரய் மருந்து” 
௦ 

    

பெறுவீர் பிராய்சூரை பொங்க சங்குங்கூட்டி. 

மறுரீர் விட்டாவி தன்னைவாய்குகீர் -- குறுகர்
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திப்பிலியும் வெங்காரம் தேனுமிடீர் மென்பொடியா 
யொப்புடனே சுவாசகாச மோட (20) 

(இ-ள்) 

பிராய் சூரை 

சங்கங்குப்பி 

இம்மூன்றையுஞ் சமனெடுத்து இடித்து 8 மடங்கு சுத்த 
Hob ALD அடுப்பின் மேலேற்றி, எரித்து, எட்டிலொன்றாகீச: 
வடிக்கட்டித் தப்பிலி, கராம்பு, இவற்றின் தூள் வகைக்கு 
கு.த்தளவு போட்டுத் தேனும் 1 ஸ்பூன் விட்டு உட்கொள்ளவும், 

சுவாசகாசங்கள் இரும். 
a 

வரய, கரப்பரன் வீக்கத்திற்ருச் ''சரறணைக் குடிநீர்"? 
— OO 

ஓடுகின்ற சாரணையு முப்புமரிதகியும் 

வாடுகின்ற சுக்கும் வகைக்குடிகீர் -- நாடனையீர் 

மறுகமறுகக் குடியீர் வாயுகரப்பாள் வீக்கமிரு: 

பருகு பருகெளக் கழியும்பார் (21) 

(இ-ள்) 

er pester Court உப்பு 

கடுக்காய்த்தோல் சுக்கு 

இவைகளை இடித்து ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு 8 மடங்கு ஐம் 

லிட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்ற வைந்'துப் 

பருகவும், 

வாயு, சரப்பான், வீக்கம் முதலான நோய்கள் இரும். 

(0 அலம். 
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நீர்ரேரசத்திற்குப் பேபன்பழ மருந்து 

௦   

  

பாரீரோ தீர் பிணிகள்வந்தால் பேயன்பழந்தில் 

சேரீரே சர்க்கரையுஞ் சீரகமும் -- நாரீரோ 

உண்டக்கால் போகாதோ உட்காய்ச்சலும் பிரமியமும் 

கண்டக்கால் போகாதோ காண் (22) 

(இ-ள்) 
பேயன் பழத்துடன் சர்க்கரையும், ரசமும் சேர்த்து உட் 

கொள்ளவும். 

பிரமியம், அஸ்ஒஇகாங்கை முதலான நோய்கள் தீரும். 

  

—d 

HIF, PHOMHSD ML sCGSsonid, dogs ws sd 

காணீராடா தோடை கண்டங்கத் திரிதுளசி 

தோணீர் பிட்டிப்பிலியுந் தூளிடீர் காணிதியில் 

கக்குக் கக்கென்னுங் காசமீ ளையிரைப்புப் 

பொக்குப் பொக்கென் றோடிப் போம் (23) 

(இ-ள்) 

ஆடாதோடை கண்டங்கத்திரி 

துளசி te 

இவைகளை யிடித்து ஒரு பாண்டத்திலிட்டு, அடுப்பின் 
மேலேற்றிக் சுஷாயம் செய்து, இப்பிலிச் சூரணம் இட்டுப் 
பருகவும், 

காசம், ஈளை, இரைப்பு முதலானவை தீரும், 

வைக டு. 
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இரத்தபித்தத்திற்கு “ஆதண்டைக் கஷயபம்'”' 
ee (0) ஊரைக் 

'பொதிமீர் தொண்டையிலை போந்ததொரு. முந்திரிகை 
செதியீர் நற்குடிரீர் செய்திடீர்--மாதிரியாய் 
காயங்கூட்டி யருந்தீ ரருந்திய பின் (24) 
உட்காரு மிரத்தபித்த மோட 

(இ-ள்) 
ஆதண்ட்யிலை இராகைஷப்பழம் 

இவ்விரண்டையும் நசுக்கி எட்டு மடங்கு ஜலம் விட்டு 
அடுப்பின் மேலேற்றி, எட்டிலொன்றாக வற்ற வைத்துப் 
பெருங்காயஞ் சேர்த்து உட்கொள்ளவும், 

இரத்தபித்தங்கள் நீரும், 

  

- தரளீசரதிச் சூரணம் 
ணன 5 | 

  

ஓடுகின்ற தாலீச பத்திரியு மொண்மிளகு. 
தேடுகின்ற நாகந் இிப்பிலியுங் -- கூடியிதில் 
கூகையீ ரீருடனே கூட்டுமில வங்கம் 

பாகமாய்ச் சூரணம் பண்ணு (25) 

பண்ணிய பினக்காரம் பாகமாய்க் கூட்டி 

எண்ணி மிருகழஞ்சு ரக்கயிட்டு -- நண்ணெனெவே 

நானாறு பாகத்தில் நாவிலிடப் பருகிப் 

போனாலமையுமே போம் (26) 

(இ-ஸ்) 
தாளீசபத் திரி மிளகு 

சிறுநாகப்பூ தப்பிலி
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கூகைநீர் கிராம்பு 

இவைகளைச் சமனெடை யெடுத்துச் சூரணித்து வஸ்திர 
காயஞ்' செய்யவும். இவற்றிற்குச் சமனெடை ீனீசேர்த்து 

வைத்துக் கொள்ளவும். 'இச்சூரணத்தைத் தேனில் குழைத்து 
உட்கொள்ளவும், 

  

குத்திருமலுக்குத் திரிபலர சூரணம் 
வகை (0) 

  

போமே கடுநெல்லி பொற்றரிப்ப தான்றி சிங்கி, 

தாமே ௩ற்கோட்டஞ் சடாமாஞ்சி — ஆமே 

'திரிகடுகிந்துப்புத் தேக்கு கண்டங் கத்திரியு 

மறுகிடவே சூரண வகைசெய் (27) 

செய்த மருந்து செலுத்த விரும்பக் கேள் 

ளெய்த மிஞ்சிச்சாறு தேனிட்டுண்ணி--லய்யமந 

குத்திகுத்தி யிருமுங்கூடு முப்பிசஞ் சுவாசந் 

தந்தித்தத்தி யோடுக் தான் (28) 
(இ-ள்) 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 
தான்றித்தோ.ல் SOF NGA 
கோஷ்டம் சடாமாஞ்சல் 

சுக்கு தப்பிலி 

மிளகு இந்துப்பு 
சிறுதேக்கு சுண்டங்கத்திரி 

இம்மருந்துகளைக் கல்லுரலிலிட்டு இடித்து வஸ்திரகாயஞ் 
செய்து கொள்ளவும், 

இதனை இஞ்சிச்சாறு, தேன் இவற்றில் குழைத்து
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உட்கொள்ளவும். குத்திருமல், வயிறு உப்பிசம், சுவாசம் 
முதலானவை தீரும், 

  

2 eee 

எழுநரயறூ, சிரத்திகளுக்கு அடப்பை விரை மருந்து 
௦ 

    

தானே யடப்பவிரை தப்பாம -லேகழஞ்சு 
மானே மறுரீரில் வாங்கியுண்ண -- நானே சொல் 
லெழு .நாயக் கிரந்தி மீள. யெலிகடியும். 
விழுமாறு சொன்னேன்கேள் வேண்டி (29) 

(இ-ள்) 
அடப்பம் விதை 14 வராகனெடை வீதமெடுத்து 

உட்கொள்ளவும். 

எழுநா்யறு, கிராந்தி, ஈளை, எலிகடி முதலான நோய்கள் 
தீரும், 

anes () anne 

பஞ்சகரசத்திற்கு 'வேலிப்பருத்திமில எண்ணெய்!” . 

(0 erences   

வேண்டுமெனும் வேலியிலைச் சாறுங் காயமுட ் 

நான்று சென்ற ஆமணக்கெண்ணெய் கூட்டிப்-பாண்டமதி 

லிட்டே வடித்துண்ணீர் பஞ்சகாசமிதில் | 

விட்டேகிப் போமே வேருண்டு. (30) 

(இ-ள்) 

வேலிப்பரு த்தியிலைச்சாறு : 2 Gert 

ஆமணக்செண்ணெய் 2 சோர்
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இவ்விரண்டையும் கலந்து பெருங்காயம் 1 பலம் போட்டு, 

அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்து வடிக்கவும். 

இதில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்து உட்கொள்ள 5 வித காச 

நோய்களும் தீரும். 

een + 

5-85 ate தேரய்களுக்கும் "மரீசரதிச் கூரணம்'' 

௦ 

வேருண்ட மிளசுமூன்று விரையழிஞ்சி லெட்டுத் 

திரண்ட பொடிகழஞ்சு தேனிலுண்ண-- அரண்டுயிதில் 

பட்டேன் பட்டேனென்னும் பஞ்சசுவாச காசம் 

  

  

கெட்டேன் கெட்டே னேன்னுங் கேள் (31) 

(இ-ள்) 

மிளகு பலம் 3 

அழிஞ்சில் விதை « § 

இவ்விரண்டையும் இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து 40 
குன்றியளவு எடுத்துத் தேன்லிட்டுக் குழைத்து உட்கொள்ளவும். 

5 விதமான சுவாச நோய்களுந் தீரும், 

— o-—— 

கபத்திற்கு ஹரீதகீச் சூரணம் 

—— வை 

கேளுங் கையாந்தகரைச் சாறுங் கிளார் கடுக்காய் 

மீளும்நல் லெண்ணெயுடன் வெந்திறக்கி- நாளுமென்றித் 
தின்னப் பதினைந்து சேத்துமத்தில் வந்தபிணி 

சொன்னேன் கேள் தேன் மொழியாய்த் தூது (32)
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(இ-ள்) 

கையாந்தகரைச் சாற்றில் கடுக்காயை நன்றாக 2 அல்லது 

3 நஈட்கள் ஊறவைத்துப் பின்னர் நல்லெண்ணெய் கூட்டி 

வறுத்து வைத்துக் கொண்டு தினம் 1 கடுக்காய் வீதம். உட் 

கொள்ளவும். 

15 கபரோகங்களும் தீரும், 

  

கரசம், இழுப்பு, ஈளைக்குத் “நூதுவேளைக் கீருதம்” 

O armen 

  

தூதுவளையின் பழத்தின் சாறுஞ் சுத்தாவின் நெய்பாலும் . 

தீதுதிரிகடுகு யிரண்டு சீரகமு - மாதேகேள் 

கரகரவெனப் பழுப்புங் காசம் ரசமீளை 

பரபரவெனவேகும் பாரீர் (33) 

(இ-ள்) 
தூதுவளம் பழச்சாறு 1 Ger 

பசுவின் பால் ன் 

» Osu ப 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு சீரகம் 

கருஞ்சீரகம் ன 

இவைகளை வகைக்கு 1$ வராகனெடை வீதமெடுத்து தாள் 

செய்து போட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 

இறக்கி வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும். 

.. தொண்டைக் கரகரப்பு, காசம், ஈளை, இருமல் முதலானவை 

தீரும், 

31
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சுவரசகரசத்தீற்கு ''நரரத்தை மருந்து” 
——$—— 00. 

பாரியதோர் நாரத்தம் பழச்சாறுந் திரிபலையுத் 

தேரும் திப்பிலி மிளகுசேர்ந்த யிந்தும்-- வீறியதோர் 

தேத்தானதில் தைலம் சிங்கியரைத் திறக்கில் 
வாத்தால் சுவாச காச மாறும் (34) 

(இ-ள்) 

நாரத்தம்பழச்சாறு 1 Ger 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் திப்பிலி 

மிளகு இந்துப்பு 

இவைகளை வகைக்கு 14 வராகனெடை வீதமெடுத்தி 

இடித்துச் சாற்றுடன் கலக்கி, நல்லெண்ணெயுடன் சேர்த்துச் 
காய்ச்சி முழுகவும். 

சுவாசகாசங்கள் தீரும். 

— 0 —— 

ரத்தபித்தத்திற்கு “*“ஆடாதேரடை நெய்” 
பலரைக் இ! கபய 

மாரிடுந் தொடைச்சாறு வந்தா வினெய் பாலும் 

தேனுந்திப்பிலி யத்தித்திப்பிலியுங்-- கூறுங் 

கொடிவேலி தன்னுடனே .கூடியவட் சாரம் 

வடிவாக வேகவேவை (35) 

வேகவைத்த நெய்யில் மெருளிச் சுவாசந் தானியப் 

பாகம் வைக்கில் ரத்தபித்தம் பாரதையுந் தேகத்தில் 
வந்தாலிபமு மற்று 'மருசிசுரம் 

பிந்தாமல் போவார் பிரிந்து (36)
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(இ-ள்) 
ஆடாதோடைச் சாறு 1 சோர் 

பசுவின். பால் 

பசுவின் நெய் 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

தப்பிலி யானைத்திப்பிலி 

கொடி வேலிவோர் யவட்சாரம் 

இவைகளை வசைக்கு 11 வராகனெடை யெடுத்து. இடித்து 

ஒன்று கலந்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில், இறக்கி, 

வடிக்கட்டி, நெற்குவியலில் 40 நாட்கள் புதைத்து வைக்கவும். 

பின்னர். இதில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துக் (காய்ச்சிய 

பாலுடனே) உட்கொள்ளவும், 

தாபம், அருசி, ஜ்வரங்கள் முதலானவை ரும். 

  

  9 

ஜ்வரங்களுக்கு “*முதியரர் கூந்தல் சீதகஷரயம் 

௦ 

  

  

பிறிந்திள வெந்நீரில் பின் மதியாய்க் கூந்தல் 

லறிந்து அதன் வேரரைத்துப் - பறிந்து 
விழுசுரம் போய்க் குளிரும் போய் மாமடவீர் 

கிறு சுரம் போமிதனைக் கேட்டு (37) 

(இன்) 

இளஞ்சூடான வெந்தீரில், முதியார்கூந்தல் வேரை 

யரைத்துக், கலந்து உட்கொள்ளவும். 

சாதாரண ஜ்வரம், குளிர் ஜ்வரம், பித்த ஜ்வரம் இவை 

தீரும்,



484 

அசீரணத்திற்கு வெள்ள கரக்கணம் கஷரயம்”' 

கலவை (0 

  

கெட்டவெள்ளைக் காக்கணத்தின் வேரும்கேள் மிளகுங் 
கூட்டியிள வெந்நீரில் கொண்டு விடில் -- நாட்டைவிட்டுப் 

போமே அசீரணமும் புகுமே சமுத்திரத்தில் 

நாமே யுரைக்கக் கேள் ஈன்று (98) 

(@ - ar) 

வெள்ளைக் காக்கணத்தின் வோர் 

மிளகு 

இவ்விரண்டையும் சமனெடுத்து இளஞ்சூடுள்ள வெந்நீர் 
விட்டரைத்து உட்கொள்ளவும். 

அஜீர்ணம் நீங்கும். 

    

மந்தத்திற்கு '“வேச்க்கெரம்புக் கஷாயம்”* 

௦   

  

௩ன்றாக வேர்க் கொம்பு ஈற்சாரடை வேரும் 

மொன்றாய்க் கஷாயமிட்டு உண்டுவிடில்--அன்றேதா 
னோடுமே மந்த மொளியாமல் நாடுவிட்டு 

வாடுமே கெட்டு மனம் (39) 

(@ - ள்) 
சுக்கு சாறடைவேர் 

இவ்விரண்டையும் வகைக்கு 1 பலம் வீதமரைத்து இடித்து 
8 மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எட்டி 
லொன்றாக வற்ற வைத்து வடிக்கட்டிப் பருகவும், 

வயிறு மந்தம் தீரும்.
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விஷங்களுக்கு சந்தி செய்விக்க மருந்து 
அணை (0) 

  

மனமேகையாந் தகரைச்சாறு மகிழந்தியம்பழ 

கனமாம் விஷஞ் சிகரமாகும் -- சினமேக 

உப்புக் கரைத்து வெந்ரீருண்டவுடன் வாந்திபண்ணி 

தப்பற விஷஞ் சிசமிக்கும் (40) 

(இ-ள்) 

சையாந்தகரைச் சாறு 

மகிழம்பழச்சாறு 

இவைகளுடன் றிது உப்பு. சேர்த்து வெந்நீர் விட்டுக் 
கரைத்து உட்கொள்ள வாந்தியாகும், 

விஷங்கள் சமனமாகும், 

Janes () ——_ 

பிரமைக்குச் சூடு 
வட்டு 

  

சறிக்கு மிரும்பு தன்னைத் தப்பாமலிடக் குதியில் 

கமுகம் பனையிலை மேல்க் காய்ச்சிவைக்க--பிரமைகள் விட்டு 

சாருந் தோஷம் விஷஞ்சீதமறுந் தண்ணீர் 

தாகம் தீருமவை யெல்லாம் : ட் (41) 

(இ-ள்) 

நோயாளியின் குதிகாலில் பாக்கின் இலை அல்லது பனை 

மட்டை இவற்றை வைத்து அதன் மேல் சூடாக்கிய இரும்புக் 
கோலை வைக்கவும், 

மயக்கம் விஷம், £தளம், தண்ணீர்த் தாகம் முதலானவை 

நீங்கும்.
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இதுவுமது 
அ இயம் 

எல்லாக் கிரந்தியே மூவாறு பிததம் 

பொல்லாத சேத்துமத்தால் போகிவிடும்--வில்லாகும் 

நிம்புருவத் தாளே! திறந்தய்யங் கரப்பானாம் 

மெம்புருவத் தாளே யியம்பு 

(இ-ள்) 

முன் கூறியபடி. சூட்டினால் கரந்தஇிகள்: 18 வகை பித்த 

தோய்கள், சேத்தும ரோகங்கள் முதலானவை நீங்கும். 

(42) 

— ௫ மெனக், 

வாதக்கரப்பான் குறிகள் 

—o— 

இயம்புந் திமிர்க்காய்ச்சல் லெங்கும் வீங்கந்திரட்சி 

தயக்குங் கணுக்கால் தோறுந்தான் கடுப்பாம்--பயன்பட்வே 

வந்த மரைக்கணத்தில் வாதகரப்பான் வண்ணஞ் 

செந்தாமரை ழுகத்தாளே செப்பு 

(இ-ள்) 

திமிர்க்காய்ச்சல், உடலில் வீக்கம், AoA, கணுக்கால் 

கடுப்பு முதலான குறிகள் வாதக் கரப்பானில் உண்டாகும். 

—- 9 -—~- 

செங்கரப்பரன் லக்ஷணம் 

—=—Q 

செப்பத்தலை நெறித்து சேருங் காய்ச்சல் தினவு 
ஒப்பச்சிவந் தெரித்துடன் கடுப்பாம்--தப்பாமல்
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வாந்திவரும் ரீர்சிவக்கும் வந்தமலம் சிக்கிவிடுங் 

சேந்தமதஞ் செங்கரப்பான் திண்ணம் (44) 

(இ-ள்) 

தலையை இங்குமங்கும் அசைப்பான், காய்ச்சல், அரிப்பு, 

சிவப்பு நிறம், எரிச்சல் வாந்தி முதலான குறிகள் கணும், நீர் 
சிவந்து இறங்கும், மலச்சிக்கல் உண்டாகும். 

இவை செங்கரப்பான் குறிகளாகும், 

    

௦ 

சேத்துமக்கரப்.பரன் குறிகள் 

௦ 

    

திண்ணஞ் சேத்துமக் கரப்பான் செய்யும் வகை நெஞ்சுகம்மல் 
பண்ணும் வாயில் கிரந்தி பத்திவிடும் -- மெண்ணரிய 
மண்டை வலிக்கும் புடைக்கும் வளர்காதில் சீயொடுக்கும் 
கெண்டை விழியீர்! உரைக்கக் கேள் (45) 

(இ-ள்) 
நெஞ்சுக் கம்மல், வாயில் கிரந்தி, மண்டைவலி, முதலான 

குறிகள் காணும். 

கண்புடைக்கும், காதிலிருந்து 8ழ் வெளியாகும், இக்குணங் 

கள் சிலேத்மக் கரப்பானின் லக்ஷ்ணங்களாகும். 

  

(ற எவவளவ 

தேரஷக்கரப்பரன் குறிகள் 

௦ 

    

கேளாய் குளிர்காய்ச்சல் கிளருங் கண்டுகழலை 

மிளாவிளைபோல் விளைந்து வரும்--நாளாகப்
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பூதம் போல்வீங்கி வற்றும் புண்போலெங்கும் திமிர்க்கும் 

ஓதுந் தோஷ.கரப்பானுற்று (46) 

(இ-ள்) 

் குளிர்க்காய்ச்சல், கழலை, நாட்கள் செல்லச் செல்ல உடம்பில் 

வீக்கம் முதலானவை உண்டாகும், புண் போல் வலியேற்படும், 
உடலில் திமிர் ஏற்படும், 

இவை தோஷக்கரப்பான் லஷணங்களாகும். 

  

0 ee 

அரிகரப்பான் லக்ஷணங்கள் 

  

௦   

உற்றவரி கரப்பான் ஓதக்கேளொண்டொடியீர் 

மற்றும் லிங்கம் யோனி சுற்றும் வந்திடும் புண்--சற்றண்ணி 
யாறாமல் புண்கரைக்கு மான கருவழிக்கு , 

மாறாது யிக்குணத்தின் வாறு ் (47) 

(இ-ள்) 

ஆண்ருறி, பெண்குறி முதலான விடங்களில் புண்களேற் 

படும், புண்கள் லேசில் ஆழுது. ஸ்தரீகளுக்கெனில் கருத் 
தரியாது, 

  

௦ 

  

கரப்பரனுக்குக் “கெொடிவேலிச் சூரணம் 
(0 ee   

வாறு கொடிவேலி குறிஞ்சா வக்கணை யறுகு 
கூறு கருவேம்பு குட்சப்பாலை--சீறு 

சிவனார் பெருமருந்து செங்கத்தாரி மிளகு 
யிவையே கொள் பலகரப்பானளேகும் (48)
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(இ-ள்) 

கொடிவேலிவோர் குறிஞ்சா இலை 

அருகு கருவேப்பிலை 

- குடசப்பாலைவிதழதை சிவனூர்வேம்பு 

பெருமருந்து செங்கத் தாரிப்பட்டை 

மிளகு 

இவைகளைக் காயவைத்து இடித்துச் சூரணஞ் செய்து 
வைத்துக் கொள்ளவும். 

வேண்டுபோது மூவிரல் கொள்ளுமள வெடுத்து தண்ணீ 
ருடன் உட்கொள்ளவும். 

ப்லகரப்பான்கள் இரும், 

———= 0 

  

சீழ் கரப்பரண்க்கு “நெரச்சி யெண்ணெய்' 

  

௦   

ஏகுங் கருநொச்சி யேரழிஞ்சில் சாணாக்கி 

யாகுங் கரந்தைச் சின்னி யாமணக்கு -- பாகம் 

வடியீர் வசம்புள்ளி வாழ்கடுகு ரோசனையுங் 

குடியீ ரழுசீழ் கரப்பான் கூறு (48) 

(இஃள்) 

agar sh ஏர ழிஞ்சில் 

FIT CEE) கரந்தை 

சின்னி 

இவைகளை வகைக்கு ந பலம் வீதம் எடுத்து, நசுக்கி ஆமணக் 

கெண்ணெய் 5 சேர் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்கவும். இதனுடன்
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வசம்பு பூண்டு 

கடுகுரோகிணி 

இவற்றின் கஷாயம் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்து முன் எண் 
ணெயை விட்டுப் பருகவும், 

சீழ்க் கரப்பான் இரும். 

  

கரப்பரனுக்குச் ““செங்கத்தாரி எண்ணெய்” 

௦ 

    

கூறுசெங்கத் தாரிப்பட்டைச் சின்னி கூர்மிளகு 

வீறுஞ்சிறு குறிஞ்சா வேர்கூட்டி -- காசினியி 
லெண்ணெயிட வேகுடி நீ ரேற்கும் பலகரப்பான் 

தின்னு விடவே போம் தினம் (49) 

(இ-ள்) 

செங்கத்தாரி பட்டை' இன்னியிலை 

மிளகு சிறுகுறிஞ்சாவேர் 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்துச் சூரணித்து, 
நல்லெண்ணெய் 5 சேர்விட்டுக் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி, 
எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

இந்த எண்ணெயில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்து உட்கொள் 

ளவும். 

கரப்பான் ரோகந்தீரும், 

கையக (0). 
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வீக்கத்திற்கு தரளீசங்குக் குடிறீர் 
—— Canes 

தினந் தாளீசங்கு சுரைசிறு நெருஞ்சி லிஞ்சி 

மனந்தால் நீர்முள்ளி மாமலையுங்-கனத்துவரில் 

வெங்காரமென பொடியாய் மேவுங் கூடிரீரிலிடும் 
பொங்கான வீக்கம் பொங்கார் (50) 

(இ-ள்) 

தாளீ சங்கம் வோர் 

நெருஞ்சில் இஞ்சி 
நீர்முள்ளி விதை 

இவைகளை இடித்து 8 மடங்கு தண்ணீர் விட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி எட்டிலொன்றாக வற்றவைத்து வடிக்கட்டி, 

பொரித்த வெங்காரச் சூரணம் இட்டுப் பருகவும். 

வீக்கம் போம் 

  

வீக்கத்திற்கு மருந்து 
அகட (0) 

  

கார மவட்சாரம் கனத்த மிந்துமென் பொடியா 

மீருள்ளி யிஞ்சிரசமுழங்கில்-பாரமுற்ற 

வீக்கவத்தித் தூக்கமுண்டாய் மேலுப்பிசம் நெகிழ்ந்துமே 

யக்கிரீர் சாய்க்கு மலரீர் (51) 

(இ-ள்) 

காரம் எவட்சாரம் 

இந்துப்பு பூண்டு 

இஞ்ரர்ஸ்ம்
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இவைகளை உட்கொள்ளவும். 

வீக்கம், உடல் உப்பிசம், மலச்சிக்கல், நீர் கடுப்பு மூதலான 
நோய்கள் நீங்கும். 

தாக்கம் உண்டாகும், 

வரயு, கரப்பான் முதலியவைகளுக்கு 

*'அரீதசிப் பிட்டு” 
அவைர அவைக் 

மலரீரிரைத்து விம்மல் வாயுகரப்பான் வீக்கம் 

பிலன் போக ரிதகியைப் பிட்டு -- பலமொன் 

நிருகழஞ்சு கோமியத்திலிட்டு மிறக்கிச் சீலைவடிச் 

சீருளக் கொண்டாம் நெய்தின் (52) 

(இ-ள்) 

முற்றிய சுடுக்காயின் விதைகளை நீக்கி, ஒரு பாத்திரத்தி 
லிட்டுப் பசு மாட்டு மூத்திரம் விட்டு வேகவைத்துக் கொண்டு। 
உலர்த்தி வைச்துக் கொள்ளவும், பின்னர் இதனை இடித்து 
வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொண்டு, 

2$ வராசுனெடை தூள் எடுத்து, நெய்யில் குழைத்து உட் 
கெள்ளவும், 

ame () அவையை 

வீக்கம், மலச்சிக்கலுக்குச் 

'“சிறுருறட்டை யெண்ணெொய்* 
வல்வை 00) அவயவம் 

தின்னார் சிறுகுறட்டை தேங்காய் சங்குள்ளி 
தன்னந் தனித்தனியே தானுழக்காய் -- மிள்ளேகேள்
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ஆமணக்க நெய்க்கடுகு ரோசனையில் காய்ச்சியுண்ணச் 

சாமமதில் வீக்கமலஞ் சாய்க்கும் (53) 

(இ-ள்) 

சிறுகுறட்டை தேங்காய் 

சங்கு பூண்டு 

இவைகளின் சாறு ஒரு உழக்கு 

சித்தாமணக்கெண்ணெய் 5 Ger 

இவைகளையொன்று கலந்து, ஒரு பாத்திரத் திலிட்டு அடுப்பின் 
மேலேற்றி, கடுகுரோகிணீச் சூரணம் கலந்து எரித்துப் 

பதத்தில் இறக்கவும், 

இதில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்;து உட்கொள்ளவும், 

வீக்கம், மலச்சிக்கல் முதலானவை நீங்இப் பேதியாகும், 

  

0 

  

கிரந்தி, புண், சூலைக்குப் பட்டைச் சூரணம்'' 

௦     

சாய்க்கும் படிகேளாய் தான்கிரந்தி புண்சூலை 

மாய்க்கும் வயத்துவலி வாதகுஷ்டம் -- வாய்க்கு மருந் 

துண்ணருலகத் துய்யாமல் மானிடற்குப் 

பண்ணீர் பட்டைச் சூரணம் (89) 

(இ-ள்) 

பறங்கிப்பட்டைச் சூரணத்தை உட்கொள்ளவும், 

இரந்தி, புண், சூலை, வயிற்றுவலி, வா.தகுஷ்டம் முதலானவை 

தீரும். 
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பறங்கிப்பட்டைச் நரணம் 

  

O eee 

பாத்துக்கடை மருந்து பஞ்சலவணம் விளங்கம் 

சாய்க்குங் கருஞ்சீரகம் தனமோதகம் -- யேத்தபடி 

இட்டுப்பட்டைச் சூரண மிரண்டுபங்கு முன்கலந்து 

தட்டிக்கொட்டி யுண்ணுந்தான். (58) 

தின்னும் தேனேமரு ர சேர்ந்தபொடி முக்கழஞ்சு, 

பண்ணுந்தான் காலம் பருகியிடி -- லன்னங்கேள் 

பத் தியந்தான். நெய்கீரைத். தன்று பிலாத்துவரை 

உற்றவுள்ளி நெய்த் தோலி சுறாவுண் (56) 

(இ-ள்) 

இந்துப்பு வளையலுப்பு 
சுரியுப்பு சோத்துப்பு 

உழமண்௨ப்பு வாயுவிடங்கம் 

கருஞ்சீரகம் ஓமம் 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து வஸ்திர 

காயஞ் செய்து கொள்ளவும். இதற்கு இரு மடங்கு பறங்கிப் 

பட்டைச், சூரணம் சேர்த்துக், கலந்து வைத்துக். கொள்ளவும், 

இதில் 3] வராகனெடையளவெடுத்து வெந்நீருடன் 

உட்கொள்ளவும். 

பத்தியம்: 

_ நெய், கீரைத்தண்டு, பிலாக்கொட்டை, துவரம் பருப்பு, 

பூண்டு, சுராக்கறி முதலானவைகளைச் சேர்க்கலாம். 

  

0 eee,
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மித்தத்திற்கு '*ஏலாதீச் சூரணம்” 
—— 0 

  

உண்ணுமேல மிலவங்க மோதுங் திரிகடுகு திரிபலை 
திண்ணறிய நாகப்பூச் சேற்ற முத்தம் -- பண்ணும்பொடி, 
மாலுடனே ஈற்சிவதைப் பாகழுடன் சுற்றி பொடி 

நாலுடனே முன்பொடியுஞ் சேர்ஈன்று (57) 

௩ண்ணும்பொடி முக்கழஞ்சு நாழிந்தேன் சர்க்கரையில். 
தின்றிவிடி லாமலஞ் சிதறிவிடு - மெண்ணெறிய 
வீழா மலக்கட்டு மிக்கபித்தம் வாய்வெப்புக் 
கீழாக நோக்குங் கிரந்தி (58) 

(இ-ள்) 

ஏலக்காய் கிராம்பு 

சுக்கு இிப்பிலி 

மிளகு கடுக்காய்த்தோல். 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல். 

சிறுநாகப்பூ கோரைக்கிழங்கு 

சுத்திசெய்த 9வதைவேர் இவைகளைச் சமனெடுத்து இடித்து 

வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொண்டு முன் கூறிய பறங்ஒப் 

பட்டைச் சூரணத்தையும் சரியளவு கலந்து உட்கொள்ளவும். 

இதில் 3$ வராகனெடை வீதமெடுத்துத் தேனிலோ அல்லது 

சர்க்கரையிலோ உட்கொள்ளவும். 

பித்தம், மலச்சிக்கல், அஸ்திகாங்கை, கிரந்தி முதலான 

நோய்கள் தீரும்,
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சிரந்திக்கு '*நவச்சரர மரத்திரை'? 

௦ 

    

கிரந்தி கட்டுஞ்சூலைக் கேற்க நவச்சாரம் 

பொருந்து மிந்துபோற்தரிய பேராம் - மருந்து 

நாபியடப்பம் விதை நற்கொட் டம்வாளமிரு 

விமேவும் நிம்பச்சாற்றிலிட மீளும் (59) 

(இ-ள்) 
நவச்சாரம் இந்துப்பு 

நாபி அடப்பவிதை 

கோஷ்டம் சுத்திசெய்தநேர் வாளம் 

சுத்திசெய்த இருவி 
இவைகலாக் கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாறு விட்டு 

நன்றாக அரைத்துக் குன்றிநிகர் குளிகை செய்து வைத்துக் 

கொள்ளவும். 

இதனைத் இனம் காலையிலும் மாலையிலும் ஒரு மாத்திரை 
யுட்கொள்ளவும். 

நன்கு பேதியாகிக் கிரந்தகள், சூலை முதலானவை 

தீரும், 

  

௦ 

  

தேமலுக்குக் கள்ளிச் சூரணம் 

    

௦ 

மீளுமலைக் கள்ளிதன்னில் வேரிலைத் தோல்த் தானுலர்த்தி 
தூஞுமென வேயிடித்துத் துய்யபொடி -- கேளிரண்டு 
காசத்தனைப் பொடியைக் காலமே தேனிலுண்ணத் 
தேச்சாற்றுத் தாம் போந்தேறு (65) 

(இ-ள்) 

மலைக்கள்ளியின் வேர், இலை, பட்டைத்தோல் இவைகளையும் 
நிழலில் உலர்த்தி வைத்துக்கொள்ளவும்,
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இதனை இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொண்டு வேளைக்கு 

2 வராகனெடை தாளெடுத்துக் காலையில் தேனில் குழப்பிச் 
சாப்பிடவும், 

தேமல் ரும். 

மகோதரத்திற்குப் *[பய்ப்.பீர்க்கம் ௬டுகு'' 

  

o—_——- 

தேறுபேய்ப் பீர்க்கங்காய் சிதற நறுக்கித் துவைத்து 

சாறு பரிவுடனே தான் பதக்காய் -- கூறுகின்ற 

நற்பெருங் காயங் கழஞ்சு நான்மூன்றி வாங்கடுகுண 

சொற்பெரு மகோதரம் போம் சொல் (61) 

(இ-ள்) 
பேய்ப்பீர்க்கங்காயை இடித்துச்சாறு 1 மரக்கால் பிழிந் 

தெடுத்து, அதனுடன் பெருங்காயம் 14 பலம் சேர்த்து 
அடுப்பின் மேலேற்றிக் கொதிக்கவைக்கவும். 

இந்தக் சடுகை உட்கொள்ளவும் : 

மகோ தரங்கள் தீரும், 

—9o-——~ 

சிரரணிக்குக் **கருங்கேச.நிச் சூரணம் 

—0 — 

சொல்லாய் கருங்கோழித் தோல்போக்கி யுட்சதையில் 

நில்லாய் திரிகடுகுஓிமம் நேர்காயம்--எல்லாம் 

பஞ்சலவணஙந் தயிரில் பண்ணுமெண் ணெயில் கடுக்ககொள் 

ளுஞ்சு மீரிசக் கிராணியறும் (62) 

32
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கருங்கோழியைக் கொண்டுவந்து தோலை உரித்து விட்டு 
அதன் சதையுடன் 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு ஓமம் 

பெருங்காயம் இத்தப்பு 

விளையலுப்பு அட்டுப்பு 
சுரியுப்பு சோற்றுப்பு 

இவைகளைச் சேர்த்து, எண்ணெயில் வதக்ட உட்கொள்ள 

வும். தயிர் சேர்க்கவும், 

கராணிகள் தீரும், 

—_" 0——— 

கிரரணிக்கு மோர் எண்ணெய் 

க்ஷ்மைமவகை (0) காவல், 

பாறுமுடம்பு சதையான வுடனே திரிகடுகுங் 

கூறுங் கொடிவேலி கூர்மிளகும்--வீறுடைய 

உள்ளி வசம்பு சீராமொக்கரைத்து மோரிலெண்ணெய் 

கொள்ளுங் கடுகிறாணி குணம் (83) 

(இ-ள்) 

சுக்கு BI 

மிளகு கொடிவேலிவேர் 

ண்டு... வசம்பு 

சரகம் 

இவைகளைச் சரியளவு வகைக்கு 1 வராகனெடை) எடுத்தி! 
நன்றாக வளரைத்துப் பசுவின் மோர் 1 படியும், நல்லெண்ணெய் 
1 படியும் சேர்த்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 
இறக்கவும்,
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இந்த எண்ணெயைத் இனம் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்து உட் 

கொள்ளவும், 

திராணிகள் மாறும், 

    

௦9 

வமயுக்கிராணிக்கு திரிகடுகு ஏண்ணெய் 
வம் 0 

  

குணமா'மந்த்தை சதையில் கூர்திரிகடுகு 'மோதங் 

கனமாந் திரிபலை கருஞ்சீராம் -- மிணமாங் 

காயங் கடுகிந்து காணுமெண்ணெயாங் கடுகக் 

கொள் வாயுக்கிராணி போம் வண்ணம் (84) 

(இஸ்) 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு ஓமம் 

சுடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் கருஞ்சீரகம் 

பெருங்காயம் கடுகு 

இந்துப்பு 

இவைகளை வகைக்கு 1 வராசனெடை யள வெடுத்து 

இடித்துத் தண்ணீர் விட்டரைத்து நல்லெண்ணெய் $ சேருடன் 

குழப்பி, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கி ஒரு 

ஸ்பூன் உட்கொள்ளவும். 

வாயுக் கிராஎரிகள் தீரும் 

oomeeee () eee
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சிரரணிக்குக் "குடிநீரும், நெய்யும்” 
கக (0) 

  

வண்ணங்காயம் கடுகு நற்பானவாறு பிந்து நாற்பலமுந் 

திண்ணக் தயிர்ரீரில் செய்குடிரீர் -- தண்ணி கீர் 

சுக்குடனே மூன்றுபலந் தொல்புங்கஞ் சாறடையுந் 

தக்க வட்டத் திருப்பிவேர் தான் (65) 

வேருங் கிராம்பும் வெண் சாதிப்பத்திரிக் காய் 

சோருங் கச்சோர மோம்ந் திரிபலை -- சாறுங் 

கருவேப்பிலைக் கடுகு காயமவட் சாரமெண்ணெய் 

யரியநெயயில் கிராணி யகலும் (66) 

(இ-ள்) 

பெருங்காயம் FOG 

இவைகள் வகைக்கு 1 பலம் 

கடுக்காயத்தோல் 4 பலம் 

இவைகள் தயிர் நீரை (தயிரை ஒரு துணியில் பிழிந்து 

அதிலிருந்து எடுத். த.த் தெளிவு நீர்) 2 படிவிட்டு ழ ஆஃ வற்றக் 
காய்ச்சிப் பருகவும், 

2. சுக்கு புங்கம்பட்டை 

- சாறடைவோர் வட்டத்திருப்பிவோ் 

சிராம்பு சா.இப்பத் திரி 

சாதிக்காய் பூலாங்கிழங்கு 

ஓமம் கடுக்காய்த்தோல் 

நெல்லிவற்றல் தான்றித்தோல் 

கருவேப்பிலை கடுகு 

எவச்சாரம்
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இவைகளை வகைக்கு 3 பலங்கள் வீதமெடுத்து இடித்துத் 

தூள்செய்து, 

பசுவின் நெய் 5 சேரும் 

நல்லெண்ணெய் 5 சேரும் 

விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

இதனை யுட்கொண்டுவர 

ராணிகள் நிற்கும். 

women: () 
  

வரயுக்சிராணிக்கு “நுணா எண்ணெய்”' 

O ene 

  

அகலும் நுணாச்சாற்றி லானதயிர் ரீர் சரியாய் 

புகலுந் திரிகடுகிந்துப் போடு விடையம்- யிகலும் 

வடிவுடைய சாதிக்காய் வாருமெண்ணெயாங் கடுகக் கொள் 

பொடி.படும் வாயுவுக் கிராணி போற்று (67) 

(இ-ள்) 
'நுணாவிலைச்சாறு 1 படி 

தயிரின் தெளிவு நீர் 1 படி, 

நல்லெண்ணெய் 1 படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து, 

சுக்கு இப்பிலி 

மிளகு இந்துப்பு 

அதிவிடயம் சாதிக்காய் 

இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து இடித்து 

எரித்துப் பதத்தில் இறக்சவும்..
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கடுகுடனே இந்த எண்ணெயை உட்கொள்ள. 

வாயுக்ரொணிகள் இரும். 

  

  

சிரரணிக்குப் ''ரிரண்டை யெண்ணெய்'' 

௦ 

    

போத்தும் பிரண்டை சுக்குபொடி மிளகு திப்பிலியு 

மேத்து பவட்சார மிங்கு சீராம் -- வீத்திருந்த 

விடையந் தமிருமெண்ணெய் வேக வைச்சிலாங் கடுகக்கொள் 

பொடியாங் கிராணி விழும் போம் (68) 

(இ-ள்) 

பிரண்டை சுக்கு. 

மிளகு தப்பிலி 

யவச்சாரம் பெருங்காயம் 

சீரகம் ADA oot wid 

இவைகள் வகைக்கு $ பலம் வீதமெடுத்து இடித்து 

தயிர் 1 படியுடனும் 

நல்லெண்ணெய் 1 படியுடனும் 

சேர்த்து, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்திலிறக்கிக் 

சுடுகுடனே உட்கொள்ளவும். 

இராணிகள் இரும், 

—._ 0 ———
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வரயுகுன் மத்திற்ருப் ''பேய்க்கெரமட்டி எண்ணெய்” 

அவை (0 வை 

விடும் பேயின் கொமட்டிக்காய் வேகவைக்கும் போதிரிகடுகு 
மிடும் போதிரிபலையுடனிங் கிந்தும்--படும்போது 

சிற்ராமணக் கெண்ணெய் சேர்த்துவிடில் வாயுகுன்மம் 

பெற்றார் மலங் கழிக்கும் பின் (69) 

(இன்) 

பேய்க்கொம்மட்டிக்காயை பெவதுப்பிச் சாறு பிழிந்து 

கொண்டு அதில் 5 சோர் எடுத்து, அதனுடன் 

சுக்கு இப்பிலி 
மிளகு கடுக்காய்த்தோல் 

தான்றித்தோல் நெல்லிவற்றல் 

இந்துப்பு 

இவைகளை வகைக்கு $ பலம் எடுத்துத் தூள்செய்து சுத்த 

மான ஆமணக்கெண்ணெய் $ சேர் விட்டு, அடுப்பின் மேலேற்றி 

- எரித்துப் பதத்தில் இறக்க வடிக்கட்டிக் கொள்ளவும், 

இதல் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துப் பாலுடன் உட்கொள்ளவும். 

வாயுகுன்மம் தீரும், மலச்சிக்கலும் போகும். 

ககக (0) 

  

பட்சிதேோரஷம், தேரைதேரஷ.ம், கரமரலைக்குத் 
தண்ணீர் விட்டரன் நெய்” 

  

௦   

பின்னி௩று மீட்டான் சாற்றிபெய் தாவினெய் சேர்த்து 

பன்னுங் கிழங்கரைத்துப் பால்கூட்டி--சொன்னபடி.
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பாகமிடத் தின்றுவிட பட்சிதோஷம் தேரை 
யேகுமிது மாகாமிலை (70) 

(இ-ள்) 

தண்ணீர்விட்டான் கழங்குச்சாறு 1 படி 
பசுவின் நெட் 1 படி 

தண்ணீர் விட்டான்கிழங்கு 1 பலம் ் எடுத்து அரைத்து 
அதனுடன் கலக்கி, அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப்: பதத்தில் 
வடித்து உட்கொண்டுவரக் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் 

பட்சிதோஷம், தேரை தோஷம், காமாலை முதலான 

நோய்கள் அகலும், 

ஊமாரலைக்குக் **கடுக்கபய் நெய்” 

—o-—— 

காமாலைப்போம் கடுக்காய் காய்ச்சியின்னீர் நெய்விட்டுப் 

போமா மெய்க் கடுக்காய் போதரைத்து-- வேமாகில் 

பக்குவம் பார்த்தே வடித்துண் பாண்டுபித்தங் கிறாணியறுவ் 
திக்கெனப் போமூலம் திசை (71) 

(இ-ள்) 

கடுக்காய்ச் கஷாயம் 1 படி 
பசுவின் நெய் 1 படி 

இவைகளை யொன்று கலந்து, பிஞ்சுக் கடுக்காய் 1 பலம் 
எடுத்து அரைத்து ஒன்றாகக் கலந்து அடுப்பின் மேலேற்றி 
எரித்துப் பதத்தில் இறக், வடிக்கட்டிக் -கொண்டு வேளைச்கு 
1 ஸ்பூன் எடுத்துப் பாலுடன் கொடுக்கவும்,
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பாண்டு, பித்தம், கிராணி, சாமாலை, மூலம் முதலான 

ரோகங்கள் நீங்கும். 

கரங்கைக்கு **முலைப்பாலெண்ணெய்'' 

கலகக் (0) எனக் 

திசையா முலைப்பாலில் சேருமெண்ணெய் பாதி 

பசையாம் பஞ்சத்திரவியம் பாரிருவேல் -- லிசையாக் 

குப்பை மரமஞ்சள் கடுகுரோசனையில் காய்ச்சிமிட 

ஒப்புடனே வெட்கை விடு மோது (72) 

(@ - sr) 
முலைப்பால் 1 சேர் 

தல்லெண்ணெய் 1 சேர் 

இவற்றுடன், 

லவங்கப்பட்டை லவங்கப்பத் தரி 

ஏலக்காய் சிறுநாகப்பூ 

Agmby சதகுப்பை 
மரமஞ்சள் கடுகரோடனி 

இவற்றை : வசைக்கு 1 வராகனெடை வீதமெடுத்துப் 

பொடித்துப் போட்டு எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும். 

இந்த எண்ணெயில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துக் காய்ச்சிய 

பாலுடனே உட்கொள்ளவும், 

அஸ்இகாங்கை தீரும்.
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வெள்ளைக்கு “வெண்குன்றி மரந்து” 

அதை: (0) வதன. 

ஓதும் வெண்ருன்றி விதைந்தோல் போக்கி யுட்பருப்பு 
மாது புளியம்விதைத் தோலத்திப்பால் -- மேதையென்னும் 
வெண்ணெய் தனிலோர் கழஞ்சுண் வெள்ளை விடுநீர் கழிச்சல் 
நின்றுவிடும் தேன் மொழியாய் நேர் (73) 

(இ-ள்) 

வெள்ளைக் குன்றிமணியை ஊறவைத்து, மேல் தோலைப் 
போக்க விட்டு உள்ளிருக்கும் பருப்புடன், புளியங்கொட்டைத் 
தோலும் சேர்த்து, அத்திப்பாலும் சோர்த்து வெண்ணெயுடன் 
சோர்த்து உட்கொள்ளவும். ் 

வெள்ளை நிற்கும், நீர் குத்தல், கழிச்சல் முதலான நோய் 

களும் தீரும். 

பெரும்பரட்டிற்கு *நரவல் மருந்து” 

வென டு அவைர 

நேராகும் நாவல்தோல் நின்ற வொதியந்தோல் 

கபராகவே குடிநீர் செய்து விட்டுச் -- சீராக 

ஆவினெய் பால் மதுரங் கரைத்துப் பாகமிட்டுண் 

தேவி பெரும்பாடு விட்டுச் செல் (74) 

(இ-ள்) 

நாகப்பட்டை ஓதியம்பட்டை 

இவ்விரண்டையும் வசைக்கு 1 பலம் எடுத்து, 8 மடங்கு சுத்த ஜலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி $ ஆச வற்றக் காய்ச்சி 
வடிக்கட்டி,
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பசுவின் பால் 1 படியும் 

பசுவின் நெய் ந iv 

இவைகளையும் சேர்த்து, அதிமதுரம் 1 பலம் எடுத்து தூள் 

செய்து போட்டு அடுப்பின் மேலேற்றிப் பதத்தில் ' இறக்கி 

வடிக்கட்டி உட்கொள்ளவும். 

ஸ்திரீகளுக்கு உண்டாகும் பெரும்பாடுகள் நிற்கும். 

  ௦ 

  

விப்,புருதிக்குத் “திரிபலாகிக் சிருகம்”” 
6 <x 

  

செல்லாத விப்புருதி சேர்திரிபலை 

சொல்லு மெனக்காய்ச்சி வடித்துப் , பிழிந்து--நில்லுமென்க 

முன்சொன்ன பூ வரைத்து முந்துஈறு நெய் பாலின் 

யன்புடனே காய்ச்சி யருந்து (78) 

(இ-ள்) 

கடுக்காய்த்தோல் நெல்லிவற்றல் 

தான்றித்தோல் 

இம் மூன்று மருந்தையும் வசைக்கு 1 பலம் வீதமெடுத்து 

இடித்துத் தண்ணீர் விட்டு அரைத்துப் 

பசுவின் நெய் 5 சோர் 

பசுவின் பால் 5 Ger 

விட்டுக் குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் 

இறக்கவும். 

இதில் ஒரு ஸ்பூனளவெடுத்துக் காய்ச்சியபயாலுடனே உட் 

கொள்ளவும், 

விப்புரு இகள் (கட்டிகள் ). தீரும். 

—— Ow
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கெர்ப் பவிப்புருதிக்குக் ''கள்ளிப்பரல் நெய்” 
—_— oO 

அருந்தும் பொழுதே கெர்ப்பவிப்புருதி யாறுமாம் 
திருந்து நறுநெய் நாழி சேர்த்திடவாம் -- வருந்து 

கள்ளிப்பாலுழக்குச் சற்றே பழம்புளியும் வாத்திடவாம் 

சேலையொத்த கண்ணாய் ! பதஞ்செற்று (76) 

(இ-ள்) 

பசுவின் நெய் 5 சோர் 

கள்ளிப்பால் 1 உழக்கு 

இவ்விரண்டையும் ஒன்று சுலந்து, பழம்புளி 1 பலம். 

சேர்த்து அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

இந்த நெய்யில் 1 ஸ்பூன் அளவெடுத்துப் பாலுடன் உட் 

கொள்ளவும். 

ஸ்திரீகளுக்கு உண்டாகும் கெர்ப்ப விப்புரு திகள் நீங்கும். 

பேதி அதிகமானால் மருந்தின் அளவைக் குறைத்து 
விடவும், 

வாதத்தீற்குக் '“கள்ளியெண்ணெய்'' 

௨0.௨௨. 

சேற்றிருந்த வாதஞ் சிதற மருந்துரைக்கில் 
லெற்றுமிலைக் கள்ளியெருக் கஞ்சாற்றில் -- வீற்றிருந் 

தாண்டு துடவேரரைத்து நேருமெண்ணெய் காய்ச்சி 

வரண்டு விடுமென்றே யறி (77)
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(இ-ள்) 

இல்ைக்கள்ளிச்சாறு | படி 

எருக்கஞ்சாறு 1 படி 

நல்லெண்ணெய் [ படி 

இவைகளை யொன்று சுலந்து, துடரி வேர் ஒரு பாக்கள 

வெடுத்து அரைத்து குழப்பி அடுப்பின் மேலேற்றி எரித்துப். 

பதத்தில் இறக்கவும், 

இந்த எண்ணெயை உள்ளுக்குங் கொடுத்து மேலும் 

பூசவும். 

எப்பேர்ப்பட்ட வாதநோய்களும் தரும், 

  

  

௦ 

மூலத்திற்குப் 'பிரண்டைச் சூரணம்: 
ஹக்கை 3. 

  

அறியும் பிரண்டை மகிழ் ஆனமனந்தாளுஞ் 

செறியும் புளியரணை சேர் கொடிவேல் - குறுகும் 

பொடியா மக்கரம் போற்றுமெண்ணெய் கெய்தேன் 

திடாமா மூலமேகுஞ் சேர். (78) 

(இ-ள்) 
பிரண்டை மகிழம்பட்டை 

மணத்தக்காளி புளியரணை 

கொடிவேலி வோர் 

இவைகளைச் சரியளவெடுத்துக் காயவைத்துக் கல்லுரலி 

லிட்டு நன்றாக இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து கொள்ளவும், 

இதற்குச் சரியளவு சீனி சேர்த்துக் கொள்ளவும்,
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நெய், எண்ணெய், தேன் இவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றுடன் 

சேர்த்துக் குழப்பி உட்கொள்ளவும், 

மூலச்சூடுகள் நிற்கும், 

ee eee 

கரது எழுச்சிக்கு “எருக்கிலை எண்ணெய்” 

—— 0 

  

சோர வெருக்கிலைச்சாறு சேர்ந்ததண்ணெய் சுக்குள்ளி 

கூறாம் வசம்பு முத்துங் கோஷ்டம் --நேராக 

விந்துவுடன் திப்பிலியும் ஏற்க வடி.காதிலிடு 

உந்திவிடு மெழுச்சிக் குரை (79) 

(இ-ள்) 
எருக்கிலைச்சாறு 1 சோர் 

நல்லெண்ணெய் 1 Ger 

இவைகளைச் சரியளவு சேர்த்துக் கலந்து, 

சுக்கு பூண்டு 
வசம்பு கொட்டைமுத்து 

கோஷ்டம் இந்துப்பு 

இப்பிலி 

இவைகளை வகைக்கு 1 வராகனெடை _ வீதம் எடுத்துப் 

பொடி செய்து போட்டுக் காய்ச்சி வடிக்கவும், 

“இந்த எண்ணையைக் காதுகளில் விட்டு வரவும்: எழுச்சிகள் 

தீரும்.
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சந்தி, பூதத்திற்கு “வசம்பு ஏண்ெய்:* 

௦ 

    

உரையுங் வசம்புள்ளி யுற்ற கடுகுங் காயம் 

திரையும் பாம்புகண்டம் 'பூறாகம்-- கரையும் 

மரைத்துவடி வேப்பெண்ணெ யானசந்தி பூதங் 

துரத்தி விடும் பூசுயுட் கொள்தானும் (80) 

(இ-ள்) 

வசம்பு பூண்டு 

கடுகு பெருங்காயம் 

பாம்புக்கண்டம் மண்ணுண்ணிப்பாம்பு 

இவைகளை வசைக்கு 1 வராகனெடை வீதமெடுத்துத் 

கண்ணீர் விட்டரைத்து, 

வேப்பெண்ணெய் 1 சேருடன் சலக்கி யடுப்பின் 'மேலேற்றி 
எரித்துப் பதத்தில் இறக்கவும், 

இத்தைலத்தை உள்ளுக்கு | ஸ்பூன் கொடுத்து, "மேலேயும் 

பூசவும். 

சந்நிகள், பூதம் முதலானவைகளும் தீரும். 

0   

  

அதிஸாரரத்திற்கு **மரதளைவித்து மருந்து” 
——- 9 —— 

தூறுமா முழுகங் கெட்டோ மருந்துரைக்கில் 

லாறுமா மாதளையின் வித்தரைத்து -- கூறுமா 

மான்பாலில் கொள்ள வகலும் பதினெட்டுந் 

தேன்பாகுஞ் சேர்மொழியாய்த் தேர்ந்து (81)
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(இ-ள் ) 

மாதுளை வித்தைப் பசுலின் பாலுடன் அரைத்து (1 பலம்) 
உட்கொள்ளவும், 

18 வகை அதிஸாரங்களும் தீரும். 
(ஆககவி 1844) 

—~ 0 oe 

பதார்த்த குண வர்க்கழ் 
௫ வெலை 

கடுக்காய் உத்பத்தி 
awe Qe 

  

ஒதங்கடைந் தமிர்த மும்பர்க்குண வளித்துப் 

பேதமற்றுகரும் பேர்மூதலாய்-- ீதியாய்த் 

தேறித் தெரித்ததுளி சூழேழ் கடுக்காய் மட் 
டத்தநோய் தணிக்கும் வந்து (1) 

(இ-ள்) 
பாற்கடலைக் கடைந்து அதிலிருந்து எழுந்த ௮மிர்தத்தைத் 

தேவர்களுக்கு இடும்போது, வெளியே தெரித்து விழுந்த 

அமிர்தத் துளிகளிலிருந்து ஏழுவகைக் சடுக்காய் மரங்கள் 

உண்டாயின. 

உலகத்தில் ஏற்படும் எல்லா நோய்களுக்கும் மருந்தாகும்: 

_—— O-—— 

7 வகை கடுக்கரயின் பெயர் 

————— டு 

  

விசையரோகிணி மேலாம் பிரதமை 
அசையா வழுதஞ் சீவந்தி--யிசையுந்
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திரியபயன் சிறந்த பேரேழாய் 

வசையின்றி நின்ற வந்து (2) 

(இ-ள்) 

விசையன், அரோகணி, .பிரதமை,; (பிரிதிவி) - அமுதம், 

சீவத்தி, திரிவிருத்தி, அபயன் என்று எழுவசைப்படும். . 

  

  ௦ 

விசயன் கடுக்காயின் குணம் 

  

கவடு 

விசைய னெனுங் கடுக்காய் மேவுங் குணந்தா 

னளசையாத வாத மகற்று -- மிசையாத 

பேய்ச்சுரைக்காய் போன்றிருக்கும் பேய்வளையீர் கண்டக்கா 

லாய்சகுரைக்காய் வேண்டாமது (3) 

(இ-ள்) 

விசையன் என்ற வகைக் சுடுக்காய் பேய்ச்சுரையின்: 

வடிவத்தைப் பெற்றிருக்கும். 

வாத நோயைத் தீர்க்கும். 

  

  

9 

அரேரசிணிக் கடுக்கரய்க் குணம் 

௦   

  

ஓது மரோகிணிதான் ஒன்றாக நால்வரியாய் 

காதிவரும் சீதமறும் காணலாம்--ரீதியினால் 

சித்தமொருமாஞ்சீவ னிலை நிறுத்தும் தேன்மொழியாய்! 

உத்தமமாங் கண்டா யுரை (4) 

33
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(இ-ள்) 

அரோடுணி என்ற வகைக் சுடுக்காய் 4 பிளவுகளுள்ளதாக 
இருக்கும். 

தளத்தை மாற்றும், உயிரையும். நிலைநிறுத்தக் கூடியது. 
மிகவும் குணமுடையது, 

பிரதமைக் கடுக்கரயின் குணம் 

ny, வலையை 

தோற்றும் பிரதமை தான்தோல் சிறுகி யுள்சதையாய் 

மாற்றும் வயதளிக்கும் மானனையீர் | -- போற்றுங்கால். 

சிக்கிலம் வந்துதிக்குந் துடியிடையீர்க் கொண்டக்கால் 

நிக்கும் மலம்போமே நிகழ்ந்து (3) 

(இ-ள்) 
பிரதமை என்ற வகைக்கடுக்காயின் தோல் மெல்லியதாக 

வும், சதைப்பற்றுள்ளதாகவும் இருக்கும். 

இதனை யுட்கொண்டால் வயது அதிகரிக்கும். தாது 

புஷ்டியையும் கொடுக்கும். மலச்சிக்கலும் இரும், 

—m, (me 

அமுதம் என்னும் கடுக்காயின் குணங்கள் 

Si cen 

அழுதமெனும் கடுக்காய் அதனின் ருணந்தான் 
குழுதமெனு மானனையீர் கூறக் -. கழுதமாய்த் 

தோற்றுஞ் சதைபெரிதாய்த் தொல்புவியோர் கொண்டக்கால் 
சேற்றுமங்கள். போமே தெளிந்து (6)
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சதைப் பற்றுள்ளதாக இருக்கும், 

இதனை உபயோகித்தால் கபங்கள் தீரும், 

  

  

சீவந்திக் கடுக்கரயின் குண்ம் 
QO meee 

  

சீவந்தி யென்னும் கடுக்காய் :நிறமுரைக்கில் 

பாவக .,நூல்..வல்லோர் பகருங்கால் -- ஆயவந்:த 

பொன்னிறமே மாயிருக்கும் போகாத மூலத்தைப் 

பன்னியமே யாக்குமது (7) 

(இ-ள்) 

இதன் நிறம் பொன்னைப் போன்றிருக்கும், 

மூலத்தைப் போக்கக் கூடிய சக்தி வாய்ந்தது. 

  

ணை 5] 

தீரிபதை' (தரிவ்ருத்)- என்ற -கடுக்கரமின் . ருணம் 

ககக (0   

முந்துந் திரிபதைதான் மூணுவரியாயிருக்கும் 

் கொந்தலரும் பூங்குழலாய்க் -கொன்றைக்கால் --: வந்த 
விரணங்களெல்லாம் விடுவிக்கும் மேலே 

மரணந் தவிர்க்கு மேவந்து (8) 

(இ-ள்) 

இதன் மேல் 3 வரிகள் இருக்கும், 

இதனை உட்கொண்டால் விரணங்கள் தீரும், மற்றும் 

ஆயுளையும் விருத்தி செய்து மரணத்தைப் போக்கும். 

அணைகள் (0) அமை.
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அபயன் AaAGdasufosr குணம் 

வெல்லை (0) சலவை 

கண்டாலபயன் கடுக்காய் கறுத்திருக்கும் 
கொண்டாலதன் குணத்தைக் கூறுங்கால் -- பண்டாரஞ் 
சாற்றுகின்ற நோய்கள பல தப்பாம 

லாற்றி விடுங் கண்டாயது (9) 

(இ-ள்) 
இது கறுநிறமாயிருக்கும், 

தேக்த்திலேற்படும் பற்பல நோய்களுக்கும் குணமுண்டாகும். 

அடுத்த செய்யுளைப் பார்க்கவும், 

    

௦ 

சுடுக்கரயின் பெரதுக் குணம் 

    

௦ 

கடுக்காய் நுகரச் சுவாசமுடன் காச 

மடுக்காகும் பீலிகை மானாக -- மிடுக்காம் 

பெருக்துடையில் வாதம் பெருகுங்குணம் வாய் 8 

ரருந்து மரோசிகம் போமாங்கு (10) 

(இ-ள்) 

சவாசம், காசம், பீலிகை, பெருந்துடையில் சேரும் வாதம் 

வாயிலிருந்து நீர் ஊறுதல், அரோசகம் முதலானவை நீங்கும். 

  

QQ meted 

கடுக்கரய்க்கும், தாயரருக்கும் உள்ள பேதம் 
——- O 

  

eQsarys Brum sare கொக்குங் கண்டீர் 
கடுக்காயோ. ஒன்றங்கதிகம் -- மடுக்காயோ
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வன்மிணியைத் தீர்க்குமருந்தாகு மாதாவோ 

னென் செய் வேனன்றி ரங்குவாள் (11) 

(இ-ள்) 
கடுக்காயும், தாயாரும் சரிசமானமாகவே இருந்தாலும் 

கடுக்காய் கொஞ்சம் சிறப்புடையது, கடுக்காயோவெனில் உட் 

"“கொண்டவளவில் நோயைத் தானாக தீர்க்கும் சக்தி உள்ளது. 

தாயாரோ, தோயைப் பார்த்து நான் என் செய்வேன்? என்று 

வருந்துவாள். 

குறிப்பு: 
அகஸ்தியர் குண வாகடத்தில் 

கடுக்காயுந் தாயுங்கருதி லொன்றேன்றாலும் 

கடுக்காய்த் தாய்க்கதிகங் காண் 8- கடுக்காய் நோய் 

ஒட்டியுடற் றேற்றும் உற்றவன்னையோ சுவைகள் 

ஊட்டியுடற் றேற்று முவந்து 

என்று காணப்படுகிற து. 

    

பரகலின் குணம் 

  

  ௦ 

கார வல்லியின் கொடிதான் கண்டமட்டில் தோஷம் 
போம் பன்றிக் காய்முறிப் பாஷாணந்--தூரத் 

துரத்தி விடுமே பழந்தான் சொல்லரிய மேகம் 

விரத்தரைப்போ லாசை விடும் (12) 

(இ-ள்) 
திரிதோஷங்களை நீக்கும். பாகல்கொடி, காயோ பாஷாணாதி 

களை முறிக்கும் சக்தி வாய்ந்தது. 

பழம்-நீரிழி (மேகம்) வைப் போக்கும்.
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கத்தரிக்காபின் குணம் 

௦   

  

கத்தரிக்காய் பித்தங் கார்க்கும் கனிந்தபழம் 
முற்றிவரு: மய்யமுறிந்து போம்--முற்றுமுன்னே 
பிஞ்சான கத்தரிக்காய் பேசுந் திரிதோஷ 

மஞ்சியே போகு மகன்று (13) 

(இ-ள்) 
கத்திரிக்காய் --பித்தத்தை யஇசரிக்கும். 

கத்திரிப்பழம்--கபத்தைக் குறைக்கும், 

கத்திரிப்பிஞ்சு--திரிதோஷ சமனம் அளிக்கும். 

    

9 

இதுவுமது 
9 

    

பண்டு மாண்டக் கிரந்திகள் வந்திடு 
முண்ட விட்டகை தினவுமுண் டாக்கிவிடும் 
நண்டு கட்டுங் குரங்கது வாய்விடும் 
கண்டு விட்டது சுந்திரிக் காயதே (14) 

(@ - &) 
கத்திரிக்காயை யதிகமாக உபயோகித்தால் இரத், அரிப்பு 

முதலானவைகளை யுண்டாக்கும். 

—— Qa 

திரரக்ஷையின் குணங்கள் 

வகை 0). கலவை 

முந்திரிகைக் கனிமுந்தாது மந்தமாம் 
கந்தமலர் குழலாய்க்: கண்ணுக்காம்-வந்து
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சுரக்கு மிகுதாப சோபமகன்று கார்க்கும் 

பிரமேகம் போகுங் காண் (18) 

(இ-ள்) 

திரிதோஷ சமணம் செய்யும் -- கண்களைச் சுற்றிய வீக்கம், 
காங்கை,உடல் வீக்கம் முதலானவைகளை நீக்கும். பிரமேகமும் 

தீரும். 

  

cos 

அதிமதுரம், பேரீச்சம்,பழம் இவைகளின் குணம் 

    ௦ 

அதிமதுரம் பேரீச்சுக் கான, குணந்தான் 

கோதி மருவாய்ப் பித்தங் குறுகாத் -- துதி மருவாய் 

நீரது வுண்டாம் நிலையாகத் தாபம் போம் 

பாரறியச்: சொன்னோம் பகர் (18) 

(இ-ள்) 

பித்தத்தைச் சமனப்படுத்தும் -- தேகத்திலுள்ள காங் 

சையைத் தணிக்கும். 

  

௦ 

  

மரங்கரய், நெல்லிக்காய் இவைகளின் குணம் 

௦ 

  

  

டிரங்கய்க்கு வாடென வன்கிரந்தி யுண்டாகும் 

தாங்காது தீபனமுந் தான்போக்கும் -- நீங்காதே 

நெல்லியின் காய்க்கு நேரதியச் சீதளமாய்ச் 

சொல்லும் பிரமேகம் போஞ்சொல் (17) 

(இ-ள்) 
மாங்காய் பொதுவாகக் கிரந்தியை யுண்டாக்கும்.
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நெல்லிக்காயினால் தளம் அதிகரிக்கும், பிரமேசுரோகள் ரைப் 

சியமதிகெம்ந்,ங் தீரும், 

    

பசுவின் பரலின் குணம் 

— 9 

சிறுகாலைக் கறந்த பாலிளைப்புத் தீர்க்கு 

முறுகாலைத் தீபனமுண்டாகும் -.. மிறுகாலை 

தாதெழும்பு மென்றேன் தப்பாதுலகறியப் 

போதருந்து மாமாலைப் போது (18) 

(இ-ள்) 

காலையில் கறந்த பாலையுட் கொண்டால் இள்ப்புத் தீரும். 
சாயங்காலத்தில் கறந்தபால் பசியைத்தரும், சாயங்காலத்திலும் 

பாலை அருந்தலாம். 
கழலக நக. 

௯றந்த பரலின்” குணம் 
(0 அவயவம் 

  

பகல் கறந்தமால் பலனாம் பாலனாகும் விருத்தன் 

விகற்பற அயர்போக்கும் விட்டே -- சகத்தில் 

மிருசீ தளமா மெய்மினுக்குச் சேராதுட் காய்ச்ச 

லனல் தாதவிழும் பூங்குழாய்ச் சாற்று (19) 

(இ-ள்) 

. உடலுக்குப் பலத்தையளிக்கும், கிழவரும் வாலிபராவர். 

அயர்ச்சியை நீக்கும், குடலில் ”தளம் சேருது உட்காய்ச்சல் 
நீங்கும்,
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இரவில் பால் சரப்பீடுவதன் குணம் 

  

௦ 

  

இரவில் பால் கண்ணிலெழு நோயகற்றும் 
 பாகமுமாய் கோய்தணியப் பார்க்கும்- காதல் மே 
லத்திவம் பன்னவிழி யாயிழையே! மாந்தர்க்குப் 
பத்தியாமா மென்றே பகர் (20) 

(இ-ள்) 

இரவில் பால் சாப்பிடுவதனால் கண்ணோய்கள் அகலும். 
பற்பல தேக நோய்களையுஞ் சமனஞ்செய்யும். பத்தியமான 

ஆகாரம். 

    

பரலாடை (ஏடு) யின் குணம் 

௦ 

    

| பாலாடை பித்தமொடு சத்திபோம் பண்பாக 

மாலாடை மூர்ச்சை போமார் பலனாகும்--மேலாடை 
- தாதுமிகு தீபனமா மென்றே தனிந்தவர்க்கு 

போதனமயா மாதே புகல் (21) 

(இ-ள்) 

இதனை உட்கொண்டால் பித்தம், வாந்தி, மூர்ச்சை 

முதலான ரோசங்கள் தீரும், பசியை விருத்தி செய்யும், 

  

௦ 

  

ஆடைத்தமிரின் குணம் 

——— 0)   

ஆடையது வாங்குந் தயிர்பின் வினையறுக்கு 

நாடிவரும் கிரிச்சம் நாடாது -- தேடிமிகு
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யீண்டுங் கிராணியே மில மேகந்தான் போக்கும் 
தாண்டுங் கயற் கண்ணாய்! சாத்து (22) 

(இ-ள்) 

நாளாவட்டத்தில்: சிரமத்தை யுண்டாக்கும் கரிச்ரம் (மூத்ர 
கிரிச்ரம்) நீங்கும், கராணிக் கழிச்சலுக்கும், பிரமேகத்திற்கும் 
இதமளிக்கும், 

வவட பட படலை 

பசுவின் பரலின் குணங்கள் 

——0 

  

நெய்யருகிற் கண்குளிரும் ரீழ்சுக்கில முண்டாம் 
வெய்யபசி யுண்டாய் விடும் பித்தம்-- மொய் குழலா 

யுள்வெக்கைய் போக்கு முயிரை நிலை நிறுத்துங் 
கொள் வித்தன் பால்குணம் (23) 

(இ-ள்) 

கண்கள் குளிர்ச்சியாகும், சுக்கிலத்தை அதிகரிக்கும், uA 
யுண்டாகும், பித்த ரோகங்களைச் சமனம் செய்யும், தேககாங் 
கையை நீக்கி, உயிரை நிலைநிறுத்தும். இவைகளும் பசுவின் 
பாலின் குணங்களாகும், 

  ௦ 

  

நெய்யின் குணம் 

meee (C) eee 

நெய்யதனிற் குணமேதன்னில் நைப்பொடு குளிர்ச்சியுண்டாம் 
செய்யகண் புருவம்நெற்றி சிறந்தரீழ் வலிப்புப் போசு 
மெய்யெல்லாய் கழையுண்டாகும் விழியிஸிலொளிவுண்டாகும் 
பைய பொட்டிறமே யாரும்பத்திய நோய்கள் போடே (24)
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(இ-ள்) 

உடலில் மினுமினுப்பைத் தரும், குளிர்ச்சியுண்டாக்கும், 

கண், புருவங்கள், நெற்றி முதலான உறுப்புக்களுக்கு வலுவை 

தரும், வலிப்பை நீக்கும். சரீர்த்துல்: வனப்பு மிகும்; விழி 

களில் பிரகாசம் அதிகரிக்கும். சரீர காந்தியும் பொன்னிற 
மாகும். மற்றும் பல நோய்களும் அகலும். 

கணவனை (0) கணைய 

இதுவுமது. 
எவை இ வவர 

புத்திதரும் மெய்யழகு போதந்தறு. ஈயனம்- 

மெத்த வெளியுண்டாய் விடும்பித்தம்-- சத்தியமே 

வாதமுட னய்யம். வறட்சியும் போம் மாதுஈல்லாய் ! 

கோதில்லா நெய்யின் குணம் (28) 

(இ-ள்) 

புத்தி கூர்மையைத் தரும், மேனியின் அழகும் அதிகரிக் 

கும். கண்கள் பிராகாசிக்கும். பித்தமும் குறையும், வாத 
மூடன், கபமும் நீங்கும். வறட்சியம் இரும், 

இவைகள் சுத்தமான நெய்யின். குணங்களாகும். 

——O ae 

தேத்தரன் வித்தின் குணம் 

——— CD was 

தேத்தான் வித்தின் குணத்தைத்: தெளிந்து. தான்: 
சாற்றிடும்படி. கேட்டிடுந் தையலே !1--ஆற்று மிந்த
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பிரமேக மடங்கலும் போத்துவார் கண்ணின் 
திரிதோஷம் போக்குமே தான் (26) 

(இ-ள்) 
பிரமேகம் நீங்கும் கண்களிலேற்படும் திரிதோஷங்களும் 

இரும், 

—_— O— 

சிரரம்பின் குணம் 

— Oo —— 

தேவதாஎ புட்பகிராம் பைத்தினங் கொள்ளில் 

தேவதாள வந்து தெரிசிப்பார்--தேவதாதி 
எங்கே தானென்றே மாந்திருப்பளே 

பங்கே நகைமுத்தைப் பார்த்து (27) 

(இ.ள்) 

கராம்பைத் இனம் உட்கொண்டாலும் தேவர்களும் அனு 

கூலம் செய்வார்கள். 

—_——-0 எனல 

சீரகத்தின் குணம் 
——. 0. 

வாயுவடையாது வந்தபிணி சேராது 

காயம் நெகிழாது கண்குளிருமே-- ஓயாமல் 
காரளகப் பெண்மயிலே ! கைகண்ட தித்தனையும் 
சீரகத்தைத் தின்னத் தினம் (28) 

(இ-ள்) | 
தேகத்தில் வாயு தீரும், நோய்கள் வராது - உடல் தள 

ராது. கண்களில் குளிர்ச்சி யுண்டாகும் - இவைகள் ரகத்தைச் 
சாப்பிடுவதாலேற்படும் குறிகளாகும், 

_— o-—
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சுக்கின் குணம் 

——wre ae 

சுக்குமிகத் தாதுவாம் சொல்லரிய தீபனமா 

-மிக்கவரு மாமம்போ மெல்லி ஈல்லீர் -- தக்கதொரு 

மூக்குரீர்ந் பாய்ச்சல் மோம் மூலரோகத் தினொடு 

தாக்கும் தாரோய் போகுந்தான் (20) 

(இ-ள்) 

தாது புஷ்டியளிக்கும். தபனம் உண்டாகும். ஆமம் போகும், 
மூக்கு ஒழுகுதல், நீர்ப்பாய்ச்சல், மூல ரோகம் இரும், 

—— Ome 

இஞ்சியின் குணங்கள் 
— ட அமைய 

இஞ்சிக்கு வாத மிருமலது தோற்றாது 
் வஞ்சிக்கு சோபமது மாத்திவிக்கு -- மிஞ்சவரு 

சூலைசய ரோகமது தோற்றாது சொல்லுங்கால் 

வேலனையக் கண்ணாய்! விதி (30) 

(இ-ள்) 

வாதம், இருமல் இவை நீங்கும் - உடல் வீக்கம் மாறும், 
சூலை, க்ஷயம் முதலான நோய்கள் இரும், 

oe) னைக். 

பெரன்னாங்காணிக் குணம் 
வெல்லை (0) வவ 

பொன்னாங்காணிக் குணந்தான் போம் பீலிகை தீபனமாங் 

கண்ணாகங் காந்திதருங் காணுங்கால் -- முன்னாக
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மூல்ரோகந்தான் -முமலாது -கண்ணிஜஷனோ 

காலில் வாழ் வாதமும் போங்காண் (31) 

(இ-ள்) 

பீலிகை,. (வயிற்றுக் கட்டி) இரும், ப கொடுக்கும், கண் 
களில் பார்வை யதிகரிக்கும், மூல நோயும் குணமாகும். சாலி 
“லேற்படும் வாயுவும் தீரும். 

a 

-மரத்கனியின் குணம் . 

ewe () ree 

வேதசத்திய மாக விளம்பினோக் 

தாதுவத்திக்கும் தம்பனமாவ் கனி 

போகும் வத்திக்கும் புண்காயம்-வர்டு 

வாதபித்தச் சிலேற்றும மாற்றுமே (32) 

(இ-ள்) 

தாது புஷ்டியளிக்கும், போகம் .அதிகரிக்கும். .புண் காயம் 

முதலானவைகளும் தீரும், வாத பித்த கபங்களும் சமனமடை 

யும். 
— 

சரறணை வேரின் குணம் 

— என 

காதமங்கண மடவீர்! - கண்டங்கா லெயெழுந்து 
பாதங்கழுவிச் சாறணைவேர் பச்சை தின்னச் - சீதங் 

காசம் சிறிதேமல் கிரங்கு குஷ்டம் தழுதளை நோய் 
வாதங் காதங் காதமரைப் போமற்றும் பிணிகள் வாராதே 

(இ-ள்) 

அதிகாலையில் எழுந்து காலை நன்றாகக் கழுவிச் சாறணை 
வேரைப் பிடிங்கப் பச்சையாகத் தின்னவும்,
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சீதம், காசம், தேமல், சிரங்கு, குஷ்டம், தழுதாளை நோம், 
வாதம் முதலான வியாதிகள் இரும். 

மேரரின் குணம் 

  

உண்டியருப்பனவும் முண்பது: ரோய் .தீர்ப்பனவுர் 
தண்டு போல நின்றுடலத் -தாங்குவதுந் 

துண்ட மறவார் கொடவார் கொடவார் வென்னும் வன்ழுலையீர் 
மோர் கொள்வார் மோர்கொள்வார் மோர் (34) 

(இ-ள்) 

சாப்பாட்டைச் சீரணிக்கும். பற்பல நோய்களையும் 

தீர்க்கும், உடலையும் தாங்கும் சக்தியை யளிக்கும், இவை 
மோர் சாப்பிடுவதனாலேற்படும் குணங்களாகும். 

தேசு ஆரேரக்யத்தை பேணும் நெறிகள் 
வைக டு னன்ன 

திண்ணமிரண்டு மட்க்காமற் சிக்காமற் 

பெண்ணின்பா லாசை பெருக்காமல்--உண்ணுங்கால் 

நீர்ருக்கி மோர்பெருக்கி' ரெய்யுருக்கி யுண்பார்தம் 
பேருரைக்கப் போமே பிணி (38) 

(இ-ல்) 

மூல மூத்திரங்களை அடக்காமலும், ஸ்தரீகலிடம் அதிகமான 
ஆசையை வைக்காமலும், சாப்பிடும் போது நீரைக் கொதிக்க 

வைத்தும், மோரை விளாவியும், நெய்யை உருக்கியும் உண்டு 

வந்தால், தேகத்தை வருத்தும் பற்பல பிணிகள் போம்.
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கொள்ளின் குணம் 
—o-— 

சொல்லுங் கொள்ளருசி களிருமல் தோனாது 
மல்லிய வஞ்சி மருதமாந்--தொல்லுலகி 
லய்யமிகு தாப மகத்திவிக்கு மப்பொழுதே 
தைய நல்லாய் ! மாந்தர்க்கிது தான் (36) 

(இஸ்) 

கொள்ளை உட்கொள்ளுவதனால் அரசி, இருமல் இவை 
தீரும், தேககாங்கையை நீக்கும், 

et [0] அணா 

நெல்லிக்காய் அருநெல்லிக்கரய் 

இவைகளின் குணம் 
—)Q —— 

நெல்லிகாய்தான் குளுர்ச்சி ரீள்புளிப்பு வாதம்போம் 

சொல்லில் துவர்தான் துரிசறுக்கும்--நல்லாய் 

யருநெல்லிதாக மகத்துமது மல்லாமற் 

தரியா திருமலென்று சாற்று (37) 

(இ-ள்) 

நெல்லிக்காய் குளிர்ச்சியைத் தரும். புளிக்கும். வாத 

தோய்கள் நீங்கும். துவர்ப்பு சுவையும் உண்டு. 

அருதெல்லிக்காய் தாகத்தைத் தீர்க்கும். இருமலும் 

போம், 
—— 0 ———= 

ஊர்க்குருவி மரம்ஸத்தீன் குணம் 

—— (0) எனைய 

மருவிய அய்யம்பித்தம் வாதமுஞ் சுரழுந்தீரு - 
பெருகிய போகழுண்டாம் பிறகிடு பிளவை மீளும்
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கருகிய மேனிரீங்கிக் காயழு மொளிவுண்டாகு 

முருவழுந் திறமேயாகு மூர்க்குருவிச் சாறுண்ணே 

(இ-ள்) 

கபம், பித்தம், வாதம் முதலான திரிதோஷங்களும் சமன 

மடையும். ஜ்வரம் நீங்கும். தாதுபுஷ்டியைத் தரும். பிளவைக் 

கும் நல்லது, கருநிறமான தேக்த்திற்குக் காந்தி உண்டாகும், 

உருவமும் வனப்புள்ளதாக ஆகும். 

இவை உளர்க்குருவியின் குணங்களாகும். 

(38) 

—— 0 ee 

கரடை மரம்சத்நின் ருணம் 

en ee 

வற்றிய உடம்புண் டென்னும் வாதபித்தந் தான்தீருஞ் 

சுத்திய கிராணிகுன்மஞ் சூழ்பல சுவாசகாசம் 

முற்றிடுங் கண்ணும் புண்ணு முறுபிணியோடிப் போகும்: 

போற்றிடிற் காடைச்சாறு பிராண்னுக் கழகா மென்னே (39) 

(இ-ள்) 
இளைத்த உடம்பு பெருக்கும். வாத பித்தங்கள் நீங்கும், 

இராணி, குன்ம௰ம், சுவாசகாசம், கண்ணோய், புண்கள் முதலா 

னவை நீங்கும். பிராணனுக்கும் ஹிதமானது. 

ம] அலகாக. 

  

சிவலிறைச்சி அதாவது கவுதரரி 

யிறைச்சியின் குணம் 

(0 அணைகளை 

  

சிவலிறைச்சிப் பித்தமது சேத்துமத்தை மாற்றும் 

அவமத்த பத்தியமு மாகும் -புவியுள் நல்லீர் 

34
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வீங்கு பலனென்னு விதிப்படியே வித்தனையு 

மொங்கு கவுதாரிக் குரை (49) 

(இ-ள்) 

இவலின் இறைச்சி, பித்தம், சுபம் முகதுலான ேோதோஷங்கஃைச் 

சமனம் செய்யும், பத்தியத்திற்கு நல்லது. 

சவுதாரி மாம்ஸம் பலத்தைத் தரும். 

  

ட அணைய 

கரும்பூச்சரறு, சர்க்கரை, வெல்லம் 

இனவகளின் குணம் 

  

0 —— 

கரும்பினில் ர சத்தைக் கொள்ளில் கபமறுங் காய்ச்சு வெல்லம் 

விரும்பியே கொள்வீராகில் மேகத்திற்காகா தென்னுவ் 

கரும்பு சர்க்கரையைக் கொண்டால் சாந்தமாய் பசிகள்தாலுஞ் 
சுரும்பெனும் சிழிமினாளே! சோதினைக் கண்டதாமே (41) 

(இ-ள்) 

கருப்பஞ் சாற்றை யுட்கொண்டால் சுபம் நீங்கும். 

வெல்லத்தை விரும்பிச் சாப்பிட்டால் மேகரோகம் அதிக 
மாகும், கருப்பஞ் சர்க்கரைப் பயை மந்திக்கும், 

  

QQ aa 

கரும்பின் குணம் 

  

nee OF 

செங்கரும் பதனிற்சாறு சேர்ந்திடும் பித்தரோக ் 

மங்கில்ரஸ் தாளிதானு மகன்றீடும் தாபமெல்லா
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மிங்கிவை புல்லக்கண்ட னேகிடும் வாதங்கண்டாய் 

கங்குல் நேர் விழிமினாளே ! கரும்பினிற் குணங்கள் தாமே 

(42) 
(இ-ள்) 

செங்கரும்புச்சாறு பித்தரோகத்தை யுண்டாக்கும், ரஸ் 

தாளிக் கரும்புச்சாறு தேககாங்கையை நீக்கும், புல்லக்கண்டன் 
என்ற வகைக் சுரும்பின் சாறு வாதரோகங்களை நீக்கும். 

    

௦ 

நல்லெண்ணெயின் குணம் 

  

௦ 

  

எண்ணெயிற் குணமேதென்னி லிளமையுமொளி வுண்டாகும் 

கண்ணினிற் விழியும் கோயுங் காசமுங் கனிவுமற்றும் 

புண்ணினிற் நோவுபோக்கும் புணிற்தடற் பொறிவுமாறுக். 

திண்ணிய கயழுங் காத்துஞ் சிரசினில் ரத்தம் போமே (43) 

(இ-ள்) 
தேகத்தில் இளமையும், ஓளியும் கொடுக்கும், கண்களில் 

ஏற்படும் தோய்சுஷம், விழிநோய்களும், காச ரோகங்களும் 
மாறும். புண்ணில் இருக்கும் வலியைத் தவிர்க்கும். புண்களில் 

ஏற்படும் சதை வளர்ச்சியையும் குறைக்கும், கபத்தை 

நீக்கி, இரசினிலிருந்து (மூக்கிலிருந்து) வெளியாகும் ரத்தம் 

நீங்கும், 

tome () ne 

ஆமணக்ககண்ணெயின் குணம் 

    

௦ 

ஆமணக்கெண் ணெய்தன்னை யாதலமறியக் கேள்பின் 

பூமணச்சந்து தோறும் பொருந்திய வாதம் போக்கும்
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சீமணத் தானும் வாராதிகழ்வுடன் விரைய முண்டாந் 

தீமணக் குடலில் வாதஞ் சேர்குடல் ஏத்தம் போமே (44) 

(இ-ள்) 
மூட்டுகளில் தங்கும் வாதம் இரும், குடல் வாதம், குடலி 

லிருந்து ர.த்தம் வெளியா தலும் நிற்கும். 

  

பெ மையம்? 

அபத்திய, பத்திய பதரர்த்தங்கள் 

ட எவை 

  

மானே ! கேளாய் வயரொழுகி மருந்து தின்வாராமாகில் 

கானே திரியுமூர்க்குருவி காடையிடும்பி சிவலாமை 

தானே யாருழு யலில்தரித்த குளத்திற் கருவாடா 

மீனே தின்பா ராமாகில் மீண்டநோயும் வெகுவாமே (45) 

(இ-ள்) 

ஊர்க்குருவி, இறைச்சி. காடை, உடும்பு, சிவல், ஆமை, 

மூயல் முதலானவைகள் இறைச்சி பத்தியமாகும். 

மீன், சுருவாடு இவைகள் அபத்திய பதார்த்தங்களாகும். 

    

௦ 

கிரரணிக்கு மநந்துகள் 

  

௦ 

  

அத்திப் பிஞ்சுங் கருவாழை யதனின் பிஞ்சும் பூவாகும் 

கத்திரிப்பிஞ்சு மூர்க்கருவி காடையுடும்பு சிவலாமை 

சுத்தி கிராணிபோங் கழிஞ்சு சொன்னார் மருந்தருந்தில் 
| புத்தி யுடனே யிவையருந்தப் பொல்லாப் பெல்லாம் 

போந்தானே. (46)
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(இ-ள்) 

அத்திப்பிஞ்சு, கருவாழைப் பிஞ்சு, கருவாழைப்பூ, கத்தரிப் 
பிஞ்சு , ஊர்க்குருவி, காடை, உடும்பு, இவல், ஆமை இவைகளின் 

இறைச்சி முதலானவைகள் இகராணிக்கு -ஹிதமானது. 

_—_—_ oO -—— 

பத்திய பதரர்த்தங்கள் 

— OO —— 

வேண்டிய மருந்துண்போர்க்கு விராலொடு குறவை தேளி 
மாண்டிடு மயிரைசன்னை யவற்றொடுசுறாவு மாகு 

மீண்டிடு மிகுநெய் தோலி இவையின்மீ னருந்தலாகு 

மீண்டிவை யுலர்ந்த தாகும் விரைமலர்க் குழலினாளே! (47) 

(இ-ள்) 

விரால் மீன், குறவை, மயிரசன்னை, சுரு இவைகளின் 
கருவாடு பத்தியபதார்த்தர்களாகும், நெய்யும் சேர்த்துச் 

கொள்ளவும். 

௦ 

    

நீரரகரரத்தின் குணம் 
சை, இநத டவ 

வாதபித்தச் லேத்துமத்தை மாற்றிவறட்சிக் .கெடுந்தாது 
தாதுமெத்த வர்த்திக்குந் தாகமும் போம்--மாதுநல்லாய் 

வாராகாரம் பெருகும் வாய்மதுர முண்டாரும் 
ரீராகாரச் சோற்று Sr 

(இ-ள்) | 

வாத, பித்த, கபம் என்ற திரிதோஷங்களையும் சுண்ணம் 

செய்யும் வறட்சியை நீக்கும். ;தாதுபுஷ்டியுண்டாகும். தாசம் 

(48)
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இரும். பசியைத் தாண்டும். வாய் இனிக்கும். இவை பழைய அமுதின் நீராசாரத்தின் குணங்களாகும், 

  

O அவையள் 

தரம்பூலத்தின் குணம் 
௦ 

    

ஓதுகின்ற கஷாயத்தில் ஈல்லதாமுதர சுத்தி 
தருங் கிருமி நாசமாம் 

வாதபித்தந் தம்பனத்துக்கு ஈல்லாதா மதனக் 

கொட்டியும் மலத்தை யறுந்திடுந் 

தாதுவர்த்திக்குந் தாகமுந் தீர்ந்திடு தாவியேவரு 

சோபந்த விர்த்திடு 

வாதுசெய்திடும் தாம்பூலச் சேர்வையை 

வகருத்ததன் முனி மட்டினில் தின்னவே (49) 

(இ-ள்) 

சகஷாயரஸம் தாம்பூலத்தில் மேலிட்டிருப்பதால் வயிற்றைச் 
சுத்திசெய்யும், வாய்க்கருமி, உதரக்கிருமி முதலானவைகளை 
நாசம் செய்யும். வாதம், பித்தம் இவைகளை யதிகரிக்கச் 
செய்யும். கம்பனத்தைத்தரும், மலச்சிக்கல் போம், தாதுவ்ருத்தி 
யுண்டாகும். தாகம் இரும், வீக்கம் குறையும்: இக்குணங்கள் 
தாம்பூலம் தரிப்பதின் குறிகளாகும். 

  

0 ene 

தரம்பூலம் அதிகமாக தரி.ப்.பதன் குறிகள் 
[0 வகக்டைஅவை 

  

சாத்திரப்படியே மீறத் தாம்பூல மிகவே கொண்டால் 
சேர்த்திடு பித்தரோகம் செய்யகண் புகைந்து காட்டும்
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ஆற்றுமம் வத்திப் போகுமந்தமும் வேரேயாகு 
மாற்றிட மருந்துமில்லை மதுவுண்பார் வசமா வாரே (50) 

(இ-ள்) 

சாஸ்திரத்தை மீறி (இனம் 3 தடவைக்கு மேல்) தாம்பூ 

லத்தை அதிகமாக உபயோகித்தால், பித்தம் அதிகரிக்கும், 

சுண்பார்வை குறையும். உடல் மெலியும் படியும் மந்தமாகும், 

இதற்கு யாதொரு மருந்தும் கிடையாது, மதுபானம் செய்த 

வரைப் போலாவர், 

    

நாரத்தம் பிஞ்சின் குணம் 

வென 

  

விளையாது திரள் தீபனழுண்டாம் போதவயத்தில் 

பொருமலும் போம்--மாதேகேள் 

எச்ச வயித்தில் எரிபுழுச் சாம 

நாரத்தங் கச்சலதனை யருந்தீர் காண் (51) 

(இ-ள்) 

பசியைத் தாண்டும். வயிற்றுப் பொருமல் குறையும், வயிற் 

லிலுண்டாகும். எரிப்புமுக்கள் சாகும். 

  

ட 

  

வெங்காயத்தின் குணம் 

0   

  

ஈரவெங் காயந்தன்னை யிகல்பெற வுரித்துட்கொண்டால் 

பாரெல்லாம் புகழாம் சொன்னோம் பருகியதாகம் போக்கும் 

நேரிய மாந்தர் மர்க்காம் நிகரில்லா வீசிப்போகு 

மூரைவிட் டோடுமென்று உரைத்தனர் முனிவர் தாமே | (52)
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(@ - sx) 
வெங்காயத்தை உரித்துச் சாப்பிட்டுவரத் தாகம் தீரும்: 

மற்றும் பற்பல பிணிகளுந் இரும். 

    

௦ 

வரழைரக் கரயின் குணம் 

  

வலை. (0) 

சாலவுட லந்தான் பருக்குந் தக்கவுதர மிகவுங்கண் 
டாதேயவுடன் கூடுங்காசங் கண்டக் கிரந்தியறும் 

வாலவயத்தில் கடுப்பகலும் வாய்ரீர் வாயுதான் தீருங் 
கோல வாழைக் காயினுட குணத்தைச் செப்பகுறிப் 

பிதுவே (53) 

(இ-ள்) 
உடம்பு பருக்கும். உதர நோய்களும் அகலும். இருமல், 

தொண்டையியேற்படும் கிரந்தி, வயிற்றுக் சுடுப்பு, வாய் நீருரல் 

வாயு முதலான பற்பல எியாதிகளும் தீரும், 

  

மரதளம் பழத்தின் குணம் 

௦ 

    

சீதள முலையினாளே! சிறந்த விப் பழத்தை வாங்கிக் 
கோதறப் பிழிந்துகொண்டு கற்கண்டுச் சீனிகூட்டி 
நாதவிற் நாத்தன்னில் நாசமாம் நற்தாபம் போம் 
மாதளம் பழத்தின் சாறுமறுவிட வல்லார் தானே (54) 

(இ-ள்) 
மாதளம் பழச்சாற்றைப் பிழிந்து, கற்கண்டு, சனி இவை 

களைச் சேர்த்து உட்கொண்டால், .
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நாக்கல் உண்டாகும் : அரோசகம் நீங்கும். தாபம் தீரும், 

  

o-——— 

முருங்கையின் குணம் 

  

0   

வாதமறுர் தாதுமிகுமத்த மிகவுண்டாகும் 

'காதலுடற்குச் ௬கமாங் கண்குளிரு--மீதுகிறை 

வேருங்காயு மிலையும் வெந்தரீரும் பூவு 

மாகுங் காணாமுருங்கைக் காம் (55) 

(இ-ள்) 
வாதரோகம் தீரும், தாது புஷ்டியும் உண்டாகும் 

உடம்பிற்கு இதமளிக்கும். சண்கள் குளிர்ச்சியடையும். 

இவைகள் பொதுவாக முருங்கையின் வேர், காய், இலை, பூ. 

இவைகளின் குறிகளாகும். 

—_—— oO 

  

அத்திக்கரயின் குணம் 

பாதம்பணி யோரஞ்சீர மென்றிவை 

'சாதஞ்சாஞ் குணஞ்சாரிக வல்லீராய் 

வாதபித்தச் லேற்றும மென்றிவை காத்ங் 

காதரை யோடிக் காக்குமே (38 

(இன்) 

திரிதோஷங்களையும் சமனம் செய்யம், 

(அஞ்சீரம்- அத்தி)
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வெள்ளாட்டுப் பரலின் குணம் 

௦ 

    

வெள்ளாட்டுப் பரலுக்கு வியாஜியறும் மெய்குளிரும் 

தள்ளாட்டு ரத்தபித்தஞ் சாந்தமாம்--உள்ளாடு 

தாதரும்பு தீபனமா மென்றே தணிந்த வர்க்குப் 
போதரும்பு மாமயிலே போற்று (57) 

(இ-ள்) 

வெள்ளாட்டுப் பால் பலவியாதிகளையும் நீக்கும், உடலுக்கும் 

குளிர்ச்சி தரும், ரத்த பித்தம் சாந்தமாகும், பசியைக் 

கொடுக்கும், 
—o——— 

பல்நிறமுள்ள பசுவின் பரலின், தனித்தனி குணம் 
— o—— 

வெண் பசுவின் பால் போக்கும் பித்தத்தை மெய்சிவந்த 

வன்பசுவின் பால்போக்கும் வாதத்தை-- திண்புவியில் 

காராவின் பால்போக்கு மய்யைக் கவிலையின்பா 

லாராவிம் மூன்று மறும் : (58) 

(இ-ள்) 

வெண்மை நிறப் பசுவின் பால் பித்தத்தைப் போக்கும். 

சிவப்புநிறப் பசுவின் பால் வாதத்தைச் சமனம் செய்யும், 

காராம் பசுவின் பால் கபத்தைக் குறைக்கும், கபிலை நிறமாட்டின் 

பால் திரிதோஷங்களையும் சமனம் செய்யும், 

ரூறிப்பு:- 

காராம் பசுவின் மடி கறுத்திருக்கும், கருப்பு, வெளுப்பும் 
சேர்ந்து பசு கபிலையாகும்,
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எருமைப் பரல், வெள்ளாட்டுப் பரல், செம்மறி 
ஆட்டுப் பாலின் குணம் 

அணைனை (0) அணை 

மேதிப்பால் பித்தை விளைப்பிக்கும் வெள்ளாட்டின் 

சாதிப்பால் முப்பிணியைத் தான்சாடு -- மோதிலே 

ஆவின்பால் வல்லி பித்தமாற்றிவிக்கும் செம்மறியின் 

றன் பால வளிதூக்குஞ் செப்பு (59) 

(இ-ள்) 

எருமைப் பால் பித்தத்தை .அதிகரிக்கும், வெள்ளாட்டுப் 

பால் திரிதோஷத்தையும் சமனம் செய்யும், பசுவின் பால் 

பித்தத்தைக் குறைக்கும். செம்மறியாட்டுப்பால் வாதத்தைக் 
குறைக்கும். 

செம்மறியரட்டு நெய்யின் குணமும், 
பிள்ளைப் பரலின் குணமும் 

—— 

ரெம்மலியி நெய்யிற் சேர் மதுரமாகும் 

கொப்பை யெறும் நன்முலையாய் கூறக்கேள் -- விள்ளுகின்ற 

பிள்ளைப்பால் பித்தமறும் பாருலகில் வெல்லோர்க்குங் 

கொள்ளத் தான்மந்த மென்று கூறு (60) 

(இ-ள்) 

1. செம்மறியாட்டு நெய் இத்திப்புச் சுவையுள்ளது. 

2. தாய்ப்பால் பித்தத்தைக் குறைக்கும், மந்தத்தையுண் 
டாக்கும், 

—_—-o-
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எருமைத் தமிீரின் குணம் 
செயசதமைகை (9) ee 

எருமைத்தமிரைக் கொள்ள யேகிடுமேக பத்தி 
பருமா முடம்பு தானும்பற்றி யங்குருதியுண்டா 

முரம்வரு மெரிப்புப் போக்குழுயர் கண்ணிற் குளுத்தியுண்டாம் 
திறமான மனிதற் கெல்லாஞ் செப்பினார் முனிவர்தாமே (61) 

(இ-ள்) 

எருமைத் தயிரை உட்கொண்டால் மேசுரோகங்கள் தீரும். 

உடம்பு பருக்கும், இரத்தத்தையும் விருத்தி செய்யும், பலம் 

வரும். தேக எரிச்சல் குணமாகும். கண்கள் குளிர்ச்சியாகும். 

தாதுவேளையின் குணங்கள் 
அவவ (அவவை 

தூதுபத்தி ரியுண்டு துலைக்கும் பூ 
தாது மெத்த மிகுத்திடு தழைத்திடுங்காய் 
கூறுகின்ற இருமலை மாத்திடும் வேர் 
வாதபித்தசிலேத்தும மாற்றுமே (62) 

(இ-ள்) 
தூதுவளம்பூ - தாது புஷ்டியைக் கொடுக்கும், காய் 

இருமலை மாற்றும், தூதுவளை வேர் வாத பித்த கப நேசய்களை 
யகற்றும், 

oneness LG அணக 

சிறுவழுதலை (கத்திரி)/பின் குணம் 
Oe 

சிறுவழுதலைக் குணந்தான் சேர்க்கும் சுயமறுக்கு 

முறு திவளைப் பூதத்தையோட்டு -- மிறுதியெனத்



541 

தாக்கு முயலகனுந் தாங்காது தையலாய்! 

போக்கி விடுமென்றே புகல் (83) 

(இ-ஸ்) | 
சயரோகத்தைப் போக்கும். பூதசேஷ்டைகளையும் 'நிவர்த் 

இக்கும். மூயலக வலிப்பையும் போக்கிவிடும். இவை 

சிறுகத்திரிபின் குணங்களாகும். 

  

கை (0) 

கூதூ வளையின் குணம் 
பணை (0) வமவைதயா 

வெண்குட்டம் குட்டம் விரிகுட்டம் மாறு 

கண்கெட்டிருப் பாற்குங்--கண் வெளியாந் 

தணங் கட்டுந்தூதுவளை தன்குணம தாகும் 

திண்பட்ட குழாமிப்படி.யிலுண்டுபார் (64) 

(இ-ள்) 

வெள்ளைக்குஷ்டம், சாதாரண குட்டம், விரிகுட்டம் இவை 

களை தூதுவளை வேர் நீக்கும். கண் பார்வையையும் சுத்தம் 

செய்யும். 

  

கத்தரழையின் குறிகள் 

  

௦ 

  

குட்டம் பலவும்போம் குன்மமனைத்தும் போம் 

கட்டமகோதரம் போம் காசம்போம்- வட்டமுலை 

மானே வலுவுண்டாம் வன்னியெழு மெய்குழலீர் 

பூனேர் குமரி கொள்ளும் போது (65)
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(இ-ள்) 

குட்டம் தீரும். வயிற்றுவலி நீங்கும். மகோதரமும் இரும். 

இருமல் நிற்கும், உடலுக்கும் வலுவைக் கொடுக்கும், பசியைத் 

தரண்டும் இவை கத்தாழையின் குணங்களாகும். 

meee () mee 

தேனின் குணம் 

—O — 

புதுத்தேன் பருப்பிக்கும் பூண்டிடுமெய் தானே 

மதுத்தான் பழயதுகேள் மானே--கதித்த 

வுடல் மெலியு முள்ரிணமு மோடியுருகுங் காண் 

திடமுடனே தீயெனவே செப்பு (66) 

(இ-ள்) 

புதுத்தேன், உடலப் : பருக்கச் செய்யும், பழைய தேனை, 

உட்கொண்டால் உடல் இளைக்கும், கொழுப்பும் குறையும். 

— O——— 

இளநீரின் குணம் 
ae () eee 

காயந்தாற் வந்தஇளநீர் கயந்தீர்க்கும் 

மாய்ந்துவரு தாபச்சுர மாத்துமே -- ஆய்ந்த தொரு 
செவ்விள நீர் பித்தமது சேராது கேளி கொண்டா 

ல்வ்வளவும் தாபமறும் (67)



543 

(இ-ள்) 

இளநீர் உட்கொள்வதனால் கயரோசம் தீரும். தாபஜ்வரமும் 

குறைவடையும். 

செவ்விளநீர் பித்தத்தைச் சமனம் செய்யும், காங்கையைக் 

குறைக்கும். 

— O—— 

வெந்நீரின் பொதுக் குணம் 

அவவ  — 

நெஞ்செரிப்பு நெற்றிவலி நீங்காப் புளித்தேக்கு 

வஞ்சமிகு வாயு வயற்றினோய் -- விஞ்சுவே 

வீழாமற் கூட்டுவெட்பொர் மலர்சுட்ட 8 

ராழாக்குக் கொள்ளவரும் (68) 

(இ-ள்) 

நெஞ்சுக்கரிப்பு, நெற்றிவலி, அதிகமான புளித்த ஏப்பம், 

வாயு, வயற்றிலுண்டாகும் நோய்கள் முதலானவைகள் 

வெந்நீர் ஒரு ஆழாக்கு உட்கொண்டால் தீரும், 

~— () mere 

பலவகையான காய்ச்சிய வெந்நீரின் குணம் 

— Q=— 

மூன்றிலே யொன்றதாகில் முடுகியவாதம் போக்கும் 
தோன்றிய பித்தமாத்தி சுவறுரீர் பாகமாகும் 

நான்றதோல் செல்வமாகில் நாலிரண் டொன்றதாகு 

மான்றதோர் விழியினாளே ! மருவிடு தண்ணீர்தாமே 

(69)
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(இ-ள்) 

மூன்றிலொன்றாக வற்ற வைத்துக் காய்ச்சிய வெந்நீர் 

வாதத்தைப் போக்கும், சரிபாதியாசக் காய்ச்சினால் பித்த 

ரோகங்கள் தீரும், நான்௫லொண்றாக வற்றக் காய்க்சிய நீர் 

எல்லா வற்றிற்கும் ஹிதமானது. 

  

௦   

சுஞ்சியின் குணம் 

  ௦   

வாய்வுசுர நீரேற்றம் வன்னிதரும் தீபனமா 

மேவு பலபிணியை விண்ணேத்தும் -- சேயிழையிர் 

ருண்டியருக்கு முடம்பிழைக்கும் நோய்தாக்குஞ் 

சுண்டியிடும கஞ்சிச்சுகம் (70) 

(இ-ள்) 

சுக்குச் சேர்த்த கஞ்சியுட்கொண்டால் வாயுசுரம், 

நீரேற்றம், பசி மந்தம் முதலான பிணிகளைத் இர்க்கும். உடலும் 

வற்றும், 

வெள்ளெரிக்காய்க் குணம் 
—_0—— 

பிஞ்சான வெள்ளெரிக்காய் பித்தம்வன் தீபனமாம் 

முஞ்சான முற்றின்காய் மொய்குழற் கேள் - பஞ்சா 
வருகாலி லூர்வாத மாகாதபித்தம் 

பொருந்தாகக் கூறுமறும் போந்து (71)



545 

(இ-ள்) 

வெள்ளிரிப் பிஞ்சு பித்தத்தை அதிகரிக்கும், பசியைத் 

தூண்டும். முற்றிய வெள்ளிரிக் காயோ காலில் ஏற்படும் வாதம், 

பித்தம் இவைகளைக் குறைக்கும். 

கலவை. (0) கவைல, 

பத்தியப் பதரர்த்தங்கள் 

—_— இ வைய 

பொன்னாங்காணிச் சிறுக்கீரை புதியநறுநெய் வரால்குறவை 

நன்னாநத்தம் சிறுபயறு ஈல்லகோவை யவரைக்காய் 

புகலும் பொருழும் நெய் தோலி 

திண்ணீர் பண்ணீர் புண்ணாக்கின் செய்த மருந்து வாய்த்திடவே 

(72) 

(இ-ள்) 

பொன்னாங்காணிக் சீரை, சிறுகீரை, புத்துருக்கு நெய் 

வரால் மீன், குறவைமீன் சிறு பயறு, நல்ல கோவை. அவரைக் 

காய் முதலானவைகளை மருந்து சாப்பிடும் போது உட் 

கொள்ளலாம். 

ee () சைய 

கண்ணோேயணுசரக் நெறிகள் 

— டைய 

தின்னார் பண்ணைச் சிறுகீரைத் தின்னமறந்தார் சீர்கேடாய் 

பொன்னாங்காணிக் கறிகூட்டரர் பூசார்பாதம் நெய்யுண்ணார் 

பண்ணார் 'மதியந் தனைப்பாரார் பால்வார்த்துண்ணார் பல்தேயார் 

கண்ணோவதனால் கவல்வ ரதைநாழும் சொல்லக்கடவோமே (73) 

35
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(இ-ள்) 

பண்ணைக்கீரை, சிறுரை முதலியவைகளை தின்னாமலிருப்ப் 
தாலும், பொன்னாங்காணிக் 8ரைக்கறி சாப்பிடாததாலும் 
கண்ணோய் ஏற்படுகின்றது. இரவில் படுக்கைக்குப் போகும்போது 

உள்ளங்காலில் நறுநெய்யைச் சூடுஉண்டாகும்படி தேய்த்துக் 
கொள்ளவேண்டும். ஆகாரத்தில் நெய் சேர்த்துக் கொள்ள 

வேண்டும், சந்திரதரிசனமும் கண்ணுக்கு நல்லது, பால் 
வார்த்துச் சாதம் சாப்பிடவும். தினந்தோறும் பற்களை விளக்க 

வேண்டும். இவைகளைச் செய்யாவிடில் கண்ணோய்களினால் 

சிரமப்படும் நிலமையுண்டாகும். 

  

௦ 

  

இலைக்கறி வகைகள் 

    ௦ 

பண்டிலைக் கறிதின்னப் பகர்ந்திலோ 

மிண்டிலைக் கறிதின்ன விரும்பிறால்--வண்டிலைக் 

கொள்வல்லாரைக் கொள்ளாரைக் கொள்சுண்டிலை 

கொள்சுரைக் கொழுந்தைக் கொள்ளே (74) 

(இ-ள்) 

இண்டம் இலை, வல்லாரையிலை, ஆரையிலை, கண்டையிலை, 
ஆரைக் கொழுந்து முதலானவைகளை உட்கொள்ளலாம், 

oma? () eee 

சீந்தில் கொடியின் குணம் 
(9 வனமாக. 

  

சீந்திலுக்கு மிகுத்திடு தீபனம் 
சாந்தமாகச் ௬ரமுந் தணிந்திடுஞ்
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சேர்ந்திடாத ரத்தபித்தங் களத்திடும் 

போந்திலங்க வதிசாரமும் போக்குமே (75) 

(இ-ள்) 

படியைத்தாண்டும், சுரத்தைத் தணிக்கும், ரத்தபித்தம் 

நீங்கும், அதிஸாரங்கள் தீரும். 

ee வலமக 

ஆற்று நீரின் குணம் 
௦ 

    

ஆற்று£ீர் வாதமகத்திவிக்குமப் பொழுதே 

சோற்றுப் பலந்தாகஞ் சொல்ல வொண்ணா 

போற்றுங்கால்' கொம் பேருடையாய்! குணாகுணங்க 

ளித்தனையும் நம்பேருலகறிய நாட்டு (76) 

(@ - a) 

"ஆற்று ஜலம் வாதத்தை நீக்கும். தாகத்தை நீக்கப் 

பலத்தைத் தரும். 

  
டு அவனடி 

யரனை முதலரானவைகளின் மேல் ஏறிவருவதன் குணம் 

யானைமேலேறி வந்தாலதன் குணமனு போகிக்கும் 

பாலுவாம் பரிமேல் வந்தால் பருகிய&8ரே கொள்ளச் 

சோனை தண்டிகையில் வந்தா சுகற்தினல் நித்திரையேபண்ண 

மானனை விழியினாளே! வகுத்தளன் முனிலன்றானே (77)
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(இ-ள்) 

யானைமேலேறினால் ராஜயோகம் ஏற்படும். குதிரையின் 

மேலேறிச் சவாரிசெய்தால் தாகமெடுக்கும், பல்லக்கிலேறி 

வந்தால் தூக்கம் உண்டாகும். 

வைகி (0) 

  

சுரையின் குணம் 

சையது (9 வண்கை 

அலைகடல் விழியின் மாதே? ஆனதோர் சுரையின் வர்க்க 

மிலையது சோபந்தீரு மீதினில் தண்டுபித்தந் தீர்க்குந் 

துலைபெருக்காயின் வாதம் சுத்தியக் கொழுந்துதானும் 

நிலைபெற மூன்று தோஷம் நினைத்திடில் வராதென்றே (78) 

(இ-ள்) 

சுரையிலையை உட்கொண்டால் சோபத்தை நீக்கும். சுரைத் 

தண்டு பித்தத்திற்கு இதமாகும். காய்வாதத்தைக் குறைக்கும். 
சுரைக்கொழுந்து மூன்று தோஷங்களையும் சமனம் செய்யும். 

  nore 

வரழைப் பூவின் குணம் 

௦ 

    

மாந்தம் விளைவிக்கும் வாதபித்தஞ் சேற்றுமமுஞ் 

சேர்ந்௩. கரப்பான் தினவுண்டாம்-- பூந்தடக்கை 
யாழ் பழித்தமொழி யாரணங்கே! பூதலத்தில் . 

வாழப்பூத் தின்னவகை (73)
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(இ-ள்) 

மாந்தம் உண்டாகும். வாத பித்தம் கபத்தை இவைகளை 

யதிகுரிக்கும், கரப்பான், அரிப்பு இவைகளையுண்டாக்கும், 

——O = 

மரம்பழத்தின் குணம் 

வெய்ய (0 வெயவை 

திண்ணார் தினவெடுக்கும் தீவனம்பொய் நெஞ்செரிப்பாம் 

மண்ணாடாகப் நோயடருமே ஈண்ணுஈண்னு 

வாத கரப்பனுடன் வன்பித்த முண்டாக்கும் 

சூதக்கனியின் சுவை (80) 

(இ-ள்) 

உடம்பில் அரிப்பைத்தரும், பரிமந்திக்கும், நெஞ்செரிப்புத் 

தீரும். வாதக்கரப்பான் பித்தம் முதலான ரோகங்களையுண் 

டாக்கும். ் 

    

௦ 

பலரப்பழத்தின் குணம் 

௦ 

    

தித்திக்கும் வாதபித்தம் சேற்றுமங்களுண் டாக்ரும் 

மொத்த கரப்பான் விளைவிக்கும் -- சத்தியமே 

சோரப் பலபிணிகள் சேருவிக்கு மானிடர்க்குப் 

பாரப் பலாவின் பழம் (81)
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(இ-ள்) 

பலாச்சுளை இத்திப்புச் ஈவையுள்ள து. திரிதோஷங்களையும் 

பிரகோயிக்கச் செய்யும், கரப்பான் உண்டாக்கும். பழ்வல 

பிணிகளும் உண்டாகும். 

    

விளாங்களியின் குணம் 

  

ஓ அவயவம் 

எப்பொதுக் தேகத்திதங் கொடுக்குந் தீமனமாந் 

தப்பாமல் நோய்தணிக்குந் தாகமறுஞ் -- செப்பமுடன் 

ளென்றாதி லுங்களி களக்கிரசித்த மானிடரே! 

தின்றால் விளரங்கனியே தின் (82) 

(இ-ள்) 

தேகத்திற்கு நன்மை பயக்கும், பசியைத் தூண்டும். பற்பல 

தோய்சளையும் தீர்க்கும். தாகத்தை நீக்கும் இவை விளாங்கனி 
யின் குணங்களாகும். 

கொமட்டிமாதளையின் குணங்கள் 
mes) meee 

அருகிவிடும் பித்தமகலுங் கபந்தீர்ந்து ரிசை 
பெருஞ் சேத்துமத்தை மோட்டும் — வரிசைமொழி 
நாமாது வாழுமிசை புற்புலவீர்! கொம்மட்டிமின் 
மாமாதஎங் கனிமின் வாறு (83)
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(இ-ள்) 
பித்த நோய்கள் இரும். சுபம் குறைவடையும். ச்வாஸத்யைம் 

தீர்க்கும். இவை சொமமட்டி. மாதளையின் குணங்களாம். 

கணவ (0) 

  

வழுதலைக் கரயின் குணம் 

௦ 

    

எல்லாற்குந் தானே யிதமியமாஞ் சேற்றுமம் புண் 

எல்லாற்குந் தானே யருந்தலாம் -- முல்லை 
கடி. கமழுந் தார்புனையுங் கார்குழலீர் ! சொன்னோம் 

கொடிவழு தலையின் காய்குணம் (84) 

(இ-ள்) 
சிறுகத்திரிக்காய் உடலுக்கு நல்லது, கபம், புண் முதலான 

வைகள் நீங்கும். 

  9 

  

கத்திரிக்காயின் குணம் 

9 

  

  

அனிலமுடன் பித்தமகலும் வலம்போக்கும் 

தொனி கொடுக்கும் சேத்துமமே துன்னும்-- மினியமொழி 
முத்திருக்கு மென்னகையீர் ! மூடுமுகிழ் விரியாகக் 

கத்திரிக்காய் தின்பவர்க்கே காண் (68) 

(இ-ள்) 
வாதம், பித்தம் முதலான நோய் இரும், மலத்தை 

இளக்கும், சாரீரம் சுத்தமாகும், கபமும் குறையும், இவைகள் 

சுத்திரிக்காய் உண்பதன் பயன்களாகும். 

aoe Qo oe
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கண்டங்கத்தீரிப் பழத்தின் குணம் 

—— பெய 

சேற்றுமத்தைப் போக்குமதின் ஊக்கும் 

போற்றுங் கயரோகம் போக்குமே -- தீத்துவரி 

வண்டங் கார்கூந்தல் வஞ்சியரே 1! முட்பெரிய 

கண்டங்காலிப் பழகே காண் (96) 

(இ-ள்) 

சுபத்தைக் குறைக்கும், கஷ்யரோகம் நீங்கும். இவை 
கண்டங்கத்திரிப் பழத்தின் குணங்கள், 

  ௦ 

  

முள்ளிக்க£மின் குணம் 
0 

  

  

எல்லாப் பிணிக்கு மேத்ததொரு பத்தியமாஞ் 
சொல்லாத வோதனத்தைச் செல்லிவிக்கும் -- நல்லதுகாண் 

துள்ளிக்கா தள்ளத்துயலுங் கயல்விழியீர் | 
முள்ளிக்காய்ச் செய்யுமுரை (87) 

(இ-ள்) 

எவ்வித வியாதிகளுக்கும் பத்திய பதார்த்தமாகும். பரி 
யில்லாதவனுக்குப் ப௲யைக் கொடுக்கும். ஆகாரத்தை 

வாங்கும், 

அணக (0) வலை 

மலசந்தீக்கரயின் குணம் 

ies 

அய்யினுடன் வாதபித்த மாத்து மருசிகெடு 
பையூர் வாயுப் பருக்குமே -- துய்ய 
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சலையிந்துக்கே நேர்வதன ஏந்திழை கேளு 

மலசந்திக் காய் செய்யுமதாம் (88) 

(இ-ள்) 

கபம், வாதம், பித்தம் முதலான தோஷங்களைக் குழைக்கும், 

அருசி இவைகளை நீக்கும், 

குறிப்பு)-- 

மலசந்திக்காய் என்பது என்னவென்று விளங்கவில்லை. 

—O —— 

அவரைக்காயின் குணம் 

கந] வயல் 

சொறிசிறங்கு மாந்தந்தொடரு மருசிகெடும் 

வீறுபிணி யாளருக்கு வேண்டியதாம்--கூறும் 

புவரைப்பூ மாதே புவினாள் ளோர்க்கெல்லாம் 

அவரைக் காய் செம்யுமடவு (89) 

(இ-ள்) 

அதிகம் சாப்பிட்டால் சொறி, சிறங்கு, மாந்தம் முதலா 

னவை யுண்டாகும், அருசி நீங்கும். பிணியாளருக்கு பத்திய 

் பதார்த்தமாகும், இவை அவரைக்காயின் குணம், 

    ௦ 

மெரச்சைக் கரயின் குணம் 
~n—_— 

  

அனிபித்த சேத்துமங்க எத்தனையு முண்டாங் 

தொனி படுத்த வாயுத்துடரும்--பனியுலகிற்
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கச்சை போர்வென்ற முலைக்கள்னியரே! கேளு 

-மொச்சைக் காய் செய்யுமுறை (90) 

(இ-ள்) 

பித்தம், கபம் இவைகளை அதிகரிக்கச் செய்வதுடன், வாயு 

வைப் பிரகோபமடையச் செய்யும், இவைகள் மொச்சைக் 

கொட்டையின் குணங்களாகும். 

    

௦ 

புடலங்காயின் குணம் 

a வல்வை 

விரதமாரும் நலமில்லாப் பித்தமில்லை 

மேவுகின்ற சேற்றுமத்தை வேராக்கும்-- பாவியடல் 

தங்கும் வேல்விழியீ ராகிய தோரிந்தப் 

புடலங்காய்க் குண்டாம் புகழ் (91) 

(இ-ள்) 

விர.தங்களுக்கும் ஏற்றது. பித்தத்தைக் குறைக்கும். குபத் 
தையும் குறைக்கும், பத்தியப தார்த்தமாகும். 

    

௦ 

[ரீர்க்கங்கராரின் குணம் 

  

௦ 

  

சேற்றும மாம்வாதம் சிறந்து சமனாகுந் 

தோற்றிவிடும் பித்தஞ் துடர்ந்தேத்தும்- ஏற்றமுடன் 

தித்திப்பாகுங் கறியின் தின்றமருந்தைக் கொடுக்குங் 

கற்நிப்பாகு ம் பீர்க்கங்காய் (92)
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(@ - sr) 

கபம், வாதம் இவைகளைக் சமனப்படுத்தும். பித்தம் 

குறையும், கறி செய்து சாப்பிட்டால் இத்திப்பாகும் மருந்தின் 
குணத்தை அதிகரிக்கும். 

  

(3 வைகையை. 

பழுபரகலின் குணம் 

  

0   

போசனத்திற் கேற்கப் பொருந்துமது தீபனமாம் 

காசபித்த வாதங்கதியாது--நேசமுற்ற 

கொட்டுப் பணைமுலையீர் கோமளமே கூறுதற்குக் 

காட்டுப் பழுபாகற் காய் (98) 

(இ-ள்) 

சாப்பாட்டிற்கு ஏற்றது. பசியைத்தாண்டும். காசரோகங் 

கள் தீரும். பித்தம், வாதம் இவற்றைக் குறைக்கும். இவை 
பழுபாகலின் குணங்களாகும், 

——————Q 

கெரம்பூப் பாகலின் குணம் 
௦ 

    

மன்னும் மருந்துள்ள தெல்லா மாற்றுமது பத்தியமாஞ் 

செந்ரெல் விளைச்சோறு மிகத் தின்னுவிக்கும்- வன்னியெழும் 

நிம்பக்காய் கொங்கைநிகர் ரீண்டமுலைக் கன்னியரே! 

கொம்பன் பாகற்காய் குணம் (94) 

(@ - a) 

மருந்துகளை முறிக்கும். பத்தியத்திற்கு இதமானது 
சாப்பாட்டை அதிகமாக வாங்கும், இவை கொம்புப் பாகலின் 

குணம்,
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பசகைக்கரயின் 9பமதுக் குணம் 

  

9 

  

பித்தவகை வாதம் பெருக்கும் பலமருந்து 

எத்தனை யுண்டத்தனைக்கு மேரறாதே -- கொத்திமிக 

வாகாய்த்தான் கேலி யடிக்கடிரீர் வார்த்தாலும் 

பாகைக் காய்ச் செய்யும்படி. (94) 

(இ-ள்) 

பித்தம், வாயுமுதலானவைகளை அதிகரிக்கச் செய்யும் 

எந்து மருந்தை உட்கொண்டாலும் பாகக்காய் சாப்பிட்டால் 

வேலைசெய்யாது, அதாவது மருந்துகளை முறிக்கும் சக்தியுள்ளது 

ie Oe 

வெள்ளெரிக்காயின் குணம். 

— O———— 

உண்டிருந்த தீபனமாமுன் மருந்தைத் தான்முடுக்குங் 

கண்டங் கபவாதங் கடுக்குமே--பண்டிதரே 

உள்ளெரியு நீர்கடுப்பு ஊரைவிட்டுவது துரத்தும் 

வெள்ளெரிக்காய்ச் செய்யும் விதம் (95) 

(இ-ள்) 

பசியைக் கொடுக்கும், மருந்தின் வீரியத்தை அதிகப் 
படுத்தும், தொண்டையில் சளி, வாயு இவைகளை நீக்கும், தேக 
எரிச்சல், நீர்கடுப்பு முதலான தோய்களும் நிங்கும், 

சைவ டு வவ
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பூசினிக்கரயின் குணம் 
௦ 

    

பித்தம்போம் வாதம்மறும் பேருலகில் மானிடற்குச் 

சித்தமிகு முட்காய்ச்சல் தீருமே-- முத்துநகை 
வாசமொய்க்கும் பூங்குழலே வந்தமருக் தீடகலும் 

பூசினிக்காய்ச் செய்யும் பொருள் (96) 

(இ-ள்) 
பித்தம் குறையும், வாதத்தைக் குறைக்கும், தேக 

காங்கதையும் நிற்கும், மருந்தீடுகளும் நீங்கும். இவை பூசணிக் 

காயின் குணங்கள். 

  

புளியங்கரயின் குணம் 
0 _—- 

  

வாதமுடன் பித்தமருவுங் கிரந்தி 

சதமுடன்னோய் பலவுஞ் சேருமே--போத 

அளியங் கருங்கூந்த லன்னஈுடை மாதே 
புனியங்காய்ச் செய்யும் பொருள் (97) 

(9 - or) 

வாதபித்த, பித்தமுதலியவைகளை அதிகரிச்சச்செய்யும், 

இரந்தகளை யுண்டாக்கும். சீதளத்தை யதிக்கப்படுத்தும் 

இவைகள் புளியங்காயின் குணங்கள். 

ககக (0) அண்மைக். 

ஏலிமிச்சம்பழந்தின் குணம் 
(3 வலைகள் 

  

புத்தமுடன் வாதம்போம் பேரிருமற் சூழவருஞ் 

சித்தினிய பித்த சிலேத்மம் போம்-- உத்தமமாம்
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மன்னர் கதிசயமா மாவிஷய முண்டாகும் 

பண்ணு மெலுமிச்சம் பழம் (98) 

(இ-ள்) 

பித்தம், வாதம், இவைகளைப் போக்கும். இருமலை அதிகப் 

படுத்தும், பைத்தியத்திற்கு நல்லது. மன்னருக்கு உகந்தது" 

  

0_—_ 

இதுவுமது 
௦     

கண்ணுக் கினியதாங் காட்சிக்கு நல்லதாம் 

பெண்ணுக் கெழுமதங்கள் பேசுலிக்கும்--௩ண்ணுதலாய்! 

யார்க்கும் பிரியமா மார்கையிலே கொண்டிருக்கும் 

பார்க்கு மெலிமிச்சம் பழம் (99) 

(இ-ள்) 

கண்ணுக்கு நல்லது. பார்வைக்கு இதமானது. பெண்களின் 

மதத்தை யதிகரிக்கச் செய்யும். எல்லாரும் விரும்பக் கூடிய 

பழமாகும். 

    Oo 

பேரஜன கஸ்தூரியின் குணம் 

அன்னமிறங்கு மருசிகெடுந் தீபனமாம் 

வன்னமிகுந் தாதுவளருமே - பொன்னல்முடி 

வசனமேற்றுங் குழலீர் ! வன்பிணிகளத்தனையும் 

போச௭ கஸ்தூரியெனப் போம் (100)



559 

(இ-ள்) 

சாப்பாடு இறங்கும். ரயைத்தரும். பரியையும் ௮தி 

கரிக்கும். தாதுபுஷ்டி கொடுக்கும். பற்பல பிணிகளையும் 
போக்கும், 

குறிப்பு: 

போஜன கஸ்தாரி என்பது நாரத்தங்காய். 

ae) rene 

பழம் புளியின் ருணம் 
௦ 

  

  

ஆண்டு மறுத்த புளியானாலுந் தோஷ பிணிக்காம் 

வேண்டும் படியே விரும்புவதற்கு -- பூண்டவினை 

பித்தத் திற்தமாகப் பேசீர்பழம் புளியைத் 

தித்தித்த மாகத்தின் (104) 

(இ-ள்) 

ஒரு ஆண்டு சென்ற பழம் புளி தோஷங்களை நீக்கும். 

பித்தத்துக்கும் நல்லது. ் 

—_— oO 

்- அரைக்கீரையின் குணம் 

——- 0   

காய்ச்சற் குளிர்சந்நி கயரோய் பலபிணிக்குங் 

வாச்ச சுறித்தானறாய் வழங்குமே -- கூச்சமில்லா 

தெல்லா வற்கும் ஈல்லவித.மியமுமா மென்றே 

சொல்லுமரைக் கீசைச் சுவை (102)
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இஸ்) 

சுரம், குளிர்ச்சுரம், சந்தி, க்ஷயம் மூதலான பற்பல 
ரோசங்களுக்கும் இதனைக் கறியாக வழங்கலாம். 

  

௦ 

  

பலக்கல் இலைக்கறியின் குணம் 

௦ 

    

சோறிழியும் வாதமறும் தொல்புவியில் மானிடற்கு 
வீறுபித்த சேற்றுமங்கள் விட்டோடும் -- கூறுங்கால் 

விழிக்குயிலின் கன்னியரே ! நல்ல 

பலக்கலிலைக் கறியின் பண்பு (103) 

(இ-ள்) 

சாப்பாட்டைத் தள்ளும். வாதம் தீரும், பித்த சிலேஷ் 

மங்களும் குறையும், 

குறிப்பு: 

பலக்கல் என்பது பலவின் 8ரையாசு இருக்கலாம் என்று 
தோன்றுகின்றது. 

பறட்டை இலையின் குறிகள் 

ee ee 

வாதபித்த ச்லேத்துமத்லத மாத்துவிக்கும் நீர்ச்சுவறும் 
நதமுற்ற வாய்க்குறிசை நிச்சயமே - சீதழுடன் 
பண்ணும் பாகாம் மொழிப் பாவையரே | 

பாருலகோ ரென்றும் பரட்டைமிலை (104)
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(இ-ள்) 

. வரதம் பித்தம் சுபம் இவைகளைச் சமனப்படுத்தும். உடலி 

அள்ள நீரை வற்றவைக்கும். இவை பரட்டை இலையின் 

குணங்கள். 

    

நல்லவேளையின் குணம் 
een () fare 

குன்மம் செவிகோய் குடல்வாத மாமைவலி 

நன்மங்கை விப்புருதி நாடாதே-- வன்ளஞ் 

செவியில் வேற்கணை போலும் வேல்போலும் கண்ணாளே! 
நல்வேளைச் செய்யும் நலம் (105) 

(@ ar) 

வயிற்றுவலி, காது தோய், குடல்வாதம், மாந்த வலி 

மூதலான நோய்கள் இரும், விப்புரு திக்கும் நலம்தரூம் (கட்டி), 

இவை நல்லவேளையின் குணங்கள். 

omen () neem 

முசுட்டையிலையின் குணம். 

cease () coe 

மாதே முசுட்டையிலை வாதமொடு பித்தமறும் 

தீதேயடுத்த சலந்தீருமே--போதேதா 

னேத்த கரியாமுள் ளெரிப்படங்கு மிப்புவியில் 

நாத்திசைமிலுள்ளோர்க்கு ஈன்று (106) 

36
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(இ-ள்) 

வாதம், பித்தம் இவைகள் குறையும், சலதோஷத்தைத் 
தீர்க்கும். சாப்பாட்டிற்கு இதமானது. உள்ளளெரிச்சலும் 

அடங்கும். 

~——— டு சைகை 

குறிஞ்சாவிலையின் குணம் 

சொல்லுங் கிராணி துடங்காது தான்செரியா 

தல்லும் பகலுமருந்துதற்கு- மெல்ல 

அறிஞ்சு மொழிபேசுமிய லாரணங்கே! நல்ல 

குறிஞ்சிலை செய்யுங் குணம் (197) 

(இன்) 

கிராககிகள் தீரும். எப்போது வேண்டுமானாலும் இதை 

உபயோடிக்கலாம். 

  
  

ஆரைக்கீரைக் குணம் 
  9 

  

நன்றா யுரிசைபெரும் நாடாது நீரிழிவு 

தின்றால் பமித்தியமுஞ் சேராதே--வென்றிபுளை 

சீராகுமேனித் தெரிவையரே | நாலிதட்சேர் 

ரீராரை செய்யும் நெறி (108) 

(இ-ள்) 
நீரிழிவுகளை நீக்கும், ௬ுயைத் தரும், பித்தம் சேராது. 

இவை ஆரைக்சரையின் குணங்களாகும்,
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சிறுக்கீரையின். குணம். 

தலைசுழத்தும் பித்தமுடன் தாழ்க்கு மெரிக்குஞ் செந் 
திலையெனவே தாவுவிழிக் கேற்கும் -- கல 
மறிக்கோ ரழியரணங்கே மானிலத்தோர்க். கெல்லாஞ் 

சிறுக்கீரை செய்யுஞ் செயல் (109) 

(இ-ள்) 
தலை சுழற்றல், பித்தம், உடலெரிச்சல், விழிநதோய்கள் 

முதலான வியாதிகளை நீக்கும், 

even () mene 

முள்ளங்கியின் குணங்கள் 
oO: 

    

சொல்லுங் கரப்பான் துடிரோவு. 8ீர்க்கோர்வை. 
கல்லுடனே சூலக் கமாலநோய் -- வல்லதொருக் 
கள்ளங் கமாஞ்சூலை கண்டமிகு வாதம்போம் 

முள்ளங்கிச் செய்யும் முறை (11D) 

GQ - +) 

முள்ளங்கியைத் தவருமல் உட்கொண்டால், சுரப்பான் நீர் 

கோர்வை, நீரில் உண்டாகும் கற்கள், சூலை, தலை நோய், சூலை 
தோய், தொண்டையைப் பற்றிய வாதம் முதலான ரோசங் 

களைத் தீர்க்கும், 

நாயுருவியின் குணம் 
—— O—— 

CurussMesmuy ypepe முள்மூல், 

நோயறிஞ்சி &ீரும்மினி நுண்மையே, -- ஆமிழையீர்
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வேயுருவின் தோளீர் மிகுத்த வசியமுமாம் 

நாயுரு விச்செய்யும் நலம் (111) 

(இ-ள்) 

வரிவாயு, வெளி மூலம், உள்மூலம், நீர்ப்பாய்ச்சல் முதலான 
வைகள் நீங்கும். வரியத்துக்கும் நல்லது, . இவைகள் நாயுருவி 
யின் குணங்களாகும், 

  Q reer 

பூண்டின் குணம் 

9 

  

  

பாலகற்குழுற்ற பரிவாகும் போடகத்தை 

மேலகத்துங் காமாலை வீக்கம் போம் -- சீலமுடன் 

வாருள்ளிக்கும் வன்ழுலையீர்! பூதலத்தில் 

ரீருள்ளிச் செய்யும் நிதம் (112) 

(இ-ள் ) 

குழந்தைகளுக்கு நன்மை ழும், சுட்டிகளை உடைக்கும். 
காமாலை, வீக்கம் முதலானவவைகளை நீக்கும், இவைகள் பூண்டின். 
குணங்களாகும். 

ee 

வெள்ளைப் பூண்டின் குணம் 

ome (0 கணக் 

சம்நியுடன் வாதந் தலைநோவுந் தாள் வலியு 
மண்ணுவளை நீர்க்கோர்வை மாறுமே -- சொன்ன 
உள்ளிக்கு மூலமுடே யகலுமே 
வெள்ளூள்ளிக் குண்டாம் விதம் (113)
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(இ-ள்) 

சீந்நிகள், வாதநோய், தலைவலி, தாள்வலி, நீர்க்கோர்வை, 

மூலரோகம் முதலான ரோகங்கள் வெள்ளைப் பூண்டின் 

உபயோகத்தால் நீரும். 

வசி (J areca, 

சுண்டைக்கரய் வற்றலின் குணம் 

சலவை (0 கை 

பொல்லாக் கிராணிதனைப் போக்குஞ் சுரமுதலாய் 

எல்லாப் பிணிக்கு மிதமியமாம்--தொல்லுலகில். 

கொண்டைக்கே நேர்விழியின் கிள்ளைமொழிமாதே! 

சுண்டைக்காய் வற்றலையே சொல் (112) 

(இ-ள்) 

கிராணி. ரோகத்தைப் பேக்கும், கரரோடிகளுக்குப் 

பத்தியமான பதார்த்தம். , 

வக (0) னக 

நோய் அணுகா விதிகள் 
த்க் 

நடக்கில் மெத்தென ஈடப்போ 

்.. நானாளு மளவரிந் துண்போ. 

முடக்கலு வெந்டீர் குளித்தல்ல துண்ஷனே 

மீறிய மிகப் பகலுறங் கோம் 

௪டக்கெள மலமிரண்டையுங் கழிப்போ 

தையலார் புணர்ச்சியில் சத்தே 

மிடக்கைக் &ீழ்படக் கிடப்பினுங் கிடப்போம் 

மெமஞார் ஈமக்கெளக் கிடவாரே (115)
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(இ-ள்) 

நடக்கும் போது மெதுவாக சப்தம் வராமல் தடப்போம். 
தினத்தோரும் படி$ீபவத் 5 அனுசரித்து அளவுடன் 

சாப்பிடுவோம். குடிப்பதற்கும் குளிப்பதற்கும் வெந்நீன்ர்யே 
உட்கொள்வோம். பகலில் அதிகமாக உறங்கமாட்டோம். 

மலமூத்திரங்களை உணர்ச்சி வரும்போது கழித்துவிடுவோம். 

ஸ்திரீபோகத்திலும் மிதமாக இருப்போம். இடக்கைக் ழே 
இருக்கும் வண்ணம் படுத் துக்கொள்வோம். (இடதுபக்கம் 8ழ் 
வைத்துப் படுப்போம்), இவ்வாறு இருப்பதால் யமன் நம்மிடம் 
வரமாட்டான். 

இதுக) மது 
— 

பாலுண் போமெண்ணெய் பெற்றல் வெந்ரீர்தானே 

பரிகாரி யிவனெனினுமப் போர்தாங்கள் மூத்தால் 
ஏலஞ்சேர் குழலியையு மிளவெயிலும் வேண்டோ 

மிரண்டடக்கோ மொன்றடரோ மருசியானாலு 

மூலஞ்சேர் கரிய/கவோமூத்த மயிருகப்போம் 

முதனாளில் வெந்தகரி யழமுதெனினும் வேன்டோம் 

ஞாலமெலாந் தந்திடினும் நாம்பசியா 'துண்ணோம் 

நமனாற்கங் கிடமேது -நாமிருக்கவூரே (116) 

(இ-ள்) 

பால் சோறு வேண்டியளவு சாப்பிடுவோம் வெந்நீரிலேயே 
எண்ணெய் தேய்த்து ஸ்நானஞ் செய்வோம் நம்மிலும் வயதில் மூத்த ஸ்திரீசளையுஞ் சேரமாட்டோம், இளவெயிலில் இருக்க 
மாட்டோம், மல மூத்திரங்களை அடக்க மாட்டோம். 
தாகத்தை அடக்சமாட்டோம். வாயுபதார்த் தங்களைக் கூட்ட
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மாட்டோம். தயிர் சாப்பிடுவோம். முதல் நாளே தயார் செய்த 

கறிபதார்த் தங்கா யுண்ணமாட்டோம். ப9 எடுக்காமல் உலகத் 

தையே தருகிறேன் என்றாலும் சாப்பிடமாட்டோம். இவ்வித 
மாக இருக்கும் நமது ஊரில் யமனுக்கு இடமில்லை. 

யவன் இசையைக் 

அறுவகைச், ௬வைகள் 
வய 9 penis 

ஓதுங் கசப்புப் புழுவர்ப்பு துழல்ப்புந் தித்திப்புந் 
தாது. பெருபுளீப்புந் தானேயா--மாதுநல்லாய் 

மட்டமருங் கூந்தலாய்! மானிலத்தோர் தங்களுக்குச் 
சட்டரச மீதெனவே சாற்று | (117) 

(இ-ன்) 

கசப்பு, உப்பு, துவர்ப்பு, .உரைப்பு, தஇத்திப்பு, புளிப்பு, 
என்பன. 

. சட்டரஸம் - சட்ரஸம் 

கணமான ந: aan 

முலைப்பமலின் குணம் 

சீதளந் தன்னைப் போக்குஞ் சிலேத்துமம் வாதபித்தம் 

“8 guar சந்நிசத்தி விக்கலோடிவை களாறு 

காதில்நோய் கண்ணோய் புண்ணோய் கடுகிய .வெப்புமாறு 

மாதுதன் மு£லைப்பால்லே வளர்பிணி. யனைத்தும் போமே :(118)
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குளிர்ச்சியை நீக்கும், கபம், வாதம், பித்தம், சந்நிகள், 

வாந்தி, விக்கல் முதலானவைகளும், காது நோய்கள், புண்கள், 

தேககாங்ககை முதலான பிணிகளும் தீரும். 

வவைவாமை (9 
  

ஸ்திரீகளின் நிறத்திற்கேற்.பப் பாலின் குணம் 
——-0   

சிவந்திடு மாதுதன்பால் சீதளந்தன்னைப் போக்கும் 

நயந்திடு கருப்பிதன்பால் ௩யனனோ யனைத்து மாறும் 

குவிந்திடு கொங்கை தன்பால் கொடுஞ்சன்னி சுரத்துக் 

கேற்ரும் 

புவிந்திடு நிறத்தி தன்பால் போக்கும் நோயனைத்துந் 

தானே (119) 

(இ-ள்) 

. சிவப்புநிறமுள்ள ஸிதிரீகளின் தாய்ப்பால் தளத்தை 
நீக்கும். கருப்பு நிறமுள்ள ஸ்இரீகளின் பால் நேத்ர ரோகத்தை 

"நீக்கு வல்லது. மாநிறமாக உள்ள ஸ்திரீயின் பால் சந்நி சுரத் 

திற்கும் ஏற்றது. 

a ms () ame ee 

சரீரத்தீற்கேற்றபடி முலைப் பரலின் குணம் 
meee () anne 

வாதசரீர மதுதன்பால் வளரும்பித்தந்தான் போக்கும் 
வாதசரீரம் பித்தமெனில் வாதழுடனே வாயுவரும் 

மோது சரீரமய்ய மெனிலுண்மை நயனனோய் தீரும் 
- சீதையனையாள் தன்முலைப்பால் தீராநோவுங் தீர்ந்திடுமே(120)
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வாதசரீரமுள்ளவளின் பால் பித்தத்தைப் போக்கும், 

வாத பித்தப் பிரக்ருதியானால் வாதத்தையும் வாயுவையும் 

அதிகரிக்கும். கபப்பிரகிருதியின் பாலை உபயோடத்தால் 
சுண்ணோய்கள் நீங்கும். சீதையை யொத்த பதிவிருதா 

ஸ்தஇிரிகளின் முலைப்பால் தீராத நோய்களையும், தீர்க்கும். 

வெலகி (0 வகை 

பேரீச்சம்பழத்தின் குணம் 

— Qe 

காய்ச்சலுடனே நெஞ்செரிவு காசமிவை யணுகாது 

மூச்செழும்ப வாயுவிது முனியாது - யாச்சுகேள் 

அருந்துங்கால் பேரீச்சம் பழத்தை 

யருந்திடவே நோய் பலவும்போம் (121) 

(இ-ள்) 

காய்ச்சல், நெஞ்செரிச்சல், இருமல் முதலானவை இரும் 

மூச்சைக் கொடுக்கும் வாயு, பிரகோபிக்காது பற்பல வியாதி 

களையும் நீக்கும். 

eaten ie 

பஞ்சதரரையின் குணம் 

வண்ணனை 

பஞ்சதாரை குணங்கேளீர் பமித்திய வாதமுழலைப்போம் 

கஞ்சமலர்ப் போல்காந்தி யுண்டாம் காசசுவாசம் சுரமகலும் 

மிஞ்சுமத்தி சுரம்வாயு மீளும்பிரமேகு மிருபதுவுந் 

துஞ்சும் வேர்வை கிறுகிறுப்புத் துலையுஞ்சத்தி வாந்தியுமே 

(122) 
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பித்தம், வாதம், உள்ளெரிச்சல் முதலானவை இரும். 
தாமரைப் புஷ்பத்தை யொத்த தேசுகாந்தி யுண்டாகும். 
காசம், சுவாசகாசம், ஜ்வரம் முதலான நோய்கள் Sob. 

அஸ்திகாங்கை; வாயு, 20 வகைப் பிரமேகங்கள், Ag Api, 

ar hh, தாங்க முடியாத வியர்வை முதலான நோய்களும் 
மீங்கும், 

பஞ்சதாரை-பூராச் சர்க்கரை 

ணாக? கனை! 

பூண்டின் குணம் 
 சனகாகைக் () சேணம் 

உள்ளியின் குணமேதென்றால் உட்சுரம் காந்தல்வெப்பு 
விள்ளுமோர் கரப்படன் புண்கள் விதனமோ டிவைகள்மாறும்- 

தள்ஞுமோர் மந்தம்வாயுத் தான்மிகவுண்ட பூவைப் 
கொள்ளவே பொருமல்கோவு கொடியதோர் வாயுவாமே (123 

123) . 

(இ-ள்) 

உட்சுரம், எரிச்சல், கரப்பான் புண், வலி முதலான 

தோய்கள் தணிவடையும். வாயுவைக் குறைக்கும். மந்தத்தை 

யுண்டாக்கும். பொருமலும் போகும். 

— டு 

  

இதுவுமது 
கணவாய் (0) கணைக் 

மெருமலுட் கெஞ்செசிப்புப் புளித்தேப்புச் சத்தியுடன் 

விருவிருப்பு அயர்வாதமுஞ் .சோகை -- திருவேகேள் 
விட்டகலும் . சந்நிகூரம் வெல்ஸுள்ளி .தின்பார்க்குத் 

 -திட்டெனவே வாய்வுவிடுஞ் சிறந்து (124)
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(இ-ள்) 

"பொருமல், நெஞ்செரிச்சல், புளித்தேப்பம்,. வாந்தி விரு 

விருப்புள்ள வாதம், சோகை, முதலான நோய்கள் 'நீங்கும், 

சந்நிசுரங்களும், வரய நேரயுந் தரும், 

பத்தியா பத்திய: பதரர்த்தங்கள் 

அசுத்தியுடன் பூசனிக்காய் புடலங்காயும் 
் 'மன்பான் வாழைக் காயுண்ணார்கள் 

நிகழ்த்திய மீன் கடுகுடன்வெங் காயங்கூட்டி' 
நித்தியமே தின்னதுண்டால் நெடியோனாகான் 

செகத்தில் நின்ற வரைக்கீரை .வறுக்கை மாங்காய் 
திகட்டாத கத்திரிக்காய் தீனமார்க் காய் 

மகத்துவமாங் கும்பமுனி யருளிச்செய்த : 

மாறாத சொறி பறங்கிவளரு -மென்நே (125) . 

(இ-ள்) 
அகத்திக்கரை, பூசனிக்காய், புடலங்கா£ப், வாழைக்காய்: 

இவைகளை உட்கொள்ளவும், மீன், . கடுகு, வெங்காயம் இவை 

களைத் தஇனந்தோரும்  உட்கொள்ளக்கூடாது. அரைக்கரை, 
மாங்காய், கத்தரிக்காய், பாகற்காய் இவைகளை யதஇகம். 

சாப்பிட்டால், சொறி சிரங்குகள் அதிகமாகும். 

en) ee 

சத்திகுன்மம், .வயிற்றுவலியுள்ளவர்களுக்கு 

ஆகரத பதார்த்தங்கள் 

ஆவடி (கை, 

அயிரையோடு சிறுகயலி குறவை வாளை 

அடுத்தகுளக் கருவாடு இறல்மீலும்
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பயிராக வுண்டான மாகற்காயும் 

பழுபாகல் காயும்நந்தி பருத்தகாயுந் 

தயிர்மோர் பாலுடனே அதளைக்காயும் 

தக்கரிவலுடும்பு பன்னித் தாராவோடு 

செயல்மா தேசத்திகுன்மம் பசலை ஆம்பல் 

தீரா வயிற்றிர்க்குந் தீராதென்றே (126) 

(இ-ள்) 

அயரை, சிறுகயலி, குறவை, வாளை, குளக்கருவாடு, ஆரறால் 

முதலான மீன் வகைகளும், பாசற்காயும், பழுபாகல், பூசனிக் 

காய், அதளைச்காய், தயிர், மோர், பால் முகுலியவைகளும், 

கவுதாரி, உடுப்பு இறைச்சி, பன்றியின் இறைச்சி முதலானவை 
களையும், 

சத்திகுன்மம், பசளைதோய், நீராம்பல் தோய், குடலிறக்கம் 

முதலான நோய்களுள்ளவர்கள் உபயோகிக்கக் கூடாது. 

கயமை (௫) வனவைவயவை 

வயிறுகழிச்சலுக்கு.ப் பத்திய பதரர்த்தங்கள் 

௦ 

    

மானே வயிறு கழிந்தவர்கள் 

வளருங் குறிஞ்சி புளியாரை 
தேனே கதலிக் கச்சல்முதல் 

செய்ய வுடும்பு வத்திக்காய் 

உள்ளே பெருத்த வெள்ளாட்டி 

வுப்புக்கண்ட மதன்தமிருங் 

கானே குருவி கவுதாரி 

காடையருந்த விளையாரே (127)
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(@\-sr) 

குறிஞ்சிக்கரை, புளியாரைக்&ரை, வாழைக்கச்சல், தேன், 

உடும்புமாமிஸம், அத்திக்காய், வெள்ளாட்டு உப்புக்கண்டம், 

குயிர், சிட்டுக்குருவி மாமிஸம், கெளதாரி மாமிஸம், கடையின் 

மாமிஸம் இவைகள் வயிற்றுக் கழிச்சல் உள்ளவர்களுக்கு 

நல்லது. 

    

தேனின் குணம் 

eee () Se 

கண்ணும் புண்ணுங் கடுகத்தீருங் கடியகோய்கள் பலதும்போம் 

பண்ணு மிசையும் பாடவரும் பருத்தவுடம்பு நோய் தீரும் 

எண்ணுங் தீபனமுண்டாக்கு மிட்டமருந்துக் கனுமானம் 

வன்னக்கிளி மொழிமானே கேள்! வலியாய்த் தேனின் வகைமிதுவே 
(128) 

(இ-ள்) 

சண்ணுக்கு நல்லது. புண்களிலிட .அவைசீக்கிரம்.. ஆறிப் 

போம். மற்றுபல ரோசங்களுந் தரும், பாடகர்களின் சாரீரம் 

சுத்தமாகப் பாட்டும் நன்றாக வரும், பருத்தவுடல் இளைக்கும், 

பசியைக் கொடுக்கும், இதற் மருந்துகளுக்கும் தேன் ஒரு 

முக்கியமான அனுபானமாகும். 

  

வகஷகை (0) 

பசுவின் பரல் சரதத்தின் குணம் 

O me 

  

தேனே ஆவின்பால் தனக்குத் தின்னும் பத்தியமுடன் சோறு மீ 

தானேமேனி தடித்தேறுந் தாதுவளருந் தளராது
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ஊனேசெறி முத்தோஷழும்போ முதிரகோய் ௪ண்ணோய்போம் 

மாே பழயதாகமும்போம் வடிவுமுண்டாய் மதழும்முண்டே (129) 

(இன்) 

உடம்பு புஷ்டியாகும். தாதுவும் வலுவடையும், கொழுப் 

பையும் அதிகரிக்கச் செய்து திரிதோஷங்களையும் போக்கும். 

கண்ணோய்கள் தீரும். தாகம் நீங்கும் சரீரத்திற்கும் அழகைத் 

தீரும். 
 அவைகை (0 ஊண். 

எருமைப் பரல் எருமை நெய் இவற்றின் குணம் 

வெலை (0 அணைய 

புத்திகெடுமே யழகுபோத வொளிபோய மறைந்து 

மெத்த வயதிறக்கம் வேண்டுமே - சத்தியமே 

வாதபித்தம் பொல்லாம் வறட்சி தனையும் கொடுக்கும். 

போதெருமை நெய்பால் குணம் (130) 

(இ-ள்) 
புத்தியை மதந்தமாக்கும். அழகையும் குறைக்கும். தேச 

காந்தியும் போகும். திரிதோஷங்களையும் பிர கோபமடையச் 
செய்யும், .வறட்டியைத் தரும். 

௮௮௮௯ (0 கவை. 

தேங்காய்ப் பாலின் குணம் 

— | அவை 

வாதம்போம், பி.ந்தமறும் .வாழ்மலராள் கோக்குண்டாம் 
போதப் பசியுண்டாம் போகமுண்டாம்-- மாதே கே 

ளன்ன௩டை காட்டு மம்புவியில் ep MA DSS 

தென்னங்காய்ப். பாலின்செயல் (131)
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(இ-ள்) 

வாதம், பித்தம் இவ்விரு தேஈஷங்களையும் குறைக்கும். 
லக்ஷிமிகடாக்்த்தை wore Ted. பசியைத் தரும் தாது 
புவ்டியைக் கொடுக்கும், 

சணவைகை (0) கணையை 

பனங்கரய், நெரங்கு இவற்றின் ருணம். 

பித்தமோடய்ய, வாதம் பெருத்திடு மிகுவேயாகும். 

முற்றதோர் பனங்காய்கொள்ள ' வுகந்திடு வாயுவுண்டாம் 
மற்றநன் நொங்கைத் தின்ன வறட்சியோடத்திதாக 

முத்துமே கடுப்புந் தீரும் முடுகிய வெப்பும் போமே (192) 

(இ-ள்) 

பித்தம், சுபம், வாதம் முதலான திரிதோஷங்கள் விருத்தி 

யாகும். பொதுவாக வாயு அதிகரிக்கும், நுங்கைத் தனியாக 

உட்கொள்ள, வறட்சி, கடுப்பு காங்கை முதலான நோய்கள் 
சாந்தமாகும். 

0 

    

மிளகின் குணம் 

௦   

  

மண்டைதனில் ரீர்தோஷம் வாராது தேய்த்தக்கால் 

உண்டாக்கால் நோய்பலவு மோடிப்போ -- மண்டலத்தில் 

தீராத நோய்களெல்லாக் தீருமிளகாலே 

ஆராய்ந்து பாற்கிலது 

(இ-ள்) 

மண்டையிலுள்ள நீரேற்றம், தேய்த்தால் குறையும், 
உடம்பிலும் தலையிலும் தண்ணீர் விட்டு அரைத்துத் தேய்த்துக் 

(133)



576 

குளிக்கலாம், உள்ளுக்கும் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக் கொள்ள 

லாம். தீராத நோய்கள் பலவும் தீரும். 

  ௦   

நேரய் அதிகரிக்கக் கரணம் 

ட 

  

  

சோற்றுடனுப்புப் போட்டுச் ௬வையுடன் சமைக்கையாலும் 

மாற்றியே பழயச் சுண்ணாம்பதனையே யருந்தலாலும் 
வெற்றரீர் மாறுமுன்னே விரைந்துமுன் குளிக்கையாலும் 

சாற்றினார் திண்ணமென்று தனக்குநோய் தானிதாமே (134) 

(இ-ன்) . 

சாப்பாட்பூல் உப்பை அதிகமாகப் போட்டுச் சாப்பிடுவதனா 

லும், பழய சுண்ணாம்பை வெற்றிலையுடன் உபயோகம் படுத்து 

வதானறுலும், வெந்நீர் ஆறரிப்போகுமுன் உடனே  குளிப்பதனா 

அம், வியாதிகள் சம்பவிக்சக்க் காரணங்களாம். 

ஊட 0 —— 

தண்ணீர் கெடுவதற்குக் காரணங்கள் 
——O—— 

8ீர்க்கரை யிடிகரை ரீசர் சேரினுங் 

காற்கரை கடற்கரை பெருத்த கானக 

மாற்றிலும் சுற்றந் தன்னிலுந் 

தொத்திய ரீ ரெல்லாம் தோஷமாகுமே (133) 

(இ-ள்) 

சரையோரமாயுள்ள நீர், இடிந்த கரையிலிருந்து எடுத்த 

தண்ணீர், நீசர் குளித்த இடத்து நீர், கடற்கரையிலிருந்து 
எடுத்த நீர், அடர்ந்த காடுகளின் நடுவிலுள்ள சுனை நீர் 
முதலானவைகள் தோஷமுள்ளவைகளாகும். 

அணையை: பைய
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அட்டை விதி 

(0 வகைக். 

  

மண்ணில் பிறந்த வட்டைக்கு வகுத்தநாலு குணங்கேளீர் 

அன்னிதான் வேதியற்கு வடைந்த வட்டையனல் நிறமாம் 

திண்ணிதான் மன்னவற்குச் செய்யக் கழுரீராம்பல் நிறமாம் 

எண்ணிச் சொன்னோம் வைசியர்க்கு யிசைந்தவட்டை 
வரிசைதானே (1) 

சொல்லக்கேளாய் சூத்திரர்க்குச் சொன்னோம் பச்சை நிறமாகும் 
நல்லதிந்த வகைதன்னை நாட்டில் செய்யநலம் பிறக்கு 

மல்லல்பழுத்த குழலாளே! அறியச் சொன்னோம் மனிதற்கு 

எல்லச் சொன்ன விதிப்படியே ஏறக்குறைய வென்றோதே (2) 

(இ-ள்) 

அட்டையிலும் நாலு ஜாதி பேதங்களுண்டு. பிராமண 

ஜாதி அட்டை, அனலைப்போல் சிவந்து காணும், க்ஷத்திரிய 
ஜாதியோ செங்கழுநீர்ப் பூவையொத்த நிறமாசு இருக்கும். 

வைசிய. ஜாதியோ ஆம்பல் நிறமாகும். சூத்திர ஜாதியோ 
வெனில் பச்சை நிறமாகக் காணப்படும், 

அவனிவன் (0) வனக் 

அட்டையில் ஆண், பெண் பேதம் அறியும் விதம் 

9   

  

அட்டையிலாணும் பெண்ணு மறிந்தட வேண்டுமாகில் 

கொட்டியும் பதுமந்தானுங் கூடவே தண்ணீர்விட்டு 

அட்டையை விட்டவாரே ஆண்பதுமத்திற் செல்லுங் 

கொட்டியிற் பேடுசெல்லுங் குறித்தவை யறிந்து கொள்ளே' 

(3) 

37
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(இ-ள்) 

கொட்டியையும் காமரையையும் ஒரு பாத்திரத் திலிட்டு,த் 

தண்ணீர் விட்டு அதில் அட்டைகளை விட்டால், ஆண் அட்டை 

தாமரைக்கும், பெண் அட்டைக் கொட்டிக்கும் செல்லும். 

  9   

அட்டைப் பிரயோகம் செய்யும் முறை 
oe () 

சத்தியில் மாந்தருக்குத் தையல் பிள்ளைகள் தனக்கு 

மொத்துநின் றுட்டிவித்து உறக்கமுந்த விரப்பண்ணி 

மத்தியானத்து மேலாய் மண்தொண்டு சுத்திமண்ணி 

பத்திரோ யாளிதன்னைப் பார்த்து நீ யட்டை கட்டே (4) 

(இ-ள்) 

பலகுறைவுள்ள மனிதர்களுக்கும். ஸ்திரீகளுக்கும், பிள்ளை 

களுக்கும் முதலில் ஆகாரத்தை உட்கொள்ளச் சொல்லவும். 

பின்னா் தரங்வாமலிருந்து மத்தியானத்திழ்குமேல், அட்டையை 

மண்விட்டுச் சுத்தமாகப் பிரயோடக்கவும். 

வெணவைக(ு வைகை 

அட்டையை வளர்க்கும் விதம் 

சைவசமய, 

அட்டை தேத்தும் வகைதன்னை யறிந்தேகேளா யரக்காம்பல் 

கொட்டிக் கிழங்கு பசுமஞ்சள் கோலக்கழுரீர் தாமரையும் 

மட்டுப் பெரிய கலத்தினிடை யைந்தன்னில் வளரவைத்துத் 

தட்டிக் கட்டியெடுத் தேபோய்த் தாணேவிடுவார் தப்பாதே (5)
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(இ-ள்) 

ஒரு பாத்திரத்தில் அரக்காம்பல், கொட்டிக்கிழங்கு, பசு 
மஞ்சள், செங்கழுநீர்க் கிழங்கு, தாமரைக்கிழங்கு இவைகளை 
வளர்க்கவும், அதில் அட்டைகளை விட்டு வளர்க்கவும். 

wrest () கோகன் 

ஆண், பெண் அட்டைகளை வீடும் விதம் 
கணக (0 வவ 

அழுதபாக மிடப்பாக மறிந்தே யட்டை விடுவதற்கு 

யமுதமாகந் தன்னிலே ஆணட்டைதன்னைப் பொருந்தவிடக் 

குமுதமான விடப்பாகங் குமில்வாயானப் பேடுதன்னைச் 

சமளேயான விடத்திற்குத் தானே யறிந்துவிடு மென்றே (6) 

(இ-ள்) 

அமுதபாகத்தில் (வலது) பாகத்தில் ஆண் அட்டையையும் 

இடது பாகத்தில் ரத்தமோஷனம் செய்ய வேண்டுமெனில், 
பெண் அட்டையையும் விடவும். சமமான இடம் என்றால் சம 
யோஜதிதம் போல் விடவும். 

கைவ (0) சவலானாக 

அட்டைப் பிரயேரகத்தின் போது ஏற்படும் 

குறிகளும் பரிகரரமும் 

——O— 

கட்டிய வட்டைதானுங் கடு3 விண்டு விழுந்துவிட்டால் 

விட்டவாயு திரமாறில் வேதனையில்லை யென்ன 

முட்டங் கடுத்துநொந்து முகஞ்சுழுக் காட்டுமாகில் 

விட்டவாய் வீங்குமென்று மெய்ப்படக் கூறினாரே (7)
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போந்த வுதிரந்தன்னைப் பொருட்பட வறிந்துபின்பு 

சேர்ந்த நெய்யெண்ணெய் யொக்கத் திகழவே கொண்டு 
நாளுங் 

காய்ந்த தூண்டில்லை யென்று கலந்திடு தாரையாகப் 

பாய்ந்திடு முதிரமாறும் படிவரைத் தரைத்துப் பூசே (6) 

(இ-ள்) 

அட்டைப் பிரயோகம் ஆனபின் தானாகவே விழுந்து அங் 

இருந்து ரத்தம் வெளியானால் வலியராது, அப்படிக்கில்லாமல், 

ரத்தம் கட்டி, கடிவாய் வீங்கிக் கருநிறமாகில் அதற்குச் ABS 

ஸையாவது. 

எண்ணெய், நெய் இவ்விரண்டையும் கலந்து, தாரையாக 

ரத்தம் நிற்கும் வரை அந்த இடத்தில் விடவும். 

—_— [ற கனக 

சுத்த அட்டையின் லக்ஷணங்கள் 

-— (0 வவட 

மட்டுப் பொதியுந் தோளாய் கேள்! வகுத்த நாலு வரைவுக்குங் 

கட்டிப் புகட்டுமட்டைக்கும் கருதும் பிறப்புங் குலழுங்கேள் 

மெட்டிப் பார்க்கு மெழுந்திருக்கு மியல்பும் பிறவு மீதிருந்து 

விட்ட நாலுகுலத்துக்கும் விடுவாயென்று விளம்பாயே (9) 

(இ-ள்) 

பொதுவாக அட்டை சுறுசுறுப்பாக இங்குமங்கும் எட்டிப் 

பார்க்கும், மேலும்சீழும் வேகமாகப் போகும் இயல்புள்ளது, 
, குலத்தையும் ௮தன் சேஷ்டைகளிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளவும்,
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துஷ்ட அட்டையின் லக்ஷணம் 

௦ 

  

  

ஆகாவட்டை யதுகேளா யலவன்தவளை ரீர்ப்பாம்பு 

மேகா சலத்திற் பிறந்தனவும் வேண்டாம் சருகிற் பிறந் தனவும் 

போகாச் சுனையிற் பிறந்தனவும் பொல்லாவட்டை மிதுவென்று 

யாகாசத்தைப் படைத்தவனே ! யறிவாய் மன்றி லட்டை 

யென்றே (10) 

(இ-ள்) 

நண்டு, தவளை, நீர்ப்பாம்பு முதலான ஐந்துக்கள் இருக்கும் 

சுனையில் பிறந்தவைகளும், சேற்றில் பிறந்தவையும், ஒரே 
இடத்திலேயே தேங்கி நிற்கும் தண்ணீரில் பிறந்தவைகளும் 

பிரயோகத்திற்கு லாயக்கானவைகள் அல்ல, 

  

௦ 

  

FOOD aly 
OQ eee 

  

கத்திசத்தி ரமொரு குரும்பிதனை வாங்கியுங் 

கருமூக்கு வாதனுடன்கடு முள்ளுவாங்கியும் 

கொடு மாழுகோலுங் கதித்திடு மடுத்த. 

புரையும் தத்துகத் திரிகை பற்கறை வாங்கி 

மூக்குச் சலாகையு மொழிப் பொட்டுடன் தகு 

மட்டக் கோலூசி மிகுசெப்புக் குழையொடு 

சலாகை வட்டகையு மிகவேகுத்து மொருபஞ்ச 

முகஞ்செப்புச் சலாகையு கூறுகாயக் கோலுமேற் 

குலவுமொருதண்டு சலாகை நயனக்கத்தி 

கூடுமிவ் வகையான்தே பத்துடன் பதினாறு 

வகை யானதாயுதம் பார்மீது பண்டிதற்குப்
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பரமசிவ னருளா லுண்டான திவ்வகை (1) 
பகுந்த நந்தியுரை செய்வாரே 

(இ-ள்) 

கத்தி சஸ்திரம் 

குறும்பிவாங்கி முகவாதனன் 

முள்ளுவாங்கி ஆழுக்கோல் 

கத்திரிகை பற்கறைவாங்கி 

மூக்குச்சலாகை மொழிப்பொட்டு 
அட்டக்கோல் ஊரி 

செப்புக்குழை சலாகை 

வட்டக்கைச்சலாகை பஞ்சமுக செப்புச் சலாகை 

ஆயக்கோல் குண்டுச் சலாகை 
தயனக்கத்தி செப்புச் சலாகை 

குறிப்பு: 
செய்யுளில் குறிப்பிட்டப்படி 26 வகை சஸ்திரங்களும் 

விளங்கவில்லை. 

கத்தியின் லக்ஷணம் 

——= 2 

  

கதித்த மூவிரலங்குல மூன்றரை 

மெத்துக் கூறுமோ ரதற்குமோ ரங்குலஞ் 

சித்தமா மிவை செப்பிடும் போதுதாள் 

வைத்தவட்ட மயிர்க்கத்தி காணுமே (2) 

(இ-ள்) 
மூன்று விரற்கெடை அகலமுள்ள தாகவும் 3$ அங்குல 

நீளமுள்ளதாசவும் அதன் நுனி வட்டமாச இருத்தல் வேண்டும், 
இதற்கே மயிற்கத்தி என்றும் பெயர், 

அவள் (0) cee
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சஸ்திரத்தின் லக்ஷணம் 
ட... 

  

அண்டு மங்குல மாறிமளவு வேப்பிலை தன்காம்பு 

உண்டென உருக்கும்போது உகந்தநற் பிளவைதன்னை 

க.ண்டமாய் வட்டமொக்க வறுத்து அச்சத்திரத்தா 

லுண்டெனக் கட்டீர் பாளமுறுவினை யறுமதென்றே (3) 

(இ-ள்) 

6 அங்குல நீளமுள்ளதும், வேப்பிலையின் ஓரத்தில் காணும் 

பற்களையும் போன்று, சிறுசிறுபற்களுள்ளதாகவும் இருக்கும் 

பிளவைகளைத் துண்டம் துண்டாக அறுக்கலாம், இதனால் 

வேண்டாத மாமிஸங்களையும் வட்டம் வட்டமாக அறுக்கலாம். 

  0 

  

குறும்பிவாங்கியின் லக்ஷணம் 

  

  

௦ 

அங்குலமே மழதாகு மதனிறை யரைக்கழஞ் 

பொங்கிய குறும்பிவாங்கி யதிமுலை ருதிர்ந்து மெய்யிற் 

செங்கைதா னசைவில்லாமற் செப்பமா யாகத்தானே 

பங்கமில்லாமற் தானேபழுதற வாங்கநன்றே (4) 

(இ-ள்) 

7 அங்குலத்தில் 1ந வராசனெடை எடையில் ஒரு பக்க 

நுணியில் சரண்டியைப்போல் குழிவு ஏற்படுத்தி வழவழப்பாகச் 

செய்து கொள்ளவும். அதற்கு அசையாத படி ஒரு பிடியையும் 

தயார் செய்து போட்டுக் கோள்ளவும். 

a |
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முகவரதனன் லக்ஷணம் 
வெல (0 செவி 

நிறையது முக்கழஞ்சு நேரியகவுறு மூன்று 

வுறையுமா வளவு&ள மங்குலம் பத்திரெண்டே 

அறையுமிவல் வகைமினாலே ஆகியவிதி தப்பாமல் 

பொறையிலா நோய்தனக்குப் போத ரீரட்டை போடே (5) 

(இ-ள்) 

இக்கருவியின் நிறை 3$ வராசனெடையாகும். 12 அங்குல 

நீளம் உடையதாகவும், 3 சலாசைசளையுடையதாகவும் இருக்க 

வேண்டும். (ஒவ்வொரு சலாகையும் 3 சுழஞ்செடையுடைய தாக 

இருக்க வேண்டும்), 

PST HAUS HAW BY ரூபம் 

—~0o-— 

இருமுளை ஈடுவேதானே யேற்றமா முறுவலென்ப 

தொருகழஞ் சொக்கக் கொண்டு மந்தது வளமையாக 

வருவினை யறுக்கக்கீற வளர்ஈகம் வாங்கச்சீவக் 

குருமொழி முள்ளுவாங்கிக் குணமிது கூறுவோமே (9) 

(இ-ள்) 

இரண்டு முளைகளுக்கு இடையே ஒரு முள்ளுப்போல் 

தட்டையாகச் செய்த அலகை வைத்து ஒரு பக்கத்தில் ஆணி 

போட்டுச் கொண்டு பத்திரப்படுத்தவும், இதனால் கட்டிகளின் 

வாயை அறுக்கவும். 8றவும் உபயோகப்படுத்தலாம். சேதிக் 

கலாம். இதன் எடை 14 வராகனெடையாகும்,
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ஆழிக்கோலின் ரூபம் 

  

(0 வவைகவாகு 

பருமமா மாழிக்கோலே பலமது மரையதாகும் 

பொருமிய வனையம்பாதி பொருந்திய கரத்தில்பாதி 

விரிவுள வங்குலந்தான் விளம்பவே பத்துமாகும் 

மருவிய நோய்தனக்கு மகிழ்ந்து ரீ ரெட்சைபோடே (7) 

(இ-ள்) 
இதன் நிறை $ பலம், இதன் நீளம் பத்து அங்குலங்களா 

கும், இதில் வளையும் உள்ளபாகம் 5 அங்குலமும் கைப்பிடியுடன் 

கூடியதும் கைக்குள் அடங்கக் கூடியதுமான பாகம் 5 அங்குல 

மூம் இருத்தல் வேண்டும். 

வவவவாக் () அவவை 

பிறைக்கேரலின் குறிகள் 

0——— 

  

ஈன்ற மூன்றங்குலங் காம்பெழுத்தாணி போல 

நீண்ட தன்பிறைக் கோலங்குல மொன்பதாய்க் 

கண்டிடு மிதனுடன் காம்பின் பருமையால் 

தூண்டிடும் வியாதியின் துன்ப மறுக்குமே (8) 

(இ-ள்) 

இதன் நீளம் 9 அங்குலம். அதன் கூறான பாகம் மாத்திரம் 

எழுத்தாணியைப் போல் 3 அங்குல நீளம் இருத்தல் வேண்டும், 

அதன் கனமான தலைப்பாகத்தை அர்த்த சத்திரன் வடிவமாகச் 

செய்து கொள்ளவும்.
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சுத்திரிகையின் ரூபம் 

  

— 

மன்னிய வங்குல மெட்டரை யதனிறை 

பன்னிய காற்பலம் பிந்தியகால் கரி 

பின்னிய கண்ணிரு வாய்திறம் வியாதியைக் ் 

கள்னிய மமிர்களைக் கத்தரிக் கோலதே (9) 

(இ-ள்) 

1 பலம் நிறையில் 8%$ அங்குல நீளத்தில் அலகுகள் தயார் 

செய்து குறுக்காகப் பிரித்துக் கொள்ளவும். இது மயிரைக் 

கத்தரிக்க உதவும். 

  

யற்கரைவாங்கி 

  

௦ 

  

எட்டீரங்குல மிசைந்த பற்கரை (பலமரை) 

வெட்டி யாதாய்முனை யொருகொள் பருப்பாகவே 

நட்ட மாயித்திலே தெந்தந் தன்னிலே 

குட்டமாய் வருபிணி விளக்கிக் கூறவே (10) 

(இ-ள்) 
16 அங்குல நீளமுள்ளதாகச் செய்து, அதன் முனையில் 

ஒரு பருப்பு உட்புகும்படியான குழிசெய்து கொள்ளவும். 

இதனைக் கொண்டு பற்களில் உண்டாகும் நோய்களையும் கரை 

களையும், குட்டம்' போன்ற மற்ற பிஸிகளையும் நீக்குவதற்கு 

உபயோகிக்கலாம், இதன் நிறை $ பலமாகும். 

es CY 
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முச்சலரகையின் ரூபம் 
nme () Smeets 

பொருமுனை தடித்தவாயாக் கொடுபுடைப்பதா 
உருவிய சந்தமும் வரும்புழுள்ளதாம் 

அருவிய நாற்கழஞ் சங்குலமேழதாம் 
வருவினை யுள்ளதை வாங்கு தண்டாயுதம் (19) 

(இஸ்) 

5 வராசனெடை யெடையில் 3 அலகுகளையும் 7 அங்குல 
நீளத்தில் பகுத்து வைத்துக் கொள்ளவும். அதாவது அதன் 
நுணி 3 பிளவுள்ளதாக இருக்க வேண்டும், இது முச்சலாகை 
எனப்படும் கருவியாகும், 

ஆக கவி, 2000 

eer 0 eee 

ஜவர கண்டிகை 

அச்வனி நக்ஷத்திரம் 
Oo 

குதிரை தன்னைச் சேர்முதற்கால் 
குறித்த ஒன்பது நாட்செல்லும் 

முதிரவிரண்டாம் பக்கத்தில் 

முதவாய்ப் பத்தா னாளாகும் 

பதிசேர் மூன்றாங் காலுக்கே — 
பகரும் பதினைந்தானாளே 

நிஜிசேர் நாலாங் காலுக்கு 

நில்லா துயிரும் நில்லாதே. (a) 

* ஒரு நக்ஷத்திரத்தின் மொத்த நாழிகையை 4 பாகங்களாகப் 

பிரித்து, ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு பாதமாகக் கணக்கிடு 

கருர்கள். நக்ஷ£த்திரத்தின் மொத்த நாழிகை 60 என்று வைத் 
துக்கொண்டால் ஒவ்வொரு பாதமும் [5 நாழிகை அதாவது 6 

மணி நேரங்களாகும். 
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(இ-ள்) 

அச்வனி நக்ஷத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் ஜ்வரம் ஏற்பட் 
டால், ஒன்பது நாட்கள் கழித்தே பூணமாகும். இரண்டாம் 

பாதத்தில் ஆரம்பித்தால் பத்து நாட்களில் இரும். மூன்றாம் 
பாதமாகில் பதினைந்து மாட்களில் சொஸ்தமாகும். நாலாம் 

பாதத்தில் ஜ்வரம் ஆரம்பித்தால் நோயாளி இறப்பான். 

  

௦ 

  

பரணி நக்ஷத்திரம் 
௦ 

    

சுரத்தார் பரணி நாஞுக்குத் 

தோன்றுங்காலே மூன்றாகாள் 

உரைத்த விரண்டாங் காலுக்கே 
முளதேயேழா நாள்ச்சொல்லும் 

நிரைத்த மூன்றாங் காலுக்கு 

நேராய் பக்கம் பதினைந்தாம் 

௬ரத்தீர் நாலாங் கால்மாதந் 

தனினாளிரண்டுஞ் ௬ுகமாமே. (2) 
(இ-ள்) 

பரணி நக்ஷத்திரத்தில் முதற் பாதத்திலேற்பட்ட ஜ்வரம் 

மூன்றாம் நாள் நரம். இரண்டாம் பாதமாகல் ஏழாவது நாளில் 

தான் குணமாகும். மூன்றாம் பாதத்திலுண்டான ஜ்வரம் AS 

நாளில் விடும், நான்காம் பாதத்திலேற்படில் 32 நாட்களில் 

குணமாகும். 

  O ere 

கார்த்திகை நக்ஷத்திரம் 
௦ 

  

  

கார்த்திகை முதற்கா லொன்பதுநாட் 

் காட்டுமீழக்கு மிரண்டாங்கால்
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மாற்று மூன்றாங் கால்தானே 

மருவு பதினைந் தாய்ஈலமே 

பார்த்து நாலா வதுகாலே . 

பதித்ததிங்கள் பதினெட்டாம் 

போற்று மிதுநற் குணமாகும் 

பொருக்துமிதுவே பொருந்தீரே. (3) 

(இ-ள்) 
கார்த்திகை நக்ஷத்திரம் முதற்பாதத்தில் உண்டான 

ஜ்வரமாகில் 9 நாட்களில் தீரும். இரண்டாவது. பாதத்திலும் 

அப்படியேதான். மூன்றாம் பாதத்தில் ஏற்படும் ஜ்வரம் 15 

தாட்களில் விடும், நான்காம் பாதமாடல் 18 நாளில் குணமாகும். 

கைவைக்க (0).   

ரேசகிணி நக்ஷத்திரம் 
oan (வாகக் 

ரோகிணி மரிக்கு முதற்காலே 

தம்மிலிரண்டா வதுவென்னில் 

ரோகம் பதினெட்டாம் சுகமே 

லொருவா மூன்று காலுக்கு 

மாதமிருபது ரெண்டுகுண 

மாமே னாலாங் காலுக்கு' 

போக விரண்டு திங்களு காள் 

பொருந்திருபத்தஞ் சாய்விடுமே. (4) 

(இஃனஸ்) 

ரோகிணி நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் தொடர்ந்த 
Buy tb ஆயுளைப் போக்கும், 2-ம் பாதத்தில் ஆரம்பமானால் 18 

நாள் கழித்துத்தான் காய்ச்சல் விடும், மூன்மும் பாதத்தில்
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தவரம் உண்டாகில் இருபத்திரண்டு நாட்கள் சுழித்துத்தான் 

குணமுண்டாகும், நான்காம் பாதமாூல் 2 மாதத்தில் தீரும். 

ககன (0) சரவணை 

மிருகசீர்ஷ நக்ஷத்திரம் 
oe 9 oe 

மிருகந்தீரர் முதற் காலே 
விடுமோதிங்க ளொன்றாளனால் 

மறகு மிரண்டாங் காலாகில் 

மாறவெட்டு நாளாமே 

குறுகு மூன்றாங் காலுக்கே 

குறித்து யிருபது மாகிவிடு 
தறுகா நாலா வதுதானே 

தானேயிருபத் தஞ்சென்ழே. (5) 

(இ-ள்) 
மிருசுசர்ஷ் நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் ஜ்வரம் 

ஏற்பட்டால் ஒரு மாதத்தில் ஈரும், இரண்டாம் பாதத்தில் 
உண்டான ஜ்வரம் எட்டு நாட்களில் குணமாகும், மூன்றும் 

பாதத்திலேற்பட்ட . காய்ச்சல், இருபது நாட்களில் இரும். 

நான்காம் பாதத்தில் ஆரம்பமான ஜ்வரம் இருபத்தைந்தாம் 
தாள் இரும். 

கொண்ணு வலவைகை 

புனர்பூச நக்ஷத்தீரம் 
ee (0 மகளை 

புணரி பூச முதலதுவே 

பொருத்த ௬ரம்நா ளேழாகும் 

மரண ரண்டாவது தனக்கு 
- மாறல் பதினஞ் சாகுமென 
  

* திருவாதிரை நக்ஷத்திரத்தில் ஏற்படும் ஜ்வரத்தின் கால 
அளவு காணப்படாமலிருப்பதைக் காண்க, விசாகம் இல்லை,
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குணமிக் கதுமூன் ரனதுவே 
குறித்த பத்து மொன்பதும் 

துணவே கொடுத்த னாலாங்கா 

லுளமே மரிக்குங் கண்டீரே. (6) 

(இ-ள்) 

புனர்பூச நக்ஷத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் ஆரம்பமாகிய 

ஜ்வரம் 7-வது நாள் கரும், இரண்டாம் பாதத்தில் ஜ்வரம் 

வந்தால் 15 நாட்களில் குணமாகும், மூன்றாம் . பரதமா௫ல் 19 

நாட்களில் தீரும், நாலாம் பாதமெனில் நோயாளி பிழைக்க 

மாட்டான். 

பூச நக்ஷத்திரம் 

௦ 

    

பூசநாட்சுர மேழுநாட் முதற் 

பொருக்குமே யிருகாலினில் 

ரேசநாளீராறு காண்விடு 

நீதியாமிகில் மூன்றுமே 

பாசமாய்விடும். பத்துமொன்பது 

பகர நாலுஞ் சொல்லுகவே 

தொகைகேளி ருபத்தேழு 

சுத்தமாய் வரு தேகமே. (7) 

(இ-ள்) 

பூச நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்திலுண்டான காய்ச்சல் 

ஏழாவது நாள்தீரும். இரண்டாம் பாதத்தில் ஆரம்பமானால் 12 
நாட்களில் குணமாகும். மூன்றாம் பாதத்திலேற்படில் 19-வது 

நாள் இரும். நான்காம் பாதமெனில் 27-வது நாளில் தான் 

ஜ்வரம் இறங்கும்.
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ஆயில்ய நக்ஷத்திரம் 
கணவவைகைவை () patentee 

ஆயில்ய முதற்சுரமே யொன்பதானா 

ளடுத்திரண்டு மிருபதுநா ளாகுமென்ப 
மேகியமூன் றருபதுநாள் சுத்தமாகும் 

மேவுகால் நாலுக்கு மெய்யே சொன்னோம் 

தோகையே சொல் மாதமொன்று நாளுமாறு 

சொல்லுநா ளிதுசுகமே சுத்தமென்க 

ஆகமுடன் சொல்லியது சுரத்தின்மாலை 

யடவிதனை யறிந்தறிந்து ஆய்ந்துகொள்ளே. (8) 

(இ-ள்) 

ஆயில்ய நக்ஷத்ரம் முதல் பாதத்திலுண்டான ஜ்வரம் 

ஒன்பதாவது நாள் தீரும். இரண்டாவது பாதத்திலேற்பட்ட 

ஜ்வரமெனில் இருபது நாட்கள் அடிக்கும். மூன்றாவது பாதத்தில் 

ஆரம்பமானால் இருபது நாட்கள் சென்றே குணமடையும், 

நாலாவது பாதமெனில் ஒரு மாதமும், 6 நாட்களும் சென்ற 

பின்புதான் சொஸ்தமாகும், 

  

  

மக நக்ஷத்திரம் 

௦ 

  

  

மகத்திடையீர் முதற்காலே மரிக்குமிரண்டா 

வதுதானே யிருபதுநாள் வாறுமென்க 

இகத்துடையீர் கால்மூன்றுக் கெண்பத்தஞ்சு 

தினமானால் விடுக்கும் நாலுதானே 

சுகத்துடனே ஆஞ்சானாள் சுத்தமாகும் 

சொல்லுமென முந்நூலின் தொகுதிகாண்க 

முகத்துடையீர் வதனமலர் மாதேகண்ட 

முறையில்வரு மறையிலிது முயன்றநாளே. (9)
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மக நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்திலுண்டானால் ஆயுளைப் 

போக்கும். இரண்டாம் பாதத்திலேற்பட்ட காய்ச்சல் தணிய 

இருபது நாட்களாகும். மூன்றாவது பாதத்தில் ஆரம்பமானால் 

எண்பத்தைந்து தினஞ் சென்றபின் குணமாகும். நாலாவது 

பாத.த்திலுண்டான ஜ்வரம் ஐந்தாவது நாள் தீரும், 

— 9 —— 

பூர நக்ஷத்தீரம் 
—O ——— 

பூரமதில் வெப்புதிக்கில் முத்தக்கால்சாவாம் 

பொறுத்திரண்டு மிருபத்தஞ்சுநாளே செல்லுந் 

தீர்முள்ள முன்றேகால் முப்பத்தாறு 

தினமாகிவிடுமிதனைத் தேர்ந்துகொள்சு 

பாரமுட் னாலாங்கா லெண்பத்தொன்று 

பத்தியநோ யதுதீரும் படியே சொன்னோம் 

நாரணியாள் கேட்டருள அரனே சொல்ல 

நட்செத்தி ரமாலை நாடுங்காலே, (10) 

(@ - «) 

பூர நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் ஆரம்பமான காய்ச்சல் 

நோயாளியைக் கொள்ளும், இரண்டாவது பாதத்தில் ஏற் 

பட்டால் இருபத்தைந்தாம் நாள் தீரும், மூன்றாவது பாதமாகல் 

முப்பத்தாறாவது நாளில் குணமாகும். நான்காவது பாதத்தில் 

ஆரம்பமானால் 81 நாட்கள் சென்றுதான் குணமாகும். 

அணை ு அவவை 

38
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உத்திர நக்ஷத்திரம் 
—) வனக. 

உத்திரநாள் முதற்பாதம் நாளெட்டாகும் 

முடனிரண்டு இருபதுநாள் செல்லுமென்க 
அத்திரமே. மூன்றேகா லன்பதாகு 

மதனொடு .நாளிரண்டு மானதேகாண் 

குத்திரமா நாலாங்கால் குணமேயில்லை 

சொல்லுமிது சுரமீறில்கோதையேகே 

ளத்தனுரை செய்திடவே உமையாள் கேட்ட 

யாயுள்மறை யின்பயனை யறிவதாமே. (11) 

(இ-ள்) 

உத்திர நக்ஷத்திரம் முதற்பாதத்தில் பற்றிய ஜ்வரம் எட்டு 
நாட்களில் தீரும். இரண்டாவது பாதமெனில் இருபதாவது 

நாளில் குணமாகும். மூன்றாவது. பாதத்திலேற்பட்ட ஜ்வரம் 

52-வது நாள் இரும். நாலாவது பாதத்தில் ஆரம்பமான 

ஜ்வரம் நோயாளியைக் கொல்லும். 

  ௦ 

  

ஹஸ்த நகூடித்தீரம் 

௦   
  

அத்தத்தில் தோன்றுசுர முதற்காலெட்டு 

மாசசெல்லு மிருபதாமஞ் சேனாளாகுஞ் 

சுத்தமுள்ள மூன்றாங்கா லிருபத்தெட்டு 
செல்லுகுண மாமீது சுரமேநல்ல 

நற்றரிழால் நாலாங்கா லன்பத்திரண்டு 

நாட்சென்று விட்டுவிடும் நாரிகேளாய் 

சுத்தமு டறுரைத்த ௬ர நூல்மாலை 
சொல்லியகாள் முறைமீறுத் தொகுதியாமே. (12)
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(இ-ள்) 

ஹஸ்த நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்திலேற்பட்ட ஜ்வரம் தர 
எட்டு மாதங்களாகும். இரண்டாவது பாதமாகில் இருபத்தைந் 

தாம் நாள் தீரும். மூன்றாவது பாதத்திலேற்பட்ட ஜ்வரம் இருபத் 
தெட்டு நாட்கள் சென்ற பின்தான் இரும், நான்காவது 

பாதத்தில் ஆரம்பித்த ஜ்வரம் தீருவதற்கு ஐம்பத்திரண்டு 
நாட்களாகும், 

சித்திரை நக்ஷத்திரம் 
a 

சித்திரைசேர் பாதமுத லொன்பதேநாட் 

சொல்லுமிரு காலுக்குப் பதினைந்தாகும் 

பத்தியுடன் மூன்றேகாற் பத்திரண்டு 
பண்புடனே சொல்லுநாள் பார்த்துச் செல்லி 

மெத்த௩லம் நாலாங்கால் நாற்பத்தொன் 

பதும் றாறுகுண முண்டாய்விடு 

மெய்யெனவேற் கணமாதே கேளாயென்று 

விமலருரை சுரநூலின் வேதமாமே. (13) 

(இ-ள்) 

இத்திரை நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் காய்ச்சலுண்டானால் 

அது ஒன்பது நாட்களில் தீரும், இரண்டாம் பாதமானால்: 15 

நாட்களாகும். மூன்றாம் பாதத்தில் பிடித்த ஐவரம் 42-வது 

தாள் தான் குணமாகும். நான்காம்பாதத்திலேற்படில் 49-வது 

நாள் தான் தரும்.
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சவமதி நக்ஷத்திரம் 

0 

  

  

சோதிகாட் முதற்பாதம் பனிரண்டே 

நாட்சொல்லு மிருகால்ம ரிக்குமென்க 

மேதினியில் முப்பதாம் பதினெட்டே நாள் 

விடுசுரமே தப்பாது விளம்பினோம்காண் 

ஆதியே நாலாங்கால் பனிரெண்டேகா 

ளாறிவிடு வெப்பகலு மாதலால் 8 

ரீதிசே ர௬ுமைதானே உரைத்தநாளே 

நெறியுடனே சேர்ந்தறிந்த நீதிதானே. (14) 

(இ-ள்) 

சுவாதி நக்ஷத்திரத்தில் பிடித்த ஜ்வரம் 12 வது நாள் 
தீரும். இரண்டாம் . பாதமாகல் அது பிணியாளியைக் 

கொன்று விடும். மூன்றாம் பாதத்திலேற்பட்ட காய்ச்சல் 48 

நாட்கள் சென்று குணமாகும். நான்காம் பாதத்தில் தொடர்ந்த 

ஜ்வரம் 12-வது நாள் தீரும். 

  

  

அநுஷம், கேட்டை நக்ஷத்திரம் 

—— 0 

  

அனுஒழமுதற் கால்மரிக்கு மிரண்டிருமதாகு 
மன்புடனே மூன்றாங்கால் தொண்ணூறாகு 

மனுவுடையீர் சதுர்பாத மிருபத்திரண்டு 
மறுமே சுரமதுவு மானேகேளாய் 

தனுவான கேட்டைமு தற்கால்சாவாம் 
தனித்திரண்டு மிருபதுநாட் சாந்தமாகும் 

பலுவலாய மூன்றாங்கால் முப்பத்தொன்று 
பார்நாலு காலெண்பத் திரண்டுமென்பதாமே. (15)
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(இ-ள்) 

அநுஷ நக்ஷத்திரத்தில் முதல் பாதத்தில் ஜ்வரம் உண் 
டானால் நோயாளி இறப்பான், இரண்டாம் பாதத்தில் ஆரம்ப 

மாகில் இரண்டாவது மாதந்தீரும், மூன்றாவது பாதத்தில் 

உண்டான காய்ச்சல் 90 நாட்களில் குணமாகும். நான்காவது 

பாதமாகில் இருபத்திரண்டாவது நாள் தரும். 

கேட்டை நக்ஷத்திரம் முதல் பாகத்தில் காய்ச்சல் ஆரம்ப 

மானால் 'ரோூ மரிப்பான். இரண்டாவது பாதமானால் காய்ச்சல் 

20-வது நாள் தீரும். மூன்றாவது பாதத்தில் உண்டான ஜ்வரம் 

முப்பத்தொன்றாவது நாள் குணமாகும். நாலாவது.பாதத்திலேம் 

பட்ட காய்ச்சல் எண்பத்திரண்டாவது நாள் தீரும், 

wee (0) அணைகள். 

மூலம், பூராட நக்ஷத்திரம் 

௦ 

    

மூலமுதற் கால்மரிக்கு மிரண்டாம் பாத 

மூன்றுநா ளில்விடு மூன்றாங்காலே 

ளானாட்பத் துசெல்லு நாலாம்பாதம் 

சத்தகமா னாட்சென்று சாந்தமாகு 

மால்விழியாய்ப் பூராட மாகியநாள் 

முற்பக்கம் மொன்பதாகுங் 

கால்மரிக்கு கொல்விரண்டாங் மூன்று கூறியநாள் 

பத்தில் விடும் நாலாங்கா லஞ்சுசெள்றே (16) 

(இ-ள்) 

மூல நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்திலேற்பட்ட ஜ்வரம் 

தோயாளியைக் கொல்லும், இரண்டாவது பாதத்தில் ஆரம்ப
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மானால் மூன்று நாட்களில் குணமாகும். மூன்றாவது பாதத்தில் 

ஜ்வரம் தொடர்ந்தால் பத்தாவது நாள் தீரும், நாலாவது 

பாதமானால் ஏழாவது நாள் குறையும். 

பூராட நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் உண்டான ஜ்வரம் 

தருவதற்கு ஒன்பது நாளாகும். இரண்டாவது பா.தமானால் அது 

நோயாளியை மரிக்கச் செய்யும். மூஷ்ராவது பாதத்தில் ஆரம் 

பித்தால் பத்தாவது நாள் இரும். நான்காவது பாதமா$ல் 

ஐந்தாது நாள் குணமாகும், 

——-0. ——— 

உத்தீராடம், திருவோண நக்ஷத்திரம் 
௦ 

  

  

உத்திராட முதற்கால்சத் தனாளா முதித்திரண்டு 
மிருபதுநாள் மூன்றுமுப்பதே சொல்லும் 

பத்தியிராய் நாலுக்கு நாற்பத்தி ரண்டுபாங் 

காகுந்திரு வோணம்முதற் கால்பதி னோர்ஈரள் 

சுத்தியிரா யிருகாலில் பத்தே செல்லும் 

சொல்மூன்றுங் காலுக்கு எட்டேசொன்னாய் 

மெத்தீராய் நாலாங்கால் மரிப்பதாகும் 

மெய்நூலின் படிமிதனை விளம்புவோமே. (17) 

(இ-ள்) 

உத்திராட நக்ஷத்திரம் முதற்பாதத்தில் தொடர்ந்த 

ஜ்வரம் தீருமதற்கு ஏழு நாட்களாகும், இரண்டாவது 
பாதத்திலேற்படில் இருபதாவது நாள் இரும், மூன்றா 
வது பாதத்தில் ஆரம்பமான ஜ்வரம் முப்பதாம் நாள்
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அநுகூலமாகும், நான்காவது பாதத்தில் காய்ச்சல் உண்டானால் 

தாற்பத்திரண்டாவது நாள் நீரும். 

திருவோண நக்ஷத்திரம் முதற் பாதத்தில் ஜ்வரம் “ஏற் 
பட்டால் பதினோராம் நாள் தீரும், இரண்டாவது பாதத்தில் 

ஆரம்பமான காய்ச்சல் பத்தாவது நாள் குணமாகும், மூன்றாம் 

பாதத்தில் தொடர்ந்த காய்ச்சல் அநுகூலமாக எட்டு நாட்கள் 

ஆகும், நான்காவது பாதமானால் ஆயுளைப் போக்கும், 

  

OC ween, 

அவிட்ட, சதய நக்ஷத்திரம் 

0 

    

நீலமவிட்ட முதற்சுரநமா ளொன்பதாகும் 

நேரிருகால் பதினஞ்சு மூன்றாங்காலே 

விதப்படியே மிருபதுவு மிரண்டுநாளே 

Baty நாலாங்கா லிருபத்தொன்பதேகேள் 

பதத்துடைய சதையமுதற் பதினொன்றேசொல் 

பலமிரண்டிற் பதினொன்றா நாளதாகும் 

மிதப்படியே மூன்றுமூவே ழெட்டேசெல்லு 

மீறாது நாலுங்காலிருபத்து ரெண்டுமாமே. (18) 

(இ-ள்) 

அவிட்ட நக்ஷத்திரத்தில் முதல் பாதத்தில் ஆரம்பமான 

ஜ்வரம் குணமாக ஒன்பது நாள் பிடிக்கும். இரண்டாம் 

பாதமானால் 13 நாளில் தீரும். மூன்றாம் பாதமாகில் 22-வது 

நாள் குணமாகும். நான்காம் பாதத்தில் தொடர்ந்த காய்ச்சல் 

29-வது நாள் விட்டுவிடும்,
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சதைய நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் தொடர்ந்த ஜ்வரம் 
பதிஞனென்றாம் நாள் தீரும், இரண்டாம் பாதமானாலும் 
பதினென்றாவது நாள் தான் குணமடையும், மூன்றாம் பாதத் 
திலேற்படில் 15 நாட்களிலும், நான்காம் பாதமாடல் 22-நாட் 
களிலும் குணமாகும். 

  

  

பரட்டரதி, உத்தீரட்டரதி நக்ஷத்திரம் 
௦ 

    

பூரட்டா திமுதற்கால் மரிப்பதாகும் 

பொருந்திருகால் பதினாறில் தீரும் 

நேரிட்ட மூன்றுக்கெழு பத்தோர் நாளாகிற் 

செயமே நாற்கால் ஈமற்பத்தொன் நறேதீருஞ் 

சீரிட்ட உத்திரட்டாதி முதற்காலேழில் 

செல்லுமிரு கால்பதினெட் டில்ந்தானாம் 

சேரிட்ட திரிவிதக்கா லேழில்த் தீர்ந்து 

செல்லும்காற் கால்மரிப்ப தென்றுநூலே (19) 

(இ-ள்) 

பூரட்டாதி நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் ஜனித்த ஜ்வரம் 
தோயாளியைக் கொல்லும், இரண்டாவது பாதத்தில் ஆரம்ப 
மானால் பதினாறு நாட்களில் இரும். மூன்றாவது பாதத்தில் 
காய்ச்சல் வந்தால் எழுபத்தொன்றாவது நாள் குணமாகும். 

நான்காவது பாதமாகில் நாற்பத்தொன்றாநாள் விடும். 

உத்திரட்டாதி நக்ஷத்திரம் முதற்பாதத்தில் ஜ்வரம் உண் டானால் ஏழு நாட்களில் தீரும் இரண்டாவது பாதமெனில் 
பதினெட்டாவது நாளன்றுதான் ஜ்வரம் விடும், மூன்றாவது 
பாதத்திலாரம்பித்த ஜ்வரம் ஏழாவது நாளில் குணமடையும். 
நான்காவது பாதத்தில் ஜ்வரம் ஏற்பட்டால் நோயாளி பிழைக்க 
மாட்டானளென்று அறியவும்,
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ரேவதி நக்ஷத்திரம் 
—_—_—_ 

  

ரேவதியின் சுரமுதற்கால் மரிப்பதாகும் 

மிரண்டாங்கால் பதினோரா நாளே தீரு 

மாதியேமூன் ரூங்கால்பதி னெட்டில் தானும் 

வருசுரம்நாற் காலதுவே இருபத்தாறில் 

பூபதிசே ரனுகூல மடையுங்கண்டீர் 

புகல்சுர நூல் கண்டிகை புகலக்கேள்மின் 

“தாபதிசே ௬ுமைகேட்க வானே சொன்ன 

சாஸ்திரத்தை உரைப்பவர்கேள் தப்பாதென்றே (26) 

(இ-ள்) 

ரேவதி நக்ஷத்திரம் முதல் பாதத்தில் பிடித்த ஜ்வரம் 
ரோ௫இியைக் கொல்லும். இரண்டாம் பாதமாகில் பதிஜஞென்றாம் 

நாளன்று குறைவடையும், மூன்றாவது பாதத்திலேற்பட்ட 

ஜ்வரம் பதினெட்டாம் நாள் தான் செளக்கியமாகும், 

நான்காவது பாதத்தில் ஆரம்பமான காய்ச்சல் இருபத்தாறாவது 

நாள் குணமாகும் என்றும் தெரித்து கொள்ளவும், 

குறிப்பு: 

இங்கு கூறப்பட்ட விபரங்கள் யாவும் ஜ்வரத்திற்கு மருந்து 

கள் கொடுக்கப் படாமலிருந்தால், அது தானாக சொஸ்த 

மாகும் தனங்களாகும்.
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ஓளலுதம் பண்ணுகிற லெட்சணம் 
—o— 

பூவந்த வாதிபரை புன்சடையோன் வஞ்சியுடை 
மாவுந்தி பூத்த மதகளிறே - நோவுந்தன் 
வாகட நூலின் பயனால் மானிடர்வஞ் சனைதீர்க்க 
வாகுடனென் முன்னிற்க வா (1) 

(@ - &) 

சிவபெருமானின் பத்னி பார்வதி தேவியின் வயிற்றிற் 
ஜனித்த வினாயகப்பெருமானே ! மானிடர்களுக் கேற்படும் நோய் 

களைத் தீர்க்கும் மருந்து முறைகளின் பயனைக்கூற வந்தருள 
வேண்டும். 

  

மருந்து தயரரிப்பதற்கு முன் செய்ய வேண்டிய 

கீரமங்கள் 

ஓ   

  

சதுரப்பட மெழுகிச் சாணாகந்தன்னி 
லதிரக்கரி முகனாக்கி -- மதுரமாங் 

காயுங் கனிந்தளித்து காரிகையாய்! எப்போதும் 

மாயும் .மருந்தன் பாலாடு (1) 

செந்நெல்லரிசிமேற் செம்பொற் கலம்பதித்து 
முன்னிற் பலவாக்கியம் முழங்க -- வண்ணமுடன் 
பாக்கு மிலையும் பழமும் பரிந்தளித்தே 

யார்க்கு மருந்தன் பாலாடு (2) 

(இ-ள்) 

மருந்து தயாரிப்பதற்கு முன் அந்த இடத்தைச் சாணத் 
தால் நான்கு மூலையாக மெழுக, சாணத்தாலேயே 
பிள்ளையார் பிடித்து வைத்து, பூஜித்து, வெல்லம்,
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தேங்காய் முதலானவைகளை வைத்து நிவேதனம் செய்யவும், 
பின்னர் ஒரு வாழையிலையில் செந்நெல்லரிசியைப் பரப்,பி,.அதன் 
மேல் (தங்கம்) செப்புக் கலசத்தை வைத்து, மந்திரஜபம் 
செய்து வெத்திலை பாக்கு, பழமும் வைத்து நிவேதனம் செய்து 
விட்டு மருந்துகளைப் பிரயோகஞ் செய்யவும். 

—— Qe 

மருந்துகளை அரைக்கக் கூடியவர்கள் 

ee) 

ஓடொரு வாயன்றி ஒரு போதரித்திட்டுத் 
தேடரிய மாமருந்தைச் செப்புங்கால்-- வாடு 
மங்கிலி யாளர்க்காய் வரைக் கத்துழாவச் 
சுமங்கலியாளா மென்றே சொல் (3) 

வீறுவேற் கண்ணாய்! மிருதுபாகஞ் சீந் 
ாரைகர பாகுநானாகு--வாரி 

மருந்துண்டார்க்..கெல்லாம் : வாக்கிதுவே யாகு 

மருந்துங்,காற்சிக் கென்றதாம் (4) 

(இ-ள்) 

மருந்துகளை அரைக்கவும், அடுப்பின் மேல் வைத்துத் 

தயார் செய்யும் மருந்துகளைக் துழாவவும் சுமங்கலிப் பெண் 
களையே செய்யச் சொல்லவும், 

were அணை. 

தைலத்தின் பரகபேதங்கள் 

கஷ்ஷகை () சரக 

சாற்றிக் கலத்தை வைத்துத் தான்கடுகை விட்டெறிந்தால் 
வாய்த்த.கரபாக ,மணியோசை--சேர்த்த பிசின்
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மிருது பாகஞ் சிக்கென வார் தேனின் 

தன் மெழுரு பாகமெனச் சாற்று (5) 

(இ-ள்) 

தைலத்தின் சக்கையை எடுத்து ஒரு சுத்தமான தரையில் 
விட்டெறியவும். அது மணியோசைபோலக் கணீரென விழும். 

இது *'கரபாகம்'” எனப்படும். அதன் சக்கை மிருதுவாகவும் 

பின் போலவும் இருந்தால் “'மிருது பாகம்”? ஆகும், அதன் 
கல்கத்தில் தேன் மெழுகைப் உருட்டும் போது உண்டாகும் 
இரேசைகள் போல் விழுமானால் அது ''மெழுகு பாகம்”' எனப் 

படும். 

  

மருந்தை வடிக்கட்டி, உபயேரசிக்கரும் முறை 

  

  ௦ 

பாத்திரத்திற் காப்புத் தரித்துப் பலமருந்தால் 

சேற்றுரக்க ரெய்யெண்ணெய்ச் செய்வித்து--காத்திரமாங் 

கொடிப் பிடவைதனிற் கொள்ளும் பதத்தேத்துச் 

சாடிப் பிடவைக் கேசாய் (6) 

சாய்த்து வடித்துப் பிடித்து தட்டாமலே கடுகைச் 

சேர்த்து நெரித்துப் பிடித்துத் தேற்றியபின்--மூத்தபெருங் 
கன்றானை யாற்ருங் கதிரவர்க்கு மக்கினிக்கும் 

ஈன்றாய முதளிக்கும் நாடு (7) 

(இ-ள்) 

மருந்து காய்ச்சும் பாத்திரத் இற்குக் காப்பு கட்டி, அதாவது, 

சந். தனம், குங்குமம், மஞ்சள், பிரிநூல் இவைகளினால் அலங் 

காரம் செய்துப் பின்னர் அதில் நெய்யோ, :எண்ணெயோ
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விட்டு எரித்துப் பதமாச்கவும், முன் கூறியதுபோல், மற்றொரு 

பாத்திரத்திற்கும் காப்புத்தரித்து, அதன் வாயில் ஒரு புதுப் 
புடவையைக் கட்டி அதன் மேல் வடிக்கட்ட வேண்டிய 

மருந்தை (நெய்யோ ௮ல்லது எண்ணெயோ) கீழே கொட்டாமல் 

சாக்கரதையாகக் கடுகுடனே சாய்த்து மூட்டையாகக் கட்டி 

நெரித்துப் பிழியவும். 

பின்னா இந்த மருந்தை, விநாயகர், சூரியன், ௮ச்கினி 

முதலான தேவர்களுக்கு நிவேதனம் செய்யவும். 

ae வென 

மருந்துகளைப் பகுக்கும் விதம் 

— Oo— 

ஓமமொரு பாலொருபால் வைத்தியர்க்குச் 
சேமமெனுக் தர்மங்கள் செய்யொரு பா-- லாமாந் 
தளக்கொரு பாலாகத் தான்மருந்து கொண்டால் 
கனக்கவரும் நோய் தீர்க்குங் காண் (8) 

(இ-ள்) 

ஒரு. பங்கு ஹோமத்திற்கு (அக்கினிக்கு), ஒரு பங்கு 

மருந்து தயார் செய்த வைத்தியருக்கு, தர்மத்திற்கு ஓரு 

பங்கும், தனக்கு அதாவது பிணியாளருக்கு ஒரு பாகம் இவ்வாறு 

மருந்தை 4 பங்குகளாகச் செய்து உட்கொண்டால் நோய்கள் 

இரும், 

வெலை (நு வைகை 

மருந்து உட்கெள்ளுமுன் நினைக்க வேண்டியவை 

—_o— 

தன்வந்திரி கருடன் தக்கமணிராசன் 

வன்னங் கவுத்துவ மாமைத் துனனும்--முந்ரீர்
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வளரமுதக் தானினைந்தே வாங்கி மருந்துண்டாற் 

தளரவரும் நோய்ப் பிணியுந்தான் (9) 

(இ-ள்) 

தன்வந்தரி, கருடன், ஆதிசேஷன், கெளஸ்துபம், முருகன், 
அம்ருதம் இவர்களை மனத்தில் எண்ணி, மருந்துகளை 

உட்கொள்ள வேண்டும். பிணிகள் அனைத்தும் போம். 

அவைக் (0) enemas 

மருந்துகளின் அளவுப் பிரமாணம் 

— O—— 

கற்கமது கழஞ்சே கொள்ளுமது காதினுக்கு 

மிக்க துளியீறாறு மேவுங்காற்-- தக்கபடி. 

நாடி.யிடு நசியம் மோராறு நன்றுதுளி 

யோடிவிடு மென்றே யுரை (10) 

(இ-ள்) 

கற்கம் சாப்பிட வேண்டுமெனில் 1$ வராகனெடை நிறை 

யுட்கொள்ளவும். காது மருந்துகளெனில் 12 துளிகள் விடவும். 

நஸ்யமருந்துகளோ 6 துளிகள் மூக்கிலிடவும், 

  ௦ 

  

AMT உட்கெரள்ளும் விதி 

அவைன O 
  

என்றுங் கழாயாற வெட்டு நாழிகைமே 

லன்றுவிடிந் தாலுதிற்பாதி--யொன்றிற் 

சிறுகாலே தான்கொள்ளில்। சீரணியாதன்ன 

மறுகாலம் பார்த்தே - யிருந்து (12)
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(இ-ள்) 
சுஷாயங்களை அது தாயார் செய்து 8 நாழிகைக்குள் 

உட்கொள்ளவும், அதிகாலையிலே உட்கொண்டால் சாதம் சீரணி 

யாது, ஆகவே காலம் நோக்கி உட்கொள்ளவும். 

    

௦ 

கஷரயம் தயரரிக்க வேண்டிய முறை 

  

QO renee 

App முதயத்தில் ரீரிரெண்டு நாழிதன்னி 

லற்ற மருந்தே பன்னிரு கழஞ்சாய்ப் -- பற்ற்க் 

கழுவி யிடித்திட்டு வெய்யில் காய்ப்பிட்டு நன்றாய் 

விழு பொழுதில் காய்ந்துழக்காய் மேலருந்து (12) 

(இ-ள்) 

தினமும் அதிகாலையில் சுஷாய சூரணம் 15 வராகனெடை 
(1% பலம்) எடுத்து 2 படி (பட்டணம் படி 1) சுத்த ஜலத்தில் 
அறப் போட்டு இடித்து,வெய்யிலில் வைத்திருந்து,. சாயங்கால 

நேரத்தில் ௮தை யடுப்பின் மேலேற்றி எட்டிலொன்றுக்கி 
உட்கொள்ளவும். 

  

  

மருந்துகளின் வீரியம் குறையும். கரரணங்கள் 

—o—— 

மருந்து: தனைக்குடித்துக் கொளுந்தி லருந்தும் 

பொரிபிளவு மறப்பருந்து -- வெறு விலையு 

மறபம் வேறொன்று மாகா 

துறமருந்து கொண்டாற் குரை (13)
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ரீற்கரை மிடிகரை ரீசனஞ் சேரியுங் 

காற்கரை கடற்கரை பெருத்த கான(க)மும் 

ஆற்றினில் குளத்தினில் அருகு சேர்மலம் 

தோற்றிவை மருந்தெலாந் தோஷமாகுமே (14) 

(இ-ள்) 
குட்டைகுளம் இவைகளின் சுரையிலுள்ளதும்,; இடிந்த 

படிக்கட்டு முதலான இடங்களில் உண்டானதும், நீசர்வாழும் 

சேரியில் ஏற்பட்டது, கடற்கரையில் விளைவதும், அடர்ந்த 

காட்டில் விளைந்ததும், ஆறு, குளம், அசுத்தமான இடம் 
முதலான இடங்களில் உண்டான மருந்துச் சரக்குகளும் 

உதவாது. 

குறிப்பு: 

முதல் செய்யுளுக்குப் பொருள் விளங்கவில்லை. 

—o — 

சரக்குகளுக்கேற்ற கஷமயத்தின் பக்குவம் 

  

௦ 

  

வேருந்தோலு மெழுநாள் வெந்துவிடு மிகுந்து 

பார்வமிர மதுபன்னிரண்டில் -- சீராங் 

கொடி மூன்றுநாள் யிலைபூக் கூறுங்களியிம் மூன்று 

கடியொரு நாளில் வேருங் காண் (15) 

(இ-ள்) 

வேர், வேர்ப்பட்டை (வில்வம், சத்தாமுட்டி முதலானவை) 
இவைசளை யிடித்து 7 நாட்கள் ஊறவைத்துப் பின்னா் கஷாயம் 

தயார் செய்யவும். வைரமான (௮ல், கருங்காலி) சரக்குகளை 
12 நாள் ஊற வைத்துக் கஷாயம் தயாரிக்கவும், கொடி 
(சீந்தில், உத்தாமணி) முதலான சரக்குகளை 3 நாட்களிலும், 
இலை, பூ, கனி இவைகளை ஒரே நாளில் வேசுவைத்துக் 
கஷாயமிடவும். 

— o-——



609 

மருந்துகள் கெடுவதற்குக் காரணங்கள் 

—o — 

ஓதத்தி லோதம் உறைதங் குணர்த்தி கெட்டு 

போதப்பழகிப் பொடியாகி-- பேதமறப் 

போகாமணங்குரைதல் போதவரைக் காதல் 

அகா மருந்திவையே யாம் (18) 

(இ-ள்) 
ஒதங்கார்த்தல் [நீர் நிற்றல்], நன்ராக உலராமை, வெகு 

நாட்பட்டது, பொடியாகுதல், மணம் குறைவடைதல், சரியாசு 

அரைக்காமலிருத்தல் முதலானவைகளினால் மருந்துகள் சரியாக 
அமையாமல் போம். 

  

நெய் கரய்ச்சும் அளவுக்கிரமம௰் 

  

O owe 

எல்லாமருந்து மொருகுறுணி நெல்லிடைக்கு 

நல்லாய் கேள் ரீர்தூணி நாலொன்றாய்ச் சொல்லாமல் 

நெய்யிரண்டு பாலிரண்டு நாழிநிறை கற்க 

மய்யிரண்டி தாமென்றறி (17) 

(இ-ள்) 

எல்லா மருந்துகளும் 6 பலமானால், தண்ணீர் 4 மரக்கால் 

விட்டு நாலிலொன்றாகக் காய்ச்சவும், அதற்கு நெய் 2 படியும் 

பசுவின் பால் 2 படியும் கற்கம் 2 பலமும் போட்டுக் காய்ச்சி 

இறக்கவும்.
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ஏண்ணெய் கரய்ச்சச் சரக்குகளின் அளவுகள் 
௦ 

    

ரீடுமருந் தொன்று நெய்யெண்ணெய் நாலாகக் 

கூடுமதற்கு மேற்கூடும்பால்--பாடு 

பச்சிலைச்சாறு பலவுமெபன்றுக்கு நாலு 

நிச்சயமே யாகும் நிறை 

(இ-ள்) 

மருந்துச் சரக்குகள் 1 பலமானால் நெய்யோ, எண்ணெயோ 
4 மடங்காகும், பச்சிலைச்சாறு இதனைவிட 4 மடங்கு (அதாவது 
16 பலம்) ஆகும். இவைகள் பொதுவான விதியாகும், 

(18) 

  

௦ 

  

எண்ணையின் மந்தபாகத்தின் குணம் 

  

O கக 

மந்தமாம் பாகமாகில் வழுவழுத்திருக்குங் காணும் 
வெந்திடு மத்தியாக விண்டிருண் டிடந்து தூளாம் 
மந்தமாம் பதங்களாகில் மையக்குளம் புணரத்தீர்க்கு 
முந்திய முன்னோர் பேசும் முறைமையை யறிவதாமே (19) 

திருலைப்போல் மேனியர்க்குங் தீதுறு புண்ணையாற்றும் 
வருமொத்த வாதபித்த கபத்தையும் விரோசிப்பாக்கும் 
முருமிக்க குட்டம்விக்க லுரத்திடுந் சத்தி மந்தம் 
ஒருமித்து வெளிரச் செய்யும் உறுதியாங் குணங் 

கண்டாயே (20) 

(இ-ள்) 

மிருதுபாகமான எண்ணெயின் கல்கம் வழவழப்பாக 
இருக்கும். மத்திமான பாகத்தில் அந்தக் கல்கம் தூள் 
Sr ஆகும், மிருதுபாகமான, எண்ணெய், புண்களை
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ஆற்ற உதவும். மேலும் வாத, பித்த, கபம் என்ற இரிதோஷங் 
சுளையும் வெளியாக்கும். குட்டம், விக்சுல், வாந்தி, மந்தம், 

முதலானவைகளும் தீரும். 

ஆசு சுவி, 2021 

சந்நி ராக சிரித்லை 
QO: 

  

  

தந்தீரிகச் சந்றிக்கு பூதபைரவ ரசம் 
—0--— 

இயல்பான பூதபைர வரசஞ் சொல்ல 

மிரதமுட னேகந்தகம் . 

ஏற்ற தாமிரபற்ப முஞ்சரி யாகயெண்ணு 

கொடிவேலி வேரில்மாங்க 

ஷாயத்தரைத் தினியவச் சிரமுழை தன்னில் 

வைத்து வாலுகா யவந்திடு 

மியந்தி ரத்தொரு நாளெரித்தபின் 

வரு பூனையின் பிச்சிலே 

நயமான பாவனைகள் பண்ணியே குண்டுமணி 

நற்பிரமாணத்திலே 

நல்ல வனுபான விசேஷத்திலே யிடு 

நாடியது பற்றிய முகமாஞ் 

சயமான தந்திரிக சந்ரியும் தீருமே 

தம்பிரான் தானறியவே 

: தாரணியில் மானிடவர் தாழும் பிழைக்கவே 

தன்வந்தரியார் சொன்னதே (1) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பா.தரஸம் 

ஷ் கெந்தகம் 

தாமிரபற்பம்
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இவைகளைச் சரியெடை. யெடுத்துக் கொடிவேலி வேர்க் 

கஷாயம் லிட்டு நன்றாக 4 ஜாமங்கள் அரைத்து, ஒரு வஜ்ர 
மூஷையிலிட்டு, வாலுகா எந்திரத்தில் 1] நாள் முழுவதும் 

எரிக்கவும். மறுநாள் இம்மருந்தை யெடுத்துக் கல்வத்திலிட்டுப் 
பூனையின் பித்தத்தை விட்டு நன்றாக வரைத்துக் குண்டுமணிப் 
பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துச் 
கொள்ளவும், 

தக்க ௮னுபானங்களில் உட்கொள்ளச் தந்திரீக சந்றிகள் 
தீரும். 

குறிப்டி:- 

வத்ரமூஷை - தட்டான் வைத்திருக்கும் குகை. 

வாலுகா யந்திரம் - ஒரு வாயகன்ற வாணாயில் மணல் 

யிட்டு முன்சொன்ன மருந்தை குகையிலிட்டுப் புதைத்து 
அடுப்பின் மேலேற்றி ஒரே சரோன அக்கனியினால் எரிக்கவும் 

அவ்வப்போது மருந்தையும் இண்டிக் கொடுக்க வேண்டும், 

mene (} 

  

அந்தகச் சந்நிக்கு விஜய வைரவ ரசம் 

  

ட வலை 

பண்பான விஜயடை ரவஞ்சொல்லப் 

பாதரசம் வங்கபற்பம் 

பச்சை ௩ரகமப்பிரம பற்பழும் சரிகொண்டு 

பகர்திரு கடுகுச் சாற்றிலே 

நன்பாக வொரு நாஎரைத்து மண் சீலைசெய் 
வாலுகா யந்திரமுடன் 

நாடியொரு சாமமெரித் தாறியே பின்பு 

௩ற்சாவ லின்பிச்சிலே
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கண்காணவே மினிய பாவனைகள் செய்தபின் 

கடலைபோ லேயுண்டை தான் 

கனத யிளநீரிலிட யோடுமே யந்தகன் 

காலனை வெல்லும் வகையே ( 

சுத்திசெய்த பாதரஸம்' 

ல் நாகம் 

வந்கபற்பம் அப்பிரகபற்பம் 

இவைகளை சமனெடுத்து ஒரு கல்வத்திலிட்டு திரிகடுகுக் 

கஷாயம் விட்டு 1 நாள் முமுவதும் அரைத்து ஒரு காக் 

குப்பியிலிட்டு, 7 தடவை சிலைமண் செய்து, வாலுகாயந்திர த் 

தில் வைத்து 1 சாமம் எரித்து இறக்கவும். தானாகவாறிய பின் 

மருந்தை எடுத்துக் கல்வதிலிட்டுச் சேவல் பித்தம் விட்டு 

அரைத்துக் கடலைப் பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி. 

வைத்துக்கொள்ளவும், 

இம்மாத்திரையிலொன்றெடுத்து இளநீருடன் உட்கொள்ள 

அந்தகச் சந்நிகள் தீரும். 
— 0—— 

ருத்திரசங்க சந்நிக்குச் சங்கார பைரவ ரசம் 

  

௦ 

  

என்றரிய சங்கார பைரவ ரசந்தனக் 

கேற்றிடு முலோக பற்ப 

மிரதமுட னேசெம்பு பற்பமுஞ் சற்றியெவச் 

சாரம் ஈவச்சாரமும் 

நன்றிபெற வேசீனக் காரமு மிவைசரி 

கொண்டுஈற் பஞ்சகோல
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சலத்திலே நாடிக் கஷாயத்தி லொருநா 

ளரைத்து & ஈல்லடோலா யந்திரம் 

பண்ணியொரு சாமம் மெரித்தபின் னாற்றியே 

பருத்த கோழிப் பிச்சிலே 

பாவனை கள்பண்ணி யொருப் பயறளவு திப்பிலி 

தேனுமனு பானத்திலே 

மற்றுலகில் மானிடர் பிழைக்கவே தர்வந்திரி 

மாமுனிவர் கற்பித்ததே (3) 

(இ- ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

செம்புபற்பம் லோசபற்பம் 

எவர்சாரம் சத்திச்சாரம் 

சீனாக்காரம் நவச்சாரம் 

இவைகளைச் சமனெடுத்துக் கல்வத்திலிட்டுப் பஞ்சலோசக் 

கஷாயம் விட்டு (இப்பிலி, கண்டத்இப்பிலி, செவ்வியம், சித்திர 

மூலம், சுக்கு இவைகளின் கஷாயம்) 1 நாள் முழுவதும் 

அரைக்சவும். பின்னர் இம்மருந்தை ஒரு முடிச்சாகக் கட்டி, 

முன் சொன்ன சுஷாயத்தை யொருபானையிலிட்டு அதில் 

முடிச்சைத் தொங்கவிட்டு டோலாயந்திரமாக அதன் ஆவி படும் 

படி. ஒரு ஜாமம் எரிக்கவும், மருந்துகள் ஏறிது உலர்ந்த பின் 

கல்வத்திலிட்டு கோழிப் பித்தத்தைச் சேர்த்து நன்றாக 

அரைத்துப் பயறளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் 

கொள்ளவும். 

இதில் ஒரு மாத்திரை யெடுத்துத் தேனுடன் குழைத்து 
உட்கொள்ள ருத்திராங்க சந்நிகள் தீரும், 

een) 
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சித்த பிரமை சந்ழிக்கு “மதன பைரவ ரஸம்'* 
௦ 

    

ஏத்தமுட னேமதன பைரவம் சொல்ல 

மிரதமுட னேகந்தக 

மிந்துவுடனே செம்புபற்ப மனோசிலை 

யிடைகள் சரியாகவே தான் 

சாற்றியிடு முள்ளிப் பழச்சாற்றிலே யரை 

தரு வச்சிர முழையிட்டே 

தனிவாலுகாயந் திரமாகவே புட 

_ மதாய் சாமழும் மூணான பின் 

நாற்றியே பாங்கினிற் பசுவினுட பிச்சிலே 

யரைத் துண்டை கடலைபோல 

ஆக்கிய யோருவுண் டையிளநீரிலே 

யலதான நற்சீரக முடன் 

போற்றியே கொள்ளவே சித்தப்பிரமையாம் 

பொல்லாத சந்நிதீரும் 

புவனிதனில் யாவற்கு மாகவே மீசனார் 

பொய்யாத மொழி யாகுமே (4) 

(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

கெந்தகம் 

” மனோசிலை 

இந்துப்பு செம்புபற்பம் 

இவைகளை யொரு கல்வத்திலிட்டு முள்ளிப் பழசி சாறு 
விட்டு நன்றாக வரைத்து (1 நாள்) வஜ்ர மூஷையிலிட்டு 
வாலுகா யந்திரத்தில் வைத்து 3 சாமங்கள் எரிக்கவும். 

7 

பின்னர் மருந்தைத் தனியாக ஒரு கல்வத்தில். வைத்துப் 

பசு மாட்டுப் பித்தம் சேர்த்து ஒரு நாள் முழுவதும் அரைத்துக்
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கடல்ப்பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாசு உருட்டி வைத்துக் 
கொள்ளவும், 

இம் மாத்திரையில் ஒன்றை எடுத்து இளநீரிலோ அல்லது 
சீரக கஷாயத்திலோ உட்கொள்ளவும், 

சித்த விப்ரமச் சந்நிகள் இரும், 

——- 0 

சீதாங்க சந்திக்கு “ஆனந்த பைரவ ரஸம்” 

௦ 

    

அரிவான ஆனந்த பைரவஞ் சொல் 

லரிதார லோகபற்பம் 

மானவெங்காரமும் காரீயம் வெள்ளீய 

மானதிற் பற்பமுடனே 

குறியான மிரதழமுஞ் சாதிலிங் கஞ்செம்பு 

கூறுகிற பற்பமேதான் 

கூடவே சரிகொண்டு திரிபாலை சாற்றிலே 

கூசாமலே யரைத்து 

உறவாகமுன் சாற்றில் டோலாயந் திரமாக 

ஒருநா ளெரித் தாறிநா 

லுலகனுட பிச்சிலே யரைத்துண்டை குன்றிபோ 

லுருட்டியே ரெண்டு நீதான் 

செரிவாக வனுபான விசேஷத்திலேயிடு 

தினைச்சோறு பத்தியமுமாஞ் 

சீதாங்க சந்நியுந் தீருமே மிப்போது 

சிவனார் மொழிந்த படியே (5) 
(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த தாளகம் 

” காரீயம்
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சுத்திசெய்த வெள்ளீய பற்பம் 

ச் லிங்கம் 

» பாதர்ஸம் 
செம்பு பற்பம் லோகபற்பம் 

பொரித்த வெங்காரம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு, இரிபலாக் கஷாயம் விட்டு 

நன்றாக வரைத்து முடிச்சாசக் கட்டி, திரிபலா சஷாயத்தின் 

ஆலியில் டோலாயந்திரமாக 1 நான் எரித்து உலரவக்சவும், 

பின்னர், மாட்டுப் பீச்சு விட்டு நன்றாக வரைத்துக் 
கூன்றியளவுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி. வைத்துக் 

கொள்ளவும், 

இச்சு அனுபானத்தில் உட்கொள்ளவும், இளச்சோறு 
சாப்பிடவும், 

சீதாங்க சற்நிகள் இரும், 

ரகக னையை 1] வக்குடி கள்ல, 

தரந்தீரிச சந்நிக்குப் “பைரவ ரஸம்** 

remnants {) arene 

பாரமாம் நேரான பைரவர் சற்றுறப் 

பாரான பஞ்ச லவண 

பற்யமாந் தாமிரஞ் சத்தியவட் சாரமும் 

புகரெவச் சாரமுடனே 

கூரமாய்ச் சரிகொண்டு எருக்கம் வேர்கஷாயத்தில் 

கூற்கரை மூணுநாளுங் 

ருகைதனில் வைத்ததைச் சீலைமண் செய்தபின் 

ரூலவு காயாத்திர முடன்
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தீரவே யாறுசா மமெரித் தாறியே 

சீதள மாதான பின்பு 

சிந்தாமலே BQ கழுதையின் பிச்சிலே 

சிக்கென வரைத் த௲னையே 

தாராயு ஞந்தளவு தேனிலே கொள்ளவே 

தாந்திரிகச் சந்நி தீரும் 

தப்பாத பத்தியம் பஞ்சமுட்டிக் கஞ்சி 

தன்னையெ வார்த்திடுவதே (6) 

(@ - a) 

Qs gry சோத்துப்பு 
கரியுப்பு அட்டுப்பு 

வளையலுப்பு தாமிரபற்பம் 

சத்திச்சாரம் ய்வச்சாரம் 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு (சரியளவு எடுத்து) எருக்கம் 

வேர்க் சஷாயம் விட்டு 3 நாட்கள் விடமால் அரைக்கவும். 

பின்னர் இம்மருந்தை யொரு குகையிலிட்டுச் சீலைமண் செய்து 

வாலுகாயந்திரத்தில் வைத்து எரிக்கவும். நன்றாக ஆறியபின் ஒரு 

கல்வத்திலிட்டுக் கழுதையின் பித்தம் விட்டு நன்றாக வரைத்து 

உளுந்துப் பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் 

கொள்ளவும், 

இம் மாத்திரையைத் தேனில் குழைத்து உட்கொள்ளத் 

தாந்இரிக சந்நிகள் இரும், 
பத்தியம். 

கஞ்சி உட்கொள்ளவும்,
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கண்டருச்ச சந்நீக்கு ஆனந்த பைரவ ரஸம் (வேறு) 

௦ 

  

சொக்கமா யானந்த யைரவஞ் சொல்லச் 

சூதமுடனே கெந்தகம் 

துய்ய வெங்காரமும் வெள்ளீய பற்பத் 

துடனிடும் பச்சை நாகம் 

மச்சமாய் நிறைதனைச் சரியாக. வேகொண்டு 

ஆனதிரி பலைச் சாற்றிலே 

அரைத்ததை ரெண்டுநாள் டோல.. பந்திரமாக 

வரைத்திடுஞ் சாறுதனிலே 

எச்சாக வொருசாம மந்தாக்கி னியின 

லெரித்து ரீ யாறவைத்தே 

என்முறு பிச்சிலே பாவனைகள் பண்ணியே 
எடுகுன்றி யளவாகவே 

கச்சாறு முலையினா ளிஞ்சியிற் சாற்றிடு 

கண்டகுச்சந் தீருமே 

கருதிடும் பத்தியந் தயிருடன் சோருமே 

கனத்த மிளரீ ராகுமே (7) 

(இ-ள்) 

சுத்திசெய்த பாதரஸம் 

a கெந்தகம் 

பொரித்த வெங்காரம் ' வெள்ளீய பற்பம் 

ராவிய துத்தநாகம் 

இவைகளைச் சமனெடுத்து ஒரு கல்வத்திலிட்டுத். திரிபலா 
கஷாயம் விட்டு நன்றாக வரைக்கவும், பின்னர் இதனை யொரு 

துணியில் முடிந்து திரிபலா கஷாயத்தின் ஆவியில் படும்படி 2 

நாட்கள் டோலாயந்திரமாக எரிக்கவும், பிறகு இதை வாலுகா 
யந்திரத்தில வைத்து மந்தாக்கினியாலெரித்து, நன்ருச ஆறிய
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பின், எருமை பித்தத்தை விட்டு நன்றாக வரைத்துக் குன்றி 

யளவுள்ள மாத்திரைகளாக ஈருட்டி வைத்துக் கொள்ளவும். 

முலைப்பால் அல்லது இஞ்சிச்சாறு இவைகளில் ஒரு மாத்திரை 
இழைத்துக் கொடுக்கவும். 

கண்டகுச்ச சந்நிகள் தீரும். 

பத்தியம்:-- 

தயிர் சாதம், இளநீர் முதலானவைசளை உட்கொள்ளவும். 

அகக், (0) அவக 

HIPS சந்நிக்குக் கல்யரண பைரவ ரஸம் 

— 0 —— 

கல்லியாண பைரவ ரசத்துற நெல்லியின் 

காய் கெந்தகஞ் சூதமுங் 

காரீயபற்பமும் பச்சை நாகப்பாம்பு 

கடுபிச்சி னுடன் திப்பிலி 

செல்லவே கொடிவேலி வேர்க்கஷாயத் திலோர் 

தினமரைத் துண்டையாக்கி 

செசபப்பமாய் வச்சிர மூஷைமி லிட்டே வா 

லுகாயந்தி ரத்திலேதான் 

வல்லதா யொருநா எெரித்தாறி மீன்பிச்சு 

வார்த்தரை கடலையாக 

மருவாதி யனுபான விசேஷத்தி Code 

மருவுகர் ணிகசந்நி போம் 

சொல்லிலாம் வென்றமொழி பத்தியம் பாற்சோறு 

துய்யசர்க் கரையிலுடனே 

தோன்றியே தாகந் தணியக் கரும்புதின் 

சுகத்தைக் கொடுத்திடுமே
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(இ-ள்) 
சுத்திசெய்த நெல்லிக்காய் கெந்தகம் 

” பாதரஸம் 

பச்சை நாகப்பாம்பின் பித்தம் 

காரீய பற்பம் திப்பிலி 

இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு, கொடிவேலி வேர்க்கஷாயம் 

விட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் அரைத்து, வஜ்ர மூஷைக்குள்ள 
டைத்துச் சீலை செய்து, வாலுகாயந்திரத்தில் ஒரு நாள் முழு 
வதும் எரிக்கவும், தானாகவே ஆறிய பின் இதனையொரு கல்வத் 
திலிட்டு, மீனின் பித்தத்தை விட்டு நன்றாக வரைத்துக் கடலைப் 
பிரமாணமுள்ள மாத்திரைகளாக உருட்டி வைத்துக் கொள் 
ளவும், 

தகுந்த .௮அனுபானங்களில் உட்கொள்ளக் கார்ணிக சந்நி 

பாதம் தீரும். 

பத்தியம்: 

பால் சாதம் மாத்திரமே சர்க்கரை சேர்த்து உட்கொள்ள 
வும், தாகம் உண்டானால் கரும்பின் சாற்றைப் பருகவும் xe 
முண்டாகும். 

    ௦ 

: முற்றும் 

3 3 
பத பப பப பபப &



மருந்துகளின் அகராதி 
அப் வண 

பக்கம் 

அகஸ்தியர் ராஜபேதி (தாபஜ்வரத்திற்கு) 435 

அக்கினி குமாரன் 378 

அசமோதாதிச் சூரணம் 163 

அச்வகந்தாதிக் கிருதம் 284 

அச்வகந்தி சூரணம் ் 113 

'அச்வசுந்தி சூரணம் 172 

அச்வகந்தி பாலராக்கிஷத் தைலம் 263 

அசுவினி நக்ஷத்திரம் 587 

அஞ்செண்ணெய் தைலம் (சந்ழிக்கு) 458 

அடப்பைவிரை மருந்தா (எழுநாயறு, இரழ்திக்கு) 479 

அட்டாதிச் சூரணம் 126 

அட்டைவிதி ் 577 

அட்டையில் ஆண், பெண் அறியும் விதம் 577 

அட்டைப் பிரயோகம் செய்யும் முறை 378 

அட்டையை வளர்க்கும் விதம் 578 

அட்டைகளில் ஆண், பெண் பார்த்து விடும் விதம் 579 

அட்டைப் பிரயோகத்தின் போது ஏற்படும் 
குறிகளும் பரிகாரமும் 579 

அட்டையின் லக்ஷணங்கள் (சத்த) 580 

அட்டையின் லக்ஷணங்கள் (துஷ்ட) 581 

அஷ்ட பைரவ மாத்திரை 433 

அஷ்ட பைரவக் குளிகை 390 

௮ண்ட பவுத்திரக் குறிகள் 34 

அதிமதுரச் சூரணம் (நடுக்கல், வாந்தி, சுழற்றல், 
வாய்நீரூழல் முதலியவைகளுக்கு) 439 

அதிமதுரம், பேரீச்சம்பழம் இவற்றின் குணம் 519
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அதிவிடயச் சூரணம் 

அதிஸாரக் குளிசை 

அதிலார கேசரி 

அதிஸாரக் கூடாரம் 

அத்திக்காயின் குணம் 
அத்திப்பட்டையா இக் கஷாயம் (நிரிழிவிற்கு) 

அதநுஷ நக்ஷத்திரம் 
அந்தகச் சந்நிக்கு 
அந்திமாலைக்கு மை 

அபன் கடுக்காயின் குணம் 

அபத்திய, பத்திய பதார்த்தங்கள் 

HYPE TIE சூரணம் 

அமுதக் கடுக்காய் குணம் 

அமுதவல்லித் தைலம் 

அம்ருதாதி கிருதம் 
அம்ருதவல்லித் தைலம் 

அம்ருதவல்லி எண்ணெய் 

அம்ருதவல்லித் தைலத்தால் தீரும் நோய்கள் 

அம்ருதயோக முறை 

அயக்காந்தாதிக் குளிகை (ஊதுகாமாலைக்கு) 

அரத்தைக் கஷாயம் (சுரத்திற்கு) 

அரிகரப்பான் லக்ஷணங்கள் 

அரிதூச் சூரணம் 

அரிதாரக் குளிகை (8தஜ்வர த்திற்கு) 

அ௮ரித£ வடகம் ் 

அரிதாரச் செத்தாரம் 

பக்கம் 

158 

418 

419 

424 

537 

596 
616 
344 
616. 
532 

112 

514 

210 
246 

248 

250 

334 

86 

466 

486 

15918: 

396 

184 

368 

௮ரீதட௫ப் பிட்டு (வாயு, கரப்பான் முதலியவைகளுக்கு ) 492 

அருதெல்லிக்காய் குணம் 

அரோகிணிக் கடுக்காய் குணம் 

அரைக்&ரையின் குணம் 

528 

313 

559
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அவரைக்காயின் குணம் 

அவிட்ட நக்ஷத்திரம் 
அறுவகைச் சுவைகள் 

அழல் காமாலைக்குக் கிருதம் 

அஸனவில்வாதிக் தைலம் 

பக்கம் 

353 

599 

567 

84 

235 

ஆகாத பதார்த்தங்கள் (சத்தி குன்மம், வயிற்றுவலி 
யுள்ளவர்களுக்கு) 

ஆடாதோடைக் கஷாயம் (காசம், இருமலுக்கு) 

ஆடாதோடை நெய் (ரத்த பித்தத்திற்கு) 
ஆடாதோடை நெய் 

ஆடைத்தயிரின் குணம் 

ஆமணக்கு எண்ணெய் குணம் 

ஆதண்டைக் கஷாயம் (ரத்த பித்தத்திற்கு) 
ஆயில்யபட்டை நெய் 

ஆயில்ய நக்ஷத்திரம் 
ஆரைக்கரைக் குணம் 

ஆரோக்யத்தைப் பேணும் நெறிகள் 

ஆவாரை எண்ணெய் 

ஆவாரைச்சீத கஷாயம் (தாகத்திற்கு) 

ஆவாரை எண்ணெய் (புண்ணுக்கு) 

ஆவாரைப் பூச்சு (வீக்கம், எரிச்சலுக்கு) 

ஆவாரைச் சூரணம் (மேகக்காங்கைக்கு) 

ஆழிக்கோலின் ரூபம் 

ஆற்று நீரின் குணம் 
ஆனந்த பைரவன் (தாங்க ஜன்னிக்கு) 

ஆனந்த பைரவ ரஸம் (சண்ட குச்ச ஜன்னிக்கு) 

ஆனந்த பைரவ மாத்திரை 

இங்குவாதிச் சூரணம் 

இஞ்சியின் குணங்கள் 

இஞ்சி நெய் 

571 

476 

482 
315,317 

521 

531 

477 

310 

592 

562 

$27 

446,11 

1 

4t 

43 

118 

585 

547 

616 

619 

417,389 

137 

525 

308,441
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இந்துப்பு மருந்து (குன்மத்துக்கு ) 

இர.தாதி குளிகை (ஜ்வரத்துக்கு) 

இர,த்னாதி மாத்திரை 

இரச்செந்தாரம் 
இரஸ. தாமிர பஸ்பம் 

இரஸ பற்பத்தினால் தீரும் தேரய்கள் 

இரஸ பற்பம் 
இரஸ பதங்கம் செய்யும் முறை. 

இராமபாணம் 

இரமபாண மாத்திரை 

இரவில் பால் சாப்பிடுவ.இன் குணம் 

இருவி மாத்திரை (ஜ்வர ஜன்னிக்கு) 

இருவி மாத்திரை (ஜனனிக்கு) 

இலந்தைக் கஷாயம் (எரி வாதத்திற்கு) 

இலவம்பட்டை எண்ணெய் (விரணத்துக்கு) 

இலவங்கப்பத்திரி வடகம் 

இலாமிச்சைத் தைலம் 

இலாமிச்சை வேர்த் தைலம் 

இலாமிச்சைச் சூரணம் (உளமாந்தை, மேகத்திற்கு) 

இலாமிச்சைக் கஷாயம் (ஐுர.த்திற்கு) 
இலைக்கறி வகைகள் 
இன்நீரின் குணம் 

ஈச்வரமூலிச் சூரணம் ( சரப்பான் வீக்கற் இற்கு) 

ஈரவெங்காய நெய் 

afer Hs கிருதம் 
உடும்புச் சூரணம் 

உழலை எரிச்சலுக்குக் கிருதம் 

பக்கம் 

479 

399 

343 

364 

965 
371. 

374 

372 

382 

389 

529 

457 

.395 

467 

60 

188 

240 

241 

28 

456 

546 

542 
149 

B02: 
275 

444,162 
97 

உள்ளியாம்ண்ச்கெண்ணெய் (மண்டைக் கரப்பானுக்கு) 68
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உத்திர நக்ஷத்திரம் 
உத்திராட நக்ஷத்திரம் 
உத்திரட்டாதி நக்ஷத்திரம் 
ஊது காமாலைக்கு மருந்து 

அளர்க்குருவி மாம்ஸத்தின் குணம் 
எண்ணெய் காய்ச்சச் சரக்குகளின் அளவுகள் 
எண்ணெயின் மந்தபாகத்தின் குணம் 
எருக்கிலை யெண்ணெய் (காது எழுச்சிக்கு) 
எருமைப் பால், எருமை நெய் இவற்றின் குணம் 

எருமைப்பால் குணம் 

எருமைத் தயிரின் குணம் 
எலுமிச்சம்பழ வேது 

எலுமிச்சம்பழத்தின் குணம் 

எழுச்சியின் குறிகள் 

எழுவகைக் கடுக்காயின் பெயர் 

எழுநாயறு படுநாயறு லக்ஷணம் 

ஏலாதிச் சூரணம் (பித்தத்திற்கு) 
ஏலாதிச் சூரணம் 

எலாதி உருண்டை 

ஒளஷதம் பண்ணுகிற லக்ஷணம் 

கஞ்சியின் குணம் 

சுட்வாதிக் குளிகை 

கடுகு (பாண்டு காமாலைக்கு) 

கடுக்காய் நெய் (கரமாலைக்கு) 

கடுக்காய் உற்பத்த 

கடுக்காயின் பொதுக் குணம் 

கடுக்காய்க்கும் தாயாருக்கும் உள்ள பேதம் 

கண்டங்காலி லேகியம் 

சண்ணோய் வரக்காரணங்கள் 

பக்கம் 

594 
598 

600 

86 

528 
610 

610 
510 

574 

539 

540 
48 

557, 558 

341 

510 

48 

495 

124, 174 

379 

602 

544 

200 

93 

504 

512 

516. 

516 

205 

330 
கண் வியர்இகள் 'குறிகள்: 330, 331, 332
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பக்கம் 

கண்ணொளி யதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டிய முறை 333 

கண்ணோய்க்குக் காரணங்கள் 334. 

கண்ணோய் வகைகள் 32௮. 

கண்களில் தரிதோஷ சோபத்திலுண்டாகும் குறிகள் 337: 

கண்களில் வாதபித்த 
கோளாறினாலுண்டாகும் குறிகள் 337 

கண்ணெரிதலின் குணம் 339 

கண்ணோவுக்குப் பத்து 341 

சண்ணோய்க்குச் ரூ.5 மாத்திரை 342 
கண்களில் பார்வை அதிகரிக்க 347 

கண்நோவுக்கு மருந்து 348 
சுண் பூவிற்கு மருந்து 348 

கண்ணோய் பலவற்றிற்கும் மருந்து _ 349 
கண்டவுஷதம் 380 
கண்டமாலைக்கு மருந்தும் தைலமும் 462 

சண்டதோஷக் குளிகை . 381 
கண்ணோயணுகா நெறிகள் 545 

கண்டங்கத்தரிப் பழத்தின் குணம் 552 

கதலீகந்த கிருதம் 327 

கபத்தினாுலுண்டாகும் ரோகக்குறிகள் 441 

கபால வறட்சியின் குணம் 210 

கபால சூலப் புகை 17 

கத்தரிக்காயின் குணம் 518,551 

கத்திரியின் லக்ஷணம் 582 | 

கத்தாழையின் குறிகள் 541 

கத்திரிகையின் ரூபம் 586 

கரப்பானுக்கு மருந்து 73 

கருங்கோழிச் சூரணம் (கிராணிக்கு) 497, 127, 139... 

கருவிழியிலுண்டாகும் நோய்கள் ' 336 

கரும்புச்சாறு குணம் 530 |
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கரும்பின் குணம் 

கர்ப்பூராதி அஞ்சனம் 

கர்ப்பூராதிச்சூரணம் 

கர்ப்பூராதிச்கூரணம் (அரோசகம், பித்தத்திற்கு] 

கலப்பைக் கழங்கெண்ணெய் 

கவிக்க உருண்டை 

கல்யாண பைரவ ரஸம் 

கல்யாண கிருதம் 

கழற்கொடிக் கஷாயம் (அண்டவாதத்திற்கு] 

கள்ளிச்சூரணம் (தேமலுக்கு) 

கள்ளிப்பால் நெய் (கர்ப்.பவிப்புருதிக்கு) 

கள்ளி எண்ணெய் (வாதத்திற்கு) 

கறந்த பாவின் குணம் 

கனகரத்னாதி அஞ்சனம் 

கன்னமூலக் குறிகள் 

கஷாயம் உட்கொள்ளும் விதி 

கஷாயம் தயாரிக்க வேண்டிய முறை 

காசக்குடாரம் 

காசத்தின் குறிகள் (நயனம்) 

காடை மாம்ஸத்தின் குணம் 

காந்த பற்பம் 

காந்தச்சூரணம் 

காந்தச் செந்தூரத்தின் குணம் 

காந்தாதி மாத்திரை (குன்மத்திற்கு] 
காமாலை நிதானம் ் 

காமாலையின் பொது லக்ஷணம் 

காமாலைக்கு மருந்து 

காரம் 

கார்போகு எண்ணெய் (கரப்பானுக்கு] 

கார்ப்பஸாஸ்தியாதிச்சூரணம் 

பக்கம் 

530 

351 

104 

108 

451 

383 

620 

273 

468 

496 

508 

508 

520 

354 

48 

606 

607 

391 

338 

529 

92 

168 

374 

410 

75 

80 

89 

40 

62 

107
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பக்கம் 

கார்த்திகை நக்ஷத்திரம் 588 
காளசாகாதி கஷாயம் (அதீர்ணம், சிராணிக்கு) 469: 

சாயமேக ரஸம் (சந்நிக்கு) 417 

காளமேகச் செந்தூரம் 408 

இட்டாதி மருந்து (காமாலைக்கு) 94 

இர௱ஈணிக்குடாரம் 391 

கராணிக்கு மருந்துகள் 532. 
சராணிக்கு மாத்திரை 407 

இராம்பின் குணம் 524 

இராணிக்குக் குடிநீரும், நெய்யும் 500 

சழாநெல்லி நெய் (சோகைக்கு) 84 

ஏழாநெல்லி மருந்து (வயிநூதுக்கு) 95 

குக்கிலாதிச் சூரணம் 142, 176 

குக்கில் சூரணம் 145, 146, 167 

குக்குளுச் சூரணம் 179 
குக்கலாதிக் கிருதம் 312 

குண்டலாதி லேகியம் 202 

குமரி பற்பம் 375 

குமரித் தைலம் 234 

குத்துப் பட்ட இற்கு 49 
குளிர்க் காய்ச்சலுக்கு உருண்டை 415 

குறிஞ்சாவிலையின் குணம் 562 

குறிஞ்சா நெய் 302 
குறுவைமாவு (சூலை, புண்ணிற்கு) 58 
குறும்பிவாங்கியின் லக்ஷணம் 583 

குஷ்டத்திற்கு எண்ணெய் 73 

கூவிளைச் சூரணம் 171. 

285 கூஷ்மாண்டக் ருதம்
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கெந்தகாதிச் சூரணம் (கரழ்திக்கு) 
கேட்டை நக்ஷத்திரம் 

கேத£ தைலம் 

பக்கம் 

151 

596 

231 

கையாந்தகரை எண்ணெய் (௪ண்ணோய், தலைநோய், 

1955596) 
கொடிவேலிச் சூரணம் (கரப்பானுக்கு) 

கொடிவேலி நெய் 

கொத்தாதி ௮ஞ்சனம் 

சொம்மட்டி மாதளைச் சூரணம் 

கொம்மட்டி, மாதளையின் குணம் 

கொம்புப் பாகலின் குணம் 

கொள்ளின் குணம் 

கொள்ளைப் பட்டையெண்ணெய் 

கோடா சூழி மாத்திரை 

கோடா சூழிக் குளிகை 

கோரைக் இழங்கு தெய் 

சகதேவித் தைலம் 

சங்கங்குப்பி யெண்ணெய் (9றங்கற்கு) 

சங்கச்சார வடகம் 

சங்கச்சார வடகம் (நீராமை, பெருவயதுக்கு) 
சங்கார பைரவம் (௬ த்திராங்க சந்நிக்கு) 

சங்காதி மாத்திரை (நயனகாசத்திற்கு) 

சதய நக்ஷத்திரம் 
சதாவரிக் கிருதம் 

சத்தனாதித் தைலம் 
சந்தனாதி எண்ணேய் 

சந்தனாதி உருண்டை 
சந்தனாது அஞ்சனம் 

220 

488 

313 

353. 

127 
550 

555 

528 

287 

338, 416 

386 

311. 
219 
65 

194 
196 

613 
345 

599 
293, 294 

228, 211 
13 
6 

350 |
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பக்கம் 

சந்நிரோக PAS enon 611 

சந்நிபாத பைரவ மாத்திரை 392 

சந்நிபாத பைரவன் 401, 403, 426, 457 

சந்நிபாத காமாலை லக்ஷணங்கள் 79 

சரக்குகளுக்கேற்ற கஷாயத்தின் பக்குவம் 608 

சர்க்கரையின் குண்ம் 530. 

சர்வகுலாந்தகக் தைலம் 256 

சலப்பிரமியக் குறிகள் 24 

சலப்பிரமியத்தில் ஸாத்யா ஸாத்தியம் 24 

சஸ்திரத்தின் லக்ணம் 583 

சஸ்திர விதி 581. 

சாதீபலாதிச் சூரணம் (வாதசூலைக்கு) 150 

102 சா.றணைச் சூரணம் 

சாறணைக் குடிநீர் (வாயு, கரப்பான், வீக்கத்திற்கு) 475 

சாறணை வேரின் குணம் 526 

ஒஞ்சாக்ஷார வடகம் (பஞ்ச குன்மத்திற்கு) 195 

லேத்மக் கரப்பான் குறிகள் 57 

சிவனாம ரஸம் 437... 

இவனாம ரஸம் (குன்மத்திற்கு ) 445 

சித்திரமூலச் சூரணம் 130 

சித்திர மூலாதிச் சூரணம் (வாயுவிற்கு) 136 

தித் தாமுட்டித் தைலம் 243,244,254 

428 . சித் தாநந்த ரஸம் 

சிவலிறைச்சி அதாவது கெளதாரி இறைச்சியின் குணம் 529 

இறுக்கரையின் குணம் 563 

சிறு குறட்டையெண்ணெய் (வீக்கம், மலச்சிக்கலுக்கு) 492 

சிறங்குகளுக்கு எண்ணெய் 72
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சிறங்கிற்கு மருந்து 
சிறுகாஞ்சோறி மாத்திரை 

சிறுநீர் சுல்லுக் குடிநீர் 

சித்திரை நக்ஷத்திரம் 
SC she செங்கமுறீர் நெய் 

சீந்தில் கொடியின் குணம் 

சீரகத்தின் குணம் 

சரகாதி மாத்திரை (சந்நிக்கு) 

சீரகாதிச் சூரணம் (வாயுவிற்கு) 

சரகாதி மருந்து (பித்தத்திற்கு) 
வந்தி கடுக்காய் குணம் 

சமூதாதி எண்ணெய் 

சுக்கின் குணம் 

சுண்டை வற்றலின் குணம் 

சுத்த நேத்திரத்தின் லக்ஷணம் 
சுயமக்கினிச் சூரணம் 

சுயமக்கினி 

சுயமக்கினிச் செந்தாரம் (சீதாங்க சந்நிக்கு) 

சுரசண்டிகை 

சுரசுவார்த்தி அஞ்சனம் 

சுராங்குசம் 

சுரையின் குணம் 

சுவாதி நக்ஷத்திரம் 
சூசிகாபரண ரஸம் 

சூதரத்தினாதி மாத்திரை 

சூதமாத்திரை (வாதத்திற்கு) 

சூதாதி மாத்திரை (குன்மத்திற்கு) 

சூரண ராஜன் (வாயு வலிக்கு) 

பக்கம் 

330, 

72 

387 

32 

595 

287 

546. 

524- 

414 

453: 

472 

515 

69 

525 

565 

333 

370: 

377 

430 

587 

359 

403 

548 

596 

422 

358 

400 

409 

134
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செங்கத்தாரி எண்ணெய் 

செங்கத்தாரி எண்ணெய் (கரப்பாலுக்கு) 

செங்கரப்பான் லக்ஷணம் 

செங்தல் கஷாயம் (தாகந்தீர) 

செங்கழுநீர்ச் சூரணம் (பித்தத்திற்கு) 

செங்கழுநீரெண்ணெய் 

செண்பகாதி மாத்திரை (பேதிக்கு) 

செந்நாயுருவி பற்பம் (குன்மத்திற்கு) 
செம்மறியாட்டுப் பாலின் குணம் 

செம்மறியாட்டு நெய்யின் குணம் 

செவ்விள நீர்த் தைலம் 

சேத்துமக் காமாலைக்குக் குணம் 

சேத்துமக் கரப்பான் குறிகள் 

சேவகனார் எண்ணெய் 

சொறிகரப்பான் குறிகள் 

சோகைக் காமாலைக் குறிகள் 

தகரை யெண்ணெய் 

தக்கோலாதிச் சூரணம் 

தசமூலாதி நெய் 

கண்ணீர் விட்டான் இழங்கு நெய் 

seid 

54 

460 

486 

3 

120 

229 

397 

472 

539 

539 

251 

76 

487 

260 

55 

19, 80 

238 

105 

280, 45 

320 

தண்ணீர் விட்டான் கழங்கு நெய் (இரத். தவாந்திக்கு) 455 

தண்ஷிர் விட்டான் கிழங்கு நெய் 
(பட்சிதோஷம், தேரைதேோஈஷத்திற்கு) 

தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு எண்ணெய் 
(கரப்பானுக்கு) 

தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு எண்ணெய் 

(சிழங்கிற்கு) 

தண்ணீர் கெடக் காரணம் 

503 

67 

71 

576



634 

பக்கம் 

குந்திரிக சந்நிக்குப் பூதபைரவ ரஸம் 611 

குவக்ஷீரிச் சூரணம் 107 

தன்வந்தரிக் கிருதம் 324 
தாடிமாதிச் சூரணம் 160 

தாமிர பற்பத்தின் குறிகள் 372 

தாம்பூலத்தின் குணம் 534 

தாம்பூலம் அதிகமாகத் தரிப்பதின் குறிகள் 534 

தாவாக்கினிச் சூரணம் 129 

தாவாக்கினிப் பற்பம் 366 

தாளகமாத்திரை (ஜ்வரத்திற்கு) 395 
தாளீசங்குக் குடிநீர் (வீக்கத்திற்கு) 49 
தாளீசாதிச் சூரணம் 110, 106, 477 

தாளீசாதி வடகம் 167 
தான்றியாதிக் கஷாயம் (தண்ணீர் தாகத்திற்கு) 2 
இக்தகக் கிருதம் 35 

இப்பில்யாதிச் சூரணம் 173, 208 

திராட்சாதிச் சூரணம் (மேகச் சுரத் இற்கு) 102 

திராகைஷையின் குணங்கள் 158 

திரிகடாதிக் கிருதம் (கெர்ப்பம் உண்டாக) 292 

திரிகடு எண்ணெய் (வாயுக் கிராணிக்கு) 499 

திரிபலாச் சூரணம் (குத்திருமலுக்கு) 478 
தரிபலர்.இக் இருதம் (விப்புருஇக்கு) 507 
இரிபதை (திரிவ்ருத்) என்ற (கடுக்காயின் குணம்) 515 

திருவோண நக்ஷத்திரம் 598. 

திரைலோக்ய சித்தாமணீ 420 

துருசு மாத்திரை (ஜ்வரத்திற்கு) 398 
துற்பாதி வடகம் (அதிஸாரம், ராணிக்கு ) 198 
துவர் தேசாதித் தைலம் 261
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தாூதுவேளையின் குணங்கள் 

தூதுவேளைக் கிருதம் (காசம், இழுப்பு, 

தூதுவளம்பழ நெய் 

தேங்காய்ப் பாலின் குணம் 

தேரைத் தோஷத்திற்கு 

தேத்தான் வித்தின் குணம் 
தேள் கொடி நெய் 

தேனின் குணம் 

தைலத்தின் பாகபேதங்கள் 

தோஷக் கரப்பான் குறிகள் 

நயனவிதி 

நல்லெண்ணெயின் குணம் 

நல்லவேளையின் குணம் 

நவகண்டத் தைலம் 

நவச்சார மாத்திரை (ரந்இக்கு) 

நஸ்யம் (வலிப்புக்கு) 

நாசுபற்பம் 

நாகனாதி வடயம் 

நாபி மாத்திரை (ராணிக்கு) 

நாயுருவி நெய் 

நாயுருவியின் குணம் 

நாரத்தை மருந்து (சுவாசகாசத்திற்கு) 

நாரத்தம்பழ நெய் 

நாரத்தம் பிஞ்சின் குணம் 

நாவல் மருந்து (பெரும்பாட்டிற்கு) 

ஈளைக்கு) 

நிலப்பனைப் பூச்சு (பிளவை வீக்கத்திற்கு) 
நிலப்பனைக் இழங்கு எண்ணெய் (பாண்டு காமாலைக்கு) 81: 

நீரடிமுத்து வடசம் 'குஷ்டஙிகளுக்கு) 

பக்கம் 

540, 

322, 
542, 

341 

481 

318 

574 

503 

523 

323 

573 

603 

487 

329 

531 

561 

268 

431 

458 

7 

192 

400 

296 

563 

482 

304 

535 
506 
43 

74
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நீரடிமுத்து சூரணம் (குஷ்டத்தஇற்கு) 
நீரழிவிற்குப் பிட்டு 

நீராகாரத்தின் குணம் 

நீர்ச்சுருக்கு மருந்து 
நுணா எண்ணெய் (வாயுக்கிராணிக்கு) 
நெய்யின் குணம் 

நெய்காய்ச்சும் அளவுக் கிரமம் 

நெரிஞ்சில் லேகியம் (சகல சீதங்களுக்கும்) 

நெல்லிப் பூச்சு (பிளவை, வீக்கத்திற்கு) 

நெல்லிமுள்ளிக் கஷாயம் (பித்தத்திற்கு) 

நெல்லிக்காய் இவைகளின் குணம் 

நொச்சி யெண்ணெய் (8ழ்கரப்பானுக் த) 

நொச்சி யெண்ணெய் (கரப்பானுக்கு) 

நோயளிக்குப் பத்தியம் 

நோய் அணுகா நெறிகள் 

தோய் அதிகரிக்கக் காரணங்கள் 

பக்க பவுத்திரக் குறிகள் 

பக்கப் பிளவையின் சி௫ித்ஸை முறை 

பசறியிலைக் சஷாயம் (நீரடைப்பிழ்கு) 

பசுவின் பாலின் குனங்கள் 

பசுவின் பால் சாதத்தின் குணம் 

பச்சிலைக் கஷாயம் (காமாலைக்கு) 

பஞ்சதாரையின் குணம் 

பஞ்ச்தாரைச் சூரணம் (பித்தத்.இற்கு) 
பஞ்சகவ்யக்கிருதம் 

பஞ்சசிந்தூரம் 
பஞ்சாக்கினிச் சூரணம் 

படலத்திற்கு மருந்து 

பக்கம் 

449 
44 

533 
30 

50] 
522, :523 

609 
206 
42 

470 
519, 528 

489 
66 
40 

565, 1566 
576 
33 
39 

428 
522, 520 

573 
88 

569 
175 
278 
367 

132, 442



637 

பக்கம் 

படிகுந்தத்தின் குறிகள் 340 
பட்டைச் சூரணம் (கிரந்தி, புண், சூலைக்கு) 493 
பாதார்த்தகுண வர்க்கம் -$12 

பத்திய பதார்த்தங்கள் 645 

பத்தியாபத்திய பதார்த்தங்கள் 571, 532 

பத்திய பதார்த்தங்கள் (வயிறுகழிச்சலுக்கு) 572 

பத்திய்பதார்த் தங்கள் . 553 

பத்தியவிதி (விரேசனம்) 384 

பரணி :நக்ஷத்திரம் 688 

பருத்இ.விைத லேகியம் (விக்கல் சத்திக்கு) ATL 

பலக்கல் இலைக்கறியின் குணம் 560 

பல நிறமுள்ள பசுவின் பாலின் தனித்தனி குணம் 538 

பலாப் பழத்தின் குணம் 549 

பல்லசைவிற்கு மருந்து 52 

பவுத்திர ரோக நிதானம் 32 

பவுதிதிரத்தின் அஸா த்ய நிலைமை 33 

பவுதீதிரத்தின் ஸாத்தியமான நிலைமை 34 

பவுத்திர விரணக் குறிகளும் காரணங்களும் 35 

பழம்புளியின் குணம் 559 

பழுபாகலின் குணம் 556 

பறங்கிப் பட்டைச் சூரணம் 149, 447, 494 

பறங்கிப்பட்டையுப்பு 19 

பறங்கப்பட்டைப் பிட்டு (சூலைக்கு ) 170 

பறட்டையிலையின் குறிகள் 560 

பற்பரோகத்தின் அஸாத்தியக் குறிகள் 339 

பற்கரைவாங்கி 386 

பனங்காய் (நொங்கு) இவழ்றின் குணம் 575 

பாலின் குணம் 417:
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பாகற்காயின் பொதுக் குணம் 

பார்வை நோயின் லக்ஷ்ணம் 

பாவட்டையாதிக் கஷாயம் (ஜ்வரத்திற்கு) 

பாலாடை (ஏடு) யின் குணம் 

பாளைநெய் 

பாஷாண மாத்திரை 

பாஷாணச் சூரணம் 

பிரண்டையெண்ணெய் (கிராணிக்கு) 

பிரண்டைச் சூரணம் (மூலத்திற்கு) 
பிரண்டைக் கஷாயம் (குன்மலிக்கு) 

பித்த காமாலைக் குணம் 

பித்தவாத காமாலைக் குறிகள் 

பித்த சிலேத்ம காமாலைக் குறிகள் 

பித்த பாண்டுவின் லக்ஷணம் 

பிப்பில்யாஇக் குளிகை (குன்மத் இற்கு) 
பிரதமைக் கடுக்காயின் குணம் 

பிரமிய ரோகநிதானம் 

பிரமி நோய் 

பிரமியத்னதயொட்டிய மற்ற ரோகங்கள் 

பிரமேசுத்தின் குறிகள் 

பிரமேகக் குறிகள் 

பிரமைக்குச் சூடு 

பிராய் மருந்து (சுவாசகாசத்திற்கு) 

பிருங்காமலகத் தைலம் (தலைக்கு) 

பிருங்காமலகத் தைலம் 

பிளவை நிதானம் 

பிளவையின் ஸத்தியா ஸாத்தியம் 

பிளவையிலேற்படும் மற்ற நோய்கள் 

பக்கம் 

556 
335 
466 
321 
297 

393 
412 
502 
509 
470 
76 
77 
78 
81 

404 
514 
22 

298 
23,29 

23 
23 

485 
474 
440 

214, 217 
37 

38,39 
38
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பிளவையின் அஸாத்தியக் குறிகள் 

பிளவையின் அபத்தியக் குறிகள் 

பிளவையிலிருந்து நீர் கசிந்தால் மருந்து 

பிளவைக் குறிகள் 

பீதரோகிணி மாத்திரை (கண் துலங்க) 

பிள்ளைப் பாலின் குணம் 

பீதரோகிணியுருண்டை 

பீர்க்கங்காயின் குணம் 

பீலிகைக்கு மருந்து 

பீனிஸக் குணம் 

புனர்பூச நக்ஷத்திரம் 
புங்கயெண்ணெய் (கரப்பானுக்கு) 

புடலங்காயின் குணம் 

புண்ணிற்கு மருந்துகள் 
புண்களின் லக்ஷணங்கள் 

புண்களுக்குப் பிளாஸ்திரி 

புரசம்பூ மாத்திரை (பிரமேகம், நீரிழிவுக்கு) 

புளியிலைக் குழம்பு 

புளியிலை நெய் (காமாலைக்கு ) 

புளியங்காயின் குணம் 

புளியாரை நெய் 

பூண்டின் குணம் 

பூசினிக் காயின் குணம் 

பூரணாதிக் சூரணம் (பலநோய்களுக்கும்) 

பூச நக்ஷத்திரம் 
பூர நக்ஷத்திரம் 
பூராட நக்ஷத்திரம் 
பூரட்டாதி நக்ஷத்திரம் 

பக்கம் 

38 

42 

44 

45 

350 

539. 

346 

$54 

471 

209 

590 

56 

354 

50 

51 

75 

5 

90 

85 

557 

303 

564,570 

557 

121 

591 

593 
597 

* 600. .
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பூதபைரவ ரஸம் (தந்திரிகச் சந்நிக்கு) 
பூனைக்காலி மாத்திரை ( அதிஸாரத்திற்கு) 
பெரிய பிளவைக் குறிகள் 

பெருமருந்துச் சூரணம் (சூலைக்கு) 
பேதிச் சூரணம் 

பேயன் பழ மருந்து (நீர்ரோகத்திற்கு) 

பேய்க் கொமட்டி எண்ணெய் (வாயுகுன்மத்திற்கு) 

பேய்க் கொமட்டி எண்ணெய் (மகோதரம் முதலான 

ரோகங்களுக்கு) 

பேய்ப் பீர்க்கன் எண்ணெய் 

பேய்ப் பீர்க்கம் கடுகு (மகோதரத்திற்கு) 

பேரீச்சம்மழம், அதிமதுரம் இவற்றின் குணம் 

பேரீச்சம் பழத்தின் குணம் 

பைரவ மாத்திரை (சந்நிக்கு) 

பைரவ ரஸம் (தாந்திரிக சத்நிக்கு) 

பொன்னாங்காணித் தைலம் 

பொன்னாங்காணியின் குணம் 

பொன்னாங்காணி நெய் 

பொன்னாங்காணி நெய் (பிரமேசுங்களுக்கு) 

போஜன கஸ்தூரியின் குணம் 

மகத்வாதிச் சூரணம் 

மக நக்ஷத்திரம் 

மகா பிருங்காமலகத் தைலம் 

மணிநீலகாசத்தின் குறிகள் 

மண்டூராதிச் சூரணம் 

மண்டைக் கரப்பான் குறிகள் 

மண்டுூர வடகம் 

மதன.சாமேச்வரச் சூரணம் 

பக்கம் 

611 

423 

aT 

450 

128 

476 

503 

452 

237 

497 

519 

569 

394 

617 

214 

525 

300 

25 

558 

134 

592 

222 

338 

448 

429 

155
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மதனகாமேச்வரம் 

மதன பைரவம் (ஏத்.தப்பிரமை சந்நிக்கு) 

மதுகாதிச் சூரணம் (நீரழிவிற்கு) 
மரிசாதிச் சூரணம் (ஐந்வித காசநோய்களுக்கு) 

மருதம் பட்டைக் கஷாயம் (தாகம் நீரிழிவு தீர) 

மருந்து தயாரிப்பதற்கு முன் செய்யவேண்டிய 
முறைகள் 

மருந்துகளை யரைக்கக் கூடியவர்கள் 

மருந்துகளை வடிக்கட்டி உபயோ௫க்கும் முறை 

மருந்துகளை பகுக்கும் விதம் 

மருந்து உட்கொள்ளுமுன் நினைக்க: வேண்டியவை 

மருந்துகளின் அளவுப்பிரமாணம் 

மருந்துகளின் வீரியம் குறையும் காரணம் 

மருந்துகள் கெடுவதற்குக் காரணம் 

மனோஷரச் சூரணம் 

மாங்காய், நெல்லிக்காய் இவைகளின் குணம் 

மாங்காயின் குணம் ் 

மாம்பழத்தின் குணம் 
மாவலிங்கைக் கஷாயம் (சிறுநீர், கல்லடைப்பிற்கு] 

மாதளைவித்து மருந்து (அதிஸாரத்திற்கு) 
மா.தளம்பழத்தின் குணம் 

மானபத்திரி வடயம் (கடுப்பு, சுரத்திற்கு ) 
மாஷத் தைலம் 

மிருத்வாதி உருண்டை 

மிருசு£ர்ஷ நக்ஷத்திரம் 
மிளஇன் குணம் 

மிளகுக் கஷாயம் (சலதோஷத்திற்கு) 
முூகவாதனன் லக்ஷ்ணன் 

முக்காவேளை நெய் 
முசுட்டையிலையின் குணம் 

முசுருமுட்டை மருந்து (சற்றிக்கு) 

பச்சப் 

425 

615 

114 

480 

603. 

604: 

605 

605 

60௪ 

157 
519: 

526: 

31 

511 

536 
189: 

566. 

434, 7 

590 

575 

474 

584 

320 

456
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முச்சலாகையின் ரூபம் 

முதியார் கூந்தல் சத சுஷாயம் (சுரத்திற்கு) 
முத்தாதி மாத்திரையும் தைலமும் 

(நயன ரோகங்களுக்கு) 

முருங்கைப் பூச் சூரணம் (இரத்த பித்தத்திற்கு) 
முருங்கையின் குணம் 

முலைப்பாலெண்ணெய் (காங்கைக்கு) 
முலைப்பாலின் குணம் 

முள்ளங்கியின் குணங்கள் 

முள்ளிக்காயின் குணம் 
, முள்ளுவாங்கியின் ரூபம் 

மூர்வாதிக் கிருதம் 

மூல நக்ஷத்திரம் 
மூலத்திற்குத் தைலம் 
மூலபவுத்திர குறிகள் 
மேகத்திற்கு மருந்து 
மொச்சைக்காயின் குணம் 

மோரெண்ணெய் 

மோரெண்ணெய் (கிராணிக்கு) 

மோரின் குணம் 

யானை முதலான வாஹனங்களின் மேல் 

ஏறி வருவதன் குணம் 

சஸபைற்பம் (புண், சூலைக்கு) 
ராஜசேகர வடயம் 

ரேவதி நக்ஷத்திரம் 
Corer pays Do 
லிங்கச். சூலைக் குறிகள் 

லிங்கச் சூலைக் குறிகள் (வேறு) 

லிங்கமாத்திரை 

லிங்காதிச் சூரணம் 

லோகச் செந்தூரம் 

வங்கச். செந்தூரம் 

பக்கம் 

587 

483 

463 
126 
537 

505, 256 
567° 
563 
552 
584 
289 
597 
442 
33 
27 

553 
253 
498 
527 

547 
19 

185 
601 
589 
2. 

30 
398 

166 

361, 364. 
368
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வங்கரச மாத்திரை 

வங்கபற்பத்தின் குணம் 

வசம்பு எண்ணெய் (சன்னிக்கு, பதத்திற்கு) 

வலராக்கிஷ வடயம் 

வளையலுப்புச் சூரணம் (அண்டவாதத்திற்கு) 
வறட்சிக் கரப்பான் குறிகள் 
வறட்சுண்டி நெய் 
வழுதலைக் காயின் குணம் 
வாகடத் திரட்டு 
வாகட வெண்பா 
வாதகரப்பான் லக்ஷணங்கள் 

வாதகரப்பானுக்கு வேது 
வாதகரப்பானுக்குக் தைலம் 
வாதகரப்பான் குறிகள் 
வாதசிலேத்ம காமாலைக் குறிகள் 
வாழைப்பூவின் குணம் 
வாபைக்காயின் குணம் 
வாழைக்கிழங்கு நீர் (தண்ணீர் தாகத்திற்கு) 
விசையன் கடுக்காய் குணம் 
விஜய வைரவ ரசம் (அந்தகச் சன்னிக்கு) 
விசையாதிச் சூரணம் 
விஷங்களுக்கு வாந்தி செய்விக்க மருந்து 
விஷப்பாகத்தின் குறிகள் 
விஷப்பாகத்திற்குக் கிருதம் 

விஷப்பாகத்திற்குக் குடிநீர் 
வில்வாதிச் சூரணம் (அதிசாரத்திற்கு) 
வில்வப்பத்திரி எண்ணெய் (விரணங்களுக்கு) 

வில்வாதித் தைலம் 

விளங்காதிச் சூரணம் 

விளாங்கனியின் சூரணம் 

வியாதியின் குறிகள் 

விரேசனம் 

369 

363 

511 

190 

473 

56, 70 

305 

551 

438 

465 

52 

54 

52 

486 

548 

536 

513 

612 

123 

485 

97 

98 

461 

165 

63 

265 

133 

550 

385 

386
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விரேசன சிந்தாமணி 386 
விழிநோயின் அசாத்தியக் குறிகள் 340 
வீக்கம் எரிச்சலுக்குப் பூச்சு 43 
வீக்கத்திற்கு மருந்து 491,,96 

வீக்கத்திற்கு முருவிலி மருந்து 96 
வீரபத்திர வடகம் 193 
வெங்காயத்தின் குணம் 535 
வெட்டிவேர்ச் சூரணம் ௫ீரிழிவிற்கு) 115 
வெட்பாலை நெய் 306 
வெண்குன்றி மருந்து (வெள்ளைக்கு) 506 
வெண்பூசிணி நெய் 286 
வெந்நீரின் பொதுக் குணம் 543 
வெந்நீர் ப6 *கையாகக் காய்ச்சியதின் குணம் 543 
வெருகன் ௨ |ழங்கெண்ணெய் (கபக்கரப்பானுக்கு) 57 
வெல்லத்தின் குணம் 530 
வெள்ளருகுச் சூரணம் 148 

வெள்ளாட்டுப் பாலின் குணம் 538, 539 
வெள்ளுள்ளிக் கஷாயம் (வாயுவுக்கு) 467 
வெள்ளிரிக்காயின் குணம் 544, 556 
வெள்ளைக்காக்கணக் கஷாயம் (அஜீரணத்திற்கு) 484 
வெள்ளைப் பூண்டின் குணம் | 564 
வெள்வேலம் எண்ணெய் 299 
வேர்க்கொம்புக் கஷாயம் மந்தத்திற்கு) 464 
வேலம்பட்டை எண்ணெய் (விரணங்களுக்கு) 59 
வேலிப்பருத்திமிலை யெண்ணெய் (பஞ்சகாசத்திற்கு) 479 
வைரவ உருண்டை (குளிர் காய்ச்சலுக்கு) 413 
சம்பூகாதிக் கிருதம் 290 
புசுராங்குசம் (க்ஷீரத்திற்கு) 405, 406 

க்ஷீரத்தைலம் 239 
ஸ்திரீகளின் நிறத்திற்கேற்பப் பாலின் குணம் 568 
ஸ்திரீகளின் சரீரத்திற்கேற்றபடி தாய்ப்பாலின் குணம் 568
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