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வெளியீட்டாளர் முகவுரை 
வுட 

சரசுவது மகால் நரலகம் பயனுள்ள இத்த 

மருத்துவ நூல்களைத் தொடர்ந்து வெளியிட்டு 

வருகன்ற்து. அவ்வரிசையில் இப்பொழுது 

“அச்காலத்துச் சித்த வைத்தியப் பலமுறைகள்” 

என்னும் நூல் வெளியிடப்படுகன் றது. 

இத்நரல் சரசுவதி மகால் நூலகத் தமிழ்த் 

துறையைச் சார்ந்த 230 ஆம் எண்ணிட்ட ஒலைச் 

சுவடியை அடிப்படையாகக் கொண்டு பஇப்பிக்கப் 

பெற்றுள்ளது. 

இந்நூலில் சயம், கணை, வாய்வு, சுரம், 

அஸ்தி சுரம், இருமள், அக்கி, சருவ விஷம், மேக 

நோய், பீனிசநோய் முதலிய நோய்களுக்கு 

மருந்துகள், செய்யும் முறைகள் பற்றியும் 

உளுவை லேகியம், கடுகுலே௫யம், சக்இ லேகியம் 

முதலானவற்றைத் தயாரிப்பது பற்றியும் குறிப் 

பிடப்பெற்றுள்ள து, இந்நூலை மருத்துவர் 

இரு, மூ. நந்தகுமார் அவர்கள் பதப்பித்துத் 
தந்திருக்கின் றார். பதிப்பாசிரியருச்கு என் 

பாராட்டுகள்.



இந்நாலையும், இதுபோன்ற பல அரிய 

நூல்களையும் அச்சிட்டு வெளியிட நிதியுதவி 

புரிந்து வரும் நடுவண் அரசுக்கு எனது நன்றியைத் 

தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

இத்நாலைச் செம்மையான முறையில் 

அச்சிட்டுத் தந்த நூலக அச்சகத்தார் அனைவருக் 

கும் எனது பாராட்டுகள், 

இந்நூல் மருத்துவ அறிஞர்களுக்கும் பொது 

மக்களுக்கும் பயன்படுதல் என்பது திண்ணம். 

தி. சண்முக ராஜேஸ்வரன், இ. ஆ. ப., 
மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் இயக்குநர் ( பொ) 

தஞ்சாவூர் சரசுவதி மகால் நூலகம். 
24—8—1993 

 



முன்னுரை 

அக்காலத்துச் சித்தர்கள் சித்து, ஞானம், யோகம் 

ஆ௫யவைகளை நன்கு கற்றுக்கொண்டு உலக மக்களுக்குத் 

தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவும், உலக 

மக்களின் பிணிகளைப் போக்கவும் ௮க்காலத்துச் சித்தர்கள் 

அவர்கள் கற்றறிந்த இயற்கையாகக் கிடைக்கும் மூலிகை 

மருந்து வகைகளைப் பயன்படுத்தி மருந்துகளாசுச் செய்து 

நோய் உள்ளவர்களுக்குக் கொடுத்து நோய்களைக் குணப் 

படுத்தி இருக்கிறார்கள், இந்த நிலையில் சத்தர்கள் அவர் 

கள் அனுபவத்தில் கற்றுத் தெரிந்த சில உண்மைகளின் 

ரகசியங்களையும், மருந்து செய்யும் முறைகளையும் மிக 

விரிவாகவும், மற்றவர்களுக்கு உடன் புரிந்து கொள்ளாத 

அளவிற்கும் ஓலைச்சுவடியின் மூலமாக எழுதி வைத்திருக் 

கிறார்சுள். 

இப்படி எழுதப்பட்டதன் நோக்கம் இக்காலத்து 

மக்களுக்குப் பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காகக் கணக்கில் 

அடங்காத அளவிற்கு அக்காலத்துச் சித்தர்கள் ஓலைச்சுவடி 

யின் மூலமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அப்படி எழுதி 

வைத்த சுவடிகளில் சுவடி எண் 990 கை நகல் எண் 1758 

ஒரு பகுதியானது இந்தச் சுவடியில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் 

மருந்து முறைகளைப்பற்றிப் பிரித்துப்பார்க்கும் பொழுது 

மருந்து வசைகளைச் சுத்தி செய்யும் முறைகளைப்பற்றி 

அதிசுமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அதிலும் விஷமுள்ள 

மருந்துகளையும் சுத்தி செய்யும் முறைகளையும் குறிக்கப் 

பட்டிருக்கிறது. மேலும் விஷக்கடிக்கு மருந்துகள் பற்றிக் 

குறிப்பிடப்பட்டதில் அஞ்சனம் முறை (கலிக்கம்) சி௫ச்சை 

செய்யும் முறையையும் இம்மருத்தின் வசைகளைப் பற்றியும் 

செய்யும் முறையைப்பற்றியும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற து.
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இத்தகைய சிகிச்சையை அக்காலத்தில் மிகச் சிறந்த முறை 
யில் உபயோகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை 
இச்சுவடியின் மூலமாக நாம் காண்கிறோம். 

அதே வேளையில் இத்தகைய மருந்துகளை உபயோகப் 

படுத்தினால் சகல விஷங்களும் முறிந்து விரைவில் குண 

மளித்திருக்கிறது என்ற நம்பிக்கையில் சத்தர்கள் இதனை 

மிக உயர்ந்த மருந்தாகவும் நினைத்து இந்தச் சுவடியில் 

எழுஇ வைத்திருக்கிறார்கள். இத்துடன் சில கடைச்சரக்கு 

களின் மூலமாக லேகியம், சூரணம், இந்த மருந்துகளைப் 

பற்றியும் உபயோகத்தைப்பற்றியும் குறிக்கப்பட்டுள்ள து 
இவையெல்லாம் அடங்கிய இந்தச்சுவடியின் கருத்தைப் 
பிரித்துத் தெளிவாக அச்சுப்புத்தகமாக அச்சிட்டு மக்க 
ஞக்குத் தெளிவாக வாூக்கப் பயன்பட வேண்டும் என்ற 

நோக்கத்தில் மத்திய அரசும், மாநில அரசும், நிதி உதவி 
செய்துகொண்டி ருப்பது ஒரு ம௫ழ்ச்சிக்குரிய விஷயமாகும், 

இப்படிப்பட்ட நன்மைகளைச் செய்து வரும் மத்திய மாநில 
அரசாங்கத்துக்கும் நன்றி சொல்லக் கடமைப்பட்டிருக்கி 
றேன். மேலும் சரஸ்வதி மஹால் இயக்குநர் அவர்களுக் 

கும் மற்றும் ஏனைய பணியாளர்களுக்கும் என்னுடைய 

நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

டாக்டர் மு. நந்த ரூமார் 

குறிப்பு-1 

இந்தச் சுவடியில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் மருந்துமுறை 
பாடல்களின் பிழைகள் இருத்தப்படவில்லை. விளக்கத்தில் 

திருத்தி எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்குக் காரணம் அக்காலத் 
துச் சொல் அமைப்புகள், எழுத்து வடிவங்கள், அழியா 
இருக்க, இக்காலத்து மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டு 
மென்பதற்காக மூலப்பாடல்களின் பிழைகளைத் திருத்தம்
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செய்யவில்லை என்பதை வாசகர்களுக்கு அன்புடன் தெரி 
வித்துக் கொள்கிறேன். 

குறிப்பு-2 

... இச்சுவடி மிகவும் பழைமையானது. தற்சமயம் இச் 

சுவடியின் நிலை மிக மிக நந்து காணப்படுகிறது. மேலும் 

இச்சுவடியில் பல ஏடுகள் இல்லையென்றும் இந்தச் சுவடி 
யை 19--6.1965 ஆம் ஆண்டு நகல் செய்யும் போது 

குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அதே வேளையில் இச்சுவடி 
தொகுப்பாக இல்லை என்பதையும் இன்னும் அதிகமான 
விளக்கத்தைக் கொடுக்க மூடியவில்லை என்பதையும் 

வாசகர்களுக்கு அன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.



  

  

வேண்டுகோள் 

வவ ததை வய 

கருணையுள்ளங்கொண்ட நம் முன்னோர்கள், 

அரிய பெரிய இலக்கியங்களையும், பிறவற்றையும், 

பனையோலைகளில் எழுதிச் சுவடிகளாக நமக்குத் 

தந்தனர். அவை, பல்வேறு இடங்களில் முடங்கி 

உள்ளன. சுவடிகள் பழுதடைவதற்குமுன் சரசுவதி 

மகாலுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்துதவினால், 

அலை மக்களுக்குப் பயன்படும். 

மகாலுக்குக் கொடுப்பதன் மூலம், சுவடி தந்தவர் 

களும், சுவடி எழுதியோரும் அழியாப் புகழை, 

பெருமைசால் சரசுவதி மகால் உள்ளளவும் பெறுவர். 

அவை பதிப்பாகி வருமாயின் சுவடி தந்தார் 

பெயர் இடம் பெறுவதோடு, அப்பதிப்பில் ஐந்து 

பிர திகளும் பெறுவர். 

எனவே, * நாம் பெற்ற பேறு பெறுக இவ் 

வையகம்?” என்ற எண்ணமுடைய நற்பண்பாளர்கள் 

தம்மிடமுள்ள சுவடிகளைச் சரசுவதி மகாலுக்குத் 

தந்துதவ வேண்டுகிறேன். 

தஞ்சாவூர், \ தி. சண்முக ராஜேஸ்வரன், இ.ஆ.ப., 
24—8—93. காவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் இயக்குநர், 

சர௬வதி மகரல் நரலகம். 

  
 



ஏபொருளடக்கம் 
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சுவடி மருந்து 
முறை எண், 

12, மேக நோயின் நிவர்த்திக்குக் கிருத மருந்து 

13. Geile நோயின் நிவர்த்திக்கு மருந்து 

14, சகல விஷத்துக்கும் மிளகு மருந்து 

15. திருகு தைலம் 

16. தோய்கள் நிவர்த்திக்கும், சுக்கிலம் 

உண்டாக, பூ எடுக்கவும் பித்தம், 
மூலம் இவைகள் நிவர்த்திக்கு மருந்து ... 
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19, சத்தி லேகியம் செய்யும் முறையும் 

அதன் உபயோகமும் 

20. முப்பு நீர் செய்யும் முறையும், 
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21, சலாசத்து, கல்நார், கெருடப்பச்சை 
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அக்காலத்து 

சித்தவைத்திய பல முறைகள் 

தடி தாரம், முதார்சிங்், கொண்டி 
ராஷானாம், தெொரண்ாடி, நாணி, 

டல், தூக்கம், இவைகண் 

௭ஜ்தி செய்மரம் முரை 

கவடி மருந்தடமுறை 1 

தாக்கிய சானும் மத்தி சித்தர் மூலிச் சாறு சேரத்தரை ் தரி 

பலாதி வத்திய கிசாய்ந்த தன்னக்கும் வளமை சேளே 

(நுசு) 
கேளு நீ யமுலைச் சத்தி களத்திடும் சுதியித்து நாரு நீ 

நாகப் பட்டை .........தாய்கீனை சாயஞ் செய்து 

வாளி நீ வெவ்?வறாக மத்திக் கருவ ந்த மாகும் நீ 

பலந்தான் சூதம் வெங்குகக் கேளே (நுலு) 

களு நீ பனையின் எள்ளுக் கொடிய தாய்படி 

நாலுக்குள் 

வாறா நகிளியாசுக் கட்டி வத்தெரி வளமை யாகுந் 

| ட. தாளு 
நீசுத்தி யாச்சு துண்மையாஞ்் சுத்தியப்பா வாளிது தார 

சிங்கி யனை னுட சுத்தி கேளே (துய) 

அதினுட சுத்தி யென்ன ஆட்டி நீர் தளிர் காச்ச வதன 

மாந்தோண்டி வரிசையாய் வளமாய்க் கேளு சுனை மா 

முலைப் பாலொடு 

ச்த்தி வெள்ளாட்டுப் பாலு பதனமா யொவ் 
வொள்னுக்குள் 

>



தாளிகை பத்துப் பத்தே (லுக) 

பத்துப்பத்தாக வூரப் பாத்திட ......... யாச்சு 

மூத்து முத்தான தொட்டியத்னுட. முறையைக் கேளு 

சத்து சத்தாக வெட்டித் தானொ ......... கட்டி 

கொத்து கொத்தாக நெல்லில் வித்திக்கு குளிப்பா ரே 

(நச. 
குறியென்ன கஞலிப் போடு ......... சுத்தியுரி 

வெண்ணைய 
சஜிரம் போடு நாளிரல் ஸூ நித் தேரிப்பாட தயிருக் 
குள்ளே செ........ மாரி வென்னக் குமரிச் சாற்றில் 

மஞ்சள் 

சாத்தினில் ஒரு நாளே (நு. 

வேயெறு நாளு ......... புலத்திப் போடு பாரிது நல்ல 

| சத்தி 
பச்சையின் துரு கேளுப் பாரொரு பசுநீர் நாலு 

படியுங்குள் 

ளெரிந்து வாய்ச் சீருடன் கருவி வெய்யில் சிரப் 

புடனுவர வைய்யே (றுலு) 

வைத்திடச் சுத்து யாச்சு மருவிய சகத்து ...... வேளை 

கைத்திரு நார்த்தங் காய்ச் சார்ரினில் ஸூரப் போடு 

பைத்ரிக் கல்லும் போட பகந்திட நல்ல சுத்தி கைத்திரு 

உ ஞ்சள்க் கலர் சுத்தியை நவிலக் கேளே (லுரு) கேள்ப்பா 
Morse சாறுக்குள் நாளிகை அனுபத்தாகும் வெளப்பா 
கழவி வெயியில் முகத்திலின் ...... .. யாகம் வணங்கும் 
கடிகள்ப்பல தா மே (us) 

விளக்கம் 

7) மூடிதாரம் சுத்தி செய்யும் முறை : முடிதாரத்தை நான்கு லிட்டர் பனங்க கல்லில் கழிகட்டி எரித்துச் 
கொண்டால் சுத்தியாகும்,
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2) pagat Pas - o5F Ost Yam 

முதார் சங்கியை வெள்ளாட்டு கோமியத்தில் ஒரு 

நாழிகை கொதிக்க வைத்து எடுத்துக் கொண்டால் 

சுத்தியாகும், 

2) தொண்டிபாஷானம் - சுத்தி செய்யும் முறை 

தொண்டி பாஷானத்தைத் துண்டு துண்டாக செய்து 

கிழிகட்டி நெல்லில் அவித்து எடுத்தால் சுத்தியாகும் 

4) தொண்டி - சுத்தி செய்யும் முறை 
தொண்டியை முலைப்பாலிலும், வெள்ளாட்டுப் 
பாலிலும் தனித்தனியாக பத்து நாழிகை ஊற 

வைத்து எடுத்துக் கொண்டால் சுத்தியாகும், 

முறை 2 தொண்டி பாஷாணத்தை சூரவித்து துணியில் 

வைத்து முடிச்சுப் போட்டு கோமூத்திரத்தில் தோலா 

யந்திரத்தில் மூன்று நாள் எரித்தால் சுத்தியாகும். 

59) நாவி சத்தி செய்யும் முறை 
நாவியைப் பருத்தியிலைச் சாற்றிலும் முத்திலைக்குள் 

வைத்து எழுத்தால் சுத்தியாகும் 

நாவியைக் கும்பியில் சொரிதி ஒரு நாழி கழித்து எடுத்து 

சீந்தில் கியாழத்தில் தொலாந்திரம் கட்டி எரித்து பிறகு 

எருக்கம் பாலில் கொஞ்ச” நேரம் ஊறவைத்து எடுத்துக் 

கோமியத்தில் கழுவி எடுத்துக் கொண்டால் சுத்தியாகும். 

6) மடல் துத்தம் சுத்தி செய்யும் முறை 
வெண்ணெய் அல்லது தயிர், கற்றாழை சாற்றில் 

ஊற வைத்துக் கொண்டால் சுத்தியாகும்,
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கறுவ விசத்தூக்கு அஞ்சனார் + Hb! 

சுவடி மருந்து முறை 2 

யந்தன் குடிகை யாருக்குத் ......... 

சொன்னால் மகர சொடமுண்டு Far 

ஞானம் விசி வாசிகளுக்குள் சொல்லலாம் 

குமர குருபரன் துணை குருபாகதம் 

துள்ளான வாளம் நீலலுடன் துய்ய 

மடையன் இறிகு வெள்ள 

உள்ளியிவை யெட்டும் விரவே யெமும் 

மிச்சம் சாற்றில் உள்ளபடியே 

உருண்டை. செய்து உரைத்து நயனத் 
தளிலேழமுத அள்ளி வீடமுண்டான 

அருள் அந்தவன் கழகொண்ட 

விடம் வந்தவனுடலுந் தன் 

இல்லையால் அவளகம் கொண்டது 

மில்லையால 

இந்த வனுடலுந்தின் தவலிடம் அந்த 

வனுடலில் கடி கொண்ட.து 

இந்த வனுட Bb Rew தில்லை யால அந்தவன் 

கடி கொண்டது மில்லையே 

வலன் விரத் தாதன் வலத்திடை 

வந்தே நின்று பலவிடங் கொண்டார் 

முன் பகர்ந்திடில் வை எரர் 

சித்தன் மெல்லவே மீண்டானேங்க மிகுத்திடம் 
ட சொல்லியே வலத்து நிர்இல் 

தஞ்சினாரெனபாய் மானை 

விளக்கம் : 

மேற்குறிப்பிட்டு இருக்கும் அஞ்சனம் மருந்து என்றால் 
இத்த வகை சிகிச்சை கூடுமான வரை மிகக் கருமை



5 

கட்டத்தில்தான் பயன்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் 

அதன்படி அனைத்து விஷ சந்துக்கள் கடித்தால் அதன் 

நிவர்த்திக்கு அஞ்சன மருந்தைக் கீழே மிக விளக்கமாகக் 
கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. 

7) சுத்தம் செய்த நீர்வாளம் பருப்பு 2) நீலி 

(அவுரி) 8) துய்ய மடையன் 4) திரிஃடுகு 5) பூண்டு 

இவைகளை சமன் அளவு எடுத்துக் கொண்டு இந்த மருந்து 

களை சமன் எடை எடுத்துக் கொண்டு கல்வத்தில் போட்டு 
நீலிச்சாற்றை விட்டு அரைத்து 2 ர௬ண்டை செய்து நிழலில் 

காய வைத்துக் கொள்ளவும். இந்த மருந்தை வெற்றிலைச் 
சாறு, அல்லது வெந்நீர் விட்டு உரைத்து விஷம் கடித்த 

வன் கண் விழிகளில் 5 சொட்டு வீதம் போடவும். இப்படிப் 

போட்டால் சற்று நேரத்திற்கு எல்லாம் அசையாத 

உடல் சற்று அசையும், கண்கள் திறக்க முடியாத நிலையில் 
இருந்த கண்கள் இறக்கும் மூச்சு தடைபட்டு இருந்தாலும் 

சரியாகும், பத்தியம் பச்சரிசி கஞ்சி கொடுக்கவும், 

அக்காலத்தில் அதிகமாக இந்தமுறைகளைத்தான் 
அதிகம் பயன் படுத்திக் கொண்டு சாகும் நிலையில் இருந் 

தாலும் இந்த அஞ்சன மருந்தைக் கண்களில் போட 
முடியாத நிலை ஏற்பட்டாலும் விஷம் கடித்து ஜீவன்கள் 
மட்டும் துடித்துக் கொண்டு இருக்கும் சமயத்தில் இந்த 
அஞ்சன மருந்தை விஷம் கடித்தவன் தலையில் கத்தி 

கொண்டு &றி அதன் மேல் இந்த அஞ்சன மருந்தை 
வைத்து சற்று அனல் சட்டியை மேல் வைத்தால் 
சீக்கிரம் இரத்தத்தில் கலந்து விஷத்தை முறிவு செய்யும் 
இப்படி எல்லாம் அக்காலத்தில் செய்து வெற்றி அடைந்தும் 
பல நோயாளிகளைக் குணப் படுத்தி இருக்கிறார்கள் 
என்பதைப் பழைய சுவடிகளின் மூலமாக நாம் பார்த்துப் 

புரிந்து கொள்ள எழுதி வைத்து இருக்கிறார்கள். அந்தச் 

சுவடியின் ஒரு பகுதிதான் இந்த மருந்து முறை அஞ்சனம் 

மருந்தாகும்.
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ஆளஞ்சனாம் மருந்தா, (கண்கூணிஸல் போடள் 

Bowl a FA) 

கவடி மருந்து முறை : 3 

விஷ மிரக்க கடியா .......... கிலி நாலே 

நன்னில் கடித்திருகில் யெகுதுறின் காரத்தை 

இடியாது ௨காரம் உச்சியாலாகும் 

இதமான ......... நெஞ்சலெது 

துடியாது ஆமறின் சிலி வாவா 

சொல்விடுக்கில் விடமே (2) 

அரவங் கலந்து உயிரெதுங்கி அழுத்த 

தடங்கி தீரும் 

பரமல் இரவல் பிணங்கள் கொடு வந்ததால் 

எழுது கலிங்கம் இயம்பங்கேளு 

காவாய் வசம்பு துருசு கேந்தி கடுகு 

ஈன்னிவாள் மயின் வா யிரம்ப 

பெருங்காயம், இப்பிலி, மிளகு சுக்குடனே 

உடனே மடையன் வெடி உப்பு 

உளுவையுள்ளி யிந்துப்புகடனே தாரங்் 

குன்ரி வினரகயந்த கொல்லி விரை 

யுமூக்கு நடனே பச்சைப்பாம்பு சுந்த 

நெங்கை கெருடனக் கோடிலேரும் 

மதிடனே பாக்கம் குளவிரை சிரந்த 

யொடிப்பலஞ் சேரே (௧) 

சேரும் வகைக் சுளஞ்சிரண்டு தில்லைக் 

கழுதை பாலுளக்கு 

பாரும் பங்க மேனியினை பகாராப் அரிச 

சாறுடனே வருவக் கைச்சாறு 

அமுக்கு வழு வரைத்துக் குளம்பானால்



ம் 

தரும் குளிகை உளுத்தளவும் 

இரட்டி வெய்யில் தானாலரத்தே (௨) 

உலந்து வெய்யில் நாள்மன்று உடனே 

யெடுத்து செம்பில். வைத்து 

குளர்த்து அரவங் கடி கொண்டு குறுவி 

யாவி கொண்டு வந்தால் 

பிலத்து நிம்பச் சாற்றிலுண்டை பேணி 

யரைந்து கண்ணிலிட 

நிலத்தே லோரும் நீர்ப்பாயும் நிசமே (ங) 

மீளும் கண்டிரே 

துள்ளன வான ஸீலனுடன் துய்ய மடை 

யன் இரிகடுகு வெள்ளை 

யுள்ளி யாவை யெட்டும் விரவே எலுமிச்சம் 

சாற்றில் உள்ள படியே அரைததுண்டை 

உரைத்து நயனந் தனிலே முத அள்ளி 

விஷ முண்டான ருளால் 

அசந்து சுடியு மிண்டிடுமே 
யிந்த மருந்து சரியிடைக் கூட்டிக் 

கொண்டு வெற்றிலைச் சாற்றில் 

அரைத்து கண்ணி லேழுத கேல விஷமுந் 

தீரும் கை கண்டது 

விளக்கம்: 

இதில் குறிப்பிட்டு இருக்கும் அஞ்சனம் மருந்து 

உலகிலே மிக உயர்ந்த மருந்தாகும், காரணம் அவ்வளவு 

சக்தியும் விஷகடிக்கு மிகச் சிறந்ததாகும் என்பதை 

இக்காலத்து மக்களுக்கு அக்காலத்துச் சித்தர்கள் எழுதி 

வைத்து இருக்கிறார்கள். அதனைப் பற்றிக் 8ழே 
கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
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தேவையான மருந்துகளின் விபரம் : 

1. லிங்கம் 2. வசம்பு 3. துரிசு 4. கந்தகம் 5. சுடுகு 

8. சன்னி 7. வால், 8, மயிர் 9, வாயிரம் 10. பெருங் 

காயம் 11, திப்பிலி 12, மிளகு 18. சுக்கு 14. மடையன் 
15 வெடி உப்பு 16. வெங்காயம் 17. இந்தும்பு 
18, காரங்குன்றிவிரை 19, கொல்லிவிரை, 20. பெரியா 
நங்கை 21. கெருடன் இழங்கு 22, கொடி, வேலி இவை 

களை அனைத்தும் வகைக்கு 100 இராம் எடைக்கு 

எடுத்துக் கொண்டுதில்லை கழுதைப் பால் குப்பைமேலி 

சாறு இவைகளை விட்டு தனித்தனியாக அரைத்து கடைசி 

யாக அமுூராக் கிழங்கு சாற்றில் 9 மணி நேரம் அரைத்து 
உளுந்து அளவிற்கு மாத்திரை செய்து வெயிலில் மூன்று 

நாட்கள் வைத்து எடுத்துக் கொண்டு பத்திரமாக வைத்துக் 

கொள்ளவும், விஷம் கடி.த்தவர்களுக்கு இந்த மாத்திரையை 

விஷத்துக்கு ஏற்றவாறு எலுமிச்சம்பழம் சாற்றில் அல்லது 
வேப்ப இலைச் சாற்றில் அல்லது வெற்றிலைச்சாற்றில் 
இவைகளு_ன் உரைத்து 5 சொட்டு வீதம் கண் விழி 
சளில் போட்டால் சகல விஷமும் தீரும். 

பத்தியம்; 

விஷம் இறங்கும் வரை அரிசி கஞ்சி கொடுக்கவும். 

சயத்தூக்கு நேமி வாகை மருந்தா 

௬லடி மருந்து முறை : 4 

நறு நெய் நாழி... எ... ஆவாரைங் 

பஞ்சகம் இடித்து வைத்துக் கொண்டு 

அதில் நெய் படி - இ- விட்டு பால் 

படிகம் யிளநீர் கள் துரந்து அதில் 

ஆவரை பித்து யுளக்கு விட்டு மூடி 

வைக்கவும் மூன்ணு நாளெடுத்து
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அரைத்து அந்த யிளநீச்த் தண்ணீயும் 

விட்டு நெய்யில் சேர்த்துக் காஞ்சில் 

பதத்தில் வடித்து (மூ) 
நான் எழுது பொது கொடுக்கவும் 

சுபச தொன்னூ த்தாறும் தீரும் 

பத்துயம் உப்பும் புளித் தவிர்க்கவும் 

அன்னப் பாலுஞ் சாதமும் சாப்பிடவும் 

குருவே துணை 

விளக்கம் : 

கய ரோகம் என்ற நோய்க்கு இவ்வுலகில் சனக்கில் 

அடங்காத அளவிற்கு மருந்துகளைப்பற்றிபல நால்களில் 

வெளி வந்துள்ளன, இப்படி இருக்க அக்காலத்துச் சித்தர் 

கள் அவர்கள் அனுபலித்த சல முறைகளைப் பற்றி 

இச்சுவடியில் எழுதப் பட்டிருப்பதைக் £7ழ விளக்கமாகக் 

கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

தேவையான மருந்துகள் விபரம் 

1. நெய் $ லிட்டர் 

4. பசும்பால் 1 லிட்டர் 

9, இளநீர் / லிட்டர் 
4. ஆவாரை சமூலம் சூரணம் 150 கிராம் 

இவை அனைத்தையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 

கலக்கி மேல் மூடி போட்டு இப்படி மூன்று நாட்கள் 

வைத்திருந்து நான்காம் நாள் மேல் மூடியை எடுத்து 

பாத்திர த்திலிருக்கும் தெளிவான நெய் கலந்த நீரையும் 
மட்டும் இறுத்து இதனை அடுப்பில் வைத்துக் காய்ச்சி 

எண்ணெய்ப் பதம் வந்தவுடன் இறக்கி வடிகட்டி வைத்துக் 
சொள்ளவும். 

அளவு: 

ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளைக்கு ஒரு காசு எடை. வீதம் 

9-2



70 

காலந்: 

ஏழு நாட்களுக்கு மட்டும் சாப்பிடவும் 

பத்தியம், : 

உப்பு, புளி. நீக்கவும், பால் சாதம் சாப்ி..வும் 

சகல ௯ணைக்கு மருந்து 

சுவடி. மருந்து முறை 6 

ஆமணக் கெண்ணை படி - இ- குமரி வேர்பலம் - சு - 

இலவங்கப்பட்டை. - க - பிடங்க நாமுரிப் பட்டை -௧ 

மதுரம் பலம் - ௨ - கடுக்காய் பலம் - ௧க- மாயக்காய் 

பலம் - ௧ - 

அமுசுக்கு பலம் - க - ஆகயிவ் வளவும் மூள்ளு 

முருங்க லைச்சாறு 

விட்டு அரைத்து யீருள்ளிச் சாறுபடி - க க்ஷ 

முருங்கலைச்சாறு 

படிகால் - ௧- கூட விட்டு எண்ணையும் விட்டு 

பதத்தில் காச்சி - 

காரிடை கொடுக்கலு களையுந்த தீரும். குருவே 

துணை 

விளக்கம் : 

கணை என்பதில் பதினெட்டு வகை உண்டு, மாந்த 

நோய் குழந்தைகளுக்கு வரும், இந்த நோய் முற்றி விட்டால் 
இந்தக் கணை ஏற்படுகிறது. 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம் : 

1. ஆமணக்கு எண்ணை $ விட்டார் 

2. குமரிவேர் (சேர்த்து 85 இராம் காய்ந்தது 

கத்தாழை)
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3. இலவங்கப்பட்டை 35 இராம் 

4. அதிமதுரம் ன் 

5. கடுக்காய் iy 

6. மா௫ூிக்காய் a 

7. அமுக்கராக் கிழங்கு ப 

8. நெருஞ்சிமுள்ளு ” 

9, நாழுரிப்பட்டை ச 

10, முருங்கஇலைச்சாறு 100 மில்லி 

1[, வெங்காயச் சாறு 100 மில்லி 

மல் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும் மருந்துவகைகளை 

இவைகளை மூள்ளு முருங்கிஇலைச்சாற்றில் விட்டு அரைத்து 

இத்துடன் வெங்காயச்சாறு, முருங்கயிலைச்சாறு வகைக்கு 

1 லிட்டர் சேர்த்துக் கொண்டு இதில், 200 மில்லி 

விளக்கெண்ணையையும் சேர்த்து ஒரு பாத்தாத்தில் 

ஊற்றி அடுப்பில் வைத்து எண்ணை பதம் வரும்வரை 

காய்ச்ச வடித்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

அளவு: 

ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை ஒரு காசு எடை. வீதம் 

திரும் வியாதிகள்:- 

அனைத்து விதமான .'கணைவியா திகள் போகும் 

காலம்: 

பத்து நாட்களுக்குச் சாப்பிடவும் 

பத்தியம் : 

இச்சாபத்தியம் மாதிரி இருக்க வேண்டும்,
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வாய்வுக்குத் தைலம் மருந்துப் 

HOM பருந்தடமுறை : 7 

வாயுவு பத்துக்கு பெரும் பாண்டும் மகோதரம் wy HI 

தோஷம் 

காருண்த வாய்வுக்கும் தபிலம் கெந்தகம் பலம்? 

பொரிகாரம் பலமருளு $ 

வலம் பலம்ளு - யிந்துப்புர்பலம்-ர௬ ஆகப் பலமரு 

வ சந்தாளம் 

பூச்சாறு விண்டு அரைத்துப் பீங்கானில் வைத்து 

மேலப் பீங்கானில் 

மூடி றவியல் வைக்கத் தயில மாம் யெடுத்துக் காசிடை 

கொடுக்கவும் கை சண்ட வித்தை, குமரன் துணை 

விளக்கம் : 

மனிதன் உடலில் வாய்வு என்பது இல்லாதவர்கள் 

இல்லை அப்படிப்பட்ட வாய்வு, அதிகமயாகி உட.ம்பில் சில 

சாயங்களில் ஒர் இட.த்தில் தங்கக் கொள்வதின் காரண 

மாக வலி, வீக்கம், இவைகள் வருவதுடன் சை அசைவு 

சுழுத்து அசைவு. கால் அசைவு, இடுப்பு அசைவு, இவை 

களில் வந்து வாய்வு இறங்கிக் கொண்டு சல சமயம் அசை 

யும் போதும் நீட்டும் போதும் வலி ஏற்படும் இதனைத் 

தான் நம் வாய்வு என்று சொல்வதுண்டு இந்த வாய்வு 

பத்து விதம் உண்டு அதன் நிவர்த்தி 8ழே மருந்து வசை 

களைப் பற்றியும் செய்யும் முறைகளைப்பற்றியும் கொடுக் 

கப்பட்டு உள்ளன. இதன் காரணமாகப் பலவித மான
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நோய்கள் வருகின் றன. இந்த மருந்துகளைக் கூட பெரும் 

பாண்டும், மகோ தரம், ௨தர கோஷம் இந்த நோய்களுக்குக் 

கொடுத்தாலும் நிவர்த்தியாகும் 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம் : 

். கந்தகம் .. 85 கிராம் வடை 

4. பொரிக்காரம் pom ஒரி 

2. கத்தி செய் நீர்வாளம் ன் ட 

4. இந்துப்பு 

இவைகள் அனைத்தையும் கல்வத்தில் போட்டுக் 

சத்தாள பூ சாற்றை விட்டு 8 மணி நேரம் அரைத்து ஒரு 

பீங்கான் பாத்திரத்தில் வைத்து மேல் மூடி போட்டு 

வெயிலில் வைத்தால் தயிலம் மாதிரி இறங்கும். இதனை 

வடி கட்டிக் கொண்டு சீழ்க் குறிப்பிட்ட அளவு அனுபானத் 

தில் கொடுக்கவும், 

அளவு: 

ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை ஒரு காசு எடை 

கானம் : 

ஏழு நாட்கள் சாப்பிடவும் 

பத்தியம் : 

வாய்வு உணவு வகைகளை நீக்கவும் 

அனுபானர்: 

பொரி மாவில் மேற்படி தயிலம் மருந்தைக் சுலந்து 

உட்கொள்ளவும்.
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மழூலைய்யாஸ் கூட்டு சுரம் நீவர்துதிக்கு 

மருந்து 

சுவடி மருந்து முறை: 8 

முல்லைப் பாலில்லாத பேருக்கு பாலுண்டாக்க 

கொடுக்கும் 

மருந்து சிறு பிள்ளையடிடையை யிடித்து பிழிந்து 

மேல்பட்ட. 

சாறுபடி - வ பால்படிவ கூட்டிக் கொடுக்கவும் 

பாலுண்டாம் 

ஆறுமுூகந்துணை 

விளக்கம் : 

கு[ழந்தைக்குத் தாய்ப் பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக் 

குச்சிலகாரணத்தால் பால் சுரப்பது இல்லை. அதாவது 

உட்கொள்ளும் உணவு வகைகள் குறைவு. அதன்படி உட் 
கொள்ளும் உணவில் சத்துவகைகல் இல்லாத உணவு 

உடம்பில் நல்ல ஆரோக்கியம் இல்லாத காரணத்தால் 

பால் சுரக்கும் ல உறுப்புகள் சரிவரவேலை செய்யாத 

காரணத்தாலும் பால் சுரப்பது குறைந்துவிடுகிறது. 

இதனை நிவர்த்தி செய்ய அக்காலத்திலும் இக்காலத்திலும் 

பலவித மான மருந்துசளும் பால் உணவு வகைகளும் 

வந்து இருக்கின்றன. ஆனால் 

அக்காலத்துச் சித்தர்கள் இப்படிப்பட்ட தாய் மார்களுக்கு 

அதிகமான பால் சுரக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அனு 

பவத்தில் உள்ள மருந்துகளை இச்சுவடியில் எழுக வைத்து 

இருப்பதின் கருத்தைக் 8ழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சிறு பிள்ளைச் செடியை நன்றாக இடித்துச் சாறு $ 

லிட்டர் அளவுடன் பசுவின் பால் 14 லிட்டர் அளவையும் 

சேர்த்துக் கொடுத்தால் பால் அதிகமாகச் சுரக்கும் இது 

சித்தர்கள் கை சுண்ட அனுபவ மருந்து
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அஷ்த்தி கரம் நானலூழுரைச 
HF DIAS IH hI 

HAN. wih bH Upeny 9 

அரிதாரம் - பல - மய - Hosts Dis கல்லுக்கும் 

பச்சை தண்ணீர் விட்டு மூன்று திரம் சுத்தி பண்ணிக் 

கொண்டு மிளகு பலம் - ௬ - சித்தரத்தை பல 

ங - இ- ஆயிவளவும் முலைப்பால் விட்டு அரைத்து 

யிஞ்சிக் சாறு 

மிளகு கிஷாயம் முலைப்பால் யிதில் கொடுக்கவும் 

நல்ல விசன் குளிகை, குமரன் துணை 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம் 

விளக்கம்: 

1. சுத்தி செய்த அரிதாரம் (தாளகம்) ... 14 கிராம் 

மிளகு «se BO 

சித்தரத்தை ... 20 டி 

சுண்ணாம்புக்கல் ... 15 ,, 

மேற்சொன்ன மருந்துப் பொருள்களைக் குறிப்பிட்ட 

அளவுப்படி எடுத்து முலைப்பால் விட்டு 9 மணி நேரம் 

அரைத்துச் சிறு உருண்டையாகச் செய்து நிழலில் காய 
வைத்துக் கொள்ளவும், 

அளவி: 

வயதுக்குத் தகுந்தாற்போல கொடுக்கவும், இந்த 
மருந்தினைச் சுரம் நிற்கும் வரை கொடுக்கவும் 

அனுயானம்: 

இந்த மாத்திரையுடன் இஞ்சிச்சாறு மிளகு கஷாயம் 

அலலது முலைப்பாலில் கலந்து கொடுக்கவும், 

ச்
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கரசூணிகை, (சூற்றால நாதா வகுப் 

யோடி மருந்தமட 

சுவடிக் குறிப்பு: 10 

மிளகு சுக்கு 'இப்பிலி மஞ்சள் கடுகு வெள்ளுள்ளி 
கருஞ்சீரகம் காயம் வசம்பு முருங்கைப்பட்டை 

ஆக வகைக்குந்த கொளுத்தி வேர் - பலம் - வ 

சாரணை வேர் 

பலம் - ங பசுவின் சோமியம் படி ளு ஆகயிவ்வ எளவும் 
புதுச்சட்டியில் விட்டு யிந்த நீர் யிரண்டு சேர்த்து 

மருந்துச் 
கட்டில்ப் போட்டு நிலவாகை மேலேப் போட்டு 

வெயிலில் காயவைத்து நன்றாயுலத்தின் பின்யுரலில் 
போட்டுயிடித்து 

வடிகட்டி வைத்துக் கொண்டு வாய்வு பித்த வாய்வு 
சூலை வாய்வு 

உதரதோஷம் பெறுவயிறு வீக்கம் மகோதரம் 
பிலிகைச் சோசை 

கவுசி குன்மம் பெரு வியாதி 

விஷபாகம் யிவளவுக்கும் வென்னீரிகுக் கொடுக்கவும் 
உப்பும் புளி புகயுலை யாகாது முருங்கைப் பிஞ்சு சிரை 

யுங் கட்டிக் கொள்ளவும் குருவந்தாது தலண 

ஸிளக்கம் : 

1. மிளகு ... 85 இராம் 

2. சுக்கு “0 ” 

8, தஇப்பலி aay iy 

*, மஞ்சள் . me - 

5. கடுகு to “s 

6. பூண்டு wes ” 

7. KH CHF O std wis ச 

8. பெருங்காயம் rid ர
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9. வசம்பு 95 இராம் 

10. முருங்கைப்பட்டை 

11. கொஞ்ச வேர் வ 

72. சாரணைவேர் ர் 

19. சூரத்து நிலாவரை தாள் 800 கிராம் 

/4, பசுவின் கோமியம் $ லிட்டர் (500 மில்லி) 

மேற் சொன்ன மருந்து வகைகளைக் கல் உரலில் 
போட்டு இடித்துப் பொடி செய்து கொண்டு, ஒரு புதுச் 
சட்டியில் பசுவின் கோமியத்தை ஊற்றிய பின் மேலே 
இடித்து வைத்திருக்கும் மருந்துத் தாளை இதில் போட்டுக் 

கலந்து வெயிலில் வைத்துக் காயவைக்க வேண்டும், நன்கு 

காய்ந்தவுடன் திரும்பவும் உரலில் போட்டு இடித்துத் 
தூள் செய்து துணி கொண்டு வடிகட்டி வைத்துக் கொள்ள 

வும், 

அளவு: 

மூன்று இராம் எடை வீதம் எடுத்து தனம் ஒரு வேளை 
சாப்பிடவும் 

காலம்; 

24 நாட்கள் (அரை மண்டலம்) சாப்பிடவும், 

பத்தியம் : 

உப்பு, புளி, புகையிலை நீக்கவும், முருங்கப்பிஞ்ச்சை 
சேர்த்துக் கொள்ளவும் 

அனுமானம்; 

வெந்நீரில் கலந்து கொடுக்கவும் 

தீரும் வியாதிகள் : 

பித்தவாய்வு, வாய்வுூலை, வாய்வு தோஷம், பெரு 

வயிறு வீக்கம் 

௪-4



18 

இருமல் அக்கி இவைகளுக்கு மருந்து 

சுவடி. மருந்து முறை : 11 

முருங்கையிலையும் யீருள்ளியும் யிடித்துப் பிளிந்து 

அரைக்கால் படி கொடுக்கவும் யிளை யிருமல்த் இரும் 

குமாகுரு பரன் துணை. வெள்ள ட்டூக் கோமிய மூன்று! 

நாள் கோக்க வாளைவு சூலை தீரும் தலையிடிக்கி 

மருந்து பொருந்துப்பை சிறுநீர் விட்டு கசக்கி யெரளந் 

தீரும்-முூன்று இரம் யெற்றவும் அரையாப்புக்கு அரைய 

யரைப்புகுக் காவில் கட்ட காயம் வைத்து கால்மாரி பெரு 

விரலில்க் கட்டவும். அரையாப்பில் வெள்ளுள்ளி அரைதப் 

போடவும் தரும் தொன்னூறு நாளிகை யிருந்ததால் அவிழ்த் 

துப் போடவும். - நல்ல மிளகு பலம்- ௧- இந்த மூணு 
மருந்தும் இஞ்சிச்சாறு மிளகுக் கசாயமும்மா கும்- நாளைப் 

போவான் குளிகை வெள்ளிப்பாஷாணம் களஞ்சி - உ௰ - 

இருகு கள்ளிப்பால் படி - ௨ - சட்டியில் விட்டு சாசாணக் 

கட்டியை பாலி$ல போட்டு மஞ்சட்டி கொண்டு மூடி 

தீயெரிக்கப்பால் கருகிவாலு காசாணத்தை யெடுத்துக் 

கொம்பன் மாலைச் சாறு விட்டு அரைத்து சிறு பயறு 

அளவுக் குகை சேர்த்து ஓலத்தி வைத்துக் கொண்டு முலைப் 
பாலில் பொழுது மூன்று குரிகை கொடுக்கவும். 

விளக்கம்; 

| மூருங்கைஇலை - ஒரு கைப்பிடி அளவு வெங்காயம் 
ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இவை இரண்டையும் எடுத்து 
இடித்துச் சாறு எடுத்து உட்கொண்டால் ஈளை 

இருமல் தீரும். ் 

வெள்ளாட்டுக் கோமியத்தை 25 மில்லி வீதம் எடுத்து 

மூன்று நாள் உட்கொண்டால் வாய்வு, சூலை நீங்கும். 

பெருந்தும்பை “இலையைக் கொஞ்சம் எடுத்துச் சிறு 

நீர் விட்டுக் கசக்கி மூக்கில் பத்துச் சொட்டு வீதம் 
உறிஞ்சினால் தலையிடி நீங்கும்,
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வெள்ளைப்பூண்டை 25 இராம் எடைக்கு எடுத்து 

அரைத்து அரையாப்புக் கட்டிக்கு மேல் தடவினால் 

அரையாப்பு என்ற நோய் தீரும் (அரைத்த பூண்டை 

அரையாப்புக் கட்டிக்கு மேல் தடவி தெண்ணாறு 

நிமிடம் கழித்து அலம்பி விடவும்) 

7, நல்ல மிளகு, 1. வேப்பம் பருப்பு, 3. வெள்ளைப் 

பாஷாணம் இவை மூன்றையும் சமன் எடை எடுத்து 

இஞ்சிச்சாறு விட்டரைத்து சிறு பயறு 180 மில்லி 

இராம் எடை அளவுக்கு உருண்டை செய்து நிழலில் 
காயவைத்துக் கொடுக்கவும். 

அளவு : 

180 மில்லி கிராம் எடை வீதம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 

வேளை 

காலம் : 

ஆறு நாட்கள் மட்டும் 

பத்தியம் : 

கஞ்சி உணவு கொடுக்கவும் 

அனுயானம் 

இஞ்டச்சாறு, மிளகு கஷாயம் 

தீரும் வியாதி 2 

சகல சுரம் வகையும் தீரும் 

அரையாப்புக்கட்டி நிவர்த்தியாகும் 

5 கிராம் வெள்ளை பாஷாணக்கட்டியை ஒரு புதுச் 

சட்டியில் போட்டு இதில் ஒரு லிட்டர் இருகு கள்ளிப் 

பாலை ஊற்றி இதற்கு மேல் மூடி போட்டுத் த பெரிக்கவும். 
எரித்து பால் வற்றியவுடன் பாஷாணக் கட்டியை எடுத்துக் 

கொம்பன் இலைச்சாறு விட்டு அரைத்துச் று பயறு 
அளவுக்கு மாத்திரை செய்து கொள்ளவும்.
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அளவு: 

இனம் மூன்று வேளை கொள்ளவும். 

காலம் : 

மூன்று தனங்கள் மட்டும். 

பத்தியம் : 

கஞ்சிச் சாதம் 

அறுபானம்: 

முலைப்பாலில் கலந்து கொடுக்கவும். 

தீரும் வியாதிகள்: 

சகல சுரம், அத்தி இவைகள் இரும் 

அஷ்ஜீகறம், பிறோகூம், வா௱மிரரு, 

செரியாமை, சகல உஷ்ணாம் 

இவைகணின் நிவர்த்திக்கு மருந்தா 

சுவடி மருந்து முறை 12 

இஞ்ச? பலம் - ௰ சீரகம் பலம் - ௨ கூகைநீர் பலம் - 2. 

சுக்கு, மிளகு, தப்பிலி 

கடுக்காய் நெல்லிகாய் தானிக்காய் ...... 
சாதிக்காய் ......... சாபபத்திரி இறாம்பு, வால் மிளகு 

தாளிச பத்திரி 
குருசாணி ...... வாய் விளங்கம் ...... ஆக வகை- ௧- 

பலம் -௪ நெய் 
படி வீசம் சீனி பலம் ......... நு ஆசு மருந்து யிவள்வும் 

பண்ணி 
பஞ்ச தாரையில் திண்ண அஷ்திசுரம் மேகம் பிர 

மேகம் - வாய்வு செரி 
யாண்மை சகல எருகமுற் தீரும் குருவேதுணை
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விளக்கம் : 

7, தோல் சீவிய இஞ்சிச்சாறு 200 மில்லி 

2. நற்சிரகம் 70 கராம் எடை 

9. கூகைநீர் 4 

4, சுக்கு 

5. மிளகு வ 

6. திப்பிலி ன் 

7. கடுக்காய் தோல் 25 திராம் எடை 

8, தான்றிக்காய் தோல் வ 

9. நெல்லிக்காய் வற்றல் 

10, சாதிக்காய் ” 

1], ஜாஇபத்திரி 

78. இராம்பு “ 

72, வால்மிளகு $s 

74, தாளிசபத்திரி ஸ் 

75, குருசாணி ஓமம் வ 

76. வாய்விளங்கம் ர 

17, நெய் 25 இராம் 

18. சீனி 200 கிராம் 

மேற் சொன்ன மருந்து வகைகளைக் குறிப்பிட்ட 

அளவுப்படி எடுத்துச் சுத்தம் செய்து கல் உரலில் போட்டு 

இடித்துத் தூள் செய்து துணி கொண்டு வடிக்கட்டிச் 

சூரணம் போல் எடுத்துக் கொண்டு, சீனியும், இஞ்சிச் 

சாற்றையும் ஒன்று சேர்த்து அடுப்பில் வைத்துக் காய்ச்சி 

பாகு பதம் வரும் வரை காய்ச்சியுடன் இந்தக் சூரணத்தைப் 

போட்டுக் இண்டிதார் பதம் வந்தவுடன் இறக்கி நெய்யை 

ஊற்றி நன்றாகப் பிசைந்து வைத்துக் கொள்ளவும். 

அளவு: 
10 ரொம் எடை வீதம் இனம் ஒரு வேளை



காலம் : 

/ மண்டலம் (48 நாட்கள்) 

பத்தியம் : 

வாய்வுப்பண்டம், கரப்பான் உணவு வகைகளை 
நீக்கவும். 

தீரும் வியாதி: 

மேற்குறிப்பிட்ட வீயா இகள் யாவும் தீரும், 

Gos Chris நீவர்த்திக்குக் கிருத 
மருந்து 

௬ வடி மருந்து முறை 13 

ஈறு நெய் படி - வ - தேன்படி - வ இருள்ளிச்சாறு படி. 

வபஞ்ச 
படி - வ- கோழி முட்டை வெள்ளைக்கருபடி - வ 

ஆக யிவ்வளவுண் 
ஒன்றாக்கி முன்றுந் ...... பிடம் வைத்து கரண்டி விதங் 

கொள்ள 
மேச அய இரும் பத்தியம் உப்பு காணு - யிந்த' 

வித்தை ஒருத் 
கருக்கும் சொல்லப்பிடா து 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம் 

ஸிளக்கம் : 

1. பசுவின் நெய் 100 மில்லி 
8. தேன் 50 மில்லி 
3. வெங்காயச்சாறு ree 500 loved 
*. கோழிமுட்டையின் வெள்ளை 200 மில்வி 

கருவு மட்டும் 
5, எலுமிச்சம்பழச்சாறு ்.. 50மில்லி
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இவைகளை வகைப்படி எடுத்துக் கொண்டு நன்றாகக் 
கலக்கிச் சூடு காண்பித்துச் சாப்பிடவும். 

அளவு 2 

தினம் ஒரு வேளை வீதம் ஒரு தேக்கரண்டி அளவுக்குச் 
சாப்பிடவும் 

பத்தியம் : 

புளியை நீக்கவும் 

திரும் வியாதிகள் : 

அனைத்து மேக தோய்கள் தீரும் 

Gots ந௱பபின் வாத்திக்கு மருந்து 

சுவடி மருந்து முறை 14 

நத்தச் சூரி வேர் -பாஜுக் ......... க......... 
அளிஞ்சி வேர்ப்பட்டை பலம் ...... கொண்ரைக் 
கொழுந்து பலம் - க - யிதுகளை பெருங் கொம் 
மட்டிக்காய்ச் சாறு விட்டு அரைத்து முக்கால் படி 
நல்லெண்ணையில் பொடித்துப் போட்டு பேத்ததிலை 
வடித்து முழு - மேகம் ...... உய ... நயன பெருகம் 
பீறுசம் யிவைத் இரும். குமரன் துணை 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம்: 

விளக்கம் : 

நீத்தச் சூரிவோ் 70 இராம் எடை 
பாலு குருட்டி வேர் 

அளஞ்சி வேர் 
கொ ன்னமரத்து இலைக் 

கொழுந்து #8 
கொமட்டி காய் 100 மில்லி 
ந்ல்ல எண்ணெய் 1 லிட்டர் 

ae 

ச
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இவைகளை வகைப்படி எடுத்துக் கொண்டு பெரிய பொ 
முட்டிக்காய்ச் சாற்றில் அரைத்து 250 மில்லி நல்லெண் 
ணெயில் இவைகளை எல்லாம் ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் 
ஊற்றி அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் பதம் வரும் வரை 
காய்ச்சி வடித்து வைத்துக் கொண்டு வாரத்திற்கு நான்கு 
முறை தலைதேய்த்துக் குளித்து வந்தால் பீனிசம் நிவர்த்தி 
யாகும். 

௪௯ல அிஷத்தூக்கும் Wars மருந்து 

சுவடி மருந்த, முறை 15 

நல்ல மிளகு கலம் ௨ இருகுக்கள்ளிப்ப।ல் படி - வ 

விரவி நிழலுலத்தாயி உலத்திக் கொண்டு எல்லா 

விஷத்துக்கும் பத்து மிளகு சிறு நீரில் அரைத்து 

கொடுக்கவும் சகல விஷபிம் தீரும் குருவே துணை. 

A ௬. ட 

OW SHU 2 

சில விஷக்கடி, சில விஷப்பூச்சிகள், பூரான் இவைகள் 

கடித்தால் நிவர்த்திக்கு மருந்து 
மிளகு, 70 கராம் எடை, திருகுக்கள்ளிப்பால் 200 

மில்லி இதனை இரண்டையும் நன்றாகக் கலந்து நிழலில் 
காயவைத்துக் கொண்டு ஏறு விஷக்கடிகளுக்குப் பத்து 
மிளகு அளவு எடுத்து விஷம் கடித்தவர்களின் இறுநீர் 
விட்டு அரைத்துத் இனம் இரண்டு வேளை வீதம் விஷத் 
இற்குத் தகுந்தால் போல் கொடுக்கவும், 

பத்தியம் : 

உப்பு, புளி எண்ணெய் வசைகளை நீக்கவும்.
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தீருரு தைலம் 

சுவடி மருந்துமுறை : 16 

யிர தம், மனோ?லை, அரிதாரம், கெந்தகம், நமச்சாரம் 

லிங்கம், யிந்துஉப்பு, கருஞ்சீரகம் நாட்டு சன்னி 

நாயகம் 

ஆரியக் சுரை சன்னிநாயகம் பச்சை நாவி வெள்ளுள்ளி 

வசம்பு, ஆக வகைக்குக ஞஞ்சி விதங் கட்டிப் 

பொடித்து சீலை 

யிலூ டித்திரி யாக்கிப் பதனம் பண்ணிக் கொள்ளவும் 

வேப்பெண்ணை 

விட்டுத் திரி கொக்க எறுக்கி எண்ணையில் முக்கி 

விளக்கிலே 

கொழுந்தி தயிலம் வடிக்க அத்தயிலம் பீ.ங்கானில் 

வைத்துக் 

கொண்டு சன்னி வலிரு தோஷம் சூலையசு-வாதம் 

அய்த்துக்கும் யீஞ்சிக்காற்றில் கொடுக்கவும் அனுப் 

பானம், கண்டு 

கொடுக்கவும், யிந்ததயிலம் கைகண்ட வித்தை குரு 

மரியக் கூடாது 

ளிளக்கம் : 

இந்தப் பாடலில் இந்த மருந்தின் விளக்கத்தையும் 

மருந்தின் செய்யும் முறை பற்றி யாவருச்கும் தெரியக் 
கூடாது என்று அ௮க்சாலத்துச் சித்தர்கள் சுவடி மூலமாக 

எழுதி வைத்து உள்ளார்கள் ஆனால் ஏன் அக்காலத்தில் 

இந்த மாதிரி ரக சியமாக வைத்து இருந்தார்கள் என்று 
பார்க்கும் போது மிகக் கடுமையான விஷம் யாவரும் 

செய்ய முடியாத அளவில் இருக்கும் மருத்துவமுறை, 
மற்றவர்கள் சரியாகப் புரியாது மருந்தகளை உபயோகிக் 
கும் முறைகள் தெரியாது அவசரப்பட்டு மருந்துகளைத் 

#4
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தயார் செய்து நோயாளிகளுக்குக் சொடுத்து ஏதாவது 
உயிர்ச் சதம் ஏற்பட்டு விடும் அல்லது மருந்துகளினால் 
வேறு ஏதாவது உடல் பாஇத்துவிடும் என்று நினைத்து 
அக்காலத்துச் சித்தர்கள் மிகவும் விவரமாக எழுத வைத்து 
இருந்தாலும் மற்றவர்கள் உடன் புரியாத வாறும், மருத்துவ 
அறிஞர்கள் தான் இதனைப் புரிந்து செய்ய வேண்டும் 

என்பதை மிக சூரகமாகவும், ரகசியமாகவும் வேறு ஒரு 
சொல்லைப்பயன்படுத்தியும் சொல்லிப் பாடல் முறையில் 
எழுதி வைத்துக் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாட. 
லியின் விளக்கத்தைக் சீழே மிக விரிவாகக் கொடுக்கப் 
பட்டு உள்ளது. 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம் : 

சுத்தி செய்த ரசம் 20 கிராம் எடை. 

மனோலை 7 

அரிதாரம் ன் 

கந்தகம் ‘i 

நவச்சாரம் i, 

லிங்கம் * 

N
O
 

B
w
 

NM 
DH 

கருஞ்சீரகம் ல் 

நாட்டுநன்னாரி ag தே
 

9, பச்சை நாவி ன் 

20. பூண்டு ‘a 

21. வசம்பு + 
72. வேப்ப எண்ணை 250 மில்லி 

மேற்குறிப்பிட்டிருக்கும் மருந்துகள் விகிதப்படி எடுத்துக் 
கொண்டு நன்றாக இடித்துத் தாள் செய்துகொண்டு 
இந்தத் தூளை ஒரு துணியில் பரப்பி இதனைத் இரியாகச் 
சுருட்டி இந்தத் திரியை வேப்ப எண்ணையில் நனைத்து,த் 
திரியைக் கொளுத்திவிட்டு இந்தத் இரியின் மீது றுகச் 
சிறுக வேப்ப எண்ணையை விட்டு எரியச் செய்யும் போது
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இந்தச் சுடரிலிருந்து சொட்டுச் சொட்டாகத் தைலம் 
இறங்கும். இந்தத் தைலத்தை ஒரு பீங்கான் பாத்திரத்தில் 
விழும்படி செய்து தைலயத்தை சேகரித்துப் பாத்தல் 
வைத்து மூடிப் பத்திரமாக வைத்துக் கொள்ளவும். இதற் 
குத்தான் சுடர்த் தயிலம் என்று சொல்வர்கள். 

உட்கொள்ளும் அளவு : 

ஒரு நாளைக்கு 165 மில்லிகிராம் எடை வீதம் ஒரு 
வேளை சாப்பிடவும். 

உட்கொள்ளும் காலம் : 

24 நாட்கள் (அரை மண்டலம்) சாப்பிடவும் 

அனுபானம்: 

இஞ்சிச்சாறு அல்லது வியாதிக்கு ஏற்றபடி அனுபானத் 
தில் கலந்து கொடுக்கவும், 

பத்தியம் ; 

இச்சாபத்தியம். (புளி, கரப்பான் உணவு வகைகள், 
வாயு உணவு வகைகளை நீக்கவும். 

தீரும் வியாதிகள் : 

சூலை பதினெட்டு வகையும், சகலவா தமும், இரும். 

நோய்கள் நிவர்த்திக்கும் ௪க்கிலம் 

உடைணைடாகளும், பசி எ௫க்களும் 

பித்தம், மூலம், இணையா 

Bours Bae 
௬வடிக் குறிப்பு: 10 

நோய் பெருகக் கண் குளிரும் நீள சுக்ல முண்டாம் 
 ப௫ியெடுக்கும் விடு பிந்த மோய் குள்ளே
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உள வேக்கை போச்கு முயிரை நிலை நிறுத்துங் 

கொல் விருத்தன் பாலனெனக் கொள் 
நெல்லிக் காய் தான் குளிர்ச்சி நீள் புளிப்பு 

வாதம் போஞ் சொல்லில் துவே வரப்பாகு மெல்லி 

ய2ல சித்தக் கலக்கமுடன் இரத உட்டணம் போம் 

பித்தச் 2ரீலாரமம் போம் பேசு 

யென்ன சிலோதும் வாயுவுவளே சிகமே௫ விடுஞ் 

சொன்னேன் இருணி சுரதோஷம் சரணந் தொலைந்து 

விடுந்தன்னை சிரவிட மாறு மிளைத்த சரிரவும் ...... 

மின்னே மிளகின் குணமாது காணும் விரும்பி 

னோக்சே 

சுக்குக்குத்தாத। உண்டாம் ... 

சேரனும் போம் சுக்குச் சூலை வலி போம் கண்வலி 

போம் மிக்க ...... மதி சாரமநீதம் பொருமல் 

வயிறுப்பு சமும் போகுமே மாதே புகல் 

மருக்கா ரர சுக்கு மருதந் தோல் வெள் வேல் 

எருக்கா மணக் கடுக்காயெமும் நரிக்கு நாலி 

லொன்றுக் காச்சி நாவழித்துக் கொப்பளிக்கப் 

பாலன் பல்லாங் தள் வண்பல கா ரேள்ளுச் 

சுக்குக் கடு கொடு தப்பிலி நேரொக்கக் கூட்டி 

நித்தலுமதிம் பிருலூருக் கொளச் சொல்லி யுண் ௨: 

வன் தன் களை போல் வேர்த்துப் போகுமே மூல 

வியா இய வர் வாதம் போக்கும் மிக்கவிலை 

பித்தம் போப கார் காய் காண் போக்குங் 

கபத்தை சினு கசப்புக் கார மணல் விந்தம் 

போக் 

விளக்கம் : 

மேற்கண்ட பாடலில் புரிந்து கொள்ள முடியாத அள 
விற்கு மருந்தினைப்பற்றிப் பாடிஉள்ளார்கள். இக்காலத்து
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மக்களுக்கு இத்தகைய பாடலைப் பிரித்துச் சுருக்கி விளக்கத் 

தை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வெங்வேல்பட்டை, கடுக்காய் மருக் 

காரை, எருக்கன், மருதம் பட்டை இவைகளின் குணத்தைப் 
பற்றிச் சொல்லியுள்ளது. இந்த மருந்துவகைகளை வி$தப் 

பட எடுத்து இடித்துக் குடிநீர் வைத்து அரைமண்டலம் 

(24 நாட்கள்) தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் மேற் 

சொன்ன வியாதிகளும், தோய்களும் நிவர்த்தியாகும் என்ற 

கருத்தினை மேலுள்ள பாடலில் குறிக்கப்பட்டுள்ள து, 

சில மருந்து வகைகளைய் ॥ற்றிய ரணங்கள் : 

சுவடி மருந்து முறை : 

கடுக்காயின் குணம் : 

கடுக்காயின் தூளை வெந்நீரில் போட்டுக் கொதிக்க 

வைத்துக் கஷாயத்தை எடுத்து உட்கொண்டு வந்தால் வாத 

பித்த சிலேத்துமம் தீரும். சுக்கிலம் முண்டாகும். ப 

எடுக்கும் நன்றாக மலம் போகும். 

நல்லிக்காமின் குணம் : 

இதனை இடித்துத்தாள் செய்து கஷாயம் செய்து உட் 

கொண்டு வந்தால் உடல் குளிர்ச்சி, தீராத௨.ஷ்ணம், பித்தம், 

நீர்ப்புளிப்பு, கிராணி, சுரதோஷம், ஜீரணம் இவைகளுக்கு 

நல்லது. 

மிளகின் கணம் : 

மிளகைக் சுஷாயம் செய்து உட்கொண்டால் அனைத்து 

நரம்பு வாய்வுகள், விஷக்கடிகள், தீரும், விஷக்கடிகளுக்கும், 

பேதி அரிச்சாரம் இவைகளுக்கு நல்லது,
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KER குணம் : 

சுக்கை இடித்துக்கருக்கு செய்து உட்கொண்டால் 

சூலைவலி, வயிற்றுப்பொருமல், மந்தம், வயிறு உப்பிசம் 
இவைகள் தீரும். 

உஸணுகைை 6லேகீயாம் செமியயும் ape pager, 

உராயயோகரும் 

௬ வடி மருந்து முறை 18 

காண ... சரகங்கசகசாவும் பூணதி விடைய மோடு 

சாதிக்காய் கிறாம்பு லோடு தொணலின் ... கு௪எ௬ 

சாணி பல 

மாய்த் தாக்கு பூணவே பொடித்துக் கொண்டு புகழ் 
பெறு பாகுதணல் பாக தனில் நறு நெய் நாளி 

பாங்குடன் 

விட்டுக் ஈண்டி வாகினி மெழுகு போல் வாங்கினி 

வைத்துக் கொண்டு பூகனர்க் சடுப்புச் கெல்லாம் 
போகட்டிருி 

வீதம் ளெ௫ யத்தை வாங்கினீர்கஞ்சி வீதம் கிருணிகள் 

போமே அகன்றிடு மோமத் துக்கு மரையிரேல் பல 

| னூ றப்பா 
புகன்றிடு சலந் தான் தூணி கட்டியே யெட்டொன் 

றக்கி நகன் நிடு 

சர்க்கரை தான் பலம் பத்து நாட்டிக் கொன்று 
நிகன்னாடு பாகு 

செய்து நிச்சயஞ் சொல்லக் களை சொல்லக் கேள் 

முக்கிறா 

வேர் குந் திலுஞ் னப் பாகும் நல்லக் கேள்துக 
ளெல்லாம்
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நாட்டது வகை பலன் தானல்லக் கேள் சூறண த்தையப் 

பனே 

யதிலிர்ப்பாச்சு வெல்லக் கேள் நறு நெய் யிட்டதார 
இண்டி வாங்கே 

வாங்கியே களஞ்?ி வீத மண்டலங் கொள்வதுதில் 

வாங்கிய ப்ரங்கி 

சூலையுலந்திடு கிரந்தி குட்டந்தாங்கி யாக பாண்டு 
வொடு 

சார்ந்திடுத் சில விசங்களிங்வையான் வாய்வு மியல் 

புடன் யெகு 

மேன்றே ௭௫ றொங்காயந்தன்னை யிம்பிஎரு 

மின்னங் கேளு பாகுமே 

சோமனாதி பலமது விருபத்தஞ்சு வாகுடன் தூவு 

நீரில் 

மாட்டியே யெட் டொன்றுக்கி யாகுமே சீனிபத்துப் 

பலமது வதன் 

ரப் போடே 
பாச்சியே பாகு செய்து பகர்ந்திடு மருந்து கேளு 

வாங்கியே 

கடுத்து மிளகு சுக்கு மாச்சு இப்பிலிமே யோமஞ் 
சீரகமதுங் 

கொட்டம் பாச்சியே பல ... யாளி நெய் படி கால் 

வாரே 

காலது வாக வாத்துக் கண்டியே மெழுகு கொண்டால் 

வைத்து 
களஞ்சி வீதங் யெல்வே கொள் விருகிலியம்பு வேள் ... 

தானே 

உண்மையா மருந்து கொள்ளு ... சீரகங்கருதக் 

கொள்ளு தன்மையாங் கறி 

.. வற்கு வண்மையா முருங்கைப்பிஞ்சு வழுதலை 
பிஞ்சு மாமே 

பிச்சோடு ... காயுத் துவரம் பிரண்டை சுண்டை
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தஞ்சமாஞ்சிறு பயறு தளிர் முளைக் சீரத்தண்டு 

நஞ்சு நெத்தலியுந் 
தேடு நரசம் நோய் மீன்றானு செக்சுருவுப்புக் கண்டந் 

தின்ன நோய் 
குணம் தாமே 
குணம் தாம் பால் நேய மொரு குனுமயி லுடும்பு 

காடை 
நினம் தாமர மை தாரும் கறியும் நினைத்த கோழி 

வேணம் 
தா மாடு கோழி முட்டை வெள்ளெலி யுமாகு 
முனம் தாமயினர் தெளி வீரா லோடு வுழுவை மாகும் 

உழுவையுஞ் குருங் சுட்டி நெத்திலி யுறுதி யாகும் 
பழுதில்லாத 

தீதுக் கெல்லாம் பகர்ந்த திட்டோம் பொது வாய்ப் 
பாரு 

வெழுதிய நோய்கள் கண்டு வெத்திடூ வின்ன தென்று 

கொழுதிய நோய் 
களக் கெத்த கரியினைக் கூட்டிக் கொள்ளே 

கொள்வது லோக பிரபங் கூறிய வகைக்கி தானே 

யார்வது யிடைக் 

கிடைக் செந்திசூதம் திடு களஞ்சி வீதம் தள்வது 
குமரிச் 

சாற்றால் நாளரைத்து உண்டை செய் நள்வது செப்புக் 

திண்ணியதி 

விட்டு றவியில் வையே றவியினில் வைத்த போது 
நாளிகை பதினொன் 

றாறைசலி விதப்பிடித்து நீறித்தானது புகையுல் 
காணும் விவே 

கண்டேடுத்து யப்புரம் நிழற்குள்ளாத்து புவியே 

பத்து 
நாட் சென்றெ த்து நீ புதுமைகேளை புதுமை கேள் 

வெல்வேருகப் 

போற்றிய வட்ட லோசம் புதுமை கேள்ட்டலோசம் 

பூட்டிடு வியாதி
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கண்டு புதுமையாங் காந்தந்தாம் பிரம் புகழ் தெமு 
வங்கந்த தங்கம் 

புதுமையாம் லோகம் புறநந்ததாளக மிரதங் கண்டே. 
கண்டு கொள்ட்டலோக மாணங் கடந்த மித்திரம் 

பூஸ்டு கொள்ள 
கரமசூட் சம் பகர்ந்த தது மிதுவே மொப்பு யெண்டிடு 

மனிடர் 

பேரிலே திரத்திடு வியாதிக் கெல்லாம் முண்டிடு 

முண்ட போது 

யுரத்திருத் தேகந்தானே $தக சிந்தாணுரத்துப் 

போச்சுதேரத் தில் 

வைய்த்தி யோரே தாசுமே பெலத்துப் போச்சு 

தரமத்தை 
யிகழ வேண்டாம் மாக மாய் ...... 

வென்னு நாகம யணிவும் மூர்த்தி நவினரது நாம் 

விண்டே மே 

விளக்கம் £? 

இப்பாடல் முழுமையாக இல்லை இருப்பினும் இந்தப் 
பாடலிலுள்ள மருந்துவகைகளை கீழே விளக்கமாகக் 
கொடுச்சகப்பட்டுள்ள து. 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம் : 

சீரகம் 45 கிராம் 

௧௪௧௪ஈ ங்க ன 

அதிவிடயம் wee ” 

ஜாதிக்காய் ove ச 
கிறாம்பு ல ஷ் 

அமுக்கரொான் வேர் ... ன 

காட்டுகளுகிளுப்பை 

சமூகம் ven 

S
S
 

Bw
 

& 
we 

G-5
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8, மிளகு டச் இராம் 

9. சுக்கு a 

10. மாசிக்காய் ai 8 ஸு 

71. திப்பிலி rr ர 

12. குறுசாணிஓமம் ௨ 35 இராம் 

13, பசுவின் நெய் ௨ 200 மில்லி 

மருந்து செய்யும் முறை 
பத்து கராம் எடை சந்தகத்தைக் குமரிச் சாற்றில் 

அரைத்து ஒரு சட்டியில் போட்டு 150 சர்க்கரையை இத் 

துடன் கலந்து பாகு போல் ஆகும் வரைக் காய்ச்சி இதில் 
மேல் குறிப்பிட்டிருக்கும் கடை ச் சரக்குகளை நன்கு இடித் 
துத் தூள் செய்து லை வடிகொண்டு வடிகட்டிக்கொண்டு 
இந்தச் சூரணத்தைப் பாகில் போட்டு நன்றாகக் கண்டி 
இதில் கொஞ்சம் நெய்யையும் விட்டு மெழுகுபதம் வந்த 
உடன் இறக்கி இதில் 25 இராம் தேனை விட்டுக் கிண்டி 

ஆறிய பிறகு பாட்டிலில் வைத்துக் கொள்ளவும். 

உட்கொள்ளும் அளவு: 

ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேளைக்கு ஒரு சழஞ்சி அளவு 
வீதம் சாப்பிடவும். 

உட்கொள்ளும் காலம் : 

நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் 

தீரும் வியாதிகள் : 

சூளை, இரந்தி, குட்டம், பாண்டு, சில்லிவிஷம், வாய்வு 

இவைகள் நிவர்த்தியாகும். 

சீழ்க்கண்ட உணவுவசைகளைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும் 

பத்தியம்: : 

1. முருங்கைப் பிஞ்சு, விடுதலைப்பிஞ்சு, 2. துவரம் 

பருப்பு 9. பிரண்டை 4, சுண்டை 4. பயறு
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6, முளைக்கீரைத்தண்டு 8. பால் 9. நெய் இவை 
களைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும், 

௯௫௫ லேகியாம் சேமியடும் முநையமும், 

டையயோோகூழும் 

சுவடி மருந்து முழை 19 

கடுகுனூறு பலம் தூக்கிக்கொண்டு நன்லிறொந் 

Sit oo 
நீரில் நவிலுமென் டொன்ற தாக்கித் தல்லுநொங் 

கருப்புச் கட்டி 

தானது பத்துச் சேர்த்து வல்லிய பாகு செய்து யதி 

விடு மருந்து 
கேளே 

கேள்ப்பது ஓம மஞ்சுக்கு இப்பிலி கிராம்பு காயம் 

நாள்ப் படுங் கொத்த மல்லி சீர்கேள் 

பகம் நவிலக் கேளு தாள்ப் படும் வாய் விளங்க 

மஞ்சளும் 

விடையந்தானும் வெளப்படு வகை வொன்றுக்கு பல 

12 இ 
விரையக் கூட்டே கூட்டியோ பொடித் தூளாய் 

குலாவிய 

பாகர சேர்த்து காட்டு நல்லெண்ணை தானுங் 

காரப்படி கலந்து 

கண்டி நாட்டியே மெழுகு போலே ... வழித்து 

வைத்துத் தீட்டிடு 
புன்னைக் காய் போலத்தின்ரிடத் திரட்சி கேளே 
இராட்சை, வாயு வாம தீரட்சை தானுந் திராடசை 

யாம் புளிச் 
செப்பங்கள் சொரி யாமை ... த்தானும் பட்டரி 

யாங்கு ரம 

வாயுவும் பத்தானுஞ் சலங்கள் றத்தம் விரட்சையாம், 

காணே
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தேவையான மருந்துகளின் விபரம் : 

விளக்கம், . 

கடுகு .. 800 திராம் 
ஓமம் .. 4ிகிஇிராம் 

மாஞ்சில் 

சுக்கு 

தப்பிலி 

கிறாம்பு 

a? 

காயம் we ea 

கொத்தமல்வி ன ல 

ஜீர கம் அர்க் oo 

வாயுவிளங்கம் 
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மஞ்சள் nia 

அதிவிடயம் 

7/4. கருப்பட்டி 

லேகியம் செய்யும் முறை 

கடுகையிடித்து 1! லிட்டர் தண்ணீரில் போட்டு நன்றாகக் 
காய்ச்சி 200 மில்லி அளவு வந்தவுடன் வடிகட்டி மறுபமு. 

ஒரு சட்டியில் ஊற்றி இஇல் 100 இராம் பனை வெல்லத் 

கதைப் போட்டு பாகு போல் காய்ச்ச இதல் மேல் குறிப் 
பிட்டிருக்கும் கடைச் சரக்குகளை விஇதப்படி எடுத்து 
இடித்துச் சூரணம்போல் செய்து இந்தச் சூரணத்தை மேல் 
செய்து வைத்திருக்கும் பாகில் போட்டு நன்றாகக் கண்டி 
மெழுகுபதம் வந்தஉடன் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் 
விட்டுக் கண்டி ஆறிய பின் ஒரு பாட்டிலில் வைத்துச் 
கொள்ளவும். 

உட்கொள்ளும் அளவு : 

. தூராம் எடை வீதம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேளை
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உட்கொள்ளும் காலம் : 

88 நாட்கள் (ஒரு மண்டலம்) 

தீரும் வியாதிகள் : 

வெள்ளை, மூல ரோகம், வாய்வு, புளித்த ஏப்பம் 
செமியாமை, உதிரக்கட்டு இவைகள் நிவர்த்தியாகும் 

பத்தியம் 2 

வியாதிக்கு ஏற்றபடி உணவுகளைச் சேர்த்துக் 

கொண்டு நீக்க வேண்டியதை நீக்கிக் கொள்ளவும். 

சத்தீ லேகியம் சேய்பாரம் முரணைநுபும், 

அதன் பாலன்களும் 

சாவடி மருந்து முறை : 20 
பரந்தரு மொன் சொல்லி தறி பால் பலத்தைச் 

சொன்னொஞ் 

சிரந்திடுதிளை கடுகு குணத்திரையங்க ளெல்லா 

முரைத்திடுஞ் சுக்கு னூறு பலமுது வுகந்து வாங்கே 
யரைத்திடுஞ் சிலந்தான் துணியதில் விட்டு யெட் 

டொன்னுக்கே 

ஆக்கியே பனையின் வெல்லம் தன்டை பலந்தான் 

பத்து 
தூக்கியே குரைத்துக் கொண்டு தாகை பாகு சேரில் 

நோக்கியே யின்னீரில்க் குள் கரைப்பது சொல்லக்கேளு 

தாக்கியே படிதாறோம் மங்கருவோம் பினிலை . 
யின்னூ னே 

தூக வகை கண்டு கூட்டித்து வியே கிண்டிக் கண்டி 
யாள் ... 

தான் ரைத்துப் படிவிட்டு காய்ச்சி 

களது போலே வாங்கிக் சொள்வது புன்னைச் காயாம்



38 

நாளது நாற்பதுக்குள் நாவினிற் ரோகந் தீரும் 
தீரு நேதயது சாரங்கள் இசை வாய்வு கிருணி 

மூலம் பாரு நீ 

குர ... சூலை பரிவது கடுப்பு வாதம் தெரு $ பொருமல் 

சேத்தியங்கு 

இளைப்புக் காச மாரு ...... 
சொன்னோம் கன்றிடும் மருந்து சொல்லக் கேளே 
அறிந்து கொள் ... தன்னைதான் வாங்க சேர்ந்து... 
கெனவெட்டோக்கு இப் பரித்து கொள்ள காகண்டங் 

பரபல மீ” 

பத்துப் போட்டு முளிந்திடக் சண்டிக் காஞ்சி பாகு 
போகு முன்னே 

முன்னது வற்த்தை யக் கிருசு சீரக முதிரி கிறாம்பு 
வன்ன து வேலங் 

கொட்டங் தகரமும் மதுரந் தேகு பன்னது வாய் 
விளங்கம் பத்திரி 

நறுக்கு முன்னே சொன்னது வகை யொன்னுக்குப் 
பலமது ... 

தானியதிர பாதி தேனுமாகும் பாக்கிய மாக விட்டு 
மெழுகு போக்கிக் 

கிண்டியாகிய ... பதந்தான் வந்தால் தாக்கியே 
் வாங்கி வைத்து 

தானது நெல்லிக் காய் போல் நோக்கும் நீயது 
தானுண்ண நுணுகி 

கத்தைக் சொல்லக் கேளு சொல்லக் கேள் தரு 
நோய் தான் சென்று 

மந் தொத்தாறு மலைக் கேளு மருந் இண்டு மஞ்சில் 
தோசம் போக்குந்த 

சொல்லக் கள் சில விடங்கள் கரைப் பானுஞ் 
சுரங்கள் தீரும்
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வலலக் கேள் வாதந்தீரும் வாயுவு வாங்குந்தானே 

வாங்கு திப்பிலி தானாறு பலமது தூணி நீரில் 
வொங்கியேட்டொன்றுக்கி 

மருந்திதனை யுரைக்கி கேளு பாங்கு கர்கண்டு 

பத்து பலமது பாகு 

செய்து யாங்கு சுக் கொடு சடுக் காய்க் கருவறத் 

தை யோமம் 

ஓமமுஞ் சீரசமுழுற்றற தோர்... கொத்த மல்லி 
தாம வேட பாலை 

யொடு சண்பகப்பூவுங் கொட்டம் நாம?ம வகை 

ஒன்னுக்கு நர்பலம் 

ஒன்ற வாங்கிச் சாமமே யிடித்து தா ளாய்த் தாக்கி 
நீ கிண்டி வாரே 

வாத்திடு நெய்யும் தேனும் எகையது வுரிவுளக்குச் 

சாத்திடுமெழுகு போடத் 

தானது வாங்கி வைத்துக் காத்திடு தாணிக் காய் 
லோலார் விடை 

கருதித் இண்ண மாத்திடும் பிணிகள் தீரு மண்டலம் 

தனிர்க் கொள்ளே 

தண்ணீர் லோ பனந்தான் தட்டளி நக தாடிப்... 
பண்ணிய வாதம் போகும் கதிசார மிருமல்ப் போகு 

முன்னய வாயுவு வாத மச்சய முன்னதை போகும் 
பண்ணிய விளை 

காசம் பரந்தோடும் பாரும் பாரே (ளறு௨) 

பாருமுப்ப லையுஞ்சுன்னென் பகரு முச்கடுஞ் சொல் 
னேன் ஒரும் 

வெள்ளுள்ளி ...... மரை கின்றே 

ய ருடன் பல துலைப் பாக்குப் மது துணை 
காய்ந்து 

விரியிலேட் டொன்றுக்கி வடிச்ச மருந்துகேளே 
மருந்து கேள் காயஞ்
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சுக்கு வால் மிளகு பலம் தான் பொருத்து வாள் 

விளங்கம் கூட்டிப் 

பொடித்திடு சனி போட்டே போட்டிடு நாளி 

தாணும் புகழ்பெர 
பாகு செய்து மாட்டு சூரணத்தை ம௫ஒழ்திடு 

மாவினேய்பை நாட்டிடு 

படி காலாக நவின்ற தோன் மருந்தொன்றாக Ye_19 
மெழுகு போலே 

புகன்றாடு புன்னைக் காயே காயது போல்த் தின்னக் 

கழன் றிடும் 
வியாதிக் கேமு நோயது வாயுவு குரமம் வாதமூம் 

நொடியிரப் போகு 
மாயது குறமம் போட்டு மகன்றாடு மென்ன 

சொல்லும் நீயது கண்டு 

கொள்ளு நிசசயத்ஞ கொல்லுரொுமே 

தேவையான மருந்துகளின் விபரம் 
sat Said; 

7, சுக்கு 45 இராம் 

2. அரத்தை con ரு 
8. சீரகம் ve as 

4. முந்திரி oes » 
5. திராம்பு aus ia 
6, வாய்விளங்கம் was a 
7. லவங்கபத்இரி ws ig 
8. நறுக்குமூலம் ‘ee ப் 
9. இப்பிலி 

"9 

10. சுடுக்காய் தூள் oe ஸ் 
7/. ஓமம் eae a 
72, கொத்தமல்வீ த வ் 
13. வேட்பாளரி௫ awe wi 
19, செண்பகாபூ va 
75, கோஷட்டம் a
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16. பூனைக்காளி விதை... ... 95 கிராம் 

77. வால் மிளகு ou 29 

78. தேன் ... 100 மில்லி 

29. நெய் 100 மில்லி 

20. நாட்டுச் சக்கரை ... 250 கிராம் 

லேகியம் செய்யும் முறை 

மேற்கறிப்பிட்டிருக்கும் கடைச் சரக்குகளைக் கல்லுர 

லில் போட்டு நன்றாக இழுத்துத் தூள் செய்து கொண்டு 

சிலை வடி கொண்டு வடிகட்டிக் கொண்டு இந்தச் சூரணத் 

தை வைத்துக் கொள்ளவும். ஒரு இரும்புச் சட்டியில் மேல் 

குறிப்பிட்டிருக்கும் நாட்டுச் சர்க்கரையைப் போட்டுக் 

கொஞ்சம் தண்ணீரை விட்டு அடுப்பில் வைத்துப் பாகு 

போல் காய்ச்சி இந்தப் பாகில் மேல் செய்து வைத்திருக்கும் 

சூரணத்தைப் போட்டுக் சண்டி மெழுக பதம் வரும் போது 

தேன் நெய் இவைகளை விட்டு நன்றாகக் இண்டி ஆறிய 

பிறகு ஒர பாட்டிலில் வைத்துக் கொள்ளவும். 

உட்கொள்ளும் அளவு : 

5 இராம் எடை வீதம் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப் 

பிடவும் சாலை- மாலை 

உட்கொள்ளும் காலம் : 

48 நாட்கள் சாப்பிடவும் (ஒரு மண்டலம்) 

தீரும் வியாதிகள்:- 

கஇறாணி மலம் சூலை, கடுப்பு, வாதம், 

பொறுமல், இளைப்பு, காசம், இவை தீரும். 

பத்தியம் : 

வியா இசளுக்கு ஏற்றபடி உணவு வகைகளைச் சேர்த் 

துக் கொண்டு நீக்க வேண்டியவற்றை நீக்கக் கொள்ள 
வும். 

௪-6
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மூப்பு நீர் செம்யாராம் மழணரநுமூன்ா பபாடஸ் 

சுவடிக் குறிப்பு: 21 

வானும் புஷ்பந்த ... எருளியுந்த தெளிந்த விசிவ 

ப குருவை தானும் 
மரைந்து நன்னூ லாய் யன்பதை யுங் கோல மென 

கொணசம் 

அருள் கூறு - மாய மான முப்பூண மார் கந்தன்னைப் 

பயித்தியத்தில் கியே விரித்துச் சொல்லச் செயமான 

கணபதியுந்த கந்தன் தாலுஞ் சிவ எருடே ஊமை பார் 

பதியுங் நிறுவாணி 

நயமாக யெப்பொழுத முன்னை நின்று நாடியே மூப் 
பூலை நயந்து காக்க 

வயமாகச் சொல்லுகிறேன் என்பதுக்குள் வயித்தியற 
யிப் பொருளை 

வணங்கிக்கேளே (தி) 

வணங்குவது ஆறையென்றால் குருவிப் பாதம் 
வாலையொடு சிவன் பாத 

நிறுவாணியாகும், வணங்குவது கணபதியுங் கந்தன் 
தானும் வாகாக சிக்கி 

வரிசையாகும் வணங்குவது அன்பதுக்குள் முப்பூ 
அப்பா வாத்ததுக் காகாது 

வயித்தியத்துக்காகும் வயங்குவது அன்பதையும் 
வணங்க வேணும் வயித்தியத்துக்கு 

காண வாதிகாளை வாதி யென்றாலிந்த முறை 
யறிய வேணும் 

வாதந்தானே செய்யும் வயித்தியந்தானப்பா வாதி 
யென்ற வயித்தியந்தான் 

பிரம வித்தை வாத்து மானவ வாச சத்தால் வனே 

தெய்வநிதி யென்ற தரும
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மது நிலைக்க வேணும் நீணிலத்தி லுயிரிகளுக்கு 
மிரங்க வேணு மொதிய 

தொருலகத்திலத்தற்மன் மாதி உத்தம மாம் வயித்தி 

யத்துக் குறுதி தானே (நு) 

உறுதியா மொன்னுலைத்து அன்பதுக்கு குறைத்த 

தொருலோக மாரணத்தைக் கேளு 

உறுதியென்ற முப்பூவில் சுண்ணம் வேணும் 

மில்லாட்டால் ஒன்று மில்லை உடைத்து 

நீரு மூறுதி யென்ற அன்பதையும் விடபேர்க்கு 

வுலகத்தில் வயித்இியந் 
தாறுண்டொ இல்லை உறுதி யென்ற முப்பூவை 

நீருத்திக் கொண்டு ஓகோகோ 

உலகமெல்லா மொக்க நீற்$ற (று) நீற்று வகை 
அழிந்தவனே வயித்திய்ந் 

தானாகும் நிலைத்த தொரு வாதஇயென்றால் நீத்து 
வானப்பா 

சாற்றுகன்ற முப்பூவை யறிய வேணுஞ் சாதக 
மாய்க் கை முரைசள் தப்பா 

சாற்றுகன்ற முப்பூவை யறி வேணுஞ்் சாதக மாய்க் 

கை முரைகள் தப்பா 

வண்ணம் பரத்தரைத்து சத்து முரை காணவேணும் 
பருவமாய்க் குருமுடிக்கும் காசம் 

வேணுஞ் சாத்திரத்து மரையறிந்து குருவை செய்தால் 
தப்பாது ... ஓன்றுஞ் 

சார்ந்து பாறே....... (ர) 

பாரடா முன்னுறைத்த முப்பூவெல்லாம் பரிவாகச் 
இித்தருக்கு சலயோக்குக்குஞ் 

சேரடா அன்பதுக்குள் சொன்னமுப்பு அதிலுள்ள 
மானிடர்க்குச் செய்ய வேண்டி
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ஊரடா வீது கொண்ட ஓழுத்தடுக்கு உறுதியாய்த் 

தேகமது வலுத்துப் போச்சு 

சூரடா வேளைப்போலே சொல்லப் போரார் சீரிய 

முப்பூவின் அருமை பாறே (சா) 

சூரடா வேனைப்போமே சொல்லப்பொரர் சீரிய 

முப்பூவில் அருமை 
பாறே (சா) பாரில் நின்ற வர்ப்பூவைத் கொண்டு 

வந்து பரிவாண 

சுத்த :லந்தன்னி லீட்டுக் சரூடனே கலக்கி 3ய தெளிய 

வைத்து தெளி 

MISHA காச்சியே வந்தனாக்கரய நீரிலே மருபடியும் 

விட்டுக் கண்டி 
நிலையாகத் கெளியவைத்து வறுத்துக் கொண்டு வார 

முடன் காச்சியே 

வத்த வைத்து வாகாக யிப்படியே பத்து முறை 

காச்சே (௪) 

காக்க கின்ற முரைக கெல்லாஞ் சுத்த செலம் விட்டுக் 

கலக்கியே 
தெளிவிறுத்துக் காச்சு காச்சு ஆச்சிந்தப் பூவது தான் 

வெளுத்துப் 
போகும் பதத்தில் வைத்து நீ யரைசகேளே வாச்ச 

தொருகரி உப்பு 

வாரிக் சொண்டு மானிடர்கள் கண்டு முப்பின் மாக 
சீகங் கேளு பாச்சிந்தப் 

படியே சுத்த செலம்விட்டு ......... காச்சே (௪) 

முறையாக நில்ஷப்பைச் சொல்லக் கேளு முதண்டடப் 

பிரமா வின் விந்து 

மளக்க அரையான பூமியிட நாத மாச்சு ஆதியென்றுஞ் 
சிவமென்று 

மதுக்கே பெருமரைவாக வொளித்து வைந்தார் நூல்க 
ளெல்லா மார்க



495 

மெல்லாஞ்சொல் லு ?றன் வரிசையாக நிறையாரே 

சுட்டு நீத்.ச் 
சுகமாகத் தாம்பூலத்தின் பார்கேளு சுண்ண மென்றுள் 

HIE சுண்ண 

மென்றும் பெருஞ் சுண்ணம்புக்கல்லென்று மிதுக்கே 
பெரும் 

யெண்ணமுள்ள சுண்ணம் பார் காரரச்சுச் சவுக்காரங் 

குருவாச்சு சார்வு 

பாரே (ய) சார்வாக யிதை மரைத்தார் சித்தல்லாஞ் 

சமூசிய கல்லுத்தான் 

மெத்தவுண்டு நீரான கல்லொன்று மாகாதப்பா 
நிர்மல மாம் வெள்ளைக் 

கல் பிரம கோப மாவார் வாகாக யிதை யெடுத்து 

அமரிக் 

குள்ளே அப்பனே உவர் மண்ணே கரைத்துக் 
கொள்ளே (யச) 

கொள்ளவே யிதிலிருந்துக் சுல்லைப் போட்டு குமுரவே 

காச்சி விடு 

கட்டிப்போகும் வெள்ளைச்யாய்ச் சுண்ணக்கல் சுட்டிப் 
போச்சு வேதாந்த 

மூரசி யென்றே யிதர்க்குப் பெரு கள்ளையென்ற 
கல்லதனை யண்ட நீரால்க் 

கருவாக வரை த்தனை வில்லை தட்டி உள்ளவடி. 

சொல்லுகிறேன் உலையிலூது 

வுத்தமனே சுண்ணாம் பாமுரைத்த வூதே (ய௨) 

ஊ தவே சுண்ணமாகுஞ் 

செலத்தை வாரு ஒகோ கொ கொதித்து வத்தும் 

நீவிப்போகும் வாதிடவே 

பீங்கானில் வைத்து நீத்துவைமாகச் செலமே லே 
நிறைய விட்டு ஆதியா
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மண்டலந்தால் வைத்தாயானாலது மேலை உப்பு 
வந்து பாரும்பாரு 

சோதியா பலமொன்று தூக்கிக் கொள்ளே (யநு) 

து க்யே வகை வொன்று பலமொன் றாகக் சுகமாகச் 

சூடனெறு பலமுங் 

கூட்டி தொக்கியே அண்டநீர் விட்டு அட்டும் நுணுச்சு 

மாய் வில்லை 

செய்து உலரவைத்து தாக்கி3ய உலந்த பின்பு ஓட்டில் 

மூடிசாதகமாய்ச் 

சாதகமாய்ச் சலைமண்ணுஞ் சாத்திக் கொண்டு 

பாத்தியே முப்பிடத்தில் 

நீறிப்போகும் ...... கேளே ... (யது) 
கேளப்பா விரமொடு கலந்து கூட்டி சிறுபையுள்ள 

புனாகத்தி?ல களஞ்சி 

கூட்டி உலகத்தின் மானிடர்க் யுரைக்க லாகா (யத) 

ஆகாத வலிய வளைக்யடுக்க வேண்டாம் பாவான 

முப்பூவை விடுக்க லாகா 

பாலி மருளுக் செந்தூரம் ...... பகரலாகா வாகான 

காமத்தின் 

நிவிரத்திதன்னை வரிசையாய்க் கண்டால்க் கால் 

மனதுள் வைத்து ... 

நீ விரத்தி செய்து பூதலத்தில் வயித்தியஞ் ...... 
ள்ல மப்பனே உருக்கினத்தைச் ...... ஞான்று 

உலகத்தை உண்டாசு 

நித்திருட்டுள் செய்தா வாமிழ்ந்தச் செந்துகள் 

நடக்கையான் ... 

நோக்கல் ளோ வறுமை தானே (உய்க) 

தானென்ற நோய்களினால் செத்து போனால் தான் 

உண்டோ 
தாளப்பா பூரமொரு களஞ்? கூட்டு நாட்டிலுள்ள 

பனீச்சாறு விட்டு ஆட்டு
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தாளப்பா வில்லை செய்து ரவிஃயிப் போடு சாதக 

மாய் முப்பிடித்தில் 

தாக்கி வாங்கு வெளப்பா சுண்ணமது கடிங்காரமாச்சு 

வெகுகளுக்கும் 

பூவிற்று குறுவதென்ன (ய௬) குரவதோ முறையேதோ 

வென்பார் 

மாண்பாக கூறிய தோர்னூல் காணார் குருவாதி 
தருவான முப்பூவை அறியா 

மொடர் தாரணியில் மானிடங்களே மயங்கு வாரப்பா 

உருவாக கல்லுப்பை 

யரிய மாட்டாருலுத் தருக்கு வா தமது உண்டோ 
வில்லை தெருவூடே.. 

அறியிறதோர் நாயைப் போலே செனமிந்த அசடருக்கு 
வாதமே நோய் (யள) 

யெதென்று போகாமல்ச் சொல்லக் கேளுயெடுத்த 

தொரு துரைக்கோ 

பிலாணி குதென்ற செந்தூர வைம்புள் கெல்லாந்து 
டியான பூரண சொல்வப் 

போட்டேல் காதென்ற உபதேசக் குருத்தான் 
சொல்ல கை கண்ட 

குருவாச்சுக் கருதிப்பாரே (ய௪) பாரம்பா யஇவே 

யொரு களஞ்சு 

வீதம் பாச்சயே லொகத்தை நீறிப்போடு வாரப்பா 

ஒரு நூற்றி 
அன்பதுக்குக் வைத்ததொரு மாரணத்தை தான்முப்பூ 

வாலே 

சீரப்பா குருவை விட்டுச் செந்தா ரித்தால் சிவக்காது 
யிடையில்லைச் 

செய்யமாகாது ஆரம்பா யிக்குருவைச் ஒளிக்கவில்லை 

ஒரு கோடி
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நூலுக்குள் ஒளித்தார் சித்தர் 0௮) சத்தாக வேணு 
மென்றால் யின்னூ லை... 

பாரு முத்தாக முப்பூவுக் கன்னூல் பாரு முத்தான 

முப்பூவுக் இன்னூல் 

பாரு பாரிலுள்ளோர்கின் நா லைப் பகரவேண்டாம் 

ஓத்தாருஞ் 
சிவனுக்கு ஒளிக்க வேண்டாம் உலகத்தில் மானிடர்க்கு 

் வுரைக்க வாகா (யத; 0 

ஆகாத வளிய வனையடுக்க வேண்டாம் ஆருக்கு 

மின்னூ வை குடுக்க வேண்டாம். 

பாவான முப்பூலை விடுக்கலாகா பாவி யருளுர்ச் 

செந்தா ரம்... 

பகரவாகா வாகான காமத்தின் நிவிரத்தின்னை 

வரிசையாய்க் 

கண்டாக்கால் மலதுள்வைத்து ...... நிவிரத்தி செய்து 

பூதலத்தில் 
வயித்தியஞ் ..... ...... 

sit anit ௨மப்பலே உருக்கினத்தைச் ... ..... ஞான்று 
உலகத்தை 

உண்டாக நித்திருட்டுச் செய்தார் வாமிழ்தச் 

செந்துகள் நடக்கை யாங் ... 

தநோய்கள் ளொ வறுமை தானே (உயக) 

தானென்ற நோய்களினால் செத்துப் போனால் 

தாரண் ... உண்டோ 

தானே சொல்லு வானென்ற சிவனைக்கேள் மைந்தா 
வெய்து மாயி 

சொல்ல மாதாவே நீ சொல்லு தேனென்று மதுஷூனா 

மணியால் 

சிவனைச்கேட்டு செகத்திலே மனுதரை இருட்டிதுத 
தான்
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ஊனென்ற வியாதி உடை விட்டு ஓசோ கோம் 

என்த்தாலுய்வ?ததோ (2 wW2.) 

ஊய்வதனாலே லெகு பாவ மென்று போத்து ஊனம 

யிவள் தான் பணிந்து 

கேட்க செய்வதென்ன அவரவர்கள் காமத்தாலே 

வீவினைக் சடா யெடுத்து 
சடல வாள்கை கை வினையா 

லுய்யா மலடியாளுக்கு நல்ல போக்குத் தந்தருளி 

eve Gor omy td மைவிழி சோர ஊமையாக்க உலகத் 

தர்கள் வயித்தியருக்கு 

மருந்தொன்று வகை சொல்லும (உயநு) 

வகையாக மூலியையுமங்காரசாரம் வளமான 
ஷபாசமும் பாஷாணங்கள் 

தகைவான நவரத்தின மட்ட லொகநதனி சிவ செந்து 

முகவதி தரணியொங்கு 

வகையான நோய்களுக்கு மருந்து தென்றும் மகத்தான 
மேக மெல்லா 

மாண்டு போகந் தகையாமல்த் தாயெனக்கு 

உபதேூத்தாள் சுரத்தினே 

வயித்தியத் திலிரண்டு லஷசக்காணெ (௨யறு) 
காணப்பா பதினாயிரமுந் 

சொன் ?னன் கதையுள்ள ஆயிரத்தைந்நூறு சொன் 

னேன் பூணப்பா அஞ்ஞாறு 

முன்னூ றெடும் புகளான முப்பத்தங்கு மாகுந் 

தோணப்பா காம சூத்திபந்தான் முன்னூறு துகை 
யான அல்பதுக்குள் 

சுருக்கப் போட்டேன் வீணப்பா மற்ற தெல்லா 
மின்னூல் விட்டால் 

வெருன முப்பூவில் வீதி தானே (2) 

விதியாய்ச் சொல்லுக?றன் உருக்கினத்தை வெட்ட 

வெளியாகவுந்ததன் விவரமாக 

௪-7
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ஆதியா முப்பூவில் காரங்கூட்டி அளக்கான காந்த 
யிடைக்கிடை யே கூட மு.ப 

பூதியால் முலைப்பால் இட்டு ஆட்டிப்புகளான 
குகைக்குள்ளே வைத்து rt ty 

ஊ.தியே தாக்:த கையிலுருக்கி ஆட்டு ஓகோ கோ ஒரு 

மணி யாயுருகிப்2பா'2ம (௨௪௭) 

போமென்று யிரும் பிலும் பொடியை வாங்குப் 
புகளான .......... 

. ௨. முலைப்பாலாய்ச் சாமமாட்டிக் குகைக்குள் ?ள 

வாரியிட்டு மூடிச் கொண்டு 

நாட்டியே தாக்குசையிலுருக்கித் தீரு நலமா* ஒரு 

மணியாய் நாட்டிப்பாரு 

மூட்டிய வாகி வைத்துப் பின்னுங்க.ஷ மூனையான 

2-.நடப் பச்சை 

கல்லு வாங்கி ஆட்டியே குளிகல்லிப் பொடித்துக் 
கொண்டு அளகாக அந்திடைக்கி 

மருந்து கூட்டு (௨௪) மருந்தென்ன குருவதனைக் 

கூட்டிக் கொண்டு வளமான 

முலைப்பாலால் ஆட்டு ஆட்டு குருந்தெதன்ன Goo nut 

லிட்டு சில்லுப் போட்டுக் 

கூறுக வூதிடவே மணியுமாகச்கும் விருந்தென்ன 

கல்நாரை வா.ங்கியேதான் 

விருதான் குருக்கூட்டி விரைந்து ஆட்டு அருந்துகன்ற 
பாலா லே ஆட்டித்தீரு 

அப்பனே உலையில் வைத்து முடியுத உலைமூடி யே 

உருக்கிட வ மணியுமாகு 

மூதண்ட. சத்திர மாம் வேதை கேளு தொட்டி3யே 

யிடைக்கிடை தான் 

குருவைச் சேர்த்து சாதகமாய் முலைப்பாலாலாட்டுத் 
இரு வாட்டியே
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குகையில் வைத்து மூடியூது அப்பனை ஒரு மணியாய் 

நிற்கும் பாரு தேடியே 

நாங்கணத்தின் ?சஇக்கேளு திடமாசு யிடைங்கிடை 

யாய்க் குருவைக் Fre. Se (நுய) 

குருவதனைக் கூட்டி முன்னே பொடித்துக் கொண்டு 

கூசாமல் முலைப்பால் 

விட்டு ஆட்டு இருவான குகையிலே வைத்து மூடிக் 
கொண்டு திரவமாக 

ஊதி விட்டுத் திரளும் மட்டும் பருவமுடன் வகை 

யாத்துக் குகைக்கி யாட்டு 

பாங்காக மூண்ணு முரை குலுங்கியது மருவான 

மணியாக வாங்கிக் கொண்டு 

வளமான அண்டத்தோல் வாங்கிடாயே (நுக) 

வாங்கிய சவ்வு 

தன்னைத்தள்ளிப் போட்டு மருந்தன் குருவதஷண 

யிடைக்கிடையே கூட்டி 

வாங்கியே முலைப்பாலை விட்டு ஆட்டி வள மாசக் 
குகையில் வைத்து 

பாங்காயூது யெங்கியே மணியாக யிரங்குப்போகும் 

கேளு மின்னமொரு 

செய்தியுண்டு யியம்பத் தூங்கியே இரியாதே 
சொல்லக் கேளு துடியான 

சங்கதனைத் துடியாய்த் தூங்கே (நு௨) 

தூங்கிய யிடைக்கிடைதான் குருவைக் கூட்டித் 

துலங்கவே முலைப் பாலைவிட்டு 

ஆட்டு ஆக்கியே குகையில் வைத்து உருக்கி யாட்டு 
அப்பனே ஒரு மணதினாகும் 

பாரு தோக்கியயே கல்ரசத்துத் தன்னை வாங்கு 

ணுக்கியே யிடைக்கிடை தான்
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குருவைச் 3ர்த்து தாக்கியே முலைப்பாலை விட்டு 

ஆட்டுச் சாதக மாயச் 

குகையில் வைத்துச் சார்வா யூத (நுநு) 

சார் வாத வஷூதவொரு மணிய.ய் நிற்க்கும் கருவான 

நவறத்தின ழ் 

குன்னைக்கேளு ஆர்வான ஒன்பதையும் வெவ்வேறாக 
கூட்டிப் அந்தந்த 

யிடைக்கிடை தான் குருவைக் GUTTA HOO HHO AS 

கையில் வைத்தப் 

பெருமை பெற வூதி. ப.ணியுமாகுந் தார்வான 

மனிதருட அந்தி தன்னிப் 

பொடியார்க்கு கருவிலிடைகா னே (நுலு) 

காணந்த யிடைக்கிடைதான் முலைப்பால் விட்டுக் 

மூடிக் சுலந்தரைத்துக் 

குகையில் வைச்துக்கடாய் பூணந்தாக் குகையிலுருக் 
இன்றூந் தீரு புகளாக 

ஒரு மணியா நிற்க்கும் பாரு தொணந்தக் கலையினு.... 

கொம்பைக் சே.ஷ 

சுகமாகச் சீவியதைத் தூக்கிக் கொண்டு ஆனந்்,,யிடைக் 

இடை தான் குருவை 

விண்டு வுறைப்பாக முல்லைப்பாலாட்டி வாங்கே (நகு) 

வாங்கிய குகையில் வைத்து உருக்கித்த்ரு வளமாகக் 

குகையினுள் ளே 

சுண்விட்டாடும் பாங்கியே ஆமையுடன் தன்னை 

வாங்கிப்பல் காயயிடித்தன்னை 

தொறுக்கிக் கொண்டு தாங்கியே குகை தனை 
மேனாய்ச் சேர்த்துக் 

சார்வாக முலைப்பாலால் தனையிட்டு நீங்கியே 
குகையிலிட்டு உருக்கி ஊது நேர்வாக
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யெல்லாம் நிசமாகயிடைக்கிடை தான் கெந்திகூட்டிச் 
சேதியா யுடைத்ததனைப் 

பொடியாய்ச் செய்த திடமாக அரைத்திடுவாப் நாலு 

சாமம் ஆதியாப் 

வில்லை செய்த வைத்துக் கொண்ட அளகான பல 

சாற்கு வாட்டித்தூரு 
வாதியாய் வந்ததனை வெய்யிலில் வைத்து வரிசை 

யுடன் மூன்று நாள் வாட்டிப் 

போடே போட்ட. தொரு வில்லை தன்னை ஓட்டில் 
வைத்து புகளாக Bin 

லொடு கொண்டு மூடி நாட்டமாய்ச் சீலை செய்து 
செசபுட.த்தில் நன்றாகச் 

செந்தூர முருக்கம் பூபோல் பூட்டவே செம்பதனில்ப் 
குந்தான் நினைவாக 

அனுப்பானம் அறிந்து செய்யே (நஆ) 

செய்யவே யாரும்பாக ...... கொள்ளதேகத்தில் 
பாண்டு வகை தீரும் 

மையே காந்த ...... கொள்ளவும் குத்தான வாய் 

வொடு பாண்டுபோகும் 

உய்யனே அப்பிறகஞ் சஞ்சனுவ ...... நீரிளவு 
் வோடிப் போகும் 

நைய்யவே கெருடனைத்தான் தே நிற்க கொள்ள 

நாடாது...ம் 

நாடிப் பாரே (நுயது) 

பாரு நீ கல் நாரைக் சர்க்ரையில்க் கொள்ளத் தேக 
த்தின் லுட்டின் நோய் 

சிதறிப் போகும் வாரு நீ நாங்கணத்தை யிங்சத் 

சாற்றில் மருந்திடவே



od 

வாத சுரஞ்சன்னதீரும் சீரான அண்டத்தை தூதனை 

யில்க் கொள்ள செய்ய 

கொருகாச் ஈரம் யினைக்க தீரும் (லுய) 

யிளைக்க பெருஞ் சங்க சுன்னம் பனைவெல்லத்திட்டச் 

கால் வோயுர 

வெல்லா மிகழ்ந்து போகும். வாளாயாம் பித்த 

மொடு மாண்டு போகும் 

மைந்தனை அனுபானங் கண்டு பெய்தான் காள யாச 

லா ரத்துச் செந் 

தூரத்தைச் கடுச் காயிலித்தின்று விட மகோதரங்கனே 

பெளயாம் பெரு வேறு நீராம் பலபோல் பெரிதாய 

ரத்தின த்தைப் 

பெருமை களை (நக) 

பெருமை யென்ர மானிக்ககு காய் சொன்னப் பெரும் 

பாடு 

யெலும்புருக்கி பேந்து போகும் அருமையென்ற 

பச்சை தனைக் கற்கண்டிலக் 

கொள்ள சுத்தி ஈரம் வேண்டை முதல்க கண்டு 

போகுந்த ௬மை யென்ற 

விரத்தைச் ளிபிர்க் கொள்ள சசுலக் களைச்சல் 

நரளிவு காரா 

தொடும் லருமையே வயீடூரியம் பாவிரக் கொள்ள 

வுன் வரட்சை கனை 

எருகம் ஓடிப் பாடு ம (.நு௨) 

போகுமே கொமேதகந் நெய்யிரச் கொள்ளபு 

களான யிக்க யொடு 

சயஎருகம் போம் வாகுபுட பாத்தித்தைத் தேவிர்க் 

கொள்ள மைந்தனே
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கண் துலங்கும் மயக்கந்திரும் ஆமிந்த நீலத்தைத்திறி 
கடுகள்க் கொள்ள 

ஆச்சர்யம் குட்டமொடு கண்டுபோகும் மோகமா 

முத்தி தனைத்தின் பாயானால் 

மூர்க்கம் மாந்தம் பணத்தின் முரையிதாமே (லுறு) 

விளக்கம் : 

இந்தப்பாடலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் முப்பு நீர் 

(பெய்நீர்) என்ற முறையைப் பற்றி அக்காலத்துச் சித்தர் 
கள் மிக அற்புதமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் இப்பரு 
பட்ட முப்பு நீர் செய்யும் முறைகளை அக்காலத்துச் இத்தா 
கள் மிக ரகசியமான முறையில் தயாரித்து அதனைப்பற்றி 
விளக்கத்தை ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதிவைத்திருக்கிறார்கள். 
இந்த முப்பு நீர் ஏதோ பரமரசுசியமானது என்று அக் 

காலத்துச் சித்தர்கள் நினைந்து இத்தச் சுவடிகள் மாதரி 
மற்ற சுவடிகளிலும் இந்த முறையைப்பற்றி சில மாறுதல் 

களுடன் எழுதிவைத்திருக்கிறார்கள் இந்தச் முப்பு நீர் 
பொதுவாக உவர்மண்ணிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிற 
நீராகும் இதனை முறைப்படி செய்துவிட்டால் மருந்துகளை 
வெகு விரைவில் செய்துமுடிக்கவும் சில விஷ மருந்துகளைச் 
சுத்தி செய்யவும் கட்டவும் பயன்படும் என்பது தெளிவாகத் 
தெரியவருகிறது. இப்படிப்பட்ட முப்பு நீர் மருத்துவ 
அறிஞர்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும். மருத்த;வ 
அறிஞர்கள் அக்காலத்து முப்பு நீர் குறிப்புகளைப் பலவிதச் 
சித்தர்கள் அவரவர்கள் அனுபவத்தில் செய்து சில சுவடி 
கள் மூலமாகவும் சில நூல்கள் மூலமாகவும் வெளிவந்ததைப் 
பின்பற்றி அதன்படி மருத்துவ அறிஞர்கள் இந்த முப்பு 
நீரைத் தயாரித்து இதனைக்கொண்டு சல மருந்துகளை த் 
தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இருப்பினும் இத் 

தகைய முறையை மருத்துவ அறிஞர்கள் இந்த முப்பு நீரைத் 
தயாரித்து நல்ல தரமான மருந்துகளைத் தயாரித்து நோ 
யாளிகளுக்குக் கொடுத்துக் குணப்படுத்த வேண்டுமாய் 
அன்புடன் கேட்டுக் கெள்கி?றன்.
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சலா ௬த்தீ, கல்நார், கசேர௬ுட பச்ரை, 

COMMIS ET, DUO, IHD 

கந்தகம், விவாகம் இவைகளின் சத்தி 

செம்யயரும் முறை 

சாவடி மருந்து முறை: 22 

கருதிய வழுரி நாளை ஈரச் சண்ணங் காய் தானாகும் 

பருதிய 8மனிச் சாறு பளச்சர்று படிகால வீதஞ் 

aD sag சுழகை யொல்று இளி பினைக் சுறுக்காய் ச 

காச்சி தருதி யாய்ச் சிலத்தச் சுத்தி பெய்திட்டு 
யுலர்த்திடாயே உலத்தியே சலா சத்து யூரல் தானம் 

போசு 

சுத்தி கலத்தியே பளச் சாறுள்ளே காச்சியேயுலத்திப 

பின்பு 

குலத்தி3ய எருக்கமாபாலிலார வை யிரண்டு 

நாள்தான் 

மலத்தியே கழுவிப் போட்டுக் கல் நாற்றின் வளமை 
கேளே 

வளமையாங்களுதை நீரிலாட்டிடுகடிகை மூன்று 

யிளமை யாங்கிளியை 

வாங்கிக் கரஷவி யோரலிபிறப் போடு பகமையாங்் 

கெருட பச்சைக் 

கிளைய பகரக் கேளு தளமையாம் பயறு போலத் 
தட்டியே கிளீ 

யைக் காட் டே. ௬ட்டிக் ஃகுகுமரிச் சாற்றிரசுடிசைகுச் 
சுத்தியின் 

சிறப்பைக்கேஞஷ் யொட்டியே யாவின் பாலிலரைத்து 

அநிகசுத்தி 
சுத்தியாப் போடக் காரத்தை செய்இடச் சொல்லக் 

கேளு 

யத்தியாக கிளியாக கட்டியெருமையின் சாணிச் சாரில் 

வைத்திடு
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கொதிக்கும் போது வண்மைமும் முறையிரர௬ுனே 

பத்தியாக களுவி 

வைச்குக் இலைப்பக்கேளே 

பகரு வேன் யெழுமை மோர் பண்பதாயூரல் போகும் 

கருகுந் 
திரு கஞ்சுத்தி சகருதுலாய் சாராயத்திலுகாவே யூரல் 

போகு மொரு 

தாளிரச் சுத்தியாச்சு முகரு வெண் காரத்துக் மூத்திர 
மூண்ணு நாளே 

மூண்னு நால் நனைய வைக்க முச்சிய நல்ல சுத்தி 

தாண்டவமாகுங் 
கேந்தி சுத்தியின் ... கேளு யென்ர வெண்ணை யிடடு 

யி றாய் 

பினிலுருதகிப் பாலிரன்ரவிரஞ்சு சாக்கிய திக மாஞ் 

சுத்தி, யாச்சே 

பாலிறன் ரவிரஞ்சு சாச்சிய இக மாஞ் சுத்தி, ஆச்சு. 

நீர்ச் 

சுத்தியின் சுத்தியரையிரெண்ட. வாய்த்தானே மாச்சிய 

புகையினால் 

மாச்சிய புகையினால் மஞ்சளின் பொடியின் செங்கல் 
பேசிய பொடி 

யுமுப்பும் போட்டரைத்து தலரிப்போடு வாச்சிது 

மேனிச்சாறு 

யிரண்டையும் வளமாய் மத்தி மாத்தினிர் சாறு 

தேனும் மருவிய 

ee கொத்தினாவரையின் பட்டை கோளி 
தாம் பீர சுத்தி 

கூனுவோ மின்னங் ஒன்றான புளியினாரைச் 
சாற்றி மன்னான லொக சுத்தி 

மநவி3ப கேளு கேளு தன்னான நல்லெண்ணைக்குள் 
தானோ நாளப்பா 

௪-8
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புவியினாரைச் சாறர் நாளிகை அறுபதாகுர், 

கொளப்பா தாம் பிரசுத்தி 

கேளு தாளவில் வாக் களுதைச் சாற்றில் உருக்கியே 

சாய்தகம் பின்பு 

வெளத பளச்சாறுலுளே உள்ளது கல்லுச் சுண்ணங் 

கூட்டி... 

.யாட்டில் தெய்யில் தாம்பிர முருக்கச் சுத்தி 

மெள்ளமவ பானுபாறு 

மேதிலில் ...... தாம்பிர சுத்தி பகர்ந்திட்டோம் 

பாரினீர் காந்த சுத்தி 
பகருவேன் ...... 

சினிர் சாச்சித் ?2தாய்த்த;ச் வாரணி கழுவி விக்க 

வன்னை 

மாரணி காரியத்தின் சுத்தியையறி விப்போமே 
அறிவது வெள்ளாட்டினத் சோரியுடன் அரைத்துப் 

போட்டுச் றந்த 

நல்லெண்ணை குத்திக் குளியுடன் உருக்கிச் சாய்த்து 
சாகும் மதுவில்லார் சுத்து வாய்ந்தது 

புலி யுள் ளொக்?க உள்ள பொன்னி றெண்ணுணர் 
வாய்க் கேளு 

கள்ள மாவ் காடிக் குள்ளே காச்சி மூண்ணு நாளத் 

தான்... 

சுத்தியவள் தாம்பூரக் குதையுள்ளது சொன் ஜொங் 

காடி நீரதிலூ றப் போடே. 
தள்வை புகளது நல்ல சுத்தியாட்டது கலயந்த தைய 

முரியிர கழுவிப் போடு 
நீட்ட ... வாள் சுத்தி கேளு நாட்டவே மீமதிச் சாணி 

காடியிர்க்கரைத்தான்ன ரெ 

நன்றின யெரிதற்கு நாட்டக் கேளு யுண்ட யுலத்தித் 
தொட்டையுடத் துளை 

நஞ்சு மொரு பழச்சாறு கூடுச் சேத்துப் பாண்டத்துப் 

பருப்பைப் போட்டு
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பத்து... வாங்கியே யுலத்தி வைக்க வளம் தாயக் 

சுத்தி யாச்சு யொங்கு 

செங்கோட்டைச்சுத்தியுதகத்தி லாரப் போட்டு 

வாங்கி நாளொல்று Deer Mn By S 

திய வைத்திடா நீ பாங்குடன் சிவதை சுத்தி 

பாலினில் வித்து வத்தே பாலினில் 

முக்கருவோ பண்பதாய்ச் சுத்தியாரு மூலிகையான 
தெல்லா ... சுத்தியாகும் 

நூலது பத்து நாலுஞ் சுத் வர் சொல்லிப் 
$பாட்டேன் மேலனு பத்து நாலு 

மின்னமுஞஷ் சொல் லோமே சொல்லுவோ மின்னங் 

கேளு சூட்ச மா யேசமாசு வல்ல 

தோர் பரக்குச் சத்தி விபரத்தை விரித்துக் கேளு 

நல்லதோர் மேனிச்சாறு நவிலு 

தக்காளிச்சாறு மல்ல3தார் கையான சாறுமத்தை 

யின் சாறு தானே 

சாறுதானே சாறு தான் பழச் சாறொடு தன்னுடன் 

் முரி கூடிய வாரு தான் காடி கூட்டி 

வைத்தினிமருந்து சேளு வினு தான் உப்புச் சுண்ணம் 

வெடியுப்பு சாரஞ்ரீனங் கூனுதான் 

பல மொன்றாகக் கட்டி நீ வைத்திடாயே கூட்டி நீ 

வரைத்துக் கொன்று கூடனு பதத்தினாலு 

நாட்டி நீ இளியாகக்கட்டிநலமாக மண்டலம் வை 

யாட்டி நீ சுத்தியாச்சுச் சற்கசுறுபத்தினாலு நாட்டின் 

ரச் சுத்து செய்ய வயித்திய நன்றாகாதே 

தன்றான வட்ட லோக மாரணங் கலக்கேளும் 

பன்றான லோகத்துக்கு பளச்சிடுகார 

சாரம் வென்றான வீரம் பூரம் வெண்ணையும் 

வெடியுப்போடு மொன்தாகச் சமனாயக்
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கூட்டிச் சேர்த்ததை கெந்தி சுத்தி சூதமாம் மருந் 

(ிதல்லாந்தா ன் கூட்டியே சமனாய் 

நீயும் வரதமாய்ப் பளச்சார் விட்டு மத்தித்துப் பின்பு 

கேள 
விளக்கம் 7 

பொதுவாக மருந்து செய்வதற்கு முன்னர் லெ விஷ 
மருந்துகளைச் சுத்து செய்த பின்னர்தான் மருந்துகளைச் 
மொய்ய வேண்டு மென்பதற்காக அக்காலத்திலிருந்தும் 
இன்றட வரை நடைமூறையில் உள்ளது. அதன் விளக்கம் 

ம கொடுக்கப்பட்டுள்ள து. 

1. சலாரசந்து HHH Ori apap 

சலா சத்தை எலுமிச்சம்பழத்தில் போட்டுக் கொதிப் 
பெடுத்து எருக்கன்பாலில் மூன்று நாளிகை ஊறிய பின்பு 

அதனைக் கழுவி யெடுத்துக் கொள்ளவும் அல்லது அல்லிப்பூ 
ரசத்தில் ஊற வைத்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆவின் 
பாலில் தொளாந்திரம் கூட்டி எரித்து எடுத்துக் கொண்டா 
லும் சுத்தியாகும். 

2. கல்நார் ருத்தி செய்யும் முறை 

கல் நரரைக் கழுதை மூத்திரத்துல் மூன்று நாளிகை 
களறின பின் கழுவியெடுத்துக் கொண்। ராலும் சுத்தியாகும் 

3. SOL uses 

கருடப் பச்சையைப் பயிர்போல் செய்து கிளிக்கட்டி 
குமரிச்சாற்றில் (கத்தாளைச் சாற்றில்) ஆறு நாழிகை 
ஊறிய பின் எடுத்துக்கொண்டால் சுத்தியாகும். 

4. ெவெண்கரீரம் சுத்தி செய்யும் முறை 

வெங்காரத் தப் பொ றித்து எடுத்துக்கொண்டாலும் 
அல்லது எலுமிச்சம்பழத்தில் அரைத்து வில்லைத்தட்டிக் 
காயவைத்து எடுத்துக் சொண்டாலும் கத்தியாகும்,
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5. நாம்மரம் சத்தி செய்யும் முறை 

புளிய இலையை அரைத்து ஊறவைத்துச் சற்றுக் காய 

வைத்து எடுத்துக்கொண்டாலும் சுத்தியாகும் அல்லது 

கழுதைமூத்திரத்தில், எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் தாமிரத்தை 

உரக்கச் சாயத்தை எடுத்துக் கொண்டாலும் சுத்தியாகும். 

6. வங்க சந்தி செய்யும் முறை 

வங்கத்தை உருக்கி இலுப்பை இநய்யில் சாய்த்து இப் 

படிப் பத்துத் தடவை பெய்தால் சுச்இயாகும். 

7. கந்தகம் சுத்தி செய்யும் முறை 

கந்தகத்தை எலுமிச்சம்பழச் சாற்றிலாவது மோரிலா 

வது கொதிக்க வைத்து எடுத்துக் கொண்டு ஏழு தடவை 

சாணிப்பாலில் காய்ச்ச எடுத்துக் கொண்டாலும் சுத்தி 

யாகும், 

8. லிங்க சுத்தி செய்யும் முறை 

லிங்கக் கட்டியை தேனில் ஒருநாளும் மூலைப்பாலில் 

ஒரு நாளும் ஊற வைத்து எடுத்துக் கொண்டு எலுமிச்சம் 

பழச் சாற்றிலும் குப்பமேனிச் சாற்றிலும் கலந்து அடுப்பின் 

மேல் சட்டியை வைத்து அதன் மேல் லிங்கத்தை வைத்துப் 

புகை படாமல் சுருக்குக் கொடுத்தாலும் சுத்தியாகும், 

இரும்புரக 
காணப்பா பதினாயிரமுந் சொன்னைன் சுதையுள்ள 

ஆயிரத்தஞ்நூறு 
சொன்னேன் 

பூணப்பா அஞ்ஞானுமுன்னூ றெடும் புகளான முப்பத் 

தஞ்சு மாகுந் 
தோணப்பா சாம சூத்திரந்தான் முன்னூறு துகை 

யான காம
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சூத்திரந்தான் முன்னூறு துசையான அன்பதுச்குள் 

சுருக்கிப் போட்டேன் 

வீணப்பா மற்ற தெல்லா மின்னூல் விட்டால் வெகுன 

முப்பூவின் வீதி தானே 

வீதியாய்ச் சொல்லுகு றேன் உருக்கனத் தை வெட்ட 
வெளியாகவுந்தன் 

விபரமாக ஆதியா முப்பூவில் காரங் கூட்டி அளக்கான 

காந் 

யிடைக்கிடை யே கூடழுப் புடயால் முலைப்பால் 

முலைப்பால் ஆட்டு ஆட்டுப் 

புகளான குகைக்குள்ளே வைத்து மூடி ஊதுயே தாக்கு 

கையிலுருக்கி சூட்டு 

ஓகோ கோ ஒரு மணியாயுருகிப் போமே 

பா பென்றுயிரும்பிலும் பொடியை வாங்குப் 

புகளான....... 

..முலைப்பாலால் சாறுமாட்டு 

னது தாய் குகையிலுருக்கி ஆட்டு நேர மென்ற தான் 
மாட்டியேயிணக் 

கிடை யேமுன் மருந்து கூட டே 

கூட்டியே முலைப்பாலாய்ச் சாமமாட்டிக் குகைக்குள் 

ளே வாரியிட்டு 

மூடிக் கொண்டு நாட்டியே காக்குகையிலுருக்கித் தீரு 
நலமா க ஒரு மணி 

யாய் நாட்டிப்பாரு மூட்டியே வாங்கி வைத்துப் 

பின்னுங்கேளு மூனையான 

கெருட.ப் பச்சை கல்லுவாங்க ஆட்டியே குளிகள்லிஎ்ப் 

பொடித்துக் 

கொண்டு அளகாக அந்இடைக்கி மருந்துகட்டு 

மருந்தென்ன குருவதனைக் கூட்டிக் கொண்டு 

வளமான பூலைப்பாலால் ஆட்டு
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அட்டு குரந்தென் முகையிவிட்டு சில்லுப் போட்டுக் 

கூறுக வஒதிடவே மஸியு 

மாகும் விருந்தென்ன கல்நாரை வாங்கியே தான் 

விருதான் கருக் 

கூட்டி விரைந்து ஆட்டு அருந்து கின்ற பலாலே 

ஆட்டித்திரு அப்பனே 

உலையில் வைதது மடியூ?க உலைமூடியே உருக் 

இடவே மளரியு மாகு 

மூதண்டழ்திர பய் வேதைகேளு தொட்டியே 

யிடை.க் கிடை தான் 

குருவைச் சேர்த்து சாதகமாய் முலைப் பாலாலாட்டித் 

இரு வாட்டிய 

குகையில் வைத்து மூடியூது அப்பனே ஒரு மணியாய் 

நிற்கும் பாரு 

தேடியே நாங்கணத்தின் சேதி கேளு திடமாக யிடைக் 

கிடையாக் குருவைக்கூட்டே 

குருவதனைக் கூட்டிமுன்னே பொடித்துக் கொண்டு 

கூசாமல் முலைப்பாலில் 

விட்டு அட்டு திருவான குகையிலே வைத்து மூடிக் 

சொண்டு திரமாக 

உதி விட்டுத்திரளும் மட்டும் பருவழு. ன் வகை 

யாத்துக் குகைக்கியாட்டு 

பாங்காக முன்னுமுரை குலுக்கியது மருவான மணி 

யாச வாங்கிக் இதன் 

கொண்டு வளமான அண்டத் தோல் வாங்கிடாயே 

வாங்கியே சவ்வு 

குன்னைத் கள்ளிப்போட்டு மருத்தென்ற குருவ 
துனையிடைக் கிடையே 

கூட்டி வாங்கியே முலைப்பாலை விட்டு ஆட்டி வள 

மாகக் குகளையில்
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வைத்து பாங்காயூது யெங்கி?ய மணியாக யிரங்கிப் 

போகும் கேளு 

மின்ன மொரு செய்தி யுண்டு யியம்பக் கேளு நூங்கியே 

இரியாதே 

சொல்லக் கேளு துடி யான சங்ககனை துடியாய்த் 

தூக்கே 

தூங்கியே யிடைக்கிடை தான் குருவைக் கூட்டித் 
துலங்க DO 

முவைப் பாலைவிட்டு ஆட்டு ஆக்கியே குகையில் 

அனைத்து உருக்கியாட்டு 

அப்பனே ஒரு மணி தானாகுர் பாரு நோக்கியே 

கல்ரச த்துத் தன்னை 
வாங்கு ணுணுக்கியே யிடைக்கிடை.தான் குருவைச் 

சேர்த்து 

நாக்கியே முலைப்பாலை விட்டு ஆட்டுச் சாதக மாய்க் 

குகையில் 

வைத்துச் சார்வா யூதே சார்வாத வூத வொரு 

மணியாய் 

நிர்க்கும் தருவான நவறத்தினந் தன்னைக்கேளு 
ஆர்வான் 

.ஒன்பதையும் வெவேருக அந்தந்த யிடைக்கிடை 

தான்கு வைக் கூட்டிப் 

போராக அரைத்தனக்த கையில் வைத்துப் பெருமை 

பெற வூதிட 

மணியுமாகுந்த தார்வான மனிதருட அத்து தன்னைப் 

பொடியாக்கிக் 

கருவிலிடைகா ணே 

காணத்த யிடைக்கிடை. தான் முலைப்பால் விட்டு 
கலந்தரைத் துக் குகையில் 

வைத்துக் கட்டாய் பூணந்தாக் குயையிலுருக்கித் தீரு 
புகளாக ஒரு
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மணியா நிர்ச்கும்பாரு தொணதந்தக் சலையினுட 

கொம்பைக் கேளு 

சுகமாகச் சீவியத்தைத் தூக்கிக் சொண்டு ஆனந்த 
யிடைக்கிடைதான் 

குருவைவிட்டு வுரைப்பாக முலைப்பாலாலா ட்டி 

வாங்கே வாங்கியே 

குகையில் வைத்து உருக்கித் தரு உளமாகக் குகை 

யினுள்் ளே கண்விட்டாடும் 

பாங்கியே ஆமையுடல் தன்னை வாங்கிப் பால் 

காகயிடி த்தனை 

நொறுக்கக் கொண்டு தாங்கியே குகைதனை சமனாய்ச் 
சேர்த்துச் 

சார்வாக முலைப்பாலால் தலையாட்டு நீங்கியே 
குகையிலிட்டு உருகி 

ஊது நேர்வாக 2.ருக்கனத்தின் நீதி கேளே 

நதியாயுருக்கெத்தின் மணியை யெல்லாம் நிச்சமாக 
யிடைக் கிடை தன் 

கெந்தி கூட்டிச் சேதியா யுடைத்த தனைப் பொடி 
யாய்ச் செய்த 

இடமாக அரைத்திடுவாய் நாலுசாமம் அதியாய் 

வில்லை செய்து 

வைத்துக்கொண்டு அளகான பலசாற்குவாட்டித் 
தரு வாதியாய் 

வந்ததனை வெய்யிலில் வைத்து வரிசையுடன் மூண்ணு 
நாள் வாட்டிப் 

போடே போட்ட தொரு வில்லை தன்னை ஒட்டில் 
வைத்துபுக ளாக 

ளாக மே லொடு கொண்டு மூடி நாட்டமாய்ச் சீலை 
செய்துகெச 

உ
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புடத்தில் நன்றாகச் செந்தூர முருக்கம் பூபோல் 
பூட்டவே செப்பதனில்ப் 

குந்தான் நினவாக அனுப்பானம் அறிந்து செய்யே 

(51.91) 

செய்யவே யாரும் பாக ... கொள்ளதேகத் இல் 
பாண்டு வசை 

இரும் தீரும் மையவே காந்த ... கொள்ளவும் 

குத்தான வாய் வொழுங் 

பாண்டுபோகும் உய்யவே அப்பிறக்ஞ் சஞ்சனுவ ... 

நீரிளிவு வோடிப் போகும் 

நைய்யவே கெருடனைத்தான்தே நிற்க கொள்ள 

நாடாது... ம் 

நாடிப்பாரே (நுயது) பாரு நீ கல்நாரைச் சர்க்கரை 
யில் 

கொள்ளத் தேகத்தில்லுட்டின் நோய் சிதறிப் போகும் 

வாரு நீ 

நாங்கணத்தையிஞ்?ச் சாற்றில் மருந்தடவே வாத 

சுரஞ் சன்னி தீரும் 

சீரான அண்டத்தைத் தூ தளையில்க் கொள்ள செய்ய 

தொரு காச் சுரும் 

_யிளைக்க தீரும் யிளைக்க பெருஞ் சங்க சுன்னம் 

பேனைவல்லத்லிட்டக் 

கால் வோயுர வெல்லா மிகழ்ந்து போகும் 

வாளாயாம் பித்த மொடு மாண்டு போகும் மைந்தனே 
அனுப்பானங் 

_ கண்டு செய்தால் காள யாச லா சத்துச் செந்தூ 
் ரத்தைக் கடுக் காயிலலித் 

இன்று விடு மகோதரங்களே பெளயாம் பெரு வயிறு 
நீராம் பலபோம் 

பெரி தான ரத்தினத்தைப் பெருமை கேளே (லுக)
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பெருமை யென்ற மாணிக்கஞ்சாதிக் காய் கொள்ளப் 
பெரும் பாடு 

யெலும் புருக்க பேந்து போகும் அருமை யென்ற 
பச்சை தனைக் 

கர்கண்டில்க் கொள்ள சுத்தி சுரம் வேட்டை முதல்க் 
கண்டு போகுந்த 

தருமை யென்ற வயிரத்தைச் சீனியிர்க் கொள்ள 
சகலக் களிச்சல் நீரளிவு 

சாரா தொடும் உருமையே வயிடூரியம் பாவிரக் 
கொள்ள வுள் வரட்சை 

சுனை எருகம் ஓடிப் போகும் போகுமே நொமேத 
கந்த நெய்யிரக் கொள் 

கொள்ள புகளான யிக்க யொடு சயஎருகம் போம் 
வாகுபுட பார்க்த் 

தைத் $ேனிர்க் கொள்ள மைந்தனே கண் துவங்கும் 
மயக்கந்திரும் அமிந்த 

நீலத்தை த்இறி கடு இல்க் கொள்ள ஆச்சரியம் குட்ட 
மொடு கண்டு 

போகும் மோகமா முத்திதனைத்தின் பாயானால் 
மூர்க்கம் மாந்தம் 

பணத்தின் முரையிதாமே 

விளக்கம் : 

இரும்பு சுத்து செய்யும் முறையும் இரும்புச் செந்தூ 

ரம் (அயச்செந்தூ ரம்) செய்யும் முறை மேற்படி பாட 

லில் குறிக்கப்பட்டுள்ள து, 

அகத்தியமுர்த்தி சூத்திரம் 
௬ வடிக் குறிப்பு: 23 

சீரணி கொன்றை சூடுஞ்சவனுி பாதம் போற்றி 
வாராண முக்த் தொன்பாதம் 

வணங்கி தத்தன் ... சொல்புறுணவாலி ஞான சா 
ப சோதி பாதம் போற்றி 

7-9
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காரணமான செஞ்சோர காமம் ... சூத்திரங் 
காப்பாமே (௧) அதியாமுல 

கில் வாழும் மனுஷா செய்தறம் கூறமஞ் சோதியாஞ் 
sonnel தரச் சுருதியானு! 

ரைக்ககேளு வாதியாயுலகில் தன்னில் வயித்தியச் 

செய்வானா ...... மனுஷசர் 

செய்த சுரம் த்தினி விரத்தி கேளே (௨) 

கறமத்தை நிளிர்த்தி....... கைவற சூலையல்னால் 

வறமத்தில் வறுமையாள!ர 

வயித்தியத் தென்ன ...... மத்தில் மணஞ் செல்லாது 
சண்டாள வீசத்தோர்க்கு 

மத்தில் முந்திய ... தேகு வாரே (ந) 

வாறுகேள்முன்னூ லாய்ந்து வட மொழி தமிழார் 
செய்தே... 

பதுக்கு நிகருள்ள தா லொன் றில்லை வீடு கொள் 

பொதிகை வாசு முனி மொழி 

கூற லுற்றேன் (று) கரமந் தான் மிகுந்தார் ...... 

சுண்ண?ேமே தோ வென்னீர் 

குறமந்தான் முதலாயுள்ள வியாதிகள் கூடிக் கொல்லு 

பிற்றெசம் வந்திடும் வறுமை சூழ்ந்தறமந்தானைல் 

லாமுடர் சமைந்த பின்னர் 

தாகந்தான் கலுஞ்சூடச நாதாக்களு ரைக்க மாட்டார் 

நாகந்தான் HVS 

தளம் மலி சேகு மேக மஞ் செய்வார் நாகந்தான் 

ற்த்து வினுத்து 
ஃநலி வொண்ணாதே (சா) னான் நாதாக் கள் 

தானுறுஇயாயிச் சேரவின்ன
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சூடச்......... சூடச மொண்னான சூட்சங் கன்றால் 
ஒளித்திடும் வியாதிதானே (நு) 

வினை ஓளி ......... தன்னை வினைய மாய்க் காண 

வேணும் விளைவொளி 

சூடசந்ததஙனனைச் குரு வினால் விளங்க வேணும்... 

சூடச தன்னை மெய்யினாற் 

காண வேணும் வினை வொளி சூடசங்காண நால்களை 

விரைந்து பாரே (௮) 

பாரு... பூரண நூல் பகலது போல்த் 

தோணுங் காகு கொங் 

சணர்தான் சொன்ன சுடை.க்கி ...... கருதிப் பாரு 

ருடன் பிறவி தீரச் செப்பி 

னோஞ் சூடச தன்னை யாருமே ..... மறிந்து வர 

ஞானி யாமே (து) 

ஞானமாஞ் சூட சந்தன்னை நவிலிடு நாத விந்தால் .. 

மோன மாம் பிறண வத்தை 

மூழுதுமே வளையக் கட்டி வான மாம் மவைனந்த 
தன்னை வளைத்து நீ 

சத்தியோடே யென் மாய் நடுவே யெறிந் தலையினிரச் 

சூல மிட்டு (ய) 

யிட்டிடீஞ் சூலத்துக்கு யிருபுரம் எழுத் தைக் கேழு 

விட்ட வாரெழுத்திலூ ட்டே 

விடாதெழுத்திரண்டுஞ் சாற்றிப்பட்ட தோர்சூலத்தின் 

மேல் பகர்ந்திடுஞ் சத் தெயிட்டு 

யெட்டமா மேக சூட்சமா மென் அறிந்து கொள்ளே 

(யது) 

அ.றிந்இந்தச் சூட்சந் தன்னைப்பரிந்தகட தனிற் 

சீறிச் சேறிந்ததிடு மென்று ...
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இக்குப்பால் கறை வைத்துப் பிரிந்திடு வாசல் 
நாலு வளைய மீரெனப் பேசிப் 

பரிந்திடுங்கியேசன் கந்தன் பத்திர காயி பாரே (ய2.) 

பாரு ட வீற வர்கு தேவரும் பரிவாய் நால் வர் சேரு 

நால் வாசலிட்டுச் 

செப்பிறேன் தலையிரக் கேளு காரு நீ தகரமாகக் 
கருதி நீ மெண் விரைத்தான் 

வாக வொரு நீ குளியைச் சூழ் வோர்ரு நான்கும் 
கும்பமாமே (யு) 

முறையான பவளத்தி முலைப்பாலில்க் கொள்ள 
முக்கிய மாந்தேகமது வலுத் 

துப் போகும் 

அரையான அஷ்தனைத்தின் பாயானால் அணுகிதோர் 
மேச மெஷ்லாம் 

கண்டு போகும் 

மரையான பித்த மெல்லா மாய்ந்து போகு மருந்திடு 
கைவிக முதல் மாரிப் 

போகும் துரையான தலைக் கொம்பு தின் பாய் 

ஆனால் சுரமெல்லாம் 

கண்டுபோகும் சுகமா தேகமே (லுலு/ 

சுகமான ஆமை அஷ்த்திஇன் பாயானால் சூழ்ந்த 
கெந்த தாளயோடு சூலை 

தீரும் சுகமான வகைக் கெல்லாம் அனுப்பானங்கள் 

அறிந்தரிந்து கொண்டாக்கால் 

அகலும் நோய்கள் தவமான செந்தூர யினங்கள் 

தோறுந்த தான் வசைக்கு 
கால் களஞ்சி தாக்கிச் கொண்டு முகமான குளிக் 

கல்லில் வெர்க்கு விட்டு 

மூலைப் பாலா லாட்டி விடு சாம மொன்றே (gx)
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ஒன்றான சாயமது அரைத்து வாங்கி உருட்டி விடு 
குன்றியிடை உலத்தி லச் செம்பில் 

நன்றாக யெடைத்து யிஞ்சிச் சாற்றில் நலமாகக் 
கொண்டிடவே சன்னிதீரும் 

பண்டால வலியஞ்சு பரந்து போகும் படுபாவியான 
சுரங்கண்ணிரக் கானொம் 

உண்டான செய்தி யெஎ்லாஞ் சொல்லிப் போட்டோம் 
ஒளிக் கரி யோம் 

ஒளிக்க வில்லை உ லஈ௩த் தோரே (வள) 

உலகத்தோர் பிழைக்க வென்று கருவைச் சொன்னேன் 
உறைப்பாக ...... 

யூனிச் சொன்னேன் நிலை யெட்ட மலண பருக்கு 
கொ சொன் னேன் 

நூலை தவனுப் புண்ணியருக்கு நிகழ்த்தினேனான் 

வலை கட்டி மீன்பிடக்கு நீத 

தண்மையபோல் வைய்யகத்தில் நோய்களுக்கும் வலிய 

தாகும் சலையுமே 

தேகமடா மானிடத் தேகஞ் செய்கையினாளிந்து 
சேத்துப் பொருள்பாரே 

பாரு நீ பல நூலு நன்றாய் வந்து பசுரந்த தொரு 
நாடி யெல்லாம் 

பரிவாய்ந்தானே சேரு நீ குணங்குறிகள் கண்டு 

செயமனை நொய்கலுட 

குணமுஞ் செய்கை வாரு நீ சுரமத்தன் நிவர்த்தி 
செய்து வள மானமுப் 

பூவின் மார்கஞ்செய்யே (லு௮) 

செய்யவே குருவதனை முடிக்க வேணுஞ் வேணும் 
நாட்டிலேயுள்ள போர்



ம். 

வ்ணங்கசு வேணும் 

உய்யவே தியானங்களுரைக்க வேணும் உறவான 
பூசைமுறையறிய வேணும் 

பய்யவே போகத்தை நீக்க வேணும் பண்டி தரே 
யிந்த முறை பகருங்காலே 

காலான வயித்தியத்தை உறுதியாக கை முறை கள் 

தப்பாமல் கருவாய்ச் 

செய்தால் பாலான நிரமுடைய பிரமனாவன் 

பாரிலே வாழ்வதர்க்குச் 

கருவு மாலாம் சேலான தஇிருவுடைய செல்வனாவன் 

சிந்தையிலே களங்க 

மாறார் சித்தனாவன் நாலான மணி போற்றும் 
பிரம்மன் சொன்ன நலமுடைய 

குருமுனிவழைமற்றும் குருமுன் நிர்க்க 
கும்பத்தினிறையத் தண்ணீர் கொடியே சுசுந்த மிட்டு 

யம்புந்த வாடை யதின் 

மேலே மஞ்சளப் பியின்ப மா யிளைப்பும் சாத்தி 

யிலுமிச்சம் பளமுந் தேங்காய் 

நம்ப ...... பூ சிவா யினில் நடுலே வைய்யே (யலு) 

வைத்து நீ யட்ட கும்பம் வகையெல்லாம் வளமாய்த் 
தானே தைத்து நீ யெட்டுத் 

இக்குந்தாபிக்கும் வகையைக் கேழு வைத்து நீசரன் 
Congas 8ழே பரப்பியே 

சூடச மிட்டு முத்தியே கொடுக் வென்று முறையுடன் 
பதிக்க முக்கியம்: (யது) 

முக்கியமாக வென்றால் முறையது சொல் லக் கேளு 
சத்தியவாதியாவார் காலமே
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arenes Dsus AKDu வொம் மெக்கியஞ்சிரக்கவே 

வெட்ட. த்.தீரு நக்கிய சூட்ச 

மலட்ச முருவது தாக்கிடா யே (யச) 

தாக்கிய சக்கரத்தில்த் தருபஞ்சுத்தி செய்து தொக்கிய 

வெழுத்துண்மை 

நுணுக்க மொ ரெழுத்தாஞ் சூட சமாக்கிய மெழுத் 

இரூ ல யகன் நிடு வினைகளினால் 

பாக்க மாகுஞ் சொன்னேன் பசுர்த்திடம் பாவம் 

போச்சே (ய௭) 

போக்கிடும் வினையாளிக்கிபிடி த்திடும் வினைக 

ளெஃலாம் மாச்சீது அளை தாயானால் 

அப்பனே மனத்துள் வைத்து யெச்சி நோய்களொன்று 
யெங்க நீ இரிய 

வேண்டாங் காச்சித்து நோயாளிக்குக் காட்டிட 

கரம் போமே (ய) 

கரமமே போக வென்றாலக் கடும்பினியாளா 

கம்மை தேர்மையா ச்சு சரீர 

சுத்து செய்துமே ட்டை யாகி தரமியாய் முன்னே 

வைத்துதான் சொன்ன முறை 

யைச் செய்து இரமியாய் நின்னு சாத்திர சூட்சத்தில் 
நிவர்த்தியா3ம (யது) 

நிவர்த்தியாய்ச் சூடசத்துக்கு நிரைத் திட தூப தீபஞ் 
சுவர்த்தியாஞ் சார்ந்து 

பரபம் புழுகுடன் சுகந்தஞ் சாத்திய சூறத்திய மாகா 

வண்ண மானொடு தாயைப் 

போத்திது விறத்தியாஞ் சிவனைப்பூசி குடு ஆடை 

தனமு மீயே (உ௰)
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இயீந்திட வினைகளெல்லா யியல்பதா மருந்து 

சுத்தியாய்த்திடும் பிணிகளெல்லாம் 
அகன்றிடு மன்னரைக்கே தானயெயத் இடுமானார் 

சூட்சஞ் சொல்லிய துண்மை யுண்மை 

காய்ந்திடுங்கசடருக்குக் காரணங் காட்டொனாவுதே 
(உ௧) ஒன்ணான சாக்குச் 

சுத்தியாவருமரைக்க வில்லைக் கண்ணான சாக்கு 

சுத்தியா வருமுரைக்க வில்லைக் 

சகுண்ணான சாக்குக் கெல்லாங் கல் மிஷம் நீரா 
விட்டால் பண்ணான யருந்திரச் 

சேர்த்து பரிகடிரப் பிணி பார்க்கு நண்ணான 
செந்தூர சளிடை படும் நன்றாகாதே (௨௨) 

விளக்கம் : 

மேற்படி பாடலில் அகத்திய முனிவர் பற்றிய கருத்துக் 
கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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